
آگهی مناقصه عمومی 
97/T/008 :یک مرحله ای با ارزیابی فنی( شماره(

آگهی مناقصه عمومی 
97/T/006 :یک مرحله ای با ارزیابی فنی( شماره(

1-نام دستگاه برگزار کننده مناقصه: شرکت سنگ آهن گهر زمین )سهامی عام(.
۲- شـرح مختصـر موضـوع مناقصـه: عملیـات احـداث سـاختمان آزمایشـگاه مرکزی، پمـپ خانه و محوطه سـازی سـایت اداری و 

مهمانسـرای شـرکت سـنگ آهن گهرزمین
۳- مـدت، محـل و بـرآورد اولیـه اجـرای کار: مدت اجرای پـروژه 1۲ ماه بـوده و برآورد عملیات اجرایی بر اسـاس فهـارس بهای مورد 
اسـتفاده )ابنیـه، تاسیسـات برقـی و مکانیکـی، آبیاری تحت فشـار، آبخیـزداری و منابع طبیعی( سـال ۹۷ با اعمـال ضرایب به مبلغ 
کل 5۹/8۷0/040/580 )پنجـاه و نـه میلیـارد و هشـتصد و هفتـاد میلیـون و چهـل هـزار و پانصد و هشـتاد( ریال و محـل اجرای آن 

سـیرجان، کیلومتر ۶0 جاده شـیراز، سـایت شـرکت سـنگ آهن گهرزمین می باشـد.
4- شـرایط مـورد نیـاز جهـت شـرکت در مناقصـه )الزامی(: اسـناد مناقصـه صرفا به شـرکتهایی فروخته میشـوند که حداقـل رتبه 4 

سـاختمان )ابنیـه( و ظرفیـت آزاد )تعدادی و ریالی( داشـته باشـند.
5- مهلت خرید اسناد و بازدید: حداکثر تا ساعت 1۶:00 روز چهارشنبه 1۳۹۷/10/۲۶

۶- محـل تهیه اسـناد شـرکت سـنگ آهن گهر زمین به نشـانی: تهـران، بلوار آفریقـا، خیابان آرش غربـی، پالک 1۲، طبقـه دوم، دفتر 
معامالت  کمیسیون 

۷- نحـوه خریـد اسـناد: با مراجعه حضـوری و ارائه اصل فیش واریـزی به مبلغ ۲/000/000 ریال به شـماره حسـاب 011151554۳005 
بـه نام شـرکت سـنگ آهن گهـر زمین نـزد بانک ملی به همـراه معرفـی نامه کتبی

 8- میزان سپرده شرکت در مناقصه: ۲/۷00/000/000 )دو میلیارد و هفتصد میلیون( ریال در قالب ضمانت نامه بانکی معتبر
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

نام دستگاه برگزار کننده مناقصه: شرکت سنگ آهن گهر زمین )سهامی عام(.
۲- شـرح مختصـر موضـوع مناقصه: ایجاد، توسـعه، نگهداری فضای سـبز و جنـگل کاری در محوطه هـای اداری، اطـراف خیابان ها، 

راههـای دسترسـی، دامـپ باطله و عرصه های طبیعی شـرکت سـنگ آهـن گهرزمین
٣- مـدت، محـل و بـرآورد اولیـه اجـرای کار: مدت اجرای پـروژه 1۲ ماه بوده و بـرآورد عملیات اجرایی بر اسـاس فهـارس بهای مورد 
اسـتفاده )آبخیـزداری و ابنیـه( سـال ۹۷ بـا اعمال ضرایب بـه مبلـغ کل 5۷/444/۳۲۷/۹۶۶ )پنجـاه و هفت میلیـارد و چهار صد و 
چهل و چهار میلیون و سـیصد و بیسـت و هفت هزار و نهصد و شـصت و شـش( ریال و محل اجرای آن سـیرجان، کیلومتر ۶0 جاده 

شـیراز، سـایت شـرکت سـنگ آهن گهرزمین می باشد.
4- شرایط مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه )الزامی(: داشتن حداقل یک کار مشابه با رضایت کارفرما 

5- مهلت خرید اسناد و بازدید: حداکثر تا ساعت 1۶:00 روز چهارشنبه ۹۷/10/۲۶
۶- محـل تهیه اسـناد: شـرکت سـنگ آهن گهـر زمین به نشـانی: تهران، بلوار آفریقـا، خیابـان آرش غربی، پالک 1۲، طبقـه دوم، دفتر 

معامالت.  کمیسیون 
۷- نحـوه خریـد اسـناد: بـا مراجعه حضـوری و ارائه اصل فیش واریزی بـه مبلغ ۲/000/000 ریال به شـماره حسـاب 011151554۳005 

بـه نام شـرکت سـنگ آهن گهـر زمین نزد بانـک ملی به همـراه معرفـی نامه کتبی
8- میـزان سـپرده شـرکت در مناقصـه: ۲/850/000/000 )دو میلیـارد و هشـتصد و پنجـاه میلیـون( ریـال در قالـب ضمانـت نامـه 

بانکـی معتبر .
شرکت سنگ آهن گهرزمینهزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است. شرکت سنگ آهن گهرزمین

نقش رسانه در کشاورزی 

استاندار خوزستان:

ضرب و شتم اسماعیل 
بخشی را تکذیب می کنم
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نقــش و تاثیرگــذاری رســانه بــه عنــوان ابــزاری بــرای آشــنایی 
افکارعمومــی بــا مســائل پیرامــون خــود بــر کســی پوشــیده نیســت 
و اگــر رســانه بــه عنــوان رکــن چهــارم دموکراســی بــه رســالت خــود در 
زمینــه آگاهــی بخشــی، مطالبــه گــری و کاهــش مشــکالت مــردم بــه 
دور از سیاســی کاری و حاشــیه پــردازی بپــردازد مــی توانــد از هــر نهاد 

و رکــن دیگــری تاثیرگذارتــر باشــد.
ــر، اندیشــه و در  ــر فک ــا ب ــق رســانه ه ــات از طری ــان آزاد اطالع جری
نهایــت زندگــی مــردم تاثیــر مــی گــذارد و ناخــودآگاه مــردم را بــرای 
ــف  ــای مختل ــه ه ــت در عرص ــی و فعالی ــعه مل ــارکت در توس مش

ــد.)1(  ــی کن ــاور م ــد و خودب توانمن
امــا رســانه هــا چــه نقشــی در کشــاورزی دارنــد و چگونــه مــی تواننــد 
نقــش خــود را بــه بهتریــن نحــو ایفــا کننــد. رســانه هــا بــا انتشــار 
ــد  ــی توانن ــاورزی م ــوزه کش ــان در ح ــرات کارشناس ــکاس نظ و انع
ــی  ــای احتمال ــر را از مســائل و آســیب ه ــان ام کشــاورزان و ذینفع
مطلــع کننــد، بــا بیــان واقعیــت هــای مســتند و گــزارش هــای آماری 
ــه ســالمت  ــی ب ــه راهکارهای ــا ارائ ــد و ب ــه آگاهــی بخشــی بیفزاین ب
ــردن و  ــه ک ــرای مدرنیت ــویق ب ــن تش ــد. همچنی ــک کنن ــه کم جامع
اســتفاده از تجهیــزات پیشــرفته در کشــاورزی نیــز مــی توانــد یکی از 

نقــش هــای اساســی رســانه باشــد. 
توســعه کشــاورزی حــول ســه محــور امنیــت غذایــی، ایجــاد اشــتغال 
و درآمــد بــه منظــور ریشــه کــن کــردن فقــر و حفــظ منابــع طبیعــی و 

محیــط زیســت اســت.)2(
در جامعــه امــروز بحــران کــم آبی پاشــنه آشــیل کشــاورزی محســوب 
مــی شــود، حــال اگــر رســانه هــا بتواننــد بــه مــواردی ماننــد تغییــر 
کشــت هــای آب بــر و جایگزیــن کشــت هایــی بــا مصــرف آب کمتر، 
اســتفاده از سیســتم هــای نویــن در آبیــاری، افزایش حجم برداشــت 
محصــول در واحــد ســطح بــا مصــرف آب کمتــر، آگاهــی بخشــی در 
مــورد تاثیــر برداشــت بــی رویــه از آب هــای زیرزمینی، نشســت زمین 
وتوســعه صنعتــی بپردازنــد و در صــورت وجــود ظرفیــت در منطقــه، 
فعالیــت در حــوزه هــای دیگــر مانند گردشــگری را کــه بــه آب و انرژی 

کمتــر نیــاز دارنــد، ترغیــب کننــد.
محســن جــالل پــور، رئیــس ســابق انجمــن پســته ایــران دغدغــه و 
نگرانــی اصلــی خــود در بحــث تولیــد را مســئله آب می دانــد و معتقد 
اســت مــا نــه تنهــا در آب کشــاورزی بلکــه در آب شــرب و صنعتی نیز 
دچــار مشــکل خواهیــم شــد و چگونــه مــی خواهیــم در ســال هــای 
آتــی آب را کــه ســرمایه ملــی اســت صــرف تولیــد کنیــم در حالــی کــه 
جایگزیــن ایــن میــزان آب بــه هیــچ قیمتــی امــکان پذیــر نخواهــد 

بــود.)3(
ــاد  ــر زدن و ایج ــی، تلنگ ــی بخش ــوص آگاه ــانه در خص ــش رس نق
حساســیت در جامعــه بــه خوبــی در ایــن مصاحبه محســوس اســت.
هارولدالســول، دانشــمند علــوم سیاســی و نظریــه پــرداز ارتباطــات، به 
عنصــر پیــام تاکیــد دارد و معتقــد اســت پیــام در دو بخــش، افــرادی 
کــه افــکار عمومــی را مــی ســازند و افــرادی کــه تحــت تاثیــر آن قــرار 
مــی گیرنــد تعریــف مــی شــود و اســتاس و پوســترم نظریــه پــرداز 
ــام را  ــه پی ــه خــود نحــوه ارائ ــز در نظری حــوزه ارتباطــات و رســانه نی
بــرای تاثیرگــذاری مهــم مــی دانــد و معتقــد اســت ایــن رســانه هــا 
هســتند کــه بــا انتخــاب نحــوه ارائــه پیــام بــه مخاطبــان خــود مــی 
تواننــد بیشــترین و بهتریــن تاثیرگــذاری، جریــان بخشــی و همراهی 

را ایجــاد کننــد.

انس طال         1.284.210

مثقال طال     14.509.250

گرم طالی 18  3.317.192

گرم طالی 24   ------

انس نقره             14.76

انس پالتین      826.235

انس پاالدیوم    1.240.412

بهار آزادی      34.480.000

امامی          36.140.000

نیم       18.980.000

ربع         11.910.000

گرمی       6.500.000

دالر             105.000

یورو         125.200

پوند          134.075

درهم          28.359

لیر ترکیه           20.423

یوان چین         15.182

صد ین ژاپن       95.000   

دالر کانادا        79.541

دالر استرالیا      75.848 @p a y a m e m a
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 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
0۷:14

غروب آفتاب 
1۷:04

تهران

امید به اصالح آمارهای 
گردشگری سال آینده

معاون گردشگری: حساب اقماری گردشگری 
تا سال آینده آماده می شود

تصویب مصلحت آمیز مبارزه با پولشویی 
مجمع تشخیص مصلحت ماده یک قانون مبارزه با پولشویی را حذف و لوایح اصلی پالرمو و CFT بالتکلیف ماند
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وارد ترسالی شده ایم
آمارها نشان می دهد ایران وارد دوره 

ترسالی شده اما با توجه به این که 
اقلیم ما همواره دوره های ترسالی و 

خشکسالی پیاپی را تجربه می کند باید 
با استفاده از این فرصت فکری جدی 

به حال هدررفت آب کرد

یک کشف 
 پیش از تاریخ 

در کوه پنج انگشتی

بودجه معاونت زنان 
ریاست جمهوری 

انقباضی است

2

برای تربیت نسـلی دوسـتدار محیط زیست، 
نبایـد به کودکان بحران های زیسـت محیطی 
را تشـریح و به آن ها گوشـزد کرد، اینکار فقط 
ترس کـودک را از محیط افزایش می دهد، 
بلکـه برای ایجاد یک رابطه دوسـتانه بین 
کـودک و محیـط، باید آن ها را به دامان 
طبیعـت برد و از این طریـق محبتی بین آن ها 
 ایجاد کرد.

پژوهشـگران معتقدند بهترین شـیوه نهادینه 
کردن عـادت های مثبت، آموزش، آن هم 
آموزش این عادت ها از دوران کودکی اسـت. 

استاد پیشکسوت محیط زیست: 
برای عالقمند کردن نسل جدید 
به طبیعت، باید از کودکی آن ها 
را با مبانی طبیعت آشنا کرد

نسلی دوست دار 
محیط زیست 
تربیت کنید
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و

ــموم،  ــتفاده از س ــاورزی اس ــر در کش ــئله دیگ مس
ــوژی و ســایر مــواردی اســت کــه  تجهیــزات، تکنول
بــه تولیــد منجــر مــی شــود کــه رســانه هــا نیــز در 
ایــن بعــد نقــش مهمــی دارنــد. بــه عنــوان مثــال 
ــام دارد،  پرفــروش تریــن ســم دنیــا کــه رانــدآپ ن
ســال هــا مــورد اســتفاده در ســطح کشــاورزی 
جهــان قــرار مــی گرفتــه در حالــی کــه تحلیــل هــای 
رســانه هــا نشــان داده کــه رایــج تریــن علــف کــش 
شــیمیایی مــورد اســتفاده در کشــاورزی کــه تولیــد 
یــک شــرکت آمریکایــی اســت احتمــال تولــد 
ــی  ــش م ــی را افزای ــالالت فیزیک ــا اخت ــی ب نوزادان

ــد.)4( ده
ــب و  ــه مطال ــکاس اینگون ــه انع ــا ب ــانه ه ــر رس اگ
ــر  ــی شــک تاثی ــد ب ــری بیشــتر بپردازن ــه گ مطالب
بســیاری در کشــاورزی و در نهایــت ســالمت انســان 

ــد داشــت. خواه
ــرح شــده در کشــاورزی  ــوارد مط ــر از م ــی دیگ یک
ــای پیشــرفته  ــاوری ه ــوژی و فن اســتفاده از تکنول
ــوارد  ــن موضــوع در بیشــتر م ــاید ای ــه ش اســت ک
خــوب بــه نظــر برســد، امــا در کشــاورزی مبحثــی 
بــه عنــوان محصــوالت تراریخته)گیاهــان، جانــواران 
ــب ژنتیکــی  ــه ترکی و موجــودات میکروســکوپی ک
آنهــا بــه طریقــی تغییــر یافتــه کــه در طبیعــت از راه 
جفتگیــری و نوترکیبــی طبیعــی اتفــاق نمــی افتد( 
مطــرح اســت)5( کــه اگــر رســانه هــا بتواننــد بــه 

خــوردن یــا نخــوردن محصــوالت تراریختــه بپردازنــد 
ــا  ــان را جوی ــرات کارشناس ــد و نظ ــش کنن و پژوه
شــوند مــی تواننــد تاثیر گــذاری بیشــتری در جامعه 
ــتکاری  ــا دس ــد ب ــند.عده ای معتقدن ــته باش داش
ژنتیکــی بــر مقاومــت و کیفیــت محصــول افــزوده 
ــه  ــزا و پنب ــن، کل ــویا، روغ ــه ذرت، س ــود ک ــی ش م
بیشــترین محصــوالت تراریختــه تولیــدی هســتند.
امــا نهادهایــی ماننــد انجمــن ارگانیک ایــران بر عدم 
ســالمت محصــوالت تراریختــه و تاثیــرات محیــط 
زیســتی آنهــا بــر روی خــاک، آب و انســان تاکیــد 
دارد؛ معتقــد اســت هــر دســتاورد تحقیقاتــی لزومــا 
نمــی توانــد تجــاری شــود و محصــوالت تراریختــه 
ــه  ــد را طــی نکــرده و ب ــد طبیعــی رشــد و تولی رون
ــا  شــکل ژنتیکــی دســتکاری مــی شوند.رســانه ه
عــالوه بــر آگاهــی بخشــی و تنویــر افــکار عمومــی، 
ــتگاهها و  ــز دس ــوزش نی ــوزه آم ــد در ح ــی توانن م
ــه  ــر چ ــا ه ــد ت ــب کنن ــف را ترغی ــای مختل نهاده
بیشــتر به ایــن موضوعــات بپردازند.منابــع: 1.  مقاله 
منتشــر شــده در همایــش ملــی بحــران کــم آبــی- 

ســال 1394 هجــری شمســی 
ــل متحــد- ســال  ــه توســعه ســازمان مل 2.  برنام

ــالدی  1994 می
3.  اقتصاد آنالین- 24 آذر95،

4.  پایگاه تحلیلی گلوبال ریسرچ 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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تصویب مصلحت آمیز مبارزه با پولشویی 
مجمع تشخیص مصلحت ماده یک قانون مبارزه با پولشویی 

را حذف و لوایح اصلی پالرمو و CFT بالتکلیف ماند

آیــت هللا آملــی الریجانــی در اولیــن 
رییــس  مســند  در  خــود  کاری  روز 
ــه ســراغ  تشــخیص مصلحــت نظــام ب
الیحــه پولشــویی رفــت. در روزی کــه 
بزرگــی  غایبــان  تشــخیص  مجمــع 
و  فعلــی  جمهــور  رییــس  داشــت. 
نشســت  اصلــی  غایــب  در  ســابق 
گذشــته  روز  در  تشــخیص  مجمــع 

بودنــد.
ــه  ــی ک ــژاد بدالیل ــی و احمدی ن روحان
پوشــیده مانــده اســت در ایــن جلســه 
حاضــر نشــدند. عبدالرضــا داوری از 
توییتــی  در  احمدی نــژاد  نزدیــکان 
در  احمدی نــژاد  دکتــر  نوشــت کــه 
نقشــی  پولشــویی  الیحــه  تصویــب 
ــن  ــا ای ــا ب ــرد ت ــالش ک نداشــت. او ت
را  خــود  غــار  یــار  غیبــت  نوشــته 

ــد.  ــه کن توجی
ــن نشســت  مجمــع تشــخیص در اولی
خــود بــا رییــس جدیــد خــود و پــس 
ــه  ــاهرودی مصوب ــوم ش ــوت مرح از ف
مهمــی داشــت. هرچنــد کــه در ادامــه 
بــا  مبــارزه  الیحــه  شــد  مشــخص 
تصویــب  اصالحاتــی  بــا  پولشــویی 

شــده اســت.
مجمــع  عضــو  مقــدم  مصباحــی 
ــد  ــام از تایی ــت نظ ــخیص مصلح تش
ــارزه  ــون مب ــه اصــالح قان ــی الیح نهای
ــن  ــی در ای ــا اصالحات ــویی ب ــا پولش ب
مجمــع خبــر داد و گفــت: ایــن الیحــه 

ابــالغ  بــرای  مجلــس  رییــس  بــه 
ــود. ــی ش ــال م ارس

روز  مقــدم«  مصباحــی  »غالمرضــا 
شــنبه در گفــت وگــو بــا خبرنــگار 
اصالحاتــی  افــزود:  ایرنــا  سیاســی 
ــا  ــارزه ب ــون مب ــالح قان ــه اص در الیح

پولشــویی انجــام شــده اســت.
الریجانــی  علــی  داد:  ادامــه  وی 
ــالمی و  ــورای اس ــس ش ــس مجل ریی
ــس کمیســیون  ــار ملکشــاهی ریی الهی
ــس از طــرف  ــی مجل ــی و حقوق قضای
وزیــر  دژپســند  فرهــاد  و  مجلــس 
لعیــا  و  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور 
رییــس  حقوقــی  معــاون  جنیــدی 
ــت در  ــی از دول ــه نمایندگ ــوری ب جمه

ایــن جلســه حضــور داشــتند.
ایرنــا، الیحــه اصــالح  بــه گــزارش 
ــه  ــه ب ــویی ک ــا پولش ــارزه ب ــون مب قان
و  اقتصــادی  امــور  وزارت  پیشــنهاد 
دارایــی در جلســه مــورخ 17 آبــان 
1396 هیــأت وزیــران بــه تصویــب 
از تصویــب در  بــود، پــس  رســیده 
مجلــس شــورای اســالمی بــه شــورای 

نگهبــان ارســال شــد.
شــورای نگهبــان نیــز پــس از بررســی 
ــورا،  ــن ش ــرادات ای ــه ای ــه و ارائ الیح
آن را بــه مجلــس اعــاده داد. مجلــس 
ــا اصــرار  شــورای اســالمی در ادامــه ب
ــع  ــه مجم ــود، آن را ب ــه خ ــر مصوب ب
ارســال  نظــام  تشــخیص مصلحــت 

کــرد.
تشــخیص  مجمــع  ایــن  از  پیــش 
آذر   24 در جلســه  نظــام  مصلحــت 

ــی  ــات عال ــر هی ــاس نظ ــر اس ــاه ب م
نظــارت ایــن مجمــع مــاده یــک ایــن 
ــار  ــود.از چه ــرده ب ــه را اصــالح ک الیح
ــه  ــا FATF، دو الیح ــط ب ــه مرتب الیح

ــا  ــارزه ب ــون مب ــالح قان اص

مجمع  اصالحاتی که 
تشــخیص در الیحه مبارزه با 

داد انجام  پولشویی 
نظــام  مجمــع تشــخیص مصلحــت 
بــا  مبــارزه  قانــون  اصــالح  الیحــه 
پولشــویی را در حالــی تاییــد کــرد کــه 
ــات  ــر هی ــد نظ ــرادات م ــی از ای بخش
عالــی نظــارت و شــورای نگهبــان را در 
ــش  ــرادات پی ــن ای ــالح کرد.ای آن اص
آیــت هللا  نامــه مرحــوم  ایــن در  از 
هاشــمی شــاهرودی رییــس پیشــین 
ــام و  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
بــا امضــای محســن رضایــی دبیــر 
مجمــع بــه شــورای نگهبــان اعــالم 

ــود. شــده ب
بــا  مبــارزه  قانــون  اصــالح  الیحــه 
وزارت  پیشــنهاد  بــه  پولشــویی کــه 
ــه  ــی در جلس ــادی و دارای ــور اقتص ام
مــورخ 17 آبــان 1396 هیــأت وزیــران 
پــس  بــود،  رســیده  تصویــب  بــه 
شــورای  مجلــس  در  تصویــب  از 
ــان ارســال  ــه شــورای نگهب اســالمی ب
از  پــس  نیــز  نگهبــان  شد.شــورای 
بررســی الیحــه و ارائــه ایــرادات ایــن 
ــاده داد.  ــس اع ــه مجل ــورا، آن را ب ش
ــه  ــالمی در ادام ــورای اس ــس ش مجل
ــه  ــر موضــع خــود، آن را ب ــا اصــرار ب ب

ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
ــرد. ــال ک ارس

ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
نیــز در نخســتین جلســه بررســی 
بنــد  آذرمــاه   24 تاریــخ  در  خــود 
الیحــه  ایــن   )1( مــاده  )الــف( 
را اصــالح کــرد.در ایــن بنــد و در 
ــت:  ــده اس ــا آم ــرم منش ــف ج تعری
ــاده دو  ــق م ــه مطاب ــاری ک ــر رفت »ه
قانــون مجــازات اســالمی مصــوب 
یکــم اردیبهشــت 92 جــرم محســوب 
شــود، از منظــر ایــن قانــون تخلفــات 

ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــون مب ــور در قان مذک
بعــدی،  اصالحــات  بــا  ارز  و  کاال 
ــارج از  ــد خ ــه و خری ــن عرض همچنی
ــی و  ــای نفت ــراورده ه ــای ف شــبکه ه
دارویــی جــرم محســوب مــی شــود« 
کــه عبــارت »و همچنیــن عرضــه و 
خریــد خــارج از شــبکه فــرآورده هــای 
نفتــی و دارویــی جــرم محســوب مــی 

ــد. ــذف ش ــد ح ــن بن ــود« از ای ش
ــن اعضــای مجمــع تشــخیص  همچنی
مصلحــت نظــام در جلســه خــود و در 
ــالح  ــه اص ــی الیح ــن روز بررس دومی
در  پولشــویی،  بــا  مبــارزه  قانــون 
ــورای  ــر ش ــاده )2(، نظ ــد )پ( م بن
ــد  ــن بن ــرد. در ای ــد ک ــان را تایی نگهب
کتمــان  یــا  پنهــان  اســت:  آمــده 
اطالعــات  دادن  تغییــر  یــا  کــردن 
ــا،  ــی، منش ــت واقع ــه ماهی ــوط ب مرب
ــه  ــال، جاب ــل و انتق ــل، نق ــع، مح منب
ــه  ــه ب ــدی ک ــا مالکیــت عوای ــی ی جای
ــر مســتقیم در  ــا غی ــور مســتقیم ی ط

نتیجــه جــرم تحصیــل شــده باشــند.
ــه  ــن در ادام ــع همچنی ــای مجم اعض
ــس شــورای  بررســی خــود نظــر مجل
اســالمی را در خصــوص مــاده 5 ایــن 
الیحــه را تاییــد کردنــد. در ایــن مــاده 
ــان  ــه صاحب ــت: کلی ــده اس ــد ش تاکی
موسســات  و  غیرمالــی  مشــاغل 
اشــخاص  همچنیــن  و  غیرانتفاعــی 
حقیقــی و حقوقــی از جملــه بانــک 
مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران، 
و  مالــی  موسســات  هــا،  بانــک 
ــزی،  ــه مرک ــا، بیم ــه ه ــاری، بیم اعتب
الحســنه،  قــرض  هــای  صنــدوق 
خیریــه،  موسســات  و  بنیادهــا 
هــای  صنــدوق  هــا،  شــهرداری 
عمومــی  نهادهــای  بازنشســتگی، 
ــاری،  ــای اعتب ــی ه ــی، تعاون غیردولت
صرافــی هــا، بــازار ســرمایه)بورس 
ــورس  ــایر ب ــادار( و س ــای اوراق به ه
کارگــزاری،  هــای  شــرکت  هــا، 
صنــدوق هــا و شــرکت هــای ســرمایه 
ــه  ــاتی ک ــن موسس ــذاری و همچنی گ

ــتلزم  ــا مس ــر آن ه ــون ب ــمول قان ش
قبیــل  از  باشــد  مــی  نــام  ذکــر 
ــازمان  ــران، س ــت ای ــی نف شــرکت مل
ــر  ــران و غی ــازی ای ــترش و نوس گس
ــای  ــه ه ــن نام ــد آیی ــا، مکلفن آن ه
مصــوب هیــات وزیــران در ارتبــاط بــا 
ــی تروریســم  پولشــویی و تامیــن مال

را اجــرا کننــد.
مــاده )7( مکــرر مصوبــه مجلــس 
از دیگــر مــواد اختالفــی بــود کــه 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ــد  ــره )4( بن ــد )ب( و )د( و تبص بن
ــد  ــه بن ــره ب ــک تبص ــاق ی )ذ( و الح
)ب( مــاده )7( مکــرر، آن را اصــالح 

ــرد. ک
ــویی  ــه پولش ــی الیح ــام بررس ــا اتم ب
در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، 
ــه کنوانســیون  ــران ب الیحــه الحــاق ای
ــارزه  ــرای مب ــد ب ــل متح ــازمان مل س
ــا جرایــم ســازمان یافتــه فــرا ملــی  ب
ــو( در دســتور کار  ) کنوانســیون پالرم

آتــی مجمــع قــرار خواهــد گرفــت.

ته
نک

کلیـه صاحبـان مشـاغل غیرمالـی و موسسـات غیرانتفاعی 
و همچنیـن اشـخاص حقیقـی و حقوقـی از جملـه بانـک 
مرکزی جمهوری اسـالمی ایـران، بانک ها، موسسـات مالی 
و اعتبـاری، بیمـه هـا، بیمـه مرکـزی، صنـدوق هـای قرض 
الحسـنه، بنیادها و موسسات خیریه، شـهرداری ها، صندوق 
هـای بازنشسـتگی، نهادهـای عمومـی غیردولتـی، تعاونـی 
هـای اعتبـاری، صرافی هـا، بازار سـرمایه)بورس هـای اوراق 
بهـادار( و سـایر بورس ها، شـرکت هـای کارگـزاری، صندوق 
ها و شـرکت های سـرمایه گذاری و همچنین موسسـاتی که 
شـمول قانـون بر آن ها مسـتلزم ذکـر نام می باشـد از قبیل 
شـرکت ملی نفت ایران، سـازمان گسـترش و نوسـازی ایران 
و غیـر آن ها، مکلفنـد آیین نامه های مصوب هیـات وزیران 
در ارتبـاط با پولشـویی و تامین مالی تروریسـم را اجرا کنند.

پیام رسـانه

روزنامه تایمز در گزارشـی نوشته 
دانشـگاه های بریتانیا برای تامین 

امنیتشـان به نیروهای انتظامی این کشور 
پول پرداخت می کنند.

خبرگـزاری اسپوتنیک از قول 
ترامپ نوشـته: موضوع تعطیلی دولت 

آمریکا و دیوارکشـی در مرز مکزیک خیلی 
سریع می تواند حل شود.

خبرگـزاری الجزیره از اعالم 
همبسـتگی رئیس جمهور مصر با اسرائیل 
در زمینه مبارزه با مخالفینشـان خبر داده.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگزاری دویچه وله در تیتر یک 

خود به اظهارات ترامپ در ارتباط با تعطیلی 
موقت دولت آمریکا و موضوع دیوارکشی 

در مرز این کشور با مکزیک پرداخته.

آلمان

گزارش 
پیام ما 

نگاه ایران به عراق طایفه ای نیستپیام خبر
ایرج مسجدی با بیان این که نگاه ایران به عراق طایفه ای و حزبی نیست بلکه نگاه انسانی، 
اسالمی و برادری است تاکید کرد: عراق هیچ دوستی صادق تر از ایران نخواهد داشت.

رنا
 ای

س:
عک

یـک فعـال سیاسـی گفـت: بـه لحـاظ شـاخص هـای مـادی 
ومعنـوی اوضـاع را وخیـم نمـی دانم. سـعید لیالز در بیسـت و 
ششـمین مجمع عمومی انجمن اسـالمی جامعه پزشکی ایران 
اظهـار کـرد: درآمد نفتی بهترین سـال دولت حسـن روحانی از 
درآمد نفتی بدترین سـال تحریم، یک یا دو میلیارد دالر کمتر 
بـود بـا ایـن حال سـه تا چهـار درصد رشـد اقتصادی داشـتیم. 
لیـالز گفـت: مقـدار زیادی از  کسـری قـدرت خرید کشـاورزان، 
مسـتمری بگیران بهزیسـتی، کمیته امداد، تامیـن اجتماعی و 
کارمنـدان و بازنشسـتگان اصـالح شـد؛ پنج گروه اصلـی که در 

ایـران جـزو زحمتکش ترین ها هسـتند.

 عضو کمیسـیون انرژی مجلس شـورای اسـالمی گفت: احیای 
کارت سـوخت تـا انـدازه ای جلـو قاچـاق سـوخت را مـی گیرد 
امـا همـه راه حـل نیسـت و بایـد در کنـار آن از سـایر راهکارهـا 
نیـز اسـتفاده کـرد. افزایـش شـدید مصـرف سـوخت و قاچاق 
گسـترده آن به کشـورهای همسـایه باعث شـده است نهادهای 
ذیربـط در پـی مدیریت و کنتـرل مصرف باشـند.برای مقابله با 
مصـرف بـی رویـه و قاچـاق، راهکارها و پیشـنهادهای مختلفی 
ارایـه شـده کـه از جملـه آنها احیای کارت سـوخت اسـت که در 
هفتـه هـای گذشـته از مالـکان خودروهای فاقد کارت سـوخت 

ثبت نـام انجام شـد.

لیالز: اوضاع وخیم 
نیست

کارت سوخت برای مقابله با 
قاچاق سوخت ناکافی است

سـخنگوی شـورای نگهبـان بـا اشـاره بـه 
رونـد نظـارت مجمـع تشـخیص مصلحت 
نظـام بـر مصوبات مجلس تاکید کـرد: این 
رونـد از سـال ٨٤ انجـام می  شـد و تفویض 
بـه  بعـدا  بـه مجمـع صـورت می  گرفـت. 
درخواسـت مجمـع، هیاتی تشـکیل شـد و 
هیچ اشـکالی به آن وارد نیسـت و دوستان 
همـکاری  هـم  بـا  و مجمـع  در مجلـس 

می  کننـد.
عباسـعلی کدخدایـی صبـح روز  گذشـته 

در نشسـت خبـری بـا اصحـاب رسـانه، در 
پاسـخ بـه سـوالی درخصوص شـکل  گیری 
رویـه خـالف قانـون در مجمـع تشـخیص 
 FATF مصلحـت نظـام در خصوص الیحـه
گفـت: مـن این مطلـب را چند بـار توضیح 
داده  ام و مفصـل بـه صـورت دقیـق توضیح 
داده  ام.وی ادامـه داد: ایـن روند از سـال ٨٤ 
انجـام می  شـد و تفویض بـه مجمع صورت 
درخواسـت مجمـع،  بـه  بعـدا  می  گرفـت. 
هیاتی تشـکیل شـد و هیچ اشـکالی به آن 

وارد نیسـت و دوستان در مجلس و مجمع 
بـا هـم همـکاری می  کننـد. ایـن حقوقدان 
شـورای نگهبان در پاسـخ به سـوال دیگری 
درخصـوص اظهاراتـش دربـاره ردصالحیت 
شـدن آیـت   هللا هاشـمی رفسـنجانی اظهار 
داشـت: مـن بحثـی را مطـرح کـردم کـه 
حقوقـی بـود و امیـدوار بـودم حقوقی  ها در 
ایـن زمینـه اظهارنظـر کننـد. کدخدایـی در 
پاسـخ به سـوالی مبنی بر اینکه آیا شـورای 
نگهبـان بعـد از ماجـرای نماینـده سـراوان 
دهـد؟  تغییـر  را  خـود  رویـه  می خواهـد 
تصریـح کـرد: هـر آنچـه قانونگذار بـرای ما 
تعییـن کنـد، عمـل می  کنیـم و از مجلـس 
قانـون  سـریع    تر  هرچـه  خواسـتیم  هـم 

انتخابـات را تصحیـح کنند. 

هیات نظارت به درخواست 

مجمع تشکیل شد

نزاع های بین قوا و نهادها باید 
عالمانه و فنی حل شود

اولیـن جلسـه مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، بـه ریاسـت آیـت هللا صـادق 
آملـی الریجانـی، صبـح روز شـنبه 15 دیمـاه برگـزار شـد.در ابتـدای جلسـه روز 
گذشـته، حکـم انتصـاب ریاسـت مجمـع از سـوی مقـام معظـم رهبری توسـط 
آیـت هللا محمـدی گلپایگانـی رئیـس دفتر معظم لـه، قرائت و به آیـت هللا آملی 
الریجانـی تقدیـم گردیـد.وی افـزود: فـرض اسـت بـر مـا کـه از مرحـوم آیت هللا 
هاشـمی رفسـنجانی)ره( هم یاد کنیم که دوره های مسـتمری در ریاست مجمع 
تشـخیص خدمت کردند و در آن دوران مسـائل متعددی در مجمع حل شـد، اگر 
تصمیمـات مجمـع در آن دوره نبـود، بـرای کشـور و مـردم مشـکل ایجاد می شـد 
کـه ایـن مشـکالت رفع شـد. خداونـد روح این بزرگـواران را با ارواح شـهدا و علما 
و خلصا محشـور گرداند.رییس مجمع تشـخیص مصلحت نظام گفت: همانگونه 
کـه مقـام معظـم رهبری در حکمشـان فرمودنـد مجمع یک  نهاد مهـم و موثری 
اسـت، گرچـه هـر نهادی در جمهوری اسـالمی، وظایفی خـاص دارد و در چارچوب 
قانون اساسـی و بر اسـاس مسـئولیت هایی که تقنین می شـود، عمل می کند، 
ولیکـن در همـان حیطـه، مجمـع تشـخیص حسـب اصـل 112 قانون اساسـی و 
همیـن طـور امـوری کـه به نحـو والیی، به مجمع تکلیف شـده، باید عمل شـود و 

مـی تواند منشـا حل بسـیاری از مشـکالت قـرار بگیرد.

دولت

سیاست

ضرب و شتم اسماعیل بخشی هیچ وزیری پشت دولت را خالی نکرده است
را تکذیب می کنم ــور  ــر رییس جمه ــس دفت ریی

کــه  ایــن  کــرد:  تاکیــد 
توجــه  بــا  می شــود  گفتــه 
بــه شــرایط کشــور وزرا بــا 
ــد  ــی می کنن ــت را خال ــت دول ــود پش ــتعفای خ اس
ــت  ــت دول ــری پش ــچ وزی ــت، هی ــن نیس ــال چنی اص
واعظــی  محمــود  است.ســید  نکــرده  خالــی  را 
دربــاره گمانه زنــی کــه می گوینــد در ایــن شــرایط 
پشــت  خودشــان  اســتعفای  بــا  اعضــای کابینــه 
دولــت را خالــی می کننــد و شــاید بــا توجــه بــه 
شــرایط اســتعفای وزرا و خــروج آنــان از کابینــه 
ــا  ــف دنی ــای مختل ــت: کابینه ه ــد، گف ــه دار باش ادام
ــن  ــًا چنی ــه حتم ــد ک ــد مشــاهده می کنی را رصــد کنی

تحوالتــی در آنهــا هــم وجــود دارد.رییــس دفتــر 
در  شــخصی  روز  یــک  داد:  ادامــه  رئیس جمهــور 
ــرد  ــش را ف ــر جای ــور دارد و روزی دیگ ــه حض کابین
همیــن  خاطرنشــان کــرد:  می گیــرد.وی  دیگــری 
ــر  ــتعفای وزی ــروز در خصــوص اس ــه ام ــئله ای ک مس
ــای  ــب در کابینه ه ــما مرت ــد؛ ش ــش آم ــت پی بهداش
ــن  ــرد ممک ــک ف ــد. ی ــی می بینی ــی و آمریکای اروپای
رئیس جمهــور  و  نخســت وزیر  روابطــش   اســت 
ــی نســبت  ــه هــر دلیل ــا ب کشــورش خــوب باشــد ام
ــت،  ــرض اس ــار دارد معت ــه در اختی ــه ای ک ــه بودج ب
ــد و  ــای آن می آی ــه ج ــری ب ــرد دیگ ــک ف ــال ی ح

می توانــد بــا آن بودجــه امــورات را اداره کنــد.

بــا  خوزســتان  اســتاندار 
تکذیــب شــایعه ضــرب و 
شــتم نماینــده بازداشــتی 
هفــت  نیشــکر  کارگــران 
تپــه و انتقــال وی بــه بیمارســتان گفــت: ایــن 
کارگــر در ســالمت کامــل اســت و مــردم و کارگــران 
بی توجــه  ســازی ها  حاشــیه  ایــن  بــه  نســبت 

باشــند.
ــا  ــریعتی ب ــا ش ــوز، غالمرض ــه نی ــزارش نام ــه گ ب
ــتم  ــاره ضــرب و ش ــار منتشــره درب ــه اخب ــاره ب اش
ــه  ــت تپ ــکر هف ــران نیش ــتی کارگ ــده بازداش نماین

و انتقــال وی بــه بیمارســتان اظهــار کــرد: ایــن 
ــر بازداشــتی در صحــت  ــدارد و کارگ ــر صحــت ن خب
ــار  ــن اخب ــزود: ای ــت.وی اف ــل اس ــالمت کام و س
حاشیه ســازی هایــی اســت کــه بــرای کارگــران 
ایجــاد مــی شــود امــا کارگــران نیشــکر هفــت تپــه 

ــد. ــه نکنن ــایل توج ــن مس ــه ای ب
اســتاندار خوزســتان تصریــح کــرد: در خصــوص 
و  بررســی  بــه  نیــاز  شــده  بازداشــت  کارگــران 
بــه محــض  و  دارد  بیشــتری وجــود  تحقیقــات 
ــه  ــل را ب ــد و کام ــات جدی ــات، اطالع ــام تحقیق اتم

مــردم و کارگــران خواهیــم رســاند.

لنا
 ای

س:
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رییـس فراکسـیون مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـادی مجلـس 
شـورای اسـالمی گفت: 31 تن از سـران مفاسـد اقتصادی 
کـه بـا فسـاد و رانت خـواری ثروت کشـور را غـارت کردند، 
شناسـایی شـدند و درخواسـت داریـم در مـالء عـام و در 
میـدان آزادی اعـدام شـوند. امیـر خجسـته  با بیـان اینکه 
مسـئوالن بایـد در رابطـه بـا مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـادی 
ورود کننـد عنـوان کـرد: عـده ای غارتگـر، بـر روی ثـروت 
کشـور دسـت گذاشـته انـد و مـال مـردم را بـه تـاراج مـی 

برند.

ماهیگیـران اردنـی کـه به اشـتباه وارد حریـم دریایی ایران 
شـده بودند توسـط نیروهای ایران بازداشـت شـدند.

 وزارت خارجـه اردن اعـالم کرد که سـه ماهیگیر این کشـور 
که به اشـتباه وارد حوزه دریایی ایران شـده بودند، توسـط 

نیروهای ایران بازداشـت شدند.
»ماجـد القطارنـه« سـخنگوی وزارت خارجـه اردن گفت که 
وزارت امـور خارجـه ایـران روز سه شـنبه سـفارت اردن در 
تهـران را مطلـع کـرده کـه سـه نفـر از شـهروندان اردنی در 

آب هـای ایـران دسـتگیر شـده اند.

٣1 تن از سران مفاسد 
اقتصادی شناسایی شدند

۳ ماهیگیر اردنی در آب های 
ایران بازداشت شدند
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شعله ور شدن بیماری های روانی 
با مصرف موادمخدر صنعتی

اسـتاد دانشـگاه علوم پزشـکی تهران 
انـواع مـواد مخـدر صنعتـی  گفـت: 
و شـیمیایی بسـیار تخریـب  کننـده 
مصـرف  یک بـار  تجربـه  و  هسـتند 
 ایـن مـواد باعـث شـعله ور شـدن بیماری هـای روانـی می شـود.

بـه گـزارش ایسـنا، احمـد جلیلـی افـزود: اعتیـاد نوعـی بیماری 
مغـزی مزمـن، پیشـرونده و عودکننـده اسـت که باعث می شـود 
بـا وجـود پـی آمدهـای ناگـوار مصـرف مـواد، فـرد معتاد بـاز هم 
بـرای بـه دسـت آوردن یـا مصـرف مواد مخدر شـیمیایی خـود را 
بـه هـر دری بزنـد. اعتیاد از آن جهت بیماری محسـوب می شـود 
 کـه مصـرف مـواد مخـدر، سـاختار مغـز و نحـوه فعالیـت آن را

تغییر می دهد.

مواد مخدر 

نمایندگان در چند 
فرسخی قانون »تشدید 

مجازات اسیدپاشی«
پارلمانـی  و  حقوقـی  مشـاور 
خانـواده  و  زنـان  امـور  معاونـت 
اشـاره  بـا  جمهـوری  ریاسـت 
مجـازات  »تشـدید  طـرح  بـه 
از  حمایـت  و  اسیدپاشـی 
بزه دیـدگان ناشـی از آن« گفـت: 
بررسـی  بـه  نیـاز  طـرح  ایـن 
بیشـتری دارد تـا بتوانـد موجـب 
کاهـش بروز حوادث اسیدپاشـی 
شـود در همین راسـتا الزم اسـت 
دسـترس  از  اسـیدی  مـواد 
در  و  خـارج  مـردم  عمـوم 
پیشـگیری  آگاه سـازی،  راسـتای 
گام  مـردم  فرهنگ سـازی  و 
موثری برداشـته شـود تـا جامعه 
اسیدپاشـی  جـرم  عواقـب  از 
بماننـد. امـان  در  و  باشـند   آگاه 
بیـان  بـا  گرامـی زادگان  اشـرف 
اینکـه بـرای اولیـن بـار در سـال 
94 طرحـی درخصـوص »مقابلـه 
از  حمایـت  و  اسیدپاشـی  بـا 
آن«  از  ناشـی  بزه دیـدگان 
توسـط نماینـدگان ارائه و توسـط 
قضایـی  و  حقوقـی  کمیسـیون 
مجلس شـورای اسـالمی بررسی 
شـد، خاطرنشـان کرد: بر اسـاس 
اینکـه  بـر  عـالوه  طـرح،  ایـن 
غیرانسـانی  جـرم  اسیدپاشـی 
شـد  درخواسـت  می شـد،  تلقـی 
تـا دربـاره تامیـن نظـم عمومـی 
نیـز اقداماتـی انجام شـود چراکه 
زنـان  بـه  ایـن آسـیب ها  بیشـتر 
بـروز  موجـب  و  می شـود  وارد 
جبران ناپذیـری  خسـارت های 
عـدم  زیبایـی،  حـذف  چـون 
برگشـت بـه وضعیـت سـابق و... 

آنهاسـت. بـرای 

مجمع جهانی اقتصاد میزان شکاف جنسیتی 
در ایران را اعالم کرد

گزیده ها

مجمع جهانی اقتصاد گزارش شکاف جنسیتی سال ۲018  را اعالم کرد

وزارت  وفنــاوری  تحقیقــات  معــاون 
پزشــکی  آمــوزش  و  بهداشــت،درمان 
در  کبــد  پیونــد  درصــد   90 داشــت:  بیــان 
مغــزی  مــرگ  بیمــاران  اهــدای  بــا  کشــور 
مــورد   700 ســاالنه  و  گیــرد  مــی  صــورت 
ایــن  شــود کــه  مــی  انجــام  اهــدای کبــد 
اســت. جهــان  در  نظیــر  بــی  رکــورد   یــک 
دکتــر رضــا ملــک زاده، اظهــار داشــت: افزایــش 
شــمار واحدهــای شناســایی بیمــاران مــرگ 
ــه 53 واحــد رســیده اســت  مغــزی در کشــور ب
ــعه  ــل و توس ــرعت عم ــا در س ــد ه ــن واح ، ای
آفریــن  نقــش  بســیار  کبــد  پیونــد  بیشــتر 
هســتند. وی همچنیــن در نشســتی با مســووالن 
مرکــز آموزشــی پژوهشــی و درمانــی پیونــد 
اعضــای بوعلــی ســینای شــیراز گفــت: افزایــش 
ــرگ  ــاران م ــایی بیم ــز شناس ــه مراک ــل توج قاب
ــی  ــش دسترس ــب افزای ــن موج ــزی همچنی مغ
بــه اهــدا کننــدگان متوفــی کبــد، همچنیــن 
کلیــه  متوفــی  اهداکننــدگان  بــه  دســتیابی 
بــرای بیمــاران نیازمنــد و در نهایــت کاهــش 
فشــار ناشــی از شــرایط بــر اطرافیــان زنــده 
ــت. ــده اس ــه ش ــد کلی ــرای پیون ــار ب ــرد بیم  ف
ــاران  ــت بیم ــام ثب ــاد نظ ــرد: ایج ــه ک وی اضاف
ایــران  دیگــر  اقــدام  کبــد،  پیونــد  نیازمنــد 
ســازماندهی  بــه  موثــری  بــوده کــه کمــک 
اســاس  بــر  پیونــدی  کبــد  توزیــع  بهتــر 
اســت.  کــرده  مناطــق مختلــف کشــور  نیــاز 
ملــک زاده ادامــه داد: علیرغــم مشــکالت در 
ــه  ــالهای اولی ــاران در س ــم بیم ــای ک ــه بق زمین
اکنــون  فعالیــت مراکــز پیونــد کبــد کشــور، 
کیفیــت زندگــی و بقــای بیمارانــی کــه کبــد 
ــرفتهای  ــا پیش ــد، ب ــرده ان ــت ک ــدی دریاف پیون
داروهــای  و  جراحــی  تکنیکهــای  در  حاصلــه 
سیســتم  تقویــت کننــده  و  تــر  بــا کیفیــت 
ایمنــی بــرای پیشــگیری از رد پیونــد، افزایــش 
یافتــه و پیونــد کبــد موفــق و دارای شــانس 
نــوع  ایــن  نیازمنــد  بیمــاران  بــاالی  بقــای 
 درمــان در ایــران، در حــال افزایــش اســت.
بیــن  بــا  بهداشــت همچنیــن  وزیــر  معــاون 
ایــران  جمعیــت  درصــد   95 تقریبــا  اینکــه 
تحــت پوشــش بیمــه هــای درمانــی قــرار دارنــد 
ــش  ــب کاه ــران موج ــالمت ای ــام س ــت: نظ گف
اختــالف در میــزان دسترســی بیمــاران طبقــات 
ــی  ــادی در دسترس ــی و اقتص ــف اجتماع مختل

ــت. ــده اس ــد ش ــد کب ــات پیون ــه خدم ب

ساالنه ۷00 مورد 
پیوند کبد در کشور، 
رکوردی جهانی است

و  کاریابــی  کارورزی،  اداره  رئیــس 
امــام  امــداد  کمیتــه  شــغلی  مشــاوره 
ــکالت  ــع مش ــت: رف ــور گف ــی)ره( کش خمین
اشــتغال  چرخــه   در  کــه  خانواده هایــی 
امــداد  کمیتــه  اولویــت  در  هســتند، 
قــرار گرفتــه اســت تــا انگیــزه ای بــرای 

ــود. ــاد ش ــان ایج ــایر مددجوی ــتغال س  اش
ــه  ــه جامع ــان این ک ــا بی ــی ب ــد فراهان مجی
نیازمنــد  اقشــار  امــداد  کمیتــه  هــدف 
دار  مشــکل  افــراد  کــرد:  اظهــار  اســت، 
ــداد شناســایی می شــوند  ــه ام توســط کمیت
و ممکــن اســت ایــن افــراد بیکارباشــند 

اشــتغال  ایجــاد  بــا  امــداد  کــه کمیتــه 
ــا، مشــکل بیکاریشــان را برطــرف  ــرای آنه ب
می کنــد لــذا چنیــن افــرادی بــه عنــوان 
مددجــوی تــک یــا چنــد خدمتــی در کمیتــه 
ــت  ــد از دریاف ــده و بع ــرش ش ــداد پذی ام
خدمــات اشــتغال، آمــوزش و توانمنــدی 
ــوند. ــارج می ش ــداد خ ــه ام ــه  کمیت  از چرخ

ــه  ــد کمیت ــرد جدی ــه رویک ــاره ب ــا اش وی ب
خمینی)ره(،افــزود: کمیتــه  امــام  امــداد 
امــداد در رویکــرد جدیــد از راکــد شــدن 
ــه  ــه طوری ک ــد ب ــودداری می کن ــو خ مددج

اســتفاده از خدمــات تــک یــا چنــد خدمتــی 
از رویکــرد جدیــد ایــن نهــاد اســت. کاریابــی 
در کمیتــه امــداد طــی هشــت ســال گذشــته 
حــوزه  در  اصلــی  فعالیــت   عنــوان  بــه 
ــده  ــذاری ش ــه گ ــاد، پای ــن نه ــتغال ای اش
اســت و بــا توجــه بــه ظرفیــت بــازار بیشــتر 
ــد و  ــروی کار دارن ــه نی ــاز ب ــان نی کارآفرین
مــا ایــن طــرح را نوعــی فرصــت تلقــی 
کــرده و در راســتای اشــتغال مددجویــان از 

می کنیــم. اســتفاده  فرصت هــا  ایــن 

بسته های تشویقی و تنبیهی کمیته 

امداد برای اشتغال مددجویان

 مرکز سالمت جنسی برای بیماران مزمن راه اندازی شد
رئیس انجمن نورولوژی ایران از آغاز به کار اولین مرکز سالمت جنسی برای بیماران مبتال به بیماری های مزمن و 

صعب العالج در کشور خبر داد.

دو سوم مراکز درمان اعتیاد 
تهران فاقد مجوزند

مدیرعامـل انجمـن مراکـز بهبودی 
اقامتی اسـتان تهران، با بیان اینکه 
صـدور مجوز مرکز درمانی اعتیاد در 
سازمان بهزیستی پروسه و مراحل 
سـختی ندارد، گفـت: تعداد مراکـز درمان اعتیـاد دارای مجوز 
 رسـمی، یـک سـوم مراکـز غیررسـمی و بـدون مجـوز اسـت.
یوسـف دولتی با بیان اینکه در اسـتان تهران حدود 200 مرکز 
درمانـی و اقامتـی دارای مجـوز رسـمی در حـوزه تـرک اعتیاد 
فعالیـت می کننـد، افزود: سـازمان بهزیسـتی  متولـی صدور 
مجـوز مراکـز درمانـی اعتیـاد اسـت و بـا اهتمـام بـه مـوارد و 
شـرایط مختلـف پروسـه صـدور مجـوز مراکـز درمـان و ترک 

اعتیـاد را پیگیـری می کند.

اعتیاد

ابتکار: بودجه معاونت زنان 
ریاست جمهوری انقباضی است

کانـال  در  ابتـکار  معصومـه 
همـه  نوشـت:  خـود  تلگرامـی 
تخصیـص  بـرای  را  خـود  تـالش 
امـا  کردیـم،  بودجـه  باالتریـن 
بـه دلیـل اینکـه بودجـه سـال آینـده از سـال هـای گذشـته 
بایـد  حـال  ایـن  در  نشـدیم.  موفـق  تـر هسـت،  انقباضـی 
انجـام دهیـم. اقدامـات موثـری  بـاال  بهـره وری  بـا   بتوانیـم 
ابتـکار ادامـه داد: همـکاری مـا بـا دسـتگاههای مختلـف و به 
صـورت فرابخشـی بـوده و الزم اسـت این دسـتگاهها در ارتباط 
بـا تکالیفـی کـه به حـوزه زنان هـم مربـوط می شـود از جمله 
لحـاظ شـاخص هـای عدالـت جنسـیتی به طـور کامـل عمل 

کننـد کـه ایـن خود بـه مثابـه بودجـه قابل تاملی اسـت.

زنان

22درصد نوجوانان 
اضافه وزن دارند

 مدیـرکل دفتـر بهبود تغذیـه وزارت 
بهداشـت گفـت: 22 درصد نوجوانان 
اضافـه وزن دارنـد. 12 تـا 13 درصد 
کـودکان زیـر دو سـال کشـور نیز در 
معرض اضافه وزن  هسـتند و در برخی اسـتان های برخوردارتر 
مثـل اسـتان های شـمالی، ایـن میـزان بـه 20 تـا 30 درصـد 
رسـیده اسـت. زهـرا عبدالهـی  افـزود: علـت 82 درصـد مـرگ 
و میـر در کشـور، بیماری هـای غیرواگیـر محسـوب می شـود 
کـه مهمتریـن دلیـل آن الگوی تغذیـه ای و بی  تحرکی اسـت. 
همچنیـن شـیوع اضافـه وزن و چاقـی در کشـور وجـود دارد. 
60 درصـد جمعیـت بـاالی 18سـال در کشـور دچـار اضافه وزن 
 هسـتند. چاقـی زمینه سـاز دیابت و سـکته های قلبـی و انواع 

سـرطان ها اسـت. 

نوجوانان

کودکان دروغگویی را قبل 
از ۶ سالگی می آموزند

متخصـص روانشناسـی کـودک و 
نوجوانـان گفـت: گاهـی کـودکان 
3 تـا 6 سـال در عیـن سـادگی 
زمانـی کـه تحـت فشـار والدین و 
اطرافیـان قـرار مـی گیرنـد یا بـرای دسـتیابی به خواسـته 
خـود یـا رفع مشـکل، بـه دروغگویـی پنـاه می برنـد. ثریا 
علـوی نـژاد اظهارداشـت: دروغ گفتن در بین کـودکان 3 تا 
6 سـال خیلی شـایع اسـت و یکی از عوامل آن این اسـت 
کـه کـودک در این سـن هنـوز یـاد نگرفتـه دروغ گفتن کار 
اشـتباه اسـت و بـه فـرض اینکـه دیگـران یـا خوبنـد یا بد 
و یـک انسـان خـوب غیرممکـن اسـت کار بد انجـام دهد، 
از دروغگویـی بـرای مطـرح کـردن خود اسـتفاده مـی کند.

کودکان 

پیام رسـانه

گـزارش  اقتصـاد  جهانـی  مجمـع 
 2018 سـال  جنسـیتی  شـکاف 
کشـورهای جهـان از جملـه ایـران را 
بـر اسـاس شـاخص هـای مختلف 
سیاسـی،  هـای  مشـارکت  ماننـد 
و  سـالمت  وضعیـت  اقتصـادی، 

اعـالم کـرد.  آمـوزش 
چنـد  از  یکـی  جنسـیتی  شـکاف 
شـاخصی اسـت کـه نابرابـری  های 
جنسـیتی را سـنجش مـی  کنـد. 
 2006 سـال  در  بـار  اولیـن  بـرای 
میـالدی 115 کشـور در ایـن ارزیابی 
از  بعـد  امسـال  و  شـرکت کردنـد 
گذشـت 12 سـال بیشـترین حجم 
نمونـه وجـود داشـته کـه بـه 149 

کشـور رسـیده اسـت. 
در آخریـن گـزارش، ایران در مجموع 
149 کشـور در رتبـه 142 و جـزو 10 
کشـور با بیشترین شکاف جنسیتی 

قـرار گرفته اسـت. اما چرا ایـران در 
این جایگاه قرار گرفته، شـبکه ای از 

عوامـل و دالیل دارد.
امـور  مدیـرکل  فالحتـی،  لیـال 
ریاسـت  معاونـت  بین الملـل 
جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده 
نظر به انتشـار گزارش 2018 شـکاف 
جنسـیتی در ایـن بـاره بـا اشـاره به 
تغییـر شـاخص هـا در سـال هـای 
اخیـر گفـت: پیش از این شـاخص  
و  پیشـرفت  برنامـه  طـرف  از  هـا 
 )UNDP( متحـد  ملـل  توسـعه 
بـه عناویـن »توانمندسـازی زنان و 
نابرابـری جنسـیتی« و بـا توجه به 
شـاخص کلـی توسـعه انسـانی در 
کشـورها مـورد سـنجش قـرار مـی  
گرفـت و البتـه نقدهایی بـه آن وارد 

مـی  شـد. 
از سـال 2006  امـا  داد:  ادامـه  وی 

ارایـه  جدیـدی  شـاخص  میـالدی 
بـر  نیـز   2018 شـده کـه گـزارش 
اسـاس آن اسـت. شـاخص  هـای 
قبلی توسـعه کلـی کشـورها را اندازه 
 گیری می  کردند و براسـاس فاصله 
 ای کـه زنـان و مـردان نسـبت بـه 
شـاخص  کلی داشـتند، نابرابری  ها 
را مـورد ارزیابـی قرار مـی  دادند. اما 
تفاوت شـاخص شـکاف جنسـیتی 
این اسـت کـه فاصله زنـان و مردان 
را بـا یکدیگـر انـدازه  گیـری می  کند 
تا مشـخص شـود این فاصلـه برای 
رسـیدن زنـان و مـردان بـه برابـری 

اسـت. چقدر 
مدیـرکل امـور بیـن الملـل معاونت 
ریاسـت  خانـواده  و  زنـان  امـور 
مجمـوع  در  افـزود:  جمهـوری 
زیرشـاخص  های اقتصاد، سیاست، 
آموزش و سـالمت، ایران بیشـترین 

اقتصـادی  مشـارکت  در  را  شـکاف 
و سیاسـی دارد، همانطـور کـه اکثـر 
بیشـترین  نیـز  جهـان  کشـورهای 
شـکاف جنسـیتی را در ایـن حوزه ها 

دارنـد. 

ایران دارای رتبه 141 
جهان از نظر مشارکت 

سیاسی زنان 
وی گفـت: جمهـوری اسـالمی ایران 
رتبـه 143 در مشـارکت اقتصـادی 
در حـوزه مشـارکت  را  رتبـه 141  و 
کشـور   149 مجمـوع  از  سیاسـی 
در جهـان بـه خـود اختصـاص داده 
ایـن  رتبـه هـا  ایـن  اسـت. علـت 
اسـت کـه بیشـترین چالـش ایران 
در زیرشـاخص اقتصـاد مربـوط بـه 
مشـارکت پاییـن زنـان در بـازار کار 
بـوده و باعث شـده کشـور هر سـال 
جـزو کشـورهایی بـه حسـاب بیاید 
که بیشـترین شـکاف جنسـیتی را 

دارنـد.
فالحتـی ادامـه داد: در حـال حاضر 
زنـان  رسـمی  مشـارکت  میـزان 
درصـد   17،9 کار  بـازار  در  ایرانـی 
اسـت. زیـرا زنانـی کـه در بخـش 
غیررسـمی اقتصـاد ایـران فعالیـت 
دارنـد عالقـه ای جهـت ثبـت و بـه 
رسـمیت شـناخته شـدن فعالیـت 
اقتصادی شـان ندارنـد. چراکـه برای 
ثبـت فعالیـت اقتصـادی خـود باید 
مـکان و مالکیـت داشـته باشـند و 
بعـد از دریافـت پروانه کسـب ملزم 
بـه پرداخـت مالیـات و حـق بیمـه 

می شـوند.
مدیـرکل امـور بین الملـل معاونـت 
ریاسـت جمهـوری در امـور زنـان و 
خانـواده تاکیـد کـرد: البتـه عواملی 

و  اقتصـادی  ثبـات  عـدم  ماننـد 
تحریم هـا در زیرشـاخص اقتصـاد 
شـکاف جنسـیتی موثـر هسـتند.

وی بـا ذکـر ایـن مثال تصریـح کرد: 
کارفرما بعـد از ثبت و دریافت پروانه 
ملـزم بـه دادن حق بیمـه و پرداخت 
مالیـات اسـت، اما وقتـی هزینه  ها 
افزایش و درآمدها کاهش پیدا کند، 
کارفرما با مشـکالت فراوانـی روبه رو 
می شـود و سیسـتم اقتصـادی هم 
و  پرداخـت حـق  عـدم  در صـورت 
حقـوق او را تنبیـه می کنـد. بنابراین 
زنـان ترجیـح می دهنـد در بخـش 
اقتصـادی  مشـارکت  غیررسـمی 

حضور داشـته باشـند.
فالحتـی در ایـن بـاره گفـت: نـوع 
بخـش  در  کـه  زنانـی  فعالیـت 
اقتصـادی  مشـارکت  غیررسـمی 
دارنـد، بیشـتر خدماتی اسـت. مثال 
شـبکه های  در  لبـاس  صنعـت  در 
پیام رسـان های  و  اجتماعـی 
مختلـف حضـور و فعالیـت دارنـد، 
امـا وقتی بررسـی می کنیم، متوجه 
مـی شـویم نام زنـی که حداقـل 10 
خیـاط زن بـرای وی کار می کنند به 
صـورت رسـمی هیـچ جایـی ثبـت 

نشـده اسـت.

 1۹درصد پست های 
مدیریتی در اختیار زنان 

وی بـه حضـور زنان در پسـت  های 

مدیریتی اشـاره کرد و افزود: حضور 
زنـان در مقـام  هـای دولتی و ارشـد 
جمهـوری اسـالمی ایـران 19 درصـد 
اسـت. در حالی  که میانگین جهانی 
34 درصـد اسـت. البتـه بـا مصوبه 
جمهـوری  رئیـس  درصـدی   30
در صـورت  پیش بینـی مـی  شـود 
پیگیـری مسـتمر و اجـرای آن تـا 
پایـان برنامـه ششـم توسـعه از 19 
درصـد بـه بـاالی 30 درصد برسـیم.
دسـتاوردهای  دربـاره  فالحتـی 
در  اسـالمی  جمهـوری 
زیرشـاخص های آموزش و سالمت 
بـا  ایـن حوزه هـا  در  ایـران  گفـت: 
و  دسـتاوردها   103 رتبـه  کسـب 
پیشـرفت های خوبی داشـته است. 
اگـر بـه عـدد خـام گـزارش شـکاف 
متوجـه  کنیـم،  نـگاه  جنسـیتی 
می شـویم عـدد 1 به معنـای برابری 
کامـل اسـت. در حال حاضـر مقدار 
کلـی عـدد در حـوزه آمـوزش ایـران 
0/969 اسـت که در مقایسـه با سال 
2017 از 0/965 به عدد فعلی رسیده 
اسـت. شـاید از نظـر عـددی تفاوت 
توجهـی  قابـل  عـدد  هـزارم  چهـار 
نباشـد امـا ایـن به آن معناسـت که 
تحصیـالت  در  کنونـی  شـرایط  در 
برابـری  بـه  متوسـطه  و  ابتدایـی 
رسـیده و تعـداد کمـی در ایران جزو 
افـراد بازمانـده از تحصیل هسـتند.

ته
نک

شـاخص سیاسـی نسـبت بـه حضور زنـان در 
پارلمـان، مناصـب وزارتـی و ریاسـت دولـت 
حسـاس اسـت؛ بیشـترین شـکاف در ایـران 
 14۹ از  کـه  می شـود  پارلمـان  بـه  مربـوط 
کشـور در رتبـه 141 قـرار داریم. سیسـتم های 
مشـوق در احـزاب مـی تواننـد بـا اختصـاص 
بسـتن  و  انتخابـات  در  زنـان  بـه  سـهمیه 
یـا   50،50 صـورت  بـه  خـود  لیسـت های 
۳0،۷0 زنـان بیشـتری را راهی پارلمـان کنند.

خبرگزاری فرانس۲4 از اولین شنبه 
سال نو میالدی و اعتراضات جلیقه زردها 

در این روز به عنوان نخستین تظاهرات در 
سال نو گزارش داده.

خبرگـزاری یورونیوز در خبری فوری 
از یک حمله مسـلحانه به یک باشگاه 

بولینـگ در کالیفرنیـا خبر داده که در آن 7 
نفر کشـته و زخمی شدند.

روزنامـه نیویورک تایمز در 
یادداشـتی نوشته: ترامپ دارد برای گیر 
کردن در بن بسـتی در طی ماه های آینده 

آماده می شود.

آمریکااروپافرانسه
خبرگـزاری سی ان ان در گزارشی به 
تحوالت سیاسـی اروپا و بریتانیا پرداخته 

و نوشـته چگونه برگزیت روی تعطیالت 
سـال نو میالدی تاثیر گذاشت.

آمریکا
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  از سفر 
یکصدهزار گردشـگر خارجی به مازندران 

خبر داد.

روزنامـه کاغذوطن  به نقل 
از فرماندار جیرفت نوشـت: صادرات 

محصوالت کشـاورزی به کشورهای حاشیه 
خلیج فارس 

روزنامه اصفهان زیبا  نوشـت: 
شـهرداری اصفهان به تاکسی های دارای 

تاکسـی متر قطعات و لوازم رایگان 
می دهد .

روزنامـه افسانه  براساس آمارهای اصفهانجنوب کرمانمازندران
مرکز آمار ایران نوشـت: نرخ بیکاری در 

اسـتان فارس ٨/7 درصد است.

فارس

تالش می کنیم موزه یاسوج تا پایان سال به بهرداری برسد
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری کهگیلویه وبویراحمد ظهر روز روز گذشته  15دی 
97 ازپروژه موزه در حال ساخت استان بازدید کرد.

پیام میراث

هر
 م

س:
عک

شـهردار ارومیه گفـت: بافت های تاریخی شـهر جهت احیاء و 
سـاماندهی باید مطالعه جامع شود.

 محمـد حضـرت پـور در جمـع خبرنـگاران بیـان کـرد: از ٤17 
هکتـار بافت فرسـوده شـهر را  300 هکتـار ان را بافت تاریخی 
عنـوان کـرد و گفـت: برای احیـاء و سـاماندهی بافت تاریخی 
یـک مطالعـه جامـع از بافـت تاریخـی بصـورت نکتـه ای و نه 
کلـی صـورت گیـرد و اینگـه لحـاظ شـود کـدام بناهـا ارزش 
میراثـی دارنـد و شناسـنامه ای از سـاختمان هـای تاریخـی 

تهیه شـود.
وی بـا بیـان اینکه در خصوص نگـه داری بافت های تاریخی 
کوتاهـی شـده اسـت، اظهـار کـرد: علـت ایـن قصـور مطالعه 
نشـدن جامـع از بناهـای تاریخـی شـهر بـه صـورت نکتـه ای 
اسـت. نگهبانـی بافـت تاریخی هـم بر عهده میـراث فرهنگی 
و هـم شـهرداری اسـت و بایـد ایـن نهادهـا در امر نگـه داری 
و سـاماندهی نهایـت دقـت و تـالش را انجـام دهنـد.  احیاء 
و بررسـی و رفـع مشـکالت بافـت تاریخـی منجـر بـه هویت 

بخشـی دوبـاره بـه فضـای کالبدی شـهر می شـود.
شـهردار ارومیه از احیای 3 سـرای تاریخی بازارسنتی در قالب 
کاروان سـرا خبـر داد و گفـت: 3 سـرای تاریخـی بـازار چـون 
سـرای سـروش، نخجوانـی و مهـدی زاده بـا قدمـت بیش از 
100 سـال در قالب کارونسـرا بصورت عقد تفاهم نامه ای احیا 
مـی شـود. احیـای سـراهای تاریخـی بـازار ارومیـه در قالـب 
کاروانسـرا بـا جذب سـرمایه گـذار از سـال 9٨ وارد فاز اجرایی 
مـی شود.شـهردار ارومیـه، احیـای سـراهای تاریخی بـازار در 
قالـب کاروان سـرا را یـک فرصت بی نظیر برای شـهر شـمرد 
و گفـت: بـا احیـای این کاراون سـراها با حفظ اسـتحکام بازار 

منجـر به رونـق اقصادی و جذب گردشـگر میشـود.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه طـرح میدان امـام)ره(، اظهـار کرد: 
جهـت اجـرای طـرح میـدان امـام)ره( بـه دنبـال خریـد و 
نوسـازی و همچنین حل مشـکالت نقشـه های آن بری اجرا 
هسـتیم کـه بـا رفـع مشـکالت نقشـه ها نسـبت بـه احداث 
مجتمـع هـا در آن بر اسـاس نقشـه ها  بصـورت امانـی اقدام 

خواهد شـد.          

سوژه کوتاهی در 
نگهداری بافت 
تاریخی ارومیه

سنا
 ای

س:
عک

امید به اصالح آمارهای گردشگری سال آینده
معاون گردشگری: حساب اقماری گردشگری تا سال آینده آماده می شود

حتی کشوری مثل ترکیه که  اوضاع گردشگری آن نسبت به ایران بهتر است همه جدول های حساب اقماری ندارد

معــاون گردشــگری گفــت: »حســاب 
پــروژه کالن  از ســه  یکــی  اقمــاری« 
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  ســازمان 
ــال  ــه س ــت ک ــگری اس ــتی و گردش دس

می شــود. آمــاده  آینــده 
ــنا  ــا ایس ــو ب ــوری در گفت وگ ــی تیم ول
حســاب  وضعیــت  آخریــن  دربــاره 
ســازمان  آن  تهیــه  در  کــه  اقمــاری 
ــارکت  ــه مش ــز ب ــردی نی ــی جهانگ جهان
داد:  توضیــح  اســت،  شــده  گرفتــه 
جلســات فشــرده ای بــا مرکــز ملــی 
ــه  ــته ایم ک ــزی داش ــک مرک ــار و بان آم

براســاس مذاکــرات صــورت گرفتــه، 
بخشــی از ایــن حســاب در ســال آینــده 
ــرا  ــار اج ــی آم ــز مل ــکاری مرک ــا هم ب

  . د می شــو
ــزود: کلیــت کار مشــخص اســت،  وی اف
شــاخص ها  و  جدول هــا  از  تعــدادی 
آمــاده شــده و شــرح خدمــات و اقدامات 
الزم بــه همــراه وظایــف هــر یــک از 
ــط  ــن شــده اســت. فق دســتگاه ها تعیی
بایــد قــرارداد مربوطــه بــا مرکــز ملــی آمار 
بــه نتیجــه برســد کــه بــا رونــد در پیــش 
گرفتــه شــده، کلیــد کار از ابتــدای ســال 

آینــده زده می شــود.
راه  کــرد:  بیــان  گردشــگری  معــاون 
ــی بخشــی  ســختی در پیــش اســت ول

از زیرســاخت ها آمــاده شــده اســت کــه 
امیدواریــم کار ســال آینــده تکمیل شــود.

تیمــوری خــالء حســاب اقمــاری را فقــط 
ــت:  ــت و گف ــدود ندانس ــران مح ــه ای ب
حتــی کشــوری مثــل ترکیــه کــه اینقــدر 
ــرد،  ــرار می گی ــران ق ــه ای ــرف مقایس ط
همــه جدول هــای حســاب اقماری نــدارد، 
ایــن موضــوع را اخیــرا در جلســه ای کــه با 
موضــوع حســاب اقمــاری در آنــکارا برگزار 
شــد، متوجــه شــدیم. حســاب اقمــاری 
مدل ســاده ای نیســت کــه براحتــی به ان 
دســت یابیــم، حتمــا بــه همــکاری مرکــز 
ملــی آمــار و بانــک مرکــزی نیــاز داریــم 
تــا بــه مــرور داده هــا و شــاخص های 
الزم را در جــداول حســاب اقمــاری قــرار 

دهیــم.
 )TSA( حســاب اقمــاری گردشــگری
روش متداولــی بــرای انــدازه گیــری 
ســهم مســتقیم مصــارف گردشــگری در 
ــن روش  ــت. ای ــی اس ــاد مل ــک اقتص ی
بهــم  از جــداول  شــامل مجموعــه ای 
ــدازه  ــده ان ــه نشــان دهن ــوده ک ــط ب مرتب
مصــارف  مختلــف  اشــکال  توزیــع  و 
گردشــگری در هــر کشــور و ســهم آن در 
تولیــد ناخالــص داخلــی درآمــدی مالــی، 
اشــتعال و شــاخص های دیگــر اقتصــاد 
ــه  ــی اســت. ب ــک اقتصــاد مل کالن در ی
بیــان ســاده تــر TSA یــک حســاب 
مبتنــی بــر یــک جــدول یــا مجموعــه ای 
ــارف  ــع و مص ــه مناب ــداول اســت ک از ج
یــا تغییــرات در دارایی هــا و بدهی هــا 
بدهی هــای  و  مالــی  دارایی هــای  یــا 
ــرای  ــاص را ب ــان خ ــک زم ــود در ی موج
یــک بخــش معیــن از زندگــی اقتصــادی 

ــد. ــت مــی کن ثب
ــی  ــال 1396در گزارش ــزی س ــک مرک بان
دربــاره ضــرورت و اهمیــت تهیــه حســاب 
ــه  ــی ک ــه اســت: »درحال ــاری دریافت اقم
مفاهیــم حســاب اقمــاری در گردشــگری 
نزدیــک بــه ســه دهــه پیشــینه دارد 
ولــی تنهــا در ابتــدای ســال 2008 دو 
از مفاهیــم و  ســند جامــع مشــروح 
اطالعــات آمــاری مــورد نیــاز بــرای ایــن 
ــگری  ــاری گردش ــاب اقم ــاب )حس حس
و چارچــوب روش شناســی پیشــنهاد 
ــرای  ــی ب ــای بین الملل ــده و توصیه ه ش
آمارهــای گردشــگری( توســط نهادهــای 
ــاری  ــادی و آم ــی اقتص ــی بین الملل اصل
بــه تصویــب رســید.با توجــه بــه افزایــش 
بــه عنــوان روشــی   TSA محبوبیــت

بــرای بــرآورد اثــرات مســتقیم اقتصــادی 
مخــارج بازدیدکننــدگان در اقتصــاد ملــی، 
حــدود  جهانــی گردشــگری  ســازمان 
ــه 70  ــزارش داده ک ــش گ ــه پی ــک ده ی
 TSA کشــور از ســال 2007 بــه گســترش

پرداخته انــد.
ــن حســاب  ــه ای ــتیابی ب در صــورت دس
ــر  ــگر ورودی ب ــارج گردش ــا مخ ــه تنه ن
ــی  ــگاه طبقات ــوالت و پای ــب محص حس
ــارج  ــه مخ ــود ک ــخص می ش ــا مش آن ه
ــد  ــوم خواه ــز معل ــی نی گردشــگری بوم
سال هاســت  کــه  آمــاری  شــد. 
ــه  ــی ک ــاس برآوردهای ــی و براس تخمین
ــت ســنجی  ــق نیســت و روی ظرفی دقی
نامطــوب  اثــر  نیــز  ســرمایه گذاری ها 
داشــته اســت، ارائــه می شــود. همچنیــن 
مســتقیم  ناخالــص  افــزوده  ارزش 
گردشــگر داخلــی، ارزش افــزوده صنایــع 

و  گردشــگری  اشــتغال  گردشــگری، 
درآمدهــای ناخالــص مشــخص خواهــد 

ــد. ش
ــی  ــر، ســازمان جهان ــای اخی در ســال ه
گردشــگری نگرانــی عمیــق خــود را درباره 
ــه جــای واژه »حســاب  ــه کارگیــری ناب ب
اقمــاری گردشــگری« در مطالعــات انجام 
شــده دربــاره تأثیــر اقتصادی گردشــگری 
در هــر یــک از کشــورها ابــراز کرده اســت. 
اظهــار  جهانــی گردشــگری  ســازمان 
داشــته کــه انجــام برآوردهــای غیردقیــق 
»حســاب های  عنــوان  بــا  محــدود  و 
اقمــاری گردشــگری« کــه از رویکردهــای 
مبتنــی بــر تعاریــف، مفاهیــم و ســاختار 
TSA اســتفاده نکــرده باشــند، باعــث 
بزرگ نمایــی ســهم گردشــگری از تولیــد 

ــوند. « ــی می ش ــص داخل ناخال

دسـتی  صنایـع  و  معـاون گردشـگری 
کانـون جهانگـردی و اتومبیلرانـی گفـت: 
»شـرکت هـای ایرانـی در سـی و نهمین 
نمایشـگاه گردشگری فیتور اسپانیا 2019 

دارند.« حضـور 
نشسـت هماهنگـی و تشـریح برنامـه 
اسـپانیا   2019 فیتـور  نمایشـگاه  هـای 
حضـور  بـا   97 دی   15 شـنبه  امـروز 
نماینـدگان شـرکت هـای حاضـر در این 

شـد. برگـزار  نمایشـگاه 

معـاون گردشـگری  اسـالمی  عبادرضـا 
و صنایـع دسـتی کانـون جهانگـردی و 
اتومبیلرانـی در این نشسـت گفت: »این 
نمایشگاه امسال از 23 تا 27 ژانویه برابر 
با 3 تا 7 بهمن در شـهر مادرید اسـپانیا 
اینکـه  بیـان  بـا  شـود.«او  مـی  برگـزار 
نمایشـگاه فیتـور یکـی از معتبرتریـن و 
مهمترین نمایشـگاه های گردشگری در 
دنیاسـت، اضافـه کـرد: »امسـال برنامـه 
روز ایرانـی در روز پنجشـنبه 24 ژانویـه 

نمایشـگاه  در  متنـوع  هـای  برنامـه  بـا 
شد.«اسـالمی  خواهـد  برگـزار  فیتـور 
در  تصریـح کـرد: »شـرکت هایـی کـه 
نمایشـگاه حضـور خواهنـد داشـت مـی 
برنامـه هـای پیشـنهادی خـود  تواننـد 
را بـرای روز ایرانـی بـه مسـئوالن کانـون 
اعـالم کنند، امسـال سـالن 2 نمایشـگاه 
فیتـور بـه حـوزه خاورمیانـه اختصـاص 
یافتـه اسـت، همچنین براسـاس برنامه 
زمانبنـدی اعالم شـده این نمایشـگاه به 
مـدت 5 روز برگـزار مـی شـود، روزهـای 
چهارشـنبه، پنجشـنبه و جمعـه سـه روز 
روز  دو  و  اسـت  نمایشـگاه  تخصصـی 
شـنبه و یکشـنبه برای بازدید عمومی در 

نظـر گرفتـه شـده اسـت.«

حضور شرکت های ایرانی 

در نمایشگاه فیتور2019

یک کشف پیش از تاریخ 
در کوه پنج انگشتی

معـاون میـراث فرهنگـی یـزد از کشـف سـر پیـکان فلـزی مربـوط بـه دوران 
تاریخـی در کـوه پایـه هـای پنـج انگشـتی ابرکـوه خبـر داد.

ساشـاریاحی مقدم گفت: در بازدیدی که توسـط کمیته بررسـی و شناسـایی آثار 
تاریخـی معاونـت میـراث فرهنگـی اداره کل اسـتان یزد از منطقه پنج انگشـتی 
ابرکـوه انجـام شـد، اشـیای تاریخـی از ادوار پیـش از تاریخ و تاریخـی از اطراف 
ایـن منطقـه کشـف شـد کـه از این بین، کشـف یک سـر پیکان تاریخی بسـیار 
قابـل توجـه بود.او با اشـاره بـه این که منطقه پنج انگشـتی ابرکـوه در فاصله 80 
کیلومتـری از مرکـز شهرسـتان ابرکـوه در کنار جاده های تاریخی ادویه و شـاخه 
ای از جـاده ابریشـم قـرار دارد، از آثـار تاریخـی کـه در اطراف این کـوه وجود دارد 
از »جاده تاریخی ادویه«، »شـاخه ای از جاده ابریشـم«، »بخشـی از مسـیر راه 
شـاهی تاریخـی«، »کـوه کالت« و »دخمه هـای تاریخـی« معـروف بـه »دخمه 
شـاه وار«، »قلعـه هارونی« و بسـیاری از آثار تاریخی ارزشـمند دیگـر نام برد. به 
گفتـه ی وی، کـوه پنـج انگشـتی از نظر طبیعی دارای سـنگواره ها و فسـیل هایی 
اسـت کـه نمایانگـر گذشـته طبیعـی ایـن منطقه اسـت. ایـن درحالی اسـت که 
ایـن منطقـه از منظـر طبیعی در بین دو منطقه نمکزار و کوهسـتانی قـرار دارد که  
بخـش شـمالی آن در گذشـته نـه چندان دور یـک باتالق و نمکـزار طبیعی بوده 

و بخـش جنوبـی آن کوه هـای زنجیـر مانند زاگرس اسـت.

ته
نک

عنـوان  بـه   TSA محبوبیـت  افزایـش  بـه  توجـه  بـا 
اقتصـادی  مسـتقیم  اثـرات  بـرآورد  بـرای  روشـی 
سـازمان  ملـی،  اقتصـاد  در  بازدیدکننـدگان  مخـارج 
جهانـی گردشـگری حـدود یـک دهـه پیـش گـزارش 
 TSA داده کـه ۷0 کشـور از سـال ۲00۷ بـه گسـترش

نـد. پرداخته ا
در صـورت دسـتیابی بـه این حسـاب نـه تنهـا مخارج 
گردشـگر ورودی بر حسـب محصوالت و پایگاه طبقاتی 
آن ها مشـخص می شـود که مخـارج گردشـگری بومی 
سال هاسـت  کـه  آمـاری  شـد.  خواهـد  معلـوم  نیـز 
نیسـت  برآوردهایـی کـه دقیـق  براسـاس  و  تخمینـی 
اثـر  نیـز  سـرمایه گذاری ها  سـنجی  ظرفیـت  روی  و 
همچنیـن  می شـود.  ارائـه  اسـت،  داشـته  نامطـوب 
داخلـی،  مسـتقیم گردشـگر  ناخالـص  افـزوده  ارزش 
ارزش افزوده صنایع گردشـگری، اشـتغال گردشـگری 

و درآمدهـای ناخالـص مشـخص خواهـد شـد.

گزارش

میراثمیراث

مالکان خانه نیما مذاکره نمی کنندکشف الیه های تاریخی جدید 
فرهنگــی،  میــراث  مدیــر 
صنایــع دســتی و گردشــگری 
کشــف  بــا  گفــت:  نطنــز 
الیه هــای تاریخــی جدیــد در 
بقعــه شــیخ عبدالصمــد نطنــزی در مجموعــه مســجد 
ــش  ــی افزای ــر تاریخ ــن اث ــت ای ــز، قدم ــع نطن جام
الیه هــای  کــرد:  اظهــار  یزدانمهــر  می یابد.حســین 
تاریخــی جدیــدی متعلــق بــه قبــل از دوره ایلخانیــان 
در الیه برداری هــای جدیــد بقعــه شــیخ عبــد الصمــد 
ــز  ــع نطن ــه تاریخــی مســجد جام ــزی در مجموع نطن

ــد. ــف ش کش
وی افــزود: بررســی های اولیــه در تطبیــق ســبک 
ــی  ــه تاریخ ــن الی ــه ای ــد ک ــان می ده ــاری نش معم
متعلــق بــه دوره ســلجوقیان اســت کــه قدمتــی 

حــدودًا ٨00 ســاله دارد.رییــس اداره میــراث فرهنگــی 
ــز گفــت: در حــال بررســی و تحقیقــات در بقعــه  نطن
ــه در بخشــی از  ــم ک ــزی بودی ــد نطن شــیخ عبدالصم
ــن الیه هــای  ــرداری انجــام شــد و ای ــا الیه ب ــاط بن نق
شــد.وی  کشــف  ایلخانــی  دوره  از  قدیمی تــر 
ــه مشــخص شــده  ــات اولی ــا تحقیق ــرد: ب ــح ک تصری
ــبک  ــه س ــه ب ــا توج ــا ب ــی بن ــای اصل ــه دیواره ه ک
ــی  ــی یعن ــل از ایلخان ــه دوره قب ــق ب ــاری متعل معم
ــوده اســت. یزدانمهــر خاطرنشــان  دوره ســلجوقیان ب
کــرد: بــه احتمــال زیــاد در زمــان ایلخانیــان بــر روی 
ــا  ــزی بن ــد نطن ــیخ عبدالصم ــه ش ــی بقع ــای اصل بن
شــده اســت و بــه همیــن دلیــل بــا الیه بــرداری 

ــد کشــف شــده اســت. ــه جدی ــن الی ای

شــهرداری  سرپرســت 
تهــران  یــک  منطقــه 
طــرح  تعییــن  می گویــد: 
خانــه  بــرای  فرهنگــی 
»نیمــا یوشــیج« در شــمال پایتخــت از ســوی 
ــی را در  ــکان فعل ــراض مال ــی ،اعت ــراث فرهنگ می
ــرده  ــالم ک ــه اع ــه ای ک ــت، بگون ــته اس ــی داش پ
ــت .  ــره نیس ــکان مذاک ــی ام ــرایط کنون ــد در ش ان
ــا  ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــان روز ش ــماعیل بدری اس
ــه  ــاح خان ــا اظهارداشــت: در روز افتت ــگار ایرن خبرن
- مــوزه ســیمین و جــالل، احمــد مســجد جامعــی 
ــن  ــر تعیی ــر ان ب ــهر ته ــورای اســالمی ش عضــو ش
تکلیــف ایــن خانــه تاکیــد کــرد کــه بالفاصلــه 

ــت.  ــرار گرف ــری ق ــتور کار و پیگی ــوع در دس موض
ــرای  ــی ب ــراث فرهنگ ــه می ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ایــن خانــه طــرح فرهنگــی گذاشــته اســت و زمانــی 
کــه یــک ملــک دارای ایــن طــرح باشــد قیمــت آن 
پاییــن مــی آید،خاطرنشــان کــرد: مالــکان از ایــن 
موضــوع شــکایت کردنــد و خواســتار برداشــتن 
طــرح فرهنگــی هســتند. سرپرســت شــهرداری 
منطقــه یــک تصریــح کــرد: مالــکان فعلــی نیــز بــا 
ــرده  ــالم ک ــد و اع ــدی دارن ــات ج ــر اختالف یکدیگ
انــد اکنــون امــکان مذاکــره درخصــوص خانــه 
ــی  ــک م ــن مل ــکان ای ــزود: مال ــد. وی اف را ندارن
خواهنــد پــس از شکســتن رای وارد مذاکــره در 

ــوند.  ــاره ش ــن ب ای

سنا
 ای

س:
عک
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ورزش

مدیر پیشین پرسپولیس مدیرعامل آلومینیوم اراک شد
مدیر پیشین تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک انتخاب شد.

حسین خبیری، مدیر پیشین تیم فوتبال پرسپولیس که بعد از رفتن گرشاسبی از این تیم جدا شده بود، با حکم 
رییس هیات مدیره باشگاه آلومینیوم اراک به عنوان مدیرعامل این تیم انتخاب شد.

نا 
س

 ای
س:

عک

ادعـای  پاسـخ  ایـران،  فوتبـال  ملـی  تیـم  سـرمربی 
خبرنـگاران و کارشناسـان ژاپنـی کـه احتمـال قهرمانی تیم 
خـود در جـام ملـت های آسـیا را بیش از ایـران می دانند، 

بـا لبخنـد داد.
»کارلـوس کـی روش« در آسـتانه آغـاز جـام ملـت هـای 
آسـیا 2019 و همزمان با تمرین تیم ملی فوتبال کشـورمان 
در امـارات گفـت: بایـد تمـام تمرکزمـان بـه دیـدار نخسـت 

برابـر یمن باشـد.
وی تاکیـد کـرد هرچه به آغاز مسـابقات نزدیک می شـویم 
هیجـان نیـز افزایـش می یابـد امـا روی وظایفمـان تمرکز 
داریـم و بایـد به آن پایبند باشـیم. نمی توانیم حواسـمان را 
بـا مسـائل حاشـیه ای پرت کنیـم و فقط بایـد روی بازی با 

یمن متمرکز شـویم.
کـی روش با بیان اینکه فشـاری بابـت قهرمانی روی دوش 
ایران نیسـت، گفت: این فشـار روی شـانه کشـورهایی مثل 
اسـترالیا، ژاپـن و کـره جنوبـی اسـت. مـا فقـط روی بـازی 
می توانـد  تیمـی  می کنیـم.  تمرکـز  یمـن  مقابـل  اولمـان 
مدعـی قهرمانـی باشـد کـه بازیکنـان و آماده سـازی خوبـی 

داشـته باشـد امـا ما فقـط بازیکنـان خـوب داریم.
سـرمربی تیـم ایـران کـه سـابقه هدایـت رئـال مادریـد را 
در کارنامـه دارد، اضافـه کـرد: کارمـان را ادامـه می دهیـم 
و اعتمـاد بـه نفـس بازیکنـان را گسـترش مـی دهیـم تـا 

آرامـش داشـته باشـند.

امید زیادی به جهانبخش داریم
سـرمربی تیـم ملـی فوتبال درباره جلسـه امروز بـا »مهدی 
تـاج« رئیس فدراسـیون فوتبـال ایران کـه در ابوظبی برگزار 
شـد، گفـت: صحبـت خاصـی در ایـن زمینـه نـدارم و بـه 

رئیـس فدراسـیون خـوش آمـد مـی گویم.
کـی روش در مـورد مصدومیـت طوالنـی مـدت »علیرضـا 
جهانبخـش« توضیـح داد: رونـد درمانی او طی می شـود و 
امیـد زیـادی به حضورش در مسـابقات داریـم. وی در مورد 
محـل تمریـن تیم ملی فوتبـال ایران در امـارات گفت: قرار 
بـود ایـن محل فقـط در اختیـار تیم ایران باشـد امـا اکنون 
ژاپـن نیـز اینجـا رونـد آماده سـازی را طی می کنـد و حتی 
قـرار اسـت عمـان نیـز در همیـن محـل تمریـن کنـد. البته 

ایـن مسـائل نمـی توانـد تمرکز مـا را از بیـن ببرد.
رقابـت هـای جـام ملـت هـای آسـیا از فـردا )شـنبه( بـا 

حضـور 24 تیـم بـه میزبانـی امـارات آغـاز مـی شـود.
تیـم ایـران که با یمـن، ویتنام و عراق همگروه اسـت، عصر 
دوشـنبه )هفدهـم دی مـاه( در نخسـتین دیـدار خـود بـه 

مصـاف یمن مـی رود.

ــگ  ــم فصــل دوم لی ــام در نی جــواد نکون
برتــر هــم بــه عنــوان ســرمربی تیــم 
ــه  ــت ادام ــه فعالی ــدران ب ــاجی مازن نس
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــد داد. ب خواه
باشــگاه نســاجی، فرهــاد صنیعی فــر، 
مالــک و رئیــس هیــات مدیــره باشــگاه 
ــت:  ــاره گف ــن ب ــدران، در ای ــاجی مازن نس
طــی 10 روز گذشــته جلســات بســیار 
ــم  ــرمربی تی ــاب س ــرای انتخ ــادی ب زی
روی  و  داشــتیم  مازنــدران  نســاجی 
گزینــه هــای زیــادی بــه بحــث و تبــادل 
نظــر پرداختیــم.وی افــزود: بــا توجــه بــه 

اینکــه برخــی از گزینه هــای مدنظــر مــا در 
تیم هــای دیگــر مشــغول فعالیــت بودند و 
به لحــاظ عرفــی و قانونــی نمی خواســتیم 
ــا  ــا آنه ــی مرتکــب شــده و ب ــل خالف عم
ــه ســراغ برخــی  ــم ب ــره بپردازی ــه مذاک ب
ــا  ــا ب ــم ام ــم رفتی ــدون تی ــای ب گزینه ه
ــزان  ــن عزی ــه ای ــه هم ــرام ب ــال احت کم
متوجــه شــدیم نمی تواننــد خواســته های 
مــا را بــرآورده ســازند.صنیعی فر ادامــه 
ــته  ــه گذش ــر هفت ــای آخ ــی روزه داد: ط
و بــا توجــه بــه جمیــع جهــات جلســاتی 
ــم فصــل  ــام، ســرمربی نی ــا جــواد نکون ب

ــکان و  ــم مال ــد و ه ــزار ش ــم، برگ اول تی
ــان  ــم ایش ــره و ه ــات مدی ــای هی اعض
نقطــه نظــرات خــود را بیــان کردنــد و 
پــس از چنــد جلســه بــه نکات مشــترکی 
ــدات الزم  ــن تعه ــم و طرفی دســت یافتی
بــرای ادامــه همــکاری را بــه یکدیگــر 
دادنــد و قــرار شــد از فــردا آقــای نکونــام 
یــک بــار دیگــر بــه عنــوان ســرمربی تیــم 
نســاجی مازنــدران فعالیــت خود را از ســر 
ــدران  بگیرد.مالــک باشــگاه نســاجی مازن
ــت:  ــگاه گف ــل باش ــوص مدیرعام درخص
ان شــاءهللا تــا چنــد روز آینــده هیــات 
انتخــاب  مدیــره باشــگاه درخصــوص 
مدیرعامــل جدیــد باشــگاه هــم تصمیــم 

ــرد. ــد ک ــاذ خواه ــی را اتخ نهای

کریمی: برای موفقیت تیم  نکونام به نساجی بازگشت
ملی فوتبال دعا می کنم

سـرمربی تیم فوتبال سـپیدرود رشـت گفت: تیم ملی متعلق به مردم ایران اسـت و برای 
موفقیـت آن در هفدهمیـن دوره جام ملت های آسـیا دعا می کنم.

علـی کریمـی امـروز شـنبه در حاشـیه کالس مربیگری درجه A آسـیا در جمـع خبرنگاران 
افـزود: تیـم ملـی شـرایط مسـاعدی دارد و همه مردم انتظـار دارند این تیم قهرمان آسـیا 
شـود. ما تیم اول آسـیا هسـتیم و اگر شـرایط خوب پیش برود قهرمانی دور از دسـترس 
نیسـت.وی دربـاره مقایسـه ایـن تیـم بـا تیم ملـی سـال هـای 2000 و 200٤ گفـت: در هر 
دوره بازیکنـان خوبـی در تیـم ملی حضور داشـته اند. این در حالی اسـت که در سـال 1990 
کـه تیـم ملـی قهرمـان بازی های آسـیایی پکن شـد در جـام ملت های سـال 1992حتی 
موفـق نشـد از گـروه خـود صعـود کنـد پس نمی تـوان تیم هـا را با یکدیگر مقایسـه کرد. 
بازیکـن اسـبق تیـم ملـی فوتبال که از سـواالت حاشـیه ای خبرنـگاران گله مند شـده بود 
از آنها خواسـت از پرسـش این سـواالت پرهیز کنند.کریمی ادامه داد: بعضی از رسـانه ها 
دوسـت ندارنـد تیـم ملـی نتیجه بگیرد و می خواهنـد از طریق من به اهداف خود برسـند. 
موفقیـت یـا عـدم موفقیـت تیم ملی در جـام ملت های آسـیا لطمه ای به مـن نمی زند.
وی افـزود: موفقیـت تیـم ملـی متعلق به مردم اسـت و دعـا می کنم تا ایـن تیم قهرمان 
هفدهمیـن دوره جـام ملـت هـا شـود. در زمانـی که مـن بازیکن بـودم این امکانـات برای 
تیـم ملـی وجـود نداشـت ولـی خوشـبختانه در حال حاضـر امکانـات الزم بـرای تیم ملی 
ایجـاد شـده و در جـام جهانی روسـیه نیز ملی پوشـان عملکـرد قابل قبولی ارائـه دادند که 

امیـدوارم در جـام ملـت های آسـیا نیز ایـن موضوع تـداوم یابد.
هفدهمیـن دوره جـام ملـت هـای آسـیا 2019 از امـروز به میزبانی کشـور آغاز شـده اسـت 

و تیـم ملـی در نخسـتین دیـدار خـود روز دوشـنبه 17 دی مـاه بـه مصاف یمن مـی رود.
ویتنام و عراق دیگر هم گروه های ایران در مرحله گروهی این مسابقات هستند.

دربــاره  فوتبــال  ملــی  تیــم  ســرمربی 
ــس  ــاج« ریی ــدی ت ــا »مه ــروز ب ــه ام جلس
ــران کــه در ابوظبــی  ــال ای فدراســیون فوتب
ــی در  ــت خاص ــت: صحب ــد، گف ــزار ش برگ
ایــن زمینــه نــدارم و بــه رییــس فدراســیون 

ــم. ــی گوی ــد م ــوش آم خ
ــی  ــت طوالن ــورد مصدومی ــی روش در م ک
توضیــح  جهانبخــش«  »علیرضــا  مــدت 
ــود و  ــی ش ــی م ــی او ط ــد درمان داد: رون
ــابقات  ــورش در مس ــه حض ــادی ب ــد زی امی

ــم. داری

فوتبال بسکتبال

اولتیماتوم باشگاه استقالل به جپاروفپایان کار مربی صرب در بسکتبال ایران
از  پــس  ترونیــچ  ننــاد 
بــا  خــود  قــرارداد  فســخ 
بســکتبال  فدراســیون 
کشــورش  بــه  ایــران 
بازگشــت. چنــد هفتــه قبــل صحبــت هایــی مبنــی 
ــا فدراســیون  بــر توافــق ایــن مربــی صربســتانی ب
بســکتبال دربــاره فســخ دو طرفــه قــراردادش 
مطــرح بــود کــه ایــن اتفــاق افتــاده و او بــه 

بازگشــت.  کشــورش 
بــا  شــده  ضمانــت  قــراردادی  کــه  ترونیــچ 
ــر  ــی خواســت زودت ــران داشــت نم فدراســیون ای
ــرات  ــا مذاک ــد ام ــان بده ــه کارش پای ــد ب از موع

ــه داد  ــره نتیج ــی باالخ ــن مرب ــا ای ــیون ب فدراس
ــراردادش راهــی  ــر از موعــد ق ــا فســخ زودت و او ب

ــد.  ــود ش ــور خ کش
ایــن مربــی کــه در بســکتبال پایــه ایــران فعالیــت 
ــای  ــت ه ــان در رقاب ــم نوجوان ــراه تی ــت هم داش
قهرمانــی آســیا حضــور داشــت امــا نتوانســت 

ــرد.  ــی بگی ــام جهان ــهمیه ج س
ــوان مــدرس  ــه عن ــز او ب ــاه هــای گذشــته نی در م
ــرد  ــزار ک ــران برگ ــی در ای ــای مختلف ــک ه کلینی
ــه  ــرک و ب ــور را ت ــل کش ــد روز قب ــت چن و در نهای

ــت. ــتان بازگش صربس

اسـتقالل  باشـگاه  سرپرسـت 
اعـالم کرد که هافبک ازبکسـتانی 
ایـن باشـگاه تنهـا یکـی دو روز 
فرصـت دارد تـا بـه تهـران بیایید 
و در غیـر اینصـورت باشـگاه از جـذب او منصـرف مـی شـود. 
مدیـران اسـتقالل مدتـی اسـت کـه از توافق با جپـاروف خبر 
داده انـد امـا ایـن بازیکـن هنوز به ایـران نیامده اسـت و البته 
رسـانه هـای ازبکسـتانی خبـر از توافـق او بـا یک باشـگاه در 
ایـن کشـور داده انـد. امیر حسـین فتحـی در واکنـش به این 
شـایعات به رادیو تهران گفت: او بازیکن بزرگی اسـت و دو بار 
مرد سـال آسـیا شـده و دو سـتاره اسـت. او محبوب هواداران 
ماسـت و به ما پارسـال کمک کرده اما نام باشـگاه اسـتقالل 

از هـر نامـی بزرگ تـر اسـت. تـا زمانی کـه من این جا هسـتم 
اجـازه نمی دهم خدشـه ای به نام اسـتقالل وارد شـود.او ادامه 
داد: بـا او صحبـت کردیـم از یکـی دو مـاه پیـش و تقریبـا به 
تفاهـم رسـیدیم. قرار بود طلـب 130 هـزار دالری او را پرداخت 
کنیـم.40 هـزار دالر طلـب ایشـان پرداخت شـد. 30 هـزار دالر 
هـم آقـای مهدیـان عزیز پرداخـت کردند. قـرار بر ایـن بود که 
جپـاروف بـه این جـا بیاید و قـرارداد را امضا کند اما متاسـفانه 
مـن هـر روز صحبت های جدیدی می شـنوم. اگـر او در همین 
یکـی، دو روز بـه تهران بیایـد و قرارداد را امضا کند و پس از آن 
آمادگـی پزشـکی و جسـمانی اش را بـه ما ثابت کند مشـکلی 
بـرای قـرارداد بـا او نداریـم. در غیر این صـورت از او صرف نظر 

مـی کنیـم و بـه گزینـه های بعـدی مراجعه مـی کنیم.

جریمه میلیون دالری برای 
انصراف از جام ملت ها

از  لیسـتی  فوتبـال  کنفدارسـیون 
قوانیـن و آئیـن نامـه هـای مربـوط 
بـه برگزار مسـابقات جـام ملت های 
آسـیا 2019 که در کشور امارات برگزار 
مـی شـود را منتشـر کـرد. بـه گـزارش" ورزش سـه" در فاصلـه 
چنـد سـاعت مانـده بـه آغـاز مسـابقات جـام ملت های آسـیا، 
کنفدارسـیون فوتبـال آسـیا لیسـتی در رابطـه بـا برخـی قوانین 
مربـوط بـه مسـابقات را منتشـر کـرد. در ایـن لیسـت مـوارد 
و قوانیـن مربـوط بـه مسـابقات ، جرایـم، لیسـت و ثبـت نـام 
بازیکنـان، مدیـران، میهمانـان، تمرینـات، مسـابقات، چگونگـی 
رسـیدن بـه مرحلـه حذفی و دیگر مسـایل مربوط به مسـابقات 
گنجانـده شـده کـه 56 سـرفصل کـه هرکـدام دسـت کم بـه ده 

مـورد خـاص مـی پردازنـد وجـود دارد.

فوتبال 

کرانچار قید تمرین 
در چمن مصنوعی را زد

ایـران  امیـد  ملـی  تیـم  سـرمربی 
تمریـن امـروز تیمـش را بـه چمـن 

طبیعـی بـود.
بـه گـزارش "ورزش سـه"، بازیکنـان 
تیـم ملـی امیـد ایـران طـی روزهـای گذشـته در زمیـن چمـن 
مصنوعـی تمرینـات خـود را انجـام مـی دادنـد که ایـن موضوع 
نارضایتـی هایـی را پدیـد آورده بـود. از ایـن رو بـا نظـر زالتکـو 
کرانچـار امـروز تمریـن تیم امیـد در چمن مصنوعی برگزار شـد. 
بـا وجـود اینکـه زمیـن شـماره یـک کمـپ در اختیـار تیـم ملی 
نوجوانان و شـاگردان پورموسـوی بـود اما کرانچار ترجیـح داد از 
زمیـن شـماره یک اسـتفاده کنـد و به همین خاطـر قید تمرین 
در چمـن مصنوعـی را زد و شـاگردانش را بـه چمن طبیعی برد.

سوژه 

ستاره سابق میالن به 
تراکتورسازی پیوست

کویـن کنسـتانت هافبـک دفاعی 
سـابق تیـم آث میـالن بـه تیـم 
پیوسـت.  تبریـز  تراکتورسـازی 
سـه"،  "ورزش  گـزارش  بـه 
تراکتورسـازی تبریـز کـه بـا بازگردانـدن آنتونی اسـتوکس 
فعالیـت خـود در نقـل و انتقـاالت را آغـاز کـرده بـود، حـاال 
یـک بازیکـن دیگـر را هـم بـه خدمـت گرفته اسـت؛ کوین 
کنسـتانت هافبـک دفاعـی دو ملیتی که در فرانسـه متولد 
شـده امـا برای تیـم ملی گینه بـازی می کند. ایـن بازیکن 
31 سـاله کـه فوتبـال خـود را از آکادمـی تولـوز آغـاز کـرد، 
پـس از بـازی بـرای تیم بزرگسـاالن تولـوز، کیـه وو و جنوا 

در سـال 2012 بـه اث میـالن پیوسـت.

لیگ برتر

تقدیر ویژه AFC از تیم 
داوری ایران در جام جهانی

شـیخ  حضـور  بـا  مراسـمی  در 
کنفدراسـیون  رییـس  سـلمان، 
نفـره   3 تیـم  از  آسـیا  فوتبـال 
داوری ایـران بـه خاطـر قضاوت 
دیـدار رده بنـدی جـام جهانـی تقدیـر کـرد. بـه گـزارش 
"ورزش سـه"، کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا امـروز جایـزه 
ویـژه ای بـه تیم سـه نفـره داوری حاضر در جـام جهانی 
و  سـخندان  رضـا  فغانـی،  علیرضـا  از  متشـکل   2018
بـه  نفـره   3 تیـم  اسـت.این  داده  محمدرضـا منصـوری 
خاطـر قضـاوت در دیـدار رده بنـدی جـام جهانـی 2018 
بیـن بلژیـک و انگلیس در سـنت پترزبورگ مـورد تقدیر 

گرفتنـد.  قـرار   AFC

جام جهانی

امید ابراهیمی: 4 سال 
است منتظر عراقم

هافبـک جنگنـده تیم ملـی ایـن 
در  بـار  دومیـن  بـرای  روزهـا 
حضـور  آسـیا  ملت هـای  جـام 
کـه  بازیکنـی  اسـت.  یافتـه 
می گویـد راه محبـوب شـدن در زمیـن اسـت نـه ادا و 
اصـول و فیلـم بـازی کـردن در رسـانه ها.بـدون تردیـد 
البتـه دوسـت  یکـی از مودب تریـن، بـاکالس تریـن و 
ابراهیمـی  امیـد  ملـی،  تیـم  بازیکنـان  داشـتنی ترین 
هنـوز  می گویـد  تیـم  ایـن  جنگنـده  هافبـک  اسـت. 
شکسـت چهـار سـال پیـش برابـر عـراق را از یـاد نبـرده 
اسـت و در انتظـار بـازی انتقامـی بـا ایـن تیـم بـه سـر 

. می بـرد

فوتبال 

ژاوی: سردار آزمون 
شبیه مسی نیست

سـتاره پیشـین بارسـلونا، مسـی 
آسـیایی را از بیـن چنـد بازیکـن 

کرد. انتخـاب 
نقـل  بـه  و  ایسـنا  گـزارش  بـه 
جـام  حالـی کـه  در  فاکـس،  از 
ملت هـای آسـیا از امـروز شـنبه 
تیم هـا  از  خیلـی  می شـود  آغـاز 
ترکیـب  در  را  بزرگـی  بازیکـن 
آن  مسـی  بـه  دارنـد کـه  خـود 
کشـور معـروف شـده اسـت. در 
تیمـی  هـم  ژاوی  از  بیـن  ایـن 
لیونـل مسـی سـوال شـد کـه بـا 
دیـدن کلیپـی از ایـن بازیکنـان، 
را  آسـیایی  مسـی  بهتریـن 

کنـد. انتخـاب 
در ایـن کلیـپ، گل زیبای سـردار 
آزمـون بـه قطـر نیـز پخش شـد 
کـه ژاوی آن را گلـی زیبـا خوانـد 
تـوپ  زیبـای  کنتـرل  بـا  کـه 
حاصـل شـد ولـی وقتـی فهمیـد 
ثمـر  بـه  قطـر  برابـر  گل  ایـن 
رسـیده اسـت، بـه شـوخی گفت 

پخـش کنیـد. را  بعـدی  گل 
کـه  بارسـلونا  پیشـین  سـتاره 
بـا  بـازی  بـرای  بارهـا  السـد  بـا 
لیـگ  در  ایـران  نماینده هـای 
قهرمانـان بـه ایـران آمـده اسـت 
را  عبدالرحمـان  عمـر  نهایـت  در 
مسـی آسیا دانسـت و او را یکی 
از بهتریـن بازیکنـان حـال حاضر 

معرفـی کـرد. آسـیا 
دلیـل  بـه  عبدالرحمـان  عمـر 
ملت هـای  جـام  مصدومیـت 
آسـیا را از دسـت داده اسـت و 
را  امـارات  ملـی  تیـم  نمی توانـد 
در ایـن رقابت هـا همراهـی کنـد.

لبخند کی روش به خبر
ادعای سامورایی ها
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والیبال پرحاشیه بانوان؛ لیگی که روی هواست!

لیگ والیبال بانوان با حواشی زیادی همراه بوده است

بـا اینکـه 17 دوره از لیگ برتـر والیبال بانوان 
برگزار شـده امـا همچنان کیفیـت این لیگ 
چنگـی به دل نمی زنـد و برنامه ای اساسـی 

بـرای بهبـود وضعیت آن وجـود ندارد.
به گزارش ایسـنا،  حواشـی هفدهمین دوره 
لیگ برتر والیبـال بانوان تمامی ندارد. لیگی 
کـه ابتـدا قرار بود هشـت تیمی برگزار شـود 
و حتـی تـا آسـتانه پنـح تیمـی شـدن هـم 
پیـش رفـت  امـا در نهایـت بـا شـش تیـم 
آغـاز بـه کار کـرد و تاکنون که هفـت هفته را 
پشـت سـر گذاشـته اما از کیفیت مناسـبی 

برخوردار نیسـت.

حاشیه های حضور بازیکنان امید 
در یک تیم

بـرای بررسـی اتفاقاتـی کـه از ابتـدای لیگ 
منجـر بـه ایجـاد حواشـی شـد باید بـه این 
موضـوع اشـاره کرد کـه ابتـدا و  هنگام قرعه 
کشـی تیم هـا صدیقـه کعبـی زاده، نایـب 
رییس سـابق فدراسـیون والیبـال اعالم کرد 
تیمـی تحـت عنـوان تیـم  امیـد در لیـگ 

شـرکت مـی کنـد. ایـن موضـوع در ابتـدا با  
مخالفانی از جمله میترا شعبانیان، سرمربی 
تیـم پیـکان روبـه رو شـد کـه معتقـد بـود 
حضـور تیـم امیـد و جـذب بازیکنـان جوان 
توسـط ایـن تیـم پیشـنهاد خوبی نیسـت و 
شـاید برخـی از تیم ها بخواهنـد با بازیکنان 
جـوان قـرارداد بندنـد امـا بـا ایـن پیشـنهاد 
دیگـر نمی تواننـد. امـا کعبـی زاده هـدف از 
حضـور ایـن تیـم در لیگ را جـذب بازیکنان 
ملی پوش جوانی دانسـت که توسـط سـایر 
تیم هـا جـذب نشـدند. به هر حـال این تیم 
تحـت عنوان مبنـا تجارت کاسـپین در لیگ 
شـرکت کـرد اما نتایجی کـه گرفته چنگی به 
دل نمی زنـد وانتظـار بر این بـود که با حضور 
جواد مهرگان، مشـاور فنـی تیم ملی والیبال 
بانـوان بزرگسـال به عنوان مشـاور فنی امبنا 

تجـارت عملکرد بهتری داشـته باشـد. 

رفت و برگشت توپکای بابلسر
پـس از آن تیـم توپـکای بابلسـر بـه دلیـل 
مشـکالت درون تیمـی کـه گویـا بـی ربـط 

بـه فدراسـیون هـم نبـود از حضـور در لیـگ 
برتـر کنار گذاشـته شـد و عـدم ارائـه مدارک 
مـورد نیـاز حضـور در مسـابقات توسـط تیم 
توپـکا، بـه عنون علت حذف نماینده بابلسـر 
اعـالم شـد. امـا پیـش از کنار گذاشـتن این 
تیـم، فریبـا سـلیمانی کـه در ابتـدای فصـل 
بـا توپـکا قـرارداد بسـته بـود در  مصاحبـه 
بـا خبرگزاری هـا شـایعاتی مبنـی بـر نقـش 
فدراسـیون در مخالفت با حضورش در توپکا  
را منتشـر کـرد. او در ایـن مـورد بـه ایسـنا 
گفت: "اتفاقاتی پشـت سـرمان بوده که چرا 
توپـکا بـا من قـرارداد بسـته و فدراسـیون از 
اول هـم تمایلـی نداشـت کـه مـن هدایـت 
ایـن تیـم را به عهده بگیرم. حتی به باشـگاه 
ایـن مربـی کار می کنیـد.  بـا  گفتنـد چـرا 
عـالوه بـر ایـن بازیکنانـی کـه می خواسـتند 
بـا مـا قـرارداد ببندنـد از طرف فدراسـیون به 

تیم هـای دیگـر هدایـت شـدند."
هـر چنـد که این اظهارات توسـط کعبـی زاده 
تکذیـب شـد امـا بازگشـت دوبـاره توپـکا به 
لیـگ کـه بنـا بـر گفتـه نایـب رئیس سـابق  

بانـوان بـا پیگیـری هـای زیـاد مسـئوالن 
باشـگاه و در نتیجـه موافقـت تیـم مشـاوره 
ای فدراسـیون اتفـاق افتـاده، ایـن تردیـد را 
پررنـگ تـر کرد کـه آیـا واقعا فدراسـیون در 
مـواردی اینچنینی دخالـت می کند یا خیر؟  
بـه هـر حـال توپـکا بازگشـت و در دیـداری 
معوقـه بـدون داشـتن سـرمربی برابـر ذوب 

آهـن بـه میـدان رفت و شکسـت خـورد.

مخالفت ذوب آهن با درخواست 
غیرقانونی فدراسیون

برگـزاری بـازی تیم هـای ذوب آهن اصفهان 
و پیـکان تهـران کـه در واقـع فینـال لیـگ 
والیبـال بانوان اسـت دیگر موضوعـی بود که 
حواشـی  را ایجـاد کـرد، از آنجـای کـه دیـدار 
رفـت ایـن دوتیـم در هفتـه دوم نیـم فصل 
اول برگـزار شـد در نیـم فصـل دوم هـم باید 
همـان برنامـه  اجـرا می شـد اما بـا روی کار 
آمـدن فدراسـیون جدیـد نیـم فصـل دوم 
دوبـاره قرعه کشـی شـد و بازی ایـن دو تیم 
بـه هفتـه آخر موکل شـد چـرا که اعتقـاد بر 
ایـن بـود که اگر بـازی این دو تیـم در هفته 
دوم برگزار و تکلیف قهرمان مشـخص شـود 
کیفیـت لیـگ پاییـن می آیـد و بازیکنـان 
دیگـر انگیـزه ای بـرای بـازی کـردن نخواهند 
داشـت امـا اعتـراض ذوب آهـن باعث شـد 

تـا بـازی مطابـق بـا برنامـه نیـم فصـل اول 
برگزارشـود. متیـن زبـر دسـت، سرپرسـت 
ایـن  بانـوان فدراسـیون در  رئیسـی  نایـب 
بـاره به ایسـنا گفـت:" بـا ذوب آهن صحبت 
کردیـم کـه این بـازی آخر فصل برگزار شـود 
کـه موافقـت نکردنـد. از هـر دری کـه وارد 
شـدیم موافقـت نکردند. از نظـر قانونی ذوب 
آهـن درسـت می گویـد امـا از نظـر همکاری 

اصـال بـا مـا راه نیامدند".
ایـن که تیم ها بخواهند مطابـق برنامه ای که 
از ابتـدای فصـل به آنها داده شـده بازی کنند 
کامال قانونی و درسـت اسـت و موکول کردن 
بـازی آنهـا بـه هفته هـای پایانـی مسـکنی 
موقـت بـرای حفـظ کیفیت لیگ اسـت چرا 
کـه لیـگ بانـوان در فصل هـای قبـل هـم 
بـا همیـن مشـکل تکـراری دسـت و پنجـه 
نـرم کـرده و بـه گونـه ای کـه در اکثـر دوره ها 
تنهـا دو تیـم مدعـی قهرمانی بودند و سـایر 
تیم هـا توانایـی رقابت بـا آنها را نداشـتند در 
نتیجـه  ایـن بازی های یک طرفه  نتوانسـته 
بـه پیشـرفت والیبـال بانوان کمـک چندانی 
بکند. اما ناتوانی فدراسـیون های مختلف در 
حـل این مشـکل سـوالی اسـت کـه نیازمند 
ورزشـی  مسـئوالن  طـرف  از  پاسـخگویی 

است. فدراسـیون 

ته
نک

موضـوع دیگـری که به تازگـی برای والیبـال بانوان حاشـیه ایجاد 
کـرده انصراف تیم مبنا تجارت کاسـپین از بـازی برابر تیم توپکا در 
هفته هفتم لیگ اسـت.  مریم هاشـمی، سـرمربی مبناتجارت در 
گفت وگـو با ایسـنا بیان کـرد: » علـت این تصمیم عـدم پایبندی 
اسپانسـرمان بـه تعهداتـش اسـت«. اسپانسـری کـه بـه گفتـه 
هاشـمی پیشـنهاد کعبی زاده  بـوده و بازیکنان و کادر به پشـتوانه 
اعتمـاد بـه نایب رئیس سـابق بـا این اسپانسـر همـکاری کردند، 
امـا اکنـون از انجـام تعهداتـش سـرباز زده اسـت. درسـت اسـت 
کـه جذب اسپانسـر مطمئـن برای لیـگ بانـوان راهکاری درسـت 
بـرای کمـک به پیشـرفت این رشـته اسـت امـا اوال بایـد مطمئن 
شـد که اسپانسـر توانایـی انجام تعهـدات مالـی اش را دارد و دوما 
بایـد قوانین سـفت و سـخت تری هم بـرای ورود آنهـا و هم برای 
پیگیـری مطالبـات والیبالیسـت ها هنـگام بدعهـدی حامی مالی 
وجـود داشـته باشـد، در غیر این صـورت جذب اسپانسـری که در 

میانـه راه تیـم را رهـا کند وضعیـت را بدتـر می کند.
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ــت،  ــط زیس ــتدار محی ــلی دوس ــت نس ــرای تربی ب
ــی  ــت محیط ــای زیس ــودکان بحران ه ــه ک ــد ب نبای
ــط  ــکار فق ــرد، این ــه آن هــا گوشــزد ک را تشــریح و ب
تــرس کــودک را از محیــط افزایــش می دهــد، بلکــه 
ــرای ایجــاد یــک رابطــه دوســتانه بیــن کــودک و  ب
ــرد و  ــت ب ــان طبیع ــه دام ــا را ب ــد آن ه ــط، بای محی

ــن آن هــا ایجــاد کــرد. ــی بی ــق محبت ــن طری از ای
پژوهشــگران معتقدنــد بهتریــن شــیوه نهادینــه 
کــردن عــادت هــای مثبــت، آمــوزش، آن هــم 
ــی اســت.  ــا از دوران کودک ــادت ه ــن ع ــوزش ای آم
حفاظــت از محیــط زیســت هــم عادتــی اســت 
ــک  ــه ی ــا ب ــود ت ــه ش ــی آموخت ــد از کودک ــه بای ک
ــودک را  ــاور ک ــن ب ــود. ای ــل ش ــی تبدی ــاور ذهن ب
ــه در  ــه زیســتگاهی ک ــا از یگان ــد ت موظــف مــی کن
ــن  ــه ممک ــن وج ــه بهتری ــد ب ــی کن ــی م آن زندگ

ــد. ــداری کن پاس
اســماعیل کهــرم فعــال محیــط زیســت در ایــن 
رابطــه بــه پیــام مــا می گویــد:  بــرای عالقمنــد 
ــی او را  ــد از کودک ــت بای ــه طبیع ــودک ب ــردن ک ک
بــا مبانــی طبیعــت آشــنا کرد.کودکــی کــه از همــان 
ابتــدا مــدام در طبیعــت باشــد. گل بــازی و آب 
بــازی کــرده باشــد و بــا حیوانــات آشــنا شــود 
هیچــگاه در بزرگســالی بــه طبیعــت جفــا نمی کنــد.
بهــار کیایــی نیــز از اعضــای بنیــاد کــودک و طبیعــت 
ــن  ــود: »ذه ــه ب ــا گفت ــام م ــه پی ــن ب ــش از ای پی
کــودک در ایــن دوره عینــی اســت و مطــرح کــردن 
ــا  ــودی جنگل ه ــران آب، ناب ــون بح ــائلی همچ مس
تنهــا کــودک را دچــار تــرس وانزجــار می کنــد. 
بــا  کــودک  عالقمنــدی  و  آشــتی  راه  بهتریــن 
طبیعــت در ایــن ســن ایــن اســت کــه تجربه هــای 

خوشــایند و سرخوشــانه در دامــان طبیعــت را بــرای 
ــگل  ــودک در جن ــردن ک ــا ب ــال ب ــرد. مث ــاد ک او ایج
و فضاهــای بــاز در او خاطــره خوبــی از طبیعــت 
ایجــاد و عشــق بــه طبیعــت و ســرزمین را درونــش 
نهادینــه کــرد، اگــر ایــن فــرد در ســنین باالتــر 
دانــش را بــا ایــن عشــق درآمیــزد، احتمــال اینکــه 
ــود و  ــی ش ــع طبیع ــد مناب ــالی دغدغه من در بزرگس
ــاال  ــد ب ــاه باش ــگل و آب و گی ــودی جن ــران ناب نگ

ــی رود.« م

طبیعت مدرسه 
ــت  ــط زیس ــان محی ــه کارشناس ــواردی ک ــی از م یک
بــه محیــط زیســت  بــرای عالقمنــدی کــودکان 
ــرم  ــت. که ــت اس ــه طبیع ــد، مدرس ــاره می کنن اش
اســت کــه کشــورهای  روشــی  ایــن  می گویــد: 
ــا  ــد و م ــرا کرده ان ــت آن را اج ــا اس ــی مدت ه غرب
ــری  ــه آن توجــه بیشــتر و ویژه ت ــاز اســت ب هــم نی

ــم. کنی
مدرســه  ایده پــرداز  زاده  وهــاب  عبدالحســین 

ــا 10  ــن 5 ت ــودک در س ــت ک ــد اس ــت، معتق طبیع
ــل  ــا عوام ــری ب ــاط موث ــا ارتب ــاز دارد ت ــالگی نی س
طبیعــی همچــون آب، گل، خــاک، چــوب و حیــوان 
برقــرار کنــد. ایــن کــودک بایــد ســرما و گرمــا را در 
طبیعــت درک کنــد، از درخــت بــاال رود و بــا حیــوان 
ــخصیت  ــکل گیری ش ــرای ش ــا ب ــد، این ه ــازی کن ب

ــودک الزم اســت. ک
بــه اعتقــاد وهــاب زاده، بایــد بــه والدیــن ایــن 
بــه  زادی  نیــاز  بچهــا  شــود کــه  داده  آمــوزش 
حضــور در طبیعــت را دارنــد. او می گویــد بایــد 
ــه همچــون  ــاده ای باشــد ک ــای افت در شــهر زمین ه

ــد در آن  ــا بتوانن ــاد نباشــد و بچه دیگــر مکان هــا آب
ــوند.  ــی ش ــت یک ــا طبیع ــرده و ب ــرق ک ــود را غ خ
ــدن.  ــان ش ــن و پنه ــاال رفت ــرای ب ــی ب ــد درخت بای
ــته  ــود داش ــا وج ــردن بچه ــر ک ــرای خط ــه ای ب چال
باشــد. جایــی کــه کــودک ندانــد در آنجــا چــه 
ــد.  ــد خــود را در محیــط گــم کن ــر اســت و بتوان خب
ــزی  ــودک در آن چی ــه ک ــد ک ــه ای باش ــد مزرع بای
ــد و  ــذا درســت کن ــد، غ ــزی برداشــت کن ــکارد چی ب
ــه  بدیــن طریــق شــیوه زندگــی در طبیعــت را تجرب
ــچ تصــوری  ــا هی ــودکان شــهری تقریب ــد. االن ک کن
ــان  ــی گم ــا حت ــی از بچه ــد. بعض ــت ندارن از طبیع

نسلی دوست دار محیط زیست تربیت کنید
استاد پیشکسوت محیط زیست: برای عالقمند کردن نسل جدید به طبیعت، باید از کودکی آن ها را با مبانی طبیعت آشنا کرد

ــاط  ــرگرمی و نش ــاد س ــر ایج ــالوه ب ــه ع ــد ک ــود دارن ــیاری وج ــاده بس ــای س رفتاره
ــد کاشــت گیاهــان در  ــط زیســت میشــوند؛ مانن ــه محی ــدی کــودکان ب باعــث عالقهمن
ــام  ــه ن ــا گلــدان، کاشــت درخــت در فضــای ســبز عمومــی و نامگــذاری آن ب باغچــه ی
ــایل  ــتفاده از وس ــوزش اس ــودکان، آم ــط ک ــی توس ــان خانگ ــاری گیاه ــان، آبی فرزندت
ــن  ــه ای ــواد؛ هم ــت م ــر بازیاف ــرکت در ام ــر، ش ــه مهمت ــرف و از هم ــم مص ــی ک برق
ــط  ــظ محی ــارکت در حف ــمندی و مش ــس ارزش ــاد ح ــما در ایج ــودک ش ــه ک ــوارد ب م

ــد. ــک می کن ــت کم زیس

اســماعیل کهــرم:  بــرای عالقمنــد کــردن کــودک 
ــی  ــا مبان ــی او را ب ــد از کودک ــت بای ــه طبیع ب
طبیعــت آشــنا کرد.کودکــی کــه از همــان ابتــدا 
مــدام در طبیعــت باشــد. گل بــازی و آب بــازی 
کــرده باشــد و بــا حیوانــات آشــنا شــود هیچــگاه 
در بزرگســالی بــه طبیعــت جفــا نمیکنــد. 
مــدارس طبیعــت روشــی اســت کــه ایــن 

عالقمنــدی را در کــودک ایجــاد می کنــد.
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ــران وارد دوره  ــد ای ــان می ده ــا نش آماره
ترســالی شــده امــا بــا توجــه بــه ایــن کــه 
ــالی و  ــای ترس ــواره دوره ه ــا هم ــم م اقلی
تجربــه می کنــد  را  پیاپــی  خشکســالی 
بایــد بــا اســتفاده از ایــن فرصــت فکــری 

ــرد. ــت آب ک ــه حــال هدررف جــدی ب
بارندگی هــای بهــار و پاییــز امســال آرام 
دوران  در  ایــران  کــه  تصــور  ایــن  آرام 
ــر  ــرار دارد را زی ــالی ق ــدت خشکس درازم
ــر از  ــران خب ــی از مدی ــرد و برخ ــؤال ب س
ترســالی دادنــد. دولتمــردان گفتنــد تــا 
و  داشــت  نخواهیــم  خشکســالی   1400
برخــی دیگــر حتــی اعــالم کردنــد وارد یــک 
دوران بیســت ســاله ترســالی شــده ایم. 
حوضه هــای  در  بارندگــی  رشــد  درصــد 
مختلــف نیــز مؤیــد ایــن موضــوع اســت.
آن گونــه کــه پژوهشــکده اقلیم شناســی 
ــرده  ــالم ک ــازمان هواشناســی کشــور اع س
اســت میانگیــن بــارش کشــور از آغــار 
ســال زراعــی  جــاری تــا دوم دی مــاه 
بــوده  میلیمتــر   91.6 مقــدار  بــه   1397
اســت در حالــی کــه میانگیــن دوره مشــابه 
بلندمــدت در همیــن بــازه زمانــی 62م م و 
ــه  ــی ک ــوده یعن ــته 28.4م م ب ــال گذش س
ــه  ــبت ب ــون نس ــا کن ــال ت ــی امس بارندگ
ــته،  ــال گذش ــدت و س ــابه بلندم دوره مش
ــه ترتیــب 47.6 و 222 درصــد افزایــش  ب

ــت. ــته اس داش
ــالی  ــران وارد ترس ــا ای ــه راســتی آی ــا ب ام

ــاله شــده اســت؟ بیســت س
ــت  ــر می نویســد عضــو هیئ ــه مه ــور ک آنط
و  جنگل هــا  تحقیقــات  مرکــز  علمــی 
ــا  ــه آی ــه اینک ــخ ب ــور در پاس ــع کش مرات
بارندگی هــای اردیبهشــت مــاه و پاییــز 
ترســالی  بــه  ورود  بــه معنــی  امســال 
ــر  ــی از اول مه ــال آب ــد: س ــت می گوی اس
ــان شــهریورماه  ــا پای شــروع می شــود و ت
ســال آینــده ادامــه دارد. بنابرایــن بارندگــی 
هایــی کــه در شــهریور داشــتیم ربطــی بــه 
ــدارد  ــی 97-98 ن ــی یعن ــی کنون ــال آب س
ــال  ــی امس ــای بارندگ ــًا رخداده ــا واقع ام
آبــی از اول مهرمــاه تــا االن خیلــی خــوب 
بــوده و در 6 حوضــه اصلــی کــه در کشــور 
ــی  ــزان بارندگ ــم در هــر 6 حوضــه می داری
ــال  ــه از س ــی ک ــار ماه ــه چه ــن س در ای
آبــی گذشــته نســبت بــه ســال گذشــته در 

ــوده اســت. ــر ب ــدت بهت ــن م همی

ب
سی

اغ 
باغ سیب کرج از بیل و کلنگ به دست ها خالص شده؟ب

ــهر  ــورای ش ــت ش ــط زیس ــیون محی ــس کمیس رئی
ــیب  ــاغ س ــت ب ــن وضعی ــوص آخری ــرج در خص ک
مهرشــهر گفــت: رونــد احیــای ایــن بــاغ انجــام شــده 

و خطــری آن را تهدیــد نمی کنــد.
حســین محمــدی بــا بیــان اینکــه در 30 ســال 
گذشــته نزدیــک بــه 50 درصــد از فضــای ســبز شــهری کــرج 
ــبز در  ــد س ــون کمربن ــی چ ــت: طرح های ــت گف ــه اس ــن رفت از بی
بهبــود وضعیــت فضــای ســبز کــرج موثــر اســت امــا دیگــر امــکان 

ــدارد. ــود ن ــه شــرایط گذشــته وج بازگشــت ب
وی بــا اشــاره بــه افزایــش تعــداد روزهــای پــاک و ســالم در ســال 
جــاری بــه نســبت ســال گذشــته گفــت: مهمتریــن دلیــل در ایــن 
ــداری هــوا و افزایــش بارندگی هــا در پاییــز امســال  موضــوع ناپای

بــوده اســت.
ــع مهــم آلودگــی  ــا بیــان اینکــه یکــی از مناب محمــدی در ادامــه ب
ــاوگان حمــل و نقــل  ــه خصــوص ن ــه خودروهــا و ب هــوای کــرج ب
ــه  ــم بودج ــزود: شــورای شــهر در متم ــوط اســت، اف ــی مرب عموم
ــب  ــه نص ــان ب ــون توم ــارد و 500 میلی ــک میلی ــته ی ــال گذش س
ــه  ــن بودج ــا ای ــاص داد؛ ب ــی ها اختص ــر روی تاکس ــت ب کاتالیس

امــکان تجهیــز 5000 تاکســی بــه کاتالیســت فراهــم شــده بــود امــا 
بــا کوتاهــی شــهرداری ایــن فرصــت از دســت رفــت. بــرای ســال 
ــا توجــه بــه  97 ایــن رقــم بــه یــک میلیــارد تومــان رســید امــا ب
افزایــش قیمــت  کاتالیســت شــاید بتــوان هــزار تاکســی را مجهــز 
ــد داد  ــام خواه ــن کار را انج ــهرداری ای ــا ش ــد آی ــد دی ــرد و بای ک

یــا خیــر.
ــی  ــراث فرهنگ ــرکل می ــی، مدی ــر میرچ ــن  عبدالناص ــش از ای پی
البــرز در مهــر مــاه ســال گذشــته گفتــه، بنیــاد مســتضعفان مالــک 
بــاغ ســیب باقــی می مانــد و اضافــه کــرده، چنــدی پیــش میــراث 
ــرده  ــرج  ک ــیب  ک ــاغ س ــی ب ــت مل ــه ثب ــدام ب ــرز اق ــی الب فرهنگ

اســت.
وی ادامــه داده، ایــن اقــدام بــا واکنــش بنیــاد مســتضفان  
ــم  ــه  آن تنظی ــد و نتیج ــه ش ــت، مواج ــاغ اس ــن ب ــک ای ــه مال ک
شــکایتی مبنــی بــر لغــو ثبــت ملــی ایــن بــاغ بــود. مســئوالن بنیــاد 
مســتضعفان بایــد بداننــد ثبــت ملــی بــاغ ســیب هیــچ لطمــه ای 
ــر  ــد بلکــه ب ــاغ وارد نمی کن ــن ب ــان درخصــوص ای ــه مالکیــت آن ب

ارزش هــای آن می افزایــد.

ــن در  ــای زمی ــزش الیه ه ــه و لغ ــی زلزل ــروه مل ــر کارگ ــات اخی مطالع
دشــت های اصفهــان نشــان می دهــد در محــدوده میانــی دشــت 
»مهیــار« و در شــمال شــرقی اصفهــان و در فاصلــه تقریبــی 22 
کیلومتــری از مرکــز شــهر و در امتــداد »بلــوار زینبیــه« کــه بــه اراضــی 
اطــراف مســکن مهــر »طــالب حبیــب آبــاد اصفهــان« منتهــی می شــود، 
ــدید  ــت ش ــی و اف ــر زمین ــای زی ــه آب ه ــل مصــرف بی رحمان ــه دلی ب
ســطح آب هــای زیرزمینــی فرونشســت های مســتمر در حــال تکویــن 

ــد. ــه مســوالن هشــدار دادن اســت و ب
ــر روی  ــه ب ــن در مطالع ــای زمی ــزش  الیه ه ــه و لغ ــی زلزل ــروه مل کارگ
ــد فرونشســت  ــان دریافتن فرونشســت های دشــت های اســتان اصفه
ــات  ــری اثب ــان ام ــار« اصفه ــوار« و »مهی ــت های »برخ ــن در دش زمی
شــده اســت، ضمن آنکــه حاشــیه دشــت »مهیــار« در مــرز بیــن کــوه و 
دشــت نمونــه شــکاف های ممتــد کالســیک تیپیــک را نشــان می دهــد.
ــای  ــزش  الیه ه ــه و لغ ــی زلزل ــروه کل ــر کارگ ــی دبی ــی بیت الله عل
ــی  ــدوده میان ــرد: در مح ــد ک ــنا تاکی ــا ایس ــو ب ــن در گفت وگ زمی
ــرف  ــل مص ــه دلی ــی ب ــته های آبرفت ــار« و در نهش ــت »مهی دش
بی رحمانــه آب هــای زیــر زمینــی کــه موجــب افــت شــدید 
ــتمر  ــت مس ــت، فرونشس ــده اس ــی ش ــای زیرزمین ــطح آب ه س
ــه دلیــل  ــن اســت و در مــرز بیــن کــوه و دشــت ب در حــال تکوی
ــازندهای ســخت و  ــم و فرونشســت در س ــود پتانســیل تحکی نب
رخنمــون دار حاشــیه دشــت، تنــش برشــی ایجــاد شــده و در نهایت 
ــی  ــد محاط ــکاف های ممت ــکیل ش ــاک و تش ــیختگی خ ــا گس ب
دشــت، اثــر تخریبــی فرونشســت در ســطح زمیــن رخنمــون پیــدا 

می کنــد.
وی اضافــه کــرد: در شــمال شــرقی اصفهــان و در فاصلــه تقریبــی 
22 کیلومتــری از مرکــز شــهر و در امتــداد »بلــوار زینبیــه« کــه بــه 
اراضــی اطــراف مســکن مهــر »طــالب حبیــب آبــاد اصفهان«)پــس 
از گــذر از علــی آبــاد مــال علــی( منتهــی می شــود، آثــار فرونشســت 
در بخشــی از دشــت پهنــاور »برخــوار« کــه روزگاری بــا آبخوان هــای 
غنــی شــناخته می شــد، بــا بــروز شــکاف های ناشــی از فرســایش 
تونلــی خــود را نمایــان کــرده اســت. مکانیســم ایجــاد شــکاف های 
ایــن منطقــه از دشــت برخــوار بــا مکانیســم پیدایــش شــکاف های 

حاشــیه دشــتی دشــت مهیــار  متفــاوت اســت.
بیــت اللهــی بــا بیــان اینکــه در شــمال و شــمال شــرق اصفهــان و 
همچنیــن در اراضــی اطــراف فــرودگاه اصفهــان، رســوبات ســطحی 
ــه  ــته های ســطوح فوقانــی تــراز آب زیرزمینــی )ک و نیــز نهش
ــا  ــه و ب ــز دان ــت(، ری ــرده اس ــدا ک ــت پی ــب اف ــه مرات ــون ب اکن
ــن نهشــته ها  ــه داد: ای ــاالی فرونشســت اســت، ادام پتانســیل ب
ــای  ــوع خاک ه ــاص، از ن ــالح خ ــود ام ــل وج ــه دلی ــطح ب در س
بــد رفتــار و »واگــرا« بــوده و بــا از دســت دادن آب و رطوبــت، بــا 
ــار شــکاف و ســپس در  ــود، دچ ــی خ ــت واگرای ــه ظرفی ــه ب توج
معــرض فرســایش تونلــی قــرار گرفتــه و در زیــر ســطح زمیــن نیز 

ــود آورده اســت. ــاد را بوج ــر زی ــا قط ــد ب ــای ممت تونل ه
ــا  ــای ب ــا در درون خاک ه ــن تونل ه ــق، ای ــن محق ــه ای ــه گفت ب
ــه  ــوده و ب ــتحکام الزم ب ــد اس ــرا، فاق ــف و واگ ــبندگی ضعی چس
تدریــج بــا ریــزش از ســقف بــه ســطح زمیــن نزدیــک شــده و در 

نهایــت بطــور ناگهانــی فروریزش هــای ممتــد و خســارت بــاری را 
ــوند. ــب می ش موج

عضــو هیــات علمــی مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی، 
تاکیــد کــرد: چنیــن ســناریویی مســلما در مراکــز جمعیتــی ماننــد 
»مســکن مهــر«، در پــای دکل هــای فشــار قــوی بــرق و در حاشــیه 
مســتحدثات فــوق حســاس، بســیار هشــدار دهنــده خواهــد بــود. 
ــکاف های  ــه ش ــار اولی ــا آث ــه تنه ــدادی ک ــن رخ ــه ای از چنی نمون
ــر  ــکن »مه ــراف مس ــد، در اط ــان می ده ــرا را نش ــای واگ خاک ه

طــالب حبیــب آبــاد« اصفهــان اســت.
دبیــر کارگــروه زلزلــه و لغزش هــای زمیــن بــا بیــان اینکــه واضــح 
ــر فرونشســت در منطقــه، فروریزش هــای  ــا پیشــروی اث اســت ب
خطــی متعــددی را بایــد انتظــار داشــت، اظهــار کــرد: امــر مقابلــه 
بــا آثــار فرونشســت زمیــن و نحــوه جلوگیــری و پیشــروی 
ــا  ــورد ب ــب م ــت و حس ــر اس ــتی امکانپذی ــکاف های فرونشس ش
اتخــاذ شــیوه های مهندســی می تــوان از پیشــروی شــکاف ها 

ــرد. ــری ک جلوگی

ــوع  ــی نامطب ــاه(، بوی ــش )12 دی م ــه پی ــنبه هفت چهارش
ــت و موجــب آزار  ــران را دربرگرف ــوای برخــی مناطــق ته ه
وجــود گمانه زنی هــای  بــا  شــد.  شــهروندان  نگرانــی  و 
بــو، مدیــر کل دفتــر پایــش  متعــدد در مــورد منشــا 
ــازمان  ــرد: س ــالم ک ــت اع ــط زیس ــازمان محی ــر س فراگی
ــژه و فشــرده  ــه ای وی ــط زیســت طــی برنام حفاظــت محی
»ترکیبــات آلــی و گازهــای محیطــی« را در مناطقــی از 

ــد. ــش می کن ــود، پای ــاال ب ــو ب ــدت ب ــه ش ــران ک ته

فرونشست های مستمر در انتظار مسکن مهر 

حبیب آباد اصفهان
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منابع آبی شیرکوه در جدال 
با دست  اندازي هاي ناخواسته

شناسایی 22 هزار حلقه چاه غیرمجاز 
در اطراف دریاچه ارومیه

ــرات  ــت مخاط ــاون مدیری مع
مهندســی  زمین شناســی  و 
ســازمان زمیــن شناســی و 
اکتشــافات معدنــی کشــور بــا اشــاره بــه تاثیــر فرآینــد 
ــی آن،  ــع آب ــیرکوه و مناب ــر ش ــد ب ــد و س ــاخت بن س
ــادی  ــت زی ــه برداش ــی ک ــار در مناطق ــن آث ــت: ای گف
ــار  ــد زیانب ــود، می توان ــام می ش ــی انج از آب زیرزمین
باشــد . »فرهــاد انصــاری«، بــا اشــاره بــه حساســیت 
کشــورهای خشــک و کویــری بــه تغییــرات اقلیمــی، 
ــده ای  ــی پدی ــرات اقلیم ــد تغیی ــر چن ــرد: ه ــار ک اظه
اســت کــه در ســطح جهانــی عمــل می کنــد امــا 
مناطــق خشــکی ماننــد ایــران در مقابــل ایــن تغییرات 
ــنا  ــه ایس ــور ک ــد. آنط ــتری دارن ــیب پذیری بیش آس
نابــودی  رشــد جمعیــت،  افــزود:  وی  می نویســد 
ــت،  ــای زیرکش ــش زمین ه ــع، افزای ــا و مرات جنگل ه

اســتفاده روز افــزون از منابــع آب و ســاخت و ســازهای 
انبــوه، آثــار و آســیب های ناشــی از تغییــرات اقلیمــی 
را افزایــش داده کــه ناحیــه یــزد نیــز از ایــن آســیب ها 

ــوده اســت .  مســتثنی نب
ــت  ــات انجــام شــده جه ــن مســوول برخــی اقدام ای
توســعه و عمــران را ناخواســته موثــر در تشــدید 
ــان  ــم دانســت و گفــت: هــم زم ــر اقلی ــرات تغیی تاثی
ــع  ــر مناب ــرات خشــک ســالی، فشــار ب ــود تاثی ــا نم ب
ــده  ــتر ش ــا بیش ــا و رودخانه ه ــود در دره ه ــی موج آب
ــتند .  ــر نیس ــه بی تاثی ــن زمین ــز در ای ــدها نی ــه س ک
ــته  ــادی داش ــات زی ــد مالحظ ــاخت س ــد س ــر چن ه
ــد  ــی   طلب ــادی را م ــای زی ــات و بررســی   ه و مطالع
امــا وجــود توجیهــات الزم بــرای ســاخت آن از دیــدگاه 
ــی  ــات مهندس ــب و مالحظ ــاختگاه مناس ــاب س انتخ

ــت . ــروری اس ــيار ض بس

آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــی  ــان غرب ــه ای آذربایج منطق
از شناســایی بیــش از 22 هــزار 
حلقــه چــاه غیــر مجــاز در 

حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه خبــرداد.
ــه  ــز دریاچ ــه آبری ــزود:  در حوض ــجو اف ــرث دانش کیوم
ارومیــه در مجمــوع 61 هــزار و  965  حلقــه چــاه بــا تخلیه 
ســاالنه بیــش از یــک میلیــون و 108 هزار متــر مکعب آب 
حفــر شــده کــه از ایــن تعــداد 22 هــزار و  297 حلقــه چاه 
ــا تخلیــه ســاالنه بیــش از 296 هــزار و 865  غیرمجــاز ب

متــر مکعــب آب شناســایی شــده اســت.
دانشــجو بــا اشــاره بــه اینکــه در آذربایجــان غربــی تعــداد 
37 هــزار و   184  حلقــه چــاه مجــاز دارای پروانــه بهــره 
ــرای مصــارف کشــاورزی، شــرب و صنعــت در  ــرداری ب ب
اســتان وجــود دارد تصریــح کــرد: عــالوه بــر چــاه هــای 
مجــاز تعــداد 22 هــزار و  828  حلقــه چــاه فاقــد پروانــه 
نیــز از ســال85 تاکنــون شناســایی شــده که از ایــن تعداد 

22 هــزار و  206 حلقــه چــاه مشــمول تعییــن تکلیف چاه 
هــای فاقــد پروانــه بــوده کــه در صــورت اضــرار بــه منابــع 
مجــاز، پروانــه بهــره بــرداری خواهنــد گرفــت و مابقــی جز 
اولویت هــای شــرکت بــرای برخــورد قضایــی جهــت پــر و 
مســلوب المنفعــه نمــودن قــرار دارنــد. بــه دلیــل بــار مالی 
زیــاد هزینــه کــردن از محــل اعتبــارات دولتــی بــرای تهیه 
و نصــب کنتورهــای هوشــمند غیرممکــن بــوده و فراینــد 
ــا کنــدی پیــش مــی رود بطــوری کــه در ســال  تجهیــز ب
جــاری تنهــا 91 دســتگاه کنتــور حجمــی هوشــمند  و در 
کل 3714 دســتگاه در اســتان خریــداری و نصــب شــده 

اســت.
ــی  مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان غرب
اظهــار کــرد: بیشــترین تعــداد چــاه هــای غیر مجــاز حفر 
شــده در ارومیــه و بخــش مرکــزی اســتان قــرار دارد کــه 
نتیجــه آن برداشــت بــاالی غیــر مجــاز آب و افت مســتمر 
ســطح آب زیــر زمینــی در محــدوده دشــت ارومیه اســت.

تارنمای نشریه بلومبرگ گزارش داد که به منظور گسترش بیشتر فرهنگ حفاظت از محیط زیست 
در اروپا، اسلو پایتخت سبز این اتحادیه در سال 2019 نام گذاری و نروژ پیشرو سیاست های محیط 
زیستی این قاره در سال جاری خواهد بود.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

لتروارد ترسالی شده ایم
جنجال فیلتر ضد دوده؛ چه کسی حرف آخر را می زند؟فی

ــه  ــرای منازع ــی ب ــه محل ــر دوده ب ــتفاده از فیلت اس
ــران و  ــهرداری ته ــط زیست،ش ــازمان محی ــن س بی
ــرف  ــک ط ــت.از ی ــده اس ــل ش ــهر تبدی ــورای ش ش
ــر  ــای فیلت ــه ج ــت ب ــد اولوی شــورای شــهر می گوی
ــد و از  ــو باش ــای ن ــری اتوبوس ه ــد پیگی دوده،بای
ســوی دیگــر محیــط زیســت می گویــد نصــب فیلتــر دوده 

ــزام اســت.  ــک ال ــک انتخــاب نیســت ی ی
ــه  ــی ک ــران شــروع شــد جای ماجــرا از جلســه شــورای شــهر ته
محســن پورســیدآقایی، معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهر 
تهــران پیشــنهاد تخصیــص بودجــه بــرای خریــد و نصــب فیلتــر 
ــران را مطــرح کــرد،  ضــد دوده روی اتوبوس هــای شــهرداری ته
ــد  ــدر آن محم ــورا و در ص ــت ش ــا مخالف ــنهاد ب ــن پیش ــا ای ام
ــه رو  ــل روب ــل و نق ــران و حم ــیون عم ــس کمیس ــی، رئی علیخان

شــد.
ــه  ــوز در مرحل ــر دوده هن ــب فیلت ــت نص ــد اس ــی معتق علیخان
ــی الزم را نداشــته، روی 50  ــات و بررســی اســت و کارآی تحقیق
ــدرت  ــون ق ــا چ ــت، ام ــده اس ــب ش ــر نص ــن فیلت ــوس ای اتوب
موتــور را کــم کــرده اســت راننده هــا آن را بــاز کــرده و کنــار 

ــده خــودرو  ــد کنن ــه تولی ــد کارخان ــر دوده را بای گذاشــته اند. فیلت
تاییــد کنــد و اگــر کارآمــد اســت بایــد از ابتــدای تولیــد، توســط 
ــل را  ــا اص ــود. م ــب ش ــی و روی آن نص ــودرو طراح ــازنده خ س
ــه مســائل  کــه ایمنــی و کیفیــت خــودرو اســت رهــا کردیــم و ب
دوزک کــردن  بــزک  بــا  حالــی کــه  در  فرعــی چســبیده ایم 
ــزی  ــی چی ــا برطــرف نمی شــود. وقت ــا، فرســودگی آنه اتوبوس ه
ــم.  ــتفاده کنی ــه از آن اس ــت ک ــراری اس ــه اص ــدارد چ ــی ن کارآی
ــم  ــون بخری ــل، 70 میلی ــت قب ــا قیم ــر دوده را ب ــر فیلت ــر ه اگ
ــت  ــا قیم ــود و ب ــان می ش ــارد توم ــوس 14 میلی ــرای 200 اتوب ب
جدیــد حــدود 28میلیــارد تومــان و ایــن پــول می توانــد صــرف 

ــود. ــوس ش ــد 20 اتوب خری
مخالفــت شــورا امــا واکنــش ســازمان محیــط زیســت را نیــز 
بــه دنبــال داشــت. نخســتین بــار مســعود تجریشــی، معــاون 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س ــت انس ــط زیس محی
بــود کــه اســتفاده از فیلتــر دوده بــرای کنتــرل آلودگــی 
ــزو  ــا و ج ــه دنی ــوده در هم ــی را روش آزم ــای دیزل خودروه
مصوبــات متعــدد هیــأت وزیــران و شــورای شــهر تهــران 

ــرد. ــالم ک اع

وم
ت ب

یس
ز

ــد  ــا معتقدن ــگل ه ــان حــوزه حفاظــت از جن محقق
ــد  ــی توان ــوم م ــت ب ــن زیس ــای ای ــت صداه ثب
رازهــای زیــادی از تنــوع زیســتی را بگشــاید و بــه 
ــا در سراســر  ــه حفاظــت از آنه ــا در زمین ــالش ه ت

ــد. ــان کمــک کن جه
ــووا دانشــجوی  ــا بوریوال ــه نام هــای زوزان ایــن محققــان ب
ــه زیســت  ــکا در زمین پســادکتری در دانشــگاه پرینســتون آمری
ــه  ــق و روزنام ــری محق ــتوایی، رت باتل ــای اس ــگل ه ــوم جن ب
ــگار حــوزه محیــط زیســت و ادوارد گیــم در مرکــز حفاظــت از  ن
ــه  ــی ب ــه مفهوم ــکا ب ــد آمری ــگاه کوئینزلن ــت دانش ــط زیس محی
نــام زیســت پــژواک شناســی در ضبــط صداهــا در زیســت بــوم 
جنــگل هــا اشــاره دارنــد. آنهــا در مقالــه خــود بــه نــام صــدای 
ــح  ــاینس توضی ــی س ــریه علم ــتوایی در نش ــای اس ــگل ه جن
مــی دهنــد زیســت پــژواک شناســی یعنــی ضبــط همــه صــدای 
ــی از  ــای ناش ــامل صداه ــی ش ــدوده جغرافیای ــک مح ــای ی ه
ــا  ــات و در مقایســه ب ــا صــدای حیوان فعالیــت هــای انســانی ی
پژوهــش هــای میدانــی محققــان هــم ارزشــمندتر اســت و هــم 
ــرای حفاظــت از  بینــش عمیقــی از اقدامــات در حــال انجــام ب



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1354 | یکشنبه 16 دی 1397 021-26325268

۷
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

ــد در آن  ــا بتوانن ــاد نباشــد و بچه دیگــر مکان هــا آب
ــوند.  ــی ش ــت یک ــا طبیع ــرده و ب ــرق ک ــود را غ خ
ــدن.  ــان ش ــن و پنه ــاال رفت ــرای ب ــی ب ــد درخت بای
ــته  ــود داش ــا وج ــردن بچه ــر ک ــرای خط ــه ای ب چال
باشــد. جایــی کــه کــودک ندانــد در آنجــا چــه 
ــد.  ــد خــود را در محیــط گــم کن ــر اســت و بتوان خب
ــزی  ــودک در آن چی ــه ک ــد ک ــه ای باش ــد مزرع بای
ــد و  ــذا درســت کن ــد، غ ــزی برداشــت کن ــکارد چی ب
ــه  بدیــن طریــق شــیوه زندگــی در طبیعــت را تجرب
ــچ تصــوری  ــا هی ــودکان شــهری تقریب ــد. االن ک کن
ــان  ــی گم ــا حت ــی از بچه ــد. بعض ــت ندارن از طبیع

در  کاالهــا  دیگــر  همچــون  تخم مــرغ  می کننــد 
ــیب و  ــاط س ــود. از ارتب ــاخته می ش ــه ای س کارخان
ــور  ــور کل تص ــه ط ــد و ب ــزی نمی دانن ــت چی درخ

خاصــی از طبیعــت ندارنــد.

نکاتی ســاده و عملی برای آشنا کردن 
کودک با محیط زیســت و حفاظت از آن

رفتارهــای ســاده بســیاری وجــود دارنــد کــه عــالوه 
ــدی  ــث عالقه من ــاط باع ــرگرمی و نش ــاد س ــر ایج ب
کــودکان بــه محیــط زیســت می شــوند؛ ماننــد 
کاشــت گیاهــان در باغچــه یــا گلــدان، کاشــت 
نامگــذاری  و  عمومــی  ســبز  فضــای  در  درخــت 

ــی  ــان خانگ ــاری گیاه ــان، آبی ــام فرزندت ــه ن آن ب
وســایل  از  اســتفاده  آمــوزش  توســط کــودکان، 
ــرکت در  ــر، ش ــه مهمت ــرف و از هم ــم مص ــی ک برق
ــه کــودک  امــر بازیافــت مــواد؛ همــه ایــن مــوارد ب
ــاد حــس ارزشــمندی و مشــارکت در  ــما در ایج ش

حفــظ محیــط زیســت کمــک می کنــد.

با طبیعت؛ بازی 
وجــود  و  طبیعــت  بــا  را  کــودک  آنکــه  بــرای 
ــای  ــت ه ــا نعم ــت ی ــف در طبیع ــودات مختل موج
طبیعــی مثــل بــاران آشــنا کنیــم، بــازی هــا و 
انجــام  او  همــراه  را  ســاده یی  هــای  آزمایــش 

ــای  ــرف ه ــاران ظ ــارش ب ــگام ب ــالً هن ــم. مث بدهی
ــیر  ــی ش ــای خال ــری ه ــوینده، بط ــواد ش ــی م خال
تــا  بگذاریــم  حیــاط  یــا  پنجــره  جلــوی  را  و... 
ــپس از  ــود. س ــع ش ــان جم ــل ش ــاران داخ آب ب
فرزندمــان بخواهیــم بــا آب بــاران جمــع شــده 
ــزل را آبیــاری  ــدان هــای من در ایــن ظــرف هــا، گل
ــی  ــاده و عمل ــورت س ــه ص ــش ب ــن آزمای ــد. ای کن
ــاران در دریاهــا و اقیانــوس هــا  جمــع شــدن آب ب
را بــه کــودک نشــان مــی دهــد. عــالوه بــر ایــن او را 

ــد. ــی کن ــنا م ــمانی آش ــزوالت آس ــد ن ــا فوای ب

با آشــغال ها بازی کنیم؛
ــر و  ــک و ت ــای خش ــه ه ــردن زبال ــدا ک ــوزش ج آم
ــه دیگــری اســت  ــا نکت ــه ه ــع زبال جمــع آوری و دف
کــه بایــد بــه خوبــی بــه کــودک آموختــه شــود. 
ــم و  ــاب کنی ــه انتخ ــه زبال ــد کیس ــن کار چن ــرای ای ب
ــه  ــر کیس ــم. روی ه ــبی بگذاری ــل مناس آن را در مح
ــد درون آن  ــه بای ــی را ک ــه ی ــوع زبال ــب، ن ــا برچس ب
بریزیــم مشــخص کنیــم. مثــالً مــواد پالســتیکی، 
ــی و  ــه ی ــای شیش ــرف ه ــزی، ظ ــای فل ــی ه قوط
کاغــذ )بــرای جلوگیــری از آلودگــی بهتــر اســت فقــط 
ــع آوری  ــن کار جم ــرای ای ــک را ب ــای خش ــه ه زبال
ــرای  ــا ب ــم ت ــان بخواهی ــپس از فرزندم ــم(. س کنی
جمــع آوری و تفکیــک زبالــه هــا مــا را همراهــی 
ــا مســاله جمــع آوری،  ــب او را ب ــن ترتی ــه ای ــد. ب کن

ــم. ــرده ای ــنا ک ــه آش ــح زبال ــع صحی ــک و دف تفکی

لعه مطا
ــت،  ــاره طبیع ــی درب ــای علم ــاب ه ــد کت ــا خری ب
حیــات وحــش، حفاظــت از محیــط زیســت، زبالــه 
هــا و راه هــای بازیافــت و دفــع زبالــه و... او را بــه 
ــم  ــا مفاهی ــه ســوی آشــنایی ب طــور غیرمســتقیم ب
ــط زیســت  ــای حفاظــت از محی ــی و شــیوه ه علم
ــه  ــرای مطالع ــم ب ــوش نکنی ــم. فرام ســوق می دهی
فرزندمــان را اجبــار نکنیــم؛ همیــن کــه کتــاب 
هــا را در معــرض دیــد او بگذاریــم و همــراه او 
بــرای خریــد کتــاب بــه کتابفروشــی برویــم، کافــی 

اســت.

می مانند خاطرات کودکی 
کهــرم معتقــد اســت هــر آموزشــی کــه در دوره 
کودکــی در بچهــا شــکل گیــرد همچــون نقشــی 
دلیــل  همیــن  بــه  می مانــد  ســنگ  روی  بــر 
بــرای اینکــه بچهایــی دوســتدار محیــط زیســت 
ــن  ــرای ای ــی ب ــان کودک ــد از هم ــم بای ــار بیاوری ب

بگذاریــم. زمــان  و  وقــت  آموزش هــا 

وهاب  عبدالحسین 
زاده ایده پرداز مدرسه 
است  معتقد  طبیعت، 

کودک در سن 5 تا 
10 سالگی نیاز دارد 

تا ارتباط موثری 
با عوامل طبیعی 

همچون آب، گل، 
خاک، چوب و حیوان 
برقرار کند. این کودک 

باید سرما و گرما را 
در طبیعت درک کند، 

از درخت باال رود و 
با حیوان بازی کند، 

اینها برای شکل گیری 
شخصیت کودک الزم 

است.

نسلی دوست دار محیط زیست تربیت کنید
استاد پیشکسوت محیط زیست: برای عالقمند کردن نسل جدید به طبیعت، باید از کودکی آن ها را با مبانی طبیعت آشنا کرد

ــوع  ــی نامطب ــاه(، بوی ــش )12 دی م ــه پی ــنبه هفت چهارش
ــت و موجــب آزار  ــران را دربرگرف ــوای برخــی مناطــق ته ه
وجــود گمانه زنی هــای  بــا  شــد.  شــهروندان  نگرانــی  و 
بــو، مدیــر کل دفتــر پایــش  متعــدد در مــورد منشــا 
ــازمان  ــرد: س ــالم ک ــت اع ــط زیس ــازمان محی ــر س فراگی
ــژه و فشــرده  ــه ای وی ــط زیســت طــی برنام حفاظــت محی
»ترکیبــات آلــی و گازهــای محیطــی« را در مناطقــی از 

ــد. ــش می کن ــود، پای ــاال ب ــو ب ــدت ب ــه ش ــران ک ته

ــد  ــای مول ــن پارامتره ــرای تعیی ــزود: ب ــاری اف ــینا انص ش
بــو بایــد بــا اســتفاده از پمپ هــای مکنــده از مناطقــی کــه 
ــه آزمایشــگاه  ــرداری و ب ــو باالســت، نمونه ب در آن شــدت ب
ــرای تعییــن پارامترهــا منتقــل شــود. گاز کروماتوگرافــی ب

ــورد  ــرد: در م ــد ک ــد وی تاکی ــنا می نویس ــه ایس ــور ک آنط
بــوی نامطبوعــی کــه عصــر روز چهارشــنبه )12 دی(، در 
ــد  ــران منتشــر شــد به نظــر می رســد بای برخــی مناطــق ته
ــرداری  ــود نمونه ب ــتر ب ــو بیش ــدت ب ــه ش ــای ک در مکان ه

ــرد و  ــورت گی ــده ص ــای مکن ــا پمپ ه ــط ب ــوای محی از ه
ــده  ــد ش ــوع گاز متصاع ــگاه، ن ــه آزمایش ــال ب ــس از انتق پ
شناســایی شــود بنابرایــن بــه منظــور جلوگیــری از مشــکل 
ــر ســازمان حفاظــت  ــش فراگی ــر پای ــی ، دفت ــی آت احتمال
زیســت بــا همــکاری اداره کل محیــط زیســت اســتان 
تهــران طــی هفتــه جــاری برنامــه فشــرده  و ویــژه ای را بــه 
ــی،  ــای محیط ــرار و گازه ــی ف ــات آل ــش ترکیب ــور پای منظ
ــو را  در مناطقــی از تهــران کــه بیشــترین گــزارش شــدت ب

انجــام می دهــد. داشــته اند، 

سازمان حفاظت محیط زیست 
دستگاه سنجش شدت بو دارد

مدیــر کل دفتــر پایــش فراگیــر ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت در ادامــه بــا بیــان اینکــه ایــن ســازمان طــی 
ســال های گذشــته بــه دلیــل فعالیــت واحدهــای مختلــف 
از قبیــل کشــتارگاه های دام و طیــور، واحدهــای روغــن 
ــالب،  ــه فاض ــد تصفی ــتم های ناکارآم ــی سیس ــی، برخ نبات
واحدهــای دپــو و دفــع زبالــه و ســایر واحدهایــی کــه بــه 
ــت  ــاد مزاحم ــو و ایج ــد ب ــود تولی ــت خ ــا فعالی ــوی ب نح
ــرای ســاکنان همجــوار را موجــب شــده اند شــکایت هایی  ب
ایــن  شــاخص  نمونــه  می کــرد.  دریافــت  متعــددی 
وضعیــت، بــوی بــد منتشــر شــده در مســیر فــرودگاه 
ــن  ــه همی ــت. ب ــران اس ــه ته ــی ب ــام خمین ــی ام بین الملل
منظــور  بــه  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  علــت 
ــرودگاه  ــیر ف ــو در مس ــد ب ــای مول ــهم واحده ــن س تعیی
ــدام  ــو اق ــنجش ب ــتگاه س ــد دس ــه خری ــبت ب ــام، نس ام

ــرد. ک

دستگاه سنجش بو توانایی سنجش بوی 
نامطبوع روز چهارشنبه را ندارد

ــل  ــه شــکل پرتاب ــه ب ــن دســتگاه ک ــه انصــاری، ای ــه گفت ب
اســت، می توانــد کمیــت بــو را در واحــد OU ) واحــد 
نمی توانــد  امــا  تعییــن کنــد  مترمکعــب(  هــر  در  بــو 

پارامترهــای تشــکیل دهنــده بــو را مشــخص کنــد.
 وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا امــکان شناســایی 
ــود دارد؟  ــود وج ــق دســتگاه ســنجش ب ــو از طری منشــا ب
ــیعی  ــطح وس ــنبه در س ــوع روز چهارش ــوی نامطب ــت: ب گف
منتشــر شــد و غیرنقطــه ای )non source( بــه نظــر 
ــه  ــن زمین ــو در ای ــن دســتگاه ســنجش ب می  رســید بنابرای
ــد در  ــده بای ــوع آالین ــایی ن ــرای شناس ــدارد و ب ــرد ن کارب
ــط  ــوای محی ــرداری از ه ــو نمونه ب ــدت ب ــا ش ــای ب مکان ه
ــوع گاز متصاعــد  ــا ن ــرد ت ــده صــورت گی ــا پمپ هــای مکن ب

شــده شناســایی شــود.
 حســین شــهبازی - مدیــر واحــد پیش بینــی شــرکت 
 13( پنجشــنبه  روز   - تهــران  هــوای  کیفیــت  کنتــرل 
ــوع  ــوی نامطب ــع ب ــوز منب ــه هن ــه اینک ــاره ب ــا اش دی(، ب
ــه  ــا توج ــه ب ــود ک ــت،گفته ب ــده اس ــایی نش ــران شناس ته
از  تهــران  مختلــف  آالینده هــای  غلظــت  افزایــش  بــا 
ــنبه )12 دی(  ــه دی اکســیدگوگرد در عصــر روز چهارش جمل
یــک منبــع  ایــن روز  نتیجــه گرفــت کــه در  می تــوان 
ــران  ــای ته ــاخص آالینده ه ــش ش ــث افزای ــرد دار باع گوگ

ــود.  ــده ب ش

پایش ویژه بو در هوای پایتخت

ــه  ــر را از جمل ــای تجدیدپذی ــرژی ه ــعه ان ــان توس ــی کارشناس برخ
راهکارهــای بســیار اساســی بــرای رفــع دو معضل اساســی کشــور یعنی 
بحــران آب و اشــتغال مــی داننــد، چراکــه تجدیدپذیرهــا نه تنهــا به آب 
نیــاز ندارنــد و مــی تواننــد منابــع آبــی را احیــا کنند بلکــه بــرای خانوارها 

درآمــد پایــدار ایجــاد مــی کننــد. 
ــر«  ــای تجدیدپذی ــرژی ه ــوع»آب و ان ــا موض ــی ب ــت تخصص نشس
ــدگان وزارت  ــالمی، نماین ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــور نماین ــا حض ب
ــازمان  ــر و س ــای تجدیدپذی ــرژی ه ــی ان ــن صنف ــاورزی و انجم کش
ــروز  ــرق )ســاتبا( ام ــرژی ب ــره وری ان ــر و به ــرژی هــای تجدیدپذی ان
ــرژی  ــره وری ان ــر و به ــای تجدیدپذی ــرژی ه -شــنبه- در ســازمان ان

ــزار شــد. ــرق برگ ب
از  انواعــی  بــه  برگشــت پذیر  انــرژی  یــا  تجدیدپذیــر  انــرژی 
انرژی هــای  برخــالف  آن،  تولیــد  منبــع  می گوینــد کــه  انــرژی 
تجدیدناپذیر)فســیلی( قابلیــت دارد کــه توســط طبیعــت در یــک بــازه 

ــود.  ــد ش ــاه تجدی ــی کوت زمان
ــروی  ــادی، نی ــرژی ب ــی، ان ــن  گرمای ــرژی زمی ــیدی، ان ــرژی خورش ان
برق آبــی، انــرژی دریایــی، انــرژی جــزر و مــدی، انــرژی مــوج، انــرژی 
جریــان اقیانوســی، سیســتم های انــرژی تجدیدپذیــر هیبریــدی، 
هــای  انــرژی  انــواع  جملــه  از  زیست ســوخت  و  زیســت توده 
تجدیدپذیــر یــا همــان انــرژی هــای نــو محســوب مــی شــوند.نماینده 
ــن  ــخنانی در ای ــالمی در س ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه م
نشســت یکــی از اولویــت هــای اصلــی خــود در مجلــس را پرداختــن 
بــه دوموضــوع آب و اشــتغال عنــوان کــرد و بــا اشــاره بــه برخــی کارهای 
ــر گفــت:  ــرژی هــای تجدیدپذی ــان در حــوزه ان انجــام شــده در اصفه
نصــب سیســتم های خورشــیدی در روســتاهای شــرق اصفهان نشــان 
داد کــه ایــن انــرژی هــا مــی توانــد هــم منابــع آبــی را احیــا کنــد و هــم 
اینکــه دراشــتغال و ایجــاد درآمــد بــرای مــردم منطقــه تاثیرگذار باشــد.
دکتــر حیدرعلــی عابــدی افــزود: گســترش تجدیدپذیرهــا بــه جهــت آن 
کــه از منابــع آبــی بــی نیــاز اســت، مــی توانــد احیاگــر منابع آبی باشــد، 
و از ســویی دیگــر مــردم منطقــه بــا تولیــد بــرق و فــروش آن بــه وزارت 

نیــرو مــی تواننــد بــرای خــود درآمــد پایــدار و مطمئــن ایجــاد کنند.

رفع بحران آب و اشتغال در 
کشور با توسعه تجدیدپذیرها

خبر دستگیری شکارچی متخلف و 
کشف تاکسیدرمی

فرمانـده یـگان حفاظت محیط زیسـت اسـتان قم گفت: 
یـک شـکارچی متخلـف کـه چهـار قطعـه فاختـه را در 

باغ هـای اطـراف قـم شـکار کـرده بـود، دسـتگیر شـد.
بـه گـزارش ایسـنا، »طیـب احمـدی« اظهـار کـرد: در عملیات گشـت و کنتـرل باغ های 
اطـراف شـهر قـم، یک شـکارچی متخلف کـه 4 قطعه پرنده فاخته را شـکار کـرده بود، 
دسـتگیر شـد. وی با بیـان این که پرونده این شـکارچی متخلف پـس از تکمیل، برای 
رسـیدگی و صـدور حکـم بـه مراجع قضایی ارسـال می شـود، خاطرنشـان کـرد: در این 
گشـت و کنتـرل یـک قبضه اسـلحه بـدون صاحب نیز در داخل یک کومه کشـف شـد. 

افزایش آالینده ازون 
به رغم اقدام محیط زیستی

 نتایـج یـک تحقیق نشـان می دهد که به رغـم اقدامات 
چیـن بـرای مقابلـه بـا معضـل آلودگـی هـوا این کشـور 
شـاهد افزایش خطرناک آالینده ازون بوده اسـت. آنطور 
کـه ایسـنا می نویسـد  موفقیت چیـن در زمینـه کاهش 
آلودگی هوا، افزایش آالینده ازون، یکی از مواد خطرناک در اتمسـفر را به دنبال داشـته  
است.کارشناسـان چینـی در مطالعـه ای نشـان دادنـد در شـرایطی که دولت این کشـور 
بـا آلودگـی هـوا مقابلـه می کند سـطح آالینـده ازون در ابرشـهرهای این کشـور افزایش 
یافتـه  اسـت. در بحبوحـه نگرانی هـا در مـورد دود و مه سـمی که بسـیاری از شـهرهای 
چیـن را دربرگرفتـه، مقامـات این کشـور در سـال 2013 میالدی علیه آلودگـی هوا اعالن 

جنـگ دادند.

اعالم آماده باش با نزدیک 
شدن طوفان به تایلند

نزدیــک شــدن یــک طوفــان قدرتمنــد گرمســیری بــه 
جنــوب تایلنــد موجــب شــده تا هــزاران نفر از ســاکنان 
ــات  ــوده، خدم ــرپناه ب ــال س ــه دنب ــق ب ــن مناط ای
کشــتی رانی متوقــف شــده و یکــی از فرودگاه هــای اصلــی ایــن کشــور نیــز بســته 
شــود.پیش بینی شــده طوفــان »پابــوک« بعدازظهــر روز )جمعــه(  موجــب رانــش 
زمیــن در اســتان »ناخــون ســی تاممــارات« و بارندگی هــای سیل آســا و بادهــای 
شــدید در بیــش از 12 اســتان دیگــر جنــوب تایلنــد شــود. فــرودگاه »ناخــون ســی 
تاممــارات« نیــز در پــی ایــن طوفــان تعطیــل شــده و مقامــات از مردم خواســته اند 
تــا پیــش از مســدود شــدن جاده هــا حرکــت کننــد. در »خلیــج تایلنــد« نیــز وزش  
بادهــای شــدید همــراه بــا طوفــان مخــرب امواجــی بلند بــه همراه داشــته اســت.

شکارچی

ازون

طوفان

شهردار منطقه 12 تهران در مورد آخرین وضعیت ساختمان پالسکو توضیحاتی ارائه کرد و همچنین گفت: بوی نامطبوع 
روز چهارشنبه تهران با انبار فاضالب ساختمان پالسکو ارتباطی ندارد.

هر
س:م

عک

مدیــرکل دفتــر کنتــرل ســیالب و آبخــوان داری ســازمان جنگل هــا با 
تاکیــد بــر اینکــه بایــد ســهم ایــران از بارش هــای مــرزی را بگیریــم، 
ــه دلیــل اینکــه در 90 درصــد حوضه هــای  گفــت: در حــال حاضــر ب
آبخیــز مــرزی فعالیت هــای آبخیــزداری و آبخــوان داری انجام نشــده 

اســت بخــش زیــادی از ســیالب ها از کشــور خــارج می شــود.
ــز مــرزی،  ــه حوضه هــای آبخی ــا اشــاره ب ابوالقاســم حســین پور ، ب
اظهــار کــرد: متاســفانه بــا وجــود مشــکالت خشکســالی در کشــور، 
بخشــی از بارش هــای نــوار مــرزی و ســایر آب هایــی کــه از 
آبخیزهــای مــرزی کشــور نشــات می گیــرد از پهنــه ســرزمینی مــا 

خــارج می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه کل حوضه هــای آبخیــز مــرزی کشــور 25 میلیون 
هکتــار اســت، تصریــح کــرد: در حــال حاضــر بــا توجــه بــه اعتباراتــی 
کــه در اختیــار ســازمان جنگل هــا قــرار گرفتــه اســت در دو میلیــون 
ــزداری و  ــای آبخی ــرزی فعالیت ه ــز م ــای آبخی ــار از حوضه ه هکت
آبخــوان داری انجــام شــده اســت و حــدود 90 درصــد ســطوح آبخیــز 
مــرزی مــا در انتظــار تامیــن منابــع مالــی بــرای اجــرای فعالیت هــا 

ست. ا
مدیــرکل دفتــر کنتــرل ســیالب و آبخــوان داری ســازمان جنگل هــا 
ــرف  ــرزی آن ط ــوژی فرام ــول هیدرول ــاس اص ــر اس ــه داد: ب ادام
مرزهــای مــا نیــز از بارش هــای مــرزی حق آبــه ای دارد. مــا بایــد بــا 
رعایــت ایــن اصــل، ســهم ایــران از بارش هــای مــرزی را بگیریــم. 
در حــال حاضــر بــه دلیــل اینکــه در 90 درصــد حوضه هــای آبخیــز 
مــرزی فعالیت هــای آبخیــزداری و آبخــوان داری انجام نشــده اســت 

ــود. ــارج می ش ــادی از ســیالب ها از کشــور خ بخــش زی
ــا در  ــی کشــور م ــع آب ــه ســهم مناب ــر اینک ــد ب ــا تاکی حســین پور ب
ــزداری  ــای آبخی ــب طرح های ه ــرزی در قال ــز م ــای آبخی حوضه ه
و آبخوانــداری بــا رعایــت اصــول هیدرولــوژی ســرزمینی بایــد 
ــور،  ــرزی کش ــق م ــیاری از مناط ــت: بس ــود، گف ــه ش ــر گرفت در نظ
مناطــق محرومــی هســتند کــه بــه توجــه ویــژه نیــاز دارنــد. دریافــت 
ــدار مــرزی  ــه اقت ــد ب ــر اینکــه می توان حق آبه هــای مــرزی عــالوه ب
کشــور و امنیــت پایــدار کمــک کنــد، ســبب دریافــت ســهم کشــور از 

بارش هــای مــرزی می شــود.

هدررفت سهم ایران از 
بارش های مرزی
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ثبت صدای جنگل ها؛ کمک به حفظ زیست بومز

ــد  ــا معتقدن ــگل ه ــان حــوزه حفاظــت از جن محقق
ــد  ــی توان ــوم م ــت ب ــن زیس ــای ای ــت صداه ثب
رازهــای زیــادی از تنــوع زیســتی را بگشــاید و بــه 
ــا در سراســر  ــه حفاظــت از آنه ــا در زمین ــالش ه ت

ــد. ــان کمــک کن جه
ــووا دانشــجوی  ــا بوریوال ــه نام هــای زوزان ایــن محققــان ب
ــه زیســت  ــکا در زمین پســادکتری در دانشــگاه پرینســتون آمری
ــه  ــق و روزنام ــری محق ــتوایی، رت باتل ــای اس ــگل ه ــوم جن ب
ــگار حــوزه محیــط زیســت و ادوارد گیــم در مرکــز حفاظــت از  ن
ــه  ــی ب ــه مفهوم ــکا ب ــد آمری ــگاه کوئینزلن ــت دانش ــط زیس محی
نــام زیســت پــژواک شناســی در ضبــط صداهــا در زیســت بــوم 
جنــگل هــا اشــاره دارنــد. آنهــا در مقالــه خــود بــه نــام صــدای 
ــح  ــاینس توضی ــی س ــریه علم ــتوایی در نش ــای اس ــگل ه جن
مــی دهنــد زیســت پــژواک شناســی یعنــی ضبــط همــه صــدای 
ــی از  ــای ناش ــامل صداه ــی ش ــدوده جغرافیای ــک مح ــای ی ه
ــا  ــات و در مقایســه ب ــا صــدای حیوان فعالیــت هــای انســانی ی
پژوهــش هــای میدانــی محققــان هــم ارزشــمندتر اســت و هــم 
ــرای حفاظــت از  بینــش عمیقــی از اقدامــات در حــال انجــام ب

ــب  ــه آن کس ــه نتیج ــد ک ــی ده ــت م ــه دس ــت ب ــط زیس محی
ــدت  ــی در م ــت محیط ــای زیس ــی داده ه ــل توجه ــر قاب مقادی
ــای  ــه ه ــظ مجموع ــرای حف ــه ب ــاه اســت.از آنجــا ک ــی کوت زمان
داده حاصــل از ضبــط صداهــا بــه قــدرت رایانــه ای قــوی نیــاز 
اســت، محققــان معتقدنــد ســازمان هــای جهانــی بایــد ســامانه 

ــا  ــژواک ه ــن پ ــظ ای ــن حف ــا ضم ــد ت ــه کنن ــی تعبی میزبان
ــد.  ــه کن ــا عرضــه و ارائ ــل هــای ســریع و مســتمر از آنه تحلی

ایــن داده هــا نــه تنهــا قابــل اســتفاده در تحقیقــات دانشــگاهی 
هســتند، بلکــه می توانــد موجــب نظــارت بهتــر بــر رونــد اجــرای 

سیاســت هــا و راهبردهــای حفاظــت از محیــط زیســت شــود.
ــورد  ــن م ــووا در ای ــد زوزان بوریوال ــا می نویس ــه ایرن ــور ک آنط
فعــاالن  جامعــه  و  نهــاد  مــردم  هــای  ســازمان  می گویــد: 
ــات  ــد اثربخشــی اقدام ــد بتوانن ــط زیســت بای حفاظــت از محی
بــرای حفاظــت از محیــط زیســت را بــه خوبــی بســنجند؛ 
ــد از  ــه بتوانن ــای راســتی آزماســت ک ــع نهاده ــه نف ــن ب همچنی
تحــوالت در حــوزه زیســت پــژواک شناســی بــرای اجــرای بهتــر 

ــد. ــتفاده کنن ــط اس ــر مرتب ــر تدابی و کارآمدت

رما
موج گرما استرالیا را فرا گرفتگ

مــوج گرمایــی کــه مناطــق پرجمعیــت جنــوب شــرقی 
اســترالیا را درنوردیــده، باعــث افزایــش دمــای هــوا، 
ــش  ــروزی و افزای ــش اف ــای آت ــاذ ممنوعیت ه اتخ
ــدگان  ــرکت کنن ــالمت ش ــه س ــبت ب ــا نس نگرانی ه
ایــن مــاِه مســابقات تنیــس آزاد اســترالیا شــده اســت.

ــن  ــه گرم تری ــس از آن ک ــه پ ــک هفت ــنا،  ی ــزارش ایس ــه گ ب
ــوج  ــانید، م ــت رس ــه ثب ــود را ب ــن روز خ ــترالیا، داغ تری ــهر اس ش
گرمــا ســمت دیگــری از ایــن کشــور را فــرا گرفتــه و باعــث شــده 
شــهر جنــوب شــرقی ملبــورن بــه دمــای 42 درجــه ســانتی گــرادی 

برســد.
ــه  ــر باشــند و ب ــر بادت ــر و پ مناطــق شــمالی انتظــار مــی رود گرم ت
ــه آتــش افــروزی در سراســر  همیــن دلیــل ممنوعیتــی نســبت ب
ایالــت ویکتوریــا، دومیــن ایالــت پرجمعیــت اســترالیا اتخــاذ شــده 

اســت.
9 ســال پیــش مرگبارتریــن آتــش ســوزی  طبیعــی اســترالیا، جــان 
ــای  ــده دم ــی ش ــه پیش بین ــهرهایی ک ــی ش ــر را در نزدیک 180 نف
ــه 46 درجــه ســانتی گــراد برســد،  ــا اواخــر روز )جمعــه( ب ــا ت آنه

گرفــت.

دفتــر پیش بینــی هــوای اســترالیا اعــالم کــرده شــرایط آب و 
ــش ســوزی  ــوع آت ــه در صــورت وق ــه ای اســت ک ــه گون ــی ب هوای

ــود. ــد ب ــوار خواه ــار آن دش مه
پیش بینی هــا حاکــی از آن اســت کــه تــا شــروع مســابقات 
تنیــس آزاد اســترالیا در 14 ژانویــه در ملبــورن درجــه حــرارت دمــا 
کاهــش یابــد و هــوا رو بــه خنکــی برود.مقامــات اســترالیا اعــالم 
کرده انــد اقداماتــی نظیــر اســتراحت های 10 دقیقــه ای میــان 
ــط داور در  ــازی توس ــه در ب ــاد وقف ــس آزاد و ایج ــابقات تنی مس
شــرایط شــدید آب وهوایــی اتخــاذ شــده تــا ســالمت ورزشــکاران 
ــن نقطــه  ــه معمــوال خنک تری ــارت« ک ــه خطــر نیفتد.شــهر »هوب ب
اســترالیا بــه شــمار مــی رود بــه دمــای چهــار درجــه ســانتی گرادی 
رســیده اســت. تصاویــر منتشــر شــده در فضــای مجــازی حاکــی 
از وقــوع آتش ســوزی های طبیعــی در مناطــق نزدیــک ایــن شــهر 
اســت. امــا تاکنــون هیــچ گزارشــی مبنــی بــر تلفــات ناشــی از ایــن 
آتش ســوزی دریافــت نشــده اســت.به گــزارش  ای بی ســی نت، 
ــرار  ــا از ق ــته ت ــردم خواس ــز از م ــپارتون« نی ــهر »ش ــورای ش ش
ــهر  ــن ش ــه ای ای ــای 45 درج ــاب در دم ــرض آفت ــن در مع گرفت

ــد. خــودداری کنن
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مدیرعامــل اداره بــرق اســتان البــرز بــا بیــان اینکــه 
بــرق  بــرای کنتــرل مصــرف  برنامه هــای مســتمری 
در ســاعات اوج ســال 98 خواهیــم داشــت، گفــت: 
مراکــز  در  جمعــه  و  پنجشــنبه  روزهــای  جابه جایــی 
ــرف  ــش مص ــه کاه ــا ب ــت ت ــتورکار اس ــی در دس صنعت

ــم. ــدا کنی ــت پی ــرق دس ب
ــا اصحــاب  ــری خــود ب ناصــر اســکندری در نشســت خب
ــای  ــدن برنامه ه ــی ش ــر اجرای ــد ب ــن تأکی ــانه ضم رس
ــا  ــار داشــت: ج ــرق، اظه ــه کاهــش مصــرف ب ــوط ب مرب
بــه جایــی ســاعت کاری ادارات را در ســال آتــی خواهیــم 
داشــت تــا در اوج مصــرف، سیســتم های مصــارف اداری 

از مصــرف بــرق ایزولــه شــوند.
بــرای  مســتمری  برنامه هــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کنتــرل مصــرف بــرق در ســاعات اوج ســال 98 خواهیــم 
ــنبه و  ــای پنجش ــی روزه ــرد: جابه جای ــان ک ــت، بی داش
ــه  ــا ب ــت ت ــتورکار اس ــی در دس ــز صنعت ــه در مراک جمع
کاهــش مصــرف بــرق دســت پیــدا کنیم.مدیرعامــل 
ــح  ــرز تصری ــتان الب ــر اس ــرق و توانی ــع ب ــرکت توزی ش
ــع  ــرق در صنای ــد ب ــرای تولی ــی ب ــای کوچک ــرد: مولده ک
اســتفاده  دارد کــه پیشــنهاد می شــود مــورد  وجــود 
قــرار گیــرد.وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه کشــاورزی 
انتظــار  داد:  ادامــه  شــده اند،  برقــی  چاه هــا  اغلــب 
ــود و اوج  ــام نش ــر انج ــاعات ظه ــاری در س ــی رود آبی م
ــه  ــیم ک ــته باش ــاورزی نداش ــرق مصــارف کش مصــرف ب
ــد  ــورت خواه ــز ص ــای الزم نی ــتا همکاری ه ــن راس در ای
گرفتــه است.اســکندری یــادآور شــد: نبایــد اجــازه دهیــم 
ــا بقیــه  ــد ت ــدگان شــرایطی را فراهــم آورن بدمصــرف کنن
مــردم در مصــرف بــرق بــا مشــکل مواجــه شــوند، بــرای 
ــتفاده  ــمند اس ــای هوش ــراد از کنتره ــن اف ــا ای ــه ب مقابل
خواهیــم کــرد تــا ضمــن شناســایی ایــن قشــر بــه 
افزایــش دریافــت هزینــه و قطــع بــرق آن هــا دسترســی 
داشــته باشــیم.مدیرعامل شــرکت بــرق و توانیــر اســتان 
ــرز بیــان کــرد: بایــد تمامــی المپ هــای اداری ال ای  الب
دی شــود و تمامــی مصــارف برقــی بهینــه باشــند تــا بــه 
درســتی بــرق مصــرف شــود کــه اداره بــرق نیــز در ایــن 
ــه  ــان اینک ــا بی ــرد. اســکندری ب ــد ک راســتا کمــک خواه
ایســتگاه های ســی ان جــی بایــد در زمــان اوج مصــرف 
همراهــی بیشــتری بــا اداره بــرق داشــته باشــند، اضافــه 
کــرد: اقداماتــی در ایــن راســتا در دســتورکار قــرار گرفتــه 

اســت.

 سازمان هایی که  تولید 
برق داشته باشند مورد 

بیســت و یکمیــن جلســه شــورای حمایت ما هستند
ــا  ــم ب ــاط کری ــهرداری رب ــن ش معاونی
حضــور دکتــر ســید محمــد میرزمانــی 
شــهردار ربــاط کریــم برگــزار شــد. 
ســید  کریــم/   لیالپایندان-ربــاط 
ــر  ــد ب ــی ضمــن  تاکی محمــد میرزمان
ــهدای  ــان ش ــای الم ــروژه ه ــام  پ اتم
گمنــام، فــاز اول میــدان ورودی شــهید 
همدانــی، بوســتانهای حافــظ، انقــالب، 
گردشــگری و غدیــر، گلخانــه ســازمان 

ــج  ــبز، پن ــای س ــر و فض ــیما، منظ س
پــروژه هــای  پــل، گلبــاغ و دیگــر 
دهــه  تــا  ربــاط کریــم  شــهرداری 
مبــارک فجــر گفــت: بــا توجــه بــه 
نزدیــک شــدن بــه ایــام چهــل ســالگی 
انقــالب شــکوهمند اســالمی همــه بایــد 
تــالش کنیــم تــا کام مــردم را شــیرین 

ــم. نمایی
وی ضمــن اشــاره بــه اینکــه هــم 
اکنــون از 25 پیمانــکار فعــال در شــهر، 

ــکار در امــور اجــرای آســفالت،  8 پیمان
جــدول گــذاری و پیــاده راهســازی در 
ســطح شــهر و نواحــی فعــال هســتند 
ابــراز امیــدواری کــرد هــر چــه ســریعتر 
نســبت بــه آســفالت و لکــه گیــری 
مابقــی نقــاط شــهر اقــدام الزم بــه 

ــد. عمــل آی
افــزود:  پایــان  در  میرزمانــی  دکتــر 
خانــواده شــهرداری ربــاط کریــم متحــد 
و یکــدل در جهــت خدمــت بــه مــردم 
ــهرداری  ــروز ش ــد و ام ــی کن ــالش م ت
ــه  ــم ب ــدی و قائ ــک بع ــم ت ــاط کری رب
ــن  ــد و انجــام ای شــخص کار نمــی کن
ــا ماحصــل  ــروژه ه ــور و پ ــم از ام حج

ــی باشــد. ــا م ــی ه ــن همدل همی

فــوالد  مدیرعامــل  عظیمیــان  حمیدرضــا 
مبارکــه اصفهــان شــیوه هــای حمایــت فــوالد 
ایــده و ســازندگان و  از صاحبــان  مبارکــه 
تامیــن کننــدگان داخلــی را توضیــح داد و 
گفت:.بیــش از ربــع قــرن از افتتــاح شــرکت 
ــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن  فــوالد مبارکــه ب
دســتاورد های صنعتــی جمهــوری اســالمی 
ایــن ســال ها  در طــول  ایــران می گــذرد. 
ــالمی  ــالب اس ــود انق ــه مول ــرکت ک ــن ش ای
خــاور  فوالدســاز  بزرگتریــن  بــه  اســت 
ــده اســت.  ــدل ش ــا ب ــمال آفریق ــه و ش میان
بــا بررســی تاریخچــه فوالدســازان موفــق 
ــن شــرکت  ــر ای ــه اکث ــم ک ــان در می یابی جه
ــس از پشــت ســر گذاشــتن دوران راه  ــا پ ه

ــه  ــتیابی ب ــال دس ــه دنب ــعه ب ــدازی و توس ان
علــم ســاخت و راه انــدازی کارخانجــات فــوالد 
رفتــه و تبدیــل بــه مرجعــی در صنعــت فــوالد 

ــد. شــده  ان
ــروزی  ــالگی پی ــل س ــتانه چه ــون در آس اکن
ایــران،  اســالمی  انقــالب  شــکوهمند 
ــود  ــوغ خ ــه بل ــاز کشــور ب ــن فوالدس بزرگتری
رســیده اســت؛ از اینــرو بایــد عــالوه بــر تولیــد 
بومی ســازی  در  نقش آفرینــی  و  فــوالد 
ــرای  ــت، ب ــن صنع ــاز ای ــورد نی ــزات م تجهی
ســاخت کارخانه هــای فوالدســازی برنامــه 

ــد. ــزی کن ری
امــروز بخش عمــده ای از قطعــات و تجهیزات 
مــورد نیــاز کارخانه هــای فــوالد در کشــور 

ــازی  ــی س ــا بوم ــد و ب ــده ان ــازی ش بومی س
ــوالد  ــت ف ــاز صنع ــات موردنی ــدۀ قطع باقیمان
شــرکتی ماننــد فــوالد مبارکــه خواهد توانســت 
ســاخت و راه  انــدازی یــک کارخانــه فــوالد را 
ــران انجــام دهــد. ایــن  در هــر نقطــه ای از ای
حرکــت بســیار بزرگــی در فــوالد مبارکــه اســت 

ــود. ــارک خواهــد ب و اتفاقــی میمــون و مب
در  گرفتــه  صــورت  تالش هــای  نمونــه  از 
ــزم  ــه ع ــوان ب ــرد می ت ــن رویک ــتای ای راس
ــدازی یــک واحــد  ــرای راه  ان ــوالد مبارکــه ب ف
هرمــزگان،  فــوالد  شــرکت  در  نــورد گــرم 
مشــابه نمونــه موجــود در فــوالد مبارکــه، 

ــرد. ــاره ک ــده اش ــال آین ــد س ــرف چن ظ
ملــی  نمایشــگاه  و  جشــنواره  همچنیــن 

فــوالد ایــران کــه بــا مشــارکت شــرکت فــوالد 
مبارکــه در دی  مــاه برگــزار می شــود از دیگــر 
نماد هــای ایــن رویکــرد فــوالد مبارکــه در 
ــتارت آپ  ــای اس ــت. در فض ــازی اس بومی س
ــم  ــده داری ــتاب  دهن ــام ش ــه ن ــی ب ــا بحث ه
بــه ایــن معنــی کــه گــروه  هــای جــوان 
ــی و  ــوان مال ــن اســت از ت ــده، ممک دارای ای
ــرای اجــرای ایــن ایده هــا  مدیریتــی کافــی ب
برخــوردار نباشــند؛ بــه همیــن جهــت شــتاب  
ــی مــی  ــراد کمــک مال ــن اف ــه ای دهنده هــا ب
کننــد و درصورتــی کــه ایــده آنهــا مــورد 
پذیــرش قــرار گیــرد، در ریســک مالــی ایجــاد 
ــه  ــوند. ب ــی ش ــریک م ــا ش ــروژه  ه ــن پ ای
همیــن منظــور در رویکــرد خریــد اقــالم مــورد 
نیــاز شــرکت فــوالد مبارکــه تغییــری صــورت 

ــه اســت. گرفت

برگزاری بیست و یکمین جلسه 
شورای معاونین شهرداری رباط کریم

پیشرفت باالی 80 
درصدی پروژه بیولوژیک 

بخش جنگل در کرمان

صنــدوق  اعتبــارات  محــل  از  جنــگل  بخــش  بیولوژیــک  پــروژه 
 توســعه ملــی بــاالی 80 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت.

ــی و  ــع طبیع ــگل کاری اداره کل مناب ــگل  و جن ــی جن ــس اداره فن ریی
آبخیــزداری اســتان کرمــان گفــت: پــروژه بیولوژیــک بخــش جنــگل از 
ــه و  ــتان ارزویی ــی در دو شهرس ــعه مل ــدوق توس ــارات صن ــل اعتب مح
 بافــت در حــال اجــرا و بــاالی 80 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته انــد.

مســعود خوارزمــی افــزود: پــروژه بیولوژیــک در منطقــه قادرآبــاد 
ــک  ــروژه بیولوژی ــار و پ ــزان 348 هکت ــه می ــاحتی ب ــه در مس ارزویی
 440 میــزان  مســاحتی   در  بافــت  فیــچ  شــصت  منطقــه  در 
 هکتــار بــا احــداث چالــه و کاشــت بــذر ،بــه اجــرا در مــی آیــد.
ــه  ــه برنام ــه ب ــا توج ــز ،  ب ــکاری نی ــروژه نهال ــت : پ ــار داش وی اظه
زمانبنــدی ، در دو منطقــه مذکــور  و در همــان ســطوح ، بــا کاشــت گونــه 
هــای مثمــر) زرشــک ، بــادام ، انجیــر ،بنــه ( کــه بــرای اهالــی جنبــه 

ــی شــود. ــد داشــت،اجرا م اقتصــادی خواه

شیوه حمایت فوالد مبارکه از صاحبان ایده

توانیـر  توزیـع  و  بـرق  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان البـرز بـا اشـاره بـه راه انـدازی صنعت 
Tou در ایـن اسـتان، خاطرنشـان کـرد: طبق 
ایـن صنعـت اقدامات ما متناسـب بـا تغییر 
مصـرف برق مصرف کننـدگان دسـتور کار قرار 
می گیرد.اسـکندری بـا اشـاره به اجـرای طرح 
فهـام توسـط کنترهـای تعاملـی، اضافـه کرد: 
طبـق ایـن طـرح امکاناتـی همچون داشـتن 
تنظیـم خـاص روی کنترها و یـا قطع و وصل 
مسـتقیم قطـع آن کنتر را داریم کـه تعامل با 

مصرف کننـده را تسـریع می کنـد.

در همین راســتا هیئــت داوری 
متشــکل از اســتادان دانشــگاه 
ــه  ــوالد مبارک و مهندســان مجــرب ف
ــات  ــن هی ــت. ای ــده اس ــکیل ش تش
وظیفــه داوری و غربالگــری ایــده 
 هــای دریافتــی را بــر عهــده خواهــد 
ــت  ــه هیئ ــی ک ــروژه  های ــت. پ داش
داوران تأییــد مــی کننــد بــه سیســتم 
قــراردارد و مالــی فــوالد مبارکــه 
معرفــی مــی شــوند تــا ســرمایه 
گــذاری الزم، بســته بــه ابعــاد پــروژه 
صــورت پذیــرد و چنانچــه پــروژه بــه 

نتیجــه برســد.

میزان جابجایی كاال 
در نه ماه سالجاری

 109 طـی  سـالجاری  ماهـه   9 در   
هزارسـرویس و بیش ازیک میلیون 
و 670 هـزار تن كاال در اسـتان جابجا 
. دلخـواه  مدیـر كل  شـده اسـت 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان ایـالم بـا بیـان ایـن 
مطلـب اظهـار داشـت : در نـه ماهه سـالجاری 109هزارسـرویس 
بیـش از یـک میلیون و670 هزار تن كاال در اسـتان جابجا شـده 
اسـت كـه نسـبت بـه مشـابه سـال گذشـته افزایـش چندانـی 
نداشـته اسـت..وی گفت:افزایـش کرایـه حمـل ،کنتـرل بارنامه 
هـای شـرکت هـا،وارد نمـودن نرخهـای کـف باعـث افزایـش 

30درصـدی درآمدهـا شـده اسـت.

ایالم

مهار حریق خودروی نیسان 
وانت در قزوین

رئیـس  منتظـری،  مجتبـی 
سـازمان آتش نشـانی و خدمات 
از  قزویـن  شـهرداری  ایمنـی 
دسـتگاه  یـک  آتش سـوزی 
خـودروی نیسـان وانـت در ابتـدای اتوبـان قزوین_رشـت 

داد. خبـر 
منتظـری افـزود: پـس از تمـاس با سـامانه 125 سـازمان 
روز  صبـح  دقیقـه  سـاعت9:12  در  قزویـن  آتش نشـانی 
گذشـته، مبنـی بـر وقـوع حریـق یـک دسـتگاه خـودروی 
سـازمان  عملیاتـی  مأمـوران  بالفاصلـه  وانـت،  نیسـان 

آتش نشـانی قزویـن بـه محـل حادثـه اعـزام شـدند.

قزوین

بازشماری اموال و اراضی 
ملی استان مرکزی 

شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
بازشـماری  از  مرکـزی   اسـتان 
امـوال و اراضـی سـازمان ملـی 
داد.  خبـر  مسـکن  و  زمیـن 
احمـد مرزبـان افـزود: جهـت کسـب اطالعـات دقیـق از 
اراضـی ملـی در اختیـار یـا اراضـی کـه تاکنـون در بانک 
اراضـی ملـی ثبـت نشـده یـا اطـالع کاملـی از آنهـا در 
دسـت نبـوده، بـرای اولیـن بار در کشـور بازشـماری این 
و  شـازند  تفـرش،  شهرسـتانهای  در  اراضـی  و  امـوال 
قسـمتی از اراک انجـام و بـه تاییـد سـازمان ملی زمین 

اسـت. رسـیده  مسـکن  و 

مرکزی

توزیع٣1٣8 حلقه الستیک 
سهمیه ای بین رانندگان

دلخـواه مدیـرکل راهـداری و حمل و 
نقـل جـاده ای اسـتان ایالم بـا بیان 
ایـن مطلب اظهـار داشـت:باتوجه به 
مطالبـات رانندگان حمل و نقل و کاال 
و پیگیـری هـای سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
کشـور تاکنون از تعداد  3418 حلقه السـتیک سهمیه ای )همه 
سـایزها( در کل اسـتان 3138 حلقه الستیک دراختیار رانندگان 
نـاوگان حمـل و نقل کاال در اسـتان ایـالم قرار گرفته اسـت. وی 
گفـت: بـا هماهنگی سـازمان صنعـت ، معدن و تجارت اسـتان 
ایالم میزان السـتیک ورودی به اسـتان از طریق نمایندگی های 
السـتیک صورت می گیرد.تیک را در اسـتان تحویل می گیرند. 

ایالم

کشاورزان نمونه قزوین 
معرفی و تجلیل شدند

بـا حضـور اسـتاندار قزویـن 47 
اسـتان قزویـن  نمونـه  کشـاورز 
بـا  مراسـمی  در  شـنبه  روز 
وزیـر  باغبانـی  معـاون  حضـور 
جهـاد کشـاورزی معرفـی و مـورد تجلیـل قـرار گرفتنـد. 
در ایـن مراسـم از کشـاورزان نمونـه اسـتان قزویـن در 
باغبانـی، دام و  بخش هـای مختلـف از جملـه زراعـت، 
تشـکل های کشـاورزی،  خـاک،  و  آب  آبزیـان،  طیـور، 
حفاظتـی،  کشـاورزی  طبیعـی،  منابـع  ترویـج، 
لـوح  اهـدای  بـا  برتـر  دهنـده  زکات  و  مکانیزاسـیون 

آمـد. عمـل  بـه  تجلیـل  سـپاس 

قزوین

رنا
 ای

س :
عک

دست و پای صادرکنندگان ایرانی به 
پاکستان در بند مشکالت حمل و نقل

یکی از مشکالت تجار ایرانی در کشور پاکستان را صدور ویزا از سوی کنسولگری پاکستان در ایران است 

ــدگان خراسان شــمالی  یکــی از صادرکنن
ــار  ــی ب ــل و جابجای ــل و نق ــت: حم گف
یکــی از مشــکالت تجــار بــه کشــور 
در  فتحــی  اســت.آزاد  پاکســتان 
ــزود:  ــنا، اف ــگار ایس ــا خبرن ــو ب گفت وگ
ــار در  در زمان هــای گذشــته زمانی کــه ب
ــه مقصــد پاکســتان  ــمالی ب خراسان ش
بارگیــری می شــد بــه صــورت مســتقیم 

ــد. ــادر می ش ــور ص ــه آن کش ب
ــالی  ــدود دو س ــا ح ــه داد: ام وی ادام
اســت صادرکنندگانــی کــه در پاکســتان 
هســتند  مجبــور  می کننــد،  فعالیــت 
ــار خــود را تــا کویتــه کــه حــدود 1000  ب
کیلومتــر از مــرز ایــران - پاکســتان تــا 

ایــن شــهر فاصلــه دارد، ارســال و دوباره 
در آنجــا تخلیــه و ســپس بارگیــری 
ــهرهای  ــه ش ــد و ب ــام دهن ــدد انج مج
مقصــد کــه الهــور، اســالم آباد، کراچــی 

ــد. و ... اســت، صــادر کنن
این کــه  بیــان  بــا  صادرکننــده  ایــن 
دولــت پاکســتان ایــن امــر را بــرای 
از سیســتم  و حمایــت  اشــتغال زایی 
حمــل و نقــل خــود انجــام داده اســت، 
خاطرنشــان کــرد: امــا ایــن امــر ضــرر و 
زیــان زیــادی بــه صادرکننــدگان ایرانــی 

می کنــد. وارد 
وی توضیــح داد: به عنــوان مثــال یکــی 
از کاالهــای اساســی کــه صادرکننــدگان 
ــتان  ــور پاکس ــه کش ــمالی ب خراسان ش
صــادر می کننــد، محصــوالت کشــاورزی 
مجــدد  بارگیری هــای  کــه  اســت 
ــادی  ــا خســارت زی موجــب می شــود ت

ــه 170  ــود، بطوری ک ــا وارد ش ــه کااله ب
تــا 180 میلیــون تومــان ضــرری اســت 
کــه در هــر تریلــی بــه یــک صادرکننــده 
محصــول کشــاورزی به علــت وجــود 

چنیــن مشــکلی وارد می شــود.
ــاورزی  ــول کش ــده محص ــن صادرکنن ای
ــار از  ــه حمــل ب ــن هزین ــت: هم چنی گف
ــتان  ــه پاکس ــا کویت ــمالی ت خراسان ش
اســت  تومــان  میلیــون   30 تــا   25
کــه یــک صادرکننــده مجبــور اســت 
ــر  ــان دیگ ــون توم ــا 50 میلی ــم 40 ت رق
ــا  ــه ت ــار از کویت ــل ب ــرای حم ــز ب را نی
پرداخــت   ... و  کراچــی  اســالم آباد، 

ــد. کن
وی یکــی دیگــر از مشــکالت تجــار 
ــدور  ــتان را ص ــور پاکس ــی در کش ایران
ــتان  ــولگری پاکس ــوی کنس ــزا از س وی
و گفــت: کشــور  دانســت  ایــران  در 

را  ایرانــی  تجــار  ویــزای  پاکســتان 
یــا  و  می کنــد  صــادر  دیــر  خیلــی 

نمی کنــد. صــادر  تجــاری  ویــزای 
دیگــر  ســوی  از  افــزود:  فتحــی 
کنســولگری پاکســتان در مشــهد بــرای 
این کــه یــک ویــزای تجــاری صــادر 
ــب  ــادی را طل ــیار زی ــدارک بس ــد م کن
برخــی  اوقــات  می کنــد کــه گاهــی 
مــدارک خواســته شــده هیــچ ارتباطــی 

ــدارد. ــزا ن ــدور وی ــرای ص ب
توســط  برنــج  ورود  بــه  وی 
صادرکننــدگان نیــز اشــاره و اظهــار کــرد: 
ــازه  ــینان اج ــه مرزنش ــه ب ــور ک همانط
ــج  ــتان برن ــه از پاکس ــود ک داده می ش
ــازه  ــز اج ــار نی ــه تج ــد ب ــد بای وارد کنن

شــود. داده 
کــرد:  تصریــح  صادرکننــده  ایــن 
این کــه  وجــود  بــا  مرزنشــینان 
فعالیــت اقتصــادی خاصــی در امــر 
آن هــا درصــد  بــه  ندارنــد  صــادرات 
تعلــق  خــاص  سوبســیت های  و 
می گیــرد تــا بــا قیمــت کمتــری برنــج 
ــی اســت کــه  ــن در حال ــد ای را وارد کنن
بــا قیمــت  را  یــک صادرکننــده، کاال 

هیــچ  امــا  می کنــد  صــادر  زیــادی 
سوبســیدی بــرای ورود برنــج بــه آن هــا 

نمی گیــرد. تعلــق 
دفتــر  رئیــس  شــنوایی«  »احمــد 
در  خارجــه  وزارت  نمایندگــی 
گفــت:  همچنیــن  خراسان شــمالی 
پیگیری هــای  گذشــته  ســال  طــی 
ــا  ــزا ب ــی در خصــوص مشــکل وی فراوان
کنســولگری پاکســتان در ایــران انجــام 

اســت. شــده 
وی افــزود: مقامــات آن کنســولگری 
ویــزای  صــدور  اعــالم کرده انــد کــه 
تجــاری از ســوی پاکســتان بــرای تجــار 
ایرانــی راحــت اســت و مشــکلی وجــود 

ــدارد. ن
کشــور  کــرد:  خاطرنشــان  شــنوایی 
ــزا را  ــکلی وی ــچ مش ــدون هی ــران ب ای
ــدگان پاکســتانی صــادر  ــرای صادرکنن ب
می کنــد بنابرایــن صادرکنندگانــی کــه 
ــکل  ــا مش ــزا ب ــذ وی ــه اخ ــه ب در رابط
دفاتــر  بــه  مراجعــه  بــا  هســتند 
ــکل  ــه مش ــای وزارت خارج نمایندگی ه
خــود را اعــالم تــا در کوتاه تریــن زمــان 

ــود. ــیدگی ش ــا رس ــکل آن ه ــه مش ب

ته
نک

ایــن صادرکننــده محصــول کشــاورزی گفــت: هم چنیــن 
هزینــه حمــل بــار از خراسان شــمالی تــا کویتــه پاکســتان ۲5 
ــا ۳0 میلیــون تومــان اســت کــه یــک صادرکننــده مجبــور  ت
ــرای  ــز ب ــر را نی ــان دیگ ــون توم ــا 50 میلی ــم 40 ت ــت رق اس
ــت  ــی و ... پرداخ ــالم آباد، کراچ ــا اس ــه ت ــار از کویت ــل ب حم

ــد. کن
وی یکــی دیگــر از مشــکالت تجــار ایرانی در کشــور پاکســتان را 
صــدور ویــزا از ســوی کنســولگری پاکســتان در ایــران دانســت 
و گفــت: کشــور پاکســتان ویــزای تجــار ایرانــی را خیلــی دیــر 

ــا ویــزای تجــاری صــادر نمی کنــد. صــادر می کنــد و ی
ــتان در  ــولگری پاکس ــر کنس ــوی دیگ ــزود: از س ــی اف فتح
مشــهد بــرای این کــه یــک ویــزای تجــاری صــادر کنــد 
ــات  ــه گاهــی اوق ــد ک ــب می کن ــادی را طل ــدارک بســیار زی م
ــرای صــدور  ــچ ارتباطــی ب ــدارک خواســته شــده هی برخــی م

ــدارد. ــزا ن وی

صدور مجوز تاسیس۶۲ واحد صنعتی جدید در شهرستان شفت
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن گفت: در حال حاضر 62 جواز تاسیس برای 
احداث واحد صنعتی جدید با سرمایه گذاری بیش از 253 میلیارد تومان در شهرستان شفت صادر 
شد.

مدیر عامل آبفای گلسـتان از سـامانه 
هـای 1522، 122 و تلـه متری آبفای 

اسـتان اصفهان بازدید کرد.
روز  کـه  بازدیـد  ایـن  جریـان  در 
چهارشـنبه 12 دیمـاه جـاری صـورت 
هـادی  محمـد  مهنـدس  گرفـت 
رحمتـی مدیـر عامـل شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان گلسـتان بـه همراه 
مهیار خسـروی معـاون بهره بـرداری 
ایـن شـرکت از سـامانه خدمات غیر 
حضوری مشترکین )1522(، سامانه 
امـداد و حـوادث )122( و مرکـز تلـه 
متری و هوشمندسـازی شـبکه های 
توزیـع آب شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان اصفهـان بازدیـد کردنـد و از 
نزدیـک بـا چگونگـی فعالیـت ایـن 
سـامانه ها و دسـتاوردهای آن آشـنا 

. شد
مدیرعامـل آبفای اسـتان اصفهان در 
ایـن بازدیـد، طراحـی نـرم افزارهـای 
مـورد نیـاز و راه انـدازی سـامانه های 
یـاد شـده را دسـتاورد بزرگـی بـرای 
صنعـت آب و فاضـالب قلمـداد کـرد 
کـه بـا تکیـه بـر تخصـص وظرفیت 
آمـده  دسـت  بـه  بومـی  نیروهـای 

است.
مهندس هاشـم امینی افزود: سامانه 
خدمـات غیـر حضـوری مشـترکین 
)1522( کـه از آبـان مـاه سـال 1395  
22 گانـه  خدمـات  ارائـه  هـدف  بـا 
فـروش و پـس از فـروش انشـعاب 
انـدازی شـد، نقـش مهمـی در  راه 
جهـت تکریـم اربـاب رجـوع، کاهش 
زمـان رسـیدگی بـه درخواسـت هـا و 
حـذف رفت و آمدهای غیـر ضرور در 
سـطح 92 شـهر تحـت پوشـش ایفا 

اسـت. کرده 
وی گفـت: از اردیبهشـت امسـال نیز 
امکان ثبت درخواسـت لـوازم کاهنده 
مصـرف آب به عنوان خدمت بیسـت 
وسـوم به قابلیت های سامانه 1522 
افـزوده شـد و شـهروندان سراسـر 
اسـتان اصفهـان می تواننـد از طریق 
و  ایـن سـامانه  بـا  تلفنـی  تمـاس 
فشـردن کلید شـماره 8 ، درخواسـت 
خـود را بـرای خریـد لـوازم کاهنـده 

مصـرف ثبـت کنند.

خبر
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اطالع رسانی

اگهی مزایده نوبت اول
بـه موجـب اجرائیـه کالسـه 970543 اجـرای احـکام 
حقوقـی دادگسـتری بـم صـادره از اجرای احکام شـعبه 
دوم حقوقـی کرمـان لـه زهـرا عـرب پـور با وکالـت ابوذر 
زینلـی بهـزادان علیـه ایمـان عظیمـی مبنـی بـر فروش 
یـک بـاب مغـازه و سـردخانه که توسـط محکـوم لها معرفی و توسـط 
کارشـناس دادگسـتری بـه شـرح ذیـل ارزیابـی وتوقیـف احتمالـی 
گردیـده اسـت. امـالک مـورد فـروش1- شـش دانـگ پـالک ثبتـی 
692 فرعـی از 430 فرعـی از 3085 اصلـی واقـع در بخـش 30 کرمان 
بـه مسـاحت 218.10 مترمربـع بـه صورت عرصـه و اعیان دارای سـند 
مالکیت با شـماره سـری 83 ب 146673 به شـماره ثبت 6608 دفتر 
شـماره 32 صفحـه 52 اداره ثبـت اسـناد و امـالک بـم بـه صـورت دو 
نبـش بـا کاربـری مغـازه در امتـداد اتوبان بـم کرمان بلـوار 35 متری 
بارفروشـی بـم) ملکـی مرحـوم امـان هللا عظیمی(که فعال بـه صورت 
رسـتوران و آشـپزخانه از ان اسـتفاده مـی شـود لـذا ارزش تقریبـی 
ایـن پـالک بـا کلیـه متعلقـات عرصـه و اعیان بـه مبلغ یـازده میلیارد 
ریـال بـرآورد مـی گردد.2-شـش دانـگ پـالک ثبتـی 693 فرعـی از 
430 فرعـی از 3085 اصلـی واقـع در بخـش 30 کرمـان بـه مسـاحت 
236.68 مترمربـع بصـورت عرصـه و اعیـان دارای سـند مالکیـت بـا 
شـماره سـری 83ب146674 به شـماره ثبت 6607 دفتر شـماره 32 
صفحـه 49 اداره ثبـت اسـناد و امالک شهرسـتان بم بـا کاربری مغازه 
درامتـداد اتوبـان بـم کرمـان ) ملکـی مرحـوم امـان هللا عظیمی(کـه 
فعـال بـه صورت رسـتوران از ان اسـتفاده می شـود لـذا ارزش تقریبی 
ایـن پـالک بـا کلیـه متعلقـات عرصـه و اعیـان مبلـغ دوازده میلیـارد 

ریـال بـرآورد مـی گـردد3- شـش دانـگ پـالک ثبتـی 694 فرعی از 
430 فرعـی از 3085 اصلـی واقـع در بخـش 30 کرمـان بـه مسـاحت 
689.72 مترمربـع بـه صـورت عرصـه و اعیـان دارای سـند مالکیت با 
شـماره سـری 83 ب 146676 به شـماره ثبت 6605 دفتر شـماره 32 
صفحـه 43 اداره ثبـت اسـناد و امـالک بم بـا کاربری سـردخانه)الزم 
بـه ذکـر اسـت که مرحـوم عظیمی درد تفرخانه اسـناد رسـمی شـماره 
9 بـم یـک دانـگ از ایـن شـش دانـگ به خانـم زهره صنعتـی فرزند 
امـان هللا انتقـال قطعـی داده اسـت و پـس از مـرگ مرحومـه زهـره 
صنعتـی دوبـاره در مزایـده دادگسـتری کرمـان برنـده شـده و ایـن 
یـک دانـگ طبـق ناممـه شـماره8900659 مـورخ 1391.12.26 شـعبه 
دادرسـی شـماره سوم دادگسـتری کرمان ودفترخانه رسـمی شماره 9 
اجـازه انتقـال قطعـی یک دانـگ بنام مرحـوم امان هللا عظیمـی داده 
شـده بنابرایـن نامبرده  مالک همه شـش دانگ پـالک 694 فرعی از 
430 فرعـی از 385 اصلـی مذکـور مـی باشـد( دردر این شـش دانگ 
سـردخانه1500 تنـی احـداث گردیـده لـذا ارزش تقریبی ایـن پالک با 
کلیـه متعلقـات عرصـه و اعیـان بـه مبلغ پانـزده میلیـارد بـرآورد می 
گردد4-شـش دانـگ پـالک ثبتی 695 فرعـی از 430 فرعی از 3085 
اصلـی واقـع در بخـش 30 کرمـان بـه مسـاحت 657.64 مترمربـع 
بصـورت عرصـه و اعیـان دارای سـند مالکیـت بـا شـماره سـری 83 
ب 146675 بـه شـماره ثبـت 6606 دفتر شـماره 32 صفحـه 46 اداره 
ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان بـم بـا کاربـری انبـار کـه در تاریـخ 
1385.08.13 پروانـه تجـاری بـه متـراژ 309 متـر مربـع بـه شـماره 
84029892 توسـط شـهرداری بـم صـادر گردیـده کـه هم اکنـون این 
بناهـا بصـورت نیمه سـاز موجـود می باشـد بطوریکه بصـورت تجاری 

مسـکونی اجـرا گردیده شـامل زیرزمیـن و همکف و طبـق اول)ملکی 
مرحـوم امـان هللا عظیمی(لـذا ارزش تقریبـی ایـن پـالک بـا کلیـه 
متعلقـات عرصـه و اعیـان بـه مبلـغ دوازده میلیـارد ریـال بـرآورد می 
گرددلـذا ارزش تقریبـی هـر چهـار پالک یاد شـده با جمیـع ملحقات 
بـه مبلـغ پنجـاه میلیـارد ریال بـرآورد مـی گردد براسـاس مـاده 681 
قانـون مدنـی ارثیـه زن پس از مرگ شـوهر دارای فرزند بنـا به قانون 
جدیـد سـه مـاالرث یـک هشـتم زن و ممابقـی بصـورت یـک سـوم 
باقـی مانـده دختـر و دو سـوم باقی مانده پسـر ارث می بـرد با توجه 
بـه ایـن مـاده قانونی سـهم االرث اقای ایمـان عظیمـی فرزند مرحوم 
امـان هللا عظیمـی از کل ایـن چهـار ملک به مبلغ بیسـت و نه میلیارد 
و یکصد و شـصت و شـش میلیون وششـصد و شـصت و شش هزار 
و ششـصد و شـصت و هفـت ریـال تعییـن مـی گـردد مقـرر گردیـد 
امـالک موصـوف در روز دوشـنبه مـورخ 1397.11.08 از سـاعت 9تـا 
11 صبـح از طریـق مزایـده در دفتـر اجـرای احـکام مدنی دادگسـتری 
بـم واقـع در بلـوار خلیج فـارس به فروش برسـد قیمت پایـه از بهای 
ارزیابـی شـدن شـروع و بـه کسـانی کـه باالتریـن قیمت را پیشـنهاد 
نمایـد فروختـه خواهد شـد 10 درصد مبلغ پیشـنهادی فـی المجلس 
از برنـده دریافـت و نامبـرده مکلـف اسـت حداکثر تا یک ماه نسـبت 
بـه پرداخـت باقیمانـده ثمـن معامله اقـدام نماید در غیـر این صورت 
10 درصـد اولیـه بنفـع صنـدوق دولـت ضبـط و مزایـده تجدید مـی گردد.
متقاضیـان در صـورت تمایـل مـی تواننـد پنج روز قبـل از موعـد مزایده 
بـه ایـن اجـرا مراجعـه تا ترتیـب بازدیـد آنان از ملـک موثر مزایـده داده 

شود.م/الف21
علیرضا شیده – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم

آگهی مناقصه آگهی مزایده

آگهی مزایده

ــورخ  ــه اســتناد مجــوزه شــماره ۶ م ــان ب شــهرداری ماه
ــای  ــل ه ــر دارد پرتاب ــهر در نظ ــالمی ش ــورای اس ۹۷/4/1۷ ش
تبلیغاتــی در ســطح شــهر ماهــان را بصــورت اجــاره ماهانــه از 
طریــق مزایــده بــه موسســات و کانــون هــای تبلیغاتــی واجــد 
الشــرایط واگــذار نمایــد. لــذا جهــت دریافــت اســناد مزایــده از 
ــه واحــد روابــط عمومــی  تاریــخ ۹۷/10/15لغایــت ۹۷/10/۲4 ب

شــهرداری مراجعــه نماینــد.

ــه اســتناد مجــوزه شــماره 5/158 مــورخ  شــهرداری ماهــان ب
۹۷/10/5 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 ۹۷/10/15لغایــت ۹۷/10/۲4 جهــت دریافــت اســناد مزایــده به 

واحــد مالــی شــهرداری مراجعــه نماینــد. 

شـهرداری ماهـان در نظـر دارد طبـق صورتجلسـه شـماره1۶ مـورخ 
۹۷/8/۲8شـورای اسـالمی شـهر امتیـاز جمـع آوری وتملك پسـماندهای 
خشـک را از کلیـه مبـادی تولیـد سـطح شـهر طبـق قانـون بـرای مـدت 
یکسـال از طریـق مزایـده عمومـی بـه شـرکت واجد شـرایط واگـذار نماید 
۹۷/10/۲4جهـت  لغایـت   ۹۷/10/15 مورخـه  از  توانـد  مـی  متقاضیـان 

دریافـت اسـناد مزایـده بـه امـور مالـی شـهرداری مراجعـه نماینـد.
پیشـنهادات بایدبـا قیـد  قبول شـرایط تا پایـان وقـت اداری ۹۷/10/۲۶و 
طـی پاکت 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 خواهــد شــد شــهرداری در 
ــده  ــه عه ــی ب ــه آگه ــوده و هزین ــار ب ــول پیشــنهادها مخت ــا قب رد ی

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.
ــوده و هزینــه آگهــی بــه   شــهرداری در رد یــا قبــول پیشــنهادها مختــار ب

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 ماهانعبدالمهدی رنجبر شهردار ماهان

عبدالمهدی رنجبر شهردار ماهان

نوبت دومنوبت دوم

نوبت دوم

مفقـودی
ــی  ــودرو مین ــه خ ــند نقلی ــبز و س ــرگ س ب
ــه  ــگ ب ــفید رن ــدای 1۳8۷ س ــوس هیون ب
شــماره پــالک ۳8ع۲55ایران 45 و شــماره 
شــماره  و   ۳۷۹1۲00۷۳45۳0۹ موتــور 
ــه  ــق ب ــی ۳۷۹01۷8۷۹08۲۳0 متعل شاس
ــار  ــه اعتب ــود و از درج ــم مفق ــهرداری ب ش

ــت. ــاقط اس س

مفقـودی

مفقـودی

بــرگ ســبز و ســند نقلیــه خــودرو مینــی 
ــگ  ــفید رن ــدای 1۳8۷ س ــوس هیون ب
ــران 45  ــالک ۳8ع۲5۶ای ــه شــماره پ ب
و شــماره موتــور ۳۷۹1۲00۷۳450۹5 
ــی ۳۷۹01۷8۷۹08۲۲0  ــماره شاس و ش
ــم مفقــود و از  ــه شــهرداری ب ــق ب متعل

ــار ســاقط اســت. درجــه اعتب

ســند نقلیــه خــودرو مینــی بــوس 
هیونــدای 1۳8۷ آبــی رنــگ به شــماره 
پــالک ۲۶ع۹۲4ایــران45 و شــماره 
موتــور ۳۷۹1۲00۷۳۳۹۳85 و شــماره 
ــق  شاســی ۳۷۹01۷8۶۹0۷۹۳8 متعل
ــه  ــود و از درج ــم مفق ــهرداری ب ــه ش ب

ــار ســاقط اســت. اعتب
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اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان كرمان

فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای 
 )همراه با ارزیابی کیفی( 

اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــات عمومــی ذیــل را از طریــق 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه 
پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت )ســتاد( بــه آدرس 
“ www.setadiran.ir “  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبت 
نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقق ســازند. تاریخ انتشــار 

مناقصــه در ســامانه تاریــخ 10/18/ 1٣97 می باشــد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 1۳ روز یک شنبه مورخ ۲۳/ 10/ 1۳۹۷
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 1۳ روز دو شنبه مورخ 11/08/ 1۳۹۷

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز سه شنبه  مورخ 11/0۹/ 1۳۹۷
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت های 
الــف : نشــانی : اداره كل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان بــه نشــاني: جيرفــت – کیلومتــر 5 جــاده 

کرمان_پایانــه بــار جیرفــت و تلفــن : 0۳44۳۳5۲1۳۹ و 0۳44۳۳5۲1۶۹
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه : مرکــز تمــاس : 0۲141۹۳4 ،  دفتــر ثبــت نــام: 

88۹۶۹۷۳۷ و 851۹۳۷۶8

مبلغ برآورد عنوان پروژهشماره مناقصه
مبلغ تضمین نوع تضمین)ریال(

فهرست بها)ریال(فهرست بها

732009702٨20000

خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری، 
پشتیبانی و نگهداری پنج سامانه ثبت تخلفات 
عبور و مرور)چهار سامانه دوبل در مقطع راه 

اصلی و یک سامانه در مقطع بزرگراهی(

1٨،000،000،000

ضمانت نامه بانکی 
)مطابق با فرمت ارایه 
شده در اسناد( _ اصل 

فیش واریز نقد

900,000,000-

آگهــی مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــمی  ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س اراض

شهرســتان ســیاهکل
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــواد 3 و 15 و 17 و 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آییــن 
ــناد  ــادی و اس ــدارک ع ــناد و م ــه اس ــا ارائ ــل ب ــی آن متقاضــی ذی ــه اجرای نام
مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــأت 
ــس شــورای اســامی مطــرح و  ــور مصــوب 90/9/20 مجل ــون مذک موضــوع قان
ــذا  ــده اســت. ل ــه صــدور رأی جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردی ــًا منجــر ب نهایت
مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت 
ــان :  ــی 31 بخــش 16 گی ــه کلســر ســنگ اصل ــردد. قری ــی مــی گ ــوم آگه عم
ــیاهکل  ــان س ــیمین هادی ــم س ــت خان ــروز از 39- در مالکی ــاک 4397 مف پ
ــی ـ  ــای احداث ــک بن ــر ی ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــه ـ شش محل
ــی ــای مرحــوم حاجــی گل کاکائ ــت آق ــع از مالکی بمســاحت 226/79 مترمرب

پــاک 4398 مفــروز از 39- در مالکیــت خانــم مهنــاز کاکائــی ـ ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنایاحداثــیـ  بمســاحت 213/93 مترمربــع از مالکیــت 
ــان  ــم از مجــاوران و صاحب ــذا هرکــس اع ــی. ل ــای مرحــوم حاجــی گل کاکائ آق
ــوق  ــاک ف ــروزی پ ــه اصــل و حــدود و مف ــن مشــاع نســبت ب ــوق و مالکی حق
واخواهــی داشــته باشــد میتوانــد از تاریــخ اولیــن انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت 
یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آنــرا بــه اداره 
متبوعــه تحویــل نمایــد . در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت قانونــی مذکور 
برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد و صدور ســند 

مالکیــت نیــز مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادخــواه نخواهــد بــود. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/16                         

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/30
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل– همایون فالحتکار             1876

آگهــی مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــمی  ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س اراض

شهرســتان ســیاهکل
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــواد 3 و 15 و 17 و 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آییــن 
ــناد  ــادی و اس ــدارک ع ــناد و م ــه اس ــا ارائ ــل ب ــی آن متقاضــی ذی ــه اجرای نام
مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــأت 
ــس شــورای اســامی مطــرح و  ــور مصــوب 90/9/20 مجل ــون مذک موضــوع قان
ــذا  ــده اســت. ل ــه صــدور رأی جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردی ــًا منجــر ب نهایت
مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت 
ــان :  ــی 31 بخــش 16 گی ــه کلســر ســنگ اصل ــردد. قری ــی مــی گ ــوم آگه عم
ــیاهکل  ــان س ــیمین هادی ــم س ــت خان ــروز از 39- در مالکی ــاک 4397 مف پ
ــی ـ  ــای احداث ــک بن ــر ی ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــه ـ شش محل
ــی ــای مرحــوم حاجــی گل کاکائ ــت آق ــع از مالکی بمســاحت 226/79 مترمرب

ــدانگ  ــی ـ شش ــاز کاکائ ــم مهن ــت خان ــروز از 39- در مالکی ــاک 4398 مف پ
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی ـ بمســاحت 213/93 مترمربــع 
از مالکیــت آقــای مرحــوم حاجــی گل کاکائــی. لــذا هرکــس اعــم از مجــاوران و 
صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک 
فــوق واخواهــی داشــته باشــد میتوانــد از تاریــخ اولیــن انتشــار آگهــی بــه مــدت 
ــل و  ــاک ســیاهکل تحوی ــت اســناد و ام ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
ظــرف مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی 
آنــرا بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد . در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت 
قانونــی مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهد شــد 
و صــدور ســند مالکیــت نیــز مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادخــواه نخواهــد بــود. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/16                        
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/30

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل– همایون فالحتکار              1877

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــی م آگه
هــای  و ســاختمان  اراضــی  وضعیــت 
فاقــد ســند رســمی شهرســتان ســیاهکل

نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 و 15 و 17 و 18 قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده 
13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و مــدارک 
ــوده و  ــت نم ــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکی ع
پرونــده مــورد نظــر در هیــأت موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 90/9/20 
مجلــس شــورای اســامی مطــرح و نهایتــًا منجــر بــه صــدور رأی جهــت 
اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت. لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 
قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمــوم آگهــی مــی 
گــردد. قریــه کاجــان ســنگ اصلــی 34 بخــش 16 گیــان : پــاک 281 
ــم رقیــه امیــدوار اســپلی ـ ششــدانگ  مفــروز از 37- در مالکیــت خان
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بنــای تبــاری ـ بمســاحت 315/10 
مترمربــع از مالکیــت آقــای محمــد حســین رجــب خــواه کاجانــی. لــذا 
هرکــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت 
ــوق واخواهــی داشــته باشــد  ــاک ف ــروزی پ ــه اصــل و حــدود و مف ب
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن انتشــار آگه ــخ اولی ــد از تاری میتوان
ــرف  ــل و ظ ــیاهکل تحوی ــاک س ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب خ
ــی صالحــه دادخواســت تســلیم و  ــه مراجــع قضای ــاه ب مــدت یــک م
گواهــی آنــرا بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد . در غیــر اینصــورت پــس 
از انقضــای مــدت قانونــی مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت اقــدام خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت نیــز مانــع مراجعه 

متضــرر بــه دادخــواه نخواهــد بــود. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/16                         

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/30
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل– همایون فالحتکار1885

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 139760318022004348 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 
ــر  ــزدان روان ف ــم فاطمــه ی ــه بامعــارض متقاضــی خان تصرفــات مالکان
فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 1 صــادره از ســاوجباغ در ششــدانگ 
ــک  ــر ی ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 580/06 مترمرب ــن ب ــه زمی ــک قطع ی
ــی  ــی از 1 اصل ــاک 1071 فرع ــع پ ــه مســاحت 77 مترمرب ــه ب ــاب خان ب
ــه  ــع در قری ــی واق ــی از 1 اصل ــاک 21 فرع ــروز و مجــزی شــده از پ مف
دولــه مــال بخــش 26 گیــان خریــداری از نســق علــی انجمنــی محــرز 
ــه  ــت ب ــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب گردیــده اســت . ل
ــه  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
ــد  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/16                   

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/1
1878 رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     

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 139760318022004622 مــورخ 1397/9/26 هیات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای ناصــر قدرتــی شــال فرزنــد 
ابــوذر بشــماره شناســنامه 556 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعه 
ــه  ــاب خان ــر یــک ب ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 1503/05 مترمرب زمیــن ب
ــع پــاک 2508 فرعــی از 2 اصلــی مفــروز  ــه مســاحت 35/92 مترمرب ب
ــه  ــه لوح ــع در قری ــی واق ــی از 2 اصل ــاک 54 فرع و مجــزی شــده از پ
ســرا بخــش 26 گیــان خریــداری از مالــک رســمی عباســقلی رســتگار 
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
ــد  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/16                    

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/1
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     1879

آگهی تحدید حدود اختصاصی
در اجــرای مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی ششــدانگ یــک قطعــه مفــروز از پــاک 
ــش 26  ــاش بخ ــه نی ــع در قری ــی50 واق ــنگ اصل ــی 31 س فرع
گیــان بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر دوبــاب 
خانــه طی رأی شــماره 139760318022002814 مــورخ 1397/5/30 
بنــام مریــم صمــدی فرزنــد هدایــت بــه مســاحت 1026 مترمربــع 
از کمیســیون مــاده مذکــور رأی صــادر و پــاک فرعــی 50 مجــزی 
شــده بــرای آن تعییــن شــده چــون اصــل ملــک تحدیــد حــدود 
ــاک  ــن حــدود پ ــور تعیی ــت مذک ــم هیئ نشــده در اجــرای تصمی
اخیرالذکــر ســاعت 12 ظهــر مــورخ 1397/11/7 در محــل شــروع و 
بــه عمــل خواهــد آمــد و مراتــب جهــت اطــاع مالکیــن مشــاع و 
مجاوریــن آگهــی مــی شــود چنانچــه اعتراضــی بــه حــدود و حقــوق 
ارتفاقــی ملــک داشــته باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 30 
ــت  ــه اداره ثب ــل ب ــد نشــانی کام ــا قی ــًا ب ــراض خــود راکتب روز اعت
اســناد و امــاک ماســال تســلیم و رســید اخــذ نماینــد ضمنــًا طبــق 
مــاده 86 اصاحــی قانــون ثبــت اعتــراض بایــد کتبــی و مســتقیمًا 
بــه اداره ثبــت محــل تســلیم و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه 
مرجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی طــرح دعــوا را به 
ایــن اداره اعــام نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت مــی تواند 
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 عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد . 
تاریخ انتشار: 97/10/16
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
در اجــرای مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
رســمی ششــدانگ یــک قطعــه مفــروز از پــاک فرعــی 
8 ســنگ اصلــی 6 واقــع در قریــه گامیــش بــان بخــش 26 گیــان 
بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی 
طــی رأی شــماره 139760318022003038 مــورخ 1397/6/18 بنــام 
ــع  ــه مســاحت 502/22 مترمرب ــد نصــرت ب ــر فرزن ــی رضــا برزگ عل
از کمیســیون مــاده مذکــور رأی صــادر و پــاک فرعــی 57 مجــزی 
ــد حــدود  ــک تحدی ــن شــده چــون اصــل مل ــرای آن تعیی شــده ب
ــاک  ــدود پ ــن ح ــور تعیی ــت مذک ــم هیئ ــرای تصمی ــده در اج نش
ــورخ 1397/11/18 در محــل شــروع  ــح م ــر ســاعت 10 صب اخیرالذک
و بــه عمــل خواهــد آمــد و مراتــب جهــت اطــاع مالکیــن مشــاع و 
مجاوریــن آگهــی مــی شــود چنانچــه اعتراضــی بــه حــدود و حقــوق 
ارتفاقــی ملــک داشــته باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 30 
ــت  ــه اداره ثب ــل ب ــانی کام ــد نش ــا قی ــًا ب ــود راکتب ــراض خ روز اعت
اســناد و امــاک ماســال تســلیم و رســید اخــذ نماینــد ضمنــًا طبــق 
مــاده 86 اصاحــی قانــون ثبــت اعتــراض بایــد کتبــی و مســتقیمًا 
ــد ظــرف مــدت یــک  ــه اداره ثبــت محــل تســلیم و معتــرض بای ب
ــه  ــه مرجــع ثبتــی دادخواســت ب مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ب
مرجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی طــرح دعــوا را بــه 
ایــن اداره اعــام نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت مــی توانــد 
ــه دادگاه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و  ب
بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض 

و برابــر مقــررات عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد . 
تاریخ انتشار: 97/10/16
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آگهی فقدان سند مالکیت
ــاب  ــدانگ یکب ــت شش ــند مالکی س
مســاحت  بــه  محوطــه  و  خانــه 
ــی  ــه شــماره فرع ــع ب 3593 مترمرب
ــه مــال  526 مفــروز از پــاک 67 واقــع در قریــه دول
ســنگ اصلــی 1 بخــش 26 گیــان بــا حــدود منــدرج 
در ســند مالکیــت ذیــل ثبــت 12409 صفحــه 109 دفتــر 
ــه ســید  ــی 062953 ب 26/104 بشــماره مسلســل چاپ
رضــا رضــوی دولــه مــال صــادر و تســلیم شــده اســت 
پــاک موصــوف حقــوق ارتفاقــی نــدارد . ســپس 
ــورخ 93/9/15  ــماره 17883 م ــی ش ــند قطع ــر س براب
دفتــر 136 ماســال 430 ســهم مشــاع از 3593 ســهم 
ــوی  ــیده آرزو رض ــه س ــور ب ــاک مذک ــدانگ پ از شش
ــت آن  ــند مالکی ــت س ــده اس ــل ش ــال منتق ــه م دول
ــه  ــر 26/140 ب ــه 367 دفت ــت 17848 صفح ــل ثب ذی
ــت  ــده اس ــلیم ش ــادر و تس ــور ص ــدار مذک ــام خری ن
ــورخ 96/12/2  ــماره 23204 م ــی ش ــند قطع ــر س براب
ــر 136 ماســال ســیده آرزو رضــوی 430 ســهم از  دفت
3593 ســهم از ششــدانگ پــاک مذکــور را بــه مهــرداد 
جوهــری انتقــال داده اســت ســند مالکیــت آن ذیــل 
ــت و صفحــه صــادر و تســلیم شــده اســت  ــان ثب هم
برابــر ســند شــماره 23399 مــورخ 97/1/8 دفتــر 136 
ماســال 250 ســهم از 3593 ســهم از ششــدانگ پاک 
مذکــور را بــه قســمت جوهــری انتقال داده اســت ســند 
مالکیــت آن بــه نــام خریــدار مذکــور صــادر و تســلیم 
ــهم  ــدی 2913 س ــت تجدی ــند مالکی ــت س ــده اس ش
ــور  ــاک مذک ــدانگ پ ــهم از شش ــاع از 3593 س مش

بــه شــماره دفتــر الکترونیــک 139720318022000068 
بــه شــماره ســریال 066232 ب 96 بــه نــام ســیدرضا 
ــت  ــده اس ــلیم ش ــادر و تس ــال ص ــه م ــوی دول رض
ــده  ــده نش ــده دی ــت در پرون ــن و بازداش ــاری از ره آث
ــر  ــال براب ــه م ــوی دول ــیدرضا رض ــپس س ــت س اس
مــورخ   1397/8607/020199916 شــماره  گــزارش 
97/4/25 ضمــن ارائــه استشــهادیه شــهود بــه شــماره 
113/97/8837 مــورخ 97/7/18 کــه بــه تاییــد دفتــر 
ــر درخواســت شــماره  136 ماســال رســیده اســت براب
113/97/8783 مــورخ 93/7/17 اعــام نمــوده اســت 
کــه ســند مالکیــت خــود را بــه جهــت ســرقت مفقــود 
نمــوده اســت و درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
المثنــی نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره 
1 مــاده 120 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت آگهــی 
و اعــام مــی گــردد هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه 
ــوق نزدخــود مــی  ــاک ف ــت پ ــا وجــود ســند مالکی ی
ــی  ــار آگه ــدت ده روز از انتش ــرف م ــد بایســت ظ باش
ــن  ــود را ضم ــراض خ ــه و اعت ــت محــل مراجع ــه ثب ب
ــه تســلیم  ــا ســند معامل ــه اصــل ســند مالکیــت ی ارائ
نمایــد و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتــراض نرســد و یــا 
در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود 
ــی  ــه متقاض ــادر و ب ــی ص ــند المثن ــررات س ــر مق براب

تســلیم خواهــد شــد.
تاریخ انتشار: 97/10/16

رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( گیالن
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال

 آرمان کاظمی        1883

 مفقودی
 ADW بــرگ ســبز خــودروی كامیــون بادســان مــدل 1383بــه شــماره موتــور
0783N و شــماره شاســی NAD082A386B103759  وشــماره پــاك 22 
ــده و از درجــه  ــود گردی ــو مفق ــای غامرضــا رضال ــام آق ــه ن ــران 151 ع 12 ب ای

اعتبــار ســاقط مــی باشــد
1923 قزوین  

            آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان 
مســکونی و محوطــه بــه مســاحت 503/05 مترمربــع بــه شــماره فرعــی 940 مجــزی 
شــده از 793 از ســنگ اصلــی 15 واقــع در قریــه هــره دشــت بخــش 28 گیــان 
ــی ملــک از مالــک رســمی  ــد ســعداله انتقال ــه آقــای پیمــان ایمــان زاده فرزن تصرفــات مالکان
حســین صیــاد تختــه کار محــرز گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود 
ــه  ــه اطــاع کلی ــا معــاذی کجــل منتشــر و ب ــی کجــل و زیب ــام فرامــرز یعقوب ــه ن اختصاصــی ب
مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 
97/11/23 راس ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از 
مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهی داشــته باشــند می 
تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه 
اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه 
اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره 
دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور ارائه 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون 

توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار:97/10/16

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش- فردین نورزاده            1880
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سودوکو شماره 1۳54

پاسخ سودوکو شماره 1۳5۳

افقی
1 - اين کشور رتبه 170 را در جهان به لحاظ 

فرهنگ و طبيعت دارا است - مکان هندسي 
ترکيبات مختلفي از دو کاال که مصرف کننده با 

 صرف درآمد معين مي تواند خريداري کند.
2 - عالمت مفعولي - ناپدري - جوان - 

 اقيانوس کبير
3 - عفيف و پاکدامن - عضو پرواز - الفباي 

 تلگراف
4 - وي - اشاره به دور - نوبت بازي - 

 حرف فاصله

 5 - حنا - پول نقره - خود مداري در جمع
6 - سومين توليد کننده  گاز در جهان با 

سهم 8 تا 10 درصد از تجارت جهاني گاز و 
فرآورده هاي گازي - شخصيت شاهنامه اي - 

 صوت شگفتي
7 - پيوند سال و روز - مادر وطن - همراه 

 کباب - خزنده گزنده
8 - برابر - دارايي - اولين توليدکننده گاز 

 در جهان
9 - »کجا« در لفظ عرب - اصرار کننده - 

 شايسته - دوش

10 - مقابل حاشيه - روشنايي - مساله ساز 
ترين متغير اقتصادي ايران طي سال هاي 

 1384 به بعد
 11 - گاوبندي - رستگار - انديشه و فکر

12 - کلمه تحسين - تيم فوتبال يونان - 
 دعاي شب جمعه - کاسه آب خوري

13 - يارگان ورزشي - کلبه ترکمني - بردش 
 مشهور است

14 - براي اين که - مرواريدها - منزلت 
 - کله

15 - مذکور - قانوني در رابطه با امور 
اقتصادي و دارايي

عمودی 
1 - اصطالحي در علم اقتصاد که به کاالهايي 
که مستقيما مصرف نمي شود اطالق مي گردد 

- از انواع رشد اقتصادي که در بخش هاي 
اقتصادي به نحوي انجام شود که همگي 

بخش ها متناسب با يکديگر از رشد بااليي 
 برخوردار باشند.

2 - زخم آب کشيده - نامه نگاري - تصديق 
 آلماني

3 - ناز و کرشمه - صحراي آفريقا - دوره 
 درسي

 4 - نوعي يقه - عقيده دروني - نادر
5 - دريده شده - بخشي از پا - غالف 

 شمشير
6 - کاغذ نامرغوب - هميشه - زينت رو - 

 حيوان وحشي
7 - لقب اروپايي - هدف نهايي فعاليت هاي 

 اقتصادي - ابزار دست نجار

8 - وسيله آرايشگري - پرنده آش سرد 
 کن - بزرگ تر

9 - نقطه سياه روي پوست - محل گذر 
سيل - قراردادي که شخص در قبال وجهي 

که مي گيرد جبران خسارت احتمالي معيني را 

 بر عهده مي گيرد.
10 - علم االبدان - حرف درد - رزق - 

 نمايش تلويزيوني
 11 - عزا - نهر - شب هاي تازي

12 - زگيل - حقوق هاي ماهانه يا ساالنه - 

 شخصيت
13 - آموختني مدرسه - کله پز - فرياد 

 شادي
 14 - مکان - جمع »تاريخ« - تصادفي

15 - هم جوار - خودکشي ژاپني

جدول شماره 1۳54

تأمیــن  مشــترک  جلســه  برگــزاری 
اجتماعــی اســتان خوزســتان بــا اعضــای 
کانــون هــای انجمــن هــای صنفــی 

کارگران و استادکاران ساختمانی
تحــت  ســاختمانی  کارگــر  هــزار   50
اســتان  اجتماعــی  تأمیــن  پوشــش 

خوزستان هستند.
ســید محمــد مرعشــی مدیــر کل تأمیــن 
ــد  ــا تاکی اجتماعــی اســتان خوزســتان ب
اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  براینکــه 
همــواره در صــدد اســت تــا شــرایط 
انســانی  منابــع  فعالیــت و معیشــت 
ــانی  ــروی انس ــا نی ــت ت ــور را حمای کش
بتوانــد در پنــاه تأمیــن اجتماعــی بــه 
صورتــی فعــال و پویــا در توســعه پایــدار 

ــرو  ــزود از این ــد اف کشــور مشــارکت نمای
ــتای  ــی در راس ــن اجتماع ــازمان تأمی س
ــه ای  ــم پوشــش بیم گشــترس و تعمی
آحــاد جامعــه و بویــژه اقشــار کــم درآمــد 
کارگــران ســاختمانی را بــا حداقــل نــرخ 
خدمــات،  پوشــش  تحــت  ای  بیمــه 
تعهــدات و حمایــت هــای خود قــرار داده 
اســت. مرعشــی بــا اعــالم اینکــه در حــال 
حاضــر ٥0 هــزار کارگــر ســاختمانی در 
اســتان خوزســتان تحــت پوشــش ایــن 
ســازمان قــرار دارنــد اظهــار داشــت : 
براســاس قانــون، کارگــران ســاختمانی بــا 
ــازمان  ــی از س ــارت فن ــت کارت مه دریاف
ــی از  ــه ای در یک ــی و حرف ــوزش فن آم
شــاخه هــای مشــاغل ســاختمانی و ارائه 

آن بــه شــعب تأمیــن اجتماعــی اســتان 
مــی تواننــد از بیمــه کارگــران ســاختمانی 
ــن  ــی همچنی ــد. مرعش ــد گردن ــره من به
ــد  ــت 27 درص ــوع پرداخ ــزود از مجم اف
دســتمزد مشــمول حــق بیمــه، 20 درصــد 
ــر  ــهم کارگ ــد س ــت و 7 درص ــهم دول س
ســاختمانی اســت کــه بــا پرداخــت 
ماهیانــه آن مــی تواننــد در ردیــف بیمــه 

شدگان کارگر ساختمانی قرار گیرند.
ــس  ــمی رئی ــا هاش ــید رض ــه س در ادام
کانــون انجمــن هــای صنفــی کارگــران و 
خوزســتان  ســاختمانی  اســتادکاران 
ســهمیه  کمبــود  بــه  انتقــاد  ضمــن 
ــاختمانی  ــران س ــه کارگ ــی بیم اختصاص
گفــت: در اواخــر ســال 139٤ تعــداد 

چهــار شهرســتان از چهــار اســتان در 
اجرایــی نمــودن ســامانه رفــاه بــه صــورت 
ــد  ــاز نمودن ــود را آغ ــت خ ــوت فعالی پایل
اســتان  از  خرمشــهر   : عبارتنــداز  کــه 
خوزســتان ، ازنــا از اســتان لرســتان ، نــکا 
ــتان  ــاوه از اس ــدران و س ــتان مازن از اس

مرکــزی کــه خوشــبختانه خرمشــهر از 
اســتان خوزســتان توانســت در طــرح 
رفــع  را  نواقــص  از  پایلــوت بســیاری 
ــت  ــر توانســت فعالی ــن ام ــه ای ــد ک نمای
ــتان  ــرای اس ــاال را ب ــه ای ب ــوب و رتب خ

بدست آورد.

علــی الریجانــی بــا اهــدای لــوح تقدیــر از 
بــرای  قــدس  شــهردار  مختــاری  مســعود 
انجــام اقدامــات مؤثــر در زمینــه توســعه و 

عمران شــهری قدس تقدیر به عمل آورد.
امــور  و  ارتباطــات  مدیریــت  گــزارش  بــه 

شــهرداری  و  اســالمی  شــورای  بین الملــل 
اســتان  غــرب  اقــوام  گردهمایــی  قــدس، 
ــورای  ــس ش ــس مجل ــور ریی ــا حض ــران ب ته
نماینــدگان مجلــس،  از  تــن   15 اســالمی و 
ــدس،  ــهر ق ــه ش ــام جمع ــران، ام ــتاندار ته اس

نماینــده مــردم شهرســتانهای قــدس، مــالرد و 
اســالمی،  شــورای  مجلــس  در  شــهریار 
و  شــهردار  قــدس،  شهرســتان  فرمانــدار 
و  قــدس  شــهر  اســالمی  شــورای  اعضــای 
غــرب  ســاکن  نماینــدگان  و  صاحبنظــران 
ــه  ــران و ســایر مســئولین شــهری ب اســتان ته
ــدف  ــا ه ــاد و ب ــی و اتح ــاد همدل ــور ایج منظ
فرصتهــای  و  معرفــی چالشــها  و  شناســایی 
ــاه در  ــم دی م ــر در روز ده ــق مهاجرپذی مناط
ــی  ــاغ مل ــگ و هنرب ــر فرهن ــی تئات ــالن آمف س

شــهرداری قدس برگزار شد.
ــس  ــده مجل ــزارش، 15 نماین ــن گ ــر ای ــا ب بن
شــورای اســالمی حاضــر در گردهمایــی، ضمــن 

گرفتــه  صــورت  هــای  تــالش  از  قدردانــی 
ــده  ــدس، نماین ــهر ق ــه ش ــام جمع ــط ام توس
مــردم شهرســتانهای قــدس، مــالرد و شــهریار 
فرمانــدار  اســالمی،  شــورای  مجلــس  در 
شهرســتان قــدس و اعضــای شــورای اســالمی 
شــهر از مســعود مختــاری شــهردار قــدس نیــز 

تقدیــر به عمل آوردند.
شــورای  مجلــس  رییــس  الریجانــی  علــی 
اســالمی نیــز در ایــن همایــش از تــالش هــای 
ــوالت  ــاد تح ــتای ایج ــدس در راس ــهردار ق ش
ــدای  ــا اه ــن شــهر ب ــی در ای ــی و فرهنگ عمران

لــوح تقدیر تجلیل کرد.

آبیــک  مرکــزی شهرســتان  بخــش  بخشــدار 
ــدار را از معضــالت  ــکاری و فقــدان درآمــد پای بی

اساســی روستاهای این شهرستان بیان کرد.
غالمرضــا اخالقــی در قزویــن اظهــار کــرد: بخــش 
مرکــزی شهرســتان آبیــک دارای 38 روســتا 
بــوده کــه شــامل زیــاران، کوهپایــه شــرقی و 

غربی می شود.
وی افــزود: از 38 روســتای بخــش مرکــزی 
شهرســتان آبیــک، 29 روســتا دارای شــورا و 27 
ــم  ــتا ه ــوده و 9 روس ــاری ب ــتا دارای دهی روس

فاقد شورا است.
ــت  اخالقــی اضافــه کــرد: از عمــده خدمــات دول
تدبیــر و امیــد در بخــش مرکــزی شهرســتان 
ــتاهای  ــه روس ــانی ب ــه گازرس ــوان ب ــک می ت آبی
قریــب مزرعــه،  و  و کیــاده  نــوده  صمغ آبــاد، 

اجــرای  آبرســانی روســتای جزمــه،  مجتمــع 
ــایر  ــی و س ــروژه عمران ــارد پ ــش از 240 میلی بی

پروژه ها اشاره کرد.
از  بخشــی  آســفالت  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــتان  ــزی شهرس ــش مرک ــتایی بخ ــای روس راه ه
آبیــک 20 ســال عمــر دارد و مســتهلک شــده 

است.
ــا  ــک ب ــتان آبی ــزی شهرس بخشــدار بخــش مرک
ــی  ــا و نارضایت ــی مرغداری ه ــه آالیندگ ــاره ب اش
مــردم بــه ویــژه مــردم روســتای ناصرآبــاد 
ــالق  ــاد، انجی ــردم روســتاهای بهجت آب ــزود: م اف
ــن  ــیر ای ــاده از مس ــوده و کی ــکرناب و ن ــه ش ب
ــد هســتند  ــوده، گله من ــه نامناســب ب روســتاها ک
و مســیر روســتاهای کهوانــک و کزلــک هــم 

خاکی اســت و نیاز به آسفالت دارد.

50 هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش 
تأمین اجتماعی استان خوزستان هستند

تقدیر رییس مجلس شورای اسالمی 
از شهردار قدس

فقدان درآمد پایدار از معضالت 
اساسی روستاها است

البرزیزد

پشت شهرداری برای تکمیل 
بزرگراه شمالی خالی است

رییـس کمیسـیون عمـران شـورای شـهر کـرج گفـت: وجود 
معارضـان و کمبـود منابع مالی مهمتریـن موانع تکمیل پروژه 
بزرگـراه شـمالی اسـت .  مهـدی حاجی قاسـمی اظهـار کرد: 
اجـرای پـروژه بزرگـراه شـمالی از وظایـف دولـت بـوده و قرار 
بـود دولـت هـم در بحث تملـکات و هم در بحث لکـه گذاری 
و جـذب اعتبارات همکاری الزم را با مدیریت شـهری داشـته 
باشـد ولـی متاسـفانه تـا ایـن لحظـه هیـچ اقدامـی صـورت 
نـداده اسـت.وی توضیـح داد: بدیهـی اسـت صـرف قـول 
همـکاری و مسـاعدت، ایـن پـروژه راه بـه جایـی نمی بـرد و 
مشـکالتش مرتفع نمی شـود.وی افزود: تا کنون نماینده های 
دولـت بارهـا و بارهـا از ایـن پـروژه بازدیـد کرده انـد و قـول 
مسـاعدت هایی بـرای تکمیل آن را داده انـد ولی تا این لحظه 
حتـی یک ریـال بودجه دولتـی برای این پروژه جذب نشـده 
اسـت. وی توضیح داد:کل بار هزینه ای پروژه بزرگراه شـمالی 
بـه دوش شـهرداری اسـت و بـا توجـه بـه محدودیـت منابع 
اعتبـاری، تامیـن هزار میلیارد تومان برای تکمیـل آن از عهده 
شـهرداری برنمی آیـد. حاجـی قاسـمی خاطـر نشـان کـرد: 
بـدون شـک افتتـاح این پـروژه نقش بـه سـزایی در کاهش 
ترافیک کرج و تسـهیل در تردد خودروهای مسـافران خواهد 
داشـت.وی اظهـار کرد: با ایـن اوصاف توقع مـی رود دولت به 
نوبه خود برای تکمیل این پروژه وارد عمل شـود و شـهرداری 
را در ایـن مسـیر یـاری کند.عضو شـورای شـهر کـرج تصریح 
کـرد: طـی دو سـال گذشـته بزرگـراه شـمالی کرج حـدود 40 
درصـد پیشـرفت داشـته و امیـد اسـت بـا رفع موانـع موجود 
شـاهد تسـریع در روند تکمیل آن باشـیم.وی گفت: پیمانکار 
ایـن پـروژه بیـش از 100 میلیـارد تومـان مطالبه عقـب مانده 
دارد و اگـر قـرار باشـد تاخیـر در پرداخـت ایـن مطالبـه ادامه 
داشـته باشـد، ممکن اسـت پیمانکار از ادامه همکاری صرف 
نظر کند.وی خاطر نشـان کرد: بدون شـک خسـارت ناشـی از 
توقـف ایـن پـروژه بـه دود شـهر و شـهروندان مـی رود و از 
اعتماد آنها نسـبت به   مسـووالن می کاهد.رییس کمیسـیون 
عمـران شـورای شـهر کـرج بـا اشـاره بـه موانع جـدی پیش 
روی تکمیـل ایـن پـروژه گفـت: وجـود معارضـان یکـی از 
مهمتریـن مشـکالت این پروژه اسـت که کنـدی روند تکمیل 

آن را در پی داشته است.

یزد نیازمند تدوین 
و بازنگری برای 

توسعه است
ــزوم  ــه ل ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتاندار ی اس
یــزد  اســتان  در  متــوازن  توســعه 
و  تدویــن  نیازمنــد  یــزد  گفــت: 

بازنگری برای توســعه است.
 محمــد علــی طالبــی در نشســت 
ریــزی  برنامــه  و  توســعه  شــورای 
ــار داشــت: شــورای  ــزد اظه اســتان ی
برنامــه ریــزی و توســعه اســتان بایــد 

تجســم عینی عنوان خود باشد.
ــتان  ــه در اس ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
بازنگــری  نیازمنــد تدویــن و  یــزد 
ــه داد:  ــتیم ادام ــعه هس ــرای توس ب
امیدواریــم بــا فعــال شــدن کارگــروه 
ــعه  ــته ای در توس ــش برجس ــا نق ه
اســتان داشــته باشیم.اســتاندار یــزد 
بــا اشــاره بــه اینکــه نیازمنــد بــه 
مطالعــه در حــوزه هــای مختلــف 
هســتیم خاطرنشــان کــرد: مبنــای 
اســتان  در  مــا  حرکــت  اصلــی 
هــای  حــوزه  زمینــه  در  مطالعــه 
سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی و 
ــز  ــتا نی ــن راس ــت و در ای اداری اس
ــی و ...  ــارکت مردم ــدی، مش قانونمن
مــی توانــد بســیار اثرگــذار باشــد.
شــرایط  اینکــه  بیــان  بــا  طالبــی 
ســمت  بــه  تــا  می طلبــد  اســتان 
اطالعــات  و  ارتباطــات  و  فنــاوری 
پیــش برویــم عنــوان کــرد: در جهــت 
توســعه و ایجــاد اشــتغال در اســتان 
ــه  ــژه ای ب ــه وی ــا توج ــت ت الزم اس
ــاوری و اطالعــات و  بخــش هــای فن
حرکــت  الکترونیــک  و  ارتباطــات 

کنیم.
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باید موانع سـرمایه گزاری را رفع 
و فساد را علنی کنیم

سـیدمناف هاشـمی طی نشسـت خبـری با خبرنـگاران ضمن 
بیان اینکه تحقق 50 درصدی بودجه شـهرداری های اسـتان در 
پایـان 9 مـاه سـال 1397 آمار مطلوبی نیسـت، اظهـار کرد: جز 
شـهرهای گنبـدکاووس و گـرگان در شـهرهای دیگـر اسـتان در 
حـوزه صنعت، گردشـگری و کارهای خدماتی کـه منبع درآمدی 

برای شهرداری ها ایجاد کرده باشد خوب عمل نشده است.
اسـتاندار گلسـتان با اشـاره به اینکه کسـانی که با طرح طبیعت 
گردی آشـوراده مخالف هسـتند ناشـی از رانت، فسـاد و یا کوته 
بینـی و کوچـک دیـدن مسـائل اسـت, افـزود: بـرای رسـاندن 
پـروژه هـای اسـتان گلسـتان ماننـد پتروشـیمی، تلـه کابین و 
آشـوراده بـه نقطه مطلـوب که سـال ها تعطیل بودنـد پیگیری 

خواهیم کرد..
هاشـمی تاکید کرد: آشـوراده آرزوی دیرینه مردم گلسـتان بوده 
واجـازه نمـی دهیـم چیزی مانـع ادامه این طرح شـود مگر آن 
کـه بگوینـد گلسـتان بـه تفریـح، گردشـگری و درآمـد از محل 

گردشگری نیاز ندارد.
وی ادامـه داد: یکـی از دالیلـی کـه اجـازه نمـی دهد اسـتان ها 
توسـعه یافتـه و قوی شـوند موضوع رانت اسـت امـا باید موانع 
سـرمایه گذاری را رفع و فسـاد را علنی کنیم تا جامعه روشـنگر 

شود و به سمت توسعه حرکت کنیم
اسـتاندار گلسـتان بـا تأکید بر اینکـه موضوع مالیات بـر ارزش 
افـزوده بایـد بـه شـکل کالن مطرح شـود و بایـد در این بخش 
مکاتباتی اتفاق بیفتد، خاطرنشـان کرد: باید در راسـتای تبدیل 
نیروهـای قـراردادی بـه رسـمی اقدام شـود، افزایـش نیروهای 
رسـمی و متعهد در سـطح شـهرداری ها می تواند به برنامه های 

شهری کمک کند.
هاشـمی از کمـک 28 میلیـارد تومانی اسـتانداری گلسـتان به 
شـهرداری های اسـتان خبـر داد و یادآور شـد: یکـی از کارهایی 
کـه در سـطح ملـی بایـد دنبـال کنیم موضـوع قیر اسـت که در 

این زمینه مکاتباتی داشتیم.
هاشـمی همچنیـن ضمـن بیـان اینکه شـرایط امروز کشـور در 
حوزه سـرمایه گذاری شـرایط سـختی اسـت افزود: از دید من 
بایـد پـروژه برقی کـردن راه آهن گرگان- اینچه برون- گرمسـار 
و راه آهـن گـرگان- بجنـورد- مشـهد بایـد تاکنـون شـروع می 

شد.
وی ادامـه داد: ایـن دو پروژه با فاینانس انجام می شـود و تنها 
گیـر آن هـا 15 درصـد سـهم دولـت بـود کـه آن هم از حل شـد 
اما باید بپذیریم در این شـرایط فشـار سیاسـی بر روی کشورها 

و شرکت های خصوصی آن ها وجود دارد.
اسـتاندار گلسـتان ضمن بیان اینکه  اگر کمک های دولت را از 
بخـش شـهرداری ها جـدا کنیـم درآمـد شـهرداری های اسـتان 
کمتـر از 50 میلیـارد تومـان بـوده اسـت, تصریـح کـر: برخـی 
وبـا  اسـت  ملـی  بحث هـای  شـهرداری ها  حـوزه  مشـکالت 
نماینـده شـوراها مسـائل  از شـهرداران و  همـکاری تعـدادی 
پیرامون شـهرها از سـوی اسـتاندار تبیین و به وزارت کشور ارائه 

شود.
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رونق در کشت گیاهان دارویی اسفراین
فرماندار اسفراین از رونق کشت گیاهان دارویی در این شهرستان خبر داد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجازی

سیدعلی صالحی، بازیگر تصویر زیر را که مربوط به تست گریم یکی از کارهایش 
است و شباهت بسیاری به محمدرضا شریفی نیا، همکارش پیدا کرده همرسانی 

کرده.
@seyedalisalehi1۲

شناسه دوچرخه های اشتراکی »بیدود« با انتشار تصویر زیر از تکمیل 
پارکینگ های بیشتر در منطقه شش تهران خبر داده.

@bdood.bikes

ســعی کنیــد  بایــد  بــازی  ایــن  در 
هنگامــی کــه خــط متحــرک قرمــز 
رنــگ روی نقــاط زرد قــرار می گیــرد 
بــه ســرعت صفحــه را لمــس کنیــد تــا 
ــد  ــر بروی ــاز شــود. هرچــه جلوت ــل ب قف
ــاز اســت  ــازی ســخت تر میشــود و نی ب
بــرای بــاز کــردن قفــل دقــت بیشــتری 

ــد. ــرج دهی ــه خ ب

اپ Curiosity هــر روز 5 مقالــه 
مختلــف  موضوعــات  از  کوتــاه 
می گــذارد  شــما  روی  پیــش 
ــد  ــا می توانی ــدن آنه ــا خوان ــه ب ک
ــد. ــش دهی ــود را افزای ــش خ دان

یکــی از اپلیکیشــن های آموزشــی 
ــی  ــای خارج ــری زبان ه ــرای یادگی ب
اپلیکیشــینی کــه  اســت؛   Busuu
تعــداد زبان هــای محــدودی نســبت 
دارد  مشــابه  اپلیکیشــن های  بــه 
ــور  ــه مح ــا روش آموزشــی مکالم ام
آن باعــث شــده تــا گزینــه ای خــوب 

ــد.  ــران باش ــتفاده کارب ــرای اس ب

معرفی اپلیکیشن
Busuu

معرفی اپلیکیشن
Curiosity

معرفی اپلیکیشن
Pop the Lock

یک هنرپیشه و خواننده ۲۲ ساله آمریکایی طی عمل جراحی 
۹ ساعته هر 4 دندان عقلش را می کشد و تصویر زیر را در 

توییتر و اینستاگرامش همرسانی می کند. طرفداران او برای هبستگی 
با وی برای کشیدن و جراحی دندان های عقلشان اقدام می کنند و 

تصاویرشان را در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارند!

کاربری توییت کرده برای ورود به جیمیلش، درخواست 
کد الگین دومرحله ای داده و کد از طریق یک شماره 

موبایل تالیا )اپراتور چهارم ایران( ارسال شده. او می گوید متن 
ادیت شده و کارکترهایی اضافه و کم شده است. در آخر از 

وزارت ارتباطات خواسته این موضوع را پیگیری کند.

یک کاربر تهرانی اپلیکیشــن مسیریاب ویز، خودرویش 
جوش می آورد. در قســمت کامنت های نقشه درخواست 

کمک می گذارد و فردی در نزدیکی او به کمکش می شــتابد. 
اینچنیــن، اپلیکیشــن ها در بهبود کیفیت زندگی ما 

تاثیرگذار و موثرند. بسیار 

پس از جنجال هایی که اظهارات مومن نسب، کارشناس صدوسیما 
در ارتباط با رابطه اینترنت و بارداری ناخواسته یک دختر نوجوان به 

وجود آورد، روز گذشته ویدیویی از صحبت های مشابه او با حرف های 
اخیرش در پنج سال پیش و زمانی که وایبر پیام رسان محبوب 

ایرانی ها بود در شبکه های مجازی دست به دست می شود.

ــهر  ــردی در ش ــالب م ــل از انق ــد قب 1. گوین
 )terman( ــان ــه او ترم ــه ب ــود ک ــوی ب خ
بــود  شــیرین عقل  بســیار  او  می گفتنــد. 
عجیبــی  حکیمانــه   ســخنان  گاهــی  و 
می گفــت. روزی از او پرســیدند: »مصــدق 
ــو  ــرای ت ــا ب ــو ت ــا شــاه؟ بگ خــوب اســت ی
 2 »از  گفــت:  ترمــان  بخریــم.«  شــامی 
ــی داد،  ــن خواه ــام م ــرای ش ــه ب ــی ک تومن
ــر لبــت  ــی بخــر ب ــار بگــذار و قفل ــال کن 2 ری

ــی!« ــاک نزن ــخن خطرن ــا س ــزن ت ب
 

ــال  ــرد، در س ــل می ک ــدرم نق ــوم پ 2. مرح
ــرای آزمــون اســتخدامی معلمــی از  1345 ب

ــز را داشــتم. ــه تبری خــوی قصــد ســفر ب
ــم  ــوی رفت ــی خ ــح گاراژ گیت ــاعت 10 صب س
و بلیــت گرفتــم. از پشــت اتوبوســی دود 

ــدم ــم دی ــک رفت ــدم، نزدی ــیگاری دی س

و  گذاشــته  کارُتنــی  زیــرش  ترمــان   .3
اســکناس  یــک  می کنــد.  دود  ســیگاری 

ــم. او از  ــه او بده ــردم ب ــت ک ــی نی 5 تومان
ــدون دلیــل پــول نمی گرفــت. بایــد  کســی ب
دنبــال دلیلــی می گشــتم تــا ایــن پــول را از 
مــن بگیــرد. گفتــم: »ترمــان، ایــن 5 تومــان 
ــور و  ــاری بخ ــن ناه ــاب م ــه حس ــر ب را بگی
دعــا کــن مــن در آزمــون اســتخدامی قبــول 

شــوم.«

ــد  ــاعت چن ــید: »س ــن پرس ــان از م 4. ترم
اســت؟« گفتــم: »نزدیــک 10.« گفــت: »ببــر 
ــی تعجــب کــردم کــه  ــازی نیســت.« خیل نی

ــن  ــه پیشــنهاد م ــن ســوال چــه ربطــی ب ای
داشــت؟ پرســیدم: »ترمــان، مگــر ناهــار 
دعوتــی؟« گفــت: »نــه. مــن پــول ناهــارم را 
ــه  ــازه صبحان ــرم. االن ت ــر می گی ــک ظه نزدی
از تــو  را  ایــن پــول  اگــر االن  خــورده ام. 
ــرده و  ــا خــرج ک ــم، ی ــم می کن ــا گ ــرم ی بگی
ــا خــودم  ــن باره ــم. م ــار گرســنه می مان ناه
ــد پــول ناهــار مــرا بعــد  را آزمــوده ام؛ خداون

ظهرمی دهــد.« اذان 

5. واقعــا متحیــر شــدم. رفتــم و عصــر 

برگشــتم و دنبــال ترمــان بــودم. ترمــان 
کجــا  »ناهــار  پرســیدم:  پیــدا کــردم.  را 
خــوردی؟« گفــت: »بعــد اذان ظهــر اتوبــوس 
آتــش  مــن  از  جوانــی  رســید.  تهــران 
خواســت ســیگاری روشــن کنــد. روشــن 
کــردم مهــرم بــه دلــش نشســت و خندیــد، 
ــرا  ــدیم و م ــت ش ــم دوس ــا ه ــدم و ب خندی
بــرای ناهاربــه آبگوشــتی دعــوت کــرد.«

ناهــارش  پــول  بــرای  دیوانــه  ترمــان   .6
مــا چنــان  از  بســیاری  امــا  نمی ترســید، 

داریــم  وحشــت  و  می ترســیم  آینــده  از 
کــه انــگار در آینــده دنیــا نابــود خواهــد 
ــای  ــاد و آرزوه ــال زی ــردن م ــع ک شــد؛ جم
ــی )ع(  ــرت عل ــم. حض ــی و دراز داری طوالن
می فرماینــد: از آنچــه کــه داری، فقــط آنچــه 
کــه می خــوری مــال توســت، سرنوشــت 

ــت. ــوم نیس ــو٬ معل ــوال ت ــه ام بقی

@geniusergenius

ایسوس برای نخستین بار تبلتی ساخته است که سیستم عامل Chrome OS را اجرا می کند و برای استفاده  
دانش آموزان طراحی شده است. The Chromebook Tablet CT100 از نمایشگر لمسی 9.7اینچی بهره می برد و 

به لطف به کارگیری شاسی الستیکی و شیشه  حرارت دیده نمایشگر در مقابل پاشیدن قطرات محافظت می شود.

#رشتو

                      دادنامه
تاریــخ 97/1/22 – شــماره پرونــده: 96/پ/2420 – شــماره دادنامــه 
97-74 – مرجــع رســیدگی: حــوزه پرنــد شــورای حــل اختــاف 
مرکــزی ربــاط کریــم – خواهــان: فضــل الــه مصطفــی نــژاد –آدرس: 
پرنــد – فــاز 5 کــوزو بلــوک a7 واحــد 37 – خوانــده: زهــرا فطرتــی بیجارنبــه – بــه 
نشــانی مجهــول المــکان – خواســته: مطالبــه خســارت تصــادف خــودرو بــه مبلــغ 
ششــصد هــزار تومــان و تاخیــر تادیــه و هزینــه کارشناســی و دادرســی – گردشــکار: 
ــی و  ــوق و جــری تشــریفات قانون ــه کاســه ف ــده ب ــت پرون پــس از وصــول و ثب
ماحظــه نظریــه مشــورتی اعضــای محتــرم شــورا ختــم رســیدگی را اعــام مبــادرت 

بــه صــدور رای مــی نمایــد.
رای قاضی شورا

ــرا  ــده زه ــت خوان ــه طرفی ــژاد ب ــی ن ــه مصطف ــل ال ــت فض ــوص دادخواس درخص
ــغ  ــه مبل ــودرو ب ــادف خ ــارت تص ــه خس ــته مطالب ــه خواس ــه ب ــی بیجارنب فطرت
ــی  ــه کارشناســی و دادرســی عل ــه و هزین ــر در تادی ششــصد هــزار تومــان و تاخی
رغــم نشــر آگهــی خوانــده در جلســه رســیدگی شــورا حضــور نیافتــه اســت و نظریــه 
کارشــناس مصــون از اعتــراض مانــده اســت در نظریــه کارشــناس قیــد شــده کــه 
ــان  ــای خواه ــد و ادع ــی باش ــد م ــده پرای ــده رانن ــای خوان ــل خط ــادف حاص تص
محصــول بــر صحــت تلقــی و مســتندا بــه مــاده 519 – 198 – 515 قانــون آییــن 
ــصت  ــغ شش ــت مبل ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن دادرس
ــت  ــغ یکصــد و پنجــاه هــزار تومــان باب ــت اصــل خواســته و مبل هــزار تومــان باب
کارشناســی و مبلــغ 1/795/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر در 
تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت بــه مــورخ 96/11/15 الــی یــوم الوصــول طبــق 
شــاخص تــورم اعامــی بانــک مرکــزی در حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد رای 
صــادره غیابــی مــی باشــد و ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در 
شــورای حــل اختــاف و پــس از انقضــای واخواهــی قابــل تجدیــد نظــر خواهــی 

ــط کریــم مــی باشــد.  م/الــف: 2265 درمحاکــم عمومــی دادگســتری راب
قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم  1873

 آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
کاســه پرونــده 97/پ7-870 - وقــت رســیدگی: 97/11/27 ســاعت 10 - 
خواهــان: یــاور زکــی پــور- خوانــده: علــی نــخ چیــن- خواســته: الــزام بــه تنظیــم 
ســند-  خواهــان دادخواســتی تســلیم دادگاه هــای عمومــی نمــوده کــه جهــت 
ــت  ــده بعل ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس ــده و وق ــاع گردی ــد ارج ــم پرن ــعبه هفت ــه ش ــیدگی ب رس
مجهــول المــکان بــودن خوانــده بــه درخواســت خواهــان و دســتور دادگاه و بــه تجویــز مــاده 
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی 
مــی شــود تــا خوانــده از تاریــخ نشــر آخریــن آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر دادگاه مراجعــه 
و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نمایــد ودر 
وقــت مقــرر بــاال جهــت رســیدگی حضــور بــه هــم رســاند چنانچــه بعــدا ابــاغ بوســیله آگهــی 

الزم شــود فقــط یــک نوبــت منتشــر و مــدت آن ده روز خواهــد بود.م/الــف: 2266
1874 مدیردفتر شعبه بهجتی دادگاه عمومی   

آگهــی مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و 
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی شهرســتان ســیاهکل

نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 و 15 و 17 و 18 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایی 
آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و مــدارک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
مالکیــت نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــأت موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 90/9/20 مجلــس 
ــده  ــه صــدور رأی جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردی ــًا منجــر ب شــورای اســامی مطــرح و نهایت
ــه 15 روز جهــت  ــه فاصل ــت ب ــون مذکــور در دو نوب ــه اســتناد مــاده 3 قان ــب ب ــذا مرات اســت. ل
عمــوم آگهــی مــی گــردد. قریــه کلســر ســنگ اصلــی 31 بخــش 16 گیــان : پــاک 4389 مفــروز 
از 39- در مالکیــت آقــای هوشــیار کاکائــی ـ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک 

بــاب انبــاری ـ بمســاحت 199 مترمربــع از مالکیــت آقــای مرحــوم حاجــی گل کاکائــی
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــی ـ شش ــیار کاکائ ــای هوش ــت آق ــروز از 39- در مالکی ــاک 4390 مف پ
ــای  ــت آق ــع از مالکی ــاب ســاختمان ـ بمســاحت 431/47 مترمرب ــک ب ــر ی ــن مشــتمل ب زمی
مرحــوم حاجــی گل کاکائــی- پــاک 4391 مفــروز از 39- در مالکیــت آقــای هوشــیار کاکائــی 
ـ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری ـ بمســاحت 296/98 مترمربــع 
ــت  ــروز از 39- در مالکی ــاک 4392 مف ــی- پ ــی گل کاکائ ــوم حاج ــای مرح ــت آق از مالکی
ــاری ـ  ــاب انب ــک ب ــر ی ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــی ـ شش ــیار کاکائ ــای هوش آق
ــذا هرکــس  ــی  . ل ــای مرحــوم حاجــی گل کاکائ ــت آق ــع از مالکی بمســاحت 226/60 مترمرب
اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی 
ــه مــدت دو  ــی ب ــن انتشــار آگه ــخ اولی ــد از تاری ــوق واخواهــی داشــته باشــد میتوان ــاک ف پ
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک 
مــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آنــرا بــه اداره متبوعــه تحویــل 
نمایــد . در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت قانونــی مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت نیــز مانــع مراجعــه متضــرر 

بــه دادخــواه نخواهــد بــود. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/16                 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/30
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             ابالغ
ــد  ــان فرزن ــه جلیلی ــد ال ــای اح ــان آق خواه
ــده  ــت خوان ــه طرفی ــتی ب ــرار دادخواس ــا ب آق
آقــای محســن محبــی حســن آبــادی فرزنــد 
ــک )  ــه چ ــترداد الش ــته اس ــه خواس ــین ب ــد حس محم
صــدور حکــم مبنــی بــر اســترداد یــک فقــره چــک بشــماره 
ســریال 1335/15540223 عهــده بانــک ملــت شــعبه 
ــه  ــدرج ب ــغ من ــه مبل ــاد غــرب ب شــهید چمــران اســام آب
تأثــراز صــدور حکــم و احصــا بــر حصــول موضــوع در 
ــماره 9400212  ــه ش ــق دادنام ــت وف ــت در امان ــاب خیان ب
از کاســه پرونــده 9300952 بــه حاکمیــت شــعبه 102 
ــه خســارات دادرســی  ــام کلی ــه انضم ــی کرمانشــاه ب جزای
( مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده 
ــی  ــعبه 22 دادگاه عموم ــه 9709988312200590 ش کاس
ــیدگی  ــت رس ــت  و وق ــاه ثب ــتان کرمانش ــی شهرس حقوق
ــب  ــه حس ــن ک ــاعت 08:30 تعیی ــورخ 1397/12/08 س م
دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــی از  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه و در خواس
جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده 
ــه دفتــر دادگاه  ظــرف یــک مــاه پــس از انتشــار آگهــی ب
ــخه  ــود ، نس ــل خ ــانی کام ــام  نش ــن اع ــه و ضم مراجع
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر 
فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد...... مدیــر 
ــی (  ــی )حقوق ــت ودوم دادگاه عموم ــعبه بیس ــر ش دفت
شهرســتان کرمانشــاه – عبــدی .......کرمانشــاه -بلــوار 
ــاه 1924 ــتان کرمانش ــتری کل اس ــدی- دادگس ــت اله بن

                              ابالغ 
آگهــی ابــاغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم بــه آقــای / خانــم 
ــز  ــد عزی ــیفی فرزن ــدهللا س ــر و ی ــد جعف ــی فرزن ــمعیل بخش ــر اس ــد صاب محم
ــای /  ــده آق ــت خوان ــه طرفی ــتی ب ــژاد دادخواس ــجاد مهرن ــای/ س ــان آق خواه
ــه خواســته  ــز ب ــد عزی ــه ســیفی فرزن ــر و یدال ــد جعف ــر اســمعیل بخشــی فرزن ــد صاب محم
ــده  ــه شــماره پرون ــاع و ب ــن شــعبه ارج ــه ای ــه ب ــرح ک ــودرو مط ــند خ ــم س ــه تنظی ــزام ب ال
کاســه 9709988310100633 شــعبه 1 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان کرمانشــاه ثبــت و 
وقــت رســیدگی مــورخ 1397/12/08 ســاعت 09:00 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق 
موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده  
ودرخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد 
تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از  تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن 
اعــام نشــانی کامــل خــود ،نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت  ودر وقــت مقــرر 
فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد. .....منشــی شــعبه 1 دادگاه عمومــی حقوقــی 
ــدی               1925 ــت اله ــوار بن ــی ......کرمانشــاه -بل ــیوا زارع شهرســتان کرمانشــاه -ش

رونوشت آگهی حصروراثت
اهــوازی  تعمیــری  فــرزاد 
شــماره  شناســنامه  دارای 
شــرح  بــه    3660377805
ــه 971266/7   ــه کاس ــت ب دادخواس
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
چنیــن  و  نمــوده  حصروراثــت 
توضیــح داده کــه شــادروان غامرضــا 
بشناســنامه  اهــوازی  تعمیــری 
 1392/4/2 تاریــخ  در   37 شــماره 
بــدرود  خــود  دائمــی  اقامتــگاه 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1-ایــران 
تعمیــری اهــوازی ش ش 170 ت 
ــر  ــی همس ــد عل ت 1317/2/6 فرزن
متوفــی 2- فرهــاد تعمیــری اهــوازی 
 1338/11/27 ت  ت   499 ش  ش 
متوفــی  فرزنــد  غامرضــا  فرزنــد 
ش  اهــوازی  تعمیــری  ژیــا   -3

 1334/12/19 ت  ت   40089 ش 
ــی 4-  ــد متوف ــد غامرضــا فرزن فرزن
اهــوازی ش ش  تعمیــری  فــرزاد 
 1343/6/1 ت  ت   3660377805
ــد متوفــی 5-  ــد غامرضــا فرزن فرزن
ــوازی ش ش 80  ــری اه ــا تعمی آنیت
غامرضــا  فرزنــد   1351/1/1 ت  ت 
فرزنــد متوفــی اینــک بــا انجــام 
درخواســت  مقدماتــی  تشــریفات 
ــی  ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
ــزد  ــی ن ــه از متوف ــت نام ــا وصی و ی
ــتین  ــر نخس ــخ نش ــد از تاری او باش
ــورا  ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ آگه
صــادر  گواهــی  اال  و  دارد  تقدیــم 

خواهــد شــد. 
م/الف:97/30041/ف
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
در اجــرای مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
رســمی ششــدانگ یــک قطعــه مفــروز از پــاک فرعــی 
8 ســنگ اصلــی 6 واقــع در قریــه گامیــش بــان بخــش 26 گیــان 
بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی 
طــی رأی شــماره 139760318022003038 مــورخ 1397/6/18 بنــام 
ــع  ــه مســاحت 502/22 مترمرب ــد نصــرت ب ــر فرزن ــی رضــا برزگ عل
از کمیســیون مــاده مذکــور رأی صــادر و پــاک فرعــی 57 مجــزی 
ــد حــدود  ــک تحدی ــن شــده چــون اصــل مل ــرای آن تعیی شــده ب
ــاک  ــدود پ ــن ح ــور تعیی ــت مذک ــم هیئ ــرای تصمی ــده در اج نش
ــورخ 1397/11/18 در محــل شــروع  ــح م ــر ســاعت 10 صب اخیرالذک
و بــه عمــل خواهــد آمــد و مراتــب جهــت اطــاع مالکیــن مشــاع و 
مجاوریــن آگهــی مــی شــود چنانچــه اعتراضــی بــه حــدود و حقــوق 
ارتفاقــی ملــک داشــته باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 30 
ــت  ــه اداره ثب ــل ب ــانی کام ــد نش ــا قی ــًا ب ــود راکتب ــراض خ روز اعت
اســناد و امــاک ماســال تســلیم و رســید اخــذ نماینــد ضمنــًا طبــق 
مــاده 86 اصاحــی قانــون ثبــت اعتــراض بایــد کتبــی و مســتقیمًا 
ــد ظــرف مــدت یــک  ــه اداره ثبــت محــل تســلیم و معتــرض بای ب
ــه  ــه مرجــع ثبتــی دادخواســت ب مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ب
مرجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی طــرح دعــوا را بــه 
ایــن اداره اعــام نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت مــی توانــد 
ــه دادگاه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و  ب
بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض 

و برابــر مقــررات عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد . 
تاریخ انتشار: 97/10/16
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آگهی فقدان سند مالکیت
ــاب  ــدانگ یکب ــت شش ــند مالکی س
مســاحت  بــه  محوطــه  و  خانــه 
ــی  ــه شــماره فرع ــع ب 3593 مترمرب
ــه مــال  526 مفــروز از پــاک 67 واقــع در قریــه دول
ســنگ اصلــی 1 بخــش 26 گیــان بــا حــدود منــدرج 
در ســند مالکیــت ذیــل ثبــت 12409 صفحــه 109 دفتــر 
ــه ســید  ــی 062953 ب 26/104 بشــماره مسلســل چاپ
رضــا رضــوی دولــه مــال صــادر و تســلیم شــده اســت 
پــاک موصــوف حقــوق ارتفاقــی نــدارد . ســپس 
ــورخ 93/9/15  ــماره 17883 م ــی ش ــند قطع ــر س براب
دفتــر 136 ماســال 430 ســهم مشــاع از 3593 ســهم 
ــوی  ــیده آرزو رض ــه س ــور ب ــاک مذک ــدانگ پ از شش
ــت آن  ــند مالکی ــت س ــده اس ــل ش ــال منتق ــه م دول
ــه  ــر 26/140 ب ــه 367 دفت ــت 17848 صفح ــل ثب ذی
ــت  ــده اس ــلیم ش ــادر و تس ــور ص ــدار مذک ــام خری ن
ــورخ 96/12/2  ــماره 23204 م ــی ش ــند قطع ــر س براب
ــر 136 ماســال ســیده آرزو رضــوی 430 ســهم از  دفت
3593 ســهم از ششــدانگ پــاک مذکــور را بــه مهــرداد 
جوهــری انتقــال داده اســت ســند مالکیــت آن ذیــل 
ــت و صفحــه صــادر و تســلیم شــده اســت  ــان ثب هم
برابــر ســند شــماره 23399 مــورخ 97/1/8 دفتــر 136 
ماســال 250 ســهم از 3593 ســهم از ششــدانگ پاک 
مذکــور را بــه قســمت جوهــری انتقال داده اســت ســند 
مالکیــت آن بــه نــام خریــدار مذکــور صــادر و تســلیم 
ــهم  ــدی 2913 س ــت تجدی ــند مالکی ــت س ــده اس ش
ــور  ــاک مذک ــدانگ پ ــهم از شش ــاع از 3593 س مش

بــه شــماره دفتــر الکترونیــک 139720318022000068 
بــه شــماره ســریال 066232 ب 96 بــه نــام ســیدرضا 
ــت  ــده اس ــلیم ش ــادر و تس ــال ص ــه م ــوی دول رض
ــده  ــده نش ــده دی ــت در پرون ــن و بازداش ــاری از ره آث
ــر  ــال براب ــه م ــوی دول ــیدرضا رض ــپس س ــت س اس
مــورخ   1397/8607/020199916 شــماره  گــزارش 
97/4/25 ضمــن ارائــه استشــهادیه شــهود بــه شــماره 
113/97/8837 مــورخ 97/7/18 کــه بــه تاییــد دفتــر 
ــر درخواســت شــماره  136 ماســال رســیده اســت براب
113/97/8783 مــورخ 93/7/17 اعــام نمــوده اســت 
کــه ســند مالکیــت خــود را بــه جهــت ســرقت مفقــود 
نمــوده اســت و درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
المثنــی نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره 
1 مــاده 120 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت آگهــی 
و اعــام مــی گــردد هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه 
ــوق نزدخــود مــی  ــاک ف ــت پ ــا وجــود ســند مالکی ی
ــی  ــار آگه ــدت ده روز از انتش ــرف م ــد بایســت ظ باش
ــن  ــود را ضم ــراض خ ــه و اعت ــت محــل مراجع ــه ثب ب
ــه تســلیم  ــا ســند معامل ــه اصــل ســند مالکیــت ی ارائ
نمایــد و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتــراض نرســد و یــا 
در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود 
ــی  ــه متقاض ــادر و ب ــی ص ــند المثن ــررات س ــر مق براب

تســلیم خواهــد شــد.
تاریخ انتشار: 97/10/16

رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( گیالن
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال

 آرمان کاظمی        1883

 مفقودی
 ADW بــرگ ســبز خــودروی كامیــون بادســان مــدل 1383بــه شــماره موتــور
0783N و شــماره شاســی NAD082A386B103759  وشــماره پــاك 22 
ــده و از درجــه  ــود گردی ــو مفق ــای غامرضــا رضال ــام آق ــه ن ــران 151 ع 12 ب ای

اعتبــار ســاقط مــی باشــد
1923 قزوین  

            آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان 
مســکونی و محوطــه بــه مســاحت 503/05 مترمربــع بــه شــماره فرعــی 940 مجــزی 
شــده از 793 از ســنگ اصلــی 15 واقــع در قریــه هــره دشــت بخــش 28 گیــان 
ــی ملــک از مالــک رســمی  ــد ســعداله انتقال ــه آقــای پیمــان ایمــان زاده فرزن تصرفــات مالکان
حســین صیــاد تختــه کار محــرز گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود 
ــه  ــه اطــاع کلی ــا معــاذی کجــل منتشــر و ب ــی کجــل و زیب ــام فرامــرز یعقوب ــه ن اختصاصــی ب
مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 
97/11/23 راس ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از 
مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهی داشــته باشــند می 
تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه 
اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه 
اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره 
دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور ارائه 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون 

توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار:97/10/16
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سال گذشته پیام ما درباره 
تاخیر در مرمت آثار باستانی 

نوشت. این تاخیر ناشی از بودجه 
کم میراث فرهنگی و هزینه های 

باالی آن است.

سال گشت

رسانه در آینه تصویر
دو هفته نامه شهربانو  ضميمه روزنامه شهرارا که 

نشریه زنان مشهد است با کندوکاوی درباره ی حقوق 
شهروندی و روایت برخی از زنان مشهدی دراین باره  

منتشر شد.

مستند داستانی َجنَبل به کارگردانی 
هادی کمالی مقدم و مینا بزرگمهر و با 
تهیه کنندگی مشترک علی مصفا، از 19 
دی ماه در گروه سینمایی هنروتجربه 

روی پرده می رود.

اجرای نمایش 

ازدواج آقای می سی سی پی 
به کارگردانی احسان فالحت پیشه جمعه 

شب با گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد حمید سمندریان در تاالر 
اصلی تیاتر شهر آغاز شد.

آیین نکوداشت 

ابوالفضل زرویی نصرآباد شاعر، 
پژوهشگر و طنزپرداز فقید با رونمایی از 

مجموعه سروده ها در توصیف این شخصیت فرهنگی بهمن ماه در 
دانشگاه تهران برگزار می شود.

یه جاست که تو باید وایسی، یه جا هم 
هست که بایست در ری. اما خدا نکنه جای 

این دو تا با هم عوض شه. دیگه تا آخر عمر 
بدهکار خودتی.

دندان مار

تیاترسینماادبیات دیالوگ

آن خط شــب مثال که بر خور نوشته اند
یا رب چه دلفریب و چه در خور نوشــته اند

از خضر نامه ئی به لب چشــمٔه حیات
گوئی محرران ســکندر نوشته اند

یا نی مگر برات نویســان ملک شام
وجهی برآفتاب منور نوشــته اند

گفتم که منشــیان شهنشاه نیمروز
از شب چه آیتیســت که برخور نوشته اند

در خنده رفت و گفت که مســتوفیان روم
خطی باســم اجری قیصر نوشته اند
یا از پی معیشــت سلطان زنگبار

تمغای هند بر شــه خاور نوشته اند
گوئی که بســته اند تب لرز آفتاب
کز مشــک آیتی بشکر برنوشته اند

یا نی دعائی از پی تعویذ چشــم زخم
بر گرد آن عقیق چو شــکر نوشته اند
خواجو محرران سرشــکم بسیم ناب

اســرار عشق بر ورق زر نوشته اند

خواجوی کرمانی 

عصر توهین آمیزی

که آدمی، مرده ای ست

با اندک فرصتی

از برای جان کندن..

احمد شاملو

عکس نوشت

عکس: 
روزبه روزبهانی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

تالش ناموفق »پیروز ساسانی« 
پسر یزدگرد سوم برای کسب 

استقالل و حاکمّیت ایران
چنـد واحـد مسـلح عـرب كه مامـور جلوگیـری از 
رسـیدن پیـروز ساسـانی )پسـر یزدگـرد سـوم( 
بـه درون ایـران شـده بودنـد کـه از چین بازگشـته 
بـود ششـم ژانویـه سـال 663 میـالدی در سـر راه 
خود، شـهر بلخ یكی از چهار شـهر بزرگ خراسـان 
وقـت را تصـرف كردنـد. بلخ مركز همان سـاتراپی 
ایـران كه یونانیان، »باكتریانا« نوشـته اند. »پیروز 
ساسـانی« به خواسـت پـدرش یزدگرد سـوم )كه 
در سـال 651 میـالدی در َمـرو كشـته شـد(، برای 
جلـب كمـك نظامـی تایزونـگ، امپراتـور چین از 
دودمـان تانـگ Tang، از طریـق كوههـای پامیـر 
Chang- تاجیكسـتان امـروز( بـه »چانـگ آن(
an« پایتخت آن زمان چین رفته بود كه در ایالت 

مرکـزی Shaanxi واقـع اسـت. ]ایـن شـهر بعـدا 
به شـهر Xian تغییـر نام داده شـد.[. »تایزونگ« 
پیـش از رسـیدن »پیـروز ساسـانی« بـه »چانگ 
»گائوزونـگ«  پسـرش  و  بـود  درگذشـته  آن« 
امپراتـور تـازه و سـومین رییـس كشـور از دودمان 
تانـگ در سـال 662 پیـروزرا بـا یكـی از ژنرالهـای 
خـود بـه نـام »پـی شـینگ جیـان« بـا لشـكری 
كامل روانه ایران كرد. »پیروز ساسـانی« پیشـنهاد 
كرده بود كه این لشـكر تا سیسـتان )شـهر زرنگ 
= زرنـج و مركـز ایالـت نیمروز افغانسـتان امروز( 
با او باشـد زیـرا كه اطمینـان دارد، ایرانیان پس از 
شـنیدن خبر بازگشـت وی، دسـته های مقاومت 
تشـكیل مـی دهنـد و به یـاری اش می شـتابند. 
ژنـرال »پـی« تنها تا شـهر »باال سـگون« واقع در 
سـغدیانای وقـت ]امـروزه: تـوك مـاك = توقماق 
واقـع در قرقیزسـتان[ بـا »پیـروز« همـراه بـود 
و در اینجـا دسـت بـه بهانـه آوردن و تعلـل زد و 
پیـروز ساسـانی پـس از نومیـد شـدن از حمایت 

نظامیـان چینی، تنهـا با ایرانیانی كه بـا وی بودند 
بـه منتهـی الیه شـمال شـرقی ایران )سـرزمینی 
كه امروز تاجیكسـتان و شمال شرقی افغانستان 
را تشـكیل می دهد( بازگشـته و دسـت به جمع 
آوری نیـرو بـرای جنـگ با عـرب زده بـود و مردم 
هـرات )بزرگتریـن شـهر خراسـان آن زمـان و از 
شـهرهای ایـران خـاوری وقـت( بـا شـنیدن خبر 
بازگشـت پیـروز، بر ضد حكمران عرب شـهر خود 
شـورش كـرده و باعـث نگرانـی حاکمـان عـرب 
سـایر والیـات شـرقی ایـران شـده بودنـد. ایـن 
حاکمـان متفقا چنـد واحد نظامی عـرب را مامور 
متوقف سـاختن »پیـروز« و عقـب زدن او کردند 
كـه ایـن یگانها بلـخ را به تصـرف خـود درآوردند.  
پیروز ساسـانی تا تخارسـتان )افغانسـتان شمال 
شـرقی( پیش آمـد و 20 سـال در آن مناطق بود، 
در همانجا فوت شـد و طبق وصیتش، جسـد اورا 
در كوههـای پامیـر بـه گونـه ای كـه صورتـش بـه 

سـوی ایران باشـد دفـن كردند.

نمایش

چند و چون به چاه رفتن چوپان  

نوشته علیرضا نادری و کارگردانی علی یازرلو از 20 دی ماه در برج 
آزادی به صحنه می رود.

نمایش

طنزیمات

تغارجـــان و تغارنـــاز بـــه اتـــاق رفتنـــد. تغارخـــان 
بـــا دســـت اشـــاره کـــرد کـــه بنشـــینند. تغارجـــان 
نشســـت و بـــه پشـــتی تکیـــه زد. تغارخـــان 

ــاد زد: فریـ
_اوهووووی یاروووو!

تغارجـــان از جـــا پریـــد. دهانـــه اش از وحشـــت 
ـــاز چشـــمکی زد و نگاهـــش  ـــود. تغارن ـــده ب ـــاز مان ب
ـــود.  ـــده ب ـــرخ ش ـــان س ـــار خ ـــه تغ ـــد. بدن را دزدی

ـــم! از خش
ـــط  ـــه وس ـــت و ب ـــان را گرف ـــت تغارج ـــاز؛ دس تغارن
اتـــاق کشـــید. تغارخـــان نشســـت و بـــه پشـــتی 
تکیـــه زد. تغارجـــان؛ همچنـــان نفـــس نفـــس 
مـــی زد. تغارخان؛چشـــم هایـــش را گلولـــه کـــرد. 

بـــه زمیـــن چشـــم دوخـــت.
_یـــاروی پر رو! یاروی بی تربیت!

تغارنـــاز؛ خنـــده خجالـــت زده ای کـــرد و بـــه 
ــت: ــی گفـ آرامـ

ـــار  ـــه تغ ـــه آخ ـــده ک ـــزی نش ـــان! چی ـــا تغارخ _باب
ـــان... ج

تغارخـــان؛ نـــگاه تنـــدی بـــه تغارنـــاز کـــرد. 
داد. قـــورت  را  دهانـــش  آب  تغارنـــاز 

ـــه  ـــده ب ـــازه اوم ـــارو ت ـــن ی ـــن... ای ـــید... ای _ببخش
ـــت. ـــد نیس ـــن رو بل ـــتان. قوانی تغارس

تغارخان گفت:
ـــار  ـــو" بی ـــکو چین ـــک "کش ـــرو ی ـــب! ب ـــیار خ _بس

ـــه. ـــر بکش ـــوش س ـــذار جل ب
ـــکدار  ـــه کش ـــت و ب ـــدم برداش ـــد ق ـــد تن تغارناز؛تن
خانـــه رفـــت. دو تـــا نوشـــیدنی آورد. یکـــی 
ـــان.  ـــرای تغارج ـــم ب ـــی ه ـــان و یک ـــار خ ـــرای تغ ب
ــم  ــده کـ ــرد و خنـ ــاز کـ ــه اش را بـ تغارجان؛دهانـ

ــی زد. رنگـ
_کشـــکوچینوی خودت کو؟

تغارخـــان بالفاصله گفت:
_فضولـــی موقـــوف! تـــو مـــال خـــودت رو بخـــور 
ســـرزمین  در  نباشـــه.  اون  و  ایـــن  بـــه  کارت 
تغارســـتان کســـی بـــه کســـی کاری نـــداره. همـــه 
در آرامـــش زندگـــی مـــی کنـــن. بعضیـــا هـــم در 
آرامـــش مـــی میـــرن. حـــاال یکـــی از گرســـنگی 

یکـــی هـــم از پرخـــوری!
تغارجـــان؛ جرعـــه کشـــکوچینو را قـــورت داد و 

ــت: گفـ
_پـــس تکلیـــف مســـوولیت مـــردم در قبـــال 

ــم... هـ
_فضولـــی نکـــن یـــارو! هیـــچ مســـوولیتی در 
ــر  ــه رو از هـ ــا همـ ــداره! مـ ــود نـ ــتان وجـ تغارسـ
گونـــه مســـوولیتی معـــاف کردیـــم. گفتیـــم هـــر 
کســـی کشـــک خـــودش رو بخـــوره و راحـــت باشـــه. 
ـــاران  ـــه تغ ـــتور رو دادم هم ـــن دس ـــه ای از روزی ک
بـــا وجـــدان آســـوده خمیـــازه مـــی کشـــن. تـــو 
ـــه  ـــوده باش ـــت آس ـــری وجدان ـــاد بگی ـــد ی ـــم بای ه

یـــارو!
ـــال  ـــه س ـــت. ب ـــرو رف ـــود ف ـــی در خ ـــان اندک تغارج
هایـــی فکـــر کـــرد کـــه در تغارنیـــوز، مســـوولیت 

ـــرد. ـــی ک ـــج م ـــی را تروی ـــای اجتماع ه

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

وجدان آسوده

شهرداری رودبار جنوب

آگهی فراخوان مشارکت
 شهرداری رودبار )اصالحیه(

بند ۳ و بند 5 شرایط مناقصه، آگهی فراخوان مشارکت شهرداری رودبار 
چاپ مورخ ۹۷/10/1۲ بدینوسیله اصالح میگردد:

۳-پیشــنهادات رســیده پــس از 8 روز از چــاپ نوبــت دوم آگهــی راس 
ســاعت 11 در جلســه ای بــا حضــور اعضــا کمیســیون معامالت شــهرداری 

تشــکیل گردیــده و قرائــت خواهد شــد.
5-پیشــنهادات بایســتی تــا ســاعت 14روز دو شــنبه مــورخ ۹۷/10/۲4 در 
دو پاکــت جداگانــه ) الــف- ب ( کــه پاکــت الف مــدارک پیمانــکار رزومه 
کاری و...( پاکــت ب )برگــه پیشــنهاد قیمــت کــه بــه حروف نوشــته وزیر 
آن مهــر وامضــا شــده باشــد( در لفافــه پاکــت الک و مهــر شــده در قبــال 

رســید بــه دبیرخانــه شــهرداری رودبــار جنــوب تحويــل گردد.


