
 شـهرداری فهـرج قصـد دارد جهـت اجـرای مجتمع گردشـگری خدماتی ورودی شـهر جاده. بـم. زاهدان - بلـوار خلیج فارس 
اقـدام نمایـد. لـذا از شـرکت هـای واجد شـرایط دعـوت به عمل می آید با دردسـت داشـتن مـدارک معتبر جهت انجـام مناقصه 
بـا شـرایط ذیـل حداکثـر ۱۰ روز  پـس از تاریخ نشـر آگهی به شـهرداری فهرج مراجعه و پس از مطالعه مشـخصات فنـی پروژه نرخ 

پیشـنهادی خـود را ارائـه داده تا در کمیسـیون مناقصه و رسـیدگی به پیشـنهادات مطرح و برنده نهایـی اعالم گردد

آگهی مناقصه شهرداری فهرج
اجرای  مجتمع گردشگری خادماتی ورودی شهر جاده بم زاهدان - بلوار خلیج فارس

امین و کیلی زارع-شهردار فهرج

۱-دادن سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ حداقل5 درصد مبلغ کل براورد به صورت نقد یا اسناد خزانه با ضمانت بانکی
 ۲. هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد

3-برندگان اول، دوم، سوم هرگاه  حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
4 اطالعـات و جزئیـات اجـرای طرح از جمله مشـخصات فنی با مراجعه به شـهرداری قبل از اعالم پیشـنهاد به اطالع شـرکت کننده 

مناقصه خواهد رسـید و مهلت قبول پیشـنهاد ها از تاریخ نشـر آگهی نوبت دوم حداکثر ۱۰روز می باشـد
5-شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار می باشد

6-ارائه گواهی تائید صالحیت شرکت از سازمان مديريت و برنامه ریزی در هنگام ارائه پیشنهاد مناقصه الزامی می باشد 
6کمیسـیون مناقصـه حداکثـر تـا ۱۰ روز پـس از اتمام مهلت ارائه پیشـنهاد ایـن برنده را اعالم و در صورتی که پیشـنهادات رسـیده از 

سـه فقره کمتر باشـد مناقصـه را تجدید مـی نماید.

فلسفه، روشنفکران و حوزه؛ 
پیش و پس از انقالب اسالمی

وزیر ارتباطات:

آینده روشن در گرو 
جوان گرایی است
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جریــان ســیر فلســفی و آمــوزش فلســفه را بــا دو جریــان 
روشــنفکری ایــران و جریــان حــوزوی در ایــران پــس از 
انقــاب اســامی را بایــد مــورد بررســی عمیــق قــرار داد.
ــران  ــان حــوزوی در ای ــران و جری ــان روشــنفکری ای جری
ــرد و  ــی ک ــیر م ــاب س ــش از انق ــه پی ــیری ک ــه مس چ
ــن  ــرار گرفــت؟ در ای پــس از انقــاب در چــه مســیری ق
میــان جریــان توجــه بــه فلســفه اســامی را در دو مقطــع 
ــاب  ــش از انق ــه پی ــوط ب ــی مرب ــرد. یک ــد بررســی ک بای
ــتگذاران  ــان سیاس ــت. در آن زم ــال ۵۷ اس ــامی س اس
ــم الزم  ــفه ه ــته فلس ــه رش ــد ک ــاس کردن ــه احس جامع
ــفه  ــه فلس ــد ک ــن بودن ــدار ای ــًا طرف ــه عمدت ــت. البت اس

ــد. غــرب را آمــوزش دهن
 چــرا کــه مــی خواســتند فکــر و ایــده جدیــد غــرب را در 
ــد. بنابرایــن دانشــگاه بهتریــن  فرهنــگ مــا اســتقرار دهن
جــا بــود. در حالــی کــه کــه اگــر دانشــگاه درســت باشــد 
ــی  ــا وقت ــذار باشــد. ام ــه نحــو احســن اثرگ ــد ب مــی توان
ــیمی، مهندســی و . . . دانشــگاه  ــرای پزشــکی، ش ــه ب ک
بــاز کردنــد، امــکان نداشــت کــه بــه مســائل دینــی 
توجــه نشــود؛ چــرا کــه مــردم در آن زمــان هــم مومــن و 
مســلمان بودنــد. اگرچــه نظــام، اســامی نبــود. بنابرایــن 

ــد. ــول راه انداختن ــول و منق ــکده  معق دانش
ــا  ــه، حدیــث و … ت ــی، فق ــوم قرآن ــن دانشــکده عل در ای
ــن  ــا ای ــد. منته ــی دادن ــوزش م ــامی را آم ــفه اس فلس
ــی  ــت داشــت. یک ــدری محدودی ــس در دانشــگاه ق تدری
ــه  ــود ک ــاده ب ــا نیفت ــوز ج ــه هن ــه دانشــگاه در جامع اینک
ــه در دانشــگاه  ــه ک ــاً رشــته فق ــد. مث ــدا کن مرجعیــت پی
تدریــس مــی شــد، نمــی توانســت نیازهــای شــرعی 
ــرعی  ــائل ش ــرای مس ــردم ب ــد و م ــرف کن ــردم را برط م
ــه دانشــگاه  ــه جــای حــوزه و مراجــع ب نمــی توانســتند ب

ــد. ــه کنن مراجع
 از مشــکات آن زمــان دانشــگاه در شــاخه علــوم معقــول 
ــزد مــردم  ــه عــدم مقبولیــت آن ن ــوان ب ــول مــی ت و منق
اشــاره کــرد. طــوری کــه رفتــن بــه دانشــگاه امــر ناپســندی 
ــه  ــوزه ب ــد از ح ــا آخون ــه ی ــک طلب ــی ی ــاً وقت ــود. مث ب

دانشــگاه مــی رفــت، صــورت خوشــی نداشــت.
ــروم، از  ــه دانشــگاه ب ــردم ب ــه ســال ۴۳ قصــد ک ــن ک م
ــاس  ــودم و احس ــفته ب ــال آش ــک س ــا ی ــی ت ــر روان نظ
ــه  ــری ک ــح و مطه ــد مفت ــرادی مانن ــردم. اف ــی ک ــاه م گن
ــت  ــتند مقبولی ــدودی توانس ــا ح ــد، ت ــگاه آمدن ــه دانش ب
ــفه  ــاره فلس ــام درب ــه در ان ای ــد. البت ــاد کنن ــبی ایج نس
و  تألیــف  ماننــد تصحیــح متــون،  اســامی کارهایــی 

ــود. ــف ب ــا ضعی ــد ام ــی ش ــام م ــخنرانی هایی انج س
ــرق  ــع ف ــد، وض ــامی ش ــام اس ــه نظ ــاب ک ــد از انق بع
در  فلســفه  شــد کــه  باعــث  )ره(  امــام  نــگاه  کــرد. 
ــه دیگــری  ــر فقی ــد. اگ ــدا کن ــق پی دانشــگاه و حــوزه رون
ــس  ــًا تدری ــت، قطع ــی گرف ــت م ــه دس ــور را ب ــام ام زم
ــع  ــگاه بالطب ــدود و در دانش ــیار مح ــوزه بس ــفه در ح فلس
تعطیــل مــی شــد. بنابرایــن رهبــری در دســت کســی قــرار 
ــود  ــن ب ــه فلســفه روی خــوش داشــت. ای ــه ب ــت ک گرف
ــی  ــام آموزش ــود در نظ ــای موج ــف ه ــه ضع ــا هم ــه ب ک
فلســفه در دانشــگاه، فلســفه در کشــور رشــد کــرد. گرچــه 
ــه انقــاب و کشــور  تضادهــای فــراوان و مشــکاتی کــه ب
تحمیــل شــد، اجــازه نــداد تــا ســیر ایجــاد شــده در تفکــر 
ــر  ــوی دیگ ــد. از س ــری را بیاب ــترده ت ــیر گس ــد مس جدی
ــی در  ــر غرب ــان تفک ــنفکران و هم ــاب روش ــس از انق پ
دانشــگاه کــه بــه دنبــال تدریــس و ترویــج فلســفه غــرب 
ــای  ــیب ه ــا آس ــگاهی را ب ــه دانش ــواره جامع ــود، هم ب
ــه روشــنفکری  ــرد. نتیجــه آن شــده ک ــرو ک ــدی روب جدی
در جامعــه مــا مرجعیــت علمــی پیــدا نکــرد. دیگــر اینکــه 
ــا  ــد کــه کار روشــنفکری در جامعــه م ــان توجــه نکردن این
ــرب  ــای غ ــه در دنی ــی ک ــرده، در حال ــدا نک ــل پی تسلس
چهــره ای چــون پوپــر در واقــع تسلســل بیکــن، اســپینوزا 

ــت. و دکارت اس
ــاب اســامی در  ــس از انق ــر روشــنفکری پ مشــکل دیگ
جامعــه مــا ایــن اســت کــه راحــت ابــزار سیاســت شــدند 
و کار علمــی نکردنــد. همچنیــن روشــنفکران مــا محصــول 

ــد. ــه آن می خواهن ــر و زمین ــه تفک ــاز ب ــدون نی را ب
نــه  هســتند  محــور«  »نمی خواهنــد  مــا  روشــنفکران 
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تهران

اما و اگرهای آسیاب موزه تهران
معاون میراث فرهنگی تهران: در صورت اختصاص 

بودجه شاهد بهره داری از این موزه خواهیم بود

فردایچهلسالگی
مردم نشان دادند پشتیبان کشوری هستند که در هر شرایطی سرزمین پدری و مادری آنان است
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رها قربانی 
»کودک همسری«

موضوع »کودک همسری« 
این بــار با نام »رها« دختر ایالمی 
بــه صدر خبرها آمد. در حالی که 

فعــاالن حقوق کودکان از بی نتیجه 
ماندن الیحه »کودک همسری« در 

مجلس نا امید شــده بودند بار دیگر  
آتشــی از زیر خاکستر این پدیده 

شوم سر برآورد.

آواربرداری از اولین 
کاخ  کاوش شده در 

تخت جمشید

پلیس به دنبال کشف 
»گل« در تنباکوهای 

الکچری

نمایش آثار 
تاریخی خراسان ها 

در موزه ملی
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تاالب خشکیده هامون پس از 19 سال دوباره پرآب 
شد.»هامون« بزرگ ترین دریاچه آب شیرین در 
سراسر فات ایران در جلگه وسیع سیستان واقع 
است و منابع آب مورد نیاز آن از رودخانه هیرمند و 
چند رودخانه کوچک دیگر تامین می شود. این تاالب 
سال ها است که خشکیده و تقریبا 19 سال است که 
آب هیرمند به این تاالب نریخته است. آنطور که گفته 
می شود دو سال قبل نیز آب هیرمند به تاالب هامون 
رسید، ولی به دلیل خشکسالی بیش از حد این آب 
ذخیره نشد. اما به دلیل بارش های خوب این چند روز 
خیر در افغانستان ، هیرمند و هامون جان تازه گرفتند.
استان سیستان و بلوچستان بیش از دو دهه با 
خشکسالی روبرو بوده است، این خشکسالی ها تاثیر 
بدی بر پوشش گیاهی، حیات وحش و اقلیم این 
استان بر جای گذاشته است.

تاالب هامون 
پس از حدود 19 سال 
دوباره پرآب شد

رنگ امید 
بر چهره »هامون«
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و

روشــنفکر  محــور«.  می خواهنــد  »چــه 
ــام  ــر نظ ــا تغیی ــه ب ــد ک ــور می کن ــا تص م
فرهنــگ  و  فکــر  وضعیــت  سیاســی، 
نیــز تغییــر می کنــد، امــا واقعیــت آن 
ــرن طــول  ــار ق ــه افغانســتان چه اســت ک
بشــود.  فرانســه  مثــل  تــا  می کشــد 
روشــنفکران مــا بیشــتر از »تحریــک« 
مایــه می گیرنــد نــه »تعمیــق«. شــعر 
آنکــه  بــدون  می گوینــد،  آزادی  دربــاره 
معنــا و شــرایط آن را بداننــد و همیــن 
ــفی در  ــول فلس ــاد تح ــه در ایج ــت ک اس
کشــور نــاکام ماندنــد.از ســوی دیگــر پــس 
ــامی ای  ــفه اس ــامی فلس ــاب اس از انق
ــی  ــس م ــوزه تدری ــگاه و ح ــه در دانش ک
شــود، کارایــی اش زیــر ســؤال اســت؛ 
ــوزش  ــت آم ــا وضعی ــوزه ه ــه در ح اگرچ
بهتــر از دانشــگاه اســت. االن وضعیــت 
تدریــس در حــوزه هــا نســبت بــه زمانــی 
کــه مــا درس مــی خواندیــم، بهتــر شــده 
ــک  ــان ی ــت در آن زم ــر کیفی اســت.از نظ
یــا دو نفــر منظومــه مــی گفتنــد امــا االن 
ــد. آن  ــه بگوین ــر منظوم ــا نف ــاید ده ه ش

االن در همــه جــا  نبــود،  بدایــه  زمــان 
تدریــس مــی شــود. آن زمــان یــک نفــر 
»اســفار« مــی گفــت – آن هــم قاچاقــی 
ــد. از  ــی گوین ــفار م ــر اس ــا نف – االن دهه
نظــر کیفیــت هــم ده هــا کتــاب و تفســیر 

ــت. ــدان اس ــه من ــار عاق در اختی
تاریــخ فلســفه غــرب آن زمــان فقــط 
ــا االن  ــود ام ــا« ب ــت در اروپ ــیر حکم »س
انــواع کتــاب دربــاره فلســفه غــرب وجــود 
و  کیفیــت  مشــکل  دانشــگاه  در  دارد. 
کمیــت هــم نداریــم؛ مســأله مدیریــت 
ــا  ــک ج ــتاد را در ی ــد اس ــه بتوان اســت ک
ــس  ــرای تدری ــا ب ــا ج ــا ده ه ــه دارد ت نگ
ــد اســتاد را ببینــد. ــرود و دانشــجو بتوان ن
ــه  ــت ک ــی گذراس ــه های ــط نمون ــا فق اینه
ــا در  ــرد. ام ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــد م بای
ــان  ــم جری ــه ه ــد دانســت ک ــوع بای مجم
روشــنفکری ایــران وهــم جریــان حــوزوی 
در ایــران پــس از انقــاب بــا همــه طیــف 
ــد،  ــته ان ــه داش ــی ک ــلک های ــا و مس ه
نســبت بــه پیــش از انقــاب اســامی 
دچــار تحــوالت چشــمگیری شــده اســت.

37 هزار میلیارد از درآمدهای دولت محقق نشد

گرانی گوشت ربطی به عشایر ندارد

عملکـرد 9 ماهـه دولـت در بودجـه امسـال از ایـن حکایت 
دارد کـه در بخـش منابـع و مصـارف، آنچـه مصـوب شـده 
بـود تاکنون محقق نشـده اسـت، امـا با وجـود عدم تحقق 
نزدیـک بـه ۳۷ هـزار میلیـارد تومـان از منابـع پیش بینـی 
شـده،  کسـری بودجـه  نیـز به دلیـل کاهـش پرداخـت و 
هزینه هـا وجـود نـدارد. در ایـن بیـن عملکـرد بیـش از رقم 
مصـوب درآمدهـای نفتـی و کـم کاری در بخـش مالیـات 
مشـهود اسـت.دولت در سـال جـاری بـرای بخـش منابـع 
و مصـارف حـدود ۳۸6 هـزار میلیـارد تومـان مصـوب در 
اختیـار داشـت، اما آنچه کـه عملکرد بودجه از ابتدای سـال 
جـاری تاکنـون نشـان می دهـد، عمدتـًا در مصـوب هر ماه 
 رقـم مدنظـر محقق نشـده و یا بعضًا بیش تر شـده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه در بخش منابع عمومـی دولت که 
از سـه بخـش درآمدهـا، فروش نفـت و فرآورده هـای آن و 
هم چنیـن واگـذاری دارایی هـای مالـی تشـکیل می شـود، 
۳۸6 هـزار میلیـارد تومـان مصـوب شـده بـود کـه بـرای 9 
ماهـه ابتدایی امسـال بایـد 292 هزار میلیـارد تومان منابع 
کسـب می شـد، اما طبـق گـزارش خزانـه داری، حـدود ۳۷ 
هـزار میلیـارد تومـان از منابـع مصـوب محقـق نشـده و در 
مجمـوع بـه 2۵۵ هـزار میلیـارد تومان می رسـد.بر اسـاس 
ایـن گـزارش، در بخـش درآمدهـا بـرای کل سـال 216 هزار 
میلیـارد تومـان مصـوب شـده بـود کـه بایـد در 9 ماهـه 
حـدود 16۳ هـزار و ۴00 میلیـارد تومـان محقـق می شـد، 
امـا درآمـد 100 هـزار میلیـارد تومانـی نتیجـه عملکـرد این 

بخـش اسـت. درآمدهـا از دو بخـش مالیات هـا و سـایر 
حـدود  سـهم  مالیـات  می شـود کـه  تشـکیل  درآمدهـا 
1۴2 هـزار میلیـارد تومانـی را در سـال و تـا 10۷ هـزار و 
اسـت. داشـته  اول  ماهـه  بـرای 9  تومـان  میلیـارد   ۴00 
از  تومـان  میلیـارد  هـزار  اسـت کـه ۷۷  حالـی  در  ایـن 
درآمدهـای مالیاتـی محقـق شـده و در این حالـت نزدیک 
بـه ۳0 هـزار میلیـارد تومـان کسـری درآمد مالیاتـی وجود 
دارد. رقـم عـدم تحقق مالیـات در پایان آذرماه سـال جاری 
بخـش عمـده ای از عـدم تحقـق منابـع عمومـی دولـت 
در ایـن مـدت را شـامل می شـود. در سـایر درآمدهـا نیـز 
مصـوب 9 ماهـه ۵6 هـزار میلیـارد تومـان بـوده کـه از ایـن 
 رقـم 2۳ هـزار و ۸00 میلیـارد تومـان محقـق شـده اسـت.

امـا درآمدهـای نفتـی عملکرد فراتـر از رقم مصوب داشـته 
اسـت؛ به طوری که از حدود 10۷ هزار و ۵00 میلیارد تومانی 
کـه بـرای کل سـال پیش بینـی شـده بود، بایـد ۸1 هـزار و 
۳00 میلیـارد تومـان در 9 ماهـه محقق می شـد، اما عملکرد 
بودجـه ای آن نشـان از درآمـد نزدیـک بـه ۸9 هـزار و 600 
میلیـارد تومانی نفتی دولت در ایـن مدت دارد. دلیل اصلی 
ایـن موضـوع را می تـوان گاهـًا در افزایـش قیمـت نفت در 
بازارهای جهانی و هم چنین افزایش نرخ دالر در طول سـال 
دانسـت.در مقابـل منابع عمومـی دولت، مصـارف آن وجود 
دارد کـه بـه سـه بخـش هزینه هـای جـاری، بودجه هـای 
مالـی تقسـیم می شـود.  دارایی هـای  تملـک  و  عمرانـی 
دولـت در مقابـل منابع ۳۸6 هزار میلیاردی همین رقم را در 

 بخـش مصـارف در بودجـه برای کل سـال جاری داراسـت.
عملکـرد بودجـه نشـان می دهـد کـه از 292 هـزار میلیـارد 
تومانـی کـه بایـد در 9 ماهه اول امسـال بـرای دولت هزینه 
انجـام می شـد، حـدود 2۴6 هـزار میلیـارد تومـان انجـام 
شـده اسـت. بـه عبارتـی تـا ۴6 هـزار میلیـارد تومـان از 
 مصـارف بـه دلیل کاهـش منابع صرفه جویی شـده اسـت.
جزئیـات عملکـرد دولـت در هزینه ها حاکی از آن اسـت که 
در بخـش هزینه هـای جـاری که بخش عمـده آن حقوق و 
دسـتمزد کارکنـان اسـت، از 29۳ هـزار و 900 میلیـارد تومان 
مصـوب بـرای کل سـال در 9 ماهـه اول، حـدود 222 هـزار 
میلیـارد تومان مصوب شـده بود کـه 19۳ هزار و 900 میلیارد 
تومـان هزینـه شـده اسـت.در بودجه هـای عمرانـی تقریبـًا 
عملکـرد نصـف وجود دارد؛ بـه طوری کـه از 62 هزار میلیارد 
تومـان مصـوب برای کل سـال که بایـد در پایـان آذرماه ۴6 
هـزار و ۸00 میلیـارد تومان آن پرداخت می شـد، فقط حدود 
۳2 هـزار میلیـارد تومـان عملکـرد دارد. این در حالی اسـت 
کـه معمـوالً در زمـان کاهش منابع با توجه بـه این که دولت 
نمی توانـد چنـدان در هزینه هـای جـاری کاهشـی ایجـاد 
 کنـد، عـدم پرداخـت متوجـه بودجه های عمرانی می شـود.

هم چنیـن در بخـش تملـک دارایی های مالی کـه عمدتًا به 
پرداخـت سـود مربوط به اوراق منتشـر شـده در سـال های 
قبـل برمی گـردد، حـدود ۳0 هزار میلیـارد تومان پیش بینی 
شـده کـه در 9 ماهـه اول امسـال 20 هـزار میلیـارد تومـان 

دولـت در ایـن بخش پرداختـی دارد.

اعـام کـرد  عشـایر  امـور  سـازمان  رئیـس 
و  زنـده  دام  در عرضـه  اختالـی  هیـچ  کـه 
وجـود  بـه  عشـایر  سـوی  از  قرمـز  گوشـت 
قیمـت  افزایـش  بنابرایـن  اسـت،  نیامـده 
نـدارد. عشـایر  بـه  ارتباطـی   گوشـت 
ماه هـای گذشـته  طـی  ایسـنا،  بـه گـزارش 
بـازار  در  قرمـز  گوشـت  قیمـت  افزایـش 
متعـددی  دالیـل  و  اسـت  شـده  ادامـه دار 
بـرای دلیـل ایـن گرانـی از سـوی مسـؤوالن 
مختلـف مطـرح می شـود کـه از کمبـود در 
پروتئینـی  محصـول  ایـن  عرضـه  و  تولیـد 
می شـود. شـامل  را  زنـده  دام  قاچـاق   تـا 
این کـه  بـر  مبنـی  اظهـارات  برخـی  پـی  در 
یکـی از دالیـل کمبـود گوشـت قرمـز در بـازار 
زنده شـان  دام  عرضـه  در  عشـایر  تعلـل 
اسـت، بـه سـراغ کرمعلـی قندالـی - رئیس 
رفتیـم   - کشـور  عشـایر  امـور  سـازمان 
بشـویم. جویـا  او  از  را  مسـئله  ایـن   کـه 
وی دربـاره ایـن موضـوع بـه ایسـنا گفـت: 
سـهم عشـایر از تولیـد گوشـت قرمـز کشـور 
حـدود 2۵ درصـد اسـت و هیـچ اختالی در 
عرضـه دام زنـده و گوشـت قرمز تولید شـده 
توسـط آن هـا بـه بازار بـه وجود نیامده اسـت 

کـه بخواهیـم تقصیر را گردن آن هـا بیندازیم، 
چراکـه نـه تنهـا تأخیـر در عرضـه دام زنـده 
هیـچ سـودی بـرای آن ها نـدارد بلکه عشـایر 
نمی تواننـد دام هـای زنـده خـود را پـس از 
 پروار شـدن نگه دارنـد و به بازار عرضه نکنند.
دام هـای  این کـه همـه عشـایر  بیـان  بـا  او 
خـود را بـه کشـتارگاه ها می برنـد و اینگونـه 
گوشـت قرمـز تولیـد شـده توسـط آن هـا بـه 
بـازار می رسـد، افـزود: اوج عرضـه دام زنـده 
عشـایر بـه بـازار حـدود یک مـاه بعـد از عید 
اسـت امـا بـا این وجـود در ایـن بـازه زمانی 
هیـچ خللـی در ایـن زمینـه از سـوی عشـایر 
بـه وجـود نیامـده و رونـد عرضـه دام زنـده 
از سـوی آن هـا بـه بـازار بـه صـورت طبیعـی 
می افتـد. اتفـاق  سـاله  هـر  معمـول   و 
رئیـس سـازمان امـور عشـایر اعـام کـرد که 
بـه کشـتارگاه ها  عشـایر  زنـده  رسـیدن  تـا 
عشـایر  و  نـدارد  وجـود  واسـطه ای  هیـچ 
عمدتـًا خودشـان ایـن کار را انجـام می دهند؛ 
ایـن زمینـه وجـود  بنابرایـن اگـر داللـی در 
داشـته باشـد، پـس از ایـن مرحلـه خواهـد 
بـود و بایـد آن را از کشـتارگاه تـا بازار مصرف 

کـرد. رصد 
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 جمهوری اسالمی امروز قدرت برتر منطقه استپیام خبر
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فردای چهل سالگی
چهل سال سپری شد و مردم نشان دادند پشتیبان کشوری هستند که در هر شرایطی سرزمین پدری و مادری آنان است

روز گذشته راهپیمایی چهلمین سالگرد انقالب اسالمی در سراسر ایران برگزار شد

چهلمین سـال پیروزی انقاب اسامی در 
حالـی بـا حضور گسـترده مـردم بـه پایان 
رسـید کـه همـه راهپیمایان یک نـوا بر لب 
و یـک آرزو در دل داشـتند: »وحـدت برای 
موفقیـت ایـران«. امـروز اولیـن روز بعد از 
چهـل سـالگی اسـت. روزی کـه ایرانیـان 
وطن پرسـت بـا امیـد و دلهـره پـا بـه آن 
فراوانـی  پایین هـای  و  بـاال  گذاشـته اند. 
وطـن  مـام  از  دسـت  امـا  دیده انـد.  را 
در  و  از هـر سـلیقه ای  آنهـا  نکشـیده اند. 
روزهایـی کـه برخی بـر طبـل اختاف های 
نان شـان  بسـا  و چـه  داخلـی می کوبنـد 
می آیـد،  در   اختاف هـا  همیـن  تنـور  از 
همبسـتگی خـود را حفـظ کرده اند. بسـیار 
درو  آنچـه  و  سـالها  ایـن  در  کاشـته اند 
کرده انـد بـا وعده هـا برابـری نداشـته امـا 

امیـد خـود را از دسـت نداده انـد.

مردم همیشـه پای کشـور ایسـتاده اند، اما 
همـواره تـه صـف تقسـیم عدالـت بودنـد. 
انقـاب  آن  و  سـاله  چهـل  تجربـه  ایـن 
از  نیسـت. کوله بـاری  پشـتوانه کوچکـی 
تجربـه بـه همـراه دارند برای عبـور از گردنه 
دشـواری ها. تاریـخ نشـان داده کـه ملـت 

هیـچ وقـت اشـتباه نمی کنـد. 
چهل سـال از پیروزی انقابی سـپری شد 
کـه با حضور مردم رنج کشـیده و معترض 
نسـبت بـه شـرایط دوران رژیـم پهلـوی به 
خیابـان هـا آمدند و بـرای گرفتن حقی که 
از آن خودشـان بود، پافشـاری کردند، جان 
دادنـد و سـرانجام هـم جشـن پیـروزی را 
بـا حضـور امام )ره(بازگشـته به کشـور برپا 

کردند. 
چهـل سـال سـپری شـد و مـردم نشـان 
دادنـد پشـتیبان کشـوری هسـتند کـه در 

هـر شـرایطی سـرزمین پـدری و مـادری 
آنـان اسـت، هر کجـا که باشـند بـه ایرانی 
بودنشـان افتخـار می کننـد و برایش جان 

دهند.  مـی 
جشـن چهـل سـالگی ایـن انقـاب بـود و 
مـردم از هـر قشـر و گروه و سـن و سـالی 
آمدنـد تـا در ایـن جشـن ملـی، حماسـه 
خلـق کننـد و نشـان دهنـد کـه در ایـن 
سـرزمین، خـون کاوه در رگ هایشـان و 
قـدرت رسـتم در بازوانشـان جریـان دارد. 
قـرار بـود جمهـوری اسـامی بـه برگـزاری 
جشـن ۴0 سالگی نرسـد. دشمنان انقاب 
نقشـه ها  جشـن  ایـن  بـرای  اسـامی 
داشـتند. نقشـه هایی کـه امسـال هـم بـا 
حضـور میلیونـی ایرانیـان در راهپیمایـی 
22 بهمـن نقـش بـر آب شـد.جان بولتون 
مشـاور امنیت ملـی رئیس جمهـور آمریکا 

آرزوهـای خود را در قالب سـخنانی مطرح 
جمهـوری  داشـت  انتظـار  او  بـود.  کـرده 
اسـامی چهلمیـن سـالگرد خـود را نبینـد 
ایـادی  کنـار  در  آمریکایی هـا  احتمـاالً  و 
مزدورشـان در تهران جشـن پایـان انقاب 

اسـامی را بـر پـا کننـد.
شـده  آغـاز  پیـش  مدت هـا  از  تبلیغـات 
بـود تـا مـردم را از انقابشـان ناامیـد کننـد 
سـالگرد  روز  در  را  ایـران  خیابان هـای  و 
پیـروزی انقاب اسـامی خالی از جمعیت 
ببینند. بیشترین تمرکز هم روی مشکات 
اقتصـادی این روزهـای ایران بود. از قیمت 
گوشـت و مـرغ و صف هـای مـردم بـرای 
خریـد اقـام ضـروری گرفتـه تـا تحـوالت 
سـکه و ارز کـه هـر روز با ابعاد گسـترده ای 
از سـوی دشـمنان بـر روی آن مانـور داده 
می شـد. قطعـًا کسـی از وضعیـت کنونـی 
کشـور بـه خصـوص در مسـائل اقتصـادی 
نمی توانـد چنـدان راضی باشـد امـا تمرکز 
دشـمن روی ایـن موضوع نشـان می دهد 
کـه هنـوز مـردم ایـران بـرای آن ور آبی هـا 
ناشـناخته هسـتند. به قول »جـان فوران« 
در کتاب »مقاومت شـکننده«، ایرانیان هر 
چقدر هم مشـکات داخلی داشـته باشند 
بـه دشـمن خارجی کـه می رسـند اتحادی 

مقـدس پیـدا می کنند.
فائـزه فتـاح پـور یکـی از افـراد حاضـر در 
راهپیمایـی 22 بهمـن که از کـرج به تهران 
آمـده بـود می گویـد: آمده ام تا در جشـن 
چهـل سـالگی انقاب شـرکت کنـم، چطور 
مـی شـود همـه بـرای شـرکت در جشـن 
تولـد یکـی از دوسـتان سـر از پـا نمـی 
شناسـیم امـا نخواهیـم که در جشـن تولد 

انقـاب کشـورمان شـرکت کنیـم. 
فتـاح پـور ادامـه مـی دهـد: قبـول دارم 
روزهـای سـختی را سـپری مـی کنیـم اما 

هـر خانـه ای مشـکات خـودش را دارد، 
دلیـل نمـی شـود به خاطـر سـختی های 

موجـود کـه خانـه را کنـار گذاشـت. 
هـای  بایـد سـختی  اسـت:  معتقـد  وی 
پیـش رو را تحمـل کـرد چون این شـرایط 

تـا ابـد ادامـه نـدارد و حـل مـی شـود. 
علـی اصغـر نصرتـی، شـهروند دیگـری که 
موهـای سـفیدش حکایـت از حضـور در 
روزهـای انقـاب و تجربـه دوران پهلـوی 
را مـی کنـد، ادامـه مـی دهـد: در روزهـای 
انقـاب در خیابـان ها بودیم، عقاید انقابی 
داشـتیم و با شـور و شوق در صحنه حاضر 

می شـدیم. 
وی مـی افزایـد: اآلن هـم بایـد در صحنـه 
بـود، همـه دشـمنان تـاش می کننـد این 
انقـاب را به زمین بزنند، مردم باید باشـند 

تـا بدخواهـان به خواسـته خود نرسـند. 
نصرتـی اظهـار مـی کنـد: انقـاب نهایـت 
تـاش خود را بـرای تحقق آرمان های خود 
انجام داده اسـت ولی گاه در بیان مشکات 
و کاسـتی ها غلو می شـود اما باید متوجه 
بـود کـه ایـران در شـرایطی به نقطـه کنونی 
رسـیده اسـت کـه دشـمنان مقابـل آن تـا 

توانسـته اند، کارشـکنی کـرده اند. 
ایـن شـهروند تهرانـی مـی گویـد: مـردم 

مـی داننـد کـه هـر ملتـی در هـر کشـوری 
مشـکاتی دارد، حتـی خود آمریـکا هم از 
حضـور بـی خانمـان هـا و نیازمنـدان رنـج 
مـی بـرد با ایـن تفاوت کـه در آن کشـورها 

مسـاله تحریـم وجود نـدارد. 
از  دیگـر  یکـی  زاده  حسـن  غامرضـا 
را  انقـاب  هـای  سـال  راهپیمایانـی کـه 
تجربـه کـرده و بـا خنـده مـی گویـد اگـر 
کسـی ادعـا دارد کـه ملـت ایران بـه خاطر 
یـک کیـک و سـاندیس در ایـن مراسـم 
حاضـر مـی شـود، بایـد بدانـد کـه باعـث 
افتخـار اسـت کـه کشـور در این شـرایط به 
ظاهـر سـخت اقتصـادی، مـی توانـد برای 
جمعیـت میلیونی حاضـر در راهپیمایی به 
تعـداد کافـی از ایـن خوراکـی تهیـه کنـد. 
حسـن زاده اظهـار مـی دارد: در روزهـای 
انقـاب انتظـار داشـتیم اسـتقال حاکـم 
شـود و زیـر یـوغ هیچ کشـوری نباشـیم و 

دیکتـه آمریـکا را ننویسـیم. 
وی اضافـه می کند: سـختی کنونی موجود 
در کشـور بـه علـت ضعـف نظـارت اسـت 
کـه اگر اسـتقامت باشـد این مشـکل هم 
برطـرف مـی شـود و البته بایـد متوجه بود 
حتـی در مقـام مقایسـه بـا دوران انقـاب 

هـم وضعیـت مردم بهبـود یافته اسـت. 

معـاون رییس جمهـور در امـور زنـان و خانـواده گفـت: به نظر 
مـن مهم تریـن چالـش، گفت وگوی میان نسـلی اسـت؛ باید 
بـا نسـل فرزنـدان انقـاب و جـوان ارتبـاط برقـرار کنیـم کـه 
یکسـویه و دسـتوری نیسـت بلکه باید این نسـل را بیشـتر 
بشـنویم و خـود را جای آن هـا بگذاریم و شرایطشـان را درک 
کنیـم. معصومـه ابتـکار معـاون رئیس جمهـور در امـور زنان و 
خانـواده با حضـور در راهپیمای 22 بهمـن در جمع خبرنگاران 
عنـوان کـرد: مـردم بـا وجـود همـه تهدیـدات و مشـکات به 
صحنـه آمدنـد و بـا نشـاط و امید بـه آینده چهلمین سـالگرد 

انقـاب اسـامی را جشـن گرفتند.

حجت االسـام زم تاکید کرد: اسـتقال اقتصـادی می تواند 

در اسـتقال سیاسـی کشـورمان موثر باشـد.محمدعلی زم 

معـاون پیشـین فرهنگـی و اجتماعـی دبیرخانـه شـورای 

از  ایـران گفـت:  اقتصـادی  ویـژه  و  آزاد  مناطـق  عالـی 

مهم تریـن دالیل ماندگاری انقاب اسـامی مردم دوسـتی 

رهبـری و مردم گرایـی رهبـر انقـاب بـوده اسـت.وی ادامه 

داد: حضـور مـردم در صحنه هـای مختلـف و مشـارکت آنها 

در رویدادهایـی کـه در ایـن چهار دهه برای کشـور رخ داده 

مهم تریـن اصـل مانـدگاری انقاب اسـامی اسـت.

گفت وگوی میان نسلی 
مهم ترین چالش کشور است

استقالل سیاسی منوط به 
استقالل اقتصادی است

معـاون اول رییـس جمهـور بـا اشـاره به 
دسـتاورد های انقـاب اسـامی در چهـل 
سـال گذشـته، انقـاب اسـامی را سـند 
هویـت و پرچم افتخار ایـران و متعلق به 
آحـاد ملـت دانسـت و بر ضـرورت حفظ 
بـرای  مشـارکت  و  همدلـی  و  وحـدت 
مقابله با توطئه دشـمنان، حل مشـکات 
و  توسـعه  مسـیر  در  حرکـت  و  مـردم 
پیشـرفت روزافـزون کشـور تاکیـد کـرد.

اسـحاق جهانگیـری معـاون اول رئیـس 

جمهـور روز دوشـنبه در اجتمـاع پرشـور 
راهپیمایـان یـوم هللا 22 بهمن در شـیراز، 
بـا اشـاره به اینکـه امروز انقاب اسـامی 
ایـران پـا بـه چهـل سـالگی مـی گـذارد، 
گفت:چهـل سـالگی بـه معنـای کمـال، 
جـا افتادگـی، پختگی، عقانیـت و تدبیر 
اسـت.معاون اول رئیـس جمهـور افزود: 
بـرای مـن افتخـار اسـت کـه در سـالروز 
انقـاب  پیـروزی  سـالگرد  چهلمیـن 
و  فرهنـگ  بـا  مـردم  مهمـان  اسـامی 

میهمـان نـواز شـیراز هسـتم.جهانگیری 
شـیراز را پایتخت فرهنگی ایران و تاقی 
گاه تمـدن ایرانـی و اسـامی دانسـت و 
اظهار داشـت: شـیراز شهر عشـق و عقل، 
و  هنـر  ادب،  و  اخـاق، شـعر  و  ایمـان 
صنعـت، گفتگـو و مـدارا و شـهر شـهادت 
رئیـس  اول  معـاون  اسـت.  زندگـی  و 
جمهـور خاطرنشـان کرد: فارس و شـیراز 
در دوران شـکل گیری انقاب اسـامی در 
سـال هـای ۴2 تـا ۵۷ و نیـز در پیروزی 
شـکوهمند آن نقش شایسـته ای داشته 
و پـس از آن نیـز در عرصـه های مختلف 
پیشـگامان  از  مقـدس  دفـاع  خصوصـاً  
حفـظ و گسـترش آرمـان هـای انقـاب 

اسـت. بوده 

قانون گریزی و قانون شکنی 

نسبتی با انقالب ندارد

دشمن هرگز به اهداف 
شوم خود نخواهد رسید

رییـس جمهـور بـا تاکیـد بر اینکه راه و مسـیر انقاب اسـامی همانند ۴0 سـال 
گذشـته بـا قـدرت ادامـه خواهد یافـت، اظهارداشـت: حضور گسـترده مـردم در 
خیابان هـای سراسـر ایـران اسـامی و از جملـه تهـران بـدان معنـا اسـت کـه 
نقشـه های یکسـاله دشـمن، نقش بر آب شـده و دشـمن هرگز به اهداف شـوم 
خود نخواهد رسید.حجت االسـام حسـن روحانی در اجتماع بزرگ مردم تهران 
در مراسـم راهپیمایی چهلمین سـالگرد پیروزی شـکوهمند انقاب اسـامی ، با 
برشـمردن ویژگی های خاص مراسـم 22 بهمن امسـال گفت: مراسـم امسـال 
از یـک سـو بـا چهلمین سـالگرد انقـاب اسـامی ملت بـزرگ ایران و از سـوی 
دیگـر  ایـام دهـه فجر امسـال بـا عطر و بوی فاطمی همراه شـده اسـت ؛ همان 
بزرگواری که در سـایه تعالیم پدرش، همسـرش و فرزندانش ملت ما توانسـت 

در برابـر همـه قدرت هـا و ابرقدرت هـا بایسـتد و پیـروزی را به دسـت آورد.
رییـس جمهـور بـا بیـان اینکـه ملـت ایـران چهـل سـال پیـش، از اسـتبداد ، 
اسـتعمار و وابسـتگی ها رهایـی یافت و توانسـت نظـام جمهوری اسـامی را در 
این سـرزمین مسـتقر سـازد، افزود: همچنین امسـال در شـرایطی جشـن 22 
بهمـن را برگـزار می کنیـم که آمریکای جنایتـکار ، صهیونیسـم و ارتجاع منطقه ، 

مـردم را مـا تحت فشـار تحریـم قـرار داده اند.

ته
نک

امـروز در آسـتانه ورود بـه دهـه پنجـم انقالب هسـتیم. 
انقـالب چهل سـالگی را پشـت سـر گذاشـت. در روزهای 
سـخت هـم مـردم آمدنـد. بـا سـینه ای پـر ز امید پـا به 
پـای انقـالب جلـو آمدنـد. ایـرادات را می بیننـد و امیـد 
بـه اصـالح از درون دارنـد. روزهـای سـخت پـای انقالب 
ایسـتادند. چشـم بـه فـردا دارند. کـه آسـودگی را تجربه 
کننـد. جشـن چهـل سـالگی ایـن انقـالب بـود و مـردم 
از هـر قشـر و گـروه و سـن و سـالی آمدنـد تـا در ایـن 
جشـن ملـی، حماسـه خلق کننـد و نشـان دهنـد که در 
این سـرزمین، خون کاوه در رگ هایشـان و قدرت رسـتم 

در بازوانشـان جریـان دارد. 

سیاست
سیاست

مشکالت کوچک نیستند اما مسووالن باید  آینده روشن در گرو جوان گرایی است
تالش خود را انجام دهند فنـاوری  و  ارتباطـات  وزیـر 

اطاعـات با تاکید بر اسـتفاده از 
جوانـان در اداره کشـور گفت: اگر 
ظرفیت هـای طبیعـی و نیروی 
انسـانی کشـور را شناسـایی و روی آن هـا تمرکـز کنیـم، 
مـی توانیـم آینـده روشـن تـری را برای ایـران رقـم بزنیم. 
محمدجـواد آذری جهرمـی وزیـر ارتباطـات امسـال در کنار 
مـردم بندرعبـاس در راهپیمایـی یوم هللا 22بهمن شـرکت 
کـرد؛ او در گفـت و گوی اختصاصی با ایرنا در آسـتانه ورود 
انقـاب اسـامی بـه دهـه پنجـم عمـر خـود اظهار داشـت: 
کاراترین خوانشـی که همواره در نظامی جمهوری اسـامی 
در گذشـته و حـال جـواب داده، تکیـه بیشـتر بـه نیـروی 

اسـت. مردم 
»هـر زمـان دولـت و حکومـت، امـور خـودش را در عرصـه 
هـای مختلـف ماننـد جنـگ، اقتصـاد، حضور سیاسـی بر 
پایـه توانمنـدی مردم بنا کرده اسـت، همواره جواب بسـیار 
روشـنی گرفتـه و بایـد همـواره از آن اسـتفاده کنـد.« عضو 
کابینـه دوازدهـم در ادامـه گفـت: آن چیـزی کـه بایـد در 
شـرایط فعلـی روی آن تمرکـز کنیـم، اسـتفاده از ظرفیـت 
هـای مردمـی اسـت که همیشـه پـا به پـای انقـاب آمده 
انـد. اگـر بتوانیـم اقتصادمـان را بیشـتر از شـکل دولتـی و 
خصولتـی خارج و بـه صورت واقعی به مـردم واگذار کنیم، 
قطعـًا بسـیاری از موانعـی کـه در حـال حاضـر بـه صـورت 

بغرنـج بـرای مـا وجـود دارد، حـل و فصـل می شـود.

مجلـــس  رییـــس  نایـــب 
مشـــکات  کـــرد:  تاکیـــد 
امـــا  نیســـت  کوچـــک 
ـــود  ـــاش خ ـــد ت مســـئوالن بای
را انجـــام دهنـــد. علـــی مطهـــری در حاشـــیه راهپیمایـــی 
ـــردم  ـــور م ـــت: حض ـــگاران گف ـــع خبرن ـــن در جم 22 بهم
ـــود.  ـــون می ش ـــو و بولت ـــپ، پمپئ ـــدی ترام ـــث ناامی باع
ـــا  ـــا آنه ـــد ت ـــار آورن ـــردم فش ـــه م ـــتند ب ـــا می خواس آنه
ـــی  ـــاق برعکس ـــا اتف ـــد ام ـــورش کنن ـــت ش ـــه حکوم علی
رخ داد و مـــردم علیـــه ترامـــپ، پمپئـــو و بولتـــون 

ـــردم  ـــور م ـــن حض ـــه داد: ای ـــد.وی ادام ـــرات کردن تطاه
ــی  ــه خوبـ ــان را بـ ــا راه خودشـ ــد آنهـ ــان می دهـ نشـ
می شناســـند و بـــه راهشـــان ایمـــان دارند.نایـــب 
رییـــس مجلـــس دربـــاره وطیفـــه مســـئوالن اظهـــار 
ـــد  ـــام می دهن ـــود را انج ـــاش خ ـــئوالن ت ـــت: مس داش
ـــم  ـــا ه ـــردم م ـــد. م ـــتر کنن ـــان را بیش ـــد تاشش ـــا بای ام
بـــه فشـــارهای خارجـــی توجـــه کننـــد چراکـــه ایـــن 
ــرده  ــاد کـ ــی ایجـ ــی و بانکـ ــکات مالـ ــارها مشـ فشـ
ـــا  ـــزود: مشـــکات کوچـــک نیســـت ام اســـت.مطهری اف

مســـووالن بایـــد تـــاش خـــود را انجـــام دهنـــد.
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از  مسـئوالن  گفـت:  مبـارز  روحانیـت  جامعـه  کل  دبیـر 
بازگویـی نقـاط ضعف کشـور هراسـی نداشـته باشـند چرا 
نهادهـای مختلـف  توسـط  نقـاط ضعـف  کـه شناسـایی 
نظـام باعـث ایجـاد راهکارهـای عملی برای رفع مشـکات 
مـی شـود. مصطفـی پورمحمـدی روز دوشـنبه در مراسـم 
نظـام  داشـت:  اظهـار  ری  شـهر  بهمـن   22 راهپیمایـی 
جمهـوری اسـامی ایـران هـم اکنـون دارای قـدرت کافی 
در سیسـتم بیـن الملـل اسـت، هـر چنـد کـه مانند سـایر 
نظـام هـای سیاسـی در حـوزه هـای مختلـف دارای نقاط 

قـوت و ضعـف هایـی نیـز اسـت.

اسـتاندار تهـران گفـت: در طـول ایـن ۴0 سـال توانسـتیم 
بـا توجـه بـه همـه توطئه هـای اسـتکبار جهانـی شـرایطی 
مقابـل همـه سـختی ها  در  بتوانیـم  فراهـم کنیـم کـه  را 
بایستیم.انوشـیروان محسـنی بندپی در حاشـیه راهپیمایی 
22 بهمـن دربـاره حضـور مـردم گفـت: ایـن انقـاب بـرای 
مقاومـت، ظلم سـتیزی و استکبارسـتیزی از ۴0 سـال قبل 
بـه برکـت اندیشـه های امـام راحـل و خـون شـهدا شـکل 
گرفتـه و در ادامـه نیـز بـا رهنمودهای مقـام معظم رهبری 
ایـن چنین اقتدارگرایانه در تمام دنیا سـربلند کرده اسـت.

مسووالن نقاط ضعف کشور را 
برای افکار عمومی بازگو کنند

در مقابل همه سختی ها 
ایستاده ایم

پیامرسـانه

روزنامـه گاردین در گزارش یک خود 
به تهدید گیاهان توسـط حشرات گوناگون 

پرداخته.

خبرگـزاری اسپوتنیک در تیتر یک 
خود به چهل سـالگی انقاب اسامی ایران 

پرداخته است.

خبرگـزاری الجزیرهدر یک گزارش 
تفسـیری به پوشش جشن چهل سالگی 

انقاب اسـامی ایران پرداخته.
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگـزاری دویچه وله از قول 
گزارش اداره امنیت مونیخ نوشـته: حاال 

دنیا شـبیه یک پازل از هم پاشـیده است.
آلمان

مردم نشان دادند در هر شرایطی پشتیبان سرزمین پدری و مادری خود هستند
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیامرسـانه

خبرگـزاری فرانس۲4 در تیتر یک 
خود به چهل سـالگی انقاب اسامی ایران 

پرداخته است.

خبرگـزاری یورونیوز در تیتر یک 
خود به چهل سـالگی انقاب اسامی 

ایران پرداخته.

روزنامـه نیویورک تایمز در تیتر 
اول خود به چهل سـالگی انقاب اسامی 

ایران پرداخته است.
آمریکااروپافرانسه

خبرگـزاری سی ان ان در یک گزارش 
بـه اثر کاهـش مالیات ها بر اقتصاد آمریکا 

نوشته است.
آمریکا

پیام زنان
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ارائه الگوی پیشگیری از خشونت 
علیه زنان در نظام مراقبت های اولیه

از خشـونت  الگـوی پیشـگیری  ارائـه 
علیـه زنـان در سیسـتمPHC، تهیـه و 
اجـرای برنامـه ارزیابـی سـامت زنـان 
پوشـش  تحـت  خانـوار  سرپرسـت 
کمیتـه امـداد امام خمینـی)ره( و بهزیسـتی در 22 مرکز اسـتان 
طـی سـال های 90 - 1۳۸۷ و ارائه خدمت بـه ۵۴ هزار نفر از زنان 
و حمایـت و هماهنگـی و اجـرای کارگاه هـای تربیـت مربـی برای 
آمـوزش مهارت هـای زندگـی بـه دانشـجویان در سـال های ۷۸ تا 
90 از جملـه برنامه هـای این حوزه اسـت.بنابر اعـام وبدا، تدوین 
راهبردهـای کان سـامت زنـان و نقشـه تحـول نظام سـامت 
زنـان در کتـاب نقشـه تحـول نظـام سـامت و هماهنگـی و 
بسترسـازی و تعامـات بـرون بخشـی در افزایـش مرخصـی 
زایمـان از ۴ مـاه بـه 6 مـاه و از 6 مـاه بـه 9 مـاه نیـز از دیگـر 

اقدامـات حـوزه زنـان و خانـواده وزارت بهداشـت اسـت.

سالمت زنان

رها   قربانی »کودک همسری«
رها دختر بچه يازده ساله اهل هليالن شهرستان چرداول به عنوان قربانی پديده کودک 

همسری با مداخله بهزيستی و دادستان ايالم تحت حمايت قانون قرار گرفت

خبر

نگرانی  ها برای "کودک همسری" همچنان ادامه دارد

ــت: تشــکل  ــی )ع( گف ــام عل ــه ام ــل موسســه خیری مدیرعام
هــای مردمــی از زمــان انقــاب توانســته انــد بــا حضورشــان در 
عرصــه هــای مختلــف در قالــب انجمــن هــا، هیئت هــا و صنف 
 NGO هــای غیردولتــی پرچمدار توســعه باشــند و امروز ۷ هــزار
بــه صــورت جــدی و مثــل یــک وزارتخانــه مشــغول کار و تــاش 

. هستند
ســید اکبــر کســاء گفــت: ســازمان هــای مــردم نهــاد )ســمن 
ــد امــا از  ــر از ایــن در کشــور فعــال بودن هــا( از خیلــی قبــل ت
ســال 76 و بــا روی کار آمــدن دولــت اصاحــات، تعــداد تشــکل 
هــا چنیــن برابــر شــد. در دولــت یازدهــم نیــز رئیــس جمهــور 
بــه ایــن موضــوع توجــه کــرد و بــه فعالیــت هــای ســمن هــا 
بــال و پــر داد و در ایــن راســتا تصمیــم گرفــت تصــدی گــری را 
در بعضــی از بخــش هــا بــه ســازمان هــای مــردم نهــاد بدهــد و 
اگــر دولــت تصــدی امــور را بــه ســازمان ای مردمی بدهــد، وضع 
ــرد.   ــر خواهــد ک ــر تغیی ــی مســائل دیگ ــکاری و خیل ــود، بی رک
ــروزه  ــزود: ام ــی )ع( اف ــام عل ــه ام ــل موسســه خیری مدیرعام
تشــکل هــای مــردم نهــاد دارای شــبکه هــای خیلــی قوی شــده 
ــه خصــوص آســیب هــای  ــد و در حــل معضــات جامعــه ب ان
اجتماعــی، کمــک بــه بیمــاران و معلــوالن پیشــگیری از اعتیــاد، 
حفاظــت از محیــط زیســت، کارآفرینــی، اشــتغال، بحــران و ... 
ــر NGO هــا در حــوزه توســعه  ــرد: از همــه مهمت ــد ک وی تاکی
روســتایی فعالیــت هــای زیــادی داشــته انــد و در ســال هــای 
ــن ســازمان هــا  ــد. ای ــرده ان ــل عمــل ک ــر از قب ــق ت ــر موف اخی
ــای روســتا  ــه احی ــی منــت در روســتاها وارد مــی شــوند و ب ب
ــد. و اکنــون توانســته ایــم شــبکه توســعه روســتایی  مــی کنن
کشــور را ایجــاد کنیــم.  کســاء گفــت: NGO هــای فعــال امــروز 
موفــق شــده انــد تــا حــد زیــادی در امــر فقرزدایــی پیشــقدم 
باشــند. آنــان بــه میــان مــردم آمــده و بــه صــورت دلی مشــغول 
ــه  ــزار NGO ب ــدود 7 ه ــاید ح ــون ش ــتند. اکن ــت هس فعالی
ــه کار مــی کننــد. آنهــا در  صــورت جــدی و مثــل یــک وزارتخان
بحــث ایجــاد فضاهــای تحصیلــی، حــل مشــکل تغذیــه دانــش 
آمــوزان محــروم، مدرســه ســازی، درمــان و ســامت، مبــارزه بــا 
موادمخــدر، محیــط زیســت جــدی ورود کــرده و بــه موفقیــت 
هــای چشــمگیری نیــز دســت پیــدا کــرده انــد.  وی اظهــار کــرد: 
ــرای تســریع عملکــرد  خیلــی خــوب مــی شــود اگــر دولــت ب
NGO هــا تســهیاتی در اختیــار آنهــا قــرار بدهــد. شــاید باورش 
ــاد  ــک نه ــه شــاید ی ــروژه ای را ک ــا گاهــی پ ســخت باشــد ام
ــه انجــام مــی رســاند،  ــه ب ــا 10 میلیــارد تومــان هزین دولتــی ب
NGO هــا در مــواردی بــا یــک میلیــارد تومــان یــا هزینــه ای 
بــه مراتــب کمتــر از 10 هــزار میلیاردتومــان آن را بــه نتیجــه مــی 
ــه فعالیــت هــای جمعیــت امــام  ــا اشــاره ب رســانند.  کســاء ب
علــی)ع( در توســعه روســتایی گفــت: مــا برنامــه هایمــان را در 
ــم.  ــه ای ــردم رفت ــان م ــه روســتاها و در می ــل و ب ــران تعطی ته
بــه همیــن دلیــل در طــول ســال هــا فعالیــت بعــد از انقــاب 
موفــق شــدیم اقدامــات خوبــی را انجــام بدهیــم. پیشــگیری 
ــدات  ــش تولی ــهر، افزای ــه ش ــتا ب ــه روس ــی روی ــرت ب از مهاج
روســتایی، صــادرات تولیــدات روســتایی، جلوگیــری از واردات 
غلــه و پروتئیــن و افزایــش امیــد بــه زندگــی در میــان 
روســتاییان بخشــی از اقدامــات مــا در روســتاها بــوده اســت.

مدیرعامل موسسه خیریه 
امام علی )ع(: 

هفت هزار NGO مثل 
یک وزارتخانه کار می کنند

ــت  ــت ســاختار قام اجــرای طــرح بررســی وضعی
طرحــی  اســکلتی  ناهنجاری هــای  اصــاح  و 
اســت کــه توســط آمــوزش و پــرورش و ویــژه 
دانش آمــوزان مقطــع ابتدایــی در پایــه ششــم 
ــای  ــرح ناهنجاری ه ــن ط ــی می شــود. در ای اجرای
ســاختار قامتــی دانش آمــوزان از جملــه پشــت گرد، 

کــف پــای صــاف، پــای پارانتــزی، پــای ضربــدری، 
غربالگــری، نرمش هــا و ورزش هــای اصاحــی 
بررســی و بــرای رفــع ایــن ناهنجاری هــا بــه اولیــای 
ــن  ــا اطــاع داده می شــود. هــدف از اجــرای ای آنه
طــرح اســتفاده بهینــه دانش آمــوزان از کارکردهــای 
حــرکات اصاحــی از طریــق فعالیت هــای ورزشــی 

و جلوگیــری از عارضه هــای احتمالــی دانش آمــوزان 
اســت.

امــا اخیــرا در راســتای اجــرای همیــن طــرح 
دانش آمــوزان دختــر یکــی از مــدارس اســتان بــرای 
غربالگــری بــه مرکــز مربــوط مراجعــه می کننــد کــه 
برخــاف ضوابــط تعییــن شــده بــرای اجــرای ایــن 
طــرح یعنــی ویزیــت شــخصی دانش آمــوزان، 
مســؤوالن اجــرای ایــن طــرح از دانش آمــوزان 
می خواهنــد کــه در حضــور هــم، همــه لباس هــای 
خــود را از تــن درآورنــد تــا ویزیــت شــوند. بــه گفته 
ــت  ــام ویزی ــن انج ــوزان در حی ــی از دانش آم برخ

یــک آقــا نیــز بــرای کاری بــه مرکــز مراجعه کــرده و 
ــد. ــن می بین ــن حی ــا را در ای آنه

خواســتار  دانش آمــوزان  اولیــای  از  جمعــی 
پیگیــری ایــن تخلــف شــده و نســبت بــه اتفــاق 
رخ داده، اعتــراض کردنــد. بــه گفتــه اولیــای چنــد 
دانش آمــوز دیــدن ایــن صحنــه و همچنیــن حضور 
یــک مــرد در ایــن جمــع موجــب ضربــه روحــی بــه 
ــوزان  ــای دانش آم ــوزان شــده اســت. اولی دانش آم
ضمــن ابــراز ناراحتــی از اتفــاق رخ داده از مســؤوالن 
ــی قانع کننــده  آمــوزش و پــرورش خواســتند جواب

در ایــن بــاره بــه اولیــا بدهنــد.

جنجال برهنگی دانش آموزان دختر 
یک مدرسه در زنجان

گزارش
تیوا صمدیان

خشونت علیه زنان را بشناسید
سوء استفادۀ کامی و احساسی می تواند به شکل فریاد زدن، قلدری کردن، نام زن را با تحقیر صدا زدن، توهین 

به زن مقابل دوستان و خانواده، گفتن اینکه او سزاوار آزار است باشد. گاه نیز پس از ارتکاب این آزارها، مرد سعی 
می کند با دادن هدایایی تخلف خود را حل و فصل کرده و وعده تغییر بدهد.

اسامی دخترانه در ایران زودتر 
تغییر می کند

علـوم  پژوهشـگر  عبـدی«  »عبـاس 
اجتماعـی بـا بیـان اینکه نامهای پسـران، 
معـرف بخـش پایـدار فرهنـگ و نامهای 
دختـران، معـرف بخشـهای متحـول و رو 
بـه آینـده اسـت، گفت: اسـامی پـر کاربـرد پسـرانه در ایـران، تقریبا 
ثابـت اسـت امـا اسـامی دختـران، زودتـر تغییـر می کنـد. وی بـه 
تفـاوت جنسـیتی در نام گـذاری گریـزی زد و گفت: پسـران، معرف 
بخـش پایدار فرهنگ و سـنت هسـتند اما اسـامی دختـران، معرف 
بخش هـای متحـول و آینـده اسـت، بـه همیـن علـت زمانـی که به 
سـنت و گذشـته می پردازیـد تنـوع اسـامی کـم می شـود.  عبـدی 
ادامـه داد: در پسـران بیـن ۵0 نـام اول، حدود ۳0 اسـم ثابت اسـت 
ولـی در دختـران اسـامی زودتـر تغییر می کنـد؛ البته کاربرد پسـوند 
و پیشـوند در ایـران امـروز بـه مـرز به صفر رسـیده که ایـن به دلیل 

معـرف پایگاه هـای انتسـابی و اکتسـابی اسـت.

نام گذاری

تخصیص ۱۲۰ هزار میلیارد از 
بودجه عمومی به حوزه اجتماعی

منابـع  و  مدیریـت  توسـعه  معـاون 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
گفـت: 120 هـزار میلیـارد از بودجـه 
اجتماعـی  حـوزه  بـه  عمومـی 
وزارتخانـه تخصیـص می یابد. نصرهللا بازوند در مراسـم افتتاح 
خانه هـای حمایتـی سـالمندان صدیـق خرم آباد اظهـار کرد: در 
وزارت خانـه ای هسـتیم کـه معمـوالً در هـر وجهـی از اقدامات 
آسـیب های  و  بحران هـا  بـا  وزارتخانـه  ایـن  و شـاخص های 
آن چنانـی مواجـه هسـتیم، یکـی از حوزه های کاری بهزیسـتی 
سـالمندان اسـت؛ در اسـتان لرسـتان متأسـفانه یـک مقـدار 
صدیق هـا کـم داریـم و سـعی نمی کنیم ایـن صدیق هـا را زیاد 
و کمـک کنیـم چـون یـک دسـت صـدا نـدارد و نمی شـود هـر 
کار بزرگـی را بـا یکدسـت انجـام داد. بـه گفتـه وی در حـوزه 
تأمیـن اجتماعـی 60 درصـد جامعـه تحت پوشـش هسـتند و 

1۸ خدمـت ارزنـده بـه جامعـه هـدف ارائـه می شـود.

وزارت 
تعاون

ورزش موتور کراس بانوان؛ 
نیازمند حمایت بیشتر مسئوالن

مسـابقات موتورکـراس بانوان یک سـالی 
اسـت؛  شـده  آغـاز  ایـران  در  اسـت کـه 
مسـابقاتی کـه در آن افـراد بـا اشـتیاق در 
راسـتای رسـیدن به بلندپروازی های خود، 
این رشـته را برگزیدند و با وجود مشـکات فراوان، به تمرین و حضور 
مسـتمر در مسـابقات پرداختنـد. تـداوم ایـن رقابتهـا فقـط در صـورت 
حمایـت و توجـه بیشـتر مسـئوالن امکان پذیـر خواهـد بـود. »فیروزه 
سـیدمهدی« نائب رئیس بانوان فدراسـیون موتورسواری و اتومبیلرانی 
دربـاره سـومین دوره مسـابقات موتوکـراس قهرمانـی بانـوان کشـور 
گفـت: ایـن رقابت هـا در کاس حرفـه ای و آماتـور برگزار شـده اسـت. 
در کاس 6۵ سی سـی نونهـاالن از ۸ تـا 12 سـال، 1۵0 سی سـی 12 تـا 
1۷ سـال و 2۵0 سی سـی سـن های باالتـر حضـور دارند. آخریـن دوره 
این مسـابقات در دو کاس در رده آماتور و سـه کاس در رده حرفه ای 

برگـزار خواهد شـد.

موتورکراس

42 درصد تسهیالت اشتغال 
پایدار به زنان اختصاص یافت

امـور  در  جمهـوری  رئیـس  معـاون 
زنـان و خانواده با بیـان اینکه تاکنون 
1۸0 هـزار میلیـارد ریـال تسـهیات 
اشـتغال پایدار در شـهرها و روسـتاها 
توسـط دولـت پرداخـت شـده اسـت، اظهـار داشـت: ۴2 درصد 
ایـن تسـهیات بـه زنـان اختصـاص یافته اسـت. وی با اشـاره 
بـه اینکـه زنـان اسـتفاده کننده از تسـهیات اشـتغال پایـدار بر 
اسـاس آمارهای رسـمی در ایجاد اشـتغال و کارآفرینی از مردان 
عملکـرد بهتـری داشـته انـد، افـزود: دولت بـا جدیت بـه دنبال 
حل مشـکات و موانع تولید و اشـتغال زنان در مناطق مختلف 
کشـور اسـت. سیاسـت هـای دولـت در جهـت رفـع مشـکات 
بروکراسـی اداری و حـذف قوانیـن دسـت و پـا گیری اسـت که 
مسـیر تولید و اشـتغال کشـور را تحت تاثیر خود قرار داده اند.

اشتغال

معـاون امـور زنـان و خانـواده ریاسـت 
جمهـوری گفـت: گفـت و گـوی بیـن 
نسـلی، مهـم تریـن چالـش کشـور در 
کنـار جنـگ اقتصادی و روانی دشـمن 
حاشـیه  در  ابتـکار  معصومـه  اسـت. 
راهپیمایـی 22 بهمن در تهران در جمع 
خبرنـگاران گفـت: مردم بـا وجود همه 
تهدیـدات و مشـکات، مـردم امـروز 
بـه صحنـه آمدنـد و بـا نشـاط و امیـد 
بـه آینـده چهلمیـن سـالگرد انقـاب 
اسـامی را جشـن گرفتنـد. وی افزود: 
اسـامی  انقـاب  سـالگرد  چهلمیـن 
فصـل نوینـی بـرای جمهوری اسـامی 
بـاز مـی کند؛ فصلـی که بایـد موفقیت 
هـا و دسـتاوردهای چهاردهـه را احصـا 
و بررسـی کنیم و با شناسـایی نواقص 
و کوتاهـی کاسـتی هـا و بـا رویکـرد 
تحولـی بـه سـوی آینده حرکـت کنیم.
ابتـکار گفـت: آینده متعلق بـه جوانانی 
اسـت کـه با امید و تـاش آینده را می 
سـازند. وی گفـت: مهـم ترین چالش 
جنـگ اقتصـادی و روانـی اسـت کـه 
دشـمن علیـه کشـور بـه راه انداختـه 
اسـت؛ معتقـدم مهمتریـن چالش ما 
گفـت و گـوی میان نسـلی اسـت باید 
با نسـل فرزندان انقاب و جوان ارتباط 
برقـرار کنیم؛ این ارتباط با نسـل جدید 
نباید یک سـویه و دستوری باشد بلکه 
باید این نسـل را بیشتر بشنویم و خود 
را جـای آن هـا بگذاریم و شرایطشـان 
یـادآور  بـار دیگـر  را درک کنیـم. وی 
شـد: جنـگ اقتصـادی دشـمن یکـی 
از چالـش هـای پیـش رو بـه شـمار 
مـی آیـد اما مهـم تریـن چالش گفت 

وگـوی بین نسـلی اسـت.

معاون رییس جمهوری:
گفت و گوی بین 
نسلی، مهمترین 

چالش کشور 
ــانی  ــاع رس ــگاه اط ــه پای ــه ک آنگون
ــجویی و  ــتقل دانش ــت مس »جمعی
مردمــی امــام علــی« نوشــته اســت، 
دختــرک فقــط 11 ســال دارد. او را به 
عقــد مــردی ۵0 ســاله در آوردند و در 
واقــع او را  بــه آن مــرد می فروشــند.  
ــد  ــت فرزن ــک همســر و هف ــرد ی م
دارد. فرزندانــی کــه احتمــاال همســر 
جدیــد پدرشــان، همســن بچــه 
هــای آنهاســت و چــه بســا کوچکتر! 
احتمــاال اگــر روزی آنهــا را باهــم 
ببینــی، شــاید تصــور کنــی کــه رهــا 
نــوه ی آن مــرد اســت و نــه همســر 
او! شــش مــاه پیــش، رهــا در 
ــام  ــراف ای ــتاهای اط ــی از روس یک
بــه عقــد  مــردی ۵0 ســاله درآمــد. 
میلیــون   1۵ ازای  در  عقــد  یــک 
ــرک  ــن! دخت ــاد مس ــان از دام توم

حتــی هنــوز بــه بلــوغ جنســی هــم 
نرســیده و عــادت ماهانــه ی  زنانــه  
را تجربــه نکــرده، امــا حــاال بــه گفته 
ــر شــب  ــرد، ه ی همســر اول آن م
ــی  ــه م ــی را تجرب ــه ی جنس رابط
ــه از آن وحشــت  ــه ای ک ــد؛ رابط کن
دارد و ماننــد یــک کــودک، هــر روز با 
گریــه و زاری ســراغ پــدر و مــادرش 
را مــی گیــرد. مســعودی فریــد 
معــاون امــور اجتماعــی ســازمان 
خصــوص  ایــن  در  بهزیســتی، 
ــودک در  ــن ک ــواده ای ــد خان می گوی
تهــران هســتند، وی گفــت: ایــن 
ــرادر  ــک ب ــک خواهــر و ی ــر، ی دخت
بزرگ تــر و یــک بــرادر کوچــک نیــز 
دارد کــه همــکاران بهزیســتی تهــران 
بــرای بررســی وضعیــت آن هــا نیــز 
ــه  ــران مراجع ــان در ته ــه منزل ش ب
ــر  ــن همس ــرد. همچنی ــد ک خواهن
»رهــا« دلیــل ازدواج بــا ایــن کــودک 
بــه ازای پرداخــت پــول را انــکار کــرده 

ــد  ــاله نیازمن ــن مس ــا ای ــت، ام اس
اســت. بیشــتری  بررســی های 

مســعودی بــا اشــاره بــه این کــه در 
ــه  ــدر ایــن کــودک ب حــال حاضــر پ
ــر  ــه س ــدان ب ــاد در زن ــل اعتی دلی
ــرد، تصریــح کــرد: وقــوع ایــن  می ب
ــه  ــودک ب ــن ک ــال ای ــاق و انتق اتف
ــرد،  ــن م ــا ای ــرای ازدواج ب ــام ب ای
چنــد مــاه قبــل انجــام شــده اســت.

ایــن صخــره ی ســخت بایــد 
فد بشکا

ــدم  ــه  ع ــط ب ــودک همســری فق ک
آمادگــی ذهنــی کــودک نســبت 
تصــور  در  زناشــویی کــه  روابــط 
مــا وجــود دارد ختــم نمی شــود. 
ــر  ــد دیگ ــه ازدواج می کن ــی ک کودک
ــم  ــتان ه ــا دوس ــل ب ــق تحصی ح
ســن خــود را نــدارد. از دوســتانی کــه 
تــا قبــل از ازدواج داشــته بــه دلیــل 
قانــون آمــوزش و پــرورش جــدا 
ــی از  ــردگی ناش ــا افس ــود. ب می ش

ــه تــرک  دوری از دوســتان مجبــور ب
تحصیــل شــده و یــا در بهتریــن 
شــرایط بایــد در مــدارس شــبانه 
ــدون  ــد. ب ــه ده ــل ادام ــه تحصی ب
ــت  ــوزش و رقاب ــت آم ــک کیفی ش
ــا  ــبانه ب ــدارس ش ــل در م و تحصی
مــدارس عــادی کامــا متفــاوت 
یــک  تنهایــی  بــه  ایــن  اســت. 
ــودک  ــرای ک ــی ب ــرد اجتماع عقب گ

ــد.  ــی آی ــاب م ــه حس ب
زناشــویی کــه کــودک  روابــط  از 
نا بالــغ از نظــر جنســی و ذهنــی 
هــم  می شــود  مواجــه  آن  بــا 
ــودک از  ــل شــد. ک ــوان غاف ــی ت نم
ــی  ــه ی کودک ــل نیافت ــای تکام دنی
ــد  ــی بای ــش م ــاره جه ــه یکب اش ب
ــی  ــرای آن آمادگ ــه ب ــی ک ــه دنیای ب
نــدارد. تنهــا احساســی کــه برایــش 
مــی مانــد ســرخوردگی و افســردگی 
ــه  ــود ک ــد ب ــاوز خواه ــس تج و ح
عواقــب روحــی و روانــی بــه حــدی 
مانــدگار خواهــد بــود کــه بــرای 
حــل آن شــاید ســالها مشــاوره و 
ــا  ــاز باشــد. در رابطــه ب ــکاوی نی روان
ــان  ــن پای ــم  ای ــی ه ــا ی ایام ره
ــه از  ــی ک ــود. رهای ــد ب قصــه نخواه
تحصیــل جــا مانــده در ایــن شــش 
مــاه زندگــی زناشــویی اجبــاری 
ــه  ــوده  ک ــرو ب ــی روب ــا حوادث اش ب
کــم اثــر کــردن آن و بازگشــت او 
ــم  ــه تی ــاز ب ــول نی ــی معم ــه زندگ ب

مجــرب روانشناســی دارد. 
یــا  کــودک  بــه  جنســی  میــل 
ــی  ــی م ــام پدوفیل ــه ن ــده ای ب پدی
توانــد منشــا بســیاری از کــودک 
ایــن  کــه   باشــد  همســری ها 
روانشــناس  بــا کمــک  بیمــاری 
بهبــودی  امــکان  درمانگــر  روان  و 

ســرویس  گــزارش  بــه  دارد. 
علمــی ایســنا، طبــق طبقه بنــدی 
رفتارهــای ناهنجــار )DSM(، بیمــار 
ــا  ــی« هوس ه ــه »پدوفیل ــا ب مبت
جنســی  خیالپردازی هــای  و 
شــدید و مکــرر نســبت بــه کــودکان 
ــار  ــت بیم ــن اس ــغ دارد؛ ممک نابال
ــت  ــات دس ــن احساس ــر ای ــر اث ب
ــه  ــا اینک ــد و ی ــل زده باش ــه عم ب
ایــن کشــش ها بــرای او موجــب 
پریشــانی یــا مشــقت در ارتبــاط بــا 
ــه  ــد.کودکانی ک ــده باش ــران ش دیگ
ــز  ــد نی ــرار می گیرن ــاوز ق ــورد تج م
تجربــه ای مشــابه بــا کودکانــی را 
دارنــد کــه کــودکان زیــر 1۳ ســال در 
ازدواج و روابــط زناشــویی احســاس 
ــی  ــروه قربان ــر دو گ ــد. ه ــی کنن م
ــا آن  ــه ب ــا راه مقابل ــتند و تنه هس
آگاهــی  عمومــی،  فرهنگ ســازی 
بخشــی و توانمنــد ســازی دختــران 
ــر تصویــب قوانیــن  و از همــه مهم ت
همــراه بــا ضمانــت اجرایــی اســت. 

در  همســری«  »کــودک 
پیــچ مجلــس

طــرح »کودک همســری« توســط 
مجلــس  در  زنــان  فراکســیون 
تدویــن شــد؛  اســامی  شــورای 
ــل  ــاس آن حداق ــه براس ــی ک طرح
ســن ازدواج دختــران بــه 16 ســال و 

بــرای پســران بــه 1۸ ســال افزایــش 
ــر 1۳  ــران زی ــد و ازدواج دخت می یاب
ســال مطلقــًا ممنــوع می شــود. 
در   1۳9۵ ســال  از  طــرح  ایــن 
دســت مطالعــه و از آذر 1۳96 در 
قــرار  مجلــس  رســیدگی  نوبــت 
گرفــت و درنهایــت نماینــدگان در 
جلســه علنــی مهرمــاه ســال 9۷ 
ــرح  ــن ط ــت ای ــا فوری ــس ب مجل
)اصــاح مــاده 10۴1 قانــون مدنــی( 
موافقــت کردنــد. امــا پــس از کــش 
ــای  ــرف و حدیث ه ــا و ح و قوس ه
فــراوان، درنهایــت ایــن طرح توســط 
قضایــی  و  حقوقــی  کمیســیون 
مجلــس رد شــد.معصومه ابتــکار 
در صفحــه توئیتــر خــود در ایــن 
ارتبــاط نوشــت: »بــا هماهنگی هــای 
ــه  ــد الیح ــرر ش ــده، مق ــل آم به عم
ــی  ــون مدن ــاده 10۴1 قان ــاح م اص
ازدواج زیــر 1۳  بــرای ممنوعیــت 
ــت  ــه دول ــده ب ــه آین ــا هفت ــال ت س

ــود.« ــال ش ارس
ماجــرای »رهــا« در ایــام باعــث 
ــودک  ــوع »ک ــر موض ــار دیگ ــد ب ش
ــار کشــور  ــه صــدر اخب همســری« ب
ــار  ــه این ب ــد ک ــن امی ــه ای ــد. ب بیای
تصمیم گیــران دولتــی و مجلــس 
بــا اتخــاذ تصمیمــی مناســب جلوی 
ایــن قبیــل هزینه هــا بــرای کــودکان 
ــد. ــروی کشــور را بگیرن ــی و آب ایران

ته
نک

بــه نقــل از رییــس بهزیســتی اســتان ایــالم بــا مداخلــه 
ی بهزیســتی و حکــم دادســتان ایــن شــهر، رهــا تحویل 

بهزیســتی ایالم شــد. 
پدر و همسر رها تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. 

مــوارد مشــابهی نیــز وجــود دارد کــه کــودک بر اثر فشــار 
هــای روحــی کــودک همســری اقــدام بــه خودکشــی 
ــه در  ــی ک ــت و ازدواج های ــن حال ــد. در بهتری می کنن
ســن پاییــن صــورت می گیــرد و ادامــه پیــدا می کنــد، 
دختــران بــه دلیــل اینکــه در ســن کــم ازدواج مــی کند، 
نســبت بــه حقــوق خویــش در زندگــی مشــترک کامــال 
نا آگاهنــد و توانایــی چندانــی بــرای مقابلــه با مشــکالت 

زندگــی زناشــویی را ندارنــد.
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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 کشف شمشیر باستانی در خیابان »دانمارک«4
یک لوله کش به همراه همکارش درحالی که درخیابان شهری در شمال »دانمارک« مشغول به کار 
بودند شمشیری متعلق به قرون وسطی کشف کردند.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

بین المللـی » معمـاری خشـتی، شـهر  نخسـتین کارگاه 
میـراث جهانـی یـزد« روز یکشـنبه بـه مـدت یـک هفتـه 
بـا رویکـرد بررسـی مشـکات و چالش هـای حفاظت این 
شـهر تاریخـی در دانشـگاه یـزد آغاز بـه کارکرد. ایـن کارگاه 
شهرسـازی  و  معمـاری  اسـتادان  از  تعـدادی  حضـور  بـا 
کشـور برگـزار و در پایـان بـه شـرکت کنندگان گواهینامـه 
معتبـر اعطـا مـی شـود. » یـوکا یوکیلیتو« اسـتاد مشـاور 
مدیـرکل و نماینـده مرکـز بین المللـی مطالعـه، حفاظـت و 
مرمـت آثـار تاریخـی فرهنگـی )ایکـروم- ICCROM( در 
ایـن کارگاه، » ماریانـا کوریـا« رئیس کمیتـه علمی جهانی 
میـراث معمـاری خشـتی در شـورای بیـن  المللـی ابنیـه و 
و » محمدحسـن   )ICOMOS )ایکومـوس-  محوطه هـا 
میـراث  سـازمان  فرهنگـی  میـراث  معـاون  طالبیـان« 
ایـن  مدرسـان  از  و گردشـگری  صنایع دسـتی  فرهنگـی، 

کارگاه هسـتند. 
میـراث  از  حفاظـت  باهـدف  اسـت کـه  نهـادی  ایکـروم 
فرهنگـی جهـان از طریق آمـوزش، اطاع رسـانی، پژوهش، 
آگاهـی  افزایـش  و  حمایتـی  برنامه هـای  و  همـکاری 
عمومـی نسـبت بـه اهمیـت و ظرافـت میـراث فرهنگـی 
و  غیردولتـی  تشـکل  ایکومـوس،  اسـت.  تأسیس شـده 
مهمتریـن مرجـع بین المللی اسـت که درزمینـٔه حفاظت از 
بناهـا و محوطه هـای تاریخـی به صورت تخصصـی فعالیت 
می کنـد. کارگاه یادشـده بـه همـت معاونـت معمـاری و 
شهرسـازی شـهرداری یزد تشـکیل شـد و تا 27 بهمن ماه 
جـاری ادامـه دارد. سـکونت گاه های اسـتان یـزد 2 هـزار و 
270 هکتـار بافـت تاریخـی دارد و یـزد به عنـوان نخسـتین 
شـهر خشـت خـام و دومیـن شـهر تاریخـی جهـان دارای 
بافـت تاریخـی به مسـاحت عرصه 743 هکتار و مسـاحت 
حریـم پنـج هـزار هکتار اسـت کـه 200 هکتار عرصـه آن در 
18 تیـر 1396 در چهـل و یکمیـن نشسـت کمیتـه میـراث 
جهانـی سـازمان آموزشـی، علمـی و فرهنگـی ملـل متحـد 
)یونسـکو( در کراکوف لهسـتان در فهرسـت میراث جهانی 

بـه ثبت رسـید.

سوژه کارگاه بین المللی 
معماری خشتی 

در یزد دایر شد

لنا
 ای

س:
عک

اما و اگرهای آسیاب موزه تهران
معاون میراث فرهنگی تهران: در صورت اختصاص بودجه شاهد بهره داری از این موزه خواهیم بود

گفته می شود طی 4 ماه آینده و احتماال اوایل سال ۹۸ شاهد بهره برداری از آسیاب موزه تهران خواهیم بود

می شــود  آنکــه گفتــه  وجــود  بــا 
طــی ۴ مــاه آینــده و احتمــاال اوایــل 
از  بهره بــرداری  شــاهد   9۸ ســال 
آســیاب مــوزه تهــران خواهیــم بــود، 
امــا بهره بــرداری از آســیاب مــوزه 
تهــران منــوط بــه اختصــاص بودجــه 

ــت. اس
اداره  همــت  بــه  پیــش  چنــدی 
تهــران،  اســتان  فرهنگــی  میــراث 
گروهــی از خبرنــگاران بــرای بازدیــد 
ــران  ــوزه ته ــیاب م ــتین آس از نخس
رونــد  از  بازدیــد  ایــن  در  رفتنــد. 

ــرداری  ــه بهره ب ــی ب ــت و چگونگ مرم
ــرداری و  ــوزه پرده ب ــن م ــیدن ای رس
نماهــای جدیــدی از آنچــه کــه نیــاز 
اســت تــا شــاهد بــه بهره بــرداری 
رســیدن ایــن مــوزه باشــیم، نمــودار 

شــد.
ــرمایه  ــا س ــران ب ــوزه ته ــیاب م آس
از  یکــی  تومانــی  میلیــون   600
ــاد  ــف آب ــی یوس ــای قدیم خانواده ه
مســئوالن  و  شــده  احیــا  تهــران 
ایــن  بهره بــرداری  از  وعده هایــی 
مــوزه تــا ســال آینــده می دهنــد.
ــاون  ــامی )مع ــیخ االس ــن  ش محس
درایــن  تهــران(  فرهنگــی  میــراث 
آن  بــر  عــرف  گفــت:  خصــوص 

ــای  تاریخــی  ــرای بناه ــه ب اســت ک
میــراث  ملــی  فهرســت   در  کــه 
فرهنگــی ثبــت شــده اند و مالــک 
ــاری  ــف اعتب ــد، ردی ــی دارن خصوص
و  ســرمایه گذاری  بــرای  خــاص 
بهره بــرداری از آن توســط اداره کل 
ــف می شــود.   ــراث فرهنگــی تعری می
نــام ایــن ردیــف اعتبــاری مشــارکت 
ــد  ــه واج ــای ابنی ــت و احی در مرحم
ــان  ــن می ــت. در ای ــت اس ارزش ثب
و  ســازمان  بیــن  تفاهم نامــه ای 
مالــک نوشــته می شــود. در ایــن 
متعهــد  ســازمان  تفاهم نامــه 
ــت  ــه مرم ــی از هزین ــود بخش می ش
را متقبــل شــود و مالــک نیــز تعهــد 

ــار  ــه اعتب ــزان ک ــان می ــه هم دارد ب
کنــد. مشــارکت  می گیــرد، 

ــیاب  ــوص آس ــه داد: در خص او ادام
دلیــل  بــه  آبــاد،  یوســف  آبــی 
حجــم بــاالی عملیــات مرمتــی و 
ــه  ــک ک ــوب مال ــیار خ ــی بس همراه
تمــام  تــا  داشــت  را  آن  روحیــه 
ــود،  ــل ش ــودش متقب ــا را خ هزینه ه
تمــام هزینه هــای مرمــت توســط 
بــه  تامیــن شــده اســت.  مالــک 
ــود  ــا وج ــامی، ب ــیخ االس ــه ش گفت
ــن  ــرای ای ــاص ب ــاری خ ــه اعتب آنک
آســیاب آبــی اختصــاص یافتــه امــا 
از آنجــا کــه در آن زمــان معــاون 
نبــوده،  تهــران  فرهنگــی  میــراث 
مــورد  در  اطاعاتــی  هم اکنــون  او 
تخصیــص ایــن اعتبــار در اختیــار 

ــدارد. ن
تهــران  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
بــه  توجــه  بــا  خاطرنشــان کــرد: 
ــام شــده  ــا تم ــن بن ــت ای ــه مرم آنک
و تجهیــز و در نهایــت بهره بــرداری 
ــی  ــراث فرهنگ ــده، می ــی مان آن باق
تجهیــز،  خصــوص  در  می توانــد 
حفاظــت الکتورنیــک و در اختیــار 
کــه  مــوزه ای  اشــیاء  دادن  قــرار 
بتــوان از ایــن ملــک بــه عنــوان یــک 
ــتفاده  ــگری اس ــی- گردش کار فرهنگ
در  امکاناتــی  و  کنــد  ورود  کــرد، 
چراکــه  بگــذارد؛  مالــک  اختیــار 
ــوارد اســتانداردهایی  ــن م اجــرای ای
کل  اداره  ضوابــط  تابــع  کــه  دارد 
موزه هــا می توانــد باشــد. در ایــن 
ــا  ــت ت ــرآن اس ــا ب ــعی م ــان س می
ــار  ــا اعتب ــم از اداره کل موزه ه بتوانی

ــه  ــاهد ب ــم و ش ــت کنی الزم را دریاف
نخســتین  رســیدن  بهره بــرداری 

آســیاب مــوزه تهــران باشــیم.
او تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه آنکــه 
ــه  ــا ب ــن بن ــت ای ــی مرم کار فیزیک
بــازه  در  می تــوان  رســیده  اتمــام 
زمانــی ۳ تــا ۴ مــاه آینــده،  البته در 
ــاهد  ــه، ش ــاص بودج ــورت اختص ص
بــه بهره بــرداری رســیدند آســیاب 
عیــن  در  باشــیم.  تهــران  مــوزه 
حــال می تــوان از ایــن ملــک بــه 
ــردم  شناســی شــهر  ــوزه م ــوان م عن
ــار آن  ــرد و در کن ــتفاده ک ــران اس ته
ــرویس دهی  ــی و س ــث خدمات مباح
در حــوزه گردشــگری نیــز تعریــف 
شــود. درحــال حاضــر نیــز فقــط 
کارهایــی ماننــد نصــب دوربین هــای 
ــوای  ــرح محت ــه ط ــدار بســته، تهی م

کاربــرد  خصــوص  در  توجیهــی 
موضوعــی ایــن ملــک باقــی مانــده. 
آســیاب آبــی یوســف آبــاد از جملــه 
ــه  ــت ک ــران اس ــی ته ــراث فرهنگ می
ــهر  ــان ش ــش، متولی ــال پی ــد س چن
ــد  ــده بودن ــب آن برآم درصــدد تخری
تــا ایــن ملــک را بــه اتوبــان رســالت 
ــه موقــع  ــد، امــا اقــدام ب اضافــه کنن
ــن  ــی ای ــت مل ــرای ثب ــکان آن ب مال
ــن  ــب ای ــازه تخری ــی اج ــیاب آب آس
متولیــان  بــه  را  قاجــاری  بنــای 
ــوز  ــود هن ــن وج ــا ای ــداد. ب ــهر ن ش
مــردم تهــران نمی تواننــد آســیاب 
ــد  ــه بای ــاد را چنانک ــف آب ــی یوس آب
باشــد، ببیننــد. هرچنــد مرمــت چنــد 
ــا  ــده ام ــام ش ــی آن تم ــد میلیون ص
ــز و  ــرای تجهی ــددی ب ــای متع کاره

ــت. ــی اس ــاره آن باق ــای دوب احی

صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  کل  مدیـر 
دسـتی و گردشـگری خراسـان رضـوی 
بـه  منحصـر  تاریخـی  اثـر   10 گفـت: 
ملـی  مـوزه  در  رضـوی  خراسـان  فـرد 
ایـران بـه نمایـش گذاشـته مـی شـود. 
ابوالفضـل مکرمـی فـر ،افزود: ایـن آثار 
میثـاق  جـام  شـامل  تاریخـی،  فاخـر 
شـهر تپـه درگـز، پـاک مفرغـی نقـره 
تاریخـی  محوطـه  از  مکشـوفه  کـوب 
دوره  بـه  مربـوط  سـبزوار  ششـتمد 

سـلجوقی منقـوش و کتیبـه دار، ظروف 
سـفالی کشـف شـده از تپـه دامغانـی 
سـبزوار متعلـق بـه عصـر مفـرغ، مهـر 
صـور فلکی دوره سـلجوقی مکشـوفه از 
سـایت مـوزه شـادیاخ نیشـابور، پیکـره 
سـنگی مکشـوفه از نیشـابور و متعلـق 
بـه هـزاره سـوم پیـش از میـاد و قدح 
شـده  سـلجوقی کشـف  دوره  سـفالی 
از شـادیاخ هسـتند.وی ادامـه داد: در 
ایـن نمایشـگاه کـه طـی هفتـه جـاری 

افتتـاح خواهـد شـد، عاوه بر خراسـان 
رضـوی، آثـار تاریخـی منحصـر بـه فـرد 
و شـاخص سـایر اسـتان هـا ،نیـز بـه 
نمایش گذاشـته می شـود.پیش از این 
نیـز اعـام شـده بـود، 18 شـی تاریخی 
خراسـان شـمالی از 12 بهمـن مـاه تـا 
مهمـان  آینـده  سـال  فروردیـن  پایـان 
مـوزه ملـی تهران می شـوند و در معرض 
دیـد عاقه منـدان قـرار می گیرنـد. ایـن 
اشـیای تاریخـی در مـوزه ملـی واقع در 
تهـران و در قالـب نمایشـگاهی با عنوان 
باستان شناسـی  میـراث  دهـه  »چهـار 
ایـران« بـه مناسـبت چهلمیـن سـالگرد 
بـه نمایـش گذاشـته  انقـاب اسـامی 

می شـود. 

نمایش آثار تاریخی خراسان ها 

در موزه ملی

آواربرداری از اولین کاخ  کاوش 
شده در تخت جمشید

ایـن روزهـا آواربـرداری از کاخ شـماره A تخـت جمشـید تمام شـده و احتماالت 
خاصـی درخصـوص کاربـری ایـن کاخ مطـرح شـده اسـت. در این میـان باتوجه 
بـه نزدیـک شـدن بـه نـوروز، احتمـال محدود شـدن مسـیرهای بازدیـد از تخت 
جمشـید در تعطیـات نـوروز وجـود دارد. حمیـد فدایـی )مدیـر محوطـه جهانی 
تخـت جمشـید( با اشـاره به یکی از کارهای شـاخصی که در بـرزن ورودی تخت 
جمشـید انجـام شـده اسـت، گفت: طـی یک مـاه و نیم گذشـته کاوش جدیدی 
توسـط یـک تیـم باستان شناسـی در قالب یک فصـل کاری در یکـی از کاخ های 
ورودی انجـام شـد.او ادامـه داد: ایـن کاخ نخسـتین کاخ بـرزن تخـت جمشـید 
بـه حسـاب می آیـد و بـه نـام کاخ شـماره A شـناخته می شـود. ایـن کاخ هـا در 
زمـره کاخ هایی هسـتند کـه حدود ۷ دهه قبل توسـط گروهی از باستان شناسـان 
کاوش شـده اند. البتـه مرمـت جزئـی داشـته اند کـه در نهایـت بـه حال خـود رها 
شـده بودند و طی این سـال ها فرسـوده شـده بودند.فدایی تصریح کرد: در نتیجه 
برآن شـدیم تا با مجوز پژوشـگاه میراث فرهنگی و گردشـگری، آواربرداری انجام 
دهیم و کاوش جدیدی در این کاخ انجام دادیم. سـپس کار حفاظت و نگهداری 
را در نظـر گرفتیـم. اکنـون نیز کار مرمت کاخ شـماره A پس از گذشـت سـه ماه، 

تمـام شـده و می توان گفت شـرایط خوبـی دارد.

ته
نک

سـیدجالل عجایبـی )یکی از سـرمایه گذاران آسـیاب موزه 
تهـران( بـا تاکیـد برآنکـه ایـن آسـیاب از زمـان گذشـته و 
دوران قاجـار باقـی مانـده ، از دوران کودکـی و همراهـی با 
پـدر و خاطراتـی کـه از ایـن آسـیاب آبی دارد سـخن گفت 
و ادامـه داد: در سـال های قحطـی جنـگ جهانـی بـرای 
آنکـه مشـکلی بـرای مـردم پیـش نیایـد پـدرم کـه حدود 
5۰۰ تـا 6۰۰ خـروار گنـدم ذخیره داشـت با وجـود آنکه در 
آن سـال عـازم مکـه بود اما به سرپرسـت کارگاه سـفارش 
کـرده بـود تا اگـر اهالی ونک، اویـن، درکه، یوسـف آباد و 
فرحـزاد آرد خواسـت به هریـک از آنها دو کیسـه آرد بدهد 
و بعـد سـر خرمـن از او گنـدم بگیـرد. در آن زمـان گنـدم 
خـرواری ۲۲ تومـان امـا به دلیـل قحطی ششـصد تومان 
شـده بـود. تدبیـر پـدرم سـبب شـد تـا مـردم تمـام این 
محـالت در آن سـال ها گندم داشـته باشـند. البتـه بعدها 
بسـیاری از افـراد قرض خـود را پس دادنـد و افرادی هم 

بودنـد کـه گندم خـود را پـس نیاوردند.  

گزارش

میراث
میراث

استحکام سازه های خشتی در قیاس
با مصالح امروزی بیشتر است

انجام دو کاوش نجات بخشی در شهرستان گرمی

معـــاون میـــراث فرهنگـــی 
ــی،  ــراث فرهنگـ ــازمان میـ سـ
صنایع دســـتی و گردشـــگری 
بـــا بیـــان اینکـــه دوام بناهـــا 
بـــا معمـــاری خشـــتی در مقایســـه بـــا مصالـــح 
ـــت: بســـیاری از مهندســـان  ـــروزی بیشـــتر اســـت، گف ام
ـــه اشـــتباه، دوام نداشـــتن بناهـــای خشـــتی را  ـــی ب کنون
ـــاخت  ـــرای س ـــح ب ـــایر مصال ـــتفاده از س ـــر اس ـــی ب دلیل
و ســـازها مـــی داننـــد. محمدحســـن طالبیـــان در 
ـــتی در  ـــاری خش ـــی معم ـــتین کارگاه بیـــن  الملل نخس

ـــاری  ـــاره معم ـــا درب ـــی چالش ه ـــن برخ ـــا تبیی ـــزد ب ی
خشـــتی افـــزود: هرچنـــد ایـــن معمـــاری در بخشـــی 
از بافـــت تاریخـــی شـــهر یـــزد حفـــظ  شـــده اســـت 
امـــا خـــارج از ایـــن بخـــش، بناهایـــی بـــا معمـــاری 
ـــدن  ـــان از وارد نش ـــه نش ـــد ک ـــداث  ش ـــی اح ـــر ایران غی
ســـازمان نظام مهندســـی بـــه موضـــوع در زمینـــه 
صـــدور مجوزهاســـت. وی ادامـــه داد: دانشـــگاه ها 
ــای  ــی و ارتقـ ــناخت، معرفـ ــه شـ ــد در زمینـ ــز بایـ نیـ
ـــح معمـــاری  ـــواع مصال ـــه اســـتفاده ان آگاهـــی نســـبت ب

خشـــتی تـــاش کننـــد. 

فرهنگـی،  میـراث  کل  مدیـر 
و گردشـگری  صنایـع دسـتی 
دو  انجـام  از  اردبیـل  اسـتان 
در  بخشـی  نجـات  کاوش 
شهرسـتان گرمـی خبـر داد.نـادر فاحـی بـا اعـام ایـن 
خبـر گفـت: »امسـال سـه کاوش باسـتان شناسـی در 
سـطح اسـتان اردبیل داشـتیم کـه 2 مـورد آن مربوط به 

بـود.« شهرسـتان گرمـی 
او افـزود: »کاوش نجـات بخشـی  قلعـه آالجـوق و یـل 
سـویی از جملـه فعالیـت هـای مـورد قبـول در حـوزه 

میـراث فرهنگـی شهرسـتان گرمـی اسـت.«
مدیـر کل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری 

میـراث  اداره  »همچنیـن  اضافـه کـرد:  اردبیـل  اسـتان 
فرهنگـی اسـتان نسـبت بـه احـداث مجموعـه خدماتـی 
و سـرویس بهداشـتی در منطقه نمونه گردشـگری داش 

دیبـی اقـدام نموده اسـت.«
فاحـی تصریـح کـرد: »در حـال حاضـر 9 مجموعـه بوم 
گـردی در شهرسـتا ن گرمی در مرحله صـدور پروانه بهره 
بـرداری قـرار دارد کـه این میـزان در ابتدای سـال 2 عدد 
بـود.«او بیـان کرد: »از جمله مشـکات حوزه گردشـگری 
بـودن کمـپ گردشـگری  باتکلیـف  شهرسـتان گرمـی 
برزنـد بـود که اداره کل میـراث فرهنگی با واگـذار نمودن 
ایـن کمـپ بـه بخـش خصوصـی نسـبت بـه حـل ایـن 

موضـوع تـا پایان امسـال اقـدام خواهـد کرد.«

سنا
 ای

س:
عک

پیامرسـانه

روزنامـه خراسان شمالی   از 
افزایـش 50میلیارد تومانی بودجه عمرانی 

خراسان شمالی خبرداد.

روزنامـه خراسان رضوی  از 
غرق شـدن کودک6ساله در چاله آب 

روسـتای کوه آباد خبر داد.

روزنامـه خراسان جنوبی  
نوشـت: کاس اولی های خراسان جنوبی 

در صدر جدول سـوء تغذیه هستند.

روزنامـه دریا  از اجرای طرح مدیریت خراسان جنوبیخراسان رضویخراسان شمالی 
جامع آبخیز برای توسـعه روستاهای 

هرمزگان خبر داد.

هرمزگان
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این صفحه می خوانیم
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پیام حوادث
توهین و فحاشی در فضای مجازی چه مجازاتی دارد؟

توهین به افراد در بخش کامنت اینستاگرام و... اگر مشمول نسبت دادن زنا یا لواط  به کسی باشد و نتواند آنرا اثبات کند، به ۸0 ضربه 
شاق محکوم می شود که از حدود شرعی است. الزم به ذکر است نوشـتن و درج الکترونیـکی آن همچنین انتـشار آن در اینترنت و 

ایمیل و شبکه های اجتماعی نیز طبق قانون مجازات اسامی 1۳92 جرم است. اما اگر فحاشی و استعمال الفاظ رکیک مشمول نسبت 
دادن زنا یا لواط  به کسی نباشد به مجازات شاق تا هفتاد و چهار ضربه و یا پنجاه هزار  تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. 

قابل توجه است که عمومًا تحقیقات مقدماتی این جرائم در تهران در دادسرای جرائم رایانه ای رسیدگی می شود.

سنا
 ای

س:
عک

مدیــرکل دفتــر آســیب دیــدگان اجتماعــی ســازمان بهزیســتی 
ــه در کشــور وجــود  ــی ک ــت: از کل خشــونت خانگ کشــور گف
ــد  ــش از ۳۵ درص ــه بی ــودک آزاری دارد ک ــه اول را ک دارد رتب

آســیب ها را شــامل می شــود.
رضــا جعفــری در حاشــیه افتتــاح اورژانــس اجتماعــی 
اردســتان و در جمــع خبرنــگاران، اظهــار کــرد: مرکــز اورژانــس 
اجتماعــی یکــی از سیاســت های اصولــی و دارای یکــی از 
راهبردهــای بنیــادی در جهــت کنتــرل آســیب اجتماعــی اســت 
کــه راه انــدازی آن بــر عهــده ســازمان بهزیســتی گذاشــته شــده 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرهای بــاالی ۵0 هــزار نفــر 
می تواننــد اورژانــس اجتماعــی داشــته باشــند، افــزود: حتــی 
برخــی شــهرهای زیــر ۵0 هــزار نفــر بــا توجــه بــه رشــد آســیب 
اجتماعــی ایــن اورژانــس راه انــدازی می شــود. ســال گذشــته 
ــدازی 1۵0 مرکــز اورژانــس اجتماعــی بودیــم کــه  شــاهد راه ان

ــه مــدت مشــابه رشــد ۷۷ درصــدی بودیــم. نســبت ب
مدیــرکل دفتــر امــور آســیب دیــدگان اجتماعی و رئیــس مرکز 
ــس  ــور، اورژان ــتی کش ــازمان بهزیس ــی س ــس اجتماع اورژان
اجتماعــی را گســترده ترین شــبکه حمایــت و ســامت در کل 
ــاالی 90  ــی ب ــس اجتماع ــت: اورژان ــرد و گف ــوان ک ــور عن کش
درصــد خدمــات اجتماعــی را در کشــور پوشــش می دهــد کــه 
بیشــترین مــوارد شــامل کــودک آزاری، همســر آزاری و معلــول 
آزاری و اقــدام بــه خودکشــی اســت. جعفــری گفــت: بــا توجــه 
ــس  ــته در خصــوص اورژان ــال گذش ــه در س ــعه ای ک ــه توس ب
اجتماعــی انجــام شــد و کاس هــای آموزشــی کــه بــرای کیفی 
ســازی برگــزار شــد تقریبــًا در همــه شــهرهایی کــه درخواســت 
و نیــاز بــه اورژانــس اجتماعــی داشــتند، راه انــدازی شــد. وی 
ــیب  ــراد آس ــی ورودی اف ــس اجتماع ــه اورژان ــان اینک ــا بی ب
ــه  ــد از ورود ب ــدگان بع ــیب دی ــه داد: آس ــت، ادام ــده اس دی
ــد ســاماندهی شــوند و در خانه هــای  اورژانــس اجتماعــی بای
امــن کــه یــک حلقــه پیوســته بــه اورژانــس اجتماعــی اســت 
ســاماندهی شــوند. 22 مرکــز خانــه امــن در کشــور راه انــدازی 
شــده کــه بــه صــورت دولتــی و غیردولتــی در ســال گذشــته 

بیــش از 1600 نفــر را تحــت حمایــت قــرار دادنــد.
ــس  ــی و رئی ــدگان اجتماع ــیب دی ــور آس ــر ام ــرکل دفت مدی
مرکــز اورژانــس اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور با اشــاره 
بــه هزینــه ای کــه اورژانــس اجتماعــی بــرای دولــت دارد، گفت: 
ــه  ــز تهی ــرای مراک ــوز نتوانســتیم 160 خــودرو مناســب را ب هن
کنیــم و ایــن یکــی از انتظــارات مــا از ســازمان برنامــه بودجــه 
اســت. جعفــری در خصــوص وضعیــت کــودک آزاری در کشــور 
گفــت: کــودک آزاری یــک آســیب پنهــان اســت و در همــه دنیا 
اتفــاق می افتــد. آخریــن آمــاری کــه بهداشــت جهانــی ارائــه 
ــان از هــزار کــودک 1۵ کــودک در معــرض  ــًا در جه داده تقریب
ــه در کشــور  ــه توســعه ای ک ــه ب ــا توج ــرار دارد. ب خشــونت ق
ــون از  ــه شناســایی بیشــتر انجــام شــده هم اکن ــوده و زمین ب
کل خشــونت خانگــی کــه در کشــور وجــود دارد بیــش از ۳۵ 
ــه اول  ــه رتب ــودک آزاری اســت ک ــه ک ــوط ب ــوارد مرب درصــد م
را نیــز دارد. همســر آزاری و ســالمند آزاری و معلــول آزاری 
ــت  ــون حمای ــد. وی در خصــوص قان ــدی را دارن ــای بع رتبه ه
از کــودک آزاری در کشــور گفــت: هنــوز قانونــی مشــخصی در 
ایــن خصــوص در کشــور عنــوان نشــده، البتــه الیحــه حمایــت 
از کــودکان و نوجوانــان مطــرح اســت کــه امیدواریــم بــا برطرف 
شــدن اشــکاالت شــورای نگهبــان ایــن قانــون تصویــب شــود.

بــه  قطبــی  خــرس  ده هــا  ورود  بــا 
ســکونتگاه هایی در یــک منطقــه دورافتــاده 
ــراری  ــت اضط ــا وضعی ــیه، مقام ه در روس
ــر  ــا در مجمع الجزای ــد. مقام ه ــام کرده ان اع
"نوایــا زملیــا" کــه محــل زندگــی چنــد هــزار 
ــا  ــه خرس ه ــد ک ــام کردن ــت اع ــر اس نف
در مــواردی بــه ســاکنان حملــه کــرده و 
وارد ســاختمان های مســکونی و دولتــی 
اثــر  در  قطبــی  خرس هــای  شــده اند. 
تغییــرات اقلیمــی بیــش از پیــش مجبــور 
بــه ورود بــه خشــکی )از آب هــای قبــاً 

پوشــیده از یــخ( بــرای یافتــن غذا هســتند.
روســیه آنهــا را یــک گونــه در معــرض خطــر 
طبقــه بنــدی و شــکار آنهــا را ممنــوع کــرده 
اســت. ســازمان فــدرال محیــط زیســت این 
کشــور اخیــراً از صــدور مجــوز کشــتن آنهــا 
ــا  ــرس خرس ه ــرد. ت ــر خــودداری ک ــا تی ب
عائمــی کــه  و  پلیــس  از گشــتی های 
ــه و در  ــی داد ریخت ــراری م ــا را ف ــاً آنه قب
نتیجــه مقام هــا می گوینــد نیــاز بــه تدابیــر 
ــه  ــد ک ــا می گوین ــود دارد. آنه ــدیدتر وج ش
اگــر ســایر شــیوه های ترســاندن خرس هــا 

ــن  ــد، در آن صــورت کشــتن ای ــاکام بمان ن
حیوانــات تنهــا راه چــاره خواهــد بــود. 
ــا"، بزرگتریــن ســکونت گاه در  "بلوشــیا گوب
ایــن مجمــع الجزایــر از وجــود ۵2 خرس در 
ناحیــه خبــر داده، بــه طــوری کــه شــش تــا 
10 قــاده خــرس دائــم در اطــراف ســکونت 
گاه پرســه می زننــد. مقام هــا می گوینــد 
کــه حضــور ایــن تعــداد خــرس در ناحیــه 
بی ســابقه اســت و زندگــی عــادی در آنجا را 
مختــل می کنــد. بــا ذوب بیشــتر یخ هــای 
ــرات اقلیمــی،  ــر تغیی ــر اث قطــب شــمال ب
خرس هــای قطبــی دیگــر نمی تواننــد فقــط 
بــا شــکار خــود را ســیر کننــد و مجبورنــد بــا 
آمــدن بــه خشــکی بــه جســت و جــوی غذا 
بپردازنــد کــه ایــن امــر آنهــا را به طــور بالقوه 

ــرار می دهــد. ــا انســان ق ــل ب در تقاب

هجوم خرس های قطبی در روسیه 
و اعالم وضعیت اضطراری

فعالیت 3۱ مرکز شبانه روزی 
نگهداری از کودکان خیابانی

خدمـات  ارائـه  بـا  بندرعبـاس  در  نگهـداری کـودکان کار  و  سـاماندهی  مرکـز 
روان شـناختی، حقوقـی و تربیتـی بـه کـودکان و خانواده های آنان راه اندازی شـد. 
رضا جعفری رئیس اورژانس اجتماعی سـازمان بهزیسـتی کشـور در آئین افتتاح 
نخسـتین مرکـز کـودکان خیابانـی در بندرعبـاس گفـت: این سـازمان قصـد دارد 
بـا برنامه ریزی هـای متعـدد سـاعت کار ایـن کـودکان را کاهـش دهـد. جعفـری 
اظهـار کـرد: اکنـون ۳1 مرکز شـبانه روزی نگهـداری از کودکان خیابانـی و ۵1 مرکز 
روزانه حمایتی آموزشـی در کشـور فعالیت دارند. وی بیان کرد: 9۵ درصد کودکان 
خیابانـی دارای خانواده هسـتند کـه حضور آن ها در خیابان آسـیب های اجتماعی 
و کـودک آزاری را بـه همـراه دارد و بررسـی ها نشـان می دهـد تعـداد قابل توجهـی 
از ایـن کـودکان مـورد خشـونت های کامـی یـا تحقیر قـرار می گیرند کـه نیازمند 
توانمندسـازی خانواده هـا اسـت. مراکز شـبانه روزی حمایـت از کـودکان خیابانی 
خدمـات آموزشـی، پزشـکی، تحصیلی، حقوقی و مالـی را ارائه می کنند.همچنین 
مدیـرکل بهزیسـتی هرمزگان در این مراسـم گفت: برای راه انـدازی این مرکز یک 

میلیـارد ریـال از اعتبـارات داخلی بهزیسـتی هرمزگان هزینه شـده اسـت.
غامحسـین رنجبـر افـزود: مرکـز سـاماندهی کـودکان کار با ظرفیـت پذیرش ۳0 
نفـر در زمینـی بـه مسـاحت 1۸0 مترمربـع بنـا شـده اسـت و دارای بخش هـای 

مـددکاری، پرسـتاری و نگهداری اسـت.

سالمتجامعه

هر ساله چهارمیلیون دختر در معرض ختنه زنانه هستندتدوین طرح جامع کاهش آسیب های اجتماعی

ــی کشــور  ــس شــورای اجتماع رئی
گفــت: از 2 ســال پیــش تیــم هــای 
بــرای  و کارشناســی  تحقیقاتــی 
تدویــن »طــرح جامــع کاهــش 
آســیب هــای اجتماعــی« مشــغول بــه کار هســتند و تــا پایــان 
امســال ایــن طــرح تدویــن خواهــد شــد. تقــی رســتم ونــدی 
ــی  ــاش م ــی ت ــورای اجتماع ــات ش ــت: در جلس ــار داش اظه
ــل  ــی تبدی ــه مســائل حقوقــی و قانون ــن طــرح ب شــود کــه ای
شــود؛ از ایــن رو، بــا کمــک حقوقدانــان و نماینــدگان مجلــس 
و مرکــز پژوهــش هــای مجلــس تــاش خواهیــم کــرد ایــن 
ــار  ــی کــرده و در اختی ــه الیحــه قانون ــل ب طــرح جامــع را تبدی
ــه  ــل شــدن طــرح ب ــدی تبدی ــان بن ــم. زم ــرار دهی ــس ق مجل

قانــون بــه بررســی هــای کارشناســی بســتگی دارد، وزیــر کشــور 
هــم تاکیــد خاصــی بــر زمــان نداشــتند و گفتنــد حتــی اگر یک 
ســال هــم طــول بکشــد، بــه دلیــل اهمیــت و نقشــی کــه ایــن 
قانــون مــی توانــد داشــته باشــد، مســاله ای نیســت؛ بنابرایــن 
بیشــتر بــر عمــق کارشناســی و اثربخشــی قانون تاکیــد خواهیم 
کــرد. وی اضافــه کــرد: در همــکاری مجلــس شــورای اســامی 
و پژوهشــگران تــاش خواهیــم کــرد کــه طــرح جامــع کاهــش 
آســیب های اجتماعــی را بــه قانونــی مــادر تبدیــل کنیــم کــه هم 
ضمانــت اجرایــی داشــته باشــد و هــم نقــش و ســهم دســتگاه 
هــا در آن مشــخص شــود. در بودجــه هــای ســنواتی کشــور هــم 
بایــد بــرای همــه دســتگاه هــا اعتباراتــی در خصــوص کاهــش 

آســیب هــای اجتماعــی مدنظــر قــرار گیــرد.

ــا  دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد ب
اشــاره بــه اینکــه هــر ســاله تقریبــا 
چهارمیلیــون دختــر در معــرض این 
خطــر هســتند، گفــت: آرمــان هــای 
توســعه پاییــدار خواســتار از بیــن بــردن ختنــه زنانــه تــا ســال 
20۳0 اســت. نتونیــو گوتــرش دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد 
در پیامــی بــه مناســبت روز بیــن المللــی عــدم تحمــل ختنــه 
ــت:  ــاه( گف ــن م ــا 1۷ بهم ــادف ب ــه 2019 مص ــه )6 فوری زنان
امــروزه حــدود 200 میلیــون زن و دختــر در معــرض ایــن اقدام 
مضــر قــرار دارنــد.  وی در پیــام خــود افــزود: ختنــه زنــان یک 
ــان و دختــران  نقــض غــم انگیــز حقــوق بشــر اســت کــه زن
زیــادی را در همــه جــای جهــان تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.  

گوتــرش ادامــه داد: ایــن اقــدام در واقــع انــکار منزلــت آنــان 
اســت کــه ســامت زنــان و دختــران بــه خطــر مــی انــدازد و 
باعــث درد و زج غیرضــروری و حتــی مــرگ آنــان مــی شــود. 
گوتــرش تاکیــد کرد: ختنــه زنان ریشــه در نابرابری جنســیتی 
و عــدم تعــادل قــدرت دارد و بــا محــدود کــردن فرصــت هــا 
بــرای دختــران و زنــان، آنــان را از تشــخیص حقــوق و ظرفیــت 
کامــل شــان بــاز مــی دارد. دبیــرکل ســازمان ملل متحــد بیان 
کــرد: مبــارزه بــا ختنــه زنانــه بخــش اصلــی تــاش هــای مــا 
را در زمینــه »ابتــکار در کانــون توجــه قــراردادن امحــای ختنــه 
زنانــه« در برگرفتــه کــه بــا مشــارکت اتحادیــه اروپــا بــرای از 
بیــن بــردن تمــام اشــکال خشــونت علیــه زنــان و دختــران، 

معرففــی شــده اســت. 

چاقوکشی برای افسر 
راهنمایی رانندگی

مرکـز اطاع رسـانی پلیـس راهنمایـی و رانندگی 
تهـران بزرگ از مجروح شـدن یکـی از نیروهای 
پلیـس راهنمایـی و رانندگی توسـط یـک راننده 
متخلـف در حیـن انجـام وظیفه خبـر داد. مرکز 
اطـاع رسـانی پلیـس راهنمایـی و رانندگـی تهـران بـزرگ اعـام کـرد: در 
منطقـه 1۷ محـدوده امیـن الملـک، عوامـل راهنمایـی و رانندگـی  تهـران 
بـزرگ در حیـن انجـام روان سـازی ترافیـک در ایـن محـدوده بودنـد کـه 
سـتوان سـوم وظیفـه محمد سـرآبادانی قصد اعمال قانـون یک خودروی 
سـواری بنـز را داشـت، متاسـفانه راننـده خـودرو مذکـور ضمن  فحاشـی 
اقـدام بـه تهدیـد بـا چاقـو می کنـد و بـا حمله بـا این افسـر وظیفـه او را 
از ناحیـه صـورت و لـب دچـار آسـیب می کنـد.  در انتهـا بـا اقـدام کارمند 
راهـور، آقـای موسـوی، راننـده خـودرو خلـع سـاح می شـود و پـس از 

دسـتگیری بـه کانتـری 1۴9 منتقـل می  شـود.

درگیری با 
پلیس

واژگونی خودرو گردشگران 
چینی 9 مصدوم داشت

مدیریـت  مرکـز  رئیـس 
فوریت هـای  و  حـوادث 
پزشـکی اسـتان فارس گفت: 
دسـتگاه  یـک  واژگونـی  بـا 
گردنـه  در  چینـی  حامـل گردشـگران  ون  خـودروی 
 - شـیراز  جـاده  در  خرم بیـد  شهرسـتان  شـهیدآباد 
اصفهـان 9 نفـر مصـدوم شـدند. ئیس مرکـز مدیریت 
حـوادث و فوریت هـای پزشـکی اسـتان فـارس گفت: 
در ایـن حادثه هشـت گردشـگر چینـی و راننده ایرانی 
خـودرو بـه صـورت سـطحی زخمی و پـس از دریافت 
خدمـات پزشـکی اولیه، از بیمارسـتان صفاشـهر مرکز 

بیـد مرخـص شـدند. شهرسـتان خـرم 

تصادف

برخورد مرگبار بیش
 از ۱۰۰ خودرو در چین

در پـی تصـادف زنجیـره ای بیـش از 
دو  100 خـودرو در چیـن دسـت کم 
نفـر کشـته و بیـش از ۵0 نفر زخمی 
شـدند. ویدئوهـای منتشـر شـده از 
ایـن تصـادف کـه در اسـتان جنـوب غربـی "گوییـژو"ی چیـن 
بـه وقـوع پیوسـته صدهـا خـودرو و دسـت کم یک اتوبـوس را 
کـه بـا یکدیگـر به طـور زنجیـره ای برخـورد کرده اند بـه نمایش 
گذاشـته اسـت. ایـن تصـادف در پـی افـت دمـا، بارندگی ها و 
لغزندگی جاده ها در منطقه رخ داده اسـت. بسـیاری از مناطق 
چیـن طـی روزهای اخیر شـاهد بـارش برف و یـخ زدگی بوده 
و افـت دمـا باعـث لغزندگـی جاده هـا شـده اسـت. از همیـن 
رو مقامـات هشـداری مبنـی بـر خطرنـاک بـودن رانندگـی در 

جاده هـای لغزنـده صـادر کرده انـد.

تصادف

وزش شدید باد در انگلیس 
سه قربانی گرفت

منابـع انگلیسـی گـزارش دادنـد کـه 
در اثـر وزش شـدید بـاد بـا سـرعت 
تـداوم  و  سـاعت  در  129 کیلومتـر 
بارندگـی در ایـن کشـور دسـت کم ۳ 
نفـر جـان خـود را ازدسـت داده اند. ایـن منابـع می گوینـد یکی از 
این قربانیان، سرنشـین خودرویی بوده که جمعه گذشـته در اثر 
سـقوط یـک درخت در اتوبان منطقه باکفسـتلی، واقـع در جنوب 
غربـی انگلیس کشـته می شـود. پلیـس منطقه نـورث دوون هم 
صبح شـنبه گزارش داد فرد دیگری را در نزدیکی سـواحل منطقه 
سـانتون نجـات داده امـا پیش از انتقال به بیمارسـتان جان خود 
را از دسـت می دهـد. اداره هواشناسـی انگلیـس از دیـروز دربـاره 
وقـوع طوفـان و جاری شـدن سـیل هشـدار داده و پلیـس راهور 
هـم دربـاره راه بندان هـای سـنگین در جاده هـا اطاع  داده اسـت.

وزش باد

شکایت دیوان محاسبات
 از هیات وزیران رد شد

عدالـت  دیـوان  تخصصـی  هیـات 
محاسـبات  دیـوان  شـکایت  اداری، 
از مصوبـه هیـات وزیـران مبنـی بـر 
»پرداخـت ۵00 میلیـون دالر از محـل 
صنـدوق توسـعه ملی بـه بانک کشـاورزی و بازپرداخت آن طی 
هشـت سـال« را رد کـرد. در بند »د« تبصره چهـار قانون بودجه 
سـال 1۳9۵ آمـده بود: »در سـال 1۳9۵ مبلـغ ۵00 میلیون دالر 
از محـل صــندوق توسـعه ملـی در اختیار بانک کشـاورزی قرار 
مـی گیـرد تـا صرفـًا بـرای طـرح هـای آبیـاری تحت فشـار به 
بخـش هـای خصوصـی و تعاونـی پرداخـت شـود. ایـن اعتبار 
طـی هشـت سـال از محـل عوایـد اجـرای طـرح بـه صنـدوق 
توسـعه ملـی بازپرداخـت مـی شـود و تضمین اعتبـار مذکور بر 

عهـده دولت اسـت.«

دیوان 
عدالت

بیش از 35درصد 
آسیب های اجتماعی 

کودک آزاری است

ن
ای

 آن
اد

تم
 اع

س:
عک
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 ای

س :
عک

پلیس به دنبال کشف »گل« 
در تنباکوهای الکچری

قهوه خانه ها دائمًا رصد می شوند

چندی پیش محمدرضا مسـجدی رئیس 
شـبکه پیشـگیری از بیمـاری هـای غیـر 
واگیـر از وضعیـت نامطلـوب برخـی قهـوه 
خانـه هـا و توزیع گل و مـواد روانگردان در 
آنهـا و نیز بی توجهی مجلـس به افزایش 
مالیـات دخانیـات در قانـون بودجه سـال 

9۸ انتقـاد کرد.
بعـد از ایـن انتقـاد، شـاهد افزایـش گفت 
و گوهـا و نظرهـا دربـاره وجود مـاده مخدر 
گل در قلیـان هـا بودیـم و اینکـه برخـی 
سـفره خانـه هـا بـرای افزایـش مشـتری 
هـای خـود و حضـور مـداوم آن هـا اقدام 

بـه ترکیـب گل بـا تنباکـو مـی کنند.

 در صـورت ارائه گـزارش، پلیس 
برخورد می کند 

 پـس از افزایـش ایـن نظرات و حسـاس 

شـدن رسـانه هـا، رئیـس پلیـس مبـارزه 
بـا موادمخـدر ناجـا در گفتگویـی از جـرم 
بـودن اسـتعمال گل و دیگـر موادمخدر در 
قهوه خانه هـا و سـفره خانه هـا خبـر داد.

سـردار مسـعود زاهدیـان رئیـس پلیـس 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر ناجـا در خصـوص 
قلیان هـا  در  موادمخـدر  کـردن  اضافـه 
توسـط برخـی قهوه خانـه داران اظهـار کرد: 
ایـن موضـوع از اسـاس جـرم بـوده و فرد 
خاطـی مجـرم شـناخته می شـود و قطعا 
در صـورت گزارش این موضـوع به پلیس، 

بـا متخلفـان برخـورد خواهد شـد.
سـردار زاهدیـان در پاسـخ بـه ایـن سـوال 
از  موادمخـدر  اسـتعمال  امـکان  آیـا  کـه 
طریـق قلیان وجـود دارد یا نـه، گفت: این 
امـکان وجـود دارد که هر اتفاقـی رخ دهد، 
زیـرا ایـن مواد بـه صـورت دود اسـتعمال 

می شـوند.

وی اضافـه کـرد: از مردم درخواسـت داریم 
موضـوع  ایـن  مشـاهده  صـورت  در  کـه 
از طریـق سـامانه  پلیـس  بـه  را  مراتـب 
110 و یـا مراجعـه حضـوری و مراجعـه بـه 
گـزارش  پلیـس،  اینترنتـی  پایگاه هـای 
دهنـد تـا با اقدامـات قاطع بـا مجرمان در 

ایـن حـوزه برخـورد کنیـم.

رصد دائمی قهوه خانه ها
سـردار رحیمـی بـا اشـاره بـه رصـد دائمی 
یکـی  پلیـس گفـت:  توسـط  هـا  پاتـوق 
مـکان  دائمـی  پلیـس، رصـد  وظایـف  از 
هایـی اسـت کـه از آن بـه عنـوان پاتـوق 
یـاد می شـود؛ مـا در هر عملیـات پلیس، 
بـر اسـاس اشـراف اطاعاتی، پاتـوق های 
اراذل و اوباش را شناسـایی و مسـدود می 
کنیـم.وی بـا تاکیـد بـر قهـوه خانـه هـا و 
سـالن هـای ورزشـی نیـز گفت: بـه عنوان 
مثـال بـه مالکیـن، متصدیـان و صاحبـان 

قهـوه خانـه هـا تذکـر داده و مـی دهیـم 
کـه مسـئولیت هـر اتفـاق کـه در محیـط 
کسـب و کارشـان می افتد، با آن هاسـت. 
ایـن مـکان هـا بـه دلیـل تجمـع جـوان 
هـا و مصـرف قلیـان همـواره مـورد توجـه 
پلیـس قـرار دارند. سـردار رحیمـی تاکید 
کـرد: صاحبـان قهـوه خانـه هـا و برخـی 
سـالن هـای بدنسـازی کـه حضـور اراذل 
و اوبـاش و افـراد بدنـام در آن جـا جـدی 
شـده در صورتـی کـه بـه تذکرات مـا توجه 
نکننـد منتظـر پلمـب شـدن باشـند. یکی 
از وظایـف مهـم پلیس پیشـگیری اسـت 
و مـا در ایـن زمینـه کوتاهـی نمـی کنیـم.  
وقتـی یـک محـل تبدیل بـه پاتـوق اراذل 
و اوبـاش شـود کـه جـرم مشـهود اسـت 

پلیـس مـی توانـد مسـتقیم ورود کنـد.
ایـن  افـزود:  پایتخـت  پلیـس  رئیـس 
موضوعـات بسـیار مـورد تاکید ماسـت به 
طـوری کـه تنهـا در یکـی از عملیـات های 
پلیـس ما به تعـداد 1۸9 قهوه خانه اخطار 
دادیـم و در صورتـی کـه بـه اخطـار توجـه 

نکننـد، خیلـی زود پلمـب می شـوند.
سـردار رحیمـی بـا اشـاره بـه وجـود مـاده 
مخـدر گل در برخـی تنباکوهـا گفت: قطعا 
در صورتـی کـه مسـتندات به پلیـس ارائه 
شـود، مـا ورود مـی کنیـم امـا تاکنـون در 
ایـن زمینـه مسـتنداتی به مـا ارائه نشـده 
سـتاد  سـخنگوی  افشـار  پرویـز  اسـت. 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر نیـز بـا اشـاره بـه 
حساسـیت نسـبت به مواد مخدر در کشور 
گفـت: مـا نسـبت به تبلیـغ و توزیـع مواد 
مخدر بسـیار حسـاس هستیم و مماشات 
نمـی کنیـم. وی ادامـه داد: ورود بـه بحث 
قهـوه خانـه هـا مربـوط بـه سـتاد مبـارزه 
بـا مـواد مخـدر نیسـت امـا اگر کسـی در 
قلیـان سـراها مبـادرت بـه توزیـع و تبلیغ 

مـواد اعتیاد آور کند قطعـا ورود می کنیم.
افشـار توضیـح داد: به عنـوان مثال چندی 
تنباکوهـا  برخـی  در  شـد  عنـوان  پیـش 
شیشـه وجـود دارد، ما سـریع ورود کردیم 
و ایـن موضوع به طور جدی در دسـتور کار 

مـا قـرار گرفت.

رئیس صنف هم تکذیب کرد
 محسـن نظـری رئیس صنف قهـوه خانه 
داران و سـفره خانه داران نیز درباره شـایعه 
اخیـر گفـت: اخیـرا وزارت بهداشـت عنوان 
کـرده کـه در قلیـان هـا از ماده مخـدر گل 
اسـتفاده مـی شـود که مـا این موضـوع را 

بـه شـدت تکذیب مـی کنیم.
وی ادامـه داد: پیـش از ایـن هـم عنـوان 
شـده بـود کـه در برخـی تنباکوهـا شیشـه 
مـی ریزند، اما حرارت اسـتفاده از شیشـه 
و تنباکـو اصـا یکـی نیسـت و بـه لحـاظ 

منطقـی ایـن امـر امکان نـدارد.
نظـری اضافـه کـرد: درخواسـت مـا ایـن 
اسـت که به جای اینکه مسـئوالن با اعام 
ایـن مطالب در رسـانه ها، حاشـیه سـازی 
کنند، موارد و مسـتندات خود را ارائه دهند 
تـا در صـورت تخلـف، مـا و پلیـس بـا آن 
برخـورد کنیـم و ایـن گونـه همـه صنـف را 
زیرسـوال نبریـم. گفتنی اسـت بر اسـاس 
آمـار ۴ هزار ماده خطرناک در دود سـیگار 
و ۷ هـزار و 200 مـاده خطرنـاک در دود 
قلیـان وجـود دارد کـه هـر قلیان بـه اندازه 
یـک تـا دو پاکـت سـیگار مـی توانـد بـه 
سـامت فرد آسـیب برسـاند. این موضوع 
باعـث شـده تا برخی دسـتگاه هـا و بویژه 
مسـئوالن وزارت بهداشـت برای جلوگیری 
از گسـترش روز افـزون مصـرف قلیـان در 
کشـور، اظهارنظرهایـی کننـد که بـه ادعای 
پلیـس و اعضـای صنف قهوه خانـه داران، 

همـه آن هـا الزاما درسـت نیسـتند.

ته
نک

هنـوز زمـان زیـادی از طـرح موضـوع وجود »شیشـه« در 
تنباکـو نگذشـته کـه ایـن بـار از ترکیـب گل و تنباکـو در 
قهـوه خانه هـای الکچـری سـخن بـه میـان آمـده اسـت. 
رصـد  دربـاره  پایتخـت  پلیـس  رئیـس  رحیمـی  سـردار 
دائمـی قهـوه خانـه هـا و وجـود گل و شیشـه در تنباکـو 

سـخن گفـت.

خبر

سـوال؛  ایـن  بـه  حقوقـی  پاسـخ 
یـک  پایـه  وکیـل  محسـنی  محمـد 
زمـان  در  بایـد  شـما  دادگسـتری: 
انعقـاد قـرارداد همـکاری چنـد نکتـه 

دهیـد قـرار  توجـه  مـورد  را 
گیرنـده  قسـمت  در  اینکـه  اول: 
سـفته مشـخصات کامـل طرفـی کـه 
بـا او قـرارداد منعقـد می شـود مثـا 
صاحـب شـرکت حتمًا نوشـته شـود.
)شـماره  سـفته  مشـخصات  دوم: 
آورده  کاری  قـرارداد  در  سـفته ها( 

شـود.
سـوم: در قرار داد کاری نوشـته شـود 
ایـن سـفته ها بابت حسـن انجام کار 

ارائه شـده است.
چهارم: روی سـفته هـم حتما عبارت 
نوشـته  انجـام کار«  »بابـت حسـن 
شـود. ضمـن اینکـه از سـفته ها کپی 

تهیـه کنیـد و نـزد خـود نگهدارید.
الزامـا در سـفته درج  پنجـم: مبلـغ 
شـود چرا که عدم درج آن مشـکات 
عدیـده ای را بـرای صادرکننـده آن در 

پـی خواهد داشـت.
ششـم: حتمـا در قـرارداد ذکـر شـود 
بـا  همـکاری  قطـع  صـورت  در  کـه 
زمانـی  طـی  در  سـفته ها  شـرکت 
خـاص )مثـا یـک مـاه بعـد از قطع 
همـکاری( به صادر کننـده آن عودت 

می شـود. داده 
الزم بـه ذکر اسـت که درصـورت درج 
بنـد ششـم و عـدم عـودت سـفته ها 
می توانیـد از طـرف قـرارداد کاری کـه 
حسـب  دارد  اختیـار  در  را  سـفته ها 
مـورد تحـت عنـوان »اسـترداد الشـه 
سـفته« و یا »خیانت در امانت«  در 
مراجـع قضایـی طـرح دعـوی کنید.

هنگام صدور سفته برای 
قراردادهای کاری چه 

گزارشنکاتی باید رعایت شود؟
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این صفحه می خوانیم
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خبر

19 ســال  از  پــس  هامــون  تــاالب خشــکیده 
دوبــاره پــرآب شــد.

 »هامــون« بزرگ تریــن دریاچــه آب شــیرین در 
سراســر فــات ایــران در جلگــه وســیع سیســتان 
از  آن  نیــاز  مــورد  آب  منابــع  و  اســت  واقــع 
رودخانــه کوچــک  رودخانــه هیرمنــد و چنــد 
دیگــر تامیــن می شــود. ایــن تــاالب ســال ها 
ــت  ــال اس ــا 19 س ــکیده و تقریب ــه خش ــت ک اس
کــه آب هیرمنــد بــه ایــن تــاالب نریختــه اســت. 
ــز  ــل نی ــال قب ــود دو س ــه می ش ــه گفت ــور ک آنط
آب هیرمنــد بــه تــاالب هامــون رســید، ولــی 
ــن آب  ــد ای ــش از ح ــالی بی ــل خشکس ــه دلی ب
ــه دلیــل بارش هــای خــوب  ذخیــره نشــد. امــا ب
ــد و  ــر در افغانســتان ، هیرمن ــد روز خی ــن چن ای

ــد. ــازه گرفتن ــان ت ــون ج هام
دو  از  بیــش  بلوچســتان  و  اســتان سیســتان 
اســت،  بــوده  روبــرو  خشکســالی  بــا  دهــه 
ــر پوشــش  ــدی ب ــر ب ــا تاثی ــالی ه ــن خشکس ای
ــتان  ــن اس ــم ای ــش و اقلی ــات وح ــی، حی گیاه

ــت. ــته اس ــای گذاش ــر ج ب
اســتان  زیســت  محیــط  مدیــرکل  بــه گفتــه 
سیســتان و بلوچســتان، بــارش هایــی کــه از 
ســوی هیرمنــد صــورت گرفتــه، ایــن نویــد را 
ــرای  ــی ب ــر آب ــر ذخای ــاوه ب ــه ع ــد ک ــی ده م
تامیــن آب شــرب در تــاالب هامــون و کارهایــی 
ــای  ــه ه ــرد، برنام ــام می گی ــه انج ــه در منطق ک
ــون  ــاالب هام ــای ت ــرای احی ــدام ب ــت اق در دس
اکنــون  شــد؛  خواهــد  مدیریــت  خوبــی  بــه 
ــی  ــاالب در حــال الیروب ــه ت مســیرهای ورودی ب
ــر آب از  ــا 2۵ کیلومت ــه 20 ت ــک ب ــوده و نزدی ب

ــت. ــده اس ــون ش ــاالب هام ــمال وارد ت ش
بــا  امیدواریــم  می گویــد:  پورمــردان  وحیــد 
اســتان،  بــه  ورودی  آبهــای  بهینــه  مدیریــت 
آب  شــرب،  آب  تامیــن  در  هــم  بتوانیــم 
ــه  ــون ب ــاالب هام ــای ت ــم احی ــاورزی و ه کش
خوبــی عمــل کنیــم و در بارندگی هــای هفتــه 
آینــده نیــز شــاهد ورود آب بیشــتری بــه منطقــه 

باشــیم. بلوچســتان  و  سیســتان 

خشــکی چندین ساله هامون
نتیجــه  در  تاالب هــا  شــدن  خشــک 
خشکســالی ها  و  نادرســت  سیاســت های 
در چنــد ســال اخیــر، از همــه طــرف جوامــع 
محلــی را تحــت فشــار قــرار داده اســت. نه تنهــا 
ــل اصلیــش  ــه عام ــا ک ــده ریزگرده ــروز پدی ــا ب ب
ــیه  ــردم حاش خشــکی تاالب هاســت، ســامت م
مــردم  اقتصــاد  بلکــه  افتــاده،  بــه خطــر  آن 
بومــی هــم از بیــن رفتــه و بــازار کاسبیشــان 

کســاد شــده اســت.

ــی  ــر مل ــت، مدی ــل آبش ــن بوالفض ــش از ای پی
ــود  ــه ب ــای کشــور گفت طــرح حفاظــت از تاالب ه
در  افغانســتان  بــا  بــرای گفت وگــو  تاش هــا 
راســتای تامیــن حق آبــه هامــون سال هاســت 
در  کــه  سد ســازی هایی  امــا  دارد  ادامــه 
ماننــد  نمی گــذارد  انجــام می شــود  باالدســت 
چنــد ســال پیــش آب بــه ایــن تــاالب وارد 

ــود. ش
ــتان  ــد اس ــی ده ــزارش م ــنا گ ــه ایس ــور ک آنط
خیــزش  پدیــده  از  بلوچســتان  و  سیســتان 
ــای  ــه وزش باده ــرد. گرچ ــج می ب ــار رن گردوغب
پدیــده  سیســتان  تابســتان های  در  120روزه 

ــای  ــر گردوغباره ــا عم ــت ام ــه اس ــی منطق ذات
ــا 2۵ ســال  ــه حــدود 20 ت ناشــی از آن بادهــا ب
ــت  ــت موهب ــن عل ــه همی ــردد. ب ــش برمی گ پی
بادهــای 120 روزه کــه در گذشــته بــا حرکــت 
روی آب تــاالب هامــون باعــث خنکــی و لطافــت 
خشــکی  دلیــل  بــه  امــروزه  می شــد،  هــوا 
ــتان  ــرای سیس ــی ب ــت بزرگ ــه مصیب ــون، ب هام

ــت. ــده اس ــدل ش ب

هدایت آب به سمت 
کانون های گرد و غبار 

ــتان  ــتان سیس ــت اس ــط زیس ــر کل محی  مدی

رنگامیدبرچهره»هامون«
تاالب هامون پس از حدود 19 سال دوباره پرآب شد

خشــک شــدن تاالبهــا در نتیجــه سیاســتهای نادرســت و خشکســالیها در چنــد ســال اخیــر، از همــه 
طــرف جوامــع محلــی را تحــت فشــار قــرار داده اســت. نهتنهــا بــا بــروز پدیــده ریزگردهــا کــه عامــل 
اصلیــش خشــکی تاالبهاســت، ســالمت مــردم حاشــیه آن بــه خطــر افتــاده، بلکــه اقتصــاد مــردم 
بومــی هــم از بیــن رفتــه و بــازار کاسبیشــان کســاد شــده اســت. پیــش از ایــن بوالفضــل آبشــت، 
مدیــر ملــی طــرح حفاظــت از تاالبهــای کشــور گفتــه بــود تالش هــا بــرای گفــت وگــو بــا افغانســتان 
در راســتای تامیــن حقآبــه هامــون سالهاســت ادامــه دارد امــا سدســازیهایی کــه در باالدســت انجام 

میشــود نمی گــذارد ماننــد چنــد ســال پیــش آب بــه ایــن تــاالب وارد شــود.

بــه گفتــه مدیــرکل محیــط زیســت اســتان 
سیســتان و بلوچســتان، بــارش هایــی کــه از 
ســوی هیرمنــد صــورت گرفتــه، ایــن نویــد را مــی 
دهــد کــه عــالوه بــر ذخایــر آبــی بــرای تامیــن آب 
شــرب در تــاالب هامــون و کارهایــی کــه در منطقــه 
ــدام  ــه هــای در دســت اق ــرد، برنام انجــام می گی
بــرای احیــای تــاالب هامــون بــه خوبــی مدیریــت 

خواهــد شــد.

رنا
:ای

س
عک

اثــر آلودگــی هــوا ناشــی از هــر نــوع آالینــده ای 
اعــم از صنایــع، خــودرو، گــرد و غبــار منحصــر 
بــه یــک نقطــه نبــوده، پــس از ورود بــه جــو 

می توانــد تأثیــرات فرامــرزی داشــته باشــد.
ــن  ــور بی ــز ام ــت مرک ــار سرپرس ــس صف نرگ
ــت  ــازمان حفاظ ــیون های س ــل و کنوانس المل
ــن موضــوع  ــه ای ــا اشــاره ب محیــط زیســت ب
گفــت: بــه دلیــل توســعه افسارگســیخته 
اقتصــادی در قــرن اخیــر، تغییــرات اقلیمــی 
و  آالینده هــا  انتشــار  جهانــی،  و گرمایــش 
پایــداری آن هــا افزایــش داشــته و بالطبــع آن 
تأثیــرات پایــدار بــر محیــط زیســت و ســامت 

ــه اســت. ــش یافت بشــر افزای
نگرانی هــای ناشــی از ایــن تأثیــرات، کــه 
ــادی  ــای اقتص ــش هزینه ه ــه افزای ــج ب منت
ــه  ــنگینی ب ــیب س ــده، آس ــز ش ــی نی اجتماع
و  می کنــد  وارد  تأثیــر  تحــت  کشــور های 
باعــث شــده در مجامــع بیــن المللــی نیــز بــه 
ــرای  ــترک ب ــکاری مش ــوب هم ــال چارچ دنب
کاهــش ایــن اثــرات کــه فراتــر از مرز هــا 
ــه  ــا ب هــم اســت باشــند، در ســال 201۵ و بن
ــر اقــدام فــوری  درخواســت کشــور ها مبنــی ب
ــوا  ــی ه ــه گســترش آلودگ ــیدگی ب ــرای رس ب
ــارکتی  ــه مش ــک برنام ــن ی ــه، تدوی در منطق
ــیه  ــیا و اقیانوس ــارکت آس ــوان مش ــت عن تح
ــدف  ــه ه ــد ک ــاز ش ــوای پاک«آغ ــرای »ه ب
ــود مدیریــت کیفیــت هــوا،  ــه بهب آن کمــک ب
ــره  ــر ســامت، به ــرات ب ــق کاهــش اث از طری
وری مناســب از کشــاورزی، حفاظــت از تنــوع 
زیســتی و مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمی اســت. 
در ایــن مســیر، بــا نــام گــذاری هفتــه ای بــه 
نــام هــوای پــاک در طــی هفتــه آخــر مــارس 
)فروردیــن مــاه( بــرای افزایــش آگاهی هــای 
ــوب  ــه کیفیــت مطل ــرای رســیدن ب عمومــی ب

تــاش می کنــد.
و  الملــل  بیــن  امــور  مرکــز  سرپرســت 
کنوانســیون های ســازمان حفاظــت محیــط 
ایــن  در  ایــران  نقــش  دربــاره  زیســت 
برنامــه مشــارکتی گفــت: جمهــوری اســامی 
ــه  ــن برنام ــا ای ــرای مشــارکت ب ــز ب ــران نی ای
ــدف  ــر ه ــال حاض ــت. در ح ــده اس دعوت ش
ــب مشــارکت  ــه بحــث جل ــن برنام ــی ای اصل
منطقــه ای و کمــک بــه سیاســت گذاران ملــی 
اســت تــا بتواننــد در ایــن شــرایط برنامه هــای 

ــد.  ــیر کنن ــم مس ــه ای را ه ــی و منطق مل

وم
اسـتفاده از سموم سرطان زا در کشاورزی ایرانسم

ــران گفــت: اســتفاده  ــوژی ای اســتاد سم شناســی اکول
از ســموم در ســبزی ها و میوه هــا باالتــر از حــد مجــاز 
بــوده بــه طــوری کــه طبــق آخریــن آزمایشــات انجــام 
ــاک  ــم خطرن ــران 10 س ــار ته ــره ب ــوه و ت ــده در می ش

ــود دارد. وج
بــه گــزارش ایســنا، احمــد مهــدوی در پنجمیــن همایــش ملــی 
ــورد  ــزری در م ــتم های خ ــی در اکوسیس ــی درخت ــر و گاه شناس تغیی
مصــارف ســم و آســیب های وارده بــه اقلیــم و انســان گفــت: اگــر در 
مبحــث اســتفاده از ســموم نظــارت کافــی نداریــم نبایــد مصــرف کنیم 
زیــرا اثــرات بقایــای ســموم دفــع آفــات در میوه هــا و ســبزی ها بــر 

ــذارد. ــر مســتقیم می گ ســامت انســان ها تأثی
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون 10 هــزار گونــه آفــت ثبــت شــده اســت، 
تصریــح کــرد: ســموم ایــن آفــات موجــب از بیــن رفتــن حشــرات نیز 

شــده کــه غــذای پرنــدگان اســت.
ــت  ــد از ســموم آف ــزود: نبای ــران اف ــوژی ای اســتاد سم شناســی اکول
کــش در جایــی اســتفاده کنیــم کــه پــای تولیــد غــذا در میــان اســت، 
ظهــور آفــت کش هــای مصنوعــی شــیمیایی و آلــی هرکــدام آســیب 
زننــده بــوده و برخــی ســموم از ریشــه وارد گیــاه می شــود و داســتان 

ــد. ــاز می کن آدم کشــی را آغ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســموم آفــت کــش بــا طراحــی دقیــق بــرای 
کشــتن آفــات وارد بــازار می شــود، تصریــح کــرد: اســتفاده از ســموم 
ــازار وجــود دارد  کشــاورزی و برخــی علــف کش هــای فعلــی کــه در ب
موجــب افزایــش ســرطان نیــز می شــود امــا متأســفانه هنــوز مــورد 

ــرد. ــرار می گی اســتفاده ق
ــال  ــه در ح ــی ک ــوش کش های ــی م ــت: برخ ــن گف ــدوی همچنی مه
ــتند و  ــدی هس ــای ب ــت کش ه ــز آف ــود نی ــرف می ش ــر مص حاض
ــز شــده اســت. ــر نی ــداران دیگ ــرگ جان ــا موجــب م اســتفاده از آنه
اســتاد سم شناســی اکولــوژی ایــران بــا بیــان اینکــه مســمومیت در 
ــش اســت،  ــه افزای ــر ســموم در کشــورهای در حــال توســعه رو ب اث
اظهارکــرد: ایــن در حالــی اســت کــه بیشــترین ســموم در کشــورهای 
توســعه یافتــه مصــرف می شــود امــا خطــری بــرای انســان ها ایجــاد 
نکــرده زیــرا در ایــن کشــورها حقــوق مصــرف کننــدگان و فاکتورهــای 

ــه درســتی رعایــت می شــود. مناســب در تولیــد ســموم ب
مهــدوی ادامــه داد: ســم بــر روی کارگــران کارخانــه جــات تولیــد 
ــرات  ــترین اث ــا بیش ــزارع و باغ ه ــی م ــران سمپاش ــم و کارگ س

مخــرب را داشــته اســت.

حفــظ محیــط زیســت امــروزه بــه عنــوان یکــی از ارکان توســعه 
ــی در  ــای اصل ــی از محوره ــه و یک ــادی یافت ــت زی ــدار اهمی پای
ــم  ــی ه ــای خوب ــه پیشــرفت ه ــه پنجــم توســعه اســت ک برنام

در آن صــورت گرفتــه اســت.
ــا، رشــد بخــش هــای مختلــف  ــگار علمــی ایرن ــه گــزارش خبرن ب
اقتصــادی، اجتماعــی و حتــی سیاســی در گــرو پایــداری و کارکــرد 

صحیــح در محیــط زیســت معنــا پیــدا مــی کنــد.
تــا چنــد دهــه قبــل نــگاه هــا بــه مقولــه محیــط زیســت تــا ایــن 
ــه  ــود و در کشــورمان، توجــه غالــب ب حــد پررنــگ و حســاس نب
ــد دهــه  ــی و اجتماعــی در چن پیشــرفت  هــای اقتصــادی، صنعت
ــت و  ــش از ظرفی ــط زیســت بی ــا از محی ــد ت ــبب ش ــته س گذش
ــای  ــه پیامده ــی ک ــود، موضوع ــرداری ش ــع آن بهره ب ــوان مناب ت

ــن عرصــه برجــای گذاشــت. ــی را در ای مخرب
ــا  ــت ام ــود داش ــز وج ــا نی ــق دنی ــایر مناط ــت در س ــن وضعی ای
بیشــتر آنهــا بــه ویــژه کشــورهای توســعه یافتــه بعــد از یــک دوره 
ــرای  ــه ب ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــط زیســت ب ــر محی ــار ب فش
ــد و در نتیجــه، رویکــرد  ــاز دارن ــع نی ــن مناب ــه ای ــات ب ــه حی ادام

ــد. ــر دادن ــا تغیی ــظ آنه ــت حف خــود را در جه
ــز  ــاب نی ــش از انق ــران پی ــه در ای ــد ک ــی ده ــان م ــواهد نش ش
ــدان مناســب  ــع طبیعــی آن چن ــط زیســت و مناب ــت محی وضعی
نبــود، بــه طــوری کــه در برنامــه هــای عمرانــی از مباحــث محیــط 
ــا  ــگل ه ــت از جن ــوص حفاظ ــی درخص ــه کلیات ــا ب ــت تنه زیس

ــی شــد.  ــه م پرداخت

بعــد از انقــاب اســامی جایــگاه محیــط زیســت در برنامــه پنجــم 
توســعه بــه یکــی از محورهــای اصلــی ایــن برنامــه تبدیــل شــد بــه 
طــوری کــه در بخــش توســعه ای منطقــه ای ایــن برنامــه 7 مــاده 
بــا 11 موضــوع مهــم محیــط زیســتی بــه تصویــب رســیده اســت. 

در مجمــوع، در برنامــه هــای پنــج ســاله کشــور، جایــگاه محیــط 
زیســت در برنامــه هــای توســعه بعــد از انقــاب نســبت بــه برنامــه 
هــای عمرانــی قبــل از انقــاب، هــم از نظــر کمــی و هــم کیفــی، 
ــه ورود  ــه اســت و مســلم آن ک ــل ماحظــه ای یافت افزایــش قاب
برنامــه هــای محیــط زیســت در ســطح کان کشــور تاثیــر بســزایی 

در عملکــرد زیســت محیطــی در ســطح جامعــه خواهــد داشــت.
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، چنــد ســال رویکــرد جهــادی 
و خودکفایــی در محصــوالت کشــاورزی فشــار زیــادی بــر محیــط 
زیســت و منابــع طبیعــی کشــور وارد کــرد امــا در نهایــت دولتمردان 
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه محیــط زیســت کشــور دیگــر تــوان 
تحمــل فشــار بیشــتر را نــدارد و از ایــن رو درصــدد حفاظــت از آن 
برآمدنــد کــه بــر ایــن اســاس، اقدامــات ارزنــده ای انجــام شــد و 

مــی تــوان تــا حــدودی تاثیــر آن را در جامعــه دیــد.

تصویب اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری 
اسالمی برای حفاظت از محیط زیست 

ــط  ــت از محی ــاره حفاظ ــی درب ــون اساس ــل 50 قان ــب اص تصوی
زیســت یکــی از ایــن اقدامــات ارزنــده اســت کــه بــر اســاس آن 
گفتــه شــده اســت حفاظــت  محیــط زیســت  در جمهــوری  اســامی 

کــه  نســل  امــروز و نســل  هــای  بعــد بایــد در آن  حیــات  اجتماعــی  
رو بــه  رشــدی داشــته  باشــند، وظیفــه  عمومــی  تلقــی  می  شــود. از 
ایــن  رو فعالیت هــای  اقتصــادی  و غیــر آن  کــه  بــا آلودگــی  محیــط 
زیســت  یــا تخریــب  غیــر قابــل  جبــران  آن  همــراه باشــد، ممنــوع  

اســت.
در ایــن قانــون اســتفاده از ظرفیــت اخــاق، حقــوق و حفــظ 
ــت  ــط زیس ــان محی ــتی و متولی ــط زیس ــم محی ــت، جرای طبیع

ــت. ــده اس ــخص ش مش

ــام  ــه اهمیــت حفــظ محیــط زیســت و حساســیت مق باتوجــه ب
ــر حفاظــت از آن ، سیاســت هــای کلــی  معظــم رهبــری مبنــی ب
ــم  ــام معظ ــب و توســط مق ــط زیســت تصوی ــاره محی ــام درب نظ

ــاغ شــد. ــری اب رهب
ــری از  ــه مــواردی همچــون نحــوه جلوگی ــن سیاســت هــا ب در ای
آلودگــی هــوا، مدیریــت پســماند، هــوای پــاک، ایمنــی زیســتی 
ــاالب هــا و حفاظــت از آب و خــاک تاکیــد شــده  ، حفاظــت از ت

اســت.

و گاه شناســی  تغییــر  ملــی  همایــش  پنجمیــن  دبیــر 
تغییــر  گفــت:  خــزری  اکوسیســتم های  در  درختــی 
در اقلیــم محدودیت هــای زیــادی را ایجــاد کــرده کــه 

بــود. خطرآفریــن خواهــد 
نصــر در  ایســنا، ســید محمــد حســینی  بــه گــزارش 
ــی  ــی درخت ــر و گاه شناس ــی تغیی ــش مل ــن همای پنجمی
ــاس  ــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی ــزری ب ــتم های خ در اکوسیس
مطالعــات هواشناســی ناســا میانگیــن دمــای کــره زمیــن 
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توسعه

شهر تهران ۱۰ هزار واحد نا ایمن دارد

صنعت بدون محیط زیست و محیط زیست 
بدون صنعت بی معنا است

نــوری،  صدراعظــم  زهــرا 
رئیــس کمیســیون ســامت، 
ــات  ــت و خدم ــط زیس محی
ــه در  ــان اینک ــا بی ــهری ب ش
ــایی  ــن شناس ــا ایم ــد ن ــزار واح ــران 10 ه ــهر ته ش
شــده اســت گفــت: کاهــش ضریــب ریســک و 
ایجــاد ســازو کاری بــرای رفــع خطــر فضاهــای 
ــورای  ــه ش ــت ک ــی اس ــکونی اولویت ــی و مس عموم
شــهر تهــران در ســال 9۸ مــورد پیگیــری قــرار مــی 

ــد. ده
ــه پایــش  ــاز ب ــی نی ــرد: موضــوع ایمن ــد ک وی تاکی
ــه  ــدی ک ــان واح ــول زم ــه در ط ــتمر دارد چراک مس
ــا  ــا ب ــی شــود و ی ــن م ــا ایم ــوده اســت ن ــن ب ایم
ــه  ــل ب ــا ایمــن تبدی انجــام اصاحــات الزم واحــد ن
واحــدی ایمــن مــی شــود از ایــن روی نمــی تــوان 
بــه صــورت مقطعــی ایــن موضــوع را مــورد بررســی 

ــرار داد. ق
رئیــس کمیســیون ســامت، محیــط زیســت و 
هــای  بررســی  داد:در  ادامــه  شــهری  خدمــات 

ــالجاری در  ــدای س ــا ابت ــانی ت ــش نش ــازمان آت س
حــدود 6 هــزار واحــد نــا ایمــن شناســایی شــده بــود 
کــه تــا کنــون ایــن تعــداد بــه 10 هــزار واحــد رســیده 

اســت.
ــودن  ــا ایمــن ب ــب ن ــه ضری ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــان  ــح کــرد: از می ــاوت اســت تصری واحــد هــا متف
ــران حــدود 2۵0  ــزار واحــد ناایمــن در شــهر ته از ه
ســاختمان پرخطــر وجــود دارد کــه بایــد در ســریع 
تریــن زمــان ممکــن نســبت بــه رفــع خطــر اقــدام 

کننــد.
ــا  ــاختمان ن ــان 2۵0 س ــرد: در می ــام ک ــوری اع ن
ایمــن حــدود ۳0 ســاختمان بــه ماننــد مراکــز 
تجــاری وجــود دارد کــه در داخــل خــود 10 هــا واحــد 
ــرای  ــار الزم ب ــا اخط ــه آنه ــه ب ــد ک ــای داده ان را ج
رعایــت دســتورالعمل هــای ایمنی داده شــده اســت.

ــن  ــدادی از ای ــون تع ــر داد: تاکن ــان خب وی در پای
ســاختمان هــا نســبت بــه رفــع خطــر اقــدام کــرده 
ــت  ــز در دس ــر نی ــداد دیگ ــازی تع ــن س ــد و ایم ان

ــری اســت.  پیگی

مدیــرکل محیــط زیســت 
ــا اشــاره  اســتان تهــران ب
ــد،  ــه اینکــه امــروز تولی ب
ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر 
کشــور اســت و نبایــد چــرخ تولیــد متوقــف شــود، 
ــط  ــت و محی ــط زیس ــدون محی ــت ب ــت: صنع گف
زیســت بــدون صنعــت بی معنــا اســت و اگــر 
بخواهیــم مشــکات کشــور حــل شــود بایــد رشــد 

اقتصــادی داشــته باشــیم.
ــان  ــه اینکــه در پای ــا اشــاره ب ــری ب  کیومــرث کانت
ســال HSE ،۸0 در وزارت نفــت شــکل گرفــت و 
بــا ســاختار جدیــدی ســازماندهی شــد، گفــت: 
ــط زیســت  ــی و محی HSE شــامل بهداشــت، ایمن
ــه  ــد ک ــال می کن ــده را دنب ــدف عم اســت و ســه ه
شــامل جلوگیــری از آســیب بــه افــراد و تجهیــزات و 
همچنیــن جلوگیــری از وارد شــدن اثــرات نامطلــوب 

ــه محیــط زیســت اســت. ب
ــز  ــاک نی ــوای پ ــون ه ــه در قان ــان اینک ــا بی وی ب
بــر HSE تاکیــد شــده اســت، اظهــار کــرد: در 
ــت،  ــای صنع ــه بخش ه ــر HSE در هم ــال حاض ح
خدمــات، کشــاورزی و محیــط زیســت شــهری 
کاربــرد دارد و در حقیقــت مجموعــه ای از اجــزای بهم 
پیوســته اســت کــه در راســتای رســیدن بــه اهــداف 

ــد. ــت می کن ــود فعالی خ
کانتــری بــا بیــان اینکــه دنیا در حال توســعه اســت 
و کشــور مــا نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت، 
بیــان کــرد: توســعه بــرای ســامت و ســعادت نســل 
ــد توجــه داشــت  ــه بای بشــر ضــروری اســت و البت
ــذار اســت  ــر گ ــط زیســت اث ــر محی ــه توســعه ب ک
و دیــدگاه ســازمان محیــط زیســت دربــاره توســعه 
ــط  ــه محی ــرداری نیســت بلک ــره ب ــدون به ــظ ب حف

زیســت بــه دنبــال هدایــت توســعه اســت.

عمل تلقیح مصنوعی بر روی پلنگ ایرانی )کیجا( پنجشنبه 1۸ بهمن در باغ وحش ارم، برای اولین 
بار در کشور و در غرب آسیا توسط متخصصان کشور انجام شد. با انجام این عمل و در صورت 
موفقیت آمیز بودن آن، از خطر انقراض پلنگ ایرانی پیشگیری می شود.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

آلودگی هوا و 
تاثیرات فرامرزی

هوا
ب  و 

آ

افزایش نگرانی مردم جهان از آمریکا و تغییرات 
آب و هوایی

بــر اســاس یــک نظرســنجی انجــام شــده از ســوی 
مرکــز پژوهشــی "پیــو" واقــع در واشــنگتن، مســاله 
ــی  ــی اصل ــی امنیت ــی، نگران ــرات آب و هوای تغیی
مــردم 26 کشــور جهــان بــوده و بعــد از آن تروریســم 

ــد. ــرار دارن ــرا و حمــات ســایبری ق ــراط گ اف
بــه گــزارش ایســنا  و  بــه نقــل از خبرگــزاری رویتــرز، در 1۳ تــا 26 
کشــور مــردم مســاله تغییــرات آب و هوایــی را بــه عنــوان تهدیــد 
اول جهانــی انتخــاب کــرده و تهدیــد گــروه تروریســتی داعــش 
در ایــن فهرســت در جایــگاه هشــتم و مســاله حمــات ســایبری 

در جایــگاه چهــارم قــرار داشــت.
ــه از  ــن نظرســنجی ک ــر اســاس ای ــه ب ــی اســت ک ــن در حال ای
جانــب مرکــز پژوهــش پیــو بــا پرســش از 2۷ هــزار و 612 
ــا  ــا اوت 201۸ انجــام شــد، نگرانی ه ــه ت ــاه م ــه م ــر در فاصل نف
ــش  ــال 201۳ افزای ــی از س ــرات آب و هوای ــا تغیی ــه ب در رابط
ــکا،  ــل آمری ــورهایی مث ــت و در کش ــرده اس ــدا ک ــدیدی پی ش
مکزیــک، فرانســه، بریتانیــا، آفریقــای جنوبــی و کنیــا افزایــش 

ــت. ــان داده اس ــی را نش ــد دو رقم درص
ــزو  ــز ج ــی نی ــاد جهان ــمالی و اقتص ــره ش ــته ای ک ــه هس برنام
ــتان  ــخگویان در لهس ــتند و پاس ــمگیری هس ــای چش نگرانی ه

ــد. ــام بردن ــی ن ــد اصل ــیه را تهدی ــوذ روس ــدرت و نف ق
بزرگتریــن تغییــر در احســاس عمومــی دربــاره آمریــکا مشــاهده 
شــده اســت و در ایــن نظرســنجی میانگیــن ۴۵ درصــد از مــردم 
قــدرت و نفــوذ آمریــکا را بــه عنــوان یــک تهدیــد در ســال 201۸ 
نــام برده انــد در حالــی کــه در ســال 201۳، 2۵ درصــد ایــن 
ــی  ــره جنوب ــن و ک ــان، ژاپ ــامل آلم ــور ش ــد.در 10 کش کار را کردن
حــدود نیمــی از پاســخگویان یــا بیشــتر قــدرت و نفــوذ آمریــکا 
را یــک تهدیــد بــزرگ علیــه کشورشــان اعــام کردنــد در حالــی 
کــه در ســال 201۷ ایــن میــزان مربــوط بــه هشــت کشــور و در 
ــوده اســت. ــه ســه کشــور ب ــوط ب ــزان مرب ــن می ســال 201۳ ای
در مکزیــک در زمــان انتخــاب دونالــد ترامــپ بــه ریاســت 
جمهــوری نگرانی هــا دربــاره آمریــکا افزایــش پیــدا کــرده اســت، 

ایــن درصــد بــه 6۴ درصــد افزایــش یافــت.

بی
قط

س 
خر

بــا ورود ده هــا خــرس قطبــی بــه ســکونتگاه هایی 
ــا  ــاده در روســیه، مقام ه ــه دورافت ــک منطق در ی

وضعیــت اضطــراری اعــام کرده انــد.
ــا  ــر "نوای ــا در مجمع الجزای ــنا، مقام ه ــزارش ایس ــه گ ب
ــام  ــت اع ــر اس ــزار نف ــد ه ــی چن ــل زندگ ــه مح ــا" ک زملی
کردنــد کــه خرس هــا در مــواردی بــه ســاکنان حملــه کــرده 

و وارد ســاختمان های مســکونی و دولتــی شــده اند.
خرس هــای قطبــی در اثــر تغییــرات اقلیمــی بیــش از 
ــاً  ــای قب ــکی )از آب ه ــه خش ــه ورود ب ــور ب ــش مجب پی

ــتند. ــذا هس ــن غ ــرای یافت ــخ( ب ــیده از ی پوش
روســیه آنهــا را یــک گونــه در معــرض خطــر طبقــه بنــدی و 
شــکار آنهــا را ممنــوع کــرده اســت. ســازمان فــدرال محیــط 
زیســت ایــن کشــور اخیــرًا از صــدور مجــوز کشــتن آنهــا بــا 

تیــر خــودداری کــرد.
تــرس خرس هــا از گشــتی های پلیــس و عائمــی کــه 
ــا  ــه و در نتیجــه مقام ه ــراری مــی داد ریخت ــا را ف ــاً آنه قب
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ــای  ــر گردوغباره ــا عم ــت ام ــه اس ــی منطق ذات
ــا 2۵ ســال  ــه حــدود 20 ت ناشــی از آن بادهــا ب
ــت  ــت موهب ــن عل ــه همی ــردد. ب ــش برمی گ پی
بادهــای 120 روزه کــه در گذشــته بــا حرکــت 
روی آب تــاالب هامــون باعــث خنکــی و لطافــت 
خشــکی  دلیــل  بــه  امــروزه  می شــد،  هــوا 
ــتان  ــرای سیس ــی ب ــت بزرگ ــه مصیب ــون، ب هام

ــت. ــده اس ــدل ش ب

هدایت آب به سمت 
کانون های گرد و غبار 

ــتان  ــتان سیس ــت اس ــط زیس ــر کل محی  مدی

ــرد  ــای گ ــون ه ــه کان ــا اشــاره ب وبلوچســتان، ب
و غبــار در ایــن اســتان گفتــه اســت: مدیریــت 
آب هــای ورودی از طریــق هدایــت آب بــه 
ــت  ــر تقوی ــاوه ب ــار ع ــرد و غب ــای گ ــون ه کان
ــه  ــه از جمل ــی منطق ــی و بوم ــای گیاه ــه ه گون
»گــز گلدانــی«، در تقویــت بســتر تــاالب هــا و 
هــم تثبیــت خــاک منطقــه نقــش مهمــی دارد؛ 
ــال انجــام اســت و  ــون در ح ــم اکن ــن کار ه ای
ــی کــه از مســیرها وارد  مــا تــاش می کنیــم آب
ــی و  ــون هــای بحران ــه ســمت کان مــی شــود ب
کانــون هــای گــرد و غبــار هدایــت شــود. ایــن 
کار دو تــا حســن دارد، هــم باعــث تثبیــت 

بســتر تــاالب و همچنیــن رســیدن آب بــه گونــه 
ــی  ــز گلدان ــه از گ ــه از جمل ــی منطق ــای گیاه ه
مــی شــود- ایــن گیــاه ماننــد یــک چتــر خــاک 
را نگــه مــی دارد و مانــع فرســایش خــاک و 
ــت  ــا کاش ــد ب ــا بای ــود-؛ م ــی ش ــت آن م تثبی
نهــال هــای بومــی منطقــه، ایــن موضــوع را بــه 

ــم. ــت کنی ــی مدیری خوب
رونــق  زمانــی  کــه  هامــون  بــزرگ  تــاالب 
ناحیــه  و  بلوچســتان  و  سیســتان  منطقــه 
ــون  ــود اکن ــه آن ب ــته ب ــور بس ــرقی کش جنوبش
اینکــه  بــر  عــاوه  و  شــده  خشــک  کامــا 
بیــن  از  را  منطقــه  زیســت  محیطی  شــرایط 

بــرده، ســبب افزایــش و تشــدید چشــمگیر 
مــردم  آوردن  روی  گردوخــاک،  توفان هــای 
ــد  ــی مانن ــور اقتصــادی کاذب و غیرقانون ــه ام ب
همچنیــن  اســت.  شــده  منطقــه  در  قاچــاق 
بخــش عمــده ای از مــردم ایــن منطقــه بــه 
موقعیــت کشــاورزی،  رفتــن  بیــن  از  دلیــل 
ــده اند. ــرت ش ــه مهاج ــور ب ــکار مجب ــد و ش صی

ــه گفتــه کانتــری رییــس ســازمان  همچنیــن ب
ــون ســبب  ــط زیســت خشــک شــدن هام محی
شــده تــا گــرد و غبــار، طوفان هــای شــن و 
بــرای  را  مشــکاتی  فرســا  طاقــت  گرمــای 

ــود آورد.  ــه وج ــتان ب ــردم سیس م
بــه گــزارش ایرنــا، خشکســالی هــای چنــد 
و  سیســتان  منطقــه  در  گذشــته  ســال 
بــرای  را  بســیاری  مشــکات  بلوچســتان، 
منطقــه  ایــن  زیســت  محیــط  و  ســاکنان 
ــر در  ــای اخی ــی ه ــت؛ بارندگ ــرده اس ــاد ک ایج
ــه  ــرده ک ــاد ک ــد را ایج ــن امی ــتان ای ــن اس ای
ــوان  ــع آب موجــود، بت ــه مناب ــت بهین ــا مدیری ب
ــن  ــی ای ــم آب ــی از ک ــکات ناش ــی از مش بخش

خطــه را جبــران کــرد.
در پــی ســرازیر شــدن آب از ســمت افغانســتان 
ــوری  ــون صاب ــه هام ــران و رســیدن آن ب ــه ای ب
ــرای  ــا ب ــون(، امیده ــی هام ــن الملل ــاالب بی )ت
ــای  ــار و احی ــرد و غب ــای گ ــون ه ــت کان مدیری
یافتــه  افزایــش  المللــی  بیــن  تــاالب  ایــن 
اســت.منطقه سیســتان بــا پنــج شهرســتان 
ــروز در  ــون و نیم ــد، هام ــک، هیرمن ــل، زه زاب
والیــت  بــا  بلوچســتان  و  سیســتان  شــمال 

ــت. ــرز اس ــم م ــتان ه ــروز افغانس نیم
ــا«  ــای »بابایغم ــدی ه ــد از بلن ــه هیرمن رودخان
سرچشــمه  هندوکــش  هــای  رشــته کــوه  از 
یــک  از  بیــش  گذشــت  از  پــس  و  گرفتــه 
ــتان  ــران در سیس ــرز ای ــر وارد م ــزار کیلومت ه
ســال   19 از  رودخانــه  ایــن  شــود.آب  مــی 
بــه ســبب قهــر طبیعــت و  تاکنــون  پیــش 
ــا  ــود و تنه ــع شــده ب ــر قط ــل دیگ برخــی عوام
ــای  ــیاب ه ــا س ــال ه ــی س ــتان برخ در زمس
جزیــی ناشــی از بارندگــی هــا بــه صــورت 
ــتان  ــتان وارد سیس ــل افغانس ــتمال از داخ دش
مــی شــود کــه مــدت زمــان جریــان آب بســیار 
ــی هامــون  ــن الملل ــاالب بی ــه ت ــود و ب ــاه ب کوت

ــید. ــی رس نم

خشکسالی های 
چند سال گذشته در 

منطقه سیستان و 
بلوچستان، مشکالت 

بسیاری را برای 
ساکنان و محیط 

زیست این منطقه 
ایجاد کرده است؛ 

بارندگی های اخیر در 
این استان این امید 

را ایجاد کرده که با 
مدیریت بهینه منابع 

آب موجود، بتوان 
بخشی از مشکالت 

ناشی از کم آبی این 
خطه را جبران کرد.

رنگامیدبرچهره»هامون«
تاالب هامون پس از حدود 19 سال دوباره پرآب شد

و گاه شناســی  تغییــر  ملــی  همایــش  پنجمیــن  دبیــر 
تغییــر  گفــت:  خــزری  اکوسیســتم های  در  درختــی 
در اقلیــم محدودیت هــای زیــادی را ایجــاد کــرده کــه 

بــود. خطرآفریــن خواهــد 
نصــر در  ایســنا، ســید محمــد حســینی  بــه گــزارش 
ــی  ــی درخت ــر و گاه شناس ــی تغیی ــش مل ــن همای پنجمی
ــاس  ــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی ــزری ب ــتم های خ در اکوسیس
مطالعــات هواشناســی ناســا میانگیــن دمــای کــره زمیــن 

۸ درجــه افزایــش یافتــه اســت، خاطرنشــان کــرد: ســطح 
آب اقیانوس هــا ۳0 میلــی متــر پایین تــر رفتــه و در یــک 
ــده  ــرض ش ــی منق ــوری و گیاه ــه جان ــی 10 گون ــازه زمان ب

ــم اســت. ــر اقلی ــت تغیی ــه نشــان از اهمی ک
ــت، خشکســالی  ــه اینکــه افزایــش جمعی ــا اشــاره ب وی ب
دارنــد،  مســتقیمی  تأثیــر  هــم  روی  اقلیــم  تغییــر  و 
ــت  ــی، امنی ــم در دموکراس ــر اقلی ــرد: تغیی ــان ک خاطرنش
ــان  ــوع زیســتی، اقتصــاد و مهاجــرت پناهجوی ــی، تن غذای

ــر موجــب بحــران در  ــن ام ــه همی ــوده ک ــذار ب ــز تأثیرگ نی
کــره زمیــن می شــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه راهکارهــای مــا بایــد پیشــگیرانه 
باشــد و نــه درمــان گونــه تاکیــد کــرد: اگــر همــت نکنیــم 
و راهــکاری ارائــه ندهیــم بــه احتمــال زیــاد در آینــده کــره 

زمینــی مســاعد بــرای زیســتن وجــود نخواهــد داشــت.
و گاه شناســی  تغییــر  ملــی  همایــش  پنجمیــن  دبیــر 
اینکــه  بیــان  بــا  خــزری  اکوسیســتم های  در  درختــی 
ــادی را ایجــاد کــرده  ــر در اقلیــم، محدودیت هــای زی تغیی
و خطرآفریــن خواهــد بــود، تصریــح کــرد: از آنجایــی کــه 
ــی  ــی اجمال ــده ایم، راه حل های ــی ش ــر مصرف ــودات پ موج
بایــد بــر مبنــای غلبــه بــر ایــن بحران هــا بــا تغییــر 

ــد. ــراه باش ــر هم ــی بش ــبک زندگ س
حســینی نصــر افــزود: تمــام دولت هــا و کشــورها بــه 
ــن  ــل بی ــن تعام ــوده و ای ــم ب ــر اقلی ــال راه حــل تغیی دنب
ملت هــا بــدون مــرز در حــال انجــام اســت و در ایــن 
پــاک و  انــرژی  از  بــه ســمت اســتفاده  بایــد  راســتا 

ــم. ــر بروی ــد پذی تجدی
ــم و گاه  ــر اقلی ــش تغیی ــه همای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــار  ــود، اظه ــزار می ش ــار برگ ــال یک ب ــر دو س ــی ه شناس
کــرد: در ایــن همایــش ایده هــا و راهکارهایــی بیــان 
می شــود کــه مــورد بحــث و بررســی قــرار می گیــرد و 
ــش  ــن همای ــه ای ــه ب ــگران 11۷ مقال ــاوه پژوهش ــه ع ب

ــد. ــال کردن ارس
و گاه شناســی  تغییــر  ملــی  همایــش  پنجمیــن  دبیــر 
درختــی در اکوسیســتم های خــزری خاطرنشــان کــرد: 
بیــش از 2۵ عنــوان کتــاب در مــورد تغییــر اقلیــم منتشــر 
ــی تغییــر اقلیــم اســت. شــده کــه نشــان از دغدغــه جهان

تغییــرات رخ داده بــر درختــان بــر تغییــر اقلیــم شــهادت 
می دهنــد

همــت هللا پیــر دشــتی، معــاون پژوهشــی دانشــگاه علــوم 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی ســاری نیــز در ایــن همایــش 
ــه در  ــی ک ــی وقایع ــان در تمام ــای انس ــرد: ردپ ــار ک اظه
بخشــی از آن بــه تغییــر اقلیــم مربــوط می شــود بــه 

ــود. ــده می ش ــوح دی وض
ــر  ــد تغیی ــم مانن ــر اقلی ــن تغیی ــی از ای ــزود: بخش وی اف
درختــان تأثیــر مســتقیم بــر طبیعــت دارد و تغییــرات رخ 
ــهادت  ــم ش ــر اقلی ــر تغیی ــد ب ــان می توانن ــر درخت داده ب

ــد. دهن
ســید محمدرضــا رضــوی مدیــرکل هواشناســی اســتان 
مازنــدران نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه تمــام زمیــن در ابتــدای 
ــای  ــا گازه ــون ب ــوده و اکن ــخ ب ــه صــورت ی ــش و ب پیدای
ــرد:  ــر شــده اســت، خاطرنشــان ک ــن گرم ت ــه ای زمی گلخان
رفتــار مــا بــا اقلیــم بســیار بــد بــوده و بــه طــوری کــه بــه 
ــرای حــل  آن آســیب های جــدی زده ایــم بنابرایــن بایــد ب

ــری داشــته باشــیم. ــگاه کان ت ــده ن ــن پدی ای

تبدیلبخشیازمراتعایران
بهمحیطیبرایویالسازی

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت کشــور از واگــذاری اختیــار 
صــدور کارت همیــار افتخــاری محیــط زیســت در کشــور بــه یــگان 

حفاظــت و ســازماندهی محیــط زیســت خبــر داد.
 جمشــید محبــت خانــی  در اختتامیــه کارگاه دو روزه آمــوزش 
ضابطیــن خــاص دادگســتری کــه بــا حضــور 1۴0 محیط بــان و 
ــی  ــد ط ــزار ش ــوی برگ ــان رض ــت خراس ــط زیس ــناس محی کارش
ســخنانی از واگــذاری اختیــار صــدور کارت همیــار افتخــاری محیــط 
زیســت در کشــور بــه یــگان حفاظــت و ســازماندهی ایــن ظرفیــت 
عظیــم در محیــط زیســت کشــور خبــر داد و افــزود: پیگیــری ایــن 
مســئولیت خطیــر اجتماعــی بــا درجــه امنیــت الزم هــم اکنــون در 

ــه اســت. ــرار گرفت دســتور کار ق
ــه نیســت،  ــوزش هزین ــه آم ــه اینک ــی ضمــن اشــاره ب ــت خان محب
بلکــه یــک ســرمایه گذاری بــرای دســتیابی بــه اهــداف مــورد انتظــار 
ــرای ســال  ــگان ب ــارات مســتقل ی اســت، گفــت: خوشــبختانه اعتب
آینــده پیــش بینــی شــده و ان شــاءهللا در ایــن خصــوص خواهیــم 
توانســت یگان هــای حفاظــت محیــط زیســت را در سراســر کشــور 

بــه امکانــات الزم و مــورد انتظــار مجهــز کنیــم.
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان رضــوی در ادامــه طی 
ســخنانی ضمــن اشــاره بــه اینکــه نــگاه ویــژه مقــام عالی ســازمان 
بــه محیط بانــان شــرایط ویــژه و مطلوبــی را بــرای یــگان حفاظــت 
ــط  ــت محی ــگان حفاظ ــته ی ــات برجس ــت، از اقدام ــم زده اس رق
ــد از  ــکار و صی ــف ش ــتگیری ۸۴۵ متخل ــتان و دس ــت اس زیس

ابتــدای ســال خبــر داد.
تــورج همتــی ضمــن اشــاره بــه اینکــه تــاش شــبانه روزی یــگان 
ــره  ــوی را در زم ــان رض ــتان، خراس ــت اس ــط زیس ــت محی حفاظ
ــت: اداره کل  ــت، گف ــای داده اس ــوری ج ــق کش ــای موف یگان ه
ــیدگی  ــر رس ــز ب ــا تمرک ــز ب ــتان نی ــت اس ــط زیس ــت محی حفاظ
ــر  ــن قش ــت از ای ــور حمای ــه منظ ــان و ب ــت محیط بان ــه معیش ب
زحمتکــش و ســخاوتمند، امتیــازات ویــژه آنــان را مــورد توجــه و 

ــرار داده اســت. ــری جــدی ق پیگی

همیاران افتخاری محیط 
زیست سازماندهی می شوند

خبر
تاالب جازموریان  احیای 

در اولویت 
معــاون محیــط زیســت دریایــی محیــط زیســت 
کشــور گفــت: تــاش بــرای احیــای تــاالب جازموریــان 
ــاخص  ــک ش ــه ی ــات در منطق ــر حی ــوان عنص ــه عن ب
و اولویــت مهــم در دولــت اســت .پروین فرشــچی 
در بازدیــد از تــاالب جازموریــان افــزود: بــا برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه بــه 
زودی کار گروهــی تشــکیل و برنامــه هــا و اقدامــات بــرای نجــات تــاالب انجــام 
مــی شــود. احیــای تــاالب جازموریــان در دســتور خــاص ســازمان حفاظــت محیط 
ــرای احیــاء ایــن تــاالب وجــود دارد  ــوده و برنامه هــای زیــادی ب زیســت کشــور ب
کــه امیدواریــم بــا همــکاری مــردم و دســتگاههای مختلــف بتوانیــم ایــن امــر را 

محقــق کنیــم .

ممنوعیت صید ماهی و آبزیان 

در اندیمشک
ــت:  ــط زیســت اندیمشــک گف رئیــس اداره محی
بــا توجــه بــه نزدیکــی فصــل بهــار و تخم ریــزی ماهیــان 
در رودخانه هــای شهرســتان اندیمشــک صیــد ماهــی و 

آبزیــان ممنــوع اعــام می شــود
ســعید عیــدی گمــاری عنــوان کــرد: بــا هــدف حفــظ و حراســت از آبزیــان و ماهی هــا 
در رودخانه هــا و کلیــه محدودهــای زیســت آبزیــان و ماهــی در شهرســتان اندیمشــک 
ممنوعیــت صیــد آبزیــان تــا اطــاع ثانــوی در اندیمشــک اعــام و ابــاغ شــد.  حمــل، 
ــوی  ــا اطــاع ثان ــد و عرضــه ماهی هــای رودخانه هــای شهرســتان اندیمشــک ت صی
ــتان  ــم در شهرس ــت مه ــت اولوی ــط زیس ــر محی ــظ ذخای ــود و حف ــورد می ش برخ

اندیمشــک اســت.

شکارچی  ۶ دستگیری 
درآمل غیرمجاز 

رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت آمل از دســتگیری 
6 شــکارچی غیرمجــاز دراین شهرســتان خبر داد.

ــط  ــت محی ــس اداره حفاظ ــژاد ریی ــادق ن ــن ص بهم
زیســت آمــل ، گفت:مامــوران پرتــاش یــگان حفاظت 
ــل، 6  ــت آم ــه دابودش ــرل در منطق ــت و کنت ــی گش ــل در پ ــت آم ــط زیس محی
شــکارچی غیرمجــاز را دســتگیر کردند.مامــوران محیــط زیســت آمــل موفــق بــه 
تخریــب 2۵ رشــته دام هوایــی صیــادان وکشــف 6 قبضــه ســاح شــکاری و پنجاه 

عــدد فشــنگ شــدند.
صادق نژاد گفت: متخلفان پس از تکمیل تحویل مراجع قضایی شدند.

تاالب

صید 

شکارچی

 مردم روستای قره گول از توابع بخش سیمینه بوکان احیای دوباره تاالب این روستا را با برگزاری آیین باشکوهی جشن 
گرفتند.رییس اداره حفاظت محیط زیست بوکان در این آیین که روز یکشنبه در مسجد این روستا برگزار شد، اظهار 
داشت: تاکنون اقدامات بسیاری از سوی این نهاد برای احیای تاالب قره گول صورت گرفته و امید است با مشارکت 

مردم و همت مسووالن، این تاالب به صورت دایمی احیا شود.

رنا
 ای

س:
عک

مدیــر ملــی مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار گفــت: فعالیــت در حــوزه 
مقابلــه بــا ریزگــرد بایــد بــه صــورت کارشناســی انجــام شــود؛ فعالیــت 

شــتابزده در ایــن حــوزه کافــی اســت.
بــه گــزارش ایســنا، علــی محمد طهماســبی بیرگانــی در کارگــروه مقابله 
بــا گــرد و غبــار کــه در محــل اســتانداری خوزســتان برگــزار شــد، عنــوان 
ــروه  ــن کارگ ــه در ای ــای صــورت گرفت ــدوار هســتیم تاش ه ــرد: امی ک
باعــث افزایــش کیفیــت زندگــی مردم و سامت شــان در اســتان شــود. 
خوشــبختانه در ســال جــاری بارندگی هــای بســیار خوبــی در خوزســتان 
ــده ریزگردهــا پــس از  ــوع پدی ــان باشــد وق ــا یادم صــورت گرفــت ام
ــئوالن  ــود. مس ــدید می ش ــتان تش ــل تابس ــا و در فص ــارش باران ه ب
اســتانی گمــان نبرنــد کــه پــس از چنیــن بارش هایــی بــا پدیــده گــرد و 

غبــار مواجــه نمــی شــویم.
وی افــزود: بــه طــور حتــم در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری کــه هــوا رو 
بــه گرمــی مــی رود و آب هــای ســطحی تبخیــر می شــوند بایــد منتظــر 

گــرد و غبــار باشــیم.
طهماســبی بیرگانــی بــا انتقــاد از اعضــای کارگــروه مقابلــه بــا ریزگردهــا 
در اســتان گفــت: متأســفانه روحیــه فعالیــت جمعــی و پاســخگویی 
بــه مراجــع در اســتان وجــود نــدارد. اعتبــار بســیار خوبــی بــرای ایــن 
کارگــروه در نظــر گرفتــه شــده و تنهــا ســالی اســت کــه ایــن اعتبــار بــه 
صــورت کارشناســی شــده هزینــه می شــود. ایــن اعتبــار بایــد در اســتان 

خوزســتان و تنهــا بــرای مبحــث ریزگردهــا هزینــه شــود.
بنابــر اعــام روابــط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیســت خوزســتان، 
وی تصریــح کــرد: برخــی از اعضــای کارگــروه مقابلــه با ریزگــرد حتی به 
نامه هایــی کــه برایشــان ارســال می شــود پاســخ نمی دهنــد و نســبت 

بــه ایــن کارگــروه بی توجــه هســتند.
طهماســبی بیرگانــی بــا بیــان اینکــه فعالیــت شــتابزده در حــوزه ریزگرد 
ــن  ــای ای ــا و مصوبه ه ــد برنامه ه ــئوالن بای ــت: مس ــت، گف ــی اس کاف
کارگــروه را بــه ســرانجام برســانند. فعالیــت در ایــن خصــوص نبایــد در 

وســط راه رهــا شــود.

فعالیت شتابزده در حوزه 
»گرد و غبار« کافی است
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هجوم خرس های قطبی در روسیه و اعالم خر

وضعیت اضطراری
بــا ورود ده هــا خــرس قطبــی بــه ســکونتگاه هایی 
ــا  ــاده در روســیه، مقام ه ــه دورافت ــک منطق در ی

وضعیــت اضطــراری اعــام کرده انــد.
ــا  ــر "نوای ــا در مجمع الجزای ــنا، مقام ه ــزارش ایس ــه گ ب
ــام  ــت اع ــر اس ــزار نف ــد ه ــی چن ــل زندگ ــه مح ــا" ک زملی
کردنــد کــه خرس هــا در مــواردی بــه ســاکنان حملــه کــرده 

و وارد ســاختمان های مســکونی و دولتــی شــده اند.
خرس هــای قطبــی در اثــر تغییــرات اقلیمــی بیــش از 
ــاً  ــای قب ــکی )از آب ه ــه خش ــه ورود ب ــور ب ــش مجب پی

ــتند. ــذا هس ــن غ ــرای یافت ــخ( ب ــیده از ی پوش
روســیه آنهــا را یــک گونــه در معــرض خطــر طبقــه بنــدی و 
شــکار آنهــا را ممنــوع کــرده اســت. ســازمان فــدرال محیــط 
زیســت ایــن کشــور اخیــرًا از صــدور مجــوز کشــتن آنهــا بــا 

تیــر خــودداری کــرد.
تــرس خرس هــا از گشــتی های پلیــس و عائمــی کــه 
ــا  ــه و در نتیجــه مقام ه ــراری مــی داد ریخت ــا را ف ــاً آنه قب

ــود دارد. ــدیدتر وج ــر ش ــه تدابی ــاز ب ــد نی می گوین
ترســاندن  اگــر ســایر شــیوه های  می گوینــد کــه  آنهــا 
ایــن  صــورت کشــتن  آن  در  بمانــد،  نــاکام  خرس هــا 

ــا«،  ــیا گوب ــد بود.»بلوش ــاره خواه ــا راه چ ــات تنه حیوان
بزرگتریــن ســکونت گاه در ایــن مجمــع الجزایــر از وجــود 

ــش  ــه ش ــوری ک ــه ط ــر داده، ب ــه خب ــرس در ناحی ۵2 خ
ــم در اطــراف ســکونت گاه پرســه  ــا 10 قــاده خــرس دائ ت

. ننــد می ز
مقام هــا می گوینــد کــه حضــور ایــن تعــداد خــرس در 
ناحیــه بــی ســابقه اســت و زندگــی عــادی در آنجــا را 
ــازمان  ــاون س ــف« مع ــاندر مینای ــد. «الکس ــل می کن مخت
مدیریــت ناحیــه گفــت: مــردم می ترســند، می ترســند 
ــد، زندگــی روزمــره مختــل شــده  خانه هایــش را تــرک کنن
و والدیــن نمی خواهنــد بچه هایشــان را بــه مدرســه یــا 

کودکســتان بفرســتند.

چند نکته دربـاره صدمات جبران ناپذیر صنعت مد
مد به محیط زیست

آلوده تریــن  از  یکــی  پوشــاک  و  مــد  صنعــت 
ــش از ۸000  ــه از بی ــرا ک ــا هســتند چ ــای دنی صنعت ه
مــاده شــیمیایی مضــر در ایــن صنعــت اســتفاده 
می شــود و ۷0 درصــد از مقــدار کربــن منتشــر شــده در جهــان 
از تولیــد پوشــاک بــه وجــود می آیــد. بــا ایــن وجــود ســالیانه مقدار 
زیــادی لبــاس در کشــورهای مختلــف جهــان دور ریختــه می شــود کــه 

ــال دارد. ــه دنب ــر زیســت محیطــی ب ــران ناپذی ــات جب صدم
 صنعــت مــد بعــد از نفــت، آلوده تریــن صنعــت دنیــا اســت. میــزان 
گاز گلخانــه ای کــه صنعــت مــد تولیــد می کنــد از مجمــوع میــزان گاز 
گلخانــه ای صنعــت کشــتیرانی و هواپیمایــی بیشــتر اســت. هــر ســاله 
ــا  ــه 9۵ درصــد آن ه ــه می شــود ک ــاس دور انداخت ــن لب ــزار ت ــز ه نی
ــدگان پوشــاک  ــا ایــن وجــود تولیدکنن ــی ب قابلیــت بازیافــت دارد ول
ــی  ــد و آلودگ ــدی را تولی ــواد جدی ــد و م ــتفاده نمی کنن ــا اس از آن ه

ــد. ــط زیســت وارد می کنن ــه محی بیشــتری را ب
مهــدی نــوری - کارشــناس مــد و طــراح لبــاس- در گفــت و گــو بــا 
ایســنا دربــاره آســیب های زیســت محیطــی تولیــد پوشــاک نکاتــی را 

توضیــح داده اســت:
* تقریبــًا از یــک چهــارم آفت کش هــای جهــان و بیــش از 10 درصــد 
ســموم کشــاورزی بــرای تولیــد پنبــه غیرارگانیــک - کــه از مــواد اولیــه 

تولیــد نیمــی از پوشــاک در جهــان اســت - اســتفاده می شــود.
* بیــش از ۸000 مــاده شــیمیایی مضــر در صنعــت مــد و پوشــاک 
کاربــرد دارنــد کــه مقصــد نهایــی تمــام ایــن مــواد جایــی نیســت جــز 

خــاک و آب هــای زیــر زمینــی و آب هــای جــاری.
* پنبــه و کتــان -از جملــه مــواد اصلــی تولیــد پوشــاک- گیاهانــی 

ــه آب زیــادی نیــاز دارد. هســتند کــه پــرورش آن هــا ب
*تولیــد یــک دســت تیشــرت و شــلوار جیــن نزدیــک بــه 20 هــزار 

ــرد. ــر آب می ب لیت
* بــرای تولیــد یــک جفــت کفــش چــرم نیــز تقریبــًا ۸000 لیتــر آب 

نیــاز اســت.
*از آن جایــی کــه خیلــی از رنگ هــای مــورد اســتفاده در صنعــت 
مــد و پوشــاک ارگانیــک نیســتند و خــواص صنعتــی دارنــد آلودگی 

زیــادی را وارد طبیعــت می کننــد.
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گزیده ها

 مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه گلسـتان گفـت: چهـار هـزار 
و 26۸ موقوفـه در طـول ۴0 تاسـیس انقـاب اسـامی در 
اسـتان بـه ثبـت رسـیده کـه بـا رشـد ۷۸ درصدی نسـبت به 
قبـل از انقـاب همـراه بـوده اسـت.حجت االسـام روح هللا 
سـلیمانی فـرد،در مراسـم انعقـاد تفاهم  نامه سـه  جانبه  بین 
اوقـاف و امـور خیریـه، پسـت و فنـاوری و ارتباطات گلسـتان 
بـا موضـوع واگـذاری خدمات به دفاتر پیشـخوان و آی  سـی 
 تـی روسـتایی اظهـار کـرد: انقاب اسـامی توانسـته در همه 
عرصه ها دسـتاوردهای بسـیار بزرگی را بدسـت آورد که یکی 
از بزرگتریـن دسـتاوردهای آن اسـتقال کشـور و خـود باوری 
ملت اسـت.وی با اشـاره بـه اینکه پیروزی انقاب باعث شـد 
تـا امـروز از رشـد و شـکوفایی خوبی در بخـش های مختلف 
برخـوردار شـویم، افـزود: مـردم ماتوانسـتند در مقابـل تمـام 
توطئه های دشـمنان ایستادگی کنند و اکنون درقله پیشرفت 
ایسـتاده انـد و امیـدوار بـه آینـده هسـتند.مدیرکل اوقـاف و 
امـور خیریـه گلسـتان رهبـری والیـت فقیـه، وحـدت کلمه و 
معنویـت را از اصلـی تریـن ارکان پیـروزی انقـاب اسـامی 
دانسـت و گفـت: امـروز هـم اگر مـی خواهیم موفقیـت را به 
دسـت آوریـم و قلـه های موفقیـت را فتح کنیم بایـد به این 
ارکان توجـه اساسـی داشـته باشـیم چـرا کـه این مـوارد رمز 
بقـای انقـاب اسـامی اسـت. وی یادآور شـد: مـردم انقابی 
جمهوری اسـامی ایران همیشـه در مقابل دشمن ایستادگی 
مـی کننـد و هیـچ گاه از تحریم ها باکی ندارنـد. تامل، تفاهم 
و همدلـی کـه بیـن مسـئوالن و مـردم وجـود دارد مشـکات 
اقتصـادی را از بیـن خواهـد برد.سـلیمانی فـرد با بیـان اینکه 
اگـر انقـاب اسـامی بـه پیروزی نمی رسـید دیگر چیـزی از 
وقـف باقی نمـی ماند، اظهار کـرد: تمامی موقوفـات در دوران 
رژیـم پهلـوی از بیـن رفت و به نام دربارین شـد.وی با اشـاره 
بـه اینکـه در سـامانه اداره کل اوقـاف و امـور خیریه گلسـتان 
بیـش از پنـج هـزار و پانصـد موقوفه و 6۷ هـزار رقبه وقفی به 
ثبـت رسـیده اسـت، افـزود: از بین پنج هـزار و پانصد موقوفه 
چهـار هـزار و 26۸ موقوفـه در طـول ۴0 تاسـیس انقـاب در 
اسـتان بـه ثبـت رسـید کـه در ایـن زمینه بـا ۷۸ درصد رشـد 
مواجـه بودیم.مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریه گلسـتان از ثبت 
سـه هـزار و ۷00 امـکان مذهبـی در سـامانه اوقـاف گلسـتان 
خبـر داد و گفـت: هـزار و و ۳0۷ امـکان مذهبی بعـد از انقاب 
اضافه شـدند که در این زمینه هم رشـد 29 درصدی را شـاهد 

هستیم.

رشد 7۸ درصدی 
موقوفات گلستان 

اسـتان نسبت به قبل از انقالب شـرکت گاز  عامـل  مدیـر  فـاح 
افتتاحیـه  کرمـان در جلسـه هماهنگـی 
پـروژه هـای دهـه فجـر اعـام نمـود در 
ایـام هللا دهـه فجر و همزمـان با چهلمین 
سـالگرد پیـروزی انقاب اسـامی ۵ هزار 
و ۵۳0 خانـوار روسـتایی از ۳6 روسـتا و 
1 جایـگاه CNG بـا هزینـه ای بالـغ بـر 
۴0میلیـارد تومان از نعمت گاز طبیعی بهره 

منـد خواهند شـد.
فـاح ضمـن اعـام ایـن خبر آمـاری کلی 
از روند گازرسـانی به شـهرها و روسـتاهای 

اسـتان ارائـه و افـزود از ۷1شـهر اسـتان 
تحـت  شـهر   ۵۳ اکنـون  هـم  کرمـان، 
پوشـش گاز هسـتند، از 1۸ هـر فاقـد گاز، 
1۵ شـهر در حـال حاضـر پیمانـکار اجرایی 
بـرای آنهـا انتخـاب و عملیـات اجرایی در 
آن ها آغاز شـده است،2شـهرپیمانکار آنها 
بـه زودی انتخـاب و 1 شـهر نیز در دسـت  
طراحـی بـرای شـروع عملیات گازرسـانی 
مـی باشـد.وی افـزود از ۳011 روسـتایی 
که در اسـتان کرمان  قابلیت گازرسـانی به 
آن هـا وجـود دارد 1061روسـتای آن تحت 

پوشـش گاز هسـتند ضمن آنکه پیمانکار 
221 روستا در حال فعالیت، 10۸ روستا در 
مرحلـه انتخاب پیمانـکار و مابقی در حال 
طراحی می باشـند .فاح به دسـتاوردهای 
بسـیار ارزنده و مهم شـرکت گاز کرمان در 
سـال های بعد از انقاب اشـاره و تصریح 
نمـود: تاکنـون 19۵0کیلومتـر خـط انتقال 
، 1۵۷00کیلومتـر خطـوط شـبکه، تغذیه و 
توزیـع در اسـتان اجـرا شـده اسـت و در 
حال حال حاضر 61۵000 مشـترک خانگی 
و تجاری ، ۷62 مشـترک صنعتی و عمده  
بـه شـبکه سراسـری گاز  متصـل و از این 
نعمـت خـدادای بهـره منـد مـی باشـند. 
ایـن در حالـی اسـت که ایـن آمـار قبل از 
پیروزی شـکوهمند انقاب اسـامی صفر 

بوده اسـت .

معاونیـن  توجیهـی  و  هماهنگـی  جلسـه 
اسـتان  هـای  فرمانـداری  ریـزی  برنامـه 
برنامـه  مدیـرکل  ریاسـت  بـه  خوزسـتان 
ریـزی، نوسـازی و تحـول اداری اسـتانداری 

شـد. برگـزار  خوزسـتان 
مدیـرکل  مکارمـی  مهـدی  جلسـه  ایـن  در 
اداری  تحـول  و  نوسـازی  ریـزی،  برنامـه 
اسـتانداری خوزسـتان بـا تاکیـد بـر ضرورت 
توجـه بـه منشـور حقـوق شـهروندی دولـت، 
اظهـار کـرد: هـدف از ایجـاد میـز خدمـت در 

سـازمانها و دسـتگاهها تسـهیل و تسـریع در 
ارائـه خدمـات بـه مـردم و حفـظ کرامـت و 
اربـاب رجـوع اسـت.مکارمی گفـت:  تکریـم 
ضـرورت دارد فرآیندهـای ارائـه خدمـات در 
سـازمانها بصورت روشـن و شـفاف در اختیار 
مـردم قـرار داده شـود و بـه نحـو مناسـبی 
اقـدام  آنـان  بـه  خدمـات  ارائـه  بـه  نسـبت 

. د شو
الکترونیـک  بعـدی  فازهـای  در  افـزود:  وی 
اربـاب  بـه  پاسـخگویی  و  خدمـات  نمـودن 

رجـوع در اسـتانداری صـورت خواهـد گرفـت 
و برخـی فرآیندهـای تخصصـی اسـتانداری 

بصـورت الکترونیـک ارائـه خواهنـد شـد.
نوسـازی و تحـول  برنامـه ریـزی،  مدیـرکل 
داد:  ادامـه  خوزسـتان  اسـتانداری  اداری 
و  هـا  فرمانـداری  خدمـت  میـز  عملکـرد 
دسـتگاه هـای اجرایـی در شهرسـتانها مـورد 

خواهـد گرفـت. قـرار  پایـش  و  ارزیابـی 
مکارمـی تاکیـد کـرد: بـا اجـرای طـرح میـز 
خدمـت، از ایـن پـس یکـی از مـاک هـای 

دسـتگاه  و  هـا  فرمانـداری  ارزیابـی  مهـم 
هـای اجرایـی در اسـتان، رضایتمنـدی مردم 
ادامـه  در  وی  بـود.  خواهـد  زمینـه  ایـن  در 
سـخنان خـود گفـت: شـاخص هـای عمومی 
فرمانـداری  فعالیـت  ارزیابـی  تخصصـی  و 
هـای اسـتان در دسـت تهیه و تدوین اسـت 
کـه پـس از ابـاغ ایـن ارزیابـی هـا بصـورت 
ماهانـه بـا نظـر واحدهـای تخصصـی سـتاد 

اسـتانداری صـورت خواهـد گرفـت.
نوسـازی و تحـول  برنامـه ریـزی،  مدیـرکل 
همچنیـن  خوزسـتان  اسـتانداری  اداری 
دفتـر  هـای  برنامـه  دربـاره  توضیحاتـی 
برنامـه ریزی، نوسـازی و تحـول اداری برای 
در  فرآیندهـای کاری  نوسـازی  و  و  اصـاح 
اسـتانداری و همچنیـن سـاماندهی امـورات 
اداری و توسـعه منابـع انسـانی ارائـه نمـود.

بهره مندی 3۶ روستا و ۱جایگاه 
CNG  از نعمت گاز طبیعی  

افتتاح مركز پيشگيری و 
تشخيص زود هنگام سرطان 

جعفـر رودری رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان در هفتمیـن روز از دهـه 

مبارك فجر با حضور در شهرسـتان سـیرجان ضمن ادای احترام به مقام شـامخ  شـهدای 

هشـت سـال دفـاع مقـدس در گلـزار شـهدای ایـن شهرسـتان بـا خانواده هـای شـهیدان 

واالمقام رمضان عباسـلو و ابوالقاسـم دریابیگی و عبدهللا اندایش دیدار و گفتگو كرد.بر پایه 

همیـن گـزارش روند اجرایی محور تكیه - چهارگنبد توسـط دكتر رودری ریاسـت سـازمان 

مدیریت و برنامه ریزی، حسـن پور نماینده مردم شهرسـتان در مجلس شـورای اسـامی، 

فرماندار شهرسـتان و جمعی از مسـئولین محلی مورد بررسـی قرار گرفت.همچنین پروژه 

خـط انتقـال گاز بـه دهسـتان چهارگنبـد بـا طـول خـط تغذیـه 29 كیلومتـر صبح امـروز با 

حضـور ریاسـت سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان كلنـگ زنـی شـد تـا در مرحله 

اول 16 پارچـه آبـادی و ۴26 خانـوار از نعمـت گاز بهره مند شـوند. بازدیـد از روند اجرایی باند 

دوم محـور سـیرجان - بافـت دیگـر بازدید دكتـر رودری رئیس سـازمان مدیریت و برنامه 

ریزی اسـتان در سـفر به شهرسـتان سـیرجان بـود. این محـور ضمن برقـراری ارتباط بین 

شهرسـتان های جنوبی اسـتان و شهرسـتان سـیرجان، باعث كاهش ترافیك و بهبود عبور 

و مـرور جـاده ای در فصـول برداشـت محصـوالت كشـاورزی شـده كه بسـیار حائز اهمیت 

مـی باشـد. طـول ایـن محور 2۷1 كیلومتر اسـت كـه 161 كیلومتـر آن در حوزه اسـتحفاظی 

شـمال و 110 كیلومتـری آن در حـوزه اسـتحفاظی جنـوب اسـتان واقـع شـده كـه در حـال 

حاضـر 1۷ درصـد پیشـرفت فیزیكـی دارد و بـرای تكمیل و  بهـره بـرداری آن ۳۸0 میلیارد 

تومان اعتبار نیـاز دارد.

میز خدمت استانداری و فرمانداری های 
خوزستان راه اندازی می شود

وی خاطرنشـان کـرد: هشـت هـزار و 4۰۰ رقبـه 
کشـاورزی گلسـتان با میزان 6 هزار و ۲5 هکتار 
بـا کاربری کشـاورزی در اسـتان با کشـت نوین 
بر پایه دانش بنیان مشـغول فعالیت اسـت که 
سـعی می کنیم اشتغال بیشـتری برای جوانان 
اسـتان راه انـدازی کنیم.مدیـرکل اوقـاف و امر 
خیریـه گلسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه بزرگترین 
بـاغ موقفه در کشـور بـه مسـاحت 365 هکتار 
در گلسـتان موجود اسـت، گفت: تا کنـون با ۲۰ 
میلیـارد تومان تسـهیالت اوقاف موافقت شـده 
کـه ایـن مـی توانـد گام بلنـدی بـرای آبادانـی 

جامعه باشـد.

مکارمـی گفت: ضـرورت دارد 
فرآیندهـای ارائـه خدمات در 
سـازمانها بصورت روشـن و شـفاف 
در اختیـار مـردم قـرار داده شـود و 
بـه نحـو مناسـبی نسـبت بـه ارائـه 

خدمـات بـه آنـان اقدام شـود.
بعـدی  فازهـای  در  افـزود:  وی 
و  خدمـات  نمـودن  الکترونیـک 
در  رجـوع  اربـاب  بـه  پاسـخگویی 
اسـتانداری صـورت خواهـد گرفـت 
تخصصـی  فرآیندهـای  برخـی  و 
الکترونیـک  بصـورت  اسـتانداری 

شـد. خواهنـد  ارائـه 

مجتمع توانبخشی جمعیت 
هالل احمر گلستان افتتاح شد

سـالگرد  چهلمیـن  بـا  همزمـان 
پیـروزی انقـاب اسـامی، مجتمع 
توانبخشـی جمعیـت هـال احمـر 
گلسـتان بـا حضـور مدیـران ارشـد 
اسـتانی و شهرسـتانی افتتاح شـد. محمد علی هروی ضمن 
گرامیداشـت چهلمیـن سـالگرد پیـروزی انقـاب اسـامی و 
ایـام فاطمیـه شـهادت بانـوی گرانقدر اسـام حضـرت فاطمه 
زهـرا)س(، اظهـار کرد: جمعیت هال احمـر با توجه به وظیفه 
ذاتـی خود، توسـعه خدمات توانبخشـی را در دسـتور کار خود 
قرار داده اسـت و این مجتمع حاصل پیگیری و تاش شـبانه 

روزی در مجموعـه جمعیـت هـال احمـر گلسـتان اسـت.

گلستان

--
--

- 
س :

عک

۴۶ خانوار خوزستانی در محاصره سیالب

5 خانوار آسیب دیده به وسیله 3 دستگاه چادر و 6 تخته موکت امدادرسانی شده اند

احمــر  هــال  جمعیــت  رئیــس 
ــوار  ــی  ۴6 خان ــت: ط ــتان گف خوزس
روســتاهای کصــر بســتان، گال مــورد 
هفتــکل  شهرســتان  و  اندیمشــک 
بودنــد،  دچــار ســیاب شــده  کــه 

شــد. امدادرســانی 
گزارشــی  طــی  خــدادادی  علــی   
ــت هــال  ــرد ۴۸ ســاعته جمعی عملک
بــا  مواجــه  در  خوزســتان  احمــر 
ــرد:  ــار ک ــرح داد و اظه ــیاب را ش س
طــی اعــام بخشــداری بســتان در 21 
بهمــن ســاعت 10 صبــح بــه جمعیــت 
هــال احمر شهرســتان دشــت آزادگان 
مبنــی بــر شکســته شــدن ســیل بنــد 
ــتان، 1۵  ــع در بس ــر واق ــتای کص روس
ــیل و  ــار س ــتا دچ ــن روس ــوار ای خان

ــت. ــده اس ــی ش آبگرفتگ
ــر  ــتگی در اث ــن شکس ــزود: ای وی اف
و  رودخانــه کرخــه  دبــی  افزایــش 
ســنگین  هــای  بــارش  دلیــل  بــه 
ــمال  ــه )ش ــد کرخ ــت س ــاال دس در ب
خوزســتان( حــادث و روســتای کصــر 
واقــع در شــهر بســتان را دچــار ســیل و 

ــت. ــت اس ــرده اس ــی ک آبگرفتگ
هــال  ســازمان  جمعیــت  رئیــس 
احمــر در خصــوص خســارات وارده بــه 
ایــن روســتا در اثــر ســیاب، تصریــح 
کــرد: تنهــا بــه اثاثیــه منــازل خســارت 

وارد شــده اســت.
وی در خصــوص دیگــر اقدامــات ایــن 
ســازمان در مناطــق ســیل زده، عنــوان 
کــرد: ارزیابــی روســتای ســیل زده، 
توزیــع 20 بســته غذایــی ۴۸ ســاعته، 
ارزیابــی جهــت اســکان اضطــراری 
ــدگان انجــام شــده اســت. آســیب دی
خــدادادی در خصــوص امــداد رســانی 

در روســتای گال مــورد اندیمشــک، 
تصریــح کــرد: ۵ خانــوار آســیب دیــده 
بــه وســیله ۳ دســتگاه چــادر و 6 
تختــه موکــت امدادرســانی شــده انــد.

احمــر  هــال  جمعیــت  رییــس 
ــه  ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــتان ادام خوزس
آبگرفتگــی  و  بــاران  شــدید  بــارش 
معابــر و برخــی منــازل ســاکنین ایــن 
ــن  ــه ام ــورد در منطق روســتای گال م
در مجــاورت ایــن روســتا، بصــورت 
اضطــراری اســکان داده شــده انــد.

خــدادادی در ادامــه تشــریح خدمــات 
امــداد رســانی جمعیــت هــال احمــر 
آســیب  خانــوار   26 بــه  خوزســتان 
ــاره  ــکل اش ــتان هفت ــده در شهرس دی
کــرد و گفــت: بــه دلیــل بــارش شــدید 
مواصاتــی  جــاده  ریــزش  و  بــاران 
و  قلعــه گبــری  روســتاهای  میــان 
مناطــق عشایرنشــین منطقــه بزگــری، 
خانــوار   26 دو،  نمــره  و  دمشــکف 

عشــایری بــا کمبــود امکانــات رفاهــی 
و گرمایشــی مواجــه شــدند کــه پــس 
ــر  ــال احم ــاب ه ــم ارزی ــزام تی از اع
هفتــکل، اقــام امــدادی در بیــن افــراد 

ــد. ــع ش ــده توزی ــیب دی آس
امــدادی  اقــام  خصــوص  در  وی   
توزیــع شــده، تصریــح کــرد: ۳2 تختــه 
پتــو، 16 تختــه موکــت، 16 شــعله 
والــور، ۴20 قوطــی کنســروجات، ۴0۵ 
کیلوگــرم اقــام معیشــتی از قبیــل 
روغــن، حبوبــات، برنــج، نمــک، چــای، 
قنــد و شــکر از جملــه ایــن مــوارد 

ــت. اس
هــال  جمعیــت  ســازمان  رئیــس 
ــات  ــه از نج ــتان در ادام ــر خوزس احم
ــه  ــده در منطق ــار ش ــگر گرفت 6 گردش
ــر  ــک خب ــت باغمل ــتانی منگش کوهس
داد و گفــت: یــک تیــم امــداد و نجــات 
ــه سروســتان(  ــه چنارتا)قلع ــه منطق ب
اعــزام شــد. علــی رغــم نامســاعد 
صعــب  و  جــوی  اوضــاع  بــودن 
العبــوری منطقــه، تیــم امــداد و نجــات 
پــس از طــی مســیر یــک  ســاعته 
بوســیله آمبوالنــس و ۳ ســاعت پیــاده 

ــید. ــور رس ــگران مذک ــه گردش روی، ب
وی افــزود: پــس از ارزیابــی مشــخص 
شــد کــه دو نفــر از گردشــگران مصدوم 
ــات  ــام اقدام ــد از انج ــد. بع ــده ان ش
ــا وجــود  ــان، ب ــر روی مصدوم ــه ب اولی
بارندگــی  و  العبــور  صعــب  مســیر 
ــا  ــان ب ــتان، مصدوم ــدید در کوهس ش
ــل  ــس حم ــر آمبوالن ــا مق ــکارد ت بران
ــل  ــی منتق ــز درمان ــه مرک ــپس ب و س
مصدومــان  عمومــی  حــال  شــدند. 

ــت. ــده اس ــزارش ش ــاعد گ مس
خــدادادی در پایــان از اعــزام تیــم 
احمــر  هــال  ســریع  واکنــش 
خوزســتان و امــداد و نجــات هــال 
احمــر هویــزه بــه شــهر رفیــع خبــرداد 
ــل باالآمــدن  ــه دلی ــن کار ب و گفــت: ای
آب در شــهر رفیــع و احتمــال ســیابی 
شــدن شــهر صــورت گرفتــه اســت. هم 
اکنــون تیــم هــای امــداد و نجــات 
ــه  ــا توجــه ب هــال احمــر خوزســتان ب
هشــدار هواشناســی مبنــی بــر احتمــال 
بــارش هــای شــدید و ســیابی شــدن 
ــاش  ــاده ب ــت آم ــا در حال ــه ه رودخان

ــد. ــه ان ــرار گرفت ق

ته
نک

رییـس جمعیـت هـالل احمـر خوزسـتان ادامـه داد: بـا توجه به 
بـارش شـدید بـاران و آبگرفتگـی معابـر و برخـی منازل سـاکنین 
ایـن روسـتای گالل مـورد در منطقه امـن در مجاورت این روسـتا، 
اند.خـدادادی در ادامـه  بصـورت اضطـراری اسـکان داده شـده 
تشـریح خدمـات امداد رسـانی جمعیت هالل احمر خوزسـتان به 
۲6 خانـوار آسـیب دیده در شهرسـتان هفتکل اشـاره کـرد و گفت: 
بـه دلیـل بـارش شـدید بـاران و ریـزش جـاده مواصالتـی میـان 
روسـتاهای قلعـه گبـری و مناطـق عشایرنشـین منطقـه بزگری، 
دمشـکف و نمره دو، ۲6 خانوار عشـایری با کمبود امکانات رفاهی 
و گرمایشـی مواجه شـدند که پس از اعزام تیم ارزیاب هالل احمر 
هفتـکل، اقـالم امدادی در بین افراد آسـیب دیده توزیع شـد. وی 
در خصـوص اقـالم امـدادی توزیـع شـده، تصریح کـرد: 3۲ تخته 
پتـو، ۱6 تختـه موکت، ۱6 شـعله والـور، 4۲۰ قوطی کنسـروجات، 
4۰5 کیلوگـرم اقـالم معیشـتی از قبیـل روغـن، حبوبـات، برنـج، 

نمـک، چـای، قنـد و شـکر از جملـه این موارد اسـت.

نجات 6 گردشگر گرفتار در کوهستان منگشت باغملک
معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر خوزستان از نجات شش گردشگر گرفتار در منطقه 
کوهستانی منگشت باغملک خبر داد.

فاریـاب  مدیرامورآبفارشهرسـتان 
گفـت: همزمـان بـا جشـن چهـل 
آبرسـانی  انقـاب جشـن  سـالگی 
فاریـاب  شهرسـتان  در۵روسـتای 

برگزارشـد.
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت 
،یونـس  کرمـان  اسـتان  آبفـار 
سـلجوقیان مدیرامـور آبفار فاریاب 
آبـاد،  ابراهیـم  گفت:روسـتاهای 
کریم آباد، مرادیاسـری  سـرگریج 
وعشـایری تـک روسـتایی مـاران 
طی مراسـمی به شـبکه آب شرب 
روسـتایی اسـتان متصـل شـدند.

مجتمـع  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
آبرسـانی کریـم آبـاد با۴روسـتا و 
روسـتای تـک مـاران در افتتاحیه 
دهـه فجـر امسـال بـه شـبکه آب 
آبرسـانی  و  شـده  متصـل  شـرب 

شـدند.
وی بیـان داشـت: طـرح آبرسـانی 
بـه روسـتای کریـم آباد سـرگریچ 
روسـتای  و  مرکـزی  بخـش  در 
افتتـاح  هـور  بخـش  در  مـاران 

شـدند.
پـروژه  تصریـح کـرد:  سـلجوقیان 
بـا هزینـه  تـک روسـتایی مـاران 
مجتمـع  و  تومـان  میلیـون   ۵۷0
کریـم آبـاد بـا هزینـه 1۵0 میلیون 
تومـان به بهـره برداری رسـیده اند.

تاکیـد کـرد:  مدیرامورآبفارفاریـاب 
مـاران  روسـتایی  تـک  پـروژه 
ونیزمجتمـع کریـم آبـاد هریک دو 

سـال زمـان اجـرا داشـتند.
روسـتاهای  شـمار  سـلجوقیان 
شهرسـتان فاریـاب را حـدود1۳۵ 
روسـتا ذکـر کـرد وافـزود: تاکنون 
بـه  شهرسـتان  ایـن  9۵روسـتای 
شـبکه آب شـرب سـالم روستایی 

متصـل شـده انـد.

ورود آب به منازل مسکونی 
روستای الوه پاتل دیشموک

بـارش شـدید بـاران موجـب ورود 
آب بـه منـازل مسـکونی روسـتای 
دیشـموک  بخـش  پاتـل  الوه 
پاتـل  الوه  روسـتای  شـد.دهیار 
گفـت: ایـن روسـتا در ورود آب به منازل مسـکونی روسـتای 
الوه پاتـل دیشـموکپای کوه و در معرض محـل آبریز کوه قرار 
دارد و بـه علـت نبـود جـدول و سـیل بنـد مناسـب، آب باران 
وارد منازل مسـکونی اهالی روستا شـد.مهدی بستانی افزود: 
اجـرای طـرح جـدول و سـیل بند بـرای ایـن روسـتا نیازمند 
تخصیـص بودجـه الزم از طریـق دهیاری بـرای هدایت آب به 

بیـرون روسـتا اسـت.

خبر

سقوط زن جوان 
به درون چاه در قزوین

سرپرسـت سـازمان آتش نشـانی 
بانـوی  یـک  سـقوط  از  قزویـن 
۳0 سـاله بـه درون چـاه فاضـاب 
در حیـاط یـک منـزل مسـکونی 
خبـر داد.مجتبی منتظری سرپرسـت سـازمان آتش نشـانی 
قزویـن گفـت: در خیابـان نـواب قزویـن، یـک زن ۳0 سـاله 
در حیـاط منـزل مسـکونی اش بـر اثـر ریزش بـه درون چاه 
فاضـاب سـقوط کرد.بـه گفتـه منتظـری، مامـوران آتـش 
نشـانی بـه وسـیله تجهیـزات ویـژه نجـات بـه داخـل چـاه 
رفتنـد و بـا ایمـن سـازی محـل، مصـدوم را از انتهـای چـاه 

بیـرون آوردنـد.

قزوین

آتش سوزی 
در اتوبوس مسافربری

فرماندهـی  پلیـس راه  رییـس 
رضـوی  خراسـان  انتظامـی 
اتوبـوس  دسـتگاه  یـک  گفـت: 
کیلومتـر  در  امـروز  مسـافربری 
آتـش  در  کامـل  بطـور  سـبزوار   - نیشـابور  جـاده   ۴۵

سـوخت.
 سـرهنگ هـادی امیـدوار گفـت: یـک دسـتگاه اتوبوس 
مسـافربری در کیلومتـر ۴۵ جـاده نیشـابور - سـبزوار 
بـه  حادثـه  ایـن  در  سـوخت.  آتـش  در  کامـل  بطـور 
همـدان  از  مسـافربری کـه  اتوبـوس  ایـن  سرنشـینان 

عـازم مشـهد بـود، آسـیبی نرسـید.   

خراسان

یک کشته در واژگونی اتوبوس 
محور مرودشت-شیراز

اورژانـس  عمومـی  روابـط  مدیـر 
کشـته  از  فـارس  اسـتان   11۵
شـدن یک نفـر در حادثه واژگونی 
مرودشـت- محـور  در  اتوبـوس 

شـیراز خبـرداد.
 همتـی گفـت: ایـن حادثـه سـاعت 2:۳۴ دقیقه بـه مرکز 

11۵ اعام شـد.
وی افـزود: ایـن اتوبـوس حامـل هشـت سرنشـین بـوده 
کـه یـک نفـر در دم جان سـپرده و هفـت نفر دیگـر نیز به 
دلیـل مصدومیـت به بیمارسـتان های مرودشـت و شـیراز 

منتقل شـدند.

فارس

خبر



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1384 | سه شنبه 23 بهمن 1397 021-26325268

۹
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-اگهي موضوع 
مـاده ۳ قانـون  و مـاده1۳ آئيـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف و ضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
-برابـر رای شـماره 1۳9۷60۳19091000۵۳2 هیـات اول موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر عنبرآبـاد تصرفات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای محمـود حمـزه ای نسـب فرزنـد محمـد به 
شـماره شناسـنامه 1۳1 صـادره از عنبـر اباد  در یک بـاب خانه یک قطعه 
زمیـن مزروعـی / یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ۸۵۵ متر مربـع پاک 
فرعـی از اصلـی مفروز و مجزی شـده از پاک فرعی از ۷۴ اصلی بخش 
۴۵ کرمـان قطعـه یـک واقـع در اراضی یوسـف آبـاد عنبر آبـاد خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای سـید حسـین رضـوی محـرز گردیـده اسـت لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 1۵ روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می تواننداز تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجع 
فضایـی تقدیـم نماینـد بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد 

-تاریخ انتشـار نوبـت اول 9۷/11/6
تاریخ انتشار نوبت دوم 9۷/11/2۳-م.الف ۱۹۹۸

مصیب حیدریان رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان عنبرآباد 

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

هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی  
اصاحـی موضـوع ماده۳ قانون و مـاده 1۳آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقدسـند 
رسـمی برابررای اصاحی شـماره9۷/10/02-1۳9۷60۳1901۴00۵۴1۷ 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضـی خانم 
مریـم فرخـی فرزنداحمدبشـماره شناسـنامه ۷1۴صـادره ازجیرفت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل بـر باغچـه  بـه مسـاحت 
از۵۷9- اصلـی مفـروز و  ۴6۵/۸0مترمربـع پـاک ۳2۳۷فرعـی 
مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از۵۷9- اصلـی قطعـه دو واقـع 
دراراضـی رهجـرد جیرفـت بخـش ۴۵کرمـان خریـداری ازمالـک 
رسـمی آقـای احمـد فرخـی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظوراطاع 
عمـوم مراتـب دریـک نوبت آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـارآگهی بـه مـدت یـک مـاه اعتـراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صادرخواهدشـد ./م 

الـف:11۵1- تاریـخ انتشـار نوبـت اول :9/11/2۳
 جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده 1۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمان  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
مـورخ  شـماره1۳9660۳1901۴00۷1۷۸،1۳9۷60۳1901۴00۳1۷6- 
1۳96/11/1۴و1۳9۷/0۵/29هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
شناسـنامه  بشـماره  حسـین  افشـارفرزند  زاده  عبـاس  اکبـر  آقـای 
۴۸2صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب مغـازه به مسـاحت ۸۸ 
مترمربـع پـاک 10۴6فرعـی از۳2۷- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک - فرعـی از۳2۷- اصلی قطعه یک واقـع دراراضی کهور کاغ علی 
آبـاد جیرفـت بخش ۴۵کرمان خریداری ازمالک رسـمی آقای شـهمراد 
ویـدا محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظوراطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت 
آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت 
صادرخواهدشـد ./م الـف:11۷2- تاریـخ انتشـار نوبـت اول :9۷/11/2۳- 

تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :9۷/12/0۷
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- 
آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی  برابر رای شماره 1۳9۷60۳1901۴00۵91۵- 02 / 11 / 9۷ هیات دوم موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
جیرفـت تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی خانم مریم افروغ فرزند فتح اله بشـماره شناسـنامه 2۳1۴ صادره 
از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانه و باغچه به مسـاحت ۴۸/2۴9 متر مربع پاک- فرعـی از ۵۴9- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 6 فرعی از ۵۴9- اصلی قطعه دو واقـع در اراضی کلرود جیرفت بخش ۴۵ کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای جواد نادری محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 1۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید. ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهد شـد. و تاریخ انتشـار نوبت اول :2۳/11/9۷-تاریخ انتشـار نوبت دوم : 0۷/12/9۷
جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده 1۳آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره1۳9۷60۳1901۴00۴۵21-9۷/0۸/1۳هیات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی خانـم مریم روئین تن فرزند حسـین 
بشـماره شناسـنامه 92۵صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب 
خانـه بـه مسـاحت ۵10مترمربع پـاک -فرعـی از26- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از26- اصلـی قطعـه یـک واقـع 
دراراضـی دولـت آباد اسـفندقه جیرفت بخش ۴۴کرمـان خریداری 
ازمالـک رسـمی آقـای محمدرضـا ابوسـعیدی محرزگردیـده اسـت.

لـذا بـه منظوراطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت آگهـی مـی شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند .بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند 
مالکیـت صادرخواهدشـد ./م الـف:11۷9- تاریـخ انتشـار نوبـت اول 

:9۷/11/2۳- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :9۷/12/0۷
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده 1۳آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و 
سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره1۳9۷60۳1901۴00۴9۸۸-9۷/09/11هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبـت ملک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای عبد هللا محمدی سـاردو فرزند لطف هللا بشـماره شناسـنامه ۷صادره 
ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۵12/۷۵مترمربع پـاک -فرعـی از۵۷2- اصلی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از۵۷2- اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضی صاحـب آبادجیرفت بخـش ۴۵کرمان 
خریـداری ازمالـک رسـمی آقـای عین هللا نادری  محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظوراطاع عموم مراتـب دردو نوبت 
آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد .بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صادرخواهدشـد ./م 

الـف:1192- تاریـخ انتشـار نوبـت اول :9۷/11/2۳- تاریخ انتشـار نوبـت دوم :9۷/12/0۷
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده 1۳آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره1۳9۷60۳1901۴00۵۸21-9۷/10/2۵هیات اول موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد حسـن نـادری فرزنـد 
ماشـاءهللا بشـماره شناسـنامه ۳۳9صـادره ازجیرفـت درششـدانگ 
یـک باب مغازه به مسـاحت 16/62مترمربع پـاک -فرعی از۵۷۴- 
اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک 20۵6 فرعـی از۵۷۴- اصلی 
قطعـه دو واقع دراراضی جیرفـت بخش ۴۵کرمان خریداری ازمالک 
رسـمی خـود متقاضی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظوراطاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدورسـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
.بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 
طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادرخواهدشـد ./م الف:1191- تاریخ 

انتشـار نوبـت اول :9۷/11/2۳
تاریخ انتشار نوبت دوم :9۷/12/0۷

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی 
اصاحـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده 1۳آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابـررای اصاحـی شـماره1۳9۷60۳1901۴00۴9۳6-9۷/09/0۷ورای اصاحـی شـماره 
1۳9۷60۳1901۴00۵۴1۵مورخ 9۷/10/02هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات مالکانه بامعارض متقاضـی آقای عین اله 
امیـری کچمی فرزند درعلی بشـماره شناسـنامه 2صـادره ازرابر درششـدانگ یک باب خانه  به مسـاحت 2۴6مترمربع 
پـاک -فرعـی از609- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از609- اصلـی قطعـه ۵واقـع دراراضـی حنطه 
سـاردوئیه جیرفت بخش ۳۴کرمان خریداری ازمالک رسـمی آقای اکبر عادلی محرزگردیده اسـت.لذا به منظوراطاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادرخواهدشـد ./م 

الـف:1200- تاریخ انتشـار نوبـت اول :9۷/11/2۳- تاریخ انتشـار نوبـت دوم :9۷/12/0۷
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده 1۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابررای شـم

قانـون  موضـوع  اول  هیـات  اره9۷/10/2۵-1۳9۷60۳1901۴00۵۸2۴ 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای علی نصیری فرزند محمد بشـماره 
شناسـنامه ۸۸صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت۵۵۴ مترمربع پاک -فرعـی از۵۵6- اصلی مفروز و مجزی 
شـده از پـاک 21 فرعـی از۵۵6- اصلـی قطعـه ۵واقـع دراراضـی پیره 
زارچ سـاردوئیه جیرفـت بخش۳۴کرمـان خریـداری ازمالـک رسـمی 
آقای سـید عباس فاطمی وخانم مرضیه شـریفی محرزگردیده اسـت.

لـذا بـه منظوراطاع عمـوم مراتب دردو نوبت به فاصلـه 1۵روزآگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند 
مالکیـت صادرخواهدشـد ./م الـف:11۸۳- تاریـخ انتشـار نوبـت اول 

:9۷/11/2۳-تاریـخ انتشـار نوبـت دوم 1۳9۷/12/0۷
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانون و مـاده 1۳آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و 
سـاختمان فاقدسند رسـمی برابررای شـماره1۳9۷60۳1901۴00۵9۴۷-9۷/11/0۳هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبـت ملک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای رسـول رحیمی مقبلـی فرزند برکت بشـماره شناسـنامه ۳۳2صادره 
ازجیرفـت درششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 2۷۸مترمربع پـاک -فرعی از۵۷۴- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک 1 فرعـی از۵۷۴- اصلـی قطعه ۵ واقع دراراضی باب سـواران سـاردوئیه جیرفـت بخش ۳۴کرمان 
خریداری ازمالک رسـمی آقای جان هللا مشـایخی محرزگردیده اسـت.لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت 
آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد .بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صادرخواهدشـد ./م 

الـف:119۴- تاریخ انتشـار نوبـت اول :9۷/11/2۳-تاریخ انتشـار نوبـت دوم :9۷/12/0۷
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده 1۳آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابررای شـم

اره1۳9۴60۳1901۴011۳9۳-9۴/0۸/16 هیـات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای عباس سـاردوئی فرزنـد خداداد 
بشـماره شناسـنامه 11صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت ۴2۴مترمربـع پـاک ۳01فرعـی از۷9- اصلـی مفـروز 
و مجـزی شـده از پـاک 22فرعـی از۷9- اصلـی قطعـه یـک واقـع 
دراراضـی سـقدر جبالبارزجیرفت بخش ۳۴کرمان خریـداری ازمالک 
رسـمی آقای یوسـف صفـوی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظوراطاع 
عمـوم مراتـب دردونوبـت به فاصلـه 1۵روزآگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد .بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت 
صادرخواهدشـد ./م الـف:11۸9- تاریـخ انتشـار نوبـت اول :9۷/11/2۳

تاریخ انتشار نوبت دوم :9۷/12/0۷
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
رسـمی-"آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
اصاحـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده 1۳ آییـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی-

برابر با رای اصاحی شـماره 1۳9۳60۳1901۴00۷6۵2 هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
ثبتـی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک جیرفت تصـرف مالكانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای علـی جـان اسـامی زاخـت فرزنـد عـوض 
بشـماره شناسـنامه 1۵۵صـادره از جیرفت در ششـدانگ یـک باب خانه 
بـه مسـاحت 2۵0 متـر مربـع پـاک 2۸2فرعـی از ۴۸-اصلی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـاک ۳ فرعی از ۴۸ اصلی قطعه یـک واقع در خیابان 
کاشـانی کوچـه امامت ۷ اراضی عباس آباد بخـش ۴۵ کرمان خریداری 
ار مالـک رسـمی خانـم بی بـی جمالی امیـری محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت آگهی میشـود در صورتیکه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـد مـی توانـد از تاریـخ انتشـار ایـن اگهی به مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخد رسـید ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد و 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهـد شـد.م.الف 200۳
تاریخ انتشار نوبت اول 9۷/11/9-تاریخ انتشار نوبت دوم 9۷/11/2۳

جواد فاریابی- ریس ثبت اسناد و امالک جیرفت

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-"آگهی 
اصاحـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده 1۳ آیین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی-برابر با رای اصاحی شـماره 1۳9۷60۳19091000۴۵۸ مورخه9۷/10/16 هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند ثبتی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرف مالكانـه بامعارض متقاضـی خانم الهام بحری فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 
220۷ صـادره از گاوبنـدی در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت ۳۸6/22 متر مربع پـاک -فرعی از ۴6- اصلی 
مجـزی شـده از پـاک ۴6 اصلـی قطعـه یـک بخش ۴۵ کرمـان واقـع در عنبرآباد اراضی کشـت و صنعت شـهرک 
نارنـج خریـداری ار مالـک رسـمی خود متقاضی محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت 
آگهی میشـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـد می تواند از 
تاریـخ انتشـار ایـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی تقدیم دادخواسـت 
را بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد و بدیهـی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات 
سـند مالکیت صادر خواهد شـد.م.الف200۵-تاریخ انتشـار نوبت اول 9۷/11/9-تاریخ انتشـار نوبت دوم 9۷/11/2۳
مصیب حیدریان - ریس ثبت اسناد و امالک عنبرآباد

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي
نام دستگاه : اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان

نوبت اول

روابط عمومی اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرمان

نوع تضمین: ضمانت نامه بانكی – واریز نقدی
www.setadiran.ir محل دریافت اسناد : سایت  ستاد ایران به نشانی

مهلت دریافت اسناد :از  پنج شنبه 9۷/11/2۵تا  روز یك شنبه 9۷/11/2۸
مهلت تحویل پیشنهادات : از  دو  شنبه 9۷/11/29 تا ساعت 1۳ روز یك شنبه 9۷/12/12

محـل تسـلیم پیشـنهادات : ثبـت در سـامانه سـتاد ایـران و ارسـال پاكـت های ضمانـت نامه شـركت در فراینـد ارجـاع كار و ارزیابی 
كیفـی و پاكـت ب بـه دبیـر خانـه حراسـت اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان كرمان واقـع در كرمان بلـوار جمهوری 

اسـامی بعـد از پـل راه آهـن روبروی سـالن ورزشـی فجر
زمـان و مـكان بازگشـایی پیشـنهادات : سـاعت ۸:۳0ر روز سـه شـنبه 9۷/12/1۴واقـع در اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 

اسـتان كرمـان سـایر اطاعـات و جزئیـات مربوطـه در اسـناد و شـرایط مناقصـه مندرج اسـت.
آگهی فوق در سایت ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir قابل رویت می باشد .

هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مناقصه میباشد.

مبناي براوردبرآورد ريالينوع مناقصهموضوع مناقصهردیف
ميزان تضمين شركت 
در فرآيند ارجاع كار 

)لاير(
شماره مناقصه

1
احداث دو باب ساختمان سوله در 

اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي 
شهرستان كرمان و اداره ماشين آالت

يك مرحله اي
با ارزيابي كيفي

7.393.009.778
فهرست بهاي ابنيه، 

تاسيسات برقي، تاسيسات 
مكانيكي  سال 97

۳69.6۵0.۴۸997-12-130

 دادنامه
پرونــده کاســه 9609982678200687 شــعبه 28 شــورای حــل اختاف کرج )43 ســابق( 
مجتمــع شــماره 2 ) شــهید ملــک زاده( تصمیــم نهایــی شــماره 9609972678201064 – 
خواهــان: روح الــه علــی اکبــری فرزنــد بهمــن بــه نشــانی اســتان البــرز-  شهرســتان 
ــی –  ــهید بخش ــت ش ــن بس ــدل – ب ــان ع ــاده – خیاب ــرج – میانج ــهر ک ــرج – ش ک
ســاختمان ارکیــده – ط همکــف واحــد ســمت راســت – خوانــدگان: 1- مجاهــد خزائــی 
تبــار 2- جهانبخــش خزائــی پــول همگــی بــه نشــانی مجهــول المــکان – خواســته هــا: 
1- مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه 2- مطالبــه وجــه چــک 3- مطالبه خســارات دادرســی 

رای شورا
در خصــوص دعــوی خواهــان  روح الــه علــی اکبــری بــه طرفیــت خوانــدگان 1- جهانبخــش 
ــت  ــر محکومی ــم ب ــته صــدور حک ــه خواس ــار ب ــی تب ــد )دواد( خزائ ــول 2- مجاه ــی پ خزائ
ــه شــرح  ــره چــک ب ــت 2 فق ــال باب ــغ 80/000/000 ری ــه پرداخــت مبل ــدگان ب ــی خوان تضامن
متــن بــا احتســاب خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید لغایــت یــوم اجــرای حکــم و 
جمیــع خســارات دادرســی مــی باشــد بــا عنایــت بــه جامــع اوراق پرونــده و مفــاد دادخواســت 
ــورخ 95/4/25 و  ــای 545392/35 م ــماره ه ــه ش ــک ب ــره چ ــه دو فق ــی و ماحظ تقدیم
545393/21 مــورخ 95/5/25 خواهــان و عــدم حضــور خوانــده و عــدم ارســال الیحــه وکیــل 
و بــا بقــای چــک در یــد خواهــان مدیونیــت خوانــدگان اســتصحاب مــی گــردد لــذا قاضــی 
شــورا دعــوی خواهــان را مقــرون بــه صحــت تشــخیص داده و مســتندا بــه تبصــره الحاقــی به 
مــاده 2 قانــون صــدور چــک و مــواد 310 الــی 314 قانــون تجــارت و مــواد 198 و 519 و 522 
قانــون ائیــن دادرســی مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــدگان بصــورت تضامنــی بــه پرداخــت 
مبلــغ 80/000/000 ریــال بابــت دو فقــره چــک فــوق االشــاره لغایــت یــوم اجــرای حکــم و هزینه 
دادرســی بــه مبلــغ 1/400/000 ریــال ) یکصــد و چهــل هــزار تومــان( را صــادر و اعــام مــی دارد 
رای صــادره غیابــی اســت و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی درهمیــن 
شــعبه و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از آن قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم حقوقــی 

کــرج مــی باشــد. م/الــف: 97/48654/ف
قاضی شعبه 28 شورای حل اختالف کرج – رضا معلم نیا   3210

 دادنامه
پرونــده کاســه 9609982678200686 شــعبه 28 شــورای حــل اختــاف کرج )43 ســابق( 
مجتمــع شــماره 2 ) شــهید ملــک زاده( تصمیــم نهایــی شــماره 9709972678200004 – 
ــرز-  شهرســتان  ــه نشــانی اســتان الب ــد بهمــن ب ــری فرزن ــی اکب ــه عل خواهــان: روح ال
کــرج – شــهر کــرج – میانجــاده – خیابــان عــدل – بــن بســت شــهید بخشــی – 
ســاختمان ارکیــده – ط همکــف واحــد ســمت راســت – خوانــدگان: 1- مجاهــد خزائــی 
ــا: 1-  ــکان – خواســته ه ــول الم ــه نشــانی مجه ــی ب ــری راد همگ ــار 2- حســین صاب تب
تامیــن خواســته 2- مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه 3- مطالبــه وجــه چــک 4- مطالبــه 

خســارات دادرســی 
رای شورا

در خصــوص دعــوی خواهــان  روح الــه علــی اکبــری بــه طرفیــت خوانــدگان 1- حســین صابری 
راد 2- مجاهــد )دواد( خزائــی تبــار بــه خواســته صــدور حکــم بــر محکومیــت خوانــدگان بــه 
پرداخــت مبلــغ 100/000/000 ریــال بابــت 2 فقــره چــک بــه شــرح متــن بــا احتســاب تاخیــر تادیه 
از تاریــخ سررســید لغایــت یــوم اجــرای حکــم و جمیــع خســارات دادرســی و بــدوا صــدور قــرار 
تامیــن خواســته و اجــرای آن قبــل از ابــاغ مــی باشــد بــا عنایت بــه جامــع اوراق پرونــده و مفاد 
دادخواســت تقدیمــی و ماحظــه دو فقــره چــک بــه شــماره هــای 20398/17 مــورخ 95/7/21 
و 1372945/27 مــورخ 95/6/30 و اســتماع اظهــارات خواهــان و عــدم حضــور خوانــده و عــدم 
ارســال الیحــه و معرفــی وکیــل و بــا بقــای چــک در یــد خواهــان مدیونیــت خوانــده اســتصحاب 
مــی گــردد لــذا قاضــی شــورا دعــوی خواهــان را مقــرون بــه صحــت تشــخیص داده و مســتندا 
ــه مــاده 2 قانــون صــدور چــک و مــواد 310 الــی 314 قانــون تجــارت و  ــه تبصــره الحاقــی ب ب
مــواد 198 و 519 و 522 قانــون ائیــن دادرســی مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــدگان بصــورت 
تضامنــی بــه پرداخــت مبلــغ 100/000/000 ریــال بابــت دو فقــره چــک فــوق االشــاره و خســارت 
تاخیــر تادیــه از سررســید هــر یــک از چــک هــا لغایــت یــوم اجــرای حکــم و هزینــه دادرســی 
بــه مبلــغ 2/500/000 ریــال را صــادر و اعــام مــی دارد رای صــادره غیابــی اســت و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی درهمیــن شــعبه و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از 

آن قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم حقوقــی کــرج مــی باشــد. م/الــف: 97/48656/ف
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 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 

قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیــات    1397/9/5 مــورخ   139760331011001851 شــماره  رای  برابــر 
ــاختمانهای  ــی اراضــی و س ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی موضــوع قان
ــه  ــه س ــی ناحی ــوزه ثبت ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــی  ــری میرعل ــم صغ ــی خان ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــرج تصرف ک
ــی در  ــد بمانعل ــر فرزن ــادره از نی ــماره 628 ص ــنامه ش ــدی بشناس بیداخوی
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی در آن بــه مســاحت 147/50 
مترمربــع مفــروز از پــاک شــماره 2269 فرعــی از 170 اصلــی واقــع در البــرز 
و بــا مالکیــت مالــک اولیــه خــود متقاضــی تاییــد مینمایدلــذا بــه منظــور 
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت 
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 

ــف: 97/40563/ف م/ال
تاریخ انتشار نوبت اول : 23 /11 / 1397

تاریخ انتشارنوبت دوم : 9 /12 /1397
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج – سیروس قنبرپور  3170

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
ــون  ــوع قان ــأت اول موض ــماره 139760317180001808 هی ــر رأی ش براب
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
ــواز  ــه اه ــک اداره س ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس رس
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم کاظمیــه موســوی فرزنــد 
ســید جاســم  بشــماره شناســنامه 524 صــادره از رامهرمــز در یــک بــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 337/45 متــر مربــع پــاک 77 فرعــی از 1579 
واقــع در کریشــان جدیــد بیــن خیابــان 6 و 5 خریــداری از مالــک رســمی 
آقایــان/ حســن عبدالخانــی و لفتــه دلــف لویمــی محــرز گردیــده اســت 
.لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهی 
ــه صــدور ســند مالکیــت  مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــلیم و  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه  اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
)تاریخ انتشار نوبت اول : 97/11/7(                         

)تاریخ انتشار نوبت دوم: 23/ 97/11(
شماره م/الف:   5/2777
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
ــون  ــوع قان ــأت اول موض ــماره 139860317180001809 هی ــر رأی ش براب
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
ــواز  ــه اه ــک اداره س ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس رس
ــد  ــداوی  فرزن ــد ب ــای محم ــارض متقاضــی آق ــه بامع ــات مالکان تصرف
زمــام  بشــماره شناســنامه 684 صــادره از اهــواز در یــک بــاب ســاختمان 
ــی  ــی از 1579 اصل ــاک 77 فرع ــع پ ــر مرب ــاحت 357/72 مت ــه مس ب
واقــع در کریشــان جدیــد بیــن خیابــان 5 و 6 خریــداری از مالــک 
رســمی آقــای حســن عبدالخانــی و لفتــه دلــف لویمــی محــرز گردیــده 
ــه  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب اســت .ل
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م 15روز آگه
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه  اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــد .  ــم نماین ــی تقدی ــع قضائ ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس اعت
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
)تاریخ انتشار نوبت اول : 97/11/7(                        

)تاریخ انتشار نوبت دوم: 23/ 97/11(
شماره م/الف:   5/2778
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آگهی
ــادره از  ــورخ 1397/06/17 ص ــماره 9509986153100650 م ــت ش ــب نیاب بموج
شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی شهرســتان رامهرمــز کــه بــه کاســه  970744 
اجــرای احــکام خانــواده اهــواز ثبــت شــده اســت .محکــوم علیــه آقــای محمــد 
ســویدی فرزنــد فرهــان بــه پرداخــت مهریــه در حــق خانــم ســکینه حمیدانــی 
فرزنــد شــریف طبــق نظریــه کارشــناس خــودرو وانــت نیســان 2400 بــه شــماره 
 tin251201 128 م 64 ایــران 14 ربــه مشــخصات موتــور 544595 و شاســی
برنــگ آبــی روغنــی مــدل 1389 نــوع ســوخت بنزیــن ، تعــداد محــور، تعــداد 
چــرخ – تعــداد ســیلندر بــا ظرفیــت 3450 کیلوگــرم کارکــرد 12503 مــی باشــد 
ــب و  ــه عی ــد هرگون ــوف فاق ــودرو موص ــی خ ــری و مکانیک ــی ظاه ــا بررس و ب
ــب الســتیک هــای ســالم –  ــی مــی باشــد و ظاهــری ســالم و مرت نقــص فن
ــر  ــق نظ ــر دارد طب ــگ – کول ــدون رن ــر الســتیکها 70 درصــد ب ــور ســالم گی موت
ــت  ــی و هش ــادل س ــال مع ــغ 380/000/000 ری ــازار مبل ــرف ب ــناس در ع کارش
میلیــون تومــان تعییــن و بــرآورد مــی گــردد. وقــت مزایــده بــرای روز یکشــنبه 
مــورخ 1397/12/05 ســاعت یــازده / 11 صبــح تعییــن شــده اســت و از شــخص 
و اشــخاصیکه قصــد شــرکت در مزایــده دارنــد دعــوت مــی شــود کــه در تاریــخ 
ــده  ــانند برن ــم رس ــور به ــواده حض ــکام دادگاه خان ــرای اح ــل اج ــوق در مح ف
مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد. لــذا اشــخاصی 
کــه تمایــل بــه شــرکت در مزایــده دارنــد مــی تواننــد 5 روز قبــل از مزایــده از 
ملــک موصــوف بازدیــد نماینــد. متقاضیــان شــرکت در مزایــده یــک فقــره چــک 
تضمیــن شــده بانکــی بــه مبلــغ ده درصــد قیمــت پایــه کارشناســی در دســت 

داشــته باشــد.
از طرف مدیر شعبه اول اجرای احکام خانواده اهواز- جابری  3232

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  1397760317001004753-97/10/12  هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی ناحیــه یــک اهــواز تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی آقــای منصــور هاشــمی 
فرزنــد  شــغیدر  بشــماره شناســنامه 711  صــادره از اهــواز بــه شــماره ملــی 1751858979 
نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 112500 متــر مربــع معــادل 
ــده از  ــداری ش ــواز خری ــش 9 اه ــده بخ ــاک 12 باقیمان ــمتی از پ ــار در قس 11/25 هکت
خانــم هــا نصــره ، ایــران، حیــات ،ســلیمه ، بدریــه و آقایــان هاشــم و عبداالمیــر هاشــمی 
ورثــه شــغیدر هاشــمی بموجــب انحصــار وراثــت شــماره 491/246/92 ح-92/2/1 )مالــک 
رســمی ( کــه حکایــت از احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال 
ملــک بموجــب مبایعــه نامــه عــادی بنــام متقاضــی داشــته ، محــرز گردیــده اســت )مالــک 
رســمی( کــه مــع الواســطه  و طــی ارائــه قولنامــه عــادی و انتقــال ملــک بصــورت رســمی 
بــه متقاضــی انتقــال یافتــه محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز آگهــی مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه  اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم 
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. ضمنــًا صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه 

متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. شــماره م/الــف:   5/2782
)تاریخ انتشار نوبت اول :97/11/07(      )تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/23(
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ذوب آهن اصفهان ، پیشگام استفاده بهینه 
و بازچرخانی آب در صنعت کشوراست

شریعتمداری اهتمام ذوب آهن اصفهان را در کاهش 35 درصدی مصرف  آب را ، شایسته قدردانی دانست

و  عملکـرد   ، دسـتاوردها  بررسـی  نشسـت 

مشـکات ذوب آهـن اصفهان با حضـور دکتر 

محمـد شـریعتمداری وزیر تعـاون ، کار و رفاه 

، دکتـر عبـاس  و هیـات همـراه  اجتماعـی 

رضایی اسـتاندار اصفهان ، جمعی از مسئولین 

هلدینـگ شسـتا  و مسـئولین ذوب آهـن 

اصفهان ، یک شـنبه 1۴ بهمن ماه در اصفهان 

برگزار شـد.دکتر شریعتمداری در این نشست 

گفـت : بسـیار عاقه مند بودم کـه با حضور در 

ذوب آهـن اصفهان مادر صنعت فوالد کشـور ، 

قدردان زحمات تاشـگران این شـرکت باشـم 

، اما قطعًا در اولین فرصت در بین تاشـگران 

ایـن شـرکت حاضر خواهم شـد .وی افـزود : 

ایجـاد ذوب آهـن اصفهـان یکـی از مهمترین 

ابعاد توسـعه کشـور را که بخش صنعت است 

، رقم زد و در رشـد ظرفیت تولید فوالد کشـور 

کـه امـروز به 2۵ میلیـون تن رسـیده ، نقش 

مهمـی ایفا نموده اسـت.

وزیـر تعـاون ، کار و رفـاه اجتماعـی ، افزایش 

بهـره وری نیـروی انسـانی ، ایجـاد امنیـت 

شـغلی و صیانـت از نیروی انسـانی را بسـیار 

مهـم دانسـت که در مجموعـه موجب افزایش 

ارزش افـزوده بـرای سـازمان مـی گـردد .این 

مقـام مسـئول از ذوب آهن اصفهـان به دلیل 

کاهـش ۳۵ درصـدی در مصـرف آب قدردانی 

نمـود و تصریـح کـرد  : ایـن مجتمـع عظیـم 

صنعتی پیشـگام اسـتفاده بهینه و بازچرخانی 

آب در صنعـت کشوراسـت.

دکتـر شـریعتمداری بـا اشـاره بـه مشـکات 

ذوب آهـن در تامیـن مـواد اولیـه ، گفـت : 

ایـن مجتمـع عظیـم صنعتـی ، در راه انـدازی 

معـادن کشـور نقش مهمـی ایفا نمـوده و هم 

اکنـون هـم آرم آن در بسـیاری از معـادن می 

درخشـد امـا امروز با مشـکاتی مواجه اسـت 

کـه برای حـل آن بایـد اقدامـات الزم در حوزه 

مدیریـت و مالکیت معادن انجام شـود .دکتر 

عبـاس رضایـی اسـتاندار اصفهـان نیـز در این 

نشسـت ، تاشـگران ذوب آهـن اصفهـان را ، 

سـرمایه ای ارزشـمند بـرای نظـام جمهـوری 

اسـامی دانسـت و گفت : یکی از پروژه های 

مهمـی کـه مـی تـوان بـا ریـل تولیـدی ذوب 

آهـن بـه انجـام رسـاند و ارزش بسـیاری نیز 

بـرای اسـتان اصفهـان و صنایـع ایـن اسـتان 

دارد ، پروژه قطار شـهری از اصفهان به سـمت 

غـرب اسـتان اسـت کـه قطعـًا اثرات زیسـت 

محیطـی بسـیاری دارد . اسـتاندار اصفهـان با 

اشـاره به مشـکات ذوب آهـن در تامین مواد 

اولیـه گفـت : اقدامـات مختلفـی بـرای حـل 

ایـن مشـکل در دسـت اقـدام اسـت . پـروژه 

دوبانـده شـدن راه آهـن بافـق ، اصفهـان کـه 

ردیـف بودجـه نیـز دارد ، می توانـد در این امر 

، موثـر باشـد و هزینه هـای ذوب آهـن را نیز 

کاهـش دهد .  

وی در ادامـه اهتمـام ایـن شـرکت در کاهش 

شایسـته   ، را  آب  مصـرف   درصـدی   ۳۵

بـه  رسـیدگی   : و گفـت  دانسـت  قدردانـی 

مشـکات ذوب آهن اصفهـان اهمیت خاصی 

دارد و اسـتانداری آمادگـی الزم بـرای هر گونه 

حمایـت از ایـن واحـد صنعتـی را دارد .

دکتـر محمـد رضوانی فر مدیـر عامل هلدینگ 

شسـتا نیز در این نشسـت از ایجـاد یک میز 

تخصصـی و کارگـروه مسـتمر برای رسـیدگی 

بـه مشـکات ذوب آهـن اصفهـان خبـر داد و 

گفـت : هـم اکنون اقدامـات خوبی برای تهاتر 

بدهـی های این شـرکت صورت گرفته اسـت 

کـه تـداوم دارد .وی افـزود : درجهـت حمایت 

از سـهام این شـرکت ، منابع حاصل از دارایی 

ذوب آهـن اصفهان در جهت افزایش سـرمایه 

بـه کار گرفته می شـود .

مدیـر عامـل هلدینـگ شسـتا افـزود : بـرای 

تامیـن مـواد اولیه ذوب آهـن ، تفاهم نامه در 

دسـت امضـاء اسـت تـا 6 و نیم میلیـون تن 

سـنگ آهـن برای این شـرکت تامین گـردد .

ابـراز امیـدواری نمـود کـه بـا  وی در پایـان 

همـکاری و حمایت مسـئولین ، این شـرکت 

بـه روزهـای اوج خـود بازگـردد .احمـد زمانـی 

ایـن  در   ، صدرتامیـن  شـرکت  مدیرعامـل 

نشسـت گفت : ذوب آهن اصفهان اگر چه در 

اصفهان اسـت اما تاثیرات و اهمیت ملی دارد 

و قطعًا مشـکات و مسـائل آن هم در سـطح 

ملـی قابـل تحلیـل اسـت .وی افـزود : ذوب 

آهـن اصفهـان بـا امکانات کنونی خـود قادر به 

تولیـد ۴ میلیـون تن فوالد در سـال اسـت که 

هـم اکنـون این مقدار تولید نـدارد . لذا تاش 

مـا این اسـت که این ظرفیت محقـق گردد تا 

مشـکات ایـن مجموعه کاهـش یابد .

ته
نک

مدیرعامـل شـرکت صدرتامین تصریح کـرد : برخی خصوصی سـازی های 
صـورت گرفتـه ، غیـر کارشناسـی بود کـه متاسـفانه ، بخش مهمـی از این 
آسـیب هـا متوجـه ذوب آهـن اصفهـان گردیـد و باعث شـد این شـرکت 
امـروز با مشـکل تامین مواد اولیه مواجه باشـد . زمانی گفـت : ذوب آهن 
اصفهان باید سـهم بیشـتری در صنعت فوالد کشـور داشته باشـد . درا ین 
راسـتا بـا ریسـک پذیری باال بـه دنبال این افزایش سـهم هسـتیم و امید 
اسـت ایـن صنعت ملـی به ویـژه در امـر تولید ، شـکوفاتر از گذشـته گردد 
.  یـزدی زاده ، مدیـر عامـل ذوب آهـن اصفهان نیـز از دسـتاوردهای اخیر 
ایـن شـرکت خبـر داد و گفـت : همزمان با آغـاز دهه فجر پیـروزی انقالب 
اسـالمی ، تالشـگران ذوب آهـن اصفهـان موفقیـت هـای خوبـی حاصل 
کـرده انـد کـه خبر آن بـه زودی منتشـر می شـود .وی افزود : هـم اکنون 
پـارت دوم ریـل UIC60 ذوب آهـن اصفهـان بـرای تحویـل به بـازار آماده 
اسـت و قراردادهایـی نیز برای تحویل ریل منعقد شـده اسـت .یـزدی زاده 
گفـت  : این شـرکت امـروز با توان و دانش تالشـگران خود قـادر به تولید 

تمـام انـواع ریـل مورد نیاز کشـور می باشـد .

خبر

کشف 57 هزار عدد مواد محترقه در شهرستان البرز
فرمانده انتظامی شهرستان البرز گفت: ۵۷ هزار و 600 عدد انواع مواد محترقه غیر مجاز در این شهرستان کشف 

شد.
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1۳- حشرات زهردار و موذی - شن ریز - 

 چیزهای کمیاب

1۴- اعتقاد قلبی - حرف پوست کنده - 

 رهبر فقید سیاهان آفریقای جنوبی

1۵- از مردان با کفایت انقاب مشروطه که 

فرمان مشروطیت به امضای وی رسید - 

سمت راست

جدول شماره ۱3۸4

ــرآورده  ــش ف ــرکت پخ ــل ش مدیرعام
ــه   ــت حیدری ــه  ترب ــی منطق ــای نفت ه
CNG فعــال  جایــگاه   ۳1: گفــت 

ســوخت پــاک را بــه مــردم عرضــه 
ــده ای در  ــهم عم ــه س ــد ک ــی نماین م
بهینــه ســازی مصــرف بنزیــن و کمــک 
اقتصــاد کشــوردارند.به گــزارش  بــه 
جــواد  مــا،  پیــام  روزنامــه 
بلندی،مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش 
ــت  ــه  ترب ــی منطق ــای نفت ــرآورده ه ف
گاز  ملــی  گفت:شــرکت  حیدریــه 
منطقــه  تربــت حيدريــه ، بــا افزایــش 
جمعیــت بــه  جهــت ضــرورت وبــر 
تربــت  اســتراتژيك   ، نيــاز  حســب 
حيدريــه در شــرق كشــور، عملیــات 
احــداث انبــار نفــت  شــروع ودر ســال 
ــرآرده  ــال ف ــه۸ انتق ــط لول ــه خ ۴6 ب
هــای نفتــی پاالیشــگاه تهــران  متصــل 
و درآســتانه انقــاب اســامي انبــار 

در  را  خــود  فعاليــت  عمــا  نفــت 
اســتان  جنــوب  وســیع  گســتره 
خراســان بــزرگ آغــاز كــرد. وی افــزود 
و  اســامي  انقــاب   پيــروزي  بــا   :
در  موجــود  پتانســيل  از  اســتفاده 
ــات  ــز امكان ــات تجهي شهرســتان، عملي
ــات   افزایــش  ــه خدم در راســتای ارائ
یافــت ومنطقــه تربــت حيدريــه بــه 
ــي  ــزرگ نفت ــق ب ــي از مناط ــوان يك عن
ووظيفــه  مطــرح  كشــور  ســطح  در 
خطيــر سوخترســاني بــه 1۵ شهرســتان  
ــزرگ را  ــان ب ــتان خراس ــوب اس در جن
ــای  ــرآورده ه ــش ف ــه پخ ــا 9 ناحی ب
ــر عهــده گرفت.بلنــدی گفــت :  نفتــی ب
هــای  جايــگاه  احــداث   و  توســعه 
عرضــه ســوخت ازدیگردســتاورد هــای 
ــه  درشــهرهای  محــور  ــود ک ــاب ب انق
ــور  ــمال كش ــه ش ــوب ب ــي جن مواصات
ــاز  انجــام شــد و کمــاکان برحســب نی

بــر اســاس تقاضــا بــا نظــر کارشناســان 
ــرار دارد. وی  ــتور کار ق ــط در دس ذیرب
تقســيم  بــا   : کــرد  نشــان  خاطــر 
منطقــه   ، خراســان  پهنــاور  اســتان 
خراســان جنوبــی از تربــت حیدریــه  
ــون ایــن منطقــه   جــدا شــد و هــم اكن
ــا چهارناحيــه مســتقل، سوخترســاني  ب
بــه 9شهرســتان) 21 شــهر( جنــوب 
اســتان خراســان رضــوی را برعهــده  
ملــی  شــرکت   : گفــت  وی   . دارد 
ــه   ــی منطق ــای نفت ــرآورده ه پخــش ف
ــت  ــش ظرفی ــا افزای ــه ب ــت حیدری ترب
ــداث  ــا اح ــوخت ب ــازی س ــره س ذخی
ســه مخــزن 22میلیونــی و ارتقــای 
تجهیــز   ، نشــانی  آتــش  و  ایمنــی 
حفاظتــی  و  عملیاتــی  امکانــات 
همچنــان یکــی از مناطــق اســتراتژیکی 
ــود. ــی ش ــوب  م ــور محس ــرزی کش م

و  احــداث  ضمــن   : افــزود  بلنــدی 

توســعه جايــگاه هــاي عرضــه ســوخت 
ــبكه  ــعه ش ــا توس ــت گاز ب ــن ، نف بنزي
بهينــه ســازي  گازرســاني در جهــت 
مصــرف انــرژي احــداث جايــگاه هــاي 
ــا مشــاركت دولــت  در دســتور  CNGب
کار  قــرار گرفــت ، در حــال حاضــر ۳1 

جایــگاه فعــال CNGســوخت پــاک را 
بــه مــردم عرضــه مــی نماینــد کــه 
ســازی  بهینــه  در  ای  عمــده  ســهم 
ــاد  ــه اقتص ــک ب ــن و کم ــرف بنزی مص

کشــور و خانواده دارد . 

مدیــرکل بهزیســتی لرســتان گفــت: خانه هــای 
حمایتــی ســالمندان باهــدف تغییــر محــل زندگــی 
ســالمندان از آسایشــگاه بــه خانه هایــی شــبیه 
ــالمندان  ــی س ــی روان ــی و بازتوان ــای معمول خانه ه
راه انــدازی شــده اســت.فاطمه زهــرا توکلــی در 

افتتــاح خانه هــای حمایتــی ســالمندان  آئیــن 
ــه  ــا توجــه ب ــاد افــزود: ب صدیــق شهرســتان خرم آب
ــداری  ــر اســتراتژی و رویکــرد ســازمان از نگه تغیی
و  کوچــک  مراکــز  در  معلولیــن  و  ســالمندان 
ــز  ــات و مراک ــای مؤسس ــی بج ــای حمایت خانه ه

ســالمندان  حمایتــی  خانه هــای  آسایشــگاهی؛ 
ــس و  ــی و اعتمادبه نف ــت زندگ ــا کیفی ــت ارتق جه
ــزان  ــی می ــه دیگــران و ارزیاب کاهــش وابســتگی ب
توانمنــدی فــرد ســالمند، رویارویــی بــا مشــکات و 
آماده ســازی ســالمندان بــرای ورود مجــدد بــه 
خانــواده و جامعــه و در فضــای مشــابه محیــط 
کــرد:  خاطرنشــان  ایجادشــده اند.وی  خانــواده 
شهرســتان  در  ســالمندان  حمایتــی  خانه هــای 
خرم آبــاد دومیــن خانــه در ســطح کشــور اســت کــه 
بااعتبــاری بالغ بــر 2 میلیــارد ریــال بــه بهره بــرداری 
رســیده اســت.توکلی افــزود: در اســتان لرســتان ۳ 
ــتان  ــطح اس ــالمندان در س ــبانه روزی س ــز ش مرک
فعــال اســت کــه مرکــز صدیــق بزرگ تریــن و 

قدیمی تریــن مرکــز اســت.این مقــام مســئول 
ســالمندان،  آسایشــگاه های  در  شــد:  یــادآور 
ــکات دوران  ــائل و مش ــواع مس ــا ان ــالمندان ب س
از  ناشــی  آلزایمــر، فلج هــای  ســالمندی نظیــر 
ســکته ها و …کنــار یکدیگــر زندگــی می کننــد و 
بــودن ســالمندان ســالم امــا فاقــد سرپرســت مؤثــر 
در کنــار ســالمندان دارای بیمــاری و معلولیــت، 
ــود. ــی می ش ــکات روح ــردگی و مش ــبب افس س

ــه  ــک ب ــی را کم ــای حمایت ــود خانه ه ــی وج توکل
اســتقال ســالمندان و ارتقــا بهداشــت روانــی آنــان 
ــت: ســازمان بهزیســتی در راســتای  برشــمرد و گف
نیازمنــد  دارد  گســترده ای کــه  بســیار  وظایــف 

حمایت و همکاری خیرین عزیز است.       

رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه از اتصــال 
اســتان اردبیــل بــه شــبکه سراســری ریلــی کشــور 

حداکثر ظرف 2 سال آینده خبر داد.
 محمــد باقــر نوبخــت در حاشــیه بازدیــد از پــروژه 
راه آهــن اردبیــل - میانــه در جمــع خبرنــگاران بــا 
ــه  ــز اســتان ها ب ــت اتصــال مراک ــه اهمی اشــاره ب
ــال  ــرد: اتص ــار ک ــری اظه ــن سراس ــبکه راه آه ش
مراکــز اســتان ها بــه شــبکه راه آهــن سراســری و 
بین المللــی از اهــداف و برنامه هــای در دســت 

اقدام دولت است.
وی تصریــح کــرد: اســتان اردبیــل، در آینــده 
نزدیــک و حداکثــر ظــرف 2 ســال آینــده بــه 
ــد  ــل خواه ــور متص ــی کش ــری ریل ــبکه سراس ش
ســخت ترین  جــزو  اردبیــل  راه آهــن  شــد. 
ــال  ــت و در ح ــوری اس ــن کش ــای راه آه پروژه ه

ــن  ــی از بلندتری ــداث یک ــاهد اح ــا ش ــر م حاض
ــن  ــتیم. ای ــتان هس ــن اس ــی در ای ــای ریل پل ه
زیرســاخت های  رشــد  تقویــت  باعــث  پــروژه 
ــث  ــی باع ــرور ریل ــور م ــه عب ــود ک ــتان می ش اس
رونــق گردشــگری بــه خصــوص در فصل زمســتان 
ــد  ــود و می توان ــد ب ــل خواه ــتان اردبی ــرای اس ب
مقصــد مناســبی بــرای فعــاالن حــوزه گردشــگری 

باشد.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه تصریــح کــرد: 
تمامــی مســئوالن  بــه کمــک نماینــده ولــی فقیــه 
ــن  ــا ای ــتند ت ــاش هس ــل در ت ــتان اردبی در اس
ــه  ــرر ب ــان مق ــن و در زم ــو احس ــه نح ــروژه ب پ
بهره بــرداری برســد کــه بــرای انجــام ایــن پــروژه 
تــا پایــان ســال، 1۸0 میلیــارد تومــان اعتبــار 

تزریق خواهد شد.

CNG تربت حیدریه با 31 جایگاه فعال

افتتاح دومین خانه حمایتی 
سالمندان در کشور

اتصال اردبیل به شبکه سراسری 
ریلی کشور تا ۲ سال آینده

گلستانخبر

خرید گندم و کلزا در 
گلستان افزایش می یابد 

ــتان  ــی اس ــات بازرگان ــه و خدم ــرکت غل ــرکل ش مدی
ــه  ــا توج ــم ب ــی می کنی ــش بین ــت: پی ــتان گف گلس
بــه شــرایط جــوی و ســاز و کارهــای بخــش گنــدم و 
ایــن  تضمینــی  میــزان خریــد  روغنــی  دانه هــای 
محصــوالت در ســال زراعــی ســال 9۸-1۳9۷ بــه 

بیش از مقدار ســال گذشته برسد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت بازرگانــی دولتــی 
بــا  گفتگــو  در  علــی محمــدی  ایــران؛ حمیدرضــا 
بخــش خبــر روابــط عمومــی اظهــار کــرد: ســطح زیــر 
9۸-9۷ کاهــش  زراعــی  ســال  در  گشــت گنــدم 
یافتــه و بخش هایــی از ایــن زمین هــا بــه کشــت 
ــش  ــا پی ــه، ام ــزا اختصــاص یافت ــی کل ــه ی روغن دان
ــه بارش هــای خــوب،  ــه ب ــم بــا توج ــی می کنی بین
میــزان تولیــد و خریــد تضمینــی گنــدم بــه بیــش از 
یــک میلیــون تــن و مقــدار خریــد کلــزا نیــز بــه 

بیش از مقدار ســال زراعی 9۷-96 برسد. 
علــی محمــدی ســطح زیــر کشــت گنــدم بــرای ســال 
زیــر کشــت  و ســطح  ۳60 هــزار هکتــار  را  آتــی 
دانــه ی روغنــی کلــزا را 9۵ هــزار هکتــار اعــام کــرد و 
افــزود: در ســال زراعــی گذشــته ســطح زیــر کشــت 
ــوده  ــن ب ــزا 62 هــزار ت ــار و کل ــدم ۳۸0 هــزار هکت گن

است. 
میــزان خریــد  افزایــش  دالیــل  در خصــوص  وی 
ــح  ــزا در اســتان گلســتان تصری ــدم و کل ــی گن تضمین
ــه  ــی ک ــب تضمین ــت مناس ــت های قیم ــرد: سیاس ک
و  شــده  منجــر  کشــاورزان  درام  افزایــش  بــه 
ایــران در  بازرگانــی دولتــی  برنامه ریــزی شــرکت 
به موقــع  پرداخــت  و  تضمینــی  باکیفیــت  خریــد 
انگیــزه ی  افزایــش  باعــث  کشــاورزان  بــه  پــول 

کشــاورزان به کاشــت این محصوالت شده است. 
ــتان  ــی اس ــات بازرگان ــه و خدم ــرکت غل ــرکل ش مدی
گلســتان تشــریح کــرد: در ســال زراعــی 96-9۷، ۳0 
ــد 9۳1  ــز خری ــزا و 100 مرک ــن کل ــزار ت ــز 11۳ ه مرک
ــداری  ــدم کشــاورزان گلســتانی را  خری ــن گن ــزار ت ه

کردند. 

ورود دومین 
کشتی الینر از کشور 

هند به بندر چابهار
ــتان  ــوردی اس ــادر و دریان ــرکل بن مدی
ــا راه  سیســتان و بلوچســتان گفــت: ب
انــدازی خــط کشــتیرانی مســتقیم 
بیــن بنــادر کشــور هنــد و چابهــار بــرای 
دومیــن بــار طبــق برنامــه زمانــی 
کانتینــری  شــده، کشــتی  تعییــن 

اینتر سیدنی وارد بندر چابهار شد.
بــه گــزارش ایســنا، بهــروز آقایــی 
ــه  ــی و تخلی ــات پهلوده ــزود: عملی اف
محمولــه ایــن کشــتی بافاصلــه پــس 
از ورود بــه لنگــرگاه بــا اســتفاده از 
در  موجــود  اســتراتژیک  تجهیــزات 

بندر شهید بهشتی آغاز شد.
ــوردی اســتان  ــادر و دریان مدیــر کل بن
سیســتان و بلوچســتان تصریــح کــرد: 
ــام  ــای انج ــاس برنامه ریزی ه ــر اس ب
شــده توســط خــط کشــتیرانی ســفر 
کشــتی بصــورت دو هفتــه یکبــار بــرای 
ــه  ــده ک ــزی ش ــار برنامه ری ــدر چابه بن
ــت  ــادرات، واردات و ترانزی ــکان ص ام
کاال بصــورت مســتقیم از بنــدر چابهــار 

فراهم شده است.
آقایــی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: در 
و  رضایتمنــدی  افزایــش  راســتای 
جــذب حداکثــری خطــوط کشــتیرانی، 
صاحبــان کاال و فورواردرهــا اداره کل 
ارائــه  اســتان،  دریانــوردی  و  بنــادر 
خدمــات مطلــوب، جلوگیــری از زمــان 
ــات  ــام عملی ــتی ها و انج ــار کش انتظ
ــن  ــه و بارگیــری کاال در کوتاه تری تخلی
زمــان ممکــن را در رئــوس برنامه هــای 

خود قرار داده است.

رنا
:ای

س
عک

گلستان

افتتاح ۲۸۰۰ پروژه طی دهه 
فجر در استان گلستان

ســید منــاف هاشــمی, اســتاندار گلســتان طــی نشســت 
خبــری بــا اصحــاب رســانه اظهــار کــرد:2۸00 پــروژه بــا اعتبــار 
2100 میلیــارد تومــان در ایــام دهــه فجــر افتتــاح و کلنــگ زنــی 
خواهــد شــد کــه بیشــترین ایــن پــروژه  هــا در ســطح 
ــن  ــان و پایی ــارد توم ــار 11۷0 میلی ــا اعتب ــد ب ــتان گنب شهرس
ــا اعتبــاری بالــغ بــر   تریــن مبلــغ در شهرســتان مــراوه تپــه ب
2۵ میلیــارد تومــان کــه بــرای 9۴ پــروژه در نظــر گرفتــه شــده 

است,افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.
ــامل  ــا ش ــروژه ه ــن پ ــرد: ای ــح ک ــتان تصری ــتاندار گلس اس
ــارد  ــه 1۸00 میلی ــت ک ــادی اس ــی و اقتص ــای عمران ــروژه ه پ
تومــان آن پــروژه هــای بخــش خصوصــی و اقتصــادی اســت 

و ۳20 میلیارد تومان پروژه های عمرانی می باشد.
ــم  ــور ه ــس جمه ــفر رئی ــان داشــت : در س ــن بی وی همچنی
حــدود ۵ هــزار پــروژه افتتــاح و کلنــگ زنــی شــد کــه هــزار و 
ــن  ــود و ای ــت ب ــه دول ــل بودج ــان آن از مح ــارد توم 900 میلی

نشان دهنده مسیر توسعه استان گلستان می باشد.
هاشــمی خاطــر نشــان کــرد: پــروژه هــای مهمــی کــه در ایــام 
ــروژه  ــت از:  پ ــارت اس ــد عب ــد ش ــاح خواه ــر افتت ــه فج ده
ــانی و  ــای آب رس ــروژه ه ــطح, پ ــم س ــر ه ــای غی ــع ه تقاط
زمیــن چمــن مصنوعــی, احــداث مرکــز جامــع ســامت, پــروژه 
هــای ســالن هــای ورزشــی و پــروژه هــای مخابــرات و بــرق و 

پروژه های مربوط با آب بندها .
وی ضمــن بیــان اینکــه مــا در تــاش هســتیم اشــتغال هــای 
پایــدار را از دســت ندهیــم, افــزود: مــا در ســخت تریــن ســال 
ــگ اقتصــادی هســتیم و بایســتی  ــاب اســامی و در جن انق
ــی  ــم و تصمیمات ــع کنی ــکات را رف ــن مش ــم ای ــاش کنی ت
ــد  ــاده هــای تولی ــان نه ــا قاچاقچی ــه ب ــه شــده اســت ک گرفت
ســوال  خصــوص  در  گلســتان  شود.اســتاندار  برخــوررد 
ــطح  ــاختمانی در س ــای س ــه ه ــا نخال ــه ب ــگاران در رابط خبرن
شــهرگرگان افــزود: ایــن مشــکل شــهرداری اســت و بایســتی 
نیــروی انتتظامــی نســبت بــه شناســایی افــرادی کــه اقــدام به 
تخلیــه نخالــه هــای ســاختمانی میکننــد نهایــت تــاش خــود 
را بــکار گیــرد و شــهروندان هــم میبایســت در ایــن زمینــه بــه 
مــا کمــک کننــد و مــوارد را گــزارش دهنــد.وی همچنیــن اذعان 
ــای  ــوزه کاهــش آســیب ه ــور مســتقیم در ح ــه ط داشــت: ب
اجتماعــی در ســفر ریاســت جمهــوری اعتبــاری در نظــر  گرفتــه 
ــذار  ــر گ ــد تاثی ــه میتوان ــط ک ــا در حــوزه هــای مرتب نشــده ام
ــه شــده اســت. وی در خصــوص  ــار در نظــر گرفت باشــد, اعتب
ــاد بیــان  احــداث تلــه کابیــن در شهرســتان گــرگان و علــی آب
ــه کابیــن در ایــن دو شهرســتان بایســتی  داشــت: احــداث تل
مســیر قانونــی خــود را طــی کنــد و بــر اســاس قانونــی کــه بــه 
ــت,  ــده اس ــاغ ش ــی  اب ــع طبیع ــا و مناب ــگل ه ــازمان جن س
ــی  ــدور نم ــا مق ــرای آنه ــهرداری ب ــه ش ــتقیم ب ــذاری مس واگ
باشــد وواگــذاری بایــد از طریــق مزایــده باشــد و طبــق آخریــن 
اخبــاری کــه بــه دســت بنــده رســیده اســت, تلــه کابیــن علــی 

آباد به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

 پیام
استان ها
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واژگونی ون گردشگران خارجی در فارس
مدیر مرکز اورژانس استان فارس گفت: صبح امروز یکدستگاه ون حامل گردشگران خارجی در 
منطقه خرمبید واژگون و منجر به مصدومیت 9 نفر شد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3   پیام4
مجازی

علی دایی با انتشار تصویر زیر از اقداماتش برای زلزله زدگان استان کرمانشاه 
نوشته.

@alidaei

در هنر عروسک سازی ایران فقط دو تا مشکل وجود داره: یکی هنر، دومی 
عروسک سازی! )این یعنی منم( -سینا حجازی

@sinahejazi

سی وسه پل بر روی زاینده رود جاری سوژه عکاسی بسیاری از عکاسان و 
جهانگردان حاضر در اصفهان شده است.

@fsobhani6767

محسن چاوشی، با انتشار تصویر زیر خبر خروجش از ایران را تکذیب کرد.

@mohsenchavoshi

گــوگل  از  نیویــورک  پلیــس  اداره 
اطاعــات  نمایــش  درخواســت کــرد 
ایســتگاه های  مربوط بــه  مکانــی 
ویــز  برنامــه ی  در  را   DWI بازرســی 
ــان  ــم آن ــه زع ــه ب ــرا ک ــد؛ چ ــذف کن ح
سوءاســتفاده  باعــث  امــکان  ایــن 

می شــود. قانون شــکنان 

بـه زودی در گـوگل مـپ وقتـی بـه 
دنبـال یـک کافـه می گردیـد، گزینه ای 
جدیـد تحت عنـوان »شـروع واقعیت 
در  نمایـش  بـه  برایتـان  مجـازی« 
می آیـد. بـا فشـردن ایـن گزینـه وارد 
بخشـی خواهیـد شـد کـه بـه صـورت 
زنـده تصاویـر خیابـان را بـه نمایـش 
می گـذارد و از شـما می خواهـد تـا بـا 
اسـتفاده از دوربین گوشـی مسیر مورد 

نظـر را پیـدا کنیـد.

ــیه  ــی روس ــای اصل ــت و اپراتوره دول
تصمیــم دارنــد طــی یــک طــرح 
بــا  را  روســیه  ارتبــاط  آزمایشــی، 
شــبکه جهانــی اینترنــت قطــع کننــد. 
ــع  ــی قط ــه معن ــرح ب ــن ط ــه ای البت
ــدف آن  ــت و ه ــل نیس ــت کام اینترن
بررســی بازخــورد و دریافــت اطاعــات 
ــه  ــت ک ــی اس ــرای قانون ــج اج از نتای
ســال گذشــته در پارلمــان روســیه بــه 

ــت. ــود، اس ــیده ب ــب رس تصوی

خبر
اینترنت روسیه

خبر
گوگل مپ

خبر
پلیس نیویورک

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

مــی  بهتــر  مــا  خانــواده  بود،وضعیــت  نشــده  انقــاب  اگــر  شــاید 
ــد  ــش از موع ــه و پی ــر درج ــا کس ــاب ب ــد از انق ــدرم بع ــه پ ــد،بخصوص ک ش
ــر  ــش تحقیرآمیزت ــه ای در زندگی ــچ لحظ ــدرم هی ــول پ ــا بق بازنشســته شــد، ام
ــار  ــه مستش ــار ب ــاو چابه ــح در ن ــر روز صب ــود ه ــور ب ــه مجب ــود ک ــی نب از روزهای

ــده. ــی ب ــام نظام ــی س ــت یونان خرف

جــوادی یگانه می گوید:
ــی  ــری تخت ــده آل وب ــپ ای ــی، ســاختن تی ــرام توکل ــی ســاخته به #تخت

ــی وی.  ــرالزم زندگ ــای غی ــذف بخش ه ــا ح ــت،  ب اس
ــه  ــش، ک ــت: لوطی/دروی ــی اس ــی ایران ــخصیت های آرمان ــدود ش ــی از مع تخت
همزمــان بــا جهان پهلوانــی، بــرای کمــک بــه بوئین زهــرا، چــون درویشــان 

ــرد. ــع ک ــک جم ــده( و کم ــم نیام ــه در فیل ــت )ک ــت گرف ــه دس ــکول ب کش

می گوید: رضا 
ــم ۵۵  ــا بوده)دســت ک ــل  بریتانی ــه چه ــان از ده ــون کاتوزی ــر همای دکت
سال(.اســتاد آکســفورد و بــا ســابقه تدریــس دانشــگاهی در کشــورهای انگلیســی 
زبان.فارســی را وقتــی حــرف مــی زنــد گویــی یــک کلمــه انگلیســی نمــی دانــد. 
هــر جملــه اش وام دار نثــر زیبــای سعدی.ســخن گفتــن صحیــح و گــوش نــواز 

بــه زبــان مادری،هنــر  اســت و افتخــار بــزرگان آنوقــت حامــد بهــداد…!

محمــد بهداد می گوید:
ــداد  ــک روی ــام ، ی ــه #ام ــی ب ــروی هوای ــران نی ــی #هماف ــام نظام س
ــده  ــت فرمان ــا محوری ــداد ب ــن روی ــن ای ــرار نمادی ــه تک ــود ک ــی در ج.ا.ا ب تاریخ
ــا  ــن رویدادهــا ب ــا بازســازی ای ــود ام ــب و دلچســب ب ــز همــواره جال ــوا نی کل ق
ــذال  ــه ابت ــی ب ــر آنچــه در مشــهد روی داد، نوع ــر، نظی ــت اشــخاص دیگ محوری

ــت.  ــن نمادهاس ــاندن ای کش

اصان می گوید: علی 
ــه  ــر زدم ک ــی غ ــه کل ــه صاحــب کاف ــو #بوشــهر. ب ــه ت ــه #کاف ــم ی اومدی
ــارم؟  ــه بی ــت کن ــادرم درس ــم م ــگ بزن ــت زن ــد، گف ــک نداری ــرا رنگین ــما چ ش

ــم! ــرم و خندیدی ــت گ ــا دم ــه باب ــم ن گفتی
نشســته بودیــم و از فضــای لــب دریــای کافــه لــذت مــی بردیــم کــه طــرف نیــم 

ســاعت بعــد بــدو بــدو رنگینــک بــه دســت رســید. 
یعنــی مهمــان نوازی رو بر ما تموم کرد

روز گذشته تصاویر و مطالب متعددی از راهپیمایی 
مردم در جشن پیروزی انقالب اسالمی در دنیای 

مجازی همرسانی شد.

چگونه و با چه ساز و کاری جایگاه »وی آی پی«اختتامیه 
جشنواره فیلم فجر به »دیوار«می آید؟چگونه یک رویداِد 

سینمایی تبدیل به »بلیط« می شود و قابل خرید و فروش؟۱ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان بهای چیست دقیقا؟چه کسانی،چه مقدار از این 

@pejmanmousavi    پول ها«را به جیب می زنند؟«

تصویری از زباله های رهاشده در بیابان از تصاویر زننده ای 
است که در دنیای مجازی نقد کاربران را برانگیخته است.

تصویر زیر از جهش یک پلنگ برای شکار لک لک از تصاویر 
زیست محیطی است که در روزهای گذشته در دنیای مجازی 

ترند شده.

1. در امنیــت ســخت، همــه چیــز شــفاف 

اســت: منبــع تهدیــد، موضــوع تهدیــد و ابــزار 

ــود  ــرم وج ــت ن ــه در امنی ــزی ک ــد؛ چی تهدی

ــِد  ــدارد و همــه چیــز در ابهــام اســت. تهدی ن

امنیتــِی نــرم، وابســته بــه هویــت اســت 

 و هویــت را مــورد تهاجــم قــرار می دهــد.

محــل  می توانــد  زیســت  محیــط  آیــا   .2

تهدیــد امنیتــی باشــد؟ بلــه. آیــا مســاله 

تهدیــد  محــل  می توانــد  جمعیــت 

ســازمان های  آیــا  بلــه.  باشــد؟  امنیتــی 

تهدیــدات  بســتر  می تواننــد  مردم نهــاد 

ایــن  بــه  پاســخ  بلــه.  باشــند؟  امنیتــی 

ســواالت و هــزاران ســوال دیگــر، »بلــه« 

در  نهادهــا  و  مفاهیــم  ایــن  امــا  اســت 

می شــوند. تعریــف  نــرم  امنیــت   بســتر 

۳. وقتــی یــک نفــر چاقــو در دســت گرفتــه 

ــه  ــد کــه قصــد آســیب زدن ب و اعــام می کن

شــما را دارد، همــه چیــز شــفاف اســت و 

شــما بــا یــک برخــورد امنیتــی مناســب، 

ــد.  ــد را می گیری ــال تهدی ــراز و اعم ــوی اب جل

ایــن مســاله امــا در امنیــت نــرم وجــود 

علــوم  در  متعــددی  تعاریــف  و  نــدارد 

ــود دارد. ــوق وج ــم ف ــرای مفاهی ــانی ب  انس

۴. بلــه؛ مــن هــم می فهمــم و بــاور دارم 

ــد  ــک تهدی ــران، ی ــت ای ــش جمعی ــه کاه ک

مســاله  ایــن  آیــا  امــا  اســت  امنیتــی 

بــا  امنیتــی  برخــورد  بــه  منجــر  بایــد 

فــردی شــود کــه خواهــان کاهــش  هــر 

ایــران اســت؟  جمعیــت و تحدیــد آن در 

ــت. ــزرگ اس ــیار ب ــه« بس ــک »ن ــخ، ی  پاس

ــد  ــرم نبای ــی ن ــد امنیت ــا تهدی ــورد ب ۵. برخ

و نمی توانــد از جنــس برخــورد بــا تهدیــد 

ــد  ــوان و نبای ــد. نمی ت ــخت باش ــی س امنیت

یــک اســتاد دانشــگاه را بــه خاطــر بیــان یــک 

مطلــب علمــی و کارشناســی از نظــر خــودش، 

ــرد و  ــوذ« ک ــروژه نف ــبرد »پ ــه پیش ــم ب مته

ــرد. ــدان ک ــه زن ــوم ب ــت و محک  او را بازداش

ســازمان  یــک  از  فــردی  اگــر  حتــی 

خارجــی پــول گرفتــه تــا مباحــث علمــی 

دربــاره لــزوم کاهــش جمعیــت در ایــران 

را  بین المللــی  اســتانداردهای  طبــق  بــر 

ــه  ــت؟ چ ــاره چیس ــب؟ چ ــد. خ ــج کن تروی

ــن  ــد ای ــازه می ده ــودش اج ــه خ ــی ب کس

ــوذ  ــروژه نف ــور در پ ــه حض ــم ب ــرد را مته ف

برخــورد شــود؟ او  بــا  بایــد   کنــد؟ چــرا 

ــرم  ــت ن ــن امنی ــه، در تامی ــه اینک 6. خاص

ــکار  ــد روش هــا و ابزارهــای خــودش را ب بای

بازداشــت، مستندســازی  زنــدان،  گرفــت. 

و غیــره، شــیوه درســت و قابــل قبــول و 

ــور  ــت کش ــن امنی ــرای تامی ــده ای ب اقناع کنن

ــت. ــرم نیس ــدات ن ــوزه تهدی در ح

@khanalizadeh_ir

 TSMC و اپل منتشر کرد. طبق ادعای این خبرگزاری شرکت TSMC دیجی تایمز چند گزارش مختلف در رابطه با
تولید چیپ های سری A آیفون های سال 2019 اپل یعنی چیپ A1۳ را بر عهده خواهد داشت. این شرکت پیش از 

این نیز به طور انحصاری به تولید چیپ های اپل می پرداخت.

#رشتو
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طنزیمات

پرسید: تغارجان 

 -مــن چــه جــوری مــی تونــم وجدانــم رو آســوده کنم؟

تغارنــاز؛ دســت تغارجــان را در دســت فشــرد و جــواب 

داد:

-بایــد تمریــن کنــی عزیــزم. بابــا تغارخــان یــک 

ــت  ــه موفقی ــوان ک ــن عن ــه ای ــرده ب ــع ک ــون وض قان

مســاوی اســت بــا یــک درصــد نبــوغ، 99 درصــد 

تمریــن.

-عجــب! تغارخــان از این حرفا هم بلده؟

تغارنــاز لب برچیــد. دهانه اش را کج کرد و گفت:

-پــس چــی؟ بابــا تغارخــاِن مــن، در همــه زمینــه هــا 

تخصــص داره.

-در همــه زمینه ها؟!

-بلــه، بابــا تغارخان من یک درصد نبوغ داره.

-تمریــن چی؟ تمرین هم داره؟

-نــه دیگــه، تمریــن مــال اهالــی تغارســتانه. بابــا 

تغارخــان مــن بــدون تمریــن، موفقــه! متوجــه شــدی؟

-آره، متوجه شدم.

-عزیــزم، تــو خیلــی زود متوجــه میشــی. مــن از ایــن 

بابــت خوشــحالم. 

معلومــه کــه یــه درصــد نبــوغ داری. 99 درصــد تمریــن 

رو هــم بیــار وســط و قــال قضیــه رو بکــن!

-باشــه، سعی خودم رو می کنم.

-آفریــن تغارجــان! توی ایــن دوره و زمونه فقط وجدان 

 آســوده بــه کار میــاد و مابقــی چیزا مفت هــم نمی ارزه!

-آره متوجــه ام. وجــدان آســوده هــم یعنــی ایــن کــه 

کارت بــه کار دیگــرون نباشــه.

-دقیقًا، اما یه اســتثنا هم داره! 

ــد در  ــط بای ــت. اینجــا فق ــار گف ــه اوســتا تغ ــون ک هم

ــرد... ــت ک ــتان دخال ــی تغارس ــی اهال ــور خصوص ام

-ها، آره! یادم اومد...

-آفریــن عزیزم. حافظه ات قابل تحســینه...

ــی  ــخره م ــو مس ــاز داری من ــین؟ تغارن ــل تحس -قاب

تغــار  اوســتا  حرفــای  از  دقیقــه  ده  هنــوز  کنــی؟ 

نگذشــته. توقــع داری مــن یــادم نیــاد؟

مســخره  رو  تــو  بایــد  چــرا  چیــه؟  حرفــا  -ایــن 

رو  چیــز  همــه  تغارســتان  اهالــی  آخــه  کنــم؟ 

کــه  بــس  کنــن.  مــی  فرامــوش  لحظــه  همــون 

وجدانشــون آســوده اســت. تــو هــم کــه وجدانــت 

 آســوده شــد، همــه چیــزو فرامــوش مــی کنــی...

-سعی می کنم.

پنجــه  بــا  انداخــت.  پاییــن  را  ســرش  تغارجــان 

ــود  ــاده ب ــن افت ــه روی زمی ــکی ک ــه کش ــش، گلول پای

را شــوت کــرد. 

ــود،  ــاده ب ــارراه افت ــل تغ ــه بغ ــر تغارشکســته ای ک فک

ــی  ــان صورت ــاز؛ روب ــی گذاشــت. تغارن آســوده اش نم

ــرد و پرســید: ــه جــا ک دور پیشــانی اش را جــا ب

-چــرا کالفه ای تغارجان؟

ــرد.  ــگاه ک ــوه را ن ــه تغارک ــید. قل ــی کش ــان؛ آه تغارج

ــرد. ــرو ک ــلوارش ف ــای ش ــب ه ــت در جی دس

-هیچیم نیســت! هیچی!

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

یک درصد نبوغ!

سال گذشته به صحبت های رییس 
جمهوری در راهپیمای 22 بهمن 

پرداختیم که ایشان خطاب به 
جریان های سیاسی و نهاد ها و مردم گفت ۴0 سال بس است  کینه را 

رها کنید 

آلبوم موسیقی سنتی 

»چنِگ حزین« 
به آهنگسازی حسن کیانی نژاد و 

خوانندگی احمد بیرانوند با همکاری گروه 
موسیقی چکاد به زودی منتشر می شود.

موسیقیسال گشت

رسانه در آینه تصویر
 انتشار اولین شماره نهادمردمی

نخسین شماره نشریه »نهاد مردمی« با موضوع »نگاهی به 
چالش های جامعه مدنی ایران« چاپ شد.

فیلم سینمایی »سوء تفاهم« به 
کارگردانی احمدرضا معتمدی از 2۴ بهمن 

ماه در سینماهای سراسر کشور اکران 
می شود.

فیلم  سینمایی 

»ماموریت غیرممکن« به 
کارگردانی یعقوب غفاری که یک طنز 

اجتماعی است، از چهارشنبه )2۴ 
بهمن ماه( در سینماهای کشور روی پرده می رود.

فیلم سینمایی »نفس« ساخته نرگس 
آبیار یکی از جوایز مهم جشنواره فیلم های 

کودکان »سیاتل« را دریافت کرد.

دوست داشتنی که فکر بخواد، تکلیفش 
روشنه....

قصه ها

سینمااکرانفیلم دیالوگ

 به بوستان جمالت بهار بسیارست

 ولیک با گل وصل تو خار بسیارست

 مدام چشم تو مخمور و ناتوان خفتست

 چه حالتست که او را خمار بسیارست

 میم ز لعل دل افروز ده که جان افزاست

 وگرنه جام می خوشگوار بسیارست

 خط غبار چه حاجت بگرد رخسارت

 که از تو بردل ما خود غبار بسیارست

 مرا بجای توای یار یار دیگر نیست

 ولی ترا چو من خسته یار بسیارست

 بروزگار مگر حال دل کنم تقریر

 که بردلم ستم روزگار بسیارست

 زخون دیدٔه فرهاد پاره های عقیق

 هنوز بر کمر کوهسار بسیارست

 صفیر بلبل طبعم شنو وگرنه بباغ

 نوای قمری و بانگ هزار بسیارست

 چه آبروی بود بر در تو خواجو را

که در ره تو چو او خاکسار بسیارست

خواجوی کرمانی 

 بوی دریا می دهد جیبم

 چند ماهی...؟

  ـ آخ!

 جیِب من سوراخ در سوراخ.

 باز می گردم:

 ماهیاِن نیمه جانم را

می دوم دنبال حوضی، برکه ای، 

 چیزی.

 بر گلوی تو

حس ماهی های دریا دیده را 

 دارم.

سیدعلی میرافضلی

عکس نوشت

عکس: 
آیدا گنجی پور

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سالگشت درگذشت 
امیرتیمور گوركان

بـه  بـار  سـه  كـه  گـوركان  امیرتیمـور 
سـال  فوریـه   12 كشـید  لشـكر  ایـران 
1۴05 میـالدی )2۳ بهمـن مـاه( در 69 
سـالگی در كزاخسـتان امروز درگذشت.

]در ایـران؛ قزاقسـتان نوشـته می شـود 
کـه بـا کـوزاک = کزاکـی = قزاق اشـتباه 
اطـراف  در  کـه  کوزاکهـا  شـود.  مـی 
ـ  اوکرایـن  و  روسـیه  ـ  دنیپـر  و  ُدن 
زندگـی مـی کننـد از اسـالوهای شـرقی 
هسـتند، نـه از تبـار مـردم کزاخسـتان. 
کوزاکهـای روسـیه و اوکرایـن پیـش از 
انقـالب بلشـویکی 191۷، عمدتـا پیشـه 
سـپاهیگری داشـتند[. پس از درگذشت 
امیرتیمـور، پیکـر او بـه سـمرقند منتقل 
و در گورگاهـی كـه خـود در ایـن شـهر 
مدفـون  بـود  سـاخته  باسـتان  ایـران 
بـه  لشكركشـی  درجریـان  تیمـور  شـد. 

درگذشـت.  و  بیمارشـد  بـود كـه  چیـن 
ایل»بـارالس«  از  تبـار  مغـول  یـك  او 
در  واقـع  »كـش«  ناحیـه  در  بـود كـه 
سـبز  شـهر  امـروز  فـرارود كـه  منطقـه 
خوانـده مـی شـود، بـه دنیـا آمـده بود. 
زبـان  بـه  را  تیمـور  نظامـی  حمـالت 
انـد. قلمـرو  نوشـته  تاتـاری »یـورش« 
تیمـور از هنـد تـا قفقـاز و از مـرز غربـی 
مغولسـتان تـا دمشـق وسـعت داشـت 
نپاییـد. دیـری  او  مـرگ  از  پـس   كـه 
 تیمـور در یكـی از لشكركشـی هایـش 
و  ویـران  را  اصفهـان  شـهر  ایـران،  بـه 
منـاره  مقتـوالن  كّلـه  از  شـهر  ایـن  در 

سـاخت. 
بـه  او  از  ابـن خلـدون  ایـن،  بـا وجـود 
عالقمنـد  و  پـرور  ادیـب  مـردی  عنـوان 
مشـّوق  و  دانـش  و  فكـر  اصحـاب  بـه 
یـاد كـرده  مهندسـی  و  معمـاری  هنـر، 
انـد  نوشـته  نظامـی  موّرخـان  اسـت. 
بـا جنـگ  را عمدتـا  نبردهـا  تیمـور  كـه 

و  مهـارت  در  قبلـی  تبلیغـات  و  روانـی 
سـالحهای  و  لشـکریانش  شـجاعت 
برتـر آنـان مـی ُبـرد. او ناچـار بـه ایـن 
كار بـود، زیراكـه بـه حـد كافـی رزمنـده 
هـم  او  هـای  خشـونت  و  نداشـت 
عمدتـا بـه همیـن دلیـل بـود. بـا ایـن 
و  دیگـری هسـتند  قـوم  از  ازبكهـا  كـه 
از منطقـه اورال آمـده انـد، امیـر تیمـور 
داننـد!. مـی  ازبكسـتان  موسـس   را 
موّرخـان  از  اقتبـاس  بـه  غـرب  جهـان 
لنـگ  تیمـور  را  امیرتیمـور  ایرانـی، 
)تیمـور لیـن( مـی نویسـد. »پارسـی« 
سـازمانهای  رسـمی  مكاتبـات  زبـان 
دوران  فرهنگـی  موسسـات  و  دولتـی 
در  ازجملـه  تیموریـان  و  امیرتیمـور 
بـود. هندوسـتان  و  فـرارود   منطقـه 
]مورخـان روس سـالروز مـرگ تیمـور را 
1۸ فوریـه نوشـته انـد كه نتیجـه تفاوت 
یونیورسـال  تقدیـم  بـا  قدیـم  تقویـم 

میـالدی اسـت.[.

نمایش »ترس و لرز«

 اثری از فیلسوف دانمارکی سوِرن کی رکگور به تماشاخانه شهرزاد 
رسید.

نمایش


