
شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای ،« خریــد لولــه آبکــش بــه تعــداد ۶۰۰ شــاخه ۶متــری 
)تجدیــد( » بــه شــماره مناقصــه ۲۰۰۹۷۱۲۳۵۰۰۰۰۶۹ را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. )کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از 
دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس: 
www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت 

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

 - تضمین شرکت در مناقصه: )فرآیند ارجاع کار( : ضمانت نامه بانکی 
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(: ۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۷/۱۱/۱۴ می باشد. 
ــنبه  ــاعت ۱۴ روز یکش ــه از سایت:س ــناد مناقص ــت اس ــی دریاف ــت زمان مهل

تاریــخ ۹۷/۱۱/۲۱
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴ روز یکشنبه تاریخ ۹۷/۱۲/۵

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۸٫۳۰ صبح روز یکشنبه تاریخ ۹۷/۱۲/۶
مبلغ برآورد: ۶/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد.

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

ــش کوچــه ۲۱ - شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان  و یکشــب - نب
کرمــان - اداره قراردادهــا. تلفــن: ۳۲۴۷۳۹۸۳-۶ 

اطالعــات تماس ســامانه ســتاد جهت انجــام مراحل عضویــت در ســامانه:مرکز 
تمــاس دفتر ثبــت نــام: ۰۲۱-۴۱۹۳۴ 

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

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

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

نوبت اول

در جریان سفر حجت االسالم والمسلمین سّید محمودحسینی  به جنوب استان مطرح شد :

تقدیر امام جمعه سیرجان از اقدامات گهرزمین در منوجان 
االســـام  حجـــت  نگارســـتان: 
ــینی  ــود حسـ ــّید محمـ ــلمین سـ والمسـ
ـــته  ـــه گذش ـــیرجان هفت ـــه س ـــام جمع ام
ســـلیمانزاده  مهنـــدس  اتفـــاق  بـــه 
ــرداری  ــاون بهرهبـ ــایت و معـ ــر سـ مدیـ
و  آهـــن گهرزمیـــن  ســـنگ  شـــرکت 
فرمانـــده ســـپاه  مهـــدوی  ســـرهنگ 
ـــتان  ـــوب اس ـــه جن ـــفر ب ـــیرجان در س س
ـــی  ـــات عمل ـــان اقدام ـــتان منوج و شهرس
ــوان  ــه عنـ ــان بـ ــن را در منوجـ گهرزمیـ
ــتود و  ــهر سـ ــادی آن شـ ــن اقتصـ معیـ
ــه  ــام جمعـ ــرارداد. امـ ــر قـ ــورد تقدیـ مـ

ــفر  ــن سـ ــت از ایـ ــیرجان در بازگشـ سـ
ضمـــن  نگارســـتان  بـــا  گفتوگـــو  در 
تبریـــک ایـــام ا... دهـــه مبـــارک فجـــر 
ـــاهد  ـــد ش ـــن بازدی ـــت: در ای ـــار داش اظه
و  گهرزمیـــن  بســـیارخوب  اقدامـــات 
جنـــاب آقـــای پوریانـــی مدیـــر عامـــل 
محتـــرم و همکارانشـــان در منوجـــان   
بـــودم کـــه عملکـــرد بســـیار خوبـــی 
و  مقاومتـــی  اقتصـــاد  راســـتای  در 
ــان  ــروم منوجـ ــردم محـ ــت از مـ حمایـ
ـــود  ـــّید محم ـــام س ـــت االس ـــد. حج دارن
حســـینی افـــزود: ایـــن حمایتهـــا در 

و  منطقـــه  بـــه  خدمترســـانی  قالـــب 
اشـــتغالزایی بـــرای مـــردم محـــروم 
آنجـــا انجـــام شـــده کـــه بـــا تشـــکر از 
همهـــی ایـــن تاشـــها آرزوی توفیـــق 
را  محتـــرم  مســـئوالن  ایـــن  بیشـــتر 
بـــرای ادامـــه کار بیشـــتر و بهتـــر از 
خداونـــد متعـــال خواســـتارم. امـــام 
جمعـــه ســـیرجان افـــزود: در ادامـــه 
ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــق ش ـــق رفی ـــفر توفی ـــن س ای
ــرزی در  ــه مـ ــان از نقطـ ــاق همراهـ اتفـ

ــا... ــرز بـ ــه هـــم مـ ــراوان کـ سـ
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ایران پایگاه نظامی 
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ــل  ــوز تعق ــه هن ــی ک ــا کودک ــوان ی ــه نوج ــر ازدواج را ب اگ
ــه  ــط او را ب ــی فق ــال جنس ــدارد و امی ــر الزم را ن و تفک
ســمت یــک ارتبــاط ســوق می دهــد تحمیــل کنیــم، 
آن وقــت آســیب هایی کــه بعــد از ارضــای ایــن نیــاز 
جامعــه  بــرای  می آیــد  وجــود  بــه  فــرد  آن  بــرای 
 اســت و هزینه هایــش را بایــد جامعــه تأمیــن کنــد.
درخصــوص بحثــی کــه امــروز در فضــای مجــازی و 
ــده،  ــرح ش ــری مط ــث کودک همس ــورد بح ــانه ها در م رس
الزم اســت بگوییــم کــه قوانیــن مربــوط بــه ایــن موضــوع 
مربــوط بــه چنــد صــد ســال پیــش اســت. طبیعتــا 
ــش  ــد صــد ســال پی ــه چن ــوط ب ــن مرب ــا قوانی ــی م وقت
ــه  ــه ن ــت ک ــن اس ــم، ممک ــه می  کنی ــروز مقایس ــا ام را ب
ــان  ــه آسیب رس ــد بلک ــته باش ــرا نداش ــت اج ــا قابلی تنه
ــتانمان  ــای تابس ــا لباس ه ــه م ــل این ک ــد. مث ــم باش ه
لباس هــای  یــا  بپوشــیم،  زمســتان  در  نمی توانیــم  را 
بایــد  زمســتان را نمی توانیــم در تابســتان بپوشــیم و 
ــم.  هرچیــزی را در فصــل و زمــان خــودش اســتفاده کنی
در  می کنــد.  پیــروی  قانــون  همیــن  از  هــم  قوانیــن 
یــک دوره ای در بــدو شــروع ادیــان، آن هــا نیــاز بــه 
ســرباز  و  داشــتند  خودشــان  ایدئولــوژی  گســترش 
ــر  ــن تفک ــد ای ــه بتوانن ــرادی ک ــود، اف ــم ب ــان مه برایش
ادیــان  بنابرایــن  بدهنــد.  گســترش  را  ایدئولــوژی  و 
ــل  ــد مث ــه تولی ــر ب ــه منج ــی ک ــه جنس ــه رابط از هرگون
ــه  ــه ای ک ــه رابط ــد و هرگون ــری می کردن ــد، جلوگی نمی ش
ــد. ــویق می کردن ــد را تش ــل می ش ــد مث ــه تولی ــر ب  منج
بــه دلیــل این کــه کیفیــت روابــط انســانی در آن دوره 
ــی  ــود. در صورت ــم نب ــان مه ــزان برایش ــه آن می ــاید ب ش

انس طا         ۱٫۳۱۷٫۲۱۰

مثقال طا     ۱۵٫۴۴۰٫۲۵۰

گرم طای ۱۸  ۳٫۵۶۴٫۱۹۲

گرم طای ۲۴   ۴٫۷۵۲٫۲۰۰

انس نقره             ۱۴٫۷۶

انس پاتین      ۸۲۵٫۲۳۵

انس پاالدیوم    ۱٫۳۲۶٫۴۱۲

بهار آزادی      ۳۹٫۲۳۰٫۰۰۰

امامی          ۴۰٫۰۲۰٫۰۰۰

نیم       ۲۱٫۹۰۰٫۰۰۰

ربع         ۱۳٫۰۱۰٫۰۰۰

گرمی       ۷٫۰۲۰٫۰۰۰

دالر             ۱۲۸٫۰۰۰

یورو         ۱۳۴٫۲۰۰

پوند          ۱۴۷٫۰۷۵

درهم          ۳۰٫۳۵۹

لیر ترکیه           ۲۲٫۴۲۳

یوان چین         ۱۶٫۱۸۲

صد ین ژاپن     ۱۰۴٫۰۰۰   

دالر کانادا        ۸۶٫۵۴۱

دالر استرالیا      ۸۱٫۸۴۸ @p a y a m e m a
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یادداشت  مهمان
حسام فیروزی

روزانهم

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
07:04

غروب آفتاب 
17:29

تهران

پاسخ به شبهات در خصوص 
پکیج های سفر ارزان

معاون گردشگری: هیچ قرارداد میلیاردی برای تهیه 
برند گردشگری وجود ندارد

راه دشوار استانی شدن انتخابات
احزاب اصالح طلب بر خالف اصولگرایان نگاه مثبتی به استانی شدن انتخابات دارند
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دومین جلسه دادگاه 
محیط زیستی ها 

برگزار شد
وکیــل مدافع یکی از متهمان پرونده 

متهمان محیط زیســتی از برگزاری 
دومین جلســه رسیدگی به این 

پرونده خبر داد.

27 بهمن؛ آخرین 
مهلت مجمع 

   CFT تشخیص برای

عدم بررسی 
آسیب های اجتماعی 

با »تابوسازی«

2

ارزش طای کثیف سـبب شـده عده ای تحت 
عنوان زباله گرد مشـغول پرسـه زدن در میان 
زباله و ضایعات باشـند. اکنون دبیر کل سـتاد 
مبـارزه با مواد مخـدر از تهیه لباس مخصوص 
برای زباله گردها و سـاماندهی این افراد در 
تهران سـخن گفته اسـت.به دلیل عدم تفکیک 
زباله از مبدا، چند سـالی اسـت که پدیده زباله 
گردی از سـوی برخی از افراد صورت می گیرد 
کـه این موضوع عاوه بـر ایجاد ناهنجاری 
اجتماعی، باعث آلودگی زیسـت محیطی شـهر 
نیز می شـود. به گفته اسـکندر مؤمنی دبیر کل 
سـتاد مبارزه با مـواد مخدر،  در اذهان عمومی 
عمدتـًا این طور تلقی می شـود که زباله گردها 
هستند.  معتاد 

زباله گردها مجهز به لباس هایی 
مخصوص می شوند

ساماندهی 
جستجوگران
 طالی کثیف
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و

کــه امــروزه بــرای مــا کیفیــت رابطــه اســت 
ــت و  ــوردار اس ــادی برخ ــت زی ــه از اهمی ک
ــم،  ــه کیفیــت رابطــه توجــه نکنی ــا ب اگــر م
ــت.  ــم داش ــه خواهی ــی را در جامع معضات
امــروز ازدواج کامــا چارچوب هایــش بــا 
دنیــای ســنتی تغییــر کــرده و دیگــر ایلــی 

وجــود نــدارد کــه دو نفــر را بــرای همدیگــر 
آن هــا  از  ایــل  خــود  و  کنــد  انتخــاب 
یــا  خان دایــی  یــک  یــا  مراقبــت کنــد 
خان عمویــی کــه کامــش فصل الخطــاب 
اســت، بــه آن هــا عنــوان کنــد کــه برویــد و 

برگردید./خبرآنایــن زندگی تــان  بــه 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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راه دشوار استانی شدن انتخابات
احزاب اصالح طلب بر خالف اصولگرایان نگاه مثبتی به استانی شدن انتخابات دارند

احزاب چه می گویند؟
به هر حال با این پیشینه ای که در رابطه با استانی شدن انتخابات وجود دارد 

و با توجه به اینکه در طرح استانی شدن انتخابات مجلس، حضور و نقش 
احزاب بیش از پیش پررنگ تر می شود، به سراغ برخی از احزاب شاخص و 

فعال کشور رفتیم تا نظرات آنها را در خصوص طرح مجلس شورای اسالمی 
برای اصالح قانون انتخابات، به خصوص استانی شدن انتخابات مجلس 

دریافت کنیم.

اصــاح  طــرح  هاشــمی-  ســیدپویا 
آذرمــاه   ۲۹ از  انتخابــات کــه  قانــون 
ــش در  ــک فوریت ــب ی ــا تصوی ۱۳۹۷ ب
ــامی  ــورای اس ــس ش ــتور کار مجل دس
قــرار گرفــت، بــه دلیــل مبحــث اســتانی 
شــدن انتخابــات مجلــس، جــای خــود 
رســانه ای  فضــای  روز  مباحــث  در  را 
کشــور هــم بــاز کــرد؛ طرحــی کــه 
و  دارد  زیــادی  موافقــان  و  مخالفــان 
ــز اعــام  ــان نی ســخنگوی شــورای نگهب
کــرده کــه شــورای نگهبــان از هــر طــرح 
و مصوبــه ای کــه در چارچــوب قانــون 
اســتقبال  باشــد،  شــرع  و  اساســی 
بــه  نبایــد  طرح هــا  امــا  می کنــد، 
ــات  ــردم در انتخاب کاهــش مشــارکت م

ــود. ــر ش منج
نگهبــان،  شــورای  نظــر  بــر  عــاوه 
حســین مظفــر عضــو مجمــع تشــخیص 
ــع  ــر مجم ــاره نظ ــام درب ــت نظ مصلح
ــرح در  ــن ط ــت: ای ــز گف ــخیص نی تش
نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع 
ــش  ــه کاه ــه ب ــه ایــن ک ــه ب ــا توج ب
مشــارکت مــردم می انجامــد رد خواهــد 
سیاســت های  در  طــرح  ایــن  شــد. 
کلــی نظــام کــه پیشــنهادی مجمــع هــم 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــوده از س ب
تاکنــون ابــاغ نشــده اســت و در آن 
وجــود نــدارد. علــت آن هــم ایــن اســت 
کــه ایــن طــرح منجــر بــه کاهــش 

می شــود. مردمــی  مشــارکت های 
ــورای  ــس ش ــرح مجل ــی در ط ــا تورق ب
اســامی بــرای اصــاح قانــون انتخابــات 

ــه  ــه در رابط ــی ک ــوص مباحث ــه خص ب
ــس  ــات مجل ــا اســتانی شــدن انتخاب ب
دریافــت  می تــوان  می شــود  مطــرح 
ــد نقــش »احــزاب« را  ــون جدی ــه قان ک
ــرد.  ــر خواهــد ک ــر رنگ ت ــات پ در انتخاب
همانطــور کــه غامرضــا مصباحــی مقدم 
ــارز و  ــت مب ــه روحانی ــخنگوی جامع س
نماینــده ادوار مجلــس شــورای اســامی 
ــد:  ــر می گوی ــگار مه ــا خبرن ــو ب در گفتگ
ــات،  ــدن انتخاب ــتانی ش ــورت اس در ص
می شــوند  فعــال  بیشــتر  احــزاب 
صــورت  بــه  حزبــی  لیســت های  و 
اســتانی و سراســری داده خواهــد شــد. 
ــه  ــن اســت ک ــرض موضــوع ای ــه ف البت
احــزاب بایــد کادر تربیــت کننــد کــه 
احــزاب فعلــی چنیــن ظرفیتــی ندارنــد.

طرح استانی شدن انتخابات 
در ادوار تاریخ

موضــوع اســتانی شــدن انتخابــات برای 
ــا  ــادف ب ــال ۷۸، مص ــار در س ــن ب اولی
پنجــم  مجلــس  نماینــدگان  حضــور 
نظــر  نتوانســت  ولــی  شــد  مطــرح 
نماینــدگان را جلــب کنــد. حمیدرضــا 
ترقــی نماینــده دوره پنجــم مجلــس 
شــورای اســامی در گفتگــو بــا خبرنــگار 
ــوع در  ــن موض ــرح ای ــورد ط ــر در م مه
ســال ۷۸ گفــت: طــرح اســتانی شــدن 
ــرای  ــتر ب ــال ۷۸ بیش ــات در س انتخاب
رفــع مشــکات انتخاباتــی آن دوره بــود. 
ــگاه  ــردن پای ــر ک ــوی ت ــا ق ــی از آنه یک
ــت، گســترش  ــدگان مل ــی نماین اجتماع
دادن نــوع نــگاه نماینــدگان مجلــس 
ــه  ــرای نخب ــه ب و همچنیــن ایجــاد زمین
ســاالری بــود ولــی در آن اشــکاالتی هــم 
بــود کــه وجــود همیــن اشــکاالت باعــث 

شــد تــا شــورای نگهبــان، ایــن طــرح را 
ــد. رد کن

ــورای  ــس ش ــم مجل ــده دوره پنج نماین
ایــرادات  از  یکــی  گفــت:  اســامی 
ــرح  ــن ط ــرت ای ــان مغای ــورای نگهب ش
ــود  ــی ب ــت مل ــق حاکمی ــال ح ــا اعم ب
کــه آنهــا می گفتنــد کــه بــا اجــرای ایــن 
ــود  ــف می ش ــوع تضعی ــرح آن موض ط
و همــه مــردم نمی تواننــد مشــارکت 
ــه  ــود ک ــن ب ــر ای ــوع دیگ ــد. موض کنن
ــات  ــر اســاس ایــن طــرح اگــر انتخاب ب
ــوم  ــم، معل ــگان کنی ــه نخب را منحصــر ب
نیســت کــه آنهــا بتواننــد بــر همــه مــردم 
مدیریــت داشــته باشــند. در نهایــت 
ایــن طــرح مغایــر بــا قانــون اساســی و 

ــد. ــخیص داده و رد ش ــرع تش ش
عــاوه بــر ســال ۷۸، بــار دیگــر در ســال 
۸۱ طــرح اســتانی شــدن انتخابــات 
مجلــس شــورای اســامی مطــرح شــد. 
محمــد علــی ابطحــی معــاون پارلمانــی 
وقــت رئیــس جمهــور در گفتگــو بــا 
مهــر، در ایــن خصــوص مــی گویــد: در 
مجلــس ششــم مــن معاونــت پارلمانــی 
بــودم. در آن زمــان موضــوع اســتانی 
شــدن انتخابــات در دولــت وقــت مطرح 
شــد و دولــت اصاحــات با ایــن موضوع 
مخالفــت کردنــد. دلیــل رد ایــن موضــوع 
هــم آن بــود کــه پیونــد مناطــق مختلــف 
کشــور را بــا پایتخــت ضعیــف می کنــد و 
زمانــی کــه در شــهرهای مختلف کســانی 
نباشــند کــه نقطــه ارتبــاط آنهــا بــا مرکــز 
باشــد، ارتبــاط حاکمیــت بــا بخش هــای 
ــی  ــد و حت ــش می ده ــف را کاه مختل
بــاال می بــرد،  را هــم  خطــر تجزیــه 
هویت هــای  تضعیــف  باعــث  چــون 
بومــی می شــود و در عیــن حــال دیگــر 

مجلــس نمی توانــد برآینــدی از نظــرات 
مــردم باشــد که همیشــه یــک نفــر را در 

ــد. مجلــس داشــتند، ندارن
ــال ۸۶ در  ــر در س ــار دیگ ــرح ب ــن ط ای
ــرح  ــم مط ــم و هفت ــای شش مجلس ه
ــه دریافــت  ــا مرحل شــد کــه توانســت ت
نظــر اعضای شــورای نگهبــان پیش رود. 
شــورای نگهبــان ایــن طــرح را بــه دلیــل 
تشــدید اختافــات محلــی، قومــی و 
مــردم  مشــارکت  قبیلــه ای، کاهــش 
افزایــش هزینه هــای  و  انتخابــات  در 
ــض  ــاد تبعی ــن ایج ــی و همچنی عموم
ــان  ــات هللا ابراهیمی ــرد. نج ــاروا رد ک ن
نگهبــان  شــورای  ســابق  ســخنگوی 
ــی  ــال ۸۶ م ــرح در س ــن ط ــاره ای درب
گویــد:در ســال ۸۶ طرحــی کــه بــا عنوان 
ــدود ۴  ــات در ح ــتانی شــدن انتخاب اس
ــود  ســال در دســت بررســی مجلــس ب
ــد  ــل ش ــان واص ــورای نگهب ــه ش ــه ب ک
ــا اســتانی  ــز مخالفتــش را ب و شــورا نی
ــوی  ــه نح ــس ب ــات مجل ــدن انتخاب ش
کــه در آن طــرح آمــده بــود، اعــام کــرد. 
عمــده دلیــل مخالفــت شــورای نگهبــان 
و اعــام مغایــرت، مخالفــت بــا اصولــی 
از قانــون اساســی بــود کــه بــر مشــارکت 
ــت  ــه آرای مل ــکا ب ــردم و ات ــی م عموم

ــه داشــت. تکی
شــدن  اســتانی  طــرح  همچنیــن 
توســط   ۹۴ ســال  در  انتخابــات 
ــس شــورای  ــم مجل ــدگان دوره نه نماین
ــه  ــود ک ــده ب ــرح ش ــز مط ــامی نی اس
ایــن طــرح نیــز نتوانســت نظــر دولــت 
و شــورای نگهبــان را جلــب کنــد و مجید 
انصــاری معــاون پارلمانــی رییس جمهور 
ــرح در  ــن ط ــه ای ــود ک ــرده ب ــام ک اع
جلســه دولــت مطــرح شــد و دولــت بــا 

ــورای  ــخنگوی ش ــرد. س ــت ک آن مخالف
نگهبــان نیــز دربــاره ایــن طــرح در ســال 
۹۴ نیــز گفتــه بــود: ایــن طــرح مشــابه 
بــا طــرح ســال ۸۶ باشــد، شــورای 
نگهبــان بــاز هــم مخالفــت خواهــد کــرد 
چــون آن طــرح مخالفــت بــا اصولــی از 
ــا مشــارکت  ــه ب ــود ک ــون اساســی ب قان
عمومــی مــردم در انتخابــات ارتبــاط 

داشــت و در نهایــت نیــز محمدجــواد 
کمیســیون  رئیــس  نایــب  کولیونــد 
ــم  ــس نه ــی مجل ــور داخل ــوراها و ام ش
ــا  ــی ب ــام مذاکرات ــس از انج ــت: پ گف
شــورای نگهبــان، منجــر بــه اقنــاع ایــن 
ــاد نشــد و ایــن طــرح از دســتور کار  نه

ــد. ــارج ش ــوراها خ ــیون ش کمیس

گزارش
مهر

پیام رسـانه

روزنامه تایمز در تیتر یک اش نوشـته: 
اسـتفاده از موبایل در مدارس بریتانیا 

ممنوع شد.

خبرگـزاری اسپوتنیک از هفته 
دوازدهم تظاهرات جلیقه زردها در فرانسـه 

خبر داده.

خبرگزاری الجزیره از برگشـت 
بازیکنـان تیـم ملی قطر پس از پیروزی در 

جام ملت های آسـیا خبر داده.
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگـزاری دویچه وله از ممنوع 
کردن آزمایش موشـکی معاهده هسته ای 

توسط آمریکا خبر داده.
آلمان

شهادت یکی از کارکنان سپاه نیکشهر در حمله گروهک تروریستیپیام خبر
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق کشور در اطاعیه ای اعام کرد که بر اثر حمله 
مسلحانه تروریست ها به ناحیه مقاومت بسیج در نیکشهر یک نفر شهید شد.

رییس کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس با بیان اینکه »نظر 
مـا نسـبت بـه حضـور آقـای نمکـی در وزارت بهداشـت و درمـان 
مثبـت اسـت«، گفـت کـه مطمئن هسـتم آقـای نمکـی می تواند 
بـا کمـک مجلـس قانـون برنامـه ششـم در حـوزه سـامت را بـه 
بهتریـن شـکل اجـرا کند.حسـینعلی شـهریاری  اظهار کـرد: آقای 
نمکـی سـابقه ریاسـت در دانشـگاه و معاونـت وزیـر بهداشـت را 
داشـته اسـت. همچنیـن معـاون اجتماعـی سـازمان برنامـه و 
بودجـه بـوده و بـه طـور کلی فـردی پاکدسـت، سـالم و از جنس 
مـردم محسـوب می شـود. مطمئن هسـتم آقای نمکـی با کمک 
مجلس و کمیسـیون بهداشـت می تواند مواد قانون برنامه ششـم 

در حـوزه سـامت را بـه خوبـی اجرایـی کند.

ایـران تنهـا تـا ۲۷ بهمن مـاه برای پیوسـتن بـه اف ای تـی اف فرصت 

دارد، ولـی هنـوز لوایـح مرتبـط بـا آن در نهاد هـای قانونگـذاری ایران 

از جملـه مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام تعییـن تکلیف نشـده 

و آن گونـه کـه اعضـای مجمـع گفته انـد، جلسـه بعـدی مجمـع ۲۷ 

بهمن مـاه برگـزار و در آن جلسـه، راجـع به پالرمو بحـث کنند. آخرین 

جلسـه مجمـع بـرای بررسـی الیحـه پالرمو ششـم بهمن مـاه برگزار 

شـد و قـرار بـود ایـن دو الیحـه تعیین تکلیف شـوند. با ایـن وجود، 

گزارش هـا از خروجـی ایـن جلسـه از آرای ضـد و نقیـض اعضـای 

مجمـع حکایـت دارد و آن طـور کـه احمـد توکلـی، عضـو مجمـع 

تشـخیص مصلحـت نظـام بـه نامـه نیـوز گفتـه بـود:» فاصلـه بین 

نظـرات آقایـان بیشـتر از آن بـود کـه بتوان امـروز به نتیجه رسـید.«

نظر مجلس نسبت به 
»نمکی« مثبت است

27 بهمن؛ آخرین مهلت 
   CFT مجمع تشخیص برای

وزیـر آمـوزش و پـرورش می گویـد دو 
سـال اسـت بودجه شـیر مـدارس داده 
نیـز  امسـال  اسـت  بعیـد  و  نمی شـود 

شـیری در مـدارس توزیـع شـود.
سـید محمـد بطحایـی در گفت وگـو بـا 
خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت  درباره 
بودجـه توزیـع شـیر رایـگان در مدارس 
گفـت: بودجـه شـیر روی کاغـذ مانـده 
بیفتد.ایـن  راه  امسـال  اسـت  بعیـد  و 
عضـو هیات دولـت افزود: پولی دسـت 

وزارت آمـوزش و پـرورش را نگرفتـه و 
البتـه سـازمان برنامـه هـم ظاهـرا پولی 
نـدارد؛ دو سـال اسـت کـه بودجه شـیر 
در مـدارس تخصیصـی نداشـته اسـت.
وی بیـان کـرد: تـا پول نباشـد نمی توان 
کاری کـرد؛ البتـه پیگیری هـای مکرری 
صـورت گرفتـه ولـی نتیجه بخـش نبوده 

است.
وزیـر آمـوزش و پـرورش گفت: سـاالنه 
اعتبـار ۲۰۰ تـا ۳۰۰ میلیـارد تومانی برای 

ردیـف توزیـع شـیر رایـگان در مـدارس 
سـال  ولـی  می شـود  داده  اختصـاص 
گذشـته و امسـال بودجـه ای اختصاص 
داده نشـده اسـت. وی همچنیـن درباره 
کسـری بودجـه آمـوزش و پـرورش در 
سـال ۹۸ گفـت: اینکـه چـه تعریفـی از 
کسـری بودجـه داشـته باشـیم، میـزان 
آن را متفـاوت می کنـد؛ در حـال حاضر 
ناپذیـر  اجتنـاب  هزینه هـای  بـرای 
 ۱۸۶۰ بـا  برابـر  پـرورش  و  آمـوزش 

میلیـارد تومـان کسـری داریـم.
داد:  ادامـه  پـرورش  و  آمـوزش  وزیـر 
بـه  مربـوط  و معوقـات  اگـر مطالبـات 
شـود،  اضافـه  نیـز  قبـل  سـال های 

مـی رود. بـاال  آن  رقـم  طبیعتـا 

بعید است امسال شیری 

در مدارس توزیع شود

ایران پایگاه نظامی 
در سوریه ندارد

رئیـس مجلـس شـورای اسـامی در واکنش بـه تهدیدهای نظامـی آمریکا علیه 
ایـران، گفـت: آمریکایی هـا بی عقلـی می کنند ولی مختصـر عقلی دارند کـه روِی 
میـن پـا نگذارنـد تـا ویلچـری نشـوند.وی افـزود: در سـوریه آقای بشـار اسـد و 
جریانـی دارد کـه نسـبتًا جریـان روپایی اسـت. این ها تـاش کردند ایـن جریان 
را از بیـن ببرنـد و سـوریه از مـا کمـک خواسـت و ایـران بـه آنهـا کمـک کـرد امـا 
ایـران پایگاهـی در آنجـا نـدارد کـه می گویند مـا پایگاه ایـران را مـورد اصابت قرار 
دادیـم. بـه نظـر من خوشـحال هسـتند از چیـزی که وجود نـدارد. ما نیـاز نداریم 
در کشـورهای دیگـر حضـور داشـته باشـیم ممکـن اسـت از ما کمـک بخواهند و 
مـا نیـز کمـک  می کنیـم. ایران بـه دنبال پایگاه درسـت کردن در سـایر کشـورها 
نیسـت اگرچـه ایـران به فلسـطین، حمـاس یا جهاد اسـامی کمـک می کند اما 
پایـگاه نمـی زنیـم، خود فلسـطینی ها دفـاع می کنند زیـرا اسـرائیل ظلم می کند 
و فلسـطینی ها نیـز دفـاع می کنند.الریجانـی ادامـه داد: ممکن اسـت از ما کمک 
بخواهنـد و مـا نیـز کمـک می کنیـم و کمـک خـود را نفـی نمی کنیم، امـا به نظر 
مـن اسـرائیلی ها بـه دنبال چیز دیگری هسـتند کـه به همان معامله بـزرگ قرن 
مربـوط اسـت. اسـرائیلی ها ترسـو هسـتند و بـه دنبـال ایجـاد یـک اقتـدار برای 
خـود در منطقـه هسـتند و می گوینـد یـک جایی را مـورد اصابت قـرار دادیم. کجا 
را زدنـد؟ آنهـا یـک منطقـه مسـکونی را در سـوریه مـورد حملـه قـرار می دهنـد و 

می گوینـد ایـران را زدیم.

سیاستسیاست

دنبال تشکیل مجلس سنا نیستیمثبت »اینستکس« قدم امیدوارکننده ای است
رییس سـازمان انرژی اتمی درباره 
سازوکار مالی اروپا گفت: اروپایی ها 
در بعـد اقتصـادی قـدم امیـدوار 
کننـده ای برداشـتند امیدواریـم در 
همین مسـیر با سـرعت و شـتاب بیشـتر حرکت کنند. آنگونه 
کـه خودشـان اعـام می کنند مشـکاتی دارنـد و علیرغم اینکه 
بـا تاخیـر انجـام دادند، ثبت شـرکت اینسـتکس قـدم امیدوار 
 کننـده ای اسـت و انتظـار داریـم قدم هـای نهایـی را بردارنـد.

از  بازدیـد  در  امـروز  اکبـر صالحـی  علـی  ایلنـا،  بـه گـزارش 
نمایشـگاه دسـت آوردهـای چهـل سـاله صنعـت هسـته ای 
کشـور در بـاغ مـوزه دفـاع مقـدس بـا بیـان اینکـه اکنـون می 
توانیـم راکتورهـای تحقیقاتـی را طراحـی کنیـم، افـزود: اگـر 
کشـورهای همسـایه عاقه منـد بـه راکتورهـای تحقیقاتی آب 
سـبک هسـتند می توانیـم بـرای آنها طراحـی و در اختیـار آنها 

 بگذاریـم و آمـوزش بدهیـم کـه رادیـوداروی خـود را تولید کنند.
رئیـس سـازمان انـرژی اتمـی بـا اشـاره بـه اینکـه مـا بـه 
صنعـت  می گوینـد  اینکـه  گفـت:  پایبندیـم  خـود  قسـم 
بایـد  و  نیسـت  چنیـن  اسـت  شـده  متوقـف  هسـته ای 
شـود. داده  نشـان  مـردم  بـه  هسـته ای   دسـتاوردهای 

وی تصریـح کـرد: در اکتشـاف و اسـتخراج قدم هـای بلنـدی 
برداشـته ایم.صالحی دربـاره همـکاری بـا اروپایی هـا هـم گفت: 
همـکاری در بعـد فنـی خـوب جلو مـی رود و حتـی پروژه هایی 
را اروپـا در ایـران انجـام می دهنـد از جملـه ایجـاد بهترین مرکز 
ایمنی هسته ای در غرب آسیا که ۲۰ میلیون یورو برای آن تعهد 
کرده انـد. در بعـد سیاسـی و حقوقـی اختـاف نظرهایـی داریم 
اروپایی هـا انتظـارات خودشـان را دارند و ما هـم آرای خودمان را 

داریـم و مـا در مـدار سیاسـی خود حرکـت می کنیم.

اگـر  گفـت:  رضایـی 
مشـکات کشـور  بخواهیـم 
از  بایـد  کنیـم  حـل  را 
و  مـردم  عظیـم  سـرمایه 
نخبـگان بعـد از هـر انتخابـات هـم اسـتفاده کنیم.
برشـمردن چالش هـای داخلـی کشـور  بـا  رضایـی 
در  مـا  چالـش  اولیـن  پیوسـتگی  چالـش  گفـت: 
عـدم تـوازن در کارآمدی اسـت کـه به تغییـر مکرر 
اسـت.  آنـان  رویکردهـای  و  مجالـس  و  دولت هـا 
دیـده  دولت هـا  بیـن  سـاز  کارآمـد  پیوسـتگی 
نمی شـود. چالـش یکپارچگـی و غلبـه نگاه بخشـی 
و تعارضـات بیـن سـازمانی هـم در کشـور مـا دیده 
توسـعه  در  کشـور  دسـتگاه   ۲۷ مثـاً  می شـود. 
روسـتاها فعـال هسـتند امـا بـا یکدیگـر هماهنگی 

زدگـی،  سیاسـت  چالش هـای  داشـته اند.  کمـی 
چالـش تحمیـل قدرت اجرایـی، چالـش نمایندگی 
اکثریـت علیـه اقلیـت انتخاباتـی هـم در کشـور ما 

تـا حـدودی وجـود دارد.
گفـت:  نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  دبیـر 
افزایـش  وظایفـش،  از  یکـی  تشـخیص  مجمـع 
بـرای حـل  ابتـدا  مجمـع  اسـت.  نظـام  کارآمـدی 
اختافـات مجلـس و شـورای نگهبان شـکل گرفت. 
 ۷۵ از سـال  و  اساسـی شـد  قانـون  وارد  سـپس 
تـا ۸۴ موضـوع سیاسـتگذاری یـک وظیفـه اصلـی 
مجمـع شـد و از سـال ۹۲ تـا کنون عاوه بـر فرایند 
سیاسـتگذاری، امـر نظـارت هم در مجمـع پیگیری 
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دیـوان بین المللـی الهـه ۲۴ بهمـن مـاه رای خـود را در 
خصـوص شـکایت ایـران از آمریـکا اعـام خواهـد کـرد.

دیـوان بین المللـی الهـه در بیانیـه ای امـروز جمعـه اعـام 
روز  دیـوان  رئیـس  یوسـف«،  احمـد  »عبدالقـوی  کـرد 
چهارشـنبه ۱۳ فوریـه ۲۰۱۹)۲۴ بهمـن سـال جـاری( رأی 
ایـن دادگاه را در خصـوص اعتـراض آمریـکا بـه پرونـده 
شـکایت »برخـی دارایی هـای مشـخص ایـران )جمهـوری 
اسـامی ایـران در برابـر ایـاالت متحـده آمریـکا(« قرائـت 

کرد. خواهـد 

ــادر  ــروز بن ــت: ام ــس گف ــران مجل ــیون عم ــو کمیس عض
ــد و ایــن مســئله در  ــه ســر مــی برن ــوب در خــواب ب جن
کاهــش فعالیــت اقتصــادی و میــزان واردات و صــادرات 
تأثیرگــذار اســت.مجید کیانپــور عضــو کمیســیون عمــران 
مجلــس در گفت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه 
ملــت، بــا انتقــاد از وضعیــت بنــادر جنــوب کشــور، 
گفت:متأســفانه بعــد از اعمــال تحریــم هــای جدیــد 
آمریــکا، مدیــران بنــادر عمــا دســت از کار کشــیده و 

ــتیم. ــادر هس ــن بن ــت ای ــش فعالی ــاهد کاه ش

تاریخ اعالم رأی الهه درباره 
شکایت ایران از آمریکا

بنادر کشور در خواب 
به سر می برند
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس24 خبر داده 
روسـیه پس از خروج آمریکا از معاهده 

هسته ای خارج می شود.

خبرگـزاری یورونیوز خبر داده کتاب 
سـاالنه فرمانداری ویرجینیا یک تصویر 

قدیمـی از یـک فرماندار این ایالت با رنگ 
پوست سیاه چاپ کرده.

روزنامـه نیویورک تایمز در 
سـرمقاله ای به رشد ایجاد شغل توسط 

دولت در آمریکا پرداخته.
آمریکااروپافرانسه

خبرگـزاری سی ان ان در تیتر اولش 
نوشـته از فرماندار ویرجینیا خواسته شده 

تا سـریعا استعفا دهد.
آمریکا

پیام زنان
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جشن ازدواج 1919 زوج 
نیازمند در استان تهران 

سـامت کمیتـه  و  حمایـت  معـاون 
امـداد اسـتان تهران گفـت: ۱۹۱۹ زوج 
امسـال  مـاه نخسـت  در ۱۰  نیازمنـد 
مـردم  پرداختـی  صدقـات  محـل  از 
اسـتان بـه خانـه بخت رفتنـد. علی کریمـی اصل با بیـان اینکه 
یکـی از اهـداف مهـم کمیتـه امـداد تأمیـن کمک هزینـه خرید 
جهیزیه برای نوعروسـان و هدیه ازدواج به پسـران اسـت، بیان 
کـرد: هفت میلیـارد و ۵۱۶ میلیـون تومان بـرای ازدواج جوانان 
تحت حمایت در ۱۰ ماه نخسـت سـال جاری اختصاص یافت. 
وی افـزود: در ایـن مـدت هـزار و ۹۱۹ زوج نیازمنـد آغاز زندگی 
مشـترک خـود را جشـن گرفتنـد. کریمـی اصـل افـزود: به این 
نوعروسـان پنـج میلیـون تومـان در قالب دو میلیون نقد و سـه 
میلیـون در قالـب بـن کارت پرداخـت می شـود تـا بتوانند کاالی 

مـورد نیـاز خـود را خریـداری کنند.

ازدواج

عدم بررسی آسیب های اجتماعی با »تابوسازی«
سیاستگذاری  غلط باعث تشدید آسیب های اجتماعی می شود

خبر

خانواده یکی از مهمترین مباحث در جامعه است که در سال های اخیر به دالیل متعدد آسیب دیده

ــواده  ــان و خان ــور زن ــوری در ام ــس جمه ــاون رئی  مع
بــا اشــاره بــه اهمیــت آب و لــزوم برنامــه ریــزی بــرای 
ــر و  ــد در تغیی ــان بای ــه زن ــرد ک ــد ک ــت آن تاکی مدیری

ــد. ــی کنن ــش آفرین ــرف آب، نق ــوی مص ــاح الگ اص
ــت  ــا محوری ــای آب ب ــش ردپ ــکار در همای ــه ابت معصوم
بانــوان اســتان گیــان کــه بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس 
در ســالن نیــروی انتظامــی در رشــت انجــام شــد، افــزود: 
زنــان مدیریــت خانــواده را بــه لحــاظ معنــوی و تربیــت 
فرزنــدان و همچنیــن مدیریــت منابــع و انــرژی غذایــی 
را برعهــده دارنــد از ایــن رو مــی تواننــد نقــش مهمــی در 

اصــاح الگــو و هــدر رفــت آب داشــته باشــند.
وی خاطــر نشــان کــرد: خانــواده نیــز در الگــوی مصــرف 

نقــش مهمــی دارد.
معــاون رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــترین 
مصــارف و هــدر رفــت آب در بخــش کشــاورزی اســت، 
ــر مکعــب آب هــدر مــی  ــارد مت گفــت: حــدود 28 میلی
ــه همــان میزانیســت کــه غــذا را از مزرعــه  رود و ایــن ب
تــا ســفره هــدر مــی دهیــم و اگــر ارزش غــذا را بدانیــم، 

مــی توانیــم جلــوی هــدر رفــت آن را بگیریــم. 
ــی آب در  ــارف اصل ــترین مص ــه بیش ــان اینک ــا بی وی ب
بخــش روســتاها و کشــاورزی اســت، گفــت: امــروز آب 
مســئله بســیار مهمــی در همــه مناطــق کشــور اســت کــه 
ــاری و  ــرف در آبی ــوی مص ــاح الگ ــرای اص ــتی ب بایس
کشــاورزی نیــز اهتمــام داشــته باشــیم و بانــوان در ایــن 

زمینــه نیــز مــی تواننــد نقــش ایفــا کننــد.
ابتــکار بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت هــا تــاش مــی کننــد 
ــته  ــزی داش ــه ری ــت و برنام ــه مدیری ــن زمین ــا در ای ت
باشــند، خاطرنشــان کــرد: همــه افــراد اعــم از یــک فــرد 
ــواده و فعــاالن حــوزه اجتماعــی چــه در شــهر و  ــا خان ی
ــد و  ــئولیت دارن ــئله آب مس ــورد مس ــتا، در م ــه روس چ
مــی تواننــد تاثیرگــذار بــوده و شــرایط را تغییــر و بهبــود 

دهنــد.
ــه از  ــای آب ک ــت ه ــله نشس ــه سلس ــاره ب ــا اش وی ب
ســوی معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری 
بــا همــکاری وزارت نیــرو برگــزار مــی شــود، گفــت: ایــن 
ــرای  ــا هــدف ایجــاد بســیج اجتماعــی ب نشســت هــا ب
اصــاح الگــوی مصــرف، جلوگیــری از هــدر رفــت آب و 
نیــز آلودگــی آب و بــرای توجــه و اهمیــت بخشــی فــزون 

تــر بــه آب در حــوزه شــهری برگــزار مــی شــود.
ــا  ــای آب ب ــودن همایــش ردپ ــرار ب ــا ق ــزارش ایرن ــه گ ب
ــا  ــوان اســتان گیــان امــروز )پنجشــنبه( ب محوریــت بان
ــای  ــه هواپیم ــود ک ــزار ش ــکار برگ ــه ابت ــور معصوم حض
ــوی،  ــرایط ج ــودن ش ــاعد ب ــل نامس ــه دلی ــل او ب حام
ــن  ــوری ای ــس جمه ــاون رئی ــران بازگشــت و مع ــه ته ب

ــرد. ــان ک ــس بی ــو کنفران ــورت ویدئ ــه ص ــخنان را ب س
شــش  و   76 و  شــهری  جمعیــت  صــدم   93 و   99
ــان از آب شــرب  ــت روســتایی اســتان گی ــم جمعی ده

برخوردارنــد. بهداشــتی 

زنان در اصالح الگوی 
مصرف آب نقش 

آفرینی کنند

ــان  مدیــرکل امــور بین الملــل معاونــت امــور زن
و خانــواده ریاســت جمهــوری از گفت وگــوی 
ــکاری  ــرای هم ــف ب ــا یونیس ــت ب ــن معاون ای
ــن  ــت: در ای ــر داد و گف ــودکان خب ــه ک در زمین
مشــارکت جامعــه دختــران معلــول، بــه عنــوان 

ــد. ــرار دارن گــروه هــدف ق

ــا  ــف ب ــه یونیس ــان اینک ــا بی ــی ب ــا فاحت لی
دســتگاه های متعــددی در کشــور همــکاری 
تاکنــون   ۲۰۱۰ ســال  از  داد:  توضیــح  دارد، 
همــکاری اکثــر آژانس هــای ســازمان ملــل 
ــای  ــامی همکاری ه ــوری اس ــا جمه ــد ب متح
ترویجــی اســت کــه اغلــب متمرکــز بــر ارتقــای 

آگاهــی و کمــک بــه نتیجــه محــور بــودن 
آن  نظــارت  فعالیت هاســت کــه  و  پروژه هــا 
برعهــده وزارت امــور خارجــه قــرار دارد، الزم بــه 
ــا از  ــه آژانس ه ــکاری هم ــه هم ــت ک ــر اس ذک
ــال  ــه س ــرای س ــه ب ــور خارج ــق وزارت ام طری

ــت. ــده اس ــن ش ــده تعیی آین
وی بــا اشــاره بــه اینکــه صنــدوق کــودکان 
بــا  )یونیســف(  متحــد  ملــل  ســازمان 
ــتری  ــه دادگس ــی از جمل ــتگاه های مختلف دس
ــرًا در جلســه ای  ــد، گفــت: اخی همــکاری می کن
ــران  ــف در ته ــی یونیس ــر نمایندگ ــس دفت رئی

ــان و  ــوری در امــور زن ــا معــاون رئیــس جمه ب
ــکاری  ــای هم ــاره حوزه ه ــدار و درب ــواده دی خان
ــن  ــد. در ای ــو کردن ــر گفت وگ ــا یکدیگ ــود ب خ
ماننــد کــودکان  دربــاره حوزه هایــی  جلســه 
ــول بحــث  ــده از تحصیــل و کــودکان معل بازمان
ــور  ــت ام ــه معاون ــه اینک ــه ب ــا باتوج ــد، ام ش
زنــان و وزارت آمــوزش و پــرورش در زمینــه 
کــودکان بازمانــده از تحصیــل فعالیت هــا و 
ــرر شــد حــوزه  ــد؛ مق ــی دارن ــای فراوان پروژه ه
همــکاری یونیســف و معاونــت متمرکــز در 

ــد. ــول" باش ــران معل ــه "دخت زمین

همکاری معاونت امور زنان با یونیسف 
در زمینه "دختران معلول"

گزارش

راه مقابله با طالق عاطفی:
فرهنگ سازی از طریق رسانه ها، ارائه خدمات مشاوره ای، مراجعه به مشاور در هنگام بروز مشکات از ابتدا، صرف 

کردن زمانی مشخص توسط زوجین باهم مانند فیلم نگاه کردن با یکدیگر از عواملی هستند که باعث می شود زوجین 
کمتر از هم دور شوند و طاق عاطفی کاهش پیدا می کند.

امسال حقوق بازنشستگان با 30 هزار 
میلیارد تومان همسان می شود

اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزیـر 
بازنشسـتگان  همسـان سـازی حقـوق 
را »نیـازی اساسـی و مهـم« دانسـت و 
گفـت: بـر اسـاس برآوردهـا، بـرای این 
کار حـدود ۳۰ هـزار میلیـارد تومـان منابـع نیـاز داریـم کـه ایـن 
رقـم بـرای امسـال اسـت و در سـال آینـده ایـن میـزان تغییـر 
مـی کنـد. محمـد شـریعتمداری امـروز )جمعه( در گفـت و گو با 
خبرنـگار اجتماعـی ایرنـا افزود: به طور طبیعـی تاکنون در بودجه 
عمومـی امـکان تامیـن ایـن منابـع وجـود نداشـته اسـت و اگـر 
خلـق منبعـی جدیـد در مجلس صـورت بگیرد، با توجـه به اینکه 
تغییـرات اعمالـی نماینـدگان مجلـس در بودجـه بسـیار محدود 
اسـت، احتمـال دارد اجـرای همسـان سـازی بـه تاخیـر بیفتـد. 
وی اضافـه کـرد: یکـی از مهمتریـن نیازهای امـروز جامعه مرتبط 
بـا قشـری اسـت کـه اگـر صحبـت از کرامـت و عزت انسـانی می 

بازنشستگان

تعداد نمایندگی بنیاد مادر 
امسال به 90 مورد می رسد

بیـن  فرهنگـی  بنیـاد  مدیرعامـل 
اکنـون  هـم  گفـت:  مـادر  المللـی 
نمایندگـی ایـن بنیاد در ۷۵ کشـور 
ایجـاد شـده و بـر اسـاس برنامـه 
ریـزی انجـام گرفتـه ایـن تعـداد تـا پایـان امسـال بـه ۹۰ 

نمایندگـی در کشـورها افزایـش مـی یابـد.
اسـاس  بـر  همچنیـن  داشـت:  اظهـار  محمـدی  غامرضـا 
برنامـه ریـزی انجـام گرفته شـمار نمایندگی هـای این بنیاد 
در دیگـر کشـورها به ۱۰۴ کشـور تا چند سـال آینـده افزایش 
خواهـد یافـت. وی اظهـار داشـت: تاکنـون آییـن تجلیـل از 
مادران در ۲۶ اسـتان و ۱۶ شهرسـتان تشـکیل شـده که در 

آن از حـدود ۶۵۰ مـادر شایسـته تجلیـل شـده اسـت.
محمـدی گفـت: در برنامـه آینـده نیـز ایـن آییـن در چهـار 

بنیاد مادر

مجلـس  زنـان  فراکسـیون  رئیـس 
شـورای اسـامی گفـت: طـرح کـودک 
همسـری در بدنه اجتماع مطرح است، 
مخالـف  زنـان  فراکسـیون  اکثریـت 
ازدواج کـودکان زیـر ۱۳ سـال هسـتند، 
حتـی برخـی از افراد که بـا این موضوع 
مخالفنـد و نمی تواننـد آن را بیان کنند، 
دلشـان با ما اسـت. پروانه سلحشوری 
گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه بـه روزهای 
پایانی سـال نزدیک می شـویم و هنوز 
کمیسـیون حقوقـی و قضایی مجلس 
رد طـرح کـودک همسـری را بـه صحن 
علنـی نداده اسـت، بررسـی ایـن طرح 
بـه سـال آینـده موکـول مـی شـود و 
امسـال دیگـر برنامـه ای نمـی تـوان 
بـرای ایـن طـرح انجـام داد. وی اظهار 
داشـت: بـه احتمال قوی از سـال آینده 
طـرح کودک همسـری به صـورت ویژه 
در مجلـس شـورای اسـامی بررسـی 
خواهـد شـد، مـا تـاش خودمـان را 
انجـام مـی دهیـم کـه ایـن طـرح را 
سلحشـوری  بررسـی کنیـم.   دوبـاره 
تصریـح کـرد: هنـوز رد طـرح توسـط 
کمیسـیون حقوقـی و قضایی مجلس 
بـه صحن علنـی نیامده اسـت. اما می 
توانیـم حتـی اگر این کمیسـیون طرح 
را رد کنـد، آن را دوبـاره در صحـن علنـی 
مجلس بررسـی کنیـم. وی افـزود: اگر 
اینگونـه نبـود و عـده ای ایـن موضـوع 
مهم را سیاسـی نمـی کردند، معتقدیم 
کسـی موافـق ازدواج کـودک 9 سـاله 
نیسـت زیرا 5،4 تا 5،6 درصد ازدواج ها 
در سـالیان اخیـر مربـوط به کـودکان ١٠ 
تا ١4 سـال اسـت. اینکه سـاالنه بیش 
از 4٠ هـزار ازدواج در ایـن سـن صـورت 
می گیـرد و باالی پنج درصـد ازدواج ها 
را شـامل می شـود، آمار کمی نیسـت.

فراکسیون زنان 
مخالف ازدواج کودکان 

زیر 13 سال است

اسـتان دیگـر برگـزار مـی شـود که در پایـان یک مـادر نمونه در 
هر اسـتان انتخاب و در مرحله کشـوری مادر نمونه کشـوری از 

بیـن آنهـا انتخاب می شـود.
مدیرعامـل بنیـاد فرهنگـی و بیـن المللـی مـادر اظهـار داشـت: 
همچنیـن ایـن بنیـاد در برنامـه ریـزی بلندمـدت از هـر قـاره 
یـک مـادر نمونـه و در قـاره آسـیا با توجه به شـکل گیـری این 
بنیـاد در ایـران دو مـادر نمونـه را بـه عنوان مـادران نمونه جهان 

معرفـی مـی کند.
وی از اعضـای ایـن بنیـاد بـه عنـوان فرزنـدان آن یـاد کـرد و 
اظهـار داشـت: تاکنـون افراد بسـیاری در سرتاسـر کشـور و دنیا 

بـه فرزنـدی ایـن بنیـاد درآمـده اند.
وی از برگـزاری آییـن تجلیـل از مـادران در بین زنان عشـایر به 
عنـوان برنامـه هـای آینـده ایـن بنیـاد یاد کـرد. محمدی آشـنا 
کـردن بیشـتر جامعـه و بویـژه نسـل جـوان بـا جایـگاه و مقام 
واالی مـادر و تبییـن و تاثیـر نقـش مادران در سـاختن جامعه 
ایـده آل و آمـوزش مسـئولیت هـای خطیـر مـادری بـه خانـم 
هـای جـوان و ایجـاد مراکز مشـاوره برای مادران بـه منظور رفع 
تنگناهـای آن هـا را از مهـم تریـن اهـداف ایـن بنیاد یـاد کرد.

کنیـم، شایسـته تریـن انسـان هـا بـه شـمار مـی رونـد؛ زیـرا 
پـس از 3٠ سـال خدمـت بازنشسـته شـده اند و امـروز با این 
بازنشسـتگی متکفـل برخـی از امور فرهنگـی، اخاقی و فکری 
هسـتند و بایـد از آرامـش خاطـر در زندگی برخوردار باشـند که 
الزمـه آن بهـره مندی از حداقل هاسـت. بنابراین این حقشـان 

اسـت و بـه لطـف و کرامـت ما نیازی نیسـت.
شـریعتمداری تصریـح کـرد: معتقدیـم عـزت و کرامـت ما در 
آینـده بـه این بسـتگی دارد کـه امـروز چگونه بازنشسـتگان را 
مـی بینیـم؛ توصیه می شـود به ایـن موضوع توجه ویژه شـود 
تـا در آینده شـاهد شـرایط بهتری بـرای آنها باشـیم. این افراد 
در شـرایط تحریـم بیشـتر تحـت تاثیـر قـرار می گیرنـد و باید 

بـرای آنهـا اقدام جدی شـود. 
دانسـت کـه  ضـروری  سـاختاری  و  پارامتریـک  اصاحـات 
شـامل مـواردی ماننـد تغییر ضرایب، سـال هایی کـه بیمه گذار 
بایـد بپـردازد و ضرایـب خـاص سـهم دولـت اسـت. گفته می 
شـود اصاحـات پارامتریـک )مـوردی( یکـی از مسـائل مـورد 
نیـاز سـازمان تامیـن  اجتماعـی اسـت کـه بایـد در مقـررات و 

سـازوکارهای بیمـه  ای اعمـال شـود.

فراکســیون  نایب رئیــس 
و  جرایــم  از  پیشــگیری 
آســیب های اجتماعــی بــا اشــاره 
ــوع آســیب های  ــش تن ــه افزای ب
اجتماعــی و تعــدد آن، مهمترین 
آســیب های  بــا  مقابلــه  خــأ 
آمایــش  نبــود  را  اجتماعــی 
ــد اســت  ــد و معتق ــی می دان مل
ــده  ــث ش ــر باع ــن ام ــه همی ک
بعضــًا  قانون گذاری هایــی کــه 
بــرای مقابلــه بــا آســیب های 
ــه  ــه، ب ــورت گرفت ــی ص اجتماع

نتیجــه نرســد.
طیبــه سیاوشــی در گفت وگــو 
ــا  ــی خاءه ــه برخ ــنا ب ــا ایس ب
ــه  ــگیری و مقابل ــه پیش در زمین
اجتماعــی  آســیب های  بــا 

می گویــد  و  می کنــد  اشــاره 
کــه موضوعاتــی مثــل »کــودکان 
آســیب دیده«  »زنــان  و  کار« 
تابوســازی  قهریــه،  قــوه  بــا 
مــورد  گذاشــتن  ســرپوش  و 

نمی گیــرد. قــرار  بررســی 

وجود آمایش ملی از چه 
طریق می تواند به کاهش 

آسیب های اجتماعی کمک 
کند؟

نداشــتن ایــن جانمایــی باعــث 
ــه  ــیم ک ــی برس ــه جای ــده ب ش
مثــاً اشــتغال در یــک محــدوده 
و  شــود  تعریــف  جغرافیایــی 
نیــروی کار از سراســر کشــور بــه 
ــن  ــود. در چنی ــل ش ــا منتق آنج
شــرایطی جامعــه مهاجــر دچــار 
خواهــد  متعــددی  مشــکات 

ــیه  ــی و حاش ــرد قطع ــد. تج ش
ــواردی  ــه م ــم از جمل نشــینی ه
بــه دنبــال عــدم  اســت کــه 
جانمایــی درســت بــه وجــود 

یــد. می آ
یکــی دیگــر از بزرگترین مســائل 
مــا  کشــور  امــروز  مبتابــه 
بحــران آب اســت. مــا بــه دلیــل 
ــن  ــش درســت، در ای ــود آمای نب
نکرده ایــم.  جانمایــی  زمینــه 
بــه  بوشــهر  از  را  فــوالد  مثــاً 
اصفهــان بردنــد. در حــال حاضــر 
تعــداد زیــادی صنایــع فــوالد 
هســتند  مســتقر  اصفهــان  در 
ــدید  ــب تش ــا موج ــه همین ه ک
ــود  ــس نب ــده، پ ــران آب ش بح
ــا در  ــأ اول م ــی خ ــش مل آمای

ــت. ــه اس ــن زمین ای
فســادهای  بــا  مقابلــه  عــدم 

رانــت و تحــت  ایجــاد  اداری، 
ــت  ــن عدال ــرار گرفت ــعاع ق الش
ــوارد  ــر م ــم از دیگ ــی ه اجتماع
ــت  ــوزه اس ــن ح ــه ای ــوط ب مرب
آنچــه مــا  باعــث شــده  کــه 
ــدای  ــت در ابت ــوان عدال ــه عن ب
انقــاب شــعار دادیــم محقــق 

نشــود.

نهاد خانواده به عنوان 
رکن اولیه جلوگیری از 

آسیب های اجتماعی چقدر 
در سیاست گذاری ها مورد 

توجه قرار گرفته است؟
ــه  ــی ک ــات مهم ــی از موضوع یک
مــا روی آن تاکیــد داریــم بحــث 
خانــواده اســت کــه در ایــن بــاره 
بــر ســندهای باالدســتی خصوصًا 
سیاســت های اباغــی رهبــری 
خانــواده  می کنیــم.  تاکیــد 
ــث در  ــن مباح ــی از مهمتری یک
جامعــه اســت کــه در ســال های 
اخیــر بــه دالیــل متعــدد آســیب 
ــی  ــش مهم ــت و بخ ــده اس دی
از آســیب های اجتماعــی نیــز 
بــه آن بــر می گــردد. امــروزه 
تغییراتــی  دچــار  ازدواج  هــم 
شــده و هــم طــاق بحــث حائــز 
ــه  ــن زمین اهمیتــی اســت. در ای
سیاســت هایی کــه اتخــاذ شــده 
متأســفانه سیاســت هایی نبــوده 
ــود  ــه خ ــا زمان ــب ب ــه متناس ک
ــده در  ــاش ش ــه ت ــد. البت باش
ــود  ــده ش ــواردی گنجان ــون م قان
و  حــل  قابلیــت  اینهــا  ولــی 
بزرگــی مثــل  فصــل معضــل 

ــدارد. ــاق را ن ط
در ایــران متأســفانه بــه موضــوع 
آمــوزش  و  ســازی  فرهنــگ 

ــی نشــده اســت و  توجــه چندان
ــاوره  ــود دارد مش ــه االن وج آنچ
حیــن ازدواج آن هــم بــه صــورت 
ــی اســت.  ــوزش حداقل ــک آم ی
توســعه  ششــم  برنامــه  در 
ــم  ــد از ازدواج ه ــال بع ــج س پن
اگرچــه  دارد  وجــود  مشــاوره 
زیرســاخت ها کافــی نیســت و 
ــم  ــات بودجــه ای الزم را ه امکان
ــی وزارت بهداشــت  ــم. حت نداری
بخواهیــم  اگــر  می گویــد 
مشــاوره فعلــی ازدواج را از دو 
ســاعت  شــش  بــه  ســاعت 
ــه  ــم از نظــر هزین ــش دهی افزای
ایــن امــکان را نداریــم. اینهــا 
بــرای  کــه  اســت  مــواردی 
کاهــش نــرخ طــاق و رشــد 
ازدواج مــد نظــر قــرار گرفتــه 

ــت. اس

آیا صرف قانون گذاری 
می تواند به جلوگیری از 

آسیب های اجتماعی کمک 
کند؟

ــد  ــه نیازمن ــر اینک ــاوه ب ــا ع م
قانــون خــوب هســتیم نیــاز 

داریــم کــه ایــن قانــون یــک 
پشــتوانه جانمایــی شــده داشــته 
باشــد و زیرســاخت الزم فراهــم 
قانونگــذاری  ســپس  شــود. 
صــورت گیــرد. مثــاً مســکن مهر 
ــت  ــدون پیوس ــران ب ــتان ته اس
ــن  ــد و همی ــرا ش ــی اج فرهنگ
ــرای  ــه ســازی ب ــک زمین ــر ی ام
ــود. در  ــی ب ــیب های اجتماع آس
ــط  ــتگذاری های غل ــع سیاس واق
ــث تشــدید آســیب های  ــا باع م

می شــود. اجتماعــی 
بعــد  از  معتقــدم  مــن 
مــا  قوانیــن  قانونگــذاری 
متناســب بــا شــرایط نبــوده کــه 
برخــی  جلــوی  بتوانــد کامــاً 
ــواردی  ــرد. در م ــات را بگی اتفاق
زنــان  و  کار  کــودکان  مثــل 
آســیب دیــده بــه دالیــل متعــدد 
بــا قــوه قهریــه، تابوســازی و 
ســرپوش گذاشــتن بــه ایــن 
ــا  ــس م ــم. پ ــوارد نمی پردازی م
ــم  ــون نداری ــه قان ــاز ب ــط نی فق
ــه  ــم ک ــی می خواهی ــه قانون بلک
قابلیــت اجرایــی داشــته باشــد.

ته
نک

یکـی از موضوعات مهم دیگر در حوزه آسـیب های 
اجتماعـی سـرگرمی و اوقـات فراغـت اسـت کـه 
نحـوه برنامه ریـزی بـرای آن بـا جلوگیـری از بروز 
آسـیب های اجتماعـی در ارتبـاط تنگاتنگ اسـت. 
بایـد بپذیریم که امروزه فضای مجازی به بخشـی 
از سـرگرمی و اوقات فراغت فرزندان تبدیل شـده، 
اگـر بررسـی کنیم می بینیـم از محتـوای این فضا 
70 درصـد تولیـد داخلی نیسـت. در حالـی که ما 
می توانیـم از ایـن فضـا بـرای تولیـدات فرهنگـی 
خـود اسـتفاده کنیم. فضـای مجازی بـه فرهنگ 
سـازی و تغییـر ذائقـه مـردم کمـک می کنـد امـا 
متأسـفانه مـا دائمـًا بـه قـدرت تخریبـی آن فکر 

می کنیـم تا قـدرت سـازنده ایـن فضاها.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال درگزارشی 
بـه  بـی توجهی کامل دولت به اقتصاد 

پرداخته است.

روزنامـه کاغذوطن  به نقل از 
اسـتاندار کرمان نوشت: خانه موزه های 

هنر در کرمان راه اندازی می شـود.

روزنامـه اصفهان زیبا  به نقل 
از نوروزی، شـهردار اصفهان نوشت: هم 

زمانـی احیای زایندرود و دهه فجر برای 
لصفهان مبارک است .

اصفهانجنوب کرمانمازندران
روزنامه افسـانه  در گزارشی به حمله 

ملخ ها از سـه کشور عربستان، امارات 
و عمان به مزارع اسـتان های جنوبی 

پرداخته است.

فارس

حکم ضاربان مسلح به کارکنان میراث فرهنگی بانه صادر شد
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان گفت: دادگستری کل استان حکم 
نهایی ضاربان و مهاجمان مسلح به کارکنان و ضابطین قضایی این اداره کل در شهرستان بانه را 
صادر و مجرمان به حبس و جریمه نقدی محکوم شدند.

پیام میراث

فریبـا رحمـان پور مشـاور رییس سـازمان میـراث فرهنگی، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری در امـور زنـان و خانـواده در 
ایـن برنامـه رادیویـی بـا اشـاره بـه نقش نهـاد خانـواده در 
بهـره وری اقتصـادی گفـت: »خانـواده بـه عنوان یـک واحد 
کوچـک در بهـره وردی اقتصـادی نقش بسـیار مهمـی دارد 
و بـا توجـه بـه نقـش مـادر در یـک خانـواده، بـه طـور حتم 
ایـن نهـاد کوچک اجتماعـی می تواند نقش مهمـی در بهره 
وری اقتصـاد خانواده داشـته باشـد.«او ادامـه داد: »انقاب 
اسـامی ایـران فرصتـی را فراهـم کـرد تـا زنـان مـا نقـش 
ابعـاد مختلـف سیاسسـی، فرهنگـی،  ار  را  پررنـگ خـود 
اقتصادی و اجتماعی بیشـتر نشـان دادند و در حال حاضر 
نیـز نیازمنـد حضـور پررنگ و بیشـتر بانـوان در حـوزه های 
اقتصادی هسـتیم.«رحمان پور ادامه داد: »خوشـبختانه در 
سـازمان میـراث فرهنگـی از ایـن نقـش به خوبـی حمایت 
شـده اسـت و در حـال حاضـر 75 درصـد فعـاالن صنایـع 
دسـتی را بانـوان تشـکیل مـی دهنـد و ایـن نشـان دهنده 
توانمنـدی هـای آنـان اسـت. در ایـن میـان شـاهد ایـن 
هسـتیم که بانوانی توانمند در حوزه صنایع دسـتی فعالیت 
دارنـد کـه در حوزه تولیـد، فروش و صادرات صنایع دسـتی 
بـه خوبـی فعالیـت مـی کنند.«رحمـان پـور اضافـه کـرد: 
»محصوالتـی کـه بانـوان در حـوزه صنایـع دسـتی تولیـد 
می کننـد، عـاوه بـر ایـن کـه از ظرافـت و زیبایـی خاصـی 
برخـوردار اسـت، از کیفیت بسـیار باالیی نیز برخوردار اسـت 
و در همیـن ارتبـاط برنامـه هـای مهمـی ماننـد دوره هـای 
آموزشـی و نیـز حضور در نمایشـگاه های داخلـی و خارجی 
از سـوی معاونت صنایع دسـتی برگزار می شـود.« او افزود: 
»در بحـث برنـد سـازی نیـز شـاهد اتفاقـات بسـیار خوبـی 
هسـتیم بـه عنـوان مثـال در خصوص رشـته سـوزن دوزی 
بلـوچ و یـا توبافـی در اسـتان خراسـان جنوبی کـه فعالیت 
هـای مهـم بانوان اسـت، امروز شـاهد فعالیت های بسـیار 
ارزشـمندی از سـوی بانـوان هسـتیم و ایـن گونـه فعالیـت 
هـا برند سـازی شـده و مورد اسـتقبال خریـداران داخلی و 

خارجـی قـرار گرفته اسـت.«

سوژه
75 درصد فعاالن 

صنایع دستی را 
بانوان تشکیل می دهند
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»یادبودهـا«،  آبـی«،  نقـش  »چهـل 
»چهـره کاتـور«، »نور و رنـگ«، »آدمک 
تصنیف هـای  »روایـت  و  ماشـینی« 
مجموعـه  در  فجـر  دهـه  در  انقـاب« 
فرهنگـی تاریخـی نیـاوران کـه میزبـان 
بـه  بـود،  انقـاب  اتفاقـات  از  بخشـی 
فـرا  مناسـبت  بـه  درآمده انـد.  نمایـش 
پیـروزی  سـالگرد  چهلمیـن  رسـیدن 
انقـاب اسـامی، مجموعـه  شـکوهمند 
نیـاوران بـا برگـزاری نمایشـگاه هایی از 

آثـار موزه ای و تـدارک برنامه های جانبی 
از ۱۲ تـا ۲۲ بهمـن ماه هر روز از سـاعت 
عاقه منـدان  میزبـان   ۱۷ تـا  صبـح   ۹
بـا  همزمـان  مجموعـه  ایـن  اسـت. 
چهلمیـن سـالگرد پیروزی انقـاب از ۴۰ 
تابلـو نقاشـی از گنجینـه ایـن مجموعـه 
بـرای نخسـتین بـار رونمایـی می کنـد. 
نمایشـگاه "چهـل نقـش" شـامل ۴۰ اثر 
منتخب از داشـته های مجموعـه نیاوران 
اسـت که به مناسـبت ۴۰ سالگی انقاب 

بـرای اولین بـار از مخـازن موزه های این 
مجموعـه خـارج شـده و از ۱۵ بهمـن به 
مـدت هشـت روز در محـل تـاالر آبـی 
مجموعـه نیاوران بـه نمایـش درمی آید.

کاخ اختصاصـی نیـاوران نیز بـا برگزاری 
نمایشـگاه »یادبودها« به اسـتقبال دهه 
فجـر رفـت. ایـن مجموعـه در معـرض 
منحصـر  نمونه هـای  شـامل  نمایـش، 
بـه فـرد و نفیسـی از انـواع نشـان های 
ورزشـی، نظامـی، علمی و دانشـگاهی و 
همچنیـن یادبود فعالیت هـای اجتماعی 
و وقایـع تاریخـی متعلـق بـه ایـران و 
دیگـر کشـورها بوده که به مناسـبت های 
اعطـا  بـه اشـخاص مختلـف  گوناگـون 

اسـت. می شـده 

استقبال »نیاوران« 

از دهه فجر

نمایش اشیا کشف شده  
فارس در موزه ملی

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان فــارس از 
ــر داد. ــی خب نمایــش اشــیاء فرهنگــی- تاریخــی فــارس  در مــوزه مل

مصیــب امیــری گفــت: مجموعــه ای از آثــار منحصــر بفــرد فرهنگی-تاریخــی 
اســتان کــه از کاوش هــای علمــی باســتان شناســی در محوطه هــای تاریخــی 
ــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد پیــروزی شــکوهمند  فــارس کشــف شــده، ب
انقــاب اســامی، در نمایشــگاه مــوزه ملــی، بــا عنــوان »چهــار دهــه میــراث 

ــه نمایــش گذاشــته می شــود. باســتان شناســی ایــران« ب
امیــری گفــت: ایــن آثــار فاخــر، شــامل مهرهــای ســنگی هــزاره پنجــم قبــل 
ــا نقــوش هندســی« کاوش شــده از منطقــه جهانــی پاســارگاد در  از میــاد ب
ســال ۹۷«، مهــره و تــاس تختــه نــرد دوره ساســانی »کاوش شــده از منطقــه 
ــا  ــی بیشــاپور کازرون در ســال ۹۴« و تعــدادی آجرهــای هخامنشــی ب جهان
نقــش گاو و موشوخوشــو بــه دســت آمــده از »کاوش هــای علمــی ســال ۹۴ 

تــا ۹۷ شــهر جهانــی پارســه« اســت.
 نمایشــگاه چهــار دهــه میــراث باســتان شناســی ایــران، از ابتــدای دهــه فجــر 
در محــل مــوزه ملــی در تهــران برپــا شــده و تــا پایــان فروردیــن ســال آینــده 

برپــا خواهــد بــود.

میراثمیراث

مرمت مناره نادرشاهی در حرم امام علی )ع( مراتب ثبت سه اثر طبیعی ابالغ شد
مراتـب ثبـت سـه اثـر طبیعـی 
نامـه  در  قزویـن،  اسـتان  در 
هایـی جداگانه از سـوی رئیس 
فرهنگـی،  میـراث  سـازمان 
صنایـع دسـتی و گردشـگری بـه اسـتاندار قزویـن ابـاغ 
شـد.در متـن یکی از نامه هـای علی اصغر مونسـان معاون 
میراث فرهنگـی،  سـازمان  رئیـس  و  رئیس جمهـوری 
زادهـدی  عبدالمحمـد  بـه  گردشـگری  و  صنایع دسـتی 
اسـتاندار قزویـن آمـده اسـت:»در اجـرای تبصـره مـاه 2 
قانون تشـکیل سـازمان میراث فرهنگی کشـور مصوب دی 
مـاه ١382 و آیین نامـه اجرایـی آن، مصوب چهـارم مرداد 
١384 بـه شـماره 26975/ت 32925ه، هیئـت محتـرم 

وزیـران بـا موضـوع ثبت میـراث طبیعی ارزشـمند کشـور 
در فهرسـت میـراث طبیعـی ملـی؛ »درخت چنار کهنسـال 
شهرسـتان  قزویـن،  اسـتان  در  واقـع  رازمیـان«  بـزرگ 
قزویـن، بخش الموت غربی، دهسـتان شهرسـتان، شـهر 
رازمیـان، پـس از تشـریفات قانونـی الزم بـه شـماره 48٠ 
مـورخ ١4/6/97   در فهرسـت میـراث طبیعی ملی کشـور 
بـه ثبـت رسـید، ابـاغ می شـود.اثر مذکـور ضمـن رعایـت 
حقـوق مالکانـه، تحـت نظـارت و حمایـت ایـن سـازمان 
اسـت و تدویـن ظوابـط حفاظتی و تعییـن عرصه و حریم 
ایـن اثـر بر عهده این سـازمان خواهد بـود، هرگونه دخل و 
تصـرف یـا اقدام و عملیاتی که منجر بـه تخریب یا تغییر 

در اصالـت اثـر شـود، ممنـوع اسـت.

هنــری  صنعتــی  معــاون 
عتبــات  بازســازی  ســتاد 
عالیــات از پایــان عملیــات 
ــوان  ــی ای ــاره جنوب مرمــت من
ــر  ــی )ع( در شــهر نجــف خب ــام عل تاریخــی حــرم ام
ــاره ســه قــرن پیــش، در زمــان نادرشــاه  داد. ایــن من
افشــار به دســت هنرمنــدان ایرانــی ســاخته شــده بــود. 
محمــد کریمــی گفــت: خشــت های مســی آســیب 
دیــده حــرم مطهــر علــوی کــه در زمــان نادرشــاه و بــه 
دســت اســتادکاران ایرانــی بــا روکشــی از طــا پوشــانده 
ــط  ــاره توس ــا دوب ــس از قرن ه ــود، پ ــده ب ــب ش و نص
می شــود.به گفتــه  مرمــت  متخصصــان کشــورمان 

ــف  ــوان نج ــای ای ــت های مط ــت خش ــرح مرم او، ط
ــات  ــام عملی ــا اتم ــه ب ــده ک ــف ش ــاز تعری ــه ف در س
ــت  ــاز نخس ــته آن، ف ــی و گلدس ــش جنوب ــت بخ مرم
ــان  ــا بی ــید.کریمی ب ــان رس ــه پای ــز ب ــروژه نی ــن پ ای
ــه بیــش  این کــه پیشــرفت فیزیکــی کل ایــن طــرح ب
از ۳۵ درصــد رســیده اســت، افــزود: بــه زودی عملیــات 
اجرایــی فــاز دوم کــه شــامل مرمــت خشــت های 
بخــش شــمالی و گلدســته شــمالی ایــوان اســت، آغــاز 
بازســازی  ســتاد  هنــری  صنعتــی  می شــود.معاون 
عتبــات عالیــات گفــت: فــاز ســوم و پایانــی ایــن طــرح 
ــوان  ــاج ای ــزی، ســردر ورودی و ت ــامل بخــش مرک ش

اســت.
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پاسخ به شبهات در خصوص پکیج های سفر  ارزان 
معاون گردشگری: هیچ قرارداد میلیاردی برای تهیه برند گردشگری وجود ندارد

مدتی است که درباره سفر ارزان و شرایط آن با واکنش های متفاوتی همراه بوده است 

اعــام  ضمــن  گردشــگری  معــاون 
ــا  ــاح طــرح کارت ســفر تنه ــه افتت اینک
پکیج هــای  در  تنــوع  ایجــاد  منتظــر 
ســفر بــرای آن اســت، دربــاره شــایعات 
مطــرح شــده در خصــوص قراردادهــای 
میلیــاردی کــه گفتــه شــده او در حــال 
انجــام دادن آن همــراه بــا مشــاورانش 

ــه داد. ــی را ارائ ــز توضیحات ــت، نی اس
ــی هللا تیمــوری )معــاون گردشــگری  ول
کشــور( دربــاره آخریــن وضعیــت کارت 
ــدا  ــت: ابت ــا گف ــگار ایلن ــه خبرن ســفر ب
ــر  ــه ه ــود ک ــده ب ــاد ش ــرایطی ایج ش

یــک از دفاتــر مســافرتی کــه قصــد 
عضویــت در ایــن طــرح را داشــتند، 
خودشــان  نــام  بــه  را  پولــی  بایــد 
بــه عنــوان تضمیــن در بانــک قــرار 
در  دلیــل  همیــن  بــه  و  می دادنــد 
از دفاتــر مســافرتی  ابتــدا تعــدادی 
ــد  ــرده بودن ــرکت ک ــرح ش ــن ط در ای
ــا  ــه م ــه اینک ــه ب ــون باتوج ــی اکن ول
طــی  را  مشــکل  ایــن  توانســتیم 
بــا بانک هــا حــل کنیــم و  تعاملــی 
ــده  ــرار ش ــور ق ــر این ط ــال حاض در ح
ــا همــه دفاتــر مســافرتی کشــور، مــا  ت
را در برگــزاری ایــن طــرح همراهــی 
ــه  ــا در هرچ ــن موضــوع قطع ــد. ای کنن
گرفتــن  اســتقبال  مــورد  ســریع تر 

طــرح توســط مــردم تاثیرگــذار خواهــد 
ــود. ب

در  نوعــی  بــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
طــرح  کلــی  هماهنگی هــای  حــال 
افــزود:  هســتیم،  ســفر  کارت هــای 
در راســتای کارهــای خــود موضــوع 
بانک هــا  بــا  ســفری  بســته های 
ــد  ــه فراین ــی اینک ــده و حت ــی ش نهای
پرداخت هــا بــه چــه صــورت باشــد 
نیــز مشــخص شــده اســت. همچنیــن 
در حــال حاضــر حتــی نــوع بانــک 
نیــز مشــخص شــده ولــی فعــا بــرای 
اینکــه تبلیغــی بــرای آن صــورت گیــرد 
آن را اعــام نمی کنیــم. به طــور کلــی 
بایــد گفــت کــه هماهنگــی بانکــی نیــز 

ــده  ــاده ش ــال آم ــام و کم ــور تم به ط
ــده  ــی مان ــه باق ــی ک ــا موضوع و تنه
مختــص بــه پکیج هــای ســفر اســت.
نحــوه  دربــاره  ادامــه  در  تیمــوری 
ســفر  پکیج هــای  کــردن  آمــاده 
ــرای  ــون ب ــح داد: اکن ــور توضی این ط
ــه  ــش ب ــات بخ ــردن جزئی ــاده ک آم
اســتان های  در  پکیج هــا  بخــش 
ــی را  ــا هماهنگی های ــدا م ــف ابت مختل
ــام داده و  ــر انج ــورد نظ ــا مقصــد م ب
ــا  ــه آنج ــی ب ــش خصوص ــپس بخ س
مــی رود و بــا هتلــداران و دفاتــر آنهــا 
صحبــت می کننــد تــا بــه بهتریــن 
ــم آن  ــند و بتوانی ــود برس ــج موج پکی
ــه  ــم. ب ــرار دهی ــردم ق ــار م را در اختی
عنــوان مثــال در چنــد روز گذشــته 
ــرای دو اســتان هرمــزگان و بوشــهر  ب
قــرار شــده تــا پکیج هــای بــه شــدت 

مــورد  تــا  شــود  هماهنــگ  خوبــی 
ــرد. ــرار گی ــوم ق ــتفاده عم اس

ــده طــرح در  وی ادامــه داد: از نظــر بن
شــکل پایلــوت کامــا قابــل اجــرا بــوده 
ولــی  رونمایــی کنیــم  را  آن  بایــد  و 
مــا بــه دلیــل اینکــه می خواســتیم 
آن  در  را  ســفر  پکیج هــای  مقــداری 
متنوع تــر کنیــم، رونمایــی را قــدری 
نوعــی  بــه  انداختیــم.  تاخیــر  بــه 
رونمایــی  از  بعــد  می خواســتیم 
عــده ای نگوینــد کــه فقــط بــرای ۴ 
بســته  توانســتند  اســتان  و  مســیر 
ــه ایــن  ــد. چراکــه ب ســفر را آمــاده کنن
صــورت همــه آن چیــزی کــه مختــص 
بــه یــک طــرح ملــی و بین المللــی 

نمی شــد. داده  پوشــش  اســت 
ــرار  ــرد: ق ــان ک ــه بی ــوری در ادام تیم

ــزن  نیســت کــه ایــن طــرح یــک کار ب
ــک  ــرای ی ــا ب ــه تنه ــد ک ــی باش دروی
نوعــی  بــه  می شــود.  انجــام  مــاه 
به گونــه ای  طــرح  می خواهیــم 
برنامه ریــزی شــده باشــد کــه از آن 
بــه عنــوان یــک طــرح موفــق در حــوزه 
گردشــگری نــام بــرده شــود و در ایــن 
حــوزه جــا بیفتــد تــا ســال ها بعــد 
داخلــی  حــوزه گردشــگری  در  آن  از 
اســتفاده شــود. در نهایــت بایــد بگویــم 
کــه اکنــون تنهــا دغدغــه  ایــن موضــوع 
را داریــم کــه طــرح هرچــه کامل تــر 
ارائــه شــود تــا بعــد از مدتــی بــه 

مشــکل نخــورد.
ــش  ــور در بخ ــگری کش ــاون گردش مع
دربــاره  صحبت هایــش  از  دیگــری 
خصــوص  در  شــده  مطــرح  شــایعه 
ــون  ــد میلی ــارد و نهص ــرارداد ۲ میلی ق

برنــد  طــرح  بــرای  کــه  تومانــی 
گردشــگری قــرار اســت بــه امضا رســد، 
توضیــح داد: هیــچ قــراردادی هنــوز 
ــا  ــن صحبت ه بســته نشــده اســت. ای
ــه  ــی ک ــتان از عصبانیت ــی از دوس را یک
داشــتند  برکنــاری  موضــوع  از  بعــد 
ــه  ــچ وج ــه هی ــه ب ــد ک ــرح کرده ان مط
حتــی  نــدارد.  و  نداشــته  صحــت 
ــرارداد  ــه ق ــد ک ــم گفته ان ــان ه خودش
تنظیــم شــده ولــی هنــوز امضــا نشــده 
اســت. از شــما می پرســم وقتــی هنــوز 
ــن آن را  ــده و م ــا نش ــراردادی امض ق
ندیــدم، چــه کســی آن را تنظیــم کــرده 
ــم  ــت ه ــر درس ــت اگ ــت. در حقیق اس
ــئولیت  ــه مس ــی ک ــند، کس ــه باش گفت
ایــن موضــوع را داشــته و برکنــار شــده 
آن را تنظیــم کــرده و بنــده از آن هیــچ 

ــدارم. ــی ن اطاع

ته
نک

از  دیگــری  بخــش  در  معــاون گردشــگری کشــور 
در  شــده  مطــرح  شــایعه  دربــاره  صحبت هایــش 
میلیــون  نهصــد  و  میلیــارد   2 قــرارداد  خصــوص 
تومانــی کــه بــرای طــرح برنــد گردشــگری قــرار اســت 
ــه امضــا رســد، توضیــح داد: هیــچ قــراردادی هنــوز  ب
از  یکــی  را  ایــن صحبت هــا  اســت.  نشــده  بســته 
ــاری  دوســتان از عصبانیتــی کــه بعــد از موضــوع برکن
ــه هیــچ وجــه صحــت  ــد کــه ب داشــتند مطــرح کرده ان
نداشــته و نــدارد. حتــی خودشــان هــم گفته انــد 
ــده  ــا نش ــوز امض ــی هن ــده ول ــم ش ــرارداد تنظی ــه ق ک
اســت. از شــما می پرســم وقتــی هنــوز قــراردادی 
ــی آن را  ــه کس ــدم، چ ــن آن را ندی ــده و م ــا نش امض
ــم  ــت ه ــر درس ــت اگ ــت. در حقیق ــرده اس ــم ک تنظی
ــن موضــوع را  ــه مســئولیت ای ــه باشــند، کســی ک گفت
ــده از  ــرده و بن ــم ک ــار شــده آن را تنظی داشــته و برکن

ــدارم. ــی ن ــچ اطالع آن هی

خبر
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این صفحه می خوانیم
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پیام ورزش شایع ترین عالئم جسمِی افسردگی
افراد مبتا به افسردگی اغلب مشکات گوارشی و معده ای مانند اسهال، استفراغ، حالت تهوع یا یبوست را گزارش 

می دهند. بعضی افراد مبتا به افسردگی به بیماری های مزمن گوارشی همچون سندرم روده تحریک پذیر )IBS( نیز مبتا 
می شوند. براساس تحقیقات منتشر شده در سال ۲۰۱۶ این ممکن است به این دلیل باشد که افسردگی پاسخ مغز به 

استرس را با سرکوب فعالیت در هیپوتاالموس، غده هیپوفیز و غدد فوق کلیه تغییر می دهد.

رنا
 ای

س:
عک

رئیــس کمیتــه داوران فدراســیون بســکتبال، در خصــوص 
حواشــی و انتقادهــا از داوری بــازی شــیمیُدر و ذوب آهــن 

در هفتــه ســیزدهم لیگ برتــر توضیــح داد.
ــاره حواشــی و درگیری هــای بــه وجــود  ورژ آبکاریــان درب
ــان و شــیمیُدر  ــم ذوب آهــن اصفه ــازی دو تی ــده در ب آم
طبــق  داد:  توضیــح  بســکتبال،  لیگ برتــر  در  تهــران 
ــی  ــاچیان فوتبال ــری از تماش ــازی یکس ــر ب ــزارش ناظ گ
ــه  ــد. ب ــی کرده ان ــه فحاش ــروع ب ــده و ش ــالن ش وارد س
همیــن دلیــل ناظــر بــازی بــا همراهــی آقــای کرباســیان 
کــه نمی دانــم در تیــم ذوب آهــن چــه ســمتی دارد آن ها را 
آرام و بــازی را شــروع کرده انــد. متأســفانه بــار دیگــر ایــن 
فحاشــی ها صــورت گرفتــه اســت کــه بــرای دومیــن بــار 

ــازی را متوقــف شــده اســت. ب
او افــزود: بــه دلیــل اینکــه پیــش از ایــن در میزبانی هــای 
ــت،  ــود نداش ــی وج ــائل و حواش ــن مس ــن چنی ذوب آه
تعــداد نیروهــای انتظامــی حاضــر در ایــن ســالن کــم بــود 
ــا توجــه بــه ایــن اتفــاق بایــد در بازی هــای دیگــر  کــه ب
ــینه  ــل پیش ــه دلی ــم. ب ــری کنی ــائل جلوگی ــن مس از ای
میزبانی هــای ذوب آهــن فکــر نمی کردیــم ایــن حواشــی 
بــه وجــود آیــد امــا بــه خاطــر شــرایط خــاص ایــن بــازی، 

متأســفانه چنیــن حواشــی را بــه همــراه داشــته اســت.
رئیــس کمیتــه داوران فدراســیون بســکتبال در خصــوص 
ــح  ــن حواشــی توضی ــی در خصــوص ای ــات نهای تصمیم
داد: گــزارش بــازی امــروز )شــنبه( ۱۳ بهمــن بــه دســت 
مــا رســیده و بــا ایــن حــال مــا بررســی های الزم را 
انجــام داده و بــه کمیتــه انضباطــی ارجــاع می دهیــم تــا 
تصمیمــات الزمــه در ایــن خصــوص را بگیرنــد. همانطــور 
کــه گفتــم ذوب آهــن میزبــان چندیــن بــازی بــوده و ایــن 
حواشــی وجــود نداشــته اســت، بــرای اولیــن بــار بــود کــه 
ایــن اتفاقــات افتــاد و بایــد در ادامــه بــا دقــت بیشــتری 

عمــل کنیــم.
او در واکنــش بــه ایــن موضــوع کــه گفتــه می شــود داوری 
دلیــل حواشــی بــازی شــیمیُدر و ذوب آهــن بــوده اســت، 
اظهــار کــرد: ســرداور ایــن بــازی بــه همــراه فیلــم بــازی در 
کمیتــه داوران حاضــر اســت و هــر کــدام از مســئوالن دو 
باشــگاه کــه معتقدنــد داوری دلیــل ایــن حواشــی بــوده، 
ــازی را از اول  ــم ب ــده و فیل ــه فدراســیون آم ــد ب می توانن
تــا آخــر ببینــد. اگــر بیــش از ســه مــورد اشــتباه داوری 
وجــود داشــت صحبــت آن هــا درســت اســت. داوری در 
ایــن بــازی ســطح قابــل قبولــی داشــته و ایــن حواشــی 
تنهــا بخاطــر ورودی تماشــاگرانی بــوده کــه برای تماشــای 

ــد. ــده بوده ان ــازی نیام ب
ــه  ــل ب ــالن دلی ــالم س ــو ناس ــرد: ج ــد ک ــان تاکی آبکاری
وجــود آمــدن ایــن حاشــیه ها شــده و وقتــی یــک 
تماشــاگر بــدون هیــچ دلیلــی از دقیقــه یــک بــازی 
ــن  ــی( توهی ــدی کامران ــا )مه ــوش م ــن ملی پ ــه بازیک ب
و فحاشــی می کنــد، ایــن اتفاقــات طبیعــی اســت 
ــم  ــه ۹ تی ــرد. از هم ــرار بگی ــه بازیکــن تحــت فشــار ق ک
حاضــر در لیگ برتــر می خواهــم کــه شــرایط را بــرای 
ــرایط  ــک ش ــا در ی ــد ت ــم کنن ــود فراه ــای خ میزبانی ه
جوانمردانــه و دوســتانه از میهمــان خــود میزبانــی کننــد، 

ــود دارد. ــا وج ــه آن ه ــرای هم ــرایط ب ــن ش ای

»کارلــوس کــی روش« ســرمربی جداشــده 
تیــم ملی ایــران در اظهاراتــی غافلگیرکننده، 
ــام  ــش در ج ــت هدایت ــم تح ــور تی حض
ملــت هــای ۲۰۱۹ آســیا را صرفــا بــه 
ــال  ــی فدراســیون فوتب ــای مال ــت ه حمای
قطــر وابســته دانســت. فقــدان کمــک مالی 
ــران طــی ســالیان دراز،  ــت ای از ســوی دول
ــر  ــان گی ــکات گریب ــی از مش ــواره یک هم
ــق  ــا عم ــوده ام ــور ب ــن کش ــی ای ــم مل تی
ــی  ــی از ک ــس از انتشــار ویدئوی ــه پ فاجع
روش بیــش از پیــش آشــکار شــد. در ایــن 

ویدئــو کــی روش پرتغالــی کــه قــراردادش 
ــا تیــم ملــی ایــران پــس از جــام ملــت  ب
هــای آســیا بــه پایــان رســید، مــی گویــد: 
اگــر کمــک هــای فدراســیون فوتبــال قطــر 
در کار نبــود، هیــچ نداشــتیم، آمــاده ســازی 
هــا و برگــزاری بــازی هــای دوســتانه 
امکانپذیــر نبــود. وی ادامــه مــی دهــد: در 
بــازی آخــر، قطــر هزینــه ورزشــگاه، زمیــن 
ــم  ــه ۲ تی ــوط ب ــه هــای مرب و ســایر هزین
ــا را  ــه ه ــام هزین ــر تم ــرد؛ قط ــل ک را تقب
ــاط  ــران آه در بس ــون ای ــرد چ ــت ک پرداخ

نداشــت. احساســات ناخوشــایندی وجودم 
ــختی  ــه س ــد ب ــت؛ بای ــه اس ــرا گرفت را ف
ــان و  ــم، بازیکن ــا تی ــردم ت ــی ک ــاش م ت
کادر فنــی را در کنــار یکدیگــر نگــه دارم؛ 
نمــی تــوان تظاهــر کــرد کــه هیچ مشــکلی 
وجــود نــدارد؛ همــه از ایــن مشــکل بــزرگ 
ســهم دارنــد. ایرانــی هــا کــه بــرای مــدت 
۴۳ ســال موفــق بــه فتــح عنــوان قهرمانــی 
جــام ملــت هــای آســیا نشــده بودنــد، در 
ــی  ــه نهای ــه نیم ــا ب ــت ه ــن دوره از رقاب ای
صعــود کردنــد امــا پــس از ارائــه نمایشــی 
ضعیــف و فاجعــه بــار در نیمــه دوم، در 
ــوب  ــر مغل ــر صف ــه ۳ ب ــا نتیج ــت ب نهای
نایــب قهرمانــی نهایــی یعنــی ژاپن شــده و 

ــد. ــار رفتن ــه رقابــت هــا کن از گردون

اظهارات غافلگیرکننده کی روش در 
مورد حمایت مالی قطر از ایران

تالش برای نایب قهرمانی 
در لیگ برتر تکواندو

 هفته پایانی هفدهمین دوره لیگ برتر تکواندوی باشـگاه های کشـور در حالی برگزار 
مـی شـود کـه تیـم هـای دانشـگاه آزاد و لـوازم خانگـی کـن برای رسـیدن بـه عنوان 
نایـب قهرمانـی تـاش می کننـد. دیدارهای هفته پایانـی لیگ برتر تکوانـدو در حالی 
روز دوشـنبه ۱۵ بهمن مـاه برگـزار مـی شـود کـه پیـش از این تیـم شـهرداری ورامین 
بـا هدایـت »پیـام خانلرخانـی« بـا ۳۷ امتیـاز، قهرمانی خود را مسـجل کرده اسـت. 
در فصـل جـاری لیـگ برتر، تیم های شـهرداری ورامین، دانشـگاه آزاد اسـامی، لوازم 
خانگـی کـن، پـاس قوامیـن، تعاونـی انقـاب شـهریار، پاالیش نفـت آبـادان، ملوان 
نداجا و صنعت مس کرمان حضور دارند. در نخسـتین دیدار هفته پایانی، شـهرداری 
ورامیـن و لـوازم خانگـی کن به مبارزه می پردازند. شـهرداری قهرمانی خود را مسـجل 
کـرده اسـت، امـا لـوازم خانگـی کن بـرای حفظ شـانس نایـب قهرمانی بایـد در این 
مبـارزه پیـروز و در انتظـار لغـزش دانشـگاه آزاد باشـد. در ادامه شـرکت پاالیش نفت 
آبـادان رو در روی دانشـگاه آزاد اسـامی قـرار می گیـرد که شـاگردان »نعمت خلیفه« 
در صـورت پیـروزی مـی توانند نایب قهرمانی را از آن خود کنند. سـپس هوگوپوشـان 
پـاس قوامیـن به مصـاف تکوانـدوکاران تعاونی انقاب شـهریار می رونـد و در آخرین 
دیـدار جـام هفدهـم نیز صنعت مس کرمان با ملـوان نداجا دیدار می کنـد. هم اکنون 
شـهرداری ورامیـن با کسـب ۳۷ امتیـاز قهرمانی خود را قطعی کرده اسـت. دانشـگاه 
آزاد بـا ۳۲ امتیـاز در جایـگاه دوم قـرار دارد و لـوازم خانگی کن با کسـب ۳۱ امتیاز رده 

سـوم را به خـود اختصاص داده اسـت.

فوتبالدو

رییس فدراسیون فوتبال کلمبیا: همیشه دنبال پرفسور کی روش بودیمرقابت هزار دونده از سراسر جهان در جزیره کیش

هــزار دونــده از سراســر جهــان در 
جزیــره کیــش در دوی ماراتــن را 

یکدیگــر رقابــت خواهنــد کــرد. 
روز دهــم اســفند مــاه و همزمــان 
بــا روز آخــر نمایشــگاه بیــن المللــی ورزش کیــش، جزیــره 
زیبــای کیــش میزبــان دوی ماراتــن بیــن المللــی  اســت. 
اتفاقــی بــزرگ بــرای ورزش ایــران کــه اگــر تــداوم داشــته 
باشــد، مــی توانــد زمینــه ســاز گرفتــن میزبانــی هــای بزرگ 

دیگــری در ایــن رشــته پرطرفــدار جهانــی باشــد.
ــا در مســافت هــای  ــده از۳۰ کشــور دنی بیــش از هــزار دون
۴۲، ۲۱ و ۱۰ کیلومتــری در میــان خیابــان هــا، نقــاط دیدنــی 
و مســیر نــوار ســاحلی جزیــره بــرای کســب جوایــز نقــدی 

تــا ۱۵۰ میلیــون تومــان بــا هــم رقابــت مــی کننــد. همزمــان 
ــش   ــی ورزش کی ــن الملل ــابقه نمایشــگاه بی ــن مس ــا ای ب
بــا مشــارکت و همــکاری وزارت ورزش، شــرکت توســعه 
ــه آزاد  ــازمان منطق ــور، س ــی کش ــن ورزش ــداری اماک و نگه
ــی  ــزار م ــی برگ ــای همگان ــیون ورزش ه ــش و فدراس کی
ــران  ــاالی ای ــل پتانســیل ب ــه دلی ــن نمایشــگاه ب شــود. ای
در حــوزه هــای مرتبــط بــا ورزش و  صنایــع وابســته، بــرای 
اســتفاده از فرصــت هــا، قبــل از جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطــر از 
۶ اســفندماه و بــا حضــور کشــورهای هلنــد، قطــر، آلمــان، 
اســکاتلند، فرانســه، ترکیه، روســیه، بــاروس، چیــن، عراق و 
کشــورهای عضــو ســازمان اقتصــادی اکو  در مرکز نمایشــگاه 

هــای بیــن المللــی جزیــره کیــش برگــزار خواهــد شــد.

رامــون خســورون بــا تمجیــد از 
ســرمربی پیشــین ایــران او را 
بــه عنــوان گزینــه اصلــی هدایت 
فوتبــال کلمبیــا  ملــی  تیــم 
پــس از جدایــی ســرمربی آرژانتینــی اعــام کرد.بــه گــزارش 
ــه زودی  ــدو دپورتیــوو، کارلــوس کــی روش ب ــه نقــل از مون ب
ــی  ــا معرف ــال کلمبی ــی فوتب ــم مل ــوان ســرمربی تی ــه عن ب
 W ــو ــا رادی ــه ب ــون خســورون در مصاحب خواهــد شــد. رام
بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد و گفــت: بــا ســرمربی پرتغالــی 
بــه توافــق رســیدیم امــا هنــوز قــراردادی بــه امضــا نرســیده 
اســت. فدراســیون تمــام تاش خــود را کــرد تا کــی روش در 
ســریع ترین زمــان ممکــن هدایــت تیــم ملــی را بــر عهــده 

بگیــرد. در روزهــای آینــده او بــه کلمبیــا ســفر خواهــد کــرد.
رئیــس فدراســیون فوتبــال کلمبیــا در ادامــه افــزود: احتمال 
ــده، روز دقیــق حضــور ســرمربی  ــد ســاعت آین ــا چن دارد ت
پرتغالــی را اعــام کنیــم. کــی روش پیــش از ایــن بــا 
تکنولــوژی کار کــرده اســت کــه ایــن موضــوع می توانــد بــه 
مــا کمــک کنــد. او اطاعــات زیــادی دارد تــا بــه مــا بدهــد.
ــه  ــًا همیشــه ب ــا تقریب ــرد: م ــار ک ــان اظه خســورون در پای
دنبــال پرفســور کــی روش بودیــم. تنهــا کافــی اســت کارنامه 
ــوده  ــت ب ــر از موفقی ــدر درخشــان و پ ــه چق ــد ک او را ببینی
اســت. اکنــون آمــاده هســتیم تــا او را بــه عنــوان ســرمربی 

آینــده تیــم ملــی کشــورمان اعــام کنیــم.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران 
در رده دوم جهان 

بـه گـزارش سـایت رسـمی فدراسـیون 
تیـم  رنکینـگ  ، جدیدتریـن  فوتبـال 
های ملی فوتبال سـاحلی جهـان )ماه 
ژانویـه ۲۰۱۹( درحالـی اعـام شـد کـه 
تیـم ملـی فوتبـال سـاحلی کشـورمان در رده دوم رنکینگ جهانی 
قـرار دارد. در ایـن رده بنـدی ،  تیم ملی های ملی فوتبال سـاحلی 
برزیـل بـا ۳۷۸۵ امتیـاز، ایران بـا ۲۵۴۳ امتیاز، پرتغـال با ۲۴۵۰ 
امتیـاز، روسـیه بـا ۲۰۱۷ امتیاز و ایتالیا با ۱۹۷۸ امتیـازدر رده های 
اول تـا پنجم ایسـتادند. ضمـن اینکه تیم های تاهیتـی، پاراگوئه، 
سـوییس ، اسـپانیا و سـنگال در رده های پنجم تا دهم جهان قرار 
گرفتند.گفتنی اسـت ، سـاحلی بازان کشـورمان در قاره آسـیا نیز 
بـا اقتـدار کامل در رده نخسـت قـرار دارند و پـس از آن ، تیم های 
ژاپن و امارات رده های دوم و سـوم را به خود اختصاص داده اند.

فوتبال 
ساحلی

شماره سردار در زنیت 
مشخص شد

آنایـن  بیزنـس  روزنامـه  اعـام  بـا 
روسـیه، سـردار آزمون پیراهن شـماره 
۷ ایـن تیـم روسـی را بـه تـن خواهد 
سـردار  بـه   ۷ شـماره  پیراهـن  کـرد. 
آزمـون، بازیکـن جدیـد زنیت سـن پترزبورگ کـه از روبین کازان 
بـه ایـن تیـم پیوسـت رسـید. در سـایت رسـمی لیـگ برتـر 
روسـیه نیـز سـردار آزمـون بـا پیراهـن شـماره ۷ تیـم زنیـت 

اسـت. شـده  معرفـی  سـن پترزبورگ 
سـردار آزمون شـب گذشـته )جمعه( با عقد قرارداد ۱۲ میلیون 
یورویـی از روبیـن کازان بـه زنیت سـن پترزبورگ پیوسـت. این 
میلیـون   ۱۰ دسـتمزد  دریافـت  بـر  عـاوه  ایرانـی  ملی پـوش 
یورویـی پاداش هـای جداگانـه ای نیـز در قبـال نتایـج زنیت در 
لیـگ برتـر روسـیه، لیـگ اروپـا و گلزنـی دریافت خواهـد کرد.

فوتبال

شکست شمشیربازان ایران در 
جام جهانی لهستان

سـه شمشـیرباز ایـران در دور اول 
جهانـی  جـام  نفـره   ۶۴ جـدول 
شمشـیربازی برابـر حریفـان خـود 
شکسـت خوردنـد. در دومین روز از 
جـام جهانـی شمشـیربازی اسـلحه سـابر که در لهسـتان در 
حـال برگـزاری اسـت، نماینـدگان ایـران در دور اول جـدول 
۶۴ نفـره بـه رقابـت پرداختنـد کـه هر سـه شمشـیرباز ایران 
در همـان دور اول مقابـل حریفـان خـود شکسـت خوردنـد و 
از صعـود بـه دور بعـد بازماندند.محمـد رهبـری در دیـدار بـا 
لوئیجـی سـامیل از ایتالیا بـا نتیجه ۱۵ بر ۹ شکسـت خورد.

علـی پاکدامـن بـا نتیجـه ۱۵ بـر ۱۳ برابـر گابریـل فوچینـی 
از ایتالیـا مغلـوب شـد.فرزاد باهـر هـم در رقابـت بـا فـارس 

فرجانـی از تونـس بـال نتیجـه ۱۵ بـر ۱۰ شکسـت خـورد.

شمشیر
بازی

مسابقات والیبال دسته اول 
جوانان کشور در قزوین

اول  دسـته  والیبـال  مسـابقات 
جوانـان باشـگاه هـای کشـور روز 
شـنبه بـه میزبانی تیم شـهرداری 
قزویـن در سـالن ورزشـی شـهید 
بابایـی ایـن شـهر آغـاز شـد. در ایـن رقابت ها هشـت تیم 

در ۲ گـروه الـف و ب بـه مصـاف یکدیگـر مـی رونـد.
در گـروه الـف توپـگاه بابلسـر، مقاومـت تهـران، کاشـی کاژه 
کرمانشـاه و شـهدا یزد و در گروه ب نیز شهرداری قزوین، میاد 
نور رامسـر، شـهدای رامسـر، و صنایـع اردکان حضـور دارند. این 
رقابـت هـا از امـروز تا ۱۸ بهمن مـاه ادامه خواهد داشـت.در روز 
نخسـت این رقابت ها کاشـی کاژه کرمانشـاه با مقاومت تهران، 
میـاد نـور رامسـر بـا شـهدای رامسـر، شـهداب یـزد بـا توپـگاه 

بابلسـر و شـهرداری قزویـن بـا صنایـع اردکان دیدارمی کنند.

والیبال

با  ترابی  قرارداد مهدی 
شد ثبت  پرسپولیس 

فوتبـال  تیـم  ملی پـوش 
بـا  شـنبه  امـروز  پرسـپولیس 
حضـور در هیـأت فوتبـال اسـتان 
تهـران، قـرارداد خـود را بـه ثبـت 

. ند رسـا
مهـدی ترابـی کـه بـه دلیـل همراهی تیـم ملی کشـورمان 
بازمانـده  قـراردادش  ثبـت  از  آسـیا  ملت هـای  جـام  در 
بـود، امـروز بـه اتفـاق نماینـده باشـگاه در هیـأت فوتبـال 
اسـتان تهـران حضـور پیـدا کردنـد و قـرارداد او کـه بـرای 

دو فصـل و نیـم اسـت، بـه ثبـت رسـید.
راهـی  فوتبـال  هیـأت  از  پـس  باشـگاه  نماینـده 
سـازمان لیـگ برتـر شـد تا بـرای دریافـت کارت بازی 

شـود. اقـدام  او 

فوتبال

واکنش کمیته داوران 
به حواشی شیمیُدر و 

ذوب آهن

رنا
 ای

س:
عک

کاپیتان کاراته و توضیح درباره 
پست های ضدفوتبالی!

پورشیب: این حرف ها درد دل بود؛ علیه فوتبالیست ها نیستیم

ایـن  ملـی کاراتـه گفـت:  تیـم  کاپیتـان 
اسپانسـرهایی که در فوتبال هستند، حتی 
اگـر یک درصدشـان به رشـته هـای رزمی 

بیاینـد، مـا دیگـر گایـه ای نداریم.
در شـرایطی کـه قبل از شـروع جـام ملت 
بـرای  ورزش  اهالـی  همـه  آسـیا  هـای 
موفقیت فوتبالیسـت هـا در این رقابت ها 
و رسـیدن بـه قهرمانـی بعـد از ۴۳ سـال 
متحـد شـده بودنـد، بعـد از حـذف ملـی 
پوشـان فوتبـال در نیمـه نهایـی صـدای 
اعتـراض و گایـه برخی از قهرمانان رشـته 

هـای انفـرادی بلند شـد.
برخـی از قهرمانـان رشـته کاراته با انتشـار 
پسـت هایی در اینسـتاگرام خود به انتقاد 
از تبعیـض هـا پرداختنـد. ایـن جریـان 
دیشـب بـا اسـتوری تنـد و عجیـب بهداد 
سـلیمی داغ تـر شـد تـا مشـخص شـود 
از  خوشـی  دل  غیرفوتبالـی  ورزشـکاران 

فوتبالـی هـا ندارند.
نایـب  امـروز علـی کفاشـیان،  البتـه کـه 
رییـس فدراسـیون فوتبـال در مصاحبـه 
ای در مقـام پاسـخ بـه قهرمانـان رشـته 
هـای دیگـر اعـام کرده بـود پـاداش های 
حاصـل  هـا  فوتبالیسـت  بـه  میلیـاردی 
درآمـد این رشـته اسـت و از طریـق وزارت 

ورزش تامیـن نمـی شـود.
در ادامـه مشـروح صحبت هـای ذبیـح هللا 
پورشـیب، کاپیتـان تیم ملی کاراتـه را  می 

خوانید.

با مدال نگرفتن در پاریس 
چیزی تمام نشده

هـر مسـابقه ای شـرایط خـاص خـودش 
را دارد و بـه هـر حـال پیـش مـی آیـد که 

گاهـی اوقـات دسـت هـر ورزشـکاری از 
مـدال کوتـاه بماند. مـن در دوره های قبلی 
همیـن کاراتـه وان پاریس ۴ مـدال گرفتم 
و ایـن دوره هم تا پای کسـب مدال پیش 
رفتـم؛ امـا در آخرین ثانیه مدال از دسـتم 
پرید. این اولین مسـابقه ما در سـال ۲۰۱۹ 
بـود و هنـوز چیـزی تمام نشـده اسـت. ۱۰ 
تورنمنـت دیگـر بـرای کسـب سـهمیه در 

پیـش داریم و تـازه اول راه هسـتیم.

برای کسب سهمیه خیلی 
امیدوارم

رقابـت  المپیـک  سـهمیه  کسـب  بـرای 
سـختی در جریـان اسـت. ۴ نفـر از طریق 
رنکینـگ سـهمیه می گیرند و بقیـه بازهم 
اکنـون  هـم  داشـت.  خواهنـد  شـانس 
امتیـازات ۱۰ نفـر اول رنکینـگ خیلـی بـه 
هـم نزدیـک اسـت و ایـن امـکان وجـود 

دارد بـا یـک یـا ۲ مـدال رنکینـگ 
ها جابجا شـود. به هر حـال امیدوارم 

بتوانم با کسـب بهترین نتیجه سـربلند 
باشـم و در المپیـک حاضـر شـوم.

از فوتبال انتقاد نکردیم؛ 
حرف هایمان درد دل بود

فوتبـال جایـگاه خـودش را دارد و ورزشـی 
اسـت که همه آن را دوسـت دارند و با یک 
بـرد باعث شـادی ملت می شـود. همه ما 
هـم طرفدارش هسـتیم و کسـی منکر آن 
نمـی شـود. وقتـی بحث بـاال رفتـن پرچم 
ایران وسـط باشـد، هیچ ورزشـکاری هیچ 
بحثـی نـدارد. اگـر مـا هـم روی صفحـات 
شـخصی خـود در اینسـتاگرام صحبتـی 
مطـرح کردیـم، خطاب به شـخص خاصی 
نیسـت و بیشـتر حالـت درد دل اسـت. 
شـاید ورزشـکاران نمـی داننـد کجـا باید با 
مـردم صحبـت کننـد و درد دل های خود را 
در فضـای مجازی منتشـر مـی کنند. هیچ 
کـدام از کاراتـه کاها در پسـت های خود به 
کسـی توهیـن نکردند و مقصر را شـخص 
شـده  ثابـت  ایـن  داننـد.  نمـی  خاصـی 
کـه هـم ورزشـکاران و هـم مسـئوالن در 

مقاطع مهم و کلیدی پشـت هم هسـتند.

توقع داریم مثل فوتبال از ما هم 
حمایت شود

بـه هـر حـال مـا ورزشـکاران رشـته هـای 
بـه  کـه  داریـم همانطـور  توقـع  انفـرادی 
فوتبـال و دیگـر رشـته هـای توپـی توجـه 
مـی شـود، از مـا نیـز حمایـت کننـد. البته 

و  ورزش  وزیـر  همیشـه 
رییـس کمیتـه ملـی 
المپیـک حمایت های 

الزم را از کاراتـه به 

ویـژه بعد از المپیکی شـدن داشـته اند. ما 
هـم امیدواریم با حمایت آنهـا کاراته بتواند 
در المپیـک نتایـج خوبـی بگیـرد. مـن به 
شـخصه وارد حاشـیه نمـی شـوم و نمـی 

خواهـم اسـم از کسـی بیـاورم.

ته
نک

مـا با ورزشـکاران رشـته هـای دیگر مثـل جـودو، تکواندو، ووشـو 
و شمشـیربازی در ارتبـاط هسـتیم و وقتـی یک جا می نشـینیم، 
همـه درد دل مـی کننـد. مـی دانیـم کـه پـول در فوتبال بیشـتر 
اسـت و پـاداش های بیشـتری هـم از فیفا دریافت مـی کنند؛ اما 
حداقـل ایـن اسپانسـرهایی که در فوتبال هسـتند، حتـی اگر یک 
درصدشـان به رشـته های رزمـی بیایند، ما دیگر گالیـه ای نداریم. 
این ها مسـائلی اسـت که هر ورزشـکاری دوسـت دارد درباره اش 
صحبـت کنـد؛ وگرنـه ما بـه فوتبالیسـت هـا کاری نداریـم و نمی 

خواهیم علیـه آنها موضـع بگیریم.
مـا بـه ایـران عـرق داریـم؛ حـاال مـی خواهد یـک ورزشـکار 
در رینـگ باشـد یـا در زمیـن فوتبـال. اگـر این صحبـت ها را 

نکنیـم، یعنـی چیـزی برایمـان اهمیت نـدارد.

خبر

مسـابقات سراسـری تنیـس روی میز 
و دارت ویـژه بانـوان جانبـاز و همسـران 
ایثارگـر کشـور بـه مناسـبت  شـاهد و 
چهلمیـن سـالگرد پیـروزی شـکوهمند 
انقـاب اسـامی در رامسـر برگزار شـد و 
نفـرات برتر گروه هـای مختلف معرفی 
شـدند. ۷۴ ورزشـکار در قالـب ۱۹ تیـم 
از ۱۷ اسـتان کشـور در چهـار کاس و ۲ 
گـروه سـنی به مـدت ۲ روز در مجموعه 
ورزشی شـهید چمران شهرستان رامسر 
رقابـت هـای تنیـس روی میـز و دارت 
را برگـزار کردنـد. در پایـان اسـتان ایـام 
بـا ۳۳ امتیـاز به مقـام قهرمانی رسـید 
و اسـتان هـای مرکـزی و همـدان بـه 
ترتیـب بـا ۳۰ و ۲۷ امتیـاز دوم و سـوم 

شدند.
نتایـج انفـرادی ایـن رقابت ها به شـرح 

زیر اسـت: 
تنیـس روی میز همسـران دارای بیش 
از  از ۵۰ سـال: ۱- فاطمـه عسـگریان 
تهران بزرگ، تنیس روی میز همسـران 
دارای کمتر از ۵۰ سـال: ۱- مهناز حسین 
زاده از اصفهـان ، دارت جانبازان کاس ۹ 
و ۱۰: ۱- زریـن اکبـرزاده از البـرز ، دارت 
جانبازان کاس ایستاده ۱۱: ۱- معصومه 
خاتمـی از آذربایجان غربی، دارت کاس 
نشسـته: آمنه احمـدی ، دارت جانبازان 
گـروه نشسـته: ۱- فاطمـه شـیروانی از 
دارای  افـراد  ایسـتاده  دارت  مازنـدران، 
بیـش از ۵۰ سـال: ۱- سـارا فخـارزاده 
از اصفهـان، دارت ایسـتاده افـراد دارای 
کمتـر از ۵۰ سـال: ۱- پرویـن اکبـری از 
ایـام دارت همسـران شـاهد و ایثارگـر: 

۱- میـرال طاهـری از اسـتان زنجان

مسابقات دارت و 
تنیس بانوان جانباز 

و همسران شاهد 
گزارشبرگزار شد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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خبر

ــت  ــده ای تح ــده ع ــبب ش ــف س ــای کثی ارزش ط

ــان  ــه زدن در می ــغول پرس ــرد مش ــه گ ــوان زبال عن

ــر کل ســتاد  ــون دبی ــات باشــند. اکن ــه و ضایع زبال

مبــارزه بــا مــواد مخــدر از تهیــه لبــاس مخصــوص 

ــراد در  ــن اف ــاماندهی ای ــا و س ــه گرده ــرای زبال ب

ــه اســت. ــران ســخن گفت ته

بــه دلیــل عــدم تفکیــک زبالــه از مبــدا، چنــد 

ــوی  ــردی از س ــه گ ــده زبال ــه پدی ــت ک ــالی اس س

ایــن  افــراد صــورت مــی گیــرد کــه  از  برخــی 

ــی،  ــاری اجتماع ــاد ناهنج ــر ایج ــاوه ب ــوع ع موض

ــی  ــز م ــهر نی ــی ش ــت محیط ــی زیس ــث آلودگ باع

ــود. ش

بــه گفتــه اســکندر مؤمنــی دبیــر کل ســتاد مبــارزه 

عمدتــًا  عمومــی  اذهــان  در  مخــدر،   مــواد  بــا 

زباله گردهــا  کــه  می شــود  تلقــی  طــور  ایــن 

معتــاد هســتند. در ایــن زمینــه بــا شــهرداری 

تهــران رایزنی هایــی انجــام شــده و بنــا شــده 

تــا اقداماتــی انجــام دهنــد امــا در مرحلــه اول 

از پلیــس درخواســت می کنــم بــه ایــن مســاله 

را  ایــن مســاله  نیــز  تــا شــهرداری  ورود کننــد 

ــارات الزم  ــتا اعتب ــن راس ــد. در همی ــاماندهی کن س

در ایــن خصــوص پیش بینــی شــده تــا نســبت 

بــه فرهنگ ســازی و تهیــه لبــاس و ســاماندهی 

شــود. اقــدام  زباله گردهــا 

ضایعاتــی که ارزش توجه دارند
امــروزه از زبالــه بــه عنــوان طــای کثیــف یــاد 

ــزی  ــه در صــورت برنامــه ری ــی ک می شــود، ضایعات

و  پــول  از  منبعــی  بــه  هوشــمندانه  و  هدفمنــد 

ــی توجهــی  ــل میشــوند و در صــورت ب ــروت تبدی ث

و نداشــتن برنامــه بــه بحرانــی تبدیــل مــی شــوند 

ــت. ــر نیس ــکان پذی ــی ام ــه راحت ــل آن ب ــه ح ک

ــن  ــش از ای ــت پی ــط زیس ــال محی ــارا اردو فع س

ــماندها  ــا پس ــه ی ــود:  »زبال ــه ب ــا گفت ــام م ــه پی ب

بــه طــای کثیــف معــروف هســتند.یکی از بــا 

ارزشــترین منابعــی کــه تقریبــا افــراد کمــی از 

ــه  ــهرداری، همیش ــر ش ــاوه ب ــد. ع ــاع دارن آن اط

هســتند.  زبالــه  جمعــآوری  حــال  در  افــرادی 

ــا  ــا کارتنه ــازل ی ــای من ــا زبالهه ــراد عموم ــن اف ای

را  تجــاری  مراکــز  شــده  رهــا  پاســتیکهای  و 

جمعــآوری کــرده و بــه محلهــای غیــر اســتانداردی 

بــرده و بــه پــول تبدیــل می کننــد.«

زبالــه گــردی یکــی از راه هــای درآمــد برخــی 

مــردم از ســال هــای گذشــته بــوده و نگــرش هــای 

ــود  ــه وج ــه آن در جامع ــبت ب ــم نس ــی ه متفاوت

مشــکاتی  و  زبالــه  تولیــد  افزایــش  بــا   . دارد 

ــد ،  ــود آم ــا بوج ــع آن ه ــع آوری و دف ــه در جم ک

ــوان یــک  ــه عن ــه هــا را ب ــی زبال کارشناســان بازیاب

ــا اشــتغال و درآمــد  ــد ت راهــکار مهــم مطــرح کردن

ــد.  ــته باش ــال داش ــم بدنب ه

برهمیــن اســاس گروهــی از مــردم بــا جســت 

وجــو در میــان زبالــه هــا برخــی اقــام قابــل 

بازیابــی را جــدا و بــا فــروش آن هــا هزینــه هــای 

زندگــی را تامیــن کــرده و گــروه اندکــی نیــز از ایــن 

ــتفاده  ــرای اس ــردم را ب ــه م ــایل دورانداخت راه وس

ــد. ــی کنن ــع م ــاره جم دوب

اگــراز دلیــل کســانی کــه بــه ایــن امــر مبــادرت مــی 

کننــد بگذریــم ، جنبــه هــای اجتماعــی و بهداشــتی 

موضــوع از نظــر شــهروندان مهــم بــوده و تاثیــرات 

ــذارد. ــا می گ ــر روی آن ه ــی ب گوناگون

بــرده داری نوین با طالی کثیف
زباله گــردی و زبالــه دزدی در جــای جــای شــهر 

ــود مدیریــت جامــع پســماند در  ــل نب ــران به دلی ته

ــه  ــی ک ــودکان و نوجوانان ــال گســترش اســت. ک ح

بعضــًا قدشــان بــه انــدازه طــول مخــازن زبالــه هــم 

ــهری  ــای ش ــراوان زباله ه ــقت ف ــا مش ــد ب نمی رس

ساماندهی جستجوگران طالی کثیف
زباله گردها مجهز به لباس هایی مخصوص می شوند

زبالــه گــردی و زبالــه دزدی در جــای جــای شــهر تهــران بــه دلیــل نبــود مدیریــت جامع پســماند در 
حــال گســترش اســت. کــودکان و نوجوانانــی کــه بعضــًا قدشــان بــه انــدازه طــول مخــازن زباله هم 
نمیرســد بــا مشــقت فــراوان زبالــه هــای شــهری را بــا کیســه هایــی بــر دوش در شــهر جداســازی و 
حمــل مــی کننــد. ایــن نوجوانــان در نبــود نظارتهــای سیســتمی به صــورت غیرمســتقیم و بــا اندک 
دریافتــی بــه خدمــت پیمانــکاران ایــن بخشــها درآمده انــد تــا بــا دور ریختنی هــا زندگــی خــود را 
تأمیــن کننــد. جمــع آوری زبالــه روی دوش، بــا چرخدســتی یــا وانــت بــار فرقــی در نــوع فعالیــت 

ایــن نوجوانــان نــدارد.

ــدر،: در  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــر کل س  دبی
اذهــان عمومــی عمدتــًا ایــن طــور تلقی میشــود 
کــه زبالهگردهــا معتــاد هســتند. در ایــن زمینه با 
شــهرداری تهــران رایزنیهایــی انجــام شــده و بنــا 
شــده تــا اقداماتــی انجــام دهنــد امــا در مرحلــه 
اول از پلیــس درخواســت میکنــم بــه این مســاله 
ــاله را  ــن مس ــز ای ــهرداری نی ــا ش ــد ت ورود کنن

ســاماندهی کنــد.

هر
س:م

عک

آمریــکا  قطبــی  طوفــان  حرکــت  بــا 
پایــان ســرمای  از  پیش بینی هــا حاکــی 
کشــنده ای اســت کــه تاکنــون باعــث کشــته 
شــدن دســت کم ۲۱ تــن در مناطقــی از 

ــت. ــده اس ــور ش ــن کش ای
ایــاالت  هواشناســی  ملــی  ســرویس   
ــرد  ــیار س ــوای بس ــرده ه ــام ک ــده اع متح
از  برخــی  در  را  دمــا  کــه  بی ســابقه  و 
ــه  ــی ۴۹ درج ــه منف ــکا ب ــای آمری بخش ه
ــر شــده  ــود، معتدل ت ســانتی گراد رســانده ب
و از امــروز )شــنبه( بــه ۷ تــا ۱۱ درجــه 

اســت. رســیده  ســانتی گراد 
ســردترین دمــای ثبــت شــده از سه شــنبه، 
ــکا در  ــه آمری ــی ب ــان قطب ــان ورود طوف زم
ــه در روز  ــوده ک ــوتا ب ــن" مینه س ــهر "کات ش
پنج شــنبه بــه دمــای منفــی ۴۹ درجــه 

ســانتی گراد رســید.
پیش بینــی شــده ایــن شــرایط وخیــم 
ــای  ــرده و دم ــر ک ــنبه( تغیی ــروز )ش از ام
ــه  ــان ب ــر طوف ــت تأثی ــق تح ــوای مناط ه
بیشــترین میــزان خــود یعنــی دمــای بیــن 

۲ تــا ۶ درجــه ســانتی گراد برســد.
بــا ایــن حــال معتــدل شــدن ایــن شــرایط 
بــر وضعیــت آبشــار نیــاگارا کــه دچــار 
یخ زدگــی شــده، تأثیــری نخواهــد داشــت.
طبــق اعــام مقامــات تاکنــون دســت کم ۲۱ 
نفــر بــه دلیــل شــرایط وخیــم آب و هوایــی 
ــر  ــداد ۹ نف ــن تع ــه از ای ــد ک ــان باخته ان ج
در  تنهــا  بوده اند.هم چنیــن  شــیکاگو  در 
ــر  ــیکاگو ۵۰ نف ــتان های ش ــی از بیمارس یک
بــه دلیــل ســرمازدگی بســتری شــده اند کــه 
تعــدادی از آن هــا بــا خطــر قطــع دســت یــا 

پــا روبــه رو هســتند.
یــک متخصــص ســوانح ســوختگی بــا 
ــار  ــدن ایــن وضعیــت اظه وحشــتناک خوان
ــم  ــرایط وخی ــن ش ــرمازدگی در ای ــرد: س ک
آب و هوایــی می توانــد در مــدت زمــان 
کوتــاه ۳ تــا ۱۰ دقیقــه ای صــورت بگیــرد کــه 
بــه عوامــل متعــددی از جملــه ســن، میــزان 
قــرار گرفتــن در معــرض ایــن هــوا و دیگــر 
عوامــل ماننــد خیــس بــودن دســتکش ها و 
جوراب هــا یــا حتــی مصــرف الــکل بســتگی 

دارد.

کاهش کیفیت آب شـرب با پرورش تیالپیاآب
رئیــس گــروه آبزیــان آب هــای داخلــی ســازمان محیط 
زیســت کشــور گفــت: پــرورش و تکثیــر ماهــی تیاپیــا 
در پشــت ســدها موجــب کاهــش کیفیــت آب شــرب 

خواهــد شــد. 
ــای  ــان آب ه ــروه آبزی ــس گ ــی رئی ــد علم ــر محم امی
داخلــی ســازمان محیــط زیســت کشــور، بــا اشــاره بــه تولیــد 
ــی از  ــودی برخ ــتان ها و ناب ــی از اس ــا در برخ ــم تیاپی ــی مهاج ماه
گونه هــای بومــی اظهــار کــرد: ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــرای 
ــزد،  ــی، ی ــار اســتان خراســان جنوب ــه چه ــا ب ــی تیاپی ــرورش ماه پ

ســمنان و قــم مجــوز صــادر کــرده اســت.
ــه مهاجــم و غیــر بومــی اســت  وی افــزود: ماهــی تیاپیــا یــک گون
ــام شــرایط زیســت  ــاال، در تم ــر ب ــدرت تکثی ــر داشــتن ق ــاوه ب و ع

ــی برخــوردار اســت. ــز از مقاومــت خوب محیطــی نی
علمــی بــا بیــان اینکــه آفریقــای جنوبــی خواســتگاه گونــه تیاپیــا 
ــرقی  ــوب ش ــورهای جن ــر در کش ــال حاض ــت: در ح ــت، گف اس
آســیا ایــن گونــه را پــرورش می دهند.پــرورش ایــن گونــه در هــر 
کشــوری امــکان پذیــر نیســت و ایــران نیــز پتانســیل پــرورش و 

تکثیــر ایــن گونــه را نــدارد.

رئیــس گــروه آبزیــان آب هــای داخلــی ســازمان محیــط زیســت 
کشــور تصریــح کــرد: پــرورش ایــن گونــه در آب هــای شــیرین، 
منجــر بــه نابــودی گونه هــای بومــی خواهــد شــد، چراکــه غــذا و 
تخم هــای گونه هــای بومــی را می خــورد و باعــث انقــراض آن هــا 
می شــود. نمونــه بــارز آن در تــاالب شــادگان و رودخانه هــای 
ــدازه  ــه دلیــل تکثیــر بیــش از ان اســتان خوزســتان اســت کــه ب
موجــب نابــودی گونه هــای بومــی شــده اســت. متأســفانه کنتــرل، 
نظــارت و پایــش در کشــور مــا بســیار ضعیــف اســت. پــرورش 
ــوع  ــار اســتان ممن ــران جــز در چه ــا در ای و تکثیــر ماهــی تیاپی
اســت، امــا اســتان های دیگــر بــه صــورت قاچــاق و غیــر قانونــی 

ــد. ــه کرده ان ــه پــرورش ایــن گون اقــدام ب
ــه در پشــت ســدها ورود و  ــن گون ــر ای ــرد: اگ ــح ک علمــی تصری
تکثیــر یابــد، موضــوع کیفیــت آب شــرب نیــز زیر ســوال مــی رود، 
چراکــه بــه دلیــل تکثیــر زیــاد کیفیــت آب کاهــش پیــدا می کنــد.

مجــوز پــرورش گونــه مهاجــم تیاپیــا بــه دلیــل ســود اقتصــادی 
ــد توجــه داشــت  ــا بای ــراه دارد، صــادر می شــود. ام ــه هم ــه ب ک
کــه ایــن ســود منجــر بــه نابــودی محیــط زیســت خواهــد شــد.

ــاز  ــی از آغ ــان غرب ــه ای آذربایج ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
مرحلــه نخســت رهاســازی آب از ســد مخزنــی دریــک ســلماس 

بــه ســمت دریاچــه ارومیــه در ســال آبــی ۹۸-۹۷ خبــر داد.
ــزود:  ــگار ایســنا اف ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــرث دانشــجو در گف کیوم
ــه  ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــات س ــرای مصوب ــتای اج در راس
و پیــرو اباغیــه اخیــر شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران، 
مرحلــه نخســت عملیــات رهاســازی آب از ســد دریــک بــا 
ــاز شــده  ــن از ۱۳ بهمــن ســال جــاری آغ ــی مطمئ ــر دب حداکث

اســت.
وی افــزود: بــر اســاس اباغیــه اخیــر شــرکت مدیریــت منابــع 
آب ایــران، رهاســازی آب از ســد دریــک تــا ســقف ۴ میلیــون 

متــر مکعــب بــدون توقــف ادامــه خواهــد یافــت.
ــزان  ــن می ــازی ای ــا رهاس ــد: ب ــادآور ش ــن ی ــجو همچنی دانش
آب، مناطــق پاییــن دســت ســد و رودخانه هــای دریــک و 
ــردم و  ــوم م ــت و از عم ــد گرف ــرار خواهن ــر ق ــت تأثی زوال تح
ســاکنان محلــی خواســت ضمــن رعایــت نــکات ایمنــی در 
ــم  ــه حری ــدن ب ــک ش ــس از آن از نزدی ــازی و پ ــان رهاس زم
ــاورزان  ــن کش ــد و همچنی ــودداری کنن ــا خ ــتر رودخانه ه و بس
منطقــه در راســتای حمایــت از برنامه هــای احیــای دریاچــه 
ارومیــه از برداشــت های غیــر مجــاز آب در طــول مســیرها 

ــد. ــودداری نماین ــی خ ــداف زراع ــرای اه ب
ــان  ــه ای آذربایج ــرکت آب منطق ــل ش ــن مدیرعام ــش از ای پی
ــون  ــًا ۷۲ میلی ــاه مجموع ــا ۲۰ آذرم ــه، ت ــاه گفت ــی در آذرم غرب
ــه  ــره دریاچ ــمت پیک ــه س ــتان ب ــدهای اس ــب آب س مترمکع

ــت. ــده اس ــت ش ــه هدای ارومی
کیومــرث دانشــجو در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایســنا، حجــم 

پیــش بینــی شــده بــرای مرحلــه نخســت رهاســازی بــه 
ــاد  ــی زوال، شــهرچای و مهاب ــه از ســدهای مخزن دریاچــه ارومی
ــه کارگــروه ملــی نجــات دریاچــه ارومیــه در  را براســاس مصوب
ســال جــاری، ۹۲ میلیــون مترمکعــب بیــان کــرد و گفــت: ایــن 
ــدهای  ــازی س ــاز و رهاس ــان آغ ــازی از ۲۶ آب ــا س ــزان ره می
ــب  ــون مترمکع ــزان ۲۸ و ۲۴ میلی ــه می ــهرچای ب ــاد و ش مهاب
ــا  ــد زوال ب ــیده و در س ــان رس ــه پای ــاه ب آب در ۱۳ و ۱۵ آذرم
ــا ۲۰  ــی ۹ مترمکعــب در ثانیــه در حــال انجــام اســت کــه ت دب
ــور  ــب آب ســدهای مذک ــون مترمکع ــًا ۷۲ میلی ــاه مجموع آذرم

ــت. ــده اس ــت ش ــه هدای ــه ارومی ــره دریاچ ــمت پیک ــه س ب
ــال  ــی س ــتان ط ــای اس ــزان بارندگی ه ــه می ــان اینک ــا بی وی ب
ــزان  ــزود: می ــود اف ــر ب ــا ۱۹ آذر ۱۳۹.۴ میلیمت ــی ۹۷_۹۸ ت آب
ــود کــه  ــر ب بارشــها در دوره مشــابه ســال گذشــته ۷۶.۲ میلیمت

ــد. ــان می ده ــتان را نش ــها در اس ــدی بارش ــد ۸۳ درص رش
مقایســه  در  اســتان  در  بارندگی هــا  میــزان  داد:  ادامــه  وی 
ــته  ــر داش ــارش ۸۷.۲ میلیمت ــه ب ــدت ک ــابه بلندم ــا دوره مش ب

افزایــش ۶۰ درصــدی را نشــان می دهــد.
ــه  ــه ارومی ــز دریاچ ــه آبری ــا در حوض ــزان بارش ه ــجو می دانش
ــاه  ــا ۱۹ اذر م ــاری ت ــی ج ــال آب ــی س ــتان ط ــدوده اس در مح
ــی در  ــزان بارندگ ــت: می ــرد و گف ــام ک ــر اع را ۱۳۶.۸ میلیمت
ســال گذشــته ایــن محــدوده ۷۰.۸ میلیمتــر بــوده کــه افزایــش 
۹۳.۳ درصــدی را شــاهدیم. مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
ــب  ــون مترمکع ــه ۳۴۱ میلی ــان اینک ــا بی ــی ب ــان غرب آذربایج
ــت شــده توســط ایســتگاههای  ــدی ثب حجــم رواناب هــای تولی
ورودی بــه دشــت های اســتان تــا پایــان آبــان مــاه ســالجاری 
بــوده تصریــح کــرد: ایــن میــزان در مقایســه بــا مــدت مشــابه 

ســال گذشــته افزایــش ۶۳ درصــدی را داشــته اســت.
وی ســدهای در حــال بهــره بــرداری اســتان را ۱۳ مــورد اعــام 
کــرد و افــزود: حجــم ذخایــر ســدهای مذکــور تــا ۱۹ آذر ســال 
مقایســه  در  اســت کــه  مترمکعــب  میلیــون   ۹۱۹.۵ جــاری 
ــدی را در  ــش ۳۱ درص ــته افزای ــال گذش ــابه س ــدت مش ــا م ب
حجــم آب ســدهای اســتان شاهدیم.دانشــجو ادامــه داد: ســد 
بــوکان بــا ۲۷۸ میلیــون مترمکعــب، آغ چــای بــا ۱۹۲ میلیــون 
ــه  ــب ب ــون مترمکع ــا ۱۰۷.۵ میلی ــای ب ــهر چ ــب و ش مترمکع

را  اســتان  ۱۳ ســد  بیــن  در  آب  بیشــترین حجــم  ترتیــب 
در  ارومیــه  دریاچــه  احیــای  ســتاد  اســتانی  دارند.مدیــر 
آذربایجــان غربــی بــه خبرنــگار ایســنا ضمــن انتقــاد از توســعه 
ــه،  ــه گفت ــه ارومی ــز دریاچ ــه آبری ــاورزی در حوض ــی کش اراض
ــدد  ــه ع ــد ک ــت یافته ان ــز مأموری ــه و تبری ــگاه های ارومی دانش
ــتخراج  ــز اس ــه آبری ــاورزی را در کل حوض ــعه کش ــق توس دقی
کننــد و پــس از اســتخراج ایــن آمــار برخوردهــای الزم صــورت 

ــت. ــد گرف خواه

مدیــر کل دفتــر آبخیــزداری و حفاظــت خــاک ســازمان جنگل هــا، 
مراتــع و آبخیــزداری بــا اشــاره بــه اینکــه فرســایش و آلودگــی خــاک 
از جملــه مهمتریــن تهدیــدات زیســت محیطــی خاک هــا در کشــور 
ــد  ــی را تهدی ــت غذای ــا امنی ــی خاک ه ــت: آلودگ ــتند، گف ــا هس م
می کنــد همچنیــن مــا در کشــور ســاالنه ۱۶.۷ تــن در هکتــار خــاک 

ــم. ــت می دهی از دس
هوشــنگ جــزی بــا تاکیــد بــر اهمیــت حفــظ خــاک در کشــور اظهــار 
کــرد: خــاک بســتری بــرای حفــظ پوشــش گیاهــی اســت. پوشــش 

دریاچه ارومیه در حال آبگیری

رنا
 ای

س:
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 ای

س:
عک

گاوخونی

محیط زیست

دومین جلسه دادگاه محیط زیستی ها 
برگزار شد

گاوخونی تنها با گرفتن حقآبه اش 
احیا می شود

از  یکــی  مدافــع  وکیــل 
ــان  ــده متهم ــان پرون متهم
از  زیســتی  محیــط 
ــه  ــن جلس ــزاری دومی برگ

داد. خبــر  پرونــده  ایــن  بــه  رســیدگی 
آنطــور کــه ایســنا گــزارش مــی دهــد ســیدکاظم 
حســینی، در ایــن بــاره اظهــار کــرد: در دومیــن 
ــط  ــاالن محی ــده فع ــه پرون ــیدگی ب ــه رس جلس
ــد،  ــزار ش ــنبه( برگ ــح روز )ش ــه صب ــتی ک زیس
پرونــده  کیفرخواســت  از  دیگــری  قســمت 
ــه جلســه بعــدی  قرائــت شــد و ادامــه دادگاه ب

ــول شــد. موک
پرونــده  متهمــان  از  یکــی  مدافــع  وکیــل 
متهمــان محیــط زیســتی افــزود: هــر ۸ متهــم 
ــراه وکایشــان در جلســه  ــه هم ــده ب ــن پرون ای
ــان جلســه بعــدی  ــروز حضــور داشــتند و زم ام

رســیدگی بــه ایــن پرونــده متعاقبــًا اعــام 
ــد. ــد ش خواه

حســینی همچنیــن گفــت کــه کیفرخواســت 
ایــن پرونــده بیــش از ۳۰۰ صفحــه اســت.

ــه  ــیدگی ب ــه اول رس ــنا، جلس ــزارش ایس ــه گ ب
ــی  ــه جاسوس ــه ب ــر ک ــت نف ــن هش ــده ای پرون
شــده اند،  متهــم  کشــور  نظامــی  مراکــز  از 

۱۰ بهمــن ۹۷ برگــزار شــد. چهارشــنبه 
دادســتان  آبــادی  دولــت  جعفــری  عبــاس 
تغییــر  از   ۱۳۹۷ آبــان   ۲ چهارشــنبه  تهــران 
ــن  ــان ای ــن متهم ــر از ای ــی ۴ نف ــوان اتهام عن
ــت:  ــر داد و گف ــرس خب ــوی بازپ ــده از س پرون
۸ نفــر در ایــن پرونــده تعقیــب شــدند کــه 
ــه دادگاه  ــال ب ــاده ارس ــا آم ــت آن ه کیفرخواس
اســت و عنــوان اتهامــی ۴ نفــر از آن هــا افســاد 

ــت. ــی االرض اس ف

ــتان  ــران اس ــرکل بح مدی
تــاالب  اصفهــان گفــت: 
شــد  نخواهــد  احیــا 
مگــر اینکــه حقآبــه اش 
پرداخــت شــود بایــد در برنامــه ســازگاری بــا کــم آبــی 
ــه باشــیم. ــن منطق ــرای ای ــداری آب ب ــال پای ــه دنب ب
ــن  ــاالب بی ــش ت ــروش در همای ــه ف ــور شیش  منص
ــان  ــی کــه در دانشــگاه صنعتــی اصفه ــی گاوخون الملل
ــی  ــگاه صنعت ــد از دانش ــرد: بای ــار ک ــد، اظه ــزار ش برگ
ــی  تشــکر کــرد کــه همیشــه پشــتیبان طرح هــای مل
بــوده و امــروز همــه بــرای احیــای تــاالب جمــع 
ــه  ــم ب ــکار بتوانی ــع اف ــا جم ــدوارم ب ــده ایم و امی ش

ــیم. ــی برس ــکات خوب ن
ــاد  ــکلی ایج ــه مش ــی ک ــر بخش ــه داد: در ه وی ادام
درگیــر  ســازمان هایی  یــا  ســازمان  می شــود 
می شــوند. در بحــث آب نیــز وزارت نیــرو و جهــاد 

کشــاورزی مســئولیت پیشــگیری و اقدامــات اساســی 
در ایــن حــوزه را دارنــد و بــه همیــن منظــور وزارت نیرو 
امســال کارگــروه ســازگاری بــا کــم آبــی را تدویــن کرد.
ادامــه داد: در  مدیــرکل بحــران اســتان اصفهــان 
ــی در  ــم آب ــا ک ــروه ســازگاری ب ــن کارگ راســتای تدوی
ــتان ها  ــا اس ــده ت ــاد ش ــی ایج ــتانی کارگروه ــر اس ه
برنامه هــای ســازگاری بــا کــم آبــی را تدویــن کننــد و 
قــرار اســت تــا یــک مــاه آینــده برنامــه تدویــن شــده 

ــه شــود. ــرو ارائ ــه وزارت نی ب
وی بــا خطــاب بــه اســاتید دانشــگاهی، گفــت: از 
ــک  ــه ای کم ــه آب منطق ــه ب ــم ک ــاتید می خواهی اس
ــم.  ــه دهی ــوب را ارائ ــه ای خ ــم برنام ــا بتوانی ــد ت کنن
ــه اش  ــه حقآب ــر اینک ــد مگ ــد ش ــا نخواه ــاالب احی ت
پرداخــت شــود بایــد در برنامــه ســازگاری بــا کــم آبــی 
ــه باشــیم. ــن منطق ــرای ای ــداری آب ب ــال پای ــه دنب ب
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قروه و دهگالن
ــد  ــت: مانن ــک پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه گف ی
ــا  ــز ب ــتان نی ــتان کردس ــران، اس ــق ای ــایر مناط س
ــده فرونشســت مواجــه شــده اســت و عمــده  پدی
ــاهد  ــگان ش ــروه و ده ــت های ق ــده را در دش ــن پدی ای
ــای  ــد از آب ه ــش از ح ــتفاده بی ــه اس ــه  ای ک ــه گون ــتیم ب هس
زیرزمینــی از ســوی کشــاورزان و حفــر چاه هــای بســیار عمیــق، 
ــروه و  ــر در دشــت های ق ــا عمــق ۴ مت ــزرگ ب ــی ب فروچاله های
دهــگان ایجــاد کــرده اســت. ۹۰ درصــد از منابــع آب زیرزمینــی 
ــگان و  ــروه، ده ــهرهای ق ــتان و در ش ــرق کردس ــتان در ش اس
چاردولــی اســت، و به دلیــل افزایــش فعالیــت کشــاورزی و 
صنعتــی در ایــن مناطــق شــاهد افزایــش مصــرف آب زیرزمینــی 

ــه هســتیم. در منطق
همچنیــن لوله زایــی، فرونشســت و فــرو چالــه معضاتــی اســت 
ــر  ــن بیانگ ــت و ای ــهود اس ــتان مش ــرق اس ــه ش ــه در منطق ک
پاییــن رفتــن ســطح آب هــای زیرزمینــی اســت کــه بــه نابــودی 

ــد. ــت آن می انجام ــن و فرونشس زمی

چــاه  حلقــه   ۲۰۰ حــدود  جــاری  ســال  اول  درشــش ماهه 
غیرمجــاز در اســتان کردســتان شناســایی و بیــش از ۹۵ حلقــه 

ــدند. ــر ش ــاز پ ــاه غیرمج چ
طوالنــی  بســیار  زمانــی  دوره  در  زیرزمینــی  آب  ســفره های 
ــای  ــزان چاه ه ــه می ــی ک ــد و زمان ــزاران ســاله شــکل گرفته ان ه
ــت  ــتر از دس ــرمایه ها بیش ــن س ــد ای ــش می یاب ــق افزای عمی
مــی رود و خطــر فرونشســت زمیــن را تهدیــد می کنــد کــه بــرای 

ــکار شــد. ــد دســت ب پیشــگیری از آن بای
گالــه غفــاری، پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه، در رابطــه بــا 
ــه تعریــف یونســکو  ــا ب علت هــای ایجــاد فرونشســت گفــت: بن
ــا نشســت ســطح  ــارت اســت از فروریــزش و ی فرونشســت عب
ــزرگ روی  ــاس ب ــی در مقی ــای متفاوت ــه علت ه ــه ب ــن ک زمی
می دهــد. بــه طــور معمــول ایــن اصطــاح بــه حرکــت قائــم رو 
ــدک افقــی  ــردار ان ــا ب ــد ب ــه پاییــن ســطح زمیــن کــه می توان ب

ــود. ــه می ش ــد، گفت ــراه باش هم

غذ
کا

رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در نامــه ای 
خطــاب بــه وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و 
رئیــس هیــأت مؤســس و هیــأت امنــای دانشــگاه آزاد 
ــگاه های  ــذ در دانش ــرف کاغ ــش مص ــتار کاه ــامی خواس اس

کشــور شــد.
ــازمان  ــانی س ــاع رس ــگاه اط ــل از پای ــه نق ــنا ب ــزارش ایس ــه گ ب
حفاظــت محیــط زیســت، در نامــه عیســی کانتــری آمــده اســت: 
»مطابــق بنــد ۲-۴ مــاده ۲ آئیــن نامــه اجرایــی بنــد ز مــاده ۳۸ 
قانــون برنامــه ششــم توســعه، تمــام دســتگاه های اجرایــی، 
ــرف  ــد مص ــی موظفن ــر دولت ــی غی ــای عموم ــات و نهاده مؤسس
ــداف  ــق اه ــرای تحق ــان ب ــوع فعالیت ش ــه ن ــه ب ــا توج ــذ را ب کاغ

ــد. ــش دهن ــبز کاه ــت س ــه مدیری برنام
ــی در  ــات تکمیل ــجویان تحصی ــاالی دانش ــار ب ــه آم ــه ب ــا توج ب
مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری کــه مکلــف بــه چــاپ پایــان 
نامــه / رســاله خــود در حداقــل ۳ تــا ۴ نســخه، آن هــم به صــورت 
ــامانه ای  ــه س ــه ب ــا توج ــود ب ــنهاد می ش ــتند، پیش ــک رو هس ی
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ــد. ــی کنن ــع م ــاره جم دوب

اگــراز دلیــل کســانی کــه بــه ایــن امــر مبــادرت مــی 

کننــد بگذریــم ، جنبــه هــای اجتماعــی و بهداشــتی 

موضــوع از نظــر شــهروندان مهــم بــوده و تاثیــرات 

ــذارد. ــا می گ ــر روی آن ه ــی ب گوناگون

بــرده داری نوین با طالی کثیف
زباله گــردی و زبالــه دزدی در جــای جــای شــهر 

ــود مدیریــت جامــع پســماند در  ــل نب ــران به دلی ته

ــه  ــی ک ــودکان و نوجوانان ــال گســترش اســت. ک ح

بعضــًا قدشــان بــه انــدازه طــول مخــازن زبالــه هــم 

ــهری  ــای ش ــراوان زباله ه ــقت ف ــا مش ــد ب نمی رس

را بــا کیســه هایی بــر دوش در شــهر جداســازی 

نبــود  در  نوجوانــان  ایــن  می کننــد.  حمــل  و 

نظارت هــای سیســتمی به صــورت غیرمســتقیم و 

ــن  ــکاران ای ــت پیمان ــه خدم ــی ب ــدک دریافت ــا ان ب

ریختنی هــا  دور  بــا  تــا  درآمده انــد  بخش هــا 

ــه مشــرق  ــور ک ــد. آنط ــن کنن ــی خــود را تأمی زندگ

گــزارش می دهــد جمــع آوری زبالــه روی دوش، 

نــوع  در  فرقــی  وانت بــار  یــا  چرخ دســتی  بــا 

فعالیــت ایــن نوجوانــان نــدارد. آنــان ســامت 

ــد  ــر می اندازن ــه خط ــه ب ــک زبال ــا تفکی ــود را ب خ

تــا عــده ای در قالــب قراردادهــای کان بــه چپــاول 

ــه  ــودکان در پروس ــی از ک ــد. بهره کش ــود بپردازن خ

ــهر را  ــورای ش ــش ش ــک، واکن ــردی و تفکی زباله گ

ــن  ــه داد ای ــی ب ــاید کس ــه ش ــت بلک ــی داش در پ

ــد. ــی برس ــودکان قربان ک

تــا  شــده  ســبب  طای کثیــف  فــراوان  ســود 

ــتفاده  ــه ای سوء اس ــر بهان ــه ه ــودجو ب ــده ای س ع

ــوز  ــذاری مج ــق و واگ ــارت دقی ــدان نظ ــد. فق کنن

جمــع آوری زبالــه بــه پیمانکارانــی کــه کــودکان 

محــروم را کــه بــرای نــان، ناچــار هســتند کار 

و  مجــاز  مراکــز  شــکل گیری  ســبب  کننــد؛ 

مناطــق  حاشــیه  در  زبالــه  بازیافــت  غیرمجــاز 

ــن  ــفانه در ای ــت و متأس ــده اس ــران ش ــی ته جنوب

ــا  ــر گوده ــاد و دیگ ــود محمودآب ــون گ ــز همچ مراک

عــده ای از هموطنانمــان و اتبــاع بیگانــه در بدتریــن 

شــرایط زیســتی در میــان کوهــی از زبالــه هــم کار 

زندگــی! متأســفانه  هــم  و  می کننــد 

ســود سرشار از قبل زباله 
ســال گذشــته بــود کــه مدیــرکل دفتــر آســیب های 

اجتماعــی   رفــاه  و  تعــاون، کار  وزارت  اجتماعــی 

ــن  ــزار ت ــت ه ــا هش ــت ت ــه هف ــرد روزان ــام ک اع

زبالــه در تهــران تولیــد می شــود کــه ۳۰ درصــد 

ــه  ــرد ک ــرار می گی ــک ق ــت و تفکی ــورد بازیاف آن م

ــون  ــارد و ۲۰۰ میلی ــک میلی ــر روز ی ارزش آن در ه

تومــان اســت بنابرایــن بایــد توجــه داشــت بــا یــک 

ــتیم. ــه هس ــدی مواج ــد بع ــده و چن ــده پیچی پدی

ــارت،  ــه و نظ ــه بودج ــس کمیت ــاری ریی ــام فخ اله

ــر  ــی فعال ت ــد از نظــر نظارت ــه بای ــد ک ــد می کن تأکی

و ســنجیده تر عمــل کنیــم. کار خــاف قانــون را 

روی کاغــذ نمی آورنــد، بایــد رد پیمانکارانــی کــه 

بــه صــورت شــفاهی و غیررســمی کــودکان را بــه کار 

ــا  ــا آن ه ــدی ب ــورد ج ــود و برخ ــد، زده ش می گیرن

ــه  ــک برنام ــا ی ــن کار ب ــه ای ــه البت ــرد ک صــورت گی

تأکیــد  و  می گیــرد  صــورت  مشــخص  نظارتــی 

جــزو  و  نیســت  غیرممکــن  ایــن کار  می کنــم، 

ــت. ــف اس وظای

ــا ایــن حــال تجــارت ســودآور و ســنگینی پشــت  ب

ــه برخــی مناطــق بســیار  پســماند وجــود دارد. زبال

خــوب اســت و کیفیــت باالتــری دارد و بهتــر تبدیــل 

ســاماندهی  زمینــه  در  افــراد  برخــی  می شــود؛ 

ــازار ســیاهی  ــد؛ چراکــه ب پســماند مقاومــت می کنن

در این بــاره وجــود دارد و ترجیــح می دهنــد کــه 

ــد  ــه درآم ــد؛ چراک ــدا نکن ــامان پی ــاع سروس اوض

ــود. ــکل می ش ــار مش ــا دچ آن ه

ــف شــناخته  ــای کثی ــوان ط ــه عن ــا ب ــه در دنی زبال

مــی شــود و ســالیانه میلیون هــا دالر درآمــد بــرای 

بســیاری از کشــورها بــه همــراه دارد. بنابرایــن 

ــردن  ــی، باالب ــن مال ــا تامی ــد ب ــز بای ــران نی در ای

آگاهــی، ارایــه راه حــل هــای فنــی و مدیریــت 

وضعیــت  از  را  پســماندها  ســاماندهی  شــهری 

ــرد. ــارج ک ــی خ بحران

سال گذشته بود که 
مدیرکل دفتر آسیبهای 
اجتماعی وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی  
اعالم کرد روزانه هفت 
تا هشت هزار تن زباله 
در تهران تولید میشود 
که 30 درصد آن مورد 
بازیافت و تفکیک قرار 

میگیرد که ارزش آن 
در هر روز یک میلیارد 
و 200 میلیون تومان 

است بنابراین باید 
توجه داشت با یک 

پدیده پیچیده و چند 
بعدی مواجه هستیم.

ساماندهی جستجوگران طالی کثیف
زباله گردها مجهز به لباس هایی مخصوص می شوند

مدیــر کل دفتــر آبخیــزداری و حفاظــت خــاک ســازمان جنگل هــا، 
مراتــع و آبخیــزداری بــا اشــاره بــه اینکــه فرســایش و آلودگــی خــاک 
از جملــه مهمتریــن تهدیــدات زیســت محیطــی خاک هــا در کشــور 
ــد  ــی را تهدی ــت غذای ــا امنی ــی خاک ه ــت: آلودگ ــتند، گف ــا هس م
می کنــد همچنیــن مــا در کشــور ســاالنه ۱۶.۷ تــن در هکتــار خــاک 

ــم. ــت می دهی از دس
هوشــنگ جــزی بــا تاکیــد بــر اهمیــت حفــظ خــاک در کشــور اظهــار 
کــرد: خــاک بســتری بــرای حفــظ پوشــش گیاهــی اســت. پوشــش 

گیاهــی بــه کشــور مــا کــه در یــک منطقــه خشــک و نیمــه خشــک 
ــی  ــد کــه شــرایط اقلیمــی متعادل ــه اســت کمــک می کن ــرار گرفت ق
داشــته باشــد و از حداقــل بارندگــی بیشــترین اســتفاده را ببریــم. 
ــف  ــق مختل ــاری مناط ــای رگب ــه بارش ه ــود ک ــاک ســبب می ش خ
ــه ســیل و از دســترس خــارج نشــوند.  ــل ب کشــور به ســرعت تبدی
ــوذ و جــذب آب بیشــتر  ــکان نف ــر باشــد ام ــر چــه خــاک غنی ت ه
ــی و آبخــوان  ــم از یــک ســفره زیرزمین اســت و در نتیجــه می توانی

مناســب برخــوردار باشــیم.

کشور ما سه برابر متوسط جهانی تبخیر دارد
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خــاک یــک منبــع مهــم بــرای ذخیــره آب 
در کشــور اســت، تصریــح کــرد: کشــور مــا ســه برابــر متوســط جهانــی 
تبخیــر دارد بنابرایــن اگــر بخواهیــم آب را صرفــًا از طریــق سدســازی 
ــت  ــر از دس ــق تبخی ــادی از آن را از طری ــش زی ــم بخ ــره کنی ذخی
ــم آب را  ــاک می توانی ــت از خ ــا حفاظ ــه ب ــی ک ــم در حال می دهی
ــی بیشــتری در دســترس  ــع آب ــم و مناب ــداری کنی ــن نگه ــر زمی زی

داشــته باشــیم.
مدیــر کل دفتــر آبخیــزداری و حفاظــت خــاک ســازمان جنگل هــا، 
مراتــع و آبخیــزداری بــا تاکیــد بــر اینکــه خــاک از نظــر نگهداشــت 
آب بــرای مــا حیاتــی اســت، گفــت: خــاک در کشــور مــا در مقایســه 
بــا ســایر کشــورها بســیار ســخت ســاخته می شــود و اولیــن مــورد 
ــن در  ــدود ۱۶.۷ ت ــور ح ــا در کش ــت. م ــایش اس ــد آن، فرس تهدی
هکتــار در ســال خــاک از دســت می دهیــم همچنیــن ۱۲۵ میلیــون 
ــون  ــی و ۳۲ میلی ــا تحــت فرســایش آب ــار از اراضــی کشــور م هکت
ــه  ــه ای ک ــن نکت ــد بنابرای ــرار دارن ــادی ق ــار تحــت فرســایش ب هکت
بایــد بــه آن توجــه کنیــم کنتــرل فرســایش خــاک و هدر رفــت آن از 
بــاال دســت حوضه هــای آبخیــز مناطــق کوهســتانی و زراعــی اســت.
ــار  ــور اظه ــاک در کش ــی خ ــه آلودگ ــاره ب ــا اش ــه ب ــزی در ادام ج
ــدازه از کودهــای شــیمیایی و ســموم و  ــرد: اســتفاده بیــش از ان ک
ــای  ــه خاک ه ــه ســبب می شــود ک ــن زبال شــیوه های نادرســت دف
کشــور آلــوده شــود کــه ایــن موضــوع ارتبــاط مســتقیمی بــا امنیــت 

ــی دارد. غذای

وی دربــاره اقداماتــی کــه بــرای حفاظــت از خــاک در کشــور انجــام 
می شــود، توضیــح داد: بــرای حفــظ خــاک بایــد از باالدســت 
حوضه هــای آبخیــز عملیــات حفــظ خــاک انجــام شــود. ایــن 
عملیــات چنــد شــیوه دارد کــه اولیــن و مهمتریــن آن حفــظ پوشــش 
گیاهــی در اراضــی شــیبدار اســت. پوشــش گیاهــی در ایــن اراضــی 
کمــک می کنــد کــه هنــگام بــارش بــاران ذرات خــاک شســته 

ــد. ــاق نیفت ــاک اتف نشــوند و فرســایش خ
مدیــر کل دفتــر آبخیــزداری و حفاظــت خــاک ســازمان جنگل هــا، 
ــاک  ــظ خ ــات حف ــر اقدام ــه داد: از دیگ ــزداری ادام ــع و آبخی مرات
می تــوان بــه عملیــات مکانیکــی ماننــد ســدهای کوتاهــی کــه بــرای 
ــرد. از  ــاره ک ــوند، اش ــی می ش ــایش طراح ــوب و فرس ــرل رس کنت
ــرای حفــظ خــاک اســتفاده می شــود  ــز ب ــات بیومکانیکــی نی عملی

ــد. ــرل می کن ــت و فرســایش را کنت ــی را تقوی ــه پوشــش گیاه ک
جــزی بــا انتقــاد از اینکــه در بســیاری از اراضــی کشــور بــر اســاس 
ــه  ــرد: ب ــح ک ــرد، تصری ــورت نمی گی ــخم زنی ص ــن ش ــیب زمی ش
ــن شــخم زده و محصــول برداشــت  ــه زمی ــل هنگامی ک ــن دلی همی
ــه خــاک شســته و از دســترس خــارج می شــود،  می شــود بافاصل
ــت.  ــاد اس ــاورزی زی ــی کش ــاک در اراض ــایش خ ــن رو فرس از ای
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه حفاظــت از انــواع مختلــف خاک هــا 
ــرد،  ــرار بگی ــف مســئول ق ــری دســتگاه های مختل ــد مــورد پیگی بای
گفــت: حفاظــت از اراضــی زراعــی و کشــاورزی برعهــده وزارت جهــاد 
کشــاورزی و حفاظــت از خاک هــای اراضــی ملــی برعهــده ســازمان 

جنگل هــا اســت. 

از دست رفتن ساالنه ۱۶.۷ تن 
خاک در کشور

 زریبــار مریــوان بعــد از تــاش هــا و اقدامــات انجــام شــده یــک 
ــن  ــل و هشــتمین ســالگرد امضــای معاهــده بی دهــه ای، در چه
ــران در  ــاالب ای ــن ت ــوان بیســت و پنجمی ــه عن ــی رامســر ب الملل

ایــن کنوانســیون بــه ثبــت رســید.
دوم فوریــه ســال ١97١ مصــادف بــا ١3 بهمــن مــاه ســال ١349 
در شــهر رامســر ایــران پیمــان بیــن المللــی معاهــده بیــن المللــی 
رامســر بــرای حفاظــت از طبیعــت بیــن کشــورهای مختلــف دنیــا 
ــه امضــا رســید و در چهــل و هشــت ســال گذشــته کشــورهای  ب

زیــادی بــه عضویــت ایــن کنوانســیون درآمدنــد.
ــده و  ــاالب ش ــی از ت ــع مختلف ــی در مناب ــای متفاوت ــف ه تعری
ــاالب  ــی حفاظــت از ت ــح کنوانســیون جهان ــن آن توضی ــج تری رای
ــا  ــاق، لجــن زار ی هــا شــامل »مناطقــی پوشــیده از مــرداب، بات
آبگیرهــای طبیعــی و مصنوعــی اعــم از دائمــی یــا موقــت کــه در 
آن آب هــای شــور یــا شــیرین بــه صــورت راکــد یــا جــاری یافــت 
ــا  ــی کــه عمــق آنه ــه شــامل آبگیرهــای دریای مــی شــود، از جمل
در پائیــن تریــن حــد جــزر از شــش متــر تجــاوز نکنــد« اســت.

انــواع تــاالب هــا براســاس تعریــف عنــوان شــده در کنوانســیون 
ــاالب هــای دریایــی و ســاحلی ، داخــل خشــکی و  ــه ت رامســر ب
تــاالب هــای مصنوعــی تقســیم بنــدی شــده کــه برمبنــای ایــن 
تقســیم بنــدی تــاالب زریبــار در شهرســتان مریــوان جــزو تــاالب 
هــای داخــل خشــکی بــوده کــه از ١٠ ســال گذشــته ثبــت آن در 

کنوانســیون جهانــی رامســر مطــرح و پیگیــری شــده اســت.
در نهایــت ١3 بهمــن امســال همزمــان بــا روز جهانــی تــاالب هــا 
بعــد از گذشــت یــک دهــه از آغــاز فرآینــد ثبــت تــاالب زریبــار در 
کنوانســیون رامســر، بــه عنــوان بیســت و پنجمیــن تــاالب ایــران 

در فهرســت ایــن کنواســیون بــه ثبــت رســید.
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت کردســتان بــا اشــاره بــه 
ــار مریــوان در کنوانســیون بیــن المللــی  اینکــه ثبــت تــاالب زریب
ــی  ــتاورد بزرگ ــری دس ــاش و پیگی ــه ت ــک ده ــد از ی رامســر بع
ــوان  ــی ت ــدام م ــن اق ــا ای ــار داشــت: ب ــرای اســتان اســت اظه ب
شــاهد تخصیــص و هزینــه اعتبــارات چشــمگیری بــرای صیانــت 

ــود. ــاالب ب ــن ت ــت از ای و حفاظ

زریبار رامسری شد
خبر

۸ تاالب ایران در وضعیت 
بحرانی هستند

ــال  ــا در س ــام تاالب ه ــت: آب ورودی تم ــی گف تجریش
ــر رســیده  ــه صف ــا ب ــود بارش ه ــل کمب ــه دلی گذشــته ب
ــت  ــازمان حفاظ ــاون س اســت. مســعود تجریشــی مع
محیــط زیســت در گفتگــو بــا خبرنــگار حــوزه محیــط زیســت گــروه اجتماعــی باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان، دربــاره وضعیــت تاالب هــای کشــور اظهــار کــرد:  حــدود ۲۴ تــاالب 
در کشــور وجــود دارد کــه هیــچ کــدام در شــرایط مناســبی قــرار ندارنــد. دریاچــه ارومیــه 
تنهــا تاالبــی اســت کــه در ۳ ســال اخیر شــرایطش بدتــر نشــده اســت.آب ورودی تمام 

ــه دلیــل کمبــود بارش هــا بــه صفــر رســیده اســت.  تاالب هــا در ســال گذشــته ب

رهایی توله پلنگ از چنگال 

سگ های گله
مدیــرکل محیــط زیســت گلســتان گفــت: یــک 
ــه ســگ های  ــر حمل ــر اث ــه ب ــگ ک ــه پلن ــاده تول ق
ــا  ــود، ب ــرده ب ــاه ب ــک درخــت پن ــاالی ی ــه ب ــه ب گل
حضــور بــه موقــع نیروهــای یــگان حفاظــت محیــط 

ــد. ــازی ش ــگ ها رهاس ــگال س ــرگان از چن ــت گ زیس
ــا نیروهــای  ــی ب ــا تمــاس تلفنــی مــردم محل امیــر عبــدوس تصریــح کــرد: ب
ــار شــدن  ــر گرفت ــی ب ــرگان مبن ــط زیســت شهرســتان گ ــگان حفاظــت محی ی
ــط  ــرگان، توس ــی گ ــیه غرب ــتاهای حاش ــی از روس ــگ در یک ــاده پلن ــک ق ی
ــای  ــت، نیروه ــر روی درخ ــگ ب ــه پلن ــن تول ــردن ای ــاه ب ــه و پن ســگ های گل
یــگان حفاظــت محیــط زیســت بافاصلــه بــه محــل مــورد نظــر اعــزام شــدند.

سایت  احداث  کلنگ 
بندرعباس پسماند 

ــرب  ــژه در غ ــماند وی ــایت پس ــداث س ــگ اح کلن
ــری - رئیــس  ــا حضــور عیســی کانت ــاس ب بندرعب
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت - بــه زمیــن زده 

شــد.
بــه گــزارش ایســنا، ســایت پســماند ســپنتامهام ایرانیــان بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
ــار در حــوزه پســماندهای  ــا مســاحتی حــدود ۴۲ هکت ــارد تومــان و ب ۷۰ میلی
ویــژه احــداث خواهــد شــد.این ســایت پســماند دارای سیســتم های پیرولیــز 
و زبالــه ســوز اســت. تولیــد ســوخت و تولیــد آســفالت از دیگــر اقدامــات ایــن 
ــیدی  ــرژی خورش ــورت ان ــایت بص ــن س ــنایی ای ــود و روش ــد ب ــایت خواه س

ــود. ــن می ش تأمی

تاالب

پلنگ

پسماند

به مناسبت روز جهانی تاالب ها، جنگل حرای تیاب و تاالب بین المللی رود شور، شیرین و میناب توسط دوستداران 
محیط زیست پاکسازی شد.

رنا
 ای

س:
عک

روز جهانــی تاالب هــا امســال بــا شــعار "تاالب هــا و تغییــرات 
اقلیمــی" اهمیــت تاالب هــا را در رابطــه بــا یکــی از مهم تریــن 
ــته  ــت، برجس ــی اس ــرات اقلیم ــه تغیی ــا ک ــان م ــای زم چالش ه

می ســازد.
بــه گــزارش ایســنا، در ســال ۱۹۷۱ میــادی "کنوانســیون رامســر" 
دوم فوریــه را روز جهانــی تــاالب نامیــد و ایــن روز کــه هــر ســاله 
گرامــی داشــته می شــود را می تــوان روایتــی موفقیت آمیــز از 
ــی از  ــداری قانون ــظ و نگه ــه از حف ــت ک ــل دانس ــه بین المل جامع

ــد. ــل می کن ــان حاص ــان اطمین ــر جه ــای سراس تاالب ه
هــر ســاله برنامه هــای روز جهانــی تاالب هــا بــا شــعاری متفــاوت 
برگــزار می شــود. بــرای مثــال شــعار ایــن روز در ســال ۲۰۱۶ 
میــادی "تاالب هــا و کاهــش خطــر بایــا" و در ســال ۲۰۱۷ 
ــت. ــوده اس ــهری" ب ــدار ش ــده پای ــرای آین ــا ب ــادی "تاالب ه می

افزایــش  منظــور  بــه  تاالب هــا  جهانــی  روز  امســال  شــعار 
آگاهی هــا در مــورد اهمیــت تاالب هــا در زمینه هــای مختلــف 
از جملــه مرداب هــا، باتاق هــا، مانگروهــا و زمین هــای تــورب 
ــی انتخــاب شــده  ــش جهان ــه و کاهــش گرمای ــه مقابل و کمــک ب
ــه آب  ــوط ب ــی مرب ــای طبیع ــد بای ــه ۹۰ درص ــی ک ــت.در حال اس
ــوط  ــاکن در خط ــان های س ــد از انس ــی ۶۰ درص ــوند و زندگ می ش
ــا پدیده هایــی چــون ســیل و ســونامی تحــت تأثیــر  ســاحلی را ب
قــرار می دهنــد، تاالب هــا نیــز نقــش مهمــی در تغییــرات اقلیمــی 

ــد. دارن
تاالب هــا بــه عنــوان یــک کاهش دهنــده طبیعــی و بســیار کارآمــد 
کربــن عمــل می کننــد. بــه طــور مثــال زمین هــای تــورب کــه تنهــا 
ــر میــزان کربنــی  ــد، دو براب ۳ درصــد از زمیــن را پوشــش می دهن
ــد  ــی ۳۰ درص ــود دارد یعن ــان وج ــای جه ــی جنگل ه ــه در تمام ک
ــوان  ــه عن ــا ب ــن تاالب ه ــد. هم چنی ــره می کنن ــذب و ذخی آن را ج
ــع  ــه جوام ــد و ب ــل می کنن ــی عم ــای اقلیم ــر بای ــپری در براب س
ــا در مقابــل تأثیــرات فــوری تغییــرات اقلیمــی  کمــک می کننــد ت

مقــاوم شــوند.

»تاالب ها و تغییرات 
اقلیمی«

سنا
:ای

س
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غذ
پیشنهاد سازمان محیط زیست برای کاهش مصرف کا

کاغذ در دانشگاه های کشور
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در نامــه ای 
خطــاب بــه وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و 
رئیــس هیــأت مؤســس و هیــأت امنــای دانشــگاه آزاد 
ــگاه های  ــذ در دانش ــرف کاغ ــش مص ــتار کاه ــامی خواس اس

کشــور شــد.
ــازمان  ــانی س ــاع رس ــگاه اط ــل از پای ــه نق ــنا ب ــزارش ایس ــه گ ب
حفاظــت محیــط زیســت، در نامــه عیســی کانتــری آمــده اســت: 
»مطابــق بنــد ۲-۴ مــاده ۲ آئیــن نامــه اجرایــی بنــد ز مــاده ۳۸ 
قانــون برنامــه ششــم توســعه، تمــام دســتگاه های اجرایــی، 
ــرف  ــد مص ــی موظفن ــر دولت ــی غی ــای عموم ــات و نهاده مؤسس
ــداف  ــق اه ــرای تحق ــان ب ــوع فعالیت ش ــه ن ــه ب ــا توج ــذ را ب کاغ

ــد. ــش دهن ــبز کاه ــت س ــه مدیری برنام
ــی در  ــات تکمیل ــجویان تحصی ــاالی دانش ــار ب ــه آم ــه ب ــا توج ب
مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری کــه مکلــف بــه چــاپ پایــان 
نامــه / رســاله خــود در حداقــل ۳ تــا ۴ نســخه، آن هــم به صــورت 
ــامانه ای  ــه س ــه ب ــا توج ــود ب ــنهاد می ش ــتند، پیش ــک رو هس ی

شــدن تمــام فعالیــت دانشــگاه ها، تنهــا یــک نســخه از پایان نامــه 
/ رســاله بــرای تحویــل بــه کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه ها، ترجیحــًا 
ــزه  ــورت مکانی ــه ص ــخه ها ب ــایر نس ــت و س ــورت دو رو پرین به ص

)لوح هــای فشــرده( ارائــه شــود چراکــه دانشــگاهیان همیشــه 
در تمــام تحــوالت و تغییــر نگــرش اجتماعــی در کشــور پیشــران 

بــوده و خواهنــد بــود.
بــی تردیــد، بــرای حفاظــت از جنگل هــا و کاهــش مصــرف منابــع 
ــی  ــن حــل شــرایط فعل ــذ همچنی ــد خمیرکاغ ــرای تولی ــی ب جنگل
بحــران کاغــذ و مشــکات ارزی پیــش آمــده، بــا هــم اندیشــی در 
ایــن رویکــرد، به طــور یقیــن می توانــد اثــرات قابــل ماحظــه ای در 

ایــن خصــوص بــه همــراه داشــته باشــد.
لــذا خواهشــمند اســت امــر مقــرر فرمائیــد ترتیبــی اتخــاذ شــود تــا 
ایــن تغییــر نگــرش در ایــن جامعــه علمــی محقــق شــود ســپس 
ــان  ــد امتن ــد. مزی ــری یاب ــور تس ــف کش ــار مختل ــایر اقش ــه س ب
خواهــد بــود از اقدامــات انجــام شــده در ایــن زمینــه اینجانــب را 

ــد.« ــع فرمائی مطل

ک
ستی

کشـف میکروپالستیک در بدن پال
دریایی پستانداران  تمام 

محققــان دانشــگاه اکســتر انگلیــس بــا بررســی 
۵۰ مــورد از پســتانداران دریایــی بــی جــان کــه 
ــق  ــت شــدند و متعل ــوس یاف در ســواحل اقیان
بــه ۱۰ گونــه مختلــف از دلفیــن هــا، ســیل هــا و 
ــن  ــام ای ــدن تم ــه در ب ــدند ک ــه ش ــد، متوج ــا بودن وال ه

ــود دارد. ــتیک وج ــوران، ذرات میکروپاس جان
بــه گــزارش ایرنــا از پایــگاه خبــری ســاینس دیلــی، 
ــزان فیبرهــای میکروپاســتیک یافــت شــده  بیشــترین می
در بــدن ایــن جانــوران شــامل الیــاف لبــاس، تورهــای 
ماهیگیــری و مســواک اســت. ذرات پاســتیکی یافت شــده 
ــته  ــه بس ــق ب ــوران متعل ــن جان ــارم از ای ــک چه ــدن ی در ب
ــت.  ــتیکی اس ــای پاس ــری ه ــی و بط ــواد غذای ــدی م بن

ــدن  ــر میکروپاســتیک یافــت شــده در ب از آنجــا کــه مقادی
جانــوران دریایــی انــدک اســت، محققــان معتقدنــد بخــش 
عمــده ایــن ذرات از سیســتم گــوارش جانــوران عبــور کــرده و 
دفــع مــی شــود. امــا ایــن امــر بــه معنــای بــی ضــرر بــودن 

آلودگــی پاســتیک بــرای جانــوران دریایــی نیســت. 
بــر اســاس ایــن تحقیقــات چندعامــل در مــرگ پســتانداران 
ــوران  ــدن آن دســته از جان ــوده اســت. در ب ــر ب ســاحلی موث
ــی جــان خــود را از دســت  ــاری هــای عفون ــر بیم ــه در اث ک
ــت شــده  ــر بیشــتری از میکروپاســتیک یاف ــد، مقادی دادن
ــد  ــی توان ــتیک م ــت میکروپاس ــه گرف ــوان نتیج ــی ت و م
سیســتم ایمنــی جانــوران را تضعیــف کنــد. امــا بــه اعتقــاد 
محققــان بــرای تاییــد وجــود چنیــن ارتباطــی، انجــام 

ــات بیشــتر ضــروری اســت. تحقیق
ــدت  ــد و م ــری دراز دارن ــوال عم ــی معم ــتانداران دریای پس
ــن  ــد، همچنی ــی کنن ــی م ــا زندگ ــط دری ــادی را در محی زی
اغلــب ایــن جانــوران در ســطوح بــاالی زنجیــره غذایــی قــرار 
ــرای  ــبی ب ــیار مناس ــه بس ــل گزین ــن دلی ــه همی ــد و ب دارن
بررســی آثــار آلودگــی هــای ســاخته دســت بشــر بــر محیــط 

ــی شــوند. ــا محســوب م زیســت دری
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این صفحه می خوانیم
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معاون خدمات شـهری شـهردار کرمان گفـت: آموزش های 
شـهروندی، تفکیـک زبالـه از مبـدا، تفکیـک زباله خشـک 
از تـر و ...  جـزو اولویت هـای سـازمان مدیریـت پسـماند 

شـهرداری کرمان اسـت.
بـه گـزارش کرمـان آنایـن، مهـدی نیکویی بـا بیـان اینکه 
روزانـه ۴۰۰ هـزار کیلوگـرم زبالـه از سـطح شـهر کرمـان 
جمـع آوری می شـود، افـزود: میانگیـن تولید زبالـه هر نفر 

در روز ۶۵۰ تـا ۷۰۰ گـرم اسـت.
 وی تصریـح کـرد: شـاید برخـی از مـردم ندانند کـه روزانه 
در شـهر کرمـان  ۶۸۵/۸۱۶/۱۵ متـر مربـع تنظیـف انجـام 
می شـود. امـا از آنجـا کـه متاسـفانه تفکیـک زبالـه از مبدا 
صـورت نمی گیـرد و بسـیاری، زباله های خشـک و تر خود 
را همـراه بـا کارتـن و فلـزات یـک جـا بیـرون می ریزنـد، 
زباله گردهـا، بـرای برداشـتن مـواد بازیافتـی، کیسـه های 
زبالـه را پـاره کـرده و زباله ها را در سـطح شـهر رها می کنند 
کـه ایـن خـود باعث تحمیـل هزینـه ای اضافه بـرای جمع 

اوری زبالـه می شـود.
وی خاطـر نشـان کـرد: بـرای جمـع آوری، حمـل و دفـن 
زبالـه از سـطح شـهر کرمـان  روزانـه ۵۷۲ میلیـون ریـال ، 
ماهانه ۱۷/۴۴۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال و سـاالنه  ۲۰۹/۳۵۲/۰۰۰/۰۰۰ 

ریـال هزینـه می شـود. 
و  هسـتند  زیـاد  هزینه هـا  ایـن  تصریـح کـرد:  نیکویـی 
جوابگـوی  شـهرداری  پسـماند  مدیریـت  خدمـات  بهـای 
هزینه هـای خدمات شـهری نیسـت. بنابرایـن از خانواده ها 
می خواهیـم زباله هـای خـود را تفکیـک کرده و در سـاعت 

تعییـن شـده درب منـزل قـرار دهنـد.
اسـت  ایـن  مـا  تـاش  تمـام  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
و  داده  ارتقـا  ایـن حـوزه،  در  را  فرهنـگ شـهروندی  کـه 
آموزش هـای الزم را در ایـن زمینـه گسـترش دهیـم چـرا 
کـه بـدون همـکاری و همراهـی مـردم، نمی توانیـم ایـن 

مشـکل را حـل کنیـم.
معـاون خدمـات شـهری شـهردار کرمان ادامـه داد: در این 
راسـتا عـاوه بـر اینکـه در سـال اینـده تمامـی ۵ سـازمان 
خدمـات شـهری و واحدهـای زیـر مجموعه بـرای آموزش 
شـهروندان فعالیـت می کننـد، هماهنگی هایی انجام شـده 
تـا بتـوان در حـد امـکان از ظرفیـت شـوراهای محله هـا 
بـرای  مدیریـت محله هـا اسـتفاده کـرد، تـا ایـن شـوراها 
هـم  بـه ایـن مسـاله ورود کـرده و محله هـا را نسـبت بـه 

ایـن موضـوع حسـاس کـرده و آمـوزش دهند.           

آموزش های شهروندی 
تفکیک سازمان مدیریت 
دسـتی پسماند شهرداری کرمان فرهنگی،صنایـع  میـراث  مدیـر 

وگردشـگری شهرسـتان سـرخس گفت: 
شهرسـتان  طبیعـی  گردشـگری  رونـق 
 را دسـتور کار جـدی قـرار گرفتـه اسـت.

کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث 
مجیـد  رضـوی  خراسـان  گردشـگری 
بـا  مـاه  بهمـن   ۱۳ امـروز  حسـینی 
ظرفیتهـای  افـزود:  مطلـب  ایـن  بیـان 
ژئوتوریسـم سـرخس بـر اسـاس مـکان 

هـای ژئومورفولوژیکـی منطقـه را شـامل 
 – بزنـگان  و  مزداوند-کرکـس  غارهـای 
تاالب بزنگان -جنگلهای پسـته وحشـی 
چشـمه  منطقـه   – خواجـه  و  شـورلق 
 سرآسـیاب و منطقـه آق دربنـد اسـت.
او ادامـه داد: بسـیاری از این مناطق بکر، 
دسـت نخـورده و دارای ویژگیهـای خاص 
 است که جذابیتهای ویژه را پدید آورده اند.
حسـینی تصریـح کـرد: تـاالب بزنـگان 
و  اقلیـم  در  گـذاری  تاثیـر  بـر  عـاوه 

کشـاورزی منطقـه از نظـر پرنـده نـگاری 
توانـد  مـی  و  بـوده  مهـم  بسـیاری 
باشـد.  اسـتان  نـگاری  پرنـده   سـایت 
او اضافـه کرد: مناطق دیگر سـرخس نیز 
ویژگیهـای منحصـر بفـرد خـود را دارند و 
در صـورت تامیـن زیرسـاختها بخصوص 
از نظـر راه دسترسـی هریـک مـی توانند 
بعنـوان مناطق ژئوتوریسـم  بخصوص در 
شـرق اسـتان جذب حداکثری گردشـگر 
باشـند. داشـته  را  خارجـی  و   داخلـی 
حسـینی افزود: در منطقه آق دربند وجود 
آبشـارهای دائمـی و  معـادن متعـدد و 
فصلی و مناظر بکر کوهسـتانی پتانسیل 
ویژه گردشـگری طبیعـی را در این منطقه 

بوجود آورده اسـت.

بانـک ملـی ایـران در راسـتای ترویـج فرهنگ 
خیـر جمعـی ایـن فرصـت را فراهـم کـرده تـا 
خیریـن بـا اسـتفاده از سـامانه هـای بـام، بله 
معنـوی  اجـر  در  مسـکن  تسـهیات  اوراق  و 
کمـک بـه نیازمنـدان سـهیم شـوند.به گـزارش 
روابـط عمومـی بانـک ملـی ایران، قطعـا بزرگ 
از  و  رشـادت  جمعـی،  خیـر  نمایـش  تریـن 
خودگذشـتی مـردان و زنـان ایـن مـرز و بـوم 
بـا دفـاع جهادگونـه از کشـور وکیـان مقـدس 
جمهـوری اسـامی ایـران در حـوادث گوناگـون 
پـس از انقـاب اسـامی اسـت. پـس از آن 
نیـز رویدادهـا و حـوادث اجتماعـی و طبیعـی 

همچـون کمک بـه نیازمندان در جشـن عاطفه 
هـا، نیکوکاری، سـیل، زلزلـه و.. نمادی از وجود 

روح خیرخواهـی در جامعـه ایرانـی اسـت.
بانـک ملـی ایـران نیـز در راسـتای همراهـی و 
توسـعه فرهنـگ خیـر جمعـی، از دیربـاز رابـط 
میـان خیریـن و نیازمنـدان بـوده اسـت. البته 
روش هـای ایجـاد و توسـعه ایـن ارتبـاط بـه 

مـرور زمـان بـه روز شـده اسـت.
یکـی از این روش ها پیام رسـان »بله« اسـت 
کـه کاربـران مـی تواننـد کامـا با انتخـاب خود 
و در کمتریـن زمـان نیـت خیرخواهانه شـان را 

عملیاتـی کنند.

در ایـن پیام رسـان یک بـازو )ربـات( طراحی 
شـده کـه در آن کاربـر مـی توانـد بـه سـادگی 
و فقـط بـا چنـد کلیـک، مقصـد کار خیـر خـود 
را مشـخص و وجـه آن را بـه صـورت آنایـن 
واریـز کند.کاربـر ابتـدا مقصـد مـورد نظـر برای 
اکـرام  پرداخـت صدقـه،  وجـه شـامل  واریـز 
رمضـان،  محسـنین، جشـن  طـرح  در  ایتـام 
جشـن عاطفـه هـا، جشـن نیکـوکاری، نـذر، 
قربانـی، اطعـام و افطاری بـه نیازمندان، کمک 
بـه معیشـت نیازمنـدان، کمـک بـه جهیزیـه و 
ازدواج نیازمنـدان، کمـک بـه درمـان نیازمندان، 
کمـک بـه سـاخت و تعمیر مسـکن نیازمندان، 

کمـک بـه اشـتغال نیازمنـدان یـا کمـک بـه 
تحصیـل نیازمنـدان را انتخـاب مـی کنـد.

بـازو سـپس از کاربـر مـی خواهد اسـتان مورد 
نظـر خـود را تعییـن کنـد. در این بخـش کاربر 
مـی توانـد یـک اسـتان بـه منظور صـرف مبلغ 
واریـزی را مشـخص کـرده و یا ایـن موضوع را 
بـه سـامانه واگـذار کنـد. در ادامـه ایـن امکان 
وجـود دارد کـه ترتیـب زمانـی واریـز وجـه بـه 
یـا  روزانـه، هفتگـی  بـار،  صـورت فقـط یـک 
ماهانـه انتخاب شـود.مرحله نهایـی نیز تعیین 
مبلـغ اسـت. پـس از اتمـام این مراحـل، یک 
پیـام پرداخـت وجـه بـرای کاربـر ارسـال مـی 
شـود کـه با کلیک بـر روی آن، امکان برداشـت 
وجـه از حسـاب تعریـف شـده در پیـام رسـان 

»بلـه« وجـود خواهد داشـت.

ژئوتوریسم در سرخس  
رونق می گیرد

احقاق حقوق شهروندی با 
اصالح دفترچه تعرفه عوارض

شـهردار کـرج گفـت : تعییـن دقیـق، منطقی و عدالـت محور عـوارض و بهای 
خدمـات از مهمتریـن وظایف شـهرداری اسـت علی اصغر کمالـی زاده در صد 
و بیسـت و دومیـن جلسـه شـورای شـهر کـرج، اظهـار کـرد: تعییـن دقیـق، 
از مهم تریـن وظایـف  بهـای خدمـات  منطقـی و عدالـت محـور عـوارض و 
شـهرداری اسـت.وی ادامـه داد: ارائه دفترچه های قیمـت منطقه ای و دفترچه 
تعرفـه عـوارض بـه روز شـده نقـش بـه سـزایی در احقـاق حقوق شـهروندی  
دارد بـه همیـن دلیـل شـهرداری در اصـاح دفترچه هـای قدیمـی دقـت نظـر 
کافـی داشـته اسـت.وی افزود: با تاش همـکاران معاونت مالـی و اقتصادی 
شـهرداری و بهـره گیـری از نظـرات کارشناسـان ایـن حـوزه، الیحـه مرتبـط با  
اصـاح دفترچه هـای قیمـت منطقـه ای و تعرفه عوارض با حساسـیت و دقت 
زیادی تنظیم و به شـورای شـهر ارائه شـد.وی توضیح داد: خوشـبختانه این 
الیحـه تصویـب شـده و بـا اعمـال تغییـرات جزئـی بـه زودی ابـاغ خواهـد 
شد.شـهردار کـرج ابـراز کرد: این مصوبه بعـد از تأیید نهایـی در کمیته تطبیق 
فرمانـداری قابلیـت اجـرا پیـدا کـرده و آینـده یـک سـال مالـی شـهرداری را 
زاده خاطـر نشـان کـرد: در اصـاح دفترچه هـای  مشـخص می کند.کمالـی 
قدیمـی تـاش شـده بـا محوریت قـرار دادن قانون، عوارض به عنـوان یکی از 

منابـع درآمـدی شـهرداری در قالـب مشـخصی وصول شـود.

 ترویج فرهنگ خیر جمعی با بانک ملی ایران

معـاون خدمـات شـهری شـهردار کرمـان گفـت: 
در حـال رایزنـی بـا اداره کل آمـوزش و پـرورش 
هسـتیم تـا ابتـدا در مـدارس حومـه شـهر کـه 
متقاضـی هـم هسـتند،  دو روز در هفته همکاری 
داشـته باشـیم تا ضمـن آمـوزش دانش آمـوزان، 
در قبـال زباله هـای خشـکی کـه دانش آمـوزان 
تحویـل مـا می دهنـد،  لوازم التحریـر و جوایـزی 
بـه آنهـا داده شـود.وی ادامـه داد:  تاکیـد مـا بر  
آمـوزش کـودکان و نوجوانـان بـه عنـوان تاثیـر 
گذارتریـن قشـر جامعـه، می توانـد خانواده هـای 

زیـادی را بـه ایـن امـر ترغیـب کند. 

سـنتی  هـای  روش  در 
یـا  صدقـات  پرداخـت 
مبالغـی کـه بـه منظـور مصـرف در 
امـور خیریـه در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت، خیریـن مبلـغ مد نظـر را به 
صنـدوق یـا مراکـز مشـخص ارائـه 
کـرده و محـل مصـرف آن را به نهاد 
مربوطـه واگـذار مـی کننـد. بـا این 
حـال سـامانه »بـام« کـه خدمـات 
متنـوع مالی از جملـه »نیکوکاری« 
در آن قابـل انجـام اسـت، امـکان 
تـازه ای بـرای مشـتریان بانک ملی 

ایـران فراهـم کـرده اسـت.

در قوانین ساخت و ساز 
ضعف داریم

شهرسـازی  معـاون  و  سـخنگو 
شـهرداری لواسـان در شمال استان 
تهـران بـا تاکیـد بـر اینکـه »تراکـم 
نداریـم«،  شـهر  ایـن  در  فروشـی 
گفـت: در حـوزه سـاخت و سـازها ضعـف قوانیـن داریـم و 
قوانیـن در ایـن خصـوص محکـم و باثبـات نیسـتند. زت هللا 
چراغی روز شـنبه در نشسـت خبری با خبرنگاران تصریح کرد: 
»سـودجویان از خاء های قانونی اسـتفاده و اقدام به سـاخت 
و سـاز غیرمجـاز می کننـد«. وی با بیان اینکه خواسـتار اصاح 
قوانین در سـاخت و سـاز هسـتیم ادامه داد: شـهر لواسـان از 
لحاظ زیسـت محیطی ویژگی های بسـیاری دارد و با سـاخت و 
سـازهای غیرمجاز محیط زیسـت این شـهر به خطـر می افتد.

لواسان

ضرب و شتم تکنسین های 
اورژانس در تبریز

رییس اورژانس پیش بیمارستانی 
تبریـز،  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
قضایـی  پیگیـری  فـوری  دسـتور 
تکنسـین های  شـتم  و  ضـرب 
اورژانـس در تبریـز را صـادر کـرد. فـرزاد رحمانـی در تشـریح 
این خبر، گفت: سـاعت یک بامداد )شـنبه سـیزدهم بهمن( 
بـه  بـرای امدادرسـانی  اورژانـس تبریـز کـه  تکنسـین های 
مصدومان حادثه واژگونی پراید در اتوبان کسـایی اعزام شـده 
بودنـد، حیـن انجـام اقدامات درمانی اولیـه در محل حادثه به 
صـورت غافلگیرانـه مـورد تهاجم و ضرب و شـتم سرنشـینان 

خـودرو قـرار گرفتند.

تبریز

کمک به رونق تولید 
در اصفهان

بانـک سـپه ۲۱ هـزار میلیـارد ریـال 
بـه بخش هـای مختلـف اقتصادی 
اسـتان اصفهان تسـهیات پرداخت 
کـرد مدیـر شـعب منطقـه اصفهان 
گفـت: بانـک سـپه بـرای کمـک بـه تولیـد در اسـتان اصفهان 
۲۱ هـزار میلیـارد ریال تسـهیات در اختیار فعـاالن بخش های 
مختلـف اقتصـادی قـرار داده اسـت.حمیدرضا باقـری طـی 
بازدیـد از خبرگـزاری جمهـوری اسـامی )ایرنـا( در اصفهـان 
ضمـن تبریـک ایـام مبـارک دهـه فجـر افـزود: بخش هـای 
صنعت، بازرگانی و خدمات، مسـکن، سـاختمان و کشـاورزی 
بـه ترتیب بیشـترین میزان تسـهیات دریافتی از بانک سـپه 

را بـه خـود اختصـاص داده اند.

بانک سپه

کشف 2 تن سنگ طال 
در شهرستان ورزقان

شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
 ۳۷۰ و  هـزار  دو  ورزقـان گفـت: 
کیلوگرم سـنگ طـا حین قاچاق 
در این شهرسـتان کشـف و ضبط 

. شد
سـرهنگ قاسـم نظـری بـا اعـام ایـن خبـر اظهـار کـرد: 
بـه دنبـال کسـب خبـر مبنـی بـر فعالیـت افرادی سـودجو 
در  غیرقانونـی  بصـورت  اسـتخراج سـنگ طـا  از طریـق 
اطـراف یکـی از معـادن طای شهرسـتان ورزقـان، موضوع 
ایـن  انتظامـی  مأمـوران  کار  دسـتور  در  ویـژه  به صـورت 

شهرسـتان قـرار گرفـت.  

ورزقان

یک کارگاه تولیدی 
در آتش سوخت

آتش نشـانی  سـازمان  رییـس 
حریـق  ایـن  در  گفـت:  ورامیـن 
مقـداری از مـواد اولیـه ایـن واحـد 
تولیـدی خسـارت دیـد امـا ایـن 
حادثـه هیـچ خسـارت جانی نداشـته و به سـوله و تجهیزات 
ایـن کارگاه نیـز خسـارت زیـادی وارد نشـده است.محسـن 
پارسـا رییـس سـازمان آتش نشـانی ورامیـن در گفت وگـو با 
خبرنـگار ایسـنا با اشـاره بـه حریق یـک واحد تولیـدی اظهار 
داشـت: دقایقـی قبـل یـک حریـق کارگاه تولیـد محصـوالت 
پاسـتیکی واقع در روسـتای سـعدآباد اماک بخش مرکزی 

شهرسـتان ورامیـن بـه همـکاران مـا اعـام شـد.

حادثه

که
بار

 م
الد

فو
 : 

س
عک

25 درصد محصوالت فوالد مبارکه به 
صنعت لوله و پروفیل اختصاص دارد

میزان تولید فوالد خام کشور از حدود 700 هزار تن در سال 1356 به 25 میلیون تن در سال 1397 افزایش یافته است

و  فـروش  معـاون  اکبـری  محمـود 
بازاریابـی فـوالد مبارکـه حضـور اعضـای 
فـوالد  در  پروفیـل  و  لولـه  سـندیکای 
افزایـش  بـرای  بابـی  فتـح  را  مبارکـه 
هرچـه  هم افزایـی  و  همـکاری  تعامـل، 
بـدون شـک  دانسـت و گفـت:  بیشـتر 
ایـن همایـش کمـک خواهـد کـرد تـا با 
گفتمـان رودررو بـه تحکیم بیش ازپیش 
فضاهـای همدلـی بپردازیـم و در نهایـت 
ضمـن تأمیـن اشـتغال پایدار در کشـور، 
نیـز  مصرف کننـدگان  حداکثـری  نیـاز 

تأمیـن شـود.
وی ضمـن ارائـۀ گزارشـی از عملکـرد و 
برنامه هـای آتی شـرکت، از فـوالد مبارکه 
به عنـوان بزرگ تریـن دسـتاورد صنعتـی 

و  یـاد  اسـامی  انقـاب  از  بعـد  کشـور 
تصریـح کـرد: میـزان تولیـد فـوالد خـام 
کشـور از حـدود ۷۰۰ هـزار تـن در سـال 
سـال  در  تـن  میلیـون   ۲۵ بـه   ۱۳۵۶
۱۳۹۷ افزایـش یافتـه اسـت. بـه همین 
نسـبت ازنظـر رتبه بنـدی نیـز رتبـۀ ایران 
 ۳۵ جایـگاه  از  مذکـور  زمانـی  بـازۀ  در 
بـه ۱۰ صعـود کـرده و بـرای سـال ۱۴۰۴ 
نیـز بـا ایجـاد ظرفیـت ۵۵ میلیـون تن، 
دسـت یابی بـه جایـگاه هفتـم و تبدیـل 
شـدن به صادرکننـدۀ بزرگ را بـرای خود 

اسـت. هدف گـذاری کـرده 
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود 
بـا اشـاره بـه میزان سـرانۀ مصـرف فوالد 
در کشـور گفـت: سـرانۀ مصرف فـوالد در 
کشـور مـا بـا ۲۳۵ کیلوگـرم بـه ازای هـر 
نفـر از متوسـط جهانـی کـه ۲۱۰ کیلوگـرم 
اسـت باالتر اسـت و باید به خاطر داشـته 
باشـیم ارتقـای ایـن مقـدار می توانـد بـه 

رشـد فزاینـدۀ صنعـت و توسـعه کشـور 
کمـک کند.اکبـری بـا اشـاره بـه این کـه 
در سـال های اخیـر شـاهد رشـد ظرفیت 
در  و  تختـال  بخـش  در  به ویـژه  مـازاد 
برخـی مواقع محصـوالت نهایـی بوده ایم 
رونـد   ۹۷ و   ۹۶ سـال های  در  گفـت: 
صـادرات ایـران بـا ۸ میلیون تـن به اوج 

رسید.
بخـش بعدی سـخنان اکبری بـه زنجیرۀ 
تأمین کننـدگان  و  مشـتریان  و  تولیـد 
فـوالد مبارکـه اختصـاص داشـت. وی در 
ایـن زمینـه گفـت: در صنایـع باالدسـتی 
 ۸۰۰ و  هـزار   ۲ حـدود  مبارکـه  فـوالد 
ارائـۀ خدمـات و  تأمین کننـده مشـغول 
تأمیـن مواد اولیه و مصرفی این شـرکت 
هسـتند و در پایین دسـت نیـز نزدیـک 
بـه ۴ هـزار کارخانـۀ بـزرگ و کوچـک از 
محصوالت فـوالد مبارکه به طور مسـتقیم 
و غیرمسـتقیم اسـتفاده می کننـد. ایـن 

مهـم گویای نقش فـوالد مبارکه و صنایع 
تکمیلـی در کشـور اسـت.وی ادامـه داد: 
در حـال حاضـر در گـروه فـوالد مبارکـه 
 ۳۵۰ غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم  به طـور 
هـزار فرصـت شـغلی ایجاد شـده و فوالد 
مبارکـه امروز به وسـعت ایـران در اقصی 
نقـاط کشـور گسـترده شـده اسـت.عاون 
فـروش و بازاریابی فـوالد مبارکه در ادامه 
گفـت: طـی چهـار سـال اخیـر بیـش از 
۷ هـزار و ۳۰۰ میلیـارد تومـان در زمینـه 
توسـعۀ گروه فوالد مبارکه سـرمایه گذاری 
شـده کـه نتیجـۀ آن افزایـش ظرفیـت 
فـوالد کشـور، اشـتغال زایی، جلوگیری از 
واردات و افزایـش تـوان صادراتی کشـور 
آب  مصـرف  کاهـش  اسـت.وی  بـوده 
علی رغـم افزایـش تولید را یکـی دیگر از 
دسـتاوردهای این شـرکت طی سال های 
اخیـر اعام و با بیـان این که امروز الگوی 
بـه یـک  مصـرف آب در فـوالد مبارکـه 
الگـوی جهانـی تبدیـل شـده اظهـار کرد: 
بـا انجام اقدامات اساسـی در بازچرخانی 
آب در سـیکل تولید و اجـرای پروژه های 
متعـدد، در حـال حاضـر مصـرف آب در 
فـوالد مبارکـه  از  ۱۶٫۶ مترمکعـب بر تن 

تولیـد در سـال ۱۳۷۰ بـه ۲٫۷ مترمکعب 
کاهـش یافتـه؛ ایـن در حالـی اسـت که 
میـزان تولیـد این شـرکت از ۲٫۴ به ۶٫۷ 
میلیـون تن افزایـش یافته اسـت.وی با 
اشـاره بـه ظرفیت های صادراتی کشـور در 
حـوزۀ فـوالد گفـت: هم زمـان بـا افزایش 
ظرفیت فوالد کشـور و متأسـفانه به دلیل 
کاهـش مصرف در داخل طی چند سـال 
اخیـر، شـاهد افزایـش صـادرات بودیـم.
وی در خصـوص وضعیـت تولید و عرضۀ 
محصـوالت فوالد مبارکه تصریـح کرد: در 
حـال حاضـر تولیـد فـوالد خـام در گروه 
فـوالد مبارکـه ۹٫۵ میلیـون تن اسـت که 
صورت گرفتـه  برنامه ریزی هـای  بـر  بنـا 
مقـرر اسـت ایـن گـروه بـا حفـظ سـهم 
۵۰ درصـدی خـود در تولیـد فوالد کشـور، 
افزایـش  تحقـق  بـا    ۱۴۰۴ سـال  در 
در شـرکت  تنـی  میلیـون  ظرفیـت ۱٫۵ 
فـوالد هرمـزگان، بـه بـار نشسـتن واحـد 
یک میلیـون تنـی فـوالد سفیددشـت و 
واحدهـای جدیـد  ایجـاد  بـا  همچنیـن 
در جنـوب کشـور ایـن ظرفیـت را بـه ۲۵ 

میلیـون تـن افزایـش دهد.

ته
نک

اکبـری در ادامۀ سـخنان خـود به میزان فـروش داخلـی و صادراتی 
فـوالد مبارکـه اشـاره و در ایـن خصـوص گفـت: در ده ماهـۀ سـال 
جـاری بـا فـروش4 میلیـون و 809 هـزار تـن محصـول، 86 درصد 
از فـروش گـروه فـوالد مبارکـه بـه بازارهـای داخلـی و 755 هـزار 
تـن یـا 14 درصـد بـه بازارهـای صادراتـی اختصـاص یافته اسـت. از 
کل محصـول عرضه شـده بـه بازارهـای داخلـی در بازۀ زمانـی مذکور 
69 درصـد محصـوالت گـرم، 18 درصـد محصـوالت سـرد، 10 درصد 
تختـال و 4 درصد محصوالت پوشـش دار بوده اسـت. آمارها نشـان 
می دهـد مقـدار فـروش محصوالت فـوالد مبارکه در داخل کشـور در 
بخش هـای مختلـف نسـبت به بازارهـای جهانـی از همخوانی خاصی 
برخـوردار اسـت.وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود خاطرنشـان 
کـرد: در حـال حاضـر 25 درصد محصـوالت فوالد مبارکـه به صنعت 
لولـه و پروفیـل، 15 درصد به صنایع تکمیلی، 14 درصـد به صادرات، 
11 درصـد به سـایر صنایـع، 10 درصد به صنعت حمل ونقـل، 9 درصد 
بـه سـازه های فلـزی، 8 درصـد بـه مراکـز خرده فروشـی، 4 درصد به 
لوله هـای انتقـال نفت و سـیاالت و در نهایت به صنایع بسـته بندی و 

لوازم خانگـی هرکـدام 2 درصـد اختصـاص یافته اسـت.

مغازه فروشندگان موادمحترقه غیرمجاز پلمب می شود
رییس پلیس پایتخت از کشف و ضبط ۶ میلیون عدد انواع مواد محترقه در ۲ هفته گذشته در 
تهران خبر داد و گفت: واحدهای صنفی که موادمحترقه غیرمجاز بفروشند، پلمب می شوند.

رحیـم فـاح زاده مدیـر مخابـرات 
بـرای حفـظ و  منطقـه خوزسـتان 
هـای  شـبکه  قطـع  از  جلوگیـری 
روسـتاهای  و  مناطـق  مخابراتـی 
در معـرض سـیل دسـتورات الزم 

را صـادر نمـود. 
بحـران  سـتاد  اعـام  از  پـس   
بـر  مبنـی  خوزسـتان  اسـتانداری 
آسـا  سـیل  هـای  بـارش  وجـود 
در اسـتان خوزسـتان، و سـر ریـز 
و  دز  سـد  آبهـای  )دبـی(  شـدن 
منطقـه  مخابـرات  مدیـر  کرخـه، 
خوزسـتان بـه منظور ایجاد شـبکه 
هـای ارتباطـی پایـدار و جلوگیری 
مشـترکان  ارتباطـات  قطـع  از 
محتـرم مناطـق و روسـتاییان در 
معرض خطرسـیل، دسـتورات الزم 
را صـادرو بـه جهـت اطـاع از امور 

بـود. پیگیـر  شـخصًا 
 فـاح زاده در ایـن خصوص گفت 
؛ پـس از بارانهـای شـدید وسـیل 
آسا در اسـتان خوزستان و سرریز 
شـدن سـدهای دز و كرخه، بخش 
هایی از روسـتاهای شهرسـتانهای 
دشـت آزادگان، شوشـتر و شـوش 
در معـرض سـیل قـرار گرفتند، كه 
اتخـاذ تمهیـدات الزم درتمـام  بـا 
سـایتهای  و  مخابراتـی  مراكـز 
تأمیـن  ازقبیـل   اول،  همـراه 
ژنراتورهـای  دیـزل  گازوییـل 
مراكـز ، تأمیـن موتـور بـرق هـای 
و  فنـی  هـای  تیـم  اعـزام  سـیار، 
عملیاتـی و آمـاده بـاش و تـاش 
بـی وقفـه همـكاران مخابراتـی در 
حـول  بـه  مذكـور،  شهرسـتانهای 
آن  ارتباطـات  كلیـه  الهـی  وقـوه 
بـوده  برقـرار  و  نرمـال  مناطـق 
ایـن  در  محتـرم  مشـتركان  و 
ندارنـد.  خصـوص هیـچ مشـكلی 

خبر
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این صفحه می خوانیم
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7 مصدوم در تصادف سرویس مدرسه در شبستر
سرویس مدرسه ای در شبستر واژگون شد و ۷ دانش آموز در این حادثه به شدت مصدوم شدند. سرویس 

مدرسه ای در سه راهی شندآباد شهرستان شبستر با پیکان وانت تصادف کرد.

مفقـودیمفقـودی
سـبزپژو  وبـرگ  کمپانـی  سـند 
PARSXU7مدل1396سـفید – روغنی رنگ به 
شـماره  موتور 24k1056748 و شـماره شاسـی 
NAAN01 CE7HH830516 بـه شـماره پـالک 
37د 369ایران 75متعلق به ابوالفضل جشـان 
مفقـود واز درجـه اعتبـار سـاقط گردیـده اسـت .

سـبز(پژو  )بـرگ  وشناسـنامه  شناسـنایی  کارت 
بـه  رنـگ  متالیـک  1390خاکسـتری  405مـدل 
شـماره  موتـور 12489275972 و شـماره شاسـی 
NAAM01 CA6BR549825 بـه شـماره پـالک 
46ق236ایـران 65متعلـق بـه رمضان شـهریاری 
کوتک مفقود واز درجه اعتبار سـاقط گردیده اسـت.

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
)اسناد رهنی(

آگهـی مزایـده اموال غیر منقول-بموجب سـند رهنی شـماره ۶۱۲۶۱ 
اسـناد رسـمی شـماره ۱۲ماهـان  موضـوع  -۹۲/۰۱/۲۷دفترخانـه 
پرونـده اجرائـی کاسـه ۹۷۰۰۳۷۵لـه :بانک کشـاورزی شـعبه ماهان علیه:شـرکت 
تعاونـی میثـاق بـا طبیعـت کریمـان بـه شناسـه ملـی ۱۰۶۳۰۱۷۵۲۶۷بعنـوان وام 
گیرنـده وآقـای محمـد جـواد رفیعـی سـربیژن فرزنـد نجاتعلـی بـه شـماره ملـی 
۲۹۹۲۰۳۰۷۹۱بعنـوان راهـن تشـکیل ونظـر بـه اینکـه مدیـون نسـبت بـه پرداخـت 
بدهـی خـود اقـدام ننمـوده اسـت،برابرمقررات آئیـن نامه اجراءمفاد اسـناد رسـمی 
الزم االجـرا قانـون ثبـت اسـناد وامـاک کشـور بنـا بـه درخواسـت بسـتانکارازمورد 
وثیقـه ارزیابی الزم توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری انجام وپـس از قطعیت 
ارزیابـی بسـتانکار تقاضـای ادامه عملیات اجرایی نسـبت به مورد وثیقه ششـدانگ 

یـک بـاب خانـه به مسـاحت ۴۲۰متر مربع پـاک ۳۱۰فرعـی از۷۰۵اصلـی واقع در 
بخـش ۴۵ کرمـان به آدرس :جیرفت –بلوار جانبازان انتهـای کوچه جانبازان ۶جنب 
رودخانـه ملنتـی لذا ملک فـوق که ذیل ثبـت صحفه۱۹۶دفتر۶۶درمالکیـت نامبرده 
میباشـد ،بـه مزایـده گذاشـته میشـود حـدود ارابعـه بـه شـرح ذیـل : شـماالبطول 
۳۰مترمرزمشـترک بـا پـاک ۳۱۱فرعـی از ۷۰۵اصلـی شـرقا بطـول ۱۴متـر مـرز 
مشـترک بـا پـاک ۳۰۹فرعـی از ۷۰۵اصلـی  جنوبـا بطـول ۳۰مت مرز مشـترک با 
پـاک ۳۰۷فرعـی از ۷۰۵اصلـی غربا بطـول ۱۴متر محل درب ودیواریسـت به کوچه 
۱۵متری که برابرنظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری ۱- عرصه بمساحت ۴۲۰متر 
مربـع از قـرار هـر متر مربع ۵/۶۰۰/۰۰۰ریـال جمعا مبلـغ ۲/۳۵۲/۰۰۰/۰۰۰ ،۲- اعیانی 
یـک بـا ب سـاختمان مسـکونی غیـر مسـلح بـه متراژ۱۹۶متر مربـع با دیـوار باربر 
آجـری سـقف طـاق ضربـی نـازک کاری سـنگ واندود گچ کـف موزاییک شـده نما 
پاسـتر سـیمان از قـرار هـر متـر ۳/۵۰۰/۰۰جمعـا مبلـغ ۶۸۶/۰۰۰/۰۰۰،  ۳- حصـار 

کشـی بلوکی درب ورودی محوطه موزاییک شـده وسـرویس بهداشـتی در محوطه 
جمعـا بـه مبلـغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریـال ۴- امتیـاز اب یـک دوم ویـک امتیـاز بـرق تک 
فـاز بـه ارزش ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریـال مـع الوصـف ارزش ششـدانگ مورد مزایـده با کلیه 
متعلقـات ومنصوبـات جمعـا مبلـغ ۳/۱۹۳/۰۰۰/۰۰۰ ریـال میباشـد .کـه مبنـا وپایه 
مزایده نیز تعیین میگردد ،جلسـه مزایده از سـاعت ۹الی ۱۲صبح روزشـنبه مورخه 
۹۷/۱۲/۰۴در محـل شـعبه اجـراء اداره ثبـت اسـناد وامـاک جیرفـت برگزارمزایـده 
ازمبلـغ مذکورشـروع وبـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی فروختـه خواهد شـد .ضمنا 
فـروش نقـدی بـوده وپرداخت کلیه قبـوض آب وبرق وتلفن وغیره تـا تاریخ انجام 
مزایـده اعـم ازاینکـه رقـم قطعـی آن معلوم شـده یا نشـده به عهـده برنـده مزایده 
مـی باشـد . ضمنـا چنانچـه روز مزایده با تعطیل رسـمی مصـادف گـردد ،روز اداری 
بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شـد ،جهت کسـب اطاعات بیشـتر در سـاعات 

اداری بـه اداره ثبـت اسـناد وامـاک )شـعبه اجرا(مراجعـه نماییـد ..م الف:۱۱۸۵

بحران کم آبی را جدی بگیریم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(     

2987
روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان ایالم

شرکت آب وفاضالب استان ایالم دستگاه مناقصه گذار:

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

محل اجرا: شهر ملکشاهی

مدت زمان اجرا: 3 ماه

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

109/760/000 ریال مبلغ تضمین :

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

97/11/21 آخرین مهلت دریافت اسناد:

97/12/2 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات:

97/12/4 زمان گشایش پاکات ها:

محل گشایش پاکت ها: دفتر مدیر عامل شرکت

حداقل پایه 5 رشته نیرو  رشته و پایه:

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان ایالم

وزارت نیرو

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

بشــماره  رای  مفــاد  اســتناد  بــه  اینکــه  بــه  نظــر 
ــه  ــیدگی  ب ــت رس ــورخ 97/9/25 هیئ 139760301022004093 م
اســناد عــادی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان 
ربــاط کریــم بــر حســب مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مبنــی بــر تاکید 
انتقــال عــادی و تصرفــات مالکانــه متقاضــی ســلیمان بهــرام پــور  
ــار   ــادره از بیج ــک ص ــنامه ی ــماره شناس ــه ش ــم ب ــد ابراهی فرزن
ــا بنــای احداثــی  نســبت بــه شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن ب
بــه 121/45 متــر مربــع مفــروز و مجــری شــده ثبتــی از پــاک ــــ  
فرعــی مفــروز از قطعــه ـ تفکیکــی از124 اصلــی واقــع در حــوزه 
ثبتــی شهرســتان ربــاط کریــم از مالکیــت رســمی حیدرقلی افشــار 
محــرز  گردیــده لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه شــخص یــا 
اشــخاصی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــه  ــی ب ــن اگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن داشــته باشــند م
مــدت دو مــاه اعتراضــی خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید 
ــول  ــات موک ــه و اقدام ــه احال ــه دادگاه صالح ــا ب ــد ت ــذا نمای اخ
ــورت  ــت در ص ــی اس ــردد بدیه ــی دادگاه گ ــم قطع ــه حک ــه ارائ ب
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراضــی طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و در در هــر حــال صــدور ســند 
ــد  ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــد مان ــت جدی مالکی

بود.م الف :2372  
تاریخ انتشار اولین اگهی:97/10/29

تاریخ انتشار دومین اگهی 97/11/14
رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی     2463

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 و 15 و 17 و 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
ــه اســناد  ــا ارائ ــل ب ــی آن متقاضــی ذی ــه اجرای ــن نام ــاده 13 آیی و م
و مــدارک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــأت موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/9/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح و نهایتــًا منجــر بــه صــدور 
رأی جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت. لــذا مراتــب به اســتناد 
ــه 15 روز جهــت عمــوم  ــه فاصل ــت ب ــون مذکــور در دو نوب مــاده 3 قان
آگهــی مــی گــردد. قریــه ســیاهکل ســنگ اصلــی 84 بخــش 16 گیــان 
: پــاک 2440 مفــروز از 213- درمالکیــت فرامــرز اخــوان ســیاهکل ـ 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاریـ  بمســاحت 
ــذا  ــوان . ل ــم اخ ــوم هاش ــای مرح ــت آق ــع از مالکی 322/20 مترمرب
هرکــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت 
ــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد  ب
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض  ــد از تاریــخ اولیــن انتشــار آگهــی ب میتوان
ــرف  ــل و ظ ــیاهکل تحوی ــاک س ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب خ
ــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و  مــدت یــک مــاه ب
گواهــی آنــرا بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد . در غیــر اینصــورت پــس 
ــه صــدور  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــی مذک ــدت قانون از انقضــای م
ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت نیــز مانــع 

مراجعــه متضــرر بــه دادخــواه نخواهــد بــود. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/30                  

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/14
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل– همایون فالحتکار2443

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

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

برابــر رأی شــماره 139760318019005716 ـ 1397/10/17 هیــأت 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آرزو 
ــب بشــماره شناســنامه 27 صــادره  ــد طال ــاوان فرزن ســعادتی ن
از تالــش ششــدانگ یــک بابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 
ــروز و  ــی مف ــی 9887 از 8 اصل ــاک فرع ــع پ 318/80 مترمرب
ــش  ــوالرود بخ ــه ط ــع در قری ــاک 486 واق ــده از پ ــزی ش مج
28 گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای فداعلــی آجودانــی 
محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در 
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــه  ــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب ــد از تاری داشــته باشــند مــی توانن
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 مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/30      

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/14
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده              2444

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه 9700197 ششــدانگ یــک بــاب 
مغــازه بشــماره پــاک هشــت فرعــی از یکصــد و ســی اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از هفــت فرعــی از اصلــی مذکــور قطعــه یــک واقــع در 
آســتارا – حکیــم نظامــی غربــی ســاختمان تجــاری مســکونی بخــش 
ســی و یــک گیــان بــه مســاحت 121/03 مترمربــع کــه ســند مالکیــت 
آن ذیــل ثبــت و صفحــه 22595 – 301 دفتــر 161 بنــام فرهــاد روحــی 
ثبــت و صــادر شــده اســت کــه حــدودو مشــخصات آن بشــرح ذیــل 
مــی باشــد: شــماال در ســه قســمت کــه قســمت دوم آن غربــی اســت 
اول دیواریســت بطــول 6/10 متــر بــه حیــاط خلــوت دوم دیواریســت 
بطــول 2/23 متــر بــه حیــاط خلــوت ســوم دیواریســت بطــول 9/08 
متــر بــه حیــاط خلــوت شــرقا در دوازده قســمت کــه قســمت هــای 
ســوم و پنجــم و هفتــم و نهــم و یازدهــم آن جنوبــی قســمت هــای 
هشــتم و دهــم آن غربــی اســت اول دیواریســت بطــول 2/59 متــر بــه 
حیــاط خلــوت دوم دیواریســت مشــترک بطــول 3/49 متــر بــه مغــازه 
ــه مغــازه  قطعــه ســه ســوم دیواریســت مشــترک بطــول 0/10 متــر ب
ســه چهــارم دیواریســت مشــترک بطــول 0/16 متــر بــه مغــازه قطعــه 
ســه پنجــم دیواریســت بطــول 3/93 متــر بــه راه پلــه مشــاعی ششــم 
دیواریســت بطــول 0/24 متــر بــه راه پلــه مشــاعی هفتــم دیواریســت 
بطــول 1/84 متــر بــه آسانســور هشــتم دیواریســت مشــترک بطــول 
0/10 متــر بــه مغــازه قطعــه 2 نهــم دیواریســت مشــترک بطــول 0/60 
ــه  ــر ب ــازه 2 دهــم دیواریســت مشــترک بطــول 0/40 مت ــه مغ ــر ب مت
ــه  ــر ب مغــازه قطعــه 2 یازدهــم دیواریســت مشــترک بطــول 2/10 مت
مغــازه قطعــه 2 دوازدهــم دیواریســت مشــترک بطــول 7/92 متــر بــه 
مغــازه قطعــه 2جنوبــا در ســه قســمت اول درب و دیــوار تمــام شیشــه 
ای بطــول 0/42 بــه معبــر مجــاور دوم درب و دیــوار تمــام شیشــه ای 
بطــول 2/92 متــر بــه معبــر مجــاور ســوم درب و دیــوار تمــام شیشــه 

ای بطــول 2/45 متــر بــه معبــر مجــاور غربــا دیواریســت بطــول 10/45 
متــر بــه ملــک مجــاور . طبــق ســند رهنــی شــماره 15818- 95/10/22 
ــال در رهــن  ــغ 2/950/000/000 ری ــال مبل ــه 258 آســتارا در قب دفترخان
بانــک انصــار قــرار گرفتــه و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ 
ــاب  ــوق دارای یکب ــاک ف ــده و پ ــی ش ــال ارزیاب ــارد ری ــش میلی ش
ــا کاربــری تجــاری در طبقــه  مغــازه بــه مســاحت 121/03 مترمربــع ب
ــر 18 واحــد  ــا نمــا کامپوزیــت مشــتمل ب همکــف یــک ســاختمان ب
مســکونی و ســه واحــد تجــاری قــرار دارد بــا قدمــت حــدودا 6 ســال 
و دارای انشــعابات آب و بــرق مشــاع کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در 
تصــرف فرهــاد روحــی مــی باشــد پــاک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 
روز ســه شــنبه مــورخ 97/12/14 در اداره ثبــت اســناد وامــاک واقــع 
ــان جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده  در آســتارا – خیاب
بفــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ شــش میلیــارد ریــال شــروع و 
بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکر 
ــم از حــق  ــرق گاز اع ــه آب ب ــوط ب اســت پرداخــت بدهــی هــای مرب
انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده 
دارای آن هــا باشــد ونیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری 
و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده 
یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجود 
مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه 
ــده  ــق مزای ــر و ح ــم عش ــد و نی ــد ش ــترد خواه ــده مس ــده مزای برن
نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی 
ــکان  ــان ســاعت و م ــی درهم ــد از تعطیل ــده روز اداری بع ــردد مزای گ
مقــرر برگــزار خواهــد شــد. ضمنــا مــازاد پــاک فــوق بــه موجــب نامــه 
شــماره 5/96- 96/2/26 اجــرای احــکام دادگســتری آســتارا در قبــال 

1/050/000/000 ریــال بازداشــت مــی باشــد.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه 9700417 ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر محوطــه بــه شــماره ملــک 
ســه فرعــی از چهــل و پنــج اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در آســتارا خیابــان امــام 
ــر انتهــای کوچــه بــن بســت جعفــرزاده کدپســتی 43917-56731 بخــش ســی و یــک  پشــت مســجد گیــک ل
گیــان بــه مســاحت 245/15 مترمربــع کــه ســند مالکیــت آن بشــماره چاپــی 811158 بشــماره دفتــر الکترونیکــی 
139520318010000010 بنــام پرویــن باســتانی ثبــت گردیــده اســت کــه حــدودو مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی 
باشــد: شــماال در دو قســمت اول پــی اســت بــه طــول 1/74 متــر بــه تعریضــی کوچــه بــن بســت دوم پــی و محــل 
ورود اســت بطــول 11/82 متــر بــه تعریضــی کوچــه بــن بســت شــرقا در دو قســمت اول پــی اســت بطــول 11/02 متر 
بــه حریــم نهــر مــوم پــی اســت بطــول 3/74 متــر بــه تعریضــی کوچــه بــن بســت جنوبــا در دو قســمت اول دیــوار 
مشــترک بطــول 14/20 متــر بشــماره چهــار فرعــی از 45 اصلــی دوم دیــوار مشــترک بطــول 5 متــر بشــماره چهــار 
فرعــی از 45 اصلــی غربــا در ســه قســمت اول ) چپــر و دیــوار مشــترک( بطــول 4/80 متــر بشــماره پنــج فرعــی از 
45 اصلــی دوم دیواریســت بطــول 9/30 متــر بشــماره پنــج فرعــی از 45 اصلــی ســوم دیواریســت بطــول 2/38 متــر 
بــه کوچــه طبــق ســند رهنــی شــماره 64344 – 96/5/11 دفترخانــه 109 آســتارا در قبــال مبلــغ 1/450/000/000 ریــال 
در رهــن بانــک مهراقتصــاد قــرار گرفتــه و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ دو میلیــارد و ســیصد و شــصت 
میلیــون ریــال ارزیابــی شــده و پــاک فــوق بصــورت یــک قطعــه زمیــن کــه داخــل آن پــی بتــن مســلح رادیــه بــه 
مســاحت 160 مترمربــع کــه عملیــات بتــن ریــزی بــه اتمــام رســیده ولــی ســاختامن ســازی ادامــه نیافتــه اســت و 
فاقــد دیــوار چینــی و ســتون گــذاری بــوده و کســی در آن ســکونت نــدارد کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف 
مدیــون مــی باشــد پــاک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز ســه شــنبه مــورخ 97/12/21 در اداره ثبــت اســناد امــاک 
واقــع در آســتارا – خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده بفــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ دو 
میلیــارد و ســیصد و شــصت میلیــون ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود 
الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب و بــرق و گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و 
مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری وغیــره تــا 
تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز 
در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد 
شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده 

روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد.
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بحران تولید در سایه عدم تامین مواد اولیه به یزد رسید

موج آرام و خاموِش خروج صنعتگران 
از استان یزد

یزد در مقایسه با سایر استان ها از تعطیلی کمتری برخوردار بوده است

مشـکات  گیـری  اوج  بـا  همزمـان 
بیـکاری، سـیل  افزایـش  و  اقتصـادی 
فـروش  و  هـا  کارخانـه  تعطیلـی 
واحدهـای تولیـدی بـه راه افتـاده کـه 
پیامدهـا و تبعـات آن بیـش از بیکاری 

اسـت. صـرف 
 بحـران تولیـد در سـایه عـدم تامیـن 
از  نیمـی  بـا  فعالیـت  و  اولیـه  مـواد 
دنبـال  بـه  و  بیـکاری  تولیـد،  ظرفیـت 
سـخت  و  کارخانه هـا  تعطیلـی  آن 
شـدن شـرایط معیشـتی مـردم به ویژه 
دهک هـای پاییـن ایـن روزهـا نقل هر 

مجلسـی بـوده و خبـر از کاهـش تاب 
می دهـد. مـردم  تحمـل  و 

ایـن در حالـی اسـت که مـردم هر روز 
تـازه ای شـب  و  نـو  اتفـاق  انتظـار  در 
را  آنهـا  زندگـی  تـا  رسـانده  صبـح  را 
تحـت شـعاع قـرار دهـد امـا با شـرایط 
زندگـی  و  شـده  مواجـه  دشـوارتری 
مشـکات بسـیاری را پیـش روی آنـان 

مـی گـذارد.
کشـور  در  تولیـد  وضعیـت  متاسـفانه 
قـرار  نامسـاعدی  شـرایط  در  هنـوز 
تعطیلـی  از  اخبـاری  همچنـان  و  دارد 
کارخانه هـای بـزرگ و کوچـک صنعتـی 
و تولیـدی بـه گوش می رسـد تا جایی 
نشسـت  در  قضائیـه  قـوه  رئیـس  کـه 

روسـای دادگسـتری های سراسر کشور 
بـا بیان اینکـه امروز »معیشـت مردم« 
مرکـز و هـدف اصلـی حمـات دشـمن 
و بـه راه انداختـن جنـگ روانی اسـت، 
خطـاب بـه روسـای کل دادگسـتری ها 
و دادسـتان های سراسـر کشـور تاکیـد 
کـرد کـه بـه هیـچ عنـوان اجـازه ندهند 
دلیـل  بـه  تولیـدی  واحـد  یـا  کارخانـه 
و  شـود  تعطیـل  اقتصـادی  مشـکات 

کارگـران بیـکار شـوند.
عـدم  و  تحریم هـا  ارزی،  نوسـانات 
صـورت  بـه  ملـی  تولیـد  از  حمایـت 
در  موانـع  سـایر  همچنیـن  اجرایـی 
تولیـدی  واحد هـای  مشـکات  تولیـد، 
و  تعطیلـی  تـا  را  کشـور  صنعتـی  و 

پیـش  آنـان  از  بسـیاری  ورشکسـتگی 
بـرد. 

و  اقتصـادی  وضعیـت  بـه  توجـه  بـا 
نیـز چشـم انـداز آینـده اسـتان شـنیده 
شـده کـه مـوج آرام و البتـه خامـوش 
صاحبـان  و  داران  کارخانـه  مهاجـرت 
بنـگاه هـای اقتصـادی از اسـتان آغـاز 
شـده اسـت. گرچه رئیـس خانه صنعت 
و معـدن اسـتان ایـن موضـوع را تایید 
نکـرده امـا گفـت: بـه نظـر نمـی رسـد 
کـه چنـدان هـم نادرسـت باشـد چراکه 
فشـارهای مالیاتـی، بدهی هـای بانکـی 
و عـدم تامیـن مـواد اولیـه و بدتـر از 
همـه نوسـانات ارزی و جهـش قیمـت 
ارز فشـارهای زیـادی را بـه تولید کننده 

می کنـد. وارد 
سـیدعلی اکبـر کانتـر بـا بیـان اینکـه 
تولیدکننـده واقعی شـفاف اسـت ادامه 
داد: یزد در مقایسـه با سـایر اسـتان ها 
و  بـوده  برخـوردار  تعطیلـی کمتـری  از 
توانسـتند  کـه  هرشـکلی  بـه  واحدهـا 
ظرفیـت  میـزان  کمتریـن  بـا  حتـی 
تعطیلـی  امـا  دادنـد  ادامـه  تولیـد  بـه 
واحدهـای  و  کارخانجـات  از  بسـیاری 
تولیـد  بـه  بی توجهـی  نتیجـه  تولیـدی 

ملـی بـوده کـه تبعـات بسـیاری بـرای 
اقتصـاد کشـور به همراه داشـته اسـت.

وضعیـت  از  نگرانـی  ابـراز  بـا  وی 
صنعتـی  واحدهـای  فعالیـت  و  تولیـد 
بـه  بانک هـا  ورود  متاسـفانه  افـزود: 
آنهـا  در حـوزه کاری  فعالیت هایـی کـه 
مـی  محسـوب  داری  بنـگاه  و  نیسـت 
شـود منجـر به بیشـتر شـدن مشـکات 
اقتصـادی و تعطیلـی کارخانجات شـده 

اسـت.
چنیـن  در  اسـت  واضـح  و  روشـن 
وضعیتـی کـه ناشـی از سـوء مدیریـت 
چندیـن سـاله و بـی توجهـی بـه تولیـد 
ملـی اسـت مـی توانـد اقتصاد کشـور را 
بـه سـمت وابسـتگی صـرف بـه واردات 
بـه  توجـه  حالی کـه  در  کنـد  هدایـت 
مـی  کشـور  در  موجـود  ظرفیت هـای 
اقتصـادی  رفـع مشـکات  توانـد کلیـد 
باشـد و بـه کمـک واحدهـای تولیـدی 

بـرود.
ظرفیـت کشـور  از  منـدی  بهـره  البتـه 
بـه مدیریـت درسـت و توانمنـدی نیـاز 
اسـت و تـا زمانـی کـه مسـئوالن خواب 
باشـند نمی تـوان انتظـار حل مشـکات 

را داشـت.

ته
نک

تولیــد در کشــور هنــوز در شــرایط  متاســفانه وضعیــت 
تعطیلــی  از  اخبــاری  و همچنــان  دارد  قــرار  نامســاعدی 
کارخانه هــای بــزرگ و کوچــک صنعتــی و تولیــدی بــه گــوش 
ــه در نشســت  ــوه قضائی ــه رئیــس ق ــی ک ــا جای مــی رســد ت
ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــر کش ــتری های سراس ــای دادگس روس
ــالت  ــی حم ــدف اصل ــز و ه ــردم« مرک ــت م ــروز »معیش ام
دشــمن و بــه راه انداختــن جنــگ روانــی اســت، خطــاب بــه 
ــور  ــر کش ــتان های سراس ــتری ها و دادس ــای کل دادگس روس
تاکیــد کــرد کــه بــه هیــچ عنــوان اجــازه ندهنــد کارخانــه یــا 
واحــد تولیــدی بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی تعطیــل شــود 

ــوند. ــکار ش ــران بی و کارگ
ــی  ــد مل ــت از تولی ــدم حمای ــا و ع ــانات ارزی، تحریم ه نوس
بــه صــورت اجرایــی همچنیــن ســایر موانــع در تولیــد، 
تــا  را  و صنعتــی کشــور  تولیــدی  واحد هــای  مشــکالت 

ــرد.  ــش ب ــان پی ــیاری از آن ــتگی بس ــی و ورشکس تعطیل

شـهردار گـرگان گفـت: در ابتـدای سـال ۹۷ راه انـدازی ۴۰ پروژه 
مهم در آسـتانه چهلمین سـال پیروزی انقاب اسـامی در نظر 
گرفتـه شـد کـه پیـش بینی مـی شـود تا اسـفندماه همـه این 

پـروژه ها عملیاتی شـوند.
عبدالرضـا دادبـود در جمـع خبرنـگاران در خصـوص پـروژه های 
عمرانـی شـهرداری گـرگان در آسـتانه چهلمیـن سـالگرد انقاب 
اسـامی، اظهـار کـرد: طـرح پیـاده راه و جـاده سـامت النگدره، 
خریـد اتومبیـل هـای برقـی و اتوبـوس، آغـاز طـرح عملیاتـی 
تقاطـع غیرهـم سـطح ۶۰ متـری افسـران بـه بزرگـراه شـهید 
کانتـری، بهـره برداری میدان دانشـجو، افتتاح بازارچه مشـاغل 
خانگـی، ایجـاد ۱۴ پـارک جیبـی در شـهر از جملـه اقدامـات 

شـهرداری گرگان هسـتند.
وی تصریـح کـرد: در بحـث شـهر هوشـمند اقدامـات مناسـبی 
در سـال ۹۷ صـورت گرفتـه کـه سـامانه "شـهر-یار" از جمله آنها 
اسـت. از طـرح اپلیکیشـن حمـل و نقـل بـه زودی بـه صـورت 
کامـل رونمایـی می شـود. اسـتفاده از ایـن طرح توسـط تعداد 

زیـادی از افـراد بـاز خـورد خوبـی بـه همراه داشـته اسـت.
دادبـود ادامـه داد: پرداخـت عـوارض بـه صورت غیرحضـوری از 
اقدامـات مهـم دیگر سـال ۹۷ شـهرداری گرگان بود کـه در حال 
حاضـر شـهروندان بـا ایـن روش می توانند نسـبت بـه پرداخت 

عـوارض اقـدام کنند.
شـهردار گـرگان تصریح کـرد: بهره بـرداری از المان میـدان مادر، 
نورپـردازی میـدان گـرگان پارس، بهره بـرداری آثار صخـره ای و 
کلنـگ زنـی میـدان قلعه خنـدان از جملـه اقدامـات عملیاتی و 
اجرایی شـهرداری در آسـتانه چهلمین سـالگرد انقاب اسـامی 

است.
وی بـا اشـاره بـه پـروژه های ورزشـی شـهرداری، گفـت: افتتاح 
پیسـت موتورسـواری، کلنگ زنی پیست کارتینگ، افتتاح زمین 
ورزشـی شهرک شـهریار، رونمایی از مجتمع آب درمانی و ایجاد 
۱۵ ایسـتگاه سـامت از جمله اقدامـات شـهرداری در این حوزه 
اسـت.دادبود خاطرنشان کرد: ایجاد شهربازی و پارک تفریحات 
سـرگرمی مـدرن هـزار پیـچ در دو فاز، ایجاد ۵ بازارچه سـنتی با 
معمـاری مختلف، ایجـاد بزرگتریـن آب نمای موزیکال کشـور، 
ایجـاد رسـتوران و فضای تفریحی و نورپـردازی منطقه هزارپیچ 
در مجموعـه ۴ هکتـاری و با برآورد مالی ۱۰۰ میلیارد تومانی،آغاز 
عملیـات اجرایی تلکابیـن تا پایان اسـفندماه، بازآفرینی منطقه 
قلعـه حسـن بـه عنـوان بزرگتریـن پـروژه سـرمایه گـذاری در 
شـهرداری، سـاخت سـورتمه در مجموعه جنگلی صیاد شیرازی 
بـا بـرآورد مالـی ۱۵ میلیـارد تومانـی، عملیـات اجرایـی پـارک 
سـرگرمی مریم آباد متشـکل از مجموعه های ماشـین سواری، 
کارتینگ، دوچرخه سـواری و بازارچه در هفته دوم اسـفندماه از 

دیگـر اقدامات در دسـت اجرا شـهرداری اسـت.

مدیرعامـل شـرکت گاز گلسـتان با 
اشـاره به رونـد رو به رشـد خدمت 
 ۲ گفـت:  شـرکت  ایـن  رسـانی 
هـزار و ۷۰۰ واحـد صنعتـی عمـده 
طبیعـی  گاز  از  اسـتان  و کوچـک 
رحیـم  مـی کنند.محمـد  اسـتفاده 
حـال  در  داشـت:  اظهـار  رحیمـی 
حاضـر تمامـی شـهرکهای صنعتـی 
اسـتان به شبکه گازرسـانی متصل 

هسـتند.
در گلسـتان ۲۳ شـهرک و ناحیـه 
ویـژه  منطقـه  یـک  و  صنعتـی 

دارد. وجـود  اتـرک  اقتصـادی 
هـا  شـهرک  در  فعـال  واحدهـای 
و نواحـی صنعتـی و منطقـه ویـژه 
 ۲۷ گلسـتان  اتـرک  اقتصـادی 
 ۲۵ شـیمیایی،  بخـش  در  درصـد 
درصـد در حـوزه صنایـع غذایـی و 
بخـش  در  درصـد   ۱۶ آشـامیدنی، 
فلـزی، ۹ درصـد سـلولزی، هفـت 
درصـد در بخـش کانـی غیرفلزی و 
بقیـه در بخـش بـرق و الکترونیک 
فعـال  خدمـات  و  نسـاجی  و 

 . هسـتند
وی همچنیـن بـه طـرح هـای این 
شـرکت در دهـه فجـر اشـاره کـرد 
و گفـت: همزمـان بـا فـرا رسـیدن 
انقـاب  پیـروزی  سـال  چهلمیـن 
اسـامی، ۲۲۸ طرح زیرسـاختی و 
توسـعه ای این شـرکت با اعتباری 
بالـغ بر ۵۵۸ میلیـارد ریال افتتاح 
آغـاز  آن  سـاخت  عملیـات  یـا  و 
مـی شـود.رحیمی افـزود: از ایـن 
تعـداد ۱۵۶ طـرح بـا اعتبـار ۲۴۵ 
بـرداری  بهـره  بـه  ریـال  میلیـارد 
 ۷۲ سـاخت  عملیـات  و  رسـیده 
طـرح با اعتبـار ۳۱۳ میلیـارد ریال 
آغـاز خواهـد شـد.وی بیـان کـرد: 
در حـال حاضـر گلسـتان بیـش از 
مشـترک گاز   ۳۴۴ و  هـزار   ۵۶۳
طبیعـی دارد و ۵۷۰ هـزار خانـوار 
انـرژی پـاک  از ایـن  اسـتان نیـز 

اسـتفاده مـی کننـد.

راه اندازی 40 پروژه گلستان
مهم عملیاتی توسط 

شهرداری گرگان 

خبر
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افقی
۱-رخصت دادن-رســیدگی به جرائم 

سیاســی  و مطبوعاتی علنی اســت و 

 باحضوردردادگســتری صورت می گیرد

۲-ظرفی در آشپزخانه-خســیس تر-

 االح و تغییر

۳-دختران-نیشــتر-كل و تمام-آب 

 روستایی

۴-اســفنج منوعی-برگها-رگی در 

 گردن

۵-نت ششم-كشــوراروپایی به 

پایتختی آمســتردام-گازی بیرنگ 

 و آتش زا

۶-چون-آبفشــان مصنوعی-امضای 

 دخدا

۷-وزن و آهنگ-جمــع اخیر-مایه 

 حیات

۸-خنده رو-شستشــوی بدن رد 

 آب-خواهر

۹-الفبای موسیقی-شــترمرغ 

 امریكایی-هــرز و اضافه

۱۰-كلمه پرسشی-شــهر مقدس 

 عربستان-مردن

 ۱۱-آمــاده كردن-درجه و مقام-دانه

۱۲-كشــورچای آسیا-شهرت طلب-

 سرپرست

۱۳-عضــو تیمی در فوتبال-میخ 

 عربی-دوراندیشی-آهنگر

۱۴-ســمت چپ-لكن-قومی در 

قدیم  فلسطین 

۱۵-پانكراس-پوشــش داخلی چشم 

كه حســاس به نور است.

عمودی 
۱-بخت و شانس-مســافر 

 نیازمندبكمــك مالی

۲-معلــول جنگی-زن هندو-هم 

 جهت

۳-سولفیدســرب-چین و چروك-

كننده-طمع  غروب 

۴-لغزش و خطا-شــیطان-جوجه 

 تیغی

 ۵-قصد و اراده-وســیله ها-سپرده

 ۶-همــان هونگ-خته و اتوان-تله

۷-افســوس و حیف-نحسس-

عرب  همراهی 

و جرأت-چوبدستی  ۸-زهره 

 پاسبان-یكان

۹-كلمه درد-مالكیت شــخصی ازراه 

مشــروع-جزیره ایرانی در شمال 

 الرك

برتری- و  ۱۰-آزمون-دوگانگی 

 گردهمایی

 ۱۱-ســالخوردگان-گابی-پنج تركی

۱۲-بهنجــار و طبیعی-بوی خوش-

 جنگ

۱۳-رده و ردیف- دســت زدن عمدی 

 به توپ در والیبال-جانشــین-جزیره

۱۴-گریز-صلیب-واقــع در زیر یا 

یین  پا

۱۵-رنگدانه تنفســی گویچه های 

خون-صحرا و دشت

جدول شماره 1378

ــال گاز و  ــات انتق ــه ۹ عملی ــر منطق مدی
هیــات همــراه بــا حضــور در شــرکت گاز 
و  مدیرعامــل  بــا  گیــان  اســتان 
ــرد. ــدار ک ــرکت دی ــن ش ــئولین ای مس
رســول داودی نــژاد و هیئــت همــراه بــا 
ــرکت گاز  ــل ش ــر مدیرعام ــین اکب حس
ایــن  اســتان گیــان دیــدار کــرد.در 
ــتان  ــرکت گاز اس ــل ش ــه مدیرعام جلس
ــام  ــیدن ای ــرا رس ــک ف ــا تبری ــان ب گی
مبــارک دهــه فجــر و چهــل ســالگی 
انقــاب اســامی، هــدف از برگــزاری 
ایــن جلســه را بررســی مــوارد مشــترک 
بهبــود  راســتای  در  تعامــل  و  کاری 
ــان  ــا بی ــر ب ــود. اکب ــوان نم ــرد عن عملک
پــروژه هــای بهبــود شــرکت گاز در جهــت 

ارائــه خدمــات به مشــترکین، از شــرکت 
و  پشــتیبانی  ســبب  بــه  انتقــال گاز 
تأمیــن انتقــال گاز اســتان تقدیــر و 
ــه  ــدف مجموع ــت: ه ــرد و گف ــکر ک تش
پایــداری  ایــران  گاز  ملــی  شــرکت 
جریــان گاز مشــترکین همــه حــوزه هــا 

می باشد.
ــودن  ــام ب ــه اتم ــه رو ب ــاره ب ــا اش وی ب
توســعه کمــی گاز در اســتان، تعریــف و 
اجــرای پروژهــای کیفــی را هــم راســتا 
بــا سیاســتهای شــرکت ملــی گاز ایــران 
در جهــت کیفــی ســازی خدمــات عنــوان 
نمــود و ابــراز امیــدواری کــرد تــا شــرکت 
ــته  ــل شایس ــایه تعام ــتان در س گاز اس
بــا ذینفعــان خــود بویــژه شــرکت انتقــال 

گاز و منطقــه ۹ عملیــات انتقــال گاز، 
بــرای  بهتــر  خدمــات  ارائــه  زمینــه 
ــد.در  ــم نمای مشــترکین اســتان را فراه
مدیــر  نــژاد  داودی  مهنــدس  ادامــه 
ــن  ــال گاز ضم ــات انتق ــه ۹ عملی منطق
ــرکت گاز  ــوب ش ــکاری خ ــکر از هم تش
یگپارچگــی  بــه  اشــاره  بــا  اســتان 
تــا  پاالیــش  از  تأمیــن گاز  زنجیــره 
ــل  ــن قبی ــزاری ای ــر برگ ــرف گاز، ب مص
ــا و  ــام ه ــع ابه ــت رف ــات در جه جلس

مشکات کاری تاکید کرد.
در ایــن جلســه گزارشــی از نحــوه تعامــل 
ــوص گاز  ــن در خص ــکاری فیمابی و هم
و  مربوطــه  صورتجلســات  دریافتــی، 
ــه در  ــورت گرفت ــی ص ــات اصاح اقدام

ایســتگاه هــا بویــژه پــروژه قرائــت از راه 
دور ایســتگاه هــا گزارشــی ارائــه شــد.در 
ادامــه در خصــوص موضوعــات کاری 
تفکیــک  نحــوه  جملــه  از  مشــترک 
تأسیســات خــط انتقال و شــرکت گاز در 
ایســتگاههای CGS، مشــکات مربــوط 

مجــاور  متقاضیــان  و  خانوارهــا  بــه 
ــال گاز و ...  ــه و انتق ــم خطــوط لول حری
بحــث و تبــادل نظــر بعمــل آمــد و مقــرر 
قالــب  در  مربوطــه  مباحــث  شــد 
مشــترک  بازدیدهــای  و  صورتجلســه 

مورد پیگیری قرار گیرد.

انبــوه ســازان  انجمــن  رییــس هیــات مدیــره 
ــا رشــد ۲۰  ــده ب ــال آین ــت: س خراســان رضــوی گف
درصــدی قیمــت ســاختمان روبــه رو خواهیــم بــود. 
محمــود پــژوم در نشســت خبــری خــود بــا اصحــاب 
ــر  ــد هســتیم اگ ــه معتق ــه اینک ــا اشــاره ب رســانه ب

ــدا  ــاد ورود پی ــه اقتص ــه عرص ــی ب ــش خصوص بخ
نکنــد مشــکات اقتصــادی حــل نخواهــد شــد، 
عنــوان کــرد: بنابرایــن دولــت بایــد نــگاه ویــژه ای بــه 
ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی داشــته باشــد، بــه 
عنــوان فعالیــن بخــش ساخت وســاز بــا ایجــاد 

ــرخ  ــم چ ــاختمان امیدواری ــت س ــتغال در صنع اش
مشــکات  همچنیــن  و  روان کنیــم  را  اقتصــاد 
اقتصــادی ســال آینــده را بــه حداقــل برســانیم.وی 
افــزود: اگــر شــیوه ارتبــاط دولــت بــا بخــش 
خصوصــی ماننــد زمــان گذشــته ادامــه پیــدا کنــد در 
ــم  ــی نخواهی ــات خوب ــاد توفیق ــد اقتص ــه رش زمین
داشــت لــذا بایــد مدیــران کل و مدیــران ارشــد بــرای 
ــی  ــد و از طرف ــض کاری کنن ــور تفوی ــازی ام روان س
بایــد گــزارش رونــد پیشــرفت کار از مســئول مربوطــه 

گرفته شود.
رئیــس هیــأت مدیــره انجمن انبوه ســازان خراســان 
رضــوی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه حضــور آقــای رزم 
ــد کان ایشــان  ــوان اســتاندار و دی ــه عن حســینی ب

بســیار امیــدوار هســتیم کــه اتفاقــات خوبــی در حوزه 
ــت  ــن جه ــرد. از ای ــکل گی ــتان ش ــازِ اس ساخت  وس
باوجــود ظرفیــت ســاخت ۴۰ هــزار واحــد مســکونی 
ــازها  ــگ ساخت وس ــه آهن ــی چنانچ ــال آت ــرای س ب
هماهنــگ و بــه خوبــی پیــش نــرود بــا رکــود تورمــی 
ــژوم در  ــم بود.پ ــه خواهی ــکن مواج ــش مس در بخ
ــوان  ــی، عن خصــوص مشــکات تأسیســات زیربنای
کــرد: یکــی از مشــکاتی کــه بــا آن مواجــه هســتیم 
ــا آن  ــان ب ــه همچن ــوده ک ــی ب ــات زیربنای تأسیس
درگیــر هســتیم بــه نحــوی کــه ساخت وســاز انجــام 
ــعابات  ــاص انش ــدم اختص ــل ع ــه دلی ــا ب ــده ام ش
انــرژی، ســازنده را بــا تأخیــر در تحویــل و پرداخــت 

خسارت به مواجه کرده است.

مدیـر عامـل سـازمان فنـاوری اطاعـات شـهرداری 
جامـع  افـزار  نـرم  دو  انـدازی  راه  گفـت:  کرمـان 
شهرسـازی و نوسـازی، نرم افزار جامع اداری و مالی 
و راه انـدازی فـاز تکمیلی نرم افزار اتوماسـیون اداری 

در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.
 بـه گـزارش پایگاه خبـری کرمان آناین، هـادی زاده 
در نمایشـگاه چهلمین دسـتاوردهای انقاب اسامی 
به اقدامات انجام شـده و در دسـتور کار شـهرداری در 
حـوزه فنـاوری اطاعـات اشـاره و خاطـر نشـان کرد: 
یکـی از اقدامـات در دسـتور کار تکمیـل اتوماسـیون 
اداری شـهرداری اسـت کـه هرچنـد مدتهاسـت در 
شـهرداری کرمـان راه انـدازی شـده اسـت، امـا قصد 
داریـم نسـخه آن را بـه روز رسـانی و این سیسـتم را 

تکمیل کنیم. 
وی در مورد کاربرد این اتوماسـیون در خدمت رسـانی 

گفـت: در فـاز تکمیلـی اتوماسـیون اداری عـاوه بـر 
کابرد همیشگی، قابلیت دور کاری و میز خدمت نیز 
راه انـدازی مـی شـود و بـا قابلیـت هـای جدیـد تـر 
دیگـر بـه صـورت گسـترده تـر در شـهرداری مـورد 

استفاده قرار میگیرد.
وی از جملـه سـامانه هـای خدمت رسـانی بـه مردم 
به سـامانه ۱۳۷ اشـاره کرد و یادآورشـد: این سـامانه 
در زمینـه ارتباط مردمی طراحی شـده و مـردم از این 

طریق می توانند مشکات خود را مطرح کنند .
 وی در مورد سـامانه شـفافیت شـهرداری نیز گفت: 
یـزد،  و  مشـهد  تهـران،  از  بعـد  شـهرداری کرمـان 
چهارمیـن شـهرداری کشوراسـت کـه  توانسـته ایـن 
سـامانه را راه اندازی کند با این تفاوت که در سـامانه 
نیـز  تفضیلـی  شـفافیت شـهرداری کرمـان طـرح 

بارگذاری شده است.

برگزاری جلسه هم اندیشی شرکت گاز 
استان گیالن و منطقه 9 عملیات انتقال گاز

رشد 20 درصدی قیمت ساختمان 
در سال آینده

پرتال شهرداری کرمان به شهروندان 
خدمات ارائه می دهد

اصفهانبانک رفاه

گرانی هــا نبایــد ایمنی شــهر 
را تحت الشعاع قرار دهد

محســن گابــی اظهارکــرد: امــروزه آنچــه در دنیا بــر روی آن 
نشــان  دارای  وســایل  از  اســتفاده  می شــود  تاکیــد 
اســتاندارد و ایمنــی اســت؛  وســایلی کــه در صــورت 
اســتفاده صحیــح، هیــچ گونــه خطــری همــراه نــدارد، امــا 
ــت  ــا غفل ــی ب ــن مســایل گاه ــه ای ــا توجــه ب در کشــور م
همــراه می شــود.وی افــزود: بــا توجــه بــه افزایــش 
قیمــت کاالهــا مشــاهده می شــود کــه برخــی شــهروندان 
ــوان  ــه عن ــد، ب ــام می دهن ــایل انج ــن وس ــی در ای تغییرات
ــر  ــا ب ــد ی ــه گازی می کنن مثــال ســماور نفتــی را تبدیــل ب
روی خودروهــای بنزیــن ســوز کپســول های LPG  نصــب 
ــی  ــه اقدامــات خطــرات فراوان ــه انجــام اینگون ــد ک می کنن

برای شهروندان همراه دارد.
مدیرعامــل ســازمان آتــش  نشــانی و خدمــات ایمنــی 
ــیلندر گاز  ــب س ــه نص ــان اینک ــا بی ــان ب ــهرداری اصفه ش
مایــع بــر روی خــودرو غیرمجــاز و بســیار خطرنــاک اســت 
ــت  ــامت و امنی ــودن آن س ــر قانونی ب ــر غی ــاوه ب ــه ع ک
ــی از  ــه داد: یک ــدازد ادام ــی ان ــر م ــه خط ــهروندان را ب ش
خطــرات مهــم اســتفاده از ســیلندر گازهــای ال. پــی. جــی 
در خودروهــا ایــن اســت کــه در یــک محیــط مســکونی یــا 
و  می شــود  شــارژ  گاز  پرتــردد، کپســول های  محیــط 
ــات  ــون اتفاق ــا کن ــه ت ــاک اســت ک اقدامــی بســیار خطرن

ناگواری را رقم زده است.
ــه  ــد کــرد: ســازمان آتش نشــانی بارهــا نســبت ب وی تاکی
ــر روی  ــع ب ــیلندر گاز مای ــب س ــودن نص ــتاندارد ب غیراس
امــا متاســفانه عــده ای  اســت،  داده  خــودرو هشــدار 
ــا  ــزات ی ــن تجهی ــتاندارد ای ــب غیراس ــا نص ــهروندان ب ش
فــروش و شــارژ کپســول های مایــع ایــن خودروهــا، 
خطــرات بی شــماری را بــرای خــود و دیگــران فراهــم 
می آورند.گابــی همچنیــن از شــهروندان درخواســت کــرد: 
ــه مکان هــای مجــازی کــه  ــر کــردن کپســول گاز ب ــرای ُپ ب
دارای مجــوز قانونــی از اتحادیــه مربوطــه هســتند مراجعــه 
کننــد و در صــورت مشــاهده مراکــز غیرمجــاز، مراتــب را بــه 
ــل  ــه عم ــی های الزم را ب ــا بررس ــام ت ــانی اع ــش نش آت

آورند.

گزارش تسهیالت 
اعطایی بانک رفاه 

اعالم شد
گــزارش تســهیات اعطایــی بانــک 
مختلــف  هــای  بخــش  در  رفــاه 
اقتصــادی، بنــگاه هــای کوچــک و 
متوســط، ضمانتنامــه هــای صــادره 
ریالــی و قــرض الحســنه اعطایــی 
ــد.  ــام ش ــه اع ــه جهیزی ازدواج و تهی
ایــن بانــک طــی ســال هــای ۹۵، ۹۶ 
ــغ  و ده ماهــه نخســت ســالجاری، بال
ــال تســهیات  ــارد ری ــر ۱۲٫۸۱۵ میلی ب
از محــل منابــع بانــک بــه بنــگاه هــای 
کوچــک و متوســط پرداخــت کــرده 
ده  در  رفــاه  بانــک  اســت.همچنین 
در  جــاری،  ســال  نخســت  ماهــه 
ــت و  ــاورزی، صنع ــای کش ــش ه بخ
ســاختمان،  و  مســکن  معــدن، 
بازرگانــی، خدمــات و متفرقــه بالــغ بــر 
ــهیات  ــال تس ــارد ری ۲۳۵٫۴۴۱ میلی
ــال  ــک س ــت.این بان ــرده اس ــا ک اعط
۹۶ و ده ماهــه نخســت ســال ۹۷، 
تســهیات  فقــره   ۲۴٫۵۱۲ تعــداد 
قــرض الحســنه مشــاغل خانگــی، 
اشــتغال زایــی و کارفرمایــان طــرح 
هــای مــدد جویــی بــه مبلــغ بیــش از 
۲٫۷۹۷ میلیــارد ریــال بــه معرفــی 
شــدگان کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
وزارت  و  بهزیســتی  ســازمان  )ره(، 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی پرداخــت 
کــرده اســت.بانک رفــاه همچنیــن در 
ســال  نخســت  ماهــه  ده  مقطــع 
جــاری، مبلــغ بیــش از ۱٫۹۰۰ میلیــارد 
منابــع  محــل  از  تســهیات  ریــال 
ــدوق  قراردادهــای ســپرده گــذاری صن

توسعه ملی اعطا کرده است.

از 
ت گ

رک
 ش

س:
عک

خوزستان

جنگ الكترونیك و جنگ 
اطالعاتی ، چهره ی جدیدی 

از رویارویی دشمن است
مدیــر عامل شــرکت بهــره برداری نفــت و گاز مسجدســلیمان 
گفــت : دوره ی جنــگ و حملــه ی نظامــی ســپری شــده و 
دشــمن بــا ترفندهــای جدیــدی همچــون ســرقت اطاعــات 

و فشارهای اقتصادی به کشورها حمله می کند . 
مهنــدس قبــاد ناصــری افــزود : اســناد و مــدارک و هرآنچــه 
ــی  ــوان حیات ــود بعن ــی ش ــی م ــات تلق ــوان اطاع ــه بعن ک
ــور  ــادی کش ــتم اداری و اقتص ــریان سیس ــن رگ و ش تری

است که همه باید در حفظ آن کوشا باشیم . 
وی کــه در جلســه تخصصــی حفاظــت اســناد و مــدارک و در 
جمــع مدیــران و روســای بخــش هــای مختلــف ایــن 
شــرکت ســخن مــی گفــت افــزود : در جنــگ رو در رو 
دشــمن شــناخته شــده اســت ولــی در جنــگ هــای 
اطاعاتــی و اقتصــادی چهــره دشــمن ناشــناخته اســت 
بنابرایــن بایــد در اســتفاده از نــرم افزارهــا و اپلیکیشــن هــا 
بــرای کامپیوترهــا و موبایــل هــا ، حساســیت بخــرج داده و 
ــزار چیســت و  ــرم اف ــن ن ــه ای ــم ک ــب باشــیم و بدانی مواظ
اجــازه دسترســی اش بــه اطاعــات شــخصی یــا اداری مــان  

را ندهیم . 
پــس از ســخنان مدیرعامــل شــرکت بهــره بــرداری نفــت و 
گاز مسجدســلیمان ، معــاون حفاظــت فنــاوری اطاعــات و 
ــی  ــت ط ــت نف ــت صنع ــازمان حراس ــدارک س ــناد و م اس
ــر حفاظــت از اطاعــات و اســناد  ــد ب ســخنانی ضمــن تأکی
ــات و  ــت از اطاع ــت : حفاظ ــار داش ــی و اداری اظه اطاعات
ــه توســط ســایت  ــی ک اســناد اداری بعــد از افشــاگری های
ویکــی لیکــس صــورت گرفــت بخوبــی در جایــگاه خــودش 

قرار گرفته است . 
ــگاه  ــت و جای ــه اهمی ــم ب ــا عل ــزود : ب ــی اف ــورا... بهرام ن
اطاعــات و اســناد اطاعاتــی و اداری بایــد بدنبال آن باشــیم 
تــا راه هــای نفــوذ دشــمن بــه ایــن منابــع مهــم را از بیــن 
بــرده و او را نــاکام بگذاریــم چــرا کــه دشــمن مترصــد لحظــه 
ای غفلــت از طــرف ماســت تــا بتوانــد بــه اســناد و مــدارک 

ما دسترسی پیدا کند . 
ــی و  ــف جاسوس ــای مختل ــود ابزاره ــه وج ــاره ب ــا اش وی ب
فنــاوری هــای نویــن ارتباطــی اظهــار داشــت : بیــش از ۹۸ 
ــظ  ــرای حف ــی ب ــت کاف ــراه از امنی ــای هم ــن ه ــد تلف درص

اطاعات و اسناد برخوردار نیستند . 
بهرامــی ادامــه داد : در حــوزه ســایبر روزانــه تهدیدهــای 
بســیاری را شــاهد هســتیم بنابرایــن الزم اســت بــا توجــه به 
وجــود ابزارهــای مختلــف جاسوســی و فنــاوری هــای نویــن 
ارتباطــی ، در بکارگیــری ایــن فنــاوری هــا بــا حساســیت و 
ظرافــت بیشــتری اقــدام کنیــم و راه نفــوذ دشــمن بــه اســناد 
و مــدارک اداری مــان کــه حکــم اطاعاتــی ذی قیمــت و بــا 

ارزش برای دشمن دارد را ببندیم و او را ناکام بگذاریم .

 پیام
استان ها

سنا
 ای

س:
عک

فوت ناشی از خودکشی در سمنان پایین تر از نصف میانگین کشوری
رییس گروه سامت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: سمنانی ها در 
آمار فوتی های ناشی از خودکشی تقریبًا زیر خط قرمز قرار دارند، یعنی آمار فوت ناشی از خودکشی 
در سمنان پایین تر از نصف میانگین کشوری است.



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1378 | یکشنبه  14 بهمن 1397 021-26325268

11
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 پیام4
مجازی

جواد قارایی، مجری مستند »ایران گرد« تصویر زیر را با توضیح زاگرس بختیاری 
به اشتراک گذاشته.

@javadgharaei

شناسه دوچرخه های اشتراکی »بیدود« با انتشار تصویر زیر از شهروندان دعوت 
کرده در همایش همگانی دوچرخه سواری به مناسبت سالروز پیروزی انقالب 

شرکت کنند.
@bdood.bikes

کیهان کلهر، موزیسین با انتشار تصویر زیر از انتشار آلبوم جدیدش با نام »هنوز 
پاییز است« خبر داده.

@kayhan_kalhor

رامبد جوان با انتشار تصویر زیر نوشته: پس از 720 قسمت ساختن خندوانه بعد 
از نوروز دیگر در خدمتتان نیستیم.

@rambodjavan1

تــد و کمــی بیشــتر از تــد، داســتان 
ســخنرانی ها و ســخنران های تــد بــه 

ــدی ــا واح ــت آری روای

ــن پادکســت  ــدی در ای ــد مزی ناهی
دربــاره  نفــر  یــک  بــا  بــار  هــر 
گفتگــو  زندگیــش  داســتان 

. می کنــم

میــم  پادکســت  اول  فصــل  در 
گــوش  مقاله هایــی  ترجمــه  بــه 
نامــزد  یــا  برنــده  می دهیــد کــه 
نهایــی جایــزه پولیتــزر در بخــش 

بوده انــد. روزنامه نــگاری 

معرفی پادکست
پادکست میم

معرفی پادکست
آدم های معمولی

معرفی پادکست
تد و کمی بیشتر

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

ــد؟ اشــکالی  ــر داری ــول! اختاف نظ ــد؟ قب ــا مشــکل داری ــد  آری ــه معتم ــا فاطم ب
نــدارد، حــرف غلطــی زده؟ درســت نقــدش کنیــد؛ امــا چــه کســی بــه شــما اجــازه داده ایــن 

ــد؟ ــاس و هم طــراز کنی ــا پورن اســتارها قی سوپراســتار ســینما را ب

بنجامین آزاد می گوید:
ــه  ــروع ب ــن ش ــدوارم ای ــحالم... امی ــدون دالر خوش ــی ب ــای مال ــروع بازاره از ش

ــان باشــه. ــی جه ــای مال ــر بازاره ــکا ب ــر ســلطه آمری ــی ب پایان

ساح ورزی می گوید:
توســعه از اینجــا آغــاز مــی شــود کــه بپذیریــم مــا یــک کشــور خــاص بــا شــرایط 
خــاص نیســتیم.از اینجــا کــه بپذیریــم، حکمرانی،تعامــات بیــن المللــی و رشــد و نوســازی 
ــه از اجرایشــان  ــه هیــچ بهان اقتصــادی قواعــد اســتاندارد و جهانشــمولی دارد کــه نبایــد ب

عــدول کنیــم.

امید توشه می گوید:
ــال  ــد دنب ــم بری ــه تمــام ۲۰ ســاله ها وصیــت می کن ــوان یــک ۴۰ ســاله ب ــه عن ب
کاری کــه بهــش عاقــه داریــد، حتــا اگــه یکــی دو ســال اول هیــچ پولــی در نیاریــن. اگــه 
بــه چیــزی عاقــه داشــته باشــید و بــا پشــتکار دنبالــش کنیــد، بــه پــول هــم می رســید.

میاد محمدی می گوید:
مشکلیست جهانی به نام "تولید فله ای مدرک دکترا".

در کشــورهای مختلــف بــا انگیــزه هــای متفــاوت پذیــرش دانشــجوی دکتــرا بســیار بســیار 
بیشــتر از نیــاز اقتصــاد کشــور بــه افــراد دارای مــدرک اســت.

ــال شــغلی کــه  نتیجــه اینکــه افــراد بعــد از ۱۰-۱۵ ســال تحصیــات تکمیلــی میــرن دنب
بعضــًا بــه بیــش از چهــار ســال تحصیــل نیــاز نــداره.

رضا نصری می گوید:
ســازوکار SPV اولیــن پاســخ عملــی و عینــی بــه پدیــده »تحریم هــای ثانویــه« 
آمریــکا، قوانیــن فراســرزمینی و بیــش از نیــم قــرن اســتیای دالر بــر نظــام مالــی جهانــی 
ــی،  ــات منف ــار  تبلیغ ــرد و غب ــت آن در گ ــه اهمی ــت ک ــی اس ــاق مهم ــن اتف ــت. ای اس
ــده  ــگ ش ــدازی« آن کمرن ــان راه ان ــر »زم ــر س ــا ب ــی و خرده گیری ه ــای جناح رقابت ه

اســت.

علی نصری می گوید:
ــع  ــی مناب ــرکتهای آمریکای ــر ش ــه اگ ــد ک ــًا میگوی ــون در Fox صراحت ــان بولت ج
نفــت  ونزوئــا را مدیریــت کننــد بــه نفــع مــردم آمریــکا و ونزوئاســت! مداخلــه مســتقیم 
سیاســی٬ تحریــم نفــت ایــن کشــور و اعــزام ۵ هــزار ســرباز بــه کلمبیــا بــا همیــن هــدف 
اســت.این غارتگــری وقیحانــه آمریــکا را بــه بهانــه »فســاد« دولــت ونزوئــا توجیــه نکنیــد

سرمای بی سابقه در آمریکا تا کنون جان 12 نفر را 
گرفته است. جبهه سرمای قطبی باعث شده سرما در 
شهری مانند شیکاگو تا 50 درجه زیر صفر احساس شود. 

تصویر دریاچه یخ زده میشیگان از جمله تصاویر مرتبط با این 
موضوع است که در دنیای مجازی همه گیر شده است.

شهرک غرب، مردم روی یکسری از درختها بطریهایی 
نصب کرده روی آن نوشته اند "جای ته سیگار“.

@anjoman_sabz

این لذت پیرمرد و تمنای حس کردن سیالیت حیات تا حد 
نشستن بر مسیر رود، به نظرم یکی از بهترین عکسهای مرتبط 
با جاری شدن آب زاینده رود است. عکس برگرفته از صفحه 

فیسبوکی فواد شمس.
@sahandiranmehr

این توییت شناسه »اسرائیل به فارسی« خشم و واکنش 
بسیاری از کاربران ایرانی توییتر را برانگیخت. ایرانی ها در 

پاسخ این توییت آوردند این موضوع به هیچ کشوری از جمله 
رژیم صهیونیستی ارتباطی ندارد.

۱. در این رشـته توییـت می گویم که چگونه مخالفین 
افراطـی دولـت و  برجـام بـا طـی کـردن رونـد زیـر به 

کشـور و معیشـت مردم آسـیب زدند:
دلواپس مذاکره، مخالف توسعه، طلب کار برجام

آقـای ظریـف حـق دارد کارشـکنی مخالفـان داخلی را 
هم سـنگ ترامـپ و نتانیاهـو بداند.

۲. توییت هـای زمـان خرید هواپیما و  توتال را سـرچ 
کنیـد. می بینیـد چطـور علیـه توسـعه روابـط تجاری 

و سـرمایه گذاری بعـد از برجـام تـاش و لشکرکشـی 
. شد

واقعیـت اینسـت که جناحـی در ایران بـا هر مصالحه، 
توسـعه، ارتبـاط و حرکت سـازنده ای مخالفنـد و ایـن 

البتـه بدعهدی آمریـکا را تبرئـه نمی کند.

۳. توتـال یک نمونـه از قراردادهایی بـود که در صورت 
تکثر می توانسـت ریسـک ایزوله کـردن ایـران را برای 

اقتصاد جهانی بـاال ببرد.

۴. باالخـره کسـانی کـه ارتش توییتری علیـه توتال و 
هواپیما و طرح های توسـعه سـازماندهی می کردند در 

سـایر عرصه ها بیـکار نبوده اند
حمات سـنگین رسانه ای، نشـر ناامیدی، سواستفاده 
از نفوذ، مخالفت با ارتباط با دنیا و اسـتیضاح وزرا تنها 
بخشـی از تاش هـای آشـکار مخالفـان  برجـام علیه 

توسعه کشـور بود

۵. بـه عنـوان مثـال در بخـش راه و شهرسـازی ده هـا 
قرارداد و تفاهم به ارزش ده ها میلیارد دالر در دوسـال 
منعقـد شـد. مـن عاقه منـد بـه  آخوندی نیسـتم اما 
حجـم مخالفـت و اسـتیضاح های او را ببینیـد بهتـر 

متوجـه منظـور  ظريف می شـوید.
این حمات  توسـعه کشـور،  اشـتغال و  معیشـت را 

هدف گرفتـه بود.

۶. مخالفت هـا فقط بـا عملکرد آخوندی نبود مشـکل 
فرد او نبود، شـورش علیه توسـعه کشـور بود کما اینکه 
همیـن حمـات زهرآگیـن در بخـش نفـت و یـا هـر 
بخشـی دیگـر کـه مجالی بـرای پیشـرفت و توسـعه 
کشـور وجود داشـت نیسـت هـر روز اتفـاق می افتاد

۷. مخالفین مرتب می گویند دولت به فکر  معیشـت 
راه آهـن سریع السـیر،  برجـام،  اگـر   نیسـت  مـردم 
هواپیمـا، توسـعه فرودگاه ها، پارس جنوبـی، اینترنت 
پرسـرعت، توسـعه چابهـار... بـرای معیشـت مـردم 

نیسـت پس معیشـت مـردم چیه؟  روحانـی باید در 
خونه هـا نـون و حلـوا پخـش کند؟

۸.  پس از آمدن  ترامپ مخالفین  برجام از  مخالف 
بـا هـر قـراردادی بـه  طلبـکار همـان قراردادهـا تبدیل 
شـدند؛ چـرا توتال رفـت، چـرا هواپیما نیامد، چـرا ال 

چـرا بل…

۹.  تـا حـد زیـادی قابل درک اسـت چـرا دولت تمام 
سیاسـت های  توسـعه را برمبنـای  برجـام چیـده بود 
چـون می بینیـم که در نبـود برجام بسـیاری فرصت ها 
و چاره هـا قفـل شـده و دوبـاره باید سـازماندهی کاما 

متفاوتـی بـرای اداره کشـور انجام گیرد.

۱۰.  بـا تمـام نقـدی که بـه مخالفان دولـت و عملکرد 
مخـرب آنـان مطرح اسـت، دو نکته را نبایـد فراموش 

کرد:
۱. دولـت بـا سسـتی، رانـت و فسـاد در مجموعـه 
خـودش ضعیـف برخـورد می کنـد که انتصـاب مجدد 

بعضـی وزرا نشـانه آن اسـت
۲. دشـمن ما در خارج از زیسـت بوم سیاسـی کشـور 
در واشـینگتن و تاویـو اسـت و نـه مخالفین داخلی

@pooriast

گزارش جدیدی در رابطه با سیستم عامل iOS ۱۳ در اینترنت منتشر شده که بر اساس آن، این نسخه از سیستم 
عامل موبایل اپل برای آیفون ۶ اس عرضه نمی شود. هر ساله اپل از نسخه جدید سیستم عامل موبایل خود 

رونمایی می کند و آن را در اختیار کاربران قرار می دهد.

#رشتو



وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

 یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷  سال چهاردهم  شماره پیاپی ۱۳۷۸

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

چاپ کرمان: مهدوی )03432134838(

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول و سردبیر: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی                      09357973092

محیط زیست: فاطمه نامجو                      09216691294

صفحه آرایی: صابر خدیشی 
فاطمه خواجویی

طراحی نامواره: محمد خضری مقدم
میراث فرهنگی: امیر رجبی

جامعه: نجمه سعیدی

استان ها: تیوا صمدیان
دنیای مجازی | پیام اقتصادی : 

سروش بیات پور
رسانه: یاس حسنیه

زنان: راضیه زنگی آبادی

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

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 

بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

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

@payamema
@payamema www.payamema.ir

 payamema_daily
بازرگانی: جمعه فرسنگی       09391999161
روابط عمومی: عبادی زاده  09373128240 آگهی های تهران: مجید مهربان           021-88332428

سرپرستی استان ها: خانم سلیمان زاده    021-44259139

سامانه پیامکی: 10003432117834

news@payamema.ir :ایمیل

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

 ادامـــه از صفحـــه اول/ پاکســـتان اســـت 

ــپ  ــف تیـ ــای جانبرکـ ــا نیروهـ ــد و  بـ بازدیـ

ـــت  ـــئولیت امنی ـــه مس ـــج( ک ـــب الزمان)ع صاح

ـــدار  ـــد دی ـــده دارن ـــر عه ـــرز را ب ـــه از م آن منطق

ـــم.  ـــر کنی ـــزان تقدی ـــن عزی ـــای ای و از ایثارگریه

ـــا  ـــران اســـامی م ـــا و ای ـــت م ـــزود: امنی وی اف

ـــزان  ـــن عزی ـــبانهروزی ای ـــهای ش ـــون تاش مره

ـــرقی   ـــای ش ـــداری از مرزه ـــه  در پاس ـــت ک اس

از هرگونـــه فـــداکاری دریـــغ نمیکننـــد و مـــا 

ـــیم.  ـــا باش ـــوی آنه ـــد دعاگ ـــه بای هم

گهرزمین معین اقتصادی منوجان 
ـــرداری  ـــره ب ـــاون به ـــلیمانزاده مع ـــدس س مهن

ــزارش گفـــت: در  ــز در ایـــن گـ ــن نیـ گهرزمیـ

راســـتای منویـــات مقـــام معظـــم رهبـــری در 

خصـــوص گســـترش اقتصـــاد مقاومتـــی بـــا 

تصمیـــم مســـئوالن اســـتان در قالـــب گام 

دوم مثلـــث توســـعه اقتصـــادی اجتماعـــی 

و قبـــول مســـئولیت از ســـوی مدیرعامـــل 

ــرکت  ــن شـ ــن، ایـ ــرکت گهرزمیـ ــرم شـ محتـ

ــادی  ــن اقتصـ ــوان معیـ ــه عنـ ــال ۹۵ بـ از سـ

شهرســـتان منوجـــان معرفـــی شـــده و در 

ـــان  ـــروم منوج ـــه مح ـــت از منطق ـــت حمای جه

اقدامـــات فرهنگـــی، آموزشـــی و عمرانـــی 

وی  میدهـــد.  و  داده  انجـــام  را  مختلفـــی 

بـــا تقدیـــر از حضـــور معنـــوی امـــام جمعـــه 

ـــد  ـــن بازدی ـــپاه در ای ـــی س ـــرم و فرمانده محت

ـــن  ـــا همی ـــن ب ـــود گهرزمی ـــدواری نم ـــار امی اظه

جهـــت  در  بتوانـــد  همراهیهـــا  و  حمایتهـــا 

ـــاد و  ـــکوفایی اقتص ـــود در ش ـــی خ ـــداف عال اه

ـــردارد.  ـــری ب ـــای بزرگت ـــه، گامه ـــگ منطق فرهن

در ایـــن ســـفر کـــه بـــا تقدیـــر ســـرهنگ 

مهـــدوی از اقدامـــات عملـــی گهرزمیـــن در 

منطقـــه همـــراه بـــود مهنـــدس منصـــوری 

نماینـــده معیـــن اقتصـــادی منطقـــه منوجـــان 

در بازدیـــد امـــام جمعـــه ســـیرجان و هیئـــت 

همـــراه از منطقـــه گفـــت: اهـــداف معیـــن 

ـــی  ـــه دو بخـــش فرهنگ ـــه ب اقتصـــادی در منطق

اســـت.  شـــده  تقســـیم  اشـــتغالزایی  و 

وی گفـــت: در بحـــث آمـــوزش براســـاس 

بررســـی های اســـاتید و مشـــاورانی کـــه از 

مرکـــز بـــه  منطقـــه آمـــده بودنـــد مشـــخص 

شـــد ضریـــب هوشـــی دانشـــآموزان منطقـــه 

منوجـــان بســـیار خـــوب اســـت و لـــذا بایـــد 

ـــتعدادها  ـــن اس ـــی ای ـــد و بالندگ ـــت رش در جه

ــیم.  ــته باشـ ــی داشـ ــای عملـ برنامههـ

مجتمـــع  راســـتا  همیـــن  در  افـــزود:  وی 

آموزشـــی شـــبانهروزی »ریحانهالنبـــی« بـــا 

یـــک آشـــپزخانه مرکـــزی ضمـــن توزیـــع 

ـــی  ـــآموز منوجان ـــرای۶۰۰ دانش ـــه ب ـــذای روزان غ

بـــا کمـــک معیـــن اقتصـــادی احـــداث شـــده 

و  آموزشـــی  برنامههـــای  آن  کنـــار  در  کـــه 

تربیتـــی بـــرای دانشـــآموزان منطقـــه انجـــام 

 . د می شـــو

ـــن،  ـــن گهرزمی ـــنگ آه ـــرکت س ـــزود: ش وی اف

دانشـــآموز  از۳۰۰  بیـــش  حضـــور  زمینـــه 

ـــهای  ـــگان درکاس ـــورت رای ـــه ص ـــی را ب منوجان

ــران  ــروازی از تهـ ــاتید پـ ــط اسـ ــور توسـ کنکـ

فراهـــم کـــرده اســـت. وی بیـــان کـــرد: ایـــن 

ــن  ــا و اماکـ ــز خوابگاههـ ــه تجهیـ ــرکت بـ شـ

بـــرای  و  پرداختـــه  شهرســـتان  آموزشـــی 

بیـــش از دو هـــزار دانشـــآموز لبـــاس ســـال 

نـــو تهیـــه و بـــه آنهـــا هدیـــه داده اســـت.

رونـــق صنعـــت  بـــرای  کـــرد:  اظهـــار  وی 

مجموعـــه  منطقـــه  ایـــن  در  گردشـــگری 

ــم  ــاد کردهایـ ــان را ایجـ ــگری مینوجهـ گردشـ

کـــه در ایـــن مجموعـــه هتـــل کپـــری بـــا۱۰۰ 

واحـــد ۱۲ و ۲۴ متـــری پیشـــبینی شـــده 

اســـت. نماینـــده گهرزمیـــن اظهارکـــرد: بـــرای 

ـــن  ـــع از ای ـــر مرب ـــر مت ـــل، ه ـــن هت ـــاخت ای س

ــه  ــان هزینـ ــزار تومـ ــدود۳۵۰ هـ ــا حـ واحدهـ

ـــه  ـــرد: در مجموع ـــح ک ـــت. وی تصری ـــده اس ش

ـــتقیم  ـــورت مس ـــه ص ـــر ب ـــری، ۹۰ نف ـــل کپ هت

مشـــغول بـــه کار هســـتند کـــه فقـــط دو نفـــر 

ـــا از  ـــی نیروه ـــتند و مابق ـــی هس ـــا غیربوم آنه

ــند.  ــه میباشـ ــای منطقـ بومیهـ

نماینـــده معیـــن اقتصـــادی منطقـــه منوجـــان 

از فراهـــم کـــردن زمینـــه اشـــتغال بـــرای 

ـــر  ـــان خب ـــتان منوج ـــر در شهرس ـــدود۳۰۰ نف ح

داد و بیـــان کـــرد: بـــه جـــز۹۰ نفـــری کـــه در 

ـــت  ـــه فعالی ـــغول ب ـــان مش ـــری منوج ـــل کپ هت

هســـتند، ســـایرین در بخـــش اشـــتغالهای 

خانگـــی ماننـــد قالـــی بافـــی، دوزندگـــی، 

ــتند. ــه کار هسـ ــغول بـ ــالبافی و ... مشـ شـ

ــداری و  ــه را دامـ ــردم منطقـ ــاد مـ وی اقتصـ

ـــی  ـــرد: طرحهای ـــوان ک کشـــاورزی دانســـت و عن

ــزداری در  ــی و آبخیـ ــع طبیعـ ــوزه منابـ در حـ

ایـــن منطقـــه تهیـــه شـــده و بـــا توجـــه بـــه 

ــررزا  ــه ضـ ــتهای منطقـ ــی از کشـ ــه برخـ آنکـ

ــت  ــل کشـ ــای قابـ ــن الگوهـ ــتند، بنابرایـ هسـ

منطقـــه را نیـــز آمـــاده و در دســـت اجـــرا 

ـــان  ـــادی منوج ـــن اقتص ـــده معی ـــم. نماین داری

ـــد  ـــیل جدی ـــا پتانس ـــتان ب ـــوزه شهرس ـــت: م گف

ـــد و  ـــد ش ـــدازی خواه ـــک راهان ـــده نزدی در آین

ـــن  ـــتی در ای ـــی توریس ـــگر علم ـــال گردش بهدنب

ــت  ــتا مرمـ ــن راسـ ــتیم و در ایـ ــه هسـ منطقـ

ـــه از  ـــد ک ـــول میانجام ـــه ط ـــی ب ـــا مدت ـــن بن ای

ســـال قبـــل  عملیـــات مرمـــت ایـــن بنـــا در 

منطقـــه آغـــاز شـــده و ادامـــه دارد. 

بـــرای  ورزشـــی  برنامههـــای  ویـــژه  از  وی 

توســـعه و تقویـــت ورزش در میـــان جوانـــان 

منطقـــه یـــاد کـــرد و گفـــت: گهرزمیـــن در 

عمرانـــی،  فعالیتهـــای  توســـعه  راســـتای 

ـــد  ـــار رش ـــی در کن ـــی و ورزش ـــی، فرهنگ آموزش

ــده  ــای جدیـــدی در آینـ ــتغالزایی برنامههـ اشـ

ـــئوالن  ـــک مس ـــا کم ـــا ب ـــرد ت ـــد ک ـــرا خواه اج

شـــاهد  منطقـــه  فرهنگـــی  و  اجرایـــی 

محرومیتزدایـــی بیشـــتر از چهـــره منطقـــه 

ــیم. باشـ

در جریان سفر حجت االسالم والمسلمین سّید محمودحسینی  به جنوب استان مطرح شد :

تقدیر امام جمعه سیرجان از اقدامات گهـرزمیـن در منوجان 

نی
رسا

الع 
اط

رسانه در آینه تصویر
شماره ی جدید ماهنامه طنز بعد پنجم منتشر شد.

استفن کینگ قصد دارد رمان 
جدیدی با درون مایه دو اثر موفق پیشین 

خود با نام های »آن« و »آتش افروز« 
منتشر کند.

رامبد جوان از پایان برنامه خندوانه 
خبر داد و گفت که بعد از حدود ۷۲۰ 

قسمت، این برنامه بعد از عید ساخته 
نخواهد شد. 

به دلیل مصیبت وارد شده به علی نصیریان، 

مراسم ضیافت سیمرغ جشنواره فجر 
به زمان دیگری موکول شد و متعاقبا اعام 

می شود.

 چرا من؟ چرا تو؟ چرا اونجا؟
 همه چيزو ازمون گرفتي

 با همه چيزمون كار داري
 اي مرگ بر آمريكا... مرگ بر آمريكا

نهنگ عنبر

سیماکتابفجر دیالوگ

اپرت نمایشی کارمن )ویژه بانوان( 
تمدید شد. این نمایش جمعه ۱۷ اسفند 

در تاالر وحدت اجرا می شود.

 نمایش ماورای بنفش 
تا ۱۸ بهمن در تماشاخانه شانو اجرا

 می شود.
نویسنده و کارگردان: محمد لوایی

تیزر شماره صفر فیلم سینمایی

شبی که ماه کامل شد حاوی 
نخستین تصاویر از این اثر سینمایی، منتشر 

شد.

تیاترفیلمسینما


