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آگهي فراخـوان
شناسايي شركت هاي مهندسين مشاور ارائه دهنده خدمات مهندسی و مشاوره ای 

در خصوص تعيين درصد آبرفت سيمانی و سنگ های تخريبی كنگلومرا و برش 
) وزن مخصوص باالی 2.2(  و اندازه گيری وزن مخصوص 

شــركت معدنــی و صنعتــی گل گهــر )ســهامی عــام( در نظــر دارد " عملیــات احــداث فنــس حفاظــت 
از نوارنقالــه هــای" خــود را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــكار واجــد شــرایط واگــذار 
ــی  ــه آدرس الكترونیك ــه ب ــناد مناقص ــذ اس ــت اخ ــد جه ــان می توانن ــه متقاضی ــذا كلی ــد. ل نمای
WWW.GEG.IR  مراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزیابــی تأمیــن كننــدگان 
ــاكات  ــل پ ــت تحوی ــد. مهل ــود نماین ــا دانل ــدگان و مشــتریان - مناقصــه ه ــن كنن از قســمت تأمی
ســاعت 9 الی 14 روز ســه شــنبه مــــورخ 97/11/30 در محــــل دفتركمیسیون معـــامالت مجتمع و یا 
دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــی باشــد. ضمنــًا بازدیــد از محــل اجــرای پــروژه روز چهارشــنبه مورخ 

ــع می باشــد. ــان بالمان ــرای متقاضی 97/11/24 ب

شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر )ســهامي عــام( در نظــر دارد " اجــراي عمليات حفاري اكتشــافي 
بــه میــزان 39،700 متــر" را از طريــق مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد. لذا 
  WWW.GEG.IR كليــه متقاضيــان مي تواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي
مراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأميــن كننــدگان از قســمت تأميــن 
كننــدگان و مشــتريان - مناقصــه هــا دانلــود نماينــد . مهلــت تحويل پــاكات ســاعت 9 الــي 14 روز 
شــنبه مــــورخ 97/12/4 در محــــل دفتركميســيون معـــامالت مجتمــع و يا دبیرخانــه دفتر مرکزی 
تهــران مــي باشــد. ضمنــًا بازديــد از محــل اجــراي پــروژه در روزهــاي ســه شــنبه و چهارشــنبه مــورخ 

23 و97/11/24 بــراي متقاضيــان بالمانــع مي باشــد.

شـركت معدني و صنعتي گل گهر )سـهامي عام( در نظر دارد " ارائه خدمات مهندسـی و مشـاوره ای در خصوص تعیین درصد 
آبرفـت سـیمانی و سـنگ هـای تخریبی کنگلومرا و بـرش ) وزن مخصوص بـاالی 2.2(  و انـدازه گیری وزن مخصـوص " در 
معـدن شـماره 1 خـود را از طريـق فراخـوان عمومـي به شـركت ها ي واجد شـرايط واگذار نمايد. لـذا كليه متقاضيـان مي توانند 
جهـت اخـذ اسـناد فراخوان بـه آدرس الكترونيكـي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد مذکور را از قسـمت تأمين كنندگان و 
مشـتريان - مناقصه ها دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات سـاعت  9 الي 14 روز چهار شـنبه مـــورخ 97/11/24 در محـــل 

دفتركميسـيون معــامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشـد. 

مدیریت قراردادها و معامالت
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

مدیریت قراردادها و معامالت
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

مدیریت قراردادها و معامالت
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

جناب آقای ماشااهلل ايرانمنش
بـا عـرض سـالم و احتـرام، بدین وسـیله انتخاب شایسـته 
جنابعالی به عنوان ریاسـت هیات بسـکتبال استان کرمان 
را تبریـک عـرض مـی نمایـم. امیـد اسـت در پرتـو الطاف 

حضـرت حـق، بیـش از پیش موفـق و پیروز باشـید.

مسعود سلطانی

مسعود فاطمی مقدم- شهردار بروات

آگهی مزايدهنوبت اول
ــورخ  ــماره 99 م ــه ش ــق مصوب ــر طب ــروات ب ــهرداری ب ش

97/10/16در نظــر دارد یــک قطعــه زمیــن مســکونی بــه شــماره 
ــی از  ــک فرع ــالک ی ــع از پ ــر مرب ــا مســاحت 43۵ مت 2۵6 ب
30۸4 اصلــی از طریــق مزایــده بفــروش برســاند. لــذا از 
متقاضیــان دعــوت مــی شــود یــک هفتــه پــس از نوبــت دوم 

ــد. ــه واحــد امــالک شــهرداری مراجعــه نماین ــی ب آگه

افسوس برای »هفت« 
و عادلی که پیدا نمی شود

احمد توکلی:

فساد  سيستماتيک در حال 
خوردن پايه های نظام  است

2
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رقابــت  اصلــی  میــدان  را  فجــر  جشــنواره  زمیــن  اگــر 
می شــود  اغمــاض  کمــی  بــا  ببینیــم،  ایــران  ســینمای 
کــرد. تماشــا  ســینما   ۹۰ چــون  هــم  را  هفــت   برنامــه 
ــن  ــام ای ــاب ن ــی انتخ ــود و حت ــن ب ــر همی ــا ب ــم بن ــاز ه از آغ
برنامــه بــرای اهالــی هنــر هفتــم از همیــن ماجــرا خبــر مــی داد. 
قــرار بــود در قــاب شــبکه ســه ســیما برنامــه ای ســینمایی شــکل 
ــان  ــال و مخاطب ــر فوتب ــر ۹۰ ب ــون تاثی ــرش چ ــه تاثی ــرد ک بگی
 فوتبــال، بــر ســینما و مخاطبــان ســینما پررنــگ باشــد.

نتوانســت  هــم  اوج  در  هفــت  بنگــری  نیــک  چــون  امــا 
بــه جایگاهــی کــه ۹۰ در میــان مخاطبــان تلویزیــون پیــدا 
کــرده، نزدیــک شــود و بــا چالش هــای گوناگــون و عــوض 
رســید  امــروز  بــه  تــا  رفــت  و  رفــت  مجری هــا،  شــدن 
نمی آیــد. چشــم  بــه  اصــاً  آن  در  مجــری  نقــش   کــه 
ــا  ــت را بیشــتر ب ــروز هف ــم ام ــا کنی ــر ادع ــراه نیســت اگ ــر بی پ
ــان  ــا زم ــه مدت ه ــردی ک ــا ف ــند ت مســعود فراســتی می شناس
ــینمایی  ــه س ــن برنام ــری ای ــی مج ــگاه خال ــر جای ــا ب ــرد ت ب
تکیــه بزنــد. فراســتی البتــه همراه تریــن چهــره در برنامــه  
ــه  ــت برنام ــای نخس ــی رود و از روزه ــمار م ــه ش ــم ب ــت ه هف
کــه فریــدون جیرانــی ســکان آن را در دســت داشــت در 
جایــگاه نقــد نشســته بــود.آن  روزهــا هــم فراســتی و زبــان تنــد 
 نقــدش بــود امــا مجــری هفــت هــم حضــوری پررنــگ داشــت.
ــدن  ــنگین ش ــت و س ــتی نیس ــد فراس ــای نق ــه معن ــا ب این ه
ــر ضعــف آن  ــل ب ــه دیگــر اجــزای هفــت دلی ــه او نســبت ب وزن
ــه  ــت برنام ــرار نیس ــه ق ــا ک ــی از آنج ــه او. ول ــت ن ــران اس دیگ
ــد  ــد و بای ــم باش ــد فیل ــت نق ــه ای در جه ــًا برنام ــت صرف هف
تمــام جنبه هــای ســیِنما را پوشــش دهــد نقــش کســی 
ــه  ــی ک ــود، نقش ــتر می ش ــده دارد بیش ــت آن را برعه ــه هدای ک
ــرد. ــده بگی ــه عه ــد ب ــا نمی توان ــد ی ــگار نمی خواه ــی ان  لطیف
هــم  ســه  شــبکه  سیاســت گذاران  بــه  می تــوان  اینجــا 
ــه  ــر ک ــم فج ــنواره فیل ــاز جش ــش از آغ ــه پی ــت ک ــرده گرف خ
حســاس ترین و شــاید مهم تریــن زمــان ســینمای ایــران اســت، 
ــت«  ــه »هف ــی نگذاشــتند ک ــار لطیف ــی مناســب در اختی فرصت
ــان  ــگار بدش ــد. ان ــدا کن ــود را در آن پی ــای خ ــدازد و ج را راه بیان
هــم نمی آیــد کــه تجربــه ســال گذشــته رشــیدپور را تکــرار کننــد 
ــه هفــت بلنــد مــدت نیســت. ــه نظــر می رســد نگاهشــان ب  و ب

هــر چــه باشــد ســیِنما مخاطــب زیــاد دارد و حــوزه  جذابــی بــرای 
بخــش بزرگــی از جامعــه اســت. شــاید در انــدازه فوتبــال نتوانــد 
مــردم را درگیــر خــود کنــد اما این میزانــی که هفت بــه آن رضایت 
 داده اســت هــم بخــش بســیار کوچکــی از قلمــرو ســیِنما اســت.

اینجــا اســت کــه نقــش آن فــردی کــه در برنامه هــای ایــن چنین 
راهبــر و ســازنده اســت و در جایــگاه مجــری می نشــیند، بســیار 
پررنــگ  می شــود. شــاید هفــت هــم بایــد دنبــال عــادل بگــردد، 
عادلــی کــه در عیــن عشــق و عاقــه بــه ســیِنما از عهــده بــه رخ 

کشــیدن جذابیت هــای ایــن عرصــه برآید./خبرانایــن

انس طا         1.312.21۰

مثقال طا     15.8۰۰.25۰

گرم طای 18  3.647.1۹2

گرم طای 24   4.752.2۰۰

انس نقره             14.76

انس پاتین      825.235

انس پاالدیوم    1.326.412

بهار آزادی      4۰.۰5۰.۰۰۰

امامی          41.66۰.۰۰۰

نیم       22.5۰۰.۰۰۰

ربع         13.6۰۰.۰۰۰

گرمی       7.44۰.۰۰۰

دالر             116.۰۰۰

یورو         137.2۰۰

پوند          147.۰75

درهم          31.35۹

لیر ترکیه           22.423

یوان چین         16.182

صد ین ژاپن     1۰4.۰۰۰   

دالر کانادا        88.541

دالر استرالیا      84.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

 1-  تا  9

رنا
 ای

س:
عک

لنا
 ای

س:
عک

یادداشت  مهمان
فرزاد مظفری

روزانهم

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
07:01

غروب آفتاب 
17:3۵

تهران

جدال باغ جهانی ارم با بتن
عالوه بر بتن ریزی برای ساخت سرویس بهداشتی 

ساخت مخزن آب نیز در حال انجام است

چالش در صندوق توسعه ملی
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال آینده عمال منبع جدیدی وارد صندوق نخواهد شد
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مجلس به سعیدنمکی 
رای اعتماد داد

در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس 
شورای اسالمی، نحوه زمانبندی بررسی 

صالحیت، وزیر پیشنهادی بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در دستور کار 
نمایندگان مجلس قرار گرفت و با 229 

 رای موافق، 2۵  رای مخالف و 4 رای 
ممتنع از مجموع 2۵9  نماینده حاضر به 

سعید نمکی رأی اعتماد دادند.

تاكيد ظريف بر 
عدم پذيرش ارتباط 
FATF اينستکس با

 ریشه کنی بیسوادی 
در استان کرمان تا 

پایان 98

2

ساخت سه سد در مازندران به دلیل اثرات سوئی 
 که بر محیط زیست دارد، تایید نشده است. 
در ارزیابی محیط زیست قرار است طی یک 
فرآیند رسمی، نتایج و پیامدهای احتمالی اجرای 
یک طرح یا پروژه پیشنهادی را بر محیط زیست 
به منظور پیش بینی اثرات سوء ارزیابی می شود. 
اکنون به گفته معاون محیط زیست انسانی 
سازمان حفاظت محیط زیست، هنوز تصمیمی 
برای صدور مجوز برای طرح های احداث سد زارم 
رود بر روی سرشاخه های رود تجن در ساری، 
احداث سد بر روی سرشاخه رودخانه تاالر، سد 
کسیلیان، طرح شیرین سازی و انتقال آب خزر به 
سمنان گرفته نشده است.

معاون محیط زیست انسانی 
محیط زیست: طرح ساخت سه 
سد در مازندران دارای نواقصی 
است که باید اصالح شود

مهر رد  بر احداث 
3 سد در مازندران 
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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

پیام رسـانه

هرالد خبر داده پرداخت کنندگان 
مالیـات در بریتانیا در اعتراض به نحوه 

خرج مالیات هایشـان به خیابان ها 
می آیند.

خبرگـزاری اسپوتنیک از تجدیدنظر 
ونزوئا در ارتباطش با ده کشـور اروپایی 

که رهبـر مخالفین دولت ونزوئا را به 
عنوان رئیس جمهور شـناختند خبر داده.

خبرگزاری الجزیرهاز به رسـمیت 
شـناختن گائیدو، رهبر مخالفین دولت 

ونزوئا بـه عنوان رئیس جمهور ونزوئا از 
طرف کشـورهای اتحادیه اروپا خبر داده.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگزاری دویچه وله از به رسـمیت 

شـناختن گائیدو، رهبر مخالفین دولت 
ونزوئا بـه عنوان رئیس جمهور ونزوئا از 

طرف کشـورهای اتحادیه اروپا خبر داده.

آلمان

اعالم وصول طرح تعویق واگذاری شرکت های دولتیپیام خبر
طرح تعویق واگذاری شرکت های دولتی اعام وصول شد.

علیرضا رحیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسامی در پایان جلسه علنی روز )دوشنبه( 
طرح تعویق واگذاری شرکت های دولتی دارای طرح های تثبیت و توسعه را اعام وصول کرد.
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چالش در صندوق توسعه ملی
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال آینده عمال منبع جدیدی وارد صندوق نخواهد شد

صنـدوق توسـعه ملـی بـا هـدف تبدیـل 
بخشـی از عوایـد ناشـی از فـروش نفـت 
خـام، گاز طبیعـی و میعانـات گازی بـه 
ثـروت هـای مانـدگار، مولـد و سـرمایه 
هـای زاینـده اقتصادی و نیز حفظ سـهم 
نسـل های آینده از منابع مذکور تشـکیل 
شـد، امـا ضعف هـای سـاختاری در بدنه 
اقتصاد کشـور، مسـائل مرتبط بـا اقتصاد 
سیاسـی و کاهش منابع در برخی سـالها 
موجـب شـده اسـت کـه ایـن صنـدوق از 
اهـداف خود دور بماند و منابع آن توسـط 
دولـت و مجلـس بـه تکالیـف بودجه ای 
و غیـر بودجـه ای اختصـاص یابـد. علـی 
رغـم تأکید اسـناد باالدسـتی صنـدوق در 
رابطـه با ممنوعیت تکالیـف بودجه ای بر 
منابـع صنـدوق، هر سـاله در لوایح بودجه 
سـنواتی شـاهد اختصاص منابع صندوق 

بـه ردیفهایـی غیـر از اهداف ذکر شـده در 
اساسـنامه صندوق هسـتیم. بـرای مثال 
در قانـون بودجـه سـال 13۹7 عمـا برای 
حـدود 7 درصـد از منابع صندوق توسـعه 
ملـی در قانـون بودجـه تعییـن تکلیـف 
شـد. ضمـن اینکـه بـر اسـاس مصوبـه 
نیمـه  در  اقتصـادی  شـورای هماهنگـی 
دوم تیـر ۹7 مقـرر شـد 12 واحـد درصـد 
از سـهم 32 درصدی منابـع ارزی صندوق 
بـرای نیازهـای ضروری کشـور در شـرایط 
نامطلـوب در حسـابی مخصـوص بـه نام 
صندوق ذخیره شـود. همچنین در تبصره 
»1« الیحـه بودجـه سـال 13۹8 نیـز بـه 
صورت برداشـت مجاز، 14 درصد از سـهم 
صندوق کسـر شده اسـت و سهم صندوق 
توسـعه ملی به 2۰ درصد رسـیده اسـت و 
در صـورت برداشـت بیـش تـر از صندوق 
بـرای تأمیـن منابع در سـقف دوم، پیش 
بینـی می شـود کـه در سـال 13۹8 عما 
سـهم صنـدوق توسـعه ملـی از صـادرات 

نفـت بـه کمتـر از 2۰ درصد کاهـش یابد. 
عـاوه بـر مـوارد مذکـور، در تبصـره هـای 
»4«، »18«، »1۹« و »21« الیحـه بودجـه 
13۹8 تکالیـف دیگـری تحـت عناوین از 
»محـل برداشـت مجـاز« و »در چارچوب 
منابـع  بـر  صنـدوق«  هـای  سیاسـت 
صندوق توسـعه ملی اعمال شـده اسـت.

 تسهیات ارزی
عملکـرد  آخریـن گـزارش  اسـاس  بـر   
صندوق توسـعه ملی، مبلغ کل تسهیات 
ارزی پذیرش شده توسط صندوق )اعام 
وصـول شـده(، تـا تاریـخ آخـر شـهریور 
امسـال ، معـادل 3/4۰ میلیـارد دالر بوده 
اسـت از این مقدار معـادل 7/37 میلیارد 
دالر بـه مرحلـه تخصیـص ارز )صدور نامه 
مسـدودی بـه بانک مرکـزی( رسـیده، و 
از مجموع تسـهیات ارزی مسـدود شده 
مبلغـی معـادل 22 میلیـارد دالر بـه طرح 
های بخـش خصوصی، ۹4 میلیـون دالر 
به طـرح های بخش تعاونـی 15 میلیارد 

دالر بـه طـرح هـای بنگاه هـای اقتصادی 
متعلـق به مؤسسـات عمومـی غیردولتی 
مـوارد،  سـایر  بـه  دالر  میلیـون   56۹ و 
اختصـاص یافتـه اسـت.علی رغم تأكیـد 
قانـون بـر تخصیـص مصارف صنـدوق به 
سـه بخش عمومی غیردولتی، خصوصی 
و تعاونـی سـهم دولـت از ایـن مصـارف 

صفر نیسـت.
عـاوه بـر تسـهیات مذکـور، معـادل 11 
میلیـارد و 35۰ میلیـون دالر بـرای اعطای 
تسـهیات جهـت اجرای طـرح های ملی 
مربـوط بـه حـوزه آب، خاک و کشـاورزی 
بـر اسـاس قوانیـن مربوطـه اختصـاص 
یافتـه اسـت. در ایـن رابطه گفتنی اسـت 
کـه در مـورد طـرح هـای ملـی« عاملیت 
بانکهـا وجـود ندارد، بلکـه دولت به صورت 
مسـتقیم برای بهره بـرداری از پروژه های 
مـورد نظـر خـود کـه جنبـه کاالی عمومی 
دارنـد از صندوق توسـعه ملی تسـهیات 
فهرسـت  ادامـه  در  مـی کنـد.  دریافـت 
پـروژه هایـی که دولـت برای آنهـا تاکنون 
از صنـدوق، تسـهیات ارزی دریافت کرده 

اسـت، ارائه شـده اسـت:
الـف( معـادل 8 میلیـارد دالر بـرای طرح 

هـای مهـار و تنظیم آبهای کشـور، 
ب( معـادل 5/1 میلیـارد دالر بـرای طرح 
هـای احیـا و توسـعه اراضـی کشـاورزی 

اسـتانهای خوزسـتان و ایـام،
ج( معـادل 5۰۰ میلیـون دالر بـرای طـرح 

هـای انتقـال آب بـه اراضی سیسـتان،
 د( معـادل 5۰۰ میلیـون دالر بـرای طـرح 

هـای آبیـاری تحت فشـار،
 ه( معـادل 5۰۰ میلیـون دالر بـرای طـرح 
های آبرسـانی به روستاها، و معادل 35۰ 
میلیـون دالر بـرای تکمیـل طـرح انتقـال 

آب بـه اراضـی سیسـتان. همچنین مبلغ 
2/3 میلیـارد دالر بابـت اجـرای بنـد »د« 
تبصـره »4« قانـون بودجـه سـال 13۹7 
و همچنیـن مبلغی معـادل 8/1۰ میلیارد 
دالر بـر اسـاس سـایر تکالیـف محوله به 
صنـدوق توسـط مراجـع قانونـی، به طرح 
هـای مربوطه اختصاص یافته اسـت. در 
نهایـت کل مسـدودیهای تکلیفـی 3/25 
میلیارد دالر اسـت کـه 23.5 میلیارد دالر 

آن تاکنـون پرداخت شـده اسـت.

صندوق توسعه ملی 
در الیحه بودجه سال 139۸

بر اسـاس جزء »1« بند »ب« ماده »7« 
قانون برنامه ششـم توسـعه، مقرر شـده 
اسـت سهم صندوق توسـعه ملی از منابع 
حاصل از صـادرات نفت، میعانات گازی و 
خالـص صـادرات گاز در سـال اول اجرای 
قانـون برنامه ششـم توسـعه سـی درصد 
)3۰( تعییـن شـود و سـالیانه حداقل دو 
واحـد درصـد بـه این سـهم اضافه شـود. 
بنابراین سـهم صندوق توسـعه ملی برای 
سـال 13۹8 که سـال سـوم اجرای برنامه 
اسـت بایـد 34 درصـد منابـع حاصـل از 
صـادرات نفـت در نظر گرفته می شـد، اما 
بـه جهـت تأمین منابـع مورد نیـاز دولت، 
بر اسـاس بنـد »الف« تبصـره »1« الیحه 
بودجـه 13۹8 ایـن سـهم معادل بیسـت 
درصـد )2۰٪( در نظـر گرفتـه شـد. ایـن 
کاهـش 14 واحـدی بـه دسـتور رهبـری 

انجام شـده اسـت.
مـورد  در  دولـت  فـروض  بـه  توجـه  بـا 
درآمدهـای نفتـی در الیحـه بودجه سـال 
13۹7 یعنـی قیمـت نفـت 1/54 دالر و 
فـروش روزانـه بـه میـزان 54/1 میلیـون 
بشـکه، بـه عـاوه پیش بینـی صـادرات 
45/3 میلیـارد دالری گاز طبیعـی و بـا 
لحـاظ سـهم 2۰ درصدی صندوق توسـعه 
ملـی، سـهم ایـن صنـدوق 7/6 میلیـارد 
دالر خواهـد بـود کـه بـا توجـه به شـرایط 

تحریـم پیـش بینی میزان فـروش نفت 
دچـار بیش بـرآوردی اسـت. همـان طور 
کـه در جـدول 3 عنوان شـده اسـت با در 
نظـر گرفتن صـادرات روزانـه یک میلیون 
بشـکه ای نفـت خـام و میعانـات گازی و 
منابـع پیش بینـی شـده  تحقـق کامـل 
از محـل خالـص صـادرات گاز، كل سـهم 
صندوق توسـعه ملی 64/4 میلیـارد دالر 

بود. خواهـد 

نتیجه گیری
بررسـی ارقام و تبصـره های الیحه بودجه 
نشـان مـی دهـد به واسـطه کسـر سـهم 
و  ملـی  توسـعه  صنـدوق  درصـدی   14
اعمـال تکالیفـی ماننـد تأمیـن 4۰۰ هزار 
میلیـارد ریال سـقف دوم و دیگر تكالیف 
تبصـره هـای »4«، »18«، »1۹« و »2۰« 
از محـل منابـع صنـدوق، در سـال آینـده 
عمـا منبع جدیدی وارد صنـدوق نخواهد 
شـد. ایـن در حالی اسـت که بـا توجه به 
شـرایط پیـش رو الزم بـود در حـد امکان 
منابـع صندوق بـرای مصارف ضـروری در 
سـالهای آتـی پـس انـداز شـود. وصـول 
بـه این هـدف نیازمنـد تمرکز بـر موضوع 
مدیریـت هزینـه و اصاحـات اساسـی 
جدیـد  هـای  پایـه  )افزایـش  مالیاتـی 
مالیاتـی، جلوگیری از فرار مالیاتـی و ...( 
در سـمت منابع بود، اما به نظر می رسـد 
چنیـن اقداماتـی در درجـه دوم اهمیـت 

قـرار گرفته اسـت.
منابـع  بـا  رابطـه  در  تأمـل  قابـل  نکتـه 
صنـدوق توسـعه ملـی ایـن اسـت کـه 
فوری تریـن  دولـت  اخیـر  سـالهای  در 
طرح هـای خـود در قانون بودجـه را منوط 
بـه تأمیـن مالـی آنهـا از صندوق توسـعه 
ملی کرده اسـت و همین مسـئله موجب 
شـده اسـت کـه منابـع صنـدوق توسـعه 
ملـی به شـدت کاهـش یابد. ایـن اتفاق 
رویه نامناسـبی اسـت که تقریبـا در حال 
از بیـن بـردن ماهیـت تشـکیل صنـدوق 

توسـعه ملـی اسـت.

خارجـی  سیاسـت  و  ملـی  امنیـت  سـخنگوی کمیسـیون 
مجلـس گفـت که وزیر امور خارجه در جلسـه این کمیسـیون 
اینسـتکس را گام مثبـت و اولیه از سـوی اتحادیـه اروپا برای 
حفـظ منافـع ایـران در برجام دانسـت و تاکید کرد کـه ارتباط 
اینسـتکس بـا FATF را نمی پذیریـم. بـه گفتـه وی، در ایـن 
جلسـه وزیـر خارجه گزارشـی از سـوابق و مذاکـرات مربوط به 
ارائـه سـاز و کار مذکـور میان ایـران و اروپا بعد از خروج آمریکا 
از برجـام ارائـه و تاکیـد کـرد کـه ایـن سـاز و کار گام مثبـت و 
اولیـه از سـوی اتحادیه اروپا برای حفـظ منافع ایران در برجام 
اسـت کـه منتظریم مراحـل اجرایی و عملیاتی آن طی شـود.

یـک عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی 
مجلـس شـورای اسـامی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه »اروپـا باید 
بـه کلیـه تعهـدات خـود در رابطـه بـا برجـام عمـل کنـد« ابراز 
امیـدواری کـرد کـه ایجـاد اینسـتکس گام هـای بعـدی را هر 
چه  سـریع تر به دنبال داشـته باشـد.عاءالدین بروجـردی  با 
اشـاره بـه ایجـاد ابزار ویـژه مالی اروپـا با ایران )اینسـتکس( 
اظهـار کـرد: ایـن اقدامی قابل توجه اسـت ولی ایـن انتظاری 
نبـود کـه از اروپـا و مجموعـه بـزرگ 28 کشـور می رفـت کـه 
بعـد از ماه هـا معطلی و ایسـتادگی برابر فشـار آمریـکا در این 

محـدوده عمـل کنند.

تاکید ظریف بر عدم پذیرش 
FATF ارتباط اینستکس با

امیدواریم گام های اینستکس 
سریع تر دنبال شود

معـاون حقوقی ریاسـت جمهـوری تاکید 
دولتـی  و  خصوصـی  شـرکت های  کـرد: 
بایـد با بررسـی ماهیت شـروط مربوط به 
تحریم مندرج در قراردادهایشـان و تقویم 
خسـارات وارده از طرق مقتضی نسـبت به 

احقـاق حق اقـدام کنند.
 لعیـا جنیـدی در نشسـت علمی بررسـی 
ابعـاد حقوقی تحریـم با تاکید بر وضعیت 
قراردادهـای تجـاری بیـن المللـی کـه بـا 
حضور رؤسـای کانون وکای سراسر کشور 

و اسـاتید برجسـته حقوقـی کشـور برگزار 
شـد، بـا تشـریح ابعـاد خـروج غیرقانونی 
آمریـکا از برجـام، افـزود: در خروج آمریکا 
شـده  انجـام  ماهـوی  نقـض  برجـام،  از 
اسـت؛ چرا کـه آمریکایی ها مدعـی بودند، 
موضـوع و مـدت برجـام کافـی نبـوده کـه 
البتـه ایـن بـه موجـب قـرارداد ادعایـی 

موجـه بـرای نقـض توافق نیسـت.
بـا  جمهـوری  ریاسـت  حقوقـی  معـاون 
موافقتنامـه  از  اینکـه خـروج  بـر  تاکیـد 

در  بایـد  نیـز  شـکلی  لحـاظ  از  برجـام 
چارچـوب مـواد 36 و 37 این موافقتنامه 
انجـام می شـد، گفـت: آمریکا بـا توجه به 
تأییـد مکرر سـازمان بیـن المللـی انرژی 
اتمـی نـه تنهـا وارد ایـن پروسـه شـکلی 
نشـد بلکه تحریم های ثانـوی را بازگرداند؛ 
امـری کـه امتناع از آن جـز تعهدات برجام 
بـود. جنیـدی خاطرنشـان کـرد: بـه طـور 
کلـی وضع تحریم ها علیه سـایر کشـورها 
قابل بررسـی اسـت چراکه هیچ کشـوری 
علـی االصـول نمی تواند چنیـن صاحیت 
تقنینی فراسـرزمینی موسـعی بـرای خود 
قائـل باشـد و این در تعـارض با حاکمیت 
کشـورها و ناقـض اصـل عـدم مداخلـه 

است.

شركت های خصوصی و دولتی، 

برای احقاق حق اقدام كنند

نیاز به خارج از کشور 
برای درمان رفع شده است

رییس جمهــور کــه بــرای دفــاع از وزیــر پیشــنهادی بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکی در صحــن علنــی مجلــس حاضــر شــده بــود در بخشــی از 
ــرای پیشــبرد امــور  ــه این کــه »وزارت بهداشــت ب ــا اشــاره ب ســخنان خــود ب
خــود بــه بســیاری دیگــر از وزارتخانه هــا از جملــه وزارت کشــاورزی و صنعــت، 
معــدن و تجــارت متصــل اســت«، در ایــن خصــوص گفــت : اصــرار مــن ایــن 
اســت کــه مجلــس شــورای اســامی وزارت تجــارت و بازرگانــی را از صنعــت 
جــدا کنــد. اگــر می خواهیــم بــرای مــردم خریــد اجنــاس کمتــر معطــل شــوند 
راه دیگــری وجــود نــدارد مگــر اینکــه وزارت بازرگانــی تشــکیل شــود در غیــر 
ایــن صــورت مشــکات در ایــن بخــش ادامــه پیــدا می کنــد. ایــن مشــکل 
بــرای همــه مــر دم اســت و مــن از همــه شــما نماینــدگان خواهــش می کنــم 

تــا وزارت بازرگانــی از صنعــت مســتقل شــود.
ــای  ــز بخش ه ــه تجهی ــودم ک ــول داده ب ــال ۹2 ق ــه داد: در س ــی ادام روحان
ــه ســامت، در دســترس قــرار دادن داروهــای مــورد نیــاز مــردم و  ــوط ب مرب
ــت  ــل دول ــا از اوای ــم. م ــری کن ــت پیگی ــاران را در دول ــارج بیم کاهــش مخ
یازدهــم هــم بــه فکــر ایجــاد طرحــی بــرای تحــول ســامت بودیــم و از اوایــل 

ســال ۹3 ایــن طــرح اجرایــی شــد.

گزارش 
پیام ما

سیاستخبر

فساد  سيستماتيک در حال خوردن پايه های نظام استماهواره دوستی آماده قرارگيری در مدار است
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
زودی  بــه  گفــت:  اطاعــات 
ــردم  ــرای م ــی ب ــای خوب خبره
خواهیــم داشــت زیــرا »ماهواره 
ــی  ــاده اســت و منتظــر اعــام نهای ــون آم دوســتی« اکن
ــتیم.  ــن آن هس ــرار گرفت ــدار ق ــرای در م ــاع ب وزارت دف
محمــد جــواد جهرمــی روز دوشــنبه در حاشــیه مراســم 
افتتــاح شــبکه توســعه اقتصــاد دیجیتــال پارک آی ســی 
تــی در مشــهد در جمــع خبرنــگاران افــزود: تولیــد ماهواره 
از دســتاوردهای جوانــان ایــران زمیــن اســت و ایــن 
دانشــمندان تاکنــون ماهــواره هــای مختلفــی را طراحــی و 
اجــرا کــرده انــد. وی ادامــه داد: در تهیــه تصاویــر ماهــواره 

ای بــا محدودیتهایــی مواجهیــم امــا معطــل ارســال 
ــه فضــا نشــدیم و امســال در  ــواره ب ــود ماه ــر خ تصاوی
همایشــی کــه وزارت جهــاد کشــاورزی برگــزار کــرد آرشــیو 
40 ســاله از تصاویــر ماهــواره کشــور را در ســازمان فضایــی 

ــم.  ــازی کردی آزادس
ــت:  ــن گف ــات همچنی ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــش  ــاه پی ــه دو م ــش ک ــن همای ــب ای ــن در قال همچنی
فعــال  کشــاورزی  حــوزه  اســتارتاپ   100 برگزارشــد 
دستاوردهایشــان را ارائــه کردنــد و عملیــات اجرایــی 
نخســتین پــارک حــوزه اقتصــاد دیجتیــال بــا محوریــت 
کســب و کارهــای فضاپایــه در مازنــدران بــرای ارائــه 

ــد.  ــاز ش ــاورزان آغ ــه کش ــات ب خدم

یـک عضـو مجمـع تشـخیص 
بـه  اشـاره  بـا  نظـام  مصلحـت 
پیـروزی  سـالگرد  چهلمیـن 
کـرد:  اظهـار  اسـامی  انقـاب 
بنـده معتقـدم نـه حملـه نظامـی ایـن حکومـت را سـاقط 
می کنـد نـه کودتـا و نـه انقـاب مخملـی؛ اما وقتی فسـاد 
سیسـتماتیک و و شـبکه ای وجود دارد که همچون موریانه 
دارد پایه هـای نظـام را می خـورد چـه حاجـت بـه توطئـه 
خارجـی اسـت؟احمد توکلـی  رییس دیده بان شـفافیت و 
عدالـت بـه بهانه چهلمین سـالگرد انقاب اسـامی مطالبی 
را دربـاره تغییـر رفتـار مـردم نسـبت بـه چهـل سـال قبـل، 
اشـرافی گری مسـئوالن، گسـترش فسـاد و خطـرات آن، 

ناکارآمدی هـا و پیامدهـای آن و اعتراض های مردم مطرح 
کـرد و گفـت: معتقـدم نـه حملـه نظامـی این حکومـت را 
سـاقط می کنـد نـه کودتـا و نـه انقـاب مخملی؛ امـا وقتی 
فسـاد سیسـتماتیک و و شـبکه ای وجـود دارد که همچون 
موریانـه دارد پایه هـای نظـام را می خـورد چـه حاجـت بـه 

حملـه نظامی اسـت؟
بـه گفتـه وی وقتـی بی عدالتـی اجتماعـی و حقوقی وجود 
داشـته باشـد، مـردم تـا یـک حـدی تحمـل می کننـد و 
سـپس اعتـراض خواهنـد کـرد. خداونـد در قـرآن گفتـه 
بدگویـی و بلنـد فریاد زدن عیب ها را دوسـت نمـی دارد جز 
بـرای مظلـوم. یعنی مظلوم می تواند ناسـزا بگویـد و فریاد 

بزند.
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در جلسـه علنی روز )دوشـنبه( مجلس شورای اسامی، نحوه 
زمانبندی بررسـی صاحیت، وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان 
و آمـوزش پزشـکی در دسـتور کار نماینـدگان مجلـس قـرار 
گرفـت و بـا 22۹  رای موافـق، 25  رای مخالف و 4 رای ممتنع 
از مجمـوع 25۹  نماینـده حاضر به سـعید نمکـی رأی اعتماد 
دادنـد. وزیـر پیشـنهادی بهداشـت و درمـان مجلس شـورای 
اسـامی بـا تاکیـد بـر این کـه بایـد بـه جنبه هـای اقتصـادی 
طـرح تحـول بـا نـگاه کارشناسـی تر پرداخـت، گفـت: همـه 
پروژه هـای باقی مانـده از قبـل را اجرایـی می کنیـم در عیـن 
حـال اولیـن گام در بخـش دارو و تجهیـزات پزشـکی ایجـاد 

شـفافیت است.

بهـرام قاسـمی، سـخنگوی وزارت امـور خارجـه بـا ابـراز تأسـف 
عمیق از حمله تروریسـتی به اتوبوس زائران ایرانی در شـهر بلد 
عـراق کـه منجر به شـهادت و جراحت تعدادی از هموطنان شـد، 
ایـن اقـدام ددمنشـانه و غیرانسـانی را بـه شـدت محکـوم کرد.

قاسـمی  اظهار داشـت: گروه های تروریسـتی مطرود و شکست 
خـورده در عـراق، همچنـان در توهـم ابـراز وجود به سـر می برند 
و بـا دسـت زدن بـه اینگونه جنایات غیر انسـانی بـه خیال خام 
خـود بـه دنبـال ضربـه زدن بـه پیونـد و وحدت میـان ملت های 
ایـران و عـراق هسـتند که قطعـًا به اهداف شـوم خـود نخواهند 
رسـید و اینگونـه فجایـع عزم دو ملـت را برای ریشـه کنی کامل 

باقی مانـده جنایتـکاران جزم تـر خواهـد کرد.

مجلس به سعید نمکی 
رای اعتماد داد

گروه های تروریستی در 
عراق توهم ابراز وجود دارند
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چه کسانی 
»جشن طالق« می گیرند؟

مشــاور  و  یــک کارشــناس 
اســت،  معتقــد  خانــواده 
ــاق«  ــا »جشــن های ط عموم
خانواده هایــی  توســط 
ازدواجشــان  مراســم های  کــه  می شــود  برگــزار 
را بــا تجمــات افسارگســیخته و اســراف شــروع 
افــراد  برخــی  حالیســت کــه  در  ایــن  کرده انــد 
ــا  ــود از رنج ه ــی از همســر خ ــرای جدای ــه ب ــز ک نی
بــرای  می کننــد  عبــور  زیــادی  مشــکات  و 
ــن  ــاق را جش ــن اتف ــان ای ــه خواسته ش ــیدن ب رس

. نــد می گیر

طالق

امام جمعه بیله سوار
ازدواج کودکان 

شبیه جنایت است
امام جمعه بیله سـوار در اسـتان اردبیل 
گفـت: شـنیده ام برخـی از آقایـان در 
سـن باال از مناطق روسـتایی و حاشیه 
محـروم  و  نیازمنـد  هـای  خانـواده  و 
همسـر کـم سـن و سـال اختیـار مـی 
کننـد. بـه نظر مـن این مسـاله چیزی 
شـبیه به جنایت اسـت. چون این بچه 
بـدون شـک بـه بلـوغ فکری، جسـمی 
و حتی جنسـی نرسـیده اسـت. اصغر 
جدائـی امـام جمعـه بیله سـوار اردبیل 
همسـری  مخالفـان کـودک  از  یکـی 
اسـت و ایـن پدیـده را بـه شـدت منع 
مـی کنـد. جدائـی گفـت: هـم از نظـر 
عقـل و هـم فطـرت، کـودک همسـری 
خـوب نیسـت. امـروزه شـرایط زمان و 
مـکان تغییـر کرده اسـت و بهتر اسـت 
قوانیـن نیـز در ایـن بـاره اصاح شـود. 
ایـن کـودکان  را جـای  اگـر خودمـان 
بگذاریـم، هیـچ کـدام از مـا حاضـر بـه 
تحمـل ایـن شـرایط نخواهد بـود. وی 
افـزود: روایـت داریم یکـی از زیباترین 
بناهـا، بنـای خانـواده اسـت. تشـکیل 
مـی  مدیریـت  خانـواده  و  زندگـی 
خواهـد. بدون شـک این بچـه ها نمی 
تواننـد زندگی شـان مدیریـت کنند و از 
هـر زاویـه ای بـه کودک همسـری نگاه 
کنیـد با عقل جـور درنمی آیـد. جدائی 
بـا اشـاره بـه سـن ازدواج تاکیـد کـرد: 
مـن چنـد سـال پیـش در تلویزیـون 
بحثـی دربـاره ازدواج داشـتم. مجـری 
از مـن پرسـید چه سـنی بـرای ازدواج 
خـوب اسـت. مـن گفتـم اصـراری بـه 
سـن ازدواج نـدارم. در واقـع بـاور مـن 
ایـن اسـت کـه آیـا جـوان هـای مـا 
یـا  اسـت  شـده  شـان  ازدواج  وقـت 
خیـر؟ ممکـن اسـت جوانـی بـه سـن 
25 سـالگی هـم رسـیده باشـد امـا از 
لحـاظ بلـوغ فکـری شـرایط ازدواج را 
نداشـته باشـد. چه برسـد به فردی که 

در کودکـی ازدواج مـی کنـد.

افزايش كودک آزاری های روانی 
در قاب »اينستاگرام«

گزیده ها

افزایش »کودک آزاری روانی« در جامعه

معــاون رئیــس جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده گفــت: 
گــر چــه میــزان مشــارکت اقتصــادی بانــوان حــدود 
12درصــد و بیــکاری دختــران تحصیلکــرده دو تــا ســه برابر 
ــه نظــر مــی رســد میــزان اشــتغال  پســران اســت امــا ب
ــوان در بخــش هــای مختلــف، بیــش از آمــار رســمی  بان
اســت و اشــتغال غیررســمی زنــان بــاال اســت. معصومــه 
ــار داشــت: معتقدیــم در حــوزه اشــتغال ایــن  ابتــکار اظه
مشــکل را داریــم، زیــرا مشــاغل خانگی و مشــاغل کوچک 
و متوســط در حــوزه بانــوان در بســیاری از مــوارد ثبــت نمی 

شــود.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــرای موضــوع افزایــش 
میــزان مشــارکت زنــان در عرصــه اقتصــادی چــه برنامــه 
ــه  ــن زمین ــار داشــت: دو مســاله در ای ــد، اظه ــی داری های
وجــود دارد یکــی اینکــه آمــار تفکیــک بــه جنــس خیلــی 
ــا  ــی ب ــای خوب ــت. کاره ــده اس ــت آم ــه دس ــکل ب مش
دســتگاه هــای اجرایــی انجــام شــده اســت تــا آمــار دقیق 
ــه دســت آیــد البتــه کار دشــواری  ــا تفکیــک جنســی ب ب

اســت.
ابتــکار اضافــه کــرد: یکــی از هــدف گیــری هــای ما شــفاف 
ســازی آمــار مربــوط بــه اشــتغال بانوان اســت. یکــی دیگر 
از مســائل، بحــث تــوان افزایی بانــوان در آمــوزش مدیریت 
بنــگاه هــا و کســب و کارهــای کوچــک اســت. بایــد بــرای 
ــدی  ــات ج ــا اقدام ــتارتاپ ه ــرده در اس ــان تحصیلک زن

انجــام دهیــم.
بــه گفتــه وی، در حــال حاضــر میــزان مشــارکت اقتصــادی 
بانــوان در کشــور 12،1 درصــد اســت و تــاش هــای زیــادی 
مــی شــود تــا میــزان مشــارکت اقتصــادی بانــوان افزایش 
ــوان  ــام بان ــکاری تم ــا هم ــوع ب ــن موض ــه ای ــد. البت یاب
توانمنــد، حمایــت ویــژه دســتگاه هــای اجرایــی و اجــرای 

طــرح هــای توانمندســازی بانــوان امکانپذیــر اســت.
ابتــکار ادامــه داد: بــه همیــن منظــور بــا شــهرداری هــای 
کشــور بــرای حمایــت از دختــران جــوان در کســب و 
کارهــای جدیــد و اســتارتاپ هــا، مکاتبــه داشــته ایــم تــا 
خانــه اســتارتاپی راه انــدازی کننــد و از ایــن طریــق دختران 
ــاوری  ــب و کار و فن ــت کس ــوزش مدیری ــم آم ــوان ه ج

ــد. ــات را فراگیرن اطاع
وی معتقــد اســت بایــد از انقــاب دیجیتــال در ایــن زمینه 
خیلــی اســتفاده شــود، کــه در ایــن زمینــه فعالیــت هــای 
ــی  ــای مختلف ــرح ه ــت و ط ــام اس ــال انج ــی در ح خوب
ــه اصلــی آن طــرح »کســب و کار مــن«  داریــم. کــه نمون
ــرای ادامــه پیــدا کــردن ایــن  اســت کــه برنامــه هایــی ب
طــرح را در دســتور کار داریــم. معــاون امــور زنــان و خانواده 
ــان در مســیر  ــی زن ــوان افزای ــوری گفــت: ت رئیــس جمه
ــب و کار  ــیر کس ــرح »مس ــوان ط ــا عن ــه ب ــی ک کارآفرین
مــن« در ســطح 31 اســتان اجــرا شــد، گام بســیار مهمــی 
ــر در 31  ــرح 78۰ نف ــن ط ــان اســت. در ای در اشــتغال زن
اســتان آمــوزش هــای اولیــه را دیدنــد و حمایــت از راهبــرد 
ــرای ورود دختــران  ــوان افزایــی ب موضــوع کارآفرینــی و ت
فــارغ التحصیــل یکــی از پــروژه هــای مــد نظــر معاونــت 

امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری اســت.

معاون رئیس جمهوری :
آمار اشتغال غیررسمی 

بانوان باالست

ــان  ــان وزارت ورزش و جوان ــور جوان ــاون ام مع
گفــت: وام ازدواج بــه کودک همســران تعلق نمی 
گیــرد و والدیــن بــه بهانــه وام ازدواج کودکانشــان 
را وادار بــه ازدواج نکننــد. محمدمهــدی تندگویــان 
ــتاوردها،  ــی دس ــت بررس ــنبه در نشس روز یکش
چالــش هــا و چشــم انــداز آینــده جوانــان کــه در 
ســاختمان ایــن وزارتخانــه بــا حضــور خبرنــگاران 

ــرای  ــال ب ــان امس ــا پای ــزود: ت ــد، اف ــزار ش برگ
تعــداد یــک میلیــون نفــر وام ازدواج 15 میلیــون 

تومانــی پرداخــت خواهــد شــد.
وی گفــت: در حــوزه جوانــان ایــن وزارتخانــه 
ــت  ــری اس ــکل گی ــال ش ــزه در ح ــد و انگی امی
بــه نحــوی کــه در شــهرها و روســتاهای کشــور 
ایــن تحــول بــه خوبــی از ســوی جوانــان فعــال 

ــت و  ــن رو دول و مســتعد مشــهود اســت. از ای
ــده  ــن کنن ــش تعیی ــد برنق ــا بای ــتانداری ه اس
و  تولیــدی  جوانــان در همــه عرصــه هــای 

ــد. ــه کنن ــتر توج ــی بیش مدیریت
ــر در 31  ــال حاض ــت: در ح ــان اظهارداش تندگوی
ــر دو هــزار و 273 ســمن  اســتان کشــور بالــغ ب
)ســازمان مــردم نهــاد( فعالیــت هــای فرهنگــی 
ــا  ــی ب ــتغال آفرین ــه اش ــی و در زمین - اجتماع
حضــور جوانــان پرشــور اداره مــی شــود و از ایــن 
رو در اداره کل مشــارکت هــای اجتماعــی وزارت 
ــی  ــان برنامــه و طــرح هــای خوب ورزش و جوان

در عرصــه هــای مختلــف بــا راه انــدازی ســامانه 
نیروهــای فعــال  تخصصــی جهــت جــذب 

ــدارک داده شــده اســت. ت
وی گفــت: هــم اکنــون ســرانه هــر جــوان در این 
ســمن هــا از ســوی دولــت مبلــغ دو هــزار تومان 
ــکان دارد  ــده ام ــه در بودجــه ســال آین اســت ک
ایــن مبلــغ دو برابــر شــود. البتــه الزم اســت بــا 
نظــارت هــر دســتگاه بتــوان بودجــه اختصاصــی 
را بــه نحــو مطلــوب در حــوزه جوانــان مــورد بهــره 

بــرداری قــرار داد و در بخــش ازدواج جوانــان

معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان:
وام ازدواج به کودک همسران تعلق نمی گیرد

گزارش
ایسنا

نقص شنوایی شایع ترین اختالل مادرزادی
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به پوشش 8۰ درصدی موالید زنده در برنامه غربالگری شنوایی کشور گفت: 

نقص شنوایی شایع ترین اختال مادرزادی در بدو تولد و میزان شیوع نقص شنوایی حدود 3 تا 5 در هزار نفر 
است. عوارض گسترده این نقص شامل اختاالت گفتاری، زبانی، روانی، اجتماعی، شغلی و …، بار بسیار زیادی را 

بر خانواده و جامعه تحمیل می کند.

ابتکار: باید مانع ازدواج 
دختران زیر 13 سال شویم

خانـواده  و  زنـان  امـور  معـاون 
ریاسـت جمهـوری بـا بیـان اینکه 
بایـد مانـع ازدواج دختـران زیـر 
ایـن  گفـت:  شـویم،  سـاله   13
ازدواج هـا اجبـاری و بـه دالیـل اقتصادی، قومـی و از روی 
عـدم آگاهـی اسـت.معصومه ابتـکار  بـا اشـاره بـه اینکـه 
مـا در کشـور شـاهد وقـوع ازدواج هـای اجبـاری دختـران 
زیـر سـن 13 سـاله هسـتیم، اظهـار کـرد: البته تعـداد این 
ازدواج هـا خیلـی کـم اسـت و اکثریـت قاطـع ازدواج ها در 
سـنین قانونـی انجـام می شـود. ایـن ازدواج هـا اجبـاری و 
بـه دالیـل اقتصـادی، قومـی و از روی عـدم آگاهـی اسـت 

کـه بایـد جلـوی آنهـا را بگیریـم.

ازدواج

همکاری معاونت امور زنان با 
یونیسف در زمینه »دختران معلول«

مدیـرکل امور بین الملـل معاونت امور 
زنـان و خانـواده ریاسـت جمهـوری از 
گفت وگـوی ایـن معاونت با یونیسـف 
بـرای همـکاری در زمینه کـودکان خبر 
داد و گفـت: در ایـن مشـارکت جامعـه دختـران معلـول، بـه عنوان 
گـروه هـدف قـرار دارند.لیـا فاحتـی  بـا بیـان اینکه یونیسـف با 
دسـتگاه های متعـددی در کشـور همـکاری دارد، توضیـح داد: از 
سـال 2۰1۰ تاکنـون همـکاری اکثر آژانس های سـازمان ملل متحد 
بـا جمهـوری اسـامی همکاری هـای ترویجـی اسـت کـه اغلـب 
متمرکـز بـر ارتقـای آگاهی و کمک بـه نتیجه محور بـودن پروژه ها 
و فعالیت هاسـت که نظارت آن برعهده وزارت امور خارجه قرار دارد، 
الزم بـه ذکر اسـت که همـکاری همه آژانس ها از طریـق وزارت امور 

خارجـه برای سـه سـال آینده تعیین شـده اسـت.

زنان

ایجاد کمپین مقابله با 
خشونت علیه زنان در همدان

مدیـر گروه سـامت روانی و اجتماعی 
معـاون بهداشـتی اسـتان همـدان از 
ایجـاد کمپیـن منـع خشـونت علیـه 
زنـان در مناطـق حاشـیه شـهر همدان 
خبـر داد.حمیـد رنجبـران  بـا بیـان اینکـه کمپینـی بـا عنـوان منع 
خشـونت علیـه زنـان در مناطـق حاشـیه شـهر همدان بـا همکاری 
معاونـت اجتماعـی و معاونـت بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
در حـال انجـام اسـت، گفـت: بـر اسـاس پژوهش هـا و آمارهـای 
مراجعـه بـه مراکز خدمات سـامت روانی، شهرسـتان هایی که آمار 
باالی خشـونت را دارند شناسـایی و با همـکاری معاونت اجتماعی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی و همـکاری مـردم بومـی اقـدام بـه ایجاد 
کمیتـه محلـی بـا اولویت رسـیدگی به مشـکات مـردم بـرای رفع 

مشـکات روانـی و اجتماعـی به ویـژه همسـر آزاری کـرده اسـت.

زنان

افسردگی در کمین 
کودکان طالق

بـا  بالینـی  روانشـناس  یـک 
احتمـال  این کـه  بـه  اشـاره 
پـس  کـودکان  در  افسـردگی 
اسـت، گفـت:  بیشـتر  طـاق  از 
معـرض خطـر  در  بیشـتر  اسـت  ممکـن  ایـن کـودکان 
ناتوانـی  رفتـاری،  مشـکات  منفـی،  خودپنـداره  رشـد 
در شـکل گیری دلبسـتگی و روابـط مثبـت بـا دیگـران 
اسـترس هایی  عاوه بـر  درذواقـع  باشـند،  داشـته  قـرار 
کـه در حـوزه هیجانـی تجربـه می کننـد، در زمینه هـای 
متحمـل  را  مشـکاتی  نیـز  اجتماعـی  و  تحصیلـی 

. ند می شـو

کودکان

پیام رسـانه

ــونت  ــاره خش ــه درب ــی ک هنگام
علیــه کــودکان صحبــت می شــود، 
بافاصلــه صــورت ســرخ شــده و 
ــن   ــودکان را در ذه ــود ک ــدن کب ب
خــود مجســم می کنیــم، ایــن 
درحالیســت کــه بــا گســترش 
اســتفاده  و  مجــازی  فضــای 
ــی  ــا از آن،  ط ــت خانواده ه نادرس
چنــد ســال اخیر شــاهد اســتفاده 
ابــزاری والدیــن از کودکانشــان 
بــرای کســب درآمــد و یــا مطــرح 
شــدن در جامعــه هســتیم. نوعی 
اســتفاده خودخواهانــه کــه فعاالن 
نوعــی  را  آن  کــودک  حقــوق 

»کــودک آزاری روانــی« می داننــد 
و می گوینــد: طبــق پیمان نامــه 
ــی حقــوق کــودک، کــودکان  جهان
از کرامــت و حریــم خصوصــی 
برخوردارنــد و تمامــی جرائمــی 
کــه در فضــای مجــازی علیــه 
افــراد زیــر 18 ســال رخ می دهــد، 

ــت. ــری اس ــل پیگی قاب
کــودکان  کــه  زمانــی  شــاید 
ــروز  ــود ب ــا را از خ ــار بزرگتره رفت
ــت  ــیرین تر و دوس ــد ش می دهن
داشــتنی تر بــه نظــر برســند اما در 
ایــن میــان والدینــی هســتند کــه 
ــش  ــار آرای ــان را باالجب کودکان ش
می کننــد و از آنهــا می خواهنــد در 
مقابــل دوربیــن لبخنــد مصنوعی 
ــد  ــی بخوانن ــا ترانه های ــد و ی بزنن
ــای  ــوم و معن ــا مفه ــه تنه ــه ن ک

آن را نمی دانــد بلکــه محتــوای آن 
نیــز مناســب ســن آنهــا نیســت، 
ــای  ــا و فیلم ه ــپس عکس ه س
کودکانشــان را در فضاهای مجازی 
منتشــر می کننــد و بــه مــرور 
پیشــنهادهای تجــاری مختلفــی 
بــرای چــاپ عکــس کودکانشــان 
تبلیغاتــی  پوســترهای  روی 
ــن  ــه ای ــد، چراک ــت می کنن دریاف
کــودکان در مرکــز توجــه جامعــه 
و  گرفته انــد  قــرار  اینســتاگرام 
بــه مــورد مناســبی بــرای جــذب 

ــده اند. ــل ش ــتری تبدی مش

افزایش »کودک آزاری 
روانی« در جامعه

ــادی  ــکا ن ــه مونی ــن رابط در همی
کــه عضــو انجمــن حمایــت از 

ایــن  اســت،  حقــوق کــودکان 
عمــل را جرمــی تحــت عنــوان 
در  روانــی« کــه  »کــودک آزاری 
ــد  ــت می دان ــترش اس ــال گس ح
ــه  ــد: بی آنک ــنا می گوی ــه ایس و ب
فضــای  از  اســتفاده  فرهنــگ 
باشــیم،  آموختــه  را  مجــازی 
اســتفاده از فضــای مجــازی در 
ایــران در حــال رشــد اســت و ایــن 
روزهــا شــاهد انتشــار عکس هــای 
والدین شــان  توســط  کــودکان 
ــتیم؛  ــازی هس ــای مج در فضاه
والدینــی کــه بســیاری از مســائل 
در  را  فرزندانشــان  خصوصــی 
ــراد  ــاوت اف ــد و قض ــرض دی مع
غریبــه قــرار می دهنــد تــا بــه 
نحــوی خــود را در جامعــه مطــرح 
ــه  ــود ب ــودکان خ ــا از ک ــد و ی کنن
ــرای  ــی ب ــیله و کاالی ــوان وس عن
ــد.  ــره می گیرن ــد به ــب درآم کس
ایــن مســائل درحالــی اتفــاق 
ــدون در  ــن ب ــه والدی ــد ک می افت
ــی و  ــوق اساس ــن حق ــر گرفت نظ
مصلحــت کــودکان از فرزندانشــان 

می کننــد. اســتفاده 
ــت از  ــن حمای ــو انجم ــن عض ای
حقــوق کــودکان بــا اشــاره بــه 
برخــی قوانیــن موجــود بــرای 
حمایــت از کــودکان می گویــد: 
طبــق پیمان نامــه جهانــی حقــوق 
و  کرامــت  از  کــودک، کــودکان 
برخوردارنــد  حریــم خصوصــی 
و والدیــن آنهــا موظف انــد کــه 
ایــن موضــوع را حفــظ کننــد، 
ــی  ــه کودکان ــت ک ــن درحالیس ای
کــه قربانــی این گونــه از تفکــرات 
والدیــن خــود می شــوند، از حقوق 

طبیعــی خــود آگاه نیســتند و 
ــن مســئله را  ــم ای ــر ه ــی اگ حت
بداننــد حــق انتخابــی ندارنــد لــذا 
ایــن والدیــن برخــاف قانــون 
ــی  ــم خصوص ــت، حری و مصلح
مــال  لگــد  را  فرزندانشــان 

. می کننــد
نــادی معتقــد اســت: در معــرض 
دیــد و قضــاوت قــرار گرفتــن 
ــوق  ــه حق ــه ب ــودکان در جامع ک
اساســی آنهــا صدمــه وارد می کند، 
والدینــی کــه ســعی دارند توســط 
فضــای مجــازی فرزنــد و یــا 
خودشــان را در جامعــه مطــرح 
کننــد، بــه فرزنــد خــود نــگاه 

ــد. ــی دارن کاالی
ــودک در  ــوق ک ــال حق ــن فع ای
ادامــه با اشــاره بــه قانــون جرایم 
تمامــی  می گویــد:  رایانــه ای 
جرایمــی کــه در فضــای مجــازی 
ــال رخ  ــر 18 س ــراد زی ــه اف علی
می دهــد، قابــل پیگیــری اســت. 
همچنین طبق قانــون حمایت از 
حقــوق کــودکان و نوجوانــان ایــن 
عمل هــا اگــر بــا ســو نیــت و یــا 

ــودک  ــه انجــام شــود، ک ناآگاهان
آزاری تلقــی می شــود، چراکــه نه 
ــودک  ــم خصوصــی ک ــا حری تنه
علــی رغــم میــل باطنــی اش 
ــکان  ــه ام ــود، بلک ــاش می ش ف
ــی  ــیر زندگ ــودآگاه مس دارد ناخ
او تحــت تأثیــر قــرار گیــرد و بــه 
نوعــی آینــده شــخصیتی، زندگی 

و شــغلی کــودک تغییــر کنــد.
بــه گفتــه وی کودکانی که توســط 
نشــر عکس هایشــان در فضــای 
می شــوند  مشــهور  مجــازی 
مجــازی  دنیــای  شــرایط  در 
شــرایطی  می کننــد،  رشــد 
کــه میــان مــن »واقعــی« و 
ــارض  ــا تع ــازی« آنه ــن »مج م
ــد و  ــاد می کن ــم گیری ایج چش
ــار  ــودک دچ ــود ک ــث می ش باع
ــود و  ــخصیتی ش ــاالت ش اخت
ــل  ــه دلی ــا ب ــر آنه ــی دیگ از طرف
تعامل هــای زیــاد بــا بزرگســاالن 
ــراری  ــازی در برق ــای مج در فض
ارتبــاط بــا همســاالن خــود دچــار 

می شــوند. مشــکل 

ته
نک

کودکانی که در معرض آزار روانی 
و جسمی مختلفی قرار می گیرند

در همین راسـتا یاسـر مدنی، مشـاور، روانشناس 
و عضـو هیئـت علمـی دانشـکده روانشناسـی و 
علـوم تربیتی دانشـگاه تهران نیز  بیـان کرد: یکی 
از عواملـی کـه ایـن روزها باعـث اسـتفاده ابزاری 
از کـودکان بـرای کسـب درآمـد و جلـب توجه در 
فضای مجازی توسـط والدین آنها شـده، داشـتن 
چهـره خاص و زیبایی های فیزیکی اسـت؛ همین 
کودکانشـان  والدیـن  می شـود  باعـث  عوامـل 
بزننـد،  مصنوعـی  لبخنـد  کـه  کننـد  مجبـور  را 
موهایشـان را بلنـد کننـد، آرایش کننـد و یا حتی 
آنهـا را بـه خواندن شـعر و ترانه هایی کـه محتوای 

آن مناسـب سـن آنهـا نیسـت، وادار کنند

خبرگزاری فرانس24 از سـفر 
“تاریخی” پاپ فرانسـیس به امارات 

متحده عربی خبر داده.

خبرگزاری یورونیوز از پیدا شدن 
اجساد هواپیمای حامل فوتبالیست میلیون 

یورویی بریتانیایی در دریا خبر داده. این 
هواپیما 2 هفته پیش سقوط کرد.

روزنامـه نیویورک تایمز در 
سـرمقاله ای به تصمیم ترامپ برای 

راه انـدازی پایگاه در عراق صرفا جهت 
مانیتـور کردن ایران پرداخته.

آمریکااروپافرانسه
خبرگزاری سی ان ان در گزارشی 

به جنبه های شـوکه کننده کتاب سال 
ایالـت ویرجینیا که هفته گذشـته به دلیل 
نژادپرسـتانه بودن جنجالی شد پرداخته.

آمریکا
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پیام رسـانه

روزنامه خبرشمال  به نقل از نایب 
رییس اول سازمان نظام مهندسی مازندران 

نوشت: اجرایی شدن ممیزی انرژی میلیارد ها 
تومان به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

روزنامـه کاغذوطن  به نقل از مدیر 
جهاد کشـاورزی عنبر آباد نوشت: افتتاح 
سـردخانه 2هزار تنی نگهداری خرما در 

آباد. عنبر 

روزنامه اصفهان زیبا  نوشـت: 
دالل های ارز اصفهان ، بااصطاح سـازی ، 

قیمـت را باال می برند.

روزنامـه افسانه  از وجود 170نقطه اصفهانجنوب کرمانمازندران
پرخطر در جاده های اسـتان فارس خبر 

داد.

فارس

گردشگران عمانی گرفتار در سیالب بندرچارک نجات یافتند
بخشدار شیبکوه شهرستان بندرلنگه از نجات جان 15 گردشگر عمانی گرفتار در سیاب بندرچارک 
خبر داد و گفت: با حضور به موقع نیروهای امدادی این گردشگران که با یک دستگاه اتوبوس عازم 
شیراز بودند، نجات یافتند.

پیام میراث

سنا
 ای

س:
عک

بعـد از مدت هـا صحبـت، رایزنی و درخواسـت بـرای نجات 
خانه ی نیما یوشـیج توسـط دوسـتداران پدر شـعر نو ایران 
و ِقـل دادن وظیفـه ی خریـد ایـن خانـه ی تاریخـی بیـن 
شـهرداری و میـراث فرهنگـی، باالخـره سـازمان زیباسـازی 
در نامـه ای بـه میـراث  فرهنگـی اسـتان تهـران، اعـام کـرد 
کـه قصـد خرید ایـن خانـه ی تاریخـی را دارد.یک سـال از 
شـروع داسـتاِن جدیـد مالک و یـک بنای تاریخـی و قصد 
تخریـِب خانـه ی تاریخـی دیگـر بـا قرعـه ی خانـه ی »نیما 
یوشـیج« می گـذرد، خانـه ای کـه بعـد از گذرانـدن سـال ها 
زباله دانـی  یـک  بـه  حـاال  مالـکان،  بی توجهـی  و  دردسـر 
بیشـتر شـبیه اسـت.از سـوی دیگـر، مسـئوالن شـهری که 
بـه واسـطه ی ارزش خانـه کـه بـه مالـک آن یعنـی نیمـا 
یوشـیج برمی گـردد، وظیفـه ی خریـد آن را بـا تعـارف بـه 
گـردن یکدیگـر می اندازنـد، و مالـک هم در ایـن میان فقط 
بـه قیمـت خـود رضایـت می دهد، تـا قیمت کارشناسـی که 
شـاید بتوانـد ایـن بنای ارزشـمند را از تخریـب نجات دهد. 
تـا امـروز که شـهرداری تهـران هنوز فکـری بـرای این خانه 
کـه روزگاری خانـه پـدر شـعر نو بـود، نـدارد یا مثـاً میراث 
فرهنگـی کـه آه در بسـاط ندارد، یا مالـکان 1٥ میلیارد تومان 
قیمـت داده انـد و با این قیمت شـهرداری که از مهرِ امسـال 
بـرای خریـد خانـه اعـام آمادگـی کرده بـود، هنـوز کاری از 
پیـش نبرده اسـت و حاال انگار نیما مانـده و حوِض خانه ای 
کـه بـه جـای آب و ماهی هایـش زباله هـا را جمـع می کنـد 
و درختـان خشـک شـده ی خانـه ای کـه روزی عالیه خانـم 
آن هـا را پرورانـده اسـت.. محسـن شیخ االسـامی، معـاون 
میـراث فرهنگـی اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان تهـران در گفت وگـو بـا ایسـنا، توضیح 
می دهـد: اوایـل دهـه هشـتاد خانـه نیمـا در فهرسـت آثـار 
ملـی ثبـت شـد، مالکیت آن تغییـر کرد، معاملـه ی خرید و 
فـروش بـرای آن انجـام شـد و در نهایـت آخریـن نفری که 
مالـک ایـن خانـه بود، به سـمت طـرح دعوی بـرای خروج 
از ثبـت ایـن خانه ی تاریخی رفت و حتی بعد از آن شـنیده 
شـد رأی دیـوان عدالـت را برای خروج از ثبت گرفته اسـت.

سوژه خانه 
»نیما« خواهان 

پیدا کرد

یا 
 آر

ث
یرا

 م
س:

عک

جدال باغ جهانی ارم با بتن
عالوه بر بتن ریزی برای ساخت سرویس بهداشتی ساخت مخزن آب نیز در حال انجام است

باغ ارم شیراز، یکی از 9 باغ ایرانی است که نامش در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد

چنــدی پیــش بــود کــه تصاویــری 
از ســاخت و ســاز در محوطــه بــاغ 
ســاز  حاشــیه  شــیراز  ارم  جهانــی 
شــد و میــراث فرهنگــی فــارس را 
ــر  ــه نظ ــا ب ــش واداشــت، ام ــه واکن ب
ــر  ــن اث ــه ای ــدات علی ــد تهدی می رس
ادامــه  از زمیــن و آســمان  جهانــی 

دارد!
 عــاوه بــر محــدوده ای کــه بــا هــدف 
اســتقرار  بــرای  فضایــی  احــداث 
ارم  بــاغ  در  بهداشــتی،  ســرویس 
و ســاز شــده  دســتخوش ســاخت 

ــاغ  ــود، در نقطــه ای دیگــر از ایــن ب ب
بــا ارزش و ثبــت شــده جهانــی نیــز، 
ــاد  ــرای ایج ــزی ب ــاری و بتن ری حف
انجــام شــده  مخــزن ذخیــره آب 

ــت. اس
شــواهد نشــان از آن دارد کــه محــدوده 
مــورد نظــر بــرای اســتقرار مخــزن آب 
در محوطــه بــاغ ارم در محــدوده ای 

مشــجر قــرار گرفتــه اســت.
ممنوعیــت  رغــم  علــی  طرفــی  از 
احــداث هرگونــه ســاختمان مرتفــع 
در محــدوده بصــری آثــار تاریخــی 
و ثبــت شــده، هــم اینــک شــاهد 
احــداث ســاختمانی مرتفــع در جنــوب 
محوطــه بــاغ ارم شــیراز هســتیم.

ایــن ســاختمان کــه هنــوز مراحــل 
تداعــی  می کنــد،  طــی  را  احــداث 
آســمان  هتــل  ســاخت  کننــده 
ارگ  قانونــی  حریــم  محــدوده  در 
ارم  بــاغ  اســت.  شــیراز  کریمخــان 
ــاغ ایرانــی اســت  شــیراز، یکــی از ۹ ب
میــراث  فهرســت  در  نامــش  کــه 
ــاغ  جهانــی یونســکو قــرار دارد؛ ایــن ب
بــا فضــای بســیار زیبــا و دلنــواز و 
از  در گوشــه ای  مناســب،  امکاناتــی 
ــاهد  ــه و ش ــرار گرفت ــیراز ق ــمال ش ش

ســرد و گــرم روزگار بــوده اســت.
ایــن بــاغ یکــی از زیباتریــن باغ هــای 
اســتان فــارس و حتــی کل کشــور 
و  داخلــی  گردشــگران  کــه  اســت 

ــود  ــوی خ ــه س ــادی را ب ــی زی خارج
ــان  ــطه درخت ــه واس ــرده و ب ــب ک جل
ســر بــه فلــک کشــیده و گل هــای 
ــر از  ــازی هــر نظــری را پ ــا طن ــا ب زیب

می کنــد. نیــاز 
فــراوان،  مطالعــات  وجــود  بــا 
و  احــداث  دقیــق  تاریــخ  هنــوز 
مشــخص  آن  اصلــی  بنیانگــذار 
نیســت امــا وجــود نــام ایــن بــاغ 
در ســفرنامه های مربــوط بــه قــرن 
ــی از  ــری، حاک ــم هج ــم و یازده ده

اســت. آن  تاریخــی  ریشــه 
خصوصــًا  مختلــف  متــون  بررســی 
نشــان  جهانگــردان  ســفرنامه های 
از ایــن دارد کــه بــاغ ارم، از زمــان 
صفویــه بــه بعــد، آبــاد بــوده و در 
دوران زندیــه، بهســازی و آبادتــر شــده 

ــت. اس
از اواخــر دوره زندیــه بــه مــدت بیــش 
از هفتــاد و پنــج ســال بــاغ ارم در 
ــرار  ــل قشــقایی ق تصاحــب ســران ای
داشــت. خاندانــی بــه نــام جانــی 
خــاِن قشــقایی از دوره فتحعلــی شــاه 
قاجــار بــا ســمت ایلخانــی و ایــل 
ــل قشــقایی فرمانروایــی  ــر ای بیگــی ب
می کردنــد و ارم را بــه عنــوان مقــر 
فرمانروایــی خــود در شــهر شــیراز 

ــد. ــده بودن برگزی
جانــی خــان، نخســتین ایلخــان ایــن 
قلــی  محمــد  پســرش  و  خانــدان، 
خــان، عمارتــی را در ایــن بــاغ بنــا 
نهادنــد و در نهایــت شــکوه ســاخت آن 
ــه پایــان رســاندند. در اوایــل دوره  را ب
قاجاریــه، مالکیــن ســابق بــاغ ارم کــه 
بعضــی از ســران ایــل قشــقایی بودنــد 

ــاک  ــه خ ــاغ ب ــن ب ــه ای از ای در گوش
ســپرده شــدند امــا تــا بــه امــروز 
اثــری از قبــور آنهــا بــه دســت نیامــده 

ــت. اس
کــه  می دهنــد  نشــان  شــواهد 
ســاختمان عمــارت ایــن بــاغ تــا دوره 
ناصرالدیــن شــاه قاجــار پابرجــا بــوده 
ــاغ  امــا حــاج نصیرالملــک شــیرازی ب
خریــداری  ایلخانــی  خانــدان  از  را 
ــاس  ــظ اس ــا حف ــاالً ب ــرده و احتم ک
ســاختمان، عمــارت فعلــی موجــود 
در بــاغ را بنــا نهــاده اســت. پــس 
ســال  حــدود  در  وی  درگذشــت  از 
تزئینــات  شمســی،  هجــری   1272
ــه کاره  ــمت های نیم ــی قس ــا و بعض بن
توســط ابوالقاســم خــان نصیرالملــک، 
تکمیــل  او،  خواهــرزاده  و  دامــاد 

. د می شــو

خــان  ابوالقاســم  فــوت  از  بعــد 
وی  فرزنــد  بــه  بــاغ  نصیرالملــک، 
می رســد و ســپس بــه یکــی از ســران 
می شــود. فروختــه  قشــقایی  ایــل 
توســط  ارم  بــاغ  ســال ها،  از  بعــد 
پهلــوی دوم تصاحــب )خریــداری( 
شــد و در اختیــار دانشــگاه شــیراز 
قــرار گرفــت و از آن پــس تاکنــون در 

اختیــار ایــن دانشــگاه قــرار دارد.
البتــه عمــارت بــاغ کــه بــه دالیــل 
مختلــف دچــار تخریــب شــده بــود، در 
ســال های 1345 تــا 135۰، مرمــت 

شــد.
ــه  ــن مجموع ــت ای ــک مدیری ــم این ه
از  زیــادی  شــمار  کــه  جهانــی 
ــد  ــرای بازدی ــاله ب ــر س ــگران ه گردش
ــار  ــد، در اختی ــه می کنن ــه آن مراجع ب

دارد. قــرار  دانشــگاه شــیراز 

مدیــر پایــگاه میــراث فرهنگــی بافــت 
تاریخــی کرمــان گفــت: تاکنــون بــرای 
12۰ بنــای ثبتــی موجــود در بافــت 
تاریخــی شــهر کرمــان شناســنامه اثــر 
ــان ســلیمانی  ــه شــده اســت. پیم تهی
بــا بیــان اینکــه بافــت تاریخــی کرمــان 
ــه  ــا توج ــزود: ب ــت، اف ــار اس 5۰۰ هکت
و  تاریخــی  جاذبه هــای  اینکــه  بــه 
کرمــان   تاریخــی  بافــت  فرهنگــی 
گردشــگران  توجــه  مــورد  بســیار 

شناســنامه  نصــب  بنابرایــن  اســت 
ــا از  ــتر آنه ــه بیش ــی هرچ ــر و معرف اث

ضروریــات اســت.
ــب  ــه نص ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
تابلــوی راهنمــای گردشــگری راهــکاری 
محســوب  فرهنگــی  توســعه  بــرای 
ــی  ــرای تمام ــرد: ب ــار ک ــود، اظه می ش
معابــر منتهــی بــه آثــار واقــع در بافــت 
تاریخــی  شــهر کرمــان تابلــوی راهنمــا 

ــت. ــب اس ــال نص ــی و در ح طراح

و  نگهــداری  و  حفــظ  ســلیمانی، 
ــی  ــای تاریخ ــی بناه ــن معرف همچنی
را امــری مهــم و همگانــی دانســت 
و  اجتماعــی  مشــارکت  افــزود:  و 
و  انتقــال  اصلــی  الزمــه  هم افزایــی 
ــروز و  واگــذار کــردن داشــته هــای دی
ــده اســت. ــه نســل هــای آین ــروز ب ام

چــاپ  تجدیــد  از  همچنیــن  وی 
ــا  ــخ" ب ــه تاری ــان گنجین ــه" کرم کتابچ
تغییــرات و ویرایــش جدیــد خبــر داد 
و خاطرنشــان کرد:طراحــی و چــاپ 
ــی  ــت تاریخ ــژه باف ــه وی ــزار نقش 1۰ ه
ــی  ــدف معرف ــا ه ــز ب ــان نی ــهر کرم ش
ــی  ــی و فرهنگ ــار تاریخ ــا و آث جاذبه ه

ــت. ــدام اس ــت اق در دس

120 بنای ثبتی بافت تاريخی 

كرمان دارای شناسنامه اثر شدند

ایران پس از 20 سال تالش 
صاحب برند گردشگری می شود

معــاون گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
گفــت: ایــران پــس از 20 ســال تــاش و رایزنــی از ســال آینــده صاحــب برنــد 
ــروژه را  ــی تیمــوری مهمتریــن هــدف ایــن پ ــی گردشــگری می شــود. ول مل
معرفــی محصــوالت و خدمــات متمایــز گردشــگری ایــران بــه مخاطبــان در 
خــارج از کشــور بــرای جــذب حداکثــری گردشــگران دانســت و گفــت: برنامــه 
ریــزی بــرای پــروژه ایجــاد »برنــد ملــی گردشــگری« در بــازه زمانــی یکســاله 
ــه و اقدامــات مختلفــی در  ــاه 1398 صــورت گرفت ــا مهرم ــاه 1397 ت از مهرم
ایــن راســتا انجــام شــده اســت.وی افــزود: از 20 ســال گذشــته همــواره تاش 
ــی  ــد مل ــوان برن ــه عن ــو ب ــک لوگ ــک شــعار و ی ــا ی ــوده اســت ت ــن ب ــر ای ب
گردشــگری ایــران طراحــی و انتخــاب شــود و در همیــن راســتا فراخــوان های 
مختلفــی بــرای رســیدن بــه طــرح مــورد نظــر اعــام شــده کــه بــی نتیجــه 
ــی  ــی گردشــگری در پ ــد مل ــروژه برن ــرد: پ ــوده اســت.وی خاطــر نشــان ک ب
ایجــاد گردشــگری فاخــر و ممتــاز اســت و در واقــع ســند تحــول در ایــن حوزه 
بــه شــمار مــی رود. در حــال حاضــر شــرکت در نمایشــگاه هــای خارجــی و 
بیــن المللــی بــدون اســتراتژی توســعه برنــد یــا توســعه فاخــر انجــام مــی 

شــود و ایــن موضــوع نتیجــه ای جــز هــدر رفــت ســرمایه نــدارد.

ته
نک

ایـن بـاغ یکـی از زیباتریـن باغ هـای اسـتان فـارس و حتی 
کل کشـور اسـت کـه گردشـگران داخلـی و خارجـی زیـادی 
را بـه سـوی خـود جلـب کـرده و بـه واسـطه درختـان سـر به 
فلـک کشـیده و گل هـای زیبا با طنـازی هر نظری را پـر از نیاز 
می کند.بـا وجـود مطالعات فراوان، هنوز تاریـخ دقیق احداث 
و بنیانگـذار اصلـی آن مشـخص نیسـت امـا وجـود نـام این 
باغ در سـفرنامه های مربـوط به قرن دهـم و یازدهم هجری، 
حاکـی از ریشـه تاریخـی آن است.بررسـی متـون مختلـف 
خصوصـًا سـفرنامه های جهانگـردان نشـان از ایـن دارد کـه 
بـاغ ارم، از زمـان صفویـه به بعد، آبـاد بـوده و در دوران زندیه، 
بهسـازی و آبادتـر شـده اسـت.از اواخـر دوره زندیـه بـه مدت 
بیـش از هفتـاد و پنـج سـال بـاغ ارم در تصاحب سـران ایل 
قشـقایی قـرار داشـت. خاندانـی به نـام جانی خاِن قشـقایی 
از دوره فتحعلـی شـاه قاجـار بـا سـمت ایلخانـی و ایل بیگی 
بـر ایل قشـقایی فرمانروایـی می کردند و ارم را بـه عنوان مقر 

فرمانروایـی خود در شـهر شـیراز برگزیـده بودند.

گزارش

میراثگردشگری

هفت اثر استان ايالم در فهرست ميراث معنوی ثبت شدافتتاح زيرساخت های گردشگری اهر و هوراند
مدیـرکل میراث فرهنگـی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری آذربایجـان 
توسـعه  تـداوم  از  شـرقی 
و  هـای گردشـگری  زیرسـاخت 
صنایـع دسـتی شهرسـتان اهـر و هورانـد بـا افتتاح 6 پـروژه، 
همزمـان بـا دهه فجر خبـر داد.مرتضـی آبدارمدیـرکل میراث 
فرهنگـی ایـن اسـتان بـا بیـان اینکه صنعـت گردشـگری به 
عنـوان یـک صنعـت پویـا منبـع اصلـی درآمـد، اشـتغال، 
توسـعه اقتصـادی و فرهنگـی بـه شـمار مـی رود، توجـه بـه 
توسـعه زیرسـاخت هـای ایـن صنعت در شهرسـتان هـا را از 
اولویت هـای کاری اداره کل میراث فرهنگی اسـتان عنوان کرد 
و گفـت: »بـا توجـه به موقعیـت جغرافیایی شهرسـتان اهر و 

هورانـد بایـد آمادگی الزم برای پذیرایی از گردشـگران را فراهم 
کـرد تـا زمینـه الزم بـرای جـذب و مانـدگاری گردشـگران در 
شهرسـتان ایجـاد شـود.« او ادامـه داد: »در راسـتای توسـعه 
زیرسـاخت های گردشـگری و صنایع دسـتی شهرستان های  
اهـر و هورانـد، 6 پـروژه همزمـان بـا دهـه فجـر و بزرگداشـت 
چهلمیـن سـالگرد انقـاب اسـامی، امـروز 15 بهمن مـاه ۹7 
افتتاح شـد.« آبـدار افزود: »این پروژه ها شـامل بهره برداری 
از رسـتوران بیـن راهـی نقدوز، تاالر و رسـتوران سـنتی برلیان، 
5 اقامتگاه بومگردی روسـتایی،  مجتمع سرویس بهداشتی، 
نمازخانه و بوفه ورودی شهرسـتان هوراند و مسـیر دسترسـی 
بـه قلعـه تاریخـی پشـتاب نیز به طـول 5۰۰ متـر و همچنین 

آمـوزش رایـگان صنایـع دسـتی در 5 روسـتا اسـت.«

فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
و گردشـگری  دسـتی  صنایـع 
پرونـده  »هفـت  ایـام گفـت: 
آثـار ناملموس و معنوی اسـتان 
ایـام در فهرسـت آثـار ملـی ثبت شـد.« عبدالمالک شـنبه 
زاده مدیـر کل میـراث فرهنگـی این اسـتان، اظهار داشـت: 
»چهـار پرونـده بـا عناویـن مهـارت سـاخت مشـک آب، 
برداشـت سـنتی سـقز، مهـارت سـاخت داس و داسـیلگ 
و مهـارت سـاخت آسـیاب دسـتی یـا دس هـه ر بصـورت 
منطقه ای و مشـرک با اسـتان های کرمانشـاه و کردسـتان 
ثبـت معنـوی شـد.«او افـزود: »سـه پرونـده نیـز بـا عنوان 
تهیـه شـیرینی محلـی بـژی برسـاق، ترخینـه و مهـارت 

سـاخت چیـت به نام اسـتان ایام با حضـور مدیر کل ثبت 
کارشناسـان ثبـت معنوی تهیه و در فهرسـت آثار ناملموس 
ملـی ثبـت شد.«شـنبه زاده یـادآور شـد:»1٥ قلـم اشـیای 
تاریخـی و نفیـس اسـتان ایام نیـز در موزه ملـی در تهران 
بـه نمایش گذاشـته شـده و پنـج اثر تاریخـی نفیس و کم 
نظیر نیز در فهرسـت آثار ملی منقول کشـور امسـال به ثبت 

است.« رسـیده 
او اضافـه کـرد: »ایـن آثـار شـامل پنـج گچبـری متعلـق به 
سـطح دیوارهـا و قـوس هـای ورودی بنـای موسـوم بـه 
مسـجد شـهر تاریخـی سـیمره و دارای نقـوش گیاهـی و 
گچبـری دیـواری مربـوط بـه اواخـر دوره ساسـانی و اوایـل 
دوره اسـامی اسـت که بسیار ارزشـمند و نفیس هستند.«

سنا
 ای

س:
عک
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لزوم ورود جدی تر سمن ها برای مبارزه با موادمخدر
رئیس گروه توانمندسازی سازمان های مردم نهاد ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری گفت: سازمان های 

مردم نهاد باید با بررسی های دقیق مشکات نسبت به هر چه بهتر شدن وضعیت موجود در بحث مبارزه با 
موادمخدر و آسیب های اجتماعی اقدام کنند و با استفاده بهینه از ظرفیت های الزم، به نتیجه مطلوب برسند.

رنا
 ای

س:
عک

انقــاب  و  عمومــی  دادســتان 
آخریــن  تشــریح  در  ســیرجان 
در  تیرانــدازی  پرونــده  جزئیــات 
ایــن شــهر گفــت: در حــال حاضــر 
ــان  ــدازی عمــدی در خیاب عامــل تیران
ــی 21  ــه جوان ــیرجان ک ــان س ابوریح
ــا  ــرادرش ب ــراه ب ــه هم ســاله اســت ب
ــدان  ــه زن ــت روان ــرار بازداشــت موق ق

. ند ه ا شــد

"محســن  ایســنا،  گــزارش  بــه 
نیــک ورز" اظهــار کــرد: بــه دنبــال یــک 
نــزاع قدیمــی بیــن عامــل تیرانــدازی 
پــس  ضــارب  دیگــر،  گروهــی  و 
پســر  از  شــکاری  اســلحه  تهیــه  از 
ــن  ــنبه 13 بهم ــر روز ش ــه اش ظه خال
ــک کارواش  ــه محــل ی ــاه جــاری ب م
ســیرجان  ابوریحــان  خیابــان  در 
مــی رود و بــا انگیــزه انتقــام پنــج 

ــد. ــی می کن ــلحه زخم ــا اس ــر را ب نف
وی افــزود: ســپس متهــم پرونــده 
ــازه  ــه درب مغ ــرادرش ب ــراه ب ــه هم ب
طــرف دیگــر نــزاع رفتــه و بــرادر او را 
بــا چاقــو مــورد حملــه قــرار می دهــد.

ایــن  در  تصریــح کــرد:  ورز  نیــک 
ــا  ــر از آنه ــه دو نف ــر ک ــه ســه نف حادث
ــم  ــرخاله مته ــوم پس ــرد س ــرادر و ف ب
ــع  ــه موق ــدام ب ــا اق ــت ب ــی اس اصل

عمومــی  امنیــت  پلیــس  مأمــوران 
دادســتان  می شــوند.  دســتگیر 
حاضــر  حــال  در  ســیرجان گفــت: 
وضعیــت عمومــی مصدومــان حادثــه 
مطلــوب اســت و تعــدادی از ایــن 
افــراد پــس از انجــام مراحــل درمانــی 
شــده اند. ترخیــص  بیمارســتان  از 
بــه گــزارش ایســنا، متهــم ســابقه 
دار بــوده و پیــش از آن بــه دلیــل 
مشــروبات  نگهــداری  و  ســاخت 
جــرح  و  ضــرب  ایــراد  و  الکلــی 
عمــدی بــا چاقــو در زنــدان بــوده 

اســت.

دادستان عمومی و انقالب سیرجان:
عامل تيراندازی در سيرجان بازداشت است

آتش سوزی در یک کارگاه تولید ساعت 
هفت مجروح بر جای گذاشت

جریـان  در  تولیـدی  یـک کارگاه  سـاله   25 تـا   15 کارگـران  از  نفـر  هفـت 
شـدند. مجـروح  کارگاه  ایـن  آتش سـوزی 

 سـاعت 8:3۰ امـروز یـک مورد حادثه آتش سـوزی در یک کارگاه به سـامانه 
125 آتش نشـانی اعـام شـد و در پـی آن سـتاد فرماندهـی، ایسـتگاه های 
آتش نشـانی 121 و 63 را بـه محـل حادثـه واقـع در جـاده خـاوران غـرب، 
شـهرک صنعتـی خـاوران، سـایت آهنگـران اعـزام کـرد. همچنین بـا توجه به 
نبـود هیدرانـت )شـیر آب آتش نشـانی( در محـل حادثه، یک دسـتگاه تریلر 
تانکـر و خـودروی حامـل دسـتگاه تنفسـی نیـز بـه ایـن محـل اعزام شـدند. 
بـا حضـور آتش نشـانان در محـل وقـوع ایـن آتش سـوزی مشـاهده شـد کـه 
محـل حادثـه یـک کارگاه دوطبقه به وسـعت 2۰۰ متر اسـت که در آن سـاعت 
دیـواری تولیـد می شـود و کارگران مشـغول بـه کار در ایـن کارگاه که هفت نفر 
نوجوان و جوان 15 تا 25 سـاله هسـتند، پس از وقوع آتش سـوزی و بسـته 
شـدن راه خـروج، در ایـن کارگاه محبـوس شـده اند. در ادامـه آتش نشـانان 
همزمـان بـا ایمـن سـازی محـل و قطـع برق با کشـیدن یـک لولـه آبدهی به 
کارگاه دسترسـی پیـدا کردنـد و همزمان بـا مهار آتش کارگـران را از میان دود 

و آتـش خـارج کردند.

قتلکالهبرداری

برادركشی در تهرانپارس بخاطر گوشی موبايلكالهبرداری از پرستاران خانگی با كودک بيمار
ــت  ــرای پرداخ ــه ب ــردی ک م
بــه  دســت  خــود  بدهــی 
پرســتاران  از  کاهبــرداری 
تاش هــای  بــا  مــی زد 
مســتمر تیــم عملیــات کانتــری 137 نصــر دســتگیر 
و روانــه بازداشــتگاه بــرای انجــام تحقیقــات تکمیلــی 
شــد. ســرهنگ کیــوان ظهیــری، رئیــس پلیــس 
پیشــگیری پایتخــت از اقدامــات مجرمانــه متهــم 
ــرای  ــم ب ــت: مته ــت و گف ــرده برداش ــده پ ــن پرون ای
ایــن کاهبرداری هــا از قشــر زنانــی سوءاســتفاده 
ــام خــود  ــی ن ــه در شــرکت های کاریاب کــرده اســت ک
ــرده  ــت ک ــودک ثب ــب ک ــتار و مراق ــوان پرس ــه عن را ب

ــد. بودن

وی افــزود: متهــم بــرای اینکــه بتوانــد اطمینــان آنهــا 
ــردی  ــا خــودش را ف ــواع ترفنده ــا ان ــد ب را کســب کن
متشــخص نشــان مــی داد و در ادامــه خانمــی را کــه 
بــا وی بــرای مراقبــت از کودکــش قــرار گذاشــته بــود 
ــرد و از طعمــه  ــران می ب ــه بیمارســتانی در غــرب ته ب
خــود درخواســت می کــرد کــه نــزد فرزنــدش در 

ــرود. بخــش بســتری کــودکان ب
رئیــس پلیــس پیشــگیری پایتخــت در ادامــه گفــت: 
متهــم بــرای اینکــه شــکات شــک نکنند بــه آنهــا کارت 
ــه  ــرای مالباخت ــه ب ــک ک ــک کارت عابربان ــی و ی مل
ــل مــی داد و می گفــت پرســتار  ــود را تحوی دیگــری ب
پیشــین فرزنــدش بــاالی ســر تخــت در بخــش 

ــد. ــا او تســویه حســاب کن ــد ب کــودکان اســت و بای

رئیــس کانتــری 144 جوادیه 
دســتگیری  از  تهرانپــارس 
مــردی کــه اقــدام بــه کشــتن 
بــرادرش کــرده بــود، خبــر داد.

ــر  ــن خب ــریح ای ــمتیان در تش ــور حش ــرهنگ منص س
بیــان کــرد: رأس ســاعت ۹ صبــح روز شــنبه 13 بهمــن 
مــاه، مســئوالن بیمارســتان الغدیــر تهــران در تمــاس بــا 
مأمــوران پلیــس از انتقــال جســد خونیــن پســر جوانــی 

از ســوی پــدر و مــادرش بــه بیمارســتان خبــر دادنــد.
وی ادامــه داد: ســریعًا تیمــی از مامــوران عملیــات 
ــل شــدند  ــی وارد عم ــات ابتدای ــرای تحقیق ــری ب کانت
و در مراحــل ابتدایــی مشــخص شــد کــه پســر جــوان 
ــات  ــو و ســاعد دســت چــپ، هــدف ضرب ــه پهل از ناحی

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــو ق ــک چاق مهل

بیــان  تهرانپــارس  جوادیــه   144 رئیــس کانتــری 
ــوع  ــن موض ــدن ای ــخص ش ــا مش ــه ب ــت: در ادام داش
کــه مقتــول 22 ســاله، توســط پــدر و مــادرش بــه 
بیمارســتان منتقــل شــده امــا ایــن جــوان قبــل از 
ــزی  ــدت خونری ــل ش ــه دلی ــتان ب ــه بیمارس ــیدن ب رس
ــه  ــدرش ب ــد پ ــو، داخــل خــودروی پرای ــات چاق و ضرب
کام مــرگ فــرو رفتــه بــود اولیــای دم تحــت بازجویــی 
ــر  ــدای ام ــزود: در ابت ــه اف ــد. وی در ادام ــرار گرفتن ق
ــواده هــدف تحقیــق قــرار گرفــت کــه او ادعــا  پــدر خان
کــرد پســرش از ســوی افــراد ناشــناس هــدف ضربــات 
ــدر  ــای پ ــا تناقض گویی ه ــه اســت ام ــرار گرفت ــو ق چاق
جــوان کافــی بــود تــا طــی بازجویــی هــای فنــی لــب بــه 

ــاید. ــت گش ــی حقیق بازگوی

آمار شیوع اعتیاد در 
عسلویه نگران کننده است

معاون مدیر کل اجتماعـی وزارت رفـاه 
گفـت: مطالعـه ای در منطقه عسـلویه 
انجام شـده که نشـان می دهد شـیوع 
اعتیـاد در ایـن منطقـه نگـران کننـده 
اسـت و کارهای بیشـتری باید انجام شـود. حسین مدنی روز شـنبه 
در آییـن رونمایـی از انتشـار مجموعـه پیـام هـای »کاربیـن« بـرای 
پیشـگیری از اعتیـاد در فضـای مجـازی افـزود: طرح برآورد شـیوع 
اعتیـاد منطقـه پارس در جنوب کشـور سـال گذشـته انجام شـد.وی 
خاطرنشـان کـرد: البتـه طـرح میـزان شـیوع اعتیـاد در محیط های 
کارگـری نیز اواخر سـال ۹3 اجرا شـده بود که نتایـج آن نگران کننده 
بـود. بـه همیـن علت بـا همکاری سـتاد مبارزه بـا مواد مخـدر طرح 
کاج یـا اسـتقرار برنامـه هـای پیشـگیری از اعتیـاد در محیـط های 

صنعتـی از سـه سـال و نیـم پیـش در حال اجراسـت.

اعتیاد

برف راه 10 روستای 
مینودشت را بست

مرکـزی  بخـش  بخشـدار 
اسـتان  شـرق  در  مینودشـت 
دنبـال  بـه  گفـت:  گلسـتان 
بـارش سـنگین بـرف در مناطـق 
کوهسـتانی منطقه راه 1۰ روسـتای این بخش بسـته شـد. 
محمدرضـا قـره جانلو افـزود: بارش برف کـه از عصر دیروز 
در مناطـق کوهسـتانی مینودشـت آغـاز شـده و همچنـان 
و  قافـه  قلعـه  دهنـه  مسـیر  روسـتاهای  راه  دارد،  ادامـه 

بسـت. را  ساسـنگ 
وی اضافـه کـرد: اکنـون راه روسـتاهای قلعـه قافـه، قلعـه 
قافـه بـاال و پاییـن، کفـش محلـه، زمیـن شـاهی، دوجـز، 

ماشـی، ازداران، امـام عبـدهللا و ساسـنگ بسـته اسـت.

برف

قاتل خاموش در زنجان جان 
زن و مرد روستایی را گرفت

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان زنجـان 

اثـر  بـر  گفـت: زن و مـرد روسـتایی 

مونوکسـیدکربن،  گاز  بـا  مسـمومیت 

جـان خود را از دسـت دادند. سـرهنگ 

مختار شـیرمحمدی، افـزود: ماموران انتظامی این شهرسـتان در پی 

دریافـت خبـری مبنـی بـر گازگرفتگی و انتقـال 2 نفر به بیمارسـتان 

ولیعصـر )عـج( شـهر زنجـان، بافاصلـه جهـت بررسـی موضـوع به 

محـل اعـزام شـدند. وی اظهار داشـت: مامـوران در تحقیقـات خود، 

دریافتنـد ایـن زن و مـرد کـه بـه ترتیـب 25 و 26 سـاله و از اهالـی 

روسـتا آقباغ شهرستان ایجرود هسـتند به علت انتشار و استنشاق 

گاز مونوکسـیدکربن، مسموم و برای درمان به این بیمارستان منتقل 

اند. شـده 

گاز گرفتگی 

کشف محموله 420 کیلوگرمی 
حشیش در گلستان

فرمانده انتظامی اسـتان گلسـتان 
از کشـف 42۰ کیلوگرم موادمخدر 
از نـوع حشـیش در یـک تریلـی 
بـه  گلسـتان  داد.منطقـه  خبـر 
نقـل از پلیـس گلسـتان، سـردار علـی اکبر جاویـدان اظهار 
کـرد: پـس از مدتـی کار اطاعاتـی و تخصصـی، مأمـوران 
پلیـس مبـارزه بـا موادمخـدر اسـتان موفـق به شناسـایی 
یکـی از قاچاقچیـان موادمخدر شـدند.وی افـزود: با انجام 
بـه  نظـر  مـورد  فـرد  تکمیلـی مشـخص شـد  تحقیقـات 
صورت شـبکه ای در شـرق کشـور مـواد مخـدر را تهیه کرده 
و پـس از جاسـازی در یـک تریلی، اقدام بـه جابجایی آن 

بـه اسـتان گلسـتان می کنـد.

مواد مخدر

6 مسیر براثر سیالب در سیستان 
و بلوچستان بسته شد

بحـران  مدیریـت  دفتـر  کل  مدیـر 
بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتانداری 
گفـت: طغیـان رودخانـه هـای محلـی 
مسـیرهای بسـته شـده جنـوب ایـن 
اسـتان را از روز گذشـته تاکنـون بـه 6 محـور افزایـش داده اسـت. 
عبدالرحمـن شـهنوازی اظهار داشـت: براثر بارندگی شـدید در جنوب 
سیسـتان و بلوچسـتان تا شـب گذشته مسیرهای اسـپکه - فنوج، 
فنوج - رمشـک، بنت - نیکشـهر و چابهار - زرآباد بسـته شـده بود 
کـه امـروز 2 مسـیر جلگـه - چـاه اسـحاق و تلنـگ بـه قصرقند نیز 
بـه ایـن محورهای ارتباطی بسـته، افزوده شـد.وی افـزود: نیروهای 
راهـداری بـرای بازگشـایی ایـن مسـیرها در تـاش هسـتند امـا تـا 
فروکـش کردن آب از سـطح مسـیرها امکان انجام هیـچ گونه اقدام 

نیسـت. جدی 

سیالب

کالهبرداری 
با ماهی های مجازی
جعلـی  حسـاب  هـا  ده  روزانـه 
بـرای  جـذاب  هایـی  سـایت  و 
در  مخاطبـان  ذهـن  تحریـک 
اهدافـی  بـا  مجـازی  فضـای 
کاهبـرداری،  همچـون  مشـترک 
از  سوءاسـتفاده  و  اخـاذی 
کاربـران ایجـاد مـی شـوند. ایـن 
قالـب  در  جدیـد  ترفنـدی  بـار 
بـه  را  افـرادی  ماهـی  فـروش 
هایـی کـه  ماهـی  انداخـت،  دام 
وجـود خارجـی نداشـتند. فضـای 
فضـای  همـان  یـا  غیرواقعـی 
از  بسـیاری  در  امـروزه  مجـازی 
تسـهیل  بـرای  بشـری  جوامـع 
خریـد  خدمـات،  ارائـه  امـور  در 
و  اخبـار  کسـب  کاال،  فـروش  و 
و  تحقیقـات  پیشـبرد  اطاعـات، 
دیگـر  و  علمـی  هـای  پژوهـش 
مـی  قـرار  اسـتفاده  مـورد  امـور 
گیـرد. امـا در ایـن میان هسـتند 
عـده ای کـه بـا سوءاسـتفاده از 
اهـداف  دنبـال  بـه  فضـا،  ایـن 
دیگـری بـوده و این محیـط را به 
محیطـی ناامـن تبدیل کـرده اند. 
فضـای  پلیـس  ارتبـاط  ایـن  در 
تولیـد و تبـادل اطاعـات نیـروی 
انتظامـی )فتـا( در تـاش بـرای 
و  طلبـان  فرصـت  بـا  مقابلـه 
بـا  و  اینترنتـی  کاهبـرداران 
هـدف کاهـش اینگونـه جرایـم و 
آسـیب هـای اجتماعـی ناشـی از 
آن، در قالـب هشـدار بـه مـردم، 
بوشـهر  در  متهمـی  پرونـده  از 
فـروش  بـا  دهـد کـه  مـی  خبـر 
یـک  در  مجـازی  هـای  ماهـی 
سـایت واسـط فـروش کاال و اخذ 
مبالغـی بـه عنـوان بیعانـه اقـدام 

اسـت. بـه کاهبـرداری کـرده 
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دستم را رها نکن

کودک ربایی جزو یکی از مواردی به شمار می رود که مدتی در سطح جامعه زیاد رخ می دهد

مثـل مـرغ پرکنـده این طـرف و آن طرف مـی رود، 
سـراغ کودکـش را از ایـن و آن مـی گیـرد حـرف 
امیدوارکننده ای نمی شـنود، خسـته و بی جان در 
گوشـه ای مـی نشـیند. زانـوی غم بر بغـل گرفته و 
بـا آهی سـنگین مـی گرید و مـی گرید. خبـری از 
کودکـش نیسـت، همـه چیـز در یک چشـم برهم 
زدن اتفـاق افتاد. کودک از دسـتش رفت. زن جوان 
به همراه همسـر و دو فرزند 6 سـاله و 16 ماه اش 
بـرای زیارت به مشـهد مقدس رفته بـود، برای نماز 
جماعـت آماده شـد، فرزنـدش در کنارش بـود، اما 
وقتـی نمـاز به پایان رسـید، دیگر کودکـش را ندید، 
دنیـا روی سـرش خـراب شـد، از محمـد پرهـام، 
پسـرک شـیطان و شـیرین زبانش خبری نبود، از 
همه کمک خواسـت از خادمین حـرم و از مردم اما 

هیـچ کسـی او را ندیـده بود.
هیـچ دردی بـرای یـک مـادر سـخت تـر از ایـن 
نیسـت کـه جگـر گوشـه اش را بـه ایـن شـکل در 
شـهر غریـب از دسـت بدهد، هـزاران فکـر منفی به 
ذهنـش خطـور کـرد، رو بـه حـرم ایسـتاد و از امام 
رضـا )ع( خواسـت تـا خـودش فرزنـدش را بـه او 

بازگرداند تا همراه با پسـرک شـیطانش به شهرش 
بازگردد. یـزد 

پلیـس آگاهـی در ایـن پرونـده وارد عمـل شـد. 
حدسـش کـودک ربایی بـود؛ تصاویـر دوربین های 
مـدار بسـته حـرم ایـن حـدس را بـه یقیـن تبدیل 
کـرد. در بازبینـی تصاویـر دوربیـن  های مداربسـته 
نشـان مـی  داد پسـرک 16 ماهـه چنـد قـدم از 
مـادرش دور شـده و سـراغ یکـی از خادمـان حـرم 

رفتـه و دقایقـی بـا او بـازی کـرده اسـت.
خـادم احضـار مـی شـود و در جریـان تحقیقـات 
بـه مأمـوران می گویـد: در حـال انجام کار بـودم که 
پسـربچه سـراغم آمـد. تنهـا بـود و فکـر کـردم گم 
شـده اسـت. چند دقیقه ای او را نگه داشـتم و با او 
بـازی کـردم تا اینکه مردی سـراغم آمـد و گفت زن 
جوانی را دیده که در پی یافتن پسـرش بوده اسـت 
و شـاید ایـن پسـر، فرزنـد همـان زن باشـد. چند 
لحظـه بعـد زنی که آن مـرد از آن صحبـت می  کرد 
سـراغم آمد و گفت این بچه پسـر اوسـت. من هم 
حرفـش را بـاور کردم و پسـربچه را بـه او دادم و او 

هـم خیلـی سـریع از حرم خارج شـد.
بررسـی تصاویـر ضبـط شـده نشـان مـی  داد زن 
جـوان بعـد از تحویـل گرفتـن محمد پرهـام همراه 
بـا مـردی کـه سـراغ خـادم آمـده بـود، از در حـرم 
خارج شـده و سـوار بر یک تاکسـی سـمند از آنجا 

شـده اند. دور 

پـدر و مـادر محمـد پرهـام یـک لحظـه آرام و قـرار 
التمـاس  و  خواسـتند  مـی  پلیـس  از  نداشـتند 
مـی کردنـد هـر چـه زودتـر دزدان فرزندنشـان را 
پیـدا کننـد، مـادر جـوان اشـک مـی ریخـت و نـام 
فرزنـدش را صـدا مـی کـرد، هـر فـردی بـا دیـدن 
چنیـن صحنـه ای، دلـش مـی شکسـت. ثانیه ها 
بـرای آنها بـه اندازه یک عمر می گذشـت، مادر فکر 
مـی کـرد، نکند دیگر محمد پرهـام را نبینم، نکند او 
را از کشـور خارج کنند، نکند بایی سـرش بیاورند و 

جنـازه اش را تحویـل دهنـد، نکنـد.... نکند...
دو روز از گم شـدن محمد پرهام می گذشـت و پدر 
و مـادر جـوان همچنان میهمان امام رضـا بودند اما 

بدون محمد پرهام. 
در اوج ناامیـدی بـود که پلیس خبر خوشـی به آنها 
داد مبنی بر اینکه زن و شـوهر کودک ربا دسـتگیر 
شـدند، زوج جـوان حـدود 3۰ و 23 سـاله کـه بعـد 
از ازدواج صاحـب فرزند نشـده بودند، محمد پرهام 
را ربودنـد، ایـن زوج بـه دلیـل انتشـار خبـر ربـوده 
شـدن محمد پرهام در شـبکه های اجتماعی قصد 
داشـتند طـی قـراری با مـادر کـودک، وی را تحویل 
دهنـد. کارآگاهـان نیـز کـه در تعقیـب ایـن زوج 
بودنـد، آنهـا را در اطـراف میـدان توحیـد مشـهد به 
دام انداختنـد و این گونه شـد که کـودک 16ماهه در 
حالـی کـه به شـدت گریه می کرد و دچـار اضطراب 

شـده بود، بـه آغـوش والدین خود بازگشـت.
پلیـس در انتشـار خبـر ربـوده شـدن ایـن کـودک، 
مهمتریـن عامل را بی دقتـی و غفلت والدین اعام 
کـرد کـه سـارقان از ایـن فرصـت اسـتفاده کـرده و 

اقـدام بـه ربـودن کـودک کردند.
رباینـدگان کودکان در اقدام غیرانسـانی خود اهداف 
مختلفـی دارنـد؛ برخـی بـه دلیـل نداشـتن فرزند 
دسـت بـه چنیـن کاری مـی زننـد، برخی کـه ذات 
شـیطانی دارنـد، به دنبال سوءاسـتفاده جنسـی از 
کودکان هسـتند، برخی اسـتفاده ابـزاری از آنها می 
کننـد، در ایـن بیـن شـانس بـا کودکانـی اسـت که 
گیـر خانـواده ای بیفتنـد کـه صاحـب فرزنـد نمـی 
شـوند هر چند این اقدام نیز غیرانسـانی اسـت که 
کودکی از والدینش جدا شـده و ناامنی میهمان دل 
کوچکشـان شـود، امـا نسـبت بـه نیت های شـوم 
دیگـر در ربایـش کـودکان ایـن نـوع ربایـش قابـل 
تحمـل تـر اسـت، امـا از کجـا معلوم که کـودک بی 
پنـاه و معصـوم در دام چه انسـان هایی گرفتار می 
شـود و آیـا کـودک بعـد از ربایـش به خانـه باز می 
گـردد؟ اگـر بـاز گـردد آیا ایـن کودک همـان کودک 

چنـد روز پیـش خواهـد بود؟ 
روانشناسـان کـودک معتقـد هسـتند در حفـظ و 
پیشـگیری  روانـی کـودک،  و  نگهـداری جسـمی 
بهتـر از درمـان اسـت چرا که آسـیب های جسـمی 
و روانـی ضمـن اینکـه به صـورت طوالنی مـدت در 
کـودکان باقـی مـی مانـد و گاه تـا بزرگسـالی نیـز 
ادامـه دارد، ممکـن اسـت بـه هیـچ عنـوان درمـان 
نشـود. بـه عنـوان مثـال کودکـی کـه از سـوی آدم 

ربایـان دزدیـده شـده اسـت، اضطـراب و جدایی را 
تـا سـال هـای سـال با خـود بـه دوش می کشـد، 
همیشـه مضطرب و نگران اسـت که این بـار روانی 
در طـول تحصیـل، بزرگسـالی و حتـی ازدواج آنهـا 
نمـود دارد. بـر ایـن اسـاس والدیـن بایـد همـواره 
هوشـیار باشـند و حتـی یک ثانیـه از کـودک خود 
غفلـت نکننـد. بـه ویـژه در مـورد کـودکان زیـر یک 
سـال در یک جا بند نمی شـوند و مدام در جسـت 
و خیـز هسـتند و شـاید بارهـا و بارهـا در خیابـان 
و معابـر دسـت والدیـن خـود را رهـا کننـد کـه این 

ناشـی از حـس کنجـکاوی در آنهـا اسـت.
پلیـس نیـز مهمترین عامـل در ربایش کـودکان را 
غفلـت والدیـن مـی دانـد، یـک لحظـه رهـا کردن 
کـودک در مـکان هـای شـلوغ مثـل بـازار، بـرای 
ربـودن یـک کودک کافی اسـت، یـک لحظه غفلت 
کـردن از کـودک و فرسـتادن او بـرای یـک خریـد 
جزئـی، بـرای کـودک ربایان کافی اسـت تـا کودک 

بـی دفـاع و معصـوم را بـا خـود ببرند.
نمونـه هـای ربایش کـودک بسـیار اسـت در ادامه 
بـه نمونـه هایـی از آن اشـاره مـی شـود کـه اغلـب 
حکایـت از غفلـت و بی توجهی والدیـن در حفظ و 

نگهـداری ایـن فرشـته های کوچـک دارد. 

 تصاویر دوربین مداربسته
 نهال را نجات داد 

فیلم دوربین مداربسـته راز ربوده شـدن دختربچه 
چهار سـاله ای را که توسـط یک آدم  ربا ربوده شـده 

بود، فـاش کرد.
برخـی اوقـات فقدان توجه در مراقبـت از کودکان و 
اعتمـاد بیـش از حد بـه محیط اطـراف و اطرافیان 
دور و نزدیـک، فرصـت را بـرای فرصـت طلبـان و 
مجرمـان فراهـم می کنـد و کـودکان را در چنـگال 
آدم ربایـان گرفتـار می سـازد و موجـب اذیـت و آزار 

آنهـا می شـود.
نهـال دختـر بچـه چهـار سـاله ای بـود کـه در طـول 
تعطیـات نـوروز امسـال به اتفـاق خانـواده اش به 
شهر تهران سفر کرده و همراه مادر و سایر بستگان 
بـه بـازار بلورفروش هـا واقع در محله شـوش، رفته 
بـود در جریان بازدید مغازه  های بلورفروشـی، نهال 
دسـت خـود را بـرای چنـد ثانیه از دسـت مـادر رها 
مـی  کنـد و سـرگرم تماشـای وسـایل مغـازه  های 
اطـراف مـی  شـود در همین حیـن مـرد جوانی که 
گویـا از قبـل در انتظار به وجـود آمدن فرصتی برای 
ربـودن نهـال بوده اسـت، بـه پیش آمده و دسـتان 
دختربچـه را کـه مقداری طا هم به همراه داشـت، 
گرفتـه و پـس از صحبـت کوتاهـی بـا زن و مـرد 
جـوان دیگری در همان حوالی، به سـرعت از محل 

متواری می  شـود.
پـس از مفقـود شـدن ناگهانـی نهـال و بـی  تابی و 
بـی  قـراری مـادر نهـال، در خیابان صابونیـان که به 
همان محله بلور فروش ها مشـهور اسـت، در کمتر 
از چنـد دقیقـه غلغلـه ای بـه پـا شـده و نیروهای 

انتظامـی نیـز بـرای بررسـی حادثـه به سـرعت در 
محـل حاضـر شـدند.با حاضـر شـدن پلیـس در 
صحنـه وقـوع کودک  ربایی، سـرنخ  هـای احتمالی 
دنبـال شـده و فیلمـی توسـط یکـی از کسـبه هـا 
ارائـه شـد کـه از لحظـه ربوده شـدن نهـال حکایت 
داشـت. بـا به دسـت آمـدن تصاویـری مربـوط به 
لحظـات ربـوده شـدن نهال که بـه وسـیله دوربین 
مداربسـته یکـی از مغـازه  هـای محـدوده خیابـان 
صابونیان ضبط شـده بود، موضـوع پیدا کردن نهال 
در دسـتورکار قـرار گرفـت و خوشـبختانه در فاصله 
زمانـی کمتـر از چهـار سـاعت نهـال در حـدود چند 
کوچـه باالتـر از نقطـه ای که ربوده شـده بـود، پیدا 
شـد.گویا شـلوغ شـدن محله و رسـیدن نیروهای 
پلیـس بـه آنجا، فـرد آدم  ربا را دچار وحشـت کرده 
و همیـن امر موجب شـده بـود تا پـس از دزدیدن 
گردنبنـد طای او، نهـال را در کوچه پس کوچه های 

اطـراف خیابـان صابونیـان رها کند.

نجات دختر هشت ساله از دام مردی 
شیطان صفت 

چنـدی پیـش، زنی با پلیـس کرج تمـاس گرفت 
و از نجـات دختـر هشـت سـاله ربوده شـده  ای در 
یکی از بوسـتان  هـای محله گوهردشـت کرج خبر 
داد. مامـوران انتظامـی بـا حضـور در آنجـا بـا زن 
جوانـی رو بـه  رو شـدند کـه دسـت دختـر هشـت 
سـاله گریان را به دسـت گرفته و در حال آرام کردن 
او بـود. مامـوران کـودک و ایـن زن را بـرای ادامـه 
تحقیقـات بـه اداره پلیـس آگاهی منتقـل کردند.

زن جـوان کـه خـودش را معلـم معرفـی مـی  کرد 
بـه افسـر تحقیـق گفـت؛ در حـال عبـور از خیابـان 
بـودم کـه دیـدم مـردی جـوان همـراه یـک دختر 
هشـت سـاله از خـودروی پرایـدی پیـاده شـدند و 
چنـد لحظـه بعد راننـده از آنها دور شـد. چهـره مرد 
جـوان پریشـان بـود و بـه زور دختـرک را بـا خـود 
ایـن سـو و آن سـو می بـرد. دختـر کوچولـو گریـه 
مـی  کـرد و رفتـارش به گونـه  ای بود که انـگار با آن 
مـرد غریبـه اسـت و نمی خواهـد با او همراه شـود، 
بـا دیـدن ایـن صحنـه و چهره رنـگ  پریـده دختر 
هشـت سـاله احتمـال دادم آنهـا نسـبتی بـا هـم 
ندارنـد. بنابرایـن به سمتشـان رفتم و بـه رفتار مرد 

جـوان اعتراض کـردم. او در جوابم مدعی شـد این 
کـودک فرزنـد یکـی از اقوامش اسـت و هر طوری 
بخواهـد با او رفتـار می کند. در همیـن موقع دختر 
خردسـال با گریه گفـت؛ خاله، او مرا دزدیده اسـت 
کمکـم کن. به سـمت دختربچـه رفتم و دسـت او 
را گرفتـم کـه مـرد کـودک  ربـا بـا مـن درگیـر شـد. 
او بـه طرفـم حملـه کـرد کـه عابـران متوجـه ایـن 
درگیـری شـدند و به سـمت ما آمدنـد و متهم فرار 
کرد.مامـوران بـه گفـت  و گـو با کـودک پرداختند که 
معلـوم شـد گفته  های خانـم معلم صحـت دارد و 
خانـه کـودک حوالـی باغسـتان اسـت و آدم  ربـا او 
را بـه محلـه گوهردشـت آورده اسـت. با مشـخص 
شـدن ماجـرای کـودک  ربایـی، مامـوران بـه کمک 
اهالـی اطـراف را جسـت  و جـو کردنـد و توانسـتند 
مـرد کـودک  ربـا را در یکـی از محلـه  هـای اطـراف 
شناسـایی کنند و او را پیـش از اینکه فرصتی برای 
فـرار پیـدا کنـد، بازداشـت کردنـد. کودک خردسـال 
نیـز تحویـل خانـواده اش شـد. متهـم در جریـان 
تحقیقـات بـه افسـر تحقیـق گفـت، چنـد روز در 
حوالـی محلـه باغسـتان پرسـه مـی زدم تـا بـرای 
عملـی کـردن نقشـه شـیطانی  ام کودکی را بـدزدم. 
روز حادثه دختر هشـت سـاله توجهـم را جلب کرد 
و تصمیـم گرفتـم نقشـه دزدیـدن او را اجـرا کنـم. 
او و خانـه  شـان را زیرنظـر گرفتـم و متوجه شـدم 
پـدر او در خانـه نیسـت، او و دیگر اعضـای خانواده 
در خانـه تنهـا هسـتند. او هـر از گاهی بـرای خرید 
بـه مغـازه محله  شـان می رفـت. روز حادثـه دوباره 
بـه محلـه آنها رفتـم و خانه  شـان را زیرنظر گرفتم. 
دختربچـه از خانـه بیـرون آمـد و دقایقـی بعـد بـا 
خریـد دلسـتر بـه خانـه بازگشـت. زمانـی که قصد 
داشـت در خانه را ببندد وارد خانه شـدم. دسـتم را 
روی دهان او گذاشـتم که دلسـتر از دستش افتاد. 
کشان کشـان او را بیرون بردم. زمانی که دوسـتانم 
بـا خـودرو از راه رسـیدند، کـودک را داخـل خـودرو 
انداختـه و فـرار کردیم. آنها من را حوالی بوسـتانی 
در گوهردشـت پیـاده کردنـد و رفتند و مـن، کودک 
را کشان کشـان بـا خـود می بردم. قصـد آزار و اذیت 
او را داشـتم که زنی متوجه ماجرا شـد و با دخالت 

او نـاکام ماندم.

ته
نک

ربودن پسربچه هنگام پیاده شدن از سرویس مدرسه
در صفحـه حـوادث خوانـده ایم که پسـربچه سـقزی هنگام پیاده شـدن از سـرویس 
مدرسـه توسـط یـک زن و مرد دزدیده شـده اسـت. پـدر این پسـربچه بـه خبرنگاران 
صفحـه حـوادث روزنامـه ها گفته اسـت وقتی پسـرم از سـرویس مدرسـه پیـاده می 
شـود و قصـد دارد به داخل مدرسـه برود، توسـط یک زن و مرد سـوار خـودروی پراید 
می شـود. نگهبان مدرسـه از دور شـاهد این ماجرا بوده اسـت و شـماره پالک خودرو 
را یادداشـت مـی کنـد امـا با اسـتعالمات اولیه مشـخص می شـود که شـماره پالک 

خودرو جعلی اسـت.

گزارش 
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این صفحه می خوانیم
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خبر

ســاخت ســه ســد در مازنــدران بــه دلیــل اثــرات 
تاییــد  دارد،  زیســت  محیــط  بــر  ســوئی کــه 

ــت.  ــده اس نش
در ارزیابــی محیــط زیســت قــرار اســت طــی یــک 
ــی  ــای احتمال ــج و پیامده ــمی، نتای ــد رس فرآین
اجــرای یــک طــرح یــا پــروژه پیشــنهادی را 
بــر محیــط زیســت بــه منظــور پیــش بینــی 
بــه  اکنــون  می شــود.  ارزیابــی  ســوء  اثــرات 
ــط زیســت انســانی ســازمان  ــاون محی ــه مع گفت
ــرای  حفاظــت محیــط زیســت، هنــوز تصمیمــی ب
ــد  ــداث س ــای اح ــرح ه ــرای ط ــوز ب ــدور مج ص
بــر روی سرشــاخه هــای رود تجــن  زارم رود 
روی سرشــاخه  بــر  احــداث ســد  ســاری،  در 
ــیرین  ــرح ش ــیلیان، ط ــد کس ــاالر، س ــه ت رودخان
ــه  ــمنان گرفت ــه س ــزر ب ــال آب خ ــازی و انتق س

ــت. ــده اس نش
زیســت  ارزیابــی  افــزود:  تجریشــی  مســعود 
ــازمان  ــه س ــده ب ــر ش ــای ذک ــرح ه ــی ط محیط
محیــط زیســت ارســال شــده امــا بعــد از بررســی 
ــا  ــد و کارفرم ــکاتی دارن ــه مش ــد ک ــخص ش مش

ــد. ــدام کن ــا اق ــع آنه ــه رف ــد نســبت ب بای
اظهــار  وی  اســت،  نوشــته  ایرنــا  کــه  آنطــور 
داشــت:هنوز ارزیابــی کــه ایــن نواقــص در آن 
برطــرف شــده باشــد بــه ســازمان محیــط زیســت 
تصمیمــی  تاکنــون  بنابرایــن  اســت  نرســیده 
مبنــی بــر صــدور مجــوز بــرای آنهــا گرفتــه نشــده 
اســت و بــه اصطــاح در فراینــد ارزیابــی زیســت 

ــد. ــرار دارن ــی ق محیط
چنــدی پیــش خبــری مبنــی بــر تامیــن اعتبــار در 
پیــش نویــس دولــت در بودجــه 98 بــرای طــرح 

هــای احــداث ســد در اســتان مازنــدران بــر روی 
سرشــاخه هــای رود تجــن در ســاری ماننــد ســد 
ــر روی سرشــاخه  ــد ب ــک س ــداث ی زارم رود، اح
رودخانــه تــاالر و ســد کســیلیان، شــیرین ســازی 
و انتقــال آب خــزر بــه ســمنان اعــام شــد. ایــن 
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــه س ــت ک ــی اس در حال
مــی گویــد فراینــد ارزیابــی زیســت محیطــی 
ایــن طــرح هــا بــه پایــان نرســیده و بــر اســاس 

ــی  ــت محیط ــی زیس ــه ارزیاب ــی ک ــون طرح قان
ــد  ــق نخواه ــه تعل ــا بودج ــه آنه ــد ب ــته باش نداش

گرفــت.
تجریشــی دربــاره ســد کســیلیان گفــت: موضــوع 
ــادی  ــای متم ــال ه ــی س ــد ط ــن س ــداث ای اح
ــری  ــال پیگی ــت در ح ــط زیس ــازمان محی در س
کمیتــه  در  مرتبــه  چندیــن  و  بــود  بررســی  و 
ــن  ــه در آخری ــد ک ــرح ش ــازمان مط ــی س ارزیاب

جلســات در تاریــخ 
1396/8/23 و 1397/10/٥ کمیتــه ارزیابــی ) بــه 

ــه ششــم  ــون برنام ــاده 28 قان ــد غ م اســتناد بن
ــرکت  ــط ش ــده توس ــه ش ــی ارائ ــزارش ارزیاب ( گ
ــا حضــور  ــدران کــه ب آب منطقــه ای اســتان مازن
ــرو  ــا وزارت نی ــزی آب و آبف ــه ری ــرکل برنام مدی

ــت. ــرار گرف ــورد بررســی ق در ســازمان م
ــزارش  ــه گ ــا نشــان داد ک ــزود: بررســی ه وی اف
ــی و کیفــی یــک گــزارش  ــه شــده از نظــر فن ارائ
متناقــض  و  مبهــم  اطاعــات  بــا  و  توجیهــی 
بــوده و مقایســه گزینــه هــا بــه درســتی بررســی 
ــرات  ــش اث ــرای کاه ــر ب ــدات موث ــده و تمهی نش
ســوء زیســت محیطــی مــد نظــر قــرار نگرفتــه و 
ــده اصــرار  ــه شــده فقــط نشــان دهن مطالــب ارائ

 k9 ــه ــرح در گزین ــرای ط ــر اج ــرح ب ــری ط مج
داشــته اســت.

 k9 ــه ــت: گزین ــه k9 گف ــاره گزین ــی درب تجریش
ــی و  ــر هیرکان ــای بک ــگل ه ــیع جن ــب وس تخری
ــوط ، راش،  ــون بل ــی همچ ــان جنگل ــع درخت قط
ــه  ــاد ب ــع شمش ــوع القط ــان ممن ــرز و درخت مم
میــزان 188 هکتــار در مخــزن ســد را بــه همــراه 
داشــته کــه زیســتگاه مناســبی بــرای حیــات 
وحــش و پرنــدگان منطقــه اســت کــه بــا احــداث 
ــرح  ــز کارگاه ط ــی و تجهی ــای دسترس ــاده ه ج
ــگل  ــب جن ــدار تخری ــن مق ــش از ای ــاال بی احتم
 k9 ــه ــت گزین ــه در نهای ــت ک ــی گرف ــورت م ص

مهر رد بر  احداث 3 سد در مازندران 
معاون محیط زیست انسانی محیط زیست: طرح ساخت سه سد در مازندران دارای نواقصی است که باید اصالح شود

موضــوع احــداث ســد کســیلیان طــی ســال هــای متمــادی در ســازمان محیــط زیســت در حــال 
پیگیــری و بررســی بــود و چندیــن مرتبــه در کمیتــه ارزیابــی ســازمان مطــرح شــد کــه در آخریــن 
جلســات در تاریــخ 1396/۸/23 و 1397/10/۵ کمیتــه ارزیابــی ) بــه اســتناد بنــد غ مــاده 2۸ قانون 
برنامــه ششــم ( گــزارش ارزیابــی ارائــه شــده توســط شــرکت آب منطقــه ای اســتان مازنــدران کــه با 
حضــور مدیــرکل برنامــه ریــزی آب و آبفــا وزارت نیــرو در ســازمان مــورد بررســی قــرار گرفت. بررســی 
هــا نشــان داد کــه گــزارش ارائــه شــده از نظــر فنــی و کیفــی یــک گــزارش توجیهــی و بــا اطالعــات 

مبهــم و متناقــض بــوده و مقایســه گزینــه هــا بــه درســتی بررســی نشــده اســت.

انســانی ســازمان  معــاون محیــط زیســت 
حفاظــت محیــط زیســت: هنــوز تصمیمــی بــرای 
ــد  ــداث س ــای اح ــرح ه ــرای ط ــوز ب ــدور مج ص
ــن در  ــای رود تج ــاخه ه ــر روی سرش زارم رود ب
ســاری، احــداث ســد بــر روی سرشــاخه رودخانه 
ــازی  ــیرین س ــرح ش ــیلیان، ط ــد کس ــاالر، س ت
ــده  ــه نش ــمنان گرفت ــه س ــزر ب ــال آب خ و انتق

ــت. اس

رنا
:ای

س
عک

ــت:  ــل گف ــتان اردبی ــی اس ــر کل هواشناس مدی
از ابتــدای ســال زراعــی جــاری تاکنــون میــزان 
بــارش در شــمال اســتان اردبیــل 3۰ تــا 4۰ 

ــه اســت. درصــد کاهــش یافت
علــی دولتی مهــر، اظهــار کــرد: برخــاف شــمال 
ــا  ــا 2۰ ت ــا در مرکــز اســتان ب ــل م اســتان اردبی
3۰ درصــد و جنــوب ایــن اســتان نیــز 1۰ تــا 15 
درصــد افزایــش بارندگی هــا در فصــل جــاری را 

شــاهد هســتیم.
وی اظهــار امیــدواری کــرد؛ بــا پیش آگاهی هایی 
ــاه بخــش  ــا اردیبهشــت م کــه کســب شــده ت
ــمال  ــی در ش ــش بارندگ ــن کاه ــی از ای عظیم
ــی کشــاورزان و  ــران و نگران ــل جب اســتان اردبی

ــه برطــرف شــود. ــن منطق زارعی
اردبیــل  اســتان  هواشناســی  کل  مدیــر 
خاطرنشــان کــرد: قبــل از پیــروزی انقــاب 
اســامی مــا تنهــا یــک ایســتگاه هواشناســی و 
ســه ایســتگاه باران ســنجی در اســتان داشــتیم 
ــال  ــاب در ح ــال از انق ــت 4۰ س ــا گذش ــه ب ک
حاضــر 68 ایســتگاه ســینوپتیک در حــوزه 
کشــاورزی، جــاده ای و فرودگاهــی داریــم و 
ــز در  ــنجی نی ــتگاه باران س ــار آن 54 ایس در کن
ســطح اســتان تجهیــز شــده اســت. مــا در حال 
تجهیــز و راه انــدازی رادار هواشناســی در ســطح 
اســتان هســتیم کــه ۹۰ درصــد کار انجــام شــده 
و پیش بینــی می کنیــم بهــار ســال آینــده ایــن 

ــد. ــرداری برس ــه بهره ب ــروژه ب پ
رادار  ایــن  راه انــدازی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اطاع  رســانی  و  پایــش شــرایط جــوی  بــا 
ــا هــدف اطــاع از شــرایط  گروه هــای مرجــع ب
ــا  ــزود: م ــرد، اف ــد ک ــی کمــک خواه آب و هوای
هــر چنــد از ایــن رادار بــه صــورت اولیه اســتفاده 
ــار  ــا به ــم ت ــزی کردی ــا برنامه ری ــم ام می کنی
ســال آینــده ایــن پــروژه را بــه صــورت رســمی 
افتتــاح کــرده و وارد شــبکه راداری کشــور کنیــم.

مدیــر کل هواشناســی اســتان اردبیــل محوریــت 
هواشناســی  برنامه ریزی هــای  و  اقدامــات 
ــان  ــد و بی ــادآور ش ــور ی ــکل کاربردمح ــه ش را ب
کــرد: مــا در بخش هــای مختلــف عمرانــی، 
معمــاری، کشــاورزی و ... ســعی داریــم تــا 
ــق در  ــه صــورت دقی ــات هواشناســی را ب اطاع
اختیــار مخاطبــان قــرار دهیــم تــا ارزش افــزوده 
در بخش هــای مختلــف در ســایه کســب ایــن 

ــد. ــش یاب ــات افزای اطاع

گو
سایت های پرورش میگو پیوست می

زیست محیطی دارند
ــت  ــازمان حفاظ ــی س ــت دریای ــط زیس ــاون محی مع
محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه ســایت های پــرورش 
ــرد:  ــد، اظهارک ــی دارن ــت محیط ــت زیس ــو پیوس میگ

ــرد. ــداوم صــورت بگی ــد بازرســی م ــس از اخــذ مجــوز بای پ
پرویــن فرشــچی در نشســت خبــری در بندرعبــاس افــزود: هنگامــی 
ــه  ــود ک ــام می ش ــو اع ــرورش میگ ــف پ ــایت های متخل ــه س ــه ب ک
ــب  ــورت پلم ــه در ص ــد ک ــام می کنن ــان اع ــوند، آن ــب ش ــد پلم بای
تعــداد زیــادی بیــکار می شــوند و از مــا درخواســت فرصــت بــرای رفــع 

ــد. ــکات می کنن مش
معــاون محیــط زیســت دریایــی ســازمان حفاظــت محیط زیســت در 
بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود گفــت: بــرای تمــام امــور نیــاز 
بــه مشــارکت بخــش خصوصــی داریــم و بایــد از حضــور ایــن بخــش 

حمایــت کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه در برخــی نقــاط ســاحلی بندرعبــاس نمی توانیــم 
ــم،  ــب کنی ــت، نص ــی اس ــاری از آلودگ ــاد ع ــه نم ــی را ک ــم آب پرچ
ــورت  ــازی به ص ــاس، بازس ــه بندرعب ــرد: در تصفیه خان ــان ک خاطرنش

فــاز بــه فــاز انجــام می شــود و نمی تــوان ماننــد ســایر کشــورها ایــن 
ــد  ــه جدی ــم و تصفیه خان ــل کنی ــل تعطی ــور کام ــه را به ط تصفیه خان

بســازیم.
معــاون محیــط زیســت دریایــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
تصریــح کــرد: منابــع آلودگــی دریــا و ســاحل فقــط با پســاب فاضاب 
ــن آلودگــی  ــز در ای ــع نی ــوده نمی شــود و آب شــیرین کن ها و صنای آل
ــاحلی  ــه س ــی در منطق ــکوفایی جلبک ــه ش ــر ب ــد و منج ــش دارن نق
می شــوند. وزارت کشــور، وزارت بهداشــت و ســازمان حفاظــت محیــط 
ــی را در ســواحل  ــم آب ــه پرچ ــد ک ــه ای امضــا کردن زیســت تفاهم نام

عــاری از آلودگــی نصــب کننــد.
ــل در  ــال ها قب ــرزمینی از س ــش س ــه آمای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
هرمــزگان آغــاز شــده امــا عملیاتــی نشــده اســت، گفــت: 65 درصــد از 
توســعه کشــور در اســتان های ســاحلی تمرکز دارد و اســتان هرمزگان، 
اســتان پایلــوت بــرای ایجــاد گارد ســاحلی اســت. بــه غیــر از فاضاب، 
گنداب هــا و مانداب هــا در ســطح شــهر عامــل بــوی تعفــن در برخــی 

مناطــق شــهری اســت.

ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــاورزی خوزس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــون در  ــا کن ــت: ت ــتان گف ــخ در اس ــه ای از مل ــدن گون ــده ش دی
ــرادی  ــورت انف ــه ص ــا ب ــن ملخ ه ــتان ای ــتان اس ــار شهرس چه
دیــده شــده اند امــا در حــال حاضــر جــای نگرانــی بــرای 

اســتان نیســت.
ــگاران  ــع خبرن ــی در جم ــرو چنگلوای ــنا، کیخس ــزارش ایس ــه گ ب
بــا اشــاره مشــاهده گونــه ای از ملــخ دریایــی در خوزســتان 
ــی در  ــخ دریای ــا مل ــی ی ــخ صحرای ــتگاه مل ــرد: خاس ــار ک اظه
کشــورهای آفریقایــی ماننــد مراکــش، ســودان و کشــورهای 

ــت. ــتان اس ــد عربس ــارس مانن ــج ف ــیه خلی حاش
وی افــزود: امســال در کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس و بــه 
ــت  ــت مدیری ــری در جه ــدام مؤث خصــوص کشــور عربســتان اق
ــا ایــن نــوع آفــت صــورت نگرفتــه اســت. اگــر ایــن  و مبــارزه ب
شــاهد  امــروز  می شــد،  مدیریــت  آن کشــورها  در  موضــوع 
حضــور ایــن نــوع ملــخ در کشــور و اســتان خوزســتان نبودیــم.
ــرد:  ــح ک ــتان تصری ــاورزی خوزس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــا شــاهد ورود  ــث شــد ت ــم کاری در کشــورهای همســایه باع ک
ــران  ــه ای ــت ب ــن آف ــراوالن ای ــش ق ــا پی ــه و م دســته های اولی
ــد بوشــهر  ــت در برخــی از اســتان ها مانن ــوع آف ــن ن باشــیم. ای
ــه  ــوع ملــخ ب و هرمــزگان پیــدا شــده اســت امــا میــزان ایــن ن
ــیده  ــیم نرس ــزارع باش ــان آن در م ــاهد طغی ــه ش ــه ای ک مرحل

اســت.
ــه راحتــی  ــوان ب ــا بیــان اینکــه از آفــت ملــخ نمی ت چنگلوایــی ب

عبــور کــرد، ادامــه داد: اگــر ایــن نــوع آفــت در مــزارع مســتقر 
ــه حالــت طغیــان برســد، قطعــًا همــه چیــز را از بیــن  شــود و ب
خواهــد بــرد و در ایــن زمینــه بایــد بــه صــورت کامــل در اســتان 

هشــیار باشــیم.
ــر  ــن موضــوع، وزی ــه حساســیت ای ــا توجــه ب ــه داد: ب وی ادام
جهــاد کشــاورزی نامــه ای بــه وزیــر کشــور نوشــته اســت و 
ــده  ــدار داده ش ــز هش ــاحلی نی ــتان های س ــتانداران اس ــه اس ب
ــت در  ــوع آف ــن ن ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــات راو ب ــه امکان ــا هم ت
مــزارع بســیج کننــد. در ایــن زمینــه بــا اســتاندار خوزســتان نیــز 
ــاع  ــه اط ــوع ب ــیت موض ــه و حساس ــام گرفت ــی انج صحبت های

ــت. ــیده اس ــز رس وی نی
ــه  ــه ب ــا توج ــتان ب ــاورزی خوزس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
اینکــه امســال حــدود 86۰ هکتــار از مــزارع زیــر کشــت هســتند، 
بایــد در زمینــه طغیــان ایــن نــوع ملخ هــا هشــیار باشــیم، 
گفــت: بایــد بــه صــورت جــدی بــا ایــن موضــوع برخــورد شــود 
ــا همــه  ــرا ایــن موضــوع شــوخی بردار نیســت و الزم اســت ت زی
ــن  ــا ای ــی ب ــه احتمال ــرای مقابل ــتان ها ب ــداران در شهرس فرمان

ــند. ــته باش ــی الزم را داش ــت آمادگ ــوع آف ن
حالــت  بــه  شهرســتان هایی کــه  در  داد:  ادامــه  چنگلوایــی 
انفــرادی تعــدادی ملــخ دیــده شــده اســت، ســمپاش ها و 
ماشــین آالت الزم بــرای مبــارزه بــا آن هــا ارســال شــده اســت. 
ــا  ــود دارد ت ــتان وج ــی در اس ــزم عموم ــک ع ــه ی ــن زمین در ای
ــا  ــم ت ــدار داده ای ــرد. هش ــورت بگی ــا ص ــا ملخ ه ــارزه ب ــن مب ای

در هــر منطقــه ای کــه از ایــن نــوع ملــخ مشــاهده شــد، منتظــر 
ــردن  ــن ب ــرای از بی ــارزه را ب ــرعت مب ــه س ــند و ب ــان نباش طغی

ــد. ــاز کنن ــت آغ ــن آف ای
وی بــا بیــان اینکــه اجــازه نخواهیــم داد تــا ایــن آفــت ملخــی 
در خوزســتان خودنمایــی کنــد، گفــت: بایــد گــوش بزنــگ 
باشــیم تــا شــاهد مشــکاتی در خصــوص طغیــان ایــن ملخ هــا 
ایــن زمینــه اکیپ هایــی را در نظــر  نباشــیم. در  در اســتان 
گرفته ایــم تــا بررســی های الزم را در ایــن زمینــه انجــام دهنــد.

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خوزســتان خاطــر نشــان 
کــرد: تــا کنــون در چهــار شهرســتان اســتان بــه صــورت انفــرادی 
ایــن ملخ هــا دیــده شــده اند امــا در حــال حاضــر جــای نگرانــی 
بــرای اســتان نیســت. تــا زمانــی کــه تعــداد ملخ هــا بــه حــدود 
25 عــدد در متــر مربــع نرســد، خیلــی خطــر ســاز نیســت و نیــاز 
بــه مبــارزه نــدارد امــا در اســتان اعــام کرده ایــم تــا در صــورت 

مشــاهده حتــی دو ملــخ در متــر مربــع مبــارزه را آغــاز کننــد.

مدیــرکل دفتــر امــور بیابــان ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه هیــچ عنــوان قصــد نداریــم بــا مالچ پاشــی 
محیــط طبیعــی را از بیــن ببریــم، گفــت: از ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت خواســته ایم تــا نقشــه جدیــدی از اراضــی تحــت مدیریــت 
ــام  ــی انج ــات مالچ پاش ــا عملی ــد در آن ه ــه نبای ــی ک ــود و نقاط خ

شــود در اختیــار مــا قــرار دهنــد.
هفتــه گذشــته حمیــد ظهرابــی - معــاون محیــط طبیعــی ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت - از مســئوالن ســازمان جنگل هــا و مراتــع 

ملخ های آفریقایی چگونه از خوزستان 

سردرآورده اند؟
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دادگاه

پای آلودگی صنعتی در تاالب صالحيه

ابراز اميدواری برای رسيدگی عادالنه به 
اتهامات فعاالن محيط زيست

یــک فعــال محیــط زیســت 
از ســرازیر شــدن فاضــاب 
ــتگرد  ــی هش ــهرک صنعت ش
بــه تــاالب صالحیــه خبــر داد 
و گفــت: ایــن کار تــاالب و روســتاهای اطــراف را بــا 

ــرده اســت. ــی مواجــه ک خطــر آلودگــی میکروب
رامیــن محمــدی افــزود: متأســفانه اخیــرًا فاضــاب 
ــه  ــاالب صالحی ــه ت ــتگرد ب ــی هش ــهرک صنعت ش
ســرازیر شــده و ایــن تــاالب و مناطــق اطــراف را بــا 

ــی مواجــه کــرده اســت. خطــر آلودگــی میکروب
وی افــزود: تــاالب صالحیــه محــل زیســت گونه های 
جانــوری ارزشــمندی اســت بــه طــوری کــه تاکنــون 
و  ارزشــمند  خزنــده  شــش گونــه  پرنــده،   116
پســتاندارانی چــون جبیــر، ســنجاب زمینــی، روبــاه 
و گــرگ در منطقــه ایــن تــاالب ثبــت شــده اســت. 
ورود فاضــاب عــاوه بــر بــوی وحشــتناکی کــه دارد 
زیســت ایــن گونه هــای جانــوری را تهدیــد می کنــد 
و بــا ادامــه ایــن رونــد مرتــع ایــن منطقــه هــم نابــود 

خواهــد شــد.

ایــن فعــال محیــط زیســت خاطرنشــان کــرد: طــی 
15 روز گذشــته ایــن دومیــن بــار اســت کــه فاضاب 
ــه  ــاالب صالحی ــه ت ــتگرد ب ــی هش ــهرک صنعت ش
ــته  ــاب بس ــو فاض ــار اول جل ــود، ب ــرازیر می ش س

ــاز هــم ایــن کار انجــام شــده اســت. شــد امــا ب
وی در خصــوص اینکــه آیــا ورود فاضــاب بــه تــاالب 
موجــب مــرگ گونه هــای جانــوری هــم شــده اســت 
یــا خیــر گفــت: ایــن اتفــاق منجــر بــه مــرگ ماهیان 
تــاالب شــده اســت امــا پرنــدگان بــه صــورت غریزی 
متوجــه ایــن موضــوع می شــوند و در نهایــت دســت 

بــه مهاجــرت از تــاالب می زننــد.
ــاالب  ــک ت ــه ی ــاالب صالحی ــنا، ت ــزارش ایس ــه گ ب
ــته  ــردان وابس ــه ک ــه رودخان ــه ب ــت ک ــی اس فصل
ــرز  ــر، محیــط زیســت الب اســت امــا در مــدت اخی
پیگیری هایــی را بــرای ثبــت آن بــه عنــوان تــاالب و 
تعییــن حق آبــه رســمی بــرای آن انجــام داده اســت 
ــات  ــد حی ــر تهدی ــاوه ب ــرا خشــک شــدن آن ع زی
ــای  ــاد ریزگرده ــه ایج ــر ب ــوری منج ــای جان گونه ه

نمکــی خواهــد شــد.

رئیس فراکســیون محیط 
زیســت مجلــس شــواری 
اســامی از ابراز امیدواری 
رئیــس جمهــور و رئیــس 
مجلــس بــرای رســیدگی بــه پرونــده فعالیــن محیط 

زیســت در فضــای عادالنــه و منصفانــه خبــر داد.
محمــد رضــا تابــش در گفــت و گــو بــا ایســنا، 
ــت  ــی صاحی ــه بررس ــال جلس ــرد: در خ ــار ک اظه
وزیــر پیشــنهادی بهداشــت جمعــی از نماینــدگان در 
مواجهــه بــا رئیــس جمهــور و متعاقــب آن گفت وگــو 
ــه متوجــه  ــی ک ــاره اتهامات ــس درب ــا رئیــس مجل ب
ــم  ــا ه ــت و دادگاه آنه ــت اس ــط زیس ــاالن محی فع
در حــال برگــزاری اســت درخواســت هایی را مطــرح 

ــد. کردن
ــت  ــط زیس ــاالن محی ــای فع ــزود: خانواده ه وی اف
ــس  ــس مجل ــا رئی ــات ب ــرای ماق ــتی ب درخواس

داشــتند کــه ایــن امــر مــورد موافقــت قــرار گرفتــه 
و مــا منتظریــم زمــان ماقــات تعییــن شــود. مــا بــا 
رئیــس جمهــور و رئیــس مجلــس صبحــت کردیم و 
گفتیــم بــا توجــه بــه اتهامــات وارد شــده بــه فعــاالن 
ــیت  ــانه ای و حساس ــای رس ــت، فض ــط زیس محی
ســمن های  مــردم،  حساســیت  پرونــده،  ایــن 
زیســت محیطــی، فعالیــن حقــوق بشــری و مجامــع 
بیــن المللــی درخواســت داریــم کــه برگــزاری دادگاه 
ایــن افــراد منطبــق بــا قواعــد حقوقــی و بــا رعایــت 
کامــل موازیــن حقوقــی باشــد و آنهــا حــق انتخــاب 

وکیــل مــورد نظــر خــود را داشــته باشــند.
ــی  ــی و الریجان ــان روحان ــت: آقای ــان گف وی در پای
نیــز ابــراز امیــدواری کردنــد کــه رســیدگی بــه 
اتهامــات ایــن افــراد در فضــای عادالنــه و منصفانــه 

ــرد. ــورت گی ص

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه در الیحه بودجه ۹8 اعتبارات خوبی برای حوزه 
کشاورزی و محیط زیست پیش بینی شده، میزان برداشت از صندوق توسعه ملی برای برخی موارد 
را عنوان کرد:

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

کاهش 40 درصدی 
بارش در شمال 

اردبیل

ب
همه دستگاه ها برای مدیریت تاالب ها تاال

همکاری کنند
ســازمان  تاالبــی  سیســتم های  اکــو  مدیــرکل 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــط زیس ــت محی حفاظ
ــی  ــه جلوی ــا حرکــت رو ب ــت تاالب ه ــرای مدیری ب
اکوسیســتم های  تاالب هــا  گفــت:  کرده ایــم،  شــروع 
نیازمنــد  تاالب هــا  مدیریــت  بــرای  و  هســتند  حساســی 

هســتیم. دســتگاه ها  همــه  مشــارکت 
بــه  رادیویــی  برنامــه  یــک  در  باقــرزاده کریمــی  مســعود 
دارای  تاالب هــا  گفــت:  تاالب هــا  جهانــی  روز  مناســبت 
ــن  ــا در پایی ــب تاالب ه ــتند. اغل ــی هس ــتم های حساس سیس
دســت حــوزه قــرار گرفته انــد و هــر اتفاقــی کــه در بــاال دســت 

بیفتــد روی تــاالب اثــر می گــذارد.
ــی ســازمان حفاظــت محیــط  مدیــرکل اکــو سیســتم های تاالب
زیســت کشــور بــا بیــان اینکــه بــرای مدیریــت تاالب هــا 
تصریــح کــرد:  هســتیم،  همــکاری  و  هماهنگــی  نیازمنــد 
ــه جلویــی  ــرای مدیریــت تاالب هــا حرکــت رو ب خوشــبختانه ب
را شــروع کرده ایــم امــا ایــن اصــاً کافــی نیســت و الزم اســت 

ــا  ــاح چارچوب ه ــررات، اص ــن و مق ــای قوانی ــه در زمینه ه ک
و ســاختارهای دســتگاه های اجرایــی و مشــارکت مردمــی، 

قدم هــای بیشــتری برداریــم.
در ادامــه برنامــه محمدحســین بازگیــر - رییــس اداره محیــط 
زیســت شــهر تهــران- ضمــن اشــاره بــه اینکــه تاالب هــا یکــی 
هســتند،  کشــور  در  موجــود  ارزشــمند  اکوسیســتم های  از 
گفــت: تاالب هــا خدمــات زیــادی بــرای کشــورها دارنــد و 
عــاوه بــر خدمــات اکولوژیــک در تولیــد بیومــس، ایجــاد 
منابــع  تامیــن  دمــا،  تعدیــل  منطقــه،  هــوای  در  لطافــت 
آب هــای زیرزمینــی، تغذیــه آب خوان هــا نقــش به ســزایی 

ــد. دارن
وی افــزود: عــاوه بــر ایــن، تاالب هــا در خدمــات گردشــگری 
ــه  ــتند و ب ــر هس ــیار موث ــه بس ــک منطق ــرزمینی ی ــق س و رون
ــد.  ــر کشــاورزی کمــک می کنن ــق از نظ ــق اقتصــادی مناط رون
اراضــی کشــاورزی  از  تاالب هــا  ارزش  دلیــل  همیــن  بــه 

ــت. ــتر اس بیش

ویه
سل

ع

ــت:  ــت گف ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س رئی
ــی عســلویه و نجــات انســان ها  اصــاح شــرایط فعل
هزینــه ای  نیازمنــد  منطقــه  آن  در  حیوانــات  و 
نیســت  حاضــر  کســی  و  اســت  دالری  میلیــارد   3۰
ــه فکــر رعایــت محیــط زیســت  ــد و ب ســودآوری اش را رهــا کن

ــد. باش
ارزیابــی  شــورای  نشســت  نخســتین  در  عیســی کانتــری 
طرح هــای  افــزود:  چابهــار  آزاد  منطقــه  زیســت  محیــط 
ضوابــط،  تمامــی  رعایــت  براســاس  چابهــار  توســعه ای 
اجــرا  زیســت محیطی  قانونــی  الزامــات  و  دســتورالعمل ها 
شــود تــا بعدهــا ســاکنان ایــن منطقــه بــا مشــکات مرگبــار و 

نشــوند. نظیــر عســلویه مواجــه  خطرنــاک 
ــت:  ــه گف ــت در ادام ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س رئی
ــار  ــیمی چابه ــر پتروش ــزرگ نظی ــرح ب ــک ط ــرای ی ــرای اج ب
حتــی اگــر هزینــه بیشــتری در برداشــته باشــد بایــد مطالعــات 
بلندمــدت و هزینه هــای بــه موقــع انجــام و بــا شــرایط و 
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 k9 ــه ــرح در گزین ــرای ط ــر اج ــرح ب ــری ط مج
داشــته اســت.

 k9 ــه ــت: گزین ــه k9 گف ــاره گزین ــی درب تجریش
ــی و  ــر هیرکان ــای بک ــگل ه ــیع جن ــب وس تخری
ــوط ، راش،  ــون بل ــی همچ ــان جنگل ــع درخت قط
ــه  ــاد ب ــع شمش ــوع القط ــان ممن ــرز و درخت مم
میــزان 188 هکتــار در مخــزن ســد را بــه همــراه 
داشــته کــه زیســتگاه مناســبی بــرای حیــات 
وحــش و پرنــدگان منطقــه اســت کــه بــا احــداث 
ــرح  ــز کارگاه ط ــی و تجهی ــای دسترس ــاده ه ج
ــگل  ــب جن ــدار تخری ــن مق ــش از ای ــاال بی احتم
 k9 ــه ــت گزین ــه در نهای ــت ک ــی گرف ــورت م ص

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــازمان ق ــت س ــورد مخالف م
وی افــزود: از شــواهد و قرائــن مطالــب گــزارش 
هــای ارزیابــی بــه نظــر مــی رســد مجــری 
دیگــری  هــای  گزینــه  خواهــد  نمــی  طــرح 
بــا تخریــب کمتــر را بررســی و بــه ســازمان 
ــی  ــدم بررس ــل ع ــه دلی ــن ب ــد، همچنی ــه کن ارائ
ــرای مصــارف  ــذاری احــداث ســد ب ــق هدفگ دقی
مختلــف از جملــه شــرب و همچنیــن عــدم ارائــه 
راهکارهــای مناســب و مفیــد توســط مجــری 
ــرر  ــی مق ــه ارزیاب ــن جلســه کمیت طــرح در آخری
شــد بــا محوریــت دفتــر برنامــه ریــزی کان 
ــا  ــترکی ب ــات مش ــرو جلس ــا وزارت نی آب و آبف

ــی زیســت محیطــی و دفتــر  حضــور دفتــر ارزیاب
آب و خــاک و اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
اســتان مازنــدران و مشــاور شــرکت مهندســی 

ــود. ــزار ش ارزش برگ
ســازمان  انســانی  زیســت  محیــط  معــاون 
ــد در  ــرار ش ــت: ق ــت گف ــط زیس ــت محی حفاظ
ــی  ــای مکان ــه ه ــی گزین ــا بررس ــه ب ــن جلس ای
مختلــف و ارائــه راهکارهــای پیشــنهادی بررســی 
ــه  ــرد ک ــورت گی ــوص ص ــن خص ــی در ای تفصیل
ــرای  ــرح ب ــری ط ــرف مج ــی از ط ــون اقدام تاکن
بازنگــری و اصــاح گــزارش و ارائــه اطاعــات 
بــرای تصمیــم  بــه ســازمان  و کامــل  جامــع 

ــت. ــده اس ــل نیام ــه عم ــری ب گی
رود  زارم  ســد  دربــاره  ادامــه  در  تجریشــی 
گفــت: حجــم آب تنظیمــی ایــن ســد بــرای 
مصــارف شــرب، کشــاورزی و صنعــت بــه میــزان 
بــوده کــه در  84 میلیــون مترمکعــب  تقریبــا 
دوره آبگیــری خســارت هایــی بــه واحدهــای 
آبــاد، روســتای  مســکونی روســتاهای احمــد 
جناســم  روســتای  و  بازیارخیــل   ، موســی کا 
بــه همــراه داشــته و تخریــب خواهنــد شــد، 
همچنیــن اراضــی شــالیزاری بــه میــزان 240 
ــار  ــزان 4.6 هکت ــه می ــی ب ــی باغ ــار و اراض هکت
و اراضــی جنــگل هــای هیرکانــی بــه وســعت 
ــد  ــرار خواهن ــد ق ــورد تهدی ــار م ــدود 72 هکت ح

گرفــت.
ــن  ــی ای ــزارش ارزیاب ــه گ ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ســد چندیــن مرتبــه در کمیتــه ارزیابــی ســازمان 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب مطــرح شــده اســت گفــت: ب
نحــوه پاســخگویی بــه نیازهــای آبــی اســتان 
ــرب  ــث ش ــا در بح ــور خصوص ــمالی کش ــای ش ه
صرفــا بــر اســاس طراحــی احــداث ســدهای 
ــه  ــی برنام ــی هیرکان ــدوده جنگل ــدد در مح متع
آتــی  بــا توســعه هــای  ریــزی شــده قطعــا 
اجتنــاب ناپذیــر، مجــددا بحــث نیازهــای آب 
شــرب، کشــاورزی و صنعــت در ســنوات آتــی 

ــد. ــد ش ــرح خواه ــا مط ــز قطع نی
وی ادامــه داد: لــذا بــا رویکــرد ســد ســازی 
مجــددا دچــار یــک دور تسلســل تخریــب منابــع 
ــر  ــت نظ ــا دق ــه ب ــود ک ــم ب ــاک خواهی آب و خ
ــدار و حفــظ محیــط  ــه ضــرورت تامیــن آب پای ب
ــی  ــه اینکــه گــزارش ارزیاب ــا توجــه ب زیســت و ب
ــد  ــازمان فاق ــی س ــه ارزیاب ــده در کمیت ــه ش ارائ
ــوده، پیشــنهاد  ــی مناســب ب ــت علمــی و فن کفای
شــد وزارت نیــرو نســبت بــه تهیــه و انجــام 
ــع  ــت مناب ــردی، مدیری ــع و راهب ــات جام مطالع
آب و مصــارف آن و وضعیــت تخریــب جنــگل 

ــد. ــدام کن ــی اق ــای هیرکان ه
ــزارش توســط  ــن گ ــه داد: همچنی تجریشــی ادام
ــازمان  ــه س ــرای بررســی ب ــری و ب مجــری بازنگ
ــون اقدامــی  ــه تاکن ــد ک ــه کن ــط زیســت ارائ محی
از طــرف وزارت نیــرو صــورت نگرفتــه اســت، لــذا 
بــا توجــه بــه ایــن شــرایط ، بــه نتیجــه قطعــی و 
ــرای ایــن ســد  صــدور مجــوز زیســت محیطــی ب

از طــرف ســازمان منجــر نشــده اســت.

طی یک فرآیند رسمی، 
نتایج و پیامدهای 

احتمالی اجرای 
یک طرح یا پروژه 

پیشنهادی را بر محیط 
زیست به منظور پیش 

بینی اثرات سوء 
ارزیابی می گردد و 

سپس نحوه پیشگیری، 
کاهش و یا کنترل 

آن بررسی می شود. 
پس از بررسی راههای 

پیشگیری، کاهش و یا 
کنترل در جهت اجرایی 

شدن یا نشدن پروژه 
متخصصان تصمیم 

گیری می کنند.

مهر رد بر  احداث 3 سد در مازندران 
معاون محیط زیست انسانی محیط زیست: طرح ساخت سه سد در مازندران دارای نواقصی است که باید اصالح شود

مدیــرکل دفتــر امــور بیابــان ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه هیــچ عنــوان قصــد نداریــم بــا مالچ پاشــی 
محیــط طبیعــی را از بیــن ببریــم، گفــت: از ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت خواســته ایم تــا نقشــه جدیــدی از اراضــی تحــت مدیریــت 
ــام  ــی انج ــات مالچ پاش ــا عملی ــد در آن ه ــه نبای ــی ک ــود و نقاط خ

شــود در اختیــار مــا قــرار دهنــد.
هفتــه گذشــته حمیــد ظهرابــی - معــاون محیــط طبیعــی ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت - از مســئوالن ســازمان جنگل هــا و مراتــع 

درخواســت کــرده بــود تــا بــرای اجــرای طرح هــای مقابلــه بــا گــرد 
و غبــار، از مالچ پاشــی نفتــی در زیســتگاه های حیــات وحــش 

خــودداری کننــد.
بــه گفتــه وی اخیــرًا گزارش هــای زیــادی دربــاره نحــوه مالچ پاشــی 
در اســتان خوزســتان بــه دســت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــی،  ــات مالچ پاش ــی در عملی ــت از کم دقت ــه حکای ــت ک ــیده اس رس
و  تثبیــت چشــمه های گــرد  انتخــاب محل هــای  در  خصوصــًا 
غبــار دارد. بــر اســاس ایــن گزارش هــا، برخــی شــن زارها کــه 

زیــادی  فاصلــه  و  هســتند  جانــوری  زیســتگاه های گونه هــای 
دارنــد،  کشــاورزی  زمین هــای  و  انســانی  ســکونتگاه های  بــا 
ــور  ــه به ط ــر ک ــق دیگ ــی مناط ــی برخ ــده اند. از طرف ــی ش مالچ پاش
ــد  طبیعــی شــن زار هســتند و دارای پوشــش گیاهی مناســبی بوده ان

نیــز تحــت عملیــات مالچ پاشــی قــرار گرفته انــد.
ــان  ــور بیاب ــر ام ــرکل دفت ــرداری - مدی ــاد س ــتا فره ــن راس در ای
ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری- در گفــت و گــو بــا ایســنا 
توضیــح داد: بــرای مالچ پاشــی در عرصه هــای مختلــف اســتانداردها 
و شــاخص های معیــن وجــود دارد و نقاطــی کــه بایــد مالچ پاشــی 

ــر اســاس همیــن اســتانداردها مشــخص می شــوند. شــوند ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ســال 77 در نقاط مشــخصی از خوزســتان 
مالچ پاشــی  عملیــات  غبــار  و  تثبیــت کانون هــای گــرد  بــرای 
ــود کــه عملیــات  انجــام می شــود، تصریــح کــرد: حــدود 1۰ ســال ب
ــه  ــه بودج ــا در برنام ــود ام ــده ب ــف ش ــور متوق ــی در کش مالچ پاش
ســال های ۹6 و ۹7 بــه دلیــل درخواســت های مردمــی از نماینــدگان 
ــی  ــتان های بیابان ــاک در اس ــت خ ــرای تثبی ــه ای ب ــس، بودج مجل

کشــور تخصیــص داده شــد.
ســرداری بــا بیــان اینکــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از ســال 
77 و بــه مــدت 1۰ ســالی کــه عملیــات مالچ پاشــی در برخــی 
ــای  ــه مکان ه ــراض ب ــه اعت ــاط خوزســتان انجــام شــد، هیچ گون نق
نقشــه ای  جنگل هــا  ســازمان  گفــت:  نداشــت،  مالچ پاشــی 
ــه در آن  ــت ک ــرده اس ــه ک ــی تهی ــات مالچ پاش ــرای عملی ــرای اج ب
محدوده هــای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و نقاطــی کــه نبایــد 

ــات اجــرا شــود مشــخص شــده اســت. ــن عملی ــا ای در آن ه
مدیــرکل دفتــر امــور بیابــان ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
ادامــه داد: مــا از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت خواســته ایم تــا 
نقشــه جدیــدی از اراضــی تحــت مدیریــت خــود و نقاطــی کــه نبایــد 
ــرار  ــا ق ــار م ــود در اختی ــام ش ــی انج ــات مالچ پاش ــا عملی در آن ه

دهنــد تــا آن مناطــق را از اجــرای عملیــات حــذف کنیــم.
ــا  ــا ب ــوان قصــد نداریــم ت ــه هیــچ عن ــر اینکــه ب ــا تاکیــد ب وی ب
ــرد:  ــح ک ــم، تصری ــن ببری ــی را از بی ــط طبیع ــی محی مالچ پاش
نقاطــی کــه در آن ســازمان جنگل هــا اقــدام بــه مالچ پاشــی 
کــرده اســت عــاری از پوشــش گیاهــی بــوده و بعــد از مالچ پاشــی 
ــاد  ــتی ایج ــوع زیس ــت تن ــت درخ ــا کاش ــا ب ــم ت ــعی کرده ای س
ــی  ــی در برخ ــه از مالچ پاش ــی ک ــاره ویدئوهای ــرداری درب کنیم.س
ــد  ــان می ده ــه نش ــده ک ــر ش ــتان منتش ــتان خوزس ــق اس مناط
ــام  ــال انج ــی در ح ــش گیاه ــق دارای پوش ــی در مناط مالچ پاش
ــندی  ــچ س ــه هی ــت ک ــن اس ــه اول ای ــح داد: نکت ــت، توضی اس
ــتان  ــتان خوزس ــه اس ــوط ب ــا مرب ــن فیلم ه ــه ای ــر اینک ــی ب مبن
ــط  ــای محی ــه محدوده ه ــه دوم اینک ــدارد و نکت ــود ن ــت، وج اس
ــد کــه ممکــن اســت عملیــات  زیســتی زون هــای مختلفــی دارن
ــال  ــرای مث ــا انجــام شــود. ب ــن زون ه مالچ پاشــی در یکــی از ای
ــا مالچ پاشــی  ــد در زون اصــاح و احی ســازمان جنگل هــا می توان
ــد. شــاید الزم باشــد کــه شــاخص های مالچ پاشــی بازنگــری  کن
شــود کــه در ایــن صــورت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بایــد 

ــد. ــرار ده ــا ق ــار م ــدی در اختی ــات و نقشــه های جدی اطاع

واکنش به خبرمالچ پاشی در زیستگاه 
حیات وحش خوزستان

اســتاندار مرکــزی گفــت: در حــال حاضــر وضعیــت ســدهای اســتان 
ــا ادامــه بارش هــا قطعــًا ســد کمال صالــح اراک  مطلــوب اســت و ب
ســرریز خواهــد کــرد، همچنیــن ظرفیــت ســد ســاوه نیــز مطلــوب 
ــانی را  ــر آبرس ــوب از نظ ــالی خ ــش س ــه نویدبخ ــود ک ــد ب خواه

می دهــد.
ــبکه  ــای ش ــرداری از پروژه ه ــان بهره ب ــازاده در جری ــی آق ــید عل س
فاضــاب منطقــه 2 اراک بــا اشــاره بــه اقدامــات بــزرگ شــرکت های 
ــان کــرد: یکــی از کارهــای  ــر بی آب و فاضــاب طــی 4۰ ســال اخی
ــه  ــزرگ انجــام شــده در اســتان مرکــزی اتصــال کانشــهر اراک ب ب
شــبکه فاضــاب بــوده و امیــد اســت در کوتاه مــدت پوشــش کامــل 
ــن  ــوان اولی ــه عن ــم و ب ــن بگیری ــاب در اراک را جش ــبکه فاض ش

کانشــهر بــه پوشــش 1۰۰ درصــدی دســت یابیــم.
وی تصریــح کــرد: امســال خشکســالی و تابســتانی بحرانــی 
را از ســرگذراندیم و اســتان مرکــزی بــا تــاش و برنامه ریــزی 
و حداقــل  بــا کمتریــن مســئله  آبرســانی  بــرای  آینده نگرانــه 
ــه  ــرو شــد و خوشــبختانه در ســال زراعــی جــاری ک مشــکات روب
نیمــی را پشــت ســر می گذاریــم، بارندگــی مناســبی دریافــت شــده 
ــر را از نظــر کشــاورزی و آبرســانی  و نشــان می دهــد ســالی خرم ت

ــرد. ــم ک ــه خواهی تجرب
ــتان  ــدهای اس ــت س ــر وضعی ــال حاض ــرد: در ح ــه ک ــازاده اضاف آق
ــا ادامــه بارش هــا قطعــًا ســد کمال صالــح اراک  مطلــوب اســت و ب
ــوب  ــز مطل ــاوه نی ــت سدس ــن ظرفی ــرد، همچنی ــد ک ــرریز خواه س
ــانی را  ــر آبرس ــوب از نظ ــالی خ ــش س ــه نویدبخ ــود ک ــد ب خواه

می دهــد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت تصفیه خانــه در شــهرهای بــزرگ اســتان 
مرکــزی و توســعه شــبکه فاضــاب افــزود: بــا اجــرای خــوب 
ــهرها  ــه ش ــانی ب ــت آبرس ــش و تثبی ــاهد آرام ــروز ش ــا، ام برنامه ه
ــر از 5۰  ــه کمت ــانی ب ــال آبرس ــی امس ــتان بحران ــتیم، در تابس هس
روســتای اســتان ســیار و بــا تانکــر انجــام گرفــت و امیــد اســت در 
ســال آینــده نیــز بــا توجــه بــه بارندگــی امســال نیــز ایــن تعــداد بــه 

کمتریــن حــد برســد.

وضعیت سدهای استان 
مرکزی مطلوب است

خبر
رشد جمعيت گورخر آسيايی 

عباسـعلی دامنگیـر مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت 
اسـتان  بـا اشـاره به افزایش قابل توجـه جمعیت گورخر 
ایرانـی در پـارک ملـی توران شـاهرود، افزود: رشـد بیش 
از 11.5 درصـدی جمعیـت ایـن گونـه جانـوری در معرض 
انقـراض آن هـم در خشک سـالی های اخیر بسـیار قابل توجه اسـت.وی گفت: با توجه 
بـه اهمیـت گونـه گورخر ایرانی بـه عنوان تنها بازمانـده علفخوران تک سـم و از گونه های 
شـاخص اسـتان سـمنان، آئیـن سرشـماری گورخـر ایرانـی در ذخیـره گاه زیسـت کره 
تـوران شـاهرود همـه سـاله بر اسـاس برنامه زمان بندی مشـخص و با مشـارکت تمام 
واحدهـای تابعـه بـا حضـور نیروهای اجرایـی، با چندین اکیپ دو و سـه نفره به وسـیله 

موتورسـیکلت و ماشـین به انجام می رسـد.

زريوار در فهرست تاالبهای 

با اهميت جهانی قرار گرفت
زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  معــاون 
ــیون  ــت کنوانس ــوار در فهرس ــه زری ــت: دریاچ گف
ــن  ــا ای ــه ب ــت ک ــرار گرف ــی رامســر ق ــن الملل بی
ــران  ــده ای ــت ش ــای ثب ــاالب ه ــداد ت ــت تع ثب
ــه  ــت دریاچ ــزود: ثب ــی اف ــد ظهراب ــید. حمی ــه 25 رس ــت ب ــن فهرس درای
زریــوار بــه عنــوان زمــرد غــرب ایــران روز 13 بهمــن مــاه 13۹7 همزمــان 
بــا روز جهانــی تــاالب هــا در خجســته ایــام چهلیمــن بزرگداشــت انقــاب 
شــکوهمند اســامی ایــران انجــام شــد. پیــش از ایــن 35 تــاالب بــا 24 
ــران در  ــاالب هــای ای ــی در زمــره ت ــن الملل ــا اهمیــت بی ــی ب ــوان تاالب عن

ــت. ــرار داش ــا ق ــایتهای دنی ــر س ــت رامس فهرس

اثر آب و هوا بر باروری 
زيستی گونه های 

ــی از  ــد برخ ــول دریافتن ــگاه لیورپ ــان دانش محقق
گونــه هــای زیســتی پیــش از ســایرین نســبت بــه 
تغییــرات آب و هوایــی زمیــن واکنــش نشــان داده 

ــد. ــم شــده ان ــرات عقی ــن تغیی ــر ای و در اث
بــه گــزارش روز دوشــنبه گــروه اخبــار علمــی ایرنــا از پایــگاه خبــری ســاینس 
دیلــی، بــر اســاس ایــن تحقیقــات بســیاری از گیاهــان و جانــوران در دماهایــی 
کمتــر از محــدوده دمــای بحرانــی )CLT(، قابلیــت تولیــد مثــل خود را از دســت 
مــی دهنــد. محــدوده دمــای بحرانــی عبــارت اســت از دمایــی کــه بیــش از آن 
بــرای جانــور خطرنــاک بــوده و موجــب ناتوانــی حرکتــی و مــرگ آن مــی شــود.

گورخر

تاالب

زیست

یک شرکت دانش بنیان اقدام به تولید مبدل های کاتالیستی کرده که بیش از ۹۰ درصد گازهای سمی حاصل از احتراق 
موتور خودرو هارا به گازهایی بی خطر برای محیط زیست تبدیل می کند.
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ــد  ــداث س ــه اح ــد ک ــن باورن ــط زیســت برای ــان محی برخــی از حامی
بــر روی رودخانــه هلیــل از همــان روز نخســت، اشــتباه بــوده و امــروز 
ایــن ســد بتنــی را علــت اصلــی ایجــاد بحــران در تــاالب بیــن المللــی 

جازموریــان معرفــی مــی کننــد .
ــد  ــت س ــه مدیری ــادی اســت ک ــالهای زی ــد : س ــی گوین ــان م آن
جیرفــت، حقابــه زیســت محیطــی رودخانــه هلیــل را رهــا نمــی 
کنــد و همیــن امــر باعــث بــه وجــود آمــدن چالــش جازموریــان 
شــده امــا کارشناســان ســد اعــام مــی کننــد کــه حقابــه زیســت 
محیطــی بــه طــور دائــم در رودخانــه هلیــل رهــا مــی شــود امــا 
مشــکل اینجاســت کــه عطــش زمیــن بــه قــدری بــاال رفتــه کــه 
آب هــای رهاســازی شــده بــه مناطــق پاییــن دســت هلیــل نمــی 

رســد. 
ــار  ــان، اظه ــزرگ جازموری ــاالب ب ــدن ت ــک ش ــوص خش در خص
نظرهــای زیــادی شــده و بــه نظــر مــی رســد آنچه کــه امــروز باعث 
ــه  ــانه گرفت ــت آب نش ــمت مدیری ــه س ــا ب ــش انتقاده ــده فَل ش
ــان  ــه جازموری ــا منطق ــل ت ــه هلی شــود، خشــکی مســیر رودخان
بــوده و اینگونــه تصــور مــی شــود کــه ســد جیرفــت عامــل اصلــی 

ایجــاد ایــن وضعیــت اســت. 
خبرگــزاری جمهــوری اســامی دفتــر جیرفــت بــرای رســیدن بــه 
ــن  ــن ادعاهــا و همچنیــن بررســی بیشــتر ای صحــت و ســقم ای
ــت و  ــه ســد جیرف ــوط ب موضــوع و شــفاف ســازی مســائل مرب
هلیــل، میزگــردی بــا حضــور علیرضــا چهــره نگار کارشــناس ارشــد 
ســد و رئیــس گــروه بهــره بــرداری و نگهــداری از تاسیســات آبــی 
ــور  ــاری پ ــعود افش ــان، مس ــتان کرم ــه ای اس ــرکت آب منطق ش
ــس  ــناس و رئی ــور کارش ــن فرامرزپ ــت، محس ــد جیرف ــر س مدی
ــوب  ــزداری جن ــی و آبخی ــع طبیع ــی اداره کل مناب ــط عموم رواب
کرمــان، جــواد درینــی کارشــناس مســئول اداره امــور بیابــان اداره 
کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان و محمدحســین 
افشــار فعــال حــوزه محیــط زیســت و کارشــناس علــوم اجتماعــی 

جنــوب کرمــان برگــزار کــرده اســت.

اثرگذاری سد جیرفت 
بر تاالب جازموریان
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30 میلیارد دالر برای اصالح وضعیت زیست محیطی ع
عسلویه الزم است

ــت:  ــت گف ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س رئی
ــی عســلویه و نجــات انســان ها  اصــاح شــرایط فعل
هزینــه ای  نیازمنــد  منطقــه  آن  در  حیوانــات  و 
نیســت  حاضــر  کســی  و  اســت  دالری  میلیــارد   3۰
ــه فکــر رعایــت محیــط زیســت  ــد و ب ســودآوری اش را رهــا کن

ــد. باش
ارزیابــی  شــورای  نشســت  نخســتین  در  عیســی کانتــری 
طرح هــای  افــزود:  چابهــار  آزاد  منطقــه  زیســت  محیــط 
ضوابــط،  تمامــی  رعایــت  براســاس  چابهــار  توســعه ای 
اجــرا  زیســت محیطی  قانونــی  الزامــات  و  دســتورالعمل ها 
شــود تــا بعدهــا ســاکنان ایــن منطقــه بــا مشــکات مرگبــار و 

نشــوند. نظیــر عســلویه مواجــه  خطرنــاک 
ــت:  ــه گف ــت در ادام ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س رئی
ــار  ــیمی چابه ــر پتروش ــزرگ نظی ــرح ب ــک ط ــرای ی ــرای اج ب
حتــی اگــر هزینــه بیشــتری در برداشــته باشــد بایــد مطالعــات 
بلندمــدت و هزینه هــای بــه موقــع انجــام و بــا شــرایط و 

امکانــات روز دنیــا از هــر گونــه آلودگی هــا و برهــم زدن محیــط 
ــز شــود.هیچ  ــات وحــش پرهی ــات انســان و حی زیســت و حی
مجــوزی در ســرزمین اصلــی بــرای صنایــع آب بــر نظیــر 

ــا  ــن طرح ه ــام ای ــوالد داده نمی شــود و تم پتروشــیمی و ف
بــه طــرف دریــا هدایــت شــده اند و بایــد اولویــت آنهــا حفــظ 

ــد. ــط زیســت باش محی
ــه چابهــار برســد ایــن منطقــه  ــا بیــان اینکــه گاز وقتــی ب وی ب
بــه قطب هــای اصلــی پتروشــیمی و فــوالد کشــور تبدیــل 
می شــود، خاطرنشــان کــرد: چابهــار منطقــه ای زیبــا، آرام و 
ــه را  ــن منطق ــد ای ــت و نبای ــذاری اس ــرمایه گ ــرای س ــن ب ام

ــم. ــن کنی ــگران خطرآفری ــردم و گردش ــرای م ب
ــط زیســت کشــور از مســئوالن  رئیــس ســازمان حفاظــت محی
چابهــار خواســت کــه بــا مطالعــه دقیــق و رعایــت تمامــی 
ــای  ــرای کارخانه ه ــه اج ــبت ب ــی نس ــت محیط ــات زیس الزام
ــا شــاهد نارضایتــی مــردم  پتروشــیمی و فــوالد اقــدام کننــد ت

ــیم. ــان نباش ــاری آن ــوچ اجب و ک

میه
آب دریاچه ارومیه 32 سـانتی متر افزایش یافتارو

رییــس دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه 
در آذربایجــان غربــی گفــت: تــراز دریاچــه ارومیــه 
چهاردهــم بهمــن در حالــی بــه یــک هــزار و 27۰ متــر و 
6۹ ســانتی متــر رســید کــه در مقایســه بــا زمان مشــابه 

ســال گذشــته 32 ســانتی متــر افزایــش ســطح داشــت.
فرهــاد ســرخوش بــا اعــام اینکــه تــراز دریاچــه ارومیــه نســبت بــه 
کمتریــن ســطح ثبت شــده بــرای آن 67 ســانتی متــر افزایــش یافته 
اســت، افــزود: دریاچــه ارومیــه نســبت بــه 1٥ روز گذشــته نزدیــک بــه 

9 ســانتی متــر افزایــش تــراز دارد.
ــزار و 219  ــه 2 ه ــه ب ــه ارومی ــاحت دریاچ ــه مس ــام اینک ــا اع وی ب
کیلومتــر مربــع رســیده، بیــان کــرد: وســعت ایــن دریاچــه نســبت بــه 
زمــان مشــابه ســال گذشــته 37٥ کیلومترمربــع افزایش یافته اســت.
ــر  ــه در روزهــای اخی ــراز دریاچــه ارومی ــی افزایــش ت ــل اصل وی دلی
را بارندگــی و رهاســازی آب ســدها بــه دریاچــه عنــوان کــرد و گفــت: 
میــزان بارندگــی در حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه در ســال آبــی جاری 
ــته ٥٥  ــال گذش ــا س ــه ب ــه در مقایس ــید ک ــر رس ــه 21٥.3 میلی مت ب

درصــد افزایــش را نشــان مــی دهــد.

رییــس دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه در آذربایجــان 
غربــی بــا بیــان اینکــه قبل از تشــکیل این ســتاد، تــراز دریاچــه ارومیه 
ســاالنه بــه طــور متوســط 40 ســانتی متــر کاهــش مــی یافــت، بیــان 
کــرد: برنامــه ریــزی، تخصیــص اعتبــار و تــاش دولــت تدبیــر و امیــد 
بــرای احیــای ایــن دریاچــه، رونــد خشــک شــدن آن را متوقــف کــرده 
اســت. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه طــرح هــای انتقــال آب بــه دریاچــه 
ــرداری نرســیده اســت، اضافــه کــرد: ســال  ــه بهــره ب ــوز ب ارومیــه هن
آینــده چندیــن طــرح انتقــال آب بــه دریاچــه بــه بهــره بــرداری مــی 
رســد کــه نقــش بســزایی در احیــای نگیــن آبــی آذربایجــان خواهــد 
داشــت. دریاچــه ارومیــه در قالــب طــرح هــای ســتاد احیــا قرار اســت 
ظــرف مــدت 10 ســال/از 1394/ بــه تــراز اکولوژیــک خــود برســد؛ ایــن 
دریاچــه از اواســط دهــه 1380 شــروع بــه خشــک شــدن کــرد و بنــا 
ــادی حــدود 80 درصــد از  ــا ســال 201٥ می ــی ت ــن الملل ــار بی ــر آم ب
مســاحت آن خشــک شــد.همه کارشناســان داخلــی و خارجــی بــر این 
عقیــده هســتند کــه مشــارکت جوامــع محلــی در کنــار اجــرای طــرح 
هــای مختلــف، نقــش مهمــی در احیــای نگیــن آبــی آذربایجــان دارد.
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۹5 درصـد فاضـاب پنج شـهر خوزسـتان اسـتفاده مجدد 
مـی شـود مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب خوزسـتان 
گفـت: پنـج تصفیه خانـه در شـهرهای آبـادان، خرمشـهر، 
ترتیـب  بـه  خمینـی  امـام  بنـدر  و  ماهشـهر  شـادگان، 

افتتـاح می شـود. پیشـرفت فیزیکـی در سـال ۹8 
صـادق حقیقـی پـور، اظهـار کـرد: بـا امضـای تفاهمنامـه 
و  ایـران  اسـامی  جمهـوری  دولـت  میـان  همـکاری 
ایـن  مالـی  منابـع  تامیـن  بـا  چیـن،  خلـق  جمهـوری 
محـل  از  یـورو  میلیـون   46 کلـی  اعتبـار  بـا  پروژه هـا 
اعتبـارات فاینانـس)EPCF(، عملیـات اجرایـی آن هـا از 
سـال 13۹4 در حـال انجـام اسـت. وی بـا بیـان اینکـه 
مـدت اجـرا و بهره بـرداری ایـن قراردادهـا 5 سـال بـوده 
وافـق آن نیـز سـال 1415 اسـت، افـزود: بـا حمایت هـای 
وزارت نیـرو، اسـتاندار خوزسـتان و نماینـدگان مـردم در 
مجلـس شـورای اسـامی خوشـبختانه ایـن پروژه هـا از 
پیشـرفت فیزیکـی 8۰ درصـدی برخـوردار هسـتند و ان 
مـدار  وارد  و  افتتـاح  ترتیـب  بـه  آینـده  از سـال  شـاهللا 
بهره بـرداری می شـوند. مدیرعامـل شـرکت آب و فاضاب 
خوزسـتان بـا اشـاره بـه ظرفیـت ایـن 5 طـرح بیـان کرد: 
اول 22۹  پنـج تصفیه خانـه در مـدول  ظرفیـت مجمـوع 
هزار و 38۰ مترمکعب در شـبانه روز اسـت و با اسـتفاده از 
 SBR، روش هـای پیشـرفته فرآینـدی لجـن فعـال مانند
MLE و CARROSEL وارد مـدار بهره بـرداری می شـوند.
حقیقـی پـور تصریـح کـرد: بـا بهره بـرداری از ایـن پنـج 
نفـر  2۰۰هـزار  و  میلیـون  یـک  از  بیـش  تصفیه خانه هـا 
بهداشـتی دفـع  بـه خدمـات مـدرن و  از مـردم اسـتان 
بزرگـی  ایـن گام  و  یافـت  فاضـاب دسترسـی خواهنـد 
آبفـا خوزسـتان اسـت.رئیس هیئـت مدیـره  در صنعـت 
شـرکت آب و فاضـاب خوزسـتان  بـا اشـاره بـه اثـرات 
مطلـوب ایـن پروژه هـا تصریـح کـرد: بـا اجـرای 5 ایـن 
زیسـت  محیـط  بهبـود کیفـی  بـر  عـاوه  تصفیه خانه هـا 
و سـامت شـهروندان از ورود فاضـاب خـام بـه خلیـج 
رودخانه هـای  و  شـادگان  المللـی  بیـن  تـاالب  فـارس، 
بیـش  بـرای  و  می شـود  جلوگیـری  بهمنشـیر  و  ارونـد 
از6۰۰ نفـر در بخـش بهره بـرداری و اجـرا اشـتغال  ایجـاد 
می کنیـم. وی خاطرنشـان کـرد: بـا اجـرای ایـن پروژه ها 
۹5 درصـد فاضـاب ورودی بـه تصفیه خانـه پـس از طـی 
و  صنعـت  در  مجـدد  اسـتفاده  قابلیـت  تصفیـه  فرآینـد 

دارد. را  کشـاورزی 

پنج تصفیه خانه بزرگ 
فاضالب خوزستان سال 

امری- سـاری/مدیر منطقـه ۹ عملیات آینده افتتاح می شوند
انتقـال گاز از افزایـش 1۰ درصدی حجم 
گاز تحویلـی از خطـوط لولـه منطقـه ۹ 
عملیـات انتقـال گاز در ۹ ماه اول سـال 

داد. خبر 
روابـط عمومـی منطقـه ۹  بـه گـزارش 
عملیـات ، رسـول داودی نـژاد بـا اعـام 
ایـن خبر اظهـار کرد: حجـم گاز تحویلی 
به اسـتان هـای تحت پوشـش منطقه، 
شـامل مصارف نیـروگاه ها، CGS های 

شـهری، در ۹ مـاه اول سـال۹7 بـه بـه 
میـزان 1۰ درصد نسـبت به زمان مشـابه 

سـال قبـل افزایش داشـته اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: میـزان حجـم گاز 
عبـوری نیـز در سـال ۹7 بـه میـزان 2 
درصـد نسـبت بـه زمـان مشـابه سـال 

قبـل افزایـش داشـته اسـت.
انتقـال گاز،  عملیـات   ۹ منطقـه  مدیـر 
پیـروزی  سـالگی  چهـل  آسـتانه  در 
بـه  را  صنعـت گاز  انقـاب،  شـکوهمند 

عنـوان انقابـی تریـن و خـود کفاتریـن 
بـرکات  از  افـزود:  صنعـت برشـمرد و  
اسـامی  جمهـوری  مقـدس  نظـام 
پایـدار  و  جانبـه  همـه  توسـعه  ایـران، 
ایـن صنعـت  بـوده ، بطوریکـه  در حال 
حاضـر همزمـان بـا گازرسـانی بـه اکثـر 
از  روسـتا  هـزار  از 27  بیـش  شـهرها، 

هسـتند برخـوردار  گاز  نعمـت 
فرهنـگ  بـا  کـرد:  بیـان  نـژاد  داودی 
سـازی مناسـب در خصـوص اسـتفاده 
بـر  عـاوه  انـرژی،  ایـن  از  صحیـح 
اشـتغالزایی، کمـک شـایانی بـه کاهش 
نیـز  و  ،هـوا  زیسـت  محیـط  آلودگـی 
و  زندگـی  در  نشـاط  و  امیـد  افزایـش 

شـود. مـی  مـردم  معیشـت 

بانـک ملـی ایـران بـا توجه بـه اهمیت سـنت 
تسـهیل  لـزوم  و  جامعـه  در  ازدواج  حسـنه 
همـواره  زمینـه،  ایـن  در  جوانـان  شـرایط 
ازدواج  و  اشـتغال  از  حمایتـی  رویکـردی 
قابـل  بخـش  دیربـاز  از  و  داشـته  جوانـان 
توجهـی از تسـهیات پرداختی قرض الحسـنه 
خـود را بـه تسـهیات ازدواج اختصـاص داده 

اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی بانک ملـی ایران، 
کمـک بـه ازدواج و تامیـن جهیزیـه جوانـان 
یکـی از الزامـات ایـن بانک در سیاسـتگذاری 
نیـز  دیربـاز  از  و  بـوده  اعتبـاری خـود  هـای 
در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت. بـر همیـن 

اسـاس طـی چهـار دهـه انقـاب اسـامی نیز 
تسـهیات ازدواج همـواره یکـی از بـا اهمیـت 
بـوده  بانـک  تریـن بخـش هـای تسـهیاتی 
و حتـی بانـک ملـی ایـران بـه جهـت کسـب 
پرداخـت  تسـهیات  کل  از  سـهم  بیشـترین 
شـده قرض الحسـنه ازدواج در طـرح ضربتی 
مرکـزی  بانـک  تقدیـر  مـورد  سـال گذشـته، 

گرفت. قـرار 
از سـویی ایـن بانـک همـواره در تاش اسـت 
تـا در راسـتای سیاسـت های دولـت در جهت 
روان سـازی شرایط اشـتغال و ازدواج جوانان 
ایـران  ملـی  بانـک  رو  ایـن  از  و  بـردارد  گام 
طـی دولـت یازدهـم و دوازدهم بیـش از یک 

میلیـون و 388 هـزار فقـره تسـهیات قـرض 
الحسـنه ازدواج پرداخـت کـرده اسـت.

بـا توجـه بـه اهمیـت تسـهیات ازدواج، بانک 
ملـی ایـران سـهم قابـل توجهـی از تسـهیات 
پرداختـی قرض الحسـنه خود در سـال ۹7 را 
نیـز بـه ایـن بخـش اختصـاص داده و بدیـن 
ترتیـب از ابتـدای سـال جـاری تـا پایان دی 
مـاه، تعـداد 236 هـزار و 511 فقره تسـهیات 
قـرض الحسـنه ازدواج پرداخـت کـرده اسـت 
کـه ارزش ریالـی این تسـهیات بـه 37 هزار 

و 51 میلیـارد ریـال می رسـد.
بانـک ملـی ایران در سـال گذشـته نیـز بیش 
از 222 هـزار فقـره تسـهیات قـرض الحسـنه 

ازدواج بـه متقاضیـان پرداخـت کـرده اسـت 
کـه ایـن تعـداد تسـهیات مبلغـی بیـش از 
23 هـزار و 126 میلیـارد ریـال را در بر گرفت.
رویکـرد  و  نـگاه  بـا  بانـک  ایـن  همچنیـن 
روان  جوانـان،  ازدواج  از  حمایـت  و  تسـهیل 
الحسـنه  قـرض  تسـهیات  پرداخـت  سـازی 
و  داده  قـرار  خـود  کار  دسـتور  در  را  ازدواج 
اکنـون پرداخـت تسـهیات در شـعب بانـک 
پـس از تکمیـل مـدارک توسـط متقاضـی، به 
طـور متوسـط بیـش از دو هفتـه طـول نمـی 

کشـد
الحسـنه  میـزان تسـهیات قـرض  از سـویی 
سیاسـت  بـه  توجـه  بـا  ازدواج  پرداختـی 
حمایـت از اشـتغال و ازدواج جوانـان در ایـن 
بانـک، همـواره بـا رونـد رو بـه رشـد همـراه 

بـوده اسـت.

افزايش 10 درصدی حجم گاز 
تحويلی از خطوط لوله منطقه 9

200 واحد صنعتی صادر 
کننده در البرز وجود دارد 

رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان البـرز از وجـود 2۰۰ واحـد 
صنعتـی صادرکننـده در اسـتان خبـر داد.جهانگیـر شـاهمرادی در همایـش 
تجلیـل از صادرکننـدگان نمونـه اسـتان البـرز که بـا حضور وزیـر صنعت همراه 
بـود، اظهـار کـرد: هشـت درصـد صادرکننـدگان نمونـه کشـور از اسـتان البـرز 
بوده انـد.وی بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای صنعتی اسـتان البـرز، گفـت: برگزاری 
همایـش تجلیـل از تولیدکننـدگان حـاوی ایـن پیـام اسـت که تولیدگـران در 
جبهـه تولیـد، سـربازان اقتصـادی هسـتند.رئیس سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت اسـتان البـرز بـا تأکیـد بـر اینکـه انتخـاب واحدهـای نمونه کشـوری 
معیارهـای خاصـی دارد، گفـت: واحدهـا در سـامانه ثبت نـام کـرده و اسـناد 
مثبـت صـادرات خـود را ارائـه می کننـد، درنهایـت طبـق آن انتخاب ها توسـط 
کارشناسـان و بـر اسـاس توجـه به باالترین سـطح صـادرات انجام می شـود.
شـاهمرادی در ادامـه بابیـان اینکـه بخـش قابل توجهـی از صـادرات البـرز 
از دیگـر اسـتان ها انجـام می شـود، گفـت: بالغ بـر 5۰ واحـد صنعتـی بـرای 
انتخـاب واحدهـای نمونـه صـادرات در البـرز از طریـق ثبت نـام سـامانه اقدام 
کردنـد کـه از میـان آن هـا 2۰ واحـد برگزیـده شـدند.وی بـا توجـه بـه حضـور 
صنایـع فعـال و قدرتمنـد در اسـتان، گفـت: در حـال حاضر حـدود 18۰ تا 2۰۰ 

واحـد صنعتـی صادرکننـده در اسـتان وجـود دارد.

تسهيل امر ازدواج جوانان با تسهيالت قرض الحسنه بانک ملی

 مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب خوزسـتان بیان 
کـرد: ظرفیت مجمـوع پنج تصفیه خانـه در مدول 
اول 229 هزار و 3۸0 مترمکعب در شـبانه روز است 
و با اسـتفاده از روش های پیشرفته فرآیندی لجن 
فعال ماننـد SBR، MLE و CARROSEL وارد 
مـدار بهره بـرداری می شـوند. حقیقی پـور تصریح 
کـرد: بـا بهره بـرداری از ایـن پنـج تصفیه خانه هـا 
بیـش از یک میلیون و 200هزار نفر از مردم اسـتان 
بـه خدمـات مـدرن و بهداشـتی دفـع فاضـالب 
دسترسـی خواهنـد یافـت و ایـن گام بزرگـی در 

صنعت آبفا خوزسـتان اسـت.

بـر همیـن اسـاس ایـن بانـک 
قـرض  تسـهیالت  پرداخـت  در 
الحسـنه ازدواج حداکثـر همـکاری را با 
مشـتریان داشـته اسـت، به طوری که 
رتبـه نخسـت پرداخت این تسـهیالت 
در نظـام بانکـی متعلـق بـه بانک ملی 
ایـران اسـت.تعداد متقاضیـان، تعداد 
شـعب و منابـع موجـود، میـزان افراد 
را  ایـن تسـهیالت  در صـف دریافـت 
مشـخص مـی کنـد، امـا بانـک ملـی 
ایـران بـا همـه تـوان خـود در تـالش 
اسـت که متقاضیـان در کمترین زمان 
ممکـن، تسـهیالت خـود را دریافـت 

. کنند

بدون امنیت تولید 
اقتصادی وجود ندارد

معــاون تشــخیص و درمــان 
ســازمان دامپزشــکی گفــت: 
تولیــد  امنیــت  بــدون 

نــدارد. وجــود  اقتصــادی 
رضاییــان زاده در مراســم تکریــم و معارفــه مدیــرکل 
ــر  ــه فج ــام ده ــک ای ــا تبری ــتان ب ــکی اس دامپزش
ــار  ــه )س( اظه ــرت فاطم ــهادت حض ــلیت ش و تس
ــی  ــوع کار نمــاد بیرون ــه علــت ن کــرد: کارهــای مــا ب
نــدارد و خیلــی نامــی از دامپزشــکی بــرده نمی شــود 
ــا ایجــاد اشــتغال  ــدم کار م ــه ق ــدم ب ــه ق در حالی ک

ــدار اســت. پای

خبر

مدیرعامل آبفا سیرجان به عنوان 
فرمانده برتر بسیج ادارات 

در جلسـه ای کـه بـه مناسـبت 
تقدیـر از فرماندهـان و فعالین 
بسـیج در شهرسـتان سـیرجان 
مقاومـت  ناحیـه  سـوی  از 
بسـیج شهرسـتان برگـزار گردیـد ، مجیـد میرشـاهی 
آبفـا  شـرکت  مدیرعامـل  و  مدیـره  هیـات  رییـس 
سـیرجان بـه عنـوان فرمانـده برتـر بسـیج ادارات این 
االسـام  حجـت  توسـط  و  شـد  معرفـی  شهرسـتان 
فرمانـده  مهـدوی  و سـرهنگ  امـام جمعـه  حسـینی 
بسـیج شهرسـتان بـا اهـداء لـوح سـپاس از ایشـان 

تقدیـر بـه عمـل آمـد.

آبفا

هر ساعت یک یزدی 
دیابتی می شود

درمانـی  تحقیقاتـی  مرکـز  مدیـر 
دیابـت یـزد گفـت: هـر سـاعت در 
یـزد یـک نفـر بـه بیمـاری دیابـت 
دچـار می شـود و در هـر روز بیـن 
25 تـا 27 نفـر بـه آمـار دیابتی هـای اسـتان اضافه می شـود. 
سـیدمحمدرضا آقایـی اظهار کـرد: طبق آماری کـه در دنیا ارائه 
شـده، هـر هشـت ثانیـه یـک نفـر جان خـود را بـر اثـر ابتاء 
بـه بیمـاری دیابت از دسـت می دهـد. مدیر مرکـز تحقیقاتی 
درمانـی دیابـت یـزد با بیان این کـه در هر 3۰ ثانیـه در جهان، 
عضـوی از بـدن یـک فـرد بـه خاطـر دیابـت از دسـت می رود 
ادامـه داد: در اسـتان یـزد 15 درصد از افـراد دیابتی دچار زخم 

پـا و 15 درصـد هـم قطـع عضـو داشـته اند.

یزد

استان های همجوار 
به لرستان کمک نکردند

شـهر  اسـامی  شـورای  عضـو 
خرم آبـاد گفـت: در سـیاب اخیـر 
هیـچ کمکـی از طرف اسـتان های 
انجـام  لرسـتان  بـه  همجـوار 
نشد.اسـماعیل رضایـی در پنجـاه و سـومین جلسـه علنـی 
شـورای شـهر خرم آبـاد اظهـار کرد: سـیاب اخیر یک سـیل 
رودخانـه ای بـود که ناشـی از بارش شـدید مـدام و یکپارچه 
و همچنیـن بیشـتر از ظرفیـت نفوذپذیـری زمیـن بـود.وی 
افزود: سـال های گذشـته در اسـتان های همجوار شـاهد این 
چنیـن سـیاب های بوده ایـم کـه خسـارات زیادی بـه دنبال 

داشـته اسـت.

لرستان

وضعیت سدهای استان 
مرکزی مطلوب است

اسـتاندار مرکزی گفـت: در حال حاضر 
مطلـوب  اسـتان  سـدهای  وضعیـت 
اسـت و بـا ادامـه بارش هـا قطعـًا سـد 
کمال صالـح اراک سـرریز خواهـد کـرد، 
همچنین ظرفیت سـد سـاوه نیز مطلـوب خواهد بـود که نویدبخش 
سـالی خوب از نظر آبرسـانی را می دهد. سـید علی آقازاده در جریان 
بهره بـرداری از پروژه هـای شـبکه فاضـاب منطقه 2 اراک با اشـاره به 
اقدامـات بـزرگ شـرکت های آب و فاضاب طی 4۰ سـال اخیر بیان 
کـرد: یکـی از کارهـای بـزرگ انجام شـده در اسـتان مرکـزی اتصال 
کانشـهر اراک بـه شـبکه فاضـاب بوده و امیـد اسـت در کوتاه مدت 
پوشـش کامل شـبکه فاضاب در اراک را جشـن بگیریم و به عنوان 

اولیـن کانشـهر بـه پوشـش 1۰۰ درصدی دسـت یابیم.

مرکزی

رنا
 ای

س :
عک

مرزها ، فرصت بزرگی برای رونق 
معيشت مرزنشينان

مرز رسمی پرویزخان در مسیر راه ابریشم قرار داشته و نزدیکترین راه ارتباطی و مواصالتی از طریق عراق و سوریه به طول 
900 کیلومتر به کشورهای اروپایی است

در  ایـران  اسـامی  جمهـوری  نظـام 
طـول چهـل سـال عمـر بـا برکـت خـود، 
دسـتاوردها و خدمـات درخشـانی بـرای 
ملـت ایـران داشـته کـه رونـق معیشـت 
مرزنشـینان و شـکوفایی اقتصـاد ملـی، 
یکـی از فرصـت هایـی اسـت کـه در پرتو 
ایجـاد بازارچـه هـای مـرزی و مرزهـای 
رسـمی فعـال در مناطق مـرزی و محروم 
وزارت  آمـار  طبـق  اسـت.  شـده  ایجـاد 
بازرگانـی جمهـوری اسـامی ایـران هـم 
اکنـون تقریبـا 5۰ بازارچه مرزی در کشـور 
وجـود دارد کـه ایـن بازارچه هـا و مرزهای 
فعـال نقـش بزرگـی را در ایجـاد درآمـد 
و  مـرزی  هـای  اسـتان  و  مرزنشـینان 

همچنیـن ایجـاد همکاری های مشـترک 
با کشـورهای همسـایه و مبادالت مرزی و 
تجـاری در ابعـاد مختلـف ایفـا مـی کنند.
اسـتان کرمانشـاه با داشتن 371 کیلومتر 
مـرز مشـترک با 2 بخش کُـردی و عربی 
عـراق، دارای 2 مـرز رسـمی خسـروی و 
پرویزخـان و پنـج بازارچـه مـرزی در پنج 
شهرسـتان پـاوه، ثـاث باباجانی، سـرپل 
ذهـاب، گیانغـرب و قصرشـیرین یکـی 
از اسـتان هـای فعـال در حـوزه تجـارت 
بـا عـراق  کاالهـای غیرنفتـی کشـورمان 
اسـت که ایجاد اشـتغال و امنیـت پایدار 
و درآمدزایـی از محـل صـادرات و واردات 
قانونـی کاال از مزایـای بـزرگ مـرز بـرای 

است. مرزنشـینان 
بـر  مـرزی  بازارچه هـای  ایجـاد  طـرح 
و  صـادرات  قانـون   »11« مـاده  اسـاس 
واردات سـال 72 بـا رعایـت اولویت هایی 

ضرورت هـای  محلـی،  اسـتعداد  نظیـر 
بـا  تجـاری  روابـط  توسـعه  و  اشـتغال 
مـرزی  مناطـق  در  همسـایه  کشـورهای 

ایجـاد شـد.
از مهمتریـن اهـداف ایجـاد بازارچـه ها و 
مرزهـای رسـمی برای مبـادالت تجاری و 
ارزی و صـادرات و واردات کاال توجـه بـه 
وضعیـت اقتصـادی و جمعیتـی مناطـق 
مـرز نشـین ، ایجـاد اشـتغال و درآمـد 
بـرای مردمـان مسـتقر در نواحـی مرزی، 
مناطـق  در  اجتماعـی  امنیـت  ایجـاد 
مـرزی، برقـراری روابط حسـنه و حسـن 
همجواری با مردم مرزنشـین کشـورها یا 
کشـورهای همجوار و ایجـاد امنیت پایدار 

در مرزهـا اسـت.
همچنیـن کمـک بـه رونق تولیـد کاالهای 
نیـز  و  کشـاورزی  معدنـی،  صنعتـی، 
محصـوالت صنایـع دسـتی اسـتان های 

صـادرات،  توسـعه  بـه  کمـک  مـرزی، 
از  جلوگیـری  ارزی،  درآمـد  کسـب 
گسـترش پدیـده قاچاق کاال، پیشـگیری 
و کمـک  از مهاجـرت مـردم مرزنشـین 
بـه توسـعه روابـط سیاسـی، فرهنگـی و 
اقتصـادی با کشـورهای همسـایه از دیگر 
اهدافی اسـت کـه از قبل ایجـاد مرزهای 
رسـمی و بازارچـه هـای مـرزی در خـور 
توجـه اسـت. نماینـده عالـی دولـت در 
قصرشـیرین گفت: با وجود 186 کیلومتر 
مـرز بـا عـراق ، دولـت و مجموعـه نظـام 
فرصتـی را بـرای اسـتفاده مرزنشـینان با 
ایجـاد 2 مـرز رسـمی و فعـال خسـروی 
و پرویزخـان بـا ایجـاد زیرسـاخت هـای 
معیشـت  بـه  کمـک  بـرای  مناسـب 
و  پایـدار  امنیـت  ایجـاد   ، مرزنشـینان 

اشـتغال فراهـم کـرده اسـت. 
رسـمی  مـرز  افـزود:  تاتـار  مرادعلـی 
پرویزخـان در ابتـدا یـک بازارچـه مـرزی 
بود که در سـال 86 با وسـعت سـه هکتار 
تاسـیس شـد که بـه مرور توسـعه آن در 
دسـتور کار قـرار گرفـت و اکنـون به 375 

هکتار رسـیده اسـت.
وی اظهـار داشـت: اگـر چـه هنوز شـرایط 

زیرسـاخت هـای موجـود در مرز رسـمی 
پرویزخـان بـا وجود درآمـد ارزی و حجم 
فعالیـت آن تـا رسـیدن بـه جایـگاه ایده 
خدمـات  امـا  دارد  زیـادی  فاصلـه  آل 
صـورت گرفتـه در آن و ایجـاد پایانه های 
مسـافری و تجـاری و همچنیـن وسـعت 
محوطـه ان گویـای تـاش هـا و خدمات 

نظـام در ایـن منطقـه مرزی اسـت.
پایانـه  گفـت:  قصرشـیرین  فرمانـدار 
مسـافری مـرز رسـمی پرویزخان شـامل 
سرسـرای مسـافری در سـه هـزار و 7۰۰ 
متـر مربـع زیربنـا و یـک هـزار و 6۰۰ متر 
مربـع سـاختمان اداری در سـال ۹3 بـه 

بهـره بـرداری رسـید.
تاتـار ادامـه داد: همچنیـن پایانـه تجاری 
ایـن مـرز نیـز 2 هـزار و5۰۰ متـر مربـع 
دهـه  تومـان  میلیـارد  هفـت  بـا  زیربنـا 
فجـر امسـال بـه بهـره بـرداری می رسـد 
کـه عـاوه بـر ایـن دسـتگاه ایکـس ری 
، تعریـض پـل مـرزی و محوطـه سـازی 
، آسـفالت و ایجـاد اسـتراحتگاه کارگـران 
بـه  کـه  اسـت  امکاناتـی  دیگـر  از  نیـز 
زیرسـاخت هـای ایـن مـرز اضافـه شـده 

اسـت .

ته
نک

سرپرسـت اداره کل گمـرک پرویزخـان از اجـرای عملیـات اجرایی 
طـرح جامـع ایـن مرز رسـمی خبـر داد و گفـت: به منظـور اجرای 
ایـن طـرح، بـرای نخسـتین بـار در تاریـخ گمـرک، یـک چهـارم 
درآمـد کل گمـرک ایران در سـال جـاری برای زیرسـاخت های مرز 
پرویزخـان تخصیـص یافته است.شـهرام تجـری در گفـت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: براسـاس دسـتورالعمل ، سـاماندهی گمرک بر 
عهـده مدیر مـرز پرویزخـان اسـت و تمامـی ادارات مربوطه تحت 

نظـر این نهاد هسـتند.
وی اظهـار داشـت: پیمانـکار اجـرای طـرح جامـع مـرز پرویزخان 
مشـخص شـده و در مجمـوع 70 میلیـارد تومـان بـرای ایجـاد 
زیرسـاخت هـا در ایـن مـرز اختصـاص یافتـه کـه طـی 2 مرحلـه 
عملیاتی می شود.سرپرسـت اداره کل گمـرک پرویزخان گفت: در 
مرحلـه اول اجـرای ایـن طـرح 28 میلیـارد و 900 میلیـون تومان 
اعتبار صرف ایجاد زیرسـاخت ها و محوطه سـازی و نصب تیربرق 

و فیبـر نـوری و کانـال کشـی می شـود.

حضور فعال شرکت آبفا استان کرمان در نمایشگاه دستاوردهای چهلمین سالگرد انقالب
کارشناسان شرکت آبفا با حضور در نمایشگاه پاسخگوی سواالت مراجعه کنندگان می باشند. 
شرکت آب و فاضاب استان کرمان همچون سالهای گذشته در نمایشگاه دستگاههای اجرایی 
استان که به مناسبت چهلمین سالگرد انقاب اسامی در پارک مادر کرمان برگزار شده است، 
حضور فعالی دارد.

شـركت بهـره بـرداري نفـت و گاز 
غـرب موفـق بـه اسـتقرار سيسـتم 
شـد. کرمانشـاه  انـرژي  مديريـت 
حسـنا فخـارزاده بـه نقـل از  پايگاه 
اطاع رسـاني شـركت بهـره برداري 
يحيـي كريمـي  غـرب  و گاز  نفـت 
كارشـناس ارشـد مديريـت انـرژي 
شـركت بـا اعـام ايـن خبـر گفـت: 
شـركت بهـره بـرداري نفـت و گاز 
غـرب بـا تاكيـد مهنـدس ناصـري 
در  و  شـركت  عامـل  مديـر  پـور 
راسـتاي تعهـدات اجتماعـي خود و 
افزايـش بهـره وري انـرژي، همگام 
با سياسـت هـاي كلـي وزارت نفت 
و شـركت ملي نفت ايران، اسـتقرار 
سيسـتم مديريـت انـرژي را آغـاز 

نمـوده اسـت .
وي اظهار داشـت: در اين راسـتا در 
فـاز نخسـت اسـتقرار اين سيسـتم 
در ساختمان سـتاد شركت در شهر 
در  و  رسـيد  اتمـام  بـه  كرمانشـاه 
فـاز بعـدي، اسـتقرار آن در نواحـي 
مـي  اقـدام  دسـت  در  عملياتـي 
باشد.براسـاس مميزي انجام شده 
كيفيـت  مرزبـان  شـركت  توسـط 
در   ۹7/1۰/25 تاريـخ  در   )IMQ(
گواهينامـه  شـركت  سـاختمان 
رعايـتISO 5۰۰۰1:2۰11بـا محدوده 
سـاختمان سـتاد، به شـركت تعلق 
ايـن  تبريـك  بـا  گرفت.كريمـي 
موفقيـت بـه مديرعامـل و كاركنـان 
و  تـاش  تعهـد،  گفـت:  شـركت 
بـه  كاركنـان  و  مديريـت  اعتقـاد 
بهينـه  بهـره وري خصوصـًا  مقولـه 
بـه  انـرژي منجـر  سـازي مصـرف 
و  شـد  سيسـتم  ايـن  اسـتقرار 
در  تعهـد  ايـن  تـداوم  بـا  انشـاا... 
مناطـق عملياتي سيسـتم مديريت 
انـرژي در كل شـركت بهـره برداري 

نفـت و گاز غـرب اسـتقرار يابـد.

خبر
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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اطالع رسانی

آگهی مزايده فروش زمين
شـهرداری ماهـان در نظـر دارد طبـق مجـوز شـماره ۵/14۸ مـورخ 

97/9/17 شـورای اسـالمی شـهر ماهان 13 قطعـه زمین واقـع در هفت باغ 
علـوی دهکده آبشـار طالیـی را از طریق مزایـده با کاربری مسـکونی به افراد 
واجـد شـرایط واگـذار نمایـد لـذا متقاضیـان مـی تواننـد حداکثر تـا تاریخ 
97/11/1۸ جهـت کسـب اطالعـات الزم و دریافـت اسـناد مزایـده بـه واحد 
مالی شـهرداری مراجعه و پیشـنهادات خـود را تا تاریـخ 97/11/21 به همراه 
ضمانتنامـه بانکـی و با پرداخت سـپرده به حسـاب جـاری 010۸113021002 

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

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

عبدالمهدی رنجبر- شهردار ماهان

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

فراخوان تجديد مناقصه عمومی 
يک مرحله ای

ــه تعــداد 600 شــاخه  ــه آبکــش ب ــد لول ــه ای ،« خری شــرکت آب و فاضــالب روســتایی اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحل
6متــری )تجدیــد( » بــه شــماره مناقصــه 20097123۵000069 را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. )کلیــه مراحــل برگــزاری 
ــدارکات الکترونیکــی دولــت  ــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه ت ــا ارائ مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه ت
)ســتاد( بــه آدرس: www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت 

مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.(

 - تضمین شرکت در مناقصه: )فرآیند ارجاع کار( : ضمانت نامه بانکی 
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(: 345.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹7/11/14 می باشد. 
ــنبه  ــاعت 14 روز یکش ــه از سایت:س ــناد مناقص ــت اس ــی دریاف ــت زمان مهل

تاریــخ ۹7/11/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ ۹7/12/5

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8.3۰ صبح روز یکشنبه تاریخ ۹7/12/6
مبلغ برآورد: 6/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد.

 اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در 
خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف: کرمــان - خیابــان هــزار 

و یکشــب - نبــش کوچــه 21 - شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان 
کرمــان - اداره قراردادهــا. تلفــن: 32473۹83-6 

اطالعــات تماس ســامانه ســتاد جهــت انجام مراحــل عضویت در ســامانه:مرکز 
تمــاس دفتر ثبــت نــام: ۰21-41۹34 

توضیحات : 
ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد .

سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است .
کلیــه پــاکات بایســتی از طریــق ســامانه بارگــذاری و پاکــت الــف عــاوه بــر 

ســامانه بصــورت فیزیکــی )الک و مهــر شــده( نیــز بایــد ارائــه شــود.

ثبت شركتثبت شركتنوبت دوم

ثبت شركت ثبت شركت

ثبت شركت

موضوع: تاسیس تغیرات شرکتموضوع :تاسیس تغیرات شرکت
آگهی تغییرات شـرکت سـاختمانی کرمان ریسـه شرکت سهامی خاص به 

شـماره ثبت 4235 و شناسـه ملی 1۰63۰116577 به اسـتناد صورتجلسه مجمع 
عمومـی فـوق العـاده مـورخ13۹7/۰8/1۹  تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : مـوارد 
ذیـل بـه موضوع فعالیت شـرکت الحاق گردد و ماده مربوطه اساسـنامه بشـرح 
ذیل اصاح شـد: رشـته صنعـت و معدن:دربرگیرنـده امور پیمانـکاری مربوط به 
اسـتخراج ،فـرآوری ،ذخیـره ،کانی غیرفلزی ،صنایع سـنگین ،معدنـی و صنایع 
فلـزی )آهـن و فـوالد ،فلـزی غیرآهنی و فـراورده های غیر فلـزی (،کارخانجات 
ابـزار آالت و ماشـین هـا و تجهیـزات انـدازه گیـری و کنترل تاسیسـات صنعتی 
جانبـی. رشـته بازرگانـی: انجـام کلیـه امـور بازرگانـی اعـم از خریـد و فـروش و 
صـادرات و واردات کاالهـای مجـاز بازرگانی و صنعتی و مجـوز اخذ کارت بازرگانی 
و اقـدام بـه عملیـات بازرگانـی، سـرمایه گـذاری داخلـی و خارجـی در راسـتای 
فعالیـت شـرکت. رشـته معدن: کلیـه امور صنعتی معدنـی، فـرآوری و بازرگانی، 
فعالیتهـای معدنـی و ثبـت محـدوده هـای معدنـی، بازرگانی، خدمـات خرید و 
فـروش و مشـاوره و اکتشـاف و اسـتخراج معـدن، انجام کلیه مطالعـات امکان 
سـنجی و فنـی اقتصـادی و بهـره بـرداری معـادن و کارخانجات صنعتـی، انجام 
کلیـه فعالیتهـای بهـره بـرداری از معـادن و کارخانجـات صنعتـی در رشـته های 
مختلـف، نظـارت و بازرسـی کلیـه پـروژه هـای صنعتـی- عمرانـی و تامیـن و 
بازیافـت در صـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم اداره کل ثبـت اسـناد و 

امـاک اسـتان کرمـان اداره ثبـت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری کرمان

اطلـس  بازرگانـی  کارا  مهـر  محـدود  مسـئولیت  بـا  شـرکت  تاسـیس 
درتاریـخ13۹7/1۰/13 بـه شـماره ثبـت 15855 بـه شناسـه ملـی 14۰۰8۰54۰۹4 ثبـت 
و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عموم 
آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :فعالیـت در زمینـه خریدوفـروش اقـام خوراکـی و 
خشـکبار، خریدوفـروش اقـام کشـاورزی و خـوراک دام و طیـور و همچنیـن تجارت و 
خریدوفـروش در کل کشـور و صـادرات اقـام ذکرشـده بـه خـارج از کشـور و به طورکلی 
صـادرات و واردات کلیـه کاالهـا و اقـام مجـاز موردنیـاز شـرکت از طریـق دریافت کارت 
بازرگانـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربط مـدت فعالیت 
: از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلی : اسـتان کرمـان ، شهرسـتان کرمان ، 
بخـش مرکـزی ، شـهر کرمـان، پارادیـس ، کوچه شـرقی 2 ، کوچه مفتـح 13 ، پاک ۰ 
، طبقـه همکـف کدپسـتی 761478684۹ سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از 
مبلغ 15۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکا خانم حیات رشـیدی 
طغرالجـردی بـه شـماره ملـی 3۰۹1۰47423 دارنـده 5۰۰۰۰۰۰ ریال سـهم الشـرکه خانم 
نجمه رشـیدی به شـماره ملی 3۰۹1225۹84 دارنده 5۰۰۰۰۰۰ ریال سـهم الشـرکه آقای 
محمود رشـیدی طغرالجردی به شـماره ملی 3۰۹156657۹ دارنده 5۰۰۰۰۰۰ ریال سـهم 
الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره خانـم نجمه رشـیدی بـه شـماره ملـی 3۰۹1225۹84و به 
سـمت نایـب رئیس هیئت مدیره بـه مدت نامحدود آقای محمود رشـیدی طغرالجردی 
بـه شـماره ملـی 3۰۹156657۹و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیره بـه مدت نامحـدود و 
بـه سـمت مدیرعامـل بـه مدت نامحـدود دارندگان حق امضـا : کلیه اوراق و اسـناد بهادار 
و تعهـدآور شـرکت از قبیـل چـک، سـفته، بـروات، قراردادهـا، عقـود اسـامی بـا امضـاء 
مدیرعامـل و اوراق عـادی و اداری با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شـرکت 
معتبـر می باشـد. اختیـارات مدیـر عامل : طبق اساسـنامه ثبـت موضوع فعالیـت مذکور 
بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانه فعالیت نمی باشـد. اداره کل ثبت اسـناد و اماک اسـتان 

کرمـان اداره ثبـت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری کرمان

موضوع: تاسیس، تغییرات شرکت 
آگهی تغییرات شـرکت توسـعه و عمران دهیاریهای بخش چاه مرید شـرکت تعاونی 
بـه شـماره ثبـت ۹61 و شناسـه ملـی 14۰۰2864517 بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت 
مدیـره مـورخ 15/۰5/13۹7 منضـم بـه نامـه شـماره3778-۹7/1۰/5 اداره تعاون، کار 
ورفـاه اجتماعـی شهرسـتان کهنـوج : -آقای محمـد دژگامه کد ملـی 583۹528374 
بـه سـمت رئیـس و آقـای احسـان لورگـی قـوچ آبـاد کـد ملـی 315۰27728۰ بـه 
سـمت نائـب رئیـس هیئـت مدیـره و یـک نفـر آقـای مصیب پـور محمدی کـد ملی 
316۰115445 بـه سـمت منشـی هیئـت مدیره و آقایـان و خانم ها حسـن زومکان ، 
نجات درویشـی به سـمت اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شـدند. آقای شـیرزاد 
سـهرابی چاه حسـن کد ملی 316۰212۰76 برای مدت 3 سـال به سـمت مدیر عامل 
غیـر عضو شـرکت تعاونی به مدت سـه سـال انتخاب گردیـد. -کلیه قراردادهـا ،اوراق 
مالـی و اسـناد تعهـد آور بانکـی و غیره )اعم از برات ،سـفته ،چک(و سـایر اوراق بهادار 
تعاونـی پـس از تصویـب هیئـت مدیرهبـا امضـای ثابـت آقای شـیرزاد سـهرابی چاه 
حسـن مدیـر عامـل و بـه انضام یک یـا دو نفر از اعضـاء هیئت مدیره محمـد دژگامه 
و یـا احسـان لورگـی قـوچ آبـاد )اعضـای هیئـت مدیـره(و مهـر تعاونـی اعتبـار دارد و 
کلیـه مـدارک عـادی و مکاتبـات با امضای مدیـر عامل یا رئیس هیئـت مدیره و مهر 
تعاونی قابل قبول و معتبر اسـت. اداره کل ثبت اسـناد و اماک اسـتان کرمان مرجع 

ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری کهنوج

موضوع: تاسیس، تغییرات شرکت 
آگهــی تغییــرات شــرکت خدماتــی تاسیســاتی امیدســازان کهنــوج شــرکت 
تعاونــی بــه شــماره ثبــت 1۰24 و شناســه ملــی 14۰۰3357863 به اســتناد 
ــورخ13۹7/1۰/۰8 و منضــم  ــاده م ــوق الع ــی ف ــع عموم صورتجلســه مجم
بــه نامــه شــماره 387۰ مــورخ۹7/1۰/17 اداره تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی 
ــات  ــی )خدم ــه موضــوع فعالیــت شــرکت خدمات ــوج - ب شهرســتان کهن
شــهری ،خدمــات اداری ،و نظافــت منــازل ( تاسیســاتی )لولــه کشــی آب، 
گاز و ســاختمان (جوشــکاری بــرق کاری ادارات و منــازل ،کلیــه کاراهــای 
بیرونــی و داخلــی ســاختمان از قبیــل گچــکاری ، ســفت کاری ،نمــا کاری، 
ــد. در  ــاح گردی ــنامه اص ــروط در اساس ــاده م ــاق و م ــزی الح ــگ آمی رن
صــورت ضــرورت قانونــی انجــام موضوعــات فعالیــت پــس از اخــذ مجــوز 
هــای الزم )ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه 
فعالیــت نمــی باشــد( اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجع 

ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کهنــوج

موضوع: تاسیس، تغییرات شرکت 
آگهـی تغییـرات شـرکت مصرف کارگران مزرعه سـیمرغ کرمان شـرکت تعاونی به شـماره 
ثبـت 473 و شناسـه ملـی 1۰63۰۰45۰43 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی فوق 
العـاده مـورخ13۹7/۰4/12 منضم به نامـه شـماره ۹886/2/1۹/۹7-6/8/۹7 اداره تعاون، 
کار ورفاه اجتماعی شهرسـتان کرمان : انحال شـرکت تعاونی به تصویب مجمع رسـید . 
اداره کل ثبت اسـناد و اماک اسـتان کرمان اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری 

کرمان 

)شناسه آگهی36۸999( )شناسه آگهی36۸996( 

)شناسه آگهی36۸997(  )شناسه آگهی36۸99۸(  )شناسه آگهی 369000( 

آگهی مزایده نوبت اول
بـه موجـب اجرائیـه کاسـه ۹72۰۰3 اجـرای احـکام حقوقـی 
دادگسـتری بـم صـادره از شـورای حـل اختـاف دادگسـتری 
شهرسـتان بـم محكـوم لـه محسـن مهـر آرا فرزنـد علـى علیـه 
علیرضـا محمـد زاده سـیف الدینـی مبنـی بـر فروش یـک واحد مسـکونی که 
توسـط محكـوم علیـه معرفـی و توسـط کارشـناس دادگسـتری به شـرح ذیل 

ارزیابـی و توقیـف احتمالـی گردیـده اسـت.
ملـک مـورد بازدید 2دونگ از شـش دانگ مشـای یک واحد مسـکونی دارای 
پـاک ثبتـی شـماره 12 فرعـی از 2352 اصلـی واقـع در بخـش 2۹ کرمـان به 
آدرس بـم خ ابوالفضـل کوچـه 21 پاک 2۰شـهرداری متعلق به آقای حسـین 
محمـد زاده سـیف الدینـی فرزنـد یدالـه بـا کاربـری مسـکونی کـه بـا عنایت 
بـه مـوارد ذکـر شـده و موقعیـت جغرافیایـی و مکانـی نـوع کاربـری و کلیـه 
عوامـل موثـر در ارزش فعلـی دو دنـگ ملـک فوق مبلـغ پانصد میلیـون ریال 
معـادل پنجـاه میلیـون تومـان بـرآورد میگـردد مقـرر گردیـد ملـک موصـوف 
در روز دوشـنبه مـورخ 2۰/12/۹7 از سـاعت ۹ تـا 11 صبـح از طریـق مزایـده 
در دفتـر اجـرای احـکام شـورای حـل اختـاف دادگسـتری بـم واقـع در بلـوار 
خلیـج فـارس بـه فـروش برسـد قيمـت پایـه از بهـای ارزیابی شـدن شـروع 
و بـه کسـانی کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد نمایـد فروختـه خواهد شـد 1۰ 
در صـد مبلـغ پیشـنهادی فـي المجلـس از برنـده دریافـت و نامبـرده مکلـف 
اسـت حداکثـر تـا یک ماه نسـبت بـه پرداخت باقیمانـده ثمن معاملـه اقدام 
نمایـد در غیـر اینصـورت 1۰ درصـد اوليـه بنفـع صنـدوق دولت ضبـط و مزایده 

تجدیـد میگردد.
متقاضیـان در صـورت تمایـل مـی تواننـد پنـج روز قبـل از موعـد مزایده به ایـن اجرا 

مراجعـه تـا ترتیـب بازدید آنـان از ملک مؤثـر مزایـده داده شـود.م/الف34
صانعی کیا مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان بم

اخطاریه 
مخاطب:محمـد شـهرک فرزندامرالـه بـه شـما اخطـار مـی 
گـردد ظـرف مـدت هفـت روز از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی 
جهـت تعییـن تکلیـف دادنامـه بـه شـماره 7۰۰7۹۹ مـورخ 
13۹7/6/27 صـادره از شـعبه 7 دادگاه خانـواده کرمـان به دفتـر خانه طاق 
شـماره 7 کرمـان واقـع در کرمان بلـوار جهاد انتهای کوچـه 6۰ مراجعه مایید 

در غیـر اینصـورت برابـر قانـون عمـل خواهـد شـد 
سردفتر طالق شماره 7 کرمان علی هدایت 
م.الف 1913

برابـر آراء صـادره هیـات موضـوع قانـون تعییـن  تکلیـف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحد ثبتی رفسـنجان تصرفات مالکانه و بامعارض  متقاضیان 
محـرز گردیـده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امـاک مـورد تقاضا به 
شـرح زیـر بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاصی نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد ازتاریخ انتشـار اولین اگهی 
بـه مـدت 2 مـاه اعتـراض خـود را کتبا بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را 
بـه مرجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت بنـام متقاضی 

صـادر خواهد شـد.
1-حسـن غامرضا پور شـماره شناسـنامه 11۰ صادره رفسنجان فرزند اصغر 
ششـدانگ خانـه مسـاحت 18۰ متـر مربـع پـاک 3 فرعـی از 2 فرعـی از 
454 اصلی واقع در اراضی شـهر رفسـنجان خیابان شـریعتی غربی کوچه 
18 بخـش ۹ کرمـان و خریـداری شـده از محـل مالکیـت مالـک رسـمی 

سید حسـین حسینی.

2-حمیـد شـهبازی شـماره شناسـنامه 1 صـادره رفسـنجان فرزنـد عبـاس 
ششـدانگ خانـه مسـاحت 35۰ متـر مربـع پـاک 3386 فرعـی از 1817 
اصلـی واقـع در اراضی قطب اباد رفسـنجان بخش ۹ کرمـان خیابان معراج 

شـمالی  کوچـه 21 و فاقـد بنچـاق از مالک رسـمی.
3-مژگان نوروزی کریم آباد  شـماره شناسـنامه 7 صادره رفسـنجان فرزند 
محمـد علـی ششـدانگ خانـه مسـاحت 3۰7.7 متـر مربـع پـاک 351۹ 
فرعـی از 1817 اصلـی واقـع در اراضـی قطب اباد رفسـنجان بخش ۹ کرمان 

خیابـان شـهید زینلی بلـوک هفت  و فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.
4-حسـن اسـمعیلی ترشابی  شماره شناسـنامه 1  صادره رفسنجان فرزند 
علـی ششـدانگ خانـه مسـاحت 24۹.5 متـر مربـع پـاک 3532 فرعـی 
از 1817 اصلـی واقـع در اراضـی قطـب ابـاد رفسـنجان بلـوک 7 از بخـش ۹ 

کرمـان و از محـل مالکیـت مالـک رسـمی ورثه علـی معاون.
5- حسـین باقری حسـین آباد شـماره شناسـنامه  11۹صادره رفسـنجان 
فرزنـد محمـد ششـدانگ خانـه مسـاحت 25۰ متـر مربـع پـاک 3533 
فرعـی از 1817 اصلـی واقـع در اراضی قطب اباد انتهای بلوار مدرس شـمالی 
خیابـان شـهید سـروش از بخـش ۹ کرمـان و فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.

6-رضا عابدین زاده شـماره شناسـنامه  1122 صادره رفسـنجان فرزند اصغر 

ششـدانگ خانـه مسـاحت 41۹.6 متـر مربع پـاک 3632 فرعـی از 426 
فرعـی از 1818 اصلـی واقـع در اراضـی کمـال ابـاد  رفسـنجان  خیابـان 15 

خـرداد کوچـه 3 بخـش ۹ کرمـان و فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.
7-محسـن اسـماعیلی زاده  شماره شناسـنامه 1۰8 صادره رفسنجان فرزند 
احمـد ششـدانگ خانـه مسـاحت 3۰1 متـر مربـع پـاک 3637 فرعـی از 
2۰4 فرعـی از 1818 اصلـی واقـع در اراضـی  کمـال آبـاد رفسـنجان بلـوار 
هجـرت کوچـه 3  بخـش ۹ کرمـان و از محـل مالکیت مالک رسـمی زین 

العابدیـن رضوی.
8- ابراهیم خوشـحالی شـماره شناسـنامه  18138 صادره رفسنجان فرزند 
علـی ششـدانگ کارگاه مصالـح سـاختمانی  مسـاحت 147.1 متـر مربـع 
پـاک 47۹1 فرعـی مجـزی شـده از 431 فرعـی از 181۹ اصلـی واقـع در 
اراضـی علـی اباد اربابی رفسـنجان  بخش ۹ کرمان خیابان کارگر شـمالی و 

فاقد بنچـاق از مالک رسـمی.
۹-حسـن کار آموز شـماره شناسـنامه  58۰ صادره رفسـنجان فرزند محمد 
ششـدانگ مغـازه  مسـاحت 48.۹۰ متـر مربع پـاک 48۰5 فرعی مجزی 
شـده از 4۰3 فرعی از 181۹ اصلی واقع در اراضی علی اباد اربابی رفسـنجان  

خیابـان شـهید انصاری بخـش ۹ کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسـمی.
1۰-مـژده کامرانـی نـوق شـماره شناسـنامه 8176 صـادره رفسـنجان فرزند 
محمـود ششـدانگ خانه مسـاحت 184.3 متـر مربع پـاک 48۰8 فرعی 
مجـزی شـده از 428 فرعـی از 181۹ اصلـی واقع در اراضی علـی اباد اربابی 

رفسـنجان خیابـان کارگـر بخـش ۹ کرمان و فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.
11-محمـد یوسـف پـور شـمار شناسـنامه 2۹3 صـادره از رفسـنجان فرزند 
عبـاس ششـدانگ مغـازه مسـاحت 258 متـر مربـع پـاک 48۰۹ فرعـی 
مجـزی شـده از 451 فرعـی از 181۹ اصلـی واقـع در اراضی علـی اباد اربابی 
رفسـنجان خیابان کارگر شـمالی حد فاصل کارگر 68 و 7۰ بخش ۹ کرمان 

و از محـل مالکیـت میـزرا اقا محمد حسـنی.
12-محمد اسـدی نسـب شـماره شناسـنامه 131 صادره از رفسنجان فرزند 
احمـد ششـدانگ مغـازه بـه مسـاحت 116.52 متـر مربـع پـاک 5852 
فرعـی مجـزی شـده از 4۰ فرعـی از 182۰ اصلـی واقـع در اراضـی گرگیـن 
رفسـنجان خیابـان امـام )ره( نبش کوچه 1۰ بخش ۹ کرمـان و فاقد بنچاق 

از مالک رسـمی.
13-رضـا میرزایـی پـور شـماره شناسـنامه 4 صـادره از رفسـنجان فرزنـد 
علـی ششـدانگ مغازه مسـاحت 55 مترمربع پـاک 5۹44 فرعی مجزی 
شـده از از 186 فرعـی مجـزی شـده از 182۰ اصلـی واقـع در اراضـی گرگین 
رفسـنجان بلـوار طالقانی روبروی ابشـار پسـته از بخش ۹ کرمـان و از محل 

مالکیـت مالک رسـمی یوسـف معین.
14-رضـا میرزائـی پور شـماره شناسـنامه 4 صادره از رفسـنجان فرزند علی 
نسـبت بـه یـک دانگ مشـاع و امین میرزائـی پور فرزند رضا نسـبت به دو 
دانـگ مشـاع و امیـر محمـد میرزائـی پـور فرزند رضا نسـبت بـه دو دانگ 
مشـاع و خانـم  اتنـا میرزائـی پـور فرزند رضا نسـبت به یک دانگ مشـاع 

همگـی از ششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت ششـدانگ 1۹1.3 متر 
مربـع پـاک 5۹25 فرعـی مجـزی شـده از 186 فرعـی از 182۰ اصلی واقع 
در اراضـی گرگین رفسـنجان خیابان 17 شـهریور کوچـه 25 بخش ۹ کرمان 

و از محـل مالکیت مالک رسـمی یوسـف معین.
15-مجیـد حسـنی جعفـر ابـاد شـماره شناسـنامه ۹ صـادره از رفسـنجان 
فرزند علی ششـدانگ خانه مسـاحت 514.5 متر مربع پاک 16۰4 فرعی 
مجـزی شـده از 44 فرعـی از 1868 اصلـی واقـع در اراضـی مومـن ابـاد 
رفسـنجان خیابـان شـهید سرچشـمه پور کوچـه 1۰ بخش ۹ کرمـان و فاقد 

بنچـاق از مالک رسـمی .
16-فاطمـه میرکـی تـاج ابـادی شـماره شناسـنامه 7 صـادره از رفسـنجان 
فرزنـد اکبـر ششـدانگ مغازه مسـاحت 132 متـر مربع پـاک 16۰7 فرعی 
از 1868 اصلـی واقـع در اراضـی مومـن ابـاد رفسـنجان خیابـان مصطفـی 
خمینـی سـه راه شـهید حسـینی از بخـش ۹ کرمـان و از محـل مالکیـت 

مالـک رسـمی عباس باقـری .
17-حسـین رحیمـی فر شـماره شناسـنامه ۹7 صـادره از رفسـنجان فرزند 
علـی ششـدانگ خانـه مسـاحت 251.32 متـر مربـع پـاک 1261فرعی از 
1868 اصلـی واقـع در اراضـی مومن اباد رفسـنجان خیابان شـهید عابدینی 

خیابـان 16 متـری  بخـش ۹ کرمـان و فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.
18-محمد قنبری نژاد ظهیر ابادی شـماره شناسـنامه 4 صادره از رفسنجان 
فرزنـد عبـاس ششـدانگ خانـه مسـاحت 57۰.5 متـر مربع پـاک 5۰27 

فرعـی مجـزی شـده از 7۹ فرعـی از 1883 اصلـی واقـع در اراضـی عبـاس 
ابـاد خـان رفسـنجان خیابـان بسـیج کوچـه 28 بخـش ۹ کرمـان و فاقـد 

بنچـاق  از مالک رسـمی.
1۹- علـی  قنبـری نـژاد ظهیـر ابـادی شـماره شناسـمه 1527 صـادره از 
رفسـنجان فرزند محمد ششـدانگ خانه مسـاحت 266.6متر مربع پاک 
5۰28 فرعـی مجـزی شـده از 7۹ فرعـی از 1883 اصلـی واقـع در اراضـی 
عبـاس ابـاد خـان رفسـنجان خیابـان بسـیج کوچـه 26 بخـش ۹ کرمان و 

فاقـد بنچـاق از مالک رسـمی. 
2۰-پروانـه سـعدلو پاریزی فرزند علی ششـدانگ خانه مسـاحت 282.6۰ 
متـر مربـع پاک 5۰3۹ فرعی مجزی شـده 7۹ فرعـی از 1883 اصلی واقع 
در اراضـی عبـاس ابـاد خان خیابان سـردار جنگل کوچـه 16 بخش ۹ کرمان 

و از محـل مالکیت مالک رسـمی اکبر بنی اسـدی زارع.
21-فاطمـه محسـنی رنجبـر شـاهم اباد شـماره شناسـنامه 183 صـادره از 
رفسـنجان فرزنـد حسـین ششـدانگ خانـه مسـاحت 255.1 متـر مربـع 
پـاک 5۰45 فرعـی مجـزی شـده از 7۹ فرعـی از 1883 اصلـی واقـع در 
اراضـی عباس اباد خان رفسـنجان خیابان شـهید بافنده بخـش ۹ کرمان و 

فاقـد بنچـاق از مالک رسـمی.
22-رضا روچونی پاریزی شـماره شناسـنامه 173 صادره از سـیرجان فرزند 
محمد ششـدانگ خانه مسـاحت 418 مترمربع پاک 235۰ فرعی مجزی 
شـده از 13 فرعی از 1۹13 اصلی واقع در اراضی اسـد اباد رفسـنجان بخش 

کرمـان بـزرگ راه خلیـچ فـارس جنـب نمایندگـی ایـران خـودرو از محـل 
مالکیت مالک رسـمی امیر پهلـوان زاده.

23-بتـول عظیـم زاده  شـماره شناسـنامه  12384 صـادره رفسـنجان 
پـاک  مربـع  متـر   276 مسـاحت  خانـه   محمـد ششـدانگ  فرزنـد 
1684 فرعـی  از 88 فرعـی از 1۹15 اصلـی واقـع در اراضـی حسـین 
آبـاد رفسـنجان  بلـوار امـام علـی )ع( کوچـه 21بخش ۹ کرمـان و فاقد 

بنچـاق از مالـک رسـمی.
24-ناهیـد محمـد علـی نـژاد خنامانـی فرزنـد حبیـب ا... ششـدانگ 
خانـه  مسـاحت 165 متـر مربـع پـاک 18۹۰ فرعـی مجـزی شـده  از 
38 فرعـی از 1۹1۹ اصلـی واقـع در اراضی سـعادت آباد خان رفسـنجان 
بلـوار ازادی خیابـان بنـی هاشـم کوچه 7بخـش ۹ کرمـان و فاقد بنچاق 

از مالک رسـمی.
25-لیلـی امینیـان شـماره شناسـنامه  3۹3 صـادره رفسـنجان فرزنـد 
غامحسـین ششـدانگ خانـه  مسـاحت 3526.4متـر مربـع پـاک 228 
فرعـی مجـزی شـده از 15۹ فرعـی از 1۹45 اصلـی واقـع در اراضـی قاسـم 
آبـاد حاجـی رفسـنجان بخش ۹ کرمان که خود متقاضی از مالکین رسـمی 

پـاک مذکور مـی باشـد)دارای سـند رسـمی(م-الف4274
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 13۹7.11.16
تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 13۹7.12.1

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری

مفقـودی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شناسـنامه ماشـین )برگ سـبز( پـژو4۰5 مدل13۹۰نقـره ای - 
متالیـک رنـگ بـه شـماره  موتور124۹۰16۹47۹وشـماره شاسـی

NAAM ۰1  CA7BE2۰۹137 بـه شـماره پـاک 55ق515ایـران 
65متعلـق بـه زهـرا رئیسـی سیسـتانی مفقـود وازدرجـه اعتبار 

سـاقط گردیده اسـت .

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

اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 
تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی 

طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به 
استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید 

نموده اند. 
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002030541 شــماره  رأی  1ـ 
ــگ  ــد احمــد در ســه دان ــای رضــا کدخــدازاده فرزن 1397114430002000382 آق
مشــاع از/ ششــدانگ بــه مســاحت ششــدانگ 20 )بیســت( متــر مربــع پــالک 
ــه  ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 1593 اصل ــماره فرع ش
ــر 13  ــه 301 دفت ــر صفح ــاعی براب ــت مش ــند مالکی ــمی/ س ــند رس ــادی/ س ع

ــف 5184 ( ــد. )م ال ــی باش ــت م دارای مالکی
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002030542 شــماره  رأی  2ـ 
1397114430002000385 آقــای قاســم عابدینــی فرزنــد عبــاس در ســه دانــگ 
مشــاع از/ ششــدانگ بــه مســاحت ششــدانگ 20 )بیســت( متــر مربــع پــالک 
ــه  ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 1593 اصل ــماره فرع ش
ــر 13  ــه 301 دفت ــر صفح ــاعی براب ــت مش ــند مالکی ــمی/ س ــند رس ــادی/ س ع

ــف 5183 ( ــد. )م ال ــی باش ــت م دارای مالکی
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002029898 شــماره  رأی  3ـ 
در  ســیدکاظم  فرزنــد  جــوادی  آقــای سیدعیســی   1397114430002000094
قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
ــع پــالک شــماره فرعــی از 2321  بمســاحت 160 )یکصــد و شــصت( متــر مرب
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از علــی 

ــف 5182 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــور خری ــاری پ ــط بختی اوس
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002029352 شــماره  رأی  4ـ 

ــد اســداله در قســمتی از/  ــادی فرزن ــای محســن ب 1392114430002001204 آق
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 95 )نــود 
و پنــج( متــر مربــع پــالک شــماره 39 فرعــی از 1567 اصلــی واقــع در بخــش دو 
ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از حســین شــاهواروقی خریــداری 

ــف 5181 ( ــرده اســت. )م ال ک
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002030531 شــماره  رأی  5ـ 
ــد میرآقــا در قســمتی  1397114430002000681 آقــای میرســعید موســوی فرزن
ــاحت  ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی از/ شش
28/97 )بیســت و هشــت متــر و ممیــز نــود و هفــت( متــر مربــع پــالک شــماره 
فرعــی از 1852 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند 
ــر ســند 19091-97/2/26 دارای مالکیــت  رســمی/ ســند مالکیــت مشــاعی براب

ــف 5180 ( ــی باشــد.. )م ال م
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   13976030002028554 شــماره  رأی  6ـ 
ــد احمــد در قســمتی از/  1391114430002014139 آقــای کتابعلــی خلیلــی فرزن
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 113/85 
ــالک شــماره  ــع پ ــر مرب ــج( مت ــز هشــتاد و پن ــر و ممی )یکصــد و ســیزده مت
32 فرعــی از 2305 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 

ــف 5195 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــای خری ــم افس ــطه از اعظ مع الواس
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002028224 شــماره  رأی  7ـ 
1396114430002002001 آقــای محمــود صالحــی نیــا فرزنــد علــی حســین 
ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــمتی از/ شش در قس
بمســاحت 114/60 )یکصــد و چهــارده متــر و ممیــز شــصت( متــر مربــع پــالک 
شــماره فرعــی از 1814 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
مع الواســطه از بیــت الــه نایــب لوئــی خریــداری کــرده اســت.. )م الــف 5246 (

کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002030064 شــماره  رأی  8ـ 
1395114430002001097 خانــم رقیــه فیلــی فرزنــد ســلطان حســین در قســمتی 
ــا شــده بمســاحت 110  از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن

)یکصــد و ده( متــر مربــع پــالک شــماره فرعــی از 1846 اصلــی واقــع در بخــش 
ــده خریــداری  دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از فاطمــه پناهن

ــف 5247 ( ــت. )م ال ــرده اس ک
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002030050 شــماره  رأی  9ـ 
ــمتی از/  ــی در قس ــد بکعل ــری فرزن ــدر قنب ــای حی 1392114430002002999 آق
ــا شــده بمســاحت 69/90  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن
ــالک شــماره فرعــی از 1854  ــع پ ــر مرب ــود( مت ــز ن ــر و ممی ــه مت )شــصت و ن
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند 
مالکیــت مشــاعی حیــدر قنبــری 43 ســهم و علــی عســگری آرانــی 30 ســهم 

ــف 5248 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک خری
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002030009 شــماره  رأی  10ـ 
1391114430002010070 آقــای علیرضــا دلیــری راد فرزنــد قربانعلــی در قســمتی 
از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 79 
)هفتــاد و نــه( متــر مربــع پــالک شــماره 326 فرعــی از 1941 اصلــی واقــع در 
ــی  ــی اله ــی ول ــطه از عل ــادی مع الواس ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب بخ

ــف 5249 ( ــت .. )م ال ــرده اس ــداری ک خری
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002030098 شــماره  رأی  11ـ 
1397114430002000878 آقــای ســید اصغــر موســوی فرزنــد ســید بیــوک 
ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــمتی از/ شش در قس
بمســاحت 60 )شــصت( متــر مربــع پــالک شــماره فرعــی از 1965 اصلــی واقــع 
ــد  ــید احم ــطه از س ــادی مع الواس ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب در بخ

ــف 5250 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــی خری فاتح
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002030906 شــماره  رأی  12ـ 
ــی در قســمتی از/  ــد تق ــودی فرزن ــواد محم ــای ج 1392114430002002113 آق
ــاحت 56  ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
)پنجــاه و شــش( متــر مربــع پــالک شــماره 83 فرعــی از 1947 اصلــی واقــع 
در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند مالکیــت 

ــف  ــد. )م ال ــی باش ــت م ــر 434 دارای مالکی ــه 81 دفت ــر صفح ــاعی براب مش
)  5251

کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002026166 شــماره  رأی  13ـ 
1396114430002002273 آقــای جمشــید نــور محمــدی فرزنــد صفرعلــی 
ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــمتی از/ شش در قس
ــع  بمســاحت 43/86 )چهــل و ســه متــر و ممیــز هشــتاد و شــش( متــر مرب
ــم.  ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق ــالک شــماره فرعــی از 2185 و 2186 اصل پ
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از علــی اکبــر زنــد دوچائــی خریــداری کــرده 

اســت. )م الــف 5253 (
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002030417 شــماره  رأی  14ـ 
ــمتی  ــی در قس ــد حضرتقل ــاری فرزن ــدی ی ــای مه 1397114430002001678 آق
از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 146 
)یکصــد و چهــل و شــش( متــر مربــع پــالک شــماره 1 فرعــی از 2184 اصلــی 
ــوب  ــطه از یعق ــادی مع الواس ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ واق

ــف 5252 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــوندی خری ش
ــس از نشــر  ــده اســت پ ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه 
عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 
مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد 
ــس از  ــاه پ ــدت یکم ــرف م ــذ و ظ ــید آن را اخ ــلیم و رس ــم تس ــه دو ق منطق
تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه 
ــه  ــد الزم ب ــل نماین ــن اداره تحوی ــه ای ــرا ب ــم و گواهــی آن ــی تقدی مرجــع قضائ
ــه  ــع از مراجع ــور مان ــون مذک ــر اســاس قان ــه صــدور ســند ب ــح اســت ک توضی

ــام مــا( ــده – پی ــود. )اقتصــاد آین ــه دادگاه نخواهــد ب متضــرر ب
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
و  خانــه  یکبــاب  اختصاصــی ششــدانگ  تحدیــد حــدود 
محوطــه بــه مســاحت 983/84 مترمربــع بــه شــماره فرعــی 
ــه  ــع در قری ــی 22 واق 351مجــزی شــده از 7 از ســنگ اصل
ــه آقــای محــرم  هرنــدان بخــش 28 گیــالن تصرفــات مالکان
ــمی  ــک رس ــک از مال ــی مل ــب انتقال ــد طهماس ــی فرزن رجائ
ــاده 13  ــه اســتناد م ــذا ب ــده ل ــی نظــری محــرز گردی آقامعل
آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــد حــدود  ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدی
ــالع  ــه اط ــر و ب ــی منتش ــرم رجائ ــام مح ــه ن ــی ب اختصاص
ــه  ــی مــی رســاند ک ــوق ارتفاق ــان حق ــن صاحب ــه مجاوری کلی
ــد حــدود پــالک موصــوف از مــورخ 18/ 12 /97 راس  تحدی
ــه عمــل خواهــد آمــد  ــح در محــل شــروع و ب ســاعت 9 صب
ــدود  ــه ح ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ــه ه چنانچ
ــند  ــته باش ــی داش ــوم واخواه ــک مرق ــی مل ــوق ارتفاق و حق
مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف 
مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت 
ــد و  ــذ نماین ــید اخ ــلیم و رس ــش تس ــالک تال ــناد و ام اس
برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت معتــرض 
ــن  ــه ای ــراض ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــد ظــرف ی بای
اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر 
ــی  ــه گواه ــور ارائ ــدت مذب ــت م ــس از گذش ــورت پ ــن ص ای
عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده 
ــات  ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای قانون

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ثبت
تاریخ انتشار:97/11/16

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش- فردین نورزاده             3063

 آگهی ابالغ مفاد دادخواست و 
ضمائم

محمــود  فرزنــد  بهبهانــی  محمدرضــا  آقــای 
دادخواســت بــه طرفیــت عبدالحکیــم ســعیداوی 
فرزنــد بــدر  بخواســته مطالبه بــه میــزان 156/000/000 
ریــال تأدیــه از تاریــخ سررســید اجــاره بهــاء لغایــت 
ــم  ــع خســارت دادرســی تقدی اجــرای حکــم و جمی
کــرده اســت  کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع  بــه شــماره 
ــت  ــیده اس ــت رس ــه ثب ــی  ب 970391/11/97 حقوق
حســب تقاضــای نامبــرده و اجــازه محکمــه مســتندًا 
ــک  ــی ی ــن دادرســی مدن ــون آیی ــاده 73 قان ــه م ب
نوبــت  در یکــی از روزنامــه هــای  کثیراالنتشــار درج و 
از نشــر آگهــی در روز مــورخ 98/2/17 ســاعت 16:30 
در جهــت دادرســی در شــعبه قاضــی شــورا شــورای 
ــد و  ــور یاب ــماره دو حض ــع ش ــالف مجتم ــل اخت ح
یــا قبــل از موعــد مقــرر بدفتــر شــعبه مراجعــه و بــا 
ــر  ــم ه ــی دادخواســت و ضمائ ــت نســخه ثان دریاف
ــه وارد  ــوی مطروح ــه دع ــخی ب ــاع و پاس ــه دف گون
قبــل از جلســه دادرســی اعــالم نمایــد بدیهــی اســت 
ــدم ارســال الیحــه  ــا ع ــدم حضــور و ی در صــورت ع

ــت.  ــد گرف ــم مقتضــی خواه دادگاه تصمی
شعبه 11 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو

 اهواز           3102

رونوشت آگهی حصروراثت
منصــوره ســعیدا دارای شناســنامه شــماره 6709  بــه شــرح دادخواســت 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی  از   960769 / بــه کالســه 14/97 
ــه  ــادروان معصوم ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم حصروراث
میــان محلــه بشناســنامه شــماره 197 در تاریــخ  1390/4/26  اقامتــگاه 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم
منحصــر اســت بــه: 1- طاهــره ســعیدا متولــد 1343/6/7 بــه شــماره 
شناســنامه 19771 فرزنــد عبــاس نســبت دختــر متوفــی  2- صدیقــه 
ســعیدا متولــد 1339/6/27 بــه شــماره شناســنامه 19770 فرزنــد 
عبــاس نســبت دختــر متوفــی 3- مریــم ســعیدا متولــد 1341/3/20 
بــه شــماره شناســنامه 3465 فرزنــد عبــاس نســبت دختــر متوفــی 4- 
منصــوره ســعیدا متولــد 1349/4/1 بــه شــماره شناســنامه 6709 فرزنــد 
عبــاس نســبت دختــر متوفــی 5- علیرضــا ســعیدا متولــد 1355/3/25 
ــی  ــاس نســبت پســر متوف ــد عب ــه شــماره شناســنامه 18897 فرزن ب
ــنامه 220  ــماره شناس ــه ش ــد 1314/7/20 ب ــعیدا متول ــاس س 6- عب
فرزنــد محمدهــادی نســبت همســر متوفــی اینــک بــا انجام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــم دارد و اال  ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش

ــف: 40564 /97/ف گواهــی صــادر خواهــد شــد. م/ال
رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف کرج   3069

رونوشت آگهی حصروراثت
معصومــه ســعیدا دارای شناســنامه شــماره 4710  بــه 
ــورا  ــن ش ــه 971215/3 از ای ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ش
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــماره  ــنامه ش ــعیدا بشناس ــا س ــادروان علیرض ــه ش داده ک
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ  1397/10/13  اقامت 18897 در تاری
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه: 1- معصومــه ســعیدا فرزنــد حســین 
شــماره شناســنامه 4710 متولــد 1360/1/1 همســر متوفــی 
2- کیــان ســعیدا فرزنــد علیرضــا بــه شــماره شناســنامه 
0314536884 متولــد 1389/8/14 پســر متوفــی  3- 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــا ب ــد علیرض ــعیدا فرزن ــا س کیمی
ــر متوفــی اینــک  ــد 1378/9/30 دخت 0312066783 متول
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریک 
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یا 
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی 

ــف: 40565 /97/ف ــد. م/ال ــد ش ــادر خواه ص
رئیس شعبه 2 شورای حل اختالف کرج           3070

 آگهی ابالغ  وقت رسیدگی و دادخواست 
و ضمائم

ــت  ــه طرفی ــون ب ــی خ ــد ول ــری فرزن ــی باق عل
ــته  ــی خواس ــرم رضای ــزی2- اک ــان پروی 1- ایم
ــال ســند  ــه تنطیــم ســند خــودرو و انتق ــزام ب ال
پرایــد پــالک 825 ی 54 ایــران 24 تقدیــم کــرده 
ــده و  ــت گردی ــه 404/15/97ح ثب ــه کالس ــه ب ک
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان ــه م ــتندًا ب مس
ــای  ــه ه ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ــی ی مدن
الذکــر  فــوق  خوانــده  از  و  درج  کثیراالنتشــار 
ــی در  ــه پــس از نشــر آگه دعــوت مــی گــردد ک
تاریــخ  98/2/30 رأس ســاعت 16/30 جهــت  
دادرســی در شــعبه قاضــی شــورا مجتمــع شــماره 
ســه اهــواز حضــور یابنــد و یــا قبــل از موعــد مقرر 
ــا دریافــت نســخه  بــه دفتــر شــعبه مراجعــه و ب
ــاع  ــه دف ــر گون ــم ه ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
ــالم  ــد اع ــه دارن ــوی مطروح ــه دع ــخی ب و پاس
ــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور  نماین
ــا عــدم ارســال الیحــه وفــق مقــررات عمــل  و ی
ــام  ــادان خ ام ــار راه آب ــواز چه ــردد. آدرس:اه گ

ــابق.  ــا س ــتان آری ــرقی –  بیمارس ش
دفتر قاضی شورا مجتمع شماره سه اهواز

 شعبه 15     3101
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سودوکو شماره 13۸0

پاسخ سودوکو شماره 1379

افقی
 1- پادشــاه افشار- شهر پسته

 2- احتياج- سيســتم

3- ســخت ترين فلز- زندان 

شريكي  تهران- 

4-شــهري در جنوب فارس- 

 همســر- خانه محبت

 5- شــراره آتش- مناسب نيست

 6- ذره بــاردار- بي نظم

 7- خودبــزرگ بيني- باز- ناله

 8- ســماوات- تنوع آماري

۹- گسســتن- چوب خوشبو- 

 شــهري در خراسان جنوبي

 1۰- پــدر دوم- رنگ ناخن

11- بين ســنين 4۰ تا 6۰- تخم 

 قارچ

12- محبت ســرا- درود و سام- 

 ريسمان

13- گوينده داســتان- انديشه-  

 بازيكن ســابق منچستر يونايتد

14- بزرگترين شــاعر حماسي 

ايــران و جهان- نجات يافته از 

 حادثه

15- جشــن و سور- ماشين حمل 

بزرگ

عمودی 
1- يكــي از ابرقاره هاي ديرينه-

وارونه )مفر(   باعرضه- 

2- نوه افراســياب- شغلي در 

 مدرسه

3-ازحكمــاي قديم يونان- مادر- 

 دسر خوشمزه شيرازي

 4- برنــج كار- وصل- روز

5- خورشــيد- سالم- پسوند 

 شباهت

6- اشــاره بدور- تخت سلطنت- 

عاشوراييان  ذكر 

7- نام دخترانــه- پارچه تزييني- 

فوتبال  رقابتهاي 

8- پلنگ وحشــي - اخرين رمق- 

توان  تكان- 

۹- ذره بــاردار- حيوان مكار- رنگ 

 ناخن

1۰- غذاي خوشــمزه با رب انار- 

زاييدن  تكذيب كردن- 

 11- عامت شــباهت- همرزم- ايمن

12- زيلــوي رنگي- پيدا- نوعي 

مالي  برگ 

13- زنده- اشــاره بدور- مشار حال 

 حاضر

14- كشور اســتعمارگر اروپا- رؤيت 

 كردن

15- بازداشــتن- ستاره قديم 

برزيل- رود فوتبال 

جدول شماره 13۸0

گفــت:  بــورس  شــرکت  مدیرعامــل 
صــادرات  بانــک  مالــی  صورت هــای 
ایــران نشــان می دهــد کــه زیــان بانــک 
ــن  ــر ای ــران کــم شــده و اگ صــادرات ای
ــه پیــدا کنــد، ایــن بانــک  رونــد ادام
ســال آینــده ســوآور خواهــد شــد و 
و  فعالیت هــا  نتایــج   از  ســهامداران 
زحمــات کشــیده شــده منتفــع خواهنــد 

شد.
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــی صحرای عل
بازگشــایی نمــاد بانــک صــادرات ایــران 
ــگاه  ــه ن ــه ب ــا توج ــرمایه ب ــازار س در ب
نقــد  بــه  عامــل   مدیریــت  ویــژه 
شــوندگی دارایی هــای مالــی و بــازار 
رونــد  دارد،  تشــکر  جــای  ســرمایه، 

متعــادل  قیمــت ســهم بانــک و حفــظ 
ــورد اشــاره  ــدرت نقدشــوندگی آن را م ق

قرار داد.
ــی  ــت های بازارگردان ــزود: سیاس  وی اف
کــه از زمــان بازگشــایی ســهم  بــه 
ــک  ــای بان ــف در برنامه ه ــای مختل انح
وجــود داشــته و تقویــت ایــن نــگاه کــه 
ــوان  ــه عن ــواره ب ســرمایه داران خــرد هم
شــرکای بانــک در کنــار بانــک هســتند و 
ــد  ــذاری کنن ــرمایه گ ــی س ــد جای در بای
کــه مدیــر ارشــد مجموعــه همــواره 
تثبیــت و عــدم نوســانات شــدید قیمــت 
در  و  دارد  نظــر  مــد  نیــز  را  ســهام 
ــن  ــرده، مهمتری ــاظ ک ــش لح تصمیمات

عوامل موثر دراین زمینه بوده است.

ــفافیت  ــت ش ــای وضعی ــی ارتق صحرای
ــرمایه را  ــازار س ــی در ب ــای مال صورت ه
ــت: از  ــرار داد و گف ــه ق ــورد توج ــز م نی
طرفــی نتیجــه فعالیــت و زحماتــی کــه 
ــزار و  ــل دو ه ــک در حداق ــان بان کارکن
صــورت  بــه  کشــیده اند  شــعبه   ٥00
ــرمایه  ــازار س ــه ب ــی ب ــای مال صورت ه
ارائــه می شــود و برنامه هــای اجــرای 
افزایــش ســرمایه و ســودآور کــردن 
صورت هــای  در  زیــان ده کــه  شــعب 
مالــی منعکــس شــده، مویــد این اســت 
کــه زیــان بانــک کــم شــده اســت. ایــن 
ــک در  ــد، بان ــدا کن ــه پی ــر ادام ــد اگ رون
ســال آینده ســودآور شــده و ســهامداران 

هم از ثمرات آن برخوردار می شوند.

افــزود:  بــورس  شــرکت  مدیرعامــل 
شــرکت های  در  مالــی  شــفافیت 
ــک  ــرمایه ی ــازار س ــده در ب ــه ش پذیرفت
ــرکت ها  ــن ش ــت و ای ــارز اس ــی ب ویژگ
ــد. در  ــن درجــه شــفافیت را دارن باالتری
بانــک صــادرات ایــران تاش هــا نشــان 

مرحلــه  از  شــفافیت  کــه  می دهــد 
تئــوری بــه مرحلــه عمــل رســیده و 
افزایــش درجــه شــفافیت درایــن بانــک 
ــرد  ــهامداران خ ــه س ــژه ای ب ــک وی کم

به عنوان شرکای بانک، خواهد بود.

مدیرعامــل آبفــا خوزســتان گفــت: یــک طــرح 
اصــاح شــبکه و 2 طــرح تجهیــز و راه انــدازی چــاه 
بــا بیــش از2۰۰ میلیــارد ریــال اعتبــار در شهرســتان 
ــور  ــی  پ ــت.صادق حقیق ــرا اس ــال اج ــد در ح گتون
افــزود: طــرح اصــاح شــبکه منطقــه ســریکه شــهر 

گتونــد در مرکــز شــهر بــه طــول 14 کیلومتــر در حــال 
اجــرا اســت کــه از شــهریورماه عملیــات اجرایــی آن 
ــرح  ــن ط ــر از ای ــش از ۹ کیلومت ــون بی ــاز و تاکن آغ
فاضــاب  و  آب  اســت.مدیرعامل  شــده  انجــام 
خوزســتان جمعیــت زیرپوشــش ایــن طــرح را پنــج 

هــزار نفــر اعــام کــرد و گفــت: ایــن طــرح بــا 
اعتبــاری بالــغ بــر 7۰ میلیــارد ریــال اجرایــی شــده و 
ــره انشــعاب در ســند  ــزار و 8۰۰ فق ــه یکه ــک ب نزدی
چشــم انــداز آن پیــش بینــی شــده اســت.وی 
افــزود: طــرح اصــاح شــبکه در منطقــه ســه شــهر 
ــه  ــت ک ــرا اس ــت اج ــاور در دس ــط مش ــد توس گتون
ــد و  ــی باش ــال م ــارد ری ــه آن 2۰۰ میلی ــرآورد اولی ب
درصــورت تامیــن اعتبــار عملیــات اجرایی آن امســال 

آغاز می شود.
حقیقــی پــور بیــان کــرد: چــاه شــماره یــک صالــح 
شــهر نیــز بــا اعتبــاری نزدیــک بــه 8۰ میلیــارد ریــال 
در حــال تجهیــز اســت کــه عملیــات اجرایــی 
تاسیســات ســرچاهی، برقی و محوطه ســازی آن در 

حال انجام است.
وی افــزود: همزمــان بــا راه انــدازی ایــن چــاه، 
عملیــات اجرایــی انتقــال آب بــه تاسیســات صالــح 
شــهر بــه طــول ســه هــزار و 5۰۰ متــر بــا اجــرای خــط 
ــان  ــه زم ــت ک ــرا اس ــال اج ــری در ح 45۰ میلیمت
اجرایــی آن 12 مــاه اســت و در تاشــیم کــه هرچــه 

سریع تر وارد مدار و بهره برداری شود.
مدیرعامــل آبفــا خوزســتان عنــوان کــرد: حفــر یــک 
فقــره چــاه در شــهر ترکالکــی گتونــد نیــز بــا اعتبــاری 
افــزون بــر 5۰ میلیــارد ریــال آغــاز شــده اســت.وی با 
بیــان اینکــه عملیــات ســر چاهــی و محوطــه ســازی 
در ایــن طــرح انجــام مــی شــود، افــزود: ایــن طــرح 

در مدت زمان هشت ماه اجرایی می شود.

مدیـرکل آمـوزش و پرورش اسـتان کرمان گفت: گروه 
سـنی 1۰ تا 4۹ سال در دستور کار سوادآموزی هستند 
و امسـال تفاهمنامه ای با تمام شهرسـتان ها امضاء 
می کنیم که در بسـیاری از مناطق بی سـوادی در سال 
جاری و سـال آینده ریشـه کن شـود.احمد اسکندری 
نسـب اظهـار کـرد: آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمان 
گسـترده تریـن اداره آموزش و پرورش کشـور اسـت.

وی افـزود: قریـب بـه 45 هزار همکار فرهنگـی در 3۰ 
هـزار کاس درس اسـتان کرمـان کار تعلیـم و تربیت 
63۰ هزار دانش آموز را به عهده دارند و دسـتاوردهای 
نظـام اسـامی را تبییـن و مسـائل را دنبـال می کنند.

اسـکندری نسـب تصریح کرد: در دورترین روستاهای 
اسـتان، مناطق عشـایری و صعب العبور بـرای دانش 
آمـوزان کاس درس تشـکیل داده و معلـم داریـم و 

قریـب 722 مدرسـه کمتـر از حـد نصـاب داریـم کـه 
اجـازه نـداده ایـم بـه دلیـل تعداد کـم دانش آمـوزان، 
تعطیـل باشـند.وی بیان کرد: راه توسـعه و پیشـرفت 
هـر کشـوری از آمـوزش و پـرورش مـی گـذرد و بایـد 
کمـک و توجـه بیشـتری بـه پایـه هـا و بنیـان هـای 
علمـی و توسـعه نیروی انسـانی در این حـوزه صورت 
بگیرد.مدیرکل آموزش و پرورش اسـتان کرمان گفت: 
در نظـام اسـامی بارهـا و بارهـا امـام راحـل و مقـام 
و  آمـوزش  جایـگاه  و  اهمیـت  بـه  رهبـری  معظـم 
پـرورش، مدرسـه و دانـش آمـوزان تاکیـد کـرده اند و 
امـروز بـرای دنبـال کـردن اهـداف نظام و انقـاب باید 
بـه عرصـه تعلیـم و تربیت توجه بیشـتری شـود زیرا 
کلیـد سـعادت و ارتقـاء هر کشـوری به دسـت دانش 

آموزان و آینده سازان است.

سهامداران »وبصادر« از نتایج فعالیت 
و زحمات کشیده شده منتفع خواهند شد

سه طرح آب و فاضالب 
در گتوند در حال اجرا است

ریشه کنی بیسوادی 
در استان کرمان تا پایان 98

بانک سپهآبفار

توضیح روابط عمومی 
بانک سپه در موردیک خبر

ــاری  ــاه ج ــن م ــخ 1۰ بهم ــت در تاری ــه مل ــزاری خان خبرگ
مطلبــی تحــت عنــوان »حضــرت پــور مطــرح کــرد: تخلــف 
هــزار و 264 میلیــارد تومانــی بانــک ســپه« منتشــر کــرد. 
الزم بــه توضیــح اســت موضــوع مطــرح شــده توســط ایــن 
نماینــده محتــرم مربــوط بــه ســال گذشــته اســت کــه در 
همــان زمــان مدیرعامــل بانــک ســپه طــی مصاحبــه ای در 
تاریــخ 2۹ مهرمــاه ۹6 نســبت بــه اطــاع رســانی کامــل آن 
ــپه در  ــک س ــل بان ــر مدیرعام ــرد. بخشــی از خب ــدام ک اق
ــک  ــایت بان ــی س ــر روی خروج ــه ب ــده ک ــاد ش ــخ ی تاری
ــز  ــف نی ــای مختل ــانه ه ــت و توســط رس ــرار گرف ســپه ق
ــل  ــد. مدیرعام ــی باش ــل م ــرح ذی ــه ش ــد ب ــس ش منعک
ــن  ــاه ۹6، در حی ــنبه 26 مهرم ــت: روز چهارش ــار داش اظه
بررســی عملکــرد واحدهــای تابعــه، مشــخص شــد فــردی 
کــه در حــوزه هــای اقتصــادی مختلــف، از جملــه خریــد و 
ــی،  ــزات جانب ــه و تجهی ــزات رایان ــه و تجهی ــروش رایان ف
ســاختمان ســازی، صرافــی و... فعالیــت داشــته و بالــغ بر 
چنــد صــد نفــر کارمنــد در شــرکت هــای زیرمجموعــه وی 
مشــغول کار هســتند، بــا فریــب و تطمیــع یکــی از روســای 
شــعب بانــک، بــدون رعایــت ضوابــط و مقــررات اقــدام بــه 
ــب  ــوده و حس ــی نم ــه واه ــدادی ضمانتنام ــت تع دریاف
اعــام نامبــرده، ضمانتنامــه هــای مذکــور را برای دسترســی 
بــه نقدینگــی بــه همــراه فاکتورهــای جعلــی و قراردادهــای 
غیرواقعــی بــه برخــی شــرکت هــای کارگــزاری و لیزینــگ 

ها ارائه کرده است.
ــر  ــاذ تدابی ــا اتخ ــا کشــف موضــوع، ب ــت: ب ــازردی گف چق
الزم، فــرد یادشــده کــه در خــارج از کشــور حضــور داشــت، 
ــان  ــا پای ــوت و ت ــک دع ــه بان ــوع، ب ــی موض ــرای بررس ب
ــه  ــاه ۹6، نســبت ب ــج شــنبه 27 مهرم ــت اداری روز پن وق
اخــذ وکالــت محضــری امــوال و دارایــی هــای فــرد مذکــور 

و شرکت های تابعه به نام بانک اقدام شد.
ایــن  عمــده  افــزود:  بانــک  مدیــره  هیــأت  رئیــس 
ــی  ــی م ــال آت ــید س ــا سررس ــی ب ــای واه ــه ه ضمانتنام
باشــند. در ایــن راســتا گزارشــات الزم بــه همــراه مــدارک و 
مســتندات و معرفــی افــراد ذی مدخــل بــه مراجــع قانونــی 

ذی ربط ارائه شد.

افتتاح مجتمع 
آبرسانی نارپ 

بردسیر
امـروز  از  بردسـیرگفت:  مدیرامورآبفـار 
بیـش از2هزار و5۰۰روسـتایی بردسـیر 
بـه شـبکه آب شـرب سـالم دسترسـی 
پیـدا کردند.بـه گـزارش روابـط عمومـی 
 ، کرمـان  اسـتان  آبفـار  شـرکت 
بهـره  درآئیـن  حسـامی  محمدجـواد 
بـرداری از پـروژه آبرسـانی بـه مجتمـع 
روسـتایی نـارپ که بـا حضورمدیرعامل 
ومعاونیـن آبفـار اسـتان، امـام جمعـه 
ازمدیـران  تعـدادی  وفرمانداربردسـیرو 
ایـن  گفـت:  برگزارشـد،  شهرسـتان 
را تحـت  آبرسـانی 18روسـتا  مجتمـع 
پوشـش آب شرب سـالم قرار می دهد.
وی افـزود: ایـن پروژه865مشـترک با 
را دربرمـی  جمعیـت 2هـزار و53۰نفـر 
بیـان  بـا  بردسـیر  گیرد.مدیرامورآبفـار 
اینکـه منبـع تامیـن ایـن پـروژه 1حلقه 
ایـن  اجـرای  اسـت گفت:بـرای  چـاه 
مکعبـی  5۰۰متـر  یـک مخـزن  پـروژه 
احـداث ویک ایسـتگاه پمپـاژ نیزایجاد 
کـرد:  تصریـح  است.حسـامی  شـده 
اعتبـار ایـن پـروژه از محـل اعتبـارات 
اسـتانی ونیزاعتبـارات ملـی) صنـدوق 
توسـعه (تامین شـده اسـت.وی گفت: 
ایـن پـروژه از سـال ۹5آغـاز ودردهـه 
فجـر امسـال بـه بهـره بـرداری رسـید 
نظیـر اسـماعیل  وشـامل روسـتاهایی 
آبـاد،  مهـدی  خرمشـهر،  آبـاد،دزدک، 
آبـاد  بهشـت  دوز،  کاه  سـلیمانی، 
شـود. مـی  عتیقـی  وروسـتای 
مدیرامورآبفار بردسـیر خاطرنشـان کرد: 
18کیلومتـر خط انتقال و شـبکه داخلی 

دراین پروژه اجرا شده است.
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70 روستای کرمانشاه دهه 
فجر از نعمت آب سالم 

برخوردار می شوند
    کرمانشــاه- حســنا فخــارزاده / رییــس شــرکت آب و 
ــان  ــت: همزم ــاه گف ــتان کرمانش ــتایی اس ــاب روس فاض
ــج  ــامی، پن ــاب اس ــروزی انق ــالگرد پی ــن س ــا چهلمی ب
ــتان  ــانی اس ــتای آبرس ــک روس ــروژه ت ــع و 17 پ مجتم
کرمانشــاه بــه بهــره بــرداری مــی رســد کــه 7۰ روســتای 
اســتان را از نعمــت آب ســالم شــرب برخــوردار مــی 
ــه  ــد از غرف ــنبه در بازدی ــوهانی روز یکش ــرز ش کند.فرام
ــامی در  ــاب اس ــتاوردهای انق ــگاه دس ــا در نمایش ایرن
ــاهد  ــتان ش ــاه در بوس ــی کرمانش ــگاه دائم ــل نمایش مح
ایــن شــهر، اعتبــار ایــن پــروژه هــا را 46 میلیــارد 
ــه فجــر 11  ــا ده ــان ب ــزود: همزم ــرد و اف ــر ک ــان ذک توم
ــه روســتاها در ســطح شهرســتان هــا  ــروژه آبرســانی ب پ

به دســت مســئوالن کلنگ زنی خواهد شد.
او در ادامــه اظهــار داشــت: تــا قبــل از انقــاب 128 
بهداشــتی  و  آب ســالم  از  اســتان  در ســطح  روســتا 
برخــوردار بــود کــه پــس از انقــاب ایــن آمــار بــه 2 هــزار 
و 35۰ روســتا افزایــش یافتــه اســت.رییس شــرکت آب 
همچنیــن  اســتان کرمانشــاه،  روســتایی  فاضــاب  و 
ــالم و  ــه آب س ــال 57 ب ــه در س ــی ک ــداد خانوارهای تع
بهداشــتی دسترســی داشــتند را ۹ هــزار و 6۰۰ خانــوار بــا 
5۰ هــزار و 888 نفــر عنــوان کــرد کــه در  جمعیــت 
ــا  ــوار ب ــزار و 58۰ خان ــه 146 ه ــار ب ــن آم ــال۹7؛ ای س
نفــر رســیده   587 و  هــزار   417 بــر  بالــغ  جمعیتــی 
ــال  ــازن آب در س ــداد مخ ــه تع ــوهانی، در ادام است.ش
57 را 112 مخــزن، 45 حلقــه چــاه، 83 چشــمه، بــدون 
اســتحصال آب ســطحی اعــام کــرد کــه بعــد از انقــاب 
ــه ۹38 مخــرن آب، 274 حلقــه چــاه، 2۹4 چشــمه و  ب

58 مورد اســتحصال آب ســطحی رسیده است.
او همچنیــن بیــان داشــت: ایســتگاه هــای پمپــاژ آب از 
و  ایســتگاه   38۹ بــه  انقــاب  از  قبــل  ایســتگاه   47
ــت  ــه هف ــر ب ــذاری شــده از 76۹ کیلومت ــه گ ــوط لول خط
ــه  ــر ب ــترکان از صف ــداد مش ــر، تع ــزار و 428 کیلومت ه

132 هزار و 7۹۰ مشــترک در ســال ۹7 رسیده است.
دارای  را  اســامی  انقــاب  پایــان  در  شــوهانی 
ــتایی  ــرب روس ــوزه آب ش ــی در ح ــتآوردهای عظیم دس

دانست.
وی در خصــوص کــدورت آب روســتایی در مناطــق زلزلــه 
تمــام  نیــز گفــت: آب شــرب  اســتان  و مــرزی  زده 
از  زده  زلزلــه  مناطــق  و  مــرزی  روســتاهای  خطــوط 
ــات  ــی اوق ــط گاه ــی برخــوردار اســت و فق ــت باالی کیفی
ــی بیــش از حــد آب  ــا بارندگ ــا و ی ــرزه ه ــس ل ــر پ براث
ــن  ــال ای ــه از انتق ــی شــود ک ــود م ــا گل آل سرچشــمه ه
ــه داخــل خطــوط جلوگیــری مــی شــود و پــس از  آب ب

رفع مشــکل دوباره به شــبکه باز می گردد.

 پیام
استان ها

بفا
: ّآ

س
عک

پیام تبریک مدیرعامل بانک دی به مناسبت آغاز چهل سالگی انقالب
محمدرضا قربانی، مدیرعامل بانک دی با صدور پیامی فرا رسیدن ایام هللا دهه مبارک فجر و 
چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقاب اسامی را به مردم ایران تبریک گفت.



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1380 | سه شنبه  16 بهمن 1397 021-26325268

11
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سیدجواد رضویان، بازیگر با انتشار تصویر زیر از مهران غفوریان، پدر شدن او را 
تبریک گفت.

@sj_razavian

علی دایی، فوتبالیست به مناسبت سالروز تولدش با انتشار تصویر زیر از 
دوستدارانش که به او تبریک گفتند تشکر کرد.

@alidaei

نگار جواهریان، بازیگر تصویر زیر را در کنار همسرش رامبد جوان و در فیلم 
»دیوار چهارم« به اشتراک گذاشته.

@negarjavaheriian

الهام حمیدی، بازیگر با انتشار تصویر زیر از آغاز زندگی مشترکش خبر داد.

@elhamhamidiiii

محکومیـت  حکـم  صـدور  بـا  هم زمـان 
»ورزش  معـروف  سـایت  مدیرمسـوول 
3« بـه دلیـل آنچـه پخـش و انتشـار آثار و 
ویدیوهای ورزشـی شـبکه های صداوسـیما 
بـدون مجـوز قانونی، سـازمان لیـگ فوتبال 
ایـران تاکیـد کرد انتشـار محتـوای صوتی و 
تصویـری از مسـابقات لیـگ برتـر از جملـه 
پخش زنده مسـابقات، بازپخش مسابقات 
و خاصه مسـابقات از رسـانه های دیداری و 

شـنیداری ممنوع اسـت.

ــران روز گذشــته در فضــای  ــی از کارب گروه
ــی  ــبکه اجتماع ــال ش ــاره اخت ــازی درب مج
اینســتاگرام و کنــدی ارســال و دریافــت 
شــبکه   ایــن   Direct بخــش  در  پیــام 
اجتماعــی آن نظــرات مختلفــی را مطــرح 
ــن  ــا، ای ــن اختال ه ــال ای ــه دنب ــد. ب کرده ان
ــران مطــرح  گمانه زنــی از ســوی برخــی کارب
فیلتــر  بــرای  قدم هایــی  کــه  می شــود 
ایــن شــبکه اجتماعــی برداشــته  شــدن 

ــت. ــده اس ش

فیلترینگ
ــات و  ــر ارتباط ــاون وزی ــی، مع ــد فتاح حمی
ــات  ــرکت ارتباط ــره ش ــات مدی ــس هی رئی
ــت  ــوال پیوس ــه س ــخ ب ــاخت در پاس زیرس
در مــورد چرایــی اختــال  در اینســتاگرام 
ــال  ــی از اخت ــون گزارش ــد: »تاکن ــی گوی م
مــا  دســت  بــه  اینســتاگرام  شــبکه  در 
نرســیده و بــا هیــچ اختالــی در ایــن شــبکه 
ــم در  ــری ه ــچ تغیی ــده ایم. هی ــه نش مواج
شــبکه زیرســاخت ایجــاد نکرده ایــم کــه 
ایــن تغییــر منجربــه ایجــاد اختــال در 

اینســتاگرام شــود.«

خبر
اینستاگرام

خبر
پخش اینترنتی

پاسخ  گزارش 

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

میگــن ژنــرال هایــزر اومــد ایــران کــه فرماندهــان ارشــد ارتــش رو راضــی 
بــه تســلیم کنــه. نمیگــن ژنــرال هایــزر چطــوری وارد ایــران شــد کــه اعلیحضــرت 
نفهمیــد؟ چــون اون موقــع چــک گذرنامــه بــرای آمریکای یهــا کاً وجــود نداشــت

محمدصالــح مفتاح می گوید:
گــزارش تصویــری از حــرف زدن امــام جمعــه بــا مــردم یعنــی چــی؟ راه 

رفتــن امــام جمعــه از داخــل بــازار خیلــی کار خــاف قاعــده ای اســت؟

بهرنــگ رجبی می گوید:
ــو کوچــه  ــود. آقــای اســنپ گفــت نمــی ره ت ــه دســت انداز ب ســر کوچــه ی
ــاده  ــه پی ــر کوچ ــت س ــه و ازم خواس ــون می ش ــینش داغ ــر ماش ــون کمک فن چ
بشــم. گفتــم بــارم ســنگینه و وظیفه شــه مــن رو تــا دم در خونــه برســونه. ســی 
ثانیــه ســکوت شــد. گفــت »نــه شــما پیــاده می شــی نــه مــن مــی رم تــو. زنــگ 

بزنــم بــه خانومــم بگــم شــب مهمــون داریــم پــس.«

ژاک می گوید:
ــوع  ــرا ورود ممن ــی چ ــرض می ش ــس معت ــه هرک ــده ب ــد ش ــدن م جدی
اومــدی؟! چــرا دوبلــه وایســتادی؟ چــرا فــان خــاف رو می کنــی؟! اگــه فحشــت 
ــون  ــه بدبختیام ــه هم ــی؟! ریش ــاف کن ــودت خ ــده خ ــی نش ــه یعن ــده می گ ن
ــم.  ــع چشــامون رو ببندی ــه موق ــم ب ــم خــاف می کن ــن من ــو خــاف ک ــه. ت همین

ــو راضــی گــور پــدر ناراضــی. مــن راضــی ت

نویــد برهان زهی می گوید:
شــیات بــه چینــی هــا مجــوز صیــد در دریــای عمــان رو داده كــه اونهــا 
ــده ای ازكــف آن هســتن  ــا واســتخراج هــر جنبن ــی كــف دری هــم درحــال الیروب
ــارك منتظــر اعطــای  ــادی درچابهاروكن ــق صی ــزار قای ــت االن 16ســاله كه4ه اونوق

ــتند. ــد هس مجوزصی
چابهــاری  معیشــت25هزارصیاد  االن  چینیهــا  بــه  شــیات  مجــوز  بااعطــای 

وكناركــی بــه خطــر افتــاده اســت

می گوید: ترانه 
یــه مدتــه میــرم باشــگاه هــم بــرای شــروع تردمیــل دارم وهــم آخــرش.
ــا  ــار رفتــی رو تردمیل.ب ــه ب ــم كــه خانمــه گفــت ی ــق برنامــه عمــل كن اومــدم طب
ــه  ــه جمل ــم داد ب ــه ارجاع ــه برســه ك ــه هم ــه ب ــن ك ــرای ای ــد ب ــم الب خــودم گفت
روی تردمیــل "اســتفاده بیــش از 15 دقیقــه از تردمیــل مشــمول هزینــه اضافــی 

ــاه. ــازاری و تب مــی باشــد"یعنی همیــن قــدر ب

این فسقلی آقا »کیاشاد« هستش و کوچکترین 
لباس محیط بانی رو تنش می کنه! کیاشاد به عنوان 
کوچکترین حامی پلنگ ایرانی در مراسم افتتاحیه دبیرخانه 

استانی پلنگ ایرانی حضور داشت. 
@hrmirzadeh

دهه فجر فرصتی است که کاربران دنیای مجازی 
تصاویر و دیدگاه های خود را در ارتباط با انقالب 
اسالمی ایران به اشتراک بگذارند. مطالب مختلف با 
هشتگ های متفاوتی همرسانی می شوند. هشتگ 

»اقتدار40« از این نمونه است.

تپ سی، تاکسی یاب آنالینی که به مناسبت های مختلف تجربه 
کاربری اپ خود را تغییر می دهد، روز گذشته به مناسبت 

»روز جهانی سرطان« به شکل زیر دراین باره اطالع رسانی کرد.

دهه فجر فرصتی است که کاربران دنیای مجازی تصاویر و 
دیدگاه های خود را در ارتباط با انقالب اسالمی ایران به اشتراک 

بگذارند. مطالب مختلف با هشتگ های متفاوتی همرسانی می شوند. 
اما تصویر زیر از دوران پیش از انقالب بدون هیچ توضیحی از 

تصاویر پربازدید توییتر فارسی در روزهای گذشته است.

1. در ایـن رشـتو بـه موضـوع اشـتغال افـراد بـا مدرک 
دکتـرا بخصـوص در خارج از کشـور میپردازیـم. هر روز 
افـراد زیـادی از ایـران بـه خـارج از کشـور بـرای ادامـه 
تحصیـل در مقطـع دکتـرا میرونـد. از طرفـی هـرروز از 
ایـران شـکایتهای زیـادی در مـورد مشـکل اشـتغال 

میشـنوم. دکترها 

2. ولـی بایـد گفـت ایـن معضل جهانـی اسـت و برای 
تحصیـل در مقطـع دکترا باید به آن توجه کرد. مشـکل 

عمـده اینجاسـت کـه کشـورهای پیشـرفته,برای اینکه 
رتبـه دانشگاهایشـان را بـاال ببرنـد نیاز بـه تحقیقات و 
چـاپ مقاالت علمی دارند.دانشـگاهها بـرای تحقیقات 

بـه دانشـجوی دکترا نیـاز دارند.

3. هزینـه تحقیـق هم معمولن توسـط دولتهـا و بدون 
توجـه به نیـاز صنعت پرداخت میشـود. از طـرف دیگر 
در کشـورهای پیشـرفته دانشـجویان اکثـرن خارجـی 
هسـتند که اشـتغال آنها برای کشـورهای میزبان اصلن 
مهـم نیسـت. این چرخـه اتفاقن به نفع کشـور میزبان 
اسـت چـرا کـه تـا سـالها شـخص بـا مـدرک دکتـرا با 

حقوق کـم باید

4. بـرای کشـور میزبـان کار کند. خـودم در کانـادا دهها 
فـرد بـا مدرک دکتـرا دیدم که سـالها در پیتزا فروشـی 
یـا شـغلهای از ایـن دسـت مشـغول بودنـد. حتـی در 
در یـک شـرکت, شـما معمولـن  اسـتخدام  صـورت 
overqualified هسـتید. لـذا در پسـتی پایینتـر از 

مـدرک دکتـرا قـرار میگیـری.

5. مثلـن شـغلی را داری کـه یک لیسـانه هـم میتواند 
آنـرا انجـام بدهـد. باتوجـه بـه ایـن نکته که لیسانسـه 

هـای هم سـن شـما کلی سـابقه کار دارنـد, میبینی که 
آنان نسـبت به شـما درآمـد و موقعیـت اداری باالتری 
دارنـد. بـه اضافـه ایـن نکتـه کـه شـما زجـر بیشـتری 

کشـیدید تا دکتـرا بگیرید.

6. تنهـا کار مخصوص یـک دکتر, تحقیقات یا تدریس 
اسـت کـه مشـکات خـودش را دارد. اولین حسـی که 
در روز فـارغ التحصیلـی دکترا به من دسـت داد، حس 
حماقـت بـود کـه عمـرم را بـرای مـدرک دکتـرا حـرام 
کـردم. اگر به عقـب برگردم، هیچگاه بـرای دکترا اقدام 

نخواهـم کرد.

7. حـال در ایـران عـده ای غر میزنند که چـرا با مدرک 
دکتـرا کار ندارنـد. بایـد بـه آنان گفـت آنزمان کـه رفتید 
بـرای تحصیات عالی، باید فکر ایـن روزها را میکردید. 
درمـورد خـودم بایـد بگویم کـه من در 26 سـالگی فوق 

لیسانس گرفتم.

8. درمـورد خـودم بایـد بگویـم کـه در 26 سـالگی فوق 
لیسـانس گرفتـم. ولـی از 26 سـالگی 1۰ سـال طـول 
کشـید تـا دکتـری بگیـرم و پس از چند سـال پسـت 
دکتری در 36 سـالگی شـغلی مرتبط با مدرک دکتری 
دسـت یافتـم. این یعنـی 1۰ سـال از بهترین سـالهای 

عمـرم بـا اسـترس و حقـوق کـم سـپری شـد. بخش 
عمده شـغلم تحقیقاتی اسـت

۹. بـرای تحقیقاتـم بایـد پروپـوزال بنویسـم کـه کاری 
خسـته کننـده اسـت. باید درآفیـس بنشـینم,ایزوله از 
دنیـا و یـک پروپوزال بنویسـیم که شـانس موفقیتش 
در امریـکا زیـر 1۰٪ اسـت.درحالیکه اگـر بعـداز فـوق 
لیسـانس بـه صنعـت رفتـه بـودم، االن هـم درآمـدم 
بیشـتر بـود و نـه اسـترس قبـول شـدن پروپوزالهـای 

داشـتم. تحقیقاتی 
@radwin

کارشناسان حوزه امنیت هشدار داده اند آسیب پذیری امنیتی در پروتکل ارتباطی شبکه نسل پنجم ارتباطات سیار 
)5G( به هکرها یا سارقان اطاعات امکان می دهد داده های کاربران را از طریق امواج رادیویی شبکه های مذکور 

سرقت کنند. آسیب پذیری که به مهاجمان اجازه نصب نسل جدیدی از IMSI catcher ها را می دهد.

#رشتو
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فراخوان مناقصات عمومي 
يک مرحله اي

اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای بــه شــرح ذیــل را از 
طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد 
تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
ــدم  ــورت ع ــران در ص ــه گ ــت مناقص ــد و الزم اس ــد ش ــام خواه ــه آدرس www.setadiran.ir انج ــتاد( ب )س
عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت 

در مناقصــه محقــق ســازند.

نوبت اول

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ 13۹7/11/18 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت14 روز 13۹7/11/18 تا تاریخ 13۹7/11/27 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت14روز سه شنبه تاریخ 13۹7/12/14
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 13۹7/12/15     

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف: 
آدرس: جيرفــت – حــد فاصــل ســيلو و پليــس راه، بلــوار ورودي شــهرك صنعتــي شــماره 2 تلفــن: 4331۰516-۰34 و ســایت  

 )http://iets.mporg.ir( و پايــگاه ملــي اطــاع رســاني مناقصــات كشــور www.jkerman.mrud.ir

اطالعــات تمــاس ســامانه جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مرکــز تمــاس 41۹34-۰21  و دفتــر ثبــت نــام 88۹6۹737 
و851۹3768   

نوعتضمين )لاير(عنوانشماره 
فهرست بهابرآورد )لاير(تضمين

14۰/ج۹7/3
عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورهای جدول نو 
و عباس آباد یار احمدی شهرستان رودبار جنوب
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141/ج۹7/3
اجرای پریمکت و آسفالت محورهای جگا، 

رزشیرین و دسک
768،۰۰۰،۰۰۰15،35۹،677،6۹2

142/ج۹7/3
اجرای تکمیل عملیات خاکی و ابنیه فنی محور 

تیتون و دیکند گویگان
661،۰۰۰،۰۰۰13،215،312،8۰3

143/ج۹7/3
تکمیل اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور 

بندر دلفارد)تجدید4(
323،۰۰۰،۰۰۰6،446،882،548

144/ج۹7/3
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور 

اسماعیلیه)تجدید(
1۹2،۰۰۰،۰۰۰3،831،۰61،7۹2

یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

145/ج۹7/3
تکمیل عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محور 

رمشک- ناگ- گوتیج شهرستان قلعه 
گنج)تجدید(

2،81۹،۰۰۰،۰۰۰65،۹۰۹،2۰3،285

146/ج۹7/3
تکمیل قسمتی از سوله چند منظوره اداره کل راه و 

شهرسازی)تجدید(
41۹،۰۰۰،۰۰۰8،366،54۹،564

ابنیه، تاسیسات 
مکانیکی و تاسیسات 
برقی سال 13۹7و 
بخشنامه سرجمع

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

بیست ونهمین دوره جشنواره فیلم های 

ایرانی شیکاگو امسال با نمایش چند 
فیلم سینمایی از کارگردانان ایرانی همراه 

خواهد بود.

فقط بخشش نوشته »برایان 
استیونسن« به مدت 137 هفته متوالی 

در لیست کتاب های پرفروش غیرداستانی 
نشریه »نیویورک تایمز« قرار دارد.

جشنواره

کتاب

نمایش

 چگونه آن 99999 بیماری 

را از تو دور کنم؟
  تا 3 اسفند در خانه نمایش مهرگان اجرا می شود

ترجمه کتاب 

ناظم حکمت در قلب پیرایه 
به همراه ترجمه رمان »سادی« نوشته  

کورتنی سامرز منتشر شد.

 کنسرت طرز مستور
  تاالر رودکی

 چهارشنبه ۰8 اسفند

 بابا ولم کنید با این مفهوم انتزاعی رفاقت!
 هیچ کس توو زندگی با من رفیق نبود.

هیچ کس به من ارفاق نکرد...

بی پولی

کتابتیاترموسیقی دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

قتل سعدالدوله 
»بزرگ وزیر« ارغون خان در 

مهمانی امیران لشكر
پنجـم و بـه روایتـی نهـم فوریـه سـال 12۹1 
ارغـون  امیـران لشـكر و اطرافیـان  میـادی 
خـان ـ ایلخـان مغـول و حاکـم وقـت ایـران 
افتـادن وی در بسـتر بیمـاری  از فرصـت  ـ 
»بـزرگ  سـعدالدوله  و  كردنـد  اسـتفاده 
وزیـر« او را كـه مانـِع سـوء اسـتفاده هـای 
مالـی آنـان و اسـراف از خزانـه كشـور بـود به 
مهمانـی دعـوت كردند و در آنجا اورا كشـتند.

ارغـون خـان كـه در پـی خـوردن »معجـوِن 
طـول عمـر!« كـه جادوگـران برایـش تهیـه 
كـرده بودنـد بیمـار شـده بـود، دیگر از بسـتر 
برنخاسـت و درگذشـت. وی به دور از چشـم 
زیـرا  بـود،  خـورده  را  معجـون  سـعدالدوله 
سـعدالدوله كـه در عیـن حـال پزشـك او هم 
بـود چنیـن معجونـی را باورنداشـت و آن را 

برای سـامت جسـم زیـان آور می دانسـت. 
سـعدالدوله یـك پزشـك یهـودی متوّلـد ابهر 
زنجـان بـود و چـون راههـای جالبـی بـرای 
جمـع و خـرج خزانـه ایلخـان ارائـه داده بود 
كـه بـه دلیـل اسـراف، فسـاد اداری و سـوء 
مدیریـت مقامـات نظامـی و دیوانی )اداری( 
منصـوب  وزارت  بـه  بـود  وجـه  از  تهـی  او 
شـده بـود. سـعدالدوله پزشـك ویـژه ایلخان 
متوجـه شـده بود كـه میـان بیمـاری ایلخان 
و وضعیـت خزانـه او رابطـه مسـتقیم برقـرار 
اسـت؛ بـه گونـه ای كـه هـر وقـت خزانـه از 
پـول تهـی بـود ایلخـان هـم بیمـار مـی شـد 
تـا روزی كـه تحصیلـداران  بیمـاری  ایـن  و 
وجهـی مـی آوردنـد در او باقی مـی ماند، لذا 
طرحـی بـرای جلوگیـری از اِسـراف و سـوء 
اسـتفاده سـران لشكر و غنی سـاختن خزانه 
بـه ایلخـان داد كـه اجـرای آن موثـر واقـع 
شـد و ایلخـان وی را بـه وزارت برگزیـد تـا 
خزانـه اش هرگـز خالی نماند و بیمار نشـود. 

ایلخـان پـس از رهایـی از آن بیمـاری مرموز 
)افسـردگی و عـوارض ناشـی از آن(، به فكر 
طوالنـی شـدن ُعمـر افتـاد و به دور از چشـم 
خـورد؛  جـادو گـران  معجـون  از  سـعدالوله 
بیمـار و فلـج شـد و درگذشـت و »گیخاتـو« 

برجـای او نشسـت.

فیلسوف رومی
 خودکشی کرد تا شاهد 

دیکتاتوری نباشد
»كاتـو« فیلسـوف و سیاسـتمدار روم پنجـم 
در   4 میـاد  از  پیـش   45 سـال  فوریـه 
اوتیـکا Uticaشـمال آفریقا )تونـس امروز( 
خودكشـی كـرد تا شـاهد دیكتاتوری سـزار و 
مـرگ جمهـوری و حكومـت انتخابـی نباشـد 
كـه پـدر بزرگـش )ماركـوس پوركیـوس كاتو 
معـروف بـه Cato Elder اندیشـمند رومی( 

ضوابـط و قواعـد آن را تنظیـم كـرده بـود.

ارکستر ملی ایران
24 بهمن ماه ساعت 18 در بیست و  

چهارمین جشنواره موسیقی فجر در تاالر 
وحدت به روی صحنه می رود.

جشنواره

طنزیمات

ــد.  ــار خداحافظــی کردن ــاز و تغارجــان از اوســتا تغ تغارن

تغارجــان گفــت:

ــا  ــم ت ــردش کنی ــتان گ ــوی تغارس ــی ت ــاز! موافق -تغارن

ــن ســرزمین آشــنا بشــم؟ ــا ای ــر ب ــش ت ــن بی م

-آره عزیــزم، چرا که نه؟

راه افتادنــد. صــدای خمیــازه و دهــن دّره از روزنه تغاردان 

ــت: ــاز گف ــه تغارن ــی شــد. تغارجــان رو ب ــا شــنیده م  ه

ــر  ــد از ظه ــا از خــواب بع ــه تغاره ــه ک ــن این ــل م -تحلی

ــن! ــی کش ــازه م ــدن و دارن خمی ــدار ش بی

ــه  ــازی ب ــه نی ــه دیگ ــن ک ــه ای ــه، معلوم ــه، ه ــه، ه - ه

 تحلیــل نــداره! تغارچــه هــا هــم اینــو مــی فهمــن!

تغارجان؛ پشــت بدنه اش را خاراند.

-البتــه حــق بــا توئــه! امــا خیلــی هــا هســتن کــه از درک 

 همیــن مفاهیــم ســاده هــم عاجــزن! اینــو قبــول داری؟

-نمی دونم واال!

- چــه طــور نمــی دونــی. تغارهــا خیلــی قــدرت تجزیــه 

ــون  ــای خودم ــل ه ــد تحلی ــا بای ــدارن و م ــل ن و تحلی

ــته  ــری داش ــی بهت ــا زندگ ــم ت ــل کنی ــون منتق رو بهش

ــن. باش

لــذت  خودمــون  اطــراف  دیــدن  از  بیــا  -تغارجــان! 

ببریــم. دنبــال درد ســر نگــرد! ســعی کــن وجدانــت 

آســوده بشــه!

-باشــه تغارنــاز جــون! همــه تاشــم رو مــی کنــم کــه بــه 

ــه،  ــر تغاری ــی ه ــی زندگ ــه هــدف غای وجــدان آســوده ک

برســم.

-عزیــزم امروز چه قدر فیلســوفانه حرف می زنی!

بــه خاطــر  -جــدی؟ اصــاً حواســم نبــود. احتمــاالً 

فاصلــه گرفتــن از اخبــار و زندگــی در محیــط آرام و 

تغارســتانه آســوده 

بشــه. آســوده  هــم  وجدانــت   -احتماالً!امیــدوارم 

ــده  ــان می ــه تغارخ ــتوراتی ک ــا دس ــط ب ــدوارم. فق -امی

ــم؟ ــه کار کنی چ

ــورت  ــط مش ــده! اون فق ــتور نمی ــی دس ــه کس ــدرم ب -پ

میــده. امــا همــه بایــد بــه مشــورتاش عمــل کنــن. ایــن 

ــا دســتور دادن. متوجــه شــدی؟ ــه ب فــرق مــی کن

-نــه، تغارنــاز! متوجــه نمیشــم تغارنــاز؟ اآلن فــرق 

دســتور دادن بــا مشــورت دادن چیــه، دقیقــًا؟

ــی میــدن، امــا مشــورت  ــزم دســتور رو کتب - ببیــن عزی

رو شــفاهی.

-ُخب!

ــی کــرد.  ــد عمل ــاش رو هــم بای ــداره! هــر دو ت -ُخــب ن

ــدی؟ فهمی

-آره، دارم یــه چیزایی می فهمم.

-آفریــن! تــو باهــوش تریــن تغــاری هســتی کــه تــوی 

ــال  ــم فع ــل ه ــه عم ــن در مرحل ــدم. ســعی ک ــرم دی عم

تــر باشــی.

-باشــه، سعی می کنم.

ــه  ــه ادام ــم ب ــاال بری ــز! ح ــان عزی ــه تغارج ــن ب -آفری

برســیم. تغارســتان گردیمــون 

تغارجــان؛ دهانــه اش را بــاز کــرد. نفــس عمیقــی کشــید 

و بــه راه خــود ادامــه داد.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

مرحله عمل


