
تالش برای اعالم نماد ایران به 
عنوان منطقه ی حفاظت شده

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس:

رفتارهای پوپولیستی با استانی 

شدن انتخابات کاهش می یابد
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الزمـه ی دسـتیابی بـه هـدِف بـزرِگ حفظ دماونـد، این سـرمایه ی ملی 
و نمـاد سـرزمینِی ما، همکاری دسـتگاه های دولتـی و غیردولتی، وضِع 
مقـررات ویـژه، و اِعمـال قانـون از سـوی نهادهـای مسـوول اسـت.کوه 
دماونـد بـا بیـش از هـزار متـر اختـاف ارتفـاع نسـبت بـه دومیـن کوِه 
پـس از خـود، بلندتریـن چـکاد )قله(ی  ایران اسـت و بـه همین دلیل 
بـرای کوه نـوردان ایرانـی، اهمیت زیـادی دارد. دماوند همچنین به خاطر 
سـیمای شـاخص و دالویـز، و بـه دلیل زیسـتبوم کم مانندی کـه فراهم 
سـاخته، در اسـطوره ها، تاریـخ، و حیـات اجتماعـی ایـران، جایگاهـی 
ممتـاز دارد. همیـن چنـد مـورد، برای آن کـه ما را موظف بـه حفاظت از 
کـوه دماونـد کند کافی اسـت، اما این هـم جای یـادآوری دارد که حفِظ 
ماهیـت و سـیمای طبیعـی دماونـد، کمـک می کند که وجـدان همگانی 
مـا نسـبت بـه حفاظت همه ی کوهسـتان های کشـور کـه تأمین کننده ی 
 آب و ضامن بقای ایران و ایرانی هسـتند نیز حسـاس و کوشنده شویم.
در پـی چنـد دهه هشـدار دوسـتداران محیط هـای کوهسـتانی درباره ی 
آن چـه کـه دماونـد را تهدیـد می کنـد، و بـا گذشـت پانزده سـال از اعام 
»روز ملـی دماونـد« و اجـرای برنامه هـای »نگاهبانی دماوند« از سـوی 
ارزش هـای  بـه  همـگان  توجـه  جلـب  بـرای  مردم نهـاد  سـازمان های 
ایـن کـوه، از حـدود سـه سـال پیـش کارگروهـی بـا عنـوان »کارگـروه 
صیانـت از دماونـد« شـکل گرفتـه اسـت. در ایـن کارگـروه، نماینـدگان 
فرهنگیمازنـدران،  میـراث  کل  اداره ی  و  زیسـت  محیـط  اداره ی کل 
اسـتانداری مازنـدران، بخشـداری الریجـان، شـهرداری و شـورای شـهر 
رینـه، فدراسـیون کوه نـوردی، انجمـن دوسـتداران دماوندکـوه، انجمـن 
مشـارکت  دیگـر(  سـازمان های  از  افـرادی  )و گاه،  ایـران  کوه نـوردان 
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یادداشت  مهمان
عباس محمدی

روزانهم

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
07:08

غروب آفتاب 
17:26

تهران

راه اندازی دبیرخانه شهرهای 
خالق در یونسکو

جامعه باستان شناسی ایران از مدیریت شهری شوش 
خواستار  انتشار مجوز مکتوب »احداث زیرگذر« شدند

بازنشستگانپشتدیوارهمسانسازی
اگر بدهی های دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود، خود سازمان قادر خواهد بود »همسان سازی« را اجرایی کند
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تامین حق آبه 
27 تاالب کشور

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت 
محیط زیست با تأکید بر اینکه تأمین منابع آب 
مورد نیاز برای احیای تاالب های تخریب شده 
نکته بسیار مهمی است، گفت: در همین راستا 
بر اساس قانون حفاظت و احیای تاالب ها که 
سال گذشته به تصویب مجلس رسید حق آبه 

مورد نیاز 27 تاالب تعیین شده است همچنین 
حق آبه 20 تاالب در دست مطالعه است.

سالمندی از آن چه 
 می اندیشیم 

به ما نزدیک تر است

مساله کودک همسری 
را سیاسی کرده اند

2

کشاورزان معترض اصفهانی به آنچه انتظار آن را 
می کشیدند، رسیدند. سد زاینده رود نیمه شب گذشته 
برای کشت کشاورزان شرق و غرب اصفهان باز شد 
و آنطور که اعام شده است حدود دو روز دیگر به 
اصفهان و سی و سه پل خواهد رسید. اما اکنون 
سوال اینجاست که آیا این راه حل موقتی دوای درد 
کشاورزان این منطقه است؟پیش از این به دلیل 
نگرانی شدید تامین آب شرب، احتمال بازگشایی 
زاینده رود برای کشاورزی و باغات صفر اعام شده بود. 
اما در پی اعتراضات صورت گرفته از سوی کشاورزان، 
قول هایی در خصوص بازگشایی این سد داده شد. 
البته  حسن ساسانی معاون حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای اصفهان،  علت این رها سازی 
آب را پشتوانه بارش های مؤثر در سال آبی جاری، 
اعام کرد و گفت: این آب برای کشت پاییزه کشاورزان 
اصفهان حدود 20 روز باز  خواهد بود.

در پی اعتراض کشاورزان 
اصفهانی، درهای سد زاینده رود 
به مدت 20 روز گشوده شد  

خوشحالی برای 
یک سراب
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مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617۸99596

شناسه ملی 14000275775

مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی 
تضمین شرکت 

در مناقصه
برآورد

مبانیمبلغ )لاير(مبلغ )ریال(نوعمدت )روز(موضوعشماره فراخوانکلید واژه
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تكميل راه روستايي الله زار- سرزه- 

شيرينك شهرستان بردسير
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0۸4-066/7/972009735010000۸1
تكميل زيرسازي محور ده عباس- باديز 

شهرستان زرند
437ر069ر133ر4 000ر000ر365210

0۸5/7/972009735010000۸2
تكميل و آسفالت روستاهاي ده نظر، 

ابراهيم آباد پشت رود و اسام آباد ريگان
727ر306ر909ر9 000ر000ر500 365

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

نوبت دومفراخوان مناقصـه

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

کلنگ ساخت 80 واحد مسکونی کارکنان گهرزمین به زمین زده شد
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ادامه در صفحه 12

از  بهره بـــرداری  و  بازدیـــد  مراســـم 
ــبت  ــه مناسـ ــی بـ ــکن های اجتماعـ مسـ
چهلمیـــن ســـالگرد پیـــروزی انقـــاب 
ـــور  ـــا حض ـــیرجان ب ـــهر س ـــامی در ش اس
ــیرجان  ــده سـ ــن پور نماینـ ــهباز حسـ شـ
شـــورای  مجلـــس  در  بردســـیر  و 
ـــر و  ـــاون وزی ـــان مع ـــی نبی ـــامی، عل اس
مدیرعامـــل ســـازمان زمیـــن و مســـکن، 
ــر کل اداره  ــوردی مدیـ ــدی بلـ محمدمهـ
کل راه و شهرســـازی اســـتان کرمـــان، 
ـــرکل  ـــت مدی ـــی زاده معاون ـــدس حاج مهن
ســـروش نیا  رضـــا  کرمـــان،  اســـتان 
ـــان  ـــین دالوری ـــیرجان و حس ـــهردار س ش
اداری و پشـــتیبانی شـــرکت  معـــاون 

ســـنگ آهن گهرزمیـــن برگـــزار شـــد.
ـــان  در آغـــاز ایـــن مراســـم حســـین دالوری
ـــر و  ـــه فج ـــارک ده ـــام مب ـــک ای ـــا تبری ب
همچنیـــن تســـلیت بـــه مناســـبت ایـــام 

ـــروی  ـــه نی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــه، ب فاطمی
انســـانی بـــه عنـــوان عامـــل اصلـــی 
ـــی  ـــناخته م ـــوری ش ـــر کش ـــعه در ه توس
ـــنگ آهن  ـــرکت س ـــرد: ش ـــار ک ـــود، اظه ش
شـــرکت  بزرگ تریـــن  از  گهرزمیـــن 

ــه  ــنگ آهن خاورمیانـ ــی سـ ــای معدنـ هـ
اســـت کـــه عـــاوه بـــر دارا بـــودن 640 
میلیـــون تـــن ذخیـــره معدنـــی، بـــه 
طـــور مســـتقیم و غیرمســـتقیم موجـــب 

اشـــتغال 5 هـــزار نفـــر...
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

عمل به بیش از ۵0 درصد از توصیه های FATFپیام خبر
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که »بعید است گروه اقدام 
ویژه مالی )FATF( ایران را در لیست سیاه قرار دهد« گفت: از 41 مورد ایرادی که FATF به ایران 
وارد کرده است بیش از 50 درصد آن رفع شده و ما به توصیه ها عمل کرده ایم لذا موارد چانه زنی 
در اختیار وزارت خانه های خارجه و اقتصاد قرار دارد.
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رییس مجلس شـورای اسـامی گفت که مجلس شـورای 
اسـامی درباره بنزیـن تصمیمی نگرفته اسـت. نادر قاضی 
پـور در جلسـه علنـی صبح روز )یکشـنبه ( مجلس شـورای 
اسـامی در اظهاراتـی، گفـت: چنـد روزی اسـت شـایعاتی 
مطـرح اسـت کـه می خواهنـد هـر روز یـک لیتـر بنزین به 
هـر ایرانـی بدهند.علـی الریجانـی، رئیس مجلس شـورای 
اسـامی در پاسـخ بـه وی گفـت : مـا در مجلـس شـورای 
اسـامی راجـع به بنزیـن تصمیمـی نگرفته ایـم و این نقل 

قول ها درسـت نیسـت.

مدیـر کل مرکـز روابـط عمومی و اطاع رسـانی وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی گفـت: سـیدعباس صالحـی وزیـر فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی از سـمت خـود اسـتعفا نـداده و خبـری را 
که در این باره منتشـر شـده اسـت، تکذیـب می کنم.همایون 
امیـرزاده اظهـار داشـت: برخی رسـانه ها امروز خبری منتشـر 
کـرده بودنـد، مبنـی بـر اینکـه سـید عبـاس صالحـی، وزیـر 
فرهنگ و ارشـاد اسـامی از سـمت خود اسـتعفا داده و نامه 
اسـتعفایش را تقدیـم حجـت االسـام والمسـلمین حسـن 

روحانـی رئیـس جمهـوری کرده اسـت.

مجلس تصمیمی برای 
بنزین نگرفته است

استعفای سیدعباس 
صالحی تکذیب شد

ــاره  ــد درب ــیون امی ــو فراکس ــک عض ی
ــرد:  ــان ک ــات بی اســتانی شــدن انتخاب
برگــزاری انتخابــات بــه صــورت اســتانی 
از رفتارهــای پوپولیســتی جلوگیــری 
دربــاره  پارســایی  می کند.بهــرام 
اینکــه  و  انتخــاب  شــدن  اســتانی 
ــرح از  ــن ط ــاید ای ــود ش ــه می ش گفت
ســوی مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام مــورد قبــول واقــع نشــود، گفــت: 
معتقــدم اســتانی شــدن انتخابــات 

برگــزار شــدن  بــه ســالم  می توانــد 
ــردم  ــده م ــک کند.نماین ــیار کم آن بس
ــامی  ــورای اس ــس ش ــیراز در مجل ش
ــع  ــل قان ــا دالی ــرد: قطع خاطرنشــان ک
ــود  ــرح وج ــن ط ــت ای ــده ای پش کنن
داده  رأی  آن  بــه  مجلــس  دارد کــه 
ــا اشــاره بــه اینکــه برخــی  اســت.وی ب
قانــون  اصــاح  می کننــد  عنــوان 
ــری دارد،  ــه نظــر رهب ــاز ب ــات نی انتخاب
ــن  ــئله خاصــی در ای ــرد: مس ــوان ک عن

ــه  ــس ک ــدارد؛  اوالً مجل ــود ن ــورد وج م
ــات  ــد و انتخاب ــر کن ــد تغیی نمی خواه
ریاســت جمهــوری مــا کــه نمی خواهــد 
ــرود کــه  ــی شــدن ب ــه ســمت پارلمان ب
ــه چنیــن مــوردی اشــاره  ــراد ب ــن اف ای
می کننــد. ایــن عضــو کمیســیون اصــل 
ــه  ــان اینک ــا بی ــورای ب ــس ش 90 مجل
اگــر انتخابــات مجلــس اســتانی شــود 
مزایــای متعــددی خواهــد داشــت، 
مزیــت  مهم تریــن  کــرد:  عنــوان 
ــن اســت  ــات ای اســتانی شــدن انتخاب
ــتر  ــاب بیش ــعت انتخ ــه وس ــه هرچ ک
باشــد، طیــف گســترده ای در انتخابــات 
ــن صــورت  ــه در ای ــد ک شــرکت می کنن

خطــا کمتــر می شــود. 

رفتارهای پوپولیستی با استانی 

شدن انتخابات کاهش می یابد

صالحی خطاب به اروپا:
قبل ازآن که دیر شود، به قول 

خود عمل کنید

علـی اکبـر صالحـی رییـس سـازمان انـرژی اتمی ایـران دربـاره سـازوکار ویژه 
مالـی بـرای ایـران که قرار اسـت ازسـوی کشـورهای اروپایـی راه اندازی شـود، 
گفـت: امیدواریـم قبـل از آنکـه خیلـی دیر شـود، به ویـژه اروپایی هـا به آنچه 

مـاه هـا قبـل قـول داده اند، عمـل کنند.
صالحـی روز یکشـنبه درگفـت و گـو بـا خبرنگاران برون مـرزی ایرنا افـزود: در 
صورتـی کـه اروپایـی ها به وعده هایشـان عمل نکنند، ممکن اسـت تحوالت و 
اقدامـات آینـده نـه بـرای ایـران، نـه بـرای اروپایی ها و نـه برای سـایر اعضای 
برجـام خوشـایند نباشـد.معاون رئیـس جمهوری گفـت: »تاش هـای زیادی 
شـد تـا برجام شـکل گیـرد. لذا مـا تمایل نداریم کـه این توافق توسـط هریک 
از اعضـای باقـی مانـده در آن، شکسـته و نقض شـود.«رئیس سـازمان انرژی 
اتمـی کـه پاسـخ خبرنـگار بخـش برون مـرزی ایرنـا رابـه زبان انگلیسـی می 
داد، تاکیـد کـرد: جمهوری اسـامی ایران همـواره به تعهداتـش در قبال برجام 
پایبنـد بـوده اسـت و 13 گـزارش پـی در پـی آژانس بیـن المللی انـرژی اتمی 
شـاهدی روشـن بـرای ایـن موضـوع اسـت.اما اروپایی هـا چندین ماه اسـت 
کـه وعـده داده انـد سـازوکار ویژه مالی بـا ایـران)SPV( را راه انـدازی کنند اما 

ایـن امر هنوز محقق نشـده اسـت.

دولتدولت

همه باید مقابل ملت پاسخگو باشندموافقت با  درخواست تاسیس ۴0 حزب جدید در دولت
بـا  کشـور  وزارت  سـخنگوی 
سیاسـی  توسـعه  اینکـه  بیـان 
و اجتماعـی بـه ویـژه در زمینـه 
احـزاب مـورد توجه وزارت کشـور 
بوده اسـت، گفت: در سـه سـال اخیر 33 جلسـه کمیسیون 
دربـاره  احـزاب تشـکیل شـده کـه 166 مصوبـه  مـاده 10 
فعالیت هـای احـزاب، تشـکل ها و اقلیت های دینی داشـته 
اسـت. سیدسـلمان سـامانی با بیـان اینکه خانه احـزاب که 
در دولـت گذشـته تعطیـل شـده بـود در دولـت یازدهـم بـه 
عنـوان یک نهـاد تاثیرگذار با ترکیب سـه فراکسـیون اصاح 
طلـب و اصولگـرا و مسـتقل در راسـتای حمایـت از توسـعه 
فعالیـت احـزاب و گروه های سیاسـی راه اندازی شـد، اظهار 

کـرد: بـا همکاری و اسـتقبال گروه ها و احـزاب تاکنون دفاتر 
اسـتانی خانـه احـزاب در 14 اسـتان کشـور فعالیـت خـود را 

آغـاز کرده انـد.
وی تدویـن شـیوه نامه فعالیـت جبهه های حزبـی در دولت 
قاعده منـد کـردن  و  شفاف سـازی  راسـتای  در  را  یازدهـم 
فعالیت های سیاسـی مهم دانسـت و بر توجه دولت به این 
امـر تاکیـد کرد و گفـت: در دولت تدبیر و امید با درخواسـت 
تاسـیس 40 حـزب جدیـد موافقـت شـده اسـت کـه از این 
تعـداد 25 حـزب مجوز فعالیـت دائم دریافـت کرده اند و 15 
حـزب جدیـد دیگر ضمـن دریافت مجوز فعالیـت موقت در 
حـال طی مراحل قانونی و تشـکیل دفاتر اسـتانی به منظور 

دائمـی کـردن مجوز خود هسـتند.

معــاون اول رییــس جمهــوری 
گفــت: همــه نهادهــای کشــور 
بــرای  کــه  تصمیمــی  هــر 
آینــده و سرنوشــت نظــام و 
ایــران مــی گیرنــد بایــد مقابــل ملــت پاســخگو باشــند. 
دهمیــن  اختتامیــه  آییــن  در  جهانگیــری  اســحاق 
جشــنواره بیــن المللــی فارابــی اظهــار داشــت: نهادهــای 
ــد؛  ــر عهــده دارن حاکمیتــی امــروز مســوولیت مهمــی ب
ــا  ــه نهاده ــئولیت هم ــه مس ــام وظیف ــاز انج ــش نی پی
ایــن اســت کــه در چارچــوب قانــون عمــل کننــد و 
ــند.وی  ــد، باش ــی گیرن ــه م ــی ک ــخگوی تصمیمات پاس
ــع  ــه، مجم ــوه قضایی ــس، ق ــت، مجل ــرد: دول ــد ک تاکی

ــه ســهم خــود  تشــخیص مصلحــت نظــام هــر کــدام ب
در حیطــه اختیــارات و وظایفشــان در برابــر تصمیماتــی 
کــه در مــورد سرنوشــت یــک ملــت و کشــور مــی گیرنــد 
بایــد پاســخگو باشــند. وی افــزود: امــروز مقطعــی 
نیســت کــه نخبــگان ایــران نســبت بــه سرنوشــت کشــور 
احســاس مســئولیت نکننــد، هــر جایــی کــه الزم اســت 
ــک  ــرد کم ــو ک ــت و گ ــئوالن گف ــردم و مس ــا م ــد ب بای
ــدار  ــت هش ــه حاکمی ــد ب ــم الزم ش ــر ه ــد و اگ وکنن
ــه در  ــا شــرایطی ک ــرد: ب ــه ک ــری اضاف ــد. جهانگی بدهن
ــه  ــی ک ــتیم در صورت ــه هس ــا آن مواج ــر ب ــال حاض ح
مــردم بــه صحنــه بیاینــد مــی توانیــم از مســایل کشــور 

ــم. ــور کنی عب

لنا
 ای

س:
عک

نماینـده مـردم اردکان تاکیـد کـرد: مـردم نبایـد احسـاس کننـد کـه 
انقـاب تثبیـت شـد تا مسـئوالن در آسـایش و آرامش قـرار بگیرند 
و مردم با تنگناها و سـختی ها و مشـکات مواجه شـوند.محمدرضا 
تابش در جلسـه امروز مجلس شـورای اسـامی در تذکر شـفاهی با 
بیـان ایـن کـه  در چهلمین سـالگرد انقاب اسـامی ارزیابـی میزان 
تحقـق شـعارهای مهـم انقـاب از جملـه عدالـت و آزادی و قانـون 
گرایـی را ضـروری مـی دانـم و رفـع کـژی هـا و اصـاح رویـه هـای 
ناصـواب تاکیـد دارم، گفت:بایـد هماننـد دوران اول انقاب بین مردم 
و حاکمیـت همدلـی و یکدلـی حاکم شـود و حاکمیـت کمر خدمت 

خالصانـه و مجاهدانـه برای مـردم ببندد.

یـک نمایـده اصاح طلـب مجلس گفت: روز پنجشـنبه با شـورای 
دانش آمـوزی شهرسـتان قـدس که بیش از شـانزده هـزار دانش 
آمـوز دارد، جلسـه داشـتم، هـر کـدام کـه صحبـت می کردنـد از 
شـکاف بیـن معلمـان، والدیـن و دانش آمـوزان می گفتنـد، امروز 
دانش آمـوزان و معلمـان هـر دو گرفتـار ناکارآمـدی تصمیمـات و 
قوانیـن مربـوط به تعلیـم و تربیت شـده اند. وی بیان کـرد: امروز 
روز تسویه حسـاب های سیاسـی و جناحـی نیسـت، روز طفـره و 
خودخواهـی نیسـت و بایـد بـه منافع ملـی این کشـور فکر کنیم 
نـه بـه منافع، سـایق و رویکردهای جناحی و گروهـی، امروز باید 
بـاور کنیـم که دشـمن با تمـام قوا به جبهه اقتصادی و معیشـتی 

مـردم هجوم آورده اسـت

رواج فساد و تبعیض 
نفس مردم را بریده

زمان تسویه حساب های 
سیاسی و جناحی نیست

بازنشستگان پشت دیوار همسان سازی
اگر بدهی های دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود، خود سازمان قادر خواهد بود 

»همسان سازی« را اجرایی کند

ــت  ــاش، پدیده ای س ــطح مع ــول س اف
ــِن  ــاِن آن، در بی ــی از قربانی ــه بخش ک
مســتمری بگیران  و  بازنشســتگان 
هســتند؛ کســانی کــه بــا دســتمزد 
بعضــًا ثابــت مانــده ی چنــد ســال 
هزینه هــای  بــار  مجبورنــد  قبــل، 

تصاعــدی امــروز را تحمــل کننــد.
در ایــن بیــن، مهم تریــن مطالبــه ی 
بازنشســتگان،  مشــترِک  و  جمعــی 
بــه نوعــی بحــث »همسان ســازی« 
اســت؛ بحثــی کــه علیرغــم تاکیــد 
عمــل  در  تاکنــون  قانــون،  صریــح 
نرســیده  روشــنی  نتیجــه ی  بــه 
بــه  متعلــق  بازنشســتگاِن  اســت؛ 
تامیــن  از  مختلــف  صندوق هــای 
اجتماعــی گرفتــه تــا صنــدوق کشــوری 
به روزرســانی  خواســتار  فــوالد،  و 
الزامــی  براســاس  مســتمری ها 
حقــوق  می گویــد:  کــه  هســتند 
شــاغان  بــا  بایــد  بازنشســتگان 
ــف خــود یکسان ســازی شــود. هم ردی

تاریخچه همسان سازی 
چیست؟

رفــع تبعیــض حقــوق بازنشســتگان 
ــده  ــور عم ــه به ط ــف ک ــنوات مختل س
فوق العاده هــای  اجــرای  از  ناشــی 
ــت  ــون مدیری ــاده 6۸ قان ــوع م موض
ــاغان از  ــرای ش ــوری ب ــات کش خدم
ســال 13۸۸ بــه بعــد بــوده اســت 

ــی  ــات اصل ــی از مطالب ــوان یک ــه عن ب
ــوده  ــرح ب ــواره مط ــتگان، هم بازنشس
اســت و در نهایــت، در جریــان تدویــن 
مدیریــت  قانــون  اصــاح  الیحــه 
ــات  ــس از جلس ــوری پ ــات کش خدم
متعــدد بــا بازنشســتگان، صاحبنظــران 
اجرایــی  نماینــدگان دســتگاه های  و 
 109 مــاده  عنــوان  تحــت  ذیربــط 
ــت رســید.   ــب دول ــه تصوی اصاحــی ب
بــا ایــن وجــود و بــه منظــور رفــع 
قوانیــن  در  موجــود،  نابرابری هــای 
بودجــه ســال 1396 )بنــد هـــ تبصــره 
12( و ســال 1397 )بنــد ج تبصره 12( 
مجــوز الزم بــرای کاهــش نابرابــری از 
مجلــس اخــذ و در ســال 1396 بــا 
اعتبــاری بــه میــزان 3400 میلیــارد 
تومــان مرحلــه اول طــرح همســان 
ســازی حقــوق بازنشســتگان ســنوات 
ــا اولویــت افزایــش حقــوق  مختلــف ب
ــر  ــوق پایین ت ــتگان دارای حق بازنشس
براســاس آییــن نامــه اجرایــی بنــد هـــ 

ــد. ــی ش ــره 12 اجرای تبص
ــداوم طــرح  ــه ضــرورت ت ــا توجــه ب ب
ــال 1397  ــرای س ــازی ب ــان س همس
تومــان  میلیــارد   3400 مبلــغ  نیــز 
ــرح در  ــه دوم ط ــرای مرحل ــرای اج ب
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــه ش ــر گرفت نظ
ابــاغ آییــن نامــه اجرایــی بنــد ج 
تبصــره 12 قانــون بودجــه ســال 1397، 
دســتورالعمل اجرایــی آن تدویــن و 
ابــاغ شــد و بنــا بــر ادعــای مســئوالن 
صنــدوق، حقــوق بازنشســتگان از 11 

ــت. ــش یاف ــد افزای ــی 2۸ درص ال

ــش  ــان »چال ــود همچن ــن وج ــا ای ب
همسان ســازی« یکــی از مهم تریــن 
صندوق هــای  چالش هــای 
ــه در  ــی ک ــت؛ چالش ــتگی  س بازنشس
الیحــه بودجــه 9۸ نیــز راه حلــی بــرای 
آن دیــده نشــده اســت؛ در ابتــدای 
ناچیــز  مبلــغ  بودجــه،  از  رونمایــی 
بــود  مایوس کننــده  همسان ســازی 
کــه البتــه افزایــش آن نیــز نتوانســته 
نگرانی هــا  و  دغدغه هــا  بــه  اســت 

خاتمــه بدهــد.

همسان سازی
در الیحه بودجه

در الیحــه بودجــه 9۸، برای »متناســب 
ــوق بازنشســتگان تحــت   ســازی« حق
پوشــش صنــدوق کشــوری، تامیــن 
اجتماعــی و نیروهــای مســلح در نظــر 
گرفتــه شــد؛ البتــه بــا اولویــت کســانی 
ریــال  میلیــون  بیســت  زیــر  کــه 
درآمــد دارنــد؛ امــا در ابتــدا مبلــغ 
ــارد  ــزار میلی ــط دو ه ــن بودجــه، فق ای

ــود. ــان ب توم
ــاِن بررســی  ــه نظــر می رســد در جری ب
ــس، بودجــه ی  الیحــه بودجــه در مجل
ــدازه ای افزایــش  ــا ان همسان ســازی ت
خــدادادی  ســلمان  اســت؛  یافتــه 
اجتماعــی  کمیســیون  )رئیــس 
مجلــس شــورای اســامی(، بیســت و 
پنجــم دی مــاه، در نهمیــن گردهمایــی 
بازنشســتگی  کانون هــای  روســای 
اســتان تهــران گفــت: ۸هــزار میلیــارد 
مصــوب  2هزارمیلیــارد  بــه  تومــان 

صنــدوق  بودجــه  بابــت  دولــت 
بازنشســتگی اضافــه شــده اســت.

بــا ایــن حســاب، در حــال حاضــر 
بودجــه همسان ســازی بــه ده هــزار 
میلیــارد تومــان رســیده اســت؛ منتهــا 
از اظهــارات ســلمان خــدادادی اینگونــه 
میلیــارد  هــزار  ده  کــه  برمی آیــد 
یافتــه،  اختصــاص  اعتبــار  تومــان 
بازنشســتگی  بــرای صنــدوق  فقــط 
زمانــی  تناقــض  کشوری ســت. 
متــن  در  کــه  می شــود  آشــکارتر 
ــدول  ــف 550000-22 در ج ــار ردی اعتب
ــه   ــه بودج ــت ک ــده اس ــماره 9، آم ش
اختصــاص یافتــه، قــرار اســت صــرف 
ارتقــاء حقــوق بازنشســتگان تحــت 
پوشــش صنــدوق کشــوری، تامیــن 
ــای مســلح شــود؛  ــی و نیروه اجتماع
ــول  ــن پ ــد ای حــال خــدادادی می گوی
فقــط متعلــق بــه کشوری هاســت! آیــا 
ــف بودجــه،  ــار یــک ردی افزایــش اعتب
ــوض  ــد ع ــم می توان ــارف آن را ه مص

ــد؟! کن
ــم  ــار ه ــا را کن ــی داده ه ــن وقت بنابرای
می چینیــم، متوجــه می شــویم کــه 
ــارد  ــزار میلی ــش ۸ ه ــود افزای ــا وج ب
تومانــی اعتبــار همسان ســازی، بــه 
نظــر نمی آیــد کــه ســال آینــده، ســالی 
ــتگاِن  ــه بازنشس ــه در آن هم ــد ک باش
افزایــش  همسان ســازی،  مشــمول 
عادالنــه مســتمری ها  را تجربــه کننــد؛ 
ــان ابهامــات و ســواالت  ــه همچن چراک
ــا همسان ســازی  ــه ب بســیاری در رابط

ــود دارد. ــتگان وج ــوق بازنشس حق

ابهامات طرح همسان سازی
مدیرعامــل  تقــی زاده؛  جمشــید 
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، 25 
ــاره اجــرای  ــاه امســال درب شــهریور م
ــتگان  ــوق بازنشس ــازی حق همسان س
ایــن صنــدوق گفتــه بــود: در ســال 
بــه شــرایط کنونــی  توجــه  بــا   9۸
کشــور حداقــل 10 تــا 15 هــزار میلیــارد 
ایــن منظــور  بــرای  اعتبــار  تومــان 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت.تقی زاده ب ــاز اس نی
بــرای اجــرای کامــل همسان ســازی 
 30 بــه  نیــاز  بازنشســتگان  حقــوق 
اعتبــارات  تومــان  میلیــارد  هــزار 
دارد،  مجلــس  و  دولــت  ســوی  از 
تصریــح کــرده بــود: اعتباراتــی کــه 
اختصــاص  امــر  ایــن  بــه  تاکنــون 
یافتــه، حــدود 4 هــزار و 400 میلیــارد 
ــه  ــت ک ــر اس ــال اخی ــان در 2 س توم
ــود  ــوق و بهب ــرای همسان ســازی حق ب
معیشــت بازنشســتگان اســت؛ بــه 
همیــن دلیــل بــرای همسان ســازی 
حقــوق در بودجــه 9۸ حداقــل بــه 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــص 15 ه تخصی

ــت. ــاز اس ــار نی اعتب

بازنشستگان نگرانی های 
صنفــی  )فعــال  میرزایــی  منصــور 
بــا  رابطــه  در  بازنشســته(  معلمــان 
همسان ســازی  بودجــه  در  ابهــام 
می گویــد: صرفــًا تخصیــص بودجــه 

ــه  – کمــا اینکــه ایــن بودجــه حتــی ب
گفتــه ی خــود مســئوالن صندوق هــا 
دغدغه هــا  نمی توانــد  ناکافی ســت- 
و مشــکات مــا بازنشســتگان را حــل 

ــد. کن
نگرانی هــای  بــه  اشــاره  بــا  او 
ــه در  ــته ک ــان بازنشس ــمار معلم بی ش
روزهــای پــس از ارائــه الیحــه بودجــه 
ــرده و  ــراض ک ــس، بارهــا اعت ــه مجل ب
بــه مقامــات مختلــف مراجعــه کردنــد، 
می گویــد: حتــی اگــر همــه ایــن پــول 
ــدوق بازنشســتگی کشــوری  ــه صن را ب
در یــک مرحلــه اختصــاص بدهنــد، 
بــاز هــم بایــد مشــخص شــود کــه چــه 
کســانی در اولویــت قــرار می گیرنــد 
ــازی  ــان س ــب همس ــه ترتی ــه چ و ب

اجرایــی می شــود.
هیــات  )عضــو  دهقان کیــا  علــی 
ــن  ــتگان تامی ــون بازنشس ــره کان مدی
ــه  ــا اشــاره ب ــز ب ــران( نی اجتماعــی ته
ــدگان  ــا و نماین ــرای دولتی ه ــه ب اینک
صحبــت  »بازنشســتگان«  از  وقتــی 
ــتگان  ــه بازنشس ــور هم ــد، منظ می کنن
بــه جــز مســتمری بگیــران تامیــن 
اجتماعی ســت؛ می گویــد: لــذا فکــر 
هــزار  ده  ایــن  از  ریالــی  نمی کنــم 
همســان  بــرای  را  تومــان  میلیــارد 
خــرج  مســتمری کارگــران  ســازی 

ــد! کنن

ته
نک

در  مـاده 10۹ اصالحی دولت مکلف اسـت ظرف بازه زمانی 
پنـج سـاله نابرابـری موجـود بیـن حقـوق بازنشسـتگان 
کشـوری و لشـکری سنوات مختلف با شـاغالن مشابه در 
هـر دسـتگاه را متناسب سـازی کنـد بـه نحوی کـه حقوق 
بازنشسـتگی از سـال پنجـم به بعـد از 8۵ درصـد آخرین 
بازنشسـتگی شـاغالن  و فوق العاده هـای کسـور  حقـوق 

مشـابه در همان دسـتگاه کمتر نباشـد. گزارش
ایلنا

پیامرسـانه

روزنامه هرالد نوشـته: افزایش 
فشـارهای روی نخست وزیر به دلیل 

بحران های موجود در ابربیمارسـتان های 
بریتانیا.

خبرگـزاری اسپوتنیک در یک 
گزارش آمـاری به میزان کمک های خیرانه 

جف بـزوس، ثروتمندترین مرد دنیا 
پرداخته.

خبرگزاری الجزیره در گزارشـی به 
انفجار بمب در کلیسـایی در فیلیپین 

پرداخته.
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگـزاری دویچه وله از برگزاری 
مراسـم یادبود کشته شدگان هولوکاست 
در آلمان خبر داده و نوشـته: یک تغییر 

فرهنگ.

آلمان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیامرسـانه

خبرگزاری فرانس2۴ از 
بمب گذاری در یک کلیسـا و کشته شدن 

تعـدادی در این حادثه خبر داده.

خبرگزاری یورونیوز از کشـته شدن 
دسـتکم 20 نفر در اثر دو انفجار بمب در 

فیلیپین خبر داده.

روزنامـه نیویورک تایمز در 
گزارشـی به وضعیت مردم عادی ونزوئا 

در بحران اقتصادی و سیاسـی این کشور 
پرداخته.

آمریکااروپافرانسه
خبرگـزاری سی ان ان در گزارشی به 
ضررهایی که کاخ سـفید به دلیل تعطیل 

بودن یک ماهه دولت متحمل شـده 
پرداخته.

آمریکا

پیام زنان

سنا
 ای

س:
عک

رنا
 ای

س:
عک

یک ریال از منابع دولتی برای 
مجمع ملی جوانان هزینه نشد

جوانـان  و  ورزش  وزیـر  جوانـان  معـاون 
گفـت: برای برگزاری همایش و نخسـتین 
بـه  ملـی جوانـان کـه  انتخابـات مجمـع 
میزبانی کرمان برگزارشـد یک ریال از منابع 
دولتی هزینه نشـده اسـت. محمدمهدی تندگویان افزود: در این اتفاق 
مهمـی کـه بعـد از سـال ها در حـوزه جوانـان افتاد، دولت هیچ نقشـی 
نداشـت و فقـط با حمایت تشـکل هـا این همایش و انتخابـات برگزار 
شـد. فقـط وزارت کشـور و برخـی نهادها بـر انتخابات نظارت داشـتند.
برگـزاری ایـن مجمـع مصوبـه سـال 1376 شـورای جوانـان بـود و بعد 
از 21سـال، جوانـان بـا تـاش خـود به یکـی از آرزوهایشـان رسـیدند. 
تندگویـان ادامـه داد: وجـود حواشـی بـرای ایـن اتفـاق بـزرگ طبیعی 
اسـت، چـرا کـه عـده ای نمـی گذارنـد که مجمـع ملـی جوانـان برگزار 
شـود. برگـزاری تمام مراسـم بـه عهده مجمع کرمان و تشـکل های آن 

بـود. ۸0 نفـر هـم در بدنـه اجرایـی فعالیت داشـتند.

مجمع ملی 
جوانان

رییس فراکسیون زنان مجلس:

مساله کودک همسری را سیاسی کرده اند
خبر

سلحشوری: ازدواج 1٣ تا 16 سال نیز باید با اذن دادگاه و نظر پزشکی قانونی باشد

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی گفــت: 32 درصــد  ســرطان ها در ایــران بــه 
ســرطان ســینه، 16 درصــد بــه پروســتات و 14 درصــد بــه 
پوســت مربــوط اســت. همچنیــن ســرطان هــای معــده و 
روده بــزرگ هــر کــدام 13 درصــد مــوارد ابتــا را شــامل 

مــی شــوند. 
علیرضــا رئیســی روز یکشــنبه در مراســم افتتــاح 75 
ســرطان  زودهنــگام  تشــخیص  و  پیشــگیری  مرکــز 

ــزود:   اف
ــر دو  ــرطان در ه ــد س ــوارد جدی ــداد م ــال 94 تع در س
جنــس زن و مــرد 108 هــزار و 798 مــورد  بــود کــه 
ــان  ــا را زن ــوارد ابت ــد از م ــردان و 46 درص ــد م 54 درص

ــد. ــی دادن ــکیل م تش
معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــر از  ــزار نف ــزود: در ســال 93 بیــش از 60 ه پزشــکی اف
مــردان و در ســال 94 بیــش از 58 هــزار نفــر از مــردان 

ــه ســرطان شــدند. ــا ب مبت
وی ادامــه داد: رتبــه اول ســرطان در مــردان ایرانــی، 
ــرطان  ــی س ــاف اندک ــا اخت ــت و ب ــده اس ــرطان مع س
پوســت قــرار دارد. بعــد از  آن ســرطان پروســتات در 
ــزرگ و  ــایع اســت و ســپس ســرطان روده ب ــردان ش م
پــس از آن ســرطان مثانــه در مــردان ایرانــی شــیوع دارد.

رئیســی اظهــار داشــت: اولیــن  ســرطان در زنــان ایرانــی، 
ســرطان ســینه اســت، دومیــن ســرطان شــایع در زنــان، 
ــه  ــس از آن ب ــا 11.7 درصــد و پ ــزرگ ب ســرطان روده ب
ــرار  ــد ق ترتیــب ســرطان هــای  پوســت، معــده و تیروئی
دارد.  وی بیــان کــرد: در کشــور بــه مرحلــه خوبــی از 
ثبــت ســرطان رســیدیم. البتــه هــدف مــا ثبــت ســرطان 
نیســت، بلکــه هــدف ایــن اســت کــه  اطاعاتــی داشــته 
باشــیم تــا بتوانیــم دربــاره ســرطان برنامــه ریــزی کنیــم. 
رئیســی دربــاره برنامــه ملــی ثبــت و مدیریــت ســرطان 
ــت و مدیریــت ســرطان  ــی ثب ــار داشــت: برنامــه مل اظه
اســت  کــه  پشــتیبان  و  اصلــی  فرآیندهــای  شــامل 
ــی از  ــای حمایت ــق و مراقبت ه ــان دقی ــخیص و درم تش
سیاســت گــذاری و پژوهــش و توســعه زیرســاخت ها و 
توانمندســازی را شــامل می شــود.  یکــی از افتخــارات 
ــت،  ــاد اس ــردم نه ــازمان های م ــور س ــه حض ــن برنام ای
نمی رســد،  نتیجــه  بــه  کشــور  در  هیــچ کاری  زیــرا 
ــای  ــاد پ ــردم نه ــازمان های م ــردم و  س ــه م ــر اینک مگ
کار باشــند.  معــاون وزیــر بهداشــت ادامــه داد: در ســال 
1360 قانــون ثبــت و گــزارش اجبــاری مــوارد ســرطان در 
ــال  ــد. س ــاغ ش ــال 1363  اب ــب و در س ــس تصوی مجل
ــت ســرطان ســال 1393 منتشــر و  ــزارش ثب گذشــته گ

ــت.  ــار یاف ــرطان انتش ــروز س ــت ب وضعی
رئیســی گفــت: امیــدوارم بتوانیــم بــا برنامــه ریزی هــای 
انجــام شــده در حــوزه پیشــگیری و تشــخیص زودرس 

ســرطان موفــق باشــیم. 

معاون بهداشت 
وزارت بهداشت: 

سرطان سینه، اولین 
 سرطان در زنان ایرانی

اعتیــاد ســازمان  رئیــس مرکــز پیشــگیری و 
بهزیســتی کشــور گفــت: برنامــه پیشــگیری از 
اعتیــاد زنــان و کودکان موســوم بــه »پــازک« در 500 
محلــه پرخطــر از ســه هــزار محله پرخطر شناســایی 
شــده در کشــور اجــرا مــی شــود. فریــد براتــی ســده 
ــواد  ــوءمصرف م ــگیری از س ــه پیش ــت: برنام گف

ــیب 15  ــای پرآس ــه ه ــودکان در محل ــان و ک در زن
اســتان منتخــب از جملــه اســتان هــای لرســتان، 
سیســتان و بلوچســتان، خوزســتان و خراســان 
رضــوی اجــرا خواهــد شــد. وی، اعتبــار درنظرگرفتــه 
ــون  ــرح را 500 میلی ــن ط ــرای ای ــرای اج ــده ب ش
تومــان عنــوان کــرد و گفــت: بخشــی از ایــن اعتبــار 

را ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر و بخشــی دیگــر را 
ســازمان بهزیســتی تامیــن مــی کنــد. براتــی ســده 
خاطرنشــان کــرد: در اجــرای ایــن طرح، کارشناســان 
ــی  ــاد م ــراد معت ــواده اف ــه ســراغ خان بهزیســتی ب
رونــد و بــرای کــودکان و زنــان دوره هــای آموزشــی 
پیشــگیری از ســوءمصرف مــواد برگــزار مــی کننــد. 
اعتیــاد ســازمان  رئیــس مرکــز پیشــگیری و 
بهزیســتی کشــور تصریــح کــرد: محلــه، منطقــه ای 
اســت کــه هــزار و 500 خانــوار و حداکثــر 15 هــزار نفر 
ــاون  جمعیــت داشــته باشــد. فاطمــه عباســی مع
توســعه پیشــگیری ســازمان بهزیســتی کشــور 

ــودکان  ــژه ک ــز وی ــت 6 مرک ــن از فعالی ــش از ای پی
معتــاد و مرکــز اعتیــاد مــادر و کــودک در کشــور خبر 
داده و گفتــه بــود: آمــار اعتیــاد زنــان در همــه جهــان 
در حــال افزایــش اســت و ایــن آمــار در ایــران نیــز 
ــه گفتــه وی، 10  ــد. ب ــد تبعیــت مــی کن از ایــن رون
ــون  ــران )2 میلی ــادان در ای ــوع معت درصــد از مجم
ــد.  ــی دهن ــکیل م ــان تش ــر( را زن ــزار نف و ۸0۸ ه
براســاس آمــار ســتاد مبــارزه بــا موادمخــدر، اکنــون 
2 میلیــون و ۸0۸ هــزار مصــرف کننــده موادمخدر در 
کشــور وجــود دارد کــه باالتریــن مصرف مــواد مخدر 
بــا بیــش از 66 درصــد مربــوط بــه تریــاک اســت.

اجرای برنامه پیشگیری از اعتیاد زنان 
در 500 محله پرخطر

گزارش

در مورد طالق عاطفی بدانید 
پیش از طاق عاطفی، طاق روانی یعنی دلخوری و ناراحتی های مختلف زوجین از یکدیگر به دالیل مختلف اتفاق 
می افتد. کاهش توقعات، تغییر سبک زندگی به الگوی اسامی-ایرانی، گفت و گو و تبادل نظر از جمله کارآمدترین 

روش های پیشگیری از طاق عاطفی است. غرور کاذب نیز از علل طاق عاطفی است.

چرا معتادان متجاهر تمایلی 
به درمان ندارند؟

فرزانـه جوادی، معاون توسـعه پیشـگیری و 
درمان بهزیسـتی اسـتان تهران با بیان اینکه 
عمدتـًا معتـادان متجاهـر تمایلی بـه درمان 
اعتیـاد ندارنـد، گفت: بـا این حـال نمی توان 
ایـن افـراد را در جامعـه رهـا کـرد. ایـن افـراد بـه دلیـل شـرایط اعتیـاد و 
وابسـتگی که نسـبت بـه مواد مخـدر دارند درمان برایشـان مهم نیسـت. 
"کـف خـواب" خیابان هسـتند یک لقمه غذا هـم از جایی پیدا می کنند و 
موادشـان را هـم مصـرف می کننـد و لزومی به درمـان اعتیاد نمی بیینند، 
امـا از طـرف دیگـر به افراد جامعـه، خانواده ها و… آسـیب می زنند و برای 
آنهـا بایـد فکری کرد. در تهران حتی مرکز توانمندسـازی ویـژه زنان داریم 
کـه آنهـا هـم اقامت کننـد هم از خدمـات مـددکاری روان شناسـی حرفه 
آموزشـی و اشـتغال و… بهـره مند شـوند. یک مرکـز هم برای مـردان در 
حال تشـکیل اسـت که در حال تکمیل زیرسـاخت ها هسـتیم تا بیماران 
مراکـز مـاده 16 کـه در مرکـز اخوان و شـفق هسـتند وارد این مراکز شـود.

اعتیاد

جزییات »بیمه دانشجویی« 
تامین اجتماعی

در متـن بخشـنامه بیمه دانشـجویان 
دانشـگاه ها کـه از سـوی سرپرسـت 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـه ادارات 
کل اسـتان های ایـن سـازمان ابـاغ 
شـده آمـده اسـت کـه بـه منظـور تعمیـم و گسـترش پوشـش 
بیمـه بـه آحـاد افـراد جامعـه، دانشـجویان دانشـگاه ها بـا ارائه 
کارت دانشـجویی معتبـر بر اسـاس درآمد مبنـای پرداخت حق 
بیمه که از 1    / 1 برابر حداقل دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار 
کمتـر نخواهـد بود. بر اسـاس این بخشـنامه، چنانچه دانشـجو 
صرفـًا بـه تحصیل اشـتغال داشـته و تحـت تکفـل قانونی پدر 
و یـا مـادر باشـد، بهره منـدی وی از خدمـات درمانـی سـازمان 
تأمیـن اجتماعـی بـه تبـع والدین، همزمـان با بیمه پـردازی در 
قالب بیمه صاحبان حرف و مشـاغل آزاد )بیمه دانشـجویی( با 

رعایـت سـایر شـرایط مقـرر امـکان پذیر خواهـد بود.

بیمه

تاکید وزیر علوم به کاربردی 
کردن علوم انسانی

فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم،  وزیـر 
گفـت: جـا دارد، بحث هـای موضوعی 
در خصـوص انسـان را تـا حـد تـوان 
گسـترش و مـورد توجه قـرار بدهیم، 
زیرا گسـترش علوم انسـانی و نگاه به عالم از این آبشـخور تغذیه 
می  شـود و قطعا جایگاه انسـانی را اولویت بیشـتری می بخشـد.
آییـن اختتامیـه دهمیـن دوره جشـنواره بین المللـی فارابی که با 
حضـور اسـحاق جهانگیـری معـاون اول رئیـس جمهـور، منصور 
غامـی وزیـر  علوم، تحقیقات و فناوری، سـورنا سـتاری  معاون 
علم و فناوری ریاسـت جمهوری، حجت االسام مصطفی رستمی 
نماینـده ولـی فقیـه در دانشـگاه ها، روسـای دانشـگاه ها، حـداد 
عـادل رئیـس فرهنگسـتان زبـان و ادبیـات فارسـی دانشـگاه ها 
و تعدادی از سـفرای کشـورها به همراه مسـئوالن کشـوری برگزار 
شـد. وزیـر علـوم، تحقیقات و فنـاوری در این برنامه عنـوان کرد: 

وزارت علوم

معـاون امـور زنـان و خانـواده ریاسـت 
زندگی هـای  سـبک  جمهـوری گفـت: 
و  مختلـف  محیط هـای  در  امـروزه 
بـا توجـه بـه آلودگـی هـوا و سـموم 
اسـت؛  شـده  تغییـر  دچـار   مختلـف، 
درحالـی کـه توجـه بـه  سـبک زندگـی 
سـالم مـی توانـد در زمینه پیشـگیری 
از سـرطان بسـیار تاثیرگذار باشد. ابتکار 
ادامـه داد: جایگاه محیط و آالینده های 
محیطـی را نیـز نبایـد در زمینـه ابتا به 
ایـن  زیـرا  دسـتکم گرفـت.  سـرطان 
مـوارد می تواننـد  سیسـتم ایمنـی بدن 
را تضعیـف کننـد و به اشـتباه بیندازند. 
بحـث ویروس هایـی ماننـد  HPV  نیز 
مطرح اسـت. اینکـه ویروس ها چگونه 
می تواننـد  اختـال ایجـاد کننـد امروزه 
مشخص شـده اسـت. وی در خصوص 
وضعیـت آب آشـامیدنی در ایـران نیـز 
اظهـار داشـت: در کشـور ما مسـاله آب 
و کیفیـت آن بسـیار مـورد توجه اسـت 
فراوانـی  نظارت هـای  و  پیگیری هـا  و 
معـاون  انجـام  می شـود.   آن  روی 
از  داشـت:  اظهـار  جمهـوری  رئیـس 
طرفـی بایـد به موضـوع سـامت روان 
نیـز توجه داشـت. زیرا موضـوع امید و 
ایجـاد محیـط آرام و  سـالم در خانواده 
بسـیار اهمیت دارد. طرح پیشگیری و 
 تشـخیص زودهنگام نیز تمرکز ویژه ای 
بر سـه سـرطانی دارد که زنـان را تهدید 
می کنـد.  ابتـکار گفت: صحبـت نکردن 
در خانواده هـا و انقاب دیجیتال منجر 
شـده  خانواده هـا  در  ارتبـاط کـم  بـه 
اسـت. این در حالی اسـت کـه  خانواده 
بایـد به انسـان آرامش بدهـد.  بنابراین 
بایـد از پویش هـای اجتماعی مناسـب 
بـرای انتخـاب سـبک زندگی مناسـب 

حمایـت کرد.

 سبک زندگی سالم 
در پیشگیری از 

سرطان نقش دارد

عالمان و پژوهشـگران علوم انسـانی در سخنان خود به اهمیت علوم 
انسـانی بارهـا تاکیـد کرده انـد. توجـه علوم انسـانی صرفا به انسـان 
اسـت، زیـرا انسـان برگزیـده ای از  مخلوقـات خداونـد اسـت. پـس 
جـا دارد، بحث هـای موضوعـی در خصـوص انسـان را تـا حـد تـوان 
گسـترش و مـورد توجـه قـرار بدهیم، زیرا گسـترش علوم انسـانی و 
نگاه به عالم از این آبشـخور تغذیه می  شـود و قطعا جایگاه انسـانی 
را اولویـت بیشـتری می بخشـد. وی اضافـه کرد: مهمترین سـرمایه 
معنوی ما در این زمینه علوم انسـانی اسـت. تاریخ فرهنگی کشـورما 
همـواره علـوم انسـانی را مـورد توجه قـرار داده اسـت و ما نیـز امروز  
دسـتاوردهای مـردم ایـران در ایـن خصـوص را بررسـی می کنیم به 
همیـن دلیـل جشـنواره فارابـی برگزار شـد وزیر علـوم با بیـان اینکه 
همـکاران مـن در وزارت علـوم در ایـن راسـتا تمـام تـاش خـود را 
کردنـد، گفت: سـال گذشـته در این مناسـبت با کمـال افتخار حضور 
پیـدا کردم زیرا معتقدم نهالی که کاشـته شـده امـروز به درخت پربار 
تبدیل شـده اسـت و امیدواریم ثمرات سـاالنه این رویداد علمی که 
بـه نـام متفکـر ایرانی"فارابی" نامگذاری شـده برای کشـورمان بیش 
از پیـش محقـق شـود. بـه خصـوص اینکه فارابـی متفکـری بود که 

حیـات طیبـه ی انسـانی را در بسـتر جامعـه خردمند می دانسـت.

زنــان  فراکســیون  رییــس 
اســامی  شــورای  مجلــس 
گفــت: مســأله کــودک همســری 
بیــش از اینکــه یــک مســأله 
بــه  تبدیــل  باشــد  اجتماعــی 
شــده  سیاســی  امــر  یــک 
ــوری روز  ــه سلحش ــت. پروان اس
نهمیــن همایــش  یکشــنبه در 
ــانه  ــامت روان و رس ــاالنه س س
در ســاختمان جمعیــت هــال 
احمــر در میزگــرد بررســی الیحــه 
دفــاع از حقــوق کــودکان افــزود: 
اگــر ایــن گونــه نبــود و عــده ای 
ــم را سیاســی  ــوع مه ــن موض ای

ــی  ــم کس ــد، معتقدی ــی کردن نم
ــاله  ــودک 9 س ــق ازدواج ک مواف
 5،6 تــا   5،4 چــون  نیســت 
درصــد ازدواج هــا در ســالیان 
اخیــر مربــوط بــه کــودکان 10 تــا 

14 ســال اســت.
وی تصریــح کــرد: اینکــه ســاالنه 
بیــش از 40 هــزار ازدواج در ایــن 
ــد  ــاالی 5 درص ــت و ب ــن اس س
ازدواج هــا را شــامل مــی شــود 
آمــار کمــی نیســت بایــد بــه 
ــن موضــوع رســیدگی شــود، ای

وی بــه موضــوع پخــش کلیپــی 
در فضــای مجــازی بــرای ازدواج 
زیــر 13 ســال اشــاره کــرد و 
ــا  ــفانه در کشــور م ــت: متاس گف

نعــل وارونــه زده مــی شــود و 
کــودک همســری تبلیــغ مــی 
ایــن  در  در حالــی کــه  شــود 
کلیــپ ازدواج آنهــا حــدود 14 

ــت. ــوده اس ــال ب س
سلحشــوری ادامــه داد: بــرای 
همســری کــه  طــرح کــودک 
اســامی  در مجلــس شــورای 
مطــرح شــد مــا اصــا ســن 18 
ــم بلکــه 16  ــه بودی ســال را نگفت
ســال تعییــن شــده اســت چــون 
موافقیــم حداقــل ســن ازدواج 
ــد  ــا بای ــت و حتم ــال اس 16 س
ازدواج زیــر 13 ســال ممنــوع 

ــود. ش
 16 تــا   13 ازدواج  افــزود:  وی 

ــا اذن دادگاه  ــد ب ــز بای ــال نی س
ــد.  ــی باش ــکی قانون ــر پزش و نظ
عــده ای کــه مخالــف ایــن طــرح 
اگــر  شــدند.  ناراحــت  بودنــد 
ــه  ــتند ک ــانی هس ــان کس مخالف
ــد و  ــردم را دارن ــان م ــه ن دغدغ
ــک پســر 16  ــه ی ــد ک ــد بدانن بای
ــا دختــر 14 ســال نمــی  ســال ی

تواننــد زندگــی را اداره کننــد.
ــزود:  ــس اف ــده مجل ــن نماین ای
مــا ســن 18 ســال بــرای ازدواج 
نکردیــم  مطــرح  را  دختــران 
صــورت  در  معتقدیــم  چــون 
ــونت  ــال خش ــر 16 س ازدواج زی
علیــه کــودکان رخ مــی دهــد. 
ــا  ــوع ازدواج ه ــن ن ــان ای قربانی
فرودســت  طبقــات  از  بیشــتر 
هســتند. رد ایــن طــرح از ســوی 
کمیســیون قضایــی و حقوقــی 
ــه  ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل
معنــای رد خــود طــرح نیســت و 
هنــوز جــا دارد کــه در کمیســیون 

ــود. ــرح ش مط
بــرای  گفــت:  سلحشــوری 
اجــرای ایــن طــرح بــه حمایــت 
صاحبنظــران دینــی و جامعــه 
ــگاه  ــون ن ــم چ ــاز داری ــی نی مدن
بــا کــودک  از جامعــه  خیلــی 
همســری موافــق نیســت حتــی 
از آیــت هللا مــکارم دربــاره کــودک 
همســری دســت نوشــته داریــم.
حداقــل  افزایــش  دربــاره  وی 
مجلــس  در  ازدواج کــه  ســن 
شــورای اســامی مطــرح اســت 
گفــت: ایــن موضــوع بــه صــورت 
جــدی در حــال پیگیــری اســت 
ــاه  ــک ســال و 6 م و بیــش از ی

اســت کــه روی آن کار مــی شــود 
و پــس از اینکــه بــه صحــن 
ــد  ــس شــورای اســامی آم مجل
یــک فوریــت طــرح بــا 159 رأی 
ــیون  ــا در کمیس ــد، ام ــد ش تایی
قضایــی مجلــس طــرح رد شــد.

الیحه حمایت از کودکان 
در مراحل نهایی است

ــاش  ــه داد: ت ــوری ادام سلحش
ــوی  ــه از س ــورت گرفت ــای ص ه
شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
اســامی دربــاره الیحــه حمایــت 
از کــودکان و نوجوانــان بــه نتیجه 
رســیده اســت کــه امیدواریــم در 
آینــده نزدیــک بتوانیــم ایــن 
ــه  ــت ب ــاغ دول ــا اب ــه را ب الیح

ــم. ــرا بگذاری ــه اج مرحل
وی اضافــه کــرد: ایــن الیحــه 
تقدیــم مجلــس   90 در ســال 
شــد امــا در مجلــس نهــم مــورد 
ــت. در ســال  ــرار نگرف بررســی ق
۸1 قانــون حمایــت از کــودکان بــا 
9 مــاده وجــود داشــت امــا نــگاه 

ــه آن نشــد.  ــه ب جــرم انگاران
سلحشــوری اضافــه کــرد: پــس 
ســنین  در  کــودکان  اینکــه  از 
ــرار  ــت ق ــورد آزار و اذی ــن م پایی
ــا  ــد آتن ــی مانن ــد، کودکان گرفتن
احساســات  کــه  ســتایش  و 
جامعــه را جریحــه دار کردنــد در 

آن زمــان پیگیــری ایــن موضــوع 
بــا شــدت بیشــتری دنبــال شــد.
چــرا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــت از  ــرای حمای ــی ب ــد قانون نبای
کــودکان وجــود داشــته باشــد تــا 
ــد.  ــگیری کن ــا را پیش ــیب ه آس
ــا  ــرورت ه ــن ض ــاس ای ــر اس ب
ــن  ــود چنی ــه وج ــه ب ــاز جامع نی
ــورای  ــس ش ــه ای در مجل الیح
در  شــد.  احســاس  اســامی 
ــتور کار  ــه در دس ــال 96 الیح س
قــرار گرفــت و مــرداد 97 الیحــه 
پــس از فعالیــت هــای زیــاد 
کمیســیون حقوقــی و قضایــی 
بــه صحــن مجلــس شــورای 

ــد. ــامی آم اس
ایــن نماینــده مجلــس ادامــه 
محــدود  از  یکــی  شــاید  داد: 
لوایحــی کــه کلیــات و جزئیــات 
آن ســریع بــه تصویــب مجلــس 
شــورای اســامی رســید همیــن 
الیحــه بــود چــون همــه متوجــه 
و  بودنــد کــه کــودکان  شــده 
ــر  ــیب پذی ــیار آس ــان بس نوجوان
هســتند، اکنــون نــگاه فرابخشــی 
و  اســت  موضــوع  ایــن  بــه 
ــرای  ــه ب ــوه قضایی ــری در ق دفت
ــان  ــودکان و نوجوان ــت از ک حمای
پیــش بینــی شــده اســت تــا از 

ــود. ــاع ش ــودکان دف ک

ته
نک

رییـس فراکسـیون زنان مجلس شـورای اسـالمی  اظهار 
داشـت: ایـن الیحه فقـط 18 رأی مخالف داشـت و نگاه 
سیاسـی بـه ایـن الیحـه آلـوده نشـد، اکنـون الیحـه به 
شـورای نگهبـان تحویـل داده شـده اسـت، ایرادهایی به 
تبصره گرفته شـد که خیلی جدی نبود و قابل حل اسـت 
فقـط یک تبصـره ماده 9 باقیمانده که باید در کمیسـیون 
 حقوقی و قضایی مجلس شـورای اسـالمی بررسـی شود.

وی خاطرنشـان کـرد: اگـر شـورای نگهبان ایـن الیحه 
را تاییـد نهایـی کنـد دولـت آن را بـرای اجـرا ابـالغ 

کرد. خواهـد 
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پیامرسـانه

روزنامـه خبرشمال  به نقل 
از رییس شـورای شهر رشت نوشت: 

رای گیری در شـورای شهر رشت 
الکترونیکی می شود.

روزنامـه کاغذوطن  به نقل از 
رییس سـازمان برنامه و بودجه کشور 

نوشـت: پایان کپرنشینی در جنوب کرمان 
با احداث 10هزار واحد مسـکونی 

روزنامه اصفهان زیبا  نوشـت: 
تعدادی از کسـبه اصفهان ارقام فروش و 

سـود روزانه خود را اعام کردند

روزنامـه افسانه  در گزارشی به اصفهانجنوب کرمانمازندران
دالیل خشـک شدن بختگان و راهکارهای 

احیای دریاچه پرداخته اسـت.

فارس

مسجد حاجی قاسمی شهرستان مهریز مرمت می شود
مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مهریز از آغار عملیات مرمت و 
بازسازی مسجد حاجی قاسمی بغداد آباد این شهرستان خبر داد.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

مدیـر گـروه فرهنگ کمیسـیون ملـی یونسـکو از راه اندازی 
دبیرخانـه شـهرهای خـاق در کمیسـیون ملـی یونسـکو – 
ایران خبر داد و آن را مرکزی مناسـب برای انتقال درسـت 
فرصت هـا و تجربیـات جهانـی دانسـت. شـبکه شـهرهای 
خاق یونسـکو در سـال 2004 و بـرای ترویج همکاری بین 
1۸0 شـهری بـه راه افتـاد کـه از خاقیـت به عنـوان عاملی 
راهبردی برای پیشـرفت پایدار شـهری استفاده کرده بودند 
وبـرای رسـیدن به هـدف مشـترِک »قـرار دادن خاقیت و 
صنایـع فرهنگـی در قالب برنامه های توسـعه ای در سـطح 
محلـی و همـکاری فعال در سـطح بین المللـی« با یکدیگر 
کار می کننـد. بهمـن نامـور مطلـق - معـاون مطالعاتـی و 
مدیـر گـروه فرهنـگ کمیسـیون ملی یونسـکو ایـران -، با 
تاکیـد بـر هم افزایـی ملی بیشـتر همه نهادهـای مرتبط در 
حـوزه شـهرهای خاق، برندسـازی شـهری را بحثـی دارای 
اهمیـت دانسـت کـه کشـورها و سـازمان های بین المللـی 
ماننـد شـوراهای جهانـی و یونسـکو با آن مرتبط هسـتند و 
بـه آن توجـه دارنـد و گفت: برندسـازی شـهری چهارچوب 
سـازماندهی  و  تمرکـز  تمایـز،  ایجـاد  بـرای  را  ابـزاری  و 
مشـخصه های برتـر و رقابتـی یـک شـهر فراهـم می کنـد 
کـه بایـد ریشـه در واقعیت هـا داشـته باشـد.او بـا اشـاره 
بـه باور یونسـکو کـه از اساسـی ترین محورهای توسـعه در 
جهـان را شـهرها می دانـد، ادامه داد: شـهرها نقـش کانونی 
ایفـا می کننـد.  و تعییـن کننـده ای را در جوامـع بشـری 
آینـده جهـان، آینـده شهرهاسـت و مرزهـای کشـورها بـه 
مراتـب کمتـر شـده و قـدرت و تاکید روی شـهرها بیشـتر 
می شـود. بـه طـوری کـه اکنـون بسـیاری از کشـورها را به 
در حوزه هـای شـهری  پیشـرفت  و  واسـطه شهرهایشـان 
می شناسـیم.وی همچنیـن جهـان آینـده را جهانـی بـدون 
مـرز و بـا تمرکـز روی شـهرها معرفی کـرد، به انـدازه ای که 
در ایـن زمینـه گام هـای بلنـدی در اروپـا برداشـته شـده و 
اضافـه کـرد: حتـی مرزِکشـی ها و دیوارکشـی های دونالـد 

ترامـپ رئیـس جمهـور آمریـکا با شکسـت مواجه شـد.

سوژه راه اندازی 
دبیرخانه 

شهرهای خالق در یونسکو

انا
: پ

س
عک

لزوم ارائه مدارک پرداختی های شهرداری شوش
جامعه باستان شناسی ایران از مدیریت شهری شوش خواستار  انتشار مجوز مکتوب »احداث زیرگذر« شدند

مجموعه باستانی شوش با قدمتی هفت هزارساله به دلیل ارزش های منحصر به فرد در سال 13۹۴ در فهرست میراث 
جهانی یونسکو ثبت شده است

»شـهرداری شـوش مدارک و مستنداِت 
فرهنگـی  میـراث  بـه  پرداخت هایـش 
و اسـناد و مجوزهـای قانونـی تخریـب 
قاعدتـًا  کـه  را  شـوش  روگـذر«  »پـل 
بایـد از سـوی وزارت راه و شهرسـازی و 
اسـتانداری خوزستان صادر شده باشد و 
مجوز مکتوب »احداث زیرگذر« از سـوی 
رسـانه ای  را  فرهنگـی  میـراث  سـازمان 
کننـد.« پشـت صحنـه، باستان شناسـان 
در حـال کاوش در عرصـه ی جهانی شـهر 
باسـتانی شـوش اند. امـا روی صحنـه و 
مقابـل مـردم هنـوز حـرف و حدیث هـا، 

نامه نگاری هـا  و  سـخنرانی ها  جلسـات، 
و  مخالفـان  ذهنیـت  کشـاندن  بـرای 
موافقـان مانـدن یـا تخریـب پـل روگذر 
شـوش هنـوز در حـال برگـزاری اسـت و 
تـا این جـای کار به نظر می رسـد بیشـتر 
موافقـان تخریـب پـل رو گـذر شـوش – 
اندیمشـک و تبدیـل آن بـه زیرگـذر در 
جدال انـد تـا دلیـِل هـر اتفاقـی کـه در 
شـوش می افتـد را تخریـب نشـدن این 
پـل و بـه کرسـی ننشسـتن حرف شـان 
می داننـد و در ایـن میـان سـید راضـی 
در  شـوش  مـردم  نماینـده   - نـوری 
بـه  هـم   - اسـامی  شـورای  مجلـس 
نظـر می رسـد یکـی مؤثـران ایـن اتفـاق 
باشـد؛ وگرنـه انتظـار مـی رود بـا توجـه 

بـه جایـگاه حقوقـی او در شـهر شـوش 
آرام  حـدی  تـا  را  مـردم  دسـت کم 
نتایـج  زمانـی کـه  تـا  بخواهـد  و  کـرده 
بررسـی های مطالعاتـی باستان شـناختی 
در  کـه  تاریخـی  منطقـه ی  ایـن  در 
عرصـه ی جهانـی شـهر باسـتانی شـوش 
قـرار دارد، صبـر کننـد تـا میـراِث ملـی و 

جهانـی شـهر از بیـن نـرود.
امـا نـوری حتـی دوم بهمـن مـاه نیز در 
تذکـر شـفاهی جلسـه علنی نوبـت عصر 
مجلـس در ایـن زمینه بـه رئیس جمهور 
دسـتور  خواهـان  »مـا  کـه  داده  تذکـر 
بـرای آغـاز ایـن پـروژه هسـتیم. میراث 
فرهنگـی خـود را در مقابـل مـردم قـرار 
ندهـد. مسـئولیت حوادث صـورت گرفته 

بـا میـراث فرهنگـی اسـت.«
اقداماتـی کـه  کنـار  در  دیگـر  سـوی  از 
عنـوان  بـه  فرهنگـی  میـراث  سـازمان 
از  جلوگیـری  در  خـود  ذاتـی  وظیفـه ی 
می دهـد  انجـام  تخریب هایـی  چنیـن 
و حتـی درخواسـت بـرای یک مسـیری 
جایگزیـن یعنی طرح کمربندی، دسـتور 
وقـت  معـاون  توسـط  موقـت  توقـف 
هشـدارهایی  و  نامه نگاری هـا  راه،  وزیـر 
دیگـر  و  باستان شناسـان  سـوی  از  کـه 
اسـامی  شـورای  مجلـس  نماینـدگان 
بـرای توقـف تخریـب پل روگـذر از زمان 
آغـاز دوبـاره ی تخریب هـا بـه طـور دائـم 
از  را می تـوان بخشـی  مطـرح شـده اند 
اقداماتـی دانسـت کـه مخالفـان تخریب 

برداشـته اند. روگـذر  پـل 
سـوی  از  نیـز  اقـدام  آخریـن  در 
باسـتان  »جامعـه  باستان شناسـان 
شناسـی ایـران« در بیانیـه ای نسـبت به 
جهت گیری هـای  و  داده  رخ  اتفاقـات 
ادامه دار شـهرداری و شورای شهر شوش 
درخواسـت  روگـذر  پـل  تخریـب  بـرای 
کـرد، تا اگـر اسـنادی از پرداخـت اعتبار 
بـرای کاوش باستان شناسـی در شـوش 
بـه میـراث فرهنگـی پرداخـت کرده انـد 
مجـوزی  فرهنگـی  سـازمان  ایـن  و 
بـرای تخریـب پـل رو گـذر صـادر کـرده، 

کننـد. رسـانه ای 
در ایـن بیانیـه آمـده اسـت: »در بهمـن 
باستان شناسـی  »جامعـه ی   1396 مـاه 
از  نشـان  خبرهایـی کـه  پیـرو  ایـران« 
تاریخـی  شـهر  عرصـه ی  بـه  آسـیب 
نامـه ای  داشـت  شـوش  باسـتانی  و 
نوشـت.  شهرسـازی  و  راه  وزارت  بـه 
قدمتـی  بـا  باسـتانی شـوش  مجموعـه 

ارزش هـای  دلیـل  بـه  هزارسـاله  هفـت 
در   1394 سـال  در  فـرد  بـه  منحصـر 
فهرسـت میـراث جهانـی یونسـکو ثبـت 
شـده اسـت. در ایـن نامـه، ضمـن ارائـه 
از  پیش گیـری  بـرای  پیشـنهادهایی 
تعـرض بـه عرصـه ی باسـتانی شـوش، 
مراتـب هشـدار و اعتراض نسـبت به کم 
توجهـی بـه ایـن میـراث تمـدن بشـری 
مـورد  اعتـراض  ایـن  بـود.  شـده  بیـان 
توجـه وزیـر وقـت راه و شهرسـازی قرار 
متوقـف  موقتـًا  مذکـور  و طـرح  گرفـت 

شـد.
شـبانه  یـورش  پـی  در  تازگـی  بـه 
باسـتانی  عرصـه ی  بـه  بولدوزرهـا 
اعتراض هـای  بـر  عـاوه  شـوش،  شـهر 
ناهنجـار  اقـدام  ایـن  کـه  گسـترده ای 
برانگیخـت و در رسـانه ها بازتاب داشـت، 
مجلـس  در  مّلـت  نماینـدگان  از  یکـی 

شـورای اسـامی »پروانه سلحشـوری«، 
مناسـبی  واکنـش  زمینـه  ایـن  در  نیـز 
نظـر  از  اسـتفاده  او ضمـن  داد.  نشـان 
در  کـه  باستان شناسـی  متخصصـان 
نامـه ی جامعـه ی باستان شناسـی ایـران 
وزیـر  بـه  نامـه ای  در  بـود،  شـده  درج 
راه و شهرسـازی خواسـتار »اعـام نظـر 
در خصـوص  وزارتخانـه  ایـن  تخصصـی 
از  جلوگیـری  و  شـوش  زیرگـذر  عبـور 
انتشـار  از  پـس  شـدند«.  دوبـاره کاری 
شـهر  شـورای  و  شـهرداری  نامـه،  ایـن 
شـوش جوابیـه ای در قبال نامـه ی خانم 
سلحشـوری منتشـر کردند کـه در انتهای 
باسـتان  »جامعـه ی  اعتـراض  بـه  آن 
شناسـی ایـران« نیـز پرداخته شـده بود. 
نامـه ی  آن  جوابیـه،  آن  در  متأسـفانه 

اسـت. شـده  تحریـف 

با هوشـیاری و اقـدام به موقع نیروهای 
یـگان حفاظت میـراث فرهنگی اسـتان 
البـرز، عملیات سـاخت و سـاز غیرمجاز  
سـاوجباغ  تپـه  الن  موشـه  حریـم 
متوقـف و ایـن منطقه رفع تصرف شـد.
الهـی  امیـر رحمـت    سـردار سـرتیپ 
میـراث  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
فرهنگـی کشـور دربیـان جزئیـات ایـن 
خبـر گفت:»یگان حفاظت اسـتان البرز 
در راسـتای انجـام ماموریتهـای محولـه 

بـا هـدف پیشـگیری ومقابلـه بـا جرائم 
حـوزه میراث فرهنگی به محض کسـب 
خبـر واصلـه در رابطه با سـاخت و سـاز 
غیرمجـاز حریم تپه تاریخی موشـه الن 
واقـع در شهرسـتان سـاوجباغ و حصار 
کشـی و تصرف عرصه تپه توسـط افراد 
سـودجو بـرای رفع تصـرف ایـن منطقه 

کردند.« اقـدام 
او افـزود: »مأمـوران یـگان حفاظـت بـا 
پیگیـری هـای مسـتمر و شـبانه روزی 

موقـع  بـه  اقـدام  و  یـگان  نیروهـای 
عوامـل انتظامـی جهت برخـورد قاطع با 
متصرفین و به منظور تسـریع در فرایند 
رسـیدگی بـه پرونـده و نیـز جلوگیـری 
از فـروش زمیـن هـای تصـرف شـده 
ضمـن تعامـل بـا اداره جهاد کشـاورزی 
و شـهرداری بخـش مرکزی سـاوجباغ 
و اخـذ مجـوز قضائی، بـه محل عزیمت 
مدیـر  دادسـتان،  حضورمعـاون  بـا  و 
و  اسـتان  ایـن  فرهنگـی  میـراث  کل 
نظـارت قاطـع یـگان حفاظـت و نیروی 
انتظامـی، تحـت تدابیر شـدید حفاظتی 
از طریـق تخریـب بناهـا و سـازه هـای 
احداثـی از تپـه موصـوف رفـع تصـرف 

» . شد

رفع تصرف عرصه و حریم 

»موشه الن« تپه ساوجبالغ

مرمت 170 قلم 
شی عتیقه در کرمان

مدیـر کل میـراث فرهنگی،صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمان گفـت: »از 
ابتـدای سـالجاری تاکنـون 170 قلم شـی عتیقه مرمت شـده اسـت.«

غامرضـا فرخـی مدیـرکل میـراث فرهنگـی اسـتان بـا بیـان اینکه غالب اشـیاء 
مرمـت شـده سـکه هسـتند، افـزود: »ایـن سـکه ها مربـوط بـه دوره تیمـوری و 
مغولـی هسـتند.«او بـا اشـاره بـه اینکـه تعداد اشـیاء مرمت شـده در سـالجاری 
نسـبت بـه سـال گذشـته افزایش داشـته انـد، اظهـار کـرد: »در مجموع در سـال 
گذشـته 180 شـی از جنـس سـفال، سـکه، فلـز و کاشـی مـورد مرمـت قـرار 
گرفت.«مدیـرکل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمان در 
ادامـه تصریـح کـرد: »بیشـتر اشـیای تاریخی مرمت شـده حاصـل حفاری های 
انجـام شـده در بخش هـای مختلـف ایـن اسـتان بـوده اسـت.او بـا بیـان اینکه 
مرمـت ایـن اشـیاء یکـی از اولویـت هـای کاری اداره کل میراث فرهنگی اسـتان 
کرمان اسـت، افزود: »مرمت اشـیای تاریخی در طول سـال و به صورت مسـتمر 
انجام می شـود.« فرخی با اشـاره به اینکه سـال گذشـته آزمایشـگاه حفاظت و 
مرمـت اشـیا، تاریخـی اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان کرمان بـرای دومین بار 
حائز رتبه برتر در سـطح کشـور شـد، خاطرنشـان کرد: »این آزمایشـگاه در هفته 
میراث فرهنگی سـال گذشـته از سـوی معاون رئیس جمهور و  رئیس سـازمان 

میـراث فرهنگـی کشـور مـورد تقدیر قـرار گرفت.«

ته
نک

پـس از انتشـار ایـن نامه، شـهرداری و شـورای شـهر شـوش 
جوابیـه ای در قبـال نامه ی خانم سلحشـوری منتشـر کردند 
کـه در انتهـای آن بـه اعتـراض "جامعه ی باسـتان شناسـی 
ایـران" نیـز پرداخته شـده بـود. متأسـفانه در آن جوابیه، آن 
نامه ی تحریف شـده اسـت."جامعه ی باستان شناسی ایران" 
با تشـکر از خانم سلحشـوری برای اسـتفاده از مفـاد آن نامه 
در اسـتیفاء حقـوق مردم شـوش و مّلـت ایـران و تذکر برای 
پرهیـز از بـه تـاراج دادن میـراث مّلـی و جهانـی، نخسـت به 
روشـنگری درباره ی تحریف آرای »جامعه ی باسـتان شناسی 
ایران« پرداخته و سـپس چند پرسـش از مسئوالن شهرداری 
و شـورای شهر شـوش دارد.در »جوابیه ی شـهرداری و شورای 
شـهر شـوش« چند بار تأکید شـده اسـت که »زیرگذِر« مورد 
مناقشـه در بیرون از عرصه ی میراث جهانی شـوش قرار دارد. 
بـه نظر می رسـد کـه »عرصـه ی میـراث جهانی« دسـتاویزی 
بـرای سـرپوش گذاشـتن به اقدامـات خالف قانـون در طرح 

مذکور شـده است. 

گزارش

میراثمیراث

دستگیری حفاران غیر مجاز معدن سنگ هخامنشی آتشکده گیالن غرب مورد بررسی قرار گرفت
بــه  گمانه زنــی  برنامــه  
و  عرصــه  تعییــن  منظــور 
حســن  محوطــه   حریــم 
بــه  کرمانشــاه  زوردار 
ــکده  ــی از 7 آتش ــه یک ــکده آن ک ــظ آتش ــور حف منظ
شناســایی شــده در گیــان غــرب اســت و توقــف 
فعالیت هــای کشــاورزی، ســاخت و ســازهای غیــر 
ــان  ــت. پیم ــام اس ــال انج ــاران و... در ح ــاز، حف مج
ــان  ــأت باستان شناســی گی منصــوری )سرپرســت هی
غــرب( بــا اعــام خبــر انجــام گمانه زنی هــا بــرای 
ــت:  ــده، گف ــایی ش ــکده شناس ــی از 7 آتش ــظ یک حف
برنامــه  گمانه زنــی بــه منظــور تعییــن عرصــه و حریــم 

محوطــه  حســن زوردار روســتای خالوخالــو گیــان 
غــرب )کرمانشــاه( بــا مجــوز پژوهشــگاه میــراث 
فرهنگــی و گردشــگری، آغــاز و هم اکنــون درحــال 
انجــام اســت.این باستان شــناس افــزود: محوطــه  
ــرب  ــهر گیان غ ــمالی ش ــیه  ش ــن زوردار در حاش حس
می دهــد  نشــان  اولیــه  مطالعــات  و  شــده  واقــع 
 ،III ــن ــای عصــر آه ــه دوره ه ــق ب ــه متعل ــن محوط ای
اشــکانی، ساســانی و اســامی بــوده و مهم تریــن 

اســت. ساســانی  دوره   از  آن  اســتقرار 
ــامل  ــه ش ــن محوط ــوع ای ــوری، مجم ــه منص ــه گفت ب
ــر  ــوده و بخشــی از آن ب ــاری ب ــه، گورســتان و معم تپ
ــه اســت. ســطح برجســتگی های طبیعــی شــکل گرفت

فرمانـده یگان حفاظت اسـتان 
فـارس از دسـتگیری حفـاران 
غیرمجـاز یـک معـدن سـنگ 
متعلـق به دوران هخامنشـیان 

درحیـن ارتـکاب جـرم خبـر داد.
ایـن  حفاظـت  یـگان  فرمانـده  نـژاد  بهمنـی  سـرهنگ 
واصلـه  اخبـار  دریافـت  پـی  »در  کـرد:  اظهـار  اداره کل 
مردمـی مبنـی بـر انجـام حفـاری غیـر مجـاز در یـک 
معـدن سـنگ متعلـق بـه دوران هخامنشـیان در دامنـه 
یـگان  نیروهـای  موقـع  بـه  اقـدام  بـا  خشـک،  تنـگ 
و  مرودشـت  شهرسـتانهای  فرهنگـی  میـراث  حفاظـت 
پاسـارگاد و بـا همـکاری پاسـگاه سـیوند، حفـاران غیـر 
شـدند.«این  دسـتگیر  جـرم  ارتـکاب  حیـن  در  مجـاز 

مقـام مسـئول در تشـریح عملیـات دسـتگیری حفـاران 
غیـر مجـاز گفـت: »پـس از بررسـی و انجـام اقدامـات 
اطاعاتـی و کمیـن در منطقـه، شـش نفـر حفـار غیـر 
مجـاز در کنـار ایـن معـدن سـنگ در حال اقـدام به گوده 
زنـی جهـت انفجـار و تحصیـل امـوال تاریخـی فرهنگـی 
مشـاهده شـد کـه عوامـل یـگان بـا همـکاری ماموریـن 
انتظامـی، محـل را محاصره و شـش متهم با شـش کیلو 
گـرم مواد منفجـره )باروت( بازداشـت کردند.«سـرهنگ 
بهمنـی نـژاد در پایان ضمـن قدردانی از تـاش نیروهای 
انتظامـی و یـگان حفاظت میراث فرهنگی شهرسـتانهای 
مرودشـت و پاسـارگاد خاطـر نشـان کـرد: »متهمـان بـه 
همـراه پرونده تشـکیل شـده  جهت طی مراحـل قانونی 

بـه پاسـگاه انتظامـی سـیوند تحویـل داده شـدند.«

سنا
 ای

س:
عک
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پردیس مغز من افتتاح می شود
'پردیس مغز من' به عنوان نخستین موزه مرکز علم مغز وعلوم اعصاب شناختی همزمان با هفته آگاهی از مغز )اسفند ماه سال جاری( در باغ 

کتاب تهران افتتاح می شود. در این مرکز علمی پنج بخش ساختار مغز، مغزهای متفاوت، مغز سلولی ، مغزهای آینده و بخش شناختی در نظر 
گرفته شده و 19ابزار و تجهیزات مشتمل بر سنجش اعصاب ، شبیه سازی ام ار ای ، بازی های شناختی ، مغز شفاف ، سیستم بینایی ، تاریخچه 

شناخت مغز و دیگر حوزه های علوم اعصاب شناختی و دانش شناختی برای افزایش آگاهی اقشار مختلف مردم نصب و راه اندازی می شود.

برای ترمیم سرمایه اجتماعی 
کشور به سمت عالمان دست 

دراز می کنیم
معـاون اول رییس جمهـور گفـت: انتظار 
تمام مدیران و سیاستگذاران از نهادهای 
علمـی به خصـوص دانشـگاه ها و مراکز 
پژوهشـی این اسـت کـه بـه دولتمردان 
و به شـهروندان کشـورمان در فهم درسـت مسـائل و ارائه راهکارهای 
مناسـب بـرای برون رفـت از آنها کمک کنیم. اسـحاق جهانگیری در 
آییـن اختتامیـه دهمیـن دوره جشـنواره بیـن المللـی  فارابی گفت: 
در ایـن برنامـه بـه طـور طبیعی قرار بـود دکتر روحانی بـرای تقدیر از 
دانشـمندان و عالمـان حضـور پیـدا کنند، اما طبـق برنامه های پیش 
آمـده امـکان حضـور ایشـان فراهـم نشـد. او افـزود: گاهـی اوقـات 
نـه تنهـا مشـکات حل نمی شـود، بلکـه پیچیدگـی آنها بیشـتر هم 
می شـود. انتظـار تمام مدیـران و سیاسـتگذاران از نهادهای علمی به 
خصوص دانشـگاه ها و مراکز پژوهشـی این اسـت که به دولتمردان 
و به شـهروندان کشـورمان در فهم درسـت مسـائل و ارائه راهکارهای 
مناسـب بـرای بـرون رفـت از آنهـا کمـک کنیـم. او اضافه کـرد: برای 
ترمیـم سـرمایه اجتماعـی کشـور به سـمت عالمـان و پژوهشـگران 
اجتماعـی ایـران دسـت دراز می کنیم. من فکـر می کنم گفتگو میان 
دولت و دانشـگاه در مراحل مختلفی آغاز شـده اسـت. سـال گذشته 
سـعی کـردم موضوع گفتگوی ملی به عنوان نیاز مـردم ایران در همه 
جـا مطـرح شـود و فکر می کـردم با تنگناهایی کـه قابل پیش بینی 
اسـت مأموریـت مـا ایـن اسـت کـه  از تنگناهـا بـا توجه به مسـائل 

داخلـی کـه همان گفتگو اسـت اسـتفاده کنیم.

معاونت

کشف یک پروتئین کلیدی در 
تولید انسولین

خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 
حـذف  بـا  محققـان  اسوشـیتدپرس، 
پروتئیـن GRP94 توانسـتند بـا حفظ 
کارآیـی سـلول هـای بتـای موجـود در 
پانکـراس، تولیـد انسـولین را بـه میـزان قابـل توجهـی کاهـش 
دهنـد. تولیـد بیش از حد انسـولین در پانکراس مـی تواند باعث 
مقاومـت در برابـر انسـولین و در نتیجـه موجـب ابتـا بـه دیابت 
نـوع 2 شـود. سـلول های بتـا برای تولیـد انسـولین در پانکراس 
بـه پروتئیـن GRP94 نیـاز دارنـد تـا پیـش مـاده مسـتقیم 
انسـولین را کـه پروینسـولین نـام دارد، به انسـولین تبدیل کنند. 
پروینسـولین دارای توالی نسـبتا کوتاهی اسـت. این پیش ماده 
بـرای تبدیـل شـدن بـه انسـولین بایـد سـاختار مناسـبی را بـه 
دسـت آورد. بـر اسـاس تحقیقـات قبلی مـی توان پروینسـولین 
را بـدون اسـتفاده از پروتئیـن هـا در شـرایط مصنوعـی خـارج از 
سـلول، بـه انسـولین تبدیل کرد.  امـا محققان دانشـگاه کپنهاگ 
بـا اسـتفاده از سـلول هـای زنـده نشـان دادنـد که پروینسـولین 
بـدون کمـک پروتئین GRP94 قادر نیسـت سـاختار مناسـب را 
بـه دسـت آورد و بـه انسـولین تبدیـل شـود. اکنـون محققـان به 
دنبـال شناسـایی روش هایـی بـرای کنتـرل تولیـد انسـولین در 
سـلول هـا بـه منظور جلوگیـری از تولید بیش از حد انسـولین در 
بـدن برخـی از بیمـاران و افزایـش تولیـد این مـاده در بدن برخی 

دیگـر از بیمـاران هسـتند. 

پزشکی

افزایش خالقیت کودکان با بیو 
و نورو فیدبک

بـه  پیشـرفت ها،  و  نوآوری هـا 
توانایی هـای انسـان و تغییـر الگوهای 
تفکـر موجود بـرای سـاختن چیزهای 
بااین وجـود،  دارد.  بسـتگی  تـازه 
مکانیسـم های عصبـی زیربنـای ایـن خارق العاده تریـن ظرفیـت 
از  پژوهشـگرانی  نشـده اند.  درک  به خوبـی  هنـوز  بشـر،  ذهـن 
مؤسسـه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان با همکاری دانشـگاه 
اصفهـان، اقـدام بـه انجـام مطالعـه ای کرده انـد کـه در آن، میـزان 
تأثیـر ایـن دو تکنیـک بـر خاقیت هیجانـی و شـناختی کودکان 
مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. بدیـن منظـور محققان فـوق از 
بیوفیدبـک »تغییرپذیری ریتم قلـب« و نوروفیدبک »آلفا / تتا« 
اسـتفاده کرده انـد. ایـن تحقیـق روی 90 کودک هفت تا 12 سـاله 
در سـطح شـهر اصفهـان انجـام شـده اسـت و در آن، گروه هـای 
بیوفیدبـک تغییرپذیری ریتـم قلب و نوروفیدبـک، آموزش هایی 
را در 15 جلسـه 45 دقیقه ای و سـه بار در هفته به صورت انفرادی 
دریافـت کردنـد. بـر اسـاس نتایـج به دسـت آمده از ایـن تحقیق، 
آمـوزش نوروفیدبـک آلفا / تتا در مکان های P3 و Pz و همچنین 
بیوفیدبـک تغییرپذیری ریتم قلب در هـر دو مرحله پس آزمون و 
پیگیری، موجب شـدند که خاقیت شـناختی و هیجانی کودکان 
مـورد آزمایـش، افزایـش پیـدا کنـد. بر ایـن اسـاس، نوروفیدبک 
Pz بر خاقیت شـناختی و بیوفیدبک تغییرپذیری ریتم قلب بر 

خاقیـت هیجانـی اثر بیشـتری داشـته اند.

خالقیت

تالش ناسا برای احیای کاوشگر 
»فرصت«

پـی  در  دیگـر  بـار  بـرای  ناسـا 
مجموعـه  یـک  مجـدد  ارسـال 
جدیـد از دسـتورات بـه مریـخ نورد 
بـرای   )Opportunity("فرصـت"

اسـت. زمیـن  بـا  مجـدد  تمـاس  برقـرای 
بـه گـزارش تـک تایمـز، طـی چنـد هفتـه آینـده، مهندسـان 
"آزمایشـگاه پیش رانـش جت" ناسـا در پاسـادینا، کالیفرنیا، باز 
هـم دسـتوراتی جدیـد به کاوشـگر 15 سـاله "فرصـت" خواهند 
فرسـتاد زیرا معتقدند چیزی سـبب شـده تا این کاوشگر نتواند 
بـا زمیـن ارتبـاط برقـرار کنـد. دسـتورات جدیـد چیـزی فراتر از 
 sweep and("فرمـان "رفـت و برگشـت سـیگنال و بـوق زدن
beep( که آژانس فضایی از سـال گذشـته فرستاده بود، خواهد 
شـد. آخریـن ارتباطی که ناسـا از کاوشـگر فرصـت دریافت کرد، 
در مـاه ژوئـن 201۸ و پیـش از وقـوع یـک طوفـان گـرد و غبـار 
عظیـم در سـیاره سـرخ بـود. طوفـان گـرد و غبـار اولیـن بـار در 
مـاه مـه گـزارش شـد. از چهـار تـا پنـج ژوئـن، جـو مریـخ رو 
بـه خـراب شـدن رفـت. هفتـم تـا 10 ژوئن، طوفـان گـرد و غبار 
شـدت یافـت و در ایـن زمـان بـود کـه "فرصـت" با پیـام کمبود 
قـدرت مواجه شـد. "جـان کاالس")John Callas(، مدیر پروژه 
مأموریـت فرصت در "آزمایشـگاه پیش رانش جت" ناسـا، گفت: 
مـا همچنـان بـه اسـتفاده از تکنیک های متعـدد بـرای برقراری 

تمـاس بـا کاوشـگر فرصـت ادامه خواهیـم داد.

ناسا

افزایش تقاضای دانش آموزان 
برای شرکت در المپیادهای علمی

معاون مرکز ملی پرورش اسـتعدادهای 
پژوهـان  دانـش  باشـگاه  و  درخشـان 
جـوان گفـت: امسـال ۸3 هـزار و 694 
نفـر متقاضـی شـرکت در المپیادهـای 
9 گانـه بودنـد کـه ایـن تعـداد، نسـبت بـه سـال قبـل یـک درصـد 
افزایـش یافتـه اسـت. عنایت سـاالریان، تعـداد کل دانـش آموزان 
پایـه دهـم و یازدهـم کـه امـکان شـرکت در المپیادهـای 9 گانـه را 
داشـتند یـک میلیـون و ۸95 هـزار و 50 نفـر ذکـر کـرد و افـزود: 
المپیادهای 9 گانه ریاضی، شـیمی، فیزیک، ادبی، کامپیوتر، نجوم 
و اختـر فیزیـک، جغرافیا، سـلول های بنیادی و زیسـت شناسـی 
یکـم تـا پنجـم بهمن مـاه برگـزار شـد. وی با بیـان اینکـه از تعداد 
کل شـرکت کننـدگان 3۸ هـزار و 9۸1 نفـر معـادل 47 درصد دختر 
و 44 هـزار و 703 نفـر معـادل 53 درصـد پسـر بودنـد در خصوص 
تعـداد شـرکت کنندگان به تفکیک رشـته های تحصیلـی نیز اظهار 
داشـت: 46 هزار و 779 نفر معادل 56 درصد دانش آموزان رشـته 
تجربـی، 24 هـزار و 965 نفـر معـادل 30 درصـد ریاضـی، 11 هزار و 
451 نفر معادل 14 درصد انسـانی و سـایر رشـته ها بودند. امسـال 
در مجمـوع 53 درصـد دانـش آمـوزان پایـه دهم معـادل 44 هزار 
و 496 نفـر و 47 درصـد پایـه یازدهـم معـادل 39 هـزار و 19۸ نفر 
متقاضـی شـرکت در این رقابت هـای علمی بودند. با این شـرایط، 
53 درصـد دانـش آمـوزان کـه سـال آینـده وارد پایـه یازدهـم می 

شـوند مـی تواننـد یـک بار دیگـر در ایـن المپیادها شـرکت کنند

المپیاد
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خبر

کشــاورزان معتــرض اصفهانــی بــه آنچــه انتظــار آن 

ــه  ــده رود نیم ــد زاین ــیدند. س ــیدند، رس را می کش

ــرق و  ــاورزان ش ــت کش ــرای کش ــته ب ــب گذش ش

غــرب اصفهــان بــاز شــد و آنطــور کــه اعــام شــده 

ــی  ــان و س ــه اصفه ــر ب ــدود دو روز دیگ ــت ح اس

ــوال  ــون س ــا اکن ــید. ام ــد رس ــل خواه ــه پ و س

ــی دوای  ــل موقت ــن راه ح ــا ای ــه آی ــت ک اینجاس

ــه اســت؟ ــن منطق درد کشــاورزان ای

ــن  ــی شــدید تامی ــل نگران ــه دلی ــن ب ــش از ای پی

ــرای  آب شــرب، احتمــال بازگشــایی زاینــده رود ب

کشــاورزی و باغــات صفــر اعــام شــده بــود. 

ــوی  ــه از س ــورت گرفت ــات ص ــی اعتراض ــا در پ ام

کشــاورزان، قول هایــی در خصــوص بازگشــایی 

ایــن ســد داده شــد. البتــه  حســن ساســانی 

آب  شــرکت  بهره بــرداری  و  حفاظــت  معــاون 

منطقــه ای اصفهــان،  علــت ایــن رهــا ســازی آب را 

پشــتوانه بارش هــای مؤثــر در ســال آبــی جــاری، 

اعــام کــرد و گفــت: ایــن آب بــرای کشــت پاییــزه 

ــد  ــاز  خواه ــدود 20 روز ب ــان ح ــاورزان اصفه کش

ــود. ب

ــا وجــود مشــکل  ساســانی در مــورد اینکــه چــرا ب

تامیــن آب شــرب بــرای اصفهــان، ایــن آب بــرای 

کشــاورزی بــاز می شــود،  ایــن چنیــن گفتــه 

آب شــرب  تامیــن  نگــران  »همچنــان  اســت: 

ــه  ــن اســت ک ــت ای ــا واقعی ــان هســتیم، ام اصفه

17 هــزار هکتــار بــاغ بــه معنــای ریــه اصفهــان در 

منطقــه غــرب در حــال نابــودی اســت و اگــر ایــن 

باغــات از بیــن رود اصفهــان عــاوه بــر آب، هــوای 

ــد داد.« ــت خواه ــود را از دس خ

ــر  ــهای اخی ــر بارش ــوص تأثی ــن او در خص همچنی

ــن آب شــرب  ــده رود و تأمی ــد زاین ــره س ــر ذخی ب

اصفهــان، گفتــه: بــا توجــه بــه بارش هــای صــورت 

ــن بارشــهای پیــش رو مشــکلی  ــه و همچنی گرفت

ــم  ــتان نخواهی ــرب در تابس ــن آب ش ــرای تأمی ب

ــده اســت و  ــرای ســال آین ــا ب ــی م داشــت. نگران

بــا توجــه بــه پیش بینی هــای صــورت گرفتــه 

امیدواریــم بــرای تأمیــن آب شــرب در ســال 

ــار مشــکل نشــویم.  ــده دچ آین

رهاسازی آب، راه حل دائمی نیست
فعــال  اســماعیل کهــرم  خصــوص  همیــن  در 

می گویــد:   مــا  پیــام  بــه  زیســت  محیــط 

رهاســازی آب ســدزاینده رود بیشــتر یــک ژســت 

بــرای راضــی کــردن جمعیــت کشــاورزان اصفهــان 

اطــراف  و  ورزنــه  خصــوص کشــاورزان  بــه   ،

گاوخونــی اســت.  ایــن روش راه مدیریــت بیآبــی 

ایــن منطقــه نیســت و بایــد تغییــری  در الگــوی 

ــود. ــاد ش ــت ایج کش

ــج و  ــون برن ــی همچ ــان محصوالت ــوز در اصفه هن

هندوانــه کشــت میشــود کــه ایــن محصــوالت بــه 

ــه  ــه صرف ــا ب ــت آنه ــه کش ــت ک ــر اس ــدی آبب ح

نیســت. بــه طــور مثــال  مــا پنــج هــزار دالر صــرف 

کاشــت یــک کیلــو هندوانــه  میکنیــم و بعــد آن را 

ــزار دالر میفروشــیم.«  ــج ه ــت پن ــه قیم ب

ــی  ــزان بارندگ ــون می ــه اکن ــرم اینک ــه که ــه گفت ب

خــوب بــوده اســت و ســبب شــده کــه ســد زاینــده 

ــده  ــه در آین ــود ک ــی نمیش ــد دلیل ــاز کنن رود را ب

هــم وضعیــت ایــن چنیــن باشــد . ایــن موضــوع 

ــد.  ــوی را میطلب ــت ق ــک مدیری ی

تجمع کشاورزان اصفهانی
حــدود چهــار مــاه پیــش بــود کــه کشــاورزان 

اصفهــان  زاینــده رود  آب ریــز  حوضــه  شــرق 

ــن کشــاورزان  ــد. ای ــا کردن ــر پ تجمــع اعتراضــی ب

درخواســت داشــتند کــه آب زاینــده رود بــرای 

ــنعلی  ــود. حس ــاری ش ــان ج ــت زمین هایش کش

ــان در شــورای  ــده اســتان اصفه ــژاد )نماین مبینی ن

ــود:  ــه ب ــه گفت ــن رابط ــتان ها( در همی ــی اس عال

ــور  ــاورزان به ط ــران  آب، کش ــاز بح ــان آغ » از زم

مرتــب بــا مســووالن مختلــف از فرمانــداری و 

اســتانداری گرفتــه تــا شــورای شــهر و نماینــدگان 

ــان در  ــوع مشکات ش ــع و رج ــرای رف ــس، ب مجل

خوشحالیبراییکسراب
در پی اعتراض کشاورزان اصفهانی، درهای سد زاینده رود به مدت 20 روز گشوده شد  

پیــش از ایــن بــه دلیــل نگرانــی شــدید تامیــن آب شــرب، احتمــال بازگشــایی 
زاینــده رود بــرای کشــاورزی و باغــات صفــر اعــالم شــده بــود. امــا در پــی اعتراضــات 
ــن ســد داده  ــی در خصــوص بازگشــایی ای ــه از ســوی کشــاورزان، قولهای صــورت گرفت
ــای  ــرداری شــرکت آب منطقه ــاون حفاظــت و بهرهب ــه  حســن ساســانی مع لبت شــد. ا
اصفهــان،  علــت ایــن رهــا ســازی آب را پشــتوانه بارشــهای مؤثــر در ســال آبــی جــاری، 
اعــالم کــرد و گفــت: ایــن آب بــرای کشــت پاییــزه کشــاورزان اصفهــان حــدود 20 روز 

بــاز  خواهــد بــود.

ــه  ــت ب ــط زیس ــال محی ــرم فع ــماعیل که اس
ــدزاینده  ــازی آب س ــد:  رهاس ــا میگوی ــام م پی
ــردن  ــی ک ــرای راض ــت ب ــک ژس ــتر ی رود بیش
ــوص  ــه خص ــان ، ب ــاورزان اصفه ــت کش جمعی
ــت.   ــی اس ــراف گاوخون ــه و اط ــاورزان ورزن کش
ــه  ــن منطق ــی ای ــت بی آب ــن روش راه مدیری ای
نیســت و بایــد تغییــری  در الگــوی کشــت 

ــود. ــاد ش ایج
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مدیــر کل دفتــر اکوسیســتم های تاالبــی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره 
بــه احیــای تــاالب هورالعظیــم از زادآوری 
چشــمگیر پرنــدگان در ایــن تــاالب خبــر داد.
ــه  ــورد حق آب ــی در م ــرزاده کریم ــعود باق مس
تأمینــی دریاچــه ارومیــه گفــت: در ســال 
گذشــته 2 میلیــارد و 57۸ میلیــون متــر 
مکعــب از ســدها بــه ســمت دریاچــه ارومیــه 
را رهــا و حــدود 54 درصــد تعهــدات آبــی 

ــد. ــق ش محق
وی در مــورد وضعیــت تــاالب هورالعظیــم 
 97 ســال  ابتدایــی  نیمــه  در  اظهارکــرد: 
نداشــت  مناســبی  وضعیــت  هورالعظیــم 
بــی  اخیــر  بارش هــای  امــا خوشــبختانه 
ــش  ــمت بخ ــه س ــی آب ب ــوده حت ــابقه ب س
ــم ســرازیر شــده و امســال  عراقــی هورالعظی
ــته اســت  ــی داش ــت خوب ــم وضعی هورالعظی
ــه در  ــم ک ــی از هورالعظی ــه مناطق به طــوری ک
ــده  ــری نش ــته آبگی ــال گذش ــش از 20 س بی

بــود، دارای آب شــد.
تاالبــی  اکوسیســتم های  دفتــر  مدیــرکل 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره 
ــم  ــاالب هورالعظی ــدگان در ت ــه زادآوری پرن ب
گفــت: خوشــبختانه تخم گــذاری و زادآوری 
پرنــدگان امســال بــه دلیــل وجــود آب در 
ــت.  ــوده اس ــمگیر ب ــم چش ــاالب هورالعظی ت
باقــرزاده کریمــی در مــورد خســارت احتمالــی 
آتش ســوزی هورالعظیــم کــه طــی چنــد مــاه 
ــع  ــور قط ــت: به ط ــاد، گف ــاق افت ــته اتف گذش
ــارت  ــد خس ــدی باش ــر عم ــوزی اگ آتش س
ــرای  ــش ســوزی ب ــی آت ــا گاه ــار اســت ام ب
تاالب هــا مفیــد واقــع و باعــث توالــی طبیعــی 
ــث  ــد باع ــن می توان ــود همچنی ــاالب می ش ت
ــه  ــرده و ب ــان ک ــای طغی ــرل جمعیت ه کنت

ــود. ــا ش ــدن تاالب ه ــوان ش ــی ج ــور کل ط
ــر 35  ــرایط حاض ــه در ش ــان اینک ــا بی وی ب
ــت  ــوان در ثب ــب 24 عن ــران در قال ــاالب ای ت
ــن  ــرار دارد، گفــت: از ای کنوانســیون رامســر ق
تعــداد 6 تــاالب در لیســت مونتــرو قــرار 
گرفتــه اســت بــه ایــن معنــا کــه در وضعیــت 
خاصــی بــه لحــاظ حفاظــت قــرار دارد و حتمــًا 
ــد انجــام  ــای آن بای ــرای احی ــات الزم ب اقدام

شــود.

 مـردم را وارد معرکه آب نکنیدآب
معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس ســازمان حفاظــت 
ــف  ــزودی تکلی ــرو ب ــت: وزارت نی ــط زیســت گف محی
اســتانها را در خصــوص ســهمیه آب روشــن مــی کنــد، 
ــه  ــات و معرک ــردم را وارد منازع ــد م ــن رو نبای از همی

آب کنیــم.
ــاری   ــال و بختی ــورای اداری چهارمح ــری در ش ــی کانت عیس

افــزود: همــگان بایــد بپذیرنــد کــه منابــع آب کشــور بســیار محــدود 
ــری مصــرف  ــن بحــران، آب کمت ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــد ب اســت و بای
. کنیــم
وی ادامــه داد: در مقامــی نیســتیم کــه بــه هــر منطقــه هرچقــدر آب 
نیــاز دارد تخصیــص دهیــم، بلکــه وزارت نیــرو کــه متولــی توزیــع آب 
در کشــور اســت بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع و براســاس قانــون 

توزیــع عادالنــه آب، تکلیــف اســتانها را مشــخص مــی کنــد.
کانتــری بــا بیــان اینکــه در شــرایط کنونــی همــه اســتانهای کشــور 
بــا مشــکل کــم آبــی روبــه رو هســتند، تصریــح کــرد: الزم اســت بــا 
درک شــرایط موجــود از دامــن زدن بــه اختافــات و منازعــات ایــن 
حــوزه خــودداری کــرده و قانــون را مرجــع رســیدگی بــه ایــن موضــوع 

قــرار دهیــم.

رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت همچنیــن بــا تاکیــد بــر 
کــم کــردن ســهمیه آب کشــاورزی در ســال هــای آینــده خاطرنشــان 
ــش  ــار بخ ــور در اختی ــع آب کش ــد مناب ــک ۸5 درص ــم این ــرد: ه ک
کشــاورزی قــرار داده شــده کــه نمــی تــوان چنیــن ســهمی را در آینده 
ــوژی، علــوم  ــا بهــره گیــری از تکنول ــرای ایــن حــوزه قائــل شــد. ب ب
پیشــرفته و راهکارهــای کارشناســی مــی تــوان مصــرف آب بخــش 
کشــاورزی را کاهــش داد تــا بتــوان حقابــه زیســت محیطــی را لحاظ 

کــرد.
وی، بســیاری از مشــکات زیســت محیطــی امــروز کشــور را ناشــی 
ــت:  ــت و گف ــته دانس ــالهای گذش ــت س ــری نادرس ــم گی از تصمی
ــت  ــکات زیس ــا و مش ــکیدگی جنگله ــوا، خش ــی ه ــکل آلودگ مش
محیطــی ناشــی از کــم آبــی بــه مصــرف بــی رویــه آب در ســالهای 
گذشــته و تصمیمــات نادرســت اقتصــادی بــاز مــی گــردد. خســارت 
هــای حاصــل از تخریــب محیــط زیســت در جنــوب کشــور بیشــتر از 

تولیــدات کشــاورزی ایــن بخــش اســت.
معــاون رئیــس جمهــوری، ســرانه مصــرف آب در کشــور را یــک هــزار 
مترمکعــب بــرای هــر نفــر اعــام کــرد و گفــت: طبــق اســتانداردهای 
ایــن جهانــی ایــن میــزان مصــرف یــک بحــران بــه شــمار مــی رود.

معــاون محیــط زیســت طبیعــی ســازمان محیــط زیســت گفــت: 
ــط  ــازمان محی ــدن س ــر ش ــک ت ــث چاب ــارات باع ــض اختی تفوی
ــه  ــد ک ــی را فراهــم مــی کن ــن فرصت زیســت مــی شــود همچنی
کارشــناس ســازمان محیــط زیســت بــه جــای صــدور مجــوز بــه 

پایــش و نطــارت عملکــرد اســتان هــا بپــردازد
ــا  ــا ب ــی تاالب ه ــری روز جهان ــت خب ــی در نشس ــد ظهراب  حمی
انتقــاد از برخــی اظهــار نظرهــا در مــورد عملکــرد ســازمان حفاظــت 
ــه  ــد ک ــی برخــی معتقدن ــت: در شــرایط کنون ــط زیســت گف محی
ــان خــود  ــد تعــداد محیط بان ــًا بای ســازمان محیــط زیســت حتم
را افزایــش دهــد و آنــان را مجهــز بــه ســاح و دســتبند کنــد امــا 
ــط  ــت محی ــی حفاظ ــرایط کنون ــازمان در ش ــی س ــت اصل سیاس

زیســت از طریــق جلــب مشــارکت جوامــع بومــی اســت.
وی ادامــه داد قبــل از انقــاب بــرای حفاظــت از محیــط زیســت 
ــی  ــد و توانای ــتفاده می ش ــان اس ــیاری از محیط بان ــداد بس از تع
ــی  ــوال اصل ــا س ــود ام ــاال ب ــیار ب ــت بس ــط زیس ــدرت محی و ق
ایــن اســت کــه در نتیجــه چنیــن سیاســتی چــه اتفاقــی افتــاد؟ 
ــط  ــات وحــش و محی ــن وضــع بخــش عمــده حی در نتیجــه ای

زیســت را از دســت دادیــم.
معــاون محیــط زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت تاکیــد کــرد: سیســتم حفاظــت از محیــط زیســت در قبــل 
از انقــاب متکــی بــه زور و زورگویــی بــود بنابرایــن پایــدار نبــود 
و شکســت خــورد بنابرایــن بایــد در حفاظــت از محیــط زیســت 

ــا حفــظ محیــط زیســت کنیــم. منافــع مــردم را هــم راســتا ب

بــه گفتــه ظهرابــی کســانی کــه امــروز دشــمن قــرق اختصاصــی 
ــد  ــن بای ــد بنابرای ــت می کردن ــرح حمای ــن ط ــاً از ای هســتند قب
چــه پاســخی بــه ایــن افــراد بدهیــم؟ معتفــدم کــه نبایــد تحــت 

ــم. ــرار بگیری ــراد ق ــن اف ــای ای ــر حرف ه تأثی
وی تاکیــد کــرد: در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت معتقدیــم 
کــه اگــر حفاظــت از محیــط زیســت در تقابــل بــا منافــع مــردم 
قــرار گیــرد شکســت می خــورد بنابرایــن بایــد تغییــر رویکــرد در 
ــه  ــد ک ــم. برخــی معتقدن ــه وجــود آوری ــط زیســت ب حــوزه محی
ــان را  ــا بایــد نیروهــای محیط ب ــرای حفــظ محیــط زیســت تنه ب
ــا را  ــرد و زندان ه ــرد اســلحه و دســتبندها را بیشــتر ک بیشــتر ک
ــا جوامــع  پــر کــرد امــا مــن اعتقــاد دارم کــه از طریــق تقابــل ب
محلــی حفاظــت صــورت نمی گیــرد و حتــی اگــر ایــن روش هــا 
در کوتــاه مــدت موفــق باشــد در دراز مــدت محکــوم بــه شکســت 

اســت.
معــاون محیــط زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
ــی  ــیب های ناش ــورد آس ــی در م ــه پرسش ــخ ب ــه در پاس در ادام
از تفویــض اختیــار بــه مدیــران کل اســتانی تصریــح کــرد: ایــن 
طــرح یکــی از طرح هــای مثبــت انجــام شــده در ســازمان محیــط 
زیســت اســت. بــرای مثــال در زمینــه شــکار قبــاً دســتورالعمل 
نحــوه شــکار در ســازمان محیــط زیســت تدویــن و بــه اســتان ها 
ــا  ــتان ها ب ــران کل اس ــر مدی ــال حاض ــا در ح ــد ام ــاغ می ش اب
ــت  ــه معاون ــه و ب کمــک کارشناســان دســتورالعمل شــکار را تهی
ــزی  ــتاد مرک ــد. در س ــال می کنن ــی ارس ــت طبیع ــط زیس محی

ــود.  ــاغ می ش ــتان اب ــه اس ــد ب ــورت تأیی ــی در ص ــد از بررس بع
ــتانی  ــی اس ــرات کارشناس ــه نظ ــت ک ــن روش آن اس ــن ای حس
را  دلیــل مســائل کوچــک  لحــاظ می شــود.بی  برنامه هــا  در 
بــزرگ نکنیــم. در گذشــته بــرای عمــده مســائل در حــوزه محیــط 
ــرای  ــال ب ــرای مث ــرد. ب ــری می ک ــم گی ــران تصمی ــت، ته زیس
ــده  ــت ش ــه حفاظ ــگر در منطق ــا گردش ــگار ی ــک خبرن ــور ی حض
ــر  ــرایط حاض ــا در ش ــد ام ــه می ش ــوز گرفت ــران مج ــد از ته بای
نظــرات کارشناســی محیــط زیســت اســتان ها در تصمیمــات 

لحــاظ می شــود.
ــت در  ــط زیس ــازمان محی ــی س ــت طبیع ــط زیس ــاون محی مع
ادامــه تأکیــد کــرد: شــاید اگــر تمرکــز اختیــارات باشــد قیمــت 
ــث  ــف باع ــض وظای ــا تفوی ــرود ام ــاال ب ــراد ب امضــای برخــی اف
جلوگیــری از تمرکــز فعالیت هــا در تهــران و جلوگیــری از فســاد 
می شــود. در گذشــته نمونــه ای داشــتیم کــه اســتان یــک واحــد 
ــا در  ــرد ام ــام می ک ــده اع ــد آالین ــوان واح ــه عن ــی را ب صنعت
ــد. ــذف می ش ــده ح ــع آالین ــت صنای ــد از لیس ــن واح ــران ای ته

مدیرعامــل شــرکت آب وفاضــاب اســتان تهــران گفــت: در دو 
ــت  ــتان تهران از وضعی ــدهای اس ــی س ــر برف ــر ذخای ــاه اخی م

هشــدار خــارج شــد. 
محمدرضــا بختیــاری در برنامــه »روی خــط خبــر« شــبکه خبر 
ــران از  ــتان ته ــای اس ــزان بارندگی ه ــه می ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــر  ــه حــدود 1۸0 میلیمت ــون ب ــی جــاری تاکن ابتــدای ســال آب
ــه میانگیــن 40  ــارش نســبت ب رســیده، گفــت: ایــن میــزان ب
ســال گذشــته اســتان بیــش از 60 درصــد افزایــش پیــدا کــرده 
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منتظر گزارش زیست محیطی وزارت نیرو 
برای طرح انتقال آب خزر هستیم

شناسایی یک شیوه ایمن برای ذخیره سازی 
گاز های گلخانه ای

زیســت  محیــط  معــاون 
محیــط  ســازمان  طبیعــی 
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب زیســت ب
زیســت  محیــط  ســازمان 
اثــرات اقتصــادی، اجتماعــی و محیــط زیســتی طــرح 
ــوز  ــد، گفــت: هن ــد بررســی کن ــال آب خــزر را بای انتق
وزارت نیــرو گــزارش ارزیابــی زیســت محیطــی طــرح 
انتقــال آب دریــای خــزر را بــه محیــط زیســت ارایــه 

ــت. ــداده اس ن
بــه گــزارش ایســنا، حمید ظهرابی در حاشــیه نشســت 
ــی تاالب هــا کــه امــروز )یکشــنبه 7  ــری روز جهان خب
ــد در  ــزار ش ــت برگ ــط زیس ــازمان محی ــن( در س بهم
پاســخ بــه پرسشــی در مــورد آخریــن وضعیــت طــرح 
انتقــال آب دریــای خــزر بــه ســمنان گفــت: هــر نــوع 
انتقــال آبــی چــه از عمــان، چــه از خــزر بایــد گــزارش 

ارزیابــی اثــرات زیســت محیطــی داشــته باشــد.

وی بــا اشــاره به اینکــه وزارت نیــرو وضعیت تخصیص 
آب را بــرای اجــرای طــرح انتقــال آب معیــن می کنــد، 
ــص آب،  ــد از تخصی ــد بع ــرو بای ــرد: وزارت نی اظهارک
گــزارش ارزیابــی اثــرات زیســت محیطــی طــرح را بــه 
ســازمان حفاطــت محیــط زیســت ارائــه دهد. ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت آثــار منفــی و مثبــت ناشــی 
از طــرح انتقــال آب را بــه لحــاظ اقتصــادی، اجتماعــی 
ــورد طــرح  ــد. در م ــط زیســتی بررســی می کن و محی
انتقــال آب خــزر نیــز منتظریــم کــه وزارت نیــرو گزارش 
ارزیابــی اثــرات زیســت محیطــی را به ســازمان محیط 
ــت  ــن اس ــد ممک ــن فرآین ــد.در ای ــه ده ــت ارائ زیس
گــزارش ارزیابــی انتقــال آب بــه طــور کامــل رد شــود یا 
ممکــن اســت بــه تصویــب برســد یــا اینکــه بــا اعمــال 
تغییراتــی مصــوب شــود امــا تاکنــون در مــورد طــرح 
انتقــال آب خــزر گزارشــی بــه ســازمان محیط زیســت 

ارســال نشــده و چیــزی نهایــی نشــده اســت.

دانشــگاه  محققــان 
انگلیــس  در  ادینبــورگ 
محققــان  همــکاری  بــا 
هــای  دانشــگاه 
ــع  ــد جم ــرگ دریافتن ــگو و هیدلب ــورگ، گاس فرایب
ــن درون  ــید کرب ــازی دی اکس ــره س آوری و ذخی
ــا وجــود  ــر ســطح زمیــن، حتــی ب ســنگ هــای زی
ــره  ــرای ذخی ــن ب ــیوه ایم ــک ش ــز ی ــا نی گســل ه

اســت. ای  گلخانــه  گاز  ایــن  ســازی 
ــا  ــی ایرن ــار علم ــروه اخب ــنبه گ ــزارش روز یکش ــه گ ب
ــات  ــن تحقیق ــی، ای ــاینس دیل ــری س ــگاه خب از پای
 Carbon نشــان مــی دهــد شــیوه جدیــد موســوم بــه
ــه در آن دی  ــا )CCS( ک Capture and Storage ی
اکســید کربــن تولیــد شــده در کارخانــه ها جمــع آوری 
شــده و در زیــر زمیــن دفــن مــی شــود، کارآیــی الزم 
را دارد. ایــن شــیوه جدیــد مــی توانــد موجــب کاهــش 

دی اکســید کربــن اتمســفر و درنتیجــه کاهــش اثــرات 
نامطلــوب گرمایــش زمیــن شــود.

نتایــج ایــن تحقیقــات کــه روی یــک مخــزن طبیعــی 
دی اکســید کربــن واقــع در آریزونــای آمریــکا انجــام 
گرفــت مــی توانــد نگرانــی عمومــی را در مــورد انباشــت 
ــت و گاز  ــی نف ــازن خال ــن درون مخ دی اکســید کرب

برطــرف کنــد. 
در بررســی ایــن مخــزن مشــخص شــد مقادیــری از 
دی اکســید کربــن از طریــق گســل هــای موجــود در 
زمیــن از مخــزن خــارج مــی شــود. محققــان بــا انــدازه 
ــزان گاز  گیــری و بررســی هــای علمــی توانســتند می
ــزار  ــول پانصده ــزن را در ط ــن مخ ــده از ای ــارج ش خ
ســال بــرآورد کننــد. بــر اســاس ایــن تحقیقــات 
ــن مخــزن خــارج مــی  ــدار گازی کــه ســاالنه از ای مق
شــود بســیارکمتر از میــزان نشــت قابــل قبــول بــرای 

ــن اســت. ــن گاز دی اکســید کرب ــداری ایم نگه

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست روز یکشنبه اعام کرد: هوای کانشهر اهواز 
با شاخص 157 در شرایط ناسالم برای تمام گروه ها و 12 شهر دیگر در شرایط ناسالم برای گروه 
های حساس قرار دارد.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

زادآوری چشمگیر 
پرندگان در تاالب 
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افزایش ٣78 کیلومتر مربعی وسعتد
 دریاچه ارومیه

مدیــر دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه 
ــه دوم  ــه مرحل ــان اینک ــا بی ــی ب ــان غرب در آذربایج
رهاســازی آب از ســد شــهید کاظمــی بــوکان بــه 
دریاچــه ارومیــه از امــروز آغــاز شــد، خاطرنشــان کــرد: 
وســعت امــروز دریاچــه ارومیــه 2162 کیلومتــر مربــع اســت و 37۸ 
کیلومتــر مربــع بــر وســعت دریاچــه ارومیــه افــزوده شــده اســت.

فرهــاد ســرخوش بــا بیــان اینکــه اولیــن مرحلــه رهاســازی آب از 
ســد شــهید کاظمــی بــوکان بــه دریاچــه بــا دبــی 70 مترمکعــب بــر 
ثانیــه  بــه میــزان 64 میلیــون مترمکعــب در دی مــاه ســال جــاری 
ــه دوم رهــا ســازی آب از ســد شــهید  ــزود: مرحل ــوده اســت، اف ب
ــی 70  ــا دب ــب ب ــون مترمکع ــه حجــم 130 میلی ــوکان ب ــی ب کاظم
مترمکعــب بــر ثانیــه از امــروز 7 بهمــن بــه ســمت دریاچــه ارومیــه 

آغــاز شــده اســت.
ــر  ــه 1270.62 مت ــه ارومی ــی دریاچ ــراز فعل ــه ت ــان اینک ــا بی وی ب
ــته 32  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــا م ــه ب ــزود: در مقایس ــت اف اس

ــاهدیم. ــراز را ش ــش ت ــر افزای ــانتی مت س

ــون  ــارد و 770 میلی ــک میلی ــه را ی ــی آب دریاچ ــم فعل وی، حج
مترمکعــب، بیــان و خاطــر نشــان کــرد: حجــم آب دریاچــه 
ارومیــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته 630 میلیــون 

ــت. ــه اس ــش یافت ــب افزای مترمکع
مدیــر دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه در آذربایجــان 
غربــی بــا اشــاره بــه پــروژه اتصــال رودخانــه زرینــه رود بــه 
ــه  ــه ارومی ــره دریاچ ــه پیک ــال آب ب ــور انتق ــه منظ ســیمینه رود ب
تصریــح کــرد: فــاز اول ایــن پــروژه در ســال 94_95 بــه طــول 25 
ــان انجــام شــده اســت. ــارد توم ــه کــرد 4.5 میلی ــا هزین ــر ب کیلومت
ــا بیــان اینکــه فــاز دوم ایــن پــروژه ســال آینــده آغــاز مــی  وی ب
شــود یــادآور شــد: اولویــت امســال ســتاد احیــا بــر انتقــال اب از 
ــه  ــه اســت ک ــه دریاچــه ارومی ســد ســیلوه و زیرشــاخه های آن ب
پــس از اتمــام پــروژه، فــاز دوم اتصــال زرینــه رود بــه ســیمینه رود 
و انتقــال آب انجــام خواهــد شــد. ایــن پــروژه بــا هــدف ممانعت از 
پخــش شــدن، اتــاف و تبخیــر آب و هدایــت رواناب هــا و ســیاب 

بــه پیکــره دریاچــه ارومیــه اجــرا شــده اســت.

ش
مای

گر

ــان  ــرور زم ــه م ــه ب ــیای میان ــی در آس ــرات اقلیم تغیی
ــد زد و  ــم خواه ــر ه ــه را ب ــن منطق ــش ای ــات و آرام ثب
کاهــش منابــع طبیعــی بــه ویــژه آب مــی توانــد باعــث 
بــروز مناقشــاتی میــان کشــورهای ایــن منطقــه شــود، امــا بــه 
گفتــه محققــان هنــوز هــم فرصــت همــکاری بــرای پیشــگیری از بروز 
چنیــن فاجعــه ای وجــود دارد. آســیای میانــه کــه گوشــه ای خشــک 
و گــرم از کــره زمیــن اســت، بــه مــرور زمــان پیامدهــای تغییــر اقلیــم 
را احســاس می کنــد امــا بایــد ایــن منطقــه را از آســیب هــای ایــن 

ــگاه دارد.  تغییــرات در امــان ن
بــر اســاس ارزیابــی هــای گروهــی از محققــان پژوهشــگاه بین المللی 
صلــح 'شــو ســیتی' کــه دربــاره پیامدهــای احتمالــی گرمایــش زمیــن 
در مناطــق مختلــف تحقیــق کــرده انــد، تغییــر اقلیــم مــی  توانــد ثبات 
ــر علیــه  ــر هــم زده و کشــورهای ایــن منطقــه را ب ــه را ب آســیای میان
یکدیگــر ترغیــب کنــد. 'بــارن' یکــی از ایــن محققــان مــی گویــد کــه 
آســیای میانــه از حــاال بــا چالــش هــای امنیتــی زیــادی مواجه اســت 
و تغییــر شــرایط آب و هوایــی و اقلیــم، موجــب افزایــش ایــن چالش 
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این صفحه می خوانیم
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تجمع کشاورزان اصفهانی
حــدود چهــار مــاه پیــش بــود کــه کشــاورزان 

اصفهــان  زاینــده رود  آب ریــز  حوضــه  شــرق 

ــن کشــاورزان  ــد. ای ــا کردن ــر پ تجمــع اعتراضــی ب

درخواســت داشــتند کــه آب زاینــده رود بــرای 

ــنعلی  ــود. حس ــاری ش ــان ج ــت زمین هایش کش

ــان در شــورای  ــده اســتان اصفه ــژاد )نماین مبینی ن

ــود:  ــه ب ــه گفت ــن رابط ــتان ها( در همی ــی اس عال

ــور  ــاورزان به ط ــران  آب، کش ــاز بح ــان آغ » از زم

مرتــب بــا مســووالن مختلــف از فرمانــداری و 

اســتانداری گرفتــه تــا شــورای شــهر و نماینــدگان 

ــان در  ــوع مشکات ش ــع و رج ــرای رف ــس، ب مجل

ــون  ــان را تاکن ــا اعتراضاتش ــد. آنه ــاس بوده ان تم

ــم  ــد. االن ه ــان داده ان ــف نش ــکال مختل ــه اش ب

مدتــی اســت کــه ایــن اعتراضــات در قالــب 

انجــام می شــوند.« تظاهــرات 

تخریــب خــط لولــه انتقــال آب بــرای 
ــار بیســت و چندمیــن ب

ــی کشــت و کار را  ــی کــه تعطیل کشــاورزان اصفهان

خــود بــه دلیــل نبــود آب می بیننــد، در دیگر ســوی 

ــی  ــه لوله های ــد ک ــاهده می کنن ــرا مش ــن ماج ای

ــال می دهــد. همیــن موضــوع  ــزد انتق ــه ی آب را ب

آورده اســت  بــه وجــود  را  درگیــری و تنشــی 

ــاه  ــدارد. آذرم ــود ن ــر آن وج ــی ب ــرا پایان ــه ظاه ک

امســال بــرای بیســت و پنجمیــن بــار  خــط لولــه 

ــه  ــور ک ــد. آنط ــب ش ــزد تخری ــه ی ــال آب ب انتق

ایســنا گــزارش داده اســت ایــن اتفــاق در منطقــه 

قارنــه اســتان اصفهــان انجــام شــد و ســه حوزچــه 

ذخیــره آب و تعــداد 10 عــدد تیرروشــنایی مســیر 

ــب شــدند. تخری

محمدمهــدی جوادیــان زاده مدیرعامــل شــرکت 

ســهامی آب منطقــه ای یــزد میــزان خســارت ایــن 

تخریــب را  بیــش از چهــار میلیــارد تومــان بــرآرود 

کــرده  و گفتــه بــود:  ایــن تعرضــات ســبب شــده 

اســت کــه وضعیــت تامیــن آب شــرب اســتان یــزد 

بــا خلــل و مشــکات بســیاری روبــه رو شــدیم .

عالــی  شــورای  در  اصفهــان  اســتان  نماینــده   

وضعیــت کشــاورزان  توصیــف  در  اســتان ها،  

ــه را  ــن نکت ــد: ای ــن می گوی ــن چنی ــرض، ای معت

ــن  ــه متدی ــردم هم ــن م ــه ای ــرد ک ــد لحــاظ ک بای

ــال،  ــر ح ــه ه ــا ب ــتند ام ــام هس ــتدار نظ و دوس

ــع  ــه منب ــد، از آنجــا ک ــد کشــاورزی کنن ــر نتوانن اگ

ــد، زمین گیــر خواهنــد شــد.  درآمــد دیگــری ندارن

آنهــا خانــواده دار هســتند و بایــد قــادر باشــند 

نماینــدگان  بچرخاننــد.   را  زندگی شــان  چــرخ 

ــون جلســات  ــف دولتــی، تاکن دســتگاه های مختل

ــا کشــاورزان معتــرض داشــته اســت.  متعــددی ب

ــر  ــی ب ــی مبن ــت وعده های ــته، دول ــال گذش در س

جــاری ســاختن آب بــرای کشــت پاییــزه امســال، 

بــه جبــران انجــام نشــدن کشــت پاییــزه 96، 

ــان  ــت، در هم ــن، دول ــاورزان داد. هم چنی ــه کش ب

ــه کشــاورزان و احتمــاال  ســال، طــی یــک مــورد ب

نــه بــه همــه آنهــا، مبلغــی بیــن یــک الــی 

ســه و نیم میلیــون تومــان اهــدا کــرد. امســال 

ــه  ــی ب ــددا مبلغ ــتاندار، مج ــده اس ــق وع ــم طب ه

کشــاورزان داده شــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن 

مبلــغ از نیــم میلیــون تومــان فراتــر نرفتــه اســت 

ــت. ــده اس ــه داده نش ــه هم ــم ب ــه بازه ــه البت ک

راه حل چیست
اکنــون درهــای ســدزاینده رود بــه روی کشــاورزان 

و مــردم  اصفهــان گشــوده شــده اســت  و آنطــور 

کــه ایســنای اصفهــان نوشــته اســت ایــن خبــر را 

قریــب بــه 3 میلیــون نفــر ســاکن شــهر اصفهــان 

خوشــحال  آن  شــنیدن   از  و  می کننــد  دنبــال 

هســتند امــا بایــد پرســید بعــد از رهایــی بیســت 

روزه آب وضعیــت چگونــه خواهــد بود؟ 
بــه گفتــه کهــرم ایــن اســتاد پیشکســوت محیــط 

زیســت  ایــن هــا همــه راه حل هــای موقتــی 

اســت کــه درمــان ایــن درد نیســت و نیــاز اســت  

مدیریــت صحیحــی بــر منابــع آبــی صــورت گیــرد.

کشــت  در  انقابــی  اســت  نیــاز  همچنیــن 

جملــه  از  خشــک کشــور  مناطــق  کشــاورزان 

ــن کشــاورزان   ــرد و ای ــزد صــورت گی ــان و ی اصفه

ــر  ــوالت آب ب ــت محص ــیدن از کش ــت کش ــا دس ب

کمــک بزرگــی بــه مــردم و ســرزمین کــم آب 

ایــران زمیــن بکننــد.

درهای  اکنون 
به  سدزاینده رود 

روی کشاورزان 
و مردم  اصفهان 

گشوده شده است  
ایسنای  آنطور که  و 

است  نوشته  اصفهان 
ایـن خبر را قریب به 

3 میلیون نفر سـاکن 
دنبال  اصفهان  شهر 

میکنند و از شـنیدن  
هستند  خوشحال  آن 

اما باید پرسـید بعد 
از رهایی بیست روزه 
چگونه  وضعیت  آب 

بود؟  خواهد 

خوشحالیبراییکسراب
در پی اعتراض کشاورزان اصفهانی، درهای سد زاینده رود به مدت 20 روز گشوده شد  

مدیرعامــل شــرکت آب وفاضــاب اســتان تهــران گفــت: در دو 
ــت  ــتان تهران از وضعی ــدهای اس ــی س ــر برف ــر ذخای ــاه اخی م

هشــدار خــارج شــد. 
محمدرضــا بختیــاری در برنامــه »روی خــط خبــر« شــبکه خبر 
ــران از  ــتان ته ــای اس ــزان بارندگی ه ــه می ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــر  ــه حــدود 1۸0 میلیمت ــون ب ــی جــاری تاکن ابتــدای ســال آب
ــه میانگیــن 40  ــارش نســبت ب رســیده، گفــت: ایــن میــزان ب
ســال گذشــته اســتان بیــش از 60 درصــد افزایــش پیــدا کــرده 

ــدود 110  ــران ح ــزوالت جــوی ته ــن ن اســت. متوســط میانگی
میلی متــر اســت کــه تاکنــون بیــش از 1۸0 میلیمتــر بارندگــی 

در اســتان بــه ثبــت رســیده اســت.
ــرایط  ــل ش ــی قب ــال آب ــران س ــتان ته ــد: اس ــادآور ش وی ی
بســیار ســختی را بــه لحــاظ بارش هــا و میــزان ذخیــره بــرف 
تجربــه کــرد کــه همیــن عامــل باعــث شــده اســت بــا وجــود 
بارندگی هــای مناســبی کــه در طــی چهــار مــاه اخیــر داشــته ایم 
ولــی همچنــان ذخایــر ســدهای پنجگانــه اســتان تهــران حدود 

25 میلیــون مترمکعــب کمتــر از مــدت مشــابه ســال گذشــته 
ــر ســدهای  ــی ذخای ــازه زمان ــن ب باشد.ســال گذشــته در همی
اســتان بــه حــدود 575 میلیــون مترمکعــب رســیده بــود کــه 
ــون مترمکعــب رســیده  ــه 550 میلی ــون ب ــم هــم اکن ــن رق ای
اســت. ذخایرهــای ســدهای پنجگانــه تهــران نســبت بــه 
متوســط درازمــدت نیــز حــدود ۸0 میلیــون مترمکعــب کمتــر 
اســت و همچنــان از حجــم 630 میلیــون مترمکعبــی درازمــدت 

ــه دارد. خــود فاصل
ــرف  ــره ب ــدی ذخی ــش 90 درص ــه کاه ــاره ب ــا اش ــاری ب بختی
اســتان تهــران در ســال آبــی گذشــته، گفــت: ســدهای تهــران 
رژیــم برفــی دارنــد و هــر چــه بــارش و ذخیــره بــرف مناســبی 
در تهــران داشــته باشــیم طبیعتــا ذخایر ســدهای نیــز وضعیت 
مناســب تری خواهــد داشــت ولــی بــا توجــه بــه اینکــه ســال 
آبــی گذشــته ذخیــره برفــی تهــران بــه صفر رســیده بــود همین 
عامــل باعــث شــده بــود تــا مــا از ذخایــر اســتراتژیک ســدهای 
خــود بیشــتر از میــزان نرمــال اســتفاده کــرده تــا بتوانیــم آب 

شــرب مــورد نیــاز مــردم تهــران را تامیــن کنیــم.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان تهــران تاکیــد 
ــه حــدود 6  کــرد: در ســال آبــی 95 ارتفــاع بــرف در ســد الر ب
ــود کــه ایــن رقــم در اســفندماه ســال گذشــته  متــر رســیده ب
تنهــا 65 ســانتی متــر بــوده اســت.وی بــا اشــاره بــه کاهــش 
ــران در شــروع  ــر ســدهای ته ــی ذخای ــون مترمکعب 250 میلی
ســال آبــی جــاری، گفــت: خوشــبختانه بارندگی هــای چهارمــاه 

اخیــر باعــث شــده تــا حــدود 230 میلیــون مترمکعــب از ایــن 
ــر  ــه ذخای ــاد ب ــار زی ــی فش ــود ول ــران ش ــری جب ــزان کس می
ــا  ــره م ــا ذخی ــی گذشــته موجــب شــده ت ســدها در ســال آب
همچنــان نســبت بــه ســال گذشــته و مــدت متوســط بلندمدت 
کمتــر باشــد. ســال آبــی گذشــته اســتان تهــران یکــی از کــم 
بارش تریــن ســال های آبــی چهــار دهــه اخیــر خــود را تجربــه 
کــرده بــود کــه ایــن امــر همــراه افزایــش بی ســابقه گرمــای هوا 
در تابســتان امســال و مواجــه اســتان بــا قطعــی بــرق باعــث 
شــده بــود تــا تهــران تابســتان بســیار ســختی را ســپری کنــد 
و میــزان برداشــت از ســدها بــه شــکل چشــمگیری افزایــش 
کنــد. بــه همیــن دلیــل بــا وجــود بارندگی هــای مناســب ســال 
ــر  ــم و ذخای ــبی نداری ــت مناس ــان وضعی ــاری همچن ــی ج آب

ــرد. ــه ســر نمی ب ــده آل ب ــران در شــرایط ای ســدهای ته
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان تهــران بــا تاکیــد بــر 
ــر برفــی ســدهای اســتان  اینکــه در طــی دو مــاه اخیــر ذخای
ــاک خــارج شــده اســت، گفــت: در  ــران از وضعیــت خطرن ته
ــی مناســبی  ــم برف ــر رژی حــال حاضــر ســدهای الر و امیرکبی
ــد  ــدا کن ــه پی ــوال ادام ــن من ــه همی ــر شــرایط ب ــه اگ ــد ک دارن
امیدواریــم ذخایــر تمامــی ســدها بــه حالــت نرمــال و باالتــر 
از نرمــال برســد و بــا همــکاری مــردم بتوانیــم تابســتان ســال 
ــای  ــا بارندگی ه ــم. منته ــپری کنی ــدون مشــکل س ــده را ب آین
ــر  ــی ذخای ــراز منف ــران ت ــرف جب ــر ص ــاه اخی ــب چندم مناس

ــران در ســال گذشــته شــده اســت ســدهای ته

ذخایربرفیسدهایاستانتهرانازوضعیت
هشدارخارجشد

باوجــودی کــه براســاس آمــار شــرکت مدیریــت منابــع آب 
ــران  ــا در ای ــدی بارندگی ه ــش 210 درص ــاهد افزای ــا، ش بارش ه
ــث  ــی 96-97 باع ــوع خشکســالی در ســال آب ــا وق هســتیم ام
ــرایط  ــه در ش ــزرگ ک ــدهای ب ــی س ــع آب برخ ــه مناب ــده ک ش
بحرانــی هســتند، تغییــرات چندانــی پیــدا نکنــد و حتــی حجــم 
برخــی از ســدهای مهــم کــه وظیفــه تامیــن آب شــرب شــهرها 
را دارنــد، نســبت بــه ســال گذشــته نیــز کاهــش داشــته باشــند.
ــاه  ــج بهمن م ــا پن ــر ت ــوی از اول مه ــای ج ــاع کل ریزش ه ارتف
بــر 127.3 میلیمتــر اســت کــه  بالــغ  آبــی 97-9۸،  ســال 
ــابه  ــای مش ــن دوره ه ــه میانگی ــبت ب ــی نس ــدار بارندگ ــن مق ای
ــدود  ــوده، ح ــر ب ــادل 105.4 میلیمت ــددی مع ــه ع ــدت ک درازم
ــی  ــال آب ــابه س ــه دوره مش ــبت ب ــش و نس ــد افزای 20.۸ درص
ــد  ــدود 210.5 درص ــوده، ح ــر ب ــادل 41 میلیمت ــه مع ــته ک گذش

افزایــش نشــان می دهــد.
عاوه بــر ایــن، حجــم بارش هــا نیــز در ایــن برهــه زمانــی 
معــادل 209.794 میلیــارد مترمکعــب تخمیــن زده شــده و 
بایــد گفــت کــه در تمــام حوضه هــای آبریــز کشــور نیــز میــزان 
ــت؛  ــته اس ــش داش ــته، افزای ــال گذش ــه س ــبت ب ــا نس بارش ه
.ایــن درحالــی اســت کــه خشــک بــودن اراضــی و بســتر 
ــه  ــی، موجــب شــده ک ــر خشکســالی های پیاپ ــا در اث رودخانه ه
ــر  ــون، کمت ــی تاکن ــال آب ــدای س ــارش از ابت ــر ب 209 میلی مت
ــه  ــاس، ورودی آب ب ــن اس ــر ای ــود و ب ــه روان آب ش ــل ب تبدی
ســدهای ایــران، به ویــژه ســدهای تأمین کننــده آب شــرب، 

ــد. ــته باش ــی نداش ــر چندان تغیی
ــاره، حمیدرضــا  آنطــور کــه ایســنا گــزارش می دهــد در همیــن ب
ــا  ــت: ب ــور  گف ــاب کش ــرکت آب و فاض ــل ش ــاز  مدیرعام جانب
ــد  ــا 25 درص ــی تنه ــای فعل ــزان بارش ه ــه می ــه این ک ــه ب توج
کل بارش هــای کل ســال آبــی اســت، نمی تــوان پیش بینــی 
ــد  ــا بای ــت، ام ــتان نداش ــی تابس ــع آب ــت مناب ــورد وضعی در م
گفــت کــه ســناریوی تعریــف شــده بــرای بهبــود شــرایط 

ــت. ــده اس ــف ش ــته تعری ــال گذش ــون س هم چ

باران ها کفاف نمی دهند
خبر راه حل بهبود آب های 

خوزستان  زیرزمینی 
معــاون بهره بــرداری شــرکت آب و فاضــاب خوزســتان 
ــث  ــته باع ــالی هایی 10 گذش ــه خشکس ــان اینک ــا بی ب
شــده منابــع آب زیرزمینــی و ســطح آب چاه هــا تحلیــل 
بــرود، گفــت: بایــد بارش هــا بــه صــورت مــداوم و در طــول چنــد ســال اتفــاق بیافتــد 
ــد اثــر مطلوبــی در بحــث بهبــود  ــا ذخایــر آب زیــر زمینــی ارتقــا پیــدا کنــد و بتوان ت
کمــی آب مــورد نیــاز شهرســتان هایی کــه از آب هــای زیرزمینــی اســتفاده می کننــد، 
داشــته باشــد. مهــرداد قنواتــی، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه بــا یــک دوره 
ــی  ــک چندان ــر کم ــای اخی ــم، بارندگی ه ــه بوده ای ــاله مواج ــالی 10 س خشکس

ــد. ــی نمی کن ــفره های آب زیرزمین ــرایط س ــود ش ــه بهب ب

تاالب بین المللی شیرین و میناب 

پاکسازی شدند
رئیــس اداره حفاظــت محیط زیســت مینــاب  گفــت: 
ــور،  ــی رود ش ــاالب بین الملل ــه گردشــگری و ت منطق
شــیرین و مینــاب دوم فوریــه مصــادف بــا ســیزدهم 
بهمن مــاه در روز جهانــی تاالب هــا بــا همــکاری 
گــروه نگاهبــان جلگــه مینــاب »نجــم« و تعاونــی گردشــگری کالنــگ و جمعــی از 

ــد شــد. ــی و دوســتداران محیط زیســت پاکســازی خواه مســئوالن محل
ــذاری  ــا نام گ ــی تاالب ه ــن روز جهان ــه 13 بهم ــان اینک ــا بی ــتاره ب ــهراب پش  س
شــده اســت، گفــت: در ایــن روز ضمــن بازدیــد مــردم شهرســتان مینــاب از تــاالب 
بین المللــی رود شــور، شــیرین و مینــاب و فراهــم شــدن امــکان پرده نگــری در 
ایــن محــدوده نســبت بــه پاکســازی ایــن منطقــه گردشــگری اقــدام خواهــد شــد.

جریان دوباره آب انتقالی از 
سرشاخه های دز به قم 

روابــط عمومــی شــرکت آب منطقــه ای قــم از رفــع 
ــان  ــاره جری ــراری دوب ــده و برق ــود آم مشــکل بوج
ــم  ــتان ق ــه اس ــاخه های دز ب ــی از سرش آب انتقال

ــر داد. خب
ــم،  ــه ای ق ــی شــرکت آب منطق ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش ایســنا ، ب ــه گ  ب
ــرات در خــط  ــت انجــام تعمی ــه عل ــه گذشــته ب ــک هفت ــم در ی شــوری آب ق
لولــه اصلــی انتقــال آب از ســد کوچــری بــه تصفیــه خانــه جدیــد آب قــم بــود 
کــه پیمانــکار پــروژه و مشــاور طــرح، تعمیــرات مــورد نیــاز را زودتــر از موعــد 
ــم از شــنبه  ــه ق ــی از سرشــاخه های دز ب ــان رســاند و آب انتقال ــه پای ــرر ب مق

6 بهمــن مــاه بــه جریــان افتــاد.

خوزستان

تاالب

قم

محققان برای اولین بار وجود میکروپاستیک را در سفره های آب موجود در سنگ های آهکی شناسایی کردند. سفره 
های زیرزمینی منبع تامین 25 درصد از آب شرب ساکنین زمین است.

هر
س:م

عک

معــاون محیــط زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا 
تأکیــد بــر اینکــه تأمیــن منابــع آب مــورد نیــاز بــرای احیــای تاالب های 
تخریــب شــده نکتــه بســیار مهمــی اســت، گفــت: در همیــن راســتا 
ــته  ــال گذش ــه س ــا ک ــای تاالب ه ــت و احی ــون حفاظ ــاس قان ــر اس ب
ــن  ــاالب تعیی ــاز 27 ت ــورد نی ــه م ــب مجلــس رســید حق آب ــه تصوی ب
ــه اســت  ــاالب در دســت مطالع ــه 20 ت ــن حق آب شــده اســت همچنی
ــن  ــده معی ــال های آین ــی س ــر را ط ــاالب دیگ ــه 14 ت ــد حق آب و بای
کنیم.حمیــد ظهرابــی بــا اشــاره بــه اینکــه تاالب هــا یکــی از مهمتریــن 
ــا ارزش  ــر اســاس برآورده ــت: ب ــی اســت گف اکوسیســتم های طبیع
ــیاری  ــش بس ــه نق ــت ک ــا اس ــر جنگل ه ــا 10 براب ــک تاالب ه اکولوژی
ــد  ــدود 30 درص ــد. ح ــده دارن ــر عه ــن ب ــید کرب ــیب دی اکس در ترس
ــه  ترســیب کربــن کــره زمیــن را تاالب هــا انجــام می دهنــد و در مقابل
بــا عــوارض ناشــی از تغییــرات اقلیمــی بســیار اثرگــذار هســتند.معاون 
محیــط زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره 
ــی  ــفره های آب زیرزمین ــرای س ــا ب ــی تاالب ه ــش تعادل بخش ــه نق ب
ــن آب هــای شــور و شــیرین  ــر«  بی ــوان »باف ــه عن ــا ب ــت: تاالب ه گف
ــد  ــودداری می کنن ــیرین خ ــه ش ــور ب ــع آب ش ــوذ مناب ــل و از نف عم
ــد.  همچنیــن در جلوگیــری از ایجــاد ســیاب ها نقشــه بســیاری دارن
ــردی از  ــق طبیعــت گ ــوع زیســتی  و رون ــظ تن ــا حف ــر این ه ــزون ب اف
ــر  ــد ب ــا تأکی ــی ب ــه حســاب می آید.ظهراب ــا ب ــای تاالب ه ــه مزای جمل
ــی  ــی نقش آفرین ــع محل ــاش جوام ــن مع ــا در تأمی ــه تاالب ه اینک
ــه  ــردم سیســتان و ب ــر از م ــزار نف ــی 70 ه ــرد: زندگ ــد، اظهارک می کنن
هامــون وابســته اســت همچنیــن 12 هــزار نفــر از طریــق صیــادی در 
تــاالب هورالعظیــم گــذر زندگــی می کننــد همچنیــن تــاالب شــادگان به 
ــان اینکــه اگــر تاالب هــا  ــا بی ــه می دهــد.وی ب ــر خدمــات ارائ 5000 نف
خشــک شــوند بــه کانون هــای جدیــد گــرد و غبــار تبدیــل می شــوند، 
تصریــح کــرد: تاالب هــا بــا مرطــوب نگــه داشــتن خــرد اقلیــم منطقــه 
می تواننــد بــه عنــوان عامــل محــدود کننــده شــن های روان عمــل کننــد 
همچنیــن تاالب هــا در موضــوع تغییــر اقلیــم و مقابلــه بــا اثــرات منفی 

ایــن پدیــده از جملــه ســیل و خشکســالی و نقــش دارد. 

تامین حق آبه 27 
تاالب کشور
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ادامه گرمایش زمین، تهدیدی جدی برای ثبات گر
آسیای میانه

ــان  ــرور زم ــه م ــه ب ــیای میان ــی در آس ــرات اقلیم تغیی
ــد زد و  ــم خواه ــر ه ــه را ب ــن منطق ــش ای ــات و آرام ثب
کاهــش منابــع طبیعــی بــه ویــژه آب مــی توانــد باعــث 
بــروز مناقشــاتی میــان کشــورهای ایــن منطقــه شــود، امــا بــه 
گفتــه محققــان هنــوز هــم فرصــت همــکاری بــرای پیشــگیری از بروز 
چنیــن فاجعــه ای وجــود دارد. آســیای میانــه کــه گوشــه ای خشــک 
و گــرم از کــره زمیــن اســت، بــه مــرور زمــان پیامدهــای تغییــر اقلیــم 
را احســاس می کنــد امــا بایــد ایــن منطقــه را از آســیب هــای ایــن 

ــگاه دارد.  تغییــرات در امــان ن
بــر اســاس ارزیابــی هــای گروهــی از محققــان پژوهشــگاه بین المللی 
صلــح 'شــو ســیتی' کــه دربــاره پیامدهــای احتمالــی گرمایــش زمیــن 
در مناطــق مختلــف تحقیــق کــرده انــد، تغییــر اقلیــم مــی  توانــد ثبات 
ــر علیــه  ــر هــم زده و کشــورهای ایــن منطقــه را ب ــه را ب آســیای میان
یکدیگــر ترغیــب کنــد. 'بــارن' یکــی از ایــن محققــان مــی گویــد کــه 
آســیای میانــه از حــاال بــا چالــش هــای امنیتــی زیــادی مواجه اســت 
و تغییــر شــرایط آب و هوایــی و اقلیــم، موجــب افزایــش ایــن چالش 

هــا خواهــد شــد و در نتیجــه حــل و فصــل آنهــا را بــرای کشــورهای 
ــال  ــه در ح ــه ک ــیای میان ــد ســاخت. آس ــر خواه ــه مشــکل ت منطق
ــده ای  ــن پدی ــر چنی ــات نســبی برخــوردار اســت در براب حاضــر از ثب

بســیار آســیب پذیــر خواهد بود. متاســفانه کشــورهای ایــن منطقه 
درمــورد موضــوع گرمایــش کــره زمیــن بــا یکدیگــر همــکاری ندارنــد؛ 

مشــکات تقســیم آب، تقســیم انــرژی، تقســیم منابــع طبیعــی دیگر 
کــه بــا گرمایــش زمیــن کاهــش مــی یابــد از دیگــر چالــش هایــی 

اســت کــه امنیــت و ثبــات آســیای میانــه را تهدیــد مــی کنــد.
ــن  ــش زمی ــه  گرمای ــا ادام ــر ب ــه اگ ــده اســت ک ــی آم ــن ارزیاب در ای
ذخایــر آب منطقــه کاهــش یابــد، ممکــن اســت میــان تاجیکســتان، 
قرقیزســتان، ازبکســتان، قزاقســتان و ترکمنســتان بــر ســر آب ایــن 

منطقــه مناقشــاتی صــورت گیــرد.
محققــان پیــش  بینــی کرده انــد کــه در صــورت کاهــش ذخایــر آبــی، 
تاجیکســتان و قرقیزســتان کــه در مناطــق باالتــری قــرار دارنــد آب را 
بــرای نیــروگاه هــای خــود ذخیــره کــرده و ســاکنان کشــورهای پاییــن 

تــر بــه آب دسترســی نخواهنــد داشــت.

س
گر

ط زا
آغاز عملیات نجات بلوط های زاگرس از سـال آیندهبلو

رییــس شــورای عالــی جنــگل بــا اشــاره بــه اینکــه 
حــدود یــک میلیــون و 400 هــزار هکتــار از بلــوط 
ــتند،  ــاری هس ــه بیم ــوده ب ــرس آل ــای زاگ زاره
ــگاه  ــظ رویش ــرای حف ــی ب ــه جامع ــت: برنام گف
تحــت عنــوان مدیریــت پایــدار بــوم ســازگان جنگلــی 
زاگــرس تدویــن شــده اســت کــه از ســال آینــده اجرایــی 

می شــود.
کامــران پورمقــدم بــا بیــان اینکــه بیمــاری زغــال بلوط یــک نوع 
بیمــاری قارچــی اســت و پیــش از آنکــه بلــوط زارهــای زاگــرس 
را آلــوده کنــد در جنگل هــای شــمال کشــور وجــود داشــت، اظهار 
کــرد: متأســفانه در حــال حاضــر ایــن نــوع بیمــاری قارچــی در 

جنگل هــای زاگــرس گســترش پیــدا کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان جنگل هــا، مراتع و آبخیــزداری 
زاگــرس،  در  بلــوط  زغــال  بیمــاری  ابتــدای گســترش  از 
کارگروه هــای مختلفــی تشــکیل داد و ســعی کــرد ایــن بیماری 
ــبتًا  ــاری نس ــن بیم ــرد: ای ــح ک ــد، تصری ــرل کن ــی را کنت قارچ
بیمــاری جدیــدی بــود و پیــش از آن مطالعــات خاصــی روی 
انجــام نشــده بــود، بــه همیــن دلیــل چنــد ســالی طــول کشــید 

تــا کارشناســان مــا بتواننــد راهکارهــای اصلــی مقابلــه بــا زغــال 
ــد. ــوط و دالیــل عمــده گســترش آن در رویشــگاه را پیــدا کنن بل

رییــس شــورای عالــی جنــگل بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 
تقریبــًا دالیــل اصلــی گســترش ایــن بیمــاری شناســایی شــده 
اســت، گفــت: تغییــرات اقلیمــی و بــه دنبــال آن کاهــش تــوان 
ــرای رشــد قــارچ  رویشــگاه ســبب شــده اســت کــه شــرایط ب
ــرد و  ــش خشکســالی ها و گ ــم شــود. افزای ــوط فراه ــال بل زغ
غبارهــا، افزایــش دمــا و کاهــش بــارش بــرف در کنــار عواملــی 
ــف  ــوط تضعی ــان بل ــد درخت ــبب ش ــوزی ها س ــد آتش س مانن
شــوند و تنــوع گونــه ای در ایــن رویشــگاه کاهــش پیــدا کنــد.

پورمقــدم بــا اشــاره بــه اینکــه مجمــوع ایــن عوامــل ســبب شــده 
اســت کــه شــرایط طبیعــی رویشــگاه بــه هــم بریــزد و شــاهد زوال 
اکوسیســتم باشــیم، اظهــار کــرد: حتــی گونه هــای دیگــر زاگــرس 

نیــز ماننــد گابــی وحشــی و زالزالــک دچــار بیمــاری شــده اند.
وســعت جنگل هــای زاگــرس حــدود 6 میلیــون هکتــار و وســعت 
بلــوط زارهــا 5.4 میلیــون هکتــار اســت کــه از ایــن میــزان حــدود 

یــک میلیــون و 400 هــزار هکتــار بــه بیمــاری آلــوده شــده اند.
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مدیـر امـور بـرق شـرق كرمـان گفـت: بـه منظـور اصـاح و 
بهینـه سـازی و همچنین توسـعه شـبكه برق شـهر كرمان  
بـا تـاش همـكاران در امـور بـرق شـرق در بافت فرسـوده 
بیـش از 13 هـزار متـر شـبكه فشـار ضعیـف احـداث و 

1500متـر شـبكه اصاح شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـركت توزیـع نیـروی بـرق 
شـمال اسـتان كرمان، سـید جـواد افضلی حسـینی؛ مدیر 
امـور بـرق شـرق در مصاحبـه بـا خبرنـگاران با بیـان اینكه 
در چهل سـالگی انقاب شـاهد توسـعه و گسـترش شـبكه 
بـرق در شـمال اسـتان هسـتیم اظهـار داشـت: بحمـدهللا 
بـا همـت و پشـتكار شـبانه روزی كاركنـان صنعـت بـرق 
اسـتان در سـال گذشـته برق رسـانی به روسـتاهای باالی 
5 خانـوار در محـدوده ایـن امـور به اتمام رسـید؛ همچنین 
افـزود: توسـعه و اصـاح زیرسـاخت هـا در صنعـت بـرق 
بـه منظـور تامیـن و توزیـع پیوسـته بـرق پایـدار، اولویـت  
فعالیـت هـا و خدمـات شـركت توزیـع نیروی برق شـمال 

اسـتان كرمـان خواهـد بود.
حسـینی  بـا اشـاره بـه اینكـه در محـدوده فعالیـت امـور 
بـرق شـرق كرمـان بیـش از 10۸ هـزار مشـترك از نعمـت 
بـرق برخـوردار هسـتند از نصـب  تعـداد 60 دسـتگاه تابلـو 
تجمیـع كنتـور )خـارج از دسـترس مشـترك(جهت مغازه 
هـای تجاری واقـع در خیابان شـریعتی كرمان و همچنین  
تعویـض و نصب  200 دسـتگاه كنتور هوشـمند ولتاژ ثانویه 

)طـرح فهام( خبـرداد .
وی در ادامـه ضمـن اشـاره بـه اصـاح شـبكه روشـنایی 
معابـر اصلـی شـهر كرمان،گفـت: روشـنایی پـل باغملـی و 
روشـنایی تقاطع غیر هم سـطح شـهید بهشـتی )سـیدی( 
عفـاف،  بلوارهـای  روشـنایی  همچنیـن  و  كرمـان  شـهر 
پردیـس و فرزانـگان تامیـن گردیـده اسـت و همچنیـن 
تامیـن روشـنایی كوههای مسـجد صاحـب الزمان)عج( و 
قلعـه دختـر بـا نصـب 63 دسـتگاه چـراغ 1000 وات و یك 
دسـتگاه پسـت و 775 متـر شـبكه روشـنایی نیـز صورت 

اسـت. گرفته 
 120 LED وی از تعویـض و جایگزینـی 1000 دسـتگاه چراغ
وات بجـای چراغهـای 400 وات در هفـت بـاغ با مشـاركت 
سـازمان عمـران علـوی خبـرداد و اظهارداشـت : بـه منظور 
تامیـن روشـنایی معابر شـهر كرمان نیز تعـداد 5362 عدد 
المپ سـوخته و سـرویس مدار فرمان سیسـتم روشـنایی 

514 دسـتگاه پسـت تعویض شـده است .

توسعه و اصالح 
زيرساخت های 

برق  شهردار کرج گفت :اوراق مشارکت و سهام صنعت 
بـرای تامیـن مالی پروژه هـا و طرح های 
در دسـت اجـرا منتشـر مـی شـود . علی 
اصغـر کمالـی زاده در جلسـه هیات عالی 
سـرمایه گـذاری کـه در سـازمان سـرمایه 
گـذاری و مشـارکت هـای مردمـی برگزار 
شـد، افـزود: یکی از فرصت های مناسـب 
سـرمایه گذاری و کمـک بـه تامیـن مالی 
پروژه ها، فروش اوراق مشـارکت اسـت تا 
از این طریق شـهرداری فرصت بیشـتری 

بـرای تسـریع در پیگیری اهـداف خود به 
ویـژه در اجرای پروژه های عمرانی داشـته 
باشـد.این مسـئول اظهـار کـرد: فـروش 
اوراق مشـارکت یکـی از گزینه هـای اصلی 
تامیـن مالـی پروژه ها و پرداخت بخشـی 
از بدهی بانک شـهر است.شهردار کانشهر 
کـرج در بخـش دیگـری از صحبتهایـش 
امـکان سـنجی  مطالعـات  بـر ضـرورت 
و  تاکیـد  پروژه هـا   روی  بـر  اقتصـادی 
گفـت: بـرای جلوگیـری از صـرف زمـان 

و هزینـه زیـاد، انجـام مطالعـات امـکان 
سـنجی توصیـه مـی شـود .کمالـی زاده 
بیـان کـرد: در ایـن راسـتا پیشـنهاد مـی 
شـود تـا مطالعـات پایـه ای و تفصیلـی 
راهبـردی و  همچنیـن مطالعات توسـعه 
ای و فنـی و ارزیابـی اقتصـادی  توسـط 
کارشناسـان تهیـه و سـپس اقدام شـود.

گـذاری  سـرمایه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
بخـش خصوصـی می توانـد تاثیـر قابـل 
توجهـی در پیشـبرد اهـداف و برنامه های 
شـهرداری داشـته باشـد، یادآور شد: یکی 
از مهمترین رویکردهای شـهرداری برنامه 
ریـزی  الزم جهـت اسـتقبال از سـرمایه 
گـذاران، با هدف توسـعه شـهر بخصوص 

در بخـش حمـل و نقـل اسـت .

جعفر ذوبی سـرابی مسـوول دفتـر نمایندگی 
اوقـاف حوزه شهرسـتان مینودشـت از احداث 
بزرگتریـن باغـات گردوی اسـتان گلسـتان در 
اراضـی شـیبدار موقوفات این شهرسـتان خبر 
داد؛بـه گزارش روابط عمومی اوقاف گلسـتان؛ 
جعفـر ذوبی سـرابی مسـئول دفتـر نمایندگی  
اوقاف حوزه اجرایی شهرسـتان مینودشـت از 
احداث بزرگترین باغ گردوی اسـتان گلسـتان 
در اراضی شـیب دارموقوفات روستای چمانی 
و ترسـه مینودشـت در حـدود 6 هکتارخبـر 
اوقـاف شـرق  نمایندگـی  داد؛مسـئول دفتـر 
گلسـتان خاطرنشـان کـرد: احـداث ایـن بـاغ 
گـردو باهمـکاری جهادکشـاورزی شهرسـتان 

انجام می شـودکه پس از 4 سـال امیداسـت 
درهـر هکتاری بتوان ۸ تن گردو برداشـت کرد 
که عاوه بر سـوددهی باالموجب اشـتغالزایی 
نیـز خواهدبود.وی در سـخنان خود اظهار کرد: 
بـا عنایت بـه اینکه حـوزه اجرایی مینودشـت 
شـامل شهرسـتان های مینودشت ،گالیکش 
، کالـه و مـراوه تپه بوده که ان شـاهللا پس از 
امکان سـنجی توسـط مهندسین متخصص و 
حمایتهـای مدیـر کل محترم اوقاف گلسـتان 
در مباحـث دانش بنیان ورود خواهیم داشـت 
و در زمینـه هـای تولیـد انرژی پـاک از طریق 
پنل های خورشـیدی ، کشـت گیاهان دارویی 
از جملـه زعفـران ،گل گاوزبـان و ... و احـداث 

خواهیـم  موقوفـه  اراضـی  در  دیگـر  باغـات 
داشـت .ذوبی سـرابی در ادامـه افزود:درحوزه  
فعالیـت هـای فرهنگـی و قرآنـی ومذهبـی 
اوقـاف ایـن شهرسـتان مـی تـوان بـه اجرای 
برنامـه هـای برگزاری مسـابقات قـرآن کریم 
و طـرح تربیـت 1750 نفـر از حافظـان قـرآن 
کریـم ، برنامه پیـاده روی ده هزار نفری حرم 
تـا حـرم از امامـزاده جعفـر )ع (مینودشـت 
تاحـرم مطهـر حضـرت  یحیـی بـن زیـد)ع( 
در روز اربعیـن وبـا برپایی بیـش از 15 موکب 
تـا  آسـمانی  قدمهـای   ، حرکـت  مسـیر  در 
امـام مهربانـی اشـاره کـرد این مقام مسـئول 
همچنیـن از اجـرای برنامـه هایـی نظیر طرح 

دسـت های مهربانی) تهیه بسـته هـای مواد 
غذایـی و توزیـع آن ها بین نیازمنـدان( ، مهر 
تحصیلـی ) تهیـه بیـش از دویسـت بسـته 
لـوازم التحریـر وتوزیـع بیـن  دانـش آمـوزان 
نیازمنـد( ، طـرح مهـر تندرسـتی )ویزیـت و 
دارو رایـگان از محـل اجـرای نیـات واقفین(، 
در امامـزادگان وبقـاع متبرکـه این شهرسـتان 
خبر دادسـرابی همچنین ویـژه برنامه هایی از 
قبیـل آرامش بهـاری، بصیرت عاشـورایی ماه 
محـرم ، ضیافـت الهـی ، عید غدیر ، سـوگواره 
یـاس نبـوی ، را از دیگـر فعایـت هـای انجام 
شـده توسـط اوقاف این شهرسـتان برشـمرد 
ویـادآور شـد از ابتدای سـال97 تاکنون اوقاف 
مینودشـت بـا ایجـاد وثبـت   15 وقف جدید 
در حـوزه هـا ونیـات مختلـف سـعی نمـوده 
اسـت تا قدمـی هرچند کوچـک در جهت رفع 

نیـاز هـای روز جامعـه بردارد

انتشار اوراق مشارکت و سهام 
برای تامین مالی پروژه ها

تأثیر بارندگی های اخیر 
بر بازار میوه و تره بار اهواز

رییــس اتحادیــه میــوه و تره بــار اهــواز گفــت: بارندگی هــای اخیــر در اســتان 
و خــارج از اســتان باعــث افزایــش قیمــت برخــی از محصــوالت در بازار شــده 
اســت.عبدالرضا جمالی پــور   اظهــار کــرد: بــارش بــاران در اســتان و خــارج از 
اســتان بــر روی قیمــت برخــی از محصــوالت ماننــد خیــار، گوجــه، کاهــو پیــاز 
اثرگــذار بــوده و قیمــت آن هــا را افزایــش داده اســت.وی افــزود: بــارش باران 
بــر روی کیفیــت محصــوالت و همچنیــن حمــل و نقــل آن هــا اثرگــذار اســت 
و ایــن مســاله باعــث تغییــر در شــرایط عرضــه و تقاضــا می شــود. در ایــن 
خصــوص وقتــی کــه عرضــه کاهــش پیــدا می کنــد، شــاهد افزایــش قیمــت 
ــح  ــواز تصری ــار اه ــوه و تره ب ــه می ــازار هســتیم.رئیس اتحادی محصــول در ب
ــه  ــاران در روزهــای اخیــر نیــز باعــث وارد شــدن خســارات ب ــارش ب کــرد: ب
ــای  ــددًا در ماه ه ــوع مج ــن موض ــت و ای ــده اس ــاورزی ش ــوالت کش محص
آینــده بــر روی قیمت گــذاری محصــوالت و همچنیــن میــزان عرضــه آن در 
بــازار مؤثــر خواهــد بــود و افزایــش قیمت هــا را بــه دنبــال دارد.جمالــی پــور 
ادامــه داد: قیمــت برخــی از محصــوالت بــا توجــه بــه ایــن شــرایط بارندگــی 
در کشــور رو بــه افزایــش اســت امــا بــا توجــه بــه ممنوعیــت صــادرات برخــی 
ــد و  ــدا نکنن ــی پی ــش چندان ــا افزای ــه قیمت ه ــم ک ــوالت، امیدواری از محص

شــرایط عرضــه آن هــا در بــازار مناســب شــود.

احداث بزرگترین باغات گردو در استان گلستان

همچنیـن او خاطـر نشـان كـرد: تامیـن بـرق 
منـازل مسـكونی محله صنعتی و محله مسـجد 
امـام حسـن عسـكری)ع( بـا اعتبـار بیـش از 
چهـار میلیـارد ریـال انجـام و تعـداد زیـادی از 
از نعمـت  ایـن منطقـه  خانوار هـای سـاكن در 
بـرق برخوردارشـده اند.مدیـر امور برق شـرق در 
بخـش دیگـری از مصاحبـه خود به جمـع آوری 
انشـعابات غیرمجاز درحاشـیه شـهر كرمان اشاره 
پیگیـری همـكاران  و  تـالش  بـا  كـرد وگفـت: 
لـوازم انـدازه گیـری، انشـعابات غیر مجـاز مرتبًا 

شناسـایی و جمـع آوری مـی شـوند.

وی در سـخنان خود اظهـار کرد: 
بـا عنایت به اینکه حـوزه اجرایی 
مینودشـت شـامل شهرسـتان هـای 
مینودشـت ،گالیکـش ، کاللـه و مراوه 
تپـه بـوده که ان شـاهللا پـس از امکان 
سـنجی توسـط مهندسـین متخصص 
و حمایتهـای مدیـر کل محتـرم اوقاف 
بنیـان  دانـش  مباحـث  در  گلسـتان 
ورود خواهیـم داشـت و در زمینه های 
تولیـد انرژی پـاک از طریـق پنل های 
خورشـیدی ، کشـت گیاهـان دارویـی 
از جملـه زعفـران ،گل گاوزبـان و ... و 
احـداث باغات دیگـر در اراضی موقوفه 

. خواهیم داشـت 

توقیف 1۴۹دستگاه وسیله 
نقلیه متخلف در كهنوج 

فرمانده انتظامی کهنـوج گفت: ازابتدای 
انضبـاط  اجـراي 5طـرح  بـا  مـاه  دی 
ترافيكي در اين شهرسـتان149 وسـیله 
نقلیـه متخلـف اعمـال قانـون و روانـه 
پارکینگ شـدند. شـاهپور بهرامی با اعام اين مطلب بيان داشـت: با 
توجـه بـه شـمار باالی حوادث رانندگـی از ابتداي دی ماه سـال جاری 
تاکنـون در راسـتاي انضبـاط بخشـي ترافيكـي، پنـج طرح برخـورد با 
خودروهـای متخلـف در ايـن شهرسـتان بـه اجـرا درآمـد.وی افـزود: 
در ایـن طـرح هـا مامـوران انتظامـی و پليـس راهـور بـا گشـت زنـي 
هدفمنـد و اسـتقرار در نقـاط از پيش تعيين شده۸4دسـتگاه خودرو 
و65دسـتگاه موتورسـیکلت متخلـف را بـه علـت نداشـتن مـدارك 
رانندگـي و انجـام رفتارهای خطرسـاز توقیف و روانـه پارکینگ كردند.

کهنوج

قاتل فراری
دستگیر شد

فرماندهـی  اجتماعـی  معـاون 
انتظامی اسـتان کرمانشـاه گفت: 
فـردی که هشـت سـال پیش در 
شهرسـتان رودبـار اسـتان گیـان 
مرتکب قتل شـده بود، در هرسـین دسـتگیر شد.سـرهنگ 
مراجعـه  دنبـال  بـه  داشـت:  اظهـار  آمویـی"  "محمدرضـا 
فرماندهـی  بـه  اسـتان گیـان  آگاهـی  پلیـس  مأمـوران 
انتظامـی هرسـین و اعـام اینکـه طبق بررسـی های انجام 
شـده یـک قاتـل فـراری کـه سـال ۸9 اقـدام بـه قتـل 
خانمـی کرده در این شهرسـتان مخفی شـده، رسـیدگی به 

موضـوع در دسـتور کار قـرار گرفـت.

کرمانشاه

 شکستن انگشت دانش آموز 
شاید توسط معلم

در  خبـری  اخیـر  روزهـای  طـی 
فضای مجازی و رسـانه های اسـتان 
همـدان مبنـی بـر تنبیـه بدنـی یک 
از  یکـی  در  سـاله   13 دانش آمـوز 
مـدارس شـهر همـدان توسـط معلـم آن مدرسـه و در پـی آن 
شکسـتگی انگشـت دسـت دانش آموز به سـرعت منتشـر شد. 
خبـری دردنـاک که متأسـفانه طی چنـد ماه اخیر بـرای دومین 
بـار در همـدان تکـرار می شـود. آذرماه امسـال بود که در مدرسـه 
دیگـری در همـدان معلـم دانش آمـوزی را تنبیـه کـرده بـود و از 
سـایر دانش آموزان نیز خواسـته بود او را کتک بزنند و متأسـفانه 
مسـئولین مدرسـه از آن بـه عنـوان شـوخی دسـت جمعـی یاد 

کردنـد کـه بـا بازتاب هـای گسـترده ای همـراه بـود.

همدان

آیین تقدیر از  صادرکنندگان 
نمونه استان اصفهان برگزار شد

صادرکننـده   5 از  آییـن  ایـن  در 
اصفهـان،7  اسـتان  ملـی  نمونـه 
اسـتانی،20  ممتـاز  صادرکننـده 
و 23  اسـتانی  نمونـه  صادرکننـده 
صادرکننـده قابـل تقدیـر بـا اهـدای لـوح و تندیـس قدردانی 
شد.سـيد عبدالوهاب سـهل آبادي در اين مراسـم با اشـاره به 
برگزاری ٢5 دوره  آيين بزرگداشـت صادرکننده نمونه در کشور 
گفت:پـس از این سـال ها هیچ امتیازی بـرای صادرکنندگان 
نمونـه درنظـر گرفتـه نشـده اسـت . وی از مديـران دولتـی و 
نمایندگان مجلس شـورای اسـامی خواسـت از دولت ایاالت 
متحـده آمریـکا به دلیـل اختال در تامیـن غـذا و دارو مردم 

در مجامـع بیـن المللـی شـكايت نماينـد.

اصفهان

كشف 27 هزار ليتر سوخت 
قاچاق در ريگان 

فرمانـده انتظامـي ريگان با اشـاره 
امنيـت  ارتقـاء  بـه اجـرای طـرح 
از  شهرسـتان  ایـن  در  اجتماعـي 
سـوخت  ليتـر  هـزار   27 كشـف 
قاچـاق خبـر داد. سـرهنگ"حميدرضا تـاج آبـادي"در گفـت 
و گـو بـا خبرنـگار پايـگاه خبـري پليـس گفـت: در راسـتاي 
افزايـش ارتقـا امنيت اجتماعـي و به منظور پاكسـازي نقاط 
جـرم خيـز یک طـرح ارتقاء امنيـت اجتماعي طـی دي ماه 
سـال جاری در این شهرسـتان اجرا شـد. وي افزود: در اين 
طـرح با دسـتگيري 10 سـارق 26 فقره سـرقت كشـف شـد 
و مامـوران 1۸9 نفـر متهـم تحـت تعقيـب مراجـع قضايي را 

كردند. دسـتگير 

ریگان

نا 
یر

: ا
س 

عک

بالندگی شیراز در کاشت حلزون شنوایی

ک هزار و ۵7۹ عمل کاشت موفقیت آمیز حلزون شنوایی در شیراز انجام شده است

کاشـت حلزون شـنوایی در شیراز به عنوان 
یکی از قطب های برجسـته علوم پزشکی 
کشـور، از رهاوردهـای چهـار دهـه گذشـته 
اسـت کـه در آسـتانه چهلمیـن سـالگرد 
کارنامـه  در  اسـامی  انقـاب  پیـروزی 
فعـاالن سـامت فـارس برجسـته بـه نظر 
مـی رسـد. انجـام یـک هـزار و 579 عمل 
کاشـت موفقیت آمیز حلزون شـنوایی در 
شـیراز، رکوردی کم نظیر و شـاخصی برای 
بیـان موفقیـت هـای چشـمگیر در ایـن 

اسـت. حوزه 
124 مـورد از ایـن اعمال جراحی مربوط به 

امسال است. 
شـنیدن از جمله حـواس پنجگانه انسـان 
اسـت که ارتباط مسـتقیم با درک متعالی 
از محیـط و کیفیت زندگی دارد، بازگرداندن 
ایـن حـس از دسـت رفتـه بـه انسـان بـه 

منزلـه بازگردانـدن کیفیـت بـه زندگی یک 
فرد اسـت. 

فـردی کـه نمـی شـنود، درک کاملـی از 
دیـدن، چشـیدن، راه رفتن، خـواب و بیدار 
بـودن نیـز ندارد، کسـیکه نمی شـنود اصا 
درکـی از حرف زدن نـدارد، بنا بر این حس 
شـنوایی تاثیـر مسـتقیم و بی واسـطه در 
کیفیـت زندگی دارد؛ تاش برای بازگشـت 
حس شـنوایی بـه افراد نا شـنوا با کاهش 
حلـزون شـنوایی در شـیراز امـکان پذیـر 

شـده است. 
ایـن دسـتاورد علمـی بـه دنبـال سـعی و 
تاش متخصصان به دسـت آمده اسـت و 
مرهـون توسـعه و تولید علم با رشـد علوم 
پزشـکی در سـالهای بعد از انقاب اسـت. 
کاشـت  سـابقه  متخصصـان،  گفتـه  بـه 
حلـزون شـنوایی در جهـان مربـوط بـه 50 
سـال گذشـته اسـت کـه ایـن برنامـه در 
ایـران در حدود 25 سـال پیش آغاز شـده 
اسـت و از ایـن رو، یکـی از رهاوردهـای 
علمـی متخصصـان داخلـی در چهـار دهه 

انقـاب محسـوب مـی شـود. 
کاشـت حلـزون شـنوایی تنهـا شـکل از 
مداخـات پزشـکی اسـت کـه مـی  توانـد 
بـه واسـطه تحریـک الکتریکـی عصـب، 
مقـداری از شـنوایی را بـه فـرد ناشـنوای 

بازگردانـد.  مطلـق 
پروتز کاشـت حلزونی، ابزاری الکترونیکی 
گـوش  در  جراحـی  طریـق  از  اسـت کـه 
داخلـی قرار می گیرد و احسـاس شـنیدن 
صـدا در افـراد ناشـنوا یا کم شـنوای عمیق 
را فراهـم می کنـد. رئیـس مرکـز کاشـت 
حلـزون شـنوایی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
شـیراز همچنیـن بـا بیـان اینکـه سـاالنه 
140 حلـزون شـنوایی بـرای ناشـنوایان در 
شـیراز کاشـته مـی شـود از خانـواده هـا 
خواسـت تـا زمـان طایی بـرای کاشـت را 
غنیمـت شـمرند و آن را از دسـت ندهنـد 
، زمـان طایـی کاشـت حلزون شـنوایی تا 

دوسـالگی اسـت. 
دکتـر هاشـمی بـا بیـان اینکـه حـدود 150 
نفر از اسـتان های جنوبی کشـور در لیست 

اظهـار  هسـتند  حلـزون  کاشـت  انتظـار 
داشـت : تامیـن اعتبـارات الزم از سـوی 
سـازمان هـای ذیربـط بـرای خریـد تعداد 
بیشـتر پروتـز کاشـت ضـروری اسـت، بـا 
تامیـن اعتبـار مـی تـوان از زمـان طایـی 
برای کاشـت حلـزون در کودکان ناشـنوا تا 

دو سـالگی بهـره بیشـتر گرفـت. 
عضو هیات علمی دانشـگاه علوم پزشـکی 
شـیراز به کاشـت یک هـزار و 579 حلزون 
شـنوایی در شـیراز بـه عنـوان دسـتاوردی 
بـزرگ اشـاره کـرد و گفـت: مرکـز کاشـت 
حلـزون شـیراز بـه عنـوان یکـی از مراکـز 
کشـور،  در  عرصـه  ایـن  فعـال  و  بـزرگ 

فعالیـت مـی کند. 
رئیس شـورای عالی کاشـت حلزون کشور 
اظهـار داشـت: آموزش یک انسـان ناشـنوا 
و طـی مراحـل رشـد و تحصیـل هزینه ای 
افـزون بر یک میلیـارد تومان بـرای دولت 
بـه همـراه دارد در صورتی که همین هزینه 
هـا برای یک فرد کاشـت حلزون شـده در 
حـدود صد میلیـون تومان اسـت، بنابراین 
بـا انجـام مراحـل درمانـی کاشـت حلزون 
و حتـی آزمایـش هـای ژنتیکـی پیـش 
از بـارداری مـی تـوان از بـروز هزینـه های 

سـنگین برای کشـور پیشـگیری کرد.
حلـزون  علمـی کاشـت  رئیـس کمیتـه 
هـم  گفـت:  همچنیـن  ایـران  شـنوایی 
اکنـون 11 مرکـز کاشـت حلزون شـنوایی 
در سـطح کشـور فعـال و مشـغول ارائـه 

خدمـت بـه بیمـاران اسـت. 
دکتـر هاشـمی افزود: کاشـت حلـزون در 
ایـران از سـال 1371 شـروع شـد و پس 
از آن به ترتیب در تهران، مشـهد و شـیراز 
مراکـز کاشـت حلـزون شـنوایی فعالیـت 

خـود را آغـاز کردند. 
مرکـز   11 فعالیـت  بـا  داد:  ادامـه  وی 
کاشـت حلزون شـنوایی در سـطح کشور 
تاکنـون افـزون بـر 10 هـزار عمـل جراحی 
کاشـت حلـزون انجـام شـده اسـت کـه 
رقـم بسـیار خوبـی اسـت. رئیـس مرکـز 
کاشـت حلزون شنوایی اسـتان فارس بر 
لـزوم معرفی پیشـرفتهای نوین، بررسـی 
در  شـنوایی  حلـزون  کاشـت  وضعیـت 
ایـران طـی سـالهای گذشـته، انجـام این 
اعمـال جراحـی درکشـورهای خاورمیانـه 
و مقایسـه کارهـای انجـام شـده مراکـز 
فعـال کشـور بـا اسـتانداردهای جهانـی را 

ضـروری دانسـت . 

ته
نک

رییس مرکز کاشـت حلزون شنوایی دانشـگاه علوم پزشکی شیراز 
همچنیـن گفت: کاشـت حلزون شـنوایی یـک کار تیمی وجمعی 
اسـت کـه بـا در نظـر گرفتن سـن طالیـی حداکثر تا سـه سـالگی، 
تداوم توانبخشـی بعـد ازعمل و کمک نیکـوکاران مراحل موفقیت 
را طـی مـی کند. هاشـمی افزود: کاشـت حلزون از لحـاظ علمی و 
اجرایـی کمک هـای فراوانـی به کودکان ناشـنوا کرده اسـت، پیش 
از ایـن بـرای کودکانـی کـه ناشـنوا بـه دنیا مـی آمدند هیـچ راهی 
وجـود نداشـت و آن ها باعنوان افـراد کر و الل در جامعه شـناخته 
می شـدند که بـه دلیل ناتوانی هایشـان بـه  صورت منـزوی زندگی 
می کردنـد. وی بـا بیـان اینکـه از زمانی کـه روش کاشـت حلزون 
ابـداع و اجـرا شـد تحول جدی در سـالمت کـودکان ناشـنوا ایجاد 
شـده اسـت گفت: اگر ناشـنوایی بموقع تشخیص داده  شـود و به 
مراکز کاشـت ارجاع  شـوند امیدهـای فراوانی بـرای آن که کودکان 
ناشـنوا با کاشـت حلـزون بتواننـد زندگی توام با سـالمت داشـته 

باشـند وجود دارد. 

كشف لوازم دندانپزشکی قاچاق در انار 
فرمانده انتظامي انار از كشف انواع لوازم دندانپزشكي قاچاق به ارزش بيش از يك ميليارد لاير 
خبر داد. 

اسـتان  آبفـا  شـرکت   122 مرکـز 
سـاعته،   24 فعالیـت  بـا  کرمـان 
تلفنـی در  پاسـخگوی 500 تمـاس 
شـبانه روز مـی باشـد.خبرنگار آبفـا 
کرمـان- سـید رضـا کاشـانی رئیس 
مرکـز سـامانه ارتباطـات مردمی 122 
شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان گفـت: 
مرکز پاسـخگویی 122 اسـتان کرمان 
در خـرداد مـاه سـال 95 بـه منظـور 
خدمـات رسـانی بـه مشـترکین، بـا 
7 نیـرو فعالیـت خـود را آغـاز کـرد 
فقـط  خـود  فعالیـت  ابتـدای  در  و 
شـهرهای کرمان و سـیرجان را تحت 
پوشـش قرار مـی داد.وی افـزود: در 
حـال حاضر کل اسـتان کرمان تحت 
پوشـش ایـن مرکز هسـتند و در هر 
جـای اسـتان شـهروندان بـا شـماره 
گیـری تلفـن سـه رقمـی 122 مـی 
تواننـد کلیه موضوعـات مربوط به آب 
و فاضـاب را از جملـه اعـام حادثـه، 
ثبت شکایات ، پیشنهادات و ... را به 
کارشناسـان اعـام و مـوارد مطروحه 
سـریعًا به شهرسـتان مورد نظر اعام 
و تـا حصـول نتیجـه پیگیـری مـی 
گردد.کاشـانی در ادامه بیان داشـت: 
مرکز 122 شـرکت آبفا اسـتان کرمان 
بـا فعالیـت 24 سـاعته، پاسـخگوی 
روز  شـبانه  در  تلفنـی  تمـاس   500
سـامانه  مرکـز  باشـد.رئیس  مـی 
ارتباطـات مردمـی 122 شـرکت آبفـا 
در  داشـت:  اذعـان  اسـتان کرمـان 
واحـد نظرسـنجی ایـن مرکـز پـس 
از برقـراری ارتبـاط بـا کلیـه تمـاس 
گیرنـدگان ، در خصوص رضایتمندی 
و یـا عـدم آن نظرسـنجی مـی شـود 
همچنیـن در واحـد پیگیـری کلیـه 
مراحـل از زمـان ثبـت حادثه تـا رفع 
آن رصـد می گـردد و در صورت وجود 
هرگونـه انتقاد و پیشـنهادی موضوع 

پیگیـری مـی شـود.

خبر
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سالمندی از آن چه می اندیشیم 
به ما نزدیک تر است

جمعیت سالمندان ایرانی تا سال 1۴30 به بیش از 30 درصد جمعیت کشور می رسد

موهایـش را در دو ردیـف می بافد و از 
پشـت بـه هـم سـنجاق می کنـد، ایـن 
عـادت را از چهـارده سـالگی بـا خـود 
تکـرار کـرده اسـت، از همـان زمان که 
گـذر  و  پررنگ تـر  دخترانگی هایـش 
زمـان برایـش گنـگ بـود … امـا حاال 
زمـان را از سـر گذرانده، چندیـن بهار، 
دیـده  را  و زمسـتان  پاییـز  تابسـتان، 
یـک  می فهمـد…  را  تکـرار  معنـی  و 
بـار دیگـر دسـت های چروکیـده را بـه 
موهایـش می کشـد تـا مطمئـن شـود 
کـه تـار مویـی از قلـم نیفتاده اسـت، 
می کنـد  دراز  آفتـاب  در  را  پاهایـش 
می کشـد  را  باریـک  اسـتکان کمـر  و 

سـمت پیراهـن گلـدارش، زمـان کش 
می آیـد...

تـا  ایرانـی  سـالمندان  جمعیـت   
درصـد   30 از  بیـش  بـه   1430 سـال 
واقـع،  در  و  جمعیـت کشـور می رسـد 
هـر  از  می شـود کـه  طـوری  شـرایط 
سـالمند  نفـر  یـک  ایرانـی،  نفـر  سـه 
از  یکـی  همچنیـن  بـود.  خواهـد 
سـالمندان  سـامت  اداره  مسـئوالن 
اسـت  اذعـان کـرده  بهداشـت  وزارت 
کـه »درصـد جمعیـت سـالمند ایـران 
جهـان  میانگیـن  از   1430 سـال  تـا 
از  بـود«  خواهـد  بیشـتر  آسـیا  و 
ایـن رو، ضـروری اسـت کـه مسـئوالن 
از  زیـادی  بخـش  امـر،  متولیـان  و 
اجرایـی  و  بودجـه ای  برنامه هـای 
خـود را بـه رفـاه ایـن قشـر اختصاص 
امـروز  از همیـن  قولـی،  بـه  و  دهنـد 

بـه فکـر سـال های آتـی باشـند، قبـل 
کشـور  سـالمندی  بحـران  این کـه  از 
ماننـد سـایر بحران هایـی کـه در  نیـز 
گریبان گیرمـان  فعلـی  سـال های 
شـده اسـت، سـرزده و بـدون چینش 
زیرسـاخت های مـادی و معنـوی الزم 

برسـد. راه  از 
البتـه قریـب بـه اتفـاق مسـئوالن نیـز 
چنـد  بـا  فقـط  شـاید  کـه  معتقدنـد 
اندکـی  و  دشـوار  چنـدان  نـه  راهـکار 
برنامه ریـزی مالـی، بتوان شـرایطی را 
فراهـم کـرد کـه سـالمندان دو تـا سـه 
دهـه آینـده وضعیـت بهتـری داشـته 
مسـئوالن  مثـال،  به عنـوان  باشـند. 
کـه  معتقدنـد  حمایتـی  نهادهـای 
برگـزاری اردوهـای زیارتی و سـیاحتی 
بـرای سـالمندان زیـر پوشـش، یکـی 
نهایـت  در  اسـت کـه  برنامه هایـی  از 

زمینـه را بـرای ارتقای سـطح سـامت 
روان در ایـن قشـر فراهـم می کند اما 
ایـن سـوال مطـرح می شـود  این جـا 
کـه آیـا همه سـالمندان، چـه در مراکز 
تحـت  شهرسـتان ها،  چـه  و  اسـتان 
پوشـش نهادهـای حمایتـی هسـتند؟

زنجـان  اسـتان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
بـا  گفت گـو  در  رابطـه  ایـن  در 
درصـد   30 این کـه  بیـان  بـا  ایسـنا، 
پوشـش  زیـر  زنجانـی  سـالمندان  از 
می افزایـد:  نیسـتند،  نهـادی  هیـچ 
افزایـش  بـا  این کـه  بـه  توجـه  بـا 
تعـداد  از  سـالمندان،  جمعیـت 
جمعیـت فعـال جامعـه کـم می شـود، 
پیـش  و  مهـم  برنامه هـای  از  یکـی 
محیط هـای  ایجـاد  بهزیسـتی،  روی 
توانمندسـازی  و  سـالمند  دوسـت دار 
سـالمندان اسـت؛ در واقـع سـالمندان 
برخـوردار  الزم  آموزش هـای  از  بایـد 
نیـز  سـالگی   60 از  بعـد  تـا  شـوند 
در جامعـه  بتواننـد حضـور مسـتمری 
توانمندسـازی  البتـه  باشـند.  داشـته 
فرادسـتگاهی  وظیفـه ای  قشـر  ایـن 
اسـت و اهتمـام جمعـی را می طلبـد.

محمـد محمدی قیـداری همچنیـن بـا 
تاکیـد بـر این کـه در حـوزه سـالمندی 

بـه سـمت تشـکیل تشـکل های  بایـد 
غیردولتـی و مردم نهـاد حرکـت کنیـم، 
ایـن  خوشـبختانه  می دهـد:  ادامـه 
حرکـت از سـال گذشـته در اسـتان بـا 
آغـاز فعالیـت یـک مرکز فرزانـگان در 
شهرسـتان زنجـان و یـک مرکـز دیگر 
در خدابنـده آغـاز شـده اسـت و بایـد 
همـه امکانـات خـود را بـه کار گیریـم 
راه انـدازی  شهرسـتان ها  همـه  در  تـا 
شـود؛ چراکـه ایـن مراکـز برنامه هـای 
متنوعـی بـرای افـراد بـاالی 60 سـال 
و  روزمرگـی  دچـار  تـا  می دهـد  ارائـه 

رخـوت نشـوند.
هفـت  خیریـه  مؤسسـه  مدیرعامـل 
تاکیـد  بـا  نیـز  زنجـان  مهربانـی  بـاغ 
بـر این کـه دسـتگاه های مسـئول بایـد 
سـالمندان  بـه  نسـبت  خـود  وظایـف 
اظهـار می کنـد: یکـی  را احصـا کننـد، 
خیریـه  مؤسسـه  مهـم  برنامه هـای  از 
)خانـه  زنجـان  مهربانـی  هفت بـاغ 
اوقـات  غنی سـازی  سـالمندان( 
اسـت.  زنجانـی  سـالمندان  فراغـت 
هـر  ابتـدای  از  راسـتا  همیـن  در 
زمینـه  ایـن  در  برنامه هایـی  سـال 
مختلـف  فصـول  در  و  برنامه ریـزی 

می شـود. اجرایـی  سـال 

ته
نک

مدیرکل بهزیسـتی اسـتان زنجان در ایـن رابطه در گفت گو با ایسـنا، 
بـا بیـان این کـه 30 درصـد از سـالمندان زنجانـی زیر پوشـش هیچ 
نهـادی نیسـتند، می افزایـد: بـا توجه بـه این که بـا افزایش جمعیت 
سـالمندان، از تعـداد جمعیـت فعـال جامعـه کـم می شـود، یکـی 
از برنامه هـای مهـم و پیـش روی بهزیسـتی، ایجـاد محیط هـای 
دوسـت دار سـالمند و توانمندسـازی سـالمندان اسـت؛ در واقـع 
سـالمندان بایـد از آموزش هـای الزم برخـوردار شـوند تـا بعـد از 60 
سـالگی نیز بتوانند حضور مسـتمری در جامعه داشـته باشـند. البته 
توانمندسـازی ایـن قشـر وظیفـه ای فرادسـتگاهی اسـت و اهتمام 
جمعـی را می طلبد.محمـد محمدی قیـداری همچنیـن بـا تاکیـد 
بـر این کـه در حـوزه سـالمندی باید به سـمت تشـکیل تشـکل های 
غیردولتـی و مردم نهـاد حرکـت کنیـم، ادامه می دهد: خوشـبختانه 
ایـن حرکـت از سـال گذشـته در اسـتان بـا آغـاز فعالیت یـک مرکز 
فرزانگان در شهرسـتان زنجان و یک مرکز دیگر در خدابنده آغاز شـده 

است.     

اسـتانداری  شـوراهای  و  روسـتایی  امـور  دفتـر  مدیـرکل 
گیـان با اشـاره بـه انعقـاد تفاهمنامه همکاری با سـازمان 
آتـش نشـانی شـهرداری رشـت جهـت پشـتیبانی فنـی از 
پایـگاه  تجهیـز  از  روسـتایی،  آتش نشـانی  هـای  پایـگاه 
 هـای آتـش نشـانی روسـتایی در سـطح اسـتان خبر داد.

سـید مازیـار سـیدنژاد بـا اشـاره بـه تفاهمنامـه دفتـر امور 
روسـتایی و شـوراهای اسـتانداری و سـازمان آتش نشانی 
بهبـود  هـدف  بـا  رشـت  شـهرداری  ایمنـی  خدمـات  و 
عملکـرد پایگاه هـای آتش نشـانی اظهـار داشـت: سـنجش 
توانمنـدی هـای عملیاتی، بررسـی قابلیت هـای تجهیزاتی 
و امکانات موجود، شناسـایی و ارائه مشـاوره های الزم در 
ایـن خصـوص و تدویـن و اجـرای دوره هـای آموزشـی به 
منظـور ارتقـاء سـطح کارکنـان پایـگاه هـای آتـش نشـانی 
 روسـتایی از دیگـر اهـداف انعقـاد ایـن تفاهمنامـه اسـت.

نشـانی  آتـش  هـای  پایـگاه  مشـترک  بازدیـد  وی 
احصـاء  و  موجـود  وضـع  بررسـی  منظـور  بـه  روسـتایی 
نیازمنـد  آالت  ماشـین  و  تجهیـزات  شناسـایی  نیازهـا، 
تعمیـر، تدریـس دوره هـای آموزشـی متناسـب بـا نیازهـا 
نشـانی  آتـش  ایسـتگاه های  فضـای  از  اسـتفاده  بـا 
بخشـی  را  عملیاتـی  مانورهـای  برگـزاری  و  شـهرداری 
اعـام کـرد. تفاهمنامـه  ایـن  قالـب  در  آتـی  اقدامـات   از 

اسـتانداری  شـوراهای  و  روسـتایی  امـور  دفتـر  مدیـرکل 
بـا بیـان اینکـه پایـگاه هـای آتـش نشـانی روسـتایی در 
سـطح اسـتان عملکـرد منطقـه ای دارنـد، تصریـح کـرد: 
سـطح  در  نشـانی  آتـش  ایسـتگاه   35 حاضـر  حـال  در 
مدیریـت  کـه  دارد  وجـود  اسـتان  روسـتایی  مناطـق 
اسـت. روسـتا  دهیـاری  عهـده  بـر  هـا  پایـگاه   ایـن 

سـیدنژاد با اشـاره به تجهیز کلیه پایگاه های آتش نشـانی 
روسـتایی در مـاه گذشـته توسـط این دفتر، گفـت: اقامی 
همچـون لبـاس مخصـوص، کاه ایمنی، دسـتکش، چکمه 
و جعبـه کمـک هـای  نـازل  ایمنـی، کپسـول،  مخصـوص 
 اولیـه از جملـه تجهیـزات تحویلـی بـه دهیـاری ها اسـت.

وی بـا اشـاره بـه برگـزاری دوره آموزشـی حیـن خدمـت 
بـرای  اسـتان  سـطح  در  جـاری  سـال  مـاه  بهمـن  در 
آتـش نشـانان روسـتایی، بـر لـزوم اسـتفاده از ظرفیـت 
پایـگاه هـای آتـش نشـانی بـرای امدادرسـانی در مناطـق 

تاکیـد کـرد. روسـتایی 

شــورای  مجلــس  عمــران  کمیســیون  رییــس 

اســامی گفــت: بیــش از 20 میلیــون نفــر در کشــور 

کارآمــد  نا و  فرســوده  تاریخــی،  بافت هــای  در 

جریــان  در  رضایــی  محمدرضــا  دارنــد.  ســکونت 

ــازار تاریخــی اردبیــل اظهــار کــرد: ســال  بازدیــد از ب

بــه ســال بــر میــزان بافــت فرســوده در ســطح 

ــت  ــت دول ــی اس ــود و طبیع ــزوده می ش ــور اف کش

و مجلــس بــا یــک نــگاه متفــاوت بــه ویــژه تأمیــن 

اعتبــار مناســب درصــدد احیــا و بهســازی بافت هــای 

تاریخــی و فرســوده باشــد.وی خاطرنشــان کــرد: در 

همیــن شــهر اردبیــل مــا بــا گســتره ای از بافــت 

ــار و 530  ــش از 93 هکت ــاحت بی ــه مس ــی ب تاریخ

ــم کــه در هماهنگــی  کارآمــد مواجهی ــار بافــت نا هکت

دســتگاه های متولــی بــه ویــژه راه و شهرســازی، 

میــراث، شــهرداری و خــود مــردم بایــد تاشــی 

ــن طرح هــا سروســامان  ــا ای ــد ت جــدی انجــام دهن

ــد. یابن

شــورای  مجلــس  عمــران  کمیســیون  رییــس 

اســامی ضــرورت تجدیدنظــر در طرح هــای جامــع و 

تفصیلــی را بــرای صــدور مجــوز بــه بخــش خصوصــی 

ــادآور  ــرمایه گذاری های کان ی ــذب س ــدف ج ــا ه ب

ــن  ــری در ای ــاح و بازنگ ــا اص ــا ب ــت: م ــد و گف ش

را  موانــع  و  محدودیت هــا  می توانیــم  طرح هــا 

خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاران  روی  پیــش  از 

برداشــته و بــه نوعــی بــه احیــای ایــن مناطــق 

ــم. ــک کنی کم

 ۲0 میلیون ایرانی در بافت 
تاریخی و فرسوده سکونت دارند گرگان

گلستان

بهره گیری از ظرفیت هنرمندان برای بیان دستاورد های انقالب

بهره برداری از 7 پروژه ورزشی

عادله کشـمیری مدیر کل ارشـاد 
کارگـروه  رییـس  و  اسـامی 
فرهنگی سـتاد چهلمین سـالگرد 
پیروزی انقاب اسـامی گلستان 
ازبهـره گیـری ازظرفیـت هنرمنـدان و اهالـی فرهنـگ بـرای 
بیان دسـتاوردهای انقاب اسـامی در چله انقاب اسـامی 

خبـر داد
vdیـس کارگـروه فرهنگی سـتاد چهلمین سـالگرد پیروزی 
گفت:جشـنواره های  گلسـتان  اسـتان  اسـامی  انقـاب 
اسـتانی فیلـم، موسـیقی، مـد و لبـاس و تجسـمی فجر به 
میزبانـی اسـتان گلسـتان برگزار می شـود. عادله کشـمیری 
در گفت وگـو بـا سـتاد خبـری چلـه انقاب اسـامی اسـتان 

گلسـتان بـا اشـاره بـه اهمیـت گرامیداشـت ایـام هللا دهـه 
مبـارک فجـر اظهارکـرد: بایـد از ظرفیـت هنرمنـدان و اهالی 
فرهنـگ بـرای بیـان دسـتاوردهای انقـاب اسـامی بهـره 
گرفتـه شـود.وی افـزود: کارگـروه فرهنگـی سـتاد چهلمین 
سـالگرد پیـروزی انقاب اسـامی برنامه های خوبی شـامل 
جشـنواره ها، نمایشـگاه ها، محافـل و نشسـت های فرهنگی 
و غیـره در دهـه فجـر امسـال برنامه ریـزی و اجـرا می کنـد.
رئیـس کارگـروه فرهنگـی سـتاد چهلمین سـالگرد پیروزی 
انقـاب اسـامی اسـتان بـا اشـاره بـه برخـی از برنامه هـای 
گرامیداشـت ایـن ایـام بیـان کـرد: جشـنواره های اسـتانی 
فیلـم، موسـیقی، مـد و لباس و تجسـمی فجر بـه میزبانی 

اسـتان گلسـتان برگـزار می شـود. 

ــان  ــر کل ورزش و جوان مدی
بهــره  از  گلســتان  اســتان 
ــی  ــروژه ورزش ــرداری 7 پ ب
فجــر  دهــه  در  گــرگان 
امســال خبــر داد.مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان 
جلســه  چهاردهمیــن  و  صــد  یــک  در  گلســتان 
بعنــوان  گــرگان  علنــی شــورای شــهر  و  رســمی 
مهمــان حضــور داشــت.بهمن طیبــی در ایــن جلســه 
از افتتــاح هتــل ورزش در دهــه فجــر امســال خبــر 
ــروزی  ــال پی ــن س ــالگرد چهلمی ــت: در س داد و گف
گــرگان  در  ورزشــی  پــروژه   7 اســامی  انقــاب 
بــه بهــره بــرداری مــی رســد.وی بــه بخشــی از 

مصوبــات دور دوم ســفر کاروان دولــت تدبیــر و 
ــوع  ــت: از مجم ــرد و گف ــاره ک ــرگان اش ــه گ ــد ب امی
ــده  ــه ش ــر گرفت ــار در نظ ــان اعتب ــارد توم 133 میلی
دســتگاه ورزش، بیــش از دو ســوم آن مختــص 
گــرگان اســت کــه در پــروژه هایــی همچــون احــداث 
ســالن شــش هــزار نفــره کریــم آبــاد ، ســالن 
تخصصــی ژیمناســتیک و اتمــام پــروژه هــای نیمــه 
کاره هزینــه خواهــد شــد. وی  اظهــار داشــت: ســرانه 
ــن  ــتان پایی ــرگان از اس ــی گ ــای ورزش ــه ه مجموع
تــر امــا در مقابــل مراکــز تخصصــی ورزشــی گــرگان 
ــرای فعالیــت مــردم در ســطوح همگانــی و  زمینــه ب

ــت. ــتر اس ــی بیش قهرمان

جنگل کاری 13۵0 
هکتاری در استان 

کرمانشاه
کرمانشـاه – حسـنا فخارزاده/رییس 
اداره جنـگل داری و جنـگل کاری اداره 
آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  کل 
اسـتان کرمانشاه از جنگل کاری 1350 
در سـال  اسـتان  ایـن  در  هکتـاری 

جـاری خبـر داد.
عبدلعلـی جلیلیان اظهار کرد:امسـال 
قـرار شـده 350 هکتـار جنـگل کاری 
آبخیـزداری  هـای  پـروژه  کنـار  در 
در دسـت اجـرای اسـتان بـا هـدف 
انجـام  پروژه هـا  ایـن  از  حفاظـت 
شـود کـه اعتبارات ایـن میزان جنگل 
کاری از صنـدوق توسـعه ملی تامین 
شـده اسـت.وی ادامـه داد: امسـال 
هـای  پـروژه  قالـب  در  همچنیـن 
جنگل کاری مشـارکتی برای توسـعه 
جنـگل هـا در سـطح هـزار هکتـار در 
شـده  برنامه ریـزی  اسـتان  سـطح 
کـه در ایـن نـوع از توسـعه جنـگل، 
قـرار  متقاضیـان  اختیـار  در  عرصـه 
گرفتـه و آنهـا بـا نهـال رایـگان مـی 
توانند نسـبت بـه جنـگل کاری اقدام 
و  جنـگل داری  اداره  کنند.رئیـس 
جنـگل کاری اداره کل منابـع طبیعـی 
و آبخیزداری اسـتان کرمانشاه اضافه 
کـرد: ایـن میـزان جنـگل کاری بـا 
مشـارکت مـردم و از محـل اعتبارات 
اسـتانی انجام خواهد شـد.وی گفت: 
بـرای جنـگل کاری در سـطح اسـتان 
گونـه های بنه، بـادام، زالزالک، گابی 
وحشـی، تـوت، سـنجد و...  کـه از 
گونـه هـای جنگلـی هسـتند در نظر 
گرفته شـده اسـت.جلیلیان در ادامه 
بـا تاکیـد بـر اهمیـت برنامـه  ریـزی 
بـرای توسـعه جنگل هـا، افـزود: این 
اقدام در راسـتای جلوگیری از نابودی 
جنگلهـا در آینـده اثرگـذار خواهد بود. 

کرمانشاه
تجهیز پایگاه های 

آتش نشانی 
روستایی گیالن

گزارش

مرگ کودک 7 ساله در اثر برخورد با قطار
ظهر روز گذشته کودک هفت ساله ای در شریفیه استان قزوین با قطار بین شهری برخورد کرد.

آگهی تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون 
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 139760316001004638 
مــورخ 1397/09/14 هیــات اول / دوم موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف  وضعیــت ثبتــی اراضــی  وســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه 
ــه بالمعــارض متقاضــی آقــای/  ــه یــک تصرفــات مالکان ناحی
بشــماره  علــی  منــت  فرزنــد  احمدیــان  احتــرام  خانــم 
شناســنامه 556 صــادره از حمیــل در شــش دانــگ یــک بــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 49.56 مترمربــع در محــدوده پــالک 
ــه  ــک حوم ــش ی ــع در بخ ــی واق ــی از 140 – اصل 183 فرع
ــان  ــه آدرس  کرمانشــاه – شــهرک مســکن خیاب کرمانشــاه ب
ــک رســمی  ــداری از مال ــالک 37 خری ــی پ ــر زارع شــهید اکب
آقــای عبدالحســین آذرســین محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو  نوبــت بــه  فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــراض  ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی از تاری
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف 
ــت  ــراض ،دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
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 : دوشنبه 1397/11/08

تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 11/24/ 1397
جعفر نظری رئیس ثبت اسناد و امالک  2156

آگهی فقدان سند مالکیت
ــاحت 2382  ــه مس ــه ب ــاب خان ــر یکب ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــت شش ــند مالکی س
مترمربــع بــه شــماره فرعــی 144 واقــع در قریــه چالــه ســرا ســنگ اصلــی 31 بخــش 26 گیــالن بــا 
حــدود منــدرج در ســند مالکیــت ذیــل ثبــت 977 صفحــه 499 دفتــر 26/17 بــه نــام ســید محمــد 
جلیلــی نیالشــی صــادرو  تســلیم شــده اســت برابــر ســند فــروش اقســاطی شــماره 129787 مــورخ 
66/5/14 دفتــر 59 پــالک مذکــور در رهــن بانــک مســکن شــعبه ماســال قــرار گرفتــه اســت ســپس 
برابــر ســند انتقــال اجرایــی شــماره 37013 مــورخ 78/11/25 پــالک مذکــور بــه بانــک مســکن شــعبه 
ماســال منتقــل شــده اســت و ســند مالکیــت پــالک مذکــور بــه نــام بانــک مســکن صــادرو  تســلیم 
ــدانگ  ــال شش ــر 136 ماس ــورخ 85/4/24 دفت ــماره 2488 م ــند ش ــر س ــپس براب ــت س ــده اس ش
ــی شــماره  ــر ســند رهن ــه اســت براب ــال یافت ــالش انتق ــی نی ــه ســید ادریــس جلیل ــالک مذکورب پ
ــر  ــه اســت براب ــرار گرفت ــر اقتصــاد ق ــک مه ــر 134 رشــت در رهــن بان ــورخ 92/7/10 دفت 21816 م
دادنامــه شــماره 9609971830100664 مــورخ 96/12/15 شــعبه اول دادگاه عمومــی ماســال کــه برابــر 
دادنامــه شــماره 9709971314000868مورخــه 97/7/23 شــعبه هفتــم دادگاه تجدیــد نظــر اســتان 
گیــالن رای بــر قطعیــت دادنامــه بــدوی صــادر شــده اســت حکــم بــر ابطــال ســند رهنــی شــماره 
21816 مــورخ 92/7/10 دفتــر 134 رشــت صــادر شــده اســت ســپس ســید ادریــس جلیلــی برابــر 
درخواســت شــماره 139721718022006037 مــورخ 97/10/4 ضمــن ارائــه استشــهادیه شــهود شــماره 
ــالم  ــر 196 شــاندرمن رســیده اســت اع ــد دفت ــه تایی ــه ب ــورخ 97/10/5 ک 139721718022006100 م
نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت خــود را بــه جهــت جابجایــی مفقــود نمــوده اســت و درخواســت 
صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره 1 مــاده 120 آئیــن نامــه 
اصالحــی قانــون ثبــت آگهــی و اعــالم مــی گــردد هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند 
مالکیــت پــالک فــوق نزدخــود مــی باشــد بایســت ظــرف مــدت ده روز از انتشــار آگهــی بــه ثبــت 
محــل مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد 
و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتــراض نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ارائه نشــود 

برابــر مقــررات ســند المثنــی صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد.
تاریخ انتشار: 97/11/8 

رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( گیالن
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آگهی ابالغ رای
چــون بــه اســتناد آرا صــادره هیــات ســه نفــره موضــوع مــاده 
2 و مــاده 10 آییــن نامــه اجرایــی قانــون الحــاق مــوادی بــه 
ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرصــه مســکن مســتقر در 
اداره ثبــت اســناد و امــالک ســیاهکل رای بــه صــدور ســند 
مالکیــت نســبت بــه تصرفــات اشــخاص زیــر واقــع در قریــه 
دیلمــان بخــش 16 گیــالن صــادر گردیــده بدیــن وســیله بــه 
اطــالع مــی رســاند چنانچــه کســانی بــه آراء مزبــور اعتــراض 
دارنــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگاهــی بــه مــدت بیســت روز 
مــی تواننــد اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم و 
رســید دریافــت نماینــد بدیهی اســت بــه اعتراضات خــارج از 
موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد ضمنــا معتــرض 
بایــد از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره ظــرف مــدت 
ــه دادگاه تقدیــم  یــک مــاه دادخواســت اعتــراض خــود را ب
نمــوده و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه 
دهــد در غیــر ایــن صــورت رای صــادره هیــات اجــرا و نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد. قریــه دیلمــان 
ســنگ اصلــی 11 بخــش 16 گیــالن – پــالک 1558 مفــروز 
از پــالک 555 در مالکیــت بنفشــه کارگــر کوپــس ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی به مســاحت 
452/91 مترمربــع -  پــالک 1597 مفــروز از پــالک 409 
در مالکیــت بنفشــه کارگــر کوپــس ششــدانگ یــک قطعــه 
ــه مســاحت 611/58  ــی ب ــان احداث ــر اعی ــن مشــتمل ب زمی

مترمربــع 
تاریخ انتشار: 97/11/8
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 اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه/ محکــوم لهــم  1- نــام :بانــک مهــر 
اقتصــاد بــه شــماره ثبــت 429709 بــه نمایندگــی آقای مســعود 
حاتــم ونــد مدیــر کل شــعب اســتان خوزســتان نشــانی: 
اســتان خوزســتان- شهرســتان اهــواز- اهــواز- میــدان شــهدا 
ــاغ معیــن کوچــه ســپید ســاختمان  ــان آزادگان پشــت ب خیاب
مرکــزی -- مشــخصات محکــوم علیــه/ محکــوم علیهــم  1- 
ــدر:  ــام پ ــی ن ــی گهروئ ــی: بهرام ــام خانوادگ ــران  ن ــام: کام ن
محمــد علــی  نشــانی: اســتان خوزســتان – شهرســتان اهــواز-
اهــواز - کیانپــارس خیابــان 7 –منــازل نیــروی انتظامــی 2- - 
ــر   ــدر: نظ ــام پ ــدی  ن ــی: مکون ــام خانوادگ ــم    ن ــام: مری ن
نشــانی: اســتان خوزســتان – شهرســتان اهــواز- اهــواز –فــاز 

ــالک 31  ــان 56 – پ 2 پادادشــهر- خیاب
 مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه / 
محکــوم علیــه -- نــام: الهــام نــام خانوادگی:بدخشــان  نــام 
پــدر: محمــد حســین  نشانی:اســتان خوزســتان - شهرســتان 
ــق  ــی و ح ــن خ گندم ــرقی بی ــام ش ــان ام ــواز خیاب اهواز-اه
بیــن جنــب بانــک مســکن ســاختمان یــادآوری ط 3 واحــد 
6 نــوع رابطه:وکیــل محکــوم لــه / محکــوم لهــم :بانــک مهــر 
اقتصــاد بــه شــماره ثبــت 429709 بــه نمایندگــی آقــای 
مســعود حاتــم ونــد مدیــر کل شــعب اســتان خوزســتان --  
محکــوم بــه -- بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه 
بــه شــماره و شــماره دادنامــه مربوطــه  9709976195900289 

ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــا ب ــردا و متضامن ــوی منف ــدگان دع خوان
ــت  ــته و پرداخ ــل خواس ــوان اص ــه عن ــال ب 360/000/000 ری
بــه عنــوان هزینــه دادرســی و  ریــال   12/290/000 مبلــغ 
ــه  ــه ب ــق تعرف ــان طب ــل خواه ــه وکی ــق الوکال ــت ح پرداخ
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــت خس ــال و پرداخ ــغ 9/840/000 ری مبل
ــر  از تاریــخ سررســید چــک اســتنادی مــورخ 1396/09/11 ب
ــزی  ــک مرک ــرف بان ــه از ط ــت ک ــاخص قیم ــرخ ش ــق ن طب
ــده  ــه عه ــبه آن ب ــالم و محاس ــران اع ــالمی ای ــوری اس جمه
ــف  ــره اجــرای احــکام مکل ــی اســت دای اجــرای احــکام مدن
ــه  ــده دعــوی وصــول و ب ــه آن را محاســبه و از خوان اســت ک
خواهــان ایصــال نمایــد . خواهــان نیــز موظــف بــه پرداخــت 
مــا بــه التفــاوت هزینــه دادرســی خواهــد بــود. محکــوم علیــه 
مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه: 1- ظــرف ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــراء گذارد)مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی(. 2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد. 3- 
ــوم  ــتیفاء محک ــم و اس ــراء حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف مال
ــه اجــرای  ــادر ب ــه از آن میســر باشــد . چنانچــه خــود را ق ب
مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود 
ــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و  را شــامل تعــداد ی
غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه  
ــی  ــات مال ــا و موسس ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ک نق
ــراه مشــخصات  ــه هم ــا خارجــی دارد ب ــی ی ــاری ایران و اعتب
دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو 

ــخاص  ــات او از اش ــه مطالب ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ن
ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر 
در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل از طــرح دعــوای 
اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســاربه مقــام قضائــی ارائــه 
نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه بازداشــت مــی شــود 
)مــواد 8 و 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 
4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال 
ــری درجــه  ــس تعزی ــم ، حب ــرار از اجــرای حک ــور ف ــه منظ ب
هفــت را در پــی دارد.)مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی 
و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
ــو  ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب ــال م ــی 1394( 5- انتق مال
بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده 
امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات 
ــف  ــادل نص ــدی مع ــزای نق ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج تعزی
محکــوم بــه یــا هــر دو مجــازات مــی شــود.)ماده 21 قانــون 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچــه صــورت 
ــوم  ــه شــود آزادی محک ــت ســی روز ارائ ــس از مهل ــوال پ ام
ــع  ــا تودی ــه ی ــه موافقــت محکــوم ل ــوط ب ــدان من ــه از زن علی
وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد بــود.
ــی  ــون نحــوه اجــرای محکومیــت مال ــاده 3 قان )تبصــره 1 م

)1394
 مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــون  ــون و مــاده 13آئیــن نامــه قان فاقــد ســند رســمی- آگهــی موضــوع مــاده3 قان
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــماره139760319014004954-97/09/10هیات دوم موض ش
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقردر واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ــاس  ــد دادعب ــا  فرزن ــزه نی ــود حم ــای محم ــارض متقاضــی آق ــه بامع ــات مالکان ــت تصرف جیرف
بشــماره شناســنامه 113۸صــادره ازبندرعبــاس درششــدانگ یــک بــاب خانــه مشــتمل بــر باغچــه 
ــروز و مجــزی شــده از  ــی مف ــی از34۸- اصل ــاک - فرع ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 1267/50مت ب
پــاک - فرعــی از34۸- اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی کهــن بلــوک جیرفــت بخش45کرمــان 
ــور  ــه منظ ــت.لذا ب ــده اس ــزه محرزگردی ــی حم ــود محب ــای محم ــمی آق ــک رس ــداری از مال خری
ــی کــه اشــخاص  ــه 15روزآگهــی مــی شــود در صورت ــه فاصل ــت ب اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوب
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
ــس از اخــذ  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دوم ــه م ــی ب انتشــاراولین آگه
رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
ــق  ــراض طب ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعت ــد . بدیه ــم نماین تقدی
مقــررا ت ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد ./م الــف:111۸-  تاریــخ انتشــار نوبــت اول:97/10/24 

ــارنوبت دوم :1397/11/0۸ ــخ انتش – تاری
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک

اخطار 
سـرکار خانـم مهتـاب فانـی ملکـی فرزنـد محمـود بـه شـماره شناسـنامه 31 کرمان 
 96099۸3410700442 شـماره  دادنامـه  طبـق  مـی گـردد کـه  اخطـار  شـما  بـه  
شـماره  دادنامـه  و  کرمـان  هفـت  شـعبه  خانـاده  دادگاه   97/4/20 مورخـه 
9709973905400703 مورخـه 97/9/24 شـعبه چهـارده تجدیـد نظر اسـتان ظرف 
مـدت ده روز پـس از انتشـار ایـن اخطاریـه بـه ایـن دفترخانـه طـاق شـماره 3۸ کرمـان واقـع 
در کرمـان بلـوار جهـاد کوچـه 17 پـاک 21 مراجعـه نماییـد برای ثبـت طاق و در غیـر اینصورت 

طبـق قانـون عمـل خواهـد شـد.
 سردفتر ازدواج و طالق شماره ۵1 -38 کرمان رضا محدث م.الف187۴

 آگهی موضوع ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ــی   ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــرای قان ــه در اج ــن ک ــه ای ــر ب نظ
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای 3182— 
ــماره  ــم ش ــم قی ــای نعی ــم / آق ــات خان ــورخ 97/9/25 تصرف 1397  م
شناســنامه 1807 صــادره از آبــادان فرزنــد عبدالــه  دارای کــد ملــی شــماره  
1816236179 نســبت بــه یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 175/45 متــر 
مربــع قســمتی از شــش دانــگ پــاک ثبتــی 2690/37  واقــع در بخــش  
ــراب  ــد می ــراب زاده- محم ــش می ــاج دروی ــی ح ــار خروج ــواز اخب 2 اه
زاده منجــر بــه صــدور رأی گردیــده برابــر مــاده 3 قانــون مزبــور مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصــل ســنقر زاده ه پانــزده روز جهــت اطــاع عمــوم آگهــی 
مــی گــردد تــا هــر کــس نســبت بــه تصرفــات مفــروزه و مالکیــت ایشــان 
اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را مســتقیمًا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک اهــواز 
تســلیم و رســید دریافــت نماینــد و معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت 
ــه مقامــات قضائــی  یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت ب
تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت اخــذ و بــه اداره ثبــت محــل تحویــل 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در موعــد مقــرر 
اداره ثبــت برابــر مقــررات اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. 

شــماره م/الــف:   5/2780
)تاریخ انتشار نوبت اول :1397/11/08(   

)تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/11/24( 
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو اهواز –نصرت اله  2773

 آگهی حصر وراثت
آقــای قاســم  شــهرت طائــی  نــام پــدر مزعــل بشناســنامه 18932 
صــادره از دشــت آزادگان درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی 
ح    970277/34/97 داده کــه  توضیــح  و  تقدیــم  حصروراثــت 
مرحــوم  مزعــل   شــهرت طائــی  بشناســنامه 290 صــادره دشــت 
ــوت  ــی ف ــگاه دائم ــواز  اقامت ــخ 1394/11/3 در اه آزادگان در تاری
ــر  ــوق الذک ــخصات ف ــا مش ــی ب ــد از : 1- متقاض ــه اش عبارتن ورث
2- علــی طائــی  فرزنــد مزعــل ش ش 14527 متولــد 1347/9/1 
ــد مزعــل ش ش  صــادره دشــت آزادگان 3- حســین طائــی  فرزن
ــی   ــد طائ ــد 1354/6/1 صــادره دشــت آزادگان 4- ناهی 8559 متول
فرزنــد مزعــل ش ش 18         931 متولــد 56/1/1 صــادره 
ــد  ــد مزعــل ش ش 8558 متول سوســنگرد 5- طلبــه طائــی  فرزن
ــل  ــد مزع ــی  فرزن ــب طائ ــت آزادگان 6- زین ــادره دش 53/1/1 ص
ش ش 1290 متولــد 62/4/1 صــادره دشــت آزادگان )فرزنــدان 
متوفــی(7- حوریــه  طائــی  فرزنــد عنایــه ش ش 8 متولــد 
1326/1/1 صــادره دشــت آزادگان  )همســر متوفی(اینــک بــا انجــام 
تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد 
تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد 
ــم دارد واال  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک م از تاری
گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از 

ــار ســاقط اســت. ــراز شــود از درجــه اعتب ــخ اب ــن تاری ای
قاضی  شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز

 شعبه 34    2775
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افقی
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2- حرف نــدا- رییس یك ایالت یا 
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3- بدشــناخته شده- دهان مرغ- 
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دیوانگان  4- عمومی- 

5- ســر انگلیسی-همیشه- حرف 

فارسی  ربط 

6- نام دو كشــور در اسیا- امید- 

 ایام

 7- آشــكار- مكان ذخیره پول
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 ورزش مفــرح - صدای زنبور

15- یكســال بیكسال- نوعی گاز 

یی شیمیا

عمودی 
 1- نصــف جهان- دریای خیلی بزرگ

2- قــدم تك پا- مردود- باب روز- 
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3- حــرف همراهی- دریایی در 

همه  آمریكا- 

 4- یادبــودی- از ملزمات ورزش

5- بمعنــای هوو آمده- پایتخت 

 ویتنــام- ناتوان از صحبت

6- زیبایی آســمان- چوصد آید 

 پیش ماســت- مادر- حرف تعجب

7-حرفی در انگلیســی- تلخی- 

 شماره - روستا

۸- شهر جشــنواره فیلم- شخص بی 

 مرام- جدید

9- آرام آن ر اشــولوخف 

نوشــت- حرف ربط-شهر حرم 
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ماده قندی شیر

جدول شماره 1373

خراسـان  مـدارس  نوسـازی  کل  مدیـر 
پـروژه  رسـیدن  پایـان  بـه  از  شـمالی 
نفتـی  بخاری هـای  شـدن  برچیـده 

مدارس استان خبر داد.
امین فاح با اشـاره به دسـتور اسـتاندار 
خراسـان شـمالی به ایـن اداره کل مبنی 
بـر برچیده شـدن بخـاری هـای نفتی تا 
تاریـخ 10 بهمـن مـاه سـال جـاری اظهار 
بـرای  هرموتیـک  بخـاری   1500 کـرد:  
مـدارس اسـتان خریـداری شـده و کار 
اجرایـی ایـن پـروژه بـه اتمـام رسـیده 
اسـت و عـاوه بـر آن در حـال حاضـر 
برخـی از مـدارس از بخاری هـای جدیـد 

استفاده می کنند.
خریـداری  و  نصـب  داد:  ادامـه  وی 

بخاری هـا حتی در مناطـق دور افتاده کار 
بزرگـی بـود و می توانـد گفـت در کشـور 
رکـورد زده شـد کـه در مـدت یـک مـاه 
1350 بخـاری در مـدارس نصـب شـود و 

به بهره برداری برسد.
خراسـان  مـدارس  نوسـازی  کل  مدیـر 
هشـت  حـدود  کـرد:  عنـوان  شـمالی 
میلیـارد تومـان اعتبـار بـرای خریداری و 
اجـرای پـروژه هزینـه شـده اسـت. بـه 
اسـتارت  پیـش  روز   10 مثـال  عنـوان 
در  جدیـد  بخاری هـای  از  اسـتفاده 

شهرستان جاجرم زده است.
روسـتا   30 حـدود  داد:  ادامـه  فـاح 
تاکنـون گازرسـانی نشـده اسـت کـه هر 
زمان گازرسـانی انجام شـود، کار نصب و 

آنجـا  در  بخاری هـای جدیـد  راه انـدازی 
نیز انجام می شود.

پیش از این اسـتاندار خراسـان شـمالی 
تمامـی  کـرده،  تاکیـد  مـاه  دی  در 
ایـن  مـدارس  در  نفتـی  بخاری هـای 
اسـتان باید طـی یک ماه آینـده برچیده 

شود.
محمـد علـی شـجاعی در شـورای اداری 
شهرسـتان فـاروج خطـاب بـه مدیـران 
ذی ربـط خاطرنشـان کـرد: تـا 12 بهمـن 
در  نفتـی  بخـاری  یـک  جـاری  سـال 

مدارس استان وجو نداشته باشد.
شـدن  برچیـده  اولویـت  گفـت:  وی 
بخـاری های نفتی در مدارس اسـتان در 
ابتـدا بـه مـدارس روسـتایی داده شـود. 

بـرای انجـام ایـن امـر، مبلـغ 10 میلیارد 
تومـان اختصـاص داده مـی شـود تا کار 
هرچـه سـریع تـر اجرایـی شـود. فـاح، 
خراسـان  مـدارس  نوسـازی  کل  مدیـر 
بـا  ایـن جلسـه  ادامـه  نیـز در  شـمالی 
 7000 اسـتان  ایـن  در  اینکـه  بـه  اشـاره 

کاس درس وجـود دارد، اظهـار کرد: 62 
سیسـتم  بـا  اسـتان  مـدارس  درصـد 
مـی  گـرم  هسـتند  گازی  کـه  مرکـزی 
مابقـی  گرمایشـی  سیسـتم  و  شـوند 
کاس هـا یـا بخـاری هـای نفتـی و یـا 

بخاری های گازی هستند.

در راسـتای اجرای دولت الکترونیک و خدمت رسـانی 
بـه مردم شـریف اسـتان کرمـان ، کلیه خدمـات حوزه 
مشـترکین آب و فاضاب اسـتان به بخش خصوصی 
و بیش از 110 دفتر پیشـخوان دولت در سراسـر استان 
واگـذار شـد. در راسـتای اجـرای دولـت الکترونیـک و 

خدمات رسـانی به مردم شـریف استان، کلیه خدمات 
حوزه مشـترکین آب و فاضاب اسـتان )قرائت، توزیع، 
وصـول و ...( بـه بخش خصوصی و بیـش از 110 دفتر 

پیشخوان دولت در سراسر استان واگذار شد.
احمـد سـنجری معاون امور مشـترکین شـرکت آب و 
فاضـاب اسـتان کرمـان بـا بیـان این خبـر افـزود: به 

منظـور تسـهیل در امر خدمـات رسـانی و جلوگیری از 
اتـاف هزینه و وقت مشترکین،شـرکت آب و فاضاب 
اسـتان از تکنولوژی پیشـرفته و جدید بـرای اولین بار 

در کشور استفاده نمود .
 بـا اسـتفاده از دسـتگاه POS PDA خدماتی شـامل 
قرائـت کنتـور، صـدور قبـض آنایـن ، پرداخـت فوری 
توسـط مشترک، نمایش کنتور خراب، تصویربرداری از 
محـل هدررفت آب در ملک، جلوگیـری از صدور قبض 
نامتعـارف و اصـاح فـوری آن، گـزارش تغییـرات در 
کاربـری و مصـرف و ... را به صورت آناین به سیسـتم 
مرکـزی مشـترکین ارسـال و پـس از 2 ثانیـه قبـوض 
مربوطـه صـادر و مشـترک نسـبت بـه پرداخـت آن در 
محـل اقـدام مـی نماید.سـنجری در ادامـه افـزود: از 

خصوصیـات بـارز این سیسـتم عـاوه بر ارائـه تمامی 
خدمـات درب ملـک مشـترک و کاهـش هزینـه های 
ایـاب و ذهـاب ،صـرف وقـت و... مشـترک ، مامورین 
قرائـت کنتـور نیز کنترل شـده که درصـد خطای قرائت 
آنهـا بـه حداقـل ممکـن رسـیده و حقـوق و مزایـای 
قانونی ایشـان متناسـب بـا عملکرد از طریق دسـتگاه 
برداشـت و در سیستم مشـترکین محاسبه و پرداخت 
مـی گـردد.وی یادآور شـد: ایـن تحول عظیـم در حوزه 
خدمـات مشـترکین همراه با اسـتفاده از ظرفیت های 
دفاتـر پیشـخوان دولت و میسـر کردن زمینـه دریافت 
خدمـات از طریـق اینترنـت ،موبایـل ، کافـی نـت و... 
برای متقاضیان باعث کاهش شـدید مراجعه به دفاتر 

خدمات مشترکین شهری استان کرمان شده است.  

مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان رضـوی گفـت: 
در جشـن چهلمیـن سـالگرد پیـروزی انقـاب 
اسـامی، طـرح گازرسـانی بـه یک شـهر، 205 
انتقـال  2 خـط  و  واحدصنعتـی   1105 روسـتا، 
مـورد افتتـاح و یـا کلنـگ زنـی قـرار خواهـد 
گرفت.بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز 
بـا  سـیدحمیدفانی  رضـوی،  خراسـان  اسـتان 
اعـام ایـن خبـر اظهـار کـرد: بـا تـاش هـای 
انجـام شـده در دهـه فجـر امسـال شـاهد بهره 
بـرداری و افتتـاح رسـمی طـرح گازرسـانی بـه 
شـهر سـمیع آبـاد و 113 روسـتای اسـتان بـا 
تومـان  میلیـون   767 و  میلیـارد   136 هزینـه 
هـای  پـروژه  افـزود:  بـود.وی  خواهیـم 
دو  و  تولیـدی  واحـد   171 بـه  گازرسـانی 
ایسـتگاه تقلیـل فشـار در سراسـر اسـتان بـه 

طـول 17 هـزار و 540 متر شـبکه و 25 میلیارد 
و 456 میلیـون ریـال در ایـن مـدت افتتـاح 
مـی شـود.فانی ادامـه داد: افتتاح خـط انتقال 
بـا صـرف  اینـچ تربـت حیدریـه و کاشـمر   16
هزینـه 77 میلیـارد تومـان نیـز بخـش دیگـر 
طـرح هـای به اتمـام رسـیده شـرکت ملی گاز 
ایـران در خراسـان رضـوی اسـت. مدیرعامـل 
همیـن  در  تصریـح کـرد:  اسـتان  شـرکت گاز 
 92 بـه  گازرسـانی  اجرایـی  عملیـات  مـدت 
بـا  تولیـدی و صنعتـی  واحـد   934 روسـتا و 
شـود.  مـی  آغـاز  تومـان  میلیـارد   200 اعتبـار 
همچنیـن کلنـگ احـداث خـط انتقـال 30 اینچ 
دیزباد-تربـت حیدریـه بـه طـول 70 کیلومتر و 
بـه  تومـان  میلیـارد   120 معـادل  اعتبـاری 

صورت رسـمی به زمین زده خواهد شد.

بساط بخاری نفتی از مدارس 
خراسان شمالی جمع شد

کلیه خدمات حوزه مشترکین 
به بخش خصوصی واگذار شد

گازرسانی به یک شهر و 20۵ روستا؛ سهم شرکت 
گاز خراسان رضوی در چهل سالگی انقالب

مالیاتاصفهان

نقش مطبوعات در پیاده 
سازی طرح جامع مالیاتی

مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان ، اطاع رســانی بــه 
موقــع بــه مودیــان مالیاتــی در زمینــه پیــاده ســازی کامــل 
ــم  ــات را بســیار مه ــی توســط مطبوع ــع مالیات طــرح جام
ارزیابــی کــرد و گفــت: مطبوعــات نقــش بســیار مهمــی در 
ــه  ــتان ب ــی در اس ــع مالیات ــرح جام ــانی ط ــر اطاع رس ام

عهده دارند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل امــور مالیاتــی اســتان 
کرمــان ، محمــد ســلمانی در دیــدار بــا مدیــر خانــه 
مطبوعــات اســتان ، گفــت: طــرح جامــع مالیاتــی یکــی از 
مهم تریــن طرح هــای حــوزه اقتصــادی کشــور اســت، 
ــی و  ــرح همراه ــن ط ــل ای ــتقرار کام ــرای اس ــن ب بنابرای

همسویی همه ی اصحاب رسانه ضروری است.
و  مالیاتــی  جامــع  طــرح  اجــرای  بــا   : افــزود  وی 
تمــام خدمــات مالیاتــی ضمــن  الکترونیکــی شــدن 
صرفه جویــی در هزینــه و وقــت مودیــان و همــکاران 
مالیاتــی، دیگــر نیــازی بــه حضــور فیزیکــی مودیــان بــرای 
دسترســی بــه اطاعــات و انجــام امورشــان نخواهــد بــود و 
ــد  ــان خواه ــدی آن ــب رضایتمن ــت موج ــر درنهای ــن ام ای

شد.
مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان رشــد اقتصــادی و 
ــد  ــتلزم رش ــتان را مس ــی اس ــای عمران ــروژه ه ــرای پ اج
وصــول مالیــات دانســت و یــادآور شــد : مــا ســعی مــی 
ــت  ــراری عدال ــی اســتان ضمــن برق ــور مالیات ــم در ام کنی
مالیاتــی و حمایــت از تولیــد داخلــی، منابــع مالــی الزم و 
پیش بینی شــده جهــت اداره امــور جــاری کشــور و اســتان 

را فراهم نماییم.
ســلمانی معافیــت هــای مالیاتی وتقســیط بدهــی مالیاتی 
واحدهــای تولیــدی را بخشــی از تاشــهای نظــام مالیاتــی 
بــرای همگامــی و همراهــی بــا تولیدملــی وتقویــت اقتصــاد 
مقاومتــی عنــوان کــرد و گفــت : تعامــل ســازنده بــا 
مودیــان، در نظــر گرفتــن مشــکات و موانــع پیــش رو بــا 
ــم  ــون لحــاظ شــده اســت و تکری ــه آنچــه در قان توجــه ب
بــه شــکل  ارباب رجــوع می توانــد در وصــول مالیــات 

عادالنه و تحقق درآمدهای مالیاتی استان موثر باشد.

جایزه مسوولیت های 
اجتماعی به فوالد 

مبارکه رسید 
شـرکت فـوالد مبارکـه در سـومین دورۀ 
مدیریـت  اجتماعـی  مسـوولیت  جایـزه 
تندیـس  و  جایـزه  بـار،  دومیـن  بـرای 
خـود  بـه  را  اجتماعـی  مسـئولیتهای 
اختصـاص داد.در این مراسـم که همزمان 
بـا کنفرانـس ملـی فرهنـگ سـازمانی بـا 
رویکـرد حمایـت از تولیـد ملـی در بسـتر 
اقتصـاد مقاومتـی در تاریـخ دوم بهمـن 
1397 در تهران برگزار شد،  منوچهر نیکفر 
بـه  مبارکـه  فـوالد  تکنولـوژی  معـاون 
نمایندگـی از  شـرکت فـوالد مبارکـه ایـن 
تندیـس را دریافت کرد.آیتالله دکتر سـید 
مصطفـی محقق، داماد رئیس هیئتامنای 
دانشـگاه خاتم، در این مراسـم با اشاره به 
مفهـوم فرهنگ و مسـئولیتهای اجتماعی 
گفـت: ابونصـر فراهی، شـاعر و ادیـب، در 
کتـاب خـود کلمـۀ »ادب« در عربـی را بـه 
واژۀ »فرهنـگ« در فارسـی ترجمـه کـرده 
اسـت. او معتقـد اسـت فرهنـگ یعنـی 
آداب، در مقابـل تمـدن کـه تجسـم آداب 
اسـت.وی ادامه اد: فرهنگ مسـئولیتهای 
میشـود  باعـث  آنچـه  یعنـی  اجتماعـی 
احسـاس مسـئولیت برای مدیران کشـور 
مـا یـک فرهنگ شـود.  طبق نظـر کانت، 
اخـاق اجتماعی بـدان معناسـت که فکر 
کنیـد  اگر بقیه هم کاری را که شـما قصد 
انجـام آن را داریـد، بـه همیـن صـورت 
انجـام دهند، چه میشـود؟ وی در تعریف 
مسـئولیت افزود: مسـئول کسی است که 
آمـاده اسـت بـه سـؤاالت پاسـخ دهـد. 
مسـئول یعنـی کسـی کـه آمـاده اسـت 
خوانـده باشـد و یـک ملـت در مقابـل او 
خواهـان باشـد. مسـئول کسـی اسـت که 
آمـاده باشـد پـس از قبـول مسـئولیت، 
تمـام ملت از او بازخواسـت کننـد. ما باید 
کاری کنیـم تـا ایـن امـر در ایـن کشـور 
تبدیل به قاعده شـود که هرکس سـمتی 
قبـول میکنـد، آمـاده باشـد بـه سـؤاالت 

ملت ایران پاسخ بدهد.
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گلستان

توقیف 111 وسیله بازی غیر 
استاندارد در گلستان

تخصصـی  کارگـروه  در  گلسـتان  اسـتاندارد  کل  مدیـر 
استانداردسـازی و ارتقـای کیفیـت کاال و خدمـات از توقیـف 
111 دسـتگاه تجهیزات بازی غیر اسـتاندارد  در گلسـتان خبر 
داد. بـه گـزارش روابـط عمومی اداره کل اسـتاندارد گلسـتان، 
محمود فرمانی با تشـریح  بازرسـی تجهیزات بازی مسـتقر 
در شـهربازی هـا گفـت: با بررسـی های انجام شـده توسـط 
کارشناسـان و متخصصـان ایـن اداره کل از شـهربازی هـای 
اسـتان، از ابتـدای سـال تاکنـون 111 تجهیـز بـازی بـه علت 
عـدم انطبـاق بـا اسـتاندارد، توقیف شـده است.دبیرشـورای 
اسـتاندارد گلسـتان بـا بیـان اینکـه رعایـت نـکات ایمنی در 
وسـایل بـازی و تجهیزات پارک  ها و شـهربازی  ها مشـمول 
اسـتاندارد اجباری اسـت و هر سـه مرحله سـاخت، نصب و 
بهره بـرداری را در بـر مـی گیردگفـت: دریافـت تاییدیه منوط 
بـه انجـام همـه مراحـل بـا نظـارت کارشناسـان اسـتاندارد 
اسـت.فرمانی گفـت: با توجه بـه همکاری و تعامـات انجام 
شـده بـا شـهرداری هـا، انتظـار داریـم کـه آنهـا  بـرای حفظ 
ایمنی و سـامت شـهروندان از فعالیت تجهیزات شـهربازی 
هـا و زمیـن هـای بازی که نسـبت به دریافـت گواهی ایمنی 
اقـدام نکـرده انـد، جلوگیـری کننـد.وی تاکیـد کـرد: بهـره 
بـرداران و مالکیـن بایـد تصویـری از گواهینامـه صادر شـده 
بـرای هـر یـک از وسـایل و تجهیـزات را بـه منظـور  اطاع و 
طـور  بـه  وسـیله  هـر  کنـار  در  مـردم،  در  اطمینـان  ایجـاد 
جداگانـه نصـب نمایند.دبیرشـورای اسـتاندارد گلسـتان  در 
ادامـه بـا اشـاره  بـه  مـاده 17 قانون هـوای پاک کـه معاینه 
فنـی کلیـه موتورخانـه هـای دسـتگاه هـای دولتـی الزامـی 
اسـت، گفت: کارشناسـان اسـتاندارد در سـال جاری موفق به 
بازدیـد موتـور خانـه هـای 45 دسـتگاه اجرایـی در سـطح 
اسـتان شـدند کـه 42 مـورد آنهـا، منطبـق بـا حد اسـتاندارد 
آالیندگی بوده اسـت. مدیر کل اسـتاندارد گلسـتان خواسـتار 
قطـع گاز  دسـتگاه هـای اجرایـی شـد کـه در انجـام معاینـه 
فنـی موتورخانـه هـا یـا در رفـع عـدم انطبـاق هـا همـکاری 
اسـتانداری  شـوراها  و  شـهری  امـور  کنند.مدیـرکل  نمـی 
گلسـتان نیـز در این جلسـه ضمن قدردانـی از اقدامات اداره 
کل اسـتاندارد گلسـتان، نقـش آمـوزش و فرهنـگ سـازی 
درمباحـث اسـتاندارد را مهـم دانسـت و افزود: اسـتاندارد  از 
طریـق آمـوزش هـای الزم و فرهنـگ سـازی در بیـن آحـاد 
جامعـه و کارشناسـان دسـتگاه هـا ماننـد شـهرداری ها می 
توانـد در اجـرای برنامـه های بازرسـی و نظارتی خـود موفق 
تـر عمـل کند.خلیلـی در ادامـه خواسـتار همـکاری دسـتگاه 
هـای اجرایـی در بازدیـد از معاینـه فنی موتورخانه ها شـد و 
تاکیـد کـرد: ضـروری اسـت در این زمینـه همه دسـتگاه ها 
مسـاعدت کننـد زیـرا عـدم استانداردسـازی موتورخانـه هـا 
موجب انتشـارگاز آالینده و سـمی مونوکسـیدکربن می شـود 
و رعایـت اسـتاندارد موتـور خانـه هـا بـه ویـژه در سـاختمان 
هـای در حـال سـاخت بایـد بـرای تاییـد ناظـران و متولیان 

نظارتی ساختمان ها در الویت قرار گیرد.

 پیام
استان ها

بفا
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س
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کاهش50درصدي تصادفات منجر به فوت در شهرستان بردسیر 
فرمانده انتظامي شهرستان بردسیر از کاهش 50 درصدي تصادفات منجر به فوت در 9ماهه سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در اين شهرستان خبر داد. 
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این صفحه می خوانیم
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محمدحسین لطیفی تصویرنوشته زیر از سعدی را بدون شرح به اشتراک 
گذاشته.

@mohammadhosein_latifi

علی کریمی، فوتبالیست به مناسبت سالروز تولد منصور پورحیدری، بازیکن 
پیشکسوت استقالل تصویر قدیمی زیر را از او به اشتراک گذاشت.

@aliiiiiiiikarimi8

بهنام تشکر، بازیگر تصویر زیر را در کنار احمد کیارستمی در اولین شب اجرای 
نمایششان »نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومى« همرسانی کرده.

@behnam_tashakor

این کاربر تصویر زیر را از بازار قدیمی کرمان با دنبال کنندگان خود به اشتراک 
گذاشته.

@khansalar_photography

کنفرانــس گــوگل I/O 2019 از 7 مــه 
تــا 9 مــه ســال جــاری میــادی در 
جریــان اســت. انتظــار مــی رود در ایــن 
کنفرانــس بــا سیســتم عامــل اندرویــد 

ــم. ــات کنی Q ماق

کــه  بــود  هفتــه ای  چنــد 
مایکروســافت قابلیــت افــزودن، 
ویرایــش و حــذف آیتــم از برنامــه 
ــدوز  ــرای وین ــود ب ــت کار خ فهرس
)To-Do( توســط کورتانــا را بــرای 
کاربــران گــروه Insider وینــدوز 
ــن  ــا ای ــروز ام ــود. ام ــرده ب ــه ک ارائ
ــخه ی  ــه ی نس ــر از ارائ ــرکت خب ش
ــران داد. ــوم کارب ــرای عم ــی ب نهای

 Steve ــام ــه ن ــده ای ب ــعه دهن توس
انتشــار  بــا   Troughton-Smith
شــده  مدعــی  توییتــر  در  پســتی 
بتــای  نســخه ی  در  کد هایــی 
سیســتم عامــل  iOS 12.2 پیــدا 
ــد  ــد جدی ــد دو آیپ ــه از تولی ــرده ک ک
و نســل هفتــم آیپــاد تــاچ خبــر 

. هنــد می د

شایعه
اپل

خبر
مایکروسافت

کنفرانس
گوگل

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

ســلطه گر عــاوه بــر ســلطه  اجتماعــی و اقتصــادی یــک رضایــت نســبی را هــم 
ــد  ــود می کن ــخر خ ــت را مس ــری، فرودس ــاظ فک ــد. از لح ــب می کن ــتان کس از فرودس
ــج  ــلیم« تروی ــل س ــوان »عق ــه عن ــود را ب ــوژی خ ــی و ایدول ــگ و ســبک زندگ و فرهن
می کنــد و فرودســت نیــز آن چــه را ترویــج می شــود بــه عنــوان »نظــم طبیعــی« 

می پذیــرد.

فرشاد می گوید:
ــا  ــه جفتشــون کام ــر ک ــدر پی ــای صدســال، اونق ــو مایه ه ــه ت ــرد و پیرزن پیرم
خمیــده بودنــد. قهقهه زنــان اومدنــد تــو باشــگاه، پیــرزِن بــه پیرمــرد زد و گفــت 
ــرِد اسلوموشــن  ــرون« پیرم ــای بی ــوری می ــم آخــرش چج ــن ببین ــرو ورزش ک ــه »ب ک

ــت… ــه ثاب ــت رو دوچرخ ــد رف ــت خندی برگش

عابد می گوید:
در دشــوارترین ســال های اقتصــادی تاریــخ ایــران، هــزار میلیــارد تومــان 
تصویــب شــده در کمیســیون تلفیــق بــرای طــرح توســعه دانشــگاه تهــران. چــرا؟ چــون 
از برنامه هــای نظــام گســترش ســاختمانهای دانشــگاه پایتخــت در دل خیابانهــای 

ــود در پایتخــت. ــاد ش ــز بیشــتری ایج ــا تمرک اداری پایتخــت اســت ت

رضا نصری می گوید:
از زمــان خــروج ترامــپ از برجــام دســتگاه دیپلماســی ایــران پروژه هــای 
ــورای امنیت(،  ــورک )ش ــا(، نیوی ــه اروپ ــل )اتحادی ــکا را در بروکس ــت آمری ــی  دول امنیت
ــا  ــک از این ه ــت. هری ــت داده اس ــس وزرا( شکس ــو )کنفران ــس( و ورش ــن )آژان وی
ــت  ــم اس ــد. مه ــه کن ــری مواج ــات جبران ناپذی ــا معض ــی را ب ــت مل ــت امنی می توانس

ــم. ــن را بدانی ای

مرد تنها می گوید:
ــا  ــش ب ــه داع ــع حمل ــه موق ــود ک ــی ب ــدم اون ــه دی ــی ک ــن آدم بی خیال تری
کاش بی توجــه رد شــد و رفت،حــاال یــک قمــی پیــدا شــده کــه باهــاش رقابــت 

می کنــه
فرمانــده انتظامــی قــم: یــک خــودرو در قــم 15 بــار بــه ســرقت رفتــه و 15 بــار کشــف 
شــده اســت. مالــک ایــن خــودرو یــک نفــر بــوده و بارهــا بــه ایــن شــهروند تذکــر داده 

ــال اســت! ــی بی خی شــده ول

می گوید: محسن 
ــت؛  ــیله اس ــن وس ــار بهتری ــا قط ــم حتم ــران و ق ــن ته ــیر بی ــی مس ــرای ط ب
ــط 4  ــا بلی ــی ب ــاعت( ول ــد)حدود 2 س ــی باش ــی طوالن ــان آن کم ــت زم ــن اس ممک

ــی ارزد. ــا م ــت، واقع ــب اس ــز و مرت ــیار تمی ــه بس ــاری ک ــی و قط هزارتومان

صحبت های جنجالی ازغدی در موافقتش با 
کودک همسری واکنش کاربران دنیای مجازی را 

برانگیخت و باعث شد تا دوباره هشتگ #کودک_همسری که 
چند روزی بود ازش خبری نبود، داغ شود.

درخشش ایران در جام ملت های آسیا باعث شد تا کاربران 
از چند روز پیش از بازی ایران و ژاپن به صحبت درباره آن 

و به اصطالح کل کل بپردازند. انتخاب نمادهای مختلف برای 
کشورها از جمله شیوه های خاص توییتری هاست که بازی با ژاپن 

نیز از این حیث مستثنی نبود.

هر دوباری كه امروز از جلوی استانداری هرمزگان رد شدم، به طراحش درود 
فرستادم. از معدود ساختمان های دولتی جدید كه ایده پشت طراحیش بوده 

و آدم ازدیدنش لذت میبره. المان های بومی مثل بادگیر به شكل قشنگی 
توش به كار رفته وبا تركیب نمای خلیج فارس كه در پس زمینه است، 

@abbasrezaeis    .تركیبی رویایی ساخته شده

پس از حاشیه هایی که برای انگلیسی حرف زدن جواد خیابانی 
پس از یکی از بازی های فوتبال پیش آمد، شنبه شب او برای 
خوشامدگویی به شفر، مربی آلمانی استقالل به زبان مادری 
او صحبت کرد اما این بار به شکل صحیح که باعث شد 

کاربران باز هم درباره اش به گفت وگو بپردازند.

ــم  ــخص خان ــا و ش ــا، صحبته ــار، ویدیوه 1. اخب
دکتــر طنــاز بحــری مــدام تــوی توییتــر و .. 
دیــده می شــه، بــا القــاب نابغــه پزشــکی و 
ــه شــخصه کنجــکاو شــدم  ــن ب ــی. م ــه ایران نخب
ــردن و  ــت ک ــرا صحب ــه ظاه ــم ک ــن خان ــم ای ببین
پروموشــن رو خــوب بلــد هســت آیــا بــه راســتی 

ــت؟ ــم هس ــه ه نخب

رو  ایشــون  اســم  تــوی وب فارســی  اگــر   .2

ــبیه  ــات ش ــری جم ــک س ــن: ی ــتجو کنی جس
نخبــه  و  پزشــکی  نابغــه  از  می بینیــن  هــم 
ایرانــی و رییــس بخــش هماتولــوژی بیمارســتان 
ــش  ــت بخ ــه ریاس ــد ک ــردام هلن ــموس روت اراس
ــته  ــران برگش ــه ای ــرده و ب ــا ک ــوژی رو ره هماتول
ــک  ــی ی ــای علم ــب دنی ــا خ ــت. ام ــرای خدم ب

حســاب و کتابهایــی داره.

3. مثــا اگــر مقــاالت ایشــون رو جســتجو کنیــن 
ــی از  ــری و یک ــاز بح ــی از طن ــه یک ــه دو مقال ب
طنــاز ســیار بحــری مــی رســید کــه یکــی گــزارش 

کیــس هســت یکــی مقالــه در یــک ژورنال ســطح 
پاییــن )ژورنــال انجمــن ماتولــوژی توکیــو( چــاپ 

شــده و فقــط دو ارجــاع داره!

4. اگر اســم ایشــون رو در بیمارســتان اراســموس 
دانشــگاه روتــردام جســتجو کنیــن هیــچ نتیجــه 
ای نــداره، نــه مقالــه ای، نــه مســئولیتی، نــه جایزه 
ــه هیــچ دســتاوردی در پزشــکی داشــتند  ای ،  ن
نــه در هماتولــوژی، نــه در خــارج از ایــران در 
ــه  ــتند، ن ــخنرانی داش ــه س ــد، ن ــی بودن کنفرانس
ــن ــه در حــد لینکدی ــک رزوم ــی ی پزوهشــی، حت

ــه لطــف خبرگــزاری تســنیم  ــران، ب ــا در ای 5.  ام
کــه حتــی بازگشــت ایشــون بــه ایــران رو پوشــش 
دادنــد و بــه ایشــون لقــب نخبــه و نابغــه پزشــکی 
دادنــد و رائفی پــور پرومــوت شــدند و در یــک 
کنفرانــس بین المللــی در ایــران جــزو کمیتــه 
ــل  ــازه فارغ التحصی ــه ت ــی ک ــی کس ــد. )یعن بودن

ــه داره( شــده و فقــط یــک مقال

ــوح پزشــکان،  ــران ، کشــتی ن  6. خــب االن در ای
ــا  ــه خلــق دو ت پلــه هــای ترقــی رو در خدمــت ب

ــد! ــی می کنن ــا ط دوت

گروه هــای تلگرامــی و اینســتاگرامی هــم کــه هــر 
خزعبلــی رو بــا یــک اشــاره انگشــت بارهــا و بارهــا 
ــی درودی  ــرف آریای ــه ش ــد و ب ــی کنن ــر م بازنش

دوبــاره مــی فرســتند :(

7. مــن بــه عنــوان کســی کــه بــه واســطه جاهایی 
کــه درس خونــده و کار کــرده نوابــغ واقعــی زیادی 
رو دیــده و از نزدیــک باهاشــون کار کــرده، ازتــون 
ــه و  ــم هرجــا اســم نابغــه و نخب خواهــش می کن
اســتاد ... دیدیــد یکــم تحقیــق کنیــن، ایــن لقبــی 

نیســت کــه بــه هــر کســی بدیــد.

۸. طنــاز بحــری نــه نابغــه اســت، نــه نخبــه! اگــر 
واقعــا در هماتولــوژی تحصیل کــرده و مــدارک 
ــد و  ــد در ح ــازه بدی ــتی داره، اج ــی درس تحصیل
ــه و  ــق کن ــه و تحقی ــه هســت، کار کن ــدازه ای ک ان
درآمــد داشــته باشــه، بی خــود نــه بــاال ببریــدش 
نــه لقــب بــارش کنیــن، آدم هــای خیلــی زیــادی 
ــه از  تــوی ایــران و بیــرون ایــران در همیــن زمین

ایشــون بهتــرن.

@brain_surfer

گوگل پس از محکوم شدن در دادگاه اولیه پرونده کپی رایت با اوراکل، تصمیم گرفت تا در دیوان عالی آمریکا از آن 
شرکت شکایت کند. اوراکل از سال 2010 پرونده ای را در بحث عدم رعایت کپی رایت علیه گوگل در جریان دارد. این 

پرونده، به اتهام استفاده ناصحیح گوگل از API جاوا در اندروید به جریان افتاد و دادگاه ایالتی، درخواست استیناف 
گوگل را رد کرد.

#رشتو
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دانلود قانونی مستند آی آدم ها 
منتشر شد.

نمایش تابستان تا 1۸ بهمن در تاالر 
 مولوی اجرا می شود.

نویسنده و کارگردان: سعدی محمدی

آیین پایانی سیزدهمین جشنواره 

شعر فجر عصر شنبه 13 بهمن در تاالر 
قلم کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.

خیلی خسته کننده ست که در گذشته ت 
زنده باشی، اما دنبال دلیل ُمردنت تو آینده 

باشی...

پرسه در مه

تیاترفیلمجشنواره دیالوگ

عکس 
نوشت

سال گذشته پیام ما به نقل از 
رییس سازمان میراث فرهنگی نوشت 

که پولی برای نگهداری آثار تاریخی 
نداریم. بودجه یکی از مشکات 

همیشگی این سازمان بوده است.

مجموعه تلویزیونی 

دنیای گمشده قرار است از 17 
فروردین ماه سال آینده روی آنتن 

شبکه دوم سیما رود.

سیماسال گشت

رسانه در آینه تصویر
 شماره ی نخست ماهنامه گلپونه

آشنایی با جنگل ها و اهمیت حفاظت از محیط  زیست مدنظر قرار 
گرفته است. 

عکس 
نمایش خواستگاری نوشته نوشت

آنتوان چخوف به کارگردانی شاهین 
رمضانی به صحنه ایران تماشا می رود.

تیاتر

از  بهره بـــرداری  و  بازدیـــد  مراســـم 
مناســـبت  بـــه  اجتماعـــی  مســـکن های 
چهلمیـــن ســـالگرد پیـــروزی انقـــاب اســـامی 
در شـــهر ســـیرجان بـــا حضـــور شـــهباز 
ــیر  ــیرجان و بردسـ ــده سـ ــن پور نماینـ حسـ
ـــان  ـــی نبی ـــامی، عل ـــورای اس ـــس ش در مجل
ـــن  ـــازمان زمی ـــل س ـــر و مدیرعام ـــاون وزی مع
ـــر کل  ـــوردی مدی ـــدی بل ـــکن، محمدمه و مس
اداره کل راه و شهرســـازی اســـتان کرمـــان، 
ــرکل  ــت مدیـ ــی زاده معاونـ ــدس حاجـ مهنـ
اســـتان کرمـــان، رضـــا ســـروش نیا شـــهردار 
ـــاون اداری  ـــان مع ســـیرجان و حســـین دالوری
ـــن  ـــنگ آهن گهرزمی ـــرکت س ـــتیبانی ش و پش

برگـــزار شـــد.
ـــا  ـــان ب ـــین دالوری ـــم حس ـــن مراس ـــاز ای در آغ
تبریـــک ایـــام مبـــارک دهـــه فجـــر و همچنیـــن 
تســـلیت بـــه مناســـبت ایـــام فاطمیـــه، بـــا 
ـــوان  ـــه عن ـــه اینکـــه نیـــروی انســـانی ب اشـــاره ب
ــوری  ــر کشـ ــعه در هـ ــی توسـ ــل اصلـ عامـ
ـــرکت  ـــرد: ش ـــار ک ـــود، اظه ـــی ش ـــناخته م ش
بزرگ تریـــن  از  گهرزمیـــن  ســـنگ آهن 
ســـنگ آهن  معدنـــی  هـــای  شـــرکت 
ـــودن  ـــر دارا ب ـــاوه ب ـــه ع ـــت ک ـــه اس خاورمیان
ـــه طـــور  ـــی، ب ـــره معدن ـــن ذخی ـــون ت 640 میلی
مســـتقیم و غیرمســـتقیم موجـــب اشـــتغال 5 

هـــزار نفـــر...
ــت.  ــده اسـ ــز شـ ــه اول/ نیـ ــه از صفحـ ادامـ

ـــی  ـــون تن ـــط دو میلی ـــی دو خ ـــه رکوردزن وی ب

ـــزود:  ـــرد و اف ـــن شـــرکت اشـــاره ک کنســـانتره ای

ــی  ــون تنـ ــط دو میلیـ ــته دو خـ ــال گذشـ سـ

کنســـانتره مـــا رکـــورد بهـــره بـــرداری را هـــم 

ـــدار  ـــا مق ـــور ب ـــکاری کش ـــخ معدن ـــول تاری در ط

ــن  ــنگ آهـ ــتخراج سـ ــن اسـ ــون تـ 17 میلیـ

و هـــم 540 میلیـــارد تومـــان ســـود خالـــص 

ـــزود: شـــرکت ســـنگ آهـــن  ـــان اف ـــد. دالوری زدن

ــاداب،  ــه نیرویـــی شـ ــرای اینکـ ــن بـ گهرزمیـ

فعـــال و پرتـــاش داشـــته باشـــد هـــدف 

ـــن  ـــن ابتدایی تری ـــر تامی ـــودش را ب ـــی خ اصل

ـــا تشـــکیل  ـــاج عمومـــی پرســـنل خـــود ب مایحت

ـــن  ـــه ای ـــان انجـــام داد ب ـــی مســـکن کارکن تعاون

ـــد  ـــا ســـاخت 40 واح ـــاز اول ب ـــه در ف صـــورت ک

ـــچ  ـــه هی ـــی ک ـــرای مهندســـان جوان مســـکونی ب

ـــتند  ـــن را نداش ـــکن و زمی ـــات مس ـــه امکان گون

ــداث ۸0  ــا احـ ــاز دوم بـ ــور در فـ و همیـــن طـ

واحـــد مســـکونی کـــه هم اکنـــون در مرحلـــه 

اســـکلت بندی اســـت، اقـــدام کـــرد. وی از 

ـــه  ـــی گندل ـــون تن ـــد 5 میلی ـــط تولی ـــداث خ اح

ســـازی ایـــن شـــرکت در یکـــی دو هفتـــه آینـــده 

ــا احـــداث ایـــن خـــط  خبـــر داد و گفـــت: بـ

تولیـــد حـــدود 500 نفـــر از جوانـــان بـــه طـــور 

مســـتقیم و حـــدود دو هـــزار نفـــر دیگـــر بـــه 

ـــه  ـــغول ب ـــتخراج مش ـــتقیم در اس ـــور غیرمس ط

کار خواهنـــد شـــد. وی بـــه گـــران بـــودن قیمـــت 

ــد آن  ــت: نیازمنـ ــرد و گفـ ــاره کـ ــکن اشـ مسـ

ـــکن  ـــاب مس ـــهر در ب ـــن ش ـــه در ای ـــتیم ک هس

ـــژه ای انجـــام شـــود چراکـــه یکـــی  اقدامـــات وی

ــم  ــا و هـ ــنل مـ ــی پرسـ ــکات اساسـ از مشـ

ـــت  ـــودن قیم ـــران ب ـــتان گ ـــن شهرس ـــردم ای م

ــای  ــاب آقـ ــن رو جنـ ــت. از ایـ ــکن اسـ مسـ

معـــاون وزیـــر بایـــد بـــا توجـــه بـــه ظرفیـــت 

ـــت داشـــته  ـــه عنای ـــودن منطق ـــی ب هـــای صنعت

ـــه  ـــتری ب ـــاز بیش ـــده نی ـــا در آین ـــه م ـــند ک باش

مســـکن خواهیـــم داشـــت. 

ــن پور  ــهباز حسـ ــم، شـ ــن مراسـ ــه ایـ در ادامـ

نماینـــده مـــردم ســـیرجان و بردســـیر در 

ـــه  ـــا تشـــکر از هم ـــس شـــورای اســـامی ب مجل

ـــی  ـــور از خدمات ـــر کش ـــکن مه ـــن مس مبتکری

کـــه کلیـــه مســـووالن قبلـــی در ایـــن حـــوزه 

ـــرد.  ـــی ک ـــز تشـــکر و قدردان ـــد نی ـــام داده ان انج

حســـن پور در ادامـــه صحبت هایـــش بـــا 

بیـــان اینکـــه در قانـــون اساســـی کـــه خـــون 

بهـــای شـــهید بهشـــتی و هـــزاران شـــهید 

واالمقـــام ایـــن کشـــور اســـت گفتـــه شـــده 

ــت؛ کار  ــه ملـ ــرای همـ ــب بـ ــکن مناسـ مسـ

مناســـب بـــرای همـــه ملـــت، رفـــاه نســـبی 

ـــی  ـــه عل ـــاب ب ـــت، خط ـــت اس ـــه مل ـــرای هم ب

نبیـــان معـــاون وزیـــر و مدیرعامـــل ســـازمان 

ـــه  ـــت زده ام ک ـــت: خجال ـــکن گف ـــن و مس زمی

ـــم  ـــه بگوی ـــرم دارم ک ـــدارد. ش ـــه ن ـــا مدرس اینج

ـــم  ـــه بگوی ـــرم دارم ک ـــدارد، ش ـــجد ن ـــا مس اینج

ـــدارد. وی افـــزود:  ـــه بهداشـــت هـــم ن اینجـــا خان

امـــروز صبـــح شـــما خانـــه هایـــی را در ایـــن 

ـــاخته  ـــال س ـــش از 20 س ـــه بی ـــد ک ـــهر دیدی ش

ـــا  ـــه در آنج ـــی اســـت ک ـــن در حال ـــد ای شـــده ان

آســـفالت کـــه هیچـــی حتـــی ســـطل زبالـــه هـــم 

ـــش  ـــه صحبت های ـــت. وی در ادام ـــود نداش وج

گفـــت: در حـــال حاضـــر در ایـــن منطقـــه 10 

ـــم  ـــن ه ـــم، زمی ـــکن داری ـــی مس ـــزار متقاض ه

ـــی  ـــع مال ـــم، مناب ـــاد داری ـــدا زی ـــف خ ـــه لط ب

هـــم هســـت، آب و بـــرق و گاز هـــم داریـــم 

از ایـــن رو تـــا پایـــان 22 بهمـــن هـــر میـــزان 

مجـــوز کـــه صـــادر شـــود از تخفیـــف 40 

درصـــدی شـــرکت هـــای تعاونـــی برخـــوردار 

مـــی شـــوند. حســـن پـــور بـــر لـــزوم ایجـــاد 

ـــی در  ـــروی انتظام ـــتقرار نی ـــرای اس ـــی ب مکان

شـــهرک ســـمنگان تاکیـــد کـــرد و افـــزود: در 

ــمنگان  ــاری سـ ــهرک 120 هکتـ ــوص شـ خصـ

کـــه بیـــش از هـــزار واحـــد مســـکونی آنجـــا 

ـــرای  ـــه ب ـــی ک ـــن موضوع ـــده، اولی ـــاخته ش س

ـــر  ـــم واجـــب ت ـــان شـــب ه ـــا از ن ـــاکنان آنج س

اســـت، احـــداث مکانـــی بـــرای اســـتقرار نیـــروی 

انتظامـــی اســـت. وی بـــا انتقـــاد از اینکـــه در 

ایـــن منطقـــه حتـــی یـــک مدرســـه وجـــود 

نـــدارد از مســـووالن خواســـت تـــا در جهـــت 

ـــه  ـــت و مدرس ـــه بهداش ـــجد، خان ـــاخت مس س

در ایـــن منطقـــه اقـــدام کننـــد.

ـــاون  ـــان مع ـــی نبی ـــم عل ـــن مراس ـــه ای در ادام

وزیـــر و مدیرعامـــل ســـازمان زمیـــن و مســـکن 

بـــا تســـلیت ایـــام شـــهادت فاطمـــه زهـــرا 

و همچنیـــن تبریـــک چهلمیـــن ســـالگرد 

ــرد:  ــار کـ ــامی، اظهـ ــاب اسـ ــروزی انقـ پیـ

اقدامـــات ارزشـــمندی کـــه بعـــد از پیـــروزی 

انقـــاب توســـط شـــهرداران قبلـــی ســـیرجان 

و نجف شـــهر انجـــام شـــده را محتـــرم مـــی 

ـــن  ـــوز ای ـــم هن ـــان کنی ـــد اذع ـــا بای ـــماریم ام ش

ــوده و  ــردم نبـ ــأن مـ ــور و شـ ــات درخـ اقدامـ

ـــکاران  ـــک هم ـــا کم ـــا ب ـــد آن هســـتیم ت نیازمن

ـــت  ـــوزه مدیری ـــش مان را در ح ـــاش و کوش ت

شـــهری صدچنـــدان کنیـــم تـــا بتوانیـــم 

ـــز  ـــردم عزی ـــه م ـــان را ب ـــی از بدهی هایم بخش

ـــه  ـــه اینک ـــا اشـــاره ب ـــم. وی ب ســـیرجان بپردازی

پـــس از پیـــروزی انقـــاب اســـامی هرجـــا کـــه 

ـــور  ـــیرجان حض ـــی س ـــردم والی ـــوده م ـــاز ب نی

پیـــدا کـــرده انـــد، افـــزود: مـــردم ســـیرجان 

عـــاوه بـــر حضـــور در هشـــت ســـال دفـــاع 

ــف از  ــای مختلـ ــات هـ ــدس، در انتخابـ مقـ

ـــورای اســـامی،  ـــس ش ـــات مجل ـــه انتخاب جمل

ــات  ــامی، انتخابـ ــوراهای اسـ ــات شـ انتخابـ

ریاســـت جمهـــوری، انتخابـــات اعضـــای 

ــدس و  ــای روز قـ ــی هـ ــرگان، راهپیمایـ خبـ

ایـــام 22 بهمـــن نیـــز همیشـــه حضـــور فعـــال و 

پرشـــوری داشـــته انـــد. نبیـــان در ادامـــه گفـــت: 

در خصـــوص شـــهرک 120 هکتـــاری قبـــول دارم 

ـــداث  ـــن اح ـــه ضم ـــت ک ـــا اس ـــه م ـــه وظیف ک

ـــی  ـــه، مکان ـــت و مدرس ـــه بهداش ـــجد، خان مس

ــز  ــی نیـ ــروی انتظامـ ــتقرار نیـ ــرای اسـ را بـ

ـــدم  ـــزود: معتق ـــه اف ـــم. وی در ادام ـــم کنی فراه

ـــای  ـــر محوره ـــم ت ـــائل مه ـــن مس ـــه ای از هم

ـــت  ـــا صحب ـــه ب ـــتند ک ـــه هس ـــی منطق مواصات

ـــم در  ـــته ای ـــوردی داش ـــر بل ـــا دکت ـــه ب ـــی ک های

ـــه  ـــا ب ـــن محوره ـــازی ای ـــاده س ـــوص آم خص

ـــام  ـــد انج ـــه بای ـــم ک ـــیده ای ـــی رس ـــق های تواف

شـــود. نبیـــان بـــه خـــروج مجموعـــه هایـــی 

کـــه آالیندگـــی هایـــی را در مجموعـــه حـــوزه 

شـــهری دارنـــد اشـــاره کـــرد و افـــزود: ایـــن 

ـــت  ـــردم اس ـــق م ـــای بح ـــه ه ـــی از دغدغ یک

کـــه مـــا بتوانیـــم مکانـــی را داشـــته باشـــیم 

ـــی  ـــدار آالیندگ ـــک مق ـــه ی ـــی را ک ـــه واحدهای ک

را در مجموعـــه حـــوزه شـــهری دارنـــد از منطقـــه 

ـــال  ـــی انتق ـــه مناطق ـــا را ب ـــم و آنه ـــارج کنی خ

دهیـــم کـــه کمتـــر در معـــرض دیـــد شـــهروندان 

ـــان در بخـــش دیگـــری از صحبـــت  باشـــند. نبی

ــد  ــزار واحـ ــداث 400 هـ ــر از احـ هایـــش خبـ

مســـکونی در دو ســـال آینـــده در کشـــور داد 

و افـــزود: در یـــک اقـــدام ملـــی قـــرار اســـت 

ــد  ــزار واحـ ــده 400 هـ ــال آینـ ــه در دو سـ کـ

ـــزار  ـــداث 400 ه ـــود. اح ـــاخته ش ـــکونی س مس

واحـــد مســـکونی ای کـــه 200 هـــزار واحـــد آن 

در شـــهرهای جدیـــد ســـاخته می شـــوند. 

نبیـــان افـــزود: از ایـــن 200 هـــزار واحـــد، یکصـــد 

ـــاب  ـــکن انق ـــاد مس ـــط بنی ـــد توس ـــزار واح ه

اســـامی در شـــهرهای مختلـــف و یکصـــد هـــزار 

ـــط  ـــهری و توس ـــی ش ـــر در بازآفرین ـــد دیگ واح

همـــکاران مـــا ســـاخته مـــی شـــوند. وی گفـــت: 

ـــی  ـــازمان مل ـــه س ـــان مجموع ـــم می ـــن تفاه ای

ـــا در  ـــا شـــهرداری اســـت ت ـــن و مســـکن ب زمی

یـــک اقـــدام ملـــی ســـاخت ایـــن فضاهـــا را 

ـــم. ـــاز کنی آغ

کلنگ ساخت 80  واحد مسکونی کارکنان گهـرزمیـن به زمین زده شد نی
رسا

الع 
اط


