
دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان

آگهی مناقصه 
شـرکت آب و فاضالب رفسـنجان در نظر دارد عملیات تهیه، خرید و نصب و راه اندازی فاز دوم سیسـتم تله متری تاسیسـات 

آب رفسـنجان بـا برآورد تقریبـی 17/000/000/000 ریال از محـل اعتبارات داخلی از طریق برگزاری فراخـوان و مناقصه یک مرحله ای 
بـه پیمانـکار واگـذار نمایـد لذا از کلیه شـرکتهای پیمانـکاری کـه دارای رتبه بندی در رشـته صنعت و معدن می باشـند دعوت می 
شـود جهت دریافت جداول ارزیابی کیفی و اسـناد مناقصه از تاریخ 97/11/09 لغایت سـاعت 1۴ روز سـه شـنبه مورخ 97/11/16 

بـه آدرس رفسـنجان، بلوار امام رضا )ع( شـرکت آب و فاضالب رفسـنجان دفتر قـرار دادها مراجعه نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 850/000/000 ریال می باشد .
تاریـخ تحویـل پیشـنهاد قیمـت تـا سـاعت 1۴ روز دوشـنبه مـورخ 97/11/29 در محل دبیرخانه شـرکت آب و فاضالب رفسـنجان می 

باشد.
 تاریخ بازگشایی پاکات الف، ب،ج پیشنهادی ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخه 97/11/30 می باشد.

 بـه پیشـنهادهای فاقـد امضـاء، مشـروط، مخـدوش و پیشـنهاداتی که بعـد از مدت مقرر واصل شـود مطلقـا ترتیب اثـر داده نخواهد 
شـد. کسـب حداقـل ۶5 درصـد امتیـاز ارزیابی کیفـی جهـت ورود به مرحله بعد الزم اسـت 

رعایت استانداردها و مشخصات فنی برای پیشنهادات فنی الزامی است 
)ضمنا هزینه درج آگهی در یک روزنامه سراسری و دو روزنامه محلی استان به عهده برنده مناقصه می باشد (

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
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ســینمای  مفهــوم  ارائــه  از  ســال  چهــل  از  بیــش 
می گــذرد. جهــان  کشــورهای  در  آن  تعریــف  و   ملــی 
ســینمای ملــی بــه فلســقه اخــالق و فرهنــگ و ریشــه های 
تاریخــی یــک ملــت مرتبــط اســت. ضمــن اینکــه مقولــه 
جــدی  نعریــف  ایــن  در  بایــد  را  ســینما  در  اقتصــاد 
ــری  ــوز خب ــا ایــن حــال در کشــور خودمــان هن گرفــت. ب
از ایــن تعریــف بــه معنــای علمــی و عملــی نیســت. ســو 
تفاهمــات و جدال هــای پیــش از ایــن دربــاره بــه دســت 
دادن یــک تعریــف درســت و حقیقــی از ســینمای ملــی، 
هرگــز بــه نتیجــه نرســیده و هنــوز نیــز قــرار نیســت 
ســینمای ملــی در یــک خــط، از تعریــف برخــوردار شــود.
ــر باشــد. ــه صــواب نزدیک ت ــه شــاید نشــدنش ب  کاری ک
آنچــه در ذات یــک ایرانــی اســت و بــر اســاس آن آداب 
و ســنت هایش را در زندگــی روزمــره بــه کار می گیــرد، 
جلوه گــری  دیگــر  اســت  دیرزمانــی  مــا  ســینمای  در 
نداشــته اســت. هجــوم فیلم هــای ســخیف کمــدی و 
دیگــر ســاخت و ســازهای غیراســتاندارد و بــزن  در  رو بــه 
قــدری جــای نفــس کشــیدن را بــرای ســینمای حقیقــی 
ــار شــاخص در  ــد از آث ــر بای ــه دیگ ــرده ک ــگ ک ــروز تن ام
 زمینــه ســینمای ملــی بــا غصــه و درد و آه ســخن گفــت.
در ســاخت فیلمــی کــه در جــا متعلــق بــه ســینمای ملــی 
بــه حســاب بیایــد و در واقــع دارای انگاره هــای ایــن 
ــن  ــتاندارهایی را تعیی ــوان اس ــد نمی ت ــینما باش ــوع س ن
ــا  ــود، ام ــن نم ــاص را تدوی ــدول خ ــک ج ــا ی ــرد و ی ک
ــه  ــن ورود مقول ــم چنی ــوم و ه ــن آداب و رس ــه همی ارائ
ــی را  ــا داســتانک های فرع ــی و ی ــه داســتان اصل ــن ب دی
ــوع ســینما بدانیــم.  شــاید بتوانیــم جــزو الینفــک ایــن ن
بــه  کــه  اســت  مــواردی  جملــه  از  نیــز  لوکیشــن 
پررنــگ کــردن و جــال دادن ایــن نــوع فیلــم تاثیــر 
فرائــان می گــذارد. اگرچــه ایــن مــورد اخیــر عمدتــا 
اصــرار  مــا  فیلمســازان  عمــده  و  نمی شــود  رعایــت 
دارنــد. پایتخــت  در  فیلمشــان  ســاخت  بــر   غریبــی 
ــاخته های  ــدود س ــه مع ــه اگرچ ــر اینک ــم دیگ ــه مه نکت
هســتند  دینــی  ســینمای  بــه  متعلــق  کــه  اخیــر 
بــه  ملــی  ســینمای  بــه  متعلــق  فیلم هایــی  عمدتــا 
ســینمای  می شــود  مگــر  امــا  نمی آینــد،  حســاب 
گونــه ای  بــه  کامــل  تعریــف  مقــام  در  را  ملــی 
 روایــت کــرد کــه درآن تاثیــر دیــن کمرنــگ باشــد؟
ــت  ــی جماع ــی ایران ــک زندگ ــن و مذهــب جــزو الینف دی
اســت و بنابرایــن ایــن امتــزاج را بایــد بــه گونــه ای 
در ســینمای ملــی نمایــش داد. کــه همیــن امتــزاج 
ــوده  ــراه ب ــز هم ــی نی ــای عجیب ــو تفاهم ه ــا س ــه ب البت
ــاخت  ــوان س ــا می ت ــه عمدت ــیده ک ــی رس ــه جای و کار ب
بــه  مربــوط  و خوش ســاخت  فیلــم ششــدانگ  یــک 
جایــی  دانســت.  تابــو  را  مذهبــی  و  ملــی  ســینمای 
و  نگیــرد  فاصلــه  بــودن  ملــی  از  فیلــم  هــم  کــه 
و  دقــت  و  ظرافــت  بــا  مذهبــی  المنت هــای  هــم 
 بــر مبنــای نیــاز بــه داســتان اضافــه شــده باشــند.
و  شــمقدری  ریاســت  زمــان  در  اخیــر  دوره هــای  در 
ــینمای  ــف س ــث تعری ــینمایی بح ــازمان س ــی در س ایوب
ــرج  ــمینارهای پرخ ــتمایه س ــی دس ــی فرامل ــی و حت مل
ســرآخر  و  شــد  بی محتــوا  هــای  گیــری  یقــه  و 
ســران  رزومه ســازی  بــرای  ســینما  ملــی  مدرســه 
گرفــت. شــکل  ســرو  آن  از  ســینمایی    ســازمان 
بامــزه اینجااســت کــه پیــش از ایــن و احتمــاال از دوره ای 
ــران  ــینمای ای ــکاندار س ــوه س ــا جعفری جل ــه محمدرض ک
ــینمای  ــرای س ــف ب ــک تعری ــه ی ــیدن ب ــث رس ــود، بح ب
ــن  ــز ای ــا هرگ ــد، ام ــینمایی گردی ــل س ــل محاف ــی نق مل
دولــت  ورود  علیرغــم  حدیث هــا  و  حــرف  و  بحث هــا 
در آن )چــاپ و انتشــار کتابــی بــه نــام »در مســیر 
یــاد  بــه  را  اکنــون«  بــرای  طرحــی  ملــی؛  ســینمای 
بیاوریــد!( نــه تنهــا بــه جایــی نرســید کــه کار حتــی 
بــه یقــه گیــری و بداخالقــی و ســوتفاهمات اساســی 
ــینمای  ــف س ــرای تعری ــا ب ــه الگوه ــرا ک ــید، چ ــم رس ه
نــوع  ایــن  صاحب منصبــان  و  شــده  قدیمــی  ملــی 
ــد. ــه بودن ــرو رفت ــدی ف ــا در خــواب اب ــز عمدت  ســینما نی
بــاری جنــگ و جدل هــای تئوریــک در بــاره تعریــف 
ســینمای ملــی اگرچــه آتشــش خامــوش شــد، امــا 
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تخریب خانه تاریخی 
»میرمیران« قزوین

این خانه دست کم متعلق به دوره ی پهلوی بود اما توسط 
میراث فرهنگی استان قزوین شناسایی نشده بود

جشن طالق، الکچری  ایرانی
سردرگمی های روحی باعث می شود افراد دست به برگزاری جشن های خاص بزنند
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شرط سازمان 
جنگل ها با اکتشافات 

معدنی
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان 

جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور، 
نوع ماده معدنی، وضعیت طبیعی و 

پوشش گیاهی منطقه و همچنین رها 
نکردن عرصه پس از انجام فعالیت 

های معدنی را سه شرط این سازمان 
برای موافقت با انجام فعالیت های 

معدنی در عرصه های طبیعی برشمرد.

انتشار 3000 نقشه 
حریم آثار تاریخی

وام ازدواج
 ۶0 میلیون تومان شد

2

روحانی رییس جمهوری در سفر اخیرش به سمنان، 

طرح انتقال آب خزر به سمنان را وعده مجدد داده است. 

دبیر کارگروه محیط زیست اتاق فکر توسعه مازندران  در 

این خصوص گفت: خروج آب از دریای خزر و انتقال آن 

به سمنان  یک اقدام غیرکارشناسی و غیراصولی است 

و در عین حال باید گفت که حجم آب خزر به دلیل  

سدسازی های بی شماری که روی رودخانه ولگا در روسیه 

انجام شده کاهش پیدا می کند. عزیر عابسی با اشاره به 

این که رودخانه ولگا بیش از 80 درصد آب خزر را تأمین 

می کند، تصریح کرد: انتقال آب خزر به سمنان تنها به دلیل 

ایجاد شوری، تخریب را به دنبال خواهد داشت اما در کاهش 

آب خزر تأثیر چشمگیری ندارد.

دبیر کارگروه محیط زیست اتاق فکر 
توسعه مازندران: انتقال آب خزر به 
سمنان تنها به دلیل ایجاد شوری، 
تخریب را به دنبال خواهد داشت

آب خزر با انتقال 
به سمنان شورتر 
می شود
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خاکســترش بربــاد نرفــت. بســیاری، هــم از 
بدنــه ســینمای در حــال احتضارمــان و هــم 
ــام  ــتان، در تم ــینما دوس ــیفتگان و س از ش
ــد  ایــن ســال ها چشــم انتظــار روایتــی بودن
ــد  ــاد بتوانن ــره ای افت ــرده نق ــر پ ــر ب ــه اگ ک
بــو و حــس و حــال ســینمای ملــی را از آن 
درک کننــد. رونــدی کــه کمتــر اتفــاق افتــاد.  
ایــن مهــم بــه  همــان تعاریــف غلــط و گاهــا 
ــردد. در  ــی گ ــی بازم ــینمای مل ــج از س رای

واقــع هرچــه علــی حاتمــی ســینماگر ملــی 
ــان  ــت و درم ــرد درس ــق ک ــی خل ــاز ایران س
چــه  و  نگرفــت  قــرار  الگوبــرداری  مــورد 
ــن  ــه یقی ــب ب ــال قری ــه احتم ــه ب ــم ک کنی
کســی در حــد و اندازه هــای او را نداریــم 
ــوع از ســینما تعهــد  ــه ایــن ن کــه این قــدر ب
و وابســتگی نشــان داده باشــد و در ایــن 

ــد./خبرآنالین ــرو باش ــورد پیش م

قرائت گزارش تفریغ بودجه 96 از سوی رییس کل دیوان محاسبات

قطع هزاران سیم کارت  مزاحم

رییـس دیـوان محاسـبات کل کشـور بـا بیـان ایـن کـه 
»سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـا دیـوان در حـوزه  شسـتا 
همـکاری نمی کنـد« گفـت کـه گـزارش تفریـغ بودجـه 9۶ 
نشـان دهنـده  آن اسـت که عملکـرد موفقی در سـال 9۶ در 

حـوزه فـروش، صـادرات و تولیـد نفـت داشـته ایم.
امـروز  علنـی  جلسـه  در  آذر  عـادل  ایسـنا،  بـه گـزارش 
)دوشـنبه( مجلس ضمـن قرائت گزارش تفریـغ بودجه 9۶ 
گفـت: گـزارش تفریـغ بودجه 9۶ بیسـت و نهمیـن گزارش 
تفریـغ بعـد از انقـالب اسـالمی مسـتند به اصـل 55 قانون 

اساسـی و مـاده 219 آئیـن نامـه داخلـی اسـت.
بـه گفتـه وی گزارش تفریغ بودجه 9۶، شـامل ۴۴۶ صفحه 
در 5 بخش منابع و مصارف، بودجه شـرکت ها، حسابرسـی 
عملکرد دسـتگاه ها و سـازمان ها، پیشـنهادات بـرای اصالح 

سـاختار بودجـه و تبصره ماده واحده اسـت.
وی گفـت که ویژگـی بارز گزارش تفریغ بودجه 9۶، بررسـی 
بودجـه شـرکت ها و حسابرسـی عملکـرد اسـت. نمایندگان 
مدام درخواسـت بررسـی بودجه شـرکت ها را داشـته اند که 

مـا در ایـن گـزارش برای تحقـق بـه آن ورود کردیم.
رییـس دیـوان محاسـبات بـا اشـاره بـه منابـع بودجـه 9۶ 
گفـت: 113 درصـد از منابـع بودجـه 9۶ محقق شـده اسـت. 
همچنیـن 110 درصـد از مصـارف پیـش بینی شـده اجرایی 
شـده اسـت. در ایـن بیـن نماینـدگان مجلـس بـر اسـاس 
دغدغه هـای مطـرح شـده در سـال 9۶ احـکام الزم را بـرای 

اسـناد و اوراق اسـالمی لحـاظ کردنـد که ایـن باعث انضباط 
بیشـتری شـد. به طوری که دولـت از مجوزهای داده شـده 
بـرای انتشـار اوراق و اسـناد خزانه اسـالمی 87 درصـد آن را 
منتشـر کـرد کـه ایـن حـدود 1۴ درصـد از منابع را تشـکیل 
می دهد. همچنین 97 درصد از اسـناد اسـالمی به طلبکاران 

واگذار شـده اسـت.
وی گفـت که انتشـار اسـناد خزانه یـا اوراق مشـارکت نوعی 
آینـده فروشـی اسـت امـا در سـال 9۶ بـا تدبیـر مجلس و 

همـت دولـت وضعیت بهتر شـد.
رییـس دیـوان محاسـبات با اشـاره بـه احکام مـاده واحده 
بودجـه گفـت: برخی از این احکام شـامل فـروش، صادرات 
و تولیـد نفـت بـوده کـه بررسـی ها نشـان می دهد که سـال 

9۶ سـال موفقـی در ایـن حوزه بوده اسـت.
آذر بـا بیـان ایـن کـه عملکـرد دولـت در تبصـره 19 مربـوط 
بـه موضـوع مشـارکت عمومـی در پروژه هـای خصوصـی 
صفـر بـوده و دولـت عملکـردی نداشـته اسـت، گفـت: الزم 
اسـت مجلـس از دولـت بخواهـد کـه در ایـن باره گزارشـی 
ارائـه دهـد.وی با بیان ایـن که دیوان محاسـبات در گزارش 
تفریـغ 9۶ بـه بررسـی بودجه شـرکت های دولتـی، بانک ها 
و مؤسسـات انتفاعـی وابسـته بـه دولـت پرداختـه اسـت، 
گفـت: ایـن گـزارش مربـوط بـه 359 شـرکت سـود ده، 10 
شـرکت زیان ده، 2 مؤسسـه انتفاعی و 9 بانک دولتی است 
کـه بودجـه آنهـا بیـش از 800 هـزار میلیـارد تومان بـوده اما 

عملکردشـان رشـد 23 درصـدی داشـته کـه بودجه شـان به 
بیـش از 982 میلیـارد تومان می رسـید. درخواسـت ما این 
اسـت کـه قوانین محکم تـری در موضـوع شـرکت ها وجود 
داشـته باشـد. اکنـون دسـت شـرکت ها بسـیار باز اسـت و 
قانـون هـم به آنها اجـازه می دهـد.وی با بیـان اینکه بودجه 
17 شـرکت دولتـی در سـال 9۶ نیامـده اسـت، گفت: همان 
طـور کـه مجلس ملـزم کرد کـه بودجـه مناطق آزاد شـفاف 
شـود و بـه دنبـال آن در بودجـه سـال 98 آمـده اسـت باید 
در موضـوع شـرکت ها نیـز الزامـات قوی تری وجود داشـته 
باشـد.آذر با اشـاره به وضعیت واگذاری شـرکت های دولتی 
بـه بخـش خصوصـی گفـت: سـازمان خصوصی سـازی از 
سـال 80 تا 9۶ 135 شـرکت با سـهام دولتی به مبلغ 1۴۴ 
هـزار میلیـارد تومـان را بـه بخش هـای غیـر دولتـی واگذار 
کـرد کـه از این میـزان 93 هزار میلیارد تومـان مربوط به 100 
شـرکت اسـت. البته بررسـی ها در سـال 9۶ نشـان می دهد 
کـه نحـوه واگـذاری برخـی از شـرکت های دولتـی مغایر با 
قوانیـن اسـت که در ایـن موارد دیوان محاسـبات ورود کرده 
و پرونـده این شـرکت ها در دادسـرا و یا هیأت مستشـاری 
اسـت یـا اینکـه دیوان اجـازه واگـذاری را به دالیل فنـی ندارد.
بـه گفتـه آذر شـرکت هایی همچـون نیشـکر هفـت تپـه، 
ماشین سـازی تبریز و پاالیش و پخش کرمانشـاه به دلیل 
فقـدان اهلیت توسـط خریدار ضررها و زیان هـای زیادی به 

بیت المـال وارد کرده انـد.

بـه  کـه  شـخصی  سـیم کارت   9000 از  بیـش 

ارسـال پیامک هـای تبلیغاتـی اقـدام می کردند، 

اسـت. شـده  قطـع  اخیـر  هفتـه  یـک   طـی 

رییـس  جلسـه  پیـرو  ایسـنا،  گـزارش  بـه 

جمهـوری بـا وزیـر و مدیـران وزارت ارتباطـات 

در ایـن وزارتخانـه و دسـتور رییـس جمهـوری 

پیامکـی،  مزاحمت هـای  از  جلوگیـری  بـرای 

پیامک هـای  تشـخیص  خـودکار  سـامانه 

مزاحـم در سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطات 

صاحـب  از  جمعـی  مشـورت  بـا  رادیویـی 

نظـران بـا تنظیمـات جدیـد آغـاز بـه کار کـرد و 

دریافـت شـکایات  فرآینـد  در  نیـز  اصالحاتـی 

شـد. اعمـال   195 سـامانه  طریـق  از   مردمـی 

پیامک هـای  کـردن  مسـدود  راسـتای  در 

آذری جهرمـی  تبلیغاتـی مزاحـم، محمدجـواد 

 - اطالعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  وزیـر   -

صبـح امـروز در صفحـه توئیتـر خـود نوشـت: 

و  شناسـایی  دیگـر  مزاحـم  سـیم کارت   8800

پیامک هـای  از  شـکایت  آمـار  شـدند.  قطـع 

مزاحـم نیـز کاهـش قابل مالحظـه ای داشـته و 

نشـان از ایـن دارنـد کـه سیسـتم به خوبـی کار 

می دهیـم،  ادامـه  را  قاطعیـت  ایـن  می کنـد. 

نباشـد. خوشـایند  برخـی  بـرای   هرچنـد 

کاربـران  از  هـم  ایـن  از  پیـش  آذری جهرمـی 

پیامک هـای  بـا  مقابلـه  راه  بهتریـن  دربـاره ی 

آن  از  پـس  و  کـرده  نظرسـنجی  تبلیغاتـی 

داده  اخطـار  سـیم کارت  فـروش  دفاتـر  بـه 

غیرقانونـی  فـروش  درصـورت  کـه  بـود 

شـد. خواهـد  برخـورد  آن هـا  بـا   سـیم کارت، 

مدیـر   - هادیـان  سـیدجمال  راسـتا  ایـن  در 

روابـط عمومی و اطالع رسـانی وزارت ارتباطات و 

فنـاوری اطالعات - با اشـاره به مسـدود شـدن 

سـیم کارت های مزاحـم گفـت: پیش از سـامانه 

#800* در سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطات 

رادیویـی، امکان مشـاهده و لغـو خدمات ارزش 

افـزوده و امـکان دریافت پیامک هـای تبلیغاتی 

فراهـم  مجـوز  دارای  سرشـماره های  از  را 

می کـرد، امـا رواج اسـتفاده از سـیم کارت های 

و  تبلیغاتـی  پیامـک  ارسـال  بـرای  شـخصی 

و  گالیـه  موجـب  خدمـات  و  کاالهـا  فـروش 

بـود. شـده  هموطنـان  از  تعـدادی   شـکایت 

افـزود:  وی  ارتباطـات،  وزارت  اعـالم  بـر  بنـا 

هرچنـد سـامانه 195 شـکایت های فراوانـی از 

دریافـت  پیامک هـا  نـوع  ایـن  مزاحمت هـای 

می کنـد، امـا تعـداد شـماره های شـخصی کـه 

بسـیار  می کننـد،  ارسـال  پیامک هایـی  چنیـن 

زیـاد اسـت. یـک روز پـس از دسـتور رییـس 

مزاحمت هـای  از  جلوگیـری  بـرای  جمهـوری 

خـودکار  سـامانه  کار  آغـاز  بـا  و  پیامکـی 

همـان  در  مزاحـم،  پیامک هـای  تشـخیص 

روز اول نزدیـک بـه 5800 سـیم کارت متخلـف 

در حـال حاضـر هـم شناسـایی  و  قطـع شـد 

هم چنـان  متخلـف  سـیم کارت های  قطـع  و 

سـیم   9000 از  بیـش  تاکنـون  و  دارد  ادامـه 

 کارت متخلـف شناسـایی و قطـع شـده اسـت.

ارتباطـات  وزارت  این کـه  بیـان  بـا  هادیـان 

اجـازه  بـدون  تبلیغاتـی  پیامک هـای  ارسـال 

دریافت کننـده را مصـداق تجـاوز به حـق الناس 

می دانـد، اظهـار کـرد: ایـن وزارتخانـه پیگیری و 

برخـورد بـا متخلفـان را در دسـتور کار خـود قرار 

داده اسـت و در مقابلـه بـا ایـن پدیـده، از همـه 

هموطنـان کمـک می طلبـد. هموطنـان درصورت 

مزاحـم  تبلیغاتـی  پیامک هـای  دریافـت 

از  اسـتفاده  بـا  را  مربوطـه  شـماره  می تواننـد 

سـیم کارت خودشـان به سرشـماره 195 پیامک 

کننـد تا پس از بررسـی و اثبات تخلف، نسـبت 

بـه قطـع شـماره متخلـف و برخـورد بـا صاحب 

آن اقـدام شـود.



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1374 | سه شنبه  9 بهمن 1397

2
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامه گاردین در سـرمقاله ای به 
مقاومـت مناطق بریتانیا برای خروج 
از اتحادیـه اروپا تحت عنوان برگزیت 

پرداخته.

خبرگـزاری اسپوتنیک گزارش 
داده: بریتانیا در تالش اسـت تا کشورهای 
اتحادیه اروپـا را علیه دولت قانونی ونزوئال 

متحد کند.

خبرگـزاری الجزیره از قول رییس 
جمهور ترکیه نوشـته: مناطق امن در 

سـوریه کمک می کنند تا مهاجرین به 
بازگردند. خانه شان 

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگـزاری دویچه وله در یک 
گـزارش آماری به جابجایی بیش از 

چهارده هزار سـفر غیرقانونی به وسیله 
اتوبـوس و قطار در آلمان خبر داده.

آلمان

الیحه جامع انتخابات به تقویت احزاب کمک می کندپیام خبر
یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: عالوه بر قانون جامع انتخابات باید در قانون 
احزاب هم اصالحاتی انجام شود تا مجموعه این عوامل بتواند تشکل های سیاسی کوچک را به 
سمت ادغام و تشکیل احزاب قوی هدایت کند.

لنا
 ای

س:
عک

جشن طالق، الکچری  ایرانی
سردرگمی های روحی باعث می شود افراد دست به برگزاری جشن های خاص بزنند

کارشناسان می گویند افرادی که همیشه به شاد بودن تظاهر می کنند جشن های نوظهور برگزار می کنند

در حالیکـه عمـل »طـالق«، چـه بـه صورت 
توافقـی و یا غیرتوافقی آسـیب های روحی 
زیـادی بـرای طرفیـن ایجـاد می کنـد، این 
روزهـا برگـزاری »جشـن طـالق« یکـی از 
رسـومات بیگانـه ای اسـت کـه در ایـران و 
توسـط زوجیـن به عنـوان مراسـم الکچری 
و خـاص برگـزار می شـود. در همیـن راسـتا 
برخی از کارشناسـان حوزه خانواده معتقدند 
کـه ایـن جشـن ها نمی توانـد عذاب هـا و 
رنج هـای وارد شـده بـر زوج طـالق گرفته را 

از ذهـن و یـاد زوجیـن پـاک کند.
حاجـی  طیبـه  دکتـر  ایسـنا،  بـه گـزارش 

محمدیزدی،کارشـناس و مشـاور خانـواده 
طـالق گفـت:  جشـن های  بـه  اشـاره  بـا 
برگزارکننـدگان جشـن های طـالق همیشـه 
بـا تکیـه بـر موضـوع جشـن نسـبت بـه 
عبـارت  بـه  اقـدام می کننـد،  آن  برگـزاری 
دیگـر ایـن افـراد به دلیـل فرار از فشـارهای 
بعـد از طـالق به جشـن درباره ایـن موضوع 
روی می آورنـد امـا ایـن جشـن ها هیچ گاه 
نمی توانـد عذاب هـا و رنج هـای وارد شـده 
بـر زوج طـالق گرفتـه را از ذهـن و یـاد آنهـا 

کند. پـاک 
وی افـزود: بسـیاری از زوج های مطلقه بعد 
از اهتمـام بـه ازدواج دوم متوجه می شـوند 
که با اندکی سـازگاری و تدبیر می توانسـتند 
زندگـی قبلـی خـود را حفـظ کـرده و ادامـه 

دهنـد، در حالـی کـه در زندگـی اول با تکیه 
بـر مشـاوره های اشـتباه و عجلـه، گزینـه 
طـالق را انتخـاب می کننـد. الزم بـه ذکـر 
اسـت که اگـر افراد در مرحله طـالق با تأمل 
بیشـتری زندگـی و شـرایط بعد از طـالق را 
ارزیابـی کننـد، از تصمیم به جدایی منصرف 

می شـوند.
حاجـی محمدیـزدی معتقـد اسـت: طـالق 
برطـرف  را  انسـان  مشـکالت  تمامـی 
نمی کند، شایسـته اسـت که یـک فرد قبل 
از تصمیـم به طـالق مشـکالت زندگی خود 
را بـه دقـت شناسـایی کـرده و مدیریت آنها 

را بـر عهـده بگیرد.
ایـن کارشـناس و مشـاور خانـواده افـزود: 
مـردم به واسـطه این جشـن ها همیشـه از 

واقعیـت و زندگـی خـود دوری می کننـد. 
باعـث  متعـدد  روحـی  سـردرگمی های 
برگـزاری  بـه  دسـت  افـراد  می شـود 
جشـن های خـاص بزننـد، این جشـن ها 
شـکل  مقطعـی  مدتـی  در  همیشـه 

ریشـه هسـتند. فاقـد  و  می گیرنـد 
وی در ادامـه بـا بیـان اینکه جامعـه ای که 
از سـطح بـاالی فرهنگـی برخـوردار باشـد 
بـه صـورت خـودکار موضـوع و محتـوای 
پـس  را  نوظهـور  و  خـاص  جشـن های 
می زنـد گفـت: اگـر متولیـان فرهنگـی و 

آموزشـی کشور در مسـیر مناسب و صحیح 
فعالیت هـای مختلـف خود را پیـش ببرند، 
سـطح  در  خـاص  و  نوظهـور  جشـن های 

جامعـه برگـزار نمی شـوند.
ایـن مشـاور خانـواده کـه در یـک برنامـه 
و  خانـواده  بررسـی  موضـوع  بـا  رادیویـی 
آسـیب های زندگـی الکچری و جشـن های 
بـه  اشـاره  بـا  می کـرد،  صحبـت  نوظهـور 
نقـش صـدا و سـیما در مدیریـت فرهنگی 
جامعـه، عنـوان کـرد: مـردم زمانـی یـک 
آن  بـه  باطنـًا  می پذیرنـد کـه  را  فرهنـگ 
گرایـش داشـته باشـند، بـر همین اسـاس 
نمی تـوان بـه صرف برنامه سـازی مـردم را 
بـه سـمت یـک فرهنگ خـاص سـوق داد. 
نظـر و عمـل تمامی افراد تأثیرگـذار در حوزه 
فرهنگـی کشـور در شـیوه واکنش مـردم به 

جشـن های نوظهـور مؤثـر اسـت.
در ادامـه دکتـر نجمه سـمیعیان کارشـناس 
ارشـد روانشناسـی و مشـاور خانـواده نیز با 
اشـاره به اینکـه افراد به شـادی نیاز غریزی 
دارنـد، گفـت: در سـال های اخیـر بسـیاری 
از افـراد بـا اهتمـام بـه افـراط و تفریط های 
مختلـف بـه منظـور دسـتیابی به شـادی و 
شـادمانی در مسیر نادرستی قرار می گیرند. 

برخـی از خانواده هـا امـروزه به هـر دلیلی و 
بـدون هیـچ سـابقه و تاریخچـه ای نسـبت 
اقـدام  برگـزاری جشـن های مختلـف  بـه 
می کنند و به هدف دسـتیابی به شـادی در 

می مانند. جشـن 
ایـن مشـاور خانـواده بـا اشـاره بـه دلیـل 
برگـزاری جشـن های نوظهـور، اظهـار کـرد: 
دلیـل  بـه  نوظهـور  جشـن های  از  برخـی 
رخ  بـه  و  افـراد  چشـمی  هـم  و  چشـم 
کشـیدن دارایی ها شـکل می گیـرد. افرادی 
کـه چشـم و هـم چشـمی زیـادی دارنـد و 
همیشـه بـه دنبـال رقابـت می گردنـد و از 
عـزت نفـس و هویـت مطلوبـی برخـوردار 
نیسـتند. افرادی که همیشـه به شـاد بودن 
نوظهـور  جشـن های  و  می کننـد  تظاهـر 
در  می تـوان  را  برگـزار می کننـد  بی منطـق 
دسـته افـرادی بـه شـمار آورد کـه درگیـر 

اختـالالت روانـی هسـتند.
انجمـن  معـاون  محمدباقـر،  علـی  دکتـر 
آسـیب شناسـی اجتماعـی ایـران نیـز بـا 
اشـاره بـه حوزه رفتارشناسـی، گفـت: ارزنده 
سـازی زیـادی در هـر موضـوع می توانـد به 
یـک رفتـار تکـرار شـونده در جامعـه تبدیل 
شـود. فـردی کـه در زندگـی خـود بـا حجم 
بسـیاری از اضطراب و دغدغه سر و کار دارد، 

بـه دلیـل کاهـش میـزان نگرانـی خـود بـه 
رفتـار پر تکـرار ارزنده سـازی روی مـی آورد. 
ایـن عمـل بـه صـورت موقـت اضطـراب، 
کاهـش  را  افـراد  دغدغه هـای  و  نگرانـی 
میـان  ارتبـاط  بـه  اشـاره  بـا  می دهـد.وی 
ارزنده سـازی و ازدواج، معتقد اسـت: افراد 
مختلـف در هنـگام ازدواج بـه دلیـل عـدم 
برخـورداری از مهارت هـای الزم بـرای ایـن 
کار و تکیـه بـر نگرانی های متعـدد به ارزنده 
سـازی زیـاد گرایـش پیدا می کننـد. امروزه 
مهمانی هـا  و  مجالـس  خدمـات  صنعـت 
بـرای ارائـه کارهـای نـو مراسـم ازدواج را به 
صـورت نمایشـی چنـد روز قبل تـر از روز یا 

شـب اصلـی مراسـم برگـزار می کننـد.
محمدباقـر بـا اشـاره بـه اینکـه برخـی از 
الکچـری  عروسـی های  برگزارکننـدگان 
توانایـی مالـی بـرای امکانات اولیـه زندگی 
را ندارنـد، عنـوان کـرد: اگـر بخش سـالمت 
ایـن  در  را  افـراد  آمـوزش جامعـه  و  روان 
دو حـوزه توانمنـد کنـد، رفتارهـای ناشـی از 
ارزنـده سـازی در کشـور کاهـش خواهنـد 
یافـت. همچنیـن اگـر میـزان اضطـراب در 
افـراد کاهـش یابـد، اشـخاص بـرای کـم 
کـردن نگرانی هـای خـود بـه هـر کار ممکن 

یـا ناممکـن دسـت نمی زننـد.

اسـاس  بـر  98 گفـت:  بودجـه  تلفیـق  عضـو کمیسـیون 
مصوبـه امـروز کمیسـیون وام ازدواج ۶0 میلیـون تومـان 
شـد و بـه هـر کدام از زوج ها 30 میلیون تومان تسـهیالت 

ازدواج پرداخـت مـی شـود.
سـیده فاطمـه ذوالقـدر در گفت و گو با خبرنـگار خبرگزاری 
خانـه ملـت با بیان اینکه با پیشـنهاد مشـترک کمیسـیون 
فرهنگـی و اجتماعـی  وام ازدواج ۶0 میلیون تومانی امروز 
در کمیسـیون تلفیق تصویب شـد، شـد، گفت: بازپرداخت 

وام 5 سـاله در نظر گرفته شـده اسـت.

معـاون پارلمانـی رییـس جمهـوری گفـت: دکتـر حسـن 
روحانـی رییـس جمهـوری درنامـه ای به رییـس مجلس 
وزیـر  عنـوان  بـه  را  نمکـی  سـعید  اسـالمی،  شـورای 
پیشـنهادی بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی معرفـی 
کـرد. »حسـینعلی امیری« روز - دوشـنبه - در گفت و گو 
بـا خبرنگار سیاسـی ایرنا اظهار داشـت: رییـس جمهوری، 
سـعید نمکـی را بـه عنـوان وزیـر پیشـنهادی بـرای وزارت 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی بـه مجلس شـورای 

اسـالمی معرفـی کـرد.

وام ازدواج 60 میلیون 
تومان شد

سعید نمکی به عنوان وزیر 
پیشنهادی بهداشت معرفی شد

امــروز  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
بــا حضــور در جمــع خبرنــگاران بــه 
ــه  ــان از جمل ــف آن ــش های مختل پرس
دربــاره ســاز و کار ویــژه مالــی اروپــا 
بــا ایــران )spv(، اظهــارات اخیــر آقــای 
ماجــدی، تعامــل روســیه بــا رژیــم 
ــم ماهــان و دیگــر  صهیونیســتی، تحری
ــه سیاســت خارجــی  ــوط ب مســائل مرب

کشــورمان پاســخ گفــت.
ــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امــور  به

خارجــه در نشســت خبری بــا خبرنگاران 
در پاســخ بــه ســوالی در ارتبــاط بــا اعالم 
برخــی از رســانه های خارجــی مبنــی بــر 
اینکــه امــروز اس پــی وی ارائــه خواهــد 
ــادی  ــای زی ــرد: قول ه ــار ک ــد ، اظه ش
پیــش  ماه هــای  در   SPV مــورد  در 
ــن  ــز ای ــر نی ــای اخی ــنیده ایم و روزه ش
مســائل را شــنیده ایم. اکنــون نیــز منتظر 
می مانیــم تــا رســمًا توســط اروپــا ایــن 
موضــوع اعــالم شــود. ســخنگوی وزارت 

ــای  ــور خارجــه درخصــوص صحبت ه ام
ــران  ــر ماجــدی، ســفیر پیشــین ای اخی
در آلمــان گفــت: ایــن صحبت هــا اظهــار 
نظر شــخصی وی بوده اســت و او اکنون 
بازنشســته است.قاســمی بــا بیــان اینکه 
ــای  ــی از دیپلمات ه ــدی یک ــای ماج آق
ــوری اســالمی  ــالش جمه ــده و پرت ورزی
ــده اند  ــته ش ــه بازنشس ــت ک ــران اس ای
و قطعــًا نظــرات ایشــان، نظــرات فــردی 
ــت:  او در دوران بازنشســتگی اســت، گف
نظــرات ایشــان الزامــًا نظــرات وزارت 
ــن  ــًا در ای ــت و قطع ــه نیس ــور خارج ام
ــر وزارت  ــارات، نظ ــن اظه ــز، ای ــورد نی م

خارجــه نیســت.

منتظر اعالم رسمی اروپا 
درباره SPV  می مانیم

تمام اخبار مبنی بر استعفای 
خود را تکذیب می کنم

محمــد جــواد ظریــف ادعــای برخــی اخبــار در مــورد اســتعفای وی بــه دلیــل 
فشــارهای بیرونــی بــرای خــروج ایــران از برجــام را تکذیــب کــرد.

محمدجــواد ظریــف در واکنــش بــه ادعــای برخــی افــراد در فضــای مجــازی 
مبنــی بــر خــروج ایــران از برجــام و اســتعفای وزیــر امــور خارجــه، گفــت: هــر 
خبــری کــه در 2 یــا 3 مــاه گذشــته مبنــی بــر اســتعفای بنــده در رســانه ها و 
فضــای مجــازی مطــرح شــده اســت را تکذیــب می کنم.وزیــر امــور خارجــه در 
ادامــه یــادآور شــد: برخــی هــم ادعــا کردنــد کــه بــه خاطــر فشــارهای بیرونــی 
بــرای خــروج ایــران از برجــام اســتعفا دادم، در حالــی کــه ایــن موضوعــات 

اصــالً مطــرح نیســت لــذا ایــن مباحــث را هــم تکذیــب می کنــم.
بــه گــزارش خبرگــزاری خانه ملــت؛ در جریــان ســفر محمدجــواد ظریــف بــه 
هنــد شــایعات مبنــی بر اســتعفا بــه دلیل خــروج از برجــام در فضــای مجازی 
مطــرح شــد. در واقــع نخســتین بــار حســن محمــدی، ســردبیر ســایت امیــد 
هســته ای در توئیتــر خــود نوشــت: »شــنیده هایی فراتــر از شــنیده، حکایــت از 
اســتعفای محمدجــواد ظریــف دارد کــه دو روز پیــش تقدیــم رییــس جمهــور 
کــرده اســت.« ایــن شــایعه امــا بــا توئیتــی از ســوی محمــود واعظــی، رییس 

دفتــر رییس جمهــوری قویــًا تکذیــب شــد.

ته
نک

بررسـی تعـداد جشـن های نوظهـور و عوامـل متعـددی 
کـه افـراد مختلـف را بـه برگـزاری ایـن جشـن ها ترغیـب 
اسـت.در  برخـوردار  باالیـی  بسـیار  از ضـرورت  می کننـد 
بسـیاری از کشـورهای دنیـا خانواده هـای اشـرافی حتـی 
بـدون  و  سـادگی  اوج  در  را  خـود  مختلـف  جشـن های 
بـه  ایرانـی  افـراد  می کننـد.  برگـزار  خـاص  رفتارهـای 
دلیـل تظاهـر بـه شـاد بـودن همیشـه سـعی می کننـد تا 
عکس هـای متعـددی از مراسـم ها و جشـن ها در فضـای 
مجـازی منتشـر کننـد، ایـن درحالیسـت کـه ایـن افـراد 
لزومـًا شـاد نیسـتند و فقط سـعی دارنـد به دیگران شـاد 

بـودن خـود را اثبـات کننـد.

گزارش 
ایسنا

سیاستپارلمان

برقراری SPV امتیاز مهمی برای ایران استقیمت بنزین در سال 98 افزایش نمی یابد
تلفیـق  کمیسـیون  سـخنگوی 
بودجـه گفـت: بنابـر تبصـره 1۴، 
در سـال 98 هیـچ تغییـری در 
قیمـت و نحـوه توزیـع حامـل 
هـای انـرژی صـورت نخواهد گرفـت. محمد مهـدی مفتح 
روز دوشـنبه در جمـع خبرنـگاران افـزود: کمیسـیون تلفیق 
جلسـه  خـود را بـه دلیل اهمیت تبصـره 1۴که قیمت های 
حامـل هـای انـرژی ، یارانـه و مباحـث دیگـر در آن مطرح 

اسـت، بـه ایـن تبصـره پرداخـت.
مفتـح تصریـح کـرد: کمیسـیون تلفیـق مصـوب کـرد کـه 
قیمـت حامـل هـای انرژی اعـم از بنزیـن، نفـت و گاز و ... 
نـه در قیمـت و نـه در نحوه توزیع هیچ تغییری نسـبت به 

سـال 97 نداشـته باشد.
وی بـا تاکیـد بـر اهمیت تبصـره 1۴ گفـت: عمده مـواردی 
کـه در الیحـه دولـت آمـده بـود، تصویـب شـد؛ تغییـرات 
مختصـری در آن انجـام گرفـت کـه برخـی از آنهـا تاثیـرات 
قابـل توجهـی از نظـر میزان تاثیر گـذاری به ویژه در اقشـار 
محـروم جامعـه دارد. مفتح افزود: هزینـه های منابعی که 
دولـت بـرای کاهـش فقر مطلـق خانوارها به میـزان 7 هزار 
میلیـارد تومـان تعیین کـرده بـود؛ در کمیسـیون تلفیق به 
هفتـاد ویک هـزار و ۴00 میلیـارد تومان افزایـش یافت؛ به 
ایـن ترتیـب دریافتـی تمامی خانـوار های تحت پوشـش 
کمیتـه امـداد و سـازمان بهزیسـتی بـه میـزان 20 درصـد 

نسـبت بـه سـال 97، افزایش پیـدا کرد.

ملـی  کمیسـیون  عضـو  یـک 
و سیاسـت خارجـی مجلـس 
اگـر  شـورای اسـالمی، گفـت: 
SPV برقرار شـود امتیاز مهمی 
بـرای ایـران خواهـد بـود و نشـان می دهـد اروپـا از مـدار 
آمریـکا خـارج شـده است.سـید حسـین نقوی حسـینی 
در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا اشـاره به قـول اروپایی هـا برای 
راه انـدازی سـامانه نهادهـای واسـط مالـی )SPV(، اظهار 
کـرد: دربـاره SPV بایـد به سـه نکتـه توجه کـرد. این که 
اروپایی هـا تاکنـون خلـف وعـده کرده انـد، قـرار بـود اول 
ژانویـه SPV بـاز شـود کـه تاکنـون ایـن اتفـاق رخ نـداده 
اسـت. لـذا ایـن آخریـن شـانس اروپایی هـا اسـت. اگـر 

ایـن بـار هم خلـف وعده کننـد در ذهن مردم ایـران، اروپا 
در کنـار آمریـکا بـه عنـوان بـد عهـد قـرار می گیـرد.

وی ادامـه  داد: دربـاره SPV بایـد محدوده کار آن بررسـی 
شـود. اگـر قـرار بـه حـذف نفـت و میعانـات گازی باشـد 

دیگـر فایـده ای نخواهد داشـت.
نقوی حسـینی همچنین خاطرنشـان کرد: باید مشـخص 
شـود کـه چقـدر دولت هـا از طریـق SPV بـا ایـران کار 
می کننـد نـه ایـن کـه ایـن کانـال مالـی بـاز شـود امـا 
دولت هـا از تـرس تحریـم آمریکا با ایـران ارتباطات مالی 
نداشـته باشـند. همچـون برجـام که تحریم مالـی و پولی 
برداشـته شـد امـا جـز چنـد بانک هـای کوچـک اروپایی، 

بانک هـای بـزرگ بـا مـا کار نمی کننـد.

هر
 م

س:
عک

وزیـر کشـور از ارایـه الیحـه جامـع انتخابات به هیات رییسـه 
مجلس شـورای اسـالمی، خبـر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی 
در گفت وگـوی اختصاصـی بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانه ملت، 
در توضیـح آخریـن وضعیـت الیحـه جامـع انتخابـات، گفت: 
الیحه جامع انتخابات روز گذشـته از سـوی دولت به مجلس 

شـورای اسالمی ارسـال شد.
وی افـزود: در صورتـی کـه ایـن الیحـه به زودی اعـالم وصول 
شـود و در دسـتور کار کمیسیون تخصصی و صحن قرار گیرد، 

می تـوان انتخابات سـال آینده را بر آن اسـاس برگـزار کرد.

فرمانـدار تهـران گفـت: دریافـت »عـوارض« بـرای طرح 
زوج و فـرد توسـط شـهرداری پایتخت غیرقانونی اسـت 
محـدوده  وارد  غیرمجـاز  شـکل  بـه  راننـدگان  اگـر  امـا 
قانونـی  گذشـته  مثـل  آنـان  کـردن  »جریمـه«  شـوند 
دوشـنبه  روز  فرهـادی  عیسـی  شـود.  مـی  محسـوب 
هـای  پـالک  بـا  سـابق  مثـل  بایـد  خودروهـا  افـزود: 
مرتبـط بـا روزهـای اعـالم شـده بـرای طـرح زوج و فرد 
در سـطح خیابـان هـا حضـور یابنـد در غیـر ایـن صورت 

مشـمول جریمـه مـی شـوند و نـه عـوارض.

الیحه جامع انتخابات به 
هیات رییسه مجلس ارایه شد

اخذ عوارض از محدوده زوج 
و فرد غیرقانونی است
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حل مشکل کسرخدمت 
فرزندان غایب ایثارگران

انسـانی  سـرمایه  اداره  رییـس 
سـرباز سـتاد کل نیروهای مسلح 
از حل مشـکل اسـتفاده فرزندان 
از کسـر  ایثارگـران دارای غیبـت 

خدمـت خبـر داد.
صفحـه  در  خبـر  ایـن  اعـالم  بـا  موسـی کمالـی  سـردار 
شـخصی خود نوشت: مشـکل اسـتفاده فرزندان ایثارگران 
دارای غیبـت از کسـر خدمت هـای سـربازی برطرف و افراد 
دارای در حـال خدمـت مجـاز بـه اسـتفاده از آن شـدند.
وی همچنیـن نوشـت مشـموالن غایـب می تواننـد بـرای 

دریافـت برگـه اعـزام خدمـت اقـدام کننـد.
بـه گفتـه کمالـی جزئیـات ایـن موضـوع بـه زودی اعـالم 

خواهـد شـد.

سربازی 

نابرابری های جنسیتی 
در محیط کار نوعی آزار 

علیه زنان است
عضـو شـورای اسـالمی شـهر تهران 
گفـت: تبعیض هـا و نابرابری های 
جنسـیتی در محیـط کار نوعـی آزار 
 ۶١ حـدود  شـود.  مـی  محسـوب 
درصـد از زنان در دنیـا این تبعیض 
در  ایـن  انـد.  تجربـه کـرده  را  هـا 
حالـی اسـت کـه فقـط ٧.٢ درصـد 
از زنـان احسـاس برابری بـا آقایان 
ناهیـد  دارنـد.  کار  محیـط  در  را 
خداکرمـی روز دوشـنبه در دومیـن 
سـالمت  همایـش  نهمیـن  از  روز 
روان و رسـانه در میزگرد »خشونت 
آزارهـای  و  پنهـان  خانگـی  هـای 
جنسـی« در سـازمان جوانـان هالل 
فقـط  زنـان  افـزود: گاهـی  احمـر 
تصـور مـی کننـد کـه مـورد تبعیض 
جنسـی قـرار گرفتـه انـد در حالـی 
رخ  تبعیضـی  اسـت  ممکـن  کـه 
مواقـع  برخـی  امـا  باشـد  نـداده 
تبعیض جنسـیتی براسـاس تجربه 

زنـان اسـت.
تجربـه  انـواع  بـه  اشـاره  بـا  وی 
هـای آزار جنسـی زنـان در محیـط 
کار گفـت: بیشـتر آزارهای جنسـی 
آزارهـا  نمـی شـود.  زنـان گـزارش 
ممکـن اسـت کالمـی، غیرکالمـی، 
امـا  باشـد  جنسـی  یـا  فیزیکـی 
بیشـتر مـوارد، خانـم هـا از آزارهای 
جنسـی کالمـی رنـج مـی برنـد بـه 
طـوری کـه ۶۴ درصـد از خشـونت 

هـا در محیـط کار کالمـی اسـت.
خداکرمـی اضافه کـرد: ۶٠ درصد از 
زنان احسـاس می کننـد در محیط 
ناسـالمی کار مـی کننـد و ١٩ درصد 
جنسـی  آزارهـای  دلیـل  بـه  هـم 
خـود  محـل کار  تـرک  بـه  مجبـور 

می شـوند.

سخنگوی قوه قضاییه:

الیحه تامین امنیت زنان مشکالت اجرایی 
خواهد داشت

گزیده ها

محسنی اژه ای: الیحه تامین امنیت زنان ممکن است هدف مورد نظر را تامین نکند

ــرورت  ــر ض ــورمان ب ــر کش ــالل احم ــت ه ــس جمعی ریی
ــرد. ــد ک ــور تاکی ــه در کش ــات داوطلبان ــش اقدام افزای

ــش  ــدی در همای ــر پیون ــی اصغ ــنا، عل ــزارش ایس ــه گ ب
تقدیــر از خدمــات داوطلبانــه جامعــه پزشــکی کــه پیــش 
ــوم  ــگاه عل ــازی دانش ــکده داروس ــروز در دانش ــر ام از ظه
ــر  ــرد: اگ ــار ک ــزار شــد، اظه پزشــکی شــهید بهشــتی برگ
بــه ۴0 ســال گذشــته برگردیــم و اقدامــات جامعــه 
ــم متوجــه می شــویم  ــدت را ببینی ــن م پزشــکی طــی ای
کــه پزشــکان چــه خدمــات گســترده ای را بــه مــردم 
ارائــه داده انــد. البتــه در ســال های پیــش از انقــالب نیــز 
پزشــکان و هــالل احمــر فعــال بــوده امــا واقعیــت اســت 
ــا  ــاد شــد و م ــری ایج ــالب فضــای بازت ــس از انق ــه پ ک
ایــن امــر را بــه فــال نیــک می گیریــم چــرا کــه پزشــکان 
و داوطلبــان توانســتند فعالیت هــای بیشــتری داشــته 

ــند. باش
پیونــدی بــا بیــان اینکــه جامعــه پزشــکی و جمعیت هالل 
ــای  ــه در فعالیت ه ــادی هســتند ک ــردم نه ــر ارکان م احم
ــا  ــرد: م ــان ک ــد خاطرنش ــادی دارن ــش زی ــه نق داوطلبان
ــروز  ــه ام ــه بیــش از آنچــه ک ــه کار داوطلبان ــم ک امیدواری
هســت گســترش پیــدا کنــد و در ایــن زمینــه نیــز تــالش 

خواهیــم کــرد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نقــش پزشــکان در انجــام 
ــت  ــی اس ــوری و مهم ــی مح ــه نقش ــات داوطلبان اقدام
خاطرنشــان کــرد: پزشــکان داوطلــب مــا در همــان یکــی 
دو مــاه اول زمیــن لــرزه کرمانشــاه بیــش از 33 هــزار کار 

ــد. ــام داده ان ــی انج خدمت
وی افــزود: در اربعیــن نیــز ایــن پزشــکان خدمــات 
ــی  ــر ایران ــی و غی ــران ایران ــه زائ ــی را ب ــه بی منت داوطلبان
ــد  ــه کرده ان ــد ارائ ــه امــام حســین )ع( بوده ان کــه دلباخت
بــه طــوری کــه بیــش از 1۴00 نفــر کادر پزشــکی و 
پیراپزشــکی داوطلــب در مراســم اربعیــن حضــور داشــتند.

رییــس جمعیــت هــالل احمــر کشــورمان بــه مراســم حــج 
ــز  ــت: در مراســم حــج نی ــرد و گف ــز اشــاره ک امســال نی
بیــش از 1۴00 نفــر از پزشــکان مــا خدمــات شایســته ای را 

بــه زائــران ارائــه دادنــد.
ــار  ــای ســالمت اظه ــت کاروان ه ــه فعالی ــاره ب ــا اش وی ب
کــرد: ۴0 کاروان ســالمت در ۴0 منطقــه ســازماندهی شــده 
ــرده  ــدا ک ــش پی ــه افزای ــه ۴00 نقط ــا ب ــت آنه ــه فعالی ک

اســت.
وی بــه اقدامــات انجــام شــده در دوران جنــگ تحمیلــی 
نیــز اشــاره کــرد و افــزود: در طــول هشــت ســال جنــگ 
تحمیلــی نیــز داوطلبــان مــا فعالیــت قابــل توجهــی انجام 
داده و حتــی شــهدای بســیاری را نیــز در حوزه هــای 
ــه ۴89  ــوری ک ــه ط ــم ب ــالب کردی ــم انق ــف تقدی مختل

ــتیم. ــف داش ــته های مختل ــر در رس ــالل احم ــهید ه ش
ــذر  ــورد ن ــر در م ــالل احم ــر ه ــرح اخی ــه ط ــدی ب پیون
ــه  ــذر آب جامع ــرح ن ــت: در ط ــرد و گف ــاره ک ــز اش آب نی
ــب  ــود و در قال ــن کاروان ب ــط اول ای ــا در خ ــکی م پزش
ــزام شــدند. ــه 19 اســتان اع ــز ب ــای ســالمت نی کاروان ه

تاکید بر ضرورت 
افزایش اقدامات 

داوطلبانه در کشور

رییــس ســازمان بهزیســتی کشــور حاشــیه 
را  اعتیــاد  و  بیگانــه  اتبــاع  نشــینی، 
ــن آســیب های اســتان سیســتان و  مهمتری
بلوچســتان عنــوان کــرد و از برنامــه جامــع 
بهزیســتی بــرای رفــع ایــن آســیب ها خبــر 

داد.

قبــادی  وحیــد  ایســنا،  گــزارش  بــه 
دانــا ضمــن دیــدار بــا حجــت االســالم 
ــده  ــلیمانی« نماین ــم س ــلمین »قاس والمس
زاهــدان،  جمعــه  امــام  و  فقیــه  ولــی 
شــیوع مصــرف مــواد در کشــور را بیــن 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــالگی عن ــا 23 س 18 ت

طــرح ســاماندهی کــودکان کار و خیابــان 
از مهمتریــن طرح هــای اجرایــی توســط 
ــن  ــا ای ــازمان بهزیســتی کشــور اســت ت س
ــه آغــوش گــرم خانواده هایشــان  کــودکان ب

بازگردنــد.
ــه مشــکل حاشــیه نشــینی،  ــا ب ــادی دان قب
از  را  اعتیــاد  بحــث  و  بیگانــه  اتبــاع 
برشــمرد  اســتان  آســیب های  مهمتریــن 
ــه  ــتی برنام ــازمان بهزیس ــد: س ــادآور ش ی
ایــن  کــردن  مرتفــع  بــرای  جامعــی 

دارد. آســیب ها 

مقولــه  بــه  دینــی  نــگاه  افــزود:  وی 
مهم تریــن  از  یکــی  نوجوانــان،  تربیــت 
از  را  آنــان  کــه  اســت  دیدگاه هایــی 
ــوظ  ــی محف ــی و اخالق آســیب های اجتماع

مــی دارد.
امــور  و  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
گفتنــی  بهزیســتی،  ســازمان  بین الملــل 
ــازمان  ــس س ــر و ریی ــاون وزی ــت، مع اس
تحــت  فرزنــدان  بــا  کشــور  بهزیســتی 
ــت« شــهر  ــم اهــل بی ــه کری پوشــش »خان

زاهــدان دیــدار کــرد.

۱8 تا ۲3 سالگی، شیوع مصرف 
مواد مخدر در کشور

انتشار زندگی کودکان در شبکه های مجازی خشونت پنهان است
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا )س( گفت: خشونت پنهان علیه کودکان به جز سوءاستفاده های جنسی و 

خشونت علیه کودکان کار، در درون خانواده های ایرانی و از طریق به اشتراک گذاشتن زندگی کودکان در شبکه های 
مجازی رو به افزایش است.

نگاه یک حقوقدان به 
ماجرای »کودک همسری«

اخیـراً طـرح ممنوعیـت ازدواج کودکان 
به ویـژه دختـران زیـر 13 سـال توسـط 
اعضـای کمیسـیون قضائـی مجلـس 
رد شـد. یکـی از اعضـای محتـرم ایـن 
کمیسـیون در توجیـه مخالفـت با این 
طـرح مطالبـی را عنـوان کـرده اسـت کـه از جملـه اینها این بـوده که 
اینگونـه مسـائل کـه در زمـره مسـائل شـخصی اسـت، قانون بـردار 
نیسـت و با وضع قانون نمی شـود دختران را از ازدواج منع کرد )نقل 
قریـب بـه مضمـون(. عبدالصمـد خرمشـاهی - حقوقـدان و وکیـل 
دادگسـتری - در ادامـه یادداشـت خـود در روزنامه »آرمان« نوشـت: 
الزم بـه توضیح اسـت که سـایر همفکران ایشـان نیـز در مخالفت با 
منـع ازدواج کـودکان مسـائلی از قبیـل سـنت، پذیرش عـرف و غیره 
را مطـرح کرده انـد کـه بـه نظـر می رسـد در یـک جمع بنـدی کلـی بـا 

اوضـاع و احـوال فعلـی جامعه سـر سـازگاری نـدارد.

جامعه

سالمندی 25 درصد جمعیت 
ایران تا 30 سال آینده

مدیرکل بهزیسـتی البرز با اشـاره 
سـالمندی  جمعیـت  این کـه  بـه 
افزایـش  حـال  در  کشـور  در 
اسـت، گفتـه، بـرآورد می شـود تا 
30 سـال آینـده 25 درصـد جمعیـت ایـران را سـالمندان 
طـور  بـه  کـرد:  اظهـار  حیـدری   دهند.اسـدهللا  تشـکیل 
میانگیـن 10 درصـد جمعیـت اسـتان های کشـور سـالمند 
هسـتند ولـی آمـار جمعیـت سـالمند در البـرز بـه مراتـب 
از میانگیـن کشـوری پایین تـر اسـت. در حـال حاضـر 5.۶ 
درصـد از جمعیـت البـرز را افـراد سـالمند تشـکیل داده که 
بـا ایـن اوصـاف می تـوان گفـت اسـتان مـا در مقایسـه بـا 

سـایر اسـتان های کشـور جـوان اسـت.

جامعه

یک سوم مردان کشور مورد 
خشونت قرار می گیرند

دوشـنبه  روز  خادمـی  مـژگان 
روان  سـالمت  همایـش  در 
خشـونت  افـزود:  رسـانه  و 
خانگـی فقـط فیزیکی نیسـت 
و از نظـر روانـی و جنسـیتی نیـز مـی توانـد رخ دهد. 
زنـان کشـورمان مـورد  اظهـار داشـت: دو سـوم  وی 
خشـونت قـرار مـی گیرنـد و خشـونت علیه مـردان را 
نیـز نبایـد نادیـده گرفـت. تحقیـر، توهیـن، تبعیـض، 
مـوارد  از  را  آزادی  نظـر  از  و کنتـرل  هـا  محدودیـت 
خشـونت پنهـان بیـان کـرد و گفـت: افـراد نمـی دانند 
ایـن خشـونت هـا پیشـگیری  بـروز  از  بایـد  چگونـه 

 . کرد

خانواده 

بازار قاچاق مکمل های 
ورزشی نگران کننده است

رییـس سـازمان غـذا و دارو بـا ابـراز 
نگرانـی از وضعیـت بـازار قاچاق مکمل 
هـای ورزشـی و گسـترش روزافـزون 
مصـرف ایـن مکمل ها، گفـت: باید در 
کنـار جلوگیـری از ورود کاالی قاچـاق و تقلبـی بـه بـازار، تدابیر ویژه 
ای بـرای تولیـد ایـن دسـته از مکمـل هـا اندیشـیده شـود. مهدی 
پیرصالحی افزود: همچنین موضوع عرضه مسـتقیم مکمل ورزشی 
بـه باشـگاه هـا و بحـث فـروش آنالین باید به دقت بررسـی شـود.
وی از واگـذاری امـور غیرحاکمیتـی سـازمان غـذا و دارو بـه تشـکل 
هـای بخـش خصوصـی در آینـده خبـر داد و گفـت: در حـوزه تولید 
دارو، ورود شـرکت هـای نوپـا بـه تولیـد داروهایـی کـه تولیـد کننده 
داخلـی کمتـری دارنـد، بـا هدف کمک به صنعت داروسـازی کشـور 

حائـز اهمیت اسـت.

قاچاق

پیام رسـانه

قضاییــه  قــوه  ســخنگوی 
ــت  ــن امنی ــه تامی ــت: الیح گف
زنــان ممکــن اســت در اجــرا 
ــه  ــده ای روب ــکالت عدی ــا مش ب
رو شــود و در ایــن زمینــه در 
حــال بررســی هســتیم کــه ایــن 
بعــدی  جلســات  در  بحث هــا 
ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. حجت 
االســالم غالمحســین محســنی 
ارائــه  بــا  دوشــنبه  روز  ای  اژه 
ــئوالن  ــت مس ــی از نشس گزارش
ــت:  ــی گف ــی دســتگاه قضای عال
در جلســه امــروز در خصــوص 
بحــث  زنــان  امنیــت  الیحــه 
ــه  ــه البت ــد ک ــر ش ــادل نظ و تب
دو جلســه قبــل هــم در ایــن 

و  مباحــث  طــرح  خصــوص 
تبــادل نظــر صــورت گرفتــه بــود.

وی افــزود: همــان طــور کــه 
قبــالً هــم بیــان کــردم حاضریــن 
الیحــه  ایــن  بــه  جلســه،  در 
وارد  را  عمــده ای  مشــکالت 
ــن  ــل ای دانســتند. در جلســه قب
مســئله مطــرح شــد کــه آیــا 
امــکان اصــالح الیحه وجــود دارد 
ــان جلســه  ــه در هم ــر ک ــا خی ی
اعــالم شــد کــه یــک کمیتــه روی 
ــد و اگــر الزم  ــن الیحــه کار کن ای
باشــد بــا دولــت هــم هماهنگــی 
ــا  ــد آی ــه ببینن ــرد ک ــورت گی ص
ــه  ــده ای ک ــکالت عدی ــن مش ای
در ایــن الیحــه وجــود دارد، قابــل 

ــر. ــا خی ــع اســت ی رف
معــاون اول قــوه قضاییــه اضافــه 
ــی  کــرد: در جلســه امــروز نظرات
ــد  ــرح ش ــن خصــوص مط در ای
و نهایتــًا قــرار بــر ایــن شــد 
ــه  ــه مشــترک ک ــه فعــالً کمیت ک
از هفتــه قبــل تشــکیل شــده 
ــل  ــه حداق ــواردی را ک ــت، م اس
ــل اصــالح اســت در اولویــت  قاب
قــرار دهــد و آنهایــی کــه بــه نظــر 
ــالح  ــل اص ــًا قاب ــد مطلق می رس
نیســت یــا حــذف کننــد و یــا بــه 

ــد. ــه کنن ــوادی را اضاف آن م
وی افــزود: در ایــن الیحــه اوالً 
برخــی مــوارد دیــده نشــده اســت 
کــه حتمــًا بایــد بــه آن هــا توجــه 

شــود. نکتــه دوم اینکــه برخــی از 
ــن الیحــه جــرم  ــه در ای ــوارد ک م
ــون در  ــت اکن ــده اس ــگاری ش ان
قانــون مجــازات اســالمی مــا 
ــون  ــه قان ــازی ب ــود دارد و نی وج
مجــدد نیســت و ایــن  مــوارد قرار 
ــا  ــا حــذف شــود و ی ــه ی شــد ک
ــاز اســت اصــالح شــود. ــر نی اگ

محســنی اژه ای اضافــه کــرد: 
وجــود  هــم  دیگــری  مــوارد 
ــی  ــم و کل ــی مبه ــه خیل دارد ک
اســت و فــردا ممکــن اســت 
ــد  ــه می خواهن ــانی ک ــرای کس ب
ــه  ــون باشــند ب مجــری ایــن قان
علــت اینکه جای تفســیر بســیار 
گرفتاری هایــی  دارد  وجــود 

ــود. ــاد ش ایج
معــاون اول قــوه قضاییــه گفــت: 
ــه  ــت ک ــده اس ــف ش ــالً تعری مث
ــه  ــه چ ــونت ب ــن خش ــالً ای اص
ــی از  ــالً برخ ــا مث ــت و ی معناس
عبــارات مثــل آزار روحــی و روانــی 
ــه  ــود دارد ک ــه وج ــن الیح در ای
دارای ابهاماتــی هســتند کــه بایــد 

ــات روشــن شــود. ــن ابهام ای
ــد  ــه ص ــوه قضایی ــزود: ق وی اف
درصــد قائــل بــه ایــن اســت کــه 
مــا در خصــوص آزار و اذیتــی کــه 
نســبت بــه طبقــات آســیب پذیر 
مثــل کــودکان و زنان وجــود دارد 
ــورت  ــدی ص ــات ج ــد اقدام بای
و  دولــت  مجلــس،  و  دهیــم 
قــوه قضاییــه بایــد اقداماتــی 
داشــته باشــند؛ لــذا در خصــوص 
حمایــت از زنــان هــم همیــن 
ــورد  ــًا در م ــت و احیان ــه اس گون

آزاری کــه بــه زنــان می رســد 
اگــر در قوانیــن مــا خــالء وجــود 

ــود. ــرف ش ــد برط دارد بای
معــاون اول قــوه قضاییــه گفــت: 
ــه  ــت ک ــن اس ــث ای ــون بح اکن
ــورد  ــدف م ــه ه ــن الیح ــا ای آی
یــا  می کنــد  تامیــن  را  نظــر 
خیــر و آیــا مشــکالتی را در اجــرا 

ــر.  ــا خی ــت ی ــم داش خواهی

 تالش دولت در زمینه 
گرانی ها مضاعف شود

از  امــروز قبــل  اژه ای گفــت: 
ــه در  ــتور کار جلس ــه دس ورود ب
گرانی هــا  موضــوع  خصــوص 
و مشــکالت معیشــتی مــردم 
مباحثــی مطــرح شــد؛ از جملــه 
ــا  ــور ب ــتان کل کش ــه دادس اینک
توجــه بــه دســتورالعملی کــه 
اخیــرًا در ایــن زمینــه ابالغ شــده 
اســت، توضیحاتــی بیــان کردنــد 
ــر  ــع و نظــارت ب و از نحــوه توزی
ــرا  ــد؛ چ ــد بودن ــع گالیه من توزی
مشــکالتی کــه  از  یکــی  کــه 
اکنــون وجــود دارد بحــث توزیــع 

ــت. ــع اس ــر توزی ــارت ب و نظ

آملــی  هللا  آیــت  افــزود:  وی 
الریجانــی تاکیــد داشــتند کــه بــا 
توجــه بــه شــرایط کنونــی جامعه 
ــت در  ــه دول ــال ک ــن ح و در عی
ــن  ــد ای ــالش اســت، بای حــال ت
تــالش مضاعــف شــود کــه آنچــه 
در شــان مــردم انقالبــی و متدین 
اســت رعایــت شــود و از ایــن 
ــا آن  گرفتاری هایــی کــه مــردم ب
مواجــه هســتند، کاســته شــود.

ســخنگوی دســتگاه قضــا افزود: 
گرانــی  مســئله  خصــوص  در 
ــات  ــد یکســری اقدام ــًا بای حتم
فــوق العــاده انجــام شــود؛ از 
ــرم  ــر محت ــه از وزی ــه اینک جمل
دادگســتری کــه تعزیــرات تحــت 
مســئولیت وی اســت، خواســته 
شــد کــه تعزیــرات را کمــک 
کننــد و نیــروی بیشــتری را برای 
نظــارت و کنتــرل در اختیارشــان 
قــرار دهنــد کــه وزیر دادگســتری 
هــم قــول دادنــد و اعــالم کردنــد 
نیــروی  ایــن موضــوع  بــرای 
ــرات  ــار تعزی بیشــتری را دراختی

ــد داد. ــرار خواهن ق

ته
نک

گرانفروشی به صورت عمده شاید 
در حد مفسد فی االرض باشد

وی افـزود: مسـئله دیگـر اینکـه بـه دادسـتان ها 
تاکیـد شـد کـه حتمـًا تعزیـرات را کمـک کننـد و 
در خصـوص برخـورد بـا متخلفیـن به هیـچ وجه 
کوتاهـی نکننـد؛ به طوری کـه حتی تعبیـر کردند 
کـه در شـرایطی کـه مردم در سـختی هسـتند اگر 
کسـانی باشـند که بـه صورت عمـده گرانفروشـی 
کـرده و یـا بـه صـورت غیرقانونـی نیازمندی هـا و 
کاال هـای اساسـی مردم را از کشـور خارج کنند چه 
بسا در حد مفسـد فی االرض باشند و دادستان ها 

هـم باید بـه ایـن موضوع توجه داشـته باشـند.

خبرگزاری فرانس2۴ از سـفر 
رییس جمهوری فرانسـه به مصر و دیدار 

با رییس جمهور این کشـور خبر داده.

خبرگزاری یورونیوز از وارد شـدن 
اعتراضات رانندگان تاکسـی به هشتمین 

روز خـود و دخالت پلیس خبر داده.

روزنامـه نیویورک تایمز خبر 
تیتر یک خود را خبر شکسـتن یک سـد 
در برزیل و خسـارات جانی و مادی آن 

انتخاب کرده.

آمریکااروپافرانسه
خبرگـزاری سی ان ان از تبعات 

تعطیلی دولت آمریکا برای ترامپ نوشـته 
و تیتر زده: او با مشـکالت سـختی روبرو 

می شود.

آمریکا
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامه خبرشـمال  به نقل از عضو 
مجمع نمایندگان گیالن نوشـت: دولت به 

تعهداتـش عمل نمی کند.

روزنامـه کاغذوطن  به نقل از 
کمالـی پـور نماینده مردم جیرفت و عنبر 

آباد نوشـت: برابری دیه زن و مرد به 
شرط تایید مراجع

روزنامـه اصفهان زیبا  به نقل از 
معاون اول رییس جمهور نوشـت: اگر الزم 

شـد، نخبگان به حاکمیت هشدار دهند.

اصفهانجنوب کرمانمازندران
روزنامـه افسانه  در گزارشی به 

»چالش ١٠سـال« با اقتصاد، قیمت ها 
باال رفـت درآمد ها ثابت ماند پرداخته 

است .

فارس

نمایشگاه سومین جشنواره صنایع دستی فجر 12 بهمن افتتاح می شود
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از آغاز به کار نمایشگاه 
آثار هنرمندان شرکت کننده در سومین دوره جشنواره صنایع دستی فجر با هدف معرفی و حمایت 
از هنرمندان برتر خبر داد.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه عالمـه طباطبایـی تصریـح 
کـرد: بـا توجه بـه تأکیـد قانون بر سـواحل مکـران دغدغه 
مـا ایـن اسـت کـه تجربـه ناخوشـایند سـواحل شـمال در 
جنـوب تکـرار نشـود .محمـود ضیایـی عضـو هیـأت علمی 
دانشـگاه عالمـه طباطبایـی ،دکتـری تخصصـی جغرافیای 
شـهری ، صاحـب مقـاالت متعـدد در حـوزه گردشـگری 
و عضـو کمیتـه عالـی نظـارت بـر طـرح هـای سـاماندهی 
جنـگل هـا و سـواحل )موضـوع بنـد ب مـاده 100قانـون 
اسـاس  برایـن  ( گفـت:  توسـعه کشـور  ششـم  برنامـه 
سـازمان میـراث فرهنگـی ، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
مکلـف اسـت طـرح سـاماندهی گردشـگری جنـگل هـای 
شـمال و شـمال غرب کشـور، زاگرس، سـواحل شـمالی و 
جنوبـی بـا اولویـت سـواحل مکـران را طبق قوانیـن تهیه و 

بـه هیـأت وزیـران ارایـه دهد.
او طـرح سـاماندهی جنـگل هـا و سـواحل را یـک تکلیف 
قانونـی دانسـت  کـه سـازمان میـراث فرهنگـی ، صنایـع 
دسـتی و گردشـگری را موظـف به سـاماندهی گردشـگری 

در عرصـه هـای سـاحلی و جنگلـی کـرده اسـت.
وی ایـن وظیفـه را در چهارچـوب طرح آمایشـی )مجموعه 
اقدامـات بـرای بهبـود یـک سـرزمین ( دانسـت کـه بـا 
سـاماندهی متفـاوت اسـت و افـزود : بـا توجـه بـه تأکید 
ایـن قانـون بـر سـواحل مکـران ایـن نکتـه حائـز اهمیـت 
اسـت کـه دولـت سـرمایه گـذاری هـای گسـترده ای را در 
چهـار چـوب سیاسـت هـای بیـن المللـی روی سـواحل 
مکـران انجـام داده و در بحـث توسـعه ملـی بـا توجـه بـه 
پتانسـیل هـای باالی ایـن منطقـه جایگاه عمـده ای برای 
آن در نظر گرفته شـده اسـت.این اسـتاد دانشـگاه با تأکید 
بـر ایـن نکتـه کـه تمـام دغدغـه اعضـای ایـن کمیتـه این 
اسـت کـه تجربـه نـه چنـدان مطلـوب و ناخوشـایند عرصه 
هـای سـاحلی و جنگلـی شـمال در جنـوب تکـرار نشـود 
تصریـح کـرد :جنـگل هـای شـمال بـا توجـه بـه نزدیکـی 
بـه پایتخـت یکـی از بزرگتریـن و قدیمـی تریـن مقاصـد 

گردشـگری ایـران محسـوب مـی شـود .

سوژه مدیریت بحران 
در سواحل 

مکران

رنا
 ای

س:
عک

تخریب خانه تاریخی »میرمیران« قزوین
این خانه دست کم متعلق به دوره ی پهلوی بود اما توسط میراث فرهنگی استان قزوین شناسایی نشده بود

تا چند سال قبل هنوز خاندان »میرمیران« در این بنا قدیمی زندگی می کردند

فرهنگــی  میــراث  فعــال  یــک 
قزویــن از تخریــب خانــه ی قدیمــی 
تاریخــی  بافــت  در  »میرمیــران« 

مرکــزی ایــن شــهر خبــر داد.
گفت وگــو  در  خمســه  علی رضــا 
ــن  ــه ای ــان این ک ــا بی ــنا، ب ــا ایس ب
ــه دوره ی  ــق ب ــه دســت کم متعل خان
توســط  هنــوز  امــا  بــود  پهلــوی 
میــراث فرهنگــی اســتان قزویــن 
ــه داد:  ــود، ادام ــده ب ــایی نش شناس
ایــن خانــه عــالوه بــر زیرزمیــن، 
ــود و  در ســه طبقــه ســاخته شــده ب

ــه ای  ــودال باغچ ــاری گ دارای معم
ــوز بســیاری از عناصــر  ــود کــه هن ب
قدیمــی خــود را حفــظ کــرده بــود.

تــا  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
چنــد ســال قبــل هنــوز خانــدان 
ــی  ــا قدیم ــن بن ــران« در ای »میرمی
کــرد:  اظهــار  می کردنــد،  زندگــی 
ــا  ــن بن ــن ای ــرار گرفت ــود ق ــا وج ب
بافــت مرکــزی قدیمــی شــهر  در 
بیــن  کــه  »پنبه ریســه«  قزویــن 
و  »بالغــی«  قدیمــی  محلــه  دو 
ــه  ــا ن ــرار داشــت، ام ــاد« ق »ملک آب
ــار  ــت آث ــه در فهرس ــن خان ــا ای تنه
ــود، بلکــه  ــه ثبــت نرســیده ب ملــی ب
حتــی  و  نشــده  شناســایی  هنــوز 

ــم  ــهرداری ه ــی و ش ــراث فرهنگ می
از وجــود آن اطالعــی نداشــت.

متأســفانه  این کــه  بیــان  بــا  او 
خانه هــای  از  زیــادی  بخــش 
ــت  ــن حال ــن در همی ــی قزوی قدیم
می گویــد:  می برنــد،  ســر  بــه 
بــه  خانه هــا  ایــن  از  بخشــی 
ــد، بخــش  ــه درامده ان ــت متروک حال
ــغال  ــران اش ــط مهاج ــری توس دیگ
ــات  ــا ضایع ــه در ان خانه ه ــده ک ش
دیگــر  بخــش  و  می کننــد  جمــع 
اســت کــه  ورثــه  اختیــار  نیــز در 
در آن هــا بســته شــده و در حــال 
تخریــب هســتند. خانــه ی آقــای 
میرمیــران نیــز از یکــی دو ســال 

و  بــود  شــده  متروکــه  گذشــته 
دزد در قدیمــی و کلونــی آن را بــه 

ســرقت بــرده بــود.
ــفانه  ــد: متأس ــه می ده ــه ادام خمس
میــراث  بــه  مالــکان  امــروز، 
انجمن هــا  شــهرداری،  فرهنگــی، 
بی اعتمــاد  شــرکت ها  حتــی  و 
گرفتــن  بــه  تمایلــی  و  شــده اند 
خدمــات از آن هــا بــرای حفاظــت از 
بناهــا و آثــار قدیمــی خــود ندارنــد.
سرپرســت   - خزائلــی  علی رضــا 
اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان 
روز   10 از  کمتــر  کــه   - قزویــن 
ــاب  ــمت انتخ ــن س ــرای ای ــت ب اس
ــالم  ــاق اع ــن اتف ــاره ا ی ــده، درب ش
ــای  ــت از بناه ــرده اســت: »حفاظ ک
ــه  ــورد توج ــی م ــر ثبت ــی غی تاریخ
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری قزویــن قــرار دارد و 
در ایــن رابطــه از همــه ابزارهــای 
اســتفاده  اختیــار  در  قانونــی 
ــب  ــال تخری ــرد.« به دنب ــم ک خواهی
خانــه میرمیــران واقــع در محلــه 
ــن سرپرســت  تاریخــی بالغــی قزوی
میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان از توقــف صــدور 
ــا  ــر ب ــی مغای ــه اجرای ــه پروان هرگون
ــاری  ــی معم ــورای عال ــات ش مصوب
بافــت  در  کشــور  شهرســازی  و 

تاریخــی خبــر داد.
-سرپرســت  خزائلــی  علیرضــا 
میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان قزویــن- اظهــار 
در  واقــع  میرمیــران  خانــه  کــرد: 
قزویــن  بالغــی  تاریخــی  محلــه 

در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت 
ــت  ــل اهمی ــه دلی ــی ب ــیده ول نرس
ارزش  واجــد  اثــری  به عنــوان  آن 
ــاری  ــورای عالی معم ــات ش در مصوب
ــت  ــار در اولوی ــز آث ــازی ج و شهرس
تثبیــت و حفــظ عنوان شــده بــود 
ــس از  ــا پ ــک بن ــفانه مال ــه متأس ک
ــذ  ــدون اخ ــاخت ب ــوز س ــدور مج ص
اقــدام  اداره کل  ایــن  از  اســتعالم 
ــرده  ــور ک ــالک مذک ــب پ ــه تخری ب

ــت. اس
ــگاه  ــه ن ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
ــت  ــه باف ــن ب ــتاندار قزوی ــژه اس وی
اســتانداری  همفکــری  و  تاریخــی 
بــا میــراث فرهنگــی طــی جلســه ای 
ارائــه گــزارش،  و  وی  حضــور  بــا 
مطالعــه  اتمــام  تــا  شــد  مقــرر 
ضوابــط اختصاصــی در عرصــه بافــت 

ــب آن، از  ــن و تصوی ــی قزوی تاریخ
ــن  ــه ممک ــوز ک ــه مج ــدور هرگون ص
ــات شــورای  ــا مصوب ــر ب اســت مغای
عالــی معمــاری و شهرســازی کشــور 
ــرای  ــه ب ــود ک ــری ش ــد جلوگی باش
طــرح  ایــن  مطالعــات  تکمیــل 
ظــرف زمانــی دوماهــه از ســوی وی 

ــد. ــالم ش اع
فرهنگــی،  میــراث  سرپرســت 
ــتان  ــگری اس ــتی و گردش صنایع دس
امیــدوارم  شــد:  یــادآور  قزویــن 
نهادهــا  همــکاری  و  همراهــی  بــا 
اســتان  اجرایــی  دســتگاه های  و 
اجــرای  راســتای  در  بتوانیــم 
ــاری  ــی معم ــورای عال ــات ش مصوب
و شهرســازی کشــور و حفاظــت از 
ــار ارزشــمند تاریخــی اســتان گام  آث

برداریــم. مؤثــری 

سرپرسـت معاونت صنایع دسـتی ایالم 
با بیان اینکه صنایع دسـتی این اسـتان 
بـه سـمت جهانـی شـدن حرکـت مـی 
کنـد، گفـت: »در 9 ماهـه سـال جاری 9 
میلیـون دالر صنایع دسـتی)گلیم نقش 
برجسـته( از مـرز بیـن المللـی مهران به 
شـد.«نورالدین  صـادر  کشـور  از  خـارج 
صنایـع  معاونـت  سرپرسـت  محسـنی 
دسـتی اسـتان با اعـالم این خبـر اظهار 
کـرد: »در سـال جاری 2 هـزار و 200 متر 

مربـع گلیـم نقـش برجسـته در اسـتان 
تولیـد شـد که نسـبت به سـال گذشـته 
اسـت.«او  داشـته  درصـدی   15 رشـد 
افـزود: »بـا توجـه بـه اینکـه ایـالم بـه 
عنـوان شـهر ملی گلیـم نقش برجسـته 
پذیرفته شـده اسـت بایـد فعالیت های 
گسـترده ای در راسـتای تولیـد، توزیـع، 
همچنیـن  و  تولیـد  زنجیـره  تکمیـل 
بومـی  صنعـت  ایـن  بیشـتر  معرفـی 

اسـتان انجـام شـود.«

و  تسـهیالت  بـه  اشـاره  بـا  محسـنی 
خدمـات ارائـه شـده بـه بافنـدگان گلیم 
درصـد،  کـم  »تسـهیالت  کـرد:  تاکیـد 
بیمـه کـردن کارگاه داران و گلیـم بافـان 
روسـتاییان  بیمـه  صنـدوق  طریـق  از 
و عشـایر از جملـه خدمـات ارائـه شـده 
بـه بافنـدگان در راسـتای توسـعه صنایع 
معاونـت  است.«سرپرسـت  دسـتی 
صنایـع دسـتی و هنرهـای سـنتی ایالم 
یـادآور شـد: »طرح و نقشـه گلیم نقش 
برجسـته جـزو هنرهـای اصیـل اسـتان 
و دارای وزنـی سـبک اسـت کـه تـالش 
داریـم این هنر را برای توسـعه اشـتغال 

در روسـتا، گسـترش دهیـم.«

9میلیون دالر صنایع دستی

 ایالم صادر شد

یزد، سرآمد شهرهای 
پایدار جهانی است

رییـس بنیـاد جهانـی انـرژی بـا بیـان اینکه هـم اکنون ١8٢ کشـور عضو رسـمی 
این نهاد هسـتند،گفت: در این میان یزد از جمله سـرآمد شـهرهای پایدار جهانی 
است. » ولفگانگ نئومن ) wolfgang neuma nn( « روز دوشنبه در آیین آغاز 
بـه کار نوزدهمیـن نشسـت بنیـاد جهانـی انـرژی و اجالس بین المللی شـهرهای 
پایـدار جهـان در یـزد بـا اشـاره بـه قدمت چنـد هزارسـاله این شـهر، افـزود: باید 
بـه دنیـا نشـان داد کـه یزدی هـا در زمان های گذشـته بـدون هیچ گونه فنـاوری از 
انـرژی طبیعـی اسـتفاده می کردنـد کـه این مسـأله بسـیار جالـب اسـت. وی با 
بیـان اینکـه هـم اکنـون در یـزد بادگیرهای منحصـر به فـردی وجـود دارد ، اظهار 
داشـت: یزدی ها درگذشـته از انرژی حاصل از سـوخت فسـیلی برای خنک کردن 
فضای داخلی سـاختمان ها و بناها اسـتفاده نمی کردند، بلکه بادگیرهایی سـاخته 
بودنـد کـه در نـوع خـود بی نظیر اسـت از آن اسـتفاده مطلوب می کردنـد. رییس 
بنیـاد جهانـی انرژی خاطرنشـان کرد: در دنیا شـهرهای زیادی در زمینـه پایداری 
وجـود دارد امـا یـزد شـهری اسـت کـه در این قضیه پیشـتاز بوده و اسـت. وی با 
بیـان اینکـه افـزون بر ٢ هزار شـهر پایـدار در دنیا وجـود دارد اما یـزد در این میان 
از قدیـم پایـداری خاصـی در زمینـه انرژی هـای پاک داشـته اسـت، افـزود: باید 
فّنـاوری گذشـته ایـن شـهر را با فناوری جدیـد امروز ترکیب کنیـم تا حرکت کلی 

بـرای تمـام جهـان برداشـته و انرژی پـاک را برای همـگان عرضه کنیم.

ته
نک

علیرضـا خزائلی، سرپرسـت میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان قزوین- اظهار کرد: خانه میرمیـران واقع 
در محلـه تاریخی بالغی قزوین در فهرسـت آثـار ملی به ثبت 
نرسـیده ولـی بـه دلیـل اهمیـت آن به عنـوان اثـری واجـد 
ارزش در مصوبـات شـورای عالی معمـاری و شهرسـازی جـز 
آثـار در اولویـت تثبیت و حفظ عنوان شـده بود که متأسـفانه 
مالـک بنا پـس از صـدور مجوز سـاخت بدون اخذ اسـتعالم 
از ایـن اداره کل اقـدام بـه تخریـب پالک مذکور کرده اسـت.
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه نـگاه ویـژه اسـتاندار قزویـن به 
بافـت تاریخی و همفکری اسـتانداری با میراث فرهنگی طی 
جلسـه ای بـا حضـور وی و ارائـه گـزارش، مقرر شـد تـا اتمام 
مطالعـه ضوابـط اختصاصـی در عرصه بافـت تاریخی قزوین 
و تصویـب آن، از صـدور هرگونه مجوز که ممکن اسـت مغایر 
با مصوبات شـورای عالی معماری و شهرسـازی کشـور باشـد 
جلوگیری شـود کـه برای تکمیـل مطالعات ایـن طرح ظرف 

زمانـی دوماهه از سـوی وی اعالم شـد.

گزارش

میراثمیراث

عملیات عمرانی محوطه شیخ کلخوران ادامه داردانتشار 3000 نقشه حریم آثار تاریخی 
آثـار  ثبـت  دفتـر  کل  مدیـر 
تاریخـی خبـر داد: بـا تکمیـل 
نقشـه های  اسـکن  عملیـات 
حرایـم آثـار تاریخـی کشـور، به 
زودی ایـن نقشـه ها بـا هـدف شفاف سـازی اطالعـات 
در سـایت سـازمان میـراث فرهنگـی قـرار می گیرد.فرهاد 
نظـری می گویـد: تعییـن حریـم حفاظتـی آثـار تاریخـی 
از اواخـر دهـه پنجـاه شـروع و تـا امـروز برای حدود سـه 
هـزار اثـر تاریخـی ثبـت شـده، حریـم حفاظتـی تهیـه و 
مصوب شـده اسـت که در سـال گذشـته و امسال، همه ی 
نقشـه های حرایـم مصـوب در سـازمان میـراث فرهنگـی 
اسـکن و تصمیـم گرفتـه شـد بـه منظـور شفاف سـازی 
یـا  اشـتباه  از  پرهیـز  و  اطالعـات  بـه  آزاد  و دسترسـی 
سوءاسـتفاده های احتمالی در دسـترس عموم قرار گیرد.

او بـا تاکیـد بـر این که نقشـه های حرایم آثـار تاریخی جز 

اسـناد بسـیار مهم میراث فرهنگی کشور و به نوعی بیانگر 
تاریـخ حفاظـت از آثـار تاریخـی هسـتند، ادامـه می دهد: 
انتشـار ایـن اسـناد روی سـایت سـازمان می توانـد زمینه 
را بـرای تحقیـق پژوهشـگراِن حفاظـت آثـار ملـی فراهم 
کنـد.وی بـا بیـان این که قبل از انتقال سـازمان به شـیراز 
حـدود 22 هـزار پرونده ثبتی آثار تاریخی اسـکن شـده و 
در سـایت دانشـنامه ایرانشـهر در اختیار عموم قرار گرفته 
بـود، توضیـح می دهـد: پـس از بازگردانـدن پرونده هـای 
ثبتی از شـیراز در سـال 1392، دیگر پرونده ها نیز اسـکن 
شـدند و اصـل پرونده هـا در اختیـار مرکز اسـناد سـازمان 
قـرار گرفـت و در حـال حاضر نیز آن ها در شـرایط مطلوب 
و امـن نگهـداری می شـوند. هر پژوهشـگر و عالقمندی با 
مراجعـه بـه مرکز اسـناد یا دفتـر ثبت می تواند به نسـخه 

دیجیتـال این اسـناد دسترسـی داشـته باشـد.

فرهنگـی  میـراث  معـاون 
»عملیـات  گفـت:  اردبیـل 
تاریخـی  محوطـه  عمرانـی 
شـیخ کلخـوران کـه بـه دلیـل 
بـرودت هـوا تعطیـل شـده بـود، هـم اکنـون در حـال 

اسـت.« انجـام 
کریـم لطفـی معـاون میـراث فرهنگـی اسـتان بـا اعالم 
ایـن خبـر افـزود: »ایـن پـروژه هم اکنـون بیـش از 65 
درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد کـه امیدواریـم تـا پایـان 

سـال بـه اتمام برسـد.«
او گفـت: »عملیـات مرمـت و ترمیم بقعه شـیخ کلخوران 
بعـد از اتمـام کارهـای عمرانـی محوطـه ایـن بقعـه در 

اولویـت اقدامـات اداره کل خواهـد بود.معـاون میـراث 
فرهنگـی، اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان اردبیل تصریح کرد: »عملیات مرمت 
ضلـع جنوبـی بقعـه به پایـان رسـیده اسـت و امیدواریم 
بـا تامیـن اعتبـار ترمیم و مرمت سـایر قسـمت های این 
بقعـه نیـز در سـال آینـده بـه اتمـام برسـد.«لطفی بیـان 
کـرد: »پوشـش داخلـی و سـفت کاری خانه سـپهرم نیز 
بـه اتمـام رسـیده اسـت و در مرحلـه نـازک کاری قـرار 

دارد.«
او اضافـه کـرد: »همچنین سـتون بندی سـردر عالـی قاپو 
نیـز بـه اتمـام رسـیده اسـت و تـدارک بـرای آجرچینی و 

عایق کاری هـا در حـال انجـام اسـت.«

ریا
ث آ

یرا
 م

س:
عک
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آغاز جلسه انصاری با مدیران پیکان
هافبک نیم فصل اول استقالل دقایقی پیش برای جلسه با مدیران باشگاه پیکان وارد جلسه شد.

جابر انصاری که جدایی اش از استقالل قطعی شده است، از دقایقی پیش با مدیران پیکان وارد مذاکره شد تا 
برای پیوستن به این تیم توافق کند.

رنا
 ای

س:
عک

ســرمربی تیــم بســکتبال نفــت آبــادان گفــت: باشــگاه بــرای 
جــذب بازیکــن خارجــی و حضــور قدرتمنــد در مرحلــه بعــد 
ــامری  ــاد س ــت. حم ــرده اس ــادر نک ــوز ص ــوز مج ــگ هن لی
ــاره  ــا، درب ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــروز دوشــنبه در گف ام
شــرایط تیمــش اظهــار کــرد: شــرایط خوبــی داریــم و 
ــزی  ــق برنامــه ری ــم. طب ــال مــی کنی ــات خــود را دنب تمرین
قبلــی لیــگ قــرار بــود امــروز مســابقه داشــته باشــیم 
ــد روز  ــه رو شــدیم و بای ــه روب ــر برنام ــا تغیی ــم ب ــه بازه ک
ــم.  ــی بروی ــروی زمین ــاف نی ــه مص ــادان ب ــنبه در آب پنجش
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا مجــوز جــذب بازیکــن 
خارجــی دریافــت کــرده اظهــار داشــت: هنــوز هیــچ خبــری 
نیســت و نمــی دانــم باشــگاه چــه تصمیمــی در ایــن 

ــوص دارد.  خص
ســرمربی تیــم بســکتبال نفــت آبــادان بــا اشــاره بــه ضرورت 
حضــور یــک بازیکــن خارجــی در ترکیــب تیمــش بیــان کــرد: 
مــا بــرای پلــی آف نیــاز بــه جــذب بازیکــن خارجــی داریــم. 
ــم  ــم و بازیکنان ــه هــم کار بزرگــی کــرده ای ــا همیــن مرحل ت
ــه  ــن ک ــد. همی ــت کشــیده ان ــد توانشــان زحم ــش از ح بی
بــدون بازیکــن خارجــی توانســتیم تــا ایــن مرحلــه عملکــرد 

بــا ثباتــی داشــته باشــیم اتفــاق بزرگــی اســت.
ســامری افــزود: بایــد از بازیکنانــم تشــکر کنــم زیــرا 
توانســتیم ثبــات خوبــی در تیــم داشــته باشــیم و کارمــان را 
جلــو ببریــم. حتــی ثبــات تیــم نســبت بــه فصــل قبــل هــم 
ــا اگــر مــی  ــود و مــن از تیمــم راضــی هســتم ام بیشــتر ب
ــالش  ــی ت ــرای قهرمان ــان باشــیم و ب ــم جــزو مدعی خواهی

ــم.  ــد بازیکــن خارجــی بگیری ــم بای کنی
ــادان ادامــه داد: شــرایط  ســرمربی تیــم بســکتبال نفــت آب
ــب  ــا ترکی ــم ه ــه تی ــد. هم ــی کن ــرق م ــی آف ف ــه پل مرحل
ــل وارد  ــر از قب ــوی ت ــد و ق ــی کنن ــت م ــان را تقوی خودش
ــم.  ــه کنی ــن مســاله توج ــه ای ــد ب ــی شــوند و بای ــن م زمی
نیــاز بــه بازیکــن خارجــی داریــم امــا هنــوز اتفاقــی نیفتــاده 

اســت. 
ــروی  ــرد: نی ــان ک ــی بی ــروی زمین ــا نی ــدار ب ــاره دی او درب
ــرد و باخــت و نتیجــه ای کــه مــی گیــرد  زمینــی فــارغ از ب
بســکتبال زیبــا و خوبــی بــه نمایــش مــی گــذارد. در ســال 
هــای قبــل ســبک بســکتبال ایــن تیــم درگیرانــه و فیزیکــی 
ــد و وقتــی  ــازی مــی کنن ــی خــوب ب ــود امــا امســال خیل ب

ــرم.  ــی ب ــذت م ــم ل ــی بین عملکردشــان را م

ســلطانی فــر در جلســه بــا اعضــای 
هیــأت مدیــره جدیــد باشــگاه اســتقالل 
ــه  ــه ب ــر از اعضــای پیشــین ک ــا تقدی ب
دلیــل قانــون ممنوعیــت بکارگیــری 
بازنشســتگان نتوانســتند در خدمــت 
مؤلفه هــای  باشــند،  باشــگاه  ایــن 
خصوصــی ســازی باشــگاه، ثبــات و 
ــن  ــیه، تأمی ــز از حاش ــش و پرهی آرام
منابــع مالــی و اســتفاده از ظرفیــت 

ــرفت  ــرای پیش ــی را ب ــش خصوص بخ
امــور باشــگاه اســتقالل مــورد توجــه و 

ــرار داد. ــد ق تاکی
به گــزارش ایســنا، مســعود ســلطانی فر 
ــأت  ــد هی ــای جدی ــا اعض ــه ب در جلس
ــح  ــه صب ــتقالل ک ــگاه اس ــره باش مدی
امــروز در محــل وزارت ورزش برگــزار 
شــد، تالش هــای افتخــاری مدیرعامــل 
ســابق باشــگاه، زمانــی، قــراب و ملکــی 

ســابق  مدیــره  هیــأت  اعضــای  از 
بــه مصوبــه  توجــه  بــا  و  را ســتود 
ــید  ــی، س ــین فتح ــر حس ــع امی مجم
میرشــاد ماجــدی، منــزوی، خلیــل 
عنــوان  بــه  احمــد ســعادتمند  زاده، 
اعضــای جدیــد هیــأت مدیــره باشــگاه 
اســتقالل معرفــی کــرد. ســلطانی فــر از 
ــپولیس  ــتقالل و پرس ــگاه های اس باش
و  ورزش  ســرمایه های  عنــوان  بــه 
فوتبــال ایــران یــاد کــرد و بــا اشــاره بــه 
ــن  ــت ای ــرگاه وضعی ــه ه ــم ک ــن مه ای
دو باشــگاه خــوب بــوده، فوتبــال ملــی 
ایــران نیــز شــرایط خوبی داشــته اســت 
و بــه حرکــت در مســیر رشــد و تعالــی 
ــرد. ــد ک ــگاه تاکی ــن دو باش بیشــتر ای

سلطانی فر: فوتبال پایه استقالل 
مورد توجه قرار گیرد

5 وزنه بردار جدید 
به تیم ملی فرخوانده شدند

کادرفنـی تیـم ملـی وزنه بـرداری نام 5 وزنه بـردار را برای حضـور در اردوی تیم ملی اعالم 
کـرد. پـس از برگـزاری رقابتهای قهرمانی بزرگسـاالن کشـور کـه فدراسـیون از آن به عنوان 
انتخابـی تیـم ملـی بـا وجـود غیبـت ملی پوشـان نـام بـرده، 5 وزنه بـردار بـه اردوی تیم 
ملـی بزرگسـاالن اضافـه می شـوند.بعد از ایـن رقابت ها کـه در چند روز اخیـر به میزبانی 
شهرسـتان امیدیه برگزار شـد، محمدحسـین برخواه سـرمربی تیم ملی 5 وزنه بردار را به 

اردوی تیم ملـی فراخواند.
حافـظ قشـقایی از اسـتان کرمانشـاه، ابراهیـم بهرامـی از خوزسـتان، مسـعود چترایـی از 
اصفهـان، علـی میـری از آذربایجـان غربی و میالد اورنگـی از فارس، 5 وزنه بـردار برگزیده 
از مسـابقات قهرمانـی کشـور هسـتند کـه بایـد از 12 بهمـن مـاه خـود را بـه کادر فنی تیم 

ملی معرفـی کنند.
از میـان ایـن 5 وزنـه بـردار علی میری و مسـعود چترایی در سـال های اخیـر در اردوهای 
تیـم ملـی حضـور داشـتند و حاال با عملکـرد مثبت خود بـار دیگر به تیم ملـی اضافه می 
شـوند.نکته جالـب اینجاسـت کـه از کادرفنی تیـم ملی بزرگسـاالن هیچ فردی در سـالن 
مسـابقات قهرمانی کشـور بزرگسـاالن حضور نداشته و به نظر می رسـد برای دعوت از این 
نفـرات، برخـواه از مربیـان تیـم جوانـان و کاظمـی نـژاد مدیر تیـم های پایـه کمک گرفته 
اسـت.هنوز وضعیت سـعید علی حسـینی با توجه به غیبت در اردوی تیم ملی مشـخص 
نشـده و گفتـه مـی شـود فقـط 2 روز دیگر شـورای فنی به او مهلـت داده تا خـودش را به 

کادرفنـی معرفی کند.

سـامربی افـزود: فکر می کنـم جایگاهی هم که امسـال 
نیـروی زمینـی کسـب کـرده از بسـکتبال خـوب آنهـا 
نشـات می گیـرد. قطعـا پنجشـنبه کار آسـانی نخواهیم 
داشـت امـا تالشـمان ایـن اسـت کـه بتوانیـم در خانـه 
برنـده میدان شویم.سـرمربی نفت آبـادان دربـاره دیدار 
دوشـنبه تیمـش برابـر پـگاه نیز گفـت: بعد از مسـابقه با 
نیـروی زمینـی باید برابر پـگاه بازی کنیم و سـپس لیگ 
تعطیـل مـی شـود. پـگاه تیـم خوبـی اسـت و بازیکنان 
توانمنـدی دارد. از ابتـدای فصل پـگاه و آویژه صنعت جز 
تیـم هایـی بودند کـه از نظر مهـره ای توانمند به حسـاب 
مـی آمدنـد و رفتـه به رفتـه هم بهتر شـدند. پـگاه اکنون 

شـرایط خوبـی دارد و کارمـان اصال آسـان نیسـت.

فوتبالفوتبال

منزوی: دستورالعمل وزیر را اجرا می کنیمتمرین سرخپوشان در چمن مصنوعی
تیــم  امــروز  تمریــن  در 
پرســپولیس،  فوتبــال 
کاپیتــان ایــن تیــم دچــار 

شــد. مصدومیــت 
تیــم  پرســپولیس،  باشــگاه  از  نقــل  بــه  و 
ــنبه  ــروز دوش ــن ام ــپولیس تمری ــال پرس فوتب
خــود را از ســاعت 11 در زمیــن چمــن مصنوعــی 

ــام داد. ــر انج ــت تهرانس ــه نف مجموع
تمریــن امــروز زیــر بــاران بــا کار بدنــی و 
دویدن هــا در زمیــن چمــن مصنوعــی آغــاز 
ــکاری در  ــوپ و پاس ــا ت ــه، کار ب ــد. در ادام ش

چهــار گــروه در دســتور کار بــود.
ــدند  ــروه ش ــان دو گ ــدی، بازیکن ــش بع در بخ
ــس از  ــد و پ ــد بپردازن ــال هدفمن ــه فوتب ــا ب ت
ــرا  ــرس اج ــد پ ــرس و ض ــات پ ــز تمرین آن نی

شــد.
تمریــن امــروز سرخپوشــان 70 دقیقــه بــه 
طــول انجامیــد. در جریــان ایــن تمریــن ســید 
جــالل حســینی بــا آســیب دیدگی روبــه رو شــد 
ــر و  ــس از بررســی دقیق ت ــم پ ــه پزشــک تی ک
ســونوگرافی، وضعیــت وی را فــردا سه شــنبه 

ــد. ــالم می کن اع

ــره  ــات مدی ــد هی ــو جدی عض
ــای  ــاره برنامه ه ــتقالل درب اس
جدیــد ایــن باشــگاه توضیــح 

داد.
ــو  ــوان عض ــه عن ــش ب ــاره انتخاب ــزوی  درب ــران من کام
جدیــد هیــأت مدیــره باشــگاه اســتقالل اظهارکــرد: 
ــا انتخــاب اعضــای جدیــد هیــأت مدیــره،  ان شــاءهللا ب
ــد  ــن بع ــد. م ــرای اســتقالل رخ ده ــی ب ــات خوب اتفاق
ــتم  ــد برگش ــمتی جدی ــتقالل در س ــه اس ــال ب از 12 س
ــی  ــدارم ول ــگاه ن ــی باش ــت داخل ــناختی از واقعی و ش
ــت.  ــتی اس ــیر درس ــم، مس ــگاه می کن ــه ن ــیر را ک مس
ــن  ــی ای ــه فتح ــد داد ک ــد بن ــتوراتی در چن ــر دس وزی

سیاســت های جدیــد باشــگاه را اعــالم می کنــد. ســعی 
و تــالش مــا ایــن اســت کــه رضایــت هــواداران جلــب 
ــه  ــم، دســتورالعملی ک ــالش می کنی ــن ت شــود. همچنی
ــم.  ــی اجــرا کنی ــه خوب ــا داد را ب ــه م ــع ب رییــس مجم
ــره  ــأت مدی ــا هی ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب او در پاس
ــه  ــد ک ــه شــکلی عمــل کن ــد ب ــد اســتقالل می توان جدی
مشــکالت مالــی باشــگاه حــل شــود، گفــت: 2 ســاعت 
ــر  ــال حاض ــت. در ح ــته اس ــا گذش ــه م ــان معارف از زم
ــگاه و  ــت باش ــناخت از وضعی ــدون ش ــده ب ــه وع هرگون
ــد  ــت. بای ــی نیس ــده ای عمل ــور، وع ــت کالن کش وضعی
ــویم و  ــتقر ش ــگاه مس ــا در باش ــه م ــد ک ــازه بدهن اج

ــود. ــزار ش ــره برگ ــأت مدی جلســات هی

هندبال و چالش 
9 هیات بدون رییس

در حالیکـه فدراسـیون هندبـال برای 
خـود  انتخاباتـی  مجمـع  برگـزاری 
بایـد شـرایط الزم را مهیـا کنـد اما در 
حـال حاضـر 9 هیـات اسـتانی این 
فدراسـیون با سرپرسـت کار خود را دنبال می کنند.هندبال یکی 
از فدراسـیون هایـی اسـت کـه به دلیل قانـون منع بـه کارگیری 
مدیـران بازنشسـته اکنون بـدون رییس اداره می شـود.با اینکه 
فدراسـیون هندبال نهم دی ماه از مشـخص شـدن نتیجه تایید 
صالحیـت هـای نامزدهـای انتخاباتـی خـود خبـر داده اما هنوز 
زمـان مجمـع انتخاباتـی فدراسـیون مشـخص نیسـت. تعـداد 
هیات های اسـتانی این رشـته که بدون رییس اداره می شـوند 

نیـز به عدد 9 رسـیده اسـت. 

هندبال

تسویه حساب فدراسیون 
بسکتبال با تیم پتروشیمی

تیـم بسـکتبال پتروشـیمی پـاداش 
200 هـزار دالری اش بـرای قهرمانـی 
در باشـگاه های آسـیا را از فدراسـیون 
بسـکتبال  تیـم  کـرد.  دریافـت 
پتروشـیمی مهـر مـاه امسـال توانسـت بـدون بازیکـن خارجـی 
و بـا ترکیبـی ناقـص بـه مقام قهرمانی باشـگاه های آسـیا برسـد 
و بـه پـاداش 200 هـزار دالری فیبـا دسـت پیـدا کنـد. ایـن پاداش 
بـه حسـاب پتروشـیمی واریـز نشـده بـود و قرار بـود کـه از طریق 
فدراسـیون به مسووالن پتروشیمی برسـد که این کار انجام شد.در 
ایـن مدت صحبت هـای زیادی درباره ماجـرای این پاداش مطرح 
شـد کـه حاشـیه های فراوانـی ایجاد کـرد اما در نهایت اعالم شـده 

کـه ایـن پـول بـه طـور کامـل بـه قهرمان آسـیا رسـید.

بسکتبال

اردوی تیم ملی 
کشتی آزاد آغاز شد

اردوی  از  مرحلـه  چهارمیـن 
آمادگـی تیـم ملـی کشـتی آزاد از 
امـروز )دوشـنبه( در محـل خانـه 
کشـتی عبدهللا موحـد در مجموعه 
ورزشـی آزادی تهـران آغاز شـد.اردوی تیم ملی کشـتی آزاد 
ایـران کـه خـود را بـرای حضـور در پیکارهای قهرمانی آسـیا 
آمـاده مـی کنـد بدون حضـور نفرات شـرکت کننـده در جام 
جهـان پهلـوان تختـی تـا 1۶ بهمـن ادامـه خواهـد داشـت.

کادر فنـی تیـم ملـی کشـتی آزاد پـس از شـرکت در رقابت 
هـای بیـن المللی جـام تختی و جـام دانکلوف بلغارسـتان 
)بعنـوان رنکینـگ سیسـتم( در مـورد ترکیـب تیـم ملی در 

مسـابقات قهرمانـی آسـیا تصمیـم گیـری مـی کنند.

کشتی

دونده ماراتن ایران وارد 
رده بندی جهانی شد

محمدجعفر مرادی که در مسـابقات 
ماراتـن عمان شـرکت کرده بـود وارد 
رده بنـدی فدراسـیون جهانـی شـد. 
میدانـی  و  دو  جهانـی  فدراسـیون 
ایـران نخسـتین رده بنـدی خـود در سـال 2019 را اعـالم کرد که 
دونـده ماراتـن ایـران کـه در مسـابقه عمان شـرکت کـرده بود در 
ایـن رده بنـدی قـرار گرفـت. طبق رده بنـدی فدراسـیون جهانی 
محمـد جعفـر مـرادی دونـده المپیکـی ایـران در جایـگاه 102 
ایسـتاده و اولیـن دونده ایرانی اسـت کـه در سـال 2019 وارد رده 
بنـدی مـی شـود.مرادی کـه به دنبال سـهمیه قهرمانـی جهان و 
المپیک 2020 اسـت در مسـابقه ماراتن عمان شـرکت کرد و در 

جایـگاه هشـتم قـرار گرفت.

دونده

هیات مدیره استقالل 
زیر و رو شد

اعضـای جدید هیات مدیره باشـگاه 
رسـمی  غیـر  بـه صـورت  اسـتقالل 
مدیـره  هیـات  شـدند.  معرفـی 
اسـتقالل بعد از ماه ها تکمیل شـد و 
اعضـای جدیـد هیات مدیره با کنار رفتن تمامی اعضا به اسـتثنا 
امیرحسـین فتحـی، معرفی شـدند.بر این اسـاس امیرحسـین 
فتحی، اسـماعیل خلیل زاده، احمد سـعادتمند، میرشاد ماجدی 
و کامـران منـزوی به عنوان اعضای جدید هیات مدیره اسـتقالل 
بـه صـورت غیـر رسـمی معرفـی شـدند.در ایـن میـان میرشـاد 
ماجـدی و کامـران منزوی به عنـوان دو چهره اسـتقاللی قدیمی 
در هیـات مدیـره حضـور دارنـد تـا در کنـار تجربـه های پیشـین 
خود از حضور در اسـتقالل، این بار در سـمتی جدید به اسـتقالل 

کمـک کنند.

فوتبال

باز هم محرومیت 
طارمی؛ باز هم رامین!

مهـدی طارمـی در بـازی ایـران و چیـن 
بـا دریافـت کارت زرد دو اخطـاره شـد و 
دیـدار مهـم تیـم کشـورمان برابـر ژاپـن 
در مرحلـه نیمه نهایـی را از دسـت داد. 
طارمـی در مـورد صحنـه دریافـت کارت 
اسـت:  چیـن گفتـه  بـا  دیـدار  در  زرد 
تصاویـر  بـه  اگـر  »حیـف شـد. شـما 
تلویزیونـی نـگاه کنیـد این طـور نشـان 
داده می شـود کـه مـن یک تکل بسـیار 
بـد روی پـای بازیکن چیـن زده ام، ولی 
اصـالً این طـور نبـود. مـن مقابـل پـای 
بازیکـن چیـن بـا سـرعت لیـز خـوردم 
و برخـورد خاصـی هـم بـا او نداشـتم و 
متأسـفانه داور بـه مـن کارت زرد داد. 
تصمیـم داور درسـت نبـود و دیگر کاری 
هـم از دسـت مـن برنمی آیـد. اعتراض 
هم کـردم، ولـی فایده ای نداشـت. داور 
قطـری هـم 7، 8 نفـر از بازیکنـان تیـم 
بـازی  ابتـدای  و  می شـناخت  را  ملـی 
می خواسـتم به او بگویم کارت زرد دارم، 
امـا رامیـن رضاییـان مانـع شـد. رامین 
گفـت ایـن حـرف را بـه او نـزن، روی 
مغـز داور مـی روی و مـن هـم نگفتـم، 
امـا آخرش هـم کارت زرد داد و محروم 

شدم.«
مهـدی طارمـی در حالـی بحـث را بـه 
صمیمـی اش  دوسـت  غلـط  مشـورت 
در  کـه  می کشـد  رضاییـان  رامیـن 
زمـان سـفر بـه ترکیـه و عقـد قـرارداد 
می شـد کار،  هـم گفتـه  ریزاسـپور  بـا 
کار شـماره 23 اسـت. پرسپولیسـی ها 
زیـر  رضاییـان  رامیـن  بودنـد  معتقـد 
او  تـا  نشسـته  طارمـی  مهـدی  پـای 
ببـرد حتـی عنـوان شـد  بـه ترکیـه  را 
مدیـران ریزاسـپور بـه شـرطی رامیـن 
را می خواهنـد کـه طارمـی را بـه ترکیـه 
ببـرد. ایـن موضـوع به گـوش برانکو هم 
رسـید. گرچـه رامیـن و طارمـی پس از 
تمریـن بـا ریزاسـپور پشـیمان شـده و 
به پرسـپولیس برگشـتند، اما سـرمربی 

نبخشـید! را  کـروات هرگـز رضاییـان 

سرمربی تیم بسکتبال نفت آبادان:فوتبال
هنوز مجوز جذب بازیکن 

خارجی را نگرفتیم
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احمدی: مشارکت مردم در ورزش 
همگانی ۵۱ درصد است

احمدی: در چهل سال گذشته در ورزش همگانی دستاوردهای خوبی داشتیم

معـاون فرهنگی و توسـعه ورزش همگانی 
وزارت ورزش و جوانان در نشست بازخوانی 
۴0 سـال ورزش پـس از پیـروزی انقـالب 
اسـالمی معتقد اسـت: براسـاس گـزارش 
مرکـز آمار ایران میزان مشـارکت مـردم در 
سـال 9۴ از 2/۴۴ درصـد بـه 1/51 درصد تا 
پایـان سـال 9۶ افزایـش پیدا کرده اسـت.
نشسـت  در  احمـدی  عبدالحمیـد  سـید 
بررسـی دسـتاوردها، چالش هـا و چشـم 
انـدازه آینده حوزه ورزش در ۴0 سـال پس 
از پیـروزی انقـالب اسـالمی کـه امـروز بـا 
حضور غالمرضا جعفری رییس فدراسـیون 
ورزش هـای بومـی محلـی و روسـتایی و 
دبیـر فدراسـیون ورزش همگانـی در محل 

وزارت ورزش و جوانـان برگـزار شـد، اظهـار 
کـرد: مـا در ورزش همگانـی فرصت هـای 
خیلـی خوبـی در اختیـار داشـتیم و داریم، 
یکـی از آن هـا اصـل سـوم قانـون اساسـی 
و بـه ویـژه اصـل سـوم اسـت کـه یکـی از 
نقـاط قـوت در حـوزه ورزش و به خصوص 
همگانی اسـت و نگاه جامع قانون اساسـی 
بـه ورزش داشـته اسـت. یکی از ایـن امور 
آمـوزش و پـرورش و تربیـت بدنـی رایگان 
بـرای تمـام سـطوح اسـت، تربیـت بدنـی 
همـراه آموزش و پرورش در قانون اساسـی 
آمده اسـت، ایـن فرصت کم نظیـری برای 

ورزش اسـت.
وی ادامـه داد: در اسـناد قانونـی ما قوانین 
پنـج سـاله را داشـتیم، بـه تنـاوب موضوع 
ورزش در ایـن برنامه هـا قرار گرفته اسـت، 
هـر جـا در مـورد ورزش صحبـت شـده بـه 

ورزش همگانـی هم اشـاره شـده اسـت.

احمـدی عنـوان کـرد: مـاده 9۴ ایـن قانون 
دولت مکلف شـده 27 صـدم درصد ارزش 
افـزوده که 9 درصد آن برای توسـعه ورزش 
ورزش  عشـایری،  زورخانـه ای،  همگانـی، 
داده  اختصـاص  زیرسـاخت ها  و  بانـوان 
شـده اسـت. شـاید بتـوان ایـن گونـه بیان 
کـرد کـه در طـی قانون های پنج سـاله این 
مهمترین گام بوده اسـت. دولت بخشـی از 
مالیـات ارزش افـزوده را به ورزش همگانی 
اختصـاص بدهـد. البتـه از اواخـر 9۶ ایـن 
اعتبـارات بـه ورزش همگانـی اختصـاص 

داده شـد.
وی گفـت: از نـگاه مقـام معظـم رهبـری 
همـگان کـردن ورزش یـک اولویت اسـت. 
دولـت تدبیـر و امیـد هـم راجع بـه ورزش 
همگانـی نـگاه ویژه ای داشـت. از سـال 92 
موضـوع ورزش همگانـی بـه عنـوان یـک 
اولویت جدی مطرح شـد، شـخص رییس 

جمهـور، دولت و به خصـوص وزارت ورزش 
نـگاه مطلوبـی بـه ورزش داشـتند. بارهـا 
در دیدارهـای کـه جامـه ورزش بـا رییـس 
جمهور داشـتند به موضـوع ورزش همگانی 
توجـه کردند تا نشـاط و امیـد در جامعه به 
وجـود بیاید. جامعه برای عبور از مشـکالت 

نیازمند نشـاط و شـادی اسـت.
معـاون فرهنگی و توسـعه ورزش همگانی 
اظهـار کـرد: در برنامه هـای که وزیـر ورزش 
بـه مجلـس ارائـه داد بـه موضـوع ورزش 
در  مـا  داشـت،  ویـژه  اشـاره  همگانـی 
توزیـع امکانـات، اعتبـارات، زیر سـاخت ها 
ایـن شـرایط را می بینیـم کـه نسـبت بـه 
گذشـته بهبـود پیـدا کـرده اسـت امـا هنوز 
راه داریـم تـا بـا تعامـل و همـکاری جـدی 
مشـارکت  همچنیـن  و  دسـتگاه ها  بیـن 
بخش هـای فرهنگـی در فرهنـگ سـازی 
ورزش همگانـی برخـی عقـب ماندگی هـا 
را جبـران کنیـم کـه امیدواریـم ایـن اتفـاق 

فتد. بیا
احمـدی در پایـان خاطـر نشـان کـرد: در 
چهـل سـال گذشـته در ورزش همگانـی 
دسـتاوردهای خوبـی داشـتیم، گام هـای 
شـده  برداشـته  عرصـه  ایـن  در  بلنـدی 

انـواع  و  مختلـف  قالب هـای  در  اسـت، 
فعالیت هـای متنـوع بـا مشـارکت مـردم 
داشـتیم. برنامه پیـاده روی خانوادگی اگر 
در سـال 92، 7۶8 برنامـه بـوده در پایـان 
سـال 9۶ بـه 58۶۶ رسـیده اسـت. ایـن 
اعداد نشـان دهنده رشـد مشـارکت مردم 

در ورزش همگانـی اسـت.
وی ادامـه داد: طبـق آمـار مرکـز آمـار 
ایران، میزان مشـارکت جمعیت شهری 
رسـیده  درصـد   1/51 بـه  روسـتایی  و 
اسـت کـه مربـوط بـه سـال 9۶ اسـت، 
بیان گـر رویکرد مـردم به ورزش اسـت. 
ایـن آمـار هـر دو سـال یـک بـار انجـام 
شـده و این عدد بیان گر رشـد مشارکت 
مـردم و فعالیت های بدنی اسـت و حاال 
مـا بایـد برنامه هایی داشـته باشـیم که 
آن نیمـه دوم هـم بـه ایـن جمع ملحق 
شـوند. یـک موضـوع مهـم در بخـش 
همگانـی، ورزش هـای بومـی و محلـی 
اسـت کـه بـه عنـوان یک ظرفیـت مهم 
در اختیـار ورزش همگانـی اسـت، مـا 
بایسـتی از ظرفیت ورزش هـای بومی و 
سـنتی در جهت توسعه ورزش همگانی 

اسـتفاده کنیم.

ته
نک

احمدی در مورد چالش ها و مشـکالت ورزش همگانی گفت: علی رغم توسـعه 
در ورزش همگانـی مـا مشـکالت و چالش هـای زیـادی داریـم، باید تناسـب 
سـازی اتفاق بیافتد، اگر متناسـب با شـرایط جامعه و زندگی مردم برنامه ریزی 
نداشـته باشـیم طبعـًا علی رغم تالش هـا باز هم مشـکالتی داریـم. بنابراین با 
 غلبـه بـر چالش هـا راهکارهایـی را عنـوان کردیم کـه می تواند تأثیرگذار باشـد.
وی ادامـه داد: یکـی از چالش هـا، ضعـف تعامل زیر دسـت و نهادهای متولی 
در ورزش همگانـی اسـت. گاهـی در اولویـت قـرار نـدادن ورزش همگانـی یـا 
کمرنـگ شـدن فعالیت هـای ورزشـی در بیـن اقشـار جامعـه، یـا کـم توجهی 
رسـانه ها بـه خصـوص صـدا و سـیما بـا چالش هـای جـدی در زمینـه ورزش 
همگانـی مواجه می شـویم. معاون فرهنگی و توسـعه ورزش همگانـی وزارت 
ورزش و جوانـان در پایـان، اظهـار کـرد: موضـوع ورزش همگانـی، مسـأله ای 
نیسـت کـه هزینـه ورزش در آن تأثیرگذار باشـد، ورزش همگانی بـرای رقابت و 
تفریح در هر سـنی انجام می شـود. کسـی که به ضرورت ورزش رسـیده باشـد 
نیـازش بـرای تأمین هزینه بسـیار اندک اسـت و با کمترین هزینـه می تواند به 

ورزش و فعالیـت بدنـی بپردازد.

گزارش
ایسنا
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روحانــی رییــس جمهــوری در ســفر اخیــرش بــه 
ســمنان، طــرح انتقــال آب خــزر بــه ســمنان را وعــده 
ــت  ــط زیس ــروه محی ــر کارگ ــت. دبی ــدد داده اس مج
اتــاق فکــر توســعه مازنــدران  در ایــن خصــوص 
ــه  ــال آن ب ــزر و انتق ــای خ ــروج آب از دری ــت: خ گف
ــی  ــی و غیراصول ــدام غیرکارشناس ــک اق ــمنان  ی س
ــم آب  ــه حج ــت ک ــد گف ــال بای ــن ح ــت و در عی اس
ــه  ــماری ک ــی ش ــازی های ب ــل  سدس ــه دلی ــزر ب خ
روی رودخانــه ولــگا در روســیه انجــام شــده کاهــش 

پیــدا می کنــد.
ــگا  ــه ول ــه رودخان ــه این ک ــا اشــاره ب ــر عابســی ب عزی
بیــش از 80 درصــد آب خــزر را تأمیــن می کنــد، 
تصریــح کــرد: انتقــال آب خــزر بــه ســمنان تنهــا بــه 
ــه دنبــال خواهــد  دلیــل ایجــاد شــوری، تخریــب را ب
داشــت امــا در کاهــش آب خــزر تأثیــر چشــمگیری 

ــدارد. ن
مــورد  در  مازنــدران  زیســت  دبیرکارگــروه محیــط 
ــادآور  ــه ســمنان ی ــزر ب ــای خ ــال آب دری ــرح انتق ط
ــی  ــت محیط ــاالن زیس ــی فع ــه برخ ــی ک ــد: دلیل ش
ــرای  ــا ب ــل احساســی اســت ام ــد دالی ــوان می کنن عن
جلوگیــری از طــرح انتقــال آب خــزر بــه ســمنان بایــد 

ــه شــود. ــی ارائ ــل منطق دالی
ــزر  ــای خ ــم آب دری ــه حج ــان این ک ــا بی ــی ب عابس
تفــاوت چندانــی بــا خلیــج فــارس نــدارد، خاطرنشــان 
ــوع  ــراز، تجــن و مجم ــه ســفید رود، ه ــرد: رودخان ک
رودخانه هــای جنوبــی در تأمیــن میــزان آب خــزر 
ــت  ــی اس ــن در حال ــد ای ــم نمی رس ــد ه ــه ۴ درص ب
ــون  ــدران اکن ــای مازن کــه سرچشــمه تأمیــن ّآب دری

ــا چالشــی جــدی مواجــه شــده اســت. ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه دلیــل گــرم شــدن 

ــزر  ــراف خ ــه در اط ــی ک ــورهای بیابان ــه ای کش زمین
اســت تبخیــر بیشــتر اتفــاق می افتــد، تصریــح کــرد: 
تغییــر اقلیــم، کاهــش ورودی آب رودخانــه ولــگا بــه 
ــا از  ــرو رانش ه ــن ف ــد و همچنی ــش س ــل افزای دلی

ــت. ــزر اس ــای خ ــش آب دری ــل کاه دالی
دبیــر کارگــروه محیــط زیســت مازنــدران افــزود: 
اعــالم کــرده کــه  نیــرو  وزارت  حاضــر  حــال  در 
نمی توانیــم آب خــزر را بــه ســمنان ببریــم امــا دلیــل 

عنــوان شــده، خشــک شــدن دریــا نیســت بلکــه بــه 
دالیــل خســارات زیســت محیطــی کــه طــرح انتقــال 
آب بــا لولــه گذاری هــا در جنــگل ایجــاد می کنــد، 

اســت.
ــد از  ــال آب بای ــای انتق ــد: لوله ه ــادآور ش ــی ی عابس
ــاژ  ــتگاه های پمپ ــن ایس ــد، همچنی ــور کن ــگل عب جن
نیــز حجــم وســیعی از محیــط جنگلــی را اشــغال 
می کنــد کــه همــه ایــن مــوارد جــز خســارات زیســت 

ــت. ــرح اس ــی ط محیط
وی، یکــی دیگــر از چالش هــای انتقــال آب را تغییــر 

کاربــری ســاحل دانســت و گفــت: نقــل و انتقــال آب 
ــر  ــاالی امکان پذی ــای ب ــا هزینه ه ــگل ب ــزر در جن خ
اســت کــه بــا شــرایط فعلــی مقــرون بــه صرفــه 
ــا  ــمنان ب ــی س ــم آب ــکل ک ــه مش ــن اینک ــوده ضم نب

ــود. ــل نمی ش ــزان آب ح ــن می ای
ــعه  ــر توس ــاق فک ــت ات ــط زیس ــروه محی ــر کارگ دبی
ــه شــده مصــرف  ــار ارائ ــان اینکــه آم ــا بی ــدران ب مازن
آب شــرب و صنعــت در ســمنان نادرســت اســت، 
ــال آب  ــز موضــوع انتق ــرو نی ــرد: وزارت نی ــح ک تصری
ــتغال و  ــه اش ــه بهان ــی ب ــا برخ ــت ام ــرد اس را رد ک

ــد  ــا بای ــد ام ــر را دارن ــعه کوی ــای توس ــرت رؤی مهاج
گفــت ایــن موضــوع تبعــات اجتماعــی خاصــی را بــه 

ــال دارد. دنب
ــز  ــان نی ــای عم ــال آب از دری ــورد انتق ــی در م عابس
گفــت: اســتان های همجــوار دریــای عمــان نیــز خــود 
نیازمنــد آب هســتند و اگــر قــرار باشــد انتقــال آبــی از 
ــد مشــکل آب اســتان های  ــرد بای ــان صــورت بگی عم

جنوبــی کشــور نیــز رفــع شــود.
ــال آب  ــرای انتق ــت ب ــی دول ــالم آمادگ ــال اع ــه دنب ب
دریــای خــزر بــه ســمنان، رییــس ســازمان حفاظــت 

آب خزر با انتقال به سمنان شورتر می شود
دبیر کارگروه محیط زیست اتاق فکر توسعه مازندران: 

انتقال آب خزر به سمنان تنها به دلیل ایجاد شوری، تخریب را به دنبال خواهد داشت

دبیــر کارگــروه محیــط زیســت اتــاق فکــر توســعه مازنــدران گفــت: خــروج آب از دریــای 
خــزر و انتقــال آن بــه ســمنان  یــک اقــدام غیرکارشناســی و غیراصولــی اســت و در عیــن 
ــه روی  ــی شــماری ک ــل  سدســازی های ب ــه دلی ــه حجــم آب خــزر ب ــد گفــت ک حــال بای
رودخانــه ولــگا در روســیه انجــام شــده کاهــش پیــدا می کنــد. انتقــال آب خــزر بــه ســمنان 
تنهــا بــه دلیــل ایجــاد شــوری، تخریــب را بــه دنبــال خواهــد داشــت امــا در کاهــش آب 
خــزر تأثیــر چشــمگیری نــدارد. تغییــر اقلیــم، کاهــش ورودی آب رودخانــه ولــگا بــه دلیــل 

افزایــش ســد و همچنیــن فــرو رانش هــا از دالیــل کاهــش آب دریــای خــزر اســت.

مازنــدران  زیســت  محیــط  کارگــروه  دبیــر 
گفــت: در حــال حاضــر وزارت نیــرو اعــالم 
ــه ســمنان  ــم آب خــزر را ب کــرده کــه نمیتوانی
ببریــم امــا دلیــل عنــوان شــده، خشــک 
شــدن دریــا نیســت بلکــه بــه دالیــل خســارات 
ــا  ــال آب ب ــرح انتق ــه ط ــی ک ــت محیط زیس
ایجــاد می کنــد،  لولــه گذاریهــا در جنــگل 

ــت. اس
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محققــان انگلیســی پیــش بینــی مــی 
ــن موجــود  ــزان دی اکســید کرب ــد می کنن
میــالدی   2019 ســال  در  اتمســفر،  در 
بــا افزایــش 2.8 واحــدی از مــرز ۴11 
ــرد.  ــد ک ــور خواه ــون عب ــش در میلی بخ
بــه گــزارش روز دوشــنبه گــروه اخبــار 
ــاینس  ــری س ــگاه خب ــا از پای ــی ایرن علم
کربــن  اکســید  دی  افزایــش  دیلــی، 
ــی  ــش جهان ــی گرمای ــت اصل ــفر عل اتمس
اســت. پیــش از آغــاز عصــر صنعتــی 
میــزان دی اکســید کربــن در اتمســفر 
حــدود 280 بخــش در میلیــون بــود و 
در طــول صدهــا میلیــون ســال، افزایــش 
چندانــی نداشــت. امــا اکنــون در اثــر 
تولیــد  میــزان  انســان  هــای  فعالیــت 
ــش  ــال افزای ــرعت در ح ــه س ــن گاز ب ای
اســت و در نتیجــه غلظــت آن در اتمســفر 

ــد.  ــی یاب ــش م ــز افزای نی
ســاالنه  افزایــش  میانگیــن  اکنــون 
غلظــت دی اکســید کربــن از کمتــر از 
یــک بخــش در میلــون در دهــه 1950 
در  بخــش  دو  از  بیــش  بــه  میــالدی 

اســت. رســیده  میلیــون 
بلندمــدت  رونــد  ایــن کــه  وجــود  بــا 
کربــن  اکســید  دی  غلظــت  افزایــش 
کامــال آشــکار اســت، میــزان افزایــش 
ــه  ــته ب ــفر بس ــن گاز در اتمس ــاالنه ای س
ــزان  ــادل می ــر تع ــوا ب ــرات آب و ه تاثی
در  شــده  جــذب  کربــن  اکســید  دی 
اکســید  دی  و  رشــد گیاهــان  فرآینــد 
کربــن تولیــد شــده در اثــر مــرگ، تجزیــه 
یــا ســوختن گیاهــان متفــاوت اســت. 
بیــش تریــن میــزان افزایــش ســاالنه 
بــه ســال  دی اکســید کربــن مربــوط 
ــک  ــول ی ــه در ط ــت ک ــالدی اس 201۶ می
 3.۴۴ میــزان  بــه  شــدید،  النینــوی 
یافــت.  افزایــش  میلیــون  در  بخــش 
ــی  ــش بین ــه پی ــی ک ــن در صورت همچنی
افزایــش 2.8 واحــدی ایــن گاز در ســال 
بپیونــدد،  واقعیــت  بــه  میــالدی   2019
افزایــش  مــوارد  شــدیدترین  از  یکــی 
غلظــت دی اکســید کربــن در اتمســفر 

ــود.  ــد ب خواه

درو
باید به باالترین اسـتاندارد زیست محیطی خودرو خو
دست یافت

ســازمان  رییــس  و  جمهــوری  رییــس  معــاون 
حفاظــت محیــط زیســت گفــت: بایــد همــه بکوشــند 
تــا کشــور بــه باالتریــن اســتانداردهای زیســت 

محیطــی در بخــش تولیــد خــودرو دســت یابــد.
عیســی کالنتــری در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا ایــران 
ــورو 5 در حــوزه خودروســازی  ــه اســتانداردهای ی ــد ب ــی توان م
ــد در مســیر استانداردســازی زیســت  ــزود: بای ــد، اف دســت یاب
محیطــی روز جهــان در صنعــت خودروســازی پیــش رفــت امــا 

در شــرایط تحریــم بــه ایــن مســاله خوشــبین نیســتیم.
بگفتــه وی، در شــرایط تحریــم رســیدن بــه اســتانداردهای یــورو 

5 کمــی ســخت تــر شــده اســت.
ــالم  ــن اع ــت همچنی ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ریی
کــرد: قیمــت خــودرو در ایــران گــران و نگهــداری آن ارزان اســت، 
ــران  ــداری آن گ ــی نگه ــودرو ارزان ول ــت خ ــان قیم ــا در جه ام

اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در 

ــزان اســتانداردهای زیســت  ــر می ــان ب ــف جه کشــورهای مختل
ــد. ــی کن ــارت م ــا نظ ــی خودروه محیط

میــزان یــا نــرخ خروجــی آالینده هــای گوناگــون از اگــزوز 
ــر  ــرم ب ــا گ ــه )gr/sec( ی ــر ثانی ــرم ب ــاس گ ــا براس خودروه
کیلومتــر پیمــوده شــده )gr/km( حســاب مــی شــود و در 

ــت. ــده اس ــف ش ــرد تعری ــور س ــرم و موت ــور گ ــرایط موت ش
در بســیاری از مــوارد ایــن اســتانداردها بــرای خودروهــای 
ــده  ــن ش ــک و در کارگاه« تعیی ــرایط »روی ج ــون در ش گوناگ

ــت.  اس
نخســتین اســتانداردها بــرای آالینده هــای HC )هیدروکربن هــا( 
و CO )مونواکســیدکربن( از ســال ١٩66 در جهــان وضــع شــد 

کــه بــه ترتیــب ٩/5 و 5١ گــرم بــر کیلومتــر معرفــی شــد.
براســاس گــزارش شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای تهــران، 
ــن، اســترالیا و کشــورهای  ــن ســال ها کشــورهای ژاپ طــی همی
ــردن اســتانداردهای  ــر ک ــه ســختگیرانه  ت ــز در زمین ــی نی اروپای
ــد.  ــام داده  ان ــی انج ــات مهم ــا اقدام ــل  ه ــزوز اتومبی ــی اگ خروج

ــای  ــر مبن ــرد: ب ــوان ک ــع آب عن ــک پژوهشــگر سیاســت گذاری مناب ی
ــر از  ــیار حادت ــهد بس ــران آب مش ــده بح ــه ش ــه تهی ــی ک گزارش های

ــود. ــد ب ــان خواه ــه و اصفه ارومی
حجــت میان آبــادی در مراســم اکــران فیلــم مســتند »تــاالن؛ روایتــی از 
آب هــای زیرزمینــی ایــران« کــه امــروز در تــاالر شــهر مشــهد برگزار شــد، 
اظهــار کــرد: در حــوزه آب متأســفانه بــاب شــده کــه اکثــر نشــانه ها بــه 
ســمت مــردم و کشــاورزان گرفتــه می شــود. مــن بــه جــد اعتقــاد دارم 

پیــش از این کــه مــردم آگاه شــوند بایــد سیاســتمداران آگاه شــوند.
ــه وضعیــت نامناســب زیســت محیطی کشــور، ادامــه  ــا اشــاره ب وی ب
داد: ســوالی کــه پیــش می آیــد ایــن اســت کــه اکنــون چــه بایــد کــرد؟ 

پاســخ بــه ایــن ســوال بســیار مهــم و کلیــدی اســت.
ــک  ــه خش ــه ارومی ــا دریاچ ــن روزه ــر ای ــرد: اگ ــان ک وی خاطرنش
شــده، زمانــی مســئوالن و مــردم ارومیــه بــه توهــم توســعه یافتگــی 
ارومیــه ســدها و چاه هــا می زدنــد کــه ارومیــه را توســعه دهنــد، امــا 
ــد. اگــر  ــا می زنن ــرای جلوگیــری از نمــک دســت و پ ایــن روزهــا ب
ــا توســعه  ــد ب چنــد دهــه پیــش مســئوالن اصفهــان فکــر می کردن
صنعتــی اصفهــان بــه مــردم اصفهــان خدمــت می کننــد، امــا پــس 
از چنــد ســال مــردم اصفهــان بــه جــای هــوای ســالم آالینده هــای 
ســمی ته نشــین شــده در تــه گاوخونــی خشــک شــده را کــه بــا هــر 
وزش بــاد بلنــد می شــود، تنفــس می کننــد؛ یقینــًا مــردم اصفهــان 
و ارومیــه تبعــات سیاســت گذاری های غلــط ســه یــا چهــار ده قبــل 

ــد. ــود را می دهن مســئوالن خ
مشــاور معــاون وزیــر نیــرو خطــاب بــه مــردم و مســئوالن مشــهد و 

اســتان خراســان رضــوی تأکیــد کــرد: بــه هــوش باشــید، ایــن اتفاق 
بــرای مشــهد -بــر مبنــای گزارش هــای محرمانــه ای کــه تهیــه شــده 

اســت- بســیار حادتــر اتفــاق خواهــد افتــاد.
وی بــا بیــان این کــه »کاری کــه در مشــهد انجــام می دهیــم، قطعــًا 
توســعه نیســت«، بیــان کــرد: تبعــات آن در مشــهد کم تــر از یک دهه 
مشــاهده خواهــد شــد. وضعیــت مشــهد بحرانی اســت، اما نیســت. 
چــرا کــه ذره ای نشــانه در سیســتم شهرســازی ایــن شــهر نمی بینیــد 

کــه نشــانه های بحــران آب در آن وجــود داشــته باشــد.
میان آبــادی افــزود: می گوینــد آنقــدر وضعیــت آب در مشــهد بحرانــی 
اســت کــه بایــد امنیــت ملــی آن را بــه تاجیکســتان وابســته کنیــم. 
بــا ایــن وجــود ایــن بحــران در کجــای فضــای مدیریــت شــهری این 
شــهر نمایــان اســت؟ از منظــر مــن نمادهــای مصــرف آبــِی مدیریت 
ــای  ــر از نماده ــِی مشــهد، بســیار بیش ت ــِی آب شــهرِی شــهر بحران

مصــرف آبــی شــهرهای آبــی اروپایــی هم چــون آمســتردام اســت.

نسخه های تجویز شده بحران آب مشهد 
را بدتر خواهد کرد

ــدار  ــن هش ــت: ای ــع آب گف ــت گذاری مناب ــگر سیاس ــن پژوهش ای
ــران آب  ــل بح ــرای ح ــون ب ــه اکن ــی ک ــه راهکارهای ــم ک را می دهی
ــد  ــر خواه ــهد را بدت ــت آب مش ــود، وضعی ــز می ش ــهد تجوی مش
کــرد. آیــا مدیــران مشــهد و اســتانی در دو دهــه آینــده پاســخگوی 
تصمیمــات امــروز خــود خواهنــد بــود؟ لــذا وظیفــه مــا ایــن اســت 

سیاســت گذاری ها را اصــالح کنیــم.
ــی دشــت نیشــابور، خاطرنشــان  ــه وضعیــت بحران ــا اشــاره ب وی ب

کــرد: تاکنــون چــه کســی پرســیده چــرا در دشــت نیشــابور -بــا ایــن 
شــدت بحــران آب- بایــد ســه کارخانــه فــوالد افتتــاح شــود؟ ایــن 

ســواالتی اســت کــه بایــد پرســیده شــود؟
میان آبــادی تصریــح کــرد: این کــه مــا انگشــت اتهــام را بــه ســمت 
مــردم و کشــاورزان بگیریــم یقینــًا راه را بــه اشــتباه رفته ایــم. مــا در 
ــان  ــدرت جری ــول و ق ــه ســمت پ ــم آب ب دیپلماســی آب می گوئی

می یابــد.
وی بــا اشــاره برگــزاری نشســت هایی در دانشــگاه های هــاروارد و ام. 

آی. تــی بــرای بررســی نقــش دیپلماســی در احیــای دریاچــه ارومیه 
ــس از روز  ــت: پ ــان، گف ــر جه ــگاه برت ــاتید 51 دانش ــور اس ــا حض ب
ــر انسان شناســی دانشــگاه  ــن نشســت یکــی از اســاتید برت دوم ای
هــاروارد جملــه ای تکان دهنــده و کلیــدی بــه مــن گفــت کــه مشــکل 
و معضــل اصلــی در شــما کشــورهای شــرقی و بــه ویــژه کشــور شــما 
کــه باعــث بحرانــی ماننــد خشــکی دریاچــه ارومیــه شــده این اســت 

کــه مســئوالن شــما دوســت دارنــد روبــان ببرنــد.

دبیرکارگــروه ملــی آلودگــی هــوای کشــور معتقــد اســت بایــد 
شــهرمان را از خودروهــا پــس بگیریــم و بــه ســمت ســرمایه 
ــتراکی  ــای اش ــه ه ــد دوچرخ ــی مانن ــرح های ــذاری در ط گ

حرکــت کنیــم.
 وحیــد حســینی در هفتمیــن همایــش ملــی مدیریــت 
آلودگــی هــوا و صــدا افــزود: بایــد موضــوع مدیریــت 
ــه  ــرای آن ب ــرد و ب ــرار گی ــتور کار ق ــفر در دس ــای س تقاض

درســتی برنامــه ریــزی شــود. 

بحران آب مشهد حادتر 

از ارومیه و اصفهان خواهد بود
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دو احتمال منشأ بوی نامطبوع تهران 
مشخص شد

ضرورت ایجاد مرکز پایش آلودگی های 
زیست محیطی در تهران

مدیــرکل حفاظــت محیــط 
زیســت اســتان تهــران گاز 
ــه  ــی لول ــان و ترکیدگ مرکاپت
احتمــال  دو  را  فاضــالب 
بــرای منشــأ انتشــار بــوی نامطبــوع تهــران معرفــی 

ــرد. ک
ــری در جلســه کمیســیون ســالمت   کیومــرث کالنت
شــورای اســالمی شــهر تهــران کــه بــا هــدف بررســی 
انتشــار بــوی نامطبــوع چنــد هفتــه پیــش در تهــران 
برگــزار شــد، در خصــوص نتایــج آخریــن بررســی ها، 
گفــت: 20 روز دربــاره ایــن موضــوع بررســی کردیم و 
مســائل مختلفــی همچــون فاضــالب را مدنظــر قــرار 
ــن را بررســی  ــی در روی زمی ــوارد احتمال ــم. م دادی
ــه بررســی مســائل زیــر زمیــن  کردیــم و ســپس ب
پرداختیــم. امــا هرچــه بررســی کردیــم منشــأ 
ــچ  ــم و هی ــایی نکردی ــو را شناس ــار ب ــی انتش قطع

ــن  ــه ای ــرد ک ــول نک ــت قب ــا قاطعی ــم ب ــادی ه نه
ــه آن هــا رخ داده اســت. ــوط ب اتفــاق در حــوزه مرب

ــا  ــع نشــدیم و ب ــزود: از شــرایط موجــود قان وی اف
ــت  ــا در نهای ــم. ام ــت کردی ســاکنان محــالت صحب
اعــالم کردیــم کــه در روی زمیــن به نقطه مشــخصی 

بــه عنــوان منشــأ انتشــار ایــن بــو نرســیدیم.
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران بــا 
اشــاره بــه انتشــار بویــی شــبیه بــه بــوی نامطبــوع 
تهــران طــی ســال های گذشــته در اصفهــان، گفــت: 
ــهر  ــی در ش ــوی نامطبوع ــار ب ــک ب ــان ی در آن زم
ــار  ــع انتش ــدیم منب ــه ش ــه متوج ــد ک ــر ش منتش
ــکه  ــک بش ــده ی ــه ته مان ــوده ک ــی ب ــک تریل آن ی
ــت.  ــرده اس ــی ک ــن خال ــان را روی زمی گاز مرکاپت
ــه را  ــاک آن نقط ــی خ ــی وقت ــود حت ــن وج ــا ای ب

ــد. ــرف نش ــو برط ــم ب ــاز ه ــم ب ــا کردی جابه ج

کمیســیون  رییــس 
شــورای  ســالمت 
تهــران  شــهر  اســالمی 
پیشــنهاد ایجــاد مرکــز 
ــران  ــهر ته ــت محیطی ش ــای زیس ــش آلودگی ه پای

کــرد. مطــرح  را 
ــیون  ــه کمیس ــوری در جلس ــم ن ــدر اعظ ــرا ص  زه
ســالمت شــورای اســالمی شــهر تهــران کــه بــا 
تهــران  نامطبــوع  بــوی  منشــأ  بررســی  هــدف 
ــع آوری  ــات جم ــت: اطالع ــود، گف ــده ب ــکیل ش تش
شــهرداری  زیســت  محیــط  اداره  توســط  شــده 
تأییــد  را  واحــدی  بــوی  منبــع  هیــچ  تهــران 
نمی کنــد. در هــر صــورت مــا بایــد تهدیدهــای 
ایــن  تبدیــل کنیــم. در  بــه فرصــت  را  موجــود 
راســتا بایــد مرکــز پایــش و مانیتورینــگ شــهر 

تهــران احــداث شــود.

محیــط  اداره  رییــس  علی پــور  بــه  وی خطــاب 
ــا  ــران درخواســت کــرد کــه ب زیســت شــهرداری ته
کمــک مرکــز مطالعــات شــهرداری تهــران الیحــه ای 
ــهر  ــگ ش ــش و مانیتورین ــز پای ــاد مرک ــت ایج جه

ــه شــود. ــه شــورای اســالمی شــهر ارائ ــران ب ته
ــد  ــران تاکی ــهر ته ــالمی ش ــورای اس ــو ش ــن عض ای
نهادهــای  و  اســت کــه ســازمان ها  بهتــر  کــرد: 
مختلــف، گزارشــی را به صــورت مکتــوب دربــاره 
بــوی نامطبــوع تهــران ارائــه دهنــد تــا مــا بــا 
تجمیــع آن هــا بــه یــک منشــأ واحــد برســیم. بایــد 
ــش  ــه پای ــران در زمین ــهرداری ته ــه ش ــم ک بپذیری
ــی  ــن آلودگ ــت و همچنی ــن دس ــی از ای آلودگی های
ــات اســت  ــود تجهیــزات و امکان صوتــی دچــار کمب
و قــدرت پایــش و ســنجش آن هــا در حــال حاضــر 
در تهــران وجــود نــدارد. بایــد در ایــن حوزه هــا 

ــد. ــت کن ــود را تقوی ــران خ ــهرداری ته ش
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این واحدها برای مصارف آبیاری فضای سبز، صنایع و دیگر امور مورد استفاده قرار می گیرد .

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

رکورد جدید دی 
اکسید کربن اتمسفر 

در سال 2019

نی
ه ف

این
 با تقلب در مراکز معاینه فنی برخورد می شودمع

مدیرعامــل ســتاد مرکــزی معاینــه فنــی خودروهای 
پایتخــت بــا بیــان اینکــه بــه صفــر رســاندن تقلــب 
ــا  ــت: ب ــی ســخت اســت گف ــه فن ــز معاین در مراک
ــی  ــورد م ــدت برخ ــه ش ــز ب ــن مراک ــب در ای تقل
شــود. ســید نــواب حســینی منش  روز دوشــنبه در 
ــوا  ــی ه ــت آلودگ ــی مدیری ــش مل ــن همای حاشــیه هفتمی
ــزود: 90 درصــد مراحــل انجــام  ــگاران اف و صــدا در جمــع خبرن
ــکان دخــل و تصــرف در آن  ــزه اســت و ام ــی مکانی ــه فن معاین
ــه  ــز معاین ــب در مراک ــرد: تقل ــان ک ــدارد.وی خاطرنش ــود ن وج
فنــی مربــوط بــه قســمت بازدیــد چشــمی بــوده کــه بایــد دود 
آبــی از ســوی اپراتــور تشــخیص داده شــود. همچنیــن ممکــن 
ــن  ــه ای ــد ک ــع اشــکال کن ــت رف ــه صــورت موق ــک ب اســت مال

ــردد. ــی گ ــی شــهروندان برم ــه مســئولیت اجتماع مســاله ب
ــز  ــب در مراک ــش تقل ــور کاه ــه منظ ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
معاینــه فنــی تســت کنــار جــاده ای بــا همــکاری پلیــس انجــام 
ــای دارای  ــکال در خودروه ــود اش ــورت وج ــود و در ص ــی ش م
تاییدیــه، معاینــه فنــی آنهــا باطــل و بــا مرکــز متخلــف برخــورد 

خواهــد شــد.

ــت  ــای پایتخ ــی خودروه ــه فن ــزی معاین ــتاد مرک مدیرعامل س
یــادآور شــد: بــرای مراکــز متخلــف حکــم کیفــری دیــده شــد و 
در اســتان تهــران تعــدادی از مراکــز معاینــه فنــی متخلــف پلمپ 
شــدند. وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از افتتــاح یــک 
ــا 2 خــط در منطقــه 15 واقــع در بزرگــراه  مرکــز معاینــه فنــی ب
ــا افتتــاح ایــن مرکــز تعــداد مراکــز  بعثــت خبــر داد و گفــت: ب
ــه  ــه 1۶ مرکــز و تعــداد خطــوط معاین ــی پایتخــت ب ــه فن معاین

فنــی بــه 50 خــط افزایــش پیــدا مــی کنــد.
ــیار در  ــی س ــه فن ــرد: 2 خــط معاین ــه ک ــش اضاف حســینی من
حــال ســاخت اســت کــه امیدواریــم تــا پایــان ســال بــه بهــره 

ــرداری برســد. ب
مدیرعامــل ســتاد مرکــزی معاینــه فنــی خودروهــای پایتخــت بــا 
اشــاره بــه نزدیــک شــدن بــه روزهــای پایانــی ســال و ســفرهای 
نــوروزی از آمادگــی  ایــن مرکــز بــرای افزایــش ســاعات و شــیفت 
کاری خبــر داد و اظهــار داشــت: بهتــر اســت شــهروندان دریافــت 
تاییدیــه معاینــه فنــی را بــه روزهــای پایانــی ســال موکــول نکننــد 

تــا بــا ازدحــام در مراکــز مواجــه نشــویم.

ت
سرع

ــر ســرعت  ــال حداکث ــا اعم ــان ب ــه آلم ــت جامع اکثری
ــور  ــن کش ــِت ای ــد محدودی ــای فاق ــاز در آزادراه ه مج
بــا هــدف مقابلــه بــا تغییــرات آب و هوایــی موافقــت 

ــد. کردن
ــه  ــط مؤسس ــده توس ــام ش ــنجی انج ــج نظرس ــاس نتای ــر اس  ب
ــد  ــرده، 52 درص ــر ک ــد« آن را منتش ــه »بیل ــه روزنام ــد« ک »اِمِن
شــرکت کننــدگان در ایــن نظرســنجی موافــق محــدود شــدن 
ــر  ــتند. حداکث ــن کشــور هس ــای ای ــا در آزادراه ه ســرعت خودروه
ســرعت مدنظــر آنهــا بیــن 120 تــا 1۴0 کیلومتــر در ســاعت اعــالم 

ــت. ــده اس ش
ــت  ــر دول ــت نظ ــه تح ــی ک ــه ای تخصص ــال، کمیت ــن ح در همی
ــد  ــای فاق ــر آزادراه ه ــل تأثی ــه دلی ــز ب ــد نی ــت می کن ــان فعالی آلم
محدودیــت ســرعِت تــردد بــر انتشــار گازهــای گلخانــه ای، خواســتار 
ــوری شــده  ــه موت ــردد وســایل نقلی ــت ســرعت ت اعمــال محدودی

اســت.
بــا ایــن وجــود، اندریــاس شــویر، وزیــر حمــل و نقــل آلمــان کــه 
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ــد  ــا بای ــد ام ــر را دارن ــعه کوی ــای توس ــرت رؤی مهاج
گفــت ایــن موضــوع تبعــات اجتماعــی خاصــی را بــه 

ــال دارد. دنب
ــز  ــان نی ــای عم ــال آب از دری ــورد انتق ــی در م عابس
گفــت: اســتان های همجــوار دریــای عمــان نیــز خــود 
نیازمنــد آب هســتند و اگــر قــرار باشــد انتقــال آبــی از 
ــد مشــکل آب اســتان های  ــرد بای ــان صــورت بگی عم

جنوبــی کشــور نیــز رفــع شــود.
ــال آب  ــرای انتق ــت ب ــی دول ــالم آمادگ ــال اع ــه دنب ب
دریــای خــزر بــه ســمنان، رییــس ســازمان حفاظــت 

ــه انتقــال آب  ــر اینکــه ب ــد ب ــا تأکی محیــط زیســت ب
ــم،  ــن آب شــرب مجــوز می دهی ــا هــدف تأمی ــا ب تنه
ــرای  ــی ب ــچ تخصیص ــوز هی ــرو هن ــت: وزارت نی گف
ــه ســمنان نداشــته اســت. ــال آب خــزر ب طــرح انتق

ــای خــزر  ــال آب دری ــزارش ایســنا، طــرح انتق ــه گ ب
ــق و  ــه مواف ــت ک ــی اس ــمنان از آن طرح های ــه س ب
مخالفــان دوآتشــه بســیار دارد، البتــه آذرمــاه امســال 
حســن روحانــی- رییــس جمهــور کشــورمان- در 
ــا  ــر دولتی ه ــت را ب ــمنان، حج ــه س ــتانی ب ــفر اس س
تمــام کــرد و افــزود: »از نظــر دولــت مشــکالت 

ــر  ــه اســتان ســمنان ب ــران ب ــال آب از شــمال ای انتق
طــرف شــده و کارهــای مطالعاتــی مربــوط بــه آن نیــز 
انجــام شــده اســت. از فــردا صبــح اگــر ســرمایه داری 
بخواهــد بــرای انتقــال آب از شــمال بــه مرکــز کشــور 
از جملــه اســتان ســمنان اقــدام کنــد، دولــت آمادگــی 
را دارد تــا امکانــات الزم را در اختیــار او قــرار دهــد.«

ــرف  ــم از برط ــت دوازده ــور دول ــس جمه ــه ریی اگرچ
شــدن همــه موانــع پیــش روی انتقــال آب خــزر بــه 
ســمنان و آمادگــی کامــل دولــت بــرای اجــرای ایــن 
طــرح ســخن می گویــد، امــا عیســی کالنتــری - 

معــاون رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان حفاظــت 
ــالم  ــنا اع ــا ایس ــی ب ــت- در گفت وگوی ــط زیس محی
کــرد: وزارت نیــرو هنــوز بــه طــور رســمی آبــی بــرای 
انتقــال از خــزر بــه ســمنان تخصیــص نــداده اســت.
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــه س ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــن آب  ــدف تأمی ــا ه ــا ب ــال آب تنه ــا انتق ــت ب زیس
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــت می کن شــرب و بهداشــت موافق
ــا انتقــال آب بــه منظــور تأمیــن آب بــرای مصــارف  ب

ــتیم. ــف هس ــاورزی مخال کش
ــان  ــا بی ــط زیســت ب رییــس ســازمان حفاظــت محی
ــمنان  ــه س ــزر ب ــای خ ــال آب دری ــرح انتق ــه ط اینک
محیطــی  زیســت  ارزیابــی  بایــد گــزارش  حتمــًا 
داشــته باشــد، تاکیــد کــرد: بــرای اجــرای ایــن طــرح، 
حتمــًا بایــد ضوابــط زیســت محیطــی رعایــت شــود، 
ــه  ــزر ب ــای خ ــال آب دری ــرای انتق ــون ب ــه تاکن البت
ــداده اســت.  ــص ن ــی تخصی ــرو آب ســمنان، وزارت نی
ــط  ــازمان محی ــرو، س ــص وزارت نی ــورت تخصی در ص
ــد. ــالغ می کن ــی را اب ــط زیســت محیط زیســت ضواب

آیــا  پرســش کــه  ایــن  بــه  پاســخ  در  کالنتــری 
بــرای  آب  انتقــال  بــا  زیســت  محیــط  ســازمان 
ــدازی  ــت: راه ان ــق اســت؟، گف ــی مواف مصــارف صنعت
صنعــت بســیار پرهزینــه اســت، امــا اگــر رونــق 
صنعــت از طریــق آب انتقالــی، توجیــه اقتصــادی 
داشــته باشــد و بــا ضوابــط زیســت محیطــی ســازگار 

ــدارد. ــرادی ن ــد؛ ای باش
ــان  ــور از مخالف ــمالی کش ــتان های ش ــدگان اس نماین
ــه ســمنان هســتند،  جــدی طــرح انتقــال آب خــزر ب
ایــن مخالفــت بــه حــدی اســت کــه علی محمــد 
شــاعری -نماینــده مــردم بهشــهر، نــکا و گلــوگاه 
ــه  ــدی پیــش گفت در مجلــس شــورای اســالمی- چن
بــود: »تــا زنــده ام اجــازه انتقــال آب دریــای خــزر را 

بــه ســمنان نمی دهــم.«
ایــن نماینــده در مهرمــاه ســال جــاری، بــا اشــاره بــه 
ــمنان  ــه س ــزر ب ــای خ ــال آب دری ــرح انتق ــه ط اینک
نیازمنــد مجــوز ارزیابــی زیســت محیطــی اســت، 
ایــن مجــوز در ســازمان محیــط  گفــت: تاکنــون 
زیســت بــه تأییــد نرســیده و مطالعــات ارزیابــی 
زیســت محیطــی ایــن طــرح صــورت نگرفتــه اســت. 
ــی  ــی کــه مطالعــات ارزیاب ــا زمان ــل ت ــه همیــن دلی ب
زیســت محیطــی دربــاره انتقــال آب دریــای خــزر بــه 
ــد،  ــت نرس ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــب س تصوی

ــت. ــی اس ــرح غیرقانون ــن ط ــرای ای اج

طرح انتقال آب دریای 
خزر به سمنان از آن 

طرحهایی است که موافق 
و مخالفان دوآتشه بسیار 
دارد، البته آذرماه امسال 
حسن روحانی- رییس 

جمهور کشورمان- در 
سفر استانی به سمنان، 

حجت را بر دولتیها تمام 
کرد و گفت: »از نظر 

دولت مشکالت انتقال 
آب از شمال ایران به 

استان سمنان بر طرف 
شده و کارهای مطالعاتی 

مربوط به آن نیز انجام 
شده است. 

آب خزر با انتقال به سمنان شورتر می شود
دبیر کارگروه محیط زیست اتاق فکر توسعه مازندران: 

انتقال آب خزر به سمنان تنها به دلیل ایجاد شوری، تخریب را به دنبال خواهد داشت

دبیرکارگــروه ملــی آلودگــی هــوای کشــور معتقــد اســت بایــد 
شــهرمان را از خودروهــا پــس بگیریــم و بــه ســمت ســرمایه 
ــتراکی  ــای اش ــه ه ــد دوچرخ ــی مانن ــرح های ــذاری در ط گ

حرکــت کنیــم.
 وحیــد حســینی در هفتمیــن همایــش ملــی مدیریــت 
آلودگــی هــوا و صــدا افــزود: بایــد موضــوع مدیریــت 
ــه  ــرای آن ب ــرد و ب ــرار گی ــتور کار ق ــفر در دس ــای س تقاض

درســتی برنامــه ریــزی شــود. 

ــوارض  ــل اخــذ ع ــی مث ــد موضوعات ــان اینکــه نبای ــا بی وی ب
ــی  ــل سیاســی شــود اظهارداشــت: چــرا نم بزرگراهــی و تون
گذاریــد ایــن موضوعــات در فضــای علمــی و رســانه ای بحــث 
شــود؟ چــرا موضوعــی کــه در همــه جــای دنیــا آزمــوده شــده 
را پــاک و عقــب نشــینی مــی کنیــم و بــا طــرح آن در رســانه 

جنجــال هــا بــه پــا مــی شــود. 
حســینی تصریــح کــرد: متخصصــان و کارشناســان مــی 
تواننــد در ایــن بــاره بســته ای ارائــه کننــد کــه تمــام جوانــب 

ــود.  ــاظ ش ــی در آن لح ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص
ــم  ــم ک ــد: ک ــادآور ش ــا ی ــقاط خودروه ــوص اس وی درخص
دچــار انباشــتگی خودروهــای اســقاطی مــی شــویم و بایــد 
ــای اســقاطی غیروابســته  ــذاری خودروه بســته سیاســت گ

ــه شــود.  ــت ارائ ــه دول ب
ــاده  ــزود: م ــور اف ــوای کش ــی ه ــی آلودگ ــروه مل ــر کارگ دبی
ــیار  ــا بس ــقاط خودروه ــورد اس ــاک در م ــوای پ ــون ه 8 قان

ــود.  ــی ش ــرا نم ــا اج ــر اســت ام ســخت گی
وی خاطرنشــان کــرد: بــرای تعییــن ســطوح مجــاز آالیندگــی 
از اروپــا کپــی بــرداری مــی کنیــم و گرتــه بــرداری از الگوهــای 

اروپایــی کــه بومــی ســازی نشــده ســودمند نیســت. 
ــد کار  ــاز نیازمن ــدود مج ــه ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــینی ب حس
کارشناســی اســت تأکیــد کــرد: اروپــا تجربــه شکســت 
ــاوگان ســواری  ــال 50 درصــد ن ــرای مث ــاد دارد؛ ب خــورده زی
اروپــا دیزلــی اســت و قــرار نیســت هــر تصمیمــی کــه 
ــه دلیــل اینکــه  ــا ب ــم. اتفاق ــد را تکــرار کنی ــا اتخــاذ کردن آنه
ــر اســت از  ــر هســتند بهت ــا جلوت ــا حــدود 15 ســال از م آنه

اشــتباهات آنهــا درس بگیریــم. 
حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه خســارت آلودگــی هــوا ســاالنه 
ــده از  ــد ذرات آالین ــت: 70 درص ــت گف ــارد دالر اس 2.8 میلی

منابــع متحــرک و حمــل و نقــل منتشــر مــی شــود. 
ــودرو  ــرف خ ــد و مص ــوزه تولی ــکاالت ح ــی اش ــه برخ وی ب
ــرکت  ــا و ش ــگاه ه ــفانه آزمایش ــرد: متأس ــان ک ــاره و بی اش
ــا ســازندگان خــودرو  ــه صــورت مســتقیم ب هــای بازرســی ب
ــه  ــد بازرســی شــامل نمون ــا و فرآین ــون ه ــام آزم ــرای انج ب
بــرداری تصادفــی از خــط تولیــد قــرارداد مــی بنــدد کــه ایــن 

ــت.  ــت نیس کار درس
ــا بیــان اینکــه  دبیــر کارگــروه ملــی آلودگــی هــوای کشــور ب
بایــد حاکمیــت بــه ایــن موضــوع ورود کنــد تصریــح کــرد: در 
گذشــته ایــن مســاله بــه عهــده حاکمیــت بــود امــا بــه مــرور 
زمــان تغییــر پیــدا کــرد و بــا توجــه بــه اینکــه هــدف شــرکت 
ــت  ــوب حاکمی ــد چ ــت بای ــد اس ــب درآم ــاز کس خودروس
ــگاه اقتصــادی کــه تولیــد آالیندگــی دارد،  ــاالی ســر هــر بن ب

باشــد. 
بــه گفتــه وی پــس از 27 مــاه تــالش بــرای توقــف پــالک 
گــذاری موتورســیکلت هــای کاربراتــوری، از مــرداد مــاه ســال 
ــالک  ــور پ ــزار موت ــدود 700 ه ــاه ح ــفند م ــا اس ــته ت گذش
ــا ۴00 هــزار  ــن موتوره ــد یکســال ای ــه تولی شــدند در حالیک

مــورد اســت. 
ــی اشــاره و خاطرنشــان  ــرادات قانون ــه برخــی ای حســینی ب
کــرد: براســاس قانــون خودروســاز بایــد تجهیــزات آالیندگــی 
را تــا 2 ســال ضمانــت کنــد و براســاس همــان قانــون خــودرو 
تــا ۴ ســال از دریافــت تأییدیــه معاینــه فنــی معــاف اســت، 

در حالیکــه بایــد ایــن قانــون برعکــس باشــد. 
ــزات  ــت تجهی ــا ضمان ــای دنی ــه ج ــت: در هم وی اظهارداش
ــس از گذشــت 2 ســال  ــد 7 ســال اســت و پ ــی بای آالیندگ
خــودرو ملــزم بــه دریافــت تأییدیــه معاینــه فنــی مــی شــود. 
ــا بیــان اینکــه  دبیــر کارگــروه ملــی آلودگــی هــوای کشــور ب
ــرد:  ــد ک ــی شــود تأکی ــف گسســته م ــه ضعی ــر از حلق زنجی
نقــاط ضعیــف و شکســت زنجیــره تولیــد تــا اســقاط 
خودروهــا بســیار روشــن اســت و نیــاز بــه پیگیــری و مطالبــه 

ــری دارد. گ

شهر را از خودروها پس بگیریم

دومیــن مرحلــه از »برنامــه جامــع پایــش آبهــای نواحــی ســاحلی 
دریاهــای ایــران« در آســتانه دهــه مبــارک فجــر در ســواحل 

ــه ادامــه دارد. ــه مــدت یــک هفت ــاز شــد و ب بوشــهر آغ
بــه گــزارش ایرنــا از روابــط عمومــی پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس 
شناســی و علــوم جــوی، دکتــر عبدالوهــاب مقصودلــو مســوول 
برنامــه علمــی پایــش و مطالعــه نواحــی ســاحلی و کــم عمــق 
ــا بیــان ایــن خبــر گفــت: در ایــن مرحلــه از  دریاهــای ایــران ب
ــگل  ــات و جن ــواحل خوری ــه در س ــی ک ــات دریای ــن تحقیق ای
ــای  ــاز شــده اســت، پارامتره ــهر آغ ــتان بوش ــرا در اس ــای ح ه
ــی،  ــی نفت ــی، آلودگ ــن شناس ــک، زمی ــیمی، فیزی ــتی، ش زیس
محققــان  توســط  هــا  میکروپالســتیک  و  ســنگین  فلــزات 
 پژوهشــگاه و ایســتگاه هــای تابعــه جمــع آوری و تحلیــل مــی 

شــود. 
مقصودلــو پارامترهــای هیدرودینامیکــی آب هــای ســاحلی، 
ــرای  ــای ح ــگل ه ــالمت جن ــی س ــن ارزیاب ــات و همچنی خوری
ملــه گنــزه و مصــب منــد و مطالعــات فونســتیک ســواحل 
ماســه ای و ســنگی را بخــش دیگــری از پایــش در ایــن مرحلــه 

ــرد. ــوان ک عن
ایــن عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی 
ــی را  ــات میدان ــن تحقیق ــام ای ــدف از انج ــوی، ه ــوم ج و عل
ــیمیایی و  ــی، ش ــرایط فیزیک ــتی، ش ــت زیس ــالع از وضعی  اط
 هیدرودینامیکــی ســواحل خلیــج فــارس و دریــای  عمــان 
عنــوان کــرد و اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا انجــام ایــن 
تحقیقــات گســترده و منظــم، نتایــج مفیــدی در حــوزه علــوم و 

ــود. ــل ش ــوی حاص ــی و ج ــی، اقیانوس ــون دریای فن
ــاحلی آب  ــی س ــش  نواح ــع پای ــه جام ــه »برنام ــن مرحل اولی
هــای پیرامونــی ایــران« 21 آذر مــاه ســالجاری بــه مــدت یــک 
ــن  ــی ای ــاز اجرای ــه ف ــد ک ــام ش ــار انج ــه چابه ــه در منطق هفت
 تحقیقــات دریایــی در مناطــق جــزر و مــدی، نواحــی مرجانــی، 
بنــدر شــهید بهشــتی، و پنــج ایســتگاه زیرکشــندی در طــول یک 

ــوده اســت. ــار ب ــه چابه ــه ســاحل در منطق ترانســکت عمــود ب

آغاز دومین مرحله پایش 
آب های ساحلی دریاها

خبر بروز شکوفایی جلبکی  ادامه 
در خلیج فارس

محققــان پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی و علــوم 
ــی در شــمال شــرقی  ــات دریای ــد تحقیق جــوی در رون
جزیــره کیــش کــه اواخــر دی مــاه انجام شــد شــکوفایی 
) بلــوم( جلبکــی را در ســطح آب مشــاهده کردنــد کــه همچنــان ادامــه دارد. بــه گزارش 
روز دوشــنبه ایرنــا از پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی و علــوم جــوی، در نمونــه  
بــرداری از آب هــای خلیــج فــارس در منطقــه شــمال شــرقی تــا جنوب شــرقی جزیره 
کیــش کــه اواخــر دی مــاه 1397 انجــام شــد، لکه هــای ســبز رنگــی  بــه وســعت 2 تــا 
3 کیلومتــر بــه صــورت پراکنــده دیــده شــد بــه طــوری کــه ایــن تغییــر رنــگ آب هــم 

اکنــون نیــز قابــل مشــاهده اســت.   

کدام مناطق در معرض 

فرونشست قرار دارند؟
مینــاب   محیط زیســت  حفاظــت  اداره  رییــس 
ــران  ــه ای ته ــر عامــل شــرکت آب منطق گفــت: مدی
ــران  ــهرداری ته ــق ١6،١٧،١8، و ١٩ ش ــت: در مناط گف
و شهرســتان های اســالم شــهر، چهاردانگــه، صبــا شــهر، نســیم شــهر، شــهریار و 
ــر از ســایر بخش هــای اســتان تهــران در معــرض فرونشســت  کهریــزک بیش ت
زمیــن هســتند. سیدحســن رضــوی، بــا اشــاره بــه اهمیت موضــوع تعادل بخشــی 
آب هــای زیرزمینــی، اظهــار کــرد: در حــال حاضــر در دشــت ورامیــن، ١٣ ســانتی 
متــر، در دشــت ری، ٢5 ســانتی متــر، دشــت تهــران ٧ ســامتی متر، شــهریار، ٣6 
ســانتی متــر و در برخــی قســمت های دشــت ورامیــن منطقــه معیــن آبــاد بــا ٢5 

ســانتی متــر فرونشســت مواجــه هســتیم.

نابودِی  انکاِر  از 
بکشید دست  زمین 

بیــش از 70 هــزار نفــر در پایتخــت بلژیــک در 
ــبت  ــتمداران نس ــهل انگاری سیاس ــه س ــراض ب اعت
ــد. ــرات کردن ــی تظاه ــرات اقلیم ــران تغیی ــه بح ب

 دســت کم 70 هــزار نفــر در بروکســل، پایتخــت 
بلژیــک دســت بــه تظاهــرات زدنــد و از سیاســتمداران درخواســت کردنــد بــه 

ــند. ــد باش ــی پایبن ــرات اقلیم ــا تغیی ــه ب ــورد مقابل ــود در م ــدات خ تعه
ــا حضــور در خیابان هــای پایتخــت بلژیــک بــه ســمت ســاختمان  معترضــان ب
ــکار  ــا ســر دادن شــعارهایی همچــون »از ان ــرده و ب ــا حرکــت ک ــان اروپ پارلم
نابــودِی زمیــن دســت بکشــید«، پیــام خــود در مــورد بحــران تغییــرات 

ــد. ــل کنن ــی منتق ــات اروپای ــه مقام ــی را ب اقلیم

جلبک

فرونشست

زمین

محققان مرکز پژوهش و فناوری فرآیندهای غشایی دانشگاه علم و صنعت ایران موفق به طراحی و ساخت کیسه ای 
شدند که آب غیر قابل شرب را به آب قابل آشامیدن تبدیل می کند.

هر
س:م

عک

 معــاون حفاظــت و امــور اراضی ســازمان جنگلهــا و مراتــع و آبخیزداری 
ــی  ــش گیاه ــی و پوش ــت طبیع ــی، وضعی ــاده معدن ــوع م ــور، ن کش
منطقــه و همچنیــن رهــا نکــردن عرصــه پــس از انجــام فعالیــت هــای 
معدنــی را ســه شــرط ایــن ســازمان بــرای موافقــت بــا انجــام فعالیــت 

هــای معدنــی در عرصــه هــای طبیعــی برشــمرد.
ــام  ــکان انج ــل ام ــای تعام ــزود: در فض ــور« اف ــعود منص »مس
فعالیــت هــای معدنــی وجــود دارد و منابــع طبیعــی بهتــر حفــظ 

می شــود
وی ادامــه داد: نــوع مــاده معدنــی در موافقــت یــا مخالفــت ایــن 
ســازمان بــا انجــام فعالیــت هــای معدنــی مهــم و تعییــن کننــده 

اســت.
منصــور تاکیــد کــرد: وضعیــت طبیعــی و پوشــش گیاهــی منطقــه 
و رهــا نکــردن عرصــه پــس از انجــام فعالیــت هــای معدنــی نیــز 
بســیار مهــم اســت و اگــر ایــن ســه نکتــه رعایــت شــود، هیــچ 

مانعــی بــرای انجــام فعالیــت هــای معدنــی وجــود نــدارد.
معــاون ســازمان جنــگل هــا بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد دیدگاههــا را 
تغییــر دهیــم تــا بــه توســعه پایــدار دســت یابیــم، گفــت: منابــع 
طبیعــی، موانــع طبیعــی نیســت و محیــط زیســت، هــم محیــط 

ایســت نخواهــد بــود.
بــه گفتــه منصــور، »بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه نــه گفتــن 
صــرف و موافقــت بــا انجــام فعالیــت هــا بــدون در نظــر گرفتــن 
ــزل مقصــود نمــی  ــه ســر من ــه هــا و شــرایط مــا را ب ســایر زمین
ــای  ــی ه ــع ناهماهنگ ــرای رف ــته ب ــای گذش ــال ه ــاند.«در س رس
موجــود اقــدام هــای زیــادی بــه انجــام رســیده، امــا موانــع فکری 

ــان وجــود دارد. همچن
ــه  ــش را حلق ــال آمای ــن ح ــا در عی ــگل ه ــازمان جن ــاون س مع
مفقــوده توســعه کشــور برشــمرد و گفــت: بــدون تمرکــز بــر 
موضــوع اکتشــاف نمــی تــوان بــه توســعه معدنــی دســت یافــت و 
امــروز بــا همیــن رویکــرد عرصــه هــای معدنــی زیــادی در کشــور 

ــه اســت. ــرار گرفت ــا و بازســازی ق تحــت احی

شرط سازمان جنگل ها 
با اکتشافات معدنی

رنا
:ای

س
عک

ت
موافقت آلمانی ها با اعمال محدودیت سرعت سرع

در آزادراه ها
ــر ســرعت  ــال حداکث ــا اعم ــان ب ــه آلم ــت جامع اکثری
ــور  ــن کش ــِت ای ــد محدودی ــای فاق ــاز در آزادراه ه مج
بــا هــدف مقابلــه بــا تغییــرات آب و هوایــی موافقــت 

ــد. کردن
ــه  ــط مؤسس ــده توس ــام ش ــنجی انج ــج نظرس ــاس نتای ــر اس  ب
ــد  ــرده، 52 درص ــر ک ــد« آن را منتش ــه »بیل ــه روزنام ــد« ک »اِمِن
شــرکت کننــدگان در ایــن نظرســنجی موافــق محــدود شــدن 
ــر  ــتند. حداکث ــن کشــور هس ــای ای ــا در آزادراه ه ســرعت خودروه
ســرعت مدنظــر آنهــا بیــن 120 تــا 1۴0 کیلومتــر در ســاعت اعــالم 

ــت. ــده اس ش
ــت  ــر دول ــت نظ ــه تح ــی ک ــه ای تخصص ــال، کمیت ــن ح در همی
ــد  ــای فاق ــر آزادراه ه ــل تأثی ــه دلی ــز ب ــد نی ــت می کن ــان فعالی آلم
محدودیــت ســرعِت تــردد بــر انتشــار گازهــای گلخانــه ای، خواســتار 
ــوری شــده  ــه موت ــردد وســایل نقلی ــت ســرعت ت اعمــال محدودی

اســت.
بــا ایــن وجــود، اندریــاس شــویر، وزیــر حمــل و نقــل آلمــان کــه 

سیاســتمداری محافظــه کار بــه شــمار مــی رود و اصالتــی باواریایــی 
دارد، ضمــن اعــالم مخالفــت بــا ایــن اقــدام گفــت کــه شــهروندان 

در مــورد تعییــن ســرعت تــردد خــود بایــد مختــار باشــند.
شــویر مدعــی شــد کــه وضــع محدودیــت ســرعت در امن تریــن 

آزادراه هــای جهــان کــه متعلــق بــه آلمــان اســت کمتــر از 5 دهــم 
درصــد در میــزان انتشــار کربــن مؤثــر خواهــد بــود.

ــان  ــای آلم ــر از آزادراه ه ــزار و ۶۴0 کیلومت ــه 7 ه ــرد ک ــد ک او تاکی
یعنــی معــادل 30 درصــد آن هــم اکنــون دارای محدودیــت 
ســرعت تــردد اســت و او تــا پیــش از نهایــی شــدن تعمیــم ایــن 
ــی  ــه تخصص ــا کمیت ــا اعض ــده ب ــارس آین ــاه م ــت در م محدودی

ــرد. ــد ک ــو خواه ــدار و گفت وگ ــه، دی ــن زمین ــال در ای فع
بــه گــزارش یورونیــوز، ایالــت باواریــا محــل اســتقرار خودروســازان 
ــان  ــل آلم ــل و نق ــر حم ــل وزی ــن دلی ــه همی ــت. ب ــی اس آلمان
ــرای تأمیــن منافــع خودروســازان و ایفــای تعهــد دولــت آلمــان  ب
ــر  ــر س ــه ای ب ــای گلخان ــار گازه ــازی انتش ــوص محدودس در خص

ــه اســت. ــرار گرفت دوراهــی ق

ان
ط ب

حی
محیطبان خراسان شـمالی شهید محسوب نشدم

ــان  ــت خراس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــام  ــعید پره ــهید س ــاد ش ــت: بنی ــمالی گف ش
ــال 89 در  ــه س ــتان را ک ــن اس ــان ای محیطب
ــود، شــهید  ــت کشــته شــده ب ــگام ماموری هن

ــرد. ــوب نک محس
ســید اصغــر مطهــری در نشســت خبــری اظهــار داشــت: 
ــده در  ــالغ ش ــه اب ــش نام ــه بخ ــتناد ب ــا اس ــهید ب ــاد ش بنی
ــته  ــان کش ــن محیطب ــه ای ــت ک ــرده اس ــالم ک ــال ٩٣، اع س
ــدن  ــوب ش ــهید محس ــرایط ش ــکارچیان، ش ــط ش ــده توس ش

ــدارد. را ن
ــوم  ــمالی مظل ــان ش ــان خراس ــه محیطب ــان اینک ــا بی وی ب
واقــع شــده انــد، افــزود: محیــط زیســت اســتان نســبت بــه 

ــراض دارد.  ــهید اعت ــاد ش ــی بنی ــی توجه ــن ب ای
بــه گــزارش ایرنــا حکــم قصــاص بــرای ضــارب ســعید 
پرهــام، محیــط بــان منطقــه گلیــل شــیروان صــادر و در 

دیــوان عالــی تاییــد شــده اســت.
ــین  ــام غالمحس ــه ن ــان ب ــه محیطب ــمالی س ــان ش در خراس
ــاهکوه  ــی ش ــوی و یحی ــتای ت ــال 8٠ در روس ــزاده در س علی

ســالوک  شــده  حفاظــت  منطقــه  در   85 ســال  محلــی 
اســفراین و ســعید پرهــام ســال 8٩ در منطقــه حفاظــت 
ــگام انجــام ماموریــت و  ــول و ســرانی شــیروان، هن شــده گل
ــه دو  ــد ک ــا شــکارچیان غیرمجــاز کشــته شــد ان ــه ب در مقابل

ــد.  ــده ان ــوب ش ــهید محس ــان ش ــر از آن نف
ــمالی در  ــان ش ــتان خراس ــان اس ــط ب ــهدای محی ــزار ش گل
ــام  ــزار ســعید پره ــرگان و م ــفراین و گ ــای اس ــتان ه شهرس

ــرار دارد. ــان ق در قوچ
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی در 
ــوان  ــه عن ــه داغ ب ــت کپ ــه ثب ــود ب ــر ســخنان خ بخــش دیگ
ــالش  ــد ت ــت: بای ــرد و گف ــاره ک ــره اش ــره گاه زیســت ک ذخی
ــر،  ــه بک ــن منطق ــود در ای ــای موج ــت ه ــا از ظرفی ــم ت کنی
ــود. ــری ش ــه آن جلوگی ــیب ب ــا از ورود آس ــم ت ــت کنی صیان

ــازی  ــروژه راهس ــرای پ ــرای اج ــا ب ــری ه ــاره پیگی وی درب
ــن  ــادی از ای ــزود: بخــش زی ــت شــده اف ــه ثب ــن منطق در ای
پــروژه در خــارج از مناطــق تحــت مدیریــت حفاظــت محیــط 

زیســت اســت.
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بانک ملی

محمدامین فرشـی مدیرعامل شـرکت شـهرک های صنعتی 
اسـتان البرز اظهار کرد: اسـتان البرز از ظرفیت های بسـیاری 
در حـوزه صنعت برخـوردار بوده و 72 واحد دارویی در اسـتان 

البرز مسـتقر است.
وی افـزود: همزمـان بـا چهلمیـن سـال انقـالب اسـالمی۶0 
واحـد صنعتی جدید در اسـتان البرز به بهره برداری می رسـد.
مدیرعامل شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان البرز با بیان 
اینکـه این تعـداد واحد مازاد بر واحدهایی اسـت که در هفته 
دولـت در اسـتان بـه بهره بـرداری رسـیده اسـت، بیـان کـرد: 

اشـتغالزایی ایـن ۶0 واحد صنعتـی حدود 1500 نفر اسـت.
فرشـی بـا اشـاره بـه اینکـه تا پایـان سـال میـزان واحدهای 
بـه بهره بـرداری رسـیده در سـال جاری بـه حـدود 150 واحـد 
صنعتـی می رسـد، گفـت: در سـامانه وزارت صنعـت میـزان 

تعهـدات مـا از تعهـدات ابالغـی فراتر رسـیده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در ایـام دهـه فجـر انقـالب فـاز  پنجـم 
بـه  زیرسـاخت  و  امکانـات  بـا  اشـتهارد  شـهرک صنعتـی 
بهره بـرداری می رسـد، گفـت: 70 درصد از  واحدهای  شـهرک 
صنعتـی اشـتهارد با ظرفیت باالی 50 درصـد در حال فعالیت 

. هستند
مدیرعامل شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان البرز با بیان 
اینکـه از ابتـدای سـال برنامه ریزی کردیم کـه 100 واحد تحت 
تملـک بانکهـا احیا و  بـه چرخه تولید برگردنـد، تصریح کرد: 
تاکنـون حـدود ۶5 درصـد از ایـن واحدهـا بـه چرخـه تولیـد 

بازگشته اند.
وی گفـت: بـا اعتبـار تخصیـص یافتـه تصفیه خانه شـهرک 
صنعتـی اشـتهارد ارتقـا می یابـد، منطقه صنعتی ماهدشـت 
مجـوز شـهرک صنعتـی می گیـرد و مشـکالت واحدهـای 
صنعتی این منطقه برطرف می شـود و شـهرک صنعتی نجم 
آبـاد هم به همراه شـهرک صنعتـی امید البرز بـه بهره برداری 

می رسـد.
فرشـی بـا بیـان اینکـه مرکـز لجسـتیک شـهرک صنعتـی 
اشـتهارد بـا مشـارکت بخـش خصوصـی احـداث می شـود، 
تصریـح کـرد: برای فرزندان  کارگران شـهرک صنعتی در دهه 
فجـر  یک مدرسـه هوشـمند احداث می شـود. این مسـئول 
بـا بیـان اینکـه 22 کلیومتر فاز روشـنایی در شـهرک صنعتی 
اشـتهارد بـه بهـره بـرداری می رسـد، تصریـح کـرد:دو پسـت 
بـرق ۶3 کیلـو ولـت در دهه فجر به کلنگ زنی خواهد شـد و 
اگر پسـت ۴00 کیلو ولت اسـتان کلنگ زنی شـود مشـکالت 
بـرق شـهرک صنعتـی اشـتهارد حـل شـده و فاز توسـعه ای 

بسـیاری از واحدهـا تولیـدی آغاز می شـود.

بهره برداری از 60 واحد 
صنعتی جدید در ایام 

دهه فجر 
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره 
ــای  ــاد، علت ه ــه مشــکل اعتی ــه اینک ب
پیچیــده ای دارد و راه حل هــای آن هــم 
ــد  ــزود: بای ــی باشــد، اف ــد چندوجه بای
تجربه شــده  و  علمــی  راهکارهــای  از 
ــگان  ــرات نخب ــر و نظ ــورهای دیگ کش
دانشــگاهی و روان شناســان در راســتای 

ــن معضــل اســتفاده شــود. حــل ای
جلســه  در  پورمحمــدی  محمدرضــا 
ــواد  ــا م ــارزه ب ــی مب ــورای هماهنگ ش

مخــدر آذربایجــان شــرقی، بــر تشــکیل 
اتــاق فکــر نخبــگان و صاحب نظــران 
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــوزه تأکی ــن ح در ای
ــبت  ــق نس ــناخت دقی ــک ش ــون ی اکن
شــده  ایجــاد  اعتیــاد  مســأله  بــه 
ــی و  ــای علم ــد از روش ه ــت و بای اس
عرصــه  ایــن  در  موفــق  تجربه شــده 

اســتفاده کنیــم.
ــاد،  ــل اعتی ــه معض ــان اینک ــا بی وی ب
برخــی  معلــول  هــم  و  علــت  هــم 

ــزود:  ــی اســت، اف آســیب های اجتماع
اعتیــاد یــک مســأله ســاده نیســت 
ــد خطــی آن را  ــوان در یــک رون کــه بت
ــده ای  ــای پیچی ــرد و علت ه ــی ک بررس
هــم  آن  راه حل هــای  بنابرایــن  دارد؛ 

ــد. ــی باش ــد چندوجه بای
ــاد  ــه اعتی ــان اینک ــا بی ــدی ب پورمحم
در  امــا  اســت،  آســیب کالن  یــک 
می توانــد  مختلــف  محیط هــای 
ــد،  ــته باش ــاوت داش ــای متف راه حل ه
یــک محیــط  بتوانیــم  اگــر  گفــت: 
کوچــک را بــه کار گرفتــن همــه تدابیــر 
ــن  ــم از ای ــم می توانی ــازی کنی سالم س
ــیع تری  ــطح وس ــق در س ــه موف تجرب

اســتفاده کنیــم.    

ایـن دومیـن بـار اسـت کـه در چند روز گذشـته 
تنبیـه  ماجـرای  کوهرنـگ،  شهرسـتان  در 
دانش آمـوزان، از فضـای مجـازی و شـبکه های 
اجتماعـی سـردرمی آورد.این بـار معلم کوهرنگی 
برای تنبیـه دانش آموزانی کـه درس نمی خوانند، 
روش خاصـی را اجـرا کـرده اسـت.در این کلیپ 
نخوانده انـد  دانش آموزانـی کـه درس  از  معلـم 

می خواهـد کـه بـا چـوب تنبیهـش کننـد.
مدیـر آمـوزش و پـرورش شهرسـتان کوهرنگ، 
کـوروش اکبـری ضمـن تأییـد محتـوای ایـن 

کلیـپ، اظهـار کـرد: در حـال حاضـر پرونـده این 
معلـم بـرای بررسـی بـه هیـأت رسـیدگی بـه 
تخلفـات اداری ارسـال و برابـر مقـررات برخـورد 

شـد. خواهد 
دکترای روانشناسـی در چهارمحال و بختیاری با 
اشـاره تنبیه دانش آموزان توسـط معلمان، اظهار 
کرد: تنبیه در هر شـرایط از نظر روانشناسـی آثار 
سـو هیجانی و عاطفی شـدید و فیزیولوژیکی و 

جسمی دارد.
طیبه شـریفی افزود: منظـور از تنبیه اصالح یک 

رفتـار غلـط اسـت اما بـا تنبیه بدنـی در حقیقت 
یـک هیجـان منفی در فـرد تنبیه شـونده ایجاد 
می شـود و دیگـر بـه حـرف تنبیـه کننـده گوش 
نخواهد داد و حتی در غیاب این شـخص، رفتار 

خـود را با شـدت بیشـتری بـروز می دهد.
شـریفی تصریح کـرد: برای تنبیه شـونده، تنبیه 
توجیه شـده و بعدها این فرد نیز از روش تنبیه 

اسـتفاده خواهد کرد.
شـریفی ادامـه داد: همـواره بـه جـای تنبیـه از 
جانشـین تنبیـه اسـتفاده شـود بـه ایـن شـکل 

کـه اگـر دانش آمـوزی درس نخوانـد، رفتارهـای 
مثبـت او غیـر از درس خوانـدن تقویت شـود یا 
حتـی اگر یـک مطلب کوچک درسـی را آموخته 
اسـت برای این رفتار تشـویق شـود تا در نهایت 
بـه مـرور زمـان ایـن رفتـار مثبـت دانش آمـوز، 
افزایـش یابد.عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه آزاد 
اسـالمی شـهرکرد اضافـه کـرد: در ایـن صـورت 
دیگـر جایـی برای رفتـار منفی باقـی نمی ماند و 
بـه خـودی خود رفتـار منفی حذف خواهد شـد. 
وی در خصـوص اینکـه اسـتفاده از تنبیـه بدنـی 
یک خشـونت اسـت، تصریح کرد: شـخصی که 
از این روش تنبیه اسـتفاده می  کند شـاید دارای 
ناکامی هایـی بـوده و یـا تنبیـه کـردن را در طول 
زندگـی خویـش آموخته و اکنون از آن اسـتفاده 

می کنـد.

ضرورت استفاده از نظرات نخبگان 
در حوزه مبارزه با مواد مخدر

برگزاری نخستین جشنواره 
ملی پارچه در یزد

مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان یـزد از برگـزاری اولین جشـنواره 
ملـی پارچـه فجـر به میزبانـی یزد خبـر داد.مجیـد جوادیـان زاده در گفت وگو 
بـا خبرنـگار ایسـنا بـا اشـاره به برگزاری نخسـتین جشـنواره ملـی پارچه فجر 
از 20 تا 2۴ اسـفندماه سـالجاری در یزد، به سـابقه دیرینه یزد در این عرصه 
اشـاره و اظهـار کـرد: تعامـل طراحان هنری بـا صنعتگـران از مهمترین اهداف 
ایـن جشـنواره اسـت.وی با اشـاره به ظرفیـت    های باالی هنـر و معماری یزد 
گفـت: یـزد بـا بهـره    گیری از ایـن توانمندی    ها و سـرمایه    های گذشـتگان، 
حـرف    هـای زیـادی بـرای گفتـن در حـوزه مـد و لبـاس دارد لـذا امیدواریـم 
بـا برگـزاری این جشـنواره صدها سـال تالش هنرمندانه نسـاجان یـزد را ارج 
نهیـم و یـزد را بـه عنـوان شـهر برند پارچـه معرفـی کنیم.این مسـوول متذکر 
شـد: پارچـه را نبایـد یـک برنـد صنعتـی محسـوب کـرد بلکـه بایـد بـا نـگاره 
فرهنگـی بـه آن اهتمـام داشـت چـرا کـه امـروز نیـز دسـت بافته های قدیمی 
یـزد ماننـد ترمـه بیانگـر فرهنـگ و اندیشـه دیرینیـان ایـن سـرزمین اسـت. 
بـه گفتـه ی وی، جشـنواره ملـی پارچـه فجر بـا هدف حمایـت از تولیـد ملی، 
بـر آن اسـت تـا هنرمنـدان، صنعتگـران و پیشکسـوتان ایـن عرصـه را گردهم 
جمـع کـرده و بتوانـد بـا تعاملـی چند جانبـه در راسـتای این مهـم گام بردارد 

و سـطح توانمنـدی آنهـا را ارتقـاء دهد.

تنبیه خاص معلم کوهرنگی برای دانش آموزانی 
که درس نمی خوانند

صنعتـی  شـهرک های  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان البـرز بـا بیـان اینکـه از ابتدای سـال 
تحـت  واحـد   100 کـه  کردیـم  برنامه ریـزی 
تملـک بانکهـا احیا و  به چرخـه تولید برگردند، 
تصریـح کـرد: تاکنـون حـدود 65 درصـد از 
ایـن واحدهـا بـه چرخـه تولیـد بازگشـته اند.
وی گفـت: بـا اعتبـار تخصیـص یافتـه تصفیه 
خانـه شـهرک صنعتی اشـتهارد ارتقـا می یابد، 
شـهرک  مجـوز  ماهدشـت  صنعتـی  منطقـه 
واحدهـای  مشـکالت  و  می گیـرد  صنعتـی 

صنعتـی ایـن منطقـه برطـرف می شـود .  

وی بـا بیـان اینکـه راه حل هـای 
مسـئله مدار و هیجان مدار برای 
تنبیه وجـود دارد، تاکید کرد: اسـتفاده 
از تنبیـه بدنـی همـان راه حـل هیجان 
مدار اسـت که روش درسـتی نیسـت.
شریفی استفاده از روش جانشین تنبیه 
مانند روش های جبران و محرومیت را 
از راه حل هـای مسـئله مدار عنـوان کرد 
و گفـت: در ایـن روش اگـر دانش آموز 
درس نخوانـد، می توان بـه او گفت که 
بایـد این درس را بخوانـد و برای مثال 
تـا یک سـاعت دیگر آمـاده باشـد و یا 
اینکـه جریمـه شـود و عالوه بـر درس 
خوانـده نشـده یـک درس دیگـر را نیز 

بخواند.

بهره برداری از فاز اول پست 
آنزان شرکت برق خوزستان

33/132 کیلـو  پسـت  اول  فـاز 
شـرکت   )3 )ایـذه  آنـزان  ولـت 
بـا  خوزسـتان  ای  منطقـه  بـرق 
ظرفیـت 30 مگاولـت آمپـر برقـدار و به بهره برداری رسـید.
مدیـر عامـل ایـن شـرکت ارزش سـرمایه گذاری شـده در 

ایـن پـروژه را 150 میلیـارد ریـال اعـالم کـرد.
محمـود دشـت بـزرگ ایجـاد ظرفیـت جدیـد و توسعــه 
شبکــه بــرق جهت مشـترکین خانگـی و صنعتـی منطقه 
ایـذه، بهبـود وضعیـت ولتـاژ منطقه و کاهش خاموشـی ها 

را از اهـداف اجرایـی ایـن پـروژه دانسـت.

خوزستان

توانمندسازی و آموزش 
مهارت به بهبودیافتگان 

سـیرجان  انتظامـی  فرمانـده 
توانمندسـازی و آمـوزش مهـارت 
تـرک  مراکـز  بهبودیافتـگان  بـه 
کار  و  ضـرورت  یـک  را  اعتیـاد 
ارزشمند برشـمرد. سـرهنگ"محمدرضا ایران نژاد"با حضور 
در کمـپ تـرک اعتیاد"شـفا گسـتر"ضمن بازدیـد از ایـن 
مجموعـه، بـا مدیر، کارکنـان و مددجویان ایـن کمپ دیدار 

و گفـت و گـو کـرد.
در ایـن دیـدار مدیـر این مرکـز گزارشـی از وضعیت موجود 
ایـن موسسـه ارائـه داد و در ادامـه مددجویـان بـه بیـان 

مشـکالت خـود پرداختند.

خبر

سقوط بهمن در سه نقطه
از جاده کرج - کندوان

مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل 
جاده ای اسـتان از سـقوط بهمن در 
سـه نقطـه از جـاده کـرج – کندوان 
خبـر داد. مهـرداد جهانـی بـا بیـان 
ایـن مطلـب افـزود: امـروز در پـی بـارش بـرف درجـاده کرج 
– کنـدوان، در محدوده هـای پیـچ سـرهنگ، تونـل کنـدوان و 
دیزیـن شـاهد سـقوط بهمـن بودیـم کـه بالفاصلـه بـا تالش 
نیروهای راه داری جاده پاکسـازی و بازگشـایی شـد و در حال 
حاضـر تـردد در این محور در جریان اسـت.وی افـزود: در این 
حـوادث یـک خـودرو آسـیب دیـد و یـک نفـر نیـز زخمـی و 

سـرپایی مداوا شـد.

البرز

دستگیری جاعل اسناد 
دولتی و خصوصی در قزوین

رییـس پلیـس آگاهی اسـتان از 
دسـتگیری جاعـل مهـر دولتـی و 
داد. خبـر  قزویـن  در  خصوصـی 

سـرهنگ آرش مـرادی اظهار کرد: 
در پـی کسـب اخبـار و اطالعـات مبنـی بـر اینکـه فـردی در 
امـر جعـل مهرهـای دولتـی و غیردولتـی فعالیـت می کند، 
موضـوع در دسـتور کار اداره مبـارزه بـا جعـل و کالهبـرداری 
پلیـس  مأمـوران  افـزود:  وی  گرفـت.  قـرار  پلیـس  ایـن 
آگاهـی اسـتان بـا انجـام یـک سـری اقدامـات اطالعاتـی 
متهـم موردنظـر را شناسـایی و پس از کسـب مجوز قضایی 
در حیـن ارائـه سـند جعلـی بـه یـک اداره دولتی دسـتگیر 

کردند.

قزوین

بازدید معاون برنامه ریزی شرکت 
توانیر از پروژه های برق  خوزستان

امـور  و  ریـزی  برنامـه  معـاون 
اقتصـادی شـرکت توانیـر از پـروژه 
شـرکت  اجـرای  دسـت  در  هـای 
بـرق منطقـه ای خوزسـتان بازدید و 
در جریـان آخریـن اقدامـات انجـام شـده قـرار گرفت.مصطفی 
رجبـی مشـهدی برای بازدیـد از پروژه های در دسـت اجرای این 
شـرکت وارد اهـواز شـد.از جملـه اهـداف سـفر یـک روزه معاون 
برنامـه ریـزی و امـور اقتصادی شـرکت توانیر به اهـواز می توان 
بـه نشسـت بـا مدیـران ایـن شـرکت ، بازدیـد و بررسـی رونـد 
پیشـرفت پـروژه هـا، ارزیابی شـبکه انتقـال و فوق توزیـع برای 
تابسـتان 98 و پیگیـری تامیـن مالـی پـروژه هـا اشـاره کـرد.

اهواز

سنا
 ای

س :
عک

عرضه گیاهان دارویی ایران 
به نام دیگر کشورها

عمده محصوالت گیاهان دارویی در کشور ما عبارت از اشنان، آنغوزه، آویشن، میوه بادام کوهی، زیره، سقز، گل 
گاو زبان، فندق، کتیرا، گل نرگس، میوه بلوط و… هستند

رییـس انجمـن گیاهـان دارویـی کشـور 
گفـت: فنـاوری، فرآوری و تجـارت گیاهان 
دارویـی باید مورد توجـه قرار گیرد و اکنون 
در ایـن بخـش نامـی از ایـران نیسـت و 
دیگـر  نـام  بـه  دارویـی کشـور  گیاهـان 

کشـورها عرضـه می شـود.
 محمـد باقـر رضایـی، در کارگاه آموزشـی 
حفـظ و کاربـری اراضـی کـه بـه مناسـبت 
سـالروز تأسـیس سـازمان امـور اراضی در 
سالن اجتماعات جهاد کشاورزی مازندران 
برگزار شـد، با اشـاره به اینکه ارزش افزوده 
گیاهـان دارویی در کشـور مـورد توجه قرار 
نمی گیـرد، اظهـار کـرد: شـناخت و معرفی 
گیاهان دارویی مسـئله ای مهم اسـت زیرا 

یـک نوع گیاهـان دارویـی دارای میلیون ها 
تومـان ارزش ریالی اسـت. رییس انجمن 
گیاهـان دارویـی بـا بیـان اینکـه اراضـی 
کشـور بیشـتر برای سـاخت ویال و ساخت 
و سـاز مـورد مصـرف قـرار گرفتـه اسـت، 
یـادآور شـد: بایـد بـرای توسـعه گیاهـان 
دارویـی برنامـه ریـزی جـدی و مدونـی 

صـورت گیرد.
پیـش از ایـن و در خردادمـاه نیز ابوالفضل 
یـاوری، مدیر کل دفتر امور مراتع سـازمان 
جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری بـا اشـاره 
بـه اینکـه گیاهان دارویـی یکی از مـواردی 
اسـت کـه می توانیـم در راسـتای کشـت 
محصـوالت کـم آب طلـب آن را توسـعه 
دهیـم و ارزش اقتصادی آن توان رقابت با 
محصـوالت زراعی را دارد له خبرنگار ایسـنا 
گفتـه، در حـال حاضـر سـاالنه 83 هـزار 
تـن گیـاه دارویـی بـه ارزش 12۴ میلیـارد 

تومـان در کشـور مصـرف می شـود. وی بـا 
اشـاره بـه اینکـه گیـاه دارویـی بـه گیاهـی 
گفتـه می شـود کـه به صـورت مسـتقیم یا 
غیرمستقیم از اجزای آن در مسائل مربوط 
بـه درمـان یا بهداشـت و خوراکی اسـتفاده 
می شـود، اظهـار کـرد: تاکنـون حـدود 30 
هـزار گونه گیاهی در جهان شـناخته شـده 
اسـت که سـهم ایـران از این تعـداد حدود 
8000 گونه اسـت. البته کشـور ما به تنهایی 

از کل اروپـا تنـوع گیاهـی بیشـتری دارد.
حاضـر  حـال  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
حـدود 2500 گونـه گیـاه دارویـی در کشـور 
کـرد:  تصریـح  اسـت،  شـده  شناسـایی 
گیاهـان دارویی یک سـوم داروهـای مورد 
اسـتفاده در جوامـع انسـانی را بـه خـود 
اختصـاص داده اند و سـهم تجـارت جهانی 
از محصـوالت گیاهـی دارویـی حـدود 12۴ 
میلیارد دالر و سـهم کشـور ما از این میزان 

۴۴0 میلیـون دالر اسـت کـه می توان گفت 
0.۴ درصـد از کل سـهم تجـارت جهانی در 
حـوزه گیاهـان دارویـی مربوط به کشـور ما 

است.
سـازمان  مراتـع  امـور  دفتـر  کل  مدیـر 
جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری بـا تاکیـد 
بـر اینکـه بـا توجـه بـه تنـوع گیاهـان در 
کشـور مـا باید دقـت و توجه بیشـتری به 
حوزه گیاهان دارویی و توسـعه آن داشـته 
باشـیم، گفـت: در برنامـه ششـم توسـعه، 
اصـالح و احیـای 9.۶ میلیـون هکتـار از 
رویشـگاه های گیاهـان مرتعـی و دارویـی 
و 100 هـزار هکتـار کشـت گیاهـان دارویـی 
پیش بینی شـده اسـت. یاوری ادامـه داد: 
سـرانه مصـرف گیاهـان دارویـی در ایـران 
حـدود یـک کیلوگـرم گیاه خشـک اسـت 
یعنـی در سـال 83 هـزار تن گیـاه دارویی 
بـه ارزش 12۴ میلیـار تومـان در کشـور 
مصـرف می شـود، درحالی کـه در اروپا این 
میـزان تنها 900 گـرم و در آمریکا 2500 گرم 
اسـت. در سـبد تولیـد دارو در کشـورهای 
اروپایـی سـهم گیاهـان دارویی حـدود 71 
درصـد اسـت. در کشـور ما نیز بسـیاری از 
گیاهـان دارویـی تولیـدی به صـورت خام 

صـادر می شـود و تکنولوژی فـرآوری آن ها 
در داخـل کشـور محـدود هسـتند.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه گیاهـان دارویـی 
نیازمنـد نگرش ویـژه ای بـرای برنامه ریزی 
هسـتند، تصریـح کـرد: بایـد هم راسـتا بـا 
توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی، صنایـع 
فـراوری و دارویـی ایـن صنعـت را حمایت 
کنیـم و ایـن وظیفـه وزارت صنعت، معدن 
و تجـارت و صنایـع کوچـک وزارت جهـاد 

کشـاورزی اسـت.
سـازمان  مراتـع  امـور  دفتـر  کل  مدیـر 
جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری با اشـاره 
بـه اینکه سـه گونه گیاه دارویـی ممنوعه، 
مشـروط و گونه هـای زراعـی وجـود دارد، 
ممنوعـه  دارویـی  کـرد: گیاهـان  اظهـار 
گیاهانـی هسـتند که حساسـیت خاصی 
ممکـن  آن هـا  رویشـگاه های  و  دارنـد 
اسـت در صـورت کشـت از بین بـرود. از 
ایـن رو برداشـت ایـن گیاهـان را ممنوع 
بـه  نیـز  مشـروط  گونه هـای  کرده ایـم. 
گونه هایـی گفتـه می شـود کـه برداشـت 
آن هـا مشـروط بـه دریافت مجوز اسـت. 
زراعـی  شـامل گونه هـای  سـوم  دسـته 

می شـود.   

ته
نک

بـه گفتـه مدیـر کل دفتـر امـور مراتـع سـازمان جنگل هـا، مراتـع و 
آبخیـزداری حـدود 50 درصـد دارویی هایـی کـه در جهـان مـورد 
اسـتفاده قرار می گیرد منشـأ گیاهی دارد که 25 درصد آن مسـتقیم 
از گیـاه و 75 درصـد دیگـر در فرایندهـای داروسـازی بـه دسـت 
می آید.یـاوری افـزود: بخشـی از گیاهـان دارویی به صـورت خام در 
صنایـع مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد یا بـه صـورت دمنـوش از آن 
اسـتفاده می شـود. جدای ایـن بخش مابقـی گیاهـان دارویی باید 
در کارخانه هـای وابسـته از محصـول خـام به محصـول ثانویه تبدیل 
شـود بنابرایـن ضمـن نیازسـنجی و برنامه ریـزی، صنایـع وابسـته 
گیاهـان دارویـی باید توسـعه پیدا کنـد و تولیـدات دارویی حمایت 
شـود.وی بـا تاکید بر سـرمایه گذاری بر زنجیره تولید گیاهـان دارویی 
گفـت: وزارت جهاد کشـاورزی نباید بـه تنهایی این وظیفـه را برعهده 
گیـرد. در حـال حاضـر بـا وجـود 2500 گونه گیـاه دارویی تنهـا روی 
170 نـوع داروی گیاهـی سـرمایه گذاری شـده اسـت و در بقیه آن ها 
یا گیاه اهلی نشـده اسـت و یا اینکه هنوز وارد فرایند توسـعه وسـیع 

نشـده است.

واژگونی مینی بوس دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب
صبح روز گذشته یک دستگاه مینی بوس در محور بناب – ملکان واژگون شد که حامل دانشجویان 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب بود.

ــژه از اقدامــات  تقدیرهــای وی
ایــران بــرای  بانــک ملــی 

ــاز ــگ نم ــج فرهن تروی
اقدامــات  از  ویــژه  تقدیرهــای 
ــج  ــرای تروی ــران ب ــی ای ــک مل بان
ــران  ــی ای ــک مل ــگ نمــاز بان فرهن
دســتگاه  عملکــرد  ارزیابــی  در 
ــج  ــت تروی ــی در جه ــای اجرای ه
ــه  ــی اقام ــگ نوران و توســعه فرهن
نمــاز کــه بــر مبنــای طــرح جامــع 
نظــارت و ارزیابــی دســتگاه هــای 
اجرایــی توســط ســتاد اقامــه نمــاز 
کشــور، ســازمان برنامــه و بودجــه 
صــورت  تهــران  اســتانداری  و 
گرفتــه اســت، شایســته تقدیــر 

ــد. ــناخته ش ــژه ش وی
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــیروان  ــران، انوش ــی ای ــک مل بان
محســنی بندپــی اســتاندار تهــران 
ــه  ــر نام ــوح و تقدی ــال ل ــا ارس ب
محمــد  دکتــر  بــه  خطــاب  ای 
مدیرعامــل  زاده  حســین  رضــا 
بانــک ملــی ایــران، ضمــن اعــالم 
ــه در  ــن موضــوع، از کســانی ک ای
ــهم  ــه س ــن رتب ــه ای ــتیابی ب دس
ــکر  ــد، تش ــته ان ــزایی داش ــه س ب

ــرد ک
ــر ســتاد اقامــه نمــاز اســتان  مدی
کــه  کــرد  اعــالم  نیــز  تهــران 
مســئول ســتاد اقامــه نمــاز بانــک 
ــکاری  ــل هم ــه دلی ــران ب ــی ای مل
ــگ  ــترش فرهن ــی و گس در برپای
ــه  ــر ب ــاز، مفتخ ــه نم ــی اقام نوران
دریافــت نشــان افتخــار ســفیر 

ــت. ــده اس ــاز ش نم
از بیــن 100 دســتگاه اجرایــی و بــر 
اســاس ارزیابــی هــای صــورت 
گرفتــه، ســه دســتگاه مفتخــر بــه 

دریافــت ایــن نشــان شــده انــد

خبر
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آگهی مزایده فروش زمین
شـهرداری ماهـان در نظـر دارد طبـق مجـوز شـماره 5/1۴8 مـورخ 

97/9/17 شـورای اسـالمی شـهر ماهان 13 قطعـه زمین واقـع در هفت باغ 
علـوی دهکده آبشـار طالیـی را از طریق مزایـده با کاربری مسـکونی به افراد 
واجـد شـرایط واگـذار نمایـد لـذا متقاضیـان مـی تواننـد حداکثر تـا تاریخ 
97/11/18 جهـت کسـب اطالعـات الزم و دریافـت اسـناد مزایـده بـه واحد 
مالی شـهرداری مراجعه و پیشـنهادات خـود را تا تاریـخ 97/11/21 به همراه 
ضمانتنامـه بانکـی و با پرداخت سـپرده به حسـاب جـاری 0108113021002 

نـزد بانک ملی شـعبه ماهـان بنام شـهرداری ماهـان تحویـل نمایند.
شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. 

سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

عبدالمهدی رنجبر- شهردار ماهان

نوبت اول
آگهی مزایده عمومی نوبت اول

شـهرداری بـروات در نظـر دارد نسـبت بـه فروش 
یـک دسـتگاه خـودروی لیفـان AT-X6٠ صفـر 
کیلومتر مدل 139۶ رنگ سـفید-روغنی از طریق 
مزایـده بـه افـراد واجـد الشـرایط اقـدام نماید لذا 
از متقاضیـان درخواسـت مـی شـود ضمـن بررسـی ردیـف های 
زیـر حداکثر تا پایـان وقـت اداری مـورخ97/11/١٩ جهت دریافت 
فـرم پیشـنهاد قیمـت و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی بروات، 
بلـوار آزادی، خیابـان باقر العلوم، شـهرداری بروات، امـور قراردادها 

نمایند. مراجعه 
١- متقاضیـان واجد الشـرایط می توانند با پرداخت مبلـغ٠٠٠/300 
ریال به حسـاب 0218933۴0۴00۴ بنام شـهرداری بروات نسـبت 

به دریافت اسـناد مزایـده اقدام نمایند.
بـه  ریـال  مبلـغ٠٠٠/120/000  بـه  واریـزی  فیـش  ارائـه   -2
حسـاب  بـه  ریـال(  میلیـون  بیسـت  و  )یکصـد  حـروف 
شـماره0108۶233۶30008 و یـا ارائـه ضمانـت نامه بانکـی در وجه 
شـهرداری بـروات به عنوان سـپرده شـرکت در مزایـده الزامی می 

باشـد.
٣- قیمـت پایه فروش لیفان AT -X6٠ مبلـغ1/200/٠٠٠/٠٠٠ ریال 

به حروف )یک میلیارد و دویسـت میلیون ریال(می باشـد.
۴- هـرگاه برنـدگان اول تا سـوم حاضـر به انعقاد قرارداد نشـدند 

سـپرده آن هـا بـه ترتیب ضبط خواهد شـد. 
5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

بـا شـماره  تواننـد  بیشـتر مـی  اطـالع  ۶- متقاضیـان جهـت 
نماینـد. حاصـل  تمـاس   03۴۴۴23255۶

مسعود فاطمی مقدم شهردار بروات

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر جیرفت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
"آگهـی اصالحـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آیین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای  فاقـد سـند رسـمی-برابر بـا رای اصالحـی شـماره1393۶031901۴007۶52    
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند ثبتی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفت   تصـرف  مالكانه بالمعـارض متقاضی  آقای علی جان اسـالمی زاخت  
فرزنـد عـوض بشـماره شناسـنامه 155صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یک بـاب خانه  به مسـاحت 250 متر 
مربـع پـالک 282فرعـی از ۴8-اصلـی مفروز و  مجزی شـده از پالک 3 فرعـی از۴8 اصلی قطعه یک واقع در 
خیابـان کاشـانی کوچـه امامـت  7 اراضی عبـاس آباد بخش ۴5 کرمان خریداری ار مالک رسـمی خانم بی بی 
جمالـی  امیـری  محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهی میشـود در صورتیکه  
اشـخاص  نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـد می تواند از تاریخ انتشار این اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـد رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض  دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند و گواهـی تقدیم دادخواسـت را به این 
اداره تحویـل نماینـد  و بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 
مالکیـت صادر خواهد شـد.م.الف 2003-تاریخ انتشـار نوبت اول97/11/09-تاریخ انتشـار نوبـت دوم97/11/23
جواد فاریابی- ریس ثبت اسناد و امالک جیرفت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
"آگهـی اصالحـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آیین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای  فاقـد سـند رسـمی-برابر بـا رای اصالحـی شـماره.  1397۶0319091000۴58 
مورخـه97/10/1۶    هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
ثبتـی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبرآبـاد   تصـرف  مالكانـه بالمعارض متقاضـی خانم 
الهـام بحـری  فرزنـد محمـد  بشـماره شناسـنامه 2207 صـادره از گاوبنـدی در ششـدانگ یـک بـاب خانه  به 
مسـاحت38۶/22 متـر مربـع پـالک -فرعـی از ۴۶-اصلی مجزی شـده از پـالک ۴۶ اصلی قطعه یک بخش 
۴5 کرمـان  واقـع در عنبرآبـاد اراضی کشـت و صنعت شـهرک نارنـج خریداری ار مالک رسـمی  خود متقاضی  
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت آگهی میشـود در صورتیکه  اشـخاص  
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـد می تواند از تاریخ انتشـار این اگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـد رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض  دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد و گواهی تقدیـم دادخواسـت را به ایـن اداره 
تحویـل نماینـد  و بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 
مالکیـت صـادر خواهد شـد.م.الف .2005-تاریخ انتشـارنوبت اول97/11/9-تاریخ انتشـار نوبـت دوم97/11/23
مصیب حیدریان - ریس ثبت اسناد و امالک عنبرآباد

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

رودبار جنوب
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی  و سـاختمانهای  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابـررای 
موضـوع  اول  هیـات  شـماره97/09/25-1397۶03190790007۶1 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک رودبـار جنوب 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم جمالـی آهـوی زرین  
فرزندرضابشـماره شناسـنامه 10صادره ازرودبارجنـوب دریک باب خانه 
بـه مسـاحت299مترمربع پـالک 1۴۶0فرعـی از188 اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک 188 اصلـی قطعه سـه واقع در رودبـار جنوب 
– بلـوار شـهید پیکان – کوچه اندیشـه 2 بخش ۴۶ کرمـان خریداری 
ازمالـک رسـمی آقـای عبد المهـدی مهیمـی  محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظوراطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند 
مالکیـت صادرخواهدشـد ./م الـف:708- تاریـخ انتشـار نوبـت اول 

:97/11/09- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :97/11/2۴
علی رحمانی خالص- رییس ثبت اسناد امالک رودبارجنوب

آگهی مزایده اموال غیر منقول
)اسناد رهنی(

بـه موجب پرونـده اجرائـی کالسـه9000039 
ششـدانگ خانـه پـالک ثبتـی1819 اصلـی 
شـریعتی  خیابـان  رفسـنجان   در  واقـع 
شـرقی کوچـه شـماره ۶  کـه سـند آن در صفحـه 521 دفتر 
309   بـه شـماره ثبـت 5۴520 بخـش 9 کرمان رفسـنجان 
بـه نـام  آقـای علـی درخشـان داوری  صـادر شـده اسـت 
کـه طبق سـند به مسـاحت 3۶0.2۴ متر مربـع، که محدود 
بـه حـدود ثبتـی  :شـماال: بـه طـول 15 متـر درب و دیـوار 
اسـت بـه کوچه،شـرقا:  بـه طـول 23.۶ متـر دیوار بـه دیوار 
خانـه پـالک 57۶ فرعـی جنوبـا بطـول 15.۴ متـر درب و 
دیواریسـت بـه کوچـه اختصاصـی غربـا بطـول23.8 متـر 
دیواریسـت بـه زمیـن از پالک 580 فرعـی  باقیمانده پالک 
فوق دارای عرصه مطابق با سـند به مسـاحت 3۶0.2۴ متر 
مربـع اعیانـی سـاختمانی بـا دیوار هـای اجری فاقد شـناژ 
عمودی سـاخته شـده اسـت زیر بنای سـاخته شـده ان در 
همکـف برابـر 23۴ متـر مربـع در طبقـه اول 53 متـر مربع 
و در زیـر زمیـن بـه مسـاحت زیـر بنـای ۶1 متـر مربـع می 
باشـد بـه عـالوه ۶ متـر مربـع بالکـن سـایه انداز می باشـد 
نمای سـاختمان اجر سـفال بندی کشی شـده با در و پنجره 
فلـزی حفـاظ دار مـی باشـد کف حیـاط موزاییـک فرش و 
دیـوار هـای دور  ان بـا اجـر سـفال بنـدی کشـی شـده انـد 
ملـک دارای امتیـاز اب و بـرق و گاز مـی باشـد که طبق نظر 
کارشناس رسـمی به مبلغ3.۴50.000.000 ریال)سه  میلیارد 
و چهارصـدو پنجـاه  میلیـون ریال ( ارزیابی شـده اسـت که 

طبق سـند رهنـی شـماره 99187دفتـر خانه 23 رفسـنجان 
در قبـال مبلـغ۴۴0.000.000 ریـال در رهـن بانـک اقتصـاد 
نویـن  قـرار گرفتـه ، پالک فوق از سـاعت 9 الـی 12 روز  دو 
شـنبه مـورخ 1397.11.29 واقـع در محـل اجـرای اداره ثبت 
اسـناد و امالک رفسـنجان واقع در رفسـنجان –بلوار شـهید 
کشـاورزی از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـد،مزایده 
از مبلـغ3.۴50.000.000 ریـال شـروع وبـه باالتریـن قیمـت 
نقـدا فروختـه مـی شود،شـرکت در جلسـه  پیشـنهادی 
نقـدی  فـروش کال  و  اسـت  آزاد  عمـوم  بـرای  مزایـده 
اسـت،الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربـوط 
بـه اب ،بـرق،گاز اعـم از حـق انشـعاب ویـا حـق اشـتراک 
و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد و 
نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تا 
تاریـخ مزایـده اعـم از اینکه رقـم قطعی ان معلوم شـده یا 
نشـده باشـد به عهـده برنده مزایده اسـت و نیـز در صورت 
وجـود مـازاد ،وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از 
محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم 
عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصول مـی گردد ضمنـا چنانچه 
روز مزایـده تعطیـل رسـمی گـردد مزایـده روز اداری بعد از 
تعطیلـی در همـان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد 
طالبیـن و خریـداران مـی تواننـد جهـت شـرکت در مزایده 
در وقـت مقـرر بـا ارائه چک رمـزدار به مبلغ پایه در جلسـه 

مزایـده بـه نشـانی فـوق شـرکت نمایند. 
تاریـخ چـاپ اگهـی در یـک نوبـت :روز سـه شـنبه مـورخ 

1397.11.9
رییس اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان
ابوالفضل تیموری آسفیجی

آگهی مناقصه عمومی
شـهرداری رفسـنجان در نظـر دارد به اسـتناد مجوز  شـماره 1673 مورخ 

97/10/25 و شـماره1692 مـورخ 97/10/30 شـورای محترم اسـالمی شـهر، امور 
مربـوط به نگهـداری فضاهای سـبز :

1 – پـارک جـوان 2- پـارک مطهـری 3- پـارک بهشـت ۴- پـارک مـادر  را  از 
طریـق  برگـزاری مناقصـه عمومـی به بخـش خصوصی واگـذار نمایـد. لذا از 
کلیـه شـرکتهای واجـد صالحیـت و واجـد شـرایط که تجربـه و توانایـی انجام 
كار را دارنـد، دعـوت بعمـل می آیـد جهت دریافت  اسـناد و اطالع از شـرایط 
شـركت در مناقصـه بـه دفتـر امـور قراردادهـا واقـع در شـهرداری مرکـزی به 
آدرس رفسـنجان خیابـان تختی یا بـه نشـانیwww.rafsanjan.ir مراجعه 
و پیشـنهادات خـود را تـا پایان وقت اداری روز سـه شـنبه مـورخ 97/11/23 
به دبیرخانه شـهرداری مركزی تسـلیم  نمایند.ضمنًا شـهرداری در رد یا قبول 

تمـام یـا هریک از پیشـنهادات مختار اسـت.
روابط عمومی شهرداری رفسنجان

نوبت دوم

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابــر رای شــماره 139760318022004620 مــورخ 1397/9/26 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای هــادی رفیــع نیــا فرزنــد 
غالمحســین بشــماره شناســنامه 86 صــادره از ماســال در 328/30 ســهم 
مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 826/92 مترمربــع  
مشــتمل بــر ســه بــاب خانــه بــه مســاحت 231/60 مترمربــع پــالک 51 
فرعــی از 14 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 5 فرعــی از 14 اصلــی 
واقــع در قریــه ســیادول بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
محمــد قلــی یعقوبــی طاســکوه محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود  ــه فاصل اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــی  ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
ــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب ب
ــراض ،  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــس از اخــذ رســید ، ظــرف ی و پ
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/9              

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/24
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
ــات  ــورخ 1397/10/9 هی ــر رای شــماره 139760318022004864 م براب
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــرح  ــای ف ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــال تصرف ــک ماس مل
جــاده کنــار فرزنــد رحیــم بشــماره شناســنامه 831 صــادره از ماســال در 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 200/12 مترمربــع  مشــتمل 
بــر بنــای غیرمجــاز بــه مســاحت 40/57 مترمربــع پــالک 6084 فرعــی 
از 23 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 70 فرعــی از 23 اصلــی 
ــق  ــداری از نس ــالن خری ــش 26 گی ــرا بخ ــه س ــه چلم ــع در قری واق
شــاهرخ وحــدت محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــی  ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــت متقاضــی اعتراضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ک
ــه مــدت  داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/9           

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/24
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
ــات  ــورخ 1397/11/4 هی ــماره 139760318022005468 م ــر رای ش براب
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــن  ــای حس ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــال تصرف ــک ماس مل
عــزت طلــب فرزنــد دادی بــرار بشــماره شناســنامه 1614 صــادره از 
ــاحت 367  ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــرا در شش ــه س صومع
ــع  ــه مســاحت 30 مترمرب ــاری ب ــاب انب ــک ب ــر ی ــع  مشــتمل ب مترمرب
ــالک 30  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 1 اصل ــالک 1072 فرع پ
ــش 26  ــالل بخ ــه م ــه دول ــع در قری ــی واق ــی از 1 اصل ــده فرع باقیمان
گیــالن خریــداری از نســق کاس یحیایــی درخانــه محــرز گردیــده اســت 
. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م آگه
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض مالکی
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
ــم  ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس ــلیم اعت تس
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

ــد شــد .  ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب اعت
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/9    

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/24
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
 1397/8/13 مــورخ   139760318022003934 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان هی
ــت  ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثب
ــه بالمعــارض متقاضــی آقــای داریــوش  ملــک ماســال تصرفــات مالکان
رفیــع نیــا فرزنــد غالمحســین بشــماره شناســنامه 17 صــادره از ماســال 
در 498/62 ســهم مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 
826/92 مترمربــع  مشــتمل بــر ســه بــاب خانــه بــه مســاحت 231/60 
مترمربــع پــالک 51 فرعــی از 14 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 
پــالک 5 فرعــی از 14 اصلــی واقــع در قریــه ســیادول بخــش 26 گیــالن 
ــرز  ــکوه مح ــی طاس ــی یعقوب ــد قل ــمی محم ــک رس ــداری از مال خری
ــه  ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب گردیــده اســت . ل
ــه  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
ــد  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
ــت صــادر خواهــد شــد .  ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب وصــول اعت

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/9     
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/24
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آگهی رونوشت حصروراثت
شــماره  دارای  احمــدی  حســین  ملــک 
ــد 1350  ــنمراد متول ــد حس ــنامه 601 فرزن شناس
ــه  ــت و ب ــرح دادخواس ــدآباد بش ــادره از اس ص
کالســه 734/8/97  از ایــن شــورا در خواســت 
داده  توضیــح  چنیــن  و  نمــوده  حصروراثــت 
ــک  ــد مل ــدی فرزن ــن احم ــادروان رامی ــه ش ک
حســین بــه شــماره شناســنامه 330085705 
در تاریــخ 97/10/26 در اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت 
1- مهــراب  بــه:  اســت  آن مرحــوم منحصــر 
ــنامه  ــماره شناس ــن ش ــدر رامی ــام پ ــدی ن احم
ــر  ــره مالمی ــی 2- زه ــر متوف 6661417481 پس
نــام پــدر نــوذر شــماره شناســنامه 0117805686 
همســر متوفــی 3- ملــک حســین احمــدی 
نــام پــدر حســنمراد شــماره شناســنامه 601 پــدر 
متوفــی 4- فرزانــه خزلــی نــام پــدر محمدمــراد 
ــک  ــی این ــادر متوف ــنامه 677 م ــماره شناس ش
درخواســت  مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا 
ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب
ــه  ــت نام ــا وصی ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ه
ــی  ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن از متوف
ــم دارد  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــدت ی ــرف م ظ
ــد.  ــد ش ــادر خواه ــت ص ــی حصروراث و اال گواه

م/الــف: 2430
شعبه هشتم شورای حل اختالف مرکزی
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 1397760317001004797-97/10/12  هیــأت اول موضــوع 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند  قان
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ناحیــه یــک اهــواز تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
متقاضــی آقــای فیصــل غربــاوی فرزنــد ناصــر  بشــماره شناســنامه 1744193479 
ــک  ــه ششــدانگ  ی ــی 1744193479 نســبت ب ــه شــماره مل ــواز  ب صــادره از اه
بــاب ســاختمان بــه مســاحت 483/60  متــر مربــع در قســمتی از پــالک 58/25 
بخــش 9 اهــواز خریــداری شــده موضــوع ســهام شــماره 4935 شــرکت ســهامی 
ایجــاد باغــات کــوی شــاه ســهمی ســید آل کهگلویــی بابــا رحمتــی فرزنــد ســید 
ــه   ــه قولنامــه عــادی  ب رمضــان )مالــک رســمی(  کــه مــع الواســطه و طــی ارائ
ــه منظــور اطــالع عمــوم  ــذا ب متقاضــی انتقــال یافتــه  محــرز گردیــده اســت . ل
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز آگهــی مــی شــود در صورتیکــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
ــراض خــود را  ــاه  اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری میتوانن
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ  ــه ای ب
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد . بدیهی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. ضمنــًا صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه 

ــه دادگاه نخواهــد بود.شــماره م/الــف:   5/2644 متضــرر ب
)تاریخ انتشار نوبت اول :97/10/23(          

)تاریخ انتشار نوبت دوم: 9/ 97/11(
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز- اکبر افشین  2228

آگهی فقدان / از بین رفتن سند مالکیت
 ) موضوع ماده 120(

ــه  ــق وکالتنام ــک طب ــل مال ــه وکی ــدزاده قزلج ــر احم ــای جعف آق
شــماره 4415 مــورخ 97/4/27 دفتــر 61 و تقاضــای شــماره 8370 
مــورخ 97/9/27  اعــام داشــته نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه 
ــی از 54  ــاک 10682 فرع ــع پ ــاحت 160/20 مترمرب ــن بمس زمی
ــی  ــی از اصل ــاک 337 فرع ــروز  و مجــزی شــده از پ ــی مف اصل
واقــع در شهرســتان اســام شــهر بخــش دوازده تهــران ذیــل ثبــت 
ــت  ــدرت هللا محمــدی ثب ــام ق ــر 391 بن 48997 صفحــه 175 دفت
ــپس  ــت س ــده اس ــلیم ش ــادرو  تس ــی 184693 ص ــند چاپ و س
ــه شــماره  ــق وکالتنام ــک طب ــل مال ــه وکی ــدزاده قزلج ــر احم جعف
4415 مــورخ 97/4/27 دفتــر 61 و تقاضــای شــماره 8370 مــورخ 
97/9/27 بعلــت مفقــود شــدن ســند اولیــه تقاضــای صــدور ســند 
ــت  ــور ثب ــک مذک ــت مل ــوده اس ــور را نم ــاک مذک ــه پ ــی ب المثن
ــت  ــار بعل ــدارد و حــس االظه ــوده و بازداشــت ن شــده در رهــن نب

نقــل و انتقــال مفقــود گردیــده درهمیــن راســتا وفــق 
وفــق مقــررات مــاده 120 آئیــن نامــه اصاحــی ق. ثبــت مصــوب 
ــه  ــا چنانچ ــردد ت ــی گ ــی م ــت آگه ــک نوب ــب در ی 80/11/8 مرات
کســی مدعــی حقــی بــرای خــود بــوده یــا اعتراضــی داشــته باشــد 
ــن اداره  ــه ای ــدت ده روز ب ــی ظــرف م ــن آگه ــخ انتشــار ای از تاری
ــه  ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــه اصــل س ــن ارائ ــه و ضم مراجع
ــدم  ــی اســت در صــورت ع ــد بدیه ــراض خــود را تســلیم نمای اعت
وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر قانونــی و یــا عــدم ارائــه اصــل 
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ســند المثنــی پــاک مذکــور طبــق 

ــف:2307 مقــررات صــادر و تســلیم خواهــد شــد. م/ال
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر

سادات حسینی      2788

 آگهی حصر وراثت
بانــو شــها  شــهرت ســواری مچریــه  نــام پــدر قیــس  
بشناســنامه 201 صــادره از دزفــول درخواســتی بخواســته 
صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده 
کــه شــادروان  مرحــوم  فیصــل   شــهرت ســواری 
بشناســنامه 11036 صــادره دشــت آزادگان در تاریــخ 
ــه اش  ــوت ورث ــود  ف ــگاه خ ــواز  اقامت 97/10/27 در اه
ــر  ــوق الذک ــخصات ف ــا مش ــی ب ــد از : 1- متقاض عبارتن
)زوجــه متوفــی(2- جهــان ســواری بــه ش ملــی 
1743838158 صــادره از اهــواز 3- زالل ســواری بــه ش 
ملــی 1748888722 صــادره از اهــواز4- غــزال ســواری 
بــه ش ملــی 1745509925 صــادره از اهواز)فرزنــدان 
ــی  ــه ش مل ــی ســواری ب ــاث متوفــی(5- محمــد عل ان
ــی( و  ــور متوف ــد ذک 1747122807 صــادره از اهواز)فرزن
ال غیــر بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی شــماره 970597 
حقوقــی مــی باشــد.اینک بــا انجــام تشــریفات قانونــی 
ــا  ــد ت ــی مینمای ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــب مزب مرات
هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا 
تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز 
ــراز شــود از  ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ اب

ــار ســاقط اســت. درجــه اعتب
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز  2812

 آگهی حصر وراثت
نــام  پــور   دانــش  شــهرت  بهــزاد   آقــای 
از  صــادره   7037 بشناســنامه  منصــور   پــدر 
اهــواز درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی 
کــه  داده  توضیــح  و  تقدیــم  حصروراثــت 
ــور   ــش پ ــدرم  مرحــوم  منصــور   شــهرت دان پ
تاریــخ  آبــادان در  بشناســنامه 1163 صــادره 
97/9/24 در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی فــوت ورثه 
اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی بهــزاد دانــش 
پــور 2- فــرزاد دانــش پــور فرزنــد منصــور 
ــران  ــواز )پس ــادره اه ش ش 1740462238 ص
متوفــی(3- پرویــن یعقوبــی نــژاد فرزنــد احمــد 
ــی(  ــر متوف ــواز )همس ــادره اه ش ش 6902 ص
ــا انجــام  ــک ب ــری ندارد.این ــه دیگ ــر ورث و ال غی
تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک 
ــراض  ــس اعت ــا هرک ــد ت ــی مینمای ــت آگه نوب
ــزد او باشــد  ــی ن ــه از متوف ــت نام ــا وصی دارد ی
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا 
ــت  ــر وصی ــادر و ه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی
ــن  ــد از ای ــه بع ــمی ک ــری و رس ــز س ــه بج نام
تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

قاضی  شورای حل اختالف مجتمع شماره سه 
اهواز  2813

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم 
تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور 
را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح 

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی آراء ذی
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002029446 شــماره  رأی  1ـ 
1391114430002012147 آقــای داود جانقلــی فرزنــد غامعلــی در قســمتی از/ 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 92 )نــود و 
دو( متــر مربــع پــاک شــماره 21 فرعــی از 2279 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت 
ــرده  ــداری ک ــه شــاطریان خری ــل ال ــادی مع الواســطه از خلی ــه ع ــه نام ــم. مبایع ق

اســت. )م الــف 5149 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002030004 شــماره  رأی  2ـ 
ــه در قســمتی از/  ــد فتــح ال ــه حســینی فرزن 1394114430002000056 آقــای صدرال
ــاحت 57/45  ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
)پنجــاه و هفــت متــر و ممیــز چهــل و پنــج( مترمربــع پــاک شــماره 339 فرعــی 
از 2606 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از 

ــف 5150 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــی خری ــواد رفیع ج
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002029784 شــماره  رأی  3ـ 
1391114430002014977 آقــای هــادی ســهیلی راد فرزنــد حســین در قســمتی از/ 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 176 )یکصــد 
ــع در  ــی واق ــی از 1835 اصل ــماره فرع ــاک ش ــع پ ــر مرب ــش( مت ــاد و ش و هفت
ــر ســند  ــادی/ ســند مالکیــت مشــاعی براب ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق بخــش دو ثب
ــف 5151 ( ــد. )م ال ــی باش ــت م ــم دارای مالکی ــر 33 ق 28658-96/3/28 دفت
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002028945 شــماره  رأی  4ـ 
ــی در قســمتی از/  ــد فضلعل ــدی فرزن ــای منصــور محم 1396114430002002050 آق
ــاحت 82/11  ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش

)هشــتاد و دو ممیــز یــازده( متــر مربــع پــاک شــماره 86 فرعــی از 1566 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از & مالــک 

رســمی. & طــی ســند مالکیــت مشــاعی. )م الــف 5152 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002030704 شــماره  رأی  5ـ 
ــمتی  ــاس در قس ــد عب ــی فرزن ــوب جعفرکاج ــای یعق 1397114430002000919 آق
ــا شــده بمســاحت 52/50  از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن
ــع پــاک شــماره 41 فرعــی از 2603  ــر مرب ــز پنجــاه( مت ــر و ممی )پنجــاه و دو مت
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند 
ــی باشــد. )م  ــت م ــر 463 دارای مالکی ــر صفحــه 278 دفت ــت مشــاعی براب مالکی

الــف 5153 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002030662 شــماره  رأی  6ـ 
1392114430002003631 آقــای رضــا بختیــاری فرزنــد غامحســین در قســمتی از/ 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 )یکصــد 
و بیســت( متــر مربــع پــاک شــماره 1 فرعــی از 2378 اصلــی واقــع در بخــش دو 
ــداری کــرده  ــی حقیقــی خری ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از نادعل

ــف 5154( ــت. )م ال اس
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و 
انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عدم دسترســی 
ــه  ــا چنانچ ــی ت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ب
اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی 
نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را 
اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه 
و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل 
ــع از  ــر اســاس قانــون مذکــور مان ــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند ب نماینــد الزم ب

مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار دوم: 97/11/24 تاریخ انتشار اول: 97/11/09 

مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم                2804

آگهی رونوشت حصروراثت
کریــم زنــد دارای شــماره شناســنامه 6660000429 فرزنــد رحیــم متولــد 1371 صــادره از رباط 
کریــم بشــرح دادخواســت و بــه کاســه 738/8/97 از ایــن شــورا در خواســت حصروراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان رحیــم زنــد فرزنــد کریــم بــه شــماره شناســنامه 
ــن  ــه حی ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــی خــود ب ــگاه دائم ــخ 97/10/25 در اقامت 480 در تاری
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- کریــم زنــد نــام پــدر رحیــم شــماره شناســنامه 
ــنامه 2593  ــماره شناس ــم ش ــدر رحی ــام پ ــد ن ــاس زن ــی 2- عب ــر متوف 6660000429 پس
پســر متوفــی 3 - زینــب زنــد نــام پــدر رحیــم شــماره شناســنامه 2985 دختــر متوفــی 
4- فاطمــه اردهــی زنــد نــام پــدر رحمــت الــه شــماره شناســنامه 312 همســر متوفــی اینک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا 
هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی حصروراثــت صــادر خواهــد شــد
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آگهی رونوشت حصروراثت
امیــر عباســی دارای شــماره شناســنامه 1633 فرزنــد اکبــر متولــد 55 صــادره از زنجــان 
ــت  ــت حصروراث ــورا در خواس ــن ش ــه 722/8/97 از ای ــه کاس ــت و ب ــرح دادخواس بش
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان صغــری علیدوســت فرزنــد محمــد به شــماره 
شناســنامه 671 در تاریــخ 97/8/3 در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- بهنــام بویــه نــام پــدر حســینعلی شــماره 
شناســنامه 10 پســر متوفــی 2- فاطمــه بویــه نام پدر حســینعلی شــماره شناســنامه 9156 
ــام پــدر حســینعلی شــماره شناســنامه 2700010418  ــه ن دختــر متوفــی 3- ســعیده بوی
دختــر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
ــزد او  ــا وصیــت نامــه از متوفــی ن ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی ــد ت آگهــی مــی نمای
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی 

حصروراثــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف:2429
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رییس اتاق بازرگانی اراک:

به جای نق زدن های بی حاصل تعامل کنیم

توسلی: در حال حاضر در کشور شرایط اقتصادی خوبی وجود ندارد

رییـس اتـاق بازرگانـی اراک گفـت: عمومی 
کـردن فرهنـگ گفتمان و حفـظ منافع ملی 
در جامعـه در کاهـش مشـکالت اقتصـادی 

کشـور اثربخش خواهـد بود.
منوچهـر توسـطی در همایش ملی توسـعه 
سیاسـت های دولـت و بخش خصوصی که 
در اراک در حال برگزاری اسـت، با اشـاره به 
علل شـکل گیری ایـن همایش اظهـار کرد: 
در حـال حاضـر در کشـور شـرایط اقتصادی 
خوبـی وجـود نـدارد و البتـه شـرایط بخش 
خصوصـی نیـز رضایـت بخـش نیسـت و 
ضرورتًا باید مشـکالت موجود بررسـی و در 

جهـت رفـع آنهـا اقداماتی انجام شـود.

کاهـش  جهـت  در  دولـت  افـزود:  وی 
مشـکالت تالش هایـی انجام می دهـد و در 
این راسـتا تصمیماتی شـتابزده، پی در پی و 
بـدون پشـتوانه کارشناسـی بـا عمـر اجرایی 
کـم نیـز اخـذ می کنـد کـه بـه نظر می رسـد 
و  خواسـته ها  از  اطـالع  و  ارتبـاط  عـدم 
نیازهـای بخـش خصوصی سـبب اخذ این 
تصمیمـات و در نهایـت بروز این مشـکالت 

می شـود .
رییس اتـاق بازرگانی اراک گفت: در اسـتان 
مرکـزی ایـن مـوارد در شـورای گفت  و گـو به 
چالش گذاشـته شـد و مشـاهده شد ارتباط 
دسـتگاه های  و  خصوصـی  بخـش  بیـن 
اجرایی در شـورای گفت گو بسـیار اثربخش 
اسـت و توانسـتیم بسـیاری از مسـائل و 
مشـکالت بخـش خصوصـی را در شـورای 
گفـت و گـو حـل کنیـم و اندکـی در حـوزه 

اسـتانی و در اندازه اختیارات اسـتانی موفق 
بـه کسـب رضایت شـدیم.

شـورای  در  نگاه هـا  کـرد:  بیـان  توسـطی 
گفت گـو و گفتمـان صادقانـه در ایـن شـورا 
نشـان داد کـه بـا وجود موانـع کالن غیرقابل 
حـل، امـا اراده خوبـی در اسـتان و شـورای 
گفـت و گـوی دولـت و بخـش خصوصـی 

اسـتان بـرای رفـع مشـکالت وجـود دارد.
وی بـا اشـاره بـه برخی مواد قانون کسـب و 
کار ادامـه داد: بهتریـن قانونی که ارتباط بین 
بخـش خصوصـی و دولتـی را رقـم می زنـد 
قانـون بهبـود فضـای کسـب و کار اسـت که 
دولـت بـا اجـرای ایـن مـواد می توانـد بـه 
بهبـود فضـای کسـب و کار کمـک کـرده و 
روابـط خـود را بـا بخش خصوصی تسـهیل 
و روان کنـد و در عیـن حـال فضای گفتمان 

را فراهـم کند.

رییـس اتاق بازرگانی اراک خاطرنشـان کرد: 
بـا توجـه بـه موفقیت هایـی کـه در شـورای 
گفـت و گـوی دولـت در اسـتان بـه دسـت 
آمـده توانسـته ایم جایـگاه اسـتان را ارتقـا 
داده و در میـان 5 اسـتان برتـر کشـور قـرار 

بگیریم.
ایـن  برگـزاری  از  هـدف  توسـطی گفـت: 
همایـش توسـعه و بهبـود فضـای گفتمـان 
راسـتای  در  خصوصـی  بخـش  و  دولـت 
تعامـل و بررسـی مسـائل با حضـور فعاالن 
اقتصـادی بـه جای نق زدن هـای بی حاصل 
و انتقادهـای بـدون راهـکار اسـت. بخـش 
خصوصـی و دولـت بایـد در کنـار یکدیگـر 
در جهـت بهبـود فضـای کسـب و کار تالش 
کننـد.وی در رابطـه بـا مقابلـه بـا تحریم هـا 
اضافـه کـرد: بـرای مقابلـه بـا آثـار تحریم و 
رفع مشـکالت اقتصادی نیازمنـد یک وفاق 
ملـی و گفتمـان کارشناسـانه بـدون هرگونه 
جنـاح بنـدی سیاسـی حـول منافـع ملـی 
هسـتیم تـا کمـک کنیـم بخـش خصوصی 
بتواند در مقابل تحریم و آسـیب های ناشی 

از آن مقاومـت کنـد.
رییـس اتـاق بازرگانی اسـتان مرکزی گفت: 
البتـه تمـام مشـکالت مربوط بـه تحریم ها 
نیسـت، بسـیاری از مسـائل در کشـور بـا 
هماهنگـی و وفـاق حـول محـور منافع ملی 
قابل حل اسـت به شـرط اینکـه صادقانه در 
کنـار هم نظرات کارشناسـی و ملی را مطرح 
کنیـم و بـه تصمیماتـی برسـیم کـه بـرای 

بخـش خصوصـی کارسـاز و علمی باشـد.
ایـن همایـش  از اجـرای  توسـطی هـدف 
گفتمـان  توسـعه  و  سـازی  فرهنـگ  را 
صاحـب  و  بیـن کارشناسـان  کارشناسـانه 
نظـران بخـش خصوصـی و دولت دانسـت 
بـا حضـور پررنـگ و  امیدواریـم  و گفـت: 
اثربخـش، ایـن اتفـاق جنبه عملیاتـی پیدا 
کـرده و دسـتاوردهای مفیـدی را نیـز در پی 

داشـته باشـد.
درصـد  یـک  بـا  داد: کشـوری  ادامـه  وی 
جمعیـت دنیا می توانـد بالغ بـر 200 میلیارد 
دالر صـادرات داشـته باشـد و صـادرات 50 

میلیـاردی در شـأن کشـور نیسـت.

ته
نک

بـه  توجـه  بـا  کـرد:  خاطرنشـان  اراک  بازرگانـی  اتـاق  رییـس 
موفقیت هایـی کـه در شـورای گفـت و گـوی دولـت در اسـتان به 
دسـت آمده توانسـته ایم جایگاه اسـتان را ارتقـا داده و در میان 5 

اسـتان برتـر کشـور قـرار بگیریم.
توسـطی گفـت: هـدف از برگـزاری ایـن همایـش توسـعه و بهبود 
فضـای گفتمـان دولـت و بخـش خصوصـی در راسـتای تعامل و 
بررسـی مسـائل با حضور فعاالن اقتصـادی به جای نـق زدن های 
بـی حاصـل و انتقادهای بـدون راهکار اسـت. بخـش خصوصی و 
دولـت بایـد در کنـار یکدیگـر در جهـت بهبـود فضای کسـب و کار 

تـالش کنند.
وی در رابطـه بـا مقابلـه بـا تحریم هـا اضافـه کـرد: بـرای مقابله با 
آثـار تحریـم و رفـع مشـکالت اقتصـادی نیازمنـد یک وفـاق ملی 
و گفتمـان کارشناسـانه بـدون هرگونـه جناح بندی سیاسـی حول 
منافـع ملـی هسـتیم تا کمـک کنیم بخـش خصوصـی بتواند در 

مقابـل تحریـم و آسـیب های ناشـی از آن مقاومـت کند.

قاچاق مرغ در استان سمنان
فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: پلیس سرخه در بازرسی از خودروهای عبوری، دو دستگاه خودروی حامل 

محموله مرغ قاچاق را کشف کرد.

فرمانده انتظامی شهرسـتان کرمان از كشـف تعدادی دام و همچنین 
داروی گیاهـی قاچـاق بـه ارزش بیـش از 13 میلیـون ریـال در ایـن 
شهرسـتان خبـر داد. سـرهنگ"محمدرضا فـداء"در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار پایگاه خبری پلیس بیان داشـت: ماموران کالنتری19شـهر 
کرمان در راسـتای مبارزه با قاچاق كاال هنگام گشت زنی نامحسوس 
در سـطح حوزه اسـتحفاظی به یك دسـتگاه وانت پیکان مشـكوك 

شـده و آن را متوقـف كردند.
وی افـزود: مامـوران در بازرسـی از ایـن خـودرو 700 کیلوگـرم ریشـه 
گیـاه شـیرین بیان قاچـاق و فاقد هرگونه مجوز را کشـف و راننده آن 
را دسـتگیر كردند.سـرهنگ" فـداء" افـزود: مامـوران انتظامی بخش 
گلبـاف نیـز هنـگام گشـت زنی در سـطح حـوزه اسـتحفاظی از یک 
دسـتگاه خـودرو پـژو ۴05 و یـک خـودروی پراید 11 رأس گوسـفند  

فاقـد هرگونه مجـوز را کشـف کردند.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن اقالم 
قاچـاق بیـش از 130 میلیون ریال برآورد قیمت شـدند، تصریح کرد: 
راننـده ایـن دو خـودرو بـه همـراه صاحب گیاهـان دارویـی قاچاق با 

تشـكیل پرونـده به مقامـات قضایی معرفی شـدند.

افـرادی  بایـد  آتش نشـانان 
خـاص بـا توانایـی و تخصص 

ویـژه باشـند
ارزیابـی   بـرای  کرمـان  شـهرداری 
پرسـنل آتـش نشـانی بـه صـورت 
دوره ای تسـت آمادگـی جسـمانی 

می کنـد. برگـزار 
شـهردار  شـهری  خدمـات  معـاون 
کرمـان گفت: نیروهای آتش نشـانی 
جایـگاه خاصـی نزد مـردم دارند و با 
توجه به حسـاس بودن کار آنها، باید 
افرادی خاص بـا توانایی و تخصص 
آتش نشـانی  سـازمان  در  ویـژه 
فعالیـت کننـد. بـه گـزارش پایـگاه 
خبـری کرمـان آنالیـن، دکتـر مهدی 
نیکویـی در برنامـه تسـت آمادگـی 
آتش نشـانی  نیروهـای  جسـمانی 
شـهرداری کرمـان، در جمـع پرسـنل 
ایـن سـازمان  افـزود: خوشـبختانه 
کرمـان  آتش نشـانی  نیروهـای 
بـاال  تـوان  و  تخصـص  بـا  افـرادی 
هسـتند.وی ادامـه داد: از آنجـا کـه 
کوچک تریـن اشـتباه یـا  تاخیـر در 
رسـیدن بـه محـل حادثه، مـی تواند 
جـان فرد مصـدوم و حادثـه دیده را 
بـه خطـر بینـدازد؛ شـهرداری کرمان 
بـرای ارزیابی  پرسـنل آتش نشـانی 
بـه صـورت دوره ای تسـت آمادگـی 

جسـمانی برگـزار می کنـد.
در  کارگروه هایـی  ایجـاد  از  وی 
شـهرداری  نشـانی  آتـش  سـازمان 
کرمـان خبـر داد و افـزود: نیروهـای 
آتش نشـانی براسـاس تخصص در 
ایـن کارگـروه ها فعالیـت می کنند و 
هـر کـدام از کارگروه هـا بـه صـورت 
دوره ای، مانورهـای خاصـی برگـزار 

می نماینـد.

كشف دام و داروی شهرداری
گیاهی قاچاق در کرمان 

خبر
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جدول شماره 137۴

در دهـه فجـر 30 پـروژه در بخـش آب و 
فاضـالب بـا اعتباری بالغ بـر 1275 میلیارد 
اسـتان  سـطح  در  ریـال  ۴00میلیـون  و 

اصفهان افتتاح می شود
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه در دهه فجر سـال 
جـاری 22 پـروژه در بخـش آب بـه بهـره 
بـرداری می رسـد اعـالم کـرد: در دهه فجر 
97 ،بهره برداری ازخط آبرسـانی به گلشـهر، 
افتتـاح خـط دوم آبرسـانی بـه تودشـک  
،لولـه گذاری بهره بـرداری از خط انتقال آب 
بـه دولـت آبـاد و شـاپور آبـاد ،آبرسـانی به 
شـهرک صنعتی نایین ،افتتـاح خط انتقال 
آب بـه بـرف انبـار و  نیـز بهـره بـرداری از 
مخزن 2 هزار مترمکعبی این شهرسـتان از 
جملـه پـروژه هایـی اسـت کـه دردهه فجر 

به بهره برداری می رسد 
مهندس هاشـم امینی افزود: بهـره برداری 
سـطح  در  آب  شـبکه  از 285 کیلومتـر  
اسـتان،حفر و تجهیز چاه و بهره بـرداری از 
خـط انتقال آب چاه در زواره ،اصالح شـبکه 
آب و انشـعابات اردسـتان، بهـره بـرداری از 
سیسـتم تلـه متری شـبکه آب ،مخـازن و 
 ، شـهر  خمینـی  در  پمپـاژ  ایسـتگاههای 
در  آب  انشـعابات  و  شـبکه  اصـالح 
آب  پمپاژکمکـی  ایسـتگاه  مهاباد،تجهیـز 
اردسـتان ،بهـره بـرداری از سیسـتم تلـه 
متری تاسیسـات آب پیربکران، افتتاح دو 
حلقـه چاه در شـهر ابریشـم  وبهـره برادری 
از ایسـتگاه پمپاژ گلدیس شـاهین شهر از 
دیگـر پروژه ها قابل افتتـاح  در بخش آب 

است .

وی اعـالم کرد:بهـره برداری از مخزن 2 هزار 
مترمکعبی نیـک آباد،افتتاح خط انتقال  و 
مترمکعبـی  هـزار   20 مخـزن  برگشـت 
شـاهین شـهر، بهـره بـرداری از مخـزن 5 
هـزار مترمکعبـی خمینـی شـهر ، مخزن 2 
اصفهـان،   ۶ منطقـه  مکعبـی  متـر  هـزار 
ایستگاه پمپاژ آب منطقه ۶ اصفهان و حفر 
از  شـهر  درخمینـی  آب  چـاه  تجهیـز  و 
مهمتریـن پـروژه هایـی اسـت کـه در دهه 
فجـر در اسـتان اصفهـان بـه بهـره بـرداری 

می رسد 
مهنـدس امینـی به مهمترین پـروژه هایی 
کـه در دهه فجـر در بخش فاضالب افتتاح 
مـی شـوند پرداخـت و اظهار داشـت:  بهره 
بـرداری از 3۶8 کیلومتر شـبکه فاضالب در 
از فـاز اول  ،بهـره بـرداری  سـطح اسـتان 

شـبکه فاضـالب خوانسـار و نیـز افتتـاح 
تصفیـه خانـه فاضـالب ایـن شـهر، بهـره 
بـرداری از پکیـچ تصفیه فاضالب  مسـکن 
 3۶7 از  بـرداری  فریدونشـهر،بهره  مهـر 
کیلومتـر لولـه گذاری  شـبکه فاضـالب  در 
سـطح اسـتان ،افتتـاح ایسـتگاه پمپـاژ  و 

خـط انتقال فاضالب مبارکه،بهـره برداری از 
ایسـتگاه پمپـاژ و شـبکه فاضـالب کرکوند، 
بهره برداری از شـبکه فاضالب سـطح شهر 
و محلـه قلعه سـمیرم از مهمتریـن پروژ ه 
هـا در بخـش فاضـالب اسـت کـه در دهـه 

فجر افتتاح می شود.

ــت  ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ــه ب ــوالد مبارک ــل ف مدیرعام
تکمیــل طبقــۀ دوم ورزشــگاه نقــش جهــان در 
راســتای عمــل به مســئولیت هــای اجتماعی شــرکت 
فــوالد مبارکــه  گفــت: طــی جلســاتی کاربــردی کــه با 
ــا  ــم، ب ــته ای ــتان داش ــور و اس ــئوالن ورزش کش مس

حمایــت شــرکت فــوالد مبارکــه و بــا انجــام عملیــات 
محکــم ســازی حصــار پیرامــون و ایمــن ســازی پلــه 
هــا، طبقــۀ دوم ورزشــگاه  هــزار نفــری نقــش جهــان، 
طبــق قول مســاعدی کــه شــرکت توســعه و نگهداری 
اماکــن 75 ورزشــی بــه فــوالد مبارکــه داده اســت، تــا 

پایان بهمن ماه آمادۀ بهره برداری می شود.
داد:  ادامــه  عظیمیــان  حمیدرضــا  مهنــدس 
خوشــبختانه چادرهــای طبقــه دوم نیز روز چهارشــنبه 
ســوم بهمــن وارد ورزشــگاه شــده انــد و بــدون فــوت 
وقــت عملیــات نصــب آن هــا بــا همــکاری پیمانــکار 
مربــوط آغــاز شــده اســت. طبــق پیــش بینــی 
ــی، نصــب  ــاه ســال آت ــان خردادم ــا پای ــکار، ت پیمان
تمامــی آن هــا بــه پایــان خواهــد رســید. وی ضمــن 
اشــاره بــه تأثیــر ورزش در افزایــش شــادابی و نشــاط 
جامعــه گفــت: خوشــبختانه امــروز جایگاه تیــم های 
محبــوب فــوالد مبارکــۀ ســپاهان بــه گونــه ای اســت 
کــه هــر روز هــواداران بیشــتری بــرای تماشــای 

ــاز  ــن رو نی ــد؛ ازای ــی آین ــه ورزشــگاه م مســابقات ب
ــام  ــه اتم ــروژه ب ــن پ ــر ای ــریع ت ــه س ــت هرچ اس
برســد. مهنــدس عظیمیــان در ادامــه ضمــن قدردانی 
ــد  ــون رون ــه تاکن ــی ک ــۀ مســئوالن و واحدهای از هم
آمــاده ســازی و تأمیــن امنیــت و آســایش هــواداران 
ــدون  ــد، گفــت: ب ــر عهــده داشــته ان در ورزشــگاه را ب
شــک ورزش یکــی از مقولــه هایــی اســت کــه مــی 
توانــد بــرای فرزنــدان مــا و بــه طورکلــی بــرای همــۀ 
آحــاد جامعــه ســالمتی، امیــد و شــادابی بــه ارمغــان 
آورد؛ ازایــن رو شــرکت فــوالد مبارکــه تمامــی تــالش 
ــد  ــه کار خواه ــا ب ــن فض ــعۀ ای ــرای توس ــود را ب خ

گرفت.

شــهردار منطقــه چهــار کرمــان، در بخــش دیگــری 
از صحبــت هــای خــود از پیشــرفت 55 درصــدی 
عملیــات گل کاری برگرفتــه از طــرح قالــی کرمــان 
بــا همــکاری  در زیرگــذر میــدان پژوهــش و 
ــز  ــهرداری نی ــبز ش ــای س ــا و فض ــازمان پارکه س

خبر داد.
ضــرورت  و  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  مومنــی 
توســعه ی فضاهــای ســبز شــهری گفــت: در ایــن 
طــرح، چهــار عــدد گل کاری طــرح قالــی بــه ابعــاد 
22× 15 متــر برگرفتــه از طــرح قالــی کرمــان کــه 
معــروف بــه ترنــج اســت اجــرا و در آن بیــش از 

۶0 هزار گل فصلی متنوع کاشته می شود.
ــان  ــا پای ــرح ت ــتا 2 ط ــن راس ــزود: در ای وی اف
ســالجاری و 2 طــرح نیــز در ســال آینــده بــه بهــره 
بــرداری مــی رســد و همچنیــن کاشــت گل فصلــی 

این دو طرح نیز به زودی انجام می شود.
مومنــی بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح قالــی کرمــان 
ــوان یــک طــرح اصیــل ســنتی محســوب  ــه عن ب
مــی شــود، تصریــح کــرد: ایــن طــرح بــا گل کاری 
در زیرگــذر میــدان پژوهــش اجــرا مــی شــود تــا  
صنایــع دســتی شــهر کرمــان بــه صورتــی چشــم 

نواز و زیبا در معرض دید همگان قرار گیرد.
ــهرداری را در  ــا ش ــت ت ــهروندان خواس وی از ش
راســتای ایجــاد محیطــی ســبز و زیبــا و نگهــداری 
همپنیــن  یــاری کننــد.  شــهری  فضاهــای  از 
از  همچنیــن  کرمــان،  چهــار  منطقــه  شــهردار 
اجــرای جــان پنــاه و ایمن ســازی زیرگــذر میــدان 
ــاز  ــران و ب ــازمان عم ــکاری س ــا هم ــش ب پژوه
آفرینــی فضاهــای شــهری شــهرداری کرمــان  

خبر داد.

بهره برداری از 30پروژه در بخش 
آب و فاضالب 

بهره برداری از طبقه دوم ورزشگاه 
نقش جهان تا پایان بهمن ماه 

پیشرفت 55 درصدی عملیات 
گل کاری در زیرگذر پژوهش

صادراتسپه

بانک صادرات ایران 
پنجمین شرکت ایران شد 

بانــک صــادرات ایــران در آخریــن رتبه بنــدی ســال 97 در 
بیــن 500 شــرکت بــزرگ ایــران از نظــر »شــاخص دارایی« 
رتبــه اول، بــر اســاس »شــاخص فــروش« رتبــه پنجــم، از 
مبنــای  بــر  و  دوم  رتبــه  اشــتغالزایی  میــزان  منظــر 
شــاخص ارزش افــزوده جایــگاه ششــم را بــه خــود 

اختصاص داد.
ــران،  در  ــادرات ای ــک ص ــی بان ــزارش  روابط عموم ــه گ ب
ــش  ــوان »همای ــا عن ــور ب ــن منظ ــه همی ــه ب ــمی ک مراس
همایش هــای  مرکــز  در  ایــران«،  برتــر  شــرکت های 
ــی،  ــات دولت ــا حضــور مقام ــی صــدا و ســیما  ب بین الملل
ــران  ــب  نظ ــادی، صاح ــئوالن و سیاســت گذاران اقتص مس
از  برگــزار شــد،  برتــر کشــور  و مدیــران شــرکت های 
ــد  ــاس رون ــر اس ــده ب ــاب ش ــرو )انتخ ــرکت های پیش ش
رشــد چهــار ســال اخیــر(، شــرکت های برتــر از نظــر رشــد 
ــژه  ــای وی ــر دارای رتبه ه ــر شــرکت های برت ســریع و دیگ
ــده از  ــه دســت آم ــج ب ــر اســاس نتای ــه ب ــر شــد ک تقدی
در   ،  100-IMI رتبه بنــدی  کارشناســی  گــروه  گــزارش 
مدیریــت صنعتــی،  1397 ســازمان  رتبه بنــدی ســال 
بانــک صــادرات ایــران در بیــن 500 شــرکت بــزرگ ایــران 
از نظــر »شــاخص دارایــی« رتبــه اول، از نظــر »شــاخص 
ــه دوم، از نظــر »شــاخص فــروش« در  اشــتغالزایی« رتب
ــزوده« در  ــاخص ارزش اف ــر »ش ــم و از نظ ــگاه پنج جای

جایگاه ششم قرار گرفت. 
بنــا برایــن گــزارش، افزایــش دارایی هــای بانــک صــادرات 
ــاه  ــان آذرم ــا پای ــال ت ــارد ری ــزار میلی ــا 2000 ه ــران ت ای
ســال جاری، رشــد قابــل توجــه خالــص درآمــد تســهیالت 
ــذاری  ــازاد، واگ ــک م ــزار مل ــروش ه ــپرده گذاری، ف و س
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــزاری، وصــول 90 ه شــرکت های غیراب
ــه بانــک  ــا بدهــی ب مطالبــات از دولــت از طریــق تهاتــر ب
ــازار ســرمایه   ــود شــرایط ســهام بانــک در ب مرکــزی و بهب
ــک از  ــته بان ــان انباش ــش زی ــه کاه ــل توج ــد قاب و رون
جملــه مهم تریــن ظرفیت هــای حاصــل شــده اخیــر 
ــرای  ــک ب ــای کالن بان ــه برنامه ه ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک اس
افزایــش ســرمایه و ورود بــه عرصــه ســودآوری افــق بــه 

مراتب روشــن تری را برای آن ترسیم کرده است.

پرداخت تسهیالت 6 هزار 
میلیارد ریالی بانک سپه 

در استان گلستان 
گلســتان  منطقــه  شــعب  مدیــر 
گفــت: بانــک ســپه بــرای کمــک بــه 
 300 و  هــزار   ۶ اســتان  در  تولیــد 
میلیــارد ریــال تســهیالت در اختیــار 
مختلــف  بخش هــای  فعــاالن 

اقتصادی قرار داده اســت.
ــد از  غالمرضــا خموشــی طــی بازدی
اســالمی  جمهــوری  خبرگــزاری 
ایــران )ایرنــا( در گــرگان ضمــن 
افــزود:  فــوق  خبــر  اعــالم 
معــدن،  و  صنعــت  بخش هــای 
ــاختمان و  ــات، س ــی و خدم بازرگان
مســکن و کشــاورزی بــه ترتیــب 
تســهیالت  میــزان  بیشــترین 
دریافتــی از بانــک ســپه را بــه خــود 

داده اند. اختصاص 
ســپه  بانــک  تصریــح کــرد:  وی 
بــرای کمــک بــه تحقــق اهــداف 
از  حمایــت  و  مقاومتــی  اقتصــاد 
 500 و  هــزار  اشــتغال  و  تولیــد 
بــه  تســهیالت  ریــال  میلیــارد 
صاحبــان واحدهــای تولیــدی واجــد 
شــرایط اســتان گلســتان طــی 9 

ماهه ســال جاری پرداخت کرد.
مطلــوب  عملکــرد  بــه  خموشــی 
ــهیالت  ــای تس ــپه در اعط ــک س بان
اســتان  اقتصــادی  فعــاالن  بــه 
گلســتان اشــاره کــرد و افــزود: ۶00 
میــزان  ایــن  از  ریــال  میلیــارد 
تســهیالت پرداختــی بــرای رونــق 
در  اســتان  تولیــدی  واحــد   22
رفــع  و  تســهیل  قالــب کارگــروه 

موانع تولید پرداخت شــده است.
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صدور مجوز برنامه گمانه زنی 
در بقایای معماری کوچه چهار 

باغ مشهد
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری خراسان 
رضـوی از صـدور مجـوز برنامـه گمانه زنـی در بقایـای معمـاری 

کوچه چهار باغ مشهد خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع 
دسـتی و گردشـگری خراسـان رضـوی ابوالفضل مکرمـی فر  با 
اعـالم ایـن خبـر افـزود: مجوزبرنامـه گمانه زنـی بـه منظـور 
پاسـخگویی به اسـتعالم پـروژه حفاری و ایجـاد کانال فاضالب 
در محدوده شـهری شـهرداری ثامن از سوی پژوهشگاه میراث 

فرهنگی کشورصادر شده است.
به گفته وی در این مجوز آمده اسـت: بر اسـاس ماده 11 قانون 
حفـظ آثـار ملـی و در اجـرای بنـد 3 مـاده 3 قانـون اساسـنامه 
سـازمان میـراث فرهنگـی مصوب سـال 13۶7 با انجـام برنامه 
گمانـه زنـی به منظور پاسـخگویی به اسـتعالم پـروژه حفاری و 
ایجاد کانال فاضالب شـهری شـهرداری منطقه ثامن مشـهد به 

سرپرستی محمود بختیاری موافقت می شود.
مکرمـی فر با بیان این که براسـاس این مجـوز دراجرای برنامه 
فـوق اقداماتـی نیز برای اجرا ضروری اعالم شـده اسـت، گفت: 
براسـاس این مجوزسرپرسـت برنامه دو نسـخه گزارش علمی 
برنامـه را بـه انضمـام لوح فشـرده آن در پایان انجـام برنامه به 

پژوهشکده باستان شناسی تحویل خواهد داد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری خراسان 
رضـوی گفـت: این مجوز از سـوی پژوهشـگاه میـراث فرهنگی 
کشـور صـادر و به امضای بهروز عمرانی سرپرسـت پژوهشـگاه 

میراث فرهنگی و گردشگری کشور رسیده است.
هـم چنیـن محمود بختیـاری سرپرسـت این مرحلـه از برنامه 
گمانـه زنـی گفت: این برنامـه ای گتنه زنی اضطراری اسـت که 
در راسـتای تعییـن ماهیت و هویت بقایـای معماری که به طور 
اتفاقی در جریان پروژه حفر کانال انتقال آب های سـطحی در 
خیابان چهار باغ مشـهد توسـط پیمانکار شهرداری منطقه ثامن 

پیدا شده،  انجام خواهد شد.
بختیـاری افـزود: پـس از انجـام ایـن مرحلـه از گمانـه زنـی و 
شـناخت پیرامـون ماهیـت ، قدمـت و ارزیابـی آثار مکشـوفه و 
براسـاس نتایج حاصله در خصـوص ادامه پروژه تصمیم گیری 

خواهد شد.
وی ادامه داد: نتایج حاصله در قالب گزارشـات و مقاالت علمی 

از داده های باستان شناسی ارائه خواهد شد.
 بختیـاری تصریـح کرد: براسـاس ضوابط و دسـتورالعمل های 
مربوطه تمامی داده های باستان شناسی موزه ای و مطالعاتی 
منقـول کـه در اجـرای ایـن برنامه احتمـاال بدسـت خواهند آمد 
پـس از مسـتند نـگاری علمی به مخزن اموال فرهنگی اسـتان 

منتقل خواهند شد. 
وی بـا بیـان ایـن که برنامـه گمانه زنـی طبق جـدول زمانبندی 
تعیین شـده از سـوی پژوهشـگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
کشـور  انجام خواهد شـد، اظهار کرد: این برنامه از هفته جاری 

آغاز و طی 10 روز به انجام خواهد رسید.
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کشف جسد در انبار کاه
رییس پلیس آگاهی استان از کشف جسدی در روستای "کاله چاه دوم" بخش خمام شهرستان 
رشت خبر داد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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الناز شاکردوست، بازیگر در توضیح تصویر زیر نوشتهک حال این روزهایم.

@elnazshakerdoost

شناسه شهید مطهری تصویر قدیمی زیر را از ایشان در کنار دانشجویان دانشگاه 
صنعت نفت آبادان به اشتراک گذاشته.

@motahari.ir

فضای اینستاگرام در این روزهای انتهایی جام ملت های آسیا شدیدا فوتبالی 
است. پس از بازی ایران و ژاپن کاربران از بازی خوب تیم ملی تشکر کردند.

این کاربر تصویر زیر را از خانه عامری ها در کاشان همرسانی کرده.

@mohamdfakhar

ارتباطــات  شــرکت  مدیرعامــل 
زیرســاخت بــا بیــان اینکــه بنــا نداریــم 
در ســال 98 نــرخ پهنــای بانــد اینترنــت 
را افزایــش دهیــم، اظهــار داشــت: بــرای 
ــدی  ــای بان ــه پهن کاهــش قیمــت تعرف
ــه  ــای ارتباطــی فروخت ــه اپراتوره ــه ب ک
ــخصی در  ــه مش ــوز برنام ــود هن می ش

ــت. ــت نیس دس

ــه زودی کل  ــاد، ب ــال زی ــه احتم ب
تکنولــوژی  از  اپــل  محصــوالت 
پنل هــای  و  بــرده  بهــره   OLED
LCD بــه خاطــره خواهــد پیوســت. 
ایــن اتفــاق امــا ظاهــرا بــاب طبــع 
ــرکت  ــن ش ــت و ای ــز نیس ــل نی اپ
عقــب  را  آن  ممکــن  حــد  تــا 

می انــدازد.

بــا  می خواهــد  فیس بــوک 
ترکیــب فیس بــوک، اینســتاگرام و 
ــان  ــرم پیام رس ــک پلتف ــس اپ ی وات
کنــد.  ایجــاد  یکپارچــه  و  جدیــد 
اپلیکیشــن های  ایــن  کاربــران 
متعلــق بــه فیس بــوک قــادر بــه 
دادن پیــام بــه یکدیگــر خواهنــد بــود 
ــب  ــا را نص ــی از آن ه ــط یک ــو فق ول

کــرده باشــند.

خبر
فیس بوک

شایعه
اپل

خبر
افزایش قیمت اینترنت

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
می گوید: بهمن 

محــل ســکونتم عــوض شــده و پیــاده میــام ســر کار. ترافیــک رو 
حــس نمیکنــم، درگیــری پیــدا کــردن جــای پــارک نــدارم و امــروز زیــر بــارون 

ــام، راضــی. ــدم زدم؛ راضی ق

می گوید: بهنام 
ــاده  ــاران س ــک ب ــاش ی ــن رو داره در خبره ــی ای ــو توانای ــبکه منوت ش
ــن  ــن شــبکه ای ــه! از نظــر ای ــل کن ــده و حــل نشــدنی تبدی ــه بحــران پیچی رو ب
کــه بــاران اومــده اصــال مهــم نیســت، مهــم اینــه کــه جــوی آب گرفتــه و آی و 

ــار! ــت و زهرم وای و کوف

می گوید: یاسمن 
ــن  ــد. ای ــا پســری 15 ســاله ازدواج کن ــر 13 ســاله ب ــد دخت تصــور کنی
ــرد و  ــه بگی ــد گواهینام ــی توان ــه م ــازه کار دارد،ن ــه اج ــون ن ــر قان ــراز نظ پس
ــا از  ــه ه ــد بچ ــرار باش ــر ق گ ــرداری کند؟ا ــد همس ــی توان ــور م ــس او چط ... پ
مدرســه ازدواج را شــروع کننــد رســما خالــه بــازی مــی کننــد و درکــی از ازدواج 

ــد! ندارن

می گوید: هیال 
از  کودک همســری حمایــت كــرده و گفتــه  ازغــدی كــه   رحیم پــور 
ــتان  ــی در دوران دبس ــم و حت ــنی نداری ــد س ــال ح ــرای ازدواج اص ــن ب در دی
ــا نظــارت  ــر آنه ــّی او ب ــر بچــه هســت، ول گ ــد، فقــط ا ــد ازدواج کنن هــم میتوانن

ــد؟ ــد ازدواج كنن ــرا بای ــوال چ ــه اص ــرا نگفت ــد چ ــته باش داش

ســعید صادقی می گوید:
از وقتــی آب بــه رودخونــه میــاد خــون بــه دل وقــت بســتنش میشــیم. 
ــی و  ــی مدیریت ــر ب ــه بخاط ــت ک ــده رود نیس ــی زاین ــه دائم ــق رودخان ــن ح ای
غلــط عــده ای بــه ایــن وضعیــت موقــت دربیایــد. زاینــده رود را دائــم و واقعــی 
از سرچشــمه تــا گاوخونــی میخواهیــم نــه بصــورت یــک کانــال آبرســانی 

ــاورزی. ــی کش موقت

محمدرضــا نصیری می گوید:
پرســیدم  ورداشــت  تــوی رســتوران دســتمال كاغــذی  از  یواشــكی 
چــرا یواشــكی؟ گفــت بــرای این كــه بفهمــن گیــر مــی دن. پرســیدم چــرا 

ورمــی داری؛ جــواب داد بــرای این كــه چنــد وقتــه پــاداش نــدادن.
ــو داریــم كــه یــه روز اختالســگر بشــیم.  می خــوام بگــم همــه مــا اســتعداد این

ــا همــه مــا! ــدون تعــارف می گــم؛ دقیق ب

گاندو )تمساح پوزه كوتاه( محل زیست روستای 
درگس، كشاری و منطقه باهوكالت سیستان وبلوچستان،
گاندو برای مردم محلی نماد بركت و آبادانی است و همیشه 

ازش محافظت می كنن.
@navid_bhz

کاوه مدنی، معاون آموزش سابق سازمان محیط زیست 
با انتشار توییت زیر از ایرانیان خواست زیبایی های 
محیط زیست، حیات وحش و میراث فرهنگی کشور را با 

هشتگ #ایرانگردی_مجازی به اشتراک بگذارند.

دربرنامه 5 ساله سوم شهرداری تهران، شهرداری باید بازآرایی 
خیابان کامل را داشته باشد که شامل ساالنه،حداقل یک خیابان 
کامل در هر منطقه است وتا پایان برنامه سوم هر سال حداقل 22 
خیابان کامل خواهیم داشت.خیابان كامل در واقع تغییر 

رویكردی است از خودرومحوری به انسان محوری.
@shrbamani

از سری مسابقات پیاده روی با مانع مخصوص نابینایان!
@atabakson

1. مصـرف کل انـرژی هـر ایرانـی بیـش از سـه برابـر 
متوسـط جهانی اسـت. چرا؟ چون عمـال قیمت انرژی 

در ایـران نزدیـک بـه صفـر اسـت. چه بایـد کرد؟
راه بهینـه افزایـش قیمت ها به متوسـط جهانی اسـت 
کـه ۶2 تـا 82 میلیـارد دالر در سـال درآمـد ایجـاد 

. میکند
اما مردم این راهکار را قبول ندارند.

2. بـه عبـارت دیگـر بـه لحـاظ اقتصاد سیاسـی مردم 
و دولـت هیچـگاه بـر سـر اجـرای ایـن راهـکار بهینـه 
بـه اجمـاع نخواهنـد رسـید. همانطـور که در 50 سـال 

نرسـیده اند. گذشـته 
پس دوباره می پرسیم که چه کنیم؟

چنـد دهـه انـرژی ارزان باعـث ایجـاد حق بـرای مردم 
شـده پـس بایـد مـردم را در درآمدهـای ناشـی از این 

طـرح شـریک کرد.

3. دو راه بیشـتر بـرای تسـهیم درآمدهـای ناشـی از 
افزایـش قیمـت انـرژی بـا مـردم نداریـم:

1.پرداخت به هر ایرانی
2.پرداخـت بـه برخـی ایرانی هـا )مثـل کارت سـوخت 
کـه فقـط بـه ماشـین دارها کـه اتفاقـا ثروتمندتـر از 
بی ماشـین ها هسـتند داده شـد و نـه همـه مـردم!(

طبیعـی اسـت کـه راهـکار اول عادالنه تـر و بهینه تـر 

اسـت!

۴. روش پرداخت به هر ایرانی باید چه باشد؟
بهتریـن روش روشـی اسـت کـه اوال مـردم را مالـک 
انـرژی کنـد و خودشـان راجـع بـه مصـرف بیشـتر و 
بـرای همیشـه  یکبـار  ثانیـا  بگیرنـد،  کمتـر تصمیـم 
مکانیـزم قیمتـی در بازار آزاد را مشـخص کنـد، ثالثا با 

تغییـر دولتهـا غیرقابـل برگشـت باشـد.

مشـخصی  سـبد  اعطـای  بهینـه  پرداخـت  روش   .5
از انـرژی )بنزیـن، گازوئیـل، بـرق، گاز، آب( بـه هـر 

کدملـی اسـت بـا شـرایط زیـر:
1.کل انـرژی تسـهیمی در هـر حامـل بایـد برابـر یـک 

سـوم مصـرف فعلـی باشـد )مصـرف کل انـرژی مـا 
بیـش از 3 برابـر متوسـط جهانیـه(

2.بـه سـادگی و توسـط ای تی ام و سـایت ایـن میزان 
قابـل واگـذاری در بازار باشـد.

بخـرد  را  دیگـری  سـهمیه  نمیتوانـد  هیچکـس   .3
)امتنـاع سـفته بـازی(. خریـد صرفا با مصـرف انجام 
می شـه )مثـال در تـا با نازل بنزیـن را زد در حال خرید 

سـهمیه فـرد دیگری اسـت(
۴. بـازاری کـه از واگـذاری سـهمیه در هـر حامـل و 
مصـرف هـر حامـل شـکل میگیـرد غیرقابـل مداخلـه 
توسـط دولـت بـوده و صرفـا بـا چنـد اصـل سـاده کار 

. بکند

5. دولـت پـس از دوره ای مشـخص )مثـال ۶ مـاه( 
حـق هیچگونـه تزریقـی بـه هیچکـدام از بازارهـا ندارد 
تـا قیمـت واقعـی شـکل بگیـرد. در ۶ مـاه اول دولـت 

بازارسـازی خواهـد کرد.
۶. بازارها در بورس مستقر هستند و کامال شفافند.

این هـا سـبب می شـود بـازار خوبـی شـکل بگیـرد کـه 
مزایـای بسـیار بزرگـی دارد کـه در ادامـه می گویـم.

مزایای این طرح چیست؟
1. حـد اسـتانداردی از زندگـی بـرای هـر ایرانـی فراهم 
میشود)سـهمیه هـر حامـل میتواند بصـورت رایگان به 
هـر فـرد داده شـود. تخمیـن از ارزش سـبد هـر فـرد 

هزار دالر در سـال اسـت(
2. عمـال بـه کمتـر مصـرف کـردن پـاداش نقـدی داده 

میشـود نـه مثـل االن بـه بیشـتر مصـرف کردن
3. جلوی قاچاق گرفته می شود

۴. بهـره وری انـرژی در کشـور بـه شـدت بـاال مـی رود 
)یعنـی آلودگـی کمتـر، ترافیـک کمتـر و... در نهایـت 

بهـره وری کل بیشـتر(
5. بـه صادرکننـده انـواع انـرژی تبدیـل میشـویم کـه 
غیرقابـل تحریمنـد )از بنزیـن و گازوئیـل که در شـرق 
و غـرب توزیـع شـده تـا بـرق کـه قابـل تبدیل بـه ارز 

اسـت( دیجیتال 
@alhosseini

کارشناسان در نسخه های اولیه اندروید Q کدهایی پیدا کردند که نشان می دهد سیستمی برای پشتیبانی از 
تشخیص چهره در نظر گرفته شده است. این سیستم در واقع تنها وسیله  ای برای وارد شدن به تلفن اندرویدی 

نخواهد بود و می توان از آن برای تاییده ی خرید و حتی ورود به اپلیکیشن های به خصوص نیز استفاده کرد.

#رشتو
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سال گذشته در پیام ما درباره 
تعرض به حریم محوطه باستانی شوش 

نوشتیم. این تعرض بعد از یک سال 
هنوز متوقف نشده است.

ارکستر سازهای ملی ایرانی در جشنواره 
موسیقی فجر با انتخاب قطعاتی از 

آهنگسازان از جمله 

فرهاد فخرالدینی 25 بهمن در تاالر 
وحدت اجرا خواهد داشت.

موسیقیسال گشت

رسانه در آینه تصویر
هجدهمین شماره ماهنامه »پیام تجربه« منتشر شد.

فیلم سینمایی شاید عشق نبود 
به کارگردانی سعید ابراهیمی فر وارد شبکه 

نمایش خانگی شد.

 نمایش دالرام نا آرام تا 2۶ بهمن 
 در حوزه هنری اجرا می شود

کارگردان: نرگس صابری

 نمایش شوبیل تا 8 اسفند در  عمارت 
 نوفل لوشاتو اجرا می شود
 کارگردان: محمدرضا قلمُبر

زندگی واقعی یکمی پیچیده تر از شعار های 
پشت کامیون هاست!

زوتوپیا

تیاترفیلمتیاتر دیالوگ

تا درد نیابند دوا را نشناسند
تا رنج نبیند شفا را نشناسند

آنها که چو ماهی این بحر نگردند
شک نیست که ماهیت ما را نشناسند
با عشق و هوا برگ و نواراست نیاید
خاموش که عشاق نوا را نشناسند

منصور بقا از گذر دار فنا یافت
نا گشته فنا دار بقا را نشناسند
تا معتکفان حرم کعبٔه وحدت

خود را نشناسند خدا را نشناسند
یاران وفادار جفا را نپسندند

خوبان جفا کار وفا را نشناسند
آنها که ندارند نم چشم و غم دل

خاصیت این آب و هوا را نشناسند
با عشق تو زیبائی خوبان ننماید
با پرتو خورشید سها را نشناسند

خواجو چه عجب باشد ارش کس نشناسد
شاهان جهاندار گدا را نشناسند

خواجوی کرمانی 

 صدای تو حزن خودش را داشت

مثل چوبی که در زندان تزئین 

 شده باشد

 تیر خورده بودی

انگار صورتت روی سیمان 

 کشیده شده بود

 تو را از پاهایت شناختیم

 چشم هایت باز بود

و عبور رویاهی را از گوشه ی 

 چشم دنبال می کرد

 پرنده ی سفیدم

 مرگ با چینه دان تو چه کرد!

عکس نوشت

عکس: 
حسین افشاری

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

زمانی كه تهران چهره 
دیپلماتیك تازه به خود گرفت

هجـری   129۶ سـال  در  روزهایـی  درچنیـن 
ورود  بـا   ) میـالدی   1919 )ژانویـه  شمسـی 
نخسـتین نماینـده دولـت بلشـویكی روسـیه، 
بازیهـای  اسـیر  سـال  دههـا  كـه  تهـران 
اوقـات  و گاهـی  بـود  روسـیه  و  انگلسـتان 
برقصـد  یـك  كـدام  سـاز  بـه  دانسـت  نمـی 
چهـره دیپلماتیـك تـازه ای بـه خـود گرفتـه 
دعـاوی  همـه  از  قبـال  مسـكو  زیراکـه  بـود، 
بـه  امتیازاتـی كـه  و  ایـران  درقبـال  روسـیه 
بـه  را كـه  پولـی  و حتـی  بـود  آورده  دسـت 
دولـت قاجاریـه قـرض داده بـود صـرف نظـر 
دیپلماتیـك  نماینـده  »براویـن«  بـود.  كـرده 
بهمـن  هشـتم  روسـیه  بلشـویكی  دولـت 
وارد تهـران شـده بـود. ورود وی بـه دولـت 
وقـت ایـران ایـن جـرات را داده بـود كـه در 
همیـن مـاه رسـما از انگلسـتان بخواهـد كـه 
بـه نوبـه خـود، هماننـد روسـیه، از دعـاوی و 

امتیازاتـش صرفنطـر كنـد؛ موافقتنامـه سـال 
1907 سـن پترزبـورگ )تقسـیم ایـران بـه دو 
منطقـه نفـوذ( را لغـو و نیـروی »اس پی آر« 
را كـه طبـق نقشـه ژنرال پرسـی سـایكس به 
وجـود آمـده و تابـع انگلسـتان ابـود منحـل 
و یـا بـه ارتـش ایـران منتقـل کنـد. پـاره ای 
مسـلحانه  تهدیـد  و  فشـار  نویسـندگان  از 
چنـد افسـر ایرانـی را در همیـن مـاه بـه پای 
باغشـاه كـه  پـادگان  روس  فرمانـده  تغییـر 
بـه دولـت  احتمـال داده مـی شـد متمایـل 
تازه مسـكو باشـد به حسـاب انگلیسـی ها و 
واكنـش آنهـا بـه تحـوالت تهـران نوشـته اند. 
واكنـش هـای دولـت لنـدن تا كودتای سـال 
1299 و تغییـر دولـت ادامـه داشـت. دیـدار 
و مذاكـرات دهـم بهمـن سـال 1299 ژنـرال 
آیرونسـاید كـه سـالها بعـد یك قهرمـان ملی 
انگلسـتان شـد بـا ژنـرال رضـا خـان پهلـوی 
فرمانـده تیـپ قـزاق و متعاقـب آن حركـت 
انجـام  بـه سـمت تهـران و  از قزویـن  تیـپ 

بـازی بـود. كودتـا بزرگتریـن ورق همیـن 

رفراندم  نتایج  اعالم 
اصول اصالحات شش گانه

طـرح  رفرانـدم  نتیجـه   13۴1 بهمـن  هشـتم 
طبـق  شـد.  اعـالم  ششـگانه  اصالحـات 
میلیـون   5 رفرانـدم  آن  در  دولـت،  اعالمیـه 
و 598 هـزار و 711 رای »بلـی« و ۴ هـزار و 
115 رای »نـه« داده شـده بـود. ایـن رفراندم 
در   )19۶3 ژانویـه   2۶(  13۴1 بهمـن  ششـم 
سراسـر ایـران و بـرای تصویـب اصول شـش 
گانـه اصالحـات معـروف به »انقالب سـفید« 
برگـزار شـده بـود و بـرای نخسـتین بـار زنان 

هـم در رای دادن شـركت كـرده بودنـد. 
اصـالح  از:  بودنـد  عبـارت  ۶گانـه  اصالحـات 
بـه  معـروف  کشـاورزی  اراضـی  مالکیـت 
هـا،  جنـگل  شـدن  مّلـی  ارضـی،  اصالحـات 
کارخانـه  سـود  در  کارگـران  شـدن  سـهیم 
و  انتخابـات  قانـون  اصـالح  و کارگاههـا،  هـا 
مقامـات  و کسـب  آن  در  بانـوان  مشـارکت 

دانـش. سـپاه  تاسـیس  و  دولتـی، 

پویانمایی کوتاه

گرگم و گله می برم به  
کارگردانی امیر هوشنگ معین راهی 

جشنواره پویانمایی تهران شد.

جشنواره

طنزیمات

تغارجــان و تغارناز به درِ نیمه بازی رســیدند.

-تغارجان! خونه اوســتا تغار همین جاســت!

-ُخــب، در بزن بریم تو!

-نمیخواد. 

ــراد  ــی اف ــم خصوص ــه حری ــرای ورود ب ــا ب ــتانی ه تغارس

ــرن. ــی گی ــازه نم اج

-چه جالب!

وارد شــدند. تغارناز صدا زد:

تغار! -اوستا 

صدای خشــنی از تغاردان بلند شد.

بفرمایید. -بله، 

-می خواســتیم برامون یه تغاردان بســازین

-فعالً فرصت ندارم.

-چرا؟ جــای دیگری کار می کنین؟

-نــه کار نمــی کنم. اما فرصت هم ندارم...

تغارجــان؛ کــف هــای دور دهانــه اش را پــاک کــرد و 

ــت: گف

-ُخــب، اگه جایی کار نمــی کنین، چرا فرصت ندارین؟

اوســتا تغــار از در بیــرون آمــد. بــه چشــم هــای تغارجــان 

زل زد. گردنــش را بــاال کشــید و جــواب داد:

ــروب  ــا غ ــح ت ــردا از صب ــن ف ــداره! م ــی ن ــو ربط ــه ت -ب

ــم. ــف کن ــّر و پ ــوام خ میخ

آخه... -معذرت میخوام. 

تغارناز؛ وســط حرف تغارجان دوید:

ــد و  ــح بیایی ــردا صب ــًا ف ــه حتم ــورت داده ک ــام مش -باب

ــازین. ــاردان بس ــا تغ ــرای م ب

-بابات کیه که به من مشــورت داده؟

-من دختر تغارخان هســتم.

-تغارخان؟! تغارخان؟ کدخدای تغارســتان؟ 

بلــه، حتمــًا فــردا صبــح خورشــید کــه از تغارکــوه ســر بزنــه 

مــن میــام ســرِ کار. 

ببخشــید این یارو کیه؟

تغارجــان؛ آمد که در خــودش فرو برود، تغارناز گفت:

-ایشــون شــوهر من هستن. جناب تغارجان!

-تا حاال ایشــون رو ندیدم. 

ــا  ــا ب ــن؟ کج ــا بودی ــن. کج ــا نبودی ــال ه ــم س ــما ه ش

ــوری  ــه ج ــناییتون چ ــوه آش ــدین؟ نح ــنا ش ــون آش ایش

ــن؟ ــه بیاری ــراره تغارچ ــی ق ــوره؟ ک ــه ط ــون چ ــوده؟ زندگیت ب

تغارجــان؛ بی حوصله گفت:

-ببخشــید، همه ایــن موضوعا خصوصیه،ها!

اوســتا تغــار؛ دهانــه اش را بــاز کــرد. اخمــی بــه پیشــانی 

اش انداخــت. ســینه اش را خارانــد و پرســید:

-خصوصــی؟ خصوصی چیه؟ یه نوع کشــکه؟

تغارنــاز؛ پاپیــون روی پیشــانی اش را محکــم کــرد و 

جــواب داد:

نیست.  -نه، کشک 

تــوی ســرزمین هــای دیگــه بــه موضــوع هایــی کــه 

ــوط  ــراد مرب ــه خــود اف ــدارن و ب دیگــران در اون نقشــی ن

میشــه میگــن خصوصــی. 

شدین؟ متوجه 

-نــه، مــن کــه نمــی فهمــم شــما چــی میگیــن. امــا ســر 

ــن. ــف کنی ــرام تعری ــان آشــناییتون رو ب فرصــت جری

ــاز  ــود کــه تغارن تغارجــان؛ در حــال در خــود فــرو رفتــن ب

بــه  دوبــاره  و گردنــش  پهلویــش گرفــت  از  نیشــگونی 

ــت ــه برگش ــت اولی حال

یاسر سیستانی نژاد
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