
شهرداری کم از شهریاری نیست

سخنگوی وزارت کشور:
سهمیه ویژه برای زنان 

در فهرست های انتخاباتی 
تعیین می شود
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تهران یکی از پر مسـئله ترین شـهر هاسـت و امیدوارم با این 
تغییر مدیریت اوضاع شـهر سـامان یابد.

اینکـه شـهردار جدیـد در حوزه هنـر و معماری متبحر و اسـتاد 
دانشـگاه اسـت و قبال معاون وزارت مسـکن و شهرسـازی بوده 
اسـت جای امیدواری اسـت و انتظارات بسـیاری را برای مردم 
ایجـاد مـی کنـد. هنـر روح زندگـی اسـت. هـر چیـزی بـا هنر 
قابـل هضـم اسـت و بـدون آن اگـر بهتریـن چیز باشـد هضم 

شـدنی نیست.
مـن در بعضـی کشـورها شـاهد ایـن بـوده ام کـه پـروژه هـای 
شـهری در یـک جـا متمرکـز می شـوند و بـر اسـاس لیاقت و 
توانائی ها و نه رانت، به دانشـگاهها و یا موسسـات پژوهشـی 
بـرای انجـام تحقیقـات واگـذار مـی شـود. البته ممکن اسـت 
هـم اکنـون هـم ایـن کار بـه صـورت جسـته و گریختـه انجام 
شـود ولـی هنـوز نهادینـه نشـده و از رانـت و رفیـق بـازی بـی 
نصیب نیسـت. او می تواند با پیوند درسـت میان دانشـگاه ها 
و پـروژه هـای شـهری از تولیـد ایـن همه پایـان نامه و رسـاله 
هـای بـی خاصیـت جلوگیـری کنـد و همـه را تبدیل بـه پروژه 

هـای فعـال نماید.
 شـهردار تهـران بـا توجـه بـه اینکه قطعـا در هیئـت دولت هم 
شـرکت می کنـد مـی توانـد حلقـه اتصالـی بـرای دسـت کـم 
بعضـی وزرا در اجـرای هماهنـگ کار باشـد. به طور مثـال دیده 
ایـد کـه در کندن اسـفالت ها گاهی نوبت مخابـرات و گاهی نوبت 
اداره گاز و زمانی برای برق و امثال آن اسـت. اگر برنامه باشـد 
و اولویـت بندی باشـد شـهردار می توانـد وزرای مربوطـه را وادار 
کنـد کـه کارشـان را هماهنگ کننـد؛ همچنین در امـور خدماتی 
کـه مـردم برای انجام کارشـان با چند وزارتخانـه و یا واحدهای 
زیـر مجموعـه آنهـا سـر و کار پیدا مـی کنند، هماهنگـی آنها در 
داشـتن اطالعات و سرعت دادن به خواست متقاضیان و حتی 
مراجعـه بـه یـک جـا رضایـت آنهـا را بیشـتر جلب کنـد. حتی 
در تولیـد و اشـتغال هـم شـهرداری مـی تواند سـهیم باشـد و 
از وزارتخانه هـای تولیـدی بـرای انـواع مصنوعـات مـورد نیـاز 
شـهرداری بخواهـد کـه تولید داخـل را آنچنان مرغـوب کنند که 

توسـل بـه خریـد خارجی نباشـد و یـا کم باشـد و ...
خریـد خارجـی یکـی از مهمتریـن مشـتریانش شـهرداری ها 
اسـت. از لکوموتیـو گرفتـه تا اتومبیل و بسـیاری از لـوازم دیگر 
شـهرداری مـی توانـد در توجـه به تولیـد داخلی تعییـن کننده 

باشد.
مسـائل کیفی و آسـیب هـای اجتماعی از تهدیدات شـهرهای 
بـزرگ اسـت و تـا آنها به خوبی شـناخته نشـوند هرگـز به طور 
اصولی درمان نمی شـوند. اعتیاد، حاشـیه نشـینی، سـرقت و 
مانند آن. خوشـبختانه افرادی را در شـورای شـهر می شناسم که 
بـا فرهنـگ آشـنا اسـت و هـم به مسـائل آسـیب زای شـهر و 
منطقـه بـه خوبی واقـف و امیدوارم از ظرفیت ایشـان به خوبی 

بهره برداری شـود.
شـهردار جدیـد بـا گرفتـن ایـن مسـئولیت خوشـبختانه ردای 
سیاسـت بـر تـن نـدارد و آمـاده کار فـارغ از مسـائل سیاسـی 
اسـت کـه هـم مبـارک اسـت و هـم بسـیار سـخت!. البتـه 
بسـیاری از وزرای دیگـر هـم بایـد ردای سیاسـت را از تـن بـه 
در کننـد و بـه کار بپردازنـد و بـه جـز وزارتخانه های سیاسـی و 

امنیتـی چـه ضرورتـی دارد بقیـه سیاسـی باشـند؟
ایـن هـم گفتنی اسـت که بـه نظر من هیـچ فردی نمـی تواند 
سـابقه فکـری و ارزشـی خـود را کنـار بگـذارد و به یکبـاره خلع 
لبـاس فکری کند و به صورت شـخص دیگـری در آید. اما می 
توانـد مجاهـدت کند تـا در موضع گیری ها تقوای علمـی و کاری 

خود را بـه کار بندد.
یکپارچگـی در خدمـات شـهری و بـه ویژه مسـائل آموزشـی و 
فرهنگـی کار شـهرداری اسـت و در کشـور هـای پیشـرفته کـه 
خوب مالیات وصول می شـود شـهرداری در همه مسـائل عام 
المنفعـه حضـور دارد و منصفانـه به مشـکالت مردم می رسـد.

شـهردار حتمـًا بـه فضـای شـهری توجـه می کنـد و ایـن بـی 
قوارگـی شـهری را سـامان می دهـد و اگـر نمـی شـود ایـن 
سـاختمانهای بی قواره که شـائبه رانت در آن بسـیار قوی است 
را تخریـب کـرد، دسـت کم از مجـوز دادن های تـازه اجتناب کند. 
در شـهرهای بـزرگ دنیـا یک منطقـه عمومی و تجـاری وجود 
دارد و اغلـب »داون تـاون« نـام دارد و در آنجـا سـاختمانهای 
مرتفـع بسـیار اسـت ولی بقیه شـهر جـای زندگی اسـت و هر 
منطقـه بـرای خـود اختیـارات خـاص دارد و در آبادانـی و رفـاه 
مـردم سـنگ تمام مـی گذارنـد وناظرانی بر آنها نظـاره می کند 

تـا خـالف، و تخلـف و اختـالس صـورت نگیرد.
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تهران

تب داغ فروش ویزا 
در نمایشگاه گردشگری

بیشتر غرفه های آژانس ها پکیج های اطالعاتی ویزای کانادا در 
همان روز اول که تعداد بازدیدکنندگان هم کم بود، تمام شد

سهم ناچیز فرهنگ از بودجه عمومی
بودجه عمومی فرهنگ تربیت بدنی و گردشگری حدود 2.5 درصد از تمامی بودجه عمومی کشور است 

و از این بودجه سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تنها 15 درصد است
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بررسی الیحه بودجه 
۹۸ از امروز

نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی بررسی الیحه بودجه سال 
98 کل کشــور را از روز شنبه در دو 
نوبــت صبح و عصر در مجلس آغاز 

می کنند.

آغاز ثبت نام 
سفرهای نوروزی 

بازنشستگان از شنبه

»مجید مظفری« 
سفیر گردشگری شد
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گرد وغبار چند سالی است كه بالی جان مردم 
جنوب ایران شده است و نفس شان را تنگ 
كرده اند. اکنون خبر از  نهایی شدن مطالعات 
منشایابی   داخلی  سندملی مقابله با گرد و غبار 
می رسد.طی سال های اخیر به علل مختلف از جمله 
خشکسالی، کاهش بارش و از بین رفتن پوشش 
گیاهی در بیشتر نقاط کشور شاهد تشدید وقوع 
پدیده گرد و غبار و ریزگردها )در 24 شهرستان 
کشور( بوده ایم. البته بخشی از وقوع این پدیده 
ناشی از سوء مدیریت ها و بخشی هم ناشی از 
وقایع طبیعی است.

سال آینده استان های خوزستان، 
سیستان و بلوچستان، کرمان و 
هرمزگان در اولویت مقابله با گرد 
و غبار  قرار می گیرند

استان های جنوبی 
در اولویت مقابله 
با گرد و غبار
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متناقـض  و  چندگانـه  هـای  سیاسـت 
شـهرداران مشـکل بزرگ شـهرداری اسـت. 
گاهـی اوقـات از دروازه بیرون نمی آیند ولی 
از سـوراخ سوزن می گذرند. فراوان مشاهده 
شـده و مـی شـود کـه اجـازه سـاختمانهای 
آنچنانـی و رفیـع و لوکـس را در خیابانهـای 
تنـگ و تاریـک مـی دهنـد و یـا کوچه های 
محـدود کـه محل زندگـی و آسـایش مردم 
اسـت را به سـرمایه داران و کاسبگاران مجوز 
مـی دهنـد ولـی برای سـاختمان شـخصی 
اجـازه یـک طبقـه را نمـی دهنـد در حالیکه 
قبال در روبروی آن سـاختمان و یا در امتداد 

آن مجوزهـای دیگـر را صـادر کـرده اند!
ترافیک یکی از مسـائل عمده شـهر است و 
برای سـامان دادن به آن جرأت و جسـارت 
مـی خواهـد. بدیهـی اسـت سـایر وزارتخانه 
هـم در ایـن امـر سـهیم انـد. عدم اشـتغال 
بـار ترافیکـی را افزایش می دهـد. وقتی کار 
نباشـد و وقتـی اتومبیل های غیر اسـتانداری 
که در کشـور تولید می شـود همـه را به نوعی 
مسـافرکش کـرده و بـا کمبود وسـائل نقلیه 
عمومـی وضعیت ترافیک و محیط زیسـت 
را بیـش از پیـش تخریب کرده اسـت. باید 
بـا تدبیر و شـجاعت و وضع قوانین درسـت 

از ایـن بحـران روز افزون بیـرون آمد.
شـهردار تهـران می توانـد هر یـک از مناطق 
بیسـت گانـه را یک شـهر به حسـاب بیاورد 
کـه همه مایحتـاج مـردم در آن منطقه حل 
و فصـل شـود و دفاتـری ماننـد پلیـس بـه 
اضافـه ده را هم تقویت کند و هم بر حسـن 

اجـرای کار آنها نظارت داشـته باشـد.
واگـذاری اختیـارات بـه هـر منطقه شـهری 
هـم حسـن دارد و هـم عیـب. حسـن آن 
ایـن اسـت کـه کارها سـرعت پیـدا می کند و 
بوروکراسـی و تردد غیر ضـرور را کم می کند 
ولی عیب عمده آن این اسـت که سـلیقگی 
کار کـردن و اختالف روش شـهرداران را زیاد 
مـی کنـد و قدرت نیش قلم بعضـی از افراد 
را در شـهرداری افزایـش می دهـد و مـردم 
را بـرای رسـیدن بـه اهدافشـان تملق گـوی 
بعضـی ها در شـهرداری بار مـی آورد و نظام 
الکترونیـک و یکپارچـه را در هدایـت امـور 

شـهری کاهـش مـی دهد.
شـهردار تهـران می توانـد از شـهرداران قبلـی 
که می خواسـت مشـکل ترافیـک و محیط 
زیسـت را حـل کنـد کمک بگیـرد تا چنانچه 
طرحـش اجرائـی و عملیاتـی اسـت هر چه 
زودتـر ایـن مشـکل حـل شـود کـه دیگـر 
تهران شـهر زندگی نیسـت و شـهر ماشـین 
و دود و آلودگـی و هـدر رفتـن عمـر اسـت!!

شـهردار تهـران بـا توجه بـه سـوابق علمی و 
فرهنگـی خـود بـه خوبـی مـی داند کـه اگر 
بخواهـد شـهری آبـاد داشـته باشـد بایـد 
اول بـه مناطـق محـروم در داخـل شـهر و 
از آن مهـم تـر بـه خارج شـهر و شهرسـتانها 
و روسـتاها برسـد تـا از حاشیه نشـینی و 
نیـز ایجـاد مشـاغل کاذب جلوگیـری کنـد. 
داسـتان شـهر، داسـتان کاًسـت ها و طبقـات 
نیسـت کـه مثـل شـهر دهلـی در هنـد بـا 
توجـه به سـنت هـا وآداب و رسومشـان دو 

بخـش مجـزا و غیـر مرتبـط را در یـک شـهر ببینیـد؛ 
بلکـه همچـون ظروف مرتبطه می ماند کـه اگر به داد 
یـک بخـش نرسـیدی بـه هر شـکلی مسـائل آن به 
بخـش هـای دیگر سـرایت می کند و بـا هم مخلوط 

شـود. می 
شـهردار تهـران حتمـا می داند که بـا گران کردن شـهر، 
که برنامه یکی از شـهرداران گذشـته بود  نمی توان از 
مهاجـرت مـردم بی نـوا و بیکار و بعضـا فرصت طلب 
جلوگیـری کـرد. بلکـه اگـر بـه کار و شـغل در مناطـق 
محروم رسـیدگی شـد می تـوان از مهاجرت جلوگیری 
شهرسـتانها  پـالک  بـا  ماشـین های  ورود  از  و  کـرد 
جلوگیـری کرد.شـهردار تهـران می تواند مدعی باشـد 
کـه بودجـه ای کـه اخیـرا بـرای ایجـاد اشـتغال در 
روسـتاها و مناطـق محـروم اختصـاص یافت چگونه 
هزینه شـد و کجا اثرش را نشـان داد و آیا این تأثیر 
مانـدگار و پایـدار، و یـا موقتی و دور ریختن سـرمایه 
اسـت!اگر از رانت سـخن می رود و یا اگر شـنیده می 
شـود که فرزندان مسـئوالن و مجریان با واسـطه و یا 
بی واسـطه به بهره برداری و سـوء استفاده مشغولند 

یـک سـر آن بـه شـهرداری بر مـی گردد.
قـدرت داشـتن شـهرداران هـم خوب اسـت و هم بد؛ 
تصمیمات خلق السـاعه و بسـته بودن صالح و فساد 

شـهری بـه قلـم و امضای شـهرداران کـه از آفت های 
بـزرگ اسـت و ایـن بـی قوارگـی شـهری و تراکم بی 
حـد وحصـر در نتیجـه زد و بند شـهرداران با صاحبان 
پـول و مکنت اسـت. اگر شـهردار تهـران بتواند قدرت 
شـهرداران و بخشـداران را بـه قانـون متکـی کنـد و از 
فـروش امضـا چـه در شـهرداران ویا اعضای شـورای 
شـهر جلوگیـری کنـد بـه راسـتی بـه توفیـق بزرگـی 

دسـت یافته اسـت.
اعصـاب بسـیاری از شـهروندان بـه خاطـر همیـن 
سـلیقه ای عمل کردن شـهرداران داغان اسـت. و این 
نـه بـه لحـاظ اجـرای قانـون بلکه بـه لحـاظ دور زدن 

قانونـی و یـا پـر قانونی اسـت.
شـهرداری می تواند بـا تصمیمات خود افـرادی را یک 
شـبه میلیـاردر و افـرادی را بـه خاک سـیاه بنشـاند. 
نـگاه جامع االطـراف و بی غرض شـهرداران مناطق تا 
برسـد به بخش ـیاران بسـیار کارسـاز اسـت و اینک که 
شـهردار لبـاس کار، و نـه سیاسـت به تن کرده اسـت 
بایـد زیرمجموعه هـای وی هم چنین باشـند و امید 

اسـت »تـا باد چنین بـادا«!
معمـاری شـهر و زیبایـی ظاهـری به میراث جـاودان 
فرهنگـی مرتبـط اسـت و شـهردار روزی هـم در آن 

سـمت کار کـرده و حتمـا ایـده هایـی دارد!

 شـهر تهران نمونه تمام عیار بسـامانی و یا نابسامانی 
اداره کشـور اسـت و دولـت نبایـد از آن غافل باشـد و 
نشـاید بـا آن رقابت کند و یـا مباحث بر روی لجاجت 
دور بزنـد! دولـت الکترونیـک کـه نیـازی بـه مراجعه 
مسـتقیم مردم نباشـد و تلفن ها پاسـخگو باشـند و 
نـه اینکه افراد را سـر کار بگذارند از شـهرداری شـروع 
مـی شـود. اداره شـهر تهـران الگـوی بزرگـی از اداره 
کشـور اسـت. توزیـع امکانـات، برقـراری اطالعـات و 
اشـاعه سـالم آن و خروجـی سـالم و بـه موقـع آن، 
آرامـش در محیـط خانـه و کار، همـه و همه سـرآغاز 

ایـن حرکت اسـت.
پـس بایـد شـهردار تهـران و نیـز شـورای شـهر در 
جلسـات شـورای عالی اسـتانها و یا شـهرداران کشور 
بـرای عـدم مهاجـرت از سـایر شهرسـتانها بـه تهـران 
تدبیـری بیندیشـد و توافقاتـی صـورت دهنـد تا این 
تعـادل نسـبی بر قرار شـود و اال کشـور تهـران!! از این 
هم وسـیعتر خواهد شـد و آنگاه همه مصیبت هایی 
کـه فعـال شـهر تهـران دسـت بـه گریبـان آن اسـت 

چندیـن برابـر خواهد شـد و
 سـر انجام شـهرداری کم از شهریاری نیست. شهردار 
می تواند سـبک زندگـی و الگوی مصرف را بهینه کند 

اگر بخواهد و تیمی صالح داشـته باشد/خبرآنالین.



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1387 | شنبه 27 بهمن 1397

2
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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نتانیاهو نمک خورد و نمکدان شکستپیام خبر
سفیر ایران در لندن تاکید کرد: نتانیاهو در پایان جلسه در ورشو و در حضور خبرنگاران، لهستانی ها 
را همدست نازی ها در هولوکاست و قتل عام یهودیان معرفی نمود و به دولت میزبان و مردم 
لهستان در کشور خودشان توهین و آنها را تحقیر کرد. نمک خورد و نمکدان شکست و نشان داد 
که آنها حتی به خادمان خود هم رحم نمی کنند.
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 ای

س:
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سهم ناچیز فرهنگ از بودجه عمومی
بودجه عمومی فرهنگ تربیت بدنی و گردشگری حدود 2.5 درصد از تمامی بودجه عمومی 

کشور است و از این بودجه سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تنها 15 درصد است

صالحی: سرانه فرهنگی و هنری در برخی استان ها به کمتر از سانتیمتر می رسد که بسیار نامناسب است

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر 
فرهنــگ  وزارت  بودجــه  اشــاره  بــا 
بودجــه  اســالمی گفــت:  ارشــاد  و 
بدنــی  تربیــت  فرهنــگ  عمومــی 
درصــد   2.5 حــدود  گردشــگری  و 
از تمامــی بودجــه عمومــی کشــور 
ــن بودجــه ســهم وزارت  اســت و از ای
ــا 15  ــالمی تنه ــاد اس ــگ و ارش فرهن
درصــد است.ســیدعباس صالحــی در 
ــر  ــگ، هن ــا اصحــاب فرهن نشســت ب
و رســانه هــای اســتان کرمــان افــزود: 
و  ویــژه وزارت فرهنــگ  توجــه  بــا 
ــه مســائل اقتصــاد  ارشــاد اســالمی ب
و حــوزه مســائل  هنــر  و  فرهنــگ 

حقوقــی آنــان، مشــکالت ایــن حــوزه 
ــه  ــن زمین ــد و در ای ــی یاب کاهــش م
بســته ای از برنامــه هــا و اقدامــات در 
ــالمی در  ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن

ــت. ــرا اس ــال اج ح
ــالن  ــارغ التحصی ــه ف ــا اشــاره ب وی ب
عرصــه رســانه اظهــار داشــت: ســه 
ــای  ــه ه ــش آموخت ــر دان ــون نف میلی
حــوزه هنــر پــس از انقــالب اســالمی 
فــارغ التحصیــل شــدند لــذا ایــن 
قشــر حجــم بزرگــی از بــازار کار را بــه 

ــت. ــاص داده اس ــود اختص خ
اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر 
بــه  هــا  بایــد کمــک  داد:  ادامــه 

ــگ و  ــای فرهن ــه فض ــمتی رود ک س
ــرای افــراد در زمینــه معیشــت  هنــر ب
و گــردش اقتصــادی آمــاده تــر شــود 
و در ایــن زمینــه ایــده هــای مختلفــی 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش در وزارت فرهن

ــود. ــی ش ــال م دنب
وی گفــت: 10 ایــده خیابــان هــای 
فرهنــگ و هنــر امســال در کشــور 
ارائــه شــده و بــا ایــن نــگاه کــه زمینــه 
فرصــت هــای اقتصــاد فرهنــگ و 
ــوزه را  ــن ح ــد و ای ــم کن ــر را فراه هن
بــه نمادهــای شــهری نزدیــک نمایــد.
صالحــی بــا بیــان اینکــه شــهرها بایــد 
ــر داشــته باشــند  نمــاد فرهنــگ و هن

ــکان  ــگری ام ــگاه گردش ــت: پای گف
اقتصــاد فرهنــگ و هنــر را بــا ایجــاد 
ــو و  ــری هــا، فضــای عرضــه تابل گال

حضــور خیابانــی میســر مــی کنــد.
آن طــور کــه ایرنــا نوشــته وی افزود: 
فرهنــگ و هنــر بــه عنــوان یــک 
شــغل تولیــدی در جریــان اقتصــادی 
بــه رســمیت شــناخته نشــده اســت 
و در دولــت تدبیــر و امیــد حــوزه 
ــغل  ــوان ش ــه عن ــر ب ــگ و هن فرهن
در آییــن نامــه هــای حمایــت از 

ــت. ــده اس ــاغل وارد ش مش
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
عنــوان کــرد: امســال دولــت متقاعــد 
ــه حــوزه  ــر ب شــد کــه فرهنــگ و هن
اقتصــادی وارد شــد و در ایــن زمینــه 
ابتــدا آییــن نامــه هــا تدویــن و 
ســپس در هیــات دولــت امســال 20 

هــزار شــغل و 2 هــزار میلیــارد تومــان 
ــت از مشــاغل  ــک و حمای ــکان کم ام
ــر  ــگ و هن شــهری و روســتایی فرهن

ــم. ــدا کردی را پی
وی تصریــح کــرد: حمایــت از مشــاغل 
فرهنــگ و هنــر در گروههــای هنــری، 
ــال  ــوای دیجیت ــد محت ــانه و تولی رس

اســت.
صالحــی گفــت: در دهــه فجــر امســال 
بــا اجــرای طرحــی بیــش از 50 هــزار 
ــرای  ــازار کار ب ــکان ب ــد ام ــر هنرمن نف
ــق  ــری خــود را از طری محصــوالت هن
فضــای مجــازی و دیجیتــال پیــدا 
پروفایــل  ایجــاد  امــکان  و  کردنــد 
ــرای  ــدان ب ــی هنرمن ــای اختصاص ه
مشــتریان  و  کار  بــازار  بــا  ارتبــاط 

ــد. ــم ش فراه
وی ادامه داد: امســال برای نخســتین 
جشــنواره  در  را  هــا  گالــری  بــار 
و  وارد کردیــم  تجســمی  هنرهــای 
ــراج  ــری و ح ــن گال ــل بی ــد فاص ح
ــمی در  ــای تجس ــوزه هنره ــرای ح ب
ــه اســتان هــا  تهــران ایجــاد شــد و ب
ــگ و  ــر فرهن ــد. وزی ــی یاب تســری م
ارشــاد اســالمی بیــان کــرد: از طریــق 
گالــری هــا و نمایشــگاه هــای واســط 
فرصــت ارتقــای هنرهــای تجســمی را 

ــم. ــش دادی افزای
ــوزه  ــن در ح ــش از ای ــزود: پی وی اف
ســینمایی  هــای  ســالن  ســینما، 
جدیــد احــداث نمــی شــد و از ســال 
ــر شــدند و هــر  93 ســالن هــا 2 براب
ســال 100 ســالن ســینمای جدیــد 

احــداث مــی شــود کــه نشــان دهنــده 
ــه  ــده خالقان ــه ای ــه ب ــت ک ــن اس ای
ــاز  ــوف نی ــت و صن ــه حاکمی از ناحی
ــتای  ــزود: در راس ــی اف ــم. صالح داری
اجــرای حــوزه اقتصــاد فرهنــگ و هنر 
تــالش مــی کنیــم تا بــا اعتمادســازی 
بــه طــرف گفــت و گــو و حــل مســائل 
ــم.  ــش بروی ــد پی ــای جدی ــده ه و ای
اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر 
گفــت: توانســتیم در شــورای گفــت و 
ــگ  ــی فرهن ــای بازرگان ــاق ه ــو و ات گ
و هنــر را بــا اقتصــاد درگیــر تــر کنیــم 
و اینــک دفتــر آن ایجــاد شــده و بــه 
ــت  ــیون حرک ــاد کنفدراس ــمت ایج س
ــوع در  ــای متن ــده ه ــم و ای ــی کنی م
ــال  ــوا دنب ــی ق ــا تمام ــوزه ب ــن ح ای

مــی شــود.

فسـاد  تاکیـد کـرد:  اجتماعـی  رفـاه  و  تعـاون، کار  وزیـر 
اقتصادی و سیاسـی تـوده ای چرکین و زلزلـه ای ویرانگر و 

حکومت هاسـت. مشـروعیت  بـه  ضربه زننـده 
فسـاد  نوشـت:  خـود  توییتـر  در  شـریعتمداری  محمـد 
اقتصـادی و سیاسـی تـوده ای چرکیـن و زلزلـه ای ویرانگر 
جوانـان  حکومت هاسـت.  مشـروعیت  بـه  ضربه      زننـده  و 
محـور تحقـق نظـام پیشـرفته اسـالمی هسـتند. "لبیک به 
نـدای رهبـری، قوی تـر از پیش در وزارت تعـاون، کار و رفاه 

اجتماعـی بـا راهبـرد برگشـت ناپذیر"

وزیـر امـور خارجـه تاکیـد کـرد: احسـاس می  کنـم اگـر 
غربی  هـا بـه ویـژه آمریـکا هرچـه سـریع تر اشـتباهات 40 
سـال اخیـر خـود را درک کننـد، زندگـی را بـرای خودشـان 
و منطقـه مـا راحت تـر می    کننـد. محمدجـواد ظریـف در 
سیاسـت  های  از  اینجـا  در  مونیـخ گفـت:  بـه  ورود  بـدو  
جمهـوری اسـالمی ایـران و واقعیت  هـای منطقـه صحبـت 
خواهیـم کـرد. واقعیاتـی کـه باعـث شـده ایـن کشـورها 
بـا سیاسـت های غلـط بـه نتیجـه  ای برسـند و ایـران بـا 

انتخاب هـای درسـت بـه نتایـج متضـاد برسـد.

فساد زلزله ای ویرانگر به 
مشروعیت حکومت هاست

 نشست ورشو اتحاد فشلی 
بود که به نتیجه نرسید

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه با اشـاره 
بـه بیانیه پایانـی کنفرانس ورشـو، آن را 
سـند بـی خاصیتـی دانسـت کـه تنها از 
سـوی دو کشـور برگزارکننـده صادر شـد 
و فاقـد هـر گونـه اعتبـار و تصمیـم بود. 
بهـرام قاسـمی در واکنـش بـه بیانیـه 
پایانـی کنفرانـس ورشـو گفـت: بـه رغم 
تـالش هـای گسـترده واشـنگتن بـرای 
برگـزاری یـک نشسـت فراگیـر و ایجاد 
جمهـوری  علیـه  جدیـد  ائتـالف  یـک 

اسـالمی ایـران، تعـداد و سـطح پاییـن 
شـرکت کنندگان که آنان نیـز از همراهی 
بـا هر گونـه تصمیم ضـد ایرانـی امتناع 
از  نشسـت  ایـن  فرجـام  در  کردنـد، 
پیـش شکسـت خـورده، بیانیـه پایانـی 
آن را بـه سـندی بـی خاصیـت تبدیـل 
از  تنهـا  ای کـه  نوشـته  و  متـن  کـرد؛ 
سـوی دو کشـور برگزارکننـده صادر شـد 
و فاقـد هـر گونـه اعتبـار و تصمیـم بود.

قاسـمی در ادامـه افزود: بـرای همه دور 

اندیشـان و تحلیگـران و سیاسـتمداران 
برجسـته و فهیـم جهـان ایـن شکسـت 
آغـاز طـرح  از همـان  و  قبـل  از  کامـال 
اولیـه آن قابـل تصور و پیـش بینی بود. 
کنفرانسـی تحـت عنوان صلـح و امنیت 
در خاورمیانـه چگونـه مـی توانـد موفـق 
اصلـی  بازیگـران  حالـی کـه  در  باشـد 
منطقـه همچـون ایـران، ترکیـه، لبنـان، 
سـوریه، عـراق و فلسـطین در آن حضور 
ندارنـد و کشـورهای مهمـی چـون چین 
و روسـیه، و بسـیاری از کشـورهای مهم 
حضـور  آن  در  غیراروپایـی  و  اروپایـی 
نداشـته و یـا صرفـا در سـطح بسـیار 
پائیـن و کمرنگـی در آن شـرکت کردند.

بیانیه پایانی کنفرانس ورشو 
سند شکست آن است

تعیین سهمیه ویژه برای زنان 
در فهرست های انتخاباتی

سـخنگوی وزارت کشـور در تشـریح الیحه جامع انتخابات با اشـاره به ماده 26 این 
الیحـه گفـت: احـزاب بـرای اسـتفاده از امـکان موضوع این مـاده بایـد حداقل یک 
ششـم از فهرسـت نامزدهای معرفی شده خود در سراسر کشور را به زنان اختصاص 
دهند. سـید سـلمان سـامانی همچنین از اختصاص شـعبه ویژه برای رسـیدگی به 
تخلفـات انتخاباتـی خبـر داد و اظهارداشـت: قـوه قضاییه به منظور رسـیدگی خارج 
از نوبـت بـه جرایم و شـکایت های انتخاباتی حسـب درخواسـت هیـات اجرایی در 
سـطح کشـور با اختصاص شـعبه موجود یا تشکیل شـعبه ویژه به جرایم و شکایت 
انتخاباتی رسـیدگی می کند.وی در ادامه افزود: همچنین مطابق این الیحه از زمان 
ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشـت نامزدهای نمایندگی مجلس شـورای 
اسـالمی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی یا تخلفات انتخاباتی ممنوع اسـت مگر 
در مـواردی کـه بـه نظر رئیـس قوه قضائیه عدم بازداشـت آنـان موجب تضییع حق 
شـود یـا اخـذ تأمین و تضمیـن الزم ممکن نباشـد. سـخنگوی وزارت کشـور درباره 
مـاده 26 الیحـه جامع انتخابـات هم گفت: طبق این مـاده رأی دهندگان می توانند 
در حوزه هایـی کـه احـزاب ملـی یـا جبهه ها نامـزد یـا نامزدهایی را معرفـی می کنند 
بـه فهرسـت هـر یـک از احزاب یا جبهـه ها رای دهنـد و در این صـورت رای مأخوذه 

بـرای تمامی نامزدهای آن فهرسـت منظور می شـود.

ته
نک

از  یکـی  اضافـه کـرد:  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزیـر 
اقدامـات ایـن وزارتخانـه با نگاه سـفرهای اسـتانی اسـت 
کـه در دوازدهمیـن اسـتان بـه کرمـان آمدیـم و حمایت 
هـای ترکیبـی مرکـز بـا اسـتان هـا در دسـتور کار اسـت.
وی ادامـه داد: بودجـه عمومـی فرهنـگ تربیـت بدنـی و 
گردشـگری حـدود 2.5 درصـد از تمامی بودجـه عمومی 
کشـور اسـت و از این بودجه سـهم وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی تنهـا 15 درصـد اسـت.صالحی گفت: سـعی شـد 
بـه  ارشـاد اسـالمی  از بودجـه وزارت فرهنـگ و  بخشـی 
فضـای اسـتانی منتقـل شـود و در مجمـوع ۸00 میلیـارد 
تومـان منابـع مالـی در تفاهـم نامه اسـتان ها قـرار داده 
شـده که اندک اسـت.وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی بیان 
کـرد: در حـوزه بیمـه فرهنـگ و هنـر نیـز 1۹ هـزار بیمه در 
ابتـدای دولـت دوازدهـم امـروز به بیـش از 30 هـزار نفر 
رسـیده اسـت و نشـان مـی دهـد تـالش خوبـی در ایـن 
زمینـه انجـام شـده اسـت.وی ادامـه داد: بیمـه فعـاالن 

قرآنـی و حـوزه هـای دیگـر توسـعه خواهـد یافت. 

سیاستپارلمان

نباید با اختالفات برخورد ریشه ای شودبررسی الیحه بودجه ۹۸ از امروز 
مجلــس  نماینــدگان 

ــی  ــالمی بررس ــورای اس ش

الیحــه بودجــه ســال 98 

نوبــت صبــح  از روز شــنبه در دو  را  کل کشــور 

ــس  ــد. مجل ــی کنن ــاز م ــس آغ ــر در مجل و عص

ــنبه در  ــا پنجش ــنبه ت ــالمی  از روز ش ــورای اس ش

دو نوبــت صبــح و عصــر جلســه علنــی دارد و 

ــور  ــال 98 کل کش ــه س ــه بودج ــدگان الیح نماین

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــی کنند.مجل ــی م را بررس

ــر روز در دو  ــان بررســی الیحــه بودجــه ه ــا پای ت

ــت.نمایندگان  ــد داش ــی خواهن ــه علن ــت جلس نوب

ــن  ــده خــود همچنی ــه آین ــی هفت در جلســات علن

قــرار اســت طــرح تمدیــد قانــون شــوراهای حــل 

اختــالف، طــرح یــک فوریتــی اصــالح مــوادی از 

قانــون انتخابــات مجلــس و الیحــه تمدیــد مــدت 

ــون ارتقــای ســالمت نظــام  اجــرای آزمایشــی قان

ــد. ــا فســاد را بررســی مــی کنن ــل ب اداری و مقاب

ــون  ــردن قان ــی ک ــالح و دایم ــه اص ــی الیح بررس

مدیریــت خدمــات کشــوری و الیحــه اهــداف، 

وظایــف و اختیــارات وزارت ورزش و جوانــان نیــز 

ــرار دارد. ــس ق ــده مجل ــه آین ــتور کار هفت در دس

در  تهـران  مـردم  نماینـده 
جایـی  هـر  گفـت:  مجلـس 
بـه  اساسـی  تحـول  یـک  کـه 
وجـود آمـده اسـت، تشـکل ها، 
حاکمیـت  حتـی  و  سیاسـی  جریانـات  ریش سـفیدان 
سـردمدار آن بـوده و همـکاری کرده انـد تـا سـایر افـراد 
راه خـود را پیـدا کـرده و ادامـه دهند.محمدرضـا بادامچی  
بـرای  سیاسـی  جریان هـای  رویکـرد  تغییـر  مـورد  در 
دادن  قـرار  اولویـت  و  اختالفـات جناحـی  کنارگذاشـتن 
منافـع ملـی کشـور در آغـاز ورود بـه دهـه پنجـم انقـالب 
اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه شـرایط خـاص اقتصـادی 
کـه هم اکنـون در آن قـرار داریـم اگـر مـا منافـع ملـی را 

لحـاظ نکنیـم و هـر کسـی سـرگرم کار خـودش باشـد 
متأسـفانه پیامدهـای خوبـی را نخواهیـم داشـت. ما باید 
از منفعت هـای شـخصی موجـود گـذر کنیـم تـا بـه یـک 
نقطـه اشـتراک تصمیم گیـری و اجرایـی برسـیم. ایـب 
رییـس کمیسـیون اجتماعـی در پاسـخ بـه این پرسـش 
کـه آیـا اختالفـات جناحـی بـه نوعـی خیانت به کشـور و 
ملـت نیسـت؟ گفـت: اختالفات در سـطحی بسـیار خوب 
اسـت. اصـالً اگر اختالفات وجود نداشـته باشـد، رشـدی 
بـه وجـود نمی آید. منتهـا اختالفات باید ناشـی از تجربه، 
بینـش و آگاهـی باشـد. مـا نبایـد بـا اختالفـات برخـورد 
ریشـه ای بـه طـوری کـه بـه کلـی از بیـن برونـد داشـته 

باشـیم.

وزیـر امـور خارجـه آمریـکا گفـت کـه سـاز و کار مالـی 
متحـده  ایـاالت  تحریم هـای  بـرای شکسـت  اروپـا کـه 
علیـه ایـران ایجـاد شـده، میـان اروپـا و آمریـکا فاصلـه 

می کنـد. ایجـاد 
روز- آمریـکا  خارجـه  امـور  وزیـر  پمپئـو«  مایـک 
پنجشـنبه- گفـت کـه سـاز و کار مالـی اتحادیـه اروپـا بـا 
هـدف شکسـت تحریم هـای ایـاالت متحـده علیـه ایران 

ایجـاد شـده اسـت.
وی افـزود کـه این سـاز و کار)اینسـتکس( باعث خواهد 

شـد میـان اروپا و آمریـکا فاصله ایجاد شـود.

یک عضو شـورای مرکزی حزب کارگزاران سـازندگی با اشـاره 
بـه اینکه حضـور مردم در راهپیمایـی روز 22 بهمن بیانگر این 
اسـت که آنها حاضر نیسـتند کشـور، نظام و حاکمیت را تنها 
بگذارنـد، گفـت: مسـئوالن هـم باید بـه وظایف خـود در قبال 
مـردم عمـل کـرده و مـردم را در برابـر معضالت تنهـا نگذارند. 
ایـن عضـو شـورای مرکـزی حـزب کارگـزاران سـازندگی ادامه 
داد: مـردم بـا حضـور خـود به حاکمـان این پیـام را می دهند 
کـه با وجـود ضعف ها، آنها هنوز بهتریـن راه را حفظ جمهوری 
اسـالمی و انقـالب اسـالمی می داننـد. مسـئوالن هـم باید در 
مقابـل بـه عهد خود با مـردم وفادار مانده و بـه آن عمل کنند.

»اینستکس« اروپا و آمریکا 
را از یکدیگر دور می کند

مسووالن مردم را در برابر 
معضالت تنها نگذارند

پیام رسـانه

روزنامـه دیلی تلگراف از 
انتقال آن دسـته از زنان بریتانیایی که 

با گروهک های تروریسـتی همکاری 
می کردنـد به زندان گوانتانامو خبر داده.

خبرگـزاری اسپوتنیک از تظاهرات 
ضدآمریکایـی در ونزوئال در پی پیش بینی 
مداخلـه نظامی ایاالت متحده در ونزوئال 

خبر داده.

خبرگزاری الجزیرهاز هشـدار “پاسخ 
سـخت” هند به پاکسـتان به دلیل حمله 

تروریسـتی در کشمیر هندوستان خبر 
داده.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگـزاری دویچه وله از برگزاری 

انتخابات زودهنگام اسـپانیا در تاریخ 28 
آپریل 2019 خبر داده.

آلمان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سنا
 ای

س:
عک

راه »مبارزه با فساد«، حضور 
جوانان در مدیریت اجرایی کشور 
ورزش  وزارت  جوانـان  امـور  معـاون 
رفـت  بـرون  راه  تنهـا  جوانـان  و 
مبـارزه  و  اقتصـادی  مشـکالت  از 
مسـتقیم با "فسـاد" را حضور جوانان 

دانسـت. کشـور  اجرایـی  مدیریـت  در 
بـه گـزارش ایسـنا، محمدمهـدی تندگویـان با اشـاره بـه بیانیه 
انقـالب  در چهل سـالگی  جوانـان  بـه  اسـالمی  انقـالب  رهبـر 
در صفحـه توئیتـر خـود نوشـت: »امـروز رهبـر معظـم انقـالب 
در بیانیـه "گام دوم" انقـالب مسـتقیم "جوانـان"  را خطـاب 
قراردادنـد و یقینـًا گام دوم انقـالب بـا جوانـان اسـت. تنهـا 
مسـتقیم  مبـارزه  و  اقتصـادی  مشـکالت  از  رفـت  بـرون  راه 
بـا "فسـاد" حضـور جوانـان در مدیریـت اجرایـی کشوراسـت. 
تبعیـت از فرامیـن رهبری در بـه کارگیری جوانـان امروز امری 

واجـب اسـت.«

جوانان

اختالف سن ازدواج چقدر اهمیت دارد؟
اختالف سنی زیاد بین زوجین با کاهش رضایت زناشویی 

در طول زمان مرتبط است

خبر

تناسب سن ازدواج از جمله موازین زیربنایی و اساسی در ازدواج است

تمامــی زنــان 18 تــا 50 ســال مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه 
ــای  ــور از حمایت ه ــر کش ــی سراس ــن اجتماع شــعب تأمی
مقــرر در قانــون بیمــه صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد 

بهره منــد شــوند.
ــان 18  ــام زن ــه دار، تم ــان خان ــه زن ــنامه بیم ــق بخش طب
ــن  ــعب تأمی ــه ش ــه ب ــا مراجع ــد ب ــال می توانن ــا 50 س ت
ــون  ــرر در قان اجتماعــی سراســر کشــور از حمایت هــای مق
ــد شــوند و  ــان حــرف و مشــاغل آزاد بهــره من بیمــه صاحب
ــابقه  ــل و س ــد تأه ــا نیازمن ــن حمایت ه ــورداری از ای برخ

بیمه پــردازی نیســت.
بیمــه زنــان خانــه دار از جملــه حمایت  هایــی اســت کــه بــه 
آســانی بــه زنــان ارائــه می شــود و فرآینــد ورود بــه جمــع 
بیمه شــدگان تأمیــن اجتماعــی بــر اســاس ایــن قانــون بــه 
ــون تمامــی  ــن قان ســادگی انجــام می شــود. مشــموالن ای
زنــان 18 تــا 50 ســاله هســتند و در مــورد افــراد بــاالی 50 
ســال نیــز میــزان ســابقه بیمه پــردازی قبلــی بــه حداکثــر 

ســن مــورد نظــر اضافــه می شــود.
ــکان  ــه دار ام ــان خان ــه زن ــای خــاص بیم ــر ویژگی ه از دیگ
ــای  ــتمزد مبن ــه و دس ــق بیم ــت ح ــرخ پرداخ ــاب ن انتخ
پرداخــت حــق بیمــه اســت. متقاضیانــی کــه کمتــر از پنــج 
ســال دارای ســابقه پرداخــت حــق بیمــه هســتند می تواننــد 
دســتمزد مبنــای پرداخــت حــق بیمــه خــود را بیــن حداقــل 
دســتمزد مصــوب شــورای عالــی کار تــا حداکثــر دســتمزد 
مصــوب انتخــاب کننــد. در ســال جــاری حداقــل دســتمزد 
ــزار و  ــادل 370 ه ــه مع ــای پرداخــت حــق بیم ــه مبن روزان
423 ریــال و حداکثــر آن نیــز هفــت برابــر حداقل دســتمزد 

اســت.
نــرخ پرداخــت حــق بیمــه زنــان خانــه دار بــرای برخــورداری 
از حمایت هــای بازنشســتگی 14 درصــد؛ بازنشســتگی و 
فــوت )پرداخــت مســتمری بــه بازمانــدگان واجــد شــرایط( 
16 درصــد و بازنشســتگی، فــوت و از کار افتادگــی 20 درصــد 
ــت  ــور ســهم دول ــای مذک ــًا 2 درصــد از نرخ ه اســت. ضمن
ــی از  ــات درمان ــتفاده از خدم ــودن اس ــی ب ــت. انتخاب اس
دیگــر مزایــای طــرح بیمــه زنــان خانــه دار اســت. بــه عبــارت 
دیگــر در صورتــی کــه زنــان متقاضــی اســتفاده از ایــن نــوع 
بیمــه تحــت تکفــل پــدر، مــادر یــا همســر خــود بــوده و از 
ایــن طریــق از مزایــای درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
برخــوردار باشــند، نیــازی بــه پرداخــت ســرانه درمان نیســت 
و در غیــر ایــن صــورت می تواننــد بــا پرداخــت ســرانه درمان 
مصــوب از خدمــات درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیز 
برخــوردار شــوند. حــق ســرانه درمــان هــر ســال بــه تصویــب 
هیئــت وزیــران می رســد و در ســال جــاری 44 هــزار تومــان 

بــرای هــر نفــر تعییــن شــده اســت.

بیمه ی »دختران مجرد«

رشــد 16 برابــری تعــداد زنــان عضــو هیــأت علمــی 
دانشــگاه هــا نشــان مــی دهــد کــه در ســال 96، 
ــا  ــی دانشــگاه ه ــأت علم ــان عضــو هی ــداد زن تع
بــه 24 درصــد رســیده اســت. کارگــروه زنــان 
ــر  ــی ب ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــواده ش و خان
ــواده  ــان و خان ــوزه زن ــه در ح ــی ک ــاس پایش اس
ــوزه  ــوان در ح ــور بان ــه حض ــت، ب ــام داده اس انج
آمــوزش عالــی نیــز پرداخــت. در ادامــه بــه برخــی 
بانــوان در عرصــه  آمارهــای مربــوط بــه ورود 

ــود.  ــی ش ــاره م ــال 96 اش ــا س ــی ت ــوزش عال آم
ــر،  ــه اخی ــه شــده در دو ده ــار ارائ ــر اســاس آم ب
طــی 20 ســال گذشــته تعــداد دانشــجویان دختــر 
ــر شــده اســت. در ســال 96 – 95  ــًا دو براب تقریب
از مجمــوع یــک میلیــون و 871 هــزار و 596 نفــر 
دانشــجوی دختــر، 232 هــزار و 757 نفــر از آنــان 
ــزار و  ــون و 179 ه ــک میلی ــی، ی ــع کاردان در مقط
750 نفــر در مقطــع کارشناســی، 353 هــزار و 553 
نفــر در مقطــع کارشناســی ارشــد، 46 هــزار و 316 

ــزار و  ــه ای و 59 ه ــری حرف ــع دکت ــر در مقط نف
ــری تخصصــی مشــغول  ــع دکت ــر در مقط 220 نف
بــه تحصیــل بودنــد. در ســال 96 تعــداد 64 مرکــز 
آمــوزش عالــی در مقطــع کاردانــی بــه کارشناســی 
کــه ارائــه دهنــده رشــته هــای مرتبــط بــا زنــان و 
ــودکان  ــوزش ک ــی، آم ــامل روانشناس ــواده ش خان
اســتثنایی و آمــوزش و پــرورش اســتثنایی اســت، 
اعــالم شــد. در ســال 96 تعــداد 64 مرکــز آمــوزش 
ــه  ــی ارائ ــه کارشناس ــی ب ــع کاردان ــی در مقط عال
ــواده  ــان و خان ــا زن ــده رشــته هــای مرتبــط ب دهن
شــامل روانشناســی، آمــوزش کــودکان اســتثنایی 

ــالم شــد. در  ــرورش اســتثنایی اع ــوزش و پ و آم
ــی در  ــوزش عال ــز آم ــداد 73 مرک ــال 96، تع س
ــی و  ــگاه فن ــد دانش ــام جدی ــی نظ ــع کاردان مقط
ــا  ــط ب ــای مرتب ــده رشــته ه ــه دهن ــه ای ارائ حرف
زنــان و خانــواده شــامل کودکیــاری گرایــش مربــی 
کــودک، مدیریــت خانــواده گرایــش مدیریــت 
خانــواده بودنــد. بــر اســاس آمــار ارائــه شــده بنیــاد 
ملــی نخبــگان، تعــداد بانــوان جــذب هیــأت علمی 
در مقطــع دکتــری تخصصــی، کارشناســی ارشــد و 
کارشناســی در ســال هــای 95 تــا 97، تعــداد 164 

نفــر بــوده اســت.

سهم 24 درصدی زنان از اعضای هیات علمی دانشگاه ها

گزارش

پیشنهاد برای زندگی سالم  پس از 60 سالگی
یک جفت کفش ورزشی عالی بخرید: یک جفت کفش ورزشی مناسب برای پیاده روی بخرید. ابتدا با پیاده روی 

در حومه خانه شروع کنید. سپس آن را به پیاده روی نیم ساعته سه روز در هفته افزایش دهید یا هدف خود را با 
افزایش 10 درصدی مسیر پیاده روی خود در هر هفته دنبال کنید.

اعطای وام ازدواج بانک ملی به 
236 هزار نفر در 10 ماهه امسال

از ابتـدای سـال تـا پایـان دی مـاه ارزش 
تسـهیالت قـرض الحسـنه ازدواج اعطـا 
شـده از سـوی ایـن بانـک به 37 هـزار و 
64 میلیـارد و 353 میلیون ریال رسـید. 
بانـک ملـی ایران پارسـال بیـش از 222 هزار فقره تسـهیالت قرض 
الحسـنه ازدواج بـه متقاضیـان پرداخـت کـرده بـود. پارسـال ارزش 
مالـی ایـن تعـداد تسـهیالت بـه بیـش از 23 هـزار و 126 میلیـارد 
ریـال رسـید. بـه هـر یـک از متقاضیان فقـط یک مرتبه تسـهیالت 
قـرض الحسـنه ازدواج تعلـق مـی گیـرد و متقاضیـان بـه مـدت 2 
سـال )24 مـاه( از تاریـخ عقد، مـی توانند برای دریافت تسـهیالت 
اقـدام کننـد. امسـال با هدف حمایـت از ازدواج جوانان و بر اسـاس 
ابـالغ بانک مرکزی، سـقف تسـهیالت قـرض الحسـنه ازدواج به 15 
میلیـون تومـان برای هر یـک از زوج ها رسـید. دوره بازپرداخت آن 
نیـز بـه 60 مـاه با همـان نرخ چهار درصـد کارمـزد افزایش یافت.

وام ازداج

امکان ثبت نام آنالین سفرهای 
نوروزی برای بازنشستگان 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 
از راه انـدازی سـامانه آنالیـن بـرای ثبـت 
نام سـفرهای نوروزی بازنشسـتگان این 
صنـدوق خبـر داد و گفـت: از ایـن پـس 
بازنشسـتگان مـی تواننـد نام نویسـی بـرای اسـتفاده از برنامه های 
سـفرهای نـوروزی را از طریـق ایـن سـامانه بـه صـورت غیرحضوری 
بـرای  سـفر  آنالیـن  تورهـای  سـامانه  انـدازی  راه  دهنـد.  انجـام 
بازنشسـتگان بـه منظـور محقـق شـدن شـعار 'در خانه نمانیـم' برای 
بازنشسـتگان طراحی شـده است و امیدواریم بازنشستگان به همراه 
خانـواده هـای خود از مزایای سـفرهای سـیاحتی و زیارتی اسـتفاده 
کننـد. مدیرعامـل صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری گفـت: در مراکـز 
اقامتی و گردشـگری صندوق بازنشسـتگی کشوری، بازنشستگان در 
سـفرهای خـود از 20 درصـد تخفیف برای صرف غـذا و همچنین 50 

درصـد بـرای اقامت برخـوردار خواهند شـد. 

بازنشستگان

ابتکار: حادثه زندان قرچک از 
طریق قوه قضائیه پیگیری می شود

معـاون امور زنان و خانواده ریاسـت 
جمهـوری بـا اشـاره به اینکـه حادثه 
زنـدان قرچـک از طریق قوه قضاییه 
پیگیـری شـده اسـت گفـت: همـه 
شـرایط عفو را ندارند و شـرایط افراد مختلف در زندان متفاوت 
اسـت. در پاسـخ به اینکه معاونت امور زنان و خانواده ریاسـت 
جمهـوری بـه موضوع زنـدان قرچک ورود کـرده یا خیر؟ گفت: 
از طریـق "دکتـر آوایـی" رابـط دولـت بـا قـوه قضائیـه موضوع 
را پیگیـری کردیـم و ایشـان هـم موضـوع را دنبـال کردنـد و 

گزارش هایـی از پیگیرشـان نیـز ارائـه دادند.
وی ادامـه داد: در جریـان علـت دقیـق ایـن اتفـاق نیسـتم و 
همـه اش هـر آن چیـزی اسـت کـه در رسـانه ها گفتـه شـده 
اسـت. ابتـکار اظهـار کـرد: طبیعی اسـت کـه همه شـرایط عفو 
را ندارنـد، ممکـن اسـت فـردی جرمش در مواد مخـدر کمتر و 

زندان 
نسوان

معـاون رییـس جمهـور در امـور زنان و 
خانـواده  بـا اشـاره بـه وضعیـت پرونده 
عـروس 11 سـاله ایالمـی، اظهـار کـرد: 
در حـال تدویـن الیحـه ای جهـت ارائه 
بـه هیـات دولت هسـتیم تـا تبصره ای 
کـه ازدواج کودکان زیر 13 سـال قانونی 

می کنـد حـذف کنیم.
جلسـه  حاشـیه  در  ابتـکار  معصومـه 
امـروز )چهارشـنبه( هیـأت دولـت در 
جمع خبرنگاران، در پاسـخ به پرسشی 
 11 عـروس  پرونـده  وضعیـت  دربـاره 
سـاله ایالمی، اظهـار کرد: خوشـبختانه 
طی روزهای گذشـته از سـوی وزیر کار، 
اقدام بسـیار خوبـی انجام شـد و "رها" 
سرپرسـتی  تحـت  سـاله،   11 کـودک 
سـازمان بهزیسـتی قـرار گرفـت. وی 
مسـاله  زمینـه  ایـن  در  اضافـه کـرد: 
اصلـی ایـن اسـت کـه ما با دو مشـکل 
فرهنگـی و حقوقی مواجه هسـتیم که 
بایـد همزمان به هـردو توجه کنیم؛ چرا 
کـه اگر نسـبت به مشـکل فرهنگی بی 
توجـه باشـیم و صرفـًا مشـکل قانونی 
را حـل کنیـم ممکـن اسـت ایـن نـوع 
ازدواج رواج یافتـه و بـه صورت پنهان تر 
انجام شـود. معـاون رئیـس جمهور در 
امـور زنـان و خانـواده در بخش دیگری 
از صحبت هـای خود، خاطر نشـان کرد: 
بحـث اصلی مـا ازدواج کـودکان زیر 13 
سـال و افزایـش سـن ازدواج نیسـت، 
بلکـه موضـوع اصلی مـا این اسـت که 
همـه بر اینکه افراد زیر 13 سـال کودک 
محسـوب می شـوند اتفاق نظـر دارند و 
مـا بایـد کاری انجـام دهیم تـا کودکان 
در چنین شـرایطی قـرار نگیرنـد. "رها" 
کـودک ایالمی نمونه بـارزی از این گونه 

ازدواج ها در کشـور اسـت.

ابتکار: حذف تبصره قانونی 
بودن ازدواج زیر 13 سال 

را دنبال می کنیم

دیگری بیشـتر باشـد. همچنین شـرایط عفو کامالً روشـن است 
و لیسـت آن هم منتشـر شـده اسـت، اما باید در نظر داشـت که 

افـراد شـرایط متفاوتـی در زنـدان دارند.
بـه گـزارش ایسـنا، غالمحسـین اسـماعیلی، رئیس دادگسـتری 
اسـتان تهـران در گفت وگویـی بـا ایسـنا، بـا بیان اینکـه وضعیت 
در زنـدان قرچـک کامالً عادی اسـت، گفته بود: در شـرایط اعالم 
شـده بـرای عفـو، بیشـترین عنایـت و توجـه بـه زنـان زندانـی 
شـده اسـت چنانکـه در هـر کجـا شـرایطی بـرای عفـو آقایـان 
ذکـر شـده اسـت، شـرایط آسـان تری بـرای زنـان زندانـی در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت. وی بـا بیـان این کـه زنـان سرپرسـت 
خانـوار نیـز بـه گونه ای مشـمول عفـو قـرار گرفته اند، اظهـار کرده 
بـود: ایـن عفو شـامل زنانـی کـه دارای محکومیت های سـنگین 
هسـتند، نیـز می شـود و اگـر در شـرایط عفـو گفتـه شـده کـه 
مـردان بـا محکومیـت سـنگین، بایـد 10 سـال زنـدان طـی کرده 
باشـند، ایـن رقـم، بـرای زنـان هشـت سـال در نظر گرفته شـده 
اسـت. در مورد شـرایط سـنی مشـموالن عفو نیز شـرایط بهتری 
بـرای زنـان در نظر گرفته شـده اسـت و شـرایط سـنی عفو برای 

خانم هـا بـه مراتـب پایین تـر از آقایـان اسـت.

تفــاوت ســنی در ازدواج : دوره 
ای کــه مردهــا بــا زن هــای 
ــر از  ــک ت ــال کوچ ــا 20 س 10 ی
ــد،  ــی کردن ــان ازدواج م خودش

ــت. ــته اس ــا گذش تقریب
امــروزه ازدواج هایــی کــه در آن 
زوج هــا همســالند و یــا ازدواج 
هایــی کــه در آن زن بــزرگ تــر 
ــل  ــتر از قب ــت بیش ــرد اس از م

دیــده مــی شــود. 
مشــاور   امیراصالنــی  فرنــاز 
بــا تاکیــد بــر اینکــه دوره ای 
 10 زن هــای  بــا  مردهــا  کــه 
از  کوچک تــر  ســال   20 یــا 
می کردنــد،  ازدواج  خودشــان 
ــار  ــت، اظه ــته اس ــًا گذش تقریب

ازدواج هایــی  امــروز  کــرد: 
هم ســال  زوج هــا  آن  در  کــه 
هســتند و یــا ازدواج هایــی کــه 
مــرد  از  بزرگ تــر  زن  آن  در 
ــده  ــل دی ــتر از قب ــت، بیش اس
ازدواج  چــه  اگــر  می شــود. 
بــا فــردی جوان تــر از خــود 
جالــب  می توانــد  ابتــدا  در 
امــا  باشــد،  هیجان انگیــز  و 
بیــن  زیــاد  ســنی  اختــالف 
ــت  ــش رضای ــا کاه ــن ب زوجی
زمــان  طــول  در  زناشــویی 

اســت. مرتبــط 
ــر  ــه داد: اگ ــاور ادام ــن مش ای
و  زن  میــان  ســنی  تفــاوت 
ســال  چهــار  تــا  ســه  مــرد 
ــی  ــد معمول ــک ح ــد، از ی باش
برخــوردار اســت. البتــه ایــن 

مــورد بســتگی بــه ایــن دارد 
ــد  ــرد بتوانن ــدر زن و م ــه چق ک
ــنی  ــاوت س ــه و تف ــن فاصل ای
داشــته  بــاور  را  ازدواج  در 
ــئله  ــن مس ــع ای ــند؛ در واق باش
ــم  ــه تعمی ــه هم ــوان ب را نمی ت
داد و بــه ایــن معنــا نیســت 
ــن  ــه چنی ــانی ک ــه کس ــه هم ک
ــد، زندگــی  اختــالف ســنی دارن

ــد. ــم دارن ــی ه خوب
ــه  ــر چ ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــر  ــن کمت ــنی زوجی ــه س فاصل
باشــد، احتمــال تفاهــم بیشــتر 
اســت، افــزود: چراکــه دو نفــر 
ــاد در دو  ــنی زی ــاوت س ــا تف ب
زندگــی  از  متفــاوت  مرحلــه 
هســتند و نیازهــا و خصوصیــات 
ــه  آن هــا متفــاوت اســت. فاصل

ــه  ــاال ب ــه ب ــال ب ــنی از 10 س س
دلیــل اینکــه تفــاوت زمانــی 
و یــک دهــه فاصلــه زندگــی 
کــردن بیــن دو فــرد وجــود 
هــر  بــرای  مشــکالتی  دارد، 
بــه وجــود مــی آورد.  دو زوج 
عــدم درک  مشــکالتی چــون 
بــرآورده  متقابــل،  و  صحیــح 
نشــدن انتظــارات دو طــرف بعد 
بی حوصله گــی  و  مدتــی  از 
فــرد بزرگ تــر، بــه خصــوص 
بــروز  و  پشــیمانی  احســاس 
مشــکالت بیشــتر از مــواردی 
اســت کــه بیــن زوج هــا بــا 
دیــده  زیــاد  ســنی  فاصلــه 

. د می شــو
کــرد:  تصریــح  امیراصالنــی 
انتخــاب  معیارهــای  از  یکــی 
ــب  ــی و تناس ــر، هماهنگ همس
ــه  ــر فاصل ــن از نظ ــن زوجی بی
ســنی اســت. بــه هــر حــال 
محــدوده  در  کــه  افــرادی 
باشــند،  هــم  نزدیــک  ســنی 
خاطره هــای  و  تجربه هــا 
ــه  ــد و پیش زمین ــانی دارن یکس
ــرای درک  ــابهی ب ــی مش فرهنگ
کــردن هــم خواهنــد داشــت. از 
مهم تریــن  از  یکــی  رو،  ایــن 
همســر  انتخــاب  معیارهــای 
بیــن  تناســب  و  هماهنگــی 
ــنی  ــه س ــر فاصل ــن از نظ زوجی

اســت.
ایــن مشــاور بــا تاکیــد بــر 
اینکــه در چنیــن مــوردی نبایــد 
را  احساســات مان  فریــب 
ــی  ــد: گاه ــادآور ش ــم، ی بخوری
اوقــات ممکــن اســت احســاس 
کنیــم کــه بــه خاطــر ازدواج 

بــا شــخص خــاص )کســی 
زیــادی  ســنی  فاصلــه  کــه 
ــتیم  ــر هس ــا دارد( حاض ــا م ب
تمایــالت  و  نیازهــا  از  کــه 
وقتــی  امــا  بگذریــد  خــود 
اتفاقــات  و  جذابیت هــا 
ــنایی  ــدای آش ــز ابت هیجان انگی
بگــذرد و در رابطــه ای باشــیم 
کــه در آن از تمایــالت خــود 
گذشــته ایم، بــه مــرور زمــان 
احســاس دلخــوری و ناراحتــی 

کــرد. خواهیــم  بیشــتری 
ــه  ــان اینک ــا بی ــن ب وی همچنی
ویژگی هــای  حتمــًا  بایــد 
در  هــم  را  دیگــر  شــخصیتی 
ــزود: درســت  ــم، اف ــر بگیری نظ
ــاال  ــنی ب ــاوت س ــه تف ــت ک اس
نیســت،  مطلــوب  همیشــه 
روی  مختلفــی  عوامــل  امــا 
رضایــت زناشــویی یــک زوج 
ــال  ــرای مث ــذارد. ب ــر می گ تأثی
ــا  ــه ب ــی ک ــت زوج ــن اس ممک
وجــود تفــاوت ســنی زیــاد، 
شــخصیتی  شــباهت های 

زیــادی بــا یکدیگــر دارنــد و 
یــا بــه پختگــی و رشــد فــردی 
رســیده اند،  توجهــی  قابــل 
بتواننــد در کنــار هــم خوشــحال 
کننــد.  زندگــی  راضــی  و 
بررســی  بــه  بایــد  بنابرایــن 
ــرد  ــای ف ــه ویژگی ه ــق بقی دقی
مقابــل نیــز بپردازیــم و از خــود 
بپرســیم کــه آیــا بــا وجــود 
تفــاوت ســنی، می توانــم بــه 
تصمیم هایــش اعتمــاد کنــم؟ 
ــختی هایی  ــم در س ــا می توان آی
پیــش  اســت  ممکــن  کــه 
بیایــد، روی کمــک و قضاوتــش 
ــم؟  ــاره مســائل حســاب کن درب
ــرام  ــه دیدگاه هایــش احت ــا ب آی
می گــذارم و یــا آن هــا را عقــب 
افتــاده و کودکانــه می دانــم؟ در 
چنیــن شــرایطی، بــه خصــوص 
اختــالف  نگــران  وقتــی کــه 
ــا همســرمان هســتیم،  ســنی ب
ازدواج  از  پیــش  مشــاوره 
و  مؤثــر  بســیار  می توانــد 

راهگشــا باشــد.

ته
نک

ــا  ــه ت ــرد س ــان زن و م ــنی می ــاوت س ــر تف اگ
چهــار ســال باشــد، از یــک حــد معمولــی 

برخــوردار اســت.
ــر  ــن کمت ــنی زوجی ــه س ــه فاصل ــه هرچ البت

ــت. ــتر اس ــم بیش ــال تفاه ــد احتم باش
ــاد در دو  ــنی زی ــاوت س ــا تف ــر ب ــه دو نف چراک
مرحلــه متفاوت از زندگی هســتند چراکــه دو نفر 
بــا تفــاوت ســنی زیــاد در دو مرحلــه متفــاوت 
از زندگــی هســتند و نیازهــا و خصوصیــات آنهــا 
ــنی از 10  ــه س ــت. فاصل ــاوت اس ــع متف بالطب
ســال بــه بــاال بــه دلیــل اینکــه تفــاوت زمانی و 
یــک دهــه فاصلــه زندگــی کــردن بیــن دو فــرد 
ــه  ــر دو زوج ب ــرای ه ــکالتی ب ــود دارد، مش وج
وجــود مــی آورد. یکــی از معیارهــای انتخــاب 
همســر هماهنگــی و تناســب بیــن زوجیــن از 

نظــر فاصلــه ســنی اســت.

پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس24 از تعیین 
تاریـخ 28 آپریل 2019 به عنوان تاریخ 

انتخابات اسـپانیا خبر داده.

خبرگزاری یورونیوز در آسـتانه روز 
ولنتاین، در گزارشـی به کشورهای اروپایی 

کـه بیش ترین میزان ازدواج را دارند 
اشاره کرده.

روزنامـه نیویورک تایمز از 
اسـتفاده رئیس جمهوری آمریکا از 

قدرت های ویژه ریاسـت جمهوری اش برای 
تامیـن هزینه های دیوار مکزیک خبر داده.

آمریکااروپافرانسه
خبرگـزاری سی ان ان در تیتر اول 

خـود از هزینه ای که جمهوری خواهان برای 
دیوار ترامپ باید بپردازند نوشـته.

آمریکا
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این صفحه می خوانیم
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معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان گفت: »جهله 
نوازی ثبت ملی می شود.«

پیام میراث

سنا
 ای

س:
عک

رییـس سـازمان میـراث فرهنگـی کشـور گفـت: 120 هـزار 
میلیـارد تومـان توسـط بخـش غیردولتی در حـوزه احداث 
حـال  در  کشـور  در  زیرسـاخت های گردشـگری  ایجـاد  و 

اجراست.
 مونسـان در مراسـم رونمایـی از قطـار گردشـگری اسـتان 
لرسـتان بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای گردشـگری لرسـتان 
و غـرب کشـور اظهـار کـرد: بـرای اسـتان های غـرب کشـور 
بایسـتی کار تبلیغاتـی زیـادی انجـام شـود و پکیج هـای 

ویـژه ای در نظـر گرفـت.
وی بـا ابـراز رضایـت از عملکـرد اداره کل میـراث فرهنگـی 
گردشـگری گفـت:  قطـار  راه انـدازی  در  لرسـتان  اسـتان 
مطمئـن هسـتم کـه ایـن قطـار گردشـگری عامل توسـعه 
گردشـگری منطقـه خواهـد شـد. دولـت نیـز در ایـن مورد 

حمایت هـای الزم را بـه عمـل خواهـد آورد.
بـه  جـاری  سـال  تیرمـاه  سـفر  بـه  اشـاره  بـا  مونسـان 
لرسـتان و بازدیـد از مسـیر قطـار گردشـگری و جاذبه های 
گردشـگری مسـیر اظهـار کرد: یکـی از مقاصد سـفر خودم 
در ایـام نـوروز بـا قطـار گردشـگری و بـه سـمت لرسـتان 

. شد با
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  سـازمان  رییـس 
گردشـگری کشـور در خصـوص ایجـاد زیـر سـاخت ها در 
مناطـق گردشـگری گفـت: ایجـاد زیرسـاخت ها عمدتـًا بـر 
دوش بخش هـای غیردولتـی اسـت امـا دولـت از محـل 
صنـدوق توسـعه ملـی منابـع مـورد نیـاز بخـش غیردولتی 
اشـاره  بـا  رئیـس جمهـور  تأمیـن خواهـد کرد.معـاون  را 
بـه اینکـه هـر جایـی کـه گردشـگر حضـور داشـته باشـد 
سـرمایه گذاری اقتصـادی خواهـد شـد، گفـت: باید تالش 
ایـن  کنیـم لرسـتان و غـرب کشـور را معرفـی کنیـم در 
صـورت اتوماتیـک سـرمایه گذاری افزایـش خواهـد یافت.

مونسـان همچنیـن در خصـوص عملکـرد یک سـاله مدیـر 
کل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان 
گفـت: آقـای قاسـمی یکی از مدیـران خوب سـازمان بوده 

و کارهـای خوبـی را شـروع کـرده اسـت.

سوژه
سرمایه گذاری 120 

هزار میلیارد تومانی 
در زیرساخت های گردشگری

هر
 م

س:
عک

تب داغ فروش ویزا در نمایشگاه گردشگری
بیشتر غرفه های آژانس ها پکیج های اطالعاتی ویزای کانادا در همان روز اول که تعداد بازدیدکنندگان هم کم بود، تمام شد

توجیه آژانس های گردشگری که مشغول تک فروشی ویزا با تاکید بر کانادا هستند این است که مطابق نیاز مردم این کار را انجام می دهند

از  یکـی  کانـادا،  بلندمـدت  ویـزای 
نمایشـگاه  محصـول  پرطرفدارتریـن 
بـوده  تهـران  گردشـگری  بین المللـی 
اسـت. آژانس هـای گردشـگری کـه هـر 
سـال ایـن موقـع تـب تورهـای خارجی 
را داغ می کردنـد امسـال بیشـتر به ویزا 
می گوینـد  آنهـا  آوردنـد.  روی  فروشـی 
سـوال های مـردم بیشـتر رنـگ و بـوی 

دارد. مهاجرتـی 
کشـور  گردشـگری  مسـؤوالن  تاکیـد 
فـروش  و  تبلیـغ  بـر  بیشـتر  امسـال 
دوازدهمیـن  در  در  داخلـی  سـفرهای 

نمایشـگاه بـود امـا مشـاهدات میدانـی 
نشـان می دهـد آژانس های گردشـگری 
تمایـل  تهـران  اسـتان  در  ویـژه  بـه 
بیشـتری برای فـروش و تبلیغ تورهای 
خارجـی و مهمتـر از آن »تـک فروشـی 

ویـزا« دارنـد.
دلیـل  بـه  شـنگن  ویـزای  ریسـک 
محافظـه کاری کشـورهای عضو اتحادیه 
اروپـا باعـث شـده آژانس هـای کمتـری 
ایـن  بـا  برونـد.  آن  فـروش  سـراغ 
حـال تعـداد آژانس هایـی کـه در ایـن 
نمایشـگاه تک فروشـی ویزای شـینگن 
می رسـد  نظـر  بـه  نیسـت.  دارنـد کـم 
سـخت گیری های اتحادیـه اروپـا درباره 
مـاه  چنـد  در  شـینگن  ویـزای  صـدور 

ایـران  گردشـگری  آژانس هـای  اخیـر، 
را بـر آن داشـته تـا کمتـر وعـده صـدور 
تضمینـی ویـزای شـنگن را بدهنـد، امـا 
اوضـاع دربـاره ویـزای کانـادا کمـی فرق 
می کنـد. در فضـای نمایشـگاه تبلیغات 
پررنـگ و فراوانی دربـاره فروش ویزای 
کانـادا دیده می شـود که بنا بـه اظهارات 
مشـتری های  گردشـگری  آژانس هـای 
زیـادی هـم دارد، در بیشـتر غرفه هـای 
آژانس هـا پکیج هـای اطالعاتـی ویـزای 
تعـداد  کـه  اول  روز  همـان  در  کانـادا 
بازدیدکننـدگان هـم کـم بود، تمام شـد.

یکـی از متصدیـان غرفـه آژانـس بزرگی 
در سـالن اسـتان تهـران در نمایشـگاه 
پکیج هـای  می گویـد:  گردشـگری 

روز  همـان  کانـادا  ویـزای  تبلیغاتـی 
اول تمـام شـد. همـه آنهـا می خواهنـد 
و  سـوال ها  از  را  ایـن  مهاجـرت کننـد. 
درخواست هایشـان بـه راحتـی می تـوان 

متوجـه شـد.
غرفـه  آژانـس داران کـه  از  دیگـر  یکـی 
نمایشـگاه گردشـگری  در  هـم  بزرگـی 
دارد، می گویـد: در ایـن چهـار روز تعداد 
تورهـای  از  بیشـتر  ویـزا  متقاضیـان 
گردشـگری بـوده، کانـادا پرطرفدارترین 

اسـت. داشـته  را  متقاضیـان 
آژانـس دار دیگـری هم می گویـد: مردم 
جمـع  را  تبلیغاتـی  پکیج هـای  فقـط 
می کننـد. آنهایـی کـه قصـد جدی تـری 
برای سـفر دارند بیشـتر سراغ ارمنستان 
و ترکیـه می رونـد. بـه هر حـال افزایش 
نـرخ دالر روی قیمـت تورهـای خارجـی 
اثـر خـود را گذاشـته اسـت، امـا آنهایـی 
کـه سـراغ ویـزای کانـادا و یا ویـزای کار 
در اروپـا را می گیرنـد قطعـًا قصد تفریح 
ندارنـد، می خواهنـد مهاجـرت کننـد کـه 
نمایشـگاه  در  مراجعـان  ایـن  تعـداد 

امسـال هـم کـم نبوده اسـت.
کـه  گردشـگری  آژانس هـای  توجیـه 
مشـغول تـک فروشـی ویـزا بـا تاکیـد 
کـه  اسـت  ایـن  هسـتند  کانـادا  بـر 
انجـام  را  ایـن کار  مـردم  نیـاز  مطابـق 
می دهنـد. آنهـا مسـتند بـه قوانینـی که 
دستشـان را بـرای تـک فروشـی ویـزا 
یـک  می گوینـد:  اسـت،  گذاشـته  بـاز 
زمـان مـردم می خواسـتند، ُمهـر ویـزای 
شـنگن را در پاسپورتشان داشته باشند، 
کنند.ولـی  مهاجـرت  می خواهـد  حـاال 
تیموری، معاون گردشـگری قبـالً درباره 
و  آمریـکا، کانـادا  ویـزای  تک فروشـی 

شـینگن در دفاتـر خدمـات مسـافرتی 
بـه ایسـنا گفتـه بـود: در این بـاره ابهـام 
سـال های  دارد.  وجـود  آئین نامـه ای 
شـد،  زیـادی  پیگیری هـای  گذشـته 
چـون بحـث مـا ایـن اسـت کـه دفاتـر 
آن هایـی  به ویـژه  مسـافرتی  خدمـات 
تـور(  )اجـرای  »ب«  بنـد  مجـوز  کـه 
صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  سـازمان  از 
دسـتی و گردشـگری دریافـت می کنند، 
در قالـب پکیـج و بسـته سـفر، »ویـزا« 
آئین نامـه ای کـه سـال  امـا  بفروشـند. 
1380 در دولـت تصویـب شـده اسـت 
جـزو  را  ویـزا«  »اخـذ  مشـخصًا کلمـه 
قیـد  آژانس هـای گردشـگری  فعالیـت 
کـرده اسـت. بنابرایـن تا زمانـی که این 
آئین نامـه اصـالح نشـده، گرفتـن ایـن 
حـق از آژانس هـای گردشـگری، اقدامی 
»غیرحقوقـی« اسـت.وی دربـاره این که 

بنـا بر آن مصوبه دولت، آیا تک فروشـی 
ویـزا در آژانس هـای مسـافرتی »مجاز« 
اسـت؟ تاکیـد کرده بود: »اخـذ روادید« 
اولیـن نکتـه ای اسـت کـه در آئین نامـه 
مصـوب سـال 1380 هیـأت دولت جزو 
اسـت،  شـده  ذکـر  آژانس هـا  فعالیـت 
مقاصـد خـاص،  و  بـرای کشـورها  امـا 
سیاسـت هایی از سـوی سـازمان میراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
شـده  ابـالغ  بخشـنامه هایی  قالـب  در 
اسـت کـه انتظـار داریـم رعایـت شـود.

توضیـح  سیاسـت ها  ایـن  دربـاره  او 
داد: بـرای کشـورهایی چـون انگلیـس، 
کانـادا و آمریـکا چارچوب و خط مشـی 
مشـخصی تعریـف شـده کـه بـه دفاتـر 
خدمـات مسـافرتی ابـالغ شـده تـا در 

حیطـه آن عمـل کننـد.

اجتماعـی  فرهنگـی  کمیسـیون  رییـس 
شـورای شـهر تهـران بـا اشـاره بـه اهمیـت 
حفـظ خانه هـای تاریخـی پایتخـت گفت: 
یکی از راه حل های مناسـب برای حفاظت 
از ابنیـه تاریخـی مـی توانـد ورود بخـش 

خصوصـی بـه ایـن موضـوع باشـد.
بـه  اشـاره  بـا  محمـد جـواد حق شـناس 
شـهر  در  تاریخـی  خانه هـای  اهمیـت 
تهـران اظهـار کـرد: حفاظت و نگهداشـت از 
خانه هـای تاریخی بـه تنهایـی ازعهده یک 

نهـاد مثـل شـهرداری تهـران خارج اسـت.
وی بـا بیـان اینکه حفاظت از ایـن آثار نیاز 
بـه یک عزم ملـی دارد، اضافه کـرد: میراث 
فرهنگی سـازمان مسـئول این حوزه است 
و طبیعتًا انتظار این اسـت که سـایر نهادها 
مثـل قـوه قضاییـه و نهادهـای نظارتـی به 
یـک درک مشـترک در ایـن باره برسـند تا 
بـه اسـتانداردهای موردنظـر در ایـن حـوزه 
دسترسـی پیـدا کنیـم.وی با تاکیـد بر این 
نکتـه کـه شـورای شـهر در تالش اسـت تا 

بـرای حفاظـت از خانـه های قدیمی شـهر 
تهـران از ظرفیت های موجود در شـهرداری 
و سـایر نهادهای دولتـی، عمومی و بخش 
خصوصی اسـتفاده کنـد، اضافه کـرد: برای 
حفاظـت، نگهـداری، ترمیـم و تملـک آثـار 
تاریخـی بـه منابع قابل توجهی نیاز اسـت.
رییـس کمیسـیون فرهنگـی- اجتماعـی 
شـهر تهران با بیـان اینکه منابع شـهرداری 
تهـران با توجه به مشـکالت مالـی که با آن 
دسـت و پنجـه نرم می کند بـرای حفاظت 
نیسـت،  تنهایـی کافـی  بـه  آثـار  ایـن  از 
تصریـح کـرد: این نـگاه که حفاظـت از آثار 
تاریخـی بایـد تنهـا بر عهـده یک سـازمان 
و مجموعـه باشـد را بـا توجه به مشـکالت 

اقتصـادی موجـود بایـد تعدیـل کنیم.

لزوم ورود بخش خصوصی به بحث 

حفاظت از خانه های تاریخی پایتخت

آغاز ثبت نام سفرهای نوروزی 
بازنشستگان از شنبه

مدیرعامـل صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری از راه اندازی سـامانه آنالیـن ثبت نام 
سـفرهای نـوروزی بازنشسـتگان خبـر داد و گفـت: ثبت نـام ایـن سـفرها از 
امـروز آغـاز می شود.جمشـید تقـی زاده در حاشـیه افتتـاح سـامانه ثبت نـام 
سـفرهای نـوروزی بازنشسـتگان در نمایشـگاه بین المللـی گردشـگری افـزود: 
ثبت نـام سـفرهای نـوروزی بازنشسـتگان از شـنبه هفتـه آینـده آغاز می شـود و 
بازنشسـتگان می تواننـد در تورهای سـیاحتی و زیارتی به صـورت آنالین ثبت نام 
کننـد.وی بـا اشـاره به شـعار »در خانه نمانیم« گفـت: راه اندازی سـامانه تورهای 
آنالیـن سـفر بـرای بازنشسـتگان به منظور تحقق این شـعار طراحی شـده اسـت 
و امیدواریـم بازنشسـتگان بـه همـراه خانواده هـای خـود از مزایـای سـفرهای 
سـیاحتی و زیارتی بهره مند شـوند همچنیـن ازاین پس بازنشسـتگان می توانند 
نام نویسـی بـرای اسـتفاده از برنامه هـای سـفرهای نـوروزی را از طریـق ایـن 
سـامانه به صـورت غیرحضـوری انجـام دهند.مدیرعامـل صنـدوق بازنشسـتگی 
کشـوری افـزود: در ایـن مراکـز اقامتی و گردشـگری، بازنشسـتگان از 20 درصد 
تخفیـف بـرای صـرف غذا و همچنیـن 50 درصد بـرای اقامت و اسـکان در هتل 
و اقامتگاه ها برخوردار می شـوند و سـعی شـده امکان ثبت نام آنالین سـفرهای 

نـوروزی بـرای 50 هـزار نفـر از بازنشسـتگان فراهم شـود.  

ته
نک

بـه نظـر می رسـد وجود چنیـن قانونـی مرزهـای تبلیغات 
برای مهاجرت در آژانس های گردشـگری را شکسـته اسـت 
و و بـا آن که تاکید و محور نمایشـگاه گردشـگری امسـال 
بـر تبلیـغ سـفرهای خارجـی بـود امـا کمـاکان گروهی از 
آژانس هـای گردشـگری مبتنـی بـر نیـاز قشـری از جامعه 

رویکـرد دیگـری را در پیـش گرفته اند.
 شـاید در جمـع آژانس هـای شـرکت کننده در نمایشـگاه 
را  هماهنگـی  بیشـترین  اسـتان ها  تهـران،  گردشـگری 
بـا شـعار توزیـع سـفر داخلـی داشـته اند، هـر چنـد که در 
تبلیغـات آژانس هـای شـهرها بزرگ تـری مثـل اصفهـان، 
نیـز فـروش تورهـای خارجـی غالب بـر سـفرهای داخلی 
بـوده اسـت.در بیـن تورهـای خارجـی کـه در نمایشـگاه 
امسـال عرضـه شـده، بـازار ترکیـه از همـه داغ تـر بـوده 
اسـت. تبلیغـات قـوی و قیمت هـای بـه مراتـب پایین تر 
از سـایر کشـورهای خارجـی شـاید مهمتریـن عامل جذب 

ایرانی هـا بـوده اسـت.

گزارش

گردشگریگردشگری

تور اختصاصی جاده ابریشم باید اجرایی شود»مجید مظفری« سفیر گردشگری شد
مجیــد مظفــری، بازیگر ســینما 
ــوان ســفیر  ــه عن ــون ب و تلویزی
و مبلــغ گردشــگری معرفــی 
ــفیر  ــاب س ــنت انتخ ــد. س ش
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می ــوی س از س
گردشــگری از زمــان ریاســت زهــرا احمدی پــور گذاشــته 
شــد. »ســاره بیــات«، بازیگــر ســینما و تلویزیــون ســال 
ــه خاطــر عملکــرد  96 ســفیر صنایــع دســتی شــد کــه ب
ــون  ــت. اکن ــه اس ــرار گرفت ــاد ق ــورد انتق ــش، م منفعل
مجیــد مظفــری، بازیگــری کــه از ســوی رئیــس شــرکت 
ــادر تخصصــی شــرکت توســعه گردشــگری و مشــاور  م
رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، بــی حاشــیه، اســطوره 

ــه  ــاب می شــود، ب ــران و اهــل خط ــردم ای بســیاری از م
عنــوان ســفیر گردشــگری معرفــی شــده اســت.گزینش 
ســفیر گردشــگری از ســوی ایــن شــرکت انجــام شــده 
کــه امــروز در حاشــیه دوازدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی 
گردشــگری رســمًا معرفــی شــد.مجید مظفــری کــه 
امــروز در نمایشــگاه گردشــگری حضــور داشــت در 
یکــی از نشســت های حاشــیه ای نمایشــگاه، گفــت: 
ــه آن  ــا ب ــادی دارد ام ــگری زی ــای گردش ــران جاذبه ه ای
توجهــی نمی شــود، بــرای مثــال موضــوع ســرویس های 
بهداشــتی در ایــران بســیار مهــم اســت امــا هنــوز بــا آن 
مشــکل داریــم، ضمــن اینکــه مجتمع هــای مناســب در 

کشــورمان بســیار کــم اســت.   

ایرانـی  تورگردانـان  دیـدار  در 
اجـرای  پیشـنهاد  چینـی  و 
مطـرح  ابریشـم  جـاده  تـور 
تورگردانـان  از  شـد.برخی 
اتومبیلرانـی  و  جهانگـردی  کانـون  دعـوت  بـه  چینـی 
ایـران شـب گذشـته در هتل الله بـا آژانـس داران ایرانی 
دیـدار و گفت وگـو کردنـد و ضیافـت شـامی بـه همیـن 
مناسـبت برپـا شـد.در ایـن نشسـت محمدعلـی واقفی 
نایـب رئیـس جامعـه تورگردانـان ایـران گفت: بـا توجه 
بـه جمعیـت کثیـری کـه هـر سـاله از چین خارج شـده 
و بـه دنیـا سـفر می کننـد، سـهم ایـران از ایـن تعـداد 
خدماتـی کـه  سـعی کرده ایـم  مـا  اسـت.  کـم  بسـیار 

آنهـا  سـلیقه  بـا  متناسـب  می دهیـم،  بـه گردشـگران 
ناهـار  ظهـر  می دانیـم کـه چینی هـا سـرِ  مثـالً  باشـد. 
می خورنـد و رأس سـاعت 18 غـروب شـام می خورنـد. 
بنابرایـن هتل هایـی کـه برای گردشـگران چینـی در نظر 
می گیریـم، ایـن مـوارد را رعایـت می کننـد و بـه آنهـا 
آمـاده  چینی هـا  بـرای  را  گفته ایـم کـه سرویس شـان 
کننـد.وی ادامـه داد: در نمایشـگاه گردشـگری امسـال 
بـه  نسـبت  ایرانـی  شـرکت کنندگان  حضـور  چیـن، 
سـال های قبـل افزایـش پیـدا خواهد کـرد چـون کانون 
اتومبیلرانـی و جهانگـردی قول داده اسـت کـه 50 درصد 
هزینه هـای زمیـن نمایشـگاه را تقبل کند. مـا امیدواریم 

کـه ایـن 50 درصـد بـه 100 درصـد برسـد.        

سنا
 ای

س:
عک

پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  به نقل از 
شـهردار گرگان نوشت: راه اندازی سایت 

بالن سواری 

روزنامـه بشارت یزد  به نقل از 
رییس سـازمان جهادکشاورزی یزد نوشت: 

سـرانه تولید گوشـت قرمز در یزد به 14 
کیلو گرم رسید.

روزنامـه اصفهان زیبا  به نقل 
از رهبر انقالب اسـالمی نوشت: فردا به 

دشواری دیروز نیست.
اصفهانیزدمازندران

روزنامـه افسانه  به نقل از رهبر 
انقالب نوشـت: »استقالل « به معنی 

زندانی کردن سیاسـت و اقتصاد در مرزها 
نیست .

فارس
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علی رغم انتشار آمار کاهش رشد بخش خرده فروشی در آمریکا و به نتیجه نرسیدن مذاکرات تجاری بین این کشور 
و چین، بورس وال استریت توانست روند مثبت خود را حفظ کند و وارد محدوده زیان نشود. برخی منابع آگاه 

از احتمال دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با همتای چینی اش تا پیش از پایان مهلت یکم مارس خبر 
می دهند تا پیشرفت در مذاکرات تجاری شتاب بیشتری بگیرد.

در هفتـه ای کـه گذشـت، در مـدت 3 روز معامالتـی تعـداد 4060 
میلیـون انـواع اوراق بهـادار ه ارزش 11880 میلیـارد ریـال بالـغ در 
بیـش از 404 هـزار دفعـه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 60، 
 56 و 53 درصـد کاهـش را نسـبت بـه هفته قبل تـر تجربه کردند.
ایـن درحالی اسـت کـه در هفته گذشـته تعداد 28 میلیـون واحد 
از صنـدوق های سـرمایه گـذاری قابل معامله نیـز در بورس تهران 
بـه ارزش کل بیـش از 332 میلیـارد ریال مورد معامله قرار گرفت 
کـه بـه ترتیب با 56 و 58 درصد کاهش نسـبت به هفته گذشـته 
همـراه شـدند. از سـوی دیگـر در این مـدت در بازار بدهـی هم 100 
 هزار برگه به ارزش 118 میلیارد ریال مورد داد و سـتد قرار گرفت.

ایـن گـزارش می افزایـد: شـاخص بورس هـم در پایـان معامالت 
واحـد کاهـش،   1224 بـا  مـاه  بهمـن   26 بـه  منتهـی  هفتـه 
 معـادل 0.77 درصـد افـت کـرد و بـه رقـم 157311 واحـد رسـید.
شـاخص بـازار اول هـم در این مدت بـا 1045 واحد کاهش به رقم 
117000 واحـد و شـاخص بـازار دوم بـا 1761 واحـد کاهش به عدد 
308046 واحد رسـیدند که به این ترتیب شـاخص بازار اول 0.89 
و شـاخص بـازار دوم بـا 0.57 درصـد کاهش همراه شـدند. بنا بر 
آمـار منتشـر شـده از سـوی بانـک مرکـزی در نـه ماهـه نخسـت 
سـال جاری، شـاخص کل بورس اوراق بهادار در سـطح 156 هزار و 
83 واحدی ایسـتاد، این رقم در شـرایطی اسـت که شـاخص کل 
در نه ماهه نخسـت سـال گذشـته در رقم 95 هزار و 509 واحدی 
را از آن خـود کـرده کـه مقایسـه ایـن دو نشـان از افزایـش 60 
 هـزار و 574 واحـدی یـا به عبارتـی افزایش 63.4 درصـدی دارد.

در بخـش ارزش معامـالت سـهام، در آذر مـاه ارزش معامـالت 
رسـیده  ثبـت  بـه  ریـال  میلیـارد   747 و  هـزار   75 رقـم  در 
بـه رقـم 1  نـه مـاه نخسـت سـال  ایـن رقـم در مجمـوع  کـه 
 میلیـون و 18 هـزار و 223 میلیـارد ریـال گـزارش شـده اسـت.
نـه  در  سـهام  معامـالت  ارزش  مرکـزی،  بانـک  آمـار  طبـق 
 562 و  هـزار   357 حـدود  در   1396 سـال  نخسـت  ماهـه 
مـدت  بـا  مقایسـه  در  رقـم  ایـن  کـه  بـوده  ریـال  میلیـارد 
اسـت. داشـته  درصـدی   184.8 رشـد  جـاری  سـال   مشـابه 

تعـداد سـهام معاملـه شـده در آذر ماه سـال جاری به میـزان 27 
هزار و 917 میلیون سـهم بوده که این رقم در نه ماه نخسـت سـال 
 جاری به میزان 367 هزار و 456 میلیون سـهم اعالم شـده است.
معاملـه  سـهام  تعـداد  کـه  اسـت  شـرایطی  در  اعـداد  ایـن 
 158 میـزان  بـه  گذشـته  سـال  نخسـت  مـاه  نـه  در  شـده 
مشـابه  بـا  مقایسـه  کـه  بـوده  سـهم  میلیـون   515 و  هـزار 
دارد. حکایـت  درصـدی   131.8 رشـد  از  گذشـته   سـال 

ارزش بـازار سـهام در در نـه ماهـه نخسـت در حـدود 5 میلیـون و 
924 هـزار و 348 هـزار میلیـارد ریـال ثبـت شـده که در مقایسـه 
 با مدت مشـابه سـال گذشـته رشـد 55.2 درصدی داشـته است.
تعـداد روز هـای فعالیـت بورس اوراق بهادار نیـز در آذر ماه 19 روز و 

در مجمـوع نه ماه، 179 روز بوده اسـت.

احتمال وضع عوارض برای صادرات تخم مرغاحتمال حذف دالر از مبادالت روسیه و آرژانتین
سـفیر روسـیه در آرژانتین 
از آمادگـی کشـورش بـرای 
مبـادالت  از  دالر  حـذف 

داد. خبـر  دوجانبـه 
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از راشـاتودی، دیمیتری 
فئوکتیسـتو، بـا اشـاره به اینکه روسـیه بـه آرژانتین 
پیشـنهاد داده اسـت در انتقـاالت و تراکنش هـای 
مالی بین دو کشـور از پول های ملی اسـتفاده شـود 
و آرژانتیـن از ایـن ایـده اسـتقبال کرده اسـت گفت: 

بـه طـور فعاالنـه در تـالش هسـتیم تـا نـه تنهـا بـا 
آرژانتیـن که با سـایر شـرکای خود نیـز از ارز ملی در 

مبـادالت اسـتفاده کنیم.
سـفیر روسـیه گفـت: ایـن کشـور آمادگـی دارد در 
صـورت لـزوم، یـورو را جایگزیـن دالر در مبـادالت با 
آرژانتیـن کنـد. در حال حاضر دولـت آرژانتین از دالر 
در مبـادالت بین المللـی خـود اسـتفاده می کند و به 

همیـن دلیـل در اسـتفاده از روبـل مردد اسـت.
تجـاری  روابـط  وجـود  بـه  اشـاره  بـا  فئوکتیسـتو 

اسـت  گفتـه  دو کشـور  بیـن  خـوب  اقتصـادی  و 
بانک هـای روسـی بایـد وارد بـازار آرژانتیـن شـوند.

آرژانتیـن نخسـتین کشـوری نیسـت که روسـیه در 
تـالش بـرای حـذف دالر از مبـادالت بـا آن اسـت. 
تنش هـای  و  واشـنگتن  تحریمـی  سیاسـت های 
ژئوپلتیکـی باعث شـده اسـت بسـیاری از کشـورها 
بـه فکـر کاهـش وابسـتگی خـود بـه دالر باشـند. 
روسـیه و چیـن اکنـون بخشـی از مبـادالت خـود 
را بـه روبـل و یـوان انجـام می دهنـد و در اندیشـه 
حـذف کامـل دالر از مبـادالت خود هسـتند. روسـیه 
قراردادهـای مشـابهی بـا ترکیـه و ایران، بـالروس و 
اتحادیـه اوراسـیا دارد.ماه گذشـته چیـن و اندونزی 
قراردادی برای سـواپ ارزی بـه مبلغ 28.81 میلیارد 
دالر امضـا کردنـد. چیـن بـا ژاپـن نیز بر سـر سـواپ 
ارزی بـه توافـق رسـیده اسـت. ترکیه و ایـران نیز با 
شـرکای تجـاری خود در حال مذاکـره برایحذف دالر 

و اسـتفاده از پـول ملـی هسـتند.
روسـیه بـه اتحادیـه اروپـا و انگلیـس نیز پیشـنهاد 
داده اسـت تـا در مبـادالت دوجانبـه، روبـل، یـورو 
آبرامـوف،  بوریـس  دالر شـوند.  پونـد جایگزیـن  و 
رایـزن تجـاری روسـیه در انگلیـس در مصاحبـه بـا 
شـبکه خبـری ریانووسـتی گفته بود که شـرکت های 
روسـی فعـال در انگلیـس می تواننـد هـر زمانـی که 
احسـاس کردنـد اسـتفاده از پونـد بـه جـای دالر در 
مبـادالت ضـروری اسـت، ایـن کار را انجـام دهنـد؛ 
چـرا کـه پونـد بـه ماننـد دالر و یـورو ارزی بـا قدرت 

تبدیـل باال اسـت.

رئیـس هیات مدیره اتحادیه 
مـرغ تخم گذار اسـتان تهران 
صـورت  در  اینکـه  بیـان  بـا 
اجـازه صـادرات تخم مـرغ از 
کشـور بـرای آن عـوارض وضـع خواهـد شـد، گفـت: ایـن 
مسـاله در سـتاد تنظیـم بـازار بررسـی و اعـالم می شـود.
بـه  اشـاره  بـا  نبی پـور  ناصـر  تجارت نیـوز،  بـه  گـزارش 
درخواسـت مرغـداران بـرای صـادرات تخم مـرغ و اینکـه 
عنـوان می شـود صـادرات تخم مـرغ بـا توجـه بـه اینکـه 
تومانـی(   4200 ارز  )بـا  دولتـی  نهاده هـای  مرغ هـا  بـه 
داده می شـود در شـرایط فعلـی، بـه معنـای خـروج ایـن 
یارانـه از کشـور اسـت درحالـی کـه ایـن یارانه بایـد صرف 
مصرف کننـده شـود، اظهـار  داشـت: بـه هر حال مـا تولید 
مـازاد داریـم و نمی توانیم اجازه دهیـم این محصول مازاد 
خـراب و دورریز شـود ضمن اینکه اگر قرار باشـد صادرات 

انجـام شـود بـرای آن عـوارض وضـع خواهـد شـد.
وی بـه وضـع عـوارض برای صـادرات تخم مرغ اشـاره کرد 
و گفـت: مـا این پیشـنهاد را ارائـه کرده ایـم و می دانیم که  
سـتاد تنظیـم بـازار نیز دربـاره آن بـه نتیجه هایی رسـیده 
امـا اینکـه چـه زمانی آن را اعالم  کند، مشـخص نیسـت.

رئیـس هیا ت مدیـره اتحادیه مرغ تخم گذار اسـتان تهران 
توضیح داد: براین اسـاس هر کس بخواهد یک کیلوگرم 
تخم مـرغ صادر کند باید مقدار مشـخصی عـوارض بدهد، 
صادرکننـدگان ابتـدا این عوارض را به حسـاب دولت واریز 

و بعـد از آن اقدام به صادرات محصولشـان می کنند.
نبی پـور گفـت: بهرحال قطعا ایـن اتفاق با وضـع عوارض، 
زمانـی رخ می دهـد، چون مازاد تولید بسـیار زیاد اسـت.

وی دربـاره اینکـه آیـا بـا وضـع عـوارض بـاز هم صـادرات 

بـرای صادرکننـدگان به صرفـه خواهد بود؟ افزود: مسـاله 
ایـن اسـت کـه صـادرات بایـد انجـام شـود چراکـه میزان 
تولیـد بیـش از نیاز اسـت و وزارت جهاد کشـاورزی اعالم 
کـرده اسـت سـال آینـده میـزان تولیـد تخم مـرغ حدود 
یـک میلیـون تـن خواهـد بـود یعنـی مـا نزدیک بـه 200 
هزارتـن مازاد خواهیم داشـت که باید برای صـادرات آن از 

هم اکنـون برنامه ریـزی کنیـم.
ایـن فعـال بخـش خصوصی دربـاره اینکه گفته می شـود 
آیـا تولیدکننـدگان راضـی خواهند بود دولت بـه آنان نهاده 
دولتـی ندهـد و مانـع صـادرات تخـم مـرغ نیـز نشـود؟، 

تصریح کرد: در این میان بحث تولیدکننده نیسـت کشـور 
مـا 80 میلیـون مصرف کننـده دارد  اگـر ارز 4200 تومانـی 
حذف شـود قیمت نهاده های دامی افزایش چشـمگیری 
خواهـد داشـت و تولیدکننـده نمی توانـد تولید خـود را در 
داخـل بفروشـد. آیـا آن زمان مردم می تواننـد تخم مرغ را 

شـانه ای 40 هـزار تومان خریـداری کنند؟
نبی پـور بـا بیـان اینکـه در همـه جـای دنیـا بـه بخـش 
کشـاورزی یارانه داده می شـود، تاکید کرد: حتی کشـوری 
ماننـد آمریـکا نیـز بـا یارانه های قابـل توجه از کشـاورزی 

خـود حمایـت می کند.

اقتصادیاقتصادی

مرکـزی  بانـک  کل  رئیـس 
امـوال  فـروش  کـرد:  اعـالم 
مـازاد، بهبـود ترازنامه، افزایش سـرمایه 
روان  معـوق،  هـای  بدهـی  ،کاهـش 
از جملـه  و...  تسـهیالت  ارائـه  سـازی 
برنامـه هـا بـرای سـاماندهی صنعـت 

بانکداری است.

فـرآورده های نسـوز پارس که 
با سـرمایه 10 میلیـارد تومانی 
در بـازار دوم معامـالت بورس حضور دارد 
در نیمـه دوم اسـفند بـا عرضـه بلوکـی 

روبرو خواهد شد.

افتتـاح  زمـان  از  نفـت  وزیـر 
چهار پاالیشـگاه پارس جنوبی 
بـا ظرفیت 110 میلیـون مترمکعب و فاز 
سـوم پاالیشـگاه سـتاره خلیج فارس با 

حضور رئیس جمهور خبر داد.

اتحادیـه  در  آمریـکا  نماینـده 
اروپـا بـه شـرکت هایـی کـه 
قصـد اسـتفاده کـردن از سـازوکار مالـی 
ویـژه بـرای تجـارت بـا ایـران را دارنـد 
هشـدار داد کـه ممکـن اسـت توسـط 

آمریکا تحریم شوند.

رئیس کل بانـک مرکزی با رد 
شـائبه عدم تمایـل به کاهش 
قیمـت دالر اعـالم کـرد: نـرخ فعلـی بـه 
هیـچ وجـه قیمت ذاتـی دالر نیسـت و 

برای تعدیل آن برنامه داریم.

وزیـر نفـت اعـالم کـرد: بـا راه 
انـدازی چهـار فاز جدیـد پارس 
جنوبی، ایران از قطر در برداشـت روزانه گاز 

در این میدان مشترک سبقت گرفت.

بورسـی  شـرکت  مدیرعامـل 
نفـت ایرانول در جمع کارگران 
پـی  در  گفـت:  تهـران  پاالیشـگاه  
اسـتقبال بـازار از چهار محصـول جدید 
در نیمـه اول سـال بـا باالترین سـطح 
محصـول  چنـد  عرضـه  دنیـا  کیفـی 
جدیـد نیـز در دسـتور کار قـرار دارد کـه 
طـی مـاه هـای آینده به بـازار بـه مرور 

عرضه خواهد شد.

اخبار کوتاه بازار مالی 
بازار سرمایه در هفته ای که گذشتهفته گذشته خبر خوش به دارندگان سهام عدالت

پوری حسینی: تالش می کنیم تا پایان سال سود سهام عدالت سال مالی ۹6 به حساب سایر مشموالن واریز کنیم.

خصوصــی  ســازمان  کل  رئیــس 
ســازی بــا بیــان ایــن کــه تــالش مــی 
ــان ســال ســود ســهام  ــا پای ــم ت کنی
ــرکتهای  ــی 96 ش ــال مال ــت س عدال
ــه حســاب ســایر  ــر را ب ســرمایه پذی
مشــموالن واریــز کنیــم گفــت: بــرای 
یــک میلیــون تومــان ســهام عدالــت 
175 هــزار تومــان ســود پرداخــت 

مــی شــود.
ــو  ــا رادی ــوری حســینی در گفتگــو ب پ
گفــت: 49 میلیــون و 226 هــزار و 
ــه  ــند ک ــی باش ــرادی م ــر اف 193 نف
ســهام  قطعــی  شــده  نــام  ثبــت 
ــن  ــه از ای ــه البت ــتند ک ــت هس عدال
ــر پــس  ــون نف ــاالی 2 میلی تعــداد، ب
از قطعیــت ثبــت نــام ســهام عدالــت 
ــر  ــال حاض ــد و در ح ــرده ان ــوت ک ف
حــدود 47 میلیــون نفــر از جمعیــت 
کشــور دارای ســهام عدالــت هســتند.

خصوصــی  ســازمان  کل  رئیــس 
ایــن  دلیــل  بــه  افــزود:  ســازی 

کــه کســانی کــه فــوت کــرده انــد 
عدالــت  ســهام  ســهامدار  کمــاکان 
هســتند و ورثــه آنهــا نیــز حــق دارنــد 
اســتفاده  آنهــا  عدالــت  ســهام  از 
ــاکان  ــا کم ــر م ــن از نظ ــد، بنابرای کنن
49 میلیــون و 226 هــزار و 193 نفــر 
در کشــور مشــمول ســهام عدالــت 

. هســتند
وی اضافــه کــرد: در حــال حاضــر 
نمــی  عدالــت  ســهام  مشــموالن 
و  خریــد  را  خــود  ســهام  تواننــد 
امــروز  بــه  تــا  و  کننــد  فــروش 
نیــز ایــن امــکان فراهــم نشــده و 
هنــوز ورقــه ســهام یــا واحدهــای 
بــه  معاملــه  قابــل  صندوقهــای 
و  اســت  نشــده  داده  مشــموالن 
ــام شــده ســهام  مــردم فقــط ثبــت ن

هســتند. عدالــت 
ــن  ــا ای ــه داد: ب ــوری حســینی ادام پ
وجــود مــا بــه صــورت مجــازی از 
ــت را  ــهام عدال ــموالن، س ــرف مش ط

مراقبــت مــی کنیــم. بــر ایــن اســاس 
ســود ایــن مشــموالن را از شــرکتهای 
ــه  ــرده و ب ــت ک ــر دریاف ــرمایه پذی س

ــم. ــی کنی ــم م ــا تقدی آنه
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه فعــال 
بــه  عدالــت  ســهام  ســود  فقــط 
و  شــود  مــی  پرداخــت  مشــموالن 
ــردم  ــار م ــهم در اختی ــه س ــن ورق عی
نیســت و ایــن ســهام قابلیــت خریــد 
ــی  ــزود: اقدامات ــدارد، اف ــروش ن و ف
مهلــت  ســال   10 پایــان  از  پــس 
ســهام  آزادســازی  بــرای  قانونــی، 
ــه  ــا مصوب ــده، ام ــام ش ــت انج عدال
ســهام  آزادســازی  بــرای  نهایــی 
ــوز  ــده و هن ــادر نش ــوز ص ــت هن عدال
مشــخص نیســت چگونــه قــرار اســت 
ــر را  ــرمایه پذی ــرکت س ــهام 49 ش س
ــمول داد؟ ــر مش ــون نف ــه 49 میلی ب
خصوصــی  ســازمان  کل  رئیــس 
ســازی در خصــوص دالیــل تاخیــر در 
ــت: در  ــت گف آزادســازی ســهام عدال

تصمیــم گیــری در ایــن زمینــه تردیــد 
و اختــالف نظــر وجــود دارد کــه ایــن 
ســاله   3 تاخیــر  موجــب  موضــوع 
ــده  ــت ش ــهام عدال ــازی س در آزادس
ــت  ــوع ناراح ــن موض ــز از ای ــا نی و م

هســتیم.
الیحــه  ارائــه  از  افــزود:  وی 
ســاماندهی ســهام عدالــت توســط 
ــاه  ــدود 13 م ــس ح ــه مجل ــت ب دول
زمــان  مــدت  ایــن  و  مــی گــذرد 
کافــی بــرای بررســی ایــن الیحــه 
و نحــوه آزادســازی ســهام عدالــت 
ــادی در  ــای زی ــه زحمته ــت، البت اس
زمینــه بررســی الیحــه در مجلــس 

کشــیده شــده اســت.
داشــت:  اذعــان  حســینی  پــوری 
بــا توجــه بــه ایــن کــه در حــال 
در  مجلــس  نماینــدگان  حاضــر 
ــده  ــال آین ــه س ــب بودج ــال تصوی ح
ــد بنظــر میرســد الیحــه  هســتند، بعی
ســاماندهی ســهام عدالــت تــا پایــان 
تصویــب  بــه  مجلــس  در  امســال 
ــا ایــن حــال امیدواریــم در  برســد. ب
ــد. ــاق بیفت ــن اتف ــت ای ــن فرص اولی

وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه فعــال 
ورقــه ســهام عدالــت در اختیــار و 
ــت:  ــت، گف ــموالن نیس ــام مش ــه ن ب
بــا وجــود ایــن، مشــموالن هیــچ 
دریافــت  خصــوص  در  تردیــدی 
ــته  ــود نداش ــت خ ــهام عدال ــود س س
باشــند و ســازمان خصوصــی ســازی 

ــاال از ســود ســهام  ــا دقــت بســیار ب ب
ــن  ــت و ای ــموالن مراقب ــت مش عدال
ــی  ــد و حت ــی کن ــول م ــود را وص س
ــن ســود  ــی ای ــت قانون ــر از مهل زودت
کــرده  واریــز  آنهــا  بــه حســاب  را 

ــت. اس
بــه  تــا  افــزود:  حســینی  پــوری 
 95 مالــی  ســال  ســود  امــروز 
ــور  ــه ط ــر ب ــرمایه پذی ــرکتهای س ش
ــز  ــه حســاب مشــموالن واری کامــل ب
شــده اســت و ســود ســال مالــی 96 
ــه  ــه امــروز ب ــا ب ــز ت ایــن شــرکتها نی
از  توجهــی  قابــل  بخــش  حســاب 
ــت  ــموالن تح ــامل مش ــموالن ش مش
ســازمان  امــداد،  پوشــش کمیتــه 
بهزیســتی و روســتائیان و عشــایر 
واریــز شــده اســت کــه حــدود نیمــی 
ــامل  ــموالن را ش ــت کل مش از جمعی

ــود. ــی ش م
خصوصــی  ســازمان  کل  رئیــس 
یــک  بــرای  داد:  ادامــه  ســازی 
عدالــت،  ســهام  تومــان  میلیــون 
تومــان  هــزار   150 گذشــته  ســال 
ــز  ــموالن واری ــاب مش ــه حس ــود ب س
ــال  ــرای امس ــم ب ــن رق ــه ای ــد ک ش

اســت. تومــان  هــزار   175
وی گفــت: تــالش مــی کنیــم تــا 
پایــان ســال ســود ســهام عدالــت 
ــرمایه  ــرکتهای س ــی 96 ش ــال مال س
پذیــر را بــه حســاب ســایر مشــموالن 

ــم. ــز کنی واری

ته
نک

4۹ میلیــون و 226 هــزار و 1۹3 نفــر افــرادی می باشــند 
ــتند  ــت هس ــهام عدال ــی س ــده قطع ــام ش ــت ن ــه ثب ک
لبتــه از ایــن تعــداد، بــاالی 2 میلیــون نفــر پــس  کــه ا
از قطعیــت ثبــت نــام ســهام عدالــت فــوت کــرده انــد 
و در حــال حاضــر حــدود 47 میلیــون نفــر از جمعیــت 
کشــور دارای ســهام عدالــت هســتند. مشــموالن ســهام 
ــد و فــروش  ــد ســهام خــود را خری ــت نمــی توانن عدال
ــه امــروز نیــز ایــن امــکان فراهــم نشــده  ــا ب کننــد و ت
و هنــوز ورقــه ســهام یــا واحدهــای صندوق هــای قابــل 
معاملــه بــه مشــموالن داده نشــده اســت و مــردم فقــط 

ثبــت نــام شــده ســهام عدالــت هســتند.

وضعیت شاخص 
کل بورس 

در هفته گذشته

ترین های بورس
لوتـوس  سـرمایه  تامیـن  هفتـه گذشـته،  معامـالت  جریـان  در 
پارسـیان بـه عنوان پرمعامله ترین نماد شـناخته شـد. سـایپاآذین 
در ایـن گـروه هشـتم شـد. ایـن نمـاد بـا سـرمایه ای معـادل یک 
هـزار و 322 میلیـارد و 846 میلیـون ریـال، زیان هر سـهم خود را 

240 ریـال پیش بینـی کـرده اسـت.
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تعداد دفعاتآخرین قیمتنام شرکت
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خبر

ــالی جــان  ــد ســالی اســت كــه ب ــار چن گــرد وغب
مــردم جنــوب ایــران شده اســت و نفس شــان 
را تنــگ كرده انــد . اکنــون خبــر از  نهایــی شــدن 
مطالعــات منشــایابی   داخلــی  ســندملی مقابلــه 

ــار می رســد. ــرد و غب ــا گ ب
ــه  ــف از جمل ــل مختل ــر به عل طــی ســال های اخی
خشکســالی، کاهــش بــارش و از بیــن رفتــن 
ــاط کشــور شــاهد  ــی در بیشــتر نق پوشــش گیاه
ــا  ــار و ریزگرده ــرد و غب ــده گ ــوع پدی تشــدید وق
البتــه  بوده ایــم.  کشــور(  شهرســتان   24 )در 
ــوء  ــی از س ــده ناش ــن پدی ــوع ای ــی از وق بخش
وقایــع  از  ناشــی  هــم  بخشــی  و  مدیریت هــا 

ــت. ــی اس طبیع
ــده  ــا پدی ــه ب ــی ســتاد مقابل ــر مل ــه مدی ــه گفت ب
گــرد و غبــار، ســند ملــی مقابلــه بــا گــرد و غبــار  
تهیــه شــده و ســال بعــد اســتان های خوزســتان، 
ــزگان در  ــان و هرم ــتان، کرم ــتان و بلوچس سیس
ــا گــرد و غبــار قــرار می گیرنــد. اولویــت مقابلــه ب
اشــاره  بــا  بیرگانــی  علــی محمــد طهماســبی 
ــرد و  ــده گ ــا پدی ــه ب ــی مقابل ــند مل ــه س ــه تهی ب
ــده در  ــه آین ــند هفت ــن س ــرده: ای ــالم ک ــار اع غب
ــا حضــور  ــار - کــه ب ــه تخصصــی گــرد و غب کمیت
 - می شــود  برگــزار  مختلــف  دســتگاه های 
ــا اگــر اعضــا نظــری روی  مطــرح خواهــد شــد ت

ــود.  ــال ش ــد، اعم ــند دارن ــن س ای
برنامــه پنــج ســاله مقابلــه بــا گــرد و غبــار 
یــک ســند باالدســتی اســت کــه برنامه هــا و 
سیســتم های  حــوزه  در  را  کلــی  رهنمودهــای 
غبــار،  و  گــرد  هشــدار  می کنــد،  پیش بینــی 
را  احیایــی  روش هــای  و  اصالحــی  عملیــات 

ــتگاه های  ــه دس ــف هم ــود و وظای ــامل می ش ش
می کنــد. مشــخص  را  اجرایــی 

ملــی  مدیــر  می نویســد  ایســنا  کــه  آنطــور 
ســتاد مقابلــه بــا گــرد و غبــار در پاســخ بــه 
ــا گــرد و  ــه ب ایــن پرســش کــه در عملیــات مقابل
ــه  ــترین وظیف ــتگاه ها بیش ــک از دس ــار کدامی غب
را برعهــده دارنــد، گفتــه: تقریبــًا بیــش از 50 
درصــد تکالیــف مقابلــه بــا گــرد و غبــار در حــوزه 

ــژه  ــاورزی به وی ــاد کش ــئولیت های وزارت جه مس
جنگل هــا،  ســازمان  و  زراعــت  بخش هــای 
عمــده  و  اســت  آبخیــزداری کشــور  و  مراتــع 
اعتبــارات نیــز بــه ایــن وزارتخانــه اختصــاص 
یافتــه اســت. در درجــه بعــدی وزارت نیــرو و 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بیشــترین 
نقــش را دارنــد. تأمیــن حق آبــه مــورد نیــاز 
ــت  ــه منظــور حفــظ رطوب تاالب هــا و دریاچه هــا ب
عرصه هــا مهمتریــن وظیفــه وزارت نیــرو اســت و 
ــتر  ــم بیش ــت ه ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س

فعــال  عنــوان هماهنگ کننــده دســتگاه ها  بــه 
ــود. ــد ب خواه

طهماســبی بیرگانــی همچنیــن بــا اشــاره بــه 
مطالعــات  کشــوری  گــزارش  شــدن  نهایــی 
منشــایابی داخلــی فرســایش بــادی، طوفان هــای 
ــزارش  ــرده: گ ــح ک ــار تصری ــرد و غب ــه و گ ماس
ــد فصــل اســت کــه در آن نقشــه های  شــامل چن
متعــدد مرتبــط بــا گــرد و غبــار و کانون هــای 
ــیل  ــال پتانس ــرای مث ــت. ب ــده اس ــه ش آن تهی
فرســایش پذیری ســرزمین یــک مؤلفــه مهــم 
ــت و  ــده اس ــه ش ــه های آن تهی ــه نقش ــت ک اس
ــار  ــون هکت ــدود 24 میلی ــه ح ــد ک نشــان می ده

و  پتانســیل  ایــن  دارای  عرصه هــای کشــور  از 
منشــاهای گــرد و غبــار کشــور دارای وســعتی 

برابــر 28 میلیــون هکتــار هســتند.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول در ســازمان محیــط 
زیســت، در حــال حاضــر اطالعــات وضعیــت گــرد 
ــا  ــرای ماه ه ــف ب ــق مختل ــار کشــور در مناط و غب
ــه شــده  ــور مجــزا تهی ــف به ط ــای مختل و فصل ه
اســت کــه بــه احتمــال قــوی تــا خردادمــاه ســال 
ــتگاه ها  ــار دس ــود و در اختی ــر می ش ــی منتش آت

ــرد. ــرار می گی ق
در  اینکــه  بیــان  بــا  بیرگانــی  طهماســبی 
ســال گذشــته بــه دلیــل نحــوه تخصیــص 

استان های جنوبی در اولویت مقابله با گرد و غبار
سال آینده استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در اولویت مقابله با گرد و غبار  قرار می گیرند

ــرد و  ــا گ ــه ب ــی مقابل ــه ســند مل ــار از تهی ــرد و غب ــده گ ــا پدی ــه ب ــی ســتاد مقابل ــر مل مدی
غبــار و نهایــی شــدن مطالعــات منشــایابی داخلــی فرســایش بــادی، طوفــان ماســه و گــرد 
ــتان،  ــتان و بلوچس ــتان، سیس ــتان های خوزس ــد اس ــال بع ــه: س ــر داد و گفت ــار خب و غب

ــد. ــرار می گیرن ــار ق ــرد و غب ــا گ ــه ب ــت مقابل ــزگان در اولوی ــان و هرم کرم
ــا حضــور دســتگاه های  ــار - کــه ب ــه تخصصــی گــرد و غب ــده در کمیت ــه آین ایــن ســند هفت
ــند  ــن س ــری روی ای ــا نظ ــر اعض ــا اگ ــد ت ــد ش ــرح خواه ــود - مط ــزار می ش ــف برگ مختل

دارنــد، اعمــال شــود.

مدیــر ملــی ســتاد مقابلــه بــا پدیــده گــرد و 
ــت  ــات وضعی ــر اطالع ــال حاض ــار: در ح غب
گــرد و غبــار کشــور در مناطــق مختلــف 
مختلــف  فصل هــای  و  ماه هــا  بــرای 
ــه  ــه ب ــت ک ــده اس ــه ش ــزا تهی ــور مج به ط
ــی  ــال آت ــاه س ــا خردادم ــوی ت ــال ق احتم
منتشــر می شــود و در اختیــار دســتگاه ها 

می گیــرد. قــرار 

رنا
:ای

س
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و  صنعتــی  از  اعــم  هــا  آالینــده  پایــش 
خدماتــی زیربنــای تصمیمــات مدیریتــی 
ــن  ــر ای ــت و ب ــت اس ــط زیس ــوزه محی در ح
ــور  ــده در کش ــع آالین ــش صنای ــاس، پای اس
در چنــد ســال اخیــر دســتاوردهای خوبــی در 
پی داشــته اســت. توســعه کشــور جــزو برنامه 
هــای اصلــی دولــت هــا اســت و در ایــن میان 
رشــد صنعــت یکــی از راه هــای تحقــق ایــن 
ــه  ــه ب ــی توج ــه ب ــدی ک ــت. رش ــدف اس ه
مالحظــات زیســت محیطی صــورت گیــرد؛ در 
بلندمــدت مشــکالت زیــادی را بــرای جامعــه 

ــت. ــد داش ــراه خواه هم
تمرکــز صــرف بــر توســعه اقتصادی و اشــتغال 
زایــی در دهــه هــای گذشــته یعنــی زمانــی کــه 
هنــوز رابطــه بیــن محیــط زیســت و صنعــت 
ــع  ــده صنای ــد خزن ــود؛ رش ــده ب ــه نش نهادین
زیــادی را موجــب شــد کــه بــا گذشــت زمــان 
صدمــات بســیاری بــر ســالمت، محیــط 
زیســت و حتــی اقتصــاد وارد کردنــد، امــا چند 
ســالی اســت کــه بــا پررنــگ شــدن ایــن مهم 
توســعه بخــش پایــش صنایــع مــد نظــر قــرار 

گرفتــه اســت. 
شــینا انصــاری مدیــر کل دفتــر پایــش فراگیر 
ــاره  ــت درب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ایــن موضــوع بــه خبرنــگار علمــی ایرنــا گفت: 
پایــش آالینــده هــا زیربنــای تصمیمــات 
ــط زیســت اســت. ــی در حــوزه محی مدیریت

ــای  ــات پایــش، مبن ــز اطالع ــزود: آنالی وی اف
مــدل ســازی و پیــش بینــی و اطــالع رســانی 
بــه جامعــه و اولیــای امــور و تصمیــم گیــران 
رده هــای بــاالی مدیریتــی کشــور واقــع مــی 
ــت  ــش، نقــش و اهمی ــن رو پای شــوند، از ای
ــظ  ــی و حف ــت آلودگ ــر مدیری ــادی در ام زی

کیفیــت محیــط ایفــا مــی کنــد.
وی ادامــه داد: بــه بیــان ســاده تــر، زمانــی می 
تــوان مدیریــت مطلــوب و تصمیــم گیــری بــه 
ــای  ــی ه ــوزه آلودگ ــگام در ح ــه هن ــا و ب ج
زیســت محیطــی اعمــال کــرد کــه داده هــای 
پایــش اعــم از پایــش منابــع محیطــی )آب، 
ــده  ــع نشــر آالین خــاک، هــوا( و پایــش مناب
ــت و  ــاظ صح ــه لح ــات( ب ــع و خدم )صنای
دقــت از اعتبــار کافــی و قابــل قبــول برخــوردار 

باشــد.

ش
خاموش کردن آتش با ماده غیرسمی و سازگار با آت

محیط زیست
ــر و  ــه تجدیدپذی ــواد اولی ــا اســتفاده از م ــان ب محقق
طبیعــی نوعــی مــاده غیرســمی و ســازگار بــا محیــط 
ــردن  ــوش ک ــت خام ــه قابلی ــد ک ــاخته ان زیســت س
آتــش را دارد. بــه گــزارش گــروه اخبــار علمــی ایرنــا از پایــگاه 
ــه  ــه ب ــاده ک ــن م ــرای ســاخت ای ــی، ب ــری ســاینس دیل خب
ــد ام  ــان دانشــگاه ای ان ــی اســت، محقق ــول آب ــک محل صــورت ی
ــواره ســلولی  ــده از دی ــه دســت آم ــای ســلولز ب ــزاس نانوفیبره تگ
گیاهــان را بــا نانوصفحــات ورمیکولیــت ترکیــب کردنــد. ورمیکولیــت 
نوعــی کانــی معدنــی اســت کــه در اثــر حــرارت حجیــم می شــود و 

ــدن در آب را دارد.  ــل ش ــت ح قابلی
ایــن محلــول پــس از خشــک شــدن بــه یــک فیلــم شــفاف نــازک 
تبدیــل می شــود کــه در آن نانوفیبرهــا و نانوصفحــات درهــم پیچیــده 
و ســاختار یکپارچــه ای را ایجــاد می کننــد کــه بــه عنــوان یــک ســد 
غیرقابــل اشــتعال و غیرقابــل نفــوذ بــرای اکســیژن عمــل مــی کند و 
مقــدار گرمایــی را کــه بــه زیــر آن می رســد، بــه حداقــل می رســاند. 
در آزمایــش هــای اولیــه محققــان فــوم پلــی اورتــان را کــه معمــوال 

ــه  ــرد، ب ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــان و کوســن م در ســاخت مبلم
ــر شــعله یــک  ــد و ســپس آن را در براب ــول آغشــته کردن ایــن محل
ــد. در ایــن آزمایــش تنهــا ســطح خارجــی فــوم  مشــعل قــرار دادن
تحــت تاثیــر حــرارت قــرار گرفــت و باقیمانــده آن هیــچ گونه آســیبی 
ندیــد. در حالــی کــه نمونه هــای فــوم بــدون پوشــش، بــه ســرعت 

ذوب شــدند. 
یکــی از ویژگی هــای نامطلــوب مــواد خامــوش کننــده آتــش، تولیــد 
ــاده  ــن م ــا ای ــت. ام ــرارت اس ــر ح ــا در اث ــمی از آن ه ــای س گازه
ــه  ــا محیــط زیســت ســازگار اســت و ب جدیــد کامــال غیرســمی و ب
همیــن علــت جایگزیــن بســیار مناســبی بــرای فناوری هــای کنونــی 

ــود. ــوب می ش محس
ــود  ــاوری را بهب ــن فن ــا ای ــند ت ــان در تالش ــر محقق ــال حاض در ح
بخشــند و بــه دنبــال روش هایــی بــرای تولیــد تجــاری این پوشــش 

هســتند. 
 Advanced Materials گــزارش کامــل ایــن تحقیقــات در نشــریه

Interfaces منتشــر شــده اســت.

نتیجــه تصمیم هــای  اشــتباه زیســت محیطی در چنــد ســال 
گذشــته، پلنــگ ایرانــی را معــرض انقــراض قــرار داده و حــاال 
متخصصــان ایرانــی و آلمانــی قصــد دارنــد تــا با اســتفاده از روشــی 
جدیــد، همــه ایــن مشــکل بــه وجــود آمــده را بــه نوعــی حــل کننــد.
ــن دو کشــور روی پلنــگ  ــه ای کــه گذشــت متخصصــان ای در هفت
ایرانــی »کیجــا« در بــاغ وحــش ارم تهــران عمــل لقــاج مصنوعــی 
انجــام دادنــد و بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه در صــورت موفقیــت 
آمیــز بــودن ایــن عمــل جراحــی خطــر انقــراض ایــن گونه ارزشــمند 

پلنــگ ایرانــی کاهــش پیــدا می کنــد.
ــاغ  ــود در ب ــی موج ــای ایران ــن پلنگ ه ــی از مهمتری ــا« یک »کیج
وحــش تهــران در معــرض انقــراض اســت. پیــش از ایــن امــکان 
لقــاح مصنوعــی کیجــا، پلنــگ ایرانــی مــاده بــاغ وحــش تهــران بــا 

دو پلنــگ نــر ایرانــی بررســی شــده بــود.
بــه گفتــه ایمــان معماریــان دام پزشــک بــاغ وحــش تهــران 
لقــاح مصنوعــی تحــت نظــر برنامــه جهانــی EEP )اتحادیــه بــاغ 
وحش هــای اروپــا( انجــام گرفتــه و آن هــا ایــن برنامــه را بــا هــدف 
تکثیــر گونه هــای در خطــر انقــراض را کنتــرل می کننــد. او در ایــن 
رابطــه گفــت: ســال گذشــته یــک پلنــگ ایرانــی نــر از بــاغ وحــش 
کشــور پرتغــال بــه ایــران فرســتاده شــد تــا بتوانیــم بــرای بــاردار 
کــردن »کیجــا« از ایــن پلنــگ نــر اســتفاده کنیــم. همچنیــن حدود 
ســه ســال گذشــته از یــک پلنــگ ایرانــی اســپرم گرفتیــم و از آن 
در نیتــروژن مایــع نگــه داری کردیــم. البتــه لقــاح مصنوعــی چندین 
بــار در دنیــا انجــام شــده ولــی متأســفانه در بیشــتر مواقــع موفقیت 

آمیــز نبــوده اســت.
ــاه  ــد م ــا چن ــدام مشــخص نشــده و ت ــن اق ــوز نتیجــه ای ــا هن ام
دیگــر مشــخص می شــود کــه لقــاح مصنوعــی موفقیــت آمیــز بــوده 

یــا نــه.

»لقاح مصنوعی« روشی تازه برای نجات گونه های
 در حال انقراض

بــه طــور کلــی اســتفاده از لقــاح مصنوعــی بــرای نجــات گونه هــای 
در حــال انقــراض روشــی اســت کــه در دهــه گذشــته روی حیوانــات 
مختلفــی امتحــان شــده و در میــان دانشــمندان در رابطــه نتیجــه 

ایــن اقــدام نظــرات مختلفــی وجــود دارد.
تاکنــون گونه هــای مختلفــی توســط روش لقــاح مصنوعــی بــه دنیــا 
ــا روش  ــا ب ــاص از پنگوئن ه ــه ای خ ــال 2014 گون ــد، در س آمده ان
ــا  ــا پانداه ــکار ب ــد، ســال 2015 این ــا آمدن ــه دنی ــی ب ــاح مصنوع لق
انجــام شــد و حیوانــات زیــاد دیگــری هــم بــا ایــن روش بــه دنیــا 
آمده انــد. امــا قســمت ســخت ماجــرا، انجــام لقــاح مصنوعــی بــه 

طــور مــداوم روی یــک گونــه اســت.
بــه گــزارش نشــنال جئوگرافیــک، لقــاح مصنوعــی یک ابزار مناســب 
ــرای انســان ها و  ــه ب ــاق ک ــن اتف ــا ای ــرای دانشــمندان اســت، ام ب
دام هــا بــه راحتــی صــورت می گیــرد در رابطــه بــا حیوانــات وحشــی 

بــه شــکل غیرممکنــی ســخت اســت.
پیــرز کمیزولــی، یــک محقــق در دانشــگاه واشــنگتن در ایــن رابطــه 
گفــت: »تنهــا گونــه ای از موش هــا و پانداهــا حیواناتــی هســتند کــه 

بــه طــور دائمــی ایــن کار روی آن هــا انجــام می شــود.«
ــی از  ــم یک ــا ه ــد پلنگ ه ــزارش می ده ــن گ ــه خبرآنالی ــور ک آنط
حیوانــات وحشــی هســتند کــه انجــام عمــل لقــاح مصنوعــی روی 
آن هــا بــا ســختی های فراوانــی همــراه اســت. کمیزولــی در پاســخ 
بــه ایــن ســوال گفــت: »بــرای اینکــه روی حیوانــات جدیــد عمــل 
ــه زیست شناســی  ــد ب ــدا بای لقــاح مصنوعــی انجــام دهیــم در ابت
تولیــد مثــل آن هــا برگردیــم و قطعــا یــک پلنــگ یــک گوســفند 

نیســت.«
ــه  ــود چراک ــز ب ــا موفقیت آمی ــی روی دام ه ــاح مصنوع ــع لق در واق
صنعــت دامپــروری در تحقیقاتــی کــه روی اینگونــه حیوانــات بــرای 
ــرمایه گذاری  ــا دالر س ــد، میلیون ه ــام می ش ــی انج ــاح مصنوع لق
ــا  ــراض در دنی ــر انق ــه در خط ــی 6264 گون ــور کل ــه ط ــا ب ــرد، ام ک
ــا کار  ــام آن ه ــف روی تم ــات مختل ــه انجــام تحقیق وجــود دارد ک
آســانی نیســت. از ســوی دیگــر انجــام عمــل لقــاح مصنوعــی خــود 
هــم هنــوز بــا مشــکالتی روبــرو اســت و هنــوز بــا درصــد موفقیــت 

ایــن اقدامــات بســیار کــم بوده.امــا در رابطــه بــا پلنگ هــا کــه عمــل 
ــران انجــام شــده هــم،  ــه آن در ای ــک گون ــاح مصنوعــی روی ی لق

متخصصــان خارجــی مطالعــات فراوانــی انجــام داده انــد.
ــت روی  ــه اس ــک ده ــش از ی ــه بی ــی ک ــزر، محقق ــن کروی آدری
ــه وایــرد گفــت:   پلنگ هــا مطالعاتــی انجــام دادخ در ایــن رابطــه ب
ــرای لقــاح مصنوعــی بســیار چالــش برانگیــز هســتند و  »آن هــا ب
علــت ایــن موضــوع هــم ایــن اســت کــه ایــن حیوانــات اســپرم بــا 

ــد.« ــد نمی کنن ــی تولی کیفیت

ــه  ــان اینک ــا بی ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س رئی
اجــرای طرح هــای عمرانــی و زیرســاختی بــدون پیوســت 
زیســت محیطــی خیانــت بــه مــردم اســت، گفــت: حــق 
نداریــم اشــتباهات عســلویه را در مکــران تکــرار کنیــم. وقتــی 
ــن  ــد، بدی ــم آب نباش ــق ک ــر در مناط ــع آب ب ــم صنای می گوئی
ــرا  ــوان اج ــرح را می ت ــن ط ــر ای ــای دیگ ــه ج ــت ک ــا اس معن

ــرد. ک
ــزی  ــعه و برنامه ری ــورای توس ــه ش ــری در جلس ــی کالنت  عیس

ماجرای لقاح مصنوعی پلنگ ایرانی
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تاکسیرانی 

الزام خودروسازان برای اختصاص بخشی از 
تولیدات خود به تاکسیرانی

افتتاح اولین اکو پارک حیات وحش 
شمال کشور در آستارا

اتحادیــه  مدیرعامــل 
شــهری  تاکســیرانی های 
جلســات  گفــت:در  کشــور 
کارگــروه ملــی کاهــش آلودگی 
هــوا مقرر شــد بــا مدیریــت وزارت صمت، خودروســازان 

بگیرنــد. نظــر  در  تاکســیرانی  بــرای  ســهمیه ای 
ــا  ــه آی ــن ســوال ک ــه ای ــی در پاســخ ب مرتضــی ضامن
تغییــری در رونــد نوســازی تاکســی های فرســوده اتفاق 
ــازی تاکســی های  ــد نوس ــت: فرآین ــاده اســت، گف افت
فرســوده همچنــان ثابــت و نزدیــک توقــف اســت. امــا 
ــی کاهــش آلودگــی هــوا کــه  در جلســات کارگــروه مل
ــا حضــور وزارت صنعــت برگــزار شــد، مقــرر شــد کــه  ب
بــا مدیریــت وزارتخانــه مذکــور خودروســازان ســهمیه ای 
ــد. در صــورت تحقــق  ــرای تاکســیرانی در نظــر بگیرن ب
ایــن وعــده خودروســازان مکلفنــد در ســال آینــده 
بخشــی از تولیــدات خــود را بــه تاکســیرانی اختصــاص 

دهنــد.
بــه گــزارش ایســنا چنــدی پیــش مدیرعامــل اتحادیــه 
ــود کــه وزرات صنعــت  تاکســیرانی های کشــور گفتــه ب
بایســتی در موضــوع نوســازی تاکســی های فرســوده 
دخالــت و بــرای حــل ایــن مشــکل چــاره جویــی کنــد. 
در حقیقــت بایســتی بخشــی از تولیــدات شــرکت های 

خودروســاز بــه حــوزه تاکســیرانی اختصــاص یابــد.
بــود کــه  ایــن مقــام مســئول همچنیــن گفتــه 
خودروســاز، تاکســیرانی را مشــتری بــا گارانتــی می داند 
و اگــر تالطمــی در بــازار رخ دهــد اولیــن حــوزه ای 
ــرای تخصیــص خــودرو حــذف  ــان ب ــه از لیســت آن ک
ــازی  ــرح نوس ــر ط ــت و اگ ــیرانی اس ــود تاکس می ش
نــاوگان فرســوده تاکســیرانی دوبــاره بــه جریــان نیفتــد 
تــا پایــان ســال 1400 تقریبــًا حــوزه تاکســیرانی دچــار 
ــی 70 درصــد  ــه نوع ــود و ب انباشــت فرســودگی می ش

ــد شــد. ــاوگان فرســوده خواهن ن

معــاون  حضــور  بــا 
رئیــس جمهــور و رئیــس 
ســازمان حفاظــت محیط 
ــن  زیســت کشــور، چندی
ــتارا  ــرزی آس ــدر م ــی در بن ــت محیط ــروژه زیس پ

ــد. ــاح ش افتت
ــروژه  ــن پ ــروز چندی ــر دی ــنا، ظه ــزارش ایس ــه گ ب
زیســت محیطــی در شهرســتان مــرزی بنــدر آســتارا 
ــس  ــاون رئی ــری« مع ــی کالنت ــور »عیس ــا حض ب
جمهــور و رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 

ــرداری رســید. ــه بهــره ب کشــور ب
معــاون رئیــس جمهــور در بــدو ورود بــه شهرســتان 
مــورد اســتقبال مســئوالن ادارات و نهادهــای دولتــی 
و غیردولتــی قــرار گرفــت و ســپس در آئیــن بهــره 

بــرداری از چندیــن پــروژه شــرکت کــرد.
ــگر  ــتان گردش ــه شهرس ــود ب ــفر خ ــری در س کالنت

ــو  ــدگان اک ــز بازدیدکنن ــن مرک ــتارا، اولی ــر آس پذی
ــج  ــا پن ــور را ب ــمال کش ــش ش ــات وح ــارک حی پ
ــع در زمینــی  ــه زیربنــای 1850 مترمرب ســاختمان ب

ــرد. ــاح ک ــع افتت ــاحت 4500 مترمرب ــه مس ب
ــارک در ورودی شــهر آســتارا از ســمت  ــو پ ــن اک ای
ــش  ــتارا – تال ــس راه آس ــل پلی ــوب و در مقاب جن
ــرای احــداث آن در مجمــوع  واقــع شــده اســت و ب

ــه شــده اســت. ــال هزین ــارد ری حــدود 28 میلی
بهــره بــرداری از پاســگاه محیــط بانی طبیعــت گردی 
و تــاالب اســتیل پناهــگاه حیــات وحــش لوندویــل 
ــتان  ــا دس ــه ب ــود ک ــی ب ــر پروژه های ــتارا از دیگ آس
ــط زیســت کشــور  رئیــس ســازمان حفاظــت محی

محقــق شــد.
بــرای احــداث ایــن پاســگاه کــه 80 مترمربــع زیربنــا 
دارد، یــک میلیــارد و 600 میلیــون ریــال هزینه شــده 

است.

استان هرمزگان جزو شش استانی است که با کاهش بارندگی ساالنه مواجه است. شهرستان 
جاسک یکی از مناطق استان هرمزگان در مرز استان سیستان وبلوچستان است که جزو کم آب ترین 
شهرستان ها به شمار می آید. با این حال، در روستاهای این شهرستان مزارع زیادی وجود دارد که به 
کشاورزی محصوالت آب بر از جمله هندوانه می پردازند. در این منطقه کاشت هندوانه از مهر و آبان 
آغاز و در حوالی بهمن برداشت می شود. 

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

پایش صنایع 
آالینده راهی برای 

توسعه پاک

ب
ضال

تهیه گزارش ملی از وضعیت فاضالب فا
پالژهای ساحلی خزر

ــت  ــازمان حفاظ ــی س ــت دریای ــط زیس ــاون محی مع
ــرار  ــه ق ــی ک ــد بازرس ــت: در رون ــت گف ــط زیس محی
اســت از وضعیــت فاضــالب پالژهــای اماکــن دولتی در 
ســواحل دریــای خــزر انجــام شــود؛ گزارشــی ملــی از وضعیت 
آنهــا تهیــه خواهیــم کــرد. پرویــن فرشــچی روز جمعــه در گفــت و 
گــو بــا خبرنــگار علمــی ایرنــا افــزود: ســازمان محیــط زیســت یــک 
ــی  ــازمان نظارت ــک س ــوان ی ــه عن ــا ب ــی نیســت ام ــازمان اجرای س

مســوولیت نظــارت بــر عملکــرد دســتگاه هــا را عهــده دار اســت. 
ــای  ــه ه ــت برنام ــه در اولوی ــواردی ک ــی از م ــت: یک وی اظهارداش
معاونــت محیــط زیســت دریایــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
قــرار دارد، حفــظ محیــط زیســت دریایــی پهنــه هــای آبــی کشــور از 

جملــه دریــای خــزر اســت. 
وی ادامــه داد: ســاالنه شــاهد ورود حجــم زیــادی فاضــالب از 
مبــادی مختلــف ماننــد فعالیــت صنایــع ، پســاب هــای کشــاورزی 
و فاضــالب ناشــی از فعالیــت پالژهــا یــا همــان اســتراحتگاه هــای 
ســازمان هــا و نهادهــای مختلــف در حاشــیه خــزر هســتیم کــه بــا 

ــه فصــل گرمــا و مســافرت ایــن مســاله پررنــگ  نزدیــک شــدن ب
تــر مــی شــود. 

فرشــچی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــترین حجــم پالژهــا در اســتان 
ــن  ــاماندهی ای ــرای س ــرد: ب ــد ک ــد تاکی ــده ان ــع ش ــدران واق مازن
ــای  ــازمان ه ــا و س ــه نهاده ــته ب ــه وابس ــی ک ــه پالژهای ــش ب بخ
ــه  ــت ب ــن مهل ــه ای ــم ک ــت 6 ماهــه داده بودی دولتــی هســتند مهل
پایــان رســیده و اکنــون بایــد در رونــد خــود اظهــاری یا بازرســی دوم 

ــد.  ــرار دارن ــن پالژهــا در چــه شــرایطی ق ــه ای ــم ک ببینی
معــاون محیــط زیســت دریایــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
گفــت: اگــر اصالحــات را انجــام ندهنــد مــی توانیــم فعالیــت آنهــا 
را متوقــف کنیــم امــا تــالش مــی کنیــم ابتــدا اهمیــت حفاظــت از 
پهنــه هــای آبــی را بــه آنهــا یــادآور شــویم و آنهــا را مجــاب کنیــم کــه 
دارنــد از دریــا و ســاحل اســتفاده مــی کننــد و ایــن رونــد هزینــه دارد 
و نمــی تواننــد بــا بهانــه از زیــر بــار ایــن هزینــه شــانه خالــی کننــد 
زیــرا اگــر فعالیــت ایــن اســتراحتگاه هــا نظامنــد شــود قطعــا محیط 

زیســت دریایــی آن بخــش نیــز حفــظ مــی شــود.

واد
و م

نان

محققــان دانشــگاه »شــهید مدنــی آذربایجــان« موفــق 
بــه تولیــد مــواد نانــو ســاختار ضدجلبکــی شــده اند کــه 
بــا نفــوذ در دیــواره ســلول میکروارگانیســم ها از رشــد آنها 

در محیــط جلوگیــری می کننــد.
بــه گــزارش ایســنا، نانومــاده تولیدشــده ضدجلبــک اســت؛.به گونه ای 
ــو یــون مــس در محیــط  کــه تفکیــک کامــل مــس در ســاختار نان
ــه در  ــای آب پوشــیده مــس می شــود ک ــث ایجــاد یون ه ــی، باع آب
ــوان ضــد جلبــک و ضــد باکتــری عمــل  ــه عن ــوده و ب ــق ب آب معل

می کننــد.
ــو یــون مــس عمــل ضدعفونــی را به عنــوان یــک "جلبک کــش"  نان
ــا نواحــی  ــت ب ــار مثب ــا ب ــس ب ــای م ــو یون ه ــد. نان ــام می ده انج
ــتاتیکی  ــای الکترواس ــم ها پیونده ــرو ارگانیس ــواره میک ــی دی منف
برقــرار می کننــد کــه ایــن پیوندهــا تنش هایــی ایجــاد می کننــد کــه 
نفوذپذیــری دیــواره ســلول را مختــل کــرده و برداشــت معمــول مــواد 

ــل می رســاند. ــه حداق ــرو ارگانیســم ها را ب ــی از ســوی میک غذای
ــا ســولفور  ــو یــون مــس ب در درون ســلول میکروارگانیســم نیــز نان
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و  پتانســیل  ایــن  دارای  عرصه هــای کشــور  از 
منشــاهای گــرد و غبــار کشــور دارای وســعتی 

برابــر 28 میلیــون هکتــار هســتند.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول در ســازمان محیــط 
زیســت، در حــال حاضــر اطالعــات وضعیــت گــرد 
ــا  ــرای ماه ه ــف ب ــق مختل ــار کشــور در مناط و غب
ــه شــده  ــور مجــزا تهی ــف به ط ــای مختل و فصل ه
اســت کــه بــه احتمــال قــوی تــا خردادمــاه ســال 
ــتگاه ها  ــار دس ــود و در اختی ــر می ش ــی منتش آت

ــرد. ــرار می گی ق
در  اینکــه  بیــان  بــا  بیرگانــی  طهماســبی 
ســال گذشــته بــه دلیــل نحــوه تخصیــص 

اعتبــارات، عمــده اقدامــات مقابلــه بــا گــرد 
و غبــار در اســتان خوزســتان متمرکــز بــود، 
برنامه هــای  دلیــل  بــه  خوشــبختانه  گفتــه: 
اجــرا شــده در خوزســتان طــی ســال گذشــته 
ــاز  ــورد نی ــارات م ــص اعتب ــال و تخصی و امس
ــتان  ــن اس ــار ای ــرد و غب ــا گ ــه ب ــرای مقابل ب
اتفاقــات  مناســب،  بارش هــای  همچنیــن 
ــال  ــرای س ــا ب ــاد ام ــتان افت ــی در خوزس خوب
اســتان  بــر خوزســتان ســه  عــالوه  جدیــد 
سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان و کرمــان 
ــه  ــای مقابل ــت طرح ه ــه و در اولوی ــورد توج م

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــار ق ــرد و غب ــا گ ب

شناسایی کانون های خارجی 
گرد و غبار تا سال آینده

ــار در  ــرد و غب ــا گ ــه ب ــتاد مقابل ــی س ــر مل مدی
ــزان  ــورد می ــی در م ــه پرسش ــخ ب ــان در پاس پای
ــا  ــران، ب ــای ای ــرد و غباره ــی گ ــاهای خارج منش
بیــان ایــن نکتــه کــه شناســایی کانون هــای گــرد 
و غبــار خارجــی کــه اســتان های کشــور مــا را 
ــازمان  ــک س ــا کم ــد ب ــرار می ده ــر ق ــت تأثی تح
ــال  ــه احتم هواشناســی شــروع شــده اســت و ب
مشــخص  آن  نتایــج  آینــده  ســال  تــا  زیــاد 
حاضــر  حــال  در  اظهارکــرده:  شــد،  خواهــد 

ــار تهیــه  ــی گــرد و غب شناســایی منشــاهای داخل
ــوط  ــات مرب ــه اطالع ــی شــده اســت و کلی و نهای
بــه مناطــق غبارخیــز را بــه فراخــور مــاه و فصــل 

در اختیــار مــا قــرار می دهــد.
مســلمًا بعــد از آمــاده شــدن مطالعــات منشــایایی 
ــه  ــای ماس ــادی و طوفان ه ــایش ب ــی فرس خارج
و گــرد و غبــار می توانیــم بــا دقــت حداکثــری در 
ــرد  ــی و خارجــی گ ــورد ســهم کانون هــای داخل م

و غبــار اظهــار نظــر کنیــم.

کاهــش دید افقی و افزایش 
تنفسی مشکالت 

معضــل  درگیــر  اســت  دهــه  دو  خوزســتان 
ریزگردهــا اســت، ریزگردهایــی کــه بــه گفتــه 
آنهــا،  تولیــد  اصلــی  کانــون  کارشناســان 
ــا  ــراق اســت ام ــه ع کشــورهای همســایه از جمل
ــرق  ــا ش ــرب ت ــردا غ ــروز و ف ــا ام ــن ریزگرده ای
کشــور را درگیــر کــرده و بــر تعــداد بیمــاران 

اســت.  افــزوده  تنفســی 
کشــور،  هواشناســی  ســازمان  اعــالم  طبــق 
ریزگردهــا در عربســتان و عــراق ایجــاد و انتقــال 
آن هــا بــه ســمت بخش هایــی از کشــور موجــب 
ــار  ــر شــده اســت و در کن ــروز ریزگردهــای اخی ب
کاهــش جــدی کیفیــت هــوا، دیــد افقــی نیــز بــه 

ــه اســت. شــدت کاهــش یافت
ــر نشــان  ــد طــی دو دهــه اخی ــه هــای جدی یافت
می دهــد کــه ذرات گــرد و خــاک بیــش از آنکــه 
ــرای انســان مضراســت. گــرد  تصــور مــی شــود ب
ــار و  ــده هــای جــوی اســت کــه آث ــار از پدی و غب
ــای  ــی برج ــی نامطلوب ــت محیط ــای زیس پیامده
ــی  ــان م ــا نش ــه ه ــن یافت ــذارد. همچنی ــی گ م
ــرد و  ــه ذرات گ ــوده ب ــوای آل ــاق ه ــد استنش ده
ــای  ــه ه ــه کیس ــوا ب ــن ه ــوذ ای ــث نف ــار باع غب
ــی(،  ــب )آریتم ــان قل ــی ضرب ــی نظم ــی، ب هوای
حمــالت قلبــی و مشــکالت تنفســی و ضعــف 
در بینایــی و حساســیت هــای پوســتی شــده 
ــران  ــا در ای ــن آن ه ــداول تری ــه ازمت ــت. ک اس
بــه خصــوص خوزســتان، بیمــاری هــای تنفســی 
اســت. همچنیــن  تعطیلــی اداره هــا و مــدارس از 
جملــه مشــکالت اجتماعــی ایــن معضــل  اســت. 
اکنــون  بایــد امیــدوار بــود کــه شــاید ایــن ســند 
ــق   ــل مناط ــن معض ــد ای ــار بتوان ــرد و غب ــی گ مل
ــرا  ــن ماج ــای ای ــل و راهگش ــو را ح ــی کش جنوب

باشــد. 

ستاد  ملی  مدیر 
با گرد و  مقابله 

غبار  در مورد میزان 
خارجی  منشاهای 

گرد و غبارهای 
ایران گفت: 

کانونهای  شناسایی 
گرد و غبار خارجی 

استانهای کشور  که 
تأثیر  ما را تحت 

با کمک  قرار میدهد 
هواشناسی  سازمان 
شروع شده است و 
تا  به احتمال زیاد 

نتایج آن  آینده  سال 
خواهد شد. مشخص 

استان های جنوبی در اولویت مقابله با گرد و غبار
سال آینده استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در اولویت مقابله با گرد و غبار  قرار می گیرند

ــه  ــان اینک ــا بی ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س رئی
اجــرای طرح هــای عمرانــی و زیرســاختی بــدون پیوســت 
زیســت محیطــی خیانــت بــه مــردم اســت، گفــت: حــق 
نداریــم اشــتباهات عســلویه را در مکــران تکــرار کنیــم. وقتــی 
ــن  ــد، بدی ــم آب نباش ــق ک ــر در مناط ــع آب ب ــم صنای می گوئی
ــرا  ــوان اج ــرح را می ت ــن ط ــر ای ــای دیگ ــه ج ــت ک ــا اس معن

ــرد. ک
ــزی  ــعه و برنامه ری ــورای توس ــه ش ــری در جلس ــی کالنت  عیس

اســتان قزویــن، اظهارکــرد: اگــر در کارهــا اســتراتژی نداشــته 
باشــیم در آینــده دچــار چالــش و مشــکل می شــویم لــذا 
ــش  ــاس آن پی ــر اس ــم و ب ــتراتژی را بپذیری ــت اس الزم اس
برویــم تــا هــم محیــط زیســت آســیب نبینــد و هــم مشــکلی 

ــیم. ــته باش نداش
ــم،  ــرار دهی ــای کار ق ــول را مبن ــی اص ــرد: وقت ــه ک وی اضاف
مشــکلی نخواهیــم داشــت و هــم اشــتغال ایجــاد و هــم 
ــظ  ــت حف ــط زیس ــار آن محی ــود و در کن ــرا می ش ــا اج طرح ه

می شــود.کالنتری در ادامــه گفــت: چندیــن ســال آب را آلــوده 
ــم،  ــرد راه انداختی ــم، ریزگ ــک کردی ــا را خش ــم، تاالب ه کردی
ــم  ــان کنی ــد اذع ــم و بای ــرف کردی ــی را مص ــای زیرزمین آب ه
ــد  ــوده اســت و بای ــوب نب ــا مطل ــی م ــرد زیســت محیط عملک
بپذیریــم وقتــی توســعه پایــدار را کنــار می گذاریــم بایــد 
مشــکالت را تحمــل کنیم.هیــچ پــروژه ای بــدون مطالعــات 
زیســت محیطی نبایــد اجــرا شــود و در گذشــته خیلــی از 
تصمیماتــی کــه گرفته انــد علمــی نبــوده اســت. از جملــه 
ــد و  ــاز کردن ــل آغ ــت قب ــن را در دول ــه تنکاب ــوت ب ــاده الم ج

ــکل دارد. ــه آن مش ــروز ادام ام
وی افــزود: رئیس جمهــوری دســتور دادنــد 256 پــروژه را 
ــش  ــون دالر و بی ــه حــدود 226 میلی ــم ک ــه کنی ــاره مطالع دوب
ــده  ــرمایه گذاری ش ــا س ــان در آن ه ــارد توم ــزار میلی از 64 ه
اســت و می توانــد صدهــا هــزار شــغل را ایجــاد کنــد امــا 
برخــی از آن هــا اگــر اجــرا شــود محیــط زیســت را نابــود 

. می کننــد
ــده ای  ــز پیچی ــدار چی ــعه پای ــت: توس ــه گف ــری در ادام کالنت
ــید  ــته باش ــه داش ــوع توج ــد موض ــه چن ــد ب ــا بای ــت تنه نیس
و کاری کنیــد کــه توجیــه اقتصــادی داشــته باشــد، نظــم 
ــرمایه نســل  ــد و س ــود نکن ــط زیســت را ناب ــی و محی اجتماع
ــد  ــوارد می توانی ــن م ــت همی ــا رعای ــرد. ب ــن نب ــده را از بی آین

ــد. ــق کنی ــدار را محق ــعه پای توس
وی خاطرنشــان کــرد: نســل های آینــده هــم حــق زندگــی 

دارنــد و مــا بایــد محیــط زیســت را بــرای آینــدگان حفــظ کنیــم 
ــتیم  ــال آن هس ــت دنب ــط زیس ــازمان محی ــا در س ــه م و هم
ــم از  ــروز نمی توانی ــا ام ــود ام ــل ش ــردم ح ــکالت م ــا مش ت
ــه  ــبت ب ــت دفــاع کنیم.نمی تــوان نس ــط زیس عملکــرد محی
ــود. در فصــل زمســتان  ــاوت ب ــط زیســت بی تف ــب محی تخری
نبایــد نیروگاه هــا از ســوخت مــازوت اســتفاده کننــد امــا 
چــون روزانــه 440 هــزار بشــکه مــازوت در پاالیشــگاه های 
کشــور تولیــد می شــود بایــد جایــی آن را مصــرف کننــد و 
ــا از  ــه ب ــرد ک ــکر ک ــت تش ــر نف ــد از وزی ــه بای ــن زمین در ای
خــود گذشــتگی کمــک کردنــد تــا ســوخت 12 نیــروگاه از 
ــه گاز تبدیــل شــود.وی اضافــه کــرد: زندگــی مــردم  مــازوت ب
ــم  ــاع کنی ــط زیســت دف ــم و از محی ــامان دهی ــد س ــا بای را م
ــا کارشــکنی هــم نشــود. وقتــی  ــد مراقــب باشــیم ت ــه بای البت
مجلــس تصویــب کــرده مــا موظــف هســتیم حداکثــر دو مــاه 
ــر در  ــم و اگ ــی را بدهی ــت محیط ــتعالم های زیس ــواب اس ج
ــدون توجــه  ایــن مــدت جــواب ندادیــم شــما اجــازه داریــد ب

ــد. ــرا کنی ــود را اج ــرح خ ــط زیســت ط ــه محی ب
ــا  ــه ب ــدون مطالع ــم ب ــازه نمی دهی ــرد: اج ــد ک ــری تاکی کالنت
ــا  ــا و تاالب ه ــه، جنگل ه ــن و کارخان ــاده و راه آه ــداث ج اح
نابــود شــوند. اگــر قــرار اســت جنگل هــای هیرکانــی بــا 
ســاخت جــاده ای نابــود شــود اجــازه نخواهیــم داد چــون 
ایــن میــراث متعلــق بــه آینــدگان اســت و مــا وظیفــه داریــم 

ــم. ــور بگیری ــط را در کش ــعه غل ــوی توس جل

حق نداریم اشتباهات عسلویه
 را در مکران تکرار کنیم

ســنجش آلودگــی هــوا )اندازه گیری هــای محیطــی( و مدل ســازی 
ــوا  ــی ه ــده آلودگ ــایی پدی ــی شناس ــای علم ــوا ابزاره ــی ه آلودگ

هســتند.
 اندازه گیری هــای محیطــی آلودگــی هــوا تنهــا تصویــری از وضعیــت 
اتمســفر در مــکان و زمــان خاصــی ارائــه می  دهنــد و تفســیر ایــن 
نتایــج بــدون در نظــر گرفتــن مفاهیــم اساســی از مدل هــای 

فرآیندهــای اتمســفری در بیشــتر اوقــات کار دشــواری اســت.
ــل  ــی قاب ــا در صورت ــری غلظــت آالینده ه ــج حاصــل از اندازه گی نتای
اعتمــاد اســت کــه زمــان و مــکان اندازه گیــری به درســتی انتخــاب 
شــده باشــد و دســتگاه ها و نمونــه گیرهــای مناســب بــا روش هــای 
ــا به صــورت  ــز نمونه ه ــرد و آنالی ــرار گی ــورد اســتفاده ق اســتاندارد م

صحیــح انجــام شــود.
ــرای تعییــن میــزان غلظــت آالینده هــا در یــک محــدوده مکانــی  ب
مشــخص و در مــدت زمــان معلــوم بــا تفکیــک مکانــی بــاال، تعــداد 
ــن  ــد پایــش و بررســی شــوند کــه مجمــوع ای ــاط بای ــادی از نق زی
ــن  ــرای تعیی ــه ب ــر هزین ــی پ ــه فعالیت ــری را ب ــائل، اندازه گی مس
ــرای کاهــش  الگــوی انتشــار در منطقــه تبدیــل می کنــد بنابرایــن ب
هزینه هــای مطالعاتــی راهــکاری کــه در دانــش مهندســی آلودگــی 
هــوا ماننــد دیگــر شــاخه های مهندســی بــه کار مــی رود مدل ســازی 
اســت. بــر اســاس گــزارش شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای تهــران، 
ــه  ــی از جمل ــش اصل ــد بخ ــامل چن ــوا ش ــی ه ــازی آلودگ مدل س
بانــک اطالعــات آلودگــی هــوا و اطالعــات هواشناســی اســت. بانــک 
ــزان انتشــار آالینده هــای  ــده می اطالعــات آلودگــی هــوا نشــان دهن
هــوا بــر اســاس محــل انتشــار اســت. بــا اســتفاده از محــل پراکنش 
ــر  ــای هواشناســی ب ــر پارامتره ــکان بررســی تأثی ــوا، ام ــی ه آلودگ
ــز فراهــم می شــود. مدل هــای ریاضــی  نحــوه انتشــار آالینده هــا نی
ــه  ــفر را ارائ ــام اتمس ــال انج ــای در ح ــن فرآینده ــاط بی ــز ارتب نی
ــه غلظــت  ــد. یکــی از اهــداف مدل هــای آلودگــی هــوا، ارائ می دهن
ــج  ــر نتای ــه ب ــا تکی ــه ب ــم هزین ــبات ک ــق محاس ــا از طری آالینده ه

ــن اســت. ــداد ممک ــن تع ــه کمتری ــری ب حاصــل از اندازه گی

ابزارهای علمی شناسایی پدیده 
آلودگی هوا کدامند؟

خبر
پلنگ سیاه  تصویر  ثبت 

آفریقایی پس از یک قرن
ــراق در  ــیاه ب ــگ س ــک پلن ــی از ی ــت عکس ثب
ــت  ــدم زدن اس ــال ق ــار در ح ــا وق ــه ب ــا ک کنی
ــر  ــرده و ب ــگفت زده ک ــان را ش ــت شناس زیس
ــه  ــن منطق ــات وحــش ای ــزرگ ســیاه افســانه ای در حی ــه ب وجــود گرب

ــت. ــد زده اس ــر تایی مه
ــه  ــا ب  ایــن عکس هــا و فیلم هــا در حالــی از ایــن پلنــگ ســیاه در کنی
ثبــت رســیده کــه از ســال 1909 میــالدی کــه بــرای اولیــن بــار تصویــری 
از ایــن نــوع پلنــگ بــه ثبــت رســیده بــود، دیگــر مشــاهده نشــده بــود.

نگرانی از میزان استفاده 
پالستیک در کشور

رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا بیــان 
اینکــه میــزان اســتفاده از پالســتیک و مشــتقات آن 
در کشــور بســیار زیــاد و نگــران کننــده اســت تاکیــد 
کــرد: بــا هــدف حفــظ محیــط زیســت بایــد اســتفاده از کیســه های پالســتیکی 
ــدف  ــا ه ــت: ب ــری گف ــد. عیســی کالنت ــران کاهــش یاب ــا در ای و ســایر پلیمره
حفــظ محیــط زیســت، بایــد اســتفاده از کیســه های پالســتیکی و ســایر 

ــد. پلیمرهــا در کشــور کاهــش یاب
وی همچنیــن گفــت: طــرح انتقــال آب بــه مرکــز کشــور بایــد پیوســت زیســت 

محیطــی داشــته باشــد تــا عوارضــی متوجــه طبیعــت نشــود.

کمپین های  با  برخورد 
متخلف گردشگری 

فرمانــده یــگان حفاظــت محیط زیســت از تخلــف 
ــر در  ــد روز اخی ــه در چن ــگری ک ــروه گردش ــک گ ی
ــت،  ــته اس ــادی داش ــکاس زی ــازی انع ــای مج فض
خبــر داد و گفــت: متخلفیــن بــه دادگاه معرفــی 
ــر  ــد نظ ــف تجدی ــن متخل ــن کمپی ــت ای ــوز فعالی ــوص مج ــوند و در خص می ش
خواهــد شــد.به گــزارش ایســنا، ســرهنگ جمشــید محبت خانــی از تخلــف یــک 
ــادی  ــر در فضــای مجــاری انعــکاس زی ــد روز اخی ــه در چن ــروه گردشــگری ک گ
ــده، محــل  ــل آم ــه عم ــی بررســی های ب ــت: در پ ــر داد و گف داشــته اســت، خب
ــر مجــاز  ــه صــورت غی ــوده اســت و ب ــوع جــرم در سیســتان و بلوچســتان ب وق

ــت. ــده اس ــری ش ــنی زنده گی ــاه ش ــک روب ی

پلنگ

پالستیک

گردشگری

فاز دوم طرح توسعه تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی کاسپین با ظرفیت 1200 مترمکعب در روز با حضور عیسی 
کالنتری - معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، عبدالمحمد زاهدی - استاندار قزوین، 
داود محمدی و سیده حمیده زرآبادی - نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران دستگاه های 

اجرایی استان افتتاح شد.

رنا
 ای

س:
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سرپرســت معاونــت آمــوزش و پژوهــش ســازمان محیــط  
ــه  ــد ب ــکاری و نگهداشــت آن بای ــگ درخت ــت: فرهن زیســت گف
یــک گفتمــان ملــی تبدیــل شــود و نبایــد آن را تنهــا در یــک روز 

ــرد. خــاص و مناســبتی خالصــه ک
اســکندر امیدی نیــا بــا اشــاره بــه اینکــه گازهــای گلخانــه ای بــه 
ــل  ــا تبدی ــط زیســت در دنی ــن معضــالت محی ــی از بزرگتری یک
ــه ای  ــن گاز گلخان ــن عمده تری ــت: دی اکســید کرب شــده اند، گف
اســت کــه فعالیت هــای انســانی غلظــت آن را در اتمســفر 
افزایــش داده اســت. ترســیب کربــن در پوشــش درختــی، 
لحــاظ  بــه  و  آن ســاده ترین  تحــت  و خاک هــای  گیاهــی 
ــن  ــش کرب ــت کاه ــن جه ــکار ممک ــن راه ــادی عملی تری اقتص
ــرار  ــر ق ــه ســاده را مدنظ ــن نکت ــر همی اتمســفری هســتند. اگ
دهیــم، بــه اهمیــت نقــش درخــت در حفــظ محیــط زیســت آن 
ــر  ــد ســال اخی ــم.در چن ــی می بری ــی پ ــاد بین الملل ــم در ابع ه
ــارت های  ــه خس ــم ک ــری بودی ــیل های ویرانگ ــروز س ــاهد ب ش
مالــی و جانــی بــه همــراه داشــت. یکــی از دالیــل ایــن اتفــاق 
جنگل تراشــی و از بیــن بــردن پوشــش گیاهــی اســت. در واقــع 
وقتــی کســانی بــا ســودجویی و بــرای منافــع فــردی دســت بــه 
ــا  ــیل را ب ــروز س ــه ب ــد، زمین ــگل می زنن ــت و جن ــب درخ تخری
ــه  ــا ب ــد. م ــر می کنن ــا هموارت ــه روان آب ه ــیدن ب ــرعت بخش س
جــای شــکایت از طبیعــت بایــد بــه نقــد عملکردمــان بپردازیــم.

ــگ  ــج فرهن ــت تروی ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــه ب ــا در ادام امیدی نی
کاشــت درخــت در کشــور گفــت: مــا نــه تنهــا در باورهــای 
دینــی کــه در اعتقــادات ملــی نیــز بارهــا بــه مراقبــت و کاشــت 
ــا  ــن توصیه ه ــه ای ــاهدیم ک ــا ش ــده ایم ام ــه ش ــت توصی درخ
ــد،  ــه مناســبت تول ــد و ب ــر جــدی گرفته ان را در کشــورهای دیگ
ازدواج یــا حتــی مــرگ عزیزان شــان اقــدام بــه کاشــت درخــت 
ــدام  ــن اق ــه ای ــند ک ــد باش ــی معتق ــاید برخ ــه ش می کنند.گرچ
ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات ــف ســازمان جنگل ه جــزو شــرح وظای
کشــور اســت امــا مــن بــاور دارم کــه کاشــت و نگهداشــت 

ــی اســت. ــه مل ــک وظیف درخــت ی

لزوم تبدیل فرهنگ 
درختکاری به گفتمان ملی
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عرضه نانومواد ضدجلبکی که مانع رشد نان
میکروارگانیسم ها می شوند

محققــان دانشــگاه »شــهید مدنــی آذربایجــان« موفــق 
بــه تولیــد مــواد نانــو ســاختار ضدجلبکــی شــده اند کــه 
بــا نفــوذ در دیــواره ســلول میکروارگانیســم ها از رشــد آنها 

در محیــط جلوگیــری می کننــد.
بــه گــزارش ایســنا، نانومــاده تولیدشــده ضدجلبــک اســت؛.به گونه ای 
ــو یــون مــس در محیــط  کــه تفکیــک کامــل مــس در ســاختار نان
ــه در  ــای آب پوشــیده مــس می شــود ک ــث ایجــاد یون ه ــی، باع آب
ــوان ضــد جلبــک و ضــد باکتــری عمــل  ــه عن ــوده و ب ــق ب آب معل

می کننــد.
ــو یــون مــس عمــل ضدعفونــی را به عنــوان یــک "جلبک کــش"  نان
ــا نواحــی  ــت ب ــار مثب ــا ب ــس ب ــای م ــو یون ه ــد. نان ــام می ده انج
ــتاتیکی  ــای الکترواس ــم ها پیونده ــرو ارگانیس ــواره میک ــی دی منف
برقــرار می کننــد کــه ایــن پیوندهــا تنش هایــی ایجــاد می کننــد کــه 
نفوذپذیــری دیــواره ســلول را مختــل کــرده و برداشــت معمــول مــواد 

ــل می رســاند. ــه حداق ــرو ارگانیســم ها را ب ــی از ســوی میک غذای
ــا ســولفور  ــو یــون مــس ب در درون ســلول میکروارگانیســم نیــز نان

اســید آمینه هــای موجــود در ســاختار پروتئین هــای مــورد اســتفاده 
ــه  ــادر ب ــش داده و در نتیجــه ارگانیســم هــدف ق در فتوســنتز واکن
عمــل فتوســنتز نبــوده و در نهایــت تجزیــه شــده و از بیــن می رونــد.

ــادی  ــان زی ــرای مــدت زم ــر ســلول ب ــی اگ ــد حت ــن فرآین در ای
نیــز زنــده بمانــد، فرآینــد تولیــد مثــل بــه دلیــل حضــور یون هــای 

ــج  ــه تدری ــم ها ب ــرو ارگانیس ــار میک ــده و انتش ــل ش ــس مخت م
متوقــف می شــود.از ایــن نانــو مــاده می تــوان در شــهرداری ها بــرای 
ــای آشــامیدنی و پاک ســازی خطــوط  ــا، آب ه پاک ســازی آب نماه
لولــه ذخایــر آبــی، آب انبــار ذخیــره، تاالب هــا و آبگیرهــا، دریاچه هــا 
و رودخانه هــا، در برج هــای خنــک کننــده، پــرورش ماهــی، صنایــع 

ــرد. ــا اســتفاده ک ــی و مرغداری ه غذای
متوقــف کــردن رشــد جلبــک، باکتــری، ویــروس، حلــزون، کاهــش 
بــو و ســمیت جلبک هــا، بهبــود زیبایــی، مــزه و بــوی آب آشــامیدنی، 
بهبــود رنــگ ظاهــر ذخایر آب هــای طبیعــی و آب انبارهــا و جایگزین 
مناســب بــرای انــواع مــواد بــا خاصیــت ضــد عفونی کنندگــی ماننــد 

کلــر از جملــه مزایــای نانــو مــواد ضــد جلبــک اســت.

رگ
ب

برگ مصنوعی، دی اکسید کربن 
را به سوخت تبدیل می کند

ــدی از  ــوع جدی ــوی، ن ــگاه ایلین ــگران دانش پژوهش
بــرگ مصنوعــی ابــداع کرده انــد کــه دی اکســید کربــن 
ــد. ــل می کن ــه ســوخت تبدی ــوا را جــذب و آن را ب ه
ــع  ــه نقــل از گیزمــگ، گیاهــان، مناب ــه گــزارش ایســنا و ب ب
ــور خورشــید،  ــد ن ــرژی هســتند کــه می توانن شــگفت انگیزی از ان
ــد. پژوهشــگران  ــل کنن ــرژی تبدی ــه ان ــن را ب آب و دی اکســید کرب
طــی چنــد ســال گذشــته تــالش کرده انــد بــا ابــداع بــرگ مصنوعــی، 
از ایــن ویژگــی گیاهــان اســتفاده کننــد، امــا تاکنــون موفقیــت قابــل 
ــگاه  ــگران "دانش ــون پژوهش ــد. اکن ــت نیاورده ان ــه دس ــی ب توجه
ــوع جدیــدی از بــرگ مصنوعــی را  ایلینــوی در شــیکاگو" )UIC(، ن
ــرد  ــی، عملک ــای واقع ــد در شــرایط دنی ــه می توان ــد ک ــداع کرده ان اب
خوبــی داشــته باشــد. ایــن بــرگ می توانــد دی اکســید کربــن هــوا 

ــد. ــا ســوخت های مصنوعــی تبدیــل کن ــه اکســیژن و ی را ب
یکــی از نخســتین برگ هــای مصنوعــی کــه در ســال 2011 توســط 
ــداع  ــاروارد" )Harvard University( اب پژوهشــگران "دانشــگاه ه
شــد، نــور خورشــید را بــه ســوخت هیدروژنــی و گاز اکســیژن 

ــز  ــی نی ــرگ مصنوع ــر ب ــواع دیگ ــاخت ان ــرد. در س ــل می ک تبدی
از فناوری هــای مشــابه اســتفاده شــد و پژوهشــگران تــالش 
کردنــد بــا کمــک ایــن بــرگ، دی اکســید کربــن را بــه الکتریســیته، 
ســوخت های مایــع، کــود و حتــی دارو تبدیــل کننــد. اخیــرًا 
امیدوارکننده تریــن برگ هــای مصنوعــی نیــز کار جــذب دی اکســید 
کربــن را انجــام می دهنــد، امــا فقــط تحــت شــرایط آزمایشــگاهی 

از عهــده ایــن کار برمی آینــد.
ایــن  نویســندگان  از   ،)Meenesh Singh( ســینگ"  "مینــش 
ــرای  پژوهــش گفــت: تاکنــون همــه طراحی هــای صــورت گرفتــه ب
ابــداع بــرگ مصنوعــی، بــا اســتفاده از دی اکســید موجــود در مخازن 
تحــت فشــار در آزمایشــگاه بررســی شــده اند. ایــن ابــزار بــرای موفق 
بــودن در دنیــای واقعــی، بایــد بتواننــد دی اکســید کربــن را از هــوا 
جــذب کننــد. پژوهشــگران دانشــگاه ایلینــوی بــاور دارنــد کــه ایــن 
ــًا بــرای عمــل کــردن در دنیــای واقعــی آمــاده  بــرگ جدیــد، تقریب
اســت. ایــن بــرگ، طراحــی بســیار ســاده ای دارد و پیچیدگــی دیگــر 

نمونه هــا در آن دیــده نمی شــود. 
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ــد  ــزار واح ــوع 37 ه ــت: از مجم ــاه گف ــتاندار کرمانش اس
مســکونی نیازمنــد بازســازی در مناطــق زلزلــه زده اســتان، 

تاکنــون 24 هــزار واحــد بازســازی شــده اســت.
رؤســای  ســالیانه  نشســت  در  بازونــد  هوشــنگ   
فدراســیون های ورزشــی کــه امــروز )25 بهمــن( بــا 
حضــور وزیــر ورزش و جوانــان در شهرســتان قصرشــیرین 
ــال  ــزرگ س ــه ب ــوع زلزل ــه وق ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش برگ
گذشــته ازگلــه در اســتان کرمانشــاه و کــم نظیــر خوانــدن 
شــدت و گســتردگی ایــن زلزلــه، اظهــار کــرد: ایــن زلزلــه 
تاکنــون 10 هــزار و 500 میلیــارد تومــان بــرای دولــت بــار 

ــت. ــته اس ــی داش ــی در پ مال
وی همچنیــن بااشــاره بــه تخریــب و آســیب دیدگــی 104 
ــه  ــتان در زلزل ــتان های اس ــکونی شهرس ــد مس ــزار واح ه
ســال گذشــته، عنــوان کــرد: از ایــن تعــداد 37 هــزار واحــد 
ــروز  ــه ام ــا ب ــه ت ــل بازســازی می شــد ک ــور کام ــد بط بای
24 هــزار و 773 واحــد را بازســازی کــرده ایــم و مابقــی 
واحدهــای درحــال احــداث هــم پیشــرفت فیزیکــی 60 تــا 
ــرد: 67  ــه ک ــاه اضاف ــتاندار کرمانش ــدی دارند.اس 70 درص
هــزار واحــد نیــز بایــد تعمیــر شــوند کــه تاکنــون مرمــت 
ــد  ــت.بازوند تاکی ــیده اس ــام رس ــه اتم ــد ب ــزار واح 61 ه
ــوع کار بازســازی واحدهــای روســتایی 92  ــرد: در مجم ک
درصــد و واحدهــای شــهری 60 درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
دارد کــه امیدواریــم بازســازی واحدهــای روســتایی پیــش 
ــال  ــان س ــش از پای ــهری پی ــای ش ــرداد و واحده از خ

آینــده بــه اتمــام برســد.
اســتاندار کرمانشــاه در ادامــه گفــت: توانســتیم از تهدیــد 
زلزلــه فرصــت بســازیم، بــه گونــه ای کــه عــالوه بــر 
ــزار و 800  ــازده ه ــب شــده، ی ــای تخری ــازی واحده بازس

ــم. ــازی کردی ــدار بازس ــز وارد م ــوده را نی ــد فرس واح
ــی  ــان اینکــه در بحــث بازســازی ها شــوک گران ــا بی وی ب
ــد کــه ایــن  ــوان کــرد: هرچن مصالــح را هــم داشــتیم، عن
امــا  داشــت،  تأثیــر  بازســازی ها  رونــد  در  گرانی هــا 
ــه  ــان اینک ــه بابی ــرد.وی در ادام ــف نک ــد آن را متوق رون
ســاختمان های دولتــی در ایــن زلزلــه مقاومتــی خوبــی از 
خــود نشــان ندادنــد کــه از جملــه آنهــا بیمارســتان ســرپل 
ذهــاب و اســالم آبــاد غــرب بــود، گفــت: میــزان خســارت 
میلیــارد   1.241 جمعــًا  مــا  دولتــی  زیرســاخت های 
تومــان بــود کــه دولــت امســال 700 میلیــارد تومــان آن را 

ــت. ــص داده اس تخصی

اتمام بازسازی 24 هزار 
واحد مسکونی مناطق 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسـعه زلزله زده کرمانشاه
منابـع اسـتانداری گیالن از توزیـع 100 تن 
گوشـت منجمـد در اسـتان بـرای تنظیـم 
بـازار شـب عید خبـر داد و گفت: سـهمیه 
هر شهرسـتان بر اسـاس جمعیت تعیین 
خواهـد شـد. سـید محمـد احمـدی در 
جلسـه سـتاد تنظیم بازار گیـالن با تاکید 
بـر لزوم نظـارت کافـی همزمان بـا توزیع 
مناسـب کاالهـا در بـازار، اظهار کـرد: تولید 
مرغ در این اسـتان بسـیار بیشتر از مقدار 

مصرفـی اسـت و هیـچ گونه کمبـودی در 
این زمینـه نداریم.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه نیـروی انتظامـی 
بـدون  از خـروج  بـه دسـتور دادسـتانی 
مجـوز مـرغ زنـده از اسـتان جلوگیـری 
می کنـد، افـزود: همچنـان تولیـد مـازاد 
اسـتان به دیگر نقاط کشـور صـادر خواهد 
شـد امـا اولویـت بـا تنظیـم بـازار گیـالن 
اسـت.احمدی بـا یـادآوری تقاضـای دور 
از انتظـاری کـه چنـد مـاه گذشـته در بازار 

بنزیـن بـه وجـود آمـد، خاطرنشـان کرد: 
اگرچـه هیـچ اتفـاق خاصـی نیفتـاده بود 
و کمبـودی در گیـالن نداشـتیم، در نتیجه 
شـایعه پراکنـی و جـو روانـی کـه ایجـاد 
شـد، مصـرف بنزیـن ناگهان به سـه برابر 
افزایـش یافت.معـاون هماهنگـی امـور 
اقتصـادی و توسـعه منابـع اسـتانداری 
گیـالن گفـت: در چنـد روز گذشـته نیز در 
برخی شهرسـتان ها نگرانـی از کمبود مرغ 
موجـب افزایش تقاضا شـد در صورتی که 

ایـن نگرانـی بـی مـورد بود.
وی تصریـح کـرد: از مدیـران شهرسـتانی 
انتظـار مـی رود نگذارند فضـای روانی بازار 
ملتهـب شـود و نگرانی هـای بـی اسـاس 

بـه وجـود آید.

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رییـس 
لرسـتان از افزایـش 17 درصدی آمـار تولید در 
ایـن اسـتان از ابتـدای سـال تاکنون خبـر داد.
جمـع  در  امـروز  صفی خانـی  محمدرضـا   
خبرنـگاران بیـان کـرد: از ابتدای سـال افزایش 
شـاهد  را  اسـتان  در  تولیـد  درصـدی   17
هسـتیم و تحقـق این امـر در گـرو تالش های 
بی شـائبه صنعتگران و تولیدکنندگان لرسـتانی 

و اقدامـات انجـام شـده اسـت.
وی ادامـه داد: در بحـث تأمیـن مـواد اولیه در 
ابتـدای سـال اتفاقـات غیرمنتظـره ای افتـاد و 
طـی 5 مـاه اول بـا مشـکالت زیـادی روبـرو 

بودیـم امـا موانـع به مـرور زمان برطرف شـده، 
معـدن  صنعـت،  وزیـر  دسـتور  بـا  همچنیـن 
و  واردات کاالهـا  اختیـارات  تمـام  تجـارت  و 
تجهیـزات بـه اسـتان ها تفویـض شـده اسـت.
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رییـس 
لرسـتان عنوان کرد: در همین راسـتا کارگروهی 
بررسـی  شـاهد  روزانـه  و  شـده  تشـکیل 
هسـتیم  آنهـا  تکلیـف  تعییـن  و  پرونده هـا 
تـا فرآینـد را تسـهیل کنیـم کـه خوشـبختانه 
امـا  هسـتیم  فعالیت هـا  در  تسـریع  شـاهد 
بایـد پذیرفـت صنعتگران در شـرایط کنونی کار 
جهـادی و انقالبـی انجـام می دهند.صفی خانی 

در ادامـه بـا اشـاره بـه اقدامـات انجـام شـده 
واحدهـای  از  برخـی  وضعیـت  بهبـود  بـرای 
در چنـد  افـزود:  لرسـتان،  تولیـدی شـاخص 
سـال گذشـته کارخانه نسـاجی بروجرد مشکل 
داشـت امـا بـا برنامه ریـزی صـورت گرفتـه و 
پـای کار بودن سـرمایه گذاران اکنـون این واحد 
تولیـدی در وضعیـت خوبـی قـرار داشـته و بـه 
صـورت مسـتمر شـاهد افزایش تولیـد در این 

کارخانـه هسـتیم.
آینـده  نحـوی کـه سـال  بـه  بیـان کـرد:  وی 
ظرفیت تولید نسـاجی بـه 30 میلیون مترمربع 
خواهـد رسـید و ایـن کار بـا اسـتفاده نیروهای 

فنـی و متخصص و همچنیـن حمایت های بی 
دریغ اسـتاندار لرسـتان محقق شـده است.این 
مسـئول گفـت: هـدف نهایـی ایـن اسـت کـه 
زنجیـره تولیـد را در کارخانـه نسـاجی بروجـرد 
کامـل کنیـم و بـر همیـن اسـاس امیدواریـم 
تولیـدات لبـاس را در آینده نزدیک در نسـاجی 
داشـته باشیم. رئیس سـازمان صنعت، معدن 
و تجـارت لرسـتان عنـوان کرد: بهبـود وضعیت 
واحدهـای تولیـدی بـزرگ اسـتان را در مـورد 
فـوالد  اکسـیر،  همچـون  شـرکت ها  سـایر 
الیگـودرز، شیشـه الیگـودرز و …می تـوان بـه 
وضـوح مشـاهده کرد بـه بیان دیگر مشـکالت 
واحدهـای صنعتـی دسـته بندی و پروژه هـای 
کلیـدی شناسـایی شـده و در راسـتای حـل 
مشـکالت آنها اقدامات مختلفـی صورت گرفته 

و یـا در حـال انجـام اسـت.

توزیع 100 تن گوشت منجمد 
در گیالن

کمبود تخت های دیالیز 
در مازندران

رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران از کمبـود تخت های دیالیز در این اسـتان 
خبـر داد.سـیدعباس موسـوی در جمـع خبرنگاران با بیان اینکه تعـداد تخت دیالیز 
از 8 به 252 تخت در مازندران رسـیده اسـت، ادامه داد: در سـال های گذشـته تعداد 
تخت دیالیز افزایش پیدا کرده اسـت ولی جوابگوی بیماران دیالیزی نیسـت و باید 
تخـت دیالیـزی در این حوزه توسـعه پیـدا کند.وی افزود: تـالش می کنیم جانمایی 
بیمارسـتان ها بـر اسـاس آمایـش سـالمت، نهادینـه شـود و در ایـن زمینه تسـلیم 
فشـارهای سیاسـی نخواهیم شـد. در حال حاضر به دنبال احداث بیمارسـتان های 
بزرگ هسـتیم و می دانیم در چه مکان هایی باید توسـعه بیمارسـتانی اتفاق بیفتد.
وی در رابطـه بـا کمبـود داروهـای بیمـاران خـاص خاطرنشـان کـرد: در تأمین اغلب 
داروهـا مشـکلی وجـود نـدارد و برخـی از کمبودهـا ناشـی از نبـود برندهـای خاص 
اسـت که این موارد محدود بوده اسـت.رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران در 
رابطـه بـا مـرگ مـادران بـاردار و نظارت هـا در ایـن امر گفت: سـاالنه 36 تـا 40 هزار 
بـارداری در مازنـدران اتفـاق می افتـد کـه از ایـن میـان 19 هزار نفـر در معرض خطر، 
700 بـارداری پرخطـر و 600 بـارداری خیلـی پرخطر اسـت. همچنین مـرگ برخی از 
مـادران بـاردار غیرقابـل پیـش بینی محسـوب می شـود چرا کـه مرگ برخـی بر اثر 
تصـادف و بیماری هـای صعـب العـالج اتفـاق می افتد. تعـداد مرگ و میـر کودکان 

زیـر یکسـال نیـز از 93 در هـر هـزار تولد بـه 7.1 در هر هزار تولد رسـیده اسـت.

افزایش 17 درصدی آمار تولید در لرستان

بازونـد در خصوص بازسـازی مراکز بهداشـتی 
مرکـز   250 جمعـه  گفـت:  نیـز  درمانـی  و 
بهداشـتی و درمانـی مـا در زلزلـه آسـیب دید 
کـه کار بازسـازی 40 درصـد این مراکز توسـط 
خیریـن و 60 درصـد توسـط دولـت در حـال 

اسـت. انجام 
وی همچنیـن بـا اشـاره به تخریـب 13 هزار و 
700 واحـد جایـگاه دامی در مناطـق زلزله زده، 
اعـالم کرد: تاکنـون 12 هزار واحد را بازسـازی 
کرده ایـم کـه بـزودی بـا حضـور وزیـر جهـاد 

کشـاورزی افتتاح خواهند شـد.

بـا  ادامـه  در  صفی خانـی 
انجـام  اقدامـات  بـه  اشـاره 
شـده بـرای بهبـود وضعیـت برخی 
شـاخص  تولیـدی  واحدهـای  از 
سـال  چنـد  در  افـزود:  لرسـتان، 
گذشـته کارخانـه نسـاجی بروجـرد 
مشـکل داشـت امـا بـا برنامه ریزی 
بـودن  کار  پـای  و  گرفتـه  صـورت 
سـرمایه گذاران اکنـون ایـن واحـد 
تولیـدی در وضعیـت خوبـی قـرار 
داشـته و به صورت مسـتمر شـاهد 
کارخانـه  ایـن  در  تولیـد  افزایـش 

. هسـتیم

بیست و سومین دوره بازدید 
از پروژه های شرکت میدکو

بازدیـد  دوره  سـومین  و  بیسـت 
از پـروژه هـای شـرکت میدکـو در 
سـال 1397 توسـط جنـاب آقـای 
دکتـر پورمند )مدیـر عامل  میدکو( 
در روزهـای دوشـنبه و سـه شـنبه 22 و 23 بهمـن مـاه سـال 
97 انجـام شـد.بازدید از مجتمـع مـس كاتـد و لولـه مسـي 
شـهر بابک، مجتمع کنسـانتره و گندله سـنگ آهن سـیرجان 
و مجتمـع فوالد بردسـیراز برنامـه هـای روز اول او بود.پورمند 
در روز دوم از معـدن سـنگ آهـن جـالل آبـاد زرنـد، مجتمـع 
 ،CDQ  کنسـانتره و گندله سـنگ آهن جالل آباد زرند،پـروژه
مجتمـع فـوالد زرند، پـروژه آهك و دولوميـت و مجتمع فوالد 

بوتیـا بازدیـد بـه عمـل آوردند.

میدکو

میدان میوه و تره بار صاحب 
پارکینگ طبقاتی می شود

اسـالمی  رییـس شـورای  نایـب  
پارکینـگ    از سـاخت  کـرج  شـهر 
طبقاتـی در بزرگترین میـدان میوه 
و تـره بـار اسـتان البـرز خبـر داد.
بـه گـزارش ایلنـا، منصـور وحیـدی اظهار کـرد: زمیـن و مجوز 
سـاخت پارکینگ طبقاتی توسط شـهرداری انجام خواهد شد 
و سـاخت پارکینـگ بـا هیـات امنای میـدان مرکـزی میوه و 
تـره بـار کرج خواهد بود.وی، یکـی از معضالت جدی میادین 
میـوه و تره بـار را کمبـود پارکینـگ عنـوان کرد و گفـت: به نظر 
می رسـد سـاخت پارکینـگ طبقاتـی بهتریـن روش بـرای 

سـاماندهی وضعیـت ایـن میدان باشـد.

البرز

پیکر شهداری حادثه تروریستی 
به اصفهان منتقل شدند

حادثـه  شـهید   27 مطهـر  پیکـر 
اتوبـوس  انفجـار  تروریسـتی 
سـپاه در جـاده خـاش - زاهدان 
امـروز پنجشـنبه با حضور سـردار 
پاکپـور فرمانـده نیروی زمینی سـپاه پاسـداران در فرودگاه 
اصفهـان  زادگاهشـان  بـه  و  تشـییع  زاهـدان  بین المللـی 
فرماندهـان  بـا حضـور  پیکـر مطهـر شـهدا  منتقـل شـد. 
از  شـماری  و  اسـتاندار  معـاون  و  انتظامـی  و  نظامـی 
مسـئوالن اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـا تشـریفات 
المللـی  بیـن  فـرودگاه  در  ویـژه  احتـرام  ادای  و  نظامـی 

انتقـال یافـت. زاهـدان بوسـیله هواپیمـا بـه اصفهـان 

اصفهان

تصادف مرگبار 
تویوتا و تریلی در سیستان 

معـاون عملیـات سـازمان امـداد 
و نجـات جمعیـت هـالل احمر از 
مـرگ چهـار تـن در پـی تصـادف 
سـوختکش  تریلـر  بـا  تویوتـا 
بلوچسـتان خبـر داد.شـاهین فتحـی در  در سیسـتان و 
حادثـه  وقـوع  بـاره گفـت:  ایـن  در  ایسـنا،  بـا  گفت وگـو 
رانندگـی در کیلومتـر 35 محـور سـراوان کوهـک سـاعتی 
پیـش بـه امدادگران جمعیـت هالل احمر اطالع داده شـد 
کـه در پـی آن عوامـل امـدادی در محـل حاضـر شـده و 
مشـاهده کردنـد کـه تصـادف میـان تریلـر سـوختکش بـا 

خـودرو تویوتـا 2000 رخ داده اسـت.

حادثه

زلزله 4.1 ریشتری حاجی آباد 
هرمزگان خسارت نداشت

بحـران  مدیریـت  مدیـرکل 
گفـت:  هرمـزگان  اسـتانداری 
زلزلـه 4 و یـک دهـم امـروز در 
حاجـی آبـاد از توابـع این اسـتان 
خسـارتی در پی نداشـته اسـت. علیرضا صفا ایسـینی روز 
پنجشـنبه در گفـت و گـو بـا ایرنـا افـزود: درپی ایـن زلزله 
نیروهـای امـداد رسـانی بـه محل رفتـه و در حال بررسـی 
میـزان خسـارت احتمالـی ازایـن زلزلـه هسـتند. زلزلـه بـا 
قـدرت 4 و یـک دهـم امـواج درونـی زمین ) ریشـتر( در 
عمـق 10کیلومتـری زمیـن درسـاعت 11 و30 دقیقـه امـروز 
حاجـی آبـاد را لرزانـد . پیـش از ایـن درسـاعت 11 و20 
دقیقـه زلزلـه خفیفـی بـا قـدرت 2 و 9 دهـم ریشـتر ایـن 

شهرسـتان را تـکان داده بـود.

هرمزگان

رنا
 ای

س :
عک

توسعه خراسان جنوبی نیازمند
 توجه و بودجه ملی است

 اجرای قانون در خراسان جنوبی شکلی سخت گیرانه و بیش از حد معمول دارد

نماینـده مردم شهرسـتان هـای نهبندان 
و سربیشـه در مجلس شـورای اسـالمی 
گفـت: اسـتان خراسـان جنوبـی نیازمند 
توجـه و بودجـه ملـی اسـت تـا بتوانـد 
در زمینـه هـای مختلـف توسـعه یابـد. 
نظـر افضلـی روز پنجشـنبه در نشسـت 
شـورای اداری خراسـان جنوبـی افـزود: 
اگر زیرسـاخت هـای الزم برای سـرمایه 
اسـتان فراهـم نشـود  ایـن  گـذاری در 
امـکان جذب سـرمایه گذار وجـود ندارد. 
وی تصریح کرد: سیسـتان و بلوچستان 
توجـه  دارد  وجـود محرومیتـی کـه  بـا 
خوبـی بـه آن اسـتان مـی شـود، بـرای 
دشـت سیسـتان 800 میلیـون دالر پـول 

گذاشـته شـد که به خراسـان جنوبی هم 
بایـد بودجه بیشـتری داده شـود چون با 
بودجـه قطـره چکانـی این اسـتان رشـد 

نمـی کند. 
داشـت:  اظهـار  مجلـس  نماینـده  ایـن 
اجرای قانون در خراسـان جنوبی شـکلی 
سـخت گیرانـه و بیـش از حـد معمـول 

دارد. 
وی ادامـه داد: گاهـی رعایت بیش از حد 
قانـون ممکـن اسـت ایجاد مشـکل کند، 
هرچنـد ایـن امر نشـان دهنده سـالمت 
ما اسـت امـا اگر در جایـی انحراف کمی 
از ضوابـط، بـه نفع مـردم باشـد خودش 

پیشـرفت محسـوب می شود. 
افضلـی گفت: خراسـان جنوبـی با عقب 
ماندگـی تاریخـی روبـه رو اسـت و 20 
سـال هـم از خشکسـالی رنـج مـی برد، 
اقتصـاد حاکـم بر این منطقه کشـاورزی 

بـوده که به دنبال خشکسـالی های چند 
سـاله، زندگـی مـردم تحـت تاثیـر قـرار 

اسـت.  گرفته 
نماینـده مـردم نهبنـدان و سربیشـه در 
مجلس شـورای اسـالمی افـزود: اقتصاد 
کشـاورزی بـه نزوالت آسـمانی بسـتگی 
دارد کـه موجـب شـده 30 درصد مردم ما 
در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشـه زیر 
پوشـش سـازمان های حمایتی باشـند. 
وی بیـان کـرد: در بحـث زیرسـاخت هم 
راه  و  اسـت  خراسـان جنوبـی محـروم 
هـای 2 بانـده ایـن اسـتان بـا حرکتـی 
بسـیار کنـد در حـال اجراسـت و یکی از 
شـاخص هـای اصلـی توسـعه راه آهـن 
اسـت و بـدون ایـن زیرسـاخت سـرمایه 
گـذار انگیـزه سـرمایه گـذاری پیـدا نمی 

 . کند
افضلی گفت: 400 روسـتای در شهرستان 

تانکـر  بـا  و سربیشـه  نهبنـدان  هـای  
آبرسـانی مـی شـود و بـا اعتبـارات قطره 
چکانـی در حوزه آب و فاضالب 20 سـال 
طـول مـی کشـد تـا بتوانیـم آب شـرب 

ایـن مـردم را تامیـن کنیم. 
وی افـزود: سـال قبـل در بودجـه 1397 
در بند »و« تبصره یک، خراسـان جنوبی 
بـه عنوان اسـتان محروم در کنار اسـتان 
های هرمزگان و سیسـتان و بلوچسـتان 
قـرار گرفـت و ایـن اقـدام خوبی بـود که 
بایـد در همه شـاخص هـا در این بخش 

قـرار گیرد. 
وی تصریـح کـرد: از سـال 91 تـا 95، 
مهاجـرت  نهبنـدان  از  نفـر  هـزار  هفـت 
ایـن  زیـدر  روسـتای  در  یـا  و  کردنـد 
شهرسـتان 100 نفـر از جوانـان آنجـا بـه 

مهاجـرت کردنـد.  یـزد  اسـتان 
نماینـده مـردم نهبنـدان و سربیشـه در 
مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: مـرز 
خراسـان جنوبـی ظرفیت عظیمی اسـت 
و چهـار بازارچـه مـرزی در اسـتان داریم 
کـه در حـال حاضـر یـک بازارچـه فعـال 
اسـت و سـطح درآمـدی آن بازارچـه هم 
بـه مرکـز کشـور تزریـق شـده و بـه این 

منطقـه برگشـت نمـی کند. 
وی افـزود: نـگاه اسـتقرار مـردم در ایـن 
نگاهـی  بایـد  شـرق کشـور  از  منطقـه 
ایجـاد  اسـت  ممکـن  باشـد،  امنیتـی 
روسـتای  یـک  بـه  برقرسـانی  و  جـاده 
مـرزی توجیـه اقتصادی نداشـته باشـد 
بـان  دیـده  روسـتاها  ایـن  مـردم  امـا 
هـای نظـام مقـدس جمهوری اسـالمی 

هسـتند. 
افضلـی یادآور شـد: اسـتقرار جمعیت در 
شـرق کشـور موضوعـی امنیتـی اسـت، 
هرچنـد ایـن اسـتان بـه برکـت فرهنگی 
غنـی مـردم ایـن خطـه اسـتانی امـن 
اسـت امـا ایـن امنیـت نبایـد موجـب 
بـی توجهـی مرکـز و دولتمـردان بـه این 

اسـتان شـود. 
ایـن نماینـده مجلس با اشـاره به حادثه 
اخیر شـهادت مرزبانـان و رزمندگان غیور 
اسـالم توسـط کـوردالن در شـرق کشـور 
گفـت: این اقدام تروریسـتی که توسـط 
تکفیـری هـا و مـزدوران سـرویس  های 
اطالعاتـی وابسـته به نظام سـلطه انجام 
شـد نشـانه ضعـف اسـتکبار جهانـی در 

مقابـل ملت سـربلند ایران اسـت. 

ته
نک

نماینـده مـردم نهبنـدان و سربیشـه در مجلـس شـورای اسـالمی 
افـزود: اقتصـاد کشـاورزی بـه نـزوالت آسـمانی بسـتگی دارد کـه 
موجـب شـده 30 درصـد مـردم مـا در حـوزه انتخابیـه نهبنـدان و 
سربیشـه زیر پوشـش سـازمان های حمایتی باشـند. وی بیان کرد: 
در بحث زیرسـاخت هم خراسـان جنوبی محروم اسـت و راه های 2 
بانـده ایـن اسـتان با حرکتی بسـیار کند در حـال اجراسـت و یکی از 
شـاخص های اصلی توسـعه راه آهن اسـت و بدون این زیرسـاخت 
سـرمایه گذار انگیزه سـرمایه گذاری پیدا نمی کنـد. افضلی گفت: 400 
روسـتای در شهرستان های نهبندان و سربیشـه با تانکر آبرسانی می 
شـود و بـا اعتبـارات قطره چکانـی در حـوزه آب و فاضالب 20 سـال 
طـول می کشـد تا بتوانیم آب شـرب ایـن مردم را تامیـن کنیم. وی 
افزود: سـال قبـل در بودجه 1397 در بند »و« تبصره یک، خراسـان 
جنوبـی بـه عنوان اسـتان محـروم در کنار اسـتان های هرمـزگان و 
سیسـتان و بلوچسـتان قـرار گرفـت و این اقـدام خوبی بـود که باید 

در همـه شـاخص ها در ایـن بخش قـرار گیرد. 

بازرس کل استان مرکزی منصوب شد
سیدمهدی تقوی به سمت بازرس کل استان مرکزی منصوب شد.

شـبکه  بـه  اتصـال  طـرح  تاییدیـه 
خورشـیدی  مـگاوات   7 نیـروگاه 
کرمانشـاه بـا همکاری بیـن واحدی، 
دانشـگاهی  جهـاد  سـازمان  بیـن 
و  طوسـی  نصیرالدیـن  خواجـه 
جهـاد  عالـی  آمـوزش  مؤسسـه 
دانشگاهی کرمانشـاه از طرف شرکت 
بـرق منطقـه ای غـرب کشـور ابـالغ 
بـه  اتصـال  انجـام مطالعـات  شـد. 
شـبکه نیروگاه 7 مگاوات خورشیدی 
کرمانشـاه کـه طـی قـرارداد همکاری 
بیـن واحـدی، بیـن سـازمان جهـاد 
نصیرالدیـن  خواجـه  دانشـگاهی 
طوسـی و مؤسسـه آمـوزش عالـی 
آغـاز  کرمانشـاه  دانشـگاهی  جهـاد 
شـده بـود، بـا اخـذ تاییدیـه طـرح 
اتصـال بـه شـبکه و تأییـد مطالعات 
مدیریـت  طـرف  از  آن  بـه  مربـوط 
شـرکت برق منطقـه ای غرب کشـور، 
بـه پایـان رسـید.مطالعات این طرح 
بـه همت گـروه پژوهشـی تولید برق 
تجدیدپذیر سازمان جهاد دانشگاهی 
خواجـه نصیـر و بـا مسـاعدت های 
جهـاد  عالـی  آمـوزش  مؤسسـه 
شـد  انجـام  دانشـگاهی کرمانشـاه 
و بـا اخـذ مجـوز اتصـال بـه شـبکه 
نیـروگاه، قـرارداد فـروش تضمینـی 
بـرق )PPA( امـکان عقـد قـرارداد با 
و  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  سـازمان 
بهـره وری انرژی برق )سـاتبا( فراهم 
شـد.همچنین اتصال به شـبکه یکی 
نیروگاه هـای  مهـم  بخش هـای  از 
اخـذ  نیازمنـد  بـزرگ  خورشـیدی 
جهـت  و  اسـت  الزم  مجوزهـای 
اخـذ ایـن مجوزهـا باید مطالعـات و 
شبیه سـازی های گوناگونـی از طریق 
نرم افزارهـای مورد تأیید شـرکت های 
برق منطقه ای، جهـت اتصال نیروگاه 
خورشـیدی به شبکه سراسـری برق 
صـورت گیرد. پروانه سـاخت نیروگاه 
و  زمیـن  بـه  مربـوط  مجوزهـای  و 
محیط زیسـت قبالً اخذ شـده است.

خبر
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پیام ایران

 ثبت شرکت
تاسـیس شـرکت با مسـئولیت محدود آوای رویداد سـازان نیتا درتاریخ13۹7/11/16 به شـماره ثبت 13600 به شناسـه ملی 1400۸132714 
ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصه آن به شـرح زیر جهـت اطالع عمـوم آگهی میگـردد. موضوع فعالیـت :طراحـی، اداره، 
برگـزاری و اجـرای : همایـش هـا، کنگره ها، سـمپوزیوم ها، فسـتیوال هـا، گردهمایی ها، سـمینارها، کنفرانس ها، سـخنرانی هـا، کارگاه ها، 
سـازه های نمایشـگاهی، ) نمایشـگاه ها، گالری ها به اسـتثنا نمایشـگاه و گالری هنری، فرهنگی، سـینمایی و مد و لباس ( رویدادها، انواع 
مراسـم، شـامل )علمی، آموزشـی، پژوهشـی، ورزشـی، خالقیت، فناوری، کامپیوتر و IT، فنی، مهندسـی، معماری، اجتماعی، روانشناسـی، 
انگیزشـی، یافتـه هـای نویـن، حمایـت از تولید، صنایـع غذایی و نوشـیدنی، امور شـهری، مردمی، مشـاغل، ادارات، سـازمان هـا، ارگان ها، 
نهادها، مراکز، شـرکت ها، برندها، مدارس، دانشـگاه ها ( طراحی، اداره، برگزاری و اجرای جشـن ها، ) جشـنواره ها به اسـتثنا جشـنواره های 
هنری، نمایشـی، سـینمایی، مطبوعاتی، خبرنگاری و روزنامه نگاری ( رونمایی ها، افتتاحیه ها، شـامل ) اعیاد مذهبی، مناسـبتی، مردمی، 
علمـی، مشـاغل، ادارات، اماکـن، سـازمان هـا، ارگان ها، نهادها، مراکز، شـرکت هـا، برندها، محصوالت، مدارس، دانشـگاه ها، فروشـگاه ها، 
نمایشـگاه هـا ( طراحـی، اداره، برگـزاری و اجـرای برنامه های تفریحی، مسـابقات، برنامه های مناسـبتی، شـامل ) ورزشـی، مردمـی، تئاتر، 
موسـیقی، کنسـرت، صنایـع دسـتی، هنرهـای فـردی، برنامه های شـاد و مفـرح (انعقـاد قرارداد بـا کلیه اشـخاص حقیقـی و حقوقی اخذ 
نمایندگـی شـرکت هـای معتبر تصدی به امر تجـارت، امور بازرگانی و خرید و فروش ترویج و توسـعه کارآفرینی، تامین نیروی انسـانی مورد 
نیـاز شـرکت اخـذ تسـهیالت بانکی، شـرکت در مزایده ها و مناقصه ها انتشـار نشـریه. درصورت لـزوم پس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجع 
ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت به مدت نامحـدود مرکز اصلی : اسـتان همدان ، شهرسـتان همـدان ، بخش مرکزی ، شـهر همدان، 
بلـوار بهارسـتان ، بلـوار محمدیـه ، کوچه غنچه ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپسـتی 6515۹5۸45۹ سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از 
مبلغ 100000000 ریال نقدی میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکا آقای صابر سـعیدی فر به شـماره ملی 3۸601۸560۸ دارنده 60000000 ریال 
سـهم الشـرکه آقای آقامعلی سـعیدی فر به شـماره ملی 4031۸۹04۸6 دارنده 40000000 ریال سـهم الشـرکه اعضا هیئت مدیره آقای صابر 
سـعیدی فـر بـه شـماره ملی 3۸601۸560۸و به سـمت مدیرعامل به مدت 2 سـال و به سـمت نایـب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سـال 
آقـای آقامعلـی سـعیدی فر به شـماره ملـی 4031۸۹04۸6و به سـمت رئیس هیئت مدیـره به مدت 2 سـال دارندگان حق امضـا : امضای 
کلیـه اسـناد و اوراق عـادی و اداری و بهـادار و تعهـدآور و قراردادهـا بـا امضـای مدیـر عامل و رئیس هیئـت مدیره هر یک بـه تنهایی، همراه 
بـا مهـر شـرکت معتبر اسـت. اختیـارات مدیر عامـل : طبق اساسـنامه روزنامه کثیر االنتشـار پیـام ما جهـت درج آگهی های شـرکت تعیین 
گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکور به منزله اخـذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشـد. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان همـدان اداره 

ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری همدان
شناسه اگهی 379818

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(
بـه موجـب پرونده اجرائی کالسـه9600090موضوع مزایده ششـدانگ چاه آب بنام شـرکت صنعتی 
و معدنـی تالشـگران مـس نویـد واقـع در پـالک 7 فرعـی از 2117 اصلی که به موجب سـند رهنی 
156290 و 162619 و 157861 و 160858 و 160659 دفتـر اسـناد رسـمی 120 تهـران در رهـن بانک 
سـپه کرمـان قـرار گرفتـه کـه بعلت عـدم ایفای تعهد منجـر به صدور اجرائیه تحت کالسـه شـماره 9600090 شـده 
اسـت  برابـر نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری مـورخ 97.9.18 که توصیـف اجمالی مورد وثیقه عبارت اسـت 
از چـاه آب بـا مشـخصات نقطـه ای )y , 382275:utm( x:3362202  بـه منظـور تامیـن آب مـورد نیـاز کارخانه 
بـا نـوع مصـرف صنعتی حفر گردیده اسـت، ایـن چـاه دارای پروانه بهره برداری بـه شـماره 9310 /ص/300 مورخ 
1392.5.20 بـه عمـق 180 متـر ،ابدهـی مجـاز 5،8 لیتـر بر ثانیه با سـاعت کارکرد 3500 سـاعت در سـال و قدرت 
موتـور 30اسـب بخـار )22.5( کیلـو وات مـی باشـد ،نیرو محرکـه چاه از نوع برقی بـوده و دارای لولـه ابده 3 اینچ 
و الکتروپمـپ شـناور و لولـه جـدار 12 اینـچ اسـت،این چـاه در امور منابـع اب شهرسـتان رفسـنجان دارای پروانه 
بـه شـماره کالسـه 650 و شـماره صحرایـی 1829 مـی باشـد  ،در ضمـن بـرق مـورد نیـاز راه اندازی چاه از پسـت 
بـرق موجـود در کارخانـه تامیـن شـده اسـت،الزم بـه ذکر اسـت این چـاه در حال حاضر بـا توان آبدهـی بیش از 
آبدهـی مجـاز فعـال بـوده و مورد بهره برداری قرار میگیرد که طبق نظر کارشـناس رسـمی به مبلـغ31.070.000.000 
)سـی ویـک میلیـارد و هفتـاد میلیـون  ریال ( ارزیابی شـده اسـت و جهـت وصول طلب بانک و حقـوق  دو لتی 
کالسـه فـوق الذکـر در روز سـه شـنبه مورخ 1397.12.14 از سـاعت 9 الـی 12 ظهر واقع در محل اجـرای اداره ثبت 
و امالک رفسـنجان واقع در رفسـنجان-بلوار شـهید کشـاورزی از طریق مزایده حضوری بفروش میرسـد ،مزایده 
از مبلغ ارزیابی شـده  شـروع وبه باالترین قیمت که خریدار داشـته باشـد فروخته خواهد شـد شـرکت در جلسـه 
مزایـده بـرای عمـوم آزاد اسـت و فـروش کال نقـدی اسـت  چنانچـه روز تعیین شـده با تعطیل رسـمی  مصادف 
گـردد  روز بعـد از تعطیـل جلسـه مزایـده در همان سـاعت و مکان تشـکیل خواهد شـد طالبین و خریـداران می 
تواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقـرر با ارائه چک رمـزدار به مبلغ پایه در جلسـه مزایده به نشـانی فوق 
شـرکت نمایندضمنـا بدهـی هـای مربـوط به چاه مربوطه اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد 
بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و  در صـورت وجـود مازاد ،وجـوه پرداختی بابت هزینـه های فوق از محـل مازاد به 
برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم عشـر و حق مزایده نقـدا وصول می گردد و تنظیم سـند انتقـال موکول 

بـه بـه ارائه مفاصا حسـابهای دارایـی و شـهرداری و ... خواهد بود. 
تاریخ انتشار اگهی مزایده در یک نوبت :روز شنبه مورخ 1397.11.27

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
)اسناد رهنی (

آگهـی مزایـده امـوال غیر منقـول بموجب 
سـندرهنی شـماره 10725 - 92/07/13

دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 171 شهرسـتان جیرفت 
:بانـک  لـه  اجرایـی کالسـه 9600224  پرونـده  مدضـوع 
صـادارت شـعبه جیرفـت عليه:خانم حديثه  افشـارمنش 
بـه   3031812735 ملـی  شـماره  بـه  حسـین   فرزنـد 
عنـوان وام  گیرنـده و آقـای حسـین افشـارمنش فرزنـد 
غالمحسـین بـه شـماره ملـی 3111379175بعنـوان راهن 
تشـکیل و نظـر بـه اینکـه مدیـون نسـبت بـه پرداخـت 
بدهـی خـود اقـدام ننمـوده اسـت ، برابـر مقـررات آئیـن 
قانـون  االجـرا  الزم  رسـمی  اسـناد  مفـاد  اجـراء  نامـه  
ثبـت اسـناد و امـالک کشـور بنـا به درخواسـت بسـتانکار 
از مـورد وثیقـه ارزیابـی الزم توسـط کارشـناس رسـمی 
دادگسـتری انجـام و پـس از قطعیـت ارزیابی بسـتانمار 
تقاضـای ادامـه  عملیـات اجرایـی نسـبت به مـورد وثيقه 
ششـدانگ یکبـاب خانه بـه مسـاحت 353/85 مترمربع 
پـالک 2805 فرعـی از574 اصلـی واقـع در بخـش 45 
کرمـان بـه آدرس: جیرفت - خیابان سـعدی جنب پمپ 
بنزیـن کوچـه شـماره 3 لـذا ملـک فـوق کـه ذیـل ثبـت 
صفحـه 437دفتـر 22 در مالکیـت قانونـی اقای حسـین 
افشـارمنش میباشـد ، به مزایده گذاشـته میشـود حدود 
بطـول 50/16  ذیـل: شماالدیواریسـت  بـه شـرح  اربعـه 
متـر بـه شـماره باقيمانـده یکهـزارو یکصـد و نـود و یـک 
فرعـی از پانصـد و هفتـاد چهـار اصلـی شـرقا دیواریسـت 
بطـول 21 متـر بـه شـماره یکهـزار و یکصـد و نـود و یـک 

فرعـی از پانصـد و هفتـاد و چهار اصلی جنوبا دیواریسـت 
مشـترک بطـول17/20 متـر بـه شـماره 2804 فرعـی از 
574 اصلـی غربـا در  و دیواریسـت بـه طـول 21 متـر 
بـه کوچـه که برابـر نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
1- عرصـه بمسـاحت353/38 متـر مربـع از قرارهـر متر 
مربـع1/200/000 ریال جمعـا مبلـغ424/056/000 ریال 2_

اعیانـی  یـک بـاب سـاختمان مصالـح بنایی غیر مسـلح 
بـا زیـر بنـا 152 متـر مربـع برای هـر متـر مربـع2000/000 
ریـال جمعـا304/000/000 ریـال  3 - امتیـاز آب و بـرق 
و حصارکشـی جمعـا60/000/000 ریـال مـع الوصـف ارزش 
شـش دانـگ مـورد مزایده با کلیـه متعلقـات و منصوبات 

جمعـا مبلـغ788/056/000
ریـال مـی باشـد . کـه مبنـا وپایـه مزایـده نیـز تعییـن 
میگـردد ، جلسـه مزایـده از سـاعت 9 الـی 12 صبـح روز 

سـه شـنبه مورخـه97/12/14
در محل شـعبه اجرا ء اداره ثبت اسـناد و امالک جیرفت 
برگـزار " مزایـده از مبلـغ مذكـور شـروع و بـه بـاال تریـن 
قیمـت پیشـنهادی فروختـه خواهـد شـد. ضمنـا فروش 
نقـدی بـوده و پرداخـت کلیـه قبـوض آب و بـرق و تلفـن 
و غیـره تـا تاریـخ انجـام مزایده اعـم از اینکـه رقم قطعی 
آن معلـوم شـده یـا نشـده بـه عهـده برنـده مزایـده مـی 
باشـد. ضمنا"چنانچه روز مزایده باتعطيل رسـمی مصادف 
گـردد ،روز اداری بعـد از تعطیلـی مزایـده انجـام خواهـد 
شـد، جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر در سـاعات اداری 
اداره ثبـت اسـناد وامـالک )شـعبه اجـرا( مراجعـه  بـه 

نمایید.م.الـف.1217
جواد فاریابی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت

آگهی حصر وراثت  
آقای علی افضلی   فرزند حسـین  دارای شناسـنامه 2 بشـرح دادخواسـت شـماره  97.168 مورخ  
1397.11.24 توضیـح داده شـادروان فاطمـه محمـدی زاده  فرزنـد اصغر   بشناسـنامه  6 در تاریخ 

1391.8.8در شـهر رفسـنجان  فـوت شـده  و وراثت منحصر حین الفـوت وی عبارتند از:
1-علـی افضلی فرزند حسـین ش ش 3051910910 متولـد 1343 فرزند متوفی 2- محمدرضا 
افضلـی فرزنـد حسـین ش ش 3050661569 متولـد 1350 فرزنـد متوفـی3- زهـرا افضلـی فرزنـد حسـین 
ش ش 3051911518 متولـد 1345 فرزنـد متوفـی4- طاهـره افضلـی فرزند حسـین ش ش 3050660775 
متولـد 1347 فرزنـد متوفـی5- حسـین افضلـی فرزنـد محمـد ش ش 3050967481 متولـد 1316 همسـر 
متوفـی- لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه های کثیراالنتشـار محلـی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حل 
اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیـت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این 

موعـد ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.م-الف4283
دفتر شورای حل اختالف شماره 11 صفائیه شهرستان رفسنجان

دادنامه
ــارم  ــوزه چه ــیدگی: ح ــع رس ــده: 638/4/97 – مرج ــه پرون ــخ 97/9/20 – کالس تاری
ــم – خواهــان: فاطمــه کریمــی  ادرس:  ــاط کری شــوراهای حــل اختــالف مرکــزی رب
ربــاط کریــم خ ملکــی میــدان مــادر کوچــه ورزش پ 40 – خوانــده : مصطفــی پروانــه 
– آدرس: مجهــول المــکان – خواســته: مطالبــه خســارت وارده بــه مبلــغ هفــت 
میلیــون و چهارصــد هــزار تومــان و خســارت تاخیــر و دادرســی و هزینــه کارشناســی- 
ــریفات  ــری تش ــوق و ج ــه ف ــه کالس ــده ب ــت پرون ــول و ثب ــس از وص ــکار: پ گردش
قانونــی و مالحظــه نظریــه مشــورتی اعضــای محتــرم شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم 

ــه صــدور رای مــی نمایــد. و مبــادرت ب
رای قاضی شورا 

درخصــوص دعــوی فاطمــه کریمــی بطرفیــت مصطفــی پروانــه بــه خواســته مطالبــه 
ــه مبلــغ هفــت میلیــون و چهارصــد هــزار تومــان  ــه خــورو شــماره ب خســارت وارده ب
و خســارت تاخیــر و هزینــه دادرســی بــه اســتناد کپــی نظریــه کارشناســی و کروکــی 
ــا وصــف  ــده ب ــه اینکــه خوان ــا ب ترســیمی و رســید پارکینــگ و ســند مالکیــت توجه
ابــالغ و نشــر آگهــی در جلســه رســیدگی حاضــر نگردیــده و الیحــه ای ارســال نداشــته 
دعــوی خواهــان و مســتندات ابــرازی از هــر حیــث مصــون از ایــراد خدشــه و تعــرض 
قانونــی باقــی مانــده دعــوی مطروحــه را محمــول بــر صحــت تلقــی و بــه اســتناد بنــد 
ــون ا . د.  ــواد 198، 515 ، 522 قان ــالف و م ــل اخت ــورای ح ــون ش ــاده 9 قان ــف م ال
م حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ چهــار میلیــون و دویســت هــزار 
ــت  ــان اف ــزار توم ــون و ششــصد ه ــک میلی ــغ ی ــت اصــل خواســته و مبل ــان باب توم
قیمــت خــودرو و مبلــغ ســیصد هــزار و دویســت تومــان بابــت پارکینــگ و جرثقیــل در 
حــق خواهــان صــادر و در خصــوص خســارت تاخیــر از تاریــخ دادخواســت 97/7/25 
لغایــت یــوم الوصــول در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد در خصــوص الباقــی 
خواســته و هزینــه کارشناســی بــا توجــه بــه عــدم ارائــه مــدارک از ســوی خواهــان بــه 
اســتناد مــاده 197 قانــون ا . د. م و مــاده 1257 قانــون مدنــی حکــم بــه بــی حقــی 

خواهــان صــادر و اعــالم مــی نماید.م/الــف: 2538
3353 قاضی	شعبه	چهارم	شورای	حل	اختالف	مرکزی	رباط	کریم					

آگهی	ابالغ	وقت	دادرسی	و	دادخواست	و	ضمائم	به	
وقــت رســیدگی: 98/1/25 ســاعت 10 -  خواهــان: ســیما قیــدر 
خواهــان  طلــب  مطالبــه  خواســته:   – عزیــزی  جــواد  خوانــده: 
نمــوده کــه جهــت  عمومــی  هــای  دادگاه  تســلیم  دادخواســتی 
ــاط کریــم ارجــاع  ــه شــعبه اول شــورای حــل اختــالف رب رســیدگی ب
ــکان  ــول الم ــت مجه ــده بعل ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس ــده و وق گردی
بــودن خوانــده بــه درخواســت خواهــان و دســتور دادگاه و بــه تجویــز 
مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
ــده از تاریــخ نشــر  ــا خوان از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود ت
ــر دادگاه مراجعــه و ضمــن  ــه دفت ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی ــن آگه آخری
اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را 
دریافــت نمایــد ودر وقــت مقــرر بــاال جهــت رســیدگی حضــور بــه هــم 
ــک  ــط ی ــود فق ــی الزم ش ــیله آگه ــالغ بوس ــدا اب ــه بع ــاند چنانچ رس

ــف: 2539 ــود. م/ال ــد ب ــدت آن ده روز خواه ــر و م ــت منتش نوب
3352		 مدیر	دفتر	شعبه	اول	شورای	حل	اختالف	رباط	کریم	

اجرائیه
مشــخصات محکــوم له:صبریــه غالمــی فرزنــد عزیــز – نشــانی محــل 
ــروی آرایشــگاه گل  ــاط کریــم – داودیــه گلســتان 9 – روب اقامــت: رب
مریــم – مشــخصات محکــوم علیــه: عــی اصغــر لطیفــی – بــه نشــانی 
مجهــول المــکان – محکــوم بــه: بموجــب دادنامــه شــماره 404/97 – 
مــورخ 97/5/16 – شــورای حــل اختــالف ربــاط کریــم شــعبه خانــواده 
کــه وفــق دادنامــه شــماره فــوق شــعبه پنجــم قطعیــت حاصــل کــرده 
ــوم  ــه محک ــوم علی ــم محک ــاط کری ــالف رب ــل اخت ــورای ح ــت ش اس
ــق  ــه طب ــترداد جهیزی ــته اس ــه خواس ــه ب ــوم ل ــق محک ــت در ح اس

فاکتــور . م/الــف: 2537
3351	 شعبه	پنجم	خانواده	شورای	حل	اختالف	رباط	کریم		

بحران کم آبی را جدی بگیریم

آگهی مفقـودی
یــا  ســبز  ،بــرک  ماشــین  ســند 
شناســنامه خــودرو پــژو 405 جــی 
ــره ای  ــک نق ــه رن ــس آی ۸/1 ب ال ایک
-متالیــک مدل 13۸۸ شــماره شاســی  
ــماره  NAAM01CA5۹E۸26630 و ش
ــالک  ــماره پ ــور 124۸۸00۹420 ش موت
433 د  72 ایــران 54  متعلــق بــه 
ــد  ــا ک ــی ی ــی نوزای ــای عل ــک  آق مال
ملــی 606۹۸0۹۸۹0 نــام پــدر ماشــااله 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ــت . ــاقط اس س

دستگیری کالهبرداران 
میلیاردی در فارس

فرمانـده انتظامـی اسـتان فارس 
بهانـه  بـه  کـه  افـرادی  گفـت: 
بـه  سـفر  بـرای  مـردم  ثبت نـام 
عتبـات عالیـات، مبلـغ 6 میلیارد 
ریـال کالهبـرداری کـرده بودنـد، در شـیراز دسـتگیر شـدند. 
سـردار احمدعلـی گـودرزی گفـت: در پی اخبـار واصله مبنی 
بـر اینکـه خانمی بـا جعـل عنـوان مـددکار اداره کل زندان ها 
و تحـت عنـوان اعـزام کاروان زیارتـی بـه عتبـات عالیـات با 
هزینـه یـک سـوم بهـا و تعهـد پرداخـت دو سـوم از طریق 
موضـوع  اسـت،  بـه کالهبـرداری کـرده  اقـدام  خیریـن، 
شناسـایی و دسـتگیری این فرد به صورت ویژه در دسـتور 

کار مأمـوران پلیـس اطالعـات قـرار گرفـت.

فارس

بخشش یک جوان
 پای چوبه  دار

انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
شهرسـتان بندرترکمن خبـر داد که 
مـادر یک مقتول چنـد ثانیه پیش 
از اجـرای حکـم قصـاص، از حـق 
خـود گذشـت.علیرضا مزیـدی در ایـن خصـوص گفت: سـال 
93 در دعـوای بیـن دو جـوان یک نفر بر اثـر ضربه چاقو جان 
خـود را از دسـت داد. بـه درخواسـت خانـواده مقتـول، بـرای 
قاتل که آن زمان 18 سـال سـن داشـت، حکم قصاص صادر 
شـد.به گفته وی، پس از طی تشـریفات قانونی، صبح امروز 
هنگامـی کـه قاتل بـه پای چوبـه دار بـرای اجرای حکـم برده 
شـد، مـادر مقتول از اجرای حکـم منصرف شـد و عمر دوباره 

بـه قاتـل فرزندش بخشـید.

خبر

برای سرمایه گذاران در البرز 
فرش قرمز پهن کرده ایم

نماینـده عالـی دولت در اسـتان 
هشـتگرد  جـاده  گفـت:  البـرز 
جـاده  یـک  کـه  طالقـان  بـه 
 20 از  بعـد  اسـت  گردشـگری 
سـال معطـل مانـدن قـرار شـد تـا تیرمـاه زیـر ترافیـک 
بـرود، ایـن جـاده در تقویـت زیرسـاخت های گردشـگری 
ایـن  در  افـزود:  شـهبازی  دارد.  ارزشـمندی  جایـگاه 
نمایشـگاه چنـد روزه کـه در تهـران بـه وقـوع پیوسـته، 
اسـتان البـرز هـم به دلیل سـابقه فـراوان در تاریخ و هم 
بـه جهـت داشـتن رنگیـن کمانـی از اقـوام حضـور دارد و 
در حـوزه صنایع دسـتی هـم حرف های فراوانی در کشـور 

دارد. بـرای گفتـن 

البرز

رنا
 ای

س :
عک

قهر دانشگاه و صنعت، معضل پایان 
نامه های دانشجویی

هر چه ارتباط بین صنعت و دانشگاه ضعیف باشد، توسعه فناوری به کندی صورت می گیرد

کاربــردی شــدن علــم در صنعــت 
کشــور، محقــق نمــی شــود مگــر بــا 
ــژه  ــای الزم بوی ــاخص ه ــرای ش اج
تولیــد پایــان نامــه هــای دانشــجویی 
مؤثــر بــه عنــوان گام نخســت بــرای 
بهــره بــرداری عملــی از دانــش، کــه 
ــون از  ــم اکن ــا ه ــای م ــگاه ه دانش
فقــدان آن در رنــج هســتند. قــدرت 
و تــوان اقتصــادی یــک کشــور و 
ــای  ــه پیشــرفت هـ ــز دســتیابی ب نی
علمــی و تکنولوژیکــی بــه منظــور 
کســب تــوان رقابــت در عرصــۀ بیــن 
المللــی تــا حــد زیــادی بســتگی بــه 
تعامــل و ارتبــاط مثبــت دانشــگاه 

ــط کار دارد. ــت و محی ــا صنع ب
یافتــه  توســعه  کشــورهای  در 
تحــوالت صنعــت ابتــدا از مراکــز 
مــی  آغـــاز  تحقیقاتــی  و  علمــی 
شــود و در نهایــت بــه شــکل صنایــع 

رقابــت  و  جدیــد  محصــوالت  و 
پذیــر در بازارهــای جهانــی نمــود 

مــی یابــد.
هــر چــه ارتبــاط بیــن صنعــت و 
دانشــگاه ضعیــف باشــد، توســعه 
فنــاوری بــه کنــدی صــورت مــی 
ــش  ــت موجــب پیدای ــرد؛ در نهای گی
وابســتگی  صنعــت،  در  کاســتی 
صنعتــی، بهــره بــرداری نامطلــوب 
ــرمایه  ــالف س ــی، ات ــع طبیعـ از مناب
هــای اجتماعــی و نظایــر آن خواهــد 

ــد. ش
بنــا و ریــل  امــروز ســنگ  آنچــه 
در  کشــورها  از  بســیاری  توســعه 
ــد را تشــکیل  عرصــه صنعتــی و تولی
مــی دهــد، بهــره منــدی مســتمر 
از یافتــه هــای علمــی دانشــگاهها 
ــی  ــه برخ ــت ک ــد اس ــد تولی در رون
ــه  ــا را ب ــور ه ــن کش ــک تری از کوچ
ــن  ــت تری ــا کیفی ــن و ب ــزرگ تری ب
تبدیــل  جهــان  کننــدگان  تولیــد 

ــت.  ــرده اس ک
ــه  ــزارش موسس ــن گ ــه آخری ــا ب بن

ــوزش  ــزی آم ــه ری پژوهــش و برنام
دو  ایــران  در  علــوم،  وزارت  عالــی 
هــزار و 800 مرکــز آمــوزش عالــی 
چهــار  از  بیــش  و  دارد  وجــود 
میلیــون دانشــجو در ایــن دانشــگاهها 
ــتاد  ــتند. اس ــل هس ــغول تحصی مش
در  مازنــدران  دانشــگاه  اقتصــاد 
ایــن بــاره بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: 
اخیــر  هــای  دهــه  در  متاســفانه 
ــی  ــه نوع ــان آن ب ــگاه و متولی دانش
خــود را بــه بهانــه علــم آمــوزی و 
ــت دور  ــش از صنع ــق و پژوه تحقی
ــتاد  ــه اس ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــرده ان ک
شــدن  خطــاب  دکتــر  و  بــودن 
ــه  ــن مرحل ــگاه، آخری ــاتید دانش اس
اســت؛  افــراد  ایــن  آرزوهــای  از 
بــدون ایــن کــه بداننــد اســتادی، 
ابــزاری بــرای انتقــال علــم و بــه 
ــود  ــرای بهب ــح آن ب ــری صحی کارگی

زندگــی جامعــه اســت.
دکتــر ســید حســین حســینی بــا 
اینکــه دنیــای دانشــگاه در  بیــان 
ایــران بــا کشــورهای دیگــر متفــاوت 

ــران  ــزود: دانشــگاههای ای اســت، اف
محیــط هــای خشــک بــا ارتبــاط 
رســمی میــان دانشــجو و اســاتید 
طــوری  بــه  شــوند  مــی  اداره 
اســاتید،  بــرای  دانشــجویان  کــه 

هســتند. بیگانــه  اشــخاصی 
تریــن  مهــم  داد:  توضیــح  وی 
وظیفــه دانشــگاه ارتبــاط دانشــجو 
بــا محیــط کار و تولیــد )در همــه 
عمــالً  کــه  اســت  هــا(  حــوزه 
چنیــن  کشــور  دانشــگاههای  در 
شــده  فرامــوش  کامــالً  رســالتی 
بــه  عامــل  تریــن  مهــم  اســت. 
در  فضایــی  چنیــن  آوردن  وجــود 
محیــط دانشــگاهی کشــور، غــرور 
را  خــود  اســت کــه  دانشــگاهیان 
ــی  ــد م ــر از کار و تولی ــه و برت بیگان

داننــد. 
افــزود:  اقتصــاد  اســتاد  ایــن 
اســاتید دانشــگاه بــه روزمرگــی و 
ــه زده و آن را  ــتادی تکی ــی اس کرس
ــه آمــال خــود تبدیــل کــرده  ــه کعب ب
انــد و مقــام خــود را باالتــر از آن 
ــول  ــه ق ــد ب ــه بخواهن ــد ک ــی دانن م
خودشــان نقــش یــک رابــط را بــازی 

ــد. کنن
حســینی گفــت: عــالوه بــر ایــن، 
نیــز  دانشــگاهها  مدیریــت  خــود 
بــا  انــد  نکــرده  تــالش  هیچــگاه 

اصحــاب تولیــد و صنعــت ارتبــاط 
یافتــه  بتواننــد  تــا  کننــد  برقــرار 
و  را هدفمنــد  علمــی خــود  هــای 
ــوده را وارد  ــای آزم ــن نیروه همچنی
عرصــه صنعــت کننــد. وی افــزود: 
نبایــد انتظــاری از پایــان نامــه هــای 
ــن  ــم تری ــوان مه ــه عن دانشــجویی ب
دانشــجو  یــک  علمــی  دســتاورد 
ــای  ــه ه ــی یافت ــرا تمام ــت، زی داش
ــه از  ــی غریب ــول فضای ــی محص علم
ــاب  ــی اصح ــت و از طرف ــد اس تولی
تولیــد نیــز نســبت بــه نیروهــای 
فقــدان  دلیــل  بــه  متخصــص 
اعتمــاد  بــی  مســتمر  شــناخت 
ــان  ــذب آن ــع از ج ــه مان ــتند ک هس

ــود.  ــی ش م
چنیــن  در  تاکیــد کــرد:  حســینی 
فضایــی موضوعــات علمــی اغلــب 
بــر اســاس رفــع تکلیــف و دریافــت 
هرچــه ســریع تــر مــدرک تحصیلــی 
ــرا دانشــجو  ــی شــوند زی انتخــاب م
ــناختی از  ــچ ش ــاتید هی ــی اس و حت
نیــاز داخلــی ندارنــد. بــه عبارتــی 
بــه  دانشــگاههای کشــور  اســاتید 
بیــن  هــای  همایــش  در  حضــور 
ــرای  ــه ب ــی ک ــه مقاالت ــی و ارائ الملل
ــورد  ــه م ــعه یافت ــای توس ــور ه کش
نیازهــای  از  بیشــتر  اســت  نیــاز 
خــود  دانشــجویان  بــه  و  داخلــی 

احســاس تکلیــف مــی کننــد.

ته
نک

حسـینی گفت: متأسـفانه در ایران دسـتاورد اساتید مقاالت علمی 
و پژوهشـی اسـت؛ در حالی که در تمام کشـور های توسـعه یافته، 
سرنوشـت علمـی و فعالیت دانشـجو جـزء مهمـی از عملکرد یک 
مدرس و اسـتاد دانشگاه محسوب می شـود؛ در حالی که در ایران 
بر عملکرد اسـاتید نطارتی وجود ندارد و ارتباط اسـاتید با دانشـجو 
و صنعت سـنجیده نمی شـود و بر اسـاس آن قضاوت نمی شـود. 
ایـن اسـتاد اقتصاد دانشـگاه مازندران بـا اظهار این کـه پایان نامه 
نویسـی در دانشـگاههای کشـور بخصـوص در مقطـع کارشناسـی 
امـری بـی ارزش اسـت، توضیـح داد: دانشـجویان فقط بـه پایان 
نامـه بـه عنـوان یک عـذاب نـگاه می کنند کـه به هـر طریقه حتی 
شـده بـا خریـد پایان نامـه می خواهنـد از ایـن عذاب رها شـوند. 
وی افـزود: پایـان نامـه نویسـی در بیشـتر مراکز دانشـگاهی دنیا 
یک دسـتاورد مهم علمی محسـوب می شـود که از اهمیت مهمی 
برای دانشـجو، دانشـگاه و محیط کار برخوردار اسـت اما متأسـفانه 
دانشـجویان مـا بـه دلیل نبود یـک راهنمای خوب که با دانشـجو 
زندگی و او را به سـوی گره گشـایی و خالقیت راهنمایی کند، پایان 

نامـه را سـد راه خود بـرای دریافت مـدرک می بیند. 

ــور  ــان از حض ــهرداری کرم ــگری ش ــتاد گردش ــر س دبی

بیــن  نمایشــگاه  دردوازدهمیــن  کرمــان  شــهرداری 

المللــی گردشــگری خبــر داد.

دوازدهمیــن  اینکــه  بیــان  بــا  جهانشــاهی  محمــد 

ــزار  ــران برگ ــگری درته ــی گردش ــن الملل ــگاه بی نمایش

مــی شــود ،گفــت : ایــن نمایشــگاه از امــروز 23 بهمــن 

ــی  ــن الملل ــای بی ــگاه ه ــایت نمایش ــل س ــاه در مح م

تهــران واقــع در اتوبــان شــهید چمــران آغــاز و تــا  26 

ــی باشــد. ــر م ــاه  دای ــن م بهم

جهانشــاهی افــزود : بــا توجــه بــه اعــالم معاونــت 

صنایــع  و  فرهنگــی  میــراث  ســازمان  گردشــگری 

دســتی کشــور ،در ایــن نمایشــگاه ، مجموعــه هایــی از 

ــد. ــور دارن ــان حض ــور جه 12 کش

 60 و  ایرانــی  600 شــرکت  از حضــور   ادامــه  در  وی 

و  داده  خبــر  نمایشــگاه  ایــن  در  خارجــی  شــرکت 

و  ایرانــی  متعــدد  هــای  شــرکت  حضــور  افــزود:  

ــالهای  ــا س ــه ب ــگاه در مقایس ــن نمایش ــی در ای خارج

. اســت   داشــته  افزایــش چشــمگیری  گذشــته 

و  غرفــه کرمــان  در  کرمــان  شــهردار  حضــور  از  وی 

و  فرهنگــی  میــراث  کل  اداره  همراهــی  همچنیــن 

ایــن نمایشــگاه خبــر داد و  گردشــگری اســتان در 

افــزود :در ایــن نمایشــگاه و بــه همــت اداره کل میــراث 

فرهنگــی ، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان 

ــه دوم  ــع در طبق ــر مرب ــه مســاحت 200 مت ــی ب ، فضای

ــت  ــا و فرص ــیل ه ــی پتانس ــرای معرف ــالن 44( ب )س

ــه  ــان اختصــاص داده ک ــای گردشــگری اســتان کرم ه

ــت . ــوردار اس ــی برخ ــب و زیبای ــی متناس از طراح

ــن  ــان در ای ــه اســتان کرم ــزود : در غرف جهانشــاهی اف

ــتان از  ــگری اس ــاالن گردش ــدادی از فع ــگاه تع نمایش

جملــه دفاتــر خدمــات گردشــگری و مجموعــه هایــی از 

ــد. ــع  دســتی حضــور دارن ــدگان صنای ــد کنن تولی

ــوان  ــه عن ــان ب ــهر کرم ــه  ش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

مرکــز اســتان و اصلــی تریــن مرکــز  ورود گردشــگران 

ــه  ــت : ب ــود گف ــی ش ــوب م ــی  محس ــی و خارج داخل

ــت و  ــتی حمای ــان بایس ــهرداری کرم ــت ش ــن جه همی

ــه  ــبت ب ــط ، نس ــای مرتب ــتگاه ه ــه دس ــی هم همراه

ــت  ــعه صنع ــاز توس ــورد نی ــای م ــاخت ه ــن زیرس تامی

گردشــگری و همچنیــن بهبــود خدمــات شــهری در 

ــد  .  ــدام نمای ــهر اق ــی ش ــای تاریخ ــش ه بخ

سیسـتان  هواشناسـی  مدیـرکل 
نخسـتین  گفـت:  بلوچسـتان  و 
ایسـتگاه خودکار هواشناسی استان 
افتتـاح  اسـت،  داخـل  تولیـد  کـه 
و مـورد بهـره بـرداری قـرار گرفـت.
محسـن حیـدری اظهـار داشـت: بر 
قبلـی  برنامه ریزی هـای  اسـاس 
و بـه منظـور تکمیـل شـبکه پایـش 
ایسـتگاه  اسـتان،  هواشناسـی 
بارانسـجی خـودکار سـنگان از توابع 
شهرسـتان خـاش در نزدیکـی کـوه 
بیـان  بـا  شـد.وی  افتتـاح  تفتـان 
اینکـه پیش از نصب این ایسـتگاه، 
اطالعـات بـارش سـنگان به وسـیله 
سـنتی  بارانسـنج  ایسـتگاه  یـک 
افـزود:  ثبـت می شـد،  و  برداشـت 
در  سـنگان  بارانسـجی  ایسـتگاه 
سـال 1366 تأسـیس شـد امـا بـر 
اسـاس رویکـرد جدید هواشناسـی 
در توسـعه ارتبـاط آنالیـن و برخـط 
ایسـتگاه هـای هواشناسـی سـطح 
ایـن  سـازی  خـودکار  اسـتان، 
ایسـتگاه برای سـرعت بخشیدن در 
ثبـت و بهـره بـرداری از داده هـای 
اقلیمـی در دسـتور کار قـرار گرفـت.
سیسـتان  هواشناسـی  مدیـرکل 
ایـن  داد:  ادامـه  بلوچسـتان  و 
میـزان  ثبـت  بـر  عـالوه  ایسـتگاه 
بـارش، اطالعـات دمایـی و رطوبتی 
منطقـه را نیـز بـه صـورت خـودکار و 
لحظـه ثبـت و بـه مرکـز ارائـه مـی 
کند.حیـدری در بخـش دیگـری به 
دالیل انتخاب سـنگان بـرای اجرای 
طـرح خودکارسـازی ایسـتگاه های 
و  اشـاره کـرد  اسـتان  بارانسـنجی 
گفت: بـا توجه به کوهسـتانی بودن 
بخشی از ایسـتگاه های بارانسنجی 
بـروز  احتمـال  و  اسـتان  جنـوب 
اختـالل در بسـترهای ارتباطی آن ها 
در فراینـد خودکارسـازی، تأسـیس 
نخسـتین ایسـتگاه بارانسـنج تمام 
اسـتان  هواشناسـی  اتوماتیـک 
منطقـه  در  آزمایشـی  صـورت  بـه 
کوهسـتانی سـنگان در حومـه کـوه 

تفتـان انتخـاب شـد.

گزیده ها
حضور شهرداری کرمان 

در دوازدهمین نمایشگاه 
بین المللی گردشگری

گزارش

تشییع پیکر شهید تازه تفحص شده چالوسی
پیکر پاک مسعود نداف شهید تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس بر روی دستان مردم والیت مدار 

شهرستان چالوس تشییع و به خاک سپرده شد.
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جدول شماره 13۸7

اسـتاندار خراسـان رضـوی گفـت: یکی از 
اسـتان،  در  مـن  کاری  اولویت هـای 
گفت وگـو با مخالفـان و معترضان اسـت، 
چـرا کـه معتقدیم بـا گفتمـان، موضوعات 

قابل حل شدن است.
 علیرضـا رزم حسـینی در همایش عمومی 
فرماندهـان و مدیـران انتظامی اسـتان که 
در  انتظامـی کشـور  فرمانـده  حضـور  بـا 
مشـهد برگزار شـد، ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطـره شـهدا به ویژه شـهدای امنیت و 
محکومیت حادثه تروریسـتی روز گذشته 
در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، اظهـار 
کـرد: 40 سـال از عمـر بـا برکـت انقـالب 
اسـالمی با همه تلخی و شـیرین های آن 

گذشت.

وی افـزود: در ایـن مـدت، بـرای اینکـه 
بتوانیـم در منطقـه و دنیـا سـرافراز بمانیم 
هزینه هایـی پرداخـت کردیـم و به جایگاه 

مطلوبی نیز دست یافته ایم.
اسـتاندار خراسـان رضـوی تاکید کـرد: در 
سـایه تدابیـر و رهنمودهـای فرماندهـی 
معظـم کل قوا در حـوزه امنیتی، موقعیت 
بسـیار خوبی داریم و حوزه نفوذمان فراتر 

از مرزهای جغرافیایی کشور است.
رزم حسـینی بـا اشـاره به تأثیـر امنیت در 
سـایر حوزه هـای اقتصـادی، فرهنگـی و 
اجتماعـی، اظهـار کرد: تمـام این تالش ها 
بـرای ایـن اسـت کـه مـا بتوانیـم از ایـن 
فرصـت بـرای عمـران، رفـاه و عـزت مردم 

کشور تالش کنیم.

وی بـه حضـور چشـمگیر و خودجـوش 
مـردم در راهپیمایـی یـوم هللا 22 بهمـن 
اشـاره و خاطرنشـان کـرد: این مشـارکت 
بـرای  پیغامـی  و  جهـان  بـرای  پیامـی 

مسئوالن کشور داشت.
اسـتاندار خراسـان رضوی ادامـه داد: پیام 
ایـن حضـور، بـرای جهانیـان وفـاداری و 
همراهـی جدا نشـدنی مـردم از نظـام بود 
و پیغامـش بـرای مسـئوالن اینکـه مـا با 
بـوده و  همـه مشـکالت پـای کار نظـام 
بایـد چالش هـا  امـا  آمدیـم  و  هسـتیم 

برطرف شود.
تاکیـد کـرد: چالـش دهـه  رزم حسـینی 
پنجـم انقالب اقتصاد اسـت، اگـر اقتصاد 
حتـم  طـور  بـه  داشـت  قـوام  کشـور 

تحریم هـا آثـار کمتری بر معیشـت مردم 
می گذاشت.

ناکارآمدی هـای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
می کنـد،  نارضایتـی  تولیـد  اقتصـادی، 
خاطرنشـان کـرد: مـردم که گناهـی ندارند 
بلکـه از برخـی سـو مدیریت هـا بـه تنـگ 

آمده و اعتراض می کنند.
اسـتاندار خراسـان رضـوی گفـت: یکی از 
اسـتان،  در  مـن  کاری  اولویت هـای 
گفت وگـو با مخالفـان و معترضان اسـت، 
چـرا کـه معتقدیم بـا گفتمـان، موضوعات 

قابل حل شدن است.

اسـتاندار همدان از کاهش 25 درصدی صادرات سـیر 
همدان در سال  جاری خبر داد.

 سـید سـعید شـاهرخی در شـورای گفتگوی دولت و 
بخـش خصوصـی اسـتان همدان با اشـاره به رشـد 2 
برابـری تولیـد سـیر در سـال جاری، گفـت: بـا وجـود 

تسـهیالت و اعتبـارات مطلوب ارائه شـده بـرای تولید 
ایـن  درصـدی صـادرات  سـیر، شـاهد کاهـش 25 
محصـول بوده ایـم.وی بـا بیـان اینکـه نبایـد بازارهای 
داخلی و بین المللی محصوالت کشـاورزی را از دسـت 
داد، مطرح کرد: کاهش صادرات سـیر از الزام اهمیت 

و توجـه بیشـتر مسـئولین مربوطه به بحـث صادرات 
خبـر می دهـد.وی بـا تاکید بـر اهمیت بـاالی تولید و 
صـادرات سـیر در کشـور، عنـوان کـرد: 60 درصد تولید 
دارد؛  قـرار  همـدان  اسـتان  اختیـار  در  کشـور  سـیر 
بنابرایـن می طلبـد با نهایت دقـت و در چهارچوب های 
علمـی بـه کشـت سـیر توجـه کنیم.اسـتاندار همـدان 
افزایـش تعامـل و همـکاری بیـن جهـاد کشـاورزی و 
مرکـز تحقیقـات را مهم تریـن توصیـه بـرای بهبـود 
محصـوالت کشـاورزی  صـادرات  و  شـرایط کشـت 
به ویـژه سـیر دانسـت و افـزود: بـه هیچ کـدام یک از 
محصـوالت کشـاورزی نبایـد بـی توجـه بـود؛ بحـث 
آمـوزش و ترویـج کشـت مناسـب هرکـدام یـک از 
وظایـف  مهم تریـن  از  کشـاورزی  محصـوالت 

دسـتگاه های مربوطـه به ویـژه مرکـز تحقیقـات جهاد 
کشـاورزی است.شاهرخی با اشـاره به شرایط بحرانی 
ایران در بحث آب، گفت: نیاز کم کشـت سـیر به آب، 
می توانـد یـک فرصت بسـیار مناسـب بـرای افزایش 
تولید، سـودآوری و اشـتغال باشـد؛ از این رو می طلبد 
یـک  عنـوان  بـه  مربوطـه  دسـتگاه های  تمامـی  تـا 
مجموعـه بـه این موضوع توجه الزم را داشـته باشـند.

وی بـا الزامـی دانسـتن توجـه و اهمیـت بـه صنایـع 
تبدیلـی، بیـان کرد: تولیـد و فروش خـام محصوالت 
غیـر  فکـری  و  بعـدی  تـک  دیـد  یـک  کشـاورزی 
اقتصـادی اسـت. درحالیکـه توجـه و افزایـش صنایع 
تبدیلـی باعـث شـکل گیـری زمینـه اشـتغال و ورود 

سرمایه به داخل استان خواهد بود.

معـاون امـور دام وزارت جهاد کشـاورزی گفت: قبل 
از انقـالب 160 هـزار تن گوشـت مرغ تولید می شـد 
در حالـی کـه بعـد از انقـالب این رقم بـه 2 میلیون 
و 750 هـزار تن رسـید، االن هـر ایرانی بیش از 27 
کیلوگـرم گوشـت مـرغ در سـال مصـرف می کنـد. 
مرتضـی رضایـی در بیست وهشـتمین دوره معرفی 
و تجلیل از نمونه های بخش کشـاورزی اسـتان قم 
کـه صبح امـروز در سـالن همایش های شـهرداری 
قـم و بـا حضور مقامات اسـتانی برگزار شـد، گفت: 
بایـد قـدردان زحمـات مـردم ایـران بـرای انقـالب 
باشـیم، اتفاقـات ارزشـمندی بعـد از انقـالب بـرای 
در  اسـت.وی  افتـاده  ایـران  کشـاورزی  بخـش 
خصـوص تولیـدات دامـی بعـد از انقـالب افـزود: 
سـرانه مصـرف پروتئیـن حیوانی به عنـوان یکی از 
غذایـی  و سـالمت  غذایـی  امنیـت  شـاخصه های 

مـورد بررسـی قـرار می گیـرد، یعنی هر شـخص به 
ازای هـر کیلوگـرم وزن خود بایـد یک گرم پروتئین 
از  28 گـرم  اگـر  اسـتفاده کنـد،  روز  در  حیوانـی 
پروتئیـن مصرفـی هـر شـخص، پروتئیـن حیوانی 
باشـد تغذیـه کامل اسـت، قبـل از انقـالب این عدد 
زیـر 22 گـرم بـوده و در حـال حاضر بـاالی 35 گرم 
در روز اسـت، ایـن شـاخصی از توسـعه یافتگـی 
وزیـر جهـاد  دام  امـور  محسـوب می شـود.معاون 
پنیـر  انقـالب  از  قبـل  تصریـح کـرد:  کشـاورزی 
وارداتـی و مصـرف سـرانه شـیر  مصرفـی مـردم 
حـدود 60 کیلوگـرم بـود، میـزان تولید شـیر قبل از 
انقـالب تقریبـًا 2 میلیـون و 600 هـزار تـن و بعد از 
آن 10 میلیون و 700 هزار تن اسـت، سـال گذشـته 
900 هـزار تـن لبنیـات صـادر کردیم و ایـن یعنی از 

مرز خودکفایی گذشته ایم.

گفت وگو با معترضان از اولویت های 
کاری ام در خراسان رضوی است

کاهش 25 درصدی صادرات 
سیر در همدان

هر ایرانی در سال 27 کیلوگرم 
مرغ مصرف می کند

ساوهخبر

کاهش آمار فوت ناشی از 
خودکشی در ساوه

بهداشـتی دانشـکده  مدیـر گـروه سـالمت روان معاونـت 
علـوم پزشـکی سـاوه با اشـاره بـه اینکه امسـال آمـار فوت 
ناشـی از خودکشـی نسـبت به سـال گذشـته کاهش داشته 
اسـت، گفـت: بیشـترین افـرادی کـه اقـدام بـه خودکشـی 

می کنند، در گروه سنی 15 تا 34 سال هستند.
 شـهناز هدایتـی در کارگاه علمـی و آموزشـی پیشـگیری از 
خودکشـی بـا محوریـت دانـش آمـوز و مدرسـه کـه توسـط 
گـروه سـالمت روانـی، اجتماعـی و اعتیـاد دانشـکده علوم 
پزشـکی سـاوه بـا همـکاری آمـوزش و پرورش سـاوه برای 
گروه هدف روان شناسـان و مشـاوران مدارس برگزار شـد، 
اظهـار کـرد، بیشـترین افـراد اقـدام کننـده به خودکشـی در 

سنین 15 تا 34 سال هستند.
وی از خودکشـی بـه عنـوان یـک اختـالل روانی یـاد کرد که 
اگـر ایـن اختالالت توسـط روانپزشـک درمان نشـود تهدید 
جـدی بـرای انسـان خواهـد بود و افزود: مشـکالت سـنین 
نوجوانـی و جوانـی و نبود سـالمت روانی مناسـب انسـان را 
بـه سـمت تفکرات مـرگ آور هدایـت می کند.هدایتی ادامه 
داد: آمـوزش جمعیـت عمومـی، گروه هـای در معرض خطر 
و نهادهـا در سـطح گسـترده، امـری مهـم و جدی اسـت که 
نیازمنـد برنامـه ریـزی اسـت. از ایـن رو آنچـه در برنامـه 
پیشـگیری از خودکشـی مـورد نظر اسـت، آمـوزش گروه ها 
در حـد تـوان و امکانـات موجـود اسـت و دانشـکده علـوم 
پزشـکی بـه صـورت مشـترک بـا آمـوزش و پـرورش و نیز 
مجامـع دانشـگاهی بـا برگـزاری ایـن کارگاه هـا بـه دنبـال 
اهداف تحقق در پیشـگیری اسـت.وی در ادامه از افسردگی 
بـه عنـوان یکـی از شـایع ترین علـل خودکشـی نـام بـرد و 
گفـت: شناسـایی بـه موقع افراد افسـرده و درمان مناسـب 
و کامـل ایـن افـراد می توانـد اقـدام بـه خودکشـی و مـرگ 
ناشـی از آن را بـه میـزان زیـادی کاهش دهـد.وی در ادامه 
کشـوری  برنامـه  اجرایـی  دسـتورالعمل  خصـوص  در 
خودکشـی و شـرح وظایـف آمـوزش و پـرورش بـه ایـراد 
سـخن پرداخـت و افـزود: موضـوع ایـن کارگاه بسـیار مهم 
اسـت بایـد توجـه ویژه ای بـه سـالمت روان دانـش آموزان 
آسـیب های  از  پیشـگیری  راسـتای  در  بتوانیـم  تـا  شـود 

اجتماعی قدم برداریم.

تجارت 500 میلیارد 
دالری پوشاک 
پنبه ای در دنیا

پنبــه  تحقیقــات  رئیــس مؤسســه 
در  محدودیــت  مهمتریــن  کشــور، 
کشــاورزی اســتان گلســتان و کشــور را 
کربــن خــاک دانســت و گفــت: کربــن 
عمــل  خــاک  در  خــون  هماننــد 
اهمیــت  بدلیــل  دنیــا  در  می کنــد. 
ــاب  ــن ب ــارت کرب ــوع، تج ــن موض ای

شده است.
مراســم  در  روشــنی  قربانعلــی 
رونمایــی از دو رقــم جدیــد پنبــه اظهار 
گیــاه  کاراتریــن  پنبــه  کــرد: 
ــه  ــن را ب ــه کرب ــت ک ــاله ای اس یک س

خاک وارد می کند.
ــد 200  وی افــزود: کربــن آلــی می توان
برابــر خــاک معمولــی، مــواد آالینــده را 
مــواد  کنــد؛  جــذب  خــودش  در 
ــاک وارد  ــق خ ــه از طری ــده ای ک آالین
بیمــاری  بــروز  باعــث  و  آب شــده 

می شود.
پنبــه  تحقیقــات  رئیــس مؤسســه 
ــی  ــردش مال ــه گ ــاره ب ــا اش ــور ب کش
ــه ای  ــاک پنب ــارد دالری پوش 500 میلی
ــش از 60  ــرد: بی ــح ک ــا، تصری در دنی
ــه وجــود  ــی از پنب ــرآورده جانب ــوع ف ن

دارد.
ــرد:  ــان ک ــه خاطرنش ــنی در ادام روش
چهــار  پنبــه  تحقیقــات  مؤسســه 
ــتگاه در  ــی و 12 ایس ــش تحقیقات بخ
ســطح کشــور دارد و تعــداد نیروهــای 
هیــأت علمــی در ســتاد 18 نفــر و 
ســطح  در  و  بــوده  محقــق  شــش 
هیــأت  عضــو  شــش  نیــز  کشــور 

علمی و 8 محقق داریم.

شهرداری

حدود هفت میلیون لیتر از روان 
آبهای سطح شهر جمع آوری  شد

ــع آوری  ــان از جم ــهردار کرم ــهری ش ــات ش ــاون خدم مع
بیــش از هفــت میلیــون و 65لیتــر  از روان آبهــای ســطح 
ــه آبگرفتگــی  ــا توجــه ب ــر داد و گفــت: ب شــهر کرمــان خب
برخــی از معابــر طــی بارندگــی هــای اخیــر در شــهر 

کرمان،ایــن اقدام همچنان ادامه دارد 
نیکویــی در گفتگــو بــا پایــگاه خبــری کرمــان آنالیــن  بــه 
ــای  ــی توســط تانکره ــرویس ده ــورد س ــش از  313م بی
جمــع آوری آبهــای ســطحی در ســطح شــهر اشــاره و 
خاطــر نشــان کرد：بخشــی از آب هــای جمــع آوری شــده 
ــه چهــار راه شــهید  ــه ب در منطقــه یــک شــهری  مربــوط ب
باهنــر ،بزرگــراه آیــت هللا خامنــه ای بیــن کوچــه 3و 
اجتماعــی  تامیــن  شــهرک  جلــوی  ســجادیه  5،بلــوار 

،خیابان شــهید اخالقی وبولوار سیدی بوده است .
ــن از  ــان همچنی ــهردار کرم ــهری ش ــات ش ــاون خدم مع
جمــع آوری روان آبهــای معابــر منطقــه دو خبــر داد و 
گفــت: براســاس گــزارش هــای مردمــی و بازرســی از 
معابــر ، جمــع آوری روان آبهــا در معابر شــهرک شــهرداری، 
ــوار  ــه ( 7، بول ــن) کوچ ــام حس ــوار ام ــوان، بول ــوار رض بول
امیــر کبیــر، بهمنیــار بیــن کوچــه شــش و هشــت ، شــهرک 
اســتانداری، تقاطــع 24  آذر بــه آزادگان و بعضــی از کوچــه 
هــای خیابــان 24آذر انجــام شــده اســت.نیکویی تصریــح 
کــرد: بــا توجــه بــه آبگرفتگــی در بعضــی از کوچــه هــا ی 
ــه منظــور تســهیل  ســطح منطقــه ســه  و مشــکل تــردد ب
جمــع  طظونــدان،  عبور و مرور  شــهر  
ــان  ــای ســطحی در بعضــی از کوچــه هــای خیاب آوری آبه
ــدان  ــان شــهید بهشــتی ،می ــگار، خیاب ــان خبرن ابوذر،خیاب
رســالت و خیابــان هــای شــیخ احمــد کافــی ،مالــک 
اشــتر،  شــهرک ایرانمنــش و زیــر گــذر پنــج راه ابــوذر در 
دســتور کار قــرار کــه بــه دنبــال آن معابــر منطقــه چهــار نیــز 

مورد بررسی قرار گرفت.
وی بــا اشــاره بــه ادامــه  رونــد جمــع آوری آبهــای بــاران 
در ســطح منطقــه  چهــار، افــزود ：در حــال حاضــر مشــکل 
آبگرفتگــی در بعضــی از مناطــق برطــرف شــده اســت کــه از 
جملــه آن مــی تــوان بــه کوچــه هــای خیابــان هــای 
ادیــب، ســلمان فارســی، ســرباز، شــهیدان اعتبــاری،  

هفده شهریور،اســد آبادی و شهید احمدی اشاره کرد. 
وی یــاد آور شــد:با توجــه بــه مشــکل آبگرفتگــی در میــدان 
بیــرم آبــاد و ســه راه هفــده شــهریور  و میــدان پژوهــش 
ــن  ــا در ای ــع آوری روان آبه ــا (، جم ــوار صب ــدای  بول )ابت
محــدوده هــا بــه ســرعت در دســتور کار قــرار گرفــت. وی 
تصریــح کرد:جمــع آوری روان آبهــا همچنــان ادامــه دارد و 
ــی  ــاهده آبگرفتگ ــورت مش ــد در ص ــی توانن ــهروندان م ش
ــا  ــور را ب ــورد مذک ــرور , م ــور و م ــکل در عب ــر  و مش معب
اعــالم نشــانی دقیــق بــه ســامانه 13٧اعــالم کننــد تــا در 
ــرف  ــر ط ــر ب ــی در آن معب ــکل آبگرفتگ ــت مش ــرع وق اس

شود .

 پیام
استان ها

سنا
 ای

س:
عک

واژگون شدن کشنده اسکانیا در محور »بوئین زهرا- قزوین«
کشنده اسکانیا در کیلومتر 25 محور »بوئین زهرا- قزوین« بعد از شرکت شیشه لیا به دلیل نبود 
شانه جاده و مهارکننده واژگون شد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملی و پرسپولیس نوشته: به باالنشینی عادت 
داریم، تعجب نداره!

@alirezabeyranvand.official

سام درخشانی، بازیگر تصویر زیر را از فرزندش به اشتراک گذاشته و از عشق و 
عالقه اش به او نوشته.

@samderakhshani

کشیدن این فرش سیاه بر طبیعت، نشانه توسعه یا نابودی طبیعت؟

@ecotechngo

الناز شاکردوست در توضیح تصویر زیر نوشته: برای دلت دختر کپرنشین…

@elnazshakerdoost

بــر اســاس جدیدتریــن آمــاری کــه 
توســط NPD در اختیــار رســانه هــا قرار 
 Wear ــل ــهم سیســتم عام ــه، س گرفت
OS در بــازار بــه 12 درصــد رســیده 
اســت. شــرکت هــای اپــل، سامســونگ 
و فیــت بیــت ســهم بیشــتری از صنعت 

ــد. ــای هوشــمند دارن ســاعت ه

اســتارتاپ بوســتونی آپتیمــوس 
رایــد )Optimus Ride( پنجشــنبه 
ــر  ــه از اواخ ــرد ک ــالم ک گذشــته اع
ــودران  ــای خ ــل ه ــال اتومبی امس
ــان هــای منطقــه  ــه خیاب خــود را ب
در  واقــع  رســتون  مســکونی 
ــا  ــت ویرجینی ــی ایال فرفکــس کانت
خواهــد فرســتاد. ایــن اتومبیــل 
ــودروی  ــا خ ــادی مشــابه ب ــا ابع ه

مخصــوص گلــف دارنــد.

ــن  ــما ای ــه ش ــونی ب ــد Wena س بن
ســاعت  از  تــا  می دهــد  را  اجــازه 
قبض هــا،  پرداخــت  بــرای  خــود 
و  ســالمتی  عالئــم  چــک کــردن 
دریافــت نوتیفیکیشــن هــا اســتفاده 
 Wena ــد ــی بن ــور کل ــه ط ــد. ب کنی
و  اســپورت  در دو مــدل گوناگــون 

کالســیک عرضــه خواهــد شــد.

خبر
سونی

خبر
تاکسی های خودران

آمار
گوگل

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
علی قلی زاده می گوید:

عملیــات تروریســتی #خــاش، عملیــات روانــی باتهــا و اکانت هــای فیــک 
ــان و ســیرک شکســت خــورده #ورشــو همــه ازیــک مرکــز هدایــت میشــوند.  ویرانی طلب
هدفشــان خالــی کــردن دل مردم،کنــار کشــیدن مــا و تصویرســازی جعلــی از افکارعمومــی 

اســت.

احسان سلطانی می گوید:
ــای کار  ــو پ ــس ورش ــرای کنفران ــان را ب ــدرت رسانه ای ش ــام ق ــه تم ــد هفت چن

ــد. آوردن
نهایتــا نــه تنهــا از دســتور کار اصلــی کــه ایــران بود،عقــب نشســتند،که وزیرخارجــه لهســتان 
چشــم درچشــم وزیرخارجــه آمریــکا گفــت لهســتان بــا اتحادیــه اروپــا بــر ســر حفــظ برجام 

ــر اســت. هم نظ

فائقه راغی می گوید:
می کشند  و پرپر می کنند آخرش هم اسمشان را جیش العدل 

می گذارند...عدالتتان که این باشد رذالتتان چیست؟
شرم بر شما و آن عدلتان..

فرید مدرسی می گوید:
چــه زشــت اســت کــه گروهکــی رســمًا حمــالت تروریســتی سیستان و بلوچســتان 
را برعهــده بگیــرد و خــون از پنجه هایــش بچکــد، آنــگاه بــی بــی ســی فارســی در جایــگاه 
ــه روایــت کنــد "ایــران آن را تروریســتی  ــان بنشــیند و اینگونــه هم دالن ارگان رســانه ای آن

می دانــد."
این بی طرفی خبری نیست، جنایت خبری است.

نوید برهان زهی می گوید:
عبدالمالــک ریگــی کــودک 4 ســاله بلــوچ اهــل ســنت رو شــهید میکــرد و بعــدش 
میگفــت مــن حامــی اهــل ســنت و بلوچــا هســتم گروهــک تروریســتی جیــش العــدل 
ســرباز بلــوچ اهــل ســنت رو شــهید کرد)حادثــه چابهــار( بعــدش اومــد گفــت مــن حامــی 
ــت  ــه دس ــا و بازیچ ــمن م ــن دش ــماها بزرگتری ــتم،نخیر ش ــا هس ــنت و بلوچ ــل س اه

دشــمنان ایــن مــردم و کشــور هســتین.

محمد بلوچ زهی می گوید:
هــرگاه زبــان تفنــگ بــرای بیــان خواســته هــا و تحقــق مطالبــات انتخــاب شــود 
نتیجــه خواهــد شــد افغانســتان، عــراق، ســوریه و یــا همیــن همســایه دیــوار بــه دیــوار مــا 
پاکســتان کــه ســالیان متمــادی اســت جدائــی طلبــان بلــوچ ســاز جنــگ کــوک کــرده انــد 

آیــا نتیجــه ای غیــر از فقــر و فالکــت و پســرفت و زوال نســل هــا داشــته انــد؟

کانال اردوی کار تصویری از دانش آموزان در مسیر 
مدرسه داغکندی چاراویماق استان آذربایجان شرقی 

منتشر کرده و نوشته:»یک دنیا محرومیت و معصومیت در 
نگاه این کودکان موج می زند.«

@emirebtehaj

تصویر زیر از انتظار همسر و فرزند یکی از شهدای 
عملیات تروریستی انفجار اتوبوس حامل پاسداران در 
استان سیستان وبلوچستان در روزهای پس از این حادثه 

ناگوار از تصاویر پربازدید شبکه های مجازی است.

همزمان با نشست ضدایرانی ورشو در لهستان توییتر تعدادی 
از شناسه های سرشناس که به رهبری بات ها و شناسه های 

مخالفین ایران می پرداختند ساسپند کرد.

روزنامه تایمز لندن در یک آگهی ویدیویی که در اینترنت منتشر 
کرده پارلمان بریتانیا را به شکل باغ وحشی تصویر کرده و در انتها 

گفته می شود اگر می خواهید از این باغ وحش سر در بیاورید، 
روزنامه ما را بخرید. این ویدیوی تبلیغاتی در روزهای 

گذشته مورد توجه کاربران بسیاری قرار گرفته.

1. اخیــرا نامــه ای در شــبکه هــای مجــازی 
منتشــر شــده کــه در ایــن نامــه ادعــا شــده 
ــک  ــوردر ی ــط ریک ــتور ضب ــا دس ــی اعط عل

ــه ... ــانه ای رو داده و القص ــال رس فع
ــگار  ــه خبرن ــت ک ــه اس ــک ده ــش از ی بی
ــهر  ــورای ش ــهر م و در 3دوره ش ــورای ش ش

ــتم. ــور داش حض

ــط عمومــی شــورا کار  ــا ســه گــروه رواب 2. ب
ــاهد  ــار و ش ــن رفت ــااالن هرگزای ــردم و ت ک
نبــودم و بیــاد نــدارم حتــی در جلســات 
حســاس, روابــط عمومــی شــورای شــهر 
رســانه  رســمی  خبرنــگار  ورود  از  تهــران 
ــه  ــی نام ــه معرف ــدم ارائ ــود ع ــا وج ای, ب
خــودداری کــرده باشــد, چــه برســد بــه 
فایــل  پــاک کــردن  و  ریکــوردر  گرفتــن 

صوتــی. 

بــرای  دوره گذشــته  از  شــهر  شــورای   .3
ــرد و  ــدا ک ــی پی ــت خاص ــا اهمی ــانه ه رس
اکثریــت رســانه هــا نماینــده فرســتادند 

وحتــی برخــی رســانه هــا 2نماینــده.
بــه شــخصه هرگــز شــاهد رفتــاری کــه 

نبــودم. نشــه,  رعایــت  خبرنــگار  شــان 
شــورای شــهر در دوره 5بــه دلیــل یکدســت 
مــورد  ابتــدا  از  نماینــدگان  تمــام  بــودن 
ــل  ــروه مقاب ــای گ ــانه ه ــی رس ــه برخ هجم
بــا  رفتــار  حــال  ایــن  بــا  گرفــت  قــرار 

ــرف  ــارج از ع ــانه هاخ ــن رس ــدگان ای نماین
نبــوده اســت.

بودنــم  خبرنگارشــهری  دوره  تمــام  در   .4
ــیوه  ــه ش ــل نقدب ــه دلی ــاف ب در دوره قالیب
ــط  ــت رواب ــالک لیس ــا در ب ــی باره مدیریت
ــار  ــی چندب ــودم وحت ــهرداری ب ــی ش عموم
ــم ازرســانه ام تالشــهای  ــرای اخــراج کردن ب
ــد  ــق ش ــر محق ــن ام ــار ای ــد و یکب ــر ش واف
ادعــای  ایــن  نیــز  امــا حتــی آن زمــان 

کنونــی رو شــاهد نبــودم…

ادعــای کنونــی  نــدارم کــه  تردیــدی   .5
ــت  ــض اس ــذب مح ــا ک ــی اعط ــه عل برعلی
چــون یکبــار اوایــل فعالیــت دوره5شــورا 
ــی  ــدم و حت ــی ش ــی عصبان ــر موضوع برس
رفتــار هیجانــی داشــتم امــا اعطــا در کمــال 
آرامــش بــدون توجــه بــه ایــن رفتــار کامــال 
حرفــه ای برخــورد کــرد و نشــان داد کــه 
کار خبــر و رفتــار بــا خبرنــگار رو بخوبــی 

میدانــد.

باهــدف  منتشــر  نامــه  بــودن  جعلــی   .6
بررســی کامــال  درهمــان  اعطــا  تخریــب 
ــردازم. ــی پ ــه آن نم ــه ب ــت ک ــخص اس مش

ــورای  ــخنگوی ش ــجو س ــوم دانش در دوره س
ــی  ــگاران گاه ــواالت خبرن ــر س ــهر دربراب ش
ــخنگوی  ــور س ــی پ ــد داشــت تق ــورد تن برخ
دوره 4نیــز رفتــار غیرحرفــه ای وبســیار تنــد 
ــب  ــز رفتارنامناس ــا هرگ ــا از اعط ــت ام داش

ــدم. ندی
@ebrahimielaheh

گوگل قصد دارد ویژگی جدیدی به مرورگر خود یعنی گوگل کروم اضافه کند که به آن اجازه می دهد تا وب 
اپلیکیشن های پیش رونده هرکدام به طور مجزا در ویندوز 10 دارای بخش اعالنات باشند. وب اپلیکیشن های پیش 

رونده به نرم افزار های تحت وبی گفته می شود که مانند یک صفحه وب مدرن و قدرتمند عمل می کنند.

#رشتو



 شنبه 27 بهمن 1397  سال چهاردهم  شماره پیاپی 1387

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

چاپ کرمان: مهدوی )03432134838(

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول و سردبیر: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی                      09357973092

محیط زیست: فاطمه نامجو                      09216691294

صفحه آرایی: صابر خدیشی 
فاطمه خواجویی

طراحی نامواره: محمد خضری مقدم
میراث فرهنگی: امیر رجبی

جامعه: نجمه سعیدی

استان ها: تیوا صمدیان
دنیای مجازی | پیام اقتصادی : 

سروش بیات پور
رسانه: یاس حسنیه

زنان: راضیه زنگی آبادی

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

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 

بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

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

@payamema
@payamema www.payamema.ir

 payamema_daily
بازرگانی: جمعه فرسنگی       09391999161

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

سرپرستی استان ها: خانم سلیمان زاده    021-44259139

سامانه پیامکی: 10003432117834

news@payamema.ir :ایمیل

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

یر
 د

ما 
م 

پیا

رمان »نقاشی ماریا« نوشته میترا 
داور منتشر شد.

این کتاب با قیمت 19 هزار تومان در 
انتشارات پر راهی بازار شده است

با خوانندگی پوریا اخواص و جمال الدین 

منبریارکستر ملی آخرین کنسرِت 
خود در سال جاری را 16 اسفند برگزار 

می کند

موسیقیکتاب

رسانه در آینه تصویر
»انشاء و نویسندگی«، ماهنامه ی آموزشی و پژوهشی 

خبری و اطالع رسانی  و تحلیلی که بهمن ماه 9٧ یازدهمین 
سال تولد خود را پشت سرمی گذارد، انتشار آن به شماره ی صدم 

رسید.

دو جایزه برای »بنفشه افریقایی« 
از جشنواره وزول، مونا زندی حقیقی با 

دومین فیلم بلندش »بنفشه افریقایی« 
که در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 

حضور داشت، موفق به کسب دو جایزه از این جشنواره شد.

فیلم سینمایی »آشغال های 

دوست داشتنی« به کارگردانی 
محسن امیریوسفی پس از 6 سال 

توقیف،سرانجام به سرگروهی سینما 
»ایران« اکران شد.

فصل جدید »قندپهلو« با حکایت های 
طنز دکتر حسین الهی قمشه ای همراه خواهد 

شد.

بيا قسم بخوريم که ديگه قسم نخوريم 

محمدرضا فروتن - متولد ماه مهر

فیلمفیلمتلویزیون دیالوگ

سرو را پای به گل می رود از رفتارش

واب شیرین ز عقیق لب شکر بارش

راهب دیر که خورشید پرستش خوانند

نیست جز حلقٔه گیسوی بتم ز نارش

هر کرا عقل درین راه مربی باشد

الجرم در حرم عشق نباشد بارش

قرص خورشید ز روی تو به جائی ماند

ورنه هر روز کجا گرم شود بازارش

سر زلف تو ندانم چه سیه کاری کرد

که بدینگونه تو در پای فکندی کارش

دلم از زلف تو چون یک سر مو خالی نیست

همچو آن سنبل شوریده فرو مگذارش

یادگار من دلخسته مسکین با تو

آن دل شیفته حالست نکو میدارش

باغبانرا چه تفاوت کند ار بلبل مست

بسراید سحری برطرف گلزارش

گوش کن نغمه خواجو که شکر می شکند

طوطی منطق شیرین شکر گفتارش

خواجوی کرمانی 

 شاید تا هیچ وقت

 یک روز ابری تا

تا از میان ابرها سرازیر شوم 

باران سا 

چکه چکه فرو افتم 

بر پهنه اقیانوس 

و از من ، تنها

نقش موج کوچکی

 بر خاطره ها بر جای ماند

 شاید

بهروز محمدی

عکس نوشت

عکس: 
محمد خضری مقدم

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

زادروز صـادق هدایت داسـتان 
نگار بنـام معاصـر ایران

امـروز زادروز داسـتان نگار معـروف ايران »صادق 
هدايت« اسـت كه 16 فوریه 1902 در تهران متولد 
شـد و 49 سـال زندگـي كـرد. وی از تبار رضاقلي 
هدایـت نویسـنده، مورخ و شـاعر قرن سـیزدهم 
وطـن اسـت. صـادق از سـال 1305 تـا 1309 در 
بلژیـک و فرانسـه به تحصیـالت خـود ادامه داد 
و دربازگشـت بـه وطـن بـه مـوازات کار قلـم، در 
بانـک ملی و سـپس اداره تجارت و آنـگاه وزارت 
امورخارجـه و ... بـکار پرداخـت زیـرا که داسـتان 
نـگاری، مجلـه نویسـی و کار قلـم نمی توانسـت 
روانشناسـی  و  تامیـن کنـد  اورا  هـای  هزینـه 
ایرانیـان وقـت نویسـندگی را هماننـد نقاشـی و 
موسـیقی شـغل واقعـی نمـی پنداشـت. صادق 
بـا داشـتن ایـن همـه کار حتـی موفق بـه خرید 
خانـه نشـد و در خانـه قدیمی پـدری زندگی می 
کـرد. در سـال 1314 اورا بـه خاطـر چندجمله که 
در داسـتان وغ وغ سـاهاب نوشـته بـود بـه اداره 

پلیـس احضارکردنـد و چون انتظار آن را نداشـت 
در روحیـه اش تاثیر عمیقا منفـی باقی گذارد، به 
هنـد رفـت و نـزد یک پارسـی هندی بـه تحقیق 
درباره فارسـی عهد ساسـانیان پرداخت. داستان 
نويسـي ايـران بـا آثـار صـادق هدايـت وارد عصر 
تـازه اي شـده بـود كـه در نيـم قـرن گذشـته در 
ايـن زمينـه نتوانسـته اسـت پـا بـه پـاي سـاير 
ملـل پيش برود. نوشـته هـای او عبارتند از:زنده 
بگـور، انسـان و حیـوان، سـایه مغول، سـه قطره 
خـون، اصفهـان نصـف جهان، سـایه روشـن، وغ 
وغ سـاهاب، بـوف کـور، ترانـه های خیام، سـگ 
ولگـرد، علویـه خانـم، حاجـی آقـا، سـه ترجمـه 
از پارسـی ساسـانی: کارنامـک اردشـیر پاپـکان، 
ایـران،  شهرسـتانهای  و  شـکن  گـزارش گمـان 
بعـالوه ترجمه آثار نویسـندگان بـزرگ اروپایی از 

چخـوف، آرتورکریسـتین سـن تا شینسـلر.
    صـادق هدایـت در سـال 1329 بـه پاریـس 
بـا  آنجـا  در   1330 فروردیـن  نوزدهـم  و  رفـت 
استنشـاق گاز خودکشـی کـرد و همانجـا مدفون 

شـده اسـت.

بازگشودن تابوت فرعون
 33 قرن پس از مرگ او

 16 فوريـه سـال 1924 نزديـك بـه دو سـال پـس از 
اينكـه مصرشناسـان موفـق بـه يافتـن محـل دفـن 
»توتانخاُمـن« فرعـون ُخردسـال مصـر شـده بودنـد 
كـه 1337 سـال پيـش از ميـالد ُمـرده بود تابـوت او 
را كامـال بـاز كردنـد و بـه جسـد موميايـي شـده اش 
رسـيدند. معاينه اسـتخوانهاي توتانخاُمـون ثابت كرد 
كـه وي هنـگام مرگ بيش از 15 سـال نداشـت. این 
فرعـون ُخردسـال در درّه فراعنـه در نزديكـي لوكسـور 
مدفون شـده بـود. تابوت او در مركز چنـد اطاق داخل 
هـم )تـو در تو( قرارداده شـده بـود. در اطاقهاي ديگر، 
اشـيائي كـه توتانخامـون در طـول حيات با انها سـر و 
كار داشـت از جمله دو ارّابه قرار داده شـده بود. ظروف 
و ابـزار هـاي متعـدِد طال و نقره و عالمِت سـلطنت بر 
مصـر ُعليـا و ُسـفلي نيـز در آنجا يافت شـد. بـر ديوار 
اطـاق هـا مطالـب متعدد نوشـته شـده بود. البسـه و 
ظروف حاكي از تمدن پيشـرفته آن زمان بوده اسـت. 

نمایشگاه 40 سال اسناد تئاتر 

انقالب اسالمی روز جمعه 26 
بهمن در موزه فلسطین واقع در موسسه فرهنگی هنری صبا افتتاح و 

همزمان با آن از کتاب »تئاتر و انقالب« نیز رونمایی شد

هشتمین جشنواره بین المللی 

مد و لباس "فجر" با هدف 

الگوسازی و اهمیت ترویج و تحقق پوشش با سبک زندگی 

ایرانی اسالمی و همچنین پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

گشایش یافت.

برخی از گروه های موسیقی 
شرکت کننده در سی و چهارمین 

جشنواره موسیقی فجر ازجمله 
» آنسامبل آتالس«، » کوارتت محمد آزمند« و گروه های 

» همایون پرنیا«، »ابد« و »روشنا« با نگاهی تجربی بروی 
صحنه خواهند رفت.

 در بخش نواحی جشنواره 
موسیقی فجر شادیانه های 

فرهنگ های متنوع ایران توسط 
گروه های مختلف موسیقی نواحی اجرا می شود.

نمایش

جشنواره

جشنواره 

موسیقی


