
در معرض ریزش نیروی کار قرار داریم

آیین نامه آزمایشات ژنتیک ازدواج 
در دستور بررسی دولت

معـاون توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال وزارت تعـاون گفـت: 
بـا توجـه بـه اینکـه در معـرض ریـزش نیـروی کار قـرار 
 داریـم، تثبیـت اشـتغال بـرای مـا در اولویـت قـرار دارد.

عیسـی منصـوری در جریـان سـفر بـه اسـتان مرکـزی و 
در حاشـیه بازدیـد از بیمارسـتان تخصصـی سـینا در جمـع 
هزینـه  طریـق کاهـش  از  بایـد  کـرد:  اظهـار  خبرنـگاران 
اشـتغال بـرای کارآفرینـان، ایـن موضـوع را پیگیـری کنیـم 
 و امیدواریـم بتوانیـم ایـن حـوزه را تامیـن منابـع کنیـم.

فراگیـر  اشـتغال  برنامـه  در  مـا  تـاش  داد:  ادامـه  وی 
اقتصـادی کشـور  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  بـود کـه  ایـن 
بیشـتری  اشـتغالزایی  ظرفیـت  دارای  کـه  حوزه هایـی 
هسـتند را مـورد توجـه بیشـتری قـرار دهیـم کـه یکـی از 
 ایـن حوزه هـا حـوزه سـامت در بخـش خدمـات اسـت.

وی افزود: بخش سـامت ظرفیت باالیی از ایجاد اشـتغال 
در شـرایط موجـود اقتصادی کشـور دارد بنابرایـن در توافقی 
بـا وزارت بهداشـت و درمـان، یـک نقشـه از حـوزه هایـی که 
ظرفیـت سـرمایه گـذاری داشـت را معرفی کردیـم و بر این 
 اسـاس از منابـع اشـتغال فراگیر در اختیـار آنها قـرار دادیم.

تخصصـی  بیمارسـتان  از  بخشـی  انـدازی  راه  بـرای 
سـینا کـه امـروز افتتـاح شـد، بـا مشـارکت بانـک رفـاه 
گـذاری  سـرمایه  تومـان  میلیـون    700 و  میلیـارد   18
انجـام شـده کـه هشـت میلیـارد و 700 میلیـون تومـان 
تومـان  و 10 میلیـارد  بـوده  سـرمایه گـذاری خـود طـرح 

 نیـز از محـل تسـهیات بانـک رفـاه هزینـه شـده اسـت.
امسـال  می شـود  پیش بینـی  ایسـنا  گـزارش  بـه 
کشـور  فعـال  جمعیـت  بـه  نفـر  هـزار   8۴0 از  بیـش 
و  جوانـان  را  آنـان  درصـد   80 کـه  شـود  افـزوده 
داد. خواهنـد  تشـکیل  دانشـگاهی   فارغ التحصیـان 

جمعیـت ایـران در سـال 1۳۹7 بـه بیـش از 81 میلیـون و 
عمدتـا  افزایـش  ایـن  می یابـد.  افزایـش  نفـر  هـزار   ۹00
سـاله   ۶۴ تـا   ۳0 و  سـال   ۹ تـا  سـنی  گروه هـای  در 
اسـت. متقاضیـان کار  افزایـش  معنـای  بـه  و  داده   روی 
بـر اسـاس آمارهـا حـدود 70 درصـد متقاضیـان جویـای 
می دهـد  تشـکیل  دانشـگاهی  فارغ التحصیـان  را  کار 
و سـاالنه بیـش از یـک میلیـون نفـر بـه بـازار کار ایـران 
توسـعه  ششـم  برنامـه  هدف گـذاری  می شـود.  افـزوده 
نیـز دولـت را مکلـف کـرده تـا پایـان برنامـه، نـرخ بیـکاری 
را بـه 0.8 درصـد برسـاند و وزارت کار در ایـن راسـتا طـرح 
اسـت. داده  قـرار  کار  دسـتور  در  را  فراگیـر   اشـتغال 

کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه امـروزه بـا پدیـده "بیکاری 
تجمعی" مواجهیم که نشـان می دهد در گذشته فرصت های 
شـغلی بسـیاری از دسـت رفته و آمار بیکاران از حد معمول 
بیشـتر شده اسـت. به طور طبیعی خلق فرصت های شغلی 
جدیـد بـرای کاهـش نـرخ بیـکاری سـاالنه بـه میـزان 0.8 
درصد در طول برنامه ششـم توسـعه نیازمند افزایش تعداد 
 شـاغان بـه بیـش از ۹۵0 هـزار نفـر در سـال 1۳۹7 اسـت.

اقتصـادی،  صاحبنظـران  و  کارشناسـان  اعتقـاد  بـه 
بیـکاری هـم در سـطح خـرد و کان،  پیامدهـای منفـی 
بسـیاری بـه دنبـال دارد و فـرد و جامعـه را بـا چالش هـا 
روبـه رو می کنـد. در سـطح خـرد،  و آسـیب های متعـدد 
بیـکاری، دسترسـی فـرد و خانـواده بـه امکانـات مـورد نیاز 
بـه سـطحی  رفـاه خانـوار  را کاهـش می دهـد؛ درنتیجـه 
پایین تـر از سـطح حداقـل معیشـت تنـزل یافتـه و سـایر 
 اعضـای خانـواده بـا محدودیت بیشـتری مواجه می شـوند.

توسـعه  برنامه ریـزی  معاونـت  اسـاس گزارشـی کـه  بـر 
شـهری و امـور شـوراهای شـهرداری تهـران از چشـم انـداز 
اقتصـاد ایـران در سـال 1۳۹7 ارائـه کـرده اسـت، دولـت در 
قانـون بودجـه سـال 1۳۹7 بیش از ۳0 هزار میلیـارد ریال از 
منابـع عمومـی برای انجـام مداخات توسـعه ای و کمک به 
طرح های سـرمایه گذاری اشـتغالزا در قالب باعـوض، یارانه 
سـود و کارمـزد تسـهیات پیش بینی کرده اسـت.همچنین 
قانون اسـتفاده از منابع صندوق توسـعه ملی برای اشـتغال 
مناطـق روسـتایی و عشـایری با اسـتفاده از منابـع صندوق 
توسـعه ملی در سـال 1۳۹7 تداوم یافتـه و بخش عمده ای 
از پرداخت منابع از طریق سیسـتم بانک های عامل در نیمه 
اول سـال 1۳۹7 صـورت گرفتـه که در جهت دهی منابع مالی 
به مناطق روسـتایی و عشـایری به خصوص کسب وکارهای 
غیـر کشـاورزی و فعالیت های صنایـع تبدیلی و تکمیلی در 

مناطق روسـتایی و عشـایری موثر واقع شـده اسـت.

بــا  کشــور  بهزیســتی  ســازمان  رییــس 
آییــن  بــودن  دســتورکار  در  بــه  اشــاره 
در  اجبــاری  ژنتیــک  آزمایشــات  نامــه 
شــاهد  امیدواریــم  گفــت:  دولــت  هیئــت 
باشــیم. کشــور  در  زایــی  معلــول   کاهــش 

ســمینار  در  بندپــی  محســنی  انوشــیروان 
آن  نقــش  و  ژنتیــک  مشــاوره  کشــوری 
بیــان  بــا  هــا  معلولیــت  از  پیشــگیری  در 
اهمیــت  بــه  پــی  بشــر  وقتــی  از  اینکــه 
ســامتی بــرده تمــام انــرژی اش را بــرای 
بنــدد،  مــی  بــکار  آن  ارتقــای  و  حفــظ 
نویــن،  اساســی  مفاهیــم  طبــق  گفــت: 
ــت. ــان هاس ــی انس ــوق اساس ــامت از حق  س

بــه  دولتــی  هــر  بایــد  افــزود:  وی 
از  بخشــی  دارد  کــه  امکاناتــی  فراخــور 
بــه  را  خــود  کان  ریزی هــای  برنامــه 
یــک  اســاس  دهــد.  اختصــاص  ســامت 
اســت. ســامت  مولــد  و  پویــا   زندگــی 

ــاره  ــا اش ــور ب ــتی کش ــازمان بهزیس ــس س رئی
بــه اینکــه ســامت امــری بیــن بخشــی اســت 
و وزارت بهداشــت اعــام می کنــد 20 درصــد 
و  اســت  مربــوط  وزارت  ایــن  بــه  ســامت 
ــد  ــز بای ــر نی ــتگاه های دیگ ــی، دس ــرای مابق ب
ــرد: حفــظ و نگهداشــت  ــار ک ــد، اظه کمــک کنن
ــی  ــش ســرمایه اجتماع ســامت موجــب افزای
می شــود. ســامت یــک مســئله جهانــی اســت 
ــه  ــدازد ک ــره می ان ــه مخاط ــی آن را ب و عوامل
ــترس و  ــی، اس ــل محیط ــی، عوام ــبک زندگ س
ــک  ــه ژنتی ــه ب ــاختاری ک ــردی و س ــل ف عوام
ــت. ــل اس ــن عوام ــه ای ــردد از جمل ــی گ ــر م  ب

ناهنجاری هــای  داد:  ادامــه  بندپــی 
و  متابولیســمی  اختــاالت  کروموزومــی، 
جســمی  و  ذهنــی  افتادگی هــای  عقــب 

جملــه  از  قنــدی  هــای  بیمــاری  برخــی  و 
ــتند. ــک هس ــاء ژنتی ــا منش ــای ب ــاری ه  بیم

از  زندگــی  بــه  امیــد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــامتی  ــی و س ــعه یافتگ ــای توس ــاخص ه ش
اســت،  زندگــی  کیفیــت  عامــل  مهمتریــن 
ــه  ــی ب ــه زندگ ــال های از دســت رفت ــت: س گف
علــت مــرگ زودهنــگام، حــوادث جــاده ای 
افتادگــی  عقــب  نظیــر  هایــی  معلولیــت  و 
دارنــد  را  ناتوانــی  وزن  باالتریــن  ذهنــی، 
 کــه بخشــی از آنهــا منشــاء ژنتیکــی دارد.

افــزود:  بهزیســتی کشــور  رئیــس ســازمان 
بهزیســتی بــا نــگاه بــه آینده نســبت به مســائل 
غربالگری هــای  قبــل  ســال   20 از  ژنتیکــی، 
اســت.  شــروع کــرده  را  ســنجی  شــنوایی 
ایــن غربالگــری از بــدو تولــد انجــام مــی 
مــدارس  شــمار  ســال  بــه  ســال  و  شــود 
ــش  ــه کاه ــنوا رو ب ــم ش ــنوا و ک ــودک ناش ک
اســت؛ زیــرا مداخــات بــه موقــع صــورت مــی 
ــت و  ــور اس ــم همینط ــم ه ــی چش ــرد. تنبل گی
ــی دارد. ــی در پیشــگیری از نابینای  نقــش مهم

بندپــی دالیــل توجــه بهزیســتی بــه غربالگــری 
هــای ژنتیــک را برشــمرد و عنــوان کــرد: وجــود 
ــا  ــی تحــت پوشــش ب ــول جســمی و ذهن معل
ــود و  ــش ب ــه افزای ــابی رو ب ــل غیراکتس عوام
ــه  ــم ب ــرو بودی ــه روب ــد معلول ــوار چن ــا خان ب
ــم و ۳۵0  ــمت رفتی ــن س ــه ای ــت ب ــن عل همی
هــزار معلــول جدیــد را عــاوه بــر یــک میلیــون 
ــم. ــش بردی ــت پوش ــول، تح ــزار معل  و ۳00ه
وی افــزود: معلولیــت علــل مختلــف دارد و 
یــک زمانــی در بــدو تولــد رخ مــی دهــد. بــار 
عاطفــی و روحــی و روانــی بــر والدیــن بســیار 
هــای  ازدواج  شــیوع  اســت.  توجــه  قابــل 
ــر  ــن ام ــه ای ــث شــد بهزیســتی ب ــی باع فامیل

ــاده ۵2 تاســیس بهزیســتی  ــد و در م ورود کن
ــوان  ــه عن ــا ب ــت ه ــروز معلولی ــگیری از ب پیش
ــت. ــده اس ــر ش ــی ذک ــای اساس ــت ه  ماموری

بندپــی بــا بیــان اینکــه علــم ژنتیــک و نیــروی 
متخصــص را در کشــور داریــم و تکنیــک هــای 
اســت گفــت:  باالیــی  جایــگاه  در  پزشــکی 
بــه دولــت اعــام کردیــم کــه می توانیــم از 
ــم  ــه بگیری ــه فاصل ــک داوطلبان ــش ژنتی آزمای
ــا ۳0  ــم. 2۵ ت ــه کنی ــه نهادین و آن را در جامع
هــزار والدت معلــول رقــم باالیــی اســت. البتــه 
نمیخواســتیم الــزام خــاف قوانیــن داشــته 
باشــیم ولــی گفتیــم آمادگــی داریــم در قالــب 
ژنتیــک  اجبــاری  آزمایــش  نظــام ســامت 
ــه  ــه اش تهی ــن نام ــه آیی ــم ک ــام دهی را انج
ــت  ــتور اس ــت و در دس ــون در دول ــد و اکن ش
ــت. ــده اس ــی ش ــی طوالن ــم کم ــد آن ه  و رون

ــان  ــا بی ــور ب ــتی کش ــازمان بهزیس ــس س رئی
ســال۹۶  در  قانونــی  هــای  ســقط  اینکــه 
ــش  ــورد افزای ــدود 1۴80 م ــه ۹۵ ح ــبت ب نس
همینطــور  نیــز  آن  قبــل  ســال  و  داشــته 
غربالگــری  زمینــه  در  گفــت:  اســت  بــوده 
گــری  تصــدی  قصــد  ژنتیــک،  هــای 
مــی  داریــم کــه  امکاناتــی  ولــی  نداریــم. 
 توانیــم در اختیــار شــبکه درمــان بگذاریــم.

وی ادامــه داد: مجلــس کمتــر روی الیحــه 
بودجــه دولــت افزایــش اعتبــار می دهــد ولــی 
نماینــدگان بــرای غربــال ژنتیــک ازدواج کمــک 
کردنــد. اورژانــس اجتماعــی و بودجــه پرســنل 
بهزیســتی را هــم بــرای ســال جــاری افزایــش 
دادنــد. شــاید 2۵ میلیــارد تومــان بودجــه 
ــا،  ــر نگــرش ه ــن تغیی ــی ای ــی نباشــد ول باالی
بســیار مهــم اســت و امیــد کــه شــاهد کاهــش 

ــی باشــیم. ــول زای معل

دالر پایین آمد اما چرا 
قیمت ها باال مانده اند؟

حمیده زرآبادی:

 الیحه تامین امنیت زنان به  
زودی به مجلس می رود
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4

نظـارت و انصـاف دو حلقه گمشـده اقتصـاد امروز ایران اسـت. اگر 
ایـن دو اصل رعایت می شـد شـاید دالر نمی توانسـت اینقدر جوالن 
 بدهـد و هـر کاری کـه دلـش می خواهـد بـا اقتصـاد ایـران بکنـد.
دالر در سراشـیبی سـقوط اسـت. دیگـر تـب و تـاب  چنـد مـاه 
گذشـته را نـدارد. گویـی او هـم خسـته شـده اسـت از ایـن همـه 
بـاال و پاییـن رفتـن. نکتـه جالـب امـا ایـن اسـت کـه دالر پاییـن 
می آیـد امـا قیمـت کاالهـا همچنـان آن بـاال سـنجاق شـده انـد. 
 قیمت هایـی کـه بـه خاطر باال رفتن دالر، سـر به آسـمان سـاییدند.
مگـر نـه اینکـه اینهـا چـون دالر گـران شـده بـود، گـران شـدند حاال 
دالر ارزان تـر از گذشـته اسـت، چـرا همچنـان گـران هسـتند؟ چـرا 
متـر  همچنـان  چـرا  نمی شـود؟  ایجـاد  قیمت هـا  در  تغییـری 
 فروشـندگان بـرای فـروش کاالی خـود دالر 18 هـزار تومـان اسـت.

ایـن بلبشـو حکایـت از دو معنـا دارد کـه یکـی بـه دولـت ربـط دارد 
و دیگـری بـه مـا مردم.اینکـه قیمـت کاالها همچنـان گران اسـت، 
نشـان می دهـد کـه نظـارت بـر بـازار چیـزی شـبیه صفر اسـت. به 
نظـر می رسـد بـا وجود این همـه نهاد نظارتی، هیچکس نیسـت به 
قیمـت گـذاری در بـازار نظـارت کنـد و از تولید کنندگان بپرسـند چرا 
 حـاال کـه دالر پایین آمده اسـت، شـما همچنان گران می فروشـید؟

اسـتفاده  دولتـی  دالر  از  برخی هـا  میـان  ایـن  در  تـازه 
کـه  می کننـد  رفتـار  گویـی  فـروش،  وقـت  بـه  امـا  می کننـد 
کرده انـد. وارد  تومـان  هـزار   20 دالر  بـا  را  خـود  کاالی   انـگار 
واقعـا اگـر ناظـری قوی وجود داشـت، قطعـا در این بازار هر کسـی 
نمی توانسـت سـاز خود را بزند. همه ما این تجربه را داشـته ایم که 
وقتـی بـه یک بازار بـرای خرید یک کاالی خـاص مراجعه می کنیم 
بـا انـواع قیمت هـا روبـرو می شـویم و ایـن در حالی اسـت کـه کاال 
 متعلـق بـه یک شـرکت اسـت و قاعدتا نبایـد قیمت آن فـرق کند.

از  بخشـی  می شـود.  مربـوط  مـردم  مـا  بـه  بعـدی  مسـئله 
خـود  وجـدان  بـا  و  کرده ایـم  فرامـوش  را  انصـاف  کلمـه  مـا 
دنبـال  بـه  بسـیاری   امـروز  بـازار  در  متاسـفانه  کرده ایـم.  قهـر 
ندارنـد. دیگـران  زندگـی  بـا  کاری  و  هسـتند  بیشـتر   سـود 
پیرمـردی  پدری شـان  کوچـه  سـر  می کـرد،  تعریـف  دوسـتی 

انس طا         1.22۶.۵۴۵

مثقال طا     --------

گرم طای 18  ۳.۴۴0.1۹2

گرم طای 2۴      ------

انس نقره             1۴.۳7

انس پاتین      82۶.2۳۵

انس پاالدیوم    1.1۴7.۴12

بهار آزادی      ۳8.100.000

امامی          ۳۶.000.000

نیم       1۹.700.000

ربع         11.۵00.000

گرمی       ۶.۶۵0.000

دالر             118.۴00

یورو            1۳۶.200

پوند          1۵۳.07۵

درهم               ۳2.۳۵۹

لیر ترکیه           2۳.۴2۳

یوان چین         18.182

صد ین ژاپن               120.000   

دالر کانادا                 ۹۳.۵۴1

دالر استرالیا             88.8۴8 @p a y a m e m a
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 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران
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تهران

جدال »سی ان سی« و منبت مالیر
رییس میراث فرهنگی مالیر: امکان کپی برداری 

منبت مالیر از طریق دستگاه »سی اِن سی« باالست

مشاغل زیرزمینی پرطرفدار شد
اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی در سال های اخیر رشد زیادی داشته 

و افزایش شکاف درآمدی میان اقشار مختلف و گسترش مهاجرت  دلیل اصلی آن است
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CFT در دستور کار 
هفته جاری مجلس

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
هفته جاری بررســی الیحه الحاق 
دولت جمهوری اسالمی ایران به 
کنوانســیون بین المللی مقابله با 

CFT و  تأمین مالی تروریسم 
بررســی طرح ساماندهی بازار خودرو 

را در دستور کار دارند.

مثبت های الیحه 

زنان خط خورد

کاشی هفت رنگ شیراز 
در راه ملی شدن

2

سـال هاسـت که بخشی از آب رودخانه زاینده 
رود به اسـتان یزد انتقال داده می شـود تا 
حجمی از مصارف آب شـرب این اسـتان را 
تأمین کند. در این مدت بارها کشـاورزان و 
مردم اسـتان اصفهان نسـبت به این انتقال 
 آب اعتراض، تجمع و شـکایت کرده اند. 
معـاون دفتـر برنامه ریزی کان آب و آبفای 
وزارت نیرو می گویـد انتقال آب بین حوزه ای 
همیشـه تبعـات اجتماعی دارد. در مورد یزد 
نیـز بهتر بود بـه جای انتقال آب از حوضه 
آبخیـز زاینده رود تا جایی که امکان داشـت، 
حوضه ها براسـاس منابع آب داخلی شان 
تامین نیاز می شـدند.

معاون دفتر برنامه ریزی کالن 
آب و آبفای وزارت نیرو: باید 
حوضه ها بر اساس منابع آب 
داخلی شان تامین نیاز  شوند

راهکار  پایان نزاع 
آبی یزد و اصفهان
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تجدید آگهی مناقصه محدود شهرداری فهرج

شــهرداری فهــرج قصــد دارد جهــت اجــرای پــل طاقــی 6 دهانــه 6 متــری بــر روی رودخانــه در انتهــای بلــوار شــهداء 
بصــورت رفــت و برگشــت اقــدام نمایــد. لــذا از شــرکت هــای واجــد شــرایط دعــوت بــه عمــل مــی آید با در دســت داشــتن 
مــدارک معتبــر جهــت انجــام مناقصــه بــا شــرایط ذیــل حداکثــر 10 روز پــس از تاریــخ نشــر آگهــی بــه شــهرداری فهــرج 
مراجعــه و پــس از مطالعــه مشــخصات فنــی پــروژه نــرخ پیشــنهادی خــود را ارائــه داده تا در کمیســیون مناقصه ورســیدگی 

بــه پیشــنهادات مطــرح و برنــده نهایــی اعــالم گــردد.

1.دادن سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ حداقل 5 درصد مبلغ کل براورد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت بانکی

2.هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
۳.برندگان اول، دوم، سوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۴.اطاعــات و جزئیــات اجــرای طــرح از جملــه مشــخصات فنــی بــا مراجعــه بــه شــهرداری قبــل از اعــام پیشــنهاد بــه اطــاع شــرکت 

کننــده مناقصــه خواهــد رســید و مهلــت قبــول پیشــنهاد هــا از تاریــخ نشــر آگهــی نوبــت دوم حداکثــر 10 روز مــی باشــد.

5.شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار می باشد.
۶.ارائه گواهی تائید صاحیت شرکت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در هنگام ارائه پیشنهاد مناقصه الزامی می باشد.

امین وکیلی زارع- شهردار فهرج

 )پل رفت و برگشت طاقی 6 دهانه 6 متری انتهای بلوار شهدا(

از  بـود  لبنیاتـی  کـه  داشـت  کوچکـی  دکان 
می فروخـت  سـطلی  را  ماسـت  کـه  آنهایـی 
می گفـت  می گذاشـت.  کاغـذ  در  را  پنیـر  و 
وزن  را  پنیـر  می خواسـت  وقتـی  پیرمـرد 
کنـد ابتـدا کاغـذ را وزن می کـرد و بعـد پینـر را 
 می فروخـت. پیرمـرد انصاف داشـت./عصرایران

برخـی از فروشـندگان ایـن انصـاف را فرامـوش 
کرده انـد و فقـط به پول های سـبز فکـر می کنند. 
قطعـا اگر بعضی ها به فکر مردم هم بودند امروز 

 شـاهد ایـن افسـار گسـیختگی در بـازار نبودیم.
نظـارت و انصاف دو حلقه گمشـده اقتصاد امروز 
ایـران اسـت. اگـر ایـن دو اصـل رعایت می شـد 
شـاید دالر نمی توانست اینقدر جوالن بدهد و هر 
 کاری کـه دلـش می خواهد با اقتصاد ایران بکند.

وضعیت بازار به گونه ای شـده اسـت که بسـیاری 
از ایرانی هـا فقـط قیمت هـا را نظـاره می کننـد و 
بـه آینـده مبهمـی کـه پیـش روی شـان اسـت 

می اندیشـند.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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حضور جهانگیری در 2 روستای زلزله زده کرمانشاهپیام خبر
معاون اول رییس جمهور از چند روستای زلزله زده استان کرمانشاه بازدید کرد و از نزدیک در 
جریان آخرین وضعیت خسارات و روند رسیدگی به زلزله زدگان قرار گرفت.

مشاغل زیرزمینی پرطرفدار شد
اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی در سال های اخیر رشد زیادی داشته و افزایش شکاف 

درآمدی میان اقشار مختلف و گسترش مهاجرت  دلیل اصلی آن است

افزایش مشاغل زیرزمینی برای فرار از مالیات و بیمه در سالهای اخیر

ــادی از اشــتغال  ــا بخــش زی ــر آماره براب
ایجــاد شــده در دو ســال اخیــر در بخــش 
غیررســمی اقتصــاد کشــور اتفــاق افتــاده 
اســت. اقتصــاد غیررســمی یــا زیرزمینــی 
در  ویــژه  بــه  گذشــته  ســال های  در 
ــته  ــادی داش ــد زی ــزرگ رش ــهرهای ب ش
و یکــی از دالیــل اصلــی آن، افزایــش 
شــکاف درآمــدی میــان طبقــات جامعه و 
گســترش مهاجــرت بــه شــهرهای بــزرگ 

ــوده اســت. ب
بــه گــزارش ایســنا، در حــال حاضــر یکــی 
از بزرگتریــن چالش هــای اقتصــاد ایــران، 
ایجــاد اشــتغال بــه واســطه ســاختار 
جمعیتــی خــاص کشــور بــه شــمار 

ــج سرشــماری  ــر اســاس نتای مــی رود. ب
ســال 1۳۹۵ بیــش از 70 درصــد جمعیــت 
ــت و اشــتغال )1۵  کشــور در ســن فعالی
ـ۶۴ ســالگی(، کمتــر از شــش درصــد در 
ســنین ســالخوردگی )ســنین ۶۵ سالگی 
ــد در  ــه 2۴ درص ــک ب ــتر( و نزدی و بیش
ــه  ــد ک ــرار دارن ــالگی ق ــا 1۴ س ــنین ت س
نشــان می دهــد اقتصــاد ایــران بــر مبنــای 
ــت  ــل در وضعی ــازمان مل ــای س معیاره

ــرار دارد. ــی ق پنجــره فرصــت جمعیت
بررســی رونــد شــاخص های بــازار کار 
طــی ســالهای ۹0 تــا ۹۵ بــر اســاس 
نیــروی کار  آمارگیــری  طــرح  نتایــج 
حاکــی از آن اســت کــه جمعیــت فعــال 

کشــور از 2۳.۴ میلیــون نفــر در ســال 
1۳۹0 بــه 2۵.8 میلیــون نفــر در ســال 
ــی  ــی ط ــه عبارت ــت؛ ب ــیده اس 1۳۹۵ رس
ایــن ســالها بــه طــور غیرمعمــول ســالیانه 
حــدود ۴81 هــزار نفــر بــه جمعیــت فعــال 
کشــور افــزوده شــده اســت.نتایج طــرح 
آمارگیــری نیــروی کار در پاییز ســال 1۳۹۶ 
نیــز بیانگــر افزایــش جمعیــت فعــال بــه 
ــی  ــا ط ــت و تنه ــر اس ــون نف 2۶.۵ میلی
یکســاله منتهــی بــه پاییــز 1۳۹۶ بالــغ بــر 
۹72 هــزار نفــر بــه جمعیــت فعــال کشــور 
افــزوده شــده اســت؛ضمن ایــن کــه نــرخ 
مشــارکت نیــروی کار در ســالهای مذکــور 
بــا افــت و خیزهایــی مواجــه بــوده و پس 

از طــی دوره ای نزولــی از ســال 1۳۹۳ 
صعــودی شــده و بــه ۴0.1 درصــد در پاییز 

ــه اســت. ــش یافت ســال 1۳۹۶ افزای
کاهــش نــرخ مشــارکت اقتصادی کشــور 
ــی  ــوان ناش ــته را می ت ــنوات گذش در س
ــه ناامیــدی  از دو عامــل اساســی از جمل
جمعیــت بیــکار از یافتــن کار و ادامــه 
تحصیــل بیــکاران در ســطح تحصیــات 
دانشــگاهی دانســت و همیــن امــر نیــز 
در ســالهای اخیــر بــه رشــد شــتابان نــرخ 
مشــارکت اقتصــادی دانــش آموختــگان 
عالــی منجــر شــده اســت؛ بــه طــوری کــه 
ایــن نــرخ از ۴۶.۴ درصــد در ســال 1۳۹0 
بــه ۵۵ درصــد در ســال 1۳۹۵ رســیده 
اســت و بــا توجــه بــه حجــم فــارغ 
التحصیــان دانشــگاهی انتظــار افزایــش 
ایــن رونــد در ســالهای آینــده وجــود دارد.

تنها 29 درصد شاغالن در سال 
گذشته بیمه شدند

جمعیت شــاغل کشــور نیــز در ســال 1۳۹0 
بیــش از 20.۵ میلیــون نفــر بــود کــه ایــن 
رقــم در ســال 1۳۹۵ بــه 22.۶ میلیــون نفر 
رســید؛ بــه عبــارت دیگــر طــی ایــن دوره 
ســاالنه ۴1۶ هزارنفــر بــه تعــداد شــاغان 
کشــور افــزوده شــده اســت.این  آمــار در 
مقایســه بــا دهــه گذشــته نشــان دهنــده 
بهبــود نســبی در وضعیت اشــتغال کشــور 
ــرح  ــن ط ــج آخری اســت.بر اســاس نتای
آمارگیــری نیــروی کار در پاییــز 1۳۹۶ 
ــم 2۳.۳  ــه رق ــت شــاغل کشــور ب جمعی
ــی در  ــه یعن ــش یافت ــر افزای ــون نف میلی
یکســال گذشــته بــه شــکل بی ســابقه ای 
ــت  ــه جمعی ــر ب ــزار نف ــش از ۹۵7 ه بی

شــاغل کشــور اضافــه شــده اســت.از ایــن 
میــزان ۴۳۴ هــزار نفــر بــه طــور خالص در 
بخــش صنعــت جــذب شــده اند )بیــش 
از ۴۵ درصــد از اشــتغال جدیــد ( و ســهم 
بخشــهای خدمــات و کشــاورزی نیــز بــه 
ترتیــب معــادل ۳۹.2 و 1۵.۳ درصــد 
بــوده اســت.البته آمارهــای موجــود بیانگر 
کیفیــت انــدک وضعیــت ناپایدار اشــتغال 
ایجــاد شــده اســت چــون از مجمــوع ۶1۵ 
هــزار شــغل خالــص ایجاد شــده در ســال 
1۳۹۵ تنهــا 2۹ درصــد مشــمول بیمــه 
شــده اند و ســهم شــاغان 1۵ ســاله و 
بیشــتر بــا ســاعت کار معمول ۴۹ ســاعت 
ــا ۳7.۵  ــر ب ــز 1۳۹۶ براب و بیشــتر در پایی
درصــد بــوده اســت از ایــن رو بایــد گفــت 
ــادی از اشــتغال ایجــاد شــده  بخــش زی
ــر در بخــش غیررســمی  در دو ســال اخی
ــار عمــده اشــتغالزایی  اقتصــاد کشــور و ب
ــوده  ــی ب ــش خصوص ــر دوش بخ ــز ب نی
اســت بــه نحــوی کــه ۹2 درصــد اشــتغال 
ایجــاد شــده در ســال 1۳۹۵ توســط 
بخــش خصوصــی بــوده و ســهم اشــتغال 
ــا بیــش  ــن دهــه ب ــن بخــش در ای در ای
از 10 درصــد افزایــش بــه 8۴ درصــد 

افزایــش یافتــه اســت.
کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه اقتصــاد 
غیررســمی و زیرزمینــی در ســال های 
اخیــر بــه ویــژه در شــهرهای بــزرگ رشــد 
ــل  ــی از دالی ــاید یک ــادی داشــته و ش زی
ــدی  ــکاف درآم ــش ش ــد، افزای ــن رش ای
ــز  ــه و نی ــف جامع ــار مختل ــان اقش می
گســترش مهاجــرت  بــه شــهرهای بــزرگ 
باشــد. اقتصاد غیررســمی ســهم باالیی از 
نیــروی کار در کشــورهای درحــال توســعه 
را تشــکیل می دهــد و در کشــور مــا هم در 
ســالهای گذشــته عمدتا به دلیــل باالبودن 
نــرخ بیــکاری، بخشــی از نیروهــای فعال 
اقتصــاد بــه بخــش غیــر رســمی یــا 

ــده اند. ــی وارد ش ــا زیرزمین اصطاح
بیشــتر افــراد بــه ایــن دلیــل وارد مشــاغل 
ــد  ــه نمی توانن ــوند ک ــمی می ش ــر رس غی
ــود  ــرای خ ــمی ب ــاد رس ــغلی در اقتص ش
ــه شــروع  ــادر ب ــا ق ــد ی ــا کنن دســت و پ
کســب و کار جدیــدی در اقتصــاد رســمی 
نیســتند.همین حــاال عــده زیــادی از 
کارگــران در کارگاههــای زیرپلــه ای کار 
می کننــد و از هرگونــه خدمــات و مزایــای 
بیمــه تامیــن اجتماعی محرومند.| ایســنا

سـفیر اسـبق ایران در نروژ و مجارسـتان تاکید کرد: اروپایی ها 
معتقدنـد در شـرایط کنـوی، نباید عجلـه کرد و سـازورکار ویژه 
مالـی را بـه گونـه ای تنظیم و عملـی کرد که بـا مخاطره جدی 
از سـوی امریـکا مواجـه شـود یـا بـه عبـارت دیگـر، اتحادیه 
اروپـا بـا تنش و برخورد جدی از سـوی ایـاالت متحده روبه رو 
شـود.عبدالرضا فرجـی راد گفـت: طـی دو، سـه هفته گذشـته 
شـاهد هسـتیم کـه اتحادیـه اروپـا برخاف ماه های پیشـین 
آن جدیـت سـابق خویـش را در اجرایـی کـردن سـازوکار ویژه 

مالی نـدارد. 

دو فرونـد زیردریایـی کاس غدیـر، صبـح روز گذشـته بـه 
نـاوگان رزمـی نیـروی دریایـی ارتـش الحـاق شـد. در ایـام 
سـالروز نیـروی دریایـی ارتـش، 2 فروند زیـر دریایی کاس 
غدیـر، در منطقـه یکم امامـت نداجا )بندرعبـاس( به ناوگان 
نیـروی دریایـی ارتـش ملحـق شـد. در ایـن مراسـم امیـر 
دریـادار حسـین خانـزادی فرمانـده نیـروی دریایـی ارتـش، 
سـردار سـرتیپ پاسـدار علیرضا تنگسـیری فرمانـده نیروی 
دریایـی سـپاه، سـردار سـرتیپ پاسـدار قاسـم تقـی زاده 

جانشـین وزیـر دفـاع حضور داشـتند.

اروپا به دنبال سرکار 
گذاشتن ایران نیست

الحاق 2 فروند 
زیردریایی به  ارتش

بـا  سـازندگی  حـزب کارگـزاران  کل  دبیـر 
تاکیـد بـر این که تنهـا با کارآمـدی می توان 
مشـروعیت نظـام را نـزد مـردم حفـظ کرد 
گفـت: مـردم نمی پذیرنـد کـه ما بـه ضرب 
پـای  را  آنهـا  تبلیغـات  و  اسـتدالل  زور  و 
صنـدوق رای بیاوریـم و وقتـی قـدرت را در 
نمی گذارنـد کار  بگوییـم  دسـت گرفتیـم 
کنیـم. مـردم حـق دارنـد بـه مـا بگویند که 
اگـر ایـن گونـه بـود اصـا چـرا وارد میـدان 
شـدید. غامحسین کرباسـچی در سومین 

کنگـره سراسـری حـزب کارگزاران اسـامی 
بـا بیـان ایـن کـه  از آغـاز تکوین کارگـزاران 
سـازندگی ایـران بـر مبنـای ایده و اندیشـه 
کار بوده اسـت، گفت: ما در هیات موسـس 
ایـن حـزب بـه ایـن فکـر کردیم که  کشـور 
بـه کار نیـاز دارد و بایـد بـرای تـداوم ، کار و 
سـازندگی ایـران جلوی حـذف  هر جناحی 
به وسـیله جناح دیگر را بگیریـم.وی افزود:  
در زمـان ظهـور کارگـزاران با قهـر جناح چپ 
و قـدرت گرفتـن جنـاح راسـت ایـن فکر به 

وجـود آمـد کـه چـپ بـرای همیشـه حذف 
شـده و راسـت در یک قدمی قدرت مطلقه 
اسـت. ایـن تصـور و تلقـی از سیاسـت بـه 
نظـر مـا بخصوص مرحوم آیت هللا هاشـمی 
رفسـنجانی نادرسـت بـود ایشـان در آغـاز 
معرفـی دولـت خـود در سـال ۶8 اعـام 
کـرد کابینـه مـن کابینـه کار اسـت حتـی 
بـه شـوخی گفتـه بـود کـه وزیر سیاسـی را 
انتخـاب نکـرده و خـودش بـه جـای همـه 
آنها سیاسـی اسـت، البته که افراد سیاسی 
کشـور از هـر دو جنـاح در آن کابینـه حضور 
داشـتند ولـی همین حـرف آقای هاشـمی 
از سـوی جنـاح چـپ آن زمـان بخصـوص 
الیه هـای جوان تـر مـورد انتقـاد قـرار گرفت 

و بـه سیاسـت زدایـی تعبیر شـد.

فقط با کارآمدی می توان 

مشروعیت نظام را حفظ کرد

 دادگستری خوزستان مدعی شد
اسماعیل بخشی شکنجه نشده است

دادگسـتری خوزسـتان در خصوص خبر شـکنجه کارگر بازداشـتی نیشـکر هفت 
تپه، اطاعیه ای صادر کرد.به گزارش ایسـنا - منطقه خوزسـتان، در این اطاعیه 
آمده است:«بدینوسـیله به اطاع عموم می رسـاند اخبار منتشـره در اکانت های 
وابسـته بـه بنـگاه خبـر پراکنـی بی بی سـی و سـایر خبرگزاری ها و سـایت های 
خبـری بیگانـگان دال بـر خونریـزی بـر اثـر شـکنجه کارگـر بازداشـتی شـرکت 
کاغذسـازی هفت تپه، آقای اسـماعیل بخشـی و وخامت حال وی، در راسـتای 
 تشویش اذهان عمومی و تخریب قوه قضاییه بوده و به شدت تکذیب می گردد.

مقدماتـی  رسـیدگی  جریـان  در  الذکـر  فـوق  متهـم  کـه  اسـت  بذکـر  الزم 
بـا  نیـز   ۹7 8آذرمـاه  پنجشـنبه  و  بـوده  برخـوردار  قانونـی  حقـوق  تمـام  از 
بـه  متهـم  از  اسـت.تحقیقات  نمـوده  برقـرار  تلفنـی  تمـاس  خـود  خانـواده 
هرگونـه  و  انجـام  حـال  در  قضایـی  مقـام  نظـر  تحـت  مسـتقیم  صـورت 
می گـردد.“ تکذیـب  شـدت  بـه  نامبـرده  حـال  وخامـت  بـر  دال   خبـری 

در روزهـای گذشـته خبـری مبنـی بـر وخامـت حـال اسـماعیل بخشـی بـر اثر 
شـکنجه در فضـای مجـازی منتشـر شـد کـه بـا واکنـش کاربـران همـراه بـود. 
در همیـن ارتبـاط صادقـی نماینـده مجلـس خواسـتار آزادی فعـاالن کارگـری 
بازداشـتی شـده بود. شـایان ذکر است بیشـتر کارگران بازدداشـتی در خوزستان 

آزاد شـده انـد.

ته
نک

هـادی ابـوی فعـال حـوزه کار می گویـد عـده ای ترجیـح 
می دهنـد بـه جـای بیـکار مانـدن و نداشـتن درآمـد در 
از  اگـر  حتـی  باشـند  مشـغول  رسـمی  غیـر  فعالیتهـای 
مزایـای بیمـه ای و خدمـات اجتماعـی بهـره مند نشـوند.
دستفروشـانی که بدون هیـچ هزینه ای بابـت اجاره مغازه 
یا مالیات در گوشـه و کنـار خیابانها دستفروشـی می کنند 
یـا مسـافرکش هایی کـه بـدون مجـوز دولتـی اقـدام بـه 
جابـه جایـی مسـافر یا بـار می کنند جـزو شـاغالن بخش 
غیـر رسـمی اقتصاد هسـتند کـه درآمدهـای آنهـا در هیچ 
حسـابی ثبـت نمی شـود و حقـوق دولتی را هـم پرداخت 

نمی کننـد.

سیاستسیاست

ایران بر مشکالت تحریم غلبه می کندCFT در دستور کار هفته جاری مجلس
ــورای  ــس ش ــدگان مجل نماین
جــاری  هفتــه  اســامی 
الحــاق  الیحــه  بررســی 
اســامی  جمهــوری  دولــت 
بــا  مقابلــه  المللــی  بیــن  بــه کنوانســیون  ایــران 
بررســی طــرح  و   CFT تروریســم  مالــی  تأمیــن 
ســاماندهی بــازار خــودرو را در دســتور کار دارنــد.
دســتور کار نماینــدگان در صحــن علنــی مجلــس 
ــه شــرح زیــر  ــده ب شــورای اســامی طــی هفتــه آین
ــال  ــه س ــون بودج ــاح قان ــرح اص ــی ط است:بررس
ــتفاده،  ــوه اس ــه نح ــی الیح ــور، بررس 1397 کل کش
نگهــداری و نظــارت بــر پایانــه فروشــگاهی )صنــدوق 
ــون  ــاح قان ــرح اص ــی ط ــروش(، بررس ــزه ف مکانی
ــی در  ــدی و خدمات ــوان تولی ــتفاده از ت ــر اس حداکث

ــر  ــا در ام ــت آن ه ــور و تقوی ــای کش ــن نیازه تأمی
مالیــات  قانــون  اصــاح مــاده )104(  و  صــادرات 
ــاده )3(  ــاح م ــرح اص ــی ط ــتقیم، بررس ــای مس ه
و الحــاق یــک مــاده بــه قانــون نحــوه پیگیــری 
تحقــق سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مصــوب 
ــه  ــت وزارتخان ــرح معافی )05/03/1394(، بررســی ط
ــای  ــه ه ــت هزین ــی از پرداخ ــات دولت ــا و موسس ه
طــرح  بررســی  هــا،  دهیــاری  طــرح  رد  ثبتــی، 
ــد  ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده )36( قان استفســاریه م
رقابــت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور، بررســی 
طــرح اصــاح تبصــره مــاده )26( قانــون حمایــت از 
کــودکان و نوجوانــان بــی سرپرســت و بدسرپرســت، 
 )2( مــاده   )2( بنــد  استفســاریه  طــرح  بررســی 

قانــون مالیــات هــای مســتقیم.

یــک عضــو شــورای مرکــزی 
حــزب کارگــزاران ســازندگی 
ایــن کــه  بــر  تاکیــد  بــا 
ایــران بــر مشــکات تحریــم 
ــر  ــران ب ــی ای ــام سیاس ــت: نظ ــد گف ــه می کن غلب
ــد  ــرو نمی پاش ــم ف ــی از تحری ــکات ناش ــر مش اث
ــی  ــه ی داخل ــتر جنب ــی بیش ــکات فعل ــون مش چ
دارد کمــا ایــن کــه ملــت ایــران بزرگتــر از آن اســت 
ــعید  ــد. س ــاقط کن ــد آن را س ــکا بخواه ــه آمری ک
ــزاران  ــزب کارگ ــی ح ــره مل ــومین کنگ ــاز در س لی
ســازندگی اظهــار کــرد: از بنــده می پرســند کــه 
چــرا بعــد از انتخابــات ۹۶ و رای بــه روحانــی 
ــده  ــیده ش ــمت کش ــن س ــه ای ــت ب ــون وضعی اکن
اســت. قبــل از آن بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره 

داشــت کــه ظــرف ســالهای ۹2 تــا ۹۶ اقتصــاد 
دســتاوردهای بزرگــی را بــه دســت آورد. در آن 
ــر  ــش از دو براب ــاد بی ــد اقتص ــط رش ــان متوس زم
ــر  ــیه و باالت ــر روس ــه براب ــش از س ــتان، بی عربس
ــورای  ــو ش ــان بود.عض ــاد کل جه ــط اقتص از متوس
ــه داد:  ــازندگی ادام ــزاران س ــزب کارگ ــزی ح مرک
ــرخ  ــرخ بیــکاری و ن همچنیــن در حــوزه کاهــش ن
ــار  ــه در کن ــتی جامع ــام معیش ــود نظ ــورم و بهب ت
ــتاوردهای  ــا و دس ــی گام ه ــکاف طبقات ــش ش کاه
مهمــی برداشــته شــد.وی افــزود: اگــر بنــده بارهــا 
ــای  ــاب آق ــال ۹۶ و انتخ ــت س ــع اردیبهش در مقط
ــا  ــم ب ــه او رای می ده ــم ب ــاز ه ــم ب ــی باش روحان
توجــه بــه ایــن کــه رقبــا و ســاختار سیاســی در آن 

ــود. ــخص ب ــان مش زم

سنا
 ای

س:
عک

علـی الریجانـی رییس مجلس شـورای اسـامی ایـران گفت 
کـه همـکاری چهار کشـور ایـران، سـوریه، روسـیه و ترکیه در 
حـل مشـکات منطقـه ای، الگـوی خوبـی برای حـل و فصل 
مسـائل و مشـکات کشـورهای آسـیایی اسـت. الریجانی که 
بـرای حضـور در یازدهمیـن مجمع عمومی مجالس آسـیایی 
به شـهر اسـتانبول ترکیه سـفر کرده اسـت، در جمع رسانه ها 
بـا تاکیـد بـر ضـرورت تـاش بـرای تحقق ایـن هـدف اظهار 
کـرد: ایـن مدل سـریع محقق نمی شـود، اما به عنـوان مدل 

همـکاری موفق در حال پیشـرفت اسـت.

فرمانـده نیـروی هوافضـای سـپاه بـا تاکید بـر اینکه بدون 
تردیـد شـرایط به نفـع انقاب اسـامی تغییـر خواهد کرد، 
تحریم هـای ظالمانـه دشـمنان را فرصتی بـرای خودباوری 
و خـود اتکایـی برشـمرد و گفـت: از ابتـدای انقـاب مـا 
همـواره تحریـم تسـلیحاتی بـوده ایـم، امـا امروز بـه مدد 
توانمنـدی داخلـی و بـاور توانسـتن نزد جوانـان این مرز و 
بـوم، تهدیـد بـه فرصت تبدیل شـده و در حوزه تسـلیحات 

توانایـی صـادرات داریم.

سوریه الگوی خوبی برای حل 
و فصل مسائل آسیاست

در حوزه تسلیحات 
توانایی صادرات داریم

پیام رسـانه

روزنامه گاردین در گزارشـی تحلیلی 
به عواقـب اقتصادی خروج بریتانیا از 

اتحادیه اروپا پرداخته اسـت.

خبرگـزاری اسپوتنیک از تحویل 
سـامانه موشکی تاد توسط آمریکا به 

عربسـتان سعودی در پی توافق دفاعی 
خبر داده.

خبرگـزاری الجزیرهاز محکوم کردن 
روسـیه توسط اوکراین به دلیل برنامه 

این کشـور برای تحویل سامانه موشکی 
اس۴00 بـه کریمه خبر داده.

حملـه پلیس آلمان به داچ بانک به خاورمیانهروسیهانگلستان
دلیل پولشـویی تیتر یک خبرگزاری 

است. دویچه وله 
آلمان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس24 از حضور 
ترامپ در نشسـت جی20 با هدف روبرو 

شـدن با رقیبان جنگ تجاری اش: چین و 
روسیه خبر داده.

خبرگـزاری یورونیوز از تحقیق از 
داچ بانک به دلیل پولشـویی خبر داده.

روزنامـه وال استریت ژورنال 
در سـرمقاله ای آورده: امید به زندگی در 

ایاالت متحده بیشـتر می شود.
آمریکااروپافرانسه

خبرگـزاری سی ان ان از پیام به 
گفته این خبرگزاری شـجاعانه ترامپ به 

روسـیه در ارتباط با مشکات پیش آمده با 
اوکراین خبر داده.

آمریکا

ــور  ــن منظ ــه همی ــزود: ب ــر روز پنجشــنبه اف سوســن رادف
ــورد دوره  ــدود ۵0 م ــتانها، ح ــز اس ــته در مراک ــال گذش س
ــاوری  ــق فن ــان از طری ــوزش » توانمندســازی زن ــای آم ه
اطاعــات« و »خانــواده و فضــای مجــازی« ارائــه و در 
ــن دوره  ــتاها، ای ــتانها و روس ــرح در شهرس ــه دوم ط مرحل

ــد. ــوزش داده ش ــا آم ه
وی تاکیــد کــرد: در مناطــق شــهری و روســتایی ایــن 
دوره هــای آموزشــی در هفــت تــا هشــت مرحلــه بــه اجــرا 
ــوان عاقه منــد بتواننــد از ایــن  گذاشــته مــی شــود تــا بان
فرصــت بــرای ورود بــه فضــای کســب و کار اســتفاده کننــد.

رادفــر اســتقبال بانــوان روســتایی از ایــن طــرح را بســیار 
موفقیــت آمیــز دانســت و اظهــار داشــت: محتــوای دوره در 
ــه  ــاوت اســت، ب ــز اســتان، شهرســتان و روســتا متف مرک
همیــن منظــور اکنــون ایــن دوره هــا در حــال اجراســت و 
قــرار اســت تــا پایــان امســال در 270 نقطــه از کشــور ایــن 

آمــوزش هــا اجــرا شــود.
ــان اینکــه در ایــن طــرح در هــر اســتان ۹ دوره  ــا بی وی ب
ــتاها  ــرد: در روس ــح ک ــود، تصری ــی ش ــزار م ــی برگ آموزش
محتــوای دوره بــا رویکــرد کارآفرینــی و توانمندســازی زنان 
اســت کــه یــک زن روســتایی بتوانــد از طریــق پیــام رســان 
هــای داخلــی، محصــوالت تولیــدی خــود را بازاریابــی کــرده 

و بــرای آن تبلیغــات داشــته باشــد.
ــوری  ــای مح ــه ه ــی از برنام ــرد: یک ــر خاطرنشــان ک رادف
وزارت ارتباطــات بــرای ارائــه آمــوزش هــای توانمندســازی 
بانــوان، بــا رویکــرد بومــی ســازی اســت تــا بانــوان بتواننــد 
محصــوالت را در روســتای خــود وارد چرخــه فــروش حــوزه 

روســتایی کننــد.
مشــاور امــور بانــوان و خانــواده وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
ــا همــکاری  ــز ب اطاعــات گفــت: در ســطح شهرســتانها نی
انجمــن زنــان کارآفریــن بــه گونــه ای برنامــه ریــزی شــده 
اســت کــه مخاطبــان از تمــام گــروه هــای مختلــف بــرای 
حضــور در ایــن دوره هــای آموزشــی حضــور داشــته باشــند، 
ــا در  ــه دوره ه ــیوه ای اســت ک ــه ش ــا ب ــه ه ــی برنام حت
شــرکتهای مختلــف کارآفرینــی و حــوزه هــای کســب و کار 

بانــوان هــم آمــوزش داده مــی شــود.
وی تصریــح کــرد: آشــنایی بیشــتر خانــواده هــا بــا فرصــت 
هــای مناســب فضــای مجــازی بــرای کــودکان و جلوگیــری 
ــن آموزش هاســت  ــای ای ــا و چالشــها از محوره از تهدیده
ــه آمــوزش هــای مناســب،  ــر ارائ ــم عــاوه ب ــه امیدواری ک
زمینــه هــای الزم بــرای اســتفاده مناســب از فضــای 

مجــازی نیــز فراهــم شــود.
مشــاور امــور بانــوان و خانــواده وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات گفــت: بــه طــور میانگیــن، هــر دوره در هــر کاس 
۳۵ نفــر حضــور دارنــد کــه بــر اســاس اطاعــات و برنامــه 
ریــزی هــای انجــام شــده، اکنــون 70 درصــد طــرح تمــام 
ــان  ــا پای ــز ت ــده آن نی ــد باقیمان ــت و ۳0 درص ــده اس ش

امســال قــرار اســت بــه اتمــام برســد.

مشاور وزیر ارتباطات:
8 هزار بانو برای ورود 
به فضای کسب و کار 

آموزش می بینند

ــن  ــورد آخری ــنبه در م ــحاقی روز پنجش ــد اس محم
وضعیــت رشــته هــا و گرایــش هــای جدیــد در 
دوره کارشناســی ارشــد، گفــت: گرایــش »مطالعــات 
جنســیت« بــرای مقطع کارشناســی ارشــد در کارگروه 
مطالعــات زنــان و خانــواده مراحــل تدویــن و نهایــی 

شــدن را طــی مــی کنــد.

اســحاقی در خصــوص علــت راه انــدازی ایــن گرایش 
تحصیلــی جدیــد توضیــح داد: یکــی از موضوعــات 
ــث  ــواده، بح ــان و خان ــات زن ــوزه مطالع ــم در ح مه
جنســیت اســت و در ایــن گرایــش، مباحــث مهمــی 
بــر مبناهــای فلســفی، کامــی، اجتماعــی، فرهنگی و 
تقنینــی گنجانــده مــی شــود. وی ادامــه داد: عدالــت 

جنســیتی، شــاخص هــای عدالــت جنســیتی، تاثیر 
جنســیت در قانونگــذاری و جامعــه از محورهــای 
مهمــی اســت کــه در گرایــش مطالعــات جنســیت 
ــه  ــاون برنام ــه مع ــه گفت ــد. ب ــد ش ــی خواه بررس
ریــزی و هماهنگــی دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب 
فرهنگــی، گرایــش تحصیلــی مطالعات جنســیت به 
منظــور برطــرف کــردن خــاء جــدی در مباحث علمی، 
آموزشــی و پژوهشــی مرتبــط بــا حــوزه جنســیت در 
کشــور طراحی شــده اســت. وی همچنین از تصویب 
ــواده« در  ــوق خان ــات حق ــش »مطالع ــاغ گرای و اب
ــد  ــزود: گرایــش جدی ــر داد و اف ــری خب مقطــع دکت

مطالعــات حقــوق خانــواده در مقطــع دکتــری پس از 
تهیــه و تدویــن در کارگــروه مطالعات زنــان و خانواده، 
در شــورای تحــول و ارتقــای علــوم انســانی تصویب و 

بــه وزارت علــوم ابــاغ شــده اســت. 
اســحاقی بــا تاکیــد بــر لــزوم تســریع وزارت علــوم 
ــه دانشــگاه هــا گفــت:  ــاغ ایــن گرایــش ب ــرای اب ب
انتظــار داریــم ایــن گرایــش تحصیلــی بــا گنجانــده 
شــدن در دفترچــه آزمــون دکتــری ۹8 هــر چــه 
زودتــر بــه دانشــگاه هــا ابــاغ شــود چــرا کــه چندیــن 
دانشــگاه، متقاضــی چنیــن گرایشــی در مقطــع 

ــری هســتند. دکت

گرایش مطالعات جنسیت در مقطع 
کارشناسی ارشد راه اندازی می شود

پیام زنان

 ما
ام

 پی
س:

عک

 الیحه تأمین امنیت زنان 
به زودی به مجلس می رود

یـک عضـو فراکسـیون زنـان مجلـس 
شـورای اسـامی گفـت: حضـور زنـان در 
ورزشـگاه ها نیـاز بـه قانـون نـدارد، زیـرا 
در هیـچ قانونـی ایـن موضع منع نشـده اسـت. حمیـده زرآبـادی در 
خصـوص عملکرد فراکسـیون زنـان در مجلس دهم، عنـوان کرد: این 
دوره از مجلس در حوزه زنان ویژگی های برجسـته ای نسـبت به ادوار 
گذشـته دارد. در ایـن دوره بیش تریـن تعـداد نماینـدگان زن را داریم. 
تعـداد مـا 1۶ نفـر اسـت کـه البته هنـوز درصد کمـی از کل را تشـکیل 
می دهـد و حـدود ۶ درصـد اسـت. وی با بیـان این کـه »قانون گذاری 
و نظـارت وظیفـه اصلـی مجلـس و نمایندگان اسـت«، گفـت: در بعد 
نظـارت، در اجـاس اولـی کـه مجلـس دهـم داشـت قانـون برنامـه 
ششـم توسـعه را بررسـی کردیم. این برنامه دید کان برای ۵ سـال 

الیحه زنان

مرکـز آمـار خاصـه ای از نتایـج طـرح 
افـراد  رفتـاری  فرهنـگ  از  آمارگیـری 
دارای 1۵ سـال و بیشـتر خانـوار ایرانی 
در سـال 1۳۹۶ را منتشـر کرد که بر این 
اسـاس، پـس از فقـدان شـغل دایم و 
بیـکاری، ۶.2 درصد افراد مشـکل تهیه 
مسـکن را بـه عنـوان مهمتریـن مانـع 

ازدواج بیـان کردند.

سرانه مطالعه 
براسـاس نتایج ایـن طرح، بیـن افراد 
باسـواد دارای 1۵ سـال و بیشـتر سرانه 
مطالعه کتاب غیردرسـی هفت ساعت 

و ۴1 دقیقـه در مـاه بود. 
کتـاب  مطالعـه  افـراد  درصـد   ۵8
درصـد   2۹.۹ و  داشـتند  غیردرسـی 
در مـاه پیـش از آمارگیـری روزنامـه 

بودنـد. کـرده  مطالعـه 
سـرانه ماهانـه مطالعـه روزنامـه یـک 

سـاعت و 27 دقیقـه بـود.

سرانه حضور در شبکه های 
اجتماعی 

تماشـای  سـرانه  آمارگیـری  ایـن  در 
برنامه های سـیمای جمهوری اسامی 
ایـران چهار سـاعت و ۵2 دقیقه در روز 
بـود.  در مقابل، پارسـال سـرانه حضور 
افـراد در شـبکه هـای اجتماعی به یک 
سـاعت و چهـار دقیقه در روز رسـید. 

سرانه ورزش 
براسـاس اعام مرکز آمار، حـدود ۵1,1 
درصـد افـراد 1۵ سـاله و بیشـتر اظهـار 

کردنـد ورزش می کننـد.
سـرانه انجـام ورزش 27 دقیقـه در روز 

بود. 

مثبت های الیحه زنان خط خورد
بهترین رفتار اجتماعی حامیان حقوق زنان برای حفظ امنیت آموزش درست در 

کنار وضع قوانین در حمایت از زنان است

خبر

شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان در نشست دانشگاه علم و صنعت تهران

بر پایه یک طرح آمارگیری 
در سال 1396

فقدان شغل دایم 
و بیکاری مهمترین 

موانع ازدواج 
گزارش

تیوا صمدیان

 نکاتی برای اینکه مرتکب قتل آنی نشویم:
قبل از این که بحثی را شروع کنید، با خود فکر کنید آیا موضوع مورد اختاف واقعًا ارزش دارد که شما را عصبانی کند، یا می توانید به سادگی از آن بگذرید؟ 

 به این ترتیب می توانید شدت خشم خود را کاهش داده و منطقی تر فکر کنید.همچنین خشم نشانه هایی دارد که در هنگام خشم ابتدا نشانه های آغازین 

و هشداردهنده خشم بروز می کند و با شناخت این نشانه ها و کنترل آن ها می توان از شدت یافتن خشم جلوگیری کرد، تغییرات بدنی همچون افزایش 

ضربان قلب، افزایش فشارخون، منقبض شدن عضات، تغییر تنفس، مشت شدن دست ها و به هم فشردن دندان ها از نشانه های فیزیولو ژیک خشم است

فرزندانی که قربانی سالیق 
والدین شان می شوند

تقویمـی  "تولدهـای  پدیـده  درکنـار 
دلیـل  بـه  والدیـن  کـه  الکچـری" 
مختلـف،  نگرش هـای  و  اعتقـادات 
فرزنـدان خـود را قربانی دیدگاهشـان می کنند، داشـتن "سـیکس 
دیگـر مسـائل مطـرح  از  کـودکان"  در  انـدام   "پـرورش  و  پـک" 
شـبکه های مجـازی در ایـن روزهاسـت؛ کودکانـی کـه بـه اجبـار 
والدینشـان بایـد بـه رغـم رنج هـای بسـیاری، تن بـه فعالیت های 
ورزشـی زجـرآوری دهنـد. در همیـن راسـتا دکتـر سـارا گلسـتانی، 
کارشـناس ارشـد مشـاور خانواده رفتارهـای اجبـاری و تحمیلی به 
کـودکان را نوعـی "کـودک آزاری جـدی" می داند و می گویـد: انجام 
هـر فعالیـت خاصی که مشـروط به پذیرش بی قید و شـرط کودک 
کمتر از شـش سـال باشـد نوعی "کودک آزاری" محسوب می شود.

فرزندان

ایرانی  زنان  چالش های 
زنانه برای سفرهای 

جلـب رضایـت، مدیریـت منـزل در 
دوره غیـاب زنـان و تامیـن مالـی را 
می تـوان از اصلی تریـن چالش هایی 
کـه دانسـت کـه پیـش از سـفرهای تک جنسـیتی پیـش روی 

زنـان قـرار دارند.
گردشـگری بـه منزلـه یـک فعالیـت فراغتـی مـدرن در جوامع 
معاصـر شـناخته می شـود بـا ایـن حـال همچـون بسـیاری از 
فعالیت هـای فراغتی، دسترسـی به سـفر و گردشـگری، توزیع 
برابـری میـان دسـته های مختلف اجتماعـی از جمله طبقات و 

جنسـیت های مختلـف )زنـان و مردان( نـدارد.
از سـوی دیگـر طبقـه متوسـط در جامعـه ایرانـی دگرگونی های 
وسیعی را در ارزش ها، الگوهای رفتاری و انتخاب ها در دهه های 
اخیـر تجربـه می کنـد. از همیـن رو در برخـی پژوهش ها بحث 

سفر زنان

ــن  ــت قوانی جلســه بررســی وضعی
از  حمایــت  در  ایــران  کیفــری 
زنــان )نقــد و بررســی الیحــه منــع 
ــا حضــور  ــان( ب ــه زن خشــونت علی
ــک  ــه ی ــل پای ــه وکی ــیما قوش ش
ــان  ــوق زن ــال حق دادگســتری و فع
و دانشــجویان دانشــگاه علــم و 

ــد. ــزار ش ــران برگ ــت در ته صنع
پــس از تاخیــری کــه بخشــی از آن 
بــه دلیــل قوانیــن ســفت و ســخت 
ــم و صنعــت  پوشــش دانشــگاه عل
ــیما  ــه ش ــر ب ــه تذک ــر ب ــه منج ک
قوشــه ســخنران جلســه شــده بــود، 
در نهایــت برنامــه با حضــور تعدادی 

از دانشــجویان شــروع شــد.
ــک  ــه ی ــل پای ــه وکی ــیما قوش ش
ــان  ــوق زن ــال حق دادگســتری و فع
افــراد  گفــت:  جلســه  ایــن  در 
جامعــه بنــا بــه دالیلــی امــکان 

ــان  ــهروندی ش ــوق ش ــاق حق احق
مقــدر نمی شــود. بخشــی بابــت 
مختلــف  فرهنگ هــای  خــرده 
ــرای  ــه هســت. ب ــود در جامع موج
کمــک بــه حــل ایــن مقولــه بایــد 
ــاع  ــی و اط ــای فرهنگ ــت ه فعالی
ــی بیشــتری انجــام  رســانی عموم
شــود. بخــش دیگــر آن شــامل 
ضعــف قوانیــن می شــود، بــه ایــن 
صــورت کــه در برخــی مــوارد قوانین 
ــه درســتی اجــرا  وجــود دارد، امــا ب
ــا  ــی حوزه ه ــا در برخ ــوند، ی نمی ش
هــم قوانینــی وضــع نشــده اســت. 
بــرای رفــع ایــن مســئله نیــاز 
هســت کــه قوانیــن تصویــب گــردد 
ــرای  ــری ب ــام ناظ ــن مق و همچنی
اجــرای قوانیــن وضــع شــده وجــود 
ــد در صورتــی  داشــته باشــد. هرچن
کــه قوانیــن جدیــد مصــوب نشــده 
ــن  ــی از قوانی ــا آگاه ــم ب ــد ه باش
موجــود هــم امــکان احقــاق حقــوق 
ــت.  ــر هس ــکان پذی ــهروندی ام ش

ایــن فعــال حقوق زنــان افــزود: »در 
جامعــه بخــش فــرا قانونــی وجــود 
ــع  ــن وض ــر قوانی ــازاد ب ــه م دارد ک
ــوق  شــده از بخشــی از اجــرای حق
ــرای  ــد. ب ــی کن ــت م ــان ممانع زن
مثــال هیــچ قانون نوشــته شــده ای 
ــه  ــان ب ــع ورود زن ــا من ــه ب در رابط
ــه  ــا ب ــدارد ام ــود ن ــتادیوم وج اس
صــورت فــرا قانونــی ایــن خشــونت 

ــود.  ــال می ش ــان اعم ــه زن ب
در مقدمــه قانون اساســی مشــخصا 
اســت.  پرداختــه شــده  بــه زن 
بــرای مثــال بیــان کــرده زن بایــد از 
کرامــت و ارزش باالتــری برخــوردار 
ــه اصــل  باشــد. در همیــن راســتا ب
ــم  ــی پردازی ــی م ــون اساس 21 قان
ــه  ــد یــک آن اشــاره کــرده ب کــه بن
ــرای  ــاعد ب ــای مس ــاد زمینه  ه ایج
احیــای  و  زن  شــخصیت  رشــد 
ــرای  ــوی او. ب ــادی و معن ــوق م حق
ــی زن  ــد قانون ــن بن ــه ای رســیدن ب
بایــد دارای امنیــت در جامعه باشــد. 

خانــواده،  شــامل  جامعــه  ایــن 
ــل کار و ...  ــگاه، مح ــان، دانش خیاب

ــت.  اس
ــار  ــت در کن ــن امنی ــرای ایجــاد ای ب
فرهنگســازی کــه باید صــورت بگیرد 
ــی وجــود داشــته  حتمــا بایــد قانون
باشــد کــه شــخص خشــونت ورز بــه 

عواقــب عمــل خــود آگاه شــود. «
قوشــه عنــوان کــرد:»در قانــون فعلی 
مــواردی وجــود دارد کــه شــاید کمتر 
ــا احضــار  ــل شــده، مث ــش عم به
ــه  ــه ای ک ــل حادث ــس در مح پلی
بــرای مثــال طبــق قانــون 45 آییــن 
نامــه دادرســی کیفــری مصــوب 
شــده؛ اگــر خشــونت علیــه زن 
ــامل  ــکنا )ش ــل س ــزل و مح در من
آپارتمــان، ویــا، چــادر و ...( اتفــاق 
افتــاده باشــد، احضــار پلیــس را 
جــزو جــرم مشــهود در نظــر گرفتــه 
و نیــروی انتظامــی موظــف هســت 
ــدون  ــی، ب ــط قضای ــوان ضاب ــه عن ب
ــل  ــی در مح ــم قضای ــه حک ــاز ب نی
ــام شــده وارد شــود.  ــه ی اع حادث
ــن  ــام ای ــورت اع ــه در ص در نتیج
قبیــل خشــونت هــا بــه 110، پلیــس 
ــته  ــکاری داش ــت هم ــف هس موظ
باشــد. درصورتــی کــه از ایــن وظیفه 
ــه عمــل آمــد، ایــن حــق  ــاع ب امتن
بــرای شــهروند محفــوظ هســت تــا 
ــر  ــاوه ب ــه ع ــه ک ــس مربوط از پلی
ــرم  ــب ج ــی مرتک ــف انضباط تخل
هــم شــده بــه 197 شــکایت کنــد.«

بــا  دادگســتری  وکیــل  ایــن 
و  فرهنگســازی  شــباهت  اشــاره 
قانون گــذاری بــه قانــون مــرغ و 
ــد  ــاره و گفت:»بای ــرغ اش ــم م تخ
طــوری رفتــار کنیم کــه قانونگــذاری 

هــم زمــان بــا فرهنگســازی انجــام 
شــود، چــرا کــه تصــور کنیــد قانــون 
بــرای جلوگیــری از ختنــه و ناقــص 
ســازی جنســی زنــان وضــع شــده 
باشــد امــا همچنــان بخــش هایــی 
ــل را جــزو  ــن عم ــان ای ــه همچن ک
ــش  ــنت خوی ــوم و س ــن و رس آیی
ــع  ــرد. وض ــام گی ــد، انج ــی دانن م
قانــون بــدون فرهنگســازی بــی 

ــود.« ــد ب ــده خواه فای

حذفیات الیحه منع 
خشونت علیه زنان 

از  دیگــری  بخــش  در  قوشــه 
مــورد  در  خــود  صحبت هــای 
ــونت  ــع خش ــه من ــات الیح حذفی
و  کــرد  صحبــت  زنــان  علیــه 
گفت:»پــس از تدویــن الیحــه از 
ــه  ــه ک ــوه قضایی ــت، ق ــرف دول ط
ــه  ــه عنــوان مجــری ایــن الیح ب
ــگاری  ــادی جــرم ان کــه بخــش زی
بــه وظایــف آنهــا اضافــه شــده 
اســت، آن را مــورد بررســی قــرار 
داد و بخــش هایــی از الیحــه را 
ــه 50 درصــد آن ) از  ــک ب ــه نزدی ک
92 مــاده پیشــنهادی( مــی شــود، 

حــذف و یــا بــا مــوارد مشــابه 
قانونــی ادغــام شــد.

ــا بیــان  ایــن فعــال حقــوق زنــان ب
ــه الیحــه وجــود  اینکــه نقدهایــی ب
ــادی از  ــش زی ــام کرد:»بخ دارد اع
ــه  ــه ب ــده در الیح ــوان ش ــوارد عن م
غیــر از بخــش هایــی کــه خشــونت 
حــاد بــه حســاب مــی آیــد، جــرم 
ــاید  ــن ش ــد و ای ــده ان ــگاری ش ان
بــا فرهنگســازی در ایــن زمینــه 
هــم ســو نباشــد. بــرای مثــال 
ــه  ــد ک ــه دار را تصــور کنی ــی خان زن
ــرد.  ــی گی ــرار م ــونت ق ــورد خش م
بــه دادگاه مراجعــه مــی کنــد و 
پــس از شــکایت همســرش بــه 
زنــدان مــی افتــد، زن بــدون درآمــد 
از پــس مخــارج زندگــی بــدون 
ــر  ــاید بهت ــد. ش ــر نمی ای ــر ب همس
ــگاری هــا کمتــر مــی  ــود جــرم ان ب
بــود و فــرد خشــونت ورز بــه درمــان 
یــا مشــاوره اجبــاری فرســتاده مــی 
ــت  ــان در جه ــارش زن شــد و در کن
درآمــد  و کســب  توانمندســازی 
ــد  ــی رش ــورت خانگ ــه ص ــی ب حت

می شــدند. داده 

ته
نک

شـیما قوشـه وکیل دادگستری: خشـونت در فضای 
مجـازی در الیحه دیده نشـده اسـت. هم چنین این 
الیحـه مشـخصا دربـاره ی زنان صحبت کـرده و نمی 
دانیم تراجنسـیتی ها و میان جنسـی ها )افرادی که 
ظاهـر زنانه ندارند و خـود را زن می دانند یا برعکس( 
را شـامل مـی گـردد یـا خیـر. عنـوان نشـدن ایـن 
بخـش از جامعـه در این الیحه تفسـیر ایـن موضوع 
را بسـیار سـخت کـرده اسـت. همچنیـن در الیحه به 
سـنت هایـی کـه در برخـی جوامع مـا وجـود دارد و 
خشـونت علیـه زنـان بـه شـمار مـی آیـد، نپرداخته 
اسـت.بهترین رفتـار اجتماعـی حامیان حقـوق زنان 
بـرای حفـظ امنیت ایشـان را آموزش درسـت در کنار 

وضـع قوانین در حمایـت از زنان دانسـت.

آینـده کشـور را ترسـیم می کنـد، بنابراین بسـیار اهمیـت دارد کـه موضوعات 
مربـوط بـه زنـان را پیگیـری کنیم. در این برنامـه در دو ماده از برنامه ششـم، 
عدالت جنسـیتی را مطرح کردیم که خوش بختانه مصوب شـد. در راسـتای 
وظیفه نظارتی خود، پیگیری برای اجرای عدالت جنسـیتی در دسـتگاه های 
مختلـف را داشـتیم، چراکـه قانون آن تصویب شـده بـود و به همین دلیل به 

سـمت نظارت بـر اجـرای آن حرکـت کردیم.

حضور زنان در ورزشگاه ها نیاز به قانون ندارد
ایـن عضـو فراکسـیون زنـان مجلـس شـورای اسـامی بـا تأکیـد براین کـه 
»حضـور زنـان در ورزشـگاه ها نیـاز بـه قانون نـدارد، زیـرا در هیـچ قانونی این 
موضع منع نشـده اسـت«، خاطرنشـان کرد: روال به این صورت اسـت که اگر 
شـورای تأمین امنیت، برگزاری مسـابقه  یا برنامه ای را تأمین کند آن برنامه 
برگـزار می شـود. مـا از منظر قانونی نمی توانسـتیم بـه موضوع وارد شـویم به 
همیـن دلیـل از بعـد نظارتـی وارد شـدیم، تا این که ایـن کار بـرای گروه هایی 
کـه شـاید ورود آن هـا بـه ورزشـگاه راحت تر بود، انجام شـد. در موضـوع زنان 
راه دشـوار اسـت. مـا هـم معتقدیم که محدودیت ها یک جا برداشـته شـوند، 
امـا بـه دلیل موانعی مجبور هسـتیم برخی مسـائلی را تدریجی پیش ببریم 

تـا به نتایج مطلوب برسـیم.

سـفرهای تک جنسـیتی زنان مـورد توجه قرار گرفته اسـت. در 
ایـن پژوهش هـا بـه طـور قالـب پاسـخ به دو پرسـش شـامل 
این کـه زنـان امـروز طبقـه متوسـط در کانشـهرهای ایـران چه 
کارکردهایـی را بـرای سـفرهای تک جنسـیتی ادراک می کنند و 
دیگـر آنکـه در سـفرهای تک جنسـیتی پیـش، حیـن و پـس 
از سـفر چـه چالش هایـی دارنـد و بـرای ایـن چالش هـا چـه 
راهبردهایـی اتخـاذ می کننـد، مـورد بررسـی قرار گرفته اسـت.

بـرای پاسـخ بـه این پرسـش ها پژوهشـی بـه طور کیفـی و با 
روش مردم نگارانـه انجـام شـده و در قالـب آن نـدا رضـوی زاده 
گردشـگری،  جامع شناسـی،  پژوهشـی  گـروه  )اسـتادیار 
پژوهشـکده گردشـگری جهاد دانشـگاهی خراسـان رضـوی( و 
زهـرا بـرادران کاشـانی )دانشـجوی کارشناسـی ارشـد پژوهش 
علوم اجتماعی، دانشـگاه فردوسـی مشـهد( به بررسـی در این 
زمینـه پرداخته انـد و بـا 1۴ زن مصاحبه هـای عمیـق انجـام 
داده انـد. در نهایـت یافته هـای ایـن پژوهـش نشـان داد زنان 
دو نوع کارکرد سـلبی و ایجابی برای سـفرهای تک جنسـیتی 

)تنهـا( قائل هسـتند.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه شهر کهن نیشابور4
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیشابور از برخورد با ساخت و سازهای 
غیرمجاز در منطقه شهر کهن این شهرستان خبر داد.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

گردشـگری  و  صنایع دسـتی  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
اسـتان کرمـان از ثبـت 12 اثـر میراث ناملمـوس )معنوی( 

ایـن اسـتان در فهرسـت آثـار ملـی کشـور خبـر داد.
 غامرضـا فرخـی مدیـرکل میراث فرهنگـی اسـتان اظهـار 
کـرد: »در جلسـه اخیـر کمیته ثبـت آثار میـراث ناملموس 
کشـور، 12 پرونـده میراث ناملموس از اسـتان کرمان مورد 

بررسـی و تأییـد قـرار گرفـت و بـه ثبت ملی رسـید.«
او تاکیدکرد: »در راسـتای اجرای ماده یک قانون تشـکیل 
سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگری و قانـون الحـاق 
جمهـوری اسـامی ایـران به کنوانسـیون بیـن المللی حفظ 
میـراث فرهنگـی ناملمـوس مصـوب سـال 1384 مجلس 
شـورای اسـامی و نیـز اجـرای مـاده 12 کنوانسـیون فـوق 
و مـواد 2 و 3 آییـن نامـه اجرایـی قانـون مذکـور مصـوب 
سـال 1387، ایـن 12 اثـر از اسـتان کرمـان بـه ثبـت ملی 

رسیدند.«
مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان کرمـان افـزود: »ایـن آثـار شـامل فـن تهیـه کماچ 
روسـتای بهاآبـاد زرنـد، فـن تهیـه سـرمه سـنگ کوهبنـان 
بافـت،  شـابارون  آییـن  و  بـرون  آجیـل  آییـن  زرنـد،  و 
آییـن پخـت آش حسـین روسـتای ده علـی کوهبنـان، 
آییـن پخـت آبگوشـت امـام حسـینی کرمـان، فـن تهیه و 
نگهـداری گوشـت قورمه کرمـان،  فن تهیه مشـک )دباغی 
پوسـت( کرمـان، آییـن علـم بنـدی بیـل آبـاد زرنـد، آیین 
بـازی رحمانـی منوجـان و آییـن قنبرخوانی )تعزیـه قنبر( 
رفسـنجان و زرنـد اسـت.«فرخی بـا اشـاره بـه اینکـه در 
جلسـه بررسـی پرونده هـای پیشـنهادی نیـز نـام اسـتاد 
»حامـان  از  یکـی  به عنـوان  اسـام پناه  محمدحسـین 
میـراث فرهنگـی« ثبـت ملـی شـد، تصریـح کرد: »اسـتاد 
در حرفـه  اسـتان کرمـان  بـزرگ  اسـاتید  از  پنـاه  اسـام 

صحافـی کتـب قدیمـی اسـت.«
او خاطرنشـان کـرد: »با ثبـت این 12 اثر، تعـداد آثار ثبتی 
اسـتان کرمـان در حوزه میـراث فرهنگی ناملموس کشـور، 

به 70 اثر رسـیده اسـت.«

سوژه 12 اثر میراث 
ناملموس استان 

کرمان ثبت ملی شد

رنا
 ای

س:
عک

جدال »سی ان سی« و منبت مالیر
رییس میراث فرهنگی مالیر: امکان کپی برداری منبت مالیر از طریق دستگاه »سی اِن سی« باالست

ثبت ملی مبلمان منبت مالیر در فهرست صنایع دستی کشور اردیبهشت سال 96 رقم خورد

عاشـقانه  هنرمندانـش  هاسـت  سـال 
هایـی بـر کالبـد بـی جـان چـوب مـی 
آفریننـد و خـود را در هـزار تـوی تاریـخ 
هنـر بـاال کشـیده انـد تـا امـروز شـهر 
ملـی منبـت شـوند و راهشـان را بـرای 
نشسـتن در قاب رستاخیز جهان هموار 
کننـد؛ راهـی که فناوری و ماشـین آالت 
جدیـد مانـع آن شـده اسـت. حـال و 
هـوای شـهر ملـی منبـت امـروز خـوب 
حکایـت  دیـار  ایـن  حکایـت  اسـت، 
هنرمندانـی اسـت کـه نقـش در نقـش 
بـر روی چـوب حکاکـی مـی کننـد تـا 

خالـق دسـت منبـت کارانـش بـر کُنج 
خانـه مردمـان این مرز و بوم بنشـیند 
و امـروز مبلمـان منبـت، برنـدی ملی 

شـود بـرای مایـر. 
یـادم مـی آیـد روزی کـه معـاون وقت 
سـازمان  رئیـس  و  جمهـوری  رئیـس 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث 
گردشـگری کـه بـرای شـرکت در آیینی 
پـا بـر دیـدگان مـردم هنردوسـت ایـن 
شـهر گذاشـت، خبـر ملـی شـدن منبت 
اکرانـی مانـدگار  ایـن  و  اعـام کـرد  را 
افتخـاری  بـود؛  مایـر  منبـت  هنـر  از 
بـزرگ کـه بیـش از نیـم قـرن تـاش 
اسـتادکاران و منبـت کارانـش را کـه تـا 
رمـق آخـر بـه هنرشـان وفـادار ماندنـد، 

بـه ثمـر رسـاند.
مایـر  منبـت  مبلمـان  ملـی  ثبـت 
کشـور  دسـتی  صنایـع  فهرسـت  در 
اردیبهشـت سـال 96 رقـم خـورد و این 
بهـار هنـر منبـت مایـر بـود کـه بـه بـار 
نشسـت و دلیلی شـد تـا پایتخت مبل 
و منبـت ایران زمین سـور و سـات یک 

جشـن ملـی را مهیـا کنـد.
فصلـی جدیـد از تونمندی هـای صنعت 
منبـت که بـا پهن کردن فـرش قرمز زیر 
پـای مشـتاقان هنـر مبلمـان منبـت بـه 
روی ایرانیانـی کـه از هزاران سـال پیش 
خـاک را بـه هنـر کیمیـا مـی کننـد، بـاز 
کـرد و از ایـن بابـت خرسـندند کـه در 
دنیـای مدرن کنونی خالق دسـت سـازه 

هایـی هسـتند که توانسـته نشـان ملی 
ایـران زمیـن را بـر سـینه صنایع دسـتی 
آنهـا بیاویزد. دسـتگاه »سـی اِن سـی« 
یا همان دسـتگاه کپـی حکاکی تصاویر 
روی چـوب کـه حـدود 70 تـا 80 درصـد 
از کار طراحـی روی چـوب را بـه جـای 
اسـتادکاران انجـام می دهد، امـروز آرام 
آرام زیـر پوسـت ایـن هنر اصیل ریشـه 
دوانیـده و آهنگ نگرانی را در شـهر ملی 

منبـت به صـدا درآورده اسـت.
دسـت  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
انـدرکاران و هنرمنـدان این شـهر بر این 
ادعـا هسـتند کـه تعـداد ایـن دسـتگاه 
بسـیار محـدود اسـت و نمـی تـوان آن 
را مانعـی بـرای ثبـت جهانـی منبـت به 

آورد. شـمار 
امـا از آن جهـت کـه بـه گفتـه یکـی از 
یـک  کـه  منبـت  صنعـت  اسـتادکاران 
دسـتگاه »سـی اِن سـی« می تواند 25 
کارگـر را بیـکار کنـد و در نهایـت کهنـه 
کارانـی کـه در ایـن هنـر مـوی سـپید 
کـرده انـد، کنـار برونـد، تهدیـدی جدی 

بـرای ایـن هنـر تلقـی مـی شـود.
بـه گفتـه رضا زهره وند دسـتگاه »سـی 
اِن سـی« هنـوز در بـازار مبـل مایر وارد 
نشـده و تنهـا در چنـد کارگاه بـزرگ در 
شـهرک صنعتـی مبلمـان کـه در حجـم 
انبوهـی تولیدات دارند، از این دسـتگاه 

اسـتفاده می شـود.
کاربلـد  کـه  کسـانی  وی  اعتقـاد  بـه 
منبـت  هنـر  در  تخصصـی  و  نیسـتند 
سـی«  اِن  »سـی  دسـتگاه  از  ندارنـد، 
کیفیـت  امـا  کننـد،  مـی  اسـتفاده 
تولیـدات آنهـا هرگـز به کیفیـت مبلمان 
منبـت نمـی رسـد. رئیـس اداره میراث 

فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
بـه  اسـت  روشـن  دلـش  امـا  مایـر 
جهانـی شـدن منبـت و تمـام قـد همه 
توانـش را در کنار دیگر دسـت اندرکاران 
و ُوکای مـردم در مجلـس به کار بسـته 
انـد تـا نگذارنـد قدمـت و دیرینگی این 
هنـر صنعـت از عیـار بیفتد و مسـیرش 
را بـرای پیمـودن جهـان همچـون ملـی 

شـدنش همـوار کننـد.
ابراهیـم جلیلی که دغدغـه اش کمتر از 
منبـت کاران و فعـاالن این هنر نیسـت، 
دوره 10 روزه ای را بـرای آمـوزش منبت 
ریـز و سـوزنی از ابتـدای هفته جاری با 
حضور اسـتادکارانی از شـهر شـیراز برای 
عاقـه منـدان زن و مـرد بـه این رشـته 
برپـا کرده اسـت تـا این هنـر صنعت از 

مبلمـان منبـت پا را فراتـر بگذارد.
وی مـی گویـد: منبـت مایـر بـه دلیـل 

اینکـه بیشـتر روی مبلمـان اجـرا مـی 
شـود و گل درشـت اسـت، امـکان کپی 
از طریـق دسـتگاه »سـی  آن  بـرداری 
اِن سـی« بـاال اسـت، در حالیکـه ایـن 
دسـتگاه بـه سـختی مـی توانـد نقـش 
را کپـی  سـوزنی  و  ریـز  منبـت  و  هـا 

بـرداری کنـد.
رئیـس اداره میـراث فرهنگـی، صنایـع 
بیـان  بـا  مایـر  و گردشـگری  دسـتی 
اینکـه منبـت در مایـر عاوه بـر مبلمان 
روی تابلوهـای هنـری، محـراب، عصـا 
و قلیـان نیـز حـک مـی شـود، برگزاری 
دوره هـای آموزشـی، ارایـه تسـهیات، 
حمایـت از منبـت کاران در قالـب بیمـه 
و ارایـه سـایر مشـوق هـا، تبلیغـات و 
برندسـازی را از اساسـی ترین راهکارها 
اِن  »سـی  ورود  از  جلوگیـری  بـرای 

سـی« اعـام مـی کنـد.

جهانــی  میــراث  پایــگاه  مدیــر 
ــرات  چغازنبیــل و هفت تپــه گفــت: »اث
ــی شــدید در  ناشــی از ســه روز بارندگ
چغازنبیــل بــا اقدامــات حفاظتــی و 

مرمتــی فــوری مهــار شــد.«
اقدامــات فــوری حفاظتــی پــس از 
ســه روز بارندگــی شــدید در چغازنبیــل 

ــت.  ــام گرف انج
عاطفــه رشــنویی مدیــر پایــگاه میــراث 
بــا  هفت تپــه  و  چغازنبیــل  جهانــی 

ــه محــض  ــر گفــت: »ب اعــام ایــن خب
سیل آســای  بــاران  گرفتــن  پایــان 
روزهــای اخیــر، کار حفاظــت اضطــراری 
و رفــع تغییراتــی کــه بــاران ایجــاد 

ــد.« ــاز ش ــود، آغ ــرده ب ک
رشــنویی بــا اشــاره بــه بــارش 100 
روز،  ســه  طــی  بــاران  میلی متــری 
خبــر داد: »طبیعتــا بــا افزایــش قــدرت 
عوامــل آســیب زا، کار حفاظــت معمــول 
ــد شــکل اورژانســی و فشــرده  ــز بای نی

ــا قطــع بارندگــی،  ــر ایــن ب بگیــرد. بناب
20 نیــروی کار بــه بخــش عملیاتــی 
پایــگاه چغازنبیــل اضافــه شــدند و 
ــتور کار  ــاران در دس ــرات ب ــاح تاثی اص
ــه  ــا اشــاره ب ــرار گرفــت.« رشــنویی ب ق
در  پاییــزی  سیل آســای  باران هــای 
ــا  ــه م ــرد: »البت ــد ک ــتان، تاکی خوزس
کنتــرل  بــرای  الزم  پیش بینی هــای 
اثــرات ناشــی از ایــن بارندگی هــا را 
ــه همیــن دلیــل، پیــش از  داشــتیم. ب
ــه  شــروع بارندگــی، ورود گردشــگران ب
محوطــه میــراث جهانــی چغازنبیــل 
متوقــف شــد و ایــن توقــف تــا پایــان 
عملیــات حفاظــت و مرمــت فــوری 

ــت.« ــد داش ــه خواه ادام

اقدامات فوری حفاظتی پس از 

بارندگی در چغازنبیل

مسجد جامع ورامین 
نشست نکرده است

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان تهـران برخی 
خبرهـا مبنـی بر فرونشسـت سـازه اصلـی و تاریخی مسـجد جامـع ورامین را 
تکذیـب و تاکیـد کـرد: آب گرفتگـی محوطـه مجـاور این مسـجد - طی هفته 
گذشـته- آسـیبی بـه سـازه اصلـی وارد نکـرده اسـت و خطـری بخـش اصلی 
مسـجد را تهدیـد نمـی کنـد. دالور بـزرگ نیـا روز پنجشـنبه در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایرنـا افـزود: لولـه اصلـی انتقـال آب هفتـه گذشـته مقابـل محوطـه 
ضلـع شـمالی مسـجد جامـع ورامیـن بـه دلیل اجـرای طـرح محوطه سـازی 
شـهرداری شکسـت کـه به دنبـال آن حجم زیـادی آب در مقابل مسـجد جمع 
شـد.وی افـزود: بـا تـاش شـهرداری و اداره آبفا، آب موجـود در محوطه مقابل 
مسـجد جامـع تخلیه شـد اما نفـوذ آب، تخریب دیـواره هـای غیرتاریخی دور 
سـازه اصلـی بنـا را بـه دنبال داشـت.بزرگ نیا تأکیـد کرد: نفـوذ آب به محوطه 
مسـجد بـه هیـچ عنـوان بـه سـازه اصلـی آسـیبی وارد نکـرده اسـت و خطری 
ایـن مسـجد تاریخـی را تهدید نمـی کند. برخی منابع در شـبکه های اجتماعی 
امروز با انتشـار عکسـی از حاشـیه مسـجد جامع ورامین که داربسـت در کنار 
آن دیده می شـود مدعی فرونشسـت سـازه اصلی و تاریخی مسـجد شـده و 

اعـام کـرده بودنـد کـه احتمـال تخریـب بنای اصلـی قوت گرفته اسـت.

ته
نک

مصطفـی فراهانـی جـوکار کـه یکـی از اسـتادکاران منبت 
در بخـش جـوکار اسـت، بـر ایـن اعتقاد اسـت کـه امروز 
بـه دلیـل از بیـن رفتـن فضـای آموزشـی، بسـیاری افراد 
بـه اسـتفاده از دسـتگاه »سـی ِان سـی« روی آورده اند و 
صرفـا به دنبـال ایجاد نمایشـگاه و فروشـندگی هسـتند.
را  آموزشـی  فضـای  کـردن  فراهـم  و  توسـعه  نیـز  وی 
راهـکاری مهـم بـرای جلوگیـری از ورود سـی ِان سـی و 
عالقـه  بـرای  جوانـان  آمـوزش  و  منبـت  ماشـین کاری 
مندتـر شـدن آنـان بـه این رشـته صنایع دسـتی دانسـت 
و تاکیـد کـرد: ایـن هنـر ارزشـی باید حفـظ شـود و راهی 
جـز اسـتفاده از منبـت کاران خبـره بـرای آمـوزش و البته 

همراهـی مسـئوالن نـدارد.
انـگار داغ هنـر همیشـه ماندنی اسـت و باید زخـم بخورد. 
منبـت نیـز از آن دسـته هنرهایی اسـت کـه روح لطیفش 
را هـر از گاهـی می خراشـند و از هزار رنگـی روزگار نکند که 
رنـگ ببـازد ... بـه قول اسـتاد باید روحـش را صیقل داد.

گزارش

میراثمیراث

کاشی هفت رنگ شیراز در راه ملی شدندستگیری متجاوزان میراث فرهنگی همدان
حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
ــی،  ــراث فرهنگ اداره کل می
و  دســتی  صنایــع 
گردشــگری اســتان همــدان 
11 نفــر کــه اقــدام بــه حفــاری  از دســتگیری  
داد. خبــر  بودنــد،  اســتان کــرده  در  غیرمجــاز 

ســرهنگ محمدرضــا حاجی عزیــزی  در تشــریح 
خبــر بیــان کــرد: بــا اطــاع رســانی مــردم و 
همــکاری نیــروی انتظامــی، افــرادی را کــه در تپــه 
هــای باســتانی قهاونــد، فامنیــن و بهــار اقــدام بــه 
ــای  ــه نیروه ــتگیر و ب ــد، دس ــرده بودن ــاری ک حف

ــدند. ــل داده ش ــی تحوی قضای
وی ادامــه داد: همــراه افراد دســتگیر شــده، ادوات 

ــف و  ــاب و ... کش ــاب، طای ــر فلزی ــاری نظی حف
ــت  ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــت.وی ب ــده  اس ــط ش ضب
ــن  ــا مخبری ــت: ب ــت، گف ــگان حفاظ ــاعته ی 2۴ س
ــا و  ــل ناج ــکاری عوام ــا هم ــی و ب ــراث فرهنگ می
ــه  ــگان حفاظــت ب ــار دریافتــی توســط ی رصــد اخب
می پردازیم.حاجــی  ســودجو  افــراد  بــا  مقابلــه 
ــده،  ــف ش ــیاء کش ــاره اش ــه درب ــزی در ادام عزی
ــیون  ــده، از کلکس ــف ش ــیاء کش ــرد: اش ــار ک اظه
ــه  ــع آوری عتیق ــه جم ــدام ب ــه اق ــت ک ــردی اس ف
ــای  ــتگاه ه ــی دس ــا هماهنگ ــت و ب ــرده اس می ک
را  فــرد  ایــن  بــه منــزل  قضایــی، حکــم ورود 
ــن  ــفالی را از ای ــه س ــه قطع ــرده و س ــت ک دریاف

ــم.   ــارج کردی ــل خ مح

و  دسـتی  صنایـع  معـاون 
اسـتان  سـنتی  هنرهـای 
فارس از مدون شـدن پرونده 
رنـگ  هفـت  هنرکاشـی 
شـیراز بـرای ارائـه بـه شـورای ثبـت میـراث فرهنگـی 
نـژاد  زاهدیـان    داد.حیدرعلـی  ایـران خبـر  ناملمـوس 
گفـت: کاشـی هفـت رنـگ، نوعـی کاشـیکاری متعلـق 
بـه معمـاری دوران اسـامی اسـت.او اضافـه کـرد: این 
هنـر از کنـار هـم چیـدن کاشـی های لعاب دار سـفید به 
ابعـاد 15*15 و 20*20 سـانتی متـر و رنـگ آمیـزی 
بـا رنگ هـای مختلـف بـه دسـت می آید.زاهدیان نـژاد 
ادامـه داد: کیفیـت و ترکیبـات خـاص لعاب در کاشـی 
هفـت رنـگ شـیراز، شـاخصه مهم ایـن هنر محسـوب 

می شـود، از نمونه هـای بـارز ایـن هنـر در کاشـی کاری 
زینـت  خانـه  و  نصیرالمللـک  وکیـل،  مسـجد  مسـجد 
الملـوک بـه کار رفتـه اسـت .این مقـام مسـوول افزود: 
هفـت رنـگ متداول و رایج در سـاخت این نوع کاشـی 
شـامل رنگ هـای سـیاه، سـفید، الجوردی، فیـروزه ای، 
ایـن  اسـت.زاهدیان نژاد گفـت:  حنایـی  و  زرد  قرمـز، 
نـوع هنـر عمومـا در اماکن تاریخـی و متبرکه اسـتفاده 
شـده  اسـت و برتری نسـبی در مقایسـه با سـایر انواع 
هنرهـای  و  دسـتی  صنایـع  دارد.معـاون  کاشـی کاری 
سـنتی اسـتان فـارس گفـت: پرونـده هنرکاشـی هفت 
رنـگ شـیراز بـه دلیل قدمـت و روش تولید اثـر، برای 
ناملمـوس  فرهنگـی  میـراث  ثبـت  شـورای  در  طـرح 

ایـران تهیـه شـده اسـت .

ریا
ث آ

یرا
 م

س:
عک

پیام رسـانه

روزنامه بامداد جنوب  نوشـت: 
90درصـد کارگران با قرارداد موقت و بدون 

هستند. بیمه 

روزنامـه بشارت یزد  به نقل 
از رییس جمهور نوشـت: وزیر کشور را 

مسـوول امنیت خط انتقالی آب دانست

روزنامـه اصفهان زیبا  به نقل 
از رهبر انقاب نوشـت: قصد آغاز جنگ 

را نداریم

روزنامـه افسانه  نوشت: خود کفایی اصفهانیزدبوشهر
فارس در تولید گندم اشـتباه بود.

فارس
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طبق آمارهای مرکز آمار درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل 
تابستان سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 2۴.2 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی 

به فصل بهار امسال 1۶.8 درصد افزایش داشته است.

در چهـار روز کاری بـورس تهران طی هفته اخیر، قیمت بسـیاری 
از سـهام مخصوصـا سـهم های شاخص سـاز بـا کاهـش مواجـه 
شـد کـه کارشناسـان، تغییـرات در سیاسـت های پولـی در کنـار 

کاهـش قیمـت ارز را از عوامـل ایـن کاهـش قیمـت می دانند.
قیمـت  سـهم ها طـی چهـار روز کاری بـورس تهـران در این هفته 
بـا افـت مواجه شـد. بسـیاری از سـهم ها در گروه پتروشـیمی و 
پاالیشـی در روزهـای اخیر به کاهش شـاخص های بازار سـرمایه 

دامـن زدند.
همچنیـن بانکی هـا و خودرویی هـا کـه در روزهایـی از هفته هـای 
گذشـته شـاهد صف هـای خریـد بودنـد، طـی هفتـه جـاری بـا 
کاهـش قیمـت مواجـه شـدند و گـه گاه تعـدادی از سـهامدران 
بـرای فـروش سهم هایشـان در ایـن گروه هـا به صف ایسـتادند.
در ۳0 آبـان  امسـال، شـاخص کل بـازده نقـدی و قیمتـی در تراز 
17۵ هـزار و 71۳ واحـدی قـرار داشـت، امـا با گذشـت چهـار روز 
کاری، ایـن شـاخص 11 هـزار و ۹۴1 واحـد افـت کـرد و تـا عـدد 

1۶۳ هـزار و 772 کاهـش یافـت.
شـاخص آزاد شـناور نیـز کـه در تاریخ مذکـور در تـراز 187 هزار و 
۴8۴ واحـدی بـود بـا افـت 12 هـزار و ۵22 واحـد در کانال 17۴ 

هـزار و ۹۶2 واحـدی قـرار گرفت.
عـاوه بـر این ها شـاخص بـازار اول بـا ۹۵۶8 واحد کاهـش تراز 
120 هـزار و ۳۹2 واحـدی را دید و شـاخص بـازار دوم با 20 هزار و 
۵۳ واحـد کاهـش تا رقـم ۳27 هزار و ۵0۳ افـت کرد. همچنین 
شـاخص صنعـت نیـز 11 هـزار و 111 واحد کاهش یافـت و به رقم 

1۴8 هزار و ۶۹1 واحدی رسـید.
تعـدادی از کارشناسـان معتقدنـد کـه وضعیـت اقتصـادی حـال 
حاضـر باعث شـده سـرعت گـردش پول بـه دلیل سیاسـت های 
جدیـد پولـی عامـل موثـری در منفـی شـدن قیمـت سـهم ها 
باشـد.  چنـدی پیـش بانـک مرکـزی بـرای نقـل و انتقـال پـول 
از طریـق کارت هـای بانکـی سـقف ۵0 میلیـون تومـان را در نظـر 
گرفتـه ایـن موضـوع به یکـی از  عوامـل کاهش سـرعت گردش 

پـول بدل شـده اسـت.
در نیمه اول سـال 1۳۹7 قیمت ارز با شـتاب فزاینده ای با رشـد 
همـراه بـود ایـن موضـوع سـبب شـد شـرکت های صادرات محور 
بورسـی که طبیعتا ارزآور هسـتند از محل فروش محصوالتشـان 
سـود بیشـتری را شناسـایی کننـد و افزایـش سـودآوری آن هـا 
سـبب شـد قیمـت سهام شـان رشـد داشـته باشـد. امـا اکنـون 

شـرایط در بـازار کمـی متفاوت شـده اسـت.
از طرفی کاهش قیمت جهانی نفت سـبب شـده سـهام نفتی ها 
بـه ایـن افـت قیمت هـا واکنـش نشـان دهد. امـا در ایـن روزها 
بـا انتشـار گزارش هـای ۹ ماهه شـرکت های بورسـی معامله گران 
بـازار سـرمایه می توانند با در دسـت داشـتن اطاعـات دقیق تری 

بـه صـورت بنیادی اقدام بـه خرید و فـروش کنند.

بازار این روزهای طال و سکه کاهشی استده ونیم میلیارد یورو؛ مجموع معامالت نیمایی
بــازار  در  یــورو  نــرخ 
روز  آخریــن  در  ثانویــه 
ــا  ــته ب ــه گذش کاری هفت
ــبت  ــت نس ــش قیم کاه

رســید. تومــان   ۹۳77 بــه  دوشــنبه  بــه 
بانــک  اعــام  براســاس  ایســنا،  بــه گــزارش 
مرکــزی هــر یــورو روز چهارشــنبه در ســامانه 
ــه  ــه ۹۳77 تومــان رســیده کــه نســبت ب نیمــا ب

ــت. ــوده اس ــه رو ب ــش روب ــا کاه ــنبه ب دوش
ــات در  ــوع معام ــزارش، مجم ــن گ ــاس ای براس
ســامانه نیمــا از نیمــه مردادمــاه تاکنــون در 

آســتانه 10.۵ میلیــارد یــورو قــرار گرفــت و امــروز 
بــه 10 میلیــارد و ۴8۵ میلیــون یــورو رســیده 

اســت.
ــروش ارز  ــوع ف ــزی، مجم ــک مرک ــام بان ــا اع ب
یعنــی  از صــادرات در همیــن مــدت  حاصــل 
از نیمــه مردادمــاه تاکنــون بــه پنــج میلیــارد 
مقابــل مجموعــه  در  و  یــورو  میلیــون   ۵7۹ و 
تأمیــن ارز بــرای واردات در مــدت مذکــور بــه 
یــورو رســیده  ۹0۶ میلیــون  چهــار میلیــارد و 

ــت. اس
ــروش ارز حاصــل  ــوع ف ــز مجم در روز جــاری نی

از صــادرات در بــازار ثانویــه بــه 2۶ میلیــون یــورو 
ــت  ــن ارز باب ــه تأمی ــن مجموع ــید و همچنی رس
ــوده  ــورو ب ــون ی ــدود 21 میلی ــروز ح واردات ام

اســت.
خــود  ارزی  سیاســت های  تغییــر  بــا  دولــت 
از فروردین مــاه ســال جــاری تصمیــم گرفــت 
برنامــه ای را اجرایــی ســازد کــه براســاس آن 
ــورد  ــد ارز م ــدگان بتوانن ــدگان و واردکنن صادرکنن
نیــاز و صــادرات خــود را در بــازار ثانویــه معاملــه 

ــد. کنن
ــزان  ــج می ــه تدری ــن سیاســت ها ب ــا اجــرای ای ب
ــا  ــت ام ــش یاف ــامانه افزای ــن س ــه ای ورود ارز ب
صادرکننــدگان  برخــی  بــرای  معافیت هایــی 
ــه  ــد ب ــث ش ــه باع ــود ک ــده ب ــه ش ــر گرفت در نظ
ــن ســامانه وارد نشــود. ــه ای ــار ارز ب ــدازه انتظ ان

از نیمــه مردادمــاه دولــت  در همیــن راســتا، 
ــه  ــا، هم ــو معافیت ه ــا لغ ــا ب ــت ت ــم گرف تصمی
صادرکننــدگان ارزی را وارد ایــن ســامانه کنــد 
ارز مــورد نیــاز بــرای  بــر تأمیــن  تــا عــاوه 
را  ســامانه  ایــن  بــه  ارز  ورود  واردکننــدگان، 

افزایــش دهــد.
ــا  ــه ب ــی رود ک ــار م ــوز، انتظ ــال هن ــن ح ــا ای ب
ــه میــزان صــادرات قطعــی اعــام شــده  توجــه ب
توســط گمــرک، بــاز هــم حجــم ورود ارز بــه ایــن 
ــد؛ در واقــع انتظــار از  ســامانه افزایــش پیــدا کن
ایــن ســامانه بیشــتر از ایــن ارقامــی اســت کــه 

ــون وارد شــده اســت. تاکن

اتحادیـه  رییـس 
سـازندگان  و  فروشـندگان 
بـا  تهـران  جواهـر  و  طـا 
رونـد کاهشـی  بـه  اشـاره 
قیمـت طـا و سـکه در هفتـه ای که گذشـت، قیمت 
هـر عدد سـکه طـرح جدید تمـام بهار آزادی را سـه 

کـرد. اعـام  تومـان  هـزار   ۶۵1 و  میلیـون 
ابراهیـم محمدولـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا بیان 
قیمت هـا  خوش بختانـه  هفتـه،  ایـن  در  این کـه 
نزولـی بـوده اسـت، گفـت: یـک مثقال طـای 17 
عیـار یـک میلیـون و ۴۳7 هـزار تومـان، یک گرم 
طـای 18 عیـار ۳۳1 هـزار و 700 تومـان و سـکه 
بـوده اسـت.  تومـان  نیـز ۶۴0 هـزار  یـک گرمـی 
هـر اونـس هـم در بـازار جهانـی 122۶ دالر قیمـت 

داشت.
او دربـاره ی قیمـت سـکه در بـازار امـروز نیـز اظهار 
کـرد: سـکه تمـام طـرح جدیـد، سـه میلیـون و 
۶۵1 هـزار تومـان و سـکه تمـام طـرح قدیـم سـه 
میلیـون و ۴۵1 هـزار تومـان قیمت گـذاری شـده 
اسـت.  نیم سـکه و ربـع سـکه نیـز بـه ترتیب یک 
میلیـون و 821 هـزار تومـان و یـک میلیـون و 71 

هـزار تومـان قیمـت داشـتند.
طـا  سـازندگان  و  فروشـندگان  اتحادیـه  رییـس 
دربـاره ی علـت کاهـش قیمـت  تهـران  و جواهـر 
طـا در بـازار ایـن روزهـا بیان کـرد: در ایـن هفته، 
قیمت هـا نزولـی بوده اسـت و امیدورایـم در آینده 
آرامـش  بـه  بـازار  بیفتـد کـه  اتفاقـات  ایـن  هـم 

برسـد. امـا یکـی از دالیـل آن، کاهـش قیمـت ارز 
اسـت چـون طا و ارز مکمـل یکدیگرند. دلیل دیگر 
ایـن اسـت کـه افـراد خانـه دار و خـارج از صنعـت 
طـا و جواهـر کـه در ماه هـای گذشـته بـه دلیـل 
التهابـات ایجادشـده بـه خریـد طـا هجـوم آوردند، 
 کم کـم طاهایشـان را بـه بـازار آورده و می فروشـند 

کـه متضـرر نشـوند.
عمـده  دلیـل  یـک  خاطرنشـان کـرد:  محمدولـی 
هـم ایـن اسـت کـه در ایـن گونـه مـوارد کـه بـازار 

نوسـان دارد و رو بـه کاهـش اسـت، بـرای این کـه 
آرامـش پیـدا کنـد، تقاضـا بـرای خریـد مصنوعـات 
را  ایـن  انتظـار  مـردم  و  رسـیده  بـه حداقـل  طـا 
دارنـد کـه قیمـت طـا کمتـر شـود و بتواننـد خرید 
موجـب  اسـت کـه  مـواردی  همـه  این هـا  کننـد. 
کـه  مثبتـی  نـگاه  و  شـده  طـا  قیمـت  کاهـش 
اقتصاددان هـای دولتـی دارنـد و بانـک مرکـزی که 
می خواهـد قیمـت ارز را ثابـت کـرده و بـه حداقـل 

برسـاند. قیمـت 

اقتصادیاقتصادی

زامیـاد بعـد از اعـام رسـمی 
افزایـش قیمـت ۴ محصول ، 
زمـان اجـرای ایـن تصمیـم و اعمـال 
افزایـش ۳۳.۵ درصـدی را بـه تعویـق 

انداخت.

محسـن عباسـی مدیرعامـل 
سـرمایه  مشـاوره  شـرکت 
گـذاری اماکـو دربـاره شـرایط روزهـای 
اخیـر بـازار و پیـش بینـی آینـده بـه 
بـورس پرس اعـام کرد: بعـد از اصاح 
حـدود ۳0 هزارواحدی شـاخص کل در 
قالـب مـوج ۴ ، انـدک انـدک شـرایط 
تکنیکالـی و بنیادیـن الزم بـرای صعود 
بـه محـدوده بـاالی 200 هـزار واحـد در 
مهیـا شـده  مـوج ۵ صعـودی  قالـب 

است.

رئیس کمیسـیون کشـاورزی 
و صنایع غذایـی اتاق ایران از 
نحـوه قیمت گذاری محصـوالت غذایی 
نیازهـای  تأمیـن  گفـت:  و  داد  خبـر 
دارویـی و نهاده هـای موردنیـاز صنایـع 
ایـن  جـدی  نگرانی هـای  از  غذایـی 

بخش است.

قیمـت سـکه تمام بهـار آزادی 
بـه کانـال ۳  بـازار تهـران  در 
بـازار  و  نـزول کـرد  تومانـی  میلیـون 
خـودرو هـم شـاهد نوسـان قیمت یک 
تـا یـک میلیـون و ۵00 هـزار تومانـی 

برخی محصوالت بود.

بـورس  اعضـاء  امـور  مدیـر 
تهـران با اعـام اضافه شـدن 
شـرکت کارگزاری سـینا، تعداد کارگزاران 
فعـال را 10۶ شـرکت برشـمرد کـه در 

17۹0 ایستگاه معاماتی فعال هستند.

و  پاسـارگاد  بیمـه  شـرکت 
صنایـع  گـذاری  سـرمایه 
پتروشـیمی مجوز افزایش سرمایه ۳۳ 
بـورس  سـازمان  از  را  درصـدی   ۳۶ و 
گرفتنـد و آمـاده برگـزاری مجمـع فوق 
العـاده شـدند. و دو شـرکت سـرمایه 
گذاری توسـعه صنعتی ایـران و دارویی 
برکت پیشـنهاد افزایش سـرمایه ۵8 و 

100 درصدی را اعام کردند.

اخبار کوتاه بازار مالی 
بازار سرمایه در هفته گذشتههفته گذشته پایان هیجان و التهاب سهام و دالر؟

نرخ دالر در دوره سنتی تقاضای آذر، روند کاهش مهر و آبان ماه را در پیش گرفته.

در ادامـه روند کاهشـی مهـر و آبان، نرخ 
نیـز  )آذر(  تقاضـا  دوره سـنتی  در  دالر 
بـه ایـن مسـیر ادامـه داد و چهارشـنبه 
بـا ریزشـی محسـوس بـه نیمـه پایینی 
کانـال یـازده هـزار تومـان سـقوط کرد.

روزنامـه دنیـای اقتصـاد نوشـت: ایـن 
افـت کـه بـه عقیـده کارشناسـان، غیـر 
و  عرضـه  تاثیـر  تحـت   و  دسـتوری 
می توانـد  و  بـوده  واقعـی  تقاضـای 
باشـد.  ارز  التهـاب  پایـان  نویدبخـش 
شـاخص بـورس نیـز بـا ریـزش هفتـه 
پاییـز  ابتـدای  سـطح  بـه  گذشـته 
برگشـت کـه بـه  نظـر می رسـد هیجـان 
به طـور  را  دسـته جمعی  خریدهـای 
مجـددا  و  اسـت  تخلیـه کـرده  کامـل 
از نـگاه بنیـادی می توانـد بـا افزایـش 

شـود. همـراه  تقاضـا 
روز چهارشـنبه، قیمـت دالر با شـدت در 
کانـال 11 هـزار تومانی شـروع به ریزش 
کـرد؛ ایـن در حالی بـود که بسـیاری از 
نوسـان گیران ارزی انتظـار داشـتند این 
ارز پـس از برخـورد بـه کـف 11 هـزار و 

۹00 تومانـی، تغییر مسـیر بدهد. دالر دو 
هفتـه پیـش یـک بـار دیگـر نیـز از مرز 
12 هـزار تومانـی پاییـن رفتـه بـود، ولی 
بـا مقاومـت معامله گـران در محدوده 11 
هـزار و ۹00 تومانـی بـه کانـال 12 هـزار 
چهارشـنبه،  روز  بـود.  بازگشـته  تومـان 
قصـه بـازار بـا دفعه قبـل بسـیار تفاوت 
ارزی  شـاخص  روز  ایـن  در  داشـت. 
11 هـزار و  حـدود سـاعت ۳ بعدازظهـر 
۶00 تومـان قیمـت داشـت و سـاعت ۴ 
بعدازظهـر قیمـت 11 هـزار و ۴00 تومـان 
بـرای دالر بـه ثبـت رسـید. ایـن قیمـت 
۵۵0 تومـان کمتـر از قیمت بسـته شـده 
بـاری  آخریـن  دالر  بـود؛  سه شـنبه  روز 
کـه قیمتـی از ایـن کمتـر را تجربه کرده 
بـود، بـه تاریخ 10 شـهریور برمی گشـت؛ 

بیـش از 8۵ روز قبـل!
بـه گفتـه برخـی فعـاالن، فشـار فروش 
بـه انـدازه ای بـود کـه پس از سـاعت ۴ 
بعدازظهـر ارقامـی ماننـد 11 هـزار و ۳00 
تومـان نیـز بـرای دالر بـه ثبـت رسـید. 
برخـی از بازیگـران بـازار بـاور داشـتند، 

 11 محـدوده  زیـر  دالر  صورتـی کـه  در 
هـزار و ۶00 تومـان باقـی بمانـد، بـازار 
بـه سـوی کـف محکـم بعـدی کـه عـدد 
حرکـت  اسـت،  تومـان   700 و  هـزار   ۹
خواهـد کـرد. قبـل از آن البتـه بـازار بـا 
روسـت  بـه  رو  نیـز  دیگـری  کف هـای 
کـه از قـدرت کمتـری نسـبت بـه مرز ۹ 
هـزار و 700 تومانـی برخوردارنـد. اولین 
مـرز حمایتـی  دالر مرز 11 هـزار تومانی 
و  هـزار   10 نقطـه  آن  از  پـس  و  اسـت 
اسـت  دیگـری  حمایـت  تومـان،   ۵۵0
اشـاره  آن  بـه  فنـی  معامله گـران  کـه 
سـکه  دالر،  سـقوط  روز  در  کرده انـد. 
چندیـن کانـال  نیـز  آزادی  بهـار  تمـام 
چهارشـنبه  روز  کـرد.  ریـزش  قیمتـی 
۳ میلیـون  بعدازظهـر سـکه   ۴ سـاعت 
قیمـت خـورد کـه  تومـان  ۶۹0 هـزار  و 
1۶0 هـزار تومـان افـت نسـبت بـه روز 

مـی داد. نشـان  را  سه شـنبه 
اخیـر  روزهـای  در  فعـاالن،  گفتـه  بـه 
تقاضـا در بـازار به شـدت پاییـن آمده و 
همیـن موضوع موجب شـده کـه قیمت 

تـوان حرکـت بـه سـوی محدوده هـای 
باالتـر را نداشـته باشـد. همزمـان رونـد 
به خصـوص  دالر  و کاهشـی  کم نوسـان 
اخیـر موجـب شـده کـه  مـاه  یـک  در 
برخـی از معامله گـران نسـبت بـه رشـد 
بیشـتر قیمـت ناامیـد شـوند و بخشـی 
از ارزهـای خـود را در بـازار عرضـه کنند. 
بـه گفتـه یکـی از بازیگـران بـا تجربـه 
میـزان  سـفته بازان  پیش تـر  بـازار، 
تقاضـای احتیاطی را دسـت بـاال گرفته 
رشـد  انتظـار  آن  به واسـطه  و  بودنـد 
قیمـت بـه سـوی سـقف های پیشـین 
را داشـتند ولـی بـا تغییـر رونـد بـازار 
در  سـفته بازی،  تقاضـای  کاهـش  و 
بـه  صعـود  تـوان  دالر  حاضـر  حـال 
سـوی قیمت هـای بـاال را از خود نشـان 
نمی دهـد. همزمـان کاهـش نوسـان، با 
همـراه  از سـوی صرافی هـا  ارز  عرضـه 
کاهـش  بـه  موضـوع  همیـن  و  شـده 
اسـت.  قیمت هـا کمـک کـرده  بیشـتر 
بـه گفتـه برخـی افـراد عـادی، حـدود 
دو مـاه پیـش به راحتـی قـادر نبودنـد 
ناچـار  و  کننـد  دالر  تهیـه  بـه  اقـدام 
بودنـد بـرای تهیـه دالر بـه واسـطه گران 
مراجعـه کننـد. ولی در روزهـای اخیر از 
بیشـتر صرافی هـای خیابـان فردوسـی 
نیـاز  مـورد  دالر  می تواننـد  به راحتـی 
»دنیای اقتصـاد«  تهیـه کننـد.  را  خـود 
هفتـه  گزارش هـای  از  یکـی  در  نیـز 

کـه  بـود  کـرده  اشـاره  خـود  جـاری 
دالر،  فـروش  وجـود  بـا  صرافی هـا 
ندارنـد،  خریـد  بـرای  چندانـی  تمایـل 
از احتمـال افـت  امـری کـه سـیگنالی 

مـی داد. قیمـت  بیشـتر 
سیاسـت  نیـز  بازارسـاز  هفتـه گذشـته 
معقولـی را در بـازار پیـش گرفـت. بـه 
گفتـه یکـی از بازیگـران باتجربـه بـازار، 
بزرگ تریـن  از  یکـی  گذشـته،  هفتـه 
قیمتـی  همـواره  دولتـی  صرافی هـای 
را بـه عنـوان نـرخ فـروش اعـام کـرد 
کـه از بـازار یـا بیشـتر بـود یـا فاصلـه 
چندانـی بـا آن نداشـت. بـه گفته برخی 
قیمت گـذاری  نـوع  ایـن  کارشناسـان، 
نشـان می دهـد کـه بـازار بـدون فشـار 
بازارسـاز در مسـیر نزولـی قـرار گرفته و 
بازارسـاز تنهـا بـا مدیریـت خـود زمینـه 
را بـرای نـزول بـازار بـه وسـیله عوامـل 
در  اسـت.  کـرده  فراهـم  درونـی اش 
ایـن میـان، برخـی از خبرگزاری هـا نیز 
عنـوان کردنـد کـه بانک ها هفته گذشـته 
دالر را گران تـر از قیمـت بـازار خریداری 
بـاور  بـازار  از فعـاالن  می کردنـد. یکـی 
داشـت، ایـن موضـوع نشـان دهنده آن 
اسـت کـه بازارسـاز به دنبال افـت آرام و 
با پشـتوانه دالر اسـت و سـعی نمی کند 
بـا فشـار بیشـتر قیمـت را بـه میزانـی 
نزولـی کنـد کـه بـا حمـات سـفته بازانه 

مواجـه شـود.

ته
نک

ــدت در  ــا ش ــت دالر ب ــته قیم ــه گذش ــنبه هفت روز چهارش
کانــال 11 هــزار تومانــی شــروع بــه ریــزش کــرد؛ ایــن در 
ــار  ــان گیران ارزی انتظ ــیاری از نوس ــه بس ــود ک ــی ب حال
داشــتند ایــن ارز پــس از برخــورد بــه کــف 11 هــزار و 900 
تومانــی، تغییــر مســیر بدهــد. ایــن افــت کــه بــه عقیــده 
کارشناســان، غیــر دســتوری و تحــت  تاثیــر عرضــه و 
ــان  ــش پای ــد نویدبخ ــوده و می توان ــی ب ــای واقع تقاض
ــا ریــزش روز  ــورس نیــز ب التهــاب ارز باشــد. شــاخص ب
ــه  نظــر  ــه ب ــز برگشــت ک ــدای پایی ــه ســطح ابت گذشــته ب
می رســد هیجــان خریدهــای دســته جمعی را به طــور 
ــادی  ــگاه بنی ــددا از ن ــت و مج ــرده اس ــه ک ــل تخلی کام

ــود. ــراه ش ــا هم ــش تقاض ــا افزای ــد ب می توان

وضعیت شاخص 
کل بورس 

در هفته گذشته

ترین های بورس
در جریـان معامات هفته گذشـته سـایپا به عنـوان پرمعامله ترین 
نمـاد شـناخته شـد. بانک ملـت در این گروه سـوم شـد. این نماد 
بـا سـرمایه ای معـادل ۵0هزار میلیارد ریال، سـود هر سـهم خود را 

181 ریـال پیش بینی کرده اسـت.
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تعداد دفعهآخرین قیمتنام شرکت

۱۲۷۶۳۰۷۴۴سایپا

۱۲۴۰۲۶۱۱۹بانک تجارت

۲۳۹۱۱۸۹۴۱بانک ملت

۷۳۸۲۱۱۲۸۸پاالیش نفت اصفهان

۹۴۷۱۱۰۳۹پارس خودرو

۳۴۱۱۹۹۲۵۹پتروشیمی پارس

۷۰۷۸۹۲۰۱داده گستر عصر نوین

۴۱۶۹۹۱۰۵پتروشیمی شازند

۳۷۸۹۸۳۳۴مس ایران
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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خبر

ســال هاســت کــه بخشــی از آب رودخانــه زاینــده رود 
ــی  ــا حجم ــود ت ــال داده می ش ــزد انتق ــتان ی ــه اس ب
ــد.  ــن کن ــتان را تأمی ــن اس ــرب ای ــارف آب ش از مص
در ایــن مــدت بارهــا کشــاورزان و مــردم اســتان 
اصفهــان نســبت بــه ایــن انتقــال آب اعتــراض، 

تجمــع و شــکایت کرده انــد. 
ــای وزارت  ــزی کان آب و آبف ــر برنامه ری ــاون دفت مع
نیــرو می گویــد انتقــال آب بین حــوزه ای همیشــه 
تبعــات اجتماعــی دارد. در مــورد یــزد نیــز بهتــر بــود 
ــده رود  ــز زاین ــه آبخی ــال آب از حوض ــای انتق ــه ج ب
ــا براســاس  ــکان داشــت، حوضه ه ــه ام ــی ک ــا جای ت

ــدند. ــاز می ش ــن نی ــان تامی ــع آب داخلی ش مناب
ــار،  ــن ب ــت و پنجمی ــرای بیس ــته ب ــای گذش در روزه
خــط لولــه انتقــال آب یــزد در شــرق اصفهــان تخریــب 

شــد و ســاکنان یــزد بــا مشــکل آب مواجــه شــدند.
ــه  ــی ب ــدم دسترس ــزد و ع ــتان ی ــود آب در اس کمب
ــتان  ــن اس ــن آب ای ــرای تامی ــدار ب ــع پای ــک منب ی
همــواره مســئله قابــل توجهــی در ایــن اســتان بــوده 
کــه راه حــل اساســی بــرای آن در نظــر گرفتــه نشــده 
ــن اســتان از  ــاز در ای ــورد نی اســت. بخشــی از آب م
ــه  ــن می شــود ک ــال آب تامی ــه انتق ــق خــط لول طری
بــه دلیــل مشــکات ســاکنان بخــش شــرقی اســتان 
اصفهــان مــورد تعــرض قــرار می گیــرد و در مقاطعــی 
آب انتقالــی بــه یــزد قطــع می شــود. قطعــی آب 
ایــن ســال ها،  در  نامشــخص  زمانــی  فواصــل  در 
ــزون  ــتان را اف ــن اس ــا آب در ای ــط ب مشــکات مرتب

کــرده اســت.

بــا ادامه روند فعلی، مردم یزد مجبور به 
مهاجرت می شوند

ــالی های  ــه خشکس ــه ب ــا توج ــزد ب ــئله آب در ی مس

اخیــر در کشــور، روز بــه روز بغرنج تــر می شــود. 
ــل  ــان زاده، مدیرعام ــدی جوادی ــه محمدمه به طوری ک
شــورای  در  اخیــرا  یــزد  منطقــه ای  آب  شــرکت 
ــورد  ــوه در م ــتان ابرک ــع آب شهرس ــت از مناب حفاظ
ــه  ــرای مصــرف بهین ــی ب ــزوم اقدامات ــود آب و ل کمب
آب در بخــش کشــاورزی در اســتان گفتــه اســت: مــا 
ــر  ــا اگ ــتیم ام ــی نیس ــاورزان راض ــارت کش ــه خس ب
ــارت  ــل خس ــد، حداق ــه یاب ــرف ادام ــن روال مص ای

ــه  ــد ب ــه بای ــت ک ــن اس ــزد ای ــردم ی ــه م ــرای هم ب
ــد. ــرت کنن ــر مهاج ــای دیگ ــتان ه اس

جوامــع کنونــی  در  آبــی  بــی  پیامــد  مهمتریــن 
ــور  ــت؛ همان ط ــاط اس ــایر نق ــه س ــت ب ــوچ جمعی ک
ریزگردهــا  افزایــش  و  اقتصــادی  وضعیــت  کــه 
خوزســتانی ها را مجبــور بــه مهاجــرت کــرده، یــا فقــر 
اقلیمــی سیســتان و بلوچســتانی ها،  و مشــکات 
مهاجــرت را تشــدید کــرده اســت. خیلــی دور از ذهــن 
نیســت کــه ادامــه مشــکات آب در یــزد، برخــی 
ــد.  ــه مهاجــرت وادار کن مــردم ایــن اســتان را هــم ب

گــواه ایــن مســئله خالــی از ســکنه شــدن بخشــی از 
روســتاهای ایــن اســتان بــه دلیــل عــدم دسترســی 
بــه آب اســت. انتقال هــای بین حــوزه ای همیشــه 

تبعــات اجتماعــی دارد
ــزی کان  ــر برنامه ری ــاون دفت ــی مع ــه فهم هدایت ال
ــش  ــائل پی ــورد مس ــرو در م ــای وزارت نی آب و آبف
آمــده در مــورد پیامدهــای اجتماعــی انتقــال آب 
همیشــه  بین حــوزه ای  انتقال هــای  گویــد:  مــی 
تبعــات اجتماعــی دارد، یعنــی عــاوه بــر تبعــات 
ــی  ــات اجتماع ــی، تبع ــائل فن ــت محیطی و مس زیس
و سیاســی هــم دارد. بــه طــور طبیعــی قبــل از اینکــه 

ــال  ــد انتق ــوزه مقص ــه ح ــدا ب ــوزه مب ــک ح آب از ی
داده شــود، بایــد مســائل و مناقشــاتی کــه در آینــده 
ممکــن اســت پیــش آیــد، مــورد توجــه قــرار گیــرد و 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــرای آن راه حل ب
وی افــزود: طبیعــی اســت کــه بحــث آبرســانی 
آب  انتقــال  بعــد  و  زاینــده رود  بــه  آب  انتقــال  و 
زاینــده رود بــه یــزد در وضعیــت کم آبــی و خشکســالی 
ــن  ــل ای ــد. راه ح ــته باش ــی داش ــای اجتماع پیامده
ــا  ــت، حوضه ه ــکان داش ــه ام ــی ک ــا جای ــه ت ــود ک ب
بــر اســاس منابــع آب داخلی شــان تامیــن نیــاز 
ــال  ــاور، انتق ــه ای مج ــه از حوض ــه اینک ــدند، ن می ش

راهکار  پایان نزاع آبی یزد و اصفهان
معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو: باید حوضه ها بر اساس منابع آب داخلی شان تامین نیاز  شوند

علــی اصغــر سمســار يــزدی، کارشــناس و صاحــب نظــر حــوزه آب کشــور می گويــد: 
ــی  ــع آب ــت مناب ــه محدودي ــزد نتيج ــه ي ــال آب ب ــه انتق ــبت ب ــاورزان نس ــراض کش »اعت
ــک ســوم  ــه ي ــده رود ب ــن ورودی ســد زاين ــان و ميانگي ــی اســتان اصفه ــع آب اســت. مناب
ــت. ــا اس ــی و اعتراض ه ــم آب ــا ک ــش منش ــن کاه ــت. اي ــه اس ــش يافت ــل کاه ــال قب س

ــه  ــرف گرفت ــت مص ــل دارد؛ از مديري ــل راه ح ــن معض ــه اي ــده دارد ک ــزدی عقي ــار ي  سمس
تــا جبــران خســارت کشــاورزان اصفهانــی و ايجــاد معيشــت جايگزيــن بــرای آنهــا از ســوی 

دولــت.

ــوزه ای  ــای بین ح ــی: انتقال ه ــی فهم هدایت الله
ــالوه  ــی ع ــی دارد، یعن ــات اجتماع ــه تبع همیش
بــر تبعــات زیســت محیطی و مســائل فنــی، 
تبعــات اجتماعــی و سیاســی هــم دارد. بــه طــور 
طبیعــی قبــل از اینکــه آب از یــک حــوزه مبــدا بــه 
حــوزه مقصــد انتقــال داده شــود، بایــد مســائل و 
مناقشــاتی کــه در آینــده ممکــن اســت پیــش آید، 

مــورد توجــه قــرار گیــرد.

رنا
 ای

س:
عک

فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
شناســایی  از  همــدان  اســتان  روســتایی 
ــره انشــعاب غیرمجــاز در روســتاها  ۹۳1 فق
فقــره   ۹۳1 امســال   و گفــت:  داد  خبــر 
اســتان  روســتاها  در  غیرمجــاز  انشــعاب 
کــه  اســت  شــده  شناســایی  همــدان 
ــه  ــازل مســکونی ک ــه من ــون ب براســاس قان
خــارج از طــرح روســتاها احــداث شــده، بــه 
طــور موقــت انشــعاب آب داده می شــود. 
ســیدمصطفی هاشــمی، بــا بیــان اینکــه 
ــت روســتاهای اســتان  8۵ درصــد از جمعی
و  آب  شــرکت  خدمــات  پوشــش  تحــت 
فاضــاب روســتایی هســتند، افــزود: 7۶.۳ 
اســتان  روســتایی  جمعیــت  از  درصــد 
بهره منــد  آشــامیدنی  آب  از  همــدان  

هســتند. 
ــاز  ــورد نی ــه آب م ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
منابــع  از  اســتان  روســتایی  بخــش  در 
ســدها  از  و  می شــود  تأمیــن  زیرزمینــی 
بی بهــره  هســتند، تصریــح کــرد: تأمیــن 
آب شــرب روســتاها از چاه هــای عمیــق، 
دهانــه  دســتی،  مکانیکــی،  چاه هــای 
ــتند.  ــا هس ــمه ها و قنات ه ــا چش ــاد ی گش
هاشــمی بــا اشــاره بــه تراکنش هــای منابــع 
ــه ۶2  ــان اینک ــا بی ــن آب روســتایی، ب تأمی
رشــته قنــات، 22۹ چشــمه و 880 حلقــه 
چــاه عمیــق در تأمیــن آب شــرب روســتاها 
افــزود:  قــرار می گیــرد،  اســتفاده  مــورد 
آبفــار  شــرکت  برنامه ریزی هــا  از  یکــی 
جمــع آوری و تبدیــل انشــعاب غیرمجــاز بــه 

ــاز اســت.  انشــعاب مج
فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــان اینکــه  ــا بی روســتایی اســتان همــدان ب
رانــش  از  مــوردی  هیــچ  ســالجاری  در 
چاه هــای آب شــرب در روســتاها اســتان 
ایــن  کــرد:  اظهــار  نداشــته ایم،  همــدان 
ــق ۶0،  ــف در عم ــای مختل ــده در چاه ه پدی

می دهــد.  رخ  متــری   ۹0 70و 
را  چاه هــا  در  رانــش  پدیــده  علــت  وی 
لوله هــا  جــداره  بــه  ضربــه  یــا  حرکــت 
دانســت و بیــان کــرد: بیشــتر رانش هــا بــه 
علــت حرکــت یــا ضربــه بــه جــداره لوله هــا 
ــا  ــا کــج شــدن لوله ه ــی ی ــر گرفت ــر اث ــا ب ی
انجــام می شــود و در یــک نقطــه رانــش 

چــاه اتفــاق می افتــد. 

میه
روشنایی پل میانگذر دریاچه ارومیه تا پایان سال ارو

برقرار می شود
ــی  ــور عمران ــی ام ــت هماهنگ ــت معاون سرپرس
تامیــن  از  غربــی  آذربایجــان  اســتانداری 
ــا  ــه ت ــه ارومی ــذر دریاچ ــل میانگ ــنایی پ روش

ــرداد. ــال خب ــان س پای
پیمــان  آذربایجــان غربــی  ایســنا منطقــه  بــه گــزارش 
آرامــون در جنــع خبرنــگاران گفــت: بــا دســتور مقــام عالــی 
اســتان و پیگیــری هــای کــه انجــام شــد موضــوع مشــکل 
ــهید  ــور ش ــه و مح ــه ارومی ــذر دریاچ ــل میانگ ــنایی پ روش
ــل  ــداری و حم ــران اداره کل راه ــور مدی ــا حض ــری ب کانت
ــی  ــتان بررس ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــاده ای و ش ــل ج و نق
شــد کــه پــس از گزارشــات نواقصــات و مشــکات موجــود 
ــان  ــا پای ــد ت ــرر ش ــده مق ــام ش ــات انج ــن اقدام و آخری
ــل  ــا مح ــرق ت ــروی ب ــال نی ــط انتق ــرای خ ــا اج ــال ب امس
ــل  ــیر و پ ــنایی مس ــل روش ــس  در ورودی پ ــگاه پلی پاس

ــود.  ــرار ش ــه برق ــه ارومی ــذر دریاچ میانگ
ــن  ــت تامی ــاز جه ــورد نی ــال م ــط انتق ــزود: خ ــون اف آرام

ــرکت  ــط ش ــر توس ــم کیلومت ــول 22 و نی ــه ط ــنایی ب روش
ــا  ــه ت ــرق اســتان از خروجــی شــهر ارومی ــع نیــروی ب توزی

ــود. ــی ش ــی م ــس راه اجرای ــگاه پلی ــل پاس مح
وی ادامــه داد: بــرای تامیــن روشــنایی روی پــل میانگــذر 
یــک میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات اســتانی اختصــاص 
مــی یابــد و شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان نیــز 
نســبت بــه تهیــه و نصــب ترانــس و بهســازی خطــوط بــرق 

ــد. ــر روی پــل اقــدام مــی کن و برقــراری روشــنایی ب
ــتانداری  ــی اس ــور عمران ــی ام ــت هماهنگ ــت معاون سرپرس
بــرای  خاطرنشــان کــرد:  همچنیــن  غربــی  آذربایجــان 
ــی  ــری از خروج ــهید کانت ــراه  ش ــنایی بزرگ ــن روش تامی
ــارد  ــاص ۳0 میلی ــا اختص ــد ب ــرر ش ــز مق ــه نی ــهر ارومی ش
ریــال تمامــی عملیــات اجرایــی شــامل اجــرای شــبکه 
ــزات  ــب تجهی ــی و نص ــل کش ــرق و کاب ــع ب ــی توزی داخل
مــورد نیــاز توســط اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده 

ــد. ــام رس ــه اتم ــالجاری ب ــان س ــا پای ــتان ت ای اس

ــور  ــه ط ــد ب ــفر می کن ــود س ــخصی خ ــودروی ش ــا خ ــه ب ــردی ک ف
متوســط بیــش از پنــج برابــر فــردی کــه همــان مســیر را بــا اتوبــوس 
یــا قطــار طــی می کنــد، ســبب انتشــار گاز دی اکســید کربــن 

می شــود.
ــداد  ــش تع ــق افزای ــادی از طری ــعه اقتص ــنا، توس ــزاش ایس ــه گ ب
خودروهــای ســواری شــخصی منجــر بــه افزایــش آلودگــی هوا شــده 
اســت. افزایــش تعــداد خودروهــا و مصــرف بی رویــه ســوخت های 
فســیلی، انتشــار گازهــای گلخانــه ای را به طــور گســترده ای در 
ــارش  پــی داشــته کــه عامــل اصلــی گرمایــش زمیــن و افزایــش ب
باران هــای اســیدی و در نتیجــه آلودگــی آب، خــاک و هــوا اســت.
مــواردی چــون افزایــش ترافیــک، افزایــش زمــان ســفرها، افزایــش 
ــش  ــک، کاه ــر و صــدای ناشــی از ترافی ــوا، س ــی ه ــده آلودگ فزاین
ایمنــی راه هــا، آســیب دیــدن و تخریــب بناهــای تاریخــی، کاهــش 
ــتفاده از ســوخت های فســیلی و  ــش اس ــاز، افزای ــزان فضــای ب می
گــرم شــدن فزاینــده زمیــن، از جملــه مــواردی هســتند کــه ضــرورت 

ــد. ــال را نشــان می دهن ــل فع ــل و نق حم
یکــی از معیارهــای حفــظ محیــط زیســت در زمینــه حمــل و نقــل، 
ــا  ــود خانواده ه ــت دسترســی اســت. دسترســی ســبب می ش قابلی
ــهرهای  ــند. در ش ــودرو نباش ــد خ ــا چن ــک ی ــتن ی ــه داش ــر ب ناگزی
ــل عمومــی از  ــط زیســت، سیســتم های حمــل و نق دوســتدار محی
ــی توســعه یافتــه اســت،  ــه خوب ــوس و خطــوط متــرو ب قبیــل اتوب
مــردم به راحتــی امــکان اســتفاده از دوچرخــه و پیــاده روی را بــرای 
ــال  ــد،  مســیرهای حمــل و نقــل فع ــه مقصــد خــود دارن رســیدن ب

ــژه ای  ــیرهای وی ــرار دارد، مس ــردم ق ــترس م ــن در دس ــا و ایم زیب
بــرای حمــل و نقــل فعــال )پیــاده روی و دوچرخــه ســواری( در نظــر 
گرفتــه شــده، دولت هــا مقــررات ســختیگرانه ای را بــرای تــردد بــی 
هــدف یــا غیــر ضــروری خودروهــا در شــهر وضــع کرده انــد، اســتفاده 
از خودروهــای شــخصی پــر هزینــه اســت و محدودیت هــای ســرعت 

ــال می شــوند. ــت اعم ــه دق ب
ــل و  ــک شــهر، سیســتم حم ــودن ی ــد ب ــای کارآم ــی از ویژگی ه یک
نقــل آن اســت. ارتقــای نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی ســبب کاهش 
ــش  ــه کاه ــخصی و در نتیج ــای ش ــتفاده از خودروه ــه اس ــاز ب نی
ــظ  ــوا و ســر و صــدا و حف ــد آلودگــی ه آلودگی هــای محیطــی مانن
ــرخ رشــد مالکیــت خــودرو در  فضــای ســبز می شــود. بیشــترین ن

شــهرهای بــزرگ کشــورهای در حــال توســعه اســت.
بــر اســاس کتــاب ورزش و محیــط زیســت، هــر چــه میــزان گازهــای 
ــیب  ــد، آس ــر باش ــودرو کمت ــک خ ــوخت ی ــرف س ــی و مص خروج
ــای  ــن رو خودروه ــد. از ای ــت وارد می کن ــط زیس ــه محی ــری ب کمت

ــاال انتخــاب مناســبی اســت. ــا بهــره وری ســوخت ب کوچــک ب
اســتفاده از سیســتم الکترونیــک بــرای ارســال نامــه یــا قبض هــا و 
رســیدها بــه جــای سیســتم کاغــذی، عــاوه بــر کاهــش هزینه هــای 
خدماتــی و مصــرف کاغــذ، صرفــه جویــی قابــل توجهــی در هزینــه 
مالــی و وقــت را در پــی خواهــد داشــت و در کاســتن از میــزان تولیــد 
ــد  ــر خواه ــودرو موث ــر از خ ــتفاده کمت ــر اس ــن براث دی اکســید کرب
بــود. توســعه اینترنــت و افزایــش پهنــای بانــد و انجــام امــور اداری 
به صــورت الکترونیــک توســط شــبکه های اینترنــت و اینترانــت، 

ــای  ــر از فرصت ه ــتفاده بهت ــرای اس ــردم ب ــه م ــک ب ــر کم ــاوه ب ع
کاری و تحصیلــی، تعــداد رفــت و آمدهــای غیــر ضــروری مــردم را 

ــد. ــش می ده کاه
ــا  ــژه در اماکــن دولتــی ی ــه دوچرخــه ســواری بوی تشــویق مــردم ب
ــای شــخصی  ــا خودروه ــردد ب ــت ت ــق محدودی دانشــگاه ها )از طری
ــط  ــود محی ــظ و بهب ــر حف ــاوه ب ــد ع ــا( می توان ــن محیط ه در ای

ــال داشــته باشــد. ــه دنب ــردم را ب ــای ســامت م زیســت، ارتق
ــی،  ــل عموم ــل و نق ــای شــبکه حم ــزارش، ارتق ــن گ ــر اســاس ای ب

ــا  ــردد ب ــا، محدودســازی ت ــض خیابان ه گســترش، اصــاح و تعری
ــدوده  ــرح مح ــرای ط ــودرو، اج ــت خ ــازی مالکی ــودرو، محدودس خ
ترافیکــی، احــداث خیابان هــای یــک طرفــه، اولویــت دهــی مســیرها 
ــه  ــی، پرداخــت یاران ــل عموم ــل و نق ــا و وســایل حم ــه اتوبوس ه ب
ــا وســایل نقلیــه عمومــی، بهبــود شــرایط  و کاهــش هزینــه تــردد ب
دسترســی بــه وســایل نقلیــه عمومــی، به کارگیــری چراغ هــای 
راهنمــای هوشــمند از جملــه راهکارهــای کاهــش اســتفاده از خــودرو 

و ارتقــای حمــل و نقــل فعــال اســت.

جغرافیــای مازنــدران نســبت نزدیکــی بــا دریــای خــزر دارد و ایــن را 
مــی تــوان بــا حرکــت در طــول مســیر حــدود ۳۵0 کیلومتــری از مرز 
گیــان تــا گلســتان مشــاهده کــرد، مســیری کــه در آن کــوه و جنگل 
از ســاحل دریــا فاصلــه مــی گیــرد تــا جلگــه قــد کشــیده و زیبایــی 

هایــش بیشــتر جلــوه گــری کند.
ــای حــد فاصــل  ــدی ه ــا، پســتی و بلن ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ ب
ســاحل و سلســله جبــال البــرز در ایــن مســیر در هــر فصــل زیبایــی 
هــای خــاص خــود را بــروز مــی دهــد تــا رهگــذران اعــم از بومــی و 

تاثیر سفر با خودروهای شخصی 

بر افزایش آلودگی هوا
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اراضی

الحاق بیش از پنج هزار از اراضی ملی اردبیل

سامانه معاینه فنی راهداری به سیمفا متصل شد

جهــاد  ســازمان  رئیــس 
ــل  ــتان اردبی ــاورزی اس کش
اردبیــل گفــت: تاکنــون پنــج 
هــزارو 707 هکتــار از اراضــی 
ــیر  ــق و درمس ــاورزی ملح ــش .کش ــه بخ ــی ب مل
تولیــد انــواع محصــوالت زراعــی قــرار گرفتــه اســت 
ــروه  ــاد در کار گ ــل نیکش ــنا، خلی ــزارش ایس ــه گ ب
رفــع تداخــات مرکــزی و کمیســیون رفــع تداخــات 

اســتانهای آذربایجــان
ــتان و  ــل، کردس ــرقی، اردبی ــان ش ــی، آذربایج  غرب
زنجــان اظهــار کــرد: از ایــن میــزان چهــار هــزار و۵۳1 
ــی  ــه عملکــرد دســتگاه های اجرای ــوط ب ــار مرب هکت

اســتان در ســال جــاری اســت .
ــه اینکــه در 10 شهرســتان اســتان  ــا اشــاره ب  وی ب
تاکنــون هشــت جلســه رفــع تداخــل اراضــی 
ــا  ــده و ب ــزار ش ــی برگ ــع طبیع ــا مناب ــاورزی ب کش
ــده  ــد ش ــرار داد منعق ــاور ق ــرکت مش ــداد 11 ش تع
اســت، خاطرنشــان کــرد: ایــن شــرکت ها 2۴۵ هــزار 

هکتــار از اراضــی اســتان را تحــت پوشــش قــرار داده 
و تاکنــون موفــق شــده انــد بــه مســاحت ۴۵ هــزار 
و ۵۹۵ هکتــار رفــع تداخــل انجــام و مقدمــات الزم 
ــی و  ــه نقشــه کاداســتر، جانمای را در خصــوص تهی
ــد.  ــه ای انجــام دهن ــت در سیســتم هــای رایان ثب

آبــاد  بــه گفتــه نیکشــاد درشهرســتان پــارس 
ــار از اراضــی کاداســتر و  ــرای ۳7 هــزار و ۵00 هکت ب
جانمایــی شــده، قــرار داد تهیــه نقشــه کاداســتر در 
ســطح ۵0 هــزار هکتــار بــرای هــر یــک ازشهرســتان 
ــه  ــورت گرفت ــز ص ــل نی ــوار و اردبی ــه س ــای بیل ه
کــه پیشــرفت فیزیکــی آن دربیلــه ســوار20 درصــد 
ــای  ــت. همکاری ه ــوده اس ــد ب ــل ۶ درص و در اردبی
تنگاتنگــی بیــن منابــع طبیعــی وآبخیــز داری، ثبــت 
اســناد و امــاک و اداره کل امــور اقتصــادی و دارایــی 
ــا ســازمان جهــاد کشــاورزی در خصــوص  اســتان ب
ــرکت  ــا ش ــان ب ــت مغ ــات عشایردش ــع اختاف رف
هــای کشــت و صنعــت نیــز صــورت گرفتــه اســت

و  حمــل  دفتــر  مدیــرکل 
نقــل ســازمان شــهرداری ها 
از  دهیاری هــای کشــور  و 
معاینــه  ســامانه  اتصــال 
فنــی ســازمان راهــداری بــه ســیمفا خبــر داد 
کل  از  راهــداری  هنــوز  متاســفانه  گفــت:  و 
ــد و بخشــی از  ــتفاده نمی کن ــامانه اس ــت س ظرفی
ــادر  ــامانه ص ــن س ــارج از ای ــی خ ــای فن معاینه ه

. د می شــو
بــه گــزارش ایســنا، مرضیــه حصــاری در ســی 
کاهــش  ملــی  کارگــروه  جلســه  دومیــن  و 
آلودگــی هــوا کــه در ســازمان محیــط زیســت 
برگــزار شــد در مــورد اتصــال ســامانه معاینــه 
فنــی ســازمان راهــداری بــه ســامانه یکپارچــه 
معاینــه فنی)ســیمفا(، اظهــار کــرد: طــی یــک 
معاینــه  ســامانه  اتصــال  بحــث  مــاه گذشــته 
ــت  ــا جدی ــیمفا ب ــه س ــداری ب ــازمان راه ــی س فن
ــن  ــی بی ــکاری خوب ــاره هم ــن ب ــری و در ای پیگی
راهــداری  ســازمان  و  شــهرداری ها  ســازمان 

ــن  ــال ای ــته اتص ــه گذش ــت هفت ــرار و در نهای برق
دو ســامانه انجــام شــد.

دســتکاری  امــکان  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اطاعــات رد و بــدل شــده بیــن راهــداری و ســیمفا 
وجــود دارد، گفــت: ســیمفا بــرای خودروهــای 
ــانی  ــت انس ــف دخال ــای مختل ــا روش ه ــبک ب س
را بــه حداقــل رســانده اســت و در خودروهــای 
ــرد. ــرا ک ــن کار را اج ــوان همی ــز می ت ــنگین نی س
ــازمان  ــی س ــل عموم ــل و نق ــر حم ــرکل دفت مدی
فــاز  اجــرای  دلیــل  بــه  افــزود:  شــهرداری ها 
جریمــه  از  جلوگیــری  و  کاهــش  طــرح  دوم 
اشــتباه، اتصــال ســامانه راهــداری بــه ســیمفا 
ــازمان  ــر س ــال حاض ــفانه در ح ــاق افتاد.متاس اتف
ــای موجــود اســتفاده  ــه ظرفیت ه ــداری از هم راه
معاینــه  یعنــی  پلیــس  از  اســتعام  نمی کنــد. 
فنــی کــه صــادر می شــود روی ســامانه قــرار 
نمی گیــرد و بخشــی از معاینــه فنــی خــارج از 

می شــود. صــادر  ســامانه 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سراوان گفت: با توجه به خشكسالي هاي مداوم و ضرورت مرمت 
و بازسازي قنوات در سال جاري 32 رشته قنات با مشاركت بهره برداران با اعتبار 21 ميليارد و 
8۶۴ ميليون لاير از محل اعتبارات استانی و ملی در حال انجام است 

گزرش
خبرنگار / پیام ما

امسال رانش 
چاه آب نداشتیم

جی
»کجی« نهبندان؛ تشنه مدیریت زیست محیطیک

ــی  ــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان جنوب مدی
ــات وحــش و  ــاه گاه حی ــح پن گفــت: مدیریــت صحی
ــا اســتفاده از کنتــرل  ــدان ب ــاالب کجــی نمکــزار نهبن ت
ــع  ــوزش جوام ــاالب، آم ــه ت ــن حقآب ــرای دام، تعیی چ
ــه ســوی مشــاغلی کــه  ــی در راســتای هدایــت ب محل
کمتریــن آســیب را بــه طبیعــت بزنــد، بــه حفاظــت ایــن تاالب 
و جلوگیــری از بحران هــای متاثــر از خشــک شــدن ایــن تــاالب کمــک 

شــایانی خواهــد کــرد.
ــروه  ــه کارگ ــن جلس ــری، در دومی ــن اکب ــنا ، حس ــزارش ایس ــه گ  ب
تخصصــی مخاطــرات زیســت محیطی اســتان در ســال جــاری، اظهار 
کــرد: کارگــروه مخاطــرات زیســت محیطــی ذیــل شــورای هماهنگــی 

ــزار می شــود. ــت بحــران در اســتان برگ مدیری
ــی، اســتانی در حــال توســعه اســت و در  وی افــزود: خراســان جنوب
صــورت رعایــت نکــردن الزامــات، قوانیــن و مقــررات زیســت محیطــی 
در مســیر توســعه، ایــن اســتان می توانــد در آینــده ای نــه چنــدان دور 

دچــار مشــکات زیســت محیطــی شــود.
رئیــس کارگــروه مخاطــرات زیســت محیطــی خراســان جنوبــی گفت: 
ایــن کارگــروه بــا توجــه بــه حساســیت های موجــود پیرامــون زیســت 

بــوم تــاالب کجــی نمکــزار نهبنــدان و بــه منظــور پیشــگیری از آســیب 
بیشــتر این اکوسیســتم ارزشــمند تشــکیل شــد.

اکبــری ارائــه راهــکار و پیشــنهاد از ســوی دســتگاه های عضــو در ایــن 
کارگــروه در خصــوص تــاالب کجــی نمکــزار نهبنــدان را هــدف اصلــی 
ــات  ــاه گاه حی ــه داد: پن ــرد و ادام ــوان ک ــروه عن ــن کارگ ــکیل ای تش
ــم  ــای مه ــی از کانون ه ــدان یک ــزار نهبن ــاالب کجــی نمک وحــش و ت
فرســایش بــادی در اســتان اســت.مدیریت صحیــح پنــاه گاه حیــات 
وحــش و تــاالب کجــی نمکــزار نهبنــدان بــا اســتفاده از کنتــرل چــرای 
ــتای  ــی در راس ــع محل ــوزش جوام ــاالب، آم ــه ت ــن حقآب دام، تعیی
هدایــت بــه ســوی مشــاغلی کــه کمتریــن آســیب را بــه طبیعــت بزند، 
بــه حفاظــت ایــن تــاالب و جلوگیــری از بحران هــای متاثــر از خشــک 

شــدن ایــن تــاالب کمــک شــایانی خواهــد کــرد.
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان جنوبــی بــا اشــاره 
ــه دام،  ــی روی ــل چــرای ب ــاالب از قبی ــال حاضــر ت ــه مشــکات ح ب
تخریــب پوشــش گیاهــی، حفــر چاه هــای متعــدد، افــت ســفره آب 
زیرزمینــی، شــکار غیــر مجــاز و درگیــر شــدن آن بــا پدیــده گــرد و غبار 
در ســال های اخیــر، خواســتار اجــرای مدیریــت زیســت بومــی ایــن 

ــا رویکــرد فراگیــر و در مقیــاس  حوضــه ای شــد. تــاالب ب

نی
ه ف

این
مع

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران 
ــر  ــران و تذک ــی ته ــه فن ــز معاین ــی ۹ مرک از بازرس
ــر داد و در مــورد  ــه خب ــن زمین ــه ســه مرکــز در ای ب
ــروه اســتانی کاهــش  ــه کارگ ــارات ب ــض اختی تفوی
آلودگــی هــوا، گفــت: بــا اینکــه در آســتانه وارونگــی 
دمــا و شــرایط اضطــرار شــاخص آلودگــی هــوا هســتیم. 
هنــوز تفویــض اختیــار بــه کارگــروه اســتانی کاهــش آلودگــی هــوا 
صــورت نگرفتــه تــا در مواقــع اضطــرار ایــن کارگــروه بتوانــد بــرای 

ــد. ــری کن ــا تصمیم گی ــال محدودیت ه اعم
بــه گــزارش ایســنا، کیومــرث کانتــری در ســی و دومیــن جلســه 
ــد  ــی کاهــش آلودگــی هــوا در مــورد آئین نامــه جدی کارگــروه مل
معاینــه فنــی اظهــار کــرد: در قانــون هــوای پــاک هیــچ اشــاره ای 
بــه ضــرورت تدویــن آئین نامــه جدیــد معاینــه فنــی نشــده اســت 
ــزار نظارتــی جدیــد تعریــف  ــا ایــن وجــود می خواهیــم یــک اب ب
ــه  ــزار نظارتــی ب کنیــم. البتــه بایــد حواســمان باشــد کــه ایــن اب

شــکلی طراحــی شــود کــه بــا قانــون در تعــارض نباشــد.
وی ادامــه داد: اگــر قــرار باشــد در آئین نامــه جدیــد معاینــه فنــی 
دســت ســازمان محیــط زیســت بســته شــود؛ ابــزار نظارتــی از مــا 
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ــال  ــد انتق ــوزه مقص ــه ح ــدا ب ــوزه مب ــک ح آب از ی
داده شــود، بایــد مســائل و مناقشــاتی کــه در آینــده 
ممکــن اســت پیــش آیــد، مــورد توجــه قــرار گیــرد و 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــرای آن راه حل ب
وی افــزود: طبیعــی اســت کــه بحــث آبرســانی 
آب  انتقــال  بعــد  و  زاینــده رود  بــه  آب  انتقــال  و 
زاینــده رود بــه یــزد در وضعیــت کم آبــی و خشکســالی 
ــن  ــل ای ــد. راه ح ــته باش ــی داش ــای اجتماع پیامده
ــا  ــت، حوضه ه ــکان داش ــه ام ــی ک ــا جای ــه ت ــود ک ب
بــر اســاس منابــع آب داخلی شــان تامیــن نیــاز 
ــال  ــاور، انتق ــه ای مج ــه از حوض ــه اینک ــدند، ن می ش

بین حوضــه ای انجــام شــود.
ایــن کارشــناس مســائل آب در مــورد عامــل بوجــود 
ــتقرار  ــل اس ــه دلی ــت: ب ــت گف ــن وضعی ــده ای آورن
ــه صــورت  جمعیــت و فعالیت هــای اقتصــادی کــه ب
آمایــش  طــرح  و  راه  نقشــه  بــدون  ناهمگــون، 
آب  مناطــق  بعضــی  گرفتــه،  صــورت  ســرزمین 
ــا  ــت بیشــتری در آنج ــد، جمعی ــاز دارن بیشــتری نی
ــی  ــه جای ــع ب ــی صنای ــی بعض ــدند، حت ــتقر ش مس
رفتــه کــه آب کمتــری در دســترس داریــم، در ایــن 
حالــت انتقال هایــی در گذشــته صــورت گرفتــه و 
بایــد ســعی کنیــم ایــن انتقال  هــا را تــا حــد امــکان 

ــم.  ــش دهی کاه

راهی جز ســازگار شدن با کم آبی نداریم
ــئله آب  ــع مس ــرای رف ــدار ب ــل پای ــورد راه ح وی در م
یــزد گفــت: االن بحــث ایــن اســت کــه یــزد چگونــه بــه 
صــورت مســتقل می توانــد از آب اســتفاده کنــد. شــاید 
ــان و  ــزد از اصفه ــر ی ــال حاض ــه در ح ــهمی ک ــر س اگ
بــا انتقــال آب از سرشــاخه های کارون می گیــرد را 
ــن  ــا ای ــروز ب ــرد، ام ــه صــورت مجــزا دریافــت می ک ب

چالش هــا و معضل هــا مواجــه نبودیــم.
ــزد  ــرت از ی ــش مهاج ــال افزای ــاره احتم ــی درب فهم
ــا  ــق م ــی از مناط ــت: برخ ــئله آب گف ــل مس ــه دلی ب

ــران  ــزی ای ــات مرک ــژه جنوب شــرقی کشــور و ف بوی
بــا پدیــده خشــکی و کم آبــی روبــرو هســتند و راهــی 
جــز ســازگار شــدن بــا کم آبــی نداریــم. طبیعــی 
ــای  ــا پدیده ه ــی ب ــژه وقت ــه مســئله آب بوی اســت ک
ــای  ــا و بای ــش دم ــا، افزای ــل ریزگرده ــری مث دیگ
ــد مهاجــرت افزایــش  طبیعــی تشــدید می شــود، رون

بــد.  می یا
وی افــزود: مثــا در جنوب شــرقی کشــور، سیســتان 
کــه  نامســاعدی  شــرایط  به دلیــل  بلوچســتان  و 
ــتان از  ــن اس ــر باالتری ــال حاض ــده، در ح ــش آم پی
ــیار  ــده ای بس ــن پدی ــت. ای ــتی اس ــر مهاجرفرس نظ
ــرزی و  ــن اســت مناطــق م ــاک اســت و ممک خطرن
ــی  ــت خال ــران از جمعی ــزی ای ــات مرک ــن ف همچنی
ــد، مــردم  ــدا کن ــن وضعیــت ادامــه پی شــود. اگــر ای
ــه مناطــق  ــد ب ــی ناچارن ــات و زندگ ــظ حی ــرای حف ب
بهتــر و مناســب تری از نظــر دسترســی بــه آب و 

ــد. ــرت کن ــات مهاج ــایر خدم س
دفتــر  معــاون  می نویســد  ایرنــا  کــه  آنطــور 
برنامه ریــزی کان آب و آبفــا دربــاره اهمیــت آب 
ــاس  ــه آب اس ــد ک ــت: می دانی ــردم گف ــی م در زندگ
ــه  ــل اینک ــه دلی ــزد ب ــت. در ی ــدن اس ــات و تم حی
تمــدن مســتقر در فــات مرکــزی ایــران، تمــدن 
کاریــزی و بســیار ســازگار بــا کم آبــی اســت، در طــی 
قــرون و اعصــار مختلــف بــا وجــود خشکســالی های 
ــازگار  ــرایط س ــم و ش ــا اقلی ــردم ب ــدید م ــی ش خیل
ــن  ــد و ای ــترش دهن ــود را گس ــدن خ ــا تم ــدند ت ش
ــر حــال در  ــه ه ــزد اســت. ب ــرای ی ــی ب ــاز مثبت امتی
ــی  ــر جای ــه در ه ــی اســت ک شــرایط دشــوارتر طبیع
دسترســی بــه آب ســخت شــود، مهاجــرت هــم 

می شــود. انجــام 
منابــع مصرف کننــده  مهمتریــن  مــورد  در  فهمــی 
آب در یــزد گفــت: هــر ســه عامــل مصــرف شــهری، 
ــتند.  ــر هس ــزد موث ــر در ی ــع آب ب ــاورزی و صنای کش
در مناطقــی مثــل یــزد بایــد سیاســت آمایشــی 
مشــخصی داشــته باشــیم. در برخــی از مناطــق، 
ــود.  ــام ش ــی انج ــکل فعل ــه ش ــد ب ــاورزی نبای کش
یعنــی در مناطــق کــم آب مثــل یــزد بایــد کشــاورزی 
و  بســته  محیط هــای  در  کشــت  ســمت  بــه  را 
بســیار  آب  داد کــه  گلخانه هــای صنعتــی ســوق 
ــد  ــروز مصــرف می کنن ــم ام ــد یک ده ــری در ح کمت
و بــه انــدازه 30 برابــر ارزش افــزوده و اشــتغال 
ــد. ایــن راه حــل بایــد در ایــن مناطــق  ایجــاد می کنن

ــود. ــری ش ــدی پیگی ــورت ج ــه ص ب

برخی از مناطق ما 
بویژه جنوب شرقی 

کشور و فالت مرکزی 
ایران با پدیده 

خشکی و کم آبی 
روبرو هستند و راهی 

جز سازگار شدن 
با کم آبی نداریم. 
طبیعی است که 
مسئله آب بویژه 

وقتی با پدیده های 
دیگری مثل 

ریزگردها، افزایش 
دما و بالیای طبیعی 

تشدید می شود، 
روند مهاجرت 

افزایش می یابد.

راهکار  پایان نزاع آبی یزد و اصفهان
معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو: باید حوضه ها بر اساس منابع آب داخلی شان تامین نیاز  شوند

جغرافیــای مازنــدران نســبت نزدیکــی بــا دریــای خــزر دارد و ایــن را 
مــی تــوان بــا حرکــت در طــول مســیر حــدود ۳۵0 کیلومتــری از مرز 
گیــان تــا گلســتان مشــاهده کــرد، مســیری کــه در آن کــوه و جنگل 
از ســاحل دریــا فاصلــه مــی گیــرد تــا جلگــه قــد کشــیده و زیبایــی 

هایــش بیشــتر جلــوه گــری کند.
ــای حــد فاصــل  ــدی ه ــا، پســتی و بلن ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ ب
ســاحل و سلســله جبــال البــرز در ایــن مســیر در هــر فصــل زیبایــی 
هــای خــاص خــود را بــروز مــی دهــد تــا رهگــذران اعــم از بومــی و 

گردشــگر غــرق در لــذت چشــم اندازهــای زیبــای منطقــه رنج ســفر 
و گــذر را حــس نکــرده بــه مقصــد برســند.

امــا ایــن تصویــر رویایــی دیرزمانــی اســت کــه گویــی در برخــورد بــا 
جرقــه هــای بــی مباالتــی زخــم بــر مــی دارد؛ از زخــم جنگل تراشــی 
و ویاســازی گرفتــه تــا زخــم برداشــت معــادن کوهــی کــه در پی آن 
کــوه محــو مــی شــود ولــی زخــم آن بــاز مــی مانــد تــا بــا ریختــن 
زبالــه و پســماند بــه عفونــت کشــیده شــده و تــن نحیــف طبیعــت 

را رنجورتــر کنــد.

زخــم ناســور برداشــت معــادن کوهــی را ایــن روزهــا بیشــتر از همــه 
در شــرق مازنــدران حدفاصــل شهرســتان نــکا تــا بهشــهر بویــژه در 
باالدســت منطقــه تاریخــی › گوهرتپــه › مــی تــوان دیــد؛ جایــی کــه 
چندیــن کــوه طــی دو دهــه گذشــته ناپدیــد شــدند و هــم اکنــون 
طمــع شــبانه روزی بــرای ناپدیدکــردن چنــد کــوه دیگــر در جریــان 

اســت.
البتــه ایــن نابســامانی تنهــا محــدود بــه ظاهــر ایــن منطقــه نمــی 
شــود، بلکــه بــا از بیــن رفتــن پوشــش گیاهــی و جنگلــی، بــه خطــر 
ــد آب  ــب چشــمه ســارها و تهدی ــوری ، تخری ــادن زندگــی جان افت
ــی  ــی صوت ــاد آلودگ ــن ایج ــی و همچنی ــی و گیاه ــای زیرزمین ه

اکوسیســتم منطقــه را هــم در معــرض تهدیــد قــرار داده اســت.
بایــد بــه ایــن مشــکات گــرد و غبــار ناشــی از انفجارهــای متعــدد و 
برداشــت مصالــح، حمــل غیــر اســتاندارد شــن و ماســه بــا کامیــون 
ــطح  ــه س ــواد ب ــن م ــدن ای ــرریز ش ــتانداردتر و س ــر اس ــای غی ه
ــع و  ــب مرات ــفالت، تخری ــن آس ــن رفت ــا و از بی ــان و معابره خیاب
مــزارع و ســخت کــردن شــرایط زیســت بــرای ســاکنان منطقــه را 

هــم اضافــه کــرد.

 تغییر اقلیم و اکوسیستم 
کارشناســان معتقدنــد واگــذاری معــادن از طریــق پیــش  مطالعــه 
علمــی و دقیــق، رعایــت اســتانداردها و دریافت اســتعام از ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت بســیاری از نارســایی های موجــود را از بین 
مــی بــرد و مــی تــوان بــا آینــده نگــری و حرکــت در مســیر قانــون از 

برداشــت هــای بــی رویــه و بــروز مشــکات جلوگیــری کــرد.

ــا  ــگار ایرن ــه خبرن ــاره ب ــن ب یــک کارشــناس محیــط زیســت در ای
گفــت: تبعــات برداشــت بی رویــه از محیــط زیســت و منابــع طبیعی 
ــاد اســت، چــون  ــه بســیار زی ــن منطق ــادن کوهــی در ای ــژه مع بوی
شــاهدیم کوههــا و صخــره هــا بــه راحتــی عقب نشــینی مــی کنند و 
گونــه هــای بومــی گیاهــی و رســتنی هــا از بیــن مــی رونــد و موجب 

تغییــرات اقلیــم مــی شــوند.
ــب  ــا تخری ــا ب ــت ه ــه برداش ــزود: اینگون ــاورزیان اف ــدی کش مه
زیســتگاه و ایجــاد انــواع آلودگــی حیــات وحــش منطقــه را از بیــن 
ــدگان و  ــادر پرن ــه هــای ن ــژه ایــن کــه برخــی از گون ــد بوی مــی برن
خزنــدگان در صخــره هــای کوههایــی کــه هــر از چندگاهــی ناپدیــد 

ــد. ــه گزینــی دارن مــی شــوند، الن
وی توضیــح داد: یکــی از مشــکاتی کــه در رابطــه با برداشــت معادن 
کوهــی در ایــن منطقــه وجــود دارد ایــن اســت کــه بــا از بیــن رفتــن 
کوههــا، چالــه هــای عمیقــی جــای آنهــا را مــی گیــرد و ایــن فضاهــا 
بــه حــال خــود رهــا شــده و تبدیــل بــه محــل تخلیه انــواع پســماند 

هــا مــی شــود.
ایــن کارشــناس محیــط زیســت گفــت: بدتــر از همــه ایــن کــه ایــن 
ــل شــدند محــل  ــه تبدی ــوی زبال ــه محــل دپ ــی ب ــا وقت ــکان ه م
فعالیــت افــرادی مــی شــود که بــه دنبــال جمــع آوری پســماندهای 
قابــل بازیافــت هســتند و مشــاهده شــده کــه مثــا بــرای ایــن کــه 
بــه ســیم هــای داخل الســتیک هــای فرســوده خــودرو دســت پیدا 
ــه آتــش مــی کشــند و آلودگــی  ــن محــل ب ــا را در همی ــد، آنه کنن

مضاعفــی ایجــاد مــی کننــد.

زخم ناسور معادن کوهی بر پیکر طبیعت 
شرق مازندران

کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای از اهــداف اصلــی نشســت آب و 
ــه کاهــش  ــد ب ــران متعه ــود، نشســتی کــه در آن ای هــوای پاریــس ب
انتشــار تــا چهــار درصــد شــد و بــه گفتــه برخــی کارشناســان، عمــل بــه 
ایــن تعهــد مــی توانــد بــدون هزینــه انجــام شود.اســتفاده بــی رویــه از 
ســوخت هــای فســیلی موجــب شــده تــا زمیــن بــه ســمت گرم شــدن 
پیــش رود، ایــن رویــه کارشناســان را بــر آن داشــت کــه زنــگ هشــدار 
ایــن گرمایــش لجــام گســیخته را بــه صــدا درآورنــد زیــرا تحقیقــات 
ــن  نشــان مــی دهــد گــرم شــدن بیشــتر از دو درجــه ای هــوای زمی
ــای  ــش ه ــا چال ــی بشــر را ب ــی زندگ ــور کل ــه ط ــط زیســت و ب محی

بزرگــی مواجــه مــی کنــد.
ــم  ــس گرده ــان ســال 201۵ در پاری ــن اســاس 1۹۴ کشــور جه ــر ای ب
آمدنــد و متفــق القــول بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه اجــازه گــرم شــدن 
زمیــن بــه میــزان بیشــتر از دو درجــه ســانتیگراد در قیــاس بــا پیــش 
از دوره صنعتــی شــدن را ندهنــد، امــا بعــد از آن یــک ســری تحقیقــات 
تکمیلــی تــر نشــان داد کــه نبایــد اجــازه داد زمیــن بیــش از 1.۵ درجــه 
گرمتــر شــود کــه در غیــر اینصــورت زندگــی بــا چالــش هــای بیشــتری 
مواجــه خواهــد شــد.با امضــای ایــن تفاهــم نامــه کشــورهای مختلــف 
پذیرفتنــد کــه انتشــار گازهــای گلخانــه ای خــود را در مــدت 10 ســال ) 
2020 تــا 20۳0( کاهــش دهنــد و ایــران نیــز پذیرفــت ۴ درصــد بــدون 
ــه برداشــته شــدن تحریــم هــا انتشــار  شــرط و 8 درصــد مشــروط ب
ــهم  ــان، س ــن می ــد. در ای ــش ده ــود را کاه ــه ای خ ــای گلخان گازه
افغانســتان 1۳ درصــد، الجزایــر 7 درصــد، اندونزی 2۹ درصد، پاکســتان 
20 درصــد، تاجیکســتان ۶۵ درصــد، ژاپــن 2۶ درصــد و کــره ۳7 درصــد 
اســت. ایــن تفاهــم نامــه ســال ۹۵ در مجلــس شــورای اســامی بــه 
تصویــب رســید و بــرای تصویــب نهایــی به شــورای نگهبان ارســال شــد 
امــا هنــوز در شــورای نگهبــان تصویــب نشــده اســت، ناصــر مقدســی که 
تــا چنــدی پیــش رئیــس امــور بین الملــل و کنوانســیون های ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت بــود در نشســتی بــا موضوع نشســت پاریس 
دربــاره ایــن تاخیــر گفتــه بــود کــه بــرای الحــاق ایــران بــه توافقنامــه 
پاریــس تاکنــون نامــه هــای زیــادی بــه مســئوالن نوشــتیم و تبعــات 

عــدم پیوســتن ایــران را بــه آنهــا متذکــر شــدیم.

اجرای تعهدات توافقنامه 
پاریس هزینه بر نیست

خبر فرایند عقیم بارورسازی
 ابرها در ایران

20 ســال از آغــاز فراینــد بارورســازی ابرهــا در ایــران 
ــانه  ــی و افس ــی آن را غیرعمل ــا برخ ــذرد ام ــی گ م
مدافــع  را  دیگــر خــود  بعضــی  و  مــی خواننــد 
ــران را در  ــای ای ــه ابره ــای دوگان ــن رویکرده ــد و ای ــی دانن ــخت آن م سرس
ــات و  ــی تحقیق ــز مل ــس مرک ــت. ریی ــته اس ــم گذاش ــته عقی ــه گذش دو ده
ــد  ــا ب ــوب ی ــان خ ــی پای ــث ب ــت: بح ــد اس ــا معتق ــاروری ابره ــات ب مطالع
بــودن روش بارورســازی ابرهــا باعــث شــده کــه ایــن روش بــه طــور جــدی و 
ــر  ــرد و ه ــرار نگی ــر ق ــی در ســالیان گذشــته در دســتور کار مســئوالن ام واقع

ــود. ــه ش ــار مواج ــن اعتب ــراری تامی ــکل تک ــا مش ــاله ب س

به داد بیشه زارهای آبرفتی 
حاشیه شهر بجنورد برسیم

اداره کل حفاظــت  اداره محیــط طبیعــی  رئیــس 
محیــط زیســت خراسان شــمالی تاکیــد کــرد: بــه داد 
بیشــه زارهــای آبرفتــی حاشــیه شــهر بجنورد برســیم.
اســکندر گردمــردی گفــت: در اطــراف شــهر بجنــورد بیشــه زارهایــی وجــود دارنــد 
کــه در معــرض خطــر عواملــی انســانی قــرار دارنــد کــه از بیــن رفتــن آن هــا تهدید 
بزرگــی بــرای شــهروندان ایــن شــهر خواهــد بــود. وی بــه بیشــه زارهــای موجــود 
ــرد: متاســفانه مشــاهده  ــار ک ــاره و اظه ــه و قشــاق اش ــن روســتاهای آق تپ بی
شــده اســت کــه توســط افــراد ســودجو اراضــی تاالبــی حاشــیه رودخانــه در حــال 
زه کشــی و تغییــر کاربــری اســت و آب موجــود در تــاالب واقــع در ایــن منطقــه در 

حــال انتقــال بــه زمیــن هــای کشــاورزی اســت.

آلودگی خاک؛خطری پنهان
 در زیر پای ما

ــان  ــاورزی خراس ــاد کش ــازمان جه ــس س ــاور رئی مش
شــمالی در امــور پژوهشــی و تولیــدات گیاهــی از 
آلودگــی خــاک بــه عنــوان خطــری پنهــان درســت در 
زیــر پاهــا یــاد کــرد و گفــت: در حقیقــت آلودگــی خــاک واقعیتــی نگــران کننــده در 

حــال حاضــر اســت.
مهــدی عزیــزی در ارتبــاط بــا آلودگــی خــاک اظهارکــرد: خــاک موهبــت الهــی اســت 
کــه بــه عنــوان جزئــی از طبیعــت بــه مــردم عطــا شــده و عنصــری مقــدس و ســالم 
اســت و تنهــا خــود مــردم مــی تواننــد آن را حفــظ کــرده و از آلودگــی جلوگیــری کنند. 
ــرای ســاخته  ــر اســت، ب ــاه مــدت مــا تجدیــد پذی خــاک در مقیــاس حیــات کوت

شــدن هــر ســانتی متــر مکعــب خــاک بیــن ۵00 تــا 1000 ســال زمــان الزم اســت.

ابر

بیشه زار

خاک

جشنواره ایتاپ خشکسالی خوزستان که با هدف جذب ایده های فناورانه، سازگاری با کم آبی، خشکسالی، 
انرژی های تجدیدپذیر و فرهنگ سازی در حوزه آب و محیط زیست شروع به کار کرده بود، برترین ایده های خود 

را شناخت.
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س:م
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مدیرعامــل ســتاد معاینــه فنــی تهــران گفــت: طــی دو مــاه گذشــته 
از 1۳۴۴ خــودروی ســنگین، تســت آالیندگــی کنــار جــاده ای گرفتــه 
ــی هســتند.  ــه فن ــد معاین ــداد 1۶ درصــد فاق ــن تع ــه از ای ــده ک ش
همچنیــن 2۶ درصــد خودروهــا بــا وجــود داشــتن برگــه معاینــه فنی 
در تســت مجــدد رد شــدند. نــواب حســینی منــش گفــت: بــرای 22۶ 
دســتگاه خــودروی ســنگین آزمــون کنــار جــاده ای معاینه فنــی انجام 
شــد کــه ترمینــال غــرب و جنوب، ســامانه اتوبوســرانی درون شــهری، 
مجتمــع پســماند آرادکــوده و آبعلــی، بزرگــراه آزادگان و شــهید بابایــی 
و پلیــس راه حســن آبــاد جامعــه هــدف مــا بود.مدیرعامــل ســتاد 
ــود  ــای موج ــاف نظره ــه اخت ــاره ب ــا اش ــران ب ــی ته ــه فن معاین
در بحــث ابطــال معاینــه فنــی اظهــار کــرد: پلیــس معاینــه فنــی 
خودروهــا را بــه دلیــل دودزا بــودن ابطــال می کنــد و بایــد در ادامــه 
ــا وزارت راه  ــی ابطــال شــود ام ــه فن آن در ســامانه ســیمفا معاین
طــی نامــه ای کــه بــه مــا ارســال کــرده اعــام داشــته کــه از منظــر 
حقوقــی امــکان ابطــال بــرای آنهــا وجــود نــدارد. ایــن در حالیســت 
کــه اگــر پلیــس معاینــه فنــی خــودروی دودزایــی را ابطــال کــرد 
بایــد بادرنــگ ابطــال معاینــه فنــی آن خــودرو از سیســتم ســیمفا 

صــورت گیــرد.
ــه زیســت  ــه ضــرورت طــرح معاین ــا اشــاره ب ــش ب حســینی من
ــح  ــدوزر تصری ــودر و بول ــل ل ــتگاه هایی مث ــرای دس ــی ب محیط
کــرد: دادن معاینــه فنــی بــه لــودر و بولــدوزر کار بســیار دشــواری 
اســت. چــون سیســتم پیچیــده ای دارنــد. بهتــر اســت مصوبــه ای 
طراحــی شــود کــه بــر مبنــای آن معاینــه زیســت محیطــی ایــن 
ــز  ــه ج ــا ب ــه م ــه طوریک ــرد؛ ب ــرار بگی ــر ق ــد نظ ــتگاه ها م دس
موضــوع آالیندگــی بــه ســایر مســائل کاری نداشــته باشــیم.

مدیرعامــل ســتاد معاینــه فنــی تهــران در پایــان در بحــث اســقاط 
ــه ضــرورت اجــرای  ــا اشــاره ب موتورســیکلت های فرســوده هــم ب
ایــن طــرح، گفــت: از حــدود 800 هــزار موتورســیکلتی کــه پــاک 
تهــران دارنــد 70 درصــد موتورهــا دارای عمــر بــاالی هفــت ســال 
ــردد در  ــی 70 درصــد موتورســیکلت های در حــال ت هســتند. یعن

ــد. ــاب می آین ــه حس ــوده ب ــران فرس ته

70 درصد موتورهای 
تهران فرسوده اند

سنا
:ای

س
عک

نی
ه ف

این
بازرسی محیط زیست از 9 مرکز معاینه فنی تهرانمع

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران 
ــر  ــران و تذک ــی ته ــه فن ــز معاین ــی ۹ مرک از بازرس
ــر داد و در مــورد  ــه خب ــن زمین ــه ســه مرکــز در ای ب
ــروه اســتانی کاهــش  ــه کارگ ــارات ب ــض اختی تفوی
آلودگــی هــوا، گفــت: بــا اینکــه در آســتانه وارونگــی 
دمــا و شــرایط اضطــرار شــاخص آلودگــی هــوا هســتیم. 
هنــوز تفویــض اختیــار بــه کارگــروه اســتانی کاهــش آلودگــی هــوا 
صــورت نگرفتــه تــا در مواقــع اضطــرار ایــن کارگــروه بتوانــد بــرای 

ــد. ــری کن ــا تصمیم گی ــال محدودیت ه اعم
بــه گــزارش ایســنا، کیومــرث کانتــری در ســی و دومیــن جلســه 
ــد  ــی کاهــش آلودگــی هــوا در مــورد آئین نامــه جدی کارگــروه مل
معاینــه فنــی اظهــار کــرد: در قانــون هــوای پــاک هیــچ اشــاره ای 
بــه ضــرورت تدویــن آئین نامــه جدیــد معاینــه فنــی نشــده اســت 
ــزار نظارتــی جدیــد تعریــف  ــا ایــن وجــود می خواهیــم یــک اب ب
ــه  ــزار نظارتــی ب کنیــم. البتــه بایــد حواســمان باشــد کــه ایــن اب

شــکلی طراحــی شــود کــه بــا قانــون در تعــارض نباشــد.
وی ادامــه داد: اگــر قــرار باشــد در آئین نامــه جدیــد معاینــه فنــی 
دســت ســازمان محیــط زیســت بســته شــود؛ ابــزار نظارتــی از مــا 

ــه می شــود. گرفت
مدیــرکل حفاظت محیط زیســت اســتان تهــران همچنیــن در این 
جلســه در مــورد دسترســی محیــط زیســت بــه اطاعــات ســیمفا 
تصریــح کــرد: در شــرایط حاضــر در اســتان تهــران بــه داده هــای 
ــم و  ــی )ســیمفا( دسترســی داری ــه فن ــه معاین ــامانه یکپارچ س
وزارت کشــور پســوورد خاصــی را در اختیــار مــا قــرار داده اســت. 
بعــد از تصویــب در کارگــروه اســتانی کاهــش آلودگــی هــوا، از ۹ 
مرکــز معاینــه فنــی بازدیــد شــده اســت کــه از بیــن ۹ واحــد بازدید 
ــه ســه مــورد تذکــر داده شــده اســت.مدیرکل حفاظــت  شــده، ب
محیــط زیســت اســتان تهــران در ادامــه ســی و دومیــن جلســه 
کارگــروه ملــی کاهــش آلودگــی هــوا گفــت: بــر اســاس مصوبــه 
ــط  ــازمان محی ــد س ــوا، بای ــی ه ــرار آلودگ ــع اضط ــت در مواق دول
ــا همــکاری وزارت کشــور ممنوعیت هــا و محدودیت هــا  زیســت ب

را اعمــال کنــد.
ــه  وی افــزود: تصمیــم گیــری در مواقــع اضطــرار آلودگــی هــوا ب
ــده  ــض نش ــوا، تفوی ــی ه ــش آلودگ ــتانی کاه ــای اس کارگروه ه
اســت و حتمــا بایــد ایــن موضــوع مــورد بررســی و حــل و فصــل 

قــرار گیــرد.

گ
خودکشی گروهی 28 نهنگ خلبان در سواحل استرالیانهن

منابــع خبــری گــزارش دادنــد: در دومیــن حادثــه در 
آبهــای جنــوب اقیانــوس آرام در هفتــه جــاری، یــک 
ــته  ــور دس ــه ط ــان ب ــگ خلب ــامل 28 نهن ــروه ش گ
ــوب شــرق  ــه ســوی ســواحل جن ــا شــنا ب جمعــی ب
اســترالیا در ایالــت ویکتوریــا بــه خشــکی افتادنــد و در 
ــا از  ــنبه ایرن ــزارش پنجش ــه گ ــدند. ب ــف ش ــق تل ــن مناط ای
رســانه هــای اســترالیا ، یــک خلبــان در پــرواز خــود بــر فــراز ایالــت 
ویکتوریــا الشــه هــای ایــن نهنــگ هــا را بــه طــور اتفاقــی در ســواحل 

ایالــت ویکتوریــا پیــدا کــرده اســت.
ــن نهنــگ هــا  ــرای نجــات ای ــی کــه ب ــی و داوطلبان مســئوالن محل
اعــزام شــدند گفتنــد کــه هشــت نهنــگ را زنــده یافتنــد امــا بــه دلیل 
عــدم توانایــی در بازگردانــدن ایــن حیوانــات عظیــم الجثــه بــه دریــا 
آنهــا نیــز تلــف شــدند. رییــس پــارک ملــی ویکتوریــا اعــام کــرد 
کــه علــت ایــن حرکــت و خودکشــی گروهــی نهنــگ هــا مشــخص 
نیســت و بایــد دانشــمندان محیــط زیســت بــه آن پاســخ دهنــد و 
راه حلــی بــرای جلوگیــری از ایــن گونــه از حیــات وحــش اقیانــوس 
آرام پیــدا کننــد زیــرا ایــن حــوادث در مــاه هــای اخیــر تکــرار شــده 

اســت. 

روز دوشــنبه هفتــه جــاری نیــز در اقدامــی نــادر یــک گــروه بــزرگ 
ــق  ــی در مناط ــته جمع ــور دس ــه ط ــر ب ــگ عنب ــش از 1۴۵ نهن بی
ــه  ــود را ب ــوس آرام خ ــرب اقیان ــوب غ ــد در جن ــاده نیوزیلن دورافت

ــد. ــی کردن ــی خودکش ــته جمع ــور دس ــه ط ــانده و ب ــواحل رس س
مــرگ و میــر ایــن نهنــگ هــا نیــز چهارمیــن حادثه زیســت محیطی 

مشــابه در هفتــه گذشــته در ســواحل مختلــف نیوزیلند اعام شــد.
خودکشــی نهنــگ هــا بــه صــورت گروهــی در ســواحل نیوزیلنــد در 

ســال هــای اخیــر افزایــش یافتــه اســت.
ــیه،  ــور اقیانوس ــن کش ــئول در ای ــای مس ــزارش نهاده ــاس گ براس
ــان  ــورد خودکشــی آبزی ــن کشــور شــاهد8۵ م در ســال گذشــته ای
اقیانــوس آرام بــوده کــه عمدتــا ایــن حادثــه هــای زیســت محیطــی 
ماهیــان مختلــف بــه صــورت انفــرادی دســت بــه ایــن اقــدام زده 

انــد.
خودکشــی نهنگ هــا و دلفیــن هــا پدیــده ای ناشــناخته اســت کــه 
دالیــل مختلفــی بــرای آن ذکــر شــده امــا در ایــن اقــدام نهنگ هــا 
ــه  ــس از آن ب ــانند و پ ــی رس ــاحل م ــه س ــود را ب ــا خ و دلفین ه
ــا خفگــی پــس از جــزر و مــد  ــدن، فشــار وزن ی ــی ب علــت کــم آب

می میرنــد.
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گزیده ها

ــن  ــارس ضم ــت بحــران اســتانداری ف ــرکل مدیری مدی
ــوان  ــه عن ــن اســتان ب ــدارس ایمــن ای اعــام اینکــه م
ــی  ــاب و معرف ــی انتخ ــران محل ــت بح ــگاه مدیری پای
می شــود، یــادآور شــد کــه هــم اینــک شــصت تــا 
ــاد درصــد از مــدارس اســتان فــارس ایمن ســازی  هفت

شــده اســت.
ــری  ــور سراس ــتمین مان ــیه بیس ــم آزادی در حاش رحی
ــاش  ــدف ت ــا ه ــور ب ــن مان ــت: ای ــی، گف ــه و ایمن زلزل
ــاکن در  ــی س ــه محل ــارکت جامع ــش مش ــرای افزای ب
ــوزش  ــه ســمت آم ــا ب ــزار شــد ت ــدارس برگ ــراف م اط
ــوزان،  ــش آم ــدارس، دان ــراف م ــات اط ــاکنان مح س

ــم. ــت کنی ــان حرک ــاء مربی اولی
بــا  محلــی  جوامــع  کــه  امیدواریــم  گفــت:  آزادی 
ــه  ــران زلزل ــروز بح ــان ب ــا در زم ــوزش ه ــری آم فراگی

آمادگــی مقابلــه بــا آن را داشــته باشــند.
بــه  شــده  ایجــاد  ظرفیــت  مســئول،  مقــام  ایــن 
واســطه برگــزاری ایــن مانورهــا را زمینــه ای بــرای 
ــطح  ــری در س ــش خطرپذی ــای کاه ــه ه ــرای برنام اج
محلــی برشــمرد کــه مــی توانــد بــا ایجــاد گــروه هــای 
ــه انجــام شــود. مدیریــت جامعــه محــور پیــش از زلزل
آزادی بــا بیــان ایــن کــه آمــاده ســازی پیــش از زلزلــه 
یکــی از مهمتریــن بخــش هــای مدیریــت بحــران 
ــه  ــت ک ــن اس ــاش ای ــت: ت ــود، گف ــی ش ــوب م محس
بتوانیــم پیــش از زلزلــه کارهــای الزم را انجــام دهیــم، 
یکــی از اقدامــات در زمینــه پیشــگیری نــگاه ویــژه بــه 
ــد  ــی توانن ــن م ــدارس ایم ــه م ــرا ک ــدارس اســت چ م

ــد. ــه ایجــاد کنن ــن زمین نقــش محــوری در ای
وی افــزود: بــا برپایــی مانورهــای اینچنینــی مــی تــوان 
مــدارس ایمنــی کــه از نظــر ســازه ای دارای اســتحکام 
مدیریــت  پایــگاه  عنــوان  بــه  را  ای هســتند  ویــژه 
ــوع حــوادث از  ــان وق ــی انتخــاب و در زم بحــران محل

ــرد . ــی اســتفاده ک ــن محل ــوان فضــای ام ــه عن ــا ب آنه
آزادی بــا بیــان اینکــه حــدود 12 میلیــون دانــش آمــوز 
ــت:  ــد، گف ــارکت دارن ــور مش ــن مان ــور در ای در کل کش
مانــور زلزلــه و ایمنــی در تمــام مــدارس اســتان فــارس 
نیــز اجــرا شــد و البتــه برخــی از ایــن مــدارس توســط 
ــن  ــه بی ــن ک ــان ای ــا بی ــد شــد.وی ب کارشناســان بازدی
۶0 تــا 70 درصــد مــدارس اســتان فــارس ایمــن ســازی 
ــای  ــن بودجه ه ــض تامی ــه مح ــت: ب ــت، گف ــده اس ش
ایمن ســازی  و  نوســازی  نیــز  مــدارس  ســایر  الزم 

می شــود.  

70 درصد مدارس 
فارس ایمن است

خوزســتان  دادگســتری  رییــس کل 
گفــت: پرونــده حادثــه تروریســتی 
دســتگاه  در  اهــواز  شــهریور   ۳1
قضایــی اســتان بــه دقــت در حــال 
ــه  ــبختانه هم ــت و خوش ــیدگی اس رس
عوامــل موثــر در حملــه تروریســتی 
اهــواز شناســایی و دســتگیر شــدند. 
ــا  رییــس کل دادگســتری خوزســتان ب
ــران  ــان اینکــه شــاخه داعــش در ای بی
شــهریور   ۳1 تروریســتی  عملیــات 

ایــن جنایــت  انجــام داد، گفــت:  را 
ددمنشــانه نــه تنهــا خللــی در اراده 
ملــت ایــران ایجــاد نکــرد، بلکــه ســبب 
اســتحکام نظــام اســامی و کشــور 

ــد. ش
افشــارنیا اظهــار داشــت: در چنــد دهــه 
گذشــته نیــز ملــت و نظــام اســامی بــا 
انــواع ترورهــای کــور از ســوی ســازمان 
ــه  ــن رو ب ــتی و منافقی ــای تروریس ه
ــد  ــران تمــام ق ــت ای ــی مل ــوده ول رو ب

در مقابــل تروریســت هــا ایســتاد و 
ــتاوردهای آن  ــامی و دس ــام اس از نظ

دفــاع کــرد.
ــن  ــردم در آیی ــه م ــور یکپارچ وی حض
تشــییع پیکرهــای شــهدای حادثــه 
تروریســتی اخیــر و ابــراز انزجــار از 
ــنگ دل را  ــم و س ــی رح ــکاران ب جنای
ــت  ــی مل ــتواری و یکپارچگ ــانه اس نش
ــوان  ــا عن ــری ه ــل تکفی ــران در مقاب ای
ــه  ــت را هم ــن جنای ــزود: ای ــرد و اف ک
جهانیــان و ســازمان هــای بیــن المللــی 
بــا شــدیدترین لحــن محکــوم کردنــد و 
بســیاری از ملــت هــا بــا مــردم ایــران 
ــان  ــهدا و مجروح ــای ش ــواده ه و خان

ــد. ــدردی کردن ــراز هم اب

سـاوه  شهرسـتان  دادگسـتری  رییـس 
گفـت: ایـن شهرسـتان رکورددار بیشـترین 
درون  تصادفـات  از  متاثـر  فوتـی  آمـار 
شـهری در سـطح اسـتان مرکـزی اسـت.
 هـادی ملکـی در سـومین جلسـه شـورای 
آسـیب  و  جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری 
اعضـای  بـا حضـور  سـاوه کـه  شهرسـتان 
مدیـران  از  جمعـی  و  تامیـن  شـورای 
موضـوع  بـا  اجرایـی   دسـتگاههای 
سـاوه"  شهرسـتان  در  فوتـی  "تصادفـات 
سـاختمان  جلسـات  سـالن  محـل  در 
دادسـرای سـاوه برگـزار شـد، اظهـار کـرد: 
شهرسـتان  در  کـه  معضاتـی  از  یکـی 

سـاوه بـا آن دسـت بـه گریبـان هسـتیم، 
و  شهرسـتان  سـطح  در  فوتـی  تصادفـات 

اسـت. شـهری  محـدوده  داخـل 
وی ادامـه داد: متاسـفانه براسـاس آمـار 
حـوزه  در  سـاوه  شهرسـتان  شـده،  ثبـت 
در  را  اول  رتبـه  شـهری  درون  تصادفـات 
سـطح اسـتان دارد که می بایسـت سـریعًا 
تصمیمـات منطقـی و درسـتی در خصوص 
سـرمایه های  بـه  کـه  لطماتـی  کاهـش 
جانـی و مالی و خسـارات جبـران ناپذیری 
خدمـات  و  بیمـه  هـای  شـرکت  بـه  کـه 

اتخـاذ شـود. وارد می شـود،  رسـان 
رییـس شـورای پیشـگیری از وقـوع جـرم 

و آسـیب شهرسـتان سـاوه تصریـح کـرد: 
ایـن  در  مـواردی کـه  بـا  مـی رود  انتظـار 
اقداماتـی  جلسـه مصـوب خواهـد شـد و 
کـه صـورت خواهـد گرفـت شـاهد کاهـش 
شهرسـتان  سـطح  در  تصادفـات  ایـن 

باشـیم.
 دادسـتان و دبیـر شـورای پیشـگیری از 
وقوع جرم و آسـیب شهرسـتان سـاوه نیز 
در ایـن جلسـه گفـت: متاسـفانه تصادفات 
 ، سـاوه  شهرسـتان  شـهری  درون  فوتـی 
۳0 درصـد از آمـار کل اسـتان را بـه خـود 
خوبـی  آمـار  اصـاً  کـه  داده  اختصـاص 

نیسـت.

زمینـه  در  کـرد:  عنـوان  علیپـور  مجیـد 
در  خصوصـًا  شـهری  بـرون  تصادفـات 
اتوبـان سـاوه بـه همـدان، بـا تصمیمـات 
شـورای  جلسـات  در  کـه  معقولـی 
کـه  جلسـاتی  و  شهرسـتان  پیشـگیری 
فرمانـدار  و  اسـتاندار  معـاون  حضـور  بـا 
شهرسـتان تشـکیل شـد، اقدامـات بسـیار 
در حـال حاضـر  و  خوبـی صـورت گرفـت 
وضعیـت بهتـری نسـبت بـه گذشـته را در 
هسـتیم. شـاهد  تلفـات  میـزان  کاهـش 

وی رشـد آمـار تصادفـات درون شـهری را 
یـک معضـل بـزرگ در سـطح شهرسـتان 
بیـان کـرد و افـزود: الزم اسـت با بررسـی 
و ریشـه یابـی دقیـق علل وقـوع تصادفات 
درون شـهری بـرای کاهش آمـار وقوع آن 

سـازوکار مناسـب اتخاذ شـود.

همه عوامل حمله تروریستی 
اهواز دستگیر شدند

ایجاد 11 پست انتقال و فوق 
توزیع با استفاده از تسهیالت

ــتفاده از  ــا اس ــت: ب ــتان گف ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــل ش ــر عام مدی
ــی ایــن  ــی بدهــی تســهیات هــزار و ۶00 میلیــون ریال ظرفیــت هــای قانون
ــهیات  ــن تس ــرای گرفت ــرایط ب ــویه و ش ــی تس ــتم بانک ــه سیس ــرکت ب ش

ــده اســت. ــم ش ــعه اســامی فراه ــک توس ــد از بان جدی
ــال ۹0  ــط س ــرکت از اواس ــن ش ــت: ای ــار داش ــزرگ اظه ــت ب ــود دش محم
تاکنــون بــه دلیــل عــدم وجــود نقدینگــی کافــی قــادر بــه پرداخــت اقســاط 
تســهیات اخــذ شــده قدیمــی نگردیــده بــود کــه بــا پیگیــری هــای مســتمر 
و اســتفاده از ظرفیــت هــای قانونــی )بنــد و تبصــره ۵ قانــون بودجــه ســال 
ــه بدهــی مذکــور  ــه تســویه کلی 1۳۹7(، پــس از گذشــت 7 ســال موفــق ب

شــد.
وی ایــن تســویه را فرصتــی بــرای گشــایش هــای مالــی جدیــد و توســعه 
ــی  ــزود: بده ــت و اف ــتان دانس ــرق در اس ــع ب ــوق توزی ــال و ف ــبکه انتق ش
شــرکت اجــازه دریافــت تســهیات جدیــد را نمــی داد ولــی در حــال حاضــر 
ــای  ــت ه ــزی و اســتفاده از ظرفی ــه ری ــا برنام ــوان ب ــی ت ــا تســویه آن م ب
ــی و  ــای داخل ــک ه ــی بان ــهیات مال ــتفاده از تس ــد اس ــد مانن ــی جدی مال

ــدام کــرد. ــداری شــبکه اق ــرای توســعه و پای ــک توســعه اســامی ب بان

ساوه رکورددار آمار فوتی تصادفات درون شهری

آزادی بـا بیـان این که آماده سـازی پیـش از زلزله 
یکـی از مهمتریـن بخـش هـای مدیریـت بحران 
محسـوب می شـود، گفت: تـالش این اسـت که 
بتوانیـم پیش از زلزله کارهـای الزم را انجام دهیم، 
یکـی از اقدامات در زمینه پیشـگیری نـگاه ویژه به 
مـدارس اسـت چرا که مـدارس ایمن مـی توانند 
نقـش محـوری در ایـن زمینـه ایجـاد کننـد.وی 
افـزود: بـا برپایی مانورهـای اینچنینی مـی توان 
مدارس ایمنی که از نظر سـازه ای دارای اسـتحکام 
ویـژه ای هسـتند را بـه عنـوان پایـگاه مدیریـت 

بحـران محلی انتخـاب کرد .

انــدازی  راه  پیگیــری 
شــهری  رینــگ  ســریع 
حضــور  ســاوه،  یــا کمربنــدی 
بــا  شــب  ســاعات  در  پلیــس 
توجــه بــه وقــوع حــوادث در 
ــان، اصــالح خــط کشــی  ــن زم ای
معابــر و بازنگــری ســرعت گیرهــا 
و شــکل  نــوع  مــکان،  نظــر  از 
هندســی و نیــز دقــت بیشــتر 
در صــدور گواهینامــه رانندگــی 
از  رانندگــی  آموزشــگاه های  در 
جملــه مــواردی بــود کــه در ایــن 

جلســه مطــرح شــد.

ساوه رکورددار آمار فوتی 
تصادفات درون شهری

دادگســتری  رییــس 
گفــت:  ســاوه  شهرســتان 
رکــورددار  شهرســتان  ایــن 
ــر  ــی متاث ــار فوت ــترین آم بیش
از تصادفــات درون شــهری در ســطح اســتان مرکــزی 
اســت. هــادی ملکــی در ســومین جلســه شــورای 
پیشــگیری از وقــوع جــرم و آســیب شهرســتان ســاوه 
ظهــار کــرد: یکــی از معضاتــی کــه در شهرســتان 
ــه گریبــان هســتیم، تصادفــات  ــا آن دســت ب ســاوه ب
محــدوده  داخــل  و  شهرســتان  ســطح  در  فوتــی 

اســت. شــهری 

مرکزی

دستگیری قاتل فراری مادر 
و فرزند هوراندی

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان اهـر 
از دسـتگیری قاتـل فـراری مـادر و 
فرزنـد هورانـدی خبـر داد.سـرهنگ 
تـاش  بـا  منفـرد گفـت:  یونـس 
شـبانه روزی و انجام اقدامات اطاعاتی و پلیسـی توسط پلیس 
آگاهـی انتظامـی شهرسـتان اهر قاتل فـراری کـه مرتکب قتل 
مادر و فرزند 10 سـاله اش شـده بود، شناسـایی و دسـتگیر شد. 
وی افـزود: سه شـنبه هفته گذشـته خبـری مبنی بر قتـل مادر 
و فرزنـد 10 سـاله اش در یکـی از روسـتاهای هورانـد بـه پلیس 
شهرسـتان اهر اعام شـد و پلیس دستگیری قاتل را در دستور 

کار خـود قـرار داد. 

خبر

30 میلیارد به شرکت نیشکر 
هفت تپه اختصاص یافت

 قائــم مقــام معاونــت هماهنگــی 
امــور اقتصــادی و توســعه منابــع 
گفــت:  خوزســتان  اســتانداری 
ــرکت  ــران ش ــوق کارگ ــاه حق 2 م
نیشــکر هفــت تپــه در چنــد روز گذشــته پرداخــت شــده و 
مبلــغ ۳0میلیــارد ریــال نیــز بــرای بــه روز کــردن فعالیــت 
ایــن شــرکت اختصــاص یافتــه اســت. یدالــه مهرعلیــزاده 
بیــان کرد:امیــد اســت بــا تــاش صــورت گرفتــه، فعالیــت 
عــادی ایــن شــرکت از فــردا پنجشــنبه آغــاز ، و ایــن 

ــد خــود ادامــه دهــد. ــه تولی شــرکت ب

خوزستان

تزریق واکسن آنفلوآنزا 
به 19 هزار نفر 

معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم 
تزریـق  از  کرمانشـاه  پزشـکی 
واکسـن آنفلوآنـزا بـه بیـش از 1۹ 
هـزار نفر از افـراد در معرض خطر 

در مناطـق زلزلـه زده اسـتان خبـر داد.
ابراهیـم شـکیبا گفـت: بـا توجـه بـه شـروع فصل سـرما و 
احتمـال شـیوع بیمـاری آنفلوانزا و در راسـتای پیشـگیری 
و تقویـت سیسـتم ایمنـی افراد در معـرض خطر در مناطق 
نفـر   ۳۳0 و  هـزار   1۹ بـرای  تاکنـون  اسـتان،  زده  زلزلـه 

واکسـن آنفلوانـزا تزریق شـده اسـت.

کرمانشاه

جشنواره ملی حرکت 
در اصفهان پایان یافت

ملـی  جشـنواره  دوره  یازدهمیـن 
حرکـت روز چهارشـنبه بـا معرفـی 
انجمـن هـای علمـی برتر دانشـگاه 
دانشـگاه  در  کشـور  سراسـر  هـای 
اصفهـان بـه کار خـود پایـان داد. از مجمـوع یکهـزار و ۳۵۵ اثـر 
ارسـالی از 10۶ دانشـگاه کشور به دبیرخانه این جشنواره، 10۶ اثر 
در بخش های کتاب، نشـریه، مسـابقه، انجمن علمی، فعالیت 
خاقانـه و محتـوای دیجیتال به تفکیک گروه های آموزشـی در 
رشـته های فنی مهندسـی، علوم انسـانی، علوم پایه، کشاورزی 
و محیط زیسـت و هنر و معماری حائز مقام های برتر شـدند.

اصفهان

رنا
 ای

س :
عک

بی توجهی به وسایل بازی استاندارد 
برای کودکان ایالمی

وسایل اسباب بازی کودکان از جمله وسایلی حساب می شود که رعایت نکات استاندارد الزم است

 

بـی توجهی به وسـایل بـازی اسـتاندارد 
بـه  ایـام  اسـتان  در  کـودکان  بـرای 
هـا  خانـواده  بـرای  بـزرگ  ای  دغدغـه 
در تمـام فصـل هـا تبدیـل شـده اسـت. 
نیمـی از وسـایل بـازی هـای خصوصـی 
در ایـام مجـوز اسـتاندارد دریافت کردند 
ایـن خبـری اسـت کـه اخیـرا در رسـانه 
هـا منتشـر شـد امـا نکتـه ایـن موضوع 
نیـم دیگـری از وسـایل بـازی پـارک ها 
و شـهر بـازی هـا اسـت کـه موفـق بـه 
انـد،  نشـده  اسـتاندارد  مجـوز  گرفتـن 
امـری کـه مـی توانـد مخاطراتـی را بـه 
دنبـال داشـته باشـد.مهناز همتـی مدیر 
کل اسـتاندارد ایـام در ایـن زمینه اظهار 

و   8۵ سـال  از  بـازی  وسـایل  داشـت: 
وسـایل و تجهیـزات شـهر بـازی هـا از 
سـال 87 مشـمول اسـتاندارد اجبـاری 
اسـتاندارد  زمـان  همـان  از  انـد،  شـده 
اسـتان شـروع به بحث نظـارت و کنترل 
تجهیـزات  و  وسـایل  ایمنـی  و  کیفـی 
دارد.وی  ادامـه  تاکنـون  و  بـازی کـرده 
افـزود: بیشـترین فعالیـت هـا در ایـن 
خصـوص در ایـن دو سـال انجـام شـده 
چراکه در سـال جاری و سـال گذشته بر 
اسـاس اعتباراتـی که خود سـازمان ملی 
اسـتاندارد داشـته نظـارت و کنتـرل ها با 
جدیت دنبال شـده اسـت.وی ادامه داد: 
بـر همیـن اسـاس سـه قسـمت در ایـن 
زمینه کنترل شـده که شـامل شـهر بازی 
هـای روبـاز، پـارک های بـازی محله ای 
و شـهر بـازی های سـر پوشـیده اسـت.

همتـی تصریـح کـرد: در خصـوص شـهر 
بـازی هـای روباز و شـهر بازی های سـر 
پوشـیده کـه تحت نظر بخـش خصوصی 
اسـت، همچنیـن پـارک هـای محلـه ای 
و زمیـن هـای بـازی کـه تحـت نظـارت 
شـهرداری است، توسط اسـتاندارد تحت 

نظـارت و کنترل هسـتند.
بهـره  امـا طبعـا مالکیـن و  افـزود:  وی 
خـود  بایـد  بـازی  تجهیـزات  بـرداران 
اقدامـات اولیـه را در رابطـه با اسـتاندارد 
بتوانیـم  مـا  دهنـد کـه  انجـام  سـازی 
فراینـد بعـدی را انجـام دهیـم. همتـی 
عنـوان کـرد: امسـال از 7۹ زمیـن بـازی 
بـا 27۳ وسـیله بـازی که کنتـرل کردیم، 
غیـر  بـازی  وسـایل  تمـام  متاسـفانه 
ایـن  و  بودنـد  ایمـن  غیـر  و  اسـتاندارد 
هـا همـه تحـت نظـر شـهرداری اسـتان 

بودنـد کـه هیـچ گونـه همـکاری از طرف 
شـهرداری نداشـتیم. این بـه عنوان یک 
دغدغـه بـرای سـازمان ملی اسـتاندارد و 
تمام مسـوولین اسـتان اسـت کـه حتما 
باید پیگیری شـوند و شـهرداران محترم 
بـه خاطـر ایمنـی فرزنـدان بـه ایـن امر 

سـوق داده شـوند. 
وی افـزود: حـدود ۳1 شـهربازی روبـاز 
داشـتیم کـه از تعـداد ۵۶ وسـیله، حدود 
۵0 درصـد وسـایل این نوع شـهربازی ها 
را کـه مخصوص بخش خصوصی اسـت، 

اسـتاندارد سـازی انجام شـده اسـت.
مدیـر کل اسـتاندارد اسـتان افـزود: بـه 
ایمنـی  بـازی  شـهر  وسـایل  حـال  هـر 
فرزنـدان مـا اسـت یعنـی ما اگر مسـیر 
بـازی اسـتانداردی داشـته باشـیم قطعا 
مـی  تضمیـن  را  فرزندانمـان  ایمنـی 
کنیـم. وی بیـان داشـت: لـذا تجهیزاتی 
کـه مسـتعمل و فرسـوده و غیـر قابـل 
بایـد برچیـده شـوند  اسـتفاده هسـتند 
ولـی تاکنـون و 28 مورد برچیده شـده و 
بـرای مابقـی وسـایل هنوز هیـچ اقدامی 
از سـوی شـهرداری بـه مـا اعـام نشـده 

ست.  ا

وی گفـت: انتظـار داریـم اقداماتی که در 
ایـن خصـوص انجـام شـده اعام شـود 
در غیـر این صـورت در طی جلسـاتی که 
بـا دسـتگاه قضایی داشـتیم حتمـا وارد 
کار می شـوند و تجهیزات و وسـایل غیر 
اسـتاندارد بـا همـکاری خـود شـهرداری 
جمـع آوری و از دسـترس عمـوم خـارج 
مـی شـود. علـی هواسـی مدیـر عامـل 
پـارک هـا و فضای سـبز شـهرداری ایام 
نیـز در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر در ایـن 
زمینـه اظهـار داشـت: طـی چنـد ماهـه 
گذشـته توانسـتیم قریـب بـه ۵0 درصـد 
وسـایل بـازی کـودکان که در پـارک های 
بـزرگ شـهر  هـای  پـارک  و  ای  محلـه 
هسـتند و از طـرف اداره اسـتاندارد آنهـا 
غیـر اسـتاندارد معرفـی شـده، را جمـع 

آوری کنیـم.
سوی افـزود: مابقـی ۵0 درصـد هـم که 
آوری  دارنـد جمـع  مالکیـت خصوصـی 
آنهـا بـرای مـا مقـرون بـه صرفه نیسـت 
اسـتاندارد  اداره  خـود  کـه  ایـن  مگـر 
اقدامـات و تدابیـر الزم را بـرای آنهـا در 
نظـر بگیـرد کـه بتوانیـم مابقـی را نیـز 

آوری کنیـم. جمـع 

ته
نک

علـی هواسـی مدیر عامل پـارک ها و فضای سـبز شـهرداری ایالم 
نیـز در گفتگو بـا خبرنگار مهـر در این زمینه اظهار داشـت: طی چند 
ماهه گذشـته توانسـتیم قریب به 50 درصد وسـایل بازی کودکان 
کـه در پـارک هـای محلـه ای و پـارک های بزرگ شـهر هسـتند و 
از طـرف اداره اسـتاندارد آنهـا غیـر اسـتاندارد معرفی شـده، را جمع 

آوری کنیم.
وی افـزود: مابقـی 50 درصـد هـم کـه مالکیـت خصوصـی دارند 
جمـع آوری آنهـا بـرای مـا مقـرون بـه صرفه نیسـت مگـر این که 
خـود اداره اسـتاندارد اقدامـات و تدابیـر الزم را بـرای آنهـا در نظـر 

بگیـرد کـه بتوانیـم مابقـی را نیـز جمـع آوری کنیم.
وی ادامـه داد: ایـن نوید را نیز به شـهروندان بایـد داد که طی یکی 
دو ماه گذشـته توانسـتیم 7 قطعه کامل اسـباب بازی کودکان در 
نقـاط مختلـف شـهر را نصـب کنیم و جـزو برنامـه ها اسـت که تا 
پایان سـال کلیه وسـایل غیر اسـتاندارد که از طرف اداره اسـتاندارد 

به مـا معرفی می شـوند را جمـع آوری کنیم.

جاده طالقان سال آینده بهره برداری می شود
مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز با اشاره به اینکه جاده طالقان-هشتگرد سال آینده 
بهره برداری می شود، میزان پیشرفت این پروژه را اعام کرد.

اعتیـاد، مهم تریـن علـت خشـونت 
خراسان شـمالی زنـان  علیـه 

اجتماعـی  اورژانـس  مسـوول 
اعتیـاد،  گفـت:  خراسان شـمالی 
مهم تریـن عامل خشـونت علیه زنان 

اسـت. اسـتان  ایـن 
راحله فرخنده  در خصوص، خشـونت 
مـورد   ۴0 کـرد:  اظهـار  زنـان  علیـه 
اورژانـس  در  زنـان  علیـه  خشـونت 
اجتماعـی در سـال ۹7 مورد بررسـی 
قـرار گرفته اسـت که بیشـترین آمار 
در رابطـه با اعتیاد همسـر، بیکاری و 

خیانـت بوده اسـت.
بیشـتر  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
تماس هـا از سـوی اقشـار ضعیـف 
بـه ایـن بخش بـوده اسـت، افـزود: 
شـده  گرفتـه  تماس هـای  بیشـتر 
سـنی  محـدوده  در  افـراد  از سـوی 
۳0 تـا۴0 سـال بـوده کـه از ۴0 مـورد 
خشـونت  مـورد  چهـار  مراجعـه، 

نمی شـد. محسـوب 
اجتماعـی  اورژانـس  مسـوول 
خراسان شـمالی ادامـه داد: از تماس 
گرفتـه شـده 1۳ مـورد بـه مصالحـه 
منجر شـده اسـت و  21 مـورد نیز در 

حـال بررسـی اسـت.
فرخنـده تصریـح کـرد: گـروه هـدف 
کـودک آزاری،  اجتماعـی  اورژانـس 
فـرار و خودکشـی، زوجیـن متقاضی 
همسـر  روانـی  مشـکات  طـاق، 
آزاری و... اسـت کـه تا بهبـود کامل و 
برطرف شـدن مشـکات بـا اورژانس 
اجتماعـی در ارتباط هستند.مسـوول 
اورژانـس اجتماعی خراسان شـمالی 
گفـت: پـس از تمـاس بـا اورژانـس 
اجتماعـی نیروهـای اورژانـس، اعزام 
می شـوند و خدماتی از قبیل مشاوره 
مشـکات  پیگیـری  و  حقوقـی، 
ریشـه ای به مراجعین داده می شـود.      

گزارش
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 بررسی مشکالت چهارباغ با حضور صاحب نظران

چهارباغ صفوی به عنوان هویت فرهنگی و اجتماعی برای باغ شهر اصفهان مطرح بوده است

عضـو شـورای اسـامی شـهر اصفهان گفـت: امروز 
چهاربـاغ عباسـی از نظـر هویـت بـا خیابان هـای 
دیگر شـهر جز اینکه مسـدود شـده اسـت، تفاوتی 

ندارد.
در  چهارشـنبه  روز  عصـر  محمـدی  کـوروش   
میزگـردی کـه توسـط انجمن های علمـی معماری 
و شهرسـازی دانشـگاه هنـر اصفهـان در خصـوص 
چهاربـاغ عباسـی برگـزار شـده بـود، اظهـار کـرد: 
و  فرهنگـی  هویـت  عنـوان  بـه  چهاربـاغ صفـوی 
بـوده  اصفهـان مطـرح  باغ شـهر  بـرای  اجتماعـی 
اسـت. امـروز ایـن هویت به واسـطه گسـتره افقی 

شـهر بـه اندازه قبل قابل دسـترس از بیرون شـهر 
آرامـش  روزی  چهاربـاغ  داد:  ادامـه  نیسـت.وی 
روانـی بـه مـردم اصفهـان مـی داد امـا امـروز این 
آرامـش روانـی از میان رفته اسـت. چهارباغ زمانی 
نقطـه بزرگـی در اصفهـان بـوده امـا امـروز نقطـه 

کوچکـی در شـهر اسـت.
تصریـح  اصفهـان  شـهر  اسـامی  شـورای  عضـو 
کـرد: آنچـه نسـل امـروز بـه چهاربـاغ آسـیب زده 
ایـن اسـت کـه بـه قطـع ارتبـاط چهاربـاغ بـا روح 
مـردم کمـک کرده ایـم. بـا اصـل پیـاده راه سـازی 
چهاربـاغ موافـق هسـتم امـا در شـیوه اجرایـی که 
پیش گرفته شـد، مخالف هسـتم. امـروز چهارباغ 
بـا کـدام خیابان هـای اطـراف خود مرتبط اسـت؟!

محمـدی گفـت: امـروز باید بـرای چهاربـاغ هزینه 

کنیـم. امـروز چهاربـاغ بـا خیابان هـای دیگر شـهر 
جز مسـدود شـدن بـر روی خـودرو تفاوتـی ندارد! 
چـه چیـزی در چهاربـاغ فروختـه می شـود؟! چـرا 
ایـن خیابـان ارزان فروشـی اصفهان شـده اسـت.

پیوسـت  هـم  امـروز  همیـن  تصریـح کـرد:  وی 
فرهنگـی و اجتماعـی بـرای چهاربـاغ وجـود ندارد. 
اگر چهارباغ هویتی برای شـهر اصفهان اسـت باید 
بدانیـم چقـدر این هویت در شـهر موثر اسـت. نیاز 
بـه مطالعـات داشـتیم. بایـد از داده هـای گذشـته 
امـروز چهاربـاغ  اسـتفاده مـی کردیـم.  چهاربـاغ 

مشـکات فنـی دارد.
عضـو شـورای اسـامی شـهر اصفهـان ادامـه داد: 
اصفهـان امـروز بـه عنـوان شـهر صنعتی شـناخته 
می شـود و ایـن یک آسـیب اسـت. بایـد این نگاه 

را نسـبت به اصفهـان تغییر دهیـم. اصفهان امروز 
بـا ذوب آهـن و مجتمـع فوالد شـناخته می شـود، 

نـه بـا چهارباغ و هشـت بهشـت.
وی تاکیـد کـرد: اصفهـان بایـد بـا نـگاه انسـانی 
تبدیـل بـه شـهری زیسـت پذیـر شـود. اصفهـان 
دیـن بزرگـی بـر گـردن ایـران دارد چـرا کـه پایـه 
گـذار رشـد و اعتـای فرهنـگ و هنـر ایـن کشـور 
بـوده. امـا امـروز حتی هنرمنـدان اصفهانـی را هم 
از دسـت می دهیـم. معاون معماری و شهرسـازی 
شـهرداری اصفهـان نیـز گفـت: در چهاربـاغ، نقش 
پذیری انسـان مطرح اسـت. شـهرداری میراث دار 
پروژه هایی اسـت که فیزیکالیسـتی هسـتند. من 
از رویکردهـای کالبـدی بـه عنوان یـک بیماری یاد 

می کنـم.
  احمـد حسـینی نیـا  هـم در ایـن میزگـرد اظهـار 
کـرد: بـا نگاهـی بـه اسـتخوان بندی شـهر صفـوی 
رکـن  چهـار  بـر  شـهر  ایـن  می شـویم  متوجـه 
حکومت، اقتصاد، مذهب و مردم بنا شـده اسـت.
وی ادامـه داد: شـاید تعریـف چهاربـاغ از هندسـه 

چلیپایـی برآمـده باشـد. چهارباغ اسـتخوان بندی 
شـهر اصفهـان را در دوره صفـوی کامـل می کنـد. 

معـاون معمـاری و شهرسـازی شـهرداری اصفهان 
دارد.  وجـود  چهاربـاغ  در  سیاسـت  دو  افـزود: 
نخسـتین بحـث پیـاده مـداری اسـت. در پیـاده 
موتـوری مطـرح  نقـل  و  مـداری کاهـش حمـل 
اسـت. امـا در سیاسـت دوم کـه پیـاده راه سـازی 
نامیـده می شـود، بـه حـذف سـواره می پردازیـم. 
طـرح در دسـتور کار چهاربـاغ الگـوی جلوگیـری 

کامـل از حرکـت سـواره اسـت.
حسـینی نیا گفـت: طـرح تهیـه شـده بـه لحـاظ 
تاریخـی چهاربـاغ اسـت.  کالبـدی احیـا تصویـر 
تحقـق کانون هـای اجتماعـی نیز در ایـن طرح مد 
نظـر اسـت. گردهمایی هـای دوسـتانه نیـز باید در 
چهاربـاغ انجـام شـود. هفتـه گذشـته طـرح محور 
میانـی چهارباغ در سـازمان میراث فرهنگی کشـور 
بررسـی شـد و ایـن طـرح هنوز سـرگردان اسـت. 
بایـد دیـد آیـا مسـائل سیاسـی دامن گیـر ایـن 

طـرح شـده اسـت یـا مسـائل فنی.

ته
نک

معـاون معمـاری و شهرسـازی شـهرداری اصفهـان تصریـح کرد: می پرسـند چرا 
شـهرداری هـم طـرح می دهـد و هـم اجـرا می کنـد و هـم ناظـر اسـت. طـرح 
مطالعاتـی چهاربـاغ توسـط مشـاوران باوند تهیه شـده و در راسـتای آن سـازمان 

بهسـازی و نوسـازی چهاربـاغ شـروع به فعالیـت کرد.
حسـینی نیـا افزود: بعـد از جنگ جهانـی دوم برنامـه ریزی به طرح هـای جامع 
می پـردازد. دهـه 1950 طرح ها جامع عقالنی می شـوند. در دهـه 1960 و 19٧0 به 
بعد از منظر شهرسـازی نیازهای کالبدی و کمی، برطرف شـده و به مسـائل کیفی 

وارد می شـویم. امـروز نیز چهاربـاغ باید به این بلوغ برسـد.
وی تاکیـد کـرد: در مباحث کیفی، نقش پذیری انسـان مطرح اسـت. شـهرداری 
میراث دار پروژه های اسـت که فیزیکالیسـتی هسـتند. من از رویکردهای کالبدی 
بـه عنـوان یک بیماری یـاد می کنم و محصول آنچه می شـود که امروز هسـتیم. 

در چهاربـاغ باید از فضا خارج شـویم و به سـمت مکان سـازی برویم.

تکثیر 115 میلیون قطعه بچه ماهی در گیالن
مدیرکل شیات گیان با اشاره به تکثیر و رهاسازی 11۵ میلیون قطعه بچه ماهی در دریای خزر برای ترمیم ذخایر 

، گفت: آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس اولویت مهم شیات است.

رییــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطاعــات )فتــا( خراســان 
جنوبــی گفــت: از ابتــدای امســال تاکنــون کاهبــرداری رایانــه ای و 
ــدت  ــه م ــی غیرمجــاز در اســتان نســبت ب ــای اینترنت برداشــت ه
مشــابه ســال گذشــته 20 درصــد افزایــش داشــته اســت. ســرهنگ 
علــی محمدپــور روز پنجشــنبه در حاشــیه همایــش عمومــی 
فرماندهــان و مدیــران فرماندهــی انتظامــی اســتان خراســان جنوبی 
در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: ایــن گونــه جرایــم مالــی بیــش 
از 77 درصــد جرایــم فضــای ســایبری را بــه خــود اختصــاص داده 

اســت. 
ــش از ۳2۵  ــاه بی ــت م ــدت هش ــته در م ــال گذش ــت: س وی گف
میلیــون تومــان برداشــت اینترنتــی غیرمجــاز و کاهبــرداری مالی در 

بســتر فضــای مجــازی اســتان صــورت گرفــت. 
رئیــس پلیــس فتــا خراســان جنوبــی افــزود: هشــت مــاه گذشــته 
ایــن رقــم بیــش از ۴۵0 میلیــون تومــان بــوده کــه رشــد قابــل توجــه 

داشــته اســت. 
وی از دســتگیری ۴۴ مــرد و 1۵ زن کاهبــردار در ایــن ارتبــاط خبــر 
داد و گفــت: شــهروندان بایــد در خریدهــای اینترنتــی نهایــت دقــت 

را داشــته باشــند تــا در دام کاهبــرداران فضــای مجــازی نیافتنــد. 
ســرهنگ محمدپــور بیــان کــرد: در بســیاری از شــکایت هــا 
مشــاهده شــده کــه ســطح آگاهــی شــاکیان از خریدهــای اینترنتــی 
ــوده و  ــن ب ــی بســیار پایی ــی از جعل و تشــخیص درگاه بانکــی اصل
همیــن موضــوع باعــث کاهبــرداری در حــوزه فضــای مجــازی شــده 

اســت. 
وی دربــاره اســتفاده از رمــز یــک بــار مصــرف در اســتان گفــت: پایان 
آبــان مــاه امســال پلیــس فتــا بــا مجموعــه حراســت بانــک هــای 
اســتان جلســه مشــترکی برگــزار کــرد کــه یکــی از مصوبــات همیــن 
ــود و قــرار اســت در ســه فــاز پیــش بینــی شــده طبــق  موضــوع ب
ــار مصــرف را فعــال  دســتورالعمل بانــک مرکــزی، رمــز دوم یــک ب
ــس  ــود. ریی ــگیری ش ــا پیش ــرداری ه ــی از کاهب ــا بخش ــد ت کنن
پلیــس فتــا خراســان جنوبــی اظهــار داشــت: بیشــتر کاهبــرداری 
ــاق مــی  ــد و فــروش کاال و خدمــات اتف هــا در ســایت هــای خری
افتــد کــه گاهــی آگهــی دهنــده و برخــی مواقــع هــم خریــدار قربانــی 
کاهبــرداری مــی شــود و مــی توانــد مشــمول هــم اســتانی هــای 

مــا نیــز باشــد. 

دانش آموزان اولین 
امدادگران بعد از زلزله

ــت  ــت اداره کل مدیری سرپرس
بحــران اســتانداری قزویــن در 
سراســری  مانــور  بیســتمین 
مــدارس  ایمنــی  و  زلزلــه 
ــه،  ــه در مدرس ــد از زلزل ــران بع ــن امدادگ ــت: اولی گف
دانش آمــوزان هســتند.قدرت هللا مهدیخانــی  خــود 
ــه  ــی ک ــه و ایمن ــری زلزل ــور سراس ــتمین مان در بیس
ــد،  ــزار ش ــوی برگ ــه تق ــی دختران ــتان ابتدای در دبس
ــا  ــه امســال ب ــور سراســری زلزل گفــت: بیســتمین مان
هــدف افزایــش آگاهــی و آمادگــی دانش آمــوزان 

ــد. ــزار ش برگ

قزوین

با چشم انداز توسعه به 
خراسان جنوبی می آیم

 اسـتاندار جدیـد خراسـان جنوبـی 
گفـت: بـا چشـم انـداز توسـعه بـه 
اسـتان می آیـم و مطمئنا برنامه ها 
شـخصی نخواهد بود بلکه براساس 
ظرفیـت ها، انتظارات دولت و مردم پیاده سـازی خواهد شـد. 
محمدصادق معتمدیان افزود: اسـتان خراسان جنوبی علیرغم 
محرومیـت ها دارای شـاخصه های توسـعه ای اسـت که باید 
مـورد توجـه ویـژه قـرار گیرد. وی گفت: مرز مشـترک با کشـور 
افغانسـتان و وجود بازارچه های متعدد ظرفیت مناسـبی برای 
توسـعه تجارت خارجی اسـت که امیدواریم بهترین استفاده را 

بـا هماهنگـی های الزم با کشـور متبـوع ببریم.

خراسان

خسارت زلزله کرمانشاه
 به 250 واحد روستایی

مناطـق  بازسـازی  سـتاد  رییـس 
زلزلـه زده اسـتان کرمانشـاه گفـت: 
بنیـاد  ارزیابی هـای  اسـاس  بـر 
ریشـتری   ۶.۴ زلزلـه  مسـکن، 
چهـارم آذرمـاه اسـتان کرمانشـاه بـه 2۵0 واحـد روسـتایی 
خسـارت وارد کرد و واحدهای بازسـازی شده آسیبی ندیدند. 
رضـا خواجـه ای گفـت: بـا توجـه به اینکـه زلزله اخیر اسـتان 
کرمانشـاه همـان مناطـق زلزلـه زده سـال گذشـته هسـتند و 
80 تـا 8۵ درصـد واحدهـا در ایـن مناطق بازسـازی شـده اند 
بنابرایـن براسـاس ارزیابی هـای کلی انجام شـده هیچ واحد 
بازسـازی شـده ای بعـد از زلزلـه اخیر تخریب نشـده اسـت.

کرمانشاه

نرخ مصوب نان در 
شهرستان ماسال اعالم شد

نـرخ  ماسـال  فرمانـدار  معـاون 
مصـوب نان در شهرسـتان ماسـال 
ابـاغ کرد.قربـان خوشـحال در  را 
جلسه شـورای آرد و نان شهرستان 
ماسـال با اشـاره به مصوبه هیات دولت و اباغیه اسـتانداری 
در خصـوص تعییـن قمیـت نـان، گفـت: بـا توجـه بـه ایـن 
مصوبـه قیمـت نـان بربـری یارانـه ای ۶00 تومـان و بربـری 
آزاد 1200 تومـان، لـواش یارانـه ای 200 تومـان و لـواش نـرخ 
آزاد ۳00 تومـان، سـنگک یارانـه ای 7۵0 و سـنگک آزاد 1200 
تومـان، تافتون یارانه ای ۳20 تومـان و تافتون آزاد ۵۳0 تومان 

مشـخص شـده است.

ماسال

شهادت فرمانده
 کالنتری 20 زیباشهر 

فرمانـده کانتـری 20 زیباشـهر 
روز  صبـح  دزفـول  شهرسـتان 
بـا  درگیـری  در  شـنبه   چهـار 
شـهادت  بـه  مسـلح  سـارقان 
رسـید. صبـح روز چهارشـنبه 7 آبـان پـس از گـزارش 
مهـر  مسـکن  منـازل  منطقـه  در  سـرقت  فقـره  یـک 
فرمانـده  نـادری  مـراد  حاجـی  سـروان  زیباشـهر، 
کانتـری 20 زیباشـهر بـه همـراه تعـدادی از مامـوران 
سـارقان  بـا  و  رفتـه  نظـر  مـورد  محـل  بـه  کانتـری 

شـوند. مـی  درگیـر  مسـلح 

خوزستان

جرایم مالی در فضای 
سایبری خراسان جنوبی 

افزایش یافت
خبر

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

نوبت دوم آگهی مناقصه 
شماره ۴۷/الف/۹ – ۹۷م 

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد پــروژه : اجــرای خطــوط پراکنــده شــبکه جمــع آوری 
فاضــاب ونصــب انشــعابات پراکنــده نواحــی Aو E شــهر کرمــان را بــا بــرآورد ۴/۹۹۶/۵۹1/۹۹۵ریــال از محــل 
اعتبــارات داخلــی و از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای و بــر اســاس فهرســت بهــای شــبکه 
جمــع آوری و انتقــال فاضــاب ســال ۹7 بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد . لــذا از کلیــه شــرکتهای 
پیمانــکاری کــه دارای گواهــی صاحیــت انجــام کار در رشــته آب مــی باشــند و گواهــی صاحیــت ایمنــی اداره 
کار را دارا باشــند ، دعــوت مــی شــود حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری ۹7/۹/17 جهــت دریافــت اســناد مناقصــه 
بــه دفتــر امــور قراردادهــای شــرکت آبفــا کرمــان واقــع در بلــوار 22 بهمــن ابتــدای بلــوار ســاوه مراجعــه نماینــد.

- مبلغ ضمانتنامه شرکت در فرآیند اجرای کار : 2۴۹/8۵0/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر 
-آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت به دبیرخانه تا ساعت 1۵ مورخ ۹7/۹/27

زمان بازگشایی پاکتهای الف و ب وج مناقصه ساعت ۹:۳0 مورخ ۹7/۹/28 می باشد.
)ضمنا حداقل پیشنهاد قیمت برای افتتاح پاکتهای ج، دو پاکت میباشد (

آگهی حصروراثت  
فروتنـی  حسـین  محمـد  آقـای 
دارای  اکبـر  فرزنـد  یـزدی 
بشـرح   17۳ شناسـنامه 
 ۹70۵۹۹ شـماره   دادخواسـت 
شـادروان  داده  توضیـح   1۳۹7.۹.7 مـورخ  
بشناسـنامه   سـیدجال  فرزنـد  علـوی  فرشـته 
در شـهر رفسـنجان   تاریـخ 1۳۹۶.8.7  در   1۵۹
فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن الفوت وی 

از: عبارتنـد 
1-عبدهللا فروتنی یـزدی ش ش ۳0۵12۴۴۳0۹ 
متولـد 1۳۵7 فرزنـد محمـد حسـین صـادره از 
رفسـنجان فرزنـد متوفی2-امیـر فروتنـی یزدی 
فرزنـد   1۳71 متولـد   001۵۳۳0078 ش  ش 
محمدحسـین صـادره از تهران فرزنـد متوفی۳-

نـدا فروتنـی یـزدی ش ش ۳0۵122۴۹11 متولد 
1۳۵۶ فرزنـد محمدحسـین صادره از رفسـنجان 
فرزنـد متوفی۴-محمدحسـین فروتنـی یـزدی 
ش ش 17۳ متولـد 1۳2۶ فرزنـد اکبـر صـادره 

از رفسـنجان همسـر  متوفـی 
هـای  روزنامـه  در  نوبـت  یـک  مراتـب  لـذا 
کثیراالنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد 
اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حـل اختـاف تقدیـم دارد واال 
گواهـی صـادر خواهـد شـد و هر وصیـت نامه ای 
جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابراز 

شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.
دفتر شورای حل اختالف شماره 5 
شهرستان رفسنجان.

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

محمـدزارع همـت ابـادی فرزنـد فـرج ا... به نشـانی :اسـتان کرمان –شهرسـتان رفسـنجان –
معـراج ک ۹ منـزل سـوم  سـمت چپ 

مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم: اقا مهدی عقیلی مهریزی فرزند میرزا حسین
 محکوم به: 

بموجـب درخواسـت اجـرای حکـم مربوطـه بـه شـماره دادنامـه مربوطـه ۹70۹۹7۳۴۹220۶۵1 محکـوم علیـه 
محکوم اسـت به حضور در دفتر خانه اسـناد رسـمی و انتقال سـند اتومبیل پژو سـواری مدل 8۳ به شـماره 

موتـور 12۴8۳078۴78 بنـام محکـوم لـه و نیم عشـر در حـق دولت.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان رفسنجانمحدثه فروتنی راویز 

آگهی  مزایده عمومی یک مرحله ای 200972001400002      

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان

 نوبت اول

وزرات  جهاد کشاورزی
سازمان جنگها ،مراتع و آبخیزداری کشور

اداره  کل  منابع طبیعی  وآبخیزداری
  استان اردبیل

ضمانتنامه بانکی ویا واریز وجه به حساب 4001108806376515نوع تضمین 1 

موضوع مزایده2

مبلغ تضمینمبلغ برآوردی

130.722.500ریالزمین 42هکتاری بازگیر مبلغ   1/307/225/000ریال

4.136.000ریالزمین 6هکتاری سد کوثرمبلغ  41.360.000ریال

5.180.000ریالزمین 5هکتاری نودیجه مبلغ  51.800.000 ریال

8/232/000ریالزمین 14 هکتاری چاپاقلی بندرترکمن مبلغ 82/320/000ریال

سامانه تدارکات دولت الکترونیک.     www. setadiran.ir محل دریافت اسناد3

ازتاریخ درج آگهیزمان دریافت اسناد4

تاآخروقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/09/13مهلت دریافت اسناد5

تاساعت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/09/24 به دبیرخانه شرکتزمان تحویل اسناد6

ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 97/09/25گشایش پیشنهادها7

شــرکت آب منطقــه ای اســتان گلســتان بــه آدرس گــرگان - ابتــدای جــاده آق قــا در نظــر دارد اجــاره زمیــن هــا بــرای کشــت محصــوالت زراعــی 
غــات رابــا مبلــغ بــرآوردی ذیــل بــرای یکســال زراعــی تاتاریــخ 98/07/30 ازطریــق مزایــده عمومــی یــک مرحلــه ای بــه شــرح منــدرج در اســناد 
مزایــده بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نماید.کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده ازدریافــت اســناد تاارائــه پیشــنهاد مزایــده گــران وبازگشــایی 

پاکتهــا ازطریــق درگاه ســامانه تــدارکات دولــت الکترونیــک بــه آدرس )www. setadiran.ir( انجــام خواهــد شــد.

این شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است . مالیات برارزش افزوده وکلیه مالیات وعوارض بعهده مزایده گرمی باشد.
ضمنا جهت کسب اطاعات بیشتر می توانید درایام هفته ودروقت اداری با شماره تلفن 01732627860 تماس حاصل نمائید. ویا به سایت ذیل مراجعه نمایند.

   http:// setadiran.ir : آدرس سامانه تدارکات دولت الکترونیک
http://tender.wrm.ir : آدرس سایت معامات وزارت نیرو
 http://iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات

 http://gsrw.ir : شرکت آب منطقه ای گلستان
http://tender.bazres.ir :سامانه کشوری نظارت برمعامات دستگاهای اجرایی

تاریخ انتشارنوبت دوم : 97/9/11 تاریخ انتشارنوبت اول : 97/9/10     
   شناسه آگهی : 303994

آگهی فقدان سند مالکیت 8/6126 
ــتناد  ــه اس ــی ب ــادی ملول ــا فره ــای علیرض آق
ــماره  ــه ش ــهود ب ــهادت ش ــی ش ــرگ گواه دو ب
30656 مورخــه 97/8/24 دفتــر 102 تالــش 
ــند  ــه س ــت ک ــوده اس ــام نم ــه و اع ــن اداره مراجع ــه ای ب
ــه شــماره فرعــی  مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ب
ــی 8  6126 فرعــی از مفــروز از پــاک 2779 از ســنگ اصل
ــا حــدود و  ــع ب ــه مســاحت 113 مترمرب بشــخ 28 گیــان ب
مشــخصات معیــن ذیــل ثبــت و صفحــه 100/11354 دفتــر 
ــده  ــت و صــادر گردی ــی ثب ــام متقاضــی المثن ــه ن 28/92 ب
اســت و در اثــر جایجائــی مفقــود شــده اســت بدیــن لحــاظ 
تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی را از ایــن اداره 
نمــوده اســت لــذا بــر اســاس تبصــره اصاحــی ذیــل مــاده 
120 ائیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت مراتــب فقــدان ســند 
مالکیــت پــاک مرقــوم جهــت اطــاع عمــوم در یــک نوبــت 
آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاص مدعــی 
ــر  ــی انجــام ه ــا مدع ــزد خــود ی ــوم در ن وجــود ســند مرق
ــه قطعــی باشــد مــدارک و مســتندات رســمی  ــه معامل گون
خــود را در ظــرف مهلــت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش در قبــال اخــذ رســید 
تحویــل دهــد در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــاء مهلــت 
ــوده  ــل نم ــود عم ــی خ ــف قانون ــه وظای ــن اداره ب ــرر ای مق
ــام وی  ــه ن ــی ب ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب و نس

اقــدام خواهــد نمــود. 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 

تاریخ انتشار: 97/9/10 
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   آگهی فقدان سند مالکیت
وکالتنامــه  ارائــه  بــا  حبیبــی  جهانگیــر  آقــای 
فــروش بــه شــماره 57952 مــورخ 96/11/28 
ــد  ــه وکالــت از فاطمــه کولیون دفتــر 287 تهــران ب
ــه 97/6/21  ــماره 6339 مورخ ــه ش ــت وارده ب ــق درخواس طب
ــناد  ــه اس ــدق دفترخان ــهادیه مص ــرگ استش ــلیم 2 ب ــا تس ب
رســمی شــماره 29 ربــاط کریــم بــا اعــام اینکــه ســند مالکیــت 
ــاحت  ــکونی بمس ــان مس ــتگاه آپارتم ــک دس ــگ ی ــش دان ش
ــه  ــه دوم ب ــع در طبق ــی واق ــه 4 تفکیک ــع قطع 56/73 مترمرب
ــاک  ــروز از پ ــی مف ــی از 107 اصل ــاک 1587 فرع ــماره پ ش
ــوزه  ــاد ح ــل آب ــع درمنجی ــور واق ــی مذک ــی از اصل 1582 فرع
ثبتــی ربــاط کریــم ذیــل دفتــر الکترونیکــی بــه شــماره 
ــری  ــریال 800750/ س ــماره س ــه ش 139620301022008244 ب
الــف 95 بنــام فاطمــه کولیونــد ثبــت و صــادر و تســلیم شــده 
اســت کــه طبــق اظهــار متقاضــی ســرقت گردیــده اســت و طــی 
درخواســت وارده فــوق تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت 
پــاک مذکــور را نمــوده اســت لــذا مراتــب در اجــرای مــاده 120 
آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی 
شــود تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاص مدعــی انجــام معاملــه 
نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود 
مــی باشــد از تاریــخ انتشــار بــه مــدت 10 روز پــس از انتشــار 
ایــن آگهــی اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت 
ــت  ــید دریاف ــه و رس ــن اداره مراجع ــه ای ــه ب ــند معامل ــا س ی
ــد در غیــر ایــن صــورت اداره ثبــت وفــق مقــررات اقــدام  نمای
ــی  ــع قضائ ــط در مراج ــان فق ــراض ایش ــود و اعت ــد نم خواه

ــف:  2061 ــود. م/ال ــد ب ــل رســیدگی خواه قاب
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   آگهی فقدان سند مالکیت
وکالتنامــه  ارائــه  بــا  حبیبــی  جهانگیــر  آقــای 
فــروش بــه شــماره 57952 مــورخ 96/11/28 
ــد  ــه وکالــت از فاطمــه کولیون دفتــر 287 تهــران ب
طبــق درخواســت وارده بــه شــماره 6340 مورخــه 97/6/21 
ــناد  ــه اس ــدق دفترخان ــهادیه مص ــرگ استش ــلیم 2 ب ــا تس ب
رســمی شــماره 29 ربــاط کریــم بــا اعــام اینکــه ســند مالکیــت 
ــاحت  ــکونی بمس ــان مس ــتگاه آپارتم ــک دس ــگ ی ــش دان ش
ــوم  ــه س ــع در طبق ــی واق ــه 6 تفکیک ــع قطع 56/63 مترمرب
بــه شــماره پــاک 1589 فرعــی از 107 اصلــی مفــروز از 
ــاد  ــل آب ــع درمنجی ــور واق ــی مذک ــی از اصل ــاک 1582 فرع پ
حــوزه ثبتــی ربــاط کریــم ذیــل دفتــر الکترونیکــی بــه شــماره 
ــری  ــریال 800751/ س ــماره س ــه ش 139620301022008246 ب
الــف 95 بنــام فاطمــه کولیونــد ثبــت و صــادر و تســلیم شــده 
اســت کــه طبــق اظهــار متقاضــی ســرقت گردیــده اســت و طــی 
درخواســت وارده فــوق تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت 
پــاک مذکــور را نمــوده اســت لــذا مراتــب در اجــرای مــاده 120 
آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی 
شــود تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاص مدعــی انجــام معاملــه 
نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود 
مــی باشــد از تاریــخ انتشــار بــه مــدت 10 روز پــس از انتشــار 
ایــن آگهــی اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت 
ــت  ــید دریاف ــه و رس ــن اداره مراجع ــه ای ــه ب ــند معامل ــا س ی
ــد در غیــر ایــن صــورت اداره ثبــت وفــق مقــررات اقــدام  نمای
ــی  ــع قضائ ــط در مراج ــان فق ــراض ایش ــود و اعت ــد نم خواه

ــف:  2060 ــود. م/ال ــد ب ــل رســیدگی خواه قاب
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ــاده  ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی  اراضــی و ســاختمانهای 

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760301022000234 مــورخ 1397/2/15 هیــأت 
رســیدگی بــه اســناد عــادی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــب م ــر حس ــم ب ــاط کری ــتان رب شهرس
ــی  ــد ســند رســمی ثبت ــای فاق ــی اراضــی و ســاختمان ه ــت ثبت وضعی
بــر تاکیــد انتقــال عــادی و   تصرفــات مالکانــه متقاضــی گلــی صمــدی 
فرزنــد صفرعلــی بــه شــماره شناســنامه 8 صــادره از ری نســبت بــه شــش 
دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 196/12 متــر 
ــه -  ــروز از قطع ــی مف ــاک 87 فرع ــروز و مجــزی شــده از پ ــع مف مرب
تفکیکــی از 160 اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان ربــاط کریــم از 
ــذا  مالکیــت رســمی، آقــای محمدعلــی ایــزدی محــرز گردیــده اســت. ل
ــی  ــه 15 روز آ گه ــا صل ــه ف ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط منظ
مــی شــود در صورتیکــه شــخص یــا شــاخصی نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آ گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
ــوکل  ــات م ــه و اقدام ــه احال ــه دادگاه صالح ــا ب ــد ت ــذا نمای ــید اخ و رس
بــه ارائــه حکــم قطــی دادگاه گــردد بــد یهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــت  ــررات ســند مالکی ــق مق ــور و عــدم وصــول اعتراضــی طب مــدت مذک
صادرخواهــد شــد و در در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع از 

ــف : 2062 ــود م/ال ــه دادگاه نخواهــد ب مراجعــه متضــرر ب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/9/10 

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/9/25
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آگهی مزایده مرحله اول 
در مــورد پرونــده هــای اجرایــی کالســه  
۱ح   ۹۷۰۴۳۵ش -۹۵۲۷۶۱ -/۹۶۰۷۹۲
فیمابیــن  محکــوم لــه حســین جعفــری و 
محکــوم علیــه شــرکت روییــن ســازه تهــران مبنــی بــر 
ــغ کل  ــه مبل ــی ب ــده اجرای ــه پرون ــب در س ــه طل مطالب
ــوال  ــف ام ــه توقی ــت ب ــا عنای ــال ب ۳۲۳/۵۷۳/۰۲۴ ری
ــر:  ــل الذک ــخصات ذی ــه مش ــول ب ــر منق ــول و غی منق
1- یــک دســتگاه مخــزن نگهــداری ســیمان بــه قیمــت 
کارشناســی ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ۲- دســتگاه بــرش میلگرد 
بــه قیمــت کارشناســی۸/۰۰۰/۰۰۰ ریــال )موتــور معیــوب( 
قیمــت کارشناســی  بــه  زن  خامــوت  دســتگاه   -۳
۷/۰۰۰/۰۰۰ ریــال )موتــور معیــوب(۴- بــاال بــر بــه قیمــت 
کارشناســی۹/۰۰۰/۰۰۰  ریــال )دارای پایــه و الکتــرو موتور 
۳ اســب و متعلقــات موتــور نیــم ســوز شــده( 5- کابــل 
مســی 4*25 بطــول تقریبــی 70 متــر بــه قیمــت 
ــل فرمــان  ــل مســی 4*16 کاب ــال 6- کاب 45/000/000 ری
1*7 کابــل مخابراتــی 4 زوج بطــول تقریبــی 54 متــر بــه 
ــول  ــه ط ــزی ب ــر فل ــال 7- کانتین ــت 30/000/000 ری قیم
ــک  ــوالدی و دارای ی ــر از ورق ف ــرض 2 مت ــر و ع 6 مت
ــت 55/000/000  ــه قیم ــتعمل ب ــار و مس ــت انب درب جه
ریــال 8- یکدســتگاه ویبراتــور بــه قیمــت 5/000/000 
ــال 10- دو  ــت 12/000/000 ری ــه قیم ــی ب ــال 9- هیلت ری
دســتگاه ترانــس جــوش قدیمــی کال بمبلــغ کارشناســی 
15/000/000 ریــال 11- کپســول هــوای ) اکســیژن( بــزرگ 
ــول  ــع( + کپس ــول گاز ) مای ــال 12- کپس 2/500/000 ری
گاز کوچــک 4 عــدد بمبلــغ کارشناســی 3/500/000 ریــال 

13- تنفنــگ هیلتــی بمبلــغ 6/000/000 ریــال 14- آهــن 
مســتعمل بــوزن تقریبــی 200 کیلــو بمبلــغ 5/000/000 
ریــال 15- لــوازم الکتریکــی بمبلــغ 9/000/000 ریــال 
16- پرژکتــور پایــه فلــزی 3 عــدد بــه مبلــغ 2/700/000 
ــغ  ــه مبل ــدد ب ــه گاز 900 ع ــای لول ــت ه ــال 17- بس ری
ــغ  ــه مبل ــن ب ــی اتیل ــاالت پل ــواع اتص 9/000/000 18- ان
ــغ  ــه مبل ــدد ب ــی 2 ع ــال 19- بخــاری برق 20/000/000 ری
ــداد  ــه تع ــزی ب ــل فل ــال 20 – فلکســی ب 3/500/000 ری
3 بســته بــه مبلــغ 2/000/000 ریــال 21- لــوازم متفرقــه 
ــال کارشناســی گردیــده اســت و  ــغ 7/000/000 ری ــه مبل ب
اینکــه پــس از ســیر مراحــل قانونــی مقــرر گردیــده کــه 
کل امــوال توقیفــی در روز ســه شــنبه مــورخ 97/9/20 و 
از ســاعت 12/00 الــی 12:30 و از طریــق مزایــده حضــوری 
در محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری بجنــورد بــه 
فــروش برســد. بنابرایــن متقاضیــان شــرکت در جلســه 
ــرر در  ــد مق ــل از موع ــج روز قب ــد پن ــی توانن ــده م مزای
ــع و  ــوع مطل ــف موض ــم و کی ــر و از ک ــرا حاض ــن اج ای
در صــورت تمایــل از مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد 
ــروع و  ــی ش ــت ارزیاب ــده از قیم ــت مزای ــی اس . بدیه
ــد  ــد ش ــذار خواه ــنهادی واگ ــت پیش ــن قیم ــه باالتری ب
و ده در صــد مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده 
مزایــده اخــذ و مابقــی مبلــغ نیــز ظــرف یکمــاه وصــول 
خواهــد شــد و در صــورت عــدم پرداخــت الباقــی ) نــود 
درصــد( در مهلنــت مقــرر مبلــغ تودیعــی پــس از کســر 
هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد 

ــف: 206 میگردد.م/ال

داد ورز اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد - جلینی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مشــکات پــروژه کــوزو در فــاز 11 
مســکن مهــر پردیــس در اســتان 
ــادی  ــر مهرآب ــور اصغ ــا حض ــران ب ته
قائــم مقــام و حبیــب هللا طاهرخانــی 
شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
نشســت  ایــن  در  شــد.  بررســی 
ــی  ــوزو و جمع ــرکت ک ــدگان ش نماین
ــور  ــرکت در حض ــن ش ــران ای از مدی
معــاون و قائــم مقــام وزیــر مســائل 
ــد و تصمیمــات  خــود را مطــرح کردن
الزم بــرای حــل مشــکات اتخــاذ 

شد.
ــزات آسانســور  ــد و نصــب تجهی خری
جملــه  از  قیــر  تهیــه  و  پکیــج  و 
کــوزو  شــرکت  اساســی  مســائل 

بــرای تکمیــل بلوک هــا در فــاز 11 
ــژه وزارت راه و  ــگاه وی ــا ن ــه ب ــود ک ب
شهرســازی مقــرر شــد عــاوه بــر 
مجوزهــای  قیــر،  تهیــه  در  کمــک 
ــور  ــور آسانس ــرای واردات موت الزم ب
ــن  ــر ای ــا هرچــه زودت صــادر شــود ت

برطرف شود. مشکات 
برپایــه گــزارش هــا تاکنــون بالــغ بــر 
ــکونت  ــل س ــد قاب ــزار واح ــت ه هش
ــان  ــه متقاض ــوزو ب ــزرگ ک ــروژه ب پ
بــا  و  اســت  شــده  داده  تحویــل 
درصــدی   8۶ فیزیکــی  پیشــرفت 
ــای  ــل بلوک ه ــار تحوی ــد در انتظ بای
باقی مانــده ایــن فــاز در آینــده ای 

بود.  نزدیک 

 1۳0 در  آسانســور  نصــب  اتمــام 
ــبکه  ــر ش ــرای ۳۶ کیلومت ــوک، اج بل
توزیــع آب، ۳7 کیلومتــر فاضــاب 
راه اصلــی و  ۳0 کیلومتــر  شــهری، 
فرعــی آسفالت شــده، ۵7 کیلومتــر 
هشــت  ســاخت  و  حائــل  دیــوار 
مهــم  اقدامــات  از جملــه  مدرســه 
ــوده  ــوزو ب ــروژه ک ــده در پ ــام ش انج

است.
نشســت  ایــن  در  الزم  دســتورات 
بــرای حــل موانــع تکمیــل بلوک هــای 
باقی مانــده صــادر و قــرار شــد بــا 
ــج  ــای پن ــری قرارداده ــرعت باالت س
برگــی بــه متقاضیــان تحویــل داده و 
ــری  ــکات کمت ــه مش ــی ک پروژه های

ــد،  ــل ســکونت شــدن دارن ــرای قاب ب
ــه  ــل و ب ــتری تکمی ــرعت بیش ــا س ب

متقاضیان تحویل داده شــود.
ــدود  ــه در ح ــس ک ــتان پردی شهرس
ــرار  ــری شــرق پایتخــت ق 20 کیلومت
گرفتــه اســت بــر اســاس آمــار ســال 

۹۵، 170 هــزار نفر جمعیت دارد.
ــل  ــورت تکمی ــه درص ــاس برنام براس
واحدهــای مســکن مهــر پردیــس 
جمعیــت ایــن شهرســتان بــه افــزون 

بر ۶00 هزار نفر خواهد رســید.

: واحـد ۳0۵ مگاواتـی شـماره ۳ نیـروگاه رامیـن کـه 
و محدودیـت هـای  فنـی  رفـع چالشـهای  بمنظـور 
تولیـدی از چرخـه تولید انرژی خارج شـده بود پس 
وموفقیـت  روزی  شـبانه  هـای  عملیـات  اجـرای  از 
آمیزتعمیـرات میانـدوره ای مجـددا راه انـدازی و بـه 

شبکه سراسری برق کشور متصل شد .
 مهنـدس ناصـر محمـدی مدیر عامل نیـروگاه رامین 
بـا اعـام ایـن خبـر گفـت : نیـروگاه رامیـن بعنـوان 
مهمتریـن تامیـن کننـده بـرق مـورد نیاز شـبکه برق 
خوزسـتان نقـش مهمـی در خدمت رسـانی و تامین 

آسـایش مـردم  بویـژه در فصـل تابسـتان دارد و بـا 
توجـه کاهـش دمـای هـوا و مصـرف این انـرژی در 
فصـل پائیـز ، اقـدام بـه خـارج نمـودن ایـن واحد از 
ای  میانـدوره  تعمیـرات  اجـرای  و  تولیـد  چرخـه 

نمودیم. 
وی بـا اشـاره بـه توانمنـدی و تجربه پرسـنل نیروگاه 
رامیـن در اجـرای ایـن پـروژه، مهمتریـن اقدامـات 
صـورت گرفتـه شـده در این عملیات را رسـوب زدایی 
و تعویـض تیـوب های باک شـده کندانسـور ،بازدید 
و سـرویس داخلی ژنراتور ، تعویض 22 شـاخه لوله 
و سـرویس و تنظیـم مشـعلهای بویلـر ، رفع نشـتی 
رفـع قطعـی سنسـور   ، توربیـن  یاتاقـان 2  روغـن 
حرارتـی یاتاقـان 1 و ۵ و همچنیـن رفـع نشـتی و 

آبندی ژنراتور این واحد ۳0۵ مگاواتی اعام نمود.
مدیـر عامـل نیـروگاه  درادامـه ضمـن قدردانـی از 
تاشـهای شـبانه روزی تیم هـای عملیاتی تعمیراتی 
،بهـره بـرداری وهمچنیـن مهندسـی وبرنامـه ریـزی 
گفـت: نیـروگاه رامین بـا برنامه ریزی دقیـق وانجام 
اقدامـات پیشـگیرانه عزمـی جـدی بـرای آمادگـی 
دارد شـایان ذکـر اسـت  را  تابسـتان ۹8  تولیـد در 
نیـروگاه  بزرگتریـن  بعنـوان  اهـواز  رامیـن  نیـروگاه 
بخـاری کشـور بـا ۶ واحـد تولیـدی ئ بـا مجمـوع 
در  مهمـی  نقـش  مـگاوات سـاعت  ظرفیـت 18۵0 
تامیـن بـرق مـورد نیـاز اسـتان خوزسـتان و تقویـت 

شبکه سراسری برق کشور ایفاء می کند.

جهــاد  مجلــس  امــور  و  هماهنگــی  معــاون 
دانشــگاهی از رونمایــی از 10 فنــاوری برتــر جهــاد 
حضــور  بــا  جــاری  آذرمــاه  در  دانشــگاهی 

رییس جمهور خبر داد.
احمــد شــریفی زاده در مراســم معارفه سرپرســت 
جهاددانشــگاهی کهگیلویــه و بویراحمــد اظهــار 
ــی  ــادی اســت کــه زمان کــرد: جهاددانشــگاهی نه
بــرای اســتفاده از ظرفیت هــای داخــل در راســتای 
رفــع وابســتگی ها و نیازهــای کشــور تشــکیل 

شد که در این حوزه نیز خط شکن بود.
وی افــزود: اقدامــات و فعالیت هــای پژوهشــگاه 
رویــان جهــاد دانشــگاهی از ســوی افــرادی عالــم، 
متعهــد و آشــنا بــه نیازهــا و ظرفیت هــای کشــور 
خصــوص  در  توانســتند  کــه  گرفــت  صــورت 
ــاروری کارهــای  ــان ناب ــادی و درم ســلول های بنی

بزرگــی انجــام دهنــد. معــاون هماهنگــی و امــور 
جهاددانشــگاهی  جهاددانشــگاهی  مجلــس 
در  نفــر   7000 اکنــون  هــم  خاطرنشــان کــرد: 
جهاددانشــگاهی کشــور در حــال کار و فعالیــت 
ــه  ــی مجموع ــاد انقاب ــن نه ــروز ای ــتند و ام هس
قــوی در زمینه هــای مختلــف از جملــه پژوهشــی، 
جوانــان  توانمندســازی  و  اشــتغال  فرهنگــی، 
جهــاد  کــرد:  تصریــح  شــریفی زاده  اســت. 
پژوهشــگاه،  ســه  واحــد،   ۶۳ دانشــگاهی 
ــز  ــروه پژوهشــی، ۴۳مرک 2۴پژوهشــکده، 1۳۵گ
علمــی – کاربــردی، دو دانشــگاه، ۶ موسســه 
ــجو در  ــزار دانش ــدود ۵0 ه ــی و ح ــوزش عال آم
حــال تحصیــل در ســطح کشــور دارد و همــه ایــن 
شــبکه  یــک  همچــون  مراکــز  و  مجموعه هــا 

هستند.

مشکالت فاز 11 مسکن مهر پردیس
 بررسی شد

 اتصال واحد 305 مگاواتی نیروگاه 
رامین اهواز به شبکه سراسری 

رونمایی از 10 فناوری برتر جهاد 
دانشگاهی در آذرماه

البرزخوزستان

21 بالی طبیعی البرز 
را تهدید می کند

ــای  ــه از ۳1 ب ــان اینک ــا بی ــرز ب ــتانداری الب ــت اس سرپرس
طبیعــی شناســایی شــده در کشــور، 21 بحــران البــرز را تهدید 
ــرار  ــرز و ق ــژه الب ــگاه وی ــه جای ــه ب ــا توج ــت: ب ــد گف می کن
گرفتــن در کریــدور مواصاتــی 12 اســتان کشــور، مقابلــه بــا 

بحران های احتمالی در دستور کار خواهد بود.
ــنا  ــگار ایس ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــهبازی در گف ــه ش عزیزال
ــور سراســری  ــزاری مان ــه برگ ــاره ب ــا اش ــرز، ب ــه الب منطق
ــت  ــت: در مدیری ــرز گف ــدارس در الب ــی م ــه و ایمن زلزل
می کنــد  ایفــا  را  شــاه کلید  نقــش  آمــوزش  بحــران 
بنابرایــن بــا برگــزاری ایــن مانــور، عــاوه بــر حفــظ ســطح 
آمادگــی دانش آمــوزان، نواقصــی کــه در مانورهــای قبلــی 

بود نیز به تدریج رفع می شــود.
ــت  ــادی از جمعی ــش زی ــه بخ ــان اینک ــا بی ــهبازی ب ش
کشــور را دانش آمــوزان تشــکیل می دهنــد گفــت: انتقــال 
خانــه  بــه  دانش آمــوزان  توســط  آموزش هــا  ایــن 
می توانــد نقــش بســیار خوبــی در مدیریــت بحــران 

داشته باشد.
وی در ادامــه بــه وجــود گســل های ماهدشــت و اشــتهارد  
ــار  ــل ها در کن ــن گس ــرد: ای ــام ک ــاره و اع ــرز اش در الب
گســل آبیــک کــه بــر هــم اثرگــذار هــم هســتند اهمیــت 
ــتر  ــا را بیش ــن مانوره ــتمرار ای ــت و اس ــه جدی ــه ب توج

می کند.
شــهبازی افــزود: بــرآوردی کــه از شبیه ســازی بحــران در 
بیســتمین مانــور زلزلــه و ایمنــی مــدارس صــورت گرفــت 

نشــان می دهد که کار به خوبی انجام شده است.
سرپرســت اســتانداری البــرز در ادامــه  بــا بیــان اینکــه از 
۳1 بــای طبیعــی شناســایی شــده در کشــور، 21 بحــران 
ــگاه  ــه جای ــه ب ــا توج ــت: ب ــد گف ــد می کن ــرز را تهدی الب
ویــژه البــرز و قــرار گرفتــن در کریــدور مواصاتــی 12 
اســتان کشــور، مقابلــه بــا بحران هــای احتمالــی در 

دســتور کار بوده، هست و خواهد بود.
ــت  ــرای مدیری ــناریوهای الزم ب ــزود: س ــئول اف ــن مس ای
بحــران هــم طراحــی شــده و پیگیــری بــرای رفــع 

ایرادات آن به صورت مداوم انجام خواهد شــد.

بازدید کارشناسان 
مدیریت شبکه برق 

از پست امیدیه دو
کارشناســان مدیریــت شــبکه بــرق 
ــه دو  ــران از پســت حســاس امیدی ای
ــتان،  ــه ای خوزس ــرق منطق شــرکت ب

بازدید کردند.
ناحیــه  بــرداری  بهــره  امــور  مدیــر 
شــرق ایــن شــرکت گفــت: پســت 
و  مهــم  نقــش  دو  امیدیــه  اصلــی 
حساســی در پایــداری و کنتــرل ولتــاژ 
شــبکه سراســری و تامیــن انــرژی 
ــده  ــه برعه ــری و منطق ــبکه سراس ش

دارد.
ــه دلیــل  ــان کــرد: ب محمــد ســلبی بی
اهمیــت پســت امیدیــه دو، بــا حضــور 
کارشناســان مدیریــت شــبکه بــرق 
فنــی  دفتــر  کارشناســان  ایــران، 
معاونــت بهــره بــرداری در ســه ســطح 
تجهیزاتــی، رلیــاژ و پرســنلی مــورد 

بازدید و ارزیابی قرار گرفت.
وی اضافــه کــرد: در پایــان کارشناســان 
مدیریــت شــبکه بــرق ایــران ارزیابــی 
از پســت را، رضایــت بخــش اعــام 

کردند. 
ناحیــه  بــرداری  بهــره  امــور  مدیــر 
شــرق اظهــار داشــت: همچنیــن ایــن 
امــور، بــا توجــه بــه تغییــرات صــورت 
در  ایمنــی  نامــه  آییــن  در  گرفتــه 
عملیــات انتقــال نیــروی بــرق، جهــت 
نامــه  آییــن  بــا  پرســنل  آشــنایی 
دانــش  ســطح  افزایــش  جدیــد، 
از  جلوگیــری  و  پرســنل  ایمنــی 
ــدام  ــی اق حــوادث انســانی و تجهیزات
ــا رویکــرد  ــی ب ــه برگــزاری دوره ایمن ب

حقوقی کرد. 

رنا
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سودوکو شماره 1323

پاسخ سودوکو شماره 1322

افقی
1 - يکي از اعضاي گروه 7 که ۵۳ 

تريليون دالر يعني دوسوم از درآمد جهان 
را در اختيار دارد - کشوري که به عضويت 

سازمان تجارت جهاني درآمد، اين کشور تا 
 سال 1۹7۵ مستعمره پرتغال بود.

2 - نوعي بيماري ويروسي - ممکن - 
 مسافر

۳ - نهي از آمدن - تخت هاي پادشاهي 
 - نت سوم موسيقي - خداي باستان

۴ - باالپوش مردان - نام مردانه فرنگي 
 - مقابل نر

۵ - شعله و شراره آتش - توانايي نظام 
مالي کشور براي تسهيل، تقويت و بهبود 
فرآيندهاي اقتصادي، مديريت ريسک ها 

 و جذب شوک ها - نيم صداي گوسفند
۶ - ستون دين - سال خشک و بي آب 

 - نابودي
7 - فروش به مزايده - شيره انگور يا 

 خرما - پايداري
8 - گندم سوده - از حروف عطف - 

 ماده گندزدا
۹ - از اعضاي داخلي بدن انسان - 

تلخ تازي - در نظر گرفتن اين مقوله 

اقتصادي، اولين قانون موردنظر در 
معامات و سرمايه گذاري هاي اقتصادي 

 است
10 - درس خوانده - مسلک - جايگاه 

 درندگان
11 - نام آذري - شرکت خودروسازي 

 هند - ديوار قلعه
 12 - اهرم - عارف - ميوه درخت

1۳ - سنگريزه - صدمه - حصار - 
 وليکن و اما

1۴ - زينهار - دشنام - نام يکي از 
 برادران حضرت يوسف)ع(

1۵ - بزرگترين واگذارکننده وام مسکن در 
انگلستان - نام شرکت توليدکننده سمند 

در باروس
عمودی 

1 - يار هميشگي نعلبکي - اين شهر از 
کشورمان در سال 1۳82 رتبه ۶1 را از 100 
 به لحاظ توسعه يافتگي صنعتي کسب کرد

2 - تصديق آلماني - بدل از وضو - 
 فرزند - ظاهر ساختمان

۳ - واحد دوره درسي - سومين کشور 
صادرکننده محصوالت غذايي و کشاورزي 

 در جهان - طايفه و خاندان
 ۴ - گزند - سوغات کرمان - وسطي
۵ - ماترک - حرف آخر انگليسي - 

 صاحب
۶ - درياي عرب - شل و رقيق - پماد 

 - منقار کوتاه
7 - خبرگزاري دانشجويي جمهوري 

 اسامي ايران - مردد - مردم
 8 - واژگون - کهنه و فرسوده

 ۹ - نابينا - قابل لمس - طول زماني
10 - مساوي - مدل مقياس - سالک - 

 ضمير غايب
 11 - ابزار بنايي - قليل و اندک - دودمان
12 - نوعي تزريق - کيسه کش حمام - 

 بزرگترين کشور توليدکننده مس در جهان
1۳ - عامت مفعولي - ارز کشور 

 مجارستان - پياله
1۴ - روزگار - ساختمان و سازنده آن 

- گريزنده و فراري - تکرار حرف سي ام 

 الفباي فارسي
1۵ - از ارکان اصلي بانک مرکزي ايران که 

شامل رييس بانک، قائم مقام او و سه 
نفر معاون مي شود - نام کوچک »ونيتر 
کورن« مدير اجرايي شرکت فولکس واگن

جدول شماره 1323

سیستان

بزرگترین مشکل سیستان و 
بلوچستان  اشتغالزایی است

ــده خــاش در مجلــس شــورای اســامی گفــت: در  نماین
حــال حاضــر بزرگتریــن مشــکل و معضــل اســتان و 

شهرســتان خاش بیکاری و اشــتغالزایی است.
علــی کــرد   افــزود: اســتان سیســتان و بلوچســتان یــک 
اســتان پهنــاور بــا چنــد اقلیــم  هوایــی متفــاوت اســت و 
ــعه دارد،  ــاظ توس ــه از لح ــی ک ــرایط خاص ــل ش ــه دلی ب
نیازمنــد برنامه ریــزی و توجــه خــاص در حــوزه اشــتغال 

است.
ــا  ــت: ب ــه گف ــس در ادام ــردم خــاش در مجل ــده م نماین
ــالی  ــک خشکس ــر ی ــتان درگی ــتان و بلوچس ــه سیس آنک
ریالــی  تاکنــون  امــا  اســت  همه جانبــه  و  بی ســابقه 
بــرای مبــارزه بــا ایــن بحــران بــه اســتان پرداخــت  

است. نشده 
بــر  ســاله   20 خشک ســالی های  کــرد:  اظهــار  وی 
ــب  ــزوده و موج ــتان اف ــتان و بلوچس ــت سیس محرومی
ــده  ــتائیان ش ــر از روس ــزاران نف ــرت ه ــکاری و مهاج بی

است .
تمــام  همه جانبــه  خشکســالی  این کــه  بابیــان  وی 
ــق  ــزود: عم ــرده اســت، اف ــر ک مســاحت اســتان را درگی
در  درصورتی کــه  کــه  اســت  به قــدری  خشکســالی 
داشــته  هــم  خوبــی  بارش هــای  آتــی  ســال های 
ــر بحــران خشکســالی در  ــاز هــم نمی توانیــم ب باشــیم، ب

این اســتان فائق آییم.
ــح  ــه تصری ــس در ادام ــاش در مجل ــردم  خ ــده م نماین
ــه هــا، چشــمه  ــی شــامل رودخان ــع آب کــرد: بیشــتر مناب
هــا، چــاه هــا، چاهک هــا و قنــوت اســتان کاهــش 

چشــمگیری داشــته یا کامل خشک شده است.
کــرد افــزود: بــر اثــر ایــن خشکســالی هــا مــزارع و بــاغ 
ــده  ــری دی ــران ناپذی ــای جب ــارت ه ــتان خس ــای اس ه
اســت، دام هــای ســبک و ســنگین نیــز بــه دلیــل نبــود 
آب و علوفــه از بیــن رفتــه اســت و در همــه نقــاط 
ــادی را متحمــل شــده  اســتان مــردم خســارت هــای زی
ــه  ــروی ب ــه کشــاورزی و دام پ ــن ک ــان ای ــا بی ــد.وی ب ان
و  سیســتان  داد:  ادامــه  اســت  فلــج  کامــل  طــور 
ــه  ــوزد، نمون ــی س ــالی م ــش خشک س ــتان در آت بلوچس
اش خشــک شــدن نیزارهــا و تــاالب هامــون اســت، 
تاالبــی کــه در پــر آب تریــن ســال اســتان یعنــی 7۴ بــا 
ــت  ــری داش ــی نظی ــیمای ب ــی اش س ــر آب ــا و پ نیزاره
امــا در وضعیــت خوبــی نیســت، آن زمــان نیزارهــای 
هامــون ،علوفــه دام هــا بــود امــا حــال هامــون جــز گــرد 
و خــاک، چیــز دیگــری نیســت.نایب رییــس فراکســیون 
ــا بیــان ایــن کــه متاســفانه  اشــتغال و تولیــد مجلــس ب
ــتان  ــف اس ــهرهای مختل ــران در ش ــن بح ــل ای ــه دلی ب
شــاهد حاشــیه نشــینی هســتیم اذعــان کــرد: بــه دلیــل 
نبــود برنامــه ریــزی درســت بــرای مانــدگاری کشــاورزان 

و دامپروان ، بســیاری از روســتاییان آواره شده اند.

 پیام
استان ها

--
--

- 
س:

عک

نجات نوجوان 12 ساله از مرگ با اهدای نادرترین گروه خونی
فردی که به خاطر غلظت خون پایین در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بستری و به دلیل نبود 
خون سازگار در خطر مرگ قرار داشت با اهدای گروه خونی نادر O بمبئی از مرگ حتمی نجات 
یافت.



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1323 | شنبه 10 آذر 1397 021-26325268

11
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

احسان خواجه امیری با انتشار پوستر زیر نام همکاری هایی که با روزبه بمانی 
داشته را آورده و تولد او را تبریک گفته.

@ehsankhajeamiri

پژمان بازغی تصویر زیر را در کنار فرزندش همرسانی کرده.

@pejmanbazeghi.official

باران کوثری با انتشار تصویر زیر از اکران سراسری »عرق سرد« در فرانسه خبر 
داده.

@barankosari

محسن کیایی، با انتشار ویدیویی از اکران »آستیگمات« کار جدیدش خبر داده.

@mohsen_kiaee

ــا  ــت ب ــه دول ــه ای ک ــا مصوب ــه زودی ب ب
ــی فضــای مجــازی  همــکاری مرکــز مل
فعالیــت  دارد،  تنظیــم  دســت  در 
اســتخراج کننــدگان پــول دیجیتــال 
ارزرمزهــا  الکترونیکــی  صرافیهــای  و 

می شــود. قانونــی 

تــورم بخــش ارتباطــات نســبت 
ــته ۴۵  ــال گذش ــان س ــاه آب ــه م ب
اســت.  یافتــه  افزایــش  درصــد 
طبــق گزارشــی کــه از ســوی بانــک 
ــورم  مرکــزی اعــام شــده اســت ت
آبــان مــاه نســبت بــه مهرمــاه 
ــش  ــز 2.۴ درصــد افزای امســال نی

ــت.  ــه اس یافت

ــه  ــد پــس از ارائ ــر می توان ــون کارب اکن
بررســی و نظــرات خــود دربــاره تمامی 
موسســات خدماتــی مختلــف )نظیــر 
ســوپرمارکت ها، رســتوران ها، مراکــز 
ــتفاده  ــتگ  اس ــی و ...(، از هش درمان
نمایــد. ایــن مســئله موجــب می شــود 
ــاب  ــا انتخ ــد ب ــران بتوانن ــر کارب دیگ
ــا جســتجو کردنشــان  ــا ی ــن تگ ه ای
در ایــن اپ، گزینه هــای مشــابهی را 

مشــاهده نماینــد.

خبر
گوگل مپ

آمار
تورم ارتباطات

خبر
ارزهای دیجیتال

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
منصوری می گوید: آذر 

ــود  ــب خ ــهرداران منتخ ــاع از ش ــران دردف ــم ته ــورای پنج ــتادگی ش ایس
گام مهمــی دردفــاع از رأی مــردم اســت. امیــد کــه ایــن شــورا باحفــظ انســجام  و 
پیــروز حناچــی باحضــور خــود درمدیریــت شــهرداری تهــران تاحداقــل 1۴00 ثابــت 
ــا  ــه ب ــت ک ــهروندانی اس ــت ش ــت، رأی و خواس ــدان اس ــروز می ــه پی ــد آن ک کنن

ــته اند. ــرایط بس ــود ش ــه بهب ــود دل ب ــاب خ انتخ

می گوید: شراره 
ــا ســن و شــرایطم  ــی ممکــن متناســب ب ــن زندگ ــران بهتری ــرون ای در بی
و داشــتم. ولــی تــوی خیابــون هم همــه ی آدم هــا اونقــدر غریــب بــود کــه ریشــه 
نداشــتن هام و مــدام می کوبیــد تــو صورتــم. خــوب یــا بــد تحمــل نداشــتم 

ــد. ــای دیگرن ــه هام ج ــم ریش ــر کن ــدام فک ــم م ــده بودن ــال های زن ــه ی س بقی

می گوید: آیسان 
نیســت  معلــوم  داره.  صدا وســیما  اغلــب  رو  خبرنگارهــا  ضعیف تریــن 
ــر و چــه در قالــب  ــرای اســتخدام نیــرو چــه در قالــب دبیــر خب چــه مکانیزمــی ب
ــن دارن و مســئوالن  ــه. دوســتان دوربی ــت حاکم ــی مملک ــانه مل ــر رس ــگار ب خبرن
ــی فرصــت ســواالت رو می ســوزونن. ســوال  ــه بهشــون پاســخ مــی دن ول بافاصل

بی ربــط از مســئول بی ربــط

حســام الدین قاموس مقدم می گوید:
بارهــا دیــدم در نشســت های خبــری معطــل شــدیم و آقا/خانــم مســئول 
تشــریف نیــاوردن تــا وقتــی کــه دوربیــن صداوســیما بیــاد. بارهــا در برنامه هــای 
ــه  ــا از مرحل ــیما کام ــگاران صداوس ــه خبرن ــتم ک ــه رو داش ــن تجرب ــف ای مختل

ــردن. ــوب ســوال ک ــگاران رســانه های مکت ــودن و از خبرن ــرت ب پ

ســیمرا وکیلی می گوید:
از جملــه مضمــون هایــی کــه حافــظ در غــزل هــاِی عارفانــه ِی نازاهدانــه 
ِی خویــش بــدان مــی پــردازد آن اســت کــه ایــن "خرابــاِت" زمیــن را بــه ســوداِی 
ــه روح  ــی ســت ک ــن جــا جای ــرا ای ــد، زی ــا نمــی کن " حــور و قصــورِ " بهشــت ره
بــر آن فــرود آمــده و بــا خــاک درآمیختــه و آن را زندگــی بخشــیده اســت . ایــن 

جــا" خــاِک ســرِ کــوِی دوســت " اســت.

گــرگ بیابان می گوید:
ســرباز کانتــری بــودم، ســر صبــح بیســیم زدن بریــد فــان جــا ســرقت 
ــا  ــده عقــب از پیــاده رو عمــودی ب گــزارش شــده. رفتیــم دیدیــم یــه ماشــین دن
ــح  ــت صب ــت گف ــا عصبانی ــده؟ ب ــی ش ــم چ ــوب. گفتی ــو ج ــه ت ــرخ رفت ــا چ دوت
ــو  ــل جل ــدم پ ــدم دی ــوب، اوم ــو ج ــادم ت ــرون افت ــام بی ــگ بی ــدم از پارکین اوم

ــدن! ــه رو دزدی خون

 اون پیرمرد ترکیه ای که خونه ش توی آتیش سوخت و
عکسش با گربه ش وایرال شد رو یادتونه؟

 مردم پول جمع کردن خونه و وسایل گرفتن واسش و االن
 .با گربه ش زندگی می کنه باز

@noclue

این مثال کوله نجات زلزله است البته نه به اون مفهوم دقیقش! 
یه دست لباس گرم توشه و مدارکم. بعد زلزله پارسال گذاشتمش 
جلو در.شما هم حداقل کاری که می تونید بکنید داشتن یه کوله است 

که توش آب و پتو و لباس گرم و کبریت یا فندک، یک چراغ قوه و لوازم 
@m_masoumian      .بهداشتی باشه

سرویس مدرسه بود،دخترا تا متوجه شدن که من میخوام ازشون عکس 
بگیرم خودشون رو قایم کردن، دخترایی که خانوادشون پول داشته باشن 

براشون سرویس می گیرن اگرم نداشته باشن ترک تحصیل میکنن.
این قصه پر غصه اکثر دختران روستاهای سیستان وبلوچستانه.

روستای چاه احمد خاش
@navid_bhz

اینانلو درباره فیلم شکار یوزپلنگ دروغ میگوید!براساس توضیحاتی که 
شناسه »یک محیط بان« در کانالش گذاشته این فیلم سال 91 در منطقه 

میاندشت خراسان و در یک محوطه محصور ضبط شده. این در حالی است 
که آرش اینانلو با نوشتن متنی ادعا کرده تصاویر »شکار خرگوش 

توسط یوز ایرانی« را چند روز پیش و »با همراهی انرژی بابا« گرفته 
@sadramohaqeq   .است

1. به اینکه گروه بزرگی در این چند دهه از ایران 
مهاجرت کرده اند و می کنند و اینکه عده ای از آن ها 

علیرغم میلشان نمی توانند بازگردند، بی تفاوت نباشیم. 
مهاجرت به هر شکل همراه رنج و سختی است و 

تبعات منفی آن از فرد و خانواده فراتر می رود و کل 
جامعه، سیاست و اقتصاد را متاثر می کند.

2. مهاجرت هزینه ها و سختی هایی دارد که قابل 
لمس و اندازه گیری حتی برای خود مهاجر نیست. 

مهاجران اغلب زندگی سخت تر، پرفشارتر، ضربه پذیرتر 

و کم کیفیت تری نسبت به غیرمهاجران هم طراز خود 
دارند. و این سختی و فشار و عدم اطمینان تبعاتی بر 

خانواده نزدیک بویژه فرزندان آن ها دارد.

۳. مهاجران اغلب همه سرمایه اجتماعی بدست 
آورده در طی سالیان دراز را با مهاجرت از دست 

می دهند و باید آن را دوباره در کشور میزبان با همه 
دشواری هایش بازسازی کنند. سرمایه اجتماعی 

شامل روابط اجتماعی ای است که کیفیت زندگی را باال 
می برد و منجر به دستیابی به فرصت های بهتر زندگی 

می شوند.

۴. مهاجران اغلب مهارت های اجتماعی بدست آورده از 
بدو تولدشان را با مهاجرت ناکارآمد می بینند یا کاماً از 
دست می دهند. مهارت زبان مهم ترین مهارتی ست که 
مهاجران باید با انرژی بسیار آن را دوباره کسب کنند. 
افراد با تحصیات باال شاید هرگز باغت، فصاحت و 

شوخ طبعی در زبان جدید بدست نیاورند.

۵. مهاجران اغلب مجبورند خود را با ارزش ها، 
فرهنگ، قواعد رفتاری و اجتماعی کشور میزبان 

تطبیق دهند. یعنی مجبورند نظام اجتماعی و فکری 
جدیدی را جایگزین قواعدی کنند که از بدو تولد به 

شکل غیرارادی در همه ابعاد زندگی به آن خو کرده اند 

و ریشه در نظام فکری و تجربه دراز یک جامعه دیگر 
دارد.

۶. از آنجا که تفکرات، ارزش ها و قواعد حاکم بر 
روابط اجتماعی درهم تنیده هستند و در همخوانی 
با هم. این تاش برای تطابق اغلب مستلزم یک 

تغییر نگرشی، ارزشی و درواقع رفتاری جامع است و 
برای توان معمول نشدنی. این در نهایت به دو مقصد 
می انجامد؛ یا گسستن از گذشته یا ماندن در گذشته.

7. این هر دو نیز تبعات منفی بر زندگی مهاجر دارد. 
اغلب مهاجران گسسته از گذشته دچار ازخودبیگانگی، 
نه این و نه آن بودگی، برزخی بین احساس و عقل و 

بی هویتی می شوند.

8. مشکات عینی و عملی این گسستن از گذشته 
)فرهنگ مبدا( را در عمل فرزندانشان تجربه می کنند 

که با وجود حل شدن در فرهنگ و جامعه میزبان 
هنوز دیگری محسوب می شوند.

۹. مهاجران مانده در گذشته نیز یا تک جدامانده از 
جامعه خواهند بود یا در جمع جداافتاده از جامعه. 
آن ها درگیر اجتماعی بزرگ تر اما همچنان گسسته 
از جامعه می شوند که اغلب انگ خورده و نسبت به 

کل جامعه محروم تر است. ماندن در این اجتماع به 

معنای فرصت های کمتر و البته احتمال آسیب های 
بیشتر.

10. بهرحال مهاجرت فرایندی بغایت دشوار و سخت 
است. اما تبعات طی این دشواری و سختی محدود 

به مهاجر یا خانواده های مهاجر نخواهند ماند، بلکه کل 
جامعه مبدا آن فقدان، رنج و سختی را بیش و کم 

متحمل می شود.
و البته در شرایط خاص جامعه و سیاست ایران 

خسران مهاجرت بی رویه فراتر از معمول نیز است.

@goftogu

قائم مقام بازاریابی محصول در اپل، در مصاحبه ای با وب سایت سی نت گفته که آی فون Xr از زمان عرضه ی 
رسمی اش به بازار، محبوب ترین آی فون این شرکت بوده است. این ادعا درحالی مطرح می شود که اوایل هفته ی 

جاری، گزارش هایی مبنی بر عملکرد ضعیف تر از حد انتظار آی فون Xr منتشر شده بودند.

#رشتو



وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

 شنبه 10 آذر 1۳۹7  سال چهاردهم  شماره پیاپی 1۳2۳

توزیع:موسسه اطالعات   )02129999(
چاپ تهران: ایرانیان  )02155275770(

چاپ کرمان: مهدوی )03432134838(

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول و سردبیر: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی                      09357973092

محیط زیست: فاطمه نامجو                      09216691294

صفحه آرایی: صابر خدیشی 
فاطمه خواجویی

طراحی نامواره: محمد خضری مقدم
میراث فرهنگی: امیر رجبی

جامعه: نجمه سعیدی

استان ها: تیوا صمدیان
دنیای مجازی: سروش بیات پور

رسانه: یاس حسنیه
زنان: راضیه زنگی آبادی

شهر:عطیه بهره بر

نشانی تهران: مجیدیه شمالی، خیابان منصوری، خیابان جهانپناه، پالک 7- واحد 12
تماس: 26325268-021 , 22317469-021، نمابر:021-89776547

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 

بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com :ایمیل تحریریه

@payamema
@payamema www.payamema.ir

 payamema_daily
بازرگانی: جمعه فرسنگی       09391999161
روابط عمومی: عبادی زاده  09373128240 آگهی های تهران: مجید مهربان           021-88332428

سرپرستی استان ها: خانم سلیمان زاده    021-44259139

سامانه پیامکی: 10003432117834

news@payamema.ir :ایمیل

آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:
www.payamema.ir/akhlagh

طنزیمات

روزنامـــه شـــهروند دربـــاره منـــوی رســـتورانی در یـــزد 

نوشـــت:»کوبیده گـــوزن، آبگوشـــت آهـــو«

ـــاص  ـــب خ ـــرد. مخاط ـــاز ک ـــره را ب ـــر؛ پنج ـــار تحلیلگ تغ

ـــه زده  ـــی تکی ـــرگ گاب ـــی ب ـــت ب ـــه درخ ـــه ب ـــد ک را دی

ـــود. ب

 -ایـــن درازه چیـــه تـــوی دســـتتون خانـــم مخاطـــب؟

ـــت. ـــه اس ـــردن زراف ـــتخون گ ـــن اس ـــاری! ای ـــام تغ  -س

ــا اوردیـــن  -چـــی؟ اســـتخون گـــردن زرافـــه؟ از کجـ

ایـــن فصـــل ســـال؟

اش  شـــانه  روی  را  اســـتخوان  خـــاص  مخاطـــب 

گذاشـــت.

اخمـــی کرد و بی حوصله گفت:

-یعنـــی چـــی ایـــن فصـــل ســـال؟ مگـــه میـــوه 

ـــه! ـــدا میش ـــا پی ـــه فص ـــت و در هم ـــه اس ـــت؟ زراف  اس

ـــتخوان را  ـــت. اس ـــش انداخ ـــه گردن ـــری ب ـــب؛ ق مخاط

ـــرد. ـــوازش ک ـــت و ن ـــل گرف ـــه بغ ب

-امـــروز بـــا چنـــد تـــا از مخاطبـــای خـــاص رفتیـــم 

رســـتوران الکچـــری! مـــی دونـــی چیـــه؟ اونجـــا 

ــو،  ــوزن، آبگوشـــت آهـ ــده گـ ــود. کوبیـ ــه چـــی بـ همـ

چیزایـــی  چـــه  اوه!  نهنـــگ.  زبـــان  ران کرگـــدن، 

دادم. ســـفارش  زرافـــه  گـــردن  مـــن   داشـــت. 

ـــتهایش را از  ـــرون زد. دس ـــه بی ـــار از حدق چشـــمهای تغ

ـــش گذاشـــت. ـــتون فقرات ـــرف روی س دو ط

-چه پر اشـــتها هستین خانم مخاطب! چه

جـــوری یـــک تنـــه گـــردن بـــه ایـــن گندگـــی رو 

خوردیـــن؟

-خـــب دیگـــه! البتـــه تنهایـــی نخـــوردم. مخاطبـــای 

ـــردن  ـــه گ ـــی ی ـــه دونگ ـــودن ک ـــم ب ـــری ه ـــاص دیگ خ

خریدیـــم و بـــا نوشـــابه زدیـــم بـــاال. عکســـاش 

 رو هـــم تـــوی اینســـتاگرام مـــی تونـــی ببینـــی.

ــا  ــن بـ ــت مـ ــم داشـ ــک هـ ــون. کشـ ــوش جونتـ -نـ

ــم؟ ــاری بخوریـ ــه ناهـ ــرم یـ ــاز بـ تغارنـ

-کشـــک؟ آره به نظرم کشک پلنگ داشتن،

 پیالـــه ای ۵0 دالر! خیلـــی هـــم شـــیک و الکچـــری!

ـــه اش  ـــرون آورد و کل ـــتین بی ـــتش را از آس ـــار؛ دس تغ

ـــد. را خاران

ـــه.  ـــی میش ـــم چ ـــم ببین ـــو بکن ـــاال فکرام - 1۵0 دالر؟ ح

ـــن  ـــی بری ـــا م ـــتخون رو کج ـــن اس ـــب! ای ـــم مخاط خان

ـــون؟ ـــا خودت ب

ـــت.  ـــوش انداخ ـــت گ ـــالش را پش ـــاص؛ ش ـــب خ مخاط

ـــید. ـــه را بوس ـــردن زراف گ

-میخـــوام بزارمـــش تـــوی دکـــوری خونـــه. آخـــه بـــا ایـــن 

بخـــور بخـــوری کـــه مخاطبـــای خـــاص راه انداختـــن. 

ـــه.  ـــرض بش ـــه منق ـــل زراف ـــه نس ـــت ک ـــروز و فرداس ام

مـــی دونـــی اون وقـــت مـــوزه هـــای بـــزرگ دنیـــا همیـــن 

 اســـتخون گـــردن رو بـــه چـــه قیمتـــی ازم میخـــرن؟

ـــرون  ـــا بی ـــاعت ه ـــا س ـــت و ت ـــرو رف ـــود ف ـــار؛ در خ تغ

ـــد. نیام

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

گردن زرافه

   شانزدهمین جشنواره سراسری تیاتر 

مقاومت امشب به پایان می رسد.
کنسرت همایون شجریان با حضور 
تهمورس و سهراب پورناظری در فستیوال 

بین المللی موسیقی های مردمی استانبول 
در مجموعه »جمال رشید ری« دوازدهم 

آذر ماه برگزار می شود.

کنسرتجشنواره

رسانه در آینه تصویر
ماهنامه ی قهوه؛ شماره ی ۳0 )آذر 1۳۹7( با پرونده ای از 

کریستینا سامپایو، تاریخ طراحی گرافیک ایران، و عکس هایی 
دیدنی از کن راسک به همراه مطالب خواندنی دیگر منتشر شد

بنیاد ایرانشناسی کارگاه آموزشی 

اسطوره  شناسی 
و اسطوره  های ایرانی 

را از تاریخ 12 آذرماه 1۳۹7 برگزار می کند.

پس از آن همه حسرت 5 
نمایشگاه انفرادی نقاشی مریم حیدرزاده 

تا 1۶ آذر در گالری مژده سعادت آباد 
برپا خواهد بود.

مجموعه مسابقه 13 شمالی
 که پخش آن از بعد قسمت ششم متوقف 

شده بود، امروز مجددا در شبکه نمایش 
خانگی توزیع می شود.

حوا: میدونی، بساط عاشقی رو داری اما 
 نمی دونی کجا پهنش کنی...

فرهاد: خب پهن کردم همینجا...

در دنیای تو ساعت چند است؟

نمایشگاهکارگاهمسابقه دیالوگ

دامن گل نبرد هر که ز خار اندیشد
مهره حاصل نکند هر که ز مار اندیشد
در نیارد بکف آنکس که ز دریا ترسد
نخورد باده هرآنکو ز خمار اندیشد
هر کرا نقش نگارنده مصور گردد
نقش دیوار بود کو ز نگار اندیشد

تو چه یاری که نداری غم و اندیشٔه یار
یاری آنست که یار از غم یار اندیشد

در چنین وقت که از دست برون شد کارم
من بیچاره که ام چارٔه کار اندیشد

هر که سر در عقب یار سفرکرده نهاد
این خیالست که دیگر ز دیار اندیشد
در چنین بادیه کاندیشٔه سرنتوان کرد

بار خاطر طلبد هر که ز بار اندیشد
آنکه شد بیخبر از زمزمٔه نغمٔه زیر

تو مپندار که از نالٔه زار اندیشد
گرتو صد سال کنی ناله و زاری خواجو
گل صد برگ کی از بانگ هزار اندیشد

خواجوی کرمانی 

اینهمه مرگ،

اینهمه پاییز،

از تحمل ما بیرون است..

عکس نوشت

عکس: 
محمد خضری مقدم

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

گاندي، جنبش نافرماني 
مسالمت آميز او 

يکـم دسـامبر سـال 1۹1۹ روز انتشـار انديشـه 
مهاتمـا گانـدي )بـه صـورت مکتوب( اسـت كه 
آن را بـه منظـور رسـيدن بـه هـدف سياسـي 
مبـارزه  روش  ايـن  وي  اسـت.  كـرده  ابتـكار 
آزمايـش  بـه  نوامبـر سـال 1۹1۳  از ششـم  را 
گـذارده بـود و در ايـن روز برپايـه آن نخسـتين 
جنوبـي  افريقـاي  در  را  گسـترده  راهپيمايـي 
برگـزار كـرده بـود. گانـدي كـه در اكتبـر سـال 
 1۹۴8 سـال  ژانويـه  ام  سـي  و  متولـد   18۶۹
مقتـول شـد و فـارغ التحصيـل رشـته حقـوق 
از انگلسـتان بـود در مقدمـه ايـن نظريـه خـود 
از يـك جنبـش  تـا مـردم  نوشـته اسـت كـه 
حمايـت صادقانـه نكننـد بـه پيـروزي نخواهـد 
رسـيد. وي معتقـد بـه نقـش تـوده هـا در هـر 
جنبشـي بـود. گاندي نوشـته اسـت كه تـا توده 
هـا از صميـم قلـب در يـك جنبـش مشـاركت 
نكننـد ايـن جنبش نخواهـد توانسـت وضعيت 

موجـود را تغييـر دهد. گاندي بـراي احقاق حق 
توسـل بـه خشـونت را ضـروري نمـي دانسـت 
و معتقـد بـود كـه نـه تنهـا همـگان از توسـل 
بـه خشـونت حمايـت نمـي كننـد بلكـه طـرف 
دارد  بيشـتري  تهاجمـي  نيـروي  متقابـل كـه 
بـه سـهولت خواهد توانسـت جنبش خشـونت 
آميـز را سـركوب و عمـل خود را مشـروع جلوه 
دهـد. گانـدي بـراي رسـيدن بـه هدف بـه نفوذ 
كام تـوام بـا عمـل بـاور فـراوان داشـت. وي 
نوشـته اسـت كـه بزرگتريـن نيـروي سياسـي 
ايـن  بسـيج  بـراي  اسـت كـه  مـردم  نيـروي 
نيـرو مهـارت فراوان، شـهرت خـوب، محبوبيت 
عمومـي و نفـوذ كام الزم اسـت و اگـر كام بـا 
عمـل تـوام نباشـد مـردم جـذب نمـي شـوند. 
مـردم اگـر بداننـد كـه خشـونت در كار نيسـت 
شـديدا  نـد. گانـدي  شـو  مـي  جمـع  زودتـر 
مخالـف جدايـي سياسـت از اخاق اسـت. وي 
در ايـن زمينـه نوشـته اسـت كـه سياسـت اگر 
از اخـاق جـدا شـود به خشـونت، فسـاد و جاه 
طلبـي مـي انجامـد و دروغ گفتـن نخسـتين 

گام بـراي جـدا كردن اخاق از سياسـت اسـت 
و مـردم خيلـي زود از جنبشـي كـه زعمـاء و 
ابـاء  و  تـرس  دروغ  گفتـن  از  گردانندگانـش 
نداشـته باشـند جدا مي شـوند و ريـزش مردم 
برابـر اسـت بـا شكسـت جنبـش. گانـدي مـي 
گويـد كـه بهترين و برنـده ترين حربـه در برابر 
زورگويـي مقاومـت منفـي اسـت، زيرا كـه نمي 
تـوان زور را برضـد چنين مقاومتـي بكار گرفت.

مهاتمـا گانـدي در زمينـه دمكراسـي گويـد كه با 
انتخابـات مسـتقيم، امـا در سـطحي محـدود 
موافـق اسـت يعنـي در سـطح يـك روسـتا و 
نماينـدگان جوامـع كوچـك شـوراهاي بزرگتر را 
انتخـاب كننـد؛ تـا بـه آخر. بـه ايـن ترتيب وي 
موافـق دمكراسـي سـاويت )شـوراها( اسـت و 
تصريـح مـي کنـد كـه حكومـت بـر منطقـه اي 
كوچـك و جماعتـي محدود آسـان و ثمربخش 
اسـت. گانـدي با ايـده نافرماني مسـالمت آميز 
و يـا بـه تعبيـري نافرمانـي مدني موفق شـد با 
حداقـل تلفـات به اسـتعمار انگلسـتان بـر هند 

دهد. پايـان 

رایزن فرهنگی جمهوری اسامی ایران 

در قطر گفت که ناشرین ایرانی در 
بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی 

کتاب دوحه حضور خواهند داشت .

کتاب


