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ما عادت کرده ایم، سال هاسـت؛ شـاید اول کمی برای مان سـخت 
باشـد امـا بعـد عـادت می کنیم. وقتـی دالر بـه هزار تومان رسـید، 
دادهـا بـه آسـمان رفـت و بعد عـادت کردیـم. دالر سـه هزارتومان 
شـد عـادت کردیم. 10 هزار تومان شـد عـادت کردیم حتی 18 هزار 

تومـان هم شـد عـادت کردیم. ما اهـل عادتیم.
آن روزهـای اول بـود کـه بـه قیمت هـای گـران شـده اعتـراض 
داشـتیم بعـد فقـط قیمت هـا را دیدیـم و کارت را دادیـم تـا آقـا و 
یـا خانـم فروشـنده آن را بکشـد. ما دیگر عـادت کرده ایـم هر روز 

قیمت هـا را بخواینـم و بگوییـم امـروز هـم گـران شـد.
ببینـد چقـدر خـوب بـه آلودگی هـوا عـادت کرده ایـم و یـا دیگر از 
زلزلـه نمی ترسـیم یـا خیلـی عـادی در جاده ها به اسـتقبال مرگ 
می رویـم و حتـی به راحتی شـعار سیاسـتمداران را بـاور می کنیم.

بـرای مـا مـردم همـه چیـز عـادی شـده اسـت. این عادی شـدن 
باعـث شـده کـه عادت کنیـم اما تـو رو به خـدا حضرات مسـؤول 

شـما عادت نکنید.
شـما عـادت نکنیـد مثـا اگـر  کارگران شـرکت نیشـکر هفت تپه 
خوزسـتان سـه ماه اسـت حقوق نگرفته اند، به آنها حقوق ندهید. 
آنهـا بـه زندگـی سـخت عـادت کرده انـد. آنهـا صـورت خـود را بـا 
سـیلی سـرخ نگـه می دارنـد امـا شـما عـادت نکنید که همیشـه 

صـورت آنهـا را سـیلی خـورده ببیند.
بـه فاصلـه طبقاتـی ایجـاد شـده در جامعـه ایـن روزهـای ایـران 
عـادت نکنیـد. عـادت نکنیـد که یکـی همیشـه دارا باشـد و یکی 

ندار. همیشـه 
لطفا عادت نکنید.

عـادت نکنیـد بـه اینکـه تولیدی های بـزرگ و کوچـک یکی یکی 
تعطیل شـوند. عادت نکنید کارگران آنها بیکار شـوند. عادت نکنید 

قیمت هـا همیشـه در حال افزایش باشـد.
عـادت نکنیـد خبرهـای تلـخ اجتماعـی را بشـنوید و دسـت روی 

دسـت بگذاریـد و کاری نکنیـد.
عـادت نکنیـد کـه قیمـت  خودرو هـر روز باال بـرود و مـردم مجبور 
باشـند بـرای پراید، بـه اندازه یک ماشـین با کیفیـت هزینه کنند.

مـا مجبـور هسـتیم عادت کنیم. مـا اگر عادت نکنیـم مجبوریم با 
کابـوس مشـکل ها زندگـی کنیـم. اگـر بخواهیم هـر روز به قیمت 
شـیر و ماسـت فکـر کنیـم، دیگـر نمی توانیـم زندگـی کنیـم. مـا 

عـادت می کنیـم تـا شـما فکـری به حـال کشـور کنید.
شـما عادت نکنید که سـر ماه حقوق بگیرید، با خودروهای اداری 
از این سـو به آن سـوی شـهر بروید و ندانید مردم چه مشـکاتی 

دارند.
عـادت کردن شـما خطـر بزرگی برای جامعه اسـت. شـما هم اگر 
بـه مشـکات عـادت کنید دیگر نمی شـود هیـچ امیدی بـه آینده 
نداشـت. آن زمان اسـت که ناامیدی از در و دیوار شـهر و کشـور باال 
مـی رود و هـر کسـی به دنبـال راهی بـرای فـرار از شـرایط موجود 

است.
لطفا  عادت نکنید حضرات مسؤول! /عصر ایران 

انس طا         1.219.545

مثقال طا        --------

گرم طای 18  3.990.192

گرم طای 24        ------

انس نقره             14.39

انس پاتین      848.235

انس پاالدیوم        1.161.412

بهار آزادی           42.500.000

امامی               41.000.000

نیم                21.000.000

ربع                11.000.000

گرمی            6.650.000

دالر               127.400

یورو              148.200

پوند            168.075

درهم                 21.359

لیر ترکیه           25.423

یوان چین          18.182

صد ین ژاپن         125.000   

دالر کانادا            100.541

دالر استرالیا        96.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید
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یادداشتمهمان
مصطفی داننده

روزانهم

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوعآفتاب
06:45

غروبآفتاب
16:54

تهران

ساخت اولین شهر  زیرزمینی 
جدید خاورمیانه

این شهر زیرزمینی دارای ۱۵ اتاق است که هر کدام 
تقریبا ۵ نفر در آن می توانند اقامت داشته باشند

اروپا؛ ناتوان یا بازیگر
عراقچی:هنوزهیچکشوریحاضرنشدهمیزبانیسازوکارمالیبینایرانواروپاراقبولکند
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تمامشهرهابهمدل
پیشبینیآلودگی

هوانیازدارند
رییسسازمانهواشناسیگفت:با

توجهبهافزایشتعدادشهرهایآلوده
درکشور،نیازمندمدلپیشبینی

الودگیهوابرایتمامشهرهاهستیم.

ورود خودرو به 
جاده تخت جمشید 

ممنوع می شود

صدرالساداتیازسوی
دادگاهویژهروحانیت

بازداشتشد

2

چنــدی پیش یکی از محیط بانان گلســتانی هدف 
گلوله شــکارچی متخلفی قرار گرفت و به شــهادت 
رســید و  اکنون بعد از گذشــت مدتی محیط بانی 
دیگر که برای دفاع از خود به ســمت شــکارچی 
متخلفــی تیراندازی کــرده بود به اعدام محکوم 
شــده اســت. این موضوع بار دیگر معیوب بودن 
قانــون حمایــت از محیط بانان و گرفتاری آنان را 
می دهد. نشان 

بــه دنبال صدور حکــم قتل عمد برای یکی از 
محیط بانــان همــدان، فرمانده یگان حفاظت 
محیــط زیســت از فرجام خواهی این پرونده 
خبــر داد و گفت: تا ســه هفته آتی نتیجه رای 
دیوان عالی کشــور برای پرونده ســعید مومیوند 
محیط بان اســتان همدان، اعام می شود.

فرماندهیگانحفاظت
محیطزیست:بهزودینتیجهرای
دیوانعالیکشوربرایپرونده
محیطبانهمدانیاعالممیشود

محیط بانی دیگر 
گرفتار در بند اعدام
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دانشــگاه ســوره بــه پــاس دهــه هــا 
خدمــت رســانه ای اســتاد محمــد بلــوری 
روزنامــه نــگار پیشکســوت کشــور › جایــزه 
ای را بــا تــام او › بــه روزنامــه نــگاران 

ــد. ــی کن ــا م ــوان اعط ج
خبــر اعطــای جایــزه اســتاد بلــوری را 
یکشــنبه شــب دکتــر » یوســف خجیــر » 
مدیــر گــروه ارتباطــات دانشــکده فرهنــگ 
و ارتباطــات دانشــگاه ســوره در مراســم نکو 
داشــت نزدیــک بــه هفتــاد ســال فعالیــت 
ــام  ــوری اع ــد بل ــتاد محم ــانه ای اس رس

کــرد.
در آییــن نامــه اعطــای جایــزه اســتاد 
بلــوری کــه قــرار اســت بــه زودی تدویــن 
شــود › در نظــر اســت جایــزه در ســالهای 
اول بــه دانــش آموختــگان و دانشــجویان 
برتــر روزنامــه نــگاری ایــن دانشــکده داده 

شــود.
اســتاد بلــوری در مراســم نکــو داشــت 
ــه  ــش  در عرص ــاعتها از تجربیات ــود س خ
ــن  ــا ای ــت ب ــور گف ــگاری کش ــه ن روزنام
تاکیــد کــه : » خبــر در میــان مــردم و در 
بیــن آنهاســت. خبرنــگار بایــد میــان مردم 
باشــد. در پشــت میــز هیــچ کــس خبرنگار 

ــر نشــده اســت. » ــگار موث ــه ن و روزنام
ــات دانشــگاه  ــگ و ارتباط دانشــکده فرهن
و  کارشناســی  مقطــع  دو  در  ســوره 
کارشناســی ارشــد دانشــجوی روزنامــه 
نــگاری دارد و درخواســت آن بــرای دوره 
ــورای توســعه دانشــگاهها  ــه ش ــری ب دکت

ــت. ــده اس ــه ش ارای

دانشگاه سوره جایزه 
»استاد  محمد بلوری « را می دهد
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پیام رسـانه

روزنامـه تایمز چاپ لندن از قول 
توریس نوشـته: نباید با ترزا می 

همان گونـه برخورد کنیم که با تاچر، 
نخسـت وزیر اسبق بریتانیا.

خبرگـزاریاسپوتنیکتیتر یک 
خود را به توافق بر سـر خروج بریتانیا از 

اتحادیه اروپا اختصاص داده.

خبرگزاری الجزیرهاز گرفتن مظنونین 
سعودی در ارتباط با قتل خاشقجی در آلمان 

خبر داده. از گرفتن مظنونین سعودی در 
ارتباط با قتل خاشقجی در آلمان خبر داده.

خاورمیانهروسیهانگلستان
دویچهوله گزارشی  خبرگزاری 

منتشـر کرده که در آن توضیح می دهد 
کـودکان در ارتباط با جنگ و ترور 
بیشـترین ضرر را شامل می شوند.

آلمان

قوهقضاییهدرحالتغییررویکرداستپیام خبر
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: باید مردم را توجیه می کردیم که با 
خرید سکه و طا و دامن زدن به گرانی ها، در آینده خانواده آنها هم از این گرانی آسیب می بینند و 
مثا برای خرید یخچال 5 میلیون تومانی برای جهیزیه دخترشان باید 20 میلیون تومان بپردازند؛ 
اما متاسفانه نتوانستیم مردم را از خطر خودزنی آگاه کنیم.
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نماینـده مـردم شـازند در مجلـس گفـت: اگـر دولت هـا 
رعایـت می کردنـد و نظام اداری کشـور طوری حساب شـده 
بازنشسـته می شـود،  وقتـی کسـی  مـی کـرد کـه  عمـل 
رسـمًا و بـه طـور واقعـی بازنشسـته شـود اصـا احتیاجی 
بـه تصویـب قانـون منـع بکارگیـری بازنشسـتگان نبـود.
علـی ابراهیمـی در مـورد موانـع جوان گرایی و حضـور افراد 
کهنـه کار در امـور اجرایـی بـا وجـود تصویـب قانـون منع به 
کارگیـری بازنشسـتگان، اسـتفاده از کهنسـاالن را فرصـت 
سـوزی در کشـور دانسـت و اظهار داشـت: ما در حال هدر 
دادن انـرژی، انگیـزه و خاقیـت در ایـن کشـور هسـتیم. 

رییـس دفتـر رییس جمهـور بـا اشـاره بـه اینکـه دولـت 
بـا همـه تـوان در راسـتای عمـل بـه تعهـدات و پاسـخ بـه 
نبایـد  بـه حـق مـردم تـاش می کنـد، گفـت:  مطالبـات 
اجـازه دهیـم یـأس و ناامیـدی کـه هـدف اصلی دشـمنان 
در ایجـاد جنـگ اقتصـادی، علیـه ملـت ایـران اسـت، در 
در جریـان  واعظـی  پیـدا کند.محمـود  جامعـه گسـترش 
سـفر بـه اسـتان آذربایجـان غربـی گفـت: تنـوع افـکار بـا 
وجـود اینکه ممکن اسـت نسـبت بـه یکدیگـر انتقاد وجود 

داشـته باشـد، موجـب انتخاب هـای بهتـر خواهـد بـود.

استفادهازکهنساالن
فرصتسوزیدرکشوراست

مردمرانسبتبهآینده
ناُامیدنکنیم

وزیـر کار و رفـاه اجتماعـی بـا اشـاره بـه 
بسـته های حمایتـی دولت گفـت: حدود 
نیمـی از جمعیـت کشـور تحت پوشـش 
دارنـد. قـرار  بسـته های حمایتـی  ایـن 
حاشـیه  در  شـریعتمداری  محمدعلـی 
کنفرانس ملـی کـودکان دارای معلولیت 
گفـت: امیدواریـم کـه ایـن کنفرانـس با 
حضـور همـه  سـازمان های بیـن المللی 
دخیـل در امـر معلولیت هـا برگزار شـود؛ 
اسـامی  جمهـوری  قـدم  اولیـن  ایـن 

ایران در مشـارکت جویـی در عرصه توان 
افزایـی کـودکان معلـول بـود که بـا قوت 
برگـزار شـد.وی بـا بیان اینکه در مسـئله 
غربالگـری بـرای کنتـرل معلولیت هـای 
ناشـی از ازدواجهـای نامناسـب گام های 
خوبـی برداشـته ایم افزود: در سـال های 
سـازمان  توسـط  فرم هایـی  اخیـر 
بهزیسـتی تهیه و در اختیـار جوانان قرار 
گرفتـه کـه در همیـن راسـتا از تولـد 25 
هـزار کودکی که سـاالنه به جمـع کودکان 

معلـول ناشـی از ایـن نـوع ازدواج هـا و 
می شـدند  متولـد  ژنتیکـی  عوامـل 
جلوگیـری خواهـد شـد. وزیـر رفـاه در 
ادامـه بـا اشـاره بـه سـبدهای حمایتـی 
دولـت نیز بیـان کرد: سـبدهای حمایتی 
دولـت کـه از هفته  اخیـر در برنامه کاری 
وزارت رفـاه قـرار گرفتـه حـدود نیمـی از 
جمعیـت کشـور را تحـت پوشـش قـرار 
می دهـد. به گفته شـریعتمداری افرادی 
در ایـن طـرح در اولویـت قـرار دارنـد که 
تحـت پوشـش نهادهای حمایتـی مانند 
کمیتـه امـداد، بهزیسـتی و افراد پشـت 
در  کـه  بـوده  سـازمان ها  ایـن  نوبتـی 
مرحلـه اول طـرح، بسـته حمایتـی خود 

را دریافـت کردنـد.

سبد حمایتی نیمی از جمعیت 

ایران را در برمی گیرد

روحانی:
دربرابرهیچقدرتیسرفرود

نخواهیمآورد

رییس جمهـور بـا بیـان این کـه »آمریـکا می خواسـت ایـران را در روز 13 آبان 
آشـفته ببینـد« گفـت: ملـت مـا پاسـخ آمریـکا را درروز 22 بهمـن امسـال 
می دهد.حجت االسـام و المسـلمین حسـن روحانـی صبـح امـروز در جریان 
سـفر اسـتانی خـود بـه اسـتان آذربایجان غربـی در جمـع مردم خـوی اظهار 
کـرد: از مـردم شـریف و قهرمـان ایـران تشـکر می کنـم کـه در ایـن روزهـا و 
ماه هـا بـا قـدرت و اقتـدار از اسـتقال، آزادی، اسـام، جمهوریـت و مـردم 
سـاالری در برابر دشـمنان دفاع کردند. رییس جمهور با بیان اینکه»دشـمنان 
در مسـیر فشـار جنـگ اقتصـادی و روانـی بر ملـت ایران هسـتند « گفت: آن 
هـا فکـر مـی کنند در سـایه فشـار بر مـردم، ما مقابـل آن ها تسـلیم خواهیم 
شـد. مـردم عزیـز بداننـد مـا به عهدمـان پایبنـد بودیـم، طبق فرهنگ اسـام 
بـه عهدمـان در توافـق هـا پایبنـد بودیم. مـا آغازگر جنـگ اقتصـادی نبودیم. 
اما آن ها در سـایه شکسـت پی در پی در منطقه این کار را کردند.ی سـپس 
گفـت: آن هـا فکـر مـی کننـد اگـر در یمـن، سـوریه و لبنـان شکسـت خوردند 
بـه خاطـر ایسـتادگی مـردم ایـران اسـت؛ اشـتباه مـی کننـد این ایسـتادگی 
کل مـردم منطقـه اسـت. ملت ایران، افغانسـتان، پاکسـتان و سراسـر دنیای 
اسـام بـه فکـر ایسـتادگی هسـتند. البتـه هـر وقـت بـرادران مسـلمان از مـا 

یـاری بخواهنـد مـا هـم بـه وظیفـه عمل مـی کنیـم و کمکشـان می کنیم.

دولتبازار

هنوز به مذاکره با اروپا امیدواریم بازار ارز راه اندازی می شود
بانــک  کل  رییــس 
جدیــد  پســت  در  مرکــزی 
اینســتاگرامی از راه انــدازی 
بــازار معامــات آزاد نقــدی 
وحوالــه ارز،مبتنــی بــر ســازوکار حــراج در آینــده 
نزدیــک خبــرداد و گفــت: ایــن بــازار بــا هــدف کشــف 
قیمــت ارز و تســهیل تامیــن نیازهــای مــردم ایجــاد 
مــی شــود. عبدالناصــر همتــی در پســت جدیــد 
اینســتاگرامی خــود نوشــت:  یکــی از دغدغــه هــای 
بانــک مرکــزی  در مــاه هــای اخیــر بــرای ســاماندهی 
ــازار ارز و پاســخگویی بــه نیازهــای طبیعــی مــردم،  ب
راه انــدازی یــک بــازار متشــکل ارزی بــرای معامــات 
المللــی  بیــن  اســعار  و حوالــه  نقــد  از  اعــم  آزاد 
توســط کارگزاران)بانــک هــا و صرافــی هــای مجــاز( 

ــددی  ــات متع ــرد: جلس ــح ک ــت.وی تصری ــوده اس ب
بــا حضــور  کارشناســان و صاحبنظــران بــازار ارز و 
ــک  ــا در بان ــی ه ــا و صراف ــا بانکه ســرمایه و خصوص
ــف موضــوع بررســی  ــاد مختل ــزی تشــکیل و ابه مرک
در  تاکیــد کــرد:  مرکــزی  بانــک  شــد.رییس کل 
نهایــت، در مــورد راه انــدازی بــازار معامــات آزاد 
نقــدی و حوالــه ارز، مبتنــی  بــر ســازوکار حــراج، بــا 
هــدف کشــف قیمــت ارز و تســهیل تامیــن نیازهــای 
خدماتــی و خــرد مــردم، بــه جمــع بنــدی رســیدیم. 
ــک هــا و صرافــی هــای  ــا مشــارکت بان ــازار ب ــن ب ای
مجــاز و نظــارت و بازارگردانــی بانــک مرکــزی در 
ــر  ــز ب ــا تمرک ــه گام و ب ــور گام ب ــک بط ــده نزدی آین

ــد. ــد ش ــدازی خواه ــدی راه ان ــات نق معام

امــور  وزارت  ســخنگوی 
خارجــه گفــت: توقــع مــا از 
ــن  ــی ای ــور اروپای ــه کش س
ــود  ــدات خ ــه تعه ــت ک اس
ــد. ــام دهن ــر انج ــه زودت ــام هرچ ــورد برج را در م
بهــرام قاســمی در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران،  
ــی  ــه گوی ــن ک ــر ای ــی ب ــوالی مبن ــه س ــخ ب در پاس
ــور  ــان در کش ــارد توم ــزار میلی ــده 15 ه ــه ش گفت
ــف  ــای ظری ــه آق ــن ک پولشــویی شــده اســت و ای
در جلســه روز گذشــته در کمیســیون امنیــت ملــی 
ــه  ــاط ب ــن ارتب ــی در ای و سیاســت خارجــی مدارک
نماینــدگان مجلــس ارائــه داده و از دیگــر ســو 
چــرا دیگــر ارگان هــای مربوطــه در ایــن زمینــه 
ــه  ــی  ک ــن از رقم ــت: م ــد گف ــر نکرده ان ــار نظ اظه

شــما بیــان کــرده اطاعــی نــدارم و همچنیــن 
ــن  ــر در ای ــای دیگ ــرا ارگانه ــه چ ــدارم ک ــی ن اطاع
ــت  ــاد صحب ــا زی ــد ی ــت کرده ان ــم صحب ــه ک زمین
ــای  ــه آق ــن ک ــان ای ــا بی ــرام قاســمی ب کرده اند؟به
ظریــف روز گذشــته بعــد از شــرکت در جلســه 
ــت  ــگاران صحب ــا خبرن ــی  ب ــت مل کمیســیون امنی
کردنــد و بــه برخــی از ســواالت پاســخ دادنــد 
گفــت: ایــن کــه وزیــر امــور خارجــه اســنادی را بــه 
کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس ارائــه داده باشــد 
ــی اطــاع  ــدارم و ب ــه ن ــن زمین مــن اطاعــی در ای
ــنادی را  ــان اس ــه ایش ــم ک ــد می دان ــتم . بعی هس
در ایــن خصــوص بــه کمیســیون امنیــت ملــی 

ــند. ــه داده باش ارائ
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ــان  ــر مخالف ــه نظ ــش ب ــه در واکن ــور خارج ــر ام وزی
اظهاراتــش در مــورد پولشــویی، گفــت: کســانی کــه بــه 
مــن ایــراد گرفتنــد، بــه نظــام اتهــام زدنــد و مســتندات 
اســت. محمدجــواد  ســخنانم در دســترس عمــوم 
موضــوع  توضیــح  در  دوشــنبه-  امــروز-  ظریــف 
ــارات وی  ــه اظه ــدد ب ــای متع ــویی و واکنش ه پولش
در ایــن مــورد، افــزود: مــن کامــا مشــخص صحبــت 
ــرای اهــداف سیاســی  ــا برخــی دوســتان ب ــردم، ام ک

ــد. ــدا می کنن ــز را ف ــه چی ــود هم خ

ایـن گرانی هایـی کـه  بـا  مشـاور رییـس جمهـور گفـت: 
اتفـاق افتـاده اسـت، افزایـش دسـتمزد تاکنـون جوابگـو 
نبـوده اسـت. ایـن جهش جدیـد قیمتـی نیازمنـد اصاح 
سیسـتم اسـت، بـه طـوری کـه گروه هـای فقیـر جامعـه 
تحـت حمایـت قـرار بگیرنـد. اکبـر تـرکان گفت: سـازمان 
بـه  و  اسـت  بازآفرینـی  سـازمان  مسـاله  ایـن  مسـوول 
امـا سـرعتش  ایـن زمینـه مشـغول اسـت  کار خـود در 
بافت هـای  در  چـون  نیسـت،  کشـور  نیـاز  بـا  متناسـب 

می کننـد.  زندگـی  زیـادی  فرسـوده جمعیـت 

مستنداتسخنانمدر
دسترسعموماست

افزایشدستمزدتاکنون
جوابگونبودهاست

اروپا؛ ناتوان یا بازیگر
عراقچی:هنوزهیچکشوریحاضرنشدهمیزبانیسازوکارمالیبینایرانواروپاراقبولکند

عراقچیمعاونسیاسیوزیرامورخارجه

خارجـه  امـور  وزیـر  سیاسـی  معـاون 
کشـورمان در همایـش تحـوالت منطقه 
و نظـام بیـن الملل ضمن تشـریح روند 
1+5 و  بـا  ایـران  مذاکـرات هسـته ای 
سـپس بـا 1+4 بـه مذاکـرات عمـان که 
در پشـت صحنـه به مذاکرات مسـتقیم 
ایـران و آمریـکا منجـر شـد اشـاره کـرد 
آمریکایـی  مذاکـرات  آن  در  گفـت:  و 
غنـی  تعلیـق  بـدون  قبـول کردنـد  هـا 
سـازی و اسـتفاده از حـق غنـی سـازی 
مذاکـرات  در  ادامـه  در  مذاکـره کننـد. 
مطـرح  بحـث  ایـن   92 سـال  در  ژنـو 

تعلیـق  بـدون  گفـت  آمریـکا  و  شـد 
حاضـر  غنی سـازی  بـا  و  غنی سـازی 
بـه مذاکـره هسـتند. از نزدیـک شـاهد 
شـوک بـه اروپایـی هـا بـودم و مجبـور 
بودنـد مذاکـرات بـا ایـران را بپذیرنـد. 
یکـی از آنهـا  بـه شـدت عصبانـی شـد 
و شـاید روی هشـتاد درصـد آن خـط 
کشـیده بـود. دو کشـور دیگر امـا خیلی 
مقاومـت نکردنـد و در نهایـت بـا اکـراه 
داشـته  سـازی  غنـی  ایـران  پذیرفتنـد 
مواضـع  مذاکـرات  ادامـه  در  باشـد. 
اروپایی هـا سـخت تر از مواضـع آمریـکا 
بـود و در نهایـت کـه توافـق بـه دسـت 
آمـد وزارت خزانـه داری آمریکا و اوفک 
شـروع بـه بدقلقـی کردنـد. در حالی که 

مزایـای  از  سـعی کردنـد  هـا  اروپایـی 
تعامـل بـا ایـران اسـتفاده کننـد.

از  آمریـکا  خـروج  بـه  اشـاره  بـا  وی 
برجـام بالعکـس دوره هـای قبـل اظهار 
کـرد: اروپایـی هـا در این مرحله سـفت 
و سـخت ایسـتادند و بـا اقـدام آمریـکا 
مخالفـت کردنـد. ابتـدا ترامـپ تمامـی 
تاشـش را کـرد مـا را در موضعـی قـرار 
دهـد خودمـان از برجـام خـارج شـویم 
سـراغ  بعـد  نیفتـاد.  اتفـاق  ایـن  امـا 
کنگـره رفـت امـا اروپایـی هـا در کنگره 
آمریـکا البـی کردنـد و کنگـره تصمیم به 
خـروج از برجـام نگرفـت. ترامپ بعد از 
آن وارد مذاکـرات دوجانبـه بـا اروپایـی 
هـا شـد امـا آنجـا هـم مقاومـت کردند 

و در نهایـت ترامـپ جـز اینکـه راسـا 
از برجـام خـارج شـود راهـی برایـش 

. ند نما
عراقچـی تاکیـد کرد: در دولـت ترامپ 
در  آمریـکا  کـه  بودنـد  معتقـد  قویـا 
برجـام ضـرر کـرده و امتیـازات زیادی 
بگیـرد  امتیـازی  اینکـه  بـدون  داده 
و  ایـران  ویـژه مواضـع منطقـه ای  بـه 
سیاسـت های ضـد اسـتعماری تغییر 
نکـرده و فـروش نفـت هم ادامـه دارد 

از ایـن رو از برجـام خـارج شـد.
معـاون ظریـف در ادامـه تصریـح کرد: 

از وقتـی آمریـکا از برجـام خـارج شـد 
اروپـا تـاش کرده اسـت خواسـته های 
ایـران در حـوزه هـای مختلـف از جملـه 
نفـت و بانـک تامین شـود و تـا االن به 

طـور جـدی بـه کار ادامـه دادند.
مواضـع  لحـاظ  بـه  گفـت:  عراقچـی 
سیاسـی اروپـا در ایـن شـش مـاه کـم 
نگذاشـته امـا ایـن مدت کم نیسـت که 
نتواننـد اقدامـات عملـی را پیـدا کننـد و 
هنـوز قادر نیسـتند SPV را رسـما اعام 
کننـد کـه یکی از دالیل آن فشـار آمریکا 
اسـت کـه بسـیار سـنگین بـوده اسـت. 
آمریکایـی ها هر کشـوری کـه SPV در 
آن مسـتقر شـود یـا بانـک هایـی که با 
آن کار کنـد را تهدیـد کـرده انـد. بـا این 
حـال اروپایـی هـا تاششـان را متوقف 
کشـوری  هیـچ  هنـوز  امـا  نکرده انـد. 
حاضـر نشـده میزبانـی ایـن سـاز و کار 
لوکزامبـورگ  و  اتریـش  قبـول کنـد.  را 
قبـول نکردنـد و اروپـا ناتـوان از ثبـت 

SPV اسـت.
معـاون وزیـر امـور خارجـه خاطرنشـان 
کـرد: چـه اروپـا نخواهـد بـا مـا کار کند 

باشـد و چـه  بـا مـا  بـازی  و در حـال 
مـی خواهـد و قـادر نیسـت، در نتیجـه 
فرقـی نمـی کنـد. نتیجـه این اسـت که 
اروپایی هـا یـا نخواسـتند یا نتوانسـتند 
کاری انجـام دهنـد. امـا مـا تـا زمانـی 
نفـع  بـه  برجـام  در  مانـدن  باقـی  کـه 
کشـور باشـد در آن مـی مانیـم و اگـر 
ایـن نباشـد مانـدن در برجـام فایده ای 
نـدارد. اگر تـا االن ماندیم بـه این دلیل 
اسـت کـه در ابعاد سیاسـی و اقتصادی 
مانـدن بـه نفع ماسـت. در حـال حاضر 
شـرایط مطلوبـی اسـت امـا ایـن حتمـا 
پایـدار نخواهـد مانـد و اروپایی هـا بایـد 
بداننـد ایـن وضعیـت نمی توانـد به این 

شـکل ادامـه پیـدا کند.
بـرای  تحریـم  هزینـه  داد:  ادامـه  وی 
نهایـت  در  مـا  امـا  نیسـت  ایـران کـم 
آنهـا  خواهیـم کـرد.  پیـدا  را  خـود  راه 
بایـد بداننـد کسـی در ایـران بـه خاطـر 
تحریـم هـای آمریـکا دسـت خـودش 
جهانـی  اجمـاع  االن  نمی بـرد.  بـاال  را 
بـه نفـع ماسـت و همـه اعتـراف دارنـد 
کـه برنامـه هسـته ای ایران صلـح آمیز 
اسـت و سـیزده گـزارش آژانـس سـند 

حقانیـت ایـران اسـت که بـه تعهداتش 
اگـر  انشـالله  اسـت.  بـوده  پایبنـد 
انسـجام داخلـی کـه محل بحث اسـت 
باشـد بهتـر از گذشـته بـا مسـایل کنـار 

آمـد. خواهیـم 
وی بـا بیـان اینکـه اروپـا بایـد مراقـب 
هـای  تحریـم  و  فشـارها  صدمـات 
و کشـورهای  هـا  شـرکت  بـه  آمریـکا 
چنـد  کـرد:  تصریـح  باشـد  اروپایـی 
مقـام اروپایـی بـه خـود مـن گفتند که 
بعـد از برجـام فهمیدیـم چقـدر بـه دالر 
وابسـته هسـتیم و شـرکت هـای ما به 
جـای دسـتور گرفتن از دولت هایشـان 
از وزارت خزانـه داری آمریـکا دسـتور 
مـی گیرنـد و اینکـه آمریـکا مـی گویـد 
بـرای  بایسـتند  او  اراده  پشـت  همـه 
در  نیسـت.  قبـول  قابـل  هـا  اروپایـی 
جلسـاتی بودم در کمیسـیون مشـترک 
مقامـات  بـه  اروپایـی  مقامـات  کـه 
شـما  خـروج  گفتنـد  مـی  آمریکایـی 
)آمریـکا( از برجـام اعتبـاری بـرای مـا 
و شـورای امنیـت نمی گـذارد چـرا کـه 
خـروج آمریـکا نقـض قطعنامـه 2231 

اسـت.

ته
نک

عراقچـی:اگـراروپاییهـااگـرکوتـاهبیاینـدحاکمیـت،
اروپـا اگـر آنهـازیـرسـوالمـیرود. امنیـت و اعتبـار
فکـرمـیکنـدمنطقـهغـربآسـیابـدونبرجـامامنتر
اسـتمـیتوانـدامتحانکنـد.منطقـهماکلکسـیونیاز
مسـایلومشـکالتداردآیـااروپـاتحمـلمـوججدیـد
تروریسـمومهاجـرتوشـروعبحرانهسـتهایرادارد!
بـیشـکهزینـهازبیـنرفتـنبرجامبـرایاروپـابیش

آمریکاسـت. از
عراقچـیدرپایـانتاکیـدکـرد:اگـراروپاتصورمـیکند
برجـامبـرایحاکمیـتوامنیـتواعتبارشمهماسـت

بایـدآمـادهپرداخـتهزینهبرایآنباشـد.

گزارش
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پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس۲4 از قول 
رئیس جمهوری فرانسـه نوشته: اتحادیه 

اروپا باید بیشـتر مسئولیت پذیر باشد.

خبرگزاری یورونیوز از قول نخسـت 
وزیر بریتانیا نوشـته: بریتانیا روی 

مهاجران کنترل کامل خواهند داشـت، اگر 
از اتحادیه اروپا جدا شـویم.

روزنامـه نیویورکتایمزدر 
سرمقاله ای مسـئولیت قتل خاشقجی را 

گردن ولیعهد می داند.
آمریکااروپافرانسه

خبرگـزاری سیانان با تیتر 
»راننده ای از بهشـت« گزارشی منتشر 

کرده از اتوبوسـی که جان کودکان را از 
آتش سـوزی کالیفرنیا نجات داده.

آمریکا

پیام
جامعه 

رنا
 ای

س:
عک

ت
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ه 
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تشکیل٣٠پروندهتخلف
شرکتهایلبنیاتدرتعزیرات

سید یاسـر رایگانی روز دوشنبه در 
نشسـت خبـری در محل سـازمان 
 3٠ مجمـوع  از  افـزود:  تعزیـرات 
فقـره پرونـده تخلف شـرکت های 
لبنیات در سراسـر کشـور، حکم 15پرونده صادر شـده است. 
وی ادامـه داد: 9 شـرکت لبنیـات 1٧5 میلیارد تومان جریمه 
نقدی شـدند همچنین حکم برائت برای سـه شـرکت صادر 
شـده اسـت و 12 پرونـده دیگر نیـز در جریان رسـیدگی قرار 
دارد. رایگانـی خاطرنشـان کرد: افزایـش قیمت لبنیات نباید 
موجـب متضـرر شـدن مصـرف کننـدگان شـود و تعزیـرات 
بـا وجـود حمایـت از تولیدکننـدگان بـا افزایـش غیـر قانونی 

قیمـت هـا برخـورد قانونـی انجام مـی دهد.

تعزیرات

بارأیهیأتعمومیدیوان
عدالتاداری؛

تبدیلمدارس
دولتیبههیات

امناییممنوعشد
اداری،  عدالـت  دیـوان  از   نقـل  بـه 
پـرورش،  و  آمـوزش  عالـی  شـورای 
توسـعه  "آیین نامـه  ایـن   از  پیـش 
شـیوه  بـه  مردمـی  مشـارکت های 
مدیریـت هیات امنایـی در مدارس" را 
تصویـب کـرده بود کـه متضمن تبدیل 
برخـی مـدارس دولتـی بـه مـدارس 
هیـات امنایـی و بـه َتَبـعِ آن دریافـت 
شـهریه از دانش آمـوزان بـود. متن بند 
3 از مـاده 15 ایـن آییـن  نامه که مورد 
شـکایت شـاکی قـرار گرفتـه، از ایـن 

قـرار اسـت:
و  غیردولتـی  مـدارس  "سـازمان 
مردمـی  مشـارکت های  توسـعه 
دسـتورالعمل های اجرایـی یـا مالی یا 
اداری و شـرایط و اسـتانداردهای مورد 
نیـاز تبدیـل مـدارس عادی بـه هیات 
شـاخص های  وهمچنیـن   امنایـی 
آموزشـی،  ارزشـیابی،  نظـارت، 
و  آمـوز  دانـش  پذیـرش  پرورشـی،  
اجرایـی  برنامه هـای  و   سیاسـت ها 
و سـاختار تشـکیاتی اداری توسـعه 
ایـن مـدارس را حداکثـر ظـرف مـدت 
دو مـاه بـا امضـای وزیر ابـاغ نماید." 
الیحـه قانونـی تشـکیل شـورای عالی 
آمـوزش و پرورش بـا اصاحات بعدی 
آن، متضمـن اعطـای اختیـار بـه ایـن 
شـورا بـرای تبدیـل مـدارس دولتی به 
مـدارس هیـأت امنایـی نمی باشـد و 
مضافـًا اینکـه بنـد 4 مـاده 13 قانـون 
مدیریت خدمات کشـوری، منصرف از 
ایـن موضوع اسـت و دریافت شـهریه 
در مـدارس دولتـی مغایر بنـد 3 اصل 
سـوم و اصل 30 قانون اساسـی است.

ُگل می فروشد برای سیم گزیده ها

داستانفروشندهموادمخدرگل

نماینــده شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در شــورای 
فرهنگــی و اجتماعــی زنــان بــا بیــان اینکــه الزمــه 
پیشــگیری از اعتیــاد و مــواد مخــدر کار فرهنگــی در جامعه 
اســت، تاکیــد کــرد: همــه مســووالن در ســطوح مختلــف 
دولتــی و غیــر دولتــی بایــد آموزش هــای مناســبی را بــرای 
ــد. ــا هــدف پیشــگیری از اعتیــاد فراهــم کنن خانواده هــا ب

ــان  ــش زن ــای گرای ــه پیامده ــا اشــاره ب ــی ب ــری خزعل کب
ــواع  ــا ان ــه اعتیــاد گفــت: ســوداگران مــرگ ب و دختــران ب
ــت،  ــه اس ــگاه های زنان ــا آرایش ــی از آنه ــه یک ــا ک ترفنده
ــری،  ــم الغ ــدام و رژی ــی ان ــه زیبای ــه بهان ــد ب ــعی دارن س
مــوادی را در اختیــار زنــان و دختــران قــرار دهنــد کــه بــه 

ــد.  ــوده کنن ــاد آل ــه اعتی ــان را ب مــرور آن
از دیگــر مــواردی کــه ســبب جــذب  ادامــه داد:  وی 
دختــران بــه ســمت اعتیــاد و مــواد مخــدر می شــود شــب 
بیداری هــای دوران امتحانــات در زمــان تحصیــل اســت، در 
اینجــا فــرد بــه توصیــه همســاالن بــرای شــب بیــداری بــه 
ســراغ مــواد مخــدر مــی رود و بــا توجــه بــه اینکــه اطاعات 
کافــی در ایــن زمینــه نــدارد، ســرانجام بــه اعتیــاد گرایــش 
می یابــد و در آینــده هزینــه گزافــی را بابــت ایــن موضــوع 
در زندگــی می پــردازد. خزعلــی بــا تاکیــد بــر لــزوم آگاهــی 
بخشــیدن در پیشــگیری از اعتیــاد گفــت: نیــاز بــه آگاهــی 
وســیع اجتماعــی بســیار الزامــی اســت؛ زیــرا از آنجــا کــه 
زنــان به عنــوان ســتون و محــور خانــواده، نقــش تعلیــم و 
ــه  ــد، متوســل شــدن ب ــر عهــده دارن ــدان را ب تربیــت فرزن
ایــن پدیــده قطعــًا در فروپاشــی نهــاد خانــواده و در نهایــت 

جامعــه موثــر خواهــد بــود.
وی افــزود: تربیــت در جامعــه بایــد از مهدکودک هــا و 
ــع  ــه در مقاط ــد ک ــرادی بوده ان ــود، اف ــروع ش ــدارس ش م
و درجــات بــاالی اجتماعــی قــرار داشــتند امــا بــا یــک بــار 
لغــزش، دیگــر نتوانســتند بــه جایــگاه قبلــی خــود بازگردند 
ــی و... غــرق  ــی در مشــکات روحــی، روان و پــس از مدت
ــاله  ــد روی مس ــز بای ــر چی ــتر از ه ــن بیش ــدند. بنابرای ش
پیشــگیری، آگاهی بخشــی و توانبخشــی بــرای مبــارزه بــا 
کوچکتریــن زمینه هــای نفــوذ در ایــن عرصــه تمرکــز کنیــم. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر، 
ــا همســر  خزعلــی تصریــح کــرد: زن نبایــد در همراهــی ب
ــد نقــش  معتــادش دچــار لغــزش شــود بلکــه بایــد بتوان
امــر بــه معــروف را ایفــا کنــد. او بایــد بدانــد اگــر همســر 
ــی کــرده اســت،  ــاه تبان ــد در گن را در ایــن راه همراهــی کن
همچنــان کــه در قــرآن آمــده اســت: »َوَتَعاَوُنــوا َعَلــی اْلِبــرِّ 
ــِم َواْلُعــْدَواِن« بدیــن معنــا  ــوا َعَلــی الِْْث ْقــَوی َوالَ َتَعاَوُن َوالتَّ
کــه بــرای گنــاه هیچکــس حــق نــدارد همــکاری کنــد، ولــو 

همســر، ولــو پــدر، ولــو فرزنــد.
وی ادامــه داد: در اینجــا مســاله اعتیــاد فریــب خــوردن و 
ــر خــود  ــه خطی تســلیم شــدن اســت، وقتــی زن از وظیف
ــاه را  ــر و گن ــک منک ــوی ی ــم جل ــد ه ــد می توان آگاه باش
بگیــرد و هــم کانــون خانــواده را حفــظ کنــد. ایــن مدیریــت 
ــرار داده  ــار ق ــف سرش ــا عواط ــان ب ــاد زن ــد در نه را خداون
ــرد،  ــت ک ــر حرک ــت منک ــر همســری در جه ــه اگ اســت ک
هــم در کانــون خانــواده ســالم بمانــد و هــم خانــواده را در 
جهــت درســت مدیریــت کنــد و در عیــن حــال همســرش 

ــد. ــاد برهان را از منجــاب اعتی

چراییگرایشزنان
بهموادمخدر

نماینــده مــردم تهران، ری، شــمیرانات، اسامشــهر و 
پردیــس در مجلــس شــورای اســامی، بــا یــادآوری 
ــد باعــث شــود قربانیــان  ــرو نبای اینکــه تــرس از آب
افــزود: بــرای  مســاله تجــاوز را کتمــان کننــد، 
جلوگیــری از ســوء اســتفاده متجــاوزان و افزایــش 
قربانیــان بایــد افــراد بــه ســکوت خــود پایــان 
ــی  ــق مراجــع قضای ــن مســاله را از طری ــد و ای دهن
پیگیــری کننــد. وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت آمــوزش 

ــه کــودکان و دانــش آمــوزان، ادامــه  خودمراقبتــی ب
ــرش  ــاح نگ ــی و اص ــی بخش ــوزش و آگاه داد: آم
ــه  ــای جنســی ب ــوزش ه ــه آم ــی نســبت ب اجتماع
کــودکان و نوجوانــان بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

آگاهیخانوادههاوفرزندانبایدازاین
مسائلافزایشوموضوعمراقبتاز
کودکانونوجوانانجدیگرفتهشود

ــای الزم  ــوزش ه ــه آم ــان اینک ــا بی ــوری ب سلحش

ــه  ــودکان ب ــاوران ک ــق مش ــد از طری ــی بای و جنس
خانــواده هــا ارائــه و ســپس خانــواده هــا آنهــا را بــه 
کــودکان آمــوزش دهنــد، تصریــح کــرد: بایــد آگاهــی 
ــواده هــا و فرزنــدان از مســاله تجــاوز افزایــش  خان
ــدی  ــان ج ــودکان و نوجوان ــت از ک ــوع مراقب و موض
ــوزش  ــه آم ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــود. وی ب ــه ش گرفت
و پــرورش نقــش موثــر و حائزاهمیتــی جهــت 
ــوزان  ــش آم ــازی دان ــی و توانمندس ــی بخش آگاه
در مســائل مختلــف از جملــه مســائل جنســی دارد، 
ــرای  ــه ب ــوق برنام ــای ف ــکیل کاس ه ــت: تش گف
ــتور  ــد در دس ــا بای ــواده آنه ــوزان و خان ــش آم دان

ــه آمــوزش  ــرد البت ــرار گی ــرورش ق کار آمــوزش و پ
ــر از آمــوزش از  ــا بســیار مهمت ــواده ه از طــرف خان
ــوری  ــت.  سلحش ــرورش اس ــوزش و پ ــق آم طری
ــودکان  ــت از ک ــه حمای ــه در الیح ــادآوری اینک ــا ی ب
و نوجوانــان مجــازات هایــی بــرای مجرمــان در نظــر 
ــی  ــب چندان ــان تناس ــت: همچن ــده، گف ــه ش گرفت
میــان جــرم انجــام شــده و مجــازات وجــود نــدارد 
ــی شــدیدتر تعییــن  ــود برخوردهــای قانون ــر ب و بهت
مــی شــد هــر چنــد حقوقــدان هایــی کــه در رابطــه 
ــزان  ــن الیحــه همــکاری داشــتند می ــن ای ــا تدوی ب

ــد. ــخیص دادن ــب تش ــازات را متناس مج

ترس از آبرو باعث کتمان مساله تجاوز

مصاحبه

دولت۹.۹میلیاردتومانیارانهبلیتاتوبوسراپرداختکرد
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در کانال تلگرامی خود نوشت: »با 
پیگیری های معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، پس از چند سال 9.9 میلیارد تومان یارانه بلیت 

اتوبوس توسط دولت پرداخت شد. هر چند رقم آن زیاد نیست؛ ولی باالخره طلسم آن شکسته شد. ضمن تشکر از 
دولت و به خصوص جناب آقای دکتر نوبخت امیدواریم یارانه بلیت مترو نیز به زودی پرداخت شود.«

اهدافتعطیلیپنجشنبه
مدارسمحققنشد

دانش آمـوزان  اسـت  سـالی  چنـد 
برنامـه  مطابـق  دولتـی  مـدارس 
عمومـی دو روز آخر هفته را تعطیل 
هسـتند. این تعطیلی حـاال به یک 
امـر طبیعـی تبدیـل شـده اسـت. امـا در ایـن میان همیشـه 
مباحثـی پیرامـون لغـو تعطیلـی پنجشـنبه ها مطـرح بـوده و 
برخـی از مسـئوالن در مـورد آن سـخن گفته انـد. مهم تریـن 
دلیـل لغـو ایـن تعطیلـی محقـق نشـدن برنامـه تحصیلـی 
اسـت.    پـرورش  و  آمـوزش  بنیادیـن  تحـول  مطابـق سـند 
رئیـس انجمـن مطالعـات برنامه درسـی در رابطـه با تعطیلی 
پنجشـنبه اضافـه کـرد: تعطیلی پنجشـنبه مصداقی اسـت از 
همیـن نـوع برخـورد بـا سـند تحـول و بـا خیلـی موضوعـات 
دیگـر ازجملـه سـازماندهی کل سـال تحصیلـی ارتبـاط دارد. 

مدراس

شناساییسالیانه60هزار
دانشآموزدیرآموز

در  دوشـنبه  روز  قدمـی  مجیـد 
نخسـتین کنفرانس ملـی کودکان 
دارای معلولیـت در سـالن تـاش 
گفـت: مجموعـه ایـن اطاعات به 
صـورت الکترونیکـی در شناسـنامه سـامت دانـش آموزان 
قـرار مـی گیرد و مسـووالن مدرسـه به آن دسترسـی دارند.

وی تصریـح کـرد: اجـرای طرح سـنجش دانش آمـوزان در 
سـال 30 تـا 40 میلیـارد تومـان هزینـه دارد و مـا دنبال آن 
هسـتیم کـه برای این سـنجش ها به سـن تولـد نزدیک تر 
شـویم؛ بنابراین سـال گذشـته از والدین کودکان پنج سـال 
نیـز خواسـتیم آنـان را بـرای سـنجش بیاورنـد امـا چـون 
طـرح اجبـاری نبـود فقـط 300 هزار نفـر مراجعـه کردند. در 

دانش
آموزان

حناچیدرخواستکرد؛
دوستانازارسالپیامتبریک

وگلخودداریکنند
حناچی ،شـهردار جدید تهـران گفت: 
»اکنـون کـه بـا رای و اعتمـاد اعضای 
گرامی شـورای شـهر تهـران امانت دار 
سرپرسـتی  خطیـر  مسـوولیت 
پایتخـت شـده ام ضمـن ابـراز سـپاس پیشـاپیش، از تمامـی 
مدیـران، همـکاران و دوسـتان ارجمند، خواهشـمندم بـا توجه به 
وضعیـت کنونی کشـور و ضـرورت و اولویت تمرکـز فکری و مالی 
بـر روی ارتقـای خدمت رسـانی بـه مـردم، از هرگونه چـاپ آگهی 
تبریـک در مطبوعـات خطـاب بـه اینجانـب یـا ارسـال گل، جـدا 
خـودداری فرمایند.امیـدوارم جملگی عزیزان بـا ارایه انتقادهای 
سـازنده و راهکارهـای گره گشـای خود، هم افزایـی موثری برای 

کاهـش چالش هـای پایتخـت فراهـم آورنـد.«

شهرداری

حالـی کـه بایـد یک میلیـون و 300 هزار نفر مراجعـه می کردند 
بنابرایـن پیگیـر آن هسـتیم که این برنامه ها را توسـعه دهیم.

رییـس سـازمان آمـوزش اسـتثنایی کشـور اظهـار داشـت: 22 
درصـد کـودکان را در مدخـل مدرسـه شناسـایی کردیـم کـه 
واکسـن آنـان ناقـص زده شـده اسـت. مـا بـه کـودکان دارای 
معلولیـت خدمـات رایگانـی ماننـد سـمعک، واکـر، ویلچـر و 

هزینـه داروهـای مصرفـی مسـتمر را پرداخـت مـی کنیـم.
قدمـی افـزود: به طور مثـال دانش آمـوزی ماهانه یک میلیون 
و 800 هـزار تومـان دارو مصـرف مـی کـرد. در حوزه توانبخشـی 
نیـز بـه 32 هـزار دانـش آمـوز خدمـات ارائـه دادیـم. رییـس 
سـازمان آمـوزش اسـتثنایی کشـور گفـت: بـه رغـم شـرایط 
سـخت اقتصـادی کشـور بـرای هـر دانـش آموز بـا نیـاز ویژه و 
معلولیـت بیـن سـه تا چهار برابـر دانش آموز عـادی هزینه می 
شـود. قدمی خاطرنشـان کرد: امسـال بـرای 148 هـزار دانش 
آمـوز بـا نیاز ویـژه حـدود 950 میلیارد تومـان اختصاص یافت. 
همچنیـن 23 هـزار نیـروی انسـانی در هـزار و 560 مدرسـه به 

دانـش آمـوزان بـا نیازهـای ویژه خدمـت ارائه مـی کنند.

ــودم،  ــرد شــنیده ب ــن م ــاره ای درب
بــه ســراغش رفتــم تــا ببینــم 
چــه کار مــی کنــد، او را مســتقیم 
نمــی شــناختم بــا واســطه ای 
ــا او آشــنا شــدم. واســطه بــرای  ب
مــا قــرار ماقــات گذاشــت. قصــد 
خریــد گل را نداشــتم امــا قبــل از 
آنکــه ســر قــرار برســم بــوی عطــر 

ــردم. ــی ک ــمام م گُل را استش
کمتــر از 3٠ ســال دارد، اعتمــاد 
آرامشــش  و  بــاال  نفــس  بــه 
ــل از  ــود. در مقاب ــب ب ــم جال برای
ــه نفــس  ــاد ب ــت اعتم خــودم باب
ــر ایــن گل فــروش  پاییــن در براب
بــا  بــودم؛ هنگامــی  متعجــب 
ــی  ــه م ــراد سرشــناس مصاحب اف
ــه  کــردم ذره ای ضعــف اعتمــاد ب
نفــس در مــن وجــود نداشــت امــا 
در مقابــل فــردی کــه هیــچ کــس 

نمــی  را  او  مشــتریانش  جــز 
ــه  ــود قافی ــک ب ــناختند؛ نزدی ش

ــازم. را بب
ــاره شــخصیت  واســطه کمــی درب
ــود؛  ــه مــن گفتــه ب گل فــروش ب
بــا  بــا هــوش  بســیار  اینکــه 
اســتعداد و در آرزوی فکرهــای 

بــزرگ اســت. 
جوانــی کــه دانشــگاه را رهــا کــرده 
و ســال هاســت کارهــای مختلفی 
انجــام داده اســت و در نهایــت 
ــدودی او را  ــا ح ــه ت ــا کاری ک تنه
ــروش گل اســت.  ــرده ف راضــی ک
کــه البتــه انــگار مشــترهای هــای 

ــی هــم دارد. خوب
بــه قــول خــودش  اگــر چــه 
ماهیانــه بــه طــور متوســط 8 
میلیــون تومــان از بابــت ایــن 
کار درآمــد دارد امــا آن را کافــی 
ــال  ــه دنب ــواره ب ــد و هم ــی دان نم

رویاهــای بزرگتــر اســت.
گل فــروش پیــش از ســاعت 

مقــرر ســر قــرار رســیده بــود؛ 
جوانــی قــد بلنــد، بــا ســری 
کامــا تراشــیده؛ کاپشــن و شــلوار 
امــروزی بــر تــن داشــت و همانند 
ــاالنش  ــن و س ــیاری از همس بس
لبــاس مــد روز پوشــیده بــود. 
ــدا  ــه بع ــت ک ــاص داش ــی خ بوی
فهمیــدم ایــن رایحــه از همــان 
ــدان هــای  گل اســت. یکــی از دن
ــده  ــر ش ــون ُپ ــره گ ــش نق جلوی

ــت. اس
یــا  کافــه  در  برویــم  گفتــم 
رســتورانی بنشــینیم؛ در گوشــی به 
واســط گفــت تمایلی به نشســتن 
ــی  ــدارد. م ــته را ن ــای دربس در ج
خواهــد در محیــط ســرباز بمانــد. 
رو بــه روی یــک آبمیــوه بســتنی 
ــا  ــط م ــتادیم؛ واس ــی ایس فروش
رفــت بــرای خــودش یــک لیــوان 
گل  بــرای  ســیب،  و  کرفــس 
فــروش آب هندوانــه و بــرای مــن 

ــد. ــری آب خری ــک بط ی

گل فــروش آب هندوانــه اش را 
جرعــه جرعــه مــی نوشید،ســوال 
نخســتم مثــل بســیاری از دیگــر 
مصاحبــه هایــم بــود ایــن شــغل 
ــاب  ــرا انتخ ــی و چ ــه زمان را از چ

ــردی؟ ک
گل فــروش نگاهــم کــرد و گفــت: 
راســت  و  رک  خواهیــد  مــی 
بگویــم؛ ســفره خانــه داشــتم 
ــم نخــورد  ــه ه دخــل و خرجــم ب
رفیقــم پولــم را خــورد. 5٠ میلیــون 
تومــان بدهــکاری روی دســتم 
گذاشــت؛ از ســال هــا قبــل خــودم 
»گُل« مــی کشــیدم ایــن بــود کــه 
رفتــم ســمت فــروش ایــن مــاده.
برایــم جالــب بــود بدانــم دخترهــا 
ــاده  ــن م ــدار ای ــزان طرف ــه می چ
اگــر  گفــت:  هســتند،  مخــدر 
تــا پارســال دخترهــا 1٠ درصــد 
مشــتری هایــم بودنــد االن بیــش 
از 3٠ درصــد دخترهــا مســتقیم از 
مــن گل مــی خرنــد. مصــرف ایــن 
ــدار  ــان طرف ــان جوان ــاده در می م
پیــدا کــرده اســت؛ علتــش را کــه 
جویــا مــی شــوم مــی گوینــد 
ــه  ــی ک ــن وضعیت ــو ای ــره ت باالخ
همــه بــه خصــوص جوانــان بیــکار 
هســتند چیــزی بایــد مصــرف 
کننــد و خــوب ســراغ مصــرف گل 
ــه  ــان طــور ک ــد هم ــی آین هــم م
عــده ای ســراغ الــکل یــا شیشــه 

ــد. ــی رون م
ــتری  ــری مش ــر قش ــاال از ه »ح
و  مهنــدس  دانشــجو،  از  دارم 
ــه  ــک«. ب ــا پزش ــه ت ــل گرفت وکی
اشــاره  گونــش  نقــره  دنــدان 
ــن کار  ــد: ای ــی گوی ــد و م ــی کن م
یکــی از مشــترهایم اســت کــه 
8٠درصــد  اســت؛  دندانپزشــک 
مشــتری هایم درســت و حســابی 

هســتند.
ســن  میانگیــن  گویــد:  مــی 
ــا 3٠  ــن 2٠ ت ــم بی ــتری های مش
اســت؛ البته بســیاری از مشــتری 
ــن  ــال س ــش از 3٠ س ــم بی های
دارنــد؛ بــه 1٧، 18 ســاله گل نمــی 
فروشــم. دلیلــش ایــن اســت کــه 
آنهــا َچــک بخورنــد اســم و تلفنــم 
را مــی گوینــد. ترجیــح مــی دهــم 
مشــتری مطمئــن داشــته باشــم. 
البتــه االن کــه اســم و رســمی بــه 
هــم زدم و مشــترهای ثابــت دارم 
ــم.  ــی فروش ــا نم ــوان ه ــه نوج ب
البتــه مشــتری دارم پــدر و پســر 
هســتند کــه هــر دو از مــن گل 

ــد. مــی خرن
ــدر گل  ــاده مخ ــب م ــن کاس از ای
مــی خواهــم درباره تجــارت گل در 
ایــران توضیــح بدهــد. مــی گویــد: 
)تخــم( گل از هلنــد بــه ایــران وارد 
مــی شــود در بســیاری از اســتان 
هــا ماننــد اردبیــل، لرســتان، یزد و 
کرمــان و تهــران در مــزارع کشــت 
مــی شــود. چیــزی که در پــرورش 
گل اهمیــت دارد کــود و میــزان نور 
آفتــاب اســت. کــود خــوب و گــران 
ــی  ــد. ول ــی ده ــرورش م گل را پ
ــم  ــت گل نرفت ــمت کاش ــن س م

چــون جــرم زیــادی دارد.
مــرد گل فــروش مــی گویــد: 
قیمــت هــر گــرم گل در بــازار 
تهــران حــدود 5٠ هــزار تومــان 
ــه مصــرف  ــرای کســی ک اســت ب

ــرم  ــر گ ــت، ه ــدی اس ــده ج کنن
ــی  ــت م ــرای دو روز کفای ــط ب فق
کنــد؛ گل مــاده گرانقیمتی اســت و 
اگــر کســی مایــه دار نیســت نباید 
ــرا  ــد؛ زی ــاده بیای ــن م ــمت ای س
فــردی کــه گل مصــرف مــی کنــد 
بایــد تغذیــه خیلــی خوبی داشــته 
باشــد و اگــر نتوانــد تغذیــه خــوب 
داشــته باشــد از قیافــه مــی افتــد؛ 
بــه هیــچ کــس پیشــنهاد مصــرف 
گل را نمــی کنــم. و بــا هــر کســی 
دوســت شــوم نمــی گویم کاســب 

گل هســتم.
ــر  ــم اگ ــی پرس ــروش م از گل ف
ــرا  ــداری چ ــت ن ــغلت را دوس ش
تغییــر نمــی دهــی، مــی گویــد کار 

ــد. ــه بیکارن کجاســت هم
او مــی گویــد: هــر کــس مــی 
ــت،  ــادآور نیس ــد، »گل« اعتی گوی
دروغ مــی گویــد، مــن خــودم 
هــم دیگــر ایــن مــاده را مصــرف 
ــار  ــال و چه ــک س ــم، ی ــی کن نم
ــیده ام،  ــه گل نکش ــت ک ــاه اس م
ــاالت ناشــی  ــردن )ح ــا چــت ک ب
ــوان  ــی ت ــه نم ــرف گل( ک از مص
در کوچــه و خیابــان گل فروخــت. 
ــد  ــام ش ــه تم ــش ک ــرف های ح
ــه ، ای  ــادم ک ــن شــعر افت ــاد ای ی
گل فــروش گل چــه فروشــی بــه 
جــای ســیم و از گل عزیزتــر چــه 
ســتانی بــه ســیم گل، البتــه میان 
ایــن گل تــا آن گل فرسنگهاســت.

ته
نک

گلفـروشاسـتامـانـهگلفروشـیکه
مـیشناسـیم،نـهسـرچهـارراهگلمـی
فروشـدنهدرمغازهگلفروشـی.سـبکو
سـیاقکارشبـابقیـهفـرقمیکنـد.گُلی
کـهاومـیفروشـدحـاالمشـتریهـای

خـاصدارد.
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پیام رسـانه

روزنامه خبرشـمال  به نقل از عضو 
مجمع نمایندگان مزندران نوشـت: بومی 

گزینی اولویت ما در انتخاب اسـتاندار 
است.

روزنامـه کاغذوطن از گرانی 
السـتیک در جیرفت و نگرانی رانندگان 

خبر داد.

روزنامـه اصفهانزیبااز مد 
شـدن عمل های جراحی نامتعارف و 

ناهنجار خبر داد.

روزنامه افسـانه  از بازگشت زندگی به اصفهانجنوبکرمانمازندران
تاالب های فارس خبر داد.

فارس

فروشندهاشیایتقلبیدرچهارمحالوبختیاریدستگیرشد
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: »فروشنده اشیای 
تقلبی میراث فرهنگی در این استان شناسایی و دستگیر شد.«

پیام میراث

مدیـر پایـگاه میـراث جهانـی تخـت جمشـید گفـت: پـس 
از اتمـام پـروژه در حـال انجـام خطـوط پیـاده، دوچرخـه و 
خودروهـای برقـی در محـور اختصاصی تخت جمشـید، ورود 
خودروهـای بنزینـی بـه ایـن محـور ممنـوع می شـود.حمید 
فدایـی در گفت وگـوی اختصاصـی بـا ایرنـا عنوان کـرد: طرح 
سـاماندهی محـور ورودی تخـت جمشـید یکـی از مهم ترین 

طرح هـای در حـال انجـام ماسـت.
وی تاکیـد کـرد: گردشـگران پس از طی مسـیر مرودشـت تا 
میـدان ملـل بـه یک سـه راهی می رسـند کـه یک شـاخه آن، 
جـاده اختصاصـی و محور سـه کیلومتری اسـت کـه به تخت 
جمشـید ختم می شـود.فدایی ادامه داد: دو طرف این محور 
پیـش از انقـاب، درختـکاری شـده بـود و موضـوع تملـک، 
مدیریـت و سـاماندهی آن پیوسـته بـا میراث فرهنگـی بوده 
اسـت.او افـزود: بازدیدکننده هـا در ایـام پر ترافیـک )پر تردد( 
مخصوصا در تعطیات نوروز از شـلوغی و بی نظمی این جاده 
گایه های فراوانی داشـتند و از طرفی شـانه های خاکی جاده 
هـم ایجـاد گـرد و خاک می کـرد و چون پارکینـگ )توقفگاه( 
مـا در انتهـای ایـن محـور نزدیـک صّفـه )تختـگاه( تخـت 
جمشـید اسـت، ازدحـام و آلودگی بسـیار نـا زیبا بـود و کار را 
سـخت می کرد.مدیـر پایگاه تخت جمشـید تصریح کـرد: در 
طـرح سـاماندهی، دو طـرف محـور یعنی شـانه های خاکی را 
بـه پیـاده راه تبدیـل می کنیـم و وسـایل نقلیـه نیـز می توانند 
از بیـن ایـن دو پیـاده راه یعنـی جـاده وسـط عبـور کننـد. و 
تاکیـد کـرد: در نظـر داریـم تـا بیـن راه پارکینگی تعبیه شـود 
و گردشـگران پـس از پـارک )متوقـف کردن( خودروهایشـان 
در ایـن محـل، از خودروهـای برقـی، درشـکه ، دوچرخـه و یـا 
پیـاده مسـیر کوتـاه باقی مانـده را تـا ورودی تخت جمشـید 
طـی کنند.فدایـی افزود: از سـال قبـل تاکنون این طـرح را از 
سـه کیلومتـری و از مبـدا میدان ملل کلید زدیـم و در فاز اول، 
53٠ متـر از مسـیر بعـد از میدان ملـل را آمـاده کردیم طوری 
کـه شـانه های خاکـی دو طـرف جـاده بـا بلوک هـای بتنـی 
یـک متـر در هشـتاد سـانتی متر به صـورت زیبایی تسـطیح 

و پیاده راه شـد.

سوژه ورودخودرو
بهجادهتخت

جمشیدممنوعمیشود

ریا
ث آ

یرا
 م

س:
عک

رییـس کلـوپ سـافاری اسـتان اصفهـان 
"سـاماندهی  طـرح  اجـرای  بـا  گفـت: 
سـفرهای مسـئوالنه" شـاهد حضور تعداد 
زیـادی از آفرودرهـا و سـافاری هـا بـرای 
ثبـت نـام هستیم.حسـین انصاری فرد در 
گفت وگـو بـا خبرنـگار ایسـنا در خصـوص 
کـم و کیـف اجرایـی طـرح سـافاری کویر 
مرنجـاب، اظهـار کـرد: در واقـع ایـن طرح 
بـرای ثبـت مشـخصات خـودرو و افرادی 
کـه وارد کویـر می شـوند ریختـه شـده و 

بـرای پیگیری وضعیت کسـانی اسـت که 
دچـار حادثـه یـا مشـکل شـده اند.

ورود  از  طـرح  ایـن  در  افـزود:  وی 
خودروهـای فاقـد بیمـه به کویـر مرنجاب 
جلوگیـری می شـود و باید بـا خودروهایی 
کـه کلـوپ سـافاری اسـتان پیش بینـی 
بـه گـردش و تفریـح بپردازنـد و  کـرده 
بـرای حفـظ جـان مسـافران ایـن یـک 
اقـدام عقانـی و منصفانـه اسـت.رییس 
کلـوپ سـافاری اسـتان اصفهـان، گفـت: 

بـا اجـرای ایـن طـرح هیـچ گونه پولـی از 
خودروهـا گرفتـه نمی شـود و فقـط بـرای 
مسـافران  و  خـودرو  مشـخصات  ثبـت 
بایـد چنـد دقیقـه ای توقـف کننـد تا پس 
از تأییـد کلـوپ سـافاری بـرای گـردش 
مرنجـاب  ورودی  منطقـه  بـه  تفریـح  و 
هدایت شـوند.انصاری فرد تصریح کرد: از 
تمـام خودروهایـی که فاقد بیمه هسـتند 
تقاضـا داریـم پـس از اخذ بیمـه به کلوپ 
سـافاری مراجعـه کننـد و در ایـن زمینـه 
هیـچ گونه اغماضی صـورت نخواهد گرفت 
و از ورود خودروهـای فاقد بیمه جلوگیری 
بـه عمـل خواهـد آمـد تـا ورود و خـروج 
خودروهـای دو دیفرانسـیل بـه مرنجـاب 

کنتـرل و منظـم صـورت گیـرد.

طرح جامع سافاری حرکتی 

برای ساماندهی مرنجاب

پایانعملیاتمرمت
تنهاخانهتاریخیکنگاور

ــان  ــگاور از پای رییــس اداره میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری کن
ــاری  ــی س ــه تاریخ ــازی خان ــت و مقاوم س ــات مرم ــت عملی ــه نخس مرحل

اصانــی خبــر داد.
 فاطمــه خــدادادی رییــس اداره میــراث فرهنگــی کنــگاور، روز دوشــنبه 28 
آبــان گفــت: »در ایــن مرحلــه، تمامــی طاقچــه هــا و ســردرها مرمــت، ســبک 
ــاوم ســازی و برداشــت  ــا، مق ــی بن ــار پیشــرفت آســیب فیزیک ســازی، مه
بافــت فرســوده، طراحــی نقشــه کلیــه اتاقهــا ایــن خانــه انجــام مــی شــود.«

ــل  ــان از مح ــون توم ــت، 9٠ میلی ــات مرم ــرای عملی ــت: »ب ــار داش او اظه
ــص  ــگاور تخصی ــتان کن ــزی شهرس ــه ری ــه برنام ــتانی و کمیت ــارات اس اعتب

ــد.« داده ش
ــان در  ــاری اص ــه س ــت: »خان ــگاور گف ــی کن ــراث فرهنگ ــس اداره می ریی
محلــه قدیمــی در عمــارت ایــن شــهر واقــع شــده و تاریــخ احــداث آن بــه 

ــردد.« ــر مــی گ ــه ب اواخــر دوره قاجاری
ــگاور  ــه هــای قدیمــی کن ــده خان ــا بازمان ــه کــه تنه او ادامــه داد: »ایــن خان
اســت بــر محــور شــمالی – جنوبــی اســتقرار یافتــه و در ســال هــای گذشــته 

بــه واســطه دیــوار حائلــی بــه دو بخــش مجــزا تفکیــک شــده اســت.«

گردشگریمیراث

گردشگری در جهان هوشمند متحول می شودزواید بصری پل هفت چشمه برچیده خواهد شد
میراث فرهنگـی،  مدیـر کل 
گردشـگری  و  صنایع دسـتی 
»زوایـد  اردبیـل گفـت:  اسـتان 
مـازاد  حجم هـای  و  بصـری 
پیرامـون پل تاریخی هفت چشـمه اردبیـل برچیده خواهد 

شـد.«
 نـادر فاحـی مدیـرکل میراث فرهنگـی اسـتان در جلسـه 
سـاماندهی حریـم پـل تاریخـی هفـت چشـمه اردبیـل 
تصریـح کـرد: »در خصـوص جمـع آوری و حـذف زوایـد 

بصـری پـل تاریخـی تاکیـد جـدی داریـم.«
او بـا بیـان اینکه حریم پل تاریخی تعییـن و ضوابط آن به 
دسـتگاه هـای اجرایی اباغ شـده اسـت، متذکر شـد: »در 

صـورت لـزوم حتـی از طریـق دسـتگاه هـای ناظر نسـبت 
به سـامان دهی اقدام مـی شـود.«مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری اردبیل تاکید کـرد: »پل هفت 
چشـمه یکـی از آثـار شـاخص دوره صفـوی اسـت و بـه 
عنـوان یکـی از المـان هـای میراثـی شـهر اردبیل شـناخته 
مـی شـود.«فاحی اضافـه کـرد: »در خصـوص مرمت این 
پـل تاریخـی نیـز مطابـق ضوابـط اقداماتـی صـورت گرفته 
و سـاماندهی نیـز اثـرات قابـل توجهـی بـه دنبـال خواهـد 
داشـت.«او خواسـتار همـکاری و مشـارکت دسـتگاه های 
اجرایـی در سـاماندهی حریـم پل تاریخی شـد و بیان کرد: 
»صیانـت و معرفـی آثار تاریخی تنها بر عهده یک دسـتگاه 

اجرایـی نیسـت و انتظـار ما حمایت سـایر نهادهاسـت.«

در  دانشــگاه  مــدرس 
رشــته گردشــگری بابیــان 
گردشــگری  این کــه 
هوشــمند  جهــان  در 
متحــول می شــود، گفــت: »گردشــگری و تحــول 
دیجیتالــی« شــعار روز جهانــی گردشــگری در ســال 
ــعه  ــگ توس ــش پررن ــان از نق ــه نش ــت ک 2٠18 اس
توســعه  در  نویــن  تکنولوژی هــای  و  فنــاوری 
ــهر  ــمند گردشــگری و ش گردشــگری، مقاصــد هوش
هوشــمند دارد.محمدرضــا عیوضــی  گفــت: بایــد 
گفــت اهمیــت اســتراتژیک گردشــگری و ســهم آن 
ــه  ــت ک ــی نیس ــهرها موضوع ــادی ش ــد اقتص در رش

ــم و از  ــی کنی ــی از آن چشم پوش ــه راحت ــم ب بتوانی
ــا در عصــر  ــز »هوشــمند« شــدن پدیده ه ــی نی طرف
نویــن موضوعــی غیــر قابــل کتمــان اســت. وی 
خاطرنشــان کــرد: گردشــگری نیــز در زمــان حاضــر 
ــال  ــور مث ــه ط ــت. ب ــت اس ــر ماهی ــال تغیی در ح
ــی  ــه  خاص ــگری نمون ــمند« در گردش ــد هوش »مقص
از شــهر هوشــمند و مقصــدی نــوآور اســت کــه 
ــاد  ــوژی ایج ــر تکنول ــه ب ــا تکی زیرســاخت های آن ب
ــدار در  ــعه  پای ــده  توس ــا تضمین کنن ــه تنه ــده و ن ش
ــراد  ــرای همــه اف مناطــق گردشــگری اســت بلکــه ب
ــا  ــگران را ب ــل گردش ــوده و تعام ــترس ب ــل دس قاب

تســهیل  می کنــد.  اطــراف  محیــط 
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در شــرایطی کــه ایــن روزهــا ایجــاد 
مرکــز اقامتــی میلیاردهــا تومــان هزینــه 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــع دار ب ــک مرت دارد؛ ی
در خاورمیانــه اقــدام بــه ســاخت شــهر 
زیرزمینــی در اســتان ســمنان کــرده کــه 

ــگری دارد. ــی و گردش ــری اقامت کارب
ــادی در کشــور  شــهرهای زیرزمینــی زی
ــه  ــی ک ــان های ــا هم ــدارد ام ــود ن وج
ــی از  ــد یک ــده ان ــف ش ــون کش ــا کن ت
مهمتریــن جاذبــه هــای میراثــی کشــور 
و  داخلــی  هســتند کــه گردشــگران 
ــی  ــد م ــا بازدی ــادی از آنه ــی زی خارج

کننــد ماننــد شــهر زیرزمینــی ســامن در 
همــدان و یــا شــهر زیرزمینــی اویــی در 
ــه  ــر ب ــد مت ــدگان چن کاشــان. بازدیدکنن
ــد  ــی بینن ــد و م ــی رون ــن م ــر زمی زی
ــور  ــه در ســالهای دور گذشــتگان چط ک
پاییــن تــر از ســطح زمیــن شــرایط 
زندگــی را بــه دالیــل مختلــف بــرای 
خــود فراهــم مــی کــرده انــد. شــهرهایی 
کــه در و دیــوار آنهــا از خــاک و گل بــوده 
و هیــچ نــوری نداشــتند امــا مــردم مــی 
ــی  ــا زندگ ــا در آنج ــد ماهه ــته ان توانس

ــد. کنن
حــاال امــا نمونــه چنیــن میراثــی را 
یــک مرتــع دار ایجــاد کــرده اســت. آن 
ــرایطی  ــی در ش ــری اقامت ــا کارب ــم ب ه

کــه ایجــاد یــک مرکــز اقامتــی کوچــک 
میلیاردهــا تومــان هزینــه دارد و وارد 
ــی  ــز اقامت ــن مراک ــزات ای ــردن تجهی ک
ایــران  بــا مشــکات تحریــم علیــه 
مواجــه مــی شــود.  بهــرام نیــک اقبــال 
ــد  معــدن دار گرمســاری اســت کــه چن
هکتــاری   400 مرتــع  پیــش  ســال 
پــدری اش را در دســت گرفــت تــا 
فکــری بــه حــال آن کنــد. او عاقــه 
ــف از  ــوم مختل ــه عل ــه مطالع ــادی ب زی
ــا  ــی دارد از مدته ــن شناس ــه زمی جمل
ــگاه و  ــک اقامت ــاد ی ــر ایج ــش فک پی
خــودش  بــرای  منطقــه گردشــگری 
ــک  ــه ی ــا اینک ــود. ت ــواده اش ب و خان
ســال پیــش تصمیــم گرفــت نقطــه ای 

ــر  ــده و زی ــدری اش را کن ــن پ از زمی
ــر   ــم گرفــت زی ــرود. او تصمی ــن ب زمی
ــفند در آن  ــا گوس ــه صده ــی ک آنزمین
نگهــداری مــی شــدند، فضــای دیگــری 
ایجــاد کنــد. نیــک اقبــال بــدون اینکــه 
هیــچ شــهرزیرزمینی دیگــری را ببینــد 
و یــا بــا مدیــران مراکــز اقامتــی و بــوم 
ــن  ــی داشــته باشــد، ای گــردی صحبت

ــت. ــرده اس ــاده ک ــود را پی ــده خ ای
در ایــن راه از چهــار هــزار و 300 کارگر در 
طــول یــک ســال اســتفاده کــرد تــا آن 
طرحــی کــه در ذهنــش داشــته را پیاده 
کنــد. طــرح او یــک قلعــه روی زمین و 
یــک اقامتــگاه داخــل زمیــن بــود. آن 
هــم در عمــق 8 تــا ده متــری زمیــن. 
ــه  ــق اســت ک ــن عم ــا در ای چــون تنه
هــم اکســیژن کافــی وجــود دارد و هــم 
ــن  ــدن زمی ــر کن ــزش در اث ــر ری خط

وجــود نخواهــد داشــت. 
ــه  ــدام ب ــنتی اق ــای س ــا روش ه او ب
ــش  ــی پی ــا جای ــرد. ت ــن ک ــر زمی حف
ــال  ــک س ــد از ی ــون بع ــه اکن ــت ک رف
توانســته یــک شــهر و یــا اقامتــگاه 
ــن  ــاد کند.ای ــن ایج ــر زمی ــزرگ در زی ب
ــاق اســت  ــی دارای 15 ات شــهر زیرزمین
کــه هــر کــدام تقریبــا 5 نفــر در آن 
مــی تواننــد اقامــت داشــته باشــند. 
ــاق هــا دارای هواکــش  ــدام از ات هــر ک
اســت. یــک ســالن اجتماعــات و یــک 
ــا راهروهایــی کــه  سرچشــمه طبیعــی ب
هــر کــدام بــا مهندســی خاصــی ایجــاد 
شــده اجــزای تشــکیل دهنــده ایــن 
ــا  ــی هســتند. در راهروه ــگاه زمین اقامت
کــه رد تیشــه هــای دســتی مشــخص 
ــتن  ــرای گذاش ــی ب ــره های ــت، حف اس

ــراغ  ــوز و چ ــی س ــتی و پ ــع دس صنای
ــگاه  ــن اقامت ایجــاد شــده اســت. در ای
یــک راه مخفــی یــا خروجــی اضطــراری 
نیــز وجــود دارد کــه از آن فقــط مالــک 
خبــر دارد و معمــار ایــن شــهر.برای 
ــی  ــوان زمین ــی ت ــهر م ــن ش ــدن ای دی
مســیر تهــران بــه گرمســار را طــی کــرد . 
قطــار تهــران مشــهد در ایســتگاه یاتــری 
 20 فاصلــه  در  آرادان  شهرســتان  در 
دقیقــه ای تــا گرمســار و دو ســاعته تــا 
تهــران، مــی تــوان پیــاده شــد و از آنجــا 
ــی رســید  ــه جای ــه ب ــدت 20 دقیق در م
کــه هــر بازدیدکننــده ای تصــوری از 
آن نخواهــد داشــت. گذشــتن از زمیــن 
ــه دروازه  ــیدن ب ــاورزی و رس ــای کش ه
ــگر  ــر گردش ــا ورود ه ــه ب ــه ای ک قلع
آتــش هــای دو طــرف آن روشــن مــی 
ــی  ــادآوری م ــردی ی ــر ف ــه ه ــود، ب ش

ــده  ــدی ش ــای جدی ــه وارد دنی ــد ک کنن
اســت. دنیــای بهــرام فــارغ از هیاهــوی 
جهــان. اینجــا موبایــل کمتــر آنتــن 
ــی  ــر کس ــه ه ــی ک ــا جای ــد ت ــی ده م
ــذارد.  ــار بگ ــی دهــد آن را کن ــح م ترجی
ســاختمانهایی کــم و بیــش پراکنــده 
ــتند  ــزی هس ــاد چی ــدام نم ــر ک ــه ه ک
مثــل اتاقکــی کــه بــه شــکل قلعــه 
هــای ساســانی ســاخته شــده اســت و 
ــا دورش  ــه دور ت ــی ک ــتخر بزرگ ــا اس ی
پوشــیده اســت. کــی از بناهــای قدیمــی 
باقــی مانــده در ایــن مرتــع ســاختمانی 
ــت دارد و  ــال قدم ــد س ــه ص ــت ک اس
نیــک اقبــال آن را بــه رســتورانی تبدیــل 
کــرده کــه چنــد اجــاق و تنــور دارد چــون 
ــه  ــی ک ــگران غذای ــت گردش ــرار نیس ق

ــد. ــده،  بخورن ــه ش روی گاز پخت

ته
نک

درایـنشـهریـاقلعـهقـراراسـتکـهچنـدشـترجـای
بگیرنـدتامسـافرانسـوارششـدهومسـیریراکهنیک
اقبـالوخانـوادهاشپیـشبینیکردهانـدراطیکنند.
مسـافرانتـا1۲شـبدربارانـدازمـینشـینندوچـای
آتشـیمـیخورندوباشـتربـهاقامتـگاهزیرزمینیخود
برمـیگردنـد.غیـرازایـنبرنامـههـایدیگـرینیـزدر
دسـتاجـرادارنـدمـیخواهنـدبـااسـببـهاسـتقبال
مسـافرانبروندوآنهـارابادیدنیهایاطرافاینشـهر
زیرزمینـیآشـناکننـد.درنزدیکـیایـنشـهرزیرزمینی
رودخانـههـاینمکـیوجـوددارد.رودخانـهالتورگی
فصلـیاسـتوهـرچنـدوقتیـکبـاربلورهـاینمکی
کنـارایـنرودخانـهرنگـیایجـادمیشـوندوجلـوهای
زیبـابـهایـنمنطقـهازبیابانهایاسـتانسـمنانمی
دهنـد.اومـیخواهـدنـامایـنشـهرزیرزمینیراکـهبه
سـبکیکقلعهسـاختهشـدهقلعـهپنهانبهـرامبگذارد

تـاشـبیهبهنـامقصـربهرامباشـد.

گزارش
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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حوادث

صدرالساداتیازسویدادگاهویژهروحانیتبازداشتشد
سید مهدی صدرالساداتی روحانی جوانی که به روشهای خاص اقدام به افشاگری در همه حوزه ها می کرد بازداشت 

شد. طبق اطاع خبرنگار فارس وی به دلیل نوع عملکردش در ماجرای ده ونک و شیوه های تبلیعاتی اش با 
دستور دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده است.

ــگ  ــناور لندین ــت: ش ــنبه گف ــی زاده روز دو ش ــماعیل مک اس
ــار شیشــه ســاختمانی کــه ســاعت  کرافــت 'ریحــان' حامــل ب
11:35 شــنبه شــب )26 آبــان( بنــدر شــهید باهنــر را بــه ســمت 
لنگــرگاه تــرک و 22:05 یکشــنبه شــب از لنگــرگاه عــازم بنــدر 
شــارجه شــده بــود، بــه دالیــل نامعلومــی در هفت مایلی شــرق 

جزیــره بوموســی واژگــون شــد و از ادامــه حرکــت بازمانــد. 
ــی اعــام اضطــرار ایــن شــناور در ســاعت  وی ادامــه داد: در پ
20 شــامگاه یکشــنبه 27 آبــان بــه مرکــز هماهنگــی جســت و 
جــو و نجــات)MRCC( اداره کل بنــادر و دریانــوردی هرمــزگان، 
بافاصلــه 2 فرونــد شــناور ناجــی از بنــادر لنگــه و بوموســی بــه 
ــروی  ــناور نی ــد ش ــش و 2 فرون ــدک ک ــد ی ــک فرون ــراه ی هم
ــن  ــج سرنشــین ای ــه پن ــی ســپاه جهــت امدادرســانی ب دریای
لندینــگ کرافــت بــه موقعیــت اعــزام شــدند.  بــه گفتــه معــاون 
ــزگان،  ــوردی اســتان هرم ــادر و دریان ــی اداره کل بن ــور دریای ام
در جســت و جــوی اولیــه یــک نفــر از خدمــه ایــن شــناور کــه 
ــود، توســط گــروه  از ناحیــه دســت دچــار مصدومیــت شــده ب
هــای امــدادی، نجــات یافــت و در ادامــه نیــز پیکــر دو تــن از 
جانباختــگان توســط تیــم غواصــی از آب گرفتــه شــد.  مکــی 
زاده بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون، شــناور در وضعیــت نیمــه غرق 
ــورد نجــات  ــار داشــت: وضعیــت جســمی دریان ــرار دارد، اظه ق
یافتــه کــه بــه بیمارســتان بنــدر لنگــه منتقــل شــده، مســاعد 

گــزارش شــده اســت. 
ــت و  ــات جس ــد: عملی ــان ش ــوول خاطرنش ــام مس ــن مق ای
ــادر  ــد شــناور ناجــی اداره کل بن ــو و نجــات توســط 2 فرون ج
و دریانــوردی، شــناورهای نظامــی و یــک فرونــد یــدک کــش 
اعزامــی از ســکوی نفتــی مبــارک در منطقــه بــرای نجــات جــان 
ــرد:  ــه ک ــه دارد.  وی اضاف ــان ادام ــود همچن 2 سرنشــین مفق
عــاوه بــر ایــن، تیــم هــای مردمــی همیــار ناجــی شــامل ســه 
فرونــد لندینــگ کرافــت و یــک فرونــد قایــق بــرای کمــک بــه 
عملیــات جســت و جــو و نجــات نیــز در منطقــه حضــور دارنــد.  
معــاون امــور دریایــی اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان 
ــک  ــز ی ــان( نی ــنبه 28 آب ــر امروز)دوش ــت: ظه ــزگان گف هرم
فرونــد بالگــرد بــرای انجــام پایــش هوایــی بــه منطقــه اعــزام 

شــد کــه هــم اکنــون در آســمان منطقــه اســت. 
مکــی زاده خاطرنشــان کــرد: همچنیــن تیــم هــای غواصــی و 
بررســی ســوانح دریایــی بــه همــراه تجهیــزات تکمیلــی جهــت 

کمــک بــه عملیــات، در صحنــه حضــور دارنــد. 

»پیــروز افشــار« ســخنگوی ســتاد مبارزه 
ــا مــواد مخــدر پیــش از ایــن در گفــت  ب
و گــو بــا ایرنــا اعــام کــرد کــه بــا تجهیــز 
ــرزی، از  ــای م ــذرگاه ه ــا و گ ــرک ه گم
ورود حــدود ٧٠ درصــد مــواد پیــش ســاز 
مخــدر بــه کشــور جلوگیــری شــده  اســت.

ترخیصدستگاههایکشاورزی
مستعملمنوطبهنظرمرکز

وارداتگمرک

مدیــرکل واردات و امــور مناطــق آزاد ویــژه 
ــت  ــری موافق ــنامه دیگ ــرک در بخش گم
بــرای ثبــت ســفارش و واردات همــه 
کاالهــای دســت دوم مشــمول اســتاندارد 
اجبــاری را بــا توجــه بــه ابــراز نظــر کــردن 

ــرد.  ــو ک ــی اســتاندارد لغ ســازمان مل
بــر اســاس بخشــنامه ابــاغ شــده، باید از 
ترخیص دســتگاه های کشــاورزی دســت 
دوم همچــون تراکتــور کشــاورزی، کمباین 

ــه  ــه، گوج ــت پنب ــن برداش ــات، کمبای غ
ــی و ذرت  ــیب زمین ــون، س ــی، زیت فرنگ
ــه و  ــت کاه و علوف ــین برداش ــد، ماش قن
ســایر ماشــین هــای برداشــت جلوگیــری 

و مراتــب بــه مراکــز ارســال شــود. 

شرطیبرایواردکنندگان
کاالهایسرمایهایوبادوام

در بخشــنامه ای دیگــر، گمــرک هــای 
اجرایــی موظــف شــدند ســاز و کار جدیــد 
ــادوام را  ــای ســرمایه ای و ب واردات کااله

اجــرا کننــد. 
براســاس ایــن بخشــنامه مقــرر شــد قبل 
از صــدور ثبــت ســفارش بــرای اشــخاص 
ــن  ــدگان ای ــی، واردکنن ــی و حقوق حقیق

کاالهــا براســاس فهرســت کاالیــی قابــل 
ــدگان  ــه توســط ســازمان مصــرف کنن ارائ
و تولیدکننــدگان و معاونــت امــور صنایــع 
بــه ســامانه مــورد نظــر مراجعــه و پــس از 
ارائــه تعهــدات الزم بــرای ثبــت ســفارش 

اقــدام کننــد. 

اعالم فهرست پیش سازهای 
مواد مخدر به گمرک

تولدسالیانه۲۹تا۳5هزار
کودکمعلولدرکشور

انوشـیروان محسـنی بندپـی روز دوشـنبه در نخسـتین کنفرانس ملی کـودکان دارای 
معلولیت گفت : یک میلیون و 500 هزار فرد دارای معلولیت در بهزیسـتی شناسـایی 
و ثبـت شـده انـد کـه 240 هـزار نفر آنان کودک هسـتند و 150 هزار نفر ایـن کودکان در 
مدارس اسـتثنایی تحصیل می کنند. وی خاطرنشـان کرد: اگر کودکی دچار معلولیت 
شـد، بایـد شـرایطی را فراهـم کـرد کـه زندگـی شـغلی، اجتماعـی و فـردی او به نحو 
احسـن تامین شـود. با تحقیق مشـترک بهزیسـتی و دانشـگاه شـهید بهشـتی ژنی 
کـه در منطقـه چهـار بـرج موجب تولد کودکان نابینا می شـد، پیدا شـده اسـت و می 
توانیـم ایـن منطقـه را از نگرانـی معلول زایی رها کنیم. محسـنی بندپـی تصریح کرد: 
سـاالنه 29 تـا 35 هـزار کـودک معلـول در کشـور متولـد مـی شـوند کـه نیمـی از آنها 
حاصـل اختاالت ژنتیکی هسـتند. تمام بررسـی های علمی نشـان مـی دهد که می 
تـوان بـا علـت یابی ژنتیکـی، معلول زایـی را کاهش داد. رییس سـازمان بهزیسـتی 
کشـور اظهار داشـت: در اجرای طرح غربالگری ژنتیکی، دو سـال اسـت که مطالعات 
مبتنـی بر شـواهد در کشـور انجام شـده اسـت و پرسـش نامـه های سـه صفحه ای 
در اختیـار زوج هـای در آسـتانه ازدواج قـرار مـی گیـرد و غربالگـری ژنتیکـی در همه 
شـهرهای دو اسـتان یزد و کرمان و یک شهرسـتان از بقیه اسـتان های کشور، الزامی 

شـده و مطالعـات نشـان مـی دهد که ایـن مداخات غربالگـری موثر بوده اسـت.

مدیـرکلوارداتوامـورمناطـقآزاد
ویـژهگمـرکجمهـوریاسـالمیایران
گمـرک بـه ای بخشـنامه ابـالغ بـا
کلرایـد اجرایـیسراسـرکشـور هـای
)کلرواسـتیل(،پیپریـدون،پیپریدون
واستواسـتوتیتریلرابـهعنوانپیش

سـاختهمـادهمخـدرمعرفـیکـرد.

انتظامیطالق

بازگرداندن سارقان خزانه بانک پاسارگاد به کشورمراجعه ۱۷0 هزار نفر به مراکز کاهش طالق بهزیستی
فریــد  مســعودی   حبیــب هللا 
در مراســم راه انــدازی ســامانه 
»تصمیــم« بــرای کاهــش طاق 
در کانــون پرورشــی و فکــری 
کــودکان گفــت : مهمتریــن عامــل مراجعــه ایــن زوجیــن 
بــه مراکــز مشــاوره کاهــش طــاق بهزیســتی، نبــود 
ــوده اســت. مســعودی  ــان ب مهارت هــای ارتباطــی بیــن آن
در ادامــه بــه تشــریح چرایــی زیــاد بــودن آمــار طــاق در 
کان شــهرها پرداخــت و گفــت: بســیاری از طــاق  هــا در 
کان شــهرها از بیــرون وارد ایــن شــهرها می شــود؛ بــه آن 
معنــا کــه بســیاری از مــردم شــهرهای کوچــک بــه دلیــل 
قبــح طــاق بــرای ثبــت آن بــه شــهرهای بــزرگ می رونــد و 

بــه همیــن دلیــل آمــار ثبــت طــاق در کان شــهرها بیشــتر 
ــت. اس

بهزیســتی کشــور  ســازمان  اجتماعــی  امــور  معــاون 
خاطرنشــان کــرد: زوج هــا بــرای کاهــش طــاق مــی توانند 
از خدمــات مشــاوره ای اســتفاده کننــد و اســتفاده از مراکــز 
مداخلــه بــرای کاهــش طــاق کامــا رایــگان اســت و اگــر 
ــود را  ــه خ ــوند، تعرف ــاع داده ش ــری ارج ــز دیگ ــه مراک ب
دارنــد. همچنیــن تمــام یــا بخشــی از هزینه هــای اســتفاده 
از جلســات مشــاوره بــرای افــراد نیازمنــد، بــه شــکل رایگان 
ــاوره  ــط مش ــر آن خ ــاوه ب ــت و ع ــده اس ــه ش درنظرگرفت
1480 نیــز بــه زوج هــا بــرای کاهــش اختافــات خانوادگــی، 

مشــاوره هــای تلفنــی نیــز ارائــه مــی کنــد.

ســردار حســین رحیمــی روز 
دوشــنبه در جمــع خبرنــگاران 
ــد  ــن بان ــته ای ــر دس ــت: س گف
مســوول خزانــه داری بانــک بــود 
ــه  ــر از خزان ــر دیگ ــا همدســتی همســرش و ســه نف ــه ب ک
ــاد ســرقت  ــان میردام ــک در خیاب ــن بان شــعبه مرکــزی ای
کــرده بودنــد. وی بیــان کــرد: ایــن ســارقان در کشــور 
ارمنســتان شناســایی شــدند. رحیمــی اظهارداشــت: ارزش 
مســکوکات بــه ســرقت رفتــه از خزانــه بانــک پاســارگاد بــه 

ــد. ــی رس ــان م ــارد توم 7.5 میلی

بازداشت۲باندسرقتمسلحانه
رییــس پلیــس تهــران بــزرگ بــا بیــان اینکــه دو باند ســارق 

ــه ســرقت شناســایی  مســلح در پایتخــت قبــل از اقــدام ب
ــه  ــن مرحل ــن در پنجمی ــت: همچنی ــدند گف ــتگیر ش و دس
ــی  ــی پایتخــت در تمام ــس آگاه ــی پلی ــات ضربت از عملی
ــتگیر  ــابقه دار دس ــه ای و س ــارق حرف ــا 184 س ــگاه ه پای
شــدند کــه در مجمــوع بــه بیش از ســه هــزار ســرقت اعتراف 
کــرده انــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از 90 نفــر از ایــن 
افــراد ســابقه دار هســتند خاطرنشــان کــرد: اعضــای 45 باند 
کــه بــه شــیوه هــای مختلــف وســایل منــزل و خودروهــا را 
ســرقت مــی کردنــد بازداشــت شــدند. رحیمــی ادامــه داد: 
یــک بانــد 11 نفــره نیــز کــه در شــمال تهــران بــه ســرقت ارز 
و طــا از منــازل می پرداختند، شناســایی و دســتگیر شــدند 

کــه 17 مــورد ســرقت را در کارنامــه خــود دارنــد.

دستگیری1۸4سارقبا
۳000سرقتدرتهران

از  پایتخـت  پلیـس  رییـس 
دسـتگیری 184 سـارق پایتخـت 
کـه تـا بـه ایـن لحظـه بـه بیـش 
اعتـراف  سـرقت  فقـره   3000 از 

داد. خبـر  کردنـد، 
طـرح  اجـرای  حاشـیه  در  رحیمـی  حسـین  سـردار 
دسـتگیری سـارقان که پیـش از ظهر امـروز در مقر پلیس 
آگاهـی پایتخـت برگزار شـد با حضـور در جمـع خبرنگاران 
اظهارکـرد:  همـکاران مـن در مجموعـه پلیـس آگاهـی طی 
روزهـای اخیـر 184 سـارق را که در قالـب 45 باند فعالیت 
قضایـی  دسـتور  اخـذ  از  پـس  و  شناسـایی  می کردنـد 

دسـتگیر کردنـد.

سرقت

عاملجنایتدرکواالالمپور
درتهراندستگیریشد

سـرهنگ علـی ولیپور گـودرزی با 
اعـام ایـن خبر گفـت: عامل قتل 
جـوان ایرانـی در شـهر کواالالمپور 
کشـور مالزی که طـی آن قاتل در 
تابسـتان سـال 1391 و در یـک نـزاع و درگیـری مرتکـب 
جنایـت شـده و پـس از آن به ایـران گریخته و تـا به امروز  
متـواری شـده بـود، دقایقی قبـل به هویت مشـخص )33 
سـاله( در یـک عملیـات پلیسـی توسـط عوامـل اداره دهم 
دسـتگیر شـد. وی ادامـه داد:  متهـم بـه ارتـکاب قتـل بـا 
انگیـزه نـزاع و درگیـری اعتراف کرده اسـت. معـاون جنایی 
پلیـس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشـان کـرد: اخبار تکمیلی 

متعاقبـا اعام خواهد شـد.

قتل

مرگجوان2٠سالهدر
هنگاماستراحت

سـردار "ناظـری" در بیـان جزئیـات 
اعـام  پـی  در  حادثـه گفـت:  ایـن 
مرکـز فوریت هـای پلیسـی 110 مبنی 
بـر فوت فـردی بـه علـت گازگرفتگی 
در کارگاه تولیـد لـوازم پاسـتیکی در ورامیـن، بافاصلـه  ماموران 
انتظامی به محل اعزام شـدند. وی اظهار داشـت: در بررسـی های 
صـورت گرفته مشـخص شـد، مـردی20 سـاله هنگام اسـتراحت 
در کارگاه تولیـد لـوازم پاسـتیکی، بـه علت به کارگیری نادرسـت 
وسـایل گاز سـوز دچار خفگی شـده و جان خود را از دسـت داده 
اسـت. بنابراعـام پایـگاه خبری پلیـس، فرمانده انتظامی شـرق 
اسـتان تهـران در پایـان  افـزود: برابر دسـتور مقـام قضایی، پیکر 

متوفـی بـرای بررسـی بیشـتر بـه پزشـکی قانونی منتقل شـد.

حادثه

رونماییازسامانهسرباز
ماهر

 سـامانه سـرباز ماهر با حضور سـردار 
مرکـزی  قـرارگاه  فرمانـده  فرهـی 
وظیفـه  کارکنـان  مهارت آمـوزی 
کمالـی  سـردار  مسـلح،  نیرو هـای 
رییس اداره سـرمایه انسـانی سـتادکل نیرو های مسـلح و سردار 
ابراهیـم کریمی جانشـین سـازمان وظیفه عمومی رونمایی شـد. 
هدف اصلی این سـامانه مکانیزه کردن طـرح جامع مهارت آموزی 
کارکنـان وظیفه اسـت که شـامل سـه سـطح قبل، حیـن و پس 
از خدمـت اسـت. در ایـن طـرح بـا همـکاری تمـام دسـتگاه های 
اجرایـی کشـور در نظـر اسـت بـا انجـام مشـاوره شـغلی و ارائـه 
دوره هـای مهارتـی متناسـب و با توجه به منطقـه جغرافیایی فرد، 
توانایـی جوانـان ذکـور کشـور قبـل از خدمت سـربازی ارتقـا یابد.

سربازی

آخرینآمارایدزدرایرانو
جهان

اظهارکــرد:  مردانــی  مســعود  دکتــر 
ــدز طــی 16 ســال  ــی ای کنگــره بین الملل
گذشــته هــر دو ســال یکبــار توســط  
ــی  ــای عفون ــات بیماری ه ــز تحقیق مرک
ــای وزارت  ــت بیماری ه ــز مدیری ــکاری مرک ــا هم ــیری و ب و گرمس
بهداشــت و کلیــه مراکــز تحقیقاتــی مرتبــط دانشــگاه هــای علــوم 
پزشــکی و مراکــز آموزشــی برگــزار مــی شــود.  آمــار ابتــا در زنــان 
و مــردان در ایــران برابــر اســت. وی بــا بیــان اینکــه آمــار ابتــا بــه 
HIV در بیــن زنــان و مــردان در ایــران تقریبــا برابــر اســت، اظهارکرد: 
ایــن وضعیــت در حالــی بــه وجــود آمــده اســت کــه در حــدود 20 
ــان 10 درصــد  ســال پیــش ایــن آمــار در مــردان 90 درصــد و در زن

ــوده اســت. ب

ایدز

توضیحپلیسدر
برخوردبانوازندههای

خیابانیپیادهراه
فرهنگیرشت

طـی  پلیـس  رسـانی  اطـاع  مرکـز 
اطاعیـه ای اعـام کـرد: از شـواهد و 
قرائـن برمی آیـد که تعدادی از کسـبه 
و شـهروندان بـا توجه به لـزوم رعایت 
آداب ایـام عـزادارای و حفظ حرمت و 
شـأن ائمـه اطهـار)ع(، ضمـن تماس 
با مراجـع مربوطه خواسـتار برخورد با 

ایـن افـراد می شـوند.
پنجشـنبه شـب و همزمان با سـالروز 
شـهادت امـام حسـن عسـکری)ع(، 
تعـدادی نوازنـده جـوان بـدون توجـه 
بـه رعایـت حرمـت ایـام عـزاداری در 
پیـاده راه فرهنگـی رشـت اقـدام بـه 
سـد معبر و نواختن قطعات موسیقی 
در مـا عـام می کننـد کـه ایـن اقـدام 
نامتعـارف آن هـا، تعجـب رهگـذران و 
کسـبه را به خود جلب کرد. از شـواهد 
و قرائن برمی آید که تعدادی از کسـبه 
و شـهروندان بـا توجه به لـزوم رعایت 
آداب ایـام عـزادارای و حفظ حرمت و 
شـأن ائمـه اطهـار)ع(، ضمـن تماس 
با مراجـع مربوطه خواسـتار برخورد با 
ایـن افـراد می شـوند. یافته هـا بیانگر 
ایـن مطلـب اسـت کـه ایـن جوانـان، 
سـابقه سـدمعبر و اجرای بدون مجوز 
موسـیقی در اماکن و معابر عمومی را 
داشـته اند و چندیـن مرتبه نیز توجیه 

و مـورد تذکـر قـرار گرفته اند.
فـارغ از اینکه پلیس بـه عنوان حافظ 
نظـم و امنیـت و متولـی نظـارت بـر 
وظیفـه  عمومـی  معابـر  و  اماکـن 
و مطالبـات  بـه شـکایات  رسـیدگی 
برخـورد  دارد،  برعهـده  را  شـهروندان 
نامتعـارف را نیـز یـک امـر غیرقابـل 

می دانـد. پذیـرش 

ادامهجستوجویگزیده ها
مفقودانشناورغرق
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احتمال فوران انفجاری دماوند در آینده

کوهدماونددرفصلبهار

عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده علـوم 
زمیـن بـا بیـان اینکـه بسـته بـه اینکـه 
آتشفشـان دماونـد در چـه فصلی فعال 
قـرار  تاثیـر  را تحـت  شـود، منطقـه ای 
می دهـد، گفـت: بـر اسـاس مطالعـات 
انفجـاری  فعالیـت  احتمـال  جهانـی 
وجـود  آینـده  در  دماونـد  آتشفشـان 

دارد.
مرتضـی  دکتـر  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
علمـی  هیـات  عضـو  طالبیـان، 
در  امـروز  زمیـن  علـوم  پژوهشـکده 
آتشفشـان  پایـش  جلسـه  دومیـن 
آتشفشـان ها  اینکـه  بیـان  بـا  دماونـد 
دارای مراحـل مختلـف زندگی هسـتند، 
تکامـل  مرحلـه  تولـد،  مرحلـه  افـزود: 
کـه آتشفشـان دارای فعالیـت زیـادی 
اسـت و مرحلـه خفتگـی که آتشفشـان 
خامـوش محسـوب می شـود، از جملـه 

بـه  آتشفشـان  یـک  زندگـی  مراحـل 
مـی رود. شـمار 

وی ادامـه داد: در دنیـا هـر سـاله 50 
آتشفشـان فـوران می کننـد و همچنیـن 
بـر اسـاس آمارهـای جهانـی تاکنون بر 
اثـر فعالیت هـای آتشفشـانی 260 هزار 

نفـر کشـته  شـده اند.
طالبیان با اشـاره به فعالیت آتشفشـان 
مطالعـات  کـرد:  خاطرنشـان  دماونـد، 
خاکسـترهای  کـه  می دهـد  نشـان 
آتشفشـانی و جریان هـای گـدازه ای در 

اطـراف ایـن قلـه وجـود دارد.
را  گلـی  جریان هـای  محقـق  ایـن 
بـودن  فعـال  نشـانه های  دیگـر  از 
آتشفشـان دماونـد در گذشـته دانسـت 
بـه  گلـی  جریان هـای  ایـن  گفـت:  و 
دلیـل سـیاب های عظیمـی اسـت کـه 
در تاریـخ فعالیـت دماونـد ایجاد شـده 
و در جـاده هـراز قابل مشـاهده اسـت.
عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده علـوم 

زمیـن بـا تاکیـد بـر اینکـه فوران هـای 
همـراه  لـرزه  زمیـن  بـا  آتشفشـانی 
اسـت، اظهـار کـرد: ایـن زمیـن لرزه هـا 
چـرا  بـود،  خواهـد  مفیـد  مـا  بـرای 
فعالیـت  بـرای  اسـت  هشـداری  کـه 

آتشفشـانی. قله هـای 
و  گاز  انتشـار  خـاک،  آلودگـی  وی 
همچنیـن پدیـدار شـدن منابـع آب های 
زیسـت  اثـرات  دیگـر  از  را  زیرزمینـی 
محیطـی فعالیت آتشفشـان ها دانسـت 
انجـام  اسـاس مطالعـات  بـر  و گفـت: 
در  دماونـد  آتشفشـان  فعالیـت  شـده، 
ابتـدا بـه صـورت فـوران گـدازه ای آرام 
و در مرحلـه بعـد یـک فـوران انفجـاری 

اسـت.
علمـی  هیـات  عضـو  گفتـه  بـه 
پژوهشـکده علـوم زمیـن، هـر چنـد کـه 
منطقـه  تخریـب  باعـث  گـدازه  فـوران 
آن  مزیـت  ولـی  می شـود،  وسـیعی 
ایـن اسـت که می تـوان محـدوده آن را 

کـرد. شناسـایی 
پنـج  وجـود  بـه  اشـاره  بـا  طالبیـان 
کـرد:  تاکیـد  کشـور،  در  آتشفشـان 
سـهند  بزمـان،  تفتـان،  آتشفشـان های 
هماننـد  وضعیتـی  نیـز  سـبان  و 

دارد. دماونـد  آتشفشـان 
بزرگتریـن  را  دماونـد  آتشفشـان  وی 
قلـه خاورمیانـه بـا ارتفـاع 5670 متـر 
آتشفشـان  ایـن  و گفـت:  عنـوان کـرد 
و  آمـل  تهـران،  شـهرهای  نزدیکـی  در 
دارد کـه  قـرار  سـواحل شـمالی کشـور 
فعال شـدن آن سـاکنان ایـن مناطق را 

تحـت تاثیـر قـرار خواهـد داد.
عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده علـوم 
زمیـن بـا تاکیـد بـر اینکـه 7000 سـال 
آتشفشـان  فعالیـت  آخریـن  قبـل 
دماونـد اسـت، افـزود: تـا کنـون ایـن 
نداشـته  فعالیتـی  هیـچ  آتشفشـان 

اسـت.
مخاطـرات  بـه  اشـاره  بـا  طالبیـان 
در  کـرد:  تاکیـد  دماونـد،  آتشفشـان 
و  شـود  فعـال  دماونـد  صورتی کـه 
خـروج گاز صـورت گیرد، بـه همراه این 
خـروج گاز خاکسـتر فـوران می کنـد که 
تحـت  را  وسـیعی  منطقـه  می توانـد 

دهـد. قـرار  تاثیـر 

وی از اجـرای مطالعـات مدلسـازی در 
و  داد  خبـر  آتشفشـان  ایـن  خصـوص 
مدلسـازی ها  اسـاس  بـر  یـادآور شـد: 
چـه  در  آتشفشـان  اینکـه  بـه  بسـته 
وسـعت  می توانـد  دهـد،  رخ  فصلـی 

قـرار دهـد. تاثیـر  را تحـت  زیـادی 
علمـی  هیـات  عضـو  گفتـه  بـه 
پژوهشـکده علـوم زمیـن، اگـر دماونـد 
بـه  شـود،  فعـال  زمسـتان  فصـل  در 
دلیـل وجـود بادهـای غربـی منطقـه ای 
در  و  می دهـد  قـرار  تاثیـر  تحـت  را 
شـود  فعـال  تابسـتان  در  صورتی کـه 
تهـران تحـت تاثیـر مخاطـرات آن قـرار 

گرفـت. خواهـد 
بـر  تاکیـد  بـا  طالبیـان در عیـن حـال 
اینکـه در فعالیـت آتشفشـانی بر خاف 
زلزلـه می تـوان هشـدار بـه موقـع ارائـه 
داد، خاطرنشـان کـرد: ولـی بـر اسـاس 
فعالیـت  احتمـال  جهانـی  مطالعـات 
وجـود  آینـده  در  دماونـد  انفجـاری 
دارد. بـر ایـن اسـاس نیـاز اسـت تـا با 
ایجـاد  چـون  روش هایـی  از  اسـتفاده 
پایـش  راداری،  لرزه نـگاری،  شـبکه 
آب هـای  پایـش  و  خروجـی  گازهـای 
ایـن  پایـش  بـه  اقـدام  زیرزمینـی 

کـرد. آتشفشـان 

ته
نک

مطالعـاتنشـانمیدهدکهخاکسـترهای
در گـدازهای جریانهـای و آتشفشـانی

اطـرافایـنقلـهوجـوددارد.
ایـنمحقـقجریانهـایگلـیراازدیگـر
نشـانههایفعـالبودنآتشفشـاندماوند
درگذشـتهدانستوگفت:اینجریانهای
گلـیبـهدلیلسـیالبهایعظیمیاسـت
کـهدرتاریـخفعالیتدماوندایجادشـدهو

درجـادههرازقابلمشـاهدهاسـت.

گزارش
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چنــدی پیــش یکــی از محیط بانــان گلســتانی 
ــت  ــرار گرف ــی ق ــکارچی متخلف ــه ش ــدف گلول ه
ــون بعــد از گذشــت  ــه شــهادت رســید و  اکن و ب
مدتــی محیط بانــی دیگــر کــه بــرای دفــاع از 
ــدازی  ــه ســمت شــکارچی متخلفــی تیران خــود ب
کــرده بــود بــه اعــدام محکــوم شــده اســت. 
ــون  ــودن قان ــوب ب ــر معی ــار دیگ ــوع ب ــن موض ای
را  آنــان  و گرفتــاری  محیط بانــان  از  حمایــت 

می دهــد. نشــان 
بــرای  عمــد  قتــل  حکــم  صــدور  دنبــال  بــه 
یکــی از محیط بانــان همــدان، فرمانــده یــگان 
ــن  ــی ای ــت از فرجام خواه ــط زیس ــت محی حفاظ
ــی  ــه آت ــه هفت ــا س ــت: ت ــر داد و گف ــده خب پرون
ــده  ــرای پرون ــور ب ــی کش ــوان عال ــه رای دی نتیج
اســتان همــدان،  ســعید مومیونــد محیط بــان 

می شــود. اعــام 
ــی  ــوان عال ــی، دی ــید محبت خان ــه جمش ــه گفت ب
ــل  ــه قت ــد ک ــام می کن ــا رای را می شــکند و اع ی
ــود.  ــد می ش ــم تایی ــه حک ــا اینک ــوده ی ــد نب عم
او می  گویــد: »اگــر قتــل عمــد تاییــد نشــود 
ــود  ــد ش ــر تایی ــویم و اگ ــد می ش ــاز جدی وارد ف
بایــد نســبت بــه دریافــت رضایــت از اولیــای دم 

ــم.« ــدام کنی اق

جزئیاتدرگیریمحیطبان
همدانبامتخلف

ــی  ــان همدان ــط ب ــری محی ــرای درگی شــرح ماج
ــوده  ــورت ب ــن ص ــه ای ــف ب ــکارچی متخل ــا ش ب
اســت کــه در آذرمــاه ســال 95 ســه متخلــف بــا 
یــک خــودروی پیــکان وارد منطقــه نشــر )یکــی از 
مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان محیــط زیســت 

ــط  ــن از محی ــدند. دو ت ــدان( ش ــتان هم در اس
بانــان ایــن منطقــه کــه در حــال گشــت زنی بودنــد 
ــان  ــی از آن ــه یک ــد ک ــورد کردن ــان برخ ــا متخلف ب
مومی ونــد بــود. یکــی از متخلفــان کــه ســابقه دار 
بــه محــض مشــاهده محیط بانــان  بــود  هــم 
از خــودرو خــارج می شــود و اقــدام بــه فــرار 
تعقیــب  حــال  در  کــه  محیط بــان  می کنــد. 
متخلــف بــوده چنــد بــار فرمــان ایســت می دهــد، 

ــه  ــه ســمت تپ ــد و بعــد ب ــف توجــه نمی کن متخل
مــی رود. محیــط بــان در حیــن دویــدن اقــدام بــه 
شــلیک تیــر هوایــی می کنــد امــا بــه دلیــل فــراز 
و نشــیب زمیــن و در اثــر حــرکات بــدن تیــر 
ــف  ــه کمــر متخل ــر شــلیک شــده و ب کمــی زودت
ــه  ــی و بافاصل ــف زخم ــد. متخل ــی کن ــورد م برخ
بــه بیمارســتان منتقــل می شــود و حــدود دو 
ــش را  ــا جان ــود ام ــده ب ــتان زن ــه در بیمارس هفت

ــت داد. از  دس
ــگان  ــده ی ــل از فرمان ــه نق ــنا ب ــه ایس ــور ک آنط

از  بعــد  می نویســد  زیســت  محیــط  حفاظــت 
رســیدگی قضایــی، تشــخیص قاضــی همــدان 
ایــن اســت کــه تیــری کــه از ســوی محیــط  
ــف شــلیک شــده، ســهوی  ــه طــرف متخل ــان ب ب
نبــوده اســت بنابرایــن رای بــر قتــل عمــد و 
ــر  ــه نظ ــت. ب ــده اس ــادر ش ــس ص ــاص نف قص
ســاح  به کارگیــری  قانــون  پرونــده   قاضــی 
و  اســت  نشــده  رعایــت  محیط بــان  توســط 
ســپس  هوایــی  تیــر  ابتــدا  بایــد  محیط بــان 
ــم  ــا ه ــرد. م ــلیک می ک ــف ش ــمت متخل ــه س ب
ــد قصــد شــلیک  ــان میمون ــم کــه محیط ب معتقدی

ــر ناهمــواری  ــر اث تیرهوایــی داشــته امــا ســهوا ب
ــرد. ــت ک ــف اصاب ــه متخل ــر ب ــن تی زمی

ــوان  ــه دی ــد رای ب ــرای تایی ــده ب ــون پرون هم اکن
عالــی ارســال شــده اســت. اداره کل حقوقــی 
ــوع  ــن موض ــر ای ــت پیگی ــط زیس ــازمان محی س
اســت و حتــی فرجــام خواهــی روی پرونــده 

ــت. ــده اس ــام ش انج
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت بــا 
اشــاره بــه بازدیــد میدانــی از منطقــه نشــر گفتــه 
ــان  ــا محیط ب ــت ب ــه صحب ــه ب ــا توج ــت: »ب اس
مومیونــد و بازدیــد میدانــی از منطقــه وقــوع 

محیط بانی دیگر گرفتار در بند اعدام
فرماندهیگانحفاظتمحیطزیست:تاسههفتهآیندهنتیجهرایدیوانعالیکشوربرایپروندهمحیطبانهمدانیاعالممیشود

اســماعیلکهــرمفعــالمحیــطزیســتپیــشازایــندرگفتوگــوبــاپیــاممــابــهموضــوعدادن
اســلحهبــهمحیــطبانــاننقــدکــردهوآنرااشــتباهدانســتهبــود.بــهاعتقــاداودرحقیقــتایــن
ــد ــداردونمیتوان ــردین ــچکارب ــوداوهی ــرایخ ــتب ــاناس ــتمحیطب ــهدردس ــلحهایک اس
ــه ــداب ــدابت ــانبای ــنکارشــروطخاصــیدارد.محیطب ــهای ــد،چــراک اســتفادهخاصــیازآنبکن
شــکارچیمتخلــفســهایســتبدهــد،ســپسدرصــورتبیتوجهــیشــکارچییــکتیــرهوایــی
ــداز ــانمیتوان ــازدرصــورتتوجــهنکــردن،محیطب ــد.بعــدازآنوب ــواناخطــارشــلیککن بعن

کمــربــهپاییــنبــهســمتشــکارچیمتخلــفشــلیککنــد.

اســماعیلکهــرم:درحقیقــتایــناســلحهایکــه
ــرایخــوداوهیــچ ــاناســتب دردســتمحیطب
ــی ــتفادهخاص ــداس ــداردونمیتوان ــردین کارب
ــی ــروطخاص ــنکارش ــهای ــراک ــد،چ ازآنبکن
ــه ــیک ــددرصورت ــامیدانن ــانم دارد.محیطبان
ــدام ــهاع ــومب ــدمحک ــهدادگاهبرس ــانب کارش
ــخت ــرایطس ــنش ــاای ــالب ــدوعم ــدش خواهن

ــد. ــهکارببندن ــلحهراب ــداس نمیتوانن

یم
سن

: ت
س

عک

مدیــرکل هواشناســی خراســان شــمالی گفــت: 
ــش از 28  ــن اســتان بی 63 درصــد گســتره ای
هــزار کیلومترمربعــی درگیر خشکســالی بســیار 
ــر  ــز و دیگ ــود آن در مرک ــه نم شــدید اســت ک

مناطــق مرکــزی بیشــتر اســت. 
ــر اســاس  ــار داشــت: ب ــدی  اظه ــد بیجن مجی
ــه  ــاه ب ــر م ــان مه ــا پای ــه ت ــاری ک ــن آم آخری
دســت آمــده فقــط حــدود 1.2 درصــد در بخش 
غربــی اســتان در شــهرهای گرمــه و غــرب مانــه 
ــالی  ــش خشکس ــاروج در بخ ــملقان و ف و س

ــرار دارد. ــال ق نرم
وی بــا بیــان اینکــه 4.7 درصــد اســتان در حوزه 
ــط  ــد متوس ــف و 9.4 درص ــالی خفی خشکس
اســت، افــزود: 21.3 درصــد گســتره اســتان در 
ــار  ــز دچ ــفراین نی ــتان اس ــه راز و شهرس منطق
خشکســالی شــدید و 63.4 درصــد در شــمال 
شهرســتان هــای شــیروان، بجنــورد، جاجــرم و 
ــوزه  ــملقان در ح ــه و س ــتان مان ــرق شهرس ش

خشکســالی بســیار شــدید هســتند.
بیجنــدی بــه انــواع خشکســالی نیــز اشــاره کرد 
ــم خشکســالی را  ــار داشــت: اولیــن عائ و اظه
ــاس  ــر اس ــد و ب ــی کن ــام م ــی اع هواشناس
ــن  ــی ای ــا هواشناس ــط ب ــای مرتب ــاخص ه ش
رخــداد را بــر اســاس کاهــش میــزان بــارش و 

افزایــش دمــا هشــدار مــی دهــد.
شــمالی  خراســان  هواشناســی  مدیــرکل 
خشکســالی کشــاورزی را در رده بعدی دانســت 
کــه تاثیرگــذاری زیــادی بــر ایــن حــوزه دارد و 
ــث ایجــاد خشکســالی  ــوع، باع ــن ن ــت: ای گف
هیدرولوژیکــی مــی شــود کــه تاثیر مســتقیمی 

ــی دارد. ــای زیرزمین ــر آب ه ب
ــالی  ــد را خشکس ــن رون ــی ای ــه نهای وی حلق
اقتصــادی و اجتماعــی دانســت کــه بــه صــورت 
مســتقیم بــر مــردم و مهاجــرت آنهــا بــه مناطق 
ــش  ــت کاه ــه عل ــینی ب ــیه نش ــرآب و حاش پ
درآمــد بویــژه در بیــن کشــاورزان و تولیدکنندگان 

تاثیرگــذار اســت.
ــه در خراســان  ــادآور شــد: آنچــه ک ــدی ی بیجن
شــمالی و بیشــتر نقــاط کشــور درگیــر آن 
هســتیم در محدوده خشکســالی هیدرولوژیکی 
و اقتصــادی و اجتماعــی قــرار دارد کــه عبــور از 
ــال  ــرایط نرم ــه ش ــت ب ــل و بازگش ــن مراح ای

ــده اســت. ــری بســیار پیچی ام

مردمخوزستانبایدازآبشرببهداشتیبرخوردارشوندسد
اســتاندار خوزســتان بــا اشــاره بــه مشــکات 
روســتاهای  و  شــهرها  برخــی  در  آب 
برخــورداری مــردم  لــزوم  بــر  خوزســتان، 
خوزســتان از آب شــرب بهداشــتی تاکیــد 

ــرد. ک
غامرضــا شــریعتی در جلســه شــورای ســامت  

اســتانداری  در  آبان مــاه(   28( روز  کــه  خوزســتان 
اقدامــات  بــه  اشــاره  بــا  شــد،  برگــزار  خوزســتان 
کــرد:  اظهــار  اربعیــن،  در  اجرایــی  دســتگاه های 
ــن  ــدم اربعی ــط مق ــف در خ ــی مختل ــتگاه های اجرای دس
و  کردنــد  ارزنــده ای  تاش هــای  و  بودنــد  حســینی 
و  پایــدار  شــرایط  ایجــاد  موجــب  آن هــا  اقدامــات 
رضایتمنــدی مــردم شــد کــه در ایــن زمینــه از همــه 
کــرد:  تصریــح  می کنــم.وی  تشــکر  دســت اندرکاران 
در ســال جــاری بــا خشکســالی بی ســابقه ای مواجــه 
ــد  ــاد نش ــادی ایج ــاری ح ــا بیم ــأله ی ــا مس ــم ام بودی
ــه  ــات هم ــا زحم ــر ب ــد مگ ــق نش ــوع محق ــن موض و ای
ــل  ــتند حداق ــتان و توانس ــامت اس ــورای س ــای ش اعض

ــت:  ــتان گف ــتاندار خوزس ــن کنند.اس ــتانداردها را تأمی اس
مشــکات جــدی در اســتان خوزســتان مخصوصــا در 
ــری  ــات مؤث ــد اقدام ــود دارد و بای ــتاها وج ــوزه روس ح
ــاری خاصــی  ــان بیم ــا خوشــبختانه طغی انجــام شــود ام
ــذه  ــادان، خرمشــهر، ای ــت: در آب نداشته  ایم.شــریعتی گف
ــا  و برخــی روســتاها مشــکات جــدی وجــود داشــته ام
مشــکات کنتــرل شــد و مســأله خاصــی ایجــاد نشــد.

ــوزه آبرســانی مخصوصــا در  ــا در ح ــت: توســعه کاره وی گف
ــال شــود. در ســال گذشــته شــرکت های  ــد دنب روســتاها بای
آب و فاضــاب خوزســتان و اهــواز بــرای اصــاح شــبکه 
پیــش  کار  هنــوز  و  دادنــد  انجــام  اقداماتــی  آبرســانی 
مــی رود کــه امیدواریــم بــا ایــن اقدامــات میــزان هدررفــت 
ــرار  ــردم ق ــار م ــتاندارد در اختی ــد و آب اس ــش یاب آب کاه
ــان  ــارد توم ــته 15٠ میلی ــال گذش ــن س ــود. همچنی داده ش
اعتبــار بــه بخــش روســتایی اختصــاص یافــت و امیدواریــم 
ــا پنــج ســال ایــن  ــرای ســه ت ــه دولــت ســالیانه ب ــا مصوب ب
ــد. ــاص یاب ــتان اختص ــتان خوزس ــتایی اس ــه آب روس ــغ ب مبل

ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــت: ب ــی گف ــازمان هواشناس ــس س ریی
تعــداد شــهرهای آلــوده در کشــور، نیازمنــد مــدل پیــش بینــی 

ــام شــهرها هســتیم. ــرای تم ــوا ب ــی ه الودگ
ــش  ــی پی ــن الملل ــش بی ــنبه در همای ــزگار روز دوش داود پرهی
بینــی عــددی وضــع هــوا و اقلیــم در محــل ســازمان هواشناســی 
افــزود: امــروزه الودگــی هــوا بــه معضلــی در کشــور تبدیــل شــده 

و هــر روز شــاهد افزایــش تعــداد شــهرهای الــوده هســتیم. 
ــی  ــش بین ــه پیشــرفت کشــور در خصــوص پی ــاره ب ــا اش وی ب
هــا اظهــار داشــت: ســازمان هواشناســی در زمینــه پیــش بینــی 

الودگــی موفــق بــوده اســت. 
ــژه در  ــه وی ــیل ب ــوزه س ــی در ح ــش بین ــه داد: در پی وی ادام
حوضــه ابریــز کرخــه، کارون و دز نیــز بســیار موفــق بــوده ایــم.
پرهیــزگار گفــت: ســعی کردیــم از مــدل هــا بــه شــکل کاربــردی 
ــاد اســت کــه بــرای  اســتفاده کنیــم کــه یکــی از انهــا اطلــس ب
انــرژی بــادی و ایجــاد مــزارع انــرژی بــادی اســتفاده می شــود. 
بــه گفتــه وی پیــش بینــی پوشــش بــرف و مــه از دیگــر مــدل 
ــه شــده اســت.. ــی اســت کــه در ســازمان هواشناســی تهی های
معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: در حــوزه هواشناســی 
جــاده ای نیــز پیــش بینــی هــا بــه خوبــی صــورت مــی گیــرد و 
اطاعــات مفیــدی در اختیــار کاربــران قــرار مــی گیــرد تــا بــرای 

ســفرهای خــود برنامــه ریــزی کننــد. 
ــوان  ــیار ج ــا بس ــور م ــددی در کش ــی ع ــش بین ــرود: پی وی اف
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــرار دارد، ب ــالگی ق ــتانه 2٠ س ــت و در اس اس

نیــاز بــه کارهــای بســیار گســترده ای در ایــن زمینــه داریــم تــا 
بتوانیــم همپــای دنیــا پیــش رویــم و نیازهــای داخلــی خــود را 

هــم تامیــن کنیــم. 
ــی  ــش بیت ــه پی ــدت در زمین ــن م ــه در ای ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــت  ــده اس ــل ش ــی حاص ــای خوب ــرفت ه ــور پیش ــددی کش ع
گفــت: اســتفاده کاربــران در کســور از مــدل هــای متفــاوت زیــاد 
ــای  ــک مــدل عــددی همپ ــن اســاس توانســتیم ی ــر ای شــد، ب
مــدل حهانــی را ملــی و بومــی ســازی کنیــم تــا وابســتگی مــا 
ــم  ــد ه ــش یاب ــی کاه ــی جهان ــای خارج ــدل ه ــه م ــبت ب نس
ــل  ــتر در داخ ــای بیش ــدل ه ــی م ــرای طراح ــتری ب ــه بس اینک

فراهــم شــود. 
پرهیــزگار گفــت: تاریخچــه پیــش بینــی مــدل عــددی بــه 
ــر  ــود زی ــت نب ــه عل ــا ب ــردد ام ــی گ ــل برم حــدود 114 ســال قب

ــد.  ــی ش ــد عمل ــرن بع ــم ق ــده نی ــن ای ــا ای ــاخت ه س
وی افــرود: در ایــران در 2٠ تــا 25 ســال پیــش ، از روش هــای 
ــت  ــد و از کیفی ــی ش ــتفاده م ــی اس ــش بین ــی و پی ــده بان دی
ــوپر  ــدن س ــا ام ــه ب ــود ک ــوردار نب ــران برخ ــرای کارب ــب ب مناس
ــای  ــی ه ــش بین ــه پی ــدل ســازی جــوی زمین ــا و م کامپیوتره

ــر فراهــم شــد.  ــق ت دقی
معــاون وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: طیــف کاربــران 
ــام کشــور جــزو  ــا تم هواشناســی بســیار وســیع اســت ، تقریب
ــاب  ــه حس ــی ب ــم شناس ــی و اقلی ــات هواشناس ــران اطاع کارب
مــی اینــد و هــر کــدام اطاعــات خــاص خودشــان را مــی 

خواهنــد کــه ایــن مســاله کار را تــا حــدودی ســخت مــی کنــد. 
وی افــرود: مثــا اگــر قــرار باشــد منطقــه ای در مکانــی ایجــاد 
ــر اســاس تــوان خــرده اقلیــم  ــد بایــد ب شــود و یــا توســعه یاب
ــود  ــد ب ــدار نخواه ــعه پای ــورت توس ــرد در غیراینص ــورت گی ص
ــدل  ــک م ــی ی ــی و طراح ــش بین ــد پی ــن رون ــن در ای بنابرای

ــم اســت.  ــبار مه ــح بس صحی
ــران در  ــار داشــت: چــون طیــف خدمــات و تعــداد کارب وی اطه
زمینــه هواشناســی بســیار گســترده اســت از ایــن رو دو دســته 

هواشناســی و اقلیــم شناســی بــه کار گرفتــه مــی شــد کــه طــی 
ــت هواشناســی انگلســتان بحــث  ــا محوری ــر ب ــای اخی ســال ه
ــه  ــن دو دســته مطــرح شــد. وی در ادام ــق ای ــدی از تلفی جدی
ــی  ــش جهان ــت: گرمای ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــش جهان ــه گرمای ب
یــک پدیــده اقلیــم شناســی اســت کــه بــه موضــوع هواشناســی 
ــای  ــده ه ــروز پدی ــوع آن شــاهد ب ــا وف ــل شــده اســت، ب تبدی
حــدی ماننــد ســیل هــای ویرانگــر و خشکســالی هــای متنــاوب 

در دنیــا و ایــران هســتیم.

ســازمان هواشناســی اعــام کــرد با وجود اســتقرار جــوی آرام در کشــور 
پیــش بینــی مــی شــود تــا روز ســه شــنبه بــه تدریــج رونــد افزایــش 
آالینــده هــا در برخــی شــهرهای صنعتــی رخ دهــد؛ بــر ایــن اســاس 
بایــد ســهم منابــع آالینــده را در ایــن رونــد کاهــش دهیــم. انباشــت 
آالیندگــی در کانشــهرها بــا شــروع فصــل پاییــز و ســرد شــدن هــوا 
قــوت مــی گیــرد زیــرا ســرد شــدن هــوا موجــب بــروز پدیــده اینــورژن 
یــا همــان وارونگــی دمــا می شــود کــه در ایــن شــرایط آالیندگــی مانند 
چتــری بــر روی شــهرهای بــزرگ از جملــه تهــران گســترده می شــود و 

تمام شهرها به مدل پیش بینی
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آغازرهاسازیآبازسدهایآذربایجانغربی
بهسمتدریاچهارومیه

ــد  ــان می ده ــا نش گزارش ه
از  درصــد   15 حــدود  کــه 
و  زمیــن  خشــکی های 
نواحــی  از  درصــد  هفــت 
ــده  ــت ش ــق حفاظ ــش مناط ــت پوش ــی تح دریای
افزایــش  نشــان دهنده  یافته هــا  و  دارنــد  قــرار 
ــی دو  ــان ط ــده ی جه ــق حفاظت ش ــعت مناط وس

ســال اخیــر اســت.
بــه گــزارش ایســنا، در گــزارش تــازه ای تحــت عنوان 
 "latest Protected Planet Report  2018"
تاکیــد شــده اســت کــه بــا اقدامــات حفاظتــی از 15 
ــای  ــد اقیانوس ه ــت درص ــکی ها و هف ــد خش درص
جهــان، بهتــر محافظــت می شــود و ایــن امــر 
نشــان می دهــد کــه جهــان در مســیر تحقــق 
ــط  ــت از محی ــرای حفاظ ــده ب ــن ش ــداف تعیی اه
زیســت اســت. کارشناســان در ایــن رابطــه بــه 

بررســی پیشــرفت "اهــداف تنــوع زیســتی آیچــی 
11" پرداختنــد کــه بــه دنبــال مدیریــت اثربخــش و 
ــر در 17 درصــد از مناطــق خشــکی و 10 درصــد  براب
ــت. ــال 2020 اس ــا س ــاحلی ت ــی و س ــی دریای از نواح
در ایــن گــزارش آمــده  اســت کــه جهــان در مســیر 
ــر  ــن ب ــه و همچنی ــرار گرفت ــدف ق ــن ه ــق ای تحق
ضــرورت دســتیابی بــه دیگــر جنبه هــای ایــن 

ــت. ــده  اس ــد ش ــال 2020 تاکی ــا س ــدف ت ه
ــون  ــش از 20 میلی ــادی، بی ــوالی 2018 می ــا ج ت
کیلومتــر مربــع از مناطــق خشــکی زمیــن و نزدیــک 
بــه 27 میلیــون کیلومتــر مربــع از نواحــی دریایــی 
ــوان مناطــق حفاظت شــده مشــخص شــده   ــه عن ب
 0.2 افزایــش  نشــان دهنده  آمــار  ایــن  اســت. 
درصــدی از مناطــق خشــکی و 3.2 درصــد از نواحــی 
دریایــی بــه مناطــق حفاظــت شــده از زمــان انتشــار 

ــزارش در ســال 2016 اســت. ــن گ آخری

مدیرعامــل شــرکت آب منطقه 
ــاز  ــی از آغ ای آذربایجــان غرب
ســدهای  از  آب  رهاســازی 
ــاد و  ــی شــهرچای، مهاب مخزن
ــی 97-98  ــه در ســال آب ــه ســمت دریاچــه ارومی زوال ب

ــر داد. خب
 کیومــرث دانشــجو در جمــع خبرنــگاران گفــت: در 
راســتای اجــرای مصوبــات ســتاد احیــای دریاچــه ارومیه 
و پیــرو اباغیــه اخیــر شــرکت مدیریــت منابــع آب ایران، 
عملیــات رهاســازی آب از ســدهای شــهرچای و زوال هــر 
کــدام بــا دبــی 15 مترمکعــب در ثانیــه و ســد مهابــاد نیز 

بــا دبــی 20 مترمکعــب در ثانیــه آغــاز شــده اســت.
وی بیــان کــرد: براســاس اباغیــه اخیــر شــرکت مدیریت 
ــا  ــهرچای ت ــد ش ــازی آب از س ــران رهاس ــع آب ای مناب
ــا ســقف  ــب و از زوال ت ــر مکع ــون مت ســقف 24  میلی
40 میلیــون و نیــز از ســد مهابــاد تــا ســقف 28 میلیــون 

مترمکعــب بــدون توقــف ادامــه خواهــد یافــت.

ــزان آب،  ــن می ــازی ای ــا رهاس ــد: ب ــادآور ش ــجو ی دانش
ــور  ــای مذک ــن دســت ســدها و رودخانه ه ــق پایی مناط
تحــت تاثیــر قــرار خواهنــد گرفــت و از اهالــی و ســاکنان 
منطقــه خواســت ضمــن رعایــت دقیــق  نــکات ایمنــی، 
ــه  ــک شــدن ب ــان رهاســازی و پــس از آن از نزدی در زم
ــد و  ــودداری کنن ــه خ ــه مربوط ــتر رودخان ــم و بس حری
بــرای حمایــت از برنامــه هــای احیــای دریاچــه  ارومیــه 
از برداشــت آب در طــول مســیر خــودداری کنند.پیــش 
ــر دفتــر اســتانی ســتاد  از ایــن فرهــاد ســرخوش، مدی
احیــای دریاچــه ارومیــه در آذربایجــان غربی شــهریورماه 
ــه دریاچــه  ــه، طــرح هــای انتقــال آب ب ــه ایســنا گفت ب
ــا  ــت و ب ــیده اس ــرداری نرس ــره ب ــه به ــوز ب ــه هن ارومی
تامیــن اعتبــار پیــش بینــی مــی شــود ســال آینــده این 
طرحهــا بــه بهــره بــرداری برســد. بهــره بــرداری از طــرح 
هــای انتقــال آب بــه دریاچــه ارومیــه طــی ســال هــای 
آینــده، میــزان تبخیــر در ایــن دریاچــه را جبران کــرده و از 

کاهــش وســعت آن جلوگیــری مــی کنــد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سمنان گفت: براساس گزارش از پارک ملی کویر مرکزی، وضعیت 
گورهای رها سازی شده در پارک ملی خوب است و حتی با توجه به عادتی که در این مدت کسب 
کرده اند، برای تغذیه به داخل سایت می آیند.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما
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در دیــدار مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
بــا رئیــس کل دادگســتری سیســتان و بلوچســتان، 
برنقــش و جایــگاه قــوه قضائیــه در حفــظ و ارتقــاء 

محیــط زیســت تاکیــد شــد .
ــت  ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــردان مدی ــد پورم  وحی
ــتان در  ــتری اس ــکاری دادگس ــر از هم ــن تقدی ــتان ضم اس
راســتای تحقــق اصــل پنجاهــم قانــون اساســی و رعایــت حقــوق 
عمومــی در اجــرای عدالــت زیســت محیطــی و حفاظــت از محیــط 
ــطح  ــتری در س ــئولین دادگس ــه مس ــن عالمان ــا تبیی ــت ب زیس
اســتان، شــناخت و اشــراف بــه زوایــای حقــوق محیــط زیســت و 
اعمــال آن در تصمیمــات قضایــی، بیــان کــرد کــه امــروزه نقــش و 
جایــگاه قــوه قضائیــه بــرای داشــتن محیــط زیســت مطلــوب غیر 
قابــل انــکار اســت و حمایــت همــه جانبــه مراجــع قضایــی در حــل 
مســائل زیســت محیطــی مــی توانــد مــارا در به ســرانجام رســاندن 
وظایــف قانونــی مــان و حفاظــت از محیــط زیســت اســتان یــاری 

کننــد . 
ــت  ــف زیس ــای مختل ــه آلودگی ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــردان ب  پورم
ــطحی و  ــع آب س ــی مناب ــوا، آلودگ ــی ه ــم از آلودگ ــی اع محیط

ــماندهای  ــت پس ــوء مدیری ــی از س ــای ناش ــی، آلودگی ه زیرزمین
عــادی و ویــژه، تخریــب محیــط زیســت و شــکار و صیــد حیوانــات 
ــت  ــر فعالی ــه ازای ه ــه ب ــری ک ــمار دیگ ــوارد بیش ــی و م وحش
انســانی ممکــن اســت ایجــاد شــود عمدتــًا ناشــی از عدم آگاهــی 
افــراد و اشــخاص اســت؛ گفــت: بدیهــی اســت کــه بــا توجــه بــه 
عدم آگاهــی برخــی از شــهروندان در بــروز آلودگی هــا، نقــش 
ــت  ــم و در اولوی ــری مه ــه ام ــف جامع ــوزش در ســطوح مختل آم
ــرای افزایــش مشــارکت عمــوم مــردم در امــر  اســت. از طرفــی ب
ــد  ــی بای ــای تخصص ــز آموزش ه ــت نی ــط زیس ــت از محی حفاظ
صــورت گیــرد . وی در همیــن راســتا افزود: خشکســالی در اســتان، 
ــه  ــداران و مشــکات معیشــتی در منطق ــکاری کشــاورزان، دام بی
مــردم را بــه ســوی شــغل هــای کاذب، خــاف و تخریــب محیــط 
زیســت ســوق میدهــد. در حــال حاضــر عــدم مدیریــت صحیــح 
ــدون در نظرگرفتــن  ــع ب پســماند، توســعه افســار گســیخته صنای
ماحظــات زیســت محیطــی، آلودگــی هــای ایجــاد شــده توســط 
صنایــع، شــکار و صیــد غیــر مجــاز حیات وحــش، تخریــب محیط 
ــش روی  ــن چالشــهای پی ــتان از مهمتری ــواحل اس زیســت و س

محیــط زیســت اســت . 

ران
بح

دبیــرکل ســازمان هواشناســی جهانی ضمن اشــاره به 
ــی  ــی در حــوزه  پیش بین پیشــرفت های علمــی و فن
عــددی طــی 40 ســال گذشــته چالش هــای علمــی و 

فنــی ایــن حــوزه را تشــریح کرد.
ــه اولیــن کنفرانــس  ــاالس در مراســم افتتاحی  پتــری ت
بین المللــی پیش بینــی عــددی وضــع هــوا و اقلیــم طــی یــک 
پیــام ویدئویــی اظهــار کــرد: پیش بینی هــای عــددی وضــع هــوا و 
اقلیــم زندگــی انســان ها را نجــات می دهــد و از مدیریــت بحــران و 
جلوگیــری و کاهــش خســارات اقتصــادی ناشــی از حــوادث شــدید 
آب  و هوایــی پشــتیبانی می کنــد همچنیــن در بخش هــای انــرژی، 
ــه ای  ــل توج ــور قاب ــه ط ــات ب ــل و تفریح ــل ونق ــاورزی، حم کش

درآمدزایــی دارد.
دبیــرکل ســازمان جهانــی هواشناســی بــا اشــاره بــه اینکــه 
پیشــرفت های علمــی و فنــی منجــر بــه توســعه مهارت هــای 
پیش بینــی وضــع هــوا در 40 ســال اخیــر شــده اســت، اظهــار کــرد: 
ــه صــورت کیفــی و  مهــم ایــن اســت کــه ایــن مهارت هــا دائمــا ب
ــا  ــر روزه ب ــا ه ــن پیش بینی ه ــرا ای ــود زی ــی می ش ــی ارزیاب عین

ــوند. ــه می ش ــی مقایس ــای واقع رخداده
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ــر ناهمــواری  ــر اث تیرهوایــی داشــته امــا ســهوا ب
ــرد. ــت ک ــف اصاب ــه متخل ــر ب ــن تی زمی

ــوان  ــه دی ــد رای ب ــرای تایی ــده ب ــون پرون هم اکن
عالــی ارســال شــده اســت. اداره کل حقوقــی 
ــوع  ــن موض ــر ای ــت پیگی ــط زیس ــازمان محی س
اســت و حتــی فرجــام خواهــی روی پرونــده 

ــت. ــده اس ــام ش انج
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت بــا 
اشــاره بــه بازدیــد میدانــی از منطقــه نشــر گفتــه 
ــان  ــا محیط ب ــت ب ــه صحب ــه ب ــا توج ــت: »ب اس
مومیونــد و بازدیــد میدانــی از منطقــه وقــوع 

تیــر  اســت کــه  ایــن  مــن  تحلیــل  حادثــه، 
ســهوا شــلیک شــده و عمــدی نبــوده اســت. 
ــته  ــی داش ــر هوای ــلیک تی ــد ش ــان قص محیط ب
ــه  ــر ب ــن تی ــیب زمی ــراز و نش ــر ف ــر اث ــا ب و تنه

متخلــف برخــورد کــرده اســت.«

اســلحهمحیطبانبهضرراوست
اســماعیل کهــرم فعــال محیــط زیســت پیــش از 
ایــن در گفت وگــو بــا پیــام مــا بــه موضــوع دادن 
اســلحه بــه محیــط بانــان نقــد کــرده و آن را 
ــه اعتقــاد او در حقیقــت  ــود. ب اشــتباه دانســته ب
ــان اســت  ــه در دســت محیط ب ــن اســلحه ای ک ای

بــرای خــود او هیــچ کاربــردی نــدارد و نمی توانــد 
اســتفاده خاصــی از آن بکنــد، چــرا کــه ایــن کار 
ــه  ــدا ب ــد ابت ــان بای شــروط خاصــی دارد. محیط ب
شــکارچی متخلــف ســه ایســت بدهــد، ســپس در 
ــی  ــر هوای ــک تی ــکارچی ی ــی ش ــورت بی توجه ص
بعنــوان اخطــار شــلیک کنــد. بعــد از آن و بــاز در 
ــد از  ــان می توان ــردن، محیط ب ــه نک ــورت توج ص
ــف  ــکارچی متخل ــمت ش ــه س ــن ب ــه پایی ــر ب کم

ــد. شــلیک کن
اگــر در ایــن بیــن تیــر محیط بــان خطــا رود 
دادگاه  در  محیط بانــان   ، بمیــرد  شــکارچی  و 

از آن هــا  محکــوم می شــوند چراکــه در دادگاه 
شــاهد می خواهنــد، شــاهدی کــه شــهادت دهــد 
ــد را طــی کــرده و  ــان همــه آن رون کــه محیــط ب
ــر  ــپس تی ــرده و س ــه نک ــه آن توج ــکارچی ب ش

ــت. ــه اس ــا رفت ــان خط محیطب
ــه ای اســت کــه  ــه گون ــم قوانیــن مــا ب ــد بگوی بای
ــد »ســگ ها  ــه می گوین ــال اســت ک ــه آن مث نمون

ــرده و ســنگ را بســته اند.« ــا ک را ره
کــه  صورتــی  در  می داننــد  مــا  محیط بانــان 
ــدام  ــه اع ــوم ب ــد محک ــه دادگاه برس ــان ب کارش
ــخت  ــرایط س ــن ش ــا ای ــا ب ــد و عم ــد ش خواهن
مــا  ببندنــد.  کار  بــه  را  اســلحه  نمی تواننــد 
محیــط بانــان زیــادی همچــون اســعد تقــی زاده، 
ــتیم  ــی داش ــر نحتائ ــدی، جعف ــین خال غامحس
اعــدام  بــه  اتفاقــات  همیــن  دلیــل  بــه  کــه 
محکــوم شــدند و در نهایــت بــا کمــک مــردم 
ــی  ــع آوری پول ــت و جم ــط زیس ــازمان محی و س
ــاب  ــتند از طن ــان توانس ــک میلیاردتوم ــدود ی ح
اعــدام رهــا شــوند. در حالیکــه اینهــا محکومینــی 
ــد کــه هیچکــدام از ســر خصومــت شــخصی  بودن

ــد. ــن کاری نزدن ــه چنی ــت ب دس
بایــد  مشــابه،  اتفاقــات  از  جلوگیــری  بــرای 
ــراد  ــت. اف ــان گرف ــت محیط بان ــلحه را از دس اس
ــد  ــد امــا بای ــا ایــن حــرف مــن مخالفن ــادی ب زی
ــکارچی  ــده ش ــک کنن ــلحه تحری ــن اس ــد ای بدانی
ــت:  ــن می گف ــه م ــی ب ــی محیط بان ــت. زمان اس
و  زن  بزنــم  تیــر  دیرتــر  ثانیــه  یــک  اگــر   «
اگــر  و  می شــوند  بی سرپرســت  خــودم  بچــه 
یــک ثانیــه زودتــر بزنــم، خانــواده شــکارچی 
ــیار  ــاب بس ــن انتخ ــوند و ای ــت می ش بی سرپرس

ــت.« ــختی اس س
پلیــس انگلســتان اســلحه نــدارد چراکــه بــه 
هم اکنــون  آنهــا  بردنــد.  پــی  موضــوع  ایــن 
مخمصــه ای  در  زمانــی کــه  و  دارنــد  بیســیم 
و  کــرده  کمــک  درخواســت  شــوند،  گرفتــار 
نیروهــای بیشــتری می رســند. مــا هــم بایــد 
ــکارچیان  ــن ش ــم. ای ــام دهی ــن کاری را انج چنی
آشــنا و محلــی هســتند. اســلحه را از دســت 
ــیم،  ــای آن بی س ــه ج ــد و ب ــان در آوری محیط بان
تلفــن بــرای عکــس و فیلــم بــرداری از شــکارچی 
متخلــف بــه دســت محیــط بــان بســپرید و فــردا 
ــی  ــکارچی محل ــان ش ــراغ هم ــر س و روزی دیگ

ــت.« ــش اس ــن راه ــد. ای روی

کهرممیگوید:باید
اسلحهراازدست
محیطبانانگرفت.
افرادزیادیبااین
حرفمخالفنداما

بایدبدانیدایناسلحه
تحریککنندهشکارچی
است.زمانیمحیطبانی

بهمنمیگفت:»
اگریکثانیهدیرترتیر
بزنمزنوبچهخودم
بیسرپرستمیشوند
واگریکثانیهزودتر

بزنم،خانوادهشکارچی
بیسرپرستمیشوند
واینانتخاببسیار

سختیاست.«

محیط بانی دیگر گرفتار در بند اعدام
فرماندهیگانحفاظتمحیطزیست:تاسههفتهآیندهنتیجهرایدیوانعالیکشوربرایپروندهمحیطبانهمدانیاعالممیشود

ســازمان هواشناســی اعــام کــرد با وجود اســتقرار جــوی آرام در کشــور 
پیــش بینــی مــی شــود تــا روز ســه شــنبه بــه تدریــج رونــد افزایــش 
آالینــده هــا در برخــی شــهرهای صنعتــی رخ دهــد؛ بــر ایــن اســاس 
بایــد ســهم منابــع آالینــده را در ایــن رونــد کاهــش دهیــم. انباشــت 
آالیندگــی در کانشــهرها بــا شــروع فصــل پاییــز و ســرد شــدن هــوا 
قــوت مــی گیــرد زیــرا ســرد شــدن هــوا موجــب بــروز پدیــده اینــورژن 
یــا همــان وارونگــی دمــا می شــود کــه در ایــن شــرایط آالیندگــی مانند 
چتــری بــر روی شــهرهای بــزرگ از جملــه تهــران گســترده می شــود و 

تــا زمانــی کــه بــاد نــوزد همچنــان مهمــان کانشــهرها خواهــد بــود.
البتــه بــا اقدامــات صــورت گرفتــه از ســوی دســتگاه هــای متولــی و 
اجــرای قوانیــن و دســتورالعمل هــای قانــون هــوای پــاک، وضعیــت 
هــوا در کانشــهرها بــه ویــژه تهــران نســبت بــه ســال هــای قبــل بهتــر 

شــده اســت.
شــینا انصــاری مدیــر کل پایــش ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
بــا مقایســه وضعیــت کیفــی هــوای تهــران از 1 مهــر تــا 27 آبــان مــاه  
گفــت: امســال در تهــران تعــداد روزهــای ســالم 50 روز ، پــاک 6 روز 

ــه در ســال 96 در مــدت  ــی ک ــوده اســت در حال و ناســالم یــک روز ب
مشــابه ایــن روزهــا بــه ترتیــب 35، 1 و 20 و یــک روز هــم ناســالم برای 

گــروه هــای حســاس بــوده اســت.
مســعود تجریشــی معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظت 
محیــط زیســت نیــز گفــت: در کارگــروه ملــی مقابلــه بــا آلودگــی هــوا 
سیاســتگذاری، تنظیــم قوانیــن و مقــررات بــه طــور کلــی مشــخص 
ــای  ــروه ه ــد کارگ ــی رخ ده ــت آالیندگ ــرگاه انباش ــت و ه ــده اس ش
ــزان  ــه می ــا ب ــت، بن ــال اس ــتاندار فع ــت اس ــه ریاس ــه ب ــتانی ک اس
آالیندگــی تصمیمــات الزم را اتخــاذ مــی کند.بــر اســاس قانــون هــوای 
پــاک وظایــف دســتگاه هــا، آییــن نامــه و دســتورالعمل هــا مشــخص 
شــده اســت، امــا وقتــی وارد مباحــث ریزتــر شــویم کارگــروه اســتانی 
مقابلــه بــا آلودگــی هــوا تصمیمــات الزم مثــا منــع رفــت و آمــد، تغییر 

ســاعت کاری ادارات یــا مــدارس را مشــخص مــی کنــد. 
تجریشــی بــا تاکیــد بــر نقــش معاینــه فنــی در کاهــش آلودگــی هــوا 
بــه ویــژه در کانشــهرها گفــت: اجــرا و پایــش مــداوم و دقیــق معاینــه 
ــازمان  ــس س ــده و ریی ــاع ش ــک ارج ــی ترافی ــورای عال ــه ش ــی ب فن
حفاظــت محیــط زیســت نیــز آنــرا در هیــات دولت مطــرح کرده اســت 

بنابرایــن اجــرا و نظــارت بــر آن بــه تعویــق نخواهــد افتــاد.
معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــاک  ــوای پ ــون ه ــن شــده در قان ــوارد تعیی ــار داشــت: اجــرای م اظه
بهتریــن راهــکار بــرای کاهــش آلودگــی هــوا اســت بنابرایــن بایــد بــا 
جدیــت و همــکاری ایــن مباحــث را دنبــال کنیــم و نظــارت دقیقــی بــر 

اجــرای آنهــا داشــته باشــیم. 
وی بــه نقــش مــردم در ایــن رونــد اشــاره کــرد و گفــت: نقش مــردم در 
کاهــش آالینــده هــا بــه ویــژه در زمــان اضطــرار بســیار پررنــگ و تاثیــر 
گــذار اســت، اگــر تــردد کمتــر و از ترددهــای غیــر ضــروری جلوگیــری 

شــود، قطعــا میــزان آالیندگــی در ایــن گلخانــه ای کــه شــکل گرفتــه 
کمتــر خواهــد شــد، مــردم نقــش مهمــی در شــرایط بحرانی هــوا دارند 
ــق و  ــق اطــاع رســانی دقی ــد از طری ــن بای ــد آگاه شــوند و ای ــا بای ام

صحیــح صــورت گیــرد.
آنطــور کــه ایرنــا می نویســد همچنیــن مســعود زنــدی رییــس مرکــز 
ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: 
10 تــا 20 درصــد خودروهــای کشــور فرســوده هســتند کــه ایــن عــدد را 
مــی تــوان بــه تهــران هــم تعمیــم داد کــه نقــش زیــادی در آلودگــی 
ــهرها ذرات  ــرای کانش ــی ب ــر آالیندگ ــن پارامت ــی تری ــوا دارند.اصل ه
معلــق کمتــر از 2.5 میکــرون اســت کــه از احتــراق خودروهــا بــه ویــژه 

خودروهــای دیزلــی حاصــل مــی شــود.
 زنــدی ادامــه داد: بررســی هــا نشــان مــی دهــد خودروهــا مســوول 
انتشــار 70 درصــد ذرات معلــق کمتــر از 2.5 میکــرون هســتند از بیــن 
ــای  ــوس ه ــا، 12 درصــد اتوب ــون ه ــم 23 درصــد ســهم کامی ــا ه آنه
شــهری خــاص شــرکت واحــد، 18 درصــد مربــوط بــه ســایر اتوبــوس 
هایــی اســت کــه کار ســرویس را انجــام مــی دهنــد، 10 درصــد 
موتورســیکلت هــا و مابقــی مربــوط بــه خودروهــای ســواری اســت و 
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه بخــش زیــادی از ایــن خودروهــا 
ــاک  ــوای پ ــون ه ــه قان ــی ک ــت: موضوع ــتند. وی گف ــوده هس فرس
ــه ســازمان  ــن اســت ک ــرده ای ــی ک ــش بین ــاده 3 پی در تبصــره 3 م
هواشناســی بایــد وضعیــت جــوی هــوا و ســازمان حفاظــت محیــط 
ــان و  ــت درم ــه وزارت بهداش ــوا را ب ــی ه ــت کیف ــز وضعی ــت نی زیس
آمــوزش پزشــکی اعــام کننــد و چــون بحــث ســامت مطــرح اســت 
اگــر وزارت بهداشــت تشــخیص دهــد کــه بــر اســاس ارقــام و اعــداد 
ــا  ــه ب ــروه مقابل ــه کارگ ــد ب ــت اضطــراری اســت بای شــرایط در وضعی
شــرایط اضطــراری اعــام کنــد تــا آنهــا تصمیمــات الزم را اتخــاذ کننــد.

انباشت آالیندگی در کمین کالنشهرها

ــاره  ــا اش ــران ب ــتان ته ــت اس ــط زیس ــی محی ــاون فن مع
ــط زیســت  ــوز از ســوی اداره محی ــش صــدور مج ــه افزای ب
اســتان تهــران بــرای واحدهــای صنعتــی و تولیــدی گفــت: 
در شــرایطی کــه کشــور تحریــم اســت تولیــد ملــی و ایجــاد 
اشــتغال وظیفــه ملــی اســت و هنگامی کــه مقــررات و 
ــه تولیدکننــده و واحدهــای تولیــدی  ضوابــط ایــن حــق را ب
ــم  ــط زیســت نمی توانی ــده محی ــوان نماین ــه عن ــد، ب می دهن

ــم. ــت کنی مخالف
ــی  ــاون فن ــنی - مع ــال  محس ــرداد کت ــان( مه  روز )27 آب
ــود  ــرده ب ــار ک ــران - اظه ــتان ته ــت اس ــط زیس اداره محی
ــتعام  ــداد 1018 اس ــال 97 تع ــه اول س ــه در شــش ماه ک
محیــط زیســتی بــه ایــن اداره کل واصــل شــده کــه از ایــن 
ــت و 25  ــورد مخالف ــت، 278 م ــورد موافق ــا 715 م ــن ب بی
اســتعام نیــز کمــاکان در دســت بررســی اســت، همچنیــن 
ــر  ــا اواخ ــال های 96 ت ــا در س ــداد مخالفت ه ــط تع متوس
ــد  ــه 27 درص ــته ب ــاله گذش ــد چهارس ــر 97 از 41 درص مه
ــد  ــه 73 درص ــد ب ــا از 59 درص ــداد موافقت ه ــل و تع تقلی
افزایــش پیــدا کــرده اســت. در همیــن دوره زمانــی به طــور 
متوســط در ســطح کشــور پاســخ 17 درصــد اســتعام های 
ــتان ها  ــت اس ــط زیس ــت محی ــه ادارات کل حفاظ ــه ب واصل

ــوده اســت. ــت ب ــت و 83 درصــد موافق مخالف
ــه  ــدی ک ــی و تولی ــای صنعت ــات واحده ــاره جزیی وی درب
ــی افزایــش  ــاه چرای ــه و درب ــران مجــوز گرفت در اســتان ته
ــد،  ــوز گرفته ان ــه مج ــی ک ــح داد: پروژه های ــا توضی مجوزه
هســتند.  خدماتــی  و  تولیــدی  صنعتــی،  پروژه هــای 
ــرای  ــدی ب ــط جدی ــاک ضواب ــوای پ ــون ه ــاس قان ــر اس ب
فعالیت هــای صنعتــی و خدماتــی ابــاغ شــده اســت و 
ــل  ــه قب ــای بیشــتری نســبت ب ــن اســاس واحده ــر همی ب
ــه در گذشــته  ــی ک ــی برخــی واحدهای ــد حت مجــوز گرفته ان
موفــق بــه دریافــت مجــوز نشــده بودنــد بــر اســاس ضوابــط 

ــد. ــوز بگیرن ــتند مج ــات توانس ــی اصاح ــد و برخ جدی

چراییافزایشصدور
مجوزهایزیستمحیطی

خبر شناسایی 30 قالده خرس 
قهوه ای در مشگین شهر 

ــط زیســت شهرســتان مشگین شــهر از  ــس محی ریی
شناســایی 30 قــاده خــرس قهــوه ای نــادر در منطقــه 
ــر داد.  یوســف  زیســت محیطــی مشــگین شــهر خب
محمــدی بــا بیــان اینکــه  ایــن نــژاد از خــرس 
ــای  ــرای برنامه ه ــت: اج ــت، گف ــده اس ــت ش ــات محافظ ــزو حیوان ــوه ای ج قه
ــادر در حــال حاضــر یــک اولویــت اساســی اســت. طبــق  صیانتــی از گونه هــای ن
ــه  ــادر در منطق ــوه ای ن ــرس قه ــاده خ ــدود 30 ق ــه ح ــام یافت ــای انج برآورده
زیســت محیطــی ایــن شهرســتان شناســایی شــده اســت و انتظــار مــا ایــن اســت 

ــد.  ــرار دهن ــای کار ق ــوری مبن ــه ارزشــمند جان ــن گون ــت از ای ــه صیان ک

احضار مسووالن دو بیمارستان 
در گرگان به دادسرا

رییـس کل دادگسـتری گلسـتان از احضـار مسـووالن دو 
بیمارسـتان در گـرگان بـه دادسـرا خبـر داد و گفـت: این 
بـر دفـع  افـراد در پـی شـکایت محیط زیسـت مبنـی 
غیراصولی پسـماندهای عفونی و بیمارسـتانی به دادسـرا احضار شـدند.به گزارش ایسنا 
و بـه نقـل از دادگسـتری گلسـتان، »هـادی هاشـمیان« اظهـار کـرد: پـس از شـکایت 
اداره محیط زیسـت، مسـووالن ایـن دو بیمارسـتان بـه دادسـرا احضـار و تحقیقـات در 
این بـاره، آغـاز شـد. وی افـزود: بر اسـاس اسـناد و مـدارک و توضیحات مسـئوالن این 
دو بیمارسـتان، بـرای یکـی از بیمارسـتان ها منـع تعقیـب صـادر و برای پیمانـکاری که 
کار جمـع آوری و دفـع زباله هـای این بیمارسـتان را برعهده داشـت بـه اتهام تهدید علیه 
بهداشـت عمومی کیفرخواسـت صادر و پرونده برای رسـیدگی به دادگاه فرسـتاده شـد.

تحمل 20 ماه حبس حکم قطعی 
شکارچی غیرمجاز

دادســتان بجنــورد بــا اعــام خبــر صــدور حکــم قطعی 
دربــاره یــک شــکارچی غیرمجــاز کــه ســابقًا بــه اتهــام 
ــزارش  ــق گ ــت: طب ــود، گف ــده ب ــتگیر ش ــور دس مذک
پلیــس اطاعــات و امنیــت عمومــی اســتان، فــردی با 
هویــت معلــوم، پیــش از ایــن در مــورخ بیســتم اســفندماه ســال گذشــته بــه اتهام 
شــکار غیرمجــاز توســط محیط بانــان، دســتگیر شــده بــود. »مســلم محمــد یــاران« 
افــزود: طــی بازرســی معمــول از منــزل متهــم، مقادیــری گوشــت شــکار مشــتمل 
ــاره  ــد و در این ب ــط ش ــف و ضب ــی)کوهی( کش ــوچ وحش ــه رأس ق ــه س ــر الش ب
پرونــده قضایــی تشــکیل و بــه شــعبه چهــار بازپرســی دادســرای عمومــی و انقاب 

بجنــورد ارجــاع شــد.

آلودگی

گرگان

شکارچی

معاون خدمات شهری شهرداری سنندج از جمع آوری نشدن برگهای پاییزی پارک ملت خبر داد و گفت: ریزش 
برگهای پاییزی در فصل پاییز جلوه  زیبای به فضای شهری داده و موجب ارتقاء روحیه شهروندان  هم شده است.

هر
س:م

عک

ــا اجــرای فــاز دوم  ایــن روزهــا بحــث اخــذ معاینــه فنــی خودروهــا ب
طــرح کاهــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت امــا ســودجویانی در بازار 
وجــود دارنــد کــه بــا اجــاره کاتالیســت، ســعی در دور زدن معاینــه فنــی 

دارنــد.
بــه گــزارش ایســنا، مدتهاســت کــه بحث کاهــش آلودگــی هــوای تهران 
ــدل شــده و در همیــن راســتا مســئوالن  ــه عمومــی ب ــه یــک مطالب ب
شــهرداری بــه عنــوان یکــی از  متولیــان ســاماندهی وســایل حمــل و 
نقــل عمومــی بــا اجــرای طــرح هــای مختلــف همچــون طــرح کاهش، 
ــوده و هســتند و در یــک  ــه دنبــال کاهــش آلودگــی هــوای تهــران ب ب
ســال اخیــر خودروهــای ســواری بــه عنــوان متهــم اصلــی آلودگــی هــوا 
در مرکــز توجهــات بــرای برنامــه ریــزی کاهــش آلودگــی قرار داشــتند و 
بــا اجــرای طــرح کاهــش کــه بــا محوریــت "معاینه فنی"اســت،  ســعی 
شــد تــا میــزان آالیندگــی خودروهــای متردد در ســطح شــهر تهــران نیز 
کنتــرل شــود.یکی از قطعــات کاهنــده آالیندگی در خودروها، کاتالیســت 
اســت کــه قطعــه بســیار حســاس و مهمــی اســت کــه بــا نصــب روی 
ــوا را  ــی ه ــای ســواری روی آلودگ ــر خودروه مســیر دود خروجــی، اث
ــت  ــیمیایی اس ــر ش ــک واکنش گ ــه ی ــن قطع ــد. ای ــش می ده کاه
کــه گازهــای ســمی در دود را بــا یــک بازدهــی مشــخص بــه گازهــای 
بــی خطــر تبدیــل می کنــد. ایــن قطعــه در ایــران در همــه خودروهــای 
ــه بعــد نصــب شــده اســت، وظیفــه اصلــی  دارای اســتاندارد یــورو2 ب
کاتالیســت حــذف گازهــای منواکســید کربــن، هیدروکربن  هــای 
نســوخته و اکســیدهای ازت اســت. کاتالیســت در خودروهای ســواری 
ــه  ــن را ب ــد و گاز منواکســید کرب ــدل عمــل می کن ــوان یــک مب ــه عن ب
ــد.  ــل می کن ــروژن تبدی ــه نیت دی اکســیدکربن و اکســیدهای ازت را ب
بااینکــه کاتالیســت نقــش بســیار مهمــی در کاهــش آالیندگی هــوا دارد 
امــا متخلفــان همیشــه راه هایــی را بــرای دور زدن قانــون پیــدا مــی کند 
و ایــن ســبب شــده کــه ایــن روزهــا بــا بــازار پررونــق اجــاره کاتالیســت 
در اطــراف مراکــز معاینــه فنــی مواجــه باشــیم و ســید نــواب حســینی 
منــش مدیرعامــل مراکــز معاینــه فنــی شــهرداری تهــران بــا تاییــد این 
خبــر گفــت: متاســفانه ایــن روزهــا شــاهد اجــاره دادن کاتالیســت بــه 

خودروهایــی کــه قصــد اخــذ معاینــه فنــی دارنــد، هســتیم.

دورزدنمعاینهفنیبا
کاتالیستاجارهای

سنا
:ای

س
عک

ران
کاهشخساراتاقتصادیناشیازحوادثغیرمترقبهبح

دبیــرکل ســازمان هواشناســی جهانی ضمن اشــاره به 
ــی  ــی در حــوزه  پیش بین پیشــرفت های علمــی و فن
عــددی طــی 40 ســال گذشــته چالش هــای علمــی و 

فنــی ایــن حــوزه را تشــریح کرد.
ــه اولیــن کنفرانــس  ــاالس در مراســم افتتاحی  پتــری ت
بین المللــی پیش بینــی عــددی وضــع هــوا و اقلیــم طــی یــک 
پیــام ویدئویــی اظهــار کــرد: پیش بینی هــای عــددی وضــع هــوا و 
اقلیــم زندگــی انســان ها را نجــات می دهــد و از مدیریــت بحــران و 
جلوگیــری و کاهــش خســارات اقتصــادی ناشــی از حــوادث شــدید 
آب  و هوایــی پشــتیبانی می کنــد همچنیــن در بخش هــای انــرژی، 
ــه ای  ــل توج ــور قاب ــه ط ــات ب ــل و تفریح ــل ونق ــاورزی، حم کش

درآمدزایــی دارد.
دبیــرکل ســازمان جهانــی هواشناســی بــا اشــاره بــه اینکــه 
پیشــرفت های علمــی و فنــی منجــر بــه توســعه مهارت هــای 
پیش بینــی وضــع هــوا در 40 ســال اخیــر شــده اســت، اظهــار کــرد: 
ــه صــورت کیفــی و  مهــم ایــن اســت کــه ایــن مهارت هــا دائمــا ب
ــا  ــر روزه ب ــا ه ــن پیش بینی ه ــرا ای ــود زی ــی می ش ــی ارزیاب عین

ــوند. ــه می ش ــی مقایس ــای واقع رخداده

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پیش بینــی عــددی وضــع هــوا یــک برتری 
ــه ســایر رشــته های علمــی دارد،گفــت: میــزان  اساســی نســبت ب
ــا  ــی عــددی هــر روزه و در ســطح دنی ــارت و توانایــی پیش بین مه
بــه صــورت عینــی ارزیابــی می شــود بنابرایــن درســتی و نادرســتی 
ایــن پیش بینی هــا دقیقــا مشــخص شــده و راه هــای توســعه ایــن 

مهــارت بــه گونــه ای موثــر آزمایــش می شــود.
تــاالس بــا طــرح ایــن پرســش کــه امــروز در زمینه علــم پیش بینی 
ــی  ــی پیش بین ــز عملیات ــت: مراک ــتاده ایم، گف ــا ایس ــددی کج ع
عــددی وضــع هــوا ،پیش بینــی بــرای بــازه زمانــی بســیار کوتــاه در 
مقیــاس کیلومتــر و چنــد بــار در روز تــا پیش بینــی فصلــی جهانــی 
در مقیــاس چنــد 10 کیلومتــر و ماهــی یکبــار را ارائــه می دهنــد. این 
ــی  ــا در پیش بین ــت ام ــوا اس ــع ه ــه وض ــوط ب ــا مرب پیش بینی ه
کیفیــت هــوا و کاربردهــای آب شناســی نیــز بــه کار گرفته می شــود. 
ــا اشــاره بــه چالش هــای  دبیــرکل ســازمان جهانــی هواشناســی ب
ــرد: در  ــح ک ــددی تصری ــی ع ــه پیش بین ــش رو در زمین ــی پی علم
آینــده دو حیطــه بــه توجــه بیشــتری نیــاز دارد کــه در عیــن حــال 
ــه  ــاز ب ــن امــر نی ــا ای ــد می دهــد ام ــز نوی افزایــش مهارت هــا را نی
ســرمایه گذاری قابــل توجــه در محاســبات و توســعه علمــی دارد.

سی
شنا

۲015تا۲017گرمترینسالهایتاریخهواشناسیهوا
گفــت:  کشــور  هواشناســی  ســازمان  رییــس 
براســاس گزارش هــای هیــات بیــن الدولــی تغییــر 
اقلیــم ســال های 2015، 2016 و 2017 گرم تریــن 
ســال هایی در تاریــخ هواشناســی ثبــت شــده 
ــو  ــای ج ــیوس دم ــه سلس ــن 1.1 درج ــت همچنی اس
ــه  ــش یافت ــی افزای ــر صنعت ــش از عص ــه دوره پی ــبت ب نس

ــت. اس
 داود پرهیــزکار در اولیــن کنفرانــس بین المللــی پیش بینــی 
ــور  ــا حض ــردا ب ــروز و ف ــی ام ــه ط ــم ک ــوا و اقلی ــع ه ــدد وض ع
نمایندگانــی از ســازمان هواشناســی بــه کشــورهای فرانســه، 
آلمــان، ســوئد و کره جنوبــی در ســازمان هواشناســی برگــزار 
ــددی  ــی ع ــده پیش بین ــه ای ــی ک ــرد: از زمان ــار ک ــود، اظه می ش
ــذرد. در  ــال می گ ــد، 114 س ــرح ش ــون مط ــارد س ــط ریچ توس
همــان دوره نیــز بــه دلیــل نبــود امکانــات زیرســاختی ایــن ایــده 
بــه طــور کامــل عملیاتــی نشــد و نیــم قــرن بعــد توســط گــروه 

ــد. ــرا درآم ــه اج ــمندان ب ــری از دانش دیگ
ــددی  ــای ع ــام پیش بینی ه ــرای انج ــه ب ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
بــه زیرســاخت های پردازشــی و کامپیوترهــای قــوی نیــاز اســت، 

ــددی  ــی ع ــران پیش بین ــز در ای ــش نی ــال پی ــا 25 س ــت: ت گف
وجــود نداشــت و صرفــا دیده بانــی صــورت می گرفــت و طبیعــی 
ــد  ــوردار نباش ــت الزم برخ ــات از کیفی ــوع اطاع ــن ن ــه ای ــود ک ب
و  پیش یابــی  نقشــه  داشــتن  بــدون  پیش بینی هــا  چــون 
ــی  ــد و خروج ــام می ش ــی انج ــای ذهن ــا پیش یابی ه ــا ب صرف
مطلوبــی نیــز نداشــت امــا بــا ورود رایانه هــای قــوی امــکان تهیــه 

ــد. ــم ش ــددی فراه ــای ع پیش بینی ه
رییــس ســازمان هواشناســی بــا بیــان اینکــه بــرای تهیــه 
تــوان  بــا  قــوی  رایانه هــای  بــه  عــددی  پیش بینی هــای 
بــاال نیــاز اســت،اظهارکرد: امــروز بــا ورود ســوپرکامپیوترها 
می گیــرد  قــرار  پیش بین هــا  اختیــار  در  مدل هــا  خروجــی 
و ایــن کارشناســان می تواننــد بــا کمــک خروجــی مدل هــا 
ــه  ــاره ب ــا اش ــزکار ب ــد. پرهی ــه کنن ــق را ارائ ــای دقی پیش بینی ه
ــران را  ــترده ای از کارب ــف گس ــی طی ــات هواشناس ــه اطاع اینک
ــر  ــه نوعــی کارب دربرمی گیــرد، گفــت: تمــام بخش هــای کشــور ب
اطاعــات هواشناســی و اقلیــم شناســی هســتند بنابرایــن طیــف 
ــی هواشناســی بســیار گســترده اســت و  ــف زمان ــران و طی کارب

همیــن موضــوع نیــز کار هواشناســی را دشــوارتر می کنــد.
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ــور  ــران کش ــت بح ــازمان مدیری ــس س ــور ریی ــا حض ب
عملیــات اجرایــی پــروژه تعریــض، بهســازی و روکــش 

ــاز شــد. ــاد آغ ــه اســام آب ــدون ب آســفالت محــور صی
اســماعیل نجــار در ســفر بــه اســتان خوزســتان بــا 
حضــور در شهرســتان باغملــک پــروژه تعریض، بهســازی 
ــاد را  ــه اســام آب ــدون ب و روکــش آســفالت محــور صی

ــی کــرد. کلنــگ زن
مدیــرکل راه و شهرســازی خوزســتان در ایــن آییــن اظهار 
داشــت: ایــن پــروژه یکــی از مطالبــات بــه حــق مــردم 
ــرم  ــده محت ــری هــای نماین ــا پیگی ــه ب ــوده ک ــه ب منطق
ــات  ــروز عملی ــس ام ــک در مجل ــذه و باغمل ــردم ای م

ــاز شــده اســت. ــی آن آغ اجرای
عبــاس پورســان افزود:طــول ایــن پــروژه 6 و نیــم 
کیلومتــر اســت کــه بــا اتمــام آن  عــرض مســیر از 5 بــه 
9 متــر افزایــش مــی یابــد کــه ایــن مهــم تســهیل تــردد 

ــال دارد. ــه دنب و کاهــش ســوانح جــاده ای را ب
وی ادامــه داد: ایــن پــروژه بــا هــدف کاهــش تصادفــات 
جــاده ای، افزایــش ایمنــی راه و همچنیــن کاهــش 

ــد شــد. ــی خواه ــک مســیر اجرای ترافی
مدیــرکل راه و شهرســازی خوزســتان اضافــه کــرد: اعتبــار 
مــورد نیــاز بــرای اجــرای تعریــض، بهســازی و روکــش 
آســفالت محــور صیــدون به اســام آبــاد 3 میلیــارد و 100 
میلیــون تومــان اســت و در مــدت زمــان 8 مــاه اجرایــی 

خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مســیر یــک مســیر 
ســیاحتی ، زیارتــی اســت اظهــار داشــت: محــور صیــدون 
ــاد یکــی از راههــای ارتباطــی و مواصاتــی  بــه اســام آب
ــد  ــر احم ــه و بوی ــتان و کهکیلوی ــتانهای خوزس ــن اس بی

اســت.
رئیــس اداره راه و شهرســازی باغملــک نیــز گفــت: بیش 
از 12 هــزار نفــر از اهالــی بخــش صیــدون از ایــن مســیر 

تــردد مــی کننــد.
ــروژه  ــن پ ــی شــدن ای ــا اجرای ــزود: ب ــم شــیخ اف ابراهی
در  منطقــه  ایــن  محصــوالت کشــاورزی  از  برخــی 
کوتاهتریــن زمــان ممکــن بــه بــازار مصــرف مــی رســند 
کــه ایــن مهــم در بهبــود شــرایط اقتصــادی منطقــه نقش 
بســزایی دارد. در ایــن مراســم اســتاندار خوزســتان، 
مدیــرکل راه و شهرســازی خوزســتان و مدیــرکل مدیریت 

ــد. ــی کردن ــار را همراه ــماعیل نج ــتان، اس ــران اس بح

آغازعملیاتبهسازی
محورصیدونبه

اسـتان اسالمآباددرباغملک پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
 142 و  هـزار  یـک  گفـت:  کردسـتان 
در  آموزشـی  غیراسـتاندارد  فضـای 
کردسـتان وجـود دارد کـه 280 مدرسـه 
آن فرسـوده هسـتند و بـرای بازسـازی 
نیـاز  اعتبـار  تومـان  میلیـارد   400 آنهـا 
اسـت. رشـید قربانـی روز دوشـنبه 28 
آبـان در مراسـم نمادیـن آغـاز احـداث 
مجتمـع آموزشـی فرهنگی هاشـمی نژاد 
کـه در سـالن پیامبـر اکـرم)ص( برگزار 

شـد، اظهار کـرد: این مجموعه سـومین 
پـروژه بـزرگ بنیـاد خیریـه اسـت کـه 
فـارس  و  اسـتان های کرمـان  از  پـس 
کـه  می شـود  احـداث  کردسـتان  در 
امیدواریـم تـا مهـر مـاه سـال 99 بـه 

برسـد.  بهره بـرداری 
وی افـزود: 30 درصـد از مدارس کشـور 
فرسـوده هسـتند کـه اسـتان کردسـتان 
وضعیـت ضعیف تـری هـم نسـبت بـه 

میانگیـن کشـوری دارد . 

اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
کردسـتان اعـام کـرد: 110 فضـای نیمه 
وجـود  اسـتان کردسـتان  در  هـم  کاره 
دارد کـه 200 میلیـارد تومـان اعتبـار هم 
بـرای اتمـام آنهـا نیـاز اسـت . قربانـی 
ادامـه داد: اتمـام پروژه هـای آموزشـی 
اسـتان نیازمنـد بودجه هـای جهشـی و 
دولتی اسـت کـه در سـال 97دو بودجه 
جهشـی در اسـتان تخصیـص می یابـد. 
اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
مجموعـه  در  شـد:  یـادآور  کردسـتان 
آموزشـی فرهنگی هاشـمی نژاد سـنندج 
بـه  دختـر  و  پسـر  آمـوز  دانـش   500
صورت شـبانه روزی از خدمات آموزشـی 

بهره منـد خواهنـد شـد. 

بانــک مّلــی ایــران در هفــت مــاه ابتــدای 
 538 و  هــزار   537 بــر  بالــغ  امســال 
میلیــارد ریــال تســهیات در قالــب عقــود 
ــرده  ــت ک ــان پرداخ ــه متقاضی ــف ب مختل

اســت.
ــی  ــک مّل ــط عمومــی بان ــه گــزارش رواب ب
ایــران، ایــن بانــک در 7 مــاه ابتــدای 
ســال جــاری، بیــش از یــک میلیــون 
و 128 هــزار فقــره تســهیات در قالــب 
ــروش  ــه، ف ــرض الحســنه، مضارب ــد ق عق

و...  دیــن  خریــد  جعالــه،  اقســاطی، 
تخصیــص داده اســت.

میــزان  بیشــترین  مدنــی  مشــارکت 
ــه  ــک را ب ــن بان ــی ای ــهیات پرداخت تس
خــود اختصــاص داد و در مــدت مذکــور، 
62 هــزار و 748 فقــره تســهیات بــه 
ــال  ــارد ری ــزار و 647 میلی ارزش 188 ه

ــد. ــت ش پرداخ
 171 و  هــزار   44 بــر  بالــغ  همچنیــن 
میلیــارد ریــال تســهیات مضاربــه در 53 

هــزار و 202 فقــره بــه تجــار و بازرگانــان و 
12 هــزار و 407 میلیــارد ریــال تســهیات 
ــره  ــزار و 10 فق ــش ه ــن در ش ــد دی خری
ــگاه هــای  ــان کســب و کار و بن ــه صاحب ب

اقتصــادی پرداخــت شــده اســت.
ســال  ابتــدای  از  ایــران  مّلــی  بانــک 
ــز 250  ــان مهرمــاه مــاه نی ــا پای جــاری ت
قالــب  در  تســهیات  فقــره   11 و  هــزار 
بــه ارزش 33  الحســنه  عقــد  قــرض 
هــزار و 447 میلیــارد ریــال و 500 هــزار و 

ــروش  ــب ف ــره تســهیات در قال 363 فق
اقســاطی بــه ارزش 173 هــزار و 849 
ــت. ــرده اس ــت ک ــال پرداخ ــارد ری میلی

ایــن  پرداختــی  تســهیات  مجمــوع  از 
بانــک، 214 هــزار و 529 فقــره تســهیات 
بــه ارزش 52 هــزار و 401 میلیــارد ریــال 
ــه و 174 فقــره تســهیات  ــه عقــد جعال ب
ــد  ــه عق ــال ب ــارد ری ــه ارزش 635 میلی ب
اختصــاص  تملیــک  بــه شــرط  اجــاره 

دارد.
ــزار و  ــدت، 38 ه ــن م ــن طــی ای همچنی
ــه ارزش  ــره تســهیات مرابحــه ب 766 فق
22 هــزار و 651 میلیــارد ریــال و بالــغ بــر 
ــلف  ــهیات س ــره تس ــزار و 300 فق دو ه
ــال  ــارد ری ــزار و 331 میلی ــه ارزش 9 ه ب

ــان پرداخــت شــده اســت ــه متقاضی ب

وجود ۱۱۴2 فضای غیراستاندارد 
آموزشی در کردستان

جابجاییبیشاز4میلیون
تنکاالدراستانزنجان

مدیــرکل راهــداری وحمــل ونقــل جــاده ای اســتان زنجــان گفــت : در هفــت 
ــط  ــواع کاال توس ــن ان ــزار و 443 ت ــون و 22 ه ــالجاری، 4 میلی ــه س ماه

ــت. ــده اس ــا ش ــان جابج ــتان زنج ــل اس ناوگان حمل ونق
ــر  ــال حاض ــزود: در ح ــن خبراف ــام ای ــا اع ــری ب ــی اکب ــین عل  عبدالحس
7،057 نفــر راننــده در حــوزه حمــل و نقــل کاال بــا اســتفاده از 4،601 دســتگاه 
انــواع تریلــی ،کامیــون، کامیونــت و وانــت بــار مشــغول بــه فعالیــت هســتند.

ــرکل راهــداری وحمــل ونقــل جــاده ای اســتان زنجــان تصریــح کــرد:  مدی
ــی  ــب خــاک معدن ــه ترتی ــدا اســتان ب ــده کاالهــای جابجــا شــده از مب عم
بــا 714 هــزار و ســیصد تــن، ســیمان بــا 703 هــزارو 784 تــن ، ســیلیس 
بــا 203 هــزار و 710 ، بــوده اســت و میلگــرد و گازوئیــل و گنــدم درجایــگاه 

بعــدی قــرار دارنــد.
بــه گفتــه مدیــرکل راهــداری وحمــل ونقــل جــاده ای اســتان زنجــان کارت 
ــا ضریــب امنیتــی باالســت کــه امــکان ذخیــره ســازی  هوشــمند، کارتــی ب
ــا ســایر سیســتم های عملیاتــی  اطاعــات و لحــاظ کــردن اطاعــات کارت ب
ــال از  ــدگان فع ــدگان و تشــخیص رانن ــق رانن ــکان شناســایی دقی ــد ام مانن
غیرفعــال، جلوگیــری از صــدور کارت هــای تکــراری یــا تقلبــی، ایجــاد گــردش 

ــد. ــده در کارت شناســایی را فراهــم می کن ــات رانن ــت تخلف کار و ثب

پرداخت 53۷ هزار میلیارد ریال تسهیالت بانک مّلی 

ایران در هفت ماه ابتدای امسال

مدیـرکلراهوشهرسـازیخوزسـتاندرایـن
از یکـی پـروژه ایـن داشـت: اظهـار آییـن
مطالبـاتبـهحـقمـردممنطقـهبودهکـهبا
پیگیـریهـاینماینـدهمحترممـردمایذهو
باغملـکدرمجلـسامـروزعملیـاتاجرایی

آنآغـازشـدهاسـت.
عبـاسپورسـالنافزود:طـولاینپـروژه6و
نیـمکیلومتـراسـتکـهبـااتمـامآنعرض
مسـیراز5بـه۹متـرافزایـشمـییابـدکـه
ایـنمهـمتسـهیلتـرددوکاهـشسـوانح

جـادهایرابـهدنبـالدارد.

ابتـدای از ایـران بانـکمّلـی
سـالجـاریتـاپایـانمهرماه
مـاهنیز۲50هزارو11فقرهتسـهیالت
درقالـبعقـدقـرضالحسـنهبـه
ارزش۳۳هـزارو447میلیاردریال
و500هـزارو۳6۳فقـرهتسـهیالت
درقالـبفروشاقسـاطیبـهارزش
ریـال میلیـارد ۸4۹ و هـزار 17۳
مجمـوع از اسـت. کـرده پرداخـت
تسـهیالتپرداختـیاینبانـک،۲14
هـزارو5۲۹فقرهتسـهیالتبهارزش
5۲هـزارو401میلیـاردریـالبهعقد

جعالـهاختصـاصدارد.

کشف۳0هزارلیترسوخت
قاچاقدریزد

اسـتان  آگاهـی  پلیـس  رییـس 
کشـف  از  بیـش  کشـف  از  یـزد 
لیتـر گازوییـل قاچـاق  30 هـزار 
در یـک عملیـات پلیسـی در یـزد 
داشـت:  اظهـار  حناسـاب  محمدرضـا  داد.سـرهنگ  خبـر 
مامـوران پلیـس آگاهـی اسـتان یـزد در راسـتای مبـارزه 
باقاچـاق سـوخت و جلوگیـری از هـدر رفـت سـرمایه های 
ملـی و هنـگام کنتـرل محورهـای مواصاتی به یـک تانکر 
حمـل سـوخت مظنـون شـدند.وی افـزود: مامـوران تانکـر 
را متوقـف و در بازرسـی از از ایـن خـودرو 30 هـزار لیتـر 

گازوئیـل قاچـاق کشـف کردنـد.

یزد

احضارمسووالندو
بیمارستانبهدادسرا

گلسـتان  دادگسـتری  کل  رییـس 
از احضـار مسـووالن دو بیمارسـتان 
و  داد  خبـر  دادسـرا  بـه  گـرگان  در 
گفـت: ایـن افـراد در پـی شـکایت 
محیط زیسـت مبنـی بـر دفع غیراصولـی پسـماندهای عفونی و 
بیمارسـتانی به دادسـرا احضار شـدند.»هادی هاشـمیان« اظهار 
کـرد: پـس از شـکایت اداره محیط زیسـت، مسـووالن ایـن دو 
بیمارسـتان به دادسـرا احضار و تحقیقـات در این باره، آغاز شـد. 
هاشـمیان تصریـح کـرد: اسـناد، مـدارک و اظهـارات مسـووالن 
بیمارسـتان دوم هـم در دادسـرا اخـذ و بـرای بررسـی بیشـتر 

فرسـتاده شـد.

گرگان

1٠٠٠مدرسهلرستان
کدتخریبخوردند

پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
لرسـتان از اختصـاص 10 میلیـارد 
تومـان بـرای تکمیـل پروژه هـای 
پیشـرفت  درصـد   50 بـاالی 

خبـرداد. فیزیکـی 
رضـا زینی ونـد مقـدم  بـا بیـان اینکه 1000 مدرسـه اسـتان 
مـا  مـدارس  از  برخـی  افـزود:   خوردنـد،  تخریـب  کـد 
مقاوم سـازی شـدند و برخـی بـا همـان شـرایط، سـفید و 
تجهیـز کردیـم و ناچاریـم از ایـن مـدارس بـرای تحصیـل 
دانـش آمـوزان اسـتفاده کنیـم چـون فضـای کافـی وجود 

ندارد.

لرستان

۳5میلیاردریالکاالی
قاچاقدرالبرزکشفشد

از  البــرز  انتظامــی  فرمانــده 
ریــال  میلیــارد   35 کشــف 
ســاعت   48 در  گازی  کولــر 
اســتان  ایــن  در  گذشــته 
ــنبه  ــان روز دوش ــعلی محمدی ــردار عباس ــر داد. س خب
ــوران  ــزود: مام ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
ــن اســتان،  ــاد در ای ــس آگاهــی شهرســتان نظرآب پلی
در ســطح شــهرک  انبارهــای کاال  از  بازدیــد  حیــن 
هــای صنعتــی ایــن شهرســتان، یــک هــزار و 980 
دســتگاه کولــر گازی بــا برنــد کشــورهای خارجــی 

کشــف کردنــد. 

البرز

دستگیریهکر27ساله
بهاتهامپولشویی

البـرز  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
گفـت: بـا تـاش مامـوران پلیس 
آگاهی شهرستان سـاوجباغ ، زن 
27 سـاله ای کـه اقـدام بـه هـک 
حسـاب های بانکـی کاربـران به مبلغ سـه میلیارد ریـال کرده 
بود شناسـایی و دسـتگیر شـد. سـردار عباسـعلی محمدیان 
گفـت: در پـی مراجعـه یکی از شـهروندان همراه بـا مرجوعه 
قضائـی بـه پلیـس فتا شهرسـتان سـاوجباغ و درخواسـت 
رسـیدگی بـه شـکایتش مبنـی بـر برداشـت غیر مجـاز 660 
میلیـون ریـال از حسـابش، پیگیـری موضوع در دسـتور کار 

مامـوران قـرار گرفت.

البرز

ن
ای

 آن
ون
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: ت

س 
عک

بانک سپه 50 درصد تسهیالت خود را در استان 

کرمانشاه به بخش مسکن اختصاص داد

بانکسپهپرداخت1۳هزارفقرهتسهیالتدربخشمسکنوساختمانپرداختکرد

مدیر شـعب بانک سـپه در منطقه کرمانشاه 
از رشـد 48 درصدی پرداخت تسـهیات این 
بانـک در اسـتان طـی شـش ماهه نخسـت 

سـال جاری خبـر داد.
عبدالعلـی شـریفی ضمـن اعام خبـر فوق، 
افـزود: بانـک سـپه برای کمک در تسـریع و 
بازسـازی مناطق زلزله زده کرمانشـاه در نیمه 
نخسـت سـال جـاری بیـش از 50 درصـد 
از تسـهیات خـود را بـه بخـش مسـکن، 
سـاختمان و نوسـازی و بهسـازی مسـکن 

شـهری و روسـتا اختصـاص داد
مدیر شـعب منطقه کرمانشـاه اظهار داشـت: 
بعـد از وقـوع زلزلـه در 21 آبـان مـاه سـال 
هم وطنـان  کنـار  در  سـپه  بانـک  گذشـته 

پرداخـت  و  گرفـت  قـرار  کرمانشـاهی 
آغـاز کـرد. را  تسـهیات 

وی افزود: از اواخر سـال گذشـته تاکنون 19 
هـزار فقره تسـهیات بـه مبلغ 2 هـزار و 710 
میلیـارد ریـال توسـط بانک سـپه در بخش 
زلزلـه زدگان اسـتان کرمانشـاه توسـط بانک 

سـپه پرداخت شـده است
شـریفی به امهال حدود 90 درصد تسـهیات 
پرداخت شـده بانک سـپه در مناطق زلزله زده 
کرمانشـاه اشـاره کرد و افزود: 15 هزار و 381 
هم وطـن زلزلـه زده که قبـل از وقـوع زلزله در 
کرمانشـاه از بانک سـپه تسـهیات دریافت 
کـرده بودنـد به مـدت 2 سـال از بازپرداخت 

تسـهیات معاف شدند.
وی افـزود: مبلغ کل تسـهیات امهال شـده 
بانک سـپه در مناطق زلزله زده کرمانشاه هزار 

و 826 میلیـارد ریال بوده اسـت
مـورد  در  منطقـه کرمانشـاه  شـعب  مدیـر 

حـوزه  در  سـپه  بانـک  فعالیت هـای 
مسـئولیت های اجتماعـی گفـت: ایـن بانک 
بـا همـکاری 2 بانـک دیگـر در سـاخت 5 
مدرسـه به اعتبار 116 میلیارد ریال مشـارکت 

اسـت. کـرده 
وی افـزود: از محـل ایـن اعتبـار دبسـتان 6 
کاسـه در ثاث باباجانی، دبسـتان 9 کاسـه 
در داالهو، هنرسـتان های 15 کاسـه پسـرانه 
و دخترانـه در سـرپل ذهـاب و همچنیـن 
دبیرسـتان 12 کاسـه قصرشـیرین احـداث 

شـد. خواهد 
شـریفی یـادآور شـد: بانـک سـپه هم چنین 
با مشـارکت چند بانـک دیگر از تجهیز برخی 
واحدهـای درمانـی مناطق زلزلـه زده حمایت 

کرد
مدیـر شـعب منطقه کرمانشـاه گفـت: بانک 
سـپه بـرای کمـک بـه رونق بخـش مسـکن 
و سـاختمان در اسـتان کرمانشـاه 13 هـزار 

و 644 فقـره تسـهیات بـه مبلـغ 2 هـزار و 
204 میلیـارد ریـال در ایـن بخش طی نیمه 

نخسـت سـال جـاری پرداخـت کرد.
مدیر شـعب منطقه کرمانشـاه اظهار داشـت: 
بانـک سـپه تـا پایـان نیمـه نخسـت سـال 
جـاری درمجموع 19 هزار فقره تسـهیات به 
مبلـغ 2 هـزار و ٧1٠ میلیـارد ریـال پرداخـت 

کرد.
وی خاطرنشـان کـرد: در نیمـه اول امسـال 
بانک سـپه همچنیـن 1٠41 فقره تسـهیات 
 88 مبلـغ  بـه  معیشـتی  قرض الحسـنه 
میلیـارد ریـال در اسـتان کرمانشـاه پرداخت 

کـرده اسـت.

بهرهمندی2هزارزوجکرمانشاهیاز
وامازدواجبانکسپه

مدیر شـعب منطقه کرمانشـاه اظهار داشـت: 
فقـره  و 283  هـزار   2 امسـال  اول  نیمـه 
تسـهیات قرض الحسـنه ازدواج بـه مبلـغ 
جـوان  زوج هـای  بـه  ریـال  میلیـارد   362
استان کرمانشـاه توسط بانک سپه پرداخت 

. شد

کمکبهاقشارآسیبپذیر
شـریفی خاطرنشـان کـرد: در شـش ماهه 

نخسـت سـال جـاری 89 فقـره تسـهیات 
بـه مبلـغ 1٧ میلیـارد ریـال بـه خانواده های 
تحـت پـوش سـازمان بهزیسـتی و کمیتـه 
امـداد امـام خمینـی )ره( پرداخـت کـرده 

اسـت.

صدور25٠٠فقرهکارتاعتباری
مدیر شـعب منطقـه کرمانشـاه ضمن تأکید 
بـر ضـرورت حمایـت از تولیـد و اشـتغال و 
تـاش بـرای تحقق شـعار حمایـت از کاالی 
داخلـی تصریح کرد: بانک سـپه برای کمک 
بـه افزایـش قـدرت خریـد اقشـار مختلـف 
مـردم و رفع برخـی از نیازهای مالی آن ها در 
نیمـه نخسـت سـال جاری حـدود 2 هـزار و 

5٠٠ فقـره کارت اعتبـاری صـادر کرد.

پرداخت228میلیاردریالتسهیالت
بهبنگاههایکوچکومتوسط

تعـداد  کرمانشـاه  منطقـه  شـعب  مدیـر 
تسـهیات پرداختی بانک سپه به بنگاه های 
کوچـک و متوسـط در اسـتان کرمانشـاه در 
نیمه نخسـت سـال جاری را 96 فقـره اعام 
کـرد و افـزود: بـرای ایـن تسـهیات 228 

میلیـارد ریـال منابـع اختصـاص یافـت.

ته
نک

شــریفیمانــدهمنابــعبانــکســپهدراســتانکرمانشــاهدرپایــان
شــهریورماهســالجــاریرا1۳هــزارو600میلیــاردریــالاعــالم
ــامــدتمشــابهســال ــمدرمقایســهب ــنرق ــزود:ای ــردواف ک

ــد. گذشــته۸درصــدرشــدنشــانمیده
ــهنخســتین ــاالیمــردماســتانکرمانشــاهب ــهاعتمــادب ویب
بانــکایرانــیاشــارهوخاطرنشــانکــرد:ســپردههایارزانقیمــت
بانــکســپهدراســتاندرنیمــهنخســتســالجــارینســبتبه
مــدتمشــابهســالقبــلدربخــشســپردههایجــاری۳4و
ــداز15.۳درصــدافزایــش درســپردههایقرضالحســنهپسان

داشــت
مدیــرشــعبمنطقهکرمانشــاهازرشــد۲00درصــدیفعالیتهای
ــال ــتس ــشماههنخس ــیش ــتانط ــپهدراس ــکس ارزیبان
جــاریدرمقایســهبــامدتمشــابهپارســالخبــردادوگفــت:در
نیمــهاولامســالمجمــوعفعالیتهــایارزیبانــکدراســتان

ازمــرز4میلیــونو6۸۲هــزاردالرگذشــت.

صادراتگوجهفرنگیهمچنانادامهدارد
مدیر جهادکشاورزی شهرستان همدان با بیان اینکه در شهرستان همدان بیش از 80 هزار مترمربع 
گلخانه زیرکشت گوجه  فرنگی قرار دارد، گفت: پیش بینی می شود 1280 تن محصول از این سطح 
برداشت شود.

کسبمقامدوممسابقات
پرتابنیزهقهرمانیکارگران

کشورتوسطیکیاز
کارکنانگازگلستان

زنـدی- ورزشـکار ارزنـده  یعقـوب 
اداره  در  کارکنـان شـاغل  از  آرخـی 
گاز شهرسـتان بنـدر ترکمن اسـتان 
دو  مسـابقات  در  کـه  گلسـتان  
قهرمانـی کارگـران کشـور  میدانـی 
انتخابـی تیم ملی در رشـته  پرتاب 
نیزه شـرکت نمـوده بود موفق شـد 
پـس از رقابـت بـا دیگـر حریفـان 
قهرمانـی  نایـب  مقـام  اقتـدار  ،بـا 
ایـن دوره ازمسـابقات را از آن خـود 
نمـوده و برافتخارات ارزشـمند خود 

بیفزایـد.
 گفتنـی اسـت بـه پـاس قدردانـی 
از زحمـات وتاشـهای ارزنـده  ایـن 
ورزشـکار ارزنـده  از سـوي رئیـس 
فدراسـیون  همچنیـن  و  انجمـن  
دو میدانـی کشـور بـا اهـداء مـدال   
وحکـم قهرمانـی  از ايـن ورزشـكار 
اي  شايسـته  نحـو  بـه  قهرمـان 

تجلیـل شـد
درهمیـن رابطه رحیمـی مدیر عامل 
،هماهنگـی امـور ورزشـی و پایـگاه 
شـرکت  گرزیـن  شـهید  بسـیج 
گازاسـتان گلسـتان نیـز بـرای ایـن 
روز  توفیقـات  آور  نـام  ورزشـکار 
ارزنـده  افتخـارات  افـزون وکسـب 
آرزو  را  در سـایر میادیـن ورزشـی 

نمـود .
رقابتهـا  ایـن  اسـت  ذکـر  شـیان 
انتخـاب تیـم ملـی و  در راسـتای 
اعـزام بـه مسـابقات دو و میدانـی 
جهانـی کارگـران در کشـور اسـپانیا، 
در تاریـخ 9 الـی 11 آبـان ماه جاری 

بـه میزبانـی اصفهـان برگـزار شـد

گزارش
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کشاورز روستایی که برای گرم کردن خود درون چادر از گاز پیک نیکی استفاده کرده بود دچار گاز گرفتگی و 
آتش سوزی شد.

طرح»کوپهکتاب«دراستان
قزویناجراییمیشود

هـای  کتابخانـه  مدیـرکل 
اسـتان قزویـن گفـت:  عمومـی 
بـرای  کتـاب«  کوپـه  طـرح» 
در  سـفر  حیـن  در  مطالعـه 
قطارهـای مسـافربری مسـیر راه آهـن قزوین بـه تهران 
و قزویـن بـه مشـهد اجـرا مـی شـود. رویـا اسـماعیلی 
در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر بـه مناسـبت هفتـه کتـاب 
وکتـاب خوانـی گفـت: سـه عنصـر تاثیرگـزار در ترویـج 
رسـانه  و  مـدارس  خانـواده،  شـامل  مطالعـه  فرهنـگ 
هاسـت کـه اگـر از ایـن ابـزار بخوبـی اسـتفاده کنیم می 
توانیـم شـاهد ترویـج کتـاب خوانـی در میـان گروههای 

باشـیم. جامعـه  مختلـف 

قزوین

برداشت۲6هزارتنگندم
درنظرآباد

مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان 
نظرآبـاد گفـت: در نیمـه نخسـت 
سـال جـاری 26 هـزار تـن گنـدم 
در این شهرسـتان برداشـت شده 

است.
ایـرج الماسـی اظهـار کـرد: نیمه نخسـت امسـال 26 هزار 
تـن گنـدم، 14 هـزار تـن جـو و 804 تـن کلـزا در ایـن 
شهرسـتان برداشت شـده اسـت.وی میـزان برداشـت گندم 
در هـر هکتـار را 13 تـن و 565 کیلوگرم اعـام کرد و گفت: 
میـزان برداشـت کلـزا در هر هکتار از اراضی این شهرسـتان 

6 هـزار و 200 کیلوگـرم بـوده اسـت.  

اقتصاد

کشفوضبط۳4هزارلیتر
سوختقاچاقدرتایباد

فرمانـده هنـگ مـرزی تایبـاد 
گفـت:  رضـوی  خراسـان  در 
34هـزار و 480 لیتـر سـوخت 
نیروهـای  توسـط  قاچـاق 
مرزبانـی مسـتقر در پسـت کنتـرل و مراقبـت مـرزی 
17 شـهریور دوغـارون شهرسـتان تایبـاد کشـف شـد.
سـرهنگ کاظـم صمـدی گفـت: ایـن مقـدار سـوخت 
قاچـاق طـی هفته گذشـته توسـط نیروهـای مرزبانی 
افغانسـتان  و  ایـران  مـرزی  نقطـه صفـر  در  مسـتقر 
حیـن گشـت زنی و کنتـرل نـوار مـرزی و خودروهـای 
در حـال تـردد در مـرز دوغـارون کشـف شـده اسـت.

خبر

شهریکهتاکسی
مازاددارد

درداخـل  تاکسـی  دسـتگاه   60
دارنـد  فعالیـت  اردسـتان  شـهر 
امـا همیـن تعـداد نیـز بـا توجه 
شـهر  جمعیتـی  شـرایط  بـه 
شـود. مـی  تلقـی  آن  مسـافربری  ظرفیـت  از  بیـش   ،

و  دردسـر سـاز  و  تنـش  پـر  تاکسـی شـغلی  راننـدگان 
ایـن  پاییـن  درآمـد  از  نبایـد  البتـه  دارنـد،  پرمخاطـره 
قشـر چشـم پوشـی کرد چـرا که ایـن راننـدگان درهوای 
سـخت  معـاش  امـرار  بـرای  آفتابـی  و  برفـی  بارانـی، 
تـاش مـی کنند.امـا در میانـه همـه ایـن گمانـه زنی ها 
کافـی اسـت پـای درد دل تاکسـی داران نشسـت تـا از 

مطلـع شـد.    سـختی کارشـان 

اردستان

امدادرسانیهاللاحمر
البرزبه65نفرانجامشد

هـال  جمعیـت  مدیرعامـل 
از  البـرز  اسـتان   احمـر 
امدادرسـانی بـه 65 نفـر حادثه 
داد.،  خبـر  اسـتان  در  دیـده 
در  کـرد:  اظهـار  خبرنـگاران  جمـع  در  چرخسـاز  ناصـر 
مرکـز کنتـرل عملیـات امداد و نجات اسـتان از 19 الی 
25 آبـان مـاه، 17 مـورد حادثـه ثبـت شـده اسـت کـه 
55 نیـروی عملیاتـی در قالـب 19 تیـم امـداد و نجات  
جمعیـت هـال احمـر اسـتان البـرز بـه 65 نفـر حادثه 

انـد. کـرده  امدادرسـانی  دیـده 
وی افـزود:از ایـن تعـداد حادثـه دیده 62 نفـر جاده ای 

، 3 نفـر خدمـات حضوری اسـت.

هاللاحمر

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )۹۷-۷6(
شرکتگازاستانکرماندرنظرداردمناقصهایرا،باشرایطذیلبرگزارنماید.
داوطلبــانواجــدشــرایطدارایشناســهملــیاشــخاصحقوقــیایرانــیدرصــورتتمایــلبــهشــرکتدرمناقصــهمــیتواننــداززمــاندرج

اولیــننوبــتآگهــینســبتبــهتهیــهنامــهاعــالمآمادگــیبــهامــورقراردادهــاوفاکــسآنبــهشــماره۳۳۲۳۹661یــاتحویــلآنبــهدبیرخانــه
شــرکتگازاســتانکرمــانواقــهدربلــوار۲۲بهمــن-حــدفاصــلســهراهادیــببــاچهــارراهشــعبانیه)درســاعاتاداریشــنبهتــاســهشــنبه
7-16وچهارشــنبههــا7-15(اقــدامودفترچــهاســتعالمارزیابــیکیفــیرانیــزازســایتپایــگاهملــیاطــالعرســانیمناقصــاتبــهآدرس
http://iets.mporg.irدریافــتوبــاتوجــهبــهمفــادآن،مــدارکمــوردنیــازراجهــتهــرمناقصــهبصــورتجداگانــهتهیــه،تنظیــموتکمیــل
وحداکثــرتــا14روزتقویمــیپــسازتاریــخچــاپآخریــننوبــتآگهــیبــه،دبیرخانــهشــرکتگازاســتانکرمــانتســلیمنماینــد.بدیهــیاســت
توزیــعاســنادمناقصــهمنــوطبــهارزیابــیکیفــیمناقصــهگــرانتوســطکمیتــهفـــنـــیوبازرگانــیمــیباشــد.)نــوعتضمیــنشــرکتدرمناقصه
:یکــیازتضامیــنمعتبــردرآییــننامــهتضمیــنمعامــالتدولتــیمطابــقشــرحمنــدرجدراســنادمناقصــه(متقاضیــانمــیبایســتجهــت
کســباطالعــاتبیشــتربــهســایتwww.nigc-kerman.irوپایــگاهاطــالعرســانیمناقصــاتhttp://iets.mporg.irمراجعــهوالزامــانســبت

بــهثبــتنــامدرســایتپایــگاهاطــالعرســانیمناقصــاتاقــدامنماینــد.
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روابطعمومیشرکتگازاستانکرمان

نوبتدوم

آگهیابالغاجرائیهکالسه:
1۳۹70401۹06۳0005۲۳.1

بدینوسـیله بـه آقـای احمـد محمـد خانـی   فرزنـد 
محمدعلـی   بـه شـماره ملـی 3050070110 بدهـکار 
پرونـده کاسـه 139704019063000523.1  کـه برابـر 
گـزارش مامـور ابـاغ شـناخته نگردیـده ایـد  ابـاغ میگردد کـه برابر 
قرارداد بانکی  به شـماره 8100617 بین شـما و بانک ملی شـعبه امیر 
کبیـر  مبلـغ 24.019.218 ریال  بدهکار و روزانـه از تاریخ 1397.1.28 
مبلـغ 19.292لاير بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گـردد کـه بر اثـر عدم 
پرداخـت وجـه بسـتانکار در خواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از 
تشـریفات قانونـی اجرائیه صـادر و به کاسـه 9700542 در این اجراء 
مطـرح مـی باشـد لذا طبـق مـاده 18 آئین نامـه اجرائی مفاد اسـناد 
رسـمی بـه شـما اباغ میگـردد از تاریـخ انتشـار این آگهی کـه تاریخ 
ابـاغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در  روزنامـه چاپ و 
منتشـر مـی گـردد ظرف مدت ده روز نسـبت به پرداخـت بدهی خود 
اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات 
اجرائـی طبـق مقـررات علیه شـما تعقیـب خواهد شـد.م-الف4141
مسئولاجرایاسنادرسمیرفسنجان-علیرضامحمدیکیا

آگهیابالغاجرائیهکالسه:
1۳۹70401۹06۳0005۲۳.1

بدینوسـیله بـه آقـای یـدا... ضیائـی راد فرزندصفـر بـه 
پرونـده کاسـه  بدهـکار   3051835560 ملـی  شـماره 
مامـور  گـزارش  برابـر  139704019063000523.1  کـه 
ابـاغ شـناخته نگردیـده ایـد  ابـاغ میگـردد کـه برابـر قـرارداد بانکـی  
بـه شـماره 8100617 بیـن شـما و بانـک ملـی شـعبه امیـر کبیـر  مبلـغ 
مبلـغ   1397.1.28 تاریـخ  از  روزانـه  و  بدهـکار  ریـال    24.019.218
19.292لاير بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گردد که بـر اثر عـدم پرداخت 
وجـه بسـتانکار در خواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات 
قانونـی اجرائیـه صـادر و بـه کاسـه 9700542 در این اجـراء مطرح می 
باشـد لـذا طبـق مـاده 18 آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بـه 
شـما ابـاغ میگـردد از تاریخ انتشـار این آگهـی که تاریخ ابـاغ اجرائیه 
محسـوب اسـت فقـط یک نوبـت در  روزنامـه چاپ و منتشـر می گردد 
ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر 
ایـن صـورت بدون انتشـار آگهی دیگـری عملیات اجرائـی طبق مقررات 

علیـه شـما تعقیـب خواهـد شـد.م-الف4143
مسئولاجرایاسنادرسمیرفسنجان-علیرضامحمدیکیا

آگهیابالغاجرائیهکالسه:
1۳۹70401۹06۳000۳60.1

بدینوسـیله بـه خانم سـاناز انـاری فرزند حسـین   به 
شـماره ملـی 3040220462 بدهـکار پرونـده کاسـه 
139704019063000360.1  کـه برابـر گـزارش مامـور 
ابـاغ شـناخته نگردیـده ایـد  ابـاغ میگـردد کـه برابـر قـرارداد بانکی  
بـه شـماره 6603860909003 بیـن شـما و بانک ملی شـعبه امیر کبیر  
مبلـغ 39.267.217 ریـال  بدهـکار و روزانـه از تاریـخ 1397.1.28 
مبلـغ 19.373لاير بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گـردد که بـر اثر عدم 
پرداخـت وجـه بسـتانکار در خواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از 
تشـریفات قانونـی اجرائیه صـادر و به کاسـه 9700373 در این اجراء 
مطـرح مـی باشـد لـذا طبق مـاده 18 آئیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد 
رسـمی بـه شـما ابـاغ میگـردد از تاریخ انتشـار ایـن آگهی کـه تاریخ 
ابـاغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در  روزنامـه چاپ و 
منتشـر مـی گـردد ظرف مـدت ده روز نسـبت به پرداخـت بدهی خود 
اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات 
اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیب خواهـد شـد.م-الف4142
مسئولاجرایاسنادرسمیرفسنجان-علیرضامحمدیکیا

آگهیابالغاجرائیهکالسه:
1۳۹70401۹06۳000۳60.1

بدینوسـیله بـه خانـم مـژگان اسـداللهی عیـش آبـادی 
فرزنـد علـی   بـه شـماره ملـی 3040091689 بدهـکار 
برابـر  کـه    139704019063000360.1 کاسـه  پرونـده 
گـزارش مامـور ابـاغ شـناخته نگردیـده ایـد  ابـاغ میگـردد کـه برابـر 
قـرارداد بانکـی  بـه شـماره 6603860909003 بیـن شـما و بانـک ملـی 
شـعبه امیـر کبیـر  مبلـغ 39.267.217 ریال  بدهـکار و روزانـه از تاریخ 
1397.1.28 مبلـغ 19.373لاير بـه بدهـی شـما افزوده می گـردد که بر 
اثـر عدم پرداخت وجه بسـتانکار در خواسـت صـدور اجرائیه نموده پس 
از تشـریفات قانونـی اجرائیه صـادر و به کاسـه 9700373 در این اجراء 
مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18 آئیـن نامـه اجرائـی مفاد اسـناد 
رسـمی به شـما اباغ میگردد از تاریخ انتشـار این آگهی که تاریخ اباغ 
اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در  روزنامه چاپ و منتشـر 
مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت به پرداخـت بدهی خـود اقدام و 
در غیـر ایـن صـورت بدون انتشـار آگهی دیگـری عملیـات اجرائی طبق 

مقـررات علیـه شـما تعقیب خواهـد شـد.م-الف4144
مسئولاجرایاسنادرسمیرفسنجان-علیرضامحمدیکیا

آگهیابالغاجرائیهکالسه:
1۳۹70401۹06۳000۳67.1

بدینوسـیله بـه خانـم فاطمـه جمالـی نـوش آبـاد فرزند 
یـدا...  بـه شـماره ملـی 3050475684 بدهـکار پرونده 
گـزارش  برابـر  139704019063000367.1  کـه  کاسـه 
مامـور ابـاغ شـناخته نگردیده اید  ابـاغ میگردد که برابر قـرارداد بانکی  
بـه شـماره 6603275175009 بیـن شـما و بانـک ملی شـعبه امیر کبیر  
مبلـغ 139.814.327 ریـال  بدهکار و روزانـه از تاریخ 1397.1.21 مبلغ 
65.435لاير بـه بدهـی شـما افزوده می گـردد که بر اثر عـدم پرداخت 
وجـه بسـتانکار در خواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات 
قانونـی اجرائیـه صـادر و بـه کاسـه 9700380 در این اجـراء مطرح می 
باشـد لـذا طبـق مـاده 18 آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بـه 
شـما ابـاغ میگـردد از تاریخ انتشـار این آگهـی که تاریخ ابـاغ اجرائیه 
محسـوب اسـت فقـط یک نوبـت در  روزنامـه چاپ و منتشـر می گردد 
ظـرف مـدت ده روز نسـبت به پرداخـت بدهی خود اقـدام و در غیر این 
صـورت بدون انتشـار آگهی دیگـری عملیات اجرائی طبـق مقررات علیه 

شـما تعقیب خواهد شـد.م-الف4139
مسئولاجرایاسنادرسمیرفسنجان-علیرضامحمدیکیا

آگهیابالغاجرائیهکالسه:
1۳۹70401۹06۳0005۲6.1

بدینوسـیله بـه آقـای ابـوذر شـاه محمـدی  پـور فرزنـد 
محمـد  به شـماره ملـی 3051388467 بدهـکار پرونده 
گـزارش  برابـر  کـه    139704019063000526.1 کاسـه 
مامـور ابـاغ شـناخته نگردیـده اید  اباغ میگـردد که برابر قـرارداد بانکی  
بـه شـماره 6601301106002 بیـن شـما و بانـک ملـی شـعبه امیـر کبیـر  
مبلـغ 40.508.173 ریـال  بدهـکار و روزانـه از تاریـخ 1397.1.20 مبلـغ 
35.917لاير بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گردد کـه بر اثر عـدم پرداخت 
وجـه بسـتانکار در خواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات 
قانونـی اجرائیـه صـادر و بـه کاسـه 9700545 در این اجـراء مطرح می 
باشـد لـذا طبـق مـاده 18 آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بـه 
شـما ابـاغ میگـردد از تاریـخ انتشـار این آگهی کـه تاریخ ابـاغ اجرائیه 
محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در  روزنامه چـاپ و منتشـر می گردد 
ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخت بدهـی خود اقـدام و در غیر این 
صـورت بـدون انتشـار آگهی دیگـری عملیات اجرائی طبـق مقررات علیه 

شـما تعقیب خواهـد شـد.م-الف4140
مسئولاجرایاسنادرسمیرفسنجان-علیرضامحمدیکیا

آگهي مناقصه عمومي
شـهرداریرفسـنجاندرنظـرداردبـراسـاسآئیـننامـهرفاهـیکارکنـان
شـهرداریشـماره5/7/1001/شمورخ۹6/1۲/۲۲شـورایمحترماسـالمیشـهر،
نسـبتبـهبیمـهگروهیمـازاددرمـان)تكمیلـی(كاركنـانشـهرداریازطریق
برگـزاریمناقصـهعمومـیاقـدامنمایـد.لـذاازکلیـهشـرکتهایبیمـهواجـد
صالحیـتوواجـدشـرایطکـهتجربهوتوانایـیانجـامكاررادارنـد،دعوتبعمل
میآیدجهتدریافتاسـنادواطالعازشـرایطشـركتدرمناقصهبهواحدامور
قراردادهـاواقـعدرشـهرداریمرکـزیبـهآدرسرفسـنجانخیابانتختـییابه
نشـانیwww.rafsanjan.irمراجعهوپیشـنهاداتخودراتاپایانوقتاداری
روزیکشـنبهمـورخ۹7/0۹/11بـهدبیرخانـهشـهرداریمركـزیتسـلیمنمایند.
ضمنـًاشـهرداریدرردیـاقبـولتمـامیـاهریکازپیشـنهاداتمختاراسـت.

روابطعمومیشهرداریرفسنجان

نوبتدوم

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

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139660318022008597 مــورخ 1396/11/24 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات 
ــو  ــد هالک ــریفی فرزن ــا ش ــای محمدرض ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع مالکان
بشــماره شناســنامه 2 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه 
مســاحت 250 مترمربــع  مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه و ســه بــاب مغــازه بــه 
مســاحت 121/02 مترمربــع پــالک 222 فرعــی از 19 اصلــی مفــروز و مجــزی 
شــده از پــالک 37 فرعــی از 19 اصلــی واقــع در قریــه طاســکوه بخــش 26 
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ارس بــک شــریفی )انتقــال مــع الواســط 
ــه  ــذا ب ــده اســت . ل ــاد شــریفی( محــرز گردی از ســعادتقلی و قاســم و کیقب
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/14             
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/29
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آگهــی فقــدان ســند مالکیــت موضوع 
مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت

برابــر  الهــی فرزنــد ســبحانقلی  آقــای عبــاس 
 97/3/2 مــورخ   27794 شــماره  وکالتنامــه 
وکالــت شــماره  تفویــض  و  و ســملقان  مانــه   4 دفترخانــه 
بــه  گرمخــان  حصــار  دفترخانــه15   97/3/5 مــورخ   7245
ــماره  ــه ش ــمعیل ب ــد محمداس ــی فرزن ــم صادق ــت از اعظ وکال
ــه و  شناســنامه 62 و شــماره ملــی 5249789651صــادره از مان
ســملقان برابــر مشــروحه شــماره 97/13689 مــورخ 97/8/21 
ــهود  ــاء ش ــت امض ــه صح ــهادیه ک ــرگ استش ــلیم دو ب ــا تس ب
مذکــور درآن در دفتــر اســناد رســمی شــماره 4 مانــه و ســملقان 
ــد  ــده ان ــی ش ــت مدع ــده اس ــی ش ــورد گواه ــتان بجن شهرس
ــی از  ــالک 4111 فرع ــان پ ــدانگ اعی ــت شش ــند مالکی ــه س ک
ــی  ــماره چاپ ــه ش ــورد ب ــش دو بجن ــع در بخ ــی واق 157 اصل
945221 و دفتــر الکترونیــک 139620307115001861 بــه علــت 
نامعلومــی مفقــود شــده اســت درخواســت صــدور ســند المثنــی 
نوبــت اول نمــوده لــذا طبــق مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
ــی  ــس مدع ــر ک ــا ه ــود ت ــی ش ــی م ــت آگه ــک نوب ــب ی مرات
ــی  ــا مدع ــوده و ی ــور ب ــک مذک ــه مل ــبت ب ــه نس ــام معامل انج
ــدت 10  ــرف م ــی باشــد ظ ــود م ــزد خ ــت ن ــود ســند مالکی وج
ــراض  ــه و اعت ــن اداره مراجع ــه ای ــی ب ــس از انتشــار اگه روز پ
ــه  ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ــود را ضم خ
تســلیم نمایــد . بدیهــی اســت چنانچــه در ظــرف مهلــت مقــرر 
ــه صــدور  ــررات نســبت ب ــق مق ــت طب ــراض نرســد اداره ثب اعت

ــف: 386 ــد کرد.م/ال ــدام خواه ــی اق ــت المثن ــند مالکی س
تاریخ انتشار: 97/8/29

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد – علیخان نادری 9752

آگهــی مزایــده امــوال غیــر 
رهنــی( اســناد   ( منقــول 

کالســه  اجرائــی  پرونــده  موجــب  بــه 
9500167 شــش دانــگ عرصــه و اعیــان 
خانــه پــالک یــک فرعــی از یکهــزار و ســیصد وهشــتاد و 
ســه اصلــی واقــع در آســتارا – خیابــان عباســیه جنوبــی 
ــی و  ــش س ــیه بخ ــجد عباس ــروی مس ــت روب ــن بس ب
ــت 1088  ــل ثب ــت آن ذی ــند مالکی ــه س ــالن ک ــک گی ی
ــی  ــدی اردبیل ــار مجته ــام یاش ــر 8 بن ــه 399 دفت صفح
ــماره  ــی ش ــند رهن ــق س ــده اســت طب ــادر ش ــت و ص ثب
58280- 94/5/11 دفترخانــه 109 آســتارا در قبــال مبلــغ 
ــرار  ــتارا ق ــیان آس ــک پارس ــن بان ــال درره 4000000000 ری
ــی  ــل م ــه حــدود و مشــخصات آن بشــرح ذی ــه ک گرفت
ــه 1387  ــر ب باشــد: شــماال دیواریســت بطــول 7/60 مت
ــر  ــول 10 مت ــج قســمت اول دیواریســت بط شــرقا در پن
ــه 1384  ــر ب ــه 1384 دوم دیواریســت بطــول 6/70 مت ب
ســوم بــه دیــوار بطــول 7 متــر بــه 1384 اصلــی چهــارم 
بــه دیــوار بطــول 16/90 بشــماره دو فرعــی از 1384 
پنجــم دیواریســت بطــول پنجــاه ســانتی متــر بــه کوچــه 
جنوبــا درب و دیواریســت بطــول 12 متــر بــه کوچــه 
ــا دیواریســت بطــول 39/90 بــه 1382 و طبــق نظــر  غرب
ــارد و ششــصد  ــج میلی ــغ پن ــه مبل کارشــناس رســمی ب
و نــود و چهــار میلیــون و ســیصد و شــصت هــزار ریــال 
ارزیابــی شــده و پــالک فــوق دارای اعیانــی در روز بازدیــد 
ــی  ــد اعیان ــت و فاق ــده اس ــب ش ــی تخری ــت ارزیاب جه
مــی باشــد و دارای انشــعابات آب و بــرق و گاز مســتقل 
بــوده کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف مدیــون 

مــی باشــد پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز یکشــنبه 
ــع  ــالک واق ــناد و ام ــت اس ــورخ 97/9/25 در اداره ثب م
ــق  ــتری از طری ــب دادگس ــوری جن ــتارا – خ جمه در آس
ــج  ــغ پن ــده از مبل ــد مزای ــی رس ــروش م ــه ف ــده ب مزای
ــیصد  ــون و س ــار میلی ــود و چه ــصد و ن ــارد و شش میلی
ــت  ــن قیم ــه باالتری ــروع و ب ــال ش ــزار ری ــصت ه و ش
پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت 
پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب، بــرق، گاز اعــم از 
حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتیکــه 
ــای  ــی ه ــز بده ــد و نی ــا باش ــده دارای آن ه ــورد مزای م
مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده 
ــا نشــده  ــوم شــده ی اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معل
باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت 
وجــود مــازاد، وجــوه پرداخــت بابــت هزینــه هــای فــوق 
ــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد  از محــل مــازاد ب
ــردد  ــی گ ــول م ــدا وص ــده نق ــق مزای ــر و ح ــم عش و نی
ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده 
روز اداری بعــد از تعطیلــی درهمــان ســاعت و مــکان 
مقــرر برگــزار خواهــد شــدو ضمنــا مــازاد: 1- پــالک بــه 
ــماره 9510111820400817- 95/7/18  ــتور ش ــب دس موج
ــال  ــتارا در قب ــی آس ــکام مدن ــرای اح ــعبه دوم اج از ش
3719000000 ریــال بازداشــت گردیــد. 2- برابــر نامــه 
شــماره 9510111820401676- 95/12/9 از شــعبه اجــرای 
ــال 660000000  ــتارا در قب ــتری آس ــی دادگس ــکام مدن اح

ــه نفــع احمــد شــاملی بازداشــت مــی باشــد. ــال ب ری

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا 
9814  عبــاس نــوروزی   

غیــر  امــوال  مزایــده  آگهــی 
دوم نوبــت  منقــول 

درخصــوص پرونــده اجرائیــه 960310 مطروحــه 
ــتری  ــی دادگس ــکام مدن ــرای اح ــعبه اج در ش
شهرســتان تالــش موضــوع فــروش ششــدانگ عرصــه 
و اعیــان پــالک ثبتــی 1426/7 از بخــش 28 گیــالن بــه 
مســاحت 873/8 متــر مربــع واقــع در تالــش جوکنــدان دوم 
ــان  ــدای خیاب ــی ابت ــار شــرکت تعاون ــروی انب ــه روب قنبرمحل
ــه و محوطــه حســن  ــظ خان ــی اول کوچــه حاف شــهید یاقوت
ــری )  ــره جعف ــگ مشــاع( و نی ــک دو دان ــور ) مال بشــیر پ
مالــک چهاردانــگ مشــاع( پــالک 2 کدپســتی 53146-

43751 وضعیــت ملــک: ملــک در بافــت روســتا واقــع 
گردیــده و ملــک دارای حصــار بلوکــی بــه ارتفــاع حــدود 2/30 
متــر و فاقــد قرنیــز و ســیمانکاری آســترو  رویــه مــی باشــد 
ایــن ملــک یــک واحــد مســکونی مــی باشــد کــه در تصــرف 
ــک دارای  ــن مل ــن مشــاعی مــی باشــد ای و ســکونت مالکی
امتیــازات بــرق – آب و گاز بــوده و دارای کاربــری مســکونی 
مــی باشــد در داخــل ملــک یــا ســاختمان یــک طبقــه ویالیی 
ــاق خــواب –  ــع دارای دو ات ــای حــدود 105 مترمرب ــا زیربن ب
ــام و  ــتی – حم ــرویس بهداش ــپزخانه – س ــی – آش پذیرای
تــراس بــا اســکلت بتنــی بــوده و ســقف آن بصــورت تخــت 
ــه  ــزوگام و روی ــش ای ــا پوش ــی ب ــوک یونولیت ــه بل ــا تیرچ ب
آلومینیومــی مــی باشــد پروانــه ســاخت ایــن ســاختمان بــه 
شــماره ب /7067 مورخــه 84/12/13 بــوده و گواهــی پایــان 
کار ســاختمانی آن بــه تاریــخ 87/7/27 صــادره گردیــده 
ــا  ــوار آشــپزخانه ب ــا ســرامیک و دی اســت کــف ســاختمان ب
ــرامیک  ــا س ــاختمان ب ــی س ــای غرب ــده و نم ــی کار ش کاش

ــاده  ــی س ــا آلومینیوم ــره ه ــوده و پنج ــن ب ــنگ تراورت و س
ــرای ادامــه ســاختمان در  مــی باشــد ملگــرد هــای انتظــار ب
ــت  ــد کابین ــپزخانه فاق ــت اش ــده اس ــرار داده ش ــات ق طبق
ــکاری  ــاختمان عایق ــی س ــمالی و جنوب ــای ش ــوده و نماه ب
رطوبتــی بــا ایــزوگام روکــش دار آلومینیومــی انجــام شــده و 
نمــای شــرقی فاقــد نماســازی مــی باشــد در بهــای داخلــی 
ــی  ــای داخل ــوده و در به ــزی ب ــوب فل ــار چ ــا چه ــی و ب چوب
ورودی  درب  دارای  ملــک  اســت  آلومینیومــی  ســرویس 
ماشــین رو فلــزی رنــگ خــورده مــی باشــد لــذا بــا در نظــر 
گرفتــن موقعیــت ملــک و بــا درنظــر گرفتــن جمیــع جهــات 
النهایــه کل عرصــه و اعیــان پــالک ثبتــی فــوق الذکــر توســط 
کارشــناس رســمی دادگســتری بــه میــزان 4/050/000/000 
ریــال بــرآورد و ارزیابــی مــی گــردد لــذا ملــک موصــوف روز 
ــده در  ــق مزای ــح از طری ــاعت 11 صب ــنبه 97/9/14 س چهارش
ــد  ــی رس ــروش م ــه ف ــش ب ــی تال ــکام مدن ــرای اح دفتراج
ــه  ــده و ب ــروع ش ــده ش ــی ش ــای ارزیاب ــه از به ــت پای قیم
ــنهاد  ــه پیش ــت پای ــت را از قیم ــن قیم ــه باالتری ــانی ک کس
دهنــد فروختــه خواهــد شــد و ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی 
فــی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت و نامبــدره مکلــف 
ــه  ــن معامل ــت ثم ــه پرداخ ــاه ب ــک م ــا ی ــر ت ــت حداکث اس
اقــدام نمایــد در غیــرا یــن صــورت ده درصــد اولیــه بــه نفــع 
دولــت ضبــط مــی گــردد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی 
ــه ایــن دفتــر اجــرا  ــده ب ــل ازموعــد مزای ــج روز قب ــد پن توانن
ــده  ــورد مزای ــک م ــان از مل ــد آن ــب بازدی ــا ترتی ــه ت مراجع

ــود. داده ش

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش
آوریده   9815

آگهــی فقــدان / از بیــن رفتــن ســند 
 120 مــاده  موضــوع   ( مالکیــت 

آ.ق.ثبــت(
آقــای حســین بابایی)وکیــل مالــک( طبــق درخواســت بــه 
ــه  ــر ب ــته نظ ــالم داش ــورخ 97/8/3 اع ــماره وارده 2576 م ش
اینکــه پــالک ثبتــی 46/12628 اصلــی) کــه عبارتســت از ســند 
مالکیــت ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمــان واقــع در طبقــه اول 
بمســاحت 95/04 مترمربــع قطعــه اول تفکیکــی پــالک 12628 
ــی  ــی از اصل ــالک 6997 فرع ــروز از پ ــی مف ــی از 46 اصل فرع
مذکــور بانضمــام انبــاری قطعــه اول تفکیکــی ذیــل ثبــت 55840 
صفحــه 50 دفتــر 374 بــا ســریال چاپــی 68937 ب 85 بنــام 
نقــی رضائــی ثبــت و ســند صــادر شــده اســت و بموجــب ســند 
رهنــی 55640- 87/4/19 دفترخانــه 10 اسالمشــهر در رهــن 
ــود  ــی مفق ــت جابجای ــه عل ــه اســت  ب ــرار گرفت ــی ق ــک مل بان
شــده اســت لــذا تقاضــای صــدور ســند المثنــی ســند مالکیــت 
مذکــور را نمــوده اســت در همیــن راســتا وفــق مــاده 120 آئیــن 
نامــه اصالحــی ق. ثبــت مصــوب 80/11/8 مراتــب در یــک 
نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی حقــی بــرای 
خــود بــوده یــا اعتراضــی داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن 
ــن  ــه و ضم ــن اداره مراجع ــه ای ــدت ده روز ب ــرف م ــی ظ آگه
ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه اعتــراض خــود را 
تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض 
در مهلــت مقــرر قانونــی و یــا عــدم ارائــه اصــل ســند مالکیــت 
ــه المثنــی ســند مالکیــت پــالک مذکــور طبــق  ــا ســند معامل ی
ــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. م/الــف:1963 مقــررات و ب
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پیــرو نیابــت اعطائــی از شــعبه 264 دادگاه 
ــک  ــواده 2 ون ــی خان ــع قضائ ــواده مجتم خان
ــکام  ــرای اح ــه در اج ــه 970606 مطروح ــده کالس در پرون
مدنــی دادگاه بخــش چهاردانگــه علیــه محکــوم علیــه 
ــکه  ــدد س ــغ 621 ع ــت مبل ــه پرداخ ــی ب ــا فاضل محمدرض
ــق  ــا در ح ــج ب ــفر ح ــک س ــه ی ــار آزادی و هزین ــام به تم
ــه صــدور  ــت ب ــا عنای ــان نجــار ب ــا مومنی ــه آزیت محکــوم ل
ــغ  ــن مبل ــس از تمک ــه پ ــوم ل ــت محک ــم اعســار موق حک
236/911/500 ریــال در حــق صنــدوق دولــت پرداخــت 
نیــم عشــر  بابــت  نمایــد و مبلــغ 338445000 ریــال 
دولتــی در حــق صنــدوق دولــت کــه امــوال محکــوم 
ــط  ــف و توس ــه توقی ــوم ل ــت محک ــب درخواس ــه حس علی
ــه  ــرادی ک ــده اف ــی گردی ــناس منتخــب دادگاه ارزیاب کارش
باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد دهنــد بــه عنــوان برنــده 
مزایــده شــناخته خواهنــد شــد. مشــخصات و قیمــت 
ــد و  ــزارش بازدی ــده: گ ــورد مزای ــی م ــوال توقیف ــه ام پای
ــات  ــادره هی ــرار ص ــه ق ــت ب ــا عنای ــی: ب ــاهدات عین مش
محــل  از   97/8/4 جمعــه  درروز  منتخــب کارشناســان 
نگهــداری دســتگاه واقــع در آدرس چهاردانگــه خیابــان 
ــه  ــوط ب ــین مرب ــگ افش ــی 3 پارکین ــان زارع ــزار خیاب گل
کالنتــری چهاردانگــه ) موقعیــت اســتقرار دســتگاه حفــاری 
 527846=X ــه ای ــی UTM نقط ــات جغرافیای ــا مختص ب
آزیتــا  اتفــاق خواهــان ) خانــم  بــه   )3938984=Y و 
مومنیــان( و نماینــده خوانــده) حمیــد فاضلــی ، بنابراظهــار 
نامبــرده بــرادر خوانــده مــی باشــد ( بازدیــد بــه عمــل آمــد. 

1-2- دســتگاه هــا و تجهیــزات مــورد بازدیــد: 1-1-2 
ــا موتــور 6 ســیلندر و دکل  یــک دســتگاه حفــاری CME ب
حفــاری 3 متــری نصــب شــده روی یــک دســتگاه کامیــون 
ــتگاه  ــتقرار دس ــکوی اس ــی و س ــوان شاس ــه عن ــز 911 ب بن
حفــاری و حمــل کننــده یــا کشــنده ی آن 2-1-2- پمــپ 
-1-2 دویتــس  ســیلندر   2 موتــور  بــا  آب گاردنردنــور 
ــالم  ــرح اق ــاری- ش ــی و ادوات حف ــوازم درون چاه 3- ل
مــازاد بــر دســتگاه حفــاری: 1-  کیســینگ 146 میلیمتــری 
– مقــدار موجــود: 4 شــاخه ی 1 متــری – وضعیــت 
اســتهالک: دو شــاخه 60% مســتهلک و دو شــاخه اســقاط 
ــری –  ــای 3و 1/5 مت ــاخه ه ــک در ش ــر ی 2- راد 50 مت
مقــدار موجــود: 10 شــاخه- وضعیــت اســتهالک: %60 -%70 
، 3-کیســینگ 112 میلــی متــری – مقــدار موجــود: 6 
شــاخه ی 1/5 متــری – وضعیــت اســتهالک: %60 -%70 ، 
ــارل 76 – مقــدار موجــود: دو شــاخه ی 3 متــری  4- کرب
– وضعیــت اســتهالک: 70%، کربــارل 66 – مقــدار موجــود: 
یــک شــاخه ی 3 متــری – وضعیــت اســتهالک: %70، 
ــت  ــدد، وضعی ــک ع ــدار موجــود: ی 5- چکــش SPT ، مق
ــور  ــه منظ ــاری: ب ــت دســتگاه حف اســتهالک: 50% ، وضعی
ــاری،  ــتگاه حف ــودن دس ــکار ب ــاده ب ــت آم ــرل وضعی کنت
دســتگاه بــه کمــک باطــری کمکــی روشــن گردیــد و صرفــا  
ــه  ــه ب ــه درادام ــد ک ــت گردی ــتگاه روئی ــدن دس ــن ش روش
دلیــل مشــکل کمبــود ســوخت و دالیــل فنــی دیگــر امــکان 
ــان  ــات کارشناس ــور هی ــتگاه در حض ــرد دس ــی عملک بررس
ــح و  ــد. واض ــر نگردی ــده میس ــان و خوان ــب و خواه منتخ
مشــخص اســت ایــن دســتگاه بــرای راه انــدازی و اســتفاده 
ــدارد و در  ــه ســرویس ن ــاز ب ــی نی ــات اجرای از آن در عملی

وضعیــت مشــاهده شــده قابــل اســتفاده در حفــاری 
ــق مــی باشــند، نیســت  ــب عمی ــه اغل هــای ژئوتکنیــک ک
– دســتگاه کشــنده) حمــل کننــده( دســتگاه حفــاری) 
کامیــون بنــز 911( براســاس شناســنامه مالکیــت خــودرو ) 
ســند ســبز نیــروی انتظامــی( کامیــون بنــز 911 بــه کامیــون 
حمــل دســتگاه حفــاری تغییــر کاربــری یافتــه اســت 
ــی  ــور م ــوده و دارای دو مح ــال 1366 ب ــون س ــدل کامی م
ــن اعــالم شــده اســت شــماره  ــا ظرفیــت 9 ت باشــد کــه ب
ــی  ــودرو 102/1486455 م ــت خ ــنامه مالکی ــریال شناس س
باشــد نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ایــن دســتگاه در هنــگام 
ــل واگــذاری مــی  ــن وضعیــت قاب ــا همی ــا ب ــروش صرف ف
باشــد و بــرای هــر گونــه کاربــری دیگــر جــز حمــل دســتگاه 
ــی:  ــزار آالت درون چاه ــایر اب ــت. س ــاز نیس ــاری مج حف
نظــر بــه اینکــه دســتگاه حمــل کننــده ) کامیــون بنــز 911( 
ــتگاه  ــا شاســی دس ــوان ســکو ی ــه عن ــاری ب ــان حف در زم
ــره کار  ــک گی ــود در آن ی ــی ش ــتفاده م ــاری از آن اس حف
ــوازم و  ــدادی ل ــاوی تع ــده ح ــه ش ــس تعبی ــک باک و ی
ــزار آالت حفــاری درون چاهــی مســتعمل نیــز مشــاهده  اب
گردیــد. نظریــه کارشناســی: بــا توجــه بــه توضیحــات ارایــه 
شــده در بندهــای قبلــی و توجــه بــه ایــن نکتــه کــه لــوازم 
یدکــی دســتگاه حفــاری CME در بــازار بنــدرت یافــت مــی 
شــود ارزش ریالــی دســتگاه حفــاری بــه همــراه پمــپ آب 
و تمامــی تجهیــزات ، ادوات و لــوازم درون چاهــی موجــود 
بــه همــراه دســتگاه حمــل کننــده بــا متعلقــات نصــب شــده 
روی آن مبلغــی معــادل یــک میلیــارد و چهارصــد و هفتــاد 

ــف: 1964 ــردد. م/ال ــی گ ــرآورد م ــال ب ــون ری میلی
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درخصــوص پرونــده اجرائــی کالســه 970312 
مدنــی  احــکام  اجــرای  در شــعبه  مطروحــه 
تالــش موضــوع فــروش ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
از  مترمربــع   3147/30 تقریبــی  مســاحت  بــه  خشــکی 
ماتــرک مرحــوم فتــح الــه قنبرنیــا واقــع در طــوالرود پاییــن 
درازالوملــک موصــوف عبــارت اســت از ششــدانگ قطعــه 
ــع  ــی 3147/30 مترمرب ــاحت تقریب ــه مس ــکی ب ــن خش زمی
ــه عــرض  ــردد ب ــه راه ت ــه حــدود اربعــه: شــماال : متصــل ب ب
ــا  ــرقی ب ــع ش ــوار ضل ــل دی ــد فاص ــری ح ــه مت ــدود س ح
ســیم خــاردار شــالیزار قطعــه شــمالی قســمت شــمالی کــه 
ــتان  ــزداری شهرس ــی آبخی ــع طبیع ــالم اداره مناب ــب اع حس
ــده وصــل  ــی اســت و قســمت عم ــزء اراضــی مل ــش ج تال
بــه شــالیزاری در تصــرف محکــوم علیــه. شــرقا: دیــوار بلوکــی 
ــا:  ــی جنوب ــان حاتم ــه آقاج ــه و محوط ــک و ورای آن خان مل
وصــل بــه نهــر عمومــی و ورای آن شــالیزار حاتمــی – غربــا: 
دیــوار بلوکــی ملــک و ورای آن را تــردد بــه ملــک ســیف الــه 
ــه  ــل خان ــات از قبی ــی اعیان ــورد ارزیاب ــر روی عرصــه م آکار ب
مســکونی و انبــاری و طویلــه دامــی و غیــره و تعدادی اشــجار 
مثمــر و غیــر مثمــر مســتقر در تصــرف محکــوم علیــه بــوده 
ــه  ــماره 9609971825300522 مورخ ــه ش ــب دادنام ــه حس ک
96/5/30 صــادره از شــعبه ســوم دادگاه محتــرم عمومــی 
حقوقــی دادگســتری شهرســتان تالــش اعــالم گردیــده اســت 
) اعیانــات و اشــجار مثمــر و غیــر مثمــر توســط خوانــده ردیف 
ــزء  ــده و ج ــرس گردی ــا( اداث و غ ــه قنبرنی ــد ال اول ) اس
ماتــرک نمــی باشــد( النهایــه ضمــن لحــاظ کلیــه عوامــل موثر 

در تعییــن بهــای عادلــه قیمــت پایــه ششــدان گقطعــه زمیــن 
خشــکی بــا وضعیــت و موقعیــت ذکــر شــده بــدون در نظــر 
ــازات  ــر و امتی ــر مثم ــر و غی ــات و اشــجار مثم ــن اعیان گرفت
ــا  ــاط ب ــه در ارتب ــه ک ــازع فی ــه متن ــر روی عرص ــه ب منصوب
محکــوم علیــه بــوده و ارباطــی بــه ارزیابــی نــدارد صرفــا زمین 
در ارتبــاط محکــوم علیــه بــوده و ارتباطــی بــه ارزیابــی نــدارد 
و صرفــا زمیــن در ارتبــاط بــا ماتــرک مــورث موضــوع دادنامــه 
ــا  ــش ب ــی تال ــرم حقوق ــوم دادگاه محت ــعبه س ــادره از ش ص
توجــه شــرایط مکانــی و زمانــی و ســایر عوامــل ذیمحــل در 
ــا  ــع مجموع ــدود 3147/30 مترمرب ــاحت ح ــی در مس ارزیاب
بــه مبلــغ 2/260/000/000 ریــال معــادل دویســت و بیســت و 
شــش میلیــون تومــان توســط کارشــناس رســمی ارزیابــی و 
اعــالم گردیــده اســت لــذا ملــک موصــوف یــک شــنبه مــورخ 
97/9/11ســاعت 11 صبــح از طریــق مزایــده در دفتــر اجــرای 
ــد  ــی رس ــروش م ــه ف ــش ب ــتری تال ــی دادگس ــکام مدن اح
ــانیکه  ــه کس ــده ب ــروع ش ــی ش ــای ارزیاب ــه از به ــت پای قیم
باالتریــن قیمــت را از قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد فروختــه 
خواهــد شــد و ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از 
برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا 
یــک مــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد در غیــر 
ایــن صــورت ده درصــد اولیــه بــه نفــع دولــت ضبــط مزایــده 
تجدیــد مــی گــردد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد 
ــه  ــرا مراجع ــرا ج ــن دفت ــه ای ــده ب ــد مزای ــل از موع 5 روز قب
ــده داده شــود  ــورد مزای ــک م ــان از مل ــد آن ــب بازدی ــا ترتی ت
ــا وضعیــت موجــود مــی باشــد.( ــک ب ــا فــروش مل ) ضمن

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش 
 کمالی   9816

 نوبت دوم  

9495

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای   آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
ــتناد  ــه اس ــهر ب ــهرداری اسالمش ــهری ش ــبز ش ــای س ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س س
ــل را  ــورد ذی ــر دارد م ــود در نظ ــارات خ ــل  اعتب ــال 1397 از مح ــوب س ــه مص بودج
ــد . بدینوســیله از اشــخاص حقوقــی   ــد مناقصــه عمومــی واگــذار نمای ــق تجدی از طری
ــت  ــه و دریاف ــد مناقص ــرکت در تجدی ــت ش ــردد جه ــی گ ــوت م ــرایط دع ــد ش واج

اســناد همــراه بــا معرفــی نامــه و مهــر شــرکت بــه امــور قراردادهــای ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز 
شــهری شــهرداری اسالمشــهر مراجعــه نماینــد. ضمنــا مهلــت ارســال پیشــنهادات تــا ده روز پــس از چــاپ 
آگهــی نوبــت دوم خواهــد بــود. هزینــه درج آگهــی در روزنامــه بــه عهــده برنــده تجدیــد مناقصــه خواهــد 
بــود. جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه آدرس : اسالمشــهر - خیابــان صیــاد شــیرازی ســاختمان حــوزه 
معاونــت خدمــات شــهری طبقــه اول ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهری شــهرداری اسالمشــهر 

ــا شــماره تلفــن : 56365689-021 تمــاس حاصــل نماییــد. ــا ب مراجعــه ی

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/22
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری هوشمند عسگریان تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/29

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

 )سهامی خاص(

ردیف موضوع تجدید مناقصه عمومیردیف
بودجه

مبلغ سپرده شرکت در تجدید 
مناقصه عمومی )ریال(

1
حفظ و نگهداری سیستم های روشنایی، نمازخانه، 

سرویس های بهداشتی، حفظ و نگهداری پل های عابر 
پیاده و پله های برقی مناطق شش گانه اسالمشهر

تجدید 
قید شده در اسناد1مناقصه

بحران کم آبی 

را جدی بگیریم
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سودوکوشماره1۳16

پاسخسودوکوشماره1۳15

افقی
1 - اقتصاددان اهل بريتانياي کبير متولد 

1913 و برنده نوبل اقتصاد که در سال 

 1991 وفات يافت - پنج ترکي

2 - لحظه اي - تورم رگ هاي پا - 

 نوشته کوتاه براي نشريه ادواري

3 - پرستار - آخرين خليفه امويان 

 - فايده

4 - تصديق آلماني - پارچه روپوشي 

 - آهسته

5 - اين شاخص اقتصادي، شاخص 

پيشرو سهام ژاپن است - رود - ساز 

 کوبه اي

6 - گوشت بريان - نوعي يقه - هوس 

 - خداي باستان

7 - طبق مسين - هزار کيلوگرم - راه 

 کوتاه - ظرف لباسشويي

8 - ارزيابي تاثيرات مسائل اقتصادي، 

 اجتماعي و سياسي بر نرخ ارزها

9 - ساختمان  - حرف همراهي - قليل 

 - گل سرخ

10 - رايحه - گيج - ابريشم پست - 

 قانون چنگيزي

11 - شبنم - حيوان بسيار گريزپا - 

 اطمينان داشتن

12 - سودمند - اولين فصل سال - 

 شيره انگور يا خرما

 13 - گوارا - برنج فروشي - نهر

 14 - همنشين - طردشده - رود مرزي

15 - روستا - دومين رتبه جهاني 

صادرکننده محصوالت غذايي و کشاورزي

عمودی 
1 - مسافر - نام رسمي اين کتاب 

»بررسي شرايط جاري اقتصادي« است 

که 8 بار در سال توسط بانک مرکزي 

آمريکا منتشر مي شود - از قدرت هاي 

 اقتصادي نوظهور جهان

2 - سومين پول جهان به لحاظ اهميت 

و ميزان تبادالت جهاني - خبر رسانيدن 

 - خنياگر

3 - ارز اين کشور از ابتداي سال 2007 

تا به حال 11 درصد افزايش يافته است 

 - بندري در اوکراين - حرف ندا

4 - سواره - با اهميت - ضمير 

 اجتماعي

5 - نوعي حجاب براي زنان - رنگارنگي 

 - شکوهمندي

 6 - تصديق روسي - وسطي - فرار

7 - پارچه روپوشي - عضوي در صورت 

 - سازش

8 - گرسنه نيست - نوعي نورپردازي در 

 اتومبيل - توشه

 9 - يکسان کردن - نفس خسته - دماغ

 10 - سم خون - مستقيما - قريه

11 - افراد مورد اطمينان - سنگ ترازو 

 - امور

 12 - زدني لجباز - زمستان - فاني

 13 - پايه - ظرف آبخوري - نوبت بازي

14 - يکي از معتبرترين بنگاه هاي خبري 

اقتصادي دنيا در بازارهاي مالي - روئين 

 تن شاهنامه - نوعي موسيقي جاز

15 - عسل - کشور صادرکننده عمده 

سوخت - زاهد

جدولشماره1۳16

در  کـه  باشـد  مـی  پدیـده ای  سـینما، 
سـالیان بعـد از پیدایش، عـاوه بر جنبه 
هنـری بسـیار متفاوت، سـایر پتانسـیل 
هـای قدرتمنـد در عرصه هـای مهم و در 
مختلـف  اقشـار  و  اجتمـاع  بـا  ارتبـاط 

مـردم را به نمایش می گذارد.
بـه  تاکنـون  پیدایـش  بـدو  از  سـینما   
دالیـل مختلف از قبیـل کیفیت تولیدات 
در جوامـع  فیلـم  نمایـش  یـا محـل  و 
مختلـف دچـار فـراز و فرودهایـی شـده 
کـه در کشـور ما هم از ایـن وضعیت بی 

نصیب نمانده است.
سـینما از ایـن بابـت کـه مـی توانـد بـه 
بـرای  وسـیلهای  و  مـکان  یـک  عنـوان 
ارتباط جمعی در جهت نشـر و گسـترش 
فرهنـگ، نقش کلیـدی ایفا کند، بسـیار 

حائز اهمیت است.
نیـز  مـا  در کشـور  از سـالیان گذشـته، 

قـرار  کار  دسـتور  در  سـینما  سـاخت 
مناطـق  در  هـای  مجتمـع  و  گرفـت 
مختلـف دور و نزدیـک احـداث گردیـد، 
غنـای  کنـار  در  هنـری  جامعـه  ولـی 
فرهنگـی جامعـه ایـران و پیشـینه هنـر 
نمایـش کشـور هـم نتوانسـت به شـکل 

بایسـته از این مهم بهره مند شود.
گیان از اسـتان های پیشـتاز در احداث 
مجتمـع هـای سـینمایی مـی باشـد و 
دالیلـی چـون، سـنتی مانـدن مدیریـت 
تکنولـوژی  از  نشـدن  منـد  بهـره  و  هـا 
هـای نوین، سـبب شـده تـا مـورد اقبال 
عمومـی در مناطـق مختلـف اسـتان از 
شـمال تـا جنـوب و از غـرب تـا شـرق 
واقـع نشـود. عیسـی قربـان پـور، مدیر 
در  آسـتارا  شهرسـتان  دریـای  سـینما 
کـرد:  اظهـار  ایسـنا،  بـا  گـو  و  گفـت 
»سـینما دریا« دارای یک سـالن سینما 

و تئاتـر بـا ظرفیـت 287 صندلـی، یـک 
نفـری و همچنیـن   400 تـاالر پذیرایـی 
محصـوالت  عرضـه  فروشـگاه  یـک 
فرهنگـی اسـت و به عنوان تنهـا مجتمع 
 80 دهـه  از  گیـان  اسـتان  غـرب  در 

تاکنون فعالیت می کند.
وی بـا بیـان اینکـه در وضعیـت کنونـی 
دخـل و خـرج سـینما بـا هـم همخوانی 
از  هایـی کـه  فیلـم  داد:  ادامـه  نـدارد، 
 2 حـدود  کـدام  هـر  آیـد  مـی  مرکـز 
میلیـون ریـال هزینـه دارد کـه اسـتقبال 
عمومـی در برخـی از فیلـم هـا در چهـار 
سـانس تعریف شـده در روز، بسـیار کم 

است.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در اکثر سـانس 
اسـت،  از مخاطـب  هـا، سـینما خالـی 
افـزود: در بسـیاری از شـهرهای بـزرگ 
سـمن هـا و کمپیـن هایـی فعـال شـده 

داران  سـینما  بـرای  بازوانـی  کـه  انـد 
هسـتند، ولی شـهرهای کوچک همچون 

آسـتارا از وجود آنها بی بهره هستند.
اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  پـور  قربـان 
سـینماداری در وضعیـت کنونـی مقرون 
بـه صرفـه نیسـت، خاطرنشـان کـرد: بـا 

توجـه بـه اینکـه مطالبـات سـینماداران 
بسـیار زیاد اسـت، تاکنون شـاهد حضور 
مسـئول ارشـد فرهنگ و ارشـاد اسامی 
اسـتان در مجموعـه خـود نبـوده اسـت، 
تـا بعضـی از مشـکات بـا دسـتان آنهـا 

حل شود.

مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضاب اسـتان اصفهان 
گفـت: هـدف از اجـرای ایـن دوره، معرفـی  روش 
هـای نوین بازسـازی شـبکه های فاضـاب و تبیین 
انـواع تکنیـک ها بـرای منتخبین جامعـه هدف می 
و  بـرداری  بهـره  معاونیـن  افـزود:  امینـی  باشـد. 

مدیـران نظـارت بـر بهـره بـرداری فاضـاب شـرکت 
هـای آبفا اسـتانی، از مخاطبان اصلـی دوره آموزش 

روش های نوسازی و بازسازی به شمار می آیند. 
بـه گفتـه وی؛ در هفته نخسـت آمـوزش روش های 
بازسـازی، مدیـران نظـارت بـر بهره بـرداری فاضاب 

کانشـهر اصفهـان نیـز در دوره مذکور حضـور یافتند.  
مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضاب اسـتان اصفهان 
بیان داشـت: این بسـته آموزشـی در 4 گروه و طی 
4 هفتـه برگـزار خواهد شـد که میهمانانی از شـرکت 
مهندسـی آب و فاضاب کشـور و شـرکت هـای آبفا 
تهـران، یـزد و ... در هفتـه دوِم دوره حضـور خواهند 
داشـت. امینـی با اشـاره بـه ویژگی هـای منحصر به 
فرد نخسـتین دوره آموزشـی با موضـوع روش های 
آوری  جمـع  هـای  شـبکه  بازسـازی  و  نوسـازی 
 "CIPP – UV" فاضـاب بـا بهـره گیـری از تکنیـک
خاطـر نشـان سـاخت: در ایـن دوره، سـعی بـر آن 
شـده تـا افـزون بر ارایـه مطالب به صـورت تئوری و 
و  اسـاتید  توسـط  کـه  هایـی  کاس  قالـب  در 

کارشناسـان پـروژه ترمیـم شـبکه فاضاب کانشـهر 
اصفهـان برگـزار مـی شـود؛ مدعویـن بـا حضـور در 
محـل پـروژه، عملیـات هـای شستشـو و بازرسـی 
)CCTV( و بازسازی به روش "CIPP – UV" را از 
نزدیـک مشـاهده کرده و از جزئیـات فنی، اجرایی و 
مهندسـی عملیـات هـای فـوق نیـز آگاه شـوند. بـر 
اسـاس ایـن گـزارش، نخسـتین دوره آموزشـی بـا 
بازسـازی شـبکه  نوسـازی و  موضـوع روش هـای 
هـای جمـع آوری فاضاب بـا بهره گیـری از تکنیک 
فاضـاب  و  آب  شـرکت  توسـط   "CIPP – UV"
اسـتان اصفهان و با همکاری و مشـارکت دانشـکده 
آب و بـرق وزارت نیـرو و شـرکت ژرف کار جـم در 

حال برگزاری است

بانـک  ایـن   IPG و  POS دارنـدگان بـه  بانـک دی 
تسـهیات و خدمـات ویـژه ارائـه مـی دهـد. ناصـر 
شـریعتی، مدیـر کل امور شـعب و بازاریابـی بانک دی 
از ارائـه خدمـات ویـژه بـه دارنـدگان حسـاب قـرض 
الحسـنه جاری در حوزه پایانه فروشـگاهی )POS( و 
درگاه پرداخـت اینترنتی )IPG(  در قالب طرح ره آورد 

ارزش آفرین خبر داد. 
 شـریعتی بـا اعام این خبـر گفت: با اسـتفاده از این 
طـرح، دارنـدگان POS و IPG می توانند عاوه بر بهره 
از هدیـه  الکترونیـک،  بانکـداری  از امکانـات  منـدی 
ریالی، تسـهیات ویژه و سـایر خدمات طرح برخوردار 
شـوند. وی افـزود: مشـتریان بـه منظور بهـره مندی از 
ایـن طـرح مـی توانند بـا مراجعه به شـعب بانک دی 
در سراسـر کشـور، نسـبت بـه افتتـاح حسـاب قـرض 
الحسـنه جاری جهـت دریافت POS و یـا IPG اقدام 

کـرده و بـر اسـاس گردش حسـاب 3 یـا 6 ماهه خود 
از شـرایط ایـن طـرح از جملـه دریافـت تسـهیات، 
دریافـت کارت هدیـه بـا مبالـغ مختلف، مزایـای طرح 
هـای شـکوه و آذیـن ارزش آفریـن و سـایر خدمـات 

استفاده کنند.
شـریعتی همچنین با اشـاره به امکان افتتاح حسـاب 
بـرای اشـخاص حقیقـی و حقوقـی و بهـره منـدی از 
مزایـای این طرح گفت: اشـخاص حقیقـی می توانند 
امتیـازات خـود در این طـرح را به بسـتگان درجه یک 
انتقـال دهندکـه ایـن امـر مسـتلزم تکمیل فـرم های 
مربوطه در شـعبه می باشـد. گفتنی است طرح ره آورد 
ارزش آفریـن بانـک دی جـزو محصوالت جدید سـبد 
ارزش آفریـن اسـت که پیش تر بـا معرفی طرح های 
شـکوه و آذیـن بـه منظـور تکریـم و ارج نهـادن بـه 

مشتریان این بانک ارائه شده بود.

ابهامدرفعالیتتنهاسینمایغربگیالن

میزبانمدیرانبهرهبرداری
فاضالبکشور

رهآوردارزشآفرین،محصول
جدیدبانکدی

گلستانخوزستان

مخابراتمنطقهگلستاندر
انجامفعالیتهایفرهنگی
دراستانپیشگاماست

جلســه شــورای فرهنگــی بــا حضــور مدیــر مخابــرات 
منطقــه گلســتان واعضــای شــورای فرهنگــی تشــکیل 
ــرات  ــر مخاب ــهمرادی مدی ــه ش ــن جلس ــد.زندی-در ای ش
منطقــه گلســتان ضمــن تبریــک ایــام ســالروز آغــاز 
ــج(  ــرت ولیعصر)ع ــان ،حض ــام زم ــت  ام ــت و والی امام
ــه  ــک پیشــاپیش هفت ــع االول وتبری ــت ربی ــام پربرک وای
وحــدت و والدت باســعادت نبــی اکــرم )ص( ،نامگــذاری 
ــب  ــرورزی را بسیارمناس ــاق ومه ــام  اخ ــه ن ــن روز ب ای
ــد  ــد مانن ــا لطــف خداون ــد اســت ب دانســت وگفــت : امی
ــنه  ــو وحس ــاق نیک ــه اخ ــن ب ــرم )ص( مزی ــر اک پیامب
باشیم.شــهمرادی ضمــن تقدیــر از فعالیــت هــای فرهنگی 
انجــام شــده  گفــت: مخابــرات منطقــه گلســتان بــا توجــه 
بــه اینکــه جــزو ســازمان هــای خدمــت رســان اســت در 
اجــرای فعالیــت هــای فرهنگــی در زمینــه هــای مختلــف 
ــا –  ــبت ه ــمات ومناس ــزاری مراس ــاز – برگ ــه نم از جمل
ــش گام و  ــای پی ــرکت ه ــزو ش ــی و.... ج ــاد مذهب اعی
ــار  ــن اظه ــد.  وی همچنی ــی باش ــتان م ــش رو در اس پی
ــوان در  ــه بان ــل توج ــداد قاب ــه تع ــه ب ــا توج ــت: ب داش
و  رویکــرد جدیــد  پیــرو  منطقــه گلســتان  مخابــرات 
تشــکیل کمیتــه بانــوان امیــد اســت برنامــه وپیشــنهادات 
خوبــی در زمینــه هــای فرهنگــی مرتبــط بــا بانــوان انجــام 
ــای  ــه ه ــتان برنام ــه گلس ــرات منطق ــر مخاب ــود .مدی ش
فرهنگــی مانــدگار را جــزو اولویــت دانســته و افــزود: 
نتیجــه اقدامــات مانــدگار ممکــن اســت در کوتــاه مــدت 
ــا زیرســاختهای ایجــاد شــده  ــی یقین مشــاهده نشــود ول
موجــب ارتقــاء ســطح فرهنگــی شــرکت و تاثیرگــذاری آن 
ــر  ــا تاکیدب ــهمرادی ب ــود .ش ــی ش ــدت م ــی م در طوالن
ــر  ــه ب ــا تکی ــم ب ــت گفت:امیداوری ــاز جماع ــزاری نم برگ
ــکوهترفریضه  ــا ش ــه ب ــزاری هرچ ــد در برگ ــف خداون لط
نمــاز جماعــت چــه در ســتاد وچــه در شهرســتانها  و 
ــام  ــری انج ــات بهت ــاف و.... اقدام ــاب وعف ــت حج رعای

شود .

چندانتصابدر
برقمنطقهای

خوزستان
بـرق  شـرکت  مدیرعامـل  حکـم  بـا 
سرپرسـت  خوزسـتان،  ای  منطقـه 
هـای امـور حمـل و نقـل، امـور بهـره 
بـرداری ناحیـه شـرق و غـرب اهـواز، 
بهـره  و  عمومـی  ریـزی  برنامـه  اداره 
و  نقـل  و  اسـتخدام  اداره  وری، 
رفـاه  و  کارکنـان  امـور  و  انتقـاالت 

شرکت منصوب شدند.
امیـر  صـادره،  احـکام  اسـاس  بـر 
بـه  سـمت  حفـظ  بـا  پذیـر  مهمـان 
عنـوان سرپرسـت امـور حمـل و نقـل 
منصـوب گردیـد تا تحت نظـر معاونت 
وظیفـه  انجـام  پشـتیبانی  و  مالـی 

نماید.
عنـوان  بـه  بخشـی  رضـا  احمـد 
سرپرسـت امـور بهـره بـرداری ناحیـه 
شـرق اهـواز و امیـر زبیـدی بـه عنوان 
سرپرسـت امـور بهـره بـرداری ناحیـه 
غـرب اهـواز منصـوب شـدند تـا تحت 
نظـر مدیریـت بهـره بـرداری انتقال در 
معاونـت بهـره بـرداری انجـام وظیفـه 
عنـوان  بـه  ذاکریـان  نمایند.احمـد 
سرپرسـت اداره برنامه ریـزی عمومی 
و بهـره وری منصـوب گردیـد تـا تحت 
نظـر مدیـر امور مالـی و پشـتبیانی در 
معاونـت بهـره بـرداری انجـام وظیفـه 
بـه  شـفیعیانی  شـهنی  کند.اشـکان 
و  اسـتخدام  اداره  سرپرسـت  عنـوان 
تـا  شـد  منصـوب  انتقـاالت  و  نقـل 
تحـت نظـر مدیر امـور کارکنـان و رفاه 
وظایـف  انسـانی  منابـع  معاونـت  در 

خود را انجام دهد.
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کالفسردرگماراضی
اوقافیالوند

مســائل مربــوط بــه اوقافــی بــودن اراضــی در الونــد از دیربــاز 
ــمار  ــه ش ــکات ب ــن مش ــی از بزرگ تری ــته و یک ــود داش وج
مــی رود کــه هیــچ اقدامــی هم تاکنــون صــورت نگرفتــه و البته 
طبــق بررســی های صــورت گرفتــه نمی تــوان اقدامــی در ایــن 
زمینــه کــرد و اگــر قــول و قرارهایــی مطــرح می شــود ناشــی از 
 تبلیغــات واهــی اســت کــه مســووالن مرتبــط بیــان می کننــد.

یکــی از عمــده مشــکاتی کــه توســط مــردم در ســطح شــهر 
الونــد مطــرح می شــود اراضــی اوقافــی اســت کــه دارای 
ســندهای چهــار و نیــم دانــگ بــوده و شــش دانــگ نیســت و 
همیــن امــر ســبب شــده تــا برخــی از مــردم نگــران سرنوشــت 
اراضــی خــود باشــند و یــا مطــرح کننــد کــه وام مســکن بــه 

اسناد اوقافی تعلق نمی گیرد.
ــی  ــهرهای صنعت ــی از ش ــوان یک ــرز به عن ــی الب ــهر صنعت ش
بــزرگ در کشــور قــرار دارد و بــه دلیــل صنعتــی بــودن و وجــود 
کارخانه هــای متعــدد به عنــوان شــهری کارگــر نشــین و البتــه 

مهاجرپذیر به شمار می رود.
ــور  ــادی به منظ ــران زی ــه مهاج ــه اینک ــه ب ــا توج ــن رو ب ازای
اشــتغال بــه ایــن شــهر مهاجــرت می کننــد در حــوزٔه مســکن 
نیــز بــا مشــکاتی روبــه رو هســتند البتــه مشــکل مســکن تنها 
محــدود بــه مهاجــران نمی شــود بلکــه اهالــی هســتند کــه از 
ــل  ــه دلی ــوده و ب ــاکن ب ــهر س ــن ش ــز در ای ــد نی ــدای تول ابت
هســتند. روبــه رو  مشــکل  بــا  امــاک  بــودن   اوقافــی 
مســئلٔه اوقافــی بــودن اراضــی الونــد از ابتــدا وجــود داشــت و 
ــاش  ــرای به دســت آوردن مســوولیت ت ــه ب ــرادی ک ــر اف اکث
ــود قــول خــارج  ــرای تبلیغــات هــم کــه شــده ب ــد، ب می کردن
ــه کاری  ــه البت ــد ک ــاف را می دادن ــردن اراضــی از دســت اوق ک
ــور  ــاف و ام ــرکل اوق ــدی مدی ــت.مصطفی مجی ــدنی اس ناش
ــم  ــرز 4 و نی ــد: در شــهر صنعتــی الب ــن می گوی ــه قزوی خیری
ــه را  ــوق موقوف ــه حق وحق ــانی ک ــت و کس ــف اس ــگ وق دان
ــا موقوفــه اجاره نامــه تنظیــم کــرده  تمکیــن کــرده باشــند و ب
دارنــد. اعیــان  تملــک  حــق  آن هــا  همــٔه   باشــند 

وی معتقــد اســت: کســانی کــه حــق تملــک اعیانــی داشــته 
باشــند می تواننــد روی ســندهای خــود وام بگیرنــد آن کســی 
ــرده و  ــاز ک ــه ساخت وس ــک موقوف ــدارد روی مل ــند ن ــه س ک

تمکین به قانون وقف نکرده است.
ــرای  ــد: عــدم دریافــت وام مســکن ب ــوان می کن مجیــدی عن
افــرادی اســت کــه ســند اعیانــی را دریافــت نکرده انــد چراکــه 
الزمــٔه ایــن کار آن اســت کــه ســند اعیانــی داشــته باشــند و 

سند را تنظیم و تملک اعیانی را دریافت کنند.
ــد:  ــح می کن ــتان تصری ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــرکل اوق مدی
ــی  ــرز دارای ســند اعیان ــی الب ــت ســاکنان شــهر صنعت اکثری
هســتند و آن چیــزی کــه در شــهر صنعتــی اتفــاق افتــاده ایــن 
ــی  ــه وقف ــگاه ک ــن ن ــا ای ــی ب ــه ســه شــرکت تعاون اســت ک
ــر گرفته شــده  ــد و مجــوزی از رهب نیســت ساخت وســاز کردن

که سه پاک تبدیل به احسنت شود.
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دستگیری7نفردرطرحپانجیا11
رییس پلیس فتای استان یزد گفت: در طرح شناسایی و برخورد با سایت ها، وباگ ها و 
کانال های فروش دارو های غیرمجاز در یزد 7 نفر دستگیر شدند.
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اللهاسکندری،بازیگرتصویرزیررادرکنارپژمانبازغیویکیازدوستان
مشترکشاندرپشتصحنهفیلمیکهاینروزهاکارمیکنندبهاشتراکگذاشته.
@laleheskandari

شناسهخبرگزاریایسنادراینستاگرامخبریکوتاهدرارتباطباویدیوییکه
جوانانرشتیدرحالنواختنسازبهزیرکشیدهمیشوندمنتشرکرده.

@isna.news

شناسهمدرسهطبیعت»پردیس«تصویرزیرراباتوضیح“درجستجوینام
حشرهایکهنمیشناختند”بهاشتراکگذاشته.

@pardisannatsch

بــرای دانلــود رایــگان نــرم افــزار توصیــه 
 Top بخــش  بــه  ابتــدا  می کنیــم 
ــد  ــد و بع Freeware Picks ســر بزنی
ــار  ــه و کن ــه گوش ــت ب ــر فرص از آن، س

ــد. ــی بیندازی ــایت نگاه ــن وبس ای

ایــن وبســایت از بیــش از 850 هزار 
فایــل میزبانــی می کنــد و یکــی از 
ــود  ــایت های دانل ــن وبس کامل تری
بزرگ تریــن  و  رایــگان  نرم افــزار 
ــای  ــود برنامه ه ــرای دانل ــع ب مرج

مختلــف اســت.

می توانیــد  وبســایت  ایــن  در 
را  خــود  موردنظــر  نرم افزارهــای 
ــود  ــا دانل ــد و ســپس ب انتخــاب کنی
و نصــب یــک Installer، تمــام ایــن 

می شــوند. نصــب  نرم افزارهــا 

معرفیوبسایت
Ninite

معرفیوبسایت
Softpedia

معرفیوبسایت
MajorGeeks

ایرانیهادرتوییترچهمیگویند؟
عرفـــان مجیب می گوید:

ـــر  ـــو  س ـــی ره یه ـــر م ـــددی باالت ـــه ع ـــی از ی ـــان توییت ـــداد مخاطب ـــی تع وقت
و کلـــه کاربرایـــی پیـــدا می شـــه کـــه بـــی هیـــچ دلیلـــی میـــان فحـــش میـــدن 
و میـــرن؛ درســـت مثـــل اونـــای کـــه تـــو خیابـــون راه می افتـــن و بی دلیـــل بـــا 

کلیـــد روی ماشـــینای مـــردم خـــط می کشـــن.

علـــی مازیانی می گوید:
ــه  ــه بـ ــذرم کـ ــت میگـ ــاده میاندشـ ــار از جـ ــل 6 بـ ــال حداقـ ــر سـ هـ
ـــد  ـــا نپرن ـــم "یارقلی"ه ـــمی مراقب ـــار چش ـــار چه ـــر ب ـــم  و ه ـــدری برس ـــتای پ روس

وســـط جـــاده. 
دریـــغ از 100 متـــر فنـــس، زیرگـــذر و یـــا روگـــذر حیوانـــات... همـــه نشســـتیم 

می شـــمریم. رو  جسدهاشـــون  یکی یکـــی 

علی شـــجیرات می گوید:
ارتفـــاع آب کارون بـــاال آمـــده، از پایـــه پل هـــا متوجـــه می شـــید خـــوب 

ـــد. ـــته باش ـــه داش ـــا ادام ـــاال باران ه ـــه. انش ـــده الحمدلل ـــاال آم ب
از این فرصت اســـتفاده کنید االن بهترین وقت برای دیدن کارون اســـت.

می گوید: سروش 
کاش رســـیدهای کاغـــذی کـــه بعـــد از کارت کشـــیدن از پوزهـــا بیـــرون 
میـــاد و بـــه مشـــتری تحویـــل مـــی دن، حـــذف می شـــدند. خیلی هـــا از جملـــه 

خـــودم یـــا نمی گیـــرم یـــا اگـــه بگیـــرم ندیـــده دورش می انـــدازم.
روزانه چقدر کاغذ حروم میشـــه…

می گوید: خوابگرد 
ــم از  ــب هـ ــی قلـ ــته و جراحـ ــت و بازنشسـ ــاله اسـ ــرم 68سـ پدرهمسـ
ســـر گذرانـــده ولـــی بـــرای گـــذران زندگـــی روی تاکســـی کار می کنـــد. امـــروز 
ســـر خیابـــان آبـــان قلبـــش اذیـــت می کنـــد. می زنـــد کنـــار. جوانـــی می آیـــد 
کنـــارش و حالـــش را می پرســـد. جـــواب می دهـــد ناخـــوش ام. جـــوان موبایـــل 

پدرزنـــم را ازش قـــاپ می زنـــد و در مـــی رود. بـــه همیـــن کثافتـــی!

ســـهند ایرانمهر می گوید:
بـــه نظـــرم بچـــه هـــا حـــس ششـــمی دارن کـــه رابطـــه مســـتقیمی بـــا 
ــتوران  ــال و نیمشـــه دیشـــب بردمـــش رسـ نـــرخ تـــورم داره. پســـرم ســـه سـ
و بـــراش پیتـــزا گرفتـــم . دســـت کـــم تـــا ایـــن لحظـــه 4 بـــار گفتـــه بابایـــی 
دســـتت درد نکنـــه پیتـــزا خریـــدی. پریـــروزم واســـه خریـــدن بربـــری همیـــن 

رو گفـــت!

تخممرغشانسیخریدمبرایخواهرزادم،ایناتوش
بود!هیمیپرسهخالهایناچیهست؟قشنگمیشه

ازشونشکایتدرستدرمونکرد…
@nasrinzahiri1

تاحاالندیدهبودمبرگارواینجوریتزیینکنن؛خیلی
خوشگلشده…کوهسنگیمشهد.

@fedra_j

اینجنازه»یارقلی«یکیدیگرازآخرینیوزپلنگهایایراناست
کهچندروزپیشدرجادهمیاندشتخراسانبهدلیلتصادف
کشتهشد.اینیوزپلنگنروهشتسالهبود.تصادفدرجادهها

یکیازاصلیترینعواملکشتهشدنیوزهایایرانیاست.
@sadramohaqeq

بهگزارشکاربران،»تپســی«نســخهجدیدیازاپلیکیشن
خــودشروفراهمکردهتارانندگاناینتاکســیتاب
بتوانندمحدودیتیراکهاســنپبــرایرانندگانفراهم

بزنند. بود،دور کرده

1. انتخاب مسـعود کرباسـیان بعنوان یک تکنوکرات 
ضدفسـاد و کامـا اجرایـی در مسـئولیت مدیریـت 
شـرکت ملـی نفـت، اقدامـی هوشـمندانه و مدبرانه 
ازسـوی زنگنـه بـود؛ حتـی بـه قیمـت فضاسـازی 

برخـی علیـه جوانگرایی.

2. اساسـا شـرکت ملی نفت بـا واحدهای مدیریتی 
برنامه ریـزی  بین الملـل،  امـور  همچـون  مهمـی 
تلفیقـی، هماهنگـی و نظـارت بـر تولید نفـت وگاز و 

شـرکت های تولیـدی بزرگـی مثل مناطـق نفت خیز 
جنـوب، مناطق مرکزی، نفـت و گاز پارس، فات قاره 
و… شـرکت های خدمـات فنـی بزرگـی مثـل ملـی 
حفاری، مهندسـی و توسـعه نفت، پایانه های نفتی، 
منطقـه ویـژه پـارس و واحدهـای سـازمانی موثـر و 
مهمـی مثل پژوهشـگاه، شـرکت ملی صـادرات گاز…

و  سـوخت  مصـرف  بهینه سـازی  سـازمان   .3
بازنشسـتگی کارکنـان، نمی توانـد در  صندوق هـای 
اختیـار یـک جـوان باشـد. یک مدیـر قـوی اجرایی 
از حیـث بزرگـی و حجـم شـرکت ها و  نیـاز دارد. 

مدیریت هـا، شـرکت ملی نفت، بسـیار شـبیه وزارت 
اقتصاد اسـت کـه زیرمجموعه های عظیمـی دارد که 
در سـابقه معاصـر کرباسـیان نیـز دیـده می شـود.

هـم می گوینـد کرباسـیان  نفتی هـا  از  بعضـی   .4
از خـارج از مجموعـه نفـت وارد شـده؛ درحالی کـه 
معاونـت  مهـم  مسـئولیت  کارنامـه کرباسـیان  در 
بازرگانـی وزارت نفـت موجـود اسـت. او زمانـی عضو 
هیـات مدیـره شـرکت کاالی نفـت بـوده و حرفـه ای 
هایـی کـه بـا او طـی روزهـای اخیـر دربـاره نفـت به 
گفت وگـو نشسـته اند، از تسـلط کم نظیرش بـر ابعاد 

و چالش هـا و مسـایل شـرکت ملـی نفـت شـوکه 
شـده اند.

5. در کارنامـه کرباسـیان، همچنیـن ریاسـت هیات 
مدیـره شـرکت های کاالی نفت لندن، کانادا، شـارجه 
وابسـته به وزارت نفت، ریاسـت هیات مدیره شرکت 
کاالی نفـت تهـران وابسـته بـه وزارت نفت، ریاسـت 
هیـات مدیره شـرکت حمل و نقـل و ترخیص وزارت 
نفـت و عضویـت در هیـات مدیـره پتروپـارس نیـز 

می شـود. دیده 

6. بعـد دیگـر، در کارنامـه موثـر کرباسـیان تسـلط 
وارادت اسـت. در  او درحـوزه صـادرات و  کم نظیـر 
سـوابق او هـم معاونـت داخلی و هم خارجـی وزارت 
بازرگانـی، گمـرک و وزارت اقتصـاد دیده می شـود که 
دربرگیرنـده گسـتره وسـیعی ازمسـایل صـادرات و 

واردات کشـور اسـت.

7. درشـرایط تحریمی حاضر، او شـاید مسـلط ترین 
فـرد در این حوزه اسـت. کرباسـیان مدیـری اجرایی 
و کاربلـد و توسعه گراسـت کـه بـا حمایـت از مدیران 
جـوان و با تجربه نفـت در مدیریت ها ومعاونت های 

مختلـف تحت نظـرش می توانـد در دوره مشـکات 
امـروز و مسـایل فـراوان حـوزه صادرات نفـت با دید 
ضدفسـاد که بدان شـهره اسـت، بسـیار موفق باشد.

8. فرامـوش نکنیـم کـه یکـی از دوره هـای موفـق 
میرمعـزی  آقـای  دوره  در  را  نفـت  ملـی  شـرکت 
داشـتیم کـه به اصرار مهنـدس زنگنه وارد نفت شـد 
و توانسـت خدمـات فراوانـی بـه نفـت و کشـور در 

کارنامـه اش ثبـت کنـد.

@majid_raoufi

برای استعام اصالت گوشی، ابتدا باید کد دستوری #7777* را با یک تلفن همراه غیر از تلفن همراهی که قصد 
خرید آن را دارید، شماره گیری کرده و سپس عدد مربوط به گزینه »استعام اصالت« را ارسال کنید. پس از آن 

باید شناسه 15 رقمی IMEI )بدون خط تیره، ممیز و ...( درج شده روی جعبه دستگاه مورد نظر را وارد کنید.

#رشتو
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طنزیمات

وزیـر کار گفـت:»در ایـام تحریـم امتحـان خوبـی پـس ندادیـم و 

دسـتمان در جیـب یکدیگـر اسـت.«

تغـار دسـتهایش را در جیبـش فـرو کردهبـود و خر و پـف میکرد. 

طنزیماتچـی وارد تغارنیوز شـد.

-تـا حاال ندیده بودم کسـی دسـت بـه جیب بخوابد. البـد این هم 

از ژسـتهای دوران نامزدی تغار است.

تغـار خمیازهـای کشـید و پهلو به پهلو شـد. دسـتها را محکمتر در 

جیبهایـش فـرو کـرد. صدای پاشـنههای کفش مخاطـب خاص از 

پله هـا شـنیده شـد. طنزیماتچـی خـودش را جمع و جـور کرد.

-سام، جناب طنزیماتچی! سام تغاری!

- سـام خانـم مخاطب خـاص! چرا دسـتهایتان را در جیبتان فرو 

کـرده ایـد؟ آن هم این قـدر محکم!

-مگه خبر ندارین؟ ما در دوران تحریم به سر میبریم.

-ُخب این چه ربطی به جیب شلوار داره؟!

تغار؛ نیمخیز شد. دستها را توی جیبش مشت کرد.

-سـام خانـم مخاطب! این جناب طنزیماتچی مدتیـه که از اخبار 

 فاصله گرفته. نمیدونه که دسـت مردم توی جیب همدیگه اسـت.

- و تغـاری و مـن و بقیـه مخاطبـای خـاص بـرای جلوگیـری از 

ورود دسـت مـردم بـه جیـب خودمـون، دسـتها رو تـوی جیبمون 

فـرو کردیم.

-آهان! فکر کردم ُمد شده این ژست!

-حـاال شـما صبـر کنیـن مـد هـم میشـه! مـن و بقیـه مخاطبای 

خـاص کـه چنـد روز ایـن کار رو بکنیـم، همـه مخاطبـای خـاص 

 دنیـا یـاد مـی گیرن و انجـام میدن و مد میشـه. مگه نـه تغاری؟

طنزیماتچـی؛ دسـتهایش را جیبـش فرو کرد. سـر به زیـر انداخت 

و طـول تغارنیـوز را قـدم زد. مخاطب خاص دسـت بـه جیب، نوک 

پـا بلند شـد و با شـادی گفت:

-جونمـی جـون! شـما هـم بـه خیل دسـت بـه جیبها پیوسـتین. 

نگفتـم مد میشـه؟

-مـد؟ نـه من عادت دارم وقت فکر کردن دسـت به جیب میشـم. 

 من دسـت به جیب بودم، زمانی که دسـت به جیب بودن ُمد نبود.

مخاطـب خـاص یـک دسـتش را از جیـب بیـرون آورد. جلـوی 

دهانـش گرفـت و خندیـد. ناگهـان تغـار دسـتش را  در جیـب 

مخاطـب خـاص فـرو کـرد.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

دستدرجیبیکدیگر

سخنگوی شورای صنفی نمایش 

از اکران سروزیرآبو

آستیگمات از روز چهارشنبه 
این هفته در سینماهای سراسر کشور خبر داد. 

داوودآزاد در کنسرت »میرآترا« 
بر خاف رویه همیشگی خود با گروهی 

هفتاد نفره 6 آذر در تاالر وحدت روی 
صحنه خواهد رفت.  

کنسرتسینما

رسانهدرآینهتصویر
شماره جدید مجله دانستنیها ویژه نیمه دوم

 آبان ماه منتشر شد.

نمایش عروسکی

دهکدههاپوخان
توسط انجمن تیاتر انقاب و دفاع 

مقدس و به کارگردانی حسین عالم بخش از اول آذرماه در 
فرهنگسرای گلستان اجرا می شود.

فیلم متریششونیم 
به کارگردانی سعید روستایی با معرفی 

رسمی عوامل، به مراحل پایانی 
فیلمبرداری خود رسیده است.

انیمیشن کوتاه آقایگوزنمحصول 
مشترک مرکز تلویزیون و انیمیشن سازمان 

سینمایی حوزه هنری در بخش رقابتی 
جشنواره »اکس گراند« آلمان حضور دارد.

خیلی خسته کننده ست که در گذشته ت 
زنده باشی، اما دنبال دلیل ُمردنت تو آینده 

باشی...

پرسهدرمه

فیلمنمایشجشنواره دیالوگ

شامشکستگانراهرگزسحرنباشد
وزروزتیرهروزانتاریکترنباشد

هرکوزجانبرآمدازدستدلننالد
وانکوزپادرآمددربندسرنباشد

پیرشرابخانهازبادٔهمغانه
تابیخبرنگرددصاحبخبرنباشد
دربزمدردنوشانزهدوورعنگنجد
درعالمحقیقتعیبوهنرنباشد
هرکورختوجویدازمهسخننگوید
وانکوقدتوبیندکوتهنظرنباشد

دراشکورویزردمسهلستاگرببینی
زانروکهچشمنرگسبرسیموزرنباشد
یکشمهزینشمائلدرشاخگلنیابی
یکذرهزینمالحتدرماهوخورنباشد

مطبوعترزقدتسروسهینخیزد
شیرینترازدهانتتنگشکرنباشد
چونعزمراهکردمبنمودزلفوعارض
یعنیقمربهعقربروزسفرنباشد

گفتمکهروزعمرمشدتیرهگفتخواجو
باالترازسیاهیرنگیدگرنباشد

خواجوی کرمانی 

مرادلگیریازآسماننیست

اینسرشتابراستکهببارد

اگرنبارد

مراراستیادامهیعمر

چگونهاست

ابرنمیبارد

عمرادامهدارد

ومراغزلیبهیادماندهاست

کهبرایتوبخوانم

احمدرضااحمدی

عکس نوشت

عکس:
نادرباجوروند

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

اعالنجنگایران
بهرومشرقی

دولـت وقـت ایـران بیسـتم نوامبـر سـال 502 
میـادی )زمـان پادشـاهی قبـاد ساسـانی( به 
دولـت روم شـرقی )قسـطنطنیه( اعـان جنگ 
از سـه اخطـار  اعـان جنـگ پـس  ایـن  داد. 
پـی در پـی بـه دولـت روم کـه ایـن دولـت در 
رعایـت تعهداتـی کـه بـه موجـب پیمـان صلـح 
سـال 442 )منعقـد شـده میـان یزدگـرد دوم 
و تئـودور( سـپرده بـود تعلل كرده اسـت صادر 
شـده بـود. در اخطاریـه هـای كتبـی سـه گانـه، 
در  تعمـدا  بـود كـه  شـده  متهـم  روم  دولـت 
صـدد اجـرای چنـد بنـد از پیمـان بـر نیامـده 
رومـی  تعلـل  ادامـه  بـود كـه  تاكیـد شـده  و 
هـا، پیـش از آن تحمـل پذیـر نخواهـد بـود.
در پـی صـدور ایـن اعـان جنـگ، واحدهـای 
ارتـش ایـران چنـد منطقـه از قلمـرو رومیـان 
ازجملـه شـهر تئودوراپولیـس را تصـرف كردنـد 
كـه آناسـتازیوس امپراتـور تازه روم درخواسـت 

تـرك مخاصمـه كـرد. پیمـان صلح سـال 442 
میـادی در پـی تجـاوز رومیان به قلمـرو ایران 
در قفقـاز و شكسـت آنـان در منطقه »دربند« از 
ارتـش ایـران امضاء شـده بود. تئـودور امپراتور 
وقـت، معـروف بـه تئـودور بـزرگ عـذر آورده 
بـود كـه هـدف نیروهـای رومـی جلوگیـری از 
ورود اقـوام مهاجـم از آسـیای مركـزی بـود، نه 
تصـرف »دربنـد« قفقـاز متعلـق به ایـران. طبق 
قـرارداد سـال 442، دولـت ایـران پذیرفتـه بود 
كـه در قبـال دریافت پول از دولت قسـطنطنیه، 
مانـع از تعـرض مهاجـران آسـیای مركـزی بـه 

قلمـرو رومیـان شـود.

زادروزسازندهاتومبیلهوندا
هونـدا  خـودرو  سـازنده   Soichiro Honda
بـه  ژاپـن  روسـتای  یـک  در   1906 نوامبـر   17
دنیـا آمـد. وی در آغـاز کار، یـک میکانیسـین 
گاراژ  یـک  تعمیـرگاه  در  کـه  بـود  اتومبیـل 
معمولـی کار مـی کـرد. هونـدا در سـال 1937 
پیسـتون  رینـِگ  بـه سـاخت  کارگاه خـود  در 
موفـق شـد و مدتـی بـرای کارخانـه »تویوتـا« 

رینـگ پیسـتون می سـاخت. وی پـس از لغو 
دوچرخـه  سـاخت  بـه  تویوتـا  بـا  قـراردادش 
موتـوری روی آورد. ]بـا موتوسـیکلت اشـتباه 
ایـن  بـه  وقـت  موتـوردار  دوچرخـه  نشـود. 
صـورت بـود کـه دارنـده دوچرخـه معمولـی ـ 
توانسـت یـک چـرخ  ـ مـی  پایـی  دوچرخـه 
عقـب موتـوردار ـ یدکـی ـ هـم بخـرد و هـر 
وقـت کـه الزم داشـت آن را در جـای چـرخ 
رکابـی قـرار دهـد و مدتـی از پـا زدن آسـوده 
تحصیـات  تکمیـل  از  پـس  هونـدا  شـود.[. 
مهندسـی بـه طـرح ریـزی و سـاخت اتومبیل 
سـال  در  او  آورد کـه کارخانـه کوچـک  روی 
آمریـکا  هوایـی  نیـروی  بمبـاران  در   1944
آسـیب دیـد و هنـوز آن را کامـا مرّمـت نکرده 
بـود کـه سـال بعـد )سـال 1945( سـاختمان 
کارخانـه بـر اثـر زلزله از میـان رفـت. هوندا باز 
مأیـوس نشـد و تاش بـرای سـاخت اتومبیل 
را متوقـف نسـاخت و در سـال 1948 بـا ایجاد 
شـرکت و فـروش سـهام، بـه کار ـ بـا وسـعت 

داد. ادامـه  بیشـتری 

تارنمای رافکا 
)راهنمای فرهنگ، کتاب و ادبیات( 
پس از چند ماه فعالیت آزمایشی، 

همزمان با هفته کتاب فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

رسانه

سال گذشته در پیامما به بحرانی 
بودن مساله بهداشت در کرمانشاه بعد از 
زلزله پرداختیم. با گذشت یک ماه هنوز 

امکانات بهداشتی آن منطقه تکمیل نشده است.

سالگشت


