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مــا بیش از ســتایش محــض قطر و مستندســازی در مورد 
ــان رو راســت  ــا خودم ــم ب ــاز داری ــا نی ــی ژاپنی ه کارگروه
ــم. ــی نیازمندی ــه یــک آشــتی مل ــم کــه ب  باشــیم. بپذیری
ــدا و  ــه ص ــتند ک ــم مس ــه فیل ــن هم ــف ای ــاال تکلی »ح
ســیما از ســبک زندگــی، پشــتکار و فرهنــگ ســامورایی ها 
ســاخته، چــی میشــه؟«. ایــن یکــی از هــزاران واکنــش 
در  قطــر  قهرمانــی  بــه  مجــازی  فضــای  در  ایرانیــان 
پیــروزی  از  پــس  امــارات   2019 هــای  ملــت  جــام 
 3-1 مقابــل ژاپــن بــود. آمیــزه ای از طعنــه و خنــده!
داشــت،  حضــور  تورنمنــت  در  ایــران  وقتــی  حتــی 
از  بســیاری  محبــوب  تیم هــای  از  یکــی  بــه  قطــر 
و  شــناور  شــجاعانه،  فوتبــال  شــد.  تبدیــل  ایرانیــان 
داریــم.  دوســتش  مــا  اســت کــه  چیــزی  تهاجمــی 
فوتبــال  از  باشــند کــه  هــم  اســت کســانی  طبیعــی 
ببرنــد  لــذت  و ضدحملــه  آهنیــن  دفــاع  بــر  مبتنــی 
آنهــا  بــا  میزبــان  حالیکــه کشــور  در  عنابی هــا  امــا 
ــان شــدند. ــه قهرم ــر ورزشــی داشــت قاطعان ــاری غی  رفت
سیاســت های  راســتای  در  متحده عربــی  امــارات 
غیرفوتبالــی، مقابــل حضــور مقامــات قطــر و تماشــاگران 
ــی  ــاگران امارات ــرد. تماش ــدازی ک ــنگ ان ــور س ــن کش ای
کــردن  هــو  و  صنــدل  و  کفــش  لنگــه  پرتــاب  بــا 
را  جســارت  ملــی  ســرود  پخــش  هنــگام  قطری هــا 
بــه حــد اعلــی رســاندند امــا قطری هــا »نــه رمیدنــد 
نــه گسســتند« و پاســخ آن همــه توهیــن و تحقیــر 
ــم  ــش چش ــد. پی ــبز دادن ــن س ــرد در زمی ــوپ گ ــا ت را ب
تــا  برانگیــز.  تحســین  و  نفــر! کوبنــده  هــا  میلیــون 
ــکار کنــد. ــد آنهــا را ان  هیچکــس حتــی اماراتــی هــا نتوان
تحســین ها  از  موجــی  پیــروزی  ایــن  از  پــس 
همیشــه  مثــل  و  شــد  قطری هــا  نثــار  ایــران  در 
بازیکنــان  و  فنــی  کادر  ســرزنش  و  خودتخریبــی 
چنــان  پیــروزی  ایــن  از  و  شــد  آغــاز  مدیــران  و 
 چماقــی ســاختیم کــه هنــوز ســرمان درد مــی کنــد!
ــیا  ــان آس ــار قهرم ــت دادن چه ــا شکس ــا ب ــه آنه در اینک
قهرمــان  ژاپــن  و  عراق،کره جنوبــی  عربســتان،  یعنــی 
هــم شکســتند،  در  گل  چهــار  بــا  را  میزبــان  شــدند، 
بــا 19 گل زده و تنهــا یــک گل خــورده تمــام عناویــن 
و  بهتریــن دروازه بــان  تــا  بهتریــن مهاجــم  از  فــردی 
گلســاز و ... را بــه خــود اختصــاص دادنــد تردیــدی 
ــن  ــا ای ــا آی ــود ام نیســت. نمایش شــان هــم دلچســب ب
همــه مجــوزی می شــود کــه مــا دســت بــه تخریــب 
تدویــن  بــه خاطــر  را  بزنیم؟آنهــا  گســترده خودمــان 
کمــپ  تاســیس  دالر،  با20میلیــون  20ســاله  برنامــه 
اســپایر بــا ۵ میلیــون دالر پــرورش حــدود 3۵00 نونهــال 
بــه کارگیــری  و   2006 ســال  از  کمــپ  در  نوجــوان  و 
ــر  ــیار موث ــا بس ــان ام ــام و نش ــم ن ــانچز ک ــس س فلیک
بــه  کمکــی  خودزنــی  امــا  کــرد  تحســین  می تــوان 
ــرد  ــی ب ــو م ــا را جل ــه م ــد. آن چ ــی کن پیشــرفت مان نم
 واقع بینــی اســت. صراحــت در نــگاه بــه عمکردمــان.
را  جام ملت هــا  اســت  ســال   43 وقتــی  آیــا  اینکــه 
ــه المپیــک صعــود  فتــح نکــرده ایــم، 43 ســال اســت ب
باشــگاهی  تیــم  هیــچ  اســت  ســال   28 نکرده ایــم، 
 ... و  نشــده  آســیا  باشــگاه های  جــام  فاتــح  ایرانــی 
بنامیــم؟ آســیا  اول  قــدرت  را  خودمــان   می توانیــم 
اســت  دســتاورد  آســیا  یــک  رنکینــک  بــه  افتخــار 
رنکینــگ  ایــن  در   29 رتبــه  بــا  مــا  دلخوشــی؟  یــا 
گل  ســه   ۵0 رتبــه  بــا  ژاپــن  برگشــتیم،  خانــه  بــه 
 93 رتبــه  بــا  قطــر  و  صعــود کــرد  فینــال  بــه  و  زد 
نیســت  آن  وقــت  آیــا  بــود،  کیفیتــی  بــا  قهرمــان 
شــویم؟ روبــرو  واقعی مــان  بــا کیفیــت  تــر   صریــح 
خــوب  تمریــن  زمیــن  مــا  نداریــم،  بودجــه  مــا 
مــا  حــق  داورهــا  نداریــم،  روانشــناس  مــا  نداریــم، 
مــا  نداریــم،  تیمــی  کار  فرهنــگ  مــا  می خورنــد،  را 
ایــن دســت   ... و  پایــه کار نمی کنیــم  روی تیم هــای 
مســائل در بــاور عمــوم مــردم »بهانــه« اســت. بهانــه 
 هایــی کــه ضعف هایمــان را پشــت آن پنهــان کنیــم.
ــوق  ــا حق ــا ماهه ــه کارگره ــوری ک ــت در کش ــی اس طبیع
ــار  ــردم را دچ ــی م ــادی، زندگ ــائل اقتص ــد، مس نمی گیرن
ــرای ورزش ســرمایه  تشــنج کــرده، نتوانیــم مثــل قطــر ب
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ایرانچکهایجدیدمیآیند
بانکمرکزیازامروز)پانزدهمبهمن۱۳۹۷(
ایرانچکهایجدیدراتوسطبانکهایعامل

توزیعمیکند.

قسطی سفر کنید
طرح »سفر  قسطی« پس از تعطیالت نوروز در راستای توسعه گردشگری اجرا می شود
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حمایت از پایان نامه های 
فناورانه حوزه آب

در راستای انعقاد تفاهم نامه ای 
میان ستاد توسعه فناوری های آب، 

خشکسالی، فرسایش و محیط زیست 
معاونت علمی و وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری پایان نامه های کارشناسی ارشد 
و رساله های فناورانه دکتری تخصصی 

که ماحصل آنها تولید محصول مورد نیاز 
کشور است حمایت می شود.

الیحه تامین امنیت 
زنان بدون ضمانت 
اجرایی بی اثر است

ثبت 70 غار و 
صخره ای  پناهگاه 

پارینه  سنگی در ایذه

مبارزه با فساد 
اصولگرا و اصالح طلب 

نمی شناسد

4

رییس ســازمان محیط زیست از تصمیم 
ســازمان متبوع خود برای ثبت بندر خمیر در 
کنوانسیون رامســر به عنوان نخستین شهر 
تاالبــی بیــن  المللی ایران خبر داد. حدود یکهزار 
تاالب شــناخته شده در ایران،84 تاالب دارای 
اهمیت بین المللی هســتند و از 22تاالب بین 
المللی کنوانســیون رامســر، 6 تاالب بین المللی 
و تحت حفاظت محیط زیســت شامل جزیره 
شــیدور ، خور خوران ، دهانه رودخانه گز و 
حرا و دهانه رودخانه های شــور ، شــیرین و 
میناب و آذینی در اســتان هرمزگان واقع شــده 
کــه نیازمند توجه ویژه برای احیای مجدد 
و اســتفاده از ظرفیت های گوناگون آنها در 
بخش های مختلف از جمله گردشــگری است.

کالنتری: از هزار تاالب شناخته 
شده در ایران،84 تاالب اهمیت 
بین المللی دارند

بندر خمیر؛
نخستین شهر تاالبی
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فراخـوان مناقصات عمومی  
یک مرحله ای 

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه

200970282000078

خرید سه دستگاه ماشین آالت سنگین 
راهداری شامل یک دستگاه لودر ، یک دستگاه 

گریدر،  یک دستگاه بیل مکانیکی مطابق 
مشخصات درج شده در اسناد مناقصه)تجدید(

26،620،000،000
ضمانت نامه بانکی )مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز نقد
مقطوع1,331,000,000

اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـات عمومـی ذیل را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزار 
نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت )سـتاد( بـه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکور 

و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریخ 11/17/ 1397 می باشـد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 13 روز یک شنبه مورخ 21/ 11/ 1397
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 12/02/ 1397

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز شنبه  مورخ 12/04/ 1397
ــف : نشــانی : اداره كل  ــه پاکــت هــای ال اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائ
راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان بــه نشــاني: جيرفــت – کیلومتــر ۵ جــاده کرمان_پایانــه بــار جیرفــت و تلفــن : 034433۵2139 

و 034433۵2169
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 8۵193768

 نوبت اول

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

آگهی عمومی
بدینوسـیله بـه اطالع شـهروندان محترم شـهر اختیار آباد می رسـاند 

کـه دفترچـه عـوارض پیشـنهادی سـال 1۳۹8 ایـن شـهرداری مشـتمل 
بـر ۳۹ مـاده و 4۲ صفحـه کـه طبـق مجـوز شـماره 5/۹7/487/1 مـورخ 
۹7/۹/۲۲ شـورای اسـالمی شـهر اختیـار آبـاد مصوب گردیده اسـت جهت 
اطـالع عمـوم شـهروندان در واحـد دایـره در آمـد و امـور مالی شـهرداری 
موجـود مـی باشـد لـذا از شـهروندانی که مایـل به اطـالع از نـرخ عوارض 
مذکور می باشـند خواهشـمند اسـت از تاریخ چاپ این آگهی به شهرداری 

مراجعـه نمایند.
شهرداری اختیار آباد

گــذاری کنیــم امــا انصــاف بدهیــم کــه 
بــرای تیــم ملــی کوتاهــی نشــد. حتــی 
بســیاری از مــردم از اختصــاص بودجــه 
ــحال  ــم خوش ــن تی ــه ای ــوب ب ــار خ و اعتب
بودنــد و برخــی گفتنــد نوش جــان کارلــوس 
ــان  ــا پنه ــت، ام ــدر گرف ــر چق ــی روش ه ک
 شــدن پشــت بهانــه هــا کافــی اســت.
قطــر  محــض  ســتایش  از  بیــش  مــا 
کارگروهــی  مــورد  در  مستندســازی  و 
خودمــان  بــا  داریــم  نیــاز  ژاپنی هــا 
ــک  ــه ی ــه ب ــم ک ــیم. بپذیری ــت باش رو راس
آشــتی ملــی نیازمندیــم. در ورزش و بــه 
ــرژی  ــه جــای صــرف ان ــال ب ــژه در فوتب وی
بــرای جنگیــدن بــا هــم، بــرای اثبــات 
بایســتیم  هــم  کیــه، کنــار  ســرور  کــی 

کنیــم. حمایــت  ملــی«  »تیــم  از   و 
گرچــه حمایــت بــه تنهایــی بــرای قهرمانــی 
کافــی نیســت امــا در حــال حاضــر بــه نظــر 
ســرمربی  وظیفــه  مهم تریــن  می رســد 
دوبــاره  دادن  آشــتی  تیم ملــی  جدیــد 
اســت.  ملــی  تیــم  بــا  هــواداران  همــه 
تجربــه نشــان داد بنزیــن ریختــن روی 
باعــث می شــود  شــعله هــای اختــالف، 
ــان در  ــوز چراغ م ــه هن ــا ک ــوزیم. م ــا بس م
ــی«  ــد »ایران ــا اب ــه می ســوزد و ت ــن خان ای
هســتیم. اگــر همیــن یــک نکتــه را از جــام 
ــیم،  ــه باش ــارات آموخت ــای 2019 ام ملت ه
مــا شکســت خــورده محــض نیســتیم./

عصــر ایــران

بانک مرکزی موظف به پرداخت مالیات شد
وکالی ملـت بانـک ملت را موظف بـه پرداخت مالیات 

کردند.
کمیسـیون  گـزارش  بررسـی  علنـی  جلسـه  در 
شـورای  ایـراد  رفـع  مـورد  در  بودجـه  و  برنامـه 
بودجـه سـال 97  قانـون  بـه طـرح اصـالح  نگهبـان 
 در دسـتور کار صحـن علنـی مجلـس قـرار گرفـت.
ایـراد  رفـع  بـا  بودجـه  و  برنامـه  کمیسـیون 
شـورای نگهبـان متـن زیـر را بـه عنـوان بنـد ق بـه 
کـرد: الحـاق   97 سـال  بودجـه  قانـون   6  تبصـره 

بنـد ق: بانـک مرکزی موظف اسـت حداقـل ۵0 درصد 
سـود سـهام و مالیـات علـی الحسـاب پیـش بینـی 
شـده در پیوسـت شـماره 3 ایـن قانـون را تـا پانزدهم 
بهمـن مـاه سـال جـاری پرداخـت کنـد و بـر اسـاس 
عملکـرد مطابـق مفـاد حکـم مـاده 4 قانـون تنظیـم 
 بخشـی از مقـررات مالـی دولـت 2 تسـویه نمایـد.
بـر اسـاس مـاده 4 قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات 
مالـی دولت 2، قانون کلیه شـرکت های دولتی موضوع 

مـاده )۵( قانـون مدیریت خدمات کشـوری و بانک ها 
که در بودجه کل کشـور برای آنها سـود ویژه پیش بینی 
می شـود موظف به واریز مالیات علی الحسـاب و سود 
سـهام علـی الحسـاب بودجـه مصـوب به صـورت یک 
دوازدهـم در هر ماه می باشـند.به خزانه داری کل کشـور 
اجـازه داده می شـود در صـورت عـدم واریـز مالیـات و 
سـود سـهام دولـت به صـورت علی الحسـاب و یـک 
دوازدهـم، عوارض و مالیات برارزش افزوده )براسـاس 
اعـالم سـازمان امـور مالیاتی کشـور( توسـط هریک از 
شـرکتهای دولتـی و بانکهـا، از موجـودی حسـاب آنهـا 
نـزد خزانـه داری کل کشـور برداشـت و مالیـات و سـود 
و  عمومـی کشـور  درآمدهـای  بـه حسـاب  را  سـهام 
عوارض را به حسـابهای شـهرداری ها و حسـاب تمرکز 
 وجـوه بـه نـام وزارت کشـور حسـب مـورد واریـز نماید.
تسـویه حسـاب قطعـی دولـت برمبنـای صورت هـای 
مالی حسابرسی شـده و مصوب مجمـع عمومی انجام 

خواهد شـد.

خودروهای دپو شده در گمرک 10 هزار شاکی دارد
رئیـس کل گمـرک اعـالم کـرد: از 13 هزار خودرو دپو شـده 
در گمرک 2000 خودرو در محاکم قضائی در حال رسـیدگی 
هسـتند و تـا زمانـی کـه ایـن پرونده هـا مختومه نشـوند، 
 مصـداق مصوبه هیـأت وزیران برای ترخیـص نخواهد بود.
مهدی میر اشـرفی  در نشسـتی خبری دربـاره خودروهای 
توقیـف شـده در گمـرکات کشـور، با بیـان اینکـه خودروها 
در عمـده اماکـن گمرکـی مناطـق آزاد هسـتند، اظهـار کرد: 
نزدیـک بـه 13 هـزار خـودرو در گمـرکات متوقـف شـده 
اسـت کـه تخلفـات مربـوط بـه ثبـت سـفارش مربـوط به 
 2000 خـودرو در محاکـم قضائـی در حال رسـیدگی اسـت.
بـه گفتـه وی، قـرار شـده 11 هـزار خـودروی دیگـر )زیـر 
2000 سـی سـی( هـم کـه تـا تاریـخ نهـم آذرمـاه سـال 
جـاری بـه گمـرکات وارد شـده و قبـض گمـرک داشـته 
شـوند. ترخیـص  معتبـر  سـفارش  ثبـت  بـا   باشـند، 

اینکـه خودروهـای  بیـان  بـا  ایـران  رئیـس کل گمـرک 
ادامـه  دارد،  شـاکی  هـزار   10 گمـرک  در  شـده  دپـو 
 100 خودروهـا  تعـداد  ایـن  ارزش  برآوردهـا،  طبـق  داد: 
میلیـون دالر اسـت کـه بایـد ضوابـط ترخیـص آنهـا بـه 
گمـرک ابـالغ شـود کـه بـا بـه عقـب برگردانـدن تاریـخ 
 ایـن مصوبـه، خودروهـای کمتـری ترخیـص می شـوند.

خودروهایـی  کـرد:  اضافـه  همچنیـن  میراشـرفی 
می شـوند  متروکـه  نشـوند،  ترخیـص  مشـمول  کـه 

شـد. خواهنـد  کشـور  از  خـارج  بـه  مرجـوع   یـا 
او بـا تاکیـد بر اینکـه مصوبه هیأت دولت مانـع از اقدامات 
قضائـی علیـه خودروها نمی شـود، گفـت: خودروهـای دپو 
شـده در گمـرک، توسـط دو گـروه نمایندگی هـا و غیـر از 
آنهـا وارد شـده اسـت.ضمن اعـالم اینکـه تراز تجـاری یک 
میلیـارد دالر مثبت شـده اسـت، گفت: ماهانه حـدوداً یک 
میلیـارد دالر واردات کاالی اساسـی داریـم و 2۵ قلم اصلی 
 کاالهـای وارداتـی بـا سـال قبل تفـاوت معنـاداری نـدارد.
وی افزود: در 10 ماهه امسـال 36.3 میلیارد دالر صادرات و 
3۵.6 میلیارد دالر واردات داشـتیم و در این مدت کاالهای 
اساسـی وارد شـده به کشـور مانند سـال قبل اسـت و 2۵ 
 قلـم اصلـی وارداتی با سـال قبل تفـاوت معنـاداری ندارد.
بـه گفتـه میـر اشـرفی، حـدوداً در مـاه یـک میلیـارد دالر 
موضـوع  ایـن  اهمیـت  و  داریـم  اساسـی  واردات کاالی 
و  اسـت  اساسـی  تأمیـن کاالهـای  نداشـتن  کمبـود  در 
اعـالم کمبـود در برخـی بخش هـا شـاید بـه دلیـل ایجـاد 
شـایعات باشـد.رئیس کل گمرک در پاسـخ به این سـوال 
خبرنـگار ایسـنا دربـاره علـت مخالفـت بانـک مرکـزی بـا 
رفـع ممنوعیـت واردات کاالهـای گـروه چهـارم بـه مناطـق 
آزاد و ویـژه اظهـار کـرد: بعـد از ایـن گمـرک در راسـتای 
اجـرای مـاده یازده قانـون صـادرات و واردات در مناطق آزاد 
و ویـژه مراکـز خـود را دایـر کـرد و کاالهـای گـروه چهـار را 

آزاد اعـالم کـرد بانـک مرکـزی در ایـن بـاره تشـکیک وارد 
کـرد و اعـالم کـرد کـه ایـن ممنوعیـت واردات کاالهـای 
گـروه چهـار شـامل مناطـق آزاد هـم می شـود و اسـتدالل 
ناقـض  می توانـد  قضیـه  ایـن  بـود کـه  ایـن  هـم  آنهـا 
 سیاسـت های حمایتـی بانـک مرکـزی از پول ملی باشـد.

میـر اشـرفی بـا بیـان اینکـه سیاسـت های بانـک مرکزی 
باعـث کنتـرل نـرخ ارز شـده اسـت، اظهـار کـرد: واردات 
کاالهـای گـروه چهـارم بـه مناطـق آزاد چـون کـه بـدون 
امتحـان ارز انجـام می شـد و ممکـن بـود کـه تقاضـای 
اضافـه ای را بـه تحمیـل کنـد ممنـوع اعـالم شـد و از ایـن 
 بـه بعد ثبت سـفارش مشـمول مناطـق آزاد هم می شـود.

او در ادامـه پاسـخ خـود به سـوال خبرنگار ایسـنا، تصریح 
کـرد: حـدود چهار هزار کانتینر که عمدتـًا مربوط به کاالهای 
تولیـدی بوده اند بر اسـاس بخشـنامه قبلـی ورود کاالهای 
مرتبـط بـا تولید به مناطـق آزاد وارد و ترخیص شـدند و در 
حال حاضر فقط ممنوعیت شـامل 1339 قلم کاالیی است 
 کـه واردات آنهـا همچنـان در مناطق آزاد هم ممنوع اسـت.

میـر اشـرفی بـا اشـاره بـه اینکـه مناطـق آزاد و ویـژه طبق 
مصوبـه دولـت در سـال 1339 مشـمول اسـتقرار مبـادی 
گمـرک می شـوند، اظهـار کـرد: ایـن مسـاله باعـث شـد تا 
مناطـق آزاد بعـد از اینکه 1339 قلم کاال ممنوع اعالم شـد، 

دیگـر جذابیتی نداشـته باشـند. 
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این صفحه می خوانیم
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موافقت نمایندگان با یک فوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسووالنپیام خبر
نمایندگان مردم در خانه ملت با بررسی یک فوریت طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل 49 
قانون اساسی موافقت کردند.

لنا
 ای

س:
عک

طرح اصالحیه قانون جرم سیاسی به دنبال چیست؟
صداقی نماینده مجلس:مهم ترین قسمت طرح جدید، دادن این حق به متهم است که بتواند ادعا کند اتهامش سیاسی است.

صادقی نماینده مردم تهران از ایده پردازان طرح تعریف جرم سیاسی در مجلس است.

طـرح اصالحیـه قانـون جرم سیاسـی اخیرا با 

امضـای بیـش از ۵0 تـن از نماینـدگان تقدیم 

هیات رییسـه مجلس شـورای اسالمی شد و 

پیشـنهاددهندگان عنوان کرده اند هدف از این 

طـرح رفـع نواقـض قانـون یـاد شـده و ایجاد 

شـرایط عادالنـه تر برای متهمین اسـت.

طـرح »اصالحیـه قانـون جـرم سیاسـی«در 

هفتـم بهمـن مـاه گذشـته بـه هیات رئیسـه 

مجلـس شـورای اسـالمی ارایـه شـده اسـت 

و طراحـان آن خواسـتار ›چارچوب منـد‹ کـردن 

تعریـف جرم سیاسـی، اجـازه داشـتن ›وکیل 

انتخابـی‹ بـه متهمـان سیاسـی از نخسـتین 

سـاعات بازداشـت و ›کاهـش زمان بازداشـت 

موقـت‹ بـرای ایـن گونـه متهمـان شـده اند.

و  تغییـرات  ›اعمـال‹  اصالحیـه  ایـن  در 

اصالحاتـی در مـواد یـک، چهار و شـش قانون 

جـرم سیاسـی که در آخریـن ماه های فعالیت 

مجلـس نهـم به تصویـب نماینـدگان مجلس 

رسـید، ضـروری دانسـته شـده اسـت.

داشـتن وکیـل انتخابـی و نه تسـخیری برای 

بازداشت شـدگان سیاسـی و فعـاالن احزاب و 

سیاسـی از همان زمان بازداشـت، تبدیل همه 

جلسـات متهمان و بازداشت شـدگان سیاسی 

بـه نشسـت هایی بـا حضـور هیـأت منصفه و 

همچنیـن کاهـش زمـان بازداشـت موقـت به 

حداکثـر یک مـاه از مهم ترین اصالحـات مورد 

نظر نمایندگان در قانون جرم سیاسـی اسـت.

علنـی  جلسـه  در  سیاسـی«  جـرم  »قانـون 

شـورای  139۵مجلـس  مـاه  20اردیبهشـت 

اسـالمی تصویـب و در تاریـخ 29/02/9۵ بـه 

تأییـد شـورای نگهبـان رسـید و در خـرداد ماه 

همان سـال از سـوی از سـوی رییس مجلس 

بـه دولـت ابـالغ شـد.

محمـود صادقـی در خصـوص ضـرورت طرح 

اصالحیـه قانـون جرم سیاسـی به پژوهشـگر 

ایرنا گفت: قانون فعلی کارایی الزم را نداشـت، 

از ایـن رو بنـده بـه همراه جمعـی از نمایندگان 

طـرح اصـالح قانون جرم سیاسـی را تهیه و با 

بیـش از ۵0 امضـا بـه هیات رییسـه مجلس 

شـورای اسـالمی تقدیم کردیم.

وی افـزود: در ایـن مـورد از وزیـر دادگسـتری 

سـوال کردیـم و متوجـه شـدیم کـه قانـون 

ایـن  بایـد  کـه  دارد  موانعـی  و  مشـکالت 

مشـکالت و موانـع رفـع شـود. در ایـن طـرح 

اصالحـی تاکیـد کردیـم کسـی کـه متهـم بـه 

جـرم سیاسـی اسـت حـق برخـورداری وکیل 

انتخابـی خـود را دارد و نمـی تـوان این اختیار 

وی را محـدود کـرد. 

قسـمت  مهم تریـن  داشـت:  بیـان  صادقـی 

طـرح جدیـد، دادن ایـن حـق به متهم اسـت 

کـه بتوانـد ادعا کند اتهامش سیاسـی اسـت. 

در طـرح قبلـی ایـن مـورد بـه وضـوح دیـده 

نشـده بـود. امـا در طـرح جدیـد مـورد توجـه 

قـرار گرفته اسـت و قاضی هم بایـد قرار صادر 

کنـد. قـراری هـم کـه قاضـی صـادر می کنـد 

قابل اعتراض و تجدید نظر اسـت. بنابراین در 

ایـن بخش نوعـی نظـارت قضائی هـم ایجاد 

است.  شـده 

وی افـزود: در مـاده اول در بحث تعریف جرم 

سیاسـی هـم تغییراتـی اعمـال شـده اسـت. 

قانـون اینجـا به تعبیر حقوقی جنبه شـخصی 

دارد. مـا ایـن جنبـه را به عینی تبدیـل کردیم. 

یعنی اینکه در نقد نهادهای سیاسـی باشـد، 

مسلحانه و خشـونت آمیز نباشد، کافی است 

و الزم نیسـت بـرای رسـیدن بـه نیـت فـرد 

کنـکاش ذهنـی انجـام شـود. ایـن بخـش 

اعمـال  از  را  دادرسـی  عینـی  جنبـه  یعنـی 

سـلیقه دور می کنـد. از طرفـی مصداق هـا را 

توسـعه دادیم؛ سـه اتهام رایجـی که متهمان 

بـه آنهـا محکـوم می شـوند مثل اقـدام علیه 

امنیـت ملـی ذکر و با شـروط مـاده اول جزء 

مصادیـق جرم سیاسـی تلقی شـدند. 

صادقـی اضافـه کـرد: موضـوع دیگـر امـکان 

انتخـاب وکیل اسـت. در قانون قبلـی در این 

زمینـه تصریـح نشـده بـود. در طـرح جدیـد 

تصریـح شـده که متهـم حق آزادانـه انتخاب 

وکیـل را دارد. موضوع اولویت دادن محکومان 

بـه جرائـم سیاسـی در برخـورداری از عفـو و 

بخشـودگی هـم مطـرح شـد. این نیـز جزء  

اصالحاتـی اسـت کـه در طـرح جدیـد وجود 

دارد. 

بحـث  امـا  افـزود:  تهـران  مـردم  نماینـده 

اساسـی دیگـری کـه در اصـل 168 قانـون 

اساسـی هـم آمـده، مسـاله هیئـت منصفـه 

اسـت. در ایـن اصـل گفتـه شـده اسـت کـه 

بـه جرائـم سیاسـی و مطبوعاتـی بـا حضور 

بحـث  می شـود.  رسـیدگی  منصفـه  هیئـت 

هیئـت منصفه در ایـن قانون مطرح شـده اما 

بـه آیین دادرسـی کیفری ارجاع شـده اسـت. 

آیین دادرسـی کیفری هم به قانون مطبوعات 

ارجـاع داده اسـت. بنابراین نظر هیئت منصفه 

فعلـی جنبـه مشـورتی دارد و بـرای قاضـی 

الزم االعتبـار نیسـت. امـا نظـر حقوقـی مـن و 

بسـیاری از دوسـتان حقوق دان این اسـت که 

هیئت منصفه نباید نقش تشـریفاتی داشـته 

باشـد و بـر اسـاس اصـل 168 بایـد از نقشـی 

مطابـق بـا عرف دنیا برخـوردار باشـد. به دنبال 

اصـالح ایـن بخـش هـم بودیم اما چـون نظر 

شـورای نگهبان را می دانسـتیم، ترجیح دادیم 

کـه اصـل طـرح بـا مشـکل روبه رو نشـود. 

وی افـزود: امـا در بخـش دیگـر از ایـن طرح، 

در دادگاه رسـیدگی به جرائم سیاسـی ترکیب 

مرکـب از پنـج قاضی را پیش بینی کردیم. این 

تعـدد قاضی تا حـدودی می توانـد خأل هیئت 

منصفـه را پـر کنـد تـا رأی شـکل جمعـی بـه 

خـود بگیـرد. طـرح را در سـامانه قانون گذاری 

گذاشـتیم و حـدود ۵6 نماینـده طـرح را امضا 

بودنـد.  هـم  مختلـف  طیف هـای  از  کردنـد. 

ایـن طـرح تقدیـم هیئـت رئیسـه شـد و بعد 

از وصـول شـدن هیئت رئیسـه به کمیسـیون 

قضائـی رفت.

نماینـده مـردم تهـران در پاسـخ بـه سـوال 

آینـده ایـن طرح در مجلس را چگونـه ارزیابی 

مـی کنیـد، اظهـار داشـت: از لحـاظ محتـوا در 

مجلـس تفاهمـی وجـود دارد امـا بـا توجه به 

اینکـه مجلـس در سـال آخـر دوره خـود مـی 

باشـد از ایـن جهت باید تالش شـود که نوبت 

به بررسـی این طرح در دسـتور کار قـرار گیرد، 

البته در این کمیسـیون با تراکم طرح و الیحه 

هـم مواجـه هسـتیم امـا امیدواریـم کـه ایـن 

طـرح به تصویـب نهایی برسـد.

بانـک مرکـزی از امـروز )پانزدهـم بهمـن 1397( ایـران 
توزیـع  عامـل  بانک هـای  توسـط  را  جدیـد  چک هـای 
می کند.بانـک مرکـزی بـه میـزان نیـاز مبـادالت مـردم در 
ایـام پایانـی سـال بـه صـورت روزانـه و تـا 29 اسـفند ماه 
اقـدام بـه توزیـع ایران چک جدیـد خواهـد کرد.طبق اعالم 
ایـران چک هـای فعلـی کمـاکان معتبـر  بانـک مرکـزی، 
اسـت و همچنـان در چرخـه مبـادالت باقی خواهنـد ماند.
همچنیـن ایران چک هـای جدیـد بـا شـاخصه های نویـن 

امنیتـی عرضـه خواهـد شـد.

قانـع  کشـاورزی  وزیـر  پاسـخ های  از  رودسـر  نماینـده 
شـد. اسـدهللا عباسـی در جلسـه علنـی مجلـس شـورای 
اسـالمی سـه سـوال  خـود را از وزیـر کشـاورزی مطـرح 
کـرد .وی از حجتـی دربـاره این کـه علت عدم سـاماندهی 
محصـوالت کشـاورزی همچـون چـای، مرکبـات، سـیب، 
کیـوی چیسـت؟ نقـش وزیر، معاونـان و مدیران سـتادی 
ناظـران  چـرا  و  اسـت  چگونـه  اقمـاری  شـرکت های  در 
کشـاورزی از جملـه چـای پنـج ماه از سـال حقـوق و بیمه 

ندارنـد؟ سـواالتی را مطـرح کـرد. 

ایران چک های 
جدید می آیند

عباسی از پاسخ های 
وزیر کشاورزی قانع شد

کـرد:  تاکیـد  کشـور  وزارت  سـخنگوی 
اگـر بتوانیـم حداکثـر تـا تابسـتان سـال 
آینـده کـه در واقـع فرآیندهـای اجرایـى 
انتخابـات مجلس شـورای اسـالمی آغاز 
می شـود مصوبـه نهایـی الیحـه جامـع را 
داشـته باشیم، ان شـاءهللا انتخابات آینده 
براسـاس احـکام الیحـه جامـع انتخابات 
برگـزار خواهـد شـود، در غیـر اینصـورت 
قوانیـن فعلـى مـورد عمـل واقـع خواهـد 
سـخنگوی  سـامانی  سـلمان  شد.سـید 

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  وزارت کشـور 
شـدن  اسـتانی  دربـاره  ایلنـا،  سیاسـی 
انتخابـات گفـت: کلیـات طـرح اسـتانی 
شـدن انتخابات در مجلس تصویب شده 
و در دسـتور کار صحـن اسـت. باتوجـه 
بـه اینکـه الیحـه جامـع انتخابات توسـط 
دولـت بـه صحـن ارائـه شـده ما امیـدوار 
هسـتیم بـا تصمیـم مجلس هم زمـان با 
ارجـاع این الیحه به کمیسـیون تخصصی 
مربوطه، طرح نماینـدگان که در واقع ناظر 

بـه انتخابـات مجلـس و جزئـی از ایـن 
الیحه اسـت، با یکدیگر تلفیـق و در قالب 
الیحـه جامـع انتخابات موضـوع پیگیری 
شود.سـخنگوی وزارت کشـور بـا تاکید بر 
اینکـه در الیحـه جامع انتخابـات برگزاری 
انتخابـات سراسـرى مختلـف از جملـه 
شـوراهای شهر و روسـتا، مجلس شورای 
اسـالمی، ریاسـت جمهـوری و مجلـس 
خبـرگان رهبـری بـا رعایـت اصـول قانون 
ابالغـى  سیاسـت هاى کلـى  و  اساسـی 
مقـام معظـم رهبـرى پیش بینـی شـده 
اسـت، اظهـار داشـت: موضـوع انتخابـات 
آن  از  جزئـی  می توانـد  هـم  مجلـس 
باشـد کـه در یـک منظومه واحـد و جامع 

شـود. پیگیری 

شرط برگزاری انتخابات 
۹۸بر اساس احکام الیحه جامع

با هدف نهایی انقالب 
فاصله داریم

رییـس فراکسـیون امیـد مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: بـه عنـوان کسـی که 
انقـالب را درک کـرده و در سـال های قبـل از انقـالب حضـور داشـته و بـا شـرایط 
کشـور در دهه هـای گذشـته مانـوس بـوده بایـد بگویـم تـا رسـیدن بـه آن هدف 
نهایـی انقـالب خیلـی فاصلـه داریـم؛ نمی گویـم متوقـف شـده ایم امـا فاصله ما 
زیـاد اسـت.وی ادامـه داد: وقتـی رهبری انقـالب یک مرجعیت گرانقدر اسـالمی 
اسـت طبیعتـا انقـالب هم یـک حرکت ارزشـی و فرهنگی اسـت بـه خصوص با 
جایگاهـی کـه انسـان در نظـام الهـی مـا دارد و اعتقـادی که به عدالـت اجتماعی 
و بـه آزادی و حقـوق انسـان در مکتـب اسـالم وجـود دارد، حقیقتـا انقـالب مـا 
یـک انقـالب ارزشـی و فرهنگـی بـود و مـا در ایـن مسـیر هـم حرکـت کرده ایم. 
در چهاردهـه گذشـته تـالش شـده و هر دولت و مسـئولی از تـوان و ظرفیتش در 
ایـن راسـتا مایه گذاشـته اسـت اما آنچـه من می توانـم اینجا به عنوان کسـی که 
انقـالب را درک کـرده و در سـال های قبـل از انقـالب حضـور داشـته و بـا شـرایط 
کشـور در دهه هـای گذشـته مانـوس بـوده بگویـم این اسـت که تا رسـیدن به آن 
هـدف نهایـی انقالب خیلـی فاصله داریـم؛ نمی گویم متوقف شـده ایم اما فاصله 
ما زیاد اسـت. البته کارهای ارزشـمند و خوبی انجام شـده و روند مناسـب و قابل 

قبولـی را در خیلـی از زمینه هـا تاکنـون داشـته ایم. 

ته
نک

اصالحات قانون جرم سیاسی
در طـرح اصالحی نمایندگان مجلس تصریح شـده اسـت کـه باید بین 
جرایـم عمومـی و امنیتـی تفکیـک قائل شـد تا هـر جرمی را نتـوان به 
دایـره جرایـم سیاسـی اضافه کـرد. جرایـم امنیتـی را هم نبایـد داخل 
جرایم سیاسـی تعریـف کرد تا جنبه امنیتی بگیـرد. نمایندگان مجلس 
شـورای اسـالمی همچنین در این اصالحیه سـه تبصره جدیـد به قانون 

جرم سیاسـی اضافـه کرده اند:
تبصـره1- متهـم حـق انتخـاب آزادانـه ی وکیـل خـود را دارد. مراجـع 
قضایـی مکلف به پذیرش وکیل تعرفه شـده از سـوی متهم می            باشـند. 
اعمـال هرگونـه محدودیـت در ایـن زمینـه، از قبیل محدودیـت مقرر 
در تبصـره ی مـاده 48 قانـون آییـن دادرسـی کیفری مصـوب 1۳۹۲، 

ممنوع اسـت.
تبصـره۲- هر            گاه در هریک از مراحل رسـیدگی حق گرفتن وکیل از متهم 
سـلب یـا متهم از هر یـک از حقوق دیگـر مصرح در ایـن قانون محروم 
شـود، حکـم صادره فاقد اعتبار قانونی اسـت و به عـالوه در مرتبه ی اول 
موجـب مجـازات انتظامی درجه ۳ و در مرتبـه ی دوم موجب انفصال از 

شـغل قضایی برای قاضی مربـوط خواهد بود.
تبصـره۳- اظهـار نظر قبلـی هریک از اعضـای هیات منصفه لـه یا علیه 
متهـم در پرونـده خاصـی بـه هر شـکل که صـورت گرفتـه باشـد، مانع 
شـرکت آن عضـو در رسـیدگی بـه آن پرونـده ی متهم خواهد بـود. در 
صـورت شـرکت چنیـن عضـوی در هیـات منصفـه حکـم صـادره فاقد 

اعتبـار خواهـد بود.

گزارش
ایرنا

مجلسسیاست

»نمکی« رأی اعتماد باالیی از مجلس می گیردمخالفت سعید جلیلی با »فشار پیامکی«
چنـد روز پـس از آنکـه مجیـد 
پیامـک  دریافـت  از  انصـاری 
بررسـی  در جریـان  تهدیدآمیـز 
مجمـع  در  پالرمـو  الیحـه 
تشـخیص مصلحت نظام خبر داد، سعید جلیلی مخالفت 
خـود را بـا »فشـار پیامکی« اعـالم کرد. همزمان با بررسـی 
لوایـح مربـوط بـه FATF در مجلـس شـورای اسـالمی، 
پیامک هـای انبوهـی بـه نماینـدگان موافق پیوسـتن ایران 
بـه ایـن الیحـه ارسـال شـد. در همـان مقطـع وقتـی ایـن 
پیامک هـا صـدای اعتـراض نماینـدگان را بلنـد کـرد، علـی 
پیامک هـای  ارسـال  خوانـدن  توهین آمیـز  بـا  الریجانـی 
تهدیدآمیـز بـه نماینـدگان اظهـار کـرد:» ارسـال پیامـک 
نماینـدگان ممکـن اسـت موجـب شـود  بـه  تهدیدآمیـز 

نماینـدگان نتوانند در موضوعـات مختلف تفکر کنند. لذا ما 
در هیأت رئیسـه این موضوع را بررسـی می کنیم که چطور 
شـماره های نماینـدگان در اختیـار ایـن افـراد قـرار گرفته و 
بـرای آن تمهیـدی خواهیـم کـرد.« پیگیری هـای علیرضـا 
رحیمـی نماینـده مـردم تهران در مجلس شـورای اسـالمی 
دربـاره مبـدا پیامک هـا، او را به مشـهد رسـانده بود.پس از 
اینکـه بررسـی پالرمـو در مجمع تشـخیص مصلحت نظام 
آغـاز شـد، مسـیر ایـن پیامک ها به سـوی اعضـای مجمع 
تشـخیص مصلحـت نظـام تغییـر کـرد. مجید انصـاری از 
جملـه اعضـای مجمـع تشـخیص مصلحـت اسـت کـه با 
پیامک هـا تهدیـد بـه قتـل شـده اسـت. وی بیـان کـرد که 
» بعد جلسـه روز شـنبه مجمع، پیامک هایـی حتی تهدید 
بـه قتـل و بـه تعبیر آنـان برخـورد خونیـن دریافـت کردم.

کمیسـیون  عضـو  یـک 
مجلـس  درمـان  و  بهداشـت 
کـه  بینـی  پیـش  ایـن  بـا 
بهداشـت  پیشـنهادی  وزیـر 
می توانـد رأی باالیـی از مجلـس بگیـرد، گفـت که آقای 
نمکـی بـا توجـه بـه تجربیاتـش می توانـد قطـار طـرح 
تحـول را در مسـیر خود به حرکت درآورد.محمدحسـین 
قربانـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: به نظـر بنده 
آقـای نمکـی می توانـد رأی باالیـی از صحـن مجلـس 
بگیـرد چـون ایشـان در حوزه هـای مختلـف تجربه دارد. 
از نمونـه آن می تـوان بـه تجربـه ایجـاد چند دانشـگاه و 
تدریس در آن اشـاره کرد.این عضو کمیسـیون بهداشـت 

و درمـان مجلـس بـا اشـاره به مشـکالت حـوزه دارو در 
کشـور گفـت: در حـال حاضـر حـوزه دارو معضلـی برای 
کشـور اسـت کـه ایشـان می توانـد موضـوع مشـکالت 
پیـش روی داروسـازان و بـه طـور کلـی حـوزه دارو را 
مدیریـت کنـد. کمـا اینکـه قبـل از این هم معـاون وزیر 
بهداشـت بـوده و تجربـه خوبـی در کارنامـه اش وجـود 
دارد.قربانـی ادامـه داد: عمـده مسـائل حـوزه بهداشـت 
و درمـان بـه موضـوع تأمیـن بودجـه و مصـرف آن بـر 
می گـردد. آقـای نمکـی به اعـداد و ارقام بودجه مسـلط 
اسـت. لـذا می توانـد بـا تأمیـن منابـع و هزینـه کرد آن 
در چارچـوب قانـون قطـار طـرح تحـول را بـا متانـت در 

مسـیر خـود بـه حرکـت درآورد.
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نایـب رییـس مجلـس از مقامـات قضایی خواسـت موضوع 
لغـو برنامـه سـخنرانی رییـس مجلـس در کـرج را پیگیـری 
کننـد. علـی مطهری با اشـاره به بخشـی از نطق میان دسـتور 
محمدعلـی وکیلـی  کـه بـه لغـو برنامـه سـخنرانی دکتر علی 
مراسـم  در  اسـالمی  شـورای  مجلـس  رییـس  الریجانـی 
راهپیمایـی 22 بهمـن کـرج اشـاره داشـت، گفـت: برخـی از 
نماینـدگان در جلسـه امـروز مجلس می خواسـتند درباره این 
موضـوع تذکـر دهند اما وقت نداشـتیم که البتـه آقای وکیلی 
یـز اشـاره ای بـه آن کردند می گویم مسـووالن قضایی موضوع 

را دنبـال کنند. 

یـک نماینـده مجلـس شـورای اسـالمی تاکیـد کـرد: اجرای 
عدالـت نیازمنـد طرح هـای دو فوریتـی و سـه فوریتی اسـت  
زیـرا فسـاد بـه  جـان بیت المـال افتـاده اسـت . مصطفـی 
کواکبیان در موافقت با طرح اعاده اموال نامشـروع مسـئوالن 
گفـت:  مصوبـه امـروز عیـدی خوبی بـرای آحاد ملت اسـت . 
مخالفـان این  طرح هم معتقدند نیـازی به  قانونگذاری جدید 
نیسـت و با اصل طرح مخالفت نکردند.این عضو فراکسـیون 
امیـد  بـا بیان این کـه مبارزه با فسـاد اصولگـرا و اصالح طلب 
نمی شناسـد، گفـت: اجـرای عدالـت نیازمنـد طرح هـای دو 
فوریتـی و سـه فوریتـی اسـت  زیرا فسـاد به  جـان بیت المال 

افتاده اسـت .

مقام های قضایی لغو سخنرانی 
الریجانی را پیگیری کنند

مبارزه با فساد اصولگرا و 
اصالح طلب نمی شناسد

پیام رسـانه

روزنامـه ساندی تلگراف از قول 
نخسـت وزیر بریتانیا تیتر زده: برای 

بریتانیا در بروکسـل می جنگم.

خبرگـزاری اسپوتنیک از قول 
ترامپ نوشـته: مداخله نظامی در ونزوئال 

در صـورت عدم برگزاری انتخابات یک 
گزینه برای آمریکا اسـت.

خبرگـزاری الجزیرهاز قول ترامپ 
نوشـته: مداخله نظامی در ونزوئال در 

صورت عـدم برگزاری انتخابات یک گزینه 
برای آمریکا است.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگزاری دویچه وله از تصمیم کشورهای 

اتحادیه اروپا مبنی بر انتخاب رهبر مخالفین 
دولت ونزوئال به عنوان رئیس جمهور این کشور 

در صورت عدم برگزاری انتخابات در ونزوئال 
خبر داده.

آلمان
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پیام رسـانه

خبرگزاری فرانس۲4 از سـفر پاپ 
فرانسـیس به خاورمیانه و شمال آفریقا 

خبر داده.

خبرگزاری یورونیوز از تصمیم فرانسه 
مبنی بر انتخاب رهبر مخالفین دولت ونزوئال 
به عنوان رئیس جمهور این کشور در صورت 
عدم برگزاری انتخابات در ونزوئال خبر داده.

روزنامـه نیویورک تایمز در 
گـزارش ویژه ای به برنامه های کار ژاپن 

برای شـغل داشتن زنان پرداخته.
آمریکااروپافرانسه

خبرگـزاری سی ان ان در تیتر 
یک اش به حاشـیه هایی که کتاب سال 

ایالـت ویرجینیا برای فرماندار این ایالت 
به وجود آورد پرداخت.

آمریکا

پیام زنان

ی
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کودکان از چه سنی تحت تأثیر 
نفوذ اجتماعی قرار می گیرند؟

می دهـد  نشـان  مطالعـات  نتایـج 
سـالگی   12 سـن  در  افـراد  کـه 
اجتماعـی  نفـوذ  تأثیـرات  تحـت 

می گیرنـد. قـرار 
بـه گـزارش از مدیـکال اکسـپرس، نتایـج بررسـی ها حاکی 
از آن اسـت کـه کـودکان در سـن 12 سـالگی، نسـبت بـه 

نفـوذ اجتماعـی دیگـران حسـاس می شـوند.
محققـان، ایـن بررسـی را در بیـن 1۵۵ کـودک بـا سـنین 
6 تـا 14 سـال انجـام دادنـد کـه بعضـی از آنهـا مبتـال بـه 

بودنـد. اوتیسـم  بیمـاری 
نفـوذ  بـه  انسـان ها  کـه  می شـود  تصـور  کلـی  طـور  بـه 
اجتماعـی حسـاس هسـتند، یعنـی چیزهایـی را بـاور کنند، 
فقـط بـه ایـن دلیل که شـخص دیگـری در مورد آنهـا اظهار 
نظـر کـرده و یـا تحـت تأثیر اطالعاتـی از دیگران باشـند که 

کودکان

الیحه تامین امنیت زنان
بدون ضمانت اجرایی بی اثر است

خبر

نباید با نبود ضمانت اجرایی، الیحه رفع خشونت علیه زنان بی خاصیت شود

دســتیار ویــژه حقــوق شــهروندی معاونــت ریاســت جمهوری 
ــاده 1133  ــه م ــال اصالحی ــواده از ارس ــان و خان ــور زن در ام
قانــون مدنــی در مــورد طــالق بــه دولــت خبــر داد. معاونــت 
امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری، شــهناز ســجادی 
بــا بیــان اینکــه طبــق مــاده 1133 زوج مــی توانــد هــر زمــان 
کــه اراده کــرد بــا مراجعــه بــه دادگاه همســر خــود را طــالق 
دهــد و در ایــن خصــوص اختیــار مطلــق دارد، بــر ضــرورت 
اصــالح ایــن مــاده تاکیــد کــرد و افــزود: دلیــل اصلــی تقدیم 
ایــن اصالحیــه بــه دولــت، کمــک بــه تحکیــم بنیان خانــواده 
ــح  ــر خــالف مصال ــل و ب ــدون دلی ــد ب ــا زوج نتوان اســت ت
ــن  ــد و ای ــالق ده ــی ط ــه راحت ــود را ب ــواده، همســر خ خان
ــر  ــز منج ــالق نی ــار ط ــه کاهــش آم ــی ب ــه نوع ــه ب اصالحی

خواهــد شــد.
دســتیار حقــوق شــهروندی معاونــت امــور زنــان و خانــواده 
ــی  ــررات فعل ــق مق ــرد: مطاب ــد ک ــوری تاکی ــت جمه ریاس
مــاده 1133 قانــون مدنــی و مــواد 26 و 29 قانــون حمایــت 
خانــواده، بــا درخواســت طــالق زوجــه از ســوی زوج و اصــرار 
ــه داوری  ــوی دادگاه ب ــوع از س ــود موض ــت خ ــر درخواس ب
ــا  ــده و دادگاه ب ــاع ش ــازش ارج ــح و س ــاد صل ــرای ایج ب
ــام  ــه ای ــه و نفق ــم از مهری ــه اع ــی زوج ــوق مال ــاظ حق لح
عــده و تعییــن تکلیــف اجــرت المثــل یــا نحلــه و جهیزیــه 
ــدان  مــورد ادعــای زوجــه و تعییــن تکلیــف حضانــت فرزن
)زیــر ســن بلــوغ( بنــا بــه در خواســت زوج، ولــو بــا مخالفت 
زوجــه و بــدون اینکــه زوج دلیلــی بــرای درخواســت طــالق 
ــکان ســازش صــادر  ــدم ام ــی ع ــد، گواه ــات کن ــه و اثب ارائ
مــی کنــد. وی افــزود: بــا ایــن شــرایط، طــالق در صورتــی در 
دفتــر طــالق ثبــت مــی شــود کــه زوج نســبت بــه پرداخــت 
حقــوق مالــی یادشــده زوجــه بــه صــورت نقــدی یــا اقســاط 
ــوع دعــوی  ــن ن ــد. در ای در صــورت حکــم اعســار اقــدام کن
ــدارد  طــالق، دادگاه نقشــی در تصمیــم گیــری امــر طــالق ن
ــی تشــریفات رســیدگی و  ــا در خواســت زوج و ط ــا ب صرف
ــم  ــی حک ــون مدن ــاده 1133 قان ــق م ــتی وف داوری، بایس
بــه طــالق صــادر کنــد. ســجادی تصریــح کــرد: بــه عبارتــی 
طــالق زوجــه نیازمنــد ارائــه دلیــل و توجیــه قانونــی نیســت. 
ــم و  ــم از دائ ــات اع ــدد زوج ــق تع ــم ح ــال ه ــن ح در عی
موقــت دارد و بــا ایــن روش نمــی تــوان بــه تحکیــم بنیــان 
خانــواده اندیشــید و حرمــت و اســتحکامی بــرای آن فــرض 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــهروندی معاون ــوق ش ــتیار حق ــرد. دس ک
ــا  ــی شــده ت ــه 10 شــرط پیــش بین ــن اصالحی اینکــه در ای
قاضــی بــا اســتناد بــه آنهــا بتوانــد در خصــوص صــدور حکــم 
طــالق تصمیــم گیرنــده نهایــی باشــد، افــزود: اینکــه زوجه و 
قاضــی دادگاه نقشــی در امــر طــالق نداشــته و خواســته زوج 
بــه معنــای حــرف اول و آخــر باشــد، محــل اشــکال اســت و 
بــا صاحــب اختیــار شــدن دادگاه امنیــت و آرامش بیشــتری 

بــر محیــط خانــواده حاکــم شــود.
ســجادی همچنیــن بــه تهیــه ســند و راهــکار فقهی بــرای این 
اصالحیــه از ســوی شــورای مشــورتی فقهــی حقوقــی معاونت 
ــرد و  ــاره ک ــواده اش ــان و خان ــور زن ــوری در ام ــس جمه رئی
گفــت: معتقدیــم بــا ظرفیــت فقه مــی تــوان احکام فقهــی را 

متناســب بــا جامعــه و مصلحــت مســلمان تغییــر داد.

الیحه اصالح قانون 
مدنی در مورد طالق 
به دولت ارسال شد

معــاون امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری 
بــا بیــان اینکــه بایــد مانــع ازدواج دختــران زیــر 
13 ســاله شــویم، گفــت: ایــن ازدواج هــا اجبــاری 
ــدم  ــی و از روی ع ــادی، قوم ــل اقتص ــه دالی و ب

آگاهــی اســت.
معصومــه ابتــکار بــا اشــاره بــه اینکــه ما در کشــور 
شــاهد وقــوع ازدواج هــای اجبــاری دختــران 
زیــر ســن 13 ســاله هســتیم، اظهــار کــرد: 
البتــه تعــداد ایــن ازدواج هــا خیلــی کــم اســت 

ــی  ــنین قانون ــا در س ــع ازدواج ه ــت قاط و اکثری
ــه  ــاری و ب ــن ازدواج هــا اجب انجــام می شــود. ای
دالیــل اقتصــادی، قومــی و از روی عــدم آگاهــی 

ــم. ــا را بگیری ــوی آنه ــد جل ــه بای اســت ک
ــه  ــتیم ک ــن نیس ــدار ای ــا طرف ــه داد: م وی ادام
ســن ازدواج کالً بــاال بــرود یــا پاییــن بیایــد بلکــه 
بحــث مــا ایــن اســت کــه ســن ازدواج از یــک 
ــر  ــد. یــک دختــر زی ــر بیای ــد پایین ت ســنی نبای
13 ســال کــه هیــچ حقــوق اجتماعــی نداشــته و 

کــودک محســوب می شــود چــرا بایــد وارد یــک 
مســئولیت ســنگین بــه نــام ازدواج شــود؟ آیــا او 
آگاهــی کافی بــرای انتخــاب دارد؟ اینکــه بگوییم 
سرپرســت او بــرای او تصمیــم بگیــرد بــه معنای 
خدشــه دار کــردن حقــوق انســانی نیســت؟ آیا در 
قــرن بیســت و یکــم می توانیــم اینگونــه احــکام 
اســالمی را ببینیــم؟ ابتــکار بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــاله  ــر 13 س ــری از ازدواج زی ــرای جلوگی ــه ب هم
اتفــاق نظــر دارنــد، تصریــح کــرد: حــاال در مــورد 
ــد؟  ــد باش ــدر بای ــن ازدواج چق ــف س ــه ک اینک
بایــد کار کــرد. مــا هــم در معاونــت امــور زنــان و 

خانــواده ریاســت جمهــوری الیحــه ای بــه دولــت 
بــرای جلوگیــری از ازدواج دختــران زیر 13 ســال، 
داده ایــم و فکــر می کنیــم مطالبــه جامعــه هــم 

ایــن باشــد.
معــاون امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری 
ــر 13 ســال  ــه ازدواج زی ــان اینک ــا بی ــان ب در پای
آســیب زیــادی دارد و آمــار طــالق ایــن ازدواج هــا 
زیــاد اســت، گفــت: مــا موافــق ازدواج هســتیم و 
ــا  ــرود ام ــاال ب ــی ب ــم ســن ازدواج خیل نمی گویی
فکــر می کنیــم نبایــد بــرای ازدواج دختــران زیــر 

13 ســال مناقشــه کنیــم.

باید مانع ازدواج دختران زیر ۱۳ سال شویم

گزارش

در مورد طالق عاطفی بدانید 
افراد پیش از ازدواج باید به مشاوره مراجعه کنند و صرفا به دلیل خوب بودن فرد با هم ازدواج نکنند، بلکه باید میان 

زوجین عالقه نیز وجود داشته باشد و مراقبت پس از ازدواج نیز حائز اهمیت است. 

طالق عاطفی به معنای جدایی روحی و معنوی زوجین از یکدیگر است، ازدواج غلط زیربنای اصلی طالق عاطفی است.

اعتبار پیشگیری از اعتیاد به اندازه 
یک کمپین رسانه ای هم نیست

رئیـس گـروه پیشـگیری از اعتیاد 
گفـت:  بهزیسـتی کشـور  سـازمان 
اعتیـاد  از  پیشـگیری  اعتبـارات 
بسـیار انـدک اسـت و حتـی بـرای 

برگـزاری یـک کمپیـن رسـانه ای نیـز کافـی نیسـت.
ماریـت قازاریـان افـزود: در اردیبهشـت امسـال کمپیـن های 
رسـانه ای بـه منظـور پیشـگیری از مصـرف گل در نیمـی از 
اسـتان هـای کشـور برگـزار شـد.  قازاریـان افـزود: طـی ایـن 
کمپیـن پیـام هـای مختلـف دربـاره گل از طریـق پیـام های 
چاپـی ماننـد بیلبـورد، از طریق رسـانه هـای الکترونیک مانند 
انتشـار مصاحبه کارشناسـان در رسـانه های استانی و از طریق 
رسـانه هـای محیطی به طـور مثال نصب تبلیـغ روی اتوبوس 
هـای شـهری و برگـزاری نمایـش هـای خیابانـی بـه مـردم 

اعتیاد

یک کارشـناس و مشـاور خانـواده معتقد 
طـالق«  »جشـن های  عمومـا  اسـت، 
توسـط خانواده هایـی برگـزار می شـود که 
مراسـم های ازدواجشـان را بـا تجمـالت 
افسارگسـیخته و اسـراف شـروع کرده اند 
ایـن در حالیسـت که برخی افـراد نیز که 
بـرای جدایـی از همسـر خـود از رنج هـا 
و مشـکالت زیـادی عبـور می کننـد برای 
رسـیدن بـه خواسته شـان ایـن اتفـاق را 

جشـن می گیرنـد.
دنیـا  در سراسـر  افـزود:  همیـز  طاهـره 
انسـان ها بـرای پیـروزی و موفقیت های 
احسـاس  تـا  می گیرنـد  جشـن  خـود 
سـهیم  دیگـران  بـا  را  خـود  شـادمانی 
شـوند، امـا آیـا طـالق را می تـوان نوعـی 
پیـروزی دانسـت؟ طـالق در عرف جهانی 
محسـوب  زندگـی  در  شکسـت  نوعـی 
می شـود، چراکـه زوجیـن بـه دلیـل نوع 
رفتـار نامناسـب، انتخـاب اشـتباه و یـا 
سـبک زندگـی بـا شـریک زندگـی خـود 
دچـار مشـکالتی شـده اند و بـرای رهایی 
از آن طـالق می گیرنـد، لـذا جشـن طالق 
ناتوانـی  اعـالم  بلکـه  نیسـت  پیـروزی 
مشـاور  ایـن  اسـت.  زندگـی  ادامـه  از 
خانـواده بـا بیـان اینکـه جامعـه ایـران 
مراسـم های مرتبـط بـا جشـن طـالق را 
تأییـد نمی کنـد، می افزایـد: جشـن های 
طـالق بـه صـورت نوعـی بدعـت در حـال 
ورود بـه جامعـه اسـت و الزم اسـت برای 
جلوگیـری از افزایـش مراسـم های غربی 
همه مراسـم های پیرامـون ازدواج را برای 
آگاهـی بـه جامعـه عرضـه کنیـم. برخی 
افـراد کـه بـرای جدایی از همسـر خـود از 
رنج هـا و مشـکالت زیادی عبـور می کنند 
برای رسـیدن به خواسته شـان این اتفاق 
را جشـن می گیرند؛ از طرفی دیگر برخی 
زنـان بـا برگـزاری جشـن طـالق قصـد 

دارنـد مجـرد شدنشـان را اعـالم کننـد.

چه کسانی »جشن 
طالق« می گیرند؟

گاهی اشـتباه اسـت.
نفـوذ اجتماعـی زمانـی رخ می دهـد کـه عواطـف، باورهـا و 

رفتارهـای شـخص متأثـر از دیگـران اسـت.
در ایـن بررسـی، محققـان بـه دنبـال سـن شـروع حسـاس 

شـدن نسـبت بـه نفـوذ اجتماعـی در کـودکان هسـتند.
پژوهشـگران بـا انجام آزمایشـی بـر روی کودکان بـه نتایجی 
در این بـاره دسـت یافتنـد. آنها این بررسـی را بـا انجام بازی 
پیگیـری کردنـد، بـه این صورت که کـودکان، مشـاورانی را در 
بـازی انتخـاب کننـد و تحـت تأثیـر نفـوذ اجتماعی آنهـا قرار 
گیرنـد. کارشناسـان اظهـار کردنـد: کـودکان با سـن 12 سـاله 
و باالتـر، بیشـتر تحـت تأثیـر نظریـه مشـاوران خـود بودنـد، 

حتـی اگـر نظـر آنهـا نتوانـد بـه بهترشـدن افراد کمـک کند.
محققـان همچنیـن دریافتنـد کـه کـودکان مبتـال به اوتیسـم، 
مشـاور، کمتـر  سـن  یـا  آنهـا  سـن  گرفتـن  نظـر  در  بـدون 

هسـتند. اجتماعـی  نفـوذ  چنیـن  مسـتعد 
اجتماعـی  نفـوذ  اجتماعـی،  نفـوذ  شـکل  شـگفت آورترین 
نمادیـن اسـت، یعنـی نفـوذی اسـت کـه وقتـی افـراد دیگـر 
حضـور ندارنـد و تالشـی عمدی و مسـتقیم بـرای تحت تأثیر 
قـرار دادن رفتـار مـا بـه کار نمی برنـد. اطاعـت، یـک نفـوذ 

اجتماعـی اسـت کـه در آن یـک شـخص، بـه طـور مسـتقیم 
بـه دیگـری یـا دیگـران دسـتور می دهـد تـا آنچـه را کـه او 

اجـرا کننـد. می خواهـد 
و  بـه خـود می گیـرد  بسـیاری  اجتماعـی، شـکل های  نفـوذ 
می توانـد در امـور ذیـل دیـده شـود: انطبـاق، جامعه پذیـری، 

فشـار همسـاالن، اطاعـت، رهبـری، فـروش و بازاریابـی.
نفـوذ اجتماعـی سـه نـوع پیامد پذیـرش، اطاعـت و همرنگی 
افـراد  در  نگـرش  تغییـر  باعـث  و گاهـی  دارد  دنبـال  بـه  را 

می شـود.
 National Academy of Sciences در  بررسـی  ایـن 

اسـت. شـده  منتشـر 

منتقـل شـد. وی تصریـح کـرد: اعتبـارات پیشـگیری از اعتیـاد 
بسـیار انـدک اسـت و نمی توانیم دیگـر اقداماتی ماننـد برگزاری 
کمپیـن رسـانه ای انجـام دهیـم اما اگـر جایی درخواسـت های 
موردی برای سـخنرانی یا مشـاور داشـته باشد، از آن حمایت می 
کنیـم. رئیـس گروه پیشـگیری از اعتیاد بهزیسـتی خاطرنشـان 
کـرد: اعتبـارات پیشـگیری به اندازه ای نیسـت که بتوانیـم کارزار 
رسـانه ای راه بیندازیـم البتـه در کمپیـن هـا مـی توانیم حمایت 
گیـری کنیـم امـا بـه هر حـال بایـد اعتباری هم داشـته باشـیم 
کـه کمپیـن بـه طـور اصولـی برگـزار شـود. قازاریـان تاکیـد کـرد: 
اجـرای برنامـه هـای اصولی و هدفمند برای پیشـگیری از اعتیاد 
در گـروی تامیـن اعتبـارات مناسـب اسـت و اگر اعتبـارات کافی 

باشـد، اطـالع رسـانی هـا بـا شـیوه منظم تـر انجام می شـود.
وی بـه والدیـن هشـدار داد تا روی رفت و آمـد فرزندان نظارت 
داشـته باشـند و تغییـرات رفتـاری فرزنـدان را زیـر ذره بیـن 
قـرار دهنـد. وی خاطرنشـان کـرد: خـط 09628 ویـژه مشـاوره 
تلفنـی اعتیـاد برای خانواده ها اسـت. والدین بایـد اطالعات و 
آگاهـی خـود را افزایـش دهند چـرا که اطـالع از تبعات مصرف 

یـک مـاده موجـب پیشـگیری از اعتیاد می شـود.

زنــان  فراکســیون  عضــو 
مجلــس، بــا بیــان اینکــه الیحــه 
بــدون  زنــان  امنیــت  تامیــن 
خاصیتــی  اجرایــی  ضمانــت 
نخواهــد داشــت، تاکیــد کــرد 
کــه در صــورت عــدم ارســال 
ایــن الیحــه بــه مجلــس، طــرح 
منــع خشــونت خانگــی علیــه 
زنــان جایگزیــن آن می شــود.

واکنــش  در  سیاوشــی  طیبــه 
بــه اظهارنظــر ســخنگوی قــوه 
قضاییــه مبنــی بــر اینکــه الیحــه 
تامیــن امنیــت زنــان فعلــی 
ــه  ــی مواج ــکالت اجرای ــا مش ب
خواهد شــد، گفــت: اغلــب لوایح 
ارائــه شــده از ســوی دولــت یــا 
طرح هایــی کــه نماینــدگان ارائــه 
ــب  ــه تصوی ــس ب داده و در مجل

می رســد در مرحلــه اجــرا بــا 
مشــکالتی مواجــه می شــوند، 
چــرا کــه یــا زیرســاخت های الزم 
بــرای اجــرای آنهــا وجــود نــدارد 
یــا در تدویــن برخــی از ایــن 
ــی های  ــح بررس ــا و لوای طرح ه
ــده  ــام نش ــی الزم انج کارشناس
ــکل  ــن مش ــن ای ــت، بنابرای اس
ــرای  ــا اج ــه ب ــد در رابط می توان
الیحــه تامیــن امنیــت زنــان نیز 

ــد. ــته باش ــداق داش مص

سختی روند بررسی لوایح 
و طرح های مرتبط با 
حوزه زنان و کودکان

طرح هایــی  و  لوایــح  معمــوال 
کــه در حــوزه مســائل مرتبــط 
ارائــه  یــا کــودکان  زنــان  بــا 
شــده و اجــرای قوانینــی کــه در 
ایــن حــوزه نوشــته می شــود 

بــه ســختی پیــش مــی رود و 
بررســی آنهــا نیــز در مــدت زمــان 

می گیــرد. صــورت  طوالنــی 

برخی نگران تکرار 
سرنوشت الیحه حمایت 

از کودکان برای این الیحه 
هستند

از  حمایــت  الیحــه  بررســی 
ــان  ــا زم ــان ت ــودکان و نوجوان ک
تصویــب آن در صحــن مجلــس 
یــازده ســال بــه طــول انجامیــد. 
از  نیــم  و  ســال  دو  از  بیــش 
ــت  ــن امنی ــه تامی ــی الیح بررس
زنــان هــم می گــذرد و بارهــا 
ــه زودی  ــه ب ــود ک ــه شــده ب گفت
بــه مجلــس فرســتاده می شــود، 
نشــده  محقــق  تاکنــون  امــا 
اســت، کمــا اینکــه در ابتــدا گفتــه 
ــه دلیــل  شــد کــه ایــن الیحــه ب

اینکــه جرم انــگاری زیــادی در 
آن صــورت گرفتــه بــا مشــکالتی 
مواجــه بــوده و ممکــن اســت بــه 
حریــم خانــواده آســیب برســاند، 
بــه همیــن دلیــل حــدود 41 ماده 
از آن حــذف شــد کــه در پــی 
برگــزاری نشســت بــا کارشناســان 

ــت.   ــورت گرف ــف ص مختل
سیاوشــی تاکیــد کرد: متاســفانه 
اطــالع  طوالنــی  مــدت  یــک 
الیحــه  ایــن  کــه  نداشــتیم 
نهــاد  یــا  ســازمان  کــدام  در 
در حــال بررســی اســت، کــه 
بعــد مشــخص شــد در قــوه 
ــوده  ــه در حــال بررســی ب قضائی
و در دســتورکار شــورای عالــی 
مســئوالن قــوه قضائیــه قــرار 
گرفتــه اســت و اقدامــات نهایــی 
انجــام  حــال  در  آن  روی  بــر 
اســت، امــا بعــد از گذشــت چنــد 
قضائیــه  قــوه  ســخنگوی  روز 
اشــاره کــرده بــود کــه ایــن الیحــه 
بــا مشــکالتی  در رونــد اجــرا 

مواجــه خواهــد شــد.

مسئوالن حبس زدایی از 
قوانین کیفری را از الیحه 

تامین امنیت زنان آغاز 
کردند

وی بیــان کــرد: زمانــی کــه یــک 
ــرار  ــتم ق ــرب و ش ــورد ض زن م
می گیــرد، در صــورت شــکایت 
ــت  ــی ثب ــکی قانون ــط پزش توس
شــده و مــورد رســیدگی قضایــی 
ــواردی در  ــا م ــرد، ام ــرار می گی ق
ــده شــده اســت  ــن الیحــه دی ای
کــه الزامــا خشــونت بــه معنــای 
ــا اگــر  ضــرب و شــتم نیســت ی

هــم ضــرب و شــتم باشــد از ُبعد 
کیفــری قابــل بررســی نبــوده 
اســت. آنچــه مســلم اســت تمام 
ــدرکار  ــت ان ــه دس ــی ک خانم های
ــد و  ــه بوده ان ــن الیح ــن ای تدوی
ــت  ــی فعالی ــوزه حقوق ــا در ح ی
دارنــد، مایــل نیســتند کــه بــرای 
ــه  ــه علی ــی ک ــا مردان ــورد ب برخ
زنــان اعمــال خشــونت کرده انــد، 
مجــازات حبــس تعییــن شــود و 
قطعــا معتقدند در قرن بیســت و 
یکــم کیفــر جایگزیــن بــرای این 
نــوع مجــازات وجــود دارد و اگــر 
ــه  ــتادن الیح ــرای فرس ــی ب عزم
تامیــن امنیــت زنــان بــه صحــن 
ــد،  ــته باش ــود داش ــس وج مجل
محرومیت هــای  می تــوان 
اجتماعــی را جایگزیــن آن کــرد.

طرح منع خشونت 
خانگی علیه زنان 

جایگزین آماده برای 
الیحه تامین امنیت 

ــاه  ــه دو م ــادآوری اینک ــا ی وی ب
ــه معاونــت  گذشــته نامــه ای را ب
ــت  ــواده ریاس ــان و خان ــور زن ام
جمهــوری ارســال کــرده اســت در 

ــرد:  ــوان ک ــاد آن، عن تشــریح مف
در ایــن نامــه اطــالع دادم کــه 
ــتمان  ــه دس ــه ب ــن الیح ــر ای اگ
ــوان  نرســد، طرحــی را تحــت عن
منــع خشــونت خانگــی علیــه 
ــه  ــم، چــرا ک ــه می دهی ــان ارائ زن
ایــن نــوع خشــونت باالتریــن 
ــرد  ــه را در برمی گی ــار در جامع آم
کــه می توانــد در قالــب جســمی، 
عاطفــی یــا اقتصــادی اعمــال 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــد، ب ــده باش ش
زنــان را بــه مرحلــه ای می رســاند 
ــه  ــد از خان ــح می دهن ــه ترجی ک
فــرار کــرده و بــه خیابــان یــا 

ــد. ــاه ببرن ــا پن گرمخانه ه
سیاوشــی افــزود: ایــن موضــوع 
ــئوالن  ــار مس ــه اجب ــان ب ــه زن ک
در هــر شــرایطی در چارچــوب 
ــانی  ــد، انس ــرار بگیرن ــواده ق خان
نیســت، ضمــن اینکــه الزم اســت 
مســئوالن بــرای مــرد سرپرســت 
خانــواده ای کــه علیــه همســر 
خــود خشــونت اعمــال می کنــد، 
قائــل  اجتماعــی  محرومیــت 
شــوند کــه تحقــق ایــن مهــم 
نیــز تنهــا در قالــب ایجــاد قانــون 

ــت. ــر اس امکانپذی

ته
نک

الیحه تامین امنیت زنان اهداف نظام در 
جهت تحکیم خانواده را محقق می کند

قـرار بر این بود کـه مواردی همچون اسیدپاشـی 
و ممانعـت از اشـتغال زنـان نیـز در الیحه تامین 
امنیـت زنان لحاظ شـود و چنانچه ایـن الیحه به 
مجلس فرسـتاده شـده بود، نیازی نبود که تمام 
مـوارد مرتبـط بـا تامیـن امنیـت زنـان در قالب 
ارائـه طرح هـای مختلـف بررسـی شـود، چـرا که 
ایـن الیحـه می توانـد ایجاد یـک خانـواده پایدار 
را که در راسـتای تحقق اهداف سـند باالدسـتی و 
قوانیـن مختلف جمهوری اسـالمی  بـدان تاکید 

شـده اسـت را بـرای نظام محقـق کند.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی خراسان رضوی از  دستگیری ۵ حفار غیرمجاز به همراه بزار 
و ادوات حفاری در شهرستان بجستان خبرداد.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  سـازمان  رییـس 
گردشـگری بـا اشـاره به اینکه گردشـگری زیارتـی در ایران 
تبدیـل به گردشـگری تلفیقی مذهبی، سـیاحتی و درمانی 
شـده اسـت، گفـت: گردشـگری زیارتـی ِصـرف در ایـران 
نداریـم. علی اصغـر مونسـان در حاشـیه بازدیـد از سـومین 
جشـنواره صنایـع دسـتی و هنرهـای سـنتی فجر بـا اعالم 
ایـن کـه گردشـگری مذهبـی دیگر ماننـد گذشـته در ایران 
تـک بعـدی نیسـت، گفـت: گردشـگری مذهبـی و زیارتـی 
ایـران بـه نوعـی گردشـگری تلفیقـی زیـارت، سـیاحت و 

توریسـت درمانـی تبدیـل شـده اسـت.
گردشـگری  هـای  زیرسـاخت  خصـوص  در  مونسـان 
ایـران نیـز گفـت: هـم اکنـون در 6 نقطـه ایـران در حـوزه 
گردشـگری بـه جایگاهـی رسـیده ایـم کـه کمبـودی وجود 
نـدارد؛ البتـه ادعـا نمی کنیـم کـه به نقطـه ایده آل رسـیدیم 

و هنـوز فاصلـه هایـی وجـود دارد.
وی دربـاره توسـعه بوم گـردی نیز افزود: هـم اکنون یکهزار 
اسـت،  احـداث شـده  در کشـور  بوم گـردی  واحـد   500 و 
حـوزه گردشـگری طبیعـت مـورد توجه گردشـگران خارجی 
و داخلـی اسـت و بـه دلیـل ارزانـی و دسـترس بـودن در 

دورتریـن نقـاط کشـور مـورد اسـتقبال زیادی اسـت.
وی دربـاره آخریـن آمارهـای گردشـگری در 9 ماهـه اخیر 
ایـران  وارد  میلیـون گردشـگر   9 مـدت  ایـن  در  گفـت: 
شـده اند کـه در مقایسـه بـا آمـار کل سـال گذشـته کـه 5 
میلیون و 100 هزار گردشـگر وارد ایران شـدند با رشـد ورود 

گردشـگر خارجـی بـه کشـورمان مواجـه شـدیم.
مونسـان بـا اشـاره بـه این کـه تفاوت نـرخ ارز بـه افزایش 
ورود گردشـگر بـه ایـران کمـک کـرده گفـت: البتـه در ایـن 
مـدت اتفـاق هـای ناخوشـایندی بـرای ورود گردشـگر در 
مسـتقیم  پروازهـای  از  بسـیاری  جملـه  از  افتـاد  کشـور 
بـه ایـران متوقـف شـده اسـت، همچنیـن موضـوع ایـران 
هراسـی از طـرف آمریکایی ها بیش از گذشـته و با شـدت 

بیشـتر ادامـه پیـدا کرد.

سوژه گردشگری 
زیارتی ِصرف در 

ایران نداریم

هر
 :م

س:
عک

قسطی سفر کنید
طرح »سفر  قسطی« پس از تعطیالت نوروز در راستای توسعه گردشگری اجرا می شود

»سفر ارزان« از حدود دو هفته پیش بر سر زبان افتاد

توضیـح  ایـن  بـا  گردشـگری  معـاون 
همـان  ارزان«  »سـفر  طـرح  کـه 
هـدف  بـا  کـه  اسـت  اقسـاطی  سـفر 
آسان سـازی مسـافرت در داخـل کشـور 
قـرار اسـت اجرا شـود، گفـت : این طرح 
پـس از تعطیـالت نوروز 98، رسـمًا اجرا 

. د می شـو
این کـه  بیـان  بـا  تیمـوری  ولـی 
حـال  در  قسـطی«  »سـفر  بسـته های 
ایسـنا گفـت:  بـه  اسـت،  آماده سـازی 
توزیـع  گردشـگری،  توسـعه  سیاسـت 
سـفر در کشـور اسـت. آسیب شناسی ها 

عوامـل  از  یکـی  می دهـد  نشـان  نیـز 
اجـرای  سـفر،  نادرسـت  توزیـع 
برنامه هـای شـخصی و انفـرادی اسـت، 
سـایر سیاسـت گذاری ها  همیـن  بـرای 
در جلوگیـری از ازدحام جمعیت در یک 
نمی توانـد  منطقـه مشـخص،  و  مسـیر 

باشـد. اثرگـذار  چنـدان 
طـرح  ایـن  اجـرای  نحـوه  دربـاره  او 
آژانس هـای  بـه  آن  مسـؤلیت  کـه 
مسـافرتی واگـذار شـده اسـت، توضیح 
داد: در توافقـی کـه بـا تشـکل صنفـی 
صـورت گرفتـه  مسـافرتی  آژانس هـای 
را  سـفر  بسـته های  آن هـا  اسـت  قـرار 
تهیـه کننـد و از طـرف بانـک نیـز بـرای 
ارائـه خدمات سـفر بـه صورت اقسـاط، 

حمایـت شـوند. مـردم بـرای سـفر بـه 
بـه  را  هزینـه ای  خـود  دلخـواه  مقصـد 
صـورت پیش پرداخـت بدهنـد و مابقـی 

هزینـه سـفر را هـم تقسـیط کننـد.
ایـن مقـام مسـؤول در سـازمان میراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
یـادآور شـد: ایـن بسـته های سـفر کـه 
بـه  اسـت  طراحـی  درحـال  همچنـان 
چنـدان  می شـود کـه  انجـام  مناطقـی 
ایـن  عالوه بـر  نیسـت.  سـفر  مقصـد 
سـعی شـده بـا کیفیت تریـن خدمـات 
گرفتـه  نظـر  در  بسـته ها  ایـن  بـرای 
میـراث  سـازمان  میـان  ایـن  شـود. 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
رایزنـی  بانک هـا  بـا  بـود  موظـف  هـم 

در  را  تسـهیالتی  تـا  کنـد  توافـق  و 
تأسیسـات  دیگـر  و  آژانس هـا  اختیـار 
گردشـگری قـرار دهنـد. دو بانـک برای 
و  صـدا  بـا  شـد.  انتخـاب  طـرح  ایـن 
اسـت کـه  شـده  مذاکـره  هـم  سـیما 
بـه محـض آغـاز اجـرای طـرح، تبلیـغ 
پخـش کنـد. رایـگان  را  آن  سـفرهای 

تیمـوری گفـت: در طرح هـای قبلی این 
مـردم  اختیـار  در  مسـتقیم  تسـهیالت 
قـرار می گرفـت کـه هـم فرایند سـختی 
ادامـه  را در  داشـت و هـم اجـرای آن 
بـا پیچیدگی هایـی روبـرو می کـرد، امـا 
اکنـون آن رویکـرد اصالح شـده اسـت.

او گفـت: هـدف اصلـی مـا تنوع بخشـی 
در  آن  توزیـع  سـفر،  بسـته های  بـه 
کـردن  درگیـر  و  ایـران  مختلـف  نقـاط 
تأسیسـات گردشـگری و حفـظ و تداوم 
در  اسـت.  بخش هـا  ایـن  در  اشـتغال 
مقاصـد کمتـر  سـراغ  مـا  طـرح  ایـن 
کـه  نقاطـی  رفته ایـم،  شـده  شـناخته 
حتـی در تعطیـالت بلنـدی مثـل نـوروز 
می گیرنـد.  قـرار  توجـه  مـورد  کمتـر 
را  متنوعـی  بسـته های  می خواهیـم 
بـرای سـفر آمـاده کنیم تـا همه اقشـار 

اسـتفاده کننـد. آن  از 
این کـه  دربـاره  گردشـگری  معـاون 
ارزان سـازی سفر، شـائبه ای را در سطح 
کیفیـت خدمـات ایجـاد می کنـد، گفت: 
اجـازه بدهیـد اصـل طـرح آغـاز شـود 
بعـد دربـاره کیفیـت آن صحبـت کنیـم. 
ایـن  در  موضـوع  ایـن  بـه  پرداختـن 
از  انحـراف  بـرای  مکانیزمـی  مرحلـه 

اسـت. اجـرای کار  و  ادامـه 
توضیحـات  از  اینکـه  دربـاره  او 
برمی آیـد ایـن طـرح مشـابه سـفرهای 

قسـطی اسـت کـه همیـن حـاال برخـی 
می کننـد  اجـرا  مسـافرتی  آژانس هـای 
و نمونـه خـاص و متفاوتـی در قیـاس 
بـا سـایر طرح هـا نیسـت و مشـخص 
نیسـت اجـرای تقسـیط آن چقـدر بـه 
شـد،  خواهـد  منجـر  هزینـه  کاهـش 
گفـت: بـه هـر حـال گروهی هسـتند که 
در هـر صورتـی بـرای سـفر برنامه ریزی 
می کننـد امـا در انتخاب مقصد مشـکل 
یـک  فقـط  کرده انـد  عـادت  و  دارنـد 
آن هـا  جمعیـت  کـه  برونـد  را  مسـیر 
توجـه  بـا  طرفـی  از  نیسـت.  هـم کـم 
افـراد زیـادی  ارز، امسـال  بـه شـرایط 
روی  داخلـی  بـه  خارجـی  سـفر  از 
می آورنـد، در واقـع مـا ایـن گروهـا را 
هـدف قـرار داده ایـم، افـرادی کـه سـفر 
بایـد  کجـا  نمی داننـد  ولـی  می رونـد 
نظـر  در  بـا  را  سـفر  بنابرایـن  برونـد. 

ایـن  بـرای  گرفتـن تسـهیالتی خـاص 
می کنیـم. آسـان  گروه هـا 

وی اظهـار کـرد: سـفرهای داخلی اصوالً 
انجـام می شـود  بـی حسـاب و کتـاب 
در  دارد.  زیـادی  اجتماعـی  آسـیب  و 
بـا  بـه عنـوان یـک بحـران  نیـز  نـوروز 
بـه گونـه ای کـه  می شـود،  برخـورد  آن 
از اسـتاندار تـا شـهردار همـه را درگیـر 
برخـی  اعمـال  هـم  گاهـی  می کننـد. 
محدودیت هـا در مناطقـی خاص، سـفر 
را بـه کام مسـافر تلـخ می کنـد. با توجه 
بـا  داریـم  قصـد  وضعیتـی  چنیـن  بـه 
آسـان کـردن سـفر تا حـدی از این فضا 
خـارج شـویم تـا عالوه بـر این کـه سـفر 
هدفمنـد و متنـوع می شـود، از ظرفیـت 
خالـی تأسیسـات گردشـگری نیـز بهره 

گرفتـه شـود.

باستان شناسـی  بررسـی  اول  فصـل 
حاشـیه  سـنگی  پارینـه   محوطه هـای 
دشـت ایـذه خوزسـتان منجـر بـه ثبـت 
121 غـار و پناهـگاه صخـره ای شـد کـه 
70 عـدد از آنهـا دارای آثـاری از دوران 
پارینه سـنگی جدید و فراپارینه سـنگی 
هسـتند. »مـژگان جایـز« عضـو هیـات 
و  باستان شناسـی  پژوهشـکده  علمـی 
سرپرسـت هیـأت کاوش محوطه هـای 
ایـذه  دشـت  حاشـیه  سـنگی  پارینـه  

گفـت: فصـل نخسـت بررسـی غارهـا و 
پارینـه  دوران  صخـره ای  پناهگاه هـای 
سـنگی در بخشـی از دشـت ایذه انجام 
گرفـت کـه معـروف بـه تنگـه آب بندان 
که تنگه ای نعل اسـبی شـکل در حاشیه 
تـاالب فصلـی بنـدون بـا سـاختارهای 
کارسـتی اسـت و منجـر به شـکل گیری 
فضاهـای غاری و پناهگاهـی متعدد در 

منطقـه شـده اسـت.
بـه گفتـه ایـن باستان شـناس، در ایـن 

بررسـی تخصصـی، ثبـت، نقشـه برداری 
و نمونه بـرداری کنتـرل شـده یافته های 
فرهنگـی دوران پارینـه سـنگی شـامل 
دست سـاخته های سـنگی سـطحی بـه 

صـورت حرفـه ای انجام شـده اسـت.
مقدماتـی  نتایـج  تصریـح کـرد:  جایـز 
نشـان  ایـذه  بنـدون  تنگـه  بررسـی 
سـنگی  پارینـه  دوران  در  می دهـد کـه 
جدیـد و فراپارینـه سـنگی، گروه هـای 
دفعـات  در  گردآورنـدگان  شـکارگران- 
مکـرر و بـه صـورت فشـرده از فضاهای 
منطقـه  پناهگاه هـای صخـره ای  و  غـار 
بـه عنـوان سـکونتگاه های کوتـاه مـدت 
و طوالنـی مـدت اسـتفاده می کرده انـد.

ثبت 70 غار و پناهگاه صخره ای 

پارینه  سنگی در ایذه

باغ عباس آباد برای بازدید 
نوروزی آماده می شود

ــی  ــاغ جهان ــدران از آمــاده ســازی مجموعــه ب معــاون میــراث فرهنگــی مازن
عبــاس آبــاد بهشــهر در ایــام نــوروز خبــر داد. »مهــدی ایــزدی« معــاون میراث 
فرهنگــی اســتان مازنــدران بــا اعــالم ایــن مطلــب کــه بزرگتریــن بــاغ تاریخی 
ایــران بــرای ورود گردشــگران نــوروزی آمــاده مــی شــود گفــت: بــاغ جهانــی 
عبــاس آبــاد بهشــهر یکــی از منحصــر بــه فردتریــن بــاغ هــای ایرانــی اســت 
کــه هــم اکنــون بــا برخــورداری از یــک برنامــه راهبــردی دقیــق در حــال آمــاده 
ســازی بــرای بازدیــد مســافران نــوروزی اســت.و همچنیــن بــه خوانــا ســازی 
ــه  ــزود: جــدای از اینک ــرد و اف ــاد اشــاره ک ــاس آب ــاغ عب ــاری ب ــای معم بقای
ــازی  ــت و خواناس ــوی مرم ــده از دوره صف ــت آم ــه دس ــاری ب ــای معم بقای
شــده، کــف ســازی مجموعــه نیــز بــه اتمــام رســیده اســت. ایــزدی همچنیــن 
بــه پاکســازی گیاهــان خــودور در محوطــه هــای تاریخــی بــاغ اشــاره کــرد و 
ادامــه داد: پاکســازی بوتــه هــا و گیاهــان خــودور بــه ویــژه در محوطــه هــای 
ــه  ــی صــورت گرفت ــاغ جهان تاریخــی از دیگــر اقداماتــی اســت کــه در ایــن ب
ــاغ  ــی ب ــه جهان ــدران، مجموع ــراث فرهنگــی مازن ــاون می ــه مع اســت.به گفت
عبــاس آبــاد بهشــهر درحــال حاضــر بــر اســاس برنامــه راهبــردی تــالش دارد 

تــا بــا کمتریــن آســیب و تداخــل پذیــرای مســافران در ایــام نــوروز باشــد.

ته
نک

»سـفر ارزان« از حـدود دو هفتـه پیـش بر سـر زبـان افتاد، 
وقتـی ولـی تیمـوری در یـک گفت وگـوی رادیویـی از تهیـه 
آن خبـر داد و سربسـته درباره آن توضیـح داد: »پکیج های 
سـفر ارزان آماده شـده کـه پیش پرداختی برای سـفر در نظر 
گرفته شـده و مابقـی هزینه ها نیز در قالب اقسـاط پرداخت 
می شـود.« او بعـدًا در یـک مصاحبـه مطبوعاتـی بیشـتر 
توضیـح داد کـه این سـفرها قرار اسـت به صورت اقسـاطی 
اجـرا شـود.معاون گردشـگری در تشـریح ایـن طـرح گفته 
بـود: »ببینیـد بحـث »سـفر ارزان« نیسـت. بحـث مـا این 
اسـت که سـفرهای زیادی در داخل کشـور انجام می شـود. 
یعنـی حجـم باالیـی از هموطنـان 85 میلیونی مـا در طول 
سـال حتمـًا یـک یـا دو بـار سـفر داخلـی می روند امـا این 
سـفر طـوری نیسـت که تأسیسـات گردشـگری و همـکاران 
مـا در بخـش خصوصـی را درگیـر کنـد. گاهـی اوقـات هـم 
احسـاس می کنیـم کـه هزینه تمـام شـده اش بـرای مردم 
باالسـت! چـرا؟ چـون سـفر ایـن افـراد بیشـتر بـه شـکل 

انفـرادی و مسـتقل انجام می شـود.

گزارش

میراثمیراث

آغاز مستندنگاری کهن ترین چاپارخانههتل اسکول سرعین در دهه فجر افتتاح می شود
فرهنگـی،  میـراث  کل  مدیـر 
و گردشـگری  صنایـع دسـتی 
اسـتان اردبیـل گفـت: »هتـل 
راسـتای  در  اسـکول سـرعین 
سـطح  در  هتلـداری  آموزشـی  مهارت هـای  ارتقـاء 
اسـتان و منطقـه در ایـام دهـه فجـر امسـال افتتـاح 
خواهـد شـد.« نـادر فالحـی مدیـرکل میـراث فرهنگی 
اسـتان اظهار کرد: »هتل اسـکول سـرعین در راسـتای 
سـطح  در  هتلـداری  آموزشـی  مهارت هـای  ارتقـاء 
اسـتان و منطقـه در ایـام دهـه فجـر امسـال افتتـاح 

خواهـد شـد.«
او بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن مرکز بـا همکاری دانشـگاه 

آزاد اسـالمی انجـام خواهـد گرفـت، افـزود: »ارتقـای 
و  گردشـگران  و  مسـافران  جـذب  خدمـات،  سـطح 
ایـن  اهـداف  دیگـر  از  هتل هـا  نوسـازی  و  تجهیـز 

بـود.« خواهـد  مجموعـه 
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان اردبیـل تصریـح کـرد: »طرح جامع گردشـگری 
سـرعین بـا 50 درصـد پیشـرفت در حال تهیه اسـت که 
امیدواریم با اجرایی شـدن آن شـاهد تحوالت توسـعه  
محـور در گردشـگری ایـن شهرسـتان باشـیم. فالحـی 
ادامـه داد: »اسـتفاده از ظرفیـت گردشـگران عـرب و 
اولویت هـای  جملـه  از  سـرعین  شهرسـتان  در  آذری 

اصلـی مـا در ایـن شهرسـتان خواهـد بود.«

میـــراث  اداره  رییـــس 
ــتی  ــع دسـ ــی، صنایـ فرهنگـ
شهرســـتان  گردشـــگری  و 
آغـــاز  از  بیـــدگل  و  آران 
ــمال  ــه شـ ــن چاپارخانـ ــن تریـ ــگاری کهـ ــتند نـ مسـ
بخـــش  گرمـــاب  منطقـــه  در  اصفهـــان  اســـتان 
کویـــرات شهرســـتان آران و بیـــدگل بـــرای ثبـــت در 
فهرســـت میـــراث فرهنگـــی کشـــور خبـــر داد. مجیـــد 
ــتان  ــی شهرسـ ــراث فرهنگـ ــس اداره میـ ــوری رئیـ نـ
آران و بیـــدگل بـــا اعـــالم ایـــن خبـــر گفـــت: »ایـــن 
چاپارخانـــه در مســـیر جـــاده ابریشـــم قـــرار دارد کـــه 
شـــالوده اصلـــی آن مربـــوط بـــه دوره ساســـانی و در 

دوره هـــای بعـــدی مـــورد اســـتفاده بـــوده اســـت.«
آران  فرهنگـــی شهرســـتان  میـــراث  اداره  رئیـــس 
ـــا  ـــاختار بن ـــرد: »س ـــان ک ـــر نش ـــه خاط ـــدگل در ادام بی
ــن  ــده و ایـ ــاخته شـ ــی سـ ــر و ختایـ ــنگ، آجـ از سـ
ـــا وســـعت 700  ـــع شـــکل ب ـــالن مرب ـــه دارای پ چاپارخان
ـــاری  ـــلوب معم ـــا اس ـــرج ب ـــار ب ـــع دارای چه ـــر مرب مت
چاپارخانـــه هـــا دارای ارتفـــاع کوتـــاه در ســـقف و 

ورودی هـــا اســـت.«
ــه  ــن مجموعـ ــرد: »ایـ ــح کـ ــان تصریـ ــوری در پایـ نـ
ـــره  ـــتخر ذخی ـــه و اس ـــه، چاپارخان ـــامل قلع ـــی ش تاریخ
ـــی  ـــات و بررس ـــام مطالع ـــه انج ـــاز ب ـــه نی ـــت ک آب اس

هـــای باســـتان شـــناختی دارد.«

سنا
 ای

س:
عک

پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  نوشت: زنگ 
انقالب اسـالمی در مدارس سراسر استان 

نواخته شد.

روزنامـه کاغذوطن  به نقل از مدیر 
کل فرهنگ و ارشـاد اسالمی شمال استان  
نوشـت: نگرش مدیران به حوزه مطبوعات 

تغییرکند.

روزنامـه اصفهان زیبا  به نقل 
از مشـاور وزیر کشور نوشت: استاندار با 

فعـاالن زن اصفهان تعامل کند.

روزنامـه افسانه  نوشت : کارگران اصفهانجنوب کرمانمازندران
سـهمی از درآمد های ملی ندارند.

فارس
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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تشخیص بیماری چشمی ناشی از دیابت با هوش مصنوعی
سید سعید آیت، از محققان طرح و رئیس دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد اظهار کرد: "شبکیه رنجوری" یا 

"رتینوپاتی")retinopathy(، به اختالالتی گفته می شود که به آسیب شبکیه چشم می انجامند. شبکیه رنجوری دیابتی، از انواع 
این بیماری و یکی از دالیل مهم فقدان بینایی در بزرگساالن است. شبکیه، محل تشکیل تصویر چشم و انتقال داده ها به مغز 

است؛ در نتیجه شبکیه رنجوری بسته به شدت آن می تواند موجب تاری دید و یا نابینایی شود.

تغییر سیاست های حاکم 
بر صنعت فضایی به اقتدار 

اقتصادی منجر می شود
 رییس پژوهشـگاه فضایـی ایران گفت: 
سیاسـت هـای حاکم بـر برنامه فضایی 
کشـور از توجـه صرف به توسـعه فناوری 
بـه سـمت کل زنجیـره فضایـی کشـور 
جهـت گیری شـده اسـت که منجر به اقتـدار اقتصادی خواهد شـد.
دکتـر حسـین صمیمـی در مراسـم گرامیداشـت روز ملـی فنـاوری 
فضایـی کـه به مناسـبت روز ملی فناوری فضایـی در وزارت ارتباطات 
و فنـاوری اطالعـات برگزار شـد، اظهار داشـت: صنعت فضایـی ایران 
بدون شـک بزرگترین و پیشـروترین دسـتاوردهای انقالب اسالمی 
اسـت. روز ملـی فنـاوری فضایـی را در حـال و هوایـی جشـن مـی 
گیریـم کـه رویکردهـای جدیدی وارد ادبیات این حوزه شـده اسـت.

»فضاپایـه، آزادسـازی داده های فضایی، اپراتـور ماهواره ای خصوصی 
و مفاهیمـی از ایـن دسـت که وقتـی آن ها را کنار هم قـرار می دهیم، 
متوجـه مـی شـویم سیاسـت هـای حاکم بـر برنامـه فضایی کشـور 
از توجـه صـرف بـه توسـعه فنـاوری بـه سـمت کل زنجیـره فضایـی 
کشـور جهـت گیری شـده اسـت که منجر بـه اقتدار اقتصـادی خواهد 
شـد«. وی افزود: پژوهشـگاه فضایی ایران هم سـعی کرده جانمایی 
مناسـبی بـرای خود تعریـف کند. رسـالت اصلی مدیریـت تحقیقات 
در بخش فضایی کشـور اسـت و ما به سـمت ایجاد یک هسـته دانا 
در داخل پژوهشـگاه و یک شـبکه توانا در خارج از پژوهشـگاه پیش 
رفتیـم. بـه گفتـه صمیمی، همـکاری دیگر ما با دانشـگاه هـا در حوزه 
فنـاوری بـرای سـاخت ماژول ها اسـت که با آن ها بیـش از 4میلیارد 

تومان قـرارداد داریم.

صنعت 
فضایی

ایران  شتاب رشد علمی 
در حوزه سالمت

رشـد علمـی کشـورمان در حـوزه سـالمت 
طـی 40 سـال حیـات پـر برکـت انقـالب 
اسـالمی بسیار چشـمگیر بوده به گونه ای 
کـه به گفتـه قائم مقام معـاون تحقیقات 
وزارت بهداشـت ایـران پیشـرفت قابـل توجهـی درتولیـد مقـاالت و 
اسـتنادات به آن درحوزه سـالمت داشـته و توانسـته رتبـه اول منطقه 
راکسـب کنـد. موفقیـت هـا در حـوزه هـای مختلـف از جملـه علـوم 
دارویـی، نانـو، سـلول های بنیـادی و ناباروری، دسـتیابی بـه داروها و 
تجهیـزات های ِتـک، افزایش مراکز تحقیقاتی و شـرکت های دانش 
بنیان نشـان می دهد که رشـد علمی در حوزه سـالمت شـتاب گرفته 
اسـت. رونـد توسـعه شـاخص هـای بهداشـتی، درمانـی، آموزشـی و 
پژوهشـی در ایـران ظرف 40 سـال گذشـته به خصوص بعـد از جنگ 
تحمیلـی پیشـرفت قابل توجهی داشـته و بـه تدریج پله هـای ترقی 
را طـی کـرده ایـم و در برخـی از حـوزه هـا توانسـتیم رتبـه اول منطقه 
را کسـب کنیـم.در برخـی از بخـش هـای علـوم پزشـکی بـا سـعی و 
تـالش محققـان، وضعیـت بسـیار مطلوبـی داریـم، بـه طور مثـال در 
حـوزه تحقیقـات علـوم داروی، هـم در داروهای رایج و هـم های ِتک 

پیشـرفتهای قابـل توجهی بـه دسـت آوردیم.
قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت روز یکشنبه در 
گفت و گو با خبرنگار علمی اظهار داشـت: دسـتاوردهای چشـمگیری 
در بخـش تحقیقـات نظـام سـالمت در سـال هـای بعـد از انقـالب 
اسـالمی داشـتیم کـه سـبب شـده تـا خدمـات بهتـری در بخـش 

بهداشـت و درمـان بـه مـردم ارایه شـود.

سالمت

ایران  نظام سالمت 
بلوغ رسید به 

 
نظام سـالمت طی 40 سـال اخیر و پس 
از پیـروزی انقالب اسـالمی مسـیر رو به 
رشـدی را طـی کرده اسـت. مسـیری که 
بـا  افزایش تعداد پزشـکان و پرسـتاران، 
ارتقـای کیفیـت خدمـات، عدالت در دسترسـی به خدمات سـالمت، 
بیمـه همگانـی و کاهـش  نیازمنـدی بـه خـارج از کشـور بـه بالندگی 
رسـید.  حوزه هـای مختلـف سـالمت از حـوزه بهداشـت و درمـان تـا 
انتقـال  خـون و بیمـه و تولیـدات علمـی پزشـکی در این سـال ها به 
سـمتی حرکت کردند که بهبود زیرسـاخت های بهداشـتی و درمانی و 
ارتقـای کیفیت خدمات سـالمت به  بزرگترین طـرح اجتماعی دولت 
پـس انقـالب رسـیدند. طـرح تحـول سـالمت در دولـت یازدهـم نیز 
توانسـت بخشـی از مشـکالت به جا مانده طی سـال های گذشـته را 
بـا  تمرکـز ویـژه دولت بـر حوزه سـالمت، حل کنـد. هر چنـد خدمات 
بسـیاری در ایـن مسـیر ارائـه شـده و رد پـای بـزرگان و دانشـمندان 
بسـیاری دیـده  می شـود، امـا فقـط می تـوان بـه صـورت گـذرا بـه 
برخـی از کارهای انجام شـده در نظام سـالمت اشـاره کـرد.  اصالحات 
نظـام سـالمت در واقـع از دهـه 60 با ایجاد شـبکه بهداشـت و درمان 
سراسـری آغـاز شـد، جایی کـه بیـش از 17 خانه بهداشـت با حضور 
بهورزان در خانه های بهداشـت و حدود 6۵00 مرکز بهداشـتی-درمانی 
در شـهرها سـامان یافت و به ارائه خدمات اولیه مثل واکسیناسـیون 
سراسـری و مراقبت از مادر و کودک مشـغول شـد و توانسـت بخش 
مهمـی از بیمـاری هـای واگیـر را کنتـرل و حتـی ریشـه کن کنـد. اما 

امـروز نیازها متفاوت و گسـترده تر شـده اسـت.

سالمت

»استخوان  تولید 
درمان  برای  نیمه زنده« 

استخوانی ضایعات 
رییـس دانشـکده فناوری هـای نوین 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  پزشـکی 
شـهید بهشـتی از پـروژه تحقیقانـی 
دانشـگاه در زمینه "سـاخت استخوان 
نیمه زنـده" بـرای درمـان ضایعـات اسـتخوانی در ایـن دانشـکده 
خبـر داد. دکتـر آرش خجسـته، دانشـیار گـروه جراحـی دهـان، 
فـک و صـورت دانشـکده دندان پزشـکی و گـروه مهندسـی بافت 
دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی، این دانشـکده را دروازه 
ورود دانشـگاه بـه دانشـگاه های نسـل سـوم عنـوان کـرد و گفت: 
طـی یـک دهه گذشـته پیشـرفت تکنولـوژی و صنعـت منجر به 
ایجـاد تحـول شـگرفی در درمان هـای حوزه پزشـکی و همچنین 
پیشـرفت و افزایـش میـزان موفقیـت در حـوزه درمـان شـده 
اسـت. یکـی از طرح هـای پژوهشـی و اهـداف درازمـدت مرکـز 
کـه بـا اسـتقبال وزارت بهداشـت نیز روبرو شـده، طرح "سـاخت 
اسـتخوان مصنوعـی نیمه زنده" اسـت که طی آن با هـدف درمان 
بیمـاران نیازمنـد، یـک پـروژه بـزرگ 6 سـاله بـا وزارت بهداشـت 
تعریـف شـده کـه مراحـل آزمایشـگاهی آن با موفقیت و کسـب 
نتایـج مطلـوب انجـام شـده و بـه زودی وارد مرحلـه تسـت های 
قبـل از بالیـن می شـود. بـرای درمان ضایعه و نقـص بزرگ حتمًا 
باید قسـمتی از اسـتخوان خود فرد را برداشـته و به قسمت دچار 
ضایعـه شـده پیونـد بزنیم، طبیعتـًا هزینـه و زمان بسـتری این 
پروسـه بسـیار بـاال بـوده و عـالوه بـر این بـار اقتصـادی باالیی به 

سیسـتم اقتصـاد سـالمت کشـور تحمیـل می کند.

پزشکی

تولید توربو شارژر خودرو توسط 
محققان آذربایجان شرقی

هـم زمـان بـا فرارسـیدن ایـام دهه فجر 
و بـرای اولیـن بـار در کشـور، یکـی از 
شـرکت فناورهـای مسـتقر در پارک علم 
و فنـاوری آذربایجـان شـرقی موفـق بـه 
طراحـی و تولیـد توربـو شـارژر خوردوهـای بنزینـی و دیزلـی شـد.

توربـو شـارژر کمپرسـوری اسـت که بـا افزایـش توان مکـش هوای 
ورودی توسـط موتـور خـودرو، موجـب احتـراق و توربوالنـس بهتـر 

سـوخت و در نتیجـه افزایـش قـدرت موتـور می شـود.
توربـو شـارژر یکـی از قطعات پیچیـده جانبی موتورهـای احتراقی با 
تکنولـوژی باالسـت کـه به دلیـل پیچیدگی تاکنـون در کشـور تولید 
نشـده و ایـن قطعـه در موتورهـای دیزلـی و اکثر موتورهـای بنزینی 
مـدل باال اسـتفاده می شـود و عملکـرد موتـور را ارتقـا داده و آلودگی 

محیـط زیسـت را کاهـش می دهد.
صفریـان مدیرعامـل ایـن شـرکت دانش بنیـان بـا بیـان اینکـه این 
قطعـه در حـال حاضر از کشـور چین وارد می شـود و بـر روی خودرو 
سـمند EF7 نصـب می شـود، گفـت: توربو شـارژر کـه در آن از روش 
تزریق پودری اسـتفاده شـده اسـت تسـت های اولیه عملکـرد خود 
را بـا موفقیـت گذرانـده اسـت و بـه لحـاظ کیفیـت و قیمـت امـکان 
جایگزینـی بـا قطعـه چینـی را دارد. بـه گـزارش اداره کل روابـط 
بـا تأمیـن کننـدگان ایـن  عمومـی وزارت علـوم، وی افـزود: 
محصـول مذاکراتـی صـورت گرفتـه کـه در صورت توافـق نهایی 
تولیـد 10 هـزار قطعـه از ایـن محصـول بـرای تحویـل در 2 فـاز 

آغـاز خواهد شـد.

خودرو
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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زیست

خبر

ســریع  هشــدار  و  پیش بینــی  مدیــرکل 
تشــریح  ضمــن  هواشناســی  ســازمان 
ــال  ــی از احتم ــامانه بارش ــت س ــد فعالی رون
شــدن  ســیالبی  و  معابــر  آبگرفتگــی 
کشــور  ازمناطــق  برخــی  در  رودخانه هــا 

داد. هشــدار 
ــا  ــه ب ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــه ب ــد وظیف اح
یکشــنبه  روز  بارشــی  ســامانه  فعالیــت 
بارندگــی  کشــور  اســتان های  اغلــب  در 
پیش بینــی می شــود، اظهــار کــرد: بــارش 
ــتان های  ــع اس ــیر و مرتف ــق سردس در مناط
واقــع در شــمال غــرب، دامنه هــای البــرز 
در  و  بــرف  شــکل  بــه  شــرق  شــمال  و 
اســتان های جنوبــی همــراه بــا رعدوبــرق 

خواهــد بــود.
ســریع  هشــدار  و  پیش بینــی  کل  مدیــر 
ــه  ــا توج ــه داد: ب ــی ادام ــازمان هواشناس س
بــه شــدت بــارش در اســتان های هرمــزگان، 
جنــوب کرمــان، جنــوب فــارس و جنــوب 
سیستان وبلوچســتان آبگرفتگــی معابــر، بــاال 
آمــدن ســطح آب رودخانه هــا و مســیل ها 
و احتمــال ســیالبی شــدن آنهــا وجــود دارد. 
ــع  ــتان های واق ــرف در اس ــاران و ب ــارش ب ب
ــای  ــرس، دامنه ه ــمالی زاگ ــای ش در دامنه ه
البــرز و شــمال شــرق کشــور نیــز موجــب آب 
گرفتگــی معابــر، لغزندگــی و اختــالل در تردد 
ــه  ــا توج ــی ب ــد افق ــود و دی ــاده ای می ش ج
بــه بــارش بــرف و مــه در مناطــق کوهســتانی 
فــردا  وضعیــت  ایــن  می یابــد.  کاهــش 
)دوشــنبه 1۵ بهمــن( در شــمال شــرق شــرق 

و جنــوب شــرق پیش بینــی می شــود.
بــه گفتــه وظیفــه، روز )سه شــنبه 16 بهمــن( 
ــارش  ــه شــکل ب ــت ســامانه بارشــی ب فعالی
پراکنــده بــاران و برف در شــمال شــرق کشــور 
پیش بینــی می شــود و بــه تدریــج ایــن 

ســامانه از کشــور خــارج خواهــد شــد.
ــی  ــت :  ط ــی گف ــناس هواشناس ــن کارش ای
روز آینــده در سیستان وبلوچســتان، برخــی 
ــان  ــرق کرم ــی و ش ــان جنوب ــق خراس مناط
وزش بــاد شــدید رخ می دهــد کــه می توانــد 
ــرد و خــاک شــود. در  ــزش گ ــه خی منجــر ب
همیــن مــدت در دامنه هــای البــرز شــرقی و 
ــاد شــدید پیش بینــی  شــمال شــرق وزش ب
ــرف  ــارش ب ــه ب ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک می ش
می توانــد موجــب کــوالک بــرف در نقــاط 

ــن مناطــق شــود. کوهســتانی ای

آلودگی آب  شرق مازندران به نیتراتآب
ــت:  ــس گف ــوگاه در مجل ــکا و گل ــهر، ن ــده بهش نماین
ســه مشــکل اساســی آب در منطقــه شــرق مازنــدران 
شــامل کمبــود میــزان آب، شــور شــدن آب و آلودگــی 

ــرات اســت. ــه نیت ب
علــی محمــد شــاعری در نشســت خبــری اظهــار کــرد: 

چشــم انــداز توســعه شــرق مازنــدران طبــق هــدف گذاری هــای در 
ــی را در آب شــرب و کشــاورزی  ــد مشــکل کــم آب ــه بای صــورت گرفت

حــل کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه بنــدر امیرآبــاد بــه عنــوان بزرگ تریــن بنــدر شــمال 
کشــور در ایــن زمینــه پیشــران خواهــد بــود، ادامــه داد: می تــوان گفــت 
بنــدر امیرآبــاد منطقــه آزاد تجــاری می شــود و اولیــن هــدف، حــذف 
تعرفه هــای گمرکــی اســت. البتــه در طــی 3 ســال گذشــته ظرفیــت 
ــه محورهــای  ــه اســت و هم ــر افزایــش یافت ــه 2.۵ براب ــدر ب ــن بن ای
متصــل بــه بنــدر امیرآبــاد تــا هفتــه دولــت ســال آینــده چهــار خطــه 
می شــوند.در بخــش آب و فاضــالب هــدف گــذاری ایــن بــوده کــه ســد 
گلــورد بــه اتمــام برســد و آبگیــری شــود و شــبکه زیــر ســد را تکمیــل 
کنیــم کــه اینگونــه 40 هــزار هکتــار اراضــی کشــاورزی بــه زیــر شــبکه 
آب ســد گلــورد می رونــد و مشــکل بــی آبــی در ۵ شــهر و 90 روســتا 

کــه در مســیر شــبکه آب ســد هســتند حــل می شــود.
بــرای اجــرای ایــن اهــداف بایــد در ابتــدا ســد افتتــاح می شــد کــه بــا 
جــذب اعتبــار 100 میلیــارد تومــان در یــک ســال گذشــته ســد گلــورد 
ــه بهــره بــرداری و آبگیــری رســاندیم و البتــه در مجمــوع هزینــه  را ب
احــداث ایــن ســد بالــغ بــر 220 میلیــارد تومــان بــوده کــه 16 ســال بــه 
طــول انجامید.مجــوز احــداث زیرســاخت های الزم بــرای تأمیــن آب ۵ 
شــهر و 80 روســتا از محــل ســد گلــورد را از وزارت نیــرو اخــذ کردیــم 
ــدران  ــی در شــرق مازن ــات محل ــاری برخــی اختالف ــا در ســال ج ام
موجــب شــد کــه ایــن پــروژه آغــاز نشــود کــه ایــن مســئله یکــی از 

ــه اســت. ــای منطق چالش ه
آنطــور کــه ایســنا مــی نویســد وی یــادآور شــد: میــزان برخــورداری کل 
کشــور از شــبکه فاضــالب شــهری 48 درصــد و اســتان مازنــدران 12.۵ 
ــه در طــی دو ســال گذشــته  ــود ک ــر ب ــدران صف درصــد و شــرق مازن
ــه فاضــالب شــهری هــدف  ــه در زمین ــا پیگیری هــای صــورت گرفت ب
گــذاری کردیــم تــا ۵ شــهر شــرق مازنــدران مجهــز بــه شــبکه جمــع 
آوری و تصفیــه و بازچرخانــی فاضــالب شــوند. در ابتــدای ســال جاری 
فــاز اول ایــن پــروژه بــا اعتبــار ۵ میلیــارد تومــان آغــاز شــد و فــاز دوم 

بــا 17 میلیــارد تومــان اعتبــار تــا چنــد روز آینــده آغــاز می شــود.

ــد  ــا معتق ــاروری ابره ــات ب ــات و تحقیق ــی مطالع ــز مل ــر مرک مدی
اســت: در کشــور بــرای بارورســازی ابرهــا هیــچ گونــه هزینــه کالنــی 

انجــام نشــده اســت.
فریــد گلــکار  بــا بیــان ایــن کــه ارتبــاط بارورســازی ابرهــا بــا تولیــد 
آب یکــی از مهمتریــن چالش هــای ایجــاد شــده در راســتای 
ــام  ــر انج ــرد: اگ ــار ک ــت، اظه ــوژی اس ــن تکنول ــدی از ای بهره من
ــدی  ــک درص ــش ی ــه افزای ــر ب ــا منج ــازی ابره ــات بارورس عملی
ــوده نیســت. ــران شــده و بیه ــا جب ــه هزینه ه ــا شــود، هم بارش ه
آنطــور کــه ایســنا مــی نویســد وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
ــای  ــه پیامده ــت ک ــی اس ــالً علم ــی کام ــا اقدام ــازی ابره بارورس
مثبــت زیــادی بــرای کشــور بــه همــراه دارد، افــزود: افزایــش بــاران 
بــا اســتفاده از بارورســازی ابرهــا در همــه جــای دنیــا ثابــت شــده 

اســت.
مدیــر مرکــز ملــی مطالعــات و تحقیقــات بــاروری ابرهــا بــا اشــاره 
ــط  ــا توس ــازی ابره ــی بارورس ــورهای خارج ــه در کش ــن ک ــه ای ب
ــا  ــور م ــرد: در کش ــح ک ــود، تصری ــام می ش ــش خصوصــی انج بخ
ــا انجــام نشــده و در  ــرای بارورســازی ابره ــی ب ــه کالن ــچ هزین هی

ــود. ــام نمی ش ــم انج ــورها ه ــایر کش س
ــرای  ــاران ب ــم ب ــورهای ک ــیاری از کش ــه بس ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
اســتفاده  ابرهــا  بارورســازی  از روش هــای  آبــی  جبــران کــم 
ــروت،  ــدی از ث ــره من ــرای به ــورها ب ــرد: کش ــح ک ــد، تصری می کنن
هزینه هــا را متحمــل می شــوند. در کشــور بــرای مدیریــت آب 
بــه بارورســازی ابرهــا نیــاز داریــم و بایــد ایــن طــرح بــه صــورت 
مســتمر انجــام شــود. ایــران پتانســیل انجــام عملیــات بارورســازی 
بــا اســتفاده از تــوان داخلــی را دارد؛ کشــورهای اطــراف ایــران ایــن 
پتانســیل را ندارنــد بنابرایــن بــه حمایــت کشــورهای پیشــرفته نیــاز 

ــد. دارن
ــی  ــی طبیع ــا اقدام ــازی ابره ــد: بارورس ــادآور ش ــئول ی ــن مس ای
ــت رخ  ــه در طبیع ــه ک ــدید آنچ ــز تش ــزی ج ــچ چی ــت و هی اس

می دهــد نخواهــد بــود.
پیــش از ایــن مدیــر مرکــز تحقیقــات و مطالعــات بــاروری ابرهــا در 
آذرمــاه گفتــه بــود، پــس از امضــای چنــد قــرارداد از ســوی وزارت 
نیــرو بــا ســازمان هوافضــا و شــرکت هواپیمایــی تهــران، عملیــات 

بــاروری ابرهــا از دو هفتــه آینــده، آغــاز خواهــد شــد.
فریــد گلــکار ، بــا بیــان این کــه تمــام اقدامــات الزم بــرای شــروع 
ــران  ــم مدی ــار کــرد: انتظــار داری ایــن کار انجــام شــده اســت، اظه
ــریع ترین  ــده را در س ــد ش ــای منعق ــرو، قرارداده ــد وزارت نی ارش
زمــان ممکــن امضــا کننــد کــه بتوانیــم عملیــات اجــرای کار را آغــاز 
ــرواز  ــاه پ ــود در آبان م ــرار ب ــه ق ــا وجــود این ک ــم. متأســفانه ب کنی
داشــته باشــیم، امــا متأســفانه به دلیــل وجــود برخــی مشــکالت، 

از برنامــه عقــب ماندیــم.
او دربــاره چگونگــی انجــام عملیــات بــاروری ابرهــا تاکیــد کــرد: در 
حــال حاضــر بــا یــک هواپیمــای ساخته شــده از ســوی ســپاه، کار 
ــرود، دو  ــش ب ــی پی ــه خوب ــور ب ــر ام ــرد و اگ ــم ب ــش خواهی را پی

فرونــد دیگــر نیــز اضافــه خواهیــم کــرد.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن مســاله کــه قــرار اســت وزارت نیــرو بخــش 
ــود،  ــده دار ش ــن کار را عه ــرای ای ــای اج ــی از هزینه ه ــل توجه قاب
ــده در  ــه آین ــا دو هفت ــًا ت ــا، نهایت ــق پیش بینی ه ــه داد: طب ادام
ــال و  ــار مح ــی، چه ــان جنوب ــاه، خراس ــزی، کرمانش ــتان مرک اس
بختیــاری و کهگیلویــه و بویراحمــد، عملیــات را آغــاز خواهیــم کــرد. 
پیــش از ایــن امــا رئیــس ســازمان هواشناســی در اواخــر ســال 96 
بــا تاکیــد بــر اینکــه بارورســازی ابرهــا تأثیــر آشــکاری بــر جبــران 

کم بارشــی و خشکســالی کشــور نــدارد، موضــع ایــن ســازمان را در 
ــه خطــرات ناشــی از  ــاروری ابرهــا اعــالم کــرد و نســبت ب مــورد ب

ــاروری هشــدار داد. ب
ــع  ــاورزی و مناب ــوم کش ــروه مهندســی آب، دانشــگاه عل ــتاد گ اس
طبیعــی ســاری نیــز بــه ایســنا گفتــه، بــاروری ابرهــا در ســطح کالن 

ــد. ــد مشــکل خشکســالی را برطــرف کن نمی توان
 بــاروری ابرهــا )cloud seeding( نوعــی رفتــار هوشــمندانه 
ــق  ــوالً از طری ــه معم ــت ک ــارش اس ــش ب ــت افزای ــر در جه ــا اب ب

پاشــیدن یــدور نقــره )silver iodide( بــه داخــل ابــر و بــه منظــور 
 condensation( ــا تراکــم افزایــش تعــداد هســته های میعــان ی

nuclei( ابــر انجــام می شــود.
ــری اســت  ــز روش دیگ ــر نی ــه داخــل اب ــخ خشــک ب پاشــیدن ی
ــخ  ــن روش، ی ــود. در ای ــام می ش ــر انج ــازی اب ــرای بارورس ــه ب ک
بــه دلیــل دمــای بســیار پاییــن شــروع بــه تبخیــر می کنــد و ایــن 
تبخیــر همزمــان باعــث ســردتر شــدن و اشــباع بســته هــوا و رشــد 

ــر می شــود. ــخ داخــل اب ــای ی بلوره

یــک کارشــناس مســائل ژئوپلیتیــک مدعــی شــده دریافــت مجــوز 
ــط  ــران توس ــه ای ــت های ممنوع ــق در دش ــاه عمی ــر چ ــرای حف ب

برخــی افــراد صاحب نفــوذ انجــام می شــود.
ــم  ــت داری ــدود 609 دش ــران ح ــرد: در ای ــوان ک ــی عن ــراد کاویان م
ــل  ــه دلی ــا ب ــی از آنه ــه برخ ــتند ک ــه هس ــت ممنوع ــه 380 دش ک
اضافــه برداشــت ها نشســت کرده انــد و بــه هیــچ وجــه نبایــد 
ــا برخــی  ــم، ام ــد دشــت ق ــام شــود مانن ــا برداشــت آب انج از آنه
افــراد صاحــب نفــوذ بــا دریافــت مجوزهــای قانونــی اقــدام بــه حفــر 

بارورسازی ابرها در ایران جواب می دهد؟
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س:
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شیالت

درخصوص تامین خطوط انتقالی
 آب نگرانی نیست

محیط زیست: بارها به شیالت تذکر داده ایم

یــزد  در  اســتاندار  طالبــی 
نشســت تبییــن راهبــرد های 
و  آب  موضــوع  در  اســتان 
اشــتغال و محیــط زیســت بر 
صرقــه جویــی در مصــرف آب در اســتان تاکیــد کــرد .

 اســتاندار یــزد در ایــن نشســت موضــوع آب را یکــی 
ــزود:  ــت و اف ــتان دانس ــی اس ــای اصل ــت ه از اولوی
ــا مــردم و صرفــه  ــط ب بخشــی از ایــن موضــوع مرتب
ــه درســتی  ــد ب ــه بای ــی در مصــرف اب اســت ک جوی

فرهنــگ ســازی شــود
ــز سیاســت  ــزود: در بخــش کشــاورزی نی ــی اف طالب
اســتان تغییــر الگــوی کشــت و کاشــت گیاهــان کــم 

ــد اســت  اب خواه
اســتانداریزد ممنوعیــت اســتقرار صنایــع پــرآب خــواه 
ــتان  ــع اس ــزود: صنای ــد و اف ــاد اور ش ــتان را ی در اس
بایــد بــه گونــه ای برنامــه ریــزی کننــد کــه اب مصرفی 

شــان بازچرخانــی شــود و در چرخــه تولیــد دوبــاره از 
ان اســتفاده شــود.

ــه اقدامــات صــورت  ــا اشــاره ب طالبــی هــم چنیــن ب
گرفتــه بــرای تامیــن امنیــت خــط لولــه آب انتقالــی 
گفــت: بــا اقدامــات صــورت گرفتــه نگرانــی هــا در این 

مــورد برطــرف شــده اســت
اســتاندار در بخــش دیگــری از ســخنان خــود موضــوع 
اشــتغال را از دیگــر اولویــت هــای اســتان برشــمرد و 
افــزود رویکــرد مــادر ایــن زمینــه حمایــت از صنایــع 
ــرای اشــتغال  ــان و بخــش گردشــگری ب ــش بنی دان

فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی بومــی اســت 
ــی  ــای کل ــت ه ــالغ سیاس ــن از اب ــم چنی ــی ه طالب
محیــط زیســت در اســتان در آینــده ای نزدیــک خبــر 
ــرد  ــا رویک ــت ه ــن سیاس ــالغ ای ــا اب ــزود ب داد و اف
ــا  ــخص و ب ــت مش ــط زیس ــوزه محی ــتان در ح اس

ــد. ــد ش ــال خواه ــت دنب جدی

ــت  ــط زیس ــاون محی مع
دریایــی ســازمان محیــط 
زیســت کشــور با انتقــاد از 
صیــد تــرال کــف در دریــا 
گفــت: بــه شــیالت ایــن موضــوع را تذکــر داده ایــم و 

صیــد تــرال کــف در دنیــا منســوخ شــده اســت.
ــاط  ــی نق ــت: در برخ ــار داش ــچی اظه ــن فرش  پروی
ــی کــه  ــاس نمــی توانیــم پرچــم آب ســاحلی بندرعب

ــم. ــی اســت را نصــب کنی ــاری از آلودگ ــاد ع نم
ــارکت  ــه مش ــاز ب ــور نی ــام ام ــرای تم ــزود: ب وی اف
ــور  ــتی از حض ــه بایس ــم ک ــی داری ــش خصوص بخ

ــرد. ــت ک ــی حمای ــش خصوص بخ
ــط  ــازمان محی ــی س ــط زیســت دریای ــاون محی مع
زیســت کشــور تصریــح کــرد: در تصفیــه خانــه 
بندرعبــاس، بازســازی بــه صــورت فــاز بــه فــاز انجــام 
مــی شــود و نمــی تــوان ماننــد ســایر کشــورها، ایــن 
تصفیــه خانــه را بــه طــور کامــل تعطیل کــرد و تصفیه 
ــع  ــرد: مناب ــان ک ــچی بی ــد بسازیم.فرش ــه جدی خان

ــا پســاب فاضــالب  ــا و ســاحل فقــط ب آلودگــی دری
ــع  ــوده نمــی شــود و آب شــیرین کــن هــا، صنای آل
ــه  ــر ب ــش دارد و منج ــی نق ــن آلودگ ــز در ای و... نی
شــکوفایی جلبکــی در منطقــه ســاحلی مــی شــود.
ــط  ــت: وزارت کشــور، وزارت بهداشــت و محی وی گف
زیســت تفاهــم نامــه ای امضــا کردنــد کــه پرچــم آبی 

را در ســواحل عــاری از آلودگــی نصــب کننــد.
ــط  ــازمان محی ــی س ــط زیســت دریای ــاون محی مع
زیســت کشــور بــا انتقــاد از صیــد تــرال کــف در دریــا 
گفــت: بــه شــیالت ایــن موضــوع را تذکــر داده ایــم 
ــا منســوخ شــده اســت.  ــرال کــف در دنی ــد ت و صی
تملــک برخــی از ســواحل توســط برخــی نهادهــای 

دولتــی تصــرف مــی شــود.
وی بابیــان اینکــه ســایت هــای پــرورش میگو پیوســت 
ــد، اظهــار داشــت: پــس از اخــذ  زیســت محیطــی دارن
مجــوز، بازرســی مــداوم صــورت بگیــرد و اگــر بایســتی 
پلمــپ شــود، اعــالم مــی کننــد منجــر بــه بیــکاری مــی 

شــود و فرصــت دهیــد تــا مشــکالت برطــرف شــود.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی گفت: 2۵ میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی به تاالب بین 
المللی قوری گول شهرستان بستان آباد نیاز است.

خطر سیالبی شدن 
برخی رودخانه ها

ب
کاهش عمق تاالب انزلی دستاورد ورود تاال

ساالنه 600 هزار تن رسوبات
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گیــالن گفــت: ورود 
رســوبات بــه حجــم تقریبــی 600 هــزار تــن تــاالب انزلــی 
را ســاالنه بــا نیــم متــر کاهــش عمــق مواجــه می کنــد.

بــه گــزارش ایســنا، قربانعلــی محمدپــور گفــت: تاالب هــا 
می تواننــد در مقابلــه بــا تغییــر اقلیــم عهــده دار باشــند و بــه همــه مــا 
ــر شــیوه زندگــی و در پیــش  ــا تغیی ــم ب ــد کــه می توانی ــادآوری کن ی
گرفتــن اقداماتــی هــر چنــد ســاده، بــا تغییــر اقلیــم ســازگاری یافته و 
بــا حفاظــت از اکوسیســتم های حیاتــی ماننــد تاالب هــا و جنگل هــا، 

نقشــی مؤثــر در کنتــرل تغییــرات اقلیــم داشــته باشــیم.
وی افــزود: گیــالن دارای بیــش از 30 هــزار هکتــار پهنــه تاالبــی اســت 
کــه 24 هــزار و 118 هکتــار آن )80 درصــد( در قالــب 3 تــاالب )انزلــی 
ــا مســاحت 1200  ــه ب ــار، امیرکالی ــزار و 48۵ هکت ــا مســاحت 19 ه ب
ــه وســعت ســه هــزار و 433  هکتــار و بوجــاق و دهنــه ســپید رود ب
هکتــار( تحــت عنــوان کنوانســیون رامســر بــه ثبت رســیده اســت. این 
پهنه هــا زیســتگاه بیــش از 300 گونــه پرنــده بــه خصــوص پرنــدگان 
مهاجرنــد کــه هــر ســاله بــه تعــداد هــزاران قطعــه، بخشــی از چرخــه 

زندگــی خــود را در ایــن اســتان ســپری می کنند.تاالب هــای اســتان، 
ــاخته اند،  ــم س ــی را فراه ــه ماه ــش از 60 گون ــب بی ــتگاه مناس زیس
ضمنــًا ایــن تاالب هــا بــه عنــوان بخشــی از محیــط زیســت، قســمتی 
تفکیــک ناپذیــر در زندگی معیشــتی حاشــیه نشــینان و مــردم محلی 
هســتند کــه در صــورت تخریــب یــا زهکشــی تــاالب هابــا مشــکالت 

عدیــده معیشــتی و اجتماعــی روبــرو خواهنــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه تاالب هــای اســتان گیــالن بــا چالش هــای 
متعــدی روبــرو هســتند، گفــت: ورود رســوبات بــه حجــم تقریبــی 600 
هــزار تــن کــه در صــورت عــدم مدیریــت می توانــد ســاالنه نیــم متــر 
ــواع  ــر مکعــب ان ــاالب را کاهــش دهــد، ورود 300 هــزار مت از عمــق ت
ــادل  ــی و مع ــاالب انزل ــوزه ت ــهر ح ــا از 7 ش ــآب ها و فاضالب ه پس
ــه  ــا ب ــایر فاضالب ه ــاورزی و س ــاب کش ــب پس ــر مکع ــزار مت ۵00 ه
ایــن تــاالب، شــکوفایی جلبکــی و افزایــش انــواع گونه هــای گیاهــی 
ــی، آتــش ســوزی، زهکشــی و  ــر ســنبل آب و گونه هــای مهاجــم نظی
شــکار وصیــد بی رویــه همگــی از چالشــها و معضالتــی اســت کــه بایــد 

مرتفــع شــوند.

ان
یاب

ب

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 
ــع کشــور در شــمال  ــت: 9 درصــد مرات ــان گف کرم
اســتان کرمــان قــرار دارنــد امــا 80 درصــد مراتــع 
ــال  ــر س ــان داده ه ــی ها نش ــتند و بررس ــر هس ــا فقی م

ــوند. ــان می ش ــه بیاب ــل ب ــع تبدی ــار از مرات ــزار هکت 1۵ ه
"مهــدی رجبــی زاده" ، اظهــار کــرد: از 14.4 میلیــون هکتــار 
ــامل  ــار ش ــون هکت ــان، 13 میلی ــتان کرم ــمال اس ــاحت ش مس
ــع 90 درصــد مســاحت شــمال  ــی اســت و در واق ــع طبیع مناب
اســتان را بــه نوعــی هــم در تملــک داریــم و هــم بایــد 

ــم. ــت کنی مدیری
وی بــا اشــاره بــه اینکــه منابــع طبیعــی تجدیــد شــونده شــامل 
گیــاه، خــاک، چرخــه آب و … اســت، افــزود: امــروز بــا توجــه 
بــه بحران هــای بــزرگ زیســت محیطــی کــه بــه وجــود آمــده؛ 
تغییــر اقلیــم، بیابــان زایــی و کمبــود آب شــیرین ســه چالــش 
ــع  ــظ مناب ــه حف ــه ب ــه مقول ــر س ــه ه ــت ک ــر اس ــرا روی بش ف
ــه ایــن مقــوالت توجــه داشــته  ــر می گــردد و بایــد ب طبیعــی ب

رییــس ســازمان محیــط زیســت از تصمیــم ســازمان 
متبــوع خــود بــرای ثبــت بنــدر خمیــر در کنوانســیون 
رامســر بــه عنــوان نخســتین شــهر تاالبــی بیــن 
 المللــی ایــران خبــر داد. حــدود یکهــزار تــاالب 
ــت  ــاالب دارای اهمی ــران،84 ت ــناخته شــده در ای ش
ــی  ــن الملل ــاالب بی ــتند و از 22ت ــی هس ــن الملل بی
کنوانســیون رامســر، 6 تــاالب بیــن المللــی و تحــت 
ــیدور ،  ــره ش ــامل جزی ــت ش ــط زیس ــت محی حفاظ
ــه  ــه گــز و حــرا و دهان ــه رودخان خــور خــوران ، دهان
ــی  ــاب و آذین ــه هــای شــور ، شــیرین و مین رودخان
در اســتان هرمــزگان واقــع شــده کــه نیازمنــد توجــه 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــدد و اس ــای مج ــرای احی ــژه ب وی
ــف از  ــای مختل ــش ه ــا در بخ ــون آنه ــای گوناگ ه
در  عیســی کالنتــری  اســت.  جملــه گردشــگری 
مراســم روز جهانــی تــاالب هــا در بنــدر خمیــر افــزود: 
علــت اصلــی شکســت سیاســت هــای زیســت 
ــعه در  ــته،قرار دادن توس ــال گذش ــی در40 س محیط
ــی  ــت روحان ــا دول ــود ام ــت ب ــط زیس ــل محی مقاب
مصمــم بــه برقــراری ارتبــاط منطقــی بیــن حفاظــت 
ــن  ــا ای ــت وب ــور اس ــعه کش ــت وتوس ــط زیس محی
ــده محیــط زیســت بهتــری خواهیــم  رویکــرد در آین

داشــت.
وی ادامــه داد: یکــی از اجــزای توســعه پایــدار، حفظ 
محیــط زیســت و حقــوق نســل هــای آینــده اســت 
کــه تاکنــون بــا اســتفاده بــی رویــه و تخریــب محیط 
زیســت، حقــوق آینــدگان را بــه رســمیت نشــناختیم.

سالی ۲0هزار میلیارد ریال
 هزینه احیای دریاچه ارومیه

بــه گفتــه کالنتــری، دریاچــه ارومیــه را خشــک 
ــال  ــارد ری ــا ســالی 20 هــزار میلی ــون ب ــم و اکن کردی

ــته  ــک گذش ــوان اکولوژی ــه ت ــم آن را ب ــی  خواهی م
برگردانیــم. اش 

ــاد آور  ــط زیســت ی رییــس ســازمان حفاظــت محی
ــی و فاضــالب  ــواد آل ــا م ــی هــم ب ــاالب انزل شــد: ت
ــی  ــزار باق ــک نی ــط ی ــده و از آن فق ــر ش ــهری پ ش
مانــده اســت و تــاالب گاوخونــی نیــز بــه بهــای 
ــکانده  ــان خش ــت اصفه ــاورزی و صنع ــعه کش توس

شــد.

نیــز  کالنتــری تصریــح کــرد: تــاالب هامــون را 
همســایه هــا خشــکاندند و سیســتان و بلوچســتان 

در هــر ســال 170روز طوفــان خاکــی دارد.
بــه گفتــه وی جازموریــان نیــز بــا سدســازی خشــک 
ــا  ــاالب ه ــه ت ــاص حقاب ــم اختص ــر کردی ــد و فک ش
هــدردادن منابــع اســت واکنــون بــا شــرایطی روبــرو 
ــارد  ــزاران میلی ــا ه ــاالب ه ــای ت ــه احی ــتیم ک هس
تومــان پــول مــی  خواهــد تــا مــردم از گــرد و غبــار 

ــد. ــوظ بمانن محف
وی اضافــه کــرد: شــهر شــیراز نیــز بــه خاطــر شــرایط 

زیســت  محیطــی نامســاعد دریاچــه بختــگان در 
معــرض تهدیــد گــرد و غبــار اســت و اکنــون دانشــگاه 
ــای آن  ــه فکــر احی شــیراز و دیگــر مراجــع علمــی ب
ــج در  ــت برن ــرای کش ــر ب ــوی دیگ ــتند و از س هس
همیــن منطقــه ســدهای ســیوند و مالصــدرا ســاخته 
شــد کــه فکــر کردیــم اینهــا بــه نفــع ماســت و 
ــد. ــم زدن ــدی رق ــای زیســت محیطــی جدی تهدیده

کالنتــری ادامــه داد: مجموعــه ایــن شــرایط نشــان 
ــه  ــط زیســت عاقالن ــا محی ــه ب ــد در مواجه ــی ده م
ــازی  ــی لجب ــه قربان ــن عرص ــم و ای ــرده ای ــار نک رفت
هــا شــده اســت. رییــس ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت، حفــظ و احیــای تــاالب هــا، مهــار ریزگردهــا، 

مدیریــت پســماند هــا و حــل مشــکل آلودگــی هــوای 
کالنشــهرها را چهــار خواســته مهــم رییــس جمهــوری 

از خــود اعــالم کــرد.
کالنتــری، بــا اشــاره بــه برنامــه دولــت بــرای احیــای 
دریاچــه ارومیــه گفــت: اگــر دریاچــه ارومیــه در 
مســیر احیــا قــرار نمــی گرفــت، پنــج میلیــون 
نفــر بایــد از شــهرهای ارومیــه، تبریــز، مراغــه و 
ــه  ــر مناطــق مســکونی محــدوده دریاچــه ارومی دیگ

می کردنــد. مهاجــرت 
ــازمان  ــد، س ــای جدی ــد: در رویکرده ــاد آور ش وی ی
حفاظــت محیــط زیســت، ضمــن قاطعیــت در رعایــت 
قوانیــن زیســت محیطــی تنهــا بــه دادن جــواب 

بندر خمیر؛نخستین شهر تاالبی

کالنتری: از هزار تاالب شناخته شده در ایران،84 تاالب اهمیت بین المللی دارند

ــا حضــور معــاون  ــاالب هــای کشــور ب ــان ت ــاالب، قهرمان ــی ت ــا مراســم روز جهان همزمــان ب
ــر شــدند. در  رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت معرفــی و تقدی
ایــن مراســم کــه در شــهر تاالبــی بنــدر خمیــر برگــزار شــد، در حــوزه اجرایــی درویــش شــریفی، 
فعــال محیــط زیســتی هرمــزگان بــه دلیــل مجموعــه تــالش هــا در تولیــد کشــت و مراقبــت 
نهــال حــرا در تــاالب خورخــوران و نواحــی ســاحلی جزیــره، حضــور دلســوزانه و خــود جــوش 
در رویشــگاه حــرا واقــع در تــاالب خــور خــوراِن اســتان هرمــزگان بــه عنــوان قهرمــان تــاالب 

معرفــی و تقدیــر شــد.

کالنتــری تصریــح کــرد: گاهــی انســان شــرم 
ــی  ــی م ــوری زندگ ــد در کش ــد بگوی ــی کن م
کنــد کــه 40 ســال اســت انقــالب کــرده ولــی 
شــهر و خیابــان هــای آن پــر از زبالــه اســت.
وی تاکیــد کــرد: اینهــا کار آمریــکا و دشــمن 
ــد تــالش کنیــم  نیســت، بلکــه خودمــان بای
ــماندها را  ــرده و پس ــد ک ــری تولی ــه کمت زبال

ــم. ــت کنی مدیری
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یــک کارشــناس مســائل ژئوپلیتیــک مدعــی شــده دریافــت مجــوز 
ــط  ــران توس ــه ای ــت های ممنوع ــق در دش ــاه عمی ــر چ ــرای حف ب

برخــی افــراد صاحب نفــوذ انجــام می شــود.
ــم  ــت داری ــدود 609 دش ــران ح ــرد: در ای ــوان ک ــی عن ــراد کاویان م
ــل  ــه دلی ــا ب ــی از آنه ــه برخ ــتند ک ــه هس ــت ممنوع ــه 380 دش ک
اضافــه برداشــت ها نشســت کرده انــد و بــه هیــچ وجــه نبایــد 
ــا برخــی  ــم، ام ــد دشــت ق ــام شــود مانن ــا برداشــت آب انج از آنه
افــراد صاحــب نفــوذ بــا دریافــت مجوزهــای قانونــی اقــدام بــه حفــر 

چاه هــای عمیــق در مناطــق و دشــت ها کرده انــد.
وی در خصــوص کــم آبــی در کشــور گفــت: اینکــه ســرزمین مــا کــم 
آب اســت مســئله مشــخصی اســت؛ متأســفانه بیشــتر بارش هــا در 
ــی  ــی ماه های ــرد یعن ــا اردیبهشــت صــورت می گی ــا از آذر ت کشــور م
کــه عمــالً کشــاورزی در آن وجــود نــدارد، بخــش عمــده کشــاورزی 
ــارش  ــا ب ــه م ــت ک ــتان اس ــار و تابس ــل به ــه فص ــوط ب ــا مرب م

ــم. چشــمگیری نداری
ــا،  ــودن فصــل بارش ه ــه جــز مســئله نامناســب ب ــه داد: ب وی ادام

مشــکل یکســان نبــودن پراکندگــی بارش هــا هــم وجــود دارد، 
بخــش اعظــم بارش هــا در کشــور مــا مربــوط بــه بخش هــای 
غربــی کشــور اســت و البتــه فرهنــگ و زندگــی مــا بــا ایــن مقــدار 
ــل  ــد عام ــر چن ــه اخی ــد ده ــا در چن ــت، ام ــه اس ــو گرفت ــارش خ ب
افزایــش جمعیــت، رشــد شهرنشــینی و گســترش صنعــت، باعــث 
افزایــش میــزان آب مصرفــی شــده و البتــه ایــن افزایــش بــا تأمیــن 

ــوده اســت. ــراه نب ــی هم آب مصرف
کاویانــی دهــه 40 را زمــان آغــاز افزایــش چاه هــای عمیــق دانســت 
ــه  ــق رو ب ــای عمی ــداد چاه ه ــه 40، تع ــدای ده ــرد: از ابت ــار ک و اظه
فزونــی بــوده اســت، پــس از انقــالب اســالمی، دیــدگاه اســتقالل و 
افزایــش تولیــد در کشــاورزی، ســبب افزایــش اســتفاده از آب هــای 

عمیــق شــده اســت.
وی در ادامــه مقــدار بــارش در گذشــته و حــال را مقایســه و اعــالم 
کــرد: در گذشــته میانگیــن بــارش ســاالنه کشــور 2۵0 میلیمتــر بــود، 
امــا در چنــد ســال اخیــر نوســانات کاهشــی شــدیدی داشــتیم کــه 
ــن  ــه ای ــت ک ــانده اس ــال رس ــر در س ــه 200 میلیمت ــار را ب ــن آم ای
مقــدار شــیب شــدیدی داشــته اســت. ایــن کاهــش بــارش در کنــار 
افزایــش دمــا و تبخیــر، تمایــل و گرایــش بــرای برداشــت از آب های 

عمیــق را افزایــش داده اســت.
ــاوت  ــار متف ــود آم ــی از وج ــگاه خوارزم ــک دانش ــتاد ژئوپلیتی اس
ــزی  ــار مراک ــزود: آم ــت و اف ــخن گف ــق س ــای عمی ــداد چاه ه از تع
ــرو  ــاورزی و وزارت نی ــاد کش ــت، جه ــط زیس ــازمان محی ــد، س مانن
ــای  ــر تفاوت ه ــا یکدیگ ــده ب ــر ش ــق حف ــای عمی ــداد چاه ه از تع

فاحشــی دارنــد. بــرای مثــال در ســال 1393 تعــداد ایــن چاه هــای 
عمیــق یــک میلیــون حلقــه اعــالم شــد امــا در حــال حاضــر تعــداد 
ــه  ــی ک ــد، در حال ــالم می کنن ــه اع ــزار حلق ــا را 8۵0 ه ــن چاه ه ای
اگــر در مــدت ایــن چنــد ســال بــر ایــن آمــار افــزوده نشــده باشــد 
ــه اینکــه کاهــش  در حداقل تریــن حالــت تعــداد آن ثابــت اســت ن
داشــته باشــیم چــون بــه لحــاظ تغییــر اقلیــم امــری غیــر ممکــن 

اســت.
وی در ادامــه از وضعیــت صــدور مجــوز بــرای حفــر چــاه گفــت و 
اظهــار کــرد: تعــداد چاه هــا از ســال 13۵7 تــا ســال 1384، 300 
هــزار حلقــه بــود امــا از ســال 1384 تــا ســال 1392 ایــن تعــداد 
ــن  ــت، مشــکل اساســی در ای ــش یاف ــاه افزای ــزار چ ــه 7۵0 ه ب
ــفانه  ــت؛ متأس ــاز اس ــر مج ــق غی ــای عمی ــود چاه ه ــش وج بخ
تعــداد چاه هــای عمیــق مجــاز و غیــر مجــاز در کشــور مــا برابــر 
ــکل و  ــن مش ــی از ای ــاز بخش ــر مج ــای غی ــه چاه ه ــت البت اس
ــر شــده اند هــم  ــی حف ــا مجوزهــای قانون ــی کــه ب تعــدد چاه های

مشــکل دیگــری اســت.
غیــر  مجوزهــای  بــا  چاه هایــی کــه  در خصــوص  کاویانــی 
ــت  ــوان کــرد: در بدتریــن حال کارشناســی حفــر شــده اســت، عن
ــر زمینــی توســط چاه هــای غیــر  ــع آب زی ــا 10 درصــد از مناب تنه
قانونــی و الباقــی توســط چاه هــای مجــوز دار برداشــت می شــود، 
ــر  ــوز حف ــی مج ــارت کارشناس ــچ نظ ــدون هی ــه ب ــی ک چاه های
می گیرنــد کــه البتــه بعــد از تمــام شــدن آب چــاه اقــدام بــه کــف 
شــکنی و افزایــش عمــق چــاه بــرای برداشــت بیشــتر می کننــد.

حفر چاه از ســوی برخی افراد صاحب نفوذ 
در دشت های ممنوعه

در راســتای انعقــاد تفاهم نامــه ای میــان ســتاد توســعه فناوری هــای 
ــی و  ــت علم ــط زیســت معاون آب، خشکســالی، فرســایش و محی
ــی  ــای کارشناس ــان نامه ه ــاوری پای ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
ارشــد و رســاله های فناورانــه دکتــری تخصصــی کــه ماحصــل آنهــا 

تولیــد محصــول مــورد نیــاز کشــور اســت حمایــت می شــود.
 پایــان نامه هــای کارشناســی ارشــد و رســاله های فناورانــه دکتــری 
تخصصــی از هفتــم تــا بیســت و پنجــم بهمــن مــاه جــاری فرصــت 
ثبــت نــام دارنــد و نتایــج داوری در تاریــخ 2۵ اســفند مــاه جــاری 

ــود. ــالم می ش اع
ــوزه  ــور و موضــوع در ح ــا در 32 مح ــان نامه ه ــاله ها و پای ــن رس ای
آب، خشکســالی، فرســایش و محیــط زیســت قابــل ارائــه هســتند 
ــاوری  ــوا، فن ــت ه ــتحصال آب از رطوب ــاوری اس ــای فن ــه طرح ه ک
تولیــد و اســتخراج نمک هــای صنعتــی از منابــع شــورابه ای در 
ســطح کشــور و تولیــد آب ارزان قیمــت جهــت کشــاورزی گیاهــان 
ــاوری بازیافــت آب اســپری درایــر  هالوفیــت، توســعه سیســتم فن
ــی  ــه اجرای ــای فناوران ــرامیک و مدل ه ــی و س ــات کاش در کارخانج
بــرای کاهــش تبخیــر از ســطح آب هــای اســتخرهای کشــاورزی و 

ــت. ــا اس ــن محوره ــه ای ــدها از جمل ــای س دریاچه ه
طراحــی و پیــاده ســازی ســامانه مدیریــت و تبــادل داده هــای پایــه 
ــای  ــتر WEB، روش ه ــر بس ــور ب ــالی کش ــم و خشکس ــر اقلی تغیی
تبدیــل تهدیــد ریزگردهــا )ماســه بــادی( بــه فرصت هــای اقتصــادی 
و شــغلی در مناطــق تحــت پوشــش ، توســعه عملیــات شــورورزی 
و راهبــری فناوری هــای دانــش بنیــان بــه منظــور کنتــرل و تثبیــت 
گــرد و غبــار و مــدل توســعه ای اســتفاده از ظرفیت هــای آب و 
ــر و  ــش تبخی ــتانی، کاه ــک کوهس ــز کوچ ــای آبخی ــاک حوزه ه خ
هدررفــت آب از دیگــر محورهایــی اســت کــه می تــوان در خصــوص 
ــت  ــرای ثب ــدارک موردنیازب ــه کرد.م ــاله ارائ ــه و رس ــان نام ــا پای آنه
ــده،  ــام تکمیل ش ــرگ ثبت ن ــاله ها کارب ــا و رس ــان نامه ه ــه پای نام
ــنهادیه  ــب پیش ــه تصوی ــر برگ ــده و تصوی ــد تکمیل ش ــرگ تعه کارب
رســاله / پایان نامــه بــا امضــای اســتاد راهنمــا و معــاون پژوهشــی 
ــط  ــه ذی رب ــس مؤسس ــا رئی ــکده ی ــی( دانش ــالت تکمیل )تحصی

اســت.

حمایت از پایان نامه های 
فناورانه حوزه آب

خبر
تاالب، طالی در آب

ــای ارزش  ــه معن مبحــث اقتصــاد محیــط زیســت ب
ــی  ــت محیط ــای زیس ــه ه ــر عرص ــی ب ــذاری مال گ
هنــوز آن گونــه کــه بایــد در ایــران مــورد توجــه قــرار 
نگرفتــه و اگــر روزگاری ارج گیــرد، جــدا از کارکردهــای 
اکولوژیکــی و طبیعــی، تــاالب هــا بــا آن غنــا و ثروتــی کــه در دل خــود دارنــد، 

ــوان طــالی در آب هســتند. شایســته عن
آنطــور کــه ایرنــا گــزارش مــی دهــد کارکردهــای مهــم تاالب هــا محــدود و یکــی دو 
تــا نیســت و هــر کــدام بســته بــه موقعیــت جغرافیایــی و اقلیمــی، اهمیــت ویــژه 
خــود دارنــد امــا همــه آنهــا در کارکــردی ماننــد جلوگیــری از هجــوم ریزگردهــا و 

پیشــگیری از گــرد و غبارهــای محلــی و منطقــه ای هــم قســم هســتند.

حمله دسته جمعی ملخ ها 

به زمین های کشاورزی  
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــات س ــظ نبات ــر حف مدی
هرمــزگان گفــت: در یــک هفتــه گذشــته ســه حملــه 
ــای کشــاورزی  ــه زمین ه ــا ب ــی ملخ ه دســته جمع
ــه رخ داده اســت. به  ــو در بندرلنگ در روســتای نخیل
ــا بیــان اینکــه ایــن ملخ هــا از  ــا اعــالم ایــن خبــر ب گــزارش ایســنا، دولتــی ب
ــت،  ــم اس ــره مهاج ــی حش ــده اند و نوع ــور ش ــتان وارد کش ــای عربس بیابان ه
ــارزه شــیمیایی آغــاز شــده اســت  ــه محــض ورود ملخ هــا مب تصریــح کــرد: ب
ــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون  و همــه دســته های مهاجــم از بیــن رفته انــد.وی ب
خســارتی بــه مــزارع وارد نشــده اســت، از کشــاورزان و مــردم خواســت هنــگام 

ــد. ــاد کشــاورزی اطــالع دهن ــه جه ــا را ب مشــاهده دســته ملخ ه

و  مرگ گونه ای ماهی 
زلزله  وقوع  پیش بینی 

پیــدا شــدن الشــه ماهی هــای غــول پیکــر در 
احتمــال  مــورد  در  نگرانی هــا  ژاپــن،  ســواحل 
دنبــال  بــه  را  ســونامی  یــا  زمین لــرزه  وقــوع 
داشــته  اســت. طــی هفتــه گذشــته الشــه ســه 
"پــارو ماهــی" )Oarfish( در ســواحل ژاپــن پیــدا شــده یــا در تورهــای 
ماهیگیــری بــه دام افتاده انــد کــه مجمــوع تعــداد آن هــا در فصــل جــاری بــه 
ــن موجــودات  ــد مشــاهده ای ــن باورن ــر ای ــدد هفــت رســیده اســت.برخی ب ع
کــه طــول آن هــا می توانــد بــه بزرگــی 11 متــر باشــد، نشــانه ای از وقــوع یــک 
فاجعــه اســت و ایــن اتفــاق مــردم را نســبت بــه احتمــال وقــوع ســونامی یــا 

زمین لــرزه نگــران کــرده اســت.

تاالب

ملخ

ماهی

با جاری شدن زاینده رود آب به منطقه »ورزنه« اصفهان رسید و کشاورزی دوباره در این منطقه - که به دلیل خشکسالی 
با مشکالت زیادی مواجه شده بود - آغاز شد؛ اما به دلیل ورود فاضالب، مواد شیمیایی و شوینده ها در باالدست 

رودخانه، آب کف آلود و کثیف وارد کانالی شده که به مزارع کشاورزی می رسد. کشاورزان سعی می کنند بندها و 
دریچه های تقسیم آب را که با گل و الی و خاشاک پر شده است، تمیز کنند.

رنا
 ای

س:
عک

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت بــوکان از احیــای تــاالب قره گل 
این شهرســتان خبــر داد.

رحیــم عبدالکریمــی افــزود: بارش هــای خــوب پاییــزی و تــداوم آن 
در فصــل زمســتان در ســطح ایــن شهرســتان موجــب احیــا و آبگیری 

مجــدد تــاالب قــره گل ایــن شهرســتان شــده اســت.
وی، ســیالبی شــدن ســیمینه رود را در احیــای دوبــاره تــاالب مؤثــر 
ــواع  ــب ورود ان ــاالب موج ــن ت ــدد ای ــای مج ــت: احی ــت و گف دانس
پرنــدگان مهاجــر و بومــی طــی روزهــای اخیــر بــه ایــن تــاالب شــده 

اســت.
عبدالکریمــی گفــت: تــاالب قــره گل با مســاحت 300 هکتار مســاحت، 

در حاشــیه محــور مهابــاد - بــوکان واقع شــده اســت.
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت بــوکان بــا بیــان اینکــه تــاالب 
قــره گل کــه جــزو تاالب هــای فصلــی ایــن شهرســتان اســت اظهــار 
کــرد: ایــن تــاالب در فصــول گــرم ســال خشــک شــده و هــر ســاله بــا 
پــر آب شــدن رودخانــه ســیمینه رود دوبــاره آبگیــری و احیا می شــود.
عبدالکریمــی بــا بیــان اینکــه ایــن تــاالب یکــی از مهمتریــن مناطــق 
تخــم گــذاری و زادآوری پرنــدگان آبــزی و کنــار آبــزی اســت تصریــح 
ــی در حــال حاضــر شــاهد ورود  ــاالب فصل ــن ت ــای ای ــا احی ــرد: ب ک
پرندگانــی ماننــد غازخاکســتری، پلیــکان، فالمینگــو، چنگــر، مرغابــی 
ــه  کلــه ســبز، کاکایــی صورتــی و خاکســتری و پرســتوی دریایــی ب
ایــن تــاالب هســتیم. عــالوه بــر پرنــدگان آبــزی، پرنــدگان کنارآبــزی 
ــاالب  ــز وارد ایــن ت ــه حواصیــل خاکســتری و ســفید نی ــز از جمل نی
شــده اند کــه ایــن امــر باعــث خوشــحالی مــردم منطقــه و کشــاورزان 

شــده اســت.
آنطــور کــه ایســنا گــزارش مــی دهــد رئیــس اداره حفاظــت محیــط 
ــر  ــون مت ــان اینکــه در حــال حاضــر 2.۵ میلی ــا بی ــوکان ب زیســت ب
مکعــب در ایــن تــاالب وجــود دارد، بیــان کــرد: عمــق آب تــاالب در 
ــمت  ــر و در قس ــک مت ــه ی ــاالب ب ــت ت ــاال دس ــی و ب ــمت غرب قس
شــرقی و چســپیده بــه آب بنــد عمــق آب بــه بیــش از 2 متــر رســیده 

اســت.

زنده شدن تاالبی که از 
دور سیاه به نظر می رسد
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هر سال 15 هزار هکتار از مراتع استان کرمان
 بیابان می شود

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 
ــع کشــور در شــمال  ــت: 9 درصــد مرات ــان گف کرم
اســتان کرمــان قــرار دارنــد امــا 80 درصــد مراتــع 
ــال  ــر س ــان داده ه ــی ها نش ــتند و بررس ــر هس ــا فقی م

ــوند. ــان می ش ــه بیاب ــل ب ــع تبدی ــار از مرات ــزار هکت 1۵ ه
"مهــدی رجبــی زاده" ، اظهــار کــرد: از 14.4 میلیــون هکتــار 
ــامل  ــار ش ــون هکت ــان، 13 میلی ــتان کرم ــمال اس ــاحت ش مس
ــع 90 درصــد مســاحت شــمال  ــی اســت و در واق ــع طبیع مناب
اســتان را بــه نوعــی هــم در تملــک داریــم و هــم بایــد 

ــم. ــت کنی مدیری
وی بــا اشــاره بــه اینکــه منابــع طبیعــی تجدیــد شــونده شــامل 
گیــاه، خــاک، چرخــه آب و … اســت، افــزود: امــروز بــا توجــه 
بــه بحران هــای بــزرگ زیســت محیطــی کــه بــه وجــود آمــده؛ 
تغییــر اقلیــم، بیابــان زایــی و کمبــود آب شــیرین ســه چالــش 
ــع  ــظ مناب ــه حف ــه ب ــه مقول ــر س ــه ه ــت ک ــر اس ــرا روی بش ف
ــه ایــن مقــوالت توجــه داشــته  ــر می گــردد و بایــد ب طبیعــی ب

باشــیم و ایــن مســئله جهانــی اســت. 
ــد  رجبــی زاده تصریــح کــرد: هــر هکتــار پوشــش ســبز می توان
و  بدهــد  نفــوذ  خــاک  در  را  آب  مترمکعــب   2000 تــا   ۵00

 40 می تواننــد  پوشــش هســتند،  دارای  خاک هایــی کــه 
نفــوذ  را  آب  پوشــش  بــدون  خاک هــای  از  بیــش  برابــر 

بدهنــد.
ــن  ــطح زمی ــش در س ــه پوش ــه هرچ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــاران را نفــوذ داده و ســفره آب  بیشــتر باشــد، می توانیــم آب ب
ــان  ــزود: 60 درصــد اکســیژن جه ــه کــرد، اف ــی را تغذی زیرزمین
ــا  ــگل ت ــار جن ــر هکت ــود و ه ــن می ش ــا تأمی ــط جنگل ه توس

ــد. ــذب کن ــد ج ــار را می توان ــرد و غب ــن گ 68 ت
مدیــرکل منابــع طبیعــی اســتان کرمــان گفــت: گــرم شــدن کــره 
ــم  ــر اقلی ــرای بشــر اســت و تغیی زمیــن کــه چالــش بزرگــی ب
را در پــی دارد بــه دلیــل ایــن اســت کــه دی اکســیدکربن کــره 
ــرم  ــه ای و گ ــای گلخان ــده گازه ــه و پدی ــش یافت ــن افزای زمی

ــن را موجــب می شــود. ــره زمی شــدن ک

ش
ن ک

تاکید محیط زیسـت بر ضرورت مدیریت لج
لجن کش ماشین های 
رییــس اداره محیــط زیســت شــهر تهــران ضمــن 
ــای  ــی تانکره ــت محیط ــی زیس ــه آلودگ ــاره ب اش
گفــت:  لجن کــش  ماشــین های  و  فاضالب بــر 
دســتگاه های مختلــف بــرای رفــع ایــن معضــل بایــد قوانین 

ــد. ــن کنن ــتاندارهایی تدوی و اس
ــرد:  ــار ک ــا ایســنا اظه ــو ب ــت و گ ــر در گف ــد حســین بازگی محم
ــش  ــین لجن ک ــا ماش ــر ی ــر فاضالب ب ــن تانک ــور چندی در کش
تحــت پوشــش بخــش خصوصــی بــه جمــع آوری و حمــل لجــن 
و  تولیــدی  واحدهــای  جــاذب  چاه هــای  ســپتیک تانک ها، 

ــتند. ــغول هس ــالب مش ــای فاض ــی و چاه ه خدمات
ــد  ــادی دارن ــی زی ــا آلودگ ــن لجن ه ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی،  ــی، مــواد آل ــزات ســنگین، آلودگی هــای میکروب و حــاوی فل
باقیمانــده مــواد شــیمیایی، نیتــرات، فســفات و چربــی هســتند، 
ــالب  ــه آن فاض ــه ب ــن ک ــوع لج ــن ن ــه ای ــرد: تخلی ــح ک تصری
ــط  ــی محی ــبب آلودگ ــود س ــه می ش ــپتاژ گفت ــا س ــپتاژی ی س
زیســت، تخریــب منابــع آب و خــاک و تهدیــد حیــات موجــودات 

ــی و ســالمت  ــرای بهداشــت عموم ــن ب ــده می شــود همچنی زن
ــد. ــاد می کن ــدی ایج ــرات ج مخاط

ــزان  ــه داد: می ــران ادام ــهر ته ــت ش ــط زیس ــس اداره محی رئی
آلودگــی ســپتاژ به قــدری زیــاد اســت کــه تخلیــه مســتقیم آن 
ــه سیســتم های فاضــالب و تصفیه خانه هــا ســبب اختــالل در  ب
عملکــرد آن هــا می شــود. بــه همیــن دلیــل قبــل از تخلیــه در هــر 
محیطــی، نیــاز بــه تصفیــه تکمیلــی یــا پیــش تصفیــه دارنــد. در 
شــهر تهــران نیــز بــه دلیــل اینکــه هنــوز شــبکه فاضــالب تکمیــل 
ــام  ــا انج ــه فاضالب ه ــن گون ــر ای ــتی ب ــت درس ــده مدیری نش

نمی شــود.
بازگیــر بــا بیــان اینکــه منابــع تولیــد کننــده ســپتاژ و کیفیــت آن 
ــرد:  ــح ک ــاوت اســت، تصری ــف، متف در شــهرها و مناطــق مختل
نحــوه مدیریــت و ســاماندهی ماشــین های حمــل لجــن و 
ــای  ــز تفاوت ه ــا نی ــدگان آن ه ــکان و رانن ــئولیت پذیری مال مس
اساســی دارد چــرا کــه زیرســاخت های شــهری و حساســیت های 

محیطــی هــر منطقــه بــا مناطــق دیگــر متفــاوت اســت.

مدیریــت پســماند هــا و حــل مشــکل آلودگــی هــوای 
کالنشــهرها را چهــار خواســته مهــم رییــس جمهــوری 

از خــود اعــالم کــرد.
کالنتــری، بــا اشــاره بــه برنامــه دولــت بــرای احیــای 
دریاچــه ارومیــه گفــت: اگــر دریاچــه ارومیــه در 
مســیر احیــا قــرار نمــی گرفــت، پنــج میلیــون 
نفــر بایــد از شــهرهای ارومیــه، تبریــز، مراغــه و 
ــه  ــر مناطــق مســکونی محــدوده دریاچــه ارومی دیگ

می کردنــد. مهاجــرت 
ــازمان  ــد، س ــای جدی ــد: در رویکرده ــاد آور ش وی ی
حفاظــت محیــط زیســت، ضمــن قاطعیــت در رعایــت 
قوانیــن زیســت محیطــی تنهــا بــه دادن جــواب 

منفــی بــه برنامــه هــای توســعه ای بســنده نکــرده و 
ــه مــی دهــد. راه حــل نیــز ارائ

بــر درون  بــا هرگونــه صنایــع آب  وی مخالفــت 
هــای  سیاســت   مــوارد  از  یکــی  را  ســرزمینی 
ــرد: در  ــه ک ــالم و اضاف ــت اع ــط زیس ــه محی قاطعان
زمــان امضــای کنوانســیون رامســر، )حــدود 48 
ــران 132  ــر ای ــزان آب تجدیدپذی ــش( می ــال پی س
میلیــارد مترمکعــب بــود کــه اکنــون بــه 80 میلیــارد 

مترمکعــب کاهــش یافتــه اســت.
ــی کــه کشــورها حــق  کالنتــری متذکــر شــد: در حال
ــر  ــی تجدیدپذی ــع آب ــد مناب ــط از 40 درص ــد فق دارن
خــود اســتفاده کننــد، میــزان اســتفاده ایــران از ایــن 

ــار  ــرایط انتظ ــن ش ــا ای ــوده و ب ــع 120 درصــد ب مناب
ــم. ــه داری ــا را نگ ــم تاالب ه داری

وی ادامــه داد: مصمــم هســتیم از تمــام شــعور 
اجتماعــی کشــور در حفــظ محیــط زیســت اســتفاده 
کنیــم کــه بــه ایــن منظــور تمــام دانشــگاه هــای مادر 
ــه  ــی ب ــانی و طبیع ــط زیســت انس ــظ محی را در حف

ــم. ــه ای کار گرفت
وی همچنیــن خواســتار مشــارکت فراگیــر مــردم 
ــار  ــد و اظه ــی ش ــت محیط ــای زیس ــت ه در فعالی
داشــت: بــه عنــوان مثــال ســه میلیــون هکتــار 
تــاالب آبــی داریــم کــه بــدون همــکاری مــردم قابــل 

ــت. ــداری نیس نگه

و  مــردم  مشــارکت  جمهــوری،  رییــس  معــاون 
ــاط  ــتن نق ــه داش ــزه نگ ــرای پاکی ــا ب ــهرداری ه ش
خــود  خواســته های  از  دیگــر  یکــی  را  مختلــف 
ــت  ــا درخواس ــهرداری ه ــرد: از ش ــه ک ــالم و اضاف اع
می کنیــم کنــار جــاده هــا را زبالــه دان مصالــح 

نکننــد. ســاختمانی 

شــرم آوری از بابت پرشدن شهرها از زباله
ــی  ــرم م ــی انســان ش ــرد: گاه ــح ک ــری تصری کالنت
ــه 40  ــد ک ــی کن ــی م ــد در کشــوری زندگ ــد بگوی کن
ــان  ــهر و خیاب ــی ش ــرده ول ــالب ک ــت انق ــال اس س

ــت. ــه اس ــر از زبال ــای آن پ ه
وی تاکیــد کــرد: اینهــا کار آمریــکا و دشــمن نیســت، 
ــری  ــه کمت ــم زبال ــالش کنی ــد ت ــان بای ــه خودم بلک

ــم. ــت کنی ــد کــرده و پســماندها را مدیری تولی
در  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  رییــس 
بخــش دیگــری از ســخنان خــود از مجلــس شــورای 
ــت از  ــای حفاظ ــه ه ــب الیح ــرای تصوی ــالمی ب اس
ــی  ــا، هــوای پــاک و حفاظــت از خــاک قدردان تاالبه
ــط  ــت از محی ــه حفاظ ــرد: الیح ــدواری ک و اظهارامی

ــود. ــب ش ــال تصوی ــان س ــا پای ــز ت ــان نی بان
وی همچنیــن از تصمیــم ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت بــرای ثبــت بنــدر خمیــر در کنوانســیون 
رامســر بــه عنــوان نخســتین شــهر تاالبــی بیــن 

ــر داد. ــران خب ــی ای  الملل
از حــدود یکهــزار تــاالب شــناخته شــده در ایــران،84 
تــاالب دارای اهمیــت بیــن المللــی هســتند و از 
22تــاالب بیــن المللــی کنوانســیون رامســر، 6 تــاالب 
بیــن المللــی و تحــت حفاظــت محیــط زیســت 
شــامل جزیــره شــیدور ، خــور خــوران ، دهانــه 
ــه هــای شــور  ــه رودخان ــه گــز و حــرا و دهان رودخان
ــزگان  ــتان هرم ــی در اس ــاب و آذین ــیرین و مین ، ش
واقــع شــده کــه نیازمنــد توجــه ویــژه بــرای احیــای 
مجــدد و اســتفاده از ظرفیــت هــای گوناگــون آنهــا در 
ــه گردشــگری اســت. ــف از جمل بخــش هــای مختل

ــور  ــامل خ ــزگان ش ــی هرم ــن الملل ــای بی ــاالب ه ت
خــوران حــد فاصــل بندرالفــت جزیــره قشــم وبنــدر 
ــه  ــار، مصــب رودخان ــزار هکت ــول 100ه ــه ط ــر ب خمی
هــای شــور، شــیرین و مینــاب در70کیلومتــری 
۵4هزارهکتــار،  مســاحت  بــه  بندرعبــاس  شــرق 
مصــب رودخانــه هــای گــز و حــرا در 120کیلومتــری 
ــزار  ــا 28ه ــی ب ــاس و آذین ــرقی بندرعب ــوب ش جن

ــت. ــده اس ــع ش ــیریک واق ــم در س هکتاره

فریدون همتی در 
همایش روز جهانی تاالب 

ها تاالب ها را میراث و 
سرمایه ملت ها دانست 
و بیان داشت: در کشور 
ما تاالب های بسیاری 

وجود دارد که در استان 
هرمزگان، بزرگترین و 

زیباترین آنها به خصوص 
تاالب خور خوران در 
شهرستان بندرخمیر را 
داریم.وی ادامه داد: 

وجود تاالب ها و جنگل 
های حرا یکی از موهبت 

های الهی در هرمزگان 
است که می تواند مایه 

برکت و اشتغال و ثروت 
برای مردم این منطقه 

باشد.

بندر خمیر؛نخستین شهر تاالبی

کالنتری: از هزار تاالب شناخته شده در ایران،84 تاالب اهمیت بین المللی دارند
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گزیده ها

و  حماســه  شــکوهمند  تجلــی  فجــر،  مبــارک  دهــه 
ســرافرازی ملتــی اســت کــه صفحــه زرینــی را در تاریــخ 
ــاد خداخواهــی، معنویــت،  حیــات آدمــی گشــودند و فری
طنین انــداز  جهانیــان  گــوش  در  را  اســتقالل  و  آزادی 
ــران  ــت ای ــزم مل ــادآور اراده و ع ــا ی ــن روزه ــد، ای کردن
ــی  ــی و همراه ــر و یکدل ــی بهت ــق فرداهای در مســیر تحق
و  پایــش  و  در جهــت خواســت عمومــی  همیشــگی 

مراقبــت دائمــی از دســتاوردهای انقــالب اســت.
ــالمی،  ــالب اس ــالگرد انق ــن س ــتانه چهلمی ــک در آس این
ــن  ــت از ای ــی در مســیر حمای ــالش مضاعف الزم اســت ت
ــام  ــالب انج ــی انق ــداف متعال ــق اه ــتاوردها و تحق دس
دهیــم و بــه شــکرانه ی توفیــق و بــه پــاس حــق شناســی 
ــارگاه الهــی، درخشــش زیبــای  ــی از ب ــه آییــن قدردان و ب
ــروزان  ــان و خورشــید ف ــاب تاب ســتاره ی درخشــان، مهت
ــتقالل و  ــروز اس ــور و ب ــالب و ظه ــر انق ــر کبی ــران، رهب ای
ــار  ــدار ی ــر و دی ــپیده ی فج ــش س ــد بخ ــه نوی آزادی ک

ــم. ــی داری اســت را ســپاس م
بــدون شــک فعالیــت هــای عظیــم و دســتاوردهای 
ــرق  ــت ب ــران و بخصــوص صنع ــرق ای ــت ب ســترگ صنع
خوزســتان در 40 ســال گذشــته در فراهــم آوردن نعمــت 
بــرق بعنــوان زیــر بنــای توســعه و پیشــرفت و خودکفایــی 
همه جانبــه در ایــن صنعــت زیربنایــی، نــام نیکــی از 
توانمنــدی متخصصیــن و تالشــگران صنعــت بــرق در 

ــاده اســت. ــه جــای نه ــران اســالمی ب ای
ــرت  ــره حض ــاد و خاط ــت ی ــن گرامیداش ــب ضم اینجان
امــام خمینــی )ره(، شــهیدان انقــالب اســالمی، شــهدای 
ــیدن  ــرا رس ــرم، ف ــع ح ــهدای مداف ــدس و ش ــاع مق دف
ــوم  هللا دهــه فجــر را  ــار انقــالب و ی چهلمیــن ســالگرد به
بــه رهبــر فرزانــه انقــالب، همــه مســئوالن و خدمتگــزاران 
نظــام، ملــت قهرمــان ایــران و بویــژه بــه مــردم واال مقــام 
ــر  ــه و بوی ــتان وکهگیلوی ــای خوزس ــتان ه ــریف اس و ش
احمــد و همــکاران ارجمنــدم در شــرکت بــرق منطقــه ای 

ــم. ــرض می نمای ــت ع ــک و تهنی ــتان تبری خوزس
ــران  ــوری اســالمی ای ــل ســاله شــدن انقــالب و جمه چه
ماحصــل و کوشــش جمعــی همــه ایرانیــان اســت، امیــد 
اســت بــا اســتعانت از حضــرت باریتعالــی و ظــل توجهــات 
حضــرت ولــی عصر)عــج( و تحــت زعامــت و اطاعــت از 
منویــات مقــام معظــم رهبــری مــد ظلــه العالــی در مســیر 

تحقــق آرمــان هــای انقــالب گام برداریــم.

پیام مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزستان 

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای گفت: در بمناسبت ایام هللا دهه فجر
چهــار دهــه انقــالب اســالمی، مبلــغ 3۵00 
میلیــارد تومــان در بخــش آب اســتان 
ســرمایه گذاری شــده اســت.کامران خــرم  
بــا اشــاره بــه میــزان بارندگــی ســاالنه 
اســتان در شــرایط عــادی اقلیمــی کــه 
معــادل 4۵۵ میلی متــر اســت، اظهــار 
کــرد: بیشــترین میــزان بارندگــی مربــوط 
ــه حــدود 800  ــوان و بان ــه شــهرهای مری ب
میلی متــر در ســال و کمتریــن میــزان 
بارندگــی در شــرق اســتان حــدود 300 
ــتان  ــزی اس ــمت مرک ــر و در قس میلی مت

یعنــی ســنندج نزدیــک بــه 4۵0 میلی متر 
ــت. ــال اس در س

وی افــزود: کردســتان جــز اســتان های 
ــی قلمــداد می شــود  ــع آب برخــوردار از مناب
کــه تقریبــًا هفــت درصــد از منابــع آب 
ــع آب  ســطحی کشــور و دو درصــد از مناب
زیرزمینــی در ایــن اســتان قــرار دارد و ۵8 
درصــد پتانســیل ســاالنه آب های ســطحی 
جــز حوضه هــای آبریــز مــرزی و 42 درصــد 
مربــوط بــه حوزه هــای آبریــز داخلــی 
اســت.مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای 
کردســتان عنــوان کــرد: همچنیــن بــا 

احتســاب 120 میلیــون مترمکعــب آب های 
ورودی بــه اســتان، مجمــوع پتانســیل 
آب هــای ســطحی تجدیــد پذیــر 4.3 
ــر مکعــب اســت و پتانســیل  ــارد مت میلی
آب هــای زیــر زمینــی تجدیدپذیــر اســتان 
ــدود  ــز ح ــمه ها نی ــاب چش ــدون احتس ب
نیــم میلیــارد مترمکعــب اســت.وی اعــالم 
کــرد: شــرکت آب منطقــه ای کردســتان 
بــه عنــوان نماینــده وزارت نیــرو در اســتان 
ــاز  ــورد نی ــن آب م ــار و تأمی ــی مه و متول
بخش هــای مختلــف از جملــه شــرب، 
کشــاورزی، صنعــت و … در ســنوات اخیــر 
بــا برنامه ریــزی هــای خــوب صــورت 
گرفتــه، جــز اســتان های پیشــرو در مهــار 
ــم  ــه ه ــوری ک ــه ط ــوده ب ــن آب ب و تأمی
ــره  ــال به ــد در ح ــتان 9 س ــون در اس اکن
بــرداری، 12 ســد در دســت اجــرا و 1۵ مورد 

ــز مطالعاتــی هســتند. نی

گلســتان  مخابــرات  شــرکت  مدیرعامــل 
در  همــراه  تلفــن  نفــوذ  ضریــب  گفــت: 
اســتان بیــش از 79 درصــد رســیده اســت.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهمرادی ب ــی ش غالمعل
بیــش از یــک میلیــون و 400 هــزار گلســتانی 
ــار  ــد، اظه ــتفاده می کنن ــراه اس ــن هم از تلف
داشــت: ضریــب نفــوذ تلفــن همــراه در 
ــیده  ــد رس ــش از 79 درص ــه بی ــتان ب گلس
ــش  ــتان در بخ ــعه گلس ــان از توس ــه نش ک

ــت. ــی اس مخابرات
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ضریــب نفــوذ 
تلفــن در گلســتان 79 درصــد رســیده اســت، 
تلفــن  پوشــش  ضریــب  تصریــح کــرد: 

ــه 100  ــراه در مناطــق شــهری گلســتان ب هم
ــم  ــتان ه ــتاها اس ــیده و در روس درصــد رس
ــیده  ــد رس ــه 96.32  درص ــب ب ــن ضری ای

ــت. اس
بخــش  در  خاطرنشــان کــرد:  شــهمرادی 
اســتفاده از تلفــن ثابــت بیــش از 628 هــزار 
و 168 مشــترک از خطــوط ثابــت در اســتان 
اســتفاده می کنــد کــه میانگیــن ضریــب 

ــت 33 درصــد اســت. ــن ثاب ــوذ تلف نف
 9 و  یکهــزار  از  بیــش  تاکیــد کــرد:  وی 
شــبکه  خدمــات  از  ا گلســتان  روســتای 
ایــن  در  و  اســتفاده می کننــد  مخابراتــی 
 414 راه انــدازی  بــا  توانســته ایم  بخــش 

ــات  ــتان خدم ــتاهای اس ــز ict در روس مرک
ببریــم  روســتاها  ایــن  بــه  را  اینترنتــی 
ایــن خدمــات  از  اســتفاده  بــا  مــردم  و 
بیشــتر کارهــای خــود را در ایــن مراکــز 
ــهرها  ــه ش ــه ب ــد و از مراجع ــام می دهن انج

جلوگیــری شــده اســت.
منطقــه  مخابــرات  شــرکت  مدیرعامــل 
گلســتان بــا اشــاره بــه تحــوالت بخــش 
مخابراتــی در اســتان در چهــار دهــه گذشــته 
قبــل  دهــه  چهــار  در  خاطرنشــان کــرد: 
تلفــن  خدمــات  از  4000 گلســتانی  تنهــا 
ثابــت برخــوردار بودنــد و ایــن میــزان در 
روســتاهای گلســتانی بســیار پاییــن و در 

برخــی از ایــن روســتاها در حــد صفــر بــود.
شــهمرادی بــا اشــاره بــه خدمــات اینترنتــی 
ــتان  ــتای گلس ــت: 97۵ روس ــتان گف در اس
از خدمــات اینترنــت برخوردارنــد و ایــن 
نشــان از نفــوذ بــاالی توســعه زیرســاخت ها 

در اســتان گلســتان اســت.
گلســتان  منطقــه  مخابــرات  مدیرعامــل 
ــی از  ــی مختلف ــتم های نظارت ــزود: سیس اف
مخابــرات  توســط   OSS، DLMO جملــه
ــه  ــه IP تهی ــبکه یکپارچ ــر روی ش ــران ب ای
پارامترهــای کیفــی  بــر  نظــارت  بــرای  و 
شــبکه در ســطح مخابــرات ایــران راه انــدازی 
ــن  ــف ای ــر مختل ــن رو مقادی ــده، از همی ش
بــرای  تفکیک شــده  به صــورت  پارامترهــا 
شهرســتان های اســتان از ایــن ســامانه ها 
اســتخراج و مــورد بررســی قرارگرفتــه اســت.

سرمایه گذاری ۳۵00 میلیارد 
تومانی در بخش آب کردستان

حضور در نمایشگاه 
دستاوردهای انقالب

اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمــان در نمایشــگاه 
دســتاوردهای انقــالب شــرکت کــرد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ــا  اســتان کرمــان، ایــن نمایشــگاه  بــه مناســبت 40 ســالگی انقــالب و ب

حضــور  330 غرفــه بــه مــدت 7 روز برپــا اســت.
قابــل ذکــر اســت : در غرفــه اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
اســتان ،عملکــرد 40 ســاله انقــالب در قالــب بروشــور ، عکــس ، کلیــپ 

ــت. ــده اس ــته ش ــش گذاش ــه نمای ب
همچنیــن  اقدامــات یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی در مبــارزه بــا زمیــن 
خــواری و اطفــا حریــق ،اســتعدادیابی و بهــره بــرداری از منابــع طبیعــی 
ــدوق  ــل صن ــزداری از مح ــای ابخی ــروژه ه ــز ،پ ــع آبخی ــت جام ،مدیری
ــان  توســعه ملــی ،طــرح کاداســتر در شــمال اســتان و پــروژه هــای بیاب

زدایــی ،در معــرض دیــد عمــوم قــرار گرفتــه اســت

ضریب نفوذ تلفن  همراه در گلستان به 7۹ درصد رسید

بــدون شــک فعالیــت هــای عظیــم و 
بــرق  صنعــت  ســترگ  دســتاوردهای 
بــرق  صنعــت  بخصــوص  و  ایــران 
در  گذشــته  ســال   40 در  خوزســتان 
فراهــم آوردن نعمــت بــرق بعنــوان زیــر 
ــی  ــرفت و خودکفای ــعه و پیش ــای توس بن
همه جانبــه در ایــن صنعــت زیربنایــی، 
متخصصیــن  توانمنــدی  از  نیکــی  نــام 
ایــران  در  بــرق  صنعــت  تالشــگران  و 

اســالمی بــه جــای نهــاده اســت.

کـرد:  خاطرنشـان  وی   
 ADSL ُپرسـرعت  پورت هـای 
که تاکنـون به بهره برداری نرسـیده اند 
بـرای برخـورداری حداکثـری مـردم 
از امکانـات موجـود مخابـرات، بایـد 
سـریع تر مورد بهره برداری قـرار گیرند 
مقایسـه ای،  آمارهـای  ایجـاد  بـا  و 
پارامترهای کیفیت شـبکه به تفکیک 
شهرسـتان ها تـا پایـان سـال آمـاده 
تشـویق  بـه  نسـبت  تـا  می شـود 
شهرسـتان هایی که بهتریـن آمارها را 
در ایجاد یک شـبکه پایدار و باکیفیت 

داشـته باشـند، اقـدام شـود.

 ۳0 درصد از شبکه انتقال آب 
روستایی نیاز به بازسازی دارد

رییـس هیـات مدیـره و مدیرعامـل 
روسـتایی  فاضـالب  و  آب  شـرکت 
حاضـر  حـال  در  گفـت:  گلسـتان 
انتقـال  شـبکه  کیلومتـر  هـزار   8
در گلسـتان وجـود دارد کـه بـا توجـه بـه قدمـت این شـبکه ها، 
پیش بینـی می شـود حدود 30 درصد شـبکه ها نیاز به بازسـازی 
بـا اصحـاب رسـانه  بهـزاد هرمـزی در نشسـت خبـری  دارد. 
اظهارداشـت: در سـال 9۵ حـدود 2۵7 کیلومتر از شـبکه انتقال، 
سـال 96 حدود 64 کیلومتر و امسـال 1۵2 کیلومتر از این شبکه 
بازسـازی شـده و پیش بینی می شـود بازسـازی شـبکه تا پایان 

سـال بـه 200 کیلومتـر برسـد.

گلستان

بارندگی شدید و طغیان 
رودخانه در رودان

بـر اثـر بارندگـی شـدید و طغیـان 
روسـتای  مسـیر  در  رودخانـه 
"رودخانـه " بـه سـمت شـهر رودان 
یـک نفـر جـان باخـت. مدیـر کل 
مدیریت بحران اسـتانداری هرمزگان بـا اعالم این خبر گفت: 
ایـن فـرد هنـگام عبور بـا خـودروی پرایـد از آب نما در سـیل 
غـرق شـد و هنـوز مأمـوران هـالل احمـر موفق به شناسـایی 
خودرو و سرنشـین آن نشـده اند.علیرضا صفا ایسـنی افزود: 
شـهروندان از امروز تا سـه شـنبه از ترددهای غیر ضروری در 
مسـیرهای فرعـی و تفریـح و رفت و آمد در اطراف مسـیل ها 

و رودخانه هـای فصلـی خـودداری کننـد.

خبر

مقام سوم بانوان برق 
خوزستان در مسابقات 

تیـم بدمینتـون بانـوان شـرکت برق 
منطقـه ای خوزسـتان مقـام سـوم 
مسـابقات سراسـری وزارت نیـرو را 
کسـب کرد.ایـن دوره از مسـابقات با 
حضـور 13 تیـم بـه میزبانی شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان 
یزد در سـه رده تیمی، دوبل و انفرادی برگزار و تیم شـرکت برق 
منطقـه ای خوزسـتان بعـد از تیم های منتخب تهـران و زنجان 
مقـام سـوم رده تیمی را به دسـت آورد.اعضـای تیم برق منطقه 
ای خوزسـتان در ایـن دوره از مسـابقات را ناهیـد غالمحسـین، 
سـارا درخشـنده، میتـرا ریاحـی، عاطفـه جاللـی، زهـرا بنـدری 
)مربی(، به سرپرسـتی ملوک السـادات احمدی تشکیل دادند.

خوزستان

واژگونی کامیون حامل 
گوجه فرنگی در شیراز

بـاری  کامیـون  دسـتگاه  یـک 
فرنگـی،  گوجـه  تـن   10 حامـل 
بامـداد یکشـنبه 14 بهمـن در بلوار 
مـدرس شـیراز واژگـون و موجـب 
مصدومیـت 2 نفـر شد.سـاعت 3 و 8 دقیقه بامداد یکشـنبه 
14 بهمـن وقـوع حادثـه واژگونی کامیون حامـل گوجه فرنگی 
توسـط شـاهدان به مرکـز آتش نشـانی اعالم شـد.در حادثه، 
کامیـون 10 تـن بر اثـر علت نامعلومـی، واژگون شـده و راننده 
و کمـک راننـده مصـدوم شـده بودنـد. ایـن حادثـه منجـر به 
انسـداد چند سـاعته مسـیر و ترافیک سنگین صبحگاهی در 

ورودی شـرقی شـیراز شـد.

شیراز

به پایان رسیدن عملیات 
بیومکانیک حوزه آبخیز  راویز

عملیـات بیومکانیـک مراتـع حسـین 
 آبـاد حوزه آبخیـز راویز  به پایان رسـید

عملیـات بیومکانیـک مراتـع حسـین 
هـدف  ،بـا  رفسـنجان   راویـز  آبـاد 
افزایـش  و  فرسـایش  از  جلوگیـری  پوشـش گیاهـی،  افزایـش 
اسـت. شـده  اجـرا  ملـی  توسـعه  صنـدوق  محـل  از   ،  رسـوب  

و  مـاه   2 زمانـی  بـازه  در  و  هکتـار   90 سـح  در  عملیـات  ایـن 
همیـن  بـه  و  اسـت  شـده  اجـرا  بومـی   سـکنان  همـکاری  بـا 
دارد. وجـود  آن  موفقیـت  و  پایـداری  بـه  زیـادی  امیـد   دلیـل 
گفتنـی اسـت : اسـتفاده از کارگران بومی توسـط پیمانـکار در اجرای 
ایـن پـروژه  نیـز مـی توانـد  در پایـداری اینگونـه طرح هـا نقـش 

بسـزایی داشـته باشد.
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م 
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 : 
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عملیات احیای تاالب بزنگان 
به شکل رسمی آغاز شد

در موضوع مدیریت تاالب ها فاکتور های مختلفی اثر گذار هستند و یکی ازمهمترین آنها،تغییرات اقلیمی است

همزمـان بـا آغاز دهـه پر فروغ فجـر انقالب 
اسـالمی و مقـارن بـا روز جهانـی تـاالب ها 
،  عملیـات احیـای تاالب بزنـگان  به عنوان 
اثـر طبیعـی ملـی بزنـگان بـا حضـور مردم 
 و مسـئولین محلـی و اسـتانی  آغـاز شـد.
بـه گـزارش  روزنامـه پیام ما، تـورج همتی، 
مدیـر کل محیـط زیسـت خراسـان رضوی  
طـی  جشـنواره  ایـن  آغازیـن  آییـن  در 
سـخنانی ضمـن اشـاره به ضرورت ترسـیم 
آینده تـاالب از گذرگاه مسـئولیت اجتماعی 
اظهـار داشـت: در موضـوع مدیریـت تـاالب 
هـا فاکتـور های مختلفـی اثر گذار هسـتند 
و یکـی ازمهمتریـن آنها،تغییـرات اقلیمـی 
اسـت و امید اسـت این جشـنواره آغازی بر 
ایجـاد گفتمـان ملی برای حفاظـت از تاالب 

بزنـگان و تقویـت مشـارکت مردمـی بـرای 
 تزریـق حیـات در این تاالب بی رمق باشـد.

مدیـر کل حفاظت محیط زیسـت خراسـان 
رضـوی درادامـه تـاالب بزنـگان را یکـی از 
قربانیـان تغییـرات اقلیمـی و خشکسـالی 
برشـمرد و افزود:خشکسـالی هـای پیاپـی 
باعث شده خدمات  زیست بومی  و قابلیت 
درمنطقـه  بـوم  زیسـت  پذیـری  انعطـاف 
کاهـش یافتـه و میـزان تـاب آوری ایـن 
 دریاچـه بـه شـدت تحـت تأثیـر قـرار گیرد.
وی ضـرورت شـناخت ارزش هـا و قابلیـت 
های تاالب را نخسـتین گام درجهت حفظ و 
احیاء آن برشـمرد و افزود: هدف از برگزاری 
مراسـم روز جهانـی تـاالب ها برنامـه ریزی 
هوشـمندانه برای توسـعه پایدار و اسـتفاده 
پتانسـیل  هـا خصوصـا  ظرفیـت  همـه  از 
 عظیـم  مشـارکت جوامـع محلـی اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تـاالب بزنـگان را بـه 
عنـوان یـک راه حل طبیعی برای سـازگاری 

بیشـتر و کاهـش تاثیـر تغییـرات اقلیمـی 
تـاالب  چنانچـه  افـزود:  و  خوانـد  منطقـه 
بـه سـطح مطلوبـی از ذخیـره آبـی برسـد، 
و  اقلیمـی  تغییـرات  توانسـت  خواهـد 
 رویـداد هـای آب و هوایـی را مدیریـت کند.

اثـر  ضمـن  تـاالب  ایـن   : همتـی گفـت 
بـر تنظیـم جریانـات آب محیـط  گـذاری 
آب  تغذیـه  عنـوان کلیـد   بـه  واقـع  در   ،
هـای زیرزمینـی و دسترسـی بـه جـدول 
مـی کنـد. نقـش  ایفـای  زیرزمینـی   آب 
مدیـر کل حفاظت محیط زیسـت خراسـان 
رضـوی درادامـه از اقدامـات صـورت گرفتـه 
درراسـتای  ایجـاد تقویـت زیـر سـاختهای 
گردشـگری طبیعـی و احیـاء تـاالب بزنگان 
سـخن گفـت و افـزود: لولـه گـذاری ،کانـال 
کشـی،دیواره سـازی و ایجـاد منابـع ذخیره 
آب و همچنین گر فتن آب مازاد کشـاورزی 
از جملـه اقداماتـی اسـت کـه در راسـتای 
احیـاء ایـن اثر طبیعی ملی صـورت گرفته و 

برنامه مدیریت زیسـت بومی و سـاماندهی 
جوامـع  و  ذینفعـان  مشـارکت  جلـب  بـا 
محلـی بـا رونـدی مطلـوب پیگیـری شـده 
و امـروز موضـوع واگـذاری زون گردشـگری 
هـای  تعاونـی  و  خصوصـی  بخـش  بـه 
محلـی منطقه بـه عنـوان اقدامی ارزشـمند 
درراسـتای توسعه اشتغال بومی و معیشت 
پایـدار اسـت کـه درراسـتای تحقـق اقتصاد 
داشـت. خواهـد  موثـر  بازتابـی   مقاومتـی 

،سرپرسـت  غریـب  محسـن  همچنیـن، 
فرمانـداری شهرسـتان سـرخس نیـز طـی 
سـخنانی  از پویایی مشـارکت اجتماعی در 
حـوزه احیـاء تـاالب بزنـگان به عنـوان یک 
نقطـه قـوت در منطقـه  یـاد کـرد و افـزود: 
نگرانی مردم به حق اسـت و مرتفع سـازی 
آن نیازمنـد بسـتر سـازی مناسـب در محل 
اسـت کـه بـه همـت مـردم و همراهـی و 
 حمایت متولیان امر در حال پیگیری است.
غریـب گفت:هـر گونه تغییر در شـرایط آبی 
تـاالب بزنگان اثرات سـوء زیسـت محیطی 
بـرای جوامـع اطراف به دنبـال دارد و به نظر 
مـی رسـد ادامه تـالش های صـورت گرفته 
در قالـب کارگـروه هـا و کمیته هـا با حضور 
ذینفعـان و افراد تاثیر گذار روزهای روشـنی 
 رابـرای ایـن تـاالب نیمـه جـان رقـم بزنـد.

دریاچـه  احیـاء  اجرایـی کمپیـن  رئیـس 
بـر  مـروری  ضمـن  درادامـه  نیـز  بزنـگان 
اقدامـات صـورت گرفتـه از سـوی بومیـان 
منطقـه بـرای احیـاء ایـن تـاالب ، موفقیت 
و  همدلـی  محصـول  را  حاصلـه  هـای 
همراهـی هـای مـردم و مسـئولین خواند و 
افزود:بـه آینـده تـاالب  بزنـگان  بـا همدلی 
مسـئوالن  حمایـت  و  منطقـه  سـاکنین 
امیدوارهسـتیم. بسـیار  ملـی  و   اسـتانی 
در ادامـه ایـن مراسـم، از دسـت انـدرکاران 
جشـنواره  برگزیـدگان  و  تـاالب  احیـاء 
بـوم   ، دسـتی  صنایـع   ، آمـوزی  دانـش 
گـردی ، بـازی هـای محلـی  و غذاهـای 
سـنتی  کـه درحاشـیه ایـن مراسـم بـر پـا 
از ایـن جشـنواره را بـه  شـده و  بخشـی 
شـد. بود،تجلیـل  داده  اختصـاص   خـود 
گفتنی اسـت اجرای عملیـات احیای تاالب 
بزنـگان ، احـداث دیـوار سـاحلی و ایجـاد 
زیرسـاخت هـای گردشـگری در منطقـه بـا 
تخصیـص اعتبـاری بالـغ برهفـت میلیـارد 
ریـال درادامه این مراسـم بـا حضورمدیر کل 
و مسـئوالن حفاظت محیط زیسـت استان، 
سرپرسـت فرمانـداری سـرخس ، رئیـس 
شـورای اسـالمی ، امـام جمعـه و جمعی از 
مسـئوالن محلی و اسـتانی رسـمًا آغاز شد.

ته
نک

همتــی گفــت : این تــاالب ضمن اثــر گــذاری بر تنظیــم جریانات 
آب محیــط ، در واقــع بــه عنــوان کلیــد  تغذیه آب هــای زیرزمینی 
 و دسترســی بــه جــدول آب زیرزمینــی ایفــای نقــش مــی کنــد.
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان رضــوی درادامــه از 
اقدامــات صــورت گرفته درراســتای  ایجــاد تقویت زیر ســاختهای 
ــت و  ــخن گف ــگان س ــاالب بزن ــاء ت ــی و احی ــگری طبیع گردش
افــزود: لولــه گــذاری ،کانــال کشــی،دیواره ســازی و ایجــاد منابــع 
ذخیــره آب و همچنیــن گــر فتــن آب مــازاد کشــاورزی از جملــه 
اقداماتــی اســت کــه در راســتای احیــاء ایــن اثــر طبیعــی ملــی 
صــورت گرفتــه و برنامــه مدیریــت زیســت بومــی و ســاماندهی با 
جلــب مشــارکت ذینفعــان و جوامــع محلــی بــا رونــدی مطلــوب 
پیگیــری شــده و امــروز موضــوع واگــذاری زون گردشــگری بــه 
ــوان  ــه عن ــه ب ــی منطق ــی هــای محل بخــش خصوصــی و تعاون
اقدامــی ارزشــمند درراســتای توســعه اشــتغال بومی و معیشــت 
پایــدار اســت کــه درراســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بازتابــی 

موثــر خواهــد داشــت.

بهره برداری 4 طرح بهزیستی در کاشان آغاز شد
چهار طرح با ارزش افزون بر60 میلیارد ریال روز یکشنبه در آیینی با حضور رییس سازمان 
بهزیستی و جمعی از مسووالن شهرستانی در کاشان به بهره برداری رسید.

فنـاوری  و  علـم  پـارک  رئیـس 
البـرز گفـت: روز گذشـته بـا حضور 
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در 
انقـالب  دسـتاوردهای  نمایشـگاه 
اسـالمی، از سـه طـرح دانش بنیان 
البـرز  فنـاوری  و  علـم  پـارک 

شـد. رونمایـی 
بـا  گفت وگـو  در  ربانـی  عطـاهللا 
خبرنـگار ایسـنا، گفـت: همزمـان با 
گشـایش نمایشـگاه دسـتاوردهای 
در  اسـالمی  انقـالب  سـاله  چهـل 
اسـتان البـرز از سـه طـرح دانـش 
بنیـان پـارک علـم و فنـاوری البـرز 
رحمانـی  رضـا  دکتـر  حضـور  بـا 
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت و 
عزیزهللا شـهبازی اسـتاندار البرز در 

رونمایـی شـد. کـرج 
طـرح  سـه  ایـن  افـزود:  ربانـی 
نخسـتین   " راه انـدازی  شـامل 
البـرز"،  اسـتان  شـتابدهی  مرکـز 
سـنجش  سیسـتم  انـدازی  "راه 
بی سـیم  و  خـودکار  مدیریـت  و 
و  مایعـات"  منابـع  و  مخـازن 
نـام  بـا  کلریـد  مزوئیـل  "تـری 
از پیـش  مخفـف )TMC(" یکـی 
ماده هـای اصلـی تهیـه الیـه سـوم 
غشـای تصفیه آب به روش اسـمز 
غرفـه  محـل  در   )RO( معکـوس 

. شـد  رونمایـی  پـارک  ایـن 
سـه  ایـن  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
طـرح کـه بـا حمایـت پـارک علـم 
و فنـاوری البـرز بـه نتیجـه رسـیده 
اسـت می تواند به توسـعه کشور در 
زمینه ایجاد و توسـعه شـرکت های 
زمینه هـای  در  بنیـان  دانـش 
مختلـف، توسـعه و تقویـت علمـی 
مدیریـت  و  کشـور  خـاک  و  آب 
بهینـه علمـی و کارشناسـی مصرف 

آب در کشـور کمـک نمایـد.

خبر
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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تحول شگرف در مهمترین شاخص های توسعه

از  آنقــدر  انقالب دیده هــا  نســل 
وضعیــت  و  محرومیــت  بی عدالتــی، 
ــش از  ــان پی ــت و درم ــار بهداش ــف  ب اس
ــه ارائــه  انقــالب خاطــره دارد کــه شــاید ب
دلیــل و آمــار در ایــن  بــاره نیــازی نباشــد 
امــا یــک مقایســه کوتــاه از شــاخص های 
را  عرصــه  ایــن  در  تحــول  کلیــدی، 
تصویــری  و  ســازد  مــی  روشــن تر 
مســتند را بدســت مــی دهــد. یــک از 
ــن ابعــاد تبعیــض و ناعدالتــی در  مهمتری
ــی  ــان اســت؛ جای حــوزه بهداشــت و درم
کــه بــا روح و جــان انســان ها ســر و 
آن  بــودن  پاییــن  یــا  بــاال  و  دارد  کار 
ــر  ــرگ و می ــر م ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ب

می گــذارد. اثــر  انســان ها 
و  پزشــک  کمبــود  خاطــرات  هنــوز 
در  درمانــی  بهداشــتی-  حداقل هــای 
دوران پیــش از انقــالب کــه پــای هــزاران 
ــدی، بنگالدشــی و پاکســتانی  پزشــک هن
بــرای  بــود،  کــرده  بــاز  ایــران  بــه  را 
بســیاری از انقــالب دیده هــا تــازه اســت.
حتــی  کرمانشــاه  ماننــد  اســتانی  در 
بســیاری از شــهرها مراکــز بهداشــتی و 
درمانــی مناســبی نداشــتند چــه رســد بــه 

ــتاها  ــتان. در روس ــه بیمارس ــی ب دسترس
ــه  ــود. ب ــم ب ــفناکی حاک ــاع اس ــه اوض ک
ــوم  ــاون بهداشــتی دانشــگاه عل ــه مع گفت
پزشــکان  تعــداد  کرمانشــاه،  پزشــکی 
فعــال حــوزه بهداشــت از 40 نفــر تــا قبــل 
 30۵ بــه  انقــالب اســالمی  پیــروزی  از 
پزشــک رســیده بویــژه اینکــه برخــالف 

ــتند. ــی هس ــه ایران ــته هم گذش
و گــو  گفــت  در  شــکیبا  محمدابراهیــم 
ــه  ــچ خان ــزود: هی ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ب
بهداشــت روســتایی در دوران پیــش از 
روســتائیان  و  نداشــت  وجــود  انقــالب 
هــم  بهداشــتی  امکانــات  کمتریــن  از 
ــزار  ــک ه ــون ی ــا اکن ــد ام ــروم بودن مح
خانــه   6۵0 از  بیــش  در  بهــورز   133 و 
خدمــات  روســتاییان  بــه  بهداشــت 

بهداشــتی ارائــه مــی دهنــد .
طبــق اعــالم دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اســالمی  انقــالب  از  پیــش  کرمانشــاه، 
ــی  ــخیص طب ــگاه تش ــد آزمایش ــط چن فق
در ســطح اســتان وجــود داشــت امــا 
امــروز 13۵ آزمایشــگاه فعــال کــه بخشــی 
از آن در مناطــق دورافتــاده مســتقرند، بــه 

ــد. ــی دهن ــه م ــات ارائ ــردم خدم م
ــع ســالمت  ــات جام ــز خدم رســیدن مراک
اســتان از 61 بــه 134 مرکــز، افزایــش 

صفــر  از  ســالمت  پایگاه هــای  تعــداد 
ــری  ــه 70 مــورد، رشــد بیــش از 1۵ براب ب
ــیدن  ــتان و رس ــکان اس ــداد دندانپزش تع
 100 بــه   30 از  واکسیناســیون  پوشــش 
درصــد بخشــی دیگــر از دســتاوردهای 
نظــام ســالمت در دوران انقــالب اســالمی 
ــتان  ــم اس ــی ه ــش داروی ــت. در بخ اس
کرمانشــاه اکنــون بــه عنــوان یــک قطــب 
ــی از  ــی و یک ــه داروی ــواد اولی ــد م تولی
تولیدکننــدگان مهــم دارو در کشــور اســت.
دارو  و  غــذا  معــاون  محمــدی،  قبــاد 
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه در 
گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود: اکنــون 
ــرکت  ــه و 40 ش ــود 391 داروخان ــا وج ب
اســتان کرمانشــاه  در  دارویــی  پخــش 
کمتریــن  بــا  بیمــاران  داروی  تامیــن 
مشــکل انجــام مــی شــود، در صورتــی 
ــه  ــا 10 داروخان ــالب تنه ــش از انق ــه پی ک
اســتان  در  دارو  پخــش  شــرکت   2 و 
فعالیــت مــی کردنــد و همیــن امــر باعــث 
ــاران  ــه بیم ــل در دارورســانی ب ایجــاد خل

ــد. ــی ش م
ــرل  ــگاه کنت ــدازی آزمایش ــت: راه ان او گف
غــذا و دارو پــس از پیــروزی انقــالب 
بــه  آن  تجهیــز  و  اســالمی  شــکوهمند 
ــزات آزمایشــگاهی  ــن تجهی پیشــرفته تری

از قبیــل HPLC، دســتگاه جــذب اتمــی، 
اســپکتوفتومتری  و  کرماتوگرافــی  گاز 
گامــی بســیار مهــم در راســتای تشــخیص 
ــی، آرایشــی و  ــواد غذای ــواع م ســالمت ان
پزشــکی  تجهیــزات  و  دارو  بهداشــتی، 

اســت.
ــش و دســتاوردهای  ــن جه ــی شــک ای ب
درمــان  و  بهداشــت  حــوزه  در  بــزرگ 
اســتان کرمانشــاه نتیجــه رشــد خیــره 
کننــده علمــی و دســتیابی متخصصــان 
راهبــردی  فناوری هــای  بــه  کشــورمان 

در ایــن حــوزه اســت کــه ایــران را در 
ــادی  ــای بنی ــو، ســلول ه ــای نان رشــته ه
ــم تخصصــی  و بســیاری از رشــته های مه
پزشــکی در بیــن چنــد کشــور مطــرح 

دنیــا قــرار داده اســت.
نکتــه قابــل تامــل در ایــن زمینــه، حضــور 
و ســهم چشــمگیر پزشــکان و متخصصــان 
قلــه  فتــح  در  مــردان  دوشــادوش  زن 
ــی  ــت؛ واقعیت ــکی اس ــی پزش ــای علم ه
ــا  ــیاری ه ــرای بس ــالب ب ــل از انق ــه قب ک

ــود. ــا و آرزو ب ــر روی فرات

ته
نک

ــاه،  ــکی کرمانش ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش ــه مع ــه گفت ب
ــل از  ــا قب ــر ت ــت از 40 نف ــوزه بهداش ــال ح ــکان فع ــداد پزش تع
ــه  ــژه اینک ــیده بوی ــک رس ــه ۳05 پزش ــالمی ب ــالب اس ــروزی انق پی
برخــالف گذشــته همــه ایرانــی هســتند.محمدابراهیم شــکیبا 
ــت  ــه بهداش ــچ خان ــزود: هی ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
روســتایی در دوران پیــش از انقــالب وجــود نداشــت و روســتائیان 
ــون  ــا اکن ــد ام ــات بهداشــتی هــم محــروم بودن ــن امکان از کمتری
یــک هــزار و 1۳۳ بهــورز در بیــش از 650 خانــه بهداشــت بــه 
ــالم  ــق اع ــی دهند .طب ــه م ــتی ارائ ــات بهداش ــتاییان خدم روس
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه، پیــش از انقــالب اســالمی فقــط 
چنــد آزمایشــگاه تشــخیص طبــی در ســطح اســتان وجــود داشــت 
ــق  ــی از آن در مناط ــه بخش ــال ک ــگاه فع ــروز 1۳5 آزمایش ــا ام ام

ــد. ــی دهن ــه م ــات ارائ ــردم خدم ــه م ــتقرند، ب ــاده مس دورافت

خراسانگزارش
نگذاریم عناب از خراسان جنوبی مهاجرت کند

جنوبـی  خراسـان  عنـاب 
اسـت  ارزشـمند  میـوه ای 
زمینـه  توجهـی،  امـا کـم 
خـروج ایـن محصـول را از ایـن اسـتان کـه بهترین 
مـکان بـرای پـرورش آن اسـت، فراهـم مـی آورد.
کیانی، یک کشـاورز در شهرسـتان خوسـف، در این 
نشسـت اظهـار کـرد: 12 سـال اسـت کـه در جلگـه 
ماژان به کشـاورزی و عناب کاری مشـغول هسـتم.
وی بـا اشـاره به اینکـه در حال حاضـر دو هکتار زیر 
کشـت عنـاب اسـت، افـزود: افزایش قیمـت کود و 
سـم و بازاریابی از مشـکالت کشاورزان و عناب کاران 

است. اسـتان 

ایـن کشـاورز با بیـان اینکه قیمت مواد اولیه بسـیار 
گران تـر از قیمـت فـروش عنـاب اسـت، تصریـح 
کـرد: بـا وجـود افزایـش قیمـت کود و سـم، قیمت 
عنـاب تفاوتـی نکرده و از سـویی دیگر مـزد کارگران 
افزایـش پیـدا کـرده اسـت. کیانـی بـا اشـاره بـه 
سـازگاری عناب با شـرایط آب و هوایی این منطقه، 
اظهـار کـرد: عناب نیـاز آبی کمی دارد و برای کاشـت 
در ایـن منطقـه مناسـب تر اسـت.این کشـاورز بـا 
بیـان اینکـه وقتی بازار فروش نباشـد عنـاب صرفه 
اقتصـادی برای کشـاورز نـدارد، اظهار کرد: مسـئوالن 
بایـد بـه کشـاورزان توجـه کنند تـا جلـوی مهاجرت 

عنـاب و محـدود شـدن درآمـد آن گرفته شـود.

افزایش سقط قانونی در خراسان شمالی
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی از افزایش یک درصدی مراجعه کنندگان، جهت دریافت مجوز سقط درمانی 

)قانونی( به اداره کل پزشکی قانونی استان خبر داد.

اطالع رسانی

متن آگهی
آقـای  شـعبه  ایـن   9609983469600740 کالسـه  پرونـده  در 
متولـد1360/06/01 کدملـی  سـعيد  محمـد  فرزنـد  داوودی  وریـا 
38212783۵8 از جهـت اتهـام تسـبیب در ایـراد صدمـه بدنـی 
غیرعمـدی ناشـی از عـدم رعایـت نظامات دولتی حیـن انجام کار موضوع شـکایت 
آقـای علـی کاویانـی فرزنـد اسـدهللا تحـت تعقيب قـرار گرفته اسـت بـا عنایت به 
مجهـول المـکان بودن متهـم و در اجرای مقررات 174 قانون آیین دادرسـی کیفری 
در امـور کیفـری بـه نامبـرده ابـالغ می گردد تا ظـرف مهلت یک ماه پس از انتشـار 
ایـن اگهـی در شـعبه سـوم دادیـاری دادسـرای عمومـی و انقـالب کرمـان واقـع در 
بلـوار 22 بهمـن حاضر شـوید نتیجه عدم حضـور صدور قرار غيابـی و اتخاذ تصمیم 

قانونـی می باشـد.
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب کرمان - سینا بنی اسد م.الف 18۹۹

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 1۳۹70401۹06۳00087۳.1
بدینوسـیله به آقای محمد محمدی به شـماره شناسـنامه 17 بدهکار پرونده 
کالسـه 139704019063000873.1 کـه برابـر گـزارش مامـور ابـالغ شـناخته 
نگردیـده ایـد  ابـالغ میگردد که برابـر قرارداد بانکی به شـماره 86001040 بین 
شـما و بانک ملی شـعبه رفسـنجان مبلغ 129.330.900ریال  بدهکار و از تاریخ 1397.10.10 
روزانـه مبلـغ 27833لاير بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گـردد که بر اثـر عـدم پرداخت وجه 
بسـتانکار در خواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صـادر و به 
کالسـه بایگانـی  9700911 در ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18 آئیـن نامه 
اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بـه شـما ابـالغ میگـردد از تاریخ انتشـار ایـن آگهی کـه تاریخ 
ابـالغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقط یـک نوبت در  روزنامه چاپ و منتشـر مـی گردد ظرف 
مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بدون انتشـار 
آگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی طبق مقررات علیه شـما تعقیـب خواهد شـد.م-الف4269
رئیس ثبت اسناد و امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری آسفیجی

آگهی
نظـر باینکـه پروانـه بهره بـرداری معـدن تراورتـن دهنو به 
شـماره 10/78624 مـورخ 1390/12/10 بـا کـد 3090427 
بنام شـرکت مهتاب سـنگ کارمانیـا مفقود گردیده اسـت 
لـذا بدینوسـیله باطـالع می رسـاند کلیه مفاد پروانـه مزبـور از درجه اعتبار 
سـاقط و پروانـه بهـره بـرداری مزبـور هیچگونـه ارزش و اعتبار قانونـی ندارد

متن آگهی
در پرونـده کالسـه 940998341۵301011 ایـن شـعبه آقـای 
شـماره  بـه  ابراهیـم  فرزنـد  آبـاد  حسـن  امیـری  محمـد 
شناسـنامه 629 صادره از کهنوج کدپسـتی 7887163363 از 
جهـت اتهـام توهین و تهدید موضوع شـکایت خانم سـحر ایالقی حسـینی 
فرزنـد حسـين تحـت تعقیـب قـرار گرفتـه اسـت بـا عنایـت بـه مجهـول 
المـكان بـودن متهم و در اجـرای مقررات 174 قانون آیین دادرسـی کیفری 
در امـور کیفـری بـه نامبـرده ابـالغ می گـردد تا ظـرف مهلت یـک ماه پس 
از انتشـار ایـن اگهـی در شـعبه سـوم دادیـاری دادسـرای عمومـی و انقالب 
کرمـان واقـع در بلـوار 22 بهمـن حاضر شـوید نتيجة عدم حضـور صدور قرار 

غيابـی و اتخـاذ تصمیـم قانونـی می باشـد.
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب کرمان - سینا بنی اسد م.الف 18۹8

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 1۳۹70401۹06۳00087۳.1
بدینوسـیله بـه آقـای حسـین علیزاده حسـین آبادی به شـماره شناسـنامه 
3 بدهـکار پرونـده کالسـه 139704019063000873.1 که برابـر گزارش مامور 
ابـالغ شـناخته نگردیـده اید  ابـالغ میگردد که برابـر قرارداد بانکی به شـماره 
86001040 بیـن شـما و بانـک ملی شـعبه رفسـنجان مبلـغ 129.330.900ریال  بدهـکار و از 
تاریـخ 1397.10.10 روزانـه مبلـغ 27833لاير به بدهی شـما افزوده می گـردد که بر اثر عدم 
پرداخـت وجه بسـتانکار در خواسـت صـدور اجرائیه نموده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه 
صـادر و بـه کالسـه بایگانـی  9700911 در این اجراء مطرح می باشـد لذا طبق مـاده 18 آئین 
نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی به شـما ابالغ میگردد از تاریخ انتشـار این آگهی که تاریخ 
ابـالغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقط یک نوبـت در  روزنامه چاپ و منتشـر می گـردد ظرف 
مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار 
آگهـی دیگـری عملیـات اجرائی طبق مقررات علیه شـما تعقیـب خواهد شـد.م-الف4270

رئیس ثبت اسناد و امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری آسفیجی

ابالغیه – اگهی الکترونیک
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

1-نام :محمد اسـماعیل 2- نام خانوادگی :عیدی 3- نام 
پـدر :ابراهیـم 4– کـد پسـتی :--- ۵- کـد ملـی :--6- 
نشـانی :اسـتان کرمـان شهرسـتان جیرفت- جبالبـارز- مجهـول المکان 

7- منطقه شـهرداری :----
تاریخ حضور :1397/12/19   -ساعت حضور :08:00

در خصوص دعوی فرنگیز عزیز زاده به طرفیت شـما مبنی برمطالبه وجه 
بابت .... در وقت مقرر فوق جهت رسـیدگی در این شـعبه حاضر شـوید .

این ابالغنامه برای شما به سامانه ابالغ ارسال گردیده است .
بـه سـامانه ابـالغ مراجعه کنید وبا اسـتفاده از شناسـه ورمـز کاربری خود 
اطالعات این ابالغیه وپیوسـت های آن را از قسـمت دریافت با شـماره با 

وارد نمـودن شـماره وتاریـخ صدور ابالغیه دریافت ومشـاهده کنید 
چنانچـه جهت ورود به سـامانه ،حسـاب کاربری )شناسـه ورمـز (دریافت 
ننمـوده ایـد جهت ثبت نام ،بـه یکی از دفاتر خدمـات الکترونیک قضائی 
ودر صـورت عدم دسترسـی ،بـه نزدیکترین واحد قضائـی مراجعه نمایید .
عـدم مراجعـه بـه منزلـه اسـتنکاف از قبـول اوراق قضائـی بـوده وابـالغ 

محسـوب مـی شـود .م الـف:71۵-
شعبه ۲شورای حل اختالف رودبار جنوب 

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 

بشــماره  رای  مفــاد  اســتناد  بــه  اینکــه  بــه  نظــر 
139760301022003797 مــورخ 97/9/11 هیئــت رســیدگی  بــه 
ــت اســناد و امــاک شهرســتان  اســناد عــادی مســتقر در اداره ثب
ربــاط کریــم بــر حســب مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مبنــی بــر تاکیــد 
انتقــال عــادی و تصرفــات مالکانــه متقاضــی شــهناز مغانــی  فرزنــد 
ــه  ــبت ب ــران  نس ــادره از ته ــنامه 4019 ص ــماره شناس ــه ش ــی ب عل
ــه 102/52  ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــگ یــک قطعــه زمی شــش دان
ــی  ــاک ــــ  فرع ــی از پ ــده ثبت ــری ش ــروز و مج ــع مف ــر مرب مت
ــی  ــوزه ثبت ــع در ح ــی واق ــی از157 اصل ــه ـ تفکیک ــروز از قطع مف
شهرســتان ربــاط کریــم از مالکیــت رســمی محرمعلــی درخشــانی 
محــرز  گردیــده لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت 
ــا  ــی کــه شــخص ی ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت ــه فاصل ب
اشــخاصی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــه  ــی ب ــن اگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
ــن اداره تســلیم و رســید  ــه ای ــاه اعتراضــی خــود را ب مــدت دو م
ــول  ــات موک ــه و اقدام ــه احال ــه دادگاه صالح ــا ب ــد ت ــذا نمای اخ
ــورت  ــت در ص ــی اس ــردد بدیه ــی دادگاه گ ــم قطع ــه حک ــه ارائ ب
ــررات  ــق مق ــور و عــدم وصــول اعتراضــی طب انقضــای مــدت مذک
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و در در هــر حــال صــدور ســند 
مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.

 م الف :2371  
تاریخ انتشار اولین اگهی:97/10/30

تاریخ انتشار دومین اگهی 97/11/15
رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی  2462

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

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

سند رسمی
برابــر رای شــماره 139760318022000954 مــورخ 1397/2/22 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم ســکینه راه پیمــای عشــقی 
فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 730 صــادره از صومعــه ســرا در 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 213/91 مترمربــع  مشــتمل 
ــع پــاک 834  ــه مســاحت 20 مترمرب ــای احداثــی فاقــد مجــوز ب ــر بن ب
ــی از 24  ــاک 9 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 24 اصل فرع
ــداری از نســق  ــان خری ــر بخــش 26 گی ــه خودبچ ــع در قری ــی واق اصل
ــوم  ــور اطــاع عم ــه منظ ــذا ب ــده اســت . ل ــی محــرز گردی ــار صادق مخت
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
ــاه  ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن باشــند م
ــذ  ــس از اخ ــلیم و پ ــل تس ــت مح ــن اداره ثب ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــت  ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک م

صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/15      

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/30
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     2991

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

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

فاقد سند رسمی
 1397/10/9 مــورخ   139760318022004862 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان هی
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
ثبــت ملــک ماســال تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای نادر 
ــال در  ــادره از ماس ــنامه 1 ص ــماره شناس ــی بش ــد رجبعل ــی فرزن نعمت
ــع  مشــتمل  ــه مســاحت 450 مترمرب ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ب
بــر اعیــان احداثــی فاقــد مجــوز بــه مســاحت 42 مترمربــع پــاک 245 
ــاک 67 فرعــی از 11  ــروز و مجــزی شــده از پ ــی مف فرعــی از 11 اصل
اصلــی واقــع در قریــه مهــدی خــان محلــه بخــش 26 گیــان خریــداری 
از نســق قســمت حســنی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع 
ــود در  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک صورت
ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی  اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــی  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ، دادخواس
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/15       

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/30
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی 

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

فاقد سند رسمی
 1397/9/24 مــورخ   139760318022004530 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان هی
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
ــای  ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــال تصرف ــک ماس ــت مل ثب
داریــوش نعمتــی میرمحلــه فرزنــد رجبعلــی بشــماره شناســنامه 
ــاحت  ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــال در شش ــادره از ماس 1 ص
969/87 مترمربــع  مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت 58/76 
ــده از  ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 11 اصل ــاک 246 فرع ــع پ مترمرب
ــه  ــان محل ــدی خ ــه مه ــع در قری ــی واق ــی از 11 اصل ــاک 67 فرع پ
بخــش 26 گیــان خریــداری از نســق قســمت حســنی محــرز گردیــده 
اســت . لــذا 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 
ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
ــم  ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــود را ب ــراض ، دادخواســت خ تســلیم اعت
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .  اعتــراض طب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/15           

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/30
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

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

سند رسمی
 1397/10/23 مــورخ   139760318022005162 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان هی
ــت  ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثب
ــی  ــای نازقل ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــال تصرف ــک ماس مل
فامیلــی فرزنــد صــادق بشــماره شناســنامه 7 صــادره از ماســال در 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 340/02 مترمربــع  مشــتمل 
ــع پــاک 6212  ــه مســاحت 121/06 مترمرب ــه و مغــازه ب ــر یکبــاب خان ب
ــروز و مجــزی شــده از پــاک 66 فرعــی از 23  ــی مف فرعــی از 23 اصل
اصلــی واقــع در قریــه چلمــه ســرا بخــش 26 گیــان خریــداری از نســق 
ــوم  ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت . ل ــده اس ــرز گردی ــزاده مح ــرار علی ادب
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
ــاه  ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن باشــند م
ــذ  ــس از اخ ــلیم و پ ــل تس ــت مح ــن اداره ثب ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــت  ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک م

صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/15                   

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/30
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آگهی موضوع ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظــر بــه ایــن کــه در اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  
ــر رای 3644—  ــمی براب ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س اراض
ــری   ــر جاب ــای مظف ــم / آق ــات  خان ــورخ 97/10/18  تصرف 1397  م
شــماره شناســنامه 14026 صــادره از اهــواز فرزنــد محمــود دارای 
ــه  ــاب ســاختمان ب ــه یکب ــی شــماره  1750904209 نســبت ب ــد مل ک
مســاحت 200 متــر مربــع در قســمتی از شــش دانــگ پــاک ثبتــی  
2695/18  واقــع در بخــش  2 اهــواز اخبــار خروجــی بــه نــام محســن 
ــور  ــون مزب ــاده 3 قان ــر م ــده براب ــه صــدور رأی گردی ــی منجــر ب طالب
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــاع عمــوم آگهــی 
ــروزه و مالکیــت  ــات مف ــه تصرف ــا هــر کــس نســبت ب مــی گــردد ت
ایشــان اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن آگهی 
ــه اداره ثبــت اســناد و  بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را مســتقیمًا ب
ــد و معتــرض مکلــف  امــاک اهــواز تســلیم و رســید دریافــت نماین
اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
ــم دادخواســت اخــذ و  ــم و گواهــی تقدی ــی تقدی ــات قضائ ــه مقام ب
بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم 
ــدام  ــررات اق ــر مق ــت براب ــرر اداره ثب ــد مق ــراض در موع ــول اعت وص

بصــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. شــماره م/الــف:   5/2919
)تاریخ انتشار نوبت اول :1397/11/15(                

)تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/01(
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  در اجــرای مــاده 13 آئیــن نامــه قان
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ششــدانگ 
ــع  ــی 22 واق ــنگ اصل ــی 71 س ــاک فرع ــروز از پ ــه مف ــک قطع ی
ــوان ششــدانگ یــک قطعــه  ــه لنــگ بخــش 26 گیــان بعن در قری
ــای احداثــی فاقــد مجــوز طــی رأی شــماره  ــر بن زمیــن مشــتمل ب
اســدی  مجتبــی  بنــام   1397/09/28 ـ   139760318022004645
ــع از  ــاحت 264 مترمرب ــه مس ــود ب ــد محم ــه فرزن ــان محل مهدیخ
کمیســیون مــاده مذکــور رأی صــادر و پــاک فرعــی 1473 مجــزی 
ــد حــدود  ــک تحدی ــن شــده چــون اصــل مل ــرای آن تعیی شــده ب
ــاک  ــدود پ ــن ح ــور تعیی ــت مذک ــم هیئ ــرای تصمی ــده در اج نش
ــورخ 1397/12/7 در محــل شــروع  ــح م ــر ســاعت 10 صب اخیرالذک
و بــه عمــل خواهــد آمــد و مراتــب جهــت اطــاع مالکیــن مشــاع و 
مجاوریــن آگهــی مــی شــود چنانچــه اعتراضــی بــه حــدود و حقــوق 
ارتفاقــی ملــک داشــته باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 30 
ــت  ــه اداره ثب ــل ب ــانی کام ــد نش ــا قی ــًا ب ــود راکتب ــراض خ روز اعت
اســناد و امــاک ماســال تســلیم و رســید اخــذ نماینــد ضمنــًا طبــق 
مــاده 86 اصاحــی قانــون ثبــت اعتــراض بایــد کتبــی و مســتقیمًا 
ــه اداره ثبــت محــل تســلیم و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک  ب
ــه  مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت ب
مرجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی طــرح دعــوا را بــه 
ایــن اداره اعــام نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت مــی توانــد 
بــه دادگاه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و به 
ایــن اداره تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض و 

ــر مقــررات عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد .  براب
تاریخ انتشار: 97/11/15
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  در اجــرای مــاده 13 آئیــن نامــه قان
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ششــدانگ 
ــع  ــی 23 واق ــاک فرعــی 77 ســنگ اصل ــروز از پ ــه مف ــک قطع ی
ــک  ــوان ششــدانگ ی ــان بعن ــه ســرا بخــش 26 گی ــه چلم در قری
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای غیرمجــاز طــی رأی شــماره 
139760318022004387 ـ 1397/09/14 بنــام رضــا ماوزانــی فرزنــد 
حجــت بــه مســاحت 238/72 مترمربــع از کمیســیون مــاده 
ــرای آن  ــی 6182 مجــزی شــده ب ــاک فرع ــور رأی صــادر و پ مذک
تعییــن شــده چــون اصــل ملــک تحدیــد حــدود نشــده در اجــرای 
ــر ســاعت  ــاک اخیرالذک ــن حــدود پ ــور تعیی ــت مذک ــم هیئ تصمی
ــه عمــل خواهــد  ــر مــورخ 1397/12/8 در محــل شــروع و ب 12 ظه
ــی  ــن آگه ــن مشــاع و مجاوری ــت اطــاع مالکی ــب جه ــد و مرات آم
مــی شــود چنانچــه اعتراضــی بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک 
ــراض  ــت 30 روز اعت ــدود لغای ــن ح ــخ تعیی ــند از تاری ــته باش داش
خــود راکتبــًا بــا قیــد نشــانی کامــل بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک 
ماســال تســلیم و رســید اخــذ نماینــد ضمنــًا طبــق مــاده 86 
ــه اداره  ــی و مســتقیمًا ب ــد کتب ــراض بای ــت اعت ــون ثب اصاحــی قان
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــد ظ ــرض بای ــت محــل تســلیم و معت ثب
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع 
ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی طــرح دعــوا را بــه ایــن 
اداره اعــام نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت مــی توانــد بــه 
دادگاه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه 
ایــن اداره تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض و 

ــد داد .  ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت ــررات عملی ــر مق براب
تاریخ انتشار: 97/11/15

2997 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــورخ  ــماره 139460318013002508 م ــتناد رای ش ــه اس ــون ب چ
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض 97/9/24 هی
ــون  ــمی قان ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ثبت
ــاختمان  ــر س ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــت شش ثب
ــاک  ــماره پ ــه ش ــع ب ــاحت 431/82 مترمرب ــه مس ــی ب احداث
فرعــی 7 مفــروز از پــاک 68 ســنگ اصلــی 68 واقــع در 
قریــه اســفندیار ســرا بخــش 16 گیــان در مالکیــت علــی 
ــوز  ــوق هن ــاک ف ــدود پ ــد ح ــه تحدی ــتقرار یافت ــی اس کریم
بعمــل نیامــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای کتبــی مالــک مذکــور 
حــدود ملــک فــوق در روز پنــج شــنبه مــورخ 97/12/9 ســاعت 
ــد  ــک شــروع و بعمــل خواهــد آم ــوع مل ــح در محــل وق 9 صب
لــذا چنانچــه کســی نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــاک 
ــم  ــخ تنظی ــد از تاری ــی توان ــد م ــته باش ــی داش ــوق واخواه ف
ــت  ــون ثب ــاده 20 قان ــتناد م ــدود باس ــد ح ــس تحدی صورتمجل
ــن اداره تســلیم  ــه ای ــا ب ــراض خــود را کتب ظــرف ســی روز اعت
و رســید دریافــت نمایــد بدیهــی اســت بــه اعتراضــات خــارج از 
موعــد مقــرر ترتیــب اثــر نخواهــد شــد ضمنــا از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه ایــن اداره ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه 
ــن صــورت  ــر ای ــد در غی ــم نمای ــی تقدی مرجــع ذیصــاح قضای
متقاضــی یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه 
مراجعــه و گواهــی عــدم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت 
ــه اعتــراض عملیــات  ــدون توجــه ب ــد اداره ثبــت ب تســلیم نمای

ــر مقــررات ادامــه مــی دهــد. ثبتــی را براب
تاریخ انتشار: 97/11/15  

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
2998  همایون فالحتکار 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب خانــه و 
محوطــه بــه مســاحت 300 مترمربــع بــه شــماره فرعــی 674 
ــه  ــع در قری ــی 83 واق ــنگ اصل ــده از 105 از س ــزی ش مج
ــای حســین  ــه آق ــات مالکان ــان تصرف ــداغ بخــش 27 گی ب
شــهرنازکیان اصفهانــی فرزنــد نعمــت الــه انتقالــی ملــک از 
ــذا  ــده ل ــه فیضــی زاده محــرز گردی ــح ال ــک رســمی فت مال
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــتناد م ــه اس ب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام حســین 
شــهرنازکیان اصفهانــی منتشــر و بــه اطــاع کلیــه مجاوریــن 
ــد حــدود  ــه تحدی ــی رســاند ک ــی م ــوق ارتفاق ــان حق صاحب
پــاک موصــوف از مــورخ 97/12/22 راس ســاعت 11 صبــح 
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک 
ــی  ــوق ارتفاق ــدود و حق ــه ح ــوم ب ــک مرق ــن مل از مجاوری
ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز 
اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش 
تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه 
ــاه از  ــک م ــرف ی ــد ظ ــرض بای ــت معت ــون ثب ــی قان اصاح
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه 
ــت  ــس از گذش ــورت پ ــن ص ــر ای ــم دارد در غی ــل تقدی مح
ــه  ــت ب ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه گواه ــور ارائ ــدت مذب م
ــدون  ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون ــا نماین ــیله متقاضــی ی وس

ــی را ادامــه خواهــد داد. ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت توجــه ب
تاریخ انتشار:97/11/15

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش- فردین نورزاده        2999

آگهی
بدینوســیله بــه بهــروز ضرابــی فرزنــد علــی 
ــی  ــماره مل ــماره 405 بش ــنامه ش ــر شناس اصغ
5189164357 صــادره از خمــام ســاکن آســتارا 
ــی  ــاغ م ــک اب ــاز ی ــاد ف ــاس آب ــهرک عب – ش
ــه اســتناد ســند  ــت چوبری ــک مل ــه بان شــود ک
رهنــی شــماره 3086 – 93/7/10 دفتــر 187 
آســتارا جهــت وصــول مبلــغ 640000000 ریــال تــا 
ــر  ــارت تاخی ــام خس ــه انضم ــخ 95/7/8 ب تاری
متعلقــه و از تاریــخ مذکــور تــا روز تســویه کامــل 
بدهــی طبــق مقــررات علیــه شــما اجرائیــه 
صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کاســه 
ــق  ــده و طب ــکیل ش ــن اداره تش 9700266 در ای
گــزارش مــورخ 97/7/3 مامــور، محــل اقامــت 
شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده لــذا 
بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18 آئیــن 
ــه  ــک مرتب ــط ی ــه فق ــاد اجرائی ــرا مف ــه اج نام
ــی  در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محل
آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز 
ــاغ محســوب  ــه روز اب ــی ک ــن آگه ــخ ای از تاری
ــود  ــی خ ــه پرداخــت بده ــردد نســبت ب ــی گ م
ــند  ــدرج در س ــه من ــورد وثیق ــد م ــدام ننمایی اق
رهنــی فــوق بــا تقاضــای بســتانکار پــس از 
ارزیابــی از طریــق مزایــده فروختــه و از حاصــل 
ــی  ــوق دولت ــتانکار و حق ــب بس ــروش آن طل ف

ــد شــد. اســتیفا خواه
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی آستارا      3000

آگهی
بــه خدیجــه عاطفــی چوکامــی  بدینوســیله 
فرزنــد رمضانعلــی شناســنامه شــماره 6916 
ــام  ــادره از خم ــی 5189224899 ص ــماره مل بش
ســاکن تالــش – لیســار- خیابــان امــام جنــب 
میــدان امــام ابــاغ مــی شــود کــه بانــک ملــت 
ــماره 3088 –  ــی ش ــند رهن ــتناد س ــه اس چوبری
93/7/12 دفتــر 187 آســتارا جهــت وصــول 
مبلــغ 666900000 ریــال تــا تاریــخ 97/2/29 بــه 
ــخ  ــه و از تاری ــر متعلق ــارت تاخی ــام خس انضم
مذکــور تــا روز تســویه کامــل بدهــی طبــق 
ــوده و  ــادر نم ــه ص ــما اجرائی ــه ش ــررات علی مق
ــن  ــه 9700207 در ای ــه کاس ــی ب ــده اجرائ پرون
اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 
97/7/3 مامــور، محــل اقامــت شــما بــه شــرح 
متــن ســند شــناخته نشــده لــذا بنــا بــه تقاضای 
بســتانکار طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد 
ــه در یکــی از روزنامــه  اجرائیــه فقــط یــک مرتب
ــود  ــی ش ــی م ــی آگه ــار محل ــای کثیراالنتش ه
ــن  ــخ ای ــدت ده روز از تاری ــرف م ــه ظ و چنانچ
آگهــی کــه روز ابــاغ محســوب مــی گردد نســبت 
بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد مــورد 
وثیقــه منــدرج در ســند رهنــی فــوق بــا تقاضــای 
بســتانکار پــس از ارزیابــی از طریــق مزایــده 
فروختــه و از حاصــل فــروش آن طلب بســتانکار 

ــد شــد. ــی اســتیفا خواه ــوق دولت و حق
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی آستارا  3001

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
 وقــت رســیدگی: 97/12/2 ســاعت 9/30  خواهــان: حســن ســاکیانی- خوانــده: 
مهدیــه حســینی خواهــان دادخواســتی تســلیم دادگاه هــای عمومــی نمــوده کــه 
جهــت رســیدگی بــه شــعبه ســوم ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی تعییــن شــده 
بعلــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده بــه درخواســت خواهــان و دســتور دادگاه و 
بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از 
جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده از تاریــخ نشــر آخریــن آگهــی 
ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامل خود نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نمایــد ودر وقــت مقــرر بــاال جهــت رســیدگی 
حضــور بــه هــم رســاند چنانچــه بعــدا ابــاغ بوســیله آگهــی الزم شــود فقــط یــک 

نوبــت منتشــر و مــدت آن ده روز خواهــد بــود. م/الــف: 2489
مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف رباط کریم  3010

آگهی رونوشت حصروراثت
جمــال غامــی دارای شــماره شناســنامه 1 فرزنــد مــردان متولــد 1363/5/7 صــادره 
ــه کاســه 910/2/97 از ایــن شــورا در  ــاد غــرب بشــرح دادخواســت و ب از اســام آب
خواســت حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مــردان غامــی 
فرزنــد همــه مــراد به شــماره شناســنامه 167 در تاریــخ 85/12/8 در اقامتــگاه دائمی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- 
ســلمان غامــی نــام پــدر مــردان شــماره شناســنامه 462 پســر متوفــی 2- جمــال 
غامــی نــام پــدر مــردان شــماره شناســنامه 1 پســر متوفــی 3- ربابــه غامــی نــام 
پــدر مــردان شــماره شناســنامه 5964 دختــر متوفــی 4- فوزیــه یاســمی نــام پــدر 
حاجــی شــماره شناســنامه 321 همســر متوفــی اینک با انجــام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و 
یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مدت یــک ماه 
بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی حصروراثــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف: 2488
شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم   3011

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(     

2987
روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان ایالم

شرکت آب وفاضالب استان ایالم دستگاه مناقصه گذار:

عملیات نیرو رسانی به تاسیسات آب شیرین کن ملکشاهی موضوع مناقصه :

محل اجرا: شهر ملکشاهی

مدت زمان اجرا: 3 ماه

2/195/165/220 ریال )فهرست بهاء کارهای الکترونیکی و ابنیه سال 97( برآورد اجرای پروژه:

109/760/000 ریال مبلغ تضمین :

طرح های عمرانی شرکت بصورت )اوراق مشارکت،اسناد خزانه و.....( محل پرداخت:

97/11/21 آخرین مهلت دریافت اسناد:

97/12/2 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات:

97/12/4 زمان گشایش پاکات ها:

محل گشایش پاکت ها: دفتر مدیر عامل شرکت

حداقل پایه 5 رشته نیرو  رشته و پایه:

محل دریافت اسنادو ارائه پیشنهاد ها:سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir)شرکت کنندگان بایستی عالوه بر بارگذاری اسناد و 
پیشنهادات در سامانه،یک نسخه بصورت فیزیکی از اصل برگ پیشنهاد قیمت ،فرم خود اظهاری ،دعوتنامه وآنالیز بهاءمهر وامضاءشده به همراه اصل ضمانت 

نامه و همچنین کپی صالحیت ایمنی ، کپی صالحیت پیمانکاری و پرینت سایت ساجار به دفتر حراست شرکت تحویل نمایند.( 

محل تحویل اسناد وپیشنهاد ها : ایالم –میدان دفاع مقدس –شرکت آب وفاضالب استان ایالم-دفتر حراست

** ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد
دستگاه نظارت:شرکت توزیع برق استان ایالم

 ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید.:
http://iets.mporg.ir

تاریخ انتشار نوبت اول:97/11/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/15

شرکت آب و فاضالب استان ایالم

دادنامهوزارت نیرو
ــماره  ــع ش ــی مجتم ــی دادگاه حقوق ــعبه قاض ــع رسیدگی:ش مرج
شــش اهــواز- خواهــان: حمیــد مجــدم آدرس کــوی مشــعلی خ 
امینــی پ 92 – خوانده:قاســم چعبــاوی آدرس: کارون  شــکاره 
ــمه  ــه- بس ــته: مطالب ــل )ع( خواس ــتان ابوالفض ــب دبیرس 2 جن
تعالــی بتاریــخ 97/06/5 وقــت فــوق العــاده جلســه ی شــعبه ی 
قضایــی شــورای حــل اختــاف مجتمــع شهرســتان کارون بتصــدی 
اینجانــب تشــکیل و پرونــده کاســه ی 9609986947500315 
تحــت نظــر اســت قاضــی شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و 
اوراق پیوســتی ختــم جلســه و رســیدگی را اعــام و بــا اســتعانت از 
خداونــد متعــال بشــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.

»رأی قاضی شورا«
در خصــوص دادخواســت تقدیمــی خواهــان آقــای حمیــد مجــدم 
ــه  ــاوی ب ــم چعب ــای قاس ــده  آق ــت خوان ــه طرفی ــه ب ــد عنای فرزن
ــره  ــک فق ــت ی ــال باب ــه 150/000/000 ری ــه وج ــته ی مطالب خواس
ســفته بــا احتســاب کلیــه خســارات قانونــی و دادرســی و تاخیــر 
در تادیــه خواهــان بــا تقدیــم دادخواســت بیــان داشــتند اینجانــب 
بــه موجــب یــک فقــره ســفته بــه شــماره خزانــه داری 347953 
کل بــه مبلــغ 100/000/000 ریــال از خوانــده طلبــکارم لــذا بــا تقدیــم 
دادخواســت صدورحکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 
خواســته شــده بــا احتســاب کلیــه خســارات قانونــی و دادرســی و 
ــور  ــه اینکــه مســتندات مذک ــه را خواســتارم نظــر ب ــر در تادی تاخی
بــر اشــتغال ذمــه ی خوانــده بــه میــزان خواســته داللــت داشــته 

و خوانــده نیــز علــی رغــم ابــاغ قانونــی در جلســه رســیدگی شــورا 
ــذا قاضــی  ــد علیه ــم نکردن ــز تقدی ــه ای نی حاضــر نشــدند و الیح
ــورتی  ــه مش ــتی و نظری ــع اوراق پیوس ــه جمی ــت ب ــا عنای ــورا ب ش
ــه ی  ــر مطالب ــان را  ب ــن خواه ــای دی ــتصحاب بق ــا اس ــورا و ب ش
خــود ثابــت تشــخیص داده مســتندا بــه مــاده ی 198 قانــون آییــن 
دادرســی در امــور مدنــی و مــواد 249 و 307 و 309 قانــون تجــارت 
ــت  ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــر محکومی ــی رای ب ــون مدن و 1301 قان
مبلــغ100/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته و مســتندا بــه قاعــده 
ــور  ــی در ام ــن دادرس ــون آیی ــواد 515 و 519 قان ــبیب و م ی تس
مدنــی بــه پرداخــت مبلــغ 1/985/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
و در خصــوص  تاخیــر در تادیــه از تاریــخ 96/7/18 لغایــت اجــرای 
ــود در  ــی ش ــبه م ــرا محاس ــد اج ــط واح ــه توس ــم ک ــل حک کام
ــد. و در خصــوص مابقــی  حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمای
خواســته بــا توجــه بــه نــص صریــح خواهــان و همچنیــن اســناد 
ــاده 197  ــه م ــل عــدم احــراز مســتندا ب ــه شــده بدلی ــل ارائ و دالی
رای بــر بــی حقــی خواهــان  و برائــت خوانــد را صــادر و اعــام مــی 
ــواد 305 و 306 و 336  ــه م ــتندا ب ــی مس ــادره غیاب ــردد.رای ص گ
ــس  ــت روز پ ــرف بیس ــی ظ ــور مدن ــی در ام ــن دادرس ــون آیی قان
ــن  ــرف همی ــورا و ظ ــن ش ــی در ای ــل واخواه ــی قاب ــاغ واقع از اب
مــدت پــس از انقضــای موعــد مذکــور قابــل تجدیــد نظــر خواهــی 
ــواز  ــی م اه ــی م حقوق ــرم عموم ــای محت ــراض در دادگاه ه و اعت

خواهــد بــود.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان کارون 3040 

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــه درخواســت  ــادگاری تپــه گل آقــای ســید پاشــاه ی
بــه شــماره وارده 20682-97/11/7 بــا تقدیــم دو 
ــه  ــده ب ــدق ش ــی مص ــادیه محل ــرم استش ــرگ ف ب
شــماره 8327 مــورخ 97/11/07 دفتــر 157 مدعــی 
 14878 ششــدانگ  مالکیــت  ســند  اســت کــه 
فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از 1018 فرعــی از 
ــش  ــع در بخ ــی ( واق ــه 2 تفکیک ــی )قطع 141 اصل
یــک حومــه کرمانشــاه  ذیــل ثبــت 159537 ص 28 
ــد مــرادی صــادر  ــی صی ــام عبدالعل ــر 1/896 بن دفت
ــماره 16682- ــند ش ــر س ــده و براب ــلیم گردی و تس
95/06/04 دفتــر 157 کرمانشــاه بــه ســید پاشــا 
ــهل  ــت س ــده و بعل ــل ش ــه منتق ــه گل ــادگاری تپ ی
انــگاری ســند مالکیــت بــه ســریال 735215 مفقــود 
ــن  ــاده 120 آیی ــق م ــب طب ــذا مرات ــت ،ل ــده اس ش
نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی میشــود تــا 
چنانچــه  فــرد یــا افــرادی مدعــی انجــام معاملــه یــا 
وجــود ســند مالکیــت در نــزد آنــان  باشــد از تاریــخ 
انتشــار ایــن آگهــی  بــه مــدت 10 روز مراتــب را بــه 
ــن صــورت نســبت  ــر ای ــن اداره اعــام دارد در غی ای
ــدام  ــررات اق ــق مق ــت  طب ــند مالکی ــدور س ــه ص ب
ــاقط و  ــار س ــه اعتب ــه از درج ــت اولی ــند مالکی و س
ــت اطــاع  ابطــال خواهــد شــد .....رو نوشــت : جه
و اقــدام بــه ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره (.......
ــت  ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــر واح ــری – مدی ــر نظ جعف
ــک –از طــرف  ــه ی اســناد و امــاک کرمانشــاه ناحی
کــورش امیــری ......                           3044

 آگهی حصر وراثت
بانــو ســیما  شــهرت مــرادی نســب  نــام پــدر الــه 
بخــش  بشناســنامه 2079 صــادره از مســجد ســلیمان 
درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیم 
و توضیــح داده کــه شــادروان  مرحــوم  عبداالمیــر   
ــواز در  ــادره اه ــنامه 6104 ص ــی  بشناس ــهرت میرزائ ش
ــوت  ــی ف ــگاه دائم ــواز  اقامت ــخ 1396/10/16 در اه تاری
ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی ســیما مــرادی نســب 
نــام پــدر الــه بخــش ش.ش 2079 صــادره مســجد 
ــی  ــن میرزائ ــد امی ــی(2- محم ــه متوف ــلیمان )زوج س
ش.ش 1740127919 صــادره اهــواز 3- ایمــان میرزائــی 
ش.ش 1960475185 صــادره مســجد ســلیمان )پســران 
متوفــی(4- گل رخ علــی پــور ش.ش 15 نــام پــدر 
ــس  ــی( 5- انی ــادر متوف ــتر )م ــادره شوش ــی ص خانعل
ــر  ــادره اهواز)دخت ــی 1740599428 ص ــی ش.مل میرزائ
ــب  ــی مرات ــریفات قانون ــام تش ــا انج ــک ب متوفی(.این
ــس  ــا هرک ــد ت ــی مینمای ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب
اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد 
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 
دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری 
ــراز شــود از درجــه  ــخ اب ــن تاری ــد از ای ــه بع و رســمی ک

ــار ســاقط اســت. اعتب
قاضی  شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز   3041

 آگهی اصالحی پالک ثبتی 2695/1886 بخش دو اهواز 
هیات قانون تعیین تکلیف

نظــر بــه اینکــه در اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  
ــماره  ــر رای ش ــمی براب ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــاوی  ــاب حزب ــم رب ــت خان ــورخ 97/04/10 مالکی 1007-1397 م
فرزنــد معــا  نســبت بــه ششــدانگ یــک ســاختمان در قســمتی 
ــاحت  ــه مس ــواز ب ــش دو اه ــی 2695/1885  بخ ــاک اصل از پ
ــت  ــت جه ــده اســت و در دو نوب ــع محــرز گردی ــر مرب 76/50 مت
ــتباه  ــاحت آن اش ــه ، مس ــر یافت ــی آن منتش ــوم آگه ــاع عم اط
بــوده و تــا ایــن تاریــخ منجــر بصــدور ســند نگردیــده لــذا برابــر 
رای اصاحــی شــماره 3577-1397 مــورخ 97/10/16 هیــات 
مذکــور پــاک آن بــه 2695/1886 رســمی یــدهللا مرعشــی پــور  
اصــاح مــی گــردد و ســایر مفــاد رای بــه قــوت خــود باقــی اســت  
لــذا مراتــب در یــک نوبــت جهــت اطــاع عمــوم آگهــی مــی گــردد 
ــه تصرفــات مفــروزه و مالکیــت ایشــان  ــا هــر کــس نســبت ب ت
ــی بمــدت  ــن آگه ــخ انتشــار  ای ــراض داشــته باشــد  از تاری اعت
ــناد و  ــت اس ــه اداره ثب ــود را مســتقیمًا ب ــراض خ ــاه اعت ــک م ی
ــد و معتــرض  ــلیم و رســید دریافــت نماین امــاک اهــواز تس
مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت بــه مقامــات قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم 
دادخواســت اخــذ و بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماییــد. تاریــخ 

ــف:   5/2895 ــماره م/ال ــار:1397/11/15- ش انتش
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله   3042

دادنامه
ــماره  ــع ش ــی مجتم ــی دادگاه حقوق ــعبه قاض ــع رسیدگی:ش مرج
شــش اهــواز- خواهــان: حمیــد مجــدم آدرس کــوی مشــعلی خ 
امینــی پ 92 – خوانده:قاســم چعبــاوی آدرس: کارون  شــکاره 
ــمه  ــه- بس ــته: مطالب ــل )ع( خواس ــتان ابوالفض ــب دبیرس 2 جن
تعالــی بتاریــخ 97/06/5 وقــت فــوق العــاده جلســه ی شــعبه ی 
قضایــی شــورای حــل اختــاف مجتمــع شهرســتان کارون بتصــدی 
اینجانــب تشــکیل و پرونــده کاســه ی 9609986947500315 
تحــت نظــر اســت قاضــی شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و 
اوراق پیوســتی ختــم جلســه و رســیدگی را اعــام و بــا اســتعانت از 
خداونــد متعــال بشــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.

»رأی قاضی شورا«
در خصــوص دادخواســت تقدیمــی خواهــان آقــای حمیــد مجــدم 
ــه  ــاوی ب ــم چعب ــای قاس ــده  آق ــت خوان ــه طرفی ــه ب ــد عنای فرزن
ــره  ــک فق ــت ی ــال باب ــه 150/000/000 ری ــه وج ــته ی مطالب خواس
ســفته بــا احتســاب کلیــه خســارات قانونــی و دادرســی و تاخیــر 
در تادیــه خواهــان بــا تقدیــم دادخواســت بیــان داشــتند اینجانــب 
بــه موجــب یــک فقــره ســفته بــه شــماره خزانــه داری 347953 
کل بــه مبلــغ 100/000/000 ریــال از خوانــده طلبــکارم لــذا بــا تقدیــم 
دادخواســت صدورحکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 
خواســته شــده بــا احتســاب کلیــه خســارات قانونــی و دادرســی و 
ــور  ــه اینکــه مســتندات مذک ــه را خواســتارم نظــر ب ــر در تادی تاخی
بــر اشــتغال ذمــه ی خوانــده بــه میــزان خواســته داللــت داشــته 

و خوانــده نیــز علــی رغــم ابــاغ قانونــی در جلســه رســیدگی شــورا 
ــذا قاضــی  ــد علیه ــم نکردن ــز تقدی ــه ای نی حاضــر نشــدند و الیح
ــورتی  ــه مش ــتی و نظری ــع اوراق پیوس ــه جمی ــت ب ــا عنای ــورا ب ش
ــه ی  ــر مطالب ــان را  ب ــن خواه ــای دی ــتصحاب بق ــا اس ــورا و ب ش
خــود ثابــت تشــخیص داده مســتندا بــه مــاده ی 198 قانــون آییــن 
دادرســی در امــور مدنــی و مــواد 249 و 307 و 309 قانــون تجــارت 
ــت  ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــر محکومی ــی رای ب ــون مدن و 1301 قان
مبلــغ100/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته و مســتندا بــه قاعــده 
ــور  ــی در ام ــن دادرس ــون آیی ــواد 515 و 519 قان ــبیب و م ی تس
مدنــی بــه پرداخــت مبلــغ 1/985/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
و در خصــوص  تاخیــر در تادیــه از تاریــخ 96/7/18 لغایــت اجــرای 
ــود در  ــی ش ــبه م ــرا محاس ــد اج ــط واح ــه توس ــم ک ــل حک کام
ــد. و در خصــوص مابقــی  حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمای
خواســته بــا توجــه بــه نــص صریــح خواهــان و همچنیــن اســناد 
ــاده 197  ــه م ــل عــدم احــراز مســتندا ب ــه شــده بدلی ــل ارائ و دالی
رای بــر بــی حقــی خواهــان  و برائــت خوانــد را صــادر و اعــام مــی 
ــواد 305 و 306 و 336  ــه م ــتندا ب ــی مس ــادره غیاب ــردد.رای ص گ
ــس  ــت روز پ ــرف بیس ــی ظ ــور مدن ــی در ام ــن دادرس ــون آیی قان
ــن  ــرف همی ــورا و ظ ــن ش ــی در ای ــل واخواه ــی قاب ــاغ واقع از اب
مــدت پــس از انقضــای موعــد مذکــور قابــل تجدیــد نظــر خواهــی 
ــواز  ــی م اه ــی م حقوق ــرم عموم ــای محت ــراض در دادگاه ه و اعت

خواهــد بــود.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان کارون 3040 

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــه درخواســت  ــادگاری تپــه گل آقــای ســید پاشــاه ی
بــه شــماره وارده 20682-97/11/7 بــا تقدیــم دو 
ــه  ــده ب ــدق ش ــی مص ــادیه محل ــرم استش ــرگ ف ب
شــماره 8327 مــورخ 97/11/07 دفتــر 157 مدعــی 
 14878 ششــدانگ  مالکیــت  ســند  اســت کــه 
فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از 1018 فرعــی از 
ــش  ــع در بخ ــی ( واق ــه 2 تفکیک ــی )قطع 141 اصل
یــک حومــه کرمانشــاه  ذیــل ثبــت 159537 ص 28 
ــد مــرادی صــادر  ــی صی ــام عبدالعل ــر 1/896 بن دفت
ــماره 16682- ــند ش ــر س ــده و براب ــلیم گردی و تس

95/06/04 دفتــر 157 کرمانشــاه بــه ســید پاشــا 
ــهل  ــت س ــده و بعل ــل ش ــه منتق ــه گل ــادگاری تپ ی
انــگاری ســند مالکیــت بــه ســریال 735215 مفقــود 
ــن  ــاده 120 آیی ــق م ــب طب ــذا مرات ــت ،ل ــده اس ش
نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی میشــود تــا 
چنانچــه  فــرد یــا افــرادی مدعــی انجــام معاملــه یــا 
وجــود ســند مالکیــت در نــزد آنــان  باشــد از تاریــخ 
انتشــار ایــن آگهــی  بــه مــدت 10 روز مراتــب را بــه 
ــن صــورت نســبت  ــر ای ــن اداره اعــام دارد در غی ای
ــدام  ــررات اق ــق مق ــت  طب ــند مالکی ــدور س ــه ص ب
ــاقط و  ــار س ــه اعتب ــه از درج ــت اولی ــند مالکی و س
ــت اطــاع  ابطــال خواهــد شــد .....رو نوشــت : جه
و اقــدام بــه ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره (.......

ــت  ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــر واح ــری – مدی ــر نظ جعف
ــک –از طــرف  ــه ی اســناد و امــاک کرمانشــاه ناحی
کــورش امیــری ......                           3044

 آگهی حصر وراثت
بانــو ســیما  شــهرت مــرادی نســب  نــام پــدر الــه 
بخــش  بشناســنامه 2079 صــادره از مســجد ســلیمان 
درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیم 
و توضیــح داده کــه شــادروان  مرحــوم  عبداالمیــر   
ــواز در  ــادره اه ــنامه 6104 ص ــی  بشناس ــهرت میرزائ ش
ــوت  ــی ف ــگاه دائم ــواز  اقامت ــخ 1396/10/16 در اه تاری
ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی ســیما مــرادی نســب 
نــام پــدر الــه بخــش ش.ش 2079 صــادره مســجد 
ــی  ــن میرزائ ــد امی ــی(2- محم ــه متوف ــلیمان )زوج س
ش.ش 1740127919 صــادره اهــواز 3- ایمــان میرزائــی 
ش.ش 1960475185 صــادره مســجد ســلیمان )پســران 
متوفــی(4- گل رخ علــی پــور ش.ش 15 نــام پــدر 
ــس  ــی( 5- انی ــادر متوف ــتر )م ــادره شوش ــی ص خانعل
ــر  ــادره اهواز)دخت ــی 1740599428 ص ــی ش.مل میرزائ
ــب  ــی مرات ــریفات قانون ــام تش ــا انج ــک ب متوفی(.این
ــس  ــا هرک ــد ت ــی مینمای ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب
اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد 
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 
دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری 
ــراز شــود از درجــه  ــخ اب ــن تاری ــد از ای ــه بع و رســمی ک

ــار ســاقط اســت. اعتب
قاضی  شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز   3041

 آگهی اصالحی پالک ثبتی 2695/1886 بخش دو اهواز 
هیات قانون تعیین تکلیف

نظــر بــه اینکــه در اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  
ــماره  ــر رای ش ــمی براب ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــاوی  ــاب حزب ــم رب ــت خان ــورخ 97/04/10 مالکی 1007-1397 م
فرزنــد معــا  نســبت بــه ششــدانگ یــک ســاختمان در قســمتی 
ــاحت  ــه مس ــواز ب ــش دو اه ــی 2695/1885  بخ ــاک اصل از پ
ــت  ــت جه ــده اســت و در دو نوب ــع محــرز گردی ــر مرب 76/50 مت
ــتباه  ــاحت آن اش ــه ، مس ــر یافت ــی آن منتش ــوم آگه ــاع عم اط
بــوده و تــا ایــن تاریــخ منجــر بصــدور ســند نگردیــده لــذا برابــر 
رای اصاحــی شــماره 3577-1397 مــورخ 97/10/16 هیــات 
مذکــور پــاک آن بــه 2695/1886 رســمی یــدهللا مرعشــی پــور  
اصــاح مــی گــردد و ســایر مفــاد رای بــه قــوت خــود باقــی اســت  
لــذا مراتــب در یــک نوبــت جهــت اطــاع عمــوم آگهــی مــی گــردد 
ــه تصرفــات مفــروزه و مالکیــت ایشــان  ــا هــر کــس نســبت ب ت
ــی بمــدت  ــن آگه ــخ انتشــار  ای ــراض داشــته باشــد  از تاری اعت
ــناد و  ــت اس ــه اداره ثب ــود را مســتقیمًا ب ــراض خ ــاه اعت ــک م ی
ــد و معتــرض  ــلیم و رســید دریافــت نماین امــاک اهــواز تس
مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت بــه مقامــات قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم 
دادخواســت اخــذ و بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماییــد. تاریــخ 

ــف:   5/2895 ــماره م/ال ــار:1397/11/15- ش انتش
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله   3042
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

سودوکو شماره 1۳7۹

پاسخ سودوکو شماره 1۳78

افقی
 1-صحــرا و هاممون-تجلیل و تكریم

2-كلبه تركمنــی-كل و همگی-پنج 

 آذری

3-راهنمایــی اخالقی و دینی-نگاه 

 و نظر

آبی-شتر- 4-كندن گور-ورزش 

بوته  مخفف 

۵-اداره كننده-مغازه-همــان فیل 

 است

6-شــعله آتش-زنگ چهارپا-

 پسندیده و الیق

 7-ســركش و نافرمان-آشكار و فاش

8-مرتجــع جدولی-زادگاه علی 

بزرگ-رها  اسفندیاری-منزل 

 9-زدوبند-المثنی

10-انعكاس و درخشــش-بازنده 

 شطرنج-بســیار حمله كننده

11-آمــاده باش-مبحثی در ریاضی-

 خشك و سفت

12-راه و روش-پول فلزی-

 آسانســختی و صالبت

 13-قطعه زمین زراعی-ســلول

 14-پنبه دانه-آش ســاده-واحدطول

1۵-دانش بررســی مشتقات نفت 

و گاز

عمودی 
1-وســیله ای برای نشان دادن جهت 

وزش باد-دوســتان خاموش-نزدیك 

 بین

2-جانشــین و عوض-همانندی و 

 تشابه-پراكندگی

3-جمع شــیخ-یكی از دورشته 

ُكشتی  مستقل 

4-دفعه و مرتبه-لقب اســفندیار-

میز  جعبه 

۵-عضو تنفســی ماهی-ضدكابوس-

 وحی و الهام

6-مخفی-بخشــش و كرم-موجود 

 ریز ذره بینی

زمین- 7-مددكار-ابرنزدیك 

كرمان  شهرمركبات 

 8-كافی است-مباشــر-حرف ندا

 9-فلزقیمتی-مكان-كنترل و بررســی

10-ســخی و كریم-رسم و آیین-

 حاشیه كتاب

11-فرســتادن و روانه كردن-حیثیت 

 و شرف-خون بسته

12-رنــج و تعب-گونه ای نان 

 روغنی-برادر كوچك مرگ

13-عروس-بسته كوچك 

 مدارمجتمــع كــه در رایانه بكار می رود

14-ضدروز- درخشش-زمان بی 

یت  نها

1۵-محتــاج آب-نی توخالی-خالص 

یافته و رهاشده.

جدول شماره 1۳7۹

امری-سـاری/مدیركل راهـداری و حمل 
و نقـل جاده ای اسـتان مازنـدران از بهره 
بـرداری61 پـروژه عمرانی ایـن اداره كل با 
اعتبـاری بالغ بـر     437میلیارد ریال در 

ایام هللا دهه فجر خبر داد.
كل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
راهـداری و حمـل و نقل جاده ای اسـتان 
آفریـن  احمـد  مهنـدس   ، مازنـدران 
محمـدزاده ضمن اعـالم این خبـر افزود: 
پیـروزی انقـالب اسـالمی ، ایـران را در 
كـه  مسـیری  قـرارداد  نویـن  مسـیری 
در  را  اقتصـادی  و  اجتماعـی  حیـات 
فضایـی معنـوی و روحانـی بـه حركـت 

واداشت. 
وی ادامـه داد: پـس از پیـروزی انقـالب 

اسـالمی بسـیاری از اسـتعدادهای نهفته 
بخـش حمـل و نقـل مجـال بـروز پیـدا 
نمـوده و فعالیتهـای بیشـماری در بخش 
حمـل و نقـل جاده ای در اسـتان به ویژه 
در دولـت تدبیـر و امید امكانات گسـترده 
در  بخشـها  سـایر  توسـعه  بـرای  را  ای 

استان بوجود آورده است.
مهنـدس احمد آفرین محمـدزاده به بهره 
بـرداری از پـروژه هـای عمرانی ایـن اداره 
كل در ایـام دهـه فجـر اشـاره و اظهـار 
داشـت : از ایـن رو ایـن اداره كل در ایـام 
فرصـت  كـه  فجـر  مبـارك  دهـه  هللا 
مغتنمـی اسـت جهـت تجدیـد بیعـت و 
میثـاق با خون شـهدا و ایثارگـران انقالب 
و مقام معظم رهبری ، توانسـت 61پروژه 

بـر437  بالـغ  اعتبـاری  بـا  را  عمرانـی 
میلیارد ریال به بهره برداری برساند.

مدیـركل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده 
ای اسـتان مازنـدران در خصـوص پـروژه 
هـای راهـداری این اداره كل عنـوان نمود 
: راه سـاخته شـده و تحت بهره برداری با 
بـه شـرایط  توجـه  بـا  و  زمـان  گذشـت 
جـوی و طبیعـی ، حجـم آمـد و شـد، بار 
و  فنـی  مشـخصات  و  وارده  محـوری 
و  فرسـوده  تدریـج  بـه  اولیـه،  اجرائـی 
آیـد.  مـی  پدیـد  آن  در  هایـی  خرابـی 
بهـره  آغـاز  بـا  دارد  ضـرورت  بنابرایـن 
بـرداری از هـر راهـی عملیـات نگهـداری 
نیـز بصـورت مسـتمر در تمام مـدت بهره 
بـرداری به انجام رسـد تا ضمـن افزایش 

عمـر راه از متالشـی شـدن آن جلوگیـری 
شود.

هـای  پـروژه  از  بخشـی  ادامـه  در  وی 
افتتاحـی را اینگونـه عنـوان نمـود: لکـه 
محورهـای  آسـفالت  روکـش  و  گیـری 
اصلی ،فرعی و روسـتایی اسـتان ،احداث 

دیـوار حائل و ضامن  ،مرمت و بازسـازی 
پل،  سـاماندهی دوربرگـردان ها ، احداث 
سـاختمان پلیس راه سـواد کوه ، احداث 
در  و.....  راه گزنـک  پلیـس  سـاختمان 

حوزه راهداری در ایام دهه فجر است. 

مدیرعامـل سـازمان قطـار شـهری شـیراز اعـالم کرد 
کـه ایسـتگاه متـرو امـام حسـین )ع( در ایـام دهه 
فجـر در فضایـی بـه متـراژ 12 هـزار متـر مربـع و در 
می رسـد.  بهره بـرداری  و  افتتـاح  بـه  طبقـه  سـه 
حسـن مـرادی در یـک کنفرانـس خبری بیـان کرد: 

سـاخت ایسـتگاه متـرو امام حسـین )ع( که محور 
در  شـیراز  متـرو  دو  و  یـک  خـط  اتصـال کننـده 
آینـده ای نزدیـک خواهـد بـود در فضایی بالـغ بر 30 
هـزار مترمربع و شـش ورودی پیش بینی شـده که 
بـرداری  بهـره  بـه  آن  نخسـت  فـاز  فجـر  دهـه  در 
می رسـد.وی بـا بیـان اینکـه ایـن ایسـتگاه مسـیر 

شـیراز  شـهر  بـرای  جنوبـی  شـمالی-  دسترسـی 
محسـوب می شـود، خاطرنشـان کـرد: بیـش از 80 
میلیـارد تومـان بـرای سـاخت و بهره بـرداری ایـن 
سـازمان  اسـت.مدیرعامل  شـده  هزینـه  ایسـتگاه 
قطـار شـهری شـهرداری شـیراز افـزود: همچنین در 
ایـام دهـه فجـر عملیـات اجرایـی خـط 3 متـروی 
آهـن  راه  سـمت  بـه  بصیـرت  تقاطـع  در  شـیراز 
کلنگ زنـی می شـود.مرادی یـادآور شـد: از آنجـا کـه 
شـهر شـیراز شـرقی- غربـی اسـت تنهـا راهـی کـه 
بتـوان طـول این کالنشـهر را پوشـش داد، خط مترو 
بخـش  در  داد:  ادامـه  همچنیـن  اسـت.وی 
فـردا  از  نیـز  متـرو  فعـال  خطـوط  از  بهره بـرداری 
بهمـن شـاهد کاهـش فاصلـه زمانـی  دوشـنبه 15 

حرکـت قطارهـا در زمـان پیـک مسـافر از 15 بـه 12 
قطـار  سـازمان  بود.مدیرعامـل  خواهیـم  دقیقـه 
زمانـی  فاصلـه  بـا کاهـش  گفـت:  شـیراز  شـهری 
ظرفیـت  درصـدی   20 افزایـش  قطـار،  حرکـت 
جابه جایـی مسـافر پیش بینـی شـده اسـت. مرادی 
بـا بیـان اینکـه سـاعت ارائه خدمـات متـرو در طول 
روز نیـز از 15 بهمـن تـا سـاعت 22: 30 شـب ادامـه 
می یابـد، گفـت: سـرویس دهی خطوط فعـال مترو 
بـه  ایـن پـس در روزهـای تعطیـل  از  نیـز  شـیراز 
سـاعت 21 شـب افزایـش پیـدا می کنـد و بـه ایـن 
ترتیب در تمام روزهای هفته شـاهد انتقال مسـافر 
از سـاعت 6 صبـح تـا سـاعات پایانی شـب خواهیم 

بود.

فرماندار اشـتهارد گفت: سـه نفری که هفته گذشته در 
حـوزه شـهرک صنعتـی اشـتهارد بازداشـت شـدند در 
حـال حاضر در بازداشـت به سـر می برنـد و پرونده در 
دادگاه اشـتهارد مشـغول بررسـی اسـت. محمد کردی 
جمـع  در  فجـر  مبـارک  دهـه  مراسـم  حاشـیه  در 
مدیـران  از  تعـدادی  دسـتگیری  دربـاره  خبرنـگاران 
شـرکت خدماتـی شـهرک صنعتـی اشـتهارد در هفته 
گذشـته، اظهـار داشـت: در حـوزه شـهرک صنعتـی 
اشـتهارد یکسـری اطالعـات و درگیری هـای مالـی در 
طـی سـنوات قبـل وجـود داشـت کـه پرونـده ایـن 
موضـوع بـه حوزه های امنیتی و قضائی ارسـال شـده 

بود.
رییس شـورای تأمین شهرسـتان اشـتهارد با اشاره به 
پیگیری هـای دسـتگاه امنیتی در این مـورد افزود: در 
ایـن رابطـه سـه نفـر دسـتگیر شـده اند کـه در حـال 
حاضر در بازداشـت به سـر می برند و پرونده در دادگاه 
اشـتهارد مشـغول بررسـی اسـت و هیـچ ارتباطـی بـا 
شـورای شـهر اشـتهارد ندارد؛ یکی از این افراد مشترکا 

هـم مدیرعامل شـرکت خدماتـی و هم عضو شـورای 
شـهر بـوده کـه در رسـانه ها دسـتگیری عضـو شـورا 
مطرح شـده بود.فرماندار اشـتهارد با بیـان اینکه با هر 
فسـادی بایـد برخـورد شـود، بیان کـرد: در ایـن زمینه 
هیـچ اهمالـی را نمی پذیریم و در یـک فرایند منطقی 
و  قضائیـه  قـوه  توسـط  مناسـبی  بسـیار  همـکاری 
دادسـتانی شـهر در این مورد انجام شـده است.کردی 
بـا بیـان اینکه پرونـده در مراحل ابتدایی اسـت و باید 
اجـازه داد کـه بازپرس ویژه پرونده با اسـتدالل پرونده 
را مورد بررسـی قرار دهد، عنوان کرد: ان شـاهللا با یک 
عدالـت قضائـی کـه حتمـًا در دسـتگاه قضائـی وجود 
دارد در مـورد این پرونده برخورد خواهد شـد. فرماندار 
اشـتهارد بـا بیـان اینکـه در شهرسـتان اشـتهارد بحث 
سـرمایه گذاری اولویت ماسـت، عنوان کرد: باالخره در 
یک بحث اقتصادی کالن احتمال فسـاد وجود دارد و 
بایـد بـا مفسـدان برخـورد کـرد و نبایـد حـوزه امنیت 
سـرمایه گـذاری آن شـهر کـه قطب اصلـی صنعت در 

کشور است مورد خدشه قرار گیرد.

بهره برداری از61 پروژه راهداری 
و حمل و نقل جاده ای 

افتتاح بزرگترین 
ایستگاه متروی شیراز

بازداشت سه نفر در شهرک صنعتی اشتهارد

گرگانلرستان

1۲ فیلم در سی و هفتمین 
جشنواره فیلم فجر گرگان 

در حال اکران است
ــت: 12  ــتان گف ــالمی گلس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
فیلــم در ســی و هفتمیــن جشــنواره فیلــم فجــر در حــال 

اکران است.
ــبت  ــه مناس ــه ب ــری ک ــه کشــمیری  در نشســت خب عادل
ســی و هفتمیــن جشــنواره فیلــم فجــر برگــزار شــد، اظهــار 
کــرد: ســی و هفتمیــن جشــنواره فیلــم فجــر در گلســتان 
ــعد  ــن اس ــاالر فخرالدی ــن در ت ــی 18 بهم ــخ 12 ال از تاری

گرگانی و سینما کاپری گرگان در حال برگزاری است.
وی افــزود: پیــش بینــی مــی شــود امســال جشــنواره از 
اســتقبال خوبــی برخــوردار باشــد بــه همیــن دلیــل تــالش 
کردیــم در ایــن دوره از ظرفیــت بخــش خصوصــی نهایــت 
بــا همــکاری  ایــن جشــنواره را  اســتفاده را ببریــم و 
ســینمای جــوان اســتان برگــزار مــی کنیم.کشــمیری ادامــه 
ــاد  ــالمی و ایج ــالب اس ــالگی انق ــت 40 س داد: گرامیداش
ــن  ــزاری ای ــداف برگ ــه اه ــی از جمل ــد آفرین نشــاط و امی

جشنواره در استان است.
ــه  ــب س ــنواره در قال ــای جش ــم ه ــرد: فیل ــح ک وی تصری
ــا در  ــتان ه ــه در شهرس ــک، دو و س ــیمرغ ی ــودای س س
ــر ایــن شــده در گلســتان  ــرار ب حــال برگــزاری اســت و ق
ســودای ســیمرغ یــک بــا 12 فیلــم و هــر فیلــم ســه نوبــت 
ارشــاد اســالمی  و  برگــزار  می شــود.مدیرکل فرهنــگ 
گلســتان گفت: »ســرخ پوســت«، »جــان دار«، »ســمفونی 
ــل شــد«، »طــال«، »بنفشــه  ــاه کام ــه م ــم«، »شــبی ک نه
»ایــده  »ناگهــان درخــت«، »مدیترانــه«،  آفریقایــی«، 
نفــر«، »در  اصلــی«، »جمشــیدیه«، »بیســت و ســه 
خونــگاه« اســامی فیلــم هایــی اســت کــه در این جشــنواره 

در گرگان اکران می شود.
وی اظهــار کــرد: تــاالر فخرالدیــن اســعد گرگانــی از گذشــته 
ــا  ــته ام ــینمایی را داش ــای س ــم ه ــش فیل ــت نمای ظرفی
ــمیری  ــت. کش ــده اس ــول مان ــا مغف ــال ه ــن س ــی ای ط
ادامــه داد: تــالش مــی کنیــم از ســال هــای آینــده 
ــار ســینمای شهرســتان  ــم فجــر در هــر چه جشــنواره فیل

گرگان برگزار شود.

آمار خطاهای 
پزشکی رو به 
افزایش است

رییس کل دادگسـتری استان لرستان 
گفـت که آمـار خطاهای پزشـکی رو به 

افزایش است.
جعفـر بـدری در جلسـه شـورای اداری 
گزارش هـای  کـرد:  اظهـار  بیرانشـهر 
زیـادی در ارتباط با غیراسـتاندارد بودن 
فعالیـت بعضـی مراکـز درمانـی دولتی 
وجـود دارد.وی تصریح کرد: متأسـفانه 
در چنـد سـال اخیر به دلیل سـو تدبیر 
در اجـرای طـرح سـالمت بیـن مراکـز 
بیشـتر  درآمـد  بـرای کسـب  درمانـی 
رقابـت ناسـالمی شـکل گرفته اسـت و 
درمانـی  کادر  از  اسـتفاده  دلیـل  بـه 
و  غیردقیـق  تشـخیص  و  غیرمجـرب 
درمـان نادرسـت یا ناقـص بیماری و یا 
عـدم مراقبـت از بیمـار بعـد از عمـل، 
وارد  بیمـاران  بـه  جـدی  آسـیب های 
شـده و گاهـی منتهـی بـه فـوت بیمار 
شـده و آمـار خطاهـای پزشـکی رو بـه 
افزایش اسـت.رئیس کل دادگسـتری 
در  ایـران  خاطرنشـان کـرد:  لرسـتان 
سـال های گذشـته در زمینه بهداشت و 
چشـمگیری  موفقیت هـای  درمـان 
داشـته و می توانـد بـه قطـب درمانـی 
اثـر  بـر  ولـی  شـود  تبدیـل  جهـان 
سیاسـت های نادرسـت، بعضـی مراکز 
درمانـی دولتـی و خصوصی به واسـطه 
کثـرت مراجعـات و اشـتباه در عملکرد 
کادر درمانـی صدمـات غیرقابل جبرانی 
و  کرده انـد  وارد  بیمـاران  برخـی  بـه 
اعتمـاد  می توانـد  وضـع  ایـن  ادامـه 
مـردم را بـه معالجـات پزشـکی از بین 

ببرد.

ی 
دار
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شیراز

حدود یک صدم جمعیت ایران 
مبتال به صرع هستند

رییــس بخــش صــرع بیمارســتان نمــازی شــیراز اعتقــاد دارد 
بــر اســاس معیــار آمــاری جهانــی، حــدود هشــت دهــم تــا یک 
ــاری صــرع در ســطوح  ــه بیم ــز ب ــران نی ــت ای صــدم از جمعی

مختلف مبتال هستند.
دکتــر علی اکبــر اســدی پویا، یکشــنبه 14 بهمــن در جلســه 
ــاس  ــر اس ــت: ب ــی، گف ــاران صرع ــه بیم ــک ب ــی کم هم اندیش
برآوردهــای جهانــی، در ایــران حــدود 800 هــزار نفــر مبتــال بــه 

صرع هستند.
او تعــداد بیمــاران مبتــال بــه صــرع در اســتان فــارس بــا حــدود 
پنــج میلیــون جمعیــت را بیــن 40 تــا ۵0 هــزار نفــر تخمیــن زد 
ــاران  ــان بیم ــن راه درم ــوز بهتری ــه هن ــم اینک ــت: علی رغ و گف
مبتــال بــه صــرع، دارو درمانــی محســوب می شــود امــا مقاومــت 

دارویی در یک سوم بیماران دیده شده است.
ــدود 1۵  ــود، ح ــرم موج ــاس ن ــر اس ــه داد: ب ــدی پویا ادام اس
ــا  ــارس، ب ــه صــرع در اســتان ف ــال ب ــاران مبت ــر از بیم ــزار نف ه
مقاومــت دارویــی مواجــه هســتند و بــه داروهــا جــواب 
نمی دهنــد؛ لــذا ایــن دســته از بیمــاران در انجــام امــور روزانــه و 

فعالیت شغلی با مشکالتی مواجه می شوند.
ــرع،  ــان ص ــای درم ــر از راه ه ــی دیگ ــه یک ــان اینک ــا بی وی ب
ــل  ــه داد: از حــدود 11 ســال قب ــز اســت، ادام جراحی  هــای مغ
ــام می شــود و  ــازی انج ــی در بیمارســتان نم ــن روش درمان ای
علیرغــم تمــام محدودیت هــا موفقیتــی مشــابه ســایر کشــورها 
در زمینــه درمــان بیمــاران صرعــی بــه شــیوه جراحــی، کســب 

شده است.
رئیــس بخــش صــرع بیمارســتان نمــازی اضافــه کــرد: حــدود 
70 درصــد ایــن بیمــاران، بــا جراحــی مغــز بهبــود پیــدا می  کننــد 
ــر  ــا از نظ ــد م ــر چن ــت، ه ــتاندارد اس ــار اس ــک آم ــن ی و ای
ــه جراحــی صــرع در  ــات بســیار محــدود هســتیم؛ هزین امکان
ــا ارز  کشــورهای پیشــرفته، حــدود 4۵ هــزار دالر و در شــیراز ب
دولتــی، کمتــر از ۵00 دالر یــا کمتــر از دو میلیــون تومــان اســت 
ــری و  ــز کامپیوت ــوار مغ ــر MRI ، ن ــات نظی ــه اقدام ــه هم ک
ــت:  ــن پزشــک متخصــص گف جراحــی را شــامل می شــود .ای
ــی در  ــف بین الملل ــع مختل ــط مجام ــل توس ــن دلی ــه همی ب
کنگــره جهانــی نورولــوژی و کنگــره جهانــی صــرع، از متخصصان 
بیمارســتان نمــازی شــیراز دعــوت شــده کــه تجربــه خــود را در 
اختیــار دیگــر کشــورهای در حــال توســعه قــرار دهیــم؛ اینکــه 
ــت  ــن موفقی ــه ای ــات محــدود ب ــا امکان ــه توانســته ایم ب چگون
بــزرگ دســت پیــدا کنیــم و خدمــات مــا مــورد تأییــد و تشــویق 
ــه اســت. او افــزود: برخــی  ــرار گرفت ــی ق مجامــع علمــی جهان
ــه  ــتند ک ــز نیس ــی مغ ــرای جراح ــبی ب ــد مناس ــاران کاندی بیم
بــرای ایــن گــروه، راه هــای دیگــری از جملــه رژیم هــای غذایــی 
خــاص وجــود دارد، همچنیــن دســتگاهی بــه نــام VNS بــرای 
تحریــک عصــب واگ وجــود دارد کــه در ایــن عمــل دســتگاهی 
ــز  ــه مغ ــار کار گذاشــته و امواجــی ب ــرای بیم ــد باطــری ب مانن

ارسال می شود که شدت تشنج ها را کم می کند.      

 پیام
استان ها

سنا
 ای

س:
عک

خودروی امام جمعه نهاوند واژگون شد
فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند گفت: خودروی سواری پژو 40۵ حجت االسالم  عباسعلی مغیثی 
امام جمعه نهاوند هنگام تردد در جاده شوشاب واژگون شد.



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1379 | دوشنبه  15 بهمن 1397 021-26325268

11
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجازی

بازیکنان تیم ملی فوتبال با انتشار تصویر و متن یکسان نسبت به انتقاد یکی از 
ورزشکاران واکنش نشان دادند.

تهمینه میالنی، بازیگر با انتشار تصویر زیر از علی نصیریان در کنار همسرش، 
درگذشت فاطمه بیاتی را تسلیت گفته.

@tahminehmilani

شناسه »کمپین خشکسالی« تصویر زیر را از راهپیمایی مهدکودکی ها برای 
صرفه جویی آب همرسانی کرده.

@campaign.khoshksali

بهنوش طباطبایی، بازیگر در توضیح تصویر زیر نوشته: سينما فرهنگ در كنار 
عزت سينما.

@behnoushtabatabai

نتایــج بــه دســت آمــده از یــک بررســی 
ــردم  ــه م ــی از آن اســت ک ــد حاک جدی
فیلیپیــن بیشــترین زمــان اســتفاده از 
اینترنــت را در جهــان دارنــد بــه طــوری 
ــور  ــه ط ــالدی ب ــال 2018 می ــه در س ک
را  میانگیــن 10 ســاعت و دو دقیقــه 

آنالیــن بوده انــد.

رمــز ارز پیمــان از ســوی شــرکت 
بانــک   4 همــکاری  بــا  ققنــوس 
پارســیان، پاســارگاد، ملــی و ملــت بــا 
پشــتوانه طــال معرفــی شــد. هموطنان 
بــه زودی بــا اســتفاده از نرم افزارهایــی 
نصــب  موبایــل  روی گوشــی  کــه 
و  به ســرعت  می تواننــد  می شــود 
به ســادگی واحدهایــی از امــالک مــازاد 
ــا پشــتوانه  ــا دارایی هــای ب بانک هــا ی

ــد. ــروش کنن ــد و ف ــال را خری ط

از  حاکــی  مختلــف  گزارش هــای 
آن اســت کــه ســرویس اســتریم 
دارد  قصــد  اســپاتیفای  موســیقی 
 Gimlet شــرکت تولیــد پادکســت
Media را بــا مبلغــی بیــش از 200 

میلیــون دالر خریــداری کنــد.

شایعه
اسپاتیفای

خبر
رمزارز

آمار
اینترنت فیلیپین

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

ــال  ــون زده در یخچ ــرغ پاپی ــاز و م ــت و ساندویچ س ــا چرخ گوش ــویی ب ظرفش
تکــراری،  مزخــرف،  کار  بیهــوده،  جهــد  بــارز  مصــداق  ظرف شســتن  داره،  فــرق 

و... بیهــوده ی آب  بــا مصــرف  خســته کننده، همــراه 
در ابتــدای هــر نــوع زندگــی مشــترک، تقســیم کارهــای خانــه می توانــد تنــش زا باشــد، 

کار تکــراری بی مــزدی کــه خیلــی اوقــات شــمرده نمی شــود

آقا زبون می گوید:
ایــن کــه فالنــی مقالــه از زبانــی ترجمــه کــرده یــا بــه آن زبــان کتــاب می خوانــد 
ــان  ــه آن زب ــد او ب ــدام نمی گوی ــچ ک ــد، هی ــخن رانی می کن ــا س ــد ی ــم می بین ــا فیل ی

مســلط اســت. خیلــی از مــردم دنیــا بــه زبــان مادریشــان هــم مســلط نیســتند.
ایــن عبارت را مثل نقــل و نبات به کار نبرید لدفن

آرش خوش خو می گوید:
ــته  ــفتگی و فرش ــدی در آش ــران احم ــاز، مه ــخره ب ــان در مس ــک حمیدی باب
ــای  ــش ه ــری در نق ــاهکار بازیگ ــه ش ــد. س ــل ش ــاه کام ــه م ــبی ک ــی در ش صدرعرفای

ــل. مکم

امید می گوید:
بــه عنــوان یــک 40 ســاله بــه تمــام 20 ســاله ها وصیــت می کنــم بریــد دنبــال 
کاری کــه بهــش عالقــه داریــد، حتــا اگــه یکــی دو ســال اول هیــچ پولــی در نیاریــن. 
ــم  ــول ه ــه پ ــد، ب ــش کنی ــا پشــتکار دنبال ــید و ب ــته باش ــه داش ــزی عالق ــه چی ــه ب اگ

می رســید.

می گوید: امیرعلی 
ــی ش  ــط بحــث مال ــه، فق ــادرش اســتفاده میکن ــدر م ــت پ ــی کســی از ران وقت
ــه خــود وارد طبقــه سیاســی اجتماعــی دیگــری میشــه کــه همــه  کــه نیســت. خــود ب
نــوع امــکان رشــد هــم بــراش فراهمــه. ده ســال بعــد کــه تــو میخــوای نقــدش کنــی 
ــا  ــه صدت ــه و... شــده باشــه ک ــر، اخالق،ســابقه، وجه چــه بســا صاحــب تخصــص، فک

ــده. مثــل تــوی پاپتــی رو در بحــث قــورت ب

فاطیما فردوس می گوید:
ــردن اینفلوئنســرها،  ــدف باحجاب ک ــا ه طــرح  سالم ســازی فضــای مجــازی ب
ناشــیانه فضــا را بــه ســمتی پیــش بــرد کــه آنهــا بــا عناوینــی مثــل یهــو تلنگــر خــوردم، 
بــا رضایــت قلبــی باحجــاب شــدم و.. همه چیــز را بــدون هیــچ فشــار و اجبــاری نشــان 

دند. دا
ــه  ــود ک ــاخ هایی ب ــن ش ــا همی ــرح ب ــن ط ــیدن ای ــه ابتذال کش ــم ب ــت ه ــه مثب نتیج

ــد ــر خوردن تلنگ

 گردشگران، جزیره غیرمسکونی » شیدور« در خلیج فارس 
را به کمپ اختصاصی شبانه  روزی خود تبدیل کردند. آنها  
مرجان  هایش را می برند،  الک پشت  هایش را فراری می دهند و 

ماهیانش را  در زیستگاه با تفنگ های نیزه دار شکار می کنند.
@zahrakeshvari

طبیعت حتی در سخت ترین شرایط راه خود را باز پیدا 
میکند؛ بیاییم از طبیعت بیاموزیم.

رویش درخت از داخل تیر برق فلزی
@anjoman_sabz

در فصل سرما، هوای گربه ها را داشته باشیم. نوشتن رمان در کمپ پناهندگان و دریافت معتبرترین جایزه 
ادبی استرالیا توسط  بهروز بوچانی، باید الهام بخش همه 

کسانی باشه که برای انجام کارهای خالقه، از فراهم نبودن 
شرایط شکایت می کنند.

@tousheh

1. در خصــوص ایــراد بزرگــی کــه میشــه 

خارجــی کــه  بازیکــن  جــذب  قانــون  بــه 

ــت  توســط ســازمان لیــگ نوشــته شــده گرف

ــکای  ــای آمری ــاره ه ــمی از ق ــه، اس ــه ک این

ــده. ــرده نش ــیه ب ــا و اقیانوس ــمالی، آفریق ش

ــال  ــخ فوتب ــزن تاری ــن گل ــا بهتری ــد وی داوی

اســپانیا تــا چنــد وقــت پیــش در لیــگ 

 )mls( برتــر فوتبــال ایــاالت متحــده آمریــکا

ــرد ــازی میک ب

2. داویــد و یــا آخریــن بــاری کــه بــرای 

یــک تیــم اروپایــی بــازی کــرد، بــه مــاه 

مــی ســال 2014 برمی گــرده. پــس اگــه ویــا 

ــه  ــن، ب ــور در ژاپ ــای حض ــت بج ــد داش قص

ــص  ــون ناق ــق قان ــاد، طب ــران بی ــال ای فوتب

قــرارداد  ثبــت  اجــازه ی  لیــگ،  ســازمان 

ــون اســمی از قــاره  نداشــت. چــون تــوی قان

بــرده   mls لیــگ  و  آمریــکای شــمالی  ی 

ــده! نش

3. زالتــان ابراهیموویــچ تــا پایــان ســال 

2019 بــا لــس آنجلــس گلکســی قــرارداد 

ــی  ــم مل ــرای تی ــم ب ــال 2016 ه داره و از س

ســوئد بــازی نکــرده. پــس بــا ایــن حســاب 

زالتــان مجــوز  پایــان ســال میــالدی،  در 

حضــور در فوتبــال ایــران رو نــداره. چــون 

طــی 2 فصــل قبلــش، نــه در اروپــا بــوده، نــه 

ــوئد! ــی س ــم مل ــه تی ــی و ن ــکای جنوب امری

ــون عجیــب، ناقــص و پــر  ــرای ایــن قان 4. ب

مثالهــای  میشــه  لیــگ  بــاگ ســازمان  از 

ــالدی  ــال می ــان س ــال در پای ــادی زد. مث زی

ــال ایــران  ــه فوتب ــه ب ــی نیــز نمیتون ویــن رون

ــل  ــی قب ــا حتــی اگــر یــک تیــم ایران ــاد ی بی

از الهــالل بــرای جــذب جیووینکــو اقــدام 

قانــون  بنــام  محکمــی  ســد  بــا  میکــرد، 

جــذب بازیکــن خارجــی برخــورد می کــرد.

بــا  پاتوســی،  آیانــدا  درخصــوص  امــا   .۵

توجــه بــه اینکــه ایــن بازیکــن طــی دو فصــل 

گذشــته بــه تیــم ملــی آفریقــای جنوبــی 

ــد  ــتقالل روتهدی ــکلی اس ــده، مش ــوت ش دع

ــن  ــدگان ای ــم کنن ــا تنظی ــی واقع ــه، ول نمیکن

لیــگ در مخیلــه شــان  قوانیــن ســازمان 

نمــی گنجیــد کــه کــره ی زمیــن فقــط شــامل 

ــت؟ ــی نیس ــکای جنوب ــیا و آمری ــا، آس اروپ

ــف  ــه لط ــی ب ــتقالل و پاتوس ــا اس 6. حقیقت

اردوی  بــه  بازیکــن  ایــن  شــدن  دعــوت 

تیــم ملــی آفریقــای جنوبــی، تونســتن از 

ــی  ــرن، ول ــدر بب ــالم ب ــان س ــه ج ــن مهلک ای

ــن  ــوی ای ــذاری ت ــت قانونگ ــد وضعی چــرا بای

ــر  ــالوه ب ــا ع ــه؟ لطف ــوری باش ــت اینج مملک

شــنا، تیرانــدازی و ســوارکاری، از کودکــی 

ــون  ــه هام ــه بچ ــز ب ــا رو نی ــاره ه ــامی ق اس

ــم. ــوزش بدی آم

@jafarahmadii

شرکت ارتباط فردا برای واگذاری بخشی از سهام شرکت فینوتک با سداد به توافق رسید. طبق قرارداد منعقد 
شده میان شرکت ارتباط فردا و سداد تا 2۵ اسفند فعالیت های ثبتی برای انتقال سهام فینوتک به سداد انجام 

 Open خواهدشد. فعالیت شرکت فینوتک در زمینه بانکداری باز است و وظیفه اش ارائه خدمات بانکی به صورت
API به بانک ها و مشتریان آنها خواهد بود.

#رشتو



وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

 دوشنبه 1۵ بهمن 1397  سال چهاردهم  شماره پیاپی 1379

توزیع:موسسه اطالعات   )02129999(
چاپ تهران: ایرانیان  )02155275770(

چاپ کرمان: مهدوی )03432134838(

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول و سردبیر: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی                      09357973092

محیط زیست: فاطمه نامجو                      09216691294

صفحه آرایی: صابر خدیشی 
فاطمه خواجویی

طراحی نامواره: محمد خضری مقدم
میراث فرهنگی: امیر رجبی

جامعه: نجمه سعیدی

استان ها: تیوا صمدیان
دنیای مجازی | پیام اقتصادی : 

سروش بیات پور
رسانه: یاس حسنیه

زنان: راضیه زنگی آبادی

نشانی تهران: مجیدیه شمالی، خیابان منصوری، خیابان جهانپناه، پالک 7- واحد 12
تماس: 26325268-021 , 22317469-021، نمابر:021-89776547

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 

بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com :ایمیل تحریریه

@payamema
@payamema www.payamema.ir

 payamema_daily
بازرگانی: جمعه فرسنگی       09391999161

روابط عمومی: سمانه صمدیان  09125838494 آگهی های تهران: مجید مهربان           021-88332428

سرپرستی استان ها: خانم سلیمان زاده    021-44259139

سامانه پیامکی: 10003432117834

news@payamema.ir :ایمیل

آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:
www.payamema.ir/akhlagh

سال   گذشته   در   پیام   ما   درباره 7۵    
 میلیون   ایرانی   که   در   سال   97   یارانه  

 دریافت   می   کنند   نوشتیم  . طبق   امارهای  
 اعالم   شده   این   رقم   برای   سال   98   به  

   ۵۵ میلیون   نفر   کاهش   پیدا   خواهد   کرد . 

سال گشت

کنسرت   آوای   ایران
آمفی   تئاتر   مجتمع   پتروشیمی   تبریز

جمعه   26   بهمن97   

شهرام   ناظری ) موسیقیدان   و  
 خواننده   موسیقی   ایرانی  ) و   دولتمند  

 خالف ( موسیقیدان   و   خواننده   تاجیک 24   
 فوریه   در   لندن   روی   صحنه   میروند  . 

کنسرت   شبی   برای   پیانوی   ایرانی  
 فرهنگسرای   نیاوران  -  سالن   خلیج   فارس

جمعه   10   اسفند97   

 - شما چرا انقد سرخوشین؟
 + رازمونو بهش بگیم داداش؟

 بیا جلو... چون ما... خیلی خیلی گاگولیم!

عصر یخبندان

موسیقی کنسرتکنسرت دیالوگ

در   آن   مجلس   که   جام   عشق   نوشند
کجا   پند   خردمندان   نیوشند
خداوندان   دانش   نیک   دانند

که   مدهوشان   خداوندان   هوشند
خوشا   وقتی   که   مستان   جام   نوشین

بیاد   چشمهٔ   نوش   تو   نوشند
مکن   قصد   من   مسکین   که   خوبان
چنین   در   خون   مسکینان   نکوشند

برون   از   زلف   و   رخسارت   ندیدم
که   برمه   سنبل   مه   پوش   پوشند
هنوزت   جادوان   در   عین   سحرند
هنوزت   هندوان   عنبر   فروشند
مگر   خواجو   که   مرغان   ضمیرم

ز   مستی   همچو   بلبل   در   خروشند
نگر   کازادگان   گرده   زبانند

چو   سوسن   جمله   گویای   خموشند

خواجوی کرمانی 

  خاطراتی که از هم نداریم

 کجای تقدیرمان گم شده اند

 که تو هم پیدایشان نمی کنی؟

 کی می خواهی قرار بگذاری

 تا با هم

دنبال خاطراتمان بگردیم؟

افشین یداللهی

عکس نوشت

عکس: 
کاظم   غالمی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

 » ِاسِتر    « شــهبانوی   یهودی   ایران  
  -روزی   كه   خشایارشــا   یهودیان  
 را   از   توطئــه   قتل   عام   نجات   داد

ــر   خشایارشــا   ـ   شــاه   وقــت   ایــران   ـ   كــه   ب

 ســرزمینی   از   هنــد   تــا   دانــوب   و   از   اســتپ  

 هــای   شــمال   خــاوری   آســیای   میانــه  

ــس   از   ــرد،   پ ــی   ك ــت   م ــی   حكوم ــا   لیب  ت

 فرونشــاندن   شــورش   بابــل (  عــراق   جنــوب  

ــالد،   ــروز  ) در   482   پیــش   از   می ــی   ام  غرب

 تصــرف   آتــن   در   ســال   480   پیــش   از   میالد  

 و   بــاز   گشــت   از   لشكركشــی   بــه   اروپــا،   در  

 چهــارم   فوریــه479   ســال   پیــش   از   میــالد  

   1۵ (بهمــن  ) توســط   بانویــش »    اِســِتر  

    « Esther از   خانــدان   شــائول   و   یهــودی  

 كــه   در   شــهر   همــدان   مدفــون   اســت   از  

 توطئــه   هامــان »    بــزرگ   وزیــر    « خــود  

ــوری   ــودی   امپرات ــاع   یه ــتار   اتب ــرای   كش  ب

ــتور   ــب   دس ــان   ش ــد   و   هم ــران   آگاه   ش  ای

 لغــو   آن   را   صــادر   كــرد   كــه   بــه   نوشــته  

 مورخــان   یونانــی   و   یهــود،   ایــن   دســتور   در  

ــید   ــوری   رس ــر   امپرات ــه   سراس ــه   روز   ب  س

ــی   ــوردی   ب ــان،   رك ــائل   آن   زم ــا   وس ــه   ب  ك

ــاب »    اِســِتر    « كــه    ســابقه   اســت  . طبــق   كت

ــه   دروغ   ــان   ب ــت   دارد،   هام ــرن   قدم    24 ق

ــران   ــهربانان   ای ــه   ش ــا   ب ــول   خشایارش  از   ق

 ابــالغ   كــرده   بــود   كــه   همــه   یهودیــان   ـ  

ــند  .  ــزرگ   ـ   را   بكش ــرد   و   ب  ازخ

در   آن   زمــان   همــه   یهودیــان   جهــان   از  

 اتبــاع   امپراتــوری   ایــران   بودنــد،   در   قلمــرو  

 ایــن   امپراتــوری   زندگــی   مــی   كردنــد   و   در  

ــد   ــران   تردی ــاه   ای ــه   ش ــان   ب ــاداری   آن  وف

ــود .   نب

ــوه   ــر   و   ن ــوش   كبی ــا (  پســر   داری خشایارش

ــو   ــس   از   لغ ــزرگ  ) پ ــوروش   ب ــری   ك  دخت

 بخشــنامه »    هامــان « ،   وی   را   بــه   دادگاه  

ــوش   ــهر   ش ــه   و   در   ش ــه   محاكم ــپرد   ك  س

 (پایتخــت   اداری   ایــران  ) اعــدام   شــد   و  

ــان   هــر   ســال   ــون،   یهودی  از   آن   زمــان   تاكن

 (مطابــق   تقویــم   خودشــان  ) بــه   ایــن  

 مناســبت   جشــن   مــی   گیرنــد   كــه   بــه   عیــد  

ــت  .  ــروف   اس ــم    « مع  »  پوری

پایان   ماموریت   حســاس   یک  
 ماهــه   ژنرال   هایزر   در   تهران

ــران   ــه   ته ــر   ب ــرال   هوایــی    فرســتاده   كارت ژن

 در   جریــان   انقــالب   13۵7   چهــارم   فوریــه  

   1979 ایــران   را   تــرك   و   عــازم   واشــنگتن   شــد  

ــه   ــود   را   در   جلس ــت   خ ــزارش   ماموری ــا   گ  ت

ــازد  .  ــرح   س ــكا   مط ــت   آمری ــه   دول  كابین

وی   دربــاره   ایــن   ماموریــت   حســاس   كــه  

 در   تغییــر   مســیر   تاریــخ   ایــران   موثــر  

 افتــاد   كتابــی   تحــت   عنــوان »    ماموریــت  

ــه   در   ســال   ــرده   اســت   ك ــران    « تالیــف   ك  ته

   1986 بــه   توزیــع   داده   شــد  . در   ایــن   كتــاب  

   306 صفحــه   ای،   ژنــرال   هایــزر   جزئیــات  

 ماموریــت   خــود   در   تهــران   و   چگونگــی  

 مذاكراتــش   بــا   ژنرالهــای   ایرانــی   را   بــه  

ــه   ــارم   ژانوی ــه   ـ   از   چه  صــورت   گــزارش   روزان

 تــا   چهــارم   فوریــه1979   و   ســپس   شــرح  

 مالقــات   خــود   بــا   كارتــر   و   جزئیــات   امــر   تــا  

 پایــان   11   فوریــه (  بــه   مــدت   39   روز  )  را  

ــت .  ــرده   اس ــاء   ك  افش

دومین   جلد   رمان   عاشقانه   اتاقی   برای 
  تو   نوشته   بث   اهمان   با   ترجمه   رضوان  

 خرمیان   منتشر   شد . 

کتاب

طنزیمات

ــه  ــود ادام ــردی خ ــتان گَ ــه تغارس ــاز ب ــان و تغارن تغارج

دادنــد. در یکــی از تغــارراه هــا یــک تغــارِ شکســته 

افتــاده بــود و نالــه مــی کــرد. تغارهــا دور او جمــع شــده 

ــد و رد  ــی زدن ــدی م ــد. لبخن ــی کردن ــد. نگاهــش م بودن

ــاالی ســر  ــار زد و ب ــا را کن ــان؛ تغاره ــی شــدند. تغارج م

ــار رســید. تغ

-چی شدی؟

ناله کرد: تغار 

-دهانه ام شکســته! حالم اصالً خوب نیســت.

تغارجــان؛ تغارناز را صدا کرد.

تغارناز! -تغارناز! 

عزیزم! -چیه 

-بیا این بیچاره رو برســونیم بــه درمونگاهی جایی

جماعــت تغــار؛ دهانــه شــان را بــاز کردنــد و قهقهــه 

ــد. زدن

-ببیــن چی میگه؟

-چی چی گاه؟

-نیــگاش کن! چه قیافــه ای هم به خودش گرفته...

ای  بــه گوشــه  و  را گرفــت  تغارجــان  تغارنــاز دســت 

کشــید.

ــادت  ــن دادی رو ی ــه م ــه ب ــی ک ــن زودی قول ــه همی -ب

رفــت؟

-کدوم قول؟

-همین که وجدانت رو آســوده کنی!

-ُخب! آسوده است.

ــر  ــاالی س ــدی ب ــی اوم ــه اآلن نم ــود ک ــوده ب ــر آس -اگ

ــا  ــتانی ه ــوی تغارس ــودت رو جل ــته و خ ــن تغارشکس ای

ــی! ــه کن مضحک

-امــا مــن فقــط مــی خواســتم بــه یــه هــم نــوع خــودم 

کمــک کنــم.

ــت  ــت. زود دس ــوده اس ــداِن آس ــالِف وج ــن خ ــا ای -ام

ــر  ــاع بدت ــا اوض ــم ت ــا بری ــن ج ــن از ای ــع ک ــو جم و پات

ــده. نش

-پس این بیچاره چی می شــه؟

ــس و کارش از  ــا ک ــه ت ــی مون ــا م ــن ج ــی! همی -هیچ

ــن ــش کن ــن و کمک ــا رد بش ــن ج ای

-ُخــب، اگــه کــس و کارش از ایــن جــا رد نشــدن چــی؟ 

مــی میــره از شــدت دهانــه درد

ــرن و  ــان و جســدش رو مــی ب ــرد، می ــی ُم -خــب، وقت

ــن. ــوه چــال مــی کن ــه تغارک در دامن

-همین!

-آره، همین!

-پــس وظیفه ما چیه؟

ــم.  ــون رو آســوده کنی ــه وجــدان م ــه ک ــا این ــه م -وظیف

ــا ایســتادن.  ــن ج ــه ای ــی ک ــه اینای ــل هم مث

-این خالف انســانیته!

-مــا کــه انســان نیســتیم. مــا تغاریــم. بعــد از ایــن هــم 

حواســت باشــه بــه هیچــی حساســیت نشــون نــدی هــا! 

درد ســر میشــه بــرات.

جماعــت دهانــه شــان را بــاز کــرده بودنــد و قهقهــه 

ــود کــه یــک تغــار شکســته  ــد. یادشــان رفتــه ب مــی زدن

ــری  ــب ت ــود عجی ــا موج ــاده. آن ه ــارراه افت ــه تغ گوش

ــت  ــی خواس ــه م ــد ک ــی دیدن ــاری را م ــد. تغ ــی دیدن م

بــه تغــار دیگــری کمــک کنــد. تغارنــاز؛ بــازوی تغارجــان 

ــید.  ــودش کش ــال خ ــت و دنب را گرف

-بیــا بریم تغارجان! بریم کــه آبرو برامون نموند.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

تغار شکسته 


