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بیشترین ضربه را  از 
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در پـی داغ شـدن حـذف کنکـور کمیتـه آمـوزش عالـی وابسـته 

اسـامی جلسـات  ادوار مجلـس شـورای  نماینـدگان  بـه کانـون 

مسـتمری بـرای کمـک بـه موضوع داشـت و وقت زیـادی را جهت 

تهیـه طرحـی بـرای عرضه به کمیسـیون آمـوزش عالی صـرف کرد. 

در واقـع پـس از بحـث هـای فراوان سـه طرح نهایی شـد که متن 

پیوسـت یکی از این سـه اسـت. شـاید مـورد اسـتفاده عاقمندان 

قـرار گیرد.

پـاره ای از پدیـده هـای اجتماعـی برای زمـان های خاصـی کاربرد 

دارنـد و پـاره ای دیگـر در طول زمان از مسـیر اصلـی خود منحرف، 

و دسـتاویز عـده ای سـودجو می شـوند. یکـی از این مـوارد کنکور 

اسـت کـه بـرای گزینـش بهتریـن هـا از میـان جمعیـت کشـور 

سالهاسـت کـه اجـرا می شـود. دولتـی بـودن آموزش هـم یکی از 

دالئل وجود کنکور اسـت. اکنون پس از گذشـت سـالها مسـئوالن و 

مـردم نسـبت بـه کارآیی کنکور تردیـد کرده اند و لـذا در پی  حذف 

و یـا کمرنـگ کردن نقـش آنند.  

بیشـتر  عرضـه  بـه  نسـبت  تقاضـا  جائـی کـه  در  اسـت  بدیهـی 

باشـد بایـد نوعـی گزینـش وجـود داشـته باشـد. نظامی کـه فارغ 

التحصیـان را بیشـتر برای مشـاغل دولتـی می خواهـد و با توجه 

بـه ظرفیـت محدودی که اسـتخدام دولتـی دارد قطعا باید گزینش 

صـورت گیـرد. امـا اینکه نحوه آن چگونه باشـد خود نیاز به بررسـی 

دارد. ماده واحده زیر برای جلوگیری از خسـارت بیشـتر و سـامان 

دهـی بـه نیـروی انسـانی کارآمد تهیه شـده اسـت.

ماده واحده

بـه موجـب ایـن قانـون از ایـن پـس کنکـور سراسـری حـذف و به 

جـای آن مـوارد زیـر تصویـب می شـود:

۱-دانشـگاههای بـزرگ و درجه یک کشـور )بنا بـه تعریف( مجازند 

بـرای تأمیـن نیـروی علمـی و پژوهشـی کشـور در حـوزه هـای پر 

رقابت به گزینش دانشـجو بپردازند. دانشـگاههای درجه دو و سـه 

بـا همـکاری یکـی از دانشـگاههای بـزرگ مـی توانند الگـو برداری 

. کنند

۲-همـه دانشـگاهها موظفنـد دوره کاردانـی )دانش تـوأم با مهارت 

قابل قبول بازار کار داخل و خارج کشـور( را با سـهل ترین شـرایط 

در دانشـگاه هـای خـود و بـا اسـتفاده  از تـوان فنی و مهندسـی و 

علمـی کشـور دایر کنند

۳-سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی موظـف اسـت تـا شـرایط 

جـذب نیروهـای کاردان را بـه نحـوی فراهـم کنـد تا در سـازمانهای 

دولتـی، خصوصـی و تعاونی نیروهای الزم جذب شـود و در صورت 

مانـدن آنهـا در آن مشـاغل، ضریـب سـنواتی کارآیـی و مهارتـی 

شـاغان به¬گونـه ای رشـد کنـد تـا انگیـزه الزم برای مانـدن در آن 

مشـاغل را داشـته باشـند. حقوق و مزایای آنها در هر دوره خدمتی 

در صـورت افزایـش مهـارت، نباید کمتر از سـه چهارم همان رشـته، 

در صـورت ادامـه تحصیـل باشـد. ایـن سـازمان ضریـب افزایـش 

حقـوق متناسـب را حـد اکثـر ظرف مدت )شـش ماه تا یکسـال( 

تعییـن و ابـاغ مـی کند. 

۴- وزارت آمـوزش و پـرورش بـا همـکاری بخش دولتـی، تعاونی 

و خصوصـی و انجمـن هـای اولیـا و مربیـان موظـف اسـت علم و 

مهـارت آمـوزی دانـش آمـوزان را به¬گونـه ای در مقاطع تحصیلی 

سـامان دهـی کند تـا دانش آمـوزان در صورت عاقمنـدی به ادامه 

تحصیـل، بـرای شـرکت در دوره کاردانی آماده باشـند. 

۵- صـداو سـیما موظـف اسـت در توجیـه فرهنـگ مهـارت افزایی 

و کاردانـی بـه ویـژه بـرای خانـواده ها اطاع رسـانی کند و تشـویق 

انس طا         ۱.۲9۳.۲۱0

مثقال طا     ۱۴.870.۲۵0

گرم طای ۱8  ۳.۴97.۱9۲

گرم طای ۲۴   ۴.66۳.۲00

انس نقره             ۱۴.76

انس پاتین      8۲6.۲۳۵

انس پاالدیوم    ۱.۲77.۴۱۲

بهار آزادی      ۳7.000.000

امامی          ۳8.۲00.000

نیم       ۱9.600.000

ربع         ۱۲.۱۲0.000

گرمی       6.6۱0.000

دالر             ۱08.000

یورو         ۱۲7.۲00

پوند          ۱۳8.07۵

درهم          ۲9.۳۵9

لیر ترکیه           ۲0.۴۲۳

یوان چین         ۱۵.۱8۲

صد ین ژاپن        9۵.000   

دالر کانادا        78.۵۴۱

دالر استرالیا      7۳.8۴8 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

1-  تا  11

یم
سن

: ت
س

عک

ج 
مو

س: 
عک

یادداشت  مهمان
غامرضا فدایی

روزانهم

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
07:16

غروب آفتاب 
17:06

تهران

موج احیای بناهای تاریخی 
در بوشهر

مدیرعامل صندوق احیا: با  ارائه تسهیالت تالش 
گسترده ای برای احیای بناها و اماکن تاریخی داریم

مهریه؛ اهرم حقوق مدنی زنان
مردان در خواستگاری حاضر نیستند حق طالق، اشتغال و ... را به زن بدهند اما حاضرند مهریه های نجومی را تعهد کنند
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مدیران بازنشسته از 
میراث فرهنگی رفتند

چهار مدیر بازنشسته سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری پس از اجرایی شدن 

قانون منع بکارگیری بازنشستگان 
از این سازمان رفتند.

 سخنگوی فراکسیون 
امید ادعای بخشی 

را تکذیب کرد

تخریب سرای 
حاج شامی پایین، 

غیرقانونی است

2

زیر ساختهای الزم برای پایش آلودگی در عسلویه 
وجود ندارد. همین موضوع سبب شده در پایتخت 
انرژی کشور با حجمی از آالیندگی های هوا، خاک و 
 دریا روبه رو شویم.
با وجود پیشرفت صنایع و پتروشیمی در عسلویه 
، به جنبه محیط زیستی آن توجه چندانی نشده 
است. همین موضوع سبب شد این منطقه از لحاظ 
 آالیندگی   وضعیت خطرناکی را داشته باشد.
سارا اردو فعال محیط زیست در گفت وگو با خبرنگار 
پیام ما می گوید: » متاسفانه در عسلویه بیشتر به 
صنعت توجه شده و محیط زیست به نحوی نادیده 
گرفته شده است. توجه بیش از حد به برداشت 
اقتصادی باعث شده که انواع آلودگی ها اعم از آب، 
خاک و غیره را در منطقه شاهد باشیم.

عسلویه با حجمی از 
آالیندگی  های هوا، خاک و دریا 
روبه رو است 

»عسلویه« غرق 
در انواع آلودگی
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مطالعات متمرکز بالکچین در دستور کار بانک مرکزی است
دبیـرکل بانـک مرکـزی از مطالعـات متمرکـز ایـن بانـک 

داد. خبـر  باک چیـن  فنـاوری  از  بهره گیـری   بـرای 

بـه گـزارش ایلنـا، محمـد طالبـی بـا اعـام ایـن خبـر گفت: 

بسیاری از مشکات موجود در دنیای مالی فعلی مانند جعل 

و کاهبرداری با سیستم Encrypt )رمزنگاری( پیشرفته ای 

 کـه در باک چیـن وجـود دارد، کاً متحـول خواهـد شـد.

وی دربـاره اهمیـت و ضـرورت بررسـی های جـدی راجـع 

بـه تکنولـوژی BlockChain، بـا ایـن مقدمـه کـه باکچین 

و  شـده  مطـرح  دنیـا  در  اسـت کـه  جدیـدی  تکنولـوژی 

پیش  بینـی می شـود، تحـول بـزرگ در دنیـا بعـد از اینترنت 

باک چیـن  می شـود  پیش بینـی  داشـت:  اظهـار  باشـد، 

تمـام سـاختارهایی کـه توسـط اینترنـت ایجـاد شـد را وارد 

 پاردایـم جدیـدی کـرده و تحوالت چشـمگیری را رقـم بزند.

دبیـرکل بانـک مرکزی بـا بیان اینکه تحوالت بـزرگ در نظام 

مالی یکی از تغییراتی است که توسط تکنولوژی باک چین 

رقـم خواهـد خـورد، اظهار داشـت: پیـش بینی می شـود که 

 نظام مالی در عصر باکچین تا حد بسیار زیادی تغییر کند.

طالبی مهمترین خصوصیت باک چین را تغییر ساختارهای 

متمرکـز در نظـام مالی توصیف و خاطرنشـان کرد: بر مبنای 

ایـن تکنولوژی سـاختارهای مبنی بـر »نهادهـای اداره کننده 

نظامـات مالـی بـه صـورت متمرکـز« تغییـر خواهـد کـرد و 

 Distributed ledger technology اصطاحـًا  قالـب  در 

 کـه همـان تکنولـوژی باک چین هسـت، اداره خواهد شـد.

وی افـزود: نظامـات مالـی دنیـا در حـال حاضر بـر نهادهای 

متمرکـز مبتنـی اسـت؛ بـه عنـوان مثـال سـوئیفت تمـام 

تراکنش هـای بیـن کشـورهای دنیـا و بانـک مرکـزی هـر 

کشـور نیـز همـه تراکنش هـای مالـی درون آن کشـور را اداره 

می کنـد، امـا تکنولـوژی باک چیـن ایـن پاردایـم را تغییـر 

می دهـد. یعنـی دیگـر نظـارت متمرکـزی وجـود نخواهـد 

 داشـت و هرچـه هسـت در یـک شـبکه اتفـاق می افتـد.

دبیـرکل بانـک مرکـزی بـا بیـان اینکـه نظـام مالـی بعـد از 

باک چیـن وارد دنیای جالبی خواهد شـد، خاطرنشـان کرد: 

مثـاً Crowd financing یـا همـان تامیـن مالـی جمعـی، 

پدیـده جدیـدی در حوزه مالی اسـت و معتقدم با تکنولوژی 

باک چین شـکل جدیدی خواهد داشـت و همچنین نظارت 

نهادهـای نظارتـی، بـه طریـق دیگـری اعمـال خواهـد شـد 

ضمـن اینکه نحوه مشـارکت و سـرمایه گذاری و حضور افراد 

در نظام مالی در یک حالت Privacy )پوشـیدگی و امنیت( 

بیشـتری اتفاق خواهد افتاد.طالبی پیش بینی  کرد: بسیاری 

از مشـکات موجـود در دنیـای مالـی فعلـی ماننـد جعـل و 

کاهبرداری با سیسـتم Encrypt )رمزنگاری( پیشـرفته ای 

 کـه در باک چیـن وجـود دارد، کاً متحـول خواهـد شـد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه بحـث CryptoCurrencyهـا )رمز 

ارزهـای( جهـان روا مطـرح شـده، ابـراز داشـت:  هم   اکنـون 

کشـورها بـه سـمت CryptoCurrencyهـای ملـی حرکت 

کرده انـد کـه تحوالتـی را ایجـاد خواهـد کـرد و همچنیـن 

بازارهـای سـرمایه بـه سـمت ابزارهایی رفته اند کـه مبتنی بر 

باک چیـن اسـت.

 حمایت از کاالی ایرانی

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

نوبت اول

 فراخوان مناقصه  عمومي
دو مرحله ای

    شــركت توزيــع نيــروي بــرق شــمال اســتان كرمــان در نظــر دارد تاميــن کنتورهــای هوشــمند ســه فــاز دیمانــدی ولتــاژ 
ثانویــه و ولتــاژ اولیــه مــورد نيــاز خــود را طــي مناقصــه عمومــي  دو مرحلــه اي و بــه شــرح جــدول پاييــن بــه توليــد کننــدگان 

و  يــا تاميــن کننــدگان واجــد صالحیــت واگــذار نمايــد.

مبلغ ضمانت نامه شرکت در واحد کاالتعدادموضوع مناقصهشماره مناقصهرديف
فرايند ارجاع کار  )لاير(

خرید کنتور هوشمند سه فاز 1111-97
1200دیماندی ولتاژ ثانویه

دستگاه
700,000,000

خرید کنتور هوشمند سه فاز 2117-97
275375,000,000دیماندی ولتاژ اولیه

۱- شــرکت کننــده در مناقصــه بایســتی تولیدکننــده و یــا تامیــن کننــده مجــاز و دارای نشــان اســتاندارد ملــی باشــد .  ارائــه 
گواهــی حصــول اســتاندارد توليــد معتبــر از مراجــع ذيصــاح و ارائــه تايــپ تســت از آزمايشــگاه معتبــر نيــز الزامــي ميباشــد.

۲- زمان واريز وجه بابت خريد اسناد مناقصه : از روز شنبه مورخ  ۱۳97/۱0/۲۲  لغايت چهارشنبه  ۱۳97/۱0/۲6
۳- محــل فــروش اســناد : كرمــان- خيابــان خواجــوي کرمانــي - خيابــان توانيــر - شــركت توزيــع نيــروي بــرق شــمال 

ــداركات و قرادادهــا  -  تلفــن -0۳۴۳۲۵۲000۳ اســتان کرمــان - ســاختمان شــماره ۳ - اداره ت
۴- مــدارك مــورد نيــاز جهــت تحويــل اســناد : بــه ازاي هــر يــک جلــد شــماره مناقصــه فيــش واريــزي بــه مبلــغ ۵00.000  

لاير واريــز بــه حســاب ســپهر شــماره 0۱0۱8۲۴76۴00۵ بانــك صــادرات شــعبه صنعتــي كرمــان ،كــد شــعبه ۳۲80
۵- محــل تحويــل پيشــنهادات : كرمــان ، خيابــان خواجــوي کرمانــي، خيابــان توانيــر ، دبيرخانــه شــركت توزيــع بــرق شــمال 

ــتان كرمان. اس
ــه  ــح روز يکشــنبه مــورخ ۱۳97/۱۱/07 درمحــل دبيرخان ــا ســاعت 9:۳0 صب ــر ت ــاکات مناقصــه حداکث ــل پ 6- زمــان تحوي

شــرکت
7- زمان ومحل بازگشايي پاکات مناقصه از ساعت ۱۲:۳0 روز يکشنبه مورخ ۱۳97/۱۱/07 و درمحل سالن کنفرانس 

8- شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد .
9- پيشــنهادهاي فاقــد امضــاء ،مشــروط ، مخــدوش وپيشــنهاداتي كــه بعــد از موعــد مقــرر واصــل شــود ترتيــب اثــر داده 

نخواهــد شــد و حضــور پيشــنهاد دهنــدگان در جلســه بــا ارائــه معرفــی نامــه بامانــع ميباشــد .                          
۱0-  مناقصات به صورت دو مرحله اي مي باشند

۱۱- ساير اطاعات و جزئيات و شرايط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
ضمنا اين آگهي عينا در سايت هاي اينترنتي به شرح زير در دسترس ميباشد.

سایت اینترنتی این شركت به آدرس : www.nked.co.ir  می باشد 
شبكه اطالع رسانی معامالت توانیربه نشانی www.tavanir.org.ir می باشد
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR می باشد 

الزم را بـه عمـل آورد.

همـه  نیـز  و  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  6-وزارت 

مؤسسـات تخصصـی و کارشناسـی، کارخانجات 

موظـف  خصوصـی  و  دولتـی  نیمـه  و  دولتـی 

انـد تـا همـه امکانـات خـود را بـه صورت شـبانه 

روزی در اختیـار مهـارت افزایی دانـش آموزان و 

دانشـجویان قـرار دهنـد.

7- همـه کارگاههـا، مؤسسـات فنـی و هنـری، 

کارخانجـات تولیـدی، صنعتـِی دولتـی، تعاونـی 

و خصوصـی موظـف بـه همـکاری در آمـوزش 

دانشـجویان و جـذب دانـش آموختـگان از ایـن 

هسـتند طریق 

8- دانشـگاهها رأسـًا و یـا بـا همـکاری بخـش 

خصوصـی معتبـر موظـف انـد بـا ایجـاد مراکـز 

مشـاوره، و از طریـق فراینـد مصاحبـه علمـی، 

علمـی،  عائـق  زمینـه  روانشـناختی،  مهارتـی، 

فنـی و حرفـه ای آنهـا را تحقیـق و شناسـایی، 

و در صـورت لـزوم زمینـه ادامـه تحصیـل آنها را 

فراهـم کنند.9-هـر سـه وزارتخانـه وزارت علـوم، 

بهداشـت و درمـان و  و  فنـاوری  تحقیقـات، و 

آمـوزش پزشـکی )بـا همـکاری دانشـگاهها(، و 

آمـوزش و پـرورش برای تأمین نیـروی آموزش 

الـی  ششـماه  مـدت  ظـرف  موظفنـد  دهنـده 

یکسـال آمادگـی خـود را برای اجـرای این طرح 

کنند. اعـام 

۱0-وزارتخانـه هـای سـه گانـه آموزشـی موظفند 

نسـبت به آمایـش اطاعاتی، آمایش آموزشـی، 

مهارتهـا،  آمایـش  شـناختی،  بـوم  آمایـش 

آمایـش شـاخص هـا، آمایـش مراکـز مسـئول 

و واسـطه هـا، و وزارت رفـاه و امـور اجتماعـی، 

آمایش مشـاغل بـه تفکیک ضرورتهـا و اهمیت 

تعاونـی  آمایـش اسـتخدامها )دولتـی،  آنهـا و 

و  اداری  سـازمان  همـکاری  بـا  خصوصـی  و 

پنجـره  و  ای  بـه صـورت شـبکه  اسـتخدامی( 

واحـد اقـدام کننـد. همه سـازمانها و مؤسسـات 

دولتـی و غیـر دولتـی موظـف بـه همـکاری بـا 

آنهـا هسـتند. وزارت ارتباطـات و شـورای عالـی 

زیرسـاخت  اقدامـات  تسـهیل  در  مجـازی 

اطاعاتـی  سـازی  شـفاف  بـرای  الکترونیکـی 

نقـش فعالی خواهند داشـت. دانش آموختگان 

علـم اطاعـات و دانـش شناسـی در ایـن زمینه 

همـکاری مـی نماینـد.

۱۱-وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری و بهداشـت 

و  آمـوزش  و  پزشـکی،  آمـوزش  و  درمـان،  و 

رونـد  مقایسـه  و  اجـرا  حسـن  بـر  پـرورش 

پیشـرفت بـه صـورت نمونـه و سـپس فراگیـر 

داشـت. خواهنـد  نظـارت 

۱۲- گـزارش سـاالنه پیشـرفت کار، دو مـاه قبل 

از آغـاز سـال تحصیلـی توسـط سـه وزارت خانه 

بـاال و نیـز وزارت رفـاه و تعـاون اجتماعـی بـه 

و کمیسـیونهای  فرهنگـی  انقـاب  شـورایعالی 

مرتبط مجلس شـورای اسـامی ارائه می شـود.

اعتبـار سـال اول از طریـق جایگزینـی تمـام و 

یا بخشـی از اعتبار سـازمان سـنجش تخصیص 

مـی یابـد و بـرای بقیـه سـالها در بودجـه دولت 

پیـش بینی مـی شـود./خبرآناین
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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خبر »استعفای ظریف« و »خروج ایران از برجام« هر دو دروغ استپیام خبر
رئیس دفتر رئیس جمهور در توئیتی نوشت:خبر استعفای دکتر ظریف و خروج ایران از برجام 
که به طور همزمان منتشر شده اند، هر دو دروغ و مشتمل بر اهدافی مغرضانه و ضد منافع ملی 
هستند

رنا
 ای

س:
عک

مهریه؛ اهرم حقوق مدنی زنان
مردان در خواستگاری حاضر نیستند حق طالق، اشتغال و ... را به زن بدهند اما حاضرند مهریه های نجومی را تعهد کنند

ــس  ــهروندی رئی ــوق ش ــتیار حق دس
جمهــور در امــور زنــان و خانــواده 
بــا اشــاره بــه تعییــن مهریه هــای 
ــد:  نامتعــارف میــان زوجیــن می گوی
ــت کاهــش  ــدام در جه ــن اق مهمتری
رفــع  نامتعــارف،  مهریه هــای 
علیــه  موجــود  حقوقــی  تبعیــض 
بیشــتر  در  چراکــه  اســت.  زنــان 
مطالبــه  از  زنــان  قصــد  مواقــع 
بلکــه  نیســت،  آن  مهریــه وصــول 
ــه  ــه و معامل ــدف مصالح ــا ه ــا ب آنه
ــرای دریافــت حقــوق شــهروندی و  ب
ــوان  ــه عن ــه ب ــود از مهری ــی خ مدن
ــد. ــتفاده می کنن ــاری اس ــرم فش اه
گفت وگــو  در  ســجادی  شــهناز 
مهریه هــای  دربــاره  ایســنا،  بــا 
بایــد  ابتــدا  می گویــد:  نامتعــارف 
را  نامتعــارف  و  متعــارف  مهریــه 
بررســی کــرد.  اقتصــادی  نظــر  از 
همــواره میــزان مهریــه بــا تــورم 
»عــرف  عنــوان  تحــت  اقتصــادی 
رابطــه  جامعــه  در  اقتصــادی« 
مســتقیمی داشــته اســت. بطوریکــه 
اگــر در برهــه ای مهریــه ۵0 عــدد 
ــگام  ــد، زن هن ــن می ش ــکه تعیی س
طــاق یــا فــوت شــوهر می توانســت 
ــکن،  ــر مس ــطی از نظ ــی متوس زندگ
خــوراک و پوشــاک بــرای خــود و 
در  امــا  تامیــن کنــد  فرزندانــش 
ــادی  ــورم اقتص ــا ت ــه ب ــرایطی ک ش
ــی  ــاید حت ــم ش ــه مواجه ای در جامع
ــد از  ــا ۵00 ســکه هــم نتوانن ــان ب زن

متوســط  زندگــی  مایحتــاج  پــس 
بربیاینــد.

البتــه ایــن وکیــل دادگســتری درباره 
نامتعــارف  مهریه هــای  تعییــن 
ــن  ــی زوجی ــه برخ ــت ک ــد اس معتق
اخاقــی  دیدگاه هــای  دلیــل  بــه 
ــام  ــی ارق ــز اجتماع ــا پ ــاص و ی خ
ــر  ــد دخت ــال تول ــد س ــی مانن نجوم
بــرای مهریــه تعییــن می کننــد  را 
آن  از  می کنــد: مضحک تــر  تاکیــد 
نیــز  خانواده هــا  اســت کــه  ایــن 
آن را می پذیرنــد. بــا ایــن وجــود 
بــه نظــر می رســد از ابتــدا قصــد 
ــت  ــه اس ــدادن مهری ــرد ن ــت م و نی
بــه  باتوجــه  کســی  هــر  چراکــه 
توانایــی خــود تعهــدات مالــی را بــه 
عهــده می گیــرد، در همیــن راســتا 
الزم بــه ذکــر اســت کــه پذیــرش 
ــتگار  ــط خواس ــی توس ــه نجوم مهری
بــا نیــت پرداخــت نکــردن آن امــری 

غیراخاقــی اســت.
بــه گفتــه وی باتوجــه بــه اینکــه 
توافــق طرفیــن  براســاس  مهریــه 
قانون گــذار  و  می شــود  تعییــن 
را  مشــخصی  میــزان  نمی توانــد 
ــردم  ــه م ــن و ب ــه تعیی ــرای مهری ب
تحمیــل کنــد، بــه همیــن جهــت 
اندیشــدند  چــاره ای  قانون گــذاران 
تــا مهریــه بــاال ناکارآمــد و غیرقابــل 
ــق  ــه طب ــوری ک ــه ط وصــول شــود ب
مقــررات قانــون حمایــت از خانــواده 
ــار  ــکه به ــزان ۱۱0 س ــا می ــه ت مهری
و  اجرایــی  حمایــت  مــورد  آزادی 
کیفــری اســت و اگــر شــوهر تــا 
ــب و  ــد جل ۱۱0 ســکه را پرداخــت کن

بازداشــت او اجــرا نمی شــود، در غیــر 
ایــن صــورت مطابــق مقــررات قانــون 
محکومیت هــای  اجــرای  نحــوه 
از  امتنــاع  صــورت  در  مالــی 
ــا درخواســت زن شــوهر  پرداخــت ب
جلــب و حبــس خواهــد شــد. البتــه 
ــوال  ــوهر دارای ام ــه ش ــی ک درصورت
ــش از  ــه همســر او بی باشــد و مهری
ــد، زن  ــده باش ــن ش ــکه تعیی ۱۱0 س
می توانــد عــاوه بــر آن ۱۱0 ســکه 
مابقــی مهریــه خــود را مطالبــه کنــد.

ــس  ــهروندی رئی ــوق ش ــتیار حق دس
جمهــور در امــور زنــان و خانــواده بــا 
ــه  ــه را چ ــعار »مهری ــه ش ــان اینک بی
ــه؟«  ــه کســی گرفت کســی داده و چ
ــت،  ــی اس ــت وغیرحقوق ــاور نادرس ب
بــه  توجــه  بــا  می دهــد:  ادامــه 
ــم و  ــه در محاک ــه ای ک ــه  حرف تجرب
بــرای پرونده هــای موکلیــن و یــا 
مراجعیــن بــه دادگاه هــای خانوادگــی 
اکثریــت  بگویــم  بایــد  داشــته ام 
زنانــی کــه بــرای مطالبــه مهریــه 
ــد  ــه می کنن ــه دادگاه مراجع ــود ب خ
زندگــی زناشــویی آرامــی ندارنــد. 
خیانــت  خانگــی،  خشــونت های 
شــوهر، عــدم پرداخــت نفقــه، ســوء 
خانوادگــی،  زندگــی  تــرک  رفتــار، 
و  اشــتغال  ادامــه  از  ممانعــت 
زوجــه  طــاق  قصــد  تحصیــل، 
توســط زوج از جملــه مــواردی اســت 
ــا  ــا ب ــان را ترغیــب می کنــد ت کــه زن
ــار شوهرشــان را  ــه رفت ــه مهری مطالب
اصــاح کننــد. البتــه نبایــد فرامــوش 
موضوعــی،  هــر  بــرای  کــه  کــرد 

مســائل اســتثنایی وجــود دارد.

بــه گفتــه ســجادی، زمانــی کــه 
امــر  بــا  دختــری  اســت  قــرار 
ــی وشــهروندی  ــوق مدن ازدواج، حق
اشــتغال،  حــق  ماننــد  را  خــود 
و...  کشــور  از  خــروج  ســکونت، 
بــه  نســبت  بدهــد،  دســت  از  را 
ــت  ــق والی ــود ح ــده خ ــد آین فرزن
نداشــته باشــد، از نظــر حضانــت 
ــد، در  ــته باش ــدودی داش ــق مح ح
برابــر چنــد همســری شــوهرش 
ــم شــکایت  ــه دائ ــت و چ ــه موق چ
و اعتــراض نکنــد، هنــگام فــوت 
همســر تنهــا یــک هشــتم یــا یــک 
چهــارم از امــوال ماتــرک بــه او ارث 

رســد و حتــی شــوهر بــا وجــود حــق 
مطلــق طــاق هــر زمــان کــه بخواهــد 
پایــان  مشترکشــان  زندگــی  بــه 
دهــد، پــس چــرا دختــران نبایــد 
حقوقــی  امنیــت  بــرای  تضمینــی 
زناشویی شــان  زندگــی  تحکیــم  و 

داشــته باشــند؟ 
ــس  ــهروندی رئی ــوق ش ــتیار حق دس
جمهــور در امــور زنــان و خانــواده 
کاربــرد  حداقــل  اســت:  معتقــد 
»مهریــه« علیرغــم ســخت بــودن 
پروســه مطالبــه و تنــگ نظری هــای 
قانونــی  و  اجتماعــی  قضایــی، 
اســت کــه  ایــن  آن  بــه  نســبت 
ــوق  ــای حق ــه ج ــد ب ــان می توانن زن
ــوان اهــرم  ــه عن نداشته شــان از آن ب
ــر  ــذا اگ ــد. ل ــتفاده کنن ــاری اس فش
رود  پیــش  بــه ســمتی  سیاســت 
بازمانــده زنــان  کــه تنهــا حقــوق 
از  روشــی  هــر  بــه  را  )مهریــه( 
ــت  ــخص نیس ــم مش ــع کنی ــا من آنه

ــران  ــار ازدواج دخت ــر آم ــر س ــه ب چ
خواهــد آمــد.

ــن  ــن وجــود ســجادی مهمتری ــا ای ب
اقــدام در جهــت کاهــش مهریه هــای 
ــی  ــض حقوق ــع تبعی ــارف را رف نامتع
مقــررات  در  زنــان  علیــه  موجــود 
ــه اول  ــد: در وهل ــد و می افزای می دان
بی شــک زنــان و خانواده هــا بایــد 
نســبت بــه تــداوم زندگــی مشــترک 
زناشــویی و حقــوق مدنــی اطمینــان 
ــا  ــند ت ــته باش ــر داش ــت خاط و امنی
ــه و معقــول  ــه منصفان فرهنــگ مهری
نیــز در جامعــه ایجــاد شــود. هرچنــد 
ــد  ــران می توانن در حــال حاضــر دخت
مهریه هــای  تعییــن  جــای  بــه 
ســنگین و نامتعــارف حقــوق مدنــی و 
شــهروندی خــود را طــی وکالت نامــه 
رســمی و یــا ضمــن عقــد نــکاح 

ــد. شــرط کنن
ــز  ــه نی ــن نکت ــه ای ــه ســجادی ب البت
ــد کــه در حــال حاضــر  اشــاره می کن
شــرایط ضمــن عقــد حیــن نــکاح یــا 

مفغــول مانــده و یــا مــردان در زمــان 
حاضــر  خواســتگاری  مذاکــرات 
و  اشــتغال  طــاق،  حــق  نیســتند 
ــد  ــا حاضرن ــد ام ــه زن بدهن ... را ب
ــد. ــد کنن ــی را تعه ــای نجوم مهریه ه
وی بــا بیــان اینکــه مهریــه مانــع 
بی دلیــل  و  بی جهــت  طاق هــای 
از ســوی مــردان اســت می گویــد: 
دیــده ام کــه  را  بســیاری  مــردان 
ــوده و  ــدک ب ــان ان ــه همسرش مهری
ــا  ــه طــاق آنه ــم ب ــه راحتــی تصمی ب
گرفته انــد. و مردانــی را نیــز دیــده ام 
ــاال از  ــای ب ــر مهریه ه ــه خاط ــه ب ک
طــاق منصــرف شــده اند. علیرغــم 
عنــوان  بــه  فــوق  مثبــت  نــکات 
مهریــه بــرای زنــان الزم بــه ذکــر 
اســت کــه ســنگ بــزرگ عامــت 
نــزدن اســت؛ یعنــی مهریــه هرچنــد 
ــه  ــا در مواقعــی ک ســنگین باشــد ام
نداشــته  مناســبی  دارایــی  شــوهر 
باشــد وصــول آن ممکــن نیســت.

عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس، توجـه بـه معیشـت 
مـردم را از اولویـت های الیحه بودجه 98 برشـمرد و گفت: 
بررسـی و تصویـب بودجـه باید به نحوی باشـد کـه بتوانیم 
کشـور را بـرای هـر شـرایط و هـر سـناریویی آمـاده کنیـم. 
علـی اکبـر کریمـی نماینده مـردم اراک و عضو کمیسـیون 
اقتصـادی مجلـس به خبرنگار سیاسـی ایرنا اظهارداشـت: 
بایـد هـم توجه خاص به معیشـت مردم داشـته باشـیم و 
هـم نـوع رویکـرد بودجـه ای را بـه گونـه ای سـامان دهیم 

کـه به مردم فشـار وارد نشـود.

 وزیـر تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی از پرداخت یک میلیون 
و ۲۱7 هـزار دالر یـه بـه خانـواده هـای شـهدای حادثـه 
پنجشـنبه  روز  شـریعتمداری  محمـد  داد.  خبـر  سـانچی 
در حاشـیه آیین گرامیداشـت نخسـتین سـالگرد شـهدای 
سـانچی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار اقتصادی ایرنـا افزود: 
ایـن مبلـغ به خانـواده هایی که تشـریفات قانونـی مربوط 
بـه حصـر وراثـت را طی کـرده و پرونـده تشـکیل داده اند، 

پرداخت شـده اسـت.

باید در بودجه 98 برای 
هر شرایطی آماده باشیم

یک میلیون و 217 هزار دالر 
دیه بابت سانچی پرداخت شد

کـرد:  تاکیـد  خارجـه کشـورمان  وزیـر 
آمریـکا  بـه کشـوری کـه  هرگـز  ایـران 
می خواهـد تبدیـل نمی شـود. هـر وقت 
و هـر جـا کـه آمریـکا دخالـت می کنـد، 
بـه  هـم  و خشـم  آشـفتگی، سـرکوب 
دنبالـش می آیـد. محمدجـواد ظریـف 
در توییتـر خـود در واکنـش به سـخنان 
پمپئـو نوشـت: ایـران هرگز به کشـوری 
کـه آمریـکا می خواهد تبدیل نمی  شـود 
هـر وقـت و هـر جا کـه آمریـکا دخالت 

می  کنـد، آشـفتگی، سـرکوب و خشـم 
افـزود:  می  آیـد.وی  دنبالـش  بـه  هـم 
آن روز کـه ایـران بخواهـد بـرای تبدیـل 
شـدن بـه کشـوری »عـادی« بـه تقلید 
و  آمریـکا  دست نشـانده  دولت هـای  از 
»مدل هـای حقوق  بشـری« پمپئو روی 
بیـاورد - خـواه شـاه باشـد یا سـاخان 
فعلـی- هرگز فرانخواهد رسـید. )روزی 
ببنـدد!(  یـخ  جهنـم  بـود کـه  خواهـد 
ایـن اسـت  بـرای آمریـکا  بهتریـن کار 

کـه بـا از دسـت دادن ایـران کنـار بیاید. 
تصریـح کـرد:  ایـران  امورخاجـه  وزیـر 
پاکسـتان  موضـع  کـه  معتقدیـم  مـا 
درخصـوص افغانسـتان در حـال شـکل 
باوریـم کـه  ایـن  بـر  و  اسـت  گرفتـن 
پاکسـتان تـاش می کند نقشـی مثبت 
در رسـیدن بـه رونـد برقـراری صلـح در 
افغانسـتان ایفـا کنـد. مـن می دانـم که 
افغانسـتان  نمی خواهنـد  پاکسـتانی ها 
توسـط گروه هـای افراط گرا احاطه شـود 
امـا افراط گرایـی بـرای پاکسـتان یـک 
تهدیـد موجودیتـی اسـت. افراط گرایـی 
در افغانسـتان و پاکسـتان یـک تهدیـد 

موجودیتـی بـرای پاکسـتان اسـت.

ایران به کشوری که آمریکا 

می خواهد تبدیل نمی شود

کاالهای مورد نیاز به اندازه کافی 
در انبارها ذخیره شده است

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت تاکیــد کــرد: مشــکلی بــرای تامیــن اقــام 
اساســی وجــود نــدارد و خوشــبختانه انبارهــا ذخیره هــای مناســبی دارد و در 
بخــش کاالهــای غیراساســی نیــز اقدامــات خوبــی انجــام شــده اســت و در 

هیــچ بخشــی بــا کمبــود مواجــه نیســتیم.
رضــا رحمانــی در نشســت مشــترک بــا رییــس و اعضــای کمیســیون 
ــران  ــان و مدی ــی از معاون ــه جمع ــامی ک ــورای اس ــس ش ــادی مجل اقتص
ایــن وزارتخانــه نیــز حضــور داشــتند، گفــت: بــرای ســال آینــده نیــز برنامــه 
ــن  ــات قیمت  هــا تدوی ــازار و ثب ــر ب ــرای تامیــن کاالهــا، نظــارت ب ــژه   ای ب وی
ــاد  ــرای ایج ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــه وزارت صنع ــت و مجموع ــده اس ش
آرامــش در جامعــه و ارتقــای روحیــه نشــاط و امیــد در کشــور تــاش خواهــد 
ــن  ــا تامی ــاط ب ــور در ارتب ــژه رییس  جمه ــه وی ــه توج ــاره ب ــا اش ــرد.وی ب ک
ــی  ــت: روحان ــار داش ــازار اظه ــات ب ــی و ثب ــی و غیراساس ــای اساس کااله
پیگیــر هســتند و تاکیــد دارنــد کــه ارز تخصیــص داده شــده، در بخش  هــای 
ــی  ــار آن را در زندگ ــردم آث ــود و م ــرف ش ــکل ص ــن ش ــف در بهتری مختل
ــاد  ــدن و تجــارت و جه ــت، مع ــد و وزارت صنع ــره خــود مشــاهده کنن روزم

ــش دارد.    ــن بخ ــژه  ای در ای ــای وی ــم برنامه  ه ــاورزی ه کش

ته
نک

زنـان  بـرای  شـوهر  فـوت  یـا  طـالق  مواقـع  در  مهریـه 
پشـتوانه مالـی اسـت و می تواند در مـوارد مقتضـی زنان 
را تامیـن کنـد. زمانـی کـه مردی فـوت می کند، همسـر او 
کـه عمـر خـود را صرف رفـاه و آسـایش خانـواده و تربیت 
فرزنـدان کـرده تنهـا ارث بسـیار اندکی نصیبش می شـود 
و مشـکالت اقتصـادی بـرای او دو چنـدان خواهـد شـد. 
الزم بـه ذکر اسـت که سـنت حسـنه اسـالم یعنـی وصیت 
شـوهر بـرای زوجـه در فرهنـگ مـا جـا نیفتـاده و کمتـر 
شـوهری بـرای رفـع نیازهـای مالـی همسـرش وصیـت 
می کنـد، لـذا مهریـه تا حـدودی به عنـوان جبـران نقیصه 
ارث زوجـه اسـت. در موارد طـالق نیز مهریـه زندگی مالی 
زن را تامیـن می کنـد تـا بتوانـد بـرای خـود و کودکانـش 

سـرپناهی تامیـن کند.

گفت و گو
ایسنا

دولتسیاست

بیشترین ضربه را  از ناحیه ساختار خورده ایمهاشمی پدر تفکر اعتدال است
ــد کــرد: امــروز  ــور تاکی رییس جمه
ایــن جــا هســتیم تــا بگویــم 
مکتــب،  اســت،  هاشــمی.زنده 
صبــر، تحمل و اســتقامت هاشــمی 
می مانــد. آن چــه کــه آرزوی او بــرای ملــت ایرانــی بود ســربلندی 
ــران هســت هاشــمی  ــا ای ــد. ت ــود کــه تحقــق می بای و عــزت ب
هســت. تــا نظــام هســت هاشــمی هست.حجت االســام 
ــی در مراســم دومیــن ســالگرد ارتحــال آیــت هللا  حســن روحان
هاشــمی عنــوان کــرد: بــه مناســبت دومیــن ســالگرد شــخصیت 
بلنــدی اینجــا هســتیم کــه بــر گــردن همــه مــا ملــت، انقــاب ، 
ــا  ــو اندیشــی اســامی حــق بزرگــی دارد.وی ب ــران و ن عــزت ای
ــر از  بیــان اینکــه آیــت هللا هاشــمی در زندگــی اش همــواره باالت
جایگاهــی بــود کــه قــرار داشــت، گفــت: آن روز کــه در قــم یــک 

طلبــه جــوان پــر شــور بــود بــه فکــر ایــن بــود کــه از قلــم حــوزه 
اســتفاده کنــد و مجلــه ای را منتشــر کند شــاید این زمان منتشــر 
کــردن مجلــه امــر عــادی باشــد امــا در آن زمــان ایــن گونــه نبــود 
کــه اگــر کســی مقالــه ای بنوســید کــه بگوینــد روزنامه نویــس، 
ــد.  ــت می گفتن ــه ای می نوش ــا مقال ــخنرانی و ی ــی س ــر کس اگ
منبــری. او از آغــاز نضهــت اســامی از یــاران امــام بود.روحانــی 
تاکیــد کــرد:  اگــر کســی در دوران انقــاب اســامی دربــاره مکتب 
اســامی می نوشــت او دربــاره ســردار قجــر امیرکبیــر نوشــت، آن 
روزی کــه کســی کمتــر بــه فکــر منطقــه بــود او دربــاره فلســطین 
ــای  ــاقی او را از پ ــچ ش ــید و هی ــش را بخش ــت. او اموال نوش
ــا شــاق ســاواک و شــکنجه، بلکــه شــاق  ــه تنه ــاورد ، ن در نی
ــر آبــرو هــم نتوانســت او را از پــای دربیــاورد . کســی در ایــن  ب

ــد. ــد درک کن ــت نباشــد نمی توان موقعی

وزیـر نیـرو بـا اشـاره بـه اینکـه 
عطـش  آب  جدیـد  تأمیـن 
خواهـد  بیشـتر  را  آب  مصـرف 
کـرد، تاکیـد کرد: مهـار آب های 
سـطحی یکـی از اقدامـات درسـت بوده که در قـرن جدید 
در کشـور انجام شـده اسـترضا اردکانیان امروز در نشسـت 
راهبـردی اندیشـکده آب، محیـط زیسـت، امنیت غذایی و 
منابـع طبیعـی مرکـز الگـوی اسـامی ایرانـی پیشـرفت با 
تأکیـد بـر اینکـه بـه هـر میـزان تأمیـن جدیـد آب بیشـتر 
بیشـتر می کنـد، گفـت:  را  آب  می شـود، عطـش مصـرف 
مهـار آب هـای سـطحی از اقدامـات درسـتی بـود کـه در 
قـرن حاضـر در کشـور انجام شـد، امـا اینکـه در نیمه دوم 
قـرن بیسـتم ۴6 تـا ۴7 هزار سـد بزرگ در جهان سـاخته 

شـد، نشـان داد کـه دنیـا بـر روی مهـار آب هـای سـطحی 
مسـأله  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  اسـت.وی  شـده  متمرکـز 
زیسـت  نادیـده گرفتـن مجموعـه ماحظـات  معنـای  بـه 
محیطـی نیسـت، اظهار داشـت: بـرای حکمرانـی خوب در 
بخـش آب بایـد از نقطـه اصـاح سـاختار بـه عنـوان یـک 
شـرط الزم شـروع کنیـم. وزیـر نیـرو ادامـه داد: زمانی که 
وارد دوره مدیریـت تـوأم عرضـه و تقاضـا شـده ایم، قطعـًا 
بهداشـت، صنعـت و مصـارف توسـعه پیـدا کـرده اسـت و 
نیـاز آبـی بیشـتر شـده اسـت. همان گونـه کـه در مقیـاس 
اتخـاذ  نویـن  شـیوه های  صحیـح  مصـرف  بـرای  جهانـی 
شـده اسـت، پـس مـا نیز باید در کشـور فکـری و چاره ای 
بـرای تأمیـن نیازهـای آبـی بیندیشـیم و از نـگاه بخشـی 

بـه موضـوع آب بایـد اجتنـاب کنیـم.
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سـخنگوی فراکسـیون امید ادعای اسـماعیل بخشی کارگر 
کارخانـه نیشـکر هفت تپه که مدعی اسـت پـس از جریان 
اعتـراض هـای کارگـران ایـن شـرکت در دوران بازداشـت 
مـورد شـکنجه قـرار گرفتـه و تـا ایـن لحظـه با هیـچ گروه 
تحقیقـی چـه از طـرف دولـت، مجلـس و قوه قضاییـه در 
ایـن رابطـه هیـچ گفـت وگویـی نداشـته را تکذیـب کـرد. 
فاطمـه سـعیدی در توئیتـی بـا رد ایـن ادعـا، افـزود: بـر 
خـاف آنچـه عنـوان شـده، بخشـی روز سـه شـنبه هفتـه 
جـاری بـا وکیلشـان بـه مجلـس آمدنـد و بـا چهـار نفـر از 
اعضـای فراکسـیون امید دیـدار و گفت وگـو کردند که یکی 

از ایـن افـراد خـود مـن بودم.

وزیـر امـور خارجه آمریکا مدعی شـد تحریم های علیـه ایران 
سـخت تر خواهـد شـد.»مایک پمپئـو« وزیـر امـور خارجـه 
آمریـکا امروز-پنجشـنبه- در مصـر گفـت کـه تحریم هـای 
ایـاالت متحـده علیـه ایـران سـخت تر می شـود.پمپئو مدعی 
شـد اگـر ایـران برنامـه ارسـال ۳ موشـک بـه فضـا را ادامـه 
دهـد، تحریم هـای اقتصـادی و دیپلماتیـک شـدید تری در 
انتظـارش خواهد بـود.وی در ادامـه گزافه گویی های مقام های 
آمریکایـی، گفـت: »اگر ایـران به روند کنونی خـود ادامه دهد، 
کشـور های منطقـه خاورمیانـه هرگـز رنـگ امنیـت و ثبـات 

اقتصـادی را نخواهنـد دید.«

 سخنگوی فراکسیون امید 
ادعای بخشی را تکذیب کرد

تحریم های علیه ایران 
تشدید می شود

پیام رسـانه

تایمز از مداومت تاش نخسـت وزیر 
بریتانیا برای رسـیدن به توافق برگزیت 

خبر داده.

خبرگـزاری اسپوتنیک از 
عقب نشـینی تجهیزات نظامی آمریکا در 

سـوریه به دالیل امنیتی خبر داده.

خبرگـزاری الجزیره در تیتر یک 
خود به سـخنان پومپئو در دانشگاه قاهره 
پرداخته و نوشـته: هدف آمریکا مقابله با 

ایران است.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگـزاری دویچه وله نیز در تیتر 
یک خود به سـخنان ترامپ و تهدید او 

در اسـتفاده از قدرت هایش برای ساخت 
دیـوار در مرز مکزیک پرداخته.

آلمان
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تعیین اولویت های مسائل و 
راهبردهای مشارکت سیاسی زنان 

اعضاء شـوراهای مرکـزی احزاب 
اردوی  در  طلـب  اصـاح  زنـان 
تشـکیاتی،  مشـترک  یکـروزه 
را  زنـان  مسـایل  هـای  اولویـت 

کردنـد.  بررسـی 
از  حمایـت  جمعیـت  دبیـرکل  مـوالوردی  شـهیندخت 
برپایـی  از  خـود  گرام  اینسـتا در  زنـان  بشـر  حقـوق 
ایـن اردو خبـر داده و نوشـته اسـت کـه در ایـن اردو 
زنـان  مشـارکت  ارتقـای  اصلـی  راهبردهـای  همچنیـن 

شـد. تعییـن 
ایـن  پایـان  در  احـزاب  ایـن  دبیـران کل  افـزود:  وی 
اصـاح  زنـان  همدلـی  و  انسـجام  همگرایـی،  بـر  اردو 

کردنـد. طلـب 

زنان 
اصالح طلب

تجربه ای موفق برای خداحافظی با خانه سالمندان
انجام تفریحات و فعالیت های انگیزشی متنوع و تمرین خوشنویسی، تمرینات روان شناختی و انجام 

حرکات ورزشی و کتاب خوانی گروهی بخشی از خدمات این مراکز است.

خبر

ــس شــورای  ــران در مجل ــردم ته ــده م ــه سیاوشــی نماین طیب
ــگاه  ــر ن ــرای تغیی ــه ب ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــامی در پاس اس
زنــان نســبت بــه یکدیگــر چــه اقدامــی مــی تــوان انجــام داد، 
اظهــار داشــت: یکــی از مباحــث مهــم در جامعــه ایــن اســت 
کــه فرصــت هــا بــه درســتی در اختیــار بانــوان قــرار نمــی گیــرد 
امــا مســاله مهــم تــر ایــن اســت کــه نــوع دیــدگاه زنان نســبت 
بــه هــم بایــد تغییــر کنــد؛ در جامعــه زنــان نبایــد نیــت خوانــی 
شــود و بایــد بــدون پیشــداوری و تعصــب بــه مســائل حــوزه 
زنــان پرداختــه شــود. وی ادامــه داد: درســت اســت کــه یــک 
فــرد متعلــق بــه یــک جنــاح یــا گــروه سیاســی خــاص اســت 
ــت  ــه نی ــه وجــود دارد ک ــن ضعــف و مشــکل در جامع ــا ای ام

سیاســی بــرای بهبــود شــرایط زنــان نداریــم.
سیاوشــی بــا بیــان ایــن کــه تغییــر نــگاه زنــان نســبت بــه هــم 
ــود شــرایط  نیازمنــد فرهنــگ ســازی اســت، اضافــه کــرد: بهب
زنــان مدنظــر اســت و امیدواریــم ایــن موضــوع تحقــق یابــد 
ــژه  ــه ایــن موضــوع اعتقــاد وی ــان هــم ب ــد خــود زن ــه بای البت
ــورای  ــس ش ــران در مجل ــردم ته ــده م ــند. نماین ــته باش داش
اســامی ابــراز امیــدواری کــرد کــه در آینــده تغییــر دیــدگاه زنان 
نســبت بــه زنــان را شــاهد باشــیم و بتوانیــم موضــوع تحقق ۳0 
درصــدی پســت هــای مدیریتــی بانــوان را کــه یکــی از برنامــه 
ــه  ــم. پروان ــی کنی ــم اســت، اجرای ــت دوازده ــم دول ــای مه ه
سلحشــوری دیگــر نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
اســامی نیــز پیــش تــر گفــت کــه بــرای پیشــبرد برنامــه های 
حــوزه زنــان و خانــواده، زنــان نبایــد در مقابــل هــم باشــند بلکه 
ــن  ــرای پیشــرفت بیشــتر ای ــی و همفکــری ب ــا همدل ــد ب بای

حــوزه تــاش هــای مضاعفــی از ســوی آنــان انجــام شــود.
بــه گفتــه وی، تــا پیــش از ایــن زنــان در مقابــل هــم بودنــد و 
حتــی همدیگــر را حمایــت نمــی کردنــد، امــا اکنــون در مــواردی 
ــر  ــا بهت ــوان ب ــی ت ــه م ــم ک ــی کنی عکــس آن را مشــاهده م
کــردن شــرایط، رضایتمنــدی بیشــتری در ایــن زمینه مشــاهده 
کــرد. امــا امــروز خوشــحالیم کــه چگونــه برخــی زنــان، دیگــر 
ــان را  ــه زن ــی ک ــه مردان ــروز ب ــد، ام ــت مــی کنن ــان را حمای زن
ــش  ــیار رضایتبخ ــم و بس ــی گذاری ــرام م ــد احت ــی نهن ارج م
ــه جایــگاه  ــا ب ــه هــم کمــک کنیــم ت ــان ب اســت کــه همــه زن
واقعــی خودمــان برســیم. معصومــه ابتــکار معــاون امــور زنــان 
ــواده ریاســت جمهــوری نیــز پیــش تــر در گفــت و گــو  و خان
بــا خبرنــگار اجتماعــی ایرنــا اظهــار داشــته بــود: آمارهــا نشــان 
ــوب و  ــه وضعیــت مطل ــرای رســیدن ب ــان ب مــی دهــد همچن
اختصــاص ۳0 درصــد پســت هــای مدیریتــی بــه بانــوان فاصله 
داریــم امــا رشــد 60 درصــدی حضــور بانــوان در اســتانداری هــا 
و رشــد ۱6 درصــد آنــان در وزارتخانــه هــا اتفــاق مبارکــی اســت.

ابتــکار معتقــد اســت، ایــن آمارهــا نشــان مــی دهــد کــه رشــد 
ــرای  ــی ب ــای مدیریت ــت ه ــتفاده از پس ــی در اس ــل توجه قاب
بانــوان وجــود دارد بــه طــوری کــه تعــداد بانــوان در ایــن پســت 
ــال 97 در  ــر در س ــه ۴6۳ نف ــال 96 ب ــر در س ــا از ۲89 نف ه
اســتانداری هــا، بخشــداری هــا و فرمانــداری ها رســیده اســت 

کــه رشــد 60 درصــدی در ایــن بخــش را شــاهد هســتیم.
ــوری،  ــواده ریاســت جمه ــان و خان ــور زن ــاون ام ــه مع ــه گفت ب
در نهایــت در دولــت در بیــن انتصــاب مدیــران پایــه، میانــی و 
ارشــد از 6 هــزار و ۲۲۵ مدیــر بــه هفــت هــزار و ۲۵۵ نفــر در 
ســال 97 رســیده ایــم و در یــک ســال گذشــته تعــداد مدیــران 
زن در مجموعــه دولــت ۱6،۵۴ درصــد افزایــش یافتــه اســت.

فرصت های زنان برای 
کسب مناصب اندک است

معــاون رییــس جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده 
ــا انتقــاد از برخــی آموزش هــای بــی ســرانجام در  ب
ــان  ــوان گفــت: چــه در حــوزه زن حــوزه اشــتغال بان
ــان  ــان تحصیــل کــرده و چــه زن روســتایی، چــه زن
ــده  ــه ش ــی ارائ ــوزش فراوان ــوار آم ــت خان سرپرس
ولــی درصــد کمــی بــه اشــتغال منتهی شــده اســت. 
معصومــه ابتکار در جلســه بررســی تقویت و توســعه 

تعاونی هــای زنــان افــزود: بــرای رفــع ایــن مشــکل 
موافقــت نامــه ای بــا ســازمان فنــی حرفــه ای کشــور 
ــوزش  ــه جــای آم ــم ب ــم و امیدواری ــرده ای امضــا ک
غیرکاربــردی، مهــارت کســب وکار از مراحــل ابتدایــی 
ــا بنــگاه داری، مالیــات و بیمــه فــرا گرفتــه شــود.  ت
وی تاکیــد کــرد: بخشــی از ایــن دوره هــا بایــد بــرای 
ــه  ــه چ ــد و اینک ــد باش ــای جدی ــاد صندوق ه ایج

ــد. ــی را الزم دارن مهارت های
ابتــکار بــا تاکیــد بر ضــرورت هماهنگی و هــم افزایی 
در حــوزه تعاونی هــا بــرای اقــدام مشــترک بــا وزارت 
ــاء و  ــت، ارتق ــی در تقوی ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
هــم افزایــی تعاونی هــای زنــان اعــام آمادگــی کــرد. 
وی گفــت: در حالــی کــه دســتگاه های مختلــف بــا 
ــد، مهــم  ــان ســر و کار دارن موضــوع تعاونی هــای زن
اســت بتواننــد هماهنــگ شــوند و اهــداف مشــترک 
ــک  ــی ش ــزود: ب ــکار اف ــد. ابت ــش ببرن ــود را پی خ
ضــرورت تقویــت تعاونی هــای موجــود زنــان و ارتقــا 
آن بــا فناوری هــا و رویکردهــای نویــن از طریــق 

ــه  ــا توج ــد، ب ــای جدی ــاد تعاونی ه ــه ایج ــک ب کم
بــه ظرفیــت نیــروی تحصیــل کــرده کشــور و ایجــاد 
اشــتغال از طریــق تعاونی هــا امــکان پذیــر اســت.

معــاون رییــس جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده 
ــن  ــای نوی ــوزه فناوری ه ــز ح ــی و نی ــاره بازاریاب درب
گفــت: از ســال گذشــته همــکاری خوبــی در حــوزه 
تــوان افزایــی بــرای اســتفاده از فنــاوری هــای 
اطاعــات و ارتباطــات )آی ســی تــی( بــا وزارت 
ارتباطــات آغــاز کــرده ایــم و ایــن آمادگی وجــود دارد 
کــه کمــک کننــد تــا تعاونی هــا نیــز ایــن دوره هــا را 

ــد. بگذرانن

ابتکار: درصد کمی از آموزش های زنان 
به اشتغال منتهی شده است

گزارش

این 3 هشدار را برای ازدواج جدی بگیرید
١(بی هدفی و بی انگیزه بودن: این فرد نیاز دارد که شخصی مدام او را تشویق کند و برای انجام کارهایش به او انگیزه بدهد.

٢(عدم مسئولیت پذیری مالی و اقتصادی: این فرد دائما شغل خود را تغییر می دهد و ثبات شغلی ندارد حتی ممکن مدت زمان زیادی 
بیکار هم بماند.

٣(غیر قابل اعتماد بودن: این فرد معموال دیر به قرار ماقات هایش می رسد ،فراموش کاری های مداوم دارد و دیگران را دائما ناامید میکند.

ازدواج تحمیلی از سوی والدین و 
فقر اقتصادی خانواده ها 

کـودک  حقـوق  کنوانسـیون  دبیـر 
واکنـش  در  قزویـن  اسـتان  در 
بـه  همسـری  کـودک  پدیـده  بـه 
خبرنـگار ایرنـا گفـت: دخترانـی که 
را  ازدواج مـی کننـد، عمدتـا تحصیـل رسـمی  زود  خیلـی 
رهـا کـرده و بـاردار مـی شـوند و حتـی در برخـی مواقـع بر 
اثـر حاملگـی و زایمـان جـان خـود را از دسـت مـی دهنـد. 
صدیقـه ربیعـی بـا بیـان اینکـه ازدواج زودهنـگام دختـران 
بـه عـدم آزادی شـرکت در فعالیـت هـای جمعـی و حضـور 
در بیـن همسـاالن ختـم مـی شـود، افـزود: گاهـا ممکـن 
اسـت خطراتـی بـرای نـوزاد دختـران بـاردار ایجـاد شـود و 
ایـن عـروس هـای خردسـال در معـرض خطـر خشـونت و 

یـا سوءاسـتفاده قـرار گیرنـد. 

کودک 
همسری

انتقاد از نگاه امنیتی صدا و سیما به 
فعالیت سمن های حوزه جوانان

و  هماهنگـی  دفتـر  مدیـرکل 
وزارت  جوانـان  امـور  سـاماندهی 
ورزش و جوانـان بـا انتقاد از پخش 
مسـتند »خـارج از دیـد« کـه در آن 
تفکیکـی بیـن فعالیت هـای داوطلبانـه تشـکل های مردم نهاد 
از فعالیت هـای براندازانـه قائـل نشـده بود، از نـگارش نامه ای 
از سـوی جمعـی از اعضـای سـازمان های مـردم نهـاد جوانان 

در واکنـش بـه ایـن برنامـه خبـر داد.
امیـد محـدث، بـا بیـان اینکـه اعضـای مجمـع سـمن های 
جوانـان کشـور نامه ای در اعتـراض به پخش مسـتند »خارج 
از دیـد« نوشـته اند، اظهارکـرد: اعضـای سـازمان های مـردم 
نهـاد جوانـان در ایـن نامـه بـه پخـش ایـن مسـتند از صدا و 

سـیما واکنـش نشـان داده اند.

صداوسیما

خروج 1۵0 هزار مددجوی 
کمیته امداد در سال گذشته

مشـارکت های  توسـعه  معـاون 
کشـور  امـداد  کمیتـه  مردمـی 
گفـت: در سـال گذشـته ۱۵0 هـزار 
پوشـش  تحـت  سیسـتم  از  نفـر 
کمیتـه امـداد خـارج شـدند. علیرضـا عسـگریان اظهارکـرد: 
بسـیاری از صندوق هـای صدقـات کشـوری بـه جهـت کمک 
بـه مددجویـان اسـتفاده می شـود؛ بـه طوریکـه طـی هفـت 
ماهـه امسـال نسـبت بـه هفـت ماهـه سـال گذشـته، ۳۵ 
درصـد رشـد کرده ایـم. وی بـا بیـان اینکـه در سـال گذشـته 
هدفگـذاری در جمـع آوری کمـک هـای مردمـی از طریـق 
صنـدوق هـای صدقـات برابـر بـا ۳۲0 میلیـارد تومـان بـوده 
اسـت، گفـت: هـر نفـر در سـال گذشـته روزانـه ۱08 ریـال 

اسـت. داشـته  صدقـات  صنـدوق  پرداخـت  سـهم 

کمیته امداد

عدم توجه به مشکالت کالنشهرها 
تهدیدی بزرگی برای سالمتی 

شـهردار تهران اظهار کرد: کانشـهر های 
کشـور به دلیل مشـکات بزرگی چون 
ترافیـک و آلودگـی هـوا نیازمند برنامه 
مناسـب  بودجـه  و  هدفمنـد  ریـزی 
هسـتند. در صـورت عـدم توجـه به معضات شـهری، هزینه  های 
بسـیار سنگینی در حوزه سـامت به مردم و کشور وارد خواهد شد. 
ترافیـک و آلودگـی شـهر با سـامت شـهروندان ارتباط مسـقیمی 
دارد، سـامتی مـردم موضوعـی نیسـت کـه بـه راحتـی بتوانیم از 
آن بگذریـم.  اگـر بـرای مدیریت شـهری بر اسـاس قوانیـن پایه، 
قوانیـن بودجـه و متناسـب بـا اندازه موضـوع هدف گـذاری کنیم، 
بسـیاری از مشـکاتمان حل خواهد شـد. قانون بودجـه و قوانین 
پایـه ماننـد الیحه تامیـن منابع مالـی بـرای شـهرداری، دهیاری، 
الیحـه مالیـات بـر ارزش افـزوده فرصتـی اسـت بـرای اینکـه بـه 
مشـکات شـهری و سـامت مردم بیشـتر مورد توجه قرار بگیرد. 

شهرداری 
تهران

بهزیسـتی  اجتماعـی سـازمان  معـاون 
در  بهزیسـتی  برنامه هـای  می گویـد 
راسـتای کاهـش طـاق در ۱۱ اسـتان بـا 
اولویت بنـدی شـده  بـاالی طـاق  آمـار 
اسـت. حبیب هللا مسـعودی فرید درباره 
بهزیسـتی  سـازمان  اقدامـات  آخریـن 
برای اجباری شـدن مشـاوره های قبل از 
ازدواج گفـت: هنوز مصوبه قانونی در این 
زمینـه نداریـم امـا اکنـون آموزش هـای 
حیـن ازدواج تقریبـا اجبـاری اسـت و 
مـدت زمانـی که بـرای آن تعیین شـده 
6 سـاعت اسـت. ایـن مـدت زمـان قبا 
دو سـاعت بـود کـه اکنـون به 6 سـاعت 
تبدیـل شـده اسـت. او افـزود: اجبـاری 
در  ازدواج  حیـن  مشـاوره های  شـدن 
اسـتان البـرز زودتـر آغـاز شـده اسـت. 
در شـهر تهـران نیـز آغـاز شـده اسـت 
و در سـه اسـتان دیگـر هـم در حـال 
بیـان  بـا  فریـد  مسـعودی  اجراسـت. 
اینکـه برنامه های بهزیسـتی در راسـتای 
کاهـش طاق در ۱۱ اسـتان اولویت بندی 
شـده اسـت، گفـت: اسـتان های گیان، 
مازنداران، خراسـان رضـوی، تهران، البرز، 
فـارس، اصفهان، قم، مرکزی، کرمانشـاه 
و خوزسـتان اسـتان هایی هسـتند کـه 
آمـار طـاق در آنها باالسـت و برنامه های 
بهزیستی در این اسـتان ها اولویت دارد. 
وی اضافـه کـرد: اسـتان هایی کـه از آنها 
بـه عنـوان پرطـاق یـاد شـد، 8۵ درصد 
جمعیـت کشـور را از لحـاظ جمعیتی در 
بـر می گیـرد که اگـر برنامه هـای کاهش 
و کنتـرل طـاق در ایـن اسـتان ها اجـرا 
شـود، توانسـته ایم 8۵ درصـد جمعیـت 
کشـور را پوشـش دهیم، عاوه بر این ۵ 
اسـتان دیگر از جمله لرسـتان، سـمنان، 
قزوین و ایام نیز پس از ۱۱ اسـتانی که 
ذکـر شـد در اولویـت اجـرای برنامه های 

کاهـش طاق هسـتند.

باالترین آمار طالق در 
کدام استان هاست

ــاق  ــه ات ــری راد-  گوش ــاناز باق س
اش کــز کــرده و بــه پنجره چشــم 
ــه اســت. اوج دلخوشــی و  دوخت
ــتن  ــه داش ــده نگ ــش زن تفریح
گلــدان هــای شــمعدانی روی 
ــه تخــت  ــاق اســت. ب طاقچــه ات
ــگاه مــی کنــد و  روبــروی خــود ن
هــم اتاقــی ســالخورده خــود را که 
بــی انگیــزه روی تخــت خوابیــده 
صــدا مــی کنــد تــا بلکــه کمــی بــا 
ــی  ــم اتاق ــا ه ــد، ام ــو کن او گفتگ
هــم بــی انگیــزه تــر از آن اســت 
ــوش  ــش گ ــرف های ــه ح ــه ب ک

ســپارد.  
ایــن تنهــا چندیــن ســاعت از 
ــالمندانی  ــیاری از س ــی بس زندگ
ــه  ــا ب ــار ی ــه اختی ــه ب ــت ک اس
ــار دهــه هــای اخیــر زندگــی  اجب
خــود را در خانــه ســالمندان مــی 
گذراننــد. امــا طبیعتــا هــدف ایــن 
ــوچ  ــان از ک ــا فرزندانش ــراد ی اف
ــل  ــکان تبدی ــن م ــه ای ــردن ب ک
ــدی  ــه رون ــالمندان ب ــی س زندگ
بــی  حــس  القــای  و  خنثــی 
انگیــزی نســبت بــه ادامــه زندگی 
نیســت. هدفــی کــه هرچنــد افراد 
ــه  ــا ب ــتند ام ــال آن نیس ــه دنب ب
تبــع شــرایط و وضعیــت داخلــی 
خانــه هــای ســالمندان خــواه 
ــه  ــق شــده و خان ــواه محق ــا خ ن
ســالمندان بــه جــای مکانــی 
امیدبخــش بــرای ســالمندان، بــه 
کنــج تنهایــی، حــزن و افســردگی 

ــود. ــی ش ــل م ــا تبدی آن ه
و  جوامــع  پیشــرفت  کنــار  در 

رشــد فنــاوری هــای مختلــف 
ــت  ــج بخشــی از جمعی ــه تدری ب
ــن  ــوی که ــه س ــز ب ــورها نی کش
کنــد.  مــی  حرکــت  ســالی 
جهــان  کشــورهای  غالــب  در 
سیســتم نگهــداری از ســالمندان 
بــا سیاســت هــای مختلــف برای 
ارتقــا ســطح زندگــی افراد مســن 

تــر جامعــه وجــود دارد.
بــا  هایــی  مــکان  تاســیس 
عنــوان خانــه ســالمندان نیــز 
ــه  ــود ک ــر ب ــکارات بش ــی ابت یک
ــه  ــه ب ــان زندگــی مدرنیت در جری
کانــون خانــواده هــا نفــوذ کــرد و 
ــدر و  ــی از پ ــد جمع ــا ب خــوب ی
مادرهــا را راهــی ایــن مراکــز کرد.
در ســال هــای اخیــر شــرایط 
روحــی و جســمی کهــن ســاالنی 
ــود را در  ــر خ ــی از عم ــه بخش ک
ــپری  ــالمندی س ــای س ــه ه خان
مــی کننــد، مــورد توجــه بســیاری 
از کشــورها قــرار گرفتــه و باتوجــه 
بــه افــول ســطح امیــد بــه زندگی 
ــیاری از  ــر، بس ــن قش ــان ای می
ــول  ــاد تح ــر ایج ــه فک ــع ب جوام
در سیســتم نگهــداری و خدمــت 
رســانی بــه ســالخوردگان افتــاده 

ــد. ان
تغییــر در بنیــان هــای سیســتم 
کهنســال  قشــر  از  نگهــداری 
ــردن  ــگ ک ــم رن ــا ک ــه،  ب جامع
ــه هــای ســالمندی و  نقــش خان
ــرای  ــن ب ــای نوی ــرح راه کاره ط
ــات  ــه جــای اق ــا ب زندگــی آن ه
دائمــی در خانــه هــای ســالمندی 
ــای  ــال ه ــوالت س ــه تح از جمل
اخیــر بســیاری از کشــور هــا بوده 

ــت. اس

ــای  ــال ه ــا س ــه ی ــول ده در ط
جملــه،  از  کشــورهایی  اخیــر 
ــکا،  ــده آمری ــت متح ــن، ایال چی
بــا  غیــره  و  ســوئد  اســترالیا، 
اجــرای طــرح هایــی از جملــه 
ــا  نگهــداری خانگــی ســالمندان ب
ــژه  ــی وی ــه تســهیات مراقبت ارائ
از ســوی دولــت، تاســیس مراکــز 
روزانــه نگهــداری از کهــن ســاالن 
و پــرورش پرســتاران خانگــی 
ســعی در کــم رنــگ کــردن نقش 
و تاثیــر منفــی مراکــزی بــا عنوان 
خانــه هــای ســالمندان کــه اغلــب 
موجــب پژمردگــی روحــی قشــر 

ــد. ــرده ان ــی شــد، ک مســن م
تحــول در سیســتم مراقبــت از 
ــا تاســیس مهــد  ســالخوردگان ب

ــالمندان ــودک س ک
چیــن یکــی از کشــورهایی اســت 
کــه ســازمان هــای اجتماعــی آن 
بــا تاســیس مراکــز نگهــداری 
تحــول  ســالمندان،  از  روزانــه 
ملــی  سیســتم  در  عظیمــی 
نگهــداری از کهــن ســاالن و بهبــود 
شــرایط زندگــی آن هــا ایجــاد 

ــت. ــرده اس ک
ــی شــود کشــور  ــی م ــش بین پی
ــک  ــال ۲0۳0 نزدی ــا س ــن ت چی
بــه ۱.6 میلیــون ســالمند داشــته 
ــه  ــواره ب ــز هم ــت نی ــد. دول باش
ــود  ــرای بهب ــی ب ــال راه کارهای دنب
شــرایط زندگــی ایــن قشــر و 
کاهــش مشــکات روزمــره آن ها 
اســت. اصــاح خدمــات مراقبــت 
کــردن  رایــگان  ســالمندان،  از 
بازدیــد از پــارک هــای تفریحــی، 
مــوزه هــا، ســینماها و حمــل 
ــی از  ــا برخ ــی تنه ــل عموم و نق

بــرای  انجــام شــده  اقدامــات 
ــت. ــور اس ــن کش ــالمندان ای س

ــت  ــدام دول ــن اق ــم تری ــا مه ام
ــگان  ــرای ســالمندان، رای ــن ب چی
کــردن خدمــات حمــل و نقــل 
عمومــی بــرای ایــن قشــر از ســال 
۲006 بــه بعــد، پرورش پرســتاران 
ــرای نگهــداری ویــژه از  خانگــی ب
کهــن ســاالن در خانــه و تاســیس 
ــه از  ــای روزان ــت ه ــز مراقب مراک
ــوده  ــات خــاص ب ــا امکان ــان ب آن

اســت.
از ســال ۱990 بــا مشــاهده نتایــج 
مثبــت تاســیس مراکــز نگهــداری 
ــج  ــه تدری ــه از ســالمندان، ب روزان
ــترش  ــن گس ــز در چی ــن مراک ای
یافــت و رفتــه رفتــه کهن ســاالنی 
کــه بــه تنهایــی زندگــی مــی 
کردنــد نیــز تمایــل بــه حضــور در 

ایــن مراکــز پیــدا کردنــد.
ســالمندان در ایــن مراکــز اقامــت 
دائــم نداشــته و همچــون مدارس 
آن  در  را  روز  از  ســاعاتی  تنهــا 
ســپری می کننــد. رونــد نگهداری 
از آنــان نیــز بــا شــیوه اجرایــی در 
خانــه هــای ســالمندی عــادی 
متفــاوت اســت و فعالیــت هــای 
متنــوع در آنجــا جــای خــود را بــه 
روزمرگــی هــای مراکــز نگهــداری 

ــت. ــادی داده اس ع
فرزندانــی کــه بــه دالیــل متعــدد 
ــداری تمــام وقــت از  امــکان نگه
ــح  ــد، صب ــود را ندارن ــن خ والدی
هــر روز آن هــا را بــه ایــن مراکــز 
ــال  ــه دنب ــز ب ــر نی ــانده و عص رس
آن هــا مــی رونــد. در ایــن شــیوه 
ــور در  ــر حض ــاوه ب ــالمندان ع س
ــام  ــود و انج ــاالن خ ــار همس کن

فعالیــت هــای مفــرح، شــب 
ــواده  ــای خان ــار اعض ــا را در کن ه
ــر  ــر تاثی ــن ام ــد و ای ــی گذرانن م
ــه و  ــود روحی ــزایی در بهب ــه س ب
افزایــش امیــد بــه زندگــی آنــان 

دارد.
از  نگهــداری  روزانــه  مراکــز 
ــه  ــن ک ــور چی ــالمندان در کش س
بــا عنــوان »مهــد ســالمندان« 
روز  اســت، در طــول  معــروف 
جملــه  از  خدماتــی  ارائــه  بــا 
ــوزش  ــی، آم ــای ورزش کاس ه
مهــارت هایــی از جملــه خطاطی، 
ســاخت صنایــع دســتی، اجــرای 
نمایــش هــای زنــده، پخــش 
فیلــم و غیــره بــه حفــظ شــادابی 
ســالمندان  روحــی  طــراوت  و 

ــد.   ــی کنن ــک م کم
بــه عــاوه در ایــن مراکــز خدمات 
ــذا،  ــع غ ــه توزی ــی از جمل رایگان
و  حمــام  همچــون  خدماتــی 
اقدامــات درمانــی بــه ســالمندان 
و افــرادی کــه تنهــا زندگــی مــی 

ــی شــود. ــه م ــد، ارائ کنن
ــا  ــای ۲0۱6 ت ــال ه ــه س در فاصل
۲0۱7، 8 مرکــز مراقبــت هــای 
روزانــه یــا مهد کــودک ســالمندان 

در چیــن تاســیس شــده اســت. 
برگــزاری کاس هــای موســیقی، 
تامیــن غــذا، ســرگرمی، کاس 
خدمــات  و  مشــاوره  هــای 
ازجملــه  فیزیکــی  بهداشــتی 

خدمــات ایــن مراکــز اســت.
فعالیــت  و  تفریحــات  انجــام 
هــای انگیزشــی متنــوع از جملــه 
ــودک  ــاوت مهدک ــن تف ــم تری مه
هــای ســالخوردگان بــا خانــه 
ــام  ــت. انج ــالمندی اس ــای س ه
فعالیــت هایــی از جملــه تمریــن 
روان  تمرینــات  خوشنویســی، 
حــرکات  انجــام  و  شــناختی 
ورزشــی و کتــاب خوانــی گروهــی 
ــز  ــن مراک ــات ای بخشــی از خدم

ــت. اس
بنــا بــر اعــام ســازمان هــای 
اجتماعــی چیــن، باتوجــه بــه 
نتایــج مطلوبــی کــه ایــن مهدهــا 
بــرای جامعــه داشــته اســت، 
ــهیات  ــه تس ــا ارائ ــز ب ــت نی دول
ــه گســترش  گوناگــون تصمیــم ب
بیــش تــر ایــن مراکز و تاســیس 
ــداری  ــز نگه ــزار مرک ــش از ه بی
ــا ســال  ــه از ســالخوردگان ت روزان

دارد.  ۲0۲0

ته
نک

 در ایـران نیـز مرکزی بـا عنوان »مهد روزانه سـالمندان« از 
سـال 1388 در محدوده محمد شـهر کرج تاسـیس شده و 
سـعی در انجام فعالیـت هایی متفاوت از دیگـر خانه های 
سـالمندان داشـته اسـت. انجـام فعالیـت های ورزشـی، 
کارگاه هـای هیجـان انگیـز و اتجـام تمرینات شـاد در این 
مرکـز، فضایی شـاد و پـر انرژی را بـرای سـالمندان فراهم 
کرده و آنان را از افسـردگی های خاص این سـن بازداشـته 
اسـت.جایگزینی مراکـزی بـا عنـوان مهـد سـالمندان بـا 
اوصـاف گفته شـده به جـای خانه های سـالمندان تا کنون 
نتایـج خوبـی را در کشـورهای مجـری آن به دنبال داشـته 
اسـت. بـا اجرای گسـترده این طـرح در ایران نیـز می توان 
شـاهد تحولی موثر در سیستم نگهداری از سالمندان کشور 

و افزایـش امیـد بـه زندگی این قشـر بود.

پیام رسـانه

خبرگزاری فرانس2۴ در گزارشی 
به بازدید ترامپ از مرز مکزیک پرداخته و 
از قول او نوشته: برای پرداخت پول دیوار 

مرزی از قدرت هایم استفاده می کنم.

خبرگزاری یورونیوز یک گزارش 
تصویری کوتاه منتشر کرده که نخست وزیر 
بریتانیا واژه »توافق« را 7 بار در یک جمله 

۴۱ کلمه ای در ارتباط با برگزیت تکرار می کند.

روزنامـه نیویورک تایمز با 
انتشـار تصویری از هلی کوپتر ریاست 

جمهوری آمریـکا از بازدید ترامپ از منطقه 
مـرزی آمریکا با مکزیک خبر داده.

آمریکااروپافرانسه
خبرگـزاری سی ان ان در تیتر یک 

خود به زنده پیدا شـدن دختر ۱۳ ساله ای 
که گم شـده بود پرداخته.

آمریکا
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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 امید قادری به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه منصوب شد4
معاون رییس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در حکمی 
مدیرکل جدید میراث فرهنگی استان کرمانشاه را منصوب کرد.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

در شـرایطی کـه پیـش از ایـن متولیـان امامـزاده »شـانه 
نعمـت هللا « در بخـش گـزو برخـوار اصفهـان، بـه اسـتناد 
حفاری هـای باسـتان شناسـی انجام شـده در این محوطه 
مدعـی شـده بودنـد که هیـچ اثر باسـتانی در محـل پروژه 
وجـود ندارد و در خاکبرداری عظیمی که توسـط شـهرداری 
در دهـه 80 انجـام شـده همه شـواهد باسـتان شناسـی از 
بیـن رفتـه، مدیـر کل دفتـر حفـظ و احیاء بناهـا و بافت ها 

و محوطه هـای تاریخـی، ایـن محوطـه را بررسـی کرد.
 جلسـه بررسـی طـرح توسـعه امامـزاده شـاه نعمـت هللا 
گزبرخوار در ۱8 دی، این محوطه بررسـی شـد و سیدهادی 
احمـدی، گفـت: باتوجـه بـه اینکـه گمانه زنی هـای انجـام 
شـده از نظـام مشـخصی برخوردار نیسـت و حـدود و ثغور 
تپـه نیز مشـخص نشـده و بـا توجه به اینکه آثار به دسـت 
آمـده از این محوطـه متعلق به دوره هـای مختلف تاریخی 
اسـت و گورخمره هـای موجـود در کاوش هـا بیانگر اهمیت 
تپـه تاریخـی اسـت، بنابرایـن باید در اسـرع وقـت تعیین 
عرصـه و حریـم  این تپـه به صورت کاما دقیق در دسـتور 

کار قـرار گیرد.
او بـا تاکیـد بـر این کـه بـدون عرصـه و حریـم و ضوابـط 
حاکـم بـر آن امـکان اظهـار نظـر وجـود نـدارد، اعـام کرد: 
پـس از مشـخص شـدن عرصـه و حریـم و ضوابـط، الزم 
اسـت پژوهشـکده باسـتان شناسـی به عنوان مرجع اصلی 
را   نظـر رسـمی خـود  باسـتان شناسـی  بررسـی گـزارش 
مبنـی بـر مجاز بودن و یـا نبودن اقدامات مورد درخواسـت 
هیـات امنـاء در محـل  اعـام کند.بـه گفته مدیـر کل دفتر 
حفـظ، احیـاء بناهـا، بافـت هـا و محوطـه هـای تاریخـی 
همچنیـن در خصـوص ادعـای وجـود مسـجد تاریخی  در 
ضلـع شـمالی امامـزاده نیـاز بـه بررسـی مسـتندات ارائـه 
شـده از سـوی هیئـت امنـا و تصاویـر هوایی سـال ۱۳۳۵ 
اسـت.احمدی افـزود: بنابرایـن هـر گونه دخـل و تصرف و 
سـاخت و سـاز در جـوار امامـزاده منوط به تدقیـق عرصه و 

تعییـن حریـم و ضوابـط حفاظتی اسـت.

سوژه قصدشان 
توسعه امامزاده 

»شاه نعمت هللا« است

لنا
 ای

س:
عک

موج احیای بناهای تاریخی در بوشهر
مدیرعامل صندوق احیا: با  ارائه تسهیالت تالش گسترده ای برای احیای بناها و اماکن تاریخی داریم

اساسنامه جدید صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی کشور تدوین شده است

و  احیــا  صنــدوق  مدیرعامــل 
اماکــن  و  بناهــا  از  بهره بــرداری 
تاریخــی کشــور از ایجــاد مــوج احیــای 
بناهــای تاریخــی در بوشــهر خبــر داد و 
ــن بخــش  ــط بی ــوان راب ــه عن ــت: ب گف
خصوصــی و دولتــی بــا ارائــه تســهیات 
تــاش گســترده ای بــرای احیــای بناهــا 

و اماکــن تاریخــی داریــم.
بــا  پرهــام جانفشــان در نشســت   ،
مســؤوالن اســتان بوشــهر بــا اشــاره بــه 
سیاســت دولــت بــرای اســتفاده بهینــه 
از ایــن بناهــا و اماکــن، از وجــود یــک 

تحــرک و مســؤولیت ویــژه در صندوق 
ــئولیت های آن  ــش مس ــا و افزای احی
بــا  و  داد  خبــر  اخیــر  ماه هــای  در 
ــد  ــه تدویــن اساســنامه جدی اشــاره ب
صنــدوق احیــا و بهره بــرداری از بناهــا و 
اماکــن تاریخــی کشــور گفــت: حمایــت 
ــتباف  ــرش دس ــتی و ف ــع دس از صنای
نیــز بــه وظایــف ایــن صنــدوق اضافــه 

شــده اســت.
او دیــِد صنــدوق احیــا را فــرای بناهــای 
ــر در  ــد ب ــا تاکی ــت و ب ــی دانس تاریخ
ــودن بحــث اشــتغال زایی  دســتور کار ب
در  دســتباف  فــرش  تولیــد  و 
کــرد:  بیــان  مختلــف،  اســتان های 
ــث  ــگری باع ــه گردش ــه ب ــروزه توج ام

ــف  ــق مختل ــریع تر در مناط ــعه س توس
می شــود و هرچقــدر در ُبعــد ملــی و 
ــه  ــه ای برنام ــتانی و منطق ــپس اس س
داشــته  گردشــگری  توســعه  بــرای 
ارزش  مناطــق  آن  قطعــا  باشــیم، 
اقتصــادی  رونــق  و  بیشــتر  افــزوده 

می کننــد. پیــدا 
و  احیــا  صنــدوق  مدیرعامــل 
بهره بــرداری از بناهــا و اماکــن تاریخــی 
بــا تاکیــد بــر ایــن کــه در برخــی 
شــهرهای کوچــک بــا حــرکات ابتــکاری 
و برندســازی شــاهد تبدیــل آن هــا بــه 
مقصــد گردشــگری هســتیم، ادامــه 
داد: در بوشــهر همبســتگی خوبــی بیــن 
مســؤوالن وجــود دارد و بــا ایــن همــت 

ــود،  ــتفاده می ش ــا اس ــن قابلیت ه از ای
مــا نیــز بــه وظیفــه خــود در ایــن 
ــه عمــل خواهیــم کــرد و حمایــت  زمین

الزم را خواهیــم داشــت.
ــی  ــِف پروژه های ــه تعری ــاره ب ــا اش او ب
ــوت در بافــت تاریخــی  ــوان پایل ــه عن ب
بوشــهر و اســتفاده از ســرمایه گذاران 
بومــی و دارای اهلیــت در ایــن اســتان، 
از آمادگــی بــرای احیــای عمــارت ملــک 
ــان  ــا پای ــت: ت ــر داد و گف ــهر خب بوش
ایــن  بــرای  ســرمایه گذار  امســال 
پــروژه معرفــی می کنیــم و می تــوان 
ــی را در  ــای تاریخ ــای بناه ــوج احی م

ــرد. ــاد ک بوشــهر ایج
ــور  ــای کش ــچ ج ــرد: هی ــد ک او  تاکی
را  فــارس  خلیــج  ســاحل  ظرفیــت 
نــدارد و بایــد بــرای اســتفاده مناســب 
از ایــن ظرفیــت وقــت بگذاریــم. مجیــد 
خورشــیدی، معــاون سیاســی، امنیتــی 
نیــز  بوشــهر  اســتاندار  اجتماعــی  و 
ــرای کار  ــی ب ــت خال ــرد: ظرفی ــار ک اظه
ــهر  ــتان بوش ــگری اس ــوزه گردش در ح
بســیار زیــاد اســت. اســتان بوشــهر 
ــع دســتی  ــه گردشــگری، صنای در زمین
ظرفیت هــای  فرهنگــی  میــراث  و 
ــی  ــه خوب ــون ب ــا تاکن ــادی دارد ام زی
از ایــن ظرفیت هــا اســتفاده نشــده؛ 
فقــط یــک درصــد مــورد اســتفاده قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
ــی  ــای خال ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش او ب
دســتی  صنایــع  حــوزه گردشــگری، 
بوشــهر  و میــراث فرهنگــی اســتان 
بیــان کــرد: کارهــای بســیار زیــادی در 
ــن  ــا ای ــود و ب ــام ش ــد انج ــتان بای اس

همــه داشــته ها بایــد کار شــود.

اســتان  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بوشــهر دارای بیــش از 800 کیلومتــر مــرز 
ــفانه  ــه داد: متاس ــت، ادام ــی اس دریای
ــوزه  ــت در ح ــن ظرفی ــه ای ــی ب ــه خوب ب
گردشــگری توجــه نشــده اســت و بایــد 
ســرمایه گذاران را بــرای اســتفاده از ایــن 
ظرفیــت اســتان بوشــهر ترغیــب کنیــم.

ــهر  ــردم بوش ــی م ــیدی خونگرم خورش
ــم  ــیل های مه ــر از پتانس ــی دیگ را یک
افــزود:  و  دانســت  بوشــهر  اســتان 
در  کار  بــرای  خالــی  ظرفیت هــای 
اســتان بوشــهر بســیار زیــاد اســت، 
ــروی  ــتفاده از آن و نی ــا اس ــوان ب می ت
ــن  ــعه ای ــه توس ــد زمین ــانی توانمن انس

بخــش را در اســتان فراهــم کــرد.
بناهــای  ســاماندهی  لــزوم  بــر  او 
و  کــرد  تاکیــد  بوشــهر  تاریخــی 
ــکونت گاه  ــه س ــا ب ــی بناه ــت: برخ گف

جــای  و  شــده  تبدیــل  غیررســمی 
ــهر  ــهر بوش ــز ش ــینی را مرک حاشیه نش
از  هــم  بناهــا  از  برخــی  گرفته انــد. 
بیــن رفتــه اســت و بایــد بــرای احیــای 
ــژه  ــاش وی ــتان ت ــای اس ــر بناه دیگ
کــرد. بافــت تاریخــی بوشــهر دارای 
ــد  ــت و بای ــادی اس ــیار زی ــه بس جاذب
بــه آن توجــه شــود. بــا تخلیــه  بخــش 
ــادی از عمــارت ۲00 ســاله »ملــک«  زی
بوشــهر بعــد از حــدود ۳۵ ســال، در 
ــی  ــای تاریخ ــن بن ــال ای ــاه امس مهرم
ــش  ــه بخ ــذاری ب ــت و واگ ــرای مرم ب
چنــد  هــر  شــد.  آمــاده  خصوصــی 
ــه  ــا تخلی ــن بن ــی از ای ــوز بخش های هن
نشــده اســت، امــا در طــول ســال های 
گذشــته در ایــن بنــای تاریخــی بیــش 
جنــگ زده  و  فقیــر  خانــواده   ۵0 از 

می کردنــد. زندگــی 

ــراث فرهنگــی  ــت می سرپرســت معاون
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره کل 
و  خوزســتان  و گردشــگری  دســتی 
مدیــر پایــگاه ســازه های آبــی تاریخــی 
ــک  ــاز مل ــت: »ساخت وس ــتر گف شوش
ــازه های  ــم س ــه ای در حری ــار طبق چه
کامــا  شوشــتر  تاریخــی  آبــی 
ــف  ــط و تخل غیرمجــاز، خــارج از ضواب
اســت و ایــن ســاختمان بایــد اصــاح 

ــود.« ش

بــه گــزارش میــراث آریــا بــه نقــل 
میــراث  اداره کل  عمومــی  روابــط  از 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــطوزاده  ــین ارس ــتان، محمدحس خوزس
ــراث فرهنگــی  ــت می سرپرســت معاون
موضــوع  باطــرح  کل،   اداره  ایــن 
ســاخت ملــک چهــار طبقــه در حریــم 
اعــام  شوشــتر  آبــی  ســازه های 
کــرد: »پــس از تقاضــای مالــک در 
اردیبهشــت ســال جــاری، اداره میــراث 

ــا ارتفــاع هفــت و  فرهنگــی شوشــتر ب
ــه پــس از  ــرد ک ــر موافقــت ک ــم مت نی
ــم  ــک و نی ــا ی ــک ب ــای مال پیگیری ه
ــت شــده  ــز موافق ــر پشــته نی ــر خ مت

ــت.« اس
ــک  ــن مل ــاز ای ــورد ساخت وس او در م
ــه  ــار طبقــه افــزود: »ایــن ملــک ب چه
طــور غیــر قانونــی تــا ایــن ارتفــاع 
ســاخته شــده اســت کــه تیــم حقوقــی 
پایــگاه پــس از جمــع آوری مســتندات 
گرفتــه،  صــورت  تخلــف  بــر  دال 
اقدامــات الزم را بــرای برخــورد بــا ایــن 
ــکیل  ــکایت و تش ــرح ش ــف و ط تخل
ــده و پیگیری هــای الزم را انجــام  پرون

ــد.« داده ان

پیگیری ارتفاع غیرمجاز 

در حریم سازه های آبی شوشتر

تخریب سرای حاج شامی پایین، 
غیرقانونی است

معــاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگــی اســتان زنجــان گفــت: 
تخریــب صــورت گرفتــه در ســرای حــاج شــامی پاییــن، غیرقانونــی اســت 
ــن  ــا ای ــه ب ــه ک ــورت گرفت ــی ص ــط میراث فرهنگ ــک توس ــکایت از مال و ش

ــرد. ــک صــورت پذی ــاع از مال ــد ســلب انتف ــا بای شــرایط قاعدت
ــل 5  ــب حداق ــا تخری ــه ب ــن مجموع ــک ای ــزود: مال ــرداد عســگریان اف  مه
ــن ســرا  ــردن ســرقفلی های موجــود در ای ــن ب ــاب حجــره، ســعی در از بی ب
داشــته و در حــال حاضــر ســرا را بــه پارکینــگ ماشــین ها تبدیــل کــرده کــه 
ــز  ــا مخاطره آمی ــرای بن ــای ناشــی از آن، ب ــرور خــودرو و لرزش ه ــور و م عب

اســت.
وی ادامــه داد: علی رغــم تذکرهــای ایــن اداره کل مبنــی بــر ممنوعیــت 
ــب بخشــی از رواق  ــه تخری ــدام ب ــن ســرا، وی اق ــب رواق آجــری ای تخری
ــاه  ــتم فرودین م ــه در هش ــی اســت ک ــن در حال ــرده و ای ــه ک ــن مجموع ای
امســال طــی نامــه ای بــه مالــک ابــاغ شــد کــه رواق مذکــور در حالــت عــادی 
و در صــورت حــذف عوامــل مخــل، ایســتا و پایــدار بــوده، لیکــن در صورتــی 
کــه در معــرض لرزش هــای ناخواســته و ممتــد ماننــد عبــور و مــرور وســایط 
نقلیــه یــا ضربــه و برخــورد غیرمعمــول بــا پایه هــای آجــری و ... قــرار گیــرد، 

احتمــال ریــزش یــا تخریــب خواهــد داشــت.

ته
نک

مجیـد خورشـیدی، معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعی 
اسـتاندار بوشـهر نیز اظهار کـرد: ظرفیت خالی بـرای کار در 
حوزه گردشـگری اسـتان بوشـهر بسیار زیاد اسـت. استان 
بوشـهر در زمینـه گردشـگری، صنایـع دسـتی و میـراث 
فرهنگـی ظرفیت هـای زیـادی دارد امـا تاکنـون به خوبی 
از ایـن ظرفیت هـا اسـتفاده نشـده؛ فقط یـک درصد مورد 

اسـتفاده قرار گرفته اسـت.
بـه ظرفیت هـای خالـی حـوزه گردشـگری،  بـا اشـاره  او 
صنایـع دسـتی و میـراث فرهنگـی اسـتان بوشـهر بیـان 
کـرد: کارهـای بسـیار زیادی در اسـتان باید انجام شـود و 

بـا ایـن همـه داشـته ها بایـد کار شـود.
وی بـا اشـاره بـه این کـه اسـتان بوشـهر دارای بیـش از 
800 کیلومتـر مـرز دریایی اسـت، ادامه داد: متاسـفانه به 
خوبـی بـه ایـن ظرفیت در حـوزه گردشـگری توجه نشـده 
ایـن  از  اسـتفاده  بـرای  را  سـرمایه گذاران  بایـد  و  اسـت 

ظرفیـت اسـتان بوشـهر ترغیـب کنیـم.

گزارش

میراث میراث
فرهنگی

مدیران بازنشسته از میراث فرهنگی رفتندشما اعتبار دهید، ما مطالعه می کنیم
مدیـر کل دفتر بررسـی عملکرد، 
بازرسـی و رسـیدگی به شکایات 
فرهنگـی  میـراث  سـازمان 
شـوش  مسـئوالن  می گویـد: 
اگـر قصـد اجـرای پـروژه ی عمرانـی را در ایـن شـهر دارند، 
بایـد خـود هزینه هایـش را تامیـن کننـد. تامیـن اعتبـار 
بررسـی های مطالعاتـی نیـز بـر عهـده ی مدیریت شـهری 
اسـت؛ نـه میـراث فرهنگـی.، به دنبـال صحبت های سـید 
راضـی نـوری _نماینـده مـردم شـوش در مجلس شـورای 
اسـامی _ در خطبـه نمـاز جمعـه ۱۴ دی مبنـی بـر این که 
»اگـر میـراث فرهنگی می خواهـد پروژه ی جـاده کمربندی 
در شـوش را بـه جـای پـل روگـذر شـوش - اندیمشـک 

اجرایـی کنیـد، خـود بایـد پـول بدهنـد و کارشـان را انجـام 
دهند.«بـا انتشـار ایـن صحبت ها، رحمت هللا رئـوف - مدیر 
کل دفتر بررسـی عملکرد، بازرسـی و رسـیدگی به شکایات 
سـازمان میـراث فرهنگـی - در گفت وگو با ایسـنا، نسـبت 
بـه ایـن صحبت هـا اعتـراض می کنـد و می گویـد:  مـا 
یـک سـرزمین به وسـعت حـدود جغرافیایی ایـران داریم 
کـه همـه جـای آن آثـار وجـود دارد. اگـر قـرار باشـد در هر 
نقطـه ای از کشـور یـک پروژه اجرا شـود و سـازمان میراث 
فرهنگـی کـه تمام پـول و اعتبار خود را از سـازمان مدیریت 
و برنامه ریـزی و مصوبـه مجلـس شـورای دریافت می کند، 
بخواهد با این ارقاِم سـنگین و پیچیدگی ها، کاری را انجام 

دهـد، چنـد درصـد از کارهـا را می توانـد انجـام دهـد؟

بازنشســته  مدیــر  چهــار 
ــی،  ــراث فرهنگ ــازمان می س
و  دســتی  صنایــع 
گردشــگری پــس از اجرایــی 
شــدن قانــون منــع بکارگیــری بازنشســتگان از ایــن 
ســازمان رفتنــد. روز چهارشــنبه در آییــن تکریــم 
فرهنگــی،  میــراث  بازنشســته ســازمان  مدیــران 
محمــد  ســید  از  و گردشــگری  دســتی  صنایــع 
میــراث  پژوهشــگاه  پیشــین  رئیــس  بهشــتی 
فرهنگــی، احمــد دانیالــی معــاون پیشــین توســعه، 
ــس  ــور مجل ــین ام ــاون پیش ــک مع ــین تاجی حس
ایــن  ایثارگــران  امــور  مشــاور  جلیــل گلشــن  و 

تجلیــل شــد. ســازمان 
در ایــن مراســم، معــاون توســعه مدیریــت ســازمان 
ــا  ــع دســتی و گردشــگری ب ــراث فرهنگــی، صنای می
ــری  ــع بکارگی ــون من ــرای قان ــا اج ــه ب ــام اینک اع
اجرایــی  از دســتگاه های  نفــر   5٢0 بازنشســتگان 
از  نفــر  بازنشســته شــدند، گفــت: چهــار  کشــور 
ــون  ــن قان ــز شــامل ای ــراث فرهنگــی نی ــران می مدی

ــدند.  ش
ــی  ــر از ایثارگران ــزود: هفــت نف ــان اف محمــد خیاطی
بازنشســتگی  دوران  از  پــس  می توانســتند  کــه 
ارائــه خدمــت دهنــد بــا الــزام آور شــدن ایــن قانــون 

ــدند. ــته ش بازنشس

هر
 م

س:
عک

پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  نوشت: 
بازسـازی مسجد جامع ساری اسیر غول 

بدقولی و بی پولی 

روزنامـه بامداد جنوب  به نقل 
از رهبر انقاب اسـامی نوشت: مقابل یاوه 

گویـی های امریکا و اروپا پس نزنید.

روزنامه اصفهان زیبا  نوشـت: 
شـهردار اصفهان از پیروان ادیان الهی 
خواسـت در اداره شهر مشارکت کنند.

روزنامـه افسانه  نوشت: دالل بازی و اصفهانبوشهرمازندران
انحصار طلبی در تجارت، مانع پیشـرفت 

کشور شده است.

فارس
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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اقتصاد

یک منبع نفتی کره جنوبی گفته است این کشور احتماال به زودی خرید نفت از ایران را از سر خواهد گرفت. کره 
جنوبی که یکی از هشت کشور برخوردار از معافیت موقت از تحریم نفتی ایران است از ماه سپتامبر واردات نفت از 

ایران را متوقف کرده بود.

بـازار سـهام در سـومین هفتـه زمسـتان روزهـای خوبـی را پشـت 
سـر گذاشـت و بـا تزریـق نقدینگـی جدیـد بـه ویـژه از سـوی 
تجربـه کـرد. را  با نشـاط تری  فضـای  حقیقـی،   سـرمایه گذاران 
جـاری،  هفتـه  در  بـورس  شـاخص  درصـدی   ۲  /۴ رشـد  بـا 
و  زمسـتان  فصـل  در  سـهام  بـازار  دماسـنج  رشـد  میـزان 
کـرد. عبـور  درصـد   7۱ و   ۵ از  ترتیـب  بـه  سـال  آغـاز  از   نیـز 
به لحاظ حجم معامات، با عبور دوباره ارزش روزانه داد و سـتدها 
از مـرز ۵00 میلیـارد تومـان، نـه تنهـا ورود جریـان نقدینگی جدید 
بـه بـورس مشـهود اسـت بلکـه ایـن متغیـر مهـم در محـدوده ای 
 بیـش از ۳0 درصـد باالتـر از میانگیـن ماهانـه ایسـتاده اسـت.
در تشـریح دالیـل ایـن رونـق، عاوه بـر روند مثبت در بـازار جهانی 
می تـوان بـه نزدیـک شـدن به موعد انتشـار عملکـرد مالی فصلی 
شـرکت ها اشـاره کـرد. بـه نظر می رسـد انتظـار معامله گـران مبنی 
بـر دریافـت گزارش های بهتـر از انتظارات قبلی، یکـی از مهم ترین  
 محرک هـای فضـای مثبـت بـورس درهفتـه جـاری بـوده اسـت.

در نیمـه دوم فصـل پاییـز به ویـژه آذر مـاه، فضـای کلـی معامات 
بـه  شـتابان  رشـد  دوره  یـک  طـی  از  پـس  تهـران  بـورس  در 
سـرعت بـه سـمت منفـی گراییـد. ایـن تغییـر فـاز اوال بـه علـت 
رشـد بی محابـای قیمت هـای سـهام در نیمـه اول سـال اتفـاق 
افتـاد کـه بـه اعتقـاد برخـی تحلیلگـران، بـا هیجـان تـوام شـده 
شـکل گیری  باعـث  سـرگردان  نقدینگـی  هجـوم  دلیـل  بـه  و 
بـود. شـده  ضعیف تـر  سـهام  دربرخـی  قیمتـی   حبـاب 
بـه ایـن ترتیـب، بـا جـذاب شـدن فـروش سـهام بـرای مالـکان، 
عرضه هـا شـدت گرفـت و همیـن مسـاله در کنـار فروکـش کردن 
شـد. سـهام  خریـداران  عقب نشـینی  بـه  منجـر  ارزی   التهـاب 
از سـوی دیگـر، رسـیدن بـه موعـد اجـرای تحریم هـای آمریـکا 
در نیمـه آبـان، موجـی از نااطمینانـی را نـزد فعـاالن بورسـی دامن 
زد چـرا کـه درخصـوص تاثیـر ایـن فضـا بـر کاهـش صـادرات 
شـرکت های بـزرگ و نیـز موانـع وصـول ارز ناشـی از صـادرات 
ابهامـات زیـادی وجـود داشـت. بـا ایـن حـال، بـا گذشـت دو ماه 
از مقطـع مزبـور، آنچـه از گزارش هـای ماهانـه تولیـد و فـروش 
شـرکت ها مشـخص اسـت اینکه، تاثیر آغـاز دور جدیـد تحریم ها 
 به طور متوسـط نسـبت بـه تحریم های قبلـی مایم تر بوده اسـت.
بـه ایـن ترتیـب، بـه جـای افـت متوسـط ۲۵ درصـدی تولیـد 
فعـا  مزبـور  کاهـش  صادر کننـده،  شـرکت های  فـروش  و 
خـورده  رقـم  میانگیـن  به طـور  درصـد   ۲0 از  سـطح کمتـر  در 
اسـت. در همیـن حـال، بـا افـت سـریع ارزش سـهام حبابـی 
و تخلیـه هیجـان بـازار و خـروج بخشـی از معامله گـران تـازه کار، 
زمینـه بازگشـت منطـق بـه فضـای معامـات و حرکـت عرضـه 
 و تقاضـا بـر اسـاس متغیرهـای بنیـادی فراهـم شـده اسـت.
از ایـن رو انتظـار مـی رود در صـورت ادامـه رونـد جـاری به ویژه در 
زمینـه تولیـد و صـادرات شـرکت ها، سـهام گروه هـای بـزرگ بازار 
بتواننـد بخشـی از افت های پاییزی خود را بـه تدریج جبران کنند.

پیش بینی بانک جهانی درباره اقتصاد ایران و جهانجابه جایی نقدینگی در بورس با تغییر مکرر قوانین
یـک کارشـناس بازار سـرمایه 
بـا اشـاره بـه بخشـنامه بانک 
ماه شـمار  دربـاره  مرکـزی 
شدن سود سـپرده های کوتاه 
مـدت گفـت: ایـن بخشـنامه هزینـه بانک هـا را کاهـش 
می دهـد و ایـن کاهـش هزینه برای این صنعت مناسـب 
اسـت. البتـه تغییـرات قوانیـن در ماه های گذشـته باعث 
شـده نقدینگـی در بـازار سـرمایه در گروه هـای مختلـف 

نقـل مـکان کند.
فردیـن آقابزرگـی دربـاره رونـد معامـات بـورس طـی 
هفته های گذشـته با اشـاره به نوسـانات سـهم های گروه 
بانـک و موسسـات اعتبـاری اظهـار کـرد: اگـر بـه رونـد 
دو ماهـه قیمـت سـهم های بانکـی دقـت کنیـم متوجـه 
می شـویم کـه برآیند نشـان می دهد که قیمتهـا در کل در 

حـال افزایش اسـت.
وی ادامـه داد: حتـی اگـر نگاهـی بـه سـهم های تجارت، 

بیاندازیـم کـه سـابقا صـف فـروش  ملـت و صـادرات 
داشـتند متوجـه می شـویم کـه در یـک مـاه گذشـته بـه 

رسـیده اند. مناسـب تری  قیمـت 
او بـا اشـاره بـه صف هـای خریـد و فـروش در گروه های 
متفـاوت، گفـت: بـا توجـه بـه تغییرات پـی در پـی که در 
حـوزه بـازار پـول و سـرمایه توسـط قانون گـذار تصویـب 
می شـود، نقدینگـی بـه طـور مـداوم از یـک صنعـت بـه 
صنعتـی دیگـر نقـل مـکان می کنـد، ایـن جابه جایی هـا 
نشـان از اتفـاق خـاص و تاثیرگـذاری در صنعتـی خاص 
نیسـت بلکـه نشـان از تغییر مکـرر قوانین و مقـررات در 

حوزه هـای مختلـف اسـت.
این کارشـناس بازار سـرمایه با اشـاره بـه قوانین جدیدی 
کـه در بـازار پـول بـه تازگـی تاییـد شـده گفت: مـن فکر 
می کنـم تغییـرات در بـازار پول به شـدت روی سـودآوری 
بانکها تاثیر مثبت خواهد داشـت. سـود ماه شـمار بانکها 
تاثیـر مثبتـی در وضعیـت سـهام ایـن گـروه می توانـد 
بگـذارد چـرا کـه هزینه های ایـن بخش کاهـش می یابد.
شـورای پـول و اعتبـار در ۲0 آذرماه سـال جـاری تصویب 
کـرد که معیار پرداخت سـود سـپرده های سـرمایه گذاری 
کوتاه مـدت عـادی از روزشـمار بـه ماه شـمار تغییـر یابـد؛ 
به گونـه ای کـه حداقـل مانـده حسـاب در مـاه مبنـای 

محاسـبه سـود سـپرده های مزبـور باشـد.
در ایـن جلسـه همچنیـن مقـرر شـد که یک مـاه پس از 
تاریـخ ابـاغ مصوبـه و تمهید مقدمات و زیرسـاخت های 
زمانـی،  آن مقطـع  بانکـی کشـور، طـی  در شـبکه  الزم 
مراتـب در بانک هـا و موسسـات اعتبـاری غیربانکـی بـه 
اجـرا درآیـد. شـورای پـول و اعتبـار بانک ها و موسسـات 
اعتبـاری غیربانکـی را موظـف کـرده که اطاع رسـانی الزم 
را در ایـن خصـوص بـه سـپرده گذاران خـود انجـام دهند.

بانـک جهانـی اولیـن گزارش 

اقتصـادی  »چشـم انداز 

را   ۲0۱9 سـال  در  جهـان« 

بـر  کرده اسـت.  منتشـر 

اسـاس ایـن گـزارش کـه بـا عنـوان »تیرگـی آسـمان ها« 

منتشـر شـده، پیش بینـی می شـود کـه رشـد اقتصـادی 

جهـان کندتـر و رشـد اقتصـادی ایـران بـا افـت شـدیدی 

شـود. مواجـه 

در جدیدتریـن گـزارش بانـک جهانـی دربـاره چشـم انداز 

اقتصـادی جهـان، رشـد اقتصـادی جهـان در سـال ۲0۱9 

تحت تاثیـر عواملـی همچـون تشـدید تنش هـای تجاری، 

بحران هـای  و وخامـت   تولیـدی  فعالیت هـای  تضعیـف 

مالـی در اقتصادهای نوظهور بـه 9/ ۲ درصد کاهش خواهد 

یافـت. نرخـی کـه در گـزارش ژوئـن )خـرداد( ۳ درصـد 

پیش بینـی شـده بـود.

ایـن گـزارش، چشـم انداز رشـد  از دیگـر آمارهـای مهـم 

تخمین هـای  اسـاس  بـر  اسـت.  ایـران  اقتصـادی 

»بانک جهانی«، اقتصاد ایران در سـال گذشـته ۵/ ۱ درصد 

کوچک تر شـد. البته این بانک چشـم انداز رشـد اقتصادی 

سـال آینـده ایـران را نسـبت به گـزارش پیشـین )آخرین 

گـزارش ویـژه  اقتصاد ایـران این بانک مربـوط به نوامبر یا 

آبان ۲0۱8 اسـت( اندکی بهبود داده و از منفی 7/ ۳ درصد 

بـه منفـی 6/ ۳ درصد رسـانده اسـت.

)میان تیتر( خاورمیانه

براسـاس تخمین های »بانـک جهانی« منطقـه خاورمیانه 

و شـمال آفریقا )منا( در سـال ۲0۱8 رشـد اقتصادی 7/ ۱ 

درصدی را تجربه کرد، رشـدی که  ناشـی از رونق فعالیت ها 

اقتصادی در کشـورهای صادرکننـده و واردکننده بود.

خلیـج  همـکاری  »شـورای  عضـو  میـان کشـورهای  در 

فـارس«، افزایـش تولیدات و قیمت های نفتی فشـارهای 

ناشـی از تحکیـم مالـی را تلطیـف کرد و منجر بـه افزایش 

مخـارج دولـت و حمایـت از تـراز حسـاب جـاری شـد.

در میـان اقتصادهای غیرعضو صادرکننده اما رشـد ضعیف 

در ایـران که ناشـی از بازگشـت  تحریم های آمریـکا بود، بر 

عملکرد کل تأثیر گذاشـت. در این رابطه پیش بینی شـده 

اسـت در سـال ۲0۱9 اقتصـاد ایـن منطقه به طـور میانگین 

رشـد 9/ ۱ درصـدی را تجربه کند.

به رغـم کنـد شـدن رشـد تجـارت جهـان و شـرایط مالـی 

خارجـی سـخت تر، انتظار مـی رود عوامـل داخلی همچون 

اصاحـات سیاسـتی منجـر بـه تقویـت رشـد کشـورهای 

منطقـه شـود. هرچنـد برآیند ریسـک های اقتصـاد منطقه 

اسـت.  منفی 

اقتصادیاقتصادی

بانک مـورگان اسـتنلی آمریکا 

هشـدار داد نباید در سال ۲0۱9 

در بـورس آمریـکا سـرمایه گذاری کـرد. 

اگرچـه در سـال ۲0۱8 بازارهـای نو ظهور 

بـرای  امـا  را گذارنـد  روزهـای سـختی 

سال جدید آماده رشد هستند.

از  بودجـه  سـتاد  سـخنگوی 

درنظـر گرفتن نرخ تسـعیر ارز 

8 هـزار تومانی شـرکت هـای دولتی در 

بودجـه سـال آتـی خبـر داد و گفت: 6۵ 

شـرکت از منابع بودجه عمومی اسـتفاده 

می کنند.

برنامـه  از  هپکـو  شـرکت 

افزایش سـرمایه 909 درصدی 

از محـل تجدیـد ارزیابـی دارایی ها خبر 

داد و بیمـه اتکایـی امیـن نیـز مجـوز 

از  را  درصـدی   ۲0 سـرمایه  افزایـش 

سازمان بورس دریافت کرد.

اراک  ماشین سـازی  شـرکت 

درخصوص فـروش اماک در 

جریان سـاخت پروژه مسـکونی بابلسر، 

اقدام به برگزاری مزایده کرد.

مدیرگروه بانکداری الکترونیک 

پژوهشـکده پولـی و بانکـی با 

تأکیـد برماهیت متفاوت فنـاوری باک 

رمزهـا گفـت: کاربردهـای  ارز  و  چیـن 

ایجـاد  بـه  منجـر  باک چیـن  صحیـح 

ارزش افزوده برای بانک ها می شود.

وزیـر صنعـت از تدوین و اباغ 

سـنگ  زغـال  جامـع  طـرح 

و  نزدیـک  آینـده  در  بـار  اولیـن  بـرای 

معـاون وزیـر از توافـق بـر سـر قیمـت 

زغال سنگ خبر دادند.

شـرکت شـهداب ناب خراسان 

مدیـره  هیـات  پیشـنهاد  از 

مبنـی بر افزایـش سـرمایه ۲8 درصدی 

خبر داد.

اخبار کوتاه بازار مالی 
بورس در هفته گذشتههفته گذشته پیشنهاد دو طرح 

برای مردمی کردن بورس

ارائه دو طرح به دولت برای افزایش مشارکت مردم در بورس اوراق بهادار و اقتصاد ملی از سوی 
رئیس سازمان بورس

اوراق  و  بــورس  ســازمان  رئیــس 
ــه دولــت  ــه دو طــرح ب ــادار از ارائ به
ــرای افزایــش مشــارکت مــردم در  ب
بــورس اوراق بهــادار و اقتصــاد ملــی 
خبــر داد. شــاپور محمــدی در پاســخ 
حــال  در  پرســش کــه  ایــن  بــه 
ــت  ــر از ۱0 درصــد جمعی حاضــر کمت
دارنــد  حضــور  ســرمایه  بــازار  در 
افزایــش  بــرای  برنامــه ای  و چــه 
ــود  ــورس وج ــردم در ب ــارکت م مش
ــرای مشــارکت عمــوم  دارد، گفــت: ب
اینکــه  بــرای  و  بــورس  در  مــردم 
مــردم دچــار زیــان ناشــی از نوســان 
ــت  ــوند، الزم اس ــهام نش ــت س قیم
ســرمایه گذاری  صندوق هــای  در 

ــد. ــارکت کنن مش

افــزود:  وی  فــارس،  بــه گــزارش 
دولــت  ســهام  باقی مانــده  بــرای 
قانــون   ۴۴ اصــل  شــرکت های  در 
ــت،  ــده اس ــذار نش ــه واگ ــی ک اساس
قابــل  صندوق هــای  قالــب  در 
به صــورت   ETF بورســی  معاملــه 
نقــد و اقســاط شــامل 60 درصــد 
اقســاط و ۴0 درصــد آورده نقــدی 
شــرکت ها  ایــن  ســهام  مــردم، 
تمــام  بــه  صنــدوق  قالــب  در 
خانوارهــای ایرانــی واگــذار شــود. 
اوراق  و  بــورس  ســازمان  رئیــس 
ســرمایه گذاری  افــزود:  بهــادار 
قابــل  صندوق هــای  در  مــردم 
معیــن  ســقف  یــک  بــا  معاملــه 
قیمــت  درصــد   ۲0 تخفیــف  بــا  و 

اختیــار  داشــتن  و  بــازار  تابلــوی 
توســط  دولــت  طــرف  از  فــروش 
ــای  ــا واحده ــا ی ــداران یونیت ه خری
صنــدوق قابــل معاملــه طراحــی شــود 
ــا  ــن یونیت ه ــد ای ــردم می توانن و م
ــده ســهام  را خریــداری کــرده و دارن
ایــن صندوق هــا شــوند. محمــدی 
ایــن پیشــنهاد  ارائــه  از  همچنیــن 
ــت نقدینگــی  ــرای هدای ــت ب ــه دول ب
بــه ســمت تولیــد و بــورس خبــر 
ــن  ــن کار همچنی ــا ای ــت: ب داد و گف
ــاد  ــردم و ایج ــارکت م ــش مش افزای
فرصــت ســرمایه گذاری و افزایــش 
تعــداد دارنــدگان کدهــای معاماتــی 
دنبــال می شــود. بــه ایــن طریــق 
ریــز  نقدینگی هــای  می تــوان 

جامعــه را جمــع کــرد کــه در کاهــش 
ــفته بازی در ارز و  ــرل س ــورم و کنت ت

طــا نقــش داشــته باشــد.
بــرای  را  دوم  پیشــنهاد  محمــدی 
بــورس  در  مــردم  دادن  مشــارکت 
اوراق  فــروش  بهــادار،  اوراق  و 
بــازار  در  ترکیبــی  یــا  هیبریــدی 
ارزی  و  ریالــی  بــازده  بــا  ســهام 
معتقدیــم  گفــت:  و  کــرد  عنــوان 
و  بــازده  کــه  پروژه هایــی  بــرای 
ــکار  ــن راه ــد، ای ــروش ارزی دارن ف
در  دولــت  و  اســت  اجــرا  قابــل 
اوراق  ایــن  ســود  نــرخ  محاســبه 
ــی  ــن بانک ــره بی ــرخ به ــار ن ــا معی ب
ــد  ــه X درص ــه اضاف ــور ب ــدن الیب لن
بــرای ایــن اوراق طراحــی کنــد و 
ایــن معیــار بــه تصویــب جلســه 
ــرخ  ــه ن ــد ک ــوه برس ــه ق ــران س س
ــدر  ــور+X چق ــن اوراق الیب ــازده ای ب
ــه  ــی ب ــت دسترس ــر دول ــد. اگ باش
ــران  ــه س ــا مصوب ــازار ارز دارد و ب ب
ســه قــوه باشــد، ایــن طــرح یعنــی 
اوراق هیبریــدی بــا بــازده ارزی و 
ریالــی قابــل اجــرا اســت و اگــر 

ــت،  ــه ارز نداش ــی ب ــت دسترس دول
ــورت  ــن اوراق به ص ــی ای ــازده ریال ب
۲ تــا ۳ درصــد باالتــر از نــرخ ســپرده 
ــود. ــت ش ــردم پرداخ ــه م ــی ب بانک

دبیــر شــورای عالی بــورس افــزود: 
ــا اوراق  پروژه هــای تولیــدی کشــور ب
قابلیــت  ترکیبــی  ریالــی  و  ارزی 
ــن  ــع ای ــی دارد و در واق ــن مال تامی
مشــارکت  اوراق  نــوع  یــک  اوراق 
قــرارداد  اجــاره،  صکــوک  شــامل 
و  منفعــت  اوراق  وکالــت،  جعالــه، 
ابــزار  انــواع  به عنــوان  مشــارکت 
اســتفاده  قابــل  اســامی  مالــی 
اســت. رئیــس ســازمان بــورس و 
ــادار خاطرنشــان کــرد: ایــن  اوراق به
ــارکت دادن  ــرای مش ــنهاد ب دو پیش
مــردم در بــورس و اقتصــاد ملــی 
ــه  ــده ک ــه ش ــاد ارائ ــه وزارت اقتص ب
بســتگی بــه ایــن دارد، دولــت آن 
از  اگــر مــردم  و  را تصویــب کنــد 
ایــن اوراق و ســهام اســتقبال کننــد، 
می توانیــم بــه همــه مــردم ایــن 
ارائــه  را  صندوق هــا  یونیت هــای 

کنیــم.

ته
نک

در حــال حاضــر کمتــر از 10 درصــد جمعیــت در بــازار 
ــرای مشــارکت عمــوم مــردم در  ــد؛ ب ســرمایه حضــور دارن
بــورس و بــرای اینکــه مــردم دچــار زیــان ناشــی از نوســان 
صندوق هــای  در  اســت  الزم  نشــوند،  ســهام  قیمــت 
ــروش اوراق  ــن ف ــد. همچنی ــارکت کنن ــرمایه گذاری مش س
ــی و  ــازده ریال ــا ب ــازار ســهام ب ــی در ب ــا ترکیب ــدی ی هیبری
ــی  ــرای پروژه های ــه ب لبت ــت. ا ــبی اس ــکار مناس ارزی راه
ــل  ــکار قاب ــن راه ــد، ای ــروش ارزی دارن ــازده و ف ــه ب ک
ــن  ــرخ ســود ای ــد در محاســبه ن ــت بای اجــرا اســت و دول
ــه  ــا معیــار نــرخ بهــره بیــن بانکــی لنــدن الیبــور ب اوراق ب
ــن  ــد. ای ــی کن ــن اوراق طراح ــرای ای ــد ب ــه X درص اضاف
ــورس و  ــردم در ب ــارکت دادن م ــرای مش ــنهاد ب دو پیش
اقتصــاد ملــی بــه وزارت اقتصــاد ارائــه شــده کــه بســتگی 
بــه ایــن دارد، دولــت آن را تصویــب کنــد و اگــر مــردم از 
ــه همــه  ــم ب ــد، می توانی ــن اوراق و ســهام اســتقبال کنن ای

ــم. ــه کنی ــا را ارائ ــای صندوق ه ــن یونیت ه ــردم ای م

وضعیت شاخص 
کل بورس 

در هفته گذشته

ترین های بورس
جایـگاه نخسـت بیش تریـن ارزش معاملـه هفته گذشـته را بانک 
پاسـارگاد بـه خـود اختصـاص داد. بانـک تجـارت رتبـه سـوم را با 
سـرمایه ۴۵هـزار و 700 میلیـارد ریـال بـه دسـت آورد. زیـان هـر 

سـهم ایـن شـرکت 9۳8 ریـال پیش بینـی شـده اسـت.

ان
هر

س ت
ور

ن ب
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سا
 : 

بع
من

جمع معامالت آخرین قیمتنام شرکت

13263961975 بانک پاسارگاد

26552237396بانک ملت

15951939892بانک تجارت

13171627339بانک صادرات

13531193636سایپا

30781095449ایران خودرو

7874654655پاالیش نفت اصفهان

1959466473پست بانک ایران

18434420498کارتن ایران

4707378229صنایع شیمیایی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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خبر

زیــر ســاختهای الزم بــرای پایــش آلودگــی در 
ــبب  ــوع س ــن موض ــدارد. همی ــود ن ــلویه وج عس
شــده در پایتخــت انــرژی کشــور بــا حجمــی 
از آالیندگی هــای هــوا، خــاک و دریــا روبــه رو 

ــویم. ش
بــا وجــود پیشــرفت صنایــع و پتروشــیمی در 
ــه  ــتی آن توج ــط زیس ــه محی ــه جنب ــلویه ، ب عس
ــبب  ــوع س ــن موض ــت. همی ــده اس ــی نش چندان
شــد ایــن منطقــه از لحــاظ آالیندگــی   وضعیــت 

ــد. ــته باش ــی را داش خطرناک
ســارا اردو فعــال محیــط زیســت در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار پیــام مــا می گویــد: » متاســفانه 
در عســلویه بیشــتر بــه صنعــت توجــه شــده 
و محیــط زیســت بــه نحــوی نادیــده گرفتــه 
ــه برداشــت  ــد ب ــش از ح ــه بی شــده اســت. توج
اقتصــادی باعــث شــده کــه انــواع آلودگی هــا 
ــاهد  ــه ش ــره را در منطق ــاک و غی ــم از آب، خ اع

باشــیم.
ــه  ــژه منطق ــه وی ــلویه ب ــه وارد عس ــان ک ــر زم ه
اقتصــادی آن شــویم قــدم بــه قــدم ورود گاز فلــر 
ــا  ــن دکل ه ــم. همی ــاس می کنی ــوا را احس ــه ه ب
باعــث ایجــاد آلودگــی شــده اند.  متاســفانه در 
ــه  ــوع توج ــن موض ــه ای ــا ب ــب دکل ه ــان نص زم
ــت  ــه ایــن نزدیــک خلیــج اس نشــده اســت ک
ــم  ــج ه ــای آزاد. خلی ــا و آب ه ــک دری ــه نزدی ن
یــک جــای محــدود اســت و باعــث تصفیــه صــد 
ــه  ــه ب ــی ک ــار آلودگ ــه ب ــود چراک ــد نمی ش در ص
ــت  ــدازه ای اس ــر از ان ــود فرات ــط وارد می ش محی

ــد. ــش کن ــد آن را پاالی ــج بتوان ــه خلی ک
ایجــاد  فلــر  مشــعل هایی کــه گاز  بــود  قــرار 

ــاد  ــت ایح ــه عل ــا ب ــوند ام ــوش ش ــد خام می کنن
اتفــاق  ایــن  مســایل سیساســی  و  تحریم هــا 

هنــوز رخ نــداده اســت.
ــه  ــر ب ــه کمت ــواردی ک ــی از م ــن یک ــر ای ــاوه ب ع
پتروشــیمی ها  کنــار  در  می شــود،  دقــت  آن 
ــاد  ــی و ای ــان بارندگ ــه زم ــی هســتند ک خندق های
ــع از  ــا مان ــن خندق ه ــزی، ای ــیل خی ــت س حال
ایــن می شــوند کــه مــواد نفتــی اســتخراجی 

ــه  ــود. ب ــن ش ــده و وارد زمی ــوط ش ــا آب مخل ب
ــن  ــت، ای ــف در مدیری ــم و ضع ــای ک ــت فض عل
خندق هــای پوشــیده از مــواد نفتــی، در زمــان 
بارندگــی بــا آب بــاران ترکیــب شــده و مــواد 
ســولفورو ایجــاد می کننــد، بعــد از آن ایــن مــوارد 
ــود. ــارس می ش ــج ف ــط و خلی ــاک، محی وارد خ

ــین،  ــی و شهرنش ــق بوم ــن در مناط ــر ای ــاوه ب ع
ــه  ــی را ب ــا آلودگ ــارزه ب ــوان مب ــدرت و ت ــردم ق م
تنهایــی نخواهنــد داشــت چراکــه میــزان ورود 
آلودگــی بــه شــدت زیــاد  اســت و همیــن حجــم 

بــاالی آلودگــی تــاش مــردم بــرای کاهــش آن را 
ــذارد. ــه می گ ــدون نتیج ب

بــه طــور کلــی نحــوه مدیریــت پاالیشــگاه ها، 
ــه ای باشــد  ــه گون ــد ب ــارس بای پتروشــیمی ها و پ
ــد و  ــرار ده ــت ق ــت را در اولوی ــط زیس ــه محی ک
ــی  ــش آلودگ ــرای کاه ــاخت های الزم را ب ــر س زی
ــا  ــیاری از تحریم ه ــه بس ــت ک ــد. درس ــاد کن ایج
ــه  ــر ســاخت ها را ب ــن زی ــم ای ســبب شــده نتوانی
ــرداری از  ــو ب ــا الگ ــی ب ــم ول ــاد کنی ــتی ایج درس
کشــورهای موفــق در ایــن زمینــه می توانیــم ایــن 

ــم. ــاد کنی ــدی ایج ــا ح ــات را ت امکان

ــط زیســت در بخشــی از عســلویه  ــت محی مدیری
جــوان و تــازه اســت و در بخش هــای قدیمــی 
آن بیشــتر حالــت ســمبلیک داشــته اســتو کار 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــادی ص زی

تدوین طرح جامع 
آلودگی هوای عسلویه

مــاه گذشــته بــود کــه فرهــاد قلــی نــژاد مدیــرکل 
ــرح  ــن ط ــط زیســت اســتان بوشــهر از تدوی محی
جامــع آلودگــی هــوای عســلویه بــا همــکاری 
ــر داد  ــهر خب ــتان بوش ــی اس ــتگاههای اجرای دس
ــرح مشــکل  ــن ط ــی شــدن ای ــا اجرای ــت: ب و گف

»عسلویه« غرق در انواع آلودگی
عسلویه با حجمی از آالیندگی  های هوا، خاک و دریا روبه رو است 

ــر  ــی ب ــیمیایی و صنعت ــای ش ــده ه ــرات آالین ــورد تاثی ــده در م ــام ش ــات انج  تحقیق
ــای  ــه ه ــراض گون ــاک، انق ــایش خ ــاورزی و فرس ــای کش ــواحل، زمین ه ــب س تخری
ــل  ــان بدلی ــش آبزی ــارس و کاه ــج ف ــی خلی ــرا، آلودگ ــگل ح ــی در جن ــوری و گیاه جان
ــر  ــلویه وتاثی ــی در عس ــت محیط ــرات زیس ــانگر تاثی ــیمیایی، نش ــامدهای ش ــع پس دف
ایــن آالینــده هــای شــیمیایی، آلودگــی هــوا و آلودگــی صوتــی بــر بهداشــت جســمی و 
روانشــناختی مــردم بومــی منطقــه کــه در فاصلــه کمتــر از یــک کیلومتــری ایــن پاالیشــگاه 

ــد.َ هــا زندگــی مــی کنن

ــو  ــت در گفتوگ ــط زیس ــال محی ــارا اردو فع س
ــفانه  ــد: » متاس ــا می گوی ــام م ــگار پی ــا خبرن ب
ــده  ــه ش ــت توج ــه صنع ــتر ب ــلویه بیش در عس
ــه  ــده گرفت ــوی نادی ــه نح ــت ب ــط زیس و محی
شــده اســت. توجــه بیــش از حــد بــه برداشــت 
ــا  ــواع آلودگیه ــه ان ــده ک ــث ش ــادی باع اقتص
ــه شــاهد  ــره را در منطق ــم از آب، خــاک و غی اع

ــیم.« باش
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گیاهــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
ســازمان جهــاد کشــاورزی سیســتان 
بــه  توجــه  گفت:بــا  بلوچســتان  و 
تــداوم  و  آبــی  منابــع  محدودیــت 
خشکســالی در ســال زراعــی جــاری 
ــن  ــزارع ای ــار از م ــزار و ۱۵0 هکت ۳۲ ه
اســتان بــه کشــت گنــدم اختصــاص 

اســت. یافتــه 
اظهــار داشــت: در  علیرضــا دهمــرده 
١١0هــزار  تــر ســالی حــدود  شــرایط 
بلوچســتان  و  سیســتان  در  هکتــار 
اســتراتژیک  محصــول  کشــت  زیــر 
ــن  ــه یافت ــا ادام ــرار داشــته ام ــدم ق گن
خشکســالی هــای شــکننده ایــن ســطح 
ــش  ــار کاه ــزار هکت ــزان ٣٢ه ــه می را ب

داده اســت.
ناریــن، مهــرگان،  افــزود: شــور،  وی 
ســیروان و چمــران ٢ مهمتریــن ارقــام 
ــای محیطــی  ــه تنش ه ــاوم ب ــدم مق گن
ــی و شــوری آب محســوب مــی  کــم آب
و  سیســتان  در  امســال  کــه  شــوند 

ــت. ــده اس ــت ش ــتان کش بلوچس
گیاهــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
ــرد:  ــان ک ــاد کشــاورزی بی ــازمان جه س
ســال گذشــته ٣١هــزار هکتــار از ســطح 
ــتان  ــن اس ــاورزی ای ــای کش ــن ه زمی
بــه کشــت گنــدم اختصــاص داشــت 
بــر  مــازاد  تــن گنــدم  ٣١هــزار  کــه 
ــداری شــد. مصــرف از کشــاورزان خری
و  سیســتان  ایرنــا  گــزارش  بــه 
بلوچســتان بــه ســبب نزدیکــی بــه خــط 
ــا  ــت دری ــری از رطوب ــره گی ــتوا و به اس
توانمنــدی زیــادی در تولیــد محصــوالت 
گرمســیری و نیمــه گرمســیری و بعضــا 
ــوز،  ــه، م ــه انب ــرد از جمل ــه ف منحصــر ب
آناناســی،  هندوانــه  گــواوا،  پاپایــا، 
ــار، مرکبــات  نارگیــل، زیتــون محلــی، ان

و غیــره دارد.
در  کشــاورزی  محصــوالت  تولیــد 
سیســتان و بلوچســتان در طــول ســال 
رواج دارد و زمیــن هــای برخــی مناطــق 
ــرباز،  ــهر، س ــد نیکش ــتان مانن ــن اس ای
هــر  در  چابهــار  و  ایرانشــهر، کنــارک 
ــول را  ــار محص ــد ٢ ب ــوان تولی ــال ت س

ــد. دارن

گی
یند

استاندارد آالیندگی خودروهای سواری چیست؟آال
اعمــال سیاســت های ســختگیرانه در تعریــف و تعیین 
ــه  ــی خــودرو ســبب می شــود ک اســتاندارهای آالیندگ
حجــم آلودگــی هــوای منتشــره از آن هــا کاهــش یابــد 
و در نتیجــه ســاکنان شــهر از هــوای مطلوب تــری 

برخــوردار باشــند.
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــورهای جهــان میــزان  

ــر  ــا را ب ــزوز خودروه ــون از اگ ــای گوناگ ــی آالینده ه ــرخ خروج ــا ن ی
ــوده  ــر پیم ــر کیلومت ــرم ب ــا گ ــه )gr/sec( ی ــر ثانی ــرم ب ــب گ حس
ــف  ــرد تعری ــور س ــرم و موت ــور گ ــرایط موت ــده )gr/km( و در ش ش
ــرای خودروهــای  ــد. در بســیاری از مــوارد ایــن اســتانداردها ب کرده ان
گوناگــون در شــرایط » روی جــک و در کارگاه« تعییــن شــده اســت. 
تحقیقــات اخیــر در اروپــا و اســترالیا میــزان نــرخ خروجــی آالینــده 
از اگــزوز یــا )Emission Rate( در شــرایط رانندگــی و در چهــار 
حالــت ایســتا، آغــاز حرکــت )شــتاب گیــری(، در حرکــت بــا ســرعت 
ثابــت، در توقــف )شــتاب کاهــی( تعریــف و تعییــن شــده اســت. 
ــا( و  ــای HC )هیدروکربن ه ــرای آالینده ه ــتانداردها ب ــتین اس نخس
CO )مونواکســیدکربن( از ســال ۱966 در ایالــت کالیفرنیــا در ایــاالت 
ــر کیلومتــر معرفــی  ــه ترتیــب 9/۵ و ۵۱ گــرم ب متحــده آمریــکا و ب

ــا  ــرای ســایر آالینده ه ــه اســتانداردی ب شــد. در آن ســال ها هیچ گون
 NOx ــواده ــای خان ــتاندارد آالینده ه ــتین اس ــت. نخس ــود نداش وج
)ناکــس( نیــز در ســال ۱97۱ و در کالیفرنیــا بــا 6/۲ گــرم بــر کیلومتــر 
شــد. معرفــی 
از آن ســال ها تاکنــون تغییــرات و کاهــش  قابــل توجــه ای در 
آالینده هــای خودوریــی ایجــاد شــده اســت. بــرای مثــال در آمریــکا در 
ســال ۱98۳، اســتانداردهای HC ،CO و NOx بــه ترتیــب ۴۱/0، ۴/۳ 
و ۱ تعریــف و نســبت بــه اســتانداردهای قبلــی تقلیــل یافتــه اســت.

ــی  ــران، ط ــوای ته ــت ه ــرل کیفی ــزارش شــرکت کنت ــر اســاس گ ب
ــی  ــورهای اروپای ــترالیا و کش ــن، اس ــورهای ژاپ ــال ها کش ــن س همی
اســتانداردهای خروجــی  کــردن  زمینــه ســختگیرانه تر  در  نیــز 
ــی  ــا معرف ــد. ب ــام داده ان ــی انج ــات مهم ــا اقدام ــزوز اتومبیل ه اگ
اســتانداردهای یــورو ۱ )ســال ۱99۲(، یــورو ۲ )ســال ۱996(، یــورو ۳ 
)ســال ۲000(، یــورو ۴ )ســال ۲00۵( و یــورو ۵ )ســال ۲008( کاهــش 
ــد  ــواده NOx پدی ــق )PM( و خان ــتاندارد ذرات معل ــده ای در اس عم
آمــده به طوری کــه کــه مقادیــر PM و NOx در اســتاندارد یــورو ۴ بــه 
ترتیــب ۱/0 و 06/0 گــرم بــر کیلومتــر و در یــورو ۵ به کمتــر از ۱/0 و 0۲/0 

گــرم بــر کیلومتــر رســید.

سرپرســت ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی وزارت آمــوزش و پرورش 
بــا بیــان ایــن کــه حفــظ محیــط زیســت پــاک و ســالم بــه عنــوان مادر 
گیتــی واجــب اســت، گفــت: بایــد دانــش آمــوزان را از نخســتین پایــه 
هــای تحصیلــی آمــوزش دهیــم تــا ایــن بــاور و نگــرش در نســل امروز 

و فــردا، نهادینه شــود.
ــا  ــوزش جغرافی ــی آم ــش مل ــن همای ــی« در دومی ــدر توران »حی
ــا رویکــرد آب و محیــط زیســت در کتــاب هــای درســی کــه در  ب
شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران برگــزار شــد، افــزود: ســاکنان 
زمیــن وقتــی از دوران کشــاورزی بــه صنعتــی مــدرن روی آوردنــد، 

ــد. ــر آن زخــم زدن ــد و ب پیکــره زمیــن را در هــم کوبیدن
ــل  ــا در مقاب »اگــر چــه حرکــت هــای مثبتــی برداشــته شــده ام
ــد موجــب  ــن رون ــز اســت و ادامــه ای ــب، ناچی ــن ســیل تخری ای
ــتوایی  ــوه اس ــای انب ــگل ه ــد جن ــود درص ــا ن ــتاد ت ــودی هش ناب
تــا ســال ٢0٢0 خواهــد شــد چــرا کــه هــر روزه حــدود 90 هکتــار 
ــت  ــا و در جه ــری نابج ــره ب ــل به ــه دلی ــوه ب ــای انب ــگل ه از جن

ــی شــود.« ــود م ســودجویی ناب
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش ادامــه داد: جنــگل هــا و مراتــع 
انبــوه در کشــور مــا بســیار ناچیــز اســت ولــی بــر اســاس نظریــه 
آشــوب کــه همــه کل از یــک جــزء ناشــی مــی شــود، همــه مــا 
ــت  ــا در جه ــن ســهم تنه ــه ای ــم البت ــن ســهم داری ــظ زمی در حف
ــوا  ــی ه ــه آلودگ ــد ب ــد باشــد. نبای ــات نبای ــودی مســتقیم حی ناب

دامــن بزنیــم تــا ماســک هــای مــا بــه فــروش برســد. 
ــد  ــزی آموزشــی تاکی ــه ری سرپرســت ســازمان پژوهــش و برنام

کــرد: تحــول زمانــی رخ مــی دهــد کــه زنــگار غفلــت از قلــب هــای 
ــی  ــن زمان ــد گشــوده شــود و ای ــای امی ــا شســته و دریچــه ه م
اســت کــه مــا بــه ایــن احســاس خالصانــه تســلیم شــویم. ایــن 
درک و گشــودن روح بــه ســمت افــکاری متفــاوت و تــازه، دروازه 
هــا را بــه ســمت تغییــر مــی گشــاید امــا ایــن کــه بــا مشــاهده 
نابــودی محیــط زیســت تغییــری در مــا حاصــل نمــی شــود و مــا 
نســبت بــه سرنوشــت آینــدگان بــی تفــاوت شــده ایــم بــا نصیحت 
و ســمینار و کنفرانــس درســت نمــی شــود و وجــدان بیــدار مــی 

طلبــد. 
تورانــی یــادآور شــد: بایــد بــه ایــن فکــر کنیــم کــه اگــر آینــدگان 
ــری و  ــا خودس ــا را ب ــی م ــق طبیع ــرا ح ــه چ ــند ک ــا بپرس از م
خودخواهــی و تــرس از دســت دادن هــای مــادی و شــغلی نادیــده 
ــم؛  ــم بدهی ــی توانی ــه پاســخی م ــد، چ ــرده ای ــود ک ــه و ناب گرفت
ــزی  ــه ری ــده شــخصی خــود برنام ــرای آین ــه ب پــس همانطــور ک

ــان نیــز باشــیم.  ــد پاســخگوی آن مــی کنیــم بای
ســیاوش شــایان رییــس شــورای سیاســتگذاری ایــن همایــش 
در  میدانــی  شــواهد  اســاس  بــر  ســخنانی گفــت:  در  هــم 
ــوزان و  ــش آم ــیت دان ــزان حساس ــه، می ــه و جامع ــه، مدرس خان
دانشــجویان و کســانی کــه در آینــده تصمیــم گیــر کشــور خواهنــد 
بــود نســبت بــه محیــط زیســت چنــد برابــر افزایــش یافتــه اســت.

وی افــزود: وقتــی شــاهد هســتیم کــودکان و نوجوانــان بــه محض 
خطــای زیســت محیطــی از ســوی بزرگســاالن، بــه آنــان هشــدار 
ــه محیــط  ــی ایــن نســل بیشــتر از مــا ب و تذکــر مــی دهــد، یعن

زیســت حساســیت نشــان مــی دهنــد و نســل آینــده محافظــان 
بهتــری از زمیــن خواهنــد بــود. 

ــه در آن  ــون اساســی ک ــه اصــل پنجاهــم قان ــا اشــاره ب شــایان ب
ــرده  ــوان ک ــهروندان عن ــه ش ــت را وظیف ــط زیس ــت از محی حفاظ
ــط  ــای محی ــوزش ه ــا آم ــل ب ــن اص ــرای ای ــزود: اج ــت، اف اس
زیســتی اجرایــی مــی شــود. پــس بــرای همــه گیــر شــدن ایــن 
ــل،  ــت تحصی ــای نخس ــه ه ــه از پای ــت ک ــرم اس ــاز مب ــر، نی ام
آمــوزش هــا، توســط مربیــان مجــرب شــروع شــود تــا در آینــده 

کشــور معقولــی از نظــر محیــط زیســت داشــته باشــیم. در حــال 
ــب  ــوم مطال ــا س ــتان ت ــی از اول دبس ــای درس ــاب ه ــر کت حاض
آب و محیــط زیســت تدریــس مــی شــود. در پایــه هــای باالتــر 
در کتــاب هــای جغرافیــا، زمیــن شناســی، تعلیمــات اجتماعــی و 
ــره محیــط  ــاب انگلیســی و غی ــی و حتــی کت ــی، دروس دین مدن
ــن  ــا ای ــت. ب ــده اس ــف ش ــوزان تعری ــش آم ــرای دان ــت ب زیس
اوصــاف مــی بینیــم کــه آینــده بهتــری بــا آمــوزش هــای رســمی 

ــم داشــت. خواهی

ــد  ــن تهدی ــر مهمتری ــان حاض ــم در زم ــر اقلی ــده تغیی پدی
بطوریکــه  رود،  بشــمار مــی  زمیــن  آینــده کــره  بــرای 
ــاکنان  ــی س ــات زندگ ــه حی ــرب آن چرخ ــای مخ پیامده
ایــن کــره خاکــی را تحــت تاثیــر خــود قــرار داده و کیفیــت 
ــاخته  ــه رو س ــی رو ب ــت محسوس ــا اف ــر را ب ــی بش زندگ

اســت.
رونــد زندگــی بشــر در یکصــد ســال گذشــته و اشــتهای ســیری 
ــای  ــد گازه ــای فســیلی و تولی ــرژی ه ــر آن، در مصــرف ان ناپذی

نجات زمین با نهادینه کردن آموزش 
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زاینده رود

90 درصد آب زاینده رود 
از چهارمحال و بختیاری خارج می شود

افزایش 30 سانتی متری سطح آب
دریاها تا پایان قرن

و  چهارمحــال  اســتاندار 
ــد  ــت: 90 درص ــاری گف بختی
ــال  ــده رود از چهارمح آب زاین
ــده و  ــارج ش ــاری خ و بختی

بــه پاییــن دســت مــی رود. 
اقبــال عباســی ۲0 دی مــاه در دیــدار میدانــی از 
حوضــه زاینــده رود چهارمحــال و بختیــاری بــا حضور 
رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
مجلــس شــورای اســامی، اظهــار کــرد: منابــع و 
مصــارف زاینــده رود بــرای ایــن اســتان مهــم اســت. 
تاکیــد کــرد:  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
میانگیــن منابــع زاینــده رود در ۳0 ســال گذشــته 
ــر  ــون مت ــه ۴00 میلی ــر مکعــب ب ــارد مت از ۲.۲ میلی
ــت.  ــته اس ــش داش ــته کاه ــال گذش ــب در س مکع
ســهم  رود  زاینــده  آورد  درصــد   ۱0 افــزود:  وی 

ــارد  ــه از ۲.۲ میلی ــت ک ــاری اس ــال و بختی چهارمح
متــر مکعــب، ۲۳7 میلیــون متــر مکعــب بــوده اســت 
ــتان  ــن اس ــی در ای ــت اضاف ــچ برداش ــون هی و اکن

ــدارد.  ــود ن وج
  عباســی تصریــح کــرد: 90 درصــد آب زاینــده رود از 
ــن  ــه پایی ــده و ب ــارج ش ــاری خ ــال و بختی چهارمح
دســت مــی رود. چهارمحــال و بختیــاری حتــی اگــر 
ــم  ــاز ه ــد ب ــرف نکن ــود را مص ــهم خ ــد س ۱0 درص
مشــکل اســتان پائیــن دســت رفــع نمی شــود. 
افــزون بــر 90 درصــد کنتورهــای برداشــت آب در 
ــده  ــمند ش ــتان هوش ــن اس ــده رود ای ــه زاین حوض
اســت. وی گفــت: تمامــی باغــات چهارمحــال و 
ــاری  ــبکه آبی ــه ش ــده رود ب ــوزه زاین ــاری در ح بختی
نویــن مجهــز و پمپ هــای اضافــه برداشــت آب، 

ــت.  ــده اس ــع آوری ش ــب و جم پلم

ــان  ــق نش ــک تحقی ــج ی نتای
اقیانوس هــای  می دهــد: 
آنچــه  از  ســریع تر  جهــان 
ــرآورد شــده  پیــش از ایــن ب

ــتند. ــدن هس ــرم ش ــال گ در ح
 رونــد ســریع گــرم شــدن اقیانوس هــای جهــان 
نگرانی هــا را در مــورد پیشــرفت هــر چــه بیشــتر 
ــرم شــدن  ــش داده اســت. گ ــی افزای ــرات اقلیم تغیی
اقیانوس هــا موجــب می شــود تــا حجــم بیشــتری را 
بــه خــود اختصــاص دهنــد کــه ایــن فراینــد انبســاط 
ــش  ــن شــرایط پی ــی شــناخته می شــود. در ای حرارت
ــن  ــان ای ــا پای ــا ت ــطح آب دریاه ــود س ــی می ش بین

ــد. ــدا کن ــش پی ــانتی متر افزای ــدود ۳0 س ــرن ح ق
بررســی ها نشــان می دهــد اصلی تریــن دالیــل در 
افزایــش ســطح دریاهــا می توانــد از ذوب شــدن 
ــاوه  ــود. ع ــی ش ــی ناش ــای طبیع ــا و یخچال ه یخ ه
بــر ایــن، بــا گــرم شــدن اقیانوس هــا احتمــال وقــوع 

بیشــتر  نیــز  بارش هــای غیــر معمــول  طوفــان  و 
می شــود.

اقیانوس هــا گرمــا را بــه خوبــی در خــود ذخیــره 
می کننــد و چندیــن دهــه زمــان نیــاز دارنــد تــا 
آورنــد.  بدســت  را  خــود  عــادی  دمــای  مجــدد 
جدیــد  بررســی  ایــن  در  آمریکایــی  کارشناســان 
اقیانوس هــا  شــدن  گــرم  رونــد  کــه  دریافتنــد 

ســرعت پیــدا کــرده  اســت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روزنامــه گاردیــن، 
مــازاد  انــرژی  دهــم   9 از  بیــش  اقیانوس هــا 
محبــوس در اتمســفر را جــذب می کننــد و نقــش 
کلیــدی در تنظیــم وضعیــت آب و هوایــی جهــان 
دارنــد. ایــن درحالیســت کــه نقــش اقیانوس هــا 
در سیســتم آب و هوایــی جهانــی بــرای ســال ها 
نبــود  از  از آن  نادیــده گرفتــه شــده کــه بخشــی 
روی  مطالعــه  ســخت  فراینــد  و  اطاعــات کافــی 

می شــود. ناشــی  دریایــی  محیط زیســت 

ستاد احیای دریاچه ارومیه با تخصیص آب مورد نیاز برای اجرای پروژه پرورش آرتمیا در ۲00 هکتار 
از اراضی دشت فسندوز میاندوآب موافقت کرد.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

کاهش کشت گندم در 
سیستان و بلوچستان

نفس سفره های زیرزمینی به شماره افتاده استآب
منابع طبیعــی  اداره کل  آبخیــزداری  معــاون 
اســتان زنجــان، چالش هــای ایــن بخــش را در 
ــت  ــت: عل ــرد و گف ــریح ک ــز تش ــای آبخی حوضه ه
ــل انســانی  ــه عوام ــوط ب ــا مرب ــن چالش ه ــروز ای ب

و طبیعــی اســت.
بخــش   چالش هــای  بــه  اشــاره  بــا  بیــات  جعفــر 

ــار  ــز اســتان، اظه ــای آبخی ــن دســتگاه در حوزه ه ــزداری ای آبخی
باالدســت  زمین هــای  از  شــده  شســته  خاک هــای  کــرد: 
توســط روان آب هــا در مخــازن ســدها رســوب می کننــد. رســوب 
ــده و  ــاری ش ــبکه های آبی ــدها و ش ــت س ــش ظرفی ــث کاه باع
می کننــد. تحمیــل  کشــور  بــه  بســیاری  هزینه هــای 
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه ورود ۲۵0 میلیــون مترمکعــب 
رســوب بــه ســدها در ســطح کشــور، افــزود: 60 میلیــون نفــر از 
جمعیــت کشــور در معــرض خطــر ســیل اســت و از ایــن میــزان 
۱۵ میلیــون نفــر مســتقیما در معــرض خســارات ســیل هســتند. 
ــر اســاس آمــار چنــد دهــه گذشــته هــر ســیاب در ایــران بــه  ب
ــذارد. ــا می گ ــر ج ــان خســارت ب ــارد توم ــور متوســط ۴0 میلی ط

وی بــا بیــان اینکــه خســارت مســتقیم ســیل ۴879 مــورد زمیــن 

ــت  ــه وضعی ــت، ب ــال اس ــارد ری ــزار میلی ــر ۳78 ه ــزش براب لغ
دشــت های ممنوعــه و بحرانــی افــت شــدید اشــاره کــرد و 
ــت های  ــیاری از دش ــی در بس ــای زیرزمین ــطح آب ه ــت: س گف

ــر در ســال رســیده اســت. ــا دو مت ــم ت ــزان نی ــه می کشــور ب
ــزداری  ــای آبخی ــر چالش ه ــن را از دیگ ــت زمی ــات، فرونشس بی
افــزود:  و  کــرد  اعــام  اســتان  آبخیــز  حوضه هــای  در 
زیرزمینــی  از ســفره های  غیرمجــاز  و  بی رویــه  برداشــت های 
موجــب فرونشســت زمیــن بــه میــزان ۱0 تــا ۳0 ســانتی متــر در 

اغلــب دشــت های کشــور شــده اســت.
زنجــان  اســتان  منابع طبیعــی  اداره کل  آبخیــزداری  معــاون 
اضافــه کــرد: در اثــر تبخیــر آب هــای ســطحی، ســاالنه ٢80 
میلیــارد مترمکعــب از حجــم آب هــای قابــل اســتفاده در کشــور 

می شــود. کاســته 
ــی خــاک هــم ســبب  ــه داد: شســته شــدن و جابه جای وی ادام
ــدی شــده  ــز و مشــکات بع ــای حاصلخی ــن زمین ه ــن رفت از بی
و ســاالنه بیــش از ١0 میلیــارد دالر بــه کشــور خســارت وارد 

می کنــد.

نار
ونک

رید
ف

ــگ  ــار س ــورای اداری فریدونکن ــه ش ــن جلس در چهارمی
ــن چالــش  ــزرگ تری ــوان ب ــه عن ــه ب هــای ولگــرد و زبال

ــد. ــرح ش ــتان مط ــن شهرس ــتی در ای بهداش
چهارمیــن جلســه شــورای اداری فریدونکنــار بــا حضــور ولــی هللا 
نانواکنــاری نماینــده مــردم فریدونکنــار و بابلســر در مجلــس شــورای 
ــداران و  ــان، بخش ــدار، معاون ــری فرمان ــدی نصی ــامی، محمدمه اس
ــات  ــن شهرســتان در ســالن اجتماع ــای ای مســئوالن ادارات و نهاده

ــداری برگــزار شــد.  فرمان
ــن  ــار و بابلســر در ای ــردم فریدونکن ــده م ــاری نماین ــی هللا نانواکن ،ول
جلســه اظهــار کــرد: مــا در شــرایط بســیار ســخت اقتصــادی امنیتــی 
و جنــگ روانــی هســتیم و ایــن ســه موضــوع در دســتور کار دشــمنان 

جمهــوری اســامی اســت. 
وی خاطرنشــان کــرد: یکــی از موضوعاتــی کــه در جنگ روانی دشــمن 
به کارگیــری می شــود و همیــن امــر عامــل پیــروزی در دفــاع مقــدس 

بــود از بیــن بــردن روحیــه شــهادت طلبــی و رزم اســت. 
نماینــده مــردم فریدونکنــار و بابلســر در مجلــس تصریح کــرد: یکی از 
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ــط زیســت در بخشــی از عســلویه  ــت محی مدیری
جــوان و تــازه اســت و در بخش هــای قدیمــی 
آن بیشــتر حالــت ســمبلیک داشــته اســتو کار 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــادی ص زی

تدوین طرح جامع 
آلودگی هوای عسلویه

مــاه گذشــته بــود کــه فرهــاد قلــی نــژاد مدیــرکل 
ــرح  ــن ط ــط زیســت اســتان بوشــهر از تدوی محی
جامــع آلودگــی هــوای عســلویه بــا همــکاری 
ــر داد  ــهر خب ــتان بوش ــی اس ــتگاههای اجرای دس
ــرح مشــکل  ــن ط ــی شــدن ای ــا اجرای ــت: ب و گف

آلودگــی محیــط زیســت در عســلویه و مناطــق 
جنــوب اســتان بــه طــور محسوســی کاهــش 

ــت. ــد یاف خواه
بــه گفتــه قلــی نــژاد، در زمــان حاضــر پنــج 
اســتان  در  هــوا  آالیندگــی  دســتگاه ســنجش 
بوشــهر راه انــدازی شــده اســت و بــه زودی چنــد 
ــوج راه  ــتگاه خورم ــه ایس ــر از جمل ــتگاه دیگ ایس
انــدازی خواهــد شــد. همچنیــن بــه زودی مرکــز 
ــتگاه های  ــه دس ــز ب ــگاهی مجه ــش و آزمایش پای
ســنجش آلودگــی هــوا در جنــوب اســتان راه 

ــد. ــد ش ــدازی خواه ان

او  در خصــوص تجهیــزات ایســتگاه ســنجش 
آالیندگــی گفتــه بــود: برغــم خریــد ایــن تجهیــزات 
امــا بــا گذشــت هشــت مــاه هنــوز ایــن ایســتگاه 
ــده  ــدازی نش ــب و راه ان ــتان نص ــن شهرس در ای

اســت.

آلودگی سهم مردم استان
ــدگان شــورای شــهر  چنــدی پیــش یکــی از نماین
بوشــهر در توصیــف بهــره نبــردن مــردم ایــن 
عســلویه گفتــه  در  مســتقر  صنایــع  از  اســتان 
ــت در  ــا در حقیق ــم ام ــج نشســته ای ــر گن ــود: ب ب
ــان  ــهر آن چن ــتان بوش ــردم اس ــتیم؛ م ــج هس رن

بهــره ای از ثــروت اســتان نبــرده انــد و بــه جــای 
شــیرینی عوایــد ایــن ثــروت، بیشــتر زهــر و 

ــت. ــیده اس ــا رس ــه آنه ــش ب نی
ســید علــی اکبــر فاطمــی اذعــان کــرده بــود: 
بوشــهر دارای ١0 شهرســتان و یکــی از جنوبــی 
 6٢۵ بــا  اســت کــه  اســتانهای کشــور  تریــن 
ــن همســایگی را  ــی تری ــی طوالن ــر مــرز آب کیلومت
بــا آبهــای نیلگــون خلیــج فــارس دارد و بــه دلیــل 
ذخایــر عظیــم نفــت و گاز پایتخــت انــرژی ایــران 

ــت.  ــه اس و خاورمیان
محیطــی  زیســت  هــای  آلودگــی  دربــاره  وی 
ــان  ــی کارشناس ــود: برخ ــه ب ــلویه گفت ــه عس منطق
ــی هــای خــود آالیندگــی  و ســازمان هــا در ارزیاب
ــود  ــرایط خ ــه ش ــه ب ــا توج ــلویه را ب ــوای عس ه
١00 برابــر تهــران اعــام کــرده انــد کــه دلیــل 
ــه در  ــت ک ــی اس ــعل های ــود مش ــده آن، وج عم
فازهــای مختلــف پــارس جنوبــی و تولیــد مــواد و 
ــده هــای  ــرار دارد. آالین پســماندهای شــیمیایی ق
ــب ســواحل،  ــی موجــب تخری شــیمیایی و صنعت
خــاک،  فرســایش  کشــاورزی،  هــای  زمیــن 
انقــراض گونــه هــای جانــوری و گیاهــی بــه ویــژه 

ــت. ــده اس ــرا ش ــگل ح جن

تجمــع آالینده ها در یک نقطه
از  اعــم  آالیندگی هــا  از  حجمــی  بــا  عســلویه 
آالیندگــی هــوا، خــاک و دریــا روبــه رو اســت کــه 
ــزا،  ــورت مج ــه ص ــا ب ــی واحده ــارغ از آالیندگ ف
ــن مجموعه هــا، منجــر  ــن ای ــرار گرفت ــار هــم ق کن
بــه تجمــع آالیندگــی شــده و ایــن ناشــی از 
ــع در یــک محــدوده  اســتقرار بیــش از حــد صنای

جغرافیایــی اســت.
آنطــور کــه ایرنــا می نویســد تحقیقــات انجــام 
ــده  ــن آلودگــی و آالین ــرات ای ــورد تاثی شــده در م
هــای شــیمیایی و صنعتــی بــر تخریــب ســواحل، 
خــاک،  فرســایش  و  کشــاورزی  زمین هــای 
انقــراض گونــه هــای جانــوری و گیاهــی در جنــگل 
ــان  ــش آبزی ــارس و کاه ــج ف ــی خلی ــرا، آلودگ ح
بدلیــل دفــع پســامدهای شــیمیایی، نشــانگر 
تاثیــرات زیســت محیطــی در منطقــه وتاثیــر ایــن 
آالینــده هــای شــیمیایی، آلودگــی هــوا و آلودگــی 
صوتــی بــر بهداشــت جســمی و روانشــناختی 
مــردم بومــی منطقــه کــه در فاصلــه کمتــر از یــک 
کیلومتــری ایــن پاالیشــگاه هــا زندگــی مــی 

ــد. کنن

ماه گذشته بود 
که مدیرکل محیط 

زیست استان بوشهر 
از تدوین طرح 

جامع آلودگی هوای 
عسلویه با همکاری 
دستگاههای اجرایی 

استان بوشهر خبر 
داد. در حال حاضر 

پنج دستگاه سنجش 
آالیندگی هوا در 
استان بوشهر راه 

اندازی شده است 
و به زودی چند 

ایستگاه دیگر از جمله 
ایستگاه خورموج راه 
اندازی خواهد شد. 

»عسلویه« غرق در انواع آلودگی
عسلویه با حجمی از آالیندگی  های هوا، خاک و دریا روبه رو است 

ــد  ــن تهدی ــر مهمتری ــان حاض ــم در زم ــر اقلی ــده تغیی پدی
بطوریکــه  رود،  بشــمار مــی  زمیــن  آینــده کــره  بــرای 
ــاکنان  ــی س ــات زندگ ــه حی ــرب آن چرخ ــای مخ پیامده
ایــن کــره خاکــی را تحــت تاثیــر خــود قــرار داده و کیفیــت 
ــاخته  ــه رو س ــی رو ب ــت محسوس ــا اف ــر را ب ــی بش زندگ

اســت.
رونــد زندگــی بشــر در یکصــد ســال گذشــته و اشــتهای ســیری 
ــای  ــد گازه ــای فســیلی و تولی ــرژی ه ــر آن، در مصــرف ان ناپذی

گلخانــه ای، در کنــار نابــودی محیــط زیســت و جنــگل هــا، 
خســارت هــای جبــران ناپذیــری بــه ســیاره آبــی وارد کرده اســت.
ســرعت تغییــر اقلیــم و گرمایــش زمیــن، زمســتان هــای 
پاییزهــای پربــاران و زمســتان هــای برفــی و یــخ زده را بــه خاطره 
ــل کــرده  ــی مخــرب تبدی ــه ســیاب های ــاری ب ــاران هــای به و ب
ــی  ــه عرصــه هــای بیابان و مراتــع ســبز بتدریــج جــای خــود را ب

مــی دهــد. 
در پــی نگرانــی جامعــه جهانــی، پیمــان کیوتــو )١997( مهمتریــن 

ــه  ــرای کنتــرل و کاهــش گازهــای گلخان معاهــده بیــن المللــی ب
ای اســت کــه در آن کشــورهای صنعتــی متعهــد بــه کاهــش پنــج 
درصــد از گازهــای گلخانــه ای خــود شــده انــد و بــه کشــورهای در 
ــوذ  ــب نف ــش ضری ــرای افزای ــی ب ــای مال ــعه کمک ه ــال توس ح
ــرژی خورشــیدی  ــر ان ــر نظی ــد پذی اســتفاده از انرژی هــای تجدی
ــی بیشــتر از  ــرات اقلیم ــا ســرعت تغیی ــد. ام ــا کنن ــادی اعط و ب
اقدامــات کشــورهای جهــان اســت و همیــن مســاله رخدادهــای 
ــی  ــل توجه ــد قاب ــا رش ــن را ب ــش زمی ــی از گرمای ــرب ناش مخ

ــه افزایــش اســت. همــراه کــرده و اثــرات منفــی آن رو ب
ــش  ــا کاه ــور م ــم در کش ــر اقلی ــد تغیی ــن پیام ــوس تری ملم
نــزوالت جــوی و خشکســالی ســالهای متمــادی اســت کــه خــود 
علــت بحــران هــای کــم آبــی، فرســایش خــاک و فــرو نشســت 

ــی رود. ــا بشــمار م ــش ریزگرده ــن، افزای زمی
در ایــن بیــن کشــاورزان مهمتریــن گروهــی هســتند کــه بــه دلیــل 
ــم، بیشــترین خســارت  ــر اقلی ــی حاصــل از تغیی نوســانات دمای

را در جریــان تولیــد محصــوالت کشــاورزی متحمــل شــده انــد.
بــا توجــه بــه تاثیــرات بســیار منفــی تغییــرات اقلیمــی بــر کیفیت 
زندگــی بشــر، بــرای مقابلــه بــا آن راهکارهــا و روش هــای نویــن 

و علمــی در دســتور کار قــرار گیــرد.
ــان  ــتان کرم ــردی هواشناســی اس ــات کارب ــروه تحقیق ــس گ رئی
ــای  ــت گازه ــش غلظ ــی از افزای ــی ناش ــش جهان ــت: گرمای گف
گلخانــه ای و تغییــر کاربــری اراضــی، موجــب تغییــرات آشــکاری 

ــران شــده اســت.  ــان و ای در فراســنج هــای اقلیمــی جه

›زهــرا نجفــی نیــک‹ بــا اشــاره بــه پیامدهــای تغییــر اقلیــم افزود: 
گرمایــش جهانــی پیامدهایــی ماننــد افزایــش رخــداد مخاطــرات 
ــه  ــه )ب ــنگین و غیرمترقب ــای س ــوع بارش ه ــی، وق ــوی اقلیم ج
ــارش(، افزایــش رخــداد توفــان،  ــی میانگیــن ب رغــم کاهــش کل
ــت  ــش امنی ــی، کاه ــی و باغ ــوالت زراع ــرد محص ــش عملک کاه

غذایــی را در پــی داشــته اســت. 
ــان  ــتان کرم ــردی هواشناســی اس ــات کارب ــروه تحقیق ــس گ رئی
ادامــه داد: همچنیــن حــذف یــا جــا بــه جایــی برخــی گونــه هــای 
جانــوری و گیاهــی، افزایــش انــواع بیماریهــای انســان، دام و گیاه، 
کاهــش تنــوع زیســتی و موجــودات دریایــی، کاهــش چشــمگیر 
ــم خشــک کشــور،  ــش اقلی ــوب و افزای ــم مرط ــای اقلی ــه ه پهن
افزایــش رونــد بیابانزایــی نیــز ناشــی از گــرم شــدن زمیــن اســت.

وی بــا اشــاره بــه ابعــاد مختلــف مخاطــرات تغییــر اقلیــم تصریح 
ــق  ــم رون ــی و ک ــت شــاخص زیســت اقلیم ــرد: کاهــش کیفی ک
ــیری  ــق گرمس ــای مناط ــش بیماری ه ــگری، افزای ــدن گردش ش
ماننــد ماالریــا، افزایــش ریســک ســرمایه گــذاری در بخــش هــای 
کشــاورزی، افزایــش هزینــه حــوادث غیرمترقبــه، بی اعتمــادی بــه 
برنامــه ریــزی و بودجــه ســاالنه و همچنیــن افزایــش مهاجــرت 
ــن مخاطــرات  از مناطــق در معــرض مخاطــرات اقلیمــی مهمتری
تغییــر اقلیــم در کشــور اســت. نجفــی نیــک اظهــار بــا اشــاره بــه 
تغییــرات محســوس دمایــی داشــت: در 50 ســال اخیــر میانگیــن 
دمــای کشــور بــا شــیبی حــدود چهــار دهــم درجــه سلســیوس بــر 

دهــه افزایــش یافتــه اســت.

کاهش کیفیت زندگی، پیامد 
تغییرات اقلیمی

اســتاندار لرســتان از تصویــب ۳0 طــرح ویــژه بخــش کوهنانــی 
شهرســتان کوهدشــت خبــر داد.

ســید موســی خادمــی گفــت: طــرح آبرســانی بــه شــهر کوهدشــت در 
بلندمــدت از ســد معشــوره مدنظــر قــرار گرفتــه امــا بــرای میان مــدت 

بــا حفــر شــش حلقــه چــاه مشــکل آب منطقــه حــل خواهــد شــد.
ــده پــروژه  ــا بهــار ســال آین  خادمــی تصریــح کــرد: طبــق برنامــه ت
ــر  ــرداری می رســد و ۱۵0 لیتــر ب ــه بهره ب تامیــن آب در میان مــدت ب
ــد ســال  ــا چن ــزوده خواهــد شــد کــه ت ــه آب کوهدشــت اف ــه ب ثانی

ــد داشــت. ــی را نخواه ــده مشــکل کم آب آین
ــهر  ــن ش ــی ای ــع آموزش ــد از مجتم ــه بازدی ــتان ب ــتاندار لرس اس
ــام  ــوزی در تم ــت دانش آم ــه جمعی ــان اینک ــا بی ــرد و ب ــاره ک اش
ــن مجتمــع دیگــر  ــدا کــرده، ادامــه داد: چندی کشــور کاهــش پی
ــا  ــد ب ــده و بای ــدون اســتفاده مان در کوهدشــت وجــود دارد کــه ب
انتخــاب ســرمایه گذار آنهــا را بــرای اســتفاده هایی از جملــه حــوزه 

ــری داد. ــر کارب گردشــگری تغیی
وی بــه مشــکل مــردم روســتای رودبــار نیــز اشــاره کــرد و گفــت: 
بخشــی از ایــن روســتاها در مخــزن ســد قــرار نمی گیرنــد و 
متحمــل خســارت نشــده اند بــرای همیــن خدمت رســانی بــه آنهــا 
توســط دســتگاه های اجرایــی بــه صــورت آزاد محاســبه می شــود.
خادمــی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن ســد ســاخته شــده و 
ــن  ــرای همی ــد ب ــتفاده نمی کنن ــه از آب آن اس ــاورزان منطق کش
ضمــن پیگیری هــای بــه عمــل آمــده مجــوز آبیــاری 6۵0 هکتــار 
اراضــی زراعــی گرفتــه شــده کــه از باالدســت ســد برداشــت 
ــاز  ــده آغ ــز در آین ــاژی نی ــتگاه پمپ ــاخت ایس ــم. کار س می کنی

ــرد. ــم ک خواهی
اســتاندار لرســتان یــادآور شــد: همچنیــن خســاراتی به مــردم وارد 
شــده کــه بــا همراهــی نماینــده شهرســتان در مجلــس بــه دنبــال 
جبــران آنهــا هســتیم بنابرایــن موضــوع را از وزارت نیــرو پیگیــری 
می کنیــم؛ البتــه ایــن خســارت ها مربــوط بــه ســال های گذشــته 

بــوده کــه پیگیــری نشــده  و تبدیــل بــه دیــون شــده اند.

تامین آب کوهدشت 
در بلندمدت از سد معشوره

خبر
26 واحد گلخانه ای

 در اردبیل فعال است
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان اردبیل گفت: از 
۳۵ واحد تولیدی محصوالت گلخانه ای در اسـتان اردبیل 

در حـال حاضـر ۲6 واحد فعال اسـت.
خلیـل نیکشـاد اظهـار کـرد: وزارت جهاد کشـاورزی اخیرا 
تفاهمنامه  ای را با وزارت کشـور به امضا رسـانده تا توسـعه کشـت محصوالت گلخانه ای 
و فضـای بسـته اعـم از سـبزی و صیفـی، خیـار و گوجـه  فرنگـی و قـارچ خانگـی و ... 
مـورد حمایـت قـرار گیرد. این مجتمع گلخانـه ای در یک هزار و 600 هکتـار فضا در حال 
احـداث اسـت کـه ۱00 میلیـارد لاير از طریـق منابع ملـی و به همین میزان نیـز از طریق 

اسـتانداری اردبیل برای توسـعه این اسـتان اختصاص یافته اسـت.

خشکسالی حاکم بر سیستان و 

بلوچستان از زلزله بدتر است
ــا  ــدار ب ــتان  در دی ــتان و بلوچس ــتاندار سیس اس
ــت:  ــور گف ــر کش ــال احم ــت ه ــرکل جمعی دبی
ــتان  ــتان و بلوچس ــر سیس ــم ب ــالی حاک خشکس
از زلزلــه و خســارت هــای آن بدتــر اســت چــرا کــه خشکســالی بــه نســبت 

ــه کمتــر مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد .  زلزل
ــد از  ــد بع ــاق بیفت ــا اتف ــر کج ــه در ه ــزود: زلزل ــی اف ــی موهبت ــد عل احم
ــه  ــن منطق ــر ای ــم ب ــا خشکســالی حاک ــد ام ــود می آی ــه وج ــی ب آن آبادان
شــرایط فجیــع و بحــران زایــی را بــه دنبــال داشــته اســت. اســتان 
ــت . ــوری اس ــات کش ــه مقام ــه هم ــورد توج ــتان م ــتان و بلوچس سیس

طغیان رودخانه دلیل قطعی

 آب روستاهای رامهرمز
مدیــر امــور آبفــا روســتایی شهرســتان رامهرمــز 
از تعمیــر خــط انتقــال آب شــرب ۱0 روســتای 
ــه شکســته  ــان رودخان ــر طغی ــر اث ــه ب ــارس ک ابوالف

ــر داد. ــود، خب ب
علــی نــوروزی لرکــی اظهــار کــرد: بــا طغیــان و بــر اثــر شــدت فشــار آب رودخانه، 

خــط انتقــال آب شــرب ۱0 روســتای بخــش ابولفارس دچار شکســتگی شــد.
ــد،  ــود آم ــه وج ــن شکســتگی در روســتای شــمیان ب ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
افــزود: آب شــرب اهالــی ایــن ۱0 روســتا بــه طــور موقــت و در حیــن عملیــات 
ــه از طریــق تانکــر ســیار آب  تعمیــر و بازســازی قطــع شــد، کــه در ایــن فاصل

شــرب مــورد نیــاز روســتاها تأمیــن و توزیــع شــد.

گلخانه

خشکسالی

رامهرمز

آنطور که باشگاهخبرنگاران جوان می نویسد حفظ و نگهداری بزرگترین غار آبی آسیا در کرمانشاه با همه داالن های دیدنی 
به عنوان هفتمین اثر طبیعی ملی ثبت شده در ایران میان میراث فرهنگی و محیط زیست سرگردان است.

هر
س:م

عک

معــاون آمــوزش نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران 
گفــت: ۱۲00 کشــتی غــرق شــده در خلیــج فــارس وجــود دارد کــه 

۴0 فرونــد از آنهــا غــول پیکــر اســت.
ــن  ــنبه در دومی ــاه« روز پنجش ــلیمی پن ــز س ــادار »پروی ــر دری  امی
همایــش ملــی آمــوزش جغرافیــا بــا رویکــرد آب و محیــط زیســت 
در کتــاب هــای درســی کــه در شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران 
برگــزار شــد، افــزود: ایــن کشــتی هــای مغروقــه بــا مخــازن 
ســوخت تجزیــه ناپذیــر و بــار خــود در حــال تخریــب محیــط دریــا 
هســتند کــه نیــروی دریایــی بــرای خــارج کــردن آنهــا از آب تــاش 

مــی کنــد.
وی همچنیــن گفــت: ســاالنه بیــش از ۳0 حادثــه دریایــی در خلیــج 

فــارس و دریــای عمــان رخ مــی دهــد.
وی فعالیــت نیــروی دریایــی در حفــظ محیــط زیســت را ایــن گونــه 
برشــمرد: ایــن نیــرو بــه عنــوان حافظــان دریــا، بــه محض مشــاهده 
کشــتی در حــال تخلیــه زبالــه، بافاصلــه آن را توقیــف و بــه مراجــع 
قضایــی تحویــل مــی دهــد. هچنیــن تمــام کشــتی هایــی کــه در 

ابعــاد مختلــف فعالیــت می کننــد را بازرســی مــی کنــد. 
معــاون آمــوزش نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی بــا بیان 
اینکــه بــاور عمومــی بــه دریــا فقــط تفریــح و ســرگرمی اســت، گفت: 
ــدارس،  ــل در م ــای تحصی ــه ه ــتین پای ــوزش از نخس ــا آم ــد ب بای
فرهنــگ نــگاه بــه دریــا را تغییــر داد و هــر دانــش آمــوز بــا آموختــه 
ــش از ۲۵00  ــود. بی ــا ش ــی دری ــرای پاک ــفیری ب ــود، س ــای خ ه
کیلومتــر از مــرز هــای کشــور، آبــی اســت کــه همــواره مظلــوم واقــع 

شــده و کمتــر بــه حفــظ و نگهــداری آن توجــه مــی شــود.
وی ادامــه داد: بشــر بیشــتر بــه فکــر تــاش بــرای آســایش زندگــی 
خــود اســت غافــل از اینکــه تمامــی موجــودات بــرای آســایش آنــان 
ــوان  ــه عن ــد ب ــی توان ــه م ــری بهین ــره ب ــا به ــد و ب ــده ان بوجــود آم
ــاد  ــا ایج ــفانه ب ــا متاس ــد. ام ــی کن ــر زندگ ــات بهت ــرف مخلوق اش
آلودگــی محیــط زیســت، تغییــرات چشــمگیری در چرخــه حیــات 
بــه وجــود آورده و بــا ایــن تغییــرات، منافــع و حیــات را بــه مخاطــره 

انداختــه اســت.

1200 کشتی غرق شده 
در خلیج فارس وجود دارد
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سـگ های ولگرد و زباله بزرگ ترین چالش ف

بهداشتی در فریدونکنار
ــگ  ــار س ــورای اداری فریدونکن ــه ش ــن جلس در چهارمی
ــن چالــش  ــزرگ تری ــوان ب ــه عن ــه ب هــای ولگــرد و زبال

ــد. ــرح ش ــتان مط ــن شهرس ــتی در ای بهداش
چهارمیــن جلســه شــورای اداری فریدونکنــار بــا حضــور ولــی هللا 
نانواکنــاری نماینــده مــردم فریدونکنــار و بابلســر در مجلــس شــورای 
ــداران و  ــان، بخش ــدار، معاون ــری فرمان ــدی نصی ــامی، محمدمه اس
ــات  ــن شهرســتان در ســالن اجتماع ــای ای مســئوالن ادارات و نهاده

ــداری برگــزار شــد.  فرمان
ــن  ــار و بابلســر در ای ــردم فریدونکن ــده م ــاری نماین ــی هللا نانواکن ،ول
جلســه اظهــار کــرد: مــا در شــرایط بســیار ســخت اقتصــادی امنیتــی 
و جنــگ روانــی هســتیم و ایــن ســه موضــوع در دســتور کار دشــمنان 

جمهــوری اســامی اســت. 
وی خاطرنشــان کــرد: یکــی از موضوعاتــی کــه در جنگ روانی دشــمن 
به کارگیــری می شــود و همیــن امــر عامــل پیــروزی در دفــاع مقــدس 

بــود از بیــن بــردن روحیــه شــهادت طلبــی و رزم اســت. 
نماینــده مــردم فریدونکنــار و بابلســر در مجلــس تصریح کــرد: یکی از 

راه هــای موثــر در تقویــت روحیــه رزم و شــهادت طلبــی ایــن اســت که 
یــادواره شــهدا و راهیــان نــور بایــد بــا جدیــت دنبــال شــود کــه مــی 

توانــد در مقابــل توطئــه هــای دشــمن بســیار تاثیرگــذار باشــد. 
نانواکنــاری بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمنان در زمینــه هــای مختلــف 

از منابــع مالــی بیشــری برخــوردار هســتند گفــت: اعتمــاد مــردم بــه 
ــامی  ــوری اس ــی در جمه ــهادت طلب ــه رزم و ش ــئولین و روحی مس
ــه کشــور مــا داشــته  ــگاه چــپ ب ــد ن موجــب شــد تــا کشــوری نتوان

باشــد. 
وی بــر لــزوم تکریــم مــردم توســط مســئوالن تاکیــد کــرد و افــزود: 
بــی اعتمــادی مــردم بــه مســئولین بســیار خطرنــاک اســت و 
مســئوالن همیشــه بایــد در پــی تکریــم اربــاب رجــوع باشــند. یکــی 
ــبت  ــم کاری نس ــود دارد ک ــار وج ــه در فریدونکن ــکاتی ک از مش
ــه پیگیــری مصوبــات جلســات یــا دســتورهای اباغــی اســت  ب
کــه جــا دارد از رئیــس اداره بیمــه ســامت تشــکر کنیــم چراکــه 
پیگیــر امــورات هســتند و همچنیــن از برخــی مســئوالن نســبت 

ــم.  ــه داری ــی تفاوتــی ایــن موضــوع گای ــه ب ب
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چندین پرنده شـکاری در بندرعباس تلف شدندپرن

منابــع محلــی بــه ایرنــا اطــاع دادنــد تعــدادی پرنــده 
ــری  ــع در ۲0کیلومت ــه ســرخون واق شــکاری در منطق
شــمال شــرقی بندرعبــاس در اثــر بــرق گرفتگــی تلــف 

شــده انــد.
معــاون فنــی حفاظــت محیــط زیســت هرمــزگان 
ــدگان  ــای پرن ــه ه ــت: نمون ــر گف ــن خب ــد ای ــن تایی ضم
تلــف شــده بــا درجــه حفاظتــی مختلــف از جملــه گونــه هــای در 
معــرض خطــر انقــراض شــامل عقــاب صحرایــی، عقــاب شــاهی 

ــور ســیاه اســت. و کورک
ــه  ــط زیســت در منطق ــزود: کارشناســان محی ــم قاســمی اف میث
ــرق  ــای ب ــای تیره ــده در پ ــوع الشــه ١١ پرن ــاد شــده در مجم ی

ــد. ــی مشــاهده کــرده ان بتن
ــط زیســت  ــت محی ــاون حفاظ ــا می نویســد مع ــه ایرن ــور ک آنط
هرمــزگان توضیــح داد: بــه طــور کلــی تجمــع پرنــدگان شــکاری 
ــا ضایعــات در  ــده وجــود الشــه ی در یــک محــدوده نشــان دهن

محــل اســت.
ــده  ــی از پرن ــاورت برخ ــان در مج ــمی، کارشناس ــه قاس ــه گفت ب
هــای تلــف شــده، قطعــه هــای بریــده شــده پــای مــرغ 

مشــاهده کردنــد و بــا گشــت زنــی هــای بیشــتر، حجــم وســیعی 
از ضایعــات مــرغ کــه بــه طــور آزاد پراکنــده شــده بودنــد، در چنــد 
ــن مســاله موجــب  ــده شــد. ای ــک مســیر دی نقطــه در طــول ی
جلــب پرنــدگان شــکاری بــه منظــور تغذیــه شــده و بــرق گرفتگی 
ــرق  ــای ب ــیم ه ــتن روی س ــتن و برخاس ــه نشس ــز در نتیج نی
اســت کــه بــه احتمــال زیــاد، بــال زنــی پرنــده و تمــاس دو ســر 
بــال بــه طــور هــم زمــان بــا ســیم هــا، منجــر بــه بــرق گرفتگــی 
شــده اســت. پیــش از ایــن هــم مــواردی از تلــف شــدن انــواع 
ــرای  ــن ب ــا ای ــزارش شــده ام ــی گ ــرق گرفتگ ــر ب ــدگان در اث پرن
نخســتین بــار اســت کــه شــاهد تلــف شــدن جمعــی پرنــدگان 

هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه شــروع فصــل مهاجــرت پرنــدگان بــه هرمــزگان 
متذکــر شــد: احتمــال تکــرار چنیــن حوادثــی وجــود دارد کــه بایــد 
ــگیرانه  ــای پیش ــش کاره ــد در دو بخ ــری از آن بای ــرای جلوگی ب
انجــام شــود. برخــی کشــورها کــه تجربــه مشــابهی داشــته انــد، 
ــرق  ــال ب ــوط انتق ــازی خط ــن س ــرای ایم ــری ب ــای موث کاره
انجــام داده انــد کــه ایــن اقــدام بایــد در هرمــزگان نیــز بررســی 

و اجرایــی شــود.
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گزیده ها

بـا  آذربایجـان شـرقی  احمـر  هـال  نجاتگـران جمعیـت 
انجـام ۱۵ عملیـات امـدادی، بـه ۱۱۵ حادثـه دیـده امـداد 
رسـانی کـرده و 9 تـن از مصدومـان را بـه مراکـز درمانـی 

انتقـال دادنـد.
هماهنگـی  و  کنتـرل  مرکـز  از  دریافتـی  گـزارش  برابـر   
اسـتان  احمـر  هـال  جمعیـت  امـدادی  عملیات هـای 
)EOC(، از روز یکشـنبه ۱6 دی ماه به دنبال از سـر گرفته 
شـدن بـارش برف و کـوالک آذربایجـان شـرقی، نجاتگران 
مسـتقر در پایگاه هـای امـداد جـاده ای و کوهسـتان هـال 
احمـر اسـتان بـه کمـک در راه مانـدگان و آسـیب دیـدگان 

حـوادث جـاده ای شـتافتند.
جـاده ای  امـداد  پایـگاه  نجاتگـران  اسـاس،  همیـن  بـر 
شـهید لطفـی منش منطقـه بارگاه هـال احمر شهرسـتان 
چاراویمـاق مسـتقر در اتوبـان "تبریـز – تهـران" 6 تـن را 
کـه در راه فرعـی روسـتای آب گـرم )مابیـن روسـتاهای 
ارسـگنایی و آخسـاخار( گرفتار شـده بودند، نجات دادند.
مانـدگان  راه  در  از  تـن   ۴۵ بـه  امدادرسـانی  همچنیـن 
شهرسـتان چارایمـاق، مسـیر روسـتای قزل آباد و اسـکان 
۳0 تـن و توزیـع 7۲ عـدد کنسـرو جـات در بیـن آن ها نیز 
از دیگـر عملیات هـای نجات انجام شـده توسـط نجاتگران 

این شهرسـتان اسـت.
عملیات هـای نجاتگـران تبریـزی نیـز شـامل امدادرسـانی 
بـه چهـار تـن از حادثـه دیـدگان برخـورد کامیـون - پـژو 
جـاده   ۱9 )ص( کیلومتـر  اعظـم  پیامبـر  آزادراه  در   ۴0۵
"تبریـز - زنجـان" و انتقـال یـک مجروح به مرکـز درمانی، 
امدادرسـانی بـه فـرد سـقوط کـرده از ارتفاع در کوهسـتان 
عـون بـن علـی )روبـروی زیـپ الیـن( و انتقـال بـه مرکز 

اسـت. درمانی 
 نجاتگـران پایـگاه امـداد جاده شـیبلی شهرسـتان بسـتان 
آبـاد نیـز طـی عملیاتـی، دو شـهروند گرفتـار در بـرف و 
را نجـات  کـوالک در مسـیر پیسـت اسـکی کـوه سـهند 
تصـادف  مسـافران  از  تـن   60 بـه  امدادرسـانی  دادنـد، 
زنجیـره ای در کیلومتـر 60 آزاد راه "تبریز- زنجان" محدوده 
روسـتای آغچه کهل بسـتان آباد و انتقال دو تن از آسـیب 
دیـدگان بـه مراکـز درمانی توسـط نجاتگـران پایـگاه امداد 
جاده ای سیدالشـهدای شـیبلی، امدادرسـانی بـه چهار تن 
از در راه مانـدگان بـر اثـر بـارش برف و کـوالک در کیلومتر 
90 جـاده قدیـم "تبریز – زنجان" توسـط نجاتگـران پایگاه 
اسـتاد شـهریار قـره چمـن هـال احمر بسـتان آبـاد نیز از 
دیگـر عملیات هـای امـداد و نجـات در ایـن شهرسـتان به 

شـمار می آینـد.

امدادرسانی 
به 11۵ حادثه دیده

احمـر  هـال  جمعیـت  سرپرسـت 
شهرسـتان خـاش گفـت: بـا مشـارکت، 
تاش هـا و حمایت هـای خیـران بـه 9۱ 
کاس درس از مـدارس ایـن شهرسـتان 
گرمـا هدیه شـد.جال هاشـمزهی افزود: 
داوطلبـان جمعیـت هال احمـر همچنان 
نقـش فرشـته نجـات را بـر عهـده دارنـد 
و بـا دلـی پـر از مهـر و سرشـار از محبـت 
آخـرت  ذخیـره  بـرای  نوعدوسـتی  و 
خـود تـاش مـی کننـد و سـرمایه های 

ارزشـمندی را بـه دسـت مـی آورنـد که با 
تمـام دنیـا عـوض نمـی شـود .

و  هـا گذشـت  سـال  کـرد:  اظهـار  وی 
هنـوز هـم نوشـته هایمـان آن قـدر زیبـا 
نیسـت کـه بـاالی سـرمان قـاب کنیـم، 
مشـق امشـب هـم، مثـل دیشـب، مثـل 
هـر شـب زیباسـت و دو صفحـه تمیـز و 
زیبـا مـی نویسـیم؛ "آدمـی را آدمیت الزم 
است ."هاشـمزهی ادامـه داد: خیریـن و 
گـروه مردمـی بـا همراهـی و همـکاری 

داوطلبان جمعیت هال احمر شهرسـتان 
خـاش بـا اهـدای 9۱ چـراغ دوگانـه سـوز 
)برقـی نفتـی( کـم مصـرف بـه دانـش 
آمـوزان  در مناطـق محـروم شهرسـتان 
خـاش و بخش هـای تابعه گرمـی را به9۱ 

کاس درس هدیـه دادنـد .
وی از دلسـوزی هـای خیران و مشـارکت 
داوطلبـان جمعیـت هـال احمـر و کمک 
بـه دانـش آمـوزان نیازمنـد در مـدارس 
نقـاط محروم شهرسـتان خـاش قدردانی 
کرد .هاشـمزهی بیـان کرد: امسـال نیز به 
مانند سـال های قبـل خیـران و داوطلبان 
بـه  و  آمدنـد  در صحنـه  ایـن جمعیـت 
فرزنـدان خاش درس محبـت و مهربانی 

دادند .

اسـتان  مهندسـی  نظـام  سـازمان  رئیـس 
زلزلـه  نخسـتین  را  زلزلـه کرمانشـاه  مرکـزی 
مهندسـی در کشـور دانسـت و گفـت: زلزله هـا 
قـوت  نقـاط  شناسـایی  بـرای  آزمایشـگاهی 
و ضعـف بشـر در رویارویـی بـا ایـن پدیـده 

هسـتند. طبیعـی 
از  درس هایـی  همایـش  در  ثاقبـی  مجیـد 
نظـام  سـازمان  همـت  بـه  کرمانشـاه  زلزلـه 
در  و  مرکـزی  اسـتان  سـاختمان  مهندسـی 
دانشـگاه صنعتـی اراک، بـا اشـاره بـه زلزلـه 

7.۳ ریشـتری کـه در آبان مـاه سـال گذشـته 
در اسـتان کرمانشـاه به وقوع پیوسـت، افزود: 
متأسـفانه ایـن حادثـه خسـارت های زیادی را 
بـه بـار آورد و  6۲۱ نفـر کشـته و در حـدود 
۱0 هـزار نفـر مجـروح بـر جـا گذاشـت و تعداد 
بیـش از 70 هـزار نفـر نیـز سـرپناه خـود را از 

دسـت دادنـد.
ثاقبی زلزله ها را آزمایشـگاهی برای شناسـایی 
نقـاط قـوت و ضعـف بشـر در رویارویـی بـا 
ایـن پدیـده طبیعـی دانسـت و گفـت: اگرچـه 

را  زیـادی  هزینه هـای  و  زلزله هـا خسـارت ها 
بـه لحـاظ انسـانی و مالـی بـه بـار می آوردنـد، 
امـا عاقانه تریـن کار پس از وقـوع این حادثه 
تحلیـل و بررسـی آن و پیـدا کـردن راه هـای 

همزیسـتی بـا ایـن رخـداد طبیعی اسـت.
وی بـا بیـان این کـه زلزلـه اخیـر در اسـتان 
وقـوع  بـه  زلزله هـای  دیگـر  بـا  کرمانشـاه 
پیوسـته در کشـور از جهاتـی متفـاوت اسـت، 
تصریـح کـرد: از آنجایـی که زلزله های گذشـته 
معمـوالً در مناطـق روسـتایی و نواحی کوچک 

سـاختمان های  و  پیوسـته اند  وقـوع  بـه 
تخریـب شـده طبـق اصول مهندسـی سـاخته 
خوبـی  معیـار  نمی تواننـد  بودنـد،  نشـده 
بـرای شناسـایی نقـاط ضعـف و قـوت مـا و 
نظـام  سـازمان  توسـط  اجرایـی  طرح هـای 

باشـند. مهندسـی 
رییـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان 
اسـتان مرکزی ادامـه داد: به عقیده بسـیاری 
مهندسـی  زلزلـه  نخسـتین  زلزلـه کرمانشـاه، 
از  بسـیاری  و  اسـت  بـوده  مـا  کشـور  در 
سـاختمان هایی کـه براسـاس اسـتانداردهای 
مهندسـی و اصـول نظـام مهندسـی سـاخته 
شـده بودنـد، در معرض آزمایشـی جـدی قرار 
گرفتنـد، از همیـن رو درس گرفتـن و اسـتفاده 
از تجربیـات زلزلـه کرمانشـاه بیـش از پیـش 

دارای اهمیـت اسـت. 

خیران به 91 کالس درس 
شهرستان خاش گرما بخشیدند

لزوم آموزش در کاهش 
خسارات بالیای طبیعی

ــوان  ــه عن ــوزش ب ــت: آم ــرز گف ــت بحــران اســتانداری الب ــر کل مدیری مدی
یکــی از ابزارهــای کاهــش خســارت بحــران هــای طبیعــی، ضــرورت دارد.

ــگاران، گفــت: برگــزاری دور هــای آموزشــی و   مهــدی مهــرور در جمــع خبرن
ــی و  ــه منظــور حفــظ ســرمایه هــای مل ــه ب همایــش هــا در خصــوص زلزل

انســانی اســت.
ــرای آگاهــی  ــا ب ــن نشســت هــای تخصصــی صرف ــزاری ای ــزود: برگ وی اف
ــا و  ــل ه ــوص گس ــتان در خص ــت اس ــه وضعی ــبت ب ــردم نس ــی م بخش

اقدامــات پیشــگیرانه و ســازه ای صــورت می گیــرد.  
مهــرور تصریــح کــرد: زمــان وقــوع زلزلــه قابــل پیش بینــی نیســت و صرفــا 

بایــد بــا اقدامــات پیشــگیرانه از خســارات زلزلــه جلوگیــری کــرد.
وی افــزود: در ســال های اخیــر نظــام مهندســی اقدامــات خوبــی در خصوص 
مقــاوم ســازی بناهــا انجــام داده اســت و شــاهد اجــرای آئین نامــه ۲800 در 
ســاختمان ســازی، توســط شــهرداری هــای تابعــه اســتان و نظــام مهندســی 
مــی باشــیم. وی افــزود: در ایــن راســتا همایــش هایــی کــه در اســتان بــا 
ــی  ــزار م ــتان برگ ــی اس ــای اجرای ــتگاه ه ــران و دس ــارکت اداره کل بح مش
شــود بــرای آشــنا شــدن مــردم و مســئوالن بــه اقدامــات پیشــگیرانه اســت 

کــه چــه اقداماتــی انجــام دهنــد کــه کمتریــن آســیب را ببیننــد.

زلزله کرمانشاه ساخت وسازهای کشور 
را در معرض آزمایش قرار داد 

ملیات های نجاتگران میانه، هشـترود، شبستر، 
آذرشـهر و اسـکو نیز شـامل امدادرسـانی به پنج 
تـن مصـدوم حادثـه برخورد سـمند بـا کامیون 
هیوندا در کیلومتر ۵0 جاده "سـرچم – اردبیل" 
و انتقـال سـه زخمـی بـه مراکـز درمانی توسـط 
نجاتگـران پایگاه آغکند میانـه، انتقال یک بیمار 
بدحـال از روسـتای بلقـان هشـترود بـه علـت 
مسـدود بـودن محـور بـر اثر بـرف و کـوالک به 
مراکـز درمانـی توسـط پایـگاه امـداد جـاده ای 
شـهید ملـک پـور عزیـز کنـدی هـالل احمـر 

هشـترود،  از جملـه اقدامـات بود.

هـر  پـس  در  داد:  ادامـه  وی 
خطـای فنی یک سـوءمدیریت 
نهفته اسـت و در پس هر سوءمدیریت 
نیز یـک خطای سیاسـت گذاری وجود 
دارد و بر این اسـاس هدف اصلی ما از 
برپایی این همایش بررسـی و تحلیل 
داده  رخ  خطاهـای  و  فنـی  مسـائل 
در ایـن زمینـه اسـت.رئیس سـازمان 
نظام مهندسـی اسـتان مرکـزی اظهار 
امیـدواری کـرد کـه تـا در همایشـی 
بتـوان بـه بررسـی مسـائل مدیریتـی 
وسیاسـت گذاری به دور از حاشیه های 

معمـول در ایـن زمینـه پرداخت.

سوءقصد به جان رییس 
دادگستری کهگیلویه 

معاون سیاسـی و امنیتی استاندار 
کهگیلویـه و بویراحمـد از تیراندازی 
به سـمت رئیـس کل دادگسـتری 
اسـتان خبرداد.سـید محمـد کاظم 
نظـری  افـزود: حـدود سـاعت ۱۵ روز چهارشـنبه، ۱9 دی 
مـاه فـردی بـه سـمت خـودرو حجت االسـام و المسـلمین 
مزارعـی رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کـه در حـال رفتـن 
بـه سـمت منـزل بودنـد، تیرانـدازی کـرد و متـواری شـد.وی 
اظهاکرد: رئیس کل دادگسـتری اسـتان کهگیلویه و بویراحمد 
و محافظـش در صحـت و سـامت کامـل هسـتند و صدمـه 

ای ندیـده اند.        

کهگیلویه و 
بویراحمد

اعدام یک آدم ربا 
در کازرون

حـد الهـی اعـدام یـک محکـوم ٣١ 
سـاله که به جـرم آدم ربایـی و لواط 
بـه عنف بـه حد الهی اعـدام محکوم 
شـده بـود صبـح امـروز پنجشـنبه 
۲0 دیمـاه در میـدان بعثـت شـهر کازرون و در مـاء عـام اجـرا 
شـد. ایـن محکـوم بـه اعدام کـه در سـال 95 با فریب اقـدام به 
ربایـش دو کـودک ۱۵ سـاله و لـواط بـه عنـف کـرده بـود، دارای 
سـوابق متعـدد کیفـری بـود کـه پـس از دسـتگیری در شـعبه 
٤ دادگاه کیفـری یـک اسـتان مسـتقر در شهرسـتان کازرون بـه 
اعـدام محکـوم شـد کـه حکم مذکـور در شـعبه ٤٢ دیـوان عالی 

کشـور مـورد تأییـد قـرار گرفت .

کازرون

ساماندهی تقاطع بزرگراه 
یادگار امام به بولوار صدوقی

ــران  ــازمان عم ــل س ــر عام مدی
ــهری  ــای ش ــی فضاه و بازآفرین
از ســاماندهی تقاطــع بزرگــراه 
ــوار شــهید  ــه بول ــام ب ــادگار ام ی

ــر داد. ــی خب صدوق
ــت:  ــری گف ــن، عطــاهللا منوچه ــان آنای ــزارش کرم ــه گ ب
در راســتای کاهــش و  روان ســازی  ترافیــک ،عملیــات 
ــهید  ــه ش ــام ب ــادگار ام ــراه ی ــع بزرگ ــاماندهی تقاط س
صدوقــی) ســه راه ســیلو ( کــه از حجــم ترافیــک 
باالیــی برخــوردار اســت در دســتور کارایــن ســازمان 

ــت.  ــرار گرف ق

شهرداری

دستگیری تهدیدکنندگان 
شهروند تبریزی

تبریـز  انتظامـی  فرمانـده 
گفـت: بـا هوشـیاری مأمـوران 
نفـر  دو  ۱۲عباسـی،  کانتـری 
تبریـزی  زن  تهدیدکننـدگان  از 

شـدند. دسـتگیر 
خبـر  ایـن  تشـریح  در  نـوروزی«  »فرهنـگ  پاسـدار 
گفـت: در پـی انتشـار فیلمـی در فضای مجـازی مبنی 
بـر تهدیـد و ضـرب و شـتم یـک بانـوی تبریـزی کـه 
از حیوانـات خیابانـی نگهـداری می کنـد، شناسـایی و 
دسـتگیری متهمـان در دسـتور مأمـوران انتظامـی قرار 

 . گرفت

تبریز

مسموم شدن ۹ دانش آموز 
میاندوآبی

مدیـر شـبکه بهداشـت و درمـان 
میانـدوآب از مسـمومیت 9 نفـر 
از دانـش آمـوزان پسـر مدرسـه 
ابتدایـی روسـتایی در میاندوآب 
دانـش  از  نفـر   9 افـزود:  حیـدری  داد.سـهراب  خبـر 
آمـوزان کاس چهـارم ابتدایـی روسـتای سـوگلی تپه بـا 
عایـم مسـمومیت بـه بیمارسـتان عباسـی مراجعه کرده 
حیـدری   گرفته انـد.  قـرار  اورژانـس  مراقبـت  تحـت  و 
گفـت: حـال عمومـی دانش آمـوزان رو به بهبودی اسـت 
و صرفـا بـرای احتیـاط تـا فـردا تحـت نظـر اورژانـس 

بود. خواهنـد 

آذربایجان

رنا
 ای

س :
عک

دوئل نفت و آتش مقابل نیمکت ها

مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کردستان از آمار 30 درصدی غیر استاندارد بودن مدارس کردستان خبر داد

 پشـت نیمکـت هـا نشسـته انـد خیـره 
بـر تختـه سـیاه و نیـم نگاهـی نگـران 
بـه بخـاری هـای نفتـی دارنـد کـه قـرار 
بـود گرما بخـش کاس باشـد اما دوئل 
بیـن نفـت و آتـش مقابـل نیمکت های 
شـان  چهـره  بـر  تـرس  درس،  کاس 
نشـانده اسـت. زمسـتان از راه رسیده و 
سـرمای هوا امسـال بیشـتر از هر زمان 
دیگـری حکمرانـی مـی کنـد امـا هنـوز 
هـم دود از دودکش خانـه ها و مدارس 
روسـتایی بلنـد اسـت، چون که وسـایل 

گرمایشـی نفـت سـوز دارند.
بخـار  بـا  مرتبـه  چنـد  را  دسـتانش 
دهانـش گـرم مـی کنـد، صـدای پارس 
سـگ هـا از دور بلنـد اسـت، همیشـه 
در صفحـه تلویزیـون مـی دیـد کـه بچه 
هـای شـهر با سـرویس به مدرسـه می 

رونـد امـا او و همکاسـی هایـش هیچ 
وقـت رنـگ سـرویس را هـم بـه خـود 
ندیـده انـد، تنهـا وقتـی می تواند سـوار 
ماشـین شـود، کـه مـی خواهـد بـا پـدر 
ویزیـت  یـا  و  بـرای خریـد  مـادرش  و 

پزشـک بـه شـهر برونـد.
صبـح زود اسـت و سـرما بر تـن دانش 
زنـد،  مـی  تازیانـه  روسـتایی  آمـوزان 
بـه مدرسـه کـه مـی رسـند بـه سـمت 
تـا  برنـد  مـی  هجـوم  کاس  بخـاری 
گـرم شـوند، در ایـن هجـوم همدیگـر را 
هـول مـی دهنـد تـا سـهم بیشـتری از 
گرمـا داشـته باشـند، گاهـی دستشـان 
بـه آهـن گداختـه بخـاری مـی خـورد و 
مـی سـوزد، امـا عطـای گرمـای بخـاری 
را بـه لقـای او نمـی بخشـند، بچـه های 
کوهسـتان همیشـه دنبال گرما هسـتند.
را  بخـاری  دور  مـدارس  برخـی  در 
حصـاری کشـیده انـد تـا خطـری بـرای 
دانـش آمـوزان نداشـته باشـد امـا نفت 
کـه چکـه کنـد یا بخـاری که نقـص فنی 

داشـته باشـد، همیـن حصار هـم مانعی 
بـرای رسـیدن بـه موقـع بـه منبـع نفت 
می شـود و شـاید بـاز هم حادثـه ای از 

جنـس آتـش تکـرار شـود.
شـاید مسـئولین مدارسـی هـم کـه در 
آتـش سـوختند فکـرش را نمـی کردنـد 
یـک  خاطـر  بـه  شـان  مدرسـه  روزی 
فاجعـه مشـهور شـود و بـر سـر زبـان ها 
بیفتـد، شـاید هـم فکر مـی کردند از دل 
حادثـه بـه دور هسـتند غافـل از اینکـه 
حادثـه خبـر نمـی کنـد. نماینـده مـردم 
سـنندج، کامیـاران و دیواندره در مجلس 
شـورای اسـامی مـی گویـد: تیـر مـاه 
اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  از  امسـال 
خواسـته بـود تـا لیسـت مدارسـی را که 
سیسـتم گرمایشـی مناسـب ندارنـد بـه 
تهیـه  لیسـت  ایـن  اعـام کننـد کـه  او 

. شد
داشـت:  اظهـار  فرشـادان  مهـدی  سـید 
اقتصـاد  شـورای  مصوبـه  اسـاس  بـر 
هـای  بخـاری  جایگزینـی  خصـوص  در 

هوشـمند بـه جـای بخاری های سـنتی، 
و  تهیـه  نفـت  وزیـر  بـرای  درخواسـتی 
ارسـال شـد تا شهرسـتان هـای محروم 
کردسـتان از این مصوبه برخوردار شـوند.

وی افـزود: جـواب ایـن درخواسـت از 
بهینـه سـازی  وزارت نفـت بـه شـرکت 
مصـرف سـوخت ارسـال و تاکیـد شـد 
در اسـرع وقـت بـه آن رسـیدگی شـود.

نیازمنـدی  لیسـت  زمینـه  در  فرشـادان 
سیسـتم های گرمایشـی مـدارس گفت: 
در ایـن لیسـت تعـداد مـدارس نیازمنـد 
به اسـتاندارد سازی سیسـتم گرمایشی، 
نیازمنـد  مـدارس  تعـداد  بـاب،   ۱87
هـای  سیسـتم  تقویـت  و  اصـاح  بـه 
تعـداد  بـاب،   ۲۲۱ فرسـوده  گرمایشـی 
مـدارس نیازمنـد بـه گازکشـی ۱۲۵ باب، 
تعـداد کاس هـای نیازمنـد بـه بخـاری 
اسـتاندارد و هوشـمند ۱۴۳ باب و تعداد 
سـرویس  آبگـرم  بـه  نیازمنـد  مـدارس 
بهداشـتی ۲۴0 بـاب عنـوان شـده که در 
مجمـوع چیـزی بیش از 9۱7 مدرسـه را 

شـامل مـی شـود.
ایـن اسـت کـه  از  آمارهـا حاکـی  ایـن 
در  درس  کاس   ۱۴۳ آمـوزان  دانـش 

گرمایشـی  سیسـتم  کردسـتان  اسـتان 
اسـتاندارد و هوشـمند ندارنـد و مابقـی 
نیـز اگـر چـه دارای سیسـتم گرمایشـی 
اسـتاندارد دارنـد امـا بـاز هـم مطمئـن 
نیسـتند. اسـتاندار کردسـتان هـم مـی 
دانـش  روانـی  و  جانـی  امینـت  گویـد: 
و  گیـرد  قـرار  اولویـت  در  بایـد  آمـوزان 

شـوند. تعطیـل  ناایمـن  مـدارس 
بهمـن مرادنیـا درباره راه حـل جایگزینی 
داد کـه  پیشـنهاد  مـدارس خطرآفریـن 
دانش آموزان روسـتایی در مسـاجد و یا 
اماکـن امـن دیگـر بـه فعالیت آموزشـی 
ادامـه دهنـد و در شـهرها از مدارس امن 

بـه صورت دو شـیفت اسـتفاده شـود.
ردسـتان سـه هزار و 800 فضای آموزشی 
را  آن  واحـد   870 و  هـزار   ٢ کـه  دارد 
مـدارس تشـکیل مـی دهنـد کـه از ایـن 
تعـداد 5٢8 بـاب مدرسـه هنـوز کاس 
هایشـان بـا بخـاری های نفتـی گرم می 
شـوند، این مدارس سیسـتم گرمایشـی 
کل  مدیـر  و  ندارنـد  جنـس گازسـوز  از 
آمـوزش و پـرورش کردسـتان مـی گوید 
البتـه سیسـتم هـای فعلـی اسـتاندارد 

هسـتند.

ته
نک

بعـد از حوادثی کـه در مدارس بـرای دانش آمـوزان بی گناه پیش 
آمـد، حـاال والدیـن بویـژه آنهایـی کـه در روسـتاهای دور افتـاده 
سـاکن هسـتند یا نه در شـهر اما فرزندانشـان در مـدارس ناایمن 
تحصیـل مـی کنند، این دغدغـه و نگرانی همیشـگی را دارند که آیا 

خطـری در مدرسـه جان فرزندشـان را تهدیـد نمی کند؟
در کردسـتان امسـال 290 هـزار دانـش آمـوز در مقاطـع مختلـف 
تحصیلـی درس مـی خواننـد، اینکه چه تعـداد در مـدارس ایمن 
و چـه تعـداد در مدارس ناایمن هسـتند، را نمی دانیـم اما باید در 
تبدیل سیسـتم های گرمایشی غیر اسـتاندارد به استاندارد تسریع 
شـود تـا آینده سـاز کشـور بـا تـرس و لـرز در کالس درس حاضر 

نشود.
از طرفـی خانـواده هـا هم بـا اطمینان خاطـر و اعتماد دلبندشـان 
را به مدرسـه بفرسـتند و بـه گونه ای نشـود که خانواده روسـتایی، 
فرزنـد بـی سـوادش را بـه فرزنـدی که شـاید بر اثـر حادثـه ای در 

مدرسـه از بین بـرود، ترجیـح دهد.

سینما فردوسی بیرجند بازسازی می شود
مدیرکل ارشاد خراسان جنوبی از بازسازی سینما فردوسی بیرجند خبر داد.

رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت البرز گفت: نوسـانات ارزی 
مـواد  صحیـح  عرضـه  مشـکل  و 
اولیه از مشـکات واحدهـای تولید 
باعـث  کـه  اسـت  شـوینده  مـواد 
شـده پـای دالالن بـه عرصـه تولید 
در  شـاهمرادی  شـود.جهانگیر  بـاز 
گفت وگـو بـا خبرنـگار ایسـنا اظهـار 
کـرد: البـرز ظرفیت های زیـادی در 
حـوزه صنایـع دارد بـه طـوری کـه 
۵7 درصد صنایع شـوینده، آرایشی 
و بهداشـتی کشـور را در خـود جای 
واحدهـای  اغلـب  اسـت.  داده 
عنـوان  زمینه هـای  در  تولیـدی 
شـده در شـهرک صنعتـی اشـتهارد 
مسـتقر هسـتند.وی بـا اشـاره بـه 
صنایـع  کـه  مشـکات  از  بخشـی 
اسـتان دارنـد، افـزود: هزینه هـای 
گمرکـی و عـدم معافیـت مالیاتـی 
واحدهای شـهرک صنعتی اشـتهارد 
هزینه سـنگینی را بـه تولیدکنندگان 
انگیـزه بسـیاری  متحمـل کـرده و 
فعالیـت  ادامـه  بـرای  را  آنـان  از 
کاهش داده اسـت.رییس سازمان 
صنعـت، معـدن و تجـارت البـرز بـا 
اشـاره بـه نظـارت دقیق بـر کیفیت 
واحدهـای  عملکـرد  کمیـت  و 
تولیـدی در ایـن حـوزه عنـوان کرد: 
آرایشـی  و  بهداشـتی  محصـوالت 
تاثیـر مسـتقیمی بر سـامت مردم 
دارد بـه همیـن دلیـل ناظـران ایـن 
سـازمان سـختگیری زیـادی بـرای 
رعایت اسـتانداردهای تعیین شـده 
از سـوی تولیدکننـدگان این صنایع 
اعمـال می کننـد. این نظـارت دقیق 
باعـث شـده تولیـدات البـرز در این 
حـرف  کشـور  در  تنهـا  نـه  حـوزه 
زیـادی بـرای گفتن داشـته باشـند 
بلکـه بتواننـد بـا نمونه های مشـابه 

خارجـی رقابـت کننـد.

گزارش



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1359 | شنبه 22 دی 1397 021-26325268

۹
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرائم استاندارد در گلستان
رئیس کل دادگستری استان گلستان از تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرائم استاندارد در این استان خبر 

داد.

آگهی مناقصـه
 شماره 56/الف/10-97م

شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــات مشــروحه بــه شــرح جــدول زیــر را بــه صــورت جداگانــه از محل 
اعتبــارات داخلــی بــا برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه شــرکت های خدماتــی که 
دارای گواهــی صالحیــت معتبــر در رشــته خدماتــی مربوطــه و مجــوز از اداره کار و رفــاه اجتماعــی مــی باشــند دعوت می شــود جهت 
دریافــت اســناد مناقصــه تــا پایــان وقــت اداری 97/10/27 بــه مدیریــت دفتــر قراردادهــای شــرکت مراجعــه نماینــد. مشــخصات 

ایــن مناقصــه در ســایت شــرکت مهندســی آب و فاضــالب بــه آدرس www.abfakerman.ir موجــود می باشــد.

مبلغ ضمانت شرکت مبلغ برآورد )ریال(شرح کارردیف
در مناقصه )ریال(

١
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری 
انشعابات غیرمجاز، ارزیابی اماک، گزارشات و اپراتوری منطقه 

١ شهر کرمان
۱۲,۱06,0۱۳,0۵660۵,۵00,000

٢
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری 
انشعابات غیرمجاز، ارزیابی اماک، گزارشات و اپراتوری منطقه 

٢ شهر کرمان
۱۲,۲6۴,۴۴9,۳8۲6۱۳,۳00,000

٣
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری 

انشعابات غیرمجاز، ارزیابی اماک، گزارشات و اپراتوری 
شهرستان های بافت و بردسیر

۴,۵8۲,۳۵0,77۱۲۳0,۲00,000

۴
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری 

انشعابات غیرمجاز، ارزیابی اماک، گزارشات و اپراتوری 
شهرستان های زرند، کوهبنان و راور

۵,8۴۴,60۵,۳9۱۲9۲,۳00,000

۵
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری 

انشعابات غیرمجاز، ارزیابی اماک، گزارشات و اپراتوری 
شهرستان های کهنوج و منوجان

۵,898,7۱8,607۲9۵,000,000

6
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری 

انشعابات غیرمجاز، ارزیابی اماک، گزارشات و اپراتوری 
شهرستان های جیرفت و عنبرآباد

8,07۱,9۵7,۱۴۱۴0۳,600,000

7
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری 

انشعابات غیرمجاز، ارزیابی اماک، گزارشات و اپراتوری 
شهرستان های بم و ریگان

6,769,8۴9,9۵7۳۳8,۵00,000

- آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: ساعت ۱۵ مورخ 96/۱۱/۱7
- تاریــخ افتتــاح پاکت هــای الــف، ب و ج ردیف هــای 2، 3، ۴ و 1 ســاعت: 9:۳0 مــورخ 97/۱۱/8 و پاکت هــای الــف و ب و ج ردیف هــای 

۵، 6، 7 ســاعت 9:۳0 مــورخ 96/۱۱/9

نوبت دوم

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

 آگهی مناقصـه 
بهسازی معابر شهرداری نجف شهر

شــهرداری نجــف شــهر در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره 313/710 مــورخ ۹7/10/8 شــورای محتــرم 
ــقف  ــا س ــی ت ــط فن ــه ضواب ــت کلی ــا رعای ــام )ره(  را ب ــا ام ــا )ع( و خیاب ــام رض ــوار ام ــازی بل ــالمی بهس اس
10/000/000/000 ریــال را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط و دارای رتبــه از معاونــت برنامــه 
ریــزی و نظــارت راهبــردی رئیــس جمهــور واگــذار نمایــد لــذا متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد جهــت کســب 

ــد ــه شــهرداری مراجعــه نماین ــخ ۹7/11/۹ ب ــا تاری ــر ت اطالعــات بیشــتر و دریافــت اســناد مناقصــه حداکث
۱-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات اختیار تام می باشد.

۲- ارائــه ضمانــت نامــه معتبــر بانکــی معــادل ۵ درصــد از مبلــغ کل قــرار داد ۵00/000/000 ریــال میباشــد کــه متقاضیــان بایــد 
بــه حســاب ســپرده ۱۲۲۲۵ نــزد بانــک تجــارت نجــف شــهر واریــز گــردد.

۳-در صورتیکــه نفــرات اول دوم ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند ســپرده آنهــا بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط 
خواهــد شــد.

۴-بــه پیشــنهادات مخــدوش - مشــروط - ناقــص و یــا پیشــنهاداتی کــه بعــد از موعــد مقــرر تحویــل گــردد ترتیــب اثــر داده 
نخواهــد شــد.

۵-شایر شرایط مناقصه در اسناد مربوط ذکر گردیده است.
 ضمنــا در صــورت نیــاز بــه کســب اطاعــات بیشــتر متقاضیــان مــی تواننــد بــا شــماره تلفــن 0۳۴۴۲۳97۳80 امــور قــرارداد 

هــا تمــاس حاصــل نماینــد.
شهرداری نجف شهر

نوبت اول

آب جارو نیست

اگهی ابالغ وقت رسیدگی به مجهول المکان  
خواهـان اقـای حسـن رضـا جمعـه پـور فرزند مهـر علی دادخواسـتی 

بـه طرفیـت خوانـده خانـم شـبنم مـرادی بنـی اسـدی فرزند مـراد به 

خواسـته تعدیل تقسـیط مهریه تقدیم دادگاه های عمومی شهرسـتان 

رفسـنجان نمـوده کـه جهـت رسـیدگی بـه شـعبه اول دادگاه عمومـی 

)حقوقی( دادگسـتری شهرسـتان رفسـنجان ارجاع و به کاسـه 97۱۳۲۱ ثبت گردیده که 

وقت رسـیدگی ان 97.۱۲.۱۴ سـاعت 9:۳0 تعیین شـده اسـت به علت مجهول المکان 

بـودن خوانـده و درخواسـت خواهان به تجویز ماده 7۳ قانون ایین دادرسـی دادگاه های 

عمومـی و انقـاب در امـور مدنـی و دسـتور دادگاه مراتب یک نوبـت در یکی جراید کثیر 

االنتشـار اگهی میشـود تا خوانده پس از نشـر اگهی و اطاع از مفاد ان به دادگاه مراجعه 

و ضمن اعام نشـانی کامل خود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقـرر فوق جهت رسـیدگی حاضـر گردد .م الـف ۴۲۳۵

متصدی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان رفسنجان-انیس رنجبر

آگهی حصر وراثت    
خانـم حبیبـه نـور محمـدی پاقلعـه فرزنـد یـدهللا دارای شناسـنامه 90 
بشـرح دادخواسـت شـماره  97077۳  مـورخ  ۱۳97.۱0.۱7 توضیـح 
داده شـادروان فاطمـه حسـیبی پاریـزی فرزنـد حسـین  بشناسـنامه  
۱9۳0۵0۵۲686۳ در تاریخ ۱۳97.9.۲6 در شـهر رفسـنجان  فوت شـده  

و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:
۱-حبیبـه نورمحمـدی پاقلعـه فرزنـد یـدهللا ش ش 90 متولد ۱۳۵۵ صادره از شـهربابک 

مـادر متوفی 
لـذا مراتـب یـک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یـک ماه از 
نشـر آگهی به شـورای حل اختاف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد و هر وصیت 
نامه ای جز رسـمی و سـری که بعد از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان رفسنجان

تعییــن  قانــون   3 مــاده  آگهــی 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و 
رســمی ســند  فاقــد  ســاختمانهای 

نظــر بــه اینکه به اســتناد مفــاد رای بشــماره 139760301022004062 
ــتقر در  ــادی مس ــناد ع ــه اس ــیدگی ب ــت رس ــورخ 97/9/24 هیئ م
اداره ثبــت اســناد و امــاک ربــاط کریــم بــر حســب مــاده3 قانــون 
تعیــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی مبنــی بــر تاکیــد انتقــال عــادی و تصرفــات مالکانــه 
ــه شــماره  ــی ب ــد صفرعل ــی فرزن ــری افرمجان ــی اصغ متقاضــی عل
شناســنامه 288 صــادره از رودســر نســبت بــه شــش دانــگ یــک 
ــع  ــه مســاحت 151/11 متــر مرب ــای احداثــی ب ــا بن قطعــه زمیــن ب
ــه  ــروز از قطع ــی مف ــاک  252 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
-- تفکیکــی از 160 اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان ربــاط 
ــه  ــذا ب ــده ل ــر حیــدری محــرز گردی ــم از مالکیــت رســمی امی کری
منظــور اطــاع عمومــی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتیکــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه صــدور 
ــد از  ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتراضــی خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا بــه دادگاه صالحــه 
ــردد  ــی دادگاه گ ــم قطع ــه حک ــه ارائ ــول ب ــات موک ــه و اقدام احال
ــدم وصــول  ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م بدیه
اعراضــی طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و در در 
هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــف 2218 ــود. م ال ــه دادگاه نخواهــد ب ب
تاریخ انتشار اولین آگهی:97/10/8

تاریخ انتشار دومین آگهی:97/10/22
رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم -منوچهر کاظم اصالنی        1495

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــی م آگه
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای 

فاقدســند رســمی 
بشــماره2543  رای  مفــاد  اســتناد  بــه  اینکــه  بــه  نظــر 
13976030102200مــورخ 97/7/12 هیئــت رســیدگی  بــه اســناد عادی 
ــر  ــم ب ــاط کری ــاک شهرســتان رب ــت اســناد و ام مســتقر در اداره ثب
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــب م حس
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مبنــی بــر تاکیــد انتقــال عــادی و 
تصرفــات مالکانــه متقاضــی محمدرضــا اســدی فرزنــد عبــاس میــرزا 
ــه شــش  ــران نســبت ب ــه شــماره شناســنامه 28981  صــادره از ته ب
ــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 138/75  دانــگ یــک قطعــه زمیــن ب
ــروز از  ــی مف ــاک ـ  فرع ــده از پ ــری ش ــروز و مج ــع مف ــر مرب مت
ــتان  ــی شهرس ــوزه ثبت ــع در ح ــی واق ــی از 124  اصل ــه ـ تفکیک قطع
ــده  ــرز  گردی ــر مح ــی دلی ــمی قربانعل ــت رس ــم از مالکی ــاط کری رب
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتراضــی خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذا نمایــد تــا بــه دادگاه صالحــه احالــه 
و اقدامــات موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه گــردد بدیهــی اســت 
ــق  ــی طب ــول اعتراض ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض در ص
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و در در هــر حــال صــدور 
ــه دادگاه نخواهــد  ــه متضــرر ب ــع از مراجع ــد مان ــت جدی ســند مالکی
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آگهــی موضــوع مــاده 3 آئیــن نامــه قانــون 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی

ســاختمانها فاقــد ســند رســمی
 برابــر رای شــماره 139760301059001787/94/301 مــورخ 97/9/10 
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی اسالمشــهر 
ــیدوند  ــین خورش ــای حس ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــه  ــاد ب ــه شناســنامه شــماره 1248 صــادره از خــرم آب ــد محمــد ب فرزن
ــه  ــک قطع ــگ ی ــش دان ــه ش ــبت ب ــی 5929633703 نس ــماره مل ش
ــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 139/10 متــر مربــع بــه پــالک  زمیــن ب
ــمتی از  ــده در قس ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 42اصل 37938 فرع
پــالک 611 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه قاســم آبــاد شــاهی 
بخــش 12 تهــران خریــداری از مالکیــت  رســمی فــرخ مجیــدی آهــی 
ــب در دو  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی مح
ــه اشــخاص  ــی ک ــی مــی شــود در صورت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب نوب
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند  نســبت ب
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض 
ــوده و  ــالک اسالمشــهر تســلیم نم ــت اســناد و ام ــه اداره ثب خــود را ب
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــم  ــی تقدی ــم و گواه ــی تقدی ــع قضائ ــه مراج ــود را ب ــت خ دادخواس
ــت  ــی اس ــد. بدیه ــل نماین ــل تحوی ــت مح ــه اداره ثب ــت را ب دادخواس
در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم 
ــت متقاضــی  ــررات ســند مالکی ــق مق ــم دادخواســت طب ــی تقدی گواه
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ذوب آهن اصفهان با اقدامات خود 
در صنعت کشور می درخشد

درحال حاضر  شرکت ذوب آهن با ۵۵ درصد ظرفیت خود کار می کند

آمـوزش،  معـاون  قبادیـان  بـرات   
صنعـت،  وزارت  فنـاوری  و  پژوهـش 
دی   ۱9 چهارشـنبه  تجـارت  و  معـدن 
مـاه بـا حضـور در ذوب آهـن اصفهـان 
، ضمـن بازدیـد از خـط تولیـد ریـل و 
پـروژه های ایـن شـرکت ازجمله پروژه 
pci ، بـا مدیرعامـل و دیگـر مسـئولین 

  . نمـود  ذوب آهـن دیـدار و گفتگـو 
وی در ایـن دیـدار ، ذوب آهـن را اولین 
واحـد بـزرگ صنعتـی کشـور نامیـد کـه 
نقـش عمده ای در شـکل گیـری صنایع 
بخـش  متخصـص  انسـانی  منابـع  و 

صنعـت کشـور ایفـا نمـوده اسـت.
آمـوزش، پژوهـش و فنـاوری  معـاون 

شـرکت  ایـن   : افـزود  صمـت  وزارت 
همچنـان بـا اقدامـات و اجـرای پـروژه 
نیـاز  مـورد  و  بسـیارجدید  کـه  هایـی 
کشـور اسـت ماننـد تولیـد ریـل کـه در 
و  صنعـت  در  شـد  مـی  وارد  گذشـته 

. درخشـد  مـی  اقتصـاد کشـور 
هـای  برنامـه  و  تولیـدات   ، همچنـان 
اقتصـاد  و  صنعـت  بـرای  آهـن  ذوب 
کشـور امیـدوار کننـده اسـت و مدیریت 
ایـن شـرکت بـه خوبی توانسـته در این 

زمینـه عمـل کنـد .
از  خاطراتـی  ذکـر  بـا  ادامـه  در  وی 
حضـور خـود در دوران جوانـی در ذوب 
 ، حضـور  ایـن   : اصفهـان گفـت  آهـن 
و  داد  شـکل  را  مـن  شـخصیت کاری 
بـه رشـته مهندسـی مکانیـک عاقمنـد 
شـدم و در ایـن رشـته تحصیـل کردم .
بـه  اشـاره  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 

مشـکات مربـوط بـه ارتبـاط صنعـت و 
طـرح  اجـرای  از   ، کشـور  در  دانشـگاه 
و  تعامـل  برقـراری  هـدف  بـا  »تـاپ« 
ارتبـاط نزدیـک تـر بیـن دانشـگاه ها و 
ایـن  : طـی  صنعـت خبـر داد و گفـت 
طـرح ، سـامانه ای ایجـاد مـی گـردد 
کـه توانمنـدی دانشـگاه هـا و نیازهـای 
بخـش صنعـت در آنجـا ثبـت شـده و 
بدیـن ترتیب امـکان سـوق دادن پایان 
نامـه هـای کارشناسـی ارشـد و دکتـرا 
صنعـت  بخـش  نیازهـای  سـمت  بـه 
ایـن   . مـی گـردد  فراهـم  بـا سـهولت 
طـرح در واقـع دو هـدف عمـده توانمند 
سـازی بخش تولید و توسـعه اشـتغال 

پایـدار را دنبـال مـی نمایـد . 
دکتـر قبادیـان افزود : در آسـتانه اجرای 
طـرح » تـاپ « از شـرکت هـای بازدیـد 
مـی کنـم که به لحـاظ مدیریتـی و توان 

ذوب  و  دارنـد  واالیـی  جایـگاه   ، فنـی 
آهـن اصفهـان یکی از این شـرکت های 

تاثیرگذار اسـت .
ذوب  مدیرعامـل  زاده  یـزدی  مهنـدس 
آهـن اصفهـان بـا اشـاره بـه تفاهـم هـا 
ایـن شـرکت بـا دانشـگاه هـای مختلف 
در راسـتای افزایـش تعامـل و همکاری 
، گفـت : ایـن مجتمـع عظیـم صنعتـی 
، علـم  بـه جایـگاه دانشـگاه  از دیربـاز 
و فنـاوری متعقـد بـوده و در تعامـل بـا 
نخبـگان دانشـگاهی کشـور ، پروژه های 

موثـر و مهمـی اجـرا نمـوده اسـت.
وی افـزود : ایـن شـرکت از تجربـه و 
قدمـت ۵0 سـاله برخـوردار اسـت اما به 
جـز سـاختمان هـا ، اثـر دیگـری از ۵0 
سـال گذشـته باقـی نمانـده اسـت چـرا 
کـه تمام تجهیزات نوسـازی و بازسـازی 
ایـن  در  مدرنیزاسـیون  و  اسـت  شـده 

شـرکت همـواره اجـرا گردیـده اسـت .
مدیرعامـل ذوب آهـن تصریـح کـرد : 
قدمـت پنجـاه سـاله این شـرکت باعث 
مـی شـود ، عـده ای ، عامل مشـکات 
تجهیـزات  فرسـودگی  را  آهـن  ذوب 
مـدرن  تجهیـزات   ، در حالیکـه  بداننـد 
شـده  نصـب  اصفهـان  آهـن  ذوب  در 

کـه بسـیاری از آنهـا بـه دسـت توانمند 
بدتریـن  در  و  داخلـی  متخصصیـن 
شـرایط تحریـم صـورت گرفتـه اسـت .
مهنـدس یـزدی زاده ، مشـکل اصلی 
ایـن شـرکت را تامیـن مـو اد اولیـه 
و  کـرد  ذکـر  آهـن  سـنگ  ویـژه  بـه 
بـرای  آهـن  ذوب  رقبـای   : گفـت 
خریـد سـنگ آهـن بـه راحتـی بهای 
بیشـتری مـی پردازنـد و ایـن امکان 
پرداخـت را بـه دلیـل برخـورداری از 

یارانـه انـرژی دارنـد. 
وی افـزود : ذوب آهـن از روش کـوره 
ایـن  بلنـد اسـتفاده مـی کنـد  کـه در 
روش زغـال و کک ، حامـل های اصلی 
انـرژی هسـتند و این شـرکت بـه دلیل 
نامرغـوب بـودن زغـال داخلـی ، چـاره 
درصـدی   ۴0 تـا   ۳0 تامیـن  جـز  ای 
زغـال مـورد نیـاز خـود از خـارج کشـور 
تامیـن  معنـای  بـه  امـر  ایـن   . نـدارد 
جهانـی  هـای  قیمـت  بـا  اولیـه  مـواد 
اسـت در حالیکـه سـایر شـرکت هـای 
فـوالدی ایـران ، از یارانـه انـرژی بهـره 
منـد هسـتند کـه بـرای هـر کیلـو فوالد 
بـا ذوب  تفـاوت قیمـت  تومـان   ۴00  ،

آهـن ایجـاد مـی کنـد .

ته
نک

مدیرعامـل ذوب آهن تصریح کرد : قدمت پنجاه سـاله این شـرکت 
باعث می شـود ، عده ای ، عامل مشـکالت ذوب آهن را فرسـودگی 
تجهیـزات بدانند در حالیکـه ، تجهیزات مـدرن در ذوب آهن اصفهان 
نصب شـده که بسـیاری از آنها به دسـت توانمند متخصصین داخلی 
و در بدترین شـرایط تحریم صورت گرفته اسـت .یزدی زاده ، مشـکل 
اصلـی این شـرکت را تامین مـو اد اولیه به ویژه سـنگ آهن ذکر کرد 
و گفـت : رقبـای ذوب آهـن برای خرید سـنگ آهن بـه راحتی بهای 
بیشـتری مـی پردازنـد و این امکان پرداخـت را به دلیـل برخورداری 
از یارانـه انـرژی دارنـد . وی افـزود : ذوب آهـن از روش کـوره بلنـد 
اسـتفاده مـی کند  که در ایـن روش زغـال و کک ، حامل های اصلی 
انرژی هسـتند و این شـرکت بـه دلیل نامرغوب بـودن زغال داخلی 
، چـاره ای جـز تامیـن 30 تـا 40 درصـدی زغـال مـورد نیـاز خـود از 
خـارج کشـور نـدارد . این امر به معنـای تامین مـواد اولیه با قیمت 
های جهانی اسـت در حالیکه سـایر شـرکت هـای فوالدی ایـران ، از 

یارانـه انرژی بهره مند هسـتند .

خبر

دریانـوردی  و  بنـادر  مدیـرکل 
هرمـزگان از به آب اندازی نخسـتین 
نمونـه از شـناورهای تفریحی )تک 
بدنـه( ساخته شـده در ایـن اسـتان 

خبـر داد.
در جمـع  پـور  عفیفـی  مـراد    الـه 
توجـه  بـا  کـرد:  اظهـار  خبرنـگاران 
بـه سـفارش یکـی از تعاونی هـای 
قشـم،  جزیـره  در  گردشـگری 
تفریحـی  قایـق  نمونـه  نخسـتین 
 v بدنـه  مونوهال)تـک  اسـتاندارد 
در   »  ۱ »هنـگام  نـام  بـا  شـکل( 
کارخانـه شناورسـازی مدکندالـو در 
جزیـره قشـم بـه  آب انـدازی شـد 
نیـز  دریانـوردی  آزمایش هـای  و 
بـر روی آن بـا موفقیـت بـه انجـام 

رسـید.
مدیـرکل بنـادر و دریانوردی اسـتان 
از  جزییاتـی  بیـان  بـا  هرمـزگان 
مشـخصات فنـی این شـناور گفت: 
بدنـه ایـن قایق تفریحـی از جنس 
فایبـرگاس مونوهـال ساخته شـده 
نـوع  از  نیـز  آن  رانـش  سـامانه  و 

شـافت و پروانـه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه قابلیت هـای ایـن 
شـناور گردشـگری گفـت: بدنه این 
قایـق تفریحـی به گونـه ای طراحـی 
و ساخته شـده کـه بـا عمـر مفیـد 
۱0 سـاله در شـرایط آب و هوایـی 
دریـای  و  خلیج فـارس  منطقـه 

عمـان فعالیـت کنـد.
عفیفـی پـور ظرفیـت ترابـری ایـن 
شـناور را شـامل دو نفـر خدمه و ۱۱ 
نفـر گردشـگر عنـوان کـرد و افزود: 
طـول کلـی ایـن شـناور ۱۱,8 متـر، 
عـرض آن ۳ متـر و آبخـور شـناور 
در حالـت بـار کامل ۵8 سـانتی متر 
در  آن  سـرعت  همچنیـن،  اسـت. 
زمـان ظرفیـت کامـل سرنشـینان، 
 ۵۵ حـدود  دریایـی)  مایـل   ۳0

کیلومتـر بـر سـاعت( اسـت.

هرمزگان

اســتاندار کرمــان گفــت: کرمــان اســتان معدنــی 
ــر و اســتخراج  اســت و مرتــب ایــن ظرفیــت و ذخای
را اعــام مــی کنیــم امــا از ســوی دیگــر جــزو اســتان 
هــای فقیــر کشــور هســتیم و براســاس مطلبــی کــه 
اخیــرا اعــام شــده، 60 درصــد جمعیــت اســتان 
ــتند و  ــه هس ــن جامع ــک پایی ــزو ۴ ده ــان ج کرم
ــر  ــن ت درآمــد ســرانه اســتان از متوســط کشــور پایی

اســت.
ــادن  ــورای مع ــه ش ــی« در جلس ــواد فدای  »محمدج
ــرد: از عملکــرد ســرمایه گذار  ــار ک ــان اظه اســتان کرم
معــدن ظفتــک شهرســتان ریــگان در ۴ ســال گذشــته 
راضــی نیســتیم و بایــد از ایــن پتانســیل بــرای 
برطــرف کــردن محرومیــت و ایجــاد اشــتغال در 
ــی  ــده و خیل ــق نش ــه محق ــرد ک ــتفاده ک ــه اس منطق
ــش  ــوب پی ــرکت کار را خ ــن ش ــتیم ای ــدوار نیس امی

ــرد. بب
وی بــا بیــان این کــه اگــر گل گهــر بیایــد بــا توجــه بــه 
ســابقه کار و موفقیتــش در ســیرجان امیــد بیشــتری 
داریــم، افــزود: کرمــان اســتان معدنــی اســت و 
مرتــب ایــن ظرفیــت و ذخایــر و اســتخراج را اعــام 
می کنیــم امــا از ســوی دیگــر جــزو اســتان های 
فقیــر کشــور هســتیم و براســاس مطلبــی کــه اخیــرًا 
اعــام شــده، 60 درصــد جمعیــت اســتان کرمــان 
جــزو ۴ دهــک پاییــن جامعــه هســتند و درآمــد 
ــت. ــر اس ــور پایین ت ــط کش ــتان از متوس ــرانه اس س

ــت  ــم مدیری ــه می گیری ــرد: نتیج ــح ک ــی تصری فدای
معــادن ضعیــف اســت و شــورای معــادن خــوب 
تصمیم گیــری نمی کند.اســتاندار کرمــان بــا بیــان 
این کــه بایــد سیاســت گذاری شــود کــه امکانــات 
ــد، گفــت: اگــر در حــوزه  ــه هیــچ وجــه معطــل نمان ب
ــدی  ــه زمان بن ــد برنام ــرمایه گذار ۳0 درص ــادن، س مع
ــه  ــه و کار ب ــرآورد هزین ــو، ب ــرارداد لغ ــاد، ق عقــب افت
هزینه هــای  و  شــود  واگــذار  جدیــد  ســرمایه گذار 
کارشناســی شــده بــه ســرمایه گذار پیشــین پرداخــت 

ــن پیشــنهاد مصــوب شــد.( شــود. )ای
ــت و  ــازمان صنع ــد: س ــادآور ش ــان ی ــتاندار کرم اس
ــده شــورای معــادن مجوزهــای  معــدن در جلســه آین
بهره بــرداری و اکتشــافات را ارائــه و اعــام کننــد هــر 

ــه ای از کار اســت. ــدام در چــه مرحل ک

60 درصد جمعیت
 استان کرمان جزو 

۴ دهک پایین جامعه
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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افقی
۱- دومین ماه فصل بهار - اســتانی در 

كشــورمان كه در سال ۱۳8۳ رتبه 67 را 

از ۱00 به لحاظ توســعه یافتگی صنعتی 

 كسب كرد

 ۲- ســاروج - آسودگی - كاسه آبخوری

۳- خرمافروش - ســازش - پرنده ای 

 از راسته سبك باالن

۴- نامراد - عبارت از مبالغی اســت 

كه یك موسســه یا تجارتخانه مدیون 

 باشد - برابر

۵- لحظــه كوتاه - زینت ناخن - 

 رومال

 6- نــار - دارای نام نیك - دالوری

7- بخشــش ها - عضوی از حیوانات 

 - اهلی

 8- آوازخوانی - ارز لهستان

 9- گاز جــو - بهره - یك رنگ

۱0- ســاز ذوزنقه ای شكل - كاخ 

 سلطنتی - الفت

۱۱- پرهیــزگار - موجود مخوف - 

 عامت پسوند جعلی

۱۲- برادر پدر - خاكســتر - از مواد 

 افیونی

۱۳- بیمارســتانی در تهران - صدای 

 بلند - رشدیافته

۱۴- نــی میان تهی - آب پرنمك - 

 حصیر

۱۵- صاحدیدها - اقتصاد این كشــور 

از توانایی هــای نرخ ارز باال برای مقابله 

با تورم سود می برد

عمودی 
۱- شــاخصی كه در آن افت اقتصادی 

 نمایان می شــود - یاری طلبیدن

۲- چرك لباس - از انواع رشــد 

اقتصادی كه ســرمایه گذاری به نحوی 

انجام شــود كه همه بخش ها متناسب 

با یكدیگر از رشــد باالیی برخوردار باشند 

 - هدف

۳- خشــمگین - مخفف شاه - بدبویی 

 - به جز

۴- دوســتان - كاه فرهنگی - آشنا 

 به كار

۵- ریشــه - از درندگان - درس 

 كشــیدنی - از ضمایر انگلیسی

6- دســت ابزار بنا - دور دهان - 

 ماده ای خوشبو

7- خوشــحال - گهواره - مرواریدهای 

 درشت

8- دیــوار قلعه - حرف آرزو - رجل - 

 حرف بی معنی

9- حاجت و تقاضا - شــكاف - 

 بی قراری

 ۱0- مهیــا - نیمه دیوانه - جنگ

۱۱- بــاران اندك - حافظه - 

 درخت شكن - از احشام

۱۲- رشــته باریك زیر بساك در گل ها - 

 حرف دهن كجی - اهل ساری

۱۳- پاك از گناه - ســگ بیمار - 

 خدای باســتان - از القاب اشرافی اروپا

۱۴- آهنگســاز معاصر یونانی - نوعی 

 فرش - از حروف الفبای فارســی

۱۵- بخشــی از ریاضیات - خودكامگی

جدول شماره 13۵۹

سودوکو شماره 13۵۹

پاسخ سودوکو شماره 13۵7

خراسـان  نماینـدگان  مجمـع  رئیـس 
رضـوی گفـت: خراسـان از سیاسـی بودن 
اشـباع شـده اسـت. مـردم نیـز از چـپ، 

راست و مستقل خسته شده اند.
در  چهارشـنبه  شـامگاه  بنایـی  حمیـد    
اسـتاندار  معارفـه  و  تودیـع  مراسـم 
خراسـان رضـوی در بـرج سـپید اظهـار 
کـرد: تـا بـه امـروز ۲7۵ جلسـه علنی در 
 ۱۴8 آن  سـبب  بـه  و  برگـزار  مجلـس 
مصوبـه مطـرح و ۱۲۱ مـورد آن تبدیـل به 

قانون و به دولت اباغ شده است.
قانون هـا کـه  ایـن  از  یکـی  افـزود:  وی 
مـورد اسـتقبال جوانـان، نخبـگان، مقـام 
معظـم رهبـری و آحاد مردم قـرار گرفت، 
قانـون منـع بـه کار گیـری بازنشسـتگان 

بود.
خراسـان  نماینـدگان  مجمـع  رییـس 
حـوزه  در  وزیـر  بیـان کـرد: کار  رضـوی 
مدیریـت اسـتانی بسـیار درسـت اسـت. 
انتخـاب  و  معرفـی  بـزرگان  از  نفـر   ۵0
شـدند و این کار در کمتر از دو ماه توسـط 
وزیـر کشـور انجـام گرفـت که ایـن اقدام 

جای تشکر از ایشان را دارد.
مـا  بینـی  پیـش  تصریـح کـرد:  بنایـی 
بازنشسـتگی پنـج هـزار نفـر بوده اسـت. 
در دولـت ۱700 نفـر، در مجلـس و دیگـر 
نهادهـا ۴800 نفـر در حـال بازنشسـتگی 
هسـتند و ۱000 نفـر نیـز در حـال پیگیری 

کارهای آنان برای بازنشستگی هستیم.
و  رشـیدیان  آقـای  از  اضافـه کـرد:  وی 

مجموعـه ایشـان تشـکر دارم امـا تعامل 
ایشـان بـا نماینـدگان در طول پنج سـال 
مدیریـت خـود بسـیار کـم بـود. رئیـس 
مجمـع نمایندگان خراسـان رضوی عنوان 
کرد: مشـهد مقدس پیشـانی نظام است 
و علـت حضـور وزیـر کشـور در اینجـا بـه 
دلیـل وجود امـام رضا)ع(، مـردم و 6.۵ 
تـا  اسـت  اسـتان  جمعیـت  میلیـون 
اسـتاندار قبلی را تکریم و اسـتاندار جدید 
را معرفـی کنند.بنایی تشـریح کـرد: ما در 
و  داریـم  زیـادی  مشـکات  خراسـان 
انصافـا کارهـای زیادی نیز انجام شـده و 
تـا چهلمین سـال انقـاب فعالیـت های 
زیـادی صـورت گرفتـه اسـت، همچنیـن 
نبایـد نسـبت بـه خدماتـی کـه انقـاب 

برای کشور در بر داشته ناشکر باشیم.
وی ادامـه داد: زمانـی کـه مـا 8 درصـد 
جمعیت کشـور را در خراسان دارا هستیم 
چـرا بایـد ۴.۵ درصـد از بودجـه بـه مـا 
تعلـق بگیـرد؟ ایـن ممکـن اسـت از بـی 
همتـی مـا و بی کفایتی برخـی از مدیران 

حسـینی،  رزم  آقـای  افـزود:  باشـد. وی 
خراسـان از سیاسـی بـودن اشـباع شـده 
و  راسـت  چـپ،  از  نیـز  مـردم  اسـت. 
مسـتقل خسـته شـده انـد و ایـن خیلی 
بـد اسـت . از شـما خواهـش می کنیم که 

به فکر سفره مردم باشند.

ــانه و  ــطه رس ــت: به واس ــن گف ــتاندار قزوی اس
ســرعت تبــادل اطاعــات مرزهــای جغرافیایــی 
ــات  ــان اتفاق ــه در جری ــده و هم ــته ش برداش
مــرز  هیــچ  بنابرایــن  قــرار  می گیرنــد 

جغرافیایــی در ارتباط با رســانه وجود ندارد.

ــه ســومین  ــد زاهــدی« در اختتامی »عبدالمحم
امــروز  گفــت:  ابــوذر  رســانه ای  جشــنواره 
ــادل اطاعــات  ــران موجــب تب رســانه در کل ای
بــا کل دنیــا می شــود و در همیــن راســتا بایــد 

شود. فرهنگ سازی 
ــه از  ــی ک ــروز زمان ــه ام ــزود: در جامع وی اف

ــه معنــی آن اســت  رســانه صحبــت می شــود ب
صحبــت  مویرگــی  شــبکه  یــک  از  کــه 
رســانه  مکان هــا  همــه  در  چــون  می کنیــم، 

وجود دارد. 
دیجیتــال  فضــای  داد:  ادامــه  اســتاندار 
در  فــردی  هــر  هم اکنــون کاری کــرده کــه 
خانــه و خانــواده در معــرض آن قــرار گرفتــه و 

تأثیرپذیــری از آن را دریافت کند.
زاهــدی خاطرنشــان کــرد: شــبکه مویرگــی 
ــه  ــی ک ــر اتفاق ــا ه ــود ت ــب می ش ــانه موج رس
در هــر جایــی از دنیــا رخ می دهــد تأثیــر و 
ــته  ــف داش ــع مختل ــود را در جوام ــورد خ بازخ

باشد. 

ایــن مســئول بــا اشــاره بــه این کــه هم اکنــون 
بی معنــی  جغرافیایــی  مرزهــای  تعریــف 
به واســطه رســانه و ســرعت  اســت، گفــت: 
جغرافیایــی  مرزهــای  اطاعــات  تبــادل 
ــات  ــان اتفاق ــه در جری ــده و هم ــته ش برداش
مــرز  هیــچ  بنابرایــن  می گیرنــد  قــرار 

جغرافیایــی در ارتباط با رســانه وجود ندارد.
وی یــادآور شــد: گســترش رســانه و اثرگــذاری 
آن در جامعــه نیازمنــد آن اســت تــا مــا خــود 
ــا  ــی مهی ــات فرهنگ ــا تهاجم ــه ب ــرای مقابل را ب
نفــوذ  بــا  مقابلــه  در  خوبــی  اثــر  و  کنیــم 

فرهنگ بیگانه داشــته باشیم.

مدیرعامـل سـتاد دیه گفت: صدور چک بیشـترین 
آمـار زندانیـان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. 
ایـن کـه  بـه  اشـاره  بـا  جوالیـی  اسـدهللا  سـید 
محبوسـان غیـر بـزه کار آذربایجـان غربـی بـه دلیل 
کمیـت رتبـه دهـم کشـوری را بـه خـود اختصـاص 
داده انـد، گفـت: در ایـن اسـتان نیـز به ماننـد غالب 
اسـتان های کشـور موضـوع صـدور چک بیشـترین 
آمـار زندانیـان را بـه خـود اختصاص داده اسـت که 
امیدواریـم ایـن معضل با اصاحات انجام شـده در 
قانـون چـک رفتـه رفته بـه حداقل ممکـن کاهش 
پیـدا کنـد.وی 9۵  درصد زندانیـان جرایم غیر عمد 
را بدهـکاران مالـی برشـمرد و اظهـار کـرد: از زمـان 
اجبـاری  بیمـه  قانـون  قانـون  تصویـب  و  اصـاح 
اثـر  در  ثالـث  بـه شـخص  شـده  وارده  خسـارت 
حوادث ناشـی از وسـایل نقلیه )مصوب اردیبهشت 

۱۳9۵( جمعیـت بدهـکاران ناشـی از دیات حوادث 
رانندگـی در حـال حاضـر به کمتر از ۳00 نفر رسـیده 
کـه همیـن رویه نزولـی با طرح قانـون جدید چک 
کـه پـس از تصویـب ایـراد شـورای نگهبـان در ۱۳ 
آبـان امسـال از سـوی مجلس بـه تصویب رسـید، 
در آینـده ای نـه چنـدان دور ورودی بـه زنـدان بابت 
صـدور اواراق  تجـاری چـک را بـه حداقـل ممکـن 
برساند.شـهریاری، اسـتاندار آذربایجـان غربـی در 
ایـن دیـدار بـا اشـاره بـه 6۴۲ زندانـی جرایـم غیر 
عمـد و مالـی در زندان هـای اسـتان گفـت: تـاش 
می کنیـم مشـکات ایـن افـراد حـل شـود و بـه 
آغـوش خانـواده بـاز گردنـد. از بانـک هـای عامـل 
اسـتان می خواهیـم در پرداخت تسـهیات الزم به 
زندانیـان جرایـم مالـی غیـر عمـد کمـک کننـد تـا 

مشکل پرداخت مالی این افراد حل شود.

 حاشیه نشینی در مشهد 
افزایش یافته است

مرزهای جغرافیایی 
به واسطه رسانه معنایی ندارد

۹۵ درصد زندانیان جرایم غیر عمد، 
بدهکاران مالی هستند

قزوینگیالن

20 هزار پرونده دادگستری استان 
قزوین مربوط به طالق است

 ۲0 رئیـس کل دادگسـتری اسـتان قزویـن اعـام کـرد: 
هـزار پرونـده دادگسـتری مربـوط بـه طـاق و ۳0 هـزار 
آمـوزش  بـا  کـه  اسـت  خانوادگـی  اختـاف  فقـره 
رونـد  ایـن  بایـد  مشـاوره  دادن  و  زندگـی  مهارت هـای 

اصاح شود.
والمسـلمین قدرتـی در سـومین نشسـت  حجت االسـام 
شـورای پیشـگیری از وقـوع جـرم اسـتان کـه در سـالن 
شـد،  برگـزار  قزویـن  اسـتان  دادگسـتری کل  جلسـات 
اظهـار کـرد: بـا هجمـه ای کـه به بنیـان خانـواده در فضای 
مجـازی و واقعـی وارد می شـود همـه نگـران هسـتیم و 

بایـد اقدامات مقابله ای خود را بیشـتر کنیم.
ناامیدکننـده در جامعـه  آنقـدر خبرهـای  بیـان کـرد:  وی 
پراکنـده شـده کـه شـاید نگرانـی را بیشـتر کنـد امـا نباید 
ناامیـد شـویم زیـرا جبهـه حـق و باطـل در طـول تاریخ با 
هـم در نبـرد بوده انـد ولـی پیـروزی نهایـی بـا حق اسـت 

چون باطل ناپایدار و مانند کف روی آب اسـت.
نـه  کـرد:  تصریـح  قدرتـی  والمسـلمین  حجت االسـام 
باطـل از کار خـود کوتـاه می آیـد و نـه مـا کوتـاه می آییـم 
باطـل  بـا  بـا سـتم، حـق  بـا توحیـد، ظلـم  زیـرا شـرک 
همـواره در تضـاد بـوده و خواهـد بـود لـذا اینکـه برخـی 
اشـتباه  کنیـم  مذاکـره  آمریـکا  بـا  بنشـینیم  می گوینـد 

می کننـد زیرا حق و باطل با هـم کنار نمی آیند.
مقـام ارشـد قضایـی اسـتان گفـت: بایـد منسـجم تر عمل 
کنیـم تـا بـه نتیجـه برسـیم کـه در ایـن راسـتا در کنـار 
برنامه هـای مصـوب الزم اسـت دسـتگاه ها وظایـف ذاتی 

خـود را دنبال کنند.
رئیـس کل دادگسـتری قزویـن خاطرنشـان کـرد: اینکـه 
دسـتگاه قضایـی اسـتان فقـط ۲00 میلیـارد تومـان اعتبار 
دارد واقعـا ناکافـی اسـت امـا بایـد بـا یـک عـزم جهادی 
همـت کنیـم.  کارهـا  در  موفقیـت  بـرای  شـبانه  روزی  و 
حجت االسـام والمسـلمین قدرتـی ابراز کـرد: برنامه های 
تکلیفـی و مقـرر دسـتگاه ها نتیجـه نمی دهـد و بایـد بـا 
نـگاه جهـادی و انقابـی بـه میـدان بیاییـم تـا بـه هـدف 

برسـیم و با جرائم مقابله و از آن پیشـگیری کنیم.

گندم های داخلی با 
میزان گلوتن کمتر 

از حد طبیعی
رییـس سـازمان صمـت گیـان گفـت: 
گلوتـن بسـیاری از گندم هـای داخلـی 
کمتـر از ۲۵ تـا ۲6 اسـت حـال آن کـه 

باید بیش از ۲8 باشد.
 »فرهـاد دلق پـوش« در بازدیـد یـک 
شـرکت آرد در رشـت گفـت: کیفیت آرد 

تا گلوتن ۲8 باید افزایش یابد.
وی افـزود: تولیـد و صنعـت ارزشـمند 
اسـت و چنانچـه بـا قـوت غالـب مردم 
سـر و کار داشته باشـد، قطعٌا مقدس و 

ارزشمندتر است.
و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رییـس 
تجـارت اسـتان گیان خاطرنشـان کرد: 
تولیـد آرد مرغـوب بـه نحـوه ترکیـب و 

نوع کیفیت گندم بستگی دارد.
در  کـه  گندمـی  داد:  ادامـه  وی 
اسـتان های گلسـتان، فـارس، اهـواز و 
خوزسـتان تولیـد و برداشـت می شـود، 
سـایر  تولیـدی  گنـدم  بـه  نسـبت 
گلوتـن  و  کیفیـت  دارای  اسـتان ها 

بهتری است.
از  بسـیاری  تصریـح کـرد:  دلق پـوش 
دارای  داخلـی  تولیـدی  گندم هـای 
گلوتـن کمتـر از ۲۵ تا ۲6 هسـتند حال 
آن کـه میـزان ایـده آل و مطلـوب گلوتن 
گندم باید بیش از  ۲8 باشـد، از این رو 
در میـزان تلفیـق و ترکیـب گندم هـای 
مختلـف در حفظ کیفیت و غنی سـازی 
موثـر  مرغـوب  نـان  پخـت  بـرای  آرد 
هم اکنـون  شـد:  یـادآور  اسـت.وی 
اسـتان گیـان دارای 6 کارخانـه تولیـد 
آرد بـا ظرفیـت تولیـد سـاالنه 6۵0 هزار 

تن آرد است.
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سیستان

خشکسالی حاکم بر سیستان و 
بلوچستان از زلزله بدتر است

دبیـرکل  بـا  بلوچسـتان در دیـدار  و  اسـتاندار سیسـتان 
جمعیـت هـال احمـر کشـور گفـت: خشکسـالی حاکـم 
بـر سیسـتان و بلوچسـتان از زلزلـه و خسـارت هـای آن 
بدتـر اسـت چـرا کـه خشکسـالی بـه نسـبت زلزلـه کمتر 

مـورد توجه قرار می گیرد.
  احمـد علـی موهبتـی افـزود: زلزلـه در هـر کجـا اتفـاق 
امـا  می آیـد  وجـود  بـه  آبادانـی  آن  از  بعـد  بیفتـد 
و  فجیـع  شـرایط  منطقـه  ایـن  بـر  حاکـم  خشکسـالی 

بحران زایی را به دنبال داشـته است .
مـورد  بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتان  موهبتـی گفـت: 

توجه همه مقامات کشـوری است .
وی تصریـح کـرد: توجـه مقـام معظـم رهبـری، دولـت، 
قـوه قضائیـه و مقننـه به اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان 
اسـت امـا بـا وجـود ایـن شـرایط و در حالی کـه یـازده و 
نیـم درصـد وسـعت کشـور و ۳ و ۴ دهم جمعیت کشـور 
را داراسـت عمـاً هفـت یـا هشـت دهـم درصـد بودجـه 

کشـور به آن اختصاص می یابد .
وی خاطر نشـان کـرد: ایـن در حالی اسـت که بخشـی از 
ایـن بودجـه نیـز مربـوط بـه پروژه هـای ملـی و فراملـی 
همچـون بنـدر، راه و مـرز اسـت و سـهم مردم سیسـتان 
و بلوچسـتان نیسـت امـا از بودجـه اسـتانی هزینـه مـی 

شود .
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود گفت: امسـال ۳ 
هـزار دانـش آمـوز بازمانـده از تحصیـل در حاشـیه شـهر 
جـذب شـدند کـه برایشـان مدرسـه ایجاد شـده اسـت و 
امـا بیـش از سـه هـزار دانـش آمـوز نیـز ثبت نام شـده 

اند که هنوز بدون مدرسـه هستند .
اسـتاندار بـا اشـاره بـه حادثـه آتـش سـوزی و همدردی 
بـا خانـواده هـای داغدیـده گفـت: آنچـه کـه امـروز حائز 
اهمیـت اسـت تسـکین آالم دردهـای خانـواده های داغ 

دیده است .
بهـره  ایـن موقعیـت حداکثـر  از  بایـد  وی اضافـه کـرد: 
بـرداری را بـرای جلـب توجـه بـه اسـتان داشـته باشـیم 
تـا قدمـی را بـرای نزدیـک شـدن اسـتان بـه میانگیـن 

برداریم . کشوری 
وی بـا بیـان اینکـه خدمـات نظـام در ایـن اسـتان قابـل 
چشـم پوشـی نیسـت و کسـی نمی توانـد آن را نادیـده 
ایـن  در  افـزود:  اسـت،  نعمـت  کفـران  چراکـه  بگیـرد 
دولـت جهـش هـای بزرگـی در راسـتای توسـعه صـورت 
گرفتـه امـا هنـوز هـم مشـکات مهمـی وجـود دارد کـه 
بایـد بـه آن بپردازیـم .وی  گفـت: بحـث آمـوزش مبحث 
بایـد  و  نیسـت  پذیـر  تعطیـل  اسـت کـه  مهمـی  بسـیار 
برنامـه ریـزی شـود تـا همـه مدیـران و دانـش آمـوزان 
چـه در حـوزه تخصصـی و چـه در حـوزه فرهنگی آموزش 

. ببینند

 پیام
استان ها
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دستگیری 60 نفر درباره تصادفات ساختگی در گلستان
رئیس کل دادگستری گلستان از تشکیل 89 پرونده با موضوع تصادفات ساختگی از ابتدای 
امسال در استان خبر داد.
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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   پیام4
مجازی

شناسه »دوچرخه سواری« از دعوت شهردار تهران از دانشگاهیان برای 
دوچرخه سواری نوشته.

@cycling1212

جالل خوش چهره، روزنامه نگار تصویر زیر را در کنار همکار و دوست قدیمش، 
احمد زیدآبادی به اشتراک گذاشته.

@jalal.khoshchehreh

جشن کریسمس مادر به همراه عکس فرزند دالور او که برای دفاع از کشور ش 
ایران جان باخت.

@tahminehmilani

یاس، رپر ایرانی طرح زیر را به عنوان نظرسنجی با دنبال کنندگانش همرسانی 
کرده.

@yastunes

نفــری  میلیــون   ۴.۳ پایــگاه  ایــن 
ــی  ــای آموزشــی مختلف ــاوی ویدئوه ح
از انــواع تعمیــرات ســاده گرفتــه تــا 
شــامل  را  پیچیده تــر  پروســه های 
می شــود و نــکات آموزشــی فراوانــی 
را بــه افــراد تــازه کار و حتــی ماهــر 

می دهــد. آمــوزش 

ــال تعمیــر  »کلدوارموتورز«یــک کان
ــه تخصــص  خــودرو DIY اســت ک
آن در زمینــه نوســازی خودروهــای 
ویدئوهــای  اســت.  قدیمــی 
فراینــد  نمایــش  شــامل  آن 
گردهــم آوری و بازســازی اجــزای 
ــه  مختلــف خودروهــای قدیمــی، ب
اولیــه  زیبــا و درخشــان  شــکل 

ــت. ــود اس خ

»اســکاتی کیلمــر« یــک مکانیــک بــا 
بیــش از ۵0 ســال تجربــه اســت کــه 
مجموعــه ای از ویدئــو هــای آموزشــی 
ــکات و  ــه سرشــار از ن و مســتند را ک
ــا  ــت، ب ــدی اس ــی و کلی ــارات فن اش
شــما بــه اشــتراک می گــذارد. هــدف 
یــک کانــال خودرویــی  ایجــاد  او 

مردمــی اســت.

معرفی کانال یوتیوب
Scotty Kilmer

معرفی کانال یوتیوب
Coldwarmotors

معرفی کانال یوتیوب
ChrisFix

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
محمد مساعد می گوید:

ســه روز اســت حرکــت قطارهــای  سریع الســیر متوقــف شــده. دلیلــش 
ــه  ــت اســت ک ــه توســط دول ــدم پرداخــت یاران ــا و ع ــی و رج ــن اجتماع ــی تامی بی پول

قطارهــا را زمین گیــر و انبارهــا را خالــی کــرده.
واکنش ها چه بوده؟ سکوت!

مریم جان قربان می گوید:
ــز  ــاظ تحقیرآمی ــی و الف ــای قومیت ــر جک ه ــر کمت ــال های اخی ــر در س ــه نظ ب
ــت  ــان وضعی ــران افغ ــه مهاج ــرام ب ــی احت ــه. حت ــه می ش ــا گفت ــه قومیت ه ــبت ب نس
ــیب  ــیه آس ــه حاش ــن ک ــه ای باش ــر در طبق ــل فق ــه دلی ــاید ب ــرده. ش ــدا ک ــری پی بهت
ــا در کل  ــوب نیســت ام ــدان مطل ــی هــم اونجــا چن محســوب می شــه و وضعیــت ایران

ــر کــرده. ــه نظــر رویکــرد مــردم تغیی ب

تسبیحی می گوید: صالح 
تازگــی ُمــد شــده علیــه نوســتالژی داد ســخن مــی دهنــد. یــک وقتــی خــود 
ــرای  ــرای مایــی کــه ب ــه، ب ــود. حــاال نفــی نوســتالژی"مد" شــده! بل ــد" ب نوســتالژی "ُم
ــان  ــی و ن ــای حکایت ــی و آق ــت و بروس ل ــوار کاس ــه و ن ــرات آفتاب ــه باخاط ــک ده ی
ــه هــم دور از  ــه افــراط بردیــم، ایــن تفریــط متظاهران بولکــی و تصمیــم کبــری حــظ ب

ــود. انتظــار نب

مریم مومنی می گوید:
ــر از  ــدر بزرگ ت ــی چق ــه زندگ ــه آدم می فهم ــه ک ــدن این ــران اوم ــی ای ــه خوب ی
ــاب  ــط بازت ــم رســانه فق ــم می دون ــار ه ــر ب ــره. ه ــی کوچــک توییت ــی خیل ــای خیل دنی
ــک آروم  ــم از نزدی ــس نکن ــام و لم ــا نی ــگار ت ــی ان ــه ول ــی از واقعیت ــص و معوج ناق

نمی شــم.

امیر سیدین می گوید:
مثــل  تروریســت هایی  بــدن کــه  توضیــح  اول  نبایــد  اروپایی هــا  قاعدتــا 
بمب گــذار هفتــم تیــر و آدم کش هــای االحوازیــه، اونجــا چیــکار می کــردن؟ چــرا 

ــن؟ ــش گرفت ــت پی دس

ابوطالبی می گوید: علی 
انجمــن یهودیــان اســترالیا خواهــان منــع برگــزاری مســابقه فلســطین و 
اســترالیا در چارچــوب جــام ملت هــای آســیا شــده »چــون فلســطین موجودیــت 

ــدارد«. ن
ــترالیا را در  ــطین و اس ــال فلس ــای فوتب ــابقه تیم ه ــری از مس ــون تصاوی ــم اندرس تی
ــت« نداشــت و فلســطین  ــه اســرائیل »موجودی ــره کــرده؛ روزگاری ک ســال ۱9۳9 مخاب

ــود! اشــغال نشــده ب

در نوزدهم دی ماه، سالروز درگذشت آیت هللا هاشمی 
رفسنجانی دنیای مجازی ساکت نبود و هشتگ #هاشمی_

رفسنجانی جزو ترندهای توییتر فارسی قرار گرفت.

هفته گذشته موتورسواران شرکت اسنپ )اسنپ 
باکس( در اعتراض به پایین بودن کرایه ها و کم بودن 
تعداد سرویس ها، در برابر دفتر این شرکت، به اعتراض و 

اعتصاب دست زدند و اسنپ باکس نیز در اطالعیه ای دفترش 
را موقتا تعطیل کرد.

به سخره گرفتن لهجه افغانستانی از سوی علی انصاریان، بازیکن سابق 
فوتبال و ادبیات تندی که او در برنامه ای زنده علیه مردم افغانستان 
به کاربرده، انتقاد کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخت و تا چند 

روز در این باره صحبت می کردند. انصاریان پس از این موضوع 
ویدیویی تحت عنوان عذرخواهی منتشر کرد.

هفته گذشته خبر مرگ مشکوک زهرا نویدپور، زنی که مدتی 
پیگیر شکایت از یکی از نمایندگان مجلس به اتهام تجاوز 
جنسی بود، باعث شد هشتگ نام او در توییتر فارسی جز 

پربحث ترین ها باشد.

۱. هاسـتل  گزینـه مناسـبی بـرای اقامت در سـفر اسـت. 
بـا وجـود تقاضـا بـرای آن از سـوی گردشـگران خارجـی، 
هاسـتل  بـه رسـمیت شـناخته نمی شـد. تنهـا برخـی 
اقامتگاه هـای بوم گـردی بـا اختصـاص فضـای عمومـی، 
شـرایطی هاسـتلی داشـتند. هرچنـد هاسـتل  بی مجـوز 

بود. فـراوان 

۲. افزایـش تقاضـا امـا نهادهای دولتـی را مجاب کرد تن 
بـه مجـوز جدیـدی بدهنـد. »اقامتـگاه  سـنتی« مجوزی 
اسـت کـه ایـن روزهـا بـرای راه انـدازی هاسـتل در تهران 

ایـن هتل هـای  از  برخـی پیـش  می دهنـد. هـر چنـد 
قدیمـی یا مهمانپذیرها را تبدیل به هاسـتل کـرده بودند. 

امـا حـاال تعـداد هاسـتل ها رو بـه افزایش اسـت.

۳. اکثـر هاسـتل های تهـران در خانه هایـی بـا معمـاری 
پهلـوی اول و دوم ایجـاد شـدن کـه هدفشـون جلـب 
گردشـگر خارجیـه. اونایـی رو معرفی میکنم کـه به نظرم 
فضای هاسـتلی دارند و خونه شـخصی یا هتل نیسـتند. 
تاجایـی که می دونم برخیشـان از پذیرش مسـافر ایرانی 
منـع شـدند. در تهـران قیمـت هاسـتل حـدود 8 تـا ۲0 

یوروست.

۴. سـی یـو ایـن ایـران صفحـه معروفـی در فیس بـوک 
بـود . بچه هـاش هاسـتل کوژیـن رو در خیابـان خردمنـد 
راه انداختـن کـه دکـور و فضـای خوبـی داره. کوژین جزو 
هاسـتل های معروفـه تهرانـه و به سـی یو ایـن ایران نیز 
می شناسـندش. ایـن هاسـتل کافـه عمومـی هـم داره و 

میشـه ازش اسـتفاده کرد.

۵. تهـران هریتج هاسـتل نزدیک میدان بهارسـتان و دم 
در وزارت ارشـاده. ایـن هاسـتل حیـاط بزرگـی داره و تـو 
حیـاط هم چـادر جالبی برای اقامت می زنند. فضاسـازی 
داخلی شـون خیلـی باحالـه و اتـاق عمومی شـون شـبیه 

خارجیه.  هاسـتل های 

6. دو تـا هاسـتل» سـام تهـران« داریم که یکیشـون تو 
خیابـون انقابـه و یکی تو خیابون بهار شـمالی. من هیچ 
کـدوم رو از نزدیـک ندیـدم امـا عکسـاش نشـون میـده 

فضای حرفـه ای و جذابـی دارند.

7. هاسـتل کرگـدن رو موقـع نوشـتن این رشـته توییت 
پیـدا کردم. این هاسـتل تـو میرزای شـیرازیه و صاحبان 
خـوش سـلیقه ای داره. معمـاری بنـا هـم یکـم بـا بقیـه 
متفاوته. در کل صاحبان هاسـتل خودشـون نقش مهمی 
در کیفیـت هاستل شـون دارنـد. اینکـه چقـدر خـوش 

برخـورد و اهـل معاشـرتند، خیلـی مهمه.

8. هاسـتل سـیدار در قلب محله تاریخی سنگلجه. بافت 
اجتماعـی اون محلـه خیلـی بکـر و دسـت نخـورده اس. 
ایـن هاسـتل رو سـه تـا دختـر راه انداختن که یکیشـون 
هم دانشـگاهی سـابق منـه. حیاط جذابـی دارنـد با چهار 
اتـاق. خودشـون بـه شـدت اهـل سـفرند و سـاختمون 

خوشـگل و جمـع و جـوری رو انتخـاب کردنـد.

9. هاسـتل رزاز )آریـان( تو قلب عودالجانـه و تازه افتتاح 
شـده. موقعـی که مـن دیدمش هنوز دکـورش کامل نبود 
امـا کا حسـش رو نگرفتـم. امـا خیلی جـای خوبی قرار 
گرفتـه، پـای گردشـگر  بـه محله تاریخـی عودالجـان باز 
میشـه و ممکنـه باعـث نجـات خونه هـای دیگـه شـود. 

صاحـب ایـن هاسـتل از تورگردان هـای قدیمیه. 

۱0. اقامـت در هاسـتل یـه سـبک سـفره و بـا قیمـت 
پایینـش مـورد عاقـه جوانانـه. می دونـم کـه برخـی از 
پذیرش مسـافر ایرانی منع شـدند و اگر عمومی نباشـه، 
بسـته بـه تصمیـم صاحب هاسـتله. تو شـهرهای مقصد 
گردشـگری کشـور هم تعـداد هاسـتل ها رو به افزایشـه. 
تـو تهـران هـم زیـاد شـدند امـا ایـن چندتـا نظر مـن رو 

جلب کـرد.

@ehsanrostamipor

در حالی که همه انتظار داشتیم سامسونگ در مراسم MWC در شهر بارسلونا به رونمایی از پرچمداران خود 
بپردازد، به نظر می رسد که غول کره ای قصد دارد این کار را زودتر انجام دهد. بر اساس شنیده ها از افراد نزدیک به 

 MWC سامسونگ، احتماال قرار است رونمایی از گلکسی اس ۱0 در شهر سان فرانسیسکو یک هفته پیش از مراسم
انجام پذیرد.

#رشتو
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نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران برگزارشد
نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران با محوریت نمایشگاه جامع ارائه فرصت های بومی سازی و حمایت از تولید داخلی برگزار شد

رئیـس جشـنواره ملـی فـوالد ایـران، فلسـفه برگـزاری ایـن 
مختلـف  حلقه هـای  بیـن  ارتبـاط  برقـراری  را  جشـنواره 
تولیدکننـدگان فـوالد بیـان کـرد و گفـت: با اینکه بسـیاری از 
تجهیـزات و مـواد مصرفـی را شـرکت های ایرانـی می سـازد، 
حتـی بیـن دو واحـد کـه در چندکیلومتـری هـم هسـتند 
ارتباطـی وجـود نـدارد بـه همیـن دلیـل وقتـی تجهیزاتی در 
یکـی از واحدها بومی سـازی شـود دیگران بی خبـر می مانند 
و در شـرایطی مانند تحریم ها، احسـاس درماندگی می کنند.

وی بـا اشـاره بـه نام گـذاری سـال بـه عنـوان حمایـت از 
تولیـد داخـل، یـادآور شـد: در ایـن جشـنواره تولیدکننـده و 
مصرف کننـده را گردهـم آوردیـم تا توانمندی هـا را به نمایش 
بگذاریـم، همچنین فوالدسـازها نیازهایی دارنـد که در صورت 
اعـام آنهـا، فرصت برای فعالیت شـرکت ها و رفـع نیازها آنها 

فراهـم می شـود.
بهـرام سـبحانی، رئیس جشـنواره ملی فـوالد ایران با اشـاره 
بـه آغـاز عملیات اجرایـی اولین واحد فوالدسـازی کشـور در 
ذوب آهـن اصفهـان، گفـت: امـروز حدود 50 سـالگی صنعت 
فـوالد را پشـت سـر می گذاریـم، البتـه فـاز اول ذوب آهن با 

ظرفیـت یـک میلیـون قبـل انقـاب راه اندازی شـد امـا بعد 
انقـاب دولـت مـردان توجـه ویـژه بـه توسـعه ایـن صنعت 
داشـتند و باوجـود محدودیت هـا از توسـعه صنعت فـوالد از 
معـدن تـا محصول نهایی غافل نبودنـد.او ظرفیت کنونی این 
کارخانـه را بیـش از ٣0 میلیون تن اعام کـرد و تصریح کرد: 
ایـن تـوان تولیـد٣0 برابر ظرفیت اولیه اسـت، بـه خاطر دارم 
کـه زمان سـاخت کارخانـه ذوب آهن اصفهـان، کامیون هایی 
کـه تجهیـزات را از شـوروی سـابق می آورنـد، حتـی در و 
پنجـره و میـز را نیـز وارد می کردند اما اکنون بـه دلیل نبودن 
سیسـتم بانکی قـوی که بتواند سـرمایه گذاری هـای فوالد را 
پشـتیبانی کنـد، هیچ نیـازی به کشـورهای خارجـی نداریم.

حجـم  و  بانکـی  منابـع  مالـی  محدودیت هـای  سـبحانی 
نقدینگـی را مانع سـرمایه گذاری بانک ها در پروژه ها دانسـت 
و گفـت: بـه اجبـار تامیـن منابـع مالی بایـد فاینانس شـود 
کـه البتـه فاینانـس هـم محدودیت هایـی ایجـاد می کند به 
همیـن دلیـل اسـت کـه پیـچ و مهـره و اسـکلت فلـزی هم 
وارد می شـود.وی بـا اشـاره بـه تشـکیل شـرکت های بـزرگ 
در سـال های اخیـر برای پشـتیبانی صنعت فـوالد، ادامه داد: 

ایـن شـرکت ها در زمینـه طراحـی و سـاخت خطـوط تولیـد 
تـا مـواد مصرفـی فعال هسـتند امـا در پروژه هـای فاینانس 
هم هرشـرکت خارجی ملزم اسـت بخشـی از تجهیزات را از 

شـرکت های داخلـی تامیـن کند.
سـبحانی با اشـاره بـه اینکه در سـال های آینـده نقاط ضعف 
نمایشـگاه برطرف خواهد شـده و شـاهد توسـعه این فرایند 
در کشـور باشـیم و ادامـه داد: در ایـن صـورت هـم سیسـتم 
بانکـی می توانـد واحدها را پشـتیبانی کنـد تا نیاز بـه واردات 
کاهـش یابـد و شـرکت های فنـی مهندسـی خـود را تجهیز 
کننـد تـا بتوانیـم صفر تا صـد نیازهایمـان را در داخل کشـور 
تامیـن کنیـم، البتـه خودکفایی به این معناسـت کـه دانش 
انجـام کار را داشـته باشـیم و آنقـدر آسـیب پذیر نباشـیم که 
مجبـور باشـیم یـک فراینـد کامـل را وارد کنیم اما اگـر از نظر 
اقتصـادی تولیـدی برایمـان مقـرون بـه صرفـه نباشـد، آن 

محصـول را وارد کنیم.
اوبـا اشـاره بـه اینکـه  امضـای تفاهـم نامـه بـا موسسـات 
و  بنیـان  دانـش  شـرکت های  از  دولـت کـه  بـه  وابسـته 
بومی سـازی حمایت هـای مـادی و معنـوی می کننـد را نیـز 
یکـی از برنامه های حاشـیه ای نمایشـگاه عنوان کـرد و گفت: 
عـاوه بـر تفاهـم نامه هایـی کـه امضـا می شـود، صندوق هـا 
خدمـات  از  بتواننـد  فوالدسـازان  می کننـد کـه  پشـتیبانی 
شـرکت ها اسـتفاده کنند.رئیس جشـنواره ملی فـوالد ایران، 
تجلیـل از بـزرگان فـوالد و چهره هایـی کـه نقش کلیـدی در 
توسـعه فوالد کشـور داشـتند همچنین رونمایی از بسـته نرم 
افـزاری اسـت کـه اطاعات جامـع و کامل شـرکت های فنی 
مهندسـی را در سـامانه وارد می کنـد را از دیگـر برنامه هـای 
جشـنواره معرفـی کـرد و یـادآور شـد: بـا اسـتفاده از ایـن 
سـامانه فوالدسـازان می تواننـد نیازهـای خـود را اعـام کنند 
و ایـن ارتبـاط بیـن آنهـا برقرار می شـود و اگر قطعـه ای هنوز 
بومی سـازی نشـده وارد می کننـد و تولیدکننـدگان می توانند 

نیازهـا را شناسـایی و تولیـد کنند

نیمی از فوالد کشور در فوالد مبارکه تولید 
می شود

مدیرعامـل فـوالد مبارکـه بـا اشـاره بـه پیشـینه تاریخـی 
نشـان  خاطـر  ایـران  ملـت  فرهنگـی  و  علمـی  درخشـان 

کـرد: ملـت ایـران در طـول تاریـخ بـا شـخصیت های علمی 
و فرهنگـی کـه در عرصـه جهـان می درخشـند حرفـی بـرای 
گفتـن داشـته و امـروز هـم بـا توجـه بـه درخشـش جوانان 
و اندیشـمندان ایرانـی در المپیادهـا ومسـابقات جهانـی این 
ظزفیـت وجـود دارد ومـی توانیـم درتولیـد علـم و فنـاوری 

سـهمی بـرای ملـت ایـران قائـل باشـیم.
حمیدرضـا عظیمیـان بـا بیـان ایـن کـه مـا در وسـط میدان 
مبـارزه بـا استکبارهسـتیم و بـا تحریم هـا ی ظالمانـه مواجه 
شـده ایـم، اظهـار داشـت: یا باید تسـلیم شـویم و تولیدمان 
بـه لحـاظ کمیـت و کیفیـت پاییـن بیایـد و یـا بایـد تاش 
کنیم و تولیدمان را ادامه دهیم که البته شـرایط کشـورایجاب 
می کنـد وایـن انتظـار از مـا هسـت و مـردم هم ایـن مطالبه 
را دارنـد کـه تـاش کنیـم و به سـمت فعالیت هـای علمی و 

کارهـای فناورانـه برویم.
مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه همکاری وبسـتن قـرارداد 
بلنـد مـدت بـا شـرکت های دانـش بنیـان و بهـره منـدی از 
دسـتاوردهای آنهـا در ایـن مجتمع صنعتی را مهم وراه گشـا 
دانسـت وگفـت: بـرون سـپاری و بومی سـازی همیشـه در 
فـوالد مبارکـه بوده اسـت ولی االن تنها تفاوتی کـه پیدا کرده 
شـتاب بیشـتری پیدا کرده اسـت وی تصریح کرد: براساس 
رویکرد جدید مبارکه پیشـنهاداتی که برای تامین کاال و مواد 
مصرفـی ارائـه می شـود را معاونـت فناوری شـرکت بررسـی 
کـرده، در ریسـک سـرمایه گذاری مشـارکت کـرده، تامیـن 
مالـی می کنـد و اگـر نهایـی شـد قراردادهـای چندین سـاله 
منعقد می شـود. عظیمیـان گفت:. نمایشـگاه توانمندی های 
صنایـع فوالد کشـور شـاید چند روز باشـد اما ایـن رویکرد در 
فوالد مبارکه همیشـگی اسـت و تعطیل نخواهد شـد،وملزم 
بـه ادامـه ایـن کار هسـتیم وگرنه با مشـکل مواجـه خواهیم 

. شد
وی بـا بیـان ایـن کـه فـوالد مبارکـه بـه تنهایـی نیمـی از 
فـوالد کشـور را تولیـد می کنـد قـرار داد هـای بلنـد مـدت بـا 
شـرکت های دانـش بنیان را رویکرد حمایتی فـوالد مبارکه از 
ظرفیت های بخش علمی کشـور دانسـت و اظهـار کرد: دیگر 
از نمایـش گذشـته ایم و در وسـط میـدان فعالیـت هسـتیم 
ایـن کار را در داخـل مجموعه سـاماندهی کرده ایـم، نرم افزار 
آمـاده شـده، کارکنـان تجهیـز شـده و آمادگـی کامـل داریـم 

ایـن دانـش فنـی محفوظ اسـت در شـرکت و بسـته به نوع 
کاال قراردادهـای بلندمـدت می بندیـم تـا خیال شـرکت های 

دانـش بنیان هـم راحت باشـد.

فوالدگر: ارزش آفرینی فوالد 
به تکمیل زنجیره 

رئیـس کمیسـیون حمایت از توسـعه ملی مجلس شـورای 
اسـامی نیز فوالد کشـور را یک صنعت پیشـگام معرفی کرد 
و گفـت: هرچنـد هنـوز اسـتراتژی و سـند توسـعه در بخش 
صنعـت و معـدن نداریـم امـا معتقدیـم فـوالد می توانـد در 
توسـعه کشـور نقش آفرین باشـد.حمیدرضا فوالدگر با اشاره 
بـه مزیت هـای نسـبی ایـن صنعـت، ادامـه داد: در گذشـته 
یـک درصـد جمعیت دنیا و یـک درصد تولید فـوالد جهان را 
داشـتیم امـا اکنـون یک و شـش دهم تولید فـوالد را با یک 
درصـد جمعیـت دنیـا را داریم که این پیشـرفت بعداز سـالها 
قابـل توجـه اسـت. او بـا تاکیـد بـر فاصلـه وضـع موجـود با 
مطلـوب در صنعـت فوالد کشـور، گفـت: ارزش آفرینی فوالد 
بـه تکمیـل زنجیره اسـت اگر اسـتراتژی فوالد داشـتیم این 
مشـکل را نداشـتیم، به همین دلیل بومی سازی و حمایت از 
تولیـد داخل که عنـوان این همایش اسـت از اهمیت زیادی 
برخـوردار بـود و باید روی این موضـوع تاکید کنیم تا بتوانیم 
سـهم بیشـتری در این زمینه داشته باشـیم.نماینده اصفهان 
در مجلـس شـورای اسـامی، اسـتفاده از فناوری هـای نـو، 
ظرفیت های دانشـگاهی و نیروی انسـانی همچنیـن اجرای 
قوانینـی کـه ایـن سـال ها تصویب شـده از جمله قانـون رفع 
موانـع تولیـد را گامـی بـرای پیشـرفت صنعت فـوالد معرفی 
کـرد و افـزود: موضـوع تحریم هـا و مسـائل ارزی و حمایت 
از صـادرات هـم باالخـره بـه یـک ثبـات نسـبی رسـیده ایم و 
نماینـدگان نیز آماده اند که پیشـنهادات و نظـرات جدید برای 

قوانیـن و نظارت هـا را بررسـی کنند.

الیاسی ازهدف  تفاهم نامه با فوالد مبارکه 
اصفهان خبر داد

مهدی الیاسـی معاونت سیاسـت گذاری و ارزیابـی راهبردی 
معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری  در حاشـیه این 
جشـنواره گفـت: حـوزه فوالد یکی از صنایع پیشـروی کشـور 
بـوده و بخـش مهمـی از DDP ما را به خـود اختصاص داده 

است.
وی ادامـه داد: بـا تاش هایـی کـه در چنـد سـال گذشـته 
و  هـا  آپ  اسـتارت  دانش بنیـان،  انجام شـده شـرکت های 
شـرکت های نوپـا بـه کمـک اقتصادهای بـزرگ می آینـد. به 
همیـن جهـت امسـال و سـال آینـده یکـی از سیاسـت های 
بخش هـای  بیـن  جـدی  مشـارکت های  از  اسـتفاده  مـا 

دانش بنیـان و صنعـت فـوالد اسـت.
الیاسـی تصریـح کـرد: در تفاهم نامه با فـوالد مبارکه اصفهان 
مـا سـه هـدف را دنبـال می کنیـم. اولیـن هـدف مـا فـن 
بـازار و ایجـاد شـبکه شـرکت های دانش بنیـان حـول صنایع 
فـوالد اسـت. در ایـن نمایشـگاه فـوالد نیـز تعـداد زیـادی از 

شـرکت های نوپـا و مخترعیـن حاضـر هسـتند.
تأمیـن  امـکان  کـه  فعلـی کشـور  در شـرایط  افـزود:  وی 
بین المللـی نیازهـای ایـن صنعت محدودشـده اساسـًا یکی 
از محورهـای اصلـی ایـن نمایشـگاه اسـتفاده از تـوان ایـن 
دانش بنیان هـا بـرای تأمیـن نیازهـای صنعـت فوالد اسـت.
معاونـت سیاسـت گذاری و ارزیابی راهبـردی معاونت علمی 
و فنـاوری ریاسـت جمهـوری افزود: هدف دوم، شـکل گیری 
اسـتارت آپ هـا حـول صنعـت فـوالد اسـت. بـه زودی در 
اصفهـان کارخانـه نـوآوری مشـترک بـا صنایع فـوالد افتتاح 
خواهـد شـد و بـر اسـاس تقاضایـی کـه وجـود دارد ایـن 

شـرکت ها از پایـه بـرای صنعـت فـوالد کار می کننـد.
در  هـا  آپ  اسـتارت  عملکـرد  تأثیـر  میـزان  مـورد  در  وی 
صنعـت فـوالد گفت: مـا هم در زنجیـره محصـول می توانیم 
به وسـیله شـرکت های دانش بنیـان نوآوری داشـته باشـیم. 
شـرکت های دانش بنیـان در دنیـا نقـش نـوآوری بـاز را بازی 
می کننـد. یعنـی هزینه هایـی کـه شـرکت های بـزرگ بایـد 
انجـام دهند مثل شـرکت فـوالد تا بتوانند ایده هـای R&D را 
بـه محصول برسـانند دانش بنیان هـا ایـن کار را خودانگیخته 

انجـام می دهنـد.
الیاسـی تأکید کرد: شـرکت های دانش بنیـان در حال حاضر 
نمونه اولیه و فروش دارند و کافی اسـت شـرکت های بزرگ 
این هـا را کشـف و روی آن هـا سـرمایه گذاری کننـد تا قدرت 

مالـی، قـدرت تولید و قـدرت بازار بـه وجود آید.
سـبد  می تواننـد  دانش بنیـان  شـرکت های  افـزود:  وی 
محصـول ایـن شـرکت ها را متنـوع کننـد. در حـال حاضـر 
موضوع زنجیره تأمین ازجمله ماشـین آالت، DDPA، و مواد 
اولیـه بسـیار مهـم اسـت. تجربـه مـا در صنایـع دیگـر مثل 

السـتیک تجربـه خوبـی بـود.
معاونـت سیاسـت گذاری و ارزیابی راهبـردی معاونت علمی 
و فنـاوری ریاسـت جمهـوری خاطرنشـان کـرد: در بند سـوم 
تفاهم نامـه بـا فـوالد مبارکـه مـا ایجـاد نهـاد بـی سـی نهـاد 
اختصاصـی صنعـت فـوالد را در دسـتور کارداریـم تـا فـوالد 
بتواند بخشـی از هزینه های R&D را از طریق سـرمایه گذاری 
روی شـرکت های نوپـا و دانش بنیـان انجـام دهـد کـه ایـن 
سـرعت توسـعه محصول و سـرعت رفـع گلوگاه هـای فنی را 

افزایـش می دهـد..
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رسانه در آینه تصویر
دومین شماره ی نشریه ی »طراحان ایده« منتشر شد.

در آستانه والدت حضرت زینب 
)س(، محفل بانوان از سلسله محافل 

سیزدهمین جشنواره شعر فجر، عصر 
یکشنبه در فرهنگسرای معلم رباط کریم 

برگزار می شود.

امروز، اختتامیه اولین جشنواره تیاتر 

اکبر رادی در تهران برگزار می شود.
اولین جشنواره فیلم های ایرانی  نیویورک 
با ارایه مجموعه ای از بهترین فیلم های سال 

سینمای ایران که یکی از شاخص ترین و 
 IFC ممتازترین سینماهای حال حاضر جهان به شمار می رود در

CENTER منهتن نیویورک از۱0 تا ۱۵  ژانویه  برگزار می شود.

اختاپوس: حیف که باب اسفنجی اینجا 
نیست تا از نبودن خودش لذت ببره!

باب اسفنجی

تیاترشعرسینما دیالوگ

انیما
 نمایشگاه انفرادی نقاشی فرامرز خانی

نمایشگاه تا ۲ بهمن در گالری شکوه فرمانیه 
ادامه دارد

آیین تجلیل از مقام هنری

 جمشید مشایخی، اسفندماه ۱۳97 
در فرهنگستان هنر برگزار می شود. 

نقاشی آلبوم شهر دیوونه، جدیدترین آلبوم هنر
»احسان خواجه امیری« دوم بهمن ماه 

روانه بازار موسیقی کشور خواهد شد. 

موسیقی


