
شـهرداری بم در نظر دارد نسـبت به انجام پروژه های زیراقدام نماید لذا از شـرکتهای واجد شـرایط درخواسـت می شـود ضمن بررسـی ردیفهای 
زیـر حداکثـر تـا تاریخ 97/10/22 جهت دریافت اسـناد مناقصه و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی بم،بلوار شـهید رجایی،سـایت اداری،شـهرداری 

بم،امور قراردادهـا مراجعه نمایند.
1-شـرکتهای واجد شـرایط می توانند با پرداخت مبلغ 500،000ریال به حسـاب 
سـیبا شـماره 0105659390003 بنـام شـهرداری بم نسـبت به دریافت اسـناد 

مناقصه اقـدام نمایند.
2- ارائـه ضمانمـت نامه بانکی در وجه شـهرداری بم به عنوان سـپرده شـرکت 

در مناقصه الزامی می باشـد.
3-شرکت کنندگان تنها می توانند در یکی از پروژه های فوق شرکت نمایند.

4- هـر گاه برنـدگان اول تا سـوم حاضر به انعقاد قرارداد نشـدند سـپرده انها به 
ترتیب ضبط خواهد شـد.

5- ارائه رزومه کاری، سوابق کاری و مدارک شرکت الزامی می باشد.
6- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

7- متقاضیـان جهـت اطالع بیشـتر مـی توانند بـا شـماره 034-44345211 
تماس حاصـل نمایند. 

آگهی مناقصه عمومی                        

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

)نوبت دوم(

نام پروژه
زیرسازی و اسفالت 

معابر شهرک رزمندگان
زیرسازی و آسفالت سطح 

شهر)مناطق 4،3،2(

برآورد اولیه براساس 

فهرست بهای راه و باند 

97)ریال(

848،623،066،20649،720،434،60

مبلغ ضمانت 

نامه شرکت در 

مناقصه)ریال(

1،050،000،0003،050،000،000

6ماه4ماهمدت انجام کار )ماه(

آگهی مزایده  فروش زمين )مزایده شماره 69 ( 
شــهرداری کرمــان در نظــر دارد جهــت فــروش تعــدادی از زمینهــای خــود بــه صــورت نقــد و اقســاط 
از طريــق برگــزاری مزايــده عمومــی اقــدام نمايد.لــذا كليــه متقاضيــان شــرکت در مزايــده مــی تواننــد 
جهــت بازديــد از نقشــه هــا و موقعيــت امــالک )بــه مدیریــت  امــالک و مســتغالت واقــع در بلــوار 
ــت  ــه مديري ــت 97/10/17 ب ــخ 97/10/4 لغاي ــناد از تاري ــت اس ــماره 4( و درياف ــه ش ــی کوچ فردوس
امــور قراردادهــای شــهرداری مرکــز و جهــت تســليم پيشــنهادات تــا مــورخ 97/10/20  بــه دبیرخانــه 
ــخ 97/10/22 انجــام خواهــد شــد . در  ــاکات در تاري ــد. بازگشــايي پ ــز مراجعــه نماين شــهرداری مرک
ایــن مزایــده امــکان شــرکت بــرای پیمانــکاران و طلبــکاران  تــا ســقف ســه میلیــارد ریــال فراهــم مــی 
باشــد و بیشــتر از ســه میلیــارد ریــال ، مابقــی نقــدا بایســتی پرداخــت گــردد.الزم بذکــر اســت کلیــه 
شــرایط مزایــده  اعــم از شــرایط تضمیــن شــرکت در مزایــده ،مهلــت پرداخــت ، و شــرایط پرداخــت نقــد 
ــا لیســت  و اقســاط دراســناد مزایــده و همچنیــن  روزنامــه کرمــان امــروز مــورخ 97/10/4 همــراه ب

امــالک و زمینهــا ذکــر گردیــده اســت .
لیست مشخصات امالک در سایت شهرداری به آدرس kermancity.ir قابل رویت می باشد . 

آموزش و پرورش، زورقی 
در توفان حوادث

قائم مقام حزب اتحاد ملت:

اشتباه روحانی قطع 
ارتباط با مردم بود

2

4

اگــر بخواهیــم آینــده جامعــه ای را پیش بینــی کنیم شــاید بهتریــن راه 
بررســی نظــام آمــوزش و پــرورش آن اســت، در حقیقــت راه حــل بلنــد 
ــر  ــی آن  می گذرد.ه ــام آموزش ــه از نظ ــک جامع ــکالت ی ــدت مش م
ناظــر بیرونــی بــا نگاهــی بــه وضعیــت نظــام آموزشــی کشــور مــا یــک 
نــوع تشــتت و عــدم وجــود یــک سیاســت  مشــخص را مشــاهده می 
کنــد. ایــن ناظــر بیرونــی مــی توانــد ببینــد بــا عوض شــدن هــر دولت 
و غالــب شــدن یــک جبهــه سیاســی در کشــور مــا نظــام آموزشــی 
دســتخوش تغییــرات شــده و تاثیــر ایــن تغییــر رویــه هــا بــه طــور 

مســتقیم در مــدارس مــا نمــود پیــدا مــی کنــد.
چنــد وقتــی هســت کــه واژه کنکــور ســایه ســنگین خــود را بــر روی 
نظــام آموزشــی مــا انداختــه و پدیــده ای کــه همــواره پلــی بــرای رفتن 
از یــک مرحلــه آموزشــی بــه مرحلــه دیگربــوده اســت  خــود بــه ماننــد 
یــک هــدف اصلــی در ذهــن برنامــه ریــزان و دانــش آمــوزان نشســته 

و دیگــر اهــداف آموزشــی را بــه حاشــیه رانــده اســت.
نظــام آموزشــی  در همــه جوامــع نظامیســت بــرای جایگزیــن کــردن 
کارگــزاران یــک جامعــه بــا افــراد کارآمــد جدید.ایــن کارآمــدی تنهــا از 
طریــق یادگیــری علــوم مختلــف و ســر بلند بیــرون آمــدن از امتحانات 

نفــس گیر نیســت.
ــو  ــه نح ــد ب ــد بای ــی آی ــرون م ــی بی ــام آموزش ــه از نظ ــخصی ک ش
صحیحــی جامعــه پذیــر شــده باشــد. مســئولیت پذیــری ، احتــرام 
ــی و  ــی خانوادگ ــای زندگ ــارت ه ــترک جامعه،مه ــهای مش ــه ارزش ب
اجتماعــی و درونــی شــدن انگیــزه هــای پیشــرفت از پایــه ای تریــن 
آمــوزه هاییســت کــه یــک فــارغ التحصیــل دوره متوســطه بایــد بــه 

آنهــا مجهــز باشــد.
امــا نظــام آموزشــی مــا تنهــا چیــزی کــه بــر روی آن تاکیــد شــده و 
ترویــج مــی شــود یــک نــوع رقابــت فشــرده در جهــت جلــو زدن در 
ــا یــک مــدرک  ــی کاری ب ــزه اش ب مســابقه ایســت کــه نهایــت جای
کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و یــا حتــی دکتــرای حرفــه ای اســت.

در ایــن چنــد ســاله گامهایــی در جهــت حــذف ایــن رویــه نامیمــون 
صــورت گرفتــه اســت مثــل حــذف نمــره از دوران دبســتان و ارزیابــی 
ــور و  ــگ کنک ــوذ فرهن ــا نف ــز ب ــها نی ــن تالش ــا همی ــی. ام ــای کیف ه
کتابهــای کمــک آموزشــی غولهــای کنکــوری در حــال بــی اثــر شــدن 
کامــل اســت. کمتــر مدرســه ای را مــی تــوان یافــت کــه در کنــار کتــاب 
اصلــی  ،کتابهــای کمــک آموزشــی را ترویــج و یــا تدریــس نکننــد این 

مســئله البتــه در مــدارس غیــر دولتــی نمــود بیشــتری دارد.
بســیاری از کــودکان مــا کــه حتــی از نوشــتن یــک دیکتــه بــا لغــات  و 
دســتور زبــان ســالم و بــی نقــص عاجزنــد در زدن تســت و رقابــت بــر 
اســاس نمــره و رتبــه متخصــص مــی شــوند و ناخــودآگاه وارد بیراهــه 

عقالنیــت تســتی و چهارگزینــه ای مــی شــوند.
گاهــی مــدارس بــا اخطارهایــی از جانــب مدیریــت وقــت آمــوزش و 
پــرورش پــا پــس مــی کشــند امــا دوبــاره بــا ضعیــف شــدن نظــارت و 

یــا تعویــض وزیــر یــا دولــت رونــد قبلــی را پــی مــی گیرنــد .
ــم نظــام آموزشــی مــا  ــه ایــن دلیــل اســت کــه پارادای ــا ب همــه اینه
بــر اســاس کنکــور و) نــه مهــارت آمــوزی ( بنــا شــده اســت و زمزمــه 
هــای گهگاهــی حــذف ایــن غــول تنهــا تلنگــری بــه ایــن بنــای چنــد 

ســاله مــی زنــد.
جامعــه امــروز مــا عــالوه بــر مشــکالت بزرگــی کــه بــا آن دســت بــه 

انس طال           1.280.210

مثقال طال        --------

گرم طالی 18    3.340.192

گرم طالی 24        ------

انس نقره                14.37

انس پالتین         796.235
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امامی              36.180.000

نیم              18.500.000

ربع               11.500.000
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درهم                   29.359
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یوان چین             15.182
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 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران
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ساختخیابانیدرحریمدرجهیکمیداننقشجهان
اصفهانواکنشهایمتفاوتیبههمراهداشتهاست

تفحص از صندوق  های پول دار
پورایراهیمی: وضعیت وخیم مجموعه »شستا« ناشی از تخلفات بیشماری است که طی سالیان اخیر انجام شده
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مجوز حمل سالح و شکار 
منوط به اخذ گواهی 

آموزش شکارچیان
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 

زیستی سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: در راستای بازنگری آیین نامه 

قانون شکار و صید، اخذ مجوز نگهداری 
و حمل سالح شکاری و پروانه شکار 
منوط به داشتن گواهی آموزش برای 

شکارچیان می شود.

12 اثر
 سيستان و بلوچستان 

ثبت ملی شد

تخلف آشکار در 
آتش سوزی مدرسه زاهدان

2

درحالی که شورای شهر تهران علت حذف بودجه خرید 
فیلتر دوده برای اتوبوس ها را از بودجه حمل و نقل، 
عدم کارایی این فیلتر عنوان کرده است که این فیلتر 90 
درصد گازهای سمی که از اگزوز خودرو بیرون می آید را 
بی اثر کرده و سهم بسیار بزرگی در کاهش آلودگی هوا 
دارد.شورای شهر تهران هفته گذشته ردیف بودجه خرید 
فیلتر دوده برای اتوبوس ها را از بودجه 3000 میلیارد 
تومانی توسعه حمل و نقل حذف کرد. در این جلسه 
محمد علیخانی - رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا - 
در مورد دلیل حذف بودجه فیلتر دوده گفته بود: »فیلتر 
دوده کارایی الزم را ندارد. به همین علت بسیاری از 
اتوبوس هایی که فیلتر دوده را نصب کرده  بودند، اقدام به 
بازکردن آن کرده اند و من اصرار معاونت حمل و نقل را 
برای خرید فیلتر دوده ای که کارایی ندارد، نمی فهم.«

فعال محیط زیست: حذف بودجه 
فیلتر دوده اتوبوس ها، کاری ضد 
مردمی و ضد محیط زیستی است

دود بی پولی در 
چشم محيط زیست
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و

گریبــان اســت از مشــکل بــی کاری  نیــز رنــج می 
ــل عــدم  ــه  دلی ــن مشــکل  ب ــرد .بخشــی از ای ب
ــزوده از  ــاد ارزش اف ــد وایج ــگ تولی ــود فرهن وج
طریــق تولیــد شــکل گرفتــه اســت. فربــه بــودن 
بخــش خدمــات و واســطه گــری در اقتصــاد 
ناســالم ایــن ســالها ،عمــال تخصــص هــای مربوط 
بــه توســعه همــه جانبــه را بــه گوشــه رینــگ بــرده 
و بســیاری از فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی )بــه 
ــاص  ــای خ ــته ه ــالن رش ــارغ التحصی ــر ازف غی
از دانشــگاههای خــاص کــه البتــه رانتــی هــم در 
پشــت ســر خــود دارنــد( را بــا بــی کاری فزاینــده 

ــه رو کــرده اســت. رو ب
فرهنــگ تســتی و کنکــوری ،خیل عظیــم جوانانی 
را تحویــل جامعــه داده اســت  کــه بــدون مهــارت 
بــه دنبــال بــاز شــدن دری بــرای نشســتن پشــت 

میــزی مناســب، وقــت خــود را تلــف مــی کننــد.
ــوچ  ــچ و پ ــر هی ــر س ــت ب ــز رقاب ــه ج ــرادی ک اف
چیــزی نیاموختــه انــد و بــا اولیــن ضربه بــازار کار 
بــی مهــر و رانتــی کشــور نــاک اوت مــی شــوند . 
آنــان ناگهــان در مــی یابنــد کــه ســالیان  جوانــی 
و یادگیــری را در میــدان مســابقه ای از پیــش 
باختــه هــدر داده انــد و ایــن موضــوع باعــث ایجاد 

افســردگی فزاینــده در ایــن قشــر مــی شــود.
ناظــر بیرونــی کــه بــه ایــن نظــام آموزشــی مــی 

نگــرد هیــچ آینــده مثبتــی را بــرای رونــد توســعه 
ــعاری  ــدف و ش ــزه و ه ــر انگی ــا ه ــادی ب اقتص

ــد. ،مشــاهده نمــی کن
در روز هــای قبــل خبــر رســید کــه وزیــر آمــوزش 
ــات  ــه مقام ــه ب ــای جداگان ــه ه ــرورش در نام پ
عالــی کشــور و افــراد دســت انــدر کار و مرتبــط بــا 
نظــام آموزشــی درخواســت کــرده اســت تــا اقــالم 
ــل  ــی  در مراح ــک آموزش ــب کم ــه کت ــوط ب مرب
تهیــه ، چــاپ و تبلیغــات  کنتــرل شــود و زیــر نظر 
آمــوزش و پــرورش باشــد. ایــن نامــه و اقداماتــی 
از ایــن دســت گرچــه گام مهمــی در جهــت حــذف 
یــک رویــه غلــط تلقــی مــی شــود امــا بــاز هــم در 
راســتای اقداماتیســت کــه ممکن اســت بــا تغییر 
وزیــر یــا دولــت بــی اثــر شــود و دوبــاره در نظــام 

آموزشــی بــر همــان لــوال بگــردد.
در چنیــن شــرایطی بــه نظــر مــی رســد کــه بایــد 
ــد  ــر اســاس یــک هــدف بلن نظــام آموزشــی را ب
ــه  ــت ب ــازار سیاس ــم ب ــعه ای از تالط ــدت توس م
ــرات  ــا تغیی ــه ب ــوی ک ــه نح ــت، ب ــه داش دور نگ
در نظامــات سیاســی جامعــه ،نظــام آمــوزش 
پــرورش دســتخوش تغییــر نشــده و چــون زورقی 
ــه آن  ــن دســت ب ــان حــوادث از ای در دســت توف

ــود./خبرآنالین ــت نش دس

کسری موجودی 831 هزار چک را برگشت زد
بالـغ بـر ٨٦9 هزار فقره چک به ارزش بالغ بر 9٣ 
هـزار میلیـارد ریـال در آبان امسـال در کل کشـور 
برگشـت داده شـده که دلیل 94.2 درصد از آن ها 
 کسـری یـا فقـدان موجـودی اعالم شـده اسـت.
بـر اسـاس گـزارش بانـک مرکـزی از چک هـای 
برگشـتی در آبان مـاه سـال جـاری، حـدود هفـت 
ارزشـی  بـه  چـک  فقـره  هـزار   200 و  میلیـون 
آبان مـاه  در  ریـال  میلیـارد  هـزار   7١٣ حـدود 
١٣97 در کل کشـور مبادلـه شـد کـه نسـبت بـه 
مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب 19.8 
اسـت. داشـته  درصـد کاهـش   23.8 و   درصـد 

مـدت  همیـن  در  گـزارش،  ایـن  براسـاس 
و  میلیـون  دو  حـدود  تهـران  اسـتان  در 
بالـغ  ارزشـی  بـه  چـک  فقـره  هـزار   600
شـد. مبادلـه  ریـال  میلیـارد  هـزار   ٤٠١  بـر 

از  درصـد   53.1 جـاری،  سـال  مـاه  آبـان  در 
سـه  در  مبادلـه ای کل کشـور  چک هـای  تعـداد 
رضـوی  خراسـان  و  اصفهـان  تهـران،  اسـتان 
درصـد،   35.9 بـا  ترتیـب  بـه  مبادلـه شـده کـه 
را  سـهم  بیشـترین  درصـد   7.7 و  درصـد   9.5
بوده انـد. دارا  اسـتان ها  سـایر  بـا  مقایسـه   در 

همچنیـن 67.3 درصـد از ارزش چک هـای فـوق 
در سـه اسـتان تهـران )56.3 درصـد(، اصفهـان 
)5.6 درصـد( و خراسـان رضـوی )5.4 درصـد( 
در  را  سـهم  بیشـترین  اسـت کـه  شـده  مبادلـه 
بوده اند.حـدود  دارا  اسـتان ها  بـا سـایر  مقایسـه 
شـش میلیـون و 300 هـزار فقره چک به ارزشـی 
بالـغ بـر ٦١9 هـزار میلیـارد ریـال در آبـان مـاه 
سـال جاری در کل کشـور وصول شـد که نسـبت 
بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلغ بـه ترتیب ١9 
 درصـد و 21.4 درصـد کاهـش را نشـان می دهـد.
در  همچنیـن  گـزارش،  مـورد  مـاه  در 
تعـداد  کل  از  درصـد   87.9 کشـور  کل 
کل  از  درصـد   86.9 و  مبادلـه ای  چک هـای 
شـد. وصـول  مبادلـه ای  چک هـای   مبلـغ 
دو  حـدود  تهـران  اسـتان  در  مـاه،  همیـن  در 
میلیـون و 300 هـزار فقـره چـک بـه ارزشـی بالغ 
بـر ٣٥٣ هـزار میلیـارد ریـال وصول شـد. در ماه 
تعـداد  نظـر  از  تهـران  اسـتان  در  مـورد گـزارش 
88.2 درصـد و از نظـر ارزش 88.1 درصـد از کل 
 مبلـغ چک هـای مبادلـه ای وصـول شـده اسـت.
در مـاه مذکـور در بیـن سـایر اسـتان های کشـور 

بیشـترین نسـبت تعـداد چک هـای وصولـی بـه 
کل چک هـای مبادلـه ای در اسـتان، بـه ترتیـب 
بـه اسـتان های گیـالن )90.7 درصـد(، یـزد )9٠ 
درصـد( و البـرز )89.8 درصـد( اختصـاص یافته 
اسـت و اسـتان های کهگیلویـه و بویراحمـد )٨٠ 
درصـد(، کردسـتان )82.6 درصـد( و چهارمحـال 
و بختیـاری )83.2 درصـد( پایین تریـن نسـبت 
تعـداد چک هـای وصولی به کل چک هـای مبادله 
 شـده در اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده انـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، در ایـن مـدت، در بین 
سـایر اسـتان های کشـور بیشـترین نسبت ارزش 
چک هـای  ارزش  کل  بـه  وصولـی  چک هـای 
مبادلـه ای در اسـتان بـه ترتیـب بـه اسـتان های 
بوشـهر )90.9 درصـد(، گیـالن و البـرز هـر یـک 
)89.5 درصـد( و سیسـتان و بلوچسـتان )89.2 
اسـتان های  و  اسـت  یافتـه  اختصـاص  درصـد( 
سـمنان )79.4 درصـد(، مرکزی )80.2 درصد( و 
هرمـزگان )80.4 درصـد( کمتریـن نسـبت ارزش 
چک هـای  ارزش  کل  بـه  وصولـی  چک هـای 
مبادلـه شـده در اسـتان را بـه خـود اختصـاص 

ند. داده ا
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این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

ایندیپندنت از فعال شـدن 
سـرویس ترافیک مردم در شبکه های 

اجتماعی توسـط کمپانی های مالک این 
پلتفرم ها خبر داده.

خبرگـزاری اسپوتنیک از تصمیم 
بریتانیا بـرای افزایش پایگاه های نظامی 
در خارج از مرزهای این کشـور خبر داده

از  الجزیرهگزارشی  خبرگزاری 
برگزاری انتخابات در بنگالدش منتشـر 

کرده است.
برگـزاری انتخابات در بنگالدش تیتر یک خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگزاری دویچه وله آلمان اسـت.
آلمان

مناسبات اقتصادی ایران در عراق و سوریه بررسی  شدپیام خبر
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: مناسبات اقتصادی 
ایران در عراق و سوریه در جلسه بعدازظهر روز  - یکشنبه - این کمیسیون بررسی شد.

سنا
 ای

س:
عک

تفحص از صندوق  های پول دار
پورایراهیمی: وضعیت وخیم مجموعه »شستا «ناشی از تخلفات بیشماری است که طی سالیان اخیر انجام شده

پورابراهیمی در صحن علنی مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی کشور را مطرح کرد

تقاضـای تعـدادی از نمایندگان برای تحقیق 
بنگاههـای  از بررسـی عملکـرد  و تفحـص 
اقتصـادی صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری 
در دسـتور کار جلسـه علنـی صبح یکشـنبه 
مجلـس قـرار گرفـت کـه نمایندگان بـا 165 
رای موافـق، 40 رای مخالـف و 2 رای ممتنع 
بـا ایـن تحقیـق و تفحـص موافقـت کردند.

رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس بـه 
عنـوان متقاضـی طـرح تحقیـق و تفحـص 
بـرای بررسـی عملکرد بنگاه هـای اقتصادی 
گفـت:  کشـوری،  بازنشسـتگی  صنـدوق 
براسـاس گـزارش دیوان محاسـبات آخرین 

صـورت مالـی حسابرسـی شـده صنـدوق 
بازنشسـتگی کشـوری مربـوط بـه سـال 91 
بـوده و از سـال 92 تاکنون هیچگونه صورت 
مالـی ارائـه نشـده اسـت و ایـن وضعیـت 
یعنـی عـدم شـفافیت در یکـی از مجموعـه 
هـای مهـم کشـوری اسـت.محمدرضا پـور 
هـای گذشـته  در سـال  ابراهیمـی گفـت: 
شـاهد اتفاقاتـی در وزارتخانـه کار، تعـاون و 
رفـاه اجتماعی بودیـم و در مجموعه های آن 
همچون سـازمان تامیـن اجتماعی، صندوق 
و  فـوالد  صنـدوق  بازنشسـتگی کشـوری، 
صنـدوق بیمه عشـایر و روسـتایان تخلفات 

بسـیاری مرتکـب شـده اند.

وضعیت وخیم مجموعه شستا
در مجلـس  راور  و  مـردم کرمـان  نماینـده 

شـورای اسـالمی بـا بیـان اینکـه در مراسـم 
معارفـه مدیـر جدیـد شسـتا صحبـت های 
وزیـر جدیـد کار در رابطـه بـا وضعیت وخیم 
مجموعه شسـتا شـنیدنی بـود، افـزود: این 
وضعیت وخیم ناشـی از تخلفات بیشماری 
اسـت کـه طـی سـالیان اخیـر انجـام شـده 
فرزنـدان  اخیـراً  وجـود  ایـن  بـا  اسـت. 
وزیـر اسـتیضاح شـده قبلـی از مجلـس و 
نماینـدگان شـکایت کـرده انـد کـه چـرا این 
تخلفات در دستور کار و بررسی مجلس قرار 
گرفتـه اسـت. این اقـدام آنها جـای تعجب 
بسـیار دارد، چـرا کـه جـای متهـم و شـاکی 
عـوض شـده اسـت. البتـه مـا از منافع ملی 

ذره ای کوتـاه نخواهیـم آمـد.
وی ادامـه داد: بررسـی وضعیـت صنـدوق 

فوالد و بازنشسـتگی کشـور در شرایط کنونی 
نشـان می دهد اوضاع به شـدت نابسـامان 
اسـت، ایـن در حالـی اسـت کـه دغدغـه 
رئیـس مجلـس و دیگـر نماینـدگان ایـن 
اسـت که صندوق هـا منابع شـان را از طریق 

خودشـان بـه دسـت آورند.
پورابراهیمـی توضیح داد: در واقع اگر کسـی 
در صندوق بازنشسـتگی سال ها منابع خود 
را بـه عنـوان کسـورات حقوق خود گذاشـته، 
امـروز بایـد توانـد از آن منابع اسـتفاده کرده 
و دیگـر بـه دولـت اتـکا نداشـته باشـد، امـا 
گـزارش هـای رسـیده از وضعیـت صنـدوق 
بازنشستگی کشـور بسیار نگران کننده است 
و شـرکت هـای اقتصـادی آن در شـرایط 
نابسـامانی بسـر می برنـد، لـذا این تحقیق 
و تفحـص درصـدد بررسـی موضوعـات این 
شـرکت هـای اقتصـادی رخ داد کـه امـروز 
پـس از گذشـت ٦ سـال از مدیریتـی که در 
طـول سـال هـای اخیر انجام شـده، شـاهد 
وضعیتی ناگوار در این شـرکت ها هسـتیم.
رئیس کمیسـیون اقتصادی مجلـس ادامه 
داد: طبـق آمارهـای بـه دسـت آمـده حدود 
9٠ و حتـی بیـش از 9٠ درصـد تعهدات این 
صندوق در حوزه بازنشسـتگان توسط بودجه 
دولتـی انجـام مـی شـود و تنهـا ١٠ درصـد 
ایـن تعهد توسـط خـود صنـدوق تامین می 
شـود، ایـن ناکارآمدی از کجاسـت؟ اگر چه 
موافقـم ایـن ناکارآمـدی در طـول سـالیان 
شـکل گرفته اسـت، اما شـدت مشکالت به 
وجـود آمـده و پرونده هـای متعدد تخلفات 

به سـال هـای اخیـر باز می گـردد.
وی بـا بیـان اینکـه پرونده هـای تخلفـات 
مالـی ایـن روزهـا؛ نمونـه ای از نتایـج ایـن 
عـدم ارائـه صورت هـای حسابرسـی مالـی 
اسـت تصریـح کـرد: زمانـی کـه صورت های 

مالـی یـک مجموعـه ای ارائـه نمـی شـود، 
یعنـی در آن مجموعـه امـکان اتفـاق افتادن 
هـای  پرونـده  و  دارد  وجـود  تخلفـی  هـر 
تخلفـات مالـی که ایـن روزها مشـاهده می 
شـود، نمونـه ای از نتایـج ایـن عـدم ارائـه 

صـورت هـای حسابرسـی مالـی اسـت.
از دسـتگاه قضـا سـوال کنیـد اکنـون چـه 
حـوزه  در  مالـی  تخلفـات  پرونـده  تعـداد 
صندوق بازنشسـتگی در این دسـتگاه وجود 

دارد؟
ایـن  در  نجومـی  هـای  پرداخـت  بـه  وی 
مجموعـه ها اشـاره کـرد و افزود: از دسـتگاه 
تعـداد  چـه  اکنـون  کنیـد  سـوال  قضـا 
پرونـده تخلفـات مالـی در حـوزه صنـدوق 
بازنشسـتگی در این دسـتگاه وجـود دارد؟، 
ما این موضوعات را حتی در فشـار سیاسـی 
برخـی از گـروه هـا رهـا نخواهیـم کـرد، لـذا 
امـروز بایـد این تحقیق و تفحص از صندوق 

بازنشسـتگی کشـوری صـورت بگیـرد.
رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس در 
ادامـه بـا بیـان مثالـی از تخلفـات صـورت 
گرفتـه گفـت: بـه عنـوان مثـال تخلـف در 
صنـدوق  در  مجموعـه   یـک  خریـد  پـی 
کـه  گرفـت  صـورت  کشـور  بازنشسـتگی 

طبـق گـزارش آن در سـال ٨2 یـک شـرکت 
خریـداری  برادرانـی  توسـط  پتروشـیمی 
شـده و موسسـین در ابتدا 7٠ درصد سـهام 
ایـن شـرکت را بـه یکـی از بنیادهـای حوزه 
فعالیـت هـای نظامی واگـذار می کنـد و در 
حیـن اجرای این پروژه بـا قیمت چند برابر 
بـه مجموعه هـای این بنیاد واگـذار می کند 
کـه ایـن مسـئله منجر به شـکایت شـده و 
درخواسـت خـروج از پـروژه داده مـی شـود 
و در ادامـه یکـی از افـرادی کـه مالـک ایـن 
پـروژه بـوده، ٥١ درصد از 7٠ درصد سـهام آن 
بنیـاد را بـه دو برابـر قیمت خریده شـده، از 
مجموعـه آن بنیـاد به صندوق بازنشسـتگی 
واگـذار مـی کنـد، درواقـع منابعـی کـه بابت 
خریـد این مجموعه واگذار شـده به دو برابر 
گـزارش مـی دهـد. ایـن گـزارش دسـتگاه 
های نظارتی اسـت! و تنها معـادل ٥٠ درصد 
از وجـه نقـد دریافت شـده، از سـود صندوق 
بازنشسـتگی کشـوری به آن بنیـاد پرداخت 
مـی شـود.وی ادامـه داد: براسـاس گزارش 
هـای ارائـه شـده مابقـی منابـع بـه خـارج 
از کشـور منتقـل مـی شـود و ایـن موضـوع 
تنهـا یکـی از پرونـده هـای تخلف اسـت که 

خدمتتـان بیان کـردم.

نماینـده تهـران از اسـتعفای قاضـی زاده هاشـمی وزیـر 
بهداشـت خبـر داد. الیـاس حضرتـی در صفحـه شـخصی 

خـود در توییتـر نوشـت:
در  قاضـی زاده هاشـمی  باخبـر شـدم، دکتـر  »متاسـفانه 
اعتـراض بـه کاهـش بودجه  سـالمت، اسـتعفا داده و چند 
روزی اسـت در جلسـات هیـات دولـت شـرکت نمی کنـد. 
وظیفه تمام دلسـوزان اسـت که مانع از اسـتعفای ایشـان 
شـوند و امیـدوارم به زودی وزیر بهداشـت دوبـاره در دولت 

شـوند.« حاضر 

وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح گفت: دشـمنان نظام 
اسـالمی معیشـت و رفـاه مـردم را هـدف گرفتـه انـد که سـازمان 
هـای تأمیـن اجتماعـی نیروهای مسـلح و اتکا نقـش مهمی در 
ارتقـای منزلـت، معیشـت و تأمین زنجیـره غذایی این نیـرو را به 
عهـده دارنـد. امیـر سـرتیپ »امیـر حاتمی اظهـار داشـت: در بین 
فروشـگاه هـای زنجیـره ای، اتـکا تنهـا فروشـگاهی اسـت کـه با 
افتخـار کاالهـای صرفـًا ایرانـی را در مسـیر تحقـق بخشـیدن بـه 
شـعار)حمایت از کاالی ایرانـی( کـه رهبـر معظم انقـالب به عنوان 
یـک اصـل و یـک راهبـرد بیـان فرمودند، سـرلوحه کار و اشـتغال 
خـود قـرار داده و سـعی مـی کنـد بـا ظرفیـت هـای داخلـی نیاز 

مشـتریانش را مرتفـع کند.

حضرتی از استعفای 
وزیر بهداشت خبر داد

دشمنان معیشت مردم 
را هدف گرفته اند

گفـت:  ملـت  اتحـاد  حـزب  قائم مقـام 
اشـتباه روحانـی ایـن بـود کـه پـس از 
اتفاقات دی ماه سـال گذشـته ارتباط خود 
را بـا مـردم قطـع کـرد. دولـت روحانـی با 
کـدام نظرخواهـی مبلـغ 30 هـزار میلیارد 
تومـان را بـه بدهـکاران موسسـات مالـی 
و اعتبـاری پرداخـت کـرد؟ آذر منصـوری 
و  سیاسـی  ابعـاد  بررسـی  نشسـت  در 
اجتماعـی اعتراضـات دی مـاه 96  کـه بـه 
همـت حـزب اتحـاد ملـت ایران اسـالمی 

برگـزار شـد، اظهـار کـرد: اصـل بیسـت و 
حـق  مـردم  بـه  اساسـی  قانـون  هفتـم 
اعتـراض مسـالمت آمیز را داده اسـت. مـا 
از ظرفیـت ایـن اصـل اسـتفاده نکرده ایم.
گذشـته  سـال  کـرد:  عقیـده  ابـراز  وی 
شـرایطی مهیـا شـد تـا مخالفـان دولـت 
دهنـد  شـکل  اعتراض هایـی  مشـهد  در 
کـه همـان اعتـراض موجب گسـترش آن 
در 60 شـهر کشـور شـد.منصوری افـزود: 
اعتراض هـای  از  کشـور  وزارت  ارزیابـی 

هفتـم دی مـاه نشـان می دهد که بیشـتر 
کم سـواد  و  فرودسـت  طبقـات  از  آنهـا 
جامعـه بوده انـد. همیـن امـر باعـث شـد 
و  سـازماندهی  اعتراض هـا،  جنـس  کـه 
گسـتره آنهـا متفـاوت از اتفاقـات سـال 
88 باشـد.قائم مقام حـزب اتحـاد ملـت 
به دوقطبی ایجاد شـده توسـط نامزدهای 
 96 سـال  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
دوقطبـی  فضـای  و گفـت:  اشـاره کـرد 
نبایـد پـس از انتخابـات ادامـه می یافت. 
ظرفیـت  از  می بایسـت  رئیس جمهـوری 
رای 24 میلیونـی خـود اسـتفاده کنـد، نه 
اینکه مجبور شـود کابینه ای تشـکیل دهد 
کـه بـه مراتب ضعیف تـر از کابینـه اولش 

باشد.

اشتباه روحانی قطع ارتباط 

با مردم بود

بحث رتبه بندی معلمان مطالبه 
جدی فرهنگیان است

یـک عضـو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس خطـاب بـه وزارت امـور 
خارجـه گفـت: وزارت امـور خارجـه بیـش از ایـن منتظـر برجام اروپایی نشـود. 
گفته انـد کـه تـا آخـر ایـن سـال میـالدی را انجـام می دهنـد مـا کـه می دانیم 
انجـام نمی دهنـد. سـید محمدجـواد ابطحـی نماینـده مـردم خمینی شـهر در 
تذکـری شـفاهی در جلسـه علنـی روز )یکشـنبه( مجلـس شـورای اسـالمی 
گفـت: در خصـوص مـاده ی ٣٨ و تبصره آن، مربوط به ایثارگران شـنیده شـده 
اسـت کـه وزارت دفـاع الیحه ای را به دولت داده اسـت که نگرانـی را در دل های 
ایثارگران و جانبازان بسـیجی و ارتشـی ایجاد کرده اسـت.این عضو کمیسـیون 
آمـوزش و تحقیقـات مجلـس افـزود: من از وزیـر دفاع  خواهـش می کنم که 
این الیحه را مسـترد کند. این عزیزان ٣٠ سـال اسـت که درد و رنج می کشـند 
و ایـن حـق مختصری بوده اسـت که ایجاد شـده اسـت. قانون هـای ایثارگری 
قانون هـای حمایتـی اسـت مـا نبایـد ایـن قانون هـا را بـه طـور موقـت ببینیم. 
دولـت نبایـد ایـن قوانیـن را حـذف کنـد. بـا توجـه بـه شـرایط بـد اقتصـادی 
و مشـکالت خریـد دارو و دیگـر مشـکالت، مـن عاجزانـه مـی خواهـم کـه بـه 
جامعـه ایثارگـری التهـاب وارد نکنید. اگـر این الیحه در مجلـس آمد همکاران 

بـه آن رأی ندهند.

ته
نک

رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلس: طبـق آمارهای به 
دسـت آمـده حدود 90 و حتی بیـش از 90 درصد تعهدات 
ایـن صندوق در حوزه بازنشسـتگان توسـط بودجه دولتی 
انجـام مـی شـود و تنها 10 درصـد این تعهد توسـط خود 
صنـدوق تامیـن می شـود، ایـن ناکارآمدی از کجاسـت؟ 
اگـر چـه موافقم ایـن ناکارآمدی در طول سـالیان شـکل 
گرفتـه اسـت، امـا شـدت مشـکالت بـه وجـود آمـده و 
پرونـده هـای متعـدد تخلفـات به سـال هـای اخیـر باز 
تخلفـات  پرونده هـای  اینکـه  بیـان  بـا  مـی گـردد.وی 
مالـی ایـن روزهـا؛ نمونـه ای از نتایـج ایـن عـدم ارائـه 

صورت هـای حسابرسـی مالی اسـت.

گزارش 
پیام ما

دفاع جامعه
مقدس

روشن بود که عمليات کربالی ۴ لو رفته استتخلف آشکار در آتش سوزی مدرسه زاهدان
سـخنگوی کمیسـیون آموزش 
و تحقیقـات مجلـس شـورای 
اسـالمی گفـت کـه بررسـی ها 
نشـان می دهـد کـه در حادثـه 
آتش سـوزی دبسـتان دخترانـه اسـوه حسـنه در زاهـدان 
100 درصـد تخلـف شـده اسـت و در وقـوع ایـن حادثـه 
سـهل انگاری آشـکار بـوده کـه بایـد مراجـع قضایـی به آن 
رسـیدگی کرده و برخوردهـای الزم صورت گیرد.میرحمایت 
میـرزاده در توضیـح نتایـج حاصلـه از بررسـی عوامل بروز 
حادثـه آتش سـوزی در مدرسـه ای در زاهـدان گفـت: در 
ایـن حادثـه آنقـدر سـهل انگاری روشـن اسـت کـه قابـل 
اغمـاض نیسـت و اتفاق رخداده هیـچ ارتباطی با بودجه و 
مسـائل مالی نـدارد.وی توضیـح داد: حادثه آتش سـوزی 
در مدرسـه غیردولتـی رخ داده کـه اگـر اعتبـار کافـی برای 

تاسـیس نداشـت اصـال نباید ایجـاد می شـد و باید درش 
را قفـل می کردنـد. چـه کسـی گفتـه بـرای هفـت دانـش 
آموز مدرسـه سـاخته شـده و مجوز دبسـتان بدهند. وقتی 
مجـوز گرفتـه و شـهریه می گیرنـد باید نظارت هـای کافی 
تحقیقـات  و  آمـوزش  باشد.سـخنگوی کمیسـیون  هـم 
مجلـس شـورای اسـالمی در جمع بنـدی اظهـار کـرد: این 
مدرسـه غیردولتـی بـوده و موظـف اسـت از هـر جهـت 
امکانـات الزم بـرای آن را فراهـم کننـد. از طـرف دیگر این 
مدرسـه مجـوز نوسـازی را نداشـته اسـت بـدان معنـا کـه 
در 15 آبان مـاه سـال جـاری بـه سـازمان نوسـازی نامه ای 
مبنـی بـر نقـل مـکان بـه مدرسـه جدید نوشـته می شـود 
و خواسـته می شـود آنهـا از لحـاظ ایمنـی ایـن موضـوع را 
بررسـی کننـد، امـا بـدون آنکـه منتظر جـواب نامه باشـند 

نقـل مـکان صـورت می گیـرد.

امیــد  فراکســیون  عضــو 

روز  دو  گفــت:  مجلــس 

قبــل از عملیــات کربــالی 

عراقــی  هواپیماهــای   4

ــود  ــر مــا روشــن ب ــد و رفتنــد، ب عکســبرداری کردن

کــه ایــن عملیــات بــه خوبــی اجــرا نخواهــد شــد.

ــون  ــه اکن ــائلی ک ــوص مس ــیخ  در خص ــدی ش مه

پیرامــون عملیــات کربــالی 4 مطــرح شــده اســت، 

اظهــار داشــت: در عملیــات کربــالی 4 مــن در 

ــودم،  ــای لشــگر 10 سیدالشــهدا ب ــی از گردان ه یک

ماموریــت نیروهــای مــا ایــن بــود کــه شــهر 

ــم.  ــح کنی ــات فت ــراق را در آن عملی ــب ع ابوخصی

عضــو فراکســیون امیــد مجلــس شــورای اســالمی 

ــات  ــود کــه عملی ــر مــا روشــن ب ــان اینکــه ب ــا بی ب

ــرد: دو روز  ــان ک ــت، بی ــه اس ــو رفت ــالی 4 ل کرب

ــی  ــای عراق ــالی 4 هواپیماه ــات کرب ــل از عملی قب

ــود  ــر مــا روشــن ب ــد و رفتنــد، ب عکســبرداری کردن

نخواهــد  اجــرا  بــه خوبــی  ایــن عملیــات  کــه 

شــد.وی بــا بیــان اینکــه قــرار بــود کــه گــردان مــا 

ــا  ــه غواص ه ــد از اینک ــزود: بع ــد، اف ــق بزن ــه عم ب

ــو  ــات ل ــه عملی ــد و مشــخص شــد ک ــت کردن حرک

رفتــه اســت، مــا ســریع خرمشــهر را خالــی کردیــم 

ــح  ــم و صب ــر می  ماندی ــتیم، اگ ــی داش ــرا آمادگ زی

خرمشــهر را خالــی می کردنــد، ممکــن بــود کــه 

ــوند. ــار ش ــز گرفت ــا نی ــای م ــاران نیروه در آن بمب

ستا
 ای

س:
عک

نایـب رییس مجلس شـورای اسـالمی تاکید کـرد که باید 
نهـم دی را مظهـر اتحـاد مردم و نـه مظهر تفرقه در کشـور 

داد. قرار 
 علـی مطهـری در جلسـه علنی روز یکشـنبه  مجلس اظهار 
کـرد: بنـده هـم به نوبه خـود روز نهم دی را بـزرگ و گرامی 
مـی دارم. نهـم دی روزی بـود کـه مـردم مـا قطـع نظـر از 
خطاهـای دو طـرف در انتخابـات 88 بـرای حفـظ انقـالب 
و نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران بـه میـدان آمدنـد و از 

انقـالب خودشـان دفـاع کردند.

تغییـر نـام وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی و سـوال از وزیر 
آمـوزش و پـرورش اعـالم وصـول شـد.علیرضا رحیمـی در 
صحـن علنـی مجلـس مـوارد اعـالم وصـول را بـه شـرح زیر 
قرائت کرد:- طرح تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 

بـه وزارت فرهنـگ، هنر و ارشـاد اسـالمی.
- یـک فقـره سـوال ملی جـالل محمـود زاده نماینـده مهاباد 
و بیسـت و پنـج نفـر از نماینـدگان محتـرم از وزیـر آموزش و 
پـرورش در خصـوص عـدم اجرای اصل ١٥ قانون اساسـی در 

رابطـه بـا تدریس بـه زبان مـادری در مدارس کشـور.

»9 دی« را مظهر اتحاد 
مردم قرار دهیم

طرح تغییر نام وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اعالم وصول شد

م 
سنی

: ت
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

پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس24 از همکاری 
ترکیه و روسـیه برای ماندن در خاک 

سـوریه پس از خروج آمریکا از خاک این 
کشور خبر داده.

خبرگزاری یورونیوز از رسـیدن موج 
اعتراضات اروپایی ها به بلگراد صربسـتان 

خبر داده.

روزنامـه نیویورک تایمز در تیتر 
یک خود به گزارشـی درباره اعتراضات 

مردم فلسـطین و غزه پرداخته.
آمریکااروپافرانسه

خبرگـزاری سی ان ان از متوقف 
شـدن پرداخت های کارمندان دولتی 

آمریکا در سـال 2019 توسط رئیس جمهور 
این کشور خبر داده.

آمریکا

پیام زنان

سنا
 ای

س:
عک

 تهران بیش از همه استان ها 
آسیب های اجتماعی دارد

سـابق  رئیـس  و  تهـران  اسـتاندار 
گفـت:  بهزیسـتی کشـور  سـازمان 
تهـران بیشـتر از همـه اسـتان هـا 
دچار آسـیب های اجتماعی اسـت 
و ایـن چهـره بایـد تغییـر کنـد. انوشـیروان محسـنی بندپی 
عصـر شـنبه در مراسـم تودیـع و معارفـه رئیـس سـازمان 
بهزیسـتی کشـور افـزود: امید اسـت بـا همکاری بهزیسـتی 
شـرایطی فراهـم کنیـم تـا چهـره تهـران را تغییـر دهیـم و 

شـاهد کاهـش آسـیب هـای اجتماعـی باشـیم.
تصـدی  دوران  در  خـود  فعالیت هـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 
سـازمان بهزیسـتی بـه اجـرای طـرح دادگاه درمـان مـدار 
بـرای معتـادان اشـاره کـرد و گفت: در این طرح بـا اقداماتی 
توانسـتیم همـکاری دولـت، مجلس و قـوه قضاییه را فراهم 

. کنیم

تهران

ارتقا نقش بانوان در  تفاهم نامه ميان 
وزارت نيرو و معاونت امور زنان و خانواده

خبر

امضای تفاهم نامه میان وزارت نیرو و معاونت امور زنان و خانواده

ــت و  ــیه بیس ــی در حاش ــالب فرهنگ ــورای انق ــر ش دبی
ــی  ــت بدن ــی تربی ــیون فرهنگ ــه کمیس ــمین جلس شش
گفــت: شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی نســبت بــه 
ــام و  ــوان در ورزشــگاه ها اهتم حــل موضــوع حضــور بان

رویکــرد مثبــت و ســازنده ای دارد. 
ــی در حاشــیه بیســت و ششــمین جلســه  ــر دزفول مخب
کمیســیون فرهنگــی تربیــت بدنــی اظهــار کــرد: جلســه 
ــئوالن  ــان و مس ــر ورزش و جوان ــا وزی ــی ب ــیار خوب بس
ورزش کشــور برگــزار شــد و ایــن کمیســیون ضمــن 
ــو ورزش,  ــه جل ــت از  تحــوالت رو ب پشــتیبانی و حمای
ــگ ورزش  ــوزه فرهن ــا را در ح ــا و کاســتی ه آســیب ه

ــرار مــی دهــد. مــورد بررســی ق
وی گفــت: مــا اگــر بــه دنبــال ســالمت, نشــاط و 
ــا در  ــیب ه ــا و آس ــت ه ــد از آف ــتیم بای ــادابی هس ش
ــیون  ــن کمیس ــه ای ــم ک ــی بکاهی ــای ورزش ــط ه محی
ضمــن تقویــت رو بــه جلــو حــوزه فرهنــگ ورزش 
ــی دارد.  ــر و خوب ــش موث ــا نق ــیب ه ــن آس ــع ای در رف
ــی از  ــت در برخ ــل شکس ــتانه تحم ــع آس ــی مواق بعض
گروهــای ورزشــی در رشــته هــای گوناگــون پاییــن مــی 
ــه  ــه ب ــد ک ــی کن ــروز م ــی ب ــات و رفتارهای ــد و اتفاق آی

ــد. ــی کن ــدا م ــری پی ــاگران تس ــداران و تماش طرف
دزفولــی تصریــح کــرد: بایــد تمریــن کــرد کــه در زمــان 
پیــروزی رفتــار و خوشــحالی جوانمردانــه داشــته باشــیم 
و در زمــان شکســت تحمــل کنیــم و خــود را بــرای 
ــاری  ــوع ناهنج ــن ن ــم. ای ــاده کنی ــدی آم ــابقات بع مس
هــا و اتفاقــات نامناســب و حتــی برخــی جابحایــی هــا 
کــه بعضــا ریشــه مالــی دارد می توانــد باعــث بداخالقــی 
هــای زیــادی شــود کــه بایــد راهکارهــای مناســبی 
و  کمیســیون ها  در  جوانــان  و  ورزش  وزارت  توســط 
ــا مشــارکت و همــکاری  نهادهــای ذیربــط و همچنیــن ب
ــدرکاران ورزش  ــت ان ــه دس ــئوالن و هم ــان و مس مربی

ــاذ شــود. کشــور اتخ
دبیــر شــورای انقــالب فرهنگــی ادامــه داد: در خصــوص 
ــنهاد  ــد پیش ــز بای ــگاه ها نی ــا در ورزش ــور خانواده ه حض
ــی  ــالب فرهنگ ــورای انق ــه ش ــان ب وزارت ورزش و جوان

ارائــه شــود.
وی گفــت: طبــق قواعــد و ظوابــط و ایجــاد امکاناتــی کــه 
ــه در  ــتند ک ــاره داش ــه آن اش ــان ب ــر ورزش و جوان وزی
ــرای حضــور  ــد مشــکلی ب حــال حاضــر وجــود دارد نبای

ــد. ــته باش ــود داش ــتادیوم ها وج ــوان در اس بان
مخبــر دزفولــی خاطرنشــان کــرد: شــورای عالــی انقــالب 
ــوان در  ــور بان ــوع حض ــل موض ــه ح ــبت ب ــی نس فرهنگ
ورزشــگاهها اهتمــام و رویکــرد مثبــت و ســازنده ای 
ــل  ــط قاب ــد و ضواب ــت قواع ــا رعای ــن موضــوع ب دارد. ای
حــل اســت و ان شــاءهللا در بقیــه مراحــل هــم گام 

ــت.  ــم داش ــی برخواهی ــای خوب ه

چراغ سبز شورای عالی 
انقالب فرهنگی نسبت 
به حل موضوع حضور 

بانوان در ورزشگاه ها

خراســان شــمالی از نظــر ازدواج زودهنــگام 
دختــران، در ردیــف پنــج اســتان نخســت 

ــت. ــور اس کش
ــا    گفــت: بیشــترین طــالق  ــی زاهــدی نی عل
ــا  هــای صــورت گرفتــه در مــردان گــروه 25 ت
29 ســال بــا 431 مــورد، 30 تــا 34 ســال بــا 

365 مــورد و 35 تــا 39 ســال بــا 229 مــورد 
رخ داده اســت.

وی اظهــار داشــت: در بیــن زنــان نیــز گــروه 20 
تــا 24 ســال بــا 349 مــورد، 25 تــا 29 ســال 
ــا 244  ــال ب ــا 34 س ــورد و 30 ت ــا 346 م ب

مــورد بیشــترین آمــار طــالق را داشــته انــد.

ــال 115  ــه امس ــت: در 9 ماه ــا گف ــدی نی زاه
نفــر از زنــان و 14 نفــر از مــردان نیــز در ســنین 

بــاالی 60، طــالق را تجربــه کــرده انــد.
ــزار و 919  ــوع 6 ه ــا؛ از مجم ــزارش ایرن ــه گ ب
واقعــه ازدواج ثبــت شــده اســتان در 9 ماهــه 
امســال 870 مــورد مربــوط بــه دختــران 10 تــا 
15 ســاله بــوده کــه یکــی از عواقــب آن مواجــه 
شــدن بــا پدیــده طــالق در ســنین کــم اســت.
ــت  ــر جمعی ــزار نف ــمالی 863 ه ــان ش خراس
ــا در روســتاها ســاکن  دارد کــه 44 درصــد آنه

ــتند. هس

16 عروس زیر 15 سال در خراسان 
شمالی طالق را تجربه کردند

گزارش

اگر به این دلیل ازدواج می کنید،شاید شکست بخورید
-  می خواهم فقط از تنهایی خالص شوم

بسیاری از جوانان به دلیل این که تنها هستند یا از تنها ماندن هراس دارند یا این که مایوس هستند، تن به ازدواج می دهند اما در این شرایط 
معموال فرد قادر به یک گزینش صحیح نیست و احتمال این که با شخص نامناسبی ازدواج کند، زیاد است. برخی جوانان تا آن حد از لحاظ 

عاطفی تهی هستند که امیدی به یک ازدواج موفق ندارند و به هر رابطه ای به امید ازدواج، دل خوش می کنند. 

گالیه از ساعت حضور دانش آموزان 
ابتدایی در مدارس

در جلسـه مالقـات وزیـر آمـوزش و 
پرورش با نمایندگان منتخب شـورای 
انجمـن اولیـاء و مربیـان اسـتان ها 
"سـید ابوالفضـل حسـینی" نماینـده 
اولیـاء از اصفهـان بـا اشـاره بـه سیاسـی گری در انتصابـات 
گفـت: بعـد از پیـروزی یـک حـزب، شـاهد اتوبـوس عـزل و 
نصـب هسـتیم کـه این اقدامات به نفع کشـور نیسـت. مدیران 
شایسـته بایـد در آمـوزش و پـرورش کار کننـد. همچنیـن باید 
در دیوان سـاالری عظیـم و طویل آمـوزش و پرورش تجدیدنظر 
شـود. حسـین زاده نماینـده اولیاء از خراسـان رضـوی نیز اظهار 
کـرد: رشـد و توسـعه انجمـن اولیـاء و مربیـان تقریبـًا از کار 
افتـاده اسـت. قبـال رئیس انجمن اولیـاء و مربیـان، قائم مقام 

بـود ولـی االن فقـط مدیرکل اسـت.

دانش 
آموزان

آمار ازدواج کودکان در ایران

ازدواج  بـه  مربـوط  آمارهـای 
کـودکان در ایران نشـان می دهد 
 93 تـا   90 سـال های  طـی  کـه 
افزایشـی  رونـدی  رقـم  ایـن 
داشـته و در دو سـال بعـد از آن بـا کاهـش اندکی مواجه 
شـده اسـت. آخریـن آمارهـا مربـوط به سـال 95 اسـت 
کـه 5.5 درصـد از کل ازدواج هـای ثبت شـده مربـوط بـه 
هـزار   40 از  بیـش   93 در سـال  اسـت.  بـوده  کـودکان 
از  آنهـا کمتـر  از  نفـر   176 ازدواج کرده انـد کـه  کـودک 
بـر اسـاس  اینفوگرافـی  ایـن  10 سـال سـن داشـته اند. 
آمارهـای معاونـت زنـان و خانـواده ریاسـت جمهـوری، 
پژوهش هـای  نتایـج  برخـی  و  احـوال  ثبـت  سـازمان 

اسـت. شـده  تهیـه  اجتماعـی  محققـان 

کودک 
همسری

تاکید وزیر نیرو بر اهمیت نقش 
زنان در اصالح الگوی مصرف

رضـا اردکانیان در مراسـم امضای 
تفاهم نامـه مشـارکت بـا معاونت 
ریاسـت  خانـواده  امـور  و  زنـان 
جمهـوری گفـت: نقـش زنـان در 

اصـالح الگـوی مصـرف بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.
وی ادامـه داد: توصیـه مـن به دانشـجویان دختر عالقمند به 
رشـته های حـوزه آب و بـرق این اسـت کـه در ایـن دو حوزه 
مهـم و اساسـی فعالیـت داشـته باشـند. وزیـر نیـرو گفـت: 
اگـر اسـاس کار را بـر شایسته سـاالری بگذاریـم، عرصه برای 
حضـور بانـوان افزایـش می یابـد. در حـوزه مدیریـت آب و 
انـرژی نیـز بـا توجـه به اهمیـت نقش بانـوان الزم اسـت به 
حضـور آن هـا در ایـن عرصـه توجـه شـود. البته بایـد به این 
موضـوع اشـاره کـرد که حضـور بانـوان در صحنه های مختلف 

از جملـه آب و بـرق مسـتلزم تالش خودشـان اسـت. 

وزیر نیرو

رد عشق روی بوم )نمایشگاهی 
به نفع ایتام ایدز(

عنـوان  عشـق«  »تجلـی   
نمایشـگاهی اسـت کـه بـه تازگی 
انجمـن  آشـیانه مهـر  گالـری  در 
و  حضـور  بـا  هـا  ارزش  احیـای 
همدلـی هنرمنـدان افتتاح شـد. در این نمایشـگاه 108 اثر 
از هنرمنـدان بـزرگ بـه نفع ایتـام ایدز و معلوالن جسـمی 
مرضیـه  اسـت.  درآمـده  عمـوم  نمایـش  بـه  حرکتـی  و 
پورتسـوجی مسـئول گالـری آشـیانه مهر انجمـن احیا می 
گویـد: وقتـی موضوع چنین نمایشـگاهی مطرح شـد، عده 
ای از هنرمنـدان بنـام، اعـالم آمادگی کردند اما تعدادشـان 
زیـاد نبـود. از طرفـی فکـر نمـی کردیـم آثار زیـادی هم در 
حمایـت از ایتـام ایـدز و معلوالن و هزینه های پیشـگیری 

و درمـان ایـدز بـه نمایشـگاه ارسـال شـود. 

ایتام

رئیـس مرکـز تحقیقـات ایـدز ایـران 
گفـت: از دو سـال پیـش اصلی ترین 
تمـاس  کشـور  در  ایـدز  انتقـال  راه 
ایـن  انتقـال  زمانـی  اسـت.  جنسـی 
بیمـاری بیشـتر از طریـق اعتیـاد بـا 
نسـبت 97درصـد مـرد و سـه درصـد 
زن بـود، امـا طی دو سـال اخیر تعداد 
زنـان مبتـال از طریق روابط جنسـی 10 

برابـر شـده اسـت. 
اکثـر مبتالیـان  افـزود:  مینـو محـرز 
تـا  در کشـور 25  ایـدز  ویـروس  بـه 
40 سـاله هسـتند و بـه علـت ضعـف 
اطـالع رسـانی و نبود آمـوزش در مورد 
انتقـال ایـدز از طریق رفتارهای پرخطر 
جنسـی، جوانـان در معـرض ابتـال بـه 

ایـن بیمـاری هسـتند.
وی گفـت: ایـدز یـک بیمـاری عفونی 
قابـل کنتـرل  درمـان  بـا  اسـت کـه 
اسـت، امـا بسـیاری از افـراد از اسـم 
ایـدز وحشـت دارنـد در حالـی که این 
بیمـاری را مـی توان بـا داروهای موثر 
و درمـان هـای مناسـب کنتـرل کـرد.
حاضـر  حـال  در  داشـت:  اظهـار  وی 
بیشـترین انتقـال ایـدز بـر اثـر روابـط 
زمانـی  جنسـی رخ مـی دهـد یـک 
بیشـترین شـیوع این بیماری در بین 
معتـادان بـود کـه بـا برنامـه کاهـش 
آسـیب بسـیار خـوب کنتـرل شـد، به 
طـوری کـه امـروز ایـران در دنیا حرف 
اول را در کاهش آسـیب ویروس ایدز 

در بیـن معتـادان مـی زنـد.
داد:  هشـدار  وی  امـا  گفـت:  محـرز 
در  ایـدز  جنسـی  تمـاس  دلیـل  بـه 
جوانـان بـه ویـژه زنـان رو بـه افزایش 
جامعـه  آگاهـی  سـطح  بایـد  اسـت 
را افزایـش داد زیـرا بیمـاران جدیـد 
اغلب تحصیلکرده هسـتند و از سـطح 

برخوردارنـد. خوبـی  اجتماعـی 

10 برابر شدن انتقال 
جنسی ایدز بین زنان

تفاهم نامــه ای میــان وزارت نیــرو 
و معاونــت امــور زنــان و خانــواده 
ریاســت جمهــوری بــا هــدف 
اصــالح الگــو مصــرف انــرژی 
ــن تفاهــم- ــه امضــا رســید. ای ب
 نامــه همــکاری مشــترک، دیــروز 
معصومــه  توســط  )یکشــنبه( 
ابتــکار، معــاون رئیس جمهــور 
ــا  ــواده و رض ــان و خان ــور زن در ام
ــر نیــرو در ســالن  ــان، وزی اردکانی
اجتماعــات وزارت نیــرو بــه امضــا 

ــید. رس
تفاهم نامــه مذکــور بــه منظــور 
ســند  اهــداف  بــه  دســتیابی 
چشــم انــداز در افــق ١٤٠٤ قانــون 
اصــالح الگــو مصــرف انــرژی، 
ــی و اصــالح  ــر ســبک زندگ تغیی
الگــو مصــرف در خانــواده، بــا 

تکیــه بــر مصوبــات کارگــروه 
ــو  ــالح الگ ــی و اص ــبک زندگ س
مصــرف در خانــواده بــا تکیــه بر 
ــن  ــروه و هم چنی ــات کارگ مصوب
برنامه ریــزی  منظــور  بــه 
ســاماندهی و پیشــبرد اهــداف 
در زمینــه توانمندســازی زنــان 
بــا بهره گیــری از ظرفیت هــای 
هم افزایــی  جهــت  در  موجــود 
و  فرهنگــی  فعالیت هــای 
مدیریــت  حــوزه  در  آموزشــی 
انــرژی،  و  بــرق  آب،  مصــرف 
امضــا شــد. ارتقــای نقــش بانوان 
در مدیریــت و پایدارســازی منابع 
ارتقــاء  انــرژی،  و  آب  حیاتــی 
آگاهــی و دانــش بانــوان در حــوزه 
مدیریــت منابــع اب و انــرژی 
اســتفاده  فرهنــگ  ترویــج  و 
و  بــرق  آب،  منابــع  از  بهینــه 
میــان  در  آن  نهادینه ســازی 

ــن  ــای ای ــا از موضوع ه خانواده ه
تفاهــم نامــه اســت.

حضور بانوان در حوزه 
مدیریت آب وانرژی 

پررنگ تر شود
مراســم  در  اردکانیــان  رضــا 
امضــای ایــن تفاهم نامــه، بــا 
ــان  ــه اهمیــت نقــش زن اشــاره ب
مصــرف  الگــوی  اصــالح  در 
ــن  ــن ای ــه م ــرد: توصی ــار ک اظه
اســت کــه دانشــجویان دختــر 
ــوزه  ــته های ح ــه رش ــد ب عالقمن
ــد در  ــه بتوان ــرق شــوند ک آب و ب
ــی  ــم واساس ــوزه مه ــن دو ح ای
ــر  ــند. وزی ــته باش ــت داش فعالی
ــاس کار را  ــر اس ــت: اگ ــرو گف نی
بــر شایسته ســاالری بگذاریــم، 
بانــوان  حضــور  بــرای  عرصــه 
حــوزه  در  می یابــد.  افزایــش 

ــا  ــز ب ــرژی نی ــت آب و ان مدیری
توجــه بــه اهمیــت نقــش بانــوان 
ــا در  ــور آن ه ــه حض ــت ب الزم اس
ــه  ــن عرصــه توجــه شــود. البت ای
بایــد بــه ایــن موضــوع اشــاره کرد 
کــه حضــور بانــوان در صحنه هــای 
مختلــف از جملــه آب و بــرق 
خودشــان  تــالش  مســتلزم 

ــت. اس

به هدررفت آب از مزرعه تا 
سفره توجه شود

رییــس  معــاون  هم چنیــن 
ــه  ــان و جامع ــور زن ــور در ام جمه
مراســم گفــت:  ایــن  در  هــم 
بــا توجــه بــه این کــه میــزان 
هدررفــت غــذا از مزرعــه تا ســفره 
ــد  ــت، بای ــد اس ــردم، ٣٠ درص م
ــز در  ــت آب نی ــزان هدررف ــه می ب
ایــن چرخــه توجــه شــود، چراکــه 
بــا در نظــر گرفتــن وابســتگی 
بــه آب،  تولیــد مــواد غذایــی 
ــه هدررفــت آب در  ــد گفــت ک بای
ایــن مســیر نیــز، زیــاد اســت کــه 
ــرد.   ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م بای
معصومــه ابتــکار بــا بیــان این کــه 
همــکاری وزارت نیــرو و معاونــت 
ریاســت جمهــوری از ســال قبــل 
آغــاز شــده اســت، به گونــه ای 
را  کــه فعالیت هــای متعــددی 
ــم،  ــام داده ای ــوزه انج ــن ح در ای
اظهــار کــرد: براســاس تفاهم نامــه 
چنــد  در  همکاری هــا  دیــروز، 
می یابنــد کــه  توســعه  قالــب 
یکــی از آن هــا شــورای فرهنگــی 
ــاس  ــه براس ــت ک ــی اس و عموم
آن مقــرر شــده در حــوزه اصــالح 
ــرای  ــواردی ب ــرف، م ــوی مص الگ
معاونــت ریاســت جمهــوری در 

امــور زنــان و خانــواده قــرار بگیرد.
ــاله  ــن مس ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
ــوارد  ــن م ــی از اصلی تری ــه یک ک
ــوی  ــالح الگ ــوزه، اص ــن ح در ای
ــرژی و غذاســت،  مصــرف آب، ان
ــا توجــه بــه این کــه  ابــراز کــرد: ب
ــوزه  ــددی را در ح ــکالت متع مش
میــزان مصــرف ایــن ســه مــورد 
در  را  مــواردی  داریــم،  مهــم 
دســتور کار قــرار داده ایــم، چراکــه 
معتقدیــم زنــان و خانــواده نقش 
الگــوی  اصــالح  در  را  مهمــی 
مصــرف دارنــد. بــه گفتــه معــاون 
ــان و  ــور زن ــور در ام رییــس جمه
جامعــه، عــالوه بــر ایــن مســاله، 
کارگــروه اقتصــاد مقاومتــی در 
معاونــت امــور زنــان ریاســت 
جمهــوری تشــکیل شــده کــه 
یکــی از محورهــای اصلــی آن 
مصــرف  الگــوی  اصــالح  نیــز 
اســت؛ هم چنیــن در کارگــروه 
تحریم هــا نیــز مــواردی را تدویــن 
ــه  ــا توج ــه ب ــه چگون ــم ک کرده ای
ســازوکارهایی  تحریم هــا  بــه 

ــود. ــاذ ش اتخ
ابتــکار بــا بیــان این کــه همــکاری 
مردم نهــاد  ســازمان های  بــا 

نیــز  خانــواده  و  زنــان  حــوزه 
در  مهمــی  نقــش  می توانــد 
ــرژی  ــرف آب و ان ــت مص مدیری
فراهــم کنــد، عنــوان کــرد: در حوزه 
اصــالح الگــوی مصــرف، بایــد 
ــان و  یــک هم افزایــی در بیــن زن
ــه  ــا ایجــاد شــود، چراک خانواده ه
تنهــا بــا ایجــاد یــک جریــان 
اجتماعــی، می تــوان ایــن مســاله 
افــزود:  وی  مدیریــت کــرد.  را 
ــروژه  ــاله، پ ــن مس ــر ای ــالوه ب ع
جهــاد  وزارت  بــا  را  مشــترکی 
آمــوزش  حــوزه  در  کشــاورزی 
تولیــد  بــرای  کشــاورز  زنــان 
محصــوالت ارگانیــک و کم آب بــر، 
ــن  ــه ای ــم ک در دســت اجــرا داری
ــزان  ــد در می ــز می توان مســاله نی

مصــرف آب تاثیرگــذار باشــد.
در  جمهــور  رییــس  معــاون 
ــاره  ــا اش ــه ب ــان و جامع ــور زن ام
دختــران  آمــوزش  طــرح  بــه 
دریاچــه  کنــار  در  دانش آمــوز 
ــت  ــرد: الزم اس ــار ک ــه، اظه ارومی
تــا بــا اصــالح تغییــر نگــرش 
مباحــث آب، موضوعــات مطــرح 
در ایــن مســیر را سروســامان داد.

ته
نک

بـر اسـاس ایـن تفاهمنامه، تحقـق سیاسـت های کلی 
اقتصـاد مقاومتـی در راسـتای اصـالح الگـوی بـرق و 
آب، افزایـش مشـارکت بانـوان و خانواده هـا در عرصه 
مدیریـت مصـرف بهینـه آب و بـرق، ارتقـای دانـش، 
و  اجتماعـی  و  فـردی  توانمندی هـای  و  مهارت هـا 
اقتصـادی و هم چنیـن اصـالح رفتـار مصرف بانـوان و 
خانواده هـا در عرصـه آب، برق و انـرژی مورد توجه قرار 
گرفتـه اسـت. عالوه بر ایـن نیز بهره منـدی از ظرفیت ها، 
ظرفیت هـای  ویـژه   بـه  طرفیـن  تجـارب  و  امکانـات 
اسـتانی، بهره گیـری از ظرفیت هـا و امکانـات بخـش 
دولتـی، غیـر دولتی، دانشـگاهی و سـازمان های مردم 
نهـاد، تبـادل آمـار و اطالعـات مسـتند، تهیـه گـزارش 
اجرایی سـازی  راسـتای  در  عملکـرد مشـترک سـاالنه 
موضـوع تفاهمنامـه از محورهای همکاری مشـترک در 

ایـن حوزه اسـت.
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پیام رسـانه

روزنامه خبرشـمال  به نقل از مدیر 
عامل شـرکت توزیع نیروی برق گیالن 
نوشـت: افتتاح 735پروژه برق رسانی 

گیالن در دهه فجر 

روزنامه کاغذوطن  به نقل از رییس 
روابط عمومی آموزش و پرورش استان 

کرمان نوشت: مدارس حق دریافت هزینه 
برگه امتحانی از دانش آموزان را ندارند

روزنامـه اصفهان زیبا  از راه 
اندازی ١١٠ ویژه گردشـگران خارجی در 

اصفهان خبر داد.

روزنامـه افسانه  به نقل از معاون اصفهانجنوب کرمانمازندران
شهرداری شـیراز نوشت: انتقال معتادان 

سـایر استان ها با اتوبوس به شیراز 

فارس

پايگاه پژوهشی دوره ايلخانی در سلطانيه راه اندازی می شود
ايجاد يك پايگاه پژوهشی دوره ايلخانی در شهر سلطانيه استان زنجان كه محل قرار گرفتن 
بزرگترين بنای يادگار ايلخانان، يعنی گنبد سلطانيه است از مدت ها پيش بر سر زبان هاست 
تا اينكه هفته گذشته در جلسه ای مقرر شد اداره كل ميراث فرهنگی استان زنجان با همكاری 
پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری مقدمات ايجاد اين پايگاه را فراهم كند.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

در کاوش های نجات بخشـی قلعه و گورسـتان »یل سـویی« 
محـدوده سـد »تـازه کنـد انگـوت«، کشـِف حمـام تاریخـی 
ایـن  از مهمتریـن کشـفیات  را  اسـالمی  دوره  بـه  متعلـق 

محوطـه ی تاریخـی می داننـد.
 روح هللا محمـدی، سرپرسـت هیـات کاوش نجات بخشـی 
قلعـه آالجـوق در گرمـی اردبیـل، بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت:  
قسـمت هایی از ایـن بنا کـه همه از آجر با مالت گچ سـاخته 
شـده و در ضلـع شـرقی قلعـه و در بسـتر رودخانـه سـامبور 
چـای قـرار دارد، بـر اثـر فعالیت هـای سـد سـازی تخریـب 

شـده است.
ایـن باسـتان شـناس گفـت: این بنای آجـری در زیـر بنایی 
حدود 100 متر مربعی سـاخته شـده و از نمونه های شـاخص 

و جالـب توجـه حمام های اولیه دوره ی اسـالمی اسـت.
او بـا اسـتناد بـه آثـار سـفال های بـه دسـت آمـده در کـف 
ایـن بنـا، تاریـخ آن را دوره سـلجوقی دانسـت و گفـت: در 
ایـن حمـام سسـیتم جالبـی بـرای آبرسـانی بـه داخـل بنـا 
و همچنیـن تخلیـه آن بـه کار بسـته شـده اسـت، بـه نظـر 
می رسـد آب از طریـق تنپوشـه های سـفالی یا حفـر کانال از 
بسـتر رودخانـه بـه این محل انتقال داده شـده و سـپس از 
طریـق دو مجـرا یا کانـال باریک قـرار گرفتـه روی دیوارهای 
بنـا بـه داخـل حوض هـای کوچکـی کـه در مرکـز بنـا تعبیـه 

شـده هدایـت و در آنجـا جمـع می شـده اسـت.
اتاق هـای کوچکـی بـرای محـل  بـا اشـاره بـه تعبیـه  وی 
شستشـو در کنـار هـر کـدام از ایـن حوض ها افـزود: به نظر 
می رسـد افـراد از ایـن حوض ها آب را بـه روش های مختلف 
برداشـته و در ایـن اتاقک هـا کـه حکـم حمـام را داشـته، به 

اسـتحمام می پرداختنـد.
محمـدی بـا بیـان این که کـف و دیـوار همه ی ایـن حمام ها 
کـه چنـد نمونـه از آنهـا در داخل بنا قابل مشـاهده اسـت، به 
واسـطه انـدودی از گـچ و آهـک محافظـت شـده اند، ادامـه 
داد: الیه هـای روی هـم قـرار گرفتـه از اندود آهـک در کف و 
دیوارهـا نشـان می دهد کـه این بنا در چندیـن مرحله مرمت 

شـده و برای سـال های طوالنی اسـتفاده می شـده اسـت.

سوژه کشف یک 
حماِم اسالمی 

در قلعه آالجوق اردبیل

رنا
 ای

س:
عک

داغی بر دل ميدان نقش جهان
ساخت خیابانی در حریم درجه یک میدان نقش جهان اصفهان واکنش های متفاوتی به همراه داشته است 

پروژه تخریب بافت تاریخی پشت میدان نقش جهان و ایجاد خیابان آقانورهللا نجفی

ــه  ــل ب ــال قب ــدود 17 س ــش را ح کلنگ
زمیــن زدنــد؛ وقتــی هــر از چنــد گاهــی 
تاریخــی  جداره هــای  بــه  پایشــان 
کوچــه پــس کوچــه هــای شــرق میــدان 
ــرد و  ــر می ک ــان گی ــش جه ــی نق جهان
ــاز کــردن  ــرای ب ــه ای شــد ب همــان بهان
راهــی کــه تــه اش خیابــان حافــظ را بــه 
ــان  ــد و هم ــل کن ــاط وص ــان نش خیاب
ــه دل  ــراب را ب ــم اضط ــاز ه ــا ب ــد ت ش

ــد. ــان بیندازن ــش جه ــدان نق می
 ایــن ادعــا را نقشــه های گــوگل ارث 
ماهــواره ای(  و  ُبعــدی  ســه  )نقشــه 

ــی  ــد، وقت ــت می کنن ــی ثاب ــه راحت ب
از  ماهــه  شــش  مقایســه های  در 
ــی  ــر از گاه ــروز ه ــا ام ــال 1380 ت س
محوطــه ی پشــت میــدان نقــش جهان 
ســفیدتر  شــیخ لطف هللا   مســجد  و 
می شــد و کســی نبــود کــه آن را بــه 
چشــم ببینــد گوشــزد کنــد، امــا حــاال که 
کار از کار گذشــته و تقریبــا می تــوان 
خیابــان  ایجــاد  بــه  پــروژه  گفــت 
پایــان  بــه  نجفــی«  نــورهللا  »آقــا 
از ســوی  نــه  نزدیــک می شــود،  کار 
متولیــان میــراث فرهنگــی اصفهــان، 
فرهنگــی  میــراث  دوســتداران  بلکــه 
و مدرســان دانشــگاهی متوجــه ایــن 
موضــوع شــده و آن را رســانه ای کردنــد.

بــه  هوایــی  نقشــه ی  ایــن  تصاویــر 
از  بــدون هیــچ اغماضــی  راحتــی و 
در  بیشــتری  نقــاط  شــدن  خالــی 
را  تاریخــی  بافــت  از  بخــش  ایــن 
ــن  ــه ی ای ــد. در مقایس ــان می دهن نش
 86 ،84 ،81 در ســال های80،  نقشــه 
بــه  بــه مــرور  بیشــترین تفاوت هــا 
چشــم می آینــد، تــا ســال 87 کــه 
ایــن بــار در ســکوت ســاختمانی جدیــد 
و  می آیــد  بــاال  متــری   10 حــدود  و 
ــری  ــا شــکل دیگ ــس از ان تخریب ه پ
می گیرنــد. و ســال 1389 رســما دور 
و  آغــاز می شــود  تخریب هــا  جدیــد 
ــه ســه شــهرداری  ــی شــهردار منطق حت
ــه صــورت  ــل ســال 92، ب ــان، اوای اصفه

ــیری  ــه مس ــد ک ــالم می کن ــمی اع رس
700 متــری در شــرق میــدان نقــش 
ــن  ــری از ای ــه 50 مت ــان و در فاصل جه
ــت  ــرار اس ــده ق ــی ش ــت جهان ــر ثب اث
احــداث شــود تــا ترافیــک اطــراف 
میــدان نقــش جهــان را کاهــش دهــد و 
میــدان را بــرای مســدود شــدن بــر روی 

ــد. ــاده کن ــا آم خودروه
بــا  خیابــان  ایــن  بــود  قــرار  ابتــدا 
عــرض 36 متــر احــداث شــود کــه 
ــه  ــبت ب ــاد نس ــردم نه ــازمان های م س
آن معتــرض شــدند و بــا فشــار میــراث 
ــر  ــروژه، ب ــو پ ــای لغ ــه ج ــی، ب فرهنگ
دســت  در  خیابــان  عــرض  تبدیــل 
ــد،  ــت دادن ــر رضای ــه 30 مت ــداث ب اح
بــا ایــن وجــود کشــمکش ها بــرای 
ــا  ــا ادامــه داشــت ت ــروژه در خف ایــن پ
ــت  ــهردار وق ــه ش ــال 93 ک ــاه س مهرم
ــذر  ــن گ ــدن ای ــوب ش ــان از مص اصفه
ــر در کمیســیون  ــا14 مت ــا عــرض 12ت ب
شهرســازی  و  راه  کل  اداره   5 مــاده 
ان هــم  داد؛  اصفهــان خبــر  اســتان 
ــه  ــین ب ــه ورود ماش ــی ک ــت زمان درس

می شــود. ممنــوع  میــدان 
ــل ســال 95 شــهردار  ــار، در اوای ــن ب ای
ــد  ــه جدی ــان از یــک مصوب وقــت اصفه
می دهــد،  خبــر  پــروژه  ایــن  بــرای 
را  خیابــان  عــرض  کــه  مصوبــه ای 
بــار دیگــر بــه 16 متــری می رســاند 
اصفهــان  اســتانداری  ابــالغ  بــا  و 
آزادســازی ها بــر اســاس عــرض 16 
متــر آغــاز می شــود . در ایــن میــان 
ــی  ــه ی هوای ــفید  در نقش ــای س لکه ه
اصفهــان، در ایــن نقطــه از میــدان نقش 
تــا  می شــوند،  پررنگ تــر  جهــان، 

خیابــان »آقانــورهللا نجفــی« تکمیــل 
ــود. ش

ــا ســرانجام محمــد مهــدی کالنتــری،  ت
و  مرمــت  ارشــد  کارشــناس  یــک 
احیــای بناهــا و بافت هــای تاریخــی 
ــا  ــران ب ــوره ته ــگاه س ــدرس دانش و م
»#نه_به_گذر_آقــا_ کمپیــن  ایجــاد 

ــا  ــن تخریب ه ــر ای ــی« خب نورهللا_نجف
ــرد  ــر ک ــانه های منتش ــای رس را در فض
ــه  ــبت ب ــیت ها نس ــر حساس ــار دیگ و ب
وضعیــت ایــن بخــش از حریــم میــدان 

ــد. ــتر ش ــان، بیش ــش جه ــی نق جهان
در  فرهنگــی  میــراث  فعــال  ایــن 
می گویــد:  ایســنا  بــا  گفت وگــو 
ســازمان نوســازی و بهسازی شــهرداری 
ــا  ــروژه ای را ب ــان از ســال 1391 پ اصفه
ــی« در  ــورهللا نجف ــا ن ــان آق ــام »خیاب ن
دســتور کار خــود قــرار داد، تــا براســاس 

ــان  ــروژه،  خیاب ــان پ ــاِت متولی توضیح
از فاصلــه 50 متــری شــرق میــدان 
ــف  ــیخ لط ــجد ش ــان و مس ــش جه نق
ماننــد،   L صــورت  بــه  و  بگــذرد  هللا 
ــاط  ــان نش ــه خیاب ــظ را ب ــان حاف خیاب

ــد. ــل کن متص
کالنتــری بــا تاکیــد بــرا ین کــه بــا 
ایــن اقــدام، حریــم درجــه یــک میــدان 
ــان نقــض شــده و  ــان اصفه نقــش جه
ــرار  ــِی ق ــت تاریخ ــب باف ــث تخری باع
گرفتــه پشــت مســجد شــیخ لطــف 
و  ارزشــمند  تاریخــی  بناهــای  و  هللا 
ــار  ــود، اظه ــده آن می ش ــی ش ــت مل ثب
ــروژه  ــن پ ــر ای ــوی دیگ ــد: از س می کن
میــدان  مجموعــه  ثبــت  می توانــد 
میــراث  فهرســت  در  جهــان  نقــش 
ــر  ــرض خط ــکو را در مع ــی یونس جهان

جــدی قــرار خواهــد داد.

ــان  ــه( زواره اصفه مســجد پامنار)بنکوی
و  قدیمــی  مســاجد  از  یکــی  کــه 
تاریخــی ایــران بــه شــمار مــی رود 
ــان  ــا هم ــاره ب ــال دوب ــس از 38 س پ
ــد. ــاخته ش ــود س ــی خ ــبک قدیم س
ــامل  ــجد ش ــن مس ــی از ای  بخش های
گــچ بــری هــای نفیــس در ســال 
ــب  ــی تخری ــی توجه ــر ب ــر اث 1359 ب
ــی  شــد و برجــای آن ســالن اجتماعات
دارای  مســجد  ایــن  شــد.  ســاخته 

ــا  ــا تزییــن شــده ب هفــت محــراب زیب
ــود. ــس ب ــای نفی ــری ه ــچ ب گ

ــراث  ــی اداره می ــط عموم ــس رواب ریی
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
بــاره  ایــن  در  اردســتان  شهرســتان 
گفــت: کار احیــای بنــای مســجد پامنار 
زواره از ســال گذشــته پــس از تخریــب 
ســالن نوســاز و انجــام کار باســتان 

ــاز شــد. شناســی آغ
مرتضــی میرانــی افــزود: بــا اختصــاص 

یــک میلیــارد و 700 میلیــون ریــال 
ــن مســجد  ــی از ای ــار بخــش های اعتب
بــه همــان ســبک قدیمــی دوبــاره 
ســاخته شــد.وی افــزود: ســاخت ایــن 
بنــا براســاس عکــس هــا و نقشــه 
هــای موجــود از ســاختمان قدیمــی 
مســجد در حــال انجــام اســت. میرانــی 
گفــت: تکمیــل ســاختمان مســجد 
ــاز  ــی نی ــارات مل ــه اعتب ــار زواره ب پامن
دارد. مســجد پامنــار یــا مســجد بنکویــه 
ــه هــای ارزشــمند  زواره یکــی از گنجین
دوران  در  کــه  بــوده  نظیــری  وبــی 
ــای  ــال 461 ه ق بن ــه س ــلجوقیان ب س

ــت. ــیده اس ــام رس ــه اتم آن ب

احيای دوباره مسجد هزار ساله 
پامنار زواره

12 اثر سیستان و بلوچستان 
ثبت ملی شد

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری سیســتان و 
بلوچســتان گفــت: ١2 اثــر از آثــار نگهــداری شــده در مــوزه مــردم شناســی 
ــتان در  ــن اس ــوخته ای ــهر س ــتانی ش ــه باس ــه محوط ــوط ب ــتان مرب سیس
فهرســت آثــار ملــی ثبــت شــد. علیرضــا جــالل زایــی روز یکشــنبه در گفــت 
و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: ایــن آثــار مربــوط بــه هــزاره ســوم 
ــده  ــف ش ــوخته کش ــهر س ــی ش ــه جهان ــوده و از محوط ــالد ب ــش از می پی

اســت.
ــره ای  ــت پیک ــن فهرس ــده در ای ــت ش ــار ثب ــه آث ــه داد: از جمل وی ادام
ــه صــورت نشســته  ــه شــکل میــخ و ســر انســان، پیکــره خانومــی کــه ب ب
ــی،  ــی کروم ــره پل ــگ، خم ــودی رن ــوش نخ ــام منق ــده، ج ــیده ش تراش
پیالــه مرمــری، ســرمه دان مرمــری، جــام منقــوش، جــام مرمــری، مهــره 
صابونــی، ســرمه دان مرمــری، پیالــه آبخــوری مرمــری و یــک تنــگ 

ــت. ــت اس ــن فهرس ــده در ای ــت ش ــار ثب ــه آث ــوش از جمل منق
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری سیســتان و 
بلوچســتان افــزود: یــک مشــعل منقــش نیــز در حفــاری اخیــر در محوطــه 

ــر اســت. ــی نظی ــوع خــود ب باســتانی شــهر ســوخته کشــف کــه در ن

ته
نک

وی ادامـه می دهـد: تـا انتهـای سـال 1392، هشـتاد درصـد 
مسـیر خیابـان توسـط شـهرداری تملـک شـده و حـدود یـک 
سـوم از مسـیر خیابان بـه صورت مخفیانـه آزادسـازی و بناهای 
آن تخریـب شـده و متاسـفانه اداره میـراث فرهنگـی اسـتان 
اصفهـان نـه تنها مخالفتی نکـرده بلکـه توافقاتی نیز با سـازمان 
نوسـازی انجـام داده و فقـط بر سـر عـرض خیابان با شـهرداری 
اختـالف نظـر داشـته اسـت، در اسـفندماه 1392 پـس از اطالع 
رسـانی به محمدحسـن طالبیـان، معاونت میـراث فرهنگی و با 
پیگیری هـای وی، ایـن پـروژه در همان سـال متوقف شـد.وی 
بـا بیـان این که قطعا توقـف کار دائمی نخواهد بود و شـهرداری 
اصفهـان از انجـام آن منصـرف نمی شـود، ادامـه می دهد: پس 
از گذشـت چهار سـال و نیم، متاسفانه شـهرداری در پاییز 1397 
عملیات تخریب را باو جود شـکایت سـازمان میراث فرهنگی از 
سـر گرفته و حتی بخش هایی از خیابان را برای آسـفالت کشـی، 

زیرسـازی کرده اسـت.

گزارش

خبرمیراث

متهمان پرونده ميراث فرهنگی قزوین 6 نفر هستندقوچ سنگی دوره صفوی ثبت شد
موزه هـای  امـور  مسـوول 
فرهنگـی  میـراث  کل  اداره 
سـنگی  قـوچ  زنجـان گفـت: 
دوره صفـوی کـه از روسـتای 
سـعید آبـاد ایجـرود کشـف شـده بـود در فهرسـت 
آثـار ملـی بـه ثبـت رسید.پرسـتو قاسـمی )مسـوول 
زنجـان(  اداره کل میـراث فرهنگـی  امـور موزه هـای 
بـا اعـالم خبـر ثبـت قـوچ سـنگی دوره صفـوی در 
فهرسـت میـراث ملـی گفـت: در جلسـه شـورای ثبت 
ملـی امـوال منقـول کشـور کـه در سـازمان میـراث 
فرهنگـی برگـزار شـد بـا ثبـت قـوچ سـنگی کتیبه دار 
روسـتای سـعید آبـاد شهرسـتان ایجـرود بـه اتفـاق 
آرا موافقـت شـد.او ادامـه داد: قوچ هـای سـنگی تنها 
بازمانده هـای مجسـمه های سـنگی قـوچ در اسـتان 

سـطح  در  آنهـا  شناسـایی  بـا  هسـتند کـه  زنجـان 
اسـتان جهـت حفاظـت در مـوزه باسـتان شناسـی و 
مـردان نمکـی زنجان در معـرض دیـد بازدیدکنندگان 
قـرار دارد.مسـوول امـور موزه هـای اداره کل میـراث 
نقـوش و کتبیه هـای  فرهنگـی زنجـان در خصـوص 
دو طـرف ایـن قـوچ سـنگی اظهـار کـرد: در دو طـرف 
ایـن مجسـمه قـوچ سـنگی کتیبـه به خط نسـخ و به 
زبـان عربـی و فارسـی بـه صورت برجسـته کار شـده 
فارسـی  متـن  و  الکرسـی  آیـه  متـن کتیبـه  اسـت. 
شـعر از بوسـتان سـعدی )بـاب نهـم در توبـه و راه 
ثـواب ( بـه ایـن مضمـون اسـت : تفرج کنـان در هوا 
و هـوس گذشـتیم بـر خـاک بسـیار کـس     دریغـا 
بـی مـا بسـی روزگار     برویـد گل و بشـکفد نوبهـار« 

می شـود. دیـده 

و  عمومــی  دادســتان 
گفــت:  قزویــن  انقــالب 
متهمــان پرونــده اداره کل 
میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــا  ــتند و از ماه ه ــر هس ــگری 6 نف ــتی و گردش دس
پیــش تحــت مراقبــت دســتگاه هــای نظارتــی 
قــرار داشــتند. محمــد قاســمی روز یکشــنبه در 
ــل از  ــزود: قب ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ گف
تشــکیل پرونــده قضایــی در رابطــه بــا برخــی 
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  کارکنــان 
دســتی و گردشــگری اســتان قزویــن هســتند، 
متهمــان توســط دســتگاه هــای نظارتــی از چندیــن 

ــت نظــر بودنــد.  ــل تح ــاه قب م
ــن اداره  ــن از مســووالن ای ــرد: چندت ــه ک وی اضاف

کل و افــراد خــارج از ایــن دســتگاه کــه در ارتبــاط 
بــا یکدیگــر بودنــد، بــا اتهاماتــی از قبیــل تبانــی در 
ــال و  ــت الم ــوق بی ــع حق ــی، تضیی ــالت دولت معام
جعــل اســناد دولتــی تحــت تعقیــب قــرار گرفتنــد. 
ایــن مســئول قضائــی اظهــار داشــت: پرونــده یــاد 
شــده کــه در آن مســتخدمین دولتــی و غیردولتــی 
دخیــل هســتند، در مراحــل تحقیقــات اولیــه قــرار 

دارد. 
دادســتان عمومــی و انقــالب قزویــن یــادآور شــد: 
دســتگاه قضایــی عــزم جــدی دارد تــا بــا هرگونــه 
فســاد از جملــه مفاســد اداری مبــارزه کنــد و هیــچ 
گونــه زر و زور و تزویــر نمــی توانــد مــا را از ادامــه 

مســیر مایــوس کنــد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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آموزش
شایع ترین عالئم جسمِی افسردگی

مشکالت خواب: افراد مبتال به افسردگی ممکن ست احساس بی خوابی یا خواب آلودگی داشته باشند. این وضعیت می تواند 
باعث ایجاد خستگی در فرد شده و سالمت جسمی و روانی او را کنترل کند.

پزشکان کمبود خواب را عامل مجموعه ای از مشکالت سالمت می دانند. به همین ترتیب تحقیقات، کمبود خواب طوالنی مدت را 
با مشکالتی همچون فشارخون باال، دیابت، مسائل مربوط به وزن و برخی انواع سرطان مرتبط می دانند.

مردان باالی 50 سال آزمایش 
سرطان پروستات انجام دهند

اسـتاد دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران 
گفـت: مردان بـاالی 50 سـال باید برای 
پیشگیری، تشـخیص و درمان به موقع 
سـرطان پروستات، آزمایش تشخیصی 
PSA بدهنـد. بـه گـزارش انجمـن رادیوتراپـی آنکولـوژی ایـرن، 
حمیدرضـا دهقـان افـزود: سـرطان پروسـتات یکی از شـایع ترین 
سـرطان ها در دنیـا و ایران اسـت که مردان زیـادی را گرفتار می کند 
و در واقع این سـرطان پس از سـرطان ریه دومین سـرطان شـایع 
در میان مردان به شـمار می رود. این مرکز تحقیقاتی و پژوهشـی 
همچنیـن می گوید در سـال 2٠١2 و بـه صورت تخمینی، ٨ میلیون 
و 2٠٠ هـزار نفـر بـر اثر ابتال به بیماری سـرطان جان خود را از دسـت 
دادنـد. ایـن در حالی اسـت کـه موارد جدید ابتال بـه این بیماری ١2 

میلیـون و ١٠٠ هـزار مورد بوده اسـت.

مردان

درمان افسردگی و اختالل 
دوقطبی با افزایش فعالیت بدنی

آزمایش هـای جدیـد تاییـد می کند که 
افزایـش فعالیـت بدنی منجـر به بهبود 
خلق وخـو و افزایـش سـطح انـرژی به 
ویـژه در افـراد مبتال به اختالل دو قطبی 
می شـود. بـر اسـاس نتایج یک مطالعه جدیـد در آمریکا حدود 3 
درصد از بزرگسـاالن این کشـور در سـال گذشته به اختالل دوقطبی 
مبتـال بوده انـد. ایـن در حالیسـت کـه اختـالل افسـردگی حتـی 
بیـش از ایـن میـزان بیـن افـراد شـیوع دارد. بـه گـزارش سـایت 
تخصصـی مدیکال نیـوز تودی، این یافته ها حاکی از آن اسـت که 
تمرکـز روی درمان هـای متمرکز بـر فعالیت های حرکتـی و انرژی 
می توانـد کارآمـدی بیشـتری نسـبت بـه درمان هـای فعلـی برای 

افسـردگی داشته باشند.

سالمت

تولید عصاره ضد سرطان از 
چای سبز

پژوهشـکده  علمـی  هیـات  عضـو 
ایـران  شـیمیایی  صنایـع  توسـعه 
تولیـد عصـاره ضـد  اعـالم خبـر  بـا 
ایـن  در  سـبز  چـای  از  سـرطان 
پژوهشـکده، گفـت: اسـتفاده از آنتی اکسـیدان های مصنوعـی 
خـود باعـث ابتـال بـه سـرطان می شـود. دکتـر عبـاس بایگان 
اظهـار کـرد: آنتی اکسـیدان های طبیعـی و مصنوعـی یـا همان 
مـواد ضـد سـرطان، اصلی تریـن راه بـرای درمـان سـرطان و 
بازسـازی سـلول های آسـیب دیـده و تخریـب شـده اسـت. 
بایـگان افـزود: بـر همیـن اسـاس بـه تازگـی اسـتفاده از این 
نـوع آنتـی اکسـیدان ها بـه صـورت مـواد افزودنـی بـه مـاده 

افزایـش یافتـه اسـت. خوراکـی در سراسـر جهـان 

سرطالن

هشدار پزشکان نسبت بی اثر 
شدن داروهای ماالریا

دادنـد  هشـدار  پزشـکان 
درصورتیکـه مقاومت بـه داروهای 
ضـد ماالریـا از آسـیا بـه مناطـق 
دیگـر گسـترش پیـدا کنـد جـان 
میلیون هـا انسـان بـه خطـر می افتـد. ، پزشـکان بـا تاکیـد 
بـر اینکـه گسـترش مقاومـت بـه داروهـای ضـد ماالریـا 
از آسـیا بـه آفریقـا جـان میلیون هـا انسـان را بـه خطـر 
می انـدازد، اظهـار داشـتند: حـدود نیمـی از جمعیـت جهان 
در معـرض ابتـال بـه بیمـاری ماالریـا هسـتند و برخـی از 
داروهـای مـورد اسـتفاده بـرای مقابلـه بـا ایـن بیمـاری تا 
حـدودی اثربخشـی خـود را از دسـت داده انـد. بـه گـزارش 
اسـکای نیـوز، اکنـون ایـن دارو در ویتنـام نیـز اثربخشـی 

خـود را از دسـت داده  اسـت.

ماالریا

توانایی افراد چاق در تشخیص 
بوها کمتر است

محققـان دانشـگاه اوتاگـو نیوزلند 
دریافتنـد توانایـی افـراد چـاق در 
تشـخیص و تفکیـک بوهـا کمتـر 
حققـان  اسـت.  افـراد  سـایر  از 
از مطالعـات  را  نفـر   1500 از  بیـش  بـه  اطالعـات مربـوط 
کلینیـک سراسـر جهـان و مقـاالت منتشـر شـده در زمینـه 
ارتبـاط چاقـی بـا حـس بویایـی مـورد بررسـی و تجزیـه و 

تحلیـل قـرار دادنـد.
در ایـن بررسـی هـا مشـخص شـد ارتبـاط محکمـی بیـن 
وزن بـدن افـراد و توانایـی بویایـی آن هـا وجـود دارد و 
هرچـه حـس بویایـی قـوی تـر باشـد، احتمـال الغـری او 

نیـز بیـش تـر اسـت.

چاقی

رنا
 ای

ع:
منب

سنا
 ای

ع:
منب

سنا
 ای

ع:
منب
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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  پیام
زیست

خبر

درحالــی کــه شــورای شــهر تهــران علــت حــذف بودجه 
خریــد فیلتــر دوده بــرای اتوبوس هــا را از بودجــه 
حمــل و نقــل، عــدم کارایــی ایــن فیلتــر عنــوان کــرده 
اســت کــه ایــن فیلتــر 90 درصــد گازهــای ســمی کــه از 
اگــزوز خــودرو بیــرون می آیــد را بی اثــر کــرده و ســهم 

بســیار بزرگــی در کاهــش آلودگــی هــوا دارد.
ــه  ــف بودج ــته ردی ــه گذش ــران هفت ــهر ته ــورای ش ش
خریــد فیلتــر دوده بــرای اتوبوس هــا را از بودجــه 3000 
میلیــارد تومانــی توســعه حمــل و نقــل حذف کــرد. در 
ایــن جلســه محمــد علیخانــی - رئیــس کمیســیون 
حمــل و نقــل شــورا - در مــورد دلیــل حــذف بودجــه 
ــی الزم را  ــر دوده کارای ــود: »فیلت ــه ب ــر دوده گفت فیلت
ــی  ــیاری از اتوبوس های ــت بس ــن عل ــه همی ــدارد. ب ن
ــه  ــدام ب ــد، اق ــرده  بودن ــب ک ــر دوده را نص ــه فیلت ک
بازکــردن آن کرده انــد و مــن اصــرار معاونــت حمــل و 
نقــل را بــرای خریــد فیلتــر دوده ای کــه کارایــی نــدارد، 

نمی فهــم.«

فیلتر دوده چیست؟
در حالــی شــورای شــهر در دفــاع از حــذف ایــن 
ــه  ــن قطع ــدگان ای ــادی از رانن ــده زی ــه ع بودجــه گفت
ــر عــدم کارایــی آن  ــد و همیــن دلیــل ب ــاز می کنن را ب
اســت  کــه بســیاری از فعــاالن محیــط زیســت ســخن 

دیگــری می گوینــد.
ایــن فیلتــر دوده )کاتالیســت( قطعــه ایســت کــه در 
مســیر خــروج دود از اگــزوز نصــب می شــود تــا میزان 
آالیندگــی خــودرو را کاهــش دهــد. ایــن قطعــه نقــش 
بســیار مؤثــری در کاهــش آالینــده  هــای تولیــدی آن 
دارد. کاتالیســت تــا 90درصــد گازهــای ســمی را بی اثــر 
کــرده و هیدروکربــن  هــای نســوخته  ای را کــه از موتور 
ــل  ــه آب و دی اکســیدکربن تبدی ــارج می  شــوند ب خ

ــه  ــت ک ــه ای اس ــودرو قطع ــت خ ــد. کاتالیس ــی کن م
درطراحــی خــودرو، در مســیر خــروج دود اگــزوز نصــب 
می شــود و بــا ایــن کار میــزان آالیندگــی خــودرو 

ــد. ــش می یاب کاه
آنطــور کــه خبرگــزاری صــدا و ســیما گــزارش می دهــد، 
ســودجویانی بــه دلیــل وجــود فلــزات گرانبهــاء در ایــن 
ــع آوری آن  ــه و جم ــن قطع ــردن ای ــاز ک ــه ب ــه ب قطع
بــرای بازیافــت فلــزات مــی کننــد. ایــن فلــزات گــران 

بهــاء کــه در ســاختمان ایــن قطعــه بــکار رفتــه عبارتنــد 
از: نیــکل، پالتیــن و پاالدیــم و... .

نظارت ها تشدید شود
ســارا اردو فعــال محیــط زیســت بــه پیــام مــا 
می گویــد: »  آلودگــی هــوا در تهــران در حــال افزایــش 
اســت. و اثــرات منفــی آن  نــه تنهــا تهــران بلکــه کل 

ــرار داده اســت.  ــر ق شــهرهای کشــور را تحــت تاثی
ــواد  ــه م ــل ب ــواد ســمی را تبدی ــام م ــر تم ــن فیلت ای
ــد پــس ایــن یــک قطعــه الزم و  ــده می کن غیــر آالین
ضــروری بــرای محیــط زیســت اســت و حــذف ایــن 

ــه ضــرر مــردم اســت. « بودجــه ب
ــردن  ــاز ک ــت از ب ــه جــای حمای ــد اســت ب اردو معتق
ــوان  ــا و عن ــدادی از راننده ه ــوی تع ــر از س ــن فیلت ای
کــردن ایــن موضــوع کــه حتمــا ایــن فیلترهــا کارایــی 
الزم را نداشــته اند بهتــر اســت نظارت هــا بــرای نصــب 

و نگهــداری ایــن قطعــه تشــدید شــود.

این قطعه امتحان خود را پس داده است
در نقــد ایــن قضیــه همچنین یوســف رشــیدی - عضو 
هیــات علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی و متخصــص 
ــا بیــان اینکــه فیلتــر  آالینده هــای محیــط زیســت  ب
بــه حســاب  پیشــرفته  فناوری هــای  جــزو  دوده 

می آید،گفتــه اســت: فیلتــر دوده یــک تکنولــوژی 
ــه در  ــت ک ــور نیس ــن ط ــت و ای ــده اس ــناخته ش ش
ــه  ــه مرحل ــه ب ــد بلک ــش باش ــت و آزمای ــه تس مرحل
بلــوغ رســیده اســت، بــه طــوری کــه امــروز در برخــی 
کشــورها روی ماشــین های راهســازی نیــز نصــب 

می شــود.
آنطــور کــه ایســنا می نویســد رشــیدی بــا انتقــاد 
ایــن موضــوع کــه در حــال حاضــر خروجــی  از 
ــه پاالیشــی وارد  ــچ گون ــدون هی ــزل ب خودروهــای دی
حلــق و ریــه مــردم می شــود، در مــورد کارکــرد فیلتــر 
ــر،  ــرده: فیلت ــح ک ــا تصری ــش آالینده ه دوده در کاه

دود بی پولی در چشم محیط زیست
فعال محیط زیست: حذف بودجه فیلتر دوده اتوبوس ها، کاری ضد مردمی و ضد محیط زیستی است

کاتالیســت قطعــه ایســت کــه در مســیر خــروج دود از اگــزوز نصــب مــی شــود تــا میــزان آالیندگــی 
خــودرو را کاهــش دهــد. ایــن قطعــه نقــش بســیار مؤثــری در کاهــش آالینــده  هــای تولیــدی آن دارد. 
کاتالیســت تــا 90درصــد گازهــای ســمی را بی اثــر کــرده آنطــور کــه خبرگــزاری صــدا و ســیما گــزارش 
میدهــد، ســودجویانی بــه دلیــل وجــود فلــزات گرانبهــاء در ایــن قطعــه بــه بــاز کــردن ایــن قطعــه و 
جمــع آوری آن بــرای بازیافــت فلــزات مــی کننــد. ایــن فلــزات گــران بهــاء که در ســاختمان ایــن قطعه 

بــکار رفتــه عبارتنــد از: نیــکل، پالتیــن و پاالدیــم و... .
حال شورای شهر علت باز کردن این قطعه را به عدم کارایی آن مرتبط کرده است.

ــه  ــران ب ــهر ته ــورای ش ــم ش ــال تصمی ــه دنب ب
ــرای  ــد فیلتــر دوده ب منظــور حــذف بودجــه خری
اتوبوســها از الیحــه توســعه حمــل و نقل، مســعود 
تجریشــی معــاون ســازمان محیــط زیســت گفته: 
اگــر در اجــرای سیاســتها و مصوبــات، خــالف 
قانــون عمــل شــود، ســازمان محیــط زیســت بــر 
اســاس قانــون هــوای پــاک الــزام دارد کــه موارد 

را بــه قــوه قضاییــه ارجــاع دهــد.

یم
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: ت
س
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ــی  ــا بحران ــوزه آب ب ــناس ح ــک کارش ی
دانســتن وضعیــت ســد زاینــده رود گفــت: 
ــل  ــرای ح ــری ب ــگاه ویژه ت ــت ن الزم اس
داشــته  وجــود  ســد  ایــن  مشــکالت 
بــه فکــر  اکنــون  اگــر  باشــد، چراکــه 
ــددی را  ــای متع ــا چالش ه نباشــیم، قطع

ــرد. ــم ک ــه خواهی تجرب
بــه  اشــاره  بــا  تهرانــی،  ســیداصغر 
بــرای  آمــده  به وجــود  مشــکالت 
ایــن  حــل  راه کارهــای  و  زاینــده رود 
بحــران، اظهــار کــرد: مســاحت حوضــه 
4000 کیلومتــر  زاینــده رود،  ســد  آبریــز 
ــده رود  ــع و حجــم تنظیمــی ســد زاین مرب
زده  تخمیــن  مترمکعــب  میلیــارد   1.5
ــداری و مــرده  می شــود؛ البتــه حجــم پای
ــه  ــون مترمکعــب اســت ک ســد، 120 میلی
ــا ایــن حســاب، درحقیقــت  ــد گفــت ب بای
 1.380 ســد،  مفیــد  تنظیمــی  حجــم 

اســت. بــراورد شــده  مترمکعــب 
ــه کل  ــاله ک ــن مس ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
آبــی کــه در ایــن ســد وجــود دارد، همیــن 
ــراز  ــت، اب ــب اس ــارد مترمکع 1.380 میلی
کــرد: ایــن در شــرایطی اســت کــه میــزان 
نــزوالت در حــد نرمــال باشــد، امــا اکنــون 
میــزان بارش هــا بســیار کمتــر از حــد 

ــال اســت. نرم
او دربــاره میــزان مصــارف مختلــف از 
یــک  میانگیــن  به طــور  گفــت:  ســد، 
ــک  ــت، ی ــن زیرکش ــار زمی ــون هکت میلی
هکتــار  هــزار   30 مترمکعــب،  میلیــارد 
آب  مکعــب  متــر  میلیــون   300 بــاغ،  
شــرب، 5.5 میلیــون نفــر حــدود 450 
ــی،  ــاالب گاو خون ــب، ت ــون مترمکع میلی
40 میلیــون مترمکعــب، صنایــع حــدود 
ــدود  ــر ح ــب و تبخی ــون مترمکع 70 میلی

دارد. نیــاز  مترمکعــب  میلیــون   20
ایــن کارشــناس حــوزه آب، بــا تاکیــد 
بــا  دررابطــه  کــه  مســاله  ایــن  بــر 
میلیــون   500 حــدود  زاینــده رود،  ســد 
شــده  داده  تخصیــص  آب  بیش تــر، 
ــه  ــی ک ــح کــرد: در موضوعات اســت، تصری
میــان یــزد و اصفهــان ایجــاد شــده، حــق 
بــا کشــاورزان اصفهانــی اســت و بایــد بــه 
ایــن موضــوع نیــز پاســخ داده شــود کــه 
ــاورزان را  ــن کش ــه ای ــق آب ــی ح ــه کس چ

فروختــه اســت؟

هو
آهویی که پس از تصادف خورده شدآ

رییــس محیــط زیســت مهریــز از تلــف شــدن یک 
راس آهــو بــه دلیــل برخــورد بــا خــودرو در حوالــی 

ــر داد. ــاد خب منطقــه حفاظت شــده مهدی اب
 محمدرضــا خدارحمــی، یکــی از عوامــل تلــف 
شــدن جمعیــت گونــه ی آهــو در ایــن منطقــه 
ــورد  ــاده ای و برخ ــوادث ج ــی از ح ــده را ناش ــت ش حفاظ
ــوران پاســگاه  ــزود: مام ــرد و اف ــر ک ــوری ذک ــا خودروهــای عب ب
منطقــه،  کنتــرل  و  گشــت  حیــن  مهدی آبــاد  محیط بانــی 
متوجــه ی الشــه ی تلــف شــده ی یــک آهــو در جــاده روســتایی 

ــدند. ــوه ش گردک
ــا یــک  ــر برخــورد ب ــور در اث ــه آهــوی مذک ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
دســتگاه خــودرو عبــوری تلــف شــده اســت، اظهــار کــرد: البتــه 
الشــه حیــوان تلــف شــده توســط گوشــتخواران منطقــه خــورده و 

فقــط بخشــی از الشــه باقــی مانــده اســت.
آهــوی ایرانــی گیاهخــوار و نشــخوار کننــده انــد، حــس بویایــی 
ــرده و  ــه صــورت اجتماعــی زندگــی ک ــد، ب ــوی دارن ــی ق و بینای
ــی  ــزرگ را م ــوارد ب ــای کوچــک و در برخــی م ــه ه تشــکیل گل
دهنــد. روزهــا و در برخــی مــوارد شــب هــا فعالیــت مــی کننــد. 

ــخصی  ــیر مش ــد و مس ــدن دارن ــی در دوی ــیار باالی ــرعت بس س
را بــرای فــرار در نظــر مــی گیرنــد. دارای مهاجــرت فصلــی 
زمســتانه بــه مناطــق گــرم تــر هســتند.آهوان ایرانــی از علوفــه و 
بوتــه هــا و در برخــی مــوارد از مــزارع کشــاورزی اســتفاده مــی 
کننــد. جفتگیــری  در پاییــز اســت و در ایــن زمــان آهــوی نــر 
ــت  ــا جف ــه آن ه ــا هم ــاده ب ــدادی م ــردن تع ــار ک ــد از اختی بع
ــاه اســت.  ــا 6 م ــارداری 5 ت ــدت ب ــول م ــد. ط ــی کن ــری م گی
2 تــا 3 بچــه بــه دنیــا مــی آورنــد. بچه هــا حــدود 3 کیلوگــرم 
هســتند و تــا 5 ماهگــی از شــیر مــادر تغذیــه می کننــد و بعــد 
از حــدود دو ســال بالــغ می شــوند. طــول عمــر آهــو هــا حــدود 
ــران  ــه در ای ــن گون ــی ای ــه خــواران طبیع 12 ســال اســت. طعم
شــامل گــرگ، پلنــگ، یــوز وکاراکال اســت.این آهوهــا در اکثــر 
دشــت هــای مســطح واقــع در زیســتگاه های اســتپی و نیمــه 
بیابــان ایــران قــادر بــه زندگــی اســت. در گذشــته در اکثــر مناطق 
دشــتی ایــران یافــت می شــد امــا امــروزه بــه دلیــل شــکار بــی 
ــه در بســیاری  ــن گون ــه و محــدود شــدن زیســتگاه هــا، ای روی
ــت  ــق تح ــا در مناط ــده و تنه ــود ش ــران ناب ــای ای ــت ه از دش

ــد. حفاظــت وجــود دارن

صــدور پروانه هــای شــکار پرنــده در اســتان تهــران در حالــی 
ــاره تعــداد  ــوز آمــار دقیقــی درب ــان دی ادامــه دارد کــه هن ــا پای ت
ــر  ــا منتش ــن پروانه ه ــر ای ــارت ب ــوه نظ ــادر و نح ــای ص مجوزه

ــت. ــده اس نش
براســاس اعــالم ســازمان حفاظــت محیــط زیســت صــدور 
پروانه هــای شــکار پرنــده در اســتان تهــران از 15 آبــان  مــاه 
ــدگان  ــرای پرن ــا 15 دی مــاه ب ــرار اســت کــه ت شــروع شــده و ق
ــه  ــزی ادام ــدگان آب ــرای پرن ــاه ب ــان دی م ــا پای ــک زی و ت خش

ــد. یاب
کیومــرث کالنتــری - مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
ــا در اســتان  ــوز شــکار پرنده ه ــی صــدور مج ــاره چرای ــران درب ته
ــت  ــده محدودی ــادر ش ــای ص ــود: مجوزه ــرده ب ــار ک ــران اظه ته
زمانــی، مکانــی و گونــه ای دارد همچنیــن بیشــترین زمــان مجــوز 
ــای  ــرای روزه ــط ب ــاه و فق ــران دو م ــتان ته ــده در اس شــکار پرن

ــه اســت. پنجشــنبه و جمع
ــود.  ــا ش ــد ارض ــکارچی بای ــزه ش ــود: غری ــه ب ــن گفت او همچنی
شــکارچی طبیعــت دوســت قانونــی، قانون هــا را رعایــت می کنــد.
ــات  وحــش  ــور حی ــر ام ــارت ب ــس اداره نظ ــی - ریی ــد کرم محم
ــی از  ــار دقیق ــود:  آم ــه ب ــاره گفت ــز دراین ب ــران- نی ــتان ته اس
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــترس نیس ــران در دس ــتان ته ــدگان اس پرن
ظرفیــت ایــن محــدوده تمــام افــرادی کــه مجــوز گرفته انــد موفــق 

ــوند. ــکار نمی ش ــه ش ب
ــف  ــه 90 متوق ــل ده ــه از اوای ــده ک صــدور پروانه هــای شــکار پرن

شــده  بــود، در حالــی بــه صــورت چــراغ خامــوش و بــدون انتشــار 
ــی از  ــش جمع ــا واکن ــدا ب ــان ابت ــه از هم ــد ک ــاز ش ــه آغ اطالعی

اســاتید و کارشناســان محیــط زیســت مواجــه شــد.
در دنیــا ســازمان های متولــی محیــط زیســت زمانــی اقــدام 
ــه ســال ها  ــد ک ــدم صــدور مجــوز شــکار می کنن ــا ع ــه صــدور ی ب
ــه و بررســی  ــاص مطالع ــه ای خ ــاص و در منطق ــه ای خ روی گون
ــده  ــرای پنــج ســال مجــوز شــکار پرن ــد ولــی در کشــور مــا ب کنن
ــه اصــال مشــخص نیســت  ــد ک ــادر نمی کنن ــران ص ــتان ته در اس
چــرا و ایــن کار دلیــل علمــی نــدارد ولــی بعــد از پنــج ســال اعــالم 
ــا  ــد و م ــکار کنن ــد ش ــکارچیان می خواهن ــون ش ــه چ ــد ک می کنن
بایــد عطــش آن هــا را کــم کنیــم، مجــوز شــکار می دهیــم. این هــا 
صحبت هــا علیرضــا هاشــمی - کارشــناس حــوزه حیات وحــش و 

تنــوع زیســتی - اســت.
او همچنیــن اظهــار کــرده بــود: ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
پــس از 10 ســال تــالش مردمــی هنــوز نتوانســته جلــوی شــکار 
500 تــا یــک میلیــون پرنــده در محــدوده »فریدون کنــار« را بگیــرد 
ــد 2000  ــور می توان ــه ط ــون چ ــد. اکن ــرل کن ــه را کنت و آن منطق
پروانــه شــکار را کنتــرل کنــد و اصــال بــر اســاس چــه بــرآوردی بــه 
ایــن نتیجــه رســیده اند کــه بایــد ایــن تعــداد پروانــه شــکار صــادر 

کننــد و آیــا ایــن تعــداد پرنــده در اســتان تهــران وجــود دارد؟
اســماعیل کهــرم - از اســاتید پیشکســوت حــوزه محیــط زیســت 
- نیــز بــا اشــاره بــه ایــن کــه صــدور مجــوز شــکار پرنــده بــر خالف 
نظــر کارشناســی ســازمان دامپزشــکی بــوده اســت، تصریــح کــرده 

ــود: ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، برخــالف نظــر ســازمان  ب
ــده صــادر کــرده  اســت چــون ایــن  دامپزشــکی، جــواز شــکار پرن
ــوق  ــزای ف ــل »آنفلوآن ــه دلی ــه ب ــود ک ــرده ب ــالم ک دامپزشــکی اع
ــکار  ــوز ش ــال مج ــفند امس ــر اس ــا آخ ــد ت ــدگان« نبای ــاد پرن ح

پرنــده صــادر شــود.
آنطــور کــه ایســنا می نویســد امــا حــاال پــس از گذشــت حــدود 
ــران،  ــده در اســتان ته ــای شــکار پرن ــاه از صــدور مجوزه ــک م ی
ــان و  ــی کارشناس ــای برخ ــادات و نگرانی ه ــام انتق ــود تم ــا وج ب

رســانه ها انتظــار مــی رود ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
نســبت بــه آمــار مجوزهــای صــادر شــده و درآمدهــای آن 
ــاره  ــه درب ــواالت مطروح ــات و س ــه ابهام ــد و ب ــازی کن شفاف س
ــکارچیان  ــکار ش ــای ش ــا و محدوده ه ــر مجوزه ــارت ب ــوه نظ نح
پاســخ گویــد. هرچنــد پیگیــری  خبرنــگار ایســنا از مســووالن اداره 
مربــوط تــا لحظــه ارســال خبــر بــی پاســخ مانــد امــا خبرگــزاری 
دانشــجویان ایــران آمــاده اســت کــه پاســخ احتمالــی مســئوالن 

ــد. ــات منتشــر کن ــواالت و ابهام ــن س ــاره ای ــط را درب ذیرب

ــز و  ــن تبری ــان 29 بهم ــی در خیاب ــان باغ ــع درخت ــوع قط موض
همچنیــن قطــع درختانــی در کــوی فرشــته در صحــن علنــی شــورا 
ــد  ــد بودن ــرار گرفــت و تعــدادی از اعضــاء معتق ــورد بررســی ق م

ــه خشــک شــدند. ــان عامدان ــه درخت ک
ــورای  ــی ش ــن علن ــز در صح ــهردار تبری ــهین باهر - ش ــرج ش  ای
ــان  ــه درخت ــادر هم ــهرداری م ــه ش ــان اینک ــا بی ــز ب ــهر تبری ش
ــرای  ــغ کالن ب ــال مبال ــر نه ــد و کاشــت ه ــه شــمار می آی شــهر ب
شــهرداری هزینــه در پــی دارد، بــه همیــن دلیــل خــود را ملــزم و 

پرسش های بی پاسخ درباره صدور مجوز 
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ــیما،  ــازمان س ــل س مدیرعام
ســبز  فضــای  و  منظــر 
گفــت:  تبریــز  شــهرداری 
بــاغ  در  درخــت  اصلــه   191
منطقــه29 بهمــن آفــت زده و یــا خشــک شــده بودنــد.
ــی شــورای  ــر روز یکشــنبه در نشســت علن ــی مدب عل
شــهر تبریــز بــا اشــاره بــه دالیــل قطــع درختــان باغــی 
ــاغ از ســه  ــن ب ــت: ای ــز گف ــه29 بهمــن تبری در منطق
ــود و  ســال پیــش توســط مالــک خریــداری شــده ب
ــد  ــخص ش ــه مش ــم ک ــام دادی ــی انج ــی های بررس
ــود و  ــده ب ــک ش ــاغ خش ــن ب ــان ای ــی از درخت برخ
برخــی دیگــر نیــز آفــت داشــتند. از 191 اصلــه درخــت 
53 اصلــه قطــع شــد کــه اگــر چنیــن نمــی شــد آفات 
آنهــا در مــاه هــای آینــده بــه دیگــر درختــان منتقــل 

مــی شــد.
وی بیــان کــرد: ایــن اقــدام بــا نظــارت و مجــوز 
کمیســیون حفــظ گســترش و توســعه فضــای ســبز 

ــت. ــده اس ــام ش انج

 پیــش از ایــن نیــز عکســی در فضــای خبــر از قطــع 
ــا  ــی داد، ام ــره داغ« م ــه »ق ــان در منطق ــیع درخت وس
همیــن یــک عکــس نبــود و ماجــرای قطــع درختــان 
ــج رســانه ها  ــه تدری ــم نشــد و ب ــا خت ــن ج ــه همی ب
ــان ارســباران  ــد و ماجــرای قطــع درخت ــای کار آمدن پ

ــد.    ــانه ها ش ــوژه داغ رس ــه س ــل ب تبدی
ــع  ــرکل مناب ــری، مدی ــکوت خب ــد روز س ــس از چن پ
طبیعــی و آبخیــزداری آذربایجــان شــرقی در گفت وگــو 
بــا ایســنا مدعــی شــد کــه درختــان منطقــه »قــره داغ« 
بــا مجــوز جهــاد کشــاورزی قطــع شــده اند و ایــن اقدام 
ــع طبیعــی اســتان و پــس از  ــا اطــالع اداره کل مناب ب
بازدیــد فرمانــده یــگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
ــه  ــت و تهی ــط زیس ــان محی ــتان، کارشناس و شهرس
صــورت جلســه و ثبــت مســتندات توســط همــکاران 
منابــع طبیعــی انجام شــده اســت تــا اطمینــان حاصل 
شــود کــه هیــچ درخت جنگلــی در بیــن درختــان قطع 

شــده وجــود نداشــته اســت.   

و  بهداشــت  اداره  رئیــس 
بیماری هــای  مدیریــت 
طیــور دامپزشــکی خراســان 
ــی در خصــوص خطــر  جنوب
ــه  ــدگان ب ــزای فــوق حــاد پرن ــروس آنفلوان ورود وی

اســتان هشــدار داد.
قاســم عجــم اظهارکــرد: ســرد شــدن هــوا و افزایش 
شــانس انتقــال ویــروس، افزایــش تعــداد پرنــدگان 
افزایــش  و  تاالب هــا  و  زیســتگاه ها  در  مهاجــر 
جوجــه ریزی هــای غیــر مجــاز و حمــل و نقــل 
غیــر قانونــی طیــور از خــارج اســتان علــت هشــدار 
در خصــوص خطــر ویــروس آنفلوانــزای فــوق حــاد 

ــدگان اســت. پرن
ــه اینکــه امســال در کل کشــور  وی ضمــن اشــاره ب
ــا تأخیــر  ــدگان مهاجــر در زیســتگاه ها ب حضــور پرن
ــود، افــزود: در هفته هــای گذشــته حضــور  همــراه ب
ایــن پرنــدگان پررنگ تــر شــده و احتمــال ورود   
ویروس هــای  آنفلوانــزای فــوق حــاد دیگــر غیــر از 

ــز وجــود دارد. تحــت تیــپ H5N8 نی
ــاری  ــای بیم ــداد کانون ه او کاهــش محســوس تع
در کشــور را امیدوارکننــده دانســت و ادامــه داد: 
مرغداری هــای اســتان چــون تــا ایــن لحظــه پــاک 
بوده انــد، بــه ویــروس حســاس هســتند و بــه 
ــد  ــنگینی خواهن ــات س ــروس تلف ــض ورود وی مح

داد.
جوجــه  افزایــش  علــت  خصــوص  در  عجــم 
ــر  ــن ام ــت ای ــت: عل ــاز گف ــر مج ــای غی ریزی ه
افزایــش تقاضــای بــازار و بخصــوص افزایــش 
قیمــت مــرغ و تخــم مــرغ اســت کــه باعــث شــده 
افــراد بــا ســرمایه انــدک و عــدم اطالعــات کافــی در 
زمینــه پــرورش طیــور نســبت بــه احــداث واحدهای 
پــرورش کوچــک و غیرمجــاز اقــدام کننــد و جوجــه 
مــورد نیــاز خــود را بطــور غیــر قانونــی از اســتان های 
درگیــر بیمــاری تأمیــن کننــد کــه ایــن واحدهــا در 
ــات  ــار و تلف ــک انتش ــاری، ریس ــیوع بیم ــان ش زم

ــد. ــش می دهن ــدت افزای ــه ش ــاری را ب بیم

مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ، مراتع و آبخیزداری کشور اعتبارات اختصاص 
داده شده به آبخیزداری و آبخوان داری در کشور از محل صندوق توسعه ملی را 700 میلیارد تومان 
عنوان کرد و گفت: این اعتبارات حدود 341 شهرستان در کشور را پوشش داده و در 649 حوزه آبخیز 
در حال انجام اقدامات آبخیزداری و آبخوان داری است. 

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

زاینده رود 
را نجات دهید

صل
فصل ها در یزد جابه جا شده اندف

رییــس گــروه مطالعــات آب هــای ســطحی شــرکت 
ــرات اقلیمــی  ــرد: تغیی ــزد اعــالم ک ــه ای ی آب منطق
ــش و  ــد کاه ــتان را 15 درص ــای اس ــزان بارش ه می
درجــه حــرارت ایــن اســتان را یــک درجــه افزایــش 

ــت. داده اس
محمدرضــا عــارف بــا اشــاره بــه ایــن کــه میــزان بارش هــای  

ــاله، 15 درصــد  ــه دوره 20 س ــالجاری نســبت ب ــزد در س ــتان ی اس
کاهــش یافتــه اســت، تصریــح کــرد: میانگیــن بارندگی اســتان یزد 
بــه دلیــل تغییــر اقلیــم، از 110 میلــی متــر در ســال بــه 93 میلــی 
متــر کاهــش و درجــه حــرارت اســتان نیــز یــک درجــه افزایــش 
یافتــه اســت . وی افــزود: در پایــان آبــان مــاه ســال جــاری، میــزان 
بارندگــی در اســتان 11.2 میلــی متــر بــوده اســت کــه نســبت بــه 
میانگیــن متوســط 89 درصــد افزایــش نشــان داده اســت. 
امــا میــزان بــارش در آذر مــاه 15.85میلــی متــر بــود کــه نســبت 
بــه رقــم 24.8 میانگیــن دوره آمــاری، کاهــش 36 درصــدی دارد.

ایــن مســئول، کاهــش بارندگــی و توزیع زمانی نامناســب بــارش در 
10 ســال اخیــر را از نتایــج خشکســالی های پیاپــی و شــدید اســتان 
یــزد دانســت و خاطرنشــان کــرد: در گذشــته 50 درصــد بارش هــا در 

فصــل زمســتان، 24 درصــد در فصــل پاییــز، 25 درصــد در فصــل 
بهــار و یــک درصــد در تابســتان بــوده اســت کــه اخیــرا بــه دلیــل 

تغییــرات اقلیمــی، توزیــع زمانــی نیــز تغییــر یافته اســت.
ــه دلیــل  ــا بیــان ایــن کــه بارش هــا در فصــل زمســتان ب عــارف ب
درجــه حــرارت کــم بیشــتر بــه شــکل بــرف اســت، اظهــار کــرد: ایــن 
ــا  ــود و ب ــم ذوب می ش ــار کم ک ــتان و به ــان زمس ــا در پای برف ه
کمــک بارش هــای بهــاره بــه صــورت روان آب در رودخانه هــا جــاری 
ــاد و  ــد منشــاد، فخرآب ــه در برخــی از رودخانه هــا مانن می شــود  ک
ــز روان  ــا شــش ماه نی ــود ت ــه خشکســالی نب ــی ک ــاال در زمان ده ب
آب داشــتند امــا در حــال حاضــر بــا ایــن کــه میــزان بارش هــا 15 
درصــد کاهــش داشــته اســت امــا کاهــش روان آب هــا بیــش از 30 

درصــد بــوده اســت.
وی ادامــه داد: در ســال 97 -96  میــزان بارندگــی در زمســتان 
35 درصــد، در پاییــز ســه درصــد و در بهــار 62 درصــد بــود کــه ایــن 
تغییــر توزیــع زمانــی، نشــان از تغییــر وضعیــت اقلیمــی اســت و 
بارش هــا در فصل هــای دیگــر نمی توانــد تاثیــر چندانــی بــر منابــع 

آبــی اســتان داشــته باشــد .

س
انو

اقی

ــطح  ــد س ــدود 72 درص ــا ح ــوس ه ــا و اقیان دریاه
زمیــن را پوشــانده انــد و بشــر 17 تــا50 درصــد 
پروتئیــن مــورد نیــاز خــود را از ایــن پهنــه هــا آبــی 
تامیــن مــی کنــد امــا ایــن منابــع ارزشــمند آبــی هــم 
ــد زیــاده خواهــی انســان در  ماننــد ســایر منابــع از گزن

ــده اســت. ــان نمان ام
بهــروز ابطحــی رییــس پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی و 
ــوه پســماندهای پالســتیکی در  ــه انب ــا اشــاره ب ــوم جــوی ب عل
ــه افزایــش حجــم  ــا توجــه ب ــت: ب ــا گف ــوس ه ــا و اقیان دریاه
پالســتیک در دریاهــا و اقیانــوس هــا، ایــن حجــم از پالســتیک 
ــه ایــن معنــا کــه  در دنیــا بــه کــوه یــخ تشــبیه شــده اســت؛ ب
بخــش کوچکــی از آن در معــرض دیــد اســت امــا بخــش 
زیــادی از آن و یــا تبعــات آن را نمــی بینــم کــه همــان تجزیــه 

ــا اســت.  شــیمیایی پالســتیک ه
وی افــزود: بــرآورد شــده اســت کــه اگــر آلــوده کــردن دریاهــا و 
اقیانــوس هــا بــا همیــن رونــد ادامــه یابــد، بعــد از ٣٠ ســال وزن 
ــد  ــان خواه ــا بیشــتر از وزن ماهی ــود در دریاه پالســتیک موج
شــد یعنــی اگــر تــور در دریــا بیندازیــم بیشــتر از آن کــه ماهــی 
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می آید،گفتــه اســت: فیلتــر دوده یــک تکنولــوژی 
ــه در  ــت ک ــور نیس ــن ط ــت و ای ــده اس ــناخته ش ش
ــه  ــه مرحل ــه ب ــد بلک ــش باش ــت و آزمای ــه تس مرحل
بلــوغ رســیده اســت، بــه طــوری کــه امــروز در برخــی 
کشــورها روی ماشــین های راهســازی نیــز نصــب 

می شــود.
آنطــور کــه ایســنا می نویســد رشــیدی بــا انتقــاد 
ایــن موضــوع کــه در حــال حاضــر خروجــی  از 
ــه پاالیشــی وارد  ــچ گون ــدون هی ــزل ب خودروهــای دی
حلــق و ریــه مــردم می شــود، در مــورد کارکــرد فیلتــر 
ــر،  ــرده: فیلت ــح ک ــا تصری ــش آالینده ه دوده در کاه

ذرات آالینــده را کــه عمدتــا دوده ناشــی از موتورهــای 
ــد و در کاهــش جــرم  دیزلــی هســتند، جــذب می کن
و تعــداد ذرات اثرگــذار اســت همچنیــن ایــن قطعــه 
هیدروکربن هــای نســوخته را جــذب مــی کنــد و حتــی 
ــی  ــل توجه ــد قاب ــا ح ــیدکربن ت ــذب مونواکس در ج

ــذار اســت. اثرگ

محیط زیست موارد خالف را به قوه 
قضاییه ارجاع می دهد 

ــه منظــور  ــال تصمیــم شــورای شــهر تهــران ب ــه دنب ب
ــرای اتوبوس هــا  ــر دوده ب ــد فیلت حــذف بودجــه خری
ــازمان  ــاون س ــل، مع ــل و نق ــعه حم ــه توس از الیح

محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه شــورای شــهر تهــران 
بایــد اثــرات هــر تصمیمــی را روی کاهــش یــا افزایش 
ــرای  ــر در اج ــه: اگ ــرد، گفت ــر بگی ــوا در نظ ــی ه آلودگ
ــون عمــل شــود،  ــات، خــالف قان سیاســت ها و مصوب
ــوای  ــون ه ــر اســاس قان ــط زیســت ب ســازمان محی
پــاک الــزام دارد کــه مــوارد را بــه قــوه قضاییــه ارجــاع 

دهــد.

خودروهای دیزلی عامل مهمی در 
آالیندگی هستند

از مجمــوع ذرات معلــق تولیــدی در شــهری مثــل 
ــد  ــار درص ــا، چه ــهم کامیون ه ــد س ــران، 23 درص ته

ــای  ــا، 12 درصــد ســهم اتوبوس ه ســهم مینی بوس ه
ــا  شــرکت واحــد و 18 درصــد ســهم ســایر اتوبوس ه
ــن  ــودن ای ــی ب ــه دیزل ــه ب ــا توج ــن ب ــت، بنابرای اس
کــه  کــرد  نتیجه گیــری  می تــوان  ناوگان هــا 
»خودروهــای دیزلــی« عامــل مهمــی در آالیندگــی 

ــتند. ــران هس ــهر ته ش
بــه همیــن علــت از ابتــدای دهــه 90 مطالعــات مربــوط 
ــال 93  ــت در س ــد و در نهای ــاز ش ــوزه آغ ــن ح ــه ای ب
ضــرورت نصــب فیلتــر دوده روی خودروهــای دیزلــی 
ــق  ــش ذرات معل ــرای کاه ــکار ب ــا راه ــوان تنه ــه عن ب
ــید و  ــت رس ــب دول ــه تصوی ــا ب ــی از دیزلی ه خروج
ــر  ــدون فیلت ــای ب ــماره گذاری دیزلی ه ــس ش از آن پ

ــوع اعــالم شــد. دوده ممن
امــا همــه مشــکل بــا ایــن مصوبــه حــل نمی شــد چون 
جــدا از خودروهــای دیزلــی نــو، بایــد فکــری هــم بــه 
حــال خودروهــای دیزلــی کارکــرده و فرســوده در حــال 
ــه  ــود بودج ــل نب ــه دلی ــه ب ــا ک ــد. از آنج ــردد می ش ت
ــود  ــاوگان وج ــن ن ــه ای ــازی هم ــکان نوس ــی، ام کاف
ــوت  ــات و پایل ــاس مطالع ــر اس ــن ب ــت بنابرای نداش
انجــام شــده روی 50 اتوبــوس قدیمــی تصویــب شــد 
کــه بــه منظــور کنتــرل انتشــار ذرات معلــق، روی 
اتوبوس هــای کارکــرده نیــز فیلتــر جــاذب دوده نصــب 

شــود.
ــن  ــاید ای ــد ش ــن می نویس ــاد آنالی ــه اعتم ــور ک آنط
ــه روی  ــن هم ــرا ای ــه چ ــرد ک ــکل بگی ــش ش پرس
موضــوع خودروهــای دیزلــی  و ضــرورت نصــب فیلتــر 
دوده بــر آنهــا تاکیــد می شــود؟ بــه ایــن دلیــل 
کــه ذرات معلــق بــا قطــر کمتــر از 2.5 میکــرون، 
مهم تریــن آالینــده هــوا بــه شــمار مــی رود کــه شــامل 
عناصــر و ترکیبــات مختلفــی اســت امــا در ایــن میــان 
ــاک  ــیار خطرن ــزای بس ــی از اج ــیاه« یک ــن س »کرب
ــروز  ــال ب ــه احتم ــت ک ــق اس ــن ذرات معل ــز ای و ری
ــی  ســرطان را افزایــش می دهــد کــه موتورهــای دیزل
ــد  ــیاری در تولی ــش بس ــیلی نق ــوخت های فس و س

ــد. ــیاه دارن ــن س کرب
حــال در چنیــن شــرایطی کــه هــوای تهــران به واســطه 
سیاســت های محیــط زیســتی دولــت یازدهــم و 
ــه  ــبت ب ــوی،  نس ــت ج ــی وضعی ــم و همراه دوازده
ســال های نــه چنــدان دور، بهبــود یافتــه اســت، 
نماینــدگان منتخــب ایــن شــهر روز گذشــته در جلســه 
علنــی شــورا تصمیــم گرفتنــد کــه ســهم بودجــه ای را 
ــه شــده  ــر گرفت ــر دوده در نظ ــد فیلت ــرای خری ــه ب ک

ــد. ــود، حــذف کنن ب

سارا اردو فعال محیط 
زیست به پیام ما 

می گوید: » آلودگی 
هوا در تهران در حال 

افزایش است و اثرات 
منفی آن کل شهرهای 

کشور را تحت تاثیر قرار 
می دهد. 

 فیلتر کاتالیسـت تمام 
مواد سمی را تبدیل 
به مواد غیر آالینده 

می کند پس این یک 
قطعه الزم و ضروری 

برای محیط زیست 
است و حذف این 

بودجه به ضرر مردم 
است. «

دود بی پولی در چشم محیط زیست
فعال محیط زیست: حذف بودجه فیلتر دوده اتوبوس ها، کاری ضد مردمی و ضد محیط زیستی است

ــز و  ــن تبری ــان 29 بهم ــی در خیاب ــان باغ ــع درخت ــوع قط موض
همچنیــن قطــع درختانــی در کــوی فرشــته در صحــن علنــی شــورا 
ــد  ــد بودن ــرار گرفــت و تعــدادی از اعضــاء معتق ــورد بررســی ق م

ــه خشــک شــدند. ــان عامدان ــه درخت ک
ــورای  ــی ش ــن علن ــز در صح ــهردار تبری ــهین باهر - ش ــرج ش  ای
ــان  ــه درخت ــادر هم ــهرداری م ــه ش ــان اینک ــا بی ــز ب ــهر تبری ش
ــرای  ــغ کالن ب ــال مبال ــر نه ــد و کاشــت ه ــه شــمار می آی شــهر ب
شــهرداری هزینــه در پــی دارد، بــه همیــن دلیــل خــود را ملــزم و 

ــم.    ــان می دانی ــظ درخت ــه حف ــف ب موظ
وی ادامــه داد: طــی یــک ســال گذشــته در ردیف هــای درآمــدی 
شــهرداری بــه هیــچ عنــوان بــه تغییــر کاربــری -کــه الزمــه آن از 
ــردن باغــات اســت- توجــه نشــده و محوریــت برنامه هــا  بیــن ب
توســعه فضــای ســبز اســت کــه در همیــن راســتا طــی یــک ســال 
ــم.  ــاح کرده ای ــز افتت ــک در تبری ــزرگ و کوچ ــارک ب ــر 20 پ اخی
اگــر درختــی پوســیده باشــد، شناســایی و بــرای رفــع خطــر قطــع 
ــان  ــاد و طوف ــگام ب ــتگی در هن ــر شکس ــه خاط ــا ب ــود ت می ش

ــان را  ــکان درخت ــد ام ــاز در ح ــاز نشــود و در صــورت نی حادثه س
ــم. ــا می کنی ــردن، جابه ج ــع ک ــای قط ــه ج ب

ــازی  ــیطنت و فضاس ــال ش ــه دنب ــرادی ب ــرد: اف ــح ک وی تصری
را  آن هــا  پاســخ  مــن  هســتند کــه  درختــان  قطــع  دربــاره 

   . هــم نمی د
»محمــد اشــرف نیا« - عضــو شــورای شــهر در خصــوص موضــوع 
قطــع درختــان در تبریــز گفــت: بحــث بــر ســر  باغــات تــا 
ــروت شــمرده شــود،  ــوان ســرمایه و ث ــه عن ــن ب ــه زمی ــی ک زمان
ــه  ــن و امــالک ب ــه زمی ــد ب ــود. بای ــه همیــن صــورت خواهــد ب ب
ــل  ــرمایه! راه ح ــود س ــه خ ــرد، ن ــگاه ک ــرمایه ن ــزارِ س ــم اب چش
ــر  ــد، در غی ــک کن ــا را تمل ــن باغ ه ــه شــهرداری ای ــن اســت ک ای
ایــن صــورت هیچکــدام از ایــن جلســات و توضیحــات فایــده ای 

ــد داشــت. نخواه
»ســونیا اندیــش« - نایــب رئیــس شــورای شــهر در ایــن جلســه 
گفــت: اگــر شــهرداری امــکان ورود بــه موضــوع باغــات خصوصــی 
ــان  ــکاندن درخت ــد و خش ــروز تهدی ــش از ب ــا پی ــرا ت را دارد، چ
ــر،  ــه ها و تصاوی ــاس نقش ــر اس ــد؟! ب ــوع ورود نمی کن ــه موض ب
درختــان در بــاغ 29 بهمــن، بــه صــورت عامدانــه خشــکانده 
ــات،  ــه دلیــل وجــود قن ــی کــه در ایــن منطقــه ب شــده اند در حال

ــدارد. ــن آب وجــود ن مشــکل تامی
ــت زده  ــکیده آف ــان خش ــه درخت ــده ک ــا ش ــه داد: ادع وی ادام
ــت  ــود آف ــع وج ــد منب ــور می توان ــکیده چط ــت خش ــد، درخ بودن
باشــد؟ اگــر امــروز پاســخ کافــی بــه ایــن ســوال دریافــت نکنیــم، 

ــد شــد. ــرار خواه ــق بیشــتری تک ــردا در مناط ــن موضــوع ف ای
»ســعید نیکــو خصلــت« – یکــی از اعضــای شــورای شــهر تبریــز 
ــه لحــاظ  ــز ب ــت: تبری ــز، گف ــان در تبری در خصــوص قطــع درخت

تراکــم، پرمالت تریــن شــهر کشــور بــه شــمار می آیــد و فضاهــای 
ــت  ــن اس ــه روش ــاد قضی ــه ابع ــد. هم ــاق رفته ان ــه مح ــبز ب س
ــن  ــش از ای ــه را بی ــح قضی ــه قب ــم ک ــد نداری ــا قص ــی م منته
بیــرون بکشــیم. همــه امکانــات الزم بــرای حفــط بــاغ 29 بهمــن 
ــکاندن و  ــه خش ــت ک ــخص اس ــذا مش ــت، ل ــته اس ــود داش وج

ــد. ــه باش ــر عامدان ــت غی ــجار نمی توانس ــع اش قط
ــر  ــد ب ــا تأکی ــز ب ــر شــورای شــهر تبری ــی زاده، دبی ــرج محمدقل ف
اینکــه شــهرداری موظــف بــه حفــظ فضاهــای ســبز اســت، گفــت: 
ــت  ــه ثاب ــی ک ــی وجــود دارد. در صورت ــای قانون ــاره مبن ــن ب در ای
ــن  ــده اند، ای ــه خشــکانده  ش ــه صــورت عامدان ــان ب ــود درخت ش
بــاغ بایــد طبــق قانــون بــه نفــع شــهرداری مصــادره شــود. اگــر 
مالکیــن ایــن تهدیــد را متوجــه باشــند، بــه خــود اجــازه نمی دهنــد 
ــازی  ــه در فضــای مج ــی ک ــد. فیلم های ــا بپردازن ــاراج باغ ه ــه ت ب
ــع  ــه اســم هــرس درختــان قل وجــود دارد نشــان می دهــد کــه ب
و قمــع شــده اند، آن هــم در حضــور مدیــران شــهرداری. اگــر در 
ــی  ــر کس ــد، دیگ ــورد می ش ــران برخ ــا مقص ــی ب ــای قبل نوبت ه

جــرأت تخطــی از قانــون را بــه خــود نمــی داد.
ــه  ــش ب ــز در واکن ــس شــورای شــهر نی ــژاد،  رئی شــکور اکبرن
قطــع درختــان کــوی فرشــته، بیــان کــرد: اگــر شــهرداری 
ــن  ــرا ای ــجار دارد، چ ــی اش ــا جابجای ــع ی ــرای قط ــوزی ب مج
ــا  ــه صــورت شــبانه از ســوی شــهرداری اجــرا می شــود ت کار ب
ــد!  ــادر کن ــهروندان متب ــن ش ــه ذه ــف را ب ــائبه های مختل ش
شــهرداری پــس از کســب مجــوز بایــد بــه صــورت کامــال 
ــرای  ــا راه را ب ــد ت ــدام کن ــی اق ــالم قبل ــا اع ــی ب شــفاف و حت

شــیطنت های بعــدی ببنــدد.

قطع سریالی درختان در آذربایجان شرقی

رئیــس اداره محیــط زیســت طبیعــی اداره کل حفاظــت محیط زیســت 
ــرغ در  ــش م ــای می ــده زیب ــال پرن ــود 19 ب ــی از وج ــان غرب آذربایج

زیســتگاههای پاییــزه و زمســتانه شهرســتان بــوکان خبــر داد.
محمــد احمــدی افــزود: ایــن گونــه پرنــدگان عــادت بــه تشــکیل گلــه 
ــدات و  ــل تهدی ــی پاییــز داشــته و بدیــن وســیله در مقاب ــازه زمان در ب

ــات بیشــتری برخــوردار می شــوند. ــزان ثب تعارضــات محیطــی از می
ــرغ  ــش م ــور می ــد حض ــال داده می ش ــون احتم ــه داد: تاکن وی ادام
عمدتــا در نیمــه جنوبــی اســتان و محــدود بــه شهرســتان هــای بــوکان 
و مهابــاد اســت لکــن برابــر بررســی هــای کارشناســی صــورت گرفتــه و 
پایــش زیســتگاه های اســتان، تعــداد یــک بــال از ایــن پرنــده نیــز در 
زیســتگاه هــای شهرســتان ماکو مشــاهده شــده کــه حاکــی از افزایش 
میــزان پراکنــش زیســتگاه های ایــن گونــه در اســتان را دارد. آذربایجــان 
غربــی از جملــه مناطــق بســیار مســتعد و مهــم برای زیســت ایــن گونه 

پرنــده محســوب مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه خصوصیــات مــرغ میــش اظهــار کــرد:  میش مــرغ ) 
Otis tarda ( پرنــده ای بــا ســطح حفاظتــی آســیب پذیــر و دارای جثه 
بــزرگ و ظاهــری زیباســت کــه بــه ســختی پــرواز می کنــد؛ پاهــا بــدون 
انگشــت شســت و کلیــه انگشــتان بــه طــرف جلــو متمایــل هســتند. 
ــده زیســتگاه خــود را در مناطــق وســیع و خشــک انتخــاب  ایــن پرن
ــی  ــت طلب ــی جف ــرکات نمایش ــی ح ــت یاب ــل جف ــد و در فص می کن

خاصــی دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن پرنــده اجتماعــی بــوده مخصوصــًا در فصــول 
ســرد ســال تشــکیل کلونــی داده و در زیســتگاه های پاییــزه و زمســتانه 
ــدام  ــک اق ــل ی ــن عم ــرد: ای ــح ک ــوند تصری ــی ش ــع م ــم جم دور ه
حفاظتــی گونــه در شــرایط ســخت زیســتگاهی بــرای حفاظــت بیشــتر 
ــی  ــی الخصــوص در مواقع ــه اســت عل ــه گون ــن تغذی ــه و همچنی گل
کــه گونــه از مهاجــرت بــه ســایر مناطــق خــوداری کنند.پیــش از ایــن 
ــه  ــه رو ب ــاره ب ــن اش ــرالن ضم ــی ط ــن پرنده شناس ــل انجم مدیرعام
ــرواز  ــه پ ــادر ب ــده ق ــودن میــش مــرغ )ســنگین ترین پرن ــراض ب انق
کشــور( گفتــه، کشــورهای اروپایــی توانســته اند بــا روش هایــی مثــل 

تکثیــر در اســارت ایــن گونــه را حفــظ کننــد. 

زندگی سنگین ترین پرنده ایران 
بسته به یک تار مو

خبر
19 قطعه ميش مرغ در 

زیستگاه بوکان شمارش شد
ــت:  ــوکان گف ــت ب ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ریی
پاییــز امســال 19 قطعــه پرنــده میــش مــرغ در 
زیســتگاه های پاییــزه و زمســتانه ایــن شهرســتان 
مشــاهده و شــمارش شــد. رحیــم عبدالکریمــی افــزود: پایــش هــای مــداوم توســط 
یــگان حفاظــت محیــط زیســت و کارشناســان ایــن اداره در زیســتگاه هــای ایــن پرنده 
در حــال انجــام اســت.  80 درصــد زیســتگاه هــای میــش مــرغ در ایــران در طــی دهــه 
هــای گذشــته بــه دلیــل تعــارض هــای کشــاورزی و تهدیدهــای بالقــوه دیگر از دســت 
داده و همیــن مســاله باعــث محــدود شــدن پراکنــش زیســتگاهی و در نهایت کاهش 

شــدید جمعیتــی آن طــی ســال هــای اخیــر شــده اســت.

صرفه جویی در دانشگاه ها 
با مدیریت سبز کليد خورد

 محمـد تقـی نظرپور معـاون اداری مالـی وزارت علوم در 
نخسـتین نشسـت شـورای مدیریت سـبز، خاطرنشـان 
کـرد: بـا اقدامـات دانشـگاه هـا در حـوزه مدیریـت سـبز 
و پایـش اطالعـات حاصـل از آن، کاهـش قابـل توجـه 
در مصـرف حامـل هـای انـرژی و آب حاصـل شـده اسـت کـه بـه تدریـج ایـن صرفـه 
جویـی بـا توسـعه طرح هـا و پروژه هـای مدیریت سـبز بیـش از پیش حاصـل خواهد 
شـد.وی افـزود: در راسـتای ابالغیـه رئیس مرکز هیـات های امنـای وزارت عتف مبنی 
بر تخصیص یک درصد اعتبار سـالیانه دانشـگاه ها در حوزه مدیریت سـبز، پروژه های 
متفاوتی در حوزه شـاخص های 9 گانه مدیریت سـبز در دانشـگاه ها شـروع شـده که در 

مرحلـه تکمیـل و بهره بـرداری قـرار دارند.

احتمال انقراض ده ها گونه 
گياهی در استراليا

راسـاس مطالعـات اخیـر در اسـترالیا بیـش از 50 
گونـه گیاهـی ایـن کشـور در یـک دهـه آینـده بـا 

خطـر انقـراض روبـرو خواهنـد شـد.
 در ایـن بررسـی ها تاکید شـده اسـت بـا وجود اینکـه در 10 سـال آینده خطر 
انقـراض بیـش از 50 گونـه گیاهـی اسـترالیا را تهدیـد می کنـد، تنهـا 12 مـورد 
از پرخطرتریـن گونه هـا در فهرسـت گونه هـای در معـرض خطر قـرار گرفته اند.
داشـتند:  اظهـار  رابطـه  ایـن  در  اسـترالیا  در  حیات وحـش  کارشناسـان 
یافته هـای بدسـت آمـده بـر ضـرورت تجدیـد نظر در فهرسـت ملـی گونه های 

گیاهـی در معـرض خطـر تاکیـد دارد.

بوکان

سبز

گیاه

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسالمی از تشدید قطع گسترده درختان منطقه ارسباران 
در سال جاری خبر داد.

هر
س:م

عک

نماینــده مــردم تنکابــن در مجلــس گفــت: مــردم ایــران 
ــن  ــمال از ای ــای ش ــان جنگل ه ــر درخت ــالوه ب ــه ع ــد ک بدانن
ــد نگــران اراضــی و زمین هــای ایــن جنگل هــا هــم  پــس بای
ــمال  ــای ش ــس جنگل ه ــرح تنف ــه ط ــه نتیج ــرا ک ــند چ باش
ــن  ــه شــد جــز ای ــه صــورت غیرکارشناســی تهی ــه ب کشــور ک
نیســت و نشــانه های ایــن مســئله از هــم اکنــون قابــل رویــت 

اســت.
 شــمس هللا شــریعت نژاد در تذکــر شــفاهی در جلســه علنــی 
روز )یکشــنبه( مجلــس شــورای اســالمی، خطــاب بــه وزیــر 
ــه ام  ــا گفت ــر را باره ــن تذک ــر شــد: ای ــاد کشــاورزی متذک جه
ــات 10 ســالی اســت کــه  امــا کــو گــوش شــنوا. قیمــت مرکب
تغییــری نداشــته اســت؛ در حالــی کــه نهاده هــای کشــاورزی 

و دســتمزدها افزایــش یافتــه اســت.  
ــکان  ــی ام ــرِف داخل ــازاِد مص ــِد م ــِد تولی ــش از 50 درص  بی
ــت و تســهیل امــر  ــاج حمایــت دول ــی محت صــادرات دارد ول
ــد  ــی نمی افت ــل اتفاق ــفانه در عم ــا متاس ــت ام ــادرات اس ص
ــده اســت و مشــتری  ــات روی دســت کشــاورزان مان و مرکب
ــد  ــه تولی ــور ب ــدار مجب ــاورزان باغ ــه کش ــی ک ــدارد؛ در حال ن
هســتند، جنــاب وزیــر مــردم تــا کــی بایــد مجبــور بــه انجــام 
ــاورزی  ــی کش ــل اراض ــق تبدی ــوند و ح ــادی ش کار غیراقتص

ــند؟ ــته باش ــم نداش ــاورزی را ه ــه غیرکش ــود ب خ
ــال آب خــزر  ــن در مجلــس طــرح انتق ــده مــردم تنکاب نماین
ــور  ــه رییس جمه ــر ب ــتمایه تذک ــزی را دس ــتان مرک ــه اس ب
ــدام مرجــع علمــی، زیســت محیطــی،  ــرار داد و پرســید: ک ق
اقتصــادی و قانونــی اجــازه انتقــال آب از دریــای بســته خــزر 
ــم  ــه شش ــح برنام ــت صری ــود مخالف ــا وج ــت؟ ب را داده اس
توســعه چگونــه وعــده انتقــال آب را بــه هم اســتانی های 
ــی،  ــات غیرعلم ــال اقدام ــی  از 40 س ــد؟  یعن ــود داده ای خ
غیرکارشناســی و سوءاســتفاده از قــدرت سیاســی و اجرایــی و 
بهــره کشــی از منابــع طبیعــی و نتایــج منفــی حاصــل از آن در 

ــم؟ ــور درس نگرفته ای ــای کش ــتم ه اکوسیس

هشدار نسبت به آثار طرح 
تنفس جنگل های شمال
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کوه یخ یا پالستیکاقی
ــطح  ــد س ــدود 72 درص ــا ح ــوس ه ــا و اقیان دریاه
زمیــن را پوشــانده انــد و بشــر 17 تــا50 درصــد 
پروتئیــن مــورد نیــاز خــود را از ایــن پهنــه هــا آبــی 
تامیــن مــی کنــد امــا ایــن منابــع ارزشــمند آبــی هــم 
ــد زیــاده خواهــی انســان در  ماننــد ســایر منابــع از گزن

ــده اســت. ــان نمان ام
بهــروز ابطحــی رییــس پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی و 
ــوه پســماندهای پالســتیکی در  ــه انب ــا اشــاره ب ــوم جــوی ب عل
ــه افزایــش حجــم  ــا توجــه ب ــت: ب ــا گف ــوس ه ــا و اقیان دریاه
پالســتیک در دریاهــا و اقیانــوس هــا، ایــن حجــم از پالســتیک 
ــه ایــن معنــا کــه  در دنیــا بــه کــوه یــخ تشــبیه شــده اســت؛ ب
بخــش کوچکــی از آن در معــرض دیــد اســت امــا بخــش 
زیــادی از آن و یــا تبعــات آن را نمــی بینــم کــه همــان تجزیــه 

ــا اســت.  شــیمیایی پالســتیک ه
وی افــزود: بــرآورد شــده اســت کــه اگــر آلــوده کــردن دریاهــا و 
اقیانــوس هــا بــا همیــن رونــد ادامــه یابــد، بعــد از ٣٠ ســال وزن 
ــد  ــان خواه ــا بیشــتر از وزن ماهی ــود در دریاه پالســتیک موج
شــد یعنــی اگــر تــور در دریــا بیندازیــم بیشــتر از آن کــه ماهــی 

صیــد کنیــم، پالســتیک صیــد خواهیــم کــرد. 
ابطحــی تاکیــد کــرد: دریــا مواهــب بســیار زیــادی دارد در کنــار 
آن ممکــن اســت مخاطراتــی نیــز داشــته باشــد کــه بایــد آنهــا 
ــی  ــرات دریای ــت مخاط ــم، مدیری ــت کنی ــیم و مدیری را بشناس

امــکان پذیــر اســت و مــی شــود آنهــا را بــه حداقــل رســاند. 
وی افــزود: برخــی مخاطــرات ناگهانــی هســتند ماننــد 

ــد ســاعت اتفــاق مــی  ــا چن ــه ت ــد دقیق ســونامی کــه طــی چن
ــدت و  ــا بلندم ــی ه ــد آلودگ ــز مانن ــرات نی ــی مخاط ــد برخ افت
خامــوش هســتند امــا تاثیراتشــان روی زندگــی انســان بســیار 
عمیــق اســت ماننــد آالینــده هــای پالســتیکی در محیــط دریــا 

ــت.  ــی اس ــی جهان ــه موضوع ک
رییــس پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی و علــوم جــوی بــا 
اشــاره بــه ایــن کــه بشــر ١7 تــا ٥٠ درصــد پروتییــن مــورد نیــاز 
خــود را بــا توجــه بــه شــرایط هــر کشــور از دریاهــا تامیــن مــی 
ــن  ــز از خشــکی تامی ــاز نی ــورد نی ــن م ــه پروتیی ــد گفت:بقی کن
ــت  ــدودی تح ــا ح ــن ت ــد پروتیی ــکی تولی ــود؛ در خش ــی ش م

کنتــرل و مدیریــت انســان اســت.

چی
کار

مجوز حمل سالح و شکار منوط به اخذ گواهی ش
آموزش شکارچیان

معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: در 
ــکار و  ــون ش ــه قان ــن نام ــری آیی ــتای بازنگ راس
صیــد، اخــذ مجــوز نگهــداری و حمــل ســالح شــکاری 
ــرای  ــه داشــتن گواهــی آمــوزش ب ــوط ب ــه شــکار من و پروان

ــود. ــی ش ــکارچیان م ش
ــون شــکار و  ــی قان ــه اجرای ــن نام ــزود: آیی ــی اف ــد ظهراب حمی
صیــد بعــد از 2١ ســال قــرار اســت مــورد بازنگــری قــرار گیــرد 
ــه از  ــن نام ــن آیی ــرات در ای ــی تغیی ــنهاد آن و برخ ــه پیش ک
ســوی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه کمیســیون لوایــح 

ــب شــده اســت. ــس داده و تصوی مجل
وی اظهــار داشــت: ایــن پیشــنهاد در کمیســیون فرعــی مجلــس 
ــه تصویــب هیــات دولــت  ــه زودی ب نیــز شــده و امیدواریــم ب
ــه  ــه ب ــن نام ــن آیی ــه اجــرای ای ــد از دو ده ــا بع ــز برســد ت نی

روز شــود.
معــاون ســازمان محیــط زیســت ادامــه داد: یکی از پیشــنهادات 

مطــرح شــده در ایــن آییــن نامــه مســاله آمــوزش شــکارچیان 
ــت  ــات دول ــت هی ــورد موافق ــری م ــد از رای گی ــه بع ــت ک اس
قــرار گرفــت، بــر ایــن اســاس و بعــد از تصویــب نهایــی تمــام 
ــدن  ــه گذران ــف ب ــکار موظ ــه ش ــدام ب ــش از اق ــکارچیان پی ش
ایــن دوره و اخــذ گواهــی آموزشــی مــی شــوند زیــرا بســیاری 
ــد  از شــکارچیانی کــه در ســطح کشــور مجــوز شــکار مــی گیرن
حتــی بــا اصــول اولیــه قوانیــن شــکار و صیــد ســازمان محیــط 
زیســت آشــنا نیســتند.ظهرابی تاکیــد کــرد: بنابرایــن موافقــت 
شــد تــا اخــذ مجــوز نگهــداری ســالح شــکاری و پروانــه شــکار 
از ســوی شــکارچیان منــوط بــه داشــتن گواهــی آمــوزش باشــد 
در غیــر اینصــورت چنیــن مجــوزی بــه آنــان داده نمــی شــود.

وی گفــت: همچنیــن در ایــن آییــن نامــه جدیــد تاکیــد شــده 
تــا شــکارچیان عــالوه بــر داشــتن گواهــی آمــوزش، نبایــد ســوء 
ســابقه کیفــری داشــته باشــند در غیــر اینصــورت صــدور مجــوز 
ــوع  ــا ممن ــرای آنه ــکار ب ــه ش ــکاری و پروان ــالح ش ــل س حم

اســت.
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از  آبخیــزداری گلســتان  و  مدیــرکل منابــع طبیعــی 
ســال   20 در  اســتان  جنگل هــای  ســطح  افزایــش 
گذشــته خبــر داد و گفــت: به طــور میانگیــن هــر ســال 

پنــج ســیل در گلســتان رخ می دهــد.
ــبت  ــه مناس ــری ب ــت خب ــفلو در نشس ــب قزلس ابوطال
روز ملــی ایمنــی اظهــار کــرد: مطابــق تصاویــر ماهــواره 
ــگل  ــطح جن ــش س ــاهد افزای ــته ش ــال گذش ای 40 س

ــم. ــوده ای هــای اســتان در 20 ســال گذشــته ب
ــگل کاری  ــار جن ــزار هکت ــه 75 ه ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
در گلســتان انجــام شــده اســت، افــزود: متاســفانه در 
ــع و  ــل توجهــی از مرات ســال هــای گذشــته ســطح قاب
ــد  ــگل هــای اســتان دچــار آتــش ســوزی شــده ان جن
ــانی  ــل انس ــا عام ــوزی ه ــش س ــن آت ــتر ای و در بیش

ــد. نقــش داشــته ان
وی بــه آمــار آتــش ســوزی جنــگل هــا و مراتــع 
ــان کــرد: ســال گذشــته 400 مــورد  اســتان اشــاره و بی
آتــش ســوزی در جنــگل هــا و مراتــع اســتان بــه 
وقــوع پیوســت کــه 430 هکتــار آســیب دیــد و امســال 
هــم 281 مــورد آتــش ســوزی را شــاهد بــوده ایــم کــه 
ــی  ــی و مرتع ــی جنگل ــار از اراض ــر آن 406 هکت ــر اث ب

ــوخت. س
ــع طبیعــی و آبخیــزداری گلســتان ادامــه  مدیــرکل مناب
ــگل  ــوزی جن ــش س ــداد آت ــال تع ــد امس ــر چن داد: ه
نظــر  از  امــا  یافتــه  اســتان کاهــش  و مراتــع  هــا 
ــش  ــته افزای ــال گذش ــه س وســعت و ســطح نســبت ب

ــم. ــته ای داش
وی  گفــت: جنــگل هــای ســوزنی بــرگ، رطوبــت و 
بــارش کــم و همجــواری 6 هــزار و 800 کیلومتــر از 
اراضــی مرتعــی و جنگلــی اســتان بــا مــزارع کشــاورزی 

ــت. ــوزی هاس ــش س ــن آت ــل ای عام
ــم اشــاره و  ــه موضــوع ســیل در اســتان ه قزلســفلو ب
تصریــح کــرد: در 27 ســال گذشــته 127 ســیل بــزرگ 
ــور  ــه ط ــته و ب ــوع پیوس ــه وق ــتان ب ــک در اس و کوچ
ــاهد  ــتان را ش ــیل در اس ــج س ــال پن ــر س ــن ه میانگی

ــم. ــوده ای ب
ــی  ــات جان ــتان 416 تلف ــیل در گلس ــه وی س ــه گفت ب
ــات  ــم تلف ــر توانســته ای ــای اخی داشــته و در ســال ه
جانــی در ســیل و آتــش ســوزی را در اســتان کاهــش 
ــه بســیاری  ــای نرفت ــه راه ه ــا در بحــث زلزل ــم ام دهی

ــم. داری

مدیرکل منابع طبیعی 
گلستان خبر داد:

مدیــرکل دامپزشــکی البــرز بــر ضــرورت وقوع 5 سیل در هر سال
تشــدید اقدامــات امنیــت زیســتی، 
ــه ای در واحدهــای  بهداشــتی و قرنطین

ــد کــرد. ــرورش مــرغ اســتان تاکی پ
غالمرضــا توکلــی اظهــار کــرد: بــا توجــه 
بــه بــروز بیمــاری انفلوآنــزای فــوق 
ــادر  ــد م ــک واح ــدگان در ی ــاد پرن ح
گوشــتی در شهرســتان نــور و یــک 
واحــد طیــور بومــی در شهرســتان بابــل 
اســتان مازنــدران طــی چنــد روز اخیــر، 

ــدگان  ــه اطــالع تمامــی پــرورش دهن ب
ــی  ــی و بوم ــور صنعت ــم از طی ــور اع طی
ــرای  ــی را ب ــوارد ایمن ــه م ــاند ک می رس
ــاری در  ــن بیم ــیوع ای ــری از ش جلوگی

ــد. ــت کنن ــود رعای ــای خ واحده
ــه افزایــش  ــا توجــه ب وی ادامــه داد: ب
بقــا و انتقــال آســان ویــروس در هــوای 
ســرد و مرطــوب، ضــرورت تشــدید 
اقدامــات امنیــت زیســتی، بهداشــتی و 
قرنطینــه ای در واحدهــای طیــور اســتان 

ضــروری تــر از قبــل بــه نظــر می رســد. 
بــر ایــن اســاس کارکنــان ایــن واحدهــا 
بایــد نســبت بــه حــذف ترددهــای غیــر 
ــر  ضــروری توجــه داشــته باشــند و ه
ــزارش  ــادی را گ ــر ع ــات غی ــه تلف گون
ایــن مســئول توضیــح داد:  دهنــد. 
در صــورت  واحدهــا  ایــن  صاحبــان 
ــی دار  ــرف معن ــش مص ــاهده کاه مش
آب و دان در طیــور و کاهــش معنــی دار 
اداره  نزدیکتریــن  بــه  بایــد  تولیــد 
ــرورش  ــد. پ ــه کنن ــکی مراجع دامپزش
در  بویــژه  بومــی  طیــور  دهنــدگان 
ــردن و  ــا ک ــمالی از ره ــتان های ش اس
چــرای آزاد طیــور خــودداری و پرنــدگان 

ــد. ــور کنن ــود را محص خ

بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطـالع رسـانی 
راه وشهرسـازی اسـتان اصفهـان، بـا حضـور 
صـادق  سـید  والمسـلمین  االسـالم  حجـت 
شهرسـتان  مـردم  نماینـده  نـژاد  طباطبایـی 
اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  اردسـتان 
راه  سرپرسـت  امیرخانـی  حمیدرضـا  و 
وشهرسـازی اسـتان و جمعـی از مسـئولین 
شهرسـتان، مسـائل و مشـكالت بخـش راه 

شـد. بررسـی  شهرسـتان  در  وشهرسـازی 
 حمیدرضـا امیرخانـی در ایـن جلسـه ضمـن 

ارائـه راهكارهـای الزم جهـت رفـع مشـكالت 
حـوزه های مختلف مسـكن، راه، شهرسـازی 
شهرسـتان  بـه  واگـذاری  دولتـی  امـالك  و 
شهرسـتان  درخواسـتهای  بـه  توجـه  بـا 
درخصـوص تكمیـل پـروژه هـای راهسـازی 
بـه عـدم تخصیـص قیـر به پـروژه ها اشـاره 
جهـت  الزم  قیـر  تامیـن  گفـت:  و  داشـت 
احـداث پـروژه هـای راهسـازی و بـه اتمـام 
رسـاندن و تكمیـل پـروژه هـای عمرانـی در 
ایـن حـوزه بسـیار حائـز اهمیـت اسـت كـه 

متاسـفانه میـزان قیـر اختصاصـی بـه پـروژه 
هـا كفـاف به اتمام رسـیدن و انجـام عملیات 

آسـفالت آنهـا را نمـی دهـد .
هـای  پـروژه  اغلـب  داشـت:  اظهـار  وی 
راهسـازی در سـطح اسـتان بـه زیر آسـفالت 
بـرداری  بهـره  بـه  جهـت  كـه  انـد  رسـیده 
اهمیـت  حائـز  آنهـا  قیـر  تامیـن  رسـیدن، 
اسـت. نماینده مردم شهرسـتان اردسـتان در 
مجلـس شـورای اسـالمی نیـز بـا توجـه بـه 
اقدامـات انجام شـده در بخش راه ، مسـكن 

اقدامـات  وشهرسـازی در شهرسـتان گفـت: 
انجـام شـده در راسـتای بازآفرینـی شـهری 
طـرح ایـده آل و خوبـی اسـت امـا بایـد بـه 
عمـل كار برآیـد و محـالت هـدف بازآفرینـی 
در شهرسـتان یكـی پـس از دیگـری مـورد 
بـرای  تـا  گیـرد  قـرار  بهسـازی  و  بازسـازی 

باشـد. ملمـوس  مـردم 
گفتنـی اسـت شهرسـتان اردسـتان واقـع در  
118 كیلومتری شـمال شـرق اصفهان دارای2 
بخش، 3 شـهر، 7 دهسـتان و 306 روستای 
دارای سـكنه اسـت و دارای 198كیلومتـر راه 
اصلـی و 960 كیلومتر راه روسـتایی اسـت كه 
بـه لحـاظ قرارگیـری در كریـدور شـمال بـه 
جنـوب كشـور از جملـه شهرسـتانهایی اسـت 
كـه از حـوزه راه وشهرسـازی دارای اهمیـت 

است.

شيوع آنفلوآنزای پرندگان 
در همسایگی البرز

عرضه آبزیان حرام گوشت 
در بازار بسیار اندک است

مدیـرکل شـیالت خوزسـتان بـا بیـان این که عرضـه آبزیان حـرام گوشـت در بازار 
ممنـوع اسـت، گفـت: میزان عرضه چنیـن آبزیانی ماننـد خرچنگ در بازار بسـیار 
نـادر و انـدک اسـت و قابـل مالحظـه نیسـت.نبی هللا خـون میرزایـی در گفت وگو 
بـا ایسـنا، بـا اشـاره بـه بحـث عرضه آبزیـان حرام گوشـت در شـهرهای سـاحلی 
اسـتان،  اظهارکـرد: بـا توجـه بـه این که صید صیـادان هدفمند نیسـت، زمانی که 
صیـادان تـور را بـه دریـا می اندازنـد همه چیـز وارد تور آن هـا می شـود.وی افزود: 
تـور صیـد میگـو و ماهـی با هم متفاوت اسـت اما زمانی کـه صیاد تـور را از درون 
دریـا خـارج می کنـد، مشـخص می شـود کـه چـه چیـزی را صیـد کـرده اسـت. 
بنابرایـن نمی تـوان گفـت کـه صیادان بـا قصد مشـخصی آبزیان حرام گوشـت را 
صیـد می کننـد. مدیرکل شـیالت خوزسـتان بـا بیان این کـه عرضه آبزیـان حرام 
گوشـت در بـازار ممنـوع اسـت، تصریح کرد: در شـهرهای سـاحلی مانند آبـادان و 
خرمشـهر که عنوان می شـود ماهیان حرام گوشـت عرضه می شـود، میزان عرضه 
شـاید بسـیار نادر و اندک باشـد و قابل مالحظه نیسـت.خون میرزایی با اشاره به 
این کـه اگـر شـهروندان مـواردی از عرضه آبزیان حرام گوشـت در بازار را مشـاهده 
کردند، حتما موضوع را به اداره کل شـیالت یا اداره کل دامپزشـکی اسـتان گزارش 
دهنـد، عنـوان کـرد: مسـولیت نظارت بـر فرآورده های خـام دامی ماننـد آبزیان بر 

عهده دامپزشـکی اسـت و در این زمینه آن ها مسـول نظارت هسـتند.

تامين قير پروژه هاي راهسازي به عنوان 

یك معضل در به اتمام رساندن پروژه ها

آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
گلســتان ادامــه داد: هــر چنــد امســال تعداد 
ــع اســتان  ــگل هــا و مرات آتــش ســوزی جن
کاهــش یافتــه امــا از نظــر وســعت و ســطح 
ــش داشــته  ــه ســال گذشــته افزای نســبت ب
ایــم.وی  گفــت: جنــگل هــای ســوزنی بــرگ، 
ــارش کــم و همجــواری 6 هــزار  ــت و ب رطوب
ــی  ــی و جنگل ــی مرتع ــر از اراض و 800 کیلومت
ــن  ــل ای ــاورزی عام ــزارع کش ــا م ــتان ب اس

ــش ســوزی هاســت. آت

ــتان  ــردم شهرس ــده م  نماین
اردســتان در مجلــس شــورای 
اســالمی نیــز بــا توجــه بــه اقدامات 
انجــام شــده در بخش راه ، مســكن 
ــت:  ــتان گف ــازی در شهرس وشهرس
اقدامــات انجــام شــده در راســتای 
بازآفرینــی شــهری طــرح ایــده 
ــه  ــد ب ــا بای ــت ام ــی اس آل و خوب
ــدف  ــالت ه ــد و مح ــل كار برآی عم
یكــی  شهرســتان  در  بازآفرینــی 
ــازی  ــورد بازس ــری م ــس از دیگ پ
ــرای  ــا ب ــرد ت ــرار گی ــازی ق و بهس

ــد. ــوس باش ــردم ملم م

بازدید معاون حمل و نقل 
از پایانه بار کارخانه سیمان 

معـاون حمـل و نقـل ضمـن بازدید 
بـا  سـیمان  کارخانـه  بـار  پایانـه  از 
رانندگان تالشـگر حـوزه حمل و نقل 
در ایـن پایانـه حضور داشـتند دیدار کـرد و از نزدیک در جریان 
نقطـه نظـرات و مشـکالت آنـان قـرار گرفت.محمـد حسـنی با 
حضـور در میـان راننـدگان بـاری در روز 26 آذر ، ضمـن تبریک 
ایـن روز از نزدیـک بـا راننـدگان نشسـت صمیمی برگـزار کرد و 
بـه بررسـی و مشـکالت ایـن صنـف پرداختند.  محمد حسـنی 
در ایـن بازدیـد بـه چنـد مـورد از مشـکالت پایانـه بـار نظیـر 
پیگیـری و تجهیـز وسـایل گرمایشـی ، نمازخانـه ، سـرویس 
هـای بهداشـتی ، روشـنایی و نصـب دوربیـن های مداربسـته 

در پایانـه بـار را بررسـی کـرد.

ایالم

انتقال 3 دانش آموزان 
حادثه دیده به بیمارستان

رسـانی  اطـالع  اداره  رییـس 
آذربایجـان  پـرورش  و  آمـوزش 
غربـی گفتـه، براسـاس اطالعـات 
در  دیـده  حادثـه  آمـوزان  دانـش  عمومـی  حـال  واصلـه 
واژگونـی سـرویس مدرسـه در یکـی از روسـتاهای ارومیه 
خـوب گـزارش شـده اسـت. محمـد پـور توضیـح داد کـه   
خـودروی پرایـد کـه به عنـوان سـرویس مدرسـه حامل 5 
دانـش آمـوز متوسـطه اول بـوده حوالی 8 صبح در مسـیر 
حرکـت از روسـتای فیروزیـان بخـش صومـای برادوسـت 
ارومیـه بـه سـمت روسـتای گنبـد واژگـون شـده اسـت.

ارومیه

برقراری ارتباط دیتا بین شبکه 
بهره برداری هندیجان و ستاد

مدیـر واحد برنامه ریـزی و بهبود 
بـرداری  بهـره  شـرکت  مدیریـت 
نیـروگاه و شـبکه هـای  از سـد، 
آبیـاری زهـره و جراحـی از برقـراری مجـدد ارتبـاط اداره 
امـور بهـره بـرداری هندیجان به شـبکه داخلـی )اینترانت( 
خبـر داد."علـی صادقـی" با اشـاره بـه اینکه سیسـتم عقد 
قـرارداد بـا کشـاورزان به صورت برخط  در سـامانه سـامآب 
صـورت مـی گیرد و کشـاورزان جهت عقد قرارداد زمسـتانه 
بـه امـور مشـترکین مراجعـه مـی کننـد، ارتبـاط داده بـا 

شـبکه هـا را بسـیار مهـم و حیاتـی ارزیابـی کـرد .

خوزستان

ایمنی مدارس بندرگز 
زیر ذره بین مدعی العموم

بــا هــدف بررســی و پیشــگیری 
ناگــوار،  حــوادث  وقــوع  از 
شهرســتان  مــدارس  ایمنــی 
ــن شهرســتان بررســی  ــا حضــور دادســتان ای ــز ب بندرگ

ــد. ش
دادســتان شهرســتان بندرگــز در بازدیــد از مــدارس 
ــتان را  ــن شهرس ــی ای ــام مهندس ــازمان نظ ــز، س بندرگ
ــن  ــدارس ای ــه م ــاه از هم ــک م ــرف ی ــرد، ظ ــف ک مکل
ــر  ــی ه ــرات احتمال ــزان خط ــد و می ــتان بازدی شهرس

ــد. ــه کنن ــات ارائ ــا جزئی ــه را ب مدرس

خراسان

اجرای طرح ایمن سازی 
در 133 مدرسه ایالم

معـاون راهـداری و حمـل و نقـل 
جـاده ای ایـالم از اجـرای طـرح 
مدرسـه   133 در  سـازی  ایمـن 
ایـالم خبـر داد.محمـد حسـنی اظهـار داشـت: بـه منظـور 
رعایـت اصـول ایمنـی، نهادینـه سـازی فرهنـگ ایمنـی و 
کاهـش تصادفـات جـاده ای، اداره کل راهـداری و حمـل 
و نقـل جـاده ای هـر سـاله بـا همـکاری پلیـس راه برنامه 
هایـی را  در ایـن زمینـه اجـرا مـی کنـد.وی گفـت: طـرح 
ایمـن سـازی مدارس حاشـیه راه تاکنون در 133 مدرسـه 

مناطـق مختلـف اسـتان ایـالم اجـرا شـده اسـت.

ایالم

سنا
 ای

س :
عک

مدیرعامل گروه ملی فوالد ایران مطرح کرد

قول مساعد دادستان برای آزادی 
کارگران گروه ملی

در حال حاضر 7 کارگر این کارخانه در بازداشت هستند

مدیرعامـل گـروه ملـی فـوالد ایـران درمورد 
کارگران بازداشـت شـده ایـن کارخانه عنوان 
کـرد: در حال حاضـر 7 کارگر این کارخانه در 
بازداشـت هسـتند و دادستان اسـتان برای 
آزادسـازی کارگران بازداشتی قول مساعدت 

است. داده 
آخریـن  خصـوص  در  غفـوری  کسـری 
وضعیـت کارخانـه گـروه ملی فـوالد ایـران، 
اظهارکـرد: مسـاله حقـوق و مزایای پرسـنل 
دغدغه هـای  از  یکـی  فـوالد  ملـی  گـروه 
اصلـی بـود تا کارگـران کارخانه دیگـر نگرانی 

در بحـث دریافتـی خود نداشـته باشـند. در 
ایـن زمینـه با تالش هایـی که انجـام گرفت 
سـرانجام توانستیم حقوق پرسـنل را به روز 
کنیـم و همـه حقوق های معـوق کارگـران را 

بـه آن هـا بپردازیم.
از  دیگـر  یکـی  این کـه  بیـان  بـا  وی 
بحـث  ملـی،  گـروه  اصلـی  دغدغه هـای 
تولیـد در کارخانـه بـود، افـزود: در این زمینه 
آن  تـا شـاهد  انجـام گرفـت  تالش هایـی 
باشـیم که چـرخ تولیـد کارخانـه می چرخد 
و از محـل تولیـد کارخانـه و سـود فـروش 
محصـوالت بتوانیـم نسـبت به تامیـن مواد 
اولیـه و همچنیـن پرداخـت حقوق پرسـنل 
اقـدام کنیـم و همچنیـن بدهی هـای معوق 
کارخانـه را به بخش هـای مختلف بپردازیم. 

مدیرعامـل گـروه ملـی فـوالد ایران با اشـاره 
بـه این کـه قدمت خطـوط تولیـد در کارخانه 
گـروه ملـی بـاال اسـت، ادامه داد: در مسـیر 
عمـده ای  مشـکالت  دغدغه هـا  ایـن  حـل 
پیـش روی شـرکت وجـود دارد؛ عمده ترین 
مشـکل در مسـیر تولیـد کارخانـه آن اسـت 
کـه انبار قطعـات یدکی کارخانـه کامال خالی 
اسـت و حتـی یـک عـدد پیـچ نیـز در انبار 
قطعـات یدکـی کارخانـه گـروه ملـی فـوالد 

نیسـت. ایران 
غفـوری عنـوان کـرد: بـا توجه به سـن باالی 
خطـوط تولید، نیاز اسـت تعمیرات اساسـی 
و اورهـال در کارخانـه انجـام شـود و ایـن 
تعمیـرات اساسـی نیـز بـه قطعـات یدکـی 
انبارهـای کارخانـه وجـود  نیـاز دارد کـه در 

نـدارد. زمانـی کـه یـک دسـتگاه صنعتی به 
خصـوص در بحـث فـوالد پـس از مدتـی 
مجـددا آغـاز به کار می کنـد، احتمال این که 
آسـیب بـه دسـتگاه وارد شـود بسـیار زیـاد 
اسـت و در این خصوص نگران هسـتیم که 
در خطـوط تولیـد کارخانه مشـکلی به وجود 
نیایـد. وی بـا بیـان اینکه در حـال حاضر دو 
خـط تولیدی لوله سـازی و تیرآهـن کارخانه 
گـروه ملـی فوالد ایـران آغاز بـه کار کرده اند، 
ادامـه داد: بـا حضـور مهندسـان جـوان و 
پرسـنل متخصص گـروه ملی خوشـبختانه 
موفـق بـه راه انـدازی خطـوط شـدیم. خـط 
تیرآهـن کارخانه حـدود یک سـال فعالیت 
نمی کـرد اما اکنون شـاهد راه انـدازی مجددا 
لوله سـازی  خـط  همچنیـن  هسـتیم.  آن 
نیـز اکنـون فعـال اسـت و در شـیفت های 
تولیـدی شـاهد عملکـرد بسـیار خـوب این 

خطوط هسـتیم.
مدیرعامـل گـروه ملـی فـوالد ایـران بیـان 
کـرد: هرچنـد کـه دو خـط تولیـد کارخانـه 
مجـددا آغـاز بـه کار کـرده و تولیـد می کنند 
امـا همچنان دغدغه اصلـی که بحث تامین 
قطعـات یدکـی مـورد نیـاز کارخانـه اسـت، 
پابرجاسـت و امیدواریـم شـرایطی فراهـم 

شـود تـا ایـن مشـکل نیـز هرچه سـریعتر 
مرتفـع شـود. غفـوری اظهارکـرد: در هفتـه 
جاری قرار اسـت، مبلغی حـدود 25 میلیارد 
تومان را به شـرکت فوالد خوزسـتان بدهیم 
تـا مـواد اولیه مورد نیـاز کارخانـه کوثر گروه 
ملـی نیـز از شـرکت فوالد خوزسـتان تامین 
شـود و ایـن خـط تولید نیـز مجـددا آغاز به 
کار کنـد. امیدواریـم در هفتـه آینـده شـاهد 
ورود شـمش از فـوالد خوزسـتان به کارخانه 
باشـیم تـا خط تولید کوثر نسـبت بـه تولید 
میلگـرد اقـدام کنـد و کارگـران در ایـن واحد 

نیـز مشـغول به کار شـوند.
وی بـا اشـاره بـه فعال شـدن کارخانـه کوثر 
در گـروه ملـی فـوالد ایـران، گفـت: اگـر این 
کارخانـه در هفتـه آینـده فعـال شـود، رونـد 
تولیـد در سـه خط تولید کارخانـه گروه ملی 
فـوالد ایـران ادامه پیدا خواهد کرد. این سـه 
خـط تولید نسـبت بـه تولید لولـه، تیر آهن 
و میلگـرد اقـدام خواهنـد کـرد تـا بتوانیم از 
محـل فـروش ایـن محصـوالت نسـبت به 
تامیـن مـواد اولیـه، پرداخـت بدهی هـا و 
همچنیـن پرداخت حقوق و مزایای پرسـنل 

اقـدام کنیم.

ته
نک

مدیرعامـل گـروه ملـی فـوالد ایـران با بیـان این کـه کارخانـه در 
حـال حاضـر هیچ نقدینگی و سـرمایه در گردشـی بـرای راه اندازی 
خطـوط خـود نـدارد، تصریـح کـرد: صورت خود را با سـیلی سـرخ 
نگـه داشـته ایم و بـا توجـه بـه قول هایـی کـه بـه پرسـنل کارخانه 
داده ایـم، در آینـده ای نـه چنـدان دور و حـدودا ظـرف مـدت یک 
مـاه آینـده در صـورت تامین نقدینگی خـط کالف کارخانـه را نیز راه 

انـدازی می کنیـم.
وی گفـت: بـا توجـه بـه این کـه سـربار نیـروی انسـانی در گـروه 
ملـی بسـیار بـاال اسـت و تولیـد کارمـزدی بـرای کارخانه بـه صرفه 
اقتصادی نیسـت، دسـتوری را صادر کرده ایم تا تولیـد کارمزدی در 
کارخانـه ممنوع شـود. در این زمینـه یک طرح را با عنـوان »طرح 
مشـارکت در تولیـد« برنامه ریـزی کرده ایـم تـا بتوانیـم در کارخانه 
نسـبت بـه تامین مـواد اولیه اقـدام کنیم تـا همه سـود تولید به 

کارخانـه بازگـردد و بـه مجموعه های دیگـر نرود.

4.5 میلیارد تومان مستمری به مددجویان بهزیستی گلستان پرداخت می شود
مدیرکل بهزیستی گلستان گفت: ماهانه مبلغ 4 میلیارد و 500 میلیون تومان به عنوان مستمری به 
جامعه هدف بهزیستی در استان پرداخت می شود.

به مناسبت هفته حمل و نقل،رانندگان 
و راهـداری مسـابقه نقاشـی بـا هدف  
آمـوزش و فرهنـگ سـازی اسـتفاده 
از حمـل و نقـل عمومـی ، راهـداری و 
کاهـش تصادفـات جـاده ای با حضور 
پلیـس راه اسـتان و معـاون حمـل و 
نقـل اداره کل راهـداری و حمـل و نقل 
جاده ای اسـتان ایالم برگزار شد.ایمنی 
در جاده، نماز در سـفر، راهداران فداکار 
و حمـل و نقـل عمومـی  بـا همـکاری 
اداره راهـداری و حمـل و نقـل جـاده 
ای  از محورهـای ایـن مسـابقه بـود.
محمـد حسـنی معـاون حمـل و نقـل  
اداره راهـداری و حمـل و نقل جاده ای  
نیـز بـا حضـور در ایـن برنامـه فرهنگ 
سـازی در زمینه راهداری  و شیوه های 
کاهـش تصادفـات جـاده ای را امـری 
مهـم و قابـل توجـه دانسـت و اظهـار 
داشـت: آغـاز این فرهنگ سـازی بهتر 
اسـت از سـنین پاییـن تر انجام شـود 
تـا در آینده، شـاهد تصادفـات کمتری 

در سـطح اسـتان باشیم
دکتـر حسـنی  بـا قدردانـی از دانـش 
آمـوزان ،مدیران و معلمان این مدرسـه 
بـرای همـکاری در ایـن مراسـم اظهـار 
امیـدواری کـرد و افـزود: طـرح ایمـن 
سـازی و باالبـردن فرهنـگ ایمنـی بـا 
همـکاری آموزش و پـرورش و پلیس 
راه در سـطح 33 مدرسـه در سـطح 
شـده  برگـزار  سـالجاری  در  اسـتان 
اسـت،این طـرح بـه منظـور فرهنـگ 
سـازی ترافیکـی دانـش آمـوزان برای 
افزایـش ایمنـی در مـدارس حاشـیه 
راههـا و کاهـش حـوادث جـاده ای در 
مـدارس اجرا شـده و اعتبـاری بالغ بر 
یـک میلیـارد و 700 هـزار ریـال بـرای 
ایـن طرح هزینه شـده اسـت.در پایان 
از تعـدادی از دانـش آمـوزان که در این 
مسـابقه شـرکت کـرده بودنـد بـه قید 

قرعـه جوایـزی اهـدا گردید.

خبر
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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رسانی 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد 
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع ماده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139760319005000427 مورخ 
1397/09/12هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی آقـای علـی مهـدی آبـادی تکابـی فرزنـد جواد بشـماره 
شناسـنامه 2981189311 صـادره از کرمان در ششـدانگ یکبابخانه 
بـه مسـاحت 796 مترمربـع پـالک 2 فرعـی از 55اصلـی واقع در 
بخـش 23 کرمـان بـه آدرس شـهداد- کوچـه روبـرو بخشـداری 
خریداری از مالک رسـمی آقای حسـن عباس زاده خبیصی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 97/10/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :97/10/24

ابراهیم سیدی رئیس اسناد و امالک م.الف1269

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
 139504019063000082.1

زهـرا  خانـم  بـه  بدینوسـیله 
ملـی  شـماره  بـه  محـدث   
2991386381 بدهـکار پرونده کالسـه 
مامـور  گـزارش  برابـر  139504019063000082.1 کـه 
ابـالغ شـناخته نگردیـده ایـد  ابـالغ میگردد کـه برابر 
قـرارداد رهنـی شـماره  20855 دفتـر اسـناد رسـمی 
شـماره 53 رفسـنجان  بیـن شـما و بانک پارسـیان 
رفسـنجان  مبلـغ دو میلیـارد و سـیصدو نـودو پنـج 
میلیـون و چهارصـد و بیسـت و چهار هزارو هشـتصد 
و چهـارده ریال  بدهـکار و از تاریـخ 1394.12.7مبلغ 
605.615لاير بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گـردد که 
بـر اثـر عـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار در خواسـت 
صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی 
اجرائیـه صـادر و به کالسـه بایگانـی  9500086 در این 
اجـراء مطـرح می باشـد لذا طبق مـاده 18 آئین نامه 
اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بـه شـما ابـالغ میگردد 
از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی کـه تاریخ ابـالغ اجرائیه 
محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در  روزنامـه چاپ 
و منتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه 
پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت 
بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی طبق 
مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهـد شـد.م-الف4215
رئیس ثبت اسناد و امالک رفسنجان
ابوالفضل تیموری آسفیجی

آگهی حصروراثت 
آقـای حسـین جمالـی رحمـت ابـادی 
فرزنـد عبـاس  دارای شناسـنامه 384 
 970664 شـماره  دادخواسـت  بشـرح 
داده  توضیـح   1397.10.5 مـورخ 
شـادروان نصـرت خبـاز نـژاد فرزنـد   عبدالحسـین 
شـهر  در   1390.9.20 تاریـخ  در   471 بشناسـنامه 
رفسـنجان فـوت شـده و وراثـت منحصر حیـن الفوت 

عبارتنـد: وی 
1-حسـین جمالـی رحمـت ابـادی فرزنـد عباس ش 
ش 384 متولـد 1341 صـادره از رفسـنجان فرزنـد 
متوفـی 2- رضـا جمالی رحمـت ابـادی فرزند عباس 
ش ش 169 متولـد 1345 صـادره از رفسـنجان فرزند 
متوفـی3- طاهره جمالی رحمت ابـادی فرزند عباس 
ش ش 581 متولـد 1347 صـادره از رفسـنجان فرزند 
متوفـی4- طیبه جمالـی رحمت ابـادی فرزند عباس 
ش ش 67 متولـد 1338 صـادره از رفسـنجان فرزنـد 

متوفی
لـذا مراتب یـک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشـار 
محلـی مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد 
ظـرف مـدت یـک ماه از نشـر اگهـی به شـورای حل 
اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد و 
هـر وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری کـه بعد از این 

موعـد ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان رفسنجان

آگهی حصروراثت 
آقـای حسـین جمالـی رحمت ابـادی فرزنـد عباس  
دارای شناسـنامه 384 بشـرح دادخواسـت شـماره 
970663 مـورخ 1397.10.8 توضیـح داده شـادروان 
عبـاس جمالـی رحمت ابـادی  فرزنـد   میرزا محمد  
بشناسـنامه 162 در تاریخ 1378.9.6 در شـهر رفسـنجان فوت شده 

و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتند:
1-حسـین جمالـی رحمـت ابـادی فرزنـد عبـاس ش ش 384 
متولـد 1341 صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفـی 2- رضـا جمالـی 
رحمـت ابـادی فرزنـد عبـاس ش ش 169 متولـد 1345 صـادره از 
رفسـنجان فرزنـد متوفـی3- طاهـره جمالـی رحمت ابـادی فرزند 
عبـاس ش ش 581 متولـد 1347 صـادره از رفسـنجان فرزنـد 
متوفـی4- طیبـه جمالـی رحمـت ابـادی فرزنـد عبـاس ش ش 
67 متولـد 1338 صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفـی5- محمـد 
جمالـی رحمـت ابادی فرزنـد عبـاس ش ش 3051024058 متولد 
1325 صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفی6- مهـدی جمالی رحمت 
ابـادی فرزنـد عباس ش ش 3051038555 متولـد 1330 صادره از 
رفسـنجان فرزند متوفی7-نصرت خباز نژاد فرزند عبدالحسین ش 
ش 3050206268 متولـد 1322 صـادره از رفسـنجان همسـر متوفـی 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلی می 
شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت نامـه ای از متوفی نزد 
اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر اگهی به شـورای حل 
اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد و هر وصیتنامه 
ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه 

اعتبار سـاقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان رفسنجان

آگهی حصروراثت 
خانـم سـکینه محمـدی انـاری پـور یـزدی فرزنـد علـی   
دادخواسـت  بشـرح  شناسـنامه 5429878804  دارای 
شـماره 970682 مورخ 1397.10.9 توضیح داده شـادروان 
صدیقـه محمـدی انـاری پـور یـزدی   فرزنـد   علـی 
بشناسـنامه 2 در تاریـخ 1396.1.31 در شـهر رفسـنجان فـوت شـده و 

وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد:
ش  ش  علـی  فرزنـد  یـزدی   پـور  انـاری  محمـدی  1-محمـد 
54299786925 متولـد 1341 صـادره از رفسـنجان بـرادر متوفـی 2- 
عبـاس محمـدی اناری پور یـزدی  فرزند علـی ش ش 5429859087 
متولـد 1331 صـادره از رفسـنجان بـرادر متوفـی3- سـکینه محمـدی 
انـاری پـور یـزدی  فرزنـد علـی ش ش 5429878804 متولـد 1332 
صـادره از رفسـنجان خواهر متوفـی4- راضیه  محمدی انـاری پور یزدی  
فرزنـد علـی ش ش 5429882437 متولـد 1320 صادره از رفسـنجان 
خواهـر متوفـی5- مرضیـه محمدی انـاری پور یـزدی  فرزنـد علی ش 
ش 5429856312 متولـد 1326 صـادره از رفسـنجان خواهر متوفی6- 
عشـرت محمـدی اناری پور یـزدی  فرزند علـی ش ش 5429864609 
متولـد 1342 صـادره از رفسـنجان خواهـر  متوفـی7- فاطمـه محمدی 
انـاری پـور یـزدی  فرزنـد علـی ش ش 5429854174 متولـد 1323 

صـادره از رفسـنجان خواهـر متوفی
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه های کثیر االنتشـار محلی می شـود 
چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی 
باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر اگهی به شـورای حل اختالف تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شـد و هر وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری 

کـه بعـد از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان رفسنجان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( 
آگهـی مزایده امـوال غیرمنقول-بموجب سـندرهنی 
اسـناد  خانـه  دفتـر   90/08/14-78842 شـماره 
رسـمی شـماره 8شهرسـتان جیرفت موضوع پرونده 
اجرائی کالسـه 9700494له :بانک کشـاورزی شـعبه 
مرکـزی جیرفـت علیه:اقـای محمد قاسـم رشـیدی فرزنـد محمد 
علـی بـه شـماره شناسـنامه 212بعنـوان وام گیرنـده وآقایـان علی 
رشـیدی فرزند محمد قاسـم به شـماره شناسـنامه 1480ومحسـن 
رشـیدی فرزندمحمـد قاسـم بـه شـماره شناسـنامه 187بعنـوان 
راهـن تشـکیل ونظـر بـه اینکـه مدیون نسـبت بـه پرداخـت بدهی 
خـود اقـدام ننمـوده اسـت ،برابـر مقـررات آئیـن نامـه اجراءمفـاد 
اسـناد رسـمی الزم االجـرا قانـون ثبت اسـناد وامالک کشـور بنا به 
درخواسـت بسـتانکارازمورد وثیقـه ارزیابـی الزم توسـط کارشـناس 
رسـمی دادگسـتری انجـام وپـس از قطعیـت ارزیابـی بسـتانکار 
تقاضـای ادامـه عملیـات اجرایی نسـبت به مورد وثیقه ششـدانگ 
پـالک 232فرعـی از 573اصلـی واقـع در بخـش 45کرمـان کـه 
خانـه  بـاب  یـک  از ششـدانگ  دانـگ مشـاع  بصـورت 1- سـه 
232فرعـی  پـالک  مربـع  540/5متـر  ششـدانگ  مسـاحت  بـه 
از573اصلـی واقـع در بخـش 45کرمـان 2-سـه دانـگ مشـاع از 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ششـدانگ 540/5متـر 
مربـع پـالک 232فرعـی از573اصلـی واقـع در بخـش 45کرمان 
بـه ادرس :جیرفـت خیابـان 12بهمـن خیابـان ابومسـلم شـمالی 
هتـل دقیانـوس لـذا ملـک فـوق کـه ذیـل 1- ثبـت 5867صفحه 
209دفتـر 41محلـی 2-ثبـت 5866صفحـه 205دفتـر 41محلی در 
مالکیـت قانونـی نامبـردگان میباشـد بـه مزایده گذاشـته میشـود 
حدود اربعه به شـرح ذیل میباشـد: شـماال :به دیوار بطول بیسـت 

وسـه متـر بـه پانصـد وهفتاد وسـه اصلـی شـرقا:درب ودیواربطول 
بیسـت وچهـار متـر بـه پیـاده رو خیابان جنوبـا :دیواریسـت بطول 
بیسـت وسـه متـر بـه کوچـه غربـا: بـه دیـوار بطـول بیسـت وسـه 
متـر بـه پانصـد وهفتـاد سـه اصلـی  کـه برابـر نظریـه کارشـناس 
رسـمی دادگسـتری 1-الـف –عرصـه بـا کابـری گردشـگری واقـع 
در عمـق اول بـه مسـاحت 240متـر مربـع از قرارهـر متـر مربـع 
30/000/000ریـال جمعـا 7/200/000/000ریـال ب- عرصـه بـا کاربری 
گردشـگری واقع درعمق دوم به مسـاحت 300متر مربع از قرار هر 
متـر مربع 12/000/000ریـال جمعا 3/600/000/000ریـال 2-اعیانی به 
مسـاحت 90متـر مربـع از قـرار هـر متـر 8/000/000ریـال جمعـا بـه 
ارزش 720/000/000ریـال 3- امتیازبرق3فـاز واب یـک دوم اینـچ 
جمعـا 80/000/000ریـال 4-حصـار کشـی ونـرده گـذاری وحیـاط 
سـازی وسیسـتم روشـنایی جمعـا 200/000/000مـع الوصـف ارزش 
ششـدانگ مـورد مزایـده بـا کلیه متعلقـات ومنصوبـات جمعامبلغ 
11/080/000/000ریـال میباشـد .کـه مبنـا وپایـه مزایـده نیـز تعیین 
میگردد،جلسـه مزایـده از سـاعت 9الـی 12صبـح روزشـنبه مورخـه 
وامـالک  اسـناد  ثبـت  اجـراءاداره  شـعبه  محـل  97/10/29در 
شهرسـتان جیرفـت برگزار"مزایده ازمبلغ مذکورشـروع وبه باالترین 
قیمـت پیشـنهادی فروختـه خواهـد شـد . ضمنـا فـروش نقـدی 
بـوده وپرداخـت کلیـه قبـوض آب وبـرق وتلفـن وغیـره تـا تاریـخ 
انجـام مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده 
بـه عهـده برنـده مزایـده مـی باشـد ضمنـا چنانچـه روز مزایـده بـا 
تعطیـل رسـمی مصـادف گـردد روز اداری بعـد از تعطیلـی مزایـده 
انجام خواهد شـد جهت کسـب اطالعات بیشـتر در سـاعات اداری 
بـه اداره ثبـت واسـناد وامـالک )شـعبه اجـرا (مراجعـه نمـا ییـد 

م الـف :1108

آگهی مزایده آگهی مزایدهآگهی مناقصه 
ــورخ  ــماره 6 م ــوزه ش ــتناد مج ــه اس ــان ب ــهرداری ماه ش

ــای  ــل ه ــر دارد پرتاب ــهر در نظ ــالمی ش ــورای اس 97/4/17 ش
ــه از  ــاره ماهان ــورت اج ــان را بص ــهر ماه ــطح ش ــی در س تبلیغات
طریــق مزایــده بــه موسســات و کانــون هــای تبلیغاتــی واجــد 
الشــرایط واگــذار نمایــد. لــذا جهــت دریافــت اســناد مزایــده از 
ــی  ــط عموم ــد رواب ــه واح ــت 97/10/24 ب ــخ 97/10/15لغای تاری

ــد. ــه نماین ــهرداری مراجع ش

ــه اســتناد مجــوزه شــماره 5/158 مــورخ  شــهرداری ماهــان ب
97/10/5 شــورای اســالمی شــهر در نظــر دارد عملیات آســفالت معابر 
ــه شــرکتها و  ــق مناقصــه  عمومــی  ب ســطح شــهر ماهــان را از طری
ــکاران  واجــد الشــرایط و دارای مجــوز از ســازمانهای ذیصــالح  پیمان
واگــذار نمایــد . لــذا از کلیــه شــرکتها و پیمانــکاران دعــوت میشــود از 
تاریــخ 97/10/15لغایــت 97/10/24 جهــت دریافــت اســناد مزایــده به 

واحــد مالــی شــهرداری مراجعــه نماینــد. 

شـهرداری ماهـان در نظـر دارد طبـق صورتجلسـه شـماره16 مـورخ 
97/8/28شـورای اسـالمی شـهر امتیـاز جمـع آوری وتملـك پسـماندهای 
خشـک را از کلیه مبادی تولید سـطح شـهر طبق قانون برای مدت یکسـال 
از طریـق مزایـده عمومـی به شـرکت واجد شـرایط واگذار نمایـد متقاضیان 
مـی توانـد از مورخـه 97/10/15 لغایـت 97/10/24جهـت دریافـت اسـناد 

مزایـده بـه امور مالـی شـهرداری مراجعـه نمایند.
پیشـنهادات بایدبـا قیـد  قبول شـرایط تـا پایـان وقـت اداری 97/10/26و 
طـی پاکـت همراه با رزومه و اسـناد شـرکت و سـپرده تضمین شـرکت در 

مزایـده تحویـل امور مالی شـود . 
برنــدگان اول دوم ســوم مزایــده هــرگاه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد 
نشــوند ســپرده آنــان بــه ترتیــب ضبــط خواهد شــد شــهرداری در رد 
یــا قبــول پیشــنهادها مختــار بــوده و هزینــه آگهــی بــه عهــده برنــده 

مزایــده مــی باشــد.

تحویل پاکات به شهرداری تا ساعت 12  مورخ 97/10/26 می باشد.
برنــدگان اول دوم ســوم مناقصــه  هــرگاه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند 

ســپرده آنــان بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد.
 شــهرداری در رد یــا قبــول پیشــنهادها مختــار بــوده و هزینــه آگهــی بــه 

عهــده برنــده مناقصــه  مــی باشــد

برنــدگان اول دوم ســوم مزایــده هــر گاه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند 
ــول  ــا قب ــط خواهــد شــد . شــهرداری در رد ی ــه ترتیــب ضب ــان ب ســپرده آن
پیشــنهادها مختــار بــوده و هزینــه آگهــی بــه عهــده برنــده مزایــده می باشــد

عبدالمهدی رنجبر شهردار ماهان عبدالمهدی رنجبر شهردار ماهانعبدالمهدی رنجبر شهردار ماهان

نوبت اول نوبت اولنوبت اول

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

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022004645 مــورخ 1397/9/28 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای مجتبــی اســدی مهدیخــان 
محلــه فرزنــد محمــود بشــماره شناســنامه 14 صــادره از رشــت در 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 264 مترمربــع  مشــتمل بــر 
بنــای احداثــی فاقــد مجــوز بــه مســاحت 30/60 مترمربــع پــالک 1473 
ــی از 22  ــالک 71 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 22 اصل فرع
اصلــی واقــع در قریــه لنــگ بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق مســلم 
وثوقــی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص  ــه فاصل دو نوبــت ب
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/10                   

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/25
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     1601

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

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022004546 مــورخ 1397/9/24 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمدرضــا فریدونــی کهلــه 
دشــت فرزنــد محــرم بشــماره شناســنامه 3 صــادره از صومعــه ســرا در 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 718/46 مترمربــع  
پــالک 1474 فرعــی از 22 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 132 
فرعــی از 22 اصلــی واقــع در قریــه لنــگ بخــش 26 گیــالن خریــداری 
از نســق محــرم فریدونــی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــی  ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــت  ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک م

صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/10                     

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/25
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     1602

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

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022004542 مــورخ 1397/9/24 هیــات اول 
ــی اراضــی و ســاختمانهای  ــت ثبت ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی موضــوع قان
ــک ماســال  ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــوزان  ــتانی گل ــد باس ــای محم ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
فرزنــد احــدهللا بشــماره شناســنامه 1630076031 صــادره از خلخــال در ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 238 مترمربع  
ــالک 1070  ــع پ ــه مســاحت 30/14 مترمرب ــاری ب ــاب انب ــر یکب مشــتمل ب
فرعــی از 1 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 30 باقیمانــده فرعــی از 
1 اصلــی واقــع در دولــه مــالل بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق صمــد 
یحیایــی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/10                     

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/25
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     1603

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

ــمی ــند رس س
ــات اول  ــر رای شــماره 139760318022004544 مــورخ 1397/9/24 هی براب
ــاختمانهای  ــی اراضــی و س ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی موضــوع قان
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــند رســمی مســتقر در واح ــد س فاق
ــور  ــی پ ــواد عیس ــای محمدج ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــام بشــماره شناســنامه 5160040749 صــادره از ماســال  ــد بهن چســلی فرزن
در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 238 
مترمربــع  مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 30/14 مترمربــع پــالک 
ــده  ــالک 30 باقیمان ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 1 اصل 1070 فرع
ــداری از  ــالن خری ــش 26 گی ــالل بخ ــه م ــع در دول ــی واق ــی از 1 اصل فرع
نســق صمــد یحیایــی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــه  ــی ک ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته  ــه صــدور ســند مالکی اشــخاص نســبت ب
ــاه  ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م باش
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/10                     
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/25
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
ــات اول  ــورخ 1397/10/1 هی ــماره 139760318022004710 م ــر رای ش براب
ــاختمانهای  ــی اراضــی و س ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی موضــوع قان
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــند رســمی مســتقر در واح ــد س فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمدمهــدی جعفــری فرزنــد 
حســین بشــماره شناســنامه 7443 صــادره از تهــران در ســه دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 600 مترمربــع  مشــتمل بــر 
ــی  ــی از 24 اصل ــالک 825 فرع ــدانگ پ ــی در شش ــرورش ماه ــتخر پ اس
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 25 باقیمانــده فرعــی از 24 اصلــی واقــع 
در قریــه خودبچــر بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســید کوثر 
اســماعیل زاده محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
ــور و عــدم وصــول  ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذک ــد. بدیه نماین

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/10                    

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/25
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022004712 مــورخ 1397/10/1 هیــات اول 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــد  ــی فرزن ــا نادم ــای حمیدرض ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــگ  ــه دان ــران در س ــادره از ته ــنامه 2880 ص ــماره شناس ــد بش ــی محم عل
مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 600 مترمربــع  
ــی از  ــالک 825 فرع ــرورش ماهــی در ششــدانگ پ ــر اســتخر پ مشــتمل ب
ــی از 24  ــده فرع ــالک 25 باقیمان ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف 24 اصل
ــک  ــداری از مال ــالن خری ــش 26 گی ــر بخ ــه خودبچ ــع در قری ــی واق اصل
رســمی ســید کوثــر اســماعیل زاده محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور 
ــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در  اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/10                    
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/25
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022004350 مــورخ 1397/9/12 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
ــاه  ــزدان پن ــردوس ی ــای ف ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
فرزنــد مســلم بشــماره شناســنامه 4 صــادره از خلخــال در ششــدانگ یــک 
ــه  ــاب خان ــر یکب ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 224 مترمرب ــن ب قطعــه زمی
بــه مســاحت 83/4 مترمربــع پــالک 2539 فرعــی از 2 اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از پــالک 4 فرعــی از 2 اصلــی واقــع در قریــه لوحــه ســرا 
بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی اکبــر بابایــی و حســن رضــا 
بابایــی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/10                    

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/25
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     1607

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

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022004354 مــورخ 1397/9/12 هیات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
ــالش  ــاس شــجاع نی ــای عب ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
فرزنــد قاســم بشــماره شناســنامه 443 صــادره از ماســال در ششــدانگ 
عرصــه و اعیــان یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 50/63 مترمربــع  پــالک 
ــالک 6 و7 و10  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 32 اصل 1172 فرع
متصــل بــه هــم فرعــی از 32 اصلــی واقــع در قریــه بنــه ســرا بخــش 26 
گیــالن خریــداری از نســق صفرعلــی ســیاهی محــرز گردیــده اســت . لــذا 
ــه 15 روز آگهــی  ــه فاصل ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ب
ــه صــدور ســند مالکیــت  ــی کــه اشــخاص نســبت ب مــی شــود در صورت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــت محــل  ــن اداره ثب ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــد.  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس اعت
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/10                  

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/25
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     1608

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

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022004481 مــورخ 1397/9/20 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای مهــدی مرتضــی نیالشــی 
ــدانگ  ــال در شش ــادره از ماس ــنامه 4 ص ــماره شناس ــار بش ــد نازی فرزن
عرصــه و اعیــان یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 81/71 مترمربــع  پــالک 
ــالک 10 و7 و6  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 32 اصل 1173 فرع
متصــل بــه هــم فرعــی از 32 اصلــی واقــع در قریــه بنــه ســرا بخــش 26 
گیــالن خریــداری از نســق صفرعلــی ســیاهی محــرز گردیــده اســت . لــذا 
ــه 15 روز آگهــی  ــه فاصل ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ب
ــه صــدور ســند مالکیــت  ــی کــه اشــخاص نســبت ب مــی شــود در صورت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــت محــل  ــن اداره ثب ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــد.  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس اعت
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/10                    

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/25
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     1609

     آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــرای م در اج
ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت 
ــی  ــالک فرع ــروز از پ ــه مف ــک قطع ــدانگ ی ــمی شش رس
ــه وشــمه ســرا بخــش 26 گیــالن  ــی 10 واقــع در قری 132 ســنگ اصل
ــاری  ــاب انب ــر یکب ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــوان شش بعن
شــماره  رأی  طــی  مترمربــع   600/64 مســاحت  بــه  مجــوز  فاقــد 
139760318022002929 مــورخ 1397/6/11 بنــام ســیدحامد هاشــمی 
ــادر و  ــور رأی ص ــاده مذک ــیون م ــید از کمیس ــد سیدجمش ــژاد  فرزن ن
پــالک فرعــی 1017 مجــزی شــده بــرای آن تعییــن شــده چــون اصــل 
ملــک تحدیــد حــدود نشــده در اجــرای تصمیــم هیئــت مذکــور تعییــن 
حــدود پــالک اخیرالذکــر ســاعت 12 ظهــر مــورخ 1397/11/9 در محــل 
ــن  ــالع مالکی ــت اط ــب جه ــد و مرات ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ش
مشــاع و مجاوریــن آگهــی مــی شــود چنانچــه اعتراضــی بــه حــدود و 
حقــوق ارتفاقــی ملــک داشــته باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 
ــت  ــه اداره ثب ــل ب ــانی کام ــد نش ــا قی ــًا ب ــود راکتب ــراض خ 30 روز اعت
ــق  ــًا طب ــد ضمن ــالک ماســال تســلیم و رســید اخــذ نماین اســناد و ام
ــتقیمًا  ــی و مس ــد کتب ــراض بای ــت اعت ــون ثب ــی قان ــاده 86 اصالح م
بــه اداره ثبــت محــل تســلیم و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــه مرجــع  ــی دادخواســت ب ــه مرجــع ثبت ــراض ب ــخ تســلیم اعت از تاری
ذیصــالح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی طــرح دعــوا را بــه ایــن اداره 
اعــالم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت مــی توانــد بــه دادگاه 
مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه ایــن اداره 
تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض و برابــر مقــررات 

ــد داد .  ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار: 97/10/10

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی                    1481

    آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــرای م در اج
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ششــدانگ یــک قطعــه مفــروز از پــالک فرعــی 79 ســنگ 
اصلــی 22 واقــع در قریــه لنــگ بخــش 26 گیــالن بعنــوان ششــدانگ 
ــماره  ــی رأی ش ــی ط ــای احداث ــر بن ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ی
139760318022002187 مــورخ 1397/4/30 بنــام ســیده معصومــه 
ــع از  ــه مســاحت 2932/50 مترمرب ــه ب ــی ال ــد ســید ول ــی فرزن عظمت
ــزی  ــی 1423 مج ــالک فرع ــادر و پ ــور رأی ص ــاده مذک ــیون م کمیس
شــده بــرای آن تعییــن شــده چــون اصــل ملــک تحدیــد حــدود نشــده 
ــر  ــالک اخیرالذک ــدود پ ــن ح ــور تعیی ــت مذک ــم هیئ ــرای تصمی در اج
ســاعت 11/30 مــورخ 1397/11/4 در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد 
آمــد و مراتــب جهــت اطــالع مالکیــن مشــاع و مجاوریــن آگهــی مــی 
ــک داشــته  ــوق ارتفاقــی مل ــه حــدود و حق شــود چنانچــه اعتراضــی ب
باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 30 روز اعتــراض خــود راکتبــًا 
بــا قیــد نشــانی کامــل بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک ماســال تســلیم 
ــت  ــون ثب ــی قان ــاده 86 اصالح ــق م ــًا طب ــد ضمن ــذ نماین ــید اخ و رس
اعتــراض بایــد کتبــی و مســتقیمًا بــه اداره ثبــت محــل تســلیم و 
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــد ظ ــرض بای معت
ــلیم  ــی تس ــالح قضای ــع ذیص ــه مرج ــت ب ــی دادخواس ــع ثبت ــه مرج ب
ــر  ــد در غی ــالم نمای ــن اداره اع ــه ای ــوا را ب ــرح دع ــی ط ــد و گواه نمای
ــی  ــه و گواه ــه دادگاه مراجع ــد ب ــی توان ــت م ــی ثب ــورت متقاض اینص
ــد و  ــن اداره تســلیم نمای ــه ای ــت و ب ــم دادخواســت دریاف ــدم تقدی ع
اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض و برابــر مقــررات عملیــات ثبتــی 

ــد داد .  ــه خواه را ادام
تاریخ انتشار: 97/10/10
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    آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــرای م در اج
ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت 
ــی  ــالک فرع ــروز از پ ــه مف ــک قطع ــدانگ ی ــمی شش رس
22 ســنگ اصلــی یــک واقــع در قریــه دولــه مــالل بخــش 26 گیــالن 
ــی  ــان احداث ــر اعی ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــوان شش بعن
ــام  ــورخ 1397/7/7 بن ــماره 139760318022003332 م ــی رأی ش ط
ــع از  ــاحت 1100 مترمرب ــه مس ــیالن ب ــد س ــرد فرزن ــزی ل ــد عزی احم
ــزی  ــی 1067 مج ــالک فرع ــادر و پ ــور رأی ص ــاده مذک ــیون م کمیس
شــده بــرای آن تعییــن شــده چــون اصــل ملــک تحدیــد حــدود نشــده 
ــر  ــالک اخیرالذک ــدود پ ــن ح ــور تعیی ــت مذک ــم هیئ ــرای تصمی در اج
ســاعت 10 صبــح مــورخ 1397/11/4 در محــل شــروع و بــه عمــل 
ــن  ــاع و مجاوری ــن مش ــالع مالکی ــت اط ــب جه ــد و مرات ــد آم خواه
ــی  ــوق ارتفاق ــدود و حق ــه ح ــی ب ــه اعتراض ــود چنانچ ــی ش ــی م آگه
ملــک داشــته باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 30 روز اعتــراض 
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــل ب ــد نشــانی کام ــا قی ــًا ب ــود راکتب خ
ماســال تســلیم و رســید اخــذ نماینــد ضمنــًا طبــق مــاده 86 اصالحــی 
ــت محــل  ــه اداره ثب ــی و مســتقیمًا ب ــد کتب ــراض بای ــت اعت ــون ثب قان
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــد ظ ــرض بای ــلیم و معت تس
ــی  ــه مرجــع ذیصــالح قضای ــی دادخواســت ب ــه مرجــع ثبت ــراض ب اعت
تســلیم نمایــد و گواهــی طــرح دعــوا را بــه ایــن اداره اعــالم نمایــد در 
غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت مــی توانــد بــه دادگاه مراجعــه و گواهــی 
ــد و  ــن اداره تســلیم نمای ــه ای ــت و ب ــم دادخواســت دریاف ــدم تقدی ع
اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض و برابــر مقــررات عملیــات ثبتــی 

ــد داد .  ــه خواه را ادام
تاریخ انتشار: 97/10/10
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   آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــرای م در اج
ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت 
رســمی ششــدانگ یــک قطعــه مفــروز از پــاک فرعــی 32 
ســنگ اصلــی 10 واقــع در قریــه وشــمه ســرا بخــش 26 گیــان بعنــوان 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی فاقــد مجــوز 
ــام  ــورخ 1397/6/18 بن ــماره 139760318022003055 م ــی رأی ش ط
ــع  ــاحت 291/3 مترمرب ــه مس ــین ب ــد حس ــژاد فرزن ــوب ن ــر یعق جعف
ــزی  ــی 1021 مج ــاک فرع ــادر و پ ــور رأی ص ــاده مذک ــیون م از کمیس
شــده بــرای آن تعییــن شــده چــون اصــل ملــک تحدیــد حــدود نشــده 
ــر  ــاک اخیرالذک ــدود پ ــن ح ــور تعیی ــت مذک ــم هیئ ــرای تصمی در اج
ســاعت 11/00 مــورخ 1397/11/3 در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد 
آمــد و مراتــب جهــت اطــاع مالکیــن مشــاع و مجاوریــن آگهــی مــی 
ــک داشــته  ــوق ارتفاقــی مل ــه حــدود و حق شــود چنانچــه اعتراضــی ب
باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 30 روز اعتــراض خــود راکتبــًا 
بــا قیــد نشــانی کامــل بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک ماســال تســلیم 
ــت  ــون ثب ــی قان ــاده 86 اصاح ــق م ــًا طب ــد ضمن ــذ نماین ــید اخ و رس
اعتــراض بایــد کتبــی و مســتقیمًا بــه اداره ثبــت محــل تســلیم و 
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــد ظ ــرض بای معت
ــلیم  ــی تس ــاح قضای ــع ذیص ــه مرج ــت ب ــی دادخواس ــع ثبت ــه مرج ب
ــر  ــد در غی ــام نمای ــن اداره اع ــه ای ــوا را ب ــرح دع ــی ط ــد و گواه نمای
ــی  ــه و گواه ــه دادگاه مراجع ــد ب ــی توان ــت م ــی ثب ــورت متقاض اینص
ــد و  ــن اداره تســلیم نمای ــه ای ــت و ب ــم دادخواســت دریاف ــدم تقدی ع
اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض و برابــر مقــررات عملیــات ثبتــی 

ــد داد .  ــه خواه را ادام
تاریخ انتشار: 97/10/10
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   آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــرای م در اج
ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت 
ــی  ــاک فرع ــروز از پ ــه مف ــک قطع ــدانگ ی ــمی شش رس
ــه وشــمه ســرا بخــش 26 گیــان  ــی 10 واقــع در قری 132 ســنگ اصل
ــاری  ــاب انب ــر یکب ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــوان شش بعن
شــماره  رأی  طــی  مترمربــع   600/64 مســاحت  بــه  مجــوز  فاقــد 
139760318022002929 مــورخ 1397/6/11 بنــام ســیدحامد هاشــمی 
ــور رأی صــادر و  ــاده مذک ــد ســید جمشــید از کمیســیون م ــژاد فرزن ن
پــاک فرعــی 1017 مجــزی شــده بــرای آن تعییــن شــده چــون اصــل 
ملــک تحدیــد حــدود نشــده در اجــرای تصمیــم هیئــت مذکــور تعییــن 
حــدود پــاک اخیرالذکــر ســاعت 12 ظهــر مــورخ 1397/11/9 در محــل 
ــن  ــاع مالکی ــت اط ــب جه ــد و مرات ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ش
مشــاع و مجاوریــن آگهــی مــی شــود چنانچــه اعتراضــی بــه حــدود و 
حقــوق ارتفاقــی ملــک داشــته باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 
ــت  ــه اداره ثب ــل ب ــانی کام ــد نش ــا قی ــًا ب ــود راکتب ــراض خ 30 روز اعت
ــق  ــًا طب ــد ضمن ــاک ماســال تســلیم و رســید اخــذ نماین اســناد و ام
ــتقیمًا  ــی و مس ــد کتب ــراض بای ــت اعت ــون ثب ــی قان ــاده 86 اصاح م
بــه اداره ثبــت محــل تســلیم و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــه مرجــع  ــی دادخواســت ب ــه مرجــع ثبت ــراض ب ــخ تســلیم اعت از تاری
ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی طــرح دعــوا را بــه ایــن اداره 
اعــام نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت مــی توانــد بــه دادگاه 
مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه ایــن اداره 
تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض و برابــر مقــررات 

ــد داد .  ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار: 97/10/10
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                                 آگهی ابالغ
                                  رای شورا

در مــورد دعــوی آقــای پوریــا میرزایــی فرزنــد عــادل بــه طرفیــت آقــای ســعید بدخشــان بــه 
خواســته مطالبــه مبلــغ دومیلیــون ریــال بــه انضمــام خســارت دادرســی و خســارت تاخیــر در 
تادیــه نظــر بــه اینکــه اوال: بــه لیســت واریــزی بــه حســاب خوانــده مجموعــًا به مبلــغ خواســته ظهــور در بدهی 
خوانــده در حــق خواهــان دارد .ثانیــا: خوانــده بــرای اثبــات برائــت ذمــه خــود دلیلــی اقامــه نکــرده انــد و بــه 
مســتندات خواهــان ایــراد وتعرضــی وارد نکــرده اســت . بنابرایــن شــورا بــا اســتصحاب دیــن حســب مــاده 
198 قانــون آییــن دادرســی مدنــی دعــوای خواهــان را ثابــت تشــخیص و مســتندا بــه مــواد 522-519-515 
قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه شــرح حکــم بــه محکومیــت خوانــده در حــق خواهــان 1- پرداخــت مبلــغ دو 
میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته 2- پرداخــت مبلــغ 473000 ریــال بابــت خســارت دادرســی 3- پرداخــت 
خســارت ناشــی از تاخیــر در پرداخــت اصــل خواســته و موضــوع بنــد یــک فــوق از تاریــخ مطالبــه تقدیــم 
دادخواســت تــا زمــان اجــرا بــر اســاس نــرخ شــاخص تــورم کــه در مرحلــه اجــرا محاســبه خواهــد شــد صــادر 
و اعــام مــی دارد. رای غیابــی محســوب و ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــورا 
ســپس ظــرف بیســت روز پــس از آن قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم حقوقــی شهرســتان کرمانشــاه می باشــد.
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مجتمع شورای حل اختالف شهید بهشتی شهرستان کرمانشاه – شکوفه مرادی ......کرمانشاه -بلوار شهید

 بهشتی - ابتدای خیابان سی متری دوم محاکم تجدید نظر     1647

مفقودی
كارت دانشــجویی اینجانــب ابوالفضــل مددخانــی فرزنــد مســلم بــه شــماره ملــی 4311379501 و شــماره 
دانشــجویی 9621019005 از دانشــگاه مؤسســه آمــوزش عالــی پارســیان مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 
ــد.                                                                                             1648 ســاقط می باش

مفقودی
بــرگ ســبز خــودروی پرایــد تیــپ صبــا GTXI، مــدل 1384،  بــه شــماره موتــور 01183841، شــماره شاســی 
S 1412284542540و شــماره انتظامــی 37ب565 ایــران79 بــه نــام دانشــگاه آزاد اســامی قزویــن مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.                                                                 1649

   آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــرای م در اج
ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت 
رســمی ششــدانگ یــک قطعــه مفــروز از پــاک فرعــی 32 
ســنگ اصلــی 10 واقــع در قریــه وشــمه ســرا بخــش 26 گیــان بعنــوان 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی فاقــد مجــوز 
ــام  ــورخ 1397/6/18 بن ــماره 139760318022003055 م ــی رأی ش ط
ــع  ــاحت 291/3 مترمرب ــه مس ــین ب ــد حس ــژاد فرزن ــوب ن ــر یعق جعف
ــزی  ــی 1021 مج ــاک فرع ــادر و پ ــور رأی ص ــاده مذک ــیون م از کمیس
شــده بــرای آن تعییــن شــده چــون اصــل ملــک تحدیــد حــدود نشــده 
ــر  ــاک اخیرالذک ــدود پ ــن ح ــور تعیی ــت مذک ــم هیئ ــرای تصمی در اج
ســاعت 11/00 مــورخ 1397/11/3 در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد 
آمــد و مراتــب جهــت اطــاع مالکیــن مشــاع و مجاوریــن آگهــی مــی 
ــک داشــته  ــوق ارتفاقــی مل ــه حــدود و حق شــود چنانچــه اعتراضــی ب
باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 30 روز اعتــراض خــود راکتبــًا 
بــا قیــد نشــانی کامــل بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک ماســال تســلیم 
ــت  ــون ثب ــی قان ــاده 86 اصاح ــق م ــًا طب ــد ضمن ــذ نماین ــید اخ و رس
اعتــراض بایــد کتبــی و مســتقیمًا بــه اداره ثبــت محــل تســلیم و 
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــد ظ ــرض بای معت
ــلیم  ــی تس ــاح قضای ــع ذیص ــه مرج ــت ب ــی دادخواس ــع ثبت ــه مرج ب
ــر  ــد در غی ــام نمای ــن اداره اع ــه ای ــوا را ب ــرح دع ــی ط ــد و گواه نمای
ــی  ــه و گواه ــه دادگاه مراجع ــد ب ــی توان ــت م ــی ثب ــورت متقاض اینص
ــد و  ــن اداره تســلیم نمای ــه ای ــت و ب ــم دادخواســت دریاف ــدم تقدی ع
اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض و برابــر مقــررات عملیــات ثبتــی 

ــد داد .  ــه خواه را ادام
تاریخ انتشار: 97/10/10
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   آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــرای م در اج
ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت 
ــی  ــاک فرع ــروز از پ ــه مف ــک قطع ــدانگ ی ــمی شش رس
ــه وشــمه ســرا بخــش 26 گیــان  ــی 10 واقــع در قری 132 ســنگ اصل
ــاری  ــاب انب ــر یکب ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــوان شش بعن
شــماره  رأی  طــی  مترمربــع   600/64 مســاحت  بــه  مجــوز  فاقــد 
139760318022002929 مــورخ 1397/6/11 بنــام ســیدحامد هاشــمی 
ــور رأی صــادر و  ــاده مذک ــد ســید جمشــید از کمیســیون م ــژاد فرزن ن
پــاک فرعــی 1017 مجــزی شــده بــرای آن تعییــن شــده چــون اصــل 
ملــک تحدیــد حــدود نشــده در اجــرای تصمیــم هیئــت مذکــور تعییــن 
حــدود پــاک اخیرالذکــر ســاعت 12 ظهــر مــورخ 1397/11/9 در محــل 
ــن  ــاع مالکی ــت اط ــب جه ــد و مرات ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ش
مشــاع و مجاوریــن آگهــی مــی شــود چنانچــه اعتراضــی بــه حــدود و 
حقــوق ارتفاقــی ملــک داشــته باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 
ــت  ــه اداره ثب ــل ب ــانی کام ــد نش ــا قی ــًا ب ــود راکتب ــراض خ 30 روز اعت
ــق  ــًا طب ــد ضمن ــاک ماســال تســلیم و رســید اخــذ نماین اســناد و ام
ــتقیمًا  ــی و مس ــد کتب ــراض بای ــت اعت ــون ثب ــی قان ــاده 86 اصاح م
بــه اداره ثبــت محــل تســلیم و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــه مرجــع  ــی دادخواســت ب ــه مرجــع ثبت ــراض ب ــخ تســلیم اعت از تاری
ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی طــرح دعــوا را بــه ایــن اداره 
اعــام نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت مــی توانــد بــه دادگاه 
مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه ایــن اداره 
تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض و برابــر مقــررات 

ــد داد .  ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار: 97/10/10
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                                 آگهی ابالغ
                                  رای شورا

در مــورد دعــوی آقــای پوریــا میرزایــی فرزنــد عــادل بــه طرفیــت آقــای ســعید بدخشــان بــه 
خواســته مطالبــه مبلــغ دومیلیــون ریــال بــه انضمــام خســارت دادرســی و خســارت تاخیــر در 
تادیــه نظــر بــه اینکــه اوال: بــه لیســت واریــزی بــه حســاب خوانــده مجموعــًا به مبلــغ خواســته ظهــور در بدهی 
خوانــده در حــق خواهــان دارد .ثانیــا: خوانــده بــرای اثبــات برائــت ذمــه خــود دلیلــی اقامــه نکــرده انــد و بــه 
مســتندات خواهــان ایــراد وتعرضــی وارد نکــرده اســت . بنابرایــن شــورا بــا اســتصحاب دیــن حســب مــاده 
198 قانــون آییــن دادرســی مدنــی دعــوای خواهــان را ثابــت تشــخیص و مســتندا بــه مــواد 522-519-515 
قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه شــرح حکــم بــه محکومیــت خوانــده در حــق خواهــان 1- پرداخــت مبلــغ دو 
میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته 2- پرداخــت مبلــغ 473000 ریــال بابــت خســارت دادرســی 3- پرداخــت 
خســارت ناشــی از تاخیــر در پرداخــت اصــل خواســته و موضــوع بنــد یــک فــوق از تاریــخ مطالبــه تقدیــم 
دادخواســت تــا زمــان اجــرا بــر اســاس نــرخ شــاخص تــورم کــه در مرحلــه اجــرا محاســبه خواهــد شــد صــادر 
و اعــام مــی دارد. رای غیابــی محســوب و ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــورا 
ســپس ظــرف بیســت روز پــس از آن قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم حقوقــی شهرســتان کرمانشــاه می باشــد.

مظفر سهیلی رستم پور - قاضی شعبه 34 شورای حل اختالف استان کرمانشا ه........دبیر شعبه 34 حقوقی 
مجتمع شورای حل اختالف شهید بهشتی شهرستان کرمانشاه – شکوفه مرادی ......کرمانشاه -بلوار شهید
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مفقودی
كارت دانشــجویی اینجانــب ابوالفضــل مددخانــی فرزنــد مســلم بــه شــماره ملــی 4311379501 و شــماره 
دانشــجویی 9621019005 از دانشــگاه مؤسســه آمــوزش عالــی پارســیان مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 
ــد.                                                                                             1648 ســاقط می باش

مفقودی
بــرگ ســبز خــودروی پرایــد تیــپ صبــا GTXI، مــدل 1384،  بــه شــماره موتــور 01183841، شــماره شاســی 
S 1412284542540و شــماره انتظامــی 37ب565 ایــران79 بــه نــام دانشــگاه آزاد اســامی قزویــن مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.                                                                 1649

تجهیز یک حلقه چاه آب 
شرب در شهر دهلران

بــا هزینــه ای بالــغ بــر 13100 میلیون 
ــاه آب شــرب  ــه چ ــک حلق ــال ی ری
در شــهر دهلــران تجهیــز گردیــد.
معــاون بهــره بــرداری شــرکت آب و فاضــالب اســتان ایــالم در 
رابطــه بــا تجهیــز یــک حلقــه چــاه آب شــرب در شــهر دهلــران 
ــران و  ــهر دهل ــرب ش ــی آب ش ــاء کیف ــور ارتق ــه منظ ــت: ب گف
جهــت اســتفاده از چــاه شــماره 5 دشــت اکبــر کــه در ســال 96 
حفــاری، لولــه گــذاری و آزمایــش و پمپــاژ شــده بــود، عملیــات 
نیــرو رســانی و تجهیــز ایــن چــاه بطــول 800 متــر خــط انتقــال 
ــزات شــامل کانکــس، الکتروپمــپ  ــه و نصــب تجهی ــرق، تهی ب
شــناور، تابلــو بــرق، لولــه آب بــر و نصــب شــیرآالت ســرچاهی 
ــی  ــال از محــل طــرح هــای عمران ــون ری ــار 2500 میلی ــا اعتب ب

انجــام گردیــد.

ایالم

کینوا، کشت جایگزین در 
مزارع شهرستان نهبندان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
نهبندان در اسـتان خراسـان جنوبی 
گفـت: 9 هـزار مترمربـع از مـزارع 
نهبنـدان بـا گیـاه کینـوا زیر کشـت رفـت. محمد مالکـی گفت: 
بـا کمـک 2 کشـاورز ایـن شهرسـتان 9 هـزار مترمربـع از مزارع 
نهبنـدان امسـال بـه کشـت کینـوا اختصـاص یافتـه اسـت که 
پیش بینـی می شـود 2 تـا 6 تـن دانه در هـر هکتـار در دوره 80 
تـا 100 روزه برداشـت شـود.وی با بیان اینکه ایـن گیاه به عنوان 
خاویـار گیاهـی معـروف اسـت، افـزود: ایـن گیـاه جایگزیـن 
مناسـبی بـه جـای نان و برنـج و بهتریـن رژیم بـرای مقابله با 

بیمـاری دیابـت نوع 2 اسـت.

خبر

نجات خانواده 5 نفره 
کاشمری از گازگرفتگی

درمـان  و  بهداشـت  شـبکه  مدیـر 
کاشـمر در خراسـان رضـوی گفـت: 
اعضـای پنج نفره خانواده کاشـمری 
بـا اقـدام بـه موقـع یکـی از اعضـای خانـواده و حضـور بـه 
موقـع اورژانـس، از مـرگ ناشـی از گازگرفتگـی نجـات یافتند. 
محمدجـواد یزدانـی گفـت: پـس از تمـاس تلفنـی بـا مرکـز 
اورژانـس 115 مبنـی بـر مسـمومیت اعضـای یـک خانـواده با 
آمبوالنـس در  گاز مونوکسـید کربـن، بالفاصلـه دو دسـتگاه 
محـل حاضـر بـا انجام اقدامـات اولیـه، مصدومانـی را که دچار 
کاهـش سـطح هوشـیاری و تهوع شـده بودند را بـرای مداوا به 

بیمارسـتان شـهید مـدرس)ره( کاشـمر انتقـال دادنـد.

کاشمر

بیش از 90 درصد از خدمات 
ثبت و اسناد الکترونیکی است

مدیـر کل ثبـت و اسـناد مازنـدران 
بـا بیـان اینکه بیـش از 90 درصد از 
خدمـات ثبت و اسـناد الکترونیکی 
اسـت گفـت: ثبـت و اسـناد مازنـدران فاقـد سـاختمان اداری 
اختصاصـی است.عباسـعلی زارع در دیدار با آیت هللا طبرسـی 
نماینـده ولـی فقیـه در مازنـدران بـا بیـان اینکـه بسـیاری از 
فعالیـت هـای ثبـت و اسـناد بصـورت دسـتی و سـنتی بـوده 
و در مسـیر خدمـت رسـانی بـا مشـکالتی مواجـه بـوده ایـم 
،اظهـار داشـت: در یـک دهـه اخیـر بـا جایگزین کـردن برنامه 
هـای جدیـد خدمت رسـانی تغییر کـرده و با نگاه سـرعت در 

خدمات،کاهـش در هزینـه فعالیـت می کنـد.

مازندران
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افقی
1 - دفتــري که اثرات معامالت مالي 

يک موسســه را نشان مي دهد - 

 سوداگري و تجارت

2 - قوم ايراني - بندر بلغارســتان - 

 فرزند

3 - تصديق روســي - يارو - شهر 

شمالي  صنعتي 

4 - چــراگاه ايالت - نوعي تزريق - 

اين اســتان در سال 1383 رتبه 3 را 

از 100 به لحاظ توســعه يافتگي صنعتي 

 کسب کرد

 5 - اندوهگين تــر - از قيود منفي

6 - خاک ســفالگري - درشت نيست 

 - لحظــه کوتاه - نار

7 - به هم ســاييده شــده - اين کشور 

در حــال حاضر باالترين نرخ بهره را 

در ميان کشــورهاي گروه هفت دارد - 

او  جانشين 

8 - کدر بودن - نت بيمار - گشــوده 

 - در امان

9 - از غالت - نوعي نان ســنتي - 

 شعله آتش

10 - کمانگير باســتاني - عريان - 

 پدربزرگ - منقار کوتاه

 11 - آماده و مهيا - گياه سرشــوي

 12 - برابــر بــودن - کاغذ کپي - نيکي

 13 - قســمت - فراوان - کاغذ روزنامه

14 - از حيوانــات - هگمتانه امروزي 

پناهگاه  - 

15 - شــرکت خودروسازي هند - علم 

حفــظ تعادل ميان درآمد و خرج 

و ميان مناســبات توليدي و رشد 

اقتصــادي با برنامه ريزي درازمدت و 

کوتاه مدت و ارتقاي شــئون مالي کشور 

يا خانه

عمودی 
1 - وکيل عمومي - داد و ســتد - 

 شرنگ

 2 - گريز - ره آورد روســيه - چهره

3 - چــاي فرنگي - حرف فاصله - 

تلخ عرب - کتاب ابن ســينا - صوت 

 شگفتي

4 - مهربان - واگير - نوعي پوشــش 

 زنانه

5 - مديــر اجرايي بانک مرکزي آمريکا 

 - نشان دادن

6 - گذرگاه ســيل - از اوراق بهادار - 

 گهواره

 7 - همدم - وســيله - کافي - گذشــتن

8 - کاغــذ و نامــه - موجود ناديدني - 

 قورباغــه درختي - اصال و هرگز

9 - از حروف انگليســي - پول قدرتمند 

 آســيايي - نوع و رنگ - زاهد

 10 - مخفــف از آن - فوق - بصير

11 - کفش ورزشــي - خبرگزاري 

 دانشــجويي جمهوري اسالمي ايران

12 - شــهادت - نوعي پيش غذا - فرار 

 کرد

13 - طايفــه - باالپوش مردان - ضمير 

 فرنگي - شــکل - حرف صريح

14 - پدر شــعر نو فارسي - واحد 

 غيررســمي پول ايران - ورزش تمرکز

15 - عنصر نمکي - گوارا - اســتعمال

جدول شماره 1349

بنیـادی  سـلول های  بانـک  مدیرعامـل 
خـون بنـد نـاف کشـور بـا بیـان اینکـه 
تاکنـون 110 هـزار نمونـه در بانـک خـون 
شـده  ذخیره سـازی  رویـان  بندنـاف 
اسـت، گفـت: مازندران 5 هـزار نمونه به 
بانـک سـلول های بنیادیـن ارسـال کرده 
اسـت. امری- سـاری: به گـزارش ایکنا 
از مازنـدران بـه نقـل از روابـط عمومـی 
مرتضـی  مازنـدران،  دانشـگاهی  جهـاد 
ضرابـی عصـر دیـروز سـوم دی مـاه در 
بـا اصحـاب رسـانه در سـالن  نشسـت 
کنفرانـس جهاد دانشـکاهی مازندران با 
اشـاره بـه اینکـه اولیـن پیونـد خـون در 
سـال 1988 میالدی در فرانسـه از سوی 
پزشـک گلوکمـن بـه یـک کـودک مبتـال 
بـه کم خونـی صـورت گرفـت، اظهارکرد: 

طبـق اسـتاندارد جهانـی، خـون بندنـاف 
تا 20 سـال قابـل نگهداری اسـت.وی با 
بیـان اینکه سـلول های بنیـادی جنینی، 
انـواع  از  بندنـاف  خـون  و  بالغیـن 
تصریـح  هسـتند،  بنیـادی  سـلول های 
دو  دارای  بنیـادی  سـلول های  کـرد: 
ویژگـی خودنوزایی و تمایـز یا تخصصی 
شـدن اسـت و آن دسـته از سـلول های 
بنیـادی کـه ویژگـی خودنوزایـی دارنـد 
مـدت  بـرای  را  خودشـان  می تواننـد 
طوالنـی بـاز تولیـد کننـد، اما نـوع دیگر 
در  خاصـی  شـرایط  تحـت  می تواننـد 
انـواع  بـه  آزمایشـگاه  در  یـا  و  بـدن 
سـلول ها تبدیـل شـوند که از نـوع تمایز 
یـا تخصصـی شـدن هسـتند.مدیرعامل 
بانـک سـلول هـای بنیـادی خـون بنـد 

ناف کشـور افـزود: مغز اسـتخوان، خون 
منابـع  از  بندنـاف  خـون  و  محیطـی 
سـلول های بنیـادی خونسـاز هسـتند و 
خـون بندنـاف را بالفاصلـه پـس از تولد 
بـا  .ضرابـی  جمـع آوری کـرد  می تـوان 
اشـاره بـه اینکه حجـم خـون موجود در 
بندنـاف و جفـت حدود 80 تـا 200 میلی 
لیتربـوده و بـرای دسترسـی بـه جفت و 
دقیقـه   10 تـا   5 تنهـا  بندنـاف  خـون 
تصریـح کـرد: کاهـش  اسـت،  فرصـت 
ریسـک انتقـال آلودگی هـای ویروسـی، 
در دسـترس بـودن تعـداد زیـاد واحـد 
خونـی در بانـک، امـکان انجـام پیوند و 
پیـون  بیمـاری  بـروز  میـزان  کاهـش 
خـون  ویژگی هـای  از  میزبـان،  علیـه 
بندنـاف اسـت.وی یادآور شـد: در نمونه 

گیـری از بندنـاف به نـوزاد و مـادر هیچ 
آسـیبی نخواهـد رسـید.مدیرعامل بانک 
نـاف  بنـد  بنیـادی خـون  سـلول هـای 
خـون  بانـک  انـواع  مـورد  در  کشـور 
عمومـی  بانـک  کـرد:  اظهـار  بندنـاف، 
نمونه هایـی اسـت کـه دیگـران بـا نیـت 

خیـر خواهانـه بـرای سـایر بیمـاران یـا 
مصـارف تحقیقاتـی اهـدا کرده انـد و بـه 
بانـک  در  و  ذخیـره  رایـگان  صـورت 
بـرای  نمونـه  یـا خانوادگـی،  خصوصـی 
ازای  در  او  خانـواده  یـا  نـوزاد  خـود 

پرداخت هزینه نگهداری می شود.

مدیــران  آموزشــی-تمرینی  نشســت  اولیــن 
بحــران و پدافنــد غیــر عامــل صنعــت اب و 
بــرق منطقــه جنــوب شــرق کشــور بــه میزبانــی 
شــرکت آبفــا اســتان کرمــان برگــزار مــی شــود. 

ــد  ــران و پدافن ــر بح ــر دفت ــاط مدی ــا نش علیرض
اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  غیرعامــل 
ــر گفــت:در راســتای  ــن خب ــا اعــالم ای ــان ب کرم
پیگیــری اجــرای دســتورالعمل هــای اســتان 

ــی  ــن و جانشــین و شــورای هماهنگ ــای معی ه
دفاتــر مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل 
پنجمیــن  هــا،  اســتان  بــرق  و  آب  صنعــت 
همایــش کشــوری و اولیــن همایــش در منطقــه 
ــدت دو روز )11 و 12 دی  ــه م ــرق ب ــوب ش جن
کرمــان-  هــای  اســتان  حضــور  بــا  مــاه( 
و  جنوبــی  بلوچستان-خراســان  و  سیســتان 

هرمزگان برگزار می شــود.
مدیردفتربحــران وپدافندغیرعامــل شــرکت آب 
بیــان  ادامــه  در  کرمــان  اســتان  فاضــالب 
داشــت: اجــرای دســتورالعمل هــای ابالغــی 
دفتــر مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل 
ــت  ــات نشس ــرات و تصمیم ــرو، مذاک وزارت نی

هــای شــورای هماهنگــی اســتان هــا و بررســی 
منطقــه  ویــژه  و مســائل جــاری  پیشــنهادها 
جنــوب شــرق از محــور مذاکــرات و دســتور 

جلســه در این نشست خواهد بود.
ــت  ــر مدیری ــرکل دفت ــت مدی ــر اس ــایان ذک ش
نیــرو،  وزارت  غیرعامــل  پدافنــد  و  بحــران 
ــور،  ــا کش ــل آبف ــد غیرعام ــر پدافن ــرکل دفت مدی
ــر کل  ــر بحــران اســتانداری ، مدی ــرکل دفت مدی
ــران  ــل اســتانداری و مدی ــد غیرعام ــر پدافن دفت
بخشــی  انســجام  هماهنگــی  عامــل شــورای 
وزارت نیــرو در اســتان کرمان،مدیــران عامــل 
ــر  ــرق اســتان از دیگ شــرکتهای صنعــت اب و ب

مدعویــن حاضر در این نشســت خواهند بود.

شـماره  مسـتقیم  احیـا  مگامدول هـای  کارکنـان 
2)شـهید خـرازی( بـا تولیـد 250 هـزار و 600 تـن 
آهـن اسـفنجی در آذرمـاه به رکورد جدیدی دسـت 

یافتند.
مگامدولهـای  تولیـد  سرپرسـت  عسـکری  جـواد 
واحد احیا مسـتقیم شـماره 2 فـوالد مبارکه ضمن 
تأییـد ایـن خبـر گفـت: پـس از انجـام بهموقـع و 
کارآمـد تعمیـرات اساسـی مگامـدول A این واحد 
کاتالیسـتهای  موفقیتآمیـز  بارگـذاری  و 
همچنیـن  و  مگامـدول  ایـن  در  بومیسازیشـده 
افزایـش قابلمالحظۀ کیفیت گندلههای تولیدشـده 
در واحـد گندلهسـازی فوالد مبارکه شـرایط بسـیار 

مطلوبی برای این افزایش تولید فراهم شد.
بـه  مربـوط  را  واحـد  ایـن  قبلـی  رکـورد  وی 
اردیبهشـتماه سـال جـاری و بـه میـزان 247 هزار 

تـن اعـالم و در همیـن خصـوص از تـالش جمعی 
قدردانـی  آهنسـازی  ناحیـۀ  و کارکنـان  مدیریـت 

کرد.
بـا  هرمـزگان گفـت:  فـوالد  بهرهبـرداری  معـاون 
تـالش کارکنان مـدول A واحد احیا مسـتقیم این 
شـرکت رکورد تولیـد روزانه در تاریـخ 29 آذرماه به 

2836 تن رسید.
محمدجعفـر پارسـی ضمـن اعالم این خبـر افزود: 
رکـورد قبلـی تولیـد در ایـن واحـد 2828 تـن در 

تاریخ 14 شهریورماه 95 بوده است.
درمجمـوع  موفقیـت،  ایـن  ثبـت  بـا  افـزود:  وی 
میـزان تولیـد روزانـۀ دو مدول احیا مسـتقیم این 

شرکت به 5582 تن افزایش یافت.
تولیـد کالف گـرم در مجتمع فوالد سـبا از 106 هزار 

و 116 تن در ماه گذشت.

ذخیره سازی 5000 نمونه از مازندران 
در بانک سلول های بنیادین 

میزبان اولین نشست 
آموزشی-تمرینی مدیران بحران 

گرمای تولید در گروه فوالد مبارکه 
هم زمان با شروع فصل سرما 

ایالمخوزستان

تجلیل ازفعاالن عرصه حمل 
ونقل و راهداری و رانندگان 

بـه مناسـبت هفتـه راهداری و حمـل و نقل جـاده ای از مدیران 
شـركت های حمل و نقل كاال و مسـافر ، پلیس راه ، راهداران و 

رانندگان نمونه تجلیل شد .
دلخـواه  مدیـرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان ایالم  
ضمن گرامیداشـت هفته حمل و نقل،راننـدگان و راهداری اظهار 
داشـت : صنعت نوپای حمل و نقل در جمهوری اسـالمی ایران، 
دورانی پرفراز و نشـیب را پشـت سرگذاشته که ویژگی اصلی آن 
تـالش برای دسـتیابی به جایگاهی واالتر و فردایی بهتر اسـت.

در تاریـخ تحـوالت ایـن صنعـت در کشـورمان، روزهـا و ایـام 
در  تعیین کننـده ای  نقـش  کـه  بوده انـد  سرنوشت سـازی 
شـکل گیری و انسـجام شـبکه حمل و نقل کشور داشـته اند.26 
آذر سـال 1362 یـادآور چنیـن ایامـی اسـت کـه در آن حضـرت 
امام خمینی )ره(، بنیانگذار جمهوری اسـالمی ایران، فرمانی در 
زمینـه اعـزام کامیون هـا بـه بنـادر جنوبی بـرای تخلیـه کاالهای 
وارداتـی و مایحتـاج مـردم صادرکردنـد. در پـی ایـن فرمـان، 
کامیونـداران سراسـر کشـور، آمادگی خود را بـرای تخلیه بنادر و 

حمل و نقل مواد ضروری مورد نیاز مردم اعالم کردند.
 وی گفـت : روز حمـل و نقـل، روز قدردانی از خدمات ارزشـمند 
رانندگان و سـایر دسـت اندرکاران و شـاغالن بخش حمل و نقل 
کشـور و فرصتـی بـرای ارتقـاء سـطح ایمنی حمل و نقـل جاده 
ای خصوصا در حوزه راهداری ، بار و مسـافر ، نوسـازی ناوگان ، 
اسـتفاده از موقعیـت جغرافیایی اسـتان ، توسـعه زیـر بناهای 
حمـل و نقـل بـر اسـاس تقاضـای موجـود ، تقویت تشـكلهای 
صنفـی و آمـوزش شـاغلین در بخـش حمـل و نقـل از اولویـت 
هـای كاری ایـن سـازمان بوده و در این راسـتا تا كنـون گامهای 
موثـری برداشـته شـده اسـت. وی افـزود : راهـداران بعنـوان 
فرشـتگان نجـات شـب و روز در تالشـند تـا جـاده هـا بـرای 
مسـافران همیشـه بـاز و امـن باشـند افـرادی کـه در سـرمای 
طاقت فرسـای زمسـتان و گرمای سـوزان تابسـتان ،در کوههای 
پوشـیده از بـرف و بیابانهـای گرم و سـوزان با عشـقی فراگیر در 
راه آسـودگی و آرامش هم میهنانشـان از هیچ زحمت و تالشـی 
دریـغ نمـی کننـد. در پایـان از خانـواده هـای شـهدای راهـدار، 
بازنشسـتگان، مدیـران شـركتهای حمـل و نقل كاال و مسـافر ، 
پرسـنل پلیـس راه ، راهـداران و راننـدگان نمونـه تجلیـل بعمل 

آمد.

دایک مرزی 
هورالعظیم ترمیم شد

مدیرعامــل شــرکت بهــره بــرداری از 
شــبکه هــای آبیــاری کرخه و شــاوور 
مــرزی  دایــک  ترمیــم  اتمــام  از 
و  هورالعظیــم  مــرزی(  )خاکریــز 
مهــار خــروج آب بــه ســمت بخــش 
عراقــی تــاالب بــا تــالش شــبانه 
آبیــاری  شــرکت  مجموعــه  روزی 

کرخه و شاوور خبر داد.
دایــک مــرزی هورالعظیــم ترمیــم و 
از خــروج آب بــه ســمت بخــش 

عراقی تاالب جلوگیری شد
ــه  ــت: مرحل ــی" گف ــعود صادق "مس
مــرزی  دایــک  ترمیــم  نخســت 
ــه  ــم ب ــرزی( هورالعظی ــز م )خاکری
بــه  پایــان رســیده و خــروج آب 
ــز  ــاالب نی ــی ت ــش عراق ــمت بخ س

مهار شده است.
ــر از  ــدود 20 مت ــزود: ح ــی اف صادق
دایــک مــرزی تــاالب هورالعظیــم 
ــت آن  ــه عل ــود ک ــده ب ــب ش تخری
کاهــش فشــار هیــدرو اســتاتیک 
پاییــن  مقاومــت  و  تراکــم  و  آب 
ــرزه هــای  بســتر و احتمــاالً زمیــن ل
اخیــر در منطقــه پیــش بینــی شــده 

است .
ــه نخســت  ــار کــرد: در مرحل وی اظه
ــد  ــی )بن ــک حفاظت ــداث دای ــا اح ب
از  و  انجــام   آب  مهــار  خاکــی(، 
ایرانــی  بخــش  آب  تخلیــه 
عراقــی  بخــش  بــه  هورالعظیــم 

جلوگیری شد.
ــتای  ــدام را در راس ــن اق ــی ای صادق
و  مــرزی  دایــک  خــاک  تثبیــت 
ــده  ــب ش ــواره تخری ــت از دی حفاظ

توصیف کرد.
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گلستان

تغییر مداوم وزیر؛ تولید علم 
در کشور را مختل می کند

رییــس دانشــگاه گلســتان گفــت: تغییــر مــداوم و جابجایی 
وزیــر و بــه تبــع آن مدیــران وزارت علــوم باعــث اختــالل در 
رونــد رو بــه رشــد دانشــگاه هــا و تولیــد علــم کشــور 

می شود
ــرح  ــر نشســتن ط ــه ثم ــار داشــت: ب ــی اظه ــاد یغمای فره
ــاج  ــان احتی ــن ســال زم ــه چندی ــی ب هــای کالن و زیربنای
دارد و طبیعتــا تغییــرات در وزارت علــوم اجــرای طــرح هــا 

را متوقف و یا کند خواهد کرد. 
ــه  وی بیــان کــرد: دولــت تدبیــر و امیــد توجــه ویــژه ای ب
رونــق دانشــگاه هــا، توســعه کمــی و کیفــی مراکــز آمــوزش 
عالــی و تولیــد علــوم بــا نــگاه کاربــردی و تجــاری ســازی 
ــن  ــی ای ــی در پ ــرات پ ــا تغیی ــق و پژوهــش دارد ام تحقی

طرح ها را نیمه کاره خواهد گذاشت. 
فعالیــت  کنــدی  افــزود:  گلســتان  دانشــگاه  رییــس 
وزارتخانــه مهمــی ماننــد علــوم، تحقیقــات و فنــاوری ضربــه 
جــدی بــه رونــق تولــد علــم در کشــور وارده کــرده و هزینــه 
ــراه  ــه هم ــی ب ــی عال ــز آموزش ــرای مراک ــادی ب ــای زی ه

خواهد داشت. 
ــترین  ــک بیش ــای کوچ ــگاه ه ــه داد: دانش ــی ادام یغمای
آســیب را از تغییــر وزیــر علــوم مــی بیننــد و تطبیــق آن هــا 
ــا تحــوالت انجــام شــده  ــی ب ــد و همخوان ــا شــرایط جدی ب

دشوار و نیازمند زمان بیشتر است. 
ــه فعالیــت مرکــز دانشــگاهی تحــت مدیریــت خــود  وی ب
اشــاره کــرد و گفــت: دانشــگاه گلســتان بــا 4 دانشــکده در 
ــات  ــرگان، 153 عضــو هی ــول و گ ــاد کت ــی آب ــهرهای عل ش
علمــی و 4200 نفــر دانشــجو در 85 رشــته مشــغول فعالیــت 

است. 
رییــس دانشــگاه گلســتان بیــان کــرد: یکــی از برنامــه هــای 
ــر  ــزودن ب ــی و اف ــعه کم ــز توس ــن مرک ــدی ای ــم و ج مه
فضــای فیزیکــی دانشــگاه در کنــار توجــه بــه ارتقــای ســطح 

علمی اساتید و دانشجویان است. 
یغمایــی گفــت: طــی چهــار ســال اخیــر و بــا تــالش انجــام 
ــه  ــه دانشــگاه گلســتان ب ــا یافت ــداد اســاتید ارتق شــده تع
دانشــیار صــد درصــد بیشــتر شــد و امیدواریــم ایــن 
افزایــش بــه تقویــت پایــه هــای علمــی دانشــجویان منجــر 
ــی دانشــگاه گلســتان اشــاره  ــه مشــکالت مال شــود. وی ب
ــای  ــعه فض ــرای توس ــالش ب ــه ت ــت: در نتیج ــرد و گف ک
ــکاران و  ــه پیمان ــال ب ــارد ری ــش از 37 میلی ــی بی فیزیک
ــا حمایــت  همــکاران دانشــگاه بدهکاریــم کــه امیدواریــم ب

صورت گرفته این بدهی پرداخت شود. 
ــرای  ــالش ب ــه ت ــن ب ــتان همچنی ــگاه گلس ــس دانش ریی
افزایــش کیفیــت پایــان نامــه هــا و مقــاالت علمــی تولیــد 
شــده در ایــن مرکــز علمــی اشــاره کــرد و گفــت: اگــر چــه 
بــرای تجــاری ســازی و بهــره وری بیشــتر از ایــن تولیــدات 
تــالش مــی کنیــم امــا هنــوز تــا رســیدن بــه نقطــه مطلــوب 

فاصله زیادی داریم.

 پیام
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اصالح 30 نقطه حادثه خیز جاده های استان قم
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای قم گفت: از 60 نقطه حادثه خیز محور های 
مواصالتی استان تاکنون 30 نقطه اصالح شده است.
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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

پیمان معادی نوشته: در تولید فیلم »بمب« تالشم بر این بود عوامل اصلی 
شب های موشک باران را تجربه کرده باشند.

@paymanmaadi

علی دایی با انتشار تصویر زیر در کنار رئیس فیفا از دیدار با ایشان در دبی خبر 
داد.

@alidaei

نرگس محمدی، بازیگر تصویر زیر را از برادرزاده اش در کنار علی اوجی، همسرش 
همرسانی کرده.

@nargesmohammadi_narges

یادت هست که تمام انارهای دنیا ریشه اشان به یک جا بند است؟

@mustseeiran_insta

ــه بخشــی  ــار ب در ایــن پادکســت هــر ب
از تاریــخ ایــران کــه بــه آن کمتــر  توجــه 

ــه می شــود. شــده اســت، پرداخت

در  »جوکاتــوره«  پادکســت  در 
مــورد فوتبــال ایتالیــا، ســری آ 
و همچنیــن یوونتــوس صحبــت 

. د می شــو

»داســتان« یــک پادکســت بــه زبــان 
ــک  ــاه ی ــر م ــه ه ــت ک ــی اس فارس
ــد  ــی خواه ــاه را روخوان داســتان کوت

کــرد.

معرفی پادکست
داستان

معرفی پادکست
جوکاتوره

معرفی پادکست
هیستوری پنل

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
ملیحه ریاضی می گوید:

ــه  ــم ک ــا بگ ــدم این ج ــات دانشــگاه آزاد اســالمی: »اوم ــوم و تحقیق مســئول عل
ــتری ئه« ــا مش ــه ب ــق، همیش ح

صورت عریان کاالیی شدن آموزش رو می شه تو این جمله دید!

الهه خسروی می گوید:
دو ســاله دارم قســط میــدم تــا باالخــره امــروز نوبتــم شــد کــه وام بگیــرم. از ایــن 
طــرف می ریزنــد از اون طــرف واریــز میشــه بــرای مدرســه بچــه و صاحبخانــه. روی هــم 

رفتــه یــک ســاعت مثــال دســت خودمــه..

بهرنگ رجبی می گوید:
آقــای راننــده ازم پرســید متولــد چنــدی. گفتــم شــصت. یــه نــگاه بــه ســرتاپام 
انداخــت گفــت »خــود مــن هــم متولــد شــصت ام، ولــی شــما معلومه شــصِت کارکــرده ای.«

بهنام می گوید:
ــواد 20-10  ــودن میخ ــز ب ــه تمی ــران واس ــوای ته ــه ه ــزی ک ــه اون چی ــه هم اگ
کیلومتربرســاعت بــاده،کاره ای بــودم میلیاردهــا بودجــه واســه نصــب جت فن هــای 
ــوای  ــزی ه ــدت تمی ــج طوالنی م ــدادم و از نتای ــران اختصــاص می ــرب ته ــر در غ غول پیک

ــردم ــذت میب ــردم ل ــالمت م ــاب و روان و س ــر اعص ــران ب ته

علی پیرحسین لو می گوید:
نتیجه بازدید سرزده از 3000 اتوبوس و کامیون در سه ماه گذشته در تهران:

13 درصد گواهی #معاینه_فنی ندارند!
24 درصد در آزمون معاینه فنی رد شده اند!

91 درصد معاینه فنی شان را از خارج شهر تهران گرفته اند!
باالی 90 درصد، عمر بیشتر از پنج سال دارند!

هادی سامع می گوید:
نماینــده ای کــه دســت بــه کمــر بــرای روحانــی شاخ وشــانه کشــید، #هدایــت هللا_

ــود.  ــازی های آن روز ب ــدگان و حاشیه س ــات نماین ــی اعتراض ــردان اصل ــی صحنه گ خادم
امــروز ازش پرســیدم چــی  داشــتی می گفتــی؟ گفــت: همــه چیــز بهــش گفتــم، هــر چــی 

گفــت جوابــش رو دادم!

علی عالی می گوید:
خبرنــگاران از »محمدباســط ُدرازهــی«، نماینــده مــردم ســراوان، دربــاره مقالــه اش 
و همچنیــن همراهــی بــا وارد کننــده خــودرو در زمــان ورود بــه گمــرک پرســیدند. پاســخ 

هتاکانــه بــود: »بــه تــو ربطــی نــدارد؛ صحبــت نکــن«.

 Black ( »در جدیدترین قسمت سریال »آینه سیاه
Mirror: Bandersnatch ( که از روز جمعه پخش آن 
از طریق نتفلیکس آغاز شده شاهد امکان انتخاب تصمیم های 

بازیگر فیلم و احتماالت مختلف هستیم. این موضوع به سرعت 
بین بینندگان آن در جهان به بمب خبری تبدیل شد.

عکسی جالب از بازی شنبه و جلوه ای تازه از 
"هواداری" در فوتبال ایران؛ حضور پرشور زنان هوادار 

ملوان در دیدار خانگی این تیم برابر سپیدار قائم شهر در 
لیگ برتر فوتبال زنان
@artlover1367

»سرزمین کرمان« شناسه ای است که هر هفته اطالعاتی 
مربوط به نقاط دیدنی و گردشگری استان کرمان به شکل 

گزارش های ویدیویی منتشر می کند. در تازه ترین قسمت از 
این مجموعه، به قلعه تاریخی راین پرداخته است.

هفته گذشته الیحه منع کودک همسری به مجلس رفت و 
بدون رای از دستور کار مجلس خارج شد. از این رو بسیاری از 
کاربران در نقد عروس شدن دختران در سنین پایین و کم تر 

از 18 سال دیدگاه های خود را با هشتگ 
#کودک_همسری همرسانی می کنند.

کانســـون،  مالـــک  اگـــر  شـــما   .1

قدیمی تریـــن فروشـــگاه لوازم التحریـــر 

تهـــران باشـــید یـــا ســـینما ســـپیده یـــا 

فالفل فروشـــی باشـــید در انقـــالب یـــا 

کافه چـــی ای در وصـــال، دو دهـــه اســـت 

ـــازه  ـــه اج ـــد ن ـــت داری ـــق مالکی ـــه ح ـــه ن ک

ـــان؛  ـــظ ملک ت ـــکان حف ـــه ام ـــروش و ن ف

ـــن  ـــعه بزرگتری ـــرح توس ـــما در ط ـــون ش چ

ــد. ــگاه تهرانیـ ــگاه دار آکادمیـــک، دانشـ بنـ

ــا  ــرق تـ ــر از شـ ــا کارگـ ــمال تـ 2. از شـ

وصـــال و از غـــرب تـــا کارگـــر، هـــر 

ـــت  ـــن فرص ـــت در اولی ـــف اس ـــک موظ مال

ملـــک خـــود را بـــه دانشـــگاه )بـــه زور( 

و  امیرکبیـــر  کـــه  طرحـــی  بفروشـــد. 

شـــریف و در خشـــن ترین حالـــت در 

ــت  ــت هییـ ــا حمایـ ــرا بـ ــگاه الزهـ دانشـ

علمی هایـــی کـــه پســـت دولتـــی دارنـــد 

ــت. ــال اجراسـ در حـ

کـــه  اســـت  20ســـال  واقـــع  در    .3

در  نوعـــی  بـــه  مـــردم  ســـرمایه های 

ملک هـــا  ارزش  دانشـــگاهه.  توقیـــف 

مهم تریـــن  از  یکـــی  و  کـــرده  افـــت 

شـــهر  مرکـــز  تاریخـــی  بافت هـــای 

نابودیـــه آن هـــم  تهـــران در آســـتانه 

بدســـت "تحصیل کـــردگان آکادمیـــک" 

تـــا  کشـــور  دانشـــگاه  مهم تریـــن 

بجایـــش بـــرای دانشـــجویان و اســـاتید 

شـــود! تاســـیس  پارکینـــگ 

زرق وبـــرق  پـــر  عناویـــن  پشـــت   .4

دانش بنیـــان"  نهادهـــای  مثل"توســـعه 

در واقـــع بی جاشـــدگی ســـاکنینی اســـت 

ـــت  ـــود را از دس ـــک خ ـــار مل ـــه اجب ـــه ب ک

می دهنـــد و قســـمت مهمـــی از حافظـــه 

ــوش  ــرای فرامـ ــه بـ ــران کـ ــهری تهـ شـ

مجـــری  و  طـــرح  طـــراح  می شـــود. 

اعضـــای  همگـــی  طـــرح؟  حامـــی  و 

هییـــت علمـــی دانشـــگاه تهـــران کـــه 

ـــی  ـــوق مدن ـــت ازحق ـــش رو حمای ـــد پی بای

ــند باشـ

نهادهـــای  کســـبه،  و  اهالـــی   .5

علمـــی،  انجمن هـــای  دانشـــجویی، 

حســـام آشـــنا، توکلـــی، شـــورای عالـــی 

ـــهر و  ـــورای ش ـــازی، ش ـــاری و شهرس معم

ـــف  ـــتار توق ـــی خواس ـــد واعظ ـــی محم حت

ــروژه در  ــوز پـ ــا هنـ ــده اند امـ ــرح شـ طـ

حـــال پیـــش روی اســـت. توســـعه ای 

کـــه حـــق شـــهروندی اهالـــی را هـــر روز 

تنگ تـــر می کنـــد بـــی اینکـــه از نهـــادی 

ــد! ــی درآیـ صدایـ

@hosseinhamdieh

بر اساس بررسی های دانشگاه تهران، تولید محتوای کانال های تلگرامی در آذر ماه کاهش یافته اما میانگین میزان 
بازدید کل مطالب تولید شده در کانال های تلگرامی نسبت به مهرماه با افزایش همراه بوده  است. بطوری که در هر 

روز به طور میانگین 1 میلیون و 538 هزار پست تلگرامی منتشر شده  که نسبت به ماه های قبل 59 هزار پست 
کمتر بوده  است.

#رشتو
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امسال در تنظیم بودجه، جای بحران آب 
خالی بود. برای سال آینده هم بودجه 

قابل مالحظه ای برای این مساله در نظر 
گرفته نشده است.

نمایش خنکا ختم خاطره 
به کارگردانی حمیدرضا آذرنگ سه روز 

پایانی این هفته و شنبه آینده اجرای ویژه 
خواهد داشت.

تیاترسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید هفته نامه امید جوان

جشنواره ملی تیاتر هنرمندان 
شاهد و ایثارگر کشور در رامسر آغاز به کار 
کرد. این جشنواره تا دوازدهم دی ماه در 
دو شهرستان رامسر و تنکابن ادامه دارد.

 نمایش 

موی سیاه خرس زخمی 
 تا 21 دی در تاالر مولوی اجرا می شود.

کارگردان: جابر رمضانی

مدیرعامل موسسه آفرینش های هنری 
آستان قدس رضوی از آغاز ثبت نام برای 

شرکت در جشنواره سراسری

 آوای رضوان با محوریت سبک آکاپال خبر داد. 

پرواز اندازه آدمو برمال می کنه هرچی باالتر 
می ری باال و باالتر می ری دنیا از دید تو 

بزرگتر می شه و تو از دید دنیا کوچکتر!

شوق پرواز

تیاترتیاترجشنواره دیالوگ

بگوئید ای رفیقان ساربان را
که امشب باز دارد کاروان را

چو گل بیرون شد از بستان چه حاصل
زغلغل بلبل فریاد خوان را

اگر زین پیش جان میپروریدم
کنون بدرود خواهم کرد جان را
بدار ای ساربان محمل که از دور

ببینم آن مه نامهربان را
دمی بر چشمٔه چشمم فرود آی
کنون فرصت شمار آب روان را

گر آن جان جهان را باز بینم
فدای او کنم جان و جهان را

چو تیر ار زانکه بیرون شد ز شستم
نهم پی بر پی آن ابرو کمان را

شکر بر خویشتن خندد گر آن ماه
بشکر خنده بگشاید دهان را

چو روی دوستان باغست و بستان
بروی دوستان بین بوستان را

چو می دانی که دورانرا بقا نیست
غنیمت دان حضور دوستان را

خواجوی کرمانی 

هیچکس 

ناگهان نمی گذارد برود

به تدریج می گذارد

ناگهان می رود

هادی پاکزاد

عکس نوشت

عکس: 
صابر ابر

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

بازداشت خسروپرویز و پایان 
امپراتوری توانمند ایرانیان

31 دسـامبر سـال 627 میـالدی خسـروپرویز 
)خسـرو دوم( شـاه وقـت ایرانیـان از دودمـان 
جـاه  حـس  اطفـاء  خاطـر  بـه  ساسـانی كـه 
بـه  ایـران  مرزهـای  رسـانیدن  و  خـود  طلبـی 
جنگهـای  بـه  دسـت  بـزرگ  داریـوش  روزگار 
غیـر ضـروری ازجمله تصـرف مصـر و محاصره 
قسـطنطنیه و تصـرف همـه آسـیای غربـی زده 
بـود و صلیبـی را كـه مسـیح بـه آن مصلـوب 
شـده بـود بـه تیسـفون آورده بـود و ارتـش را 
فرسـوده و مـردم را زیر بـار مالیاتهای سـنگین 
قـرار داده بـود در كاخ تیسـفون بازداشـت شـد 
و ایـن اقـدام كـه به خواسـت ژنرالهـای ایران و 
تصویـب شـیرویه )قبـاد دوم( پسـر او صـورت 
گرفـت آغـاز پایـان امپراتـوری توانمنـد ایرانیان 
در عهد باسـتان بشـمار مـی رود. ایرانیـان بعدا 
در قـرون وسـطا و جدید چنـد امپراتوری دیگر 
تشـکیل دادنـد. خسـروپرویز پـس از ناموفـق 

بودن تعرض نهم دسـامبر سـال 627  نظامیان 
ایـران بـه سـپاه روم بفرماندهـی هراكلیـوس 
امپراتـور روم شـرقی در نبرد نینـوا روحیه خودرا 
ازدسـت داد و برغـم اصـرار ژنرالهـای ارتـش که 
ناموفـق بـودن در یک تعرض محدود، شکسـت 
کامل نیسـت دسـتور عقب نشـینی داد و خود، 
بـه حالـت فـرار بـه دسـتگرد )120 کیلومتـری 
تیسـفون( و سـپس بـه تیسـفون بازگشـت و 
بـرای فرامـوش كـردن غـم شكسـت به شـراب 
و بـاده گسـاری پنـاه برد. وی در این كار دسـت 
بـه افـراط زده بـود و خـروج شـبانه روزی او از 
حالت طبیعی ژنرالهای ایران را در برابر دشـمن 
بالتكلیـف گـذارده بـود بـه گونـه ای كـه تصمیم 
بـه بازداشـت او و نصـب پسـرش به پادشـاهی 
گرفتنـد. خسـروپرویز در حال مسـتی كامل در 
جلسـات نظامـی حضـور می یافـت و در چنین 
وضعیتـی اتخاد تصمیم دشـوار بـود و نیروهای 
هراكلیـوس بـه دروازه هـای تیسـفون نزدیـک 
شـده بودنـد. بازداشـت خسـرو پرویـز کـه 37 
سـال )از سـال 591 تـا سـال 628 میـالدی( 

بـر ایـران سـلطنت کـرد، مسـئله را حـل نكـرد 
زیـرا مقامـات سیاسـی و بـزرگان كشـور تـا او 
زنـده بـود حاضـر به پذیرش پسـرش شـیرویه 
)قبـاد دوم( بـه عنـوان شـاه نبودنـد. پـس از 
چنـد هفته سـرگردانی و بحـران، )اواخر فوریه( 
ناگهان در تیسـفون اعالم شـد كه خسـروپرویز 
در بازداشـتگاه كاخ درگذشـته اسـت كـه بعـدا 
معلـوم شـد به اشـاره افسـران گارد، زندانبان او 
را كشـته بـود و قتل او در سـال ششـم هجرت 
صـورت گرفـت و کمتـر از 8 سـال بعـد - در 
نوامبـر سـال 636 میـالدی، ایـران درقادسـبه 
نکشـید  طولـی  و  خـورد  نظامـی  شكسـت 
کـه تیسـفون مسـّخر شـد و بـا قتـل یزدگـرد 
سـوم در مـرو در سـال 651 میـالدی حکومـت 
تـا   224 )از  سـال   427 از  پـس  ساسـانیان 
651( پایـان یافـت. در چهـارده سـال آخر عمر 
حکومـت ساسـانیان، قلمـرو آنـان محـدود بـه 
ایـران خـاوری )افغانسـتان(، منطقـه فـرارود، 
مازنـدران، گیـالن و چنـد نقطـه کوهسـتانی و 

دورافتـاده دیگـر بود.

کنسرت چند شب دونوازی
 تاالر رودکی

 سه شنبه 25 دی
ساعت 20:00

موسیقی

برشی از یک کتاب

1 
بـا دلهـره از راهـرو تنـگ و تاریـک و پـر بلـه خانه شـما بـاال می 

آمـدم، از دلـم خبـر نداشـتی، خبـر نداشـتی که هر بار نشسـتن 

جلـوی پـدرت، نـه بـرای مـن ، بلکه بـرای اغلـب آدم هـا چقدر 

دشـوار بود.تـو بچـه کوچولوبـی بـودی شـاید . پـدرت ترجیـح 

مـی داد معاشـرانت را ارزیابـی کنـد و سـپس دسـت آن هـا 

را بعنـوان یـک دوسـت در دسـت تـو بگـذارد. هـر کسـی کـه از 

آن انـاق "تفتیـش عقایـد" و "القـاء سـبک زندگـی" بیـرون می 

آمـد، همیشـه شـبيه کتـک خـورده هـا و یـا شـکنجه شـده ها 

مـی شـد. موقـع خداحافظـی پـدرت بـا یـک مشـت حـرف بی 

سـروته بـه ظاهـر خنـده دار امـا ہی مـزہ و نیـش دار ، سـعی 

مـی کـرد قیافـه هـای بهـم ریختـه دوسـتانت را بـزک کنـد 

 تـا کسـی متوجـه نشـود چـه بـر سـر دل شـان آورده اسـت.

2 
یـک بـار کبابی برایـت هديـه آوردم. داسـتان جنایات اسـتالین 

بود.اصـال خواندیـش؟ دفعـه بعـد پسـرت خواسـت تـا دیگـر 

هیـچ کتابـی برایـت نیـاورم چـون خوانـدن کتـاب از بیهـوده 

تریـن کارهـای دنیاسـت. همـه مـی توانسـتند عطای دوسـتی 

بـا تـو را بـه لقـای داشـتن چنیـن پـدری بخشـند امـا ایـن 

اخـر جـرا دوسـتان  بـود.  میـان  تـودر  فقـط مالحظـه  وسـط 

بـه  ای  حاشـیه  درگیـر  بایسـت  مـی  ای  بهانـه  هـر  بـه  تـو 

 نـام پـدرت شـوند. تـو خـودت هـم همیـن نطـر را داشـتی؟
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حشـمت در ایـوان خانـه قدیمی اش نشسـته بود منتظـر ما ، تا 

منظومه ای عاشـقانه را برایمان بخواند، در روسـتای سیاه بیشه. 

از آن ابـوات هيـج سـیاهی ای جـز چند کالغ بر فراز دشـت دیده 

نمی شد.دشـتی یکپارچه سـبز برای مان از آن ماجرای عاشـقانه 

گفت. پرسـیدم چرا در این ماجرا ، دختر عاشـق را روسـیاه می 

خواننـد؟ گفـت: بیخـود، االن ایـن بیشـه ، سـیاه اسـت؟ گفتم: 

نه.گفت:همیـن! تمـام آن لحظـات فکر می کردم نظـر پدرت در 

مـورد ایـن تخیالت و افسـانه های مردمی چیسـت؟ بـی اغراق 

مسـخره مـان می کـرد و می گفت: من عاشـق تخیل آمریکایی 

هـا هسـتم چـون تفکرشـان مبتنـی بـر واقعیت اسـت نـه این 

افسـانه هـای موهوم.وقـت تـان را تلف می کنیـد. تخیل صرف 

مـی گویـد اگـر دریـا بـه دوغ تبدیـل مـی شـد چـه می شـد اما 

تخيـل مبتنـی بـر واقعیـت می گویـد اگر بشـود از زیر ایـن دریا 

نفـت اسـتخراج کرد؛چـه شـود!!! مـی بینی؟ مـن حتی جمالت 

پـدرت را نیز حفظ شـده ام
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مـی پرسـد: بـرف را دیـدی؟ یـادم نمـی آیـد. می گویم:نـه. می 
گویـد: خـدا را شـکر تعبیـر خواب فرویـدی را نمی دانم، اما سـر 
تراشـیده و دیدن برف نشـانه اندوه اسـت. خواب دیـده بودم که 
غـروب دلگیـر و برفی اسـت و منزل پـدری ام پر از میهمان. من 
دارم بنـد کفـش هایم را می بندم. صدای مادرم را می شـنوم که 
ایـن کفـش ها قدیمـی و کهنه اند.تـو می خواهی بـا اینها بروی 
روی صحنـه ؟ عوض شـان کـن.در فکـر کفـش دیگری هسـتم. 
مـادرم در درگاهـی ظاهر می شـود ، برعکس همیشـه که چندان 
خوشـحال نبود، با شـوق فراوان در آغوشـم می کشـد، می خندد 
و بـا دسـت اشـاره مـی کند کـه در سـالن ، کدام طرف نشسـته، 
مـی گویـد: حتمـا موقع نواختـن نگاهم کـن. بـرادرم را می بینم 
کـه موهایـش را از تـه زده اسـت و بیرون می رود. .می پرسـم : 
کجـا؟ بـه دیدن کنسـرت من مـی آیی؟ جواب می شـنوم که نه 
، مگـر نمـی دانـی عصرهای پنج شـنبه همیشـه به زیـارت اهل 
قبور می روم. دلگیر از او می خواهم در مسـیر برسـانم اش، می 
گویـد: نـه ، خودم می روم. هوا سـرد اسـت و آغـاز تاریکی انگار!

عبدالرضا عابدیان
قسمت اول

ماه خاکستری


