
نشاط اجتماعی موتور محرکه 
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هتل ها نوروز گران 
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نشـاط و شـادکامی اجتماعـی بـه عنـوان ابـزار سـنجش و 
ارزیابـی افـراد جامعـه از کیفیت زندگیشـان در ابعاد ذهنی 
ابـزار پیشـرفت  نیـز  بـه مثابـه کلیـت مطلـوب و  و عینـی 
اجتماعی تلقی می شـود .از این رو مدتهای مدیدی اسـت 
کـه بـه جهـت اثرگـذاری و ارتقـاء بهزیسـتی و بـه سـازی 
روانـی –اجتماعـی احـاد جامعـه ، ذهن نخبـگان و صاحب 
 نطـران رشـته های مختلف را به خود مشـغول کرده اسـت.
سـطوح  در  بخشـی  اثـر  بـر  عـاوه  اجتماعـی  نشـاط 
خـرد ماننـد ایجـاد و تقویـت نگـرش مثبـت بـه زندگـی، 
برخـورداری از سـامت روانـی و تعـادل عاطفـی، امیدواری 
بـه اینده،نگـرش مطلـوب و رضایت آمیز به خـود و دیگران، 
روابـط اجتماعـی متعادل،انتخـاب آگاهانـه اهـداف زندگی، 
تمایـل بیشـتر جهـت کمـک بـه دیگـران، در سـطح میانـی 
داشـته  و در  نتیجـه  منجـر بـه بهبـود عملکـرد شـغلی و 
تحصیلـی و روابـط بیـن فـردی خواهـد شـد و اثـرات آن 
در سـطح کان شـامل مـواردی چـون خلـق جامعـه سـالم 
و مولد،افزایـش مشـارکت اجتماعـی، کاهـش انـزوا و طـرد 
تعلـق شـهروندی  احسـاس  اجتماعـی،  از خودبیگانگـی  و 
بـه  باشـد  مـی  اجتماعـی  پذیـری  مسـولیت  افزایـش  و 
همیـن دلیـل امـروزه  جوامـع توسـعه یافته ، بـا معیارهای 
برخـورداری از شـاخص هـای نشـاط و شـادکامی سـنجیده 

مـی شـود ./خبرآنایـن

انس طا         1.342.210

مثقال طا     18.360.250

گرم طای 18  4.301.192

گرم طای 24   5.651.200

انس نقره             15.76

انس پاتین      815.235

انس پاالدیوم    1.442.412

بهار آزادی      46.530.000

امامی          47.145.000

نیم       26.150.000

ربع         17.000.000

گرمی       8.450.000

دالر             125.000

یورو         145.200

پوند          169.075

درهم          35.359

لیر ترکیه           22.423

یوان چین         16.182

صد ین ژاپن       104.000   

دالر کانادا        96.541

دالر استرالیا      91.848 @p a y a m e m a
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یادداشت  مهمان
رضا جعفری

روزانهم

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
06:4

غروب آفتاب 
17:54

تهران

»میراث فرهنگی« را هفت سال 
پیش جدی گرفتند

معاون میراث فرهنگی: بعد از وقوع زلزله »ورزقان«  باالخره 
سازمان میراث فرهنگی به عضویت ستاد بحران کشور درآمد

فرار سرمایه به قصد»ازمیر«
در 10 ماهه امسال ایرانیان به امید اخذ اقامت در ترکیه هشت هزار واحد مسکونی در شهر ازمیر خریده اند
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»یوز برقی« ایرانی به 
تولید پایلوت رسید

موتورسیکلت چهارچرخ تمام برقی 
معروف به »یوز« ایرانی توسط یک 

شرکت دانش بنیان و در قالب 
طرح کالن ملی فناوری و با حمایت 

معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری به مرحله تولید پایلوت رسید

ترویج همسر 
آزاری در 
صدا و سیما

مخالفت مجلس با 
سهمیه بندی بنزین

2

منطقه بکر هشت بندی میناب زیستگاه جانوران 
کمیاب و رو به انقراض ایران مانند خرس سیاه 
آسیایی، جغد ماهی خوار، شاه روباه، بزمجه 
بنگال،  پلنگ ایرانی و دهها جاندار دیگر ، برای 
 اکتشاف معدن در مسیر نابودی قرار  گرفته است.
منطقه هشت بندی میناب، زیستگاه کمیاب ترین 
حیوانات رو به انقراض است که در دنیا چنین 
 مناطقی به ندرت پیدا می شود و انگشت شمارند. 
پروژه جدید سود جویان در این منطقه بکر، 
اکتشاف کروم است و در این اکتشاف حفاری 
نقطه خاصی صورت نمی گیرد، بلکه به شعاع 30 
کیلومتر قصد اکتشاف  فلز کروم را دارند.

حیوانات منطقه هشت بندی 
میناب به دلیل اجرای پروژه های 
اکتشاف معدن در خطرند

تخریب  زیستگاه 
کمیاب ترین جانوران 
در »هشت بندی«
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دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان

آگهی مناقصه 
شــرکت آب و فاضــالب رفســنجان در نظــر دارد مقــدار 28500 متــر )96810 کیلوگــرم( لولــه پلــی اتیلــن در اقطار 

مختلــف بــا بــرآورد تقریبــی 12/585/300/000 ریــال از محــل اعتبــارات داخلــی از کارخانــه و نمایندگی های رســمی 
کارخانجــات تولیدکننــده لولــه خریــداری نمایــد. لــذا از کلیــه واجدیــن شــرایط دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت 
دریافــت اســناد مناقصــه از تاریــخ 97/12/4 لغایــت ســاعت 14 روز دوشــنبه مــورخ 97/12/6 به آدرس رفســنجان، 

بلــوار امــام رضــا)ع( شــرکت آب و فاضــالب رفســنجان دفتــر قراردادهــا مراجعــه نماینــد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 630/000/000 ریال می باشد.

تاریخ تحویل پیشـنهاد قیمت تا سـاعت 13:15 روز پنج شـنبه مورخ 97/12/16 در محل دبیرخانه شـرکت آب و فاضالب 
رفسـنجان می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات الف، ب، ج پیشنهادی ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 97/12/18 میباشد.
بـه پیشـنهادات فاقـد امضاء، مشـروط، مخدوش و پیشـنهاداتی که بعـد از مدت مقرر واصل شـود مطلقا ترتیـب اثر داده 

شد. نخواهد 
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

شماره 97/12/8/1/م
نوبت دوم

شـهرداری بم در نظر دارد به اسـتناد مجوز شـماره ص/ش/96/274/5 مورخ96/12/12 شـورای اسـالمی شـهر از طریق برگزاری مزایده عمومی 
نسـبت بـه ارزیابـی و انتخـاب سـرمایه گذار واجد شـرایط جهـت بهره بـرداری از وضع موجود فـاز یک شـهربازی و اجرای طرح هـای جدید به 
صورت مشـارکتی اقدام نماید لذا از کلیه شـرکت ها و اشـخاص حقوقی و حقیقی واجد شـرایط دعوت می شـود ضمن بررسـی ردیف های 
زیـر حداکثـر تـا تاریـخ97/12/22 نسـبت به دریافت اسـناد مزایده و ارائـه مدارک و پیشـنهادات خود بـه آدرس :بم بلوار بلوار شـهید رجایی ، 

سـایت اداری شـهرداری بم-امور قراردادها مراجعه نمایند. 
1-متقاضیان می توانند ضمن پرداخت مبلغ500/000 ریال نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

 2-ارائه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ000/000/ 100 ریال الزامی می باشد. 
٣-مدت مشارکت از تاریخ تحویل محل به مدت 4 سال می باشد. 

4-هر گاه برنده اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
 5-ارائه سوابق و مدارک اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس فرم های ارزیابی موجود در اسناد مزایده الزامیست.

6- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
7- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

8-متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره 03444345211 تماس حاصل نمایند .

شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه انجام پیاده روسـازی بلـوار صاحب الزمـان اقدام نماید لذا از شـرکتهای واجد شـرایط درخواسـت 
مـی شـود ضمـن بررسـی ردیفهـای زیـر حداکثر تـا تاریـخ 97/12/22 جهـت دریافت اسـناد مناقصـه و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی 

بم،بلـوار شـهید رجایی-سـایت اداری ، شـهرداری بم ، امـور قراردادهـا مراجعه نمایند. 
1- شـرکتهای واجـد شـرایط مـی توانند با پرداخـت مبلـغ500/000 ریال 
به حسـاب سیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری بم نسبت به 

دریافت اسـناد مناقصه اقـدام نمایند. 
2- ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی در وجه شـهرداری بم به عنوان سـپرده 

شـرکت در مناقصـه الزامی می باشـد . 
3- هر گاه برندگان اول تا سـوم حاضر به انعقاد قرارداد نشـدند سـپرده 

آنهـا به ترتیب ضبط خواهد شـد.
 4- ارائه رزومه کاری ،سوابق کاری و مدارک شرکت الزامی می باشد. 

5- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
شـماره  بـا  تواننـد  مـی  بیشـتر  اطـالع  جهـت  متقاضیـان   -6  

نماینـد. حاصـل  تمـاس   034-44345211

تجدید آگهی مزایده عمومی  

تجدید آگهی مزایده عمومی  

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

 )نوبت اول(

 )نوبت اول(

پیاده روسازی بلوار صاحب الزماننام پروژه

برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای 
ابنیه97)ریال(

8/167/878/282

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 
)ریال(

410/000/000

6 ماهمدت انجام کار )ماه(

آگهی مناقصه عمومی شماره ف-۱۲/۹۷-۹
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی بــم در نظــر دارد بــا رعایــت قانــون برگــزاری مناقصــات، پــروژه طــرح توســعه بخــش 

اورژانــس واقــع در ســایت بیمارســتان پاســتور بــم را از طریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.

مشخصات پروژه:
1-    احـداث کامـل سـازه بتـن آرمـه طـرح توسـعه 
بخـش اورژانـس پاسـتور بـم در دو طبقه به مسـاحت 

1563 مترمربـع.
•    مدت اجرای پروژه:  6 ماه شمسی.

•    بـرآورد اولیـه پـروژه: بـر مبنای فهرسـت بهای پایه 
سـال 1397  بـه مبلـغ9/001/462/127 )نـه میلیـارد و 
یـک میلیـون و چهارصد و شـصت و دو هزار و یکصد و 

بیسـت و هفت( ریال.
•    اعتبار طرح: عمرانی

•    نحوه پرداخت: به صورت نقد می باشد
•    مشاور: شرکت مهندسین مشاور آیت پی

•    مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 
-    مبلـغ450/073/106 )چهارصـد و پنجـاه میلیون و 

هفتـاد و سـه هـزار و یکصد و شـش( ریال.
ضمانـت نامه شـرکت در مناقصه بایسـتی قابل تمدید 
بـه مدت سـه ماه دیگـر در صورت درخواسـت مناقصه 
گـزار بـوده و یـا بـا واریـز نقـدی بـه حسـاب شـماره 

218578696 نـزد بانـک رفـاه کارگـران بـه نام سـپرده 
طـرح هـای عمرانی دانشـگاه، تهیـه و در پاکـت "الف" 

تحویـل مناقصـه گـزار گردد.
•    کد اقتصادی کارفرما:  411398317411

•    قـرارداد براسـاس بخشـنامه شـماره 96/1299188 
مـورخ1396/05/04 )سـرجمع( منعقـد مـی گردد.

حداقل شرایط شرکت در مناقصه:
•    دارا بـودن حداقـل رتبـه 5 در رشـته سـاختمان و 

ابنیـه از سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی کشـور.
•    دارا بـودن تجربـه، حسـن سـابقه مـورد تاییـد 
کارفرمایـان مربوطـه و فقـدان سـوء پیشـینه حرفـه ای.
•    دارا بـودن تـوان مالـی و پشـتیبانی، تجهیـزات و 

ماشـین آالت.
محل و مهلت دریافت اسناد:

•    متقاضیـان واجـد شـرایط ذکـر شـده مـی توانند 
www.ادرس بـه  دانشـگاه  بـه سـایت  بـا مراجعـه 
mubam.ac.ir یـا دفتـر خدمـات پشـتیبانی واحـد 
مناقصـات )واقـع در بـم – میـدان سـرداران شـهید 

– بلـوار شـهید رجایـی - دانشـگاه علـوم پزشـکی و 
خدمـات بهداشـتی درمانـی بم( نسـبت بـه دریافت 

اسـناد اقـدام نمایند.
از روز دوشـنبه مـورخ  اسـناد:  •    مهلـت دریافـت 
چهارشـنبه  روز  اداری  وقـت  پایـان  تـا   1397/12/06

می باشـد.  1397/12/15 مـورخ 
تاریـخ  از  اعتبـار پیشـنهادات: سـه مـاه  •    مـدت 

باشـد. مـی  پـاکات  بازگشـایی 
•    محـل و مهلـت تحویـل پـاکات: دفتـر حراسـت 
دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانی 
بـم و از روز چهارشـنبه مـورخ1397/12/15 تـا پایـان 
وقـت اداری روز شـنبه مـورخ1397/12/25 مـی باشـد.
•    تاریـخ و محـل بازگشـایی پیشـنهادها: روز یـک 
شـنبه مـورخ 1397/12/26 در دفتـر حـوزه مدیریـت 
پشـتیبانی دانشگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشتی 

و درمانـی بـم می باشـد.
www.mubam.ac.ir :آدرس سایت    •

•    تلفن:03444344601

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مدیرعامل سابق بانک سرمایه بازداشت شدپیام خبر
مدیرعامل سابق بانک سرمایه با قرار بازداشت موقت بازداشت شد.
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نمایندگان مجلس شـورای اسـامی با سهمیه بندی بنزین در 
سـال 98 مخالفت کردند. نمایندگان مجلس شـورای اسامی 
در جلسـه علنی نوبت عصر روز )شـنبه، 4 اسـفند( پارلمان با 
پیشـنهاد تعـدادی از نماینـدگان مجلس مبنی بـر اختصاص 
سـهمیه 24 لیتـری بنزیـن بـه هـر ایرانی بـه صـورت ماهانه 
مخالفـت کردند.احمـد امیرآبادی عضو هیئت رئیسـه مجلس 
بـه عنـوان یکـی از طراحـان طـرح سـهمیه بندی بنزیـن و 
اختصـاص ماهانه 24 لیتر به هر ایرانی، در این جلسـه گفت: 

باالخـره بایـد تکلیف میزان مصرف بنزین مشـخص شـود.

سـخنگوی ارتش پاکسـتان بـا بیان اینکه اسـام آباد اجازه 
نمی دهـد حملـه تروریسـتی زاهـدان تکـرار شـود، تاکیـد 
کـرد اسـام آباد بـا ایـران در زمینـه امنیت مـرزی همکاری 

می کنـد.
ژنـرال آصـف غفـور، سـخنگوی ارتـش پاکسـتان در یـک 
کنفرانـس خبـری اعـام کـرد: پاکسـتان و ایـران در حـال 
هرگونـه  از  جلوگیـری  بـرای  هسـتند کـه  ایـن  بررسـی 
را  مشترکشـان  مـرز  تروریسـتی،  گروه هـای  فعالیـت 

کننـد. حصارکشـی 

مخالفت مجلس 
با سهمیه بندی بنزین

اجازه نمی دهیم حمله 
تروریستی زاهدان تکرار شود

اولیـن  تشـکیل  از  تهـران  دادسـتان 
قرمـز  گوشـت  بـا  رابطـه  در  پرونـده 
داد و گفـت: در  ویـژه خبـر  در شـعب 
تنظیـم  سـتاد  از  نفـر  دو  رابطـه  ایـن 
بـازار اسـتان تهـران، و دو نفـر از سـایر 
دسـتگاه های مرتبـط با تأمیـن و توزیع 
گوشـت بازداشـت شـده و پرونـده آنان 
اسـت.  تحقیقـات  تکمیـل  حـال  در 
بـا  مقابلـه  نشسـت کمیتـه  چهارمیـن 
گران فروشـی در دادسـتانی تهـران، روز 

چهارشـنبه اول اسـفند بـا حضـور برخی 
معاونـان دادسـتان، نماینـدگان وزرات-
صنعـت،  جهـاد کشـاورزی،  خانه  هـای 
سـایر  نماینـدگان  و  تجـارت  و  معـدن 
ریاسـت  بـه  متولـی  دسـتگاه های 

شـد. برگـزار  تهـران  دادسـتان 
دادسـتان تهـران بـا انتقـاد از افزایـش 
داشـت:  اظهـار  خـودرو  قیمـت  دوبـاره 
در  مـردم  آفرینـی  حماسـه  از   پـس 
می رفـت  انتظـار  مـاه  بهمـن   22 روز 

بـه  هوشـمندی  دولتـی  دسـتگاه های 
در صـدد گـران کـردن  و  دهنـد  خـرج 
کاالهـا نباشـند ولی شـوک هایی در بازار 
خودرو رخ داد و قیمت هایی اعام شـد 
کـه زیبنـده ملتـی کـه در راهپیمایی 22 
بهمـن این گونـه باشـکوه شـرکت کردنـد، 
نبـود. جعفـری دولت آبـادی بـا تجلیـل 
از مردمی که سـراپای وجودشـان عشق 
اسـت،  اسـامی  نظـام  و  انقـاب  بـه 
افـزود: اقتضـا داشـت که ایـن اقدامات 
شـود  انجـام  هوشـمندی  و  تدبیـر  بـا 
نـه  ایـن کـه یـک هفتـه از راهپیمایـی 
نگذشـته، نـرخ خـودرو بـه ایـن شـکل 
اعـام شـود و مـا از ایـن گونـه رفتارهـا 

گایـه داریـم.

چند نفر در رابطه با گوشت  
بازداشت شدند

معاون ایرانیان و امور مجلس وزارت امور خارجه:
چند تابعیتی بودن جرم نیست

معـاون ایرانیـان و امـور مجلـس وزرات امـور خارجـه، بـا اعـام این کـه میزان 
سـفر ایرانیـان بـه خارج از کشـور کاهش پیدا کرده اسـت، گفت که کشـورهای 
ترکیـه، آذربایجـان و ارمنسـتان همچنـان مقصـد اول گردشـگران ایرانـی برای 
سـفر به خارج از کشـور هسـتند. او در بخش دیگری از سـخنان خود همچنین 
تصریـح کـرد کـه اتهـام تبعـه آمریکایی کـه از چندی پیـش در ایران دسـتگیر 
شـده، جاسوسـی و امنیتـی نیسـت. حسـین پناهـی آذر، کـه از اوایـل بهمـن 
مـاه سـال گذشـته و در پـی ایجـاد تغییـرات در سـاختار وزارت امـور خارجـه، 
»مسـؤولیت معاونـت ایرانیـان و امـور مجلـس وزرات امور خارجـه«، که پیش 
از آن بـه عنـوان »معاونـت کنسـولی، مجلـس و امـور ایرانیان خارج از کشـور« 
شـناخته می شـد را بـر عهده گرفته اسـت، با اشـاره به تاش هـای محمد جواد 
ظریـف و وزارت امـور خارجـه جهـت برقـراری تعامـل بـا نماینـدگان مجلس از 
طیف هـای مختلـف فکـری، اظهـار می کنـد کـه البـی جـدی نماینـدگان داخل 
مجلـس بـا نماینـدگان امضـا کننـده طـرح اسـتیضاح محمـد جـواد ظریف که 
تعـداد شـأن نیـز محدود بود، باعث منتفی شـدن موضوع اسـتیضاح وزیر امور 
خارجـه در مجلـس شـورای اسـامی شـده و خـود وزارت امـور خارجـه نقـش 

چندانـی در این زمینه نداشـته اسـت.

دولت
دولت

محتوای کتاب های ابتدایی و متوسطه 
بازنگری می شود

دولت معتقد به افزایش قیمت بنزین است

پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
محتــوای  بازنگــری  از 
ابتدایــی  دوره  هــای  کتــاب 
داد  خبــر  اول  متوســطه  و 
و گفــت : بایــد برنامــه هــای درســی ،آموزشــی و 
ــش  ــی دان ــردی و اجتماع ــای ف ــا نیازه ــی ب پرورش
بطحائــی  محمــد  ســید  شــود.  همســو  آمــوزان 
روز شــنبه در حاشــیه بازدیــد از دبیرســتان شــهید 
شــهریاری ایــام در جمــع خبرنــگاران افــزود: امســال 
ــه  ــه ب ــی جــاری 2 ســاعت در هفت و در ســال تحصیل

ــه  ــی اضاف ــه تحصیل ــی 6 پای ــت آموزش ــزان فعالی می
شــده کــه هــدف از آن ارتقــا کیفیــت آموزشــی اســت.
ــی در  ــرد: گروه ــد ک ــرورش تاکی ــوزش و پ ــر آم وزی
ــتند و  ــی هس ــاب درس ــوای کت ــری محت ــال بازنگ ح
ــوزان  ــش آم ــای دان ــا نیازه ــی ب ــه انطباق ــی ک مطالب
ندارنــد جــای خــود را بــه نیازهــای جدیــد مــی دهنــد.
بــه گفتــه بطحایــی ایــن طــرح بــرای مقطــع ابتدایــی 
ــی  ــرای تمام ــده ب ــاز و در آین دوم و متوســطه اول آغ
دوره هــای ابتدایــی و متوســطه اول اجرایــی خواهــد 

شــد.

و  برنامـه  سـازمان  معـاون 
بودجـه گفـت: دولـت معتقـد 
بـه افزایـش قیمـت بنزیـن و 
هزینـه آن در بخـش تولیـد و 

اسـت. اشـتغال 
در جلسـه علنی روز گذشـته مجلس شـورای اسامی در 
نوبـت عصر، در جریان بررسـی کلیات بودجه سـیدحمید 
پورمحمـدی معاون سـازمان برنامـه و بودجه درخصوص 
هدفمنـدی یارانه ها و پیشـنهاد احمد امیرآبـادی نماینده 
قـم در مخالفـت بـا ایـن پیشـنهاد، گفـت: این پیشـنهاد 
تأکیـد دارد کـه بایـد درآمـد حاصـل از هدفمنـدی قیمت 

بنزیـن به مردم داده شـود.

وی افـزود: در صورتیکـه قیمـت بنزیـن در سـال آینـده 
کاهـش پیـدا کنـد، چگونـه می خواهید به مـردم توضیح 
درآمدهـای  یارانه هـا  هدفمنـدی  قانـون  طبـق  دهیـد؟ 
حاصـل از اجـرای ایـن قانـون بایـد بـه بخـش تولیـد و 
اشـتغال اختصـاص یابـد امـا طبق ایـن پیشـنهاد درآمد 
حاصـل از هدفمنـدی بنزیـن بیـن مـردم توزیـع خواهـد 
بـه  معتقـد  دولـت  کـرد:  تصریـح  پورمحمـدی  شـد. 
افزایـش قیمـت بنزیـن و هزینـه آن در بخـش تولیـد و 
اشـتغال اسـت. وی بـا بیـان اینکـه ایـن سـاز و کار یکی 
از 20 سـناریویی اسـت کـه در سـازمان برنامـه در حـال 
بررسـی اسـت، گفـت: دولـت بـا ایـن شـیوه هدفمنـدی 

مخالـف اسـت.

رنا
 ای

س:
عک

نماینـدگان مجلـس در مصوبـه ای آسـتان قـدس رضوی، 
سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام )ره( و بنگاه هـای 
پرداخـت  بـه  موظـف  را  مسـلح  نیروهـای  اقتصـادی 
مالیـات کردند.نماینـدگان همچنیـن بندالحاقـی 5 تبصـره 
9 را بـه تصویـب رسـاندند کـه براسـاس آن وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی مکلف اسـت ده درصد )10%( بهای بلیط 
اجراهـای صحنـه ای )کنسـرت( در تهـران و کانشـهرها را 
أخـذ و بـه حسـاب درآمـد عمومـی نـزد خزانـه داری کل 

کشـور واریـز کند.

رئیـس کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس گفـت: بنـده 
بـاری کـه  آخریـن  نخریـده ام،  اسـت گوشـت  مـاه  سـه 
خریـدم 64 هـزار تومان بود اما االن دو برابر شـده اسـت و 
نمی توانـم بخـرم. عزیـز اکبریـان در گفت وگو بـا رادیو البرز 
بـا اشـاره بـه وضعیـت کشـور در تأمیـن کاالهـای اساسـی 
کاالهـای  بـرای  دالر  میلیـارد   11 امسـال  دولـت  گفـت: 
اساسـی در نظـر گرفتـه بـود، ایـن رقـم در بودجـه 98 بـه 
14 میلیـارد دالر رسـیده و بـرای کاالهای اساسـی مشـکلی 

نخواهیـم داشـت.

آستان قدس رضوی  موظف 
به پرداخت مالیات شد

نماینده مجلس: سه ماه 
است گوشت نخریده ام

فرار سرمایه به قصد » ازمیر«
در 10 ماهه امسال ایرانیان به امید اخذ اقامت در ترکیه هشت هزار واحد مسکونی در شهر ازمیر خریده اند

در سال گذشته تعداد زیادی از ایرانیان به قصد سرمایه گذاری در ترکیه آپارتمان خریدند

»مصطفــی قلــی خســروی« روز شــنبه در 
نشســتی بــا خبرنــگاران افــزود: ایــن اقــدام 
ــت  ــه دول ــی اســت ک ــد در حال ــرای خری ب
ترکیــه بــرای خریــداران ملــک در ایــن 
ــد،  ــته باش ــند داش ــد 2 س ــه بای ــور ک کش

ــد. ــی ده ــت نم اقام
وی بــا بیــان اینکــه »در عجــب هســتم چرا 
ایرانیــان بــرای خریــد ملــک بــه خــارج از 
کشــور مــی رونــد«، گفــت: ســند اول ملــک 
را در ترکیــه شــهرداری هــا صادر مــی کنند و 
دومیــن ســند نیــز پــس از اقامــت در ایــن 
واحــد مســکونی صــادر مــی شــود و بــرای 
دریافــت ســند دوم خریــدار حتمــًا بایــد در 
ایــن واحــد مســکونی ســاکن و در ترکیــه 

زندگــی کند.رئیــس اتحادیــه مشــاوران 
امــاک تصریــح کــرد: وقتــی کــه ایرانیــان 
ــداری  ــک خری ــتان مل ــتابزده در گرجس ش
کردنــد، اعــام کردیــم که هموطنان ســرمایه 
هــای خــود را بــه ایــن کشــور منتقــل نکنند 
و هــم اکنــون بــه علــت قانــون ممنوعیــت 
ــک  ــچ ی ــن کشــور، هی ــک در ای ــد مل خری
ــی  ــان نم ــه ایرانی ــاع خارجــی از جمل از اتب
تواننــد واحدهــای مســکونی خــود را در 
ایــن کشــور بفــروش برسانند.خســروی بــا 
بیــان اینکــه هیــچ مشــاور اماکی در کشــور 
اجــازه فــروش واحدهــای مســکونی خــارج 
ــه  ــی ک ــت: در صورت ــدارد، گف ــور را ن از کش
اتحادیــه مشــاوران امــاک از ایــن موضــوع 
ــا مشــاوران امــاک  مطلــع شــود، قانــون ب

برخــورد خواهــد شــد.
بــه گفتــه وی، هــر کس کــه در دبــی، کویت، 

باکــو و برخــی از کشــورهای جهــان ملــک 
ــه  ــت؛ توصی ــده اس ــه ش ــده، مالباخت خری
اکیــد مــا این اســت کــه هموطنان ســرمایه 
ــرمایه  ــور س ــل کش ــود را در داخ ــای خ ه

گــذاری کننــد.

 سال آینده بازار مسکن ثبات 
خواهد داشت

ــه مشــاوران امــاک اســتان  رئیــس اتحادی
تهــران در ادامــه بــا اشــاره بــه افزایــش قیمت 
هــای مســکن یــادآور شــد: در نظــام اســامی 
ایــران تاکنــون شــاهد جهش قیمت مســکن 
ــه  ــم ک در ســال هــای 68، 86، 91 و 97 بودی
علــت آن هــم رشــد قیمــت ارز، طا، بــورس و 

حامــل هــای انــرژی بــوده اســت.
بــه گفتــه خســروی، در ســال 91 و 97 بــه 
علــت افزایــش قیمــت ارز شــاهد جهــش 

قیمــت مســکن در کشــور بودیــم و پیــش 
بینــی مــا ایــن اســت کــه در ســال آینــده 
بــا ثبــات قیمــت مســکن جهــش قیمــت 
هــا نخواهیــم بــود و رشــد قیمت مســکن 

در کشــور زیــر نــرخ تــورم خواهــد بــود.
خســروی در ادامــه از برگــزاری ششــمین 
و  امــاک  المللــی  بیــن  نمایشــگاه 
مســتغات بــا حضور بیــش از 40 شــرکت 
داخلــی و خارجــی خبــرداد و گفــت: ایــن 
ــفندماه  ــا 13 اس ــای 10 ت نمایشــگاه روزه
ــام  ــی شــود و تم ــزار م ســال جــاری برگ
تــاش مــا ایــن اســت کــه در ایــن 
نمایشــگاه خریــداران بتواننــد ملــک مــورد 
ــق مشــاوران امــاک  ــاز خــود را از طری نی
ــداری و  ــازار خری ــر قیمــت ب 10 درصــد زی

ــد. ــد کنن ــود را منعق ــای خ قرارداده

کاهش معامالت 
مسکن در کشور و تهران

خســروی بــا اشــاره بــه کاهــش معامــات 
مســکن در کشــور نســبت به ســال گذشته، 
گفــت: از یکــم فروردیــن 96 تــا 30 بهمــن 
مــاه 96 در مجمــوع بــرای خریــد و فــروش 
و اجــاره واحدهــای مســکونی در ســطح 
کشــور یــک میلیــون و 229 هــزار و 115 
فقــره قــرارداد در دفاتــر مشــاوران امــاک با 
دریافــت کــد رهگیــری ثبــت شــد بنابرایــن 
ــدت مشــابه امســال شــاهد کاهــش  در م

چهــار درصــدی هســتیم.
ــدت  ــن م ــال در ای ــد: امس ــادآور ش وی ی
645 هــزار و 555 مبایعــه نامــه و 525 
ــر  ــاره در دفات ــرارداد اج ــورد ق ــزار و260 م ه
مشــاوران امــاک کشــور تنظیــم شــده کــه 
در مقایســه بــا ســال گذشــته 7 درصــد در 
ــه  ــاره نام ــه و 14 درصــد در اج ــه نام مبایع

ــد. ــی ده کاهــش نشــان م

ــان  ــاک بی ــه مشــاوران ام ــس اتحادی رئی
ــاه  ــن م ــا 30 بهم ــن ت ــرد: از اول فروردی ک
ــران 398  ــهر ته ــوع در ش ــال در مجم پارس
هــزار و 619 فقــره قــرارداد خریــد و فــروش 
ــه  ــاک ب ــاوران ام ــر مش ــاره در دفات و اج
ثبــت رســیده کــه بــا مقایســه آن بــا آمــار 
امســال از کاهــش 24 درصــدی معامــات 
ــه وی،  ــه گفت ــت دارد.ب ــت حکای در پایتخ
در بخــش خریــد و فــروش معامــات 
ــای  ــاره واحده ــش اج ــد و در بخ 31 درص
ــدای  ــش را از ابت ــد کاه ــکونی 16 درص مس
امســال تــا پایــان بهمــن مــاه شــاهد 

هســتیم.

 مالیات بر عایدی سبب افزایش 
قیمت مسکن می شود

ــر  ــات ب ــرای مالی ــه اج ــان اینک ــا بی وی ب
عایــدی در حــوزه مســکن ســبب افزایــش 
بســیار  مــا  افــزود:  قیمتهــا می شــود، 
خوشــبین هســتیم کــه ســال آینــده قیمت 
ــه آن  ــت و نتیج ــد داش ــات خواه ــا ثب ه
رونــق در حــوزه ســاخت و ســاز خواهــد بــود 

کــه ایــن باعــث رونــق 174 شــغل کلیــدی 
ــود. ــد ب در کشــور خواه

ــر افزایــش ســقف تســهیات  خســروی ب
ــت: تســهیات  ــرد و گف ــد ک مســکن تاکی
ــم  ــد ک ــداران باش ــار خری ــه در اختی هرچ
اســت و اگــر بتوانیــم 80 در صــد ارزش 
ملــک را وام دهیــم، شــاهد افزایــش رشــد 

ــود. ــم ب ــات در کشــور خواهی معام
دریافــت کمیســیون  در خصــوص  وی 
توســط مشــاوران امــاک گفت: مشــاوران 
امــاک تــا ســقف معامــات 500 میلیــون 
تومــان بایــد نیــم درصــد کمیســیون 
دریافــت کننــد و از از 500 میلیــون تومــان 
گذشــته حــق کمیســیون آنهــا یــک چهارم 
اســت.رئیس اتحادیــه مشــاوران امــاک 
ــران  ــر از ای ــه غی ــن ب ــه م ــان اینک ــا بی ب
ــدارم، گفــت:  تابعیــت هیــچ کشــوری را ن
پیشــنهاد مــا بــه اتــاق اصنــاف ایــن اســت 
ــاک  ــاوران ام ــیون مش ــق کمیس ــه ح ک
ــد  ــک درص ــخصی ی ــقف مش ــدون س ب

محاســبه شــود.

ته
نک

بـه گفتـه خسـروی، در سـال 91 و 97 بـه علـت افزایـش 
قیمـت ارز شـاهد جهـش قیمت مسـکن در کشـور بودیم 
و پیـش بینـی مـا این اسـت کـه در سـال آینده بـا ثبات 
قیمـت مسـکن جهـش قیمـت هـا نخواهیـم بود و رشـد 

قیمـت مسـکن در کشـور زیـر نرخ تـورم خواهـد بود.
خسـروی در ادامـه از برگـزاری ششـمین نمایشـگاه بیـن 
المللـی امالک و مسـتغالت بـا حضور بیش از 40 شـرکت 
داخلـی و خارجی خبـرداد و گفت: این نمایشـگاه روزهای 
10 تـا 13 اسـفندماه سـال جاری برگـزار می شـود و تمام 
تـالش مـا ایـن اسـت کـه در ایـن نمایشـگاه خریـداران 
بتواننـد ملـک مورد نیاز خـود را از طریق مشـاوران امالک 
10 درصـد زیـر قیمـت بـازار خریـداری و قراردادهای خود 

را منعقـد کنند.

گفت وگو

پیام رسـانه

روزنامـه گاردین در تیتر یک خود 
از قول وزیران دولت بریتانیا به نخسـت 
وزیر این کشـور نوشـته: تا سه ماه آینده 

بده. استعفا 

خبرگـزاری اسپوتنیک از باال 
گرفتـن درگیری ها در مرزهای ونزوئا با 
کلمبیا و بسـته شدن راه های مرزی این 

دو کشور خبر داده.

خبرگزاری الجزیرهاز بسـته شدن 
صندوق هـای رای در نیجریه و آغاز 

شمارش آرا خبر داده.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگـزاری دویچه وله در تیتر دو 

خود بـه انتخابات در نیجریه پرداخته. آلمان
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افزایـش رقـم »وام ضروری« 
بازنشسـتگان کشوری

بازنشسـتگی  صنـدوق  مدیرعامـل 
وام  افزایـش  بـه  اشـاره  بـا  کشـور 
بـه  چهـار  از  بازنشسـتگان  ضـروری 
پنـج میلیـون تومـان و افزایـش 100 
نفـری در تعـداد، گفـت: امسـال 20 درصـد بـه ظرفیت هـای 

اسـت. شـده  اضافـه  مجموعـه  ایـن  خدماتـی  و  رفاهـی 
جمشـید تقـی زاده در جلسـه شـورای هماهنگـی تعـاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی اسـتان یـزد کـه بـا حضـور علـی زینی ونـد 
معـاون هماهنگـی امور اقتصادی و توسـعه منابع اسـتانداری، 
محمدحسـین ریاحـی مدیـر کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
از مدیـران کل عضـو شـورای هماهنگـی تشـکیل  و جمعـی 
شـد، اظهـار کـرد: در بحـث رفاهـی، شـمار سـفرهای زیارتـی و 
سـیاحتی بازنشسـتگان از 100 بـه 200 هـزار مـورد رسـیده و 50 
درصـد تخفیـف هتـل نیـز بـرای بازنشسـتگان در نظـر گرفتـه  

بازنشستگی

ترویج همسر آزاری در صدا و سیما خبر

با اینکه کلیپ همسرآزاری صداوسیما به صورت انبوه منتشر شده، فضای مجازی فرهنگ را می سازد

ــواده گفــت:  ــوان و خان معــاون رئیــس جمهــوری در امــور بان
بــا هــدف تقویــت توانمنــدی بانــوان بــرای هــر اســتان یــک 
ــان تنظیــم می شــود کــه  ســند توســعه ارتقــای وضعیــت زن
بــا طــرح تــاب آوری همســو اســت. معصومــه ابتکار روز شــنبه 
در نشســت طــرح بازآمــوزی تــاب آوری و ارتقــای توانمنــدی 
ــتان  ــع شهرس ــوزران از تواب ــداری ک ــی در بخش ــع محل جوام
کرمانشــاه افــزود: ســند ارتقــای وضعیــت زنــان، مســیر را بــا 
ــاب آوری از طریــق افزایــش توانمنــدی  اجــرای طرح هــای ت
ــیب های  ــل آس ــا در مقاب ــت ه ــی و مزی ــع محل ــای جوام ه
اجتماعــی اجــرا مــی کنیــم و در ایــن راســتا توانمنــدی بانــوان 
از طریــق برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی تقویــت مــی شــود.
ــش در  ــاب آوری از 2 ســال پی ــه طــرح ت ــان اینک ــا بی وی ب
معاونــت امــور بانــوان و خانــواده آغــاز شــده اســت، گفــت: این 
ــژه در همــه اســتان ها در  ــه صــورت وی ــا جدیــت و ب طــرح ب

حــال اجراســت.

بانوان از فرصت اینترنت برای درآمدزایی استفاده 
کنند

بــه گفتــه معــاون رئیس جمهــوری، در راســتای تهیــه و تدوین 
نقشــه تــاب آوری، راهکارهایــی بــرای توان افزایــی زنــان پیــش 
بینــی شــده کــه اولین مــورد آن موضوع ســاختارها و تشــکیل 
نهادهــای مدنــی اســت کــه ایــن نهادهــای مدنــی مــی تواننــد 
بــه شــکل تعاونــی در بخــش تعــاون و کشــاورزی بــه ایجــاد 

اشــتغال و کارآفرینــی بــرای بانــوان کمــک کنند.

42 درصد تسهیالت اشتغالزایی مربوط به زنان 
است

وی اظهــار کــرد: بعــد از آگاهــی و ایجــاد نگــرش نســبت بــه 
موضــوع طــرح تــاب آوری بایــد متناســب بــا ضروریــات هــر 
ــرا در صــورت  ــرد زی ــدام ک ــه نهادســازی اق ــه نســبت ب منطق
ایجــاد تشــکل هــای مردمــی دولــت بهتــر و بیشــتر می تواننــد 

از ایــن نهادهــا حمایــت کنــد.
ــار کــرد: ایــن  ــوان اظه معــاون رئیــس جمهــوری در امــور بان
معاونــت بــا تامیــن اعتبــارات ویــژه در قالــب صنــدوق خــرد 
بانــوان بــا همــکاری وزارت جهــاد کشــاورزی بــه تامیــن 
اعتبــارات مــورد نیــاز فعالیــت بانــوان در بخش های کشــاورزی 
و تولیــدی کمــک می کنــد. ابتــکار بــه اجــرای طــرح »کســب 
و کار مــن« در ســطح کشــور و از جملــه در اســتان کرمانشــاه 
اشــاره کــرد و گفــت: در راســتای اجــرای ایــن طــرح آمــوزش 
مهــارت بنــگاه داری بــه بانــوان ارائــه مــی شــود تــا آنهــا بتوانند 
و منابــع مــورد نیــاز را بــرای اجــرای طــرح هــای اشــتغالزایی 
ــواده  ــوان و خان ــور بان ــت ام ــزود: معاون ــد. او اف ــن کنن تامی
ریاســت جمهــوری از ایــن طــرح حمایــت مــی کنــد و انتظــار 
ــد. ابتــکار  داریــم کــه اســتانداری هــا نیــز از آن حمایــت کنن
گفــت: از محــل اختصــاص 18 هــزار میلیــارد تومان تســهیات 
اشــتغالزایی در کشــور 42 درصــد مربــوط بــه بانوان اســت. وی 
ــه اینکــه طــرح هــای دیگــری در ایــن معاونــت  ــا اشــاره ب ب
در حــال اجراســت، بــه طــرح ملــی گفتگــوی خانــواده اشــاره 
کــرد و گفــت: مرحلــه اول ایــن طــرح در اســتان کرمانشــاه از 
ســوی انجمــن جامعــه شناســی ایــران برگــزار شــد کــه مــا در 
اجــرای آن دنبــال تشــریح اهمیــت خانــواده، چگونگــی بهبــود 

ارتباطــات، کاهــش آســیب هــا و خشــونت و... هســتیم.

ابتکار: سند ارتقای 
وضعیت زنان برای هر 
استان تنظیم می شود

سرپرســت دفتــر برنامه ریــزی و توســعه اجتماعــی 
جوانــان ضمــن تشــریح شــرایط تضامیــن مربــوط 
بــه دریافــت وام ازدواج، گفــت: براســاس تبصــره 16 
الیحــه بودجــه ســال 98، بانــک مرکــزی موظــف 
اســت از محــل پــس انــداز جــاری و قرض الحســنه 
سیســتم بانکــی، وام ازدواج را بــه متقاضیانــی 

کــه تاریــخ عقــد آنهــا بعــد از یکــم فروردیــن 
ــرض  ــون وام ق ــا کن ســال 96 )1/1/96( اســت و ت
ــان  ــون توم ــد، 30 میلی ــت نکرده ان ــنه دریاف الحس
ــان  ــا بی ــی ب ــد. ســکینه ســیف جمال پرداخــت کن
اینکــه تســهیات قرض الحســنه ازدواج بــرای هــر 
ــا دوره  ــان ب ــون توم ــی 30 میلی ــرد زوج متقاض ف

بازپرداخــت 5 ســاله و بــا اخــذ یــک ضامــن معتبر 
و ســفته امــکان پذیــر اســت، افــزود: طبــق تبصــره 
16 الیحــه بودجــه ســال 98 کل کشــور، بانــک 
ــه اشــخاص  ــه پرداختــی ب ــد یاران مرکــزی می توان
را بــه عنــوان تضمیــن بپذیــرد. وی در ادامــه تاکیــد 
ــه  ــور، ب ــر اســاس تبصــره مذک ــن ب ــرد: همچنی ک
منظــور حمایــت از ازدواج، بانــک مرکــزی موظــف 
اســت از محــل پــس انداز جــاری و قرض الحســنه 
سیســتم بانکــی کشــور، تســهیات قرض الحســنه 
ازدواج را بــه متقاضیانــی کــه تاریــخ عقــد آنهــا بعــد 
از یکــم فروردیــن ســال 96 اســت و تــا کنــون وام 

قــرض الحســنه دریافــت نکــرده انــد، 30 میلیــون 
ــه  ــه گفت ــد. ب ــت کن ــت پرداخ ــا اولوی ــان و ب توم
سرپرســت دفتــر برنامــه ریــزی وتوســعه اجتماعی 
جوانــان تــا پایــان دی ماه امســال 883 هــزار و 47 
ــه دریافــت وام ازدواج شــده اند و کل  نفــر موفــق ب
متقاضیــان ایــن وام نیــز یــک میلیــون و 264 هزار 
و 70 نفــر بــوده اســت. همچنیــن در مــدت مذکــور 
ــت وام  ــه دریاف ــق ب ــان موف ــد از متقاضی 86 درص
ــن در حــال حاضــر بیــش از 25  شــده اند. همچنی
بانــک و مؤسســه در زمینــه پرداخــت وام مشــغول 

فعالیــت هســتند،

تاریخ عقد؛ شرط دریافت 
»وام ازدواج«۳۰ میلیونی

گزارش

انواع خشونت علیه زنان را بشناسید
مزاحمت جنسی نیز در همین مجموعه قرار می گیرد و شامل هرگونه تماس یا رفتار ناخوشایند مبتنی بر جنسیت است که می تواند در 

محیط کار، خانه یا در مدرسه روی دهد. آزار و اذیت جنسی هم شامل رفتارهای کامی می شود و هم رفتارهای فیزیکی. این آزارها گاه با 
رفتارهای خصمانه، توهین و رفتارهای تهاجمی توام است. آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت می تواند از سوی هر کسی بر زنان تحمیل شود؛ از 

سوی مدیران، همکاران، صاحبخانه، معلمان یا دیگر دانشجویان. برخی کشورها این دست از آزار و اذیت زنان را غیرقانونی اعام کرده اند.

الیحه برابری دیه زنان و مردان 
به دولت ارسال می شود

معـاون رییس جمهـور در امـور زنان و 
خانـواده از ارسـال الیحـه اصاح قانون 
در راسـتای برابـری دیـه زن و مـرد و 
الیحـه ایجـاد محدودیـت بـرای طاق 
زنـان بـه دولـت خبـر داد. معصومـه ابتـکار در زمینـه حمایـت از 
زنـان و حل مشـکات آنـان گفت: طی دو هفته اخیر سـه الیحه 
بـه دولـت داده ایـم و در حـال کار روی سـه الیحـه دیگـر هـم در 
زمینـه مشـکات زنـان هسـتیم. معاون رییـس جمهـور در امور 
زنـان و خانـواده اضافـه کـرد: یکـی از لوایحـی کـه طـی دو هفته 
اخیـر بـه دولت داده ایم، در زمینه طاق و مشـکات زنان اسـت. 
الیحـه حمایـت از بنگاه هایـی که زنان سرپرسـت خانـوار را به کار 
می گیرنـد نیـز اکنون در دولت اسـت و سـومین الیحه ای هم که 
طـی دو هفتـه اخیر به دولـت داده ایم، در بحث برابـری دیه زنان 

و مـردان اسـت کـه بحث بسـیار مهمی  اسـت.

دولت

زن ایرانی باید حق انتقال 
تابعیت فرزندش را داشته باشد

مجلـس  زنـان  فراکسـیون  عضـو 
حـق  بایـد  ایرانـی  زن  می گویـد 
بـه  ایرانـی خـود  تابعیـت  انتقـال 

باشـد. داشـته  را  فرزنـدش 
موضـوع فرزنـدان ناشـی از ازدواج زنـان ایرانـی بـا مـردان 
خارجـی ماجـرای تـازه ای نیسـت. بحرانی که با عـدم صدور 
شناسـنامه بـرای ایـن بچه ها آغاز می شـود و هـزاران ترکش 
ناهیـد تاج الدیـن، عضـو هیئـت  بـه همـراه دارد.  را  دیگـر 
اسـامی  شـورای  مجلـس  اجتماعـی  کمیسـیون  رئیسـه 
فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنـان ایرانـی با مـردان غیرایرانی 
متولـد شـده در ایـران را جـزو بی پناه تریـن اقشـار جامعـه 
ایـران دانسـت و بـه اعتمادآناین گفت: »قوانیـن موجود در 
رابطـه بـا هویـت و تابعیـت فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنان 
ایرانـی بـا مـردان غیرایرانـی تـا سـن 18 سـالگی سـکوت 

تابعیت

امـور  در  جمهـوری  رئیـس  معـاون 
زنـان و خانـواده بـا توجـه بـه مسـایل 
و مشـکات مناطق حاشـیه ای شهرها، 
بـا  تسـهیل گری  دفاتـر  انـدازی  راه  از 
رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزارت  همـکاری 
اجتماعـی و شـورای اجتماعـی کشـور 
خبـر داد. معصومـه ابتـکار گفـت: بـر 
بهزیسـتی  سـازمان  قانـون  اسـاس 
مکلـف بـه راه انـدازی مراکـز اورژانـس 
اجتماعـی در شـهرهای بـاالی 50 هـزار 
نفـر اسـت کـه تاکنـون ایـن امـر بـه 
خوبـی محقـق و اقـدام های مناسـبی 
انجـام شـده اسـت. وی بـا اشـاره بـه 
وضعیـت خـوب اسـتان کرمانشـاه در 
اجتماعـی،  اورژانـس  مراکـز  تجهیـز 
خودروهـای  مراکـز،  تعـداد  گفـت: 
اورژانـس اجتماعـی، آگاهی و آشـنایی 
مـردم نسـبت بـه خدمـات ارائـه شـده 
توسـط اورژانـس اجتماعـی قابل توجه 
پیـدا کنـد.  اسـتمرار  بایـد  اسـت کـه 
ابتـکار همچنیـن از حمایـت های دفتر 
معاونـت امـور زنـان و خانواده ریاسـت 
و  اجتماعـی  اورژانـس  از  جمهـوری 
ایـن  در  صـورت گرفتـه  هـای  اقـدام 
زمینـه خبـر داد و افـزود: در تاشـیم 
نیروهـای  اسـتخدامی  مشـکات 
اورژانـس اجتماعـی را برطـرف کنیـم و 
در تشـویق و تـوان افزایـی کارشناسـان 
باشـیم.  داشـته  سـهمی  مـددکاران  و 
ابتـکار خاطرنشـان کـرد: بـرای اجـرای 
طـرح ارتقـای تـاب آوری اجتماعی در 
هر اسـتان اعتبار خاصـی در نظر گرفته 
شـده که این اعتبار در کرمانشـاه بیش 
از 2 برابـر بـه دلیـل زلزلـه رخ داده و 
آسـیب هـای پـس از آن بـوده اسـت.

ابتکار:
دفاتر تسهیل گری 
در کشور راه اندازی 

می شود

شـده اسـت. وی افـزود: در بخـش درمـان هـم سـال قبـل هـزار 
میلیـارد تومـان پرداخت شـده بـود که امسـال 400 میلیـارد تومان 
بـه آن اضافـه شـد، ضمـن آن کـه بیمه تکمیلـی بازنشسـتگان زیر 

پوشـش نیـز در حـال سـاماندهی اسـت.
مدیرعامـل صندوق بازنشسـتگی کشـوری با تأکید بر لـزوم اجرای 
قانـون مـاده 85 خدمات کشـور مبنی بر یکسـان بـودن امتیازات و 
مزایـای بازنشسـتگان بـا شـاغان، تصریـح کرد: عده ای مشـکات 
ایـن قشـر را در کنـار مشـکات آب و محیـط زیسـت به عنـوان ابر 
چالـش معرفـی می کننـد امـا معتقـدم ایـن امـر یـک ابـر مسـأله 
بـوده و قابـل حـل اسـت. تقی زاده با بیـان این که 30 هـزار میلیارد 
اسـت،  نیـاز  بازنشسـتگان  حقـوق  همسان سـازی  بـرای  تومـان 
افـزود: درخواسـت مـا ایـن اسـت کـه 15 هـزار میلیـارد تومـان در 
بودجـه سـال 98 بـرای این امـر تخصیص یابـد و این امـر نیازمند 
همدلـی و تدبیـر همـه بخش هاسـت. ایـن مسـئول بـا بیـان اینکه 
بازنشسـتگان نبایـد در خانـه بماننـد بلکـه بایـد بـه صحنـه بیاینـد، 
گفـت: در همیـن خصـوص در حـال طراحـی شـغل هایی هسـتیم 
کـه آنهـا را مشـغول کنیـم و سـپردن اداره کانون های بازنشسـتگی 

بـه بازنشسـتگان از جمله کارهاسـت.

کامـل دارنـد و بعـد از 18 سـالگی هـم تنهـا 1 سـال مهلـت 
می دهنـد کـه ایـن فرزنـدان تقاضـای تابعیـت ایرانـی کننـد. 
بـه ایـن فرزنـدان تا سـن 18 سـالگی هیچ گونـه اوراق هویتی 
داده نمی شـود و این مسـئله مشـکات بسـیاری را برای آنان 
ایجـاد کـرده اسـت. ماده واحـده مصوب سـال 1385 که قرار 
بـود مسـئله تابعیـت ایـن فرزنـدان را تعییـن تکلیـف کنـد تا 
سـن 18 سـالگی حتـی حق تحصیـل را نیز برای آنـان در نظر 
نگرفتـه بـود. این باعث شـده کـه بعضی از ایـن فرزندان جزو 
رئیسـه  اقشـار جامعـه شـوند.« عضـو هیئـت  بی پناه تریـن 
کمیسـیون اجتماعـی می گویـد: »ایـن مسـاله در بسـیاری از 
کشـورهای جهان در سـال های اخیر حل شـده اسـت و ایران 
یکـی از معـدود کشـورهایی اسـت کـه اصـاح نکـردن قوانین 
باعث بغرنج شـدن مسـئله شـده است. حتی کشـور مسلمان 
و مهاجرپذیـری چـون مالـزی نیـز حـدود 20 سـال اسـت که 
قوانیـن تابعیتـی خـود را تغیـر داده و بـه زنـان مالزیایی این 
حـق را داده کـه تابعیـت خـود را بـه فرزندانشـان منتقل کنند 
تـا آن فرزنـدان تحـت حمایت دولت مالزی قـرار بگیرند و در 

فقـر و محرومیـت در آن کشـور بزرگ نشـوند.«

مــردی  و  زن  زندگــی  تصویــر 
در صــدا و ســیما و پــس از آن 
پخــش کلیــپ آنهــا در فضــای 
مجــازی، جنجــال هایــی بــه دنبال 
داشــت، زنــی کــه در طــول 20 
ســال زندگیــش، بــه کــرات کتــک 
خــورده و پــس از آن 27 بــار بــرای 
طــاق بــه دادگاه رفتــه امــا هــر بــار 
پشــیمان مــی شــود و بــاز هــم بــه 
کانــون خانــواده ای در ســایه کتــک 

ــردد. ــاز مــی گ ب
شــبکه  یــک  فرمــول  برنامــه 
یــک صــدا و ســیما هــر از گاهــی 
افــرادی را بــه ایــن برنامــه دعــوت 
مــی کنــد کــه پــس از آن صحبــت 
ــس آن اســت،  ــادی در پ ــای زی ه
زندگــی  روی  دســت  بــار  ایــن 
گذاشــته انــد کــه مــرد در تعریــف 
ماجــرای زندگــی خــود بــا وقاحــت 
اعــام مــی کنــد کــه هــر بــار بــرای 

طــاق بــه دادگاه مــی رفتیــم زنــم 
را کتــک مــی زدم. البتــه در طــول 
زندگــی هــم همیشــه او را کتــک 

ــم. مــی زن
ایــن مرد کــه حــدود 40 ســال دارد، 
ــی  ــی م ــه تلویزیون ــن برنام در ای
گویــد پــس از 27 بــار درخواســت 
و هشــتم  بیســت  بــار  طــاق، 
ــت  ــال اس ــم. 20 س ــاق گرفتی ط
کــه بــا هــم زندگــی مــی کنیــم در 
ســال بیســتم، 27 بــار درخواســت 
»دادســرای  ایــم.  داده  طــاق 
خانــواده بایــد اســم مــا را در کتــاب 

ــد.« ــس بنویس ــای گین رکورده
ــردی  ــه م ــدر ســخت اســت ک چق
بــا ایــن ســن و ســال کــه در عصــر 
مــدرن زندگــی مــی کنــد، بــا ایــن 
صراحــت بــه کتــک زدن زنــش 
اقــرار مــی کنــد. حتــی مــی گویــد: 
ــاق  ــه ط ــم ب ــه تصمی ــار ک ــر ب ه
مــی گرفتیــم ســریع پشــیمان 
ــار پــس  ــم هــر ب مــی شــدیم، زن

از کتــک خــوردن کــه بــه پزشــکی 
ــت  ــت و درخواس ــی رف ــی م قانون
طــاق مــی داد، بــا یــک زنــگ زدن 
مــن دوبــاره بــه خانه برمی گشــت. 
ــت  ــد کرام ــرا بای ــن زن چ ــا ای ام
انســانی خــودش را بــه خاطــر 
تحکیــم خانــواده اش پایمــال کند. 
یعنــی چه چیــزی زن را بــه زندگی 
پایبنــد کــرده کــه حاضــر بــوده هــر 
ــه  ــاره ب ــار کتــک بخــورد امــا دوب ب
بــه  شــاید  برگــردد.  زندگیــش 
ــوده  ــرش ب ــد دخت ــر دو فرزن خاط
اســت، شــاید هــم عاقــه زیــادی 
بــه همســر یــا زندگــی اش داشــته 
ــن  ــوان در ای ــی ت ــا نم ــت. ام اس
ــون  ــرد. چ ــش داوری ک ــه پی زمین
ــی  ــت خاص ــچ صحب ــن زن هی ای
نکــرد وو دربــاره زندگــی اش اظهــار 

ــت. ــری نداش نظ
هنگامــی کــه  برنامــه  ایــن  در 
ــر زن  ــوی همس ــه از س ــن جمل ای
تکــرار مــی شــد کــه »هــر ســری 

متاســفانه کتــک مــی زدم«، حس 
ــی  ــرا م ــان را ف ــود انس ــدی وج ب
گیــرد. امــا او بــا افتخــار مــی گوید: 

ــی زدم. ــک م ــن کت م
ــی  ــه م ــن برنام ــاره در ای ــرد دوب م
گویــد: زمانــی کــه بــه دادســرا مــی 
ــی آن  رفتیــم چــون پروســه قضای
ــیمان  ــریع پش ــود، س ــر ب ــان ب زم
ــم  ــرای ه ــان ب ــدیم دلم ــی ش م
تنــگ مــی شــد، دوبــاره بــه زندگــی 
برمــی گشــتیم. بعــد بقیــه ماجرای 
ــه  ــن گون ــه را ای ــه خان ــت ب برگش
ــک  ــا ی ــه ب ــد ک ــی ده ــح م توضی
و  تلفنــی کــه کجایــی  تمــاس 
مــی خواهــم ببینمــت، بــه همیــن 
ســادگی؛ همســرم بــه خانــه برمــی 
گشــت. البتــه همیشــه بعــد از قهر 
ــه  ــه خان ــرم ب ــک زدن، همس و کت

ــت. ــی رف ــدرش م پ
ایــن بانــو که هنوز ســایه کتــک زدن 
مــرد را بــر زندگیــش احســاس می 
کنــد در ایــن برنامــه نیــز ســکوت 
ــت  ــه صحب ــط ب ــرد و فق ــار ک اختی
هــای همســرش گــوش مــی داد و 
عکــس العمــل چندانــی نــدارد، امــا 
در بخــش کوتاهــی از ایــن برنامــه 
گفــت: خیلــی وقــت ها خانــواده ام 
متوجــه نمــی شــدند کــه مــا مــی 
ــی  ــم. حت ــاق بگیری ــم ط خواهی
نمــی دانســتند کــه مــن بــه دادگاه 

ــرده ام. ــه ک مراجع
ــوق  ــاور حق ــجادی، مش ــهناز س ش
شــهروندی معاونــت امــور زنــان 
جمهــوری  ریاســت  خانــواده  و 
ــردی زن را  ــر م ــا اگ ــن م در قوانی
مــورد کتــک و ضــرب و شــتم قــرار 
دهــد، نــه تنها بــرای زن حــق طاق 
قائــل مــی شــود، دیــه هــم بــه او 
تعلــق مــی گیــرد، مــرد بایــد دیــه را 
بپــردازد و اگــر مــورد قصاص باشــد 
بایــد قصــاص شــود اما اینهــا کافی 

نیســت؛ چــون مــوارد قصــاص نادر 
ــی  ــال م ــم اعم ــی ک اســت و خیل
شــود چــون قصــاص اعضــا نمــی 
توانــد همــان طــور مقابلــه بــه مثل 
شــود بنابرایــن فقــط پرداخــت 
ــق  ــا مطاب ــد. ام خســارت مــی مان
ــس  ــازات، حب ــی مج ــن فعل قوانی

ــدارد. ــا وجــود ن ــرای آنه ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــق 
طــاق زن محــدود بــه شــرایط 
ــن  ــی از ای ــد: یک ــی گوی ــت، م اس
ــت  ــرد اس ــار م ــوء رفت ــرایط س ش
کــه باعــث عســر و حــرج هــم 
ــون جامعــه  ــه اکن مــی شــود، البت
اعمــال ســوء رفتــار و خشــونت 
کامــی و فیزیکــی علیــه زن را روا 
نمــی دانــد و بــه هــر حــال محاکــم 
نســبت بــه آن واکنــش نشــان 
مــی دهنــد. ســجادی مــی گویــد: 
الیحــه تامیــن امنیــت زنــان علیــه 
خشــونت در دولــت نهــم تهیــه 
شــده اســت، اکنــون مخالفــان 
زیــادی دارد، امــا معتقدیــم تــا 
ــا  ــود م ــگاری نش ــرم ان ــی ج وقت
رفتارهــا هســتیم  ایــن  شــاهد 
ــی  چــون مشــکات روحــی و روان
در بســیاری از افــراد در جامعــه 
نمونــه  بــه عنــوان  وجــود دارد، 
مصــرف برخــی موادمخــدر باعــث 
توهــم مــی شــود و ایــن مســائل 
باعــث آســیب هــای فیزیکــی 
ــود.  ــی ش ــودکان م ــان و ک ــه زن ب
براســاس اعــام ســازمان پزشــکی 
قانونــی، در 9 ماهــه ســال 1397 در 
ــه  ــر ب ــزار و 440 نف ــور، 458 ه کش

ــیب  ــات آس ــام معاین ــور انج منظ
ــه پزشــکی  ــزاع ب هــای ناشــی از ن
قانونــی مراجعــه کردنــد کــه از ایــن 
شــمار 312 هــزار و 49 نفــر مــرد و 
146 هــزار و 391 نفــر زن بودنــد. 
احمــد  اعــام  همچنیــن طبــق 
ســازمان  رئیــس  شــجاعی، 
ــزان  ــور، می ــی کش ــکی قانون پزش
ــبت  ــال 96 نس ــرآزاری در س همس
بــه 95 بــا رشــد 5،8 درصــدی روبــه 
رو بــوده اســت ایــن در حالــی 
اســت کــه 90 درصــد مدعیــان 
ــد  ــان و 10 درص ــرآزاری را زن همس
باقیمانــده را مــردان تشــکیل مــی 
دهنــد. ســجادی البتــه معتقــد 
ــط  ــتم فق ــرب و ش ــه ض ــت ک اس
ــان نیســت و بســیاری از  ــرای زن ب
مــردان و حتــی نخبــگان هــم مورد 
ــد،  ضــرب و جــرح قــرار مــی گیرن
بنابرایــن جــرم زیــاد؛ جــرم انگاری 
ــازی  ــگ س ــد فرهن الزم دارد و بای
ــگاری از  شــود. معتقدیــم جــرم ان
وقــوع جــرم، پیشــگیری مــی کنــد 
چــون پیشــگیری از جرائــم الزم 
اســت. وی ادامــه مــی دهــد: صــدا 
ــن  ــزه ای ای ــر انگی ــا ه ــیما ب و س
ــد  ــرده اســت بای ــه را اجــرا ک برنام
از خودشــان پرســید؛ ولــی اگــر بــا 
ایــن کلیــپ هــا زنــان را تشــویق به 
تــاب آوری و تحمــل رنــج و شــعار 
ــد، نتیجــه  بســوز و بســاز مــی کنن
معکــوس گرفتــه انــد چــون در 
ــده و  ــش ش ــازی پخ ــای مج فض
معتقدیــم فضــای مجــازی فرهنگ 

ــازد. ــی س را م

ته
نک

معصومـه ابتـکار معـاون امـور زنـان و خانواده 
خـود  تلگرامـی  کانـال  در  جمهـوری  ریاسـت 
بخشـی از ایـن برنامـه تلویزیونـی را بـه تصویر 
زندگـی  اسـت:  نوشـته  آن  زیـر  در  و  کشـانده 
مشـترک زیـر سـایه کتـک؟ ایـن مصاحبـه چه 

دارد؟ معنایـی 

پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس24 خبر افتتاح 
نخستین سـفارت رژیم صهیونیستی در 
کشـور رواندا را تیتر اول خود قرار داده.

خبرگـزاری یورونیوز از قول 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانسـه نوشته: 

کشـاورزی اروپا نیاز به توجه و بودجه 
بیش تری دارد.

روزنامـه نیویورک تایمز در 
تصویر یک خود نقاشـی کودک یمنی را 

چاپ کرده است.
آمریکااروپافرانسه

خبرگـزاری سی ان ان از باال گرفتن 
تنش هـا در مرزهای ونزوئا خبر داده. آمریکا
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 زائران اربعین از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف شدند4
نمایندگان مجلس در مصوبه ای زائران اربعین را از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف کردند. پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

بخشـی از لوکیشـن فیلم محمد رسـول هللا سـاخته مجید 
مجیـدی در روسـتای بنـود اکنون به منطقه گردشـگری در 
شهرسـتان عسـلویه شـده است. لوکیشـنی که عارضه های 

زمینـی هم بـه کمـک جذابیتش آمد.
اسـتان بوشـهر جاذبـه هـای زیـادی دارد کـه یکـی از ایـن 
جاذبـه هـا شـهر عسـلویه اسـت شـهری کـه بیشـتر بـه 
شـهر صنعتـی و پتروشـیمی شـناخته می شـود تـا جاذبه 
هایـش.در کنـار جاذبـه هـای طبیعـی کـه این شهرسـتان 
صنعتـی دارد ماننـد جنـگل هـای حـرا، بخشـی از عارضـه 
هـای زمینـی نیز بـه جاذبه هـای مصنوعی ایجاد شـده در 
آن کمـک کـرده تـا بتواند بـه دیدنی هـای این شهرسـتان 
اضافـه کنـد. هنوز این منطقه آنقدر شـناخته شـده نیسـت 
کـه هـر هفتـه شـاهد گردشـگران زیـادی باشـد. خیلـی از 
ایـن افـرادی کـه لوکیشـن فیلـم حضـرت محمـد را مـی 
شناسـند بـه سـختی آنجـا را پیـدا  کـرده بودنـد. امـا همه 

مـی داننـد که روسـتای بنـود در عسـلویه کجاسـت.
اصـا روسـتای بنـود پـس از سـاخت فیلـم شـناخته شـد 
تـا قبـل از آن تنهـا طبیعتگردان و آنهایی که عاشـق کشـف 
ناشـناخته هـای عسـلویه بـوده انـد اینجـا را پیـدا کـرده 
بودنـد. بـرای رفتـن بـه بنـود بایـد از مسـیرهای پیـچ در 
پیچـی حرکـت کـرد و رفـت بـه دره هایی که دورتـا دورش 
را کـوه گرفتـه اسـت. بیـن راه کوههـا و دره هـای زیادی رد 
آب را بـه خـود دیـده انـد و شـکل و شـمایل زیبایـی را به 
وجـود آورده انـد. درسـت وقتی تصـور می کنی که سـاحل 
را پیـدا نخواهـی کـرد یـک تابلـوی آهنـی رنـگ و رو رفته 
ای کـه انـگار یکـی از اهالـی آن را نصـب کـرده نشـان مـی 
دهـد کـه مسـیر محـل فیلمبـرداری کجاسـت. پـس از آن 
رد خودروهـای پـارک شـده نشـان مـی دهد کـه خبرهایی 
اسـت. بـه طـور عجیبی صخره هایی شـبیه بـه کلوت های 
کرمـان از دور پیـدا هسـتند فروررفتگی ها و برآمدگی های 
سـنگ هـا رو بـه خلیـج فـارس ایـن منطقـه را زیبـا کرده 
اسـت بـه خصوص اگر کسـی بخواهـد لحظه غـروب را در 

آن جـا ببیند.

سوژه
لوکیشن فیلم 

محمد رسول هللا در 
عسلویه جاذبه گردشگری شد

سنا
 ای

س:
عک

»میراث فرهنگی« را هفت سال پیش جدی گرفتند
معاون میراث فرهنگی: بعد از وقوع زلزله »ورزقان«  باالخره سازمان میراث فرهنگی به عضویت ستاد بحران کشور درآمد

میراث شهری یکی از ارکان اصلی میراث فرهنگی است

بعـد  گفـت:  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
در  آذربایجـان  در  »ورزقـان«  زلزلـه  از 
سـال 1391، میـراث فرهنگـی توانسـت 
بـه سـتاد بحـران کشـور وارد شـود که تا 
پیـش از ایـن حادثـه، گویا این سـازمان 
را بـرای پیوسـتن بـه یکـی از مهمتریـن 
جـدی  کشـور  شـهری  بخش هـای 

نمی گرفتنـد.
 4 شـنبه  کـه  طالبیـان  محمدحسـن 
اسـفند در آیین افتتـاح دومین همایش 
تخصصی توانمندسـازی میراث معماری 
و شـهری در برابر زلزلـه صحبت می کرد، 

بـا بیـان ایـن کـه بعـد از وقـوع زلزلـه 
شـرقی،  آذربایجـان  در  »ورزقـان« 
بـه  فرهنگـی  میـراث  سـازمان  باالخـره 
درآمـد،  بحـران کشـور  سـتاد  عضویـت 
پیـش از آن گویـا »میراث فرهنگـی« را 
بـرای ورود بـه چنیـن  مباحثـی زیـاد 
جـدی نمی گرفتنـد و سـرانجام در زلزلـه 
وارد  جدی تـر  صـورت  بـه  کرمانشـاه 
شـدیم و خوشبختانه دسـتاوردهایی نیز 

برایمـان بـه دنبـال داشـت.
بـه گفته ی وی؛ با احداث سـاختمانی در 
دانشـگاه یـزد، انرژی در ایـن حوزه مورد 
بررسـی قـرار گرفـت. حتـی تجربه هـای 
بهره بـرداری  مـورد  آن،  سـاخت  در  بـم 
قـرار گرفـت در واقع این مـوارد می تواند 

کنـد،  کمـک  بهتـر  میراث فرهنگـی  بـه 
آنچـه کـه مسـلم اسـت از تجربیـات بـه 
دسـت آمـده می تـوان بهره بـرداری کرد.
او سـالی کـه گذشـت را سـالی نسـبتا 
میراث فرهنگـی  حـوزه ی  در  خـوب 
دانسـت و ادامـه داد: در ایـن سـال دو 
کارگاه در حـوزه میـراث فرهنگـی فعـال 
مهـم،  همایـش  ایـن  بـر  عـاوه  شـد، 
»ایسکارسـا« کـه  مرمـت  کارگاه گـروه 
اواسـط سال در رشـته های مختلف آغاز 
بـه کار کردنـد و کارشناسـان از نزدیـک 
بحـث  مـورد  و  تاریخـی  فضاهـای  در 
شـرکت می کردنـد و بـا یکدیگـر بحث و 

داشـتند. گفت وگـو 
وی با اشـاره به انتشـار گـزارش درباره ی 

زلزلـه در اوایـل دهـه شـصت و در مجله 
اثـر اظهـار کـرد: در طـول سـال های بعد 
و  زلزلـه  دربـاره  زیـادی  گزارش هـای 
حتـی  شـد،  منتشـر  فرهنگـی  میـراث 
گـزارش  یـک  نیـز  پیـش  سـال   25
دربـاره ی »خرقـان« منتشـر شـد، بعـد 
از آن تـا زلزلـه ی بـم گـزارش بـه صورت 
وجـود نداشـت تـا زلزلـه بـم و تخریـب 
و  تاریخـی  شـهر  در  کـه  گسـترده ای 
بـرای  را  توجه هـا  داد کـه  رخ  بـم  ارگ 
داشـت.  دنبـال  بـه  آثـار  مقاوم سـازی 
حتـی بـا وقـوع زلزلـه، در فراخوانـی از 
خارجـی  و  داخلـی  متخصصـان  همـه 
درخواسـت کمک و ارایه ی راهکار شـد و 
در نتیجـه نیـز یک بیانیه منتشـر شـد و 
پنـج گـروه آلمانی، فرانسـوی، ایتالیایی، 
ژاپنـی و ایرانـی  کار عملیاتـی خـود را در 

ایـن زمینـه آغـاز کردنـد.
طالبیـان بـا تاکیـد بـر این کـه در ایـن 
شـرایط نـه می تـوان دانـش مـدرن بـه 
کار بـرد و نـه دانـش سـنتی، اضافه کرد: 
در ایـن موضـوع بایـد دانـش کاملـی از 
ایـن موضـوع چنـد  باشـد،  همـه چیـز 
رشـته ای شـاید حکایتـی از ایـن اتفـاق 
اسـت که بایـد تعاماتـی با کارشناسـان 
در حوزه هـای مختلـف آموزشـی داشـته 
باشـیم، در واقـع بـرای آمـوزش ناظـران 
مـوارد  بـرای  و  آنهـا  دسـتاوردهای  و 
دوره ای  آموزش هـای  بـه  نیـاز  دیگـر 
اسـتادکاران  دیگـر  سـوی  از  داریـم، 
بایـد در جریـان جدیدتریـن روش هـای 
مرمتـی قـرار می گیـرد.او بـا اشـاره بـه 
چـه  نمی دانسـتیم  گذشـته  در  این کـه 
بـه  بایـد  را  یک سـتون  پی هـای  طـور 
صـورت یکپارچـه بـه زمیـن وصـل کـرد 

بنابرایـن چنیـن مـوردی نشـان می دهد 
تکنیکـی  بـه صـورت  و کارهـا  اتفاقـات 
ایـن  بـا  ادامـه می دهـد:  رفته انـد،  بـاال 
دسـت اندرکارانی  همـه  حتـی  وجـود 
خـوب  را  تاریخـی  سـاختمان های  کـه 
می شناسـند نبایـد انتظار داشـته باشـند 
کـه بـا سـاختمان های قدیمـی نیـز در 
هشـت ریشـتر زلزلـه جـواب بدهـد، آن 
هـم در شـرایطی که برخی سـاختمان ها 
در اختیـار مهندسـاِن صـرف اسـت، در 
حالـی کـه بنـا بایـد اصالـت خـود را نیز 
داشـته باشـد تـا بتـوان در مواقـع مـورد 

نیـاز از آن حفاظـت کـرد.
وی در بخـش دیگـری از صحبت هایش 
اشـیای   %90 از  بیـش  اینکـه  بیـان  بـا 
مـوزه ای و تاریخـی در مخـازن هسـتند، 
می گویـد: بایـد شـناخت کافـی از آثـار 
تاریخـی موجـود در موزه هـا و حتـی در 

پژوهشـگاه  و  باشـیم  داشـته  مخـازن 
میـراث فرهنگـی نیـز در حـد موضوعات 
زمیـن شناسـی سـازه ای بـه مـا کمـک 
کنـد تـا دانـش سـنتی را بشناسـیم و 
آن را جـدی بگیریـم و بتوانیـم بـه آن 

کمـک کنیـم.
میراث فرهنگـی  معـاون  گفتـه ی  بـه 
سـازمان میـراث فرهنگی و گردشـگری؛ 
برگزاری نمایشـگاهی که دسـت اندرکاران 
در حـوزه مرمـت آثـار دارنـد، موظـف بـه 
معرفـی آثار در تمام ابعاد خود هسـتند.

»دومیـن همایـش تخصصـی دوسـاالنه 
توانمندسـازی میراث معماری و شـهری 
در برابـر زلزلـه« در حالی صبح شـنبه در 
مـوزه ملـی ایـران کار خـود را آغـاز کـرد 
کـه حضـور کم رنـگ کارشناسـان مرمـت 
وضـوح  بـه  فرهنگـی  میـراث  سـازمان 

بود.     مشـخص 

حـوزه  در  کشـوری  پژوهشـگر  یـک 
میـراث ، مجموعـه تاریخـی رکنیـه در یزد 
را اثـری شـگفت انگیز خوانـد و بر اهمیت 
شناسـایی و حفـظ کامـل آن تاکیـد کرد. 
نـادر کریمیان سردشـتی در نشسـتی که 
بـا موضـوع »رصدخانـه ی رکنیـه، اثـری 
شـگفت انگیز در تاریـخ علـم ایـران« در 
کتابخانـه وزیـری یـزد برگزار شـد، ضمن 
عملکـرد  و  رکنیـه  رصدخانـه  تشـریح 
ایـن مجموعـه تاریخـی، اظهـار کـرد: این 

دوره  رصدخانه هـای  از  یکـی  رصدخانـه 
تمـدن اسـامی اسـت کـه شـناخت آن 
اهمیـت زیـادی دارد.وی بـا بیـان این که 
رصدخانـه مذکـور موسـوم بـه رصدخانـه 
وقت السـاعت در ابعـاد هفـت در هفـت 
متـر بنـا شـده دارای 12 متـر ارتفـاع بوده، 
مهندسـی  دارای  رصدخانـه  کـرد:  اظهـار 
خـاص بـوده بـه طـوری کـه در سـاخت 
آن و در قیـاس بـا سـایر رصدخانه هـا از 
مهندسی سـاعت های آبی اسـتفاده شده 

و معمـاری ایرانـی و اسـامی نیـز در آن 
کامـاً رعایـت شـده اسـت.

ایـن محقق یکی دیگـر از ویژگی های این 
رصدخانـه را تنـوع آثار در مجـاور آن خواند 
و تصریـح کرد: مجموعه رکنیـه دارای آثار 
متعـددی ماننـد سـاعت، مدرسـه، گنبد و 
مقصـوره، صفه هـا و مناره ها و قنـات زارچ 
و آب انبـار، بیـت الدویـه، دارالشـفاء، چاه 
آب سـرد و حـوض وسـیع از آب قنـات 
فراشـا، خانقـا و دارالحدیـث و دارالقرانـی 
نیـز بـوده کـه آن را شـگفت انگیز کـرده 
است.کریمیان سردشـتی یادآور شد: این 
مجموعـه و ابنیـه آن در وقف نامـه »سـید 
شـمس الدیـن« و »سـید رکـن الدیـن« 

ذکر شـده اسـت.

مهندسی خاص رصدخانه
 8۰۰ ساله  یزد

هتل ها نوروز گران نمی شوند

بسـته  گفـت:  گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  سـازمان  رئیـس 

نقـل  و  حمـل  از  اسـتفاده  بـا  می خـورد، گردشـگران  98 کلیـد  نـوروز  در  سـفر  ارزان 

کننـد. اسـتفاده  سـفر  بسـته  ایـن  از  می تواننـد  بومگردی هـا  در  اقامـت  و   ریلـی 

علی اصغـر مونسـان با حضور در یـک برنامه زنده تلویزیونی درباره برنامه های این سـازمان 

بـرای ایـام نـوروز، توضیح داد: سـتادهای خدمات سـفر که به شـکل دائمی در طول سـال 

فعال هسـتند از یک ماه قبل به شـکل مسـتمر و جدی در اسـتان ها به ریاست استانداران 

و در سـطح ملی جلسـات خود را تشـکیل داده اند، بسـته های سـفر ارزان برای ایام نوروز 

تدارک دیده شـده اسـت به این معنی که اگر گردشـگران از حمل و نقل ریلی استفاده کنند 

 و در اقامتگاه های سـنتی اسـکان داشـته باشـند می توانند بسته سـفر ارزان را تجربه کنند.

مونسـان افـزود: بیـش از 27 دسـتگاه در ایـام نـوروز آمـاده ارائـه خدمـت بـه گردشـگران 

هسـتند، کنتـرل و نظـارت بـر قیمت هـا در این ایـام وجود دارد و خوشـبختانه بـا همراهی 

بخـش خصوصـی و هتل ها، امسـال هم در تعطیـات نوروز افزایش قیمـت در این بخش 

را نخواهیم داشـت. همچنین نوروزگاه ها در تمام اسـتان ها با هدف معرفی آداب و رسـوم 

و ایجـاد فضایـی شـاد و بانشـاط برپـا خواهد شـد.وی گفت: خوشـبختانه در نـوروز 97 به 

لحـاظ کیفیـت شـاهد اتفاقات خوبـی در بخش گردشـگری بودیـم. به دلیـل آناین بودن 

و سـرعت بـاالی پاسـخگویی، آمـار شـکایت ها در نـوروز امسـال به حداقل رسـید، امسـال 

هـم برنامه هـا و اقدامـات مناسـبی بـرای ایجاد نوروزی بانشـاط تدارک دیده شـده اسـت.

ته
نک

عمرانـی بـا بیـان اینکـه بـه نظـر می رسـد بخـش اعظـم 
سـکونتگاه ها در زلزلـه تاریخـی در کنـار گسـل ها تشـکیل 
شـده اند، افـزود: بـه عنـوان مثال یکـی از گسـل های اصلی 
زاگـرس در منطقـه بیـن »دینـور« و »نهاونـد« قـرار دارد که 
قـرار  ایـن گسـل  و »گیـان« در  محوطه هـای »گودیـن« 
گرفته انـد. حتی تعداد زیاِد گورها و نبود آشـکار اسـتقرارهای 
بعدی نشـان از تغییرات سیاسـیـ  اقتصادی دارد که پس از 
زمین لـرزه مـورد بحـث قـرار گرفت. او گفـت: در طـول تاریخ 
بیـش از یک هزارسـاله شـهر تبریز، بـا وجود افزایش سـطوح 
جمعیتـی تمایلی به همجواری با گسـل فعال شـمال تبریز 
نداشـته اند و زلزله های مکرر سـال های سـوم، پنجم و هفتم 
هجـری دربـاره  پرهیز سـاخت و سـاز در کناراین گسـل فعال 
آموختـه بود.وی کوتـاه و متقارن کـردن را از دیگر درس های 
زلزلـه و راهکارهای شـان در برابر نیروی ویرانگر  زلزله دانسـت 
و افـزود: غفلـت از اصـول مهندسـی بومـی و تمرکـز بخـش 
اعظـم ساخت وسـاز و صرف سـرمایه ملـی در کنار این گسـل 

در حـال شـکل گیری بود.

گزارش

صنایع 
میراثدستی

راه اندازی نمایشگاه دایمی در نگارخانه خطاییانتخاب سه شهر  به عنوان مناطق ملی صنایع دستی
معـاون صنایع دسـتی سـازمان 
میـراث فرهنگـی کشـور گفـت: 
شوشـتر  دزفـول،  شـهر  »سـه 
ملـی  زودی شـهر  بـه  اهـواز  و 
صنایـع دسـتی در کشـور مـی شـوند.«پویا محمودیـان 
معـاون صنایـع دسـتی در آییـن گشـایش چهاردهمیـن 
نمایشـگاه سراسـری صنایـع دسـتی و دومین نمایشـگاه 
ملـی اقـوام در اهـواز بـا اشـاره بـه انتخـاب چنـد شـهر 
خوزسـتان بـه عنـوان شـهر ملـی در حـوزه صنایع دسـتی 
ادامـه داد: »بـه شـرط تکمیل پرونـده ثبـت احرامی بافی 
شوشـتر، کپـو بافـی و خراطی دزفول و مینـای صبی اهواز 
آنها را در لیسـت شـهرهای ملی صنایع دسـتی کشـور قرار 

می دهیـم.«او گفت: »خوزسـتان اسـتانی اسـتراتژیک در 
حـوزه صنایـع دسـتی و هنرهای دسـتی به شـمار می رود 
لـذا در قبـال آن مسـئولیت زیـادی احسـاس می کنیـم و 
برنامه ریـزی هـای زیـادی بـرای ارتقـای صنایع دسـتی و 
هنرهـای دسـتی اسـتان در دسـت اقـدام داریم.«معـاون 
صنایـع دسـتی کشـور بـا اشـاره بـه بازارچـه های نـوروزی 
توجه تریـن  درخـور  و  جالبتریـن  از  »یکـی  بیـان کـرد: 
اتفاقـات بهـار امسـال را بازارچـه هـای نوروزی خوزسـتان 
رقـم زدنـد در حالـی کـه فـروش کل بازارچـه هـای کشـور 
در سـال 97 نسـبت بـه سـال گذشـته رشـد 49 درصـدی 
را داشـتند امـا بازارچـه های نـوروزی خوزسـتان به تنهایی 

شـاهد رشـد 435 درصـدی در حـوزه فـروش بودنـد.«

میـــراث  کل  مدیـــر 
ــتی  ــع دسـ ــی، صنایـ فرهنگـ
اســـتان  گردشـــگری  و 
اردبیـــل گفـــت: »نمایشـــگاه 
دایمـــی در محـــل نگارخانـــه خطایـــی اردبیـــل جهـــت 
معرفـــی جاذبـــه هـــای تاریخـــی و طبیعـــی اســـتان 
ــرکل  ــی مدیـ ــادر فاحـ ــود.« نـ ــی شـ ــدازی مـ راه انـ
ــر  ــن خبـ ــام ایـ ــا اعـ ــتان بـ ــی اسـ ــراث فرهنگـ میـ
ـــز  ـــتان نی ـــتی اس ـــع دس ـــای صنای ـــت ه ـــزود: »قابلی اف
ـــد  ـــرار خواه ـــوم ق ـــد عم ـــرض دی ـــل در مع ـــن مح در ای

گرفـــت.«
او بیـــان کـــرد: »طراحـــی ایـــن نمایشـــگاه بـــه گونـــه 

ـــتان  ـــای اس ـــت ه ـــی ظرفی ـــه تمام ـــود ک ـــد ب ای خواه
در آن معرفـــی شـــود.«

مدیـــر کل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و 
ـــا توجـــه  گردشـــگری اســـتان اردبیـــل تصریـــح کـــرد: »ب
ـــه  ـــاورت مجموع ـــی در مج ـــه خطای ـــه نگارخان ـــه اینک ب
ـــافران و  ـــاالنه مس ـــرار دارد س ـــی ق ـــیخ صف ـــی ش جهان
ـــی  ـــدن م ـــه دی ـــن مجموع ـــیاری از ای ـــگران بس گردش

کننـــد.«
ــا  ــگاه بـ ــن نمایشـ ــاد ایـ ــه داد: »ایجـ ــی ادامـ فاحـ
هـــدف معرفـــی جاذبـــه هـــای شـــاخص تاریخـــی و 
طبیعـــی اســـتان مـــی توانـــد در مانـــدگاری بیشـــتر 

ــد.« ــر باشـ ــتان موثـ ــگران در اسـ گردشـ

سنا
 ای

س:
عک

پیام رسـانه

روزنامه دریا  از خشکسـالی در جاسک 
خبر داد.

روزنامـه کاغذوطن  به نقل از 
فرماندار شهرسـتان جیرفت نوشت: 

100روسـتا در جیرفت فاقد آب آشامیدنی 
است.

روزنامه اصفهان زیبا  نوشـت: 
قانون بازنشسـتگی باید برای وکا هم 

اجرا شود.

روزنامـه افسانه  به نقل از شهردار اصفهانجنوب کرمانهرمزگان 
شیراز نوشـت: زنذیه باید ثبت جهانی 

شود.

فارس
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ورزش پیشنهاد برای زندگی سالم  پس از 60 سالگی
استرس را عاقانه حذف کنید: برای مدیریت استرس خود راه هایی به جز خوردن غذا، استعمال دخانیات و 

نوشیدن الکل پیدا کنید. برنامه های زیادی برای تمدد اعصاب و مدیتیشن وجود دارد که می توانید روی تلفن همراه 
خود نصب کرده و حتی به مدت 10 دقیقه به آن ها گوش دهید.

رنا
 ای

س:
عک

مدیــر تیم هــای ملــی تیروکمــان قبــل از اعــزام بــه بنــگادش 
گفــت: بعــد از ارزیابــی کمانــداران در بنــگادش، نفــرات نهایــی 
ــک در  ــی کســب ســهمیه المپی ــه مســابقات جهان ــی ب اعزام

هلنــد مشــخص خواهنــد شــد.
ــه  ــی ب ــرو اعزام ــداران ریک ــی از کمان ــاری در ارزیاب ــد نج امی
ــروز  ــداد ام ــه بام ــتگی ک ــام همبس ــامی ج ــای اس بازی ه
جمعــه راهــی بنــگادش شــدند، اظهــار کــرد: بازی هــای 
ــرای  ــی ب اســامی جــام همبســتگی بنــگادش فرصــت خوب
ــداران از نظــر رکــوردی پــس از پایــان  ارزیابــی و محــک کمان
ــن  ــان ای ــم در پای ــا بتوانی ــی اســت ت ــه اردوی آمادگ 4 مرحل
ــد را  ــی هلن ــابقات جهان ــه مس ــی ب ــرات اعزام ــت نف تورنمن

ــم. ــخص کنی مش
ــه  ــگادش ب ــا در بن ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــا خیــر؟ گفــت: هــدف  ــال کســب مــدال هــم هســتید ی دنب
اصلــی مــا ارزیابــی کمانــداران از نظــر میــزان آمادگــی و 
رکــوردی اســت. البتــه اگــر شــرایط فراهــم باشــد، قطعــًا بــه 

ــود. ــم ب ــز خواهی ــدال نی ــال کســب م دنب
مدیــر تیم هــای ملــی تیروکمــان از برپایــی اردوی دو هفتــه ای 
از ابتــدای اردیبهشــت در گوانگجــو چیــن بــرای تیم هــای 
ــر  ــی بهت ــرای آمادگ ــزود: ب ــر داد و اف ــد خب ــرو و کامپون ریک
ــه  ــرکت در مرحل ــای ش ــه ج ــد ب ــرو و کامپون ــای ریک تیم ه
اول جــام جهانــی تیروکمــان در کلمبیــا کــه فروردیــن برگــزار 
ــی اردوی  ــرای برپای ــه ب ــدت دو هفت ــه م ــم ب ــود، تی می ش
بــرون مــرزی عــازم چیــن می شــود و ســپس بــرای شــرکت 
در مرحلــه دوم جــام جهانــی کــه در شــانگهای چیــن برگــزار 
می شــود، 16 اردیبهشــت بــه شــانگهای مــی رود. ســپس 
اواخــر اردیبهشــت در تهــران اردو خواهــد داشــت و در نهایت 18 
خــرداد بــرای شــرکت در مســابقات جهانــی کــه بــرای کســب 
ســهمیه بازی هــای المپیــک 2020 توکیــو اســت، راهــی هلنــد 

می شــود.
مدیــر تیم هــای ملــی تیروکمــان از برپایــی اردوی دو هفتــه ای 
از ابتــدای اردیبهشــت در گوانگجــو چیــن بــرای تیم هــای ریکرو 
ــای  ــر تیم ه ــی بهت ــرای آمادگ ــزود: ب ــر داد و اف ــد خب و کامپون
ــام  ــه اول ج ــرکت در مرحل ــای ش ــه ج ــد ب ــرو و کامپون ریک
ــا کــه فروردیــن برگــزار می شــود،  ــی تیروکمــان در کلمبی جهان
ــرون مــرزی  ــرای برپایــی اردوی ب ــه مــدت دو هفتــه ب تیــم ب
ــه  ــرکت در مرحل ــرای ش ــپس ب ــود و س ــن می ش ــازم چی ع
دوم جــام جهانــی کــه در شــانگهای چیــن برگــزار می شــود، 16 
اردیبهشــت بــه شــانگهای مــی رود. ســپس اواخر اردیبهشــت در 
تهــران اردو خواهــد داشــت و در نهایــت 18 خــرداد برای شــرکت 
ــای  ــهمیه بازی ه ــب س ــرای کس ــه ب ــی ک ــابقات جهان در مس

ــد می شــود.   ــو اســت، راهــی هلن المپیــک 2020 توکی

ــابقات  ــه مس ــن مرحل ــن و آخری  پنجمی
»ِدرگ« قهرمانــی کشــور بــا حضــور بیش از 
115 شــرکت کننــده از 11 اســتان در پیســت  

بیــن المللــی مجموعــه ســرزمین ایرانیــان 
)آیلنــد( واقــع در منطقــه آزاد زرندیــه برگــزار 
ــه  ــی، در مرحل ــیون اتومبیلران ــد. فدراس ش
نخســت این مســابقات راننــدگان در کاس 
هــای مختلــف بــه ثبــت زمــان پرداختنــد و 
ــا از 400  ــور خودروه ــان عب ــا محاســبه زم ب

متــر )محاســبه زمــان بــدون ری اکشــن( 
ــور در  ــرای حض ــر کاس ب ــر ه ــرات برت نف
رقابــت هــای مرحلــه بعــد انتخــاب شــدند. 
امــا در مرحلــه بعــد و دور نهایــی مســابقات 
کــه در هشــت کاس مختلــف برگــزار شــد، 
ــام  ــس از انج ــر کاس، پ ــر ه ــرات برت نف
رقابتــی نزدیــک و پرهیجــان معرفــی و در 
مراســم اختتامیــه احــکام و کاپ هــای 
قهرمانــی نفــرات برتــر بــه آنــان اهــداء شــد. 

**کاس 206: نویــد مزارعــی فــارس / 
**کاس 4 و6 ســیلندر توربو دیفرانســیل 
جلــو: امیرحســین میرزایــی البــرز /   ** 
کاس 4 و6 ســیلندر اتمســفر دیفرانســیل 
عقــب: عطــا ماجــدی تهــران  / **کاس 
8 ســیلندر اتمســفر: ســامان خنجــری 
/  ** کاس 4و6ســیلندر  خوزســتان 
توربــو دیفرانســیل عقب: مرتضی شــادفرخ 
البرز  /  **کاس 4 و6 ســیلندر اتمســفر 
دیفرانســیل جلو: شــروین یگانه خوزســتان 
خنجــری  ســامان  آزاد:  **کاس   /
ســیلندر   8 **کاس   / خوزســتان 
کاســیک)بدون حکــم قهرمانــی(: حســن 
جلیلــی / ** کاس 206 بانوان)بــدون 

ــه صدیــق حکــم قهرمانــی(: الل

 برترین های مرحله نهایی 
مسابقات »ِدرگ« قهرمانی کشور

سرپرست جودو: نمی دانم چه کسی 
به فدراسیون جهانی نامه زده

سرپرسـت فدراسـیون جـودو بـا بیـان اینکـه نیـازی بـه حضـور ناظر خارجـی در 
انتخابات این فدراسـیون نیسـت، گفت: فکر می کنم رئیس فدراسـیون جهانی در 
تصمیـم خـود تجدید نظر کند. محمدرضـا عمادی درباره قصد فدراسـیون جهانی 
جـودو بـرای اعـزام ناظـر فرانسـوی بـه ایـران برای نظـارت بـر انتخابات ریاسـت 
ایـن فدراسـیون و مخالفـت ایـران بـا ایـن موضوع اظهار کـرد: رئیس فدراسـیون 
جهانـی در نامـه ای به فدراسـیون جودو میشـل هوت فرانسـوی را به عنـوان ناظر 
در انتخابـات ریاسـت فدراسـیون جودو معرفی کـرد اما با توجه بـه اینکه ما زمان 
کمـی تـا برگـزاری انتخابـات داریـم و هیـچ ضرورتـی بـرای حضور ناظـر خارجی 
نیسـت، از ایـن اقـدام فدراسـیون جهانـی متعجـب شـدیم و بنـده در نامـه ای به 
رئیـس فدراسـیون جهانـی خواسـتار این شـدم کـه در تصمیم خـود تجدید نظر 
کنـد. سرپرسـت فدراسـیون جـودو افـزود: تمامـی امور بـرای برگـزاری انتخابات 
در کمـال آرامـش و بـه صـورت قانونـی در حـال انجـام اسـت و هیـچ ضرورتـی 
بـرای حضـور ناظر خارجـی در انتخابات نیسـت. معموالً اینگونه تصمیمـات برای 
کشـورهای خـاص اتفـاق می افتد کـه شـرایط را برای برگـزاری انتخابـات عادالنه 
ندارنـد امـا در ایـران کمیتـه ملـی المپیـک و وزارت ورزش بـه صـورت دقیـق بـر 
همـه امـور فدراسـیون جـودو به عنوان یک رشـته المپیکـی نظارت دقیـق دارند و 
نماینـدگان آن هـا نیـز در مجمـع حضور خواهند داشـت که همه این مـوارد دال بر 

قانونـی بودن و سـامت انتخابـات دارد.

از  بعـد  کـه  آمادگـی  اردوی  مرحلـه  چهـار  در 
بازی هـای آسـیایی جاکارتـا داشـتیم، وضعیت 
زنان از نظر رکوردی بهتر شـده اسـت و پیشـرفت 
قابل توجهی داشـتند. در حـال حاضر در جریان 
کمانـداران  از  کـه  رکـوردی  آخریـن  تمرینـات 
ریکـرو زن داشـتیم بیـن 630 تـا 645 و در 
مـردان 640 تـا 650 بود که اگر همیـن رکوردها 
را در مسـابقات بـه ثبـت برسـانند، امیـد زیادی 

بـه کسـب سـهمیه در بخـش زنـان داریم.

اسکیفوتبال

ملی پوش اسکی: کسانی که حرف از تبانی می زدند خودشان قبال تبانی می کردندپیشنهاد وسوسه انگیز اماراتی ها به رونالدو!

یــک باشــگاه اماراتــی 
بــرای حضــور فــوق 
پرتغالــی  ســتاره 
یــووه در لیــگ ایــن 
کشــور حاضــر اســت کــه دو برابــر دســتمزد او در 

کنــد. پرداخــت  را  بیانکونری هــا 
ــدو بعــد  ــه گــزارش elsport، کریســتیانو رونال ب
ــب  ــد و کس ــال مادری ــور در رئ ــل حض از 9 فص
ــاد تصمیــم گرفــت کــه  عناویــن و جام هــای زی
ــود.  ــوس ش ــی یوونت ــرک و راه ــم را ت ــن تی ای
ایــن فــوق ســتاره پرتغالــی ســاالنه 30 میلیــون 
یــورو حقــوق از باشــگاه یــووه دریافــت می کنــد 

ــا ایــن تیــم ایتالیایــی  ــار ســاله ب و قــرارداد چه
دارد. elsport نوشــت کــه در ســفر اخیــری کــه 
ــم  ــور در مراس ــرای حض ــارات ب ــه ام ــدو ب رونال
ــه  ــی ب ــک تاجــر امارات ــوپ ســاکر داشــت ی گل
رونالــدو پیشــنهاد وسوســه انگیــزی بــرای حضور 
در لیــگ امــارات داد تــا جایــی کــه یــک باشــگاه 
اماراتــی حاضــر اســت کــه پیشــنهاد نجومــی 60 
میلیــون یــورو بــرای یــک فصــل را بــه رونالــدو 
بدهــد. پیــش از ایــن هــم روزنامــه دون بالــون 
اســپانیا از احتمــال حضــور کریســتیانو رونالــدو 
در لیــگ امــارات ســخن بــه میــان آورد امــا خــود 

ــدو چنیــن چیــزی را رد کــرده اســت. رونال

ــه  ملــی پــوش اســکی آلپایــن در پاســخ ب
انتقاداتــی مبنــی بــر عملکــرد ضعیــف تیــم 
ــابقه دارای  ــن مس ــی در آخری ــی و تبان مل
امتیــاز جهانــی در ایــران واکنــش نشــان داد 
و مدعــی شــد کســانی کــه دم از تابانــی می زننــد خودشــان قبــا تبانــی 
کردنــد. هنــوز حاشــیه های حضــور تیــم ملی اســکی ایــران در مســابقات 
جهانــی تمــام نشــده اســت. برخی معتقدنــد ملی پوشــان ایــران در این 
مســابقات نتایــج ضعیفــی گرفتنــد و فدراســیون اســکی را مقصر چنین 
موضوعــی می داننــد. از طــرف دیگــر ســرمربی تیــم ملــی و ورزشــکاران 
ایــن تیــم معتقدنــد بــا توجــه به ســطح مســابقات تیــم عملکــرد خوبی 
داشــته و انتقــادات منصفانــه نیســت. ایــن در حالــی اســت کــه اســکی 
ایــران تابحــال نتایــج چشــمگیری در مســابقات جهانی نداشــته اســت. 

حتــی باقــر کلهــر ســرمربی تیــم ملــی اســکی آلپایــن معتقــد اســت 
حاشــیه هایی کــه بعــد از مســابقات جهانــی بوجــود آمــده، بــه خاطــر 
تهمت هایــی اســت کــه برخــی افــراد ســودجو بــه دلیــل از دســت دادن 
منافــع خــود بــه فدراســیون و ملی پوشــان می زننــد. مرتضــی جعفــری 
ملــی پــوش آلپایــن ایــران در گفت وگــو بــا ایســنا بــه منتقــدان پاســخ 
ــی شــرکت  ــی مســابقات جهان ــی و نهای داد و گفــت: در دو دور مقدمات
ــدون نیــاز  کــردم. در ایــن مســابقات 60 نفــر برتــر رنکینــگ جهانــی ب
بــه مرحلــه مقدماتــی بــه مســابقه نهایــی رفتــه بودنــد امــا مــا چــون 
امتیازهایمــان ضعیــف بــود بایــد در مســابقه ورودی شــرکت می کردیــم. 
در مســابقه اول اختافــم بــا نفــر اول دنیــا 10 ثانیــه بــود کــه نســبت بــه 
چنــد ســال اخیــر دو ثانیــه بهتــر شــد. قبــاً ایــن اختــاف 12 ثانیــه بــود 

کــه مــن رکــورد ایــران را بهتــر کــردم.

عابدخجسته به یک چهارم 
نهایی راه یافت

دیـدار  در  عابـد خجسـته«  »ثمیـن 
اول خـود در برابـر »حنیفا هاموزا« از 
کشـور میزبـان بـه برتـری 2 بر صفر 
رسـید و بـه مرحلـه یـک هشـتم راه 
یافـت.  همچنیـن وی در دیـدار دوم خـود توانسـت حریـف 
دیگـری از کشـور اوگانـدا با نـام »گادیس امبابـا« را از پیش 
رو برداشـته و بـه مرحله یک چهارم نهایـی یک نفره بانوان راه 
یابـد.  بنابـر اعـام فدراسـیون بدمینتون، ثمین عابد خجسـته 
در مرحلـه یـک چهـارم نهایـی بـه مصـاف »هدیـا حسـنا« از 
کشـور مصـر مـی رود.  مسـابقات بیـن المللـی بدمینتـون 
اوگانـدا در روزهـای دوم تـا پنجـم اسـفندماه جاری بـا جوایز 
ده هـزار دالری بـا حضور بدمینتون بازهای کشـورهای مختلف 

برگـزار می شـود.

بدمینتون

بازیکن 19 ساله یونایتد با 
اولین حقوقش اتوبوس خرید

تیـم  بازیکـن  دالـوت«  »دیگـو 
حقـوق  نخسـتین  بـا  منچسـتریونایتد 
بـرای  باشـگاه،  ایـن  از  خـود  دریافتـی 
مدرسـه فوتبـال دوران کودکـی خـود یک 
اتوبوس خریداری کرد. شـبکه تلویزیونی »ای اس پی ان« روز شـنبه 
نوشـت: بازیکن 19 سـاله یونایتد که تابسـتان سـال گذشـته از پورتو 
بـه جمع شـیاطین سـرخ پیوسـت، پیـش از پورتو به مدت 4 سـال 
در مدرسـه فوتبالی در براگا پرتغال، بازی می کرد. »لوئیس تراوسـا« 
بنیانگـذار ایـن مدرسـه فوتبال اظهار داشـت: دیگو یـک پیراهن امضا 
شـده باشـگاه منچستریونایتد را برای ما فرسـتاد و در لحظه ای که از 
طریـق اسـکایپ تمـاس ویدئویی برقرار کرده بودیم از ما خواسـت که 
بـه بیرون سـاختمان برویم و سـپس باور کردنی نبـود، یک اتوبوس 

پـارک شـده در نزدیـک سـاختمان نظـر مـا را جلـب کـرد.

فوتبال

اهدای دیپلم افتخار تختی به 
موزه ملی ورزش

یادبودهـای قهرمانـان و  مدالهـای و 
فدراسـیون های ورزشـی به موزه ملی 
ورزش ایـران اهدا شـد. جلسـه موزه 
ملـی ورزش المپیـک و پارالمپیـک 
بـا حضـور وزیـر ورزش ، صالحـی امیـری رییـس کمیتـه ملـی 
المپیـک، محمـود خسـروی وفا رییـس کمیته پارالمپیـک، ژاله 
فرامرزیـان معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع وزارت ورزش ، 
عبدالحمیـد احمدیمعاونـت امـور فرهنگـی وزارت ورزش، برخی 
از مسـئوالن فدراسـیون ها و ورزشـکاران، در وزارت ورزش برگـزار 

 . شد
در ایـن جلسـه پـس از صحبت هـای صالحـی امیـری، برخـی 
از مسـئوالن و ورزشـکاران فدراسـیون های بسـکتبال، کشـتی، 
دوومیدانـی و وزنـه بـرداری آثـار، مـدال، جـام، یادبودهای خود 

موزه 
ورزش

نمایندگان ایران 
از صعود به فینال بازماندند

جهانـی  جـام  از  روز  نخسـتین  در 
تیرانـدازی در دهلـی نو هند و در رشـته 
تفنگ بادی بانوان، تیراندازان کشورمان 
بـا ترکیب الهه احمـدی، نجمه خدمتی 
و آرمینا صادقیان پا به جوخه آتش گذاشـتند. به گزارش تسـنیم، 
در نخسـتین روز از جـام جهانـی تیرانـدازی در دهلـی نـو هنـد و 
در رشـته تفنـگ بـادی بانوان، تیراندازان کشـورمان بـا ترکیب الهه 
احمـدی، نجمـه خدمتـی و آرمینـا صادقیـان پـا به جوخـه آتش 
گذاشـتند. در پایان بخش مقدماتی الهه احمدی با 628 امتیاز در 
رده یازدهـم قرار گرفت. نجمه خدمتی بـا 626.3 امتیاز در رده 23 
ایسـتاد. آرمینـا صادقیـان بـا امتیـاز 622.6 در رده 43 قرار گرفت.

بدیـن ترتیـب هیـچ کـدام از نفـرات ایـران نتوانسـتند راهـی 
فینـال ایـن بازی هـا شـوند.

تیراندازی

کمانداران ایران برای 
مسابقات سهمیه المپیک 
چگونه انتخاب می شوند؟

سنا
 ای

س:
عک

کشتی در برزخ حاشیه
طوالنی شدن فرایند انتخابات فدراسیون کشتی 

»حمیـد بنی تمیـم« از 15 آبان امسـال 
به عنوان سرپرسـت فدراسـیون انتخاب 
انتخابـات را  شـد تـا شـرایط برگـزاری 
فراهـم کنـد. ایـن موضوع به دلیـل اداره 
شـدن چند هیات اسـتانی با سرپرسـت 
و همچنیـن بازنشسـته بـودن تعـدادی 
از رئیسـان هیـات هـا بـه تاخیـر افتـاد 
مـاه،  چهـار  حـدود  گذشـت  از  بعـد  و 
روزهـای  در  اسـت  قـرار  ورزش  وزارت 
آینـده زمـان آغاز ثبـت نـام کاندیداهای 
مجمـع انتخاباتـی فدراسـیون کشـتی را 

اعـام کند.
هـر چنـد طـی این مـدت با حضـور بنی 
تمیـم و رضـا الیق بـه عنوان سرپرسـت 
و دبیـر فدراسـیون و همچنیـن اضافـه 
عنـوان  بـه  رضایـی  علیرضـا  شـدن 
هـا  برنامـه  فدراسـیون،  رئیـس  نایـب 

پیـش رفـت، امـا طـی ایـن 
خبرهـای  مـدت، 

خبرگزاری 

هـا و فضـای مجـازی نشـان از جنجـال 
ایـن  بعـدی  رئیـس  انتخـاب  سـر  بـر 

دهـد. مـی  فدراسـیون 
بیـن  داخلـی کـه  اختافـات  برخـی  از 
سرپرسـت و دبیـر فدراسـیون بگذریـم، 
پروسـه  بپذیریـم طوالنـی شـدن  بایـد 
بـه  جـز  فدراسـیون کشـتی،  انتخابـات 
حاشـیه بـردن برنامه های آماده سـازی 
تیـم هـای ملـی، ثمـری بـرای کشـتی 
ایـران نخواهـد داشـت و وزارت ورزش و 
جوانـان بایـد هر چه سـریعتر نسـبت به 

برگـزاری انتخابـات اقـدام کنـد.
در ایـن مـدت برخی چهره های کشـتی 
همچـون علیرضـا دبیـر، مجیـد خدایی، 
علیرضـا حیـدری، حمیـد بنـی تمیـم و 

و حتی  جدیـدی  عبـاس 
تعدادی 
دیگر 

از افـراد 
برای 

اعـام  انتخابـات  در  حضـور 
هـر  انـد کـه  آمادگـی کـرده 

اهالـی  بیـن  در  کـدام 

و  موافقـان  دارای  شکسـته  گـوش 
مخالفانـی هسـتند که بحـث انتخابات را 
بسـیار داغ و به اوج خود رسـانده اسـت.

امـا آنچـه که ایـن روزها در بیـن محافل 
کشـتی سـروصدای زیـادی را بپـا کـرده 
خـادم  امیررضـا  اسـتانی  سـفرهای 
معـاون پارلمانـی وزارت ورزش و جوانان 
سـابقه  نیـز  ایـن  از  پیـش  اسـت کـه 
ریاسـت بر فدراسـیون کشـتی را داشـته 

. ست ا
معـاون  عنـوان  بـه  خـادم  سـفرهای 
پارلمانـی در یـک مـاه گذشـته بـه دلیل 
طرحهـای  افتتـاح  و  فجـر  دهـه  ایـام 
ورزشـی و دیـدار با تعـدادی از رییسـان 
هیـات هـا، شـائبه ورود زود هنگام او به 
تبلیغات زودهنگام فدراسـیون کشـتی را 
دوچنـدان کـرد که اعتـراض برخی اهالی 
کشـتی و تعـدادی از کسـانی کـه قصـد 
حضـور در انتخابـات فدراسـیون را دارنـد 
برانگیخـت. هر چند محمدرضـا داورزنی 
معـاون توسـعه ورزش قهرمانـی و حرفه 
را  او  ای وزارت ورزش و جوانـان سـفر 
براسـاس وظیفـه قانونـی اش دانسـته، 
امـا این شـبهات همچنان پابرجاسـت.

از سـوی دیگـر هفتـه گذشـته مجمـع 
عمومـی فدراسـیون کشـتی برگزار شـد 
کـه پیشـنهاد یکـی از روسـای هیـات 
هـای کشـتی در جلـب رضایـت سـایر 
بـرای  هـای  هیـات  ریییسـان 

امیررضـا ماقات  بـا 
و  خـادم 
از  حمایـت 
او ایـن موضوع 
را وارد چالـش تازه 

کـرد. تـری 
رییـس هیات کشـتی 
در  مازنـدران  اسـتان 
بـه  خصـوص  ایـن 
ایرنـا گفـت:  خبرنـگار 

هیـات هـای کشـتی اسـتان هـا و بـه 
نوعـی مجمـع فدراسـیون هـر دو یـا 3 
مـاه یـک مرتبـه جلسـه ای را برگزار می 
کننـد و بـه خصـوص اینکـه اکنـون در 
روزهـای پایانـی سـال قـرار داشـتیم و 
بـرای جمع بنـدی عملکرد فدراسـیون و 
بـه خصـوص مسـایل مالی ایـن مجمع 
چهارشـنبه هفتـه گذشـته برگـزار شـد.

ایـن  در  افـزود:  ثمربخـش«  »اصغـر 
مسـووالن  و  مجمـع  اعضـای  مجمـع 
بـه  راجـع  صحبتـی  هیـچ  فدراسـیون 
از  یکـی  فقـط  و  نداشـتند  انتخابـات 
روسـای هیـات هـا پیشـنهادی را بـرای 
جلسـه بـا امیررضا خـادم مطـرح کردند 
کـه بـا مخالفـت مواجـه شـد. چـرا کـه 
اکنـون و در شـرایطی کـه حتـی پروسـه 
انتخاباتـی  کاندیداهـای  از  نـام  ثبـت 
آغـاز نشـده، دلیلـی بـرای ایـن ماقات 
وجـود نداشـت و در مجمـع تاکیـد شـد 
کـه اعضـا بـه هیـچ عنـوان تـا برگـزاری 
انتخابـات بـه ایـن موضـوع ورود پیـدا 

نکننـد.
وی اظهار داشـت: اعضـای مجمع تاکید 
فضـای  در  بایـد  انتخابـات  دارنـد کـه 
سـالمی برگـزار شـود کـه مـورد موافقت 

همـه قـرار گرفـت.
ثمربخـش بـا اشـاره بـه دیـدار برخی از 
نامـداران کشـتی همچـون دبیر و سـایر 
افـراد بـا برخـی از اعضـای هیـات هـا 
گفـت: تاکیـد اعضای مجمع این اسـت 
کـه هیچکـس تا قبل از برگـزاری مجمع 
ورود پیـدا نکننـد و کاندیداهـا پـس از 
پشـت سـر گذاشـتن مراحـل ثبـت نـام 
بـه  را  خـود  هـای  برنامـه  تواننـد  مـی 
مجمـع ارایـه کننـد. کشـتی اکنـون بـه 
بـا  دارد کـه  نیـاز  عملیاتـی  ای  برنامـه 
شـرایط امـروز کشـورمان وفـق داشـته 
باشـد نـه اینکـه برنامـه ای غیـر قابـل 
اعضـا  راسـتا  در همیـن  و  باشـد  اجـرا 
مجمـع بعـد از بررسـی و جمـع بندی در 
خصـوص کاندیداهـا و در زمـان برگزاری 
مجمـع انتخاباتـی، شـخص مـورد نظـر 

خـود را انتخـاب خواهنـد کـرد.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـووال کـه آیـا 

علیرضـا دبیـر و امیررضا خـادم ماقاتی 
با او داشـتند یا خیر؟ اظهار داشـت: این 
افـراد کـه هر کدام از قهرمانان کشـورمان 
هسـتند، ماقاتـی بـا بنـده نداشـتند و 
حتـی برخی دوسـتان نیز بـرای صحبت 
با من، درخواسـت داشـتند کـه به عنوان 
رییـس هیـات کشـتی اسـتان مازندران 

ایـن ماقـات را نپذیرفتم.
ثمربخـش تاکیـد کـرد: کشـتی اکنـون 
بـه فضـای آرام نیـاز دارد تـا انتخابـات 
در صحـت و سـامت کامـل برگزار شـود 
و برهمیـن اسـاس، روسـای هیـات هـا 
نیـز بـا توجـه بـه تاکیـدی کـه در مجمع 
هفتـه گذشـته داشـتیم، مقـرر شـد بـه 
هیـچ عنـوان تا برگـزاری انتخابات در آن 

ورود نکننـد.
کشـتی بـه عنـوان یکـی از رشـته هـای 
هـای  بـازی  در  ایـران  آوران  مـدال 
بـرای  را  سـختی  روزهـای  المپیـک، 
حضـور در پیکارهـای قهرمانـی جهـان و 
بعـد از آن المپیـک 2020 توکیـو را پیش 
تیـم  سـازی  آمـاده  از  بیـش  دارد.  رو 
رییـس  شـدن  مشـخص  ملـی،  هـای 
صـدر  در  بایـد  فدراسـیون  ایـن  آینـده 
تیـم  سـرمربیان  تـا  باشـد  هـا  برنامـه 
هـای ملـی بـا فـراغ بـال راحـت تـر و 
بـا داشـتن پشـتوانه حمایـت از سـوی 
رییـس فدراسـیون برنامـه هـای خود را 

دنبـال کننـد. 
ایـن احتمـال وجـود دارد بعـد از مجمع 
آینـده،  رییـس  فدراسـیون،  انتخاباتـی 
نتوانـد بـا سـرمربیان فعلـی تیـم هـای 
و  نوجوانـان  امیـد،  بزرگسـاالن،  ملـی 
جوانـان، برنامـه هـای خـود را دنبال کند 
و ایـن تغییـر و جابجایـی خود فرصت و 
وقـت زیـادی را خواهد گرفـت. از همین 
رو، تعییـن تکلیـف رییـس فدراسـیون 
و  ورزش  وزارت  کـه  اسـت  موضوعـی 
جوانـان بایـد فدراسـیون المپیکـی را از 
شـرایط باتکلفیـی خارج سـازد. طوالنی 
شـدن این رونـد اختافات موجـود بین 
اهالـی کشـتی را دوچنـدان خواهـد کـرد 
چشـم  بـه  آن  هـای  حاشـیه  دود  کـه 

کشـتی خواهـد رفـت.

خبر

اعتـراف کـرد  لیورپـول  مهاجـم گلـزن 
لیـگ  در  قهرمانـی  بـرای  او  تیـم  روی 
دیلـی  نـزارش  بـه  اسـت.  فشـار  برتـر 
ایـن  دیـدار  حسـاس ترین  در  میـل، 
هفتـه لیـگ برتر انگلیـس فـردا دو تیم 
لیورپول و منچسـتریونایتد برابر هم قرار 
می گیرنـد. رقابـت قهرمانی بیـن دو تیم 
سـیتی و لیورپـول بـه اوج خـود رسـیده 
اسـت. محمد صـاح بهترین گلـزن تیم 
لیورپـول قبـل از ایـن دیدار گفـت: قبول 
دارم روی مـا فشـار اسـت همان طـور که 
روی منچسترسـیتی هم فشـار است. به 
هر حال ما انسـان هسـتیم. تمام تاش 
و تمرکـز مـا روی ایـن اسـت کـه بتوانیم 
دسـت  بـه  را  برتـر  لیـگ  در  قهرمانـی 
بیاوریـم. مـن 3 مـاه پیـش نیـز همین 
مسـاله را گفتـم کـه فشـار روی تیـم مـا 
بـرای قهرمانـی در لیگ برتـر خواهد بود.

کـه بایـد به شـما کمک کند کـه بیش تر 
تـاش کنید و تـاش خودتان را بیش تر 
کنیـد. دو سـال پیـش کـه بـه لیورپـول 
آمـدم قهرمانـی در لیـگ برتـر یـک رؤیا 
بـود ولـی االن مـا خیلـی بـه آن نزدیـک 
شـده ایم. سـتاره مصـری در پایان گفت: 
بازی با منچسـتریونایتد حساسیت های 
زیـادی دارد. آن هـا االن تیـم متفاوتـی 
شـدند و 11 بـازی را بردنـد و تیم متحول 
شـده اسـت و به همین خاطر فردا بازی 
سـختی برابر این تیم خواهیم داشت. از 
بچگی همیشـه آوازه این دیدار حسـاس 
را شـنیده بـودم و می دانسـتم کـه ایـن 
بـازی چـه اهمیتی بـرای هـواداران دارم. 
انتظـار هـواداران لیورپـول از خـودم را نیز 
درک می کنـم ولـی بـرای مـن ایـن مهم 
اسـت که بتوانم در برنده شـدن به تیمم 
کمـک کنـم و در کنار آن اگر بتوانم گلزنی 

کنـم خوشـحال خواهم شـد.

صالح:  ما هم 
انسانیم و فشارها
 را حس می کنیم

گزارش

را بـه مـوزه اهـدا کردند.
رامیـن طباطبایـی رییس فدراسـیون بسـکتبال اولین نشـان تیم 
ملـی بسـکتبال ایران برای کسـب سـهمیه المپیک در سـال 2007 
و اولیـن مـدال آسـیایی ایـران در بسـکتبال و همچنیـن نشـان 
بهتریـن فدراسـیون آسـیا کـه بـه فدراسـیون بسـکتبال ایـران در 
سـال 2010 تعلـق گرفتـه بـود را بـه مـوزه اهـدا کـرد. علـی مـرادی 
رییـس فدراسـیون وزنه بـرداری به همراه محسـن بیرانوند، محمد 
نصیـری، علـی پاکیزه جم از این  فدراسـیون در این جلسـه حضور 
داشـتند و مـدال و یادبودهای خـود را به موزه اهـدا کردند. علیرضا 
رضایی نایب رییس فدراسـیون کشـتی، شـلوار پهلوانی، گواهینامه 
1964 توکیو، دیپلم افتخار و نامه اتحادیه جهانی کشـتی که جهان 
پهلـوان تختـی را بـه عنـوان 10 کشـتی گیر برتـر دنیا معرفـی کرده 
بـود را از طـرف فدراسـیون بـه مـوزه اهـدا کـرد. لیـا رجبـی اولین 
مـدال طای خـودش و اولین مـدال طای دوومیدانـی زنان ایران 
کـه در بازی هـای آسـیایی داخـل سـالن 2009 ویتنام کسـب کرده 
بـود را بـه مـوزه ملـی ورزش اهـدا کـرد. ر پایان  سـلطانی فـر وزیر 
ورزش از ورزشـکاران و مسـئوالن فدراسـیون هایی کـه یادبودهـای 
ارزشـمند خـود را بـه موزه ملـی ورزش  اهـدا کردنـد، قدردانی کرد.
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منطقــه بکــر هشــت بنــدی مینــاب زیســتگاه 
ــه انقــراض ایــران ماننــد  ــوران کمیــاب و رو ب جان
خــرس ســیاه آســیایی، جغــد ماهــی خــوار، شــاه 
ــا  ــی و دهه ــگ ایران ــگال،  پلن ــه بن ــاه، بزمج روب
جانــدار دیگــر ، بــرای اکتشــاف معــدن در مســیر 

ــه اســت. ــرار  گرفت ــودی ق ناب
زیســتگاه  مینــاب،  بنــدی  هشــت  منطقــه 
کمیاب تریــن حیوانــات رو بــه انقــراض اســت 
ــدا  ــدرت پی ــه ن ــی ب ــن مناطق ــا چنی ــه در دنی ک

انگشت شــمارند.  و  می شــود 
پــروژه جدیــد ســود جویــان در ایــن منطقــه 
بکــر، اکتشــاف کــروم اســت و در ایــن اکتشــاف 
حفــاری نقطــه خاصــی صــورت نمــی گیــرد، بلکــه 
بــه شــعاع 30 کیلومتــر قصــد اکتشــاف  فلــز 

ــد، ــروم را دارن ک
زیســتگاه هشــت بنــدی از لحــاظ پوشــش و 
ــن  ــرار گرفت ــانی، ق ــم، آبرس ــی، اقلی ــوع گیاه تن
و  خــاک  غنایــی  دریــا،  ســطح  از  مناســبش 
ویژگی هــای دیگــری نظیــر آنچــه برشــمردیم 
در ســطح اســتاندارد و مناســبی قــرار دارد کــه 
ــه  ــی IBN« ک ــه جهان ــش »مجل ــال پی ــک س ی
جهــان  خرس هــای  مــورد  در  مطالبــی  صرفــا 
ــرو  ــوان قلم ــه عن ــن زیســتگاه ب می نویســد، از ای
ــی در  ــرد و مطلب ــام ب ــی حیات وحــش ن بین الملل
مــورد ثبــت تصاویــری از خــرس ســیاه آســیایی 
نوشــت و بــر اهمیــت آن افــزود کــه گونــه خــرس 
خطــر  در  حیوانــات  از  یکــی  آســیایی  ســیاه 
انقــراض جهــان اســت و همــه کشــورهای جهــان 
ــد بــرای حفــظ چنیــن ســرمایه هایی  وظیفــه دارن

ــد.« ــاش کنن ت

خرس سیاه آسیایی
خــرس ســیاه آســیایی )یــا خــرس ســیاه تبتــی 
ــه ای  ــه دار( گون ــرس یق ــا خ ــاه ی ــرس م ــا خ ی
روی  اســت کــه  متوســط  انــدازه  در  خــرس 
 V قفســه ی ســینه اش لکــه ســفیدی بــه عامــت

ــت. ــته اس ــش بس نق
ــر روی  ــی ب ــرای زندگ ــی ب ــه خوب ــرس ب ــن خ ای
ــیعی از  ــق وس ــه و در مناط ــاق یافت ــت انطب درخ

ــاور دور  ــن، خ ــرق چی ــمال ش ــیا، ش ــوب آس جن
ــی ان  ــد. آی یوس ــی می کن ــن زندگ ــیه و ژاپ روس
ــر  ــای در خط ــت گونه ه ــوان را در فهرس ــن حی ای
انقــراض و در رده ی آســیب پذیر قــرار داده اســت 
کــه بیشــتر بــه دلیــل جنگل زدایــی و شــکار 
ــای  ــی اعض ــتفاده از برخ ــرای اس ــوان ب ــن حی ای
نمی دانــد  دقیقــا  هیچ کــس  اوســت.  بــدن 
چنــد خــرس ســیاه آســیایی در ایــران باقــی 
ــه  ــم شــده ک ــدری ک ــه ق ــدادش ب ــا تع ــده ام مان
ــی حفاظــت در  ــه جهان در فهرســت ســرخ اتحادی

ــه اســت.  ــای گرفت ــراض ج ــتانه انق ــه در آس طبق
هرمــزگان  و  سیستان وبلوچســتان  کرمــان، 
باقیمانــده خــرس ســیاه  تنهــا زیســتگاه های 
بــزرگ،  بــا گوش هایــی  آســیایی اند؛ حیوانــی 
وســط ســینه  لکــه ســفیدی  بلنــد،  موهایــی 
و جثــه ای كوچک تــر از خــرس قهــوه ای. آنهــا 
ــر  ــوه س ــای می ــتان ها و باغ ه ــه نخلس ــبانه ب ش
ــدا  ــور ص ــان را این ط ــا اسمش ــد و بومی ه می زنن

می کننــد: »َمــم بلوچــی« یــا »هــرس«.
هم اکنــون خــرس ســیاه بشــدت در معــرض 
انقــراض اســت، آمــار درســتی از این گونــه وجــود 
نــدارد و پیش بینــی می شــود تعدادشــان بــه 

ــد. ــیده باش ــا رس ــد 10 ت ــر از چن کمت
ــم،  ــم مســتند »م ــردان فیل ــی، کارگ ــدی چان مه

ــد: ــی« می گوی ــرس بلوچ خ
ــت.  ــن گونه هاس ــی از آرام تری ــوان یک ــن حی »ای
اتفــاق  ایــن حیــوان  بــا  تعارضــی هــم  اگــر 
ــه  ــانی ک ــت. انس ــان اس ــرف انس ــد، از ط می افت
منابــع  و  تنــگ کــرده  را  این گونــه  زیســتگاه 
غذایــی آن را کــم کــرده اســت. مــم بلوچــی 
بســیار منــزوی اســت و بــه هــر طریقــی کــه 
شــده، از انســان دوری می کنــد. ایــن ویژگــی 
ــه در  ــت ک ــی اس ــیایی درحال ــیاه آس ــرس س خ
ــه انســان وابســته اســت.  ــن  حــال بشــدت ب عی

تخریب زیستگاه کمیاب ترین جانوران در »هشت بندی«
حیوانات منطقه هشت بندی میناب به دلیل اجرای پروژه های اکتشاف معدن در خطرند

منطقــه بکــر هشــت بنــدی مینــاب زیســتگاه جانــوران کمیــاب و رو بــه انقــراض ایــران ماننــد خــرس 
ســیاه آســیایی، جغــد ماهــی خــوار، شــاه روبــاه، بزمجــه بنــگال،  پلنــگ ایرانــی و دههــا جانــدار دیگــر ، 
بــرای اکتشــاف معــدن در مســیر نابــودی قــرار  گرفتــه اســت.پروژه جدیــد ســود جویــان در ایــن منطقه 
بکــر، اکتشــاف کــروم اســت و در ایــن اکتشــاف حفــاری نقطــه خاصــی صــورت نمــی گیــرد، بلکــه بــه 
شــعاع 30 کیلومتــر قصــد اکتشــاف  فلــز کــروم را دارند،زیســتگاه هشــت بنــدی از لحــاظ پوشــش و 
تنــوع گیاهــی، اقلیــم، آبرســانی، قــرار گرفتــن مناســبش از ســطح دریــا، غنایــی خــاک و ویژگیهــای 

دیگــری نظیــر آنچــه برشــمردیم در ســطح اســتاندارد و مناســبی قــرار دارد .

خــرس ســیاه آســیایی گونــه ای خــرس در انــدازه 
ــه روی قفســه ســینه اش لکــه  متوســط اســت ک

ســفیدی بــه عالمــت V نقــش بســته اســت.
ــر روی  ــی ب ــرای زندگ ــی ب ــه خوب ــرس ب ــن خ ای
درخــت انطبــاق یافتــه. هــم اکنــون خرس ســیاه 
بشــدت در معــرض انقــراض اســت، آمــار درســتی 
ــود  ــبینی میش ــدارد و پیش ــود ن ــه وج از اینگون
تعدادشــان بــه کمتــر از چنــد 10 تــا رســیده باشــد.
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دامپزشــک بــاغ  وحــش تهــران ضمــن 
طبیعــی  جفت گیــری  بــه  اشــاره 
تهــران  باغ وحــش  ایرانــی  پلنگ هــای 
گفــت: بــه احتمــال زیــاد حــدود ســه 
ــه  ــب تول ــا صاح ــن پلنگ ه ــده ای ــاه آین م

. ند می شــو
ایمــان معماریــان بــا اشــاره بــه جفت گیری 
ایرانــی  پلنــگ  )مــاده  طبیعــی کیجــا 
ــگ  ــپار )پلن ــا گاس ــران( ب ــش ته ــاغ  وح ب
ــه  ــال( - ک ــش پرتغ ــاغ  وح ــی ب ــر ایران ن
بــرای اســپرم گیری بــه تهــران منتقــل 
بــر اســاس  بــود- اظهــار کــرد:  شــده 
و  شــده  انجــام  هورمون تراپی هایــی 
ــن  ــوان جنســی ای ــا، ت ــک هورمون ه تحری
دو پلنــگ ایرانــی افزایــش پیــدا کــرد 
ــری  ــه جفت گی ــر ب ــبختانه منج ــه خوش ک

ــد. ــی ش طبیع
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اولیــن گزینــه 
و  اســت  طبیعــی  جفت گیــری  مــا 
ــرار  ــدی ق ــل بع ــی در مراح ــاح مصنوع لق
ــارداری  می گیــرد، تصریــح کــرد: شــانس ب
ــری طبیعــی بســیار بیشــتر از  ــا جفت گی ب
لقــاح مصنوعــی اســت بنابرایــن بــا توجــه 
ــپار«  ــا« و »گاس ــودن »کیج ــالم ب ــه س ب
ــاد  ــال زی ــه احتم ــی ب ــد مثل ــر تولی از نظ
ــه  ــب تول ــر صاح ــا 100 روز دیگ ــن 90 ت بی

ند. می شــو
بــا  تهــران  وحــش  بــاغ   دامپزشــک 
ــه  ــت ک ــار اس ــن ب ــن اولی ــه ای ــان اینک بی
ــد  ــاغ  وحــش تولی ــی در ب ــای ایران پلنگ ه
اســپرم هایی  گفــت:  می کننــد،  مثــل 
ــه  ــپار« گرفت ــن از »گاس ــش از ای ــه پی ک
ــوان ذخیــره ژنتیکــی در  ــه عن ــود ب شــده ب

می شــود. نگهــداری  مایــع  نیتــروژن 
ــش از  ــان پی ــنا، معماری ــزارش ایس ــه گ ب
ایــن در گفــت و گــو بــا ایســنا اظهــار کــرده 
ــر در  ــی دیگ ــر ایران ــگ ن ــه دو پلن ــود ک ب
بــاغ  وحش هــای کشــور وجــود دارد کــه 
متاســفانه بــا وجــود درخواســت مکــرر 
ــط زیســت،  ــت محی ــازمان حفاظ ــا از س م
ــرای اســپرم گیری و  ــوز ایــن پلنگ هــا ب هن
اســتفاده از ذخایــر ژنتیکــی بــه بــاغ  وحش 

ــده اند. ــل نش ــران منتق ته

گ
شناسـایی هشت پلنگ نادر در کوه های یزدپلن

معــاون حفاظــت محیــط زیســت اســتان یــزد 
گفــت: دوربین هــای کنتــرل امنیــت و حفاظــت 
محیط زیســت هشــت قــاده پلنــگ در منطقــه کــوه 

بافــق را شناســایی کردنــد .
ــه  ــا اشــاره ب ــور ب ــزارش ایســنا، اعظــم حبیبی پ ــه گ ب
ظرفیت هــای زیســت محیطــی اســتان، اظهــار کــرد: بــا 
بررســی های انجــام شــده در مناطــق کوهســتانی شهرســتان بافــق 

ــگ شناســایی شــد. ــاده پلن هشــت ق
وی افــزود: بــا کنتــرل از دوربین هــای تلــه ای در منطقــه خوشــبختانه 
همزمــان دو پلنــگ مــاده بــا طولــه مشــاهده شــد کــه ایــن بیانگــر 
ــات گوشــت خوار  ــرای حیوان ــه مناســب ب ــت، حفاظــت و طعم امنی

ماننــد پلنــگ اســت.
معــاون حفاظــت محیــط زیســت اســتان یــزد گفــت: پلنگ ایرانــی 
یکــی از بزرگتریــن نــژاد پلنگ هــای دنیــا و بزرگتریــن گربــه ســان در 
کشــور اســت.کاهش جمعیــت و محــدوده زندگــی، ایــن گربــه ســان 
را در فهرســت گونه هــای در مــرز تهدیــد بــه انقــراض قــرار داده  اســت.

ایــن مســئول در پایــان خاطرنشــان کــرد: مناطــق کوهســتانی بافــق 
یــزد محــل مناســبی بــرای زیســت ایــن گربه ســان بــزرگ اســت .

بــه گــزارش ایســنا پلنــگ ایرانــی، بزرگتریــن یــا یکــی از بزرگتریــن 
ــت و در  ــیا اس ــرب آس ــی غ ــه بوم ــت ک ــگ اس ــای پلن زیرگونه ه
ــوران »در معــرض خطــر انقــراض« آی یوســی ان قــرار  فهرســت جان
دارد.اندازه هــا و رنــگ پوشــش بــدن در مناطــق مختلــف در گســتره 
پراکنــش پلنــگ در ایــران، تفــاوت قابــل توجهــی بــا یکدیگــر دارنــد. 
بــه طــور کلــی طــول بــدن پلنگ هــای بالــغ بــه 160 و گاهــی تــا 180 
ســانتی متر می رســد و طــول دم آن هــا 110 ســانتی متر اســت. وزن 
ــه 75  ــا شــانه ب ــاع آن ت ــرم و ارتف ــا 90 کیلوگ ــگ بعضــا ت ــن پلن ای

ســانتی متر می رســد.
شــمار پلنگ هــای ایرانــی بالــغ در سراســر کشــورهای محــل زیســت 
آن کمتــر از 871 تــا 1290 قــاده بــرآورد می شــود. ایــران مهمتریــن 
ــه اســت و جمعیــت مناســب پلنــگ  زیســتگاه پلنــگ در خاورمیان
ــوان در  ــن حی ــک ای ــای کوچ ــای گروه ه ــکان بق ــور ام ــن کش در ای
قفقــاز، شــرق ترکیــه و احتمــاالً ترکمنســتان را از راه مهاجرت هــای 
ــی  ــم جمعیت ــال تراک ــن ح ــا ای ــد. ب ــش می ده ــرزی افزای بین م
پلنــگ در ایــران بســیار پاییــن اســت و 0.06 تــا 0.1 قــاده در هــر 100 

ــود. ــرآورد می ش ــع ب کیلومترمرب

بــاورش ســخت اســت پــس از آن روز کــه خروشــان آمــدی، غبــار 
از چهــره چــروک خــورده شــهر تکانــدی، شــبنم طــراوت بــر پوســت 
ــخ  ــت و تاری ــای اصال ــل ه ــای پ ــاندی و در پ ــان نش ــف جه نص
جــاری شــدی ، اکنــون بــار هجــرت بســته ای، همــه دیــار اصفهــان 

در فــراق دوبــاره ات غمگیــن هســتند.
بــه گــزارش ایرنــا، دیگــر نیســتی تــا در جــوارت دمــی بتــوان آســود 
و تــا بــاز هــم کولــه بــار خاطــره شــد و از برکــت وجــودت نغمــه و 
آواز شــنید و در کنــار پلهــای تاریخــی و بوســتانهای همجوارت ســفر 

شــادی انداخــت.
20 روز آمــدی بــا یــک دنیــا شــور و ســرزندگی، رنــگ بــر رخســار بی 
رمــق اصفهــان نشــاندی، دل هــا بــردی، روح بــه کالبــد بــی جــان 
اصفهــان دمیــدی، چــه نســیمی و چــه گلــی برپــا کــردی. کــوک دل 

شــهرم از جــاری بــودن و نــوای آبــت دلخــوش بــود. 
بــاورش ســخت اســت نباشــی، ســخت تــر آنکــه بــاز هــم هــر آنچــه 
هســت جــای تــرک هــای زمختــی بســتر اســت کــه مثــل خــوره 
ــاز هــم  ــد ب ــی کن ــا چشــم کار م ــاره ت ــی خــورد، دوب روح آدم را م
تــرک خوردگــی بســتر توســت کــه بســاط پهــن کــرده تــا گــوش هــا 

دیگــر صــدای پــای آب را نشــنود.
گویــی چشــمه امیــد بــار دیگــر خشــکیده و از نهــاد جــان هــا نالــه 

افســوس و دریــغ مــی آیــد.
تیــغ خشکســالی بــر گلــوی زاینــده رود ، زخــم انداختــه و رنــده رود 
بــر گل نشســته اســت، بــاز هــم کســی نمــی دانــد زاینــده رود، ایــن 
سرشــار از طــراوت و زندگــی ، ایــن رود زاینــده، ایــن رود لبریــز از 

تاریــخ و تمــدن از چــه در تــب بــودن یــا نبــودن مــی ســوزد؟
بــاز هــم همــگان مبهــوت ســر آب، ســر در گریبــان فــرو بــرده انــد 
ــده رود  ــی زن ــای خال ــه ج ــورده ب ــای فروخ ــض ه ــت بغ و از پش

مــی نگرنــد.
آری، زنــده رود آمــد بــر جــان هــا جــاری شــد، چنــد صباحــی در 
کوچــه پــس کوچــه هــای امیــد پرســه زد، حــال دل هــا دگرگــون 
ــد در ایــن  ــه شــادی نشســته بودن کــرد و درخــت و ســبزه و گل ب

آســتانه بهــار.
ــان در  ــی جه ــرده گوی ــرت ک ــان هج ــوش اصفه ــه از آغ ــون ک اکن
نصــف جهــان بــه تنــگ آمــده اســت و زمیــن فــراق آب را مرثیــه 

ــد. مــی خوان
کاش همانگونــه کــه از گذشــته هــای دور زاینــده بــودی، زاینــده می 
مانــدی، کاش ای زنــده رود کهــن، تــا انتهــای تاریــخ خروشــان و 

جوشــان ســنگ صبــور گــذر عمرمــان مــی بــودی.
اکنــون از زاینــده رود بســتری تــرک خــورده بــه یــادگار مانــده اســت 
و نــه تنهــا مردمــان دیــار نصــف جهــان بلکه گردشــگران بــار دیگر در 
انــدوه آب حیــران و بهــت زده انــد، دیگــر خبــری از پــرواز روح نــواز 
مرغــان زاینــده رود نیســت، گویــی واژه نیــز در توصیــف ایــن غــم 

ســترگ بــی آبــی تــان بــه بــن بســت رســیده اســت.
ــه  ــده رود ب ــی از زاین ــار زایندگ ــر ب ــه ' ه ــخ را ک ــت تل ــن حقیق ای
ــای کهنســاالن  ــوان از گوشــه نشســتن ه ــی ت ــی رود ' م ــا م یغم
در فکــر فــرو رفتــه تــا جوانانــی کــه تــا همیــن چنــد روز گذشــته 
همزمــان بــا بازگشــایی زاینــده رود ســر از پــا نمــی شــناختند و در 
کنــار پلهــای ســی و ســه پــل و خواجویــت بســاط شــور و شــادی 

بــه پــا بــود.
بــاری - همــه و همــه و حتــی گردشــگرانت از جــاری نبــودن آب در 

زاینــده رود غمگیننــد و از داغ فراقــت مــی ســوزند.
ــن  ــتم بهم ــده رود، هش ــه زاین ــکی رودخان ــاه خش ــس از 18 م پ
دریچــه ســد زاینــده رود بــاز شــد و جریــان آب بــه مــدت 20 روز 

ــه داشــت. ادام
زاینــده رود کــه از ســاعت یــک بامــداد روز دوشــنبه هشــتم بهمــن 
بــه منظــور اســتفاده کشــاورزان بــرای کشــت ایــن دوره بازگشــایی 
ــه در کانشــهر اصفهــان جــاری شــده  و آب در بســتر ایــن رودخان
بــود، بامــداد یکشــنبه 28 بهمــن کاهــش یافــت تــا بخش وســیعی 
ــکی  ــا خش ــان ب ــهر اصفه ــه کانش ــژه در منطق ــه وی ــن رود ب از ای

مواجــه شــود.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه آزاد اســامی اصفهــان در ایــن 

خصــوص، گفــت: بازگشــایی دوره ای و چنــد روزه آب نشــان مــی 
ــه را  ــا برنامــه ریــزی و تدبیــر ایــن رودخان دهــد کــه مــی تــوان ب
احیــا و جریــان آن را دائمــی کــرد. ناصــر حاجیــان افــزود: جــاری 
ــرای 20 روز و اختصــاص بیــش از 100 میلیــون  ــه ب ســازی رودخان
متــر مکعــب آب بــرای کشــت پاییــزه کشــاورزان اگرچــه در زمــان 
مناســب و مطلــوب انجــام نشــد، امــا نشــان مــی دهــد کــه مــی 
تــوان بــا برنامــه ریــزی مناســب شــاهد جریــان ایــن رودخانــه بود.

 رییــس پژوهشــکده زیســت فنــاوری رویــان  اصفهان گفت: مســووالن 
بــه اجــرای طــرح هــای شــبیه ســازی گونــه هــای جانــوری در معــرض 
انقــراض تمایــل زیــادی دارنــد امــا تاکنــون حمایــت مالــی مســتقیمی 
بــرای اجــرای ایــن مهــم صــورت نگرفتــه اســت. محمــد حســین نصــر 
اصفهانــی افــزود: شــبیه ســازی یــوز ایرانــی یکــی از طــرح هــای در 
دســت اجــرای ایــن پژوهشــکده اســت امــا حمایــت مالی مســتقیم و 

چندانــی از آن نشــده اســت.
ــا  ــم ام ــی را داری ــوز ایران ــن طــرح ســلول ی ــان اینکــه در ای ــا بی وی ب

زنده رود غمگین شد
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محیط زیست

۱8هزار هکتار از بستر هامون
 صابوری آبگیری شد

»یوز برقی« ایرانی به تولید پایلوت رسید

اداره  دریایــی  اداره  رییــس 
ــت  ــط زیس ــت محی کل حفاظ
سیســتان و بلوچســتان گفــت: 
18 هــزار هکتــار از بســتر هامــون 
صابــوری ایــران از طریــق فــراه رود افغانســتان در جریــان 
بــارش هــای اخیــر در ایــن 2 کشــور همســایه و بــه دنبــال 
جــاری شــدن آب بــه ســمت تــاالب بیــن المللــی هامــون 

آبگیــری شــد. 
محمــد رضــا علیمــرادی اظهــار داشــت: ایــن اتفــاق 
پــس از آبگیــری کامــل هامــون صابــوری افغانســتان بــه 
ســمت صابــوری ایــران صــورت گرفتــه اســت. بــا توجــه 
بــه خشکســالی هــای اخیــر، تشــنگی و خشــکی خــاک 
بســتر تــاالب و بــه دلیــل نفــوذ بخشــی از آب ورودی بــه 
عمــق خــاک آبگیــری تــاالب بــا ســرعت کمــی در حــال 
افزایــش اســت. بخشــی از ســیاب دشــتمال ورودی از 
طریــق رودخانــه سیســتان و کانــال افضــل آبــاد بــه داخل 

هامــون هیرمنــد در محــدوده اطــراف کــوه خواجــه هدایت 
شــد کــه ایــن رونــد همچنــان ادامــه دارد.

وی خاطرنشــان کــرد: عمــق آب در ســطوح آبگیــری شــده 
داخــل هامــون صابــوری ایــران زیــر نیــم متــر بــوده و تــا 
زمانــی کــه گــودی هامــون صابــوری ایــران آبگیــری کامــل 

نشــود انتظــار افزایــش عمــق آب را نخواهیــم داشــت.
علیمــرادی اظهــار امیــدواری کــرد کــه در صــورت اســتمرار 
نــزوالت جــوی در کشــور افغانســتان، در مــاه هــای آتــی 

آبگیــری در ســطح و عمــق تــاالب افزایــش یابــد.
تــاالب بیــن المللــی هامــون از ســه بخــش »هامــون 
صابــوری، هامــون پــوزک و هامــون هیرمنــد« تشــکیل 
ــوری در خــاک  ــه بیشــتر ســطح هامــون صاب شــده ک
افغانســتان قــرار دارد و بــا ورود آب از طریــق رودخانــه 
هــای هیرمنــد و فــراه رود و آبگیــری کامــل، هــر ســه 
هامــون بــه هــم متصــل شــده و تــاالب بیــن المللــی 

هامــون را تشــکیل مــی دهــد. 

موتورســیکلت چهارچــرخ 
تمــام برقــی معــروف بــه 
»یــوز« ایرانــی توســط 
دانــش  شــرکت  یــک 
بنیــان و در قالــب طــرح کان ملــی فنــاوری و 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــت معاون ــا حمای ب
ــه  ــید. ب ــوت رس ــد پایل ــه تولی ــه مرحل ــوری ب جمه
گــزارش ایرنــا، حرکــت بــه ســمت رشــد و توســعه با 
اســتفاده از فنــاوری هــای روز دنیــا و همگام شــدن 
بــا آنهــا موضوعــی اســت کــه مــورد توجــه محققــان 
و متخصصــان داخلــی کشــور قــرار گرفتــه و هریــک 
از آنهــا در راســتای دســتیابی بــه ایــن فنــاوری هــا 

ــد. تــاش مــی کنن
ــه  ــوای محرک ــه ق ــز ب ــه مجه ــایل نقلی ــد وس تولی
برقــی از جملــه خــودرو و چهارچــرخ در ســایر 
ــن محصــوالت را  ــد ای ــا شــوق تولی کشــورهای دنی
ــی جــان بخشــید  در محققــان و متخصصــان داخل
ــه کار تولیــد موتــور ســیکلت چهارچــرخ  و دســت ب

ــدند. ــی ش ــرح کان مل ــک ط ــب ی ــی در قال برق
مدیــر عامــل شــرکت دانــش بنیــان پیشــران خودرو 
اســپیدار دربــاره طراحــی ایــن موتورســیکلت برقــی 
ــی  ــور ســیکلت چهارچــرخ برق ــت: طراحــی موت گف
ــر  ــه ب ــا تکی ــوز« از ســال 94 شــروع شــده و ب »ی
ــه فــاز  دانــش فنــی متخصصــان داخلــی اکنــون ب

تولیــد پایلــوت رســیده اســت.
ــت  ــای معاون ــت ه ــه حمای ــی« ب ــین زیارت »حس
ــوان  ــه عن ــوری ب ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم
ــان  ــش بنی ــول دان ــن محص ــد ای ــای تولی راهگش
اشــاره کــرد و گفــت : بــا توجــه بــه اینکــه محصــول 
موتورســیکلت چهارچــرخ در آئیــن نامــه راهنمایــی 
و رانندگــی تعریــف نشــده بــود امــکان پــاک 
گــذاری بــرای ایــن محصــول وجــود نداشــت امــا بــا 
حمایــت هــای معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری و مذاکــرات ایــن نهــاد بــا نهادهــای 
مرتبــط مشــکل اخــذ اســتانداردها و پــاک گــذاری 

ــع شــد. مرتف

معاون محیط طبیعی حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: 200 هزار پرنده مهاجر زمستان گذر در 
تاالب ها و آبگیر های استان سرشماری شدند.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

ماده پلنگ ایرانی 
باغ  وحش تهران 

باردار شد

ب
کمجان دوباره جان می گیردتاال

تــاالب بین المللــی کمجــان بــا 4 هــزار هکتــار 
ــری شــمال شــرق  ــه 120 کیلومت مســاحت در فاصل
شــیراز و در روســتای کمجــان از توابــع بخــش 

کربــال شهرســتان خرامــه قــرار دارد.
ــم کشــور  ــزارش ایســنا، کمجــان از تاالب هــای مه ــه گ  ب
بــه شــمار می رفــت کــه بــه دلیــل قــرار داشــتن در مســیر کــوچ 
ــذاری  ــا و تاثیرگ ــی زیب ــدگان مهاجــر و برخــورداری از طبیعت پرن
ــن کنوانســیون  ــه، در اولی ــوای منطق ــر آب و ه ــوب ب بســیار مطل

ــد. ــت ش ــر، ثب ــا در رامس ــی تاالب ه بین الملل
ــط  ــی توس ــاد کانال های ــل ایج ــه دلی ــه 60 ب ــاالب در ده ــن ت ای
شــرکت آب و جهــاد کشــاورزی فــارس بــرای مدتــی در لیســت 
ــه کلــی  تاالب هــای در خطــر نابــودی قــرار گرفــت و بعــد از آن ب

نابــود شــد.
ــتای  ــی روس ــاش اهال ــا ت ــه 90 و ب ــل از ده ــان قب ــاالب کمج ت
کانال هــای  از  بــا ســد کــردن چندیــن قســمت  و  کمجــان 
احداثــی، بــه طــور چشــمگیری احیــاء شــد و ســال 90 بــا حضــور 
ــی،  ــع محل ــت و جوام ــط زیس ــت محی ــت حفاظ ــئوالن وق مس
جشــن احیــای ایــن تــاالب برپــا شــد؛ امــا خشکســالی طوالنــی 

ــل از آن  ــای کام ــرای احی ــال را ب ــارس، مج ــر ف ــم ب ــدت حاک م
ــت. گرف

بارندگی هــای خوبــی  از  بعــد  بین المللــی کمجــان،  تــاالب 
ــاد،  ــاق افت ــر اتف ــای اخی ــا و خصوصــا در روزه ــه طــی ماه ه ک
ــا  ــار دیگــر شــروع بــه آبگیــری کــرده و امیــد مــی رود کــه ب ب
ــان  ــر آن، امســال میزب تــداوم بارش هــا و مدیریــت مطلــوب ب

ــدگان مهاجــر باشــد. پرن
مطابــق آخریــن گونــه شناســی انجــام شــده توســط ســر 
ــده  ــه پرن ــش از 100 گون ــه، بی ــتان خرام ــی شهرس ــط بان محی
ــوزه  ــر در ح ــه مهاج ــی و نیم ــر، بوم ــزی، مهاج ــزی، کنارآب آب
ــاالب  ــر آن ایــن ت ــود؛ عــاوه ب ــاالب شناســایی شــده ب ایــن ت
ــی،  ــر ن ــی نظی ــی و مرداب ــان تاالب ــی از گیاه ــای متنوع گونه ه

ــت. ــود داش ــار خ ــره را در کن ــه و غی ــوره، درمن ــی، ش لوی
وســعت گونه هــای گیاهــی در محــدوده ایــن تــاالب، طــی 
ــعتی  ــود، وس ــوب ب ــوی مطل ــت ج ــه وضعی ــال ها ک ــی س برخ
بیــش از 5 هــزار هکتــاری را شــامل می شــد و ارتفــاع برخــی 

ــید. ــز می رس ــر نی ــت مت ــا هش ــش ت ــن ش ــان بی گیاه

گ
نهن

ده هــا نهنــگ قاتــل و نهنــگ ســفید بــرای فــروش 
بــه  روســیه  در  اقیانوســی،  آکواریوم هــای  بــه 
ــازی  ــرای آزادس ــا ب ــد و تاش ه ــارت درآمده ان اس
ــور  ــن کش ــِی ای ــات دولت ــورد مقام ــا برخ ــا ب آن ه

ــت. ــده اس ــه ش مواج
 روســیه تنهــا کشــوری اســت کــه می تــوان در آن نهنگ هــای 
قاتــل را بــا اهــداف "آموزشــی" بــه اســارت گرفت.ایــن 
ــه  ــات ب ــن حیوان ــادرات ای ــرای ص ــی، ب ــزِ قانون ــیوه ی گری ش
ــه رشــد  ــا در شــبکه رو ب ــه تقاضاه ــرای پاســخ ب خصــوص ب
ــتفاده  ــورد اس ــن م ــی در چی ــِی موضوع ــای اقیانوس پارک ه

قــرار می گیــرد.
ایــن اقــدام پــس از انتشــار تصاویــری بی ســابقه از 11 قطعــه 
ــگ  ــی تن ــه در قفس های ــگ ســفید ک ــل و 87 نهن ــگ قات نهن
در مرکــز امنــی واقــع در شــهر "ناخــودکا" بــه زور قــرار گرفتــه 

بودنــد، موجــب برانگیختــه شــدن اعتراضــات جهانــی شــد.
ــه  ــور ب ــی مجب ــارهای عموم ــت فش ــی تح ــان روس کارشناس
ــن  ــا ای ــه ب ــای بی رحمان ــه رفتاره ــی در زمین ــام تحقیقات انج
نهنگ هــا شــده اند و ایــن در حالــی اســت کــه دیده بــان 
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ــد. ــیده باش ــا رس ــد 10 ت ــر از چن کمت
ــم،  ــم مســتند »م ــردان فیل ــی، کارگ ــدی چان مه

ــد: ــی« می گوی ــرس بلوچ خ
ــت.  ــن گونه هاس ــی از آرام تری ــوان یک ــن حی »ای
اتفــاق  ایــن حیــوان  بــا  تعارضــی هــم  اگــر 
ــه  ــانی ک ــت. انس ــان اس ــرف انس ــد، از ط می افت
منابــع  و  تنــگ کــرده  را  این گونــه  زیســتگاه 
غذایــی آن را کــم کــرده اســت. مــم بلوچــی 
بســیار منــزوی اســت و بــه هــر طریقــی کــه 
شــده، از انســان دوری می کنــد. ایــن ویژگــی 
ــه در  ــت ک ــی اس ــیایی درحال ــیاه آس ــرس س خ
ــه انســان وابســته اســت.  ــن  حــال بشــدت ب عی

مهم تریــن منبــع غذایــی این گونــه خرماســت 
کــه 85 درصــد رژیــم غذایــی آن را در برمی گیــرد. 
میوه هــای باغــی هــم در درجــه دوم اســت. آنهــا 
خرمــا را در کرمــان و بلوچســتان و میــوه را در 
ــه  ــن دو منطق ــان ای ــه می ــزگان ک ــای هرم باغ ه
قــرار گرفتــه، هــم میــوه دارد و هــم خرمــا. آنهــا 
ــذا،  ــا غ ــد ت ــت می دهن ــت اهمی ــه امنی ــتر ب بیش
بــرای همیــن دنبــال نخلســتان ها و باغ هــای 
دنجــی می گردنــد کــه فاصلــه زیــادی از هــم 

ــد.« دارن
آنطــور کــه اعتمــاد گــزارش داده اســت، پراکنــش 
عنــوان  بــه  ژاپــن  از  آســیایی  خــرس ســیاه 

شــرقی ترین زیســتگاه شــروع می شــود و بــه 
هشــت بندی ایــران کــه غربی تریــن پراکنــش 
ــود. ــم می ش ــت خت ــیایی اس ــیاه آس ــرس س خ
 بــه همیــن دلیــل IBN بــه یادداشــت خــود 
زیســتگاه  یــک  »هشــت بندی  می افزایــد کــه 
جدیــد از خــرس ســیاه آســیایی اســت کــه 
ــود.«  ــناخته ب ــان ناش ــرای جهانی ــال ب ــه ح ــا ب ت
عــاوه بــر خــرس ســیاه آســیایی گونه هــای نــادر 
ــگال،  ــه بن ــی، بزمچ ــگ ایران ــر پلن ــری نظی دیگ
ــد ماهــی خــوار  ــی، جغ ــه جنگل ــاه، گرب شــاه روب
و... در ایــن زیســتگاه هســتند و قلمــرو متنوعــی 
ــد. ــکل داده ان ــا را ش ــای دنی ــن گونه ه از نادر تری

ــام  ــا ن ــه از آنه ــی ک ــن جانوران ــه ای ــر هم تصاوی
ــانه ها و  ــر در رس ــال های اخی ــی س ــد ط ــرده ش ب
ــور  ــده و همان ط ــش ش ــازی پخ ــبکه های مج ش
کــه مــردم می داننــد مســووالن محیط زیســت 
چــه  از  دارنــد کــه  آگاهــی  خوبــی  بــه  هــم 
گنجینــه ای بهره منــد هســتیم. اینکــه در برابــر 
دلیــل  کرده انــد  اختیــار  آن ســکوت  تخریــب 

ــد! ــد بدانن ــق دارن ــردم ح ــه م ــری دارد ک دیگ

اهمیت هشت بندی
ــر آنکــه زیســتگاه  ــدی عــاوه ب قلمــرو هشــت بن
حیوانــات اســت مــکان زیبــا و بکــری اســت کــه 
ــز  ــیار حای ــتی بس ــگری و توریس ــث گردش از حی
ــی  ــا چراگاه ــه اینه ــار هم ــت. در کن ــت اس اهمی

ــد. ــتفاده می کنن ــداران از آن اس ــه دام ــت ک اس
ــر  ــه خــودی خــود ه ــه محــدود ب ــن منطق  در ای
ــداران و  ــا دام ــگ ب ــارض پلن از گاهــی شــاهد تع
ــاِق  ــن اتف ــر ای ــال اگ ــتیم. ح ــان هس دام های ش
آنجــا  اکوسیســتم  بگیــرد،  صــورت  مخــرب 
ــل  ــون مح ــد و چ ــد دی ــیب خواه ــدت آس به ش
ــه اشــغال شــرکت درآمــده،  ــات ب و مــکان حیوان
ــوچ  ــش، ق ــل می ــگ مث ــی پلن ــای طبیع طعمه ه
ــی می شــوند و در نتیجــه  ــه خال و تشــی از منطق
ــد و  ــه می کن ــداران تغذی ــای دام ــگ از دام ه پلن
ــش از  ــات بی ــدید تعارض ــل تش ــر دلی ــن ام همی
ــی آورد. ــم م ــداران را فراه ــا دام ــا ب ــد پلنگ ه ح
 مــردم ایــن منطقــه از شــدت فقــر در کپــر 
زندگــی می کننــد و تنهــا منبــع اقتصادی شــان 
ــا از  ــه ب ــت ک ــته اس ــا وابس ــن چراگاه ه ــه همی ب
ــی  ــر مطلق ــم در فق ــش کپرنشــینان ه ــن رفتن بی
زندگــِی  هــم  دستی دســتی  و  می رونــد  فــرو 
ــرد و  ــم ب ــن خواهی ــا را از بی ــده از آدم ه ــک ع ی
ــیایی  ــیاه آس ــای س ــدی خرس ه ــواب اب ــم خ ه
را رقــم خواهیــم زد. بنابــر دالیــل ذکــر شــده 
ــرای روستانشــینان جــز  ــن شــرکت ب فعالیــت ای
ضــرر و زیــاِن اقتصــادی و زیســت محیطی هیــچ 

ــت.  ــد داش ــودی نخواه س
چنیــن  از  بهره بــرداری  دیگــر  عبــارت  بــه   
پــروژه ای نــه نیازهــای ضــروری و اساســی مــردم 
ایــران را تامیــن می کنــد و نــه نیازهــای اساســی 
صرفــا  توجیهــی  بلکــه  را  منطقــه  آن  مــردم 
اقتصــادی و مالــی دارد کــه جــز ســلطه ورزی 
ــف  ــدوزی تعری ــرای ثروت ان ــت ب ــر محیط زیس ب

ــت. ــد داش ــری نخواه دیگ

»هشت بندی یک 
زیستگاه جدید از 

خرس سیاه آسیایی 
است که تا به حال 

جهانیان  برای 
ناشناخته بود.« عالوه 
بر خرس سیاه آسیایی 
گونه های نادر دیگری 

ایرانی،  پلنگ  نظیر 
بنگال، شاه  بزمچه 

روباه، گربه جنگلی، 
جغد ماهی خوار 

و... در این زیستگاه 
هستند و قلمرو 

نادرترین  از  متنوعی 
گونه های دنیا را شکل 

داده اند.

تخریب زیستگاه کمیاب ترین جانوران در »هشت بندی«
حیوانات منطقه هشت بندی میناب به دلیل اجرای پروژه های اکتشاف معدن در خطرند

 رییــس پژوهشــکده زیســت فنــاوری رویــان  اصفهان گفت: مســووالن 
بــه اجــرای طــرح هــای شــبیه ســازی گونــه هــای جانــوری در معــرض 
انقــراض تمایــل زیــادی دارنــد امــا تاکنــون حمایــت مالــی مســتقیمی 
بــرای اجــرای ایــن مهــم صــورت نگرفتــه اســت. محمــد حســین نصــر 
اصفهانــی افــزود: شــبیه ســازی یــوز ایرانــی یکــی از طــرح هــای در 
دســت اجــرای ایــن پژوهشــکده اســت امــا حمایــت مالی مســتقیم و 

چندانــی از آن نشــده اســت.
ــا  ــم ام ــی را داری ــوز ایران ــن طــرح ســلول ی ــان اینکــه در ای ــا بی وی ب

رحــم و تخمــدان مــورد نیــاز را نداریــم و ناچــار بــه اســتفاده از رحم گربه 
شــده ایــم، خاطرنشــان کــرد: پژوهشــگران رویــان در حال بررســی این 
موضــوع هســتند کــه اگــر حاملگــی در گربــه بوجــود آیــد آیــا مــی توان 

آن را بــه رحــم شــیر انتقــال داد.
ــات  ــی، حیوان ــوز ایران ــر ی ــن پژوهشــگر خاطرنشــان کــرد: عــاوه ب ای
دیگــری داریــم کــه در حــال انقــراض هســتند ماننــد گاو گلپایــگان و 
ــا را  ــه ژن آنه ــم ک ــا از مســووالن خواســته ای ــه باره گاو سیســتانی ک
بــه منظــور ذخیــره کــردن در بانــک ســلولی در اختیــار پژوهشــگاه قــرار 

دهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از برنامــه هــای ایــن پژوهشــگاه حفــظ گونــه 
هــای جانــوری در معــرض خطــر انقــراض ماننــد قوچ قمیشــلو اصفهان 
اســت، اظهارداشــت: در ایــن طــرح تحقیقاتــی بــا اســتفاده از تخمــک 
گوســفند اهلــی، ســلول بنیــادی قــوچ قمیشــلو و رحــم میــش اهلــی 
اقــدام بــه شــبیه ســازی بیــن گونــه ای کردیــم و ســه مقالــه از ایــن 
تحقیقــات در نشــریه هــای بیــن المللــی حیــات وحــش اروپا منتشــر 

. شد
نصــر اصفهانــی تاکیــد کــرد: امــروز کشــوری که بــر روی حیــات وحش 
ــای  ــانه ه ــد و رس ــی آی ــمار م ــرفته بش ــد، پیش ــذاری کن ــرمایه گ س
خارجــی از جملــه روزنامــه 'گاردیــن' ) Guardian ( بــه دســتاوردهای 

ایــران در ایــن زمینــه پرداختــه اســت.
ــه  ــا اشــاره ب ــاوری رویــان  اصفهــان ب رییــس پژوهشــکده زیســت فن
اینکــه زمانــی اصفهــان را بــه شــیخ بهایی و گنبدهــای فیــروزه ای آن در 
کشــور و دنیــا مــی شــناختند، تصریــح کــرد: امــا امــروز ایــن خطــه را 

بــه شــهر شــبیه ســازی مــی شناســند.
وی ادامــه داد : امیدواریــم اســتانداری یــا شــهرداری اصفهــان در برخی 
روزهــا کــه گردشــگران زیــادی بــه ایــن خطــه مــی آینــد فضایــی را در 
اختیــار پژوهشــکده رویــان قــرار دهنــد تــا آنهــا بتواننــد دســتاوردهای و 

افتخارهــای خــود را بــه مــردم معرفــی کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه دانشــمندان بــا اســتفاده از دانــش شــبیه ســازی 
ــه آن  ــات و عرض ــیر حیوان ــمند در ش ــای ارزش ــد داروه ــال تولی بدنب
ــداف شــبیه ســازی در  ــی از اه ــرد: یک ــح ک ــازار هســتند، تصری ــه ب ب

کشــورمان، تولیــد ســلول هــای بنیــادی و پیونــد آن بــه بیمــار اســت.
نصــر اصفهانــی یکــی از مهمتریــن کاربردهــای ایــن روش را در شــبیه 
ســازی دام هــای بــا ارزش ماننــد ُبــز ســانن کــه از نژادهــای شــیری 
ــاوری  ــک فن ــه صــورت ی ــن روش ب ــرد: ای ــه ک ــوان و اضاف اســت، عن
درآمــدزا بــرای پژوهشــگاه رویــان درآمــده و علــم را بــه ثــروت تبدیــل 

کــرده اســت.
ــا بیــان اینکــه اکنــون از هــر یکهــزار جنیــن شــبیه  ایــن پژوهشــگر ب
ــن  ــرد: ای ــان ک ــم، خاطرنش ــد داری ــورد تول ــده دام، 300 م ــازی ش س
میــزان موفقیــت پیــش از ایــن 0.1 درصــد بــود امــا در زمــان حاضــر بــه 

30 درصــد رســید و نتیجــه آن در دنیــا منحصــر بــه فــرد اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بزهــای بــا ارزش بــا تولیــد جنیــن هــای شــبیه 
ســازی شــده توســط ایــن پژوهشــکده تکثیــر مــی شــوند، گفــت: 
ــز ســانن در فهرســت  ــا ســه هــزار درخواســت ب اکنــون حــدود 2 ت

انتظــار وجــود دارد تــا در اختیــار دامپــروران قــرار گیــرد.
نصــر اصفهانــی اضافــه کــرد : برخــی دامپــروران نگرانــی داشــتند کــه 
دام هــای حاصــل از روش شــبیه ســازی در نســل هــای آینــده دچار 
مشــکل شــوند امــا تــا کنــون 6 نســل از آنهــا ســالم تولید مثــل کرده 
اند.اکنــون پژوهشــگاه رویــان بعنــوان یــک مرکــز تولیــد حیوانــات 
مزرعــه ای از طریــق شــبیه ســازی در کشــور و دنیــا شــناخته مــی 
شــود. بــه گــزارش ایرنــا، پژوهشــگاه رویــان در ســال 1370 بــا هدف 
ارائــه خدمــات درمــان نابــاروری و انجــام پژوهــش هــای بنیــادی و 
کاربــردی در زمینــه علــوم و فنــاوری هــای کمــک کننــده بــاروری و 

ســلول هــای بنیــادی تأســیس شــد.

تاکنون حمایت مالی از شبیه سازی 
گونه های جانوری نشد

ــوم دامــی کشــور گفــت کــه تــاش  ــی عل رئیــس موسســه تحقیقات
محققــان ایــن موسســه بــر تبدیــل انــواع پســماندهای کشــاورزی بــه 

خــوراک دامــی معطــوف شــده اســت.
ــف  ــزود: از آنجــا کــه مناطــق مختل ــان اف ســعید اســماعیل خانی
کشــور دارای محصــوالت متنــوع زراعــی و کشــاورزی اســت، 
تــاش مــی شــود بــرای تامیــن نیازهــای دامــی از پســماند ایــن 
محصــوالت خــوراک مناســب تامیــن شــود. ایــن اقــدام موجــب 
مــی شــود تــا خــوراک دام هــا بــا کمتریــن هزینــه تامیــن شــود، 

ــا غــذای انســان در رقابــت نباشــد. ضمــن آن کــه ب
اســماعیل خانیــان گفــت: بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای کشــاورزی 
و زراعــی مناطــق مختلــف کشــور، بایــد متناســب بــا ایــن ظرفیــت 
هــا بــرای تامیــن خــوراک انــواع دام و طیــور و زنبــور عســل اقــدام 

. کرد
وی یــادآور شــد کــه نیــاز خــوراک دامــی در اقلیــم ســرد و گــرم 
ــارداری و شــیردهی  و در دوران مختلــف زیســت آن هــا اعــم از ب
تفــاوت دارد و ایــن احتیاجــات بایــد بــرای دام هــای بومــی هــر 

منطقــه شناســایی شــود.
ــی  ــن اســاس موسســه تحقیقات ــزود: برای ــان اف اســماعیل خانی
ــی منتشــر  ــه های ــه شــیوه نام ــن زمین ــوم دامــی کشــور در ای عل
کــرده کــه متناســب بــا اقلیــم و نیازهــای خوراکــی دامــی ترســیم 
شــده اســت .یکــی از بهتریــن مــواد خوراکــی کــه روی آن برنامــه 
ــه  ــوان ب ــی ت ــه م ــود ک ــود پســماندهای کشــاورزی ب مناســب نب
ــزا  ــای کل ــای نیشــکر و بقای ــاخه ه ــد، سرش ــدر قن پســماند چغن

اشــاره کــرد.
ــن  ــت: ای ــور گف ــی کش ــوم دام ــات عل ــه تحقیق ــس موسس رئی
ــاب اســامی  ــروزی انق ــس از پی ــال پ ــول 40 س موسســه در ط
توانســته ایــن پســماندها و خــوراک هــای بــه دســت آمــده از آنهــا 
را شناســایی و میــزان اســتفاده هــر کــدام در غــذای دام و تعییــن 

درصــد جیــره غذایــی را مشــخص کنــد.
وی اضافــه کــرد: دانــش فنــی مــا بــرای هــر کــدام از پســماندها 
و بــا توجــه بــه منطقــه مــورد نظــر، بــر اســاس نیــاز شــرکت یــا 

دامــدار وجــود دارد.

پسماندهای کشاورزی 
خوراک دام ها می شود

خبر
دستگیری ۳ شکارچی 

در پارک ملی دریاچه ارومیه
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت میانــدوآب 
ــارک  ــف در ســواحل پ ــت: 3 شــکارچی متخل گف

ملــی دریاچــه ارومیــه دســتگیر شــدند.
ــگان  ــت ی ــان ماموری ــزود: در جری ــگاران اف ــی در جمــع خبرن  علیرضــا بقال
حفاظــت  هــدف  بــا  میانــدوآب  شهرســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت 
ــی  ــارک مل ــرقی پ ــوب ش ــواحل جن ــی، در س ــای آب ــتگاه ه ــی زیس فیزیک
دریاچــه ارومیــه، تعــداد 3 نفــر شــکارچی متخلــف، شناســایی و دســتگیر 

ــدند. ش

افزایش نگران کننده سطح 
آلودگی دارویی 

ــد: آلودگــی  کارشناســان محیــط زیســتی هشــدار دادن
ــرای  ــی ب ــطح خطرناک ــه س ــا ب ــی در رودخانه ه داروی
بــه  اســت.  رســیده   اکوسیســتم ها  و  حیوانــات 
ــون  ــی همچ ــد: داروهای ــان هشــدار دادن ــن بررســی کارشناس ــنا، در ای ــزارش ایس گ
آنتی بیوتیک هــا و داروهــای صــرع بــه وفــور در رودخانه هــای جهــان مشــاهده شــده 
و میــزان آن  بــه انــدازه ای اســت کــه می توانــد بــه اکوسیســتم ها آســیب وارد کنــد.
گروهــی از متخصصــان هلنــدی مدلــی طراحــی کرده انــد کــه بــا کمــک آن می تــوان 
میــزان انباشــت مــواد دارویــی را در سیســتم آب هــای شــیرین جهــان تخمیــن زد. 

مــوادی کــه بیشــترین آســیب را بــه زنجیــره غذایــی وارد می کننــد.

کاهش تنوع زیستی 
تهدیدی جدی

ســازمان خواربــار و کشــاورزی ملــل متحــد )فائــو( 
هشــدار داد: کاهــش تنــوع زیســتی تهدیــد بــرای ذخایر 
ــار و  ــازمان خوارب ــنا، س ــزارش ایس ــت.به گ ــی اس غذای
کشــاورزی ملــل متحــد روز )جمعــه( نســبت بــه کاهش 
تنــوع زیســتی در محیــط زیســت و تاثیــر منفــی آن بــر تولیــد مــواد غذایــی در آینــده 
هشــدار داد.در ایــن گــزارش کــه در نــوع خــود اولیــن بــه حســاب می آیــد و توســط این 
ســازمان تهیــه شــده، آمــده اســت: شــواهد متعــددی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد 
تنــوع زیســتی کــه اســاس سیســتم غذایی بشــر را تشــکیل می دهــد در تمامــی نقاط 
جهــان رو بــه کاهــش اســت. در ایــن شــرایط تولیــد مــواد غذایــی و محیــط زیســت با 

تهدیــد جــدی روبــرو می شــوند.

شکار

آلودگی

غذا

مسئول مرکز حمایت از مخترعین و مبتکرین استان خوزستان گفت:به منظور بررسی اختراعات و ابتکارات محیط زیست، 
کارگروه محیط زیست درمرکز حمایت از مخترعین و مبتکرین استان خوزستان سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری 

تشکیل شد.
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ــه  ــاک نگ ــرای پ ــه ب ــت عصــر جمع ــی از دوســتداران طبیع جمع
ــهروندان ،  ــرای ش ــازی ب ــگ س ــت و فرهن ــط زیس ــتن محی داش
فیلتــر هــای ســیگار را از گلســتان نوشــیروانی بابــل جمــع آوری 

ــد. کردن
فیلتــر ســیگار از الیافــی بــه نــام ' اســتات ســلولز ' ســاخته مــی 

شــود کــه نوعــی پلیمــر غیــر قابــل تجزیــه و ســمی اســت.
فیلترهــای ســیگار وقتــی در طبیعــت رهــا مــی شــوند بــه خاطــر 
تجزیه پذیــری در آنجــا باقــی مــی ماننــد و بــر اثــر بارندگــی ســم 
ــوده  ــی آل ــی و عمق ــورت افق ــه ص ــده و آن را ب ــاک ش آن وارد خ

مــی کنــد.
ــر  ــف نشــان داده اســت در داخــل فیلت انجــام آزمایشــات مختل
ــاک  ــاده خطرن ــا ســه هــزار م ــن 2 ت ســیگار پــس از مصــرف بی
اعــم از فلــزات ســنگینی چــون کــروم، مــس و ســرب وجــود دارد 
کــه بــا رهاســازی آن در طبیعــت ، حیــات وحــش هــم بــه خاطــر 
اســتفاده از آن در معــرض تهدیــد قــرار گرفتــه و بــه مــرور زمــان 
تنــوع زیســتی بــه خطــر مــی افتد.همچنیــن فیلترهــای ســیگار در 
صورتــی کــه در آب رهــا شــوند مــورد مصــرف آبزیــان قــرار گرفتــه 
و ســم موجــود در آن وارد چرخــه غذایــی انســان هــا مــی شــود.

مازندرانــی هــای دوســتدار طبیعــت بــر بــا توجــه بــه شــناختی کــه 
ــاد  ــب ســازمان مــردم نه ــاک داشــتند در قال از ایــن مــاده خطرن
بــه نــام ' رفتگــران طبیعــت مازنــدران ' طــرح پاکســازی طبیعــت 
از فیلترهــای ســیگار را در دســتور کار قــرار دادنــد و عصــر امــروز در 
سلســله اقداماتشــان بــرای ایــن منظــور بــه گلســتان نوشــیروانی 
ــروه در  ــای گ ــی از اعض ــژاد یک ــواد ن ــاکان ج ــیدند. م ــل رس باب
حاشــیه جمــع آوری فیلتــر ســیگار در محوطــه پــارک نوشــیروانی 
بابــل بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: امــروز جمعــی از اعضــای 150 نفــره 
رفتگــران طبیعــت مازنــدران بــا هــدف فرهنــگ ســازی و آگاهــی 
بخشــی بــه شــهروندان در ایــن برنامــه حضــور یافتنــد و فیلترهای 

ســیگار ایــن محوطــه را جمــع کردنــد.

سم زدایی دوستداران 
طبیعت از یک بوستان
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جدال بر سر آزادسازی حدود 100 نهنگ در روسیهنهن

ده هــا نهنــگ قاتــل و نهنــگ ســفید بــرای فــروش 
بــه  روســیه  در  اقیانوســی،  آکواریوم هــای  بــه 
ــازی  ــرای آزادس ــا ب ــد و تاش ه ــارت درآمده ان اس
ــور  ــن کش ــِی ای ــات دولت ــورد مقام ــا برخ ــا ب آن ه

ــت. ــده اس ــه ش مواج
 روســیه تنهــا کشــوری اســت کــه می تــوان در آن نهنگ هــای 
قاتــل را بــا اهــداف "آموزشــی" بــه اســارت گرفت.ایــن 
ــه  ــات ب ــن حیوان ــادرات ای ــرای ص ــی، ب ــزِ قانون ــیوه ی گری ش
ــه رشــد  ــا در شــبکه رو ب ــه تقاضاه ــرای پاســخ ب خصــوص ب
ــتفاده  ــورد اس ــن م ــی در چی ــِی موضوع ــای اقیانوس پارک ه

قــرار می گیــرد.
ایــن اقــدام پــس از انتشــار تصاویــری بی ســابقه از 11 قطعــه 
ــگ  ــی تن ــه در قفس های ــگ ســفید ک ــل و 87 نهن ــگ قات نهن
در مرکــز امنــی واقــع در شــهر "ناخــودکا" بــه زور قــرار گرفتــه 

بودنــد، موجــب برانگیختــه شــدن اعتراضــات جهانــی شــد.
ــه  ــور ب ــی مجب ــارهای عموم ــت فش ــی تح ــان روس کارشناس
ــن  ــا ای ــه ب ــای بی رحمان ــه رفتاره ــی در زمین ــام تحقیقات انج
نهنگ هــا شــده اند و ایــن در حالــی اســت کــه دیده بــان 

محیــط زیســت روســیه جلــوی صــدور مجــوز بــرای صــادرات 
ایــن نهنگ هــا را گرفته انــد. بــا ایــن حــال هــر گونــه تحقیــق 
و دادگاه احتمالــی ممکــن اســت بــرای چندیــن مــاه بــه طــول 

ــد. بینجام
در ایــن مــورد یــک مانــع بــزرگ بــر ســر راه دولــت روســیه 
ــور  ــن کش ــت ای ــط زیس ــه وزارت محی ــرا ک ــود دارد چ وج

ــد آزاد  ــا بای ــن نهنگ ه ــر ای ــه زودت ــر چ ــه ه ــرده ک ــام ک اع
شــوند و اداره شــیات روســیه اســارت ایــن نهنگ هــا را 

ــت. ــته اس ــود دانس ــت خ ــی در صنع ــی قانون بخش
ــد از  ــارت درآمده ان ــه اس ــه ب ــی ک ــای قاتل ــن نهنگ ه هم چنی
ــه   ــا تغذی ــه از فوک ه ــل هســتند ک ــای قات ــه ای از نهنگ ه گون
می کننــد و بــا نهنگ هــای قاتلــی کــه از ماهی هــا تغذیــه  
ــق  ــد. طب ــی ندارن ــری و تعامل ــه جفت گی ــد،  هیچ گون می کنن
اعــام وزارت محیــط زیســت روســیه تنهــا 200 قطعــه از ایــن 
گونــه نهنگ هــا در آب هــای روســیه باقــی مانــده و بــه همیــن 
ــوران در  ــروه جان ــا را در گ ــا آن ه ــت ت ــاش اس ــل در ت دلی

ــد. ــته بندی کن ــد دس ــرض تهدی مع

غذ
پیش بینـی کاهش 85 درصدی مصرف کاغذکا

در سازمان محیط زیست
بــدون  آغــاز »طــرح ســازمان  دنبــال  بــه 
کاغــذ« در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، 
ــزی، تحــول اداری  ــز برنامه ری سرپرســت مرک
ــاره  ــن اش ــت ضم ــط زیس ــازمان محی ــه س و بودج
بــه پیش بینــی کاهــش 85 درصــدی مصــرف کاغــذ تــا 
پایــان تابســتان ســال آینــده، از مکاتبــه رئیــس ســازمان 
بــا وزارت علــوم، هیــأت امنــای دانشــگاه آزاد و کتابخانــه 
ملــی بــه منظــور کاهــش نســخ کاغــذی پایان نامه هــا 

ــر داد. خب
در پــی انتشــار خبــر اجــرای »طــرح ســازمان بــدون 
ــد  ــر زن کاغــذ« در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، امی
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــدی در گفت وگ پازن
ــاون  ــری - مع ــی کانت ــتور عیس ــا دس ــتا ب ــن راس در ای
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــوری و رئی ــس جمه رئی
ــازمان  ــذ« در س ــدون کاغ ــازمان ب ــرح س ــت - »ط زیس
ــح  ــی شــده اســت، تصری ــط زیســت اجرای حفاظــت محی

ــدون کاغــذ در مــدت  ــرار اســت طــرح ســازمان ب کــرد: ق
شــش مــاه و در قالــب ســه مرحلــه بــه طــور کامــل 
اجــرا شــود. اجــرای ایــن طــرح از اول اســفند آغــاز 
ــن  ــان ای ــه در پای ــت ک ــن اس ــا ای ــی م ــده و پیش بین ش
ــا 85 درصــد  ــذ ت ــه، حجــم مصــرف کاغ دوره شــش ماه

ــد. ــش یاب کاه
ــط  ــه دســتور کار ســازمان حفاظــت محی ــا اشــاره ب وی ب
ســازمان  طــرح  اجرایــی کــردن  منظــور  بــه  زیســت 
جلــب  دســتورالعمل،  تدویــن  گفــت:  کاغــذ  بــدون 
بــرای  آمــوزش  و  فرهنگ ســازی  کارکنــان،  مشــارکت 
ــن  ــای نوی ــتفاده از فناوری ه ــذ، اس ــرف کاغ ــش مص کاه
همچنیــن راه انــدازی و توســعه سیســتم هایی کــه بــا 
ــردش کار  ــد گ ــک و فرآین ــرم الکترونی ــل ف ــکان تکمی ام
در کاهــش مصــرف کاغــذ تأثیــر بســزایی دارنــد، بخشــی 
از برنامه هــای ســازمان بــرای اجــرای طــرح ســازمان 

ــت. ــذ اس ــدون کاغ ب



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1394 |یکشنبه 5 اسفند 1397

8
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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بانک صادرات 

مدیــر خدمــات شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز 
مسجدســلیمان از برنامــه ریــزی بــرای خریــد و توزیــع 
ــر داد .  ــرکت خب ــن ش ــط ای ــال توس ــه نه 30000 اصل

محمــود خــدادادی بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار 
داشــت : از ایــن تعــداد 16500 نهــال و نشــاء در ســطح 
ــده  ــع گردی ــازل و تأسیســات شــرکت توزی ادارات ، من
ــار ادارات  ــداری در اختی ــز خری ــال نی ــه نه ،  5500 اصل
حفاظــت محیــط زیســت حــوزه عملیاتــی قــرار گرفتــه  
ــزی  ــه ری ــز برنام ــال نی ــه نه ــد 8000 اصل ــرای خری و ب
ــده  ــع ش ــای توزی ــال ه ــزود : نه ــت .وی اف ــده اس ش
ــازگار  ــی و س ــر بوم ــر و غیرمثم ــان مثم ــه درخت از گون
ــه  ــند ک ــی باش ــتان م ــتان خوزس ــوای اس ــا آب و ه ب
بمنظــور توســعه فضــای ســبز مناطــق و همچنیــن 
مراقبــت پــس از کاشــت بــا هماهنگــی ادارات حفاظــت 
محیــط زیســت شــهرهای حــوزه عملیاتــی ایــن شــرکت 
ــط  ــی محی ــاد حام ــردم نه ــای م ــن ه ــار انجم در اختی
زیســت قــرار گرفــت تــا بــا نظــارت آن ادارات در مناطــق 

ــوند .  ــته ش ــف کاش مختل
گاز  و  نفــت  بــرداری  بهــره  شــرکت  مدیرخدمــات 
مسجدســلیمان تصریــح کــرد : ایــن اقــدام در راســتای 
عاقمنــدی و توجــه ایــن شــرکت بــه مقولــه ی محیــط 
ــه اســت  زیســت و توســعه فضــای ســبز صــورت گرفت
ــه  ــیدن هفت ــرا رس ــش از ف ــا پی ــدی و ت ــاز بع و در ف
منابــع طبیعــی تعــداد 8000 اصلــه نهــال باقیمانــده نیــز 

ــردد .  ــی گ ــع م ــداری و توزی خری
وی در خصــوص اقدامــات صــورت گرفتــه ایــن شــرکت 
ــه مــوازات  ــار داشــت : ب در حــوزه محیــط زیســت اظه
واگــذاری و توزیــع نهــال بــه انجمــن هــای مــردم نهــاد 
حامــی محیــط زیســت ، مدیریــت خدمــات بــا کاشــت 
نشــاهای  و  نهــال درختــان مثمــر   16500 از  بیــش 
ــی ، ادارات ، و  ــات صنعت ــن و تأسیس ــی در اماک فصل
اماکــن مســکونی و همچنیــن احــداث پــارک تفریحــی 
تمبــی در مجــاورت مــوزه کارخانــه بــرق و کاشــت 
ــر مثمــر تــاش  ــال مثمــر و غی ــه نه بیــش از 500 اصل
داشــته اســت ســهم قابــل توجهــی در افزایــش ســرانه 
فضــای ســبز ایفــا نمایــد خصوصــًا در شــرایطی کــه بــا 
هجــوم ریزگردهــا نقــش و تأثیــر درختــان در مقابلــه بــا 
ایــن عامــل آالینــده بخوبــی مشــخص گردیــده اســت .

توزیع 30000 اصله نهال 
توسط شركت نفت و گاز 

اسـتان مسجدسلیمان شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
قزویـن گفـت: طـرح ملـی خـط آهـن 
قزویـن - رشـت آمـاده بهـره بـرداری 
اسـت و قـرار اسـت اواسـط اسـفندماه 
جـاری در مراسـمی بـا حضـور معـاون 
اول رییـس جمهوری سـیر قطـار در آن 
آغـاز شـود. جواد حـق لطفی روز شـنبه 
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افزود: 
165 کیلومتـر،  طـول  بـه  پـروژه  ایـن 
تونـل  ایسـتگاه، 28 کیلومتـر  دارای 8 

و 9 کیلومتـر پـل بـوده و بـرای انجـام 
آن 22 میلیـون متـر مکعـب عملیـات 
اسـت.  صـورت گرفتـه  بـرداری  خـاک 
وی ادامـه داد: 50 درصـد ایـن مسـیر 
ریلـی در دشـت، 10 درصـد آن در تپـه 
و 40 درصـد نیـز در مناطـق کوهسـتانی 
واقع شـده و پیشـروی مسـیر یاد شده 
از رشـت بـه سـمت بندرانزلـی و آسـتارا 
لطفـی  حـق  دارد.  قـرار  کار  دسـتور  در 
یـادآور شـد: ایـن خـط ریلـی در ادامـه، 

از محـل سـیاه چشـمه واقـع در مسـیر 
قزویـن - تاکسـتان، مسـیر خـود را به 
سـمت کوهیـن بـه طـول 30 کیلومتـر و 
در یـک خـط ادامـه داده و از کوهیـن تا 
ایسـتگاه لوشـان بـه طـول 40 کیلومتـر 
نیـز 2 خطـه اسـت. وی اضافـه کـرد: 
طـول  در  شـده  واقـع  هـای  ایسـتگاه 
مسـیر بـا پیشـرفت 98 درصـدی روبرو 
نیـز  رشـت  ایسـتگاه  و محوطـه  بـوده 
بـه پایـان رسـیده اسـت. ایـن مسـئول 
قطارهـای  سـرعت  کـرد:  خاطرنشـان 
مسـافری در ایـن مسـیر 160 کیلومتـر 
بـر سـاعت پیش بینـی شـده و قابلیت 
جـا بـه جایـی یـک میلیـون مسـافر در 

سـال را دارد.

عمـران  کمیسـیون  سـاری/رییس  امـری- 
دکتـر  همـراه  بـه  اسـامی  شـورای  مجلـس 
مـردم  نماینـده  و  راه  وزیـر  معـاون  خادمـی 
سـاری در مجلـس شـورای اسـامی و مدیـر 
کل راه و شهرسـازی از پـروژه سـاری – تـاکام 
پـروژه  ایـن  پیشـرفت  جریـان  در  و  بازدیـد 
قـرار گرفت.سـید محمـد نظـری مدیـر کل راه 
و شهرسـازی اسـتان مازنـدران ضمـن اشـاره 
بـه اهمیـت ایـن پـروژه اشـاره نمـود :  محـور 
در  گرفـت  قـرار  جهـت  بـه  تـاکام   – سـاری 

کریـدور شـمال و جنـوب و از طرفـی تاقـی 
آن بـا ترافیـک عبـوری جنوب شـهر سـاری به 
سـوی بیـش از 250 روسـتا نقـش مهمـی ایفا 
نمـوده کـه بهره بـرداری از این محـور می تواند 
تاثیـر فراوانـی در افزایش ایمنی و سـاماندهی 
ترافیـک منطقـه داشـته باشـد .مدیـر کل راه و 
شهرسـازی اسـتان مازنـدران گفـت ایـن پروژه 
بـه طـول 21 کیلومتـر و در دوقطعـه در حـال 
5/8کیلومتـر  حاضـر  حـال  در  اجراسـت کـه 
آن زیـر بـار ترافیـک قـرار دارد و مابقـی محـور 

در دسـت اقـدام مـی باشـد .وی افـزود :ایـن 
پـروژه بخشـی از راه اصلی سـاری – کیاسـر – 
سـمنان و دامغان – معلمان – جندق – اردکان 
اسـت کـه تکمیـل شـدن آن نقـش مهمـی در 
حـذف گلـوگاه ترافیکـی بیـن اسـتان مازندران 
و سـمنان دارد.مهنـدس سـید محمـد نظـری 
مازنـدران  اسـتان  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
در حاشـیه بازدیـد از محـور سـاری بـه تـاکام 
گفـت : بـرای بهـره بـرداری ایـن پروژه نیـاز به 
600 میلیـارد ریـال اعتبـار داریـم. سـید محمد 

نظـری بـا اشـاره بـه ایـن نکتـه کـه بازگشـایی 
ایـن پـروژه در زودتریـن زمان ممکـن از جمله 
 : باشـد خاطرنشـان کـرد  مـی  مـان  اهـداف 
بدلیـل موقعیـت اسـتراتژیک و خـاص منطقه 
دودانگه و چهاردانگه لذا محور سـاری تاکام  از 
اهمیـت خاصـی برخوردار اسـت .وی همچنین 
خاطرنشـان کـرد :بدلیـل حجم بـاالی ترافیک 
و اسـتاندارد نبودن محور سـاالنه تعـداد زیادی 
از دسـت مـی دهنـد  را  افـراد جـان خـود  از 
.مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان  افـزود : بـا 
توجـه به اینکه راه و زیرسـاخت شـریان اصلی 
توسـعه مـی باشـد لـذا از کمیسـیون عمـران 
مجلـس و وزارت راه شهرسـازی تقاضا میکنیم 
اعتبـارات مازنـدران در حـوزه ی راه را فراتـر از 
یـک اسـتان ببیننـد تـا شـاهد برطـرف شـدن 

مشـکات پیـش رو باشـیم.

طرح ملی راه آهن قزوین -
رشت آماده بهره برداری است

رویکرد شهرداری اجرای 
پروژه های مردم محور  است

آییـن افتتاحیـه پـروژه بـزرگ زیرگـذر آزادی روز جمعه سـوم اسـفندماه مقارن 
بـا سـال روز عملیـات غرورآفریـن بـا حضـور مسـئوالن اسـتان در محل سـالن 
اجتماعـات اتـاق بازرگانـی کرمـان برگـزار شد.شـهردار کرمـان در مراسـم افتتاح 
زیرگـذر آزادی بـا اشـاره بـه اینکه امنیـت امروز جامعـه، مرهون جانفشـانی های 
شـهدای دوران دفـاع مقـدس و رهبری مدبرانه امام راحل اسـت، گفت: ضرورت 
دارد کـه همـه ی مدیـران و مسـئوالن دسـتگاه های اجرایـی و مـردم در کنـار هم 
قـرار بگیرنـد تـا بتوانیـم مسـایل و مشـکات مـردم را حـل نماییـم. عالـم زاده 
مشـارکت مـردم بـا شـهردای را الزمـه ی اداره ی بهتـر امـور و خدمـات رسـانی 
شایسـته دانسـت و افـزود: پـروژه ی زیرگـذر آزادی از مهرمـاه 94 شـروع شـد 
و خوشـبختانه بـا همراهـی مـردم بـه ویژه سـاکنان و کسـبه ی اطـراف میدان و 
کلیـه ی دسـتگاه های دولتـی خدمات رسـان و سـایر  ادارات و دسـتگاه هایی که 
در راسـتای اجـرای ایـن پـروژه نقـش داشـتند، این پـروژه امروز بـه بهره برداری 
رسـید.   وی همچنین از شـورای شـهر قبلی و فعلی که در به ثمر رسـیدن این 
پروژه نقش داشـتند و در کنار شـهرداری بودند، تشـکر و قدردانی کرد. عالم زاده 
بـا بیـان اینکـه رویکـرد شـهرداری در دوره ی جدیـد، اجـرای پـروژه هـای مردم 
محـور اسـت، گفـت: باید فضای شـهر را برای حضور بیشـتر مردم آمـاده نماییم 
کـه در ایـن راسـتا 10 پـارک و فضای پیـاده راهـی را در برنامـه ی کاری داریم که 

بـه زودی بـه بهره بـرداری خواهند رسـید.

بازدید کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
از محور ساری-تاکام

بــرداری  بهــره  شــرکت  مدیرخدمــات 
نفــت و گاز مسجدســلیمان تصریــح کــرد 
: ایــن اقــدام در راســتای عالقمنــدی 
و توجــه ایــن شــرکت بــه مقولــه ی 
ــبز  ــای س ــعه فض ــت و توس ــط زیس محی
صــورت گرفتــه اســت و در فــاز بعــدی و 
ــع  ــه مناب ــیدن هفت ــرا رس ــش از ف ــا پی ت
نهــال  اصلــه   8000 تعــداد  طبیعــی 
باقیمانــده نیــز خریــداری و توزیــع مــی 

ــردد .  گ

شهرسـازی  و  راه  کل  مدیـر 
ایـن  اسـتان مازنـدران گفـت 
در  و  طـول 21 کیلومتـر  بـه  پـروژه 
دوقطعـه در حـال اجراسـت کـه در 
حـال حاضـر 5/8کیلومتـر آن زیر بار 
ترافیـک قـرار دارد و مابقـی محور در 
دسـت اقـدام مـی باشـد .وی افزود 
اصلـی  راه  از  بخشـی  پـروژه  :ایـن 
سـاری – کیاسر – سـمنان و دامغان 
– معلمـان – جندق – اردکان اسـت 
که تکمیل شـدن آن نقش مهمی در 
حـذف گلـوگاه ترافیکـی بین اسـتان 

مازنـدران و سـمنان دارد.

آبرسانی به 200 روستا 
تنها با یک تانکر

نماینـده مردم خـاش در مجلس 
 200 گفـت:  اسـامی  شـورای 
یـک  بـا  فقـط  روسـتای خـاش 
تانکـر آبرسـانی می شـود کـه آن هم فرسـوده اسـت و این 
مسـاله مـی طلبـد حداقـل دو تا سـه تانکـر جدید بـه این 

امـر اختصـاص یابـد.
 علـی کـرد در شـورای برنامـه ریـزی اسـتان افـزود: پروژه 
آب در منطقـه خـاش از پروژه هـای ملـی اسـت کـه هنـوز 
بـه آن توجـه نشـده و روسـتاهای زیادی در ایـن منطقه از 

داشـتن آب آشـامیدنی محروم اسـت.

سیستان

جلسه ارتباط مستقیم مسوولین 
انتظامی استان با مردم 

ارتبــاط  نشســت  اولیــن 
مســتقیم اســفندماه مســئوالن 
انتظامــی بــا مــردم ششــم 
ــزاری  ــزار مــی شــود. در راســتای برگ ــاه برگ ــن م ای
انتظامــی  مســئولین  مســتقیم  ارتبــاط  جلســات 
ــم  ــنبه شش ــه ای روز دوش ــردم، جلس ــا م ــتان ب اس
ــی  ــده انتظام ــین فرمان ــور جانش ــا حض ــفندماه ب اس
اســتخدام  و  گزینــش  هســته  مدیــر  و  اســتان 
ــی  ــارت همگان ــر نظ ــی 1130 در دفت ــاعت1000 ال ازس

ــردد. ــی گ ــزار م برگ

کرمان

بازداشت عضو شورای 
شهر رامسر

یـک عضـو شـورای شـهر رامسـر 
بـه دلیـل مباحـث مالـی تفهیـم 
شـد.محمد  بازداشـت  و  اتهـام 
آزاد فرمانـدار رامسـر بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: یـک عضو 
شـورای شـهر رامسـر به دالیل اتهام مالی، احضـار و تفهیم 
اتهـام شـد که منجـر به صدور قرار بازداشـت توسـط مرجع 
قضایـی بـرای وی شـد.وی بـا بیـان اینکه پرونـده در حال 
حاضـر در دسـت بررسـی قضایی اسـت، افـزود: این عضو 
شـورا بـه جهـت ایـن اتهـام و بررسـی و انجـام تحقیقـات 

مقدماتـی در اختیـار ضابطـان قضایـی قـرار دارد.

رامسر

جلب رضایت شهروندان ، 
اولویت کاری شهرداری گلستان

هـای  طـرح  اجـرای  از  فرزیـن 
اسـتقبال از بهـار در سـطح شـهر 
خبـر داد و گفـت: در ادامـه تحقق 
مطالبـات مردمـی، آسـفالت معابر اصلی و فرعی در دسـت 
اجراسـت.فرزین سرپرسـت شـهرداری گلسـتان خبـر داد: 
خیابـان سـی متـری شـهید همدانی پـس از سـالها انتظار 
و بـه درخواسـت شـهروندان فهیـم از ده متـری چهـارم تـا 
انتهـا در حال آسـفالت مکانیزه اسـت. وی افرود: توسـعه، 
عمـران و آبادانـی گلسـتان ازاولویت هـای کاری شـهرداری 

وشـورای اسـامی شـهر است.

اسالمشهر

دیدار سرپرست اداره امور شعب 
بانک ملی با مدیر شرکت گاز  

باقریـان سرپرسـت اداره امـور شـعب 
بانـک ملـی اسـتان وهیئـت همـراه  با 
حضـور درگاز گلسـتان بـا مدیـر عامـل 
شـرکت  دیـدار و گفتگـو کردنـد در این 
دیـدار کـه بـا هـدف  گسـترش سـطح 
تعامـات و ارائـه خدمـات بانکـی  انجام شـد مدیرعامل گازگلسـتان 
ضمن خوش آمدگویی ، پیرامون  توسـعه  تعامات   ، ادامه سـطح 
همـکاری  و افزایـش  رونـد خدمات  قابـل ارائه بانکی  و مالی  بویژه 
در حـوزه بانکـداری الکترونیکی مطالبی را ارائه نمود. در همین راسـتا  
باقریان سرپرسـت  اداره امور شـعب بانک ملی اسـتان گلسـتان ودر 
همیـن راسـتا آمادگـی خـود را بـر گسـترش سـطح همـکاری ها  و 
تعامـات  فـي مابيـن وهمچنيـن اسـتفاده از ظرفيت هـاي طرفين 

جهـت تحقـق اهـداف دو سـازمان  تاکیـد کرد. 

گرگان

یم
سن

: ت
س 
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آنچه نفس تاجران یزدی را گرفته

به گفته کارشناسان آخرین بخشنامه صادراتی عاملی برای از دست دادن بازارهای بین المللی است

مدتـی اسـت صـادرات ایران دسـتخوش 
و  اقتصـادی  سیاسـی،  نوسـانات 
از پیـش  بیـش  تصمیماتـی شـده کـه 

می گیـرد. را  ایرانـی  تجـار  نفـس 
تحریم هـای تجـاری کشـورهای اروپایـی 
و  مسـتقیم  صـورت  بـه  ایـران  علیـه 
تجـارت  و  اقتصـاد  روی  غیرمسـتقیم 
کشـور اثرگـذار بـوده و ایـن در شـرایطی 
اسـت که حمایـت از تجـار می تواند عاوه 
بـر ارز آوری، وابسـتگی صنعتـی کشـور را 

کاهـش دهـد.
رفـع مشـکات در زمینـه تراکنـش مالی، 
اجـرای  و  بخشـنامه ها  صـدور  کاهـش 
مشـوق های صادراتی از دیگـر راهکارهای 
جهـش  و  ایـران  تجـار  انگیـزه  حفـظ 
اصغـر  »علـی  اسـت.  اقتصـادی کشـور 
بیگـی« یکـی از فعاالن اقتصادی اسـتان 

یـزد در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایسـنا، بـا 
اشـاره به سـابقه 25 سـاله خـود در حوزه 
صـادرات  اظهـار کـرد: مـن یکـی از فعاالن 
اقتصـادی بـودم که بـا صـادرات تولیدات 
خـود بـه کشـورهای اروپایـی، آسـیایی و 
آسـیای میانه، ارزآوری خوبی برای کشـور 

داشتم.
را   97 سـال  صادراتـی  مشـکات  وی، 
مانعـی بـرای ادامـه فعالیـت خـود عنوان 
بخشـنامه های  صـدور  افـزود:  و  کـرد 
کارشناسـی نشده و سیاسـت گذاری های 
نادرسـت در مقابل توسـعه صادرات باعث 
بین المللـی  بازارهـای  دادن  دسـت  از 

می شـود.
تولیـد  در حـوزه  یـزدی کـه  تاجـر  ایـن 
ادامـه  می کنـد  فعالیـت  و کابـل  سـیم 
داد: از دسـت دادن بازارهـای بیـن المللی 
بـه معنـای شکسـت تجـار ایرانـی اسـت 
چـرا کـه حاصـل رقابـت چندیـن سـاله 
صادرکننـدگان ایرانـی بـا رقبـای جهانـی 

اسـت و بـه سـادگی بـه دسـت نیامـده 
اسـت.

وی، صـادرات بـه کشـورهایی نظیـر عراق 
و افغانسـتان کـه بـرای خریـد تولیـدات 
ایرانـی ارز خـود را در خـارج از کشـور بـه 
ریـال تبدیـل می کننـد را صادراتـی غیـر 
حرفـه ای دانسـت و بیـان کـرد: البتـه بـا 
توجـه بـه این کـه در حال حاضـر صنعت 
مـا با رکـود مواجه اسـت ایـن بهترین راه 
بـرای فـروش کاالی تولیـدی در خـارج از 

است. کشـور 
بیگـی، صـدور آخرین بخشـنامه صادراتی 
را عاملـی بـرای از دسـت دادن بازارهـای 
بیـن المللی برشـمرد و گفت: در راسـتای 
صادرکننـدگان  بخشـنامه،  ایـن  اجـرای 
حرفـه ای کشـور و اسـتان جای خـود را به 
صادرکننـدگان غیرحرفـه ای دادنـد کـه در 
صـورت ادامـه ایـن رونـد نقـش تولیدات 
ایـران در ایـن بازارهـا کـم رنـگ خواهـد 

شـد. ایـن فعـال اقتصـادی بـا بیـان این 
پولـی  تعـادل  بانکـی،  مشـکات  کـه 
تجـارت را بهـم می زنـد، خاطرنشـان کرد: 
نتیجـه همـه ایـن اقدامـات باعـث شـده 
بیشـتر تولیـد کنندگان بـا تنهـا 30 درصد 
ظرفیـت خود تولیـد کنند در حالـی که به 
راحتـی می توان 70 درصـد ظرفیت خالی 

کارخانه هـا را بـا صـادرات ُپـر کـرد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه در چنـد سـال 
اخیـر هیـچ مشـوق صادراتـی بـه تجـار 
داده نشـده و اصـا وجـود نـدارد، تصریح 
کـرد: یـک سـری دسـتورالعمل هایی در 
زمینـه مشـوق صادراتـی صـادر شـده اما 
متاسـفانه در بدنـه دولـت همیشـه بحث 
نبـود بودجـه بـرای پرداخـت این مشـوق 

هـای صادراتـی اسـت.
بیگـی بـه لـزوم ورود بخـش خصوصـی 
رفـع  هـدف  بـا  گیری هـا  تصمیـم  در 
مشـکات در ایـن حـوزه تاکیـد کـرد و 
گفـت: امیدواریـم با کاهش بخشـنامه ها 
زیـان  لحظـه ای،  و تصمیـم گیری هـای 
شـود.  صادرکننـدگان  متحمـل  کمتـری 
محمدرضـا رهـی، یکـی دیگـر از فعـاالن 
اقتصـادی اسـتان یـزد به خبرنگار ایسـنا 

گفتـه، فعالیـت ما در زمینه تولید شیشـه 
اسـت و ماهانه درخواسـت صادرات بیش 
از 15 کانتینـر تولیـدات خـود بـه کشـور 
سـری النکا داریـم که متاسـفانه به دلیل 
مشـکات تراکنـش مالـی تاکنـون موفق 
ایـن کشـور  بـه  تولیداتمـان  ارسـال  بـه 

نشـدیم .
وی، وجـود این قبیل مشـکات را مانعی 
بـرای گسـترش بیـش از پیش صـادرات 
اگـر صـادر  افـزود:  و  خـود عنـوان کـرد 
کننـدگان با این مشـکات مواجه نباشـند 
عرصـه  در  خوبـی  درخشـش  می  تواننـد 

بیـن المللی داشـته باشـند.
رهـی بـا بیـان ایـن که تجـار ایرانـی هیچ 
گونه حمایتی از سـوی دولت نمی شـوند 
در حالـی کـه مـی تواننـد بـا ارز آوری و 
تعامـات خـود با کشـورهای دیگـر باعث 
گفـت:  شـوند،  ایـران  اقتصـادی  رشـد 
مشـوق هـای صادراتـی کـه طرحـی برای 
حمایـت از صادرکنندگان اسـت تاکنون در 
حد شـعار باقی مانده اسـت، این درحالی 
اسـت کـه صـادر کننـدگان نـه تنهـا مـورد 
حمایـت قـرار نمـی گیرند بلکـه مجبور به 

پرداخـت تعهـد ارزی هم هسـتند.

ته
نک

»امیرحسـین جعفـری« هـم بـا مـا بـا اشـاره به ایـن که یکـی از 
اهـداف ما بـرای فعالیـت در عرصه بیـن المللی توسـعه بازارهای 
صادراتی و توسـعه تجارت اسـتان اسـت، اظهار کـرد: در واحد خود 
با گسـترش صـادرات محصـوالت خـود تاکنون توانسـته ام نقش 
موثـری برای اقتصاد اسـتان ایفا کنم اما در سـال جـاری موضوع 
تراکنش مالی چالشـی جـدی برای ادامه فعالیت مـا بوجود آورده 
اسـت .وی بـا بیـان این که مشـکالت حاصـل از تحریـم ها باعث 
هزینـه بر شـدن کشـتی رانـی و حمل و نقل دریایی شـده اسـت، 
افـزود: در سـال هـای قبل ما بـا یک هـزار و 200 دالر بـرای آفریقا 
محمولـه ارسـال می کردیم که امسـال همیـن میـزان محموله را 
بایـد بـا هزینـه معادل سـه هـزار و 500 دالر بفرسـتیم .ایـن فعال 
اقتصـادی وجـود چنین مشـکالت حل نشـده ای بـر سـر راه تجار 
را عاملـی برای کاهش جذابیت این شـغل دانسـت و خاطرنشـان 
کـرد: در صـورت ادامـه ایـن رونـد و عـدم رفع مشـکالت تجـار در 
آینـده ای نزدیـک همیـن بازارهای باقی مانـده بین المللـی نیز از 

دسـت می رود.

انتصاب مدیر امور کارکنان و رفاه برق منطقه ای خوزستان
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان طی حکمی مهناز منصوری را به عنوان مدیر امور 
کارکنان و رفاه این شرکت منصوب کرد.

با حکم صادره مهناز منصوری به عنوان مدیر امور کارکنان و رفاه منصوب شد تا تحت نظر معاونت 
منابع انسانی انجام وظیفه نماید.

کاالهای ایرانی را با کارت 
اعتباری »همیاران سپهر« 

اقساطی بخرید
در  ایــران  صــادرات  بانــک 
راســتای تقویــت قــدرت خریــد 
منظــور  بــه  و  مصرف کننــدگان 
و  ملــی  تولیــد  از  حمایــت 
اعتبــاری  کارت  از  ایرانــی،  کاالی 
»همیــاران ســپهر« رونمایــی کــرد.

در قالــب طــرح یادشــده، ایــن 
بــا  قــرارداد  عقــد  بــا  بانــک 
ملــی،  تولیدکننــده  شــرکت های 
شــرایط  واجــد  مشــتریان  بــه 
مرابحــه  عقــد  قالــب  در  آن هــا 
اعتبــاری  کارت  )اقســاطی(، 
ریــال  میلیــون   200 ســقف  تــا 

می دهــد. تخصیــص 
و  تولیــدی  شــرکت های 
طــرح  ایــن  در  عرضه کنندگانــی 
امــکان مشــارکت دارنــد کــه دارای 
چرخــه توزیــع متمرکــز شــامل 
فــروش  مراکــز  و  فروشــگاه ها 
ــار کارت هــای  متعــدد باشــند. اعتب
ســپهر«  »همیــاران  اعتبــاری 
تســهیات  و  بــوده  مــاه  ســه 
آن حداکثــر 36 ماهــه بــا نــرخ 
مرکــزی  بانــک  اباغــی  ســود 
مــورد محاســبه قــرار می گیــرد. 
متقاضیــان  گــزارش،  بنابرایــن 
از  بهره منــدی  جهــت  می تواننــد 
شــرایط اســتفاده از ایــن طــرح 
بــا مراجعــه بــه نمایندگی هــای 
ــه  ــرارداد، مراجع ــرف ق ــرکت ط ش
ــایت  ــا س ــعب ی ــه ش ــتقیم ب مس
بانــک و شــرکت، ضمــن اطــاع 
ــای  ــورداری از مزای ــرایط برخ از ش
کارت اعتبــاری همیــاران ســپهر، 
درخواســت خــود را بــه بانــک ارائــه 

کننــد.

خبر
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

پیام ایران

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-

مـاده 13آئیـن  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمان 
شـماره139760319014004946- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند 

97/09/08هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض 
متقاضـی خانـم لیـا کمالـی مسـکونی فرزنـد ماشـاءاله بشـماره 
شناسـنامه 8صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 303مترمربـع پـاک -فرعـی از574- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـاک 621 فرعـی از574- اصلـی قطعـه دوواقع 
درخیابـان آزادی کوچـه شـهید عادلی بعد از بن بسـت اول سـمت 
راسـت نبـش بـن بسـت دوم اراضـی جیرفـت بخـش 45کرمـان 
خریـداری ازمالـک رسـمی آقـای ماشـاءهللا کمالـی محرزگردیـده 
اسـت.لذا بـه منظوراطاع عمـوم مراتب دردو نوبت آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نماینـد .بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند 
مالکیـت صادرخواهدشـد ./م الـف:1196- تاریخ انتشـار نوبت اول 

:97/11/21- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :97/12/05-
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک

هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت 
ثبتـي اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي

)) آگهـي موضـوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليـف وضعيت ثبتي و اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي 
((  در اجرای  مواد مذکور بدینوسـیله  اماکی  که برابر اراء هياتهای  
حـل اختـاف  موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيـت ثبتي اراضي 
و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي  ناحیه  
دو شهرسـتان كرمـان  تقاضـای ثبت انهـا پذیرفتـه و ادامه عملیات 
ثبتـی انهـا مطابـق قانـون مذکـور تجویـز گردیده اسـت  بـه ترتیب 
شـماره پـاک فرعـی از اصلـی  و بخـش محـل  وقـوع  ملـک و 
مشـخصات مالک یا مالکین ) متقاضیان ثبت ( واقعدر بخشـهای  
) 2و3و6و28(  ثبتی شهرسـتان کرمان  بشـرح ذیل اگهی  میشـود 
تـا  در صورتـي كـه  شـخص  یـا اشـخاصی  نسـبت به صدور سـند 
مالكيت متقاضيان اعتراضي داشـته باشـند بتوانند از تاريخ انتشـار 
اوليـن آگهـي بـه مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسـليم و 
پـس از اخـذ رسـيد، ظرف مدت يـك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اسـت در 
صـورت انقضـاي مدت مذكور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات 
سـند مالكيت صادر خواهد شد.شـایان ذکر اسـت صدور و تسـلیم 
سـند مالکیت بر اسـاس قانون مذکور مانع مراجع متضرر به دادگاه 

نخواهـد بود .
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان

37  فرعـی از  3195 اصلـی–  اقـای علـی اصغـر ادهمـی فرزنـد  

احمـد بـه شناسـنامه شـماره 239 صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  
یکبـاب خانـه مشـتمل بر زیر زمین بـه  مسـاحت 212/1  متر مربع  
بـه ادرس کرمـان  خیابان شـهید اخاقـی کوچه شـرقی 1خریداری 
از محـل مالکیـت  سـید زیـن العابدین سـجادیان  - ردیـف  5159 
8658  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  818  فرعـی  از  
3968  اصلـی  –  خانـم پـری شـهریاری راد   فرزنـد  رشـید بـه 
شناسـنامه شـماره 6050090718 صـادره از  ریـگان  در ششـدانگ  
یکبـاب خانـه بـه  مسـاحت 115  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  
سراسـیاب خیابـان ده باال  غربی4 خریـداری از محل مالکیت علی 

جعفـری فرسـنگی - ردیـف  427 
14477  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی  از  
3968  اصلی  –  اقای عباس سـعید  فرزند  حسـن به شناسـنامه 
شـماره 9 صادره از  بردسـیر  در ششدانگ  یکباب خانه به  مساحت 
210/2  متـر مربـع  به ادرس کرمان پشـت میدان بار فروشـی قدیم 
شـهرک امام حسـن  خریـداری از محل مالکیـت  عباس ابراهیمی 

پـور  - ردیف  3743 
15433  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  885  فرعـی  
از  3968  اصلـی  –  اقـای محمـد رضـا مهـدوی جعفـری   فرزنـد  
مصطفی  به شناسـنامه شـماره 363 صادره از  کرمان  در ششدانگ  
یکبـاب خانـه بـه  مسـاحت 530/85 متـر  مربع  بـه ادرس کرمان 
خیابان شـهید قدوسـی کوچه15خریـداری از محل مالکیت  نعمت 

هللا رنجبـر ده باالیـی  - ردیـف  613 
15470  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  881  فرعـی  از  

3968  اصلـی  –  اقـای مهـدی احمـدی نـژاد فرسـنگی  فرزنـد  
اصغـر بـه شناسـنامه شـماره 89 صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  
یکبـاب خانه به  مسـاحت 320متر مربـع  به ادرس کرمان خیابان 
شـهید مغفوری کوچه21 خریداری از محل مالکیت  سـید عباس 

ابراهیمـی پورفرسـنگی  - ردیف  2777 
15471  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  881  فرعـی  از  
3968  اصلـی  –  اقـای مهـدی احمـدی نـژاد فرسـنگی  فرزنـد  
اصغـر بـه شناسـنامه شـماره 89 صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  
یکبـاب خانه به  مسـاحت 243 متر مربع  بـه ادرس کرمان خیابان 
شـهید مغفـوری کوچـه21 خریـداری از محل مالکیت  سـید عباس 

ابراهیمـی پورفرسـنگی  - ردیـف  2778 
15767  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  386  فرعـی  از  
3968  اصلـی  –  اقـای ماشـاهللا حاجـی پـور فرسـنگی   فرزنـد  
محمد علی  به شناسـنامه شـماره 16 صادره از  کرمان  در ششدانگ  
یکبـاب خانـه مشـتمل برطبقـه فوقانـی بـه  مسـاحت 406/2  متر 
مربـع  بـه ادرس کرمـان خیابـان شـهید مغفـوری بعـد از کوچه27  

خریـداری از محـل مالکیـت  مـوال احمـدی نـژاد  - ردیـف  247 
15789  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  766  فرعـی  از  
3968  اصلـی  –  اقـای علـی نـژاد محمود ابادی    فرزند  حسـین 
بـه شناسـنامه شـماره 31 صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  
خانـه  بـه  مسـاحت 125  متـر مربـع  بـه ادرس کرمان سراسـیاب 
خیابان شـهید اشـرف گنجویی بین کوچه28و30 خریداری از محل 

مالکیـت  محمد مقیمـی نژاد- ردیـف  269 
2842  فرعـی از  3982 اصلـی مجـزی شـده از  54  فرعـی  از  
3982  اصلـی  –  اقـای محمـد نـوری جوشـانی  فرزنـد علـی بـه 
شناسـنامه شـماره 28 صـادره از  گلبـاف  در ششـدانگ  یکبـاب 
خانـه  بـه  مسـاحت 309/58  متـر مربع  بـه ادرس کرمان خیابان  

دسـتغیب  خیابـان 20متـری بهشـتی خریـداری از محـل مالکیت  
نرجـس شـیخ االسـامی  - ردیـف  477 

5339  فرعـی از  3982 اصلـی مجـزی شـده از  15  فرعـی  از  
3982  اصلی  –  اقای احمد نصیری حسـن ابادی فرزند نمکعلی 
به شناسـنامه شـماره 2 صادره از  گلباف  در ششـدانگ  یکباب خانه 
مشـتمل برطبقه فوقانی  به  مسـاحت 129/3  متر مربع  به ادرس 
کرمـان خیابـان اسـد ابادی کوچـه25  خریـداری از محـل مالکیت 

عبدهللا عدل اسـفندیاری - ردیـف  2495 
5567  فرعـی از  3982 اصلـی مجـزی شـده از  113  فرعـی  از  
3982  اصلـی  –  خانـم اشـرف مرتضـوی راوری فرزنـد هاشـم به 
شناسـنامه شـماره 227 صـادره از  راور  در ششـدانگ  یکبـاب خانه 
مشـتمل برزیرزمیـن  بـه  مسـاحت 129/5  متـر مربـع  بـه ادرس 
کرمـان خیابان شـهید مصطفـی خمینی بلوار سـاوه خیابان نیایش 
شـرقی 1  خریـداری از محـل مالکیـت عبـدهللا عدل اسـفندیاری - 

ردیـف  424 
5877  فرعـی از  3982 اصلـی مجـزی شـده از  89  فرعـی  از  
3982  اصلـی  –  خانـم نصـرت دهقانـی ماهانـی فرزنـد ابراهیـم 
به شناسـنامه شـماره 384 صادره از  کرمان  در ششـدانگ  یکباب 
خانـه  بـه  مسـاحت 387/12  متـر مربع  بـه ادرس کرمان خیابان 
سـربازکوچه20 انتهـای غربی5  خریـداری از محل مالکیت  ابراهیم 

دهقانـی ماهانـی   - ردیـف  186 
5879  فرعی از  3982 اصلی مجزی شده از  50  فرعی  از  3982  
اصلی  –  اقای احمد فاحیان فرزند حسـین به شناسـنامه شـماره 
449 صادره از  نرماشـیر  در ششـدانگ  یکباب خانه  به  مسـاحت 
227/1  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان خیابان  اسـد ابـادی کوچه29 

خریـداری از محـل مالکیت  محمد باقر نجابتـی   - ردیف  851 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

20821  فرعـی از  1783  اصلـی  –  اقـای مجیـد امیری خراسـانی    
فرزنـد جـواد  بـه شناسـنامه شـماره  165  صـادره از سـیرجان در 
چهـار و نیـم دانـگ مشـاع  و اقـای محسـن اسـامی نیـا  فرزنـد  
محمـد حسـین بـه شناسـنامه 36235 صـادره از کرمـان  در  یـک 
و نیـم دانگ مشـاع ازششـدانگ  یکبـاب مغازه به مسـاحت 94/5 
مترمربـع  کـه مـوازی  34/15  متـر مربع از ششـدانگ عرصه مورد 
تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره  نامبـرده  قرار دارد بـه ادرس کرمان  
خیابـان  جهاد نبـش کوچه 73 خریـداری از محل مالکیت ابراهیم 

میـر حسـینی وکیلـی  -  ردیفهـای 1303و1304 .
22746  فرعـی از  2787  اصلـی  –  خانـم فرشـته موذنـی  فرزند 
کرامـت  به شناسـنامه شـماره  2980097845  صـادره از کرمان  در  
ششـدانگ  یکبـاب خانـه   به مسـاحت 111/3 متر مربـع  به ادرس 
کرمـان خیابان مالک اشـتر جنوبـی  بین کوچـه11و13  خریداری از 

محـل مالکیت ابراهیـم مرادی عجمـی -  ردیف 297
23191  فرعـی از  2787  اصلـی  –  اقـای اسـماعیل سـیاه کویـی 
باغکلی  فرزند غامرضا  به شناسنامه شماره  3100062264  صادره 
از بـم نسـبت بـه چهـار دانـگ وخانـم نیـره میرزایی باغکلـی فرزند 
سـید قاسـم به شناسـنامه 1صادره از بم نسـبت به دو دانگ مشـاع  
در  ششـدانگ  یکبـاب خانـه   بـه مسـاحت 175/5 متـر مربـع  به 
ادرس کرمـان خیابـان  ابـوذر جنوبـی کوچـه42 خریـداری از محـل 

مالکیـت حسـن ودیعتی -  ردیفهـای 93و94
23566  فرعـی از  2787  اصلـی  –  اقـای مهـدی زابلـی زاده 
مظفـر ابـادی     فرزنـد قاسـم  بـه شناسـنامه شـماره  15  صـادره 
از نرماشـیر  در  ششـدانگ  یکبـاب خانـه   به مسـاحت 122/1 متر 
مربـع  بـه ادرس کرمـان خیابـان مالـک اشـتر جنوبی کوچـه26 دو 
منـزل مانـده به اخر سـمت چپ خریداری از محل مالکیت حسـن 

ودیعتـی -  ردیـف 1214

. 23621  فرعـی از  2787  اصلـی  –  اقـای محمـود رحیمی صادق   
فرزنـد فتـح هللا  به شناسـنامه شـماره  1477  صـادره از ماهان  در  
ششـدانگ  یـک بـاب کارگاه  بـه مسـاحت 105/9 متـر  مربـع  بـه 
ادرس کرمـان خیابـان  مالـک اشـتر جنوبی کوچـه 10 خریـداری از 

محـل مالکیـت قنبـر علی گنجـی صفـار   -  ردیف 219
. 167  فرعـی از  2833  اصلـی  مجـزی شـده از 1فرعـی از 2833 
اصلـی  –  اقـای مجتبـی احمـدی پور فرسـنگی   فرزنـد علی اکبر  
به شناسنامه شماره  45  صادره از کرمان  در  ششدانگ  یکبابخانه 
بـه مسـاحت 151 متـر  مربع  به ادرس کرمـان چهارراه نیکزاد  کوچه 
جنـب تـاالر سـرو وسـط کوچـه سـمت چـپ  خریـداری از محـل 

مالکیـت ابوالقاسـم هرنـدی  -  ردیف 390
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان

371  فرعـی از  63  اصلـی  خانـم زهـرا منوچهـری راوری   فرزنـد 
عبـدهللا  بـه شناسـنامه شـماره  170  صـادره اززرنـد  در  ششـدانگ  
یکبـاب خانـه  بـه مسـاحت245   متـر مربـع  بـه ادرس  کرمـان 
حاجـی ابـاد بلـوار فردوسـی کوچـه 11 قطعـه 9 خریـداری از محـل 

مالکیـت  محمـد حسـن نظریـان  -  ردیـف 444
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 28 کرمان

18  فرعـی از  1357  اصلـی  –  خانـم معصومـه رنجبـر راینـی     
فرزند اکبر  به شناسـنامه شـماره  9  صادره از راین   در  ششـدانگ  
یکبـاب خانـه  بـه مسـاحت 356/06  متـر مربـع  بـه ادرس  رایـن 
خیابـان  امـام کوچـه شـهید حـاج محمـدی جنـب پرسـی گاز 

خریـداری از محـل مالکیـت نصـرهللا افضلـی -  ردیـف 1161
تاریخ انتشار نوبت اول :  یکشنبه 1397/12/05 

تاریخ انتشار نوبت دوم یکشنبه1397/12/19
محمود مهدیزاده- رییس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو 
شهرستان کرمان م.الف 1552

آگهی مرحله پنجا ه و یکم سال 1٣97) منطقه دو کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

مفقودی - رودباراداره ثبت اسناد و امالك  ناحیه دو شهرستان كرمان
شناســایی  ســبزوکارت  بــرگ 
پــژو  ســواری  ســوخت  وکارت 
 - ای  405مدل1391نقــره 
شــماره   بــه  رنــگ  متالیــک 
ــماره شاسی موتور12491067105وش
NAAM 01  CA7CR574654 بــه 
شــماره پــالک 87ص374ایــران 
65متعلــق بــه ســمیرا نیــک آئیــن 
ــار  ــه اعتب ــود واز درج ــی مفق کوپائ

ســاقط گردیــده اســت .

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
ــا کالســه 930099 اجــرا  ــی آســتارا ب ــده شــعبه اجــرای احــکام مدن درخصــوص پرون
موضــوع دعــوی عباســعلی صفــر بــا وکالــت آزاده نــوری حکــم بــر محکومیــت محکــوم 
علیــه صابــر میهنــی صــادر شــده و محکــوم لــه در راســتای اســتیفای محکــوم بــه، 
ــک  ــروش مل ــت ف ــت اول جه ــده نوب ــه مزای ــد ک ــف گردی ــی و توقی ــی را معرف اموال
ــر  ــل دفت ــح در مح ــی 11/30 صب ــاعت 11 ال ــخ 97/12/15 از راس س ــور درتاری مذک
ــرم  ــده دادســتان محت ــی دادگســتری آســتارا و در حضــور نماین اجــرای احــکام مدن
دادســرای عمومــی و انقــالب آســتارا برگــزار خواهــد شــد مشــخصات امــوال 
ــل مــی باشــد.  ــه شــرح ذی ــده ب ــه کارشــناس منتخــب پرون ــق نظری ــورد نظــر طب م
مشــخصات طبــق نظریــه کارشــناس 1- کاپشــن چــرم بچــه گانــه 100 عــدد بــه قیمــت 
ــال 3-  ــت 67/500/000 ری ــه قیم ــدد ب ــه 150 ع ــلوار دختران ــال 2- ش 70/000/000 ری
ــه  ــدد ب ــرم 115 ع ــن چ ــال 4- دام ــدد 80/000/000 ری ــی 200 ع ــه مل ــه گان ــن بچ دام
قیمــت 46/000/000 ریــال 5- ســارافون 70 عــدد 42/000/000 ریــال 6- پالتــو دخترانــه 
40 عــدد 48/000/000 ریــال 7- شــلوار پســرانه 90 عــدد 45/000/000 ریــال 8- کاپشــن 
ــال  ــدد 17/500/000 ری ــه 50 ع ــوز دختران ــال 9- بل ــدد 30/000/000 ری ــه 30 ع دختران
10- تــی شــرت پســرانه 50 عــدد 15/000/000 ریــال 11- کفــش جیــر پســرانه 70 عــدد 
ــال 13- کفــش  ــدد 35/000/000 ری ــه 70 ع ــوت دختران ــم ب ــال 12- نی 35/000/000 ری
پســرانه 70 عــدد 35/000/000 ریــال مجموعــا بمبلــغ 566/000/000ارزیابــی گردیده اســت 
مزایــده از قیمــت پایــه ارزیابــی شــده توســط کارشــناس آغــاز خواهــد شــد و شــخصی 
کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد دهــد برنــده مزایــده شــناخته شــده و طبــق قانــون 
ــپرده  ــاب س ــه حس ــس ب ــی المجل ــنهادی را ف ــغ پیش ــد مبل ــت 10 درص ــی بایس م
دادگســتری واریــز و فیــش آن را ارائــه نمایــد ) در غیــر ایــن صــورت مبلــغ 10 درصــد 
واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد( کلیــه طالبیــن مــی تواننــد در صــورت 
تمایــل جهــت بازدیــد از امــوال مذکــور 5 روز قبــل از تاریــخ مزایــده جهــت هماهنگــی 
بــه دفتــر اجــرای احــکام مدنــی آســتارا مراجعــه نماینــد کلیــه هزینــه هــای اجرایــی 

و هزینــه هــای نقــل و انتقــال بــر عهــده خریــدار مــی باشــد. 
3672 دادورز شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آستارا  

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

برابــر رأی شــماره 139760317001005160-97/11/7  هیــأت اول  موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
ــه و بالمعــارض  مســتقر در واحــد ثبتــی ناحیــه یــک اهــواز تصرفــات مالکان
متقاضــی آقــای کریــم ســواری فرزنــد ســعید بشــماره شناســنامه 4618 صــادره از 
دشــت آزادگان بــه شــماره ملــی 1988002435 در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
ــواز  ــش 9 اه ــالک 60/4 بخ ــمتی از پ ــع در قس ــر مرب ــاحت 344/90 مت ــه مس ب
ــه  ــک رســمی ( ک ــم هاشــمی )مال ــای ســید کری ــداری شــده از ســهمی آق خری
ــال  ــورد تقاضــا و انتق ــک م ــه مل ــت متقاضــی نســبت ب ــراز مالکی ــت از اح حکای
ــته  ــی داش ــام متقاض ــه بن ــادی ب ــه ع ــه قولنام ــی ارائ ــطه و ط ــع الواس ــک م مل
،محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــود در صورتیک ــی ش ــی م ــزده روز آگه پان
ــن  ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتوانن مالکی
آگهــی بــه مــدت دو مــاه  اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. ضمنــًا 

ــود. ــه دادگاه نخواهــد ب صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر ب
)تاریخ انتشار نوبت اول :97/12/05(                     

)تاریخ انتشار نوبت دوم:  21/ 97/12(
شماره م/الف:   5/3226
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رونوشت آگهی حصروراثت
970711 حــوزه 7 شــورای  پرونــده  در کالســه 
ــور  ــم رضاپ ــای میرکری ــش آق ــالف تال ــل اخت ح
ببــر دارای شــماره شناســنامه 1918 از  فرزنــد 
ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن 
ــور در  ــر رضاپ ــه مرحــوم بب ــح داده اســت ک توضی
تاریــخ 1325/7/1 در شهرســتان تالــش اقامتــگاه 
ــه آن  ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم
مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- میرجمــال رضاپــور 
جوکنــدان دارای ســند ســجلی شــماره 1393 
پســر 2-میرکریــم  نســبت  تالــش  از  صــادره 
ــماره  ــجلی ش ــند س ــدان دارای س ــور جوکن رضاپ
ــک  ــش نســبت پســر  3- مل 1918 صــادره از تال
ــماره  ــجلی ش ــند س ــدان دارای س ــور جوکن رضاپ
ــا  1392 صــادره از تالــش نســبت دختــر اینــک ب
ــور را  ــت مزب ــی درخواس ــریفات قانون ــام تش انج
ــی مــی  ــاه آگه ــک م ــه مــدت ی ــت ب ــک نوب در ی
نمایــد تــا کســی اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف 
مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــالف حــوزه 
ــی – دادگســتری  ــان طالقان 7 تالــش واقــع خیاب
ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر 
وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن 
موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بالاثــر 

ــود. ــد ب خواه
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش 
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رونوشت آگهی حصروراثت
ــورای  ــوزه 7 ش ــده 970718 ح ــه پرون در کالس
ــی  ــت قربان ــای عظم ــش آق ــالف تال ــل اخت ح
ــنامه 5 از  ــماره شناس ــی دارای ش ــد باباعل فرزن
ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده اســت کــه مرحــوم محرمعلــی 
ــاو در تاریــخ 96/4/25 در شهرســتان  عبادتــی ن
ــی  ــدرود زندگ ــی خــود ب ــگاه دائم ــش اقامت تال
ــه:  ــوم منحصــر اســت ب ــه آن مرح ــه و ورث گفت
ــجلی  ــند س ــاو دارای س ــی ن ــراج عبادت 1- مع
شــماره 28 صــادره از تالــش نســبت پســر 
2-ســراج عبادتــی نــاو دارای ســند ســجلی 
ــر3-  ــبت پس ــش نس ــادره از تال ــماره 15 ص ش
عظمــت قربانــی دارای ســند ســجلی شــماره 5 
صــادره از تالــش نســبت همســراینک بــا انجــام 
تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک 
نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا 
کســی اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت 
ــالف حــوزه 7  ــه شــورای حــل اخت ــاه ب ــک م ی
ــی – دادگســتری  ــان طالقان ــع خیاب ــش واق تال
ــر  ــادرو  ه ــی ص ــم دارد و اال گواه ــابق تقدی س
ــد از  ــه بع ــمی ک ــری و رس ــز س ــه ج وصیتنام
ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و 

ــود. ــر خواهــد ب بالاث
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
ــعبه  ــه در ش ــه 960126 مطروح ــده اجرائی ــوص پرون درخص
ــاب  ــروش یکب ــوع ف ــش موض ــی تال ــکام مدن ــرای اح اج
ــماره  ــه ش ــی ب ــالک ثبت ــماره پ ــه ش ــان مســکونی ب آپارتم
ــده از 9056  ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 8 اصل 9695 فرع
فرعــی از اصلــی مذکــور بــه مســاحت 115/58 واقــع در تالش 
طــوالرود – دانشــگاه پیــام نــور – خیابــان کوهســتان – کوچه 
شــهید انســان پرســت متعلــق بــه محمــد علــی یعقوبــی بــا 
ــت  ــمت اول دیواریس ــماال: در دو قس ــل: ش ــخصات ذی مش
پیشــرفتگی بــه طــول 0/80 متــر بــه فضــای باقیمانــده پالک 
1387 / 8 دوم دیواریســت بــه طــول 10/75 متــر بــه فضــای 
باقیمانــده پــالک 8/1387 شــرقا: در ســه قســمت کــه 
ــه طــول  قســمت دوم آن شــمالی اســت اول دیواریســت ب
4/67 متــر بــه راه پلــه مشــاعی دوم دیواریســت بــه طــول 
0/55 متــر بــه راه پلــه مشــاعی ســوم درب و دیــوار و پنجــره 
ــا در دو  ــاعی جنوب ــه مش ــه راه پل ــول 4/34 ب ــه ط ــت ب اس
ــه فضــای  ــه طــول 11/30 متــر ب قســمت اول دیواریســت ب
حیــاط مشــاعی دوم دیواریســت پیشــرفتگی بــه طــول 0/80 
متــر بــه فضــای حیــاط مشــاعی غربــا: در پنــج قســمت کــه 
قســمت چهــارم آن شــمالی قســمت دوم ان جنوبــی اســت 
اول دیــوار و پنجــره اســت بــه طــول 2/25 متــر بــه فضــای 
ــه  ــر ب ــه طــول 1/95 مت ــاط مشــاعی دوم دیواریســت ب حی
ــت  ــره ای اس ــوار و پنج ــوم دی ــاعی س ــاط مش ــای حی فض
ــارم  ــاعی چه ــاط مش ــای حی ــه فض ــر ب ــول 4/60 مت ــه ط ب
دیواریســت بــه طــول 1/95 متــر بــه فضــای حیــاط مشــاعی 
پنجــم دیــوار و پنجــره اســت بــه طــول 2/19 متــر بــه فضــای 
ــدانگ  ــت از شش ــوف عبارتس ــک موص ــاعی مل ــاط مش حی

ــک  ــه دوم ی ــع در طبق ــکونی واق ــان مس ــاب آپارتم ــک ب ی
ــنگ  ــای س ــی دارای نم ــه روی کرس ــه طبق ــاختمان س س
مرمــر و محوطــه محصــور و بتنــی کاری دارای اســکلت بتنــی 
و ســقف هــای تیرچــه بلــوک و پوشــش ســقف ورق دارای 
دو خواب و هال و آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی و دارای 
ــده  ــزار کاری ش ــت ام دی اف و اب ــرامیک و کابین ــف س ک
مــی باشــد آپارتمــان موصــوف دارای انشــعابات آب و بــرق 
ــه وقــوع ملــک در بافــت  ــا توجــه ب ــذا ب و گاز مــی باشــد ل
مســکونی و در نظــر گرفتــن مــوارد فــوق و جمیــع عوامــل 
موثــر درارزش گــذاری ارزش کل ششــدانگ آپارتمــان مذکــور 
ــمی  ــناس رس ــط کارش ــال توس ــغ 1/900/000/000 ری ــه مبل ب
ــنبه  ــح روز ش ــوف 11 صب ــال موص ــذا م ــده ل ــی گردی ارزیاب
مــورخ 18/ 97/12 از طریــق مزایــده در دفتــر اجــرای احــکام 
مدنــی دادگســتری شهرســتان تالــش بــه فــروش می رســد 
ــه  ــده و ب ــروع ش ــده ش ــی ش ــای ارزیاب ــه از به ــت پای قیم
ــه پیشــنهاد  ــت پای ــت را از قیم ــن قیم ــه باالتری کســانی ک
دهنــد فروختــه خواهــد شــد و ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی 
فــی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف 
ــه  ــه پرداخــت ثمــن معامل ــاه ب ــا یــک م ــر ت اســت حداکث
اقــدام نماینــد در غیــر ایــن صــورت ده درصــد اولیــه بــه نفــع 
ــان در  ــد مــی گــردد متقاضی ــده تجدی ــط و مزای دولــت ضب
صــورت تمایــل مــی تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مزایــده 
ــان از  ــد آن ــب بازدی ــا ترتی ــه ت ــر اجــرا مراجع ــن دفت ــه ای ب
مــال مــورد مزایــده داده شــود ) فــروش ملــک بــا وضعیــت 

موجــود خواهــد بــود(
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش 
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آگهی مزایده مال غیر منقول
درخصــوص پرونــده اجرائیــه کالســه 970499 مطروحــه در 
شــعبه اجــرای احــکام مدنــی تالــش موضــوع فــروش ماتــرک 
مرحــوم قربانعلــی واقــع در تالــش خیابــان شــهید رجایــی بــه 
شــرح ذیــل: 1- قطعــه زمیــن تجــاری مســکونی بــه مســاحت 
کلــی 713/43 مترمربــع بــا حــدودات اربعــه : شــماال اول ملک 
وراث اکبــر افراســیابی دوم بــه ملــک وراث مرحــوم ســید صالح 
ــه  ــا: اول ب ــی جنوب ــهید رجای ــان ش ــه خیاب ــرقا: ب ــفیعی ش ش
ــه  ــع محمدی ــجد جام ــی دوم مس ــان رحمان ــک عبدالرحم مل
غربــا: بــه راه موجــود بــه قطعــه شــماره 2 مــورد تعرفــه محــدود 
کــه در داخــل آن حالیــه یــک دســتگاه ســاختمان مســکونی 
بــا مســاحت 119 مترمربــع متصرفــی احــدث از وراث بــه نــام 
ــاکن و  ــه در آن س ــازاده ک ــد عب ــه وحی ــو ب ــی معرف آقاکیش
ســکونت دارد دوم ســاختمان مســکونی دیگــری بــا مســاحت 
100 مترمربــع در حــال حاضــر در یــد اســتیفای احــدی از 
ــازه  ــوم مغ ــرار دارد س ــادزاده ق ــی عب ــام باالکیش ــه ن وراث ب
ــان  ــه خیاب ــری غذاخــوری مشــرف ب ــا کارب هــای تجــاری و ب
اصلــی بــا مســاحت حــدود 35/ 49 مترمربــع در یــد اســتیفای 
جــالل عبــادزاده چهــارم مغــازه تجــاری قدیمــی بــا مســاحت 
20/92 مترمربــع کــه در زمــان بازدیــد کارشــناس بســته بــوده و 
مســکونی قدیمــی پشــت همــان ملــک تجــاری بــه مســاحت 
19/11 مترمربــع کــه در یــد اســتیفای خانــم قزبــس بــاد 
بدســت قــرار دارد. 2- برابــر حکــم صــادره و مفاد منــدرج در آن 
مســاحت 140 مترمربــع خانــه و محوطــه باالکیشــی عبــادزاده و 
مســاحت 119 مترمربــع ســاختمان مســکونی وحیــد عبــادزاده 
ــی از ماتــرک خــارج  ــع عرصــه مل و مســاحت 760/02 مترمرب
ــی  ــت مکان ــه موقعی ــه ب ــا توج ــر ب ــوال بشــرح زی ــی ام و باق

ــر در  ــای موث ــرار دادن ســایر فاکتوره ــر ق ــی مدنظ و جغرافیای
ــن و  ــر تعیی ــرح زی ــوال بش ــذاری ارزش ام ــت گ ــه قیم قضی
ــوارد  ــر م ــا کس ــکونی ب ــه مس ــف: عرص ــردد. ال ــی گ ــالم م اع
ــع  ــاحت 193/12 مترمرب ــه مس ــی آن ب ــم باق ــدرج در حک من
از قــرار هــر مترمربــع 3/500/000 ریــال کــه کل مســاحت فــوق 
ــی  ــالم م ــرآورد و اع ــال ب ــغ 675/920/000  ری ــه مبل ــر ب الذک
گــردد. ب: عرصــه تجــاری بــا مســاحت 261/28 مترمربــع کــه 
ــه کل  ــال ک ــزان 40/000/000 ری ــه  می ــع را ب ــر مترمرب ارزش ه
عرصــه بــه میــزان 10/451/200/000 ریــال و تمامــی اعیانــات آن 
را بــه میــزان 1/000/000/000 ریــال نهایتــا جمــع ارزش عرصــه و 
اعیانــات تجــاری را بــه میــزان 11/451/200/000 ریــال از ســوی 
کارشــناس رســمی بــرآورد و اعــالم گردیــده اســت لــذا ملــک 
ــح  ــورخ 97/12/21 ســاعت 11 صب موصــوف روز ســه شــنبه م
از طریــق مزایــده در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری 
تالــش بــه فــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی 
ــن قیمــت را از  ــه باالتری ــه کســانی ک شــده شــروع شــده و ب
قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد شــد و ده 
ــده  ــده مزای ــس از برن ــی المجل ــنهادی ف ــغ پیش ــد مبل درص
ــه  ــا یــک مــاه ب ــرده مکلــف اســت حداکثــر ت دریافــت و نامب
ــن صــورت  ــر ای ــد در غی ــدام نماین ــه اق پرداخــت ثمــن معامل
ده درصــد اولیــه بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد مــی 
گــردد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد پنــج روز قبــل 
ــب  ــا ترتی ــه ت ــرا مراجع ــر اج ــن دفت ــه ای ــده ب ــد مزای از موع
بازدیــد آنــان از مــال مــورد مزایــده داده شــود ) ضمنــا فــروش 

ملــک بــا وضعیــت موجــود مــی باشــد(
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش 
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 آگهی فقدان
ــلیم دو بــرگ استشــهادیه  ــت ضمــن تس ــت دوس مجیــد حقیق
تصدیــق شــده اعــالم نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ 
ــع  ــه مســاحت 24 مترمرب ــی ب ــای احداث ــا بن یــک قطعــه زمیــن ب
بــه پــالک 4569 فرعــی از 9 اصلــی مفــروز از 4438 فرعــی قطعــه 
ــه دو  ــی ناحی ــوزه ثبت ــزء ح ــت ج ــع در ماهدش ــی واق 14 تفکیک
شهرســتان کــرج مــورد ثبــت 171301 صفحــه 426 دفترجلــد 
ــه  ــده اســت ک ــت و صــادر گردی ــی 168630 ثب 1127 بشــماره چاپ
ــدور  ــای ص ــک تقاض ــده و مال ــود گردی ــگاری مفق ــهل ان ــت س بعل
ســند المثنــی نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک 
ــت  ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120 آئی ــه م اصالحــی ب
آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت 
ــی  ــور م ــک مذک ــه مل ــبت ب ــه نس ــام معامل ــا انج ــود و ی ــزد خ ن
ــراض  ــدت ده روز اعت ــه م ــی ب ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری باش
ــن اداره تســلیم  ــه ای ــه اصــل ســند مالکیــت ب خــود را ضمــن ارائ
نمایــد بدیهــی اســت چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی واصــل 
ــردد ســند  ــه نگ ــراض اصــل ســند ارائ ــا در صــورت اعت نشــود و ی
ــد  ــلیم خواه ــی تس ــه متقاض ــررات ب ــر مق ــی براب ــت المثن مالکی

97/65899/ف شــد.م/الف: 
رئیس حوزه ثبت ملک کرج – ناحیه دو 

 از طرف محمد ابراهیم بحیرایی   3693

فراخوان مناقصات عمومی  یک مرحله ای 
نوبت اول

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

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریخ 12/08/ 1397 می باشـد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 11/ 12/ 1397
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز چهار شنبه مورخ 12/22/ 1397

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز پنج شنبه  مورخ 12/23/ 1397
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکت های الف : نشـانی : اداره كل راهـداری و حمل ونقل 

جـاده ای جنوب اسـتان کرمان به نشـاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_پایانه بـار جیرفت و تلفـن : 03443352139 و 03443352169
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

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

مبلغ تضمين نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه
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پرواز قیمت مرغ در قطب مرغداری کشور

بازارپروتئینی مازندران خالی از مرغ با قیمت تنظیم بازاری است

 در حالـی کـه پنـج روز روز از مصوبه سـتاد تنظیم 
بـازار در تعییـن نـرخ 11 هـزار و 500 تومانـی بـرای 
هـر کیلوگـرم گوشـت مرغ مـی گـذرد، قیمت این 
اوج  در  مازنـدران همچنـان  در  پروتئینـی  مـاده 
اسـت. بررسـی میدانـی خبرنـگار ایرنـا از سـطح 
شـهر سـاری مرکـز مازنـدران نشـان مـی دهد که 
هـم اکنـون قیمـت مـرغ در بازارهای این شـهر و 
فروشـگاه هـای زنجیـره ای 14 هزار تـا 14 هزار و 
200 تومـان در هر کیلوگرم اسـت و هیچ خبری از 
مـرغ 11 هـزار و 500 تومانـی مصوبه سـتاد تنظیم 

بازار کشـور نیسـت.
در حالـی بـازار پروتئینـی مازنـدران خالـی از مرغ 
بـا قیمـت تنظیم بـازاری اسـت که دسـتگاه های 
نظارتـی هم برای اجرایی کردن مصوبه این سـتاد 
تاکنـون پـا پیش نگذاشـته انـد و هر یـک از این 
دسـتگاه هـا توپ برخـورد با متخلفـان را به زمین 
دسـتگاه دیگری پاس می دهند. معاون بازرسـی 
سـازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در این 
بـاره بـه خبرنـگار ایرنا گفت: مصوبه سـتاد تنظیم 
بـازار بایـد از درب کشـتارگاه و مرحلـه تولیـد مرغ 
اجرایی شـود تا بتوان برخورد با فروشـندگان خرد 

در بـازار را به ثمر رسـاند.
فعلـی  شـرایط  در  افـزود:  اصغـرزاده  حسـین 

اسـتدالل مرغداران این اسـت که بـه دلیل قیمت 
بـاالی نهـاده هـای دامـی امـکان فروش مـرغ به 
قیمـت 78 هزار ریالی که سـتاد تنظیم بـازار برای 
درب کشـتارگاه تعییـن کرده اسـت، وجـود ندارد و 
حداقـل قیمـت با حاشـیه سـود اندک حـدود 100 

هـزار ریال اسـت.
وی گفـت: مـا بـه دنبـال متقاعد کـردن مرغـداران 
بـرای کاهـش قیمـت مطابـق بـا مصوبـه سـتاد 
تنظیم بازار هسـتیم و در صورتـی که بتوانیم نهاده 
هـا را بـه قیمت مصوب در اختیارشـان قرار دهیم، 
بـه نظر می رسـد ایـن برنامه اجرایی خواهد شـد.

اصغـرزاده اضافـه کرد: دسـتورالعمل سـتاد تنظیم 
بازار به شهرسـتان های اسـتان نیز ارسـال شـد تا 
بتوانیـم بـا هماهنگی این مصوبـه را اجرایی کنیم.

جهـاد  سـازمان  بـازار  تنظیـم  سـتاد  مسـئول 
کشـاورزی مازنـدران هـم گفـت: بـا مصوبـه اخیر 
سـتاد تنظیـم بـازار و نـرخ گـذاری مـرغ در هـر 
کیلوگـرم 11 هـزار و 500 تومـان، قیمـت ایـن ماده 
پروتئینـی در هـر کیلوگرم تا 18 هـزار ریال کاهش 

اسـت. یافته 
سـلیمان حاتـم نـژاد ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا 
توزیـع مـرغ به قیمت تنظیم بـازاری 11 هزار و 500 
تومـان در هـر کیلوگـرم و کاهش نرخ نهـاده های 
مـورد نیـاز مرغـداران، رونـد کاهشـی قیمـت ایـن 

مـواد پروتئینـی در مازنـدران اسـتمرار یاید.
وی گفـت: در شـرایط فعلـی به دلیـل گرانی نهاده 
هـا از جملـه جوجـه یکـروزه، قیمـت نهایـی مرغ 
بنـا به اظهـار مرغداران حـدود 100 هزار ریـال در هر 
کیلوگرم اسـت و با این روند اجرای دسـتورالعمل 

تنظیـم بـازار تا حد زیادی دشـوار اسـت.
او افـزود: در اسـتان مازنـدران از دی مـاه تـا پایان 

بهمـن بـه مـدت دو مـاه حدود یـک هـزار و 850 
تـن گوشـت مـرغ گـرم توزیـع شـد و ایـن رونـد 
بـرای پایان سـال و شـب عید نیز ادامـه می یابد. 
مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی مازنـدران هم گفت 
کـه دسـتگاه متبوعـش براسـاس قانون مسـئول 
برخـورد بـا گـران فروشـان اسـت و ایـن برنامـه 
زمانـی محقـق مـی شـود کـه از سـوی بازرسـی 
سـازمان صمت پرونده ای ارسـال شـود و یا مردم 

شـکایتی ارائـه دهند.
یـدهللا ملکـی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا 
افـزود: تاکنـون سـازمان صمـت هیـچ پرونـده 
گرانفروشـی مرغ نسـبت به مصوبه سـتاد تنظیم 
بـازار بـه تعزیرات حکومتی ارسـال نکـرده و مردم 
نیـز شـکایتی از طریـق تماس بـا سـامانه 124 و 
135مطـرح نکردنـد کـه بتوانیم برخوردی داشـته 

باشیم.
افـزود: قضـات تعزیـرات حکومتـی آمـاده  وی 

اجـرای مصوبـه سـتاد تنظیـم بـازار و برخـورد بـا 
متخلفـان فـروش مـرغ بیـش از قیمـت 11 هزار 
و 500 تومانـی هسـتند و ایـن کار منوط به ارسـال 

پرونـده اسـت.
مازنـدران گفـت:  حکومتـی  تعزیـرات  مدیـرکل 
مصوبـه سـتاد تنظیـم بـازار پـس از کارشناسـی 
میدانـی و بـا حضـور نماینـدگان تولیدکننـدگان و 
مصـرف کنندگان و سـایر مسـئوالن مرتبـط اتخاذ 
شـد و به نظر می رسـد نـرخ 11 هـزار و 500 تومان 

بـا رعایـت تمـام جوانـب حمایتـی اتخاذ شـد.
ملکی اظهار داشـت: بـا این روند ما آمـاده برخورد 
بـا متخلفـان در صـورت ارائـه پرونـده و شـکایت 

خصوصی هسـتیم.
مازنـدران افـزون بر 2 هـزار و 500 واحـد مرغداری 
بـا تولیـد سـاالنه 200 هـزار تن گوشـت مـرغ دارد. 
ایـن اسـتان 11 درصـد از نیـاز کشـور بـه مـرغ را 

تامیـن مـی کند.

ته
نک

مسـئول سـتاد تنظیم بازار سـازمان جهاد کشـاورزی مازندران هـم گفت: با 
مصوبـه اخیر سـتاد تنظیـم بازار و نـرخ گذاری مـرغ در هر کیلوگـرم 11 هزار 
و 500 تومـان، قیمـت ایـن مـاده پروتئینی در هـر کیلوگرم تا 18 هـزار ریال 

کاهش یافته اسـت.
سـلیمان حاتـم نژاد ابـراز امیدواری کرد کـه با توزیع مـرغ به قیمت تنظیم 
بـازاری 11 هـزار و 500 تومـان در هـر کیلوگـرم و کاهـش نـرخ نهـاده هـای 
مـورد نیاز مرغداران، روند کاهشـی قیمـت این مواد پروتئینـی در مازندران 
اسـتمرار یایـد. وی گفت: در شـرایط فعلی بـه دلیل گرانی نهـاده ها از جمله 
جوجـه یکـروزه، قیمـت نهایی مـرغ بنا به اظهـار مرغـداران حـدود 100 هزار 
ریـال در هـر کیلوگرم اسـت و با این رونـد اجرای دسـتورالعمل تنظیم بازار 

تـا حد زیادی دشـوار اسـت.
او افـزود: در اسـتان مازنـدران از دی مـاه تـا پایـان بهمـن به مـدت دو ماه 
حـدود یـک هـزار و 850 تن گوشـت مـرغ گرم توزیع شـد و ایـن روند برای 

پایان سـال و شـب عید نیـز ادامه مـی یابد.

گزارش
فرمانـده انتظامـی همـدان گفـت: انبـار حـاوی 3 تـن و 620 کیلوگـرم آجیـل 
خارجـی و غیرمجـاز در این شهرسـتان کشـف و با دسـتور قضایـی انبار پلمپ 
شـد. سـرهنگ جمشـید باقـری بیان کـرد: ماموران گشـت یگان امـداد حین 
گشـت زنـی در یکـی از مناطـق شـهر بـه یـک دسـتگاه سـواری پـژو 405 

شدند. مشـکوک 
وی افـزود: راننـده سـواری پـژو با مشـاهده مامـوران از محل متواری شـد که 
بـا انجـام شـگردهای پلیسـی، خـودرو متوقـف و در بازرسـی از آن 16 کیسـه 

گـردو و سـه کیسـه بـادام قاچاق خارجی کشـف شـد.
فرمانـده انتظامـی همـدان اضافـه کـرد: متهـم در بازجویـی هـای فنـی اظهار 
داشـت، قصـد خالـی کـردن آجیل هـا در یک انبار را داشـته که مامـوران یگان 
امـداد بـا همـکاری مامـوران کانتـری 19 فرهنگیـان بـا اقدامـات پلیسـی و 

دریافـت مجـوز قضائـی مالـک انبـار را شناسـایی کردند.
سـرهنگ باقـری ادامـه داد: مامـوران از ایـن انبـار انـواع آجیـل از قبیـل بادام 
زمینـی، تخمـه کـدو، تخمـه آفتابگـردان و جوهـر لیمـو خارجـی و غیرمجاز را 
کشـف کردنـد. فرمانـده انتظامی رزن گفـت: به دنبال وقوع چند فقره سـرقت 
موتورسـیکلت در این شهرسـتان شناسـایی و دسـتگیری سـارقان در دسـتور 

کار مامـوران قـرار گرفت.
سـرهنگ محمـد باقر سـلگی افـزود: بـا انجام اقدامـات اطاعاتی و اسـتفاده 
از شـگردهای خـاص پلیسـی، 2سـارق در ایـن خصـوص شناسـایی و در یک 
عملیـات غافلگیرانـه دسـتگیر و سـه دسـتگاه موتـور سـیکلت سـرقتی نیز از 

مخفیگاه آنان کشـف شـد.
وی بـا بیـان اینکـه متهمـان پـس از تشـکیل پرونـده تحویـل مرجـع قضائی 
شـدند، از مـردم خواسـت بـا رعایت نـکات ایمنی و مجهز کردن وسـایل نقلیه 
بـه تجهیـزات ایمنـی، پلیـس را در راسـتای ارتقـای امنیـت و پیشـگیری از 
سـرقت یاری دهند. فرمانده انتظامی اسـدآباد گفت: در پی تشـدید اقدامات 
پیشـگیرانه، اجرایـی کـردن راهکارهـای قـرارگاه مبـارزه با سـرقت و همچنین 

کنتـرل مجرمـان، طـرح مبـارزه با سـرقت در این شهرسـتان اجرا شـد.
سـرهنگ افشـین یـاری افـزود: در اجـرای ایـن طـرح بـا انجـام اقدامـات 
اطاعاتـی و شـگردهای پلیسـی، 21سـارق دسـتگیر و 13 فقـره انواع سـرقت 

شد. کشـف 

بیش از 3.5 تن آجیل 
غیرمجاز در همدان کشف شد

عامل قتل جوان سيرجانی دستگیر شد 
فرمانده انتظامی سیرجان گفت: چند جوان که طی نزاع و درگیری در یک دورهم نشینی شبانه دوست خود را به 

قتل رسانده بودند، دستگیر شدند. 
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 اساس
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1- زمین ناهموار و پر از ســـنگریزه 
 - ســـازنده فیلم سینمایی

2- لباس شـــنا - ترمیم - شهر 
پاکستان  شرقی 

 3- آب ویرانگر - تاالر - شـــمارک
4- خـــودداری کردن - پایتخت 

فاســـفه - مایع غلط گیری - جد 
 و پدربزرگ

 5- باد مایـــم - دهکده - پیچیدن
6- تیـــر پیکان دار - گریزان - 

 غذای مجردی
7- درخت تســـبیح - از مواد 

 افیونی - خبرگزاری دانشـــجویان
8- از گناهان کبیره - شـــهر انگور 

روشنایی  - 

9- جای سردســـیر - کرانه ها - 
زاگرس  قله 

10- مردانگی - همگی - چاشـــنی 
 غذا

11- تکخـــال - عیـــب و نقص - ابزار 

یی  بنا
12- بم ترین صدای ارکســـتر 

- لیســـت غذا - غزال - پایه و 
 اساس

13- دســـته و گروه - شجاع و با 

 جســـارت - علم شعبده بازی
14- نوعی کمد کشـــویی - جدید و 

 نو - مناســـب و به اندازه
15- بـــی نظم و ترتیب - 

به همه مربوط 

جدول شماره 1394

علـی افتخـاری گفـت: هـدف اصلـی در 
شـركت توزیع نیروی برق خدمت رسـانی 
بـه مـردم اسـت و از ایـن رو آنچـه اهمیت 
دارد ایـن اسـت كـه ما با توجـه به ظرفیت 
تـوان  از  حداكثـری  واسـتفاده  موجـود 
نیروهـا بتوانیم بهترین عملكـرد را در  این 
راسـتا و نیـز  تأمیـن اهداف عالی شـركت 

انجام دهیم .
معاون فـروش و خدمات مشـتركین این 
شـركت در دیـدار بـا مسـئولین شـركت 
همـكاری  آمادگـی  از  كرمـان  گازاسـتان 
صنعـت برق با سـایر ادارات و دسـتگاه ها 
درراسـتای خدمـات رسـانی بهتر بـه مردم 

خبر دادو گفت: 
صنعـت  یـك  عنـوان  بـه  بـرق  صنعـت 

زیربنایـی تلقی می شـود كه حیات سـایر 
صنایع ، معادن ، كشـاورزی به آن وابسـته 
و  فنـی  دانـش  از  اسـتفاده  لـذا  اسـت 
تكنولوژی های روز دنیا برای پیشـبرد بهتر 
اهـداف خـود در زمینه تأمین بـرق پایدار و 

باكیفیت به مشتركین یك نیاز است.
افتخـاری افـزود: بـر این اسـاس شـركت 
توزیـع نیروی برق شـمال اسـتان كرمان ، 
همـواره اسـتفاده وبكارگیـری از ظرفیـت 
شـبكه گسـترده ارتباطات دیجیتال را برای 
خـود مغتنـم مـی شـمارد و بـدون شـك 
نیـز  ادارات  بـا سـایر  وهمـكاری  تعامـل 
فرصتـی مناسـب بـرای بـه روز شـدن این 
صنعـت از طریـق انتقـال تجربـه ، دانـش 
فنـی و آشـنایی بـا سیسـتم هـای نویـن 

اداری فراهم می آورد. 
وی بـا بیـان اینكـه شـركت توزیـع نیروی 
برق شـمال اسـتان كرمان به منظور تكریم 
اربـاب رجوع و كاهـش مراجعات حضوری 
خدمـات  كلیـه  جـاری  سـال  آذرمـاه  از 
فـروش انشـعاب و پـس از فـروش را بـه 
دفاتـر پیشـخوان دولت واگذار كرده اسـت 
اظهارداشـت : مـردم شـمال اسـتان كرمان 
بـرای دریافـت هرگونـه خدمـات مربوط به 
صـورت  بـه  تواننـد  مـی  بـرق  انشـعاب 
الكترونیكـی از طریـق مراجعـه به سـایت 
شـركت یـا دفاتـر پیشـخوان دولـت اقدام 
مراجعـه  گونـه  هیـچ  بـه  نیـاز  نماینـدو 

حضوری نخواهدبود. 
وی توجـه بـه مطالبـات مـردم را از اولویت 

هـای كاری شـركت دانسـت و گفـت: بـا 
توجـه به توسـعه و گسـترش شـبكه های 
اجتماعی و اسـتفاده حداكثـری جامعه از 
فضای مجـازی و ارتباطات دیجیتال ، این 
بـه  اقـدام  ازسـال گذشـته  نیـز  شـركت 
خدمـات  افـزار  نـرم  ایجـاد  و  طراحـی 

مشـتركین تحت سیسـتم عامـل اندروید 
نموده اسـت . وی افـزود: با نصب این نرم 
افـزار مشـتركین مـی تواننـد از خدماتـی 
نظیـر قبـض المثنـی ، تسـویه حسـاب ، 
پرداخـت صورت حسـاب جـاری و...........

بهره مند شوند.

رئیــس کمیســیون  پورابراهیمــی  رضــا  محمــد 
ــده  ــامی و نماین ــورای اس ــس ش ــادی مجل اقتص
مــردم کرمــان و راور بــا حضــور در ذوب آهــن 
اصفهــان ضمــن بازدیــد از خــط تولیــد ریــل و 
ــزدی  ــدس منصــور ی ــا مهن ــن ، ب ــال په تیرآهــن ب

ایــن  مســئولین  از  جمعــی  و  مدیرعامــل  زاده 
شــرکت دیــدار و گفتگــو نمــود.وی حمایــت از 
واحدهــای تولیــدی کشــور در شــرایط کنونــی را 
بیــش از هــر زمــان دیگــری مهــم و ضــروری 
دانســت و اظهــار داشــت : ذوب آهــن اصفهــان 
اخیــرًا دســتاوردها و موفقیــت هــای خوبــی حاصــل 

کــرده و در رفــع نیــاز کشــور بــه مقاطــع ســاختمانی 
و صنعتــی بیــش از وظیفــه خــود عمــل کــرده اســت 
ــورای  ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس .رئی
اســامی افــزود : مشــکل اصلــی ایــن شــرکت 
ــژه ســنگ  ــه وی ــه ب ــواد اولی ــن م ــه تامی ــوط ب مرب
آهــن اســت کــه منجــر بــه خالــی مانــدن نیمــی از 
ظرفیــت تولیــدی ایــن شــرکت شــده و تولیــد 

اقتصادی این شرکت را متاثر ساخته است  .
دکتــر پورابراهیمــی گفــت : بــرای حــل ایــن مشــکل 
ــتیم و در  ــی هس ــای اساس ــل ه ــال راه ح ــه دنب ب
ایــن راســتا درکمیســیون اقتصــادی مجلــس ، 
ــدن و  ــت ، مع ــر صنع ــور وزی ــا حض ــه ای ب جلس
تجــارت و وزیــر تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی 

برگــزار مــی شــود و بــه زودی شــاهد اتفاقــات 
خوبــی در خصــوص حــل ایــن مشــکل خواهیــم بود 
ــکات ،  ــن مش ــام ای ــم تم ــی رغ ــزود : عل .وی اف
ــادرات و  ــد ، ص ــر تولی ــان در ام ــن اصفه ذوب آه
صرفــه جویــی در انــرژی ، عملکــرد خوبــی داشــته 
ــت  ــام ظرفی ــا تم ــد ب ــن شــرکت بای ــا ای اســت ام
خــود کار کنــد ، تــا شــاهد تولیــدی اقتصــادی تــر 

باشیم .
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
اســامی تصریــح کــرد : بــرای تامیــن مالــی پــروژه 
هــای ایــن شــرکت نیــز بــر اســاس بســته تامیــن 
مالــی پیشــنهادی ذوب آهــن ، اقداماتــی در دســتور 

کار قرار می گیرد .

ــت  ــان از ثبـ ــزرگ خراسـ ــوزه بـ ــس مـ رییـ
ــی  ــوال فرهنگـ ــم امـ ــزار قلـ ــش از 4 هـ بیـ

تاریخی در ســـامانه جام خبر داد. 
اداره کل  عمومـــی  روابـــط  بـــه گـــزارش 
و  دســـتی  صنایـــع  فرهنگـــی،  میـــراث 
گردشـــگری خراســـان رضـــوی  محمـــد 
رکنـــی بـــا  اعـــام ایـــن خبـــر افـــزود: 
ـــی  ـــوال فرهنگ ـــم ام ـــزار قل ـــاماندهی 4 ه س
انتقـــال یافتـــه از مـــوزه ملـــی ایـــران بـــه 
ـــان  ـــاماندهی  پای ـــروژه س ـــاز اول پ ـــوان ف عن
در  اطاعـــات  ثبـــت  درحـــال  و  یافتـــه  

ســـامانه جام هستیم.
ـــده  ـــال آین ـــرد: در س ـــدواری ک ـــراز امی وی اب
کار ســـاماندهی بخـــش دیگـــری از  امـــوال 

فرهنگـــی موجـــود درمخـــزن مـــوزه بـــزرگ 
انجام خواهد شد.

هـــم چنیـــن علـــی صفرنـــژاد کارشـــناس و 
امیـــن امـــوال فرهنگـــی مـــوزه بـــزرگ 
ــت:   ــوص گفـ ــن خصـ ــز در ایـ ــان نیـ خراسـ
ـــی  ـــی تاریخ ـــوال فرهنگ ـــزار ام ـــدود 40 ه ح
ــه  ــران بـ ــی ایـ ــوزه ملـ ــال 1395 از مـ درسـ
مـــوزه بـــزرگ خراســـان یافـــت و مـــا بنـــا 
و  بهره گیـــری   ، باســـاماندهی  داریـــم 
ــت  ــای هویـ ــنامه هـ ــن شناسـ ــش ایـ نمایـ
هـــای  ویتریـــن  در  اســـامی  ایـــران 
ــمند  ــی و ارزشـ ــدن غنـ ــگ و تمـ موزه،فرهنـ
ایـــران و خراســـان بـــزرگ را بـــه جهانیـــان 

کنیم. معرفی 

تعامل و همكاری صنعت برق 
با ساير ادارات 

مجلس و دولت برای تامین مواد اولیه 
ذوب آهن اصفهان تصمیمات موثری می گیرند

ثبت بیش از 4 هزار قلم اموال 
فرهنگی تاریخی در سامانه جام 

بانک ملیخراسان رضوی

تپیشنهادهای بانک ملی ایران 
برای روزهای پایانی سال

ــا  ــواره ب ــال، هم ــی س ــای پایان ــه روزه ــدن ب ــک ش نزدی
ازدحــام جمعیــت در شــعب بانــک هــا همــراه بــوده، امــا 
خوشــبختانه بانــک ملــی ایــران راهکارهــای متعــددی 
بــرای کاهــش مشــکات ایــن دوره زمانــی اندیشــیده 

است
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملــی ایــران، همــکاران 
بانــک مراجعــات فــراوان مــردم بــه شــعب در ایــن روزهــا 
ــا خوشــرفتاری، خوشــرویی،  ــه و ب ــال نیــک گرفت ــه ف را ب
ســرعت و دقــت همیشــگی، خدمــات مــورد نیــاز را بــه آنهــا 

ارائه می کنند.
ــا ایــن حــال بــه مشــتریان محتــرم نیــز پیشــنهاد مــی  ب
ــه روزهــای  ــن کــه امــور بانکــی خــود را ب شــود ضمــن ای
پایانــی ســال موکــول نکــرده و از مــدت باقــی مانــده بــه 
خوبــی اســتفاده کننــد، ســامانه هــای غیرحضــوری بانــک 

ملی ایران را نیز به کار بگیرند.
ــر  ــه صــورت غی ــا خدمــت بانکــی را ب ــام، ده ه ســامانه ب
حضــوری از طریــق رایانــه و یــا تلفــن همــراه بــه کاربــران 
ارائــه مــی کنــد. پیــام رســان بلــه نیــز مــی توانــد عــاوه بــر 
خدمــات معمــول همــه پیــام رســان هــا، برخــی نیازهــای 

بانکی کاربران را برطرف کند.
 ،CRS، Cashless ،همچنیــن صدهــا دســتگاه خودپــرداز
اپلیکیشــن 60 و ... نیــز توســط بانــک ملــی ایــران در هــر 
بــه  رســانی  حــال خدمــت  در  روز  شــبانه  از  ســاعت 
ــران  ــی ای ــک مل ــژه بان ــه وی ــی ب ــام بانک ــتریان نظ مش
اســت.همان گونــه کــه اعتمــاد بــه بانــک ملــی ایــران باعــث 
شــده روزانــه بیــش از 60 میلیــون تراکنــش در ایــن بانــک 
ثبــت شــود، ایــن اطمینــان بــه مشــتریان داده مــی شــود 
ــن  ــه بهتری ــر حضــوری ب ــات غی ــای خدم ــامانه ه ــه س ک
شــکل، در ســریع تریــن زمــان ممکــن و بــا دقــت تمــام، 

خدمات بانکی مورد نظر آنها را عملیاتی کند.
در چنیــن شــرایطی، طبیعــی اســت کــه حضــور در شــعب 
ــل  ــه صــورت غیــر حضــوری قاب ــه خدماتــی کــه ب فقــط ب
انجــام نیســت، محــدود مــی شــود کــه نتیجــه آن کاهــش 
شــلوغی شــعب و افزایــش رضایــت دیگــر مشــتریان 

خواهد بود.

تداوم عملیات گازرسانی 
به 549 روستای 

خراسان رضوی
خراســان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
رضــوی گفــت: بــا اتمــام طــرح هــای 
گازرســانی بــه 549 روســتای اســتان 
بــه  روســتایی  گازرســانی  ضریــب 
 97.5 درصــد ارتقــا خواهــد یافــت.
 ســیدحمید فانــی بــا اعــام ایــن خبر 
ــه دوم  ــتان رتب ــن اس ــرد: ای ــار ک اظه
تعــداد مشــترکین بــا 2 میلیــون و 
ــت  ــه نخس ــترک و رتب ــزار مش 241 ه
بدلیــل 31 هــزار کیلومتــر شــبکه گاز در 
ــن ســاالنه  کشــور را داراســت. همچنی
11 و نیــم میلیــارد متــر مکعــب گاز در 
 ایــن اســتان مصــرف مــی شــود.
وی افــزود: نزدیــک بــه 100 درصــد 
جمعیــت شــهری خراســان رضــوی 
گازدار شــده و فقــط شــهر "بــار" باقــی 
و  مهندســی  شــرکت  کــه  مانــده 
توســعه گاز ایــران در حــال انجــام ایــن 
پــروژه اســت و انشــاءا... اوایــل ســال 
آینــده، پــروژه تکمیــل مــی شــود. 
ــز  ــتایی نی ــش روس ــن در بخ همچنی
ــتاهای  ــد روس ــون 85 درص ــم اکن ه
ــره  ــت گاز به ــوار از نعم ــاالی 20 خان ب
منــد هســتند کــه حــدود 440 هــزار و 
 897 خانــوار را شــامل مــی شــود.

ــب کــه در  ــادآوری ایــن مطل ــا ی وی ب
ســال 95 هــر دو روز یــک روســتا در 
ــانی  ــوی گازرس ــان رض ــتان خراس اس
ــز  ــال 96 نی ــرد: در س ــه ک ــد، اضاف ش
هــر 12 ســاعت یــک روســتا گازدار و در 
12 ســاعت دیگــر کلنــگ گازرســانی بــه 

یک روستا زده شد.
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البرز

آغاز توزیع میوه 
شب عید از 25 اسفند

ویــژه  فرمانــداری  توســعه  و  برنامه ریــزی  معــاون 
شهرســتان کــرج از آغــاز فراینــد توزیــع میــوه شــب عیــد 

از 25 اســفند ماه خبر داد.
 محمــد مجــرد در "کارگــروه تخصصــی تنظیــم بــازار 
ــوه شــب  ــا محوریــت تأمیــن می شهرســتان کــرج" کــه ب
عیــد برگــزار شــد، گفــت: بــرای تنظیــم بــازار شــب عیــد، 
ــات  ــرای خدم ــته ب ــنوات گذش ــد س ــز همانن ــال نی امس
ــا  ــن جلســه ب ــهروندان ای ــه ش ــر و بیشــتر ب ــانی بهت رس
موضــوع تامیــن میــوه شــب عیــد، برگــزار شــد. وی 
افــزود: بــا همراهــی جهــاد کشــاورزی، تعــاون روســتایی 
و ســایر اعضــای کارگــروه تنظیــم بــازار شهرســتان، میــوه 
شــب عیــد نیــز تأمیــن شــده اســت و از 25 اســفندماه، 
فراینــد توزیــع در غرفــه هــا و میادیــن بــا هــدف اینکــه 
ــردم  ــت م ــه دس ــر ب ــت ت ــر و راح ــوه ارزان ت ــه می عرض
شــریف شهرســتان آغــاز خواهــد شــد. معــاون برنامــه و 
توســعه فرمانــداری کــرج همچنیــن در خصــوص میــزان 
ــدود 800  ــت: ح ــز گف ــد نی ــوه شــب عی ــار می ــر انب ذخای
تــن ســیب و 1800 تــن نیــز پرتقــال پیــش بینــی شــده 
اســت کــه بــا نوســاناتی در میــزان اعــام شــده، در 
مراکــز مربوطــه توزیــع خواهــد شــد.مجرد بــا تاکیــد بــر 
ضــرورت ایجــاد تعــادل در اســتقرار غرفــه هــا بیــان 
کــرد: غرفــه هــای عرضــه در محلــه هــای مختلــف شــهر 
ــد  ــی در رون ــاهد تعادل ــا ش ــود ت ــی ش ــش بین ــد پی بای
ــت و  ــظ کرام ــزوم حف ــر ل ــا تاکیدب ــیم.وی ب ــع باش توزی
شــان مــردم در خریــد کاالهــای اساســی شــب عیــد نیــز 
افــزود: اگــر اقــام اساســی و مــورد نیــاز مــردم در 
محــات بصــورت مناســبی پراکندگــی داشــته باشــد 
ــای  ــن کااله ــرای تامی ــردم ب ــه م ــت ک ــر الزم نیس دیگ
ــن  ــه ای ــد و ب ــه کنن ــهر مراجع ــز ش ــه مراک ــاز ب ــورد نی م

ترتیب شــاهد بار ترافیکی فزاینده ای باشــیم.
مجــرد در ادامــه از برپایــی نمایشــگاه بــزرگ بهــاره نیــز 
ایــن نمایشــگاه توســط ســازمان  خبــر داد و گفــت: 
بــا  البــرز  اســتان  نمایشــگاهی  شــرکت  و  صمــت 
محــل گلســتان گلشــهر  در  اصنــاف  اتــاق  مشــارکت 
اینکــه کاالهــای  بــا اشــاره  برگــزار خواهــد شــد.وی 
عرضــه شــده در ایــن نمایشــگاه 5 تــا 10 درصــد ارزان تــر 
از بــازار بــه شــهروندان عزیــز عرضــه خواهــد شــد، 
ــای  ــامل کااله ــه ش ــن نمایشــگاه 360 غرف ــزود: در ای اف
ــن  ــه از ای ــت ک ــده اس ــی ش ــش بین ــردم پی ــی م اساس
رقــم 10 غرفــه بصــورت رایــگان در اختیــار غرفــه دارانــی 
کــه فعــال تــر هســتند و پروانــه کســب دارنــد قــرار مــی 
گیــرد تــا بنحــوی شــاهد تنظیــم قیمــت هــا نیــز در بــازار 
در  همچنیــن  جلســه  ایــن  در  باشــیم.  عیــد  شــب 
ــی در  ــی و ترافیک ــدات ایمن ــی تمهی ــوص پیش بین خص
محــل ورودی نمایشــگاه بهــاره - مجموعــه نمایشــگاهی 

گلســتان گلشــهر بحث و تبادل نظر شد.
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کشفیات کاالی قاچاق در تایباد افزایش داشته است
فرمانده انتظامی تایباد گفت: از ابتدای امسال تاکنون کشفیات انواع کاالهای قاچاق با تیزبینی و 
درایت مأموران این فرماندهی افزایش یافته است.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 پیام4
مجازی

حمید لوالیی، بازیگر تصویر زیر را از دوران جوانی و بیست سالگی اش به 
اشتراک گذاشته.

@hamid.lolaee

صادق خرازی، تصویری از یک حمام عمومی و تاریخی در تهران با نام 
»کشوریه« که مختص یهودیان بوده همرسانی کرده.

@sadeghkharrazi

این کاربر تصویر زیر را برای شرکت در مسابقه عکاسی روز جهانی تاالب ها ارسال 
کرده و مقام اول را کسب کرده است.

طراحی و اجرای َرمپ برای سهولت رفت و آمد دوچرخه سواران در پل عابِر 
محدوده بزرگراه باقری منطقه 13 تهران.

@cycling1212

ماجراهــای کمتــر شــنیده شــده مــا 
تــا  دور  گذشــته های  از  انســان ها 
اآلن، ماجراهایــی کــه بیشــتر از ایــن 
ــده و  ــرگرم کنن ــن س ــده باش ــه آموزن ک

برانگیزنــد. کنجــکاوی 

مــورد  در  پادکســتی  مجــری: 
دارم؛  دوســت  چیــزی کــه  هــر 
معمــاری، فیلــم، کتــاب، پادکســت، 

تئاتــر. موســیقی و شــايد 

ــک  ــا ی ــار ب ــر ب ــن پادکســت ه در ای
زندگــی اش  داســتان  دربــاره  نفــر 

می کنیــم. گفت وگــو 

معرفی پادکست
آدم های معمولی

معرفی پادکست
آرکتاپ

معرفی پادکست
شیرکاکائو

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
رابرت صفاریان می گوید:

پــرکار بــودن لزومــًا بــه معنــی ارضــای شــخصی و احســاس خوشــبختی نیســت. 
ایــن شــعر کوتاهــی اســت از عبــاس کیارســتمی: 

سخت می کوشم / بی شادی / بی اندوه

میاد گودرزی می گوید:
باز هم خبرخوب از لواسان.

500هزارمترمربــع از اراضــی ملــی در لواســان و رودبارقصران،کــه بــا خدمــات متقابــل 
ورود  بود،بــا  درومــده  متصرفیــن  تصــرف  بــه  وســرویس گیرنده،  ســرویس دهنده 
دســتگاه های نظارتــی حفــظ شــد.مدیران متخلــف هــم بــه دســتگاه  قضایــی معرفــی شــدن.

نورافکن رسانه ها روی لواسان همچنان داره خروجی میده

کاربری به نام شنگوله میرزا می گوید:
ــک  ــدید. پزش ــراری ش ــی ق ــکایت از ب ــا ش ــس ب ــه رو آوردن اورژان ــه 18 ماه بچ
اورژانــس یــه گرافــی شــکم گرفتــه و مــی بینــه یــه باتــری قلمــی انتهــای روده بــزرگ و تــو 

لگــن نــوزاده. پزشــک اطفــال، جــراح، اتــاق عمــل، همــه رو آمــاده بــاش زده طفلــک.
پزشک اطفال میره پوشک بچه رو باز می کنه می بینه باتری تو پوشک بچه س

محسن عبدالهی می گوید:
مطالعــه تاریــخ یهــود نشــان می دهــد کــه صهیونیســت ها از طریــق زبــان عبــری 
موفــق بــه ملت ســازی از مردمانــی پراکنــده شــده اند. آنوقــت عــده ای نــاآگاه، زبانــی 
باســتانی را تضعیــف می کننــد کــه بــرای هــزاران ســال عامــل پیونــد پارســی زبانان جهــان 

اســت!
حق بر آموزِش زبان مادری با آموزش به زبان مادری متفاوت است.

رضا ساکی می گوید:
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

در یکی از بهترین دانشگاه های تهران و ایران
استاد داور یکی از بهترین استادان کشور در حوزه تخصصی موضوع پایان نامه است.

دانشجو به جای صدر المتألهين نوشته است: صدر المتأهلین!
استاد خودکار را میز می گذارد و می گوید تا آخر جلسه چیزی نگویم بهتر است.

رضا کدخدازاده می گوید:
15اســفند بعنــوان روزملــی دریاچــه ارومیــه نامگــذاری میشــود. اقــدام ارزشــمندی 

کــه بایــد بســیار زودتــر از اینهــا انجــام میگرفــت.
در تمــام ایــن ســالها بحــران دریاچــه ارومیــه همــان انــدازه بــرای مــِن ســاکن  ارومیــه تلــخ 
بــوده کــه بــرای یکایــک هموطنانــم در جایجــای کشــور. بــی شــک اطــاق واژه ملــی بــر آن، 

نشــانگر ایــن مهمســت.

پارسال از شرکت های ارتباطاتی خواستم هزینه هدایای نوروز را 
صرف زلزله زدگان کنند. امسال نیز بیایید به جای خرید هدایا برای 
مدیران دستگاه ها یا تبلیغات، امکانات حداقلی رابرای روستای بی نظیر 
گردشگری َدَرک فراهم کنیم تا اقتصاد مردم عزیز آن جا رونق گیرد و 

@ azarijahromi    !به درک رفتن یک سفر جذاب شود

پاره شدن کفش محصول شرکت نایکی یک بازیکن 
بسکتبال در آمریکا، باعث شد تا سهام شرکت سازنده 
1.05 درصد سقوط کند. این اتفاق از موضوعات داغ دنیای 
مجازی در روزهای گذشته بود که در بین کاربران ایرانی نیز 

سوژه شد.

اعضای کانون پرورش فکری کودکان و  نوجوانان در سیستان و 
بلوچستان به یاد 27 پاسدار شهید حادثه تروریستی جاده خاش، 

در بلوار موالی متقیان زاهدان 27 نهال کاشتند. درخت یعنی 
ماندگاری... یعنی ایستادگی... یعنی زندگی…

@sadegh_hosseini

تصویر و تیتر یک شــماره جدید مجله »تایم« در بین کاربران 
دنیای مجازی در کشــورهای مختلف سروصدای بسیاری به پا 
کرد. “تق تق” تیتر انتخابی تایم اســت درباره دموکرات هایی 

کــه امیدوارند در انتخابات بعدی آمریکا، ترامپ را 
شکست دهند.

1. خـود جیـب برها معتقـدن پول جیب ُبری یک راسـت 

راهـی ُسـرنگ تزریق میشـه و پاخـوری باالیـی داره چون 

بـه راحتـی، حاصـل زحمـت و رنـج دیگـران رو سـرقت 

میکنن.

چنـد شـگرد جیـب بـری رو بر اسـاس مـکان جیب بری 

بهتـون یاد میـدم تا طعمه این شـیادین نشـید.

2. مکان هـای پرجمعیـت و پر ازدحام بهشـت جیب برها 

هستن.

الـف( جیب برهای ایسـتگاه بی آر تـی و مترو این جیب 

برهـا معمـوال سـه نفـر هسـتن،یک نفـر قـوی هیـکل که 

ابتدای صف می ایسـتد و با سـد کردن راه ورود مسـافران 

باعـث ازدحـام و تراکـم جمعیـت می شـود و کار رای برای 

جیـب بـر اصلـی آمـاده می کند جیـب بر با چسـبیدن به 

طعمه کیف وی را از جیب پشـتی بر میدارد و تحویل نفر 

پشـت سـری که همان همدست سـومش است می دهد 

و وی نیـز محـل را بـه سـرعت تـرک مـی کنـد. نفر سـوم 

بایـد از میـان جیـب برهای باخـدا و پاک دسـت انتخاب 

شـود تا رفقایـش را دور نزند.

ب(جیـب برهای کثیف مال ، متشـکل از گروهی دو نفره 

که مقداری بیسـکوییت را در آب خمیر می کنند تا شـبیه 

کثافـت شـود سـپس بـا انتخاب سـوژه ی مناسـب یک 

نفـر از جیـب برهـا بـا نزدیک شـدن به سـوژه مقـداری از 

خمیـر را بـا زدن تنـه روی کتـش مـی مالـد. نفـر دوم بـا 

تیپـی موجـه بـه سـوژه نزدیـک مـی شـود و بـه او اطاع 

مـی دهـد کتش کثیـف شـده،قربانی با دیـدن کت قصد 

تمیـز کـردن را دارد کـه جیـب بر وانمود میکنـد می خواهد 

بـه او کمـک کند.

در چشـم برهـم زدنی جیـب های کت عابـر خوش پوش 

را خالـی می کند.

ج( جیـب برهـای سـیاه کـن متشـکل از گروهـی دو یـا 

سـه نفـره که بـا راه انداختن دعـوای صوری زمینـه را برای 

همدسـت جیب بـر فراهـم میکنند.

در مـکان هـای شـلوغ از دعوا کردن با افـرادی که بی دلیل 

بـه شـما گیر میدهنـد پرهیز کنیـد از میان دعـوا کنندگان 

جیـب بـر فـردی اسـت کـه قصـد وسـاطت و جداسـازی 

دارد.

د(جیـب برهـای جیـب پیراهن که مارمولـک ترین جیب 

برهـا هسـتند و بـه تنهایـی اقـدام بـه سـرقت مـی کننـد 

ابـزار اصلـی آنهـا یـک روزنامـه ی چهارتـا شـده اسـت و 

در ایسـتگاه هـای اتوبـوس مـی پلکنـد بـا زدن زاِغ جیب 

پیراهـن عابـران، مـادر مـرده ای را انتخـاب می کننـد و با 

نزدیک شـدن به وی روزنامه را در حد فاصل چشـم های 

وی و جیبـش قـرار مـی دهنـد بطوری کـه دیـد قربانـی 

سـرقت نسـبت بـه جیـب پیراهنـش کـور می شـود و بـا 

دسـت دیگـر جیبـش را خالـی می کنند، حتی گاهـا برای 

مشـاهده ی محتویـات جیـب سـوژه به داخـل جیب وی 

فـوت میکنند. 

ه( جیـب برهـای خانـم کـه بـه معنـای واقعـی جیـب یا 

کیـف طـرف را با تیغ مـی برند این شـگرد مختص خانم 

هـا در اتوبـوس های شـهری اسـت، زمانی کـه یک خانم 

کیفـش را بـه دوشـش آویـزان کـرده، خانـم جیـب بـر از 

پشـت بـا نزدیـک شـدن بـه وی بـا تیـغ هایـی کـه دارد 

انتهـای کیـف را پـاره می کنـد و محتویات کیـف را در می 

آورد در ایـن مواقـع شـلوغی مانـع از جلـب توجه می شـود.

روزهـای آخـر سـال بـره کُشـون جیـب برهـا اسـت چون 

همـه پـول همراشـون هسـت و همـه جـا هم شـلوغه. 

تذکـر : از اختصـاص عـدد سـال تولـد، عددهـای یـک تا 

چهـار و چهارتـا یـک... و ایـن چیزهـای ُرند به عنـوان رمز 

کارت عابر پرهیز کنید. در صورت سـرقت کارت عابر شـما، 

حتما سـارقین ایـن رمزها رو تسـت میکنن.

@tired_police

طبق آخرین آمارهای ارائه شده از مرکز ملی بازی های رایانه ای، 8 میلیون کودک ایرانی زیر 12 سال، کاربر بازی های 
 رایانه ای هستند و روزانه 13 میلیون ساعت با این بازی ها سرگرم هستند. کودکان و نوجوانان 3 تا 19 سال به 

بیش ترین مخاطب بازی های موبایلی هستند و تازه ترین تحقیقات نشان می دهد، سن بازیکنان دو سال کاهش 
یافته است یعنی از 21 به 19 سال رسیده است. 

#رشتو
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کنسرت پرواز همای 
 و گروه مستان )اصفهان(

 تاالر رودکی )اصفهان(
سه شنبه 14 اسفند 97

سریال تلویزیونی شهریار از 5 اسفند ماه 
به روی آنتن شبکه چهار سیما می رود.

ِد اگه حالیمون نیست، کسی نبوده که 
حالیمون کنه که حاال جفتک میندازیم!

گوزن ها

موسیقیسینماسیما دیالوگ

مستم آنجا مبر ای یار که سرمستانند
دست من گیر که این طایفه پردستانند
آن دو جادوی فریبنده افسون سازش

خفته اند این دم از آن روی که سرمستانند
در سراپردٔه ما پرده سرا حاجت نیست

زانکه مستان همه طوطی شکر دستانند
مهر ورزان که وصالت بجهانی ندهند
با جمال تو دو عالم بجوی نستانند
عاشقان با تو اگر زانکه بزندان باشند
با گلستان جمالت همه در بستانند

زلف و خال تو بخط ملک ختا بگرفتند
هندوان بین که دگر خسرو ترکستانند
زیردستان تهیدست بالکش خواجو

جان ز دستش نبرند ار بمثل دستانند

خواجوی کرمانی 

هرچه با من اینجاست

رنگ رخ باخته است

آفتابی هرگز

گوشه چشمی هم

بر فراموشی این دخمه 

نینداخته است..

هوشنگ ابتهاج

عکس نوشت

عکس: 
یاسر خدیشی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روز زن و زمین )روز فداكاری( 
در ایران زمین در اسفندماه

ــاه دارای  ــر م ــای ه ــتان روزه ــران باس در ای
ــال؛ دوم  ــرای مث ــود و ب ــی ب ــام اختصاص ن
ــاه، اســفند  ــاه، بهمــن و پنجــم هــر م هــر م
ــپندارَمت(.  ــوی؛ س ــه پهل ــَپند و در لهج )اس
ــن، روز  ــش در ایرانزمی ــال پی ــزاران س از ه
اســفند از مــاه اســفند ـ پنجمیــن روز از مــاه 
ــردن  ــت ک ــرورزی« و محب ــفند، روز »ِمه اس
بــوده،  زمیــن«  و  »زن  روز  همچنیــن  و 
اســفندگان و قبــا »ســپندارمذگان« خوانــده 
تحکیــم  روز؛  ایــن  در  و  برگــزار،  و  شــده 
ــواده،  ــه در خان ــویق و ازجمل ــرورزی تش ِمه
و بــاور برایــن بــوده اســت کــه خداونــد 
حامــی و رســتگارکننده بانــوان شوهردوســت 

ــوده کــه در ایــن  و درســتکار اســت. رســم ب
صــورت  هــا  ازدواج  و  هــا  نامــزدی  روز، 
گیــرد. در ایــن روز، اگــر جنگــی در جریــان 
ــد و  ــی گرفتن ــران آرام م ــان ای ــود، نظامی ب
ــی و خارجــی  ــردم ـ داخل ــران، م ــزرگان ای ب
ــه و  ــار براداران ــه دوســتی و رفت را تشــویق ب

ــد. ــی کردن ــر م ــا یکدیگ ــانی ب انس
از زمانــی کــه ُعَمــر خّیــام نیشــابوری تقویــم 
ــاه  ــرد و شــش م ــی را طّراحــی ک ــازه ایران ت
اول ســال خورشــیدی را 31 روزه نوشــت، 
ــم  ــفندگان« از پنج ــم »اس ــی از مراس بخش
اســفندماه بــه 29 بهمــن مــاِه هــر ســال 
ــی  ــفندگان« ربط ــت. »اس ــده اس ــل ش منتق
هرســال  ِمهرمــاه  در  »ِمهــرگان« کــه  بــه 
برگــزار مــی شــود نــدارد. از آنجــا کــه بخــش 
بزرگداشــت »زن و زمیــن« سراســری شــده 

ــد[  ــرده ان ــان ب ــر جه ــه سراس ــیان ب ]پارس
ــده  ــی مان ــان در پنجــم اســفندماه باق همچن

ــی شــود. ــزار م و برگ
بــه  جشــن  و گرفتــن  مراســم  برگــزاری 
تمــدن  ِقدَمــت  اســفندگان،  مناســبت 
ــه  ــان را نســبت ب ــت و جهانی ــان را ثاب ایرانی
ــد.  ــی کن ــرام م ــم و احت ــه تعظی آن وادار ب
اینــک بســیاری از کشــورها و عمدتــا بــه 
ــادر، روز  ــتان؛ روز م ــراِن باس ــاس از ای اقتب

دارنــد.  ... و  روز محیــط زیســت  زن، 
ــن  ــزاری مراســم ای پــس از ساســانیان، برگ
ــن«  ــش »زن و زمی ــژه در بخ ــی بوی روز مّل
آن كمرنــگ شــد، ولــی آن گــروه از پارســیان 
کــه در پــی حملــه عــرب جــای وطــن 
ــه آن  ــبت ب ــتی نس ــان زرتش ــد و ایرانی کردن
ــه نظــر مــی رســد  ــه ب ــد ك ــده ان ــادار مان وف

ــرد. ــی گی ــق م ــاره دارد رون ــج دوب ــه تدری ب
نخســتین  مهتــا«  »جمشیدنوشــروان 
بــود  شــهردار کراچــی کــه یــک پارســی 
اســفند  پنجــم  کــرد کــه  بســیار  تــاش 
زمیــن«  و  »زن  روز  هنــد  قــاره  شــبه  در 
ــتعمره  ــتان مس ــان هندوس ــود. در آن زم ش
]متعّلقــه[ انگلســتان بــود و »هندوســتاِن 
ــال  ــه در س ــی شــد ک ــده م ــس« خوان انگلی
1947 تجزیــه شــد و از بطــن آن، پاکســتان 
ــد  ــود آم ــه وج ــد ب ــلمانان هن ــب از مس مرک
ــزرگ  ــدر ب ــند، بن ــه س ــی در منطق ــه کراچ ک

آن اســت.
جمشیدنوشــروان کــه بــه میهــن نیــاکان 
)ایرانزمیــن( عشــق مــی ورزیــد ایــن تــاش 

ــود. ــرده ب ــاز ک خــودرا از ســال 1918 آغ

طنزیمات

تغارخان؛ پاهایش را دراز کرد. پای راستش به پهلوی تغارجان خورد.
-برو عقب، می خوام پامو به دیوار بزنم.

تغارجـان بـه سـمت چپ خزیـد. تغارخـان؛ دوباره چشـم هایـش را درید 
و بـه تغارجـان زل زد.

-گفتم برو عقب. نگفتم برو به چپ!
-ُخـب، چـه فرقـی می کنه جناب تغارخـان. مهم اینه که من توی مسـیر 
پـای راسـت شـما نباشـم و شـما بتونیـن بـه راحتـی بـه دیوار تکیـه اش 

بدین.
تغارخان؛ فریاد زد:

-تغارناز! این یارو رو از جلوی چشمای من دور کن! این یارووو...
تغارناز؛ فنجان کشک را روی زمین گذاشت و توی اتاق پرید.

-چی شده بابا تغارخان! چرا عصبی هستین؟
بگـم... بهـت  تـا  کـن  دور  مـن  چشـم  جلـوی  از  رو  یـارو   -ایـن 

تغارناز، دست زیر بغل تغارجان انداخت و کشان کشان روی حیاط برد.
 بـا هـر کششـی تغارجـان در خود فـرو و فروتر مـی رفت. تغارنـاز به اتاق 

برگشت.
-چی شده بود بابا؟
-یعنی تو نشنیدی؟

-نه، من مشغول ریختن کشک بودم. اصاً حواسم به شماها نبود.
تغارخان؛ پایش را از سـینه دیوار برداشـت و روی زمین گذاشـت. کشـک 

هـای دور دهانـش را پاک کـرد و گفت:
-بهش گفتم برو عقب رفت به چپ...

 -ُخب!
-همیـن دیگـه. همـون کاری که بهش میگم باید انجام بده. نـه اون کاری 

که خودش می خـواد...
-شما این دفعه رو ببخشین بابا جون.

این تازه وارده... حالیش نیست...
-با یک شرط می بخشمش.

 ایـن کـه تـو قول بدی مقـررات و موازینی که من بر سـرزمین تغارسـتان 
وضـع کـردم رو بـه خوبی بهش یـاد بدی...

-چشم بابا تغارخان!
تغارناز به حیاط رفت؛ اما تغارجان را ندید.

-تغارجان! تغارجان!
تغارنـاز؛ دور حیـاط را گشـت. همـه جـا تاریـک تاریک بود. نگران شـد. به 
انتهـای حیـاط رفـت. ناگهـان پایـش به گلولـه بزرگی خـورد. دسـت روی 
گلولـه گذاشـت. گلوله؛ صدای خفـه ای داد. تغارناز؛ دسـتش را روی گلوله 
فشـار داد. دوبـاره فشـار داد. گلوله باز و بازتر شـد. تغارجان بـود که در خود 

فـرو رفتـه و گلوله شـده بود.
-چرا این جوری شدی تغارجان؟

تغارجان؛ زانوهایش را به بغل گرفت.
-همین فردا می زنم به تغارکوه!

-خدا نکنه عزیزم!آخه بابام بهت گفته برو عقب، اما تو رفتی به چپ!
نباشـم. راهـش  تـوی  کـه  اینـه  مهـم  داره.  راسـتی  و  چـپ   -مگـه 

- اون که درست. اما باید هر چی میگه گوش بدی.
تغارجان؛ به تاریکی چشم دوخت.
صدای تغارخان؛ از اتاق بلند شد:

-تغارناز! تغارناز! یه فنجون کشک به من بده!

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

فرمان دقیق

آگهی مناقصه یک مرحله ای بحران کم آبی را جدی بگیریم
اداره کل پســت اســتان کرمــان در نظــر دارد خدمــات نظافــت ، باربــری ، نامــه رســانی ، نقلیه،فضــای ســبز،باغبانی و پشــتیبانی خــود 

درســال98را مطابــق بــا شــرایط عمومــی ، فنــی و طــرح قــرارداد از طریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای واگــذار نمایــد.
1- نوع مناقصه : مناقصه عمومی یک مرحله ای

2- نـام و نشـانی دسـتگاه مناقصـه گـزار : اداره کل 
پسـت اسـتان کرمـان واقـع در کرمـان بلـوار شـهید 

صدوقـی 
3- موضـوع مناقصـه :  واگـذاری خدمـات نظافـت 
، باربـری ، نامـه رسـانی ، نقلیه،فصای سـبز،باغبانی 

پشتیبانی و 
4- زمـان فـروش اسـناد مناقصـه : از روزیکشـنبه 
 97/12/9 پنجشـنبه  روز  لغایـت   1397/12/5
www. ازطریق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت

 setadiran.ir
5- مهلـت ارائـه پیشـنهادات از سـوی مناقصـه گران 
روز  از   : دولـت  الکترونیکـی  تـدارکات  سـامانه  در 
جمعـه 97/12/10 تـا پایـان وقت اداری روز دوشـنبه 

1397/12/20 برابـر قانـون مناقصـات
6- محل دریافت اسـناد مناقصه  : سـامانه تدارکات 
جهـت    www.setadiran.ir دولـت  الکترونیکـی 
اطاعـات بیشـتر بـا شـماره 09133439993 آقـای 

باخدایـی تمـاس حاصل شـود .
7- ضمانتنامه شرکت در مناقصه به دو روش :

مطابـق  بانکـی  ضمانتنامـه  فقـره  یـک  ارائـه   *
فرمـت نمونـه غیـر قابـل بازگشـت و بـدون قیـد و 
شـرط و بـا مـدت اعتبـار اولیـه حداقـل سـه مـاه 
و  پیشـنهادها  تسـلیم  مهلـت  آخریـن  تاریـخ  از 
قابـل تمدیـد بـه هر مـدت بنا بـه درخواسـت اداره 
کل پسـت اسـتان بـه مبلـغ 720000000ریـال و بـه 
حـروف ) هفتصدوبیسـت میلیـون ریـال ( صـادره 
توسـط یکـی از بانکهـا یـا موسسـات مالـی تحـت 

نظـارت بانـک مرکـزی 
*فیـش واریـزی بابـت سـپرده شـرکت در مناقصه 
به شـماره شـبای 250100004001047706372416 به 
واریز304047759283100811200075000001  شناسه 
بـه نـام تمرکزوجـوه سـپرده شـرکت ملـی پسـت 
 ( 720000000ریـال  مبلـغ  بـه  مرکـزی  بانـک  نـزد 
هفتصدوبیسـت میلیـون ریـال ( بابـت شـرکت در 

20097001501000009 مناقصـه 

تـدارکات  سـامانه  سـایت  در  بارگـزاری  ضمـن 
الکترونیکـی دولـت بـه صـورت پاکـت الک و مهـر 
شـده تـا پایـان وقـت اداری مـورخ 97/12/20 بـه 
دبیرخانه اداره کل پسـت اسـتان کرمـان خانم حمزه 

تحویـل و رسـید دریافـت گـردد
8- مـدت اعتبـار پیشـنهادها : از آخریـن روز مهلـت 

ارائـه پیشـنهادات بمـدت سـه ماه 
9- تاریخ بازگشـایی پاکات از طریق سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت : سـاعت 9 صبح روزسـه شـنبه 
1397/12/21 در دفتـر مدیر کل پسـت اسـتان کرمان 
10- بـرای اشـخاص حقوقـی بـا ارائه معرفـی نامه و 
اشـخاص حقیقـی با ارائه کارت شناسـایی حضور در 

جلسـه بازگشـایی پاکات بامانع می باشـد .
11- جهـت کسـب اطاعـات بیشـتر مـی توانیـد بـه 
تـدارکات  سـامانه   (  www.setadiran.ir سـایت 

الکترونیکـی دولـت( مراجعـه نماینـد .
* هزینـه چاپ آگهـی مرحلـه اول وتجدید مناقصه 

بـه عهده برنـده مناقصه می باشـد 

اداره کل پست استان کرمان

شماره ۲۰۰۹۷۰۰۱5۰۱۰۰۰۰۰۹


