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ــراد فکــر  ــت اف ــه برخــاف آنچــه اکثری ــن اســت ک ــت ای واقعی
می کننــد، "فضــای ســایبر" فضایــی مجــازی و غیرواقعــی 
ــراه  شــدن  ــع اســتفاده از واژه مجــازی باعــث گم نیســت.در واق
افــراد و اندیشــه  ها در ایــن حــوزه شــده اســت. فضــای ســایبر 
فضایــی واقعــی در عرصــه  ای جدیــد بــرای تأثیرگــذاری و 
تأثیرپذیــری و در نتیجــه دوســتی، همــکاری، رقابــت، دشــمنی 
ــن  ــران اســت. ای ــایر بازیگ ــن کشــورها و س ــگ بی ــی جن و حت
مــوارد بــه خوبــی نشــان می دهــد کــه اینترنــت و فضــای ســایبر 
عرصــه ای جدیــد بــرای سیاســت مهیــا نموده انــد؛ فضایــی کــه در 
ــری و  ــال بازیگ ــا در ح ــف و دولت ه ــای مختل ــراد، گروه ه آن اف
سیاســت ورزی هســتند. بــر ایــن اســاس امــروزه در عرصــه روابط 
ــایبری"  ــت س ــایبرپلتیک" و "امنی ــل از "س ــت بین المل و سیاس
صحبــت می شــود. ســایبرپلتیک مفهومــی دو بخشــی می باشــد 
کــه اشــاره بــه تعامــل و پیوســتگی دو عرصــه سیاســت )محــل 
دوســتی، همــکاری، رقابــت، ســتیزه و جنــگ بــر ســر ارزش هــا و 

ــرای بازیگــری( دارد. ــد ب منافــع( و اینترنــت )فضایــی جدی
ــت تر  ــر درس ــه تعبی ــا ب ــایبر ی ــت و س ــل سیاس ــای تعام فض
فضــای »ســایبرپلیتیک«، جدیدتریــن و مهم تریــن حــوزه  مــورد 
توجــه کارشناســان سیاســت و روابــط بین الملــل در عرصــه 
نظــری و عملــی محســوب می شــود کــه غفلــت از آن می توانــد 
آســیب های جــدی و غیرقابــل پیش بینــی بــرای کشــورها 
به عنــوان مهم تریــن بازیگــران در عرصــه روابــط بین الملــل 

داشــته باشــد.
امــروزه در عرصــه روابط و سیاســت بین الملل از »ســایبرپلیتیک« 
و »امنیــت ســایبری« صحبــت می شــود. فضــای ســایبر فضایــی 
ــری  ــذاری و تأثیرپذی ــرای تأثیرگ ــدی ب ــه جدی ــی در عرص واقع
و درنتیجــه دوســتی، همــکاری، رقابــت، دشــمنی و حتــی 
ــوارد  ــن م ــت. ای ــران اس ــایر بازیگ ــورها و س ــن کش ــگ بی جن
به خوبــی نشــان می دهــد کــه اینترنــت و فضــای ســایبر عرصــه 
ــه در آن  ــی ک ــد؛ فضای ــا نموده ان ــت مهی ــرای سیاس ــدی ب جدی
افــراد، گروه هــای مختلــف و دولت هــا درحــال بازیگــری و 

سیاســت ورزی هســتند.
بحــث اســتراتژی هــای دفــاع ســایبری حــول مســائل گوناگونــی 
مطــرح مــی شــود؛ کــه در میــان آن هــا مهــم تریــن مســئله ایــن 
موضــوع اســت کــه آیــا اهمیت خســارات بالقــوه ناشــی از حمات 
ســایبری مــی توانــد بــه کارگیــری یــک سیســتم پیچیــده بــرای 
اجــرای ایــن نــوع دفــاع را توجیــه کنــد یــا خیــر؟ یافتن پاســخی 
مناســب بــه ایــن پرســش بســیار دشــوار اســت، زیــرا اطاعــات 
موجــود ناچیــز بــوده و اغلــب از ســوی منابعــی ارائــه شــده انــد که 

بــی طرفــی آن هــا مــورد تردیــد اســت.
ــرات  ــی خط ــدت حقیق ــادگی ش ــه س ــوان ب ــی ت ــع نم  در واق
ســایبری را )یــا بــه عبــارت دیگــر اقدامــات خصمانــه دائمــی ای 
کــه سیســتم هــای اطاعاتــی در ســطح جهــان را تحــت تاثیــر 
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تهران

نخستین بافت تاریخی کشور محصور 
میان سیم های برق

کارشناس بافت های تاریخی: نابسامانی کابل های برق در 
این منطقه خطر آتش سوزی را نیز افزایش داده است

مالیات راه مهار التهاب بازار مسکن
طی سال های 71تا۹۴ در شهر تهران، بهای زمین 1۲۸برابر، مسكن ۸۸ و اجاره بها 106 برابر شده است
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پشتیبانی سازمان 
جهانی گردشگری از 

تالش های ایران
دبیرکل سازمان جهانی گردشگری 

در پیامی به رییس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری بر حمایت و پشتیبانی از 
توسعه گردشگری کشورمان تاکید 

کرده است.

پیدا شدن سر و کله 
»سیاه گوش« 

در ارومیه

تکثیر یوزپلنگ 
آسیایی با همکاری 

پژوهشگاه رویان

2

به  تازگی تعدادی از کارشناسان نسبت به شور 
شدن خاک مازندران هشدار می دهند.آن ها این 
 عامل را به کم آبی مرتبط می دانند.
خاکی که مقدار نمک آن به حّدی است که برای 
گیاه مضر باشد، خاک شور نامیده  می شود. در 
خاک شور ریشه گیاه به سختی می تواند آب 
مورد نیاز خود را از خاک جذب کند. در خاک های 
شور، رشد گیاه به خاطر کم آبی )هر چند که خاک 
به اندازه کافی مرطوب باشد( کم شده و متوّقف 
می شود.احمد اخیانی معاون پژوهشی مرکز 
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، 
با خطرناک توصیف کردن پدیده شوری خاک 
می گوید:  شورشدن خاک از بحران کم آبی هم 
خطرناک تر است.

کارشناس منابع طبیعی:  
شورشدن خاک از بحران کم آبی 
هم خطرناکتر است

هشدار نسبت به شوری 

خاک مازندران 
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آگهی فراخوان

 ثبت نام از داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه صنف لوله
و لوازم بهداشتی ساختمان شهرستان کرمان

 ثبت نام از داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرسان
اتحادیه صنف مرغ و ماهی شهرستان کرمان

 ثبت نام از داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرسان
اتحادیه صنف آپاراتی و باالنس چرخ شهرستان کرمان

 ثبت نام از داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرسان
اتحادیه صنف نقاش اتومبیل شهرستان کرمان

بدینوســیله بــه اطــالع تمامــی دارنــدگان پروانــه کســب معتبــر در کلیــه 
رســته هــای شــغلی صنفــی لولــه و لــوازم بهداشــتی ســاختمان شهرســتان 
ــره و  ــات مدی ــت در هی ــه عضوی ــل ب ــورت تمای ــاند در ص ــی رس ــان م کرم
بازرســی صنــف مذکــور مــی تواننــد از تاریــخ 13۹7/۹/1۴ بــه مــدت 15 روز 
کاری نســبت بــه ثبــت نــام در ســامانه اصنــاف )iraninasnaf.ir در بخــش 

ــد. ــات اتحادیه هــای صنفــی( اقــدام نماین ــام داوطلبیــن انتخاب ثبــت ن

بدینوســیله بــه اطــالع تمامــی دارنــدگان پروانــه کســب معتبــر در کلیــه 
رســته هــای شــغلی صنفــی مــرغ و ماهــی شهرســتان کرمــان مــی رســاند در 
صــورت تمایــل بــه عضویــت در هیــات مدیــره و بازرســی صنــف مذکــور مــی 
تواننــد از تاریــخ 13۹7/۹/1۴ بــه مــدت 15 روز کاری نســبت بــه ثبــت نــام در 
ســامانه اصنــاف )iraninasnaf.ir در بخــش ثبــت نــام داوطلبیــن انتخابات 

اتحادیــه هــای صنفــی( اقــدام نماینــد.

بدینوســیله بــه اطــالع تمامــی دارنــدگان پروانــه کســب معتبــر در کلیــه 
رســته هــای شــغلی صنفــی آپاراتــی و باالنــس چــرخ شهرســتان کرمــان می 
رســاند در صــورت تمایــل بــه عضویــت در هیــات مدیــره و بازرســی صنــف 
ــبت  ــدت 15 روز کاری نس ــه م ــخ 13۹7/۹/1۴ ب ــد از تاری ــی توانن ــور م مذک
ــام  ــت ن ــاف )iraninasnaf.ir در بخــش ثب ــام در ســامانه اصن ــت ن ــه ثب ب

داوطلبیــن انتخابــات اتحادیــه هــای صنفــی( اقــدام نماینــد.

بدینوســیله بــه اطــالع تمامــی دارنــدگان پروانــه کســب معتبــر در کلیــه 
رســته هــای شــغلی صنفــی نقــاش اتومبیــل شهرســتان کرمــان مــی رســاند 
در صــورت تمایــل بــه عضویــت در هیــات مدیــره و بازرســی صنــف مذکــور 
مــی تواننــد از تاریــخ 13۹7/۹/1۴ بــه مــدت 15 روز کاری نســبت بــه ثبــت 
نــام در ســامانه اصنــاف )iraninasnaf.ir در بخــش ثبــت نــام داوطلبیــن 

انتخابــات اتحادیــه هــای صنفــی( اقــدام نماینــد.
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قــرار مــی دهنــد( بــه طــور قطــع تعییــن کــرد.
 امــا بــا اســتناد بــه شــواهد موجــود در مــی یابیــم 
ــات  ــد حم ــه بع ــادی ب ــال 2007 می ــه از س ک
ســایبری مهمــی)از جملــه مداخــات عمقــی بــا 
اهــداف جاسوســی( رخ داده انــد و همگــی ایــن 
حــوادث حاکــی از وجــود آســیب پذیــری هــای 
ســایبری هســتند کــه بیــش از پیــش مورد ســوء 
اســتفاده بازیگــران بدخــواه قــرار مــی گیرنــد؛ حال 
آنکــه سیســتم هــای انفورماتیــک و ارتباطــات در 
ــات  ــام عملی ــرای انج ــره؛ ب ــای روزم ــت ه فعالی
ــات  ــره اطاع ــی، ذخی ــی و ماتریال ــای فیزیک ه
ــادل اطاعــات بیــن  ــا تب ــه و شــخصی ی محرمان
بازیگــران در فواصــل دور از هــم، جایگاهــی بســیار 

ــد. حســاس دارن
ــای  ــت ه ــف گســترده فعالی ــن طی ــل ای در مقاب
ــی  ــرح م ــه مط ــی ک ــن موضوع ــه، اولی بدخواهان
ــاع  ــه دف ــی اســت ک شــود شــناخت نقــش عام

ــد داشــته باشــد. ــی توان ــایبری م س
ــی  ــا م ــه تنه ــی ن ــوی دفاع ــت و گ ــک گف  در ی
بایســت توانمنــدی هــای تدافعی و تهاجمــی را در 
اختیــار داشــت بلکــه بایــد کارایــی ایــن توانمنــدی 
هــا در مواقــع لــزوم را بــه اثبــات رســاند؛ یــا بــه 
عبــارت دیگــر بایــد یــک »دفــاع معتبــر« ایجــاد 

ــایبر  ــای س ــر« در فض ــاع معتب ــرد. ایجاد»دف ک
مشــکل پیچیــده ای اســت و مشــکات مربــوط 
ــه موجــب  ــداف حمل ــه شناســایی ریشــه و اه ب
ــر«  ــروس »کانفیک ــوند. وی ــی ش ــدید آن م تش
نمونــه مناســبی در ایــن زمینــه اســت: ایــن 
ویــروس در ســال هــای 200۸و 2009 میــادی 
ــه را  بســیار گســترش یافــت و میلیــون هــا رایان
ــایی  ــز شناس ــا نویســنده آن هرگ ــرد، ام ــوده ک آل
نشــد. گاه بازیگــران بــرای اثبــات »دفــاع معتبــر« 
بــه نمایــش توانمنــدی های دفــاع ســایبری خود 
مبــادرت مــی ورزنــد. اما ســاختار کنونــی اینترنت 
ــوع  ــر ن ــع از ه ــی مان ــای اطاعات ــتم ه و سیس
نمایــش توانمنــدی دفاعــی در ابعــاد واقعــی مــی 
شــود. اجــرای یــک حملــه علیــه یــک سیســتم 
اطاعاتــی ویــژه بــرای مثــال یــک سیســتم 
مالکیتــی بــه منظــور نمایــش قــدرت، ایــن امکان 
را مــی دهــد کــه دالیــل متقاعــد کننــده ای را بــه 
نمایــش گــذارد کــه تاثیرگــذاری توانمنــدی هــای 
تهاجمــی و تدافعــی بازیگــر مذکــور را اثبــات مــی 
ــد خســارات  ــی توان ــز م ــی نی ــا از طرف ــد، ام کنن
جانبــی مهمــی را بــه همــراه داشــته باشــد کــه می 
ــت.  ــده گرف ــر عه ــا را ب بایســت مســئولیت آن ه
بــه عــاوه نمایــش قــدرت در یــک شــبکه بســته 

ماهیتــا همــان تاثیرگــذاری را در یــک شــبکه بــاز 
نخواهــد داشــت.

 بــه عــاوه، ادعــای در اختیــار داشــتن توانمنــدی 
حملــه بــدون رو کــردن ســند و مــدرک، بــه اعتبــار 
یــک سیســتم بازدارنــده لطمــه مــی زنــد، امــا در 
مقابــل نشــان دادن مــدارک دقیق و جــزء به جزء 
یــک توانمنــدی، دانــش بــه کار گرفته شــده در آن 
را بــر مــا ســاخته، بــرای بازیگــران رقیــب امــکان 
آمادگــی بــرای پشــتیبانی از خــود را فراهــم مــی 
کنــد و احتمــال اینکــه بازیگــران رقیــب حماتــی 
ــد را افزایــش مــی دهــد.  مشــابه را صــورت دهن
بــرای مثــال، تحلیــل جــزء بــه جــزء رمــز و ردپای 
بــه جــا مانــده از کــرم اینترنتــی »اســتاکس نت« 
از فنــون آن پــرده بــرداری کــرده و احتمــال آنکــه 
ــه توســعه مشــابه  نویســندگان بالقــوه دیگــری ب
ــا  ــد. ام ــی ده ــش م ــد را افزای ــادرت ورزن آن مب
مــدارک قطعــی ای دال بــر نقــش داشــتن یــک 
بازیگــر مشــخص را در اختیــار کارشناســان قــرار 
نمــی دهنــد. در ایــن مــورد حتــی بــه ادعاهایــی 
کــه در ایــن رابطــه شــده اســت نیــز نمــی تــوان 
اکتفــا کرد.)گابــی اشــکنازی، ژنــرال یهــودی، 
هنــگام بازنشســته شــدن ادعــا کــرد کــه او پــدر 
کــرم اینترنتــی اســتاکس نــت اســت./خبرآناین
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پیام رسـانه

روزنامـه ساندی تلگراف تصویر 
یک خود را به تظاهرات گروه موسـوم به 

»جلیقـه زردها« اختصاص داده.

خبرگـزاری اسپوتنیک گفت: 
فرانسـه قصد دارد با تظاهرات كنندگان 

جلیقـه زرد مذاكره كند.

خبرگزاری الجزیرهمنتشـر كرده است 
كه پلیس ضد شـورش فرانسه معتقد 

اسـت كه جلیقه زرد پوشـان با استفاده از 
عناصر خشـونت آمیز نفرذ كرده اند.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگزاری دویچه وله نیز در مورد 

تظاهرات اخیر فرانسه نوشت: بعد از اعتراضات 
در مورد مواد سوختی، فرانسه به ناآرام ترین 
حالت ممكن در دهه اخیر تبدیل شده است.

آلمان

بیانیه 160 نماینده خطاب به رئیس جمهور درباره نظام رتبه بندی معلمانپیام خبر
نمایندگان در حمایت از نظام رتبه بندی معلمان بیانیه ای را خطاب به رییس جمهور صادر کردند
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مالیات راه مهار التهاب بازار مسکن
طی سال های 71تا۹۴ در شهر تهران، بهای زمین 1۲۸برابر، مسكن ۸۸ و اجاره بها 106 برابر شده است

مرکز پژوهش ها در گزارشی به مجلس توصیه کرده تا با تصویب مالیات بازار مسکن از التهاب خارج کند

مرکـز پژو  هـش هـای مجلس در گزارشـی 
بـه نماینـدگان مـردم در مجلـس شـورای 
اسـامی توصیه کرده اسـت که الحاق یک 
مـاده بـه قانـون مالیـات مسـتقیم را برای 
مبـارزه بـا سـوداگری و کاهش التهـاب در 
بـازار مسـکن تصویـب کننـد. موضوعی که 
بـا عنایت به شـرایط كنونی كشـور از جمله 
حجـم زیـاد نقدینگـی و نیز موانـع موجود 
بـر سـر فعالیتهـای مولـد اقتصـادی، الزم 
اسـت بـا ابزارهـای مختلـف اقتصـادی كه 
مهمتریـن آنهـا مالیات اسـت، بـا افزایش 
هزینـه نگهـداری دارایی هـای غیرمولـد و 

كاهش مزیت نسـبی آنها، شـرایط را برای 
هدایـت نقدینگـی به سـمت تولیـد فراهم 

 . كند
نیازهـای  از  آنكـه مسـكن  بـه  توجـه  بـا 
اساسـی و مصرفی خانوار قلمداد می شود، 
الزم اسـت جلـوی فعالیت های سـوداگرانه 
و نوسـانات قیمـت در ایـن بـازار گرفتـه 
شـود. این مهم با اسـتفاده از ابـزار مالیات 
بـر عایدی امالک و مسـكن محقق خواهد 

. شد
اهـداف مختلفـی  بـا  مالیاتـی  پایه هـای 
ایجـاد  عمومـی،  منابـع  افزایـش  ماننـد 
عدالـت اجتماعی، كاهـش فاصله طبقاتی 
مختلـف  بخشـهای  فعالیـت  تنظیـم  و 
اقتصـادی بـه كار گرفتـه می شـود. مالیات 

بـر عایـدی سـرمایه نیـز یكـی از پایه های 
مالیاتـی اسـت كـه اگرچـه می توانـد بـه 
افزایـش منابـع عمومـی بی انجامـد، ولـی 
و  داشـته  تنظیم گـری  كاركـرد  عمدتـًا 
می تواند با تضعیـف فعالیت های غیرمولد 
و كاهـش انگیزه هـای سـوداگرانه نقـش 
مؤثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله 

مسـكن، خـودرو، طـا و ارز ایفـا كنـد. 
مالیـات بـر عایـدی مسـكن از مهمتریـن 
دیربـاز  از  اسـت كـه  مالیاتـی  پایه هـای 
)بیش از 100 سـال( در بسـیاری از كشورها 
وجـود داشـته اسـت. بـدون شـك وجـود 
حجـم بـاالی نقدینگی در كشـور و ورود آن 
بـه بـازار مسـكن كـه مـورد تقاضـای آحاد 
جامعه اسـت می توانـد مشـكالت فراوانی 

در ایـن بـازار ایجـاد كنـد. طـرح الحـاق 
یـك ماده بـه قانون مالیاتهای مسـتقیم، 
مقابلـه بـا سـوداگری و كاهـش التهابات 
بـازار مسـكن بـا هـدف حمایـت از تولید 
و عرضه،كاهـش نوسـانات بـازار مسـكن، 
از  حمایـت  و  سـوداگری  از  جلوگیـری 
خانه دار شـدن اقشـار متوسـط و ضعیف، 
بـه صـورت مـاده واحـده بـا 10 تبصـره 
توسـط نمایندگان پیشـنهاد شـده است.

سهم باالی تقاضای غیرمصرفی 
در بازار مسكن

 بـر اسـاس سرشـماریه ای كشـور در بـازه 
زمانـی 13۸5-1395بـا احتسـاب تعـداد 
خانه هـای خالـی و شـبه خالی و افـزودن 

آن بـه آمـار خانه های دارای سـكونت دائم، 
حـدود 10،5 میلیـون واحـد بـه موجـودی 
مسـكن كشـور اضافـه شـده، اما تنهـا 2،4 
میلیـون خانـوار صاحـب مسـكن ملكـی 

شـده اند.
بـدان معناسـت كـه طـی فاصلـه  ایـن   
زمانـی دو سرشـماری گذشـته نزدیـك بـه 
77 درصـد از تقاضـای مسـكن موجـود به 
یافتـه  اختصـاص  غیرمصرفـی  تقاضـای 
اسـت. ایـن درحالی اسـت كه در بـازه بین 
نزدیـك  تـا 1365  دو سرشـماری 1355 
بـه ۸0  درصـد از تقاضـای بخش مسـكن 
تقاضـای مصرفـی بـوده اسـت. همچنیـن 
تعـداد خانه هـای خالـی از 1،6 میلیـون در 
سـال 90 بـه 2،6 در سـال 1395 افزایـش 

اسـت. یافته 

اختالف تورم بخش مسكن با 
تورم عمومی

 نـرخ رشـد قیمـت در دوره هـای بلندمدت 
در بخـش مسـكن فاصلـه زیـادی بـا نرخ 
تـورم عمومـی دارد. طبـق داده هـای وزارت 

راه وشهرسـازی، طـی دوره 1371-1394 در 
شـهر تهـران، بهای زمیـن 12۸ برابر، قیمت 
مسـكن ۸۸ برابر و اجاره بهای مسـكن 106 
برابـر افزایش داشـته اسـت؛ ایـن درحالی 
اسـت كـه طـی این مـدت شـاخص بهای 
کاال و خدمـات مصرفـی 67 برابـر شـده 
اسـت. به عبارت دیگر بهـای زمین 2 برابر، 
مسـكن 1،4 برابر و اجاره بها 1،7 برابر سطح 

عمومـی قیمتهـا افزایش یافته اسـت.

کاهش قدرت خرید مسكن 
بـر اسـاس گزارش منتشـر شـده از سـوی 
بانـك مركـزی در مـورد هزینـه خانوارهای 
هزینـه ای  در سـال 1395،سـهم  شـهری 
مسـكن در سـبد خانـوار بـه رقمـی حـدود 

35،5 درصـد رسـیده اسـت.
همچنیـن بر اسـاس اطاعـات ارائه شـده 
از سـوی وزارت راه و شهرسـازی شـاخص 
دسترسـی بـه مسـكن شـهری بـرای یك 
واحـد بـا ذخیـره تمـام حقـوق سـالیانه 
شـش  ،معـادل   1371 سـال  در  خانـوار 
ایـن شـاخص در سـال  بـوده كـه  سـال 
اسـت.همچنین  رسـیده   10،3 بـه   1394

سرشـماری ها نشـان دهنده آن اسـت كـه 
شـاخص خانوارهـای دارای مسـكن ملكی 
از سـال 1365 رونـد نزولـی به خـود گرفته 
و زمینـه بـرای ورود تقاضاهـای غیرمولد و 

سـوداگرانه در بـازار فراهـم شـده اسـت.
نوسـانات و شـوک های ادواری در بخـش 
مسـكن عمومـًا متأثر از شـوک های تقاضا 
و سـوداگری اسـت. در واقـع همانطـور كه 
بیـان شـد ایجـاد ایـن نوسـان ها در بـازار 
مسـكن بـه دلیـل ورود نقدینگـی بیـش 
از انـدازه در ایـن بخـش اسـت. طبعـًا این 
مسـئله ایجـاد حباب های قیمتـی و بلوكه 
شـدن سـرمایه ها را در ایـن بخش به دنبال 
خواهـد داشـت كـه بالطبع جذب سـرمایه 
در بخشـه ای مولـد اقتصـادی را كاهـش 
می دهـد. مهمترین ابـزار بـرای مدیریت و 
كنترل این مسـئله، استفاده از سیاست ها 
و ابزارهـای مالیاتـی از جملـه مالیـات بـر 
عایـدی مسـكن اسـت. مالیات بـر عایدی 
مسـكن بـا حـذف انگیزه هـای سـوداگرانه 
انجـام  بـرای  شـرایط  بهبـود  موجـب 

فعالیت هـای مولـد اقتصـادی می شـود.

عضـو کمیسـیون »کشـاورزی، آب و منابـع طبیعی« مجلس 
رایزنی هـای  پیـرو  رییس جمهـور  پارلمانـی  معـاون  گفـت: 
صـورت گرفتـه، اعـام کـرد پیگیـری طـرح »سـوال از رییس 
جمهـور« بـه مدت سـه روز متوقف شـود تا دولت بر اسـاس 
کار کارشناسـی نـرخ جدیـدی بـرای خرید گندم از کشـاورزان 
تعییـن کنـد. علـی وقف چـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار گـروه 
سیاسـی خبرگـزاری میزان، بگفت: امضاهـای الزم برای طرح 
سـوال از رییس جمهـور دربـاره نـرخ خریـد تصمین گنـدم، از 

سـوی نماینـدگان جمع آوری شـد.

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه در واکنـش بـه ادعـای 
مایـک پمپئـو وزیـر امـور خارجـه آمریـکا کـه آزمایـش 
هـای موشـکی ایـران را نقـض قطعنامـه 2231 شـورای 
امنیـت دانسـت، اظهـار داشـت: برنامـه موشـکی ایـران 
کشـور  نیازهـای  اسـاس  بـر  و  دارد  دفاعـی  ماهیـت 

طراحـی مـی شـود.
وی تاکیـد کـرد: هیـچ قطعنامـه ای در شـورای امنیـت 
برنامـه موشـکی و یـا آزمایش هـای موشـکی ایـران را 

ممنـوع نکـرده اسـت.

اولتیماتوم 
به رییس جمهور

واکنش ایران
به ادعای پمپئو

رییـس فراکسـیون امیـد مجلس شـورای 
اسـامی بـا انتقـاد از برخوردهـای امنیتی و 
قضایـی بـا کارگـران بـر ضرورت حل ریشـه 
ای مشـکات کارگـران تاکیـد کـرد و گفت: 
برخوردهـای بعضـا امنیتـی و قضایـی بـا 
مطالبـات کارگرانـی کـه در چارچـوب قانون 
پیگیـر حـق و حقـوق خودشـان هسـتند با 
ذات انقـاب اسـامی همخوانـی نـدارد و 
اینگونه برخوردها پاک کردن صورت مسـاله 
اسـت.محمدرضا عـارف در دیدار بـا اعضای 

هیـات مدیـره کانـون کارگـران بازنشسـته 
تهـران، با اشـاره به نقش ممتـاز کارگران در 
پیـروزی انقاب اسـامی ایران بـر ضرورت 
رفع ریشـه ای مشکات این قشر از جامعه 
در شـرایط سـخت  و گفـت:  تاکیـد کـرد 
بیشـترین فشـار  فعلـی کشـور  و دشـوار 
اقتصـادی متوجه قشـر کارگر اسـت و باید 
بـه مطالبـات آنـان بصورت جدی رسـیدگی 
شـود . برخوردهای بعضـا امنیتی و قضایی 
با مطالبـات کارگرانی کـه در چارچوب قانون 

پیگیـر حـق و حقـوق خودشـان هسـتند با 
ذات انقـاب اسـامی همخوانـی نـدارد و 
اینگونه برخوردها پاک کردن صورت مسـاله 
اسـت.وی در بخش دیگری از سخنان خود 
بـا بیـان اینکـه الزم اسـت با دقت بررسـی 
شـود کـه چـرا صندوقهـای بیمه ای کشـور 
دهـی  سـود  و  انـد  شـده  مشـکل  دچـار 
ندارنـد و نمـی تواننـد سـرپا بماننـد و دچار 
ورشکسـتگی می شـوند،تاکید کرد: به نظر 
من دلیل اصلی مشـکات صندوقها ضعف  
و چالـش هـای مدیریتـی اسـت. پولی که 
بـه صندوقهـا واریز می شـود، باید تبدیل به 
ارزش افزوده شـود و سرمایه گذاری صورت 
بگیرد که متاسـفانه دراین زمینه به درسـتی 

عمل نشـده اسـت.

برخورد امنیتی با مطالبات کارگران 

با ذات انقالب همخوانی ندارد

رای نمایندگان برای تحقیق و تفحص از 
حساب های قوه قضاییه را می گیریم

نماینــده اصاح طلــب مجلــس گفــت: پیش بینــی می کنــم بتوانیــم رای 
نماینــدگان را بــرای انجــام تحقیــق و تفحــص از حســاب های قــوه قضاییــه 

بگیریــم.
ــه طرحــی  ــگاران از تهی ــری در جمــع خبرن ــی در نشســت خب ــود صادق محم
بــرای جلوگیــری از فــرار مغزهــا خبــر داد و گفــت: ایــن طــرح را بــه تازگــی 
تقدیــم کردیــم و خوشــبختانه همیــن امــروز امضاهــای زیــادی بــرای آن جمع 
ــد کــه 20 درصــد از  شــد. ایــن طــرح ســازمان های اجرایــی را مکلــف می کن

ســهمیه اســتخدامی خــود را از طریــق آزمــون بــه نخبــگان واگــذار کنــد.
ایــن نماینــده اصاح طلــب مجلــس بــا اشــاره بــه پیگیــری حســاب های قــوه 
قضائیــه گفــت: مــا در ابتــدا بــرای پیگیــری ایــن موضــوع از تذکــر اســتفاده 
کردیــم ســپس ســوال از وزیــر را مطــرح کــردم و پــس از اینکــه دیدیــم ایــن 
کارهــا بــه نتیجــه نرســید، تقاضــای تحقیــق و تفحــص از حســاب های قــوه 
ــه دور  ــرا و ب ــب و اصولگ ــدگان اصاح طل ــا از نماین ــت امض ــا هف ــه ب قضائی
ــرای  ــق و تفحــص ب ــن تحقی از نگاه هــای سیاســی مطــرح شــده اســت. ای
ــن  ــود دارد و همچنی ــاب ها وج ــن حس ــه در ای ــی ک ــزان وجوه ــری می پیگی

ــوع هزینه کــرد آنهــا تقاضــا شــده اســت. جهــت روشــن شــدن ن

ته
نک

اسـت كـه  اهرمـی  و  ابـزار  عایـدی سـرمایه  بـر  مالیـات 
می توانـد در جهـت مدیریـت منابـع در بازارهـای مختلف 
مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد و موجب تغییـر رفتـار عاملین 
اقتصـادی در جهـت منافـع عمومـی شـود. این سیاسـت 
مالیاتـی ابـزاری را در اختیـار سیاسـتگذار قـرار می دهد كه 
بـه وسـیله آن می تواند مانـع از هجوم نقدینگی به سـمت 
بازارهـای غیرمولـد رقیب تولید شـود و بـا افزایش هزینه 
نگهـداری دارایی هـای غیرمولـد و كاهـش مزیـت نسـبی 
آنهـا، شـرایط را بـرای هدایـت نقدینگـی بـه سـمت تولید 
فراهم كند. همچنین سیاسـتگذار بسـته به شـرایط كشـور 
بـا اعطـای معافیت هـای منطقه ای یـا تغییر نـرخ مالیات 
برای بخشـهای مختلـف، می تواند سیاسـتهای منطقه ای و 

بخشـی خـود را دنبـال كند.

جامعهپارلمان

انتقاد از رواج چندهمسری در صداوسیماسلب صالحیت الریجانی از حد نصاب افتاد
تدویـن  کمیسـیون  رییـس 
دربـاره  داخلـی  نامـه  آییـن 
مجلـس  رئیـس  اسـتیضاح 
صاحیـت  سـلب  گفـت: 

افتـاد نصـاب  حـد  از  الریجانـی 
 غامرضـا کاتـب در حاشـیه جلسـه علنـی مجلـس 
شـورای اسـامی در جمـع خبرنگاران دربـاره موضوع 
سـلب صاحیـت علـی الریجانـی رییـس مجلـس که 
بـه کمیسـیون  و  هفتـه گذشـته در مجلـس مطـرح 
تدویـن آییـن نامـه داخلـی ارجـاع شـده بـود، گفت: 
 25 اگـر  داخلـی  نامـه  آییـن   26 مـاده  اسـاس  بـر 
نماینـده سـلب صاحیـت هـر یـک از اعضـای هیات 
رییسـه را امضـا کننـد می تواننـد آن را به کمیسـیون 
در  افـزود:  بدهنـد.وی  داخلـی  نامـه  آییـن  تدویـن 

هفتـه گذشـته 27 نماینـده سـلب صاحیـت رییـس 
از  تعـدادی  روز  همـان  کردنـد،  امضـا  را  مجلـس 
ایـن  و  پـس گرفتنـد  را  خـود  امضـای  نماینـدگان 
موضـوع از حـد نصـاب افتـاد، در حـال حاضر سـلب 
صاحیـت رییـس مجلـس از دسـتور کار کمیسـیون 
نامـه  آییـن  تدویـن  شـد.رییس کمیسـیون  خـارج 
بـه  نفـر   5 داخلـی گفـت: دوبـاره در روز چهارشـنبه 
بـاز  ولـی  اضافـه شـدند  لیسـت  در  امضـا کننـدگان 
همـان روز تعـدادی امضـای خـود را پـس گرفتنـد.
در حـال حاضـر بـر اسـاس آن چه مـا در کمیسـیون 
تدویـن آییـن نامـه داخلـی در اختیـار داریـم تعـداد 
امضاهـای سـلب صاحیـت رییـس مجلـس کمتر از 

حـد نصـاب اسـت.

و  زنـان  امـور  معـاون 
ریاسـت جمهوری  خانـواده 
رواج  از  انتقـاد  ضمـن 
صداوسـیما  در  چندهمسـری 
مشـکات  بـا  چندهمسـری  کنـار  در  متاسـفانه  گفـت: 
از  ناشـی  آسـیب های  ماننـد  چالش هایـی  و 
مواجهیـم کـه  نیـز  ازدواج  از  خـارج  روابـط  و  خیانـت 
زنـان  امـور  )معـاون  ابتـکار  نگران کننده اسـت.معصومه 
وجـود  بـه  اشـاره  بـا  ریاسـت جمهوری(  خانـواده  و 
سیاسـت های نادرسـت در حـوزه زنـان گفـت: بسـیاری 
از آسـیب  هایی کـه در حـوزه زنـان در دولـت  نهم و دهم 
وارد شـد، قابـل جبـران نیسـت، امـا ریشـه بخشـی از 
ایـن آسـیب   ها در نگاهـی اسـت کـه بـه زن می شـود و 
متاسـفانه زن صـرف زن بـودن ارزشـی نداشـته و بایـد 

حتمـا نقـش ثانویـه ای بـه عنـوان مـادر یـا همسـر در 
کنـار آن ارزش ذاتـی زن قـرار بگیـرد تـا از نظـر ایـن 
پیـدا کنـد. را  خـود  جایـگاه  و  اهمیـت  زن  جماعـت 
وی بـا اشـاره بـه آیـات قـرآن کریـم خاطرنشـان کـرد: 
دارد  ذاتـی  ارزش  زن  قـرآن کریـم  نگـرش  براسـاس 
بـا  انسـان  یـک  عنـوان  بـه  زن  یـک  ذاتـی  حقـوق  و 
مقـدس  در شـرع  تلقـی شده اسـت. همچنیـن  ارزش 
در بسـیاری از مـوارد برابـری و عدالـت کامـل در حقوق 
زن و مـرد وجـود دارد و وقتـی گفتـه می شـود، خلقـت 
زن و مـرد از یـک نفـس واحـده اسـت بنابرایـن هیـچ 
انسـانیت و شـرافت وجـود  تقـوا،  برتـری جـز  مـاک 
نـدارد و ایـن مبنـای نـگاه فلسـفی بـه زن اسـت کـه 

بسـیار دارای اهمیـت اسـت.

یم
سن

: ت
س

عک

سـوال ملـی از وزیـر دفـاع در خصـوص پخـش مسـتند 
محرمانه دوتابعیتی ها در صحن مجلس شـورای اسـامی 
اعـام وصـول شـد در جلسـه علنـی روز گذشـته  مجلـس 
شـورای اسـامی احمـد امیرآبـادی فراهانـی در خصـوص  
مـورد دیگـری که  اعام وصول شـد گفت سـوال منطقه ای 
همایـون یوسـفی نماینـده مـردم اهـواز از وزیـر کشـور در 
افـزون در بخش هـای مختلـف  روز  خصـوص مشـکات 
اسـتان  نزولـی، شـاخص های توسـعه ای در  روندهـای  و 

خوزسـتان نیـز اعـام وصول شـد.

یـک فعال سیاسـی گفـت: طرح اسـتانی شـدن انتخابات 
مجلـس شـورای اسـامی در ایـران سـابقه نداشـته و در 
هیـچ کشـوری نیز سـابقه نـدارد. در ایـاالت متحـد آمریکا 
ُپـر  شـهرهای  اروپایـی،  کشـورهای  در  و   1۸12 سـال  از 
جمعیـت ماننـد پاریـس و لنـدن را به بخش هـای کوچک 
انتخاباتـی تقسـیم کـرده انـد تـا در هـر بخـش انتخاباتی، 
رأی دهنـدگان تنهـا بـه یـک نامـزد انتخابـات رأی دهند و 
از هـر بخـش در انتخابـات مجلـس نماینـدگان، تنهـا یک 

نماینـده راهـی پارلمان شـود.

مستند دوتابعیتی ها وزیر دفاع 
را به صحن مجلس کشاند

در هیچ کشوری انتخابات 
مجلس، استانی برگزار نمی شود

گزارش
پیام ما 
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کودکان باید سهم بیشتری 
از بیمه داشته باشند

انجمـن  رییـس  قربانـی،  علـی 
ایـن  در  نیـز  ایـران  گفتاردرمانـی 
نشسـت گفت: افراد زیر پنج سـال 
یا زیر سـن مدرسـه باید بیشـترین سـهم از پوشش بیمه ای 
را داشـته باشـند امـا در حـال حاضر یک فرد 40 سـاله و یک 

کـودک دو سـاله هـر دو از یـک بیمـه برخـوردار هسـتند.
وی افـزود: خانـواده ای کـه کودکش دارای مشـکلی اسـت 
کـه بـه خدمـات توانبخشـی نیـاز دارد بایـد بتواند بـه طور 
مثـال تـا هفـت سـالگی بیشـترین بهـره بیمـه ای را ببرد. 
سیسـتم بیمـه ای بایـد بـه گونـه ای باشـد کـه خانـواده 
بدانـد بعـد از پایـان سـن کودکی بایـد هزینه هـای درمانی 

بپردازد.  بیشـتری 

کودکان

سـلمان خـدادادی روز یکشـنبه بیـان 
کـرد: بـه عقیـده مـن پلیـس فتـا بـه 
عنـوان ناظـر در فضـای مجـازی دارای 
نقـش، اهمیـت و جایگاه بسـیار مهمی 
در ایـن زمینه اسـت که بایـد با توجه به 
نوع فعالیت خود از اختیارات بیشـتری 
برخـوردار باشـد و بـه عنـوان مهمتریـن 
ارگان تاییـد کننـده بـرای صـدور مجـوز 
فعالیت شـبکه هـا و کانالهـای مختلف 

در فضـای مجـازی عمـل کند.
وی گفـت: مخالـف اسـتفاده از شـبکه 
هـای مجـازی نیسـتم امـا این شـبکه 
هـا نبایـد هماننـد امـروز در جامعـه بـه 
حـال خـود رهـا شـوند و هـر شـخصی 
ایـن عرصـه  بـه اهـداف خـود در  بنـا 
فعالیـت کنـد. خـدادادی اظهار داشـت: 
فقـدان ارگان و دسـتگاه واحـد بـرای 
کنتـرل و نظـارت بـر فضـای مجـازی 
تاکنـون باعث بروز بسـیاری از مسـائل 
از قبیـل سسـت شـدن بنیـان خانـواده 
و حتـی فـرو پاشـی برخـی خانـواده 
رییـس  اسـت.  جامعـه شـده  در  هـا 
کمیسـیون اجتماعـی مجلس شـورای 
اسـامی بـا تاکیـد بـر اینکـه عملکـرد 
فضـای  در  اجتماعـی  هـای  شـبکه 
مجـازی بـه تأمـل و بررسـی نیـاز دارد، 
گفت: برخـی سـودجویان از طریق این 
عرصـه با عنوان های شـبکه هـا و کانال 
هـای همسـریابی و غیـره وارد زندگـی 
خصوصـی مـردم مـی شـوند و با سـوء 
اسـتفاده از اطاعـات فردی اشـخاصبه 
کاهبـرداری و اخـاذی اقـدام می کنند.

رونمایی از نسلی جدید در فوتبال زنان ایران
نایب قهرمانی تیم فوتبال زنان ایران در تورنمنت کافا، از نسل جدید فوتبال زنان 

ایران رونمایی کرد.

خبر

ــان کــرد: یکــی از برنامــه  ــکار روز یکشــنبه بی معصومــه ابت
ــت  ــی گف ــرح مل ــه ط ــت ک ــن اس ــت ای ــی دول ــای اصل ه
ــم و  ــاله مه ــک مس ــوان ی ــه عن ــلی را ب ــن نس ــوی بی و گ

ــد. ــترش ده ــدارس گس ــه و م ــی، در خان اساس
ــای  ــزی و کاره ــه ری ــور برنام ــن منظ ــه همی ــت: ب وی گف
ــکاری  ــا هم ــن موضــوع ب ــی شــدن ای ــرای نهای ــی ب اجرای
وزارت آمــوزش و پــرورش انجــام شــده اســت و در تعــداد 
ــرای گســترش روابــط  زیــادی از مــدارس سراســر کشــور ب

ــاز شــده اســت. ــن طــرح آغ ــواده ای ــان اعضــای خان می
بــه گــزارش ایرنــا، فرحنــاز مینایــی پــور، مدیــرکل امــور زنان 
ــاره گفــت: طــرح  ــن ب ــز در ای ــرورش نی وزارت آمــوزش و پ
گفــت و گــوی ملــی بیــن نســلی بــا همــکاری معاونــت امور 
زنــان ریاســت جمهــوری در ســال تحصیلــی جــاری در هــزار 
ــه طــور  ــن طــرح ب و 200 کاس درس اجــرا مــی شــود. ای
مشــخص 30 تــا 40 کاس در هــر اســتان را زیــر پوشــش 
ــاز شــده  ــز اجــرای آن آغ ــرار مــی دهــد و از روز 10 آذر نی ق
اســت.  مینایــی پــور ادامــه داد: بودجــه و بخشــنامه ایــن 
طــرح آمــاده و بــه اســتان هــا ارســال شــده اســت تــا در 
چهــار ســطح گفــت و گــوی بیــن دانــش آمــوزان بــا یکدیگر، 
دانــش آمــوزان بــا اولیــا، دانــش آمــوزان بــا مســووالن شــهر 

و اســتان و دانــش آمــوزان بــا والدیــن بــه اجــرا در آیــد. 
ابتــکار بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: تمــام صحبــت هایــی کــه 
نوجوانــان و جوانــان دربــاره مســائل و مشــکات جــدی در 
ــن  ــق اســت، بنابرای ــد، درســت و دقی عرصــه ارتباطــی دارن
ــات دانــش آمــوزان، گفــت  ــه ایــن مطالب ــد در پاســخ ب بای
و گــوی بیــن نســلی را در آمــوزش و پــرورش و در ســطح 

ــدارس توســعه داد. م
ــی گفــت و  ــم کــه طــرح مل وی خاطرنشــان کــرد: معتقدی
ــه درون آمــوزش و  ــک روی ــوان ی ــه عن ــد ب ــی بای گــوی مل
ــه هــا هــم گســترش داده شــود،  ــرورش و حتــی در خان پ
تــا ایــن کمبودهــا در عرصــه ارتباطــی میــان اعضــای خانواده 
ــی از  ــروز یک ــون ام ــرد. چ ــران ک ــان را جب ــدان ش و فرزن
مشــکات اساســی در کشــور کاهــش زمــان گفــت و گــوی 

ــا همدیگــر اســت. ــواده ب اعضــای خان
بــه گفتــه وی، در حــال حاضــر میــزان زمــان گفــت و گــوی 
ــواده بــه کمتــر از 20 دقیقــه در روز رســیده  اعضــای خان
ــش از 2  ــته بی ــه در گذش ــت ک ــی اس ــن در حال ــت، ای اس

ــوده اســت. ســاعت ب
معــاون امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری گفــت: مــا 
معتقدیــم کــه مســائل اقتصــادی همانطــوری کــه اکثریــت 
ــرای  ــم ب ــی محک ــا آن را دلیل ــان م ــوزان و جوان ــش آم دان
ــد،  ــواده هــا مــی دانن کاهــش زمــان گفــت و گوهــا در خان
روی موضــوع گفــت و گــوی ملــی تاثیــر جــدی مــی گــذارد، 
ــوان  ــه عن ــه همیــن منظــور امیدواریــم ایــن طــرح ب کــه ب
یــک طــرح ملــی بــا همــکاری معاونــت زنــان و آمــوزش و 
پــرورش اجــرا شــود تــا بتوانیــم دوبــاره بــاب گفــت و گــو در 

خانــواده هــا را گســترش داد.

معاون رییس جمهوری:
طرح ملی گفت و 

گوی بین نسلی به 
خانه ها می آید

رییس کمیسیون اجتماعی 
مجلس:

پلیس فتا باید 
شبکه های مجازی 

همسریابی را 
مسدود کند

نشســت  در  یکشــنبه  روز  علیــزاده  مهــدی 
تخصصــی فرصــت هــا و چالــش هــای اجــرای 
قانــون حمایــت از حقــوق افــراد دارای معلولیــت 
در ســازمان بهزیســتی کشــور گفــت : باید شــرایط 
ــی  ــز توانبخش ــا مراک ــود ت ــم ش ــهیل و فراه تس
ــت داشــته  ــز فعالی ــر نی ــم برخوردارت ــز ک در مراک

باشــند.
وی کــه ریاســت انجمــن کاردرمانــی را نیــز برعهده 
دارد، خاطرنشــان کــرد: نیــروی توانبخشــی در 
ــب  ــع نامناس ــل توزی ــه دلی ــا ب ــم ام ــور داری کش

ــد. ــده ان ــکار مان ــان بی ــان، تعــدادی از آن آن
وی در ادامــه بــه نبــود تحقیقــات و مطالعــات در 

زمینــه توانبخشــی در کشــور اشــاره کــرد و گفــت: 
وقتــی کــه تحقیقــات توانبخشــی وجــود نداشــته 
ــت  ــاس آن، سیاس ــر اس ــم ب ــی توانی ــد نم باش
گــذاران و ســازمان هــای بیمــه گــر را قانــع کنیــم 
کــه بیمــه خدمــات توانبخشــی، مقرون بــه صرفه 

اســت.
ــا  ــت ب ــی وزارت بهداش ــناس اداره توانبخش کارش
تاکیــد بــر لــزوم هماهنگــی فراســازمانی و بیــن 
ــات  ــت: خدم ــی گف ــوزه توانبخش ــی در ح بخش
ــه  ــده ک ــن مان ــر زمی ــدازه ب ــا آن ان توانبخشــی ت
ســازمانی ماننــد هــال احمــر کــه وظیفــه فوریــت 

هــا را برعهــده دارد در حــوزه مراکــز توانبخشــی هم 
ورود کــرده اســت کــه البتــه جــای قدردانــی دارد.

بهداشــت  وزارت  اســت  الزم  افــزود:  علیــزاده 
بیــش از پیــش در زمینــه افزایــش تخــت هــای 
توانبخشــی و تقویــت مراکــز تحــت حــاد فعالیت 
کنــد.وی ادامــه داد: دولــت نیــز هرچــه ســاختار 
ــه تقویــت تشــکل هــای  ــاز هــم ب فراهــم کنــد ب
ــت  ــاز اس ــی نی ــوزه توانبخش ــاد در ح ــردم نه م
ــد  ــه ازای خری ــت ب ــز وزارت بهداش ــون نی و اکن
ــردم  ــه م ــی ب ــز غیردولت ــق مراک ــت از طری خدم

ــد. ــی ده ــه م ــت ارائ خدم

توزیع نامناسب 
مراکز توانبخشی در کشور

گزارش

کمتر  معلوالن،  مستمری 
از قیمت 3 کیلو گوشـت

 20 تنهـا  درحالیکـه  محمودنـژاد 
ایـن  جامعـه  معلـوالن  از  درصـد 
می کننـد،  دریافـت  را  مسـتمری 
ایـن افـراد در مجمـوع 163 هـزار تومـان مسـتمری و یارانه  
از دولـت دریافـت می کننـد بـه عبـارت دیگـر مسـتمری 
معلـوالن بـا نـرخ کمتـر از سـه کیلو گوشـت برابـری می کند 
امـا بـا 163 هـزار تومان می تـوان تنها برای پنـج روز زندگی 
متوسـطی داشـت. بـه گفتـه نحوی نـژاد در حـال حاضـر 
بـه هـر خانـوار ماهانـه 160 تـا 500 هـزار تومـان مسـتمری 
پرداخـت می شـود که بـه ازای یک فرد، 53 هـزار تومان آن 
را سـازمان بهزیسـتی و 10۸ هـزار تومان نیز بـه یارانه خانوار 

دارای افـراد معلـول اضافـه می شـود.

معلوالن

است »خانه داری« شغل 

ابتـکار بـا بیـان اینکـه بایـد بـرای 
زنانـی کـه در خانواده نقـش مادری 
نظـر  در  حقـوق  دارنـد،  برعهـده 
گرفتـه شـود،  خاطرنشـان کـرد: در سـال 95 در پژوهشـی کار 
خانگی زنان شـامل همسـرداری، خانـه داری، فرزنـدداری و ... 
ارزشـگذاری شـد. براسـاس این پژوهش بیش از 22 درصد از 
تولیـد ناخالـص ملـی ارزش کار خانگـی زنان در ایران اسـت و 
ایـن غیر از مشـاغل خانگی اسـت و نشـان می دهـد؛ زنان چه 
در جامعـه و چـه در نقـش خانوادگی و مـادری در اقتصاد ملی 
ایـران سـهم دارنـد، بنابرایـن بایـد ایـن موضـوع را به رسـمیت 
شـناخت و بپذیریـم کـه زن خانـه دار نیز شـاغل اسـت و کار او 
ارزش اقتصـادی دارد. البتـه در ایـن میان نیز بحث هایی مانند 

بیمـه زنـان خانـه دار وجـود دارد کـه بایـد بـه آن پرداخت.    

زنان

انتقاد از رواج چندهمسری 
در صداوسیما

معصومـه ابتـکار )معاون امـور زنان و 
خانـواده ریاسـت جمهوری( بـا اشـاره 
بـه وجـود سیاسـت های نادرسـت در 
حـوزه زنـان گفـت: بسـیاری از آسـیب  هایی کـه در حـوزه زنـان 
در دولـت  نهـم و دهـم وارد شـد، قابل جبران نیسـت، اما ریشـه 
بخشـی از ایـن آسـیب   ها در نگاهی اسـت کـه به زن می شـود و 
متاسـفانه زن صرف زن بودن ارزشـی نداشته و باید حتما نقش 
ثانویـه ای بـه عنـوان مـادر یـا همسـر در کنـار آن ارزش ذاتی زن 
قـرار بگیـرد تـا از نظـر این جماعـت زن اهمیـت و جایـگاه خود 
را پیـدا کنـد. وی همچنیـن در خصـوص موضـوع چندهمسـری 
در جامعـه و رواج آن در برخـی رسـانه ها و صـداو سـیما گفـت: 
متاسـفانه موضـوع چنـد همسـری از مسـائل و چالش هـای 
فرهنگـی مـا اسـت. در آیاتـی از قـرآن کریـم که به ایـن موضوع 

چند 
همسری

تیــم فوتبــال زیــر 19 ســال زنــان 
ــن  ــه بازیک ــک س ــا کم ــران ب ای
کافــا  تورنمنــت  در  بزرگســال، 
گرفــت.  قــرار  دوم  جایــگاه  در 
خســرویار  کتایــون  شــاگردان 
ــم  ــل تی ــابقات مقاب ــن مس در ای
ــتان  ــتان، تاجیکس ــای افعانس ه
پیــروزی  بــه  قرقیزســتان  و 
رســیدند و تنهــا نتیجــه بــازی 
مقابــل میزبــان رقابــت هــا یعنــی 
ــا  ــد ت ــذار کردن ــتان را واگ ازبکس
ــرود.  ــان در ب ــی از دستش قهرمان
ــی  ــه حواش ــه البت ــابقه ای ک مس
ــت  ــراه داش ــه هم ــم ب ــادی ه زی
ــد  ــی معتق ــان ایران ــی پوش و مل
ــازی  ــی ب ــان اخاق ــد، میزب بودن
ــی در  ــش خیل ــرده و بازیکنان نک

ــن بودند.زمین  خش

ــی از  ــی یک ــر دباغ ــی هاج حت
ــس از  ــی پ ــم مل ــان تی بازیکن
ایــن بــازی در اینســتاگرامش 
نوشــت: میزبــان یکــی از ناعادالنه 
ــم را  ــای زندگی ــال ه ــن فوتب تری
ــه  ــته ام از نتیج ــام داد. خس انج
ــاد  ــن افت ــه در زمی ــی ک و اتفاقات
امــا مــی دانــم چنــد مــاه دیگــر 
بــا ازبکســتان بــازی داریــم و می 
خواهیــم آنجــا انتقــام ایــن بــازی 

ــم. را بگیری
بــازی بــه حــدی پــر تنــش بــود 
کــه بینــی یکــی از بازیکنــان 
ــرا  ــا زه ــورد ب ــتان در برخ ازبکس
خدابخشــی شکســت. اتفاقــی 
خســرویار  شــد  باعــث  کــه 
بعــد  شــب  خدابخشــی  و 

بــازی  عیادت به از 

برونــد. بازیکــن  ایــن 
تیــم  ایــن حواشــی،  از  فــارغ 
ــال  ــال فوتب ــر 19 س ــران زی دخت
ایــران در ایــن رقابــت ها توانســت 
عنــوان درخــوری کســب کنــد. بــه 
منظــور تقویــت بیشــتر تیــم، ســه 
بازیکــن از تیــم ملــی بزرگســاالن 
قنبــری، ســمانه  زهــرا  یعنــی 
ــم  ــرا ســریالی ه ــدی و زه چهکن
ــدند و  ــابقات ش ــن مس ــازم ای ع
ــا  ــد ام ــم کردن ــی ه ــا گلزن اتفاق
بدنــه اصلــی بازیکنــان زیــر 19 
ســال دچــار تحــول جــدی شــده 
اســت. آن هــم تیمــی کــه خیلــی 
ــال  ــد س ــازه چن ــش ت از بازیکنان
اســت فوتبــال را شــروع کــرده 

ــد. ان
از آنجایــی کــه رده هــای پایــه 
ــد  ــن چن ــا همی ــان ت ــال زن فوتب
ســال پیش فعالیــت ویــژه ای در 

ــران نمــی کرد،  بازیکنان ای

فعلــی تیمــی مثــل امیــد از ابتــدا 
در فوتبــال نبــوده انــد. یعنــی بــه 
غیــر از چنــد نفرشــان، ایــن طــور 
ــاالن  ــنی نونه ــه از رده س ــوده ک نب
فوتبــال را شــروع کننــد و بــه 
ــل هــم خســرویار در  ــن دلی همی
همــان ابتــدا مســوولیت ســختی 
ــود. مســوولیتی کــه  را پذیرفتــه ب
البتــه تــا بــه اینجــا در آن ســربلند 

ــوده اســت. ب
ــازی هــای  ــم ب کافــی اســت فیل
ایــن تیــم را در همیــن تورنمنــت 
بــا  باشــید. در مصــاف  دیــده 
حواشــی  اگرچــه  ازبکســتان 
زیــادی ایجــاد شــد امــا شــاگردان 
ــا  ــد ت ــه بودن ــاد گرفت خســرویار ی
ــن  ــه ای ــد ک ــر بجنگن ــه آخ لحظ
اتفــاق مهمــی آن هــم در ایــن رده 
ســنی اســت.  امســال ســه تیــم 
نوجوانــان، جوانان و بزرگســاالن از 
مرحلــه نخســت مسابقاتشــان باال 

آمدنــد کــه بــه تاییــد کارشناســان، 
ــایر  ــش از س ــرویار بی ــم خس تی
تیــم هــا بــرای صعــود از مرحلــه 

دوم نیــز شــانس دارد.
ضمــن اینکــه نبایــد فرامــوش 
کــرد فدراســیون هــم ایــن روزهــا 
نــگاه ویــژه تــری بــه فوتبــال زنان 
پیــدا کــرده اســت. اگرچــه همین 
خبــر نایــب قهرمانــی دختــران بــا 
تاخیــر زیــاد در ســایت اعــام 
شــد امــا تــا همیــن چنــد وقــت 
پیــش خبــری از چنیــن تورنمنت 
هایــی نبــود. در حالــی کــه 

تیــم زیــر 19 

ســال امســال در 2 بازی دوســتانه 
و تدارکاتــی میزبــان اردن شــد. 
ــم  ــا تی ــتانه ب ــازی دوس ــک ب ی
ملــی بزرگســاالن کشــور خودمــان 
را تجربــه کــرد و پــس از آن در 
مهرمــاه راهــی مرحلــه مقدماتــی 
ــی آســیا شــد.  مســابقات قهرمان
هــم  مــاه  از گذشــت 2  بعــد 
ــرد  ــه ک ــی را تجرب ــت خوب تورنمن
و دســت پــر بــه کشــور بازگشــت.

اگرچــه ایــن تورنمنــت هــا ارزش 
مدالــی و یــا امتیــاز رنکینگــی 
ــان ایــران نــدارد  بــرای فوتبــال زن
امــا بــرای دخترانــی که مســابقات 
کمــی را تجربــه کــرده انــد، میدان 
ــت  ــا بیشــتر رقاب ــی اســت ت خوب
ــات  ــوز امکان ــه هن ــه ک ــد. البت کنن
بــرای فوتبــال زنــان ایــران بــا 
زنــان  فوتبــال  اســتانداردهای 
دنیــا فاصلــه زیــادی دارد، امــا 
ــاب  ــی بازت ــر حداقل ــن تغیی همی
ــراه داشــته  ــه هم ــی ب هــای خوب
اســت و ادامــه آن نیــز مــی توانــد 
نویــد بخــش روزهــای درخشــانی 
بــرای فوتبــال زنــان ایــران، در گام 
نخســت در آســیا باشــد. قــاره 
ای کــه فوتبــال زنانــش جــزو 

ــان اســت. ــای جه ــن ه بهتری

ته
نک

تیـم فوتبـال زیر 1۹ سـال زنان ایـران با کمک 
سـه بازیکـن بزرگسـال، در تورنمنـت کافـا در 
جایـگاه دوم قـرار گرفـت. شـاگردان کتایـون 
خسـرویار در ایـن مسـابقات مقابـل تیم های 
بـه  قرقیزسـتان  و  تاجیکسـتان  افعانسـتان، 
پیـروزی رسـیدند و تنهـا نتیجـه بـازی مقابل 
میزبـان رقابـت ها یعنـی ازبکسـتان را واگذار 

کردنـد تـا قهرمانـی از دستشـان در بـرود.

اشـاره می کند نیز تاکید شـده اسـت؛ شـما نمی توانید عدالت را 
در میان همسـران برقرار کنید، پس بهتر اسـت به یک همسـر 
اکتفـا کنیـد. مهمتریـن موضـوع در چنـد همسـری نیـز همین 
رعایـت عدالـت اسـت. همچنین مسـئله مهـم دیگـر در موضوع 
چنـد همسـری کـه بسـیار هـم اهمیـت دارد، مسـئله اقتصادی 
اسـت. در دنیـای امروز موضوعـات اقتصادی و برقـراری عدالت 
و مدیریـت عواطـف در بین چند همسـر بسـیار سـخت اسـت. 
معـاون رییـس جمهـور در امـور زن و خانـواده بـا بیـان اینکـه 
موضـوع چندهمسـری در مناطـق مـرزی کشـور کمـاکان وجود 
دارد، خاطرنشـان کـرد: از سـخت ترین شـرایط چنـد همسـری 
عـدم رضایـت یکـی از همسـران بـه ویـژه همسـر اول اسـت که 
ایـن موضـوع نیـز از لحـاظ شـرعی جـای بحـث دارد. همچنین 
تفـاوت سـنی که در ایـن ازدواج ها دیده می شـود از چالش های 
چنـد همسـری اسـت. همچنین مشـکاتی کـه بـرای بچه های 
ایـن خانـواده پیش می آیـد از دیگر چالش های چند همسـری 
اسـت، اما مهم ترین موضوع در مسـئله چند همسـری، مسـئله 

فرهنگی اسـت.

بخشی از مثبت های الیحه زنان که حذف شد :
خشونت علیه زنان اگر از طرف کسی ایجاد شود که سوابق نسبی و سببی وجود داشته باشد باید مورد تشدید حکم قرار 

بگیرد، برای مثال در منزل پدری یا از طرف همسر چون فضای امنیت برای زن محسوب می شود و صدمات ایجاد شده بر 
اثر خشونت در آن بسیار سخت تر هست، اگر مورد خشونت قرار گیرد می بایست مورد تشدید مجازات قرار گیرد، که این 

مورد نیز از الیحه حذف گردید. 

پیام رسـانه

خبرگزاری فرانس۲۴ نوشت: سخنگوی رسمی 
فرانسه اعام كرده شرایط اضطراری را برای جلوی 

گیری از بدتر شدن وضعیت فرانسه اعام كرده است 
اما تا زمانی كه مذاكره نكنیم شرایط بهتر نخواهد شد.

خبرگزاری یورونیوز گفت: فرانسـه 
به دلیل تظاهرات "جلیقه زردپوشـان" 

وضعیت اضطراری اعام كرده اسـت.

روزنامـه نیویورک تایمز تصویر 
یـک خود را به جورج بوش پدر اختصاص 

داده و درباره زندگی و مرگ او نوشـته 
است.

خبرگزاری سی ان ان گزارشی از آمریکااروپافرانسه
سـاعات پایانی زندگی جورج بوش پدر 

كرد. منتشر 

آمریکا
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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فرسایش خاک در ایران چگونه است؟

پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  به نقل از 
اسـتاندار گیان نوشت: انباشت بیش 

از حد نیروی انسـانی غیر متخصص در 
شهرداری ها

روزنامـه کاغذوطن به نقل از 
اسـتاندار کرمان نوشت: امهال وام های 

کشـاورزی درحد حرف است .

روزنامـه اصفهان زیبا  به نقل از 
قدرت ا... نوروزی شـهردار اصفهان نوشت: 

تـاش برای بکارگیری مدیران جوان 
همچنان ادامه دارد.

روزنامه بامدادجنوب نوشـت: اصفهانجنوب کرمانمازندران
نیمی از مبتایان اج آی وی کشـور 

اند. شناسایی نشده 

بوشهر

دستگیری اعضای باند حفار غیرمجاز و کشف سالح گرم در مرودشت
با هوشیاری نیروهای یگان حفاظت استان فارس، حفاری غیرمجاز شهرستان مرودشت ناکام 
ماند.

پیام میراث

لنا
 ای

س:
عک

رییـس اداره میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
شهرسـتان سـمنان گفـت: بازدیـد از بناهـای تاریخـی این 
شهرسـتان در هشـت ماه اول امسـال در مقایسـه با مدت 
مشـابه در سـال گذشـته 159 درصد افزایش داشـته است. 
حمیدرضـا دوسـت محمـدی روز یکشـنبه در گفـت و گو با 
ایرنـا افـزود: در سـال گذشـته 36 هـزار و 481 نفـر و در 8 
مـاه اول امسـال 145 هـزار و 179 نفـر از بناهـای تاریخـی 

شهرسـتان سـمنان بازدیـد کردند.
وی اظهار داشـت: در اسـتان سـمنان سـه موزه حمام پهنه، 
مـوزه مهـر و سـکه و مـوزه باغ امیر وجـود دارد که در 8 ماه 
اول امسـال نسـبت به سـال گذشـته تعداد بازدیدکنندگان 
بـا افزایـش 183 درصـدی همـراه بـوده اسـت.وی ادامـه 
داد: در 8 مـاه اول امسـال 36 هـزار و 402 نفـر و در سـال 
مـوزه هـای شهرسـتان  از  نفـر  و 952  هـزار  گذشـته 12 
سـمنان دیـدن کردنـد. دوسـت محمدی تصریح کـرد: آمار 
نشـان دهنده افزایش چشـمگیر بازدیـد از بناهای تاریخی 
و افزایـش حضـور گردشـگران بـه ایـن شهرسـتان اسـت 
کـه بیانگـر موفق بودن شهرسـتان در تحقق شـعار سـمنان 
مقصد گردشـگری اسـت.به گفتـه وی براسـاس تحقیقات 
و آمارهـای جمـع آوری شـده مـدت اقامت گردشـگران در 
شهرسـتان سـمنان از یـک روز بـه 2 روز افزایـش یافتـه 
و براسـاس نظـر سـنجی هـای انجـام شـده، گردشـگران 
سـمنان را بـه عنـوان مقصـد انتخـاب کـرده انـد.وی اضافه 
کـرد: در ایـن شهرسـتان 19 مرکـز اقامتـی و رفاهـی بـرای 
گردشـگران شـامل سـه هتـل، چهـار مجتمـع، یـک متـل، 
یـک اقامتـگاه بـوم گـردی، یـک مهمانپذیـر، سـه مجتمع 
بیـن راهـی و 6 سـفره خانـه بـه منظـور تامین زیرسـاخت 
گردشـگری و خدمـات رسـانی بـه گردشـگر وجـود دارد.
دوسـت محمـدی یـادآور شـد: ترویـج فرهنـگ گردشـگر 
پذیـری در بیـن شـهروندان نقـش مهمی در جـذب و ثبت 
خاطـره خـوب در ذهـن گردشـگر دارد و مردم بایـد به این 
بـاور برسـند گردشـگری نقـش مهمـی در رونـق اقتصادی، 

اشـتغالزایی و بهبـود معیشـت دارد.

سوژه بازدید از بناهای 
تاریخی سمنان 

15۹ درصد افزایش یافت

ریا
ث آ

یرا
 م

س:
عک

نخستین بافت تاریخی کشور محصور میان سیم های برق
کارشناس بافت های تاریخی: نابسامانی کابل های برق در این منطقه خطر آتش سوزی را نیز افزایش داده است

طی هفته گذشته شهردار گرگان دستور داد تا هرآنچه از سیم ها و کابل های برق وجود دارد  به زیر زمین انتقال داده شود

عنــوان  بــه  تاریخــی گــرگان  بافــت 
ــه  ــور ک ــی کش ــت تاریخ ــتین باف نخس
ثبــت شــده اســت در میــان ســیم های 
بــرق محصــور شــده،  در ایــن میــان 
شــمال  تاریخــی  خانــه  بزرگتریــن 
ــل  ــه هت ــل ب ــت تبدی ــرار اس ــور ق کش
ــرگان  ــت تاریخــی گ ــک شــود. باف بوتی
کــه عنــوان وســیع ترین بافــت تاریخــی 
ثبــت شــده شــمال ایــران را از آن خــود 
دارد بــا بناهــای شــاخصی همچــون 
خانه هــای شــعرباف، شــیرنگی، تقــوی، 
کبیــر، خراســانی، مفیدیــان، ســرای 

ــور در محــات  ــزاده ن ــا و امام باقری ه
سرچشــمه، دوشــنبه ای، دربنــو بــه 
مرکــز اســتان گلســتان هویتــی عمیــق 

ــت. ــیده اس بخش
تاریخــی  بافــت  را  آن  اکنــون  آنچــه 
گــرگان می نامنــد بازمانــده مجموعــه  ای 
و  آن  عناصــر  و  اســترآباد  شــهر  از 
ــاجد،  ــون مس ــهری همچ ــای ش فضاه
و  معابــر  قنات  هــا،  انبارهــا،  آب 
واحدهــای مســکونی یــک یــا چنــد 

طبقــه اســت.
ــا و  ــم )اســترآباد( دروازه  ه ــرگان قدی گ
ــه  ــت ک ــددی داش ــراهای متع کاروانس
بســطام،  دختــر،  چهــل  دروازه  هــای 
از  میــدان، فوجــرد و ســبزه مشــهد 

ــت در  ــن باف ــد. ای ــا بودن ــن آنه مهمتری
ــه شــماره 41 در فهرســت  ســال 1310 ب
ــن  ــا ای ــید. ب ــت رس ــه ثب ــی ب ــار مل آث
توصیــف می تــوان از بافــت تاریخــی 
ــه عنــوان قدیمی تریــن بافــت  گــرگان ب
ــال از  ــدود ۸7 س ــه ح ــور ک ــی کش ثبت
ثبــت آن در فهرســت میــراث ملــی 

می گــذرد، یــاد کــرد.
ــد  ــناس ارش ــناس )کارش ــل حق ش خلی
ــاره  ــا اش ــی( ب ــای تاریخ ــا و بافت ه بن
ــرگان  160  ــی گ ــت تاریخ ــه باف ــه آ نک ب
می تــوان  داد:  ادامــه  اســت،  هکتــار 
ــزد و  ــی ی ــت تاریخ ــد از باف ــت بع گف
اصفهــان، بافــت تاریخــی گــرگان زنــده، 
ــی  ــع، یک ــت. درواق ــال اس ــا و فع  پوی

از عوامــل مانــدگاری بافــت تاریخــی 
ــن  ــی در ای ــراد بوم ــی اف ــرگان، زندگ گ
منطقــه اســت. ایــن درحالــی اســت 
تاریخــی  بافت هــای  بیشــتر  در  کــه 
شــهرهای مختلــف شــاهد آن هســتیم 
کــه افــراد بومــی از بافــت تاریخــی کــوچ 
ســاکن  آن  در  مهاجــران  و  کرده انــد 

شــده اند.
ــن وجــود شــاهد ســرازیر شــدن  ــا ای ب
ــر  ــرق در سراس ــای ب ــیم ها و کابل ه س
بافــت تاریخــی گــرگان هســتیم چنانکــه 
بافــت  نخســتین  گفــت  می تــوان 
تاریخــی کشــور در میــان ســیم های 
بــرق محصــور شــده اســت.  کارشــناس 
ایــن  در  گــرگان  تاریخــی  بافــت  
ــه  ــا گفــت: طــی هفت ــه ایلن خصــوص ب
گذشــته شــهردار گــرگان دســتور داد تــا 
ــرق  ــای ب ــیم ها و کابل ه ــه از س هرآنچ
ــه  ــرار دارد، ب ــی ق ــت تاریخ ــراز باف برف

ــود. ــال داده ش ــن انتق ــر زمی زی
بــه گفتــه او، تغییــر محــل تیرهــای 
بــرق و علمک هــای گاز نیــز قــرار اســت 
ــت  ــا باف ــی ب ــه نوع ــود و ب ــا ش جابه ج
ایــن  تاریخــی همگون ســازی شــود. 
مهــم قــرار اســت طــی 7 فــاز اجــرا 
شــود.البته بــا وجــود آنکــه فــاز نخســت 
ایــن عملیــات اجرایــی شــده اســت امــا 
هنــوز هــم ســیم های بــرق سراســر 
چشــم  بــه  تاریخــی گــرگان  بافــت 
ــا  ســیمای بصــری  ــه تنه می خــورد و ن
ایــن بافــت تاریخــی را خدشــه دار کــرده 
اســت بلکــه نابســامانی کابل هــای بــرق، 
افزایــش  نیــز  را  آتش ســوزی  خطــر 
ــرگان،  ــی گ ــت تاریخ ــت.در باف داده اس
ــده  ــایی ش ــا ارزش شناس ــای ب 450 بن

اســت کــه 50 خانــه در فهرســت میــراث 
ــه ثبــت رســیده اســت. در ایــن  ــی ب مل
ــه صــورت  ــان خانه هــای متعــددی ب می

مشــارکتی مرمــت شــده اند.
در ایــن میــان، محلــه سرچشــمه یکی از 
محــات تاریخــی گرگان اســت کــه دارای 
معمــاری خاصــی اســت. از آنجــا کــه در 
ایــن محــل چشــمه آب می جوشــید 
سرچشــمه  را  منطقــه  ایــن  نــام 
گذاشــتند. اداره کل میــراث فرهنگــی، 
ــع دســتی وگردشــگری گــرگان در  صنای
ــه قــرار دارد. ایــن اداره کل در  ایــن محل
بنایــی دایــر شــده کــه در گذشــته خانــه 
تقــوی بــود و بعدهــا تبدیــل بــه اولیــن 
مدرســه دخترانــه شــهر گــرگان و ســپس 
ــن  ــد. ای ــگاه شــد، فعالیــت می کن درمان
ــوی اســت و  ــل پهل ــه اوای ــوط ب ــا مرب بن
ــرگان  ــهر گ ــای ش ــدود بناه ــی از مع یک

چهــار  هــر  می شــود کــه  محســوب 
طــرف بنــا دارای تــراس اســت.طبقه اول 
ــه دوم،  ــین و طبق ــا زمستان نش ــن بن ای
تابستان نشــین بــود. جــوی آبــی در 
ــه نشــان  ــده می شــود ک ــه دی ــن خان ای
ــرگان  ــای گ ــاص خانه ه ــاری خ از معم
دارد چراکــه تمــام خانه هــای گــرگان 
دارای جــوی آبــی اســت کــه از خانــه ای 
ــور  ــت. همانط ــر راه داش ــه دیگ ــه خان ب
کــه جــوی آب از خانــه ای بــه خانــه دیگر 
ــم می توانســتند از  ــراد ه راه داشــت، اف
طریــق در و دریچه هایــی خــاص بــه 
راحتــی از خانــه خــود بــه خانه همســایه 
رفــت و آمــد داشــته باشــند.  در مرکــز 
ــک حــوض  ــرگان، ی ــای گ ــام خانه ه تم
قــرار دارد و حیــاط مملــو از درختــان 
مرکبــات ماننــد نارنگــی، پرتقــال و نارنج 

ــود. و... ب

بررسـی نظامنـد طبقـه بنـدی شـده بـا 
دشـت  شـرق  در  بـرج  تپـه  محوریـت 
نیشـابور بـا همـکاری دههـا متخصـص 
مس سـنگی  نوسـنگی،  هـای  دوره  از 
تاریخـی  هـای  دوره  و  آهـن  مفـرغ،  و 
اسـت.  انجـام  حـال  در  اسـامی  و 
محمدحسـین رضایی سرپرسـت هیات 
دشـت  در  شناسـی  باسـتان  کاوش 
نیشـابور گفـت: این بررسـی بـا حمایت 
مجـوز  و  نیشـابور  دانشـگاه  مسـتقیم 

پژوهشـگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
انجـام مـی شـود.او اظهـار داشـت: ایـن 
پـرژه، ادامـه پژوهـش هایـی اسـت کـه 
در سـال 13۸4 بـا اعتبـار پژوهشـگاه در 
تپـه بـرج به وسـیله عمـران گاراژیـان از 
اعضای گروه باسـتان شناسـی دانشـگاه 
نیشـابور کـه در ایـن پـروژه نیـز حضـور 
فعـال دارد انجام شـده بود.این باسـتان 
شـناس گفت: همچنین بررسی متمرکز 
بـر تپـه بـرج بـه مسـائل محـوری مانند 

پراکندگـی یافته های سـطحی در بخش 
هـای مختلـف اسـتقرار گسـتردۀ بـرج 
ایـن  در  تصریـح کـرد:  پـردازد.او  مـی 
پـروژه اضافـه بـر کارشناسـان، اعضـای 
هیأت علمی، دانشـجویان گروه باسـتان 
برخـی  نیشـابور،  دانشـگاه  شناسـی 
اعضـای هیـأت علمـی دانشـگاه علوم و 
فنـاوری کشـور چیـن نیـز حضـور فعـال 
دارنـد. رضایـی گفـت: ایـن بررسـی بـا 
همـکاری دههـا متخصـص از دوره های 
مختلف از جمله نوسـنگی، مس سـنگی، 
و  تاریخـی  هـای  دوره  و  آهـن  مفـرغ، 
اسـامی انجام می شـود و از نظر حضور 
پـر تعـداد متخصصـان در نـوع خـود کم 

نظیـر اسـت.

بررسی باستان شناسی

در دشت نیشابور آغاز شد

پشتیبانی سازمان جهانی 
گردشگری از تالش های ایران

دبیــرکل ســازمان جهانــی گردشــگری در پیامــی بــه رییــس ســازمان 
میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری بــر حمایــت و پشــتیبانی از توســعه 
گردشــگری کشــورمان تاکیــد کــرده اســت.در متــن پیــام زوراب پلولیکاشــویلی 
دبیــرکل ســازمان جهانــی گردشــگری بــه علی اصغــر مونســان معــاون 
رئیس جمهــوری و رئیــس ســازمان میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
آمــده اســت:»ماقات بــا جناب عالــی در جریــان ســفر اینجانــب بــه جمهــوری 
ــته  ــای وابس ــی اعض ــت عموم ــن نشس ــبت چهلمی ــه مناس ــران ب ــامی ای اس
UNWTO مایــه افتخــار مــن بــود. مشــاهده حمایــت شــخصی جناب عالــی و 
اعتمــاد بــه بخــش گردشــگری بــه عنــوان سرچشــمه رشــد اقتصــادی و توســعه 
پایــدار بــرای اینجانــب بســیار مســرت بخــش بــود. همچنیــن به خاطــر مذاکرات 
ــی در نشســت  ــه بســیار سپاســگزارم.بدون شــک حضــور جناب عال انجام گرفت
عمومــی حامــل پیامــی قــوی بــه صنعــت گردشــگری جمهــوری اســامی ایــران 
بــوده و مبیــن ایــن نکتــه اســت کــه می تــوان بر حمایــت کامــل و راهنمایــی )آن 
ســازمان( حســاب ویــژه ای بــاز کــرد. ایــن رویــداد پیشــنهادهای فوق العــاده و 
عالــی گردشــگری جمهــوری اســامی ایــران و توانایــی در بهره گیــری گردشــگری 

فرهنگــی از نــوآوری و فنــاوری را عرضــه نمــود و بــه اثبــات رســاند.

ته
نک

ــت:  ــا( گف ــه باقری ه ــی خان ــر اجرای ــی )مدی ــپیده امین س
آبــان 13۹5 بــود کــه بــا شــرکت در مزایــده صنــدوق احیــا، 
توانســتیم خانــه باقری هــا را بــرای تبدیــل بــه مرکــز اقامتــی 
– پذیرایــی برنــده شــویم. مالکیــت ایــن خانــه از آن اداره کل 
میــراث و گردشــگری اســتان گلســتان اســت و قــرارداد پروژه 
ملــی آن بــه مزایــده گذاشــته شــد. قــرارداد ۲0 ســاله اســت 
کــه ۲ ســال بــرای مرمــت و 1۸ ســال بــرای بهره بــرداری در 
نظــر گرفتــه شــده. بــرای مرمــت ایــن بنــا حــدود 1میلیــارد 
ــرای  ــود و ب ــده ب ــه ش ــر گرفت ــان درنظ ــون توم و ۸00میلی
تجهیــز نیــز رقمــی در حــدود ۲ تــا 3میلیــارد تومــان در نظــر 
گرفتیــم.او بــا اشــاره بــه آنکه بعــد از نــوروز ۹۸ شــاهد افتتاح 
ــت:  ــود، گف ــم ب ــرگان خواهی ــک در گ ــل بوتی نخســتین هت
درحــال حاضــر مرمــت بنــا بــه اتمــام رســیده و نخســتین فاز 
ــن  ــت، در روز ۲۲ بهم ــی اس ــش پذیرای ــه بخ ــرداری ک بهره ب
گشــایش خواهــد یافــت. بعــد از عیــد نــوروز نیــز فــاز اقامتی 

ــرداری خواهــد رســید.  ــه بهره ب ــاق و ۴3  تخــت ب ــا 1۹ ات ب

گزارش

گردشگریمیراث

گردشگری رشد اقتصادی جهان را مثبت می کندمرمت 4 نسخه قرآن خطی نفیس در کرمانشاه
ــی  ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــام  اســتان کرمانشــاه از اتم
مرمــت چهــار نســخه قــرآن 
در  کــه  نفیــس  خطــی 
ــداری  ــاوه نگه ــتان پ ــتاهای شهرس ــاجد روس مس
مــی شــود، خبــر داد.جلیــل باالیــی  بــا اشــاره بــه 
آغــاز مرمــت چهــار نســخه قــرآن خطــی تاریخــی 
ــن  ــرد: ای ــال، اظهارک ــرداد امس ــاه از خ در کرمانش
ــش  ــه بخ ــق ب ــی متعل ــرآن خط ــخه ق ــار نس چه
خصوصــی بــوده کــه گذشــت زمــان آســیب هایــی 
را بــه آنهــا وارد کــرده اســت.وی بابیــان اینکــه دو 
نســخه ایــن قــرآن هــا در مســجد روســتای دودان 
و دو نســخه دیگــر در مســاجد روســتاهای دخــان 
ــی  ــزود: زمان ــود، اف ــی ش ــداری م ــی نگه و زردوی

کــه ایــن نســخه هــای خطــی را بــرای مرمــت بــه 
ــث  ــان باع ــت زم ــم، گذش ــال دادی ــاه انتق کرمانش
ــورت  ــت بص ــم و رطوب ــرات ن ــا تاثی ــود ت ــده ب ش
شــود،  دیــده  در صفحــات کتــاب  چشــمگیری 
ــی  ــی و کمبودهای ــا دارای پارگ ــاب ه ــن کت همچنی
بودنــد، اثــرات شــدید لکــه ناشــی از اســتفاده 
مــداوم از اوراق نیــز بــه چشــم مــی خــورد و 
ــب  ــی نامناس ــت و صحاف ــت نادرس ــن مرم همچنی
نیــز آســیب بیشــتری بــه کتاب هــا وارد کــرده 
ــاه  ــتان کرمانش ــی اس ــراث فرهنگ ــرکل می بود.مدی
ــار کــرد:  ــه مرمــت ایــن کتــاب هــا، اظه بااشــاره ب
در ایــن راســتا، شناســایی تمــام آســیب هــا، 
اســیدزدایی، آهاردهــی و اســتحکام بخشــی نســخ 

ــم. ــرا کردی ــا اج ــت آنه ــظ اصال ــا حف را ب

تازه تریـن  اسـاس  بـر 
از  شـده  ارائـه  آمارهـای 
سـازمان جهانـی گردشـگری، 
و  توریسـم  گسـترش 
را در  اقتصـادی جهـان  توانـد رشـد  گردشـگری مـی 
سـازمان  آنکـه  از  پـس  مثبـت کنـد.  آتـی  سـال های 
جهانی گردشـگری )UNWTO( در جدیدترین گزارش 
خـود اعـام کـرد کـه توریسـم و گردشـگری در نقـاط 
مختلـف جهـان بـا یـک رشـد و افزایش پنـج درصدی 
مواجـه بوده اسـت، بسـیاری از کارشناسـان اقتصادی 
و تحلیلگـران فعـال در ایـن حـوزه بـرآورد کرده انـد که 
گسـترش توریسـم و توسـعه زیرسـاخت های مربـوط 
بـه سـفرهای داخلـی و داخلـی و همچنیـن بوم گردی 
و تفریحـات سـفری در کشـورهای مختلـف می توانـد 

جلـوی ضـرر و زیان هـای ناشـی از رکـود اقتصـادی، 
تنش هـای سیاسـی  و  اقتصـادی  تحریم هـای  تـورم، 
بسـیاری  هم اکنـون  کـه  تجـاری  هـای  جنـگ  و 
و  بگیـرد  را  هسـتند  آن  درگیـر  جهـان  کشـورهای  از 
بجـای آن موجـب رشـد اقتصـادی گسـترده شـود.در 
ایـن گـزارش همچنیـن امـده اسـت که رشـد توریسـم 
بـه  میـادی  جـاری  ماهـه سـال   9 در  و گردشـگری 
طـور متوسـط بـا یک رشـد پنج درصـدی مواجـه بوده 
بـا  ارقـام در مناطـق مختلـف جهـان  ایـن  اسـت کـه 
اختـاف اندکـی متفـاوت اسـت. بدیـن ترتیـب منطقه 
گردشـگری  رشـد  بیشـترین  بـا  اقیانوسـیه  و  آسـیا 
مثبـت هفـت درصـد، اروپـا و خاورمیانـه مثبت شـش 
درصـد، آفریقـا مثبـت پنج درصـد و آمریکا نیـز مثبت 

سـه درصـد رشـد و افزایـش داشـته اسـت.

رنا
:ای

س: 
عک
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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 4

آموزش براساس آخرین گزارش انجمن علوم خاک ایران و معاونت آب و خاک وزارت کشاورزی، 
ساالنه ۲ میلیارد تن از خاک ایران فرسایش می شود.

فرسایش خاک در ایران چگونه است؟



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1325 | دوشنبه 12 آذر 1397

6
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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زیست

خبر

ــه  ــبت ب ــان نس ــدادی از کارشناس ــی تع ــه  تازگ ب
ــد. ــدران هشــدار می دهن ــاک مازن ــور شــدن خ ش
مرتبــط  آبــی  بــه کــم  را  عامــل  ایــن  آن هــا 

ننــد. ا می د
ــت  ــّدی اس ــه ح ــک آن ب ــدار نم ــه مق ــی ک خاک
کــه بــرای گیــاه مضــر باشــد، خــاک شــور نامیــده  
می شــود. در خــاک شــور ریشــه گیــاه بــه ســختی 
ــد آب مــورد نیــاز خــود را از خــاک جــذب  می توان
ــه خاطــر  ــاه ب ــد. در خاک هــای شــور، رشــد گی کن
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــاک ب ــه خ ــد ک ــر چن ــی )ه کم آب
ــود. ــف می ش ــده و متوّق ــم ش ــد( ک ــوب باش مرط

احمــد اخیانــی معــاون پژوهشــی مرکــز تحقیقــات 
ــا  ــی اســتان ســمنان، ب ــع طبیع کشــاورزی و مناب
ــده شــوری خــاک  ــاک توصیــف کــردن پدی خطرن
ــی  ــران کم آب ــاک از بح ــدن خ ــد:  شورش ــی گوی م

ــت. ــر اس ــم خطرناک ت ه

احتمال شور شدن 
خاک کشاورزی مازندران

در همیــن رابطــه همچنیــن ســیدرمضان موســوی 
دکتــرای تخصصــی زمیــن شناســی می گویــد: 
کشــاورزان بایــد مراقــب باشــند تــا در مواقــع 
بحــران آب و خشکســالی بــا تصمیــم اشــتباه 
خــود، پدیــده تداخــل آب شــور و شــیرین ســفره 

ــد. ــاد نکنن ــی را ایج ــای آب زیرزمین ه
او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا کمبــود آب 
موجــب تغییــر در الیه هــای خــاک و کاهــش 
یــا  می شــود  اراضــی کشــاورزی  حاصلخیــزی 
خیــر، می گویــد: نــوع جنــس و ترکیــب فیزیکــی 
ــی  ــم آب ــا در کاهــش آب و ک و شــیمیایی خاک ه
اثــرات مختلــف دارد امــا ایــن امــر خیلــی جــدی 

نیســت. اراضــی شــالیزاری بــه طــور طبیعــی پــس 
از برداشــت، خشــک میشــود و تــا برداشــت آینــده 
بــه همــان صــورت باقــی مــی مانــد، خــاک اراضــی 
کشــاورزی نزدیــک بــه دریاچه هــا کــه خــاک آنهــا 
شــور اســت، بــا ایجــاد یــک گــرد و خــاک، پخــش 
مــی شــود کــه ایــن امــر خــاک را آلــوده مــی کنــد.
ایــن زمیــن شــناس بــا اشــاره بــه اینکــه در 
ــدران  ــای کشــاورزی محــدوده شــرق مازن عرصه ه

ــی  ــرگان، آن جای ــج گ و در حواشــی ســواحل خلی
ــن  ــه زمی ــد  ب ــی توان ــت م ــور اس ــاک ش ــه خ ک
هــای اطــراف منتقــل شــود و موجــب آلــوده شــدن 
یــا تغییــر ترکیــب خــاک حاصلخیــز شــود، گفتــه: 
اگــر زمیــن هــای کشــاورزی دشــت مازنــدران 
بــه خاطــر کم آبــی ســطحی، از آب زیرزمینــی 
ــتفاده  ــاورزی اس ــرب و کش ــن آب ش ــرای تامی ب
ــد ایــن خطــر وجــود دارد کــه در آنجــا پدیــده  کنن
تداخــل آب شــور و شــیرین رخ دهــد کــه ایــن امــر 

ــت. ــوب نیس مطل

عضــو  بهمنیــار  محمدعلــی  رابطــه  همیــن  در 
هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع 
طبیعــی ســاری بــا بیــان اینکــه بایــد در مســیری 
ــه باعــث تشــدید شــوری خــاک  ــم ک حرکــت کنی
نشــویم اظهــار کــرده: مــی تــوان خــاک شــور را بــا 
ــا و زهکــش مناســب،  اســتفاده از اصــاح کننده ه
طــی ســالهای طوالنــی مــورد اســتفاده قــرار داد بــه 
نحــوی کــه مقــدار شــوری خــاک بیشــتر نشــود.

شوری خاک مازندران
 از تبعات تغییرات اقلیم است

دانشــگاه  گــروه خاکشناســی  و مدیــر  اســتاد 
ســاری همچنیــن معتقــد اســت: تغییــرات اقلیــم 

در مازنــدران بــه ســمتی حرکــت مــی کنــد کــه در 
ایــن اســتان بــا کاهــش و تغییــر پراکندگــی بــارش 
ــه  ــن اینک ــم ضم ــول مواجهی ــه فص ــبت ب ــا نس ه
شــدت بــارش هــا نیــز افزایــش پیــدا کــرده اســت.

وی، کاهــش ذخیــره آب هــای زیرزمینــی و منفــی 
شــدن باالنــس آن در منابــع آبــی را از تبعــات 
تغییــر اقلیــم عنــوان و خاطرنشــان کــرده: افزایــش 
ــی  ــز نزدیک ــی و نی ــع زیرزمین برداشــت آب از مناب
ــا  ــا آب شــور دری ــای خــزر ســبب شــده ت ــه دری ب
وارد منابــع زیرزمینــی شــده و هــر ســاله بــا تــداوم 
خشکســالی هــا، شــوری بــه منابــع باالدســتی نیــز 

راه پیــدا کنــد.

هشدار نسبت به شوری خاک مازندران 
کارشناس منابع طبیعی:  شورشدن خاک از بحران کم آبی هم خطرناکتر است

ــا  ــرد و ی ــادی را می گی ــک زی ــه نم ــه ای ک ــدر علوف ــون چغن ــی همچ ــت محصوالت ــا کش ــوان ب می ت
کشــتهایی ماننــد تــاج خــروس، زعفــران، گیاهــان دارویــی و برخــی محصــوالت باغــی کــه هم نیــاز آبی 
کمتــری دارنــد و هــم تمایــل بــه شــوری داشــته  و ارزش اقتصــادی خوبــی نیــز دارنــد، کــم کــم و بــه 
تدریــج بــه بهبــود خــاک کمــک و از رونــد شورشــدن آن کاســت. در همیــن رابطه همچنین ســیدرمضان 
موســوی دکتــرای تخصصــی زمیــن شناســی می گویــد: کشــاورزان بایــد مراقــب باشــند تــا در مواقــع 
بحــران آب و خشکســالی بــا تصمیــم اشــتباه خــود، پدیــده تداخل آب شــور و شــیرین ســفره هــای آب 

زیرزمینــی را ایجــاد نکنند.

گــروه  مدیــر  بهمنیــار  محمدعلــی 
ــش  ــاری:  افزای ــگاه س ــی دانش خاکشناس
ــز  ــی و نی ــع زیرزمین ــت آب از مناب برداش
ــده  ــبب ش ــزر س ــای خ ــه دری ــی ب نزدیک
ــی  ــع زیرزمین ــا وارد مناب ــور دری ــا آب ش ت
ــالی  ــداوم خشکس ــا ت ــاله ب ــر س ــده و ه ش
ــع باالدســتی نیــز راه  ــه مناب هــا، شــوری ب

ــد. ــدا کن پی

یم
سن

: ت
س

عک

معــاون محیــط طبیعــی و تنــوع زیســتی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: اگر در 
رونــد اجــرای طــرح گردشــگری آشــوراده تخلفی 
از پیمانــکار دیــده شــود ســازمان محیط زیســت 
طبــق قــرارداد منعقــد شــده اقــدام بــه خلــع یــد 

و توقــف طــرح خواهــد کــرد. 
حمیــد ظهرابــی  افــزود: محلــی کــه کلنــگ زنــی 
شــده در ســایت 13۸ هکتــاری خــارج از پناهگاه 
حیــات وحــش اســت کــه در بنــدر ترکمــن قــرار 
دارد. طــی توافقــی کــه بــا اســتانداری گلســتان 
و ســازمان همیــاری شــهرداری هــا کــه بــه 
ــوان  ــه عن ــتان ب ــتانداری گلس ــی از اس نمایندگ
ســرمایه گــذار طــرح انتخــاب شــده، قــرار شــد 
ســاخت و ســازهای ســنگین ماننــد هتــل، 
رســتوران هــا و اقامتــگاه هــا خــارج از پناهــگاه 
ــام  ــات وحــش و در محــدوده شــهری انج حی

شــود.
ــون  ــه اکن ــی ک ــن جای ــزود: بنابرای ــی اف ظهراب
کلنــگ زده شــد در محدوده ای خــارج از پناهگاه 
ــل  ــا داخ ــت ام ــوراده اس ــش آش ــات وح حی
ــی در زون  ــرار دارد یعن ــتکره ق ــره گاه زیس ذخی
بینابینــی ذخیــره گاه زیســتکره میانکالــه واقــع 
ــای  ــت ه ــام فعالی ــت تم ــرار اس ــه ق ــده ک ش
ســنگین ســاخت و ســازی کــه احیانــا تخریــب 
محیــط زیســت را بــه دنبــال دارد در ایــن بخش 

انجــام شــود.
ــه  ــق آنچ ــن تواف ــر اســاس ای ــه داد: ب وی ادام
ــش و  ــات وح ــل حی ــت در داخ ــرار اس ــه ق ک
جزیــره آشــوراده انجــام شــود فعالیــت در یــک 
محــدوه 22 هکتــاری اســت کــه در این وســعت 
مســاحت اشــغالی پیــش بینــی شــده کمتــر از 
7 درصــد اســت و واگــذاری زمیــن هــم صــورت 

نمــی گیــرد.
معــاون محیــط زیســت طبیعــی ســازمان 
ــاده ۸۸  ــر اســاس م ــت: ب ــط زیســت گف محی
قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولت، 
بخشــی از وظایــف تصــدی گــری ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت بــه یــک نهــاد عمومی 
ــن  ــر ای ــه ب ــود ک ــی ش ــذار م ــی واگ ــر دولت غی
اســاس بــه مــدت 15 ســال ســازمان همیــاری 
و شــهرداری اســتان گلســتان بــه عنوان ســرمایه 
گــذار وظایــف ســازمان را در حــوزه طبیعــت 
گــردی در ایــن 22 هکتــار بــر عهــده مــی گیــرد.

ک
بانمکی خاک همدان دردسرساز می شودخا

ــت طبیعــی، اقلیمــی  ــه لحــاظ وضعی خــاک کشــور ب
معــرض  در  همــواره  آن  خــاص  زمین شناســی  و 
تخریب هــای گوناگــون بــوده اســت. متأســفانه در 
ــت  ــریع جمعی ــد س ــت رش ــه عل ــر ب ــای اخی دهه ه
و آرمــان رســیدن بــه خودکفایــی در تولیــد غــذا و 
امنیــت غذایــی از ســوی سیاســتگذاران، مدیریــت نادرســت و 
غیراصولــی منابــع خــاک و اراضــی بــه همــراه بهره برداری هــای متکــی 
بــه حصــول ســود سرشــار در کوتاه مــدت توســط بخــش خصوصــی، 
همگــی وضعیــت نســبتا بحرانــی را در منابــع خــاک و اراضــی کشــور 

ــرده اســت. ایجــاد ک
ــه اهمیــت موضــوع و ضــرورت شــناخت  به گــزارش ایســنا، توجــه ب
تــوان و محدودیت هــای خــاک در راســتای مدیریــت بهینــه آن، 
افزایــش ســطح مدیریــت پایــدار بــر اراضــی و رســیدن بــه اســتقال 
ملــی از لحــاظ تأمیــن نیازهــای کشــوری در امــر کشــاورزی از الزامــات 

مدیریــت خــاک کشــور اســت.
خــاک بــه مثابــه منبــع ارزشــمندی کــه بســتر حیــات شــمرده شــده و 
تعادلــی پویــا بــا هیدروســفر، اتمســفر و لیتوســفر دارد. فعالیت هــای 
ــه  ــد ب ــی نادرســت می توان ــا آگاه ــاآگاه ی ــر ن ــر اث ــدار انســانی ب ناپای

تخریــب شــدید خــاک و هدررفــت ایــن منبــع ملــی منتهــی شــود.
ــت علمــی دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه بوعلی ســینا در  عضــو هیئ
نشســت تخصصــی »خــاک بســتر حیــات« کــه در دفتــر خبرگــزاری 
ــا بیــان اینکــه اهمیــت خــاک در دنیــا نادیــده  ایســنا برگــزار شــد، ب
ــه صــورت  ــا گذشــت 40 ســال هنــوز ب گرفتــه شــده اســت، گفــت: ب

ــدارد. متمرکــز نقشــه خــاک در کشــور وجــود ن
ــار کــرد:  ــی خــاک، اظه ــه روز جهان ــا اشــاره ب محســن شــکل آبادی ب
ــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه بایــد مــردم را در  ــو ب ســازمان فائ
منابــع طبیعــی مشــارکت داد و تــا زمانی کــه مــردم نخواهنــد نمی توان 

حفاظــت از منابــع طبیعــی را  انجــام داد.
ــا بیــان اینکــه بــرای انجــام امــور بایــد مــردم را وارد کار کنیــم،  وی ب
تصریــح کــرد: هــدف از روز جهانــی خــاک ایــن اســت که توجه نســبت 

بــه خــاک و آمــوزش مــردم در ایــن رابطــه افزایــش داده شــود.
ــن  ــاک چندی ــر روی خ ــه ب ــه مطالع ــان اینک ــا بی ــادی ب ــکل آب ش
ســال اســت کــه انجــام می شــود، تأکیــد کــرد: مطالعــات خــاک در 
ــوازی  ــه صــورت م ــی ب ــاد شــده و حت ــر در کشــور زی ســال های اخی
کاری انجــام شــده اســت امــا بــا گذشــت 40 ســال هنــوز بــه صــورت 

ــدارد. متمرکــز نقشــه خــاک در کشــور وجــود ن

ــا  ــد ب ــی می توانن ــترکان خانگ ــووالن، مش ــام مس ــن اع ــق آخری طب
ــرق  ــازاد ب ــود، م ــاز خ ــع نی ــر رف ــاوه ب ــیدی، ع ــل خورش ــد پن خری
ــران  ــرق ته ــع ب ــرکت توزی ــه ش ــر ب ــر گرانت ــان را 10 براب تولیدی ش
بــزرگ بفروشــند؛ یعنــی هــر کیلــووات ســاعت ۸00 تومــان کــه ایــن 
ــرای ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه  ــی ب موضــوع یــک فرصــت طای

ــه شــمار مــی رود. ب
انــرژی  بــه لحــاظ میــزان دریافــت  ایــران  ایســنا،  به گــزارش 
خورشــیدی و متوســط ســاعت آفتابی، ســاالنه بیش از 2900 ســاعت، 
ــای  ــد انرژی ه ــوزه تولی ــان در ح ــب جه ــورهای مناس ــی از کش یک
ایــن  به گونــه ای کــه پیش بینــی می شــود  اســت؛  خورشــیدی 
انــرژی در آینــده ســهم قابــل توجهــی از انــرژی مصرفــی ایــران را بــه 

ــد. ــود اختصــاص ده خ
ــز  ــزرگ نی ــران ب ــرق ته ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــتا ش ــن راس در ای
فعالیــت خــود در زمینــه بهره گیــری از انرژی هــای تجدیدپذیــر 
ــای  ــری از انرژی ه ــعه بهره گی ــدف توس ــا ه ــک ب را روی فتوولتائی
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــرده اســت ک ــز ک ــر و پیک ســایی متمرک تجدیدپذی
وضعیــت جــوی در کان شــهری ماننــد تهــران، کاهــش آالینده هــای 
زیســت محیطــی از جملــه مســائلی اســت کــه بایــد در نظــر گرفتــه 
ــرژی و مشــکات  ــاز روزافــزون ان ــه نی ــا توجــه ب شــود. هم چنیــن ب
مربــوط بــه احــداث نیــروگاه ســوخت فســیلی از جملــه محدودیــت 
ــه  ــک ب ــه، کم ــا و هزین ــت فض ــن محدودی ــع و هم چنی ــن مناب ای
ــوردار  ــی برخ ــت باالی ــده از اهمی ــای پراکن ــداث مولده ــعه اح توس

اســت.

ــد  ــاره خری ــرو درب ــر نی ــه وزی ــرو مصوب ــون، پی ــال 1395 تاکن از س
ــد  ــرارداد خری ــد ق ــر، عق ــای تجدیدپذی ــرق از نیروگاه ه ــی ب تضمین
تضمینــی بــرق خورشــیدی از مشــترکان غیردولتــی آغــاز شــد و بــا 
توجــه بــه رونــد فرهنگ ســازی، اســتقبال شــهروندان از ایــن طــرح 
رشــد چشــم گیــری داشــت؛ به طــوری کــه طــی ســال 1396 میــزان 
ــه  ــی نســبت ب ــل توجه ــرز قاب ــام مشــترکان به ط ــا و ثبت ن قرارداده

ســال 1395 افزایــش داشــته اســت.
ــرمایه گذاری  ــزرگ، س ــران ب ــرق ته ــع ب ــرکت توزی ــام ش ــق اع طب
ــرکت  ــن ش ــت و ای ــی اس ــترک متقاض ــده مش ــرح به عه ــن ط در ای
موظــف اســت بــا کلیــه مشــترکان متقاضــی نصــب مولد خورشــیدی، 
ــا  ــی ب ــد تضمین ــرارداد خری ــا دســتورالعمل های مربوطــه ق ــق ب مطاب

مــدت 20 ســال منعقــد کنــد.
ــامانه  ــب س ــس از نص ــی، پ ــان غیردولت ــام متقاضی ــن تم هم چنی
ــد  ــران، می توانن ــهر ته ــرکت در ش ــن ش ــد ای ــورد تأیی ــیدی م خورش
بــه فــروش انــرژی حاصــل از تولیــد نیــروگاه خورشــیدی اقــدام کننــد 
و هزینــه مربوطــه مشــخصًا تابــع کیفیــت تجهیــزات و قــدرت مولــد 
مــورد نظــر اســت. در همیــن راســتا، حســین صبــوری - مدیــر عامــل 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تهــران بــزرگ - گفــت: کلیــه مشــترکان 
متقاضــی می تواننــد از یــک کیلــووات تــا 100 کیلــووات و تــا ســقف 
ــه  ــی ک ــد. درصورت ــداث کنن ــیدی اح ــد خورش ــعاب، مول ــدرت انش ق
عاقمنــد بــه ســرمایه گذاری در ســطح بیش تــری باشــند، ایــن کار از 

ــود. ــر خواهــد ب ــق ســازمان ســاتبا امکان پذی طری
ــاز  ــورد نی ــل ســرمایه م ــه در حــال حاضــر حداق ــان این ک ــا بی وی ب

ــه ایــن طــرح، حــدود پنــج میلیــون تومــان در ســطح  ــرای ورود ب ب
نیروگاه هــای کــم ظرفیــت اســت، ابــراز کــرد: مبنــای محاســبه نــرخ 
خریــد بــرق، نــرخ قــرارداد فی مابیــن اســت کــه بــرای ســال 1396 در 
ســامانه های بــا قــدرت 20کیلــووات و کم تــر، بــه ازای هــر کیلــووات 
ســاعت، ۸000 ریــال بــه عــاوه 141.7 ریــال )نــرخ خدمــات انتقــال(  
بــرای مــدت 10 ســال از دوره قــرارداد اســت و در 10 ســاله دوم، نــرخ 
خریــد بــرق30 درصــد  بــرای انــواع نیروگاه هــای خورشــیدی کاهــش 
ــق قــرارداد،  ــغ فــوق مطاب ــه مبل داده می شــود. البتــه در هــر ســال ب

ــه  ــاره نحــوه پرداخــت  ب ــوری درب ــق مــی گیرد.صب ــز تعل ــل نی تعدی
مشــترکان نیــز گفــت: انــرژی تولیــدی مولدهــای منصوبــه از محــل 
ــمند  ــای هوش ــق کنتوره ــیدی، از طری ــرق خورش ــی ب ــد تضمین خری
طــرح فهــام در هــر دوره قرائــت، قرائــت شــده و بــه حســاب مالــک 
ــع  ــل شــرکت توزی ــر عام ــه مدی ــه گفت ــد شــد. ب ــز خواه ــد واری مول
ــرق  ــه ازای ب ــی ب ــد تضمین ــغ خری ــزرگ، مبل ــران ب ــرق ته ــروی ب نی
تزریــق شــده براســاس قرائــت دســتگاه های اندازه گیــری و صــورت 

حســاب صــادره خواهــد بــود. 

ــازی  ــاز رهاس ــرز از آغ ــت الب ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــدواری  ــار امی ــر داد و اظه ــه خب ــاالب صالحی ــه ســمت ت آب ب
کــرد ایــن تــاالب در چنــد روز آینــده بــه طــور کامــل آبگیــری 

شــود.
وجــود  بــا  صالحیــه  تــاالب  افــزود:  حکیمــی  فردیــن 
ــت  ــای ثب ــزء تاالب ه ــفانه ج ــل، متاس ــی بدی ــای ب ظرفیت ه

شــده کشــور نیســت.
حکیمــی ادامــه داد: کانــال زهکشــی در اطــراف ایــن تــاالب که 

شرایط ایجاد نیروگاه  پشت بامی 

در خانه های شخصی

سنا
:ای

س
عک

رنا
:ای

س
عک

تاالب

کشاورزی

تغذیه سفره های 
زیرزمینی؛ دوای درد کشاورزی

آبگیری تاالب صالحیه آغاز شد

آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــی  منطقــه ای خراســان جنوب
بــا اشــاره بــه اجــرای 12 طرح 
تغذیــه مصنوعــی ســفره های 
ــت: اجــرای  ــی گف ــی در خراســان جنوب آب زیرزمین
ــد باعــث رونــق کشــاورزی  ایــن طرح هــا مــی   توان
ــا  ــر موجــب کاهــش مهاجرت ه ــن ام ــه ای شــود ک
از روســتا بــه شــهر خواهــد شد.حســین امامــی، در 
خصــوص طرح هــای صــورت گرفتــه در اســتان برای 
کنتــرل ســفره های آب زیــر زمینــی گفــت: تاکنــون 
بالــغ بــر 12 طــرح تغذیــه مصنوعــی ســفره های آب 

زیرزمینــی در اســتان اجــرا شــده اســت.
ــا را افزایــش  ــن طرح ه امامــی هــدف از اجــرای ای
ســطح آب هــای زیرزمینــی در اســتان عنــوان کــرد و 
ادامــه داد: تغذیــه ســفره های آب زیرزمینــی، کنتــرل 
ــرل  ســیاب و کاهــش خســارات ناشــی از آن، کنت

رســوبات و  گســترش کشــاورزی در منطقه از اهداف 
ــن  ــت ای ــرای درس ــت. اج ــرح اس ــن ط ــرای ای اج
طرح هــا و محقــق شــدن اهــداف آنهــا مــی   توانــد 
در راســتای جلوگیــری از مهاجــرت افــراد از روســتاها 
بــه شــهرها موثــر و مفیــد باشــد کــه ایــن امــر خــود 

باعــث پیشــرفت و آبادانــی خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه طرح هــای مطالعاتــی و تحقیقاتی 
در ایــن حــوزه، افــزود: طــرح تغذیــه مصنوعــی بــر 
روی رودخانــه در حوضــه آبریــز خوشــاب شهرســتان 
سربیشــه، از جملــه طرح هــای مطالعاتــی اســت کــه  
ــا مســاحت 107,7 کیلومتــر مربــع و آورد ســالیانه  ب
ــب طــرح اصــاح  ــر مکعــب در قال ــون مت 0,۸ میلی
بندســارها موجــود در منطقــه و احــداث بنــد خاکــی 
ــد  ــی بن ــه اســت و طــرح مطالعات در دســت مطالع
ــز در  ــن -  اســفدن نی ــال آب افی ــی و انتق زیرزمین

حــال اجراســت.

مدیــرکل حفاظــت محیــط 
آغــاز  از  البــرز  زیســت 
رهاســازی آب بــه ســمت 
ــر داد و  ــه خب ــاالب صالحی ت
اظهــار امیــدواری کــرد ایــن تــاالب در چنــد روز آینــده 

بــه طــور کامــل آبگیــری شــود.
ــم  ــه علی رغ ــاالب صالحی ــت: ت ــی، گف ــن حکیم فردی
ظرفیت هــای بــی بدیــل، متاســفانه جــزء تاالب هــای 

ثبــت شــده کشــور نیســت.
حکیمــی ادامــه داد: کانــال زهکشــی در اطــراف ایــن 
ــرات  ــدون نظ ــته و ب ــال های گذش ــه در س ــاالب ک ت
ــی  ــرات مخــرب فراوان ــد اث کارشناســان احــداث گردی
ــرای اراضــی کشــاورزی منطقــه )شــوری خــاک( و  ب
ــراه داشــت و در  ــه هم ــه ب ــاالب صالحی ــن ت همچنی
ــک از مســئولین وقــت  ــچ ی ــان متاســفانه هی آن زم
شهرســتان و محلــی بــه ایــن فعالیــت مخــرب و غیــر 

ــد. ــی نشــان ندادن کارشناســانه عکــس العمل
وی ادامــه داد:  از ســال 94 بــا توجــه بــه اینکــه بعــد 
از گذشــت چندیــن ســال، تــاالب صالحیــه آبگیــری 

ــا پیگیــری فعالیــن محیــط زیســت موضــوع  شــد ب
ــال  ــدن کان ــدود ش ــن مس ــه و همچنی ــن حق آب تامی
ــا  ــت ام ــرار گرف ــری ق زهکــش در دســتور کار و پیگی
ــون  ــفانه تاکن ــدد، متاس ــای متع ــم پیگیری ه علی رغ
ریالــی بابــت احیــاء تــاالب از ســوی اســتان تامیــن 
و تخصیــص پیــدا نکــرد و اقدامــات محیــط زیســت 
ــا تخصیــص آب از ســوی  ــا ســال 96 صرف اســتان ت
آب منطقــه ای و آبگیــری تــاالب بــود کــه خوشــبختانه 
بــا حمایت هــای حامیــان تــاالب و دهیــار وقــت، ایــن 
ــق  ــه ای محق ــا در اب منطق ــتان م ــط دوس ــر توس ام

شــد.
ــم اینکــه  ــزود: در ســال 96  هــم علی رغ حکیمــی اف
ــود   تــاالب صالحیــه جــزء تاالب هــای ثبــت شــده نب
بــا توجــه بــه پیگیری هــای مکــرر، اعتباراتــی از ســوی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بصــورت مشــترک 
بــا محیــط زیســت قزویــن و بــا هــدف تثبیــت 
از ســازمان  انتشــار ریزگــرد،  کانون هــای داخلــی 
تخصیــص پیــدا کــرد و بــا توجــه بــه اعتبــارات 

ــد. ــام ش ــی انج ــی اقدامات تخصیص

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هوای 6 کانشهر در شرایط 
ناسالم قرار دارد که از این تعداد دو کانشهر ناسالم برای تمام گروه ها و بقیه ناسالم برای گروه 
های حساس است.

گزارش
خبرنگار / پیام ما

توقف اجرای طرح 
آشوراده در صورت 

وجود تخلف
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شکارچیان غیرمجاز در مازندران خلع سالح شدندش
مدیــرکل محیــط زیســت مازنــدران گفــت کــه محیــط 
در 24 ســاعت گذشــته 13  اســتان  ایــن  بانــان 
شــکارچی غیرمجــاز را خلــع ســاح و دســتگیر کردنــد.
حســینعلی ابراهیمــی کارنامــی روز شــنبه در گفــت و 
ــا افــزود: از ایــن شــکارچیان کــه در  ــا خبرنــگار ایرن گــو ب
شــهرهای نوشــهر، چالــوس، آمــل و ســاری دســتگیر شــدند 13 
قبضــه ســاح شــکاری کشــف و ضبــط شــد و پرونــده تخلفشــان 
هــم بــرای برخــورد قانونــی بــه دســتگاه قضایــی ارســال مــی شــود.
ــزار دام  ــدود یکه ــر ح ــه اخی ــک هفت ــه در ی ــن ک ــام ای ــا اع وی ب
ــدران  ــی شــکارچیان در شهرســتان هــای غــرب و شــرق مازن هوای
جمــع آوری شــد، گفــت کــه در ایــن رابطــه هــم حــدود 20 شــکارچی 
دســتگیر شــدند کــه از آنــان چندیــن قطعــه الشــه پرنــدگان بومــی و 

زمســتان گــذران تحــت حفاظــت کشــف شــد.
اگــر چــه شــکار پرنــدگان بــا دام گــذاری هوایــی بــه لحــاظ قانونــی 
ــده  ــودجویی و نادی ــر س ــای اخی ــال ه ــی در س ــت ول ــوع اس ممن
ــه  ــیوه ب ــن ش ــا ای ــد ت ــبب ش ــداول س ــای مت ــنت ه ــن س گرفت
همــراه دیگــر شــیوه هــای کشــتار جمعــی بــه روش غالــب شــکار در 

ــدران تبدیــل شــود.  مازن

امســال بــرای نخســتین بــار دادســتانی بــه عنــوان مدعــی العمــوم 
وارد عرصــه برخــورد بــا شــکار غیرقانونــی شــد تــا حلقــه بــر 
شــکارچیانی کــه همچنــان از روش هــای کشــتارجمعی ماننــد دام 
ــر شــود. ــگ ت ــد تن ــی کنن ــرس اســتفاده م ــذر و ک ــی، گ ــذاری هوای گ

ــاز  ــکار مج ــیوه ش ــا ش ــا › را تنه ــدران › دوم ــت مازن ــط زیس محی
پرنــدگان در ایــن اســتان اعــام کــرد.در ایــن روش شــکارچیان بــا 
ایجــاد محلــی بــه نــام › دوماچــال‹ و بــه کارگیــری پرنــدگان آموزش 
ــا  ــه ایــن مــکان کشــانده و در میــان آنه ــدگان را ب دیــده دیگــر پرن
پرندگانــی را کــه قابلیــت شــکار دارنــد، صیــد مــی کننــد. مدیــرکل 
محیــط زیســت مازنــدران همچنیــن نســبت بــه بــه کارگیــری روش 
ــی شــکار و فعالیــت شــکارچیان غیرمجــاز هشــدار  هــای غیرقانون
داد و گفــت: برخــورد بــا متخلفــان زیســت محیطــی بــه خصــوص 
شــکارچیان غیرمجــاز بــا عزمــی که در دســتگاه قضایــی وجــود دارد، 

بشــدت ادامــه خواهــد داشــت.
ابراهیمــی کارنامــی افــزود: شــکار پرنــدگان نیازمنــد داشــتن مجــوز 
اســت و تمامــی افــرادی کــه موفــق بــه اخــذ مجــوز مــی شــوند نیــز 

بایــد در چارچــوب مقــررات اقــدام بــه شــکار کننــد.

ش
 گو

یاه
س

گونــه درحــال انقــراض »ســیاه گــوش« در مارمیشــوی 
ارومیــه مشــاهده شــد.

ــات  ــور حی ــارت برام ــس اداره نظ ــفی، رئی ــد یوس امی
ــط زیســت آذربایجــان  وحــش اداره کل حفاظــت محی
غربــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا در خصــوص 
ــوی  ــوش  در مارمیش ــیاه گ ــراض س ــر انق ــه در خط ــاهده گون مش
ــورد مشــاهده شــده  ــه توســط یــک کوهن ــه افــزود: ایــن گون ارومی
ــی منطقــه هــم مشــاهده  ــاً بارهــا توســط همــکاران و اهال کــه قب

ــت. ــده اس ش
ــواده  ــه از راســته گوشــتخواران و از خان ــن گون ــه ای ــان اینک وی بابی
گربــه ســانان اســت و منطقــه مارمیشــوی ارومیــه از زیســتگاههای 
ــه اســت، گفــت:  اســتانهای حــوزه زاگــرس و البــرز  نیــز  ایــن گون
ــان اینکــه  ــا بی ــه است.یوســفی ب ــن گون ــه زیســتگاههای ای از جمل
اتحادیــه بیــن المللــی حفاظــت از طبیعــت ســازمان ملــل متحــد هر 
ســاله لیســتی  از گونــه هــای جانــوری و گیاهــی منتشــر می کنــد 
ــروف  ــز مع ــه لیســت قرم ــه ب ــن لیســت ک ــر اســاس ای ــزود: ب اف
اســت، گونــه مذکــور در رده کمتریــن نگرانــی واقــع شــده و پراکندگی 
نســبتا وســیعی دارد و در کشــور نیــز جــز حیوانــات حمایــت شــده 
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در مازنــدران بــه ســمتی حرکــت مــی کنــد کــه در 
ایــن اســتان بــا کاهــش و تغییــر پراکندگــی بــارش 
ــه  ــن اینک ــم ضم ــول مواجهی ــه فص ــبت ب ــا نس ه
شــدت بــارش هــا نیــز افزایــش پیــدا کــرده اســت.
وی، کاهــش ذخیــره آب هــای زیرزمینــی و منفــی 
شــدن باالنــس آن در منابــع آبــی را از تبعــات 
تغییــر اقلیــم عنــوان و خاطرنشــان کــرده: افزایــش 
ــی  ــز نزدیک ــی و نی ــع زیرزمین برداشــت آب از مناب
ــا  ــا آب شــور دری ــای خــزر ســبب شــده ت ــه دری ب
وارد منابــع زیرزمینــی شــده و هــر ســاله بــا تــداوم 
خشکســالی هــا، شــوری بــه منابــع باالدســتی نیــز 

راه پیــدا کنــد.

ــه و  ــی روی ــت ب ــه برداش ــان اینک ــا بی ــار ب بهمنی
بیــش از حــد ســبب افزایــش امــاح منابــع و 
کاهــش دبــی آب مــی شــود، گفتــه: گرمــا و دمــای 
بــاال نیــز باعــث تشــدید شــوری شــده و واکنــش 
ــد  ــش می ده ــور را افزای ــیمیایی آب ش ــای ش ه
تولیــدات  بــر  منفــی  تاثیــرات  آن  ثمــره  کــه 

ــت. ــاورزی اس کش
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه کشــاورزی و منابــع 
ــال  ــه در 50 س ــح اینک ــا تصری ــاری ب ــی س طبیع
ــدران وجــود  گذشــته هیــچ چاهــی در شــرق مازن
نداشــت گفتــه: نیــاز آبــی مازنــدران در ســال هــای 
ــه و  ــش یافت ــالی افزای ــل خشکس ــه دلی ــر ب اخی

باعــث برداشــت آب هــای زیــر زمینــی شــده 
اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد بــه ســمت تقویــت 
ــای  ــی آب ه ــی و جایگزین ــر زمین ــی زی ــع آب مناب
ســطحی بــه جــای آن حرکــت کنیــم، خاطرنشــان 
ــروز  ــی، ام ــع آب ــت اســتفاده از مناب ــرده: مدیری ک
ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م ــش از گذشــته بای بی
بهمنیــار، ســبز نشــدن برخــی بــذور و پــوک شــدن 
ــوری  ــانه ش ــی را نش ــوالت زراع ــای محص ــه ه دان
خــاک دانســته و افــزوده: تنــش ناشــی از شــوری 
در مراحــل حســاس رشــد، حتــی بــر روی گیاهانــی 
کــه نســبت بــه شــوری مقاومــت بیشــتری دارنــد 

نیــز اثــرات منفــی مــی گــذارد.
زمــان  در  برنــج  هــای  دانــه  شــدن  پــوک  او 
برداشــت را متاثــر از شــوری دانســته و گفتــه: 
تشــدید شــوری بــه دلیــل کــم آبــی در تابســتان و 
همچنیــن افزایــش دمــا کــه باعــث شــدت یافتــن 
ــش  ــا تن ــث شــده ت ــود باع ــی ش ــا م ــش ه واکن
شــوری بیشــتر خودنمایــی کــرده و باعــث خســارت 

ــج شــود. ــد محصــول برن ــه تولی ب
ــاورزی  ــوم کش ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
میکــرو  وجــود  از  مازنــدران  طبیعــی  منابــع  و 
ارگانیســم هــا در خــاک خبــر داده و اظهــار کــرده: 
فعالیــت ایــن میکــرو ارگانیســم هــا ســبب شــده 
ــرای  ــذب ب ــت ج ــاک قابلی ــی خ ــا عناصــر غذای ت

ــند. ــته باش ــاه داش گی
بهمنیــار، نمــک موجــود در خــاک را ســبب کاهــش 
فعالیــت میکروارگانیســم هــا عنــوان و تاکیــد  
کــرده: تعــداد میکروارگانیســم هــا در محیــط شــور 
ــن  ــه ای ــه ک ــش یافت ــور کاه ــر ش ــه غی ــبت ب نس
ــذب  ــت ج ــر قابلی ــتقیم ب ــکل مس ــه ش ــل ب عم
ــی  ــرات منف ــاک تاثی ــزی خ ــان و حاصلخی گیاه

ــت. ــد گذاش خواه

راه حل مبارزه با شوری
بــه گفتــه اخیانــی، بــه طــور مثــال در برخــی 
ــی  ــت محصوالت ــا کش ــوان ب ــتان میت ــق اس مناط
ــادی را  ــک زی ــه نم ــه ای ک ــدر علوف همچــون چغن
ــروس،  ــاج خ ــد ت ــتهایی مانن ــا کش ــرد و ی میگی
ــوالت  ــی محص ــی و برخ ــان داروی ــران، گیاه زعف
ــم  ــد و ه ــری دارن ــی کمت ــاز آب ــم نی ــه ه ــی ک باغ
ــادی  ــته  و ارزش اقتص ــوری داش ــه ش ــل ب تمای
خوبــی نیــز دارنــد، کــم کــم و بــه تدریــج بــه بهبــود 
ــت. ــدن آن کاس ــد شورش ــک و از رون ــاک کم خ

اخیانــی، بــر لــزوم مدیریــت منابــع خاکــی تاکیــد 
کــرده و میگویــد: اگــر بــه درســتی برنامهریــزی و 
ــازه زمانــی  آن را اجرایــی کنیــم میتــوان در یــک ب
ضمــن غنابخشــی بــه خــاک از شورشــدن آن 

ــرد. ــری ک جلوگی
ــرداران و  ــی بهرهب ــزوم همراه ــر ل ــن ب او همچنی
ــی جهادکشــاورزی  ــای اجرای ــا طرحه کشــاورزان ب
تاکیــد و خاطرنشــان کــرده: رفــع مشــکات و دفــع 
خطــرات احتمالــی و تهدیــدات حــوزه آب و خــاک 
بــا همراهــی مــردم و بهرهبــرداران و آمــوزش آنهــا 

بهتــر ممکــن میشــود.

به  تازگی تعدادی از 
کارشناسان نسبت 
به شور شدن خاک 

مازندران هشدار 
میدهند.آنها این عامل 

را به کم آبی مرتبط 
میدانند.

خاکی که مقدار نمک 
آن به حّدی است که 
برای گیاه مضر باشد، 

خاک شور نامیده  
میشود. در خاکهای 

شور، رشد گیاه به خاطر 
کمآبی )هر چند که 

خاک به اندازه کافی 
مرطوب باشد( کم شده 

و متوّقف می شود.

هشدار نسبت به شوری خاک مازندران 
کارشناس منابع طبیعی:  شورشدن خاک از بحران کم آبی هم خطرناکتر است

ــازی  ــاز رهاس ــرز از آغ ــت الب ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــدواری  ــار امی ــر داد و اظه ــه خب ــاالب صالحی ــه ســمت ت آب ب
کــرد ایــن تــاالب در چنــد روز آینــده بــه طــور کامــل آبگیــری 

شــود.
وجــود  بــا  صالحیــه  تــاالب  افــزود:  حکیمــی  فردیــن 
ــت  ــای ثب ــزء تاالب ه ــفانه ج ــل، متاس ــی بدی ــای ب ظرفیت ه

شــده کشــور نیســت.
حکیمــی ادامــه داد: کانــال زهکشــی در اطــراف ایــن تــاالب که 

ــداث  ــان اح ــرات کارشناس ــدون نظ ــته و ب ــال های گذش در س
شــد اثــرات مخــرب فراوانــی بــرای اراضــی کشــاورزی منطقــه 
)شــوری خــاک( و همچنیــن تــاالب صالحیــه بــه همــراه 
داشــت و در آن زمــان متاســفانه هیــچ یــک از مســئولین 
ــه ایــن فعالیــت مخــرب و غیــر  وقــت شهرســتان و محلــی ب

ــد. ــان ندادن ــی نش ــانه عکس العمل کارشناس
وی ادامــه داد: از ســال 94 بــا توجــه بــه اینکــه بعــد از 
ــا  ــد، ب ــری ش ــه آبگی ــاالب صالحی ــال، ت ــن س ــت چندی گذش

ــه  ــن حق آب ــوع تامی ــت موض ــط زیس ــن محی ــری فعالی پیگی
ــتور کار و  ــال زهکــش در دس ــن مســدود شــدن کان و همچنی
ــدد،  ــای متع ــود پیگیری ه ــا وج ــا ب ــت ام ــرار گرف ــری ق پیگی
متاســفانه تاکنــون ریالــی بابــت احیــاء تــاالب از ســوی 
ــط  ــات محی ــرد و اقدام ــدا نک ــص پی ــن و تخصی اســتان تامی
ــا تخصیــص آب از ســوی  ــا ســال 96 صرف زیســت اســتان ت
خوشــبختانه  بــود کــه  تــاالب  آبگیــری  و  منطقــه ای  آب 
ایــن  وقــت،  دهیــار  و  تــاالب  حامیــان  حمایت هــای  بــا 
امــر توســط دوســتان مــا در اب منطقــه ای محقــق شــد. 
ــاالب  ــه ت ــا وجــود اینک ــزود: در ســال 96  هــم ب حکیمــی اف
ــه  ــه ب ــا توج ــود ب ــده نب ــت ش ــای ثب ــزء تاالب ه ــه ج صالحی
ــت  ــازمان حفاظ ــوی س ــی از س ــرر، اعتبارات ــای مک پیگیری ه
محیــط زیســت بصــورت مشــترک بــا محیــط زیســت قزویــن 
و بــا هــدف تثبیــت کانون هــای داخلــی انتشــار ریزگــرد، 
ــارات  ــه اعتب ــه ب ــا توج ــرد و ب ــدا ک ــص پی ــازمان تخصی از س

ــد. ــام ش ــی انج ــی اقدامات تخصیص
ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد: از جملــه ایــن اقدامــات 
ــت  ــا اولوی ــار ب ــزان 35 هکت ــه می ــه کاری ب ــه بوت ــوان ب می ت
ــع  ــکاری مناب ــا هم ــه ب ــا منطق ــازگار ب ــای س ــت گونه ه کاش
اکولوژیکــی  مــرز  تثبیــت  و  مرزبنــدی  اســتان،  طبیعــی 
ــی  ــرز اراضــی مل ــع طبیعــی م ــا همــکاری مناب ــرد؛ ب اشــاره ک
ــرز  ــدوده م ــد و در مح ــخص ش ــه مش ــتثنیات منطق ــا مس ب
ــا قزویــن  درختــکاری تحــت عنــوان کمربنــد ســبز مشــترک ب
ــه زیســت  ــا حق آب ــی ی ــن نیازآب ــات تعیی انجــام شــد. مطالع
ــاب  ــا انتخ ــن ب ــا قزوی ــترک ب ــورت مش ــاالب بص ــی ت محیط
ــزودی  مشــاور ذیصــاح در حــال انجــام اســت و مطالعــات ب

ــد. ــام می رس ــه اتم ب

حکیمــی ادامــه داد: همچنیــن مطالعــات تدویــن برنامــه 
عمــل احیــاء تــاالب بــا انتخــاب مشــاور ذیصــاح و مشــترک 

ــی اســت. ــه نهای ــن در مرحل ــا قزوی ب
ایــن مســئول افــزود: از آنجایــی کــه در ســال گذشــته مجــوز 
الیروبــی رودخانــه خــرم آبــاد توســط مســئولین آب منطقــه ای 
صــادر نشــد، لــذا الیروبــی کانــال خاکــی منتهــی بــه تــاالب و 
بــه طــول 13 کیلومتــر انجــام و در برخــی نقــاط کــه نیــاز بــه 
دیوارکشــی داشــت، دیــوار کشــی انجــام شــد؛ عــاوه بــر ایــن 
ــه ســازمان  ــه گفت ــاالب ب ــم و بســتر ت مطالعــات تعییــن حری
ــزان  ــده می ــرر ش ــن مق ــت همچنی ــام اس ــه انج آب، در مرحل
ــز  کســری فضــای ســبز در برخــی از شــهرک های صنعتــی نی
ــی  ــع طبیع ــی مناب ــا هماهنگ ــاالب و ب ــیه ت ــی حاش در اراض

اســتان انجــام شــود.
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت البــرز ادامــه داد: در ســال 
ــتفاده  ــنجی اس ــکان س ــی و ام ــات بررس ــز مطالع ــاری نی ج
ــا هــدف  ــاد ب ــر نظرآب از پســاب فاصــاب شــهری مســکن مه
ــی از  ــد. حکیم ــد ش ــام خواه ــدار انج ــی پای ــع آب ــن منب تامی
ــی  ــتگاه اوپتیک ــداث ایس ــرای اح ــت ب ــط زیس ــه محی برنام
تــاالب صالحیــه خبــر داد و گفــت: بــا احــداث ایســتگاه 
ــاالب  ــن ت ــش آنای ــکان پای ــن، ام ــب دوربی ــی و نص اوپتیک

ــد. ــد ش ــم خواه فراه
ــط  ــت محی ــرکل حفاظ ــی، مدی ــن حکیم ــن فردی ــش از ای پی
ــود، اگــر از االن بــه فکــر احیــا  زیســت اســتان البــرز گفتــه ب
تــاالب صالحیــه نباشــیم عواقــب بــدی در انتظــار اســتان 
ــن  ــاد قزوی ــاالب هللا آب ــار ت ــب در کن ــن عواق ــود؛ ای ــد ب خواه
ــد  ــتر تهدی ــت بیش ــرز اس ــتان الب ــه اس ــرات آن متوج ــه اث ک

ــود. ــد ب ــده خواه کنن

تاالبی که تا 2 روز پیش تقریبا خشک بود

ارومیــه در  احیــای دریاچــه  اســتانی ســتاد  رییــس دفتــر 
ــا بیــان اینکــه حجــم آب موجــود در نگیــن  ــی ب آذربایجــان غرب
آبــی آذربایجــان بــه بیــش از یــک میلیــارد و 140 میلیــون 
دریاچــه  در  موجــود  آب  حجــم  رســیده، گفــت:  مترمکعــب 
ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 90 میلیــون مترمکعــب  نســبت ب

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
ــه  ــه ب ــراز دریاچــه ارومی ــه ت ــان اینک ــا بی ــاد ســرخوش ب فره
ــرد:  ــان ک ــید، بی ــر رس ــانتی مت ــر و 33 س ــزار و 270 مت یکه
تــراز دریاچــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 6 

ــت. ــه اس ــش یافت ــر افزای ــانتی مت س
ــه  ــعت دریاچ ــری وس ــش 73 کیلومت ــن از افزای وی همچنی
ــروز  ــه ام ــه ارومی ــزود: وســعت دریاچ ــر داد و اف ــه خب ارومی

ــید. ــع رس ــر مرب ــزار و 795 کیلومت ــه یکه ب
ــه در  ــه ارومی ــراز دریاچ ــش ت ــی افزای ــل اصل ــرخوش دلی س
ــاز بارندگــی هــا و رهاســازی آب ســدها  ــر را آغ روزهــای اخی
بــه ســمت پیکــره دریاچــه عنــوان کــرد و گفــت: مرحلــه 
میــزان  بــه  ارومیــه  دریاچــه  بــه  آب  رهاســازی  نخســت 
ســد  ســلماس،  زوال،  ســدهای  از  مترمکعــب  میلیــون   92

شــهرچای و مهابــاد انجــام شــده اســت.
ــه در  ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــتانی س ــر اس ــس دفت ریی
ــتاد  ــکیل س ــل از تش ــه قب ــان اینک ــا بی ــی ب ــان غرب آذربایج
ــط 40  ــور متوس ــه ط ــاالنه ب ــه س ــه ارومی ــراز دریاچ ــا، ت احی
ســانتی متــر کاهــش مــی یافــت، بیــان کــرد: برنامــه ریــزی، 
تخصیــص اعتبــار و تــاش دولــت تدبیــر و امیــد بــرای 
ــف  ــدن آن را متوق ــک ش ــد خش ــه، رون ــن دریاچ ــای ای احی

ــت.  ــرده اس ک
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه طــرح هــای انتقــال آب بــه دریاچــه 
ارومیــه هنــوز بــه بهــره بــرداری نرســیده اســت، اضافــه کــرد: 
ســال آینــده چندیــن طــرح انتقــال آب بــه دریاچــه بــه بهــره 
بــرداری مــی رســد کــه نقــش بســزایی در احیــای نگیــن آبــی 

آذربایجــان خواهــد داشــت. 

۹0 میلیون  افزایش 
ارومیه آبدریاچه  مترمکعبی 

خبر
برخورد بازدارنده ای با قطع 

کنندگان درخت نمی شود
رییـس کمیته محیط زیسـت شـورای شـهر تاکیـد کرد: 
تعرفـه هـا و جریمـه های کنونی قطـع درختان بـه اندازه 
کافـی بازدارنـده نیسـت.  سـید آرش حسـینی میانـی 
گفـت: براسـاس گـزارش طـرح شناسـنامه باغـات، آنچه از سـرمایه طبیعی شـهر باقی 
مانـده، تنهـا 400 هکتـار از باغات دارای ارزش اکولوژیک اسـت و ایـن درختان ُبن باالی 
100 سـانتیمتر دارند.این مقدار از فضای سـبز شـهری در حالی اسـت که تهران از قدیم 
بـه شـهر چنارهـا مشـهور بـوده اسـت امـا امـروز چـه در محورهای سـبز ماننـد خیابان 

ولیعصـر و چـه در باغـات، ایـن فضـای سـبز را از دسـت داده ایم.

6 درصد از مساحت کردستان 

جزو مناطق حفاظت شده است
مدیــرکل محیــط زیســت کردســتان گفت: براســاس 
ــاحت  ــد از مس ــدود 15 درص ــد ح ــتانداردها بای اس
ــت  ــت مدیری ــی، تح ــدوده جغرافیای ــک مح کل ی
و نظــارت ســازمان محیــط زیســت باشــد کــه ایــن 

ــدود شــش درصــد اســت. ــتان ح ــتان کردس ــال حاضــر در اس ــزان در ح می
بــه گــزارش ایســنا، منطقــه کردســتان، فریبــا رضایــی روز یــک شــنبه در جلســه 
شــورای پیشــگیری از وقــوع جــرم اســتان کــه بــا موضــوع جلوگیــری از تصــرف 
و تخریــب اراضــی ملــی در ســنندج برگــزار شــد، اظهــار کــرد: محیــط زیســت 
ــی  ــع زیســت محیط ــانی از مناب ــوزه انس ــه در ح ــی اســت ک ــک ارگان نظارت ی

ــد. ــت می کن حفاظ

تأمین آب حیات وحش 
با تانکر آبرسانی

اداره کل  حیات وحــش  اداره  مســوول  کارشــناس 
تأمیــن  از  حفاظــت محیط زیســت خراسان شــمالی 
آب حیات وحــش منطقــه حیات وحــش میاندشــت 

ــر داد. ــانی خب ــا تانکرآبرس ــرم ب جاج
»صالحــی«، بــا اشــاره بــه این کــه منابــع آبــی موجــود در برخــی چشــمه های موجــود 
در ایــن اســتان کــه حیات وحــش از آن ســیراب می شــدند خشــک شــده و یــا کــم 
ــرای  ــوده کــه ب ــن مناطــق میاندشــت جاجــرم ب آب شــده اســت، گفــت: یکــی از ای
ــاره  ــا اش ــود. وی ب ــانی می ش ــیار آبرس ــه صــورت س ــن مشــکل ب ــردن ای ــرف ک برط
ــود  ــش موج ــای حیات وح ــه گونه ه ــو از جمل ــیایی و آه ــگ آس ــه یوزپلن ــه این ک ب
در ایــن منطقــه بــوده اســت، افــزود: بــرای برطــرف کــردن ایــن مشــکل ایــن اداره کل، 

پیمانــکاری را به منظــور آبرســانی در ایــن منطقــه بــکار گرفتــه اســت.

درخت

کردستان

آب

معاون آموزش، برنامه ریزی و پژوهش دانشکده محیط زیست از آغاز چهارمین دوره آموزشی بدو خدمت محیط 
بانان در سال جاری خبر داد. 

هر
س:م

عک

 

ــواره ای  ــد ماه ــر جدی ــت: تصاوی ــر نوش ــی نیچ ــریه انگلیس نش
نشــان مــی دهــد نشســت زمیــن در تهــران بــه عنــوان پرجمعیــت 
تریــن شــهر غــرب آســیا بســیار شــدید اســت و در برخــی مناطــق 
ــا از  ــزارش ایرن ــد.به گ ــی رس ــال م ــر در س ــانتی مت ــه 25 س ب
پایــگاه خبــری نیچــر، محققــان مرکــز تحقیقاتــی GFZ در 
آلمــان بــا بررســی اطاعــات ماهــواره ای از ســال 2003 تــا 2017 
میــادی متوجــه گســتردگی فرونشســت در تهــران شــد. نشســت 
بــه صــورت گســترده ای در تهــران وجــود دارد و بتدریــج در حــال 
اســت.  ایــن شــهر  المللــی  بیــن  فــرودگاه  احاطــه کــردن 
جزییــات ایــن موضــوع بــا اســتفاده از تصاویــر ماهــواره ای بــه 
ــان داده  ــی نش ــات قبل ــت. مطالع ــاهده اس ــل مش ــی قاب راحت
ــود کــه دلیــل نشســت تهــران کاهــش ســفره هــای آب هــای  ب
ــازه ای  ــد ت ــد دی ــی اســت . اطاعــات ماهــواره ای جدی زیرزمین
نســبت بــه ایــن مشــکل ایجــاد کــرده و نشــان مــی دهــد صفحــه 
غربــی تهــران کــه تاقــی حــوزه شــهری بــا کشــاورزی اســت، هــر 
ســال حــدود 25 ســانتی متــر نشســت مــی کنــد. صفحــه منطقــه 

ورامیــن نیــز بــا همیــن میــزان نشســت مــی کنــد.
ــی  ــوب غرب ــه جن ــع در منطق ــران واق ــی ته ــن الملل ــرودگاه بی ف
شــهر حــدود 5 ســانتی متــر در ســال نشســت مــی کنــد کــه بــه 
گفتــه محققــان، یکــی از باالتریــن نــرخ نشســت هــا در کل دنیــا 

محســوب مــی شــود. 
ــدازه از ســفره  ــی ایــن نشســت اســتفاده بیــش از ان دلیــل اصل
ــع نفــت و گاز اســت. البتــه اســتخراج  ــر زمینــی و مناب هــای زی
ــا  ــام دنی ــر در تم ــن چالشــی فراگی ــر زمی آب از ســفره هــای زی

محســوب مــی شــود. 
بــرای مثــال اطاعــات ماهــواره ای نشــان مــی دهــد در جاکارتــا 
نشســت زمیــن در ســال بــه انــدازه 20 ســانتی متــر اســت. در دره 
San Joaquin در کالیفرنیــا نیــز کــه محــل اســتقرار چنــد شــهر 
ــت  ــر نشس ــانتی مت ــدازه 60 س ــه ان ــال ب ــر س ــت، ه ــزرگ اس ب

مــی کنــد. 
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پیدا شدن سر و کله »سیاه گوش« در ارومیهس

گونــه درحــال انقــراض »ســیاه گــوش« در مارمیشــوی 
ارومیــه مشــاهده شــد.

ــات  ــور حی ــارت برام ــس اداره نظ ــفی، رئی ــد یوس امی
ــط زیســت آذربایجــان  وحــش اداره کل حفاظــت محی
غربــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا در خصــوص 
ــوی  ــوش  در مارمیش ــیاه گ ــراض س ــر انق ــه در خط ــاهده گون مش
ــورد مشــاهده شــده  ــه توســط یــک کوهن ــه افــزود: ایــن گون ارومی
ــی منطقــه هــم مشــاهده  ــاً بارهــا توســط همــکاران و اهال کــه قب

ــت. ــده اس ش
ــواده  ــه از راســته گوشــتخواران و از خان ــن گون ــه ای ــان اینک وی بابی
گربــه ســانان اســت و منطقــه مارمیشــوی ارومیــه از زیســتگاههای 
ــه اســت، گفــت:  اســتانهای حــوزه زاگــرس و البــرز  نیــز  ایــن گون
ــان اینکــه  ــا بی ــه است.یوســفی ب ــن گون ــه زیســتگاههای ای از جمل
اتحادیــه بیــن المللــی حفاظــت از طبیعــت ســازمان ملــل متحــد هر 
ســاله لیســتی  از گونــه هــای جانــوری و گیاهــی منتشــر می کنــد 
ــروف  ــز مع ــه لیســت قرم ــه ب ــن لیســت ک ــر اســاس ای ــزود: ب اف
اســت، گونــه مذکــور در رده کمتریــن نگرانــی واقــع شــده و پراکندگی 
نســبتا وســیعی دارد و در کشــور نیــز جــز حیوانــات حمایــت شــده 

اســت.
ــت  ــش اداره کل حفاظ ــات وح ــور حی ــر ام ــارت ب ــس اداره نظ رئی
ــه اینکــه در کشــور  ــا اشــاره ب ــی ب محیــط زیســت آذربایجــان غرب
وضعیــت ایــن گونــه چنــدان خــوب نیســت و در زمــره گونــه هــای در 

خطــر انقــراض ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت، تصریــح 
کــرد: کاهــش شــدید جمعیــت ســم داران ) کــه غــذای اصلــی 

ــه، توســعه شهرســازی،  ــه اســت(، تخریــب زیســتگاه گون ایــن گون
ــادی در  ــر زی ــر تاثی ــم در ســالهای اخی ــر اقلی ــه تغیی راه و ... و البت

کاهــش جمعیــت ایــن گونــه در کشــور داشــته اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن گونــه ذاتــا گونــه ای هســت کــه فعالیت 
ــب  ــروب و ش ــر غ ــا اواخ ــح و ی ــنایی صب ــل روش ــود را در اوای خ
انجــام می دهــد بنابرایــن دیــده شــدن آن در طبیعــت بســیار بنــدرت 
ــکاران  ــور هم ــرد: حض ــان ک ــرد، خاطرنش ــورت می گی ــی ص و اتفاق
محیــط بــان و کارشناســان محیــط زیســت در مناطــق زیســتگاهی 
ــط  ــق اعمــال اقدامــات محی ــر کــردن تعارضــات از طری ــه، کمت گون
زیســتی و شــکار ممنــوع و تیرانــدازی ممنــوع کــردن مناطــق حضــور 
گونــه  و ... از جملــه برنامــه هــای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 

در جهــت حفــظ نســل آن اســت.

تکثیر یوزپلنگ آسیایی با همکاری پژوهشگاه رویانیوز
ــاه(  ــگ )13 آذرم ــی یوزپلن ــتانه روز جهان در آس
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، از 
تاش هــا بــرای تکثیــر یوزپلنــگ آســیایی از 

ــر داد. ــت خب ــت باف ــق کش طری
حفاظــت  ســازمان  اظهارکــرد:  کانتــری  عیســی 
از  را  یوزپلنگ هــا  پــرورش  و  تکثیــر  زیســت  محیــط 
ــت  ــن جه ــد. در ای ــری می کن ــان پیگی ــق پژوهشــگاه روی طری
از طریــق  را  ســعی می کنیــم احیــای یوزپلنــگ آســیایی 
ــم. ــام دهی ــگاه انج ــن پژوهش ــک ای ــا کم ــت ب ــت باف کش

معــاون رئیــس جمهــوری در مــورد روش  تامیــن منابــع مالــی 
ــدر باشــد،  ــه آن هــم هــر چق ــت: هزین ــروژه گف ــن پ ــرای ای ب

ــم. ــل می کنی تقب
مجیــد خرازیــان مقــدم - مدیــر کل حیــات وحــش ســازمان 
ــق  ــوز از طری ــر ی ــورد تکثی ــت-  در م ــط زیس ــت محی حفاظ
ــگ  ــظ یوزپلن ــرای حف ــی ب ــت: از هــر ظرفیت ــت گف کشــت باف
آســیایی اســتفاده می کنیــم. طــرف قــرارداد ســازمان حفاظــت 
ــط زیســت  ــرح، پژوهشــکده محی ــن ط ــط زیســت در ای محی
و توســعه پایــدار و مجــری طــرح نیــز ایــن پژوهشــکده 

اســت کــه از طریــق پژوهشــگاه رویــان امــور مربــوط بــه ایــن 
ــد. ــری می کن ــوع را پیگ موض

بــه گــزارش ایســنا، ســه شــنبه )13 آذر( روز جهانــی یوزپلنــگ 
آســیایی،  و  آفریقایــی  نــوع  دو  هــر  یوزپلنگ هــا  اســت. 
آســیایی  یــوز  هســتند.  زمیــن  حیوانــات  ســریع ترین 
ــی  ــوع آفریقای ــه ن ــبت ب Acinonyxjubatusvenaticus نس
ــگ  ــودی رن ــش نخ ــت. پوش ــر اس ــر و تیره ت ــی کوچک ت کم
بــا خال هــای ســیاه در ســر و کمــر، بــدن ایــن جانــور را 
ــگ  ــیاه رن ــوار س ــور، ن ــن جان ــخصه ای ــت. مش ــانده اس پوش
اشــک ماننــدی اســت کــه از گوشــه  چشــم ها شــروع شــده و 

ــد. ــه می یاب ــی ادام ــار بین ــا کن ت
بزرگ جثــه  مهمتریــن گربه ســانان  از  یکــی  آســیایی  یــوز 
وحــش  حیــات  در  آن  از  قــاده   50 از  اســت کــه کمتــر 
ــن  ــا، همی ــده از یوزه ــت باقی مان ــا جمعی ــده و تنه ــی مان باق
جمعیتــی اســت کــه در ایــران پراکنــده شــده  و در صــورت از 
ــرای  ــمند ب ــه ارزش ــک گون ــوز، ی ــر ی ــن 50 نف ــن ای ــن رفت بی

همیشــه در کل دنیــا منقــرض می شــود.
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بـه مناسـبت هفتـه بسـیج، مراسـم انتخاب بسـیج نمونه 
در صنعـت آب و بـرق خوزسـتان برگـزار و در آن از نورالـه 
شـکیبایی مدیـر امـور مهندسـی و خدمـات عمومـی بـه 
عنـوان بسـیج نمونـه کارمنـدی شـرکت بـرق منطقـه ای 

خوزسـتان در سـال 97 تقدیـر و تشـکر شـد.
ایـن مراسـم با حضـور مدیرعامل شـرکت بـرق منطقه ای 
خوزسـتان، فرمانـده سـپاه ولـی عصر اسـتان خوزسـتان، 
مربوطـه  مسـئوالن  دیگـر  و  اهـواز  موقـت  جمعـه  امـام 
برگـزار و از بسـیجی هـای نمونـه هـر شـرکت تقدیـر بـه 

آمد. عمـل 
تشـکر  بـا  انتخـاب  ایـن  در خصـوص  نورالـه شـکیبایی 
امـور  پرسـنل  خصـوص  بـه  واحدهـا  همـه  همـکاری  از 
در  کسـی  هـر  گفـت:  عمومـی،  خدمـات  و  مهندسـی 
نحـو  بهتریـن  بـه  را  خـود  وظیفـه  دارد  مسـئولیتی کـه 
انجـام داده و بـه مـردم خدمـت کـرده باشـد مـی توانـد 
در تعریـف جدیـد بسـیج بـه عنـوان یـک بسـیجی نمونه 
باشـد.مدیر امـور مهندسـی و خدمـات عمومـی و مجـری 
پـروژه هـای عمومـی شـرکت بـا بیـان اینکـه خدمـت بـه 
مـردم، بزرگتریـن اولویت بسـیج و تفکر بسـیجی اسـت، 
بیـان کـرد: خدمـت بـه مـردم یکـی از رهنمودهـای رهبـر 
معظـم انقـاب اسـت که بسـیار بـر آن تاکیده نمـوده اند.
وی ادامـه داد: از جملـه فعالیـت هـای انجـام شـده کـه 
در ایـن انتخـاب تاثیرگـذار بـوده اسـت مـی توان بـه رتبه 
برتر شـرکت در جشـنواره شـهید رجایی اشـاره کرد که دو 
شـاخص مدیریـت سـبز و مناسـب سـازی فضـای اداری 
در ایـن ارزیابـی مربـوط بـه حـوزه فعالیت امور مهندسـی 
آن  در  اسـت کـه  بـوده  شـرکت  در  عمومـی  خدمـات  و 

حداکثـر امتیاز کسـب شـده اسـت.
هـای  پـروژه  در  شـده  انجـام  اقدامـات  شـکیبایی 
سـاختمانی، عمرانی و تاسیسـاتی شـرکت و نیز همکاری 
بـا بسـیج در پـروژه هـای مربوطـه و خدمـت رسـانی و 
اسـکان همـکاران در سـفرهای بـرون اسـتانی را از دیگـر 
اقدامـات انجـام شـده دانسـت و افزود: اسـکان همکاران 
در شـش ماهـه نخسـت سـال در سراسـر کشـور، اعـزام 
همـکاران بـه سـفر زیارتـی مشـهد با همـکاری بسـیج در 
تابسـتان گذشـته، خدمـات رسـانی بـه زائریـن اربعیـن و 
میزبانـی از همـکاران صنعـت برق سراسـر کشـور از دیگر 
فعالیـت هـای انجـام شـده بود کـه در این انتخـاب تاثیر 

است.  داشـته 

از بسیجی نمونه شرکت 
برق منطقه ای خوزستان 

فرمانـدار شـوش بـا بیـان این کـه حدود تقدیر شد
نیشـکر  اورهـال کارخانـه  از  درصـد   95
انجـام شـده اسـت، گفـت: امیدواریـم 
اورهـال  آینـده کار  روز   10 ظـرف مـدت 
کارخانـه بـه اتمـام برسـد و بتـوان کار را 
بـا تمام تـوان در ایـن کارخانه آغـاز کرد.
عدنـان غـزی بـا اشـاره بـه پیگیری های 
مشـکات  حـل  بحـث  در  انجام گرفتـه 
کارخانـه نیشـکر هفت تپـه عنـوان کـرد: 
روز گذشـته تغییری در کارخانه نیشـکر 

هفت تپـه بـه وجـود آمـد و مدیرعامـل 
جدیـد ایـن کارخانـه معرفـی شـد.

وی افـزود: امیدواریم بـا تغییرات ایجاد 
مدیرعامـل  کـه  برنامه هایـی  و  شـده 
جدیـد کارخانه برای فعالیت داده اسـت، 
شـاهد حـل مشـکات کارخانـه نیشـکر 
بـا  شـوش  باشـیم.فرماندار  هفت تپـه 
اشـاره بـه بحـث حقـوق کارگران نیشـکر 
هفت تپـه تصریـح کـرد: تا کنـون دو ماه 
از حقـوق معـوق ایـن کارگـران بـه آن هـا 

پرداخت شـده و بحث بیمـه کارگران نیز 
حل شـده اسـت. بـه محض این کـه کار 
در کارخانـه آغاز شـود، ظـرف مدت دو تا 
سـه هفته آینـده نیز دو مـاه باقی مانده 
از مطالبـات کارگـران پرداخـت می شـود.
غـزی، در خصوص بحـث اورهال کارخانه 
عنـوان کـرد: حـدود 13 میلیـارد تومـان 
هزینـه اورهـال ایـن کارخانه اسـت که تا 
کنـون حدود 95 درصد کارخانه نوسـازی 
و بازسـازی شـده اسـت. 5 درصـد باقی 
بحـث  در  بایـد  کارهایـی کـه  از  مانـده 
اورهـال کارخانـه انجـام گیـرد، بـه حدود 
نیـاز داشـت کـه  یـک میلیـارد تومـان 
تامیـن اعتبـار شـده و کار اورهـال رو بـه 

اسـت. اتمام 

ایـدز  از  پیشـگیری  برنامه هـای  پزشـک 
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید صدوقـی یـزد 
گفـت: از سـال ۸2 تاکنـون 300 بیمـار مبتابه 
اچ. آی. وی و ایـدز در ایـن اسـتان شناسـایی 
شـدند. دکتـر مرجـان پـدر زاده روز شـنبه بـه 
مناسـبت هفتـه اطاع رسـانی ایـدز ) ۸ تا 14 
آذر( در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایرنا بـرآورد کرد 
کـه 600 نفـر بـه ایـن بیماری هـا مبتـا باشـند 
کـه از مجمـوع بیمـاران شناسـایی  شـده 226 
نفـر مرد و بقیـه زن هسـتند. وی بابیان اینکه 
هسـتند،  درمـان  تحـت  نفـر   127 هم اکنـون 
تأکیـد کـرد: در ایـن مدت 61 نفر جـان خود را 

از دسـت  داده انـد. 
انتقـال  راه  شـایع ترین  ادامـه  در  زاده  پـدر 
ایـن بیمـاری را در یـزد اسـتفاده از سـرنگ 
مشـترک میـان معتـادان تزریقـی و تمـاس 
جنسـی خـارج از چارچـوب خانـواده دانسـت 
و اظهارداشـت: دریافـت خـون و فرآورده هـای 
خونـی آلـوده و انتقـال از مـادر مبتـا بـه نوزاد 
انتقـال  راه هـای  دیگـر  از  بـارداری  دوران  در 
اسـت. پزشـک برنامه هـای پیشـگیری از ایدز 
دانشـگاه علـوم پزشـکی یـزد ادامـه داد: ایـن 
بیمـاری از طریـق تماس هـای معمولـی مانند 
بوسـیدن،  آغـوش گرفتـن،  در  دادن،  دسـت 

و  خـوردن  مبتـا،  فـرد  کنـار  در  نشسـتن 
آشـامیدن ، گزش حشـره، اسـتفاده از توالت، 

حمـام و اسـتخر شـنا منتقـل نمی شـود. 
وی اظهـار داشـت: زمانـی کـه فرد بـه ویروس 
مولد اچ. آی. وی آلوده شـد تا شـروع بیماری 
ایـدز ممکـن اسـت 10 سـال طـول بکشـد کـه 
طـی ایـن مـدت فـرد در ظاهر سـالم اسـت و 
می توانـد بـه کار و فعالیت هـای خـود ادامـه 
دهـد امـا زمانی کـه عائم بیماری نمایان شـد 
بـه ایـدز مبتا شـده اسـت. پـدر زاده گفت: از 
سـال ۸2 تاکنـون 20 زن بـاردار مبتابـه اچ. 
ای. وی در اسـتان یـزد شناسـایی شـدند کـه 

تحـت کنتـرل و مراقبت قـرار گرفتنـد و موفق 
بـه تولـد نوزادان سـالم شـدند. 

پیشـگیری  اجـرای طـرح  بـه  اشـاره  بـا  وی 
انتقـال ایـدز از مـادر مبتابـه نـوزاد در اسـتان 
در 2 سـال گذشـته در بیمارسـتان ها و مراکـز 
بهداشـتی درمانـی افـزود: در ایـن طـرح همه 
سـه ماهه  و  اول  سـه ماهه  در  بـاردار  مـادران 
سـوم حاملگـی مـورد آزمایـش قـرار گرفتنـد 
تحـت  باشـند،  ایـدز  مبتابـه  درصورتی کـه  و 
برنامه هـای  قـرار می گیرنـد. پزشـک  درمـان 
ایـدز دانشـگاه علـوم پزشـکی  از  پیشـگیری 
یـزد برگـزاری همایش هـای مختلـف درزمینٔه 
بیمـاری ایـدز، کارگاه آموزشـی پیشـگیری از 
، اطـاع رسـانی در میدان هـای اصلـی  ایـدز 
شـهر و تئاتـر خیابانـی را ازجملـه برنامه هـای 

ایـن هفتـه ذکـر کـرد.

عملیات اورهال نیشکر هفت تپه 
رو به اتمام است

جلسه کمیته فنی شورای ترافیک 
شهرداری هشتگرد برگزار شد 

جلســه کمیتــه فنــی شــورای ترافیــک شــهرداری هشــتگرد بــا حضــور دکتــر امیــر 
بهمنــی شــهردار هشــتگرد ، آقــای علــی شــجری پور رئیس شــورای اســامی شــهر ، 
آقــای علــی جــوادی عضــو کمیتــه ، سرپرســت ســازمان حمــل و نقــل و ســایر اعضا 
برگــزار گردید.بررســی مصوبــات جلســه قبــل ،گــزارش سرپرســت ســازمان حمــل 
و نقــل از عملکــرد ســازمان شناســایی و ســاماندهی خودروهــای باربــر ، جانمایــی 
ایســتگاه تاکســی هــای شــهر، تاکیــد بــر نظــارت بــر نــرخ دریافتی تاکســی هــا،راه 
انــدازی خــط مینــی بــوس رانــی بــه شــهر طالقــان ،راه انــدازی خــط تاکســی بــه 
ــوزان و مهدهــای  ــش آم ــردد دان ــر و محــل ت ــام ،ایمــن ســازی معاب ــرودگاه پی ف
کودک،تکمیــل طــرح ســاماندهی ســوخت کامیــون هــا ،اســتفاده بهینــه از پارکینگ 
هــای عمومــی شــهر ،اصــاح هندســی معابــر و نصــب ســرعت گیــر از جملــه مــوارد 
مطــرح شــده در ایــن جلســه بــوده اســت. .دکتــر امیــر بهمنــی شــهردار هشــتگرد و 
رئیــس شــورای ســازمان مدیریــت حمــل و نقــل، از مصوبــه ای در خصــوص الــزام 
ســازمان هــا بــه تهیــه طــرح توجیهــی جهــت انجــام عملیــات در شــهر خبــر داد و 
گفــت: طبــق مقــررات مــی بایســت جهــت انجــام هرگونــه عملیــات در شــهر از قبیل 
حفــاری و .. طــرح توجیهــی ترافیکــی آن بــا رعایــت نــکات فنــی و ایمنــی الزم تهیه 

و پــس از اخــذ مجــوز از مبــادی قانونــی عملیــات آن شــروع گــردد.  

300 بیمار اچ.آی.وی و ایدز در یزد شناسایی شدند

مدیـر امور مهندسـی و خدمات عمومـی و مجری 
پـروژه هـای عمومی شـرکت بیـان کـرد: خدمت 
بـه مردم یکـی از رهنمودهای رهبـر معظم انقالب 
اسـت که بسـیار بر آن تاکیده نموده انـد.وی ادامه 
داد: از جملـه فعالیت های انجام شـده که در این 
انتخـاب تاثیرگـذار بـوده اسـت مـی توان بـه رتبه 
برتر شـرکت در جشـنواره شـهید رجایی اشـاره کرد 
کـه دو شـاخص مدیریت سـبز و مناسـب سـازی 
فضـای اداری در ایـن ارزیابـی مربـوط بـه حـوزه 
فعالیـت امـور مهندسـی و خدمـات عمومـی در 

شـرکت بوده اسـت.

پزشـک برنامه هـای پیشـگیری 
از ایـدز دانشـگاه علـوم پزشـکی 
یـزد ادامـه داد: ایـن بیمـاری از طریق 
تماس هـای معمولـی ماننـد دسـت 
بوسـیدن،  آغـوش گرفتـن،  دادن، در 
نشسـتن در کنـار فـرد مبتال، خـوردن 
و آشـامیدن ، گـزش حشـره، اسـتفاده 
از توالـت، حمام و اسـتخر شـنا منتقل 
نمی شـود. وی اظهـار داشـت: زمانـی 
کـه فـرد بـه ویـروس مولـد اچ. آی. 
وی آلوده شـد تا شـروع بیمـاری ایدز 
ممکـن اسـت 10 سـال طـول بکشـد . 

پروازهای فرودگاه مشهد
 از سر گرفته شد

عمومــی  روابــط  مدیــر   
فــرودگاه بیــن المللــی شــهید 
ــت:  ــژاد مشــهد گف هاشــمی ن
فــرودگاه  ایــن  پروازهــای 
ــر  ــا بهت ــاعته ب ــم س ــت و نی ــه ای هف ــس از وقف پ
حســن  شــد.  ســرگرفته  از  هــوا  وضــع  شــدن 
جعفــری صبــح یکشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ــن  ــی ای ــای ورودی و خروج ــزود: پروازه ــا اف ایرن
ــی و  ــه گرفتگ ــبب م ــه س ــاعت 20 ب ــرودگاه از س ف
کاهــش دیــد افقــی خلبــان بــه صــورت موقــت 

متوقــف شــد.

مشهد

تامین 70 درصد ماهیان 
صنعتی کشور 

سیسـتان  شـیات  مدیـرکل 
شـیات  بلوچسـتان گفـت:  و 
 70 بلوچسـتان  و  سیسـتان 
صنعتـی  ماهیـان  درصـد 
کشـور را تأمیـن می کنـد و عـاوه بـر آن محصـوالت 
اسـتان بـه کشـورهای روسـیه، امارات و چیـن صادر 

. د می شـو
 هدایـت هللا میرمرادزهـی   افـزود: برداشـت ماهیـان 
سـلطان  اسـبی،  نعـل  ماهـی  مثـل   مأکـول  غیـر 
ابراهیـم و ماهـی مرکـب و ...را هـم در برنامـه داریم 

بیشـتر صـادر می شـود. کـه 

سیستان و 
بلوچستان

ماده غذایی که چربی تان را 
پایین می آورد

اســتاد دانشــگاه آزاد اســامی 
واحــد چالــوس بــا اشــاره بــه 
از  سرشــار  قارچ هــا  اینکــه 
ــد  ــت: تولی ــتند، گف ــن هس آه
ــاد و  ــه فضــای زی ــاز نداشــتن ب ــل نی ــه دلی ــارچ ب ق
ــه است.ســهیا  ــه صرف ــرون ب ــودن مق ــه ب ــم هزین ک
مرادپــور اظهــار کــرد: کشــاورزان در شــمال کشــور بــه 
خصــوص اســتان هــای مازنــدران و گیــان شــالیکار 
ــال  ــی از س ــج نیم ــت برن ــس از برداش ــتند و پ هس
ــد. ــی می مان ــم خال ــالی ه ــن ش ــوده و زمی ــکار ب بی

خبر

برگزاری جلسه حوزه زنان 
شرکت های صنعت آب و برق 
جلسـه ماهیانـه کمیتـه اسـتانی و 
پیگیـری موضوعـات حـوزه زنـان و 
خانـواده شـرکت هـای صنعـت آب 
برگـزار شـد.این  بـرق خوزسـتان  و 
جلسـه پنجاه و ششـمین مین جلسـه کمیته بوده که با حضور 
مشـاوران امـور زنـان و خانـواده شـرکت های صنعـت آب و برق 
به میزبانی برق منطقه ای خوزسـتان برگزار شـده اسـت.از جمله 
نـکات مـورد بحـث در این جلسـه مـی توان بـه توانمند سـازی 
مشـاورین امور زنان و خانواده، توانمندسـازی کلیه بانوان شـاغل 
در خصـوص احـراز پسـت هـای مدیریتـی و...  خانـواده اشـاره 

کرد.

خوزستان

نگرانی از افزایش موارد انتقال 
HIV از طریق رابطه جنسی

اسـتان  بهداشـت  رییـس مرکـز 
از  نگرانـی  ابـراز  بـا  کرمانشـاه 
 HIV انتقـال  مـوارد  افزایـش 
رابطـه جنسـی گفـت:  از طریـق 
درحـال حاضـر حـدود 40 درصـد مبتایـان از طریق رابطه 

می شـوند. آلـوده  جنسـی 
ابراهیـم شـکیبا بـه مناسـبت روز جهانـی مبـارزه بـا ایدز 
در گفت وگـو  بـا خبرنـگار ایسـنا بـا اشـاره بـه شناسـایی 
3500 بیمـار مبتـا بـه HIV در اسـتان گفـت: ایـن آمـار 
تجمعـی بـوده و بخـش عمـده ایـن افـراد تاکنـون فوت 

کرده انـد.

کرمانشاه

نا 
یر

: ا
س 

عک

واکاوی قاچاق سوخت 
در سیستان و بلوچستان

عالوه بر قاچاق سیلندرهای گاز مایع در مرزهای این استان افزایش تمایل به قاچاق نفت سفید هم در این زمینه دخیل است 

سیسـتان و بلوچسـتان در جنـوب شـرق 
مسـتعد  هـای  اسـتان  جملـه  از  ایـران 
چـرا کـه  اسـت،  قاچـاق سـوخت  بـرای 
و  پاکسـتان  کشـورهای  همسـایگی  در 
افغانسـتان قـرار گرفتـه و نیـاز مبـرم ایـن 
کشـورها بـه انـواع فـرآورده هـای نفتـی 
مرزهـای ایـن اسـتان را بـه داالن انتقـال 
سـوخت تبدیـل کـرده اسـت. ایـن روزهـا 
قاچاق انواع سـوخت به یکی از مشـکات 
جـدی کشـور در مرزها تبدیل شـده اسـت 
چـرا کـه سـود کاذب حاصـل از اختـاف 
ارزش پـول داخلی و کشـورهای همسـایه 
انگیـزه ای دوچنـدان برای خروج سـرمایه 
هـای ملـی در قاچاقچیـان ایجـاد کـرده 

اسـت. 
مـردم ایـن اسـتان هـر از چنـد گاهـی در 
تامیـن یکـی از انـواع سـوخت به مشـکل 
بـر می خورند و آنقدر درگیر مشـکل جدید 
مـی شـوند که مشـکل قبلـی نـه تنها حل 
نشـده بلکـه بـرای آنان عـادی می شـود. 
بعـد از صـف هـای طوالنـی و کافـه کننده 
بنزین و گازوییل در بهار و تابسـتان امسال 
نوبت به مشـکل تامین نفت سـفید رسید 
چـرا کـه بـا نوسـانات نـرخ ارز قاچـاق این 
فـرآورده نفتی رونق گرفت. با شـروع پاییز 
و سـرمای هـوا اکنـون نوبت بـه صف های 
گاز رسـیده اسـت مشـکلی که همه سـاله 
مردم شـهرهای سیسـتان و بلوچستان به 
ویـژه در مرکـز این اسـتان آن را تجربه می 
کننـد اما امسـال معضـل قاچاق چاشـنی 
این صف ها شـده و مشـکات جدیدی را 

ایجاد کرده اسـت. 

افزایـش تقاضای غیرمتعارف سـیلندر گاز 
موضوعـی اسـت که بـه عنوان علـت اصلی 
کمیاب شـدن گاز مایع از سـوی مسـئوالن 
مطـرح مـی شـود موضوعـی کـه بـاز هـم 
سـرنخ آن در معضـل قاچـاق یافـت مـی 

شود. 
عـاوه بـر قاچـاق سـیلندرهای گاز مایع در 
مرزهـای ایـن اسـتان افزایـش تمایـل به 
قاچـاق نفـت سـفید هـم در ایـن زمینـه 
دخیـل اسـت چـرا کـه اکثـر شـهروندان 
سـهمیه نفـت سـفید خـود را بـا قیمـت 
حـدود 20 برابـر فروختـه انـد بـه امید آنکه 
بـرای گرمایـش منـازل خـود از گاز مایـع 
اسـتفاده کننـد. بـه گفتـه معـاون برنامـه 
ریزی و توسـعه فرمانـداری زاهدان مصرف 
روزانـه گاز مایـع در زاهـدان 150 تـن اسـت 
امـا در روزهـای اخیـر روزانـه 200 تـن گاز 
مایـع توزیـع مـی شـود بـا ایـن وجـود باز 

هـم مـردم از صف های طوالنی گاز دسـت 
خالـی بـاز مـی گردند. 

تقاضـا بـرای افزایش سـهمیه گاز مایع در 
مرکز سیسـتان و بلوچسـتان پیشـنهادی 
بـود کـه از سـوی فرمانـدار این شهرسـتان 
بـرای حـل مشـکل کمبـود گاز بـه شـرکت 
ملـی پخـش فـرآورده هـای نفتی کشـور 
ارائـه و موافقـت شـد امـا تاکنـون ایـن 
افزایـش سـهمیه رخ نـداده اسـت کـه بـه 
نظـر می رسـد حتـی بـا افزایش سـهمیه 
نیز این مشـکل حل نشـود چـرا که چرخه 
توزیـع سـوخت معیـوب اسـت. بـه گفتـه 
رئیـس انجمـن حمایت از حقـوق مصرف 
کنندگان سـازمان صنعت، معدن و تجارت 
سیسـتان و بلوچسـتان 70 درصـد صـف 
هـای گاز مایع در زاهدان را دالالن تشـکیل 
مـی دهنـد؛ کسـانی کـه حاضرنـد سـاعت 
هـا در صـف بایسـتند امـا ده هـا سـیلندر 
را بـا نـرخ مصـوب 6 هـزار و 300 تومان پر 
کننـد از آن طـرف همیـن سـیلندرها را بـا 
قیمـت هـای 1۸ و یـا 20 هـزار تومـان بـه 

بفروشـند.  مردم 
حضـور ایـن افـراد در صف های گاز سـبب 
مـی شـود تـا مصـرف کننـده واقعـی کـه 

بـرای گرفتـن یـک یـا 2 سـیلندر سـاعت 
هـا منتظـر مانـده از گاز بـی بهـره بمانـد و 
در نهایـت مجبـور بـه خریـد گاز از همـان 
بـازار سـیاه شـود. جمـع آوری بـازار سـیاه 
فروش سـوخت در سیستان و بلوچستان 
بـه ماننـد تومور سـرطانی بدخیمی اسـت 
کـه مسـئوالن ترجیـح مـی دهنـد بـرای 
آن  بـه  بعـدی  پیامدهـای  از  جلوگیـری 
دسـت نزنند چـرا که معتقدنـد وضعیت از 
ایـن هـم بدتـر خواهد شـد. در ایـن میان 
دسـتگاه هـای متولـی مدیریـت سـوخت 
هـای  فـرآورده  پخـش  شـرکت  ماننـد 
نفتـی زاهـدان عملکرد خـود را محـدود به 
اقدامـات و وظایـف بـی دردسـر مـی کنند 
و در شـرایط بحرانی حاضر به پاسـخگویی 
در برابـر مردم و رسـانه ها نیسـتند. در این 
شـرایط دسـتگاه هـای باالدسـتی ماننـد 
فرمانـداری بـرای آرام کـردن مردم و کنترل 
اوضـاع اقدامـات اورژانسـی و کوتـاه مدتی 
انجـام مـی دهنـد و متحمـل هزینـه های 
فـراوان مـی شـوند امـا تـا زمانـی کـه هم 
افزایـی بیـن دسـتگاه هـای متولـی ایجاد 
نشـود یک دسـت صدا ندارد و باید منتظر 

بحـران در مقاطـع زمانـی دیگـر بـود. 

ته
نک

ایـن شـرایط سـخت تامیـن گاز مایـع در زاهـدان در حالـی اسـت 
کـه بـا رسـیدن خـط لوله گاز بـه این شـهر بنا بـر اعـالم فرمانداری 
تاکنـون 12 هـزار خانـوار از چرخـه مصـرف نفـت سـفید و گاز مایع 
حـذف شـده انـد اما مصـرف ایـن فـرآورده هـا 10 درصـد افزایش 
یافتـه اسـت. افزوده شـدن آمـار ازدواج هـای جدید، آمـار طالق و 
همچنیـن مهاجـرت برخی افـراد به زاهـدان از جمله دالیلی اسـت 
کـه به گفتـه برخی مسـئوالن موجـب ایـن افزایش مصرف شـده 
اسـت. براسـاس آخرین آمار ارائه شـده از سـوی سرپرست شرکت 
گاز سیسـتان و بلوچسـتان درباره وضعیت روند گازرسـانی در شهر 
زاهدان در مهرماه سـالجاری از 110 هزار انشـعاب و 140 هزار مشترک 
پیش بینی شـده در این شـهر 11 هزار و 451 مشـترک خانگی و 56 
مشـترک تجاری گاز دار شـده اند. همچنین طول شـبکه گازرسانی 
در شـهر زاهـدان هزار و 350 کیلومتر اسـت که تاکنـون حدود 425 
کیلومتر شـبکه گذاری انجام کـه از این مقدار حـدود 281 کیلومتر 

آن گاز دار شـده است. 

تخلیه دو نگله فوق سنگین 654 تنی در بندر شهید رجایی
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از تخلیه دو نگله فوق سنگین با وزن مجموع 654 تن 
در منطقه وی ژه اقتصادی بندر شهید رجایی خبر داد.

چینـی  تـرال  کشـتی   2 توقیـف 
و  سیسـتان  سـاحلی  آب هـای  در 

ن چسـتا بلو
دو کشـتی غیرمجـاز صیـادی چینی 
و  بنـادر  اداره  سـاحلی  توسـط گارد 
شـدند.  توقیـف  چابهـار  دریانـوردی 
 مدیرکل شـیات اسـتان گفـت: این 
دو کشـتی در حال صید تـرال )جارو 
کـردن کف دریا( در آب های سـاحلی 
چابهـار  سـاحل  محـدوده  در  ایـران 
آن  توقیـف و مسـئوالن  بودنـد کـه 

دسـتگیر و روانـه دادگاه شـدند .
ایـن  کـرد:  بیـان  میرمرادزهـی 
کـردن  جـارو  روش  بـه  کشـتی ها 
کـف دریـا بـه صیـد مـی پردازنـد و 
باعـث از بیـن رفتـن صیـدگاه مـی 
شـوند.مدیرکل شـیات سیسـتان و 
بلوچسـتان تاکیـد کـرد: تنهـا مجـوز 
از سـوی  عمـان  آب هـای  در  صیـد 
می شـود. اعطـا  شـیات  سـازمان 

بیـان  بـا  میرمرادزهـی  هدایـت هللا 
اینکـه در چابهار و کنارک کشـتی های 
تـرال وجـود نـدارد، اظهـار کـرد: ایـن 
کشـتی ها که از سـایر سـواحل کشور 
هم چنیـن  می آینـد.وی  عمـان  بـه 
درباره حضور کشـتی های ترال چینی 
در آب هـای چابهـار و کنـارک گفـت: 
هیچ مجوزی برای ورود کشـتی های 
خارجـی بـه آب هـای اسـتان صـادر 
ایـن  درصورتی کـه  اسـت،  نشـده 
توسـط  شـوند  مشـاهده  کشـتی ها 
یـگان حفاظـت از منابـع شـیات بـا 
آن هـا برخـورد الزم صـورت می گیرد .

مدیـرکل شـیات اسـتان سیسـتان 
و بلوچسـتان اظهـار کـرد: 930 فروند 
لنـج و هـزار و 400 فروند قایق صید و 
صیادی در قالب 34 تعاونی صیادی 
در حوزه اداره کل شـیات سیستان و 

بلوچسـتان فعالیت دارند.

گزارش
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پیام ایران
ناشناخته بودن، بزرگترین مشکل زعفران ایران

رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت:اگر بتوانیم در معرفی زعفران بیش از پیش 
فعالیت داشته باشیم، مشکات ما نیز کمتر خواهد شد.

طرح ضربتی 5 روزه برخورد با 
متخلفین به عرصه های ملی

روزه   5 طــرح  ایــن  طــی  در 
ــت  ــگان حفاظ ــپ ی ــای اکی گروه ه
بــا اســتفاده از تــوان خــود و ضمــن 
هماهنگــی هــای الزم بــا مراجــع 
ــان و توقیــف  ــرل فعالیــت ســود جوی ــه کنت ــق ب ــی موف قضای
3 دســتگاه تراکتــور و و انــت و همچنیــن حــدود 3 تــن 
از ریشــه هــای برداشــت شــده بــه نفــع دولــت شــدند.

زمانــی رییــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان 
بردســیر بیــان داشــت: ریشــه گیــاه شــیرین بیــان دارای 
ــرد  ــر نشــان ک ــی باشــد و خاط ــی م ــی، صنعت ــواص داروی خ
کــه برداشــت آن در اراضــی ملــی بــه طــور کلــی ممنــوع 

ــت. اس

منابع طبیعی

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

نوبت دوم آگهی مناقصه  
شماره 49/الف/9 -97م 

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد: اجــرای پــروژه زیــر را از محــل اعتبــارات عمرانــی ) اســناد خزانــه 
ــکار  ــه پیمان ــارس بهــای ســال 97 ب ــر اســاس فه ــه ای و ب ــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحل اســامی ( واز طری
واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه شــرکتهای پیمانــکاری کــه دارای گواهــی صاحیــت انجــام کار در رشــته آب و 
گواهــی صاحیــت ایمنــی اداره کار را دارا مــی باشــند دعــوت مــی شــود ضمــن ارائــه مجوزهــای مزبــور تــا پایــان وقــت 
اداری 97/9/15 جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه دفتــر قراردادهــای شــرکت واقــع در کرمــان بلــوار 22 بهمــن مراجعــه 
نماینــد. ایــن مناقصــه در ســایت شــرکت مهندســی آب و فاضــاب بــه آدرس www.abfakerman.ir موجــود میباشــد.

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت : ساعت 15 مورخ 97/9/26
تاریخ افتتاح پاکت های الف وب وج ساعت 10 مورخ 97/9/27

) ضمنا حداقل پیشنهاد قیمت برای افتتاح پاکتهای ج دو پاکت میباشد (

مبلغ ضمانت شرکت در فرایند مبلغ برآورد )ریال(شرح کارردیف
اجرای کار )ریال(

3/692/۸61/0711۸4/700/000بازسازی و توسعه شبکه توزیع آب کرمان ) شهداد واندوهجرد(1

آگهی حصر وراثت    
خانـم ربابـه پور غامرضا فرزند علی  دارای شناسـنامه 5 
بشـرح دادخواسـت شـماره  970612 مورخ  1397.9.10 
توضیح داده شـادروان   حسـن محمدی نسـب هللا آباد   
فرزنـد اکبـر  بشناسـنامه  133 در تاریـخ 1394.1.15 
در شـهر رفسـنجان  فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی 
عبارتنـد از: 1-ربابـه پـور غامرضـا فرزنـد علـی  ش ش 5 متولـد 1312 
صـادره رفسـنجان همسـر متوفی2-اکبـر محمدی نسـب اله آبـاد فرزند 
حسـن ش ش 3051636746 متولـد 1334 صـادره رفسـنجان فرزنـد 
متوفـی3- عبـاس محمـدی نسـب الـه آبـاد فرزنـد حسـن ش ش 
3051637130 متولـد 1337 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی4- علـی 
محمـدی نسـب الـه آبـاد فرزنـد حسـن ش ش 305036۸391متولـد 
134۸ صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی5- فاطمـه محمـدی نسـب اله 
آباد فرزند حسـن ش ش 3051637726 متولد 1340 صادره رفسـنجان 
فرزنـد متوفـی6- مـاه بـی بـی محمـدی نسـب الـه آبـاد فرزند حسـن 
ش ش 305006404۸ متولـد 1330 صـادره رفسـنجان فرزند متوفی7-

عصمـت  محمـدی نسـب اله آبـاد فرزنـد حسـن ش ش 305110925۸ 
متولـد 1342 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی۸- زهرا محمدی نسـب 
الـه آبـاد فرزنـد حسـن ش ش 305163۸۸03 متولـد 1345 صـادره 
رفسـنجان فرزند متوفی9-طاهره  محمدی نسـب اله آباد فرزند حسـن 
ش ش 30503۸4409 متولد 1353 صادره رفسـنجان فرزند متوفی10-

سـکینه محمدی نسـب الـه آباد فرزنـد حسـن ش ش 30503۸4395 
متولـد 1352 صـادره رفسـنجان فرزند متوفی- لذا مراتـب یک نوبت در 
روزنامـه های کثیراالنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک 
مـاه از نشـر آگهـی به شـورای حل اختـاف تقدیـم دارد واال گواهی صادر 
خواهـد شـد و هـر وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری که بعـد از این 

موعـد ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان رفسنجان

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

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318019004679 ـ 1397/8/24 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای فرامــرز ســبقتی جوکنــدان 
فرزنــد مــدد بشــماره شناســنامه 2702 صــادره از تالــش ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان طویلــه بــه مســاحت 
386/10 مترمربــع پــالک فرعــی 94 از 34 اصلــی مفــروز و مجــزی 
ــالن  ــدان بخــش 28 گی ــه ییالقــی جوکن ــع در قری ــالک 8 واق شــده از پ
ــرز  ــدان مح ــبقتی جوکن ــاء س ــای عط ــمی آق ــک رس ــداری از مال خری
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــه منظــور اطــالع عم ــذا ب ــده اســت. ل گردی
ــه  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
ــد  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ای
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

ــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.  ــق مق ــراض طب اعت
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/9/12            

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/9/26
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاب  ــدانگ یکب ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
خانــه و محوطــه بــه مســاحت 604/62 مترمربــع 
بــه شــماره فرعــی 1947 مجــزی شــده از 39 از 
ــالن  ــش 28 گی ــر بخ ــه چوب ــع در قری ــی 24 واق ــنگ اصل س
تصرفــات مالکانــه آقــای روح الــه نــادری فرزنــد ســیف 
ــادری  ــه ن ــرض ال ــمی ف ــک رس ــک از مال ــی مل ــه انتقال ال
محــرز گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون 
ــی اراضــی و ســاختمان هــای  ــن تکلیــف وضعیــت ثبت تعیی
ــه  ــی ب ــدود اختصاص ــد ح ــی تحدی ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
ــن  ــه مجاوری ــالع کلی ــه اط ــادری منتشــر و ب ــه ن ــام روح ال ن
ــدود  ــد ح ــه تحدی ــاند ک ــی رس ــی م ــوق ارتفاق ــان حق صاحب
پــالک موصــوف از مــورخ 97/10/30 راس ســاعت 9 صبــح در 
محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از 
مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک 
مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود 
ــلیم و  ــش تس ــالک تال ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــا ب را کتب
ــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصالحــی  ــد و براب رســید اخــذ نماین
قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم 
دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور ارائــه 
ــا  ــه وســیله متقاضــی ی ــم دادخواســت ب گواهــی عــدم تقدی
ــراض  ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای نماینــده قانون

ــه خواهــد داد. ــی را ادام ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار:97/9/12 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاب  ــدانگ یکب ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
ــع  ــه مســاحت 274/40 مترمرب ــه و محوطــه ب خان
ــده از 311  ــزی ش ــی 11333 مج ــماره فرع ــه ش ب
ــالن  ــش 28 گی ــک بخ ــه ری ــع در قری ــی 9 واق ــنگ اصل از س
ــدان  ــوها جولن ــی س ــین نجف ــای حس ــه آق ــات مالکان تصرف
ــی  ــمی قربانعل ــک رس ــک از مال ــی مل ــحق انتقال ــد اس فرزن
ــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه  ــذا ب آزمــون محــرز گردیــده ل
ــی اراضــی و ســاختمان  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــد حــدود اختصاصــی  ــی تحدی ــد ســند رســمی آگه ــای فاق ه
ــه  ــالع کلی ــه اط ــر و ب ــوها منتش ــی س ــین نجف ــام حس ــه ن ب
مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد 
ــاعت 11  ــورخ 97/10/11 راس س ــوف از م ــالک موص ــدود پ ح
صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر 
یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی 
ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتراض 
ــت اســناد و امــالک تالــش تســلیم  ــه اداره ثب ــا ب خــود را کتب
و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصالحــی 
قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــم  ــه دادگاه محــل تقدی ــن اداره دادخواســت ب ــه ای ــراض ب اعت
دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور 
ــه وســیله متقاضــی  ــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت ب ارائ
ــراض  ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون ــا نماین ی

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار:97/9/12 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاب  ــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ چهارب تحدی
خانــه و انبــاری و محوطــه بــه مســاحت 6553/26 
مترمربــع بــه شــماره فرعــی 1957 مجــزی شــده 
از 622 از ســنگ اصلــی 7 واقــع در قریــه جوکنــدان بخــش 28 
گیــالن تصرفــات مالکانــه آقــای چنگیــز یوســف زاد جوکنــدان 
فرزنــد فرامــرز انتقالــی ملــک از مالــک رســمی فرامــرز یوســف 
زاد محــرز گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه 
ــی اراضــی و ســاختمان  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
هــای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه 
ــه  ــه اطــالع کلی ــدان منتشــر و ب ــز یوســف زاد جوکن ــام چنگی ن
مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد 
ــاعت 9  ــورخ 97/10/12 راس س ــوف از م ــالک موص ــدود پ ح
ــه  ــد چنانچ ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش ــح در مح صب
ــوق  ــدود و حق ــه ح ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ه
ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز 
اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک تالــش 
ــه  ــن نام ــاده 86 آئی ــر م ــد و براب ــذ نماین تســلیم و رســید اخ
اصالحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
ــه دادگاه محــل  ــه ایــن اداره دادخواســت ب تســلیم اعتــراض ب
تقدیــم دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور 
ــه وســیله متقاضــی  ــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت ب ارائ
ــراض  ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون ــا نماین ی

ــی را ادامــه خواهــد داد. ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار:97/9/12 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاب  ــدانگ یکب ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
ــع  ــه مســاحت 302/70 مترمرب ــه و محوطــه ب خان
ــده از 636  ــزی ش ــی 1956 مج ــماره فرع ــه ش ب
از ســنگ اصلــی 7 واقــع در قریــه جوکنــدان بخــش 28 
ــد  ــای شــهرزاد یوســف زاده فرزن ــه آق ــات مالکان ــالن تصرف گی
ــی  ــه آرام ــت ال ــمی هیب ــک رس ــک از مال ــی مل ــر انتقال جاب
ــون  ــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قان ــذا ب ــده ل محــرز گردی
ــای  ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام 
ــن  ــه مجاوری ــالع کلی ــه اط ــر و ب ــف زاده منتش ــهرزاد یوس ش
ــدود  ــد ح ــه تحدی ــاند ک ــی رس ــی م ــوق ارتفاق ــان حق صاحب
ــح  ــاعت 9 صب ــورخ 97/10/23 راس س ــوف از م ــالک موص پ
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از 
ــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک  مجاوریــن ملــک مرقــوم ب
مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود 
را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک تالــش تســلیم و 
ــی  ــه اصالح ــن نام ــاده 86 آئی ــر م ــد و براب ــذ نماین ــید اخ رس
قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــم  ــه دادگاه محــل تقدی ــن اداره دادخواســت ب ــه ای ــراض ب اعت
دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور 
ــه وســیله متقاضــی  ــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت ب ارائ
ــراض  ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون ــا نماین ی

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار:97/9/12

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش- فردین نورزاده              407

                آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 509-10-97
ــزاده ســاختمان پارادیــس ط اول  ــه نشــانی شــهر قــدس خ امام ــودرزی ب ــز گ ــه: پروی محکــوم ل
واحــد 105 محکــوم علیــه: عبــاس رحمانــی نشــانی مجهــول المــکان محکــوم بــه: بموجــب دادنامــه 
ــه  ــق دادنام ــه وف ــدس حــوزه 10 ک ــالف شــهر ق ــورخ 97/6/18 شــورای حــل اخت شــماره 789  م
789 شــماره شــعبه 10 دادگاه قــدس قطعیــت حاصــل کــرده اســت. حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت 
مبلــغ 53/100/000 ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 97/4/1 و مبلــغ 
ــم  ــت نی ــه و پرداخ ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــه ح ــی و هزین ــه دادرس ــوان هزین ــه عن ــال ب 1/390/000 ری

ــف/ 2411 ــی. م ال عشــر دولت
امضا رئیس حوزه 10 شورای حل اختالف   440

                   آگهی تاسیس شرکت علی حکیمی  نژاد
پرونــده کالســه 9709988312100308 شــعبه 21 دادگاه عمومــی حقوقــی  شهرســتان کرمانشــاه 
تصمیــم نهایــی شــماره .......خواهــان :آقــای مصطفــی قلــی امیریــان فرزنــد حســینقلی بــا وکالــت 
آقــای محمــد شــیری فرزنــد امیــد علــی بــه نشــانی اســتان کرمانشــاه – شهرســتان کرمانشــاه -شــهر 
کرمانشــاه -چهــار راه نوبهــار بــه طــرف م 17 شــهریور مجتمــع آریــا ط1 واحــد3 ........خوانــده : آقــای علــی حکیمــی 
ــازار مرکــزی ســنگ  ــار راه بعثــت ب ــان فداییــان اســالم چه ــه نشــانی تهــران – خیاب ــد حســن ب نژادهدشــی فرزن

تهــران پــالک 15.......خواســته : تامیــن خواســته 
** تامین خواسته ** 

در خصــوص در خواســت آقــای مصطفــی قلــی امیریــان فرزنــد حســینقلی بــا وکالــت آقــای محمــد شــیری بــه 
طرفیــت آقــای علــی حکیمــی نژادهدشــی فرزنــد حســن مبنــی بــر قــرار تامیــن خواســته یــک فقــره چــک بــه 
شــماره 16926082/738918 مورخــه 97/6/5عهــده ی بانــک کشــاورزی خمینــی شــهر بمبلــغ 560/000/000 ریــال 
ــه اســتناد  ــه تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت بانــک محــال علیــه ،ب ــا توجــه ب موضــوع دادگاه ب
بنــد ج مــاده 108قانــون آییــن دادرســی مدنــی قــرار تامیــن خواســته بــه مبلــغ فــوق الذکــراز امــوال بالمعــارض 
خوانــده صــادر مــی نمایــد. مفــاد قــرار قابــل اجــرا بــوده هــم چنیــن خوانــده مــی توانــد ظــرف ده روز نســبت  
بــه آن در ایــن دادگاه اعتــراض نمایــد .رئیــس شــعبه 21 حقوقــی دادگاه عمومــی کرمانشــاه – علــی خســروی 

فــر ........رو نوشــت برابــر بــا اصــل و اداریســت 
 مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه حقوقی کرمانشاه – مظفری راد   437

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

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318019004679 ـ 1397/8/24 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای فرامــرز ســبقتی جوکنــدان 
فرزنــد مــدد بشــماره شناســنامه 2702 صــادره از تالــش ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان طویلــه بــه مســاحت 
386/10 مترمربــع پــالک فرعــی 94 از 34 اصلــی مفــروز و مجــزی 
ــالن  ــدان بخــش 28 گی ــه ییالقــی جوکن ــع در قری ــالک 8 واق شــده از پ
ــرز  ــدان مح ــبقتی جوکن ــاء س ــای عط ــمی آق ــک رس ــداری از مال خری
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــه منظــور اطــالع عم ــذا ب ــده اســت. ل گردی
ــه  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
ــد  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ای
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

ــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.  ــق مق ــراض طب اعت
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/9/12            

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/9/26
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاب  ــدانگ یکب ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
خانــه و محوطــه بــه مســاحت 604/62 مترمربــع 
بــه شــماره فرعــی 1947 مجــزی شــده از 39 از 
ــالن  ــش 28 گی ــر بخ ــه چوب ــع در قری ــی 24 واق ــنگ اصل س
تصرفــات مالکانــه آقــای روح الــه نــادری فرزنــد ســیف 
ــادری  ــه ن ــرض ال ــمی ف ــک رس ــک از مال ــی مل ــه انتقال ال
محــرز گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون 
ــی اراضــی و ســاختمان هــای  ــن تکلیــف وضعیــت ثبت تعیی
ــه  ــی ب ــدود اختصاص ــد ح ــی تحدی ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
ــن  ــه مجاوری ــالع کلی ــه اط ــادری منتشــر و ب ــه ن ــام روح ال ن
ــدود  ــد ح ــه تحدی ــاند ک ــی رس ــی م ــوق ارتفاق ــان حق صاحب
پــالک موصــوف از مــورخ 97/10/30 راس ســاعت 9 صبــح در 
محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از 
مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک 
مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود 
ــلیم و  ــش تس ــالک تال ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــا ب را کتب
ــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصالحــی  ــد و براب رســید اخــذ نماین
قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم 
دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور ارائــه 
ــا  ــه وســیله متقاضــی ی ــم دادخواســت ب گواهــی عــدم تقدی
ــراض  ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای نماینــده قانون

ــه خواهــد داد. ــی را ادام ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار:97/9/12 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاب  ــدانگ یکب ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
ــع  ــه مســاحت 274/40 مترمرب ــه و محوطــه ب خان
ــده از 311  ــزی ش ــی 11333 مج ــماره فرع ــه ش ب
ــالن  ــش 28 گی ــک بخ ــه ری ــع در قری ــی 9 واق ــنگ اصل از س
ــدان  ــوها جولن ــی س ــین نجف ــای حس ــه آق ــات مالکان تصرف
ــی  ــمی قربانعل ــک رس ــک از مال ــی مل ــحق انتقال ــد اس فرزن
ــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه  ــذا ب آزمــون محــرز گردیــده ل
ــی اراضــی و ســاختمان  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــد حــدود اختصاصــی  ــی تحدی ــد ســند رســمی آگه ــای فاق ه
ــه  ــالع کلی ــه اط ــر و ب ــوها منتش ــی س ــین نجف ــام حس ــه ن ب
مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد 
ــاعت 11  ــورخ 97/10/11 راس س ــوف از م ــالک موص ــدود پ ح
صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر 
یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی 
ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتراض 
ــت اســناد و امــالک تالــش تســلیم  ــه اداره ثب ــا ب خــود را کتب
و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصالحــی 
قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــم  ــه دادگاه محــل تقدی ــن اداره دادخواســت ب ــه ای ــراض ب اعت
دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور 
ــه وســیله متقاضــی  ــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت ب ارائ
ــراض  ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون ــا نماین ی

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار:97/9/12 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاب  ــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ چهارب تحدی
خانــه و انبــاری و محوطــه بــه مســاحت 6553/26 
مترمربــع بــه شــماره فرعــی 1957 مجــزی شــده 
از 622 از ســنگ اصلــی 7 واقــع در قریــه جوکنــدان بخــش 28 
گیــالن تصرفــات مالکانــه آقــای چنگیــز یوســف زاد جوکنــدان 
فرزنــد فرامــرز انتقالــی ملــک از مالــک رســمی فرامــرز یوســف 
زاد محــرز گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه 
ــی اراضــی و ســاختمان  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
هــای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه 
ــه  ــه اطــالع کلی ــدان منتشــر و ب ــز یوســف زاد جوکن ــام چنگی ن
مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد 
ــاعت 9  ــورخ 97/10/12 راس س ــوف از م ــالک موص ــدود پ ح
ــه  ــد چنانچ ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش ــح در مح صب
ــوق  ــدود و حق ــه ح ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ه
ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز 
اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک تالــش 
ــه  ــن نام ــاده 86 آئی ــر م ــد و براب ــذ نماین تســلیم و رســید اخ
اصالحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
ــه دادگاه محــل  ــه ایــن اداره دادخواســت ب تســلیم اعتــراض ب
تقدیــم دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور 
ــه وســیله متقاضــی  ــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت ب ارائ
ــراض  ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون ــا نماین ی

ــی را ادامــه خواهــد داد. ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار:97/9/12 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاب  ــدانگ یکب ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
ــع  ــه مســاحت 302/70 مترمرب ــه و محوطــه ب خان
ــده از 636  ــزی ش ــی 1956 مج ــماره فرع ــه ش ب
از ســنگ اصلــی 7 واقــع در قریــه جوکنــدان بخــش 28 
ــد  ــای شــهرزاد یوســف زاده فرزن ــه آق ــات مالکان ــالن تصرف گی
ــی  ــه آرام ــت ال ــمی هیب ــک رس ــک از مال ــی مل ــر انتقال جاب
ــون  ــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قان ــذا ب ــده ل محــرز گردی
ــای  ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام 
ــن  ــه مجاوری ــالع کلی ــه اط ــر و ب ــف زاده منتش ــهرزاد یوس ش
ــدود  ــد ح ــه تحدی ــاند ک ــی رس ــی م ــوق ارتفاق ــان حق صاحب
ــح  ــاعت 9 صب ــورخ 97/10/23 راس س ــوف از م ــالک موص پ
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از 
ــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک  مجاوریــن ملــک مرقــوم ب
مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود 
را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک تالــش تســلیم و 
ــی  ــه اصالح ــن نام ــاده 86 آئی ــر م ــد و براب ــذ نماین ــید اخ رس
قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــم  ــه دادگاه محــل تقدی ــن اداره دادخواســت ب ــه ای ــراض ب اعت
دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور 
ــه وســیله متقاضــی  ــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت ب ارائ
ــراض  ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون ــا نماین ی

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار:97/9/12
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                آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 509-10-97
ــزاده ســاختمان پارادیــس ط اول  ــه نشــانی شــهر قــدس خ امام ــودرزی ب ــز گ ــه: پروی محکــوم ل
واحــد 105 محکــوم علیــه: عبــاس رحمانــی نشــانی مجهــول المــکان محکــوم بــه: بموجــب دادنامــه 
ــه  ــق دادنام ــه وف ــدس حــوزه 10 ک ــالف شــهر ق ــورخ 97/6/18 شــورای حــل اخت شــماره 789  م
789 شــماره شــعبه 10 دادگاه قــدس قطعیــت حاصــل کــرده اســت. حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت 
مبلــغ 53/100/000 ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 97/4/1 و مبلــغ 
ــم  ــت نی ــه و پرداخ ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــه ح ــی و هزین ــه دادرس ــوان هزین ــه عن ــال ب 1/390/000 ری

ــف/ 2411 ــی. م ال عشــر دولت
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                   آگهی تاسیس شرکت علی حکیمی  نژاد
پرونــده کالســه 9709988312100308 شــعبه 21 دادگاه عمومــی حقوقــی  شهرســتان کرمانشــاه 
تصمیــم نهایــی شــماره .......خواهــان :آقــای مصطفــی قلــی امیریــان فرزنــد حســینقلی بــا وکالــت 
آقــای محمــد شــیری فرزنــد امیــد علــی بــه نشــانی اســتان کرمانشــاه – شهرســتان کرمانشــاه -شــهر 
کرمانشــاه -چهــار راه نوبهــار بــه طــرف م 17 شــهریور مجتمــع آریــا ط1 واحــد3 ........خوانــده : آقــای علــی حکیمــی 
ــازار مرکــزی ســنگ  ــار راه بعثــت ب ــان فداییــان اســالم چه ــه نشــانی تهــران – خیاب ــد حســن ب نژادهدشــی فرزن

تهــران پــالک 15.......خواســته : تامیــن خواســته 
** تامین خواسته ** 

در خصــوص در خواســت آقــای مصطفــی قلــی امیریــان فرزنــد حســینقلی بــا وکالــت آقــای محمــد شــیری بــه 
طرفیــت آقــای علــی حکیمــی نژادهدشــی فرزنــد حســن مبنــی بــر قــرار تامیــن خواســته یــک فقــره چــک بــه 
شــماره 16926082/738918 مورخــه 97/6/5عهــده ی بانــک کشــاورزی خمینــی شــهر بمبلــغ 560/000/000 ریــال 
ــه اســتناد  ــه تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت بانــک محــال علیــه ،ب ــا توجــه ب موضــوع دادگاه ب
بنــد ج مــاده 108قانــون آییــن دادرســی مدنــی قــرار تامیــن خواســته بــه مبلــغ فــوق الذکــراز امــوال بالمعــارض 
خوانــده صــادر مــی نمایــد. مفــاد قــرار قابــل اجــرا بــوده هــم چنیــن خوانــده مــی توانــد ظــرف ده روز نســبت  
بــه آن در ایــن دادگاه اعتــراض نمایــد .رئیــس شــعبه 21 حقوقــی دادگاه عمومــی کرمانشــاه – علــی خســروی 

فــر ........رو نوشــت برابــر بــا اصــل و اداریســت 
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             ابالغ 
ــم  ــد قاس ــان فرزن ــدری جلیلی ــه :ص ــوم ل محک
محکــوم علیــه :زیــور قیاســی فرزنــد جعفــر 
پیــرو آگهــی هــای منتشــره در جراید بدینوســیله 
ــی  ــکان م ــول الم ــه مجه ــر ک ــد جعف ــور قیاســی فرزن ــه زی ب
ــعبه 3  ــادره از ش ــه ص ــق اجرائی ــود طب ــی ش ــاغ م ــد اب باش
خانــواده شــورای حــل اختــاف شهرســتان کرمانشــاه در 
ــه  ــه موجــب دادنام ــده کاســه 9609988608300338 ب پرون
ــادره از  ــورخ 1397/5/2 ص ــماره 9709978310700723 م ش
شــعبه 4دادگاه خانــواده شهرســتان کرمانشــاه محکــوم علیــه 
محکــوم بــه پرداخــت مهریــه خواهــان از محــل ماتــرک 
متوفــی در حــق محکــوم لــه مــی باشــد .پرداخــت نیــم عشــر 
ــوم  ــده محک ــر عه ــی ب ــای اجرائ ــه ه ــز هزین حــق اجــرا و نی
علیــه مــی باشــد .بدیهــی اســت بــا توجــه بــه غیابــی بــودن 
ــن  ــی ضام ــه معرف ــوط ب ــی من ــم غیاب ــرای حک ــم، اج حک
ــاغ  ــا اب ــه ،ی ــن متناســب از محکــوم ل ــا اخــذ تامی ــر ی معتب
ــاد  ــذا مف ــد ل ــی باش ــه م ــوم علی ــه محک ــه ب ــی اجرائی واقع
اجرائیــه صــادره یــک نوبــت در اجــرای مــاده 73 آ.د . م  
ومــاده قانــون اجــرای احــکام مدنــی در یکــی از جرایــد کثیــر 
ــار  ــس از انتش ــرف 10 روز پ ــا ظ ــردد ت ــی گ ــار درج م االنتش
ــردد. در  ــدام گ ــه  اق ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــی نســبت ب آگه
غیــر اینصــورت واحــد اجــرای احــکام طبــق مقــررات نســبت 
بــه اجــرای مدلــول  اجرائیــه و وصــول هزینــه اجرایــی اقــدام 
ــواده شــورای  خواهــد نمود........مســئول دفتــر شــعبه 3 خان
حــل اختــاف شهرســتان کرمانشــاه – ســمیه یوســفوند .......

اســتان کرمانشــاه -شهرســتان کرمانشــاه – ســی متــری دوم 
ــان                              438 ــارک درخش ــروی پ – روب

    رای دادگاه
کاســه  پرونــده 
 21 شــعبه   9709988312100308
دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 
شــماره......... نهایــی  تصمیــم  کرمانشــاه 

خواهــان : آقــای مصطفــی قلــی امیریــان فرزند 
ــیری  ــد ش ــای محم ــت آق ــا وکال ــینقلی ب حس
فرزنــد امیدعلــی بــه نشــانی کرمانشــاه -چهــار 
راه نوبهــار بــه طــرف م 17 شــهریور مجتمــع 
:آقــای  3..........خوانــده  واحــد  ط1  آریــا 
ــه  ــد حســن ب ــی نژادهدشــی فرزن ــی حکیم عل
نشــانی ..........خواســته هــا :1.مطالبــه خســارت 
دادرســی2.مطالبه خســارت دادرســی 3.مطالبــه 
ــه وجــه چــک  ــه 3.مطالب ــر تادی خســارت تاخی

**رای دادگاه **
ــی  ــی قل ــای مصطف ــش رو آق ــده ی پی در پرون
ــا  ــد شــیری ب ــای محم ــت آق ــا وکال ــان ب امیری
ــی  ــه  طرفیــت آقــای عل ــم دادخواســتی ب تقدی
ــال  ــغ 560/000/000 ری ــی مبل ــی نژادهدش حکیم
،وجــه منــدرج در الشــه ی چــک شــماره ی 
عهــده   97/6/5 مورخــه   16926082/738918
ی بانــک کشــاورزی شــعبه خمینــی شــهر را 
مزیــد بــر خســارت تاخیــر تادیــه ،خســارت 
ــه ی دادرســی و حــق  ناشــی از پرداخــت هزین
الوکالــه ی وکیــل طبــق تعرفــه ،مطالبــه نمــوده 
ــه در  ــاغ اخطاری ــف اب ــا وص ــده ب ــت .خوان اس
جلســه دادرســی حاضــر نشــده و دفاعــی نکــرده 

ــاد دادخواســت  ــه مف ــا توجــه ب اســت .دادگاه ب
ــه  ــال علی ــک مح ــت بان ــدم پرداخ ــی ع و گواه
در  مزبــور  چــک  ی  الشــه  اصــل  وجــود  و 
ــه  ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــان ک ــت خواه دس
ــه وجــه  ــان درمطالب ــده و اســتحقاق خواه خوان
ــر  ــی ب ــده دلیل ــه خوان ــن ک ــه ای آن دارد و نظرب
ــد ،خواســته  ــرده ان ــه نک ــه خــود ارائ ــت ذم برائ
خواهــان را وارد دانســته و بــه اســتناد بــه  مــواد  
198،515،519،522قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
،و مــواد یــک ودو قانــون صــدور چــک و تبصــره 
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــده را ب ــی آن ،خوان ی الحاق
ــا در  ــی ب ــل بده ــت اص ــال باب 560/000/000 ری
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــن خســارت تاخی نظــر گرفت
ــق  ــم ،طب ــرای حک ــخ اج ــا تاری ــک ت ــدور چ ص
نــرخ تــورم اعامــی بانــک مرکــزی ،و خســارات 
دادرســی وارده شــامل هزینــه دادرســی ،و حــق 
الوکالــه ی وکیــل طبــق تعرفــه در حــق خواهــان 
محکــوم و اعــام مــی نمایــد رای صــادره غیابــی 
و ظــرف مــدت 20 روز پــس از ابــاغ  قابــل 
ــرف  ــس از آن ظ ــعبه و پ ــن ش ــی در ای واخواه
مــدت 20 روز در دادگاه هــای تجدیــد نظــر 
اســتان کرمانشــاه قابــل تجدیــد نظرخواهــی 
اســت ........رییــس شــعبه ی 21حقوقــی دادگاه 
عمومــی کرمانشــاه -علــی خســروی فــر .........

ــا اصــل و اداریســت  ــر ب رو نوشــت براب

مدیر دفتر شعبه 21دادگاه حقوقی کرمانشاه 
436 مظفری راد   

                   قوه قضایه
    سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

               برگه  الزم االجرا
ــه  ــا ب ــتین پارس ــک راس ــی نی ــده چــک( 1-شــرکت بازرگان ــه )دارن متعهدل
ــت  ــا وکال ــگار ط 5 واحــد 2 42709 ب ــرج ن ــک ب ــدان ون ــران می نشــانی: ته
عمــران عربــگل بــه نشــانی: تهــران خیابــان ولیعصــر باالتــر از ونــک پــاک 
2485 بــرج نــگار طبقــه پنجــم واحــد2 متعهــد )صادرکننــده چــک( 1-ناصــر 
ــد: 1366/11/26 شــماره ملــی:  ــام پــدر: شــرینعلی تاریــخ تول اســماعیلی ن
م  شــهرقدس  نشــانی:  بــه   6429 شناســنامه:  شــماره   4911727888
مصلــی خ جواداالئمــه پ 20 واحــد 5  مســتند صــدور اجرائیــه: ش چ 
972125 ه.ش 1396/08/17 ملــی- صــادرات 15/000/000 ه.ش139/08/20 
 -  5/350/000 صــادرات  ملــی-     1396/06/24 473138ه.ش  چ  ش 
ه.ش 1396/06/26-  972115 - ه.ش 1396/03/03- ملــی- صــادرات 
12/300/000- ه.ش 1396/03/03 473136-ه.ش 1396/04/24 - ملــی- 
 1396/09/03 -ه.ش   472118 ه.ش1396/04/25-   -5/350/000 صــادرات 
ه.ش   472123  -  1396/09/5 ه.ش   12/300/000 صــادرات   ملــی- 
1396/04/17       ملی- صادرات  15/000/000 ه.ش 1396/04/17 - 473140        
 1396/08/25 ه.ش   -5/350/000 صــادرات  ملــی-   1396/08/24 ه.ش 
ه.ش   5/350/000 صــادرات  1396/09/24ملــی-  ه.ش   473142-
1396/09/26- 972124 ه.ش 1396/06/17 ملــی- صــادرات  15/000/000  
ه.ش 1396/06/17- 473135 ه.ش 1396/03/24       ملــی- صــادرات   
 1396/07/24 ه.ش         473139  -1396/03/24 ه.ش   5/350/000
ه.ش   972117  -  1396/07/25 ه.ش    5/350/000 صــادرات   ملــی- 
1396/07/03ملــی- صــادرات  12/300/000 ه.ش 1396/07/04 - 972116 
 -1396/05/04 ه.ش   12/300/000 صــادرات   1396/05/03ملــی-  ه.ش 
ه.ش   5/350/000 صــادرات  ملــی-         1396/05/24 ه.ش   473137
1396/05/25 شــرح متــن و ظهــر چــک: چــک در وجــه سامســونگ ســنتر 

ــه  ــک در وج ــت- چ ــده اس ــت زده ش ــک برگش ــده چ ــام دارن ــادر و بن ص
سامســونگ ســنتر صــادر و بنــام دارنــده چــک برگشــت زده شــده اســت- 
چــک در وجــه ســنتر صــادر و بنــام دارنــده چــک برگشــت زده شــده اســت- 
چــک در وجــه سامســونگ ســنتر صــادر و بنــام دارنــده چــک برگشــت زده 
شــده اســت- چــک در وجــه سامســونگ ســنتر صــادر و بنــام دارنــده چــک 
برگشــت زده شــده اســت- چــک در وجــه سامســونگ ســنتر صــادر و بنــام 
ــادر و  ــنتر ص ــه س ــک در وج ــت- چ ــده اس ــت زده ش ــک برگش ــده چ دارن
بنــام دارنــده چــک برگشــت زده شــده اســت- چــک در وجــه سامســونگ 
ســنتر صــادر و بنــام دارنــده چــک برگشــت زده شــده اســت- چــک در وجــه 
سامســونگ ســنتر صــادر و بنــام دارنــده چــک برگشــت زده شــده اســت- 
چــک در وجــه سامســونگ ســنتر صــادر و بنــام دارنــده چــک برگشــت زده 
ــده چــک برگشــت  ــام دارن شــده اســت- چــک در وجــه ســنتر صــادر و بن
زده شــده اســت- چــک در وجــه سامســونگ ســنتر صــادر و بنــام دارنــده 
چــک برگشــت زده شــده اســت- چــک در وجــه سامســونگ ســنتر صــادر و 
بنــام دارنــده چــک برگشــت زده شــده اســت- چــک در وجــه سامســونگ 
ــده چــک برگشــت زده شــده اســت موضــوع الزم  ــام دارن ســنتر صــادر و بن
االجــرا:  131/650/000 ریــال) صــدو ســی و یــک میلیــون وششــصد و 
ــال وصــول وجــه  ــال( وجــه وصــول چــک    5/350/000 ری پنجــاه هــزار ری
چــک  5/350/000 ریــال وصــول وجــه چــک 5/350/000 ریــال وصــول وجــه 
چــک5/350/000 ریــال وصــول وجــه چــک    5/350/000 ریــال وصــول وجــه 
ــال وصــول  ــال وصــول وجــه چــک   12/300/000 ری چــک   000 /5/350 ری
وجــه چــک  12/300/000 ریــال وصــول وجــه چــک  12/300/000 ریــال وصــول 
ــال  ــک     15/000/000 ری ــه چ ــول وج ــال وص ــک   12/300/000ری ــه چ وج
وصــول وجــه چــک  15/000/000 ریــال وصــول وجــه چــک  5/350/000 ریــال 
ــر  ــونده: ناص ــاغ ش ــخصات اب ــال مس ــک  15/000/000 ری ــه چ ــول وج وص

ــد 5 ــه پ 20 واح ــواد االئم ــی خ ج ــهرقدس م مصل ــماعیلی -ش اس
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            دادنامه
 -  960 -دادنامــه:    97/7/23 تاریــخ: 
شــماره پرونــده: 630/10/97 خواهــان: عزیز 
پرنیــان قهرمانلــو  آدرس: شــهرقدس م امــام حســین 
جنــب مشــجد قمــر بنــی هاشــم اتــو گالــری پاســارگاد 
خوانــده: محبــوب معمــر 2 رامیــن فرزانــه-آدرس: 
مجهــول المــکان خواســته: مطالبــه وجــه گــردش کار: 
خواهــان بــه طرفیــت خوانــده بــه شــرح فــوق طــرح 
ــی  ــریفات قانون ــام تش ــت و انج ــس از ثب ــوی پ دع
چــون پرونــده از جهــت اعــام آدرس خوانــده ناقــص 
مــی باشــد پــس از صــدور اخطــار رفــع نقــص و ابــاغ 
ــی  ــه قانون ــارالیه در فرج ــون مش ــان چ ــه خواه آن ب
اقــدام بــه رفــع نقــص ننمــوده اســت لــذا بــه شــرح 

زیــر مبــادرت بــه صــدور قــرار مــی نمایــد.
رای شورا

در خصــوص دادخواســت عزیــز پرنیــان قهرمانلــو فرزنــد: 
اصــان بــه طرفیــت محبــوب معمر بــه عنــوان صادرکننده 
و آقــا رامیــن فرزانــه عنــوان ظهــر نویــس بــه خواســته 
ــه اســتناد  ــال ب ــزان 65/000/000 ری ــه می ــه وجــه ب مطالب
یــک فقــره چــک بــه شــماره 131074 و بــه تاریــخ 
97/5/20 بــه عهــده بانــک ســپه شــعبه پــارس آبادمغــان 
بــا توجــه و گواهــی عــدم پرداخــت از ســوی بانــک محال 
ــه توســط  ــل چــک ک ــده در ذی ــز امضــا خوان ــه و نی علی

ــود  ــه وج ــه ب ــا توج ــده ب ــی گردی ــه گواه ــک مربوط بان
چــک مســتند دعــوا یــد خواهــان نظــر بــه اینکــه امضــا 
ــر  ــی ب ــده دلیل ــده و خوان ــور از تعــرض مصــون مان مذک
پرداخــت مافــی الذمــه خــود ارائــه نــداده اســت داشــته 
ــیدگی از  ــت رس ــاغ وق ــم اب ــی رغ ــده عل ــت و خوان اس
ــر انتشــار در جلســه  ــد کثی ــی در جرای ــق نشــر آگه طری
شــورا حاضــر نشــده لــذا دعــوی خواهــان را مقــررن بــه 
صحت تشــخیص و شــورا مســتندا بــه مــواد 310-249-
312-313 قانــون تجــارت و تبصــر الحاقــی بــه مــاده 2 
ــون  ــه مــاده 198-515-519 و 522 از قان ــون چــک ب قان
ــه  ــدگان ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک ــن دادرس آیی
ــال  ــغ 65/000/000 ری ــه پرداخــت مبل ــی ب صــورت تضامن
ــت  ــال باب ــه 1/007/000 ری ــته ب ــل خواس ــوان اص ــه عن ب
ــه  ــر تادی ــه پرداخــت خســارت تاخی ــه دادرســی ب هزین
از تاریــخ نســبت بــه خواســته از تاریــخ 97/5/20 چــک 
مذکــور لغایــت اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ اعامــی 
تــورم بانــک مرکــزی و در حــق خواهــان صــادر و اعــام 
ــت 20 روز  ــی و ظــرف مهل ــد رای صــادره غیاب مــی نمای
ــل  ــورا 20 روز قاب ــی د ش ــل واخواه ــاغ قاب ــخ اب از تاری
ــد نظــر خواهــی محــاک عمومــی حقوقــی شــهر  تجدی

ــف/ 2415 ــی باشــد./م م ال ــدس م ق
احمدامجدی شایق-قاضی شعبه 10 شورای حل اختالف 
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آگهــی ابــاغ وقــت 
 : بــه  دادرســی 
ــی  ــروز قدیم 1- به
برنجقــی 2- رضــا ناصــری 
ــرادی ــن م ــده 3- فردی فتی

گالســه پرونــده : 97 – 5 – 856 وقــت 
صبــح    9:00  –  97/10/19 رســیدگی: 
ــا  ــی ب ــی کوران ــان:  عل ــنبه خواه روز ش
وکالــت عبــاس انتظــاری خوانــدگان: 
ــا  ــی 2- رض ــی برنجق ــروز قدیم 1- به
ناصــری فتیــده 3- فردیــن مــرادی 
خواهــان  ســند  ابطــال  خواســته: 
بــه  دادگاه  تســلیم  دادخواســتی 
شــورای حــل اختــالف نمــوده کــه وقــت 
ــن  ــوق تعیی ــرح ف ــه ش ــیدگی آن ب رس
ــودن  ــکان ب ــول الم ــت مجه ــده بعل ش
ــی  ــون دادرس ــاده 73 قان ــز م و بتجوی
ــی از  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــی مرات مدن
ــا  ــود ت ــی ش ــار آگه ــد کثیراالنتش جرای
خوانــده از تاریــخ نشــر آگهــی یــک مــاه 
خــود را بــه دفتــر شــعبه 5 شــورای حــل 
اختــالف بخــش قــدس معرفــی نمایــد 
اتخــاذ  مقتضــی  اینصــورت  غیــر  در 

خواهــد شــد. م الــف/ 2410
مدیر دفتر شعبه 5 شورای حل اختاف 

شهرستان قدس   439

افت و خیزهای صنعت چای

 در حالیکه طی سـال های اخیر و با همت 
و حمایـت جـدی دولـت، باغ هـای متروکه 
چـای بـه چرخـه تولیـد بازگشـته انـد؛ می 
تـوان بـا برنامـه ریـزی و اتخـاذ تدابیـری 
درسـت و اصولـی، امیدهـای چایـکاران را 
بیشـتر کـرد و مانـدگاری آنـان در بـاغ های 
از  یکـی  بخشـید. چـای  تـداوم  را  چـای 
فراگیرتریـن کاالهایـی اسـت کـه در ایـران 
مصـرف باالیـی دارد و در هر خانه و محفلی 
ایـن کاال یافـت مـی شـود و هـر خانـوار 

ایرانـی بویـژه گیانی روزانه چنـد وعده چای 
مصـرف مـی کننـد درحالیکه ایـن محصول 
فقـط در دو اسـتان گیـان و مازنـدران مـی 

روید.
کاشـف السـلطنه در بیـش از یکصـد سـال 
پیـش بـا بررسـی همـه جانبـه ای کـه از 
وضعیـت جغرافیایـی کشـور انجـام داد، در 
نهایـت بـه ایـن تشـخیص رسـید کـه بوته 
هـای چـای فقـط در گیـان و آن هـم در 
امـکان  و  اسـت  رویـش  قابـل  الهیجـان 
کشـت آن در دیگـر اسـتان ها وجـود ندارد؛ 
امـروز ایـن بوتـه هـا تـا 34 هـزار هکتـار از 
اراضـی شـمال ایـران را شـامل مـی شـود 

کـه 90 درصـد بوتـه هـای چـای کشـور در 
گیـان و 10 درصـد بقیـه در غـرب مازندران 
کشـت شـده است.مسـافرانی که به گیان 
سـفر مـی کنند، اظهـار مـی دارند کـه چای 
داخلـی دسـترنج کشـاورز گیانـی هنـوز 
جایـی در برخـی اسـتان هـا بویـژه اسـتان 
هـای جنوبـی نـدارد و مـردم ایـن اسـتان 
مـی  مصـرف  خارجـی  چـای  هنـوز  هـا 
کننـد و از طعـم و خاصیـت چـای ایرانـی، 
اطاعـی ندارند.چـای ایرانـی از افـزون بـر 
یکصد سـال قبل زمان کشـت آن در گیان 
تاکنـون، افـت و خیزهـای زیادی داشـته و 
در سـال هـای نـه چنـدان دور به طـور کلی 

کنـار گذاشـته شـده بـود و بسـیاری از بـاغ 
هـا متروکـه شـده یـا در معرض فـروش و 
تغییـر کاربری قـرار گرفتند ولی طی سـال 
هـای اخیـر بویژه بـا اهتمام دولـت تدبیر و 
امیـد در حمایت از صنعت چایـکاری، بارقه 
هـای امیـد مشـاهده مـی شـود؛ بـا ایـن 
حـال چنانچـه برنامـه ریـزی دقیقـی برای 
ایـن محصول راهبردی شـمال کشـور انجام 
نشود؛ سـربرآوردن سـاختمان های سنگی 
و ویایـی از بـاغ هـای چـای، سرنوشـت 

محتـوم آن اسـت.
تـاش بـرای بهبـود کیفـی چـای بایـد از 
همـان پایان برداشـت پاییـزه در مهرماه هر 
سـال آغـاز شـود؛ کشـاورزان بایـد بـاغ را در 
پاییـز و زمسـتان بـرای برداشـت محصـول 

فصـل بهـار آمـاده کنند.
بـه اذعان کارشناسـان، اولین شـروع ارتقاء 
تولیـد و بازگردانـدن رونـق بـه تولیـد چـای 
داخلـی باید از باغ آغـاز و به چایکار آموزش 
داده شـود ضمـن اینکـه زمینه بهـره مندی 
او از تسـهیات بهزراعـی، تهیـه نهـاده های 
کشـاورزی و نیـز جـوان سـازی بوتـه های 
چـای فراهـم شـود. امیـر مظفـری مدیـر 
یکـی از کارخانـه هـای بنام چـای الهیجان 
در ایـن بـاره به خبرنـگار ایرنا می گوید: باید 
اراده ای بـرای حـل معضـات و مشـکات 
صنعـت چـای وجـود داشـته باشـد؛ آنگونه 
کـه گفتـه مـی شـود ایـن صنعـت رو بـه 
زوال نیسـت بلکـه بـا رکود مواجه اسـت که 
علـت آن نیـز نبـود مدیریـت صحیـح برای 
پیشـرفت و تولیـد محصـول کیفی اسـت.

وی خاطرنشـان کـرد: تاکنون تمامی برنامه 
هـا در حـد آزمـون و خطـا بـوده و از سـوی 
دیگر کشـاورز و کارخانـه دار هم به روزمرگی 

دچار شـده اند.
وی بـا بیـان اینکـه بیشـتر بوتـه هایـی که 

هـم اکنـون برداشـت چـای از آنهـا صـورت 
شـوند، گفـت:  نمـی  هـرس  مـی گیـرد، 
بهزراعـی الزمـه بوجـود آمـدن بـرگ سـبز 
مناسـب برای تولیـد چای مرغوب اسـت و 
بایـد برنامـه ای بـرای چایکاران در راسـتای 
انجـام ایـن مهـم تدویـن شـود.مظفری بـا 
تاکیـد بـر اینکـه کارخانـه هـای چایسـازی 
نیز باید متخصص چایسـاز داشـته باشـند، 
افـزود: یکی از مشـکات ایـن صنعت، نبود 
کارشـناس بـرای تولیـد کیفـی اسـت زیـرا 
چـای لطافتـی دارد و باید بـا همان لطافت 
سـازمان  رئیـس  آوری کـرد.  عمـل  را  آن 
چـای کشـور نیـز بـه ایرنا گفـت: چایـکاران 
امسـال سـال خوبـی داشـتند؛ هـم کارخانه 
هـا توانسـتند سـهم خـود را پرداخـت کنند 

و هـم تـا پایـان برداشـت چـای در سـی ام 
مهرماه، چایکاران توانسـتند بعـد از یک ماه 
از برداشـت چـای، 95درصد مطالبـات خود 
را دریافـت کننـد در حالـی کـه طـی سـال 
های گذشـته پرداخـت مطالبـات چایکاران 
تـا اسـفندماه طـول مـی کشـید و بعضـی 
سـال هـا بـه سـال آینـده هـم موکـول می 
شـد.حبیب جهانسـاز افزود: پیشتر سازمان 
چـای، چـای تولیـد داخلـی را خریـداری و 
بـا چـای خارجـی مخلـوط مـی کـرد و این 
چـای در سـطح بـازار عرضـه مـی شـد کـه 
بعد از اصاح سـاختار چـای، خرید و عرضه 
چـای به بخـش خصوصی واگذار شـد ولی 
بخش خصوصی نتوانسـت بـا واردات چای 

خارجـی رقابـت کند.
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طی پنج سال گذشته با احیای صنعت چای، دوباره حرکت به سوی جلو آغاز شده، است

ته
نک

رییـس سـازمان چای همچنیـن با تاکید بـر لزوم کنتـرل واردات 
چـای افـزود: تعرفـه واردات بایـد بـه گونـه ای تدویـن شـود کـه 
اختـالف قیمـت چـای داخلـی و خارجـی، در بـازار کشـش ایجاد 
کنـد تـا چـای داخلی بـازار خـود را داشـته باشد.جهانسـاز یـادآور 
شـد: دولت طی سـال گذشـته 30میلیارد تومان اعتبار برای خرید 
تجهیـزات، ماشـین آالت و هزینـه هـای سـرمایه ای کشـاورزان و 
کارخانـه هـا تعییـن کـرد و ایـن آمادگی وجـود داشـت که بیش 
از آن را نیـز در صـورت اسـتقبال چایـکاران پرداخت کنـد ولی فقط 
کمتـر از نیمـی از آن اعتبـار، جـذب شـد.وی ادامـه داد: در سـال 
زراعـی آینـده نیز ایـن آمادگی وجـود دارد که به منظـور حمایت از 
تولیـد و فرآوری چای، اعتباری تا همین سـقف پرداخت شـود که 
ایـن پرداخـت از هم اکنـون وجـود دارد و کشـاورزان باید مراجعه 
کننـد. ایـن راهکارها درحالیسـت که طی سـال های گذشـته یکی 
از مشـکالت چایکاران و تولید کنندگان چای خشـک، عدم فروش 

آن و انباشـت در انبارهـا بود.

ســیدعلی حاج ســیدعلیخانی در جلســه کمیســیون ایمنــی راه هــای اســتان 
کرمــان کــه بــا حضــور معــاون امــور عمرانــی اســتانداری کرمــان ، جمعــی از 
مســئوالن وزارت راه و شهرســازی و مدیــران كل دســتگاههای ذیربــط در محــل 
ســالن پیامبــر اعظــم)ص( اســتانداری کرمــان برگــزار شــد بــا اشــاره بــه اینکه 
10.3 درصــد بزرگراه هــای کشــور در اســتان کرمــان وجــود دارد اظهــار داشــت: 

13 هــزار و 191 کیلومتــر مجمــوع راه هــای اســتان کرمــان اســت.
مدیــر كل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای اســتان افــزود:  29 میلیــون تــن 
بــار از جــاده هــای اســتان حمــل مــی شــود کــه دوبرابــر متوســط کشــوری 
اســت و ســنگین تریــن بارهــای کشــور از جــاده هــای اســتان حمــل مــی 
گــردد کــه موجــب خرابــی راه هــای مــا مــی شــود، طــول راه هــای شــریانی 
اســتان 2 هــزار و 465 کیلومتــر اســت کــه در ایــن زمینــه رتبــه ســوم کشــور 
را داریــم و نشــان مــی دهــد کرمــان جــزو اســتان هــای مطــرح در حمــل و 

نقــل کاالســت.
حــاج ســیدعلیخانی تصریــح کــرد: تعــداد راهدارخانــه هــای راه های شــریانی 
ــور 14  ــط کش ــرا متوس ــم زی ــه 1۸ را داری ــه رتب ــت ک ــورد اس ــتان 12 م اس
راهدارخانــه اســت و 20 راهدارخانــه نیــاز اســت تــا بــه متوســط کشــور برســیم، 
اســتان کرمــان بــا 11 پاســگاه پلیــس راه رتبــه 30 کشــور را دارد و پایــگاه هــای 
اورژانــس بــرون شــهرِی اســتان 109 مــورد اســت و رتبــه 19 کشــور را بــه خــود 

اختصــاص داده ایــم.
ــه  ــا اشــاره ب مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمــان ب
وضعیــت دوربیــن هــای کنتــرل ســرعت در جــاده هــای اســتان گفــت: 130 
دســتگاه دوربیــن نیــاز اســت تــا بــه متوســط کشــوری در ایــن زمینــه برســیم 
ــی در هــر 100 کیلومتــر راه  ــا 11.9 درصــد تلفــات جان ــذا اســتان کرمــان ب و ل
شــریانی رتبــه 1۸ را دارد امــا بــه دلیــل طوالنــی بــودن راه هــا رتبــه دوم تلفــات 
جــاده ای را در ســال قبــل داشــته است.ســیدعلیخانی بــا اشــاره بــه رشــد 20 
درصــدی تــردد در جــاده هــای اســتان کرمــان در 6 ماهــه اول امســال تصریح 
کــرد: در نیمــه نخســت امســال 319 تصــادف فوتــی داشــته ایــم کــه 39 فقره 
معــادل 10.9 درصــد کاهــش داشــته امــا تصادفــات جرحــی 4 و نیــم درصــد 

افزایــش داشــته اســت.

کرمان حدود 10.3درصد 
بزرگراه های كشور را دارد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سودوکو شماره 13۲5

پاسخ سودوکو شماره 13۲۴

افقی
1 - نرخ تورم این کشور طبق آخرین آمار 

9/4 درصد بوده است - رشد اقتصادی این 
کشور در سه ماهه اول سال جاری برابر با 

0/44 درصد بوده و به نسبت سال قبل 2/5 
 درصد افزایش داشته است.

2 - فرو ریختن سقف - رنگ ها - محل 
 گردش

 3 - گنگ - پول خارجی - خیزران
4 - بیهوشی - تصدیق انگلیسی - اقتصاد 

این کشور ارتباط بسیار نزدیکی با کشور 

 آلمان دارد - موجود نادیدنی
5 - حرف درد - سومین قدرت اقتصادی 

جهان در سال 2005 با 5 تریلیون دالر تولید 
 ناخالص ملی - پس غذا - اولین قوم

6 - ضمیر جمع - درخت جنگلی - دزد 
 و راهزن

7 - سخن کنایه آمیز - موش خرما - یار 
 همیشگی پیچ و مهره

۸ - کشتی جنگی - دومین بازار مبادالت 
 ارز با 1۸ درصد در جهان - وتر

9 - داستان بلند - اشاره به جمع دور - 

 غذای ساده با تخم مرغ
10 - افسار - قوت الیموت - »یک« 

 عامیانه
11 - ضمیر مخاطب جمع - نام شهر الر در 

 دوره باستان - قدرت و نیرو - بدی
12 - همان بس است - از انواع درخت - 

 شوربا - زهرآگین
13 - جانوری از رده عنکبوتیان - حرکت 

 هوا - میوه نارس
14 - معرفت به خدا - ریاکار - شبیه و 

 نظیر
15 - رییس بانک مرکزی آمریکا در سال 

1979 - بزرگ ترین قدرت صنعتی جهان
عمودی 

1 بانک ژاپنی - اولویت اول بانک مرکزی 
 اروپا در تصمیم گیری ها

2 - امر به رفتن - مغز - مادر وطن - 
 فرمان توقف

3 - اروس و مال التجاره - از انواع رشد 
اقتصادی که سرمایه گذاری در بخش های 

اقتصادی به نحوی انجام شود که همه 
بخش ها متناسب با یکدیگر از رشد باالیی 

 برخوردار باشند - از شهرهای آلمان
4 - چین و چروک پوست - قطره شبنم - 

 اثر رطوبت - شعله آتش
5 - همسر حضرت یعقوب )ع( - شهر 

 توت - خردمندان
6 - از وسایل دفاعی - ورمی که ستور را 

 می کشد - جهت و طرف
7 - از ادات استثنا - درخت انار - کارخانه 

 آلومینیومی دبی
 ۸ - تازه از راه رسیده - سزاوار - مسافر

 9 - قیچی - دارای آهنگ - بعید
10 - »هرگز نه« در لفظ تازی - ملتزم 

 رکاب - سازوآوا

 11 - پرچم - ویتامین خونی - آب چشم
12 - دست سودن - جشن عروسی - 
 واحد پولی در ایران باستان - شهر آرزو
13 - بشر و انسان - سودا و دادوستد 

 - درود

14 - بی مورد - نشان و عامت - رایحه - 
 بوی ماندگی

15 - از اصلی ترین داده هایی که معامله گران 
و تحلیلگران تکنیکال از آن استفاده می کنند 

- از توابع استان کردستان

جدول شماره 13۲5

کارکنـان بلندهمت شـرکت فـوالد مبارکه 
و مجتمـع فـوالد سـبا در سـال حمایـت 
همـۀ  علی رغـم  ایرانـی  کاالی  از 
ابتـدای  از  تحریم هـا  و  محدودیت هـا 
فروردین مـاه تـا پایـان آبان مـاه 1397 
بـا تولیـد 5 میلیـون و 340 هـزار تـن 
رشـد  درصـد   12.7 و  خـام  فـوالد 
قبـل،  سـال  مشـابه  مـدت  نسـبت به 

افتخاری دیگر آفریدند.
مدیرعامـل فـوالد مبارکـه ضمـن تأییـد 
ایـن خبـر گفـت: در ۸ ماه سـال 1397 
بـا  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  کارکنـان 
موفـق  پی درپـی  رکوردشـکنی های 
شـدند بـا 5 درصد رشـد نسـبت به مدت 
مشـابه سـال قبل 4 میلیون و 500 هزار 

تـن فوالد خام تولید کنند.
مهنـدس حمیدرضـا عظیمیـان با اشـاره 
بـه رشـد ۸6 درصـدی تولیـد در مجتمع 
فـوالد سـبا گفـت: در بـازۀ زمانـی مذکور 

تاشـگران ایـن مجتمـع ۸39 هـزار تن 
فوالد خام تولید کردند.

وی در ادامـه افـزود: در شـرکت فـوالد 
هرمـزگان نیـز از ابتدای سـال جـاری تا 
فـوالد  تـن  هـزار   976 آبان مـاه  پایـان 
خـام بـه دسـت توانمنـد کارکنـان ایـن 
شـرکت تولید شـد کـه رشـد 7 درصدی 

داشت.
مدیرعامـل فـوالد مبارکـه افـزود: از این 
هشـت ماهۀ  در  ارزشـمند  دسـتاورد 
منتهـی بـه آبان سـال جـاری 4 میلیون 
گـروه  در  ورق گـرم  تـن  هـزار   564 و 
فـوالد مبارکـه تولیـد شـده اسـت و از 
ایـن میـزان سـهم خط نـورد گـرم فوالد 
مبارکـه 3 میلیـون و 779 هـزار تـن و 
سـهم مجتمـع فوالد سـبا 7۸5 هزار تن 

بوده است.
وی میـزان تولیـد گـروه فـوالد مبارکـه 
)شـرکت فـوالد مبارکـه، فـوالد هرمزگان 

و مجتمـع فوالد سـبا( در سـال 1396 را 
۸ میلیـون و 600 هـزار تـن اعـام کرد و 
در  مبارکـه  فـوالد  برنامـۀ گـروه  گفـت: 
 400 و  میلیـون   9 تولیـد   1397 سـال 
هـزار تـن فوالد خام اسـت که بـا در نظر 
درخشـان  عملکـرد  نتایـج  گرفتـن 
کارکنـان از ابتدای سـال جـاری تاکنون، 
دسـت  مهـم  هـدف  ایـن  بـه  به یقیـن 

خواهیم یافت.
بخـش  در  مبارکـه  فـوالد  مدیرعامـل 
دیگـری از سـخنان خود با بیـان این که 
در  مبارکـه  فـوالد  فـروش  میـزان 
هشـت ماهۀ سـال جـاری در مقایسـه با 
 45 رشـد  قبـل  سـال  مشـابه  مـدت 
ایـن  گفـت:  اسـت،  داشـته  درصـدی 
فـروش  از  مذکـور  مـدت  در  شـرکت 
محصـوالت خود 13 هـزار و 921 میلیارد 
تومـان درآمـد کسـب کـرد؛ همچنین در 
آبان مـاه میـزان فـروش فـوالد مبارکـه 

بـه 2 هـزار و 719 میلیارد تومان رسـیده 
است.

عظیمیـان در خاتمـۀ سـخنان خـود بـا 
تأکیـد بـر این کـه تأمیـن نیـاز بازارهای 
فـوالد  اصلـی  اولویت هـای  از  داخلـی 
مبارکـه اسـت، تصریـح کـرد: در سـال 

جـاری نیـز ایـن شـرکت ابتـدا بازارهای 
داخلـی را تأمیـن کـرده و پـس از آن بـا 
صادراتـی،  بازارهـای  حفـظ  رویکـرد 
بـه  را  خـود  محصـوالت  از  بخشـی 

بازارهای جهانی اختصاص داده اسـت.

شــهردار خــرم آبــاد گفــت: ضوابــط مناســب 
ســازی معابــر شــهر خــرم آبــاد از 3 ســال پیــش 
ــته 37  ــال گذش ــت و در یكس ــده اس ــروع ش ش
ــتور كار  ــهر در دس ــر ش ــع از معاب ــر مرب ــزار مت ه

قرار گرفته است.
وحیــد رشــیدی افــزود: ایــن مناســب ســازی در 
بیــش از 8 نقطــه از ســطح شــهر شــروع شــده 
ــی  ــام و در برخ ــه اتم ــاط ب ــی از نق ــه در برخ ك

دیگر در حال اجرا اســت.
ــازی در 3  ــب س ــط مناس ــرد: ضواب ــار ك وی اظه
ــتان هاو ســاختمان ها  ــی، بوس بخــش معابرعموم

تقسیم می شود.
شــهردار خــرم آبــاد عنــوان كــرد: در یكســال 
گذشــته بــر اســاس ضوابــط اباغــی وزارت كشــور 
و مراجــع ذی صــاح، چــك لیســت هایــی بــرای 
ــهرداری  ــق و ش ــازی در مناط ــای شهرس واحده
مرکــزی در نــرم افزارهایــی کــه توســط ســازمان 
فــاوای شــهرداری خــرم آبــاد تهیــه گردیــده 
اســت در زمــان صــدور پروانــه حیــن ســاخت  و 
نهایتــا پایــان کار کــه شــامل رعایــت ضوابــط 
ــکونی و  ــی ، مس ــن عموم ــازی اماک ــب س مناس
ــی  ــی م ــر دولت ــی و غی ــای دولت ــاختمان ه س
باشــد تهیــه و توســط ناظریــن شــهرداری و 
ــدور  ــا ص ــاخت ت ــل س ــی از مراح ــام مهندس نظ

پایــان کار در پیــش نویــس ســاختمان قــرار مــی 
ــا  ــن چــک لیســت ه ــه ای ــی ک ــا زمان ــرد و ت گی
توســط ایــن ناظریــن بــه تائیــد نهایــی نرســد بــه 
ــادر  ــاختمان ص ــرای س ــان کار ب ــه پای ــچ وج هی
نخواهــد شــد .رشــیدی بیــان كــرد: در خصــوص 
ــد نیــز  ســاختمانهایی كــه قبــا ســاخته شــده ان
در زمــان بهســازی یــا تجدیــد بنــا ، متعاقبــا 

باید ضوابط مناســب سازی را رعایت كنند.
اماكــن  مــورد  در  گفــت:  آبــاد  شــهردارخرم 
عمومــی و دولتــی نیــز كــه مناســب ســازی 
صــورت نگرفتــه اســت تــا جایــی كــه قوانیــن بــه 
شــهرداری اجــازه مــی دهــد بــرای صــدور پایــان 
ــرار  ــم را در دســتور كار ق ــن مه كار شــهرداری ای
ــل ذكــر اســت در 3 ســال گذشــته  مــی دهد.قاب
شــهرداری خــرم آبــاد مقــام اول منســب ســازی 

را در بخش كیفیت كار كســب كرده اســت

افـت فشـار گاز و قطع برق موجـب توقف فعالیت 
در پتروشـیمی بنـدر امام و نیـز خروج دود و گاز از 
این پتروشـیمی در روز شـنبه شـد. رئیـس روابط 
بـه  شـنبه  روز  بندرامـام  پتروشـیمی  عمومـی 
خبرنـگار ایرنـا گفـت:در زمان شـات داون و قطعی 
بـرق مجتمـع چـاره ای جـز خـروج گاز از فلـر و 
بدسـوزی فلـر نیسـت، در حال حاضـر وضعیت در 
پتروشـیمی اضطراری نیسـت و مدیـران در تاش 

برای قرار گرفتن واحدها در مدار هستند.
امیـن معاوی ادامه داد: خـروج کارکنان از مجتمع 
بـه خاطـر شـرایط اضطـراری به هیـچ وجه صحت 
نـدارد و واحدهـا با طی فرآیندهـای فنی الزم یکی 

پس از دیگری در مدار قرار می گیرند.
رییـس اداره حفاظت محیط زیسـت بندرماهشـهر 
نیز در خصوص آلودگی ایجاد شـده از پتروشـیمی 

بنـدر امـام گفـت: واحدهـای مختلف پتروشـیمی 
بندرامـام بـه علت کاهـش گاز وردی از مـدار خارج 

و موجب بدسوزی فلر و آلودگی هوا شدند.
ایـرج سـلیمانی اظهار داشـت:پیش از ظهـر امروز 
فشـار گاز ورودی بـه مجتمع پتروشـیمی بندرامام 
کاهـش یافـت و همین عامل موجب شـد توربین 
هـای تولید بـرق از کار افتاده و بـرق مجتمع قطع 
شـد.وی افـزود:در نتیجـه قطـع بـرق، واحدهـای 
مختلـف ایـن پتروشـیمی از مدار خـارج و موجب 
بدسـوزی فلـر و آلودگـی هوا شـدند. رئیـس اداره 
محیط زیسـت ماهشـهر عنوان کـرد:در حال حاضر 
سـتاد بحـران منطقـه ویـژه اقتصادی پتروشـیمی 
در ایـن مجتمـع در حـال برگـزاری اسـت کـه در 
اسـرع وقت بـا اتصـال مجتمع به برق سراسـری، 

واحدهای آن در مدار تولید قرار می گیرند.

رشد ۴5 درصدی فروش فوالد مبارکه

مناسب سازی معابر خرم آباد

قطع برق موجب توقف فعالیت 
در پتروشیمی بندر امام شد

اصفهانمازندران

ذوب آهن اصفهان برای 
اشتغال نقش اثر گذاری 

ایفا کرده است
همزمـان بـا برگـزاری جشـن هـای مرتبـط بـا گرامیداشـت  
مناسـبت های هفته وحدت و هفته بسـیج مراسـم تجلیل از 
جمعـی از ایثارگران ، خانواده ها و خصوصا همسـران شـهدای 
ذوب آهـن و شهرسـتان لنجـان در تـاالر آهـن روابـط عمومـی 
ذوب آهـن اصفهـان برگـزار شد.سـرهنگ صفرپـور سـپس بـا 
اشـاره به 750 شـهید گرانقدر شهرسـتان لنجان و 2۸6 شـهید 
پـر افتخاركارخانـه ذوب آهن اصفهان که در طی انقاب و دوران 
دفـاع مقـدس بـه افتخـار شـهادت نایل آمـده وتقدیم اسـام 
شـده انـد ،بـه وظیفـه مـردم و مسـئوالن جامعـه در عمـل بـه 
مسـوولیت خـوددر قبال شـهدا و خانـواده های آنها اشـاره كرد 
و یـادآور شـد: در حالـی كه سـه دهـه از پایـان جنگ تحمیلی 
مـی گـذرد وعلی رغم بـی توقعی خانواده شـهدا وایثارگران ، ما 
کار عمـده ای بـرای خانـواده های شـهدا  نکرده ایـم وبه عنوان 
مثال همچنان در شهرسـتان خود تعدادی فرزند شـهید بیكار 
داریـم و ایـن وظیفه همگانی اسـت كه دین خود را نسـبت به 
شـهدا و خانواده های آنها ادا كنیم . سـرهنگ صفرپور در ادامه 
بـا اشـاره به توطئه هـای آمریكا بر علیه انقاب اسـامی گفت: 
جنـگ اقتصـادی همراه با اعمـال انواع تحریم هـا و خصوصا" 
تحریـم نفتـی به منظور نابودی انقاب اسـامی طراحی شـده 
و عبـور از ایـن توطئـه بـا اقتصـاد مقاومتـی و حفـظ روحیـه 
شـهادت طلبی ممكن اسـت . سـرهنگ صفرپور از مسـاعدت 
هـای مهنـدس یـزدی زاده مدیـر عامـل ذوب آهـن در جهـت 
گسـترش تعامات  شایسـته منطقـه ای، بـه كار گیری اصول 
اقتصـاد مقاومتـی و توجـه به خانـواده های شـهدا و ایثارگران 
در سـطح ذوب آهـن و منطقـه لنجـان قدردانی نمـود وحرکت 
ذوب آهـن درجهـت ایجاد اشـتغال پایدار وتولیـد را نمونه بارز 
اقتصـاد مقاومتی وتبعیت از رهنمودهـای مقام معظم رهبری 
درایـن زمینـه ذکـر کرد.وی افـزود با توجه به مطالعات ورشـته 
تحصیلـی خـود واطاعاتـی که از 50 سـال فعالیـت ، خدمات 
وتولیـد در ذوب آهـن دارم مـی تـوان اذعـان نمـود کـه ایـن 
شـرکت تاکنون برای حفظ وایجاد اشـتغال، رشـد وتوسعه زیر 
سـاخت های کشـور وتربیت نیروی انسـانی متخصص نقش 

مهم واثر گذاری ایفا نموده است.

ازدواج زودهنگام 
علت ۴0 درصد 

بازماندگی تحصیل 
معـاون آمـوزش متوسـطه آمـوزش و 
پـرورش مازنـدران گفـت کـه بیـش از 
40 درصـد دانـش آمـوزان بازمانـده از 
تشـکیل  افـرادی  را  اسـتان  تحصیـل 
مـی دهند کـه زودهنـگام ازدواج کرده 
انـد. اسـفندیار نظری در گفـت و گو با 
خبرنـگار ایرنـا افـزود کـه بیشـتر این 
دانـش آمـوزان را هـم دختـران بویـژه 
کوهسـتانی  و  روسـتایی  مناطـق  در 
بـا  دهنـد.وی  مـی  تشـکیل  اسـتان 
اعـام ایـن کـه بیشـتر بازماندگـی از 
بـه  مربـوط  مازنـدران  در  تحصیـل 
اسـت،  دوم  و  اول  متوسـطه  مقطـع 
توضیـح داد: در حـال حاضـر پوشـش 
تحصیلـی اسـتان در مقطـع ابتدایـی 
100 درصـد، متوسـطه اول 9۸ درصـد و 
اسـت.  درصـد   92 دوم  متوسـطه 
معـاون آمـوزش و پـرورش مازنـدران 
در  را  همسـران  و  والدیـن  مخالفـت 
بازدارندگـی از تحصیـل دختران دارای 
گفـت:  و  دانسـت  تاثیـر  بیشـترین 
خانـواده هـا نبایـد بـه هـر دلیلـی از 
جلوگیـری  آمـوزان  دانـش  تحصیـل 
کننـد زیـرا تحصیـل حـق حیاتـی هـر 
و  سـرمایه  تحصیـات  و  اسـت  فـرد 
امنیـت یـک فـرد در جامعـه را فراهـم 
مـی کنـد. نظـری از مهاجـرت، عـدم 
تحصیـل،  ادامـه  بـرای  مالـی  تـوان 
داشـتن معلولیـت جسـمی و ذهنی و 
همچنیـن فعالیـت بـه عنـوان کـودک 
کار بـه عنـوان دیگـر عوامـل بازماندگی 
از تحصیـل دانش آمـوزان در مازندران 

یاد کرد.
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خراسان

خراسان شمالی  چغندرقند 
به مصرف دام می رسد

کارشــناس مســوول چغندرقنــد ســازمان جهــاد کشــاورزی 
خراســان شــمالی گفــت: برخــی از چغنــدرکاران بــه علــت 
ــه  ــل آن ب ــازار از تحوی ــن محصــول در ب ــاالی ای ــت ب قیم
کارخانــه قنــد خــودداری کــرده و آن را بــه دامــداران مــی 
فروشــند. فاطمــه ســتایش مهــر روز یکشــنبه در گفــت و 
گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: هــم اکنــون قیمــت 
ــر  ــی باالت ــت تضمین ــه قیم ــبت ب ــازار نس ــد در ب چغندرقن
ــول  ــاورزان محص ــی از کش ــت برخ ــن عل ــه همی ــت ب اس

خــود را در بــازار به دامدار عرضه می کنند.
وی افــزود: بــه علــت قیمــت بــاالی علوفــه دامــی، برخــی 
ــی  ــه دام ــوان علوف ــه عن ــد ب ــم از چغندرقن ــداران ه از دام

استفاده می کنند.
بــه گــزارش ایرنــا هــم اکنــون قیمــت هــر کیلوگــرم 
چغندرقنــد در بــازار پنــج تــا هفــت هــزار ریــال بــه فــروش 
مــی رسد.ســتایش مهــر قیمــت تضمینــی چغندرقنــد 
تحویلــی بــه کارخانــه هــای قنــد را ســه هــزار و 122 ریــال 
بــا عیــار 16 درصــد دانســت و گفــت: بــا توجــه بــه میــزان 
عیــار قیمــت چغندرقنــد تحویلــی بــه کارخانــه هــا از ایــن 
ــناس  ــد.این کارش ــد ش ــتر خواه ــا بیش ــر و ی ــزان کمت می
چغندرقنــد خراســان شــمالی اظهــار داشــت: کارخانــه قنــد 
شــیروان در ســال زراعــی گذشــته یکهــزار و 200 میلیــارد 
ریــال مطالبــه کشــاورزان ایــن اســتان و همچنیــن ســایر 
اســتان هــا را پرداخــت کــرده کــه بخشــی از آن در ســال 
ــا در  ــت: ام ــار داش ــت.وی اظه ــوده اس ــاری ب ــی ج زراع
ســال زراعــی جــاری پرداخــت 50 درصــد بهــای چغندرقنــد 
تحویلــی بعــد از دو هفتــه صــورت مــی گیــرد و تــا 45 روز 
کل مطالبــات بــه کشــاورزان پرداخــت مــی شــود و رونــد 
ــر در  ــتایش مه ــده است.س ــر ش ــان ت ــز آس ــل نی تحوی
بخــش دیگــری از ســخنانش بــه کشــاورزان توصیــه کــرد 
تــا چغندرقنــد تولیــدی را بــه کارخانــه هــای قنــد تحویــل 
دهنــد و افــزود: چغندرقنــد علوفــه ای نیــز وجــود دارد کــه 
ــه از وزن  ــود ک ــی ش ــتفاده م ــا اس ــرف دام ه ــرای مص ب
چغندرقنــد  است.کارشــناس  برخــوردار  باالیــی  بســیار 
گفــت:  شــمالی  خراســان  جهادکشــاورزی  ســازمان 
چغنــدرکاران اســتان بــه علــت ســرمازدگی در ســال هــای 
ــن محصــول روی خــوش  ــزه ای ــه کشــت پایی گذشــته، ب
ــا بیــان اینکــه برنامــه ریــزی شــده  نشــان ندادنــد. وی ب
بــود تــا امســال 500 هکتــار از اراضــی زراعــی ایــن اســتان 
ــد نشــایی انتظــاری پاییــزه کشــت شــود گفــت:  چغندرقن
ــز در  ــد در فصــل پایی ــذر چغندرقن ــوع کشــت ب ــن ن در ای
یکــی از اســتان گرمســیر از جملــه گلســتان کشــت و بعــد 
ــایی در  ــورت نش ــه ص ــل و ب ــتان منتق ــه اس ــرما ب از س
مــزارع اســتقرار مــی یابــد امــا ایــن طــرح نیــز بــه علــت 

اختصــاص نیافتن اعتبارات مورد نیاز اجرایی نشــد.
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بازسازی مدارس فرسوده کاشمر نیازمند 60 میلیارد تومان اعتبار
معاون عمرانی فرماندار کاشمر گفت: برای تخریب و بازسازی 24 مدرسه فرسوده موجود در کاشمر 
نیازمند 60 میلیارد تومان اعتبار هستیم.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

بهنوش طباطبایی، بازیگر با انتشار تصویر زیر از دانشجو شدن مجددش در رشته 
روانشناسی خبر داده.

@behnoushtabatabai

لیال حاتمی تصویری از دو شیر نر که با یکدیگر در حال خندیدن هستند و در 
شبکه های اجتماعی محبوب شده است به اشتراک گذاشته.

@leilahattami

این کاربر تصویر زیر را از عمارت کاله فرنگی واقع در قزوین به اشتراک گذاشته.

@pv.ramtin

شناسه »کرمانشاه من« تصویر زیر را از طاق بستان کرمانشاه به اشتراک گذاشته 
است.

@my kermanshah

در ایــن کدکســت ها، فرنبــاز بــه صــورت 
ــوزش کدنویســی های  ــه آم تخصصــی ب
ــا وب اپلیکیشــن می پــردازد. مرتبــط ب

معــدود  جــزو  ناظمــی  پوریــا 
کســانی اســت کــه در وب فارســی 
در موضــوع نجــوم ویدئوکســت های 
ــد. ــر خــود را منتشــر می کن کم نظی

پریــا کشــفی، نویســنده و دانشــجوی 
دانشــگاه  در  کامپیوتــر  دکتــرای 

ــت. ــوئد اس ــرز س چالم
 او بــه همراهــی محســن نصرتی نیــا، 
اولیــن پادکســت شــعر و ادبیــات 
ایــران و جهــان را در فروردیــن 13۸9 
راه انــدازی کــرد. دکلمــه شــعرهایی از 
شــاعران ایــران و جهــان را بــا صــدای 
او در پادکســت ســرایه مــی شــنوید.

معرفی پادکست
سرایه

معرفی پادکست
در این شب ها

معرفی پادکست
کدکست فرنباز

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
احسان سلطانی می گوید:

چرا از روسیه چیزی نمی گوییم؟
فرامــوش نکنیــم در کشــاکش قتــل خاشــقچی کــه مصــادف شــد بــا داووس صحــرا، در 
روزهایــی کــه بســیاری از اروپایــی هــا آن نشســت را تحریــم کردنــد، »کریــل دمیتــروف« 
رئیــس صنــدوق ســرمایه گذاری روســیه بــه ریــاض رفــت و صراحتــا از بــی گناهــی مبــس 

ســخن گفــت و دیــروز پوتیــن بــه گرمــی بــا او خــوش و بــش کــرد.

حسن می گوید:
ــه طراحــی یــک خــودرو جدیــد روی پلتفــرم قدیمــی حداقــل 60 میلیــون  هزین

ــون دالره.   ــد 500 میلی ــه طراحــی یــک پلتفــرم جدی دالر و هزین
هزینه طراحی و رندر 5 میلیون تومانه و هزینه توییت زدن 0 تومن.

یه ذره فک کنین اگه به همین سادگی بود همه دنیا خودروساز میشدن.

صالح تسبیحی می گوید:
ــه گذاشــتم و  ــار ســطل زبال ــل و خــورده ریزهــای پوســیده کن ــادی مب ــدار زی مق
خانــه را ســبک کــردم. رفتــم و آمــدم. نشناختمشــان.انگار کنــار ســطل زبالــه کنــج کوچــه 
ــود و دلــت مــی  ــوز جــان در چارچوبشــان ب ــود کــه هن ــزار جــذاب زیبایــی رهــا شــده ب اب
خواســت برشــان داری ببــری خانه.جابــه جایــی ماهیــت اشــیاء را عــوض مــی کنــد. چــه 

برســد بــه آدم!

بابک مینا می گوید:
همزمــان شــدن ایــن واقعــه بــرای مــن واقعــا آزاردهنــده اســت: دولــت در فرانســه 
ــورو  ــون ی ــک میلی ــا االن ی ــه ت ــی ک ــت. جنبش ــره اس ــال مذاک ــا در ح ــه زرده ــا جلیق ب
خســارت زده اســت. ایــن البتــه وظیفــه دولــت اســت. کارگــران ایرانــی در کمــال نجابــت 
اعتــراض می کننــد امــا دریــغ از یــک مذاکــره حتــی نمایشــی بــا دولــت. دردنــاک اســت.

دردناک.

دارک بلو می گوید:
ــا از کســی کــه  ــوان گفتگــو کــرد، ام ــر و مشــرک و آتئیســت هــم مــی ت ــا کاف ب
باکــی نــدارد چــه کامــی از دهانــش خــارج مــی شــود، هیــچ نبایــد گفــت، چــه مذهبــی 

باشــد و چــه غیــر مذهبــی…

عاطفه سادات پناهی می گوید:
انتصــاب هــاى سفارشــی میرباقــرى معــاون ســیماى رســانه ملــى تمامــى نــدارد. 
بعــد از حكــم محمدعلــى فروغــى )فامیــل اقــاى حــداد عــادل( بــه ریاســت شــبكه3 حــاال 
آقــاى معــاون مجبــور شــد و فریدالدیــن حــداد عــادل )پســر حــداد عــادل( و میثــم نیلــی 
)مدیــر رجانیــوز و بــرادر دامــاد حجــت االســام رئیســى( را بــه عضویــت شــوراى شــبكه3 

منصــوب كــرد

الشه یک ماده پلنگ ایرانی در اطراف روستایی در شهرستان 
نور که به اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران منتقل 
شد. بر خالف تشخیص اولیه این پلنگ جوان بوده و شکستگی 

دندان های نیش جانور نیز بر اثر کهولت سن نبوده بلکه بر اثر ضربه 
دچار شکستگی شده است. علت مرگ در دست بررسی است.

@poya ۲۸۸1

فكر كنم بیشترین سود از جنگ هاى خاورمیانه رو 
تویوتا می كنه! از فروش هایلوکس در این مناطق…

@alikhani

مرمت تخت جمشید؛ از هخامنشیان تا ایتالیاییها…
@chamedanmag

ایمیل یک دزد به صاحب لپ تاپ که اگه فایلی چیزی نیاز 
داری بگو بفرستم!

@behnammodern

1. نام » خلیج فارس «، سراسر پارسی است!
ایـن رشـتو را برای دوسـتانی آمـاده کردم که درباره ریشـه 
واژه خلیـج شـک دارنـد و گمـان می کننـد شـاید عربـی 

باشد.
نخسـتین چیـزی کـه بایـد بدانیـم این اسـت کـه از روی 
سـیمای یـک واژه نمـی شـود بـه سـادگی پـی برد کـه از 

کـدام زبـان آمـده اسـت و نیـاز بـه ریشـه یابـی دارد.

2. از زمانـی کـه عبدالناصـر مصری و ایران سـتیز در گوش 
عـرب هـای جهـان انداخـت کـه چـرا بایـد خلیـج پـارس 
)خلیـج فارس( بـه نام ایرانیان باشـد و آن را خلیج عربی 

نامیـد، تنـش هـای فراوانـی میـان ایرانیـان و تازیـان رخ 
داده اسـت.

3. بسـیاری از ایرانیـان و ایراندوسـتان، از آن زمان تاکنون 
بـه پشـتیبانی از تاریـخ و پیشـینه ی ایرانزمیـن پرداختـه 
انـد. گاهی ایـن تاش ها آگاهانه و دانشـورانه بوده و گاهی 
نیـز بـا ناآگاهـی و رفتارهـای نادرسـت همـراه بوده اسـت 
)ماننـد ورود بـه آمارگیـری گـوگل بـرای یـک همه پرسـی 

فریبکارانه(.
4. بسـیاری از ایراندوسـتان گرامی، چنـان از زیاده خواهی 
و گسـتاخی تازیـان بـه خشـم آمده و برآشـفته شـدند که 
نـام خلیـج پارس را یکسـره دگرگون کردند و بـه جای واژه 
ی »#خلیـج« نیـز جایگزیـن هایـی یافتند. ماننـد دریای 

پارس ، شـاخاب پـارس ، و آبکَنـد پارس.

5. آنچـه کـه ایـن دوسـتان نمـی دانسـتند این اسـت که 
واژه ی »خلیـج« واژه ای عربـی نیسـت و در بسـیاری از 
سـایت هـا و کتـاب هـا و واژه نامـه ها بـه دروغ یـا از روی 
ناآگاهـی آن را عربـی پنداشـته انـد. خلیـج در زبـان عربی 

هیـچ معنایـی نـدارد و هیـچ هم خانـواده ای نیز نـدارد.

6. همچنیـن »دریـای پـارس« نـام دریـای پهنـاور بخش 
پایینـی ایـران بـوده که از اینسـوی دریای مکـران )دریایی 
کـه انگلیسـی ها نـام عمان بـر آن گذاشـتند( تا آن سـوی 

خلیـج پـارس را در بـر مـی گرفته اسـت.

7. در فرهنـگ دهخـدا نیـز آمـده کـه واژگان َخلیـدن و 
َخلیدگـی بـه معنـی فرورفتگی، گـود کردن، خراشـیدگی و 
هـر چیـزی اسـت کـه بـا کنـدن و فرورفتگـی ایجاد شـده 
باشـد. واژه خلیـج ، آمیـزه ای از واژگان خلیـدن + پسـوند 

ایـج اسـت کـه از پسـوندهای پارسـی اسـت.

۸. همچنیـن واژه »خلبـان« نیـز از همیـن خانواده اسـت. 
َخلبـان یـا َخله-بـان بـه معنـی شـکافنده، فـرو رونـده و 
خراشـنده اسـت. در گذشـته بـه چوبـی کـه کرجـی بانـان 
بـرای هدایـت کرجـی در آب بـه کار می بردنـد نیز َخله می 
گفتنـد و خله-بـان به معنی کرجی-بان و سـکاندار قایق و 

کشـتی نیز بوده اسـت.

9. پیـش از ایـن گفتـه بودیـم کـه بسـیاری از واژگانـی که 
بـه نادرسـت یـا بـه دروغ ، عربی گفته  شـده انـد، واژگانی 
پارسـی هسـتند کـه در وزن هـای عربـی گنجانـده  شـده 
اسـت )وزن هـا و قالب هایی که آن هـا را نیز ایرانیان برای 
زبـان عربـی سـاخته اند و زبـان بدوی عربـی دارای چنین 

قالـب هایی نبوده اسـت(. 

10. گاهی واژگان عربی، یکسـره از زبان پارسـی گرفته شده 
و گاهـی ریشـه ی یـک واژه در زبان عربـی از هم-خانواده 

ی بزرگتر آن )که پارسـی بوده( گرفته شـده اسـت.

11. زبـان شناسـان التیـن مـی گوینـد واژه gulf بـه معنای 
خلیج از ریشـه آریایی kwelp به معنای خراشـیدن زمین 

بـه شـکل گنبد-تـاق to arch, to vault گرفتـه شـده کـه 
گواهـی مـی دهـد واژه خلیج از ریشـه خلیـدن )به معنای 

خراشـیدن( ساخته شـده است.

12.گمـان مـی رود کـه نـام عربـی کَلـب )نـام سـگ در 
عربـی( نیـز برگرفته از همین واژه آریایی kwelp باشـد که 
گویای شـیوه کندن و خراشـیدن زمین از سوی سگها برای 

النه سـازی اسـت.
ایـن نکتـه نیـز گفتنـی اسـت که در نقشـه ها و سـندهای 
گذشـته کـه در سـرزمین هـای عربـی  یافت شـده اسـت 
بـه جـای واژه خلیـج، واژه بحـر دیـده مـی شـود و تازیان 
بـه خلیـج پـارس  یا دریـای پـارس، » َبحر فـارس « می 

گفتند نـه خلیج فـارس.

مدیر پذیرش سهام در بورس تهران از منتفی شدن پذیرش سهام ایرانسل در بورس تهران به دلیل اختاف بر سر 
ترکیب سهامداری طرف ایرانی و آفریقای جنوبی و عدم ترغیب آن از سوی سازمان تنظیمات رادیویی سخن گفت 

و افزود: آسیاتک همچنین باید یک سری اصاح حساب ها را انجام دهد و این کار در حال انجام است.

#رشتو
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سال گذشته کشور در سوگ زلزله هجدک 

بود. پیام ما درباره پس لرزه های 
این زلزله گزارشی منتشر کرد. با رسیدن 

سالگرد این حادثه، خسارت های زلزله جبران شده است.

مدیرعامل بنیاد فرهنگ،  هنر و 
ادب آذربایجان از تدوین و تالیف 

شیوه نامه  فرهنگ لغات ترکی 
آذربایجانی خبر داد.

ادبیاتسال گشت

رسانه در آینه تصویر
اولین شماره ماهنامه اقتصادی »تفکر« منتشر شد.

ایرج رحمانپور مشهور به

 حنجره زخمی زاگرس آثار 
ماندگارش را 16 آذر در تاالر وحدت روی 

صحنه می برد.

حسین پاکدل نمایش نقال فیلم 
را با بازی عاطفه رضوی پس از جشنواره 

تیاتر فجر روی صحنه می برد.

فیلم سینمایی دایان به کارگردانی بهروز 
نورانی پور در بخش رقابتی جشنواره های 

بین المللی »ترتیو میلنیوم« ایتالیا و 
»چنای« هند به نمایش در می آید.

 اونایی که فکر میکنن خیلی بزرگن 
 گول سایه شونو میخورن.

نمیدونن که سایه بزرگشون 
مال غروب آفتابه

ستایش

تیاترکنسرتجشنواره دیالوگ

اسیر قید محبت ز جان نیندیشد
قتیل ضربت عشق از سنان نیندیشد

غریق بحر مودت ز سیل نگریزد
حریق آتش مهر از دخان نیندیشد
شکار دانٔه هستی ز دام سر نکشد
مقیم خانٔه رندی ز خان نیندیشد

ز های و هوی رقیبان چه غم که شبرو عشق
ز های و هوی سگ پاسبان نیندیشد

گرم تو صید شوی گو حسود جان میده
که گرگ چو بره برد از شبان نیندیشد
چو گل نقاب برافکند بلبل سحری
فغان برآرد و از باغبان نیندیشد

ز نوک ناوک چشمت چه غم که در صف عشق
کسی سپه شکند کو ز جان نیندیشد

ترا که غارت دل می کنی چه غم ز کسی
که هر که ره زند از کاروان نیندیشد

کرا به جان جهان دسترس بود هیهات
مگر کسی که ز جان و جهان نیندیشد
چه سست مهر طبیبی که درد خواجو را

دوا تواند و زان ناتوان نیندیشد

خواجوی کرمانی 

 از تو آغاز می شوم

در تو پایان می گیرم..

عمران صالحی

عکس نوشت

عکس: 
شادی آفرین آرش

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

تعرض نظامی تازه ایران 
به متصرفات شرقی روم

امپراتـور  میـادی  سـوم دسـامبر سـال 359 
 Constantius II دوم  كنسـتانتیوس  روم، 
اولتیماتـوم شـدید اللحنـی بـه ایـن شـرح از 
ایـران  وقـت  شـاه  )ذواالكتـاف(  دوم  شـاپور 
"پـس  دریافـت كـرد:  ساسـانیان  دودمـان  از 
و  اسـناد  بـاش كـه طبـق  آگاه   ،... تحّیـت  از 
مكتـوب هـای موجود و نوشـته هـای مورخان، 
اراضـی و سـرزمین هـای آن سـوی رود خانـه 
 = تراکیـه  در  )کـه    Strymon اسـترومون 
تـراس جریـان دارد و بـه دریـای اژه می ریزد( 
تـا مـرز مقدونیـه متعلـق به ایـران بوده اسـت. 
آن امپراتـور بایـد آنجـا را از نیروهـای مسـلح 
خـود تخلیـه كنـد تـا مامـوران مـا بتواننـد در 
آن مناطـق بـه جمـع كـردن مالیات و تمشـیت 
امـور بپردازنـد. اگـر فرسـتاده مـنـ  حامل این 
یادداشـت، دسـت خالـی بـاز گـردد، پـس از 
پایـان زمسـتان دسـتور خواهـم داد كـه ارتـش 

ایـن سـرزمین هـا را بـا توسـل بـه زور پـس 
بگیـرد .... )نامـه کـه بـا الفـاظ مؤدبانـه پایـان 
سـند کـه  ایـن  اسـت(.".  موجـود  یابـد  مـی 
از آرشـیو امپراتـوری روم بـه دسـت آمـده در 
کتابهـای تاریـخ قـرون قدیـم منـدرج اسـت. 
شـاپور دوم قبـا و در همیـن سـال با شكسـت 
دادن نیروهای رومی، سـوریه را متصرف شـده 
بـود و آمـاده پیشـروی در متصرفـات روم در 
آناتولـی غربـی بـود. امپراتـور روم كـه درگیـر 
بعضـی  نافرمانـی  و  داخلـی  هـای  دشـواری 
از ژنرالهایـش بـود پاسـخ نامـه شـاپور دوم را 
موكـول بـه مشـورت با سـنای روم كرد. شـاپور 
دوم منتظـر پاسـخ روم نمانـد و در بهـار سـال 
360 میـادی دسـت بـه حملـه نظامـی زد و 
پـس از تصـرف »بزابـده« بـه پیشـروی خـود 
ادامـه داد. كنسـتانتیوس دوم امپراتـور وقـت 
دسـت بـه گـردآوری نیـرو زد كـه بیمـار شـد و 
تـب شـدید وی را از پـای در آورد. جانشـین او 
»ژولیـان دوم« كـه در عیـن حـال فلسـفه دان 
و نویسـنده بـود بـرای جنـگ بـا ایـران نـه تنها 

نیروهـای رومـی را بسـیج كـرد بلكـه بـه اجیر 
كـردن جنگجـوی مـزدور از قوم فرانك )سـاكن 
 )Gaulشـمال فرانسه، در آن زمان سرزمین گُل
ـ  یوگوسـاوی  غـرب  )سـاكن  ایلـری  قـوم  و 
كرواتهـای امـروز( دسـت زد و دو سـال طـول 
كشـید تـا بـرای لشكركشـی بـه شـرق آمـاده 
شـود. قـوم آلمانـی Alamanni )مردمی كه در 
مـرز فرانسـه و آلمـان زندگی می كردنـد، مردم 
منطقـه رایـن ـ و فرانسـویان بـه همیـن دلیـل 
همـه ژرمـن ها را آلمانـی و كشورشـان را آلمان 
مـی خواننـد( حاضـر بـه همـکاری و جنـگ بـا 
ایرانیـان نشـدند. اعامیـه 17 ژوئن سـال 362 
ژولیـان دوم بـر ضـد مسـیحیان هـم یكـی از 
دالیـل تأخیـر حملـه او بـه ایـران شـده بـود. 
ژولیـان در مسـیر لشكركشـی خـود بـه سـوی 
ایـران یـك گوسـاله سـفید هـم قربانـی معبـد 
»زئـوس« كـرد تـا اورا درجنـگ یـاری دهـد!  
سـرانجام، ایـن لشکرکشـی در 363 میـادی 
بـا نیرویـی كـه از حیـث شـمار و آزمودگـی بـی 

نظیـر بـود آغاز شـد.

»الال کن« و »حمال طال« 
مجوز نمایش گرفتند

سینما

طنزیمات

روزنامــه خراســان:»با عبــور 13 میلیــون جــوان 
ایرانــی از ســن مناســب ازدواج رقــم خــورد، چالــش 

ــون نفــری تجــرد« 13 میلی
تغارنــاز؛ بــازار را زیــر و رو کــرد. قیمت لــوازم خانگی 
آن قــدر بــاال بــود کــه نمــی توانســت، جهیزیــه اش 

را کامــل کنــد. ناامیدانــه بــه تغارنیــوز آمد.
-سام تحلیل جون!

-سام تغارناز، چرا دمقی؟
-تحلیل جون بیا نامزدی مونو به هم بزنیم.

-چی؟ نامزدی مونو؟ واسه
چی؟ از من خسته شدی؟

ــتت دارم. ــم دوس ــی ه ــون! خیل ــل ج ــه تحلی  -ن
مخاطــب خــاص از چارچــوب در ظاهــر شــد. دســت 
هایــش را تــوی جیــب شــلوار پیشــبندی اش کــرد 

و پاشــنه کفشــش رو بــه زمیــن کوبیــد.
 -بــه بــه! نامــزدا دارن دل میــدن و قلوه مــی گیرن.

تغار و تغارناز سرشان را پایین انداختند.
-چیه؟ چرا ناراحتین؟

-تغارناز میخواد نامزدی مونو کنسل کنه.
-جدی؟ وای چه با کاس!

-با کاس؟ من بدون تغارناز دق می کنم.
-جدی؟ وای چه رمانتیک!

شــانه  کــرد.  دیــوار  بــه  را  رویــش  تغــار 
دســت  خــاص  مخاطــب  لرزیــد.  هایــش 
و  بــرد  اش  پیشــبندی  شــلوار  بنــِد  پشــت 
 ســر پنجــه بلنــد شــد. آدامســش را ترکانــد.
-حــاال ناراحــت نباشــین. اتفاقــی کــه نیفتــاده. 13 
میلیــون نفــر از ســن مناســب ازدواج عبــور کــردن. 
میدونیــن اگــه شــماها ازدواج نکنیــن چــی میشــه؟

تغارناز کشک از دور چشمهایش
پاک کرد. دماغش را باال کشید.

-چی میشه؟
 -13 میلیون میشه 13 میلیون و 2 نفر! فقط همین!

-خب! تکلیف عشق ما چی میشه؟
-هــر چــی تکلیــف اون 13 میلیــون شــد. بــه نظــر 
مــن شــما بریــن پیــش اون 13 میلیــون نفــر و از 
تجربیاتشــون اســتفاده کنیــن. اصــاً بــه نظــر مــن 
دولــت، ایــن 13 میلیــون رو بفرســته بــه کشــورهای 
ــب  ــن مناس ــور از س ــای عب ــا راهکاره ــف ت مختل
ازدواج رو بــه جوانــان کشــورهای مختلــف آمــوزش 
بــدن. آخــه حیفــه ایــن همــه تجربــه دفــن بشــه. 
مســووالن در طــول چنــد دهــه زحمــت کشــیدن کــه 
جوانــان مــا در زمینــه تجــّرد بــا تجربــه بشــن. حــاال 
مفــت مفــت ایــن همــه تجربــه رو از دســت بدیــم؟

تغارناز دستمالش را توی
جیبش گذاشت. لبخندی زد.

-منــو بفرســتن اروپــا، قــول میــدم از دل و جــون 
بــرای جوونــا مایــه بــذارم.

تغــار؛ فریــادی زد. غــش کــرد و بــه کمــر روی 
زمیــن قــرار گرفــت. مخاطــب خــاص ســوت زنــان 

ــرد. ــرک ک ــوز را ت ــان تغارنی ــی کن ــی ل و ل

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

تجربیات مجردی


