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۱۷ دی ماه و دوباره 
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بـاز هـم ۱۷ دی مـاه و بـاز هـم تختی. بـاز هم مرور به آرشـیوهای 
تختـی و دنبـال خبـر بـرای این که تختی چـرا مرد؟

۱۷ دیماه.یـک جورهایـی شـاید بـرای خیلـی هـا تکـراری شـده 
باشـد.اما ایـن تکـرار بـا ایران،با ورزش،با کشـتی و بـا پهلوانی گره 
خـورده اسـت.اصال یـک هفدهـم دیمـاه اسـت و یـک آقـا تختی.
روزی کـه خـون سـیاوش به زمین ریخت.خونـی که تا همین چند 
سـال پیـش  گرمـی اش روی دامن تهمینه احسـاس می شـد.از 
روزی کـه بانـوی رازهـا روی تخـت بیمارسـتان فـوت کـرد و همـه 
چیـز را بـا خـودش به گـور برد،دیگر همه چیز ماند بـه قیامت.مثل 
 همـان وعـده های روزمرگی و همیشـگی آدم ها؛دیـدار به قیامت.
۵۰ سـال زخم زبان و فقط سکوت.شـاید می خواست بگوید،شاید 
هم نه.شـاید خجالت می کشـید و شاید می ترسید.ترس از اینکه 
دوبـاره بـه سـهراب زخـم بزنند.زخمـی کـه حتـی رسـتم هـم نزده 
بـود! از صبـح یـک روز لعنتـی در یکی از سـردترین روزهای سـال 
۴۶.از آخریـن دیـداری که با هم داشـتند.رازش را مگو نکرد.نگفت 
چـه شـد کـه پـای سـفره عقـد غالمرضـا نشسـت؟ نگفت چـرا با 
وجـود ایـن همـه اختالف طبقاتی بـه او بله گفـت؟ نگفت اختالف 
هـا کجـا بـود و نگفـت چـه شـد کـه در دل ایـن جماعت سـنگدل 
گـوش شکسـته که شـاید تـوان هضم مـرگ جهان پهلوان شـان را 
نداشـتند دسـت آویز شـد؟ همان هایی که زورشـان به زمانه نمی 
رسـید امـا تـار بـه تـار موهـای زن جهـان پهلـوان را سـفید کردند.
اصال نگفت چرا غالمرضا مرد؛مگر می شـود ندانسـته باشـد! آنقدر 
نگفـت تـا بانو وفاداری کرده باشـد و دیگر مجبور نباشـد رازی را از 
 مـردم پنهـان کند.او،غالمرضـا و همه رازهایش رفتنـد تا به قیامت.
۱۷ دیمـاه و بـاز هـم آقـا تختی.مـی گویند خـود کشـی،می گویند 
دسـت غالمرضـا پهلـوی در کار بـود و بعضـی هـا هـم از یـک قتل 
حـرف مـی زنند امـا روزی که جنازه تختی در هتـل آتالنتیک پیدا 
شـد غوغایـی بود.مـردم آن زمـان تـاب این را نداشـتند تا دسـت 
روی دسـت بگذارنـد و منتظـر باشـند کـه ببیننـد فـردا چـه مـی 
شـود؟فردا روزنامـه هـا چـه تیتـری می زننـد و درباره سرنوشـت 
جهـان پهلـوان شـان چه چیزی می نویسـند.همین شـد که مقابل 
هتـل آتالنتیـک شـد غلغله.بلوایـی بود.کسـی را داخـل هتـل راه 
نمـی دادنـد امـا نقـل قـول زیـاد بود.نقل قـول هایی کـه هنوز هم 
هسـت! فردا که روزنامه ها منتشـر شـد یکی زده بود تختی خود 
کشـی کرد،دیگری نوشـته بود یادداشـت هایی از تصمیم تا مرگ 
و تیتـر روزنامـه دیگـری هم "دل شـیر خون شـده بـود" از چه؟ از 
چـه چیـزی؟ از آه هـای شـهال در شـمیران؟از خودش؟یـا از اتفاق 
هایـی کـه دهه ۴۰ افتاده بود؟کسـی ننوشـت علت مـرگ چه بود.
همـه بیشـتر روی عـادات شـخصی او مانـور داده بودند.مثال اینکه 
بالـش حتمـا بایـد بـه جای زیر سـرش باالی سـرش باشـد!یکی 

بخشـی از وصیتنامـه اش را منتشـر کـرده بود.
 "ز مـرگ تختـی و هنگامـه آن- بسـی واشـد کنـار و گوشـه دکان
 یکـی بـا او پسـر خالـه در آمـد - یکـی از غصـه جزغالـه در آمـد/
یکـی خوانـدش چـو رسـتم دیگـری زال - ولـی یـک تـن نگفـت 

از کنـه احـوال"
همـه اش همیـن بود.بـا انتشـار دسـت خـط هایـی از وصیـت 
نامـه کـه روی سـربرگی از هتـل آتالنتیـک در روز شـانزدهم دیماه 
نوشـته بود.صورتـی از بدهـی ها،تقسـیم مـال و امـوال و البتـه 
 مـدال هایـی کـه تقدیـم کـرد بـه آسـتان مقـدس امـام رضـا)ع(.
۱۷ دیمـاه و بـاز هـم ۱۷ دیماه.امسـال امـا تهمینـه ای نیسـت تـا 
مرثیـه بخواند،تـا همـه در بـه در دنبالـش بگردند که شـاید بتوانند 
از زیـر زبانـش حرفـی بیـرون بکشـند.از ایـن که چرا تختـی مرد؟ 
امـا دیگـر کسـی نمی داند.همـه چیز همان اسـت کـه در این نیم 
قرن،هـر سـال نوشـته اند.دیگـر نه رسـتم هسـت،نه سـهراب و نه 
تهمینـه ای کـه چشـمانش خـون شـده بـود از بـس کـه گریسـته 
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یادداشت  مهمان
مرتضی رضایی

روزانهم

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
0۷:۱5

غروب آفتاب 
۱۷:05

تهران

حال ناخوش خانه »نیما«
دیوان عدالت اداری سال 96 ایراد حقوقی نسبت 

به سند مالکیت خانه داشت که براساس آن این خانه 
از ثبت خارج شد

دادستان منتظر شکایت اسماعیل بخشی
سخنگوی قوه قضاییه گفت:وزارت اطاعات هم تخلفی در مورد پرونده بخشی دید به مرجع قضایی اعالم کند
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راه آهن و جاده 
سمنان در خطر 

فرونشست

2

دی ماه سال گذشته بود که خبر دستگیری توله 
یوزپلنگ آسیایی) ایران(  توسط سازمان محیط 
زیست خبرساز شد. حال گفته می شود این یوز 
ایرانی به دلیل آسیب دیدگی دیگر توان بازگشت 
به طبیعت را ندارد. اما برای قاچاقچیان  این 
پرونده هرکدام تنها یک تا دو میلیون تومان جزای 
نقدی تعیین شده است. موضوعی که اعتراض 
فعاالن محیط زیست و این سازمان را به دنبال 
داشته است.عالوه بر تعجب فعاالن این حوزه از 
رای دادگاه،  گفته می شود در جلسه  دادگاه این 
متهمان، نماینده سازمان محیط زیست غیبت 
داشته است. حال این اتفاق سواالت و ابهامات 
بسیاری را ایجاد کرده است.

سازمان محیط زیست به رأی 
دادگاه پرونده »ایران« - ماده 
یوزپلنگ نجات یافته از دست 
قاچاقچیان_ اعتراض می کند

اعتراض به رای 
دادگاه » ایران «

67

 سال چهاردهم
   شماره پیاپی 1355

دوشنبه 17 دی 1397
 قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

و

جناب آقای مسعود باژیان جناب آقای دکتر زاهدی
درگذشــت پــدر خانــم  بزرگوارتــان 
را تســلیت می گویــم و از پــروردگار 
مهربــان بــرای ایشــان، رحمت واســعه 
و بــرای خانــواده آن مرحوم، شــکیبایی 
و اجــر در تحمــل مصیبــت می خواهم.

مصیبــت وارده را بــه شــما و خانــواده 
ــوده و از  ــرض نم ــلیت ع ــی تس گرام
خداونــد بــزرگ صبــر و شــکیبایی 
بــرای شــما و علــو درجــات را بــرای آن 

ــم. ــه خواهانی مرحوم
از طرف خدیشی-پیام ما از طرف خدیشی-پیام ما

2

کارگردان
 سرشناس تئاتر ایران 

بازداشت وآزاد شد

سود سهام عدالت روستاییان
 از امروز واریز می شود

سـازمان خصوصی سـازی اعالم کرده کـه از امروز 
سـود سـال مالی ۱39۶ به حسـاب روسـتائیان و 
عشـایر واریـز می شـود. همچنین مشـموالنی که 
تاکنـون شـماره ِشـبای بانکی خـود را در سـامانه 
سـهام عدالـت ثبـت نکرده انـد فرصـت دارنـد که 
بـار دیگـر در ایـن زمینه اقـدام کنند.مدتی اسـت 
کـه سـازمان خصوصی سـازی واریز سـود سـهام 
عدالـت مربـوط به سـال مالـی ۱39۶ را آغاز کرده 
اسـت. این سـازمان اعالم کرده که از فردا نسـبت 
بـه بـه واریـز مبالغ سـود به حسـاب روسـتائیان 
و عشـایر اقـدام خواهـد کـرد.در آذر مـاه سـال 
جـاری مقـداری از سـود سـهام عدالـت مربـوط 
بـه سـال مالـی ۱39۶ بـه حسـاب تعـدادی از 
مشـموالن واریز شـد. در آن مرحله به مشـموالنی 
کـه مددجـوی کمیته امـداد امام خمینـی)ره( یا 
تحـت پوشـش سـازمان بهزیسـتی کشـور بودند 
و از تخفیـف ۵۰ درصـدی برخـوردار شـدند، مبلـغ 
 ۱۷۵ هـزار تومـان سـود سـهام پرداخـت شـد.
در تازه تریـن خبرهـا مربـوط بـه سـهام عدالـت، 
معـاون برنامه ریـزی و توسـعه و منابـع انسـانی 
سـازمان خصوصی سـازی با اشـاره به واریز سـود 
عملکـرد مالـی سـال مالـی ۱39۶  شـرکت های 
سرمایه پذیر به حساب روستائیان و عشایر از روز 
سه شـنبه )۱8 دی ماه( به صورت تدریجی، اعالم 
کـرده کـه در ایـن مرحله حـدود ۱3 میلیون نفر از 
مشـموالن، سـود سـهام عدالـت خـود را دریافت 
خواهنـد کـرد کـه ایـن مقـدار سـود در مجمـوع 
 بـه مبلـغ بیـش از ۱۱۰۰ میلیـارد تومان می شـود.

داوود خانـی دربـاره توزیـع سـود سـهام عدالـت 
گفتـه کـه در مرحلـه نخسـت توزیع سـود سـهام 
عدالت مشـموالن در سـال جاری نیز حـدود ۵.۵ 
میلیون نفر از افراد تحت پوشـش کمیته امداد و 
سـازمان بهزیسـتی به تدریج سود سـهام عدالت 
خـود را دریافـت کردنـد کـه ارزش ایـن میـزان 
 سـود حـدود 8۵۰ میلیارد تومان برآورد می شـود.

به گفته وی، روسـتائیان و عشـایر سراسـر کشور 
کـه مشـمول سـهام عدالـت هسـتند، در صورتی 
که سـود عملکرد سـال مالی ۱39۵ شـرکت های 
ایـن  باشـند،  نکـرده  دریافـت  را  سـرمایه پذیر 
سـود را بـه همـراه سـود عملکـرد سـال مالـی 
 ۱39۶ و بـه صـورت یکجـا دریافـت خواهنـد کرد.

اعـالم کـرده  سـازمان خصوصی سـازی  معـاون 
و  روسـتائیان  عدالـت  سـهام  سـود  واریـز  کـه 
عشـایر در حالـی از روز سه شـنبه ایـن هفتـه بـه 
صـورت تدریجـی آغـاز خواهـد شـد کـه پرداخت 
ایـن سـود بـا اولویـت بانک هایـی ماننـد ملـی، 
اسـت  بانـک  پسـت  و  کشـاورزی  صـادرات، 
دارنـد. شـعبه گسـترده تری  روسـتاها  در   کـه 

طبـق اعـالم خانی، واریز سـود سـهام عدالت این 
دسـته از مشـموالن به صورت تدریجـی و مطابق 
بـا سـود دریافتـی از شـرکت های سـرمایه پذیر 
انجام می شـود. سـود سـهام عدالت اقشـار دیگر 
مشـموالن سـهام عدالت از جملـه کارگران فصلی 
و سـاختمانی و سـایر مشـموالن نیـز بـه صـورت 
تدریجـی و تـا پایان سـال به حسـاب آنهـا واریز 

خواهد شـد.

بورس روی موج بانک ها
در ایـن روزهـا نمادهـای بانکـی تاثیـرات بسـزایی 

نیـز  امـروز  دارنـد.  سـهام  بـازار  شـاخص های  در 

سـرمایه  بـازار  نماگرهـای  رشـد  عامـل  بانکی هـا، 

 بودند و توانسـتند یک دسـت با رشـد مواجه شـوند.

شـاخص کل بـازده نقـدی و قیمتـی بـورس اوراق 

بهـادار تهـران ۱۶8 واحـد رشـد کـرد و بـه رقـم ۱۶۱ 

هـزار و 2۷۵ واحـدی رسـید. در عین حال شـاخص 

کل هـم وزن نیـز بـا ۱8 واحـد رشـد تـراز 2۷ هـزار و 

شـناور  آزاد  تجربـه کرد.شـاخص  را  واحـدی   92۴

نیـز بـا 2۷۷ واحـد افزایـش رقـم ۱۷۵ هـزار و 9۷۰ 

واحـدی را تجربه کرد و شـاخص بـازار اول و دوم هر 

 یـک بـه ترتیـب ۱22 و 3۴۱ واحـد افزایـش یافتند.

امـروز نمادهـای بانکـی دسـت به دسـت هـم دادند 

تا شـاخص های بازار سـهام را به سـمت بـاال هدایت 

کننـد. طـی روزهای گذشـته این چندمین بار اسـت 

کـه بانکی هـا روی شـاخص های بـازار سـرمایه تاثیر 

فزاینـده ای می گذارنـد. از جمله ایـن نمادها می توان 

بـه بانـک ملـت، بانـک تجـارت، بانـک صـادرات و 

بانـک پاسـارگاد اشـاره کـرد. هـر یک از شـرکت های 

نامبـرده بـه ترتیـب ۱۵2، ۷9، ۷۵ و 23 واحـد تاثیر 

 افزاینـده روی شـاخص های بـازار سـرمایه داشـتند.

در طـرف مقابـل فلزی هـا، خودرویی هـا و تعـدادی 

نوسـانات  پتروشـیمی در  و  پاالیشـی  نمادهـای  از 

بـه  داشـتند.  کاهشـی  تاثیـرات  کل  شـاخص 

ایـران، گـروه  مـس  صنایـع  ملـی  نمونـه،  عنـوان 

مپنـا، معدنـی و صنعتـی چادرملـو، پاالیـش نفـت 

بودنـد  نمادهایـی  جملـه  از  سـایپا  و  بندرعبـاس 

بـه سـمت  بـازار  تـالش کردنـد شـاخص های  کـه 

پاییـن هدایـت شـوند. هریـک از ایـن شـرکت ها 

بـه ترتیـب ۱۰۰، ۵۵، ۴8، ۴۵ و 39 واحـد تاثیـر 

 کاهنـده روی شـاخص های بـازار سـرمایه داشـتند.

امـروز در حالـی نمادهای گروه بانک ها و موسسـات 

اعتبـاری یکدسـت بـا رشـد قیمـت مواجـه شـدند 

کـه در شـرکت های شاخص سـاز  در ایـن گـروه بـا 

صف هـای خریـد مواجـه بودنـد؛ بـه طـوری کـه بـه 

عنـوان مثـال در بانـک ملـت حجـم خریـد در پایان 

سـاعات معامـالت بـه بیـش از ۴۴ میلیـون سـهم 

می رسـید و در نهایت نیز این سـهم در قیمت پایانی 

 و قیمـت آخریـن معاملـه ۴.98 درصـد رشـد کـرد.

اکثـرا  قیمت هـا  نفتـی  فرآورده هـای  گـروه  در 

کاهشـی  رونـد  ایـن  البتـه  بـود.  کاهـش  بـه  رو 

گـروه  ایـن  در  بـود.  درصـد  دو  از  کمتـر  عمدتـا 

 ۱3.۵ حـدود  ارزش  بـه  سـهم  میلیـون   ۱۷

گرفـت. قـرار  دادوسـتد  مـورد  تومـان   میلیـارد 

سـاخت  و  خـودرو  گـروه  در  حـال  درعیـن 

شـدیم؛  روبـرو  قیمـت  بـا کاهـش  نیـز  قطعـات 

از  گـروه  ایـن  سـهم های  اکثـر  کـه  طـوری  بـه 

کردنـد. تجربـه  را  افـت  درصـد  سـه  تـا   یـک 

نوسـان  شـاهد  نیـز  شـیمیایی  محصـوالت 

از  تعـدادی  بودنـد.  درصـد  دو  از  کمتـر  قیمتـی 

نمادهـای ایـن گـروه از جملـه پتروشـیمی شـازند، 

ایرانیـان،  گـذاری  سـرمایه   پتروشـیمی  گـروه 

پتروشـیمی خـارک و پتروشـیمی شـیراز بـا اندکـی 

افزایـش قیمـت روبـرو شـدند و در طـرف مقابـل 

پاکسـان، صنایـع شـمیایی پـارس و پتروشـیمی 

شـدند. روبـرو  پایانـی  قیمـت  بـا کاهـش   غدیـر 

ارزش معامـالت بـورس تهران به رقـم ۵۷3 میلیارد 

تومـان رسـید کـه ایـن رقـم ناشـی از دسـت بـه 

 دسـت شـدن 2.۴ میلیـارد سـهم و اوراق مالـی بود.

در فرابـورس ایـران نیـز شـاخص کل ۱۱ واحـد رشـد 

تومـان  میلیـارد  بـه 3۰۷  ارزش معامـالت  و  کـرد 

رسـید. همچنین حجـم معامالت رقـم ۶۷۱ میلیون 

سـهم و اوراق مالـی را تجربـه کـرد.

حذف چهار صفر از 
پول ملی جدی شد

اقدامات اخیر بانک مرکزی حاکی از آن 
است که موضوع حذف چهار صفر از پول 

ملی بار دیگر جدی تر از قبل به جریان 
افتاده است؛ چراکه به گفته رییس کل 

این بانک، روز گذشته الیحه آن از سوی 
بانک مرکزی به دولت ارائه شده است.
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این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامه هرالد در مقاله ای به احسـاس 
اروپایی ها نسـبت به یهودیان ساکن اروپا 

پرداخته.

خبرگزاری اسپوتنیک از قول نخست 
وزیر بریتانیا از پایین بودن احتمال برگزاری 

رفراندوم دوم برگزیت بریتانیا تا قبل از 9 
فروردین 98 خبر داده.

خبرگزاری الجزیره از کشـته شدن 
دسـت کم سی نفر در ریزش یک معدن 

طال در افغانسـتان خبر داده.
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگزاری دویچه وله از اسـتعفای 
پادشاه مالزی خبر داده. آلمان

آمریکا در اجرای نقشه معامله قرن شکست خورده استپیام خبر
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با بیان اینکه اتاق فکر توطئه در غرب آسیا در واشنگتن دنبال 
بازتولید تروریسم در عراق، سوریه و تقویت باقی مانده های داعش است، تاکید کرد: آمریکایی ها 
همین نقشه را در افغانستان دنبال می کنند. ترکیه و کردهای عراق نباید فریب نقشه های جدید 
آمریکا را بخورند.

سنا
 ای

س:
عک

دادستان منتظر شکایت اسماعیل بخشی
سخنگوی قوه قضاییه گفت:وزارت اطاعات هم تخلفی در مورد پرونده بخشی دید به مرجع قضایی اعالم کند

به گفته اژه ای پرونده محیط زیستی ها هنوز تعیین وقت نشده است

نشسـت خبـری ایـن هفته سـخنگوی قوه 
قضاییـه پـر از اسـم هایـی بـود بـرای اکثر 
ایرانـی هـا نـام آشناسـت. معـروف تریـن 
آن هـم بابـک زنجانـی بـود. امـا در کنـار 
بابـک زنجانـی  از متهمانـی که پرونـده آنها 
در جریـان اسـت تـا محکومانـی کـه حکـم 
آنهـا قطعـی شـده  صحبـت شد.سـوال از 
پرونـده افـراد محیـط زیسـتی هـا نیـز که 
ماننـد جلسـات قبلی یکـی از سـواالتی بود 
کـه اژه ای بـه آن پاسـخ داد. امـا موضوعی 
کـه انتظـار می رفت بخشـی از سـخنان اژه 
ای به آن اختصاص یابد اسـماعیل بخشـی 
بـود. در ایـن جلسـه اژه ای قـول  پیگیـری 
شـکایت  صـورت  در  قضایـی  دسـتگاه 
اسـماعیل بخشـی را داد. سـخنگوی قـوه 
قضاییـه در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره نامـه 
اسـماعیل بخشـی بـه وزیر اطالعـات گفت: 

وزارت اطالعـات پیگیـری می کنـد و قطعـا 
دسـتگاه قضایی هم اگر شـکایت کنـد وارد 
می شـود.وی در ادامـه در پاسـخ به سـوالی 
دربـاره برخورد دسـتگاه قضایی بـا افزایش 
قیمت هـا بعـد از پاییـن آمـدن دالر گفـت: 
بـا کسـانی کـه از ایـن فرجـه علیـه مـردم  
سواسـتفاده می کننـد و قیمـت اجنـاس را  
بـه بهانـه گـران کردنـد و حتـی کم فروشـی 
می کننـد، برخـورد می شـود. البتـه برخـورد 
بـا گـران فروشـی و کـم فروشـی بـه عهده 
تعزیـرات زیر نظر دولت اسـت امـا با توجه 
بـه شـرایط کنونـی و فشـاری کـه دشـمن 
مـی آورد مدعـی العمـوم وارد شـده اسـت.

سـخنگوی قوه قضاییه افزود: دادستان کل 
کشـور به همه دادسـتان های سراسر کشور 
بخشـنامه کـرده کـه بـا تعزیـرات همـکاری 
کنند و هرجا سـازمان تعزیرات نیاز به ورود 
و مجـوز داشـت دادسـتان ها وارد شـوند و 
اجـازه بدهند. دادسـتان های اسـتان ها وارد 
شـده اند و امیدواریـم نیـاز به دسـتگیری و 

بازداشـت نباشد.
وی در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره حضـور در 
شـبکه های اجتماعـی گفـت: هفتـه پیـش 
کسـی از شـما پیامـک داد کـه شـما در  
شـبکه های خارجـی عضویـد کـه اولیـن بار 
مـن می دیـدم. مـن کانالـی نـدارم و عضـو 
جایـی نیسـتم و حتما سـاختگی و جعلی 
ایـن  بـه  اسـت و  فرصـت نمی کنـم کـه 

شـبکه ها ورود کنـم.
وضعیـت  آخریـن  دربـاره  محسـنی اژه ای 
پرونـده حسـین فریـدون، گفـت: پرونـده 
دادگاه نرفته و در دادسـرا استحسـنی اژه ای 
در ادامـه نشسـت خبـری خـود در پاسـخ 
بـه سـوال ایسـنا دربـاره آخریـن وضعیـت 
پرونـده بابـک زنجانی گفـت: مرتب مدعی 
بودنـد که پـول داریم و بر همین اسـاس به 
کشـورهای مختلف مسافرت شده و چیزی 
حاصل نشـده است. اخیرا برخی نمایندگان 
مجلـس مدعـی بودنـد کـه وی  می خواهد 
بدهـی اش را  پرداخـت کنـد ولـی »نفـت« 

اسـاس  همیـن  بـر  و  نمی کنـد  موافقـت 
مجـددا بـا همـان نماینـده در ۱۱ دی مـاه 
جلسـه ای برقـرار شـد و یکـی از نماینـدگان 
مجلـس و وزارت نفـت و اطالعـات و وکیـل 
متهـم و محکـوم  هـم بودنـد کـه گفتنـد با 
خـودش می خواهیـم صحبـت کنیـم و این 
امـکان هـم فراهم شـد و  با حضور وکیلش 
با ایشـان صحبـت کنند و قـرارداد و تعهدی 
دادنـد کـه هیات به فالن کشـور اعزام شـود  
و قـرار اسـت هفتـه بعـد و یـا ۱۰ روز بعد به 
آن کشـور برونـد و بایـد دیـد که آیـا چیزی 

وصـول می شـود یاخیـر.
سـخنگوی قـوه قضاییـه افـزود: اقداماتـی 
بـرای طـرح دعـوا در خـارج کشـور شـده و 
کامـل شـده و وکیـل گرفتـه شـده و اقـدام 
مـی شـود. مشـکل این اسـت که  بخشـی 
از اموالـش در خـارج از کشـور و بـه نـام 
دیگـران اسـت و طـرف معاملـه خارجی اند 
و بـا ادعـای معمولـی نمـی شـود و باید در 

محاکـم آنهـا اقامـه دعـوا کرد.
سـوال  بـه  پاسـخ  در  اژه ای  محسـنی 
خبرنـگاری درباره عفـو زنجانی و خالصی او 
از اعـدام  نیـز،  گفـت: ایـن موضـوع بحـث  
رای  از  بخشـی  در  البتـه  اسـت.   بعـدی 
دیـوان ارفـاق امـده اسـت. نظرم این اسـت 
کـه بایـد وقتـی تعییـن شـود و تاکنـون به 
۴ کشـور هیـات رفتـه و در جلسـات قبلـی 
مـن رفتـم ولـی در جلسـه آخر مـن نرفتم 
گفتـم و  توصیـه ام ایـن اسـت کـه وقـت 
تعییـن کنید کـه آخرین فرصت اسـت.وی 
در پاسـخ به سـوالی درباره ادعای اسماعیل 
بخشـی گفت: از دیگران شـنیدم که نامه ای 
خطـاب بـه وزیـر اطالعـات نوشـته و علـی 
القاعـده  وزارت اطالعـات پیگیری می کند؛ 
البتـه نمی دانم نامه وی بـه وزارت اطالعات 

درسـت اسـت یـا خیر.
وزارت  افـزود:   قضاییـه  قـوه  سـخنگوی 
اطالعـات پیگیری می کند و قطعا دسـتگاه 
قضایی هم اگر شـکایت کند وارد می شـود. 
بایـد دیـد که موضـوع چگونـه اسـت و اگر 
شکایت کند دادسـتان وارد می شود. وزارت 
اطاعـات هـم تخلفی را دیـد حتما به مرجع 

قضایـی اعالم مـی کند.
وی در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره اینکـه آیـا 
حکـم شـیخ اسـتخاره اجـرا شـده اسـت؟ 
ویـژه  دادسـرای  در  وی  پرونـده  گفـت: 
روحانیـت اسـت و مطلقـا خبری نـدارم. از 
قـول مـن نقـل قولـی شـده بـود کـه قطعا 
دروغ اسـت و شـنیدم کـه تکذیبیـه آن را 
هـم زدنـد کـه البتـه آن را ندیـدم.وی درباره 
آخریـن وضعیت پرونده محیط زیسـتی ها 
گفـت: ایـن پرونـده به دادگاه ارسـال شـده 
ولـی هنوز تعیین وقت نشـده اسـت و وکال 

بایـد بروند و پرونـده را مطالعه کنند، زیرا در 
ایـن پرونده هـا متهـم یا بایـد وکیل معرفی 
کنـد و یـا این کـه دادگاه بـرای آن هـا وکیل 
معاضدتـی انتخـاب کنـد. تـا روز قبـل که از 
دادگاه پرسـیدم ریاسـت شـعبه ۱۵ گفـت 

هنـوز تعییـن وقت نشـده اسـت.
محسـنی اژه ای افزود: ایـن پرونده 8 متهم 

دارد و اتهام آنها افسـاد فی االرض اسـت.
سـخنگوی قوه قضاییه در پاسـخ به سوالی 
در رابطـه بـا پرونـده شـهردار سـابق کـرج 
گفـت: ایـن پرونـده تشـکیل شـده، امـا به 
دادگاه نرفتـه و شـهردار در بازداشـت اسـت.
وی درپاسـخ به سـوالی درباره پرونده توتال 
و اخـذ رشـوه در ایـن قـرارداد گفـت: اگر در 
ایـن پرونـده تخلفـی رخ داده باشـد، بایـد 
دادسـتانی یـا سـازمان بازرسـی کل کشـور 
ورود کننـد و تـا امـروز پرونـده ای در ایـن 

رابطـه در دادسـرا تشـکیل نشـده اسـت.

محمـد رحمانیـان )كارگـردان سرشـناس تئاتر ایـران( روز 
گذشـته بازداشـت امـا پـس از سـاعتی آزاد شـد. ایرنـا در 
ایـن بـاره نوشـت: بـا رحمانیان تمـاس گرفتیـم و وی خبر 
داد کـه هم اکنـون با قرار وثیقه آزاد شـده اسـت. وی دلیل 
بازداشـتش را حواشـی نمایـش »پیـکان جوانـان« اعـالم 
کـرد. رحمانیـان از دادن اطالعـات بیشـتر خـودداری کـرد. 
گفتـه می شـود قـرار بازداشـت او در دادسـرای 2۱ ارشـاد 
و در جریـان پرونـده تئاتـر »پیـکان جوانـان« صـادر شـده 

است.

یک کارشـناس مسـائل بین الملـل با تاکید بـر این کـه اروپایی ها 
مصمـم بـرای ارائـه سـاز و کار مالـی )SPV( بوده انـد، اظهـار کرد: 
شـاید اروپایی هـا دالیلـی را ذکـر کرده انـد کـه وزارت خارجـه در 
جریـان اسـت ، بایـد در ایـن مـورد اطـالع رسـانی انجـام شـود.
سـید علـی خـرم در گفت وگو با ایسـنا دربـاره این که چـرا تاکنون 
اروپایی هـا  برخـالف وعـده داده شـده سـاز و کار مالـی )SPV( را 
ارائـه نکرده انـد، گفـت:  بـه نظـر می رسـد در ایـن زمینـه بایـد ابتدا 
اطالعاتـی از وزارت امـور خارجه داشـته باشـیم نسـبت بـه این که 
آیـا تاکنـون اروپایی هـا مسـاله ای را مطـرح کرده اند یـا خیر؟ چرا 
بـا پایـان یافتـن دسـامبر هنـوز سـاز وکار ارائـه   نشـده؟ و این کـه 

اروپایی هـا چـه توضیحـی بـه وزارت خارجـه ایـران داده اند.

كارگردان سرشناس تئاتر 
ایران بازداشت و آزاد شد

وزارت خارجه دالیل اروپا برای 
عدم ارائه SPV را اعالم کند

عضـو هیـات رییسـه کمیسـیون فرهنگی در 
مجلـس گفـت :موضـوع عفـاف و حجـاب 
حـل  امنیتـی  رویکرد هـای  بـا  نمی تـوان  را 
نیازمنـد تـالش متولیـان فرهنگـی  و  کـرد 
اسـت. دینـی  بـاور  ایـن  تقویـت   بـرای 
بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملت، 
نصرهللا پژمانفر در نشست علنی روز)یکشنبه 
۱۶ دی مـاه( در مجلس شـورای اسـالمی در 
نطـق میـان دسـتور خـود، اظهـار داشـت: بـر 
خود الزم می دانم ضمن گرامیداشـت سالروز 
شـهادت شـهدای مظلـوم هویـزه و سـالروز 

اجـرای طـرح اسـتعماری حجـاب در سـال 
 ۱3۱۴ توسـط پهلـوی اول را یـاد آوری کنـم.
نماینـده مـردم مشـهد و کالت در مجلـس 
دهـم شـورای اسـالمی ادامـه داد: حجـاب 
یکـی از سـرمایه هـای معنـوی ایـن کشـور 
بـوده و هسـت و در طـول تاریـخ در معـرض 
ولـی  گرفتـه  قـرار  تهاجمـات  شـدیدترین 
در حالـی کـه  ایـن امـر موجـب بـه شـهادت 
رسـیدن و محرومیت هـای اجتماعـی تعـداد 
قابـل توجهـی از شـیرزنان و شـیرمردان این 
کشـور شـده اسـت اما ایـن تهاجمـات هیچ 

موقـع نتوانسـته اسـت ایـن سـرمایه بـزرگ 
را بـه دلیـل ریشـه هـای عمیق اعتقـادی که 
در آحـاد ملـت وجـود داشـته از مـا بگیـرد.
ایـن نماینـده مجلـس افـزود: امـروز یکـی 
انقالبـی  مـردم  و  متدینیـن  دغدغه هـای  از 
بـی دقتی هـای فراوانـی اسـت کـه در   مـا 
حـوزه حجـاب و عفـاف  در جامعـه صـورت 
می گیـرد، شـاید مهمتریـن علـت آن وجـود 
شـبهات اعتقـادی فراوانی اسـت کـه جوانان 
مـا پاسـخ آن را دریافـت نکرده انـد. لـذا باید 
گفـت موضـوع عفـاف و حجـاب را نمی توان 
بـا رویکـرد امنیتی حل کرد، بلکه می بایسـت 
متولیـان فرهنگـی در تقویت این بـاور نهایت 
تالش خود را در پاسـخ دادن به این شـبهات 
در قالب هـای مختـف از جمله فیلـم، کتاب و 

دیگـر ابزارهـای فرهنگـی ارائـه نماید.

موضوع عفاف و حجاب با 

رویکرد امنیتی حل نمی شود

رییس کل بانک مرکزی:
بر بازار ارز مسلط هستیم

ــلط  ــازار ارز مس ــر ب ــزی ب ــک مرک ــت: بان ــزی گف ــک مرک ــس کل بان  ریی
ــرخ ارز،  ــد ن ــازار و رون ــده در ب ــاد ش ــات ایج ــا ثب ــم ب ــت و امیدواری اس
ــروز  ــی« ام ــورم باشــیم. »عبدالناصــر همت ــرخ ت ــرل بیشــتر ن شــاهد کنت
ــا فراکســیون والیــی مجلــس شــورای اســالمی،  )یکشــنبه( در نشســت ب
ــت  ــر و رعای ــا تدبی ــرخ ارز را ب ــی ن ــد تعادل ــزی رون ــک مرک ــزود: بان اف
ــازار ارز  ــی ب ــد تعادل ــن رون ــرد و ای ــازار پیــش مــی ب ــل در ب عوامــل دخی

ــود.  ــت ش ــدت هدای ــاه م ــات کوت ــاس هیجان ــتی براس نبایس
ــط  ــه ارز توس ــه عرض ــرد ک ــی ک ــار پیش بین ــول و اعتب ــورای پ ــس ش رئی

ــرد. ــتری بگی ــتاب بیش ــی ش ــدگان غیرنفت صادرکنن
ــم  ــن مه ــه ای ــار داشــت: اصــالح نظــام بانکــی و ســامان دادن ب وی اظه
ــوع  ــن موض ــت و ای ــزی اس ــک مرک ــش روی بان ــدام پی ــن اق ــم تری مه
نیــز از حساســیت و اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت و نبایــد شــتابزده 

عمــل شــود.
رییــس کل بانــک مرکــزی صیانــت از ســپرده هــای مــردم و ثبــات بــازار 
ــه  ــرد ک ــد ک ــد و تاکی ــزی خوان ــک مرک ــه بان ــن دغدغ ــم تری ــول را مه پ
ــام  ــالح نظ ــرح اص ــبرد ط ــزی در پیش ــک مرک ــم بان ــل مه ــر اص ــن ام ای

ــی اســت. بانک

ته
نک

محسـنی اژه ای در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگاری دربـاره عفـو 
زنجانـی و خالصـی او از اعـدام  نیـز،  گفت: ایـن موضوع بحث  
بعدی اسـت.  البته در بخشـی از رای دیوان ارفاق امده اسـت. 
نظـرم ایـن اسـت کـه باید وقتـی تعییـن شـود و تاکنـون به 
۴ کشـور هیـات رفتـه و در جلسـات قبلـی مـن رفتـم ولی در 
جلسـه آخـر من نرفتـم گفتم و  توصیـه ام این اسـت که وقت 
تعیین کنید که آخرین فرصت اسـت.وی در پاسـخ به سـوالی 
دربـاره ادعای اسـماعیل بخشـی گفـت: از دیگران شـنیدم که 
نامـه ای خطاب به وزیر اطالعات نوشـته و علی القاعـده  وزارت 
اطالعـات پیگیری می کنـد؛ البته نمی دانم نامـه وی به وزارت 

اطالعات درسـت اسـت یـا خیر.
سـخنگوی قـوه قضاییـه افـزود:  وزارت اطالعـات پیگیـری 
می کنـد و قطعـا دسـتگاه قضایـی هـم اگر شـکایت کنـد وارد 
می شـود. بایـد دید کـه موضـوع چگونه اسـت و اگر شـکایت 
کنـد دادسـتان وارد مـی شـود. وزارت اطاعـات هـم تخلفی را 

دیـد حتمـا بـه مرجـع قضایـی اعالم مـی کند

گزارش 

اقتصادجامعه

حذف چهار صفر از پول ملی جدی شدپرداخت خسارت سانچی در نوبت سامانه نیما
اولیــن  رســیدن  فــرا  بــا 
ــش  ــادف نفتک ــالگرد تص س
ــن  ســانچی در آب هــای چی
و ملــزم شــدن شــرکت های 
ــه پرداخــت 3۰ درصــد معــادل ۱۰  ــی ب بیمــه داخل
میلیــون دالر از کل 32 میلیــون دالر از خســارت 
ارز  پرداخــت  از  خبــری  هنــوز  ســانحه،  ایــن 
ــک  ــط بان ــه ای توس ــرکت های بیم ــه ش ــی ب نیمای
ــورد  ــانحه برخ ــالگرد س ــت.اولین س ــزی نیس مرک
ــی در  ــاری چین ــتی تج ــا کش ــانچی ب ــش س نفتک
ــث  ــه بح ــد ک ــرا می رس ــی ف ــن در حال ــای چی آبه
ــان  ــه پای ــان ب ــزرگ همچن بیمــه ای ایــن کشــتی ب

ــت. ــیده اس نرس
در آخریــن خبرهــا از پرداخــت بیمــه ســانچی، 

ســندیکای  اتکایــی  بیمــه  کارگــروه  دبیــر 
ــه  ــه بدن ــه بخشــی از بیم ــان اینک ــا بی ــران ب بیمه گ
هــم  آن  از  بخشــی  و  داخلــی  شــناور ســانچی 
خارجــی بــود، چینی هــا را مقصــر آن حادثــه اظهــار 
ــز  ــا نی ــه ای را از آنه ــت خســارت بیم ــرد و دریاف ک
ــاه ســال گذشــته  ــی کرد.اواســط دی م الزم ارزیاب
ــره  ــد ک ــه مقص ــه ب ــانچی ک ــش س ــه نفتک ــود ک ب
جنوبــی در حــال حرکــت بــود، بــه واســطه تصــادف 
ــانحه  ــار س ــی دچ ــاری چین ــتی تج ــک کش ــا ی ب
خســارات  از  جــدای  شــد.  غــرق  نهایــت  در  و 
ــی و  ــل ارزیاب ــر قاب ــه غی ــه ک ــن فاجع ــانی ای انس
ــی کشــتی  ــه خســارت مال ــران اســت، در زمین جب
ــه  ــزم ب ــی مل ــی و خارج ــه داخل ــرکت های بیم ش

ــتند.     ــارات هس ــن خس ــت ای پرداخ

بانــک  اخیــر  اقدامــات 
آن  از  حاکــی  مرکــزی 
ــه موضــوع حــذف  اســت ک
ــی  ــول مل ــر از پ ــار صف چه
ــاده  ــان افت ــه جری ــل ب ــر از قب ــر جدی ت ــار دیگ ب
ــک،  ــن بان ــه رییــس کل ای ــه گفت ــه ب اســت؛ چراک
روز گذشــته الیحــه آن از ســوی بانــک مرکــزی 
بــه دولــت ارائــه شــده اســت. حــذف صفــر از 
ــون  ــالمی تاکن ــوری اس ــران در جمه ــی ای ــول مل پ
چندیــن بــار مطــرح شــده، امــا هیــچ گاه اقدامــات 
ــه صــورت جــدی در راســتای آن انجــام  اجرایــی ب
نگرفتــه اســت کــه ســال های ۱3۷2 و ۱38۶ از 
دو  هســتند.آذر  موضــوع  ایــن  بــارز  نمونه هــای 

ســال پیــش بــود کــه بــرای نخســتین بــار، حــذف 
ــری از  ــور جدی ت ــه ط ــی ب ــول مل ــر از پ ــار صف چه
ــی  ــا جای ــد ت ــری ش ــت پیگی ــئوالن وق ــوی مس س
کــه در جلســه هیــات وزیــران، واحــد پــول ایــران، 

ــد. ــن ش ــال  تعیی ــا ۱۰ ری ــر ب ــان و براب توم
بــا ایــن اقــدام بــه نظــر می رســید کــه بانــک 
مرکــزی بــه دنبــال حــذف صفــر از پــول ملــی 
اســت کــه ولــی هللا ســیف، رییــس کل وقــت بانــک 
مرکــزی گفــت کــه ایــن موضــوع بــه معنــای 
ــت و  ــا دول ــی نیســت، ام ــول مل ــر از پ حــذف صف
ــتند  ــوع هس ــن موض ــال ای ــه دنب ــزی ب ــک مرک بان
کــه در الیحــه ای جداگانــه نســبت بــه حــذف چهــار 

ــد.   ــدام کنن ــی اق ــول مل ــر از پ صف

رنا
 ای

س:
عک

برنامـه  اینکـه  بیـان  بـا  جمهـوری  رییـس  اول  معـاون 
دشمنان،شناسـایی و تحریـم گلـوگاه هـای اصلـی اقتصاد 
کشـور و در تنگنـا قـراردادن مـردم اسـت،گفت: مهمتریـن 
هـدف آمریکایـی هـا جلوگیـری و ایجـاد موانـع در جریان 
واردات کشـور از جمله مواد اولیه تولید و کاالهای اساسـی 
مـورد نیـاز مردم اسـت. اسـحاق جهانگیری افـزود: در این 
شـرایط و در دوره تحریـم، کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی 
ایـران بـه عنـوان یکـی از بخش هـای مهم اقتصاد کشـور، 

بار سـنگینی بـردوش دارد.

وزیـر آمـوزش و پـرورش از اختصـاص ردیـف مسـتقل در 
الیحـه بودجـه 98 برای اجـرای رتبه بنـدی معلمان خبرداد 
و گفـت: امـروز بـا افتخـار مـی گویـم بعـد از پنـج سـال 
کـه موضـوع رتبـه بنـدی مطرح بـوده بـه مرحلـه عملیاتی 
نزدیـک مـی شـویم. »سـید  بنـدی  رتبـه  آغـاز  و  شـدن 
محمـد بطحایـی« در ادامه جلسـه علنی روز  - یکشـنبه - 
مجلـس به سـوال حسـن کامـران نماینـده مـردم اصفهان 
رتبـه  نظـام  اجـرای  بـرای  وزارتخانـه  ایـن  اقـدام  دربـاره 
بنـدی معلمـان و اسـتقرار نظـام پرداخـت هـا بـر اسـاس 

تخصص هـا و شایسـتگی هـا پاسـخ داد.

آمریکای ها معیشت مردم 
ایران را نشانه گرفتند

عملیاتی شدن رتبه بندی 
معلمان نزدیک است
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برخی فرزندان طالق 
خوشبخت ترند

عضـو هیـات علمـی دانشـگاه یـزد 
بـا اشـاره بـه اهمیـت موضـوع طالق 
عاطفی در خانواده هـا، فرزندان طالق 
را گاهـًا خوشـبخت تر از فرزندان دعوا 

خواند.
دکتـر علـی روحانی گفت: منظـور از خردمندی این اسـت که فرد 
از آنچـه در اختیـار دارد، آگاهـی داشـته باشـد و بتوانـد در لحظه، 
 درست ترین تصمیم را گرفته و این تصمیم آسیبی به دیگران نزند.
وی بـا بیـان این در این تحقیق، خردمنـدی به دو نوع خردمندی 
عمومـی و خردمنـدی فـردی تقسـیم شـده اسـت، اظهـار کـرد: 
تحقیـق مذکـور در مـورد 2۰ نفـر از زنـان مطلقه و 2۰ نفـر از زنانی 

کـه از زندگـی مشـترک رضایت دارند، انجام شـده اسـت. 

طالق 

استفاده از ظرفیت تشکل های 
مردمی برای مناسب سازی 

فضاهای شهری
معمـاری  و  شهرسـازی  معـاون 
شـهرداری تهران گفت: توجه جدی به 
برنامه هـا و اقدامـات مرتبط به احقاق 
حقـوق معلوالن یکی از شـاخص های 
رشـد فرهنگی و اجتماعـی، و از جمله 
کارهـای حسـنه ای محسـوب شـده 
کـه می توانـد زمینـه سـاز مشـارکت 
و اسـتفاده از قابلیت هـای زیـاد ایـن 
اجـرای  در  انسـانی  عظیـم  سـرمایه 
باشـد؛  کشـور  توسـعه  برنامه هـای 
بدیـن منظور اسـتفاده و فعال سـازی 
مردمـی  تشـکل های  ظرفیت هـای 
و خیریـن در بحـث مناسـب سـازی 
معلـوالن  بـرای  شـهری  فضاهـای 
 امـری ضروری و خداپسـندانه اسـت.

مهنـدس عبدالرضا گلپایگانـی معاون 
شـهرداری  معمـاری  و  شهرسـازی 
تهـران در پانزدهمیـن جلسـه سـتاد 
مناسب سـازی فضاهای شهری برای 
معلولیـن  بـا محوریت »ارائـه گزارش 
اقدامـات صورت پذیرفته« و »تعریف 
ردیـف اعتبـاری بـرای فعالیـت هـای 
مرتبـط بـا مناسـب سـازی در بودجه 
تشـکیل شـد گفـت:  سـال ۱398« 
معلولیـت پدیـده  ای اسـت اجتماعی 
و بخشـی جدایـی ناپذیـر از زندگـی 
بشـری اسـت، بـه گونـه ای کـه هـر 
انسـانی در طـول حیات خـود به علل 
مختلـف مثـل بیمـاری و حـوادث یـا 
بـا رسـیدن بـه دوران سـالمندی آن را 
تجربـه مـی کند، لذا مناسـب سـازی 
تمـام سـاختمانها و فضاهای شـهری 
بـه عنـوان یـک الـزام شـهری بـرای 
دسترسـی همگان از جمله افراد دارای 
معلولیـت، به فضای جامعـه ضروری 
اسـت و ایـن بـه منزلـه بـه رسـمیت 
شـناختن حقـوق ایـن قشـر عظیـم 

باشـد. می 

لزوم اجرای قوانین برابر برای معلولین
گزیده ها

بهینه سازی فضای شهری نکته مغفول و زمین مانده شهرهای ایران

مدیــرکل زنــان روســتایی و عشــایری وزارت جهاد کشــاورزی، 
ــوزش  ــرای آم ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــج میلی ــنهاد پن از پیش
زنــان روســتایی و عشــایری در ســال ۱398 خبــر داد. 
ــس و  ــا رئی ــت ب ــم« در نشس ــادات بنی هاش ــروغ الس »ف
مدیــران ســازمان امــور عشــایر ایــران و اعضــای فراکســیون 
ــن  ــزود: در ســال 9۵ ای ــس شــورای اســالمی اف ــان مجل زن
ــرای ســال  ــه ب ــود ک ــان ب ــارد توم ــزان بودجــه ســه میلی می
 98، پنــج میلیــارد تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت.

بودجــه ای  ردیــف   9۵ ســال  از  کــرد:  یــادآوری  وی 
یافــت کــه  اختصــاص  روســتایی  زنــان  آمــوزش  بــه 
کمیســیون  در  و  داده  آن  مجــوز  امســال  خوشــبختانه 
میــزان  ایــن  کــه  شــد  تصویــب  مجلــس  آمــوزش 
بــرای آمــوزش زنــان عشــایری صــرف شــود.  اعتبــار 

ــب و کار  ــای کس ــود فض ــون بهب ــه داد: قان ــم ادام بنی هاش
ــرده  ــف ک ــهرداری ها را موظ ــا و ش ــتانداری ه ــه اس ــز هم نی
اســت بــرای توزیــع مشــاغل خانگــی، بازارهــای وطنــی ایجاد 
ــه ایــن امــر توجــه بیشــتری شــود. ــد کــه امیدواریــم ب  کنن

قانــون  دســتورالعمل های  »متاســفانه  تاکیــد کــرد  وی 
ســنگین  عشــایر  و  روســتاییان  اشــتغال  از  حمایــت 
روســتاییان  وجــه  هیــچ  بــه  و  اســت  ســخت  و 
ببرنــد«. بهــره ای  آن  از  نمی تواننــد  عشــایر   و 
مدیــرکل زنــان روســتایی و عشــایری وزارت جهادکشــاورزی 
تصریــح کــرد: در قانــون برنامــه ششــم توســعه بنــدی وجــود 
دارد کــه یکصــد هــزار تســهیلگر روســتایی تربیــت شــوند کــه 
ــه  ــی صــورت نگرفت ــدام چندان ــه اق ــن زمین ــفانه در ای متاس
ــورای  ــس ش ــان مجل ــیون زن ــس کمیس ــب رئی ــت. نای اس
اســالمی گفــت: در بودجه ســال 98 تســهیالتی بــرای افزایش 
صــادرات غیرنفتــی دیــده شــده و ایــن بهتریــن فرصــت برای 
ــت. ــور اس ــارج از کش ــایر در خ ــتی عش ــع دس ــه صنای  عرض

محصــوالت  بازارســنجی  علیشــاهی  آقاپــور  معصومــه 
روســتایی را مقدمــه برگــزاری نمایشــگاه در خــارج از کشــور 
دانســت و افــزود می تــوان از محــل ســرمایه های اجتماعــی 
وزارت نفــت بــرای عشــایر کمــک بگیریــم. همچنیــن 
آنتن دهــی  و  ارتباطــی  فضــای  پیگیــری کنیــم  بایــد 
یابــد. بهبــود  عشــایری  مناطــق  در  همــراه   تلفن هــای 
ــدارس  ــزات م ــرد تجهی ــوت ک ــاز دع ــران مدرسه س وی از خی
عشــایری را تامیــن کننــد. رئیــس فراکســیون زنــان مجلــس 
شــورای اســالمی گفــت: قوانیــن بســیاری مربــوط بــه زنــان 
را در برنامــه ششــم تصویــب کرده ایــم کــه نیازمنــد پیگیــری 
سازمان هاســت. و  وزارتخانه هــا  دســتگاه ها،  در  اجــرا   و 
فریــده اوالدقبــاد افــزود: بنــد 'د' مــاده ۱۰2 مربــوط بــه حمایت 
ــرای  ــی ب ــه و تکمیل ــه پای ــالمت در بیم ــه س ــعه بیم و توس
ــوان  ــه می ت ــارداری اســت ک ــل دوران ب ــه مراح ــان در کلی زن
ــرد. ــری ک ــان روســتایی و عشــایری آن را پیگی  در حــوزه زن

وی ارائــه پیشــنهادها بــه فراکســیون زنــان مجلــس و 
کمیســیون ها در مــورد اختصــاص ردیــف مســتقل و افزایــش 
اعتبــار در مــورد زنــان عشــایری را خواســتار شــد و ادامــه داد: 
بایــد بــر اســاس آمارهــا و تولیــد ناخالــص داخلــی، نقــش 
ــان روســتایی و عشــایری در اقتصــاد کشــور را در رســانه  زن

ملــی و صحــن علنــی مجلــس تبییــن کنیــم.

بودجه پیشنهادی برای 
آموزش زنان روستایی 
5 میلیارد تومان است

معــاون توســعه پیشــگیری و درمــان اعتیــاد 
ســازمان بهزیســتی کشــور از حــذف ردیــف بودجه 
ــر  ــاد در الیحــه بودجــه ســال 98 خب ــه اعتی بیم
 داد و پیشــنهاداتی را در ایــن زمینــه مطــرح کــرد.
فریــد براتی ســده ضمن تشــریح بودجه ســازمان 
بهزیســتی در مــورد حــوزه اعتیــاد، گفــت: آنچه که 

بــه بهزیســتی تحــت عنــوان یارانــه داده می شــود 
ــن  ــه ای ــی بهزیســتی ب ــای کل ــب بودجه ه در قال
ــارت  ــه عب ــد. ب ــدا می کن ــازمان اختصــاص پی س
دیگــر بــه بهزیســتی یــک بودجــه کلــی پرداخــت 
می شــود و در بخــش اعتیــاد تحــت عناویــن 
 خدمــات درمــان، بازتوانــی و ... مصــرف می شــود.

امســال در ردیف هــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بودجــه بهزیســتی در حــوزه اعتیــاد ردیفــی 
ــرار  ــاد« ق ــان اعتی ــه درم ــوان »هزین ــت عن تح
داده شــده اســت، افــزود: بودجــه اختصــاص 
ــه ایــن بخــش رقــم زیــادی هــم نیســت  داده ب
و تنهــا حــدود دو میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون تومــان 
اســت. البتــه معلــوم هــم نیســت در نهایــت چــه 
ــود.  ــت می ش ــتی پرداخ ــه بهزیس ــدار از آن ب مق
ــار  ــودش از اعتب ــتی خ ــود بهزیس ــن وج ــا ای ب
ــرد،  ــق می گی ــه آن تعل ــال ب ــر س ــه ه ــی ک کل
رقمــی را بــرای یارانــه درمــان اعتیــاد اختصــاص 

اســت. کــم  خیلــی  البتــه  کــه   می دهــد 
وی تصریــح کــرد: توقــع مــا ایــن بــود کــه »بیمه 
درمــان اعتیــاد« در درجــه اول بایــد بــه افــرادی 
ــت  ــی تح ــر مال ــد و از نظ ــر برخوردارن ــه کمت ک
فشــار هســتند، پرداخــت شــود امــا در عمــل این 
ــه همیــن دلیــل انتظــار  اتفــاق محقــق نشــد. ب
داشــتیم کــه از پــول بیمــه رقمــی را به بهزیســتی 
پرداخــت کننــد امــا متاســفانه دســتگاه های 
دیگــری کــه متولــی بودنــد نســبت بــه اقشــار کم 
درآمــد، آســیب پذیر و کــم بضاعــت کــم لطفــی 

کردنــد و ایــن کار را انجــام ندادنــد.

حذف ردیف »بیمه اعتیاد« 
در الیحه بودجه ۹۸

گزارش 
ایرنا

17 انجمن اسالمی دانشگاه تهران در باره کودک همسری نامه نوشتند
۱۷ انجمن    اسالمی دانشجویان دانشکده های دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به کمیسیون 

حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی در مورد مسئلۀ کودک همسری نامه نوشته اند.

بهره برداری از ۱00 مرکز ترک 
الکل دولتی در بهمن

و  پیونـد  مدیریـت  مرکـز  رییـس 
درمـان بیماری های وزارت بهداشـت 
از بهره بـرداری از ۷۰ مرکز تشـخیص 
زودهنـگام سـرطان و کلینیک هـای 
بیماری های غیرواگیر، ۱۰۰ کلینیک دیابت و ۱۰۰ مرکز ترک الکل 
در هفتـه ابتدایـی بهمـن خبـر داد و گفت: مـا اعتیاد بـه الکل را 
 یـک بیمـاری می دانیـم و باید با آن مانند بیمـاری برخورد کنیم.
افتتـاح  از  ایسـنا،  بـا  گفت وگـو  در  شـادنوش  مهـدی  دکتـر 
و  سـرطان  زودهنـگام  تشـخیص  مرکـز  از ۷۰  بهره بـرداری  و 
کلینیک هـای بیماری هـای غیرواگیـر در هفتـه اول بهمن مـاه 
خبـر داد و گفـت: همچنیـن حداقـل ۱۰۰ کلینیـک دیابـت جدید 
در بیمارسـتان ها و مراکـز شهرسـتان ها و ۱۰۰ مرکـز تـرک اعتیاد 
الـکل را در هفتـه ابتدایـی بهمن مـاه به صورت همزمـان افتتاح 
می کنیـم کـه از زمـان افتتـاح شـروع بـه ارائه خدمـت می کنند.

سالمت 

ساالنه 1.7میلیون پرونده 
قضایی منجر به سازش می شود

معاون فرهنگی قـوه قضائیه گفت: 
سـاالنه یـک میلیـون و ۷۰۰ هـزار 
پرونده در شوراهای حل اختالف که 
معـادل حـدود یـک سـوم مجموع 
 پرونده های این شوراهاست منجر به صلح و سازش می شود.
حجت االسـالم هادی صادقی افزود: سـاالنه ۱۶میلیون پرونده 
در دسـتگاه قضایـی تشـکیل می شـود کـه از این شـمار چهار 
 میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده مربوط به شورای حل اختالف است.
وی بیـان کـرد: هرچند سـازش این شـمار پرونده بسـیار مهم 
و قابـل توجـه اسـت ولـی براسـاس دسـتور و برنامـه ریـزی 
هـا بایـد بـا همکاری مـردم شـمار پرونـده های قابـل صلح و 

سـازش افزایـش یابد.

خانواده 

خانواده ها نگران سالمت 
فضای مجازی هستند

وزیر کشـور گفـت: خانواده هـا نگران 
هسـتند؛  مجـازی  فضـای  مسـائل 
بنابرایـن بایـد قوانینـی تدوین شـود 
کـه بـا اتـکا بـه اجـرای آن اطمینـان 
شـود. حاصـل  مـردم  بیـن  در  مجـازی  فضـای  سـالمت   از 

عبدالرضـا رحمانـی فضلی گفت: در حـال حاضر خالءهای قانونی 
در فضـای مجـازی وجـود دارد و شـاهد آسـیب هـای اجتماعی 
در مـورد بسـیاری از مسـائل و ولنـگاری هایـی در حـوزه فضـای 
 مجـازی هسـتیم کـه موجـب نگرانـی خانواده هـا شـده اسـت.

وی ادامـه داد: در کنـار رفـع مشـکالت حوزه فضـای مجازی باید 
اسـتفاده از ایـن فضـا تقویـت شـود؛ در زمینـه تدویـن و تقنیـن 
قوانیـن در فضـای مجـازی اولویـت کار با شـورای فضای مجازی 
اسـت امـا اگر الزم باشـد شـورای اجتماعی هم می توانـد در این 

زمینه همکاری داشـته باشـد.

خانواده 

برنامه ریزی برای کاهش انتظار 
بیماران خاص در تائید اصالت دارو

تـدارکات  سـازمان  عامـل  مدیـر 
پزشـکی جمعیت هالل احمر گفت: 
2 داروخانـه مرکـزی هـالل احمـر 
در تهـران و 39 داروخانـه در سـایر 
اسـتان هـا فعال اسـت کـه ایـن داروخانه ها قدمت زیـادی در 
ایـران دارد و در برخـی اسـتان ها داروخانه هـای قدیمـی دارای 
۴۰ تا ۵۰ سـال سـابقه تاسـیس بوده و داروخانه مرکزی هالل 
احمر نیز از داروخانه های شـناخته شـده و مورد اعتماد اسـت؛ 
بـه ویـژه در دوران جنـگ تحمیلی با توجه به کمبـود دارو یکی 
از مراکـزی کـه مـردم بـه آن مراجعـه کـرده و بـا اعتمـاد کامل 
از آن داروی خـود را تامیـن مـی کردنـد داروخانـه هـالل احمر 
بـود و بـه ویـژه در داروخانه مرکـزی در تهران مراجعـات زیادی 

داشـت. وجود 

سالمت 

پیام رسـانه

معلـوالن در راسـتای اجـرای قانـون 
حمایت از معلوالن معترض هستند 
و امـروز بـرای اجرایی شـدن هرچه 
بهتـر آن و برطرف شـدن مشـکالت 
زدنـد. تجمـع  بـه  دسـت   موجـود 

و  حمـل  فقـط  معلـوالن  مشـکل 
نقل نیسـت، آنـان در همـه نیازهای 
اولیـه یک شـهروند برای حضـور در 
جامعـه مشـکل دارنـد، از حق بیمه 
 و پرسـتاری گرفتـه تا حق اشـتغال.

البتـه قـرار بود همـه اینها بـا اجرای 
قانـون جامـع حمایـت از معلـوالن 
امـا  یابـد.  بهبـود  و  برطـرف شـود 
از  معلـوالن  داد کـه  رخ  اتفاقاتـی 
 ایـن روزنـه امیـد هم ناامید شـدند.

کمپین هـا و اعتراضات معلوالن که 

هفتـه هاسـت ادامـه دارد نیز برای 
مطالبه گری حقـوق اولیه و اجرای 
قانـون جامـع حمایـت از حقـوق 
اسـت. معلولیـت  دارای   افـراد 

قانون جامع حمایـت از حقوق افراد 
دارای معلولیت مصوب اسفند سال 
9۶ بـود کـه در هشـتم اردیبهشـت 
امسـال از سـوی ریاسـت جمهوری 
 بـه دسـتگاه های ذیربط ابالغ شـد.

ماننـد  مسـائلی  بـه  قانـون  ایـن 
مناسـب سـازی، دسـترس پذیری 
خدمـات  تحـرک،  و  تـردد  و 
توانبخشـی،  و  درمانـی  بهداشـتی، 
امـور ورزشـی، فرهنگـی، هنـری و 
اشـتغال،  و  کارآفرینـی  آموزشـی، 
مسـکن، فرهنـگ سـازی و ارتقـای 
حمایـت  عمومـی،  هـای  آگاهـی 
هـای قضایی و تسـهیالت مالیاتی، 
اداری  هـای  و حمایـت  معیشـت 

ریـزی،  برنامـه  و  اسـتخدامی  و 
 نظـارت و منابـع مالـی مـی پـردازد.

مسـئوالن از سال گذشـته بارها نوید 
داده بودنـد کـه قـرار اسـت تحوالتی 
اساسـی در زندگـی معلـوالن اجـرا 
شـود امـا هنـگام اختصـاص ردیف 
بودجـه هـا در نهایت تعجـب، هیچ 
ردیفی بـرای معلوالن در نظر نگرفته 
شـد اما بعدهـا ۱۱۰۰ میلیـارد تومان 
گرفتـه  نظـر  در  آن  اجـرای  بـرای 
شـد که ایـن رقم امیـد افـراد دارای 

معلولیـت را نقـش بـر آب کرد.

یک دوازدهم اعتبار 
مورد نیاز

کمپیـن  مدیـر  مروتـی،  بهـروز 
دارای  افـراد  حقـوق  پیگیـری 
معلولیـت مـی گویـد: قانـون جامع 
بیسـتم  معلـوالن  از  حمایـت 
شـد  تصویـب   9۶ سـال  اسـفند 

از  امسـال  اردیبهشـت  هشـتم  و 
 سـوی رئیـس جمهـور ابـالغ شـد.
او در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا 
مـی افزایـد: این قانـون بودجه ندارد 
مقابـل  آذر  تجمـع ۱2  در  بنابرایـن 
سـازمان برنامـه و بودجـه، جلسـه 
ای داشـتیم و در نهایت ۱۱۰۰ میلیارد 
تومـان ذیـل ردیـف رفـاه اجتماعـی 
از  حمایـت  جامـع  قانـون  بـرای 
معلـوالن اختصـاص یافـت ایـن در 
حالـی اسـت کـه بهزیسـتی بـرای 
اجـرای ایـن قانـون ۱2 هـزار و ۵۰۰ 
میلیـارد تومـان به سـازمان برنامه و 
بودجـه پیشـنهاد داده بـود کـه فقط 
 یـک دوازدهم آن اختصـاص یافت.

وی تاکیـد مـی کنـد: افـراد دارای 
معلولیت سالهاسـت قانونی داشتند 
و  نداشـت  اجرایـی  ضمانـت  کـه 
ردیـف  قانـون جدیـد،  نیـز  اکنـون 

بودجـه کافـی نـدارد.

بار تبعیض 
بر دوش معلوالن

اصغـر شـیرازی، مدیرعامـل انجمن 
تخصصـی معلـوالن نیـز مـی گوید: 
قانـون جامـع حمایـت از معلـوالن 
اسـت،  شـده  تصویـب   9۶ سـال 
تـا پیـش از ایـن قانـون معلـوالن 
کـه  داشـت  وجـود   8۴ مصـوب 
مـی شـد  واقـع  مغفـول  همیشـه 
چـون بودجـه ای نداشـت تـا اینکه 
قانـون جامـع حمایت از افـراد دارای 
و  در سـال 9۶ مصـوب  معلولیـت 
 بـرای آن ردیف بودجه تعریف شـد.
شـیرزادی مـی افزایـد: افـراد دارای 
معلولیـت کـه سـال ها کـه از حقوق 
محـروم  اجتماعـی  و  شـهروندی 
بودنـد چشـم امیـد بـه ایـن قانـون 
بسـتند کـه ردیـف بودجـه داشـته 
باشـد تـا بـرای حضـور در جامعـه، 

 فرصـت هـای برابـر داشـته باشـند.
وی ادامـه داد: مطالبـات افراد دارای 
معلولیت بحق اسـت اما متاسـفانه 
دولـت  دانیـم کـه  مـی  –هرچنـد 
بـا مشـکالت متعـددی در شـرایط 
امسـال  اسـت-  رو  بـه  رو  فعلـی 
اجـرای  بـه  تومـان  میلیـارد   ۱۱۰۰
قانـون جامـع حمایـت از معلـوالن 
اختصـاص یافته امـا این مبلغ یک 
دوازدهـم مبلـغ پیـش بینـی شـده 
اسـت. قانـون  ایـن  اجـرای   بـرای 

وی تاکیـد کـرد: بنابرایـن همچنـان 
احقـاق  و  تبعیـض  و  بـار مشـکل 
حـق حس می شـود و معلـوالن در 
قالـب تجمـع و کمپین تـالش می 
کننـد حـرف حـق خـود را بـه گوش 

برسانند مسـئوالن 

قانـون،  اجـرای  بودجـه 
اسـت معلـوالن  مطالبـه 

محبوبـه نجومیـان، عضـو کمپیـن 
دارای  افـراد  حقـوق  پیگیـری 
معلولیـت بـا اشـاره به تجمـع افراد 
دسـتیابی  بـرای  معلولیـت  دارای 
گویـد:  مـی  خـود  حقـوق  بـه 
خواسـتار  معلولیـت  دارای  افـراد 
بـرای  کافـی  بودجـه  اختصـاص 

از  حمایـت  جامـع  قانـون  اجـرای 
 حقـوق افراد دارای معلولیت اسـت.

او مـی افزاید: یکـی از نیازهای اولیه 
معلوالن، حق داشـتن پرسـتار است 
امـا در حـال حاضـر فقـط مبتالیان 
حـق  ایـن  از  نخاعـی  ضایعـه  بـه 
ماهانـه  آن  بابـت  برخوردارنـد کـه 
 2۰۰ هـزار تومـان دریافـت می کنند.

وی مـی گویـد: حـق داشـتن بیمـه 
دیگـر  از  توانبخشـی  وسـایل  و 
خواسـته هـای معلـوالن بـه شـمار 
مـی رود؛ ویلچرهـا زود خـراب مـی 
شـوند؛ افراد دارای معلولیت شـدید 
بایـد ویلچـر برقـی داشـته باشـند 
اسـت.  قیمـت  گـران  بسـیار  کـه 
تولیـد  ویلچرهـای  قیمـت  حتـی 
بیـن  ندارنـد  کیفیـت  کـه  داخـل 
اسـت. تومـان  میلیـون   8 تـا   ۶ 
وی در ادامـه بـه مشـکل اشـتغال 
افـراد دارای معلولیـت اشـاره کـرد و 
گفت: جوان های سـالم به سـختی 
فرصـت شـغلی پیدا مـی کنند حال 
چـه برسـد به افـرادی کـه معلولیت 
و محدودیـت هایـی نیـز دارنـد. پله 
هـا و خیابـان ها همـه موانعی برای 
تـردد معلـوالن به شـمار مـی روند.

ته
نک

مدیـر کمپیـن پیگیـری حقـوق افـراد دارای معلولیـت 
معلـوالن  از  حمایـت  جامـع  قانـون  گویـد:  مـی 
هشـتم  و  شـد  تصویـب   96 سـال  اسـفند  بیسـتم 
 اردیبهشـت امسـال از سـوی رئیـس جمهـور ابالغ شـد.

او در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنا مـی افزاید: ایـن قانون 
بودجـه نـدارد بنابرایـن در تجمـع ۱2 آذر مقابل سـازمان 
برنامـه و بودجـه، جلسـه ای داشـتیم و در نهایـت ۱۱00 
میلیـارد تومـان ذیـل ردیـف رفـاه اجتماعی بـرای قانون 
جامـع حمایت از معلوالن اختصاص یافـت این در حالی 
اسـت که بهزیسـتی برای اجرای این قانون ۱2 هـزار و 500 
میلیـارد تومان به سـازمان برنامه و بودجه پیشـنهاد داده 

بـود که فقط یـک دوازدهـم آن اختصـاص یافت

فرانس2۴ گزارشی  خبرگزاری 
تحلیلی از پاول والن، کسـی که به 

جاسوسـی در روسیه محکوم است تهیه 
کرده.

خبرگـزاری یورونیوز از مذاکرات 
درون دولتـی آمریکا برای پایان دهی به 
تعطیلی موقت دولت این کشـور بدون 

نتیجه خبر داده.

روزنامه نیویورک تایمز گزارشـی 
از وضعیـت دیوار مرز مکزیک با آمریکا 

کرده. منتشر 
آمریکااروپافرانسه

خبرگـزاری سی ان ان در تیتر یک 
خود از مرگ وزیر دفاع اسـبق آمریکا، 

هارولد براون خبر داده.
آمریکا
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پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  به نقل از 
اسـتاندار گیالن نوشت: افتتاح بیش از 
2هـزار میلیارد ریال پروژه طی دهه فجر

روزنامه کاغذوطن  به نقل از مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان نوشت: 
رتبه سوم کرمان از نظر تعداد باشگاه های 

کتابخوانی در کشور

روزنامه اصفهان زیبا  نوشـت: 
اینسـتاگرام باید مدیریت شود، نه فیلتر روزنامـه افسانه  از برگزاری اصفهانجنوب کرمانمازندران

بزرگداشـت خواجوی کرمانی در شیراز 
خبر داد.

فارس

برندگان مزایده دو بنای تاریخی کشور مشخص شدند
با بازگشایی پاکت های )ج( مزایده دو  بنای تاریخی باغ پهلوانپور )سوئیت های جدید االحداث( 
مهریز و حجت آباد وزیر اشکذر استان یزد، برندگان این مزایده ها مشخص شدند.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

مدیـر پایـگاه تخـت جمشـید در خصـوص نحـوه پوشـش 
یـک تـه سـتون در کاخ آپادانا در تخت جمشـید اعالم کرد 
کـه تـه سـتون هـای کاخ آپادانا در شـرایط کامـال حفاظت 

شـده قـرار دارند.
حمیـد فدایـی در ایـن باره گفـت: »مدیریت و کارشناسـان 
اقدامـات  اولویـت  و  اهمیـت  بـه  جهانـی  پایگاه هـای 
حفاظتی نسـبت بـه اقدامـات صرفًا مرمتی واقف هسـتند 
و قبـل از اینکـه بـه مرمـت آثـار و بازسـازی های گسـترده 
فکـر کننـد در تـالش بـرای اقدامـات حفاظتـی مجموعه یا 

مجموعه هـای تحـت پوشـش هسـتند.«
فـدای بـا بیـان این کـه چندی پیـش تصویـری از یکی از 
تـه سـتون هـای کاخ آپادانا در تخت جمشـید در فضاهای 
مجازی منتشـر شـد کـه نشـاندهنده آن بود که یکـی از ته 
سـتون هـای کاخ آپادانـا بـا پالسـتیک سـیاهی پوشـیده 
شـده اسـت، تصریـح کـرد: »در حـال حاضـر در تخـت 
جمشـید و پاسـارگاد از مواد مرمتی اسـتفاده می شـود که 
نسـبت به سـیمانی که درگذشـته اسـتفاده می شـده دارای 
مزایـای بسـیار اسـت. ایـن نوع مـواد، پایـه آهکـی دارد و 
تسـت های اولیـه آن در 7 سـال پیـش در کاخ هدیـش 
انجام شـده و آزمـون نهایـی نیـز نشـانگر خـواص و مزایای 
بسـیار بـاالی ایـن مـواد نسـبت به سـیمان های اجراشـده 

در سـایت های تاریخـی مشـابه اسـت.«
او گفـت: »کاخ آپادانـا نیـز از ایـن قائـده جـدا نبـوده و 
هـم اکنـون از بهتریـن و مناسـب ترین مـواد مرمتـی بـه 
نـوع  پنـج  لـدان شـامل  اسـتفاده می شـود.  لـدان،  نـام 
مـواد مختلـف اسـت کـه بـا توجـه بـه مشـکل و آسـیب 
هـر بخـش، بایـد یـک نـوع مـواد خـاص اسـتفاده شـود. 
نکتـه مهـم اینکـه، تشـخیص و حتـی اجـرای ایـن مـواد 
فوق العـاده کارشناسـانه  اقـدام  یـک  میکـرو(  )اصطالحـًا 
بـوده و مرمتـکار حتمًا می بایسـت ازلحاظ علمـی در حدی 
باشـد که آسـیب را تشـخیص و اصطالحًا نسـخه را نوشـته 
و حتـی دارو را بـا اختـالط نسـبت های مختلـف آمـاده و 

سـپس اجـرا کنـد.«

سوژه
ته ستون های کاخ 

آپادانا در شرایط 
حفاظت شده قرار دارند

ریا
ث آ

یرا
 م

س:
عک

حال ناخوش خانه »نیما«
دیوان عدالت اداری سال 96 ایراد حقوقی نسبت به سند مالکیت خانه داشت که براساس آن این خانه از ثبت خارج شد

مسووالن، علت خروج این خانه از فهرست آثار ثبت ملی را ایراد حقوقی مبنی بر نبودن نام نیما در سند مالکیت بنا عنوان می کنند

 شـاید آن زمـان کـه نیمـا گفـت »خانـه ام 
ابریسـت، یکسـره روی زمیـن ابریسـت بـا 
آن« نمی دانسـت روزی همین شـعر وصف 
حـال خانـه ای شـود کـه بخشـی از زندگـی 
اش را در پایتخـت در آن سـپری کـرده بود. 
خانـه نیمـا در محلـه تجریـش، دزاشـیب، 
خیابـان رمضانـی، کوچـه رهبری قـرار دارد و 
در دوره پهلـوی دوم محل زندگی این شـاعر 

معاصـر بوده اسـت.
زیسـت  محـل  کـه  آنجـا  از  خانـه  ایـن 
توسـط   ۱38۰ سـال  بـوده  نیمایوشـیج 
سـازمان میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و 

گردشـگری با شـماره ۴۶۰3 در فهرست آثار 
ملـی ایـران بـه ثبـت رسـید امـا پارسـال و 
پـس از ۱۶ سـال از ثبـت ملـی خـارج شـد.
مسـووالن، علت خروج این خانه از فهرسـت 
آثـار ثبـت ملـی را ایـراد حقوقـی مبنـی بـر 
نبـودن نـام نیما در سـند مالکیت بنـا عنوان 

مـی کنند.
و ۱8۰  مترمربـع عرصـه  نیمـا ۶88  خانـه 
بـه گفتـه متولیـان  مترمربـع زیربنـا دارد؛ 
میـراث فرهنگـی ایـن بنـا خـودش دارای 
ارزش معمـاری چندانی نیسـت امـا از آنجا 
که محل زندگی شـاعر معاصر، نیمایوشـیج 
بـوده و نیز در نزدیکی خانه - موزه سـیمین 
همسـرش  و  دانشـور  )سـیمین  جـالل  و 
جـالل آل احمـد( قـرار دارد، تـالش ها برای 

حفاظـت از آن در دسـتور کار قـرار گرفتـه 
است.

علـی اسـفندیاری مشـهور بـه نیما یوشـیج 
)زادٔه 2۱ آبـان ۱2۷۶ – درگذشـته ۱3 دی 
۱338( شـاعر معاصـر ایرانـی و بـه عنـوان 
بنیانگذار شـعر نوین و ملقب به پدر شـعر نو 
فارسـی شـناخته می شـود. پـس از خروج 
خانـه نیما از فهرسـت آثار ثبـت ملی میراث 
فرهنگـی و از آنجـا کـه حـرف و حدیـث هـا 
از تـالش مالـکان بـرای تخریـب ایـن ملک 
بـاال گرفـت، افکارعمومـی نیـز در ایـن زمینه 

واکنـش هایی نشـان داد.
غیـر از موضـع گیـری برخـی کارشناسـان و 
متولیـان فرهنگـی طی ماههـای اخیر مبنی 
بـر ضـرورت صیانـت از این خانـه خریداری 

آن توسـط نهادهـای متولی مثل شـهرداری، 
شـاهد برخـی حرکـت هـای مردمی نیـز در 

ایـن زمینه بـوده ایم.
آن طـور کـه ایرنـا نوشـته از آن جملـه راه 
خانـه  »نجـات  مردمـی  پویشـی  افتـادن 
پیـش  چنـدروز  کـه  بـود  نیمایوشـیج« 
همزمـان بـا سـالگرد درگذشـت این شـاعر 

او تشـکیل شـد. مقابـل خانـه 
دیمـاه   ۱3 عصـر  شـهروندان  از  تعـدادی 
جـاری همزمـان با پنجـاه و نهمین سـالروز 
برفـی  هوایـی  در  نیمایوشـیج  خاموشـی 
مقابـل خانه نیما در دزاشـیب حاضر شـدند 
و بـا روشـن کردن شـمع و نوشـتن جمالت 
خانـه،  دیوارهـای  روی  مسـئوالن  برخـی 
رسـیدگی متولیان بـه وضعیت ایـن خانه را 
خواسـتار شدند. سرپرست شهرداری منطقه 
یـک تهران در این زمینه مـی گوید: به دلیل 
آنکـه میـراث فرهنگی برای خانـه نیما طرح 
فرهنگـی تعییـن و ایـن موضـوع موجـب 
اعتـراض مالـکان فعلـی شـده اسـت، ایـن 
افـراد اعـالم کـرده انـد فعـال امـکان مذاکره 

ندارند.
اسـماعیل بدریـان در گفت و گـو با خبرنگار 
ایرنـا اظهارداشـت: روز افتتـاح خانـه- موزه 
سـیمین و جـالل، احمـد مسـجد جامعـی 
عضو شـورای اسالمی شـهر تهران بر تعیین 
تکلیـف خانـه نیما تأکیـد کرد کـه بالفاصله 
موضوع در دسـتور کار و پیگیری شـهرداری 

قـرار گرفت. 
وی بـا اشـاره به اینکه میـراث فرهنگی برای 
ایـن خانـه طرح فرهنگـی گذاشـته و زمانی 
کـه یـک ملک طرح فرهنگی داشـته باشـد 
قیمـت آن پایین مـی آید خاطرنشـان کرد: 
مالـکان از ایـن موضـوع شـکایت کردنـد و 
خواسـتار برداشـتن طرح فرهنگی هسـتند. 

سرپرسـت شـهرداری منطقـه یـک تصریح 
کـرد: مالکان فعلی نیـز با یکدیگر اختالفات 
جـدی دارنـد و اعـالم کرده اند اکنـون امکان 

مذاکـره درخصوص خانـه را ندارند. 
وی افـزود: مالـکان ایـن ملک مـی خواهند 
پـس از شکسـتن رای،) افزایـش قیمـت 

خانـه( وارد مذاکـره در ایـن بـاره شـوند. 
نیـز  ملـک  ایـن  قیمـت  دربـاره  بدریـان 
گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه تعییـن قیمـت 
کارشناسـی بـرای امـالک تـا ۶ مـاه اعتبـار 
دارد و شـهرداری بایـد بـرای آن هزینـه کنـد 
بنابرایـن هـر زمـان کـه بخواهیم بـا مالکان 
وارد مذاکره شـویم قیمت کارشناسـی ملک 
را تعییـن خواهیم کرد. lدیـر بافت و بناهای 
تاریخی شـهرداری تهران اما ضمن تشـریح 
آخریـن وضعیـت حقوقـی این خانـه تاکید 
دارد کـه بـه طـور جدی بـه دنبـال ثبت ملی 

ایـن خانه هسـتیم.

ابوالفتـح شـادمهری در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنـا تصریـح کـرد: صبـح v,c )شـنبه ۱۵ 
دیمـاه( بـا معاون سـازمان میـراث فرهنگی 
صحبـت کـردم تـا ایرادهـای حقوقـی که به 
خانه نیما گرفته شـده را بررسـی و رفع کنند 

تـا در صـورت امکان بـه ثبـت بازگردد.
وی اظهارداشـت: دیـوان عدالت اداری سـال 
9۶ ایـراد حقوقـی نسـبت به سـند مالکیت 
خانـه داشـت کـه براسـاس آن ایـن خانه از 

ثبـت خارج شـد.
شـادمهری ایراد حقوقی دیـوان را نبودن نام 
نیمـا در سـند مالکیـت ذکـر و خاطرنشـان 
کـرد: ایـن بنا مالـکان خصوصـی دارد که به 
دنبال نوسـازی بنا هستند و در همین زمینه 
نامـه ای بـه شـهرداری منطقـه یک نوشـته 
شـده که با توجه به سـابقه ارزشـمند مالک، 
از انجـام هرگونـه عملیات سـاختمانی در آن 

جلوگیری شـود.

مسـئول مرکز باسـتان شناسی اداره کل 
میـراث فرهنگـی تهـران از ادامـه گمانـه 
درملـک  باسـتان شناسـی  هـای  زنـی 
پـالک 2۴بازارحضرتـی خبـر داد. قدیـر 
باسـتان  هیـأت  سرپرسـت  افرونـد 
شناسـی تصریح کرد :باسـتان شناسان 
در ادامـه گمانـه زنی هـا در بازار حضرتی 
از سـازه خشـتی قطـوری  بـه بخشـی 
دسـت یافتنـد کـه احتمـاال" بخشـی از 
بـرج و بـاروی عصر صفویه تهران اسـت 

،یعنـی همـان نخسـتین حصـاری کـه 
بنابـه تصریـح متـون تاریخـی بـرای به 
دسـتور شـاه طهماسـب صفـوی ، تهران 
را صاحـب قلعـه ایـی بـا صدوچهـارده 

. برج کـرد 
از فعالیـت هـای  ارائـه گزارشـی  بـا  او 
باسـتان شناسـی درایـن منطقه تصریح 
کرد : هیأت باسـتان شناسـی درترانشه 
اولیـن الیـه هـای  بـا  ۱و2 خیلـی زود 
تاریخـی شـامل کـف فـرش آجـری و 

آثـار دیوارهـای اجری و خشـتی مواجه 
شـد .افرونـد گفـت : درایـن دو ترانشـه 
حداقـل 3 دوره و ۵ فاز معماری تاعصر 
صفوی شناسـایی شـده و مواد فرهنگی 
بدسـت آمـده دراین دو ترانشـه شـامل 
قطعـات سـفال و کاشـی از دوره هـای 
اینکـه  بیـان  بـا  وی   . اسـت  مختلـف 
آثارمعمـاری  ایـن  حفـظ  منظـور  بـه 
تاریخـی ادامـه کاوش در ایـن قسـمت 
باشـماره ٣  بعـدی  ترانشـه  و  متوقـف 
درانتهـای مغـازه جانمایـی شـد، افـزود 
کمتریـن  در  هـم  ترانشـه  درایـن   :
شـدکه  نمایـان  آثاردیوارخشـتی  زمـان 
در ابتـدای امـر یـک معمـاری سـاده و 

متـداول خشـتی را  القـا مـی کـرد.

کشف قطعه سفالی  تاریخی 
در تهران

صنایع دستی؛ گنج پنهان در 
استان های مختلف کشور است

معـاون صنایـع دسـتی و هنرهـای سـنتی گفـت: »ایـران بـا ثبـت 8 شـهر و 
دو روسـتا در جایـگاه اول جهـان در ثبـت شـهرهای جهانـی ایسـتاده اسـت و 
چیـن و شـیلی در رتبـه هـای دوم و سـوم  هسـتند.« پویـا محمودیـان معاون 
صنایـع دسـتی و هنرهـای سـنتی، با حضور در بخش خبری سـاعت 20 شـبکه 
چهـار سـیما بـا بیـان این مطلب گفـت: »صدر نشـینی ایـران در ثبت شـهرها و 
روسـتاهای جهانی نشـان دهنده ظرفیت های پنهان کشـور اسـت و نشـان می 
دهـد کـه صنایـع دسـتی گنج پنهان اسـتان های مختلف کشـور به حسـاب می 
آید که نیازمند توجه بیشـتری اسـت.«او افزود: »شـهرها وقتی از سـوی شورای 
جهانـی صنایـع دسـتی در لیسـت شـهرهای جهانی قـرار می گیرنـد اولین قدم 
بـرای شناسـایی و معرفـی آن ها اسـت و صنایع دسـتی به عنـوان یک موضوع 
مهـم در حـوزه اقتصـاد و نیـز مسـائل فرهنگـی و اجتماعی می توانـد در معرفی 
هرچـه بهتـر آن شـهر بـه مردم دنیا کمـک کند.«محمودیـان در ادامه با اشـاره به 
برنامـه ریـزی ها برای دسـتیابی بـه صادرات 2 میلیـارد دالری صـادرات صنایع 
دسـتی گفـت: »در حـال برنامـه ریـزی بـرای دسـتیابی به صـادرات سـاالنه دو 
میلیـارد دالر صنایـع دسـتی هسـتیم. سـال گذشـته 281 میلیـون دالر صادرات 
صنایـع دسـتی داشـتیم کـه البتـه بـدون احتسـاب صـادرات چمدانـی اسـت و 
بایـد ایـن نکتـه را در نظـر بگیریم که عمده صادرات کشـور چمدانی اسـت و این 

درحالـی اسـت کـه این رقم غیـر از صـادرات چمدانی اسـت.«

ته
نک

مدیربافـت و بناهـای تاریخـی شـهرداری تهران بـا تأکید بر 
اینکـه مدیریـت شـهری پایتخـت بـه دنبـال حفظ ایـن بنا 
اسـت اظهارداشـت: به طـور جدی در حال تملـک بنا و تغییر 
کاربـری آن هسـتیم. وی اضافـه کـرد: تـالش مـی کنیم در 
تعییـن کاربـری بـه گونـه ای عمـل کنیم کـه در شـان خانه 
نیمـا باشـد و به ارتقای شـناختی کـه از نیما و آثـارش داریم 
منجر شود.شـادمهری یادآور شـد: برای مثال ایجـاد موزه بنا 
مـی توانـد یکـی از کاربـری هایی باشـد که بـرای ایـن خانه 
تعریـف شـود. بـه گـزارش ایرنـا باتوجه بـه تـالش هایی که 
مدیـران شـهرداری مـی گوینـد بـه جریـان انداختـه انـد تـا 
بتواننـد ملـک را تبدیل بـه موزه یا مکانی فرهنگـی خریداری 
کننـد، بایـد منتظر نتیجـه تعامل مدیران شـهری بـا مالکان 
بنـا مانـد و دیـد کـه آیـا خانه-مـوزه دیگـری در جـوار خانـه 
-مـوزه سـیمین و جالل در شـمال پایتخـت راه انـدازی می 
شـود کـه بتواند به کانون حضـور و بهره بـرداری عالقه مندان 
بـه حوزه میراث فرهنگی و شـعر و ادب تبدیل شـود یا خیر؟

گزارش

گردشگریمیراث

افزایش سرقت موبایل گردشگران را فراری می دهدموزه های دولتی آمریکا بسته شدند
مــوزه هــا و بــاغ وحــش  
هــای دولتــی آمریــکا در 
پــی تعطیلــی دولــت فدرال، 
بســته شــده انــد و قــرار 
ــی  ــه توافق ــان دســتیابی ب ــا زم نیســت درشــان ت
در مــورد بودجــه فــدرال، بــاز شــود. به گــزارش روز 
یکشــنبه گــروه فرهنگــی ایرنــا بــه نقــل از روزنامــه 
ــی در واشــنگتن، مــوزه  ــن، مــوزه آرشــیو مل گاردی
هــای دولتــی »اســمیت ســونین« در نیویــورک و 
ــه  ــکا از جمل ــی آمری ــاغ وحــش مل واشــنگتن و ب
اماکنــی اســت کــه در نمــای ورودی شــان تابلــوی 
»تعطیــل« نصــب شــده اســت.دونالد ترامــپ« 
رئیــس جمهــوری آمریــکا پــس از ناکامــی در 
ــا دمکــرات هــا در زمینــه  دســتیابی بــه توافقــی ب

تامیــن بودجــه الزم بــرای احــداث دیــواری در 
مــرز کشــورش بــا مکزیــک بــه منظــور جلوگیــری 
از ورود مهاجــران بــه ایــاالت متحــده، بخــش 
هایــی از دولــت را تعطیــل کــرد.در همیــن حــال، 
موسســه  ســخنگوی  تومــاس«  ســنت  »لینــدا 
اســمیت ســونین گفــت: تــا زمــان تامیــن بودجــه 
فــدرال، امــکان بازگشــایی وجــود نــدارد و بــه 
محــض تخصیــص ایــن بودجــه، ایــن مــکان 
ــع در  ــوزه واق ــی 19 م ــد. تمام ــی یاب گشــایش م
آمریــکا از جملــه مــوزه ملــی تاریــخ و مــوزه هنــر 
ــادی از  ــداد زی ــی، تع ــل تعطیل ــه دلی ــی ب آفریقای

بازدیدکننــدگان خــود را از دســت داده انــد.

رییـس پیشـین هیـات مدیره 
ایرانگـردی  راهنمایـان  جامعـه 
امنیـت  گفـت:  جهانگـردی  و 
نقطـه  و  شـاخصه  مهم تریـن 
اسـت کـه  در جـذب گردشـگران خارجـی  ایـران  قـوت 
افزایـش سـرقت  در ایـن اواخـر نـه تنهـا گردشـگران را 
نگـران می کنـد بلکه ممکن اسـت در سـفر آن ها بـه ایران 

اثـر منفـی بگـذارد.
علـی صدرنیـا بـا اشـاره به تعـدد سـرقت ها بویـژه ربودن 
گوشـی های موبایـل در شـهرهای پر ازدحام و توریسـتی، 
بـه ایسـنا گفـت: ایـن اتفـاق بـا توجـه بـه نزدیکـی فصل 
سـفر گردشـگران خارجـی بـه ایـران مایـه نگرانی اسـت، 
مخصوصـا آن کـه بیشـتر گزارش هـای سـرقتی بـه مراکز 
پرتـردد گردشـگران مربـوط می شـود. فقـط کافـی اسـت 

بـرای دو گردشـگر خارجـی ایـن اتفـاق تلـخ رخ دهـد و 
آن هـا در فضـای مجـازی منتشـر کننـد تـا در سـفر دیگر 
گردشـگران اثـر منفـی بگـذارد.وی ادامـه داد:  بررسـی ها 
و گزارش هـا نشـان می دهـد بیشـتر گوشـی های موبایـل 
سـرقت شـده در شـهر هرات افغانسـتان ردیابی شـده اند. 
اگـر چنین چیزی صحت دارد، چرا مسـؤوالن وارد مذاکره 
بـا کشـور همسـایه نمی شـوند تا دسـت کم آرامـش روانی 
داد:  ادامـه  گردشـگری  راهنمـای  ایـن  بازگرداننـد!؟  را 
حاشـیه امنیـت معموال برای گردشـگرانی که بـا گروه های 
آمارهـا  امـا طبـق  بیشـتر اسـت  بـزرگ سـفر می کننـد 
ایـن اواخـر سـفر گردشـگران انفـرادی بـه ایـران افزایش 
پیـدا کـرده کـه نگـران سوءاسـتفاده از ایـن توریسـت ها 
هسـتیم، گردشـگرانی کـه اتفاقـا بیشـترین واکنش ها از 

سفرهایشـان را در فضـای مجـازی دارنـد.
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این صفحه می خوانیم
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استیلی: VAR بود 96 قهرمان آسیا می شدیم
حمید استیلی از روند خوب تیم ملی امید احساس رضایت و ابراز امیدواری کرد هم تیم ملی امید و هم تیم 

ملی بزرگساالن بتوانند امسال باالخره طلسم ۴۰ ساله عدم راه یابی به المپیک و قهرمانی جام ملت های آسیا را 
بشکنند.

رنا
 ای

س:
عک

ــای  ــت ه ــام مل ــان ج ــارات، میزب ــال ام ــی فوتب ــم مل تی
ــن  ــر بحری ــت براب ــه 8۷ از شکس ــی دقیق ــا پنالت ــیا ب آس
ــدار  ــک رســید. در دی ــر ی ــک ب ــه تســاوی ی گریخــت و ب
افتتاحیــه هفدهمیــن دوره جــام ملــت هــای آســیا، 
در  و   A گــروه  از  هــا  رقابــت  ایــن  میزبــان  امــارات 
ورزشــگاه »بــن زائــد« ابوظبــی بــه مصــاف بحریــن رفــت 
ــان  ــه پای ــک ب ــر ی ــک ب ــاوی ی ــا تس ــدار ب ــن دی ــه ای ک

ــید.  رس
قضــاوت ایــن دیــدار را »ادهــم مخادمــه« از اردن بــا 

کمــک داوران هموطــن خــود برعهــده داشــت. 
ــه  ــرد و در دقیق ــاز ک ــی آغ ــدار را تهاجم ــن دی ــارات ای ام
پنجــم در آســتانه گلزنــی قــرار گرفــت کــه »حســن 

صالــح« ایــن بخــت طالیــی را از دســت داد. 
ــرد مناســب  ــا عملک ــا ب ــی ه ــازی، بحرین ــاز ب ــس از آغ پ
ــد.  ــرار دادن ــار ق ــف را تحــت فش ــدان، حری ــه می در میان
ــم در رد و  ــان دو تی ــدد بازیکن ــتباهات متع ــه اش در ادام
بــدل کــردن پــاس ســبب شــد تــا فرصتــی بــرای گلزنــی 

ایجــاد نشــود.
در نهایــت نیمــه نخســت ایــن دیــدار کــم افــت و خیــز بــا 
تســاوی بــدون گل همــراه شــد تــا دو تیــم تمرکــز خــود 

را بــه نیمــه دوم معطــوف کننــد.
ــه ۵۱  ــرد و در دقیق ــاز ک ــر آغ ــه دوم را بهت ــن نیم بحری
ــا  ــان ب ــان میزب ــه دروازه ب ــت ک ــا گل نداش ــه ای ب فاصل
واکنــش مناســب خــود مانــع از بــاز شــدن دروازه تیمــش 

شــد.
»علــی مبخــوت« مهاجــم باتجربــه امــارات در دقیقــه ۶۷ 
ــا بــی دقتــی  بختــی مناســب بــرای گلزنــی داشــت کــه ب

آن را از دســت داد.
بحریــن در دقیقــه ۷۷ مــزد بــازی تهاجمــی خــود در 
در  برگشــت  و  رفــت  یــک  در  و  را گرفــت  دوم  نیمــه 
بــا ضربــه »محمــد ســعد  محوطــه جریمــه میزبــان 

یافــت. بــه گل دســت  الرحیمــی« 
ــا  ــت را ب ــازی نخس ــتند ب ــی خواس ــه نم ــا ک ــی ه امارات
ــادی  ــه اتمــام برســانند، در ادامــه حمــالت زی شکســت ب
را طراحــی کردنــد کــه در دقیقــه 8۵ دروازه بــان بحریــن 
اش  دروازه  تــا  نــداد  اجــازه  تماشــایی  واکنشــی  بــا 

ــود. ــوده ش گش

تهـران  شـهر  اسـالمی  شـورای  عضـو 
بـه  تختـی  مرحـوم  خانـه  تبدیـل  از 
تبدیـل  نیـز  و  )کشـبافی(  تریکوبافـی 
باشـگاه پـوالد بـه بیلیـارد انتقـاد کـرد. 
و  در صـد  یکشـنبه  روز  نظـری  حجـت 
دوازدهمیـن جلسـه شـورای شـهر تهران 
بـا بیـان اینکـه هفدهـم دی ماه سـالروز 
غالمرضـا  محبـوب  ورزشـکار  درگذشـت 
ایـن  متاسـفانه  گفـت:  اسـت،  تختـی 
روزهـا 2 یـادگار باقیمانـده از تختـی در 
شـهر تهـران، خانـه پـدری اش در محلـه 
تختـی(  )خیابـان  قدیـم  آبـاد  خانـی 

واقـع در منطقـه ۱2 و زورخانـه پـوالد در 
خیابـان وحدت اسـالمی واقـع در منطقه 
۱۱ شـهرداری تهـران وضعیتـی مناسـب 

ندارنـد.
کـه  تختـی  پـدری  خانـه  افـزود:  وی 
و  تختـی  مـوزه  عنـوان  بـه  می توانـد 
یکـی از جاذبه هـای گردشـگری ورزشـی 
شـهر تهـران بـرای گردشـگران داخلـی و 
خارجـی تبدیل شـود، متاسـفانه امروز به 

اسـت. تبدیـل شـده  تریکوبافـی 
نظـری اظهـار داشـت: همچنین باشـگاه 
ورزش  بـه  آنجـا  در  تختـی  پـوالد کـه 

باسـتانی می پرداخـت، امـروز به باشـگاه 
بیلیـارد تبدیـل شـده اسـت.وی یـادآور 
شـد: شـورای اسـالمی شـهر تهـران، در 
مصوبـه بودجـه سـال ۱39۷ شـهرداری 
تهـران، مبالـغ ۱۵ و 2۰ میلیـارد ریـال را 
خانـه  و  پـوالد  زورخانـه  تملـک  بـرای 

اسـت. داده  اختصـاص  تختـی 
وی بـا اشـاره بـه بازدیـد از باشـگاه پوالد 
و خانـه پـدری تختـی خاطر نشـان کرد: 
بسـیاری از سـاکنان آنها بخصوص نسـل 
جـوان و کودکان هیچ اطالعی از پیشـینه 

محله خـود ندارند.

 عضو شورای شهر تهران:
تبدیل خانه تختی به کشبافی اشتباه بود

انتصاب های جدید 
فوتسالی در انتظار تائید تاج

معرفی رییس کمیته فنی و سرپرسـت تیم ملی زیر بیسـت سـال فوتسـال به بعد از 

بازگشـت مهدی تاج از امارات محول شـده اسـت.

به دنبال اسـتعفای علی کفاشـیان از کمیته فوتسـال، داود پرهیزگار به عنوان سرپرسـت 

ایـن کمیتـه انتخـاب شـد. او در نخسـتین گام به دنبال سـر و سـامان دادن به تیم های 

ملـی و کمیتـه فنـی بـوده و برای مشـخص کـردن متصدیان پسـت های خالـی، درحال 

رایزنی با مسـووالن فدراسـیون فوتبال اسـت. یکی از این پسـت ها، ریاسـت کمیته فنی 

و توسـعه فوتسـال اسـت کـه بعـد از اسـتعفای عبـاس ترابیان بـه دلیل بازنشسـتگی، 

بـدون رییـس مانـده است.سرپرسـت تیم ملی زیر بیسـت سـال نیز با وجـود برگزاری 

اردوهـای ایـن تیـم، هنـوز انتخاب نشـده اسـت. ابتـدا داود پرهیـزگار این مسـوولیت را 

بـه عهـده داشـت امـا او اکنـون به دلیل سرپرسـتی کمیته فوتسـال، از سرپرسـتی این 

تیـم کنار رفته اسـت.

داود پرهیـزگار سرپرسـت کمیتـه فوتسـال  دربـاره انتخـاب گزینـه نهایی برای ریاسـت 

کمیتـه فنـی خبـر داد و افـزود: بعد از بررسـی هایی که داشـتیم، به گزینه مـورد نظرمان 

رسـیده ایم اما منتظریم آقای تاج از سـفر امارات برگردد تا بعد از مشـورت با او، رئیس 

و اعضـای کمیتـه فنی را اعالم کنیم. انتخاب سرپرسـت تیم ملی زیر بیسـت سـال نیز 

همیـن وضعیـت را دارد و بـرای تائید او، منتظر بازگشـت آقای تاج هسـتیم.

در دقیقـه 8۷ داور اردنـی بـا تصمیمـی بحـث 
برانگیـز خطـای َهنـد مدافـع بحریـن را اعـالم 
کـرد و نقطـه پنالتـی را بـه سـود امارات نشـان 
تسـاوی  بـه  را  کار  خلیـل«  »احمـد  تـا  داد 
بکشـاند.در نهایـت دیـدار افتتاحیـه جـام ملت 
هـای آسـیایی با تسـاوی یـک بر یک امـارات و 

بحریـن بـه اتمام رسـید.
و  کیـا«  مهـدوی  »مهـدی  دایـی«،  »علـی 
دبیرکلـی  سرپرسـت  شـکوری«  »ابراهیـم 
ایـن  ویـژه  میهمانـان  از  فوتبـال  فدراسـیون 

بودنـد. دیـدار 

فوتبال فوتبال 

مجوز پخش فوتبال جام ملت ها آسیا در سینماها صادر نشدحضور مهاجم پاراگوئه ای در استقالل منتفی شد
مــد  ای  پاراگوئــه  مهاجــم 
اســتقالل  باشــگاه  نظــر 
ــم  ــن تی ــور در ای ــرای حض ب
 9۰۰ دریافــت  خواهــان 
هــزار دالر شــده بــود کــه ایــن موضــوع مــورد تاییــد 
خــط  تقویــت  نگرفــت.  قــرار  باشــگاه  مســئوالن 
ــه اســتقالل مهــم تریــن دغدغــه وینفــرد شــفر  حمل
اســت و او مــی خواهــد هــر طــور شــده مهاجمــی را 
ــاز  ــم را ب ــن تی ــد کــه گــره خــط آتــش ای جــذب کن
ــنهاد  ــر از پیش ــا خب ــن روزه ــه ای ــی ک ــد.در حال کن
باشــگاه اســتقالل بــه یــک مهاجــم پاراگوئــه ای بــه 
نــام پابلــو ســزار شــنیده مــی شــود امــا بایــد گفــت 
بالفاصلــه پــس از پیشــنهاد باشــگاه بــه بازیکــن 

دیگــر  و  خــورد  مذاکــرات شکســت  نظــر  مــورد 
ادامــه پیــدا نکــرد.در ایــن بــاره یــک منبــع آگاه بــه 
خبرنــگار ورزشــی ایرنــا گفــت: پابلــو ســزار لئونــاردو 
ــرای ۱  ــرد ب ــالم ک ــران باشــگاه اســتقالل اع ــه مدی ب
ســال و نیــم 9۰۰ هــزار دالر دریافــت خواهــد کــرد و 
ایــن مبلــغ از تــوان مالــی آبــی پوشــان خــارج بــود 
و پرونــده حضــور ایــن بازیکــن بســته شــد.پابلو 
ســزار لئونــاردو در تیــم گروانــی کشــور پاراگوئــه 
ــل  ــن دارد. وی فص ــال س ــد و 3۱ س ــی زن ــوپ م ت
ــت و از ۱۰  ــور داش ــک حض ــگ مکزی ــته در لی گذش
ــه ثمــر رســانده اســت. در آمــار  ــا 3 گل ب ــازی تنه ب
فصــل اخیــر ایــن بازیکــن در تیــم گورانــی نیــز گلــی 

ــت. ــده اس ــت نش ثب

ــه ای  ــینمای حرف ــرکل س مدی
ــاره  ــینمایی، درب ســازمان س
هــای  اکــران  اولویــت 
نــوروزی و پخــش مســابقات 
ســینماها  در  آســیا  هــای  ملــت  جــام  فوتبــال 
توضیحاتــی ارائــه کــرد. محمدرضــا فرجــی دربــاره 
ــت هــای آســیا در  ــال جــام مل پخــش مســابقه فوتب
ــر  ــه اکث ــی ک ــاس تقاضاهای ــر اس ــت: ب ــینماها گف س
اســتان ها، ســینمادارها و متقاضیــان بــرای پخــش 
فوتبــال تیــم ملــی جمهــوری اســالمی ایــران داشــتند 
ــادر  ــوزی ص ــچ مج ــه هی ــاند ک ــتحضار می رس ــه اس ب
ــینماها  ــال در س ــش فوتب ــکان پخ ــت و ام ــده اس نش

ــدارد. ــود ن وج

ــال از ســینماها  ــه داد: موضــوع پخــش فوتب وی ادام
ــی  ــران بررس ــی اک ــورای عال ــت در ش ــن فرص در اولی
خواهــد شــد و در صــورت صــدور مجــوز بــا هماهنگــی 
مراجــع ذی ربــط نتیجــه متعاقبــا اعــالم خواهــد شــد.

ســینمایی،  ســازمان  حرفــه ای  ســینمای  مدیــرکل 
دربــاره اولویــت اکــران هــای فیلــم هــای نــوروزی نیــز 
ــه اینکــه آییــن نامــه اکــران  ــا توجــه ب یــادآور شــد: ب
ــا  ــرگروه ه ــت و س ــده اس ــی نش ــوز نهای ــوروزی هن ن
مشــخص نشــدند امــکان ثبــت قــرارداد بــرای اکــران 
ــه  ــت. البت ــا نیس ــد م ــورد تایی ــردود و م ــوروزی م ن
ــر متقاضــی  ــم فج ــنواره فیل ــه در جش ــی ک ــم های فیل
ــت. ــد داش ــوروزی را خواهن ــران ن ــت اک ــد اولوی بودن

اعالم اسامی تیم تفنگ 
در جام جهانی هند

اسـامی نهایـی تیم ملی تفنـگ برای 
حضـور در جـام جهانـی هنـد هفتـه 
آینـده اعـالم خواهـد شـد. اردوهـای 
آمادگـی تیم ملی تفنـگ  جهت اعزام 
بـه جام جهانـی تیرانـدازی و مسـابقات توزیـع سـهمیه المپیـک 
2۰2۰ بـه صـورت جدی بعد از بازی های آسـیایی در حال برگزاری 
اسـت.امیر محمـد نکونـام، مهیار صداقت، الهه احمدی و حسـنی 
توتـون چـی از تهـران، حسـین باقـری از اصفهان، امیر سـیاوش 
ذوالفقاریـان از سـمنان، پوریا نوروزیان و آرمینا صادقیـان از ایالم، 
نرجـس امـام قلـی نـژاد از مازنـدران، نجمـه خدمتی از خراسـان 
جنوبـی و فاطمـه کـرم زاده از بوشـهر نفراتی هسـتند که تمرینات 

خـود را تحـت نظـر کادر فنـی برگـزار می کنند.

جام جهانی 

مصدومیت خدابخشی
 را هم حذف کرد

هـم  را  خدابخشـی  مصدومیـت 
حـذف کـرد از صبـح )شـنبه(، ۱۵ 
دی مـاه ۱39۷ چهارمیـن و آخرین 
آزاد  تکوانـدوی  رقابت هـای  روز 
قهرمانـی کشـور )انتخابـی تیـم ملـی( پیگیـری می شـود کـه 
در جریـان رقابت هـای وزن 8۷- کیلوگـرم، مهدی خدابخشـی 
بـه دلیـل مصدومیـت از دور رقابت هـا کنـار رفـت. عصـر امروز 
خدابخشـی در مرحلـه یـک چهـارم نهایـی وزن 8۷- کیلوگرم 
بـه مصـاف علـی نجفـی ، نماینـده اسـتان آذربایجـان شـرقی 
رفـت و در حالـی کـه از نظـر امتیـازی رقیـب خود را شکسـت 
داده بـود، بـه دلیـل مصدومیـت از ناحیه دسـت در پایان راند 
دوم مبـارزه از ادامـه مسـابقه بازمانـد تـا بـا رای داوران بازنده 

اعـالم شـده و حـذف شـود.

تکواندو

گل محمدی: پرسپولیس 
قوی تر شده است

اسـت  معتقـد  پدیـده  سـرمربی 
تیمـش کار سـختی در دور برگشـت 

دارد.  هجدهـم  لیـگ 
یحیـی گل محمدی سـرمربی پدیده 
اظهـار کرد: بازی سـختی برابر پرسـپولیس کـه از مدعیان اصلی 
قهرمانـی اسـت داریـم. در بازی رفـت هم مقابل ایـن تیم بازی 
خوبـی بـه نمایش گذاشـتیم و لیاقت مـا باخت نبـود.وی ادامه 
داد: بـازی کـردن در آزادی بـرای هـر تیمی سـخت اسـت اما ما 
هـم پدیده هسـتیم و بازیکنانم انگیزه کافـی برای امتیاز گرفتن 
مقابل پرسـپولیس دارند. البته پرسـپولیس هم تفـاوت زیادی 
بـا تیمـی کـه در ابتـدای فصـل بـا آن بـازی کرده ایـم دارد و تیم 
قوی تـری شـده اسـت. مـا تمـام تـالش خـود را می کنیـم کـه 

پرسـپولیس را شکسـت دهیم اما کار سـاده ای نداریم.

فوتبال

دعوت از 20 کماندار به 
اردوی تیم ملی تیروکمان

ششـمین  پایـان  از  پـس 
رنکینـگ کشـوری، 2۰ کمانـدار 
و  ریکـرو  رشـته های  در 
بـه  مـردان  و  زنـان  کامپونـد 
از  شـدند.پس  دعـوت  تیروکمـان  ملـی  تیـم  اردوی 
 2۰ تیروکمـان،  کشـوری  رنکینـگ  ششـمین  پایـان 
و  زنـان  کامپونـد  و  ریکـرو  رشـته های  در  کمانـدار 
مـردان بـه اردوی تیـم ملی دعوت شـدند. این اردو از 
۱۷ دی در سـایت تیروکمـان آزادی آغـاز و تا ۷ بهمن 
ادامـه خواهـد داشـت.اردوی تیـم ملـی تیرانـدازی با 
بـا کمـان  تیرانـدازی  در سـایت  دیمـاه   ۱۷ از  کمـان 

می شـود. آغـاز  تهـران  آزادی 

تیروکمان

استیلی: کراکان با نظر 
کرانچار به کادر اضافه شد

از  امیـد  فوتبـال  تیـم   ملـی  مدیـر 
حضـور مربی بدنسـاز جدید این تیم 
به درخواست سـرمربی در کنار سایر 
اعضـای کادر فنی خبـر داد. به نقل از 
سـایت رسـمی فدراسـیون فوتبـال ایوان کـراکان مربی بدنسـاز 
تیـم امید از روز شـنبه در تمرینات ایـن تیم حضور یافت.حمید 
اسـتیلی، مدیـر تیم   ملـی فوتبال امیـد با بیان ایـن خبر، گفت: 
آقـای کرانچـار پیـش از این درخواسـت خودشـان بـرای حضور 
یـک مربـی بدنسـاز را در کادر فنـی اعـالم کرده بودنـد. بر همین 
اسـاس طبق درخواست سـرمربی اقدامات الزم در این خصوص 
انجام شـد و آقای ایوان کراکان با نظر سـرمربی و به درخواسـت 

ایشـان از روز گذشـته در تمرینات ما حاضر شـدند.

فوتبال

کیاقدمی: اتفاقی 
رکورد جهان را نزدم

وزنه بـردار ملی پوش کرمانشـاهی که 
در مسـابقات انتخابـی اسـتان جهـت 
حضـور در قهرمانـی کشـور رکـورد دو 
ضـرب جهـان را بـه طـور غیررسـمی 
رکـورد  ثبـت  بـرای  شکسـته، گفـت: 
جدیـد دوضرب جهـان تمریـن کردم، 
امـا بایـد توجـه داشـت کـه شـرایط 
رکوردزنـی  بـرای  رسـمی  مسـابقات 
متفـاوت اسـت و نبایـد انتظار داشـت 
هماننـد  نیـز  مسـابقات  ایـن  در 
مسـابقات غیررسـمی ظاهـر شـوم.

کیاقدمـی اظهار کـرد: چنـد روز پیش 
از برگزاری مسـابقات انتخابی اسـتان 
در تمریناتـم وزنـه 2۴۰ کیلوگـرم را که 
رکـورد جهان و در اختیار مارتیروسـیان 
ارمنـی بـود را چندبـار امتحان کـردم و 
در نهایت موفق شـدم آن را باالی سـر 
ببـرم کـه البته هیچ چیـز اتفاقی نبود.
ایـن وزنـه بـردار دسـته ۱۰9 کیلوگـرم 
ادامـه داد: در روز مسـابقه نیـز با توجه 
بـه آمادگـی بدنـی که داشـتم و فراهم 
شـدن زمینـه، وزنـه 2۴۱ را امتحـان 

کـردم و توانسـتم رکوردشـکنی کنـم.
وی تاکیدکرد: بسـیاری از عالقه مندان، 
اتفـاق  ایـن  از  مـردم  و  ورزشـکاران 
خوشـحال شـدند و اکنـون انتظارهـا 
از مـن بـاال رفتـه، امـا نبایـد فراموش 
کـرد کـه شـرایط مسـابقات رسـمی با 
مسـابقات غیررسـمی کامـال متفاوت 
مسـابقات  در  افـزود:  اسـت.قدمی 
انتخابـی اسـتان بـدون اسـترس، بـا 
زمـان کافی و بـدون آنکه جنبه رقابتی 
شـدیدی باشـد این وزنه را باالی سـر 
بردم، درحالیکه در مسـابقات رسمی و 
جهانـی بـا رقبـای سرسـختی که همه 
مدعـی هسـتند روبرو خواهم شـد که 
این مسـئله اسـترس زیادی به همراه 

مـی آورد.

دیدار امارات و بحرین خبر
در جام ملت های آسیا

میزبان در دیدار افتتاحیه 
از شکست گریخت
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موفقیت های شطرنج، مات بودجه
ناکافی این رشته

نتایج کسب شده شطرنج بازهای ایرانی در سال 20۱8 در تاریخ شطرنج ایران بی نظیر بود

گالیـه از ناکافـی بـودن بودجـه فدراسـیون 
شـطرنج از سوی بازیکنان و کارشناسان این 
رشـته در حالـی مطرح می شـود کـه بودجه 
یـک میلیارد و ۴۰۰ میلیونی این فدراسـیون 
در سـال جـاری تحـت تاثیر نوسـانات ارزی 
قـرار گرفتـه و ارزش ریالـی آن نسـبت بـه 
آغـاز سـال کمتر شـده اسـت. کسـب عنوان 
قهرمانـی شـطرنج آسـیا در بخـش تیمـی، 
نایـب قهرمانـی آسـیا در انفـرادی، قهرمانـی 
آسـیا در برق آسـا، قهرمانی انفـرادی جوانان 
جهـان، حضـور در گـروه A المپیـاد جهانـی، 
نهایـی  هشـتم  یـک  مرحلـه  بـه  صعـود 
قهرمانـی زنـان جهـان و کسـب دو عنـوان 
نایـب قهرمانـی در مسـابقات سـریع و برق 

فقـط  روسـیه،  در  جهـان  آسـای شـطرنج 
از افتخاراتـی بـود کـه فدراسـیون  بخشـی 
شـطرنج و شـطرنج بـازان جـوان ایرانـی در 

سـال 2۰۱8 بـه آن دسـت یافتنـد.
بیشـتر نتایج کسـب شـده شـطرنج بازهای 
تاریـخ شـطرنج  در  ایرانـی در سـال 2۰۱8 
ایـران بـی نظیـر و برخـی از آنها پـس از یک 
دهـه به دسـت آمـد. اما با وجـود این نتایج 
درخشـان و مطرح شـدن نام ایران به عنوان 
جوانـان  در شـطرنج جهـان،  مدعـی  یـک 
شـطرنج ایران بـا گالیه از برخی کاسـتی ها، 
مـی گویند کـه چنین موفقیت هایـی زمانی 
محقـق شـد کـه از حداقـل امکانـات موجود 
بیشـترین اسـتفاده ممکـن بـه عمـل آمده 

است. 
امیـن  محمـد  »سـید  زمینـه  ایـن  در 
طباطبایـی« کـه پـس از ۱۵ سـال عنـوان 

نایب قهرمانی آسـیا را در مسـابقات انفرادی 
کسـب کـرد روز یکشـنبه بـه خبرنـگار ایرنـا 
گفت: الزمه پیشـرفت و آشـنایی بـا علم روز 
شـطرنج، اسـتفاده از دانش مربیان خارجی 
اسـت که در شـرایط کنونی امکان اسـتخدام 
آن بـه صـورت تمـام وقـت وجـود نـدارد و 
شـطرنج بـازان جـوان بـه خوبـی مـی دانند 
بودجـه فدراسـیون بـه انـدازه ای نیسـت که 
اسـتخدام مربی تمام وقت را در دسـتور کار 

دهد. قـرار 
»ساراسـادات خادم الشـریعه« بانوی تاریخ 
سـاز شـطرنج ایـران در رقابـت هـای جهانی 
پیشـرفت  هـای  الزمـه  زمینـه  در  روسـیه 
شـطرنج بـه خبرنـگار ایرنا گفت: هـم اکنون 
در رده ۱9 جهـان قـرار دارم و چشـم انـدازم 
حضور در جمع ۱۰ شـطرنج باز برتر زن است؛ 
امـا کسـب مـدال و موفقیـت یـک بحـث 

اسـت و اسـتمرار آن بحـث دیگـر. در بخش 
اسـتمرار نـه تنهـا مـن بلکـه تمـام شـطرنج 
بـاز ان جـوان ایرانـی کـه در سـطح جهانـی 
نتایج چشـمگیری کسـب کـرده اند نیـاز به 
پشـتیبانی مالـی و اسـتخدام مربی خارجی 

دارند. 
او بـا بیـان اینکه با هزینه شـخصی با مربی 
فرانسـوی کار می کنـد، گفـت: نباید بـه بهانه 
برخـی از مشـکالت اقتصادی شـطرنج باز ان 
رهـا شـوند بلکه الزم اسـت نتایج درخشـان 
سـال 2۰۱8 بـه محرکـی بـرای تغییـر نـگاه 
مسـئوالن ورزش کشـور به این رشـته تبدیل 

شود.
همچنیـن »علیرضـا فیروجا« قهرمان آسـیا 
در بخـش بـرق آسـا و نفـر ششـم شـطرنج 
سـریع جهـان، افـت و خیـز نتایـج برخی از 
شـطرنج بازهـا از جملـه خـود او در رقابـت 
هـای روسـیه را نتیجـه نبـود مربـی در کنار 
شـطرنج بـاز دانسـت و گفـت: اگـر مربـی 
بـا تجربـه در کنـار شـطرنج بـاز باشـد بدون 
شـک بعـد از هـر شکسـت، وی ریـکاوری 
ذهنی خواهد شـد اما در روسـیه این امکان 
وجـود نداشـت زیـرا بودجـه الزم در اختیـار 
فدراسـیون شـطرنج وجـود نـدارد و هزینـه 

هـای قـرارداد تمـام وقـت بـرای فدراسـیون 
گـران تمـام می شـود.

بنـا بـر »اعـالم مهـرداد پهلـوان زاده« رئیس 
سـاالنه  بودجـه  شـطرنج،  فدراسـیون 
 ۵۰۰ و  میلیـارد  یـک  از  فدراسـیون کمتـر 

اسـت. تومـان  میلیـون 
وی بـا بیـان اینکـه ایـن بودجه تحـت تاثیر 
نوسـانات نـرخ ارز قـرار گرفتـه اسـت، گفت: 
بودجـه فدراسـیون شـطرنج در آغـاز سـال 
۱39۷ بسـته شـده امـا مـا در ایـن سـال به 
ویژه در بخش ارزی شـاهد نوسـانات زیادی 
بودیم و این زمانی برای فدراسـیون مشـکل 
سـاز خواهد بـود که برای اعزام هـا باید از ارز 

خارجی اسـتفاده کنیم.
او گالیـه شـطرنج بـازان را بـه جـا دانسـت و 
اعـالم کـرد: هیچکـس منکر دانـش مربیان 
خارجـی بـه ویـژه »ایـوان سـوکولوف« کـه 
شـناخت ویژه ای از ایران و جوانان شـطرنج 
دارد نیسـت امـا تامیـن هزینـه اسـکان و 
حضـور ۱۰ روزه ایـن شـطرنج بـازان بـرای 
فدراسـیون سـخت اسـت و مـا نمـی توانیم 
قـرارداد بلندمـدت یـک سـاله بـا رقمـی در 
حـدود 3۰۰ تـا ۴۰۰ هـزار یـورو بـا ایـن مربی 

منعقـد کنیم. 

ته
نک

نبایـد فرامـوش کنیـم بودجه یک میلیـارد و 400 هـزار تومانی فدراسـیون 
شـطرنج در حالی سـاالنه از سـوی وزارت ورزش و جوانان برای فدراسـیون 
در نظـر گرفتـه مـی شـود کـه شـطرنج از رشـته هایـی اسـت کـه میـزان 
پیشـرفت و افزایـش ریتینـگ آن در گـرو حضـور در رقابـت هـای بـرون 
مـرزی و مسـابقه بـا بـزرگان مـی باشـد. هر چنـد برخی بـرای خـروج از 
چنیـن شـرایطی پیشـنهاد الگوپذیری از شـطرنج چین را مطـرح می کنند 
امـا بایـد گفت در شـطرنج چین، شـطرنج بـاز خود مربـی و هزینه سـفر را 
پرداخـت مـی کنـد امـا در ایران و بـا توجه به آنکه اسـتعدادهای شـطرنج 
از اقشـار مختلـف جامعه هسـتند و توانایـی اقتصادی آنان متغییر اسـت 
امـکان اسـتخدام مربـی خارجی با نرخ کنونـی ارز امکان پذیر نمی باشـد. 
الزم اسـت وزارت ورزش و امـور جوانـان بـا توجـه بـه موفقیت هـای این 
رشـته ورزشـی در 10 مـاه سـال 1397 نـگاه ویـژه ای به شـطرنج و جوانان 
این رشـته داشـته باشـد زیرا بر اسـاس برنامه ریزی شـورای المپیک آسیا 
از بازی های آسـیایی 2022 هانگژوی چین، شـطرنج نیز به صورت رسـمی 

در بـازی های آسـیایی شـرکت مـی کند.

گزارش 
ایرنا
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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خبر

خبــر  کــه  بــود  گذشــته  ســال  مــاه  دی 
دســتگیری تولــه یوزپلنــگ آســیایی) ایــران(  
ــط زیســت خبرســاز شــد.  توســط ســازمان محی
حــال گفتــه می شــود ایــن یــوز ایرانــی بــه 
دلیــل آســیب دیدگــی دیگــر تــوان بازگشــت 
ــان   ــرای قاچاقچی ــا ب ــدارد. ام ــت را ن ــه طبیع ب
ایــن پرونــده هرکــدام تنهــا یــک تــا دو میلیــون 
تومــان جــزای نقــدی تعییــن شــده اســت. 
موضوعــی کــه اعتــراض فعــاالن محیــط زیســت 
و ایــن ســازمان را بــه دنبــال داشــته اســت.
ــوزه از رای  ــن ح ــاالن ای ــب فع ــر تعج ــالوه ب ع
ــن  ــه  دادگاه ای ــود در جلس ــه می ش دادگاه،  گفت
زیســت  محیــط  ســازمان  نماینــده  متهمــان، 
غیبــت داشــته اســت. حــال ایــن اتفــاق ســواالت 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــیاری را ایج ــات بس و ابهام

شرط خسارت ۱00 میلیون تومانی
محیــط  عالــی  شــورای  مصوبــه  اســاس  بــر 
زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  زیســت، 
ــوند  ــف می ش ــه تل ــی ک ــرای گونه های ــد ب می توان
ــد،  ــت ندارن ــه طبیع ــکان برگشــت ب ــر ام ــا دیگ ی
ــم خســارت هایی  در صــورت محکــوم شــدن مته
خســارت  میــزان  کنــد.  پیش بینــی  را 
 ۱۰۰ پیش بینی شــده بــرای یوزپلنــگ آســیایی 
میلیــون تومــان اســت. از آنجــا کــه متهمــان 
پرونــده »ایــران« محکــوم شــده اند، ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت ایــن اختیــار را دارد کــه 
ــارت  ــای خس ــی ادع ــی خصوص ــوان مدع ــه عن ب
را  ایــن موضــوع  قانونــی  کنــد کــه پیگیــری 
بــرای پرونــده »ایــران« انجــام خواهیــم داد 
ــت  ــرای دریاف ــط زیســت ب ــری محی ــه پیگی البت

ــر  ــی و تغیی ــد نظرخواه ــد از تجدی ــارت بع خس
ــه ایــن اســت کــه دادگاه  رأی صــادره و منــوط ب
ــن یوزپلنــگ  ــد کــه امــکان برگشــت ای ــد کن تایی
بــه طبیعــت وجــود نــدارد. این هــا را حمیــد 
طبیعــی  زیســت  محیــط  -معــاون  ظهرابــی 
ــد و  ــت می گوی ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــیم  ــته باش ــت داش ــد دق ــد:  »بای ــه می ده ادام
ــان جــزای  ــون توم ــون و دو میلی ــک میلی ــه ی ک

ــا  ــت و ب ــری اس ــازات کیف ــب مج ــدی در قال نق
ــرق دارد. ــوز ف ــارت ی ــون خس ۱۰۰ میلی

قاضــی دادگاه ضمــن بررســی همــه جوانــب 
بــه  را  آنــان  و  شــناخته  مجــرم  را  متهمــان 
پرداخــت جــزای نقــدی محکــوم کــرده اســت کــه 
ــه پرداخــت دو میلیــون  یــک نفــر از متخلفــان ب
تومــان و ســه نفــر دیگــر هــر کــدام بــه پرداخــت 

یــک میلیــون تومــان محکــوم شــده اند.
بــر اســاس مــاده ۱3 قانــون شــکار و صیــد، 
کســانی کــه اقــدام بــه شــکار گونه هــای در 

می کننــد،  یوزپلنــگ  ماننــد  تهدیــد  معــرض 
ــد هــم مجــازات حبــس )9۱ روز  قاضــی می توان
ــر  ــدی در نظ ــزای نق ــم ج ــال( و ه ــه س ــا س ت
ــخیص  ــران« تش ــده »ای ــی در پرون ــرد. قاض بگی
داده اســت کــه مجــازات را در حــد جــزای نقــدی 
ــتن  ــوی، نداش ــال ق ــه احتم ــرد و ب ــر بگی در نظ
و  آن هــا  پشــیمانی  متهمــان،  ســابقه  ســوء 
ــوده  ــی ب ــگ دالیل ــل یوزپلن ــرای تحوی ــالش ب ت
ــدت  ــی ش ــه خیل ــخیص داده ک ــی تش ــه قاض ک

ــد.« ــرج نده ــه خ ــل ب عم
ــه  ــن ســازمان ب ــون ای ــی هم اکن ــه ظهراب ــه گفت ب

مرجــع قضایــی اعــالم کــرده  اســت کــه »ایــران« 
ــدارد و  ــت را ن ــه طبیع ــت ب ــکان برگش ــر ام دیگ
ــوط  ــی من ــون تومان ــارت ۱۰۰ میلی ــت خس دریاف
ــه  ــد ک ــد کن ــز تایی ــه دادگاه نی ــن اســت ک ــه ای ب
برگشــت یــوز بــه طبیعــت دیگــر ممکــن نیســت.

چرا ایــران نمی تواند به طبیعت 
بازگردد؟

ــس  ــت پ ــط زیس ــازمان محی ــته س ــال گذش س
ــه   ــرد ک ــالم ک ــگ اع ــه یوزپلن ــن تول از کشــف ای
ایــن یوزپلنــگ بــه لحــاظ جنســیت مــاده و 
ــد و وزن  ــت  واز رش ــه اس ــت ماه ــدودا هش ح

اعتراض به رای دادگاه » ایران «
سازمان محیط زیست به رأی دادگاه پرونده »ایران« - ماده یوزپلنگ نجات یافته از دست قاچاقچیان_ اعتراض می کند

ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــت، س ــط زیس ــی محی ــورای عال ــه ش ــاس مصوب ــر اس ب
ــت  ــکان برگش ــر ام ــا دیگ ــوند ی ــف می ش ــه تل ــی ک ــرای گونه های ــد ب ــت می توان زیس
ــبینی  ــارت هایی را پیش ــم خس ــدن مته ــوم ش ــورت محک ــد، در ص ــت ندارن ــه طبیع ب
ــون  ــیایی ۱00 میلی ــگ آس ــرای یوزپلن ــده ب ــی ش ــش بین ــارت پی ــزان خس ــد. می کن
تومــان اســت. از آنجــا کــه متهمــان پرونــده »ایــران« محکــوم شــده انــد، ســازمان 
ــی  ــی خصوص ــوان مدع ــه عن ــه ب ــار را دارد ک ــن اختی ــت ای ــط زیس ــت محی حفاظ

ــد . ــارت کن ــای خس ادع

حمیــد ظهرابــی: بــر اســاس مــاده ۱3 قانون شــکار 
و صیــد، کســانی کــه اقــدام بــه شــکار گونه هــای 
ــد،  ــگ می کنن ــد یوزپلن ــد مانن ــرض تهدی در مع
قاضــی میتوانــد هــم مجــازات حبــس )9۱ روز تــا 
ســه ســال( و هــم جــزای نقــدی در نظــر بگیــرد. 
قاضــی در پرونــده »ایــران« تشــخیص داده اســت 
ــر  ــدی در نظ ــزای نق ــد ج ــازات را در ح ــه مج ک

بگیــرد.«

یم
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مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب 
روســتایی خراســان شــمالی گفــت: ۱9 
ــانی  ــر آبرس ــا تانک ــاروج ب ــتا در ف روس

مــی شــود.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  روان  روشــن 
ــت  ــتان تح ــن شهرس ــتا در ای ۶۱ روس
ــزود:  ــن شــرکت اســت، اف پوشــش ای
ــاز  ــورد نی ــه آب م ــی ک ــداد جمعیت تع
تانکرهــای  از  اســتفاده  بــا  را  خــود 
ــار  ــد حــدود چه ســیار فراهــم مــی کنن

ــت. ــر اس ــزار نف ه
وی بــا اشــاره بــه روســتای گزکــوه کــه 
اســت،  نیــز  زیــادی  دارای جمعیــت 
ــن  ــردم ای ــه م ــرای اینک ــرد: ب ــار ک اظه
منطقــه از آب بهــره منــد شــوند چاهــی 
حفــر شــد امــا بــه علــت اینکــه میــزان 
انتظــار  مــورد  میــزان  از  آن  آبدهــی 

ــد. ــدار نش ــود، وارد م ــر ب کمت
ــی  ــزان آب ــرد: می ــان ک روشــن روان بی
کــه از ایــن چــاه اســتحصال مــی شــد 
ــوده کــه توجیــه  ــر ثانیــه ب یــک لیتــر ب
ــدار  ــه م ــرای وارد کــردن ب اقتصــادی ب

را نداشــته اســت. 
ــج  ــا پن ــار ت ــر روزی چه ــال حاض در ح
روســتا  ایــن  بــه  تانکــر  بــا  مرتبــه 
ــردم  ــاز م ــا نی ــود ت ــی ش ــانی م آبرس

تامیــن شــود.
ــر  ــی دیگ ــه یک ــئول ب ــام مس ــن مق ای
ایــن  پرجمعیــت  روســتاهای  از 
شهرســتان نیــز اشــاره کــرد و گفــت: در 
روســتای پیرعلــی نیــز چــاه اب وجــود 
دارد ولــی آب چــاه بــاال اســت و نمــی 

ــرد. ــتفاده ک ــوان از آن اس ت
وی افــزود: دســتگاه اب شــیرین کــن 
در ایــن روســتا نصــب شــد امــا مــردم 

ــد. از آن اســتقبال نکردن
ــه  ــک دب ــه ی ــه هزین ــان اینک ــا بی وی ب
اســت،  تومــان   400 لیتــری   10 آب 
ــا  ــدند ت ــر نش ــردم حاض ــه داد: م ادام
ــن  ــا ای ــد ام ــی بپردازن ــت آن وجه باب
درحالیســت کــه مــردم بایــد توجــه 
داشــته باشــند هزینــه یــک قوطــی 
تومــان   1000 معدنــی  آب  کوچــک 

ــت. اس

ت
پش

ک 
برنامه اقدام ملی حفاظت الک پشت های ال

دریایی تدوین می شود
 معــاون محیــط زیســت دریایــی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت از تدویــن برنامــه اقــدام ملــی 
حفاظــت الک پشــت هــای دریایــی خبــر داد و 
گفــت: بــا یــک برنامــه منســجم و واحــد پایــش و حفاظــت 
از الک پشــت هــای دریایــی انجــام مــی شــود. پرویــن فرشــچی 
ــی حفاظــت  ــدام مل ــه اق ــن برنام در نشســت هــم اندیشــی تدوی
ــان  ــی ذینفع ــن تمام ــی بی ــم افزای ــی ه ــای دریای ــت ه الک پش
ــروری  ــی را ض ــدام مل ــه اق ــن برنام ــی ای ــن و اجرای ــرای تدوی ب
دانســت و در ادامــه گزارشــی از اقدامــات معاونــت محیــط زیســت 
ــه کــرد. ــرای حفاظــت از الک پشــت هــای دریایــی ارائ دریایــی ب

همچنیــن داود میرشــکار مدیــر کل دفتــر زیســت بــوم هــای 
ــی پایــش و حفاظــت  ــات مل ــه اقدام ــن نشســت ب ــی در ای دریای
از الک پشــت هــای دریایــی در ســه اســتان بوشــهر، هرمــزگان و 
سیســتان و بلوچســتان اشــاره کــرد و گفــت: پاکســازی ســواحل 
ــی، شــمارش تخــم  ــای دریای ــذاری الک پشــت ه ــرای تخــم گ ب
هــا ، بیومتــری آنهــا ، تــک گــذاری و بیومتــری الک پشــت 

ــد  ــه مــی کنن ــه ســواحل مراجع ــذاری ب ــرای تخــم گ ــه ب ــی ک های
ــاه  ــر ســاله از اواســط اســفند م ــه ه ــی اســت ک ــه اقدامات از جمل
بــرای حفاظــت از الک پشــت هــا در ســواحل جنوبــی کشــور انجــام 

مــی شــود.
وی ادامــه داد: شــمارش و بیومتــری جوجــه الک پشــت ها، تهیــه و 
نصــب تابلوهــای هشــدار دهنــده در ســواحل مســتعد تخــم گــذاری 
ــت ها  ــه الک پش ــه جوج ــی ک ــوری در هنگام ــع ن ــت مناب مدیری
بــه ســمت دریــا مــی رونــد ، از دیگــر اقداماتــی اســت کــه بــرای 

حفاظــت از الک پشــت هــای دریایــی انجــام مــی شــود.
میرشــکار تصریــح کــرد: تجربیــات کارشناســان می توانــد بــه یــک 
هــم افزایــی در تدویــن برنامــه اقــدام ملــی حفاظــت الک پشــت 
هــای دریایــی تبدیــل شــود تــا بــا یــک برنامــه منســجم و واحــد 
وظیفــه پایــش و حفاظــت را ایــن گونــه هــای ارزشــمند را برعهــده 
بگیریــم  تدویــن برنامــه اقــدام ملــی ســایر گونــه هــای ارزشــمند 
ــت  ــط زیس ــس محی ــراض و اطل ــال انق ــای درح ــژه گونه ه ــه وی ب
دریایــی در دســتور کار معاونــت محیــط زیســت دریایــی قــرار دارد .

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت کشــور اعــالم کــرد:  نگهــداری 
و خریــد و فــروش حیــات وحــش زنــده و غیرزنــده طــی 9 مــاه اخیــر 

282 درصــد افزایــش یافتــه اســت.
جمشــید محبت خانــی، افــزود: دلیــل افزایــش آمــار خریــد و فــروش 
حیــات وحــش مربــوط بــه عقرب هــا اســت کــه در یــک دوره خریــد و 

فــروش آنهــا رشــد یافتــه بــود.
وی بــا اشــاره بــه همــکاری ناجــا بــا یــگان محیــط زیســت در حــوزه  
جرایــم فضــای مجــازی تصریــح کــرد:  امــکان خریــد وفــروش حیــات 
وحــش ، تاکســیدرمی حیــات وحــش در ســایت های دیــوار و شــیپور 
ــم در  ــا فیلتــر شــده اســت همچنیــن ســعی داری توســط پلیــس فت
زمینــه جرایــم فضــای مجــازی شــامل خریــد و فــروش حیــات وحش 
ــا همــکاری پلیــس ناجــا  زنــده و غیرزنــده همچنیــن حیــوان آزاری ب
اقدامــات جــدی انجــام دهیــم. بــه همیــن منظــور یــک رابــط از ســوی 
یــگان محیــط زیســت انتخــاب شــده و در ناجــا دوره  آموزشــی گذرانــده 

اســت.
ــی از  ــط یک ــش توس ــرد: دو روز پی ــار ک ــن اظه ــی همچنی محبت خان
ــت کشــف  ــران قیم ــدگان گ ــه از پرن ــزگان ۱۴۰ قطع ــگاه های هرم پاس
ــارد تومــان قیمــت دارد. همچنیــن  شــده اســت کــه بیــش از ۴ میلی
چنــد روز پیــش در بوشــهر کشــفیات ســنگینی انجــام شــد کــه حــوزه 

مرزبانــی ناجــا نیــز در ایــن زمینــه همــکاری داشــت.
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه ســعی داریــم 
ــم،  ــت کنی ــان را پرداخ ــط بان ــف های محی ــده حق الکش ــال آین در س
ــان پرداخــت  گفــت: متاســفانه از ســال 9۴ حــق الکشــف محیــط بان

ــان اســت بنابرایــن  نشــده اســت در حالــی کــه ایــن حــق محیــط بان
ســعی داریــم تــا ســال آینــده حق الکشــف محیــط  بانــان و نیروهــای 
انتظامــی  کــه در  کشــفیات محیــط زیســتی نقــش داشــتند را پرداخت 

. کنیم
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۱ 
ــه اســت، گفــت: ایــن  درصــد اراضــی کشــور در حــوزه مناطــق چهارگان
مناطــق شــامل 3۱ پــارک ملــی، 38 اثــر طبیعــی، ۴۶ پناهــگاه حیــات 

ــه حفاظــت شــده می شــود. وحــش و ۱۶9 منطق
ــه  ــا بیــان اینکــه ۶9 پاســگاه محیــط بانــی در مناطــق چهــار گان وی ب
تحــت مدیریــت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت وجــود دارد، اظهــار 
کــرد: از ۶۰9 پاســگاه، ۵2۰ پاســگاه دایــر اســت و 8۰ پاســگاه بــه دلیــل 
ــود  ــم کمب ــعی داری ــت. س ــده اس ــی ش ــانی خال ــروی انس ــود نی کمب

ــم. ــران کنی ــان را جب ــروی محیط ب نی
محبــت خانــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس چــارت ســازمان حفاظت 
ــان داشــته باشــیم، گفــت: در  ــط ب ــد ۷3۴۰ محی ــط زیســت بای محی
ــون ۵۰  ــن تاکن ــود دارد بنابرای ــان وج ــط ب ــر 3۴۰۰ محی ــرایط حاض ش
درصــد نیــروی انســانی محیــط بانــی تامیــن شــده اســت امــا طبــق 
مصوبــه ای کــه اخیــرا بــه تاییــد رســیده اســت بایــد طــی پنج ســال هر 

ســال 3۵۰ محیــط بــان جــذب شــود.
وی ادامــه داد: در هفتــه جــاری از طریــق ســایت ســازمان اداری و 
ــی  ــون محیط بان ــرای شــرکت در آزم ــام  ب ــور ثبت ن ــتخدامی کش اس
انجــام می شــود و بــرای ســال جدیــد 3۵۰ محیط بــان بعــد از 
ــد شــد. ــزام خواهن ــه پاســگاه ها اع ــای آموزشــی ب ــدن دوره ه گذران

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت کشــور در ادامــه بــا تاکید بر 
اینکــه از ســال 9۴ هیــچ ســربازی در اختیــار یــگان محیــط زیســت 
قــرار نگرفتــه اســت، گفــت: امســال خوشــبختانه بــا اقــدام ســتاد کل 
نیروهــای مســلح 92 ســرباز در اختیــار ســازمان حفاظــت محیــط 
ــه اســت کــه در بیــن پاســگاه ها تقســیم شــد.  ــرار گرفت زیســت ق
ــه  ــان را صرفــا ب ــه اینکــه نبایــد محیــط ب ــا اشــاره ب محبت خانــی ب
مثابــه شــکاربان بدانیــم، تاکیــد کــرد: محیــط بانــان، محیــط زیســت 
را در حوزه هــای مختلــف آب، خــاک، هــوا و حیــات وحــش حفاظــت 

ــار  ــه همیــن تکالیــف امکاناتــی کــه در اختی ــا توجــه ب ــد. ب می کنن
ــق  ــان تطاب ــا شــرایط کاری آن ــد ب ــرد بای ــرار می گی ــان ق ــط بان محی
داشــته باشــد. بــر اســاس اظهــارات محیط بانــان و مشــاهده میدانی 
خــودم بــه ایــن نتیجــه رســیده ایم کــه خودروهــای چینــی کــه بــرای 
محیــط بانــی خریــده شــده اســت، بیشــتر از یک ســال کارکــرد ندارد 
بنابرایــن واجــب اســت امکانــات خودرویــی محیــط بانــان متناســب 

بــا محــل ماموریــت آنــان و صعــب العبــور بــودن مناطــق باشــد.

مهندســی  زمین شناســی  و  مخاطــرات  مدیریــت  معــاون 
ســازمان زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنــی کشــور بــا 
ــر شــیرکوه و  ــد و ســد ب ــد ســاخت بن ــر فرآین ــه تاثی اشــاره ب
ــه برداشــت  ــی ک ــار در مناطق ــن آث ــت: ای ــی آن، گف ــع آب مناب
ــار  ــد زیانب ــود، می توان ــام می ش ــی انج ــادی از آب زیرزمین زی

ــد. باش
فرهــاد انصــاری بــا اشــاره بــه حساســیت کشــورهای خشــک 
و کویــری بــه تغییــرات اقلیمــی، اظهــار کــرد: هــر چنــد 

افزایش ۲۸۰ درصدی خرید و فروش 
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مجلس

پارک ها

افزایش رفاه و امنیت 
در گرو هوشمندسازی پارک ها

نامه نمایندگان مجلس به رهبر انقالب 
برای احیای دریاچه ارومیه

مفهــوم  هوشــمند  پــارک 
تحــت  اســت کــه  جدیــدی 
بــا  و  پــارک  یــک  عنــوان 
اســتفاده از تکنولــوژی هــای 
ــای  ــاوری ه ــن فن ــط زیســت و همچنی ــا محی ــط ب مرتب
ــد  ــا مانن ــه ای از ارزش ه ــوان مجموع ــی ت ــال م دیجیت
ارتقــای ســالمت، ایجــاد فضــای ایمــن و بهره گیــری برابر 
افــراد از امکانــات موجــود در آن را بــه شــهروندان ارائــه داد. 
بهــره گیــری از تکنولــوژی مــی توانــد بــه کارایــی هزینــه و 
همچنیــن بهــره وری در اســتفاده از انــرژی، آب و عملیــات 
تعمیــر و نگهــداری تجهیــزات مســتقر در پــارک هــا منجر 
شــود. در ایــن ارتبــاط هفتــه گذشــته خبــری در خصــوص 
هوشمندســازی پــارک ســرخه حصــار در شــرق تهــران و 
طــرح هایــی کــه بــرای اجرایــی شــدن آن مــد نظر اســت، 

منتشــر شــد.

ــهر  ــان ش ــارکت و ذینفع ــر مش ــری« مدی ــا بب »علیرض
ــارک  ــروژه هوشــمند ســازی پ هوشــمند و از مســئوالن پ
ســرخه حصــار گفــت: بــه دنبــال آن هســتیم کــه بــا کاربرد 
ــات،  ــات در هوشــمند ســازی خدم ــای اطالع ــاوری ه فن
ــهروندان  ــی ش ــت زندگ ــطح کیفی ــای س ــم در ارتق بتوانی
موثــر باشــیم.او در ایــن ارتبــاط بــه جایــگاه پــارک هــای 
هوشــمند اشــاره کــرد و گفــت: مفهــوم پــارک هــای 
هوشــمند ابعــاد مختلفــی را از قبیــل ســالمت، امنیــت و 
پــارک هــای حاشــیه ای شــامل مــی شــود.در ایــن ارتباط 
ــت  ــش رضای ــر افزای ــز ب ــا تمرک ــه ۱3ب ــهرداری منطق ش
شــهروندان و تکمیــل اقدامــات قبلــی در منطقــه ســرخه 
حصــار در تــالش اســت از تمامــی پتانســیل هــای موجود 
در ایــن منطقــه بهــره الزم را ببــرد و این منطقــه را به عنوان 
ــه شــهروندان  ــران ب ــزرگ گردشــگری شــرق ته قطــب ب

معرفــی کنــد.

در  ارومیــه  مــردم  نماینــده 
اســالمی  شــورای  مجلــس 
گفــت: نامــه ای بــا امضــای 
ــده مجلــس شــورای  ۱۰۵ نماین
ــدوق  ــون دالر از صن ــرای اختصــاص 3۵۰ میلی اســالمی ب
ــر  ــه رهب ــه ب ــه ارومی ــای دریاچ ــرای احی ــی ب توســعه مل
معظــم انقــالب ارســال شــد. ســیدهادی بهــادری در 
رابطــه بــا جزئیــات ایــن نامــه بیــان کــرد: نماینــدگان طــی 
ایــن نامــه از رهبــر معظــم انقــالب درخواســت کــرده انــد 
ــرای تجهیــز اراضــی  ــا اختصــاص 2۰۰ میلیــون دالر ب ــا ب ت
کشــاورزی حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه بــه آبیــاری نوین 
ــال آب  ــل طــرح انتق ــرای تکمی ــز ب ــون دالر نی و ۱۵۰ میلی
از جنــوب آذربایجــان غربــی بــه دریاچــه ارومیــه موافقــت 
ــوب  ــال آب از جن ــرح انتق ــا ط ــه ب ــد.وی در رابط فرماین
آذربایجــان غربــی بــه دریاچــه ارومیــه، اظهــار داشــت: ایــن 
ــی دارد و در  ــرفت فیزیک ــد پیش ــون ۷۰ درص ــرح تاکن ط
صــورت تخصیــص اعتبــار تــا پایــان ســال ۱398 بــه بهــره 

ــون  ــه اینکــه تاکن ــا اشــاره ب ــرداری مــی رســد.بهادری ب ب
بــرای ایــن طــرح بیــش از ۱۵ هــزار میلیــارد ریــال هزینــه 
شــده، اضافــه کــرد: بــرای اتمــام آن نزدیــک به هفــت هزار 
و ۵۰۰ میلیــارد ریــال اعتبــار دیگــر نیــاز اســت.نماینده مردم 
ارومیــه در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: بهــره بــرداری 
از طــرح انتقــال آب از جنــوب آذربایجــان غربی بــه دریاچه 
ارومیــه، ســاالنه بیــش از ۶3۰ میلیــون مترمعکــب آب وارد 
پیکــره دریاچــه مــی کند.بــه گــزارش ایرنــا دریاچــه ارومیــه 
در قالــب طــرح هــای ســتاد احیــا قــرار اســت ظــرف مدت 
۱۰ ســال/از ۱39۴/ بــه تــراز اکولوژیــک خــود برســد؛ ایــن 
دریاچــه از اواســط دهــه ۱38۰ شــروع بــه خشــک شــدن 
کــرد و بنــا بــر آمــار بیــن المللــی تــا ســال 2۰۱۵ میــالدی 
حــدود 8۰ درصــد از مســاحت آن خشــک شــد.همه 
کارشناســان داخلــی و خارجــی بــر ایــن عقیــده هســتند 
کــه مشــارکت جوامــع محلــی در کنــار اجــرای طــرح هــای 
مختلــف، نقــش مهمــی در احیــای نگیــن آبــی آذربایجــان 

دارد.

تارنمای نشریه بلومبرگ گزارش داد که به منظور گسترش بیشتر فرهنگ حفاظت از محیط زیست 
در اروپا، اسلو پایتخت سبز این اتحادیه در سال 2۰۱9 نام گذاری و نروژ پیشرو سیاست های محیط 
زیستی این قاره در سال جاری خواهد بود.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

۱9 روستا در 
فاروج با تانکر 

آبرسانی می شود

آب
ن 

حرا
ب

امکان عبور از بحران آب با تاکید بر طرح های فناورانه
دبیــر کارگــروه آب ســتاد توســعه فناوری هــای 
 " و محیط زیســت  فرســایش  "آب، خشکســالی، 
در  ریاســت جمهوری  علمی وفنــاوری  معاونــت 
جلســه کمیتــه راهبــری کارگــروه آب و خشکســالی 
گفــت: عبــور از بحــران آب بــا تاکیــد بــر طرح هــای 

فناورانــه در مناطــق ســاحلی ممکــن می شــود.
طرح هــای  آن  در  کــه  جلســه  ایــن  در  پرهمــت  جهانگیــر 
شــد،  بررســی  ســاحلی  مناطــق  در  آب  تأمیــن  فناورانــه 
ضمــن  شــرح مختصــری از اهمیــت منابــع آب ســاحلی و 
دریــای  و  خلیج فــارس  ســواحل  در  موجــود  ظرفیت هــای 
عمــان، بــر بهره منــدی از طرح هــای فناورانــه تأمیــن آب در 

مناطــق ســاحلی تاکیــد کــرد.
از میــان  ۱۰ عنــوان و محــور فناورانــه کــه  ایــن جلســه  در 
دانش بنیــان  شــرکت های  توســط  ارائه شــده  پیشــنهادهای 
احصــاء شــده اســت، معرفــی شــد و در پــی آن خواســتار 
همفکــری و دریافــت نظــرات اعضــاء در خصــوص اولویت بنــدی 

ایــن محورهــا از منظــر اهمیــت فنــاوری شــدند.
جلســه  ایــن  در  مطرح شــده  گانــه   ۱۰ محورهــای  ازجملــه 

می تــوان بــه توســعه فناوری هــای تولیــد زنجیــره غشــایی 
ــره آب  ــازن ســاحلی در ذخی در داخــل کشــور، اســتفاده از مخ
ــی  ــای طراح ــاوری ه ــعه فن ــکی، توس ــیرین ورودی از خش ش
حمایــت  و  پایلــوت  به صــورت  دریایــی  ســاخت گلخانــه  و 
آب شــیرین کن های  بســته  کامــل  زنجیــره  تکمیــل  از  
خورشــیدی،  ازجملــه  صنعتــی،  راه انــدازی  و  غشــایی  غیــر 
ــه روش  ــامانه های اســتحصال آب ب ــن س ــدی،... همچنی هیبری

آبخــوان داری و کنتــرل ســیالب اشــاره کــرد.
همچنیــن تولیــد تجهیــزات اســتفاده از انــرژی دورریــز بــرای 
آب شــیرین کن ها، پایلــوت اســتفاده از روش الکترودیالیــز 
ــعه  ــرب، توس ــن آب ش ــارف در تأمی ــای غیرمتع ــرای آب ه ب
فناوری هــای شناســایی، اکتشــاف و  مهــار و بهره بــرداری 
ــبکه  ــازی ش ــی و پیاده س ــی و طراح ــمه های زیردریای از چش
زنجیــره  بــر  تاکیــد  بــا  آب شــیرین کن ها  فناوری هــای 
فنــاوری  توســعه  و  تولیــد  از   حمایــت  همچنیــن  ارزش 
۱۰ گانــه مطرح شــده در  آبزی پــروری از دیگــر محورهــای 

ــرد. ــاره ک ــه آن اش ــوان ب ــه می ت ــد ک ــه بودن ــن جلس ای

وم
ت ب

یس
ز

معــاون محیــط طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت گفــت: طرحــی کــه بــا عنــوان کشــت زیر اشــکوب 
ــن  ــداری ای ــت، پای ــرح اس ــرس مط ــای زاگ در جنگل ه
زیســتگاه های ارزشــمند را بــه خطــر می انــدازد و تهدیــدی 
ــد  ــت. حمی ــه اس ــن منطق ــتی در ای ــرای تنوع زیس ــوه ب بالق
ظهرابــی افــزود: منطقــه زاگــرس رویشــگاه مهمــی بــرای بســیاری 
گونه هــای گیاهــی اســت و در بســتر همیــن پوشــش گیاهــی، 
ــاورزی  ــد، کش ــت می کنن ــز زیس ــوری نی ــت جان ــا اهمی ــای ب گونه ه
در ســایه درختــان جنگل هــای زاگــرس اگرچــه ممکــن  اســت باعــث 
ــوط نشــود امــا پوشــش گیاهــی زیــر اشــکوب را  حــذف درختــان بل
متحــول خواهــد کــرد و همچنیــن مانــع زادآوری جنــگل و در نهایــت 
ــود و  ــتفاده از ک ــن، اس ــد شد.شــخم زدن زمی ــگل خواه ــودی جن ناب
ســم و تــردد ماشــین آالت کشــاورزی بر اکوسیســتم منطقــه تاثیرگذار 
اســت و باعــث از بیــن رفتــن پوشــش گیاهــی و جانــوری، فرســایش 
خــاک و اســتفاده از منابــع آب می شــود و از طرفــی احتمــال وقــوع 

ــد. ــش می ده ــز افزای ــگل را نی ــوزی جن ــد آتش س ــی مانن حوادث
معــاون محیــط طبیعــی ســازمان حفاظــت محیط زیســت تاکیــد کرد: 
ــوان  ــه عن ــان ب ــره و گیاه ــوران بی مه ــیاری از جان ــاورزی بس در کش
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مرجــع قضایــی اعــالم کــرده  اســت کــه »ایــران« 
ــدارد و  ــت را ن ــه طبیع ــت ب ــکان برگش ــر ام دیگ
ــوط  ــی من ــون تومان ــارت ۱۰۰ میلی ــت خس دریاف
ــه  ــد ک ــد کن ــز تایی ــه دادگاه نی ــن اســت ک ــه ای ب
برگشــت یــوز بــه طبیعــت دیگــر ممکــن نیســت.

چرا ایــران نمی تواند به طبیعت 
بازگردد؟

ــس  ــت پ ــط زیس ــازمان محی ــته س ــال گذش س
ــه   ــرد ک ــالم ک ــگ اع ــه یوزپلن ــن تول از کشــف ای
ایــن یوزپلنــگ بــه لحــاظ جنســیت مــاده و 
ــد و وزن  ــت  واز رش ــه اس ــت ماه ــدودا هش ح

کافــی برخــوردار نیســت کــه نشــان می دهــد در 
ــرایط  ــوده ش ــان ب ــار قاچاقچی ــه در اختی زمانیک

ــت. ــته اس ــبی نداش ــه مناس ــداری و تغذی نگه

چگونگی دســتگیری قاچاقچیان
ســازمان  طبیعــی  زیســت  محیــط  معــاون 
خصــوص  در  زیســت  محیــط  حفاظــت 
دســتگیری قاچاقچیــان ایــن پرونــده چنیــن 
قاچــاق  مــورد  در  خبــر  اولیــن  می گویــد: 
ــته  ــاه گذش ــهریور م ــیایی  را در ش ــگ آس یوزپلن
دریافــت کردیــم. بدیــن ترتیــب کــه در تابســتان 
ســال قبــل گزارشــی بــه همــراه یــک قطعــه 

ــر اینکــه  ــی ب ــا رســید، مبن ــه دســت م عکــس ب
یــک فــرد یوزپلنــگ آســیایی از اســتان خراســان 
شــمالی زنده گیــری و جهــت فــروش بــه تهــران 
ــن  ــت ای ــال دریاف ــه دنب ــل شــده اســت. ب منتق
حفاظــت  یــگان  و  امنیــت  پلیــس  گــزارش، 
ــن  ــری ای ــران پیگی ــتان ته ــت اس ــط زیس محی
ــاه  ــه مــدت ســه م ــد وب موضــوع را شــروع کردن
در حــال رصــد ماجــرا بودنــد تــا اینکــه موفــق بــه 
شناســایی متخلفــان شــدند و آنــان را تحــت نظــر 
قــرار دادنــد. در همــان مقطــع کــه کار شناســایی 
افــراد  ایــن  بــود،  شــده  انجــام  متخلفــان 

ــد و شــکار ســازمان  ــر صی ــه دفت ــده ای را ب نماین
ــه  ــد ک ــالم کردن ــتادند و اع ــت فرس ــط زیس محی
ــه یوزپلنگــی کــه  ــه تول ــا در تــالش هســتیم ک م
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــه س ــده را ب ــده ش خری

ــم. ــل بدهی ــت تحوی زیس
امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه زمانــی کــه 
و  گرفتنــد  همــکاری  بــه  تصمیــم  متخلفــان 
بــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــرای 
تحویــل یــوز مراجعــه کردنــد، یــگان محیــط 
ــان را  ــم آن ــت ه ــس امنی ــران و پلی ــت ته زیس
ــتند  ــد داش ــت و رص ــت مراقب ــل تح ــور کام به ط
ــن  ــد بنابرای ــرده بودن ــان را شناســایی ک و متخلف
ــان  ــیایی، متخلف ــگ آس ــل یوزپلن ــگام تحوی هن
ــارک پردیســان دســتگیر شــدند و  در کلینیــک پ
ــان تشــکیل شــد. فــردی کــه  ــف آن ــده تخل پرون
نمایندگــی ایــن متخلفــان را برعهــده داشــت، 
فــرد بی طــرف و بی گناهــی بــود کــه حتــی اســم 
ــه  ــا ب ــت ام ــده اس ــر نش ــده ذک ــز در پرون او نی
ــت  ــازمان حفاظ ــان در س ــی از متخلف ــراه یک هم
ــود  ــی خ ــط زیســت حاضــر شــدند و آمادگ محی

ــد. ــالم کردن ــوز اع ــل ی ــرای تحوی را ب

یوز در حال انقراض
ــت و  ــراض اس ــر انق ــه ای در خط ــگ گون یوزپلن
ــالده از  ــر از 50 ق ــار کمت ــن آم ــر اســاس آخری ب
ــرای  ــن ب ــت، بنابرای ــده اس ــور باقیمان آن در کش
ــرای  ــی ب ــه ســان ارزشــمند زمان ــن گرب حفــظ ای

ــم. ــت دادن نداری از دس
یوزپلنــگ گربــه ســانی مهرهــدار و پســتاندار 
از راســته گوشــتخواران اســت، در گذشــته در 
بیشــتر مناطــق آفریقــا و گســتره وســیعی از 
ــد یافــت مــی  آســیای مرکــزی و شــبه قــاره هن
ــت  ــا کاهــش شــدید جمعی ــروزه ب ــا ام شــد، ام

ــت.  ــده اس ــرو ش روب
از میــان دو زیرگونــه اصلــی یوزپلنــگ، ›یوزپلنــگ 
آن  اصلــی  نــام زیســتگاه  بــه  آســیایی‹ کــه 
ــر  ــی شــود، در خط ــده م ــی خوان ــگ ایران یوزپلن
ــی از آن  ــداد کم ــرار دارد و تع ــراض ق جــدی انق
ــه  ــا ادام ــه بق ــران ب ــزی ای ــای مرک در دشــت ه
مــی دهند.بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع در 
ــمند، از  ــه ارزش ــن گون ــودن ای ــراض ب ــر انق خط
ــا 1٣  ــان ب ــامبر همزم ــارم دس ــال 2010 ، چه س
آذر بــه عنــوان روز جهانــی یوزپلنــگ نــام گــذاری 

شــده اســت.

گونه ای  یوزپلنگ 
انقراض  در خطر 

است و بر اساس 
کمتر  آمار  آخرین 
از 50 قالده از آن 

باقیمانده  کشور  در 
برای  بنابراین  است، 
این گربه سان  حفظ 

زمانی  ارزشمند 
برای از دست دادن 

یوزپلنگ  نداریم. 
مهره دار  سانی  گربه 
از راسته  و پستاندار 
است  گوشتخواران 

اما امروزه با کاهش 
روبرو  جمعیت  شدید 

شده است.

اعتراض به رای دادگاه » ایران «
سازمان محیط زیست به رأی دادگاه پرونده »ایران« - ماده یوزپلنگ نجات یافته از دست قاچاقچیان_ اعتراض می کند

مهندســی  زمین شناســی  و  مخاطــرات  مدیریــت  معــاون 
ســازمان زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنــی کشــور بــا 
ــر شــیرکوه و  ــد و ســد ب ــد ســاخت بن ــر فرآین ــه تاثی اشــاره ب
ــه برداشــت  ــی ک ــار در مناطق ــن آث ــت: ای ــی آن، گف ــع آب مناب
ــار  ــد زیانب ــود، می توان ــام می ش ــی انج ــادی از آب زیرزمین زی

ــد. باش
فرهــاد انصــاری بــا اشــاره بــه حساســیت کشــورهای خشــک 
و کویــری بــه تغییــرات اقلیمــی، اظهــار کــرد: هــر چنــد 

ــی  ــطح جهان ــه در س ــت ک ــده ای اس ــی پدی ــرات اقلیم تغیی
ــل  ــران در مقاب ــد ای ــا مناطــق خشــکی مانن ــد ام ــل می کن عم

ایــن تغییــرات آســیب پذیری بیشــتری دارنــد.
 وی افــزود: رشــد جمعیــت، نابــودی جنگل هــا و مراتــع، 
از  افــزون  روز  اســتفاده  زیرکشــت،  زمین هــای  افزایــش 
ــیب های  ــار و آس ــوه، آث ــازهای انب ــاخت و س ــع آب و س مناب
ناشــی از تغییــرات اقلیمــی را افزایــش داده کــه ناحیــه یــزد 

ــت. ــوده اس ــتثنی نب ــیب ها مس ــن آس ــز از ای نی

ــن مســئول، برخــی اقدامــات انجــام شــده جهــت توســعه  ای
و عمــران را ناخواســته موثــر در تشــدید تاثیــرات تغییــر 
اقلیــم دانســت و گفــت: هــم زمــان بــا نمــود تاثیــرات 
ــا و  ــود در دره ه ــی موج ــع آب ــر مناب ــار ب ــالی، فش ــک س خش
رودخانه هــا بیشــتر شــده کــه ســدها نیــز در ایــن زمینــه 

نیســتند. بی تاثیــر 
ــتان ها  ــر کوهس ــرایطی ب ــن ش ــه چنی ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
حاکــم  نیــز  شــیرکوه  ماننــد  یــزد  اســتان  ارتفاعــات  و 
اســت تصریــح کــرد: ســاخت بنــد و ســد در مکان هــای 
ــود،  ــوان می ش ــه آبخ ــع تغذی ــه مان ــن ک ــالوه ای ــب ع نامناس
زیرزمینــی،  آب  ســفره های  از  بی رویــه  برداشــت های 
ــای  ــدن فض ــی ش ــی و خال ــطح آب زیرزمین ــریع س ــت س اف
بــه  کــه  دارد  همــراه  بــه  را  آب  از  نهشــته ها  متخلخــل 
ترک هــای  و  فروچاله هــا  پیدایــش  زمیــن،  فرونشســت 
زمیــن و از دســت رفتــن آبخوان هــا نیــز منجــر می شــود.

انصــاری بــا اشــاره بــه ایــن کــه سدســازی، عملکــردی 
ــع  ــه مناف ــوده ک ــم آب ب ــره و تنظی ــرای ذخی ــمندانه ب هوش
و دســت آوردهــای بســیاری از دیربــاز در ایــن ســرزمین 
ــات  ــد مالحظ ــاخت س ــد س ــر چن ــت: ه ــت، گف ــته اس داش
زیــادی داشــته و مطالعــات و بررســیهای زیــادی را می طلبــد 
از دیــدگاه  بــرای ســاخت آن  امــا وجــود توجیهــات الزم 
ــیار  ــی بس ــات مهندس ــب و مالحظ ــاختگاه مناس ــاب س انتخ

ــت. ــروری اس ض
وی، ســدها را راهــکاری بــرای ذخیــره و مدیریــت آب، حفــظ 
ــت  ــرق دانس ــد ب ــیالب و تولی ــگیری از س ــی، پیش ــع آب مناب
ــت  ــتر اس ــودش بیش ــازی از س ــان سدس ــی زی ــت: گاه و گف

ــرآورد  ــه ب ــه البت ــدازد ک ــر می ان ــه خط ــز ب ــی را نی ــع آب و مناب
بررســی های همــه جانبــه  زیــان مســتلزم  و  ایــن ســود 
ــا  اســت امــا شــرط اساســی در اینجــا حفــظ تعــادل ســازه ب
ــاال دســت  ــه از ب ــی ک ــه داد: آب ــط اســت .انصــاری ادام محی
ارتفاعــات توســط آبراهه هــا بــه پاییــن دســت  دره هــا و 
حرکــت می کنــد، بــا پیوســتن شــاخه های گوناگــون بهــم، 
ــت آبخوان هــای  ــی را شــکل داده و در نهای رودخانه هــای اصل

ــد. ــه می کن ــت را تغذی ــود در دش موج
ــا ســفره  ــه آبخــوان ی ــه تغذی ــن ک ــان ای ــا بی ــن مســئول ب ای
ــا  ــی دره ه ــه خروج ــده در دهان ــور عم ــه ط ــی ب آب زیرزمین
ــری  ــا نفوذپذی ــه ب ــای درشــت دان ــه آبرفت ه ــی ک ــی جای یعن
زیــاد قــرار دارنــد صــورت می گیــرد، تصریــح کــرد: سدســازی 
ــود  ــی می ش ــره آب زیرزمین ــش ذخی ــه کاه ــر ب ــب منج اغل

ــد. ــق نمی رس ــن مناط ــه ای ــی ب ــر آب ــه دیگ ــرا ک چ
ــژه  ــه وی ــد ب ــن فرآین ــار ای ــه آث ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــام  ــی انج ــادی از آب زیرزمین ــت زی ــه برداش ــی ک در مناطق
می شــود می توانــد غافلگیرکننــده و زیانبــار باشــد، اظهــار 
کــرد: اغلــب علــت خشــک شــدن قنات هــا و چشــمه ها 
همیــن  از طرح هــای سدســازی  برخــی  اجــرای  از  پــس 
ــبب  ــه س ــزد ب ــد ی ــکی مانن ــرم و خش ــق گ ــت. در مناط اس
ــده  ــداری ش ــمگیری از آب نگه ــش چش ــدید، بخ ــر ش تبخی
در پشــت بندهــا و ســدها از دســت مــی رود یــا توســط 
ــیدن  ــا رس ــه ب ــی ک ــود در حال ــوده می ش ــطحی آل ــع س مناب
آب بــه آبخــوان و در زیــر زمیــن، از تبخیــر و آلودگــی در 
ــود، بــدون ایــن کــه ســاخت و نگهــداری آن،  امــان خواهــد ب

ــد. ــازه ای باش ــاد س ــرای ایج ــه ای ب ــد هزین نیازمن

اطراف شیرکوه یزد نشست می کند؟

شهردار منطقه ۱2 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.

معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای ســمنان 
ــمنان  ــتان س ــی در اس ــع آب ــه از مناب ــای بی روی ــت ه ــت: برداش گف
ــد و ایــن زیرســاخت ها  ــد می کن زیرســاخت های ایــن اســتان را تهدی

ــد. ــرار دارن ــر جــدی ق ــرض خط در مع
 محمدرضــا خاموشــی در همایــش فرماندهــان پایگاه هــای مقاومــت 
ــاء و  ــرح احی ــتای ط ــتان در راس ــی اس ــای اجرای ــتگاه ه ــیج دس بس
تعــادل بخشــی منابــع آبــی، گفــت: عــالوه بــر اینکــه مــا آب بــا کیفیــت 
را از دســت می دهیــم، زیرســاخت های توســعه ای از جملــه جــاده، راه 
آهــن و... را بــه دلیــل فرونشســت زمیــن کــه نتیجــه برداشــت بی رویــه 

آب هــای زیرزمینــی اســت از دســت می دهیــم.
ــفره های  ــه آب از س ــی روی ــت ب ــی برداش ــه در پ ــان اینک ــا بی وی ب
ــوات، اضافــه برداشــت، حفــر چاه هــای  ــی، چــاه هــا و قن آب زیرزمین
غیرمجــاز و... ســطح ســفره ها ی آب زیرزمینــی افــت پیــدا کرده اســت 
و امــروزه هیــچ راهــی جــز کاهــش و جلوگیــری از اضافــه برداشــت از 

چــاه هــای آب در اســتان نداریــم.
معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای ســمنان بــا 
ــت مناســب،  ــی اســتان، وضعی ــع آب ــت مناب ــه وضعی ــه اینک اشــاره ب
ــه اینکــه افــت آب  ــا توجــه ب ــدارد، افــزود:  ب ــی ن ــل قبول خــوب و قاب
زیرزمینــی در اســتان ســمنان زیــاد اســت، ایــن احتمــال وجــود دارد 
کــه ایــن منابــع آب زیرزمینــی مناســب را از دســت بدهیــم. منابــع آب 
ــا  زیــادی در کشــور نداریــم، در اســتان ســمنان هــم همینطــور، امــا ب
ایــن تفــاوت کــه در اســتان ســمنان وابســتگی شــدیدی بــه منابــع آب 
زیرزمینــی وجــود دارد و در صورتــی کــه نتوانیــم از منابــع آب زیرمینــی 
بهــره بــرداری درســتی انجــام دهیــم و آن را حفــظ کنیم، قطعــًا در آینده 

ــویم. ــه می ش ــدی مواج ــای ج ــا چالش ه ــک ب نزدی
خاموشــی تصریــح کــرد: میانگیــن بــارش در اســتان ســمنان، ســاالنه 
۱۱۰ میلــی متــر اســت، از ایــن میــزان بــارش، حــدود ۱۰3 میلــی متــر 
ســاالنه تبخیــر می شــود، یعنــی فقــط ۷ میلــی متــر بــه صــورت روان 
آب و آب هــای ســطحی و زیرزمینــی باقــی می مانــد؛ میانگیــن تبخیــر 
در اســتان حــدود 22۰۰ میلــی متــر در ســال و میانگیــن دمــا ۱۷ درجــه 

ــانتیگراد است. س
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انتقاد سازمان محیط زیست از طرح کشت زیر اشکوبز

معــاون محیــط طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت گفــت: طرحــی کــه بــا عنــوان کشــت زیر اشــکوب 
ــن  ــداری ای ــت، پای ــرح اس ــرس مط ــای زاگ در جنگل ه
زیســتگاه های ارزشــمند را بــه خطــر می انــدازد و تهدیــدی 
ــد  ــت. حمی ــه اس ــن منطق ــتی در ای ــرای تنوع زیس ــوه ب بالق
ظهرابــی افــزود: منطقــه زاگــرس رویشــگاه مهمــی بــرای بســیاری 
گونه هــای گیاهــی اســت و در بســتر همیــن پوشــش گیاهــی، 
ــاورزی  ــد، کش ــت می کنن ــز زیس ــوری نی ــت جان ــا اهمی ــای ب گونه ه
در ســایه درختــان جنگل هــای زاگــرس اگرچــه ممکــن  اســت باعــث 
ــوط نشــود امــا پوشــش گیاهــی زیــر اشــکوب را  حــذف درختــان بل
متحــول خواهــد کــرد و همچنیــن مانــع زادآوری جنــگل و در نهایــت 
ــود و  ــتفاده از ک ــن، اس ــد شد.شــخم زدن زمی ــگل خواه ــودی جن ناب
ســم و تــردد ماشــین آالت کشــاورزی بر اکوسیســتم منطقــه تاثیرگذار 
اســت و باعــث از بیــن رفتــن پوشــش گیاهــی و جانــوری، فرســایش 
خــاک و اســتفاده از منابــع آب می شــود و از طرفــی احتمــال وقــوع 

ــد. ــش می ده ــز افزای ــگل را نی ــوزی جن ــد آتش س ــی مانن حوادث
معــاون محیــط طبیعــی ســازمان حفاظــت محیط زیســت تاکیــد کرد: 
ــوان  ــه عن ــان ب ــره و گیاه ــوران بی مه ــیاری از جان ــاورزی بس در کش

آفــت و علــف هــرز شــناخته می شــوند کــه بــرای افزایــش محصــول 
حــذف می شــون. در صورتــی کــه وجــود همــان موجــودات زنــده بــرای 

پایــداری اکوسیســتم جنــگل ضــروری اســت.
ظهرابــی خاطرنشــان کــرد: اشــتغال و کســب درآمــد مســئله مهمــی 
ــری  ــای دیگ ــتغال زایی را از روش ه ــن اش ــوان ای ــا می ت ــت ام اس

همچــون طبیعت گــردی، برنامه ریــزی بــرای بــه بهره بــرداری 
پایــدار از گیاهــان دارویــی یــا ســرمایه گذاری بــرای توســعه فعالیــت 
ــن  ــتر از آب و زمی ــره وری بیش ــا به ــاورزی ب ــان کش ــای دانش بنی ه
ایجــاد کــرد.از همکارانمــان در وزارت جهــاد کشــاورزی خواســتاریم تا در 
مــورد ایــن طــرح تجدیدنظــر کننــد و بــا برنامــه  ریــزی بــر روش هــای 
ــداری اکوسیســتم  ــه بومــی، پای ــد توســط جامع دیگــر کســب درآم

ــد. ــن کنن ــرس را تضمی ــای زاگ ــیب پذیر جنگل ه آس
 بــر اســاس بخــش نامــه وزیــر جهــاد کشــاورزی و دســتور به روســای 
ــه  ــزداری و امــور اراضــی کشــور ب ــع و آبخی ــگل هــا مرات ســازمان جن
عنــوان دو مجموعــه ای کــه مســئولیت حفــظ اراضــی ملــی و تقســیم 
زمیــن بــرای کشــاورزی را بــر عهــده دارنــد، قــرار اســت بــرای اراضــی 
شــخم خــورده در زیراشــکوب جنــگل هــای زاگــرس بــا حفــظ کاربــری 

جنگلــی، ســند کشــاورزی صــادر شــود.

وع
طب

نام
ی 

فرضیه ارتباط بوی نامطبوع پایتخت بو
با گسل های زلزله رد شد

اســتاندار تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه منشــا دقیــق بوی 
نامطبــوع عصــر چهارشــنبه هفتــه گذشــته مشــخص 
ــن  ــاط ای ــه ارتب ــه فرضی ــه البت ــد کــرد ک نیســت تاکی
ــه بــه طــور کامــل رد  ــا فعــال شــدن گســل هــای زلزل ــو ب ب
شــده اســت. انوشــیروان محســنی بندپی روز یکشــنبه درحاشــیه 
ــران در  ــتان ته ــد اس ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــتاد تس ــت س نشس
جمــع خبرنــگاران افــزود: ارتبــاط بــو بــا فعــال شــدن گســل هــای 
زلزلــه تهــران موجــب نگرانــی مــردم بــود کــه بــه چهــار دلیــل ایــن 
مســاله برطــرف شــد و دیــروز نیــز موسســه ژئوفیزیــک تهــران بــا 
همــه اســاتید ایــن رشــته بــار دیگــر ایــن مســاله را رد کردند.عصــر 
ــاط  ــی نق ــی در برخ ــوی نامطبوع ــاری ب ــاه ج ــنبه ۱2 دی م چهارش
پایتخــت متصاعــد و خبرســاز شد.اســتاندار تهــران همچنین با اشــاره 
بــه گمانــه زنــی هــا دربــاره ارتبــاط ایــن بــوی نامطبــوع بــا فاضــالب 
گفــت: بــه طــور قطــع فاضــالب هــای خانگــی، آنهــا کــه تــازه و جاری 

هســتند بویــی ندارنــد. 
ــت  ــه عل ــتر ب ــالب بیش ــوی فاض ــح داد: ب ــی توضی ــنی بندپ محس

ــو بیشــتر  ــد؛ ب ــازه بویــی ندارن گاز متــان اســت و فاضــالب هــای ت
بــرای آنهایــی اســت کــه در یــک حوضچــه مــی ماننــد و »مانــدآب« 
هســتند.به گفتــه وی بررســی هــا نشــان مــی دهــد منشــا ایــن بــو 
ــوده کــه در آن  ــی ب از ریــزش نوعــی مــاده شــیمیایی در یــک مکان
ترکیبــات ســولفوره وجــود داشــته و مانــدگاری آن نســبت بــه ســایر 
ــل  ــه داد: مح ــران ادام ــتاندار ته ــتر است.اس ــیمیایی بیش ــواد ش م
ریختــن ایــن مــواد شــیمیایی هنــوز شناســایی نشــده و ازآنجــا کــه 
ــی شــود  ــز مصــرف م ــت پالســتک ســازی نی ــاده در صنع ــن م ای
امــکان دارد بشــکه ای ۱۰۰ یــا 2۰۰ لیتــری ریــزش پیــدا کــرده باشــد.
وی افــزود: بــه دنبــال شناســایی محــل انتشــار ایــن بــو هســتیم اما 
ازآنجــا کــه بــو از بیــن رفتــه و اثــری از آن باقــی نمانــده اســت نمــی 

تــوان منبــع مشــخصی بــرای آن تعییــن کــرد.
بــه گــزارش ایرنــا بــه دنبــال طــرح فرضیــه انتشــار بــوی فاضــالب در 
باقــی مانــده های ســاختمان پالســکو، روز گذشــته مســئوالن محیط 
ــن  ــالب ای ــاه فاض ــه از چ ــد ک ــالم کردن ــران اع ــتان ته ــت اس زیس

ســاختمان نیــز نمونــه بــرداری شــده اســت.

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت اعــالم کــرد طــی مــدت ۵ 
ــر خواهــد شــد. ــان کشــور دو براب ســال تعــداد محیط بان

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت اعالم کــرد: نیمی از ســازمان 
ــازمان،  ــی س ــازوی اجرای ــتند. ب ــان هس ــت محیط بان ــط زیس محی

ــان هســتند. ــکان ســازمان محیط بان ــوک پی ــن ســازمان و ن ویتری
ــی  ــط بان ــوزه محی ــزود: در ح ــی اف ــید محبت خان ــرهنگ جمش س
ــتیم  ــا توانس ــد. م ــاهده می ش ــی مش ــت خاص ــر مظلومی ــر نظ از ه
هم افزایــی در حوزه هــای مختلــف بــه ویــژه در حــوزه معاونــت 
محیــط طبیعــی و معاونــت توســعه ســازمان ایجــاد کنیــم کــه از ایــن 
وضعیــت بســیار دغدغه آمیــز بکاهیــم. خوشــبختانه اتفاقــات مبارکــی 
ــان  ــرای محیط بان ــی ب ــال طالی ــت و س ــوزه رخ داده اس ــن ح در ای

ســال آینــده خواهــد بــود.
وی ادامــه داد: ۱23 تــن از محیط بانــان در دفــاع از طبیعــت بــه 
شــهادت رســیدند و آخریــن شــهید محیط بــان مــا یــک مــاه پیــش 
ــی گلســتان جــان خــود را از  ــارک مل ــه در پ ــود ک شــهید باشــقره ب

دســت داد.
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت تأکیــد کــرد: یــک هماهنگی 
خــوب و همدلــی و بــرادری خاصــی بیــن ناجــا و محیط بانــی شــکل 
گرفتــه اســت. بــا اینکــه هیــچ اثــری از متخلفــان نمانــده بــود بــا یک 
ســری اقدام هــا خــاص و اســتادانه کــه در حــوزه پلیــس آگاهــی و 
حــوزه انتظامــی اســتان گلســتان و خراســان شــمالی انجــام شــد، 
ظــرف ۴8 ســاعت 8 متهــم دســتگیر شــدند و متهــم اصلــی هــم کــه 

محیط بــان مــا را بــه قتــل رســانده بــود اعتــراف کــرد.
محبت خانــی افــزود: ۱۱ درصــد اراضــی ملــی کشــور در حــوزه مناطــق 
چهارگانــه شــامل 3۱ پــارک ملــی، 38 اثــر طبیعــی ملــی، ۴۶ 
پناهــگاه حیــات وحــش و ۱۶9 منطقــه حفاظت شــده اســت. جمعــا 
مناطــق چهارگانــه مــا 28۴ منطقــه بــا مســاحت حــدود ۱۷ میلیــون 
هکتــار اســت کــه حــدود ۱۱ درصــد اســت. تعــداد پاســگاه های مــا 
۶۰9 پاســگاه اســت کــه از امانــات نســل آینــده پاســداری می کننــد. 
نزدیــک بــه 8۰ پاســگاه مــا بــا همــه امکانــات بــه دلیــل نبــود نیــروی 
ــوالن  ــی ج ــه راحت ــد ب ــان می توانن ــت و متخلف ــی اس ــانی خال انس

بدهنــد.

تعداد محیط بانان 
دو برابر می شود

خبر دلیل اصلی پدیده وارونگی هوا، 
حمل و نقل نیست

ــط  ــح و محی ــتاندارد مصال ــرژی، اس ــیون ان ــس کمیس ریی

زیســت ســازمان نظــام مهندســی کشــور گفــت: بیــش از ۴۰ 

درصــد مصــرف انــرژی کشــور از آلودگــی بخــش ســاختمان 

ــار کــرد:  ــه هــدر مــی رود. احمدرضــا طاهــری اصــل  اظه ب

دلیــل پدیــده وارونگــی هــوا در ماه هــای آذر تــا بهمــن تنهــا حمــل و نقــل نیســت. حمــل و 

نقــل، آلودگــی غیــر ثابــت اســت. موتورخانــه هــای گازســوز، بخــاری منــازل، عوامــل اصلــی 

آلودگــی هــوا هســتند.  طبــق آمــار ســازمان بهداشــت جهانــی 2.۷ درصــد بیمــاری هــای 

جهــان ناشــی از آلودگــی هــوا و جــزو هشــت بیمــاری اصلــی دنیا اســت و ســاالنه حــدود ۱.۶ 

میلیــون نفــر در جهــان بــر اثــر آلودگــی هــوا جــان خــود را از دســت می دهنــد.

ادامه روند سرد شدن بخش هایی 
از اقیانوس ها

محققــان دانشــگاه هــاروارد و موسســه اقیانــوس 
شناســی وودزهــول آمریــکا دریافتنــد بــا وجــود ایــن کــه 
بخــش اعظــم اقیانــوس هــا در واکنــش بــه گرمایــش 
جهانــی در حــال گــرم شــدن هســتند، هنــوز در آب هــای 
عمیــق اقیانــوس فرآیندهــای ســردکننده بــه کار خــود ادامــه مــی دهنــد. بــر اســاس 
ایــن تحقیقــات آب هــای عمــق اقیانــوس آرام هنــوز هــم در حــال واکنــش نســبت 
بــه عصــر یخبنــدان کوچــک هســتند کــه در قــرن شــانزدهم بــه وقــوع پیوســت. هدف 
محققــان از انجــام ایــن تحقیقــات، توســعه مدلی بــرای بررســی واکنش ســازوکارهای 
درونــی اقیانــوس هــا بــه تغییــرات دمــای ســطحی اســت. ایــن مــدل کــه دینامیــک 
ــی  ــازوکار قدیم ــه س ــد، نشــان داد ک ــی کن ــر م ــاده ت ــادی س ــد زی ــوس را تاح اقیان

سردشــدن اقیانــوس هنــوز هــم در الیــه هــای زیریــن وجــود دارد.

هوای اصفهان در مرز بنفش
 AQI ــن ــا میانگی ــان ب ــوای اصفه ــت ه ــی کیفی در حال
ــی  ــه برخ ــت ک ــالم اس ــوم ناس ــرای عم ــادل ۱۶3 ب مع
مناطــق از جملــه اتوبــان خــرازی بــا شــاخص ۱9۰ در مرز 

بنفــش )بســیار ناســالم( قــرار دارد.
بــه گــزارش ایســنا و بنابــر اپلیکیشــن کیفیــت هــوای اداره کل حفاظت محیط زیســت 
اســتان اصفهــان، هــوای ایــن کالنشــهر بــا میانگیــن ۱۶3 بــرای عمــوم ناســالم اســت. 
ــن  ــا شــاخص ۱9۰ اســت. ای ــان شــهید خــرازی ب ــان اتوب ــن بخــش اصفه آلوده تری

شــاخص تنهــا ۱۰ واحــد بــا آغــاز شــاخص بنفــش )بســیار آلــوده( فاصلــه دارد. 
بــا ایــن حــال مــدارس اصفهــان در هیــچ مقطعــی تعطیــل نیســت و دانش آمــوزان 
اصفهانــی در همــه ســنین بــر ســر کالس هــا حاضــر هســتند. در خصــوص تعطیلــی 

مــدارس در روزهــای آلــوده همــواره اختــالف نظــر بــوده اســت. 
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ــتان  ــت اس ــازمان صم ــتباف س ــرش دس ــس اداره ف ریی
یــزد بــا اشــاره بــه محدودیــت ســقف بودجــه تخصیــص 
یافتــه جهــت بیمــه بافنــدگان و تکمیــل آن در ســال 
ــده   ــر ۱۰ بافن ــی ه ــه قالی باف ــع بیم ــه ازای قط ــاری، ب ج
غیررســمی پــس از بازدیــد و راســتی آزمایی کارشناســان، 
یــک بافنــده دارای شــرایط از خدمــات بیمــه ای برخــوردار 
می شــود.محمد مهدی نبــی زاده بــا اشــاره بــه وجــود 
ــن  ــتباف در ای ــی دس ــال قال ــده فع ــزار بافن ــب ۴۰ ه قری
اســتان، اظهــار می کنــد: بافنــدگان یــزدی ســاالنه بــه طــور 
متوســط 2۱۰ هــزار متر مربــع فــرش و تابلــو فــرش تولیــد 

می کننــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه بخشــی بافنــدگان فــرش اســتان در 
قالــب ۴8 کارگاه و بخشــی نیــز در قالــب مشــاغل خانگــی 
بــه فعالیــت در ایــن زمینــه مشــغول هســتند، می گویــد: 
البتــه ۱۰ تعاونــی فــرش دســتباف روســتایی نیــز بخشــی 

از از بافنــدگان را تحــت پوشــش دارنــد.
ایــن مســوول بــا بیــان ایــن کــه ســقف بودجــه تخصیــص 
داده شــده امســال بــه بافنــدگان فــرش دســتباف و 
حرفه هــای مرتبــط در اســتان یــزد تکمیــل شــده اســت، 
تصریــح می کنــد: متاســفانه در شــروع طــرح بیمــه 
قالیبافــی، تمــام بافنــدگان دارای کارت، دار قالــی و مهــارت 
ــات  ــن خدم ــش ای ــت پوش ــتند تح ــی می توانس قالی باف
ــدن  ــه ش ــب بیم ــوع موج ــن موض ــد و ای ــرار می گرفتن ق
افــراد زیــادی در اســتان تحــت عنــوان قالیبــاف شــد در 
ــری  ــی دیگ ــغل اصل ــا دارای ش ــی از آنه ــه برخ ــی ک حال
بودنــد یــا بنــا بــه هــر دالیلــی از شــغل قالی بافــی فاصلــه 
داشــتند . نبــی زاده بــا اشــاره بــه ایــن کــه تاکنــون نزدیــک 
بــه ۱8 هــزار نفــر تحــت پوشــش بیمــه قالیبافــی و حــرف 
ــد:  ــوان می کن ــد، عن ــرار دارن ــتان ق ــا ان در اس ــط ب مرتب
ــرای  ــاری ب ــود اعتب ــدگان و نب ــدد بیمه ش ــل تع ــه دلی ب
عضویــت بافنــدگان جدیــد، اســتانداردهایی بــرای تولیدات 
ــر ایــن نیــز شــعبات  ــدگان تعریــف شــده و عــالوه ب بافن
تامیــن اجتماعــی و گشــت های مشــترک متشــکل از 
ــرش  ــی و ادارات ف ــن اجتماع ــدور کارت، تامی ــع ص مرج
ــد. ــتی آزمایی کنن ــد و راس ــدگان بازدی ــت بیمه ش از فعالی
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تاکنــون بیمــه ی ســه هزار و 2۵۰ 
ــی نداشــتند،  ــه کار قالیباف ــه اشــتغال ب ــرادی ک ــر از اف نف
ــی قطــع شــده  پــس از طــی مراحــل و اخطارهــای قانون
اســت، خاطرنشــان کــرد: البتــه تعــداد محــدودی نیــز بــه 
دلیــل عــدم پرداخــت حــق بیمــه در موعــد مقــرر، قطــع 

بیمــه شــدند.

۱8 هزار قالی باف یزدی 
در بوته ی راستی آزمایی

پارس جنوبــی   1٣ فــاز  ســکوی  دو 
از  پــس  کاری،  روز   ۴ از  کمتــر  در 
آمــاده  راه انــدازی،  شــروع عملیــات 
ــی  ــد آمادگ ــام معتم ــد شــدند. پی تولی
بــرای  گازی  ســکوی  دو  همزمــان 
در  بی ســابقه  رکــوردی  را  تولیــد 
صنعــت فراســاحل خوانــد و گفــت: 
ــا  ــب، ب ــاخت و نص ــان س ــس از پای پ
ــی  ــامانه های ایمن ــه س ــدازی هم راه ان
ــن  ــردن اولی ــاز ک ــی و ب F&G و کنترل

چاه هــای آمــاده تولیــد، مشــعل دو 
ســکوی اصلــی B. و اقمــاری D، در 
آب هــای خلیــج فــارس روشــن شــدند.
معتمــد افــزود: روشــن شــدن همزمــان 
کاری  روز  ســومین  در  مشــعل ها 
کاری  روز  و چهارمیــن   ۱3D ســکوی
ســکوی 1٣B، اتفــاق افتــاده اســت.

ســکوی  دو  ایــن  داد:  ادامــه  وی   
گازی فــاز 1٣، پیــش از ایــن و بــه 
ــرای نصــب در بخــش  طــور همزمــان ب

شــرکت  از  طــرح  ایــن  فراســاحل 
بوشــهر  در  ایــران  دریایــی  صنعتــی 
ــا،  ــه دری ــال ب ــس از ارس ــری و پ بارگی
در  هوایــی  مناســب  بازه هــای  در 
موقعیت هــای خــود نصــب شــده بــود.

 مجــری طــرح توســعه فــاز 1٣ پــارس 
جنوبــی بیــان کــرد: بــه زودی بــا آمــاده 
شــدن خــط لولــه دریــا، ارســال گاز بــه 
پاالیشــگاه خشــکی آغــاز می شــود. 
ــل  ــدازی کام ــا راه ان ــزود: ب ــد اف معتم
تولیــد  دریایــی،  ســکوی  دو  ایــن 
28 میلیــون متــر مکعــب گاز تــرش 
ــاز اســتاندارد(  ــک ف ــد ی ــادل تولی )مع
ــاز  ــن ف ــل ای ــت کام ــی از ظرفی و نیم

می شــود. محقــق 

حمیدرضـا امیرخانـی طـی سـفر یكـروزه بـه دو 
شهرسـتان نجـف آبـاد و تیـران و كـرون ضمـن 
بررسی مسـائل و مشـكالت حوزه راه وشهرسازی 
، كمـك بـه شـهرداری هـای ضعیـف و كوچك در 
جهـت ایجـاد جنـب و جـوش در ایـن شـهرها و 
بهبـود سـكونت در این مناطـق را از جملـه اهداف 

ایـن اداره كل در سـطح اسـتان عنـوان كـرد .
بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطـالع رسـانی اداره 
كل راه و شهرسـازی اصفهـان، با حضور حمیدرضا 
امیرخانـی سرپرسـت اداره كل راه و شهرسـازی 

نماینـده  ابوترابـی   ابوالفضـل  دكتـر  و  اصفهـان 
شهرسـتان نجـف آباد و تیـران و كرون در مجلس 
شـورای اسالمی و فرمانداران این دو شهرستان در 
محل فرمانداری ، مسـائل و مشـكالت شهرستان 
هـای نجـف آبـاد و تیـران كـرون در حـوزه راه و 

شهرسـازی مـورد بررسـی قـرار گرفت .
حمیـد رضـا امیرخانـی سرپرسـت اداره كل راه و 
شهرسـازی اسـتان اصفهـان گفت : آنچـه رویكرد 
اداره راه و شهرسـازی اسـت كمـك بـه شـهرداری 
هـای ضعیـف و كوچـك در جهـت ایجـاد جنب و 

جـوش در ایـن شـهرها و بهبـود سـكونت در ایـن 
مناطق اسـت .

در نشسـت فرمانـداری نجـف آبـاد، طـرح هـادی 
روستای نهضت آباد و موضوع الحاق ۱۵.۵ هكتار 
الحـاق به محـدوده این طرح جهت احـداث باغ و 

ویـال مطرح و مورد بررسـی قـرار گرفت .
در ادامـه در جلسـه ای كـه در فرمانـداری تیـران 
و كـرون تشـكیل گردیـد 2۷ مـورد از مسـائل این 
شهرسـتان كـه شـامل بررسـی اجـرای روكـش 
آسـفالت بانـد دوم تیـران- سـامان ، بانـد دوم 

محـور سـه راهـی سـد بـه چـادگان ، مطالعـات 
محـور روسـتایی قلعـه موسـی خـان بـه هـوره و 
محـور روسـتای آبپونـه بـه قلعـه حـوض در حوزه 
راه و چندیـن مـورد تغییر كاربری اراضـی در حوزه 
شهرسـازی دردسـتور كار جلسـه مورد بررسی قرار 

گرفـت .
مسـایل  خصـوص  در  امیرخانـی  رضـا  حمیـد 
حـوزه راه شهرسـتان تیـران و كـرون گفـت : كل 
موافقتنامـه محوربانـد دوم  تیـران - سـامان ۴۵ 
كیلومتـر اسـت كـه 2۷.۵ كیلومتـر آن در اسـتان 
اصفهـان واقـع شـده و از ایـن مقـدار دو كیلومتـر 
سـاخته شـده و ۷ كیلومتر در دسـت اجرا است و 
تاكنـون 2۵ میلیـارد ریـال صرف زیرسـازی و 33 
میلیارد  ریال صرف روكش آسـفالت شـده كه در 
صورت مسـاعد بـودن شـرایط آب وهـوا، عملیات 
روكـش آسـفالت ایـن مسـیر انجـام می شـود. 

دو سکوی فاز ١٣ پارس جنوبی 
همزمان آماده تولید شدند

غفلت از یاد خداوند انسان
 را از عظمت به ذلت خواهد کشاند

حجت االسـالم علی ایمانی تبار نماینده ولی فقیه در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
کرمان در گردهمایی شـورای سـتاد اقامه نماز ادارات مجموعه جهاد کشـاورزی اسـتان 
کرمان، به میزبانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری اسـتان کرمان، ضمن قدردانی از 
مدیر کل و مسـئول دفتر نماینده ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی، عملکرد این اداره 
کل را در موضع نماز بسـیار مثبت خواند. به گزارش پایگاه اطالع رسـانی اداره کل منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان کرمان، حجت االسـالم علـی ایمانی تبار بـا بیان حدیثی 
از امـام علـی ) ع ( کـه بـر مبنای آن سـنجش انسـانها توسـط خداوند بر مبنـای مال و 
ثروت نیسـت و اینگونه نیسـت که خداوند به کسـی بیشـتر توجه کند، بلکه ایمان را به 
کسـی عطا می نماید که او را بیشـتر دوسـت دارد، افزود: غفلت از خداوند جرقه ایسـت 
کـه انسـان را از اوج عظمـت بـه ذلت خواهد کشـاند. وی دلیل وقوع انقالب اسـالمی را 
معنویـت دانسـت کـه اگر بـاور های دینـی وجود نداشـت این انقـالب دوام نمـی آورد. 
ایمانـی تبـار حرکتهـای عاشـورایی و حضـور معنـوی مـردم را محـرک هایـی نامیـد که 
موجـب عقب نشـینی دشـمنان از مواضع خود شـده اسـت، وپاسـخ های بـه موقع در 
ابعـاد مختلـف همچون فرهنگـی، نظامی و اقتصـادی و مقاومت چهل سـاله در مقابل 
منافقیـن و تروریسـم و حضـور در عرصه های دینی همچون نمـاز جمعه را عوامل موثر 
در شکسـت دشـمنان و بـد خواهـان انقـالب و دوام آن نامید. ایشـان از مجموعه منابع 
طبیعی خواسـت با توجه به بزرگی و گسـتره وسـیع فعالیتها با حضور پررنگ خود در 

بیـن مـردم گزارشـی مناسـب از جنبه های مختلف فعالیتهـای خود  ارائه کرده اسـت

رویکرد اداره راه و شهرسازی اصفهان  
کمک به شهرداری های کوچک است

نبـی زاده اضافـه می کند: بـه ازای قطـع بیمه  
هـر ۱0 نفـر بافنـده ی غیررسـمی، یـک بافنده 
واقعـی و دارای شـرایط می توانـد از خدمـات 
ایـن نـوع بیمه برخـوردار شـود.وی می گوید: 
بـه دنبـال قطـع بیمـه تعـدادی از بافنـدگان 
و جلوگیـری از سـوابق برخـی از آنها بـا تایید 
جهـت  حـوزه  ایـن  ناظـران  و  کارشناسـان 
دریافـت خدمـات قابـل قبـول بـه صنـدوق 
بیمـه عشـایری و روسـتایی ارجاع شـدند که 
ایـن تعـداد در اسـتان تاکنـون شـامل 200 

نفـر بوده انـد.

در  مسـئول  مقـام  ایـن 
دوم  بانـد  محـور  خصـوص 
سـه راهـی سـد بـه چـادگان و نیاز 
بـه اعتبـار 200 میلیـارد ریالی جهت 
ایـن  كل  طـول   : گفـت  تكمیـل 
محـور بـه طـول 20 كیلومتـر اسـت 
كـه 9 كیلومتـر آن در حـوزه تیـران 
قـرار دارد و در ایـن مسـیر ۷ پل در 
محـور تعریض و مطالعـات طراحی 
و اولیـه آن در حـال انجـام اسـت 
كـه میـزان اعتبـار مـورد نیـاز برای 
میلیـارد   200 پـروژه  ایـن  انجـام 

ریـال مـی باشـد . 

مدیرکل میراث فرهنگی 
استان قزوین آزاد شد

حضرتـی- محمدعلـی 
فرهنگـی،  میـراث  کل  مدیـر 
گردشـگری  و  صنایع دسـتی 
شـنبه  کـه  قزویـن-  اسـتان 
هفتـه گذشـته بازداشـت شـده بـود، شـب گذشـته بـا 

شـد. آزاد  وثیقـه  قـرار 
فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل  خانـواده  اعـالم  بـه  بنـا   
وی کـه  قزویـن،  اسـتان  و گردشـگری  صنایع دسـتی 
شـنبه هفتـه گذشـته بـا حکـم دادسـتان و بـه همـراه 
دو تـن از معاونـان خـود بازداشـت شـده بـود، بـا قرار 

وثیقـه آزاد شـد.

قزوین

نشت گاز منزل مسکونی 
را به آتش کشاند

آتش نشـانی  عملیـات  معـاون 
گفـت:  خراسـان  شـمالی 
مسـکونی  منـزل  آتش سـوزی 

شـد. مهـار  اهالـی  توسـط 
آتش سـوزی  ایـن  کـرد:  اظهـار  خوش رفتـار  مجیـد 
بـه  دقیقـه   ۱9 و   ۱۱ سـاعت  دی مـاه   ۱۶ روز  ظهـر  کـه 
آتش نشـانی اعـالم شـد، توسـط اهالـی در دقایـق اولیه 

مهـار شـد.
وی ادامـه داد: خوشـبختانه یکـی از شـهروندان موفـق 
از  و  را مهـار  از خامـوش کننده،آتـش  اسـتفاده  شـد،با 

خسـارات بیشـتر جلوگیـری شـد.

خراسان

رسیدگی به تخلف شركت های 
حمل و نقل كاال و مسافر

دلخـواه مدیـركل راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده ای اسـتان ایـالم بـا بیان 
ایـن مطلب اظهـار داشـت :درنه ماهه 
سـال جاری بـه تخلفـات ۱3۱ شـركت 
حمـل و نقـل بـار و مسـافر در كمیسـیون مـاده ۱2 اسـتانی مـورد 
رسـیدگی قـرار گرفتنـد و در ایـن خصـوص پـس از تحقیقـات 
مقدماتـی و مسـتندات و اخـذ دفـاع توسـط مدیران شـركت ها از 
جمـع ۱3۱ پرونـده مـورد رسـیدگی، ۶۵ شـركت حمل و نقـل مورد 
تذكـر کتبـی،۶۵ مـورد برائـت و ۱مـورد قطـع خدمـات یـک ماهـه 
شـرکت قرارگ+رفـت و در پرونـده آنهـا درج شـد، و همچنیـن در 
كمیسـیون مـاده ۱۱ تخلـف راننـدگان 3۷ تخلـف رانندگـی کـه از 
ایـن تعـداد 33 مـورد تذکـر کتبی، دو مـورد برائـت و دو مورد قطع 

خدمـات یـک ماهـه کارت هوشـمند اعمـال قانون شـد

ایالم

قتل یک زن 
در روستاهای گمیشان

انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
گفـت:  گمیشـان  شهرسـتان 
تمـاس  پـی  در  امـروز  بامـداد 
از  یکـی  اهالـی  تلفنـی 
روسـتاهای گمیشـان بـا حضـور در محـل، صحنـه قتـل 

شـد. بررسـی 
بـه گفتـه خانـواده مقتـول،  افـزود:  قنبـرزاده  علی اکبـر 
ایـن زن بامـداد امـروز زمانـی که همسـر او بـرای اقامه 
نمـاز صبـح از منـزل خـارج شـده بـود، توسـط فـرد یـا 
بـه  او  طالهـای  و  رسـید  قتـل  بـه  ناشـناس  افـرادی 

سـرقت رفتـه اسـت.

حادثه

نداشتن زنجیرچرخ، مساوی 
با گرفتاری در کوالک

رییـس پلیـس راه اسـتان زنجان 
همراهـی  و  به موقـع  واکنـش 
مـردم در شـرایط جوی نامناسـب 
را یکـی از راهکارهـای مهـم بـرای 
کاهـش حـوادث رانندگـی در شـرایط جـوی بـد دانسـت.

سـرهنگ عبـاس مظفری اظهار کرد: با آغاز فصل زمسـتان 
طـرح زمسـتانی پلیـس بـا همـکاری ارگان هایـی همچون 
فصـل  ایـن  در  تـا  می شـود  آغـاز  اورژانـس  و  راهـداری 
بتوانیـم شـرایط را بـه درسـتی مدیریـت کنیـم، هـر چنـد 
اگـر همـکاری مـردم نباشـد قطعا بـه نتایج درخـور توجهی 

دسـت نخواهیـم یافـت.

زنجان

هر
 م

س :
عک

فارس اولین تولیدکننده گل نرگس ایران

بخش »خفر«  بیشترین سطح زیرکشت گل نرگس را در فارس دارد

نرگــس  گل  جشــنواره  نخســتین 
شهرســتان  توابــع  از  خفــر  بخــش 
ــا حضــور  جهــرم، جمعــه ۱۴ دیمــاه ب
مســئوالن و نرگــس کاران و مــردم 
و بــدون حضــور خبرنــگاران برگــزار 

ــد. ش
نرگــس  گل  جشــنواره  نخســتین 
بخــش خفــر، در روســتای بــاب انــار 
بــا حضــور  ۱۴ دیمــاه،  روز جمعــه 
ــاورزی  ــئوالن جهادکش ــی از مس جمع
بــدون  و  تابعــه  ســازمان های  و 
عکاســان  و  خبرنــگاران  حضــور 

خبــری، برگــزار شــد.
شهرســتان  توابــع  از  خفــر  بخــش 
 ۱۰۰ حــدود  فاصلــه  در  جهــرم 
و  دارد  قــرار  شــیراز  کیلومتــری 
همــراه بــا شهرســتان های کازرون و 

ــد گل  ــز تولی ــوان مراک ــه عن داراب، ب
ــناخته  ــارس ش ــتان ف ــس در اس نرگ

. د می شــو
ــر  ــالوه ب ــز، ع ــه حاصلخی ــن منطق ای
خرمــا،  تولیــد  مرکــز  نرگــس،  گل 
بــه  و  مرکبــات  انــواع  لیموتــرش، 
تولیــد  اصلــی  قطــب  خصــوص 
حتــی  و  فــارس  در  لیموشــیرین 

می شــود. محســوب  کشــور 
بــه گفتــه رئیــس ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان فــارس، بخــش 
خفــر بیشــترین ســطح زیرکشــت گل 

نرگــس را در فــارس دارد.
محمدمهــدی قاســمی بــا یــادآوری 
لحــاظ  بــه  فــارس  اســتان  اینکــه 
در  نرگــس،  گل  زیرکشــت  ســطح 
گفــت:  دارد،  را  اول  رتبــه  کشــور 
بی شــماری  نعمت هــای  خداونــد 
عطــا  فــارس  و  ایــران  مــردم  بــه 
ــر  ــه ب ــناخت و تکی ــا ش ــه ب ــرده ک ک
و  اقلیمــی  انســانی،  ظرفیت هــای 

طبیعــی می توانیــم اقتصــاد خودمــان 
را شــکوفا کنیــم و از ســایر ظرفیت هــا 
و  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  نظیــر 
یــا گلخانه هــا در جهــت شــکوفایی 
ــتفاده و  ــوان اس ــردم می ت ــاد م اقتص

بهــره  بــرداری کــرد .
اساســی  مســئله  گفــت:  قاســمی 
اســت  اشــتغال  و  اقتصــاد  امــروز 
بــا  مــردم  کنــار  در  بایــد  کــه 
تــوان آن هــا و ظرفیــت  بــر  تکیــه 
آن  بــه  اقلیمــی  و  طبیعــی  هــای    
ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــم و ب بپردازی
ــع  ــاورزی، صنای ــمار کش ــای بی ش   ه
رونــق  دســتی  صنایــع  و  تبدیلــی 
ــف  ــق مختل ــرای مناط ــادی را ب اقتص

بیاوریــم . ارمغــان  بــه 
رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
فــارس یــادآور شــد: کشــور ایــران 
رتبــه ســوم جهــان بعــد از کشــورهای 
گل  تولیــد  در  هلنــد  و  انگلیــس 
نرگــس دارد و افــزود: ســطح زیــر 

کشــت گل نرگــس در جهــان ۶ هــزار 
و ۷۰۰ هکتــار و در ایــران ایــن ســطح 
9۷۰ هکتــار اســت کــه اســتان فــارس 
بــا ۵۰۰ هکتــار ســطح زیــر کشــت 
گل نرگــس بیشــترین ســطح زیــر 
ــر  ــش خف ــور  و بخ ــت را در کش کش
ــه اول  ــار گل نرگــس رتب ــا 3۰۰ هکت ب
ســطح زیــر کشــت را در اســتان دارد .

ــتیم  ــن هس ــال ای ــه دنب ــت: ب او گف
کــه در افــق ۱۴۰۰ ســطح زیــر کشــت 
 ۱۴۰۰ از  بیــش  بــه  را  نرگــس  گل 
هکتــار افزایــش دهیــم، از ایــن رو 
ــی و ترویجــی  ــای تحقیقات بســته   ه
مختلفــی بــرای گل نرگــس در جهــت 
ــده  ــه ش ــرآوری تهی ــت  وکار و ف کش
ــا کمــک شــما مــردم عملیاتــی  کــه ب

اجرایــی می شــود . و 
قاســمی بــا اشــاره بــه این کــه در 
بریــده  شــاخه  گل  از  غیــر  جهــان 
در  گل  ایــن  فــرآوری  نرگــس، 
ــورد  ــانس و ... م ــن، اس ــب روغ قال
ــا   ــا در اســتان م ــرار دارد، ام توجــه ق
نرگــس  گل  از  دیگــری  فــرآورده   
ســازمان  کــرد:  تاکیــد  نداریــم، 

جهــاد کشــاورزی و بخــش صنایــع 
ــی ایــن ســازمان ایــن آمادگــی  تبدیل
را دارد کــه تســهیالت ارزان قیمــت 
کــه  ســرمایه گذارانی  اختیــار  در 
ــن حــوزه  متقاضــی ســرمایه گذاری ای
بتوانیــم  تــا  دهــد  قــرار  هســتند، 
ایــن  از  بیشــتری  افــزوده  ارزش 
نعمــت الهــی داشــته باشــیم .هدف 
از برگــزاری نخســتین جشــنواره گل 
نرگــس خفــر، معرفــی جاذبه هــای 
ــی  ــت مل ــه ثب ــک ب ــگری و کم گردش
شــدن نرگس زار هــای بخــش خفــر 

برگــزار شــده اســت.
بخــش  نرگس زارهــای  از  بازدیــد 
خفــر، جشــنواره غذا هــای ســنتی، 
معرفــی  دســتی،  صنایــع  نمایــش 
کشــاورزی  محصــوالت  فــروش  و 
پــل  و  بســتر  ایجــاد  باغــی،  و 
ارتباطــی میــان فعــاالن کشــاورزی 
تاســیس  بــرای  ســرمایه گذاران  و 
و  تبدیلــی  صنایــع  کارخانه هــای 
ــاورزی  ــوالت کش ــدی محص ــته بن بس
ــه برنامه هــای ایــن  در منطقــه از جمل

اســت. جشــنواره 

ته
نک

رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی فــارس یــادآور شــد: کشــور 
ایــران رتبــه ســوم جهــان بعــد از کشــورهای انگلیــس و هلنــد در 
تولیــد گل نرگــس دارد و افــزود: ســطح زیــر کشــت گل نرگــس 
در جهــان 6 هــزار و ۷00 هکتــار و در ایــران ایــن ســطح 9۷0 هکتــار 
ــت  ــر کش ــطح زی ــار س ــا 500 هکت ــارس ب ــتان ف ــه اس ــت ک اس
گل نرگــس بیشــترین ســطح زیــر کشــت را در کشــور  و بخــش 
ــا 300 هکتــار گل نرگــس رتبــه اول ســطح زیــر کشــت را  خفــر ب
ــال ایــن هســتیم کــه در افــق  ــه دنب در اســتان دارد .او گفــت: ب
۱۴00 ســطح زیــر کشــت گل نرگــس را بــه بیــش از ۱۴00 هکتــار 
افزایــش دهیــم، از ایــن رو بســته   هــای تحقیقاتــی و ترویجــی 
مختلفــی بــرای گل نرگــس در جهــت کشــت  وکار و فــرآوری تهیــه 
شــده کــه بــا کمــک شــما مــردم عملیاتــی و اجرایــی می شــود . 
هــدف از برگــزاری نخســتین جشــنواره گل نرگــس خفــر، 
معرفــی جاذبه هــای گردشــگری و کمــک بــه ثبــت ملــی شــدن 

ــت. ــده اس ــزار ش ــر برگ ــش خف ــای بخ نرگس زار ه

توانایی تامین گوشت مورد نیاز استان را داریم
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی یزد با بیان این که دامداری های استان توانایی تامین 
گوشت مورد نیاز استان را دارند، گفت: این مهم در صورت استفاده از در صورتی که از ظرفیت های 
ایجاد شده در واحدهای دامداری استان محقق خواهد شد.

و  تحقیقـات  مرکـز  رییـس 
منابـع  و  کشـاورزی  آمـوزش 
طبیعـی اسـتان اردبیـل با اشـاره 
بـه اینکـه 29 رقـم زراعـی جدید 
در اسـتان اردبیـل به ثمر رسـیده 
معرفـی  فرآینـد  افـزود:  اسـت، 
ارقـام زراعی جدید در سـال های 
گرفتـه  بیشـتری  اخیرشـتاب 
اسـت. حسـین کربالیـی خیاوی 
امـروز در جلسـه شـورای  صبـح 
تحقیقـات اسـتان اردبیـل ادامـه 
داد: از ابتـدای انقـالب اسـالمی 
و  زراعـی  رقـم   22۰ تاکنـون 
باغـی توسـط محققـان موسسـه 
تحقیقـات اصـالح و تهیـه نهـال 
معرفـی  کشـاورزان  بـه  بـذر  و 
معرفـی  فرآینـد  و  اسـت  شـده 
سـال های  در  جدیـد  ارقـام 
گذشـته شـتاب بیشـتری گرفتـه 
اینکـه  بیـان  بـا  وی  اسـت. 
میانگیـن تعـداد معرفـی رقم در 
دهـم   ۱.۶ از  دهه هـای گذشـته 
سـال  در  رقـم   ۱9 بـه  سـال  در 
خاطرنشـان  اسـت،  رسـیده   9۶
کـرد:  باالتریـن رکـورد در سـال 
جـاری بـا معرفی 29 رقـم جدید 
زراعـی و باغـی بـه ثبـت رسـیده 
رشـد  از  نشـان  ایـن  اسـت کـه 
فعالیت هـا در ایـن بخـش دارد. 
و  تحقیقـات  مرکـز  رییـس 
منابـع  و  کشـاورزی  آمـوزش 
بـا  اردبیـل  اسـتان  طبیعـی 
اشـاره بـه اقدامـات انجـام یافته 
تعامـل  افزایـش  راسـتای  در 
ورود  از  خصوصـی  بخـش  بـا 
بـه  بنیـان  دانـش  شـرکت های 
ارقـام  تولیـد  تحقیقـات  عرصـه 
اصـالح شـده جدید زراعـی برای 
نخسـتین بـار در دولـت یازدهـم 

داد.  خبـر 

خبر
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  اطالع4
رسانی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقدسـند 
شـماره93/۱۰/۱۷-۱393۶۰3۱9۰۱۴۰2۴۴۴۶  برابـررای  رسـمی 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی 
شـمس الدیـن سـعید  فرزنـد محمدبشـماره شناسـنامه ۴۶صـادره 
ازبردسیردرششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 2۴9مترمربـع 
پـالک 8229 فرعـی از ۵۷۴- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک 
۶۵فرعـی از۵۷۴- اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی جیرفـت بخـش 
۴۵کرمـان خریـداری ازمالـک رسـمی آقـای غالمحسـین نخعـی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظوراطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صدورسـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
.بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 
طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادرخواهدشـد ./م الـف:۱۰۷۷- تاریخ 
انتشـار نوبـت اول :9۷/۱۰/۰3- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :9۷/۱۰/۱۷
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی  و سـاختمانهای  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی 
اول  هیـات  شـماره9۷/۰8/۱3-۱39۷۶۰3۱9۰۱۴۰۰۴۵۱8  برابـررای 
موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای امیـر حافظـی نسـب 
جلگه  فرزندشهریاربشماره شناسـنامه 9صادره ازجیرفت درششدانگ 
یـک باب خانه به مسـاحت ۱3۵/9۰مترمربع پـالک –فرعی از۵۷۴- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 89فرعـی از۵۷۴- اصلـی 
قطعـه دو واقـع دراراضی جیرفت بخش ۴۵کرمان خریـداری ازمالک 
رسـمی آقای غالم رضا بی نیاز محرزگردیده اسـت.لذا به منظوراطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت 
صادرخواهدشـد ./م الف:۱۰83- تاریخ انتشـار نوبت اول :9۷/۱۰/۰3- 

تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :9۷/۱۰/۱۷
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقدسـند رسمی 
دوم  هیـات  شـماره9۷/۰9/۱3-۱39۷۶۰3۱9۰۱۴۰۰۵۰8۱  برابـررای 
موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای اکبـر مجازفرزند حاجی 
بشـماره شناسـنامه ۱38صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب 
خانـه بـه مسـاحت 22۱/۷۶مترمربع پـالک - فرعـی از ۵8۱- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از۵8۱- اصلـی قطعـه 
دوواقـع دراراضـی حسـین آباد جیرفـت بخش ۴۵کرمـان خریداری 
ازمالـک رسـمی آقـای کیومـرث منشـی زاده محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظوراطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت  
سـند مالکیـت صادرخواهدشـد ./م الـف:۱۰8۰- تاریخ انتشـار نوبت 

اول : 9۷/۱۰/۰3- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :9۷/۱۰/۱۷
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی  و سـاختمانهای  اراضـی 
اصالحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن 
نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسند رسـمی برابررای اصالحی شـماره۱39۷۶۰3۱9۰۱۴۰۰۵۵33-
9۷/۱۰/۱۰هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردر واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
شناسـنامه8صادره  محمدبشـماره  فرزنـد  مهریارسـعیدی  آقـای 
ازجیرفت درششـدانگ یک باب خانه مشـتمل برباغچه به مسـاحت 
8۰3/۶2متـر مربـع پـالک ۱32 فرعـی از۶- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـالک 8۱فرعـی از۶- اصلی قطعـه یک واقـع در اراضی گروه 
جبالبـارز جیرفـت بخش3۴کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای 
غالمحسـین باسـره محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب دریـک نوبت آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه مدت یکمـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق 
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف :۱۱2۵-  تاریـخ 

انتشـار نوبـت اول:9۷/۱۰/۱۷
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقدسـند 
شـماره9۷/۰9/29-۱39۷۶۰3۱9۰۷9۰۰۰۷8۵  برابـررای  رسـمی 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانـم  میرم 
نسـاءداوند  فرزندحسـین بشـماره شناسـنامه ۱۶9صادره ازعنبر آباد 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت2۶۰مترمربع پـالک ۱۴۵۶فرعـی 
اصلـی   ۱88 پـالک  از  شـده  مجـزی  و  مفـروز  اصلـی  از۱88- 
قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب –بلوار شـهید پیـکان خریداری 
ازمالـک رسـمی خانـم فاطمـه بیگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظوراطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا 
ت  سـند مالکیـت صادرخواهدشـد ./م الـف:۶9۴- تاریـخ انتشـار 

نوبـت اول :9۷/۱۰/۱۷- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم : 9۷/۱۱/۰2
علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصروراثت
فرزنـد  مقـدم   محسـنی  احمـد  آقـای 
دارای شناسـنامه ۱۵ بشـرح  محمدعلـی  
مـورخ   9۷۰۶98 شـماره  دادخواسـت 
۱39۷.۱۰.۱۰ توضیـح داده شـادروان صدیقه 
زاده قاسـمی  فرزنـد   حـاج اسـمعیل  بشناسـنامه ۱۵۵۰ 
در تاریـخ ۱392 در شـهر رفسـنجان فـوت شـده و وراثـت 
منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد: ۱-احمـد محسـنی 
مقـدم ش ش ۱۵ متولد ۱338 صادره از رفسـنجان فرزند 
متوفی2-مهدی محسـنی مقدم ش ش ۶۶ متولد ۱32۴ 
صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفی3-محمـود محسـنی 
مقـدم ش ش ۱۰۰ متولد ۱32۷ صادره از رفسـنجان فرزند 
متوفی۴-فاطمـه محمـود محسـنی مقـدم ش ش 2۰2 
متولـد ۱33۰ صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفـی ۵- زهرا  
محمود محسـنی مقدم ش ش 22۴ متولد ۱333 صادره 
از رفسـنجان فرزنـد متوفـی۶- ناهیـد محمـود محسـنی 
مقدم ش ش 32 متولد ۱3۴3 صادره از رفسـنجان فرزند 
متوفـی -لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر 
االنتشـار محلـی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت 
یـک مـاه از نشـر اگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیم 
دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد و هـر وصیتنامه ای جز 
رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابـراز شـود از درجه 

اعتبـار سـاقط اسـت.م الـف ۴222
دفتر شورای حل اختالف شماره ۴ شهرستان رفسنجان

پرونده کالسه 9709983887100301شعبه 1شورای حل اختالف 
شهرستان رودبار جنوب

تصمیم نهایی شماره 9۷۰99۷388۷۱۰۰۴89
خواهـان :آقـای فیـروز سـهرابی فرزنـد خـان محمد بـا وکالت خانم سـوده 
سـالجقه گور سـاردوئیه فرزند کرامت به نشـانی اسـتان کرمان –شهرسـتان کرمان –شـهر 

کرمـان –بلوار شـیراز حافظیه ۷
خوانده :آقای غیاث الدین فتحی ریسی فرزند کریم به نشانی مجهول المکان 

خواسته :مطالبه وجه بابت ...
رای قاضی شورا 

در خصوص دادخواسـت تقدیمی خانم سـوده سـالجقه به وکالت از فیروز سـهرابی 
فرزنـد خـان محمـد بـه طرفیـت غیـاث الدیـن فتحـی فرزند کریـم به مبلـغ یکصد 

وپنجـاه میلیـون ریـال بدیـن شـرح کـه وکیل خواهـان اظهـار میدارند که مـوکل وی 
مبلـغ فـوق را بصـورت قرضـی بـه خوانـده داده انـد کـه اکنـون حاضـر بـه پرداخـت 
نمـی باشـد لـذا شـورا بـا توجـه بـه اظهـارات وکیـل خواهـان وگواهـی گـواه وارائـه 
مـدارک از طـرف خواهـان وعـدم حضـور خوانـده در جلسـات رسـیدگی ومسـتندا 
بـه مـاده ۱98آئیـن دادرسـی مدنـی ومـواد 9و2۵قانـون شـورای حل اختـالف حکم 
بـر محکومیـت خوانـده بـه مبلـغ یکصد وپنجـاه میلیـون ریـال بابت اصل خواسـته 
ومبلـغ سـه میلیـون نهصـد ونـود وپنـج هـزار ریال بابـت هزینـه ای دادرسـی ومبلغ 
سـه میلیـون ریـال بابت حـق الوکالیه وکیل در حـق خواهان میدارند واعـالم میدارد 
رای صادر غیابی وبیسـت روز پس از ابالغ رای قابل واخواهی در شـورا وبیسـت روز 
پـس از ان قابـل اعتـراض در محاکـم عمومـی رودبـار جنـوب مـی باشـد –م الف ۶9۷
قاضی شورای حل اختالف شماره یک –علی مهدیانفر

آگهی حصروراثت
فرزنـد  مقـدم   محسـنی  احمـد  آقـای 

محمدعلـی  دارای شناسـنامه ۱۵ بشـرح 

مـورخ   9۷۰۶۶۷ شـماره  دادخواسـت 

۱39۷.۱۰.۱۰ توضیح داده شـادروان محمد 

علی محسنی مقدم فرزند  غالمحسن بشناسنامه ۱۶۱ در 

تاریخ ۱3۶9.۴.2۶ در شـهر رفسـنجان فوت شده و وراثت 

منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد: ۱-احمـد محسـنی 

فرزنـد    ۱338 متولـد   3۰۵۱۰۷2893 ش  ش  مقـدم 

محمـد علـی صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفی2-مهدی 

محسنی مقدم ش ش 3۰۵۱۰۱8228 متولد ۱32۴ فرزند 

محمـد علی صادره از رفسـنجان فرزنـد متوفی3-محمود 

متولـد ۱32۷  مقـدم ش ش 3۰۵۱۰2۷9۴۴  محسـنی 

فرزنـد محمد علـی صادره از رفسـنجان فرزنـد متوفی۴-

فاطمـه محمـود محسـنی مقـدم ش ش 3۰۵۱۰3۷893 

متولـد ۱33۰ فرزنـد محمـد علـی صـادره از رفسـنجان 

فرزنـد متوفـی ۵- زهـرا  محمود محسـنی مقدم ش ش 

3۰۵۱۰۵۰۵2۰ متولـد ۱333 فرزنـد محمـد علی صـادره از 

رفسـنجان فرزند متوفی۶- ناهید محمود محسـنی مقدم 

ش ش 3۰۵۰۵۴8۵۷۱ متولـد ۱3۴3 فرزنـد محمـد علی 

صـادره از رفسـنجان فرزند متوفی۷-صدیقه زاده قاسـمی 

ش ش ۱۵۵۰  متولـد ۱3۰3 فرزنـد اسـمعیل صـادره از 

رفسـنجان همسـر متوفـی  -لـذا مراتـب یـک نوبـت در 

روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی مـی شـود چنانچـه 

کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد 

اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر اگهی به 

شـورای حـل اختالف تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد 

شـد و هر وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری که بعد از این 

موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت.م الـف ۴22۱

دفتر شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان رفسنجان

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 
۱39۷.۴0۱90630008۱6.۱

یحیائـی  جـواد  اقـای  بـه  بدینوسـیله 

خوندابـی فرزند قنبر علی به شـماره ملی 

۱۰92۰۵98۵۷ سـاکن رفسنجان کشکوئیه ابالغ میشود 

کـه خانـم معصومه نجف زاده بـرزی جهت وصول مبلغ 

۱۰99۵۷۰۰۰۰ ریـال بـه اسـتناد مهریـه منـدرج  در سـند 

ازدواج شـماره 3۱8۷ دفتـر خانـه ازدواج 8۷ رفسـنجان  

علیـه شـما اجرائیـه صـادر نمـوده و پرونـده اجرائـی به 

کالسـه 9۷۰۰8۵۱  در واحـد اجـرای اداره ثبـت و اسـناد 

و امالک رفسـنجان تشـکیل شـده و محل اقامت شـما 

به شـرح متن سـند  شـناخته نشـده،لذا بنا به تقاضای 

بسـتانکار طبـق مـاده ۱8 ائیـن نامـه اجرا مفـاد اجرائیه 

فقـط یـک مرتبه در یکـی از روزنامه های کثیر االنتشـار 

محلـی اگهـی مـی شـود و چنانچه ظـرف مـدت ده روز 

از تاریـخ ایـن اگهـی کـه روز ابـالغ محسـوب مـی گردد 

،نسـبت به پرداخت بدهی خـود اقدام ننمایید ،عملیات 

اجرائـی جریـان خواهـد یافت.م الـف ۴22۶

مفقودیت سند 
و  برگ سبز

مفقودی 

برگ ســبز و ســند ماشــین  ســمند  مدل 
۱38۴  به شــماره موتــور ۱2۴83۱۷۴2۵۱  
و شــماره شاســی: 838۴9۷۷۵  بنــام 
امیــر محبوبــی نــژاد  فرزنــد غالمعبــاس   
از  صــادره  شناســنامه۴۶  شــماره  بــه 
رفســنجان و شــماره پــالک ۶۵ – ۵۱2 
ــار  ــود شــده و از درجــه اعتب ی ۵3  مفق

رفسنجانســاقط اســت.

کمپرســی  کامیــون  هوشــمند  کارت 

مــدل ۱3۵۶فیلــی – معمولــی رنــگ 

بــه شــماره  موتور۱۰۰۱۷۶23وشــماره 

شاســی ۱۴2۷323۵بــه شــماره پــالک 

قدیــم 39ع ۷۴۴ایــران ۴۵و پــالک 

۶۵متعلــق  ۶9۴ایــران  3۶ع  جدیــد 

ــود واز درجــه  ــه برخــان مفق ــه روح ال ب

ــت . ــده اس ــاقط گردی ــار س اعتب

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

ــمی ــند رس س
ــات اول  ــر رای شــماره 139760318022004574 مــورخ 1397/9/25 هی براب
ــی اراضــی و ســاختمانهای  ــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــون تعیی موضــوع قان
ــک ماســال  ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای میثــم احمــدی شــالکه فرزند 
ســعداله بشــماره شناســنامه 3 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه 
ــه  ــاب خان ــک ب ــر ی ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 452/33 مترمرب ــن ب زمی
بــه مســاحت 114/55 مترمربــع پــالک 254 فرعــی از 38 اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از پــالک 41 و 5 متصــل بــه هــم فرعــی از 38 اصلــی واقــع 
در قریــه شــالکه بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق هیبــت الــه احمــدی 
شــالکه محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/17                   

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/2
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     1931

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 139760318022004578 مــورخ 1397/9/25 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
ــالکه  ــدی ش ــداد احم ــای مق ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
فرزنــد ســعداله بشــماره شناســنامه 128 صــادره از ماســال در ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 401/78 مترمربــع مشــتمل بــر یــک بــاب 
ــی  ــی از 38 اصل ــالک 253 فرع ــع پ ــاحت 91/95 مترمرب ــه مس ــه ب خان
ــی از 38  ــم فرع ــه ه ــالک 41 و 5 متصــل ب ــده از پ ــروز و مجــزی ش مف
اصلــی واقــع در قریــه شــالکه بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق هیبــت 
الــه احمــدی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/17                    

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/2
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     1932

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

ــمی ــند رس س
ــات اول  ــر رای شــماره 139760318022004576 مــورخ 1397/9/25 هی براب
ــی اراضــی و ســاختمانهای  ــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــون تعیی موضــوع قان
ــک ماســال  ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای میالد احمــدی شــالکه فرزند 
ســعداله بشــماره شناســنامه 14 صــادره از صومعــه ســرا در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 377/5 مترمربــع مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه 
ــه مســاحت 95/56 مترمربــع پــالک 452 فرعــی از 38 اصلــی مفــروز و  ب
مجــزی شــده از پــالک 41 و 5 متصــل بــه هــم فرعــی از 38 اصلــی واقــع 
در قریــه شــالکه بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق هیبــت الــه احمــدی 
شــالکه محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/17                   

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/2
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     1933

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 139760318022004642 مــورخ 1397/9/27 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
ــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســعداله احمــدی شــالکه  تصرفــات مالکان
فرزنــد هیبــت الــه بشــماره شناســنامه 142 صــادره از ماســال در ششــدانگ 
ــک  ــر ی ــع مشــتمل ب ــه مســاحت 771/32 مترمرب ــن ب ــه زمی ــک قطع ی
بــاب خانــه بــه مســاحت 100/26 مترمربــع پــالک 251 فرعــی از 38 اصلــی 
ــی از 38  ــم فرع ــه ه ــالک 41 و 5 متصــل ب ــده از پ ــروز و مجــزی ش مف
اصلــی واقــع در قریــه شــالکه بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق هیبــت 
الــه احمــدی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/17                    

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/2
1934 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
 1397/9/14 مــورخ   139760318022004387 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان هی
ــت  ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثب
ملــک ماســال تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای رضــا 
ماوزانــی فرزنــد حجــت بشــماره شناســنامه 10 صــادره از ماســال در 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 238/72 مترمربــع مشــتمل 
بــر بنــای غیرمجــاز بــه مســاحت 30 مترمربــع پــالک 6182 فرعــی از 23 
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 77 فرعــی از 23 اصلــی واقــع 
ــه  ــام ال ــداری از نســق انع ــالن خری ــه چلمــه ســرا بخــش 26 گی در قری
منعمــی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/17                     

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/2
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     1935

       آگهی حصر وراثت
ــدر  ــام پ ــت  ن ــر دوس ــهرت گوه ــرم  ش ــو اک بان
غالمحســین  بشناســنامه 13162 صــادره از ســاوه 
درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و 
توضیــح داده کــه شــادوران  مرحــوم  غالمحســین  شــهرت 
ــخ  ــول در تاری گوهــر دوســت  بشناســنامه 433 صــادره دزف
ــه  ــوت ورث ــود ف ــی خ ــگاه دائم ــواز  اقامت 97/05/22 در اه
ــر  ــوق الذک ــخصات ف ــا مش ــی ب ــد از : 1- متقاض اش عبارتن
ــادره از  ــه ش ش 16744 ص ــت ب ــر دوس ــوره گوه 2- منص
اهــواز 3- اعظــم گوهــر دوســت بــه ش ش 436 صــادره از 
ــاث متوفــی( 4- محمــد امیــن  ــدان ان دشــت آزادگان )فرزن
گوهــر دوســت بــه ش م 1740793854 صــادره از اهــواز  
5- علیرضــا گوهــر دوســت بــه ش ش 812 صــادره از اهــواز 
ــدان ذکــور متوفــی( 6- جمیلــه جنــت مــکان بــه ش  )فرزن
ش 163 صــادره از خرمشــهر )زوجــه متوفــی( و ال غیــر 
ــه  970389/10/97  ــی کالس ــت تقدیم ــرح دادخواس ــه ش ب
حقوقــی مــی باشــد.اینک بــا انجــام تشــریفات قانونــی 
مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس 
ــزد او باشــد از  ــی ن ــه از متوف ــت نام ــا وصی ــراض دارد ی اعت
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 
گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه 
بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز          1974

                      دادنامه
223/9/97-شــماره  پرونــده:  -شــماره    97/7/9 بتاریــخ:    
دادنامــه:803 خواهــان: رضــا هــادی قورقــی فرزند احمــد      آدرس: 
شــهر قــدس میــدان بهــاران ک خوانــده: ســیف اله صادقــی-آدرس: 
مجهــول المکان-خواســته: مطالبــه وجــه ســفته گردشــکار: خواهــان دادخواســتی 
بــه خواســته فــوق بــه طرفیــت خوانــده تقدیــم داشــته کــه از ارجــاع به ایــن حوزه 
ــه اعضــای  ــی و اعــام نظری ــه کاســه فــوق و جــری تشــریفات قانون و ثبــت ب
شــورای حــل اختــاف ایــن حــوزه بــه نظــر قاضــی شــورا رســانده شــده اســت. 
علیهــذا بــا ماحظــه جمیــع مســتندات قضایــی پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام 
ــم  ــانی خت ــرف انس ــدان و ش ــر وج ــه ب ــی و تکی ــه ذات باریتعال ــکال ب ــا ات و ب
رســیدگی را اعــام و بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور و اعــام رای مــی نماید./

رای قاضی شورا 
ــه  ــی  بطرفیــت ســیف ل درخصــوص  دادخواســت خواهــان رضــا هــادی قورق
ــفته  ــره س ــاب 2 فق ــه ب ــغ 200/000/000 وج ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ــی ب صادق
ــه  ــو 397110 ســری رث و هزین ــه دارای کل 397109 ســری رث ــه شــماره خزان ب
ــا توجــه بــه تصویــر مصــدق ســفته هــای مدرکیــه مســتند دعــوی  دادرســی ب
ــا اطــاع از وقــت از طریــق نشــر آگهــی در جلســه  خواهــان و اینکــه خوانــده ب
شــورا حاضــر نشــده و ایــراد و دفاعــی بــه عمــل نیــاورده و دلیلــی بــر پرداخــت 
دیــن و برائــت ذمــه خویــش ابــراز ننمــوده، لــذا دعــوی خواهــان را محمــول بــر 
صحــت تشــخیص و لــذا مســتندا  بــه مــاده 307 قانــون تجــارت و مــاده 198 و 
519 قانــون آییــن دادرســی... در امــور مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
پرداخــت مبلــغ 200/000/000 بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 3/350/000 ریــال بابت 
هزینــه دادرســی در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی دارد. رای صــادره غیابــی 
و ظــرف مــدت 20 روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از 
آن حضــوری ظــرف 20 روز پــس ابــاغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم 

عمومــی حقوقــی شهرســتان قــدس میباشــد./ س2 م الــف / 2709
جواد نصیرزاده-قاضی حوزه 9 شورای حل اختالف شهرستان قدس          1969

              نشر آگهی
ــای داود  ــت آق ــا وکال ــگل ب ــورت بی ــا ق ــان علیرض خواه
الیــق دادخواســتی تحــت عنــوان مطالبــه چــک بــه شــماره 
ــا  ــده غامرض ــه خوان ــت علی ــک مل 149835622328 بان
عبدالهــی چیرانــی تقدیــم شــورای حــل اختــاف حــوزه 10  نمــوده کــه 
پــس از ثبــت وقــت رســیدگی مــورخ 97/12/11  ســاعت 9:00 تعییــن، به 
علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت و مســتفاد از مــاده 
73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
ــاع  ــی و اط ــس از نشــر آگه ــده پ ــا خوان ــی شــود ت کثیراالنتشــار آگه
ــه دفتــر شــورا مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه  ب
ــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوت جهــت  دوم دادخواســت و ضمای

ــده:97-10-887 م الــف/  2710 رســیدگی حاضــر شــود. شــماره پرون
حوزه 10 شورای حل اختالف شهرستان قدس  1970

              اجرائیه
ــام  ــه/ محکــوم لهــم  1- ن مشــخصات محکــوم ل
ــتان  ــر اقتصــاد سرپرســتی شــعب اس ــک مه :بان
خوزستان)موسســه قــرض الحســنه مهــر بســیجیان ســابق( 
نشــانی: اســتان خوزســتان- شهرســتان اهــواز- اهــواز- 
ــتان  ــعب اس ــتی ش ــری 13 سرپرس ــب کانت ــری جن 24 مت
خوزســتان  -- مشــخصات محکــوم علیــه/ محکــوم علیهــم  
ــام  ــد  ن ــام خانوادگــی: ســرالجدین میرقائ ــاز   ن ــام: مهن 1- ن
پــدر: محمــد مــراد  نشانی:اســتان خوزستان-شهرســتان 
اهــواز- اهــواز –زیتــون کارمنــدی- بیــن زم زم و زیتــون 
پــاک 103 -2 - نــام: محمدرضــا   نــام خانوادگــی: بابــادی 
تقــی عبدالهــی  نــام پــدر: بهــرام  نشانی:اســتان خوزســتان-

شهرســتان اهــواز- اهــواز –کــوی علــوی – خیابــان گل ســرخ 
ــاک 10  1 پ

ــه /  ــوم ل ــی محک ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی مشــخصات نماین
ــام  ــدی  ن ــام خانوادگی:بهون ــن ن ــام: پروی ــه    ن ــوم علی محک
ــواز- ــتان اه ــتان - شهرس ــتان خوزس ــا  نشانی:اس ــدر: احی پ

اهــواز 24 متــری روبــروی پــارک معیــن مجتمــع اشــکان طبقه 
4  نــوع رابطه:وکیــل محکــوم لــه / محکــوم لهــم :بانــک مهــر 
اقتصــاد سرپرســتی شــعب اســتان خوزستان)موسســه قــرض 
الحســنه مهــر بســیجیان ســابق( --محکــوم بــه -- بموجــب 
درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامه 
مربوطــه  9509976195800436 محکــوم علیــه محکــوم اســت 

ــاد  ــغ هفت ــت مبل ــه پرداخ ــا ب ــردا و متضامن ــورت منف ــه ص ب
ــغ  ــوان اصــل خواســته و پرداخــت مبل ــه عن ــال ب ــون ری میلی
2/639/000 ریــال بــه عنــوان هزینــه دادرســی و پرداخــت 
حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه و پرداخــت خســارت تاخیــر 
تادیــه از تاریــخ سررســید چــک اســتنادی مــورخ 1394/03/16 
بــر طبــق نــرخ شــاخص قیمــت کــه از طــرف بانــک مرکــزی 
جمهــوری اســامی ایــران اعــام و محاســبه آن به عهــده اجرای 
احــکام مدنــی اســت دایــره اجــرای احــکام مکلف اســت که آن 
را محاســبه و از خوانــده دعــوی وصــول و بــه خواهــان ایصــال 
ــاوت  ــه التف ــا ب ــه پرداخــت م ــز موظــف ب ــد. خواهــان نی نمای
هزینــه دادرســی خواهــد بــود. ضمنــا محکــوم علیــه محکــوم 
ــت  ــدوق دول ــق صن ــی در ح ــر اجرای ــم عش ــت نی ــه پرداخ ب
ــر  ــن معتب ــی ضام ــه معرف ــوط ب ــم من ــد.اجرای حک میباش
میباشــد.  محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیه: 
1- ظــرف ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــراء گذارد)مــاده 34 
ــرای پرداخــت  ــی ب ــی(. 2- ترتیب ــون اجــرای احــکام مدن قان
محکــوم بــه بدهــد. 3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــراء حکــم و 
اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد . چنانچه خــود را قادر 
بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه 
امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال 
منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان 
وجــوه  نقــدی کــه بــه هر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالی 
ــخصات  ــراه مش ــه هم ــی دارد ب ــا خارج ــی ی ــاری ایران و اعتب

دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو 
ــخاص  ــات او از اش ــه مطالب ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ن
ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر 
ــوای  ــرح دع ــل از ط ــک ســال قب ــان ی ــور از زم ــوال مذک در ام
اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســاربه مقــام قضائــی ارائــه 
ــه بازداشــت مــی شــود  ــه در خواســت محکــوم ل نمایــد واال ب
)مــواد 8 و 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 
ــوال  ــل صــورت ام ــام کام ــه از اع ــوم علی 4- خــودداری محک
ــه  ــری درج ــس تعزی ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
هفــت را در پــی دارد.)مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی 
و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
ــا  ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ــی 1394( 5- انتقــال مــال ب مال
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف انگی
بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیری 
ــه  ــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب درجــه شــش ی
یــا هــر دو مجــازات مــی شــود.)ماده 21 قانــون نحــوه اجــرای 
ــس  ــوال پ ــی 1394( 6- چنانچــه صــورت ام ــت مال محکومی
از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی 
کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد بود.)تبصــره 1 مــاده 3 

قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(
 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی

1973  شهرستان اهواز- پناهی 

             نشر آگهی
خواهــان فریــدون خلیلــی دادخواســتی تحــت عنــوان 
مطالبــه چــک 2 فقــره چــک بــه شــماره 1540/573090/23   
بانــک ملــی 1508/552349/15 علیــه خوانــده محمــد رضــا 
ــس از  ــه پ ــوده ک ــوزه 10  نم ــاف ح ــم شــورای حــل اخت ــدی تقدی احم
ثبــت وقــت رســیدگی مــورخ 97/12/15  ســاعت 11:30 تعییــن، بــه علــت 
ــاده 73  ــتفاد از م ــت و مس ــده و درخواس ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی ــی مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آیی قان
کثیراالنتشــار آگهــی شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــاع بــه 
ــل خــود نســخه دوم  ــام نشــانی کام ــه و ضمــن اع ــر شــورا مراجع دفت
دادخواســت و ضمایــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوت جهــت رســیدگی 

ــف/  2712 ــده:97-10-939 م ال ــماره پرون ــود. ش حاضــر ش
حوزه 10 شورای حل اختالف شهرستان قدس  1971

              آگهی فقدان سند 
ــهاد  ــرگ استش ــلیم دو ب ــا تس ــاوی  ب ــرزاق غریب ــای عبدال آق
ــند  ــه  س ــی اســت ک ــواز مدع ــه 240 اه ــی شــده دفترخان گواه
مالکیــت ششــدانگ پــاک  2773  واقــع در بخــش دو اهــواز در صفحــه 
55  دفتــر 210 ذیــل ثبــت 27309 بنــام عبدالــرزاق غریبــاوی ثبــت و  ســند 
ــر ســند قطعــی شــماره 124914- ــده و براب مالکیــت صــادر و تســلیم گردی
79/7/30 دفترخانــه 60 اهــواز  نامبــرده مــع الواســطه انتقــال قطعــی یافتــه 
کــه برابــر اســناد 18413و 18412-93/9/8 دفترخانــه 321 نــزد بانــک ملــت 
رهــن اســت کــه بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده لــذا بدســتور تبصره 
ــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع  یــک اصاحــی مــاده 120  آئیــن نامــه قان
عمــوم یــک نوبــت آگهــی میشــود کــه هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه یــا 
وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد میتوانــد  ظــرف مــدت ده روز از 
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی  اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد و در 
غیــر اینصــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهی ســند 

مالکیــت المثنــی بنــام مالــک صــادر خواهــد شــد.
شماره م/الف:5/2646 

1981 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز  

                  برگه اخطاریه
شــماره پرونــده 677/8/97 نــام اخطــار شــونده: حمیــد فــاح  بــه نشــانی 
مجهــول المــکان محــل حضــور: حــوزه 8 شــورای حــل اختــاف بــه نشــانی: 
ســی متــری شــورا روبــروی دادگســتری شــهر قــدس وقــف حضــور: روز 

مورخــه 97/11/27 ســاعت 00 : 18 علــت حضــور : وقــت رســیدگی م /الــف 2712
1972 شعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان قدس   

      آگهی مزایده  
ــه  ــوم علی ــه محک ــه اینک ــت ب ــا عنای ب
ــد  ــی فرزن ــر کمای ــای عبداالمی ــام آق بن
ــی بشــماره  ــده هــای اجرای علیرضــا بموجــب پرون
ــه : ــوم اســت ب ــب محک ــه ترتی ــل ب کالســمان ذی

1- در پرونــده کالســه 973284 محکــوم علیــه 
آقــای عبداالمیــر کمایــی فرزنــد علیرضــا محکــوم 
ــال  ــغ 1/533/200/000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــت ب اس
بــه عنــوان اصــل طلــب در حــق محکــوم لــه بنــام 
آقــای فرهــاد ســلطانی فرزنــد فالمــرز و پرداخــت 
هــای  هزینــه  بابــت  ریــال   76/660/000 مبلــغ 

ــت. ــق دول ــی در ح اجرای
2- در پرونــده کالســه 974496 محکــوم علیــه 
آقــای عبداالمیــر کمایــی فرزنــد علیرضــا محکــوم 
ــال  ــغ 1/510/179/672 ری ــه پرداخــت مبل اســت ب
بــه عنــوان اصــل طلــب در حــق محکــوم لــه بنــام 
آقــای فرهــاد ســلطانی فرزنــد فالمــرز و پرداخــت 
ــای  ــه ه ــت هزین ــال باب ــغ 75/508/983 ری مبل

ــت. ــی در حــق دول اجرای
ــده  ــای پرون ــه ه ــاد اجرائی در راســتای اجــرای مف
ــوال  ــل از ام ــا مشــخصات ذی ــک ب ــوق مل هــای ف
ــه  ــناس ب ــط کارش ــف و توس ــه توقی ــوم علی محک
شــرح ذیــل ارزیابــی گردیــده اســت هــر چنــد کــه 

ــر  ــی ب ــه مبن ــوم علی ــای محک ــالغ ادع ــس از اب پ
اینکــه ملــک جــزء مســتثنیات دیــن مــی باشــد 
توســط قاضــی شــعبه دوم اجــرای احــکام مدنــی 

ــد اســت: ــواز رد گردی اه
حــدود و مشــخصات ملــک: ملــک بشــماره پــالک 
ثبتــی 5/10626 واقــع در بخــش 8 اهــواز بنشــانی 
ــع مســکونی  ــان 5 شــرقی مجتم ــارس خیاب کیانپ
ملــک پــالک 44 طبقــه دوم واحــد 4 بــا مالکیــت 
ــان  ــد آپارتم ــک واح ــی ی ــر کمای ــای عبداالمی آق
بــا  واحــده   14 مجتمــع  در  اســت  مســکونی 
اعیانــی بــه مســاحت 111/95 متــر مربــع مشــتمل 
ــا  ــپزخانه ب ــواب – آش ــاق خ ــی – 3 ات ــر پذیرای ب
کابینــت ام دی اف – حمــام و ســرویس بهداشــتی 
ــدود دیوارهــای داخلــی ســفید کاری  و تــراس- ان
بــا رویــه کاغــذ دیــواری- کفســرامیک نمــای 
مجتمــع ســنگ و دارای انشــعاب  بــرق و گاز و آب 

ــی باشــد. اشــتراکی م
نظریــه کارشناســی و تعییــن قیمــت پایــه مزایــده 
: معــادل جمــع طلــب و هزینــه هــای اجرایــی در 
دو پرونــده 3/195/548/655 ریــال-- موضــوع 
اجــرای  قانــون   51 مــاده  راســتای  در  مزایــده 
ــع  ــادل جم ــک مع ــه  از مل ــی: حص ــکام مدن اح
ــی   ــای اجرای ــه ه ــه و هزین ــوم ل ــات محک مطالب

ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــر . ب ــوق الذک ــده ف در دو پرون
ــد  ــالغ و در موع ــن اب ــه طرفی ــناس ب ــه کارش نظری
ــت  ــده اس ــل نگردی ــی واص ــچ اعتراض ــی هی قانون
لــذا وقــت مزایــده بــرای روز دوشــنبه مورخــه 
ــذا از  ــی گردد.ل ــن م 1397/11/08 ســاعت 10 تعیی
ــده را  ــه قصــد شــرکت در مزای ــه اشــخاصی ک کلی
دارنــد دعــوت مــی شــود در تاریــخ فــوق الذکــر  در 
محــل شــعبه اجــرای احــکام  حقوقــی دادگســتری 
ــدای  ــک ابت ــع در خرمکوش ــواز  واق ــتان اه شهرس
نیوســاید مجتمــع قضایــی شــهید تندگویــان حضور 
بــه هــم رســانند. قیمــت پایــه از مبلــغ کارشناســی 
ــه  ــده کســی اســت ک ــده مزای شــده شــروع و برن
باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد. اشــخاصی کــه 
تمایــل بــه شــرکت در مزایــده را دارنــد مــی تواننــد 
ــع در  ــل واق ــوال ذی ــده از ام ــل از مزای ــج روز قب پن
ــع مســکونی  ــان 5 شــرقی مجتم ــارس خیاب کیانپ
ملــک پــالک 44 طبقــه دوم واحــد 4  بازدیــد 
نماینــد. ضمنــًا کلیــه شــرکت کننــدگان در  مزایــده 
ــروش  ــه ف ــت پای ــد از قیم ــت 10 درص ــی بایس م
ــه موجــب یــک فقــره چــک  را  فــی المجلــس  ب

ــد. ــع نماین ــی تودی تضمین
مدیر شعبه دوم اجرای احکام حقوق دادگستری 

شهرستان اهواز- چلداوی                            1979

         اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه/ محکــوم لهــم  1- 
نــام :بانــک مهــر اقتصــاد سرپرســتی امــور 
شــعب اســتان خوزســتان )موسســه قــرض الحســنه 
مهــر بســیجیان ســابق( نشــانی: اســتان خوزســتان- 
شهرســتان اهــواز- اهــواز- 24 متــری جنــب کالنتــری 
13 نبــش کوچــه ســپید سرپرســتی امــور شــعب 
ــه/  ــوم علی ــخصات محک ــتان  -- مش ــتان خوزس اس
ــی:  ــام خانوادگ ــد   ن ــام: حمی ــم  1- ن ــوم علیه محک
نشانی:اســتان  غالمعلــی  پــدر:  نــام  خوشــنود  
خوزستان-شهرســتان اهــواز- اهــواز میــدان راه آهــن- 

ــه رازی  – ــه بیم ــار توش ــروی انب روب
قانونــی  مقــام  قائــم  یــا  نماینــده  مشــخصات 
ــام  ــن ن ــام: پروی ــه    ن ــوم علی ــه / محک ــوم ل محک
ــا  نشانی:اســتان  ــدر: احی ــام پ ــدی  ن خانوادگی:بهون
 24 خ  اهواز-اهــواز  شهرســتان   - خوزســتان 
متــری روبــروی پــارک معیــن مجتمــع اشــکان 
ــوم  ــه / محک ــوم ل ــل محک ــوع رابطه:وکی ــه 4  ن طبق
ــور شــعب  ــر اقتصــاد سرپرســتی ام ــک مه ــم :بان له
ــر  ــنه مه ــرض الحس ــه ق ــتان )موسس ــتان خوزس اس
بموجــب   -- بــه  محکــوم  ســابق(    بســیجیان 
درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره و 
 9509976195900263 مربوطــه   دادنامــه  شــماره 

خوانــده را بــه پرداخــت 140/000/000 ریــال بابــت 
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــت خس ــته و پرداخ ــل خواس اص
از تاریــخ تقدیــم دادخواســت )1394/10/21( لغایــت 
اجــرای حکــم و جمیــع خســارات دادرســی کــه 
ــر ایــن شــعبه  ــه دفت ــل محاســبه از ناحی همگــی قاب
ــد.  ــی نمای ــوم م ــان محک ــق خواه ــد در ح ــی باش م
ــاوت  ــه التف ــت ماب ــه پرداخ ــوط ب ــم من ــرای حک اج

ــد. ــی باش ــی م ــه دادرس هزین
ابــالغ  تاریــخ  از  اســت  مکلــف  علیــه  محکــوم    
اجرائیــه: 1- ظــرف ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــراء 
ــی(. 2-  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان گذارد)م
ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد. 3- مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــراء حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
از آن میســر باشــد . چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال 
خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال 
منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
میــزان وجــوه  نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و 
موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد 
بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیه 
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد 
و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــوال  ــر در ام ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق

مذکــور از زمــان یــک ســال قبل از طــرح دعوای اعســار 
بــه ضمیمــه دادخواســت اعســاربه مقــام قضائــی ارائــه 
نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه بازداشــت مــی 
شــود )مــواد 8 و 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
ــالم  ــه از اع ــوم علی ــودداری محک ــی 1394( 4- خ مال
کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم 
، حبــس تعزیــری درجــه هفــت را در پــی دارد.)مــاده 
ــاده 20 ق.م.ا  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج 34 قان
ــی  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــاده 16 قان و م
1394( 5- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا 
ــده  ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف انگی
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ــوال ب ام
ــدی  ــزای نق ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــا هــر دو مجــازات مــی  ــه ی معــادل نصــف محکــوم ب
شــود.)ماده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
ــت  ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ــه ص 1394( 6- چنانچ
ــدان  ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ــه ش ــی روز ارائ س
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
ــود. ــد ب ــه خواه ــوم علی ــط محک ــل توس ــی کفی معرف

ــون نحــوه اجــرای محکومیــت  )تبصــره 1 مــاده 3 قان
ــی 1394( مال
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   آگهی حصر وراثت
آقــای خلیــل  شــهرت حضبــاوی  نــام 
ــم  بشناســنامه 947 صــادره  ــدر کری پ
ــی  ــدور گواه ــته ص ــتی بخواس ــواز درخواس از اه
ــادرم   ــه م ــح داده ک ــم و توضی ــت تقدی حصروراث
مرحــوم  فضیلــه  شــهرت حضبــاوی  بشناســنامه 
13971 صــادره اهــواز در تاریــخ 97/06/31 در 
ــه اش  ــوت ورث ــگاه دائمــی خــود ف اهــواز  اقامت
ــاوی ش  ــل حضب ــد از : 1- متقاضــی خلی عبارتن
ش 947 – 2- امیــر حضبــاوی ش ش 2045 
ــد  ــاوی ش ش 7090-4- احم ــد حضب -3- امی
امینــه   -5-1740261046 ش  ش  حضبــاوی 
حضبــاوی ش ش 9631-6- امــل حضبــاوی 
فرزنــدان  1743019483)همگــی  ش  ش 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــی( و ال غیر.این متوف
ــی  ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــب مزب ــی مرات قانون
ــا وصیــت  ــا هرکــس اعتــراض دارد ی مینمایــد ت
ــر  ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف نام
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 
گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری 
ــراز شــود از  و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ اب

ــار ســاقط اســت. درجــه اعتب
شورای حل اختالف شهرستان کارون          1977

           اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه/ محکــوم لهــم  1- نــام 
ــعب  ــور ش ــتی ام ــاد سرپرس ــر اقتص ــک مه :بان
اســتان خوزستان)موسســه قــرض الحســنه مهــر بســیجیان 
ــواز-  ــتان اه ــتان- شهرس ــتان خوزس ــانی: اس ــابق( نش س
اهــواز- 24 متــری جنــب کالنتــری 13 نبــش کوچــه ســپید 
سرپرســتی امــور شــعب اســتان خوزســتان  -- مشــخصات 
ــام  ــاز   ن ــام: فرحن ــم  1- ن ــوم علیه ــه/ محک ــوم علی محک
خانوادگــی: طیمیــان  نــام پــدر: ناصــر  نشانی:اســتان 
خوزستان-شهرســتان اهــواز- اهــواز –پردیــس – خ نوبهــار 

یــک بلــوک 10 
ــه  ــی محکــوم ل ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی مشــخصات نماین
ــدی   ــام خانوادگی:بهون ــن ن ــام: پروی ــه    ن ــوم علی / محک
ــتان  ــتان - شهرس ــتان خوزس ــا  نشانی:اس ــدر: احی ــام پ ن
ــع  ــن مجتم ــارک معی ــروی پ ــری روب ــواز 24 مت اهواز-اه
اشــکان طبقــه 4  نــوع رابطه:وکیــل محکــوم لــه / محکــوم 
لهــم :بانــک مهــر اقتصــاد سرپرســتی امــور شــعب اســتان 
بســیجیان  مهــر  الحســنه  قــرض  خوزستان)موسســه 
ــرای  ــت اج ــب درخواس ــه -- بموج ــوم ب ــابق( --محک س
حکــم مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه مربوطــه  
ــه  ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی 9509976195800672 محک
ــل  ــوان اص ــه عن ــال ب ــون ری ــد میلی ــغ یکص ــت مبل پرداخ
ــوان  ــه عن ــال ب ــغ 3/442/000 ری خواســته و   پرداخــت مبل

ــق  ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــت ح ــی و پرداخ ــه دادرس هزین
تعرفــه و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم 
دادخواســت مــورخ 1394/05/21 کــه بــر طبــق نرخ شــاخص 
ــالمی  ــوری اس ــزی جمه ــک مرک ــرف بان ــه از ط ــت ک قیم
ایــران اعــالم و محاســبه آن بــه عهــده اجــرای احــکام 
مدنــی اســت دایــره اجــرای احــکام مکلــف اســت کــه آن را 
محاســبه و از خوانــده دعــوی وصــول و بــه خواهــان ایصــال 
نمایــد. خواهــان نیــز موظــف بــه پرداخــت مــا بــه التفــاوت 
هزینــه دادرســی خواهــد بــود. ضمنــا محکــوم علیــه 
محکــوم بــه پرداخــت نیــم عشــر اجرایــی در حــق صنــدوق 
ــن  ــی ضام ــه معرف ــوط ب ــم من ــد.اجرای حک ــت میباش دول
ــخ  ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد.  محک ــر میباش معتب
ابــالغ اجرائیــه: 1- ظــرف ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــراء 
گذارد)مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی(. 2- ترتیبــی 
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد. 3- مالــی معرفــی کنــد 
کــه اجــراء حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد 
ــد  ــه ندان ــاد اجرایی ــه اجــرای مف ــادر ب . چنانچــه خــود را ق
ــوال خــود را شــامل تعــداد  ــه ام ــد ظــرف ســی روز کلی بای
ــول ،  ــر منق ــول و غی ــوال منق ــه ام ــدار و قیمــت هم ــا مق ی
ــزان وجــوه  نقــدی کــه  ــر می ــه طــور مشــروح مشــتمل ب ب
ــاری  ــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتب ــوان ن ــه هــر عن ب
ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد 

اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث 
ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در 
ــوای  ــرح دع ــل از ط ــک ســال قب ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
ــی  ــام قضائ ــاربه مق ــت اعس ــه دادخواس ــه ضمیم ــار ب اعس
ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه بازداشــت مــی 
شــود )مــواد 8 و 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
1394( 4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت 
امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری 
درجــه هفــت را در پــی دارد.)مــاده 34 قانــون اجــرای احکام 
ــون نحــوه اجــرای  ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م.ا و م ــی و م مدن
ــری  ــه دیگ ــال ب ــال م ــی 1394( 5- انتق ــت مال محکومی
ــوی  ــه نح ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ب
کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد 
موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی 
معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو مجــازات مــی شــود.

ــی 1394(  ــون نحــوه اجــرای محکومیــت مال )مــاده 21 قان
6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه 
ــت  ــه موافق ــوط ب ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
ــل توســط  ــی کفی ــا معرف ــه ی ــع وثیق ــا تودی ــه ی ــوم ل محک
محکــوم علیــه خواهــد بود.)تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه 

ــی 1394( ــت مال ــرای محکومی اج
 مدیر دفتر  دادگاه حقوقی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی

1975  شهرستان اهواز- پناهی 

          آگهی حصر وراثت
بانــو فاطمــه  شــهرت خلفیــان امینــه  نــام پــدر نعمــت 
ــتی  ــواز درخواس ــادره از اه ــنامه 636 ص ــه  بشناس ال
ــح داده  ــم و توضی ــت تقدی ــی حصروراث ــدور گواه ــته ص بخواس
ــه   ــان امین ــهرت خلفی ــه  ش ــت ال ــوم  نعم ــادروان  مرح ــه ش ک
 97/8/24 تاریــخ  در  آزادگان  دشــت  صــادره   10 بشناســنامه 
در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- 
متقاضــی بــا مشــخصات فــوق الذکــر 2- صــادق خلفیــان امینــه 
فرزنــد نعمــت الــه ش ش 502 متولــد 1346/7/18 )فــوت 
ــض ش  ــد رمی ــوازی فرزن ــه ویســی اه شــده91/9/30 (3- هیل
ش 362 متولــد 1327/1/1 )همســرمتوفی(4- حســین خلفیــان 
امینــه فرزنــد نعمــت الــه ش ش 6364 متولــد 1365/6/4 -5- 
جاســم خلفیــان امینــه فرزنــد نعمــت الــه ش ش 838 متولــد 
ــه  ــد نعمــت ال ــه فرزن ــان امین ــه خلفی 1349/11/8 -6-  معصوم
ــه  ــان امین ــه خلفی ــد 1353/7/18-7- صدیق ش ش 807 متول
فرزنــد نعمــت الــه ش ش 2975 متولــد 1358/10/5 )فرزنــدان 
متوفی(.اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در 
یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت 
نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک 
مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه 
بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه 

ــار ســاقط اســت. اعتب
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان اهواز 1978
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۱۱ - نرخ بیکاری در این کشــور 

 ۵/۵درصد اســت - ریز نمرات

۱2 - نام دیگر دالر اســترالیا - فقیر - 

نجیب  حیوان 

۱3 - کرمینه - سرپرســتی - 

 انتقام جویی

 ۱۴ - ردیاب - درجه حرارت - ســرور

۱۵ - روح - مدیرعامل شــرکت 

خودروسازی جنرال موتورز - راه 

شاعرانه

جدول شماره ۱355

امری-سـاری/ مدیـر کل راه و شهرسـازی 
عملیـات  در  تسـریع  از  مازنـدران  اسـتان 
تعریض و بهسـازی بخشی از محور کندوان 

در محدوده مرزن آباد –دزدبن خبر داد. 
بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطـالع رسـانی 
اداره كل راه و شهرسـازی اسـتان مازنـدران 
سـید محمـد نظـری ضمـن اشـاره بـه این 
خبـر یـادآور شـد : باتوجه به نزدیک شـدن 
به پایان سـال و شروع سـفرهای نوروزی و 
وجـود ترافیـک فـراوان در محـور کنـدوان 
عملیـات تعریض و بهسـازی ایـن محور در 
محـدوده مرزن آبـاد – دزدبن بـا بکارگیری 
چنـد اکیـپ راهسـازی بصـورت همزمـان 

سرعت بیشتری به خود گرفت . 
مهنـدس نظـری  ضمـن اشـاره بـه اینكـه 

ارتقـاء و تعریـض در محورهـای مازنـدران 
نـگاه ملی را می طلبد از اقدامـات وزارت راه 
و   بهسـازی  توسـعه،  بـرای  شهرسـازی  و 
ایمنـی محورهای اسـتان قدردانـی كرد. وی 
تصریـح نمـود : یكـی دیگـر از محسـنات 
توسـعه جـاده هـا، رونـق بخشـی صنعت و 
بهـره گیـری مناسـب كارخانجـات از نهایـت 

ظرفیت تولید خود می باشد. 
وی درخصوص مشـخصات فنـی این پروژه 
یادآور شـد : تعریض و بهسـازی بخشـی از 
محـور کنـدوان ) محـدوده خروجـی شـهر 
 ) کنـدوان  بـه سـمت محـور  آبـاد  مـرزن 
بطـول2/3۰۰ کیلومتـر و بعـرض 9 متـر بـا 
اعتبـاری معـادل ۵۰ میلیارد ریـال در مدت 
زمـان یکسـال از آذرماه سـالجاری با حضور 

مسـئولین آغـاز و امیدواریـم بـا تامیـن و 
تخصیـص اعتبارات مناسـب در مدت زمان 
تعییـن شـده بهره برداری و زیـر بار ترافیک 

قرار گیرد . 
مدیر کل  راه و شهرسـازی اسـتان با تاكید 
بـر لزوم توسـعه زیرسـاخت هـای مازندران 
مواهـب  از  مطلـوب  اسـتفاده  منظـور  بـه 
طبیعـی و خدادادی، اظهار داشـت: توسـعه 
زیرسـاخت های این اسـتان به ویـژه جاده 

ها، در دستور كار دولت قرار دارد.
وی در خصـوص محـور كنـدوان عنوان نمود 
: راه تاریخـی کنـدوان با قدمـت بیش از ۷۰ 
سـال تنهـا راه ارتباطـی زمینی غرب اسـتان 
بـوده و در تمـام فصل ها و روزهای سـال به 
بـرای  تعطیـالت  و  مناسـبت ها  ویـژه 

جابه جایـی بار و به ویژه مسـافر با وسـعتی 
بسـیار گسـترده مورد اسـتفاده بهره بـرداران 

سامانه حمل و نقل جاده ای قرار می گیرد. 
مهنـدس نظـری با اشـاره بـه اهمیت محور 
کنـدوان اظهار داشـت: وضعیت فعلی محور 
به گونه ای اسـت که سـطح سـرویس جاده 

در ایـام تعطیـل بسـیار پایین بـوده و حتی 
در بسـیاری از نقـاط بـه علـت عـدم وجـود 
شـانه با عـرض کافـی، توقف یـک اتومبیل 
بـه علـت خرابـی و... موجـب انسـداد کامل 

یک الین و ایجاد راهبندان می شود.

ســازمان  گیاهــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
وبختیــاری  چهارمحــال  کشــاورزی  جهــاد 
ــاع از ســطح  ــت ارتف ــتان به عل ــن اس ــت: ای گف
شــب های  و  روزهــای گــرم  وجــود  و  دریــا 
خنــک و شــرایط اقلیمــی مناســب، کیفیــت 

زعفــران آن بســیار بــاال و قابــل رقابــت بــا 
استان خراسان است.

هکتــار   2۵۰ کشــت  از  دانــش  حمیدرضــا 
ــت  ــت: قیم ــر داد و گف ــتان خب ــران در اس زعف
هــر کیلــو زعفــران ۱۰میلیــون تومــان بــوده کــه 

به علــت قــرار گرفتــن ایــن کاال در بــازار بــورس 
قیمــت آن در ســال جــاری افزایــش یافتــه 

است.
به علــت  وبختیــاری  چهارمحــال  افــزود:  وی 
ــا و وجــود روزهــای گــرم  ارتفــاع از ســطح دری
اقلیمــی  شــرایط  و  خنــک  شــب های  و 
مناســب، کیفیــت زعفــران آن بســیار بــاال و 

قابل رقابت با اســتان خراسان است.
ــران از  ــذر زعف ــه ب ــه این ک ــاره ب ــا اش ــش ب دان
اســتان خراســان رضوی و خراســان جنوبی بــا 
ــاد کشــاورزی و داشــتن  مجــوز از ســازمان جه
گواهــی ســالمت مــورد تاییــد چهارمحــال و 
تصریــح کــرد:  می شــود،  تأمیــن  بختیــاری 

چون کــه   اصفهــان  اســتان  از  امســال 
قابلیت هــای ورود پیــاز مناســب بــوده، وارد 

شده است.
وی تصریــح کــرد: متوســط عملکــرد زعفــران ۵ 
اوایــل  از  کــه  اســت  هکتــار  در  کیلوگــرم 
از  و  مهرمــاه کشــت  اوایــل  تــا  شــهریورماه 
برداشــت  آبــان  اواخــر  تــا  آبــان  اوایــل 
گیاهــی  تولیــدات  بهبــود  می شــود.معاون 
ــان  ــتان خاطرنش ــاوری اس ــاد کش ــازمان جه س
کــرد: طبــق تحقیقــات انجــام شــده، شهرســتان 
از  بروجــن  و  فارســان  کیــار،  شــهرکرد، 
کشــت  بــرای  مطلــوب  شهرســتان های 

. هستند

پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بهداشـتی  معـاون 
گیـالن، گفـت: در گیـالن، زنـان ۵۵ درصـد و 
غذایـی  رژیـم  از  درصـد   ۵۰ مـردان 
خدمـت  واحـد   ۵ از  کمتـر  ناسـالم)خوردن 
روز(  در  سـبزیجات  و  هـا  میـوه  از  ترکیبـی 

هستند. برخوردار 
 محمـد عباسـی در نشسـت کارگاه سـالمت و 
امنیـت غذایـی اسـتان بـا ارایه گزارشـی جامع 
و  واگیـر  غیـر  هـای  بیمـاری  غربالگـری  از 
اجـرای Ncd در اسـتان، گفـت: بیمـاری هـای 
غیـر واگیـر دغدغه جهانی اسـت و پیشـگیری 
از ایـن بیمارهـا اولویـت جهانـی اسـت.وی بـا 
بیـان ایـن که فشـار خـون، دیابـت و چاقی از 
عوامـل موثـر بـر افزایـش بیمـاری هـای قلبی 
هـا  بررسـی  کـرد:  تصریـح  اسـت،  عروقـی 
نشـان مـی دهـد کـه در اسـتان گیـالن زنـان 
32.8درصـد و مـردان 2۶ درصـد دچـار فشـار 
خـون هسـتند و این رقـم از میانگین کشـوری 

که 2۷ درصد اسـت بیشتر است.
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بهداشـتی  معـاون 
گیـالن ادامـه داد: بالـغ بـر 3۵ درصـد زنـان و 
چاقـی  دچـار  نیـز  مـردان گیالنـی  درصـد   ۱۷
هسـتند کـه ایـن رقم نیـز از میانگین کشـوری 
کـه 23 درصـد، باالتر اسـت. عباسـی با اشـاره 
بـه دیابـت و عوارضـی کـه این بیمـاری با خود 
متاسـفانه  دارد، خاطرنشـان کـرد:  بـه همـراه 
۱2.۷ درصـد زنـان و 8 درصـد مـردان گیالنـی 
از  زنـان  و  هسـتند.  مبتـال  دیابـت  بـه  نیـز 
نیـز  درصداسـت   9.۵ میانگیـن کشـوری کـه 

است. بیشتر 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بهداشـتی  معـاون 
 ۵۵ زنـان  گیـالن،  در  شـد:  یـادآور  گیـالن، 
غذایـی  رژیـم  از  درصـد   ۵۰ مـردان  و  درصـد 
خدمـت  واحـد   ۵ از  کمتـر  ناسـالم)خوردن 
روز(  در  سـبزیجات  و  هـا  میـوه  از  ترکیبـی 

هستند. برخوردار 

تسریع در عملیات اجرایی تعریض 
و بهسازی بخشی از محور کندوان

طالی سرخ چهارمحال و بختیاری 
رقیب زعفران خراسان شد

50درصد گیالنی ها تغذیه ناسالم دارند

قزویناصفهان

مرکز آموزش مهارت های بالینی، 
از بروز خطا جلوگیری می کند

 آییـن معارفـه دکتـر احسـان مدیریـان، مسـوول جدیـد 
مرکز شـبیه سـازی و آمـوزش مهارت های بالینی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی قزویـن، بـا حضـور دکتـر منوچهـر مهـرام، 
رئیـس دانشـگاه، دکتـر پرویز پدیسـار، معاون آموزشـی و 
معاونـان آموزشـی دانشـکده ها، مدیـر مرکـز مطالعـات و 
توسـعه آمـوزش پزشـکی و کارشناسـان آمـوزش، برگـزار 

شد.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی قزوین در این مراسـم، با 
تقدیر از خدمات مدیر و کارشناسـان مرکز شـبیه سـازی و 
ایـن  آموزش هـای  گفـت:  بالینـی  مهارت هـای  آمـوزش 
و  می دهـد  بیمـاران کاهـش  روی  را  خطـا  بـروز  مرکـز، 

ضعـف کاربردی آموزش را برطرف می کند.
وی عنـوان کـرد کـه اگـر روی ایـن موضوع خـوب کارکنیم، 
خیـرش بـه مـردم و کشـور می رسـد و کیفیـت خدمـات و 
کاال را بـاال بـرده ایـم و خدمـات را می توانیـم، بین المللـی 

کنیم.
دکتـر مهـرام گفـت: دانشـجویان نشـان دادند کـه عالقمند 
هسـتند و اسـتادان را نیـز بایـد عالقمنـد کنیـم و شـور و 

نشـاط آموزشی را افزایش دهیم.
بـه  اشـاره  بـا  قزویـن  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس 
ُپرهزینـه بـودن آمـوزش گفـت: این مرکـز، جـای ُپرهزینه 
ای اسـت، زیـرا تأمیـن تجهیـزات و ایجـاد فضـای نوآورانه 
بـرای آمـوزش، هزینـه بـردار اسـت؛ ولـی بـا ایـن وجـود، 
بـا  و  می دانیـم  سـرمایه گذاری  را  آمـوزش  بـرای  هزینـه 

تمـام توان در آن هزینه می کنیم.
دکتـر مهـرام در پایـان بـا تشـکر مجـدد از دکتـر مدیریـان 
گفـت: دکتـر مدیریـان از لحاظ رشـته تحصیلی و تخصص 
و همچنیـن امـکان بکارگیری همکاران و توسـعه پژوهش، 
احسـان  دکتـر  اسـت،  هسـتند.گفتنی  فعـال  فـردی 
مدیریـان، متخصـص طـب اورژانـس و مدیـر گـروه طـب 
اورژانـس دانشـگاه اسـت کـه با ابـالغ دکتر منوچهـر مهرام 
بـه عنـوان مسـوول جدیـد مرکـز شـبیه سـازی و آمـوزش 
از  پیـش  شـد.  منصـوب  دانشـگاه  بالینـی  مهارت هـای 
ایشـان، دکتـر زهـرا فراهانـی نیـک، متخصـص جراحـی 

عمومی این مسـؤولیت را برعهده داشت.

بومی سازی 60 گروه 
کاالی مواد مصرفی 

فوالد مبارکه 
  فـوالد مبارکـه بـا بهکارگیـری راهبردهای 
اقتصاد مقاومتی و حمایت از شـرکت های 
سـازندۀ داخلی، تاکنون بیـش از ۶۰ گروه 
خطـوط  موردنیـاز  مصرفـی  مـواد  کاالی 
تولیـد خـود را بومیسـازی کـرده اسـت. 
مـواد  خریـد  مدیـر  ممتـاز  محمدرضـا 
مصرفـی فـوالد مبارکـه اعالم کـرد و گفت: 
بـه  اعتمـاد  و  سـرمایهگذاری  ابتـدا  در 
شرکتهای سـازندۀ داخلی و دانشبنیان به 
ریسـکپذیری باالیی نیاز داشـت، اما فوالد 
مبارکه بهعنـوان موتور محرک بسـیاری از 
صنایـع بـاال و پاییندسـت بـا قبـول ایـن 
ریسـک و حمایـت مالـی و فنـی از ایـن 
سـازندگان، شـرایطی فراهـم کـرد کـه در 
حـال حاضـر دانش فنی سـاخت و تولید 
ایـن تعداد کاالی مصرفی موردنیاز صنعت 
فـوالد کشـور در شـرایط تحریم به دسـت 
آمـده اسـت.وی بـا تأکیـد بر اینکـه فوالد 
پرچمـدار  اقدامـات  ایـن  بـا  مبارکـه 
بومیسـازی اقالم وارداتی موردنیاز صنعت 
فـوالد اسـت، گفـت: مـواد نسـوز، قطعات 
ریختهگـری،  اسـتراتژیک،  سـرامیکی 
روغنهـا، رنگهـا، روانکارها، مواد شـیمیایی، 
کاتالیسـتها، وسـایل بسـتهبندی، وسایل 
ایمنـی، ادوات برقـی و ابـزارآالت ازجملـه 
کاالهای مصرفی بومیسازیشدهاند.ممتاز 
دسـتیابی بـه دانـش فنـی برخـی اقـالم 
دیگـر ازجمله نـوار نقالههای خاص، سـیم 
بکسـلها و مواد شـیمیایی خاص و ... را از 
دیگـر برنامههـای در دسـت اجـرا در ایـن 
بخـش  کـرد:  تصریـح  و  اعـالم  حـوزه 
بهـزودی  نیـز  مـوارد  ایـن  از  عمدهـای 

بومیسازی خواهند شد.
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تشریح عملکرد پایگاه بسیج 
شهید گرزین گاز گلستان 

حسـن زنـدی – گلسـتان/  فرمانـده پایـگاه بسـیج شـهید 
بسـیج  پایـگاه  عملکـرد  از  گلسـتان گزارشـی  گرزیـن گاز 
شـهید گرزیـن گاز گلسـتان در 9 ماهـه سـال 9۷ و جایگاه 
پایـگاه بسـیج شـرکت گفت:پایـگاه بسـیج شـهید گرزیـن 
شـرکت در سـال ۷8 تاسـیس شـد و فعالیـت خـود را در 
حـوزه هـای مختلـف آغـاز کـردوی اظهـار کرد:ایـن پایگاه 
بـا وجـود بسـیجیان عالقـه مند توانسـت بـا برنامـه ریزی 
جامـع و بسـیج منابـع و امکانـات ظـرف مـدت کوتاهـی 
در  را  زیـادی  افتخـارات  و  داده  ارتقـاء  را  خـود  جایـگاه 
ابـراز  تبـار  خلیـل   . نمایـد  مختلـف کسـب  هـای  حـوزه 
گرزیـن  شـهید  بسـیج  پایـگاه  حاضـر  حـال  داشـت:در 
بعنـوان یکـی از تشـکیالت مسـتقل گاز گلسـتان  اعـم از 
هـای  برنامـه  و  بـوده  رسـمی  غیـر  و  رسـمی  کارکنـان 
متنوعـی را در راسـتای تقویـت بسـیج و ایجـاد انگیـزه و 
خوشـبختانه  اجـرا کـرده   کـه  خـود  کارکنـان  در  نشـاط 
کارنامـه قابـل قبولـی در سـال جـاری و سـنوات گذشـته 
بسـیج  پایـگاه  هـای   برنامـه  تشـریح  بـه  .وی  داشـت 
شـهید گرزیـن در 9 ماهـه سـال 9۷ اشـاره کـرد و گفـت: 
انجـام مسـابقات  ورزشـی مختلـف ویژه کارکنان بسـیجی 
و  مختلـف   مانورهـای  در  پایـگاه  ،حضـور  انـاث  و  ذکـور 
نـور  تپـه  بمقصـد  روی  ،پیـاده  آمادگـی  سـطح  افزایـش 
الشـهداء  وحضـور بـر تربـت پاک شـهدا  واالمقـام وانجام 
در  صلواتـی  ایسـتگاه  برپائـی   ، فرهنگـی  هـای  برنامـه 
شـهرهای گنبـد و گالیکـش ، برگـزاری مراسـمات ملـی و 
مذهبـی ، بزرگداشـت آزاد سـازی خرمشـهر ، هفتـه هـای 
مناطـق  بـه  کنـان  اعـزام کار   ، بسـیج  و  مقـدس  دفـاع 
در  فرهنگـی  اردوی  برگـزاری  و  کشـور  غـرب  عملیاتـی 
رامیـان ویـژه  فرزنـدان شـهدای شـاغل در ایـن شـرکت  
،حضـور  اسـتان  خدمـت  میـز  جهـادی  اردوی  در  حضـور 
کارکنـان بسـیجی گاز گلسـتان در راهپیمایـی با شـکوه ۱3 
آبـان  و روز قـدس و ... بخشـی از برنامـه هـای فرهنگـی 
دیگـر  خصـوص  در  ادامـه  در  تبـار  .خلیـل  بـود  پایـگاه 
برنامـه هـای فرهنگـی اظهـار نمود:حضور گسـترده کارکنان 
گاز گلسـتان در ویـژه برنامـه های اسـتانی ،دیـدار  اعضاء 
پایـگاه   بـا خانـواده  معظـم شـهیدای شـركت ، دیـدار 
اعضـای  شـورای پایـگاه بـا  نماینـده ولی فقیه در اسـتان 
ونماینـده مجلـس خبـرگان رهبری  و همچنیـن نمایندگان 
مجلـس شـورای اسـالمی ، ممیـزی انـرژی سـاختمانهای 
دولتـی و اجرایـی اسـتان  و برنامـه هـای متنـوع دیگر که 
اینکـه   ضمـن  شـد   خواهـد  اجرایـی  سـال  تاپایـن 
افتخاراتـی نیـز شـامل  قهرمانـی  تیم فوتسـال پایگاه  در 
مسـابقات ورزشـی حـوزه مقاومـت شـهید بهشـتی ادارات 
کل اسـتان و تکـرار قهرمانـی در آذر مـاه و نایـب قهرمانـی 
تیـم والیبـال ، تقدیرفرمانـده سـپاه نینوا اسـتان گلسـتان 
از ایـن شـرکت ، کسـب افتخـار موفق ترین پایـگاه در رده 

شـرکت های گازاسـتانی و .... کسب کرده است.
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ساماندهی سرویس دانش آموزی در سال  تحصیلی99_98
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کرمان از ساماندهی سرویس دانش 
آموزی در سال  تحصیلی99_98 خبر داد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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زانیار خسروی با انتشار تصویر زیر در کنار همسرش، تولد او را تبریک گفته.

@xaniarkhosravi

مهدی مهدوی کیا و علی دایی، تصویر زیر را در کنار هم در افتتاحیه جام 
ملت های آسیا همرسانی کردند.

@mahdavikia_mehdi

این کاربر تصویر زیر را از عسلویه در استان بوشهر به اشتراک گذاشته.

@afshin.nazari

علی زندوکیلی، خواننده با انتشار تصویر زیر خبر از برنده شدن تندیس طالیی 
پنجمین جشن موسیقی ما داده.

@alizandevakili

ــه  ــای ســده های میان ــران اروپ از خنیاگ
ــای  ــز از ریتم ه ــیقی َج ــد موس ــا تول ت
آفریقایــی در قــاره نــو در پادکســت 
غــرب  موســیقی  از  میوزیــک"  "اِی 

. یم می شــنو

در پادکســت تاریک خانــه تاریــخ 
عکس هایــی از تاریــخ ایــران رو 
ــرح  ــم و ش ــر می کنی ــون ظاه برات

می دیــم.

ــن،  ــواه ک ــک و دلخ ــوی را چاب »مثن
ــا  ــن« ب ــاه ک ــز و کوت ــرا را موج ماج
»موالناخوانــی« آمده ایــم دعوتتــان 
کنیــم کــه مــا را در نشســتن بــر 

ــد. ــی کنی ــوی همراه ــوان مثن خ

معرفی پادکست
موالناخوانی

معرفی پادکست
تاریک خانه

معرفی پادکست
ای موزیک

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
نصری می گوید: رضا 

پوپمئــو تصــور می کنــد بــا اِعمــال فشــار بیشــتر می توانــد در مــردم 
ایــران نوعــی »ســندروم اســتکهلم« یــا »همدلــی روانــی« بــا دولتــی ایجــاد کنــد 
ــان را  ــد اقتصادش ــالش می کن ــرده و ت ــض ک ــود را نق ــی خ ــدات برجام ــه تعه ک

ــز! ــم توهین آمی ــت ه ــه اس ــم متوهمان ــت ه ــن سیاس ــد. ای ــود کن ناب

می گوید: نازلی 
ــی ناراضــی  ــان حزب ــران از اصــالح طلب ــردم ای ــه م ــر اینک ــه خاط ــا ب صرف
ــروژه  ــه آدم پ ــد شــده درســت نیســت ک ــان م ــه اصــالح طلب هســتند و فحــش ب
اصــالح طلبــی را بــرای همیشــه بزنــد. اصــال درســت کــه هیــچ، اخالقــی کــه هیــچ، 

ــد. ــی را معــادل اســتمرار اســتفاده کن ــی هــم نیســت کــه آدم اصــالح طلب عقالن

حســین حمدیه می گوید:
ــودش  ــی، خ ــا فروغ ــازمان بهزیســتی، غالمرض ــد س ــس جدی ــاور ریی مش
ســاختار  کــه  می فهمــه  خوبــی  بــه  بهزیســتیه.  پرورش یافتــه  بچه هــای  از 
ــد  ــخت بای ــدر س ــره و چق ــیه میب ــه حاش ــا رو ب ــن بچه ه ــور ای ــز چط تبعیض آمی

ــرد. ــد ک ــم رش ــتم بی رح ــن سیس ــا در ای ــد ت جنگی
بایــد به امید تغییرات ملموس نشســت.

چقدر ایــن انتخاب جانانه بود.

می گوید: سایه 
ــت هــم  ــه دل ــی ک ــو. حال ــه من ــام گرفت ــرودگاه ام از االن حــال برزخــِی ف
ــی داری  ــه نمیدون ــی ک ــن ور. حال ــه واســه ای ــگ شــده هــم نرفت ــور تن واســه اون

ــری. ــه می ــا داری از خون ــه، ی ــری خون می

می گوید: ششگالنی 
ــه  ــد ســال تهــران زندگــی کــردم. لهجــه هــم داشــتم امــا ن مــن هــم چن
ــرات  ــم خاط ــی ه ــدم. خیل ــخره ش ــه مس ــرد و ن ــی ک ــی احترام ــن ب ــی به م کس
خوبــی  داشــتم. تجربــه مــن از تهرانــی هــا کامــال ً متفــاوت از ایــن داســتان هــای 

ــه مــی شــود. ــاره آن هــا گفت منفــی اســت کــه در شــبکه هــای اجتماعــی درب

می گوید: عطا 
محمدرضا شــاه پهلوى  و صدام حســین تكریتى!

ــول  ــد ق ــت ب ــران و عــراق و اندكــى هــم لگــد دول ــت  ای ــاى مل ــر پ هــر دو در زی
آمریــكا! بــه همــراه نظــام شــاهى در ایــران و نظــام بعثــى در عــراق بــراى همیشــه 

تاریــخ نابــود شــدند.
هیــچ مومیایــی با تنفس مصنوعى كودكى، زنده نمی شــود.

اواخر هفته گذشته بود که شرایط ورود به دانشگاه ها 
صرفا با سوابق تحصیلی منتشر شد. همزمان با انتشار 

این خبر جمعی از کاربران توییتر اعتراض خود را برای 
جلوگیری از ورود متقاضیان رشته های پزشکی و پیراپزشکی 

بدون کنکور با هشتگ #سالمت_فدای_پول اعالم کردند.

ویدیویی از گزارش تصویری خبرگزاری صداوسیما از پاسگاه 
مرزی سراوان سیستان وبلوچستان که فرمانده آن می گوید 
مرزداران با یک وعده غذا، بدون چشم داشت و با حقوق 
کم تر از 2 میلیون تومان پاسدار مرزهای کشورند، در روزهای 

گذشته تحسین کاربران دنیای مجازی را برانگیخته و سبب شده 
از سربازان وطن، مردان بی ادعا بنویسند.

شنبه شب خبری مبنی بر تولید اسنک پف کرده )پفک( با 
خوراک دام در خبرگزاری های داخلی منتشر شد و این خبر 
سبب شد کاربران برای اطالع رسانی کمپین تحریم خرید 

اسنک پف کرده از هشتگ 
#اسنک_پفک_نخریم استفاده کنند.

تصویر زیر از مهربانی یک کودک در خیابان های ایران از 
تصاویر پربازدید روزهای گذشته توییتر فارسی است.

 “دنیا هنوز خوشگلی هاش رو داره…”

۱. چـرا مدیریـت آب در ایران شـبیه سرگذشـت مـرد چاق 
پول دار اسـت؟

و  پرخـوری  بـه  جوانـی  دوران  در  کـه  پـول دار  مـردی 
خوشـگذرانی معروف بود و به دو پاکت سـیگار کشیدن در 
روز افتخار می کرد، در میانسـالی دچار مشـکالت جسـمی 
شـد. یکسـره عرق می ریخـت، پس از چند قـدم راه رفتن 
به نفس نفس می افتاد و تپش قلب و درد قفسـه سـینه 

اش دائمـی شـده بود.

2. مـرد پـول دار بـرای حـل مشـکالتش سـراغ بهتریـن 
پزشـک متخصـص شـهر را گرفت. به سـراغ او رفـت و از او 

خواسـت کـه دارویی برایش تجویز کند یـا با عمل جراحی 
بـه مشـکالتش برای همیشـه پایـان دهد. 

3.  مـرد پـول دار تاکیـد کرد کـه هزینـه دارو و عمل برایش 
مهـم نیسـت اما بی صبرانه منتظر حل مشـکالتش اسـت 
چـون هم جسـمش دیگر کشـش سـابق را نـدارد و هم از 
غرغرهـای همسـر و اطرافیانـش در مـورد چاقی و وضعیت 

جسـمی اش بـه تنگ آمده اسـت.
۴. پاسخ پزشک ساده بود:

"دوسـت عزیـز؛ مشـکل شـما بـا قـرص و عمـل جراحـی 
حـل نمی شـود. شـما باید رژیـم غذاییتان را عـوض کنید،  
گوشـت و برنـج نخوریـد،  سـیگار را از همیـن حـاال کنـار 
بگذاریـد و پیـاده روی و ورزش کنیـد. ایـن کارهـا پول زیاد 

و پزشـک متخصص نمـی خواهد، اما بـه اراده قوی و صبر 
جـدی نیاز اسـت.“

برافروختـه و عصبانـی شـد. دکتـر  بـه شـدت  ۵. مـرد 
متخصـص را "مـردک بی سـواد" خطاب کرد و ناسـزاگویان 

از مطبـش خـارج شـد.
۶.  پس از آن، مرد پول دار سـراغ دیگر متخصصین شـهر را 
گرفت، اما در کمال تعجب هر بار پاسـخی مشـابه شـنید. 
مـرد پـول دار از جامعـه متخصصیـن شـهر نـا امیـد شـد و 

ایمـان پیـدا کـرد که همـه آنها بی سـواد و بی عرضـه اند.

۷. مـرد کـه از ایـن وضعیـت دلگیـر بـود، سرگذشـتش را 
بـرای هـر کـس که مـی دیـد تعریف مـی کـرد. دیگر همه 

دوسـتان و بسـتگان و آشـنایان و همسـایگان و کاسـبان 
محل می دانسـتند که "پزشـکان بی سـواد" بـه او چه گفته 
انـد. امـا دیـری نپایید که مـرد پـول دار دوای دردش را پیدا 

کرد.

8. مـرد پـول دار ایـن روزهـا هفتـه ای دو بـار پیـش رمـال 
محـل مـی رود. رمتـل محلولی اعجـاز انگیـز و اختصاصی 
برایـش درسـت کـرده و او روزی سـه بـار از آن محلول می 

نوشد.

9. دسـتبندی نیز به او داده که قرار اسـت فشـار خونش را 
کـم کند و وردی جادویی برایش نوشـته اسـت کـه آن را در 
جیـب چپش مـی گذارد تا از سـکته قلبـی جلوگیری کند.  

رمـال هـر بـار فال مـرد پـول دار را می گیرد و بـه او اطمینان 
مـی دهد کـه طالعش بلند اسـت و سـالمتش پایدار.

۱۰.  مـرد چـاق پـول دار دیگـر مـی دانـد کـه اطرافیانـی کـه 
از وضعیـت سـالمتی او انتقـاد می کنند، حسـودانی بیش 
نیسـتند کـه بـه خاطـر پـول هنگفتش چشـم دیدنـش را 
ندارنـد. او از شـرایط جدیـدش راضـی اسـت و از اینکـه 
بختـش یـار بـوده اسـت و راه حـل را پیدا کـرده، بی نهایت 

است. خرسـند 

 ۱۱. او اطمینـان دارد کـه هـر کـس غیـر از او دچـار ایـن 
وضعیـت شـده بـود تـا بـه حـال مـرده بـود، چـون نمـی 
توانسـت از پـس مخـارج سـنگین درمانهـای رمـال برآیـد.

مثـل  منابـع آب کشـورمان هـم  داسـتان مدیریـت   .۱2
سرگذشـت مـرد چاق پـول دار اسـت. راه کم هزینـه و پایدار 
درمـان، کاهـش مصـرف آب و اصالح الگوی اسـتفاده از آن 
در همه بخش ها )کشـاورزی، صنعت و شـرب(  و در همه 

جای کشـور اسـت.

۱3.  امـا بـه جـای انتخـاب راه حل مـورد نظر متخصصین، 
بـه دنبـال رمالیـم تا مشـکالتمان را هر چه سـریع تر با چاه 
عمیـق و سـد و انتقـال آب و باروری ابرهـا و آب ژرف و آب 
شـیرین کن حـل کنـد چرا کـه فرصـت تنگ اسـت و ترک 

عادت موجـب مرض!

@kavehmadani

به ادعای کارشناســان، ســال گذشــته دوران طالیی هکر ها بوده چرا که روی هم رفته اطالعات بیش از 
یک میلیارد کاربر در ســال 2۰۱8 میالدی دزیده شــده و از دســت ســودجویان در امان نمانده است. امنیت 

دیتای کاربران به علت کاله برداری های کارت اعتباری، باگ های فناوری، لو رفتن لیســت ســاکنین هتل یا 
افشــاگری های فیس بوک در خطر افتاده.

#رشتو
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سال گذشته درباره احداث زیرگذر در 
محوطه جهانی شوش گمانه زنی هایی 

بود. امسال اما این محوطه با خطر 
جدی این زیرگذر مواجه است

مدیرکل سینمای حرفه ای سازمان 
سینمایی، درباره اولویت اکران های 

نوروزی و پخش مسابقات فوتبال 
جام ملت های آسیا در سینماها 

توضیحاتی ارائه کرد.

سینماسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید ماهنامه تجربه

»خداحافظی در خیابان پاییز« سروده 
مریم اسالمی و »در سکوت ماسه ها« 
سروده کمال شفیعی عنوان دو اثری 
است که به عنوان نامزد این دوره از 

جشنواره شعر فجر معرفی شده است.

راه اندازی استودیوی آموزش

 زبان فارسی در بنیاد سعدی

»احسان کاظمی« مدرس انجمن 
خوشنویسان شهرستان ری در استان 

تهران، مقام نخست ششمین دوره جشنواره 

بین المللی زیتون بورنو در کشور ترکیه را از آن خود کرد.

مادربزرگت وقتی هفده سالش بود، رفیقم 
بود... وقتی سی سالش شد رفیقم بود... 

وقتی پنجاه رو رد کرد، باز رفیقم بود... وقتی 
 داشتم مرحوم می شدم، بازم رفیقم بود.

خانه سبز

ادبیاتشعرهنر دیالوگ

رنج ما بردیم و گنج ارباب دولت برده اند
خار ما خوردیم و ایشان گل بدست آورده اند
گر حرامی در رسد با ما چه خواهد کرد زانک

رخت ما پیش از نزول ما بمنزل برده اند
می پرستان محبت را ز غم اندیشه نیست

از برای آنکه آب زندگانی خورده اند
هر که در عشق پریرویان نیامد در شمار
عارفانش از حساب عاقالن نشمرده اند
با وجود آنکه بد گفتند و نیک انگاشتیم

ما نیازردیم و بدگویان ز ما آزرده اند
گلعذاران بین که کل پرده بر ما می درند

ما برون افتاده ویشان همچنان در پرده اند
باد پیمایان که آگه نیستند از سوز عشق
زان نمی سوزند از آه گرم ما کافسرده اند

زنده دل قومی که پیش تیغ عشقت شمع وار
ز آتش دل سر فدا کردند و پای افشرده اند
چون ببدنامی برآمد نام خواجو در جهان
نیک نام آنها که ترک نیک نامی کرده اند

خواجوی کرمانی 

به شب می مانی

هر روز نیستی..

عکس نوشت

عکس: 
شادی قدیریان

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روزی كه پهلوان تختی
 از دست رفت 

هجـری    ۱3۴۶ مـاه  ۱۷دی  تهـران  پلیـس 
خورشـیدی خبـری را در اختیـار خبرنگارانی كه 
اخبـار جنایـی شـهر را پوشـش می دادنـد قرار 
داد كـه حاكـی از آن بـود كـه غالمرضـا تختـی 
پهلـوان معـروف كشـتی كه شـهرت بـه پیروی 
روش  بـا  مخالفـت  و  مصـدق  دكتـر  خـط  از 
حكومـت كـردن شـاه را داشـت در یـك هتـل 
شـهر خودكشـی كرده و طبق یادداشـتی كه بر 
جـای گـذارده انگیـزه او مشـكالت داخلی بوده 
اسـت. بـه رغـم نارضایـی باطنـی دولـت وقت، 
دههـا هـزار نفـر جنـازه جهـان پهلـوان ایـران را 
از تهـران تـا ابـن بابویـه )شـهر ری( تشـییع 
كردنـد. ]بـرای کسـب اطـالع بیشـتر، بـه آن 
دو شـماره روزنامـه اطالعـات کـه در آرشـیوها 
موجـود اسـت مراجعـه شـود. توضیح بیشـتر 
و کُپـی صفحـات مربـوط از دو شـماره روزنامه 
تاریـخ  ایـن  ژانویـه   ۱۱ سـایت  در  اطالعـات 

آنالیـن درج شـده اسـت.[. تختـی، نخسـتین 
كشـتی گیـر ایرانـی كـه بـر كرسـی قهرمانـی 
جهـان ایسـتاد، تـا روزی كـه خودرا از مسـابقه 
هـا كنار كشـید برنـده چهار مدال طال و شـش 

مـدال نقـره شـده بود.

پیش بینی دکتر میلسپو که 
دردهای ایران را کشف کرده بود

مـاه  دی   ۱۷ مّلـی  شـورای  مجلـس 
۱323)هفتـم ژانویـه ۱9۴۵( اختیـارات دكتـر 
 Arthur Chester Millspaugh میلسـپو 
مستشـار آمریکایـی مالیـه ایران را كـه با مدیر 
كل وقـت بانـك ملـی درگیـری پیدا كـرده بود 
لغـو كـرد. میلسـپو معتقـد بود کـه تـا ایرانیان 
بـه مالیـات دادن عـادت نكنند، و بورو کراسـی 
پیچیـده ایـران ـ از ارتشـاء )رشـوه گیـری و 
رشـوه دهـی(، پارتـی بـازی و توصیـه )اعمـال 
اعتنایـی  بـی  کارمنـدان،  تنبلـی  تـا  نفـوذ( 
نسـبت بـه مراجعیـن، بـی دقتـی و امـروز و 
فـردا کـردن از میـان نـرود و نظـام اسـتخدام 

دولتـی دگرگون نشـود و از سیسـتم رسـمی و 
قـراردادی درنیایـد مسـائل ایران حـل نخواهد 
شـد. وی گفتـه بـود که بـرای حل ایـن معضل 
کـه ریشـه هفتصـد سـاله )از زمـان مغولهـا( 
دارد نیـاز بـه یـک انقـالب اداری اسـت و ایـن 
انقـالب یـک »پیـش ـ انقـالب« الزم دارد و 
اسـت.  ایـران  در  مالیـات  مسـئله  حـل  آن 
میلسـپو کـه 9 روز پـس از سـلب اختیـارات، 
كنـاره گیـری خود را اعالم داشـت و بـه آمریكا 
مصاحبـه  یـک  در  کشـور  ایـن  در  بازگشـت 
مطبوعاتـی عمومـی ایـن پیـش بینـی خـودرا 
ابرازداشـت کـه بوروکراسـی ناراضی سـاز ایران 
سـرانجام بـه انقـالب منجـر خواهد شـد که در 
آن همـه چیـز دگرگون و زیر و رو خواهد شـد. 
مطبوعـات ملـی گـرای وقـت )تهـران( نوشـته 
بودنـد آنانکـه نمی خواهند ایران درسـت شـود 
و در جایـگاه قدیـم خـود قرارگیـرد بـا طـرح 
توطئـه باعـث سـلب اختیـارات دکتـر میلسـپو 
شـده انـد. انگشـت اشـاره ایـن مطبوعـات بـه 

دولـت لنـدن بـود.

بخش های رقابتی نمایشنامه خوانی، 
مونولوگ و نیز سمینار و مقاالت رادی 

شناسی نخستین جشنواره تیاتر

اکبر رادی آغاز شد.

تیاتر

برشی از یک کتاب

۱0

ــرگ  ــرد و در ب گاه از ریشــه اش آب و امــالح را مــی گی

ــت  ــه و اصال ــی ریش ــی گوی ــازد.تو م ــی س ــذا م ــا غ ه

ــی  ــروت م ــه را در ث ــم ریش ــی دان ــاخت. م ــد س را بای

ــر  ــل ت ــر و کشــاورز اصی ــم از کارگ ــی گوی ــن م ــی. م دان

ــدرت  ــم، پ ــی فهمی ــم را نم ــا حــرف ه ــا م کیســت؟ گوی

مــی گویــد: اســتالین دلیــل پیشــرفت و ثروتمنــد بــودن 

آمریکائی هــا را ایــن مــی دانســت کــه مــردم بــی ریشــه 

ــز ،  ــت آن می ــدرت پش ــم پ ــی کن ــر م ــتند. فک ای هس

ــره  ــم خی ــه ای مبه ــه نقط ــی نوشــد و ب ــای م ــی ج وقت

ــد و  ــه ای برن ــه ریش ــه ب ــد تیش ــی خواه ــود م ــی ش م

ــی ــم زدن ــم به ــت در چش ــه زدن اس ــا در ارروی ریش  ی

۱۱
ــر  ــم از س ــم بنالی ــا ه ــا ب گل زرد و گل زرد و گل زرد بی

ایــن گلــدان  افســرده  هــای  گل  از  پژمردگــی  درد... 

ــم  ــراف ه ــای اط ــه آدم ه ــته ؛ ب ــره بس ــه ای كب شیش

ــده  ــود زن ــن موج ــل ای ــت مث ــد. درس ــی کن ــرایت م س

ســینی  روی  کنــد.  مــی  بــاز  را  در  شــده.  افســون 

بیســکوئیت.  تعــدادی  و  هســت  چــای  دو  کوچکــی 

ــا  ــگار، گوی ــه ان ــگار ن ــدرت ان ــا پ ــم ام ــی کن ــکر م تش

ــدش ــد ببین ــی توان ــه او نم ــده ک ــاق ش ــبحی وارد ات  ش

ــو  ــا ت ــی ب ــه زندگ ــد ک ــی ده ــدار م ــدرت هش ــاره پ دوب

ــن  ــرک برداشــته ای ــوان ت ــک لی ــی آب خــوردن از ی یعن

را بــرای بازگذاشــتن دســت تــو در سراســر زندگــی مــان 

مــی گویــد چــون مــی دانــد مــن مصمــم هســتم. او در 

تمــام قراردادهایــش بــه دنبــال مفــری بــرای خــود مــی 

ــدارد. ــی پن ــودش م ــو را خ ــرا ت ــم چ ــی دان ــردد و نم  گ

۱2

ــرده  ــی م ــی ام تصادف ــه، در زندگ ــان هم ــه ناگه همیش

ــدرت گریســتن را  ــم پ ــرده ای.در مراس ــم م ــو ه ــد. ت ان

ــه  ــه هم ــرد. او نمــی دانســت ک ــع ک ــن من ــرای حاضری ب

ــا ،  ــه م ــم. هم ــته ای ــود نگریس ــادی ب ــدت زی ــان م م

فرامــوش مــان شــده همانطــور کــه خندیــدن را. پــدرت 

ــه  ــد .نام ــتی ؛ خوان ــه دوس ــاب ب ــو خط ــه ای را از ت نام

بســیار معمولــی بــه نظــر مــی رســید، پــدرت درســت در 

اواســط نامــه تظاهــر بــه گریســتن کــرد امــا جشــمانش 

خشــک خشــک بــود. درســت مثــل گلــدان بــی آب 

ــد ــدان نبودن ــای زرد دیگــر در گل ــز اتاقــش. گله  روی می

بــی شــماره از چیزهایــی کــه روال مــی شــوند، بــدم مــی 

ــه ســاختار  ــرای آنک ــه ب ــا ، ن ــزم از آن ه ــی گری ــد. م آی

ــم  ــی کن ــه احســاس م ــدان بشــکنم ، بلک ــر و زن و زنجی

قــدرت همراهــی بــا چنیــن جریــان هایــی را نــدارم. بــه 

یــاد مــی آورم زمانــی را کــه مــی گفتــی در همــه شــرکت 

ــت  ــه غیب ــدان دون باب ــه کارمن ــت ک ــن اس ــا روال ای ه

مدیــران بلندپایــه را مــی کننــد و بــه خــون شــان تشــنه 

انــد. ایــن خــالف تمــام گفتــه هــای پــدرت بــود چــرا کــه 

خــود را منحصــص شــراکت مــی دانســت. شــریکانی کــه 

ــم  ــالن ه ــت قات ــتند عافی ــم هس ــام از ه ــدد انتق در ص

مــی شــوند. افســوس ایــن هــم یــک روال اســت. کاش 

ــی  ــی در گلدان ــای رنگ ــز گل ه ــن می ــار روی ای ــن ب ای

ــرآب باشــند.  شیشــه ای و پ

عبدالرضا عابدیان
رویاهای فلسفی یک روانکاو
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