
حق دسترسی به وکیل و حق 
دفاع در حقوق ایران

سخنگوی وزارت خارجه:

خواهان اجرایی شدن 
تمام تعهدات  اروپا هستیم
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ساعت ۷ صبح، جلسه ای داشتیم که از قبل برنامه ریزی شده بود.  
بـا تلفـن همراه مرحـوم حبیبی جهت یـادآوری یکـی از محورهای 
جلسـه تماس گرفتم. تماس به دفتر ایشـان منتقل شـد. برادری 
گوشی را برداشت و توضیح داد که در این لحظه شرایط پاسخگویی 
فراهـم نیسـت و بـا شـما تماس می گیرنـد. گفتم نیازی نیسـت، 
قصـدم یـادآوری بـود، پیامـم را در دو خـط گفتم و صبـح امروز به 
 امیـد نتیجـه دادن یـادآوری دیروز، وارد دفتر مرکزی حزب شـدم.

را کـه  علـت  ام کـرد.  شـوکه  دفتـر،  معمریـن  از  یکـی  گریـه 
پرسـیدم، پاسـخ غیرمنتظـره تـر از همـه گزینـه هایـی بـود کـه در 
ابتـدا بـه ذهنـم رسـید. »سـاعت ۱۱ و ربـع دیشـب آقـای حبیبـی 
بـه رحمـت ایـزدی پیوسـت.« شـب گذشـته وقتی روضـه خانگی 
تمـام مـی شـود؛ در جمـع خانـواده در حـال سـخن گفتـن بـوده 
اسـت کـه عارضـه قلبـی، بهانـه ای مـی شـود بـرای پایـان تـاش 
و مجاهـدت هایـی کـه در ۷۳ سـالگی هـم پرشـور ادامـه داشـت. 
برخـی از حضـار جلسـه مـان بیـش از مـن شـوکه بودنـد، یکـی از 
آنهـا تـا سـاعت ۹ و نیـم شـب گذشـته دربـاره مسـائل حـزب بـا 
برنامـه حضـور در تشـییع  بـود، دیگـری شـبانگاه  ارتبـاط  او در 
... و  بـود  رسـانده  اطاعـش  بـه  را  مهرآییـن  مرحـوم   جنـازه 

در ایـن سـالهای اخیـر، میـان مـا دو چیـز همزمـان رشـد کـرد؛ 
تفـاوت سـلیقه در برخـی رفتارهای سیاسـی و احتـرام به یکدیگر. 
سـه دوره بـود کـه اعـام کـرده بـود مـی خواهـد دبیـرکل حـزب 
نباشـد و در هـر سـه دوره، مـرا بـه عنـوان یکـی از جـدی تریـن 
معتقـدان بـه ضـرورت گـردش نخبـگان یافتـه بـود کـه نقدهایـی 
هـم دارد. ایـن موضـوع نـه تنهـا موجـب کـدورت خاطر وی نشـد، 
 بلکـه زمـان بیشـتری را برای شـنیدن نقدهـا و نظراتم صـرف کرد.

چنـدی قبـل در جلسـه ای دو نفـره، سـال شـروع حضـورم در 
حـزب را پرسـید. گفتـم ۱۳ سـاله بـودم کـه در سـال ۱۳۷۳ در 
بخـش نوجوانـان حضـور پیـدا کـردم. گفتـم مـن هـم تقریبـا از 
همـان سـال بـه حـزب وارد شـده ام. انـگار همیـن بهانـه ای شـد 
کـه بتوانـد صمیمانـه تـر برخـی مطالـب را طـرح کنـد. یکـی از 
مطالبـی کـه گفـت، تشـکرش از صراحـت و شـفافیت مـن در نقد 
بـود. ایـن را »ُدر نایـاب« مـی دانـم کـه در کمتـر فـردی دیـده ام 
کـه آغـوش خـود را بـرای نقـد بگشـاید. ادعایـش شـعار نبـود، در 
عمـل او نیـز منعکس بود کـه از جمله مصادیقش، سـپردن برخی 
 مسـئولیت ها بـه منتقدان برای دنبـال کردن دیدگاه هایشـان بود.

عمـل بـر اسـاس عقیـده، معبد دانسـتن حـزب اسـامی، انضباط 
تشـکیاتی، احتـرام بـه خـرد جمعـی، انصـاف در نقـد، احتـرام به 
مخاطـب بـدون در نظـر گرفتـن سـن و سـابقه، سـخت کوشـی و 
... از جملـه مولفـه هایـی بـود که شـخصیت احتـرام برانگیـزی از 
او سـاخته بـود. شـخصیتی کـه در تـراز دبیرکلـی حزبی با سـابقه 
موتلفـه بـود و همیـن امـر موجـب امتنـاع چندیـن بـاره شـورای 
مرکـزی از پذیـرش خواسـت او در تغییـر دبیرکلـی در ادوار اخیـر 
انتخـاب وکیـل مدافـع  بنابراین،دسترسـی بـه وکیـل و  گشـت. 
در تمـام دعـاوی، اعـم از کیفـری و حقوقـی و در تمـام مراحـل 
دادگاهها،حـق اصحـاب دعـوا و از زمـرۀ حقـوق شـهروندی آنها نیز 
بـوده و نـه تنهـا، ممانعـت از اعمـال ایـن حـق، بلکه عـدم حمایت 
در اعمـال آن یـا ایجـاد هـر گونـه مانـع و محدودیـت نسـبت بدان 
و سـلب ایـن حقـوق قانونی و بشـری نیـز مخالف قانون اساسـی 
اسـت. از اینروسـت کـه قانـون اساسـی، دسترسـی بـه وکیـل و 
انتخـاب وکیـل مدافع را بعنوان یک " حق " اساسـی و شـهروندی 
و نـه" امتیـاز " قابـل سـلب و محدودیـت ! ، برخـاف اصـول نهـم 
و پنجاهـم آن قانـون و منـع تصویـب هـر گونه قانون سـلب کنندۀ 
آزادی های مشـروع و اساسـی مردم و شـهروندان به مانند " حق 
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کشفیاتی جدید در قلب 
شهر ری باستانی

سرپرست کاوش باستان شناسی ری: عالوه بر دو 
خمره بزرگ، پی سوز، چند کوزه و گلدان پیدا کردیم

خط نامرئی فقر
ترس از تبعاِت شفافیت آماری باعث شده دولت ها خط فقر را دقیق اعالم نکنند
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دومین سردیس 
سربازان هخامنشی 

ردیابی شد
پس از بازگشِت سردیس سرباز 

هخامنشی به ایران، رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، گردشگری و میراث 
فرهنگی اینک از شناسایی و ردیابی 
یکی دیگر از سردیس های سربازان 

هخامنشی خبر می دهد.

سهمیه بندی بنزین 
باید با اولویت 

افراد باشد

اما و اگرهای
 تولد اجاره ای

2

در روز جهانی تاالب، مهم ترین مشکل تاب های کشور ، 
 کم آبی و رقابت بر سر آن عنوان شده است.
امروز روز جهانی تاالب ها در ایران است. كنوانسيون بین 
المللی رامسر در 2 فوریه ۱۹۷۱-۱۳ بهمن ۱۳4۹ در شهر 
رامسر به تصويب رسيد و اين روز به نام روز جهانی تاالب ها 
نام گذاری شد. به همین مناسبت مدیر دفتر اکوسیستم های 
تاالبی سازمان محیط زیست می گوید: مهمترین چالش 
تاالب های ایران رقابت بر سر آب است.کاهش آب ورودی 
به تاالب ها، اجرای طرح  های توسعه ای نظیر راهسازی 
و خطوط انتقال نیرو، ورود انواع آالینده ها، شکار و صید 
غیرمجاز و بی رویه و برداشت های علوفه و سایر محصوالت 
تاالبی، تغییرکاربری اراضی تاالبی برای امور کشاورزی، 
تغییر اقلیم و خشکسالی ازجمله چالشهایی است که تاالبها 
را به خطر انداخته و چنانچه برای نجات آنها اقدامی نشود 
گستره وسیعی از این اکوسیستم طبیعی باقیمانده به مرگ 
تدریجی از بین می رود.

شعار امسال روز جهانی 
تاالب ها: ما در مواجهه با تغییر 
اقلیم ناتوان نیستیم

تاالب ها، سد راه 
تغییر اقلیم
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رضا نظام آبادی- شهردار نظام شهر

ــر اســاس نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری  ــه ب ۱- قیمــت پای
ــی530/000/000  ــوس نارنج ــال و اتوب ــره ای۲10/000/000 ری ــمند نق س

ــال مــی باشــد . ری
ــه کارشناســی و  ــی و هزین ــه آگه ــوط ب ــه هــای مرب ــه هزین 2- کلی

ــده مــی باشــد. ــده مزای ــده برن ــزوده بعه ــر ارزش اف ــات ب مالی
٣- محل تحویل پاکت دبیرخانه شهرداری می باشد .

ــی  ــار م ــده مخت ــرش برن ــدم پذی ــا ع ــرش ی 4- شــهرداری در پذی
باشــد.

ــه حســاب 1۲51007۶0۹  ــال ب ــون ری ــج میلی ــغ پن 5-متقاضــی مبل
ــوان ودیعــه واریــز ــکاران بعن بانــک ملــت ســپرده پیمان

و همراه قیمت پیشنهادی تحویل نماید .
ــرکت داده  ــده ش ــور در مزای ــغ مذك ــز مبل ــدم واری ــورت ع 6- در ص

نخواهــد شــد.
۷- فروش بصورت نقدی خواهد بود.

۸-جهــت کســب اطاعــات بــه شــماره 0۹140۹۲11۶7 آقــای نظــام 
آبــادی تمــاس حاصــل فرمائیــد.

۹- هزینه کارشناسی هر خودرو بر عهده خریدار می باشد.
۱0- قیمــت پیشــنهادی بصــورت جداگانــه بــدون خــط خوردگــی در 
ــل  ــت اداری ۹7/11/۲8 تحوی ــان وق ــا پای ــت الک و مهرشــده ت پاک

دبیــر خانــه داده شــود.
بــه پیشــنهادات مخــدوش مشــروط فاقــد ســپرده و   -۱۱
پیشــنهادت کــه مغایــر بــا شــرایط فــوق الذكــر باشــند و همچنین 
بــه پیشــنهادت کــه در مــورد مقــرر واصــل شــده باشــد ترتیــب 

ــد داد. ــر نخواه اث

آگهی مزایده
شــهرداری نظــام شــهر تصمیــم بــه فــروش خــط واحــد بــه رنــگ نارنجــی مــدل 1385 بــه شــماره پــالک 45-

ــه شــماره 80  ــالمی ب ــه شــورای اس ــاس مصوب ــالک ۶5-183 ج ۲1را براس ــه شــماره پ ــره ای ب ۲۲8ع 15 و ســمند نق
مــورخ۹۶/0۹/22 نظــام شــهر از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند متقاضیــان مــی تواننــد تــا پایــان وقــت 

اداری۹7/11/28 جهــت تحویــل اســناد شــرکت مزایــده بــه دفتــر شــهرداری مراجعــه نماینــد.

نوبت دوم

شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت به انجـام پروژه پیاده روسـازی بلوار صاحب الزمان اقدام نماید لذا از شـرکتهای واجد شـرایط درخواسـت 
می شـود ضمن بررسـی ردیفهای زیر حداکثر تا تاریخ۹7/11/۲8 جهت دریافت اسـناد مناقصه و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی بم، بلوار 

شـهید رجایی سـایت اداری ، شـهرداری بم ، امور قراردادها مراجعه نمایند.
1- شـرکتهای واجـد شـرایط می توانند بـا پرداخت مبلـغ500/000 
ریال به حسـاب سـیبا شـماره 0105۶5۹3۹0003 بنام شـهرداری 

بم نسـبت بـه دریافت اسـناد مناقصه اقـدام نمایند. 
۲- ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی در وجـه شـهرداری بم بـه عنوان 

سـپرده شـرکت در مناقصـه الزامـی می باشـد.
3- هـر گاه برنـدگان اول تا سـوم حاضر به انعقاد قرارداد نشـدند 

سـپرده آنهـا به ترتیب ضبط خواهد شـد.
4- ارائـه رزومـه کاری ، سـوابق کاری و مـدارک شـرکت الزامـی 

باشـد. می 
5- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۶- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره 44345۲11-034 تماس حاصل نمایند.

تجدید آگهی مناقصه عمومی                     

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

 )نوبت دوم(

پیاده روسازی بلوار صاحب الزماننام پروژه

برآورد اولیه بر اساس فهرست 
بهای ابنیه97 )ریال(

۸/۱6۷/۸۷۸/2۸2

4۱0/000/000مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه)ریال(

6ماهمدت انجام کار )ماه(

آگهی مزایده فروش سه دستگاه آمبوالنس مزدا
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفتدستگاه مزایده گذار

فروش سه دستگاه آمبوالنس مزداموضوع مزایده

18/000/000)هیجده میلیون ریال( به ازای هر دستگاه آمبوالنستضمین شرکت در مزایده 

180/000/000)یکصد و هشتاد میلیون ریال(قیمت پایه هر دستگاه 

از تاریخ سه شنبه ۹۷/۱۱/0۹ به مدت ۱6 روزمهلت دریافت اسناد مزایده

محل دریافت اسناد مزایده
www.jmu.ac.ir 1(سایت دانشگاه به آدرس

2(جیرفت میدان شاهد ،مدیریت پشتیبانی دانشگاه، اداره امور قراردادها

ساعت ۱4 روز چهارشنبه ۹۷/۱۱/24آخرین مهلت تحویل پیشنهادها

میدان شاهد- ستاد مرکزی دانشگاه )دفترحراست دانشگاه(محل تسلیم پیشنهادها

ساعت 9صبح روز شنبه مورخه 97/11/27تاریخ گشایش پیشنهادها

در ضمن هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده است و در صورت عدم پرداخت ضمانتنامه شرکت در مزایده آزاد نمی گردد

حمزه)سرپرست مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی  دانشگاه علوم پزشکی جیرفت(

شماره 40۹/ج/۹7
نوبت سوم

شناسه اگهی۳6۷۷۸۳

دسترسـی بـه وکیـل و حـق انتخاب وکیـل " به 
رسـمیت شناخته اسـت و دادگاهها را صرفنظر از 
نـوع، فراینـد و مراحل مختلِف دادرسـی حقوقی 
و کیفری)تعقیـب و تحقیق و دادرسـی کیفری( 
مکلـف بـه پذیـرش وکیـل نمـوده و بـر حـق بر 
معاضـدت قضایـی و حقوقـی نسـبت بـه افـراد 
فاقـد توانایـی انتخـاب وکیـل و لـزوم فراهـم 

آوردن امکانـات آن نیـز تاکیـد کـرده اسـت.
بـر ایـن اسـاس، دولت مکلـف به تامین سـاز و 
کار قانونـی الزم بـرای فراهم آوردِن امکانات مورد 
نیـاز بـرای تعییـن وکیل شـده اسـت.. این حق 
، هـم بعنـوان یکـی از حقوق شـهروندی و هم از 
زمرۀ حقوق بشـری شـناخته شـده به شمار می 
رود.اصـل مزبـور صرفـًا، ناظـر به حق دسترسـی 
و انتخـاب وکیـل از سـوی اتباع ایرانی به شـمار 
نمـی رود و طرفیـن خارجـی دعـوا نیـز برخوردار 
از آن حـق قانونـی و بشـری، حسـب مـورد مـی 

باشند.
برابـر مـاده واحـده مجمـع تشـخیص مصلحت 
نظـام در خصوص انتخاب وکیل توسـط اصحاب 
دعـوی، مصـوب ۱۳۷0/۷/۱۱ : " اصحـاب دعـوی 
حـق انتخـاب وکیل دارند و کلیـه دادگاههایی که 
بـه موجـب قانون تشـکیل می شـوند، مکلف به 
پذیـرش وکیـل مـی باشـند". طبق تبصـره ذیل 
همـان مـاده واحده : " اصحاب دعـوی در دادگاه 
ویـژه روحانیـت نیـز حـق انتخـاب وکیـل دارند. 
دادگاه تعـدادی از روحانیـون صالـح را بـه عنوان 

وکیـل مشـخص مـی کنـد تـا از میـان آنـان بـه 
انتخـاب متهم وکیـل انتخاب گردد". سـلب حق 
گرفتن وکیل از سـوی محاکـم قضایی، عاوه بر 
بـی اعتبـار حکـم صادره، مسـتوجب مسـئولیت 
انتظامـی مقـرر نیز می باشـد. در همیـن ارتباط، 
تبصـره 2 ایـن قانـون مقـرر مـی دارد : " هـرگاه 
بـه تشـخیص دیـوان عالی کشـور، محکمـه ای 
حـق گرفتـن وکیـل را از متهم سـلب نماید،حکم 
صـادره فاقـد اعتبـار قانونـی بـوده و بـرای بـار 
اول موجـب مجـازات انتظامـی درجـه ۳ و برای 
مرتبـه دوم موجب انفصال از شـغل قضایی می 

باشد".
ترتیـب مزبـور، برخـاف مفـاد مقـرر در تبصـره 
دادرسـی  آییـن  قانـون   ۱۹0 مـاده  اصاحـی   ۱
کیفری،مصـوب ۱۳۹4/۳/24، مبنـی بـر تخلف 
انتظامـی مراتـب عـدم تفهیم حق دسترسـی به 
وکیـل و سـلب آن مـی باشـد و تبصـره ۳ مـاده 
واحـده مزبـور، ناظـر به اهمیـت شـان و جایگاه 
وکیـل در موضـع دفـاع و شناسـایی آن در ایـن 
رابطـه بـوده و بر این اسـاس، مقرر کرده اسـت؛ 
وکیـل در موضـع دفـاع، از احتـرام و تامینـات 
شـاغلین قضـاء برخـوردار مـی باشـد. تبصـره 
مزبـور، تنها مقرره قانونی اسـت کـه به صراحت، 
بـه هم شـان بـودِن مقـام وکیل نسـبت به مقام 
شـاغلین قضـاء از حیـث احتـرام و تامینـات 
شـغلی و حرفه ای آنها نسـبت بـه وکای مدافع 

در موضـع دفـاع اشـاره دارد./خبرآنایـن
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پیام رسـانه

روزنامه گاردین از سـردترین روزهای 
اروپا در طی هفت سـال اخیر خبر داده.

خبرگـزاری اسپوتنیک خبر برنامه 
ونزوئـا برای فروش طا به امارات متحده 

عربی را کار کرده اسـت.

خبرگـزاری الجزیرهاز برنامه ونزوئا 
بـرای فروش طا به امارات متحده عربی 

خبر داده.
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگـزاری دویچه وله از راه اندازی 
بزرگ تریـن منطقه تجاری بدون عوارض 
گمرکی توسـط اتحادیه اورپا و ژاپن خبر 

داده.

آلمان

هیچ ارتباطی بین ایران و پرونده قتل کالهی وجود نداردپیام خبر
دادستان هلند اعام کرد که هیچ ارتباطی بین ایران و پرونده قتل محمدرضا صمدی کاهی وجود 
ندارد.

سنا
 ای

س:
عک

خط نامرئی فقر
ترس از تبعاِت شفافیت آماری باعث شده دولت ها خط فقر را دقیق اعالم نکنند

نرخ های تورم اعالمی مراکز رسمی، برآورد به شدت محافظه کارانه و براساس یک زندگی حداقلی )بخور و نمیر( است.

نسـرین هـزاره مقـدم- آمـار و اطاعاتی که 
بـه شـدت سـردرگم می کنـد؛ هیـچ مرجـع 
مسـتقل، قابـل اعتمـاد و مسـتدلی بـرای 
اطاعـاِت  و  اقتصـادی  آمارهـای  احصـاء 
مربـوط بـه معیشـت مـردم وجـود نـدارد 
و اعـداد و ارقامـی کـه نهادهـای متفـاوت و 
بعضًا برخی از مسـئوالن و کاربدسـتان اعام 
می کننـد، دچـار تفـاوت و حتـی تناقـِض 

آشـکار اسـت.
اگـر مـاِک تعییـن دسـتمزد را براسـاس 
آنچـه مـاده 4۱ قانون کار تصریـح کرده، نرخ 
تـورم رسـمی و محاسـبات سـبد معیشـِت 
حداقلـی بدانیـم و در کنـار اینهـا بخواهیـم 
همانطـور که اولیا علی بیگـی )رئیس هیات 

مدیـره کانـون عالـی شـوراهای اسـامی کار 
»خـط  نـام  بـه  معیـاری  کشـور(می  گوید 
فقـر واقعـی« را در تعییـن دسـتمزد درنظر 
بگیریـم، نیازمنـد دو دسـته آمـار دقیـق و 
قابـل اسـتناد هسـتیم؛ اول نـرخ واقعـی 
تـورم و دوم خـط فقـر واقعـی. امـا مشـکل 
اینجاسـت کـه در مـورد هیچ یـک از ایـن دو 
پارامتـر اقتصادِی دخیل در تعیین دسـتمزد 
۱4 میلیـون خانوار کارگری کشـور، هیچ آمار 

قابـل اسـتنادی در دسـت نیسـت.
اطاعـات  از  نمونـه  چنـد  بـه  اسـت  بهتـر 
معیشـتِی اعـام شـده نگاهـی بیندازیـم؛ 
در همیـن روزهـای گذشـته، روح هللا بابایـی 
در  زهـرا  بوئیـن  مـردم  )نماینـده  صالـح 
مجلـس( بـا بیـان اینکـه قبـا مـاک خط 
فقـر دریافـت حقـوق زیـر ۳ میلیـون بـود 
امـا ایـن وضعیت باتوجـه به شـرایط فعلی 
اقتصـادی کشـور تغییر کـرده اسـت، گفت: 

خـط فقـر هم اکنـون بـه حقوق هـای زیـر 6 
میلیـون رسـیده اسـت.

ایـن نماینده مجلس، خط فقـر را 6 میلیون 
تومـان اعـام کرده اسـت؛ این درحالیسـت 
پژوهش هـای  مرکـز  اخیـر  گـزارش  کـه 
مجلـس، اطاعـات متفاوتـی در ایـن زمینه 
دارد؛ ایـن گـزارش اعام کرده، متوسـط انواع 
بـرای  غیرخوراکـی  و  هزینه هـای خوراکـی 
یـک خانـوار بـا جمعیت 4 نفـر رقمی بیش 
از سـیصد و شـصت و دو میلیـون )۳62( 
ریـال  میلیـون   ۳0 حـدود  ماهیانـه  ریـال 
است.براسـاس ایـن گـزارش، خـط فقـر در 
یـک خانـواده چهـار نفـره در شـهر تهـران در 
تابسـتان سال ۹۷ ماهیانه 2۷ میلیون ریال 
و سـالیانه حـدود ۳20 میلیـون ریـال برآورد 

است. شـده 

به راستی »خط فقر واقعی« 

چقدر است؟
فرامـرز توفیقـی )رئیـس کمیتـه دسـتمزد 
کانـون عالی شـوراهای اسـامی کار کشـور( 
در رابطـه با »خط فقر« و سـردرگمی آشـکار 
علیرغـم  می گویـد:  آن  میـزان  تعییـن  در 
برنامه هـای  در  مکـرر  و  صریـح  تکلیـف 
پنج سـاله که تعیین »خط فقر«، مسئولیِت 
مسـتقیِم دولت هاسـت، ما تاکنـون از هیچ 
دولتی به صورت رسـمی نشـنیده ایم که خط 

فقـر را اعـام کنند.
توفیقـی می گوید: ترس از تبعاِت شـفافیت 
آمـاری. تـا ایـن لحظـه، خـط فقـر را اعـام 
نکرده انـد؛ چـون اعـام خـط فقـر می توانـد 
تصمیم گیری هـای  روی  مسـتقیم  تاثیـر 
اقتصـادی  کان  حوزه هـای  در  بسـیاری 
داشـته باشـد؛ اگـر خـط فقـر را بـه صـورت 
رسـمی اعـام کننـد، براسـاس آنچـه قانون 
اساسـی الـزام کـرده در فاز بعـدی باید برای 
»فقرزدایـی« بکوشـند؛ بایـد خط فقـر را در 
تعییـن حقـوق کارمندان و دسـتمزد کارگران 

دخیـل کننـد و قـس علیهـذا....
او ادامـه می دهـد: درحالیکه متولیان قانونی 
از ارائـه اطاعـات خـط فقـر طفـره می روند، 
مراجـع غیررسـمی آمارهای مختلف و بعضًا 
متناقـض ارائـه می دهنـد؛ مـا آنقـدر خاء و 
فقـدان اطاعاتـی داریـم کـه هنـوز اطاعات 
هرم غذایی مناسـب بـرای خانوارهای ایرانی 
تعییـن نشـده اسـت! ابتدایی تریـن چیـز 
بـرای تعییـن خـط فقـر، همیـن اطاعـات 
هـرم غذایی سـت کـه نداریـم! بایـد گفـت 
ایـن تکلیف هم مثـل هزاران تکلیـف بدوِن 
پایـش دیگـر سالهاسـت که بر زمیـن مانده 

است!
او بـه محاسـبات خـط فقـر یـا همان سـبد 
معیشـت کـه گـروه کارگـری شـورای عالـی 

دارد، می پـردازد و  کار در دسـت محاسـبه 
می گویـد: حاضریـم بـا مرکـز پژوهش های 
مجلـس در مـورد خـط فقـر 2 میلیـون و 
۷00 هـزار تومانـی مباحثـه کنیـم؛ چـون مـا 
می گیریـم،  نظـر  در  را  حداقل هـا  وقتـی 
عـدد  بـه  اسـتان ها  کم برخوردارتریـن  در 
واقـع  در  تومـان می رسـیم؛  میلیـون   ۳.5
هیچ کجـای کشـور، خـط فقـر کمتـر از ۳.5 
میلیون تومان نیسـت! تازه این عدد، بسیار 
حداقلی محاسـبه شـده؛ مرکز پژوهش های 
مجلـس 2.۷ میلیون تومان را از کجا آورده؟ 

بیاینـد شفاف سـازی کننـد
تعییـن بـه  روز و هفتگـی آمارهـای مربـوط 
بـه تـورم توسـط بانک مرکـزی، مزیتـی در 
ارائـه اطاعـات اقتصـادی بود کـه مرکز ملی 
آمـار بـا توجه بـه اینکـه آمارهـا را ماهانه –و 
نـه هفتگـی- و بـا یـک هفتـه تاخیـر اعام 

می کنـد، فاقـد آن اسـت.

تورم نقطه به نقطه دیماه؛
 40 یا 50 درصد؟

با این حسـاب دشـواری های بسـیاری سـر 
راه مذاکـرات مـزدی ۹۸ وجـود دارد؛ مرکـز 
ملـی آمـار، تـورم دی مـاه را بـا سـال پایـه 

۱۳۹5، 20.6 درصـد اعـام کـرده اسـت.
در  تـورم  نـرخ  گـزارش،  ایـن  پایـه  بـر   
دهک هـای مختلـف هزینـه ای در بـازه ۱۹.6 
درصـد بـرای دهـک اول تـا 22.۳ درصـد 

بـرای دهـک دهـم نوسـان دارد. محـدوده 
تغییـرات تـورم دوازده ماهـه در گـروه عمده 
دخانیـات«  و  آشـامیدنی ها  »خوراکی هـا، 
بیـن 25.6 درصـد برای دهـک اول تا 2۸.۳ 
درصـد بـرای دهـک دهـم اسـت. همچنین 
در گـروه عمـده »کاال هـای غیرخوراکـی و 
خدمـات« بین ۱4.۹ درصد بـرای دهک اول 
تـا 20.۹ درصـد بـرای دهک دهم اسـت.این 
مرکـز، نـرخ تـورم نقطه بـه نقطه دی مـاه را 
بـرای کل کشـور حدود 40 درصـد اعام کرده 

است.
تاکیـد  اقتصـادی  پژوهشـگر  سـلطانی 
مراکـز  اعامـی  تـورم  نرخ هـای  می کنـد: 
بـه شـدت محافظه کارانـه  بـرآورد  رسـمی، 
و براسـاس یـک زندگـی حداقلـی )بخـور و 
نمیر( اسـت. اگر کسـی بخواهد خانه اش را 
تعمیر کند، خانه بخرد یا بسـازد، وسـیله کار 
یـا زندگـی بخرد، خـودرو مناسـب تهیه کند، 
کسـب و کاری راه بیانـدازد، سـرمایه گذاری 
صنعتـی کنـد، ازدواج کنـد، یـا اینکـه در حد 
کیفیت اسـتاندارد متوسط کشـورهای دیگر 
بخواهـد زندگی کند، در مجمـوع با نرخ تورم 

حـدود ۱00 درصـد روبـرو می شـود.
ایـن پژوهشـگر اقتصادی معتقد اسـت؛ در 
هـر صـورت حتـی بـا حفـظ شـرایط فعلی، 
تـورم تجمعـی چهـار سـاله فعالیـت دولـت 

دوازدهـم بـاالی 200 درصـد خواهـد بـود.

رییـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس گفـت: در کاالهـای 
و  وایـن سیاسـت گـذاری  داریـم  نگرانـی جـدی  اساسـی 
قیمت هایـی کـه بـه وجـود می آیـد، موجـب تعطیلـی تولیـد 
در کاالهای اساسـی کشـور اسـت. محمدرضـا پورابراهیمی در 
همایـش بزرگداشـت روز صـادرات و تجلیـل از صادرکنندگان 
برتـر اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: روزهـای سـختی در اقتصاد 
ایـران در حوزه هـای مختلـف داریـم و در صـادرات مشـکاتی 
پیـش آمـده امـا حتمـًا راهکارهـای مؤثـری وجـود دارد کـه 
می توانـد بـا نـگاه علمـی و کارشناسـی و اسـتفاده از تجربـه 

سـال های گذشـته ایـن مسـیر را همـوار کـرد.

عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس گفت: اگـر دولت 
مـی خواهد سـهمیه بندی بنزیـن را اجرایی کند این سـهمیه 
بنـدی بایـد بـا اولویت هر فرد ایرانی باشـد و نباید بر اسـاس 
خودروهـا صـورت گیـرد. رح سـهمیه بنـدی بنزیـن سـه ماده 
دارد که در جلسـه ۳0 دی ماه مجلس شـورای اسـامی اعام 
وصـول شد.حسـینعلی حاجـی دلیگانـی روز جمعـه در گفت 
وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار داشـت: اگر بناسـت دولت 
سـهمیه بندی انجام دهد ما نظرمان این اسـت که اولویت با 
هر فرد ایرانی که در این کشـور اسـت، باشـد. اولویت نباید با 
خودرو باشـد وگرنه ما دنبال افزایش قیمت بنزین نیسـتیم.

روزهای سختی داریم اما 
راهکارهای مؤثری وجود دارد

سهمیه بندی بنزین باید 
با اولویت افراد باشد

تکمیـل  از  بهداشـت  پیشـنهادی  وزیـر 
بهـار  تـا  سـامت  الکترونیـک  پرونـده 
۹۸ خبـر داد و گفـت: اگـر بتـوان پرونـده 
ریـل  عنـوان  بـه  را  الکترونیـک سـامت 
سـامت  نظـام  بـرای  اطاعاتـی  اصلـی 
تکمیـل کـرد از تقاضاهـای القایـی، دوباره 
کاری در نظـام سـامت و مفقـود شـدن 
اطاعـات بیمـاران جلوگیـری مـی شـود.
سـعید نمکـی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
طـرح  مـورد  در  ملـت،  خانـه  خبرگـزاری 

پزشـک خانـواده بـا بیـان اینکه همـواره از 
ایـن طرح  تحـت عنوان پزشـکی خانواده 
نظـام  خدمـات  گفـت:  بـرم،  مـی  نـام 
سـامت را نبایـد پزشـک محـور دیـد زیرا 
تیم پزشـکی یعنی پزشـک، دندانپزشـک، 
داروسـاز، پرسـتار، مامـا و روانشـناس بـا 

هـم ارائـه خدمـت مـی کننـد.
و  درمـان  بهداشـت،  پیشـنهادی  وزیـر 
آمـوزش پزشـکی بـا بیـان اینکه پزشـکی 
نظـام  بـان  دروازه  عنـوان  بـه  خانـواده 

سـامت در دنیـای مترقی جایـگاه خود را 
دارد، افـزود: متاسـفانه مـا از ایـن ابـزار به 
درسـتی اسـتفاده نکردیم.وی یادآور شـد: 
سیسـتم ارجاع، پزشـک خانـواده، پرونده 
هـای  و گایدالیـن  سـامت  الکترونیـک 
بالینـی 4 پایـه نظام سـامت هسـتند که 
متاسـفانه به طور یکسـان مورد توجه قرار 
نگرفتـه انـد. نمکی یادآور شـد: بـرای رفع 
نواقـص طـرح پزشـک خانـواده و تقویـت 
نقـاط قـوت آن تـاش مـی کنیـم البتـه 
الکترونیـک  پرونـده  تکمیـل  اولیـن گام 
سـامت تـا بهار ۹۸ اسـت و اگـر این مهم 
تحقـق یابد ریلی را برای سـایر حوزه های 
نظـام سـامت ایجـاد خواهیـم کـرد کـه 

بتواننـد بـر روی آن حرکـت کننـد.

ثبت کانال مالی نشان دهنده 
عزم اروپا برای حفظ برجام است

پرونده الکترونیک سالمت تا بهار 

سال ۹۸ تکمیل می شود

ــا  ــا ب ــی اروپ ــال مال ــاد کان ــامی ایج ــورای اس ــس ش ــس مجل ــب ریی نای
ــا  ــا ب ــی ه ــی اروپای ــال مال ــت کان ــرد و گفــت: ثب ــی ک ــت ارزیاب ــران را مثب ای
جمهــوری اســامی ایــران نشــان دهنــده اراده آنهــا بــرای حفــظ برجــام اســت. 
علــی مطهــری روز جمعــه در رابطــه بــا ثبــت کانــال مالــی اروپــا بــا ایــران بــه 
ــد در  ــن کار مــی خواهن ــا ای ــا ب ــی ه ــت: اروپای ــا، گف ــگار سیاســی ایرن خبرن
ــا  ــد.وی ب ــکا از خودشــان اســتقال نشــان دهن ــل سیاســت هــای آمری مقاب
بیــان اینکــه اروپایــی هــا نمــی خواهنــد تابــع محــض آمریــکا باشــند، گفــت: 
ــرای حفــظ برجــام  ــا اراده ای ب ــه آنه ــی نشــان داد ک ــال مال ــن کان ایجــاد ای
دارند.نایــب رییــس مجلــس شــورای اســامی عنــوان کــرد: مــا از ایــن طریــق 
مــی توانیــم بــا برخــی شــرکت هایــی اروپایــی رابطــه تجــاری داشــته باشــیم 
و ایــن موضــوع مــی توانــد کمکــی در روابــط اقتصــادی مــا بــا اروپــا باشــد.

ایــن کانــال کــه تحریــم هــای آمریــکا را دور مــی زنــد، تحــت عنــوان 
بــود. تبــادالت تجــاری- خواهــد  از  ابــزاری در حمایــت   )INSTEX(

ــه نیــز نوشــت: تعــدادی از کشــورهای اروپایــی  تارنمــای آلمانــی دویچــه ول
ــه منظــور  ــکا و ب ــم هــای آمری ــه رغــم تحری ــران را ب ــا ای ــال معامــات ب کان

ــد. ــدازی کــرده ان ــران راه ان ــا ای ــط تجــاری ب تســهیل رواب

ته
نک

در مجمـوع، آنچـه »سـردرگی و تشـتت آمـاری« خوانده 
بـه مذاکـرات مـزدی کـه نزدیـک  می شـود، هـر سـال 
می شـویم خـودش را بیشـتر نشـان می دهـد؛ امـا یـک 
سـوال ذهن را به خود مشـغول مـی دارد؛ نکند »بایکوت 
آمـاری بانـک مرکـزی« بـه دلیـِل کاهش شـدید ارزش 
پـول ملـی و تورم بی سـابقه ای اسـت کـه امسـال تجربه 
کرده ایـم؛ نکنـد خواسـته اند با ایـن بایکوت، سندسـازی 
بـرای پایین کشـیدن نرخ تورم را تسـهیل کنند و نسـبت 
بـه هر سـال، »رنج معـاش« را درگیر ابهاِم آماری بیشـتر 

! کنند؟

گزارش
ایلنا

سیاستسیاست

خواهان اجرایی شدن تمام تعهدات  اروپا هستیماز وزرای اصالح طلب گله داریم
رییــس فراکســیون امیــد 

بــه  اگــر  کــرد:  تاکیــد 

شــعارهای مــردم بازگردیــم 

ــه  ــکا ب ــز ات ــی ج ــچ راه هی

مــردم نداریــم، نبایــد از مــردم عبــور کنیــم. فصــل 

ســوم قانــون اساســی بهتریــن گزینــه بــرای ایــن 

ــت. ــوع اس موض

ــه خاطــر داشــته  ــد ب عــارف خاطرنشــان کــرد: بای

ــم.  ــزارش دهی ــردم گ ــه م ــد ب ــا بای ــه م باشــیم ک

ــاه  ــد از چندم ــت گذاری بع ــی سیاس ــورای عال ش

ایــن  اســت.  کــرده  آغــاز  را  خــود  توقــف کار 

ــرای اصاحــات  ســاختار دســتاورود ارزشــمندی ب

بــود و در ادامــه بایــد تقویــت شــود. وزرا بایــد بــه 

ــه  ــرا ب ــد زی ــل کنن ــای خــود عم ــدات و قول ه تعه

ــد. ــول داده ان ــردم ق م

وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــورای شــهر جــای 

ــهر  ــورای ش ــت: ش ــت، گف ــی نیس ــائل سیاس مس

ــا  ــه آن ه ــد ب ــردم اســت و بای جــای مشــکات م

ــه  ــا چ ــه م ــد ک ــگان می دانن ــم. هم ــزارش دهی گ

ــد  ــر و امی ــت تدبی ــدن دول ــی در روی کار آم نقش

ــه  ــد چ ــال ۹6 می دانی ــا در س ــتیم، مخصوص داش

نمی گوییــم  مــا  اســت.  زیــاد  کردیــم. گله هــا 

وزرای  از  مــا  را می دهیــم.  دولــت  گــزارش کار 

وزرایــی کــه  اتقاقــا  داریــم،  اصاح طلــب گلــه 

ــا هماهنگــی بیشــتری  ــا م ــب نیســتند ب اصاح طل

ــد. دارن

بهـرام قاسـمی در واکنـش 
مالـی  سـازوکار  اعـام  بـه 
ضمـن  ایـران  بـا  اروپـا 
طـرح،  ایـن  از  اسـتقبال 
تعهـدات  تمـام  کامـل  شـدن  اجرایـی  خواهـان 

شـد. زمـان  کوتاه تریـن  در  اروپـا  اتحادیـه 
از  اسـتقبال  بـا  خارجـه  امـور  وزارت  سـخنگوی 
ایـران  بـا  اروپـا  اتحادیـه  مالـی  و کار  اعـام سـاز 
اقـدام  ایـران  اسـامی  جمهـوری  داشـت:  اظهـار 
اعـام  و  ثبـت  بـرای  اروپایـی  اتحادیـه  اخیـر 
سـازوکار ویـژه مالـی بـا ایـران را اولیـن گام اروپـا 
منـدرج  ایـران  قبـال  در  خـود  تعهـدات  انجـام  در 
ایـران و  20۱۸ وزرای خارجـه  بیانیـه مـاه مـی  در 
اروپایـی، دانسـته و خواهـان اجرایـی  سـه کشـور 

در  اروپـا  اتحادیـه  تعهـدات  تمامـی  شـدن کامـل 
افـزود:  است.قاسـمی  ممکـن  زمـان  کوتاه تریـن 
پـس از خـروج آمریـکا از برجـام بـا وجـود مواضع 
حفـظ  بـا  ارتبـاط  در  اروپایـی  اتحادیـه  سیاسـی 
از آن  ایـران  اقتصـادی  انتفـاع  برجـام و ضـرورت 
و اقدامـات محـدود اتحادیـه همچـون بروز رسـانی 
مقـررات مسـدود سـاز، متأسـفانه تاکنـون نتیجـه 
ملمـوس و اقـدام عملـی در راسـتای انتفـاع ایـران 
در  اروپـا  اتحادیـه  اقـدام  نبوده ایـم.  شـاهد  را 
تأسـیس سـازوکار ویـژه مالـی بسـیار دیـر صـورت 
گرفـت و الزم اسـت سـه کشـور و اتحادیـه اروپایی 
اطمینـان حاصـل نمایـد کـه ایـن اقـدام بخشـی از 
نمایـد. جبـران  را  آمریـکا  غیرقانونـی  تحریم هـای 

انا
یک

س: ا
عک

عضـو کمیسـیون برنامـه، بودجـه و محاسـبات مجلـس می 
گویـد در صورتـی کـه موافقتنامـه هـای پالرمـو و CFT  بـه 
تاییـد مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام برسـد، نـرخ ارز 
افزایـش پیدا نمی کند.غامعلی جعفـرزاده ایمن آبادی عضو 
کمیسـیون برنامـه، بودجه و محاسـبات مجلـس در گفت وگو 
بـا خبرنـگار خبرگزاری خانه ملت، با اشـاره بـه افزایش مجدد 
نـرخ ارز در روزهای گذشـته، گفت: انصافا آقای همتی رئیس 
کل بانـک مرکـزی با قاطعیت و صابتی که داشـت همچنین 
برنامـه ریزی محکم و اسـتخوان داری که داشـت مقدار قابل 
توجهی قیمت ارز را متعادل نگه داشـت تا نوسـان آن خیلی 

زیاد نباشـد.

عضـو کمیسـیون عمـران مجلـس، گفـت: بـازار مسـکن بـرای 
بهبـود وضعیـت بـه تولیـد یـک میلیـون و 200 هـزار واحـد 
مسـکونی نیاز دارد. حسـن خسـته بند عضو کمیسیون عمران 
مجلس با بیان اینکه سـال آینده بازار مسـکن بار دیگر شـاهد 
بـروز تاطمـات اقتصادی خواهد شـد، گفت: برخـی اعام می 
کننـد کـه قیمـت بـازار مسـکن در سـال آینـده رونـد کاهشـی 
خواهـد داشـت، امـا به نظر من این مسـئله محقق نمی شـود 
زیـرا کاهـش قیمت هـا در بازار مسـکن تحت تأثیـر عواملی و 

شـاخص هایـی بـوده کـه امروز عملیاتی نشـده اسـت.

تصویب پالرمو و CFT مانع 
افزایش نرخ ارز می شود

ساالنه حدود 800 هزار زوج جوان 
به مسکن جدید نیاز دارند
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

خبرگزاری فرانس۲4 راه اندازی 
سیسـتم مالی اروپا برای دور زدن 

تحریم هـای آمریکا علیه ایران را تیتر اول 
خود قرار داده.

خبرگـزاری یورونیوز از صدور حکم 
۷ سـال زندان برای دو افسر پلیس 

فرانسـه به جرم تجاوز به عنف خبر داده.

روزنامـه نیویورک تایمز از 
سـرمای کشنده در شیکاگو خبر داده. آمریکااروپافرانسه

خبرگـزاری سی ان ان در تیتر اول 
خـود آورده: ترامپ می گوید یا دیوار 

یا هیچی! می کشیم 
آمریکا

پیام زنان
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ارسال الیحه اصالح قانون 
مدنی در زمینه طالق به دولت

و  زنـان  امـور  معـاون   
خانـواده ریاسـت جمهوری 
اصـاح  الیحـه  ارسـال  از 
زمینـه  در  مدنـی  قانـون 

داد. خبـر  دولـت  بـه  طـاق 

معصومـه ابتکار در صفحه توئیتر خود 
در این باره نوشت:

»معاونـت پس از بررسـی ها و نشسـت های 
کارشناسـی بـا حقوقدانان و اسـاتید حوزه و 
دانشـگاه، الیحـه اصـالح قانـون مدنـی در 

زمینـه طـالق را بـرای دولت ارسـال کرد.«

الیحه

اما و اگرهای تولد اجاره ای
آگهی رحم اجاره ای به آگهی های اهدای عضو بر روی در  و دیوار شهرها اضافه شده است

خبر

 تدوین قراردادرسمی رحم اجاره ای با نگاه همه شمول به طرفین والدین ژنتیکی و زن متقاضی

معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیــس جمهــور گفت: امیــدوارم 
ــن  ــاد و ســخن گفت ــل انتق ــه دلی ــی ب ــال اجتماع ــچ فع هی
ــد در  ــا هــم بای ــت تشــکل ه ــه فعالی ــرود، البت ــدان ن ــه زن ب

چهارچــوب قوانیــن باشــد.
معصومــه ابتــکار معــاون رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه رشــد 
ــی  ــان شــاخص هــای جهان و توســعه انســانی کشــور در می
ــرز کشــورهای توســعه  ــث در م ــن حی ــا از ای ــرد: م ــد ک تاکی
ــعه  ــد توس ــی در رش ــل توجه ــهم قاب ــتیم و س ــه هس یافت
انســانی داشــته ایــم. از 50 تشــکل در ســال 56 تقریبــا امــروز 
ــان و  ــوزه زن ــاد در ح ــردم نه ــازمان م ــزار و ۷00 س ــه دو ه ب
ــروز ۹00  ــت ام ــط زیس ــا در محی ــم و ی ــیده ای ــواده رس خان
ــاون  ــم. مع تشــکل زیســت محیطــی در ســطح کشــور داری
ــن  ــرد: ای ــان ک ــور بی ــس جمه ــواده رئی ــان و خان ــور زن ام
ــی  ــای اجتماع ــارکت ه ــردم در مش ــت م ــانه اراده و هم نش
بــرای حضــور در امــور و فعالیــت هــای بشردوســتانه و انســان 
دوســتانه اســت. در همیــن راســتا وزارت کشــور از این تشــکل 
هــا حمایــت مــی کنــد. ایــن سیاســت دولــت تدبیــر و امیــد 
اســت و شــخص رئیــس جمهــوری بــر ایــن موضــوع تاکیــد 

دارد. 
وی بــا اشــاره بــه نقــش تشــکل ها و ســمن هــا برای داشــتن 
ســهمی بــزرگ در تحــوالت کشــور افــزود: مشــکات را انــکار 
نمــی کنیــم امــا بــا وجــود همــه مشــکات رشــد خوبــی در 
ــته  ــوزش و ورزش داش ــای ســامت، بهداشــت، آم ــوزه ه ح
ایــم و ســهم غیردولتــی هــا را بــرای پیشــرفت در ایــن زمینــه 

هــا بایــد بــه رســمیت بشناســیم. 
ــه  ــکا ب ــت آمری ــه دول ــا وجــود حمل ــکار گفــت: هــر روز ب ابت
اقتصــاد و فضــای امنیــت مــا، ایــن ســازمان هــا در تــاش 

ــه مشــهود اســت.  هســتند و حضورشــان در جامع
ــتای  ــم راس ــا ه ــمن ه ــواده س ــور خان ــه داد: در ام وی ادام
دولــت کار مــی کننــد. راهبــرد مــا تــوان افزایــی عمومی ســمن 

هــا در حــوزه خانــواده اســت. 
معــاون رئیــس جمهــوری خاطرنشــان کــرد: در همیــن رابطــه 
ــا حضــور تشــکل هــای 6 اســتان  ــان ب نشســتی را در اصفه
برگــزار کردیــم و ایــن نشســت هــا در شــهرهای دیگــر ادامــه 
ــگاه  ــوان افزایــی ســمن هــا، ن خواهــد داشــت. هــدف مــا ت
تخصصــی در حــوزه زنــان و خانــواده و امکان تبــادل تجربیات 
ــذاری  ــوالت و اثرگ ــاهد تح ــا ش ــت. ت ــازی اس ــبکه س و ش
بیشــتری در شــاخص هــای اجتماعــی باشــیم.  ابتــکار گفت: 
بــا توجــه بــه اینکه هــر دســتگاه گزارشــی از تحوالت 40 ســاله 
خــود ارایــه مــی دهــد، ســازمان هــای غیردولتــی و مــردم نهاد 
نیــز خــوب اســت گزارشــی از تحوالت 40 ســاله گذشــته شــان 
ــی و  ــده ارزیاب ــرای آین ــم ب ــا بتوانی ــه و داشــته باشــند ت تهی
ــم در  ــد بتوانی ــزود: بای ــق گشــایی داشــته باشــیم. وی اف اف
دولــت بــرای فعالیــت و مشــارکت جوانــان در فعالیــت هــای 
غیردولتــی و خیرخواهانــه فضــای گســترده ای ایجــاد کنیــم. 
ــان مــا  ــه تجربیــات خــود بیفزاییــم و در افــق آینــده، جوان ب
بایــد ســهم داشــته باشــند. افــزود: نبایــد نــگاه امنیتــی بــه 
تشــکل هــا داشــته باشــیم. نگاهمــان باید توســعه ای باشــد. 
ــان نمــی  ــا دلم ــن اســت و م ــت هــم همی ــگاه دول ــا ن قطع
خواهــد فضــای امنیتــی بــر ســرمایه عظیــم اجتماعــی کــه در 

کشــور داریــم حاکــم شــود.

فعاالن اجتماعی نباید 
به خاطر انتقاد به زندان 

بیفتند

ــور  ــی و ســاماندهی ام ــر هماهنگ ــرکل دفت مدی
مهمتریــن  جوانــان  و  ورزش  وزارت  جوانــان 
ــتر را  ــاله و بیش ــان ۱5 س ــل ازدواج جوان معض
نداشــتن شــغل دائــم بــا ۳۳ درصــد، بیــکاری با 
۳0.۳ درصــد، وضــع نامناســب مالــی سرپرســت 
بــا ۱2.۷ درصــد و مشــکل تهیــه مســکن بــا 6.2 

درصــد عنــوان کــرد.
ــار  ــن آم ــه آخری ــاره ب ــا اش ــدث، ب ــد مح امی
اختیــار  در  بودجــه کــه  و  برنامــه  ســازمان 
ــت:  ــت، گف ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــت جوان معاون
ــان،  ــن داده هــای حــوزه جوان ــر اســاس آخری ب
ــراد ۱5  ــی اف ــر درس ــاب غی ــه کت ــرانه مطالع س

ســاله و بیشــتر هفــت ســاعت و 4۱ دقیقــه در 
ــه  ــزان ســرانه ماهان ــن می ــه از ای ــاه اســت ک م
مطالعــه قــرآن و ادعیــه، ســه ســاعت و هفــت 
ــان اینکــه 2۹.۹  ــا بی ــوده اســت. وی ب دقیقــه ب
درصــد معــادل ۱5 میلیــون و ۷۹5 هــزار و ۸4۱ 
ــواد  ــه باس ــتر ک ــاله و بیش ــراد ۱5 س ــر از اف نف
هســتند، در مــاه قبــل از آمارگیــری مذکــور 
روزنامــه مطالعــه کردنــد، افــزود: ســرانه ماهانــه 
مطالعــه روزنامــه افــراد ۱5 ســاله و بیشــتر یــک 
ســاعت و 2۷ دقیقــه در روز بــوده اســت. 6۷.۸ 
درصــد آنهــا نیــز در زمــان آمارگیــری موســیقی 

هفتگــی گــوش  ســرانه  می کردنــد.  گــوش 
کــردن موســیقی از ســوی ایــن افــراد 2 ســاعت 

ــت. ــوده اس ــه در روز ب و 2۱ دقیق
ــان  ــل ازدواج جوان ــن معض ــاره مهمتری وی درب
نیــز از دیــدگاه افــراد ۱5 ســاله و بیشــتر، گفــت: 
ــب  ــه ترتی ــان ب ــن معضــل ازدواج جوان مهمتری
نداشــتن شــغل دائــم بــا ۳۳ درصــد، بیــکاری با 
۳0.۳ درصــد، وضــع نامناســب مالــی سرپرســت 
بــا ۱2.۷ درصــد و مشــکل تهیــه مســکن بــا 6.2 
درصــد و ســایر معضــات بــا ۱۷.۸ درصــد بــوده 

اســت.

مهمترین معضالت جوانان ۱۵ ساله و 
باالتر برای »ازدواج«

گزارش

در مورد طالق عاطفی بدانید 
غرور کاذب و عدم قبول نظریات منطقی زن و شوهر در میان افراد تحصیل کرده از علل افزایش طاق عاطفی 

است، افزود: عدم پذیرش راهنمایی و کمک بزرگترها از جانب افراد تحصیل کرده، عدم اعتقاد به مشاوره، اشتغال 
زوجین، مشکات جنسی و اختافات مالی ریشه های اصلی رفتاری در بروز طاق عاطفی است

ورود پلیس به مساله 
»زباله گردی«

از  بـا مـواد مخـدر  دبیـرکل سـتاد مبـارزه   
و  آیین نامه هـای  و  قوانیـن  برخـی  بازنگـری 
دسـتورالعمل های سـتاد مبارزه بـا مواد مخدر 
خبـر داد. سـردار اسـکندر مؤمنـی در بازدید از 
اجـرای طـرح عملیاتـی برخـورد بـا معتـادان متجاهـر و خرده فروشـان 
مـواد مخـدر کـه صبح امـروز در نقـاط مختلف محله شـوش، هرندی و 
مولـوی برگزار شـد گفت: مسـاله معتـادان متجاهر اولویـت کوتاه مدتی 
اسـت کـه بایـد حتمـًا در دسـتور کار قـرار بگیـرد، چـرا کـه این مسـاله 
بـرای مـردم و شـهروندان ایجـاد ناآرامـی و از آن بیشـتر احسـاس 
ناامنـی می کننـد و چهـره شـهر را مخـدوش خواهـد کـرد. مؤمنـی بـا 
بیـان این کـه طبـق آمارهـا بیـش از 55 درصـد طاق هـا، ۷0 درصـد 
زندانیـان مـواد مخـدر و بسـیاری بیماری هـای واگیردار ریشـه در مواد 
مخـدر دارد، اظهـار کـرد: همچنین بسـیاری از جرایم از سـرقت گرفته تا 

جنایـات و قتل هـا بـه دلیـل مصـرف مـواد مخـدر اسـت.

انتظامی

برگزاری نمایشگاه فروش محصوالت 
تولیدی بانوان در دهه فجر

رئیـس کارگـروه سـتاد بانـوان دهـه فجـر، 
دهـه  ایـام  در  بانـوان  حـوزه  برنامه هـای 
فجـر در چهلمیـن سـال انقاب اسـامی را 

تشـریح کـرد.
ثریـا شـارقی، از برگـزاری نمایشـگاه فـروش محصـوالت تولیـدی 
بانـوان در ایـن ایـام خبـر داد و بیـان کـرد: این نمایشـگاه با فروش 
تولیـدات و محصـوالت خانگـی تعـدادی از بانـوان در فرهنگسـرای 
مفتـح برگزار می شـود؛ بیشـتر تاکیـد در برگـزاری این نمایشـگاه ها 
حمایت و معرفی تولیدات زنان بی سرپرسـت و بدسرپرسـت اسـت 
کـه بـا 50 غرفـه از ۱۸ تـا 20 بهمـن برگـزار خواهـد شـد. همچنیـن 
دسـتگاه های  هماهنگـی  بـا  شهرسـتان ها  بانـوان  امـور  مشـاوران 
اجرایـی نمایشـگاهی در شهرسـتان ها بـرای بانـوان برگـزار خواهنـد 
کـرد تـا افراد بتواننـد با هزینه بسـیار کم و بعضًا رایـگان محصوالت 

خـود را بـه فروش برسـانند.

نمایشگاه

نمی توانیم همه مشکالت 
زنان را منعکس کنیم

ماهنامـه  سـردبیر  و  مدیرمسـئول 
در  امـروز  مـا  گفـت:  امـروز  زنـان 
تولیـد و انتشـار نشـریات در حـوزه 
زنـان بـا همـان مشـکات و چالش 
هایـی روبـرو هسـتیم کـه زنـان در دوران مشـروطیت بـا آن 
مواجـه بودنـد. امـروز بایـد بـا توجـه بـه شـرایط حـال حاضر 
جامعـه قوانیـن را بـه نفـع زنان کشـورمان تنظیم کنیـم. هنوز 
نـگاه به زن در جامعه سـنتی اسـت و مـا در مجله نمی توانیم 

بعضـی از مسـائل زنـان را مطـرح کنیـم.
در نشسـت همـوار و ناهمـوار روزنامـه نـگاری زنـان دیـروز و 
امـروز، شـها شـرکت، مدیرمسـئول و سـردبیر ماهنامـه زنان 
و زنـان امـروز بـا اشـاره بـه چندنمونـه از نشـریات زنـان دوره 
مشـروطیت گفت: اولین نشـریه زنان، نشـریه دانـش بود که 

روزنامه 
نگاری

قضاییـه گفـت:  قـوه  حقوقـی  معـاون 
زنـان  امنیـت  تأمیـن  »الیحـه  بررسـی 
در برابـر خشـونت« همچنـان در شـورای 
مسـئوالن عالـی قضایی در حال بررسـی 
اسـت. معاونـت حقوقـی قـوه قضاییـه، 
ذبیـح  هللا خدائیـان گفـت: در برخـی از 
الیحـۀ  رد  بـر  مبنـی  اخبـاری  رسـانه ها 
تأمیـن امنیـت زنـان در برابـر خشـونت 
منتشـر شـده اسـت ولی به رغم ایرادات 
وارده بـه مـادۀ ۳ ایـن الیحه، سـایر مواد 
آن، همچنـان در حال بررسـی در شـورای 

مسـئوالن عالـی قضایـی اسـت.
وی افـزود: این الیحه با حضور نمایندگان 
دسـتگاه هـای ذیربـط از جملـه نماینـده 
رئیـس  خانـواده  و  زنـان  امـور  معـاون 
جمهـور در معاونـت حقوقی قـوه قضاییه 
بررسـی شـد و اصاحاتـی در آن به عمل 
آمـد. الیحۀ مذکور پس از ارسـال به حوزۀ 
ریاسـت قوه قضایه در دسـتور کار شورای 
مسـئوالن عالـی ایـن قـوه قـرار گرفت که 
امـا  بـه تصویـب رسـیده  از آن  مـوادی 
نسـبت بـه تعاریفـی کـه در مـاده ۳ این 
الیحـه وجـود دارد، ایراداتی وارد شـده که 
مقرر شـد اینجانـب و تعـدادی از اعضای 
شـورا نسـبت بـه اصـاح آن اقـدام کنیم. 
وی با اشـاره به تشـکیل یک کمیته برای 
بررسـی ایـن الیحـه گفت: اگر الزم باشـد 
بـا دولـت نیز هماهنگی صـورت می گیرد 
تـا ببینند آیا این مشـکات عدیـده ای که 
در الیحـه وجـود دارد، قابـل رفع اسـت یا 
خیـر. بـه گفتـه محسـنی اژه ای قـرار بر 
ایـن شـد که فعـاً کمیته مشـترک که از 
هفتـه قبل تشـکیل شـده، مـواردی را که 
حداقل قابل اصاح اسـت در اولویت قرار 
دهـد و آنهایـی که به نظر می رسـد مطلقًا 
قابـل اصاح نیسـت، حذف یا مـوادی به 

آن اضافـه کنند.

الیحه تأمین امنیت 
زنان در دستور کار 

مسئوالن عالی قضایی

بعد از ۷5 سـال از انتشـار نشـریه کاغذی در کشـور منتشر شد 
و ایـن یعنـی ۷5 سـال دیرتـر از نشـریات دیگـر، یک نشـریه 
در حـوزه زنـان منتشـر شـد. وی بـا بیـان اینکه نشـریات زنان 
در دوران مشـروطیت بـه مـرور متحـول و بـا محتـوای قـوی 
تـری دربـاره مشـکات زنـان تولیـد و منتشـر می شـد افزود: 
بـدون شـک تولیـد مجات دربـاره زنان چـه در دوران گذشـته 
چـه امـروز از اهمیـت زیادی برخـوردار و اثربخش بوده اسـت. 
مدیرمسـئول مجلـه زنـان امـروز تاکیـد کرد: مـا امـروز باید با 
توجـه بـه شـرایط حـال حاضر جامعـه قوانیـن را به نفـع زنان 
کشـورمان تنظیـم کنیـم. هنـوز نـگاه بـه زن در جامعه سـنتی 
اسـت و هنوز ما در مجله نمی توانیم از بعضی از مسـائل زنان 
مثـل بیمـاری هـای آنهـا یـا روابـط جنسـی کـه امـروزه باعث 

خیلـی از طـاق هـا و حتـی بیماری ها اسـت بنویسـیم. 
شـرکت گفـت: اگـر مـی خواهنـد زنـان در دوره جدیـد دیندار 
باشـند بایـد اجازه دهند ایـن موضوعات مطرح شـود. باید بر 
اسـاس شـرایط روز فقـه را توضیـح داد. همـان طور کـه امام 
خمینـی)ره( فرمودنـد فقـه کلیـد حـل بسـیاری از مشـکات 

اسـت و غیـر از نیز نیسـت.

نابــاروری از معضــل هــای جــدی 
ــا  ــه ب ــت ک ــوان اس ــای ج زوج ه
خــود طیفــی از آســیب هــای 
ــاری  ــای رفت ــش ه ــی و کن عاطف
دارد کــه بــه نشــاط و پویایــی 
خانــواده آســیب هــای جبــران 

ــد. ــی کن ــری وارد م ناپذی
ــه گــزارش آمــار دفتــر ســامت،  ب
وزارت  خانــواده  و  جمعیــت 
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 
پزشــکی، حــدود ســه میلیــون 
ــارور در کشــور وجــود دارد  زوج ناب
ــی آن در اســتان هــای  کــه فراوان
مختلــف بــه تبــع الگوی نابــاروری 
و شــرایط و علــت هــای محیطــی 
و ســاختاری زوج هــا متفــاوت 
اســت. دکتــر محمدرضــا صادقــی 
رئیــس پژوهشــگاه و مرکــز فــوق 

و  نابــاروری  درمــان  تخصــص 
ــوان  ــن ســینا عن ــرر اب ســقط مک
کــرده اســت کــه بــه طور متوســط 
ــا  ــی ب ــای ایران ــد زوج ه 20 درص
و  دســت  بــاروری  اختــاالت 
ــن  ــد و س ــی کنن ــرم م ــه ن پنج
ــا ٣5  ــب 25 ت ــا اغل ــن زوج ه ای
ــای  ــدام ه ــه اق ــت ک ــاله اس س
زادآوری بــا شــیوه هــای نــو بــرای 
ثبــات و تقویــت روابــط عاطفــی و 

ــت. ــی اس ــی حیات خانوادگ
ایــران در دهــه اخیــر فصــل نویــی 
را در حــوزه علــم نابــاروری تجربــه 
کــرده و موفقیــت های زیــادی در 
ــا روش  ــته و ب ــه داش ــن عرص ای
هایــی همچــون IVF، رحــم اجــاره 
ای، اهــدای تخمــک و شــگردهای 
فــوق  در مراکــز  دیگــر  علمــی 
تخصصــی درمــان نابــاروری مــی 
تــوان امیــد داشــت کــه در آینــده 

ــش  ــه چال ــک مقول ــیار نزدی بس
ــی  هــای زادآوری در کشــور معنای
ــه  ــی ک ــد. زوج های ــته باش نداش
بــه دالیلــی نمــی تواننــد صاحــب 
فرزنــد شــوند در ســال هــای 
اخیــر رحــم جایگزیــن یــا اجــاره 
ای را بــه عنــوان یکــی از بهتریــن 
گزینــه هــای حــل مشــکل دنبــال 
ایــن شــیوه  امــا،  مــی کننــد 
درمــان نابــاروری بــا وجــود همــه 
محاســنش در الیــه هــای پنهانــی 
چالــش هــای حقوقــی، اجتماعی 
و عاطفــی مختلفــی دارد و امــا 
و اگرهــای آن بایــد بــه خوبــی 
ــر  ــان ام ــود و متولی ــناخته ش ش
ــص  ــران نواق در پیشــگیری و جب
ارایــه  نســخه هــای کارآمــدی 

ــد. کنن
واقعیــت آن اســت کــه طیفــی از 
زنــان و مــردان بــه دلیــل بیماری، 

ــل  ــا عام ــی و دهه ــص ژنتیک نق
محیطــی و ناشــناخته از موهبــت 
فرزنــدآوری محــروم هســتند و 
اکنــون کــه علــم بــرای جبــران این 
ــل  ــه عم ــه عرص ــا ب ــرات پ مخاط
گذاشــته و بــرای زادآوری راه حــل 
دارد، مــی طلبــد کــه بــا توجــه بــه 
هنجارهــای اجتماعــی و فرهنگــی، 
و  قوانیــن  و  خانــواده  ســاختار 
ــش هــای اجتماعــی، نگاهــی  کن
همــه جانبــه نگــر به زوایــای روش 
هــای نابــاروری شــود تــا در آینــده 
پیچیدگــی هــای اجتماعــی در 
خانــواده هــا و جامعــه بــه حداقــل 
ممکــن برســد. اگرچــه تــا چنــدی 
پیــش در و دیــوار شــهرها شــاهد 
ــود  ــو ب ــدای عض ــای اه ــی ه آگه
ــوارد  ــیاری از م ــروز در بس ــا ام ام
آگهــی رحــم اجــاره ای بــه چشــم 
مــی خــورد کــه اگــر بــه دور از 
برنامــه هــای حمایتــی و تنهــا بــه 
عنــوان پــر کــردن خــأ فرزنــد در 
ــته  ــه آن نگریس ــه ب ــط خان محی
شــود ممکــن اســت در آینــده 
کــه  باشــد  حوادثــی  آبســتن 
درگیــری زیــادی را بــرای والدیــن 

ــد.  ــاد کن ــه ایج و جامع
ــرد و  ــه م ــاره ای، نطف ــم اج در رح
تخمــک زن در خــارج از رحــم 
پــرورش داده مــی شــود و بــه 
دلیــل ناتوانایــی زن در بــارداری 
زن  رحــم  در  تلقیــح  از  پــس 
ــا 9  ــود ت ــق می ش ــری تزری دیگ
ــد  ــان متول ــد آن ــر فرزن ــاه دیگ م
ــه ازای  ــز ب ــرد ســوم نی شــده و ف

ایــن عمــل درآمدزایــی دارد.
رحــم اجــاره ای بــا وجــود تاییدیــه 
شــرعی، قانونــی و انســانی هنــوز 
بــه طــور 100 درصــد در برخــی 
از الیــه هــای جامعــه پذیــرش 

نشــده و دیــدگاه هــای متفاوتــی 
بــرای ایــن شــیوه فرزنــدآوری 
ارایــه مــی شــود کــه نیــاز اســت 
ــا و  ــه ام ــو هم ــن راه ن ــدو ای در ب
ــی شــنیده شــود  ــه خوب ــا ب اگره
و زوایــای پیــدا و پنهــان آن از 
نظــر قانونــی، اجتماعــی، عاطفــی، 
علمــی و عرفــی شــکافته شــود تا 
در آینــده مولــود مســایلی نشــود 
کــه دغدغــه برنامــه ریــزان باشــد.
شــمول  همــه  قانــون  نبــود 
نظیــر مراکــز مجــاز نابــاروری، 
مشــکات  صدورشناســنامه، 
اجــاره ای،  رحم هــای  حقوقــی 
تــوارث و حضانــت، محرمیــت، 
ــودک  ــن ک ــع ازدواج، نپذیرفت موان
پــس از تولــد توســط والدیــن 
والدیــن  جدایــی  ژنتیکــی، 
بــارداری زن  از  ژنتیکــی پــس 
ــد  ــاره ای، تول ــم اج ــل در رح عام
ــی، دل  ــص ژنتیک ــا نقای ــوزاد ب ن
ــه مــادر میانجــی  ــوزاد ب بســتن ن
پــس از تولــد و تقاضــای نگهداری 
و دیــدار متنــاوب، پرداخــت نفقــه 
ــارداری  و تامیــن مخــارج دوران ب
ــا آســیب  ــال اخــاذی و ی و احتم
هــای روانــی و عاطفــی در آینــده 
ــت  ــی اس ــوع های ــه موض از جمل

روش  خصــوص  در  بایــد  کــه 
ــا رحــم اجــاره  ــاروری ب درمــان ناب
ــر داده  ــا پاســخ موث ــه آن ه ای ب

ــود. ش

رحم اجاره ای راهکار علمی 
رفع مشکل ناباروری 

ــی  ــوق تخصص ــز ف ــئول مرک مس
نابــاروری  تحقیقــات  و  درمــان 
اســتان  دانشــگاهی  جهــاد 
مرکــزی گفــت: زنانــی کــه بــه 
ــد  ــکان فرزن ــی ام ــورت طبیع ص
ــد از شــیوه هــای  دار شــدن ندارن
ــم  ــیدن طع ــرای چش ــی ب مختلف
ــه  ــد ک ــادری اســتفاده مــی کنن م
رحــم اجــاره ای از ایــن شــیوه 
»عیلرضــا  دکتــر  اســت.   هــا 
غفــاری زاده« افــزود: در رحــم 
شــامل  نفــر  ســه  جایگزیــن 
ــل  ــادر دوم دخی ــارور و م زوج ناب
بــه  مراجعــه  در  کــه  هســتند 
مراکــز درمــان نابــاروری ابتــدا 
ــارور متقاضــی فرزنــد زیــر  زن ناب
ــرد  ــی گی ــرار م ــی ق ــان داروی درم
تــا فولیکــول بــه خوبــی رشــد 
کنــد و پــس از اســتخراج تخمــک 
از بــدن او در آزمایشــگاه لقــاح 

مصنوعــی انجــام مــی گیــرد.

ته
نک

صدور شناسنامه نوزاد رحم اجاره ای به 
اسم مادر

رئیـس اداره حقوقی اداره کل ثبت احوال اسـتان 
مرکـزی در ایـن بـاره گفت: طبـق مـاده 1۹ قانون 
ثبـت احـوال، مامـا یا پزشـکی که هنـگام والدت 
نـوزاد حضـور دارد و در زایمـان دخالـت می کنـد 
مکلـف بـه صـدور گواهـی والدت به نام شـخص 
زایمان کننده اسـت اما، در زادآوری به شـیوه رحم 
اجـاره ای والدیـن برای گرفتن شناسـنامه گواهی 
رحـم اجـاره ای را بـه شـعب ثبت احـوال ارایه می 
کننـد و اوراق هویتی نـوزاد برای خانـواده والدین 

متقاضـی صادر می شـود. 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  از بهره برداری 
14 پروژه شـیاتی مازندران با تولید یکهزار 

تن ماهی در دهه فجر امسـال خبر داد.

روزنامه کاغذوطن  نوشـت: 
65درصد از جمعیت یزد در مرکز اسـتان 

استقرار دارند

روزنامـه اصفهان زیبا  به نقل 
از رهبر انقاب اسـامی نوشت: یکسان 

سـازی قبور شهدا غلط است.

اصفهانجنوب کرمانمازندران
روزنامـه افسانه  از جزییات 

کشـف کتیبه سه زبانه در نقش رستم 
نوشت:کشـف خاصی در حوزه زبان های 

باستانی 

فارس

کشف اسکلت 4000 ساله انسان در بابل
پس از 40 روز از کاوش در تپه بزرودپی بخش بندپی غربی شهرستان بابل، کاوشگران توانستند 
اسکلت انسان بالغ به روش تدفین جنینی در کنار اجاق را که متعلق به دوره مفرغ )2 هزار سال 
قبل از میاد( بود کشف کنند.

پیام میراث

لنا
 ای

س:
عک

پس از بازگشـِت سـردیس سـرباز هخامنشـی به ایران، رئیس 
سـازمان میـراث فرهنگـی، گردشـگری و میـراث فرهنگی اینک 
از شناسـایی و ردیابـی یکـی دیگـر از سـردیس های سـربازان 
هخامنشـی خبر می دهد. او از ارائه اطاعات بیشـتر درخصوص 
سـرباز  سـردیس  دومیـن  بازگشـت  زمـان  و  نحـوه کشـف 
هخامنشـی بـه ایـران بـه دالیـل امنیتی خـودداری کـرد. نقش 
برجسـته سـردیس هخامنشی )سـر سرباز هخامنشـی( حدود 
۸0 سـال پیـش بـه صـورت غیرقانونی از ایـران خارج شـده بود 
کـه با رایزنی هـای بین المللی و نیز پیگیری هـای حقوقی موفق 
شـدیم ایـن نقـش برجسـته ارزشـمند را از دادسـتانی نیویورک 
تحویـل بگیریـم و بـه ایـران بیاوریم. ایـن سـردیس در ابتدای 
امـر در مـوزه ملـی بـه نمایـش درآمـد و ایـن روزهـا رهسـپار 
مشـهد شـده تـا در مـوزه خراسـان بـه نمایـش گذاشـته شـود. 
ایـن اثـر ۹0 سـال پیـش در ایران کشـف شـد و چند سـال بعد 
از ایـران خـارج شـد و از کانـادا و آمریـکا سـر درآورد، در نهایـت 
نیـز در حراجـی در نیویـورک درسـت در زمانـی که بـه قیمت ۱.2 
میلیون دالر ارائه شـده بود، کشـف و با ارائه اسـناد به دادسـتانی 
نیویـورک مشـخص شـد کـه متعلق به ایران اسـت و بـه صورت 
غیرقانونی به فروش گذاشـته شـده اسـت. پس از پیگیری های 
حقوقـی، این اثر ارزشـمند تاریخـی به ایران بازگشـت.اما اکنون 
علـی اصغـر مونسـان )معاون رییـس جمهور و رئیس سـازمان 
میـراث فرهنگی، گردشـگری و میراث فرهنگـی( از ردیابی یکی 
دیگـر از سـردیس های سـربازان هخامنشـی خبـر می دهد.بـه 
گفتـه او، ۳ سـردیس از سـربازان هخامنشـی تخـت جمشـید 
از ایـران خـارج شـده اند و تاکنـون یکـی از ایـن سـردیس ها به 
ایران بازگشـته و یکی دیگر نیز ردیابی شـده و به زودی شـاهد 
بازگشـت سـردیس دوم نیـز خواهیـم بـود. اما هنوز از سـومین 
سـردیس سـربازان هخامنشـی اطاع خاصی نداریم. مونسـان 
کـه به لحـاظ امنیتی از ارائـه اطاعات بیشـتر در خصوص نحوه 
کشـف و زمان بازگشـت دومین سـردیس سـرباز هخامنشی به 
ایـران امتنـاع کرد، درخصوص بازگشـت الواح هخامنشـی گفت: 
الواح هخامنشـی بسـته بندی شـده اند و آماده ارسـال به ایران 
هسـتند. به زودی شـاهد بازگشـت الواح هخامنشی نیز به ایران 

خواهیـم بود. 

سوژه دومین
 سردیس سربازان  

هخامنشی ردیابی شد

ریا
ث آ

یرا
 م

س:
عک

کشفیاتی جدید در قلب شهر ری باستانی
سرپرست کاوش باستان شناسی ری: عالوه بر دو خمره بزرگ، پی سوز، چند کوزه و گلدان پیدا کردیم

تا کنون در این محوطه تاریخی بقایای معماری، کوزه، استخوان، شیشه و... کشف شده است

محوطــه  از  خبرنــگاران  بازدیــد  در 
کاوش در بخــش مســکونی شــهر ری، 
از کشــفیات جدیــد باستان شناســان 

ــد. ــی ش رونمای
بــود کــه در  آذرمــاه ســال جــاری 
در  کــه  عمرانــی  عملیــات  جریــان 
ــی  ــان محبت ــهر ری خیاب ــدوده ش مح
نبــش کوچــه زحمتکــش انجــام شــد 
بقایــای معمــاری و دو عــدد خمــره 
ــه دســت آمــد و در مراحــل  ســفالی ب
از  عمرانــی  عملیــات  توقــف  اولیــه 
میراث فرهنگــی،  کل  اداره  طــرف 
صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 

ــد. ــاغ ش ــک اب ــه مال ــران ب ته
باســتان   کاوش هــای  رو  ایــن  از 
شناســی بــا مجــوز پژوهشــگاه میــراث 
فرهنگــی و گردشــگری در آن زمیــن 
ــن  ــه دارد. در ای ــون ادام ــاز و تاکن آغ
از  بازدیــد  میــان خبرنــگاران بــرای 
ــد و  ــهر ری رفتن ــه ش ــه ب ــن محوط ای
در جریــان رونــد کاوش قــرار گرفتنــد.

ــن  ــان در ای ــه کاوش همچن ــا ک از آنج
ــاهد  ــون ش ــه دارد تاکن ــه ادام محوط
کــوزه،  معمــاری،  بقایــای  کشــف 
بوده ایــم.  و...  شیشــه  اســتخوان، 
بــه  مربــوط  معمــاری  ســازه های 
سیســتم آبرســانی و فاضــاب شــهری 
ــت و  ــلجوقی اس ــه دوره س ــوط ب مرب

اکنــون معمــاری کــه احتمــال داده 
بــه یــک حمــام  می شــود مربــوط 
باشــد نیــز کشــف شــده. محســن 
ســعادتی )سرپرســت کاوش باســتان 
باســتان  و کارشــناس  ری  شناســی 
شناســی اداره کل میــراث فرهنگــی 
گفــت:  خصــوص  درایــن  تهــران( 
ــوان  ــر می ت ــه کشــفیات اخی باتوجــه ب
ری  شــهر  قلــب  در  اکنــون  گفــت 
درحــال  ایســتاده ایم.  باســتانی 
بــه  مربــوط  فراوانــی  آثــار  حاضــر 
ــره  ــی دو خم ــه  و حت ــفال،  شیش س
بــه دوره ســلجوقی  بــزرگ مربــوط 
را پیــدا کردیــم کــه بعــد از خــروج 
بــرای  و  شــده  مرمــت  ســایت  از 

ــاالت  ــی، نوشــتن مق کارهــای مطالعات
قــرار  اســتفاده  مــورد  کتاب هــا  و 

. می گیــرد
ایــن  در  آنچــه کــه  او،  بــه گفتــه 
در  می شــود  کشــف  منطقــه 
پهنه بنــدی نقشــه های ری جانمایــی 
شــده و اگــر در آینــده بخواهنــد در 
 2 از  بیــش  منطقــه  ایــن  اطــراف 
باشــند  داشــته  گودبــرداری  متــر 
بایــد از میــراث فرهنگــی اســتعام 
شــود چراکــه احتمــال کشــف و پیــدا 
ــود دارد.  ــز وج ــر نی ــار دیگ ــدن آث ش
ســعادتی بــا اشــاره بــه کشــف بقایــای 
ــوری در بخشــی از  اســتخوان های جان
ایــن کاوش گفــت: در آن بخــش از 
کاوش بــا فضایــی روبــه رو شــدیم 
کــه احتمــال می دهیــم یــک چــاه 
ــرده  ــه، خ ــی از تنبوش ــد و بقایای باش
ــه رو شــدیم  ســفال، شیشــه و... رو ب
و احتمــال می دهیــم آن بخــش یــک 
ــم در ری  ــه می دانی ــد چراک ــاه باش چ
بــزرگ  زلزلــه  دوره ســلجوقی یــک 
اتفــاق افتــاد و آثــار زلزلــه در ایــن 

بخــش مشــهود اســت.
سرپرســت کاوش باســتان شناســی 
می دهیــم  احتمــال  داد:  ادامــه  ری 
ــوط  ــده مرب ــف ش ــتخوان های کش اس
بــه گاو یــا ســگ باشــد و بقیــه آنچــه 
ــا  ــتر آنه ــه بیش ــم ک ــدا کرده ای ــه پی ک
ــی  ــورت اتفاق ــه ص ــتند ب ــالم نیس س
ــند  ــه باش ــرار گرفت ــش ق ــن بخ در ای
ــد  ــی را نمی دان ــج نهای ــوز نتای ــا هن ام
ــن  ــتری در ای ــات بیش ــد تحقیق و بای

ــود. ــام ش ــوص انج خص
ســفال های  خصــوص کشــف  در  او 

باســتانی  محوطــه  ایــن  در  ســالم 
ــزرگ،  ــره ب ــر دو خم ــاوه ب ــت: ع گف
پــی ســوز، چنــد کــوزه و گلــدان پیــدا 
ــل  ــه دلی ــار ب ــن آث ــم. بیشــتر ای کردی
ــل  ــا قاب ــته اند ام ــت شکس ــار باف فش
زیــادی  تعــداد  هســتند.  مرمــت 
ــه  ــم. شیش ــدا کردی ــز پی ــوش نی درپ
مهــره  چنــد  حتــی  بــود  فــراوان 
پیــدا کردیــم کــه در  نیــز  تزئینــی 
ــد.  ــره می گوین ــه آن خرمه ــاح ب اصط
ــتند  ــنگ هس ــس س ــا از جن خرمهره ه
کــه هنــوز جنــس ســنگ را شناســایی 
بــه  مهره هــا  خــر  ایــن  نکرده ایــم. 
پیــدا  در محوطــه  پراکنــده  صــورت 
برخــی  آنکــه  وجــود  بــا  شــده اند. 
ایــن  در  بودنــد کــه  عنــوان کــرده 
ــا  ــا م ــده ام ــدا ش ــکه پی ــه س محوط
هیــچ  تاکنــون  می کنیــم  اعــام 

ســکه ای در ایــن محوطــه تاریخــی 
پیــدا نشــده. ســعادتی خاطرنشــان 
ــدا  ــه پی ــی ک ــی از خمره های ــرد: یک ک
شــده شکســته اســت و یکــی دیگــر از 
ــیده  ــفید پوش ــدود س ــا ان ــا ب خمره ه
شــده اســت چراکــه تــرک بزرگــی 
ــب آن  ــد مراق ــه بای ــود ک ــته  ب برداش
ــا گــچ  ــود. از ایــن رو اطــراف آن را ب ب
و پاســتیک بســته نــگاه داشــتیم. 
ــگاه  ــه پای ــار ب ــن آث ــز ای ــه نی در ادام
انتقــال  شــهرری  فرهنگــی  میــراث 
داده می شــوند تــا مــورد مرمــت قــرار 
ــوزه در  ــک م ــه ی ــی ک ــا زمان ــد ت گیرن
شــهرری راه انــدازی شــود در آنجــا 
ــه  ــه ب ــد. باتوج ــد ش ــداری خواه نگه
انجــام  الیــه  الیــه  را  آنکــه کاوش 
دادیــم متوجــه شــدیم ایــن خمره هــا 

در کــف دفــن شــده اند.

وزیر راه و شهرسـازی با اشـاره به ضرورت 
سـاماندهی مسیر منطقه گردشگری کویر 
مرنجـاب گفـت: ایـن جـاده در حـوزه راه 
هـای ایـن وزارتخانـه قـرار خواهـد گرفت. 
محمد اسـامی روز پنجشـنبه در نشست 
بررسـی مشـکات راه هـای آران و بیدگل 
نتیجـه هماهنگـی هـا، قـرار  افـزود: در 
شـد تـا در ابتـدا بـا محوریت فرمانـداری 
ایـن شهرسـتان و همـکاری معـدن داران 
منطقـه، این مسـیر بـه جاده گردشـگری 

تبدیل شـود.
وی بیـان کـرد: پـس از سـاخت جـاده 
در  مسـیر  ایـن  مرنجـاب،  گردشـگری 
قـرار  شهرسـازی  و  راه  وزارت  چارچـوب 
خواهـد گرفت تا اقدام های آتی از سـوی 

ایـن وزارتخانـه صـورت گیـرد. 
 : کـرد  اضافـه  شهرسـازی  و  راه  وزیـر 
پیگیـری هایـی صـورت گرفتـه اسـت تـا 
فوریـت های پزشـکی هم در این مسـیر 
مسـتقر شـود تا در نهایت یـک جاده غیر 

آسـفالته و ایمـن سـاخته شـود چـرا کـه 
تکمیـل جـاده مرنجـاب موجـب کاهش 
تلفـات انسـانی و حتـی فرهنگـی خواهد 
شـد و عبـور و مـرور خودروهـا هـم بهتـر 

صـورت خواهـد گرفـت.
وی تصریـح کـرد : منطقه کویـر مرنجاب 
دارای جاذبـه هـای بـی مانندی اسـت که 
ظرفیتـی بـرای جـذب گردشـگران ایجـاد 
کرده که باید پیوسـت فرهنگی داشـته تا 
فرصت آفرین باشـد. اسامی به وضعیت 
طـرح ملی جاده آران و بیدگل به گرمسـار 
اشـاره و اضافـه کـرد : این جاده بین سـه 
اسـتان اصفهان، قم و تهران قرار دارد و به 
زودی مطالعات ترکیبی و مفصل تری در 

رابطـه با این طـرح انجام خواهد شـد.

مسیر کویر مرنجاب در حوزه 

وزارت راه قرار می گیرد

ثبت  857 اثر استان مرکزی 
در فهرست آثار ملی

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان مرکــزی  
ــامی  در  ــاب اس ــد از انق ــتان  بع ــی اس ــر ثبت ــداد ۸5۷ اث ــت: »تع گف
فهرســت آثــار ملــی ایــران  ثبــت شــده اســت در حالیکــه پیــش از انقــاب 
تنهــا ۷۳ اثــر ثبــت ملــی شــده بــود. «  عایرضــا ایــزدی مدیــر کل میــراث 
ــول، ناملمــوس،  ــر منق ــار شــامل آثارغی ــن آث ــزود: »ای فرهنگــی اســتان اف
طبیعــی،  منقــول و مــکان رویــداد انقــاب اســامی هســتند کــه در 
فهرســت آثــار ملــی ثبــت شــده انــد تــا در حقیقــت از ریشــه هــای تاریخــی 

ــن کشــور حفاظــت شــود.« و فرهنگــی ای
او در ادامــه گفــت: »آثــار غیــر منقــول ثبــت شــده ایــن اســتان تــا ســال 
5۷ تعــداد ۷۳ مــورد  بــوده کــه ایــن آثــار بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی 

بــه ۸04 مــورد افزایــش یافتــه اســت.«
 ایــزدی گفــت: »آثــار ناملمــوس ۳0 اثــر، آثــار طبیعــی ۱5 اثــر، آثارمنقــول 
ــده  ــی ش ــت مل ــر ثب ــامی 5 اث ــاب اس ــای انق ــکان رویداده ــر و م ۳ اث
اســت کــه قبــل از انقــاب هیــچ گونــه اثــری از مــوارد مذکــور در اســتان در 
فهرســت آثــار ملــی نشــده بــود و در حقیقــت ایــن ثــروت هــای مشــترک 

در آســتانه فراموشــی و یــا نابــودی بــه ســر مــی بردنــد.«

ته
نک

سـعادتی خاطرنشـان کـرد: یکـی از خمره هایـی کـه پیـدا 
شـده شکسـته اسـت و یکـی دیگـر از خمره هـا بـا انـدود 
سـفید پوشـیده شـده اسـت چراکه تـرک بزرگی برداشـته  
بـود کـه باید مراقب آن بـود. از این رو اطـراف آن را با گچ 
و پالسـتیک بسـته نـگاه داشـتیم. در ادامـه نیز ایـن آثار 
بـه پایـگاه میراث فرهنگی شـهرری انتقال داده می شـوند 
تـا مـورد مرمـت قـرار گیرنـد تـا زمانـی کـه یک مـوزه در 
شـهرری راه انـدازی شـود در آنجـا نگهـداری خواهد شـد. 
باتوجـه بـه آنکـه کاوش را الیـه الیـه انجام دادیـم متوجه 

شـدیم ایـن خمره هـا در کـف دفـن شـده اند.
معمـاری  سـازه های  بـه  اشـاره  بـا  باستان شـناس  ایـن 
کشـف شـده در ایـن بخـش از شـهر ری گفـت: در طـول 
کاوش هـا سـازه هایی از معماری کشـف شـد کـه احتمال 
سـلجوقی  دوره  حمـام  یـک  بـه  متعلـق  می شـود  داده 
باشـد. درعیـن حـال تعداد زیادی شیشـه های خرد شـده 

پیـدا کردیم. رنگـی 

گزارش

گردشگریگردشگری

کرمان می تواند پایلوت گردشگری هنری باشدکیش و قشم از پروازهای چارتری جدا می شوند
هواپیمایـی  سـازمان  رییـس 
این کـه  مـورد  در  کشـوری 
بـه  پروازهـا  بلیـت  فـروش 
تخلـف  چارتـری  صـورت 
چارتـری  شـبکه  نمی توانیـم  کـرد:  تصریـح  اسـت، 
حـال  در  چراکـه  قطـع کنیـم،  صـورت کامـل  بـه  را 
امـا  هسـتند  چارتـری  پروازهـا  درصـد   20 حاضـر 
مسـیرهای کیـش و قشـم را از پروازهـای چارتـری 
مراسـم  حاشـیه  در  عابـدزاده  علـی  می کنیـم.  جـدا 
خمینـی  امـام  ورود  سـالروز  گرامیداشـت  ویـژه 
امـروز )۱2 بهمـن( در فـرودگاه  بـه کشـور کـه  )ره( 
مهرآبـاد برگـزار شـد، در جمـع خبرنگاران و در پاسـخ 
و  راه  وزیـر  توسـط  شـده  مطـرح  صحبت هـای  بـه 

شهرسـازی مبنـی بـر این که فـروش بلیـت پروازهای 
برنامـه ای بـه صورت چارتـری تخلف بوده و سـازمان 
هواپیمایـی بـا متخلفـان برخـورد می کنـد، اظهار کرد: 
اصـوالً نمی توانیـم شـبکه چارتـری را بـه طـور کامـل 
صـورت  بـه  مسـافرت ها  از  بخشـی  و  کنیـم  قطـع 
صـورت  بـه  بایـد  کـه  می شـود  انجـام  گردشـگری 
چارتـری باقـی بمانـد و ایـن مسـاله در دنیـا تعریـف 

شـده اسـت.
تـاش هسـتیم  در  در حـال حاضـر  داد:  ادامـه  وی 
بـه  را  دارنـد  بیشـتری  توانایـی  کـه  شـرکت هایی 
شـرکت هایی کـه سـاختار ضعیف تـری دارنـد کمـک 
کننـد و زیرسـاخت ها در ایـن رابطـه ایجـاد شـود تـا 
کل شـبکه فـروش به صـورت سیسـتمی پیش برود.

هنـــری  امـــور  معـــاون   
و  فرهنـــگ  وزارت 
اســـامی گفـــت:  ارشـــاد 
از  هنـــری  گردشـــگری 
امتیازهـــای جدیـــد حـــوزه گردشـــگری اســـت 
ــه و  ــرار گرفتـ ــه قـ ــورد توجـ ــی مـ ــه تازگـ ــه بـ کـ
ـــای  ـــرح ه ـــرای ط ـــوت اج ـــد پایل ـــی توان ـــان م کرم
گردشـــگری هنـــری باشـــد. ســـید محمدمجتبـــی 
حســـینی روز پنجشـــنبه در نشســـت مشـــترک 
ــرض  ــک قـ ــس بانـ ــان و رئیـ ــتاندار کرمـ ــا اسـ بـ
ـــوزه  ـــه م ـــدازی خان ـــزود: راه ان ـــالت اف ـــنه رس الحس
ـــگری  ـــد گردش ـــب رش ـــان موج ـــر در کرم ـــای هن ه
هنـــری و ایجـــاد کاس هـــای ویـــژه و پیشـــرفته 

ـــد  ـــه رش ـــود و ب ـــی ش ـــی م ـــان کرمان ـــرای هنرجوی ب
فرهنـــگ، هنـــر، تعلـــق خاطـــر بیـــن هنرمنـــدان و 
زادگاه آنـــان کمـــک شـــایانی مـــی کنـــد. وی بـــا 
ـــور  ـــوزه کش ـــو م ـــتین اکون ـــه نخس ـــه اینک ـــاره ب اش
ــتان  ــی« در اسـ ــو حیاتـ ــوزه بانـ ــوان »مـ ــا عنـ بـ
ــه داد:  ــت، ادامـ ــده اسـ ــدازی شـ ــان راه انـ کرمـ
در راســـتای راه انـــدازی خانـــه مـــوزه هـــای هنـــر 
کرمـــان بایـــد هنرمنـــدان تـــراز اول ایـــن اســـتان 
ـــراز  ـــف ت ـــای مختل ـــته ه ـــده و در رش ـــایی ش شناس
بنـــدی شـــوند و خانـــه هـــای فرهنگـــی متناســـب 
ـــار  ـــد، دراختی ـــر هنرمن ـــت ه ـــوع فعالی ـــا رشـــته و ن ب
ـــدان  ـــرد و امـــکان اقامـــت ایـــن هنرمن ـــرار گی ـــا ق آنه

ــا نیـــز فراهـــم شـــود. در ایـــن خانـــه هـ

رنا
 ای

س:
عک
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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اقتصاد

یک مسئول برجسته اعام کرد که ونزوئا ۱5 تن از طای ذخیره شده در بانک مرکزی خود را طی روزهای آتی به 
امارات متحده می فروشد. این مسئول اعام کرد که ونزوئا در ازای فروش این طاها، پول نقد به یورو دریافت 

می کند. این اقدام ونزوئا با هدف حفظ قدرت خود برای انجام تعهدات مالی اش صورت می گیرد.

ــاه  ــن م ــه بهم ــن هفت ــات دومی ــان معام در جری
ــادار  ــواع اوراق به امســال تعــداد ۱0۱۸۳ میلیــون ان
بــه ارزش 2564۳ میلیــارد ریــال در بیــش از ۷۸6 
ــه  ــه ب ــت ک ــرار گرف ــه ق ــورد معامل ــه م ــزار دفع ه
 ترتیــب 6، ۱۱ و 2۹ درصــد کاهــش را تجربــه کردنــد.
ایــن درحالــی اســت کــه در ایــن مــدت تعــداد ۷۹ 
ــذاری  ــرمایه گ ــای س ــدوق ه ــد از صن ــون واح میلی
ارزش کل  بــه  تهــران  بــورس  در  معاملــه  قابــل 
ــرار  ــه ق ــورد معامل ــال م ــارد ری بیــش از ۸۸4 میلی
گرفــت کــه بــه ترتیــب بــا 20 و ۱۷ درصــد افزایــش 
همــراه شــدند. از ســوی دیگــر در بــازار بدهــی نیــز 
ــه ارزش  در هفتــه گذشــته تعــداد ۱00 هــزار برگــه ب
۱۳۸ میلیــارد ریــال مــورد داد و ســتد قــرار گرفــت. 
ــال ۱62  ــه در کان ــه ک ــدای هفت ــاخص کل از ابت ش
ــا ریــزش  ــت ب ــرار داشــت، در نهای هــزار واحــدی ق
حــدودا ۳ هــزار واحــدی، بــه مــرز ۱60 هــزار واحــد 
ــد ۱55 هــزار  ــکال، معتقدن رســید. تحلیلگــران تکنی
واحــد حمایــت مهــم شــاخص محســوب مــی شــود 

ــد. ــار ندارن ــزش بیشــتری از شــاخص انتظ و ری
ــد هفتــه هــای قبــل هــر هفتــه در  نقدینگــی همانن
یــک صنعــت جــا بــه جــا مــی شــود. ایــن هفنتــه 
نوبــت گــروه غذایــی، ســیمانی و انبــوه ســازی بــود 

تــا ســهامداران خــود را شــیرین کام ســازند.
ــاد  ــن نم ــران و چندی ــاذر، سشــرق، ســتران، ثت غپ
دیگــر توانســتند ســود خوبــی نصیــب ســرمایه 

ــد. ــود کنن ــذاران خ گ
امــا در گــروه خــودرو، بــه غیــر از چنــد نمــاد خــاص 
همچــون خــودرو و خمهــر، بقیــه ســهم هــا ریــزش 
نســبتا زیــادی را تجربــه کردنــد. خســاپا و خاذیــن 

پیــش پیشــتاز ریــزش خودرویــی هــا بودنــد.
ــم همچــون وتجــارت، وپســت  ــی ه ــای بانک نماده
ــل داشــتند  ــه قب ــای خوشــی در هفت ــه روزه دی ک
ــش  ــا افزای ــه ب ــی هفت ــه در دو روز انتهای ــن هفت ای
ــف  ــی ص ــا در نزدیک ــد و غالب ــه بودن ــه مواج عرض

ــدند. ــه ش ــروش معامل ف
ــه  ــنبه هفت ــه چهارش ــم ک ــوس ه ــه لوت ــه اولی عرض
ــه دلیــل  ــاد حاشــیه ســاز شــد و ب ــل اتفــاق افت قب
ــه دو  ــن هفت ــی ای ــری ط ــل براب ــت اص ــدم رعای ع

ــام شــد. ــل اع ــش باط ــار معامات ب

صادرات ۲۱۰ میلیون دالری فرش دستبافافزایش قیمت بنزین در سال آینده منتفی است
اسـدهللا قره خانی، سـخنگوی 

مجلـس  انـرژی  کمیسـیون 

شـورای اسـامی در پاسـخ به 

ایـن سـوال کـه آیـا موضـوع 

سـهمیه بندی بنزیـن و افزایـش نـرخ آن در بودجـه ۹۸ 

پیش بینـی شـده اسـت؟ گفـت: در مجمـوع رونـد الیحـه 

بودجـه بدیـن ترتیـب اسـت کـه چنیـن الیحه ای از سـوی 

دولـت تقدیـم مجلس شـده و سـپس مجلس براسـاس 

کمیسـیون های تخصصـی و تبصره هایـی کـه مربـوط بـه 

کمیسـیون های خـاص اسـت تصمیم گیـری خواهـد کـرد 

لـذا بحـث انـرژی بـه کمیسـیون انـرژی مربوط اسـت.

وی افـزود: واقعیـت ایـن اسـت کـه الیحـه بودجـه دولت، 

چیزی در خصوص افزایش قیمت بنزین و سـهمیه بندی 

آن ارائـه نداده اسـت.

سـخنگوی کمیسـیون انرژی در مجلس شـورای اسـامی 

خاطـر نشـان کرد: کمیسـیون انـرژی این اختیـار را دارد که 

طرحـی در ایـن خصـوص ارائـه داده و یا طـّی تبصره هایی 

نظـر خـاص خـود را منتشـر کند اما تـا این لحظـه در مورد 

افزایـش نـرخ حامل هـای انـرژی و نیز سـهمیه بنـدی آنها 

هیچگونه تصمیمـی اتخاذ نکرده اسـت.

وی اظهـار کـرد: کمیسـیون انـرژی دارای سـه نماینـده در 

کمیسـیون تلفیـق اسـت لـذا بـه کمیسـیون تلفیـق هـم 

چیزی در این رابطه پیشـنهاد نشـده اسـت اما در این باره 

کماکان شـاهد اظهارنظرهایی در فضای مجازی یا از سـوی 

برخی همکاران نماینده هسـتیم لکن اینگونـه اظهارنظرات 

نیـز بایـد در کمیسـیون تلفیـق مورد بررسـی قـرار بگیرد.

قـره خانـی بـا بیـان اینکـه هیچکـدام از اظهـارات منتشـر 

شـده در فضـای مجـازی مبنـی بـر افزایـش نـرخ بنزیـن 

از سـوی متخصصیـن و اعضـای کمیسـیون انـرژی نبـوده 

اسـت تصریح کرد: آنچه بنده بعنوان سـخنگوی کمیسیون 

انـرژی از آن مطلـع هسـتم این اسـت که تا به امـروز نه در 

الیحـه دولـت و نه در جلسـه اخیر کمیسـیون تلفیق هیچ 

دسـتوری مبنی بـر افزایش نرخ بنزین ارائه نشـده اسـت.

سـخنگوی کمیسـیون انرژی مجلس شـورای اسـامی در 

خصـوص نتیجـه ی رای گیـری کمیسـیون تلفیـق خاطـر 

نشـان کرد: تصمیم جلسـه کمیسـیون تلفیق این است که 

قیمـت بنزیـن و نحـوه عرضـه آن در سـال ۱۳۹۸، همچون 

سـال جـاری باشـد لـذا تصمیـم و مصوبـه ی کمیسـیون 

تلفیـق چنین بوده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه مصوبـه کمیسـیون تلفیـق باید در 

مرحلـه بعـد به صحـن علنی مجلس آمـده و نیازمنـد رای 

گیـری مجدد اسـت اذعـان کرد: در خصـوص افزایش نرخ 

بنزین یا طرح سـهمیه بندی آن خیال مردم آسـوده باشـد 

چـرا کـه مـا می دانیـم جامعـه امـروز ایـران دیگـر تحمـل 

افزایـش نرخ هـا را در هـر زمینـه ای اعم از بنزین نـدارد اما 

اگـر ایـران در شـرایط اقتصادی خوب و کاما عادی به سـر 

می بـرد قطعا اصاحاتی در مقوله بنزیـن اعمال می کردیم.

اتحادیـه  مدیرعامـل 
تعاونی هـای  سراسـری 
فـرش دسـتباف می گوید 
صـادرات  کـه  آن  بـرای 
تحریم هـای  بایـد  بگیـرد  رونـق  ایـران  فـرش 
داخلـی را برداریـم و صـادرات فـرش را آزاد کنیـم 
تـا صادرکننـده بـا اطمینـان کامـل فـرش دسـتباف 

کنـد. صـادر  را 
عبدالـه بهرامـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: 
کل صـادرات فـرش در طـول سـال بیـش از 400 
برنمی خـورد کـه  بـه جایـی  و  اسـت  میلیـون دالر 
اگـر صـادرات فـرش را آزاد کنیـم تـا صادرکننده بی 
دغدغـه و بـا اطمینان کامـل فرش دسـتباف ایرانی 
را صـادر کنـد.وی حجـم صـادرات فـرش در شـش 
ماهـه نخسـت سـال را 2۱0 میلیـون دالر ذکـر کرد و 
گفـت: بـه دلیـل اعمـال تحریم هـا صـادرات فرش 
کمـی دچار مشـکل شـد و متأسـفانه تحریـم دوم، 
تحریـم داخلـی بـود کـه بانـک مرکزی و مسـئوالن 
صادرکننـده را مجـاب کردنـد ظـرف مـدت معینـی، 
ارز حاصـل از فـروش را بـه سـامانه نیمـا برگردانند.

مدیرعامـل اتحادیـه تعاونی هـای فـرش دسـتباف، 
افـزود: ایـن اقـدام بـرای فـرش جـواب نمی دهـد 
چـون اکثر صادرکنندگان فـرش مبلغی را می گیرند، 
یـک مبلـغ در طـول دو سـه مـاه پرداخت می شـود 
و مقـداری از فرش هـا بـه شـکل امانـی نگهـداری 
می شـود کـه همیـن امـر برگشـت پـول را سـخت 
کـرده و بـه ترمـزی بـرای صـادرات فـرش تبدیـل 

است. شـده 

بهرامـی بـا بیـان اینکـه ۸0 درصـد فـرش دسـتباف 
ایرانـی صـادر می شـود کـه ۳0 درصـد صـادرات آن 
بـه آمریـکا صـورت می گیـرد، گفـت: سـال گذشـته 
حـدود 400 میلیـون دالر صـادرات فـرش داشـتیم 
بسـیاری  ارزآوری  و  درآمدزایـی  محـل  ایـن  از  و 
نصیـب کشـور می شـود.وی در پایـان با بیـان اینکه 
تعـداد کل بافنـدگان فـرش دسـتباف یـک میلیـون 
نفـر اسـت، گفت: در حـال حاضـر ۱۱۳ کارگاه فرش 
زیرمجموعـه اتحادیـه هسـتند کـه در قالـب ۳500 
تعاونـی شـهری روسـتایی فعالیـت می کننـد و مـا 

بافنـدگان  و  قالیبافـان  بهره منـدی کامـل همـه  تـا 
فـرش از بیمـه تأمیـن اجتماعی تمـام اهتمام خود 

را بـه کار می گیریـم.
سـاالنه  ارزش  آمارهـا  برابـر  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
دالر  میلیـون   400 حـدود  ایـران  فـرش  صـادرات 
اسـت کـه ۱20 میلیـون دالر آن بـه آمریـکا صـادر 
بـه  مربـوط  مشـکات  تقاضـا،  می شـود. کاهـش 
نقـل و انتقـاالت مالی ناشـی از تحریم هـا و اجرای 
کاهـش  عوامـل  جملـه  از  ارزی  پیمان سـپاری 

بـه شـمار مـی رود. ایـران  صـادرات فـرش 

اقتصادیاقتصادی

مدیـر اجرایی بزرگترین شـرکت 
نفتـی جهـان از برنامـه افزایش 
سـرمایه گـذاری و تزریـق میلیاردهـا دالر 
طبیعـی  هـای گاز  دارایـی  خریـد  بـرای 

آمریکا خبر داد

مدیـر پذیـرش بـورس تهـران با 
اعـام عرضـه اولیـه ۳ شـرکت 
جدیـد طـی دو مـاه پایانـی سـال ، درباره 
عـدم حضـور پتروشـیمی نـوری و شـائبه 
افـق کـوروش  سـهام  واگـذاری  تعویـق 

توضیح داد.

بانـک  افزایـش سـرمایه مهـم 
تجـارت بعد از زمزمـه چند روزه، 
تاییـد رسـمی شـد و ایـن بانـک از برنامه 
افزایـش سـرمایه 45۸ درصـدی از محـل 

تجدید ارزیابی دارایی ها داد.

خدمـات  مرکـز  رییـس 
تهـران  اتـاق  سـرمایه گذاری 
شـرایط بانک کونلون چین بـرای همکاری 
بـا ایران و گشـایش اعتبـارات اسـنادی از 
طریـق ۱5 بانک تحریم نشـده را تشـریح 

کرد.

اوراق  از  تومـان  میلیـارد  هـزار 
منفعت شـرکت توسـعه نفت و 
گاز صبـا اروند شـنبه، ۱۳ بهمن با سـود ۱۹ 

درصدی عرضه و پذیره نویسی می شود.

در پـی عرضـه و فـروش سـهام 
یکـی از شـرکت های بورسـی ، 
یـک رسـانه اعـام کـرد این بلـوک به یک 
بدهکار بزرگ سیسـتم بانکی واگذار شـده 

است.

دومین شـرکت بـزرگ بـورس با 
تاسـیس  بـه  اقـدام  هـدف   ۳
صنـدوق بازار گردانی صبا گسـتر نفـت و گاز 
تامیـن برای شـرکت هـای زیرمجموعه کرد 

که در مرحله اول 6 نماد را شامل می شود.

پتروشـیمی مـارون کـه یکـی از 
تولیدکننـدگان  بزرگتریـن 
محصـوالت پلـی اتیلنـی اسـت و بـا قیمت 
بیـش از 5۱00 تومانـی، هـر سـهم چهارمین 
بـا  آیـد،  مـی  بشـمار  بـازار  شـرکت گـران 
بـرای  بـورس  سـازمان  مجـوز  دریافـت 
افزایش سـرمایه ۱00 درصدی آماده برگزاری 

فوق العاده شد.

اخبار کوتاه بازار مالی 
بازار سرمایه در هفته ای که گذشتهفته گذشته پیشنهادهای فرابورس برای بهره گیری 

از بالک چین

با استفاده از بالک چین می توان خدمات مشترک میان بازار پول و سرمایه را با دقت بیشتری به انجام رساند.

میزگـرد  در  ایـران  فرابـورس  مدیرعامـل 
»بـا رمزینه هـا چـه کنیـم؟« در هشـتمین 
الکترونیـک  بانکـداری  سـاالنه  همایـش 
مـوارد  برخـی  بـه  پرداخـت  نظام هـای  و 
اسـتفاده از فنـاوری باک چیـن و رمز ارزها 
در بازار سـرمایه اشاره کرد و از پیشنهادهای 
فرابورس بـرای بهره گیری از این تکنولوژی 
نوین و الزامات و نیازمندی های آن سـخن 

. گفت
بـه گـزارش دنیـای اقتصـاد، امیـر هامونی 
در ابتـدا بـه فرآینـد توکنایز کـردن در حوزه 
رمزارزهـا اشـاره کـرد و بـا بیـان اینکه یکی 
در  فنـاوری  ایـن  بهتریـن کاربردهـای  از 
گفـت:  دارایی هاسـت،  اوراق بهادارسـازی 
توکنایـز کـردن فرآینـدی اسـت کـه طـی 
آن شـخص حقیقـی یـا حقوقـی اقـدام 
بـه صـدور رمـزارز یا توکـن دیجیتـال کرده 
و چندیـن واحـد از آن را بـا اهدافـی ماننـد 

تامیـن سـرمایه در اختیـار سـرمایه گذاران 
می گـذارد کـه ایـن نـوع رمـزارز می توانـد 
بـه دو صـورت بـدون پشـتوانه دارایـی یا با 

پشـتوانه صـادر شـود.
وی بـه تجربـه بـازار سـرمایه در توکنایـز 
 )Asset Tokenization( کردن دارایی هـا
در   )Securitized( بهادارسـازی  اوراق  و 
بسـتر این بازار اشـاره کرد و افزود: در سـال 
۱۳۸۹ هواپیمایـی ماهان بـرای خرید یک 
هواپیمـا بـه نقدینگـی و تامین مالـی نیاز 
داشـت کـه بـا دریافـت مصوبـات کمیتـه 
فقهـی سـازمان بـورس توانسـتیم صکوک 
اجـاره ماهـان را از طریـق اوراق بهادارسـاز 
کـردن یـک دارایـی کـه در اینجـا هواپیمـا 
بود، برای تامین مالی این شـرکت منتشـر 
کنیـم و از طریق فرابـورس ایران به فروش 
ایـران  فرابـورس  مدیرعامـل  برسـانیم. 
عنـوان کـرد: اگرچـه ایـن فرآینـد در بسـتر 

 )DLT( باک چیـن و دفاتر کل توزیع شـده
صـورت نگرفـت، امـا نمونـه ای از فرآینـد 
توکنایـز کـردن دارایی ها بود کـه می توان در 
بسـتر رمزینه ها نیز آن را توسـعه بخشـید.
وی بـا طـرح ایـن سـوال کـه از تکنولـوژی 
اوراق  بـرای  اسـتفاده ای  چـه  باک چیـن 

بهادارسـازی می تـوان کـرد، گفـت:
و    )STO )SecurityTokenization O¬ffering

ATO )AssetTokenizationOffering( دو 

بعد از ابعاد اسـتفاده از فنـاوری باک چین 
هسـتند کـه هـم اکنـون در بـازار سـرمایه 
و  می کنیـم  اسـتفاده  فرآینـد  دو  هـر  از 
فقـط رمزینـه نیسـتند، امـا بایـد ببینیـم 
باک چیـن چـه کمکـی بـه رمزینـه شـدن 
ایـن دو فنـاوری می کنـد. به گفتـه هامونی 
بـا اسـتفاده از فناوری باک چیـن می توان 
خدمات مشـترک میان بازار پول و سرمایه 
را بـا دقـت، سـرعت و اعتمـاد بیشـتری به 

هنگامـی  مثـال  به عنـوان  رسـاند؛  انجـام 
بانـک  در  را  خـود  سـهام  شـخصی  کـه 
بـرای دریافـت وام وثیقه گـذاری می کنـد، 
ممکـن اسـت فرآینـد دریافـت وام چنـد 
مـاه زمـان ببـرد، امـا هنگامـی کـه در ایـن 
مسـیر از باک چیـن اسـتفاده می کنیـم و 
بانک به عنـوان انکـر )Anchor( اول و بازار 
سـرمایه به عنـوان انکـر دوم نقش آفرینـی 
می کننـد، فرآینـد تبادل داده هـا و اطاعات 
میان این دو دسـتگاه با سـرعت بیشـتری 
صـورت  می گیـرد و بعضـا دریافـت وام در 
کوتاه تریـن زمـان ممکن انجام می شـود و 
ایـن فناوری در سـایر زمینه هـای همکاری 
مشـترک میـان بـازار سـرمایه و بـازار پـول 
قابل اسـتفاده اسـت. مدیرعامـل فرابورس 
ایـران همچنین یکـی دیگر از مـوارد کاربرد 
باک چیـن را بهره گیـری از ایـن فرآیند در 
زمینه سیسـتم حسابرسـی و حسـابداری 
داد:  توضیـح  و  کـرد  عنـوان  شـرکت ها 
شـرکت ها بعضـا تـا پیـش از ورود بـه بازار 
سـرمایه، حسـاب های چنـد دفتـری دارند 
و ارقـام متفاوتـی از درآمدهـا و هزینه هـا را 
بـه سـازمان های مختلـف اعـام می کنند، 
امـا اسـتفاده از ابزار اعتمادسـاز باک چین 
به عنـوان یـک ابـزار صحت سـنج در دسـت 
حاکمیـت و نماینده هـای حاکمیـت کمک 
ارقامـی  و  اعـداد  و  داده هـا  تـا  می کنـد 
اعـام می شـود مـورد راسـتی آزمایی  کـه 
سیسـتم های  اگـر  واقـع  در  گیـرد؛  قـرار 
را  شـرکت ها  حسابرسـی  و  حسـابداری 
امـکان  داد،  قـرار  باک چیـن  بسـتر  بـر 
و  اعام شـده  داده هـای  راسـتی آزمایی 
بـا  وی  دارد.  وجـود  آن  صحت سـنجی 
توضیـح اینکـه بـرای راه انـدازی یـک ابـزار 

جدیـد بایـد پیشـنهادهای عملیاتـی ارائـه 
کـرد و آنهـا را در دسـتور کار قـرار داد، اعـام 
کـرد: بـرای آنکـه بتوانیـم از ابعـاد مختلف 
در   ATO ماننـد  باک چیـن  تکنولـوژی 
اسـتفاده کنیـم می توانیـم  بـازار سـرمایه 
پیـش از راه انـدازی آن، ایـن ابـزار جدیـد 
همـان  یـا  جعبه شـنی  آزمایشـگاه  در  را 
مـورد  ماهـه   6 دوره  یـک  در   Sandbox
آزمایـش قـرار دهیـم و در ایـن دوره زمانی 
فرصـت الزم بـرای تدویـن مقـررات آن را 
نیـز در اختیـار بگیریـم. بـه گفتـه هامونـی 
در گام نخسـت بایـد یـک شـورای فرعـی 
یعنـی کمیته فقهی در سـند باکس شـکل 
بگیـرد  تـا در مدت کوتاهی مـوارد فقهی آن 
را مورد بررسـی قرار دهد و در ادامه آن ابزار 
وارد فـاز فنـی شـود؛  سـپس در فـاز فنـی، 
یـک بـازار خصوصـی و حرفـه ای بـا حضور 
هلدینگ هـا، تامین سـرمایه ها و مشـاوران 
سـرمایه گذاری راه انـدازی می شـود تـا در 
 ATO روی  دادوسـتد  زمـان  کوتاه تریـن 
صـورت گیـرد؛ در صورتـی کـه ایـن ابـزار در 
مرحلـه پایلـوت معامـات موفقیت آمیزی 
داشـت، آنـگاه فرآینـد راه انـدازی آن دنبـال 
 ۹ از  حـال  عیـن  در  هامونـی  می شـود. 
از  بهره گیـری  بـرای  فرابـورس  پیشـنهاد 
تکنولـوژی باک چیـن و رمز ارزهـا در بـازار 
سـرمایه و معایـب و مزایـای هـر کـدام 
سـخن گفـت کـه انتشـار رمـز ارز ملـی بـا 
در  رمـز ارز  انتشـار  خارجـی،  ارز  پشـتوانه 
قالـب کنسرسـیوم تجـاری و مالـی میـان 
ایـران و کشـورهای هـدف و انتشـار گواهی 
سـپرده ارزی در قالـب توکـن از جملـه این 

بود. پیشـنهادها 

ته
نک

بـا اسـتفاده از فناوری بالک چین می توان خدمات مشـترک میان بـازار پول و 
سـرمایه را با دقت، سـرعت و اعتماد بیشـتری به انجام رسـاند؛ به عنوان مثال 
هنگامـی که شـخصی سـهام خـود را در بانک بـرای دریافـت وام وثیقه گذاری 
می کنـد، ممکن اسـت فرآیند دریافـت وام چند مـاه زمان ببـرد، اما هنگامی 
کـه در ایـن مسـیر از بالک چیـن اسـتفاده می کنیـم و بانـک به عنـوان انکـر 
)Anchor( اول و بـازار سـرمایه به عنـوان انکـر دوم نقش آفرینـی می کننـد، 
فرآینـد تبـادل داده هـا و اطالعات میان این دو دسـتگاه با سـرعت بیشـتری 
صـورت  می گیـرد و بعضـا دریافـت وام در کوتاه تریـن زمـان ممکـن انجـام 
می شـود و ایـن فنـاوری در سـایر زمینه هـای همـکاری مشـترک میـان بازار 

سـرمایه و بـازار پول قابل اسـتفاده اسـت.

وضعیت شاخص 
کل بورس 

در هفته گذشته

ترین های بورس
لوتـوس  سـرمایه  تامیـن  هفتـه گذشـته  معامـات  جریـان  در 
پارسـیان بـه عنـوان پرمعامله ترین نماد شـناخته شـد. بانک ملت 
در ایـن گـروه پنجـم شـد. این نمـاد با سـرمایه ای معـادل 50هزار 
میلیـارد ریـال، سـود هر سـهم خـود را ۱۳۹ ریـال پیش بینی کرده 

است.

ان
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 : 
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تعداد دفعهآخرین قیمتنام شرکت

۲۲663636۰۲تامین سرمایه لوتوس پارسیان

۱7۹۹۸۱۹37بانک تجارت

۱۱۵۰3۰4۹4سایپا

۲۵۱3۲6367بانک ملت

۱۱۵4۱64۸۵بانک پاسارگاد

۸۱۸۱۲۸73پارس خودرو

۱3۰۱۱۲۲36ماشین سازی اراک

۲۵34۱۱۸۵4سایپا آذین

۱۲۹6۱۱۱4۵سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

۲۱۸۸۵۰77۵۹پست بانک ایران
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مشــکل  مهم تریــن  تــاالب،  جهانــی  روز  در 

ــر ســر آن  ــت ب ــی و رقاب تاب هــای کشــور ، کم آب

ــت. ــده اس ــوان ش عن

امــروز روز جهانــی تاالب هــا در ایــران اســت. 

كنوانســيون بیــن المللــی رامســر در 2 فوریــه 

بــه  رامســر  شــهر  در   ۱۳4۹ بهمــن   ۱۳-۱۹۷۱

ــی  ــام روز جهان ــه ن ــن روز ب ــب رســيد و اي تصوي

ــبت  ــن مناس ــه همی ــد. ب ــذاری ش ــا نام گ تاالب ه

مدیــر دفتــر اکوسیســتم های تاالبــی ســازمان 

محیــط زیســت می گویــد: مهمتریــن چالــش 

ــت. ــر آب اس ــر س ــت ب ــران رقاب ــای ای تاالب ه

کاهــش آب ورودی بــه تــاالب هــا، اجــرای طــرح  

هــای توســعه ای نظیــر راهســازی و خطــوط 

ــکار  ــا، ش ــده ه ــواع آالین ــرو، ورود ان ــال نی انتق

ــای  ــت ه ــه و برداش ــاز و بی روی ــد غیرمج و صی

علوفــه و ســایر محصــوالت تاالبــی، تغییرکاربــری 

ــر  ــاورزی، تغیی ــور کش ــرای ام ــی ب ــی تاالب اراض

ــه چالشــهایی اســت  ــم و خشکســالی ازجمل اقلی

کــه تاالبهــا را بــه خطــر انداختــه و چنانچــه بــرای 

ــی نشــود گســتره وســیعی از  ــا اقدام ــات آنه نج

ــرگ  ــه م ــده ب ــی باقیمان ــتم طبیع ــن اکوسیس ای

ــی رود. ــن م ــی از بی تدریج

آنطــور کــه ایســنا می نویســد بــر اســاس تعریــف 

بین المللــی  )کنواســیون  رامســر  کنواســیون 

مردابــی،  مناطــق  بــه  تاالب هــا(،  از  حفاظــت 

آبگیــر، تــورب زا )حاصلخیــز و حــاوی مــواد آلــی 

بســیار غنــی(، آبــی طبیعــی یــا مصنوعــی، دائــم 

ــاری، شــیرین،  ــا ج ــا آب ســاکن ی ــت ب ــا موق ی

ــه  ــا ک ــاحلی دریاه ــی س ــور و نواح ــور، لب ش ش

عمــق آنهــا در کمتریــن جــزر از شــش متــر 

ــال  ــود. در ح ــه می ش ــاالب گفت ــد، ت ــتر باش بیش

ــای  ــادی از تاالب ه ــداد زی ــفانه تع ــر متأس حاض

بــه ســرمی برند  نامناســبی  در شــرایط  کشــور 

کل  -مدیــر  کریمــی  باقــرزاده  مســعود  کــه 

ــط  ــازمان محی ــی س ــتم های تاالب ــر اکوسیس دفت

ــاعد  ــت نامس ــل وضعی ــن عام ــت- مهمتری زیس

آب  مصــرف  نادرســت  مدیریــت  را  تاالب هــا 

و  صنعــت  مختلــف کشــاورزی،  حوزه هــای  در 

ــش  ــن چال ــد: مهمتری ــته و می گوی ــرب دانس ش

تاالب هــا رقابــت بــر ســر آب اســت و از آنجــا کــه 

ــرار  ــز ق ــای حوضــه آبری معمــوالً تاالب هــا در انته

ــع شــده اند. ــوب واق ــت مغل ــن رقاب ــد، در ای دارن

تاالب های پر اهمیت کشــور
ــاالب هــای  دریاچــه هــای پریشــان و ارومیــه، ت

ــون،  ــادگان، هام ــی، ش ــی، انزل ــان، گاوخون کمیج

تــاالب  از  هایــی  نمونــه  امیرکایــه  و  شــورگل 

ــر اهمیــت کشــور هســتند کــه برخــی در  هــای پ

ســال اخیــر از مــرگ نجــات یافتنــد امــا شــماری 

ــد.  ــرمی برن ــه س ــبی ب ــرایط نامناس در ش

ــاالب  ــووالن، 6 ت ــه مس ــه گفت ــر ب ــال حاض در ح

ــد،  ــی برن ــر م ــه س ــز ب ــت قرم ــران در وضعی ای

ــان،  ــز و کمج ــون، نیری ــی، هام ــای انزل ــاالب ه ت

ــن  ــزو ای ــنگی ج ــه س ــو و درگ ــورگل، یادگارل ش

ــزارش  ــاس گ ــر اس ــه ب ــتند، البت ــا هس ــاالب ه ت

ایــن  از  خــروج  صــف  در  انزلــی  تــاالب  هــا 

ــد. ــی باش ــت م فهرس

ــک از  ــر ی ــای ه ــان، احی ــار کارشناس ــه اظه بناب

ایــن تــاالب هــا و بازگشــت بــه شــرایط یــک یــا 

ــا  ــش از دو ی ــد بی ــا نیازمن ــل آن ه ــه قب دو ده

ســه دهــه زمــان اســت.بر اســاس آمــار موجــود، 

از ۸4 تــاالب مهــم و مطالعــه شــده در ایــران، ۳۱ 

تــاالب بتدریــج تمــام و یــا قســمتی از مســاحت 

ــرد و  ــاء گ ــه منش ــا ب ــت داده و ی ــود را از دس خ

ــار تبدیــل شــده اســت.  غب

 گزارش هــا نشــان مــی دهــد برغــم همــه تــاش 

هــا بــه نظــر مــی رســد، گام هــای موثــر برداشــته 

شــده در ایــن زمینــه کافــی نبــوده چــرا کــه 

هشــدارها در خصــوص وضعیــت تــاالب هــا هنــوز 

ــه  ــی ک ــی در مناطق ــای آب ــش ه ــه دارد، تن ادام

ــه  ــا تغذی ــاالب ه ــان ت ــن از جری ــش از ای ــا پی ت

تاالب ها، سد راه تغییر اقلیم
شعار امسال روز جهانی تاالب ها: ما در مواجهه با تغییر اقلیم ناتوان نیستیم

کاهــش آب ورودی بــه تــاالب هــا، اجــرای طــرح هــای توســعه ای نظیــر راهســازی 
و خطــوط انتقــال نیــرو، ورود انــواع آالینــده هــا، شــکار و صیــد غیرمجــاز و بیرویــه 
ــی  ــری اراضــی تاالب ــی، تغییرکارب ــه و ســایر محصــوالت تاالب و برداشــت هــای علوف
ــه  ــه چالشــهایی اســت ک ــم و خشکســالی ازجمل ــر اقلی ــور کشــاورزی، تغیی ــرای ام ب
ــتره  ــود گس ــی نش ــا اقدام ــات آنه ــرای نج ــه ب ــه و چنانچ ــر انداخت ــه خط ــا را ب تاالبه
ــی  ــن م ــی از بی ــرگ تدریج ــه م ــده ب ــی باقیمان ــتم طبیع ــن اکوسیس ــیعی از ای وس

رود.

کل  -مدیــر  کریمــی  باقــرزاده  مســعود 
ســازمان  تاالبــی  اکوسیســتمهای  دفتــر 
عامــل  مهمتریــن  زیســت-  محیــط 
مدیریــت  را  تاالبهــا  نامســاعد  وضعیــت 
ــف  ــای مختل ــرف آب در حوزهه ــت مص نادرس
و  دانســته  شــرب  و  صنعــت  کشــاورزی، 
ــت  ــا رقاب ــش تاالبه ــن چال ــد: مهمتری میگوی

بــر ســر آب اســت.

رنا
:ای

س
عک

پژوهشــگاه  علمــی  هیــات  عضــو 
اقیانوس شناســی بــا اشــاره بــه اینکــه درصــد 
زیــادی از مرجان هــای جزیــره کیــش از 
ــر  ــد از جزای ــرد: بای ــد ک ــد، تاکی ــن رفته ان بی
ــم. ــت کنی ــی محافظ ــد هندوراب ــد مانن جدی
کیــوان کبیــری در یــک برنامه رادیویــی درباره 
ــت:  ــارس گف ــج ف ــای خلی ــرگ مرجان ه م
خلیج فــارس  مرجان هــای  مــرگ  علــت 
تغییــر اقلیــم، از بیــن رفتــن منابــع غذایــی و 

ــع خشــکی اســت. مناب
وی بــا بیــان اینکــه زمــان زیــادی بایــد صرف 
شــود تــا صدمــات ناشــی از مــرگ مرجان هــا 
جبــران شــود، تصریــح کــرد: مناطــق مرجانی 
جاذبه هــای  بــا  جزیره هایــی  اطــراف  در 
ــره کیــش هســتند  ــه جزی توریســتی از جمل
ــا در  ــن مرجان ه ــن رفت ــفانه از بی ــه متأس ک
ایــن جزیــره زیــاد اســت.عضو هیــأت علمــی 
ــر  ــد ب ــا تاکی پژوهشــگاه اقیانوس شناســی ب
اینکــه بایــد از جزایــر جدیــد ماننــد هندورابــی 
محافظــت کنیــم، گفــت: در حــال حاضــر در 
مراحــل اولیــه توســعه ایــن جزیــره، بســیاری 
از مرجان هــای ایــن ناحیــه در حــال از بیــن 
ــا بیــان اینکــه ایــن  رفتــن هســتند.کبیری ب
ــی خــاص  ــد متول ــای ســاحلی فاق مرجان ه
هســتند، اظهــار کــرد: مــا حتــی 5 تــا ۱0 
درصــد اهــداف کنوانیســیون های مختلــف 
اجرایــی  را  مرجان هــا  حفاظــت  دربــاره 

نکرده ایــم.
همچنیــن در ادامــه ایــن برنامــه محمدرضــا 
علــوم  و  اقیانــوس  -پژوهشــگر  فاطمــی 
ــا  ــرگ مرجان ه ــی م ــاره چرای ــی- درب دریای
در خلیــج فــارس گفــت: مــرگ و میــر 
مرجان هــا در جهــان ناشــی از گرمــای بیــش 
از حــد آب دریاهــا و اقیانوس هــا اســت. اگــر 
آب اقیانــوس از ۳2 درجــه گرم تــر شــود، 

بیــن می رونــد. از  مرجان هــا 
ــش از ۸0  ــرگ بی ــه م ــاره ب ــا اش ــی ب فاطم
درصــد مرجان هــای کــم عمــق در اثــر پدیــده 
گــرم شــدن اظهــار کــرد: اســکله ســازی، ورود 
فاضــاب و ســاخت و ســازهای ســاحلی 
ــیب های  ــبب آس ــز س ــارس نی ــج ف در خلی

ــت. ــده اس ــا ش ــه مرجان ه ــدید ب ش
مناطــق  بیشــتر  در  پایــان گفــت:  در  وی 
ــان  ــه انس ــی ک ــژه در نقاط ــه وی ــاحلی ب س
دارد میــزان تخریــب مرجان هــا  دخالــت 

ــت. ــاد اس زی

زی
اور

افتتاح ۹۹ پروژه کشـاورزی در خراسان شمالیکش
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی از 
افتتــاح ۹۹ پــروژه کشــاورزی در ایــن اســتان طــی دهــه 

فجــر خبــر داد.
ــرای  ــت: ب ــگاران گف ــع خبرن ــفی در جم ــدهللا یوس عب
اجــرای ایــن پــروژ هــا مبلــغ 46 میلیــارد و ۹00 میلیــون 

تومــان هزینــه شــده اســت.
ــه گفتــه وی ایــن پــروژ هــا در حــوزه هــای آبیــاری تحــت فشــار،  ب

ــرداری مــی رســند. ــره ب ــه به ــارچ خوراکــی و ... ب ــه ای، ق گلخان
ــع  ــاح شــهرک صنای ــل افتت ــروژه هــای قاب ــزود: یکــی پ یوســفی اف
ــدازی  تبدیلــی در فــاروج اســت کــه توســط بخــش خصوصــی راه ان
شــده اســت و یکــی از محصــوالت تولیــدی در آن رب گوجــه فرنگــی 

ــوده کــه ۱00 درصــد صادراتــی اســت. ب
وی در ادامــه بــه صــدور مجوزهــای بــی نــام در حــوزه کشــاورزی بــرای 
اســتفاده از ســرمایه گــذاران خبــر داد و اظهــار کــرد: حــدود 25 مجــوز 
بــی نــام ســرمایه گــذاری آمــاده شــده اســت کــه ایــن رقــم افزایــش 

خواهــد یافــت.
ایــن مقــام مســئول بیــان کــرد: ایــن مجوزهــا در حــوزه هــای گلخانــه، 

پــرورش قــارچ، صنایــع تبدیلــی و ... بــوده اســت.

وی تصریــح کــرد: طــی ســال جــاری موفــق شــدیم تــا در ســطح ســه 
هــزار و 500 هکتــار باغــات اســتان را تحــت پوشــش بیمــه کشــاورزی 
قــرار دهیــم و بقیــه کشــاورزانی کــه هنــوز باغــات خــود را بیمــه نکــرده 

انــد نیــز بــه آن هــا مهلــت داده مــی شــود.
ــه  ــه ب ــمالی در ادام ــان ش ــاورزی خراس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
دســت آوردهــای انقــاب اســامی در حــوزه کشــاورزی اشــاره کــرد و 
توضیــح داد: میــزان تولیــدات باغــی و زراعــی در ایــن اســتان قبــل 
ــوده کــه ایــن رقــم هــم  پیــروزی انقــاب اســامی 295 هــزار تــن ب

ــه یــک میلیــون و 200 هــزار تــن رســیده اســت. اکنــون ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــی 40 ســال گذشــته میــزان تولیــد گنــدم در 
اســتان 70 هــزار تــن بــوده اســت، گفــت: امــا امســال میــزان برداشــت 

گنــدم بــه ٣20 هــزار تــن رســید.
حتــی بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی برخــی از محصــوالت کشــت 
شــد کــه ایــن امــر قبــل از آن وجــود نداشــته بطوریکــه هــم اکنــون 
در ســطح ســه هــزار و 100 هکتــار زعفــران کاشــته مــی شــود کــه مــی 
تــوان 9 تــن ســرگل زعفــران از ایــن مــزارع برداشــت کــرد و عــاوه بــر 
آن در ســطح دو هــزار و 900 هکتــار نیــز باغــات پســته در اســتان ایجاد 

شــده انــد کــه ایــن باغــات درختــان کــم آب طلــب هســتند.

مدیــرکل دفتــر امــور بیابــان ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و 
ــی از  ــادی ناش ــایش ب ــدی فرس ــش ۳0 درص ــزداری از افزای آبخی
تغییــر اقلیــم، کاهــش بارندگــی هــا و خشــکیدگی تــاالب هــا خبــر 
داد و گفــت: ایــن مســاله مهــم خســارت هــای زیســت محیطــی و 

ــد. ــی کن ــه کشــور وارد م اقتصــادی ب
»فرهــاد ســرداری« امــروز )جمعــه( در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
اقتصــادی ایرنــا افــزود: بــر اســاس آمارهــای پیشــین 21 
ــایش  ــت فرس ــور تح ــای کل کش ــه ه ــار از عرص ــون هکت میلی
بــادی قــرار داشــت کــه هفــت میلیــون هکتــار آن از کانــون هــای 
ــه  ــون ب ــه شــمار مــی رفــت امــا اکن ــادی ب بحــران فرســایش ب

ــه شــده اســت. ــن اراضــی اضاف ســطح ای
ــال  ــج س ــر پن ــادی ه ــایش ب ــات فرس ــه داد: مطالع وی ادام
ــه روز  ــال ب ــال در ح ــات از پارس ــه اطاع ــود ک ــی ش ــرار م تک

ــت. ــانی اس رس
بــه گفتــه وی، عرصــه هــای کشــور دســتخوش 2 پدیــده 
فرســایش بــادی و آبــی اســت کــه وضعیــت فرســایش آبــی از 
ســوی مســئوالن دفتــر آبخیــزداری در دســت بررســی قــرار دارد.
ــان  ــش بیاب ــده افزای ــانی را در پدی ــی و انس ــل طبیع وی عوام
موثــر دانســت و گفــت: عوامــل طبیعــی شــامل تغییــر آب 
و هــوا، بارندگــی، دوره هــای خشکســالی، زمیــن شناســی 
پوشــش  خــاک،  و  آب  منابــع  ، کیفیــت  )ژئومورفولــوژی( 
اقتصــادی،  معیارهــای  کشــاورزی،  فرســایش،  گیاهــی، 
ــه دارای  ــود ک ــی ش ــهری م ــعه ش ــاوری و توس ــی، فن اجتماع

شــاخص هــای متفاوتــی اســت.
بــه گفتــه وی، در بحــث منابــع آب، میــزان شــوری و ســختی و 
افــت آبهــای زیرزمینــی موثــر اســت. در بحــث پوشــش گیاهــی 
بهــره بــرداری بیــش از انــدازه از منابــع و ضعــف پوشــش گیاهــی 
ــزان  ــز می ــاک نی ــث خ ــر دارد. در بح ــان اث ــش بیاب ــر افزای ب
ــی شــدن مناطــق مدنظــر  ســختی خــاک و فرســایش در بیابان

ــرار دارد. ق

طــرح های در حال اجرا برای کاهش بیابانزایی
مدیــرکل دفتــر امــور بیابــان ســازمان جنــگل هــا، مراتــع 
و  اجرایــی  مطالعاتــی،  هــای  پــروژه  دربــاره  آبخیــزداری  و 
ــح داد: در  ــان توضی ــش بیاب ــا افزای ــه ب ــرای مقابل ــی ب مدیریت
ایــن طــرح هــا عــاوه بــر شناســایی مناطــق و مســاحت بیابانــی 
ــون هــای بحــران، کنتــرل  ــادی، کان ــزان فرســایش ب شــدن، می
چــرای دام در مناطــق بیابانــی، مدیریــت جنــگل هــای بیابانــی و 
مدیریــت پــارک هــای کویــری و بیابانــی مــورد توجــه قــرار دارد.

ــای  ــگل هــا یکســری طــرح هــای احی وی گفــت: ســازمان جن
کاری،  بوتــه  نهالــکاری،  هــای  پــروژه  شــامل  بیولوژیــک 
ــذرکاری، بذرپاشــی، طــرح هــای تثبیــت و شــیمیایی شــامل  ب
مالــچ پاشــی، ســاخت بادشــکن هــای غیرزنــده، ایجــاد تلــه و 

ــر دارد. ــوب گی ــای رس ــدق ه ــع و خن موان
ــت روان آب  ــای مدیری ــرح ه ــازمان ط ــن س ــه وی، ای ــه گفت ب
ــی آبگیــر، گــوراب،  هــا در مناطــق بیابانــی شــامل ســاخت هال
پخــش ســیاب، ایجــاد بنــد، بندســار و هوتــک، ســاخت 

پیتینــگ و فــارو )ایجــاد چالــه هــا و خطــوط شــیار بــرای حفــظ 
ــرا دارد. ــت اج ــاران( را در دس آب ب

وی اضافــه کــرد: طــرح هــای مدیریــت احیــای بیولوژیــک 
مناطــق مرطــوب حاشــیه ســواحل و دریــا ماننــد دریاچــه ارومیــه 
ــادی از  ــری از فرســایش ب ــرای جلوگی ــه ب در حــال اجراســت ک

ــم. ــه ای ــره گرفت ــه شــوری به ــاوم ب ــت مق ــای هالوفی ــه ه گون
ســرداری بــه طــرح موفــق ترســیب کربــن کــه از ســوی ســازمان 
ــناخته  ــه ش ــروژه در منطق ــن پ ــوان برتری ــه عن ــد ب ــل متح مل

ــن  ــای بی ــروژه ه ــار پ ــت: در کن ــرد و گف شــده اســت، اشــاره ک
المللــی، طــرح ارتقــای دانــش فنــی و مهارتــی بهــره بــرداران در 
ــان را در حــال اجــرا  مناطــق بیابانــی و اســتفاده از مشــارکت آن
داریــم. بــه گــزارش ایرنــا، فرســایش بــادی یــا بادروبــی نوعــی 
ــون  ــوادی چ ــدن م ــد روبی ــه فراین ــت ک ــی اس ــایش طبیع فرس
شــن و خــاک از ســطح زمیــن بــه وســیله بــاد اســت و تغییــر 
ــا  ــا و کوه ه ــنگ ها، صخره ه ــر س ــی ب ــل توجه ــدت و قاب بلندم

ایجــاد مــی کنــد. 

ــاده ای کشــور  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــازمان راه ــاون س مع
گفــت : بــر اثــر بــارش هــای بــاران در بهمــن مــاه امســال 4۱0 
میلیــارد و ۳۷5 میلیــون ریــال بــه زیرســاخت هــای بخــش راه 

در اســتان خوزســتان خســارت وارد کــرد.
حیــدر مطایــی اظهــار داشــت: بارشــهای اخیــر در اســتان خوزســتان 
باعــث تخریــب 870 کیلومتــر از راه هــای اســتان و نیــز خســارت 

بــه 508 دهنــه پــل شــده اســت.
وی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر بــا توجــه بــه خســاراتی کــه از 

تغییر اقلیم ایران، فرسایش بادی 

را 30 درصد افزایش داد
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نفت

انرژی

حمایت از سرمایه گذاران بخش 
انرژی های پاک

کارشناسان محیط زیست درحال بررسی 
نشت نفت به رود دویرج هستند

از  گفــت:  نیــرو  وزیــر 
داخلــی  ســرمایه گــذاران 
بخــش  در  خارجــی  و 
و  پــاک  هــای  انــرژی 
ــه ای  ــه گون ــم ب ــی کنی ــت م ــر حمای ــد پذی تجدی
ــای  ــور ه ــه کش ــدی را ب ــرق تولی ــد ب ــه بتوانن ک

کننــد. صــادر  همســایه 
رضــا اردکانیــان روز جمعــه در حاشــیه مراســم 
جشــن انقــاب در مســجد جامــع نیشــابور گفــت : 
ــون  ــا همــکاری مجلــس شــورای اســامی در قان ب
بودجــه 98 از ســرمایه گــذاران در بخــش نیــروگاه 
هــای خورشــیدی و بــادی حمایــت مــی شــود تــا 

ــا انگیــزه و عاقــه وارد ایــن حــوزه شــوند. ب
ــه طــور مشــخص وزارت  وی اظهــار کــرد: دولــت ب
ــان دولــت دوازدهــم  ــا پای نیــرو را مکلــف کــرده ت
چهــار هــزار مــگاوات نیــروگاه نصــب کنــد کــه 

ــتیم. ــگاوات هس ــزار م ــک ه ــتانه ی ــون در آس اکن
ــاک  ــای پ ــرژی ه ــش ان ــت: در بخ ــان گف اردکانی
ــور  ــراوان در کش ــوه ف ــت بالق ــر ظرفی و تجدیدپذی
داریــم و همــه تاشــمان بــر ایــن اســت کــه 
تحــوالت نــرخ ارز تاثیــر نامطلــوب بــر فعــاالن 

ــد. ــته باش ــوزه نداش ــن ح ای
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه بحرانــی بــودن وضعیــت 
آب در دشــت نیشــابور افــزود: طــرح جامعــی 
ــکات دراز  ــل مش ــرای ح ــان ب ــن زم در کوتاهتری
ــی شــود. ــده م ــدارک دی ــدت آب در نیشــابور ت م
ــه  ــدای گل ب ــا اه ــرو ب ــر نی ــم وزی ــن مراس در ای
مقــام شــامخ شــهدای انقــاب ادای احتــرام کــرد 
و از تندیــس امــام خمینــی )ره( در میــدان امــام 

ــود.  ــرداری نم ــرده ب شــهر نیشــابور پ
مرکــز شهرســتان 450 هــزار نفــری نیشــابور در 

127 کیلومتــری غــرب مشــهد واقــع اســت.

شکســتن  دنبــال  بــه 
نشــت  و  انتقــال  لولــه 
نفــت در رودخانــه دویــرج 
شهرســتان مــرزی دهلران 
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان ایــام 
ــن اداره کل در حــال بررســی و  ــت: کارشناســان ای گف
رســیدگی زیســت محیطــی موضــوع هســتند. بــارش 
ــا چهارشــنبه  ــاران ســه شــنبه شــب ی ســیل آســای ب
منجــر بــه شکســتن خــط لولــه انتقــال در منطقــه نهــر 
عنبــر در محــدوده رودخانــه مــرزی دویــرج شهرســتان 

ــد. ــام ش ــتان ای ــوب اس ــران در جن دهل
صبــح  شــبکه  مســئوالن  شــود کــه  مــی  گفتــه 
ــال  ــا احتم ــبکه ب ــار ش ــت فش ــد از اف ــنبه بع چهارش
ــد. ــع کردن ــت را در شــبکه قط ــان نف شکســتگی جری
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا اگرچــه انتقــال نفــت بعــد 
ــه قطــع شــده امــا حجــم محــدودی  از شکســتن لول

نفــت ناشــی از نشــت تــا ظهــر امــروز پنــج شــنبه وارد 
آب شــده اســت. 

ســید اســدهللا هاشــمی مدیــرکل محیــط زیســت 
اســتان ایــام افــزود: اگرچــه بعــد از شکســته شــده 
لولــه، انتقــال نفــت از مبــدا قطــع شــده امــا نفــت خام 
ــرج مــی  ــه دوی موجــود در داخــل شــبکه وارد رودخان

شــد.
وی گفــت: متناســب بــا تمهیدهــای زیســت محیطــی 
از ظهــر امــروز پنــج شــنبه نفــت باقــی مانــده داخــل 
شــبکه بــه محفظــه ای مســدود هدایــت و از نشســت 

آن بــه آب جلوگیــری شــد.
وی بــا اشــاره بــه اثــر تخریبــی نشــت مــواد نفتــی بــه 
زیســتگاه هــا گفــت: کارشناســان محیــط زیســت در 
ــرج  ــی در دوی ــی نفت ــن رد و مســیر آلودگ ــال یافت ح
و یــا بــه طــور احتمالــی آبــراه هــا و شــیارهای حــوزه 

ایــن رودخانــه هســتند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین گفت: آموزش توسعه فردی )PDP( با شرکت مدیران حوزه 
آموزش و پژوهش ادارات کل حفاظت محیط زیست استان های کشور به میزبانی قزوین برگزار شد.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

مرجان ها قربانیان 
تغییر اقلیم

دن
معدن بوکسیت شاهوار سفره های آب زیرزمینی مع

شاهرود را برهم زده است
ــدن بوکســیت  ــه مع ــان اینک ــدار شــاهرود بابی فرمان
شــاهوار ســفره های آب زیرزمینــی شهرســتان را 
برهــم زده اســت، گفــت: هرچــه بارندگــی در شــاهوار 

ــت می شــود. ــر تقوی ــز بهت ــی نی ــع آب بیشــتر باشــد مناب
ــیت  ــدن بوکس ــه مع ــان اینک ــن بی ــدی ضم ــرم محم ــد ک محم
شــاهوار از ســال ۹2 فعالیــت خــود را در یــک هــزار و ۳۱۳ هکتــار 
اراضــی منطقــه آغــاز کــرده اســت تــا بــدون هیــچ قیــد و شــرطی 
ــرد: در  ــد ک ــد، تأکی ــرار ده ــرداری ق ــورد بهره ب ــاهوار را م ــه ش پهن
زمــان فرمانــداران قبــل صورت جلســاتی وجــود داشــته کــه نشــان 
می دهــد مخاطــرات برداشــت همــواره مــورد پایــش بــوده اســت.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــن مخالــف معــدن نیســتم امــا مخالف 
ــه  ــان را ب ــر بیشــترین زی ــن ام ــه ای ــود چراک ــم ب ــب خواه تخری
مــردم وارد می کنــد، گفــت: شــاهوار یکــی از کانون هــای آبخیــز و 
آب ســاز شــاهرود اســت و هرچــه بارندگــی در آنجــا بیشــتر باشــد، 
ســفره های آب بهبــود خواهنــد یافــت امــا امــروز بایــد گفــت ایــن 
معــدن ســفره های آب زیرزمینــی را بــر هــم زده اســت.انفجارهای 

ــا در  ــای آب شــود ام ــد موجــب جابجایی ه ــدن می توان ــن مع ای
حــوزه آبخیــزداری هــم بایــد گفــت شــرایط به گونــه ای اســت کــه 
ــارش  ــک ب ــن ی ــته ایم، بنابرای ــاهوار را بس ــای ش ــا آبراهه ه گوی
سیل آســا در منطقــه، روســتای تــاش را تحــت تأثیــر قــرار 
ــس  ــرد پ ــد ب ــن خواه ــم از بی ــن را ه ــات پائی ــد و باغ می ده
دومیــن خواســته مابعــد از زیــان رســانی بــه منابــع آبــی، تعییــن 

ــت. ــا اس ــف آبراهه ه تکلی
ــای  ــداری شــاهرود را احی کرم محمــدی ســومین خواســته فرمان
مراتــع تخریب شــده منطقــه دانســت و تصریــح کــرد: ایــن معــدن 
ــد و در عمــق کار نخواهــد کــرد  در ســطح بســتر خــاک کار می کن
و مقولــه چهــارم نیــز آلودگــی آب اســت کــه دربــاره آن بایــد گفــت 
هیــچ معیــاری تاکنــون امــور آب بــه مــا ارائــه نکــرده کــه مثــاً در 
ســال ۹۱ آرســنیک آب مثــاً ۱00 بــود و امــروز ۱50 اســت کــه مــا 
بدانیــم ایــن 50 واحــد آلودگــی اســت چــون معیــار قبلــی ندارنــد، 
ســه مــاه بــه ســه مــاه آزمایش هایــی در حــال انجــام اســت کــه 

در ایــن بــازه زمانــی از تقریبــًا ابتــدای ۹۷ در حــال رصــد اســت.
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رئیــس کمیتــه صیانــت از آب چهارمحــال و بختیــاری 
گفــت: بــا کلیــد خــوردن پــروژه انتقــال آب بهشــت آباد 
هفــت شهرســتان اســتان متضــرر و ویــران می شــوند، 
ــور  ــدارد و مــردم مجب دیگــر چهارمحــال و بختیــاری وجــود ن

ــه مهاجــرت می شــوند.  ب
در هشــتمین  بهمن مــاه   ۱۱ امیرقلــی جعفــری  حجت االســام 
ــار کــرد: در  ــران در حســرت آب ، اظه ــام ای نشســت هم اندیشــی ب
گذشــته میــان نماینــدگان و فعــاالن حوضــه آب در اســتان تضــادی 
وجــود داشــت کــه امــروزه یــک همگرایــی و وحــدت رویــه خوبــی 
ــظ  ــز حف ــی ج ــه و راه ــکل گرفت ــل آب ش ــع معض ــه رف در زمین

وحــدت نیســت. 
ــیون  ــس کمیس ــفر ریی ــه س ــاره ب ــا اش ــری ب ــام جعف حجت االس
امنیــت ملــی بــه اســتان و بازدیــد از حــوزه چهارمحــال و بختیــاری، 
ــه  ــد نتیج ــرر ش ــد مق ــزار ش ــه برگ ــه ای ک ــرد: در جلس ــح ک تصری
کمیســیون تــا پایــان مــاه بهمــن در خصــوص وضعیــت منابــع آب 
مشــخص شــود کــه امیــد اســت بخشــی از واقعیــات را بیــان کننــد. 



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1377 | شنبه 13 بهمن 1397 021-26325268

7
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 
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ــا  ــش از دو ی ــد بی ــا نیازمن ــل آن ه ــه قب دو ده

ســه دهــه زمــان اســت.بر اســاس آمــار موجــود، 

از ۸4 تــاالب مهــم و مطالعــه شــده در ایــران، ۳۱ 

تــاالب بتدریــج تمــام و یــا قســمتی از مســاحت 

ــرد و  ــاء گ ــه منش ــا ب ــت داده و ی ــود را از دس خ

ــار تبدیــل شــده اســت.  غب

 گزارش هــا نشــان مــی دهــد برغــم همــه تــاش 

هــا بــه نظــر مــی رســد، گام هــای موثــر برداشــته 

شــده در ایــن زمینــه کافــی نبــوده چــرا کــه 

هشــدارها در خصــوص وضعیــت تــاالب هــا هنــوز 

ــه  ــی ک ــی در مناطق ــای آب ــش ه ــه دارد، تن ادام

ــه  ــا تغذی ــاالب ه ــان ت ــن از جری ــش از ای ــا پی ت

ــر ایــن ادعــا اســت، ایــن  ــد، گواهــی ب مــی کردن

تنــش هــا در مناطــق مرکــزی کشــور بیشــتر 

ــوده اســت. ب

ــن  ــی تری ــا اصل ــاالب ه ــد ت ــان معتقدن کارشناس

ــط زیســت  ــوم هــای محی ــن زیســت ب و مهمتری

ــا  بــه شــمار مــی رونــد کــه چنــد ســالی اســت ب

ــی  ــرم م ــه ن ــت و پنج ــالی دس ــران خشکس بح

ــف  ــازی و تلطی ــذا و آب، پاکس ــن غ ــد، تامی کنن

هــوا، جــذب آالینــده هــا، کنتــرل ســیاب و 

خــرده  تعدیــل  کربــن،  ذخیــره  خشکســالی، 

اقلیــم هــا، مصــارف شــیات، رونــق گردشــگری، 

حفــظ گونــه  و  بومــی  هــای  فرهنــگ  حفــظ 

ــه ای از  ــوری گوش ــی و جان ــتی گیاه ــای زیس ه

ــه  ــم ب ــای مه ــوم ه ــت ب ــن زیس ــای ای کارکرده

ــی رود. ــمار م ش

بــه گفتــه مســووالن، در زمــان حاضــر معــاش 70 

ــزار  ــون، 12 ه ــاالب هام ــراف ت ــر در اط ــزار نف ه

نفــر در هورالعظیــم و پنــج هــزار نفــر در شــادگان 

بــه ایــن تــاالب هــا وابســته اســت.

صاحبنظــران هشــدار داده انــد تــاالب کــه خشــک 

ــی  ــه م ــوچ را پیش ــراف آن ک ــاکنان اط ــود، س ش

کننــد و بــه شــهر هــای بــزرگ و پــرآب مهاجــرت 

مــی کننــد، صنعــت کشــاورزی و شــیات در ایــن 

ــر کشــاورزی  ــه و دیگ ــه گوشــه ای رفت مناطــق ب

ــد  ــه نباش ــاالب ک ــود. ت ــد ب ــر نخواه ــکان پذی ام

ــاکنان آن  ــا س ــراه ب ــه هم ــی منطق ــگ بوم فرهن

کــوچ خواهــد کــرد و در دل فرهنــگ هــای دیگــر 

ــک  ــتر خش ــا از بس ــود، ریزگرده ــی ش ــود م ناب

تــاالب بــه هــوا برخاســته و در ریــه نــه تنهــا 

ســاکنان محلــی بلکــه مناطــق دوردســت نشــین 

نباشــد،  جــا خــوش مــی کننــد. تــاالب کــه 

ــا نــدارد و ســرزمین  زندگــی نیســت، حیــات معن

ــچ  ــرای هی ــر پذی ــده دیگ ــای مان ــر ج ــک ب خش

ــود. ــد ب ــی نخواه ــاه و حیوان ــان و گی انس

ــر  ــهر رامس ــوع، ش ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج ب

 1970 ســال  فوریــه  دوم  در  ایــران  شــمال  در 

ــدف  ــا ه ــی ب ــن الملل ــیون بی ــک کنوانس زادگاه ی

حفاظــت از تــاالب هــای جهــان شــد کــه بــه 

کنوانســیون رامســر معــروف اســت، در آن ســال، 

ــور  ــروز 170 کش ــتند و ام ــه آن پیوس ــور ب 18 کش

عضــو ایــن کنوانســیون هســتند همچنیــن2 هــزار 

ــیده  ــت رس ــه ثب ــان در آن ب ــاالب جه و ٣٣7 ت

اســت.

ایــران هــم 24 عنــوان در قالــب ٣5 تــاالب را 

در ایــن کنوانســیون بــه ثبــت رســانده اســت؛ 

یــک و نیــم میلیــون هکتــار از ســه میلیــون 

کنوانســیون  در  کشــور  هــای  تــاالب  هکتــار 

رامســر ثبــت شــده اســت، اگرچــه شــروع آینــده 

ــت  ــم طبیع ــن بخــش مه ــری در خصــوص ای نگ

ــو  ــور عض ــن 170 کش ــا بی ــا م ــود ام ــران ب از ای

ایــن کنوانســیون، تاکنــون نتوانســتیم ســهمی در 

ــیم. ــته باش ــا داش ــاالب ه ــت ت مدیری

ــن  ــده بی ــن معاه ــی تری ــیون قدیم ــن کنوانس ای

ــت در  ــت از طبیع ــر حفاظ ــد ب ــا تاکی ــی، ب الملل

ــزم  ــو را مل ــای عض ــور ه ــه کش ــت ک ــان اس جه

ــن  ــت بی ــا اهمی ــای ب ــظ تاالبه ــن و حف ــه تعیی ب

المللــی و تشــویق بــه اســتفاده خردمندانــه از 

ــد. ــی نمای ــا م آنه

ــا در  ــا »م ــاالب ه ــی ت ــال روز جهان ــعار امس ش

ناتــوان نیســتیم«  اقلیــم  بــا تغییــر  مواجهــه 

تعییــن شــده زیــرا دنیــا بــه ایــن نتیجــه رســیده 

ــی در  ــیار مهم ــش بس ــا نق ــاالب ه ــه ت ــت ک اس

ــد. ــم دارن ــر اقلی ــا تغیی ــه ب مقابل

روز جهانی تاالب 
برای  ها فرصتی 

به  بیشتر  توجه 
محیط  اهمیت 

هایی ارزشمند و در 
است  معرض خطر 
شعار امسال روز 
تاالب ها  جهانی 

»ما در مواجهه با 
تغییـر اقلیم ناتوان 

تعیین  نیستیم« 
شده زیرا دنیا به 

رسیده  نتیجه  این 
است که تاالب ها 
مهمی  بسیار  نقش 
در مقابلـه با تغییر 

دارند.  اقلیم 

تاالب ها، سد راه تغییر اقلیم
شعار امسال روز جهانی تاالب ها: ما در مواجهه با تغییر اقلیم ناتوان نیستیم

ــاده ای کشــور  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــازمان راه ــاون س مع
گفــت : بــر اثــر بــارش هــای بــاران در بهمــن مــاه امســال 4۱0 
میلیــارد و ۳۷5 میلیــون ریــال بــه زیرســاخت هــای بخــش راه 

در اســتان خوزســتان خســارت وارد کــرد.
حیــدر مطایــی اظهــار داشــت: بارشــهای اخیــر در اســتان خوزســتان 
باعــث تخریــب 870 کیلومتــر از راه هــای اســتان و نیــز خســارت 

بــه 508 دهنــه پــل شــده اســت.
وی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر بــا توجــه بــه خســاراتی کــه از 

ابتــدای ســالجاری بــه ابنیــه و زیرســاختهای اســتان در بخــش راه 
وارد شــده اســت بــه اعتبــاری بالــغ بــر یــک هــزار و 244 میلیــارد 

ریــال نیــاز اســت.
مطایــی علــل تخریــب پلهــا را ســیل، بارشــهای فــراوان اخیــر، ورود 
ــرد  ــوان ک ــوه عن ــزش ک ــا، و ری ــه برخــی جــاده ه ــا ب ــه ه رودخان
ــرات اساســی و  ــون، تعمی ــدای ســال جــاری تاکن ــزود: از ابت و اف
بهســازی در راههــای مواصاتــی و پلهــای اســتان خوزســتان انجــام 
شــده کــه بــا توجــه بــه شــدت بارشــهای اخیــر تیــم راهــداری در 

ــروز مشــکل  ــه محــض ب تمــام محــور هــای اســتان مســتقر و ب
ــد داد . ــه انجــام خواهن ــود منطق اقدامــات الزم را جهــت بهب

ــه آخریــن وضعیــت وقــوع ســیاب و آبگرفتگــی  ــا توجــه ب وی ب
در معابــر و محورهــای اســتان، از بــاز بــودن تمامــی محورهــا خبــر 
داد و گفــت: بــه علــت بارندگی هــای شــدید و ســیاب و تخریــب 
ــد  ــل  در چن ــاره پ ــی و کن ــه فن ــی از ابنی ــا، بخش ــی ازجاده ه برخ
شهرســتان  و روســتا، راهــداری هــای مســتقر در شهرســتان هــا بــه 
خصــوص مناطــق شــمال و شــمال شــرقی اســتان کــه بــرف گیــر و 
از بارشــهای بیشــتری برخــوردار اســت تمــام تــاش خــود را بــرای 

مســدود نشــدن راه هــا بــه کار گرفتــه انــد .
ــور از  ــاده ای کش ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــازمان راه ــاون س مع
ــع گفــت  ــه رفی ــر راهــداری در ســیل منطق ــن اقدامــات اخی آخری
و بیــان کــرد : بــارش بــاران و رهاســازی آب از ســد کرخــه و 
افزایــش دبــی رودخانــه و جــاری شــدن ســیل در برخــی از مناطــق 
شهرســتان هــای دشــت آزادگان و هویــزه بــه جــاده های روســتایی 
ــش  ــس از فروک ــه پ ــت ک ــرده اس ــاراتی را وارد ک ــی خس و فرع
ــای  ــاح محوره ــه اص ــدام ب ــا ، اق ــاده ه ــطح ج ــردن آب در س ک
ایــن منطقــه خواهیــم کــرد . بــا شــروع ســیل در منطقــه رفیــع و 
برخــی روســتاهای آن منطقــه، تیــم هــای عملیاتــی اداره راهــداری، 
دســتگاه هــا و ماشــین آالت ســنگین راهســازی و تعــداد 10 
دســتگاه اتوبــوس بــرای حمــل و نقــل شــهروندان بــه شهرســتان 

هــای اطــراف مســتقر شــدند .
ــز از  ــتان نی ــاده  ای خوزس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی

اســتقرار اکیــپ هــای راهــداری در محورهــای پــر خطر اســتان خبر 
داد و اظهــار داشــت : در ایــن گروههــا 400 نفــر در قالــب 52 تیــم 
بــه همــراه انــواع ماشــین آالت برف خــور، بــرف روب، بولــدوزر، لــودر، 
ــرای انجــام عملیــات در محورهــای دهــدز ،  گریــدر و شــن پاش ب

اندیــکا و نقــاط بــرف و بــارش خیــز مســتقر شــده انــد. 
ــرای  ــا ب ــرل خودروه ــر کنت ــد ب ــا تاکی ــا ب ــی نی ــاس بهرام غامعب
اســتفاده از تجهیــزات زمســتانی گفــت: رانندگانــی کــه قصــد تــردد 
در مناطــق سردســیر دارنــد خــودرو هــای خــود را به چــراغ و زنجیر 
چــرخ و بخــاری و ســایر تجهیــزات زمســتانی مجهــز کننــد تــا در 

طــول ســفر از آرامــش خاطــری برخــوردار باشــند .
وی بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه بیشــترین خســارت بــه راه  هــا و 
ابنیــه مربــوط بــه شــمال و شــرق اســتان خوزســتان و شهرســتان 
ــت:  ــت، گف ــوده اس ــلیمان ب ــتر و مسجدس ــه، شوش ــای امیدی ه
ــه و اجــرای  ــی وقف ــاش شــبانه روزی و ب ــا ت راهــداران اســتان ب
ــر و  ــدید اخی ــای ش ــارش ه ــراری در ب ــداری اضط ــات راه عملی
وقــوع ســیاب نســبت بــه بازگشــایی محورهــای مســدود اقــدام 
و مســیرهای جایگزیــن بــرای ایمــن ســازی مســیرهای تخریــب 

شــده ایجــاد کردنــد.
ــه در  ــه کرخ ــدن رودخان ــیابی ش ــی س ــا در پ ــزارش ایرن ــه گ ب
خوزســتان، شــهر مــرزی »رفّیــع« از توابــع شهرســتان هویــزه، در 
ــزار  ــه اســت .اســتان خوزســتان 18 ه ــرار گرفت ــرض ســیل ق مع
ــر از  ــی و فرعــی و کمت ــر جــاده و 56 محــور ارتباطــی اصل کیلومت

ــراه و آزاد راه دارد. ــر بزرگ ــزار کیلومت یکه

بارشــها بیش از 410 میلیارد ریال به راههای 
خوزستان خسارت وارد کرد

معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان محیــط زیســت 
گفــت: بــرای تأمیــن آب شــرب مــردم مناطــق شــمالی کشــور 

ــتیم. ــک نداش ــد الس ــاخت س ــز س ــاره ای ج چ
ــط زیســت انســانی ســازمان  ــاون محی مســعود تجریشــی مع
حفاظــت محیــط زیســت، بــا اشــاره بــه صــدور مجــوز ســاخت 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــی اظه ــگل هیرکان ــک در جن ــد الس س
اینکــه در شــمال کشــور حــدود ۹ میلیــارد مترمکعــب آب 
ــارش  ــم ب ــق ک ــتر در مناط ــت بیش ــز جمعی ــا تمرک ــم، ام داری

اســت.
وی افــزود: سیاســت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ایــن 
ــر کاهــش فشــار در باالدســت رودخانه هــا،  اســت کــه عــاوه ب
نیاز هــای آب شــرب مناطــق شــمال کشــور را نیــز تأمیــن کنــد.
ــرای  ــور ب ــمال کش ــاورزان ش ــه کش ــان اینک ــا بی ــی ب تجریش
اســتفاده می کننــد، گفــت:  از کــود و ســم  تولیــد شــالی 
ــالی  ــد ش ــرای تولی ــا ب ــالی کاره ــه ش ــی ک ــموم و کودهای س
اســتفاده می کننــد، بــه آب هــای زیرزمینــی نفــوذ می کنــد 
کــه همیــن موضــوع باعــث آلودگــی آب هــای زیرزمینــی و بــه 

خطــر افتــادن ســامت مــردم می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در فصــل تابســتان بــه دلیــل هجــوم 
جمعیــت بــه شــمال کشــور و تأمیــن آب آن هــا بایــد برنامــه ای 
ــه مناطقــی  داشــته باشــیم، افــزود: مســافران شــمال کشــور ب
ــن  ــه همی ــدارد، ب ــود ن ــی وج ــق آب ــه در آن مناط ــد ک می رون
ــرای تأمیــن  ــرو ب ــا وزارت نی دلیــل ســازمان محیــط زیســت ب
آب شــرب ایــن جمعیــت در آن مناطــق نیــز بایــد فکــری کنــد.

ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی مع
زیســت گفــت: بــرای اینکــه در آینــده بــه ســراغ تخریــب 
ــی را در شــمال کشــور فعــال  ــد پروژه های ــم، بای جنگل هــا نروی
ــی  ــت محیط ــی زیس ــای ارزیاب ــا طرح ه ــق ب ــه مطاب ــم ک کنی
ــب آب،  ــون مترمکع ــرای 2 میلی ــال ب ــوان مث ــه عن ــند. ب باش
بایــد یــک ســد بــا 60 متــر ارتفــاع بســازیم تــا ایــن آب بتوانــد 

ــره شــود. ــع و ذخی در پشــت ســد جم

چاره ای جز موافقت با ساخت 
سد السک نداشتیم

خبر
پروانه های  بی سابقه  افزایش 

شهریار در مکزیک
کارشناســان می گوینــد جمعیــت پروانه هــای شــهریار 
ــک  ــی ی ــک ط ــز مکزی ــتانی در مرک ــارک( زمس )مون
ــه اســت.به  ســال گذشــته ۱44 درصــد افزایــش یافت
گــزارش ایســنا، دولــت مکزیــک در بیانیــه ای اعــام کــرده ایــن پروانه هــا منطقــه ای 
ــک را  ــاالت مکزی ــی ای ــوآکان" و برخ ــای "میچ ــار از کوه ه ــعت 6.05 هکت ــه وس ب
تصــرف کرده انــد. ایــن در حالــی اســت کــه ســال گذشــته ایــن منطقــه تنهــا 2.4۸ 
ــه  ــکا ب ــادا و آمری ــه شــهریار از کان ــا پروان ــاله میلیون ه ــوده اســت.هر س ــار ب هکت

ــد.  ــرت می کنن ــک مهاج ــت مکزی ــرب پایتخ ــراد در غ ــای کاج و ن جنگل ه

هشت کشته در طوفان
 قطبِی آمریکا

در پــی شــرایط وخیــم آب و هوایــی، وقــوع گردبــاد 
ــگان در  ــه جنوب ــر از منطق ــای کمت ــی و دم قطب
ــون دســت کم  ــکا تاکن ــه  آمری مناطــق غــرب میان

ــد. ــان باخته ان ــن ج هشــت ت
ــاالت  ــی ای ــی آب و هوای ــرویس مل ــام س ــق اع ــنا، طب ــزارش ایس ــه گ ب
ــی  ــق منف ــن مناط ــده در ای ــت ش ــای ثب ــن دم ــن میانگی ــده آخری متح
ــانتی  ــه س ــی 46 درج ــز منف ــا نی ــای باده ــراد و دم ــانتی گ ــه س 2۹ درج
ــی بســیار  ــت مینه ســوتا کــه شــرایط آب و هوای ــوده اســت.در ایال گــراد ب
خطرنــاک شــده و بــه منفــی ۷0 درجــه ســانتی گــراد رســیده، هشــدارهای 

ــژه ای صــادر شــده اســت. وی

برف و یخبندان 
به انگلیس می رسد

اطاعیــه ای  در  انگلیــس  هواشناســی  ســازمان 
یخبنــدان  و  بــرف ســنگین  بــارش  بــه  نســبت 
از امــروز )جمعــه( در بســیاری از مناطــق ایــن 
ــرقی  ــوب ش ــی جن ــدن و نواح ــه لن ــور از جمل کش
ــی خطــر کــوالک  ــا پیش بین هشــدار داده اســت. کارشناســان ایــن ســازمان ب
ــن شــرایط جــوی  ــه ای ــد ک ــن نواحــی هشــدار داده ان و ســرمای شــدید در ای

می توانــد تلفــات و خســارات جــدی در پــی داشــته باشــد.
ــه  ــو برنام ــه لغ ــر در ســفرها از جمل ــال تأخی ــن از احتم ــن ســازمان همچنی ای
حرکــت برخــی قطارهــا در ســاعات اولیــه روز، قطعــی بــرق در برخــی نواحــی 

روســتایی و حتــی اختــال در خطــوط تلفــن همــراه خبــر داده اســت.

پروانه

طوفان

برف

مدیرعامل آب منطقه ای سیستان و بلوچستان گفت: حجم فعلی سدهای سیستان و بلوچستان 4۸ درصد کاهش آبی 
دارند و بحران آب در این استان به مرز هشدار رسیده و وضعیت خیلی بدی داریم.

لنا
 ای

س:
عک

ــا  ــا ره ــتر رودخانه ه ــه در بس ــتیکی ک ــه های پاس ــا و کیس بطری ه
می شــوند، بعــد از بارندگــی و جــاری شــدن ســیاب بــه زباله هــای پــر 

ــل می شــوند. دردســری تبدی
ــا در  ــه آنه ــدت تجزی ــه م ــر اینک ــاوه ب ــتیکی ع ــای پاس  بطری ه
طبیعــت ۳00 تــا 500 ســال بــه طــول می انجامــد، قــرار گرفتــن آنهــا در 
بســتر رودخانه هــا و کانال هــای آب، در هنــگام ســیاب باعــث گرفتگــی 
ــا  و  ــه راه ه ــاورزان ، ابنی ــه کش ــارت هایی را ب ــود و خس ــا می ش آبراه ه

ــد. ــزراه آهــن وارد می کن جــاده هــا و نی
ــتان  ــر گلس ــی در سرتاس ــت اله ــارش رحم ــه ب ــر ک ــای اخی در روز ه
گســترده شــده بــود، جمــع شــدن بطری هــا و کیســه های پاســتیکی 
در آبراه هــا معضلــی بــرای دســت انــدرکاران راه و راه آهــن و کشــاورزی 

اســتان تبدیــل شــده بــود.
ــت  ــق باالدس ــیاب، در مناط ــدن س ــاران و جاری ش ــارش ب ــد از ب بع
ــتیکی  ــای پاس ــار بطری ه ــکل گیری قط ــاهد ش ــم ش ــم ک ــتان ک اس
در ســطح رودخانه هــا و کانال هــای آب بودیــم کــه ایــن رونــد در 
ــه تدریــج کوهــی از زباله هــای پاســتیکی  آبراه هــای پاییــن دســت ب

ــود. ــود آورده ب را بوج
ــدا توســط  ــا از مب ــه ه ــع آوری زبال ــدم جم ــد ع برخــی تصــور می کنن
دســتگاههای متولــی دلیــل شــکل گیــری کوهــی از بطری هــای 
پاســتیکی در آبراه هــا اســت، ایــن در حالیســت کــه رفــع ایــن معضــل 

ــردم اســت.  ــف م ــکاری آحــاد مختل ــد هم نیازمن
آنطــور کــه ایســنا گــزارش می دهــد مدیــر کل راه آهــن شــمال شــرق 
2 در ایــن خصــوص اظهــار کــرد: برخــی از کشــاورزان و اهالــی منطقــه 
متاســفانه، نخاله هــای ســاختمانی، نی هــا، الســتیک خودروهــا و 
ــرده  ــازی ک ــا س ــا ره ــتر رودخانه ه ــتیکی را در بس ــای پاس بطری ه
بودنــد و بــه تدریــج کــه آب در رودخانــه هــا از بــاال دســت ســرازیر مــی 
شــود و موجــب تجمــع زبالــه هــا در ورودی پــل هــا شــده و مســیر 
آبروهــای طــول مســیر را مســدود مــی کنــد کــه ایــن خــود بــه نوعــی 

ســد زبالــه ای انســانی اســت.

زباله های پالستیکی 
سدهای انسانیست
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اجرای »بهشت آباد«، 7 شهرستان چهارمحال و بختیاری 
را نابود می کند

رئیــس کمیتــه صیانــت از آب چهارمحــال و بختیــاری 
گفــت: بــا کلیــد خــوردن پــروژه انتقــال آب بهشــت آباد 
هفــت شهرســتان اســتان متضــرر و ویــران می شــوند، 
ــور  ــدارد و مــردم مجب دیگــر چهارمحــال و بختیــاری وجــود ن

ــه مهاجــرت می شــوند.  ب
در هشــتمین  بهمن مــاه   ۱۱ امیرقلــی جعفــری  حجت االســام 
ــار کــرد: در  ــران در حســرت آب ، اظه ــام ای نشســت هم اندیشــی ب
گذشــته میــان نماینــدگان و فعــاالن حوضــه آب در اســتان تضــادی 
وجــود داشــت کــه امــروزه یــک همگرایــی و وحــدت رویــه خوبــی 
ــظ  ــز حف ــی ج ــه و راه ــکل گرفت ــل آب ش ــع معض ــه رف در زمین

وحــدت نیســت. 
ــیون  ــس کمیس ــفر ریی ــه س ــاره ب ــا اش ــری ب ــام جعف حجت االس
امنیــت ملــی بــه اســتان و بازدیــد از حــوزه چهارمحــال و بختیــاری، 
ــه  ــد نتیج ــرر ش ــد مق ــزار ش ــه برگ ــه ای ک ــرد: در جلس ــح ک تصری
کمیســیون تــا پایــان مــاه بهمــن در خصــوص وضعیــت منابــع آب 
مشــخص شــود کــه امیــد اســت بخشــی از واقعیــات را بیــان کننــد. 

ــه اینکــه ســهم چهارمحــال و بختیــاری از حوضــه  ــا اشــاره ب وی ب
ــرد: در  ــح ک ــت، تصری ــه ای اس ــز و ناعادالن ــهم ناچی ــده رود س زاین
طــی ۳0ســال گذشــته میــزان آورد آب ســد زاینــده رود دو میلیــارد 

و 200 متــر مکعــب و در ۱0 ســال گذشــته بــه یــک میلیــارد و 200 
میلیــون متــر مکعــب رســیده و در ســال گذشــته بــه 400 میلیــون 

متــر مکعــب رســیده اســت. 
رئیــس کمیتــه صیانــت از آب اســتان ادامــه داد: بــا ایــن حــال و با 
توجــه بــه میــزان آورد آب، توســعه و نیــاز آبــی اســتان کناردســت، 
چندیــن برابــر شــده اســت، اگــر آورد آب بــه یــک چهــارم رســیده 

بایــد نیــاز آبــی اســتان همجــوار تعدیــل و مدیریــت شــود. 
ــری گفــت: برخــی مســئوالن ســاختار شــکن  حجت االســام جعف
ــل  ــر طب ــد ب ــه می خواهن ــر چ ــوار ه ــتان همج ــز اس ــون گری و قان
بکوبنــد کــه بایــد برنــج کاری، فــوالد و مصــرف شــرب ســر جــای 
خــود بمانــد، ایــن در صورتــی اســت کــه کشــاورزی را بــرای اســتان 

ــد.  ــوع می کنن ــت ممن باالدس

سـعی می كنيم اجرای پل به باغات سـنتی آسیب نزندباغ
قزویــن  اســتاندار  عمرانــی  امــور  معــاون 
ــل امــام رضــا )ع( در دســت  گفــت: طــرح پ
بررســی اســت تــا در نهايــت طرحــی انتخــاب 
ــاورزی  ــی کش ــات و اراض ــه باغ ــه ب ــود ک ش
آســیب  بــا کمتریــن  یــا  نکنــد  وارد  آســیبی 

ــود. ــرا ش ــی اج احتمال
 علــی فــرخ زاد در نشســت خبــری کــه بــه مناســبت دهــه 
ــزار  ــن برگ ــر اســتاندار قزوي فجــر در ســالن جلســات دفت
ــل  ــرد: پ ــح ک ــنا تصری ــگار ايس ــه خبرن ــخ ب ــد در پاس ش
ــا  ــاز اول ت ــه ف ــاز اســت ک ــد ف ــام رضــا )ع( دارای چن ام
پایــان ســال افتتــاح می شــود  زيــرا ايــن فــاز بــه باغــات 
ــر محــل  ــی حــدود ۷00 مت ــدارد و مســئله اصل ارتباطــی ن

ــی اســت. ــا زیرگــذر ابوتراب ــی ت ــوی مصل اتصــال جل
ــع  ــرح جام ــه ط ــدا مصوب ــرح در ابت ــن ط ــزود: ای وی اف
ترافیــک داشــت و در مراجــع ملــی و اســتانی مــورد 
ــای  ــه بحث ه ــه ب ــا توج ــا ب ــود ام ــه ب ــرار گرفت ــد ق تأیی
پــروژه  ایــن  درختــان  قطــع  بــر  مبتنــی  قابل قبــول 
متوقف شــده، اخیــرًا جلســه ای در ایــن حــوزه برگزارشــده 

اســت و در حــال بررســی گزینه هــای احتمالــی هســتيم.
معــاون امــور عمرانــی اســتاندار قزویــن اظهــار کــرد: ايــن 
ــاب  ــی انتخ ــا طرح ــت ت ــی اس ــت بررس ــوع در دس موض
ــات و اراضــی کشــاورزی  ــه باغ ــه براســاس آن ب شــود ك
آســیبی وارد نشــود یــا پــل بــا کمتریــن آســیب احتمالــی 
ــه نشــده اســت و  ــی گرفت ــم قطع ــا تصمی ــرا شــود ام اج
مشــاور عالــی طــرح بایــد نظــر مطالعاتــی در ایــن حــوزه 

ــم. ــل می کنی ــق آن عم ــا طب ــد و م بده
وی در پاســخ بــه ســوال ايســنا درخصــوص موضــوع 
امامــزاده  دباغــان و طــرح ســاماندهی محلــه  محلــه 
ــه تاريخــی خاطرنشــان  حســین)ع( و مشــكات آن محل
کــرد: در گذشــته تصمیمــی گرفتــه شــده بــود کــه دخالــت 
ــد امــا ســپس  وســیعی در منطقــه امامــزاده اتفــاق بیافت
ــت و  ــورت گرف ــرح ص ــری در ط ــی ارزش و بازنگ مهندس
بنــا شــد طــی آن قســمت هايی کــه هنــوز دســت نخــورده 
اســت و طــرح مغازه هــای تجــاری ســامگاه از طــرح 

ــارج شــدند. ــک خ تمل
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ارومیه

رئیـس اتحادیـه کانـون وکای دادگسـتری ایـران گفـت: 
بـا صـدور پروانـه وکالـت بـرای بازنشسـتگان زمینـه بـرای 
اشـتغال تعـداد زیـادی از جوانـان از بیـن مـی رود و کانون 

وکا مخالفـت بـا ایـن امـر اسـت.
مرتضـی شـهبازی نیا ۱۱ بهمـن مـاه در سـفر به شـهرکرد در 
نشسـت خبـری بـا اصحـاب رسـانه و مطبوعـات اسـتان، 
مهم تریـن  کـه  قانـون  حاکمیـت  سـاختار  کـرد:  اظهـار 
دسـتاورد بشـریت اسـت، در چنـد قـرن اخیـر بـه ایـن 
پیشـرفت رسـیده کـه جامعـه بایـد براسـاس قانـون اداره 
شـود و سـاختاری طراحی شـد که تفکیک قـوا نام گرفت.
وی بـا بیـان اینکـه یکـی از قـوا، قـوه قضائیه اسـت که به 
شـکل تخصصـی و مسـتقل عمـل می کنـد، افـزود: بـرای 
اینکـه از خودکامگـی حاکمیـت جلوگیـری شـود دو رکـن 
رسـانه و وکای دادگسـتری نیز برای اجرای درسـت قانون 

نیاز اسـت.
شـهبازی نیا تصریـح کـرد: رسـانه رکـن چهـارم دموکراسـی 
عمومـی  افـکار  منعکـس کننـده  و  جهت دهنـده  و  بـوده 

ست. ا
وی ادامـه داد: اهـداف مشـترکی در رسـانه ها و نهاد وکالت 
وجـود دارد و همـکاری ایـن دو رکـن در دنیـا گریزناپذیـر 
است.شـهبازی نیا بـا اشـاره بـه اینکـه نهـاد وکالـت بایـد 
در کنـار رسـانه باشـد، تاکیـد کـرد: سـال گذشـته موضـوع 
معاضـدت قضائـی از خبرنـگاران مطـرح و تاکنـون کـم و 

بیـش انجام شـده اسـت.
وی در زمینـه پرداختـن درسـت بـه مسـئله خـود انتظامی 
نهـاد وکالـت، گفـت: قانون گـذار مشـخص کـرده کـه وکیـل 
دادگسـتری مسـتقل اسـت و وکیل بـرای حمایـت از خود 
نیـاز بـه حمایـت یـک شـخص متخصـص دارد کـه تحـت 
تأثیـر هیـچ عامـل بیرونـی نباشـد تـا همـگان از اجـرای 
لـذا  شـوند  بهره منـد  منصفانـه  دادرسـی  اصـول  درسـت 
اسـتقال مفهـوم سیاسـی نـدارد کـه کانـون وکا جزیره ای 
را  شـهروندان  حقـوق  می توانـد  بلکـه  باشـد  جداگانـه 
تضمیـن کند.شـهبازی نیا افـزود: بـا صـدور پروانـه وکالـت 
زیـرا  نیسـتیم  موافـق  وکالـت  نهـاد  بازنشسـتگان  بـرای 
توجیـه منطقـی نـدارد و نظـام تأمین اجتماعی کشـور باید 
به گونه ای باشـد که شـخص در دوران بازنشسـتگی از رفاه 
نسـبی برخـوردار بـوده و نیـاز بـه شـغل پراسترسـی ماننـد 
وکالـت نداشـته باشـد و ایـن امـر بـه ویـژه بـرای قضـات 

دادگسـتری نیـاز اسـت. 

مخالفت کانون وکال با 
صدور پروانه وکالت برای 

ــادی و بازنشستگان ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
توســعه منابــع اســتاندار زنجــان گفــت: 
تأمیــن گوشــت دام ســنگین از قزویــن 
بــا توجــه بــه ممنوعیــت حمــل دام 

ــداوم خواهــد داشــت. ــده، ت زن
فرامــرز نیک سرشــت بــا اشــاره بــه 
ممنوعیــت حمــل دام زنــده در کشــور، 
اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه قاچــاق 
ــده در ماه هــای اخیــر در کشــور  دام زن
کاهــش  ســبب  و  یافتــه  افزایــش 

قیمــت  افزایــش  و  عرضــه گوشــت 
گوشــت قرمــز در کشــور شــده کــه 
ــا  ــا و قاچاق ه ــش قیمت ه ــن افزای ای
ــده در  ــل دام زن ــت حم ســبب ممنوعی
کشــور شــده اســت.این مســئول ادامــه 
ــده  ــاق دام زن ــام قاچ ــی انج داد: در پ
از کشــور، متأســفانه دام مولــد نیــز در 
ــم  ــن مه ــه ای ــه ک کشــور کاهــش یافت
ــرای کشــور مشــکل پیــش  ــد ب می توان

ــاورد. بی

زنجــان  دام ســنگین  تأمیــن  از  وی 
توســط اســتان قزویــن خبــر داد و 
افــزود: ۸0 درصــد گوشــت گوســاله 
توســط  زنجــان  اســتان  مصرفــی 
ــن  ــن تأمی ــدگان اســتان قزوی تولیدکنن
ــه ممنوعیــت  ــا توجــه ب می شــود کــه ب
بــه  نگرانی هایــی  زنــده،  دام  حمــل 
تصریــح  آمد.نیک سرشــت  وجــود 
ــی پیش آمــده  ــا نگران کــرد: در رابطــه ب
مذاکراتــی بــا معاونــت هماهنگــی امــور 
ــام  ــن انج ــتانداری قزوی اقتصــادی اس
شــد و از ایــن اســتان در رابطــه بــا 
ــای  ــان تاییدیه ه ــت زنج ــن گوش تأمی
ــاز و  ــه زودی س ــده و ب ــه ش الزم گرفت

نیــز تعریــف می شــود. کار آن 

در  تجـارت گفـت:  توسـعه  سـازمان  رییـس 
شـرایط تحریـم بایـد رویکرد متفاوتی نسـبت 
بـه قدیـم داشـته باشـیم. اصـاً شـرایط مـا 
شـرایط یـک سـال گذشـته نیسـت و ناگزیـر 
شـرایط  در  ای  ویـژه  سیاسـت های  هسـتیم 
فعلـی اتخـاذ کـرده و رویکـرد را در تولیـد و 

صـادرات تغییـر بدهیـم.
محمدرضـا مـودودی در همایـش بزرگداشـت 
روز صـادرات و تجلیـل از صادرکننـدگان برتـر 
اسـتان کرمان اظهار کرد: کرمان اسـتان خاص 
و ویـژه ای اسـت و تجربـه سـال های گذشـته 

ایـن اسـتان نشـان داد وقتـی همگرایـی بین 
بگیـرد،  صـورت  خصوصـی  بخـش  و  دولـت 
اتفاقـات بزرگـی رقـم می خـورد که بـرای همه 

مـردم اسـتان و کشـور مفید اسـت.
وی افـزود: امیدواریـم الگوهـای اجـرا شـده 
در اسـتان کرمـان در اسـتان های دیگـر فراگیر 
شـود و شـاهد همگرایی بیشـتری بین دولت 
و بخـش خصوصـی و فعـاالن اقتصـادی در 

سیاسـت گذاری هـا باشـیم.
مـودودی تصریـح کـرد: در ایـن 4 دهـه عمـر 
انقاب اسـامی اتفاقات بزرگی را رقم زده ایم 

علـی رغـم مشـکاتی کـه در عرصـه اقتصادی 
شـاهد هسـتیم و اگـر کشـور دیگـری ماننـد 
ایـران بـا مشـکاتی کـه مـا مواجـه هسـتیم، 
روبـرو بـود امـکان نداشـت جایگاهـی کـه مـا 

کسـب کـرده ایـم را بـه دسـت آورد.
معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بیـان 
تـا  اقتصـاد کشـاورزی  بیـن  جهشـی  کـرد: 
مسـائل جهـش داشـتیم و البتـه ضعـف در 
اقتصـاد تولیـدی را می پذیریـم امـا در منطقه 
نفـت خیـز دنیـا تقریبًا تنها کشـوری هسـتیم 
از سـایر  مـا کمتـر  نفـت  بـه  وابسـتگی  کـه 

اسـت. همتایـان 
وی افـزود: بعـد از چهـار دهـه، تـراز تجـاری 
واردات  و  مثبـت  نیـز  غیرنفتـی  بخـش  در 
نزدیـک بـه ۷00 میلیـون دالر کمتـر اسـت و 
نشـان می دهـد تـاش فعـاالن اقتصـادی بـه 
بـار نشسـته و ایـن مـوارد در شـرایط جنـگ، 
اسـت.  بزرگـی  دسـتاورد  تحریـم  و  تهدیـد 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مـا 4 دهـه از عهـده 
شـرایط سـخت برآمدیـم و امـروز می توانیـم 
از عهـده ایـن شـرایط بربیاییـم، تصریـح کرد: 
امریـکا دارد آزمـون جدیـدی تجربـه می کنـد 
کـه اگـر در مـورد ایـران مصـداق پیـدا کنـد، 
بیـن  عرصـه  در  شـاهد جنگ هـای جدیـدی 
المللـی بـا مبنـای اقتصـاد خواهیـم بـود و در 
جنـگ  بـرای  جدیـدی  زیرسـاخت های  دنیـا 

اقتصـادی شـکل گرفتـه اسـت.

تامین گوشت دام سنگین 
تداوم دارد

خروج دام زنده از استان به 
قصد قاچاق، ممنوع است

معـاون قضائـی رییس کل و سرپرسـت معاونت اجتماعی و پیشـگیری از وقوع 
جرم دادگسـتری کل آذربایجان شـرقی بر جلوگیری از خروج دام زنده از اسـتان 
بـه قصـد قاچـاق تأکیـد کرد.بابـک محبوب علیلـو در هشـتمین جلسـه کارگروه 
پیشـگیری از قاچاق کاال و ارز، خروج دام زنده از اسـتان و کشـور را یکی از عوامل 
افزایـش قیمت گوشـت قرمز دانسـت و گفـت: خروج کاالهای اساسـی و به ویژه 
دام زنـده از اسـتان بـه قصـد قاچـاق بـه ویـژه در محورهای مواصاتـی منتهی به 
اسـتان آذربایجان غربی ممنوع شـده اسـت و در صورت مشـاهده، خودرو توقیف 
و راننـده و عوامـل مرتبـط دسـتگیر خواهنـد شـد.وی بـا اشـاره بـه دسـتور اکیـد 
رئیـس قـوه قضائیـه مبنی بـر برخورد قانونـی با عوامـل قاچاق کاالهای اساسـی 
از جملـه قاچـاق دام از نیـروی انتظامـی اسـتان خواسـت تـا اقدامـات کنترلی را 
تشـدید کـرده و نظارت هـای الزم را انجـام دهنـد تـا از قاچـاق کاالهای اساسـی و 
دام و طیـور زنـده از اسـتان جلوگیـری شـده و اجازه فرصت طلبی به سـودجویان 
داده نشـود. رئیـس کارگـروه پیشـگیری از قاچـاق کاال و ارز بـا اشـاره بـه اینکـه 
هدف از راه اندازی سـامانه های مربوط به پیشـگیری از قاچاق کاال و ارز )شناسـه 
کاال، شناسـه رهگیـری و…( امـکان نظـارت بـر فرآینـد واردات، صـادرات، حمل و 
نگهداری کاالها اسـت، بر ایجاد دسترسـی دسـتگاه های نظارتی و کاشـف اعم از 

نیـروی انتظامـی و اداره اطاعـات بـه ایـن سـامانه ها تاکید کرد.

رییس سازمان توسعه تجارت:
ناگزیر به تغییر رویکردها در تولید و صادرات هستیم

دادگسـتری  وکالی  کانـون  اتحادیـه  رییـس 
ایـران بیـان کـرد: امیـد اسـت در اصالحاتی که 
در قوانیـن مربـوط بـه وکالـت ایجاد می شـود 
شود.شـهبازی نیا  سـاماندهی  مسـئله  ایـن 
خاطرنشـان کـرد: مجمـوع وکالی کانـون وکال و 
مرکز مشـاوران قـوه قضائیه در کشـور نزدیک به 
70 هـزار نفـر هسـتند. وی اظهار کـرد: وکالت در 
کشـور عمومی اسـت اما وکیل تـوان وکالت در 
تمـام حوزه هـا را نـدارد بلکه وکالـت در هر حوزه 
تخصصی اسـت و اگر وکالت در کشـور تخصصی 

شـود، ایـن مسـائل مرتفع خواهد شـد.

رییــس ســازمان توســعه 
ــا  ــرد: اروپ ــار ک تجــارت اظه
قبولــی  نمــره  زمینــه  ایــن  در 
نگرفــت و نشــان داد امضــای 
اروپــا در تعهــدات اعتبــار نــدارد.

تعهــدات  از  مــا  افــزود:  وی 
امــا  نکردیــم  تخلــف  خــود 
ــت  ــورت گرف ــه ص ــی ک نامالیمات
نشــان داد کــه اروپــا و حتــی 
چیــن و روســیه ســهم زیــادی در 
تصمیــم گیــری ندارنــد و اکنــون 
ــا چالــش هــای جــدی مواجــه  ب

هســتیم.

برخورد مرگبار پژو با پراید در 
محور »یاسوج -اصفهان«

علـوم  دانشـگاه  حـوادث  مدیـر 
از  بویراحمـد  و  پزشـکی کهگیلویـه 
برخـورد مرگبـار خودروی سـواری پژ 
و405 و پرایـد در محـور "یاسـوج به اصفهان" محـدوده پل تلگاه 
خبـر داد.جـال پورانفرد با بیان اینکه این تصادف در سـاعت 22 
و ۱0 دقیقه پنجشـنبه شـب به وقوع پیوسـت افزود: متأسـفانه 
ایـن تصـادف 2 تن کشـته و ۳ نفـر مصدوم در پی داشـت. وی 
بـا بیـان اینکـه بافاصلـه بعـد از اعام ایـن خبر سـه آمبوالنس 
۱۱5 از پایگاه هـای دمچنـار دشـت بازار و مـادوان ونیز آمبوالنس 
هـال احمـر بـه محـل اعـزام شـد، اظهارکـرد: بـه علـت برخورد 
شـدید هـر دو خـودرو یـک آقای حدود 55 سـاله کـه راننده پژو 

405 بـود در دم و در صحنـه جـان باخـت.

یاسوج

آموزش زبان مادری، 
مطالبه مردم استان است

اسـتاندار آذربایجان شـرقی خطاب 
بـه وزیـر آمـوزش و پـرورش گفت: 
مطالبـه  مـادری،  زبـان  آمـوزش 
محمدرضـا  اسـت.  اسـتان  مـردم 
پورمحمـدی در »همایـش کشـوری نیمکت هـای سـوخته و 
یـادواره شـهدای زینبیـه و ثـارهللا« کـه بـا حضور وزیـر آموزش 
و پـرورش و رئیـس مجلـس برگـزار شـد، بیـان کـرد: آموزش 
زبـان مـادری بـه افزایـش غنـای فرهنگـی و ادبی زبـان ترکی 
توفیقـات  اینکـه  بیـان  بـا  آذربایجانـی کمـک می کنـد. وی 
بدسـت آمـده در طـول 40 سـال قابل شـمارش نیسـت، بیان 
کرد: در همین اوضاع برآشـفته خاورمیانه، کشـورمان از امنیت 

باالیـی برخـوردار هسـت.

آذربایجان

معیار عملکرد ما، 
رضایتمندی مردم است 

اسـتاندار قـم برنامـه محـوری و 
ویژگی هـای  از  را  پاسـخگویی 
مدیـران  از  خـود  انتظـار  مـورد 
افـزود:  و  دانسـت  مسـئول 
مدیـران همـان طـور کـه پیگیـر مسـائل دسـتگاه متبـوع 
خود هسـتند بایسـتی پاسـخگوی عملکردشـان نیز باشند. 
بهرام سرمسـت اسـتاندار قم در نشسـت خبری با اصحاب 
رسـانه کـه به مناسـبت چهلمین سـالگرد انقاب در سـالن 
جلسـات اسـتانداری قـم برگـزار شـد،گفت: معیـار عملکرد 
دسـتگاه های اجرایـی عملکرد مدیـران و رضایتمندی مردم 
از ایشـان اسـت و مدیـری کـه سسـتی کنـد و کـم تحرک 

باشـد کنـار گذاشـته خواهـد شـد.

قم

ضرورت احداث موزه دفاع 
مقدس در گیالن

گیـان  قـدس  سـپاه  فرمانـده 
گفـت: بیـش از ۳0 سـال از دفاع 
اسـتان  امـا  می گـذرد  مقـدس 
گیـان هنـوز مـوزه دفـاع مقدس 

نـدارد.
سـردار عبـدهللا پـور در دیـدار فرماندهـان دفـاع مقـدس 
بـا آیـت هللا فاحتـی، نماینـده ولـی فقیـه در گیـان که در 
سـالن جلسـات دفتـر امـام جمعـه رشـت برگـزار شـد، بـا 
گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای گرانقـدر، اظهـار کـرد: 
بیـش از ۳0 از دفـاع مقـدس می گـذرد امـا اسـتان گیـان 

هنـوز مـوزه دفـاع مقـدس نـدارد.

گیالن

سقوط مرد 5۶ ساله از 
ارتفاعات کانی سپاه پیرانشهر

احمـر  هـال  جمعیـت  رئیـس 
پیرانشـهر از سـقوط مرد 56 ساله 
از ارتفاعات کانی سـپاه پیرانشـهر 
خبـر داد.سـلیمان فرازمهـر گفت: 
امـدادی  واحدهـای  بـه  منطقـه  اهالـی  توسـط  گزارشـی 
و اورژانـس ۱۱5 شهرسـتان مبنـی بـر سـقوط از ارتفاعـات 
گـزارش شـد کـه واحـد امـداد و نجات فـورًا به محـل اعزام 
شـد. وی افـزود: خوشـبختانه گـروه امداد نجات پیرانشـهر 
بـا همـکاری اهالـی منطقـه توانسـت فـرد سـقوط کـرده 
را پیـدا کـرده و پـس از انتقـال بـه روسـتای قیزقپـان بـا 
امـام  بیمارسـتان  بـه   ۱۱5 اورژانـس  نیروهـای  همـکاری 

خمینـی پیرانشـهر منتقـل نمایـد.

حادثه
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امضای تفاهم نامه همکاری ذوب آهن 
اصفهان و بانک مسکن فارس 

امضای تفاهم نامه همکاری ذوب آهن اصفهان و بانک مسکن فارس 

آییـن امضـا تفاهـم نامـه همـکاری ذوب 
آهـن اصفهـان و بانـک مسـکن اسـتان 
فارس به منظور رونق سـاخت و سـاز دهم 
بهمـن مـاه در هتل شـیراز در شـهر شـیراز 
بـا حضـور جمعـی از مسـئولین ذوب آهن 
اصفهـان ، بانک مسـکن اسـتان فـارس ، 
شـواری شهر و شـهرداری شـیراز ، انجمن 
انبوه سـازان ، اتاق بازرگانی ، بنیاد مسـکن 
دسـت  و  سـاختمانی  هـای  شـرکت   ،
اندرکاران صنعت سـاختمان اسـتان فارس 
برگـزار شـد. ایـن تفاهـم نامـه در حضـور 
مهنـدس یزدی زاده مدیرعامـل ذوب آهن 
اصفهان بـه امضای دکتر محسـنی معاون 
بازرگانـی ایـن شـرکت و دکتـر علی کمالی 

مدیر شـعب بانک مسـکن اسـتان فارس 
. رسید 

مدیـر عامـل ذوب آهـن اصفهـان در ایـن 
آییـن طـی سـخنانی بـه مشـارکت ایـن 
دو سـازمان بـرای کاهـش دغدغـه هـای 
تامین مسـکن اشـاره نمود و گفت :  ذوب 
نیـم قـرن گذشـته در  از  آهـن اصفهـان 
صنعـت سـاختمان کشـور تاثیر گـذار بوده 
و بسـیاری از سـاختمان هـا و سـازه های 
کشـور بـا محصوالت این شـرکت سـاخته 

شـده اسـت .
وی افـزود : این شـرکت ضمن تامین نیاز 
کشـور به محصوالت سـاختمانی ، کیفیت 
خـود را نیـز حفظ کرده اسـت و امـروز هم 
در صنعـت سـاختمان و زیر سـاخت های 

کشـور نقش مهمی دارد .
مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان ، رسـالت 
بانـک مسـکن در راسـتای تامین مسـکن 

مـردم را بسـیار مهـم دانسـت و گفـت : 
امیـدوارم ،  مشـارکت ذوب آهـن در ایـن 
رسـالت مهـم از طریـق همـکاری بـا بانک 

مسـکن افزایـش یابـد .
وی یکـی از اهـداف مهـم ایـن تفاهم نامه 
را ، توسـعه رابطـه تولیـد کننـده و مجموعه 
تامین کنندگان مالی سـاخت و سـاز کشور 
دانسـت و گفت : بر اسـاس تفاهم نامه با 
بانک مسـکن ، کسـانی کـه بـرای دریافت 
تسـهیات جهـت سـاخت و سـاز بـه ایـن 
بانـک مراجعـه مـی کننـد ، بـرای تامیـن 
محصـول فـوالدی مورد نیاز خـود ، به ذوب 

آهـن اصفهـان هدایت مـی گردند .
مهنـدس یـزدی زاده تصریـح کـرد : ایـن 
تفاهـم نامـه و توسـعه همـکاری ، قطعـًا 
مزایای بسـیاری بـرای طرفین و همچنین 
صنعـت سـاختمان دارد و بـرای تمامـی 
اسـتان های کشـور قابلیـت تعمیـم دارد .

دکتـر علـی کمالـی رئیـس شـعب بانـک 
مسـکن اسـتان فـارس نیـز در ایـن آیین 
بـا اشـاره به اینکـه بانک مسـکن بیش از 
5 میلیـون خانـوار ایرانـی را خانـه دار کرده 
اسـت ، گفـت : بخـش مسـکن یکـی از 
بخـش هـای مهـم اقتصـاد کشـور اسـت 
کـه یـک دهم اشـتغال کشـور ، یک پنجم 
تسـهیات بانکـی و یـک چهـارم سـرمایه 
کشـور را بـه خـود اختصـاص مـی دهـد ، 
ضمـن اینکـه ۳0 درصـد بودجـه خانـوار در 

بخـش مسـکن مصـرف مـی شـود .
را  نامـه  تفاهـم  ایـن  اصلـی  هـدف  وی 
توسـعه ارتبـاط بیـن سـازندگان مسـکن 
، بانـک مسـکن بـه عنـوان متولـی تامین 
مالـی مسـکن و ذوب آهـن اصفهـان بـه 
مقاطـع  تولیـد کننـده  بزرگتریـن  عنـوان 
سـاختمانی کشـور ذکر کرد و گفـت : ذوب 
آهـن ، از قدمـت نیم قرنی برخوردار اسـت 
و عـاوه بـر آنکـه تنهـا تولیـد کننـده ریـل 
کشـور می باشـد ، محصوالت سـاختمانی 
آن به لحاظ کیفیت در کشـور حـرف اول را 
می زند و از  تمامی اسـتانداردهای جهانی 

برخـوردار اسـت .
اسـتان  مسـکن  بانـک  شـعب  رئیـس 

فـارس ، تفاهـم نامـه بـا ذوب آهـن را بـه 
سـود هـر دو سـازمان و موجـب کمـک به 
اشـتغال زایـی و رونـق تولیـد دانسـت و 
گفـت : اسـتان فـارس به دلیـل  وضعیت 
خـوب آب و هـوا و برخـورداری از باالتریـن 
سـطح در حـوزه هـای درمانی ، پزشـکی و 
آموزشـی ، شـرایط مناسـبی برای توسـعه 

صنعـت سـاختمان دارد.
انبـوه  انجمـن  رئیـس  مهنـدس فروتـن 
سـازان اسـتان فـارس نیـز طی سـخنانی 
ضمـن اسـتقبال از ایـن تفاهـم نامه گفت 
: انجمن انبوه سـازان اسـتان فارس ، برای 
هرگونـه همـکاری در جهـت اجـرای موفق 

ایـن تفاهـم نامـه ، آمادگـی دارد .
شـایان ذکر اسـت همزمان بـا آیین مذکور 
صنعـت  رونـق  هـای  راهـکار  همایـش   ،
سـاخت و سـاز نیز با مشـارکت ذوب آهن 
اصفهـان و بانـک مسـکن اسـتان فـارس 
برگـزار شـد کـه در ایـن همایـش دکتـر 
جمشـید پژویـان ، اقتصـاد دان ، اسـتاد 
دانشـگاه و رئیـس سـابق شـورای رقابـت 
بـه عنـوان سـخنران ویـژه ، در خصـوص 
وضعیـت اقتصـادی کشـور و چشـم انـداز 

صنعـت ایـران سـخنرانی نمـود.

ته
نک

علـی کمالـی رئیس شـعب بانک مسـکن اسـتان فـارس نیز در 
ایـن آییـن بـا اشـاره بـه اینکـه بانـک مسـکن بیـش از 5 میلیون 
خانـوار ایرانـی را خانـه دار کرده اسـت ، گفت : بخش مسـکن یکی 
از بخـش هـای مهـم اقتصاد کشـور اسـت کـه یک دهم اشـتغال 
کشـور ، یـک پنجـم تسـهیالت بانکی و یک چهارم سـرمایه کشـور 
را بـه خـود اختصـاص می دهـد ، ضمن اینکـه 30 درصـد بودجه 

خانـوار در بخـش مسـکن مصرف می شـود .
وی هـدف اصلـی این تفاهم نامه را توسـعه ارتباط بین سـازندگان 
مسـکن ، بانـک مسـکن بـه عنـوان متولـی تامین مالی مسـکن 
و ذوب آهـن اصفهـان بـه عنـوان بزرگتریـن تولید کننـده مقاطع 
سـاختمانی کشـور ذکـر کـرد و گفـت : ذوب آهـن ، از قدمـت نیم 
قرنـی برخـوردار اسـت و عالوه بـر آنکه تنها تولید کننده ریل کشـور 
می باشـد ، محصـوالت سـاختمانی آن به لحاظ کیفیت در کشـور 
حـرف اول را مـی زنـد و از  تمامی اسـتانداردهای جهانـی برخوردار 

. است 

استفاده از کاالی ایرانی باید به گفتمان عمومی تبدیل شود
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: استفاده از کاالی 
ایرانی باید به گفتمان عمومی تبدیل شود.

از  ارومیـه  مـرزی  هنـگ  فرمانـده 
کشـفیات  درصـدی   ۱00 افزایـش 
ارومیـه  مرزهـای  در  مخـدر  مـواد 

داد. خبـر 
سـرهنگ علـی علی پور در نشسـت 
خبـری بـا اصحـاب رسـانه بابیـان 
اینکـه در طـول 10مـاه گذشـته بـا 
اقدامـات جـدی هنـگ مـرزی در 
کاال  قاچـاق  بـا  مبـارزه  خصـوص 
مـرزی  هنـگ  کشـفیات  میـزان 
اسـت  یافتـه  افزایـش  ارومیـه 
مـرز  160کیلومتـر  ارومیـه  افـزود: 
مشـترک بـا ترکیـه و عـراق دارد که 
بـا هوشـمندی مرزبانـان ارومیه در 
انـواع  227کیلوگـرم  جـاری  سـال 
مواد مخدر کشـف شـده که نسـبت 
به سـال گذشـته 100درصـد افزایش 
می دهـد. نشـان  را  کشـفیات 

سـرهنگ علـی پور بااشـاره به اینکه 
41هـزار  تعـداد  گذشـته  در10مـاه 
مرزهـای  از  البسـه  ثـوب   8٣1 و 
ارومیه کشـف شـده اسـت تصریح 
کـرد: کشـف 6هـزار رأس احشـام، 
٣میلیـون و189 هـزار نـخ سـیگار، 
بطـری سـموم  و٣00  یکصـد هـزار 
بطـری  و591  ٣هـزار  کشـاورزی، 
 6٣0 و  57هـزار  دامـی،  داروی 
ازجملـه  انسـانی  داروی  قـرص 
ارومیـه  مـرزی  هنـگ  کشـفیات 
از کشـفیات هنـگ مـرزی ارومیـه 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  اسـت.وی 
بـا  24سـاعته  ارومیـه  مرزبانـان 
تمـام تجهیـزات روز دنیـا مرزهـا را 
کنتـرل می کننـد خاطرنشـان کـرد: 
بـا اقدامـات انجـام شـده در سـال 
جـاری 89 دسـتگاه خـودرو کشـف 
راسـتا  ایـن  در  شـده کـه  وضبـط 
146 نفـر نیـز دسـتگیر و بـه مراجع 

انـد.   ذیربـط ارجـاع داده شـده 

خبر
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پیام ایران

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

شهر عنبرآباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی اصاحـی 
تعییـن  قانـون  نامـه  ۱۳آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده۳  موضـوع 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابررای اصاحـی شـماره۱۳۹۷60۳۱۹0۹۱000400-۹۷/0۹/2۸هیات 
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک شـهر عنبر آبـاد تصرفات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانم 
ندا نخعی فرزند مراد بشـماره شناسـنامه ۱2۳۷۸صـادره ازعنبرآباد 
درششـدانگ یـک بـاب گلخانه بـه مسـاحت ۷426مترمربع پاک 

5۳5 فرعـی از4۳- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پاک – فرعی 
از 4۳-اصلـی قطعـه یک واقع دراراضـی خضرآباد بخش45کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقای مـراد اعتمادیان وخانم خیرنسـا 
شـفیعی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب 
دریـک نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی 
تواننـد از تاریـخ انتشـارآگهی بـه مـدت یکمـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:200۷- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۱۳۹۷/۱۱/۱۳
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

شهر عنبرآباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی اصاحـی 
تعییـن  قانـون  نامـه  ۱۳آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده۳  موضـوع 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابررای اصاحـی شـماره۱۳۹۷60۳۱۹0۹۱000464-۹۷/۱۱/06هیات 
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول 
حـوزه  ثبتـی  مسـتقردرواحد  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای 
ثبـت ملـک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی 
آقـای بیـژن پیروزمنـدی فرزنـد عزیزبشـماره شناسـنامه ۳صادره 
بـه  وباغچـه مرکباتـی  بـاب خانـه  ازمردهـک درششـدانگ یـک 

مسـاحت 2۹۸/۱۷متر مربع پاک ۱۱۹فرعـی از۳۷0- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک4۱ فرعـی از ۳۷0-اصلـی قطعـه دوواقـع 
در اراضـی مردهـک بخش۳4کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی 
آقـای امیرمهـدی پور محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب دریـک نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـارآگهی به مـدت یکماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:200۹-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۷/۱۱/۱۳ 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

پیگیری علت مرگ دختر 
جوان بوشهری

مدیـر روابـط عمومی و بیـن الملل 
بوشـهر  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
غیرمنتظـره  مـرگ  علـت  گفـت: 
دختـر جـوان بوشـهری کـه پـس از عمـل جراحـی ترمیمـی 
بینـی در یکـی از بیمارسـتان های غیردانشـگاهی ایـن شـهر 
رخ داد، در دسـت پیگیری اسـت. سـید مجید حسـینی روز 
پنجشـنبه در اطاعیـه ای اعـام کرد: دانشـگاه علوم پزشـکی 
و خدمـات بهداشـتی- درمانـی بوشـهر بـا تسـلیت و آرزوی 
صبـر بـرای خانـواده داغـدار ایـن مرحومه هم راسـتا با سـایر 
نهادهـای قضایی و انتظامـی از همه ظرفیت خود برای تببین 
ایـن حادثـه اسـتفاده و بـا هـر نـوع کوتاهـی یا تخلـف بدون 

هیچگونـه مسـامحه ای برخـورد می کنـد.

بوشهر

  مسابقات المپیاد آتش 
نشانان کرمان برگزار شد

بـه  اشـاره  بـا  عسـکری   علـی 
بـا  مسـابقات  از  دوره  ایـن  اینکـه 
امـور  و  شـهری  کل  اداره  همـکاری 
کرمـان,  اسـتانداری  شـوراهای 
آتـش  سـازمان  و  شـهرداری کرمـان 
گردیـد برگـزار  کرمـان  ایمنـی  خدمـات  و   نشـانی 

مدیـر عامـل سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری 
کرمـان بـا اشـاره با اینکـه در این مسـابقات ۱6 تیم از سـازمان های 
آتشنشـانی شـهرداری هـای اسـتان و کارخانجـات صنعتـی حضـور 
داشـتند،گفت: ایـن مسـابقات بـا اهـداف ایجـاد انگیزه و نشـاط در 
میـان آتـش نشـانان,ارتقاء توانایی و قابلیت های ذهنی و جسـمی, 
تجـارب  اظطراری,تبـادل  در شـرایط  عملیاتـی  مهـارت  بـردن  بـاال 
عملیاتـی و ایجـاد رقابـت تبـادل در نیروهای آتش نشـانی و تبیین 

جایـگاه آتـش نشـانی برگـزار گردید .

خبر

کشف 30 میلیارد ریال 
داروی قاچاق در البرز

آگاهــی  پلیــس  رییــس 
البــرز از کشــف ۳0 میلیــارد 
ریــال انــواع داروی قاچــاق 
اســتان  ایــن  در  انبــار   2 در 
نادربیگــی در جمــع  خبــر داد. ســرهنگ محمــد 
انبارهــای  کنتــرل  پــی  در  گفــت:  خبرنــگاران، 
نگهــداری کاال و بــه منظــور پیشــگیری از دپــو کاالی 
ــا قاچــاق کاال و ارز  ــارزه ب ــوران اداره مب قاچــاق مام
ــار  ــک انب ــود ی ــتان ازوج ــن اس ــی ای ــس آگاه پلی
نگهــداری دارو بــه صــورت قاچــاق در شهرســتان 
ــورت  ــه ص ــوع ب ــری موض ــع و پیگی ــاوجباغ مطل س

ویــژه در دســتور کار  قــرار دادنــد.

البرز
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 رییس جهاد کشاورزی شهرستان عنوان کرد:

ورامین؛  بزرگترین تولید کننده گل رز  
در استان تهران 

ساالنه 8 میلیون شاخه گل در ورامین  تولید می شود

رئیـس جهـاد کشـاورزی ورامیـن بیـان 
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  کـرد: 
ورامیـن در جنـگ تحمیلی 25 شـهید و 
5۱ جانبـاز را تقدیـم انقـاب کرده اسـت 
و 4 هـزار نیـرو را بـه جبهه هـای جنـگ 

اعـزام کـرده اسـت.
خبـری  نشسـت  در  تاجیـک   حسـین 
بـه چهلمیـن سـالگرد  امـروز  کـه ظهـر 
سـالن  در  اسـامی  انقـاب  پیـروزی 
جلسـات فرمانـداری ورامین برگزار شـد، 
خاطـر نشـان کـرد: کل بهـره بردارهـا در 

اسـت  نفـر  ورامیـن ۳۷4۳  شهرسـتان 
و  مرکـزی  بخـش  در  نفـر   ۱۷4۳ کـه 
2500 نفـر در بخـش جوادآبـاد اسـت و 
سیسـتمی بـا نـام پهنـه بنـدی داریم که 
کل مشـخصات شهرسـتان به روز در این 
سـامانه ثبت شـده اسـت و هر دهستان 
در اختیـار یـک کارشـناس قـرار گرفتـه 

. ست ا
امـروز  ورامیـن  تصریـح کـرد:  تاجیـک 
و  شـیر  تولیـد  سـاالنه  تـن  هـزار   ۱2۷
خـود  بـه  را  اسـتان  تولیـد  دوم  رتبـه 
داده اسـت کـه ۱۸۳ واحـد  اختصـاص 
فعالیـت  شهرسـتان  ایـن  در  شـیرین 
دارد و در خصـوص تولیـد گوشـت قرمـز 
رتبـه اول اسـتان تهـران را داریـم کـه 20 

می کنیـم.وی  تولیـد  سـاالنه  تـن  هـزار 
بـا بیـان اینکـه بیـش از 2 هـزار واحـد 
تولیـدی گوشـت قرمز در ورامیـن داریم، 
افـزود: قبـل از انقـاب اکثـر واحدهـای 
تولیـد گوشـت قرمـز سـنتی بودنـد کـه 
امـروز ۱0۹5 واحـد صنعتی در شهرسـتان 
تولیـد  درصـد   ۷5 همچنیـن  و  داریـم 
کشـور در زمینـه جوجـه اردک مربـوط به 

اسـت. ورامیـن  شهرسـتان 
رئیـس جهـاد کشـاورزی ورامیـن بیـان 
کـرد: در زمینـه تولیـد عسـل نیـز چهـار 
سـال اسـت که فعالیـت داریم و سـاالنه 
50 تـن عسـل در ایـن شهرسـتان تولیـد 
می شـود و در خصـوص گوشـت سـفید 
نیـز سـاالنه ۱50 تـن بـه صـورت سـاالنه 

افزایـش  بـا  مسـئله  ایـن  کـه  داریـم 
گرفتـه  صـورت  فشـار  تحـت  سیسـتم 

اسـت.
هـزار   ۱۷ نشـان کـرد:  خاطـر  تاجیـک 
هکتـار اراضـی کشـاورزی تحت فشـار را 
داریـم کـه با این میزان رتبـه اول آبیاری 
تحـت فشـار در اسـتان تهـران را کسـب 
کرده ایـم و در همین راسـتا اسـتخرهای 
دو منظـوره ایجـاد شـده اسـت کـه هـم 
تولیـد ماهـی  بـوده و هـم  ذخیـره آب 
اسـت کـه بـا ایجـاد اسـتخرهای حصـار 
گلـی ایـن میـزان افزایـش می یابـد.وی 
تصریـح کـرد: تولیـد جوجـه شـترمرغ را 
در شهرسـتان ورامیـن داریم و بزرگترین 
در  خاورمیانـه  شـترمرغ  کننـده  تولیـد 
فعالیـت  حـال  در  ورامیـن  شهرسـتان 
اسـت و ۱0 هـزار قطعـه جوجه شـترمرغ 
در ایـن شهرسـتان صـورت گرفتـه و در 

حـال توسـعه نیـز می باشـد.
رئیـس جهـاد کشـاورزی بـا بیـان اینکه 
و  تـن  میلیـون   ۱6 مـرغ  تخـم  تولیـد 
داریـم،  را  مـرغ  تـن گوشـت  هـزار   ۸
اظهارکـرد: رتبـه دوم تولیـد گندم اسـتان 
تـن  هـزار   44 کـه  داریـم  را  تهـران 

بـار  اولیـن  بـرای  و  برداشـت می کنیـم 
در طـول تاریـخ بـود کـه گنـدم ورامیـن 
سـیلو  وارد  زدگـی  سـن  هیـچ  بـدون 
شـد.وی خاطر نشـان کـرد: برنامه ریزی 
هـا صـورت گرفتـه اسـت تـا امسـال نیز 
بتوانیـم محصـول پـاک گنـدم را تحویل 
سـیلوها بدهیـم و در خصـوص جـو رتبه 
اول داریـم و 4۷ هـزار تـن تولیـد داریم 
و سـاالنه ۱۱5 هـزار تـن تولیـد سـبزی و 
صیفـی را نیـز داریـم که رتبه اول اسـتان 

تهـران را کسـب کـرده ایـم.
هکتـار   6۳00 کـرد:  بیـان  تاجیـک 
بـاغ پسـته داریـم کـه روزانـه در حـال 
گسـترش اسـت کـه ۱500 هکتـار آن در 
ایـن  درصـد   50 و  بـوده  اقـدام  دسـت 
میـزان بـارور شـده اسـت و ۹۸ درصـد 
محصـوالت تولیـد شـده در ورامیـن نیـز 
بـه آسـیای شـرقی صـادر می شـود.وی 
بـا بیـان اینکـه ۱50 هکتـار کشـت انگـور 
تولیـد سـاالنه  تـن  هـزار  داریـم کـه ۳ 
مـا اسـت و 200 تـن نیـز زیتـون تولیـد 
می کنیـم، افـزود: سـاخت دهکـده گل و 
گیـاه حصار گلـی را داریم و 52 قطعه در 
حـال سـاخت و سـاز سـازه ها می باشـد.

ته
نک

رییــس جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه تولیــد تخــم مــرغ 1۶ 
میلیــون تــن و 8 هــزار تــن گوشــت مــرغ را داریــم، اظهارکــرد: 
رتبــه دوم تولیــد گنــدم اســتان تهــران را داریــم کــه 44 هــزار تــن 
برداشــت می کنیــم و بــرای اولیــن بــار در طــول تاریــخ بــود کــه 

گنــدم ورامیــن بــدون هیــچ ســن زدگــی وارد ســیلو شــد.
وی خاطــر نشــان کــرد: برنامــه ریــزی هــا صــورت گرفتــه اســت 
تــا امســال نیــز بتوانیــم محصــول پــاک گنــدم را تحویل ســیلوها 
ــن  ــزار ت ــم و 47 ه ــه اول داری ــو رتب ــوص ج ــم و در خص بدهی
تولیــد داریــم و ســاالنه 115 هــزار تــن تولیــد ســبزی و صیفــی 
را نیــز داریــم کــه رتبــه اول اســتان تهــران را کســب کــرده ایــم.

تاجیــک بیــان کــرد: ۶300 هکتــار بــاغ پســته داریــم کــه روزانــه 
ــدام  ــار آن در دســت اق ــه 1500 هکت در حــال گســترش اســت ک
بــوده و 50 درصــد ایــن میــزان بــارور شــده اســت و ۹8 درصــد 
محصــوالت تولیــد شــده در ورامیــن نیــز به آســیای شــرقی صادر 

می شــود.
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پروژه هایـی  و کلنگ زنـی  افتتـاح  از  سـمنان  فرمانـدار 
بـا اعتبـار حـدود ۱00 میلیـارد تومـان بـا حضـور وزیـر 

ارتباطـات در مرکـز اسـتان خبـر داد.
سـید عبـاس دانایـی در جمـع خبرنـگاران اظهـار کـرد: 
همزمـان بـا جشـن های چهـل سـالگی انقاب اسـامی 
۹۸ پـروژه بـا اعتبـاری بالـغ بـر 540 میلیـارد ریـال در 
شهرسـتان سـمنان افتتـاح و بـه بهره بـرداری می رسـد. 
از  بیـش  اعتبـاری  بـا  اقتصـادی  پـروژه  دو  همچنیـن 
و  عمرانـی کلنگ زنـی  پـروژه   ۱۳ و  ریـال  میلیـارد   50
عملیـات اجرایـی آنهـا آغـاز خواهـد شـد کـه سـرجمع 
میلیـارد   ۱00 بـه  نزدیـک  بخـش  سـه  هـر  اعتبـارات 

تومـان اسـت.
وی از سـفر محمـد جواد آذری جهرمـی، وزیر ارتباطات 
افـزود:  و  داد  خبـر  سـمنان  بـه  اطاعـات  فنـاوری  و 
مرکـز  امسـال  عمرانـی  پروژه هـای  همزمـان  افتتـاح 
حضـور  بـا   ۹۷ مـاه  بهمـن   ۱۷ چهارشـنبه  روز  اسـتان 
وزیـر ارتباطـات و اسـتاندار سـمنان برگزار خواهد شـد.
فرمانـدار سـمنان بـا بیـان اینکـه بعدازظهـر چهارشـنبه 
هفتـه آتـی شـورای اداری نیز بـا حضور وزیـر ارتباطات 
برگـزار خواهـد شـد، ادامـه داد: دیـدار وزیـر بـا نخبگان 

نیـز در همیـن روز برگـزار خواهد شـد.
بـا  اسـتان  مرکـز  برنامه هـای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
می شـود،  آغـاز  سـمنان،  شـهدای  گلـزار  عطرافشـانی 
گفـت: افتتـاح نمایشـگاه دسـتاوردها و توانمندی هـای 
در  اسـتان  برنـد  تولیـدات  نمایشـگاه  سـاله،   40
همزمـان  افتتـاح  سـمنان،  بین المللـی  نمایشـگاه 
دیگـر  و…از  پـروژه  چندیـن  کلنگ زنـی  پروژه هـا، 
برنامه هـای پیش بینـی شـده در سـمنان اسـت. ضمـن 
اینکـه بیـش از ۷40 عنـوان برنامـه نیـز بـه مناسـبت 
شهرسـتان  در  انقـاب  پیـروزی  سـالروز  چهلمیـن 
سـمنان پیش بینـی شـده کـه بـه مرور و طـی دهه فجر 
برگـزار خواهـد شـد. وی از عرضـه تولیـدات کارخانجات 
اسـتان بـا تخفیـف ویـژه و بـدون واسـطه بـه مناسـبت 
چهـل سـالگی انقـاب خبـر داد و اظهـار کـرد: در ایـن 
غرفـه   ۱۱0 از  بیـش  در  اسـتان  تولیـدات  نمایشـگاه 
عرضـه و بـا تخفیـف 40 درصـدی در معـرض فـروش 
همزمـان  برگـزاری  بـه  اشـاره  بـا  وی  می گیـرد.  قـرار 
اقتصـادی  توانمندی هـای  و  دسـتاوردها  نمایشـگاه 
اسـتان افـزود: ایـن نمایشـگاه از ۱5 بهمـن به مدت 5 
روز در نمایشـگاه بین المللـی سـمنان برپـا می شـود و 
۳6 غرفـه آن بـه کارگروه هـای ۱6 گانـه سـتاد چهلمیـن 

اسـت. یافتـه  اختصـاص  اسـامی  انقـاب  سـالروز 

رییـس اتـاق بازرگانـی، صنایع، معادن 
گفـت:  کرمـان  اسـتان  کشـاورزی  و 
شـرایط و امکانـات فراهـم اسـت و از 
می خواهیـم  نماینـدگان  و  اسـتاندار 
تـاش ویـژه ای در سـال آینـده بـرای 
و  برنـد  کار  بـه  صـادرات  افزایـش 
بنـده ادعـا می کنـم بیـش از ۱0 برابـر 
اسـتان  از  می توانیـم  فعلـی  وضعیـت 

باشـیم. داشـته  صـادرات  کرمـان 
همایـش  در  زاده  طبیـب  سـیدمهدی 

تجلیـل  و  صـادرات  روز  بزرگداشـت 
اسـتان کرمـان  برتـر  صادرکننـدگان  از 
در  کـه  کسـانی  همـه  کـرد:  اظهـار 
صـادرات  کار  کشـور  کنونـی  شـرایط 
تقدیـر  شایسـته  می دهنـد،  انجـام  را 
انتخـاب  بـه  اشـاره  بـا  هسـتند.وی 
کرمـان  اسـتان  نمونـه  صادرکننـدگان 
ایـن  انتخـاب  افـزود:   ۹6 سـال  در 
دهنـده  نشـان  اقتصـادی  فعـاالن 
عـزم جـدی اسـتان بـرای حمایـت از 

تصریـح  زاده  اسـت.طبیب  صـادرات 
و  خارجـی  گـذاری  سـرمایه  کـرد: 
توسـعه صـادرات از موضوعـات مـورد 
تاکیـد  و  اسـت  اتـاق کرمـان  تاکیـد 
داریـم کـه ظرفیـت اسـتان کرمـان در 
صـادرات بیـش از عـدد کنونـی اسـت. 
رئیـس اتـاق بازرگانـی اسـتان کرمـان 
بیـان کـرد: شـرایط و امکانـات فراهـم 
نماینـدگان  و  اسـتاندار  از  و  اسـت 
می خواهیـم تـاش ویـژه ای در سـال 
آینـده بـرای افزایـش صادرات بـه کار 
ببرنـد و بنـده ادعـا می کنـم بیـش از 
می توانیـم  فعلـی  وضعیـت  برابـر   ۱0
داشـته  صـادرات  کرمـان  اسـتان  از 

باشـیم.

 بیش از ۱۰ برابر وضعیت فعلی می توانیم 

از کرمان صادرات داشته باشیم

350 واحد صنعتی در سطح 
شهرستان ورامین مستقر هستند

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرسـتان ورامین در نشسـت خبری که به 
مناسـبت چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسـامی در سالن جلسات فرمانداری 
ورامیـن برگـزار شـد، بیان کـرد: با پیگیری هایی که صورت گرفـت و با تدبیر دولت 
منطقـه صنعتـی خیرآباد به لکه صنعتی تبدیل شد.حسـن میرزایی با بیان اینکه 
۳50 واحد صنعتی در سـطح شهرسـتان ورامین مسـتقر هسـتند که کار تولید را 
انجـام می دهنـد، گفـت: همـکاران ما اقـدام بـه شناسـایی واحدهـا تولیده کننده 
کارخانـه ای کرده انـد و بایـد بگوییـم کـه ۸50 واحـد تولیـد بـه صـورت کارخانـه یا 
کارگاه تولیـدی بـوده کـه ۳50 موردآن صنعتی و مابقی به صورت صنفی مشـغول 
فعالیت هسـتند.میرزایی اظهار کرد: جلسـات سـتاد تسـهیل در سطح شهرستان 
صـورت گرفتـه اسـت و اقدامـات خوبی نیـز در این خصوص صورت گرفته اسـت، 
همچنیـن بایـد بگوییـم که هر هفته همـکاران مـا در حوزه صنعـت پیگیری های 
الزم را در خصـوص رفـع مشـکات واحدهـای تولیـدی می کننـد تـا بتوانند گامی 
در خصـوص برطـرف کـردن مشـکات ایـن واحدهـای تولیـدی بـر دارند.رئیس 
اداره صمـت ورامیـن تصریـح کـرد: ۱,500 میلیـارد ریـال بـرای ۷2و احـد تولیدی 
تسـهیات ارائه شـده اسـت و 20 واحد که بیش از 60 درصد پیشـرفت داشـته اند، 

جمعـًا 60 میلیـارد ریال تسـهیات به آنها داده شـده اسـت.

ــه احــداث زنــدان جدیــد  ــا اشــاره ب دانایــی ب
ســمنان از انتقــال زندانیــان بــه زنــدان جدیــد 
ــمنان  ــی س ــرای تاریخ ــازی کاروانس و آزادس
ــدان  ــوان زن ــه عن ــته ب ــال گذش ــه در 40 س ک
 ۹8 اردیبهشــت ماه  تــا  می شــد  اســتفاده 
خبــر داد و گفــت: خوشــبختانه پــروژه زنــدان 
ــارد و ۶00  ــار میلی ــال جاری چه ــد، در س جدی
میلیــون تومــان اعتبــار ملــی داشــت کــه 100 
درصــد آن تخصیــص یافــت و همیــن ســبب 
ــن  ــد احــداث، ای ــا تســریع در رون ــه ب شــد ک

پــروژه آمــاده شــود.

گلستاناقتصاد

جسد مرد ناشناس در »مراوه تپه« کشف شداقدامات صادراتی انفرادی  تهدیدآمیز است
نماینـدگان  مجمـع  رییـس 
خواسـتار  کرمـان  اسـتان 
نمایندگـی  انـدازی  راه 
سـازمان توسـعه تجـارت در 
همایـش  در  امیـری  شد."حسـین  اسـتان کرمـان 
بزرگداشـت روز صـادرات و تجلیـل از صادرکننـدگان 
نمونـه اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: در اسـتان کرمان 
زمینـه همـه همکاری هـا وجـود دارد و انتظـار داریم 
سـفیران کشـورهای مختلـف و مسـئوالن اسـتان و 
کشـور زمینـه همـکاری را فراهـم کننـد.وی افـزود: 
مـردم انتظـار دارنـد در شـرایطی کـه امریـکا کشـور 
مـا را در حـوزه اقتصـادی تحـت فشـار قـرار داده، 
بخـش  بـا  را  خـود  همـکاری  دیگـر  کشـورهای 
بـا  کنند.امیـری  تقویـت  و  داده  ادامـه  خصوصـی 

اشـاره بـه اینکـه امریکایی هـا زندگـی مـردم مـا را 
مـورد هـدف قـرار داده انـد، تصریح کرد: کشـورهایی 
کـه مدعـی اسـتقال و تمـدن هسـتند، نبایـد پیاده 
خـود  اسـتقال  و  شـده  منطقـه  در  امریـکا  نظـام 
بگذارند.نماینـده  نمایـش  بـه  شـرایط کنونـی  در  را 
مـردم کوهبنـان و زرنـد در مجلـس بیـان کـرد: بعد 
از برجـام رشـد اقتصـادی کشـور ۳.۷ درصـد بـدون 
رشـد  ایـن  و  رسـید  نفـت  بـا  درصـد   4.6 و  نفـت 
حتـی در صـادرات کشـور نیـز ایجاد کـرد و صادرات 
درصـد  نیـم  و   ۱4 میـزان   ۹5 سـال  در  غیرنفتـی 
نسـبت بـه سـال قبـل از آن رشـد داشـت و حتـی 
در سـال جـاری نسـبت بـه سـال گذشـته صـادرات 

اسـت. داشـته  غیرنفتـی رشـد خوبـی 

 فرمانـده هنگ مرزی اترک 
جسـد  کشـف  از  گلسـتان 
درمنطقـه  ناشـناس  مـرد 
»مهمـان  دره  بـه  موسـوم 
تابمـاز« روسـتای نارلـی از توابـع شهرسـتان مـراوه 
تپـه در منتهی الیه شـرق اسـتان گلسـتان خبر داد. 
سـرهنگ محمدرضـا سـراوانی روز جمعـه در گفـت 
بـه دنبـال  ایرنـا اظهـار داشـت:  بـا خبرنـگار  و گـو 
تمـاس تلفنـی عصر دیروز شـورای اسـامی روسـتا 
نارلـی مـراوه تپـه مبنـی بـر کشـف جسـد مـردی با 
سـن تقریبـی 55 سـال، مامـوران پاسـگاه مـرزی 
افـزود:  شـدند.وی  اعـزام  محـل  بـه  روسـتا  ایـن 
براسـاس مشـاهدات اولیـه ماموران مشـخص شـد 
کـه ایـن مـرد ناشـناس سـفید پوسـت بـا کفـش 

و  رنـگ  زرد  کتـان  شـلوار  رنـگ،  مشـکی  کتانـی 
کاپشـن آجـری رنگ کـه کاهی نیز بر سـر داشـته، 
چنـد روز پیش فوت کرده است.سـرهنگ سـراوانی 
بابیـان اینکـه در قسـمت هایـی از بدن ایـن مرد که 
قابـل رویـت بـوده، هیـچ آثـاری از ضـرب و جـرح 
مرزبانـی  مامـوران  کـرد:  اضافـه  نشـد،  مشـاهده 
بافاصلـه مراتـب را بـه اطاع قاضـی دادگاه عمومی 

مـراوه تپـه رسـاندند.
وی تصریـح کـرد: باحضـور قاضـی دادگاه، بازپـرس 
و پلیـس آگاهـی در محـل و تحقیقـات اولیه انجام 
شـده از اهالـی روسـتای نارلـی و عشـایر منطقـه، 
فعـا هویـت متوفـی کـه هیـچ مـدرک هویتـی نیـز 

همراه نداشـته، مشـخص نشـده اسـت.

سـخنگوی سـازمان آتـش نشـانی 
شـهرداری تهـران از اعـزام تیم هـای 
از  آتش نشـانی  نجـات  و  امـداد 
اسـتان تهـران بـه لرسـتان در پـی 
ایـن  آبگرفتگـی در  و  وقـوع سـیل 

داد. خبـر  اسـتان 
سـید جـال ملکـی در گفت وگـو بـا 
ایسـنا در ایـن باره اظهار کـرد: در پی 
وقـوع سـیل و آبگرفتگـی در اسـتان 
لرسـتان و دسـتور شـهرداری تهـران 
مبنـی بر اعـزام نیرو از اسـتان تهران 
بـه لرسـتان بـرای امدادرسـانی بـه 
هموطنـان، امـروز ۱4 خودرو سـبک 
و سـنگین از جملـه سـه جرثقیـل 
بـا وزن هـای مختلـف، چند خـودرو 
نجـات و چنـد خـودرو سـواری برای 
بـه همـراه 25  جابه جایـی پرسـنل 
تـن از نیروهـای آتش نشـانی تهران 
کـه غالبـًا از نیروهـای عملیاتی گروه 
اسـتان  ایـن  بـه  هسـتند  نجـات 
اینکـه  بیـان  بـا  شـدند.وی  اعـزام 
عمدتـًا مخصـوص  تجهیـزات  ایـن 
آبکشـی و رفـع آبگرفتگـی هسـتند، 
اینکـه عمـده  بـه  بـا توجـه  گفـت: 
وقـوع  اسـتان  ایـن  مشـکات 
آبگرفتگـی در خانـه، معابـر و… بود، 
همـراه  بـه  آتش نشـانی  نیروهـای 
خـود ایـن تجهیـزات را منتقل کردند 
تـا عملیـات مـورد نظـر را بـرای رفع 
ایـن مشـکات آغاز کنند.سـخنگوی 
سـازمان آتش نشـانی تهران در ادامه 
آتش نشـانان  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا 
ایـن  نیـاز  و  عملیـات  پایـان  تـا 
گفـت:  هسـتند،  مسـتقر  اسـتان 
آتش نشـانان بـه محض رسـیدن به 
اسـتان لرسـتان و مشـخص شـدن 
فعالیت هایشـان انجـام عملیـات را 
آغـاز کرده و اسـتقرارها نیز تـا پایان 
هـر زمانـی کـه نیـاز بـه امدادرسـانی 

باشـد ادامـه خواهـد داشـت.

پروازها در فرودگاه گزیده ها
سمنان عملیاتی می شود

سنا
 ای

س:
عک

خبر

درمانگاه هموفیلی رشت به زودی افتتاح می شود
رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت گفت: درمانگاه هموفیلی رشت در راستای 

ارائه خدمات بهتر به بیماران هموفیلی به زودی افتتاح می شود.
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ــط عمومــی شــرکت  ــزارش رواب ــه گ ب
در  گلبهــار،  جدیــد  شــهر  عمــران 
اولیــن روز از دهــه مبــارک فجــر و بــا 
حضــور وزیــر نیــرو ،تصفیــه خانــه 
۳0 هــزار مترمکعبــی  شــهر جدیــد 
گلبهــار افتتــاح شــد.وزیر نیــرو در 
آییــن افتتــاح ایــن تفصیــه خانــه بــا 
اشــاره بــه اینکــه ۱6 تصفیــه خانــه از 
و  آب  خانــه  تصفیــه   40 موجــوع 
چهلمیــن  مناســبت  بــه  فاضــاب 
ــامی  ــاب اس ــروزی انق ــالگرد پی س
ــه  ــه خان ــت: تصفی ــد، گف ــاح ش افتت
ــت ۳0  ــه ظرفی ــار ب ــد گلبه شــهر جدی
ــه  ــر مکعــب در شــبانه روز ب هــزار مت
گــذاری  ســرمایه  بــا   BOT روش 
دو  مــدت  بــه  خصوصــی  بخــش 

ــا  ــان ب ــد. اردکانی ــداث ش ــال اح س
تومــان  میلیــارد   ۱50 اینکــه  بیــان 
ــه  ــه خان ــن تصفی ــداث ای ــرای اح ب
خاطرنشــان  اســت،  شــده  هزینــه 
 50 در حــال حاضــر حــدود  کــرد: 
هــزار نفــر جمعیــت گلبهــار اســت کــه 
ــت  ــرای جمعی ــه ب ــه خان ــن تصفی ای
ــرای ســال  ــر ب ــزار نف ــر 200 ه ــغ ب بال
شــده  بینــی  پیــش  آینــده  هــای 
تصفیــه  ایــن  افــزود:  اســت.وی 
بهبــود  در  مهمــی  نقــش  خانــه 
زیســت محیطــی خواهــد  شــرایط 
داشــت و همچنیــن اینکــه پســاب 
مصــارف  بــرای  شــده  تصفیــه 
در  و  اســتفاده  صنعــت  مختلــف 
امــکان  نیــز  دیگــر  هــای  بخــش 

شــود.وزیر  مــی  فراهــم  اســتفاده 
ــاره  ــا اش ــه ب ــن در ادام ــرو همچنی نی
بــرداری  بهــره  و  زنــی  بــه کلنــگ 
ــرح  ــان ط ــارد توم ــزار میلی ــش ه ش
ــان  ــتان خراس ــاب در اس آب و فاض
رضــوی در چهلمیــن ســالگرد پیروزی 
ــرد:  ــان ک ــامی خاطرنش ــاب اس انق
یکــی از نقــاط روشــن در کارنامــه 
جمهــوری اســامی ایــران توســعه 
ــه  ــع آوری و تفصی ــای جم ــیتم ه س
ــه  ــار ده ــه در چه ــت ک ــاب اس فاص
قبــل تعــداد تصفیــه هــای خانــه 
کشــور از چهــار مــورد تجــاوز نمیکــرد 
ــش از 2۱5  ــر بی ــال حاض ــا در ح ام
تفصیــه خانــه در ســطح کشــور در 
دارد. قــرار  بــرداری  بهــره  حــال 

اردکانیــان یکــی از شــاخص هــای 
قابــل رقابــت در ســطح کشــورهای 
دنیــا را توجــه بــه موضــوع جمــع 
ــاب  ــتفاده از پس ــه و اس آوری تصفی
گفــت:  و  دانســت  کشــور  در  آن 
 50 حاضــر  حــال  در  خوشــبختانه 

تحــت  کشــور  جمعیــت  درصــد 
پوشــش شــبکه فاضــاب هســتند 
کــه بــا توجــه ورود بخــش خصوصــی 
ــری  ــش ت ــتاب بی ــا ش ــرعت کار ب س

ادامه می یابد.

ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام وزی
ــای  ــک در رده ه ــم این ــتان ه ــتان و بلوچس سیس
ــرار  ــور ق ــی در کش ــرمایه گذاری خارج ــت س نخس
ــب نظــر ســرمایه  ــوان ضمــن جل دارد، گفــت: می ت
خارجــی بــا اســتفاده از تســهیات بانکــی و صنــدوق 

توسعه ملی، توسعه این استان را رقم زد.
ــاالن  ــی فع ــت هم اندیش ــند در نشس ــاد دژپس فره
در  بلوچســتان  و  تجــار سیســتان  و  اقتصــادی 
زاهــدان اظهــار کــرد: رمــز جهــش اقتصــاد سیســتان 

و بلوچستان سرمایه گذاری است.

ــا برخــورداری  وی گفــت: سیســتان و بلوچســتان ب
از فرصــت مــرز و تنهــا بندر اقیانویســی و دسترســی 
ــرمایه  ــد س ــه، می توان ــیای میان ــای آس ــه بازاره ب
ــرای خــود رقــم  ــا ســودآوری خــوب ب خارجــی را ب

زند.
ــردی  ــه راهب ــر برنام ــرد: اگ دژپســند خاطرنشــان ک
ــارت و  ــود و نظ ــن ش ــتان تدوی ــرای اس مناســب ب
پیگیــری الزم صــورت گیــرد، می تــوان شــاهد 

پیشرفت این نقطه از ایران اسامی بود.
وی گفــت: رونــق ســرمایه گذاری و تولیــد، رویکــرد 
ــاهد  ــیر ش ــن مس ــا از ای ــت ت ــت اس ــدی دول ج
کاهــش تــورم، افزایــش تولید و اشــتغال در کشــور 

باشیم.

ــی  ــهیات اعطای ــه تس ــاره ب ــا اش ــاد ب ــر اقتص وزی
بانک هــا در سیســتان و بلوچســتان اظهــار کــرد: در 
۹ ماهــه نخســت امســال ۱4 هــزار میلیــارد تومــان 
تســهیات بانکــی در ایــن اســتان پرداخــت شــده 
از  بلوچســتان  و  سیســتان  افــزود:  اســت.وی 
نظیــر تجــارت، معــادن،  ظرفیت هــای فراوانــی 
اقتصــاد آب، کشــاورزی و غیــره برخــوردار اســت کــه 
ــا  ــن بخش ه ــذاری در ای ــرمایه گ ــا س ــوان ب می ت
توســعه، اشــتغال و تولیــد را در منطقــه بــه ارمغــان 
ــع  ــار مناب ــا در انتظ ــرد: تنه ــندتصریح ک آورد.دژپس
ــتان و  ــکل سیس ــل مش ــبب ح ــودن س ــی ب دولت
بلوچســتان نمی شــود بلکــه همــت و بســیج همــه 

افراد را می طلبد.

رئیـس دادگسـتری اسـتان مرکـزی گفت: شـمار 
اسـتان  دادگسـتری  بـه  ورودی  پرونده هـای 
مرکـزی امسـال نسـبت بـه مـدت مشـابه قبل ۱0 

درصد افزایش داشته است.
 حجت االسـام قاسـم عبدالهی در آئیـن افتتاحیه 
سـاختمان جدیداالحـداث دادگاه هـای حقوقـی و 
از  پیـش  کـرد:  اظهـار  اراک،  کیفـری شهرسـتان 
سـاختمان  دو  تنهـا  اسـامی  انقـاب  پیـروزی 
دادگسـتری در اسـتان مرکـزی در شهرسـتان های 
کـه  اسـت  داشـته  وجـود  محـات  و  تفـرش 
سـاختمان تفـرش بعـد از انقاب تجدید بنا شـده 

و ساختمان محات نیز متروکه شده است.
وی افـزود: بعـد از پیـروزی انقـاب 54 هـزار متر 
متـر  هـزار   ۸ و  دادگسـتری ها  ویـژه  سـاختمان 
شـورای حـل اختـاف در اسـتان مرکـزی سـاخته 

شـده کـه از 54 هـزار متـر ویژه دادگسـتری ها ۳2 
هزار متر در ۱0 ساله اخیر ایجاد شده است.

رییـس دادگسـتری اسـتان مرکزی تصریـح کرد: 
بـا توجه به نیازی که در اسـتان به سـاختمان های 
بـه  سـاختمان  یـک  دارد  وجـود  دادگسـتری 
داده  اختصـاص  و کیفـری  حقوقـی  دادگاه هـای 
دادگاه   ۱۷ اراک  در  حاضـر  حـال  در  کـه  شـده 
حقوقـی و خانـواده و۱0 شـعبه دادگاه کیفـری دو و 

دو شعبه دادگاه کیفری یک وجود دارد.
عبداللهـی بـا اشـاره بـه اینکـه شـمار پرونده هـای 
ورودی امسـال نسـبت بـه مـدت مشـابه قبـل ۱0 
درصـد افزایـش داشـته گفـت: طی در ۹ ماه سـال 
هـزار   ۸0 اسـتان  ورودی  پرونده هـای  گذشـته 
پرونـده بـوده کـه امسـال بـه ۱۹۷ هـزار پرونـده 

افزایش پیدا کرده است.

افتتاح تصفیه خانه 30 هزار متر مکعبی 
در شهر جدید گلبهار

سیستان و بلوچستان در رده های نخست 
سرمایه گذاری خارجی قرار گرفت

افزایش 10 درصدی پرونده های 
ورودی به دادگستری استان مرکزی

خبراردبیل

توقیف واردات گوشتی 
در گمرک دوغارون اتفاق 

نیفتاده است
رییـس فراکسـیون مرزنشـینان بـا اشـاره بـه انتشـار خبری 
مبنـی بـر توقیـف محموله گوشـت در مـرز دوغـارون و وجود 
مافیـای گوشـت در کشـور گفـت: ایـن خبـر از ریشـه و بنیان 
کـذب اسـت.جلیل رحیمی جهان آبـادی در گفت وگـو با ایسـنا 
بیـان کـرد: اخیـرًا در فضای مجازی و رسـانه ای کشـور خبری 
مبنـی بـر توقیف یک محموله گوشـت کـه از هرات قـرار بوده 
وارد کشـور شـود منتشـر شـده اسـت و قصـد داشـته اند بـا 
انتشـار ایـن خبـر به مـردم القا کننـد که یک مافیای گوشـت 
در کشـور وجود دارد که جلوی واردات گوشـت را گرفته اسـت 
و می تـوان گوشـت ارزان وارد امـا مافیـا مانـع می شـود.وی 
نماینـده مـردم شـریف تربت جـام،  بعنـوان  تصریـح کـرد: 
تایبـاد، باخـرز و صالح آبـاد در مجلـس شـورای اسـامی کـه 
گمـرک دوغـارون هـم در ایـن حـوزه انتخاباتـی وجـود دارد، 
پـس از کسـب اطـاع از مسـئولین گمرک و اسـتانی متوجه 
شـدیم ایـن خبـر کذب محض اسـت و با قصد دیگـری افراد 

این خبر را منتشر کرده اند.
رحیمی جهان آبـادی افـزود: افراد با نشـر اکاذیب و تشـویش 
اذهـان عمومی با هدف سـیاه نمایی وضعیت کشـور، تخریب 
علیـه نظـام و نهادهـای خدمتگـزار نظـام تـاش می کننـد به 
آبـروی ایـن نهادهـا ضربه بزنند و چنین افرادی دلسـوز مردم 
نیسـتند.وی عنـوان کرد: درسـت اسـت که شـرایط اقتصادی 
کشـور و بـازار تنش هـا و نوسـان هایی دارد اما نشـر این اخبار 
نادرسـت و دروغ کـه ذهـن مـردم را آشـفته می کننـد کار 
غیراخاقـی و غیرقانونی اسـت. رحیمی جهان آبـادی گفت: نه 
محموله ای در گمرک دوغارون توقیف شـده و نه مجموعه ای 
وجـود دارد کـه بخواهـد جلـوی واردات گوشـت را بگیـرد و 
از کشـورها صـورت می پذیـرد.  از بسـیاری  واردات گوشـت 
همچنیـن بـرای واردات گوشـت از هر کشـوری همانند سـایر 
کاالهـای خوراکی، یکسـری مقـررات بهداشـتی و اداری مثل 
بررسـی بارنامه وجود دارد که برای تضمین و تامین سـامت 
مـردم اسـت و بجـز اجـرای چنیـن مـواردی در گمرک هـا که 
طبـق زمـان اسـتاندارد هـم انجـام می شـوند هیـچ توقـف 

دیگری وجود ندارد.

اضافه شدن دروس 
مهارت افزایی به 

برنامه درسی
معـاون آموزشـی و تحصیـات تکمیلی 
دانشـگاه محقق اردبیلی گفـت: دروس 
در  آینـده  نیمسـال  از  افزایـی  مهـارت 
دانشـگاه  دانشـجویان  درسـی  برنامـه 
می گیرد.ترحـم  قـرار  اردبیلـی  محقـق 
مصـری با بیـان اینکـه اشـتغال بعد از 
فـارغ التحصیلـی یکـی از دغدغه هـای 
اصلی دانشـجویان است، گفت: یکی از 
شـروط اصلی موفقیت در احراز شـرایط 
تغییـرات،  از  دنیـای مملـو  در  شـغلی 
افزایش توانمندی هـا و انعطاف پذیری 
در مهارت هـای فـردی و شـغلی اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه تجربه هـای موفـق 
حقیقـت  ایـن  مبیـن  اشـتغال  حـوزه 
اسـت که شـناخت نیـاز و اندکـی بهبود 
راهگشـا  بسـیار  جانبـی  مهارت هـای 
اسـت، افـزود: سیسـتم های آموزشـی 
برابـر  دارنـد کـه در  روندهـای رسـمی 
حجم تغییرات گسـترده بازار کار شـاید 
انعطـاف الزم را نداشـته باشـند، بـر این 
اسـاس مطابق با سیاسـت های اباغی 
فراگیـر سـتاد  اشـتغال  راسـتای  در  و 
محقـق  دانشـگاه  مقاومتـی،  اقتصـاد 
ایـن  رفـع  بـه  بـرای کمـک  اردبیلـی 
تقاضـای  بـه  پاسـخگویی  و  دغدغـه 
جامعـه در به دسـت آوردن سـهم بـازار 
کار توسـط دانشـجویان دانشگاه محقق 
اردبیلـی برنامه هـای متعـددی را پیش 
افزایـش  کـه  می کنـد  اجـرا  و  بینـی 
انطبـاق  و  دانشـجویان  مهـارت 
بـا  دانشـگاهی  مهارتـی  آموزش هـای 
ایـن  اصلـی  کار محـور  بـازار  نیازهـای 

برنامه ها است.  
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افقی
۱-نت چهارم-ناامید-مناســبترین 

 الیــاف برای ماهیگیری

2-مقابــل جبر-اندازه و مقدار-نوعی 

تنفسی  بیماری 

۳-تاریك و ســیه فام-تسمه باریك-

 كوه آتشفشــانی ایتالیا

 4-غار رسالت-ســاحل دریا-قابله

5-توانا-واحدپول تاجیكســتان-

 دشنام

6-غذای رقیق-دســتگاهی در 

ایرانی-رقیق  موسیقی 

۷-درخت زیتون نماد این كشــور 

ماكیان از   است-فحش- 

۸-جستجو-مریض-امپراطوری 

 آلمان

۹-درخت افكن-سرشــت و نهاد-

 پوشاك فصل سرما

كوتاه  ۱0-دزد-نگاشتن-نیزه 

همراهی-بوریا- ۱۱-حرف 

كسترگون  خا

۱2-شــنوا-الفت گرفتن-فلسفه 

 ارسطو

دورویی-برگشتن  ۱۳- جوان- 

انداز  ۱4-طریق-فرار-چشم 

۱5-از یاد رفته-شــهری دراتان 

كرمان-رخساره

عمودی 
۱-نام دیگر ســوره حمد-از نزوالت 

 آسمانی

2-واپســین-عهد جوانی-تخلص 

 )حاج ما هادی ســبزواری(

۳-خانــه های ریز روی عكس-نهال 

اصلی  نازك-ازچهارعمل 

 4-خون بها-پارچه-شــب زنده داری

5-وســط-گیاهی كه از ساقه هایش 

پارچه می بافند-جواهرنشــان-توپ 

 چوگان

 6-شــادمان-به جا مانده- ازمزه ها

۷-بنایی دیدنی در توس-كاشــف 

 الكل

۸-تزئین صحنه نمایش-همداســتان 

 ویس-توله سگ شكاری

۹-چیره دســت-نوعی حشره بالدار 

پروانه  شبیه 

۱0-روشــنایی دهنده-گناهكار-به 

 شمار آوردن

۱۱-اســب آذری-ریشه و پایه-نمك 

 قلیا

۱2-پدر-واحــد بازی در تكواندو-

 قدروقیمت

صفات-سمت  ۱۳-واجب-آراستگی 

 راست

۱4-اندیشــه شیطانی-وزن آهنگ در 

 موســیقی-مرتفع و بلند

۱5-رشــد-از نقاط تاریخی و دیدنی 

بیرجند
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هرمزگان

تخلفات رییس اتاق بازرگانی 
بندرعباس محرز است

گفـت:  بندرعبـاس  بازرگانـی  اتـاق  اول  رییـس  نایـب  
حمایت هـای غیرمشـروع و غیرقانونـی اتـاق ایران از رؤسـا 

باعث فسـاد در اتاق های شهرستان ها شده است.
 نایـب رییـس اول اتـاق بازرگانـی بندرعبـاس در نشسـتی 
خبـری اظهـار کـرد: اتـاق بازرگانـی ایـران در رأس اتاق های 
بازرگانی شهرسـتان ها قرار داشـته و اتاق شهرسـتان بسـته 
 ۱۱ دارد،  ایـران عضـو  بازرگانـی  اتـاق  اعضـا در  تعـداد  بـه 
اسـفند سـال جـاری انتخابـات دوره جدیـد برگزار می شـود 
و مـدت مأموریـت اعضـا 4 سـال اسـت، از میـان اعضـای 
اتـاق ۱5 نفـر هیئـت نمایندگان و از آن میـان 5 نفر به عنوان 

هیئت رئیسه انتخاب می شود.
مهـرداد بـازرگان افـزود: مطابـق بند یـک مـاده ۸ آئین نامه 
تشـکیل و نحـوه فعالیـت هیـأت نماینـدگان اتـاق ایـران و 
اتاق هـای شهرسـتان، باالتریـن رکـن اتـاق، شـورای نظارت 
بـر اتـاق ایـران و بعـد هیئـت رئیسـه اتـاق ایـران و بعـد 
هیئـت رئیسـه اتـاق شهرسـتان اسـت، الزم بـه ذکـر اسـت 
اسـت کـه  نماینـدگان  هیئـت  شهرسـتان  در  اصلـی  رکـن 
می توانـد هیئـت رئیسـه را اسـتیضاح کننـد، بر اسـاس این 
بنـد اعضـا بایـد به صـورت افتخـاری فعالیـت کننـد، حقـوق 
نداشـته باشـند، رابطه اسـتخدامی با اتاق بازرگانی نداشـته 
باشـند و هیـچ منفعـت و حقوقـی از اتاق بـه آن ها پرداخت 

نشود.
وی بـا بیـان اینکه در هیئت رئیسـه امور اجرایی و تشـکیل 
جلسـه بـر عهـده رئیـس و در غیـاب او بـا نـواب رئیـس 
اسـت، تصریـح کـرد: اتـاق بازرگانـی در دنیـا یـک تشـکل 
بین المللـی اسـت و اصالـت کاال را تائیـد می کنـد، در اتـاق 
امضاهـای مجـازی تعریـف شـده کـه در اتـاق شهرسـتان 
امضـای رئیـس هیئـت رئیسـه و نـواب وی جهـت تائید به 
اتـاق جهانـی ارائـه می شـود بنابرایـن از وظایـف اصلی اتاق 
تعییـن اصالـت کاال اسـت.نایب رئیس اول اتـاق بازرگانـی 
بندرعبـاس عنـوان کـرد: وظیفـه دوم اتـاق بازرگانـی ایجـاد 
اتـاق  ارتبـاط بیـن تجـار در تمـام دنیـا اسـت، همچنیـن 
بیـن بخـش خصوصـی و دولتـی  ارتباطـی  بازرگانـی پـل 
اسـت کـه  ایـن  مـا  اصلـی  وظایـف  از  نتیجـه  در  اسـت 
مشـکات زیرمجموعه هـای خـود را حل کنیم.بـازرگان ادامه 
داد: از وظایـف دیگـر اتـاق بازرگانـی ایجـاد بـازار صادراتی، 
بررسـی  صـادرات،  بخـش  در  اقتصـادی  روابـط  ایجـاد 
ترغیـب  و  تشـویق  دنیـا،  بـه  کاال  صادراتـی  شـاخه های 
سـرمایه گذاران و … اسـت.وی خاطرنشـان کـرد: یکـی از 
تخلفاتـی کـه در اتـاق بازرگانـی بندرعبـاس صـورت گرفتـه 
عـدم انتصـاب دبیـر اسـت، انتصـاب دبیـر به عهـده رئیس 
اتـاق بازرگانـی اسـت، رئیس بایـد دبیر را معرفـی کند و در 
هیئـت رئیسـه تائیـد شـود کـه تاکنـون شـخصی را بـه این 
منظـور معرفـی نکـرده اسـت، چندیـن بـار در ایـن خصوص 
بـه رئیـس اتـاق بازرگانـی بندرعبـاس تذکـر داده ایـم و بـه 
اتـاق ایـران هـم اعتراض خـود را رسـانده ایم اما متأسـفانه 

اتاق ایران تاکنون پاسـخی نداده است.

 پیام
استان ها

سنا
 ای

س:
عک

پیگیری قرارگیری شغل غسالی جزو مشاغل سخت و زیان آور
در همایش طاهرین که در مشهد برگزار شد بر پیگیری قرارگیری شغل طاهرین)غساالن( در 
چهارچوب مشاغل سخت و زیان آور تاکید شد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3   پیام4
مجازی

نیکی کریمی، بازیگر تصویر زیر را به مناسبت تولد پدرش به اشتراک گذاشته.

@nikkarimi

پارسا پیروزفر، بازیگر در توضیح تصویر زیر نوشته: »مالقات دورنمات« در تئاتر 
شهر.

@parsapirou

علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملی با انتشار تصویر زیر با کیروش هنگام خروج 
او از ایران خداحافظی کرد.

@alirezabeyranvand.official

امین خسروشاهی، عکاس مستند تصویر زیر را بدون شرح همرسانی کرده.

@khosroshahi_amin

اپلیکیشــن »غرفــه مــن« راهــکاری جدید 
ــاغل  ــان مش ــار صاحب ــاوت دراختی و متف
کوچک و بــزرگ قــرار داده اســت. بــازار 
ــن  ــی بی ــل ارتباط ــام پ ــی باس اجتماع
ــت  ــتر اینترن ــدار در بس ــنده و خری فروش
ایجــاد می کنــد. »غرفــه مــن« مخصــوص 
ــازار  ــد در ب ــه قصــد دارن ــرادی اســت ک اف
پرمشــکل کنونــی و درحالی کــه بــا کاهــش 
قــدرت خریــد مشــتریان مواجه انــد، گلیــم 

ــند.  ــرون بکش ــود را از آب بی خ

بــر اســاس جزئیــات جدید منتشــر 
شــده توســط »اســتیو توروتــون 
توســعه  از  -یکــی  اســمیت« 
دهنــدگان فعــال در توییتــر- آیپــد 
مینــی جدیــد و آیپــد نســل بعــدی 
ــل و  ــم اپ ــل ممکــن اســت از قل اپ
کیبــورد هوشــمند پشــتیبانی کننــد.

گــوگل رســما اعــام کــرده  قصــد دارد 
از ۱۳فروردیــن، رونــد پاک ســازی 
را  اطاعــات کاربــران گوگل پــاس 
ــبکه  ی  ــن ش ــی ای ــدف تعطیل ــا ه ب
مهــر  در  شــروع کنــد.  اجتماعــی 
ُبــروز  به دنبــال  گــوگل  امســال، 
کــرد  اعــام  امنیتــی  نقص هــای 
گوگل پــاس  اســت  درصــدد 
)Google Plus( را تعطیــل کنــد. 

خبر
گوگل پالس

شایعه
اپل آی پد مینی

معرفی
باسالم

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

ــزی واســه  ــه چی ــه دســت آوردن داشــته باشــید، ی ــزی واســه ب ــه چی همیشــه ی
ــدن! جنگی

مهم نیست مادی و غیر مادیش
یه چیزی واسه خواستن داشته باشید!

اونجا كه احساس بی نیازی میكنی اونجا كه دلت هیچی نمیخواد ، از دست میری!

محسن می گوید:
ــه ایــن شــد کــه اروپا-حتــی اگــر  باألخــره همیــن برجــام بی خاصیــت، منتهــی ب
دلــش هــم نمی خواســت- بــه بازگشــائی یــک مســیر بــرای تبــادالت مالــی بــا ایــران تــن 
دهــد و همیــن #برجــام بی خاصیــت منتهــی بــه ایــن شــد کــه اروپــا الاقــل در همیــن موضــوع 

هــم کــه شــده، جلــوی #آمریــکا بایســتد!
فقط خواستم یادآوری کنم!

سحر می گوید:
خداحافــظ آقــای کیــروش. زمیــن گــرد اســت. شــاید دوبــاره… آن روز کمــی آرام تــر، 
بــا ســکوت و تمرکــز بیشــتر شــما را ماقــات می کنیــم. فقــط بگویــم شــما در بــازی بــا ژاپــن 
شکســت نخوردیــد. تیــم ملــی آن روزی باخــت کــه شــما آگاهانــه از یــک تیــم باشــگاهی 
لولــو ســاختید. طرفدارانــش را ازجمــع هــواداران کــم کردیــد و کــری خواندیــد… موفق باشــید.

پروین می گوید:
ــر  ــذر ویلچ ــرای گ ــر ب ــارج میشــوم معاب ــه خ ــدرت از خان ــه ن ــن ویلچرنشــین ب م
ــوس  ــه اتوب ــپ ورود ب ــتن رم ــوس داش ــد و افس ــه دارن ــگاهها پل ــتند فروش ــن هس ناممک

غیرممکــن و …

فرحناز می گوید:
ــران كنســل  ــه ســوى ته ــى زاگــرس، ب ــرواز هواپیمای ــرودگاه زاهــدان هســتیم. پ ف
شــد.نه از طــرف هواپیمایــى زاگــرس در اینجــا نماینــده اى حضــور داره و نــه عذرخواهــى اى 
شده.مســافران بایــد بلیــت پــرواز فــردا را بــه قیمــت باالیــى بخرنــد، جایــى هــم در شــهر براى 
امشــب بــه مســافران داده نمــى شــود.دعواى مســافرها هــم بــه جایــى نرســیده. بــه همیــن 

ســادگی!

مرضیه می گوید:
یــه بــار عبــاس گفــت یــه لیــوان چایــی ایرانــی بریــز یــه لیــوان چایــی خارجــی، بذار 
بمونــن، می بینــی در حالــی کــه چایــی خارجــی رنگــش کــدر و  عیــن مــرداب شــده چایــی 

ایرانــی خوشــرنگ و اســتوار بــه حیــات باشــکوهش ادامــه مــی ده. 
از همون موقع چایی خارجی هرچی اعتبار و آبرو پیشم داشت از دست داد.

شاید زمان مناسبی باشداز مسئولین بانک توسعه صادرات بپرسیم 
که؛ چرا زیر مجموعه آن ها »بانک ایران و ونزوئال« به عنوان آخرین 

یادگار احمدی نژاد در سیستم بانکی، سال هاست از انتشار صورت های مالی 
حسابرسی شده به همراه ضمائم خودداری می نمایید؟ سرمایه ونزوئال در 

@hireshsidian      !این بانک چه مقدار است؟

»غالمرضا تختی« بهترین فیلم روز اول جشنواره فیلم فجر 
بود و احتماال تا روز آخر جزو بهترین ها می ماند. اجرای چند 
سکانس شگفت انگیز است. مهم تر این که تختی مردی غمگین و 

مبهوت تصویر شده که در اوج شهرت هم با حب نفس بیگانه است. 
مردی که آن قدر از روح، قلب و مالش بخشید تا خودش تمام شد.

@alimosleh

یک دوره دو روزه با مشارکت بسیج خراسان رضوی، موسسه 
سراج و یه سری دیگه از سازمان های اون استان برگزار شده به 
اسم »مشق مجازی«.با وجود اینکه حدود یک سوم جمعیت 

زن بودند، در پوستر این رزمایش اثری از زنان دیده 
نمی شه.

مالچ پاشی در شن زارهای جنوب غربی خوزستان باعث این فاجعه 
شده. شنزارهای چذابه از پوشش مناسب گیاهی برخوردارند، محل 
زندگی گونه های گیاهی و جانوری مختلف هستند و هزاران سال 
قدمت دارند، این شنزارها هرگز منشا ریزگرد نبوده اند. این 

@mehdi_golbehi           !جنایت را متوقف کنید

۱. مــی گوینــد ۸ ســال مربــی ایــران بــود، چــه کــرد؟ چــه 
نتیجــه ای داشــت؟ چــرا جــوری قــرارداد ننوشــتیم کــه 
ــارش بگذاریــم  رســش را بکشــیم و حداقــل کســی را کن
تــا آمــوزش ببینــد؟ مــن معتقــدم او همــه ایــن کارهــا را 
بــه طــور خــودکار بــرای مــا انجــام داد. ســعی مــی کنــم تا 
تنهــا بــه یکــی از وجــوه میــراث #کیــروش در این #رشــتو 

اشــاره کنــم.

2. فاجعــه آمیزتریــن معضــل مملکــت مــا نداشــتن نهــاد 
ــی شــدن نهادهایــش اســت. دانشــگاه  ــوا ته ــا از محت ی

داریــم ولــی نهــاد دانشــگاه نداریــم کــه فکــر تولیــد کنــد. 
ــی نهــاد نیســت کــه مــرد  آمــوزش و پــرورش داریــم ول
تربیــت کنــد. بانــک داریــم ولــی نهــاد بانــک نداریــم کــه 
اقتصــاد را توســعه دهــد. دولــت داریــم ولــی نهــاد دولــت 

نداریــم…

۳. در چنیــن عرصاتــی کیــروش تصمیــم گرفــت تیم ملی 
را از شــمایل یــک تیــِم صــرف، توســعه داده و بــه ســاختار 
یــک نهــاد برســاند.این مســئله خیلــی خیلی مهمــه. نهاد، 
ماهیتــا از ســازمان بزرگتــره و ســازمان از تیــم. وجــه تمایز 
نهــاد بــا مثــا ســازمان، در اتمســفر و تأثیــری اســت کــه 
بــر فضــای فکــری و طــرز نگــرش جامعــه اش می گــذارد.

4.  بــرای ایجــاد یــک نهــاد، بایــد اصــول، ارزش هــا 
ــی  ــای محیط ــه فض ــکل دادن ب ــرای ش ــی را ب و موازین
حاکــم بــر آن آگاهانــه برگزیــد یــا طــرح کــرد و ســاختاری 
ــر ســر اصــول، ارزش  ــا آن را پــی ریخــت و ب متناســب ب
ــه ایجــاد  ــد چراک ــا و بنیان هــای ســاختاری اش جنگی ه
یــک نهــاد در گــرو اســتمرار آن اســت تــا ریشــه دوانــده 

ــد. و اســتحکام یاب

5. وقتــی کیــروش داشــت کمــپ پــک را طراحــی مــی 
کــرد، در واقــع داشــت ایده نهادســازانه اش را شــکل می داد 
بــرای ســاختارمند کــردن تیم ملــی. برخوردش بــا رحمتی 
یــا برگردانــدن پرسپولیســی هــا از دوبــی دی ۹5 بــا 

خواســت برانکــو دیرتر بــه اردو رســیدند در واقــع صیانت از 
اصولــی بنیادیــن بــود در همیــن راســتا.

6.  نهــاد بــه نســبت یــک تیــم از مأموریــت، هدفگــذاری، 
دیســیپلین، طــرز تفکــر، نحــوه مدیریــت اجرایــی، شــیوه 
کار و انگیزه بخشــی بســیار مفهومی تــر و فلســفی تری 
برخــوردار اســت. مأموریــت یک نهــاد؛ نوعی فرهنگســازی 

و تغییــر نگــرش جامعــه اســت.

۷. اگــر تیــم ملــی فوتبــال ایــران تحت مدیریــت کیروش 
توانســته باشــد، فرهنــگ حاکــم بــر لیــگ داخلــی فوتبال 
در کشــور و نیــز نــگاه بــه فوتبــال ایــران در عرصــه جهانــی 

را تغییــر داده باشــد، بایــد گفــت او در نهادســازی اش تــا 
حــدود زیــادی موفــق عمــل کــرده اســت و البتــه چنیــن 

اســت.

۸. حــاال باشــگاه هــا دارنــد بــرای خــود کمــپ و ورزشــگاه 
مــی ســازند و مربیــان خرافــی کــه جادوگــر اســتخدام می 
کردنــد تقریبــا از فوتبــال باشــگاهی طــرد شــده انــد و اینها 
همــه از تأثیراتــی اســت کــه الگــوی نهادســازانه کیــروش 
در تیــم ملــی بــه فضــای فکــری تیمــداری فوتبــال ایــران 

تســری داده اســت.

۹. برانکــو، شــفر، بازویــچ، اســتانکو و بیشــمار مربی دیگر 

ــد  ــد، بردن ــن دادن ــم را تمری ــد، تی ــران آمدن ــال ای در فوتب
یــا باختنــد، رفتنــد یــا ماندنــد. امــا کســی کــه بــرای مــا 
نهادســازی کــرد و فرهنگســازی کــرد و شــخصیت ســازی 
ــط  ــط و فق ــر داد فق ــران را تغیی ــال ای ــاز فوتب ــرد و ف ک

ــود. ــروش ب #کی

۱0. هــر کــدام از ایــن کارهــا در یــک جامعه نهادکــش ایران 
کار حضــرت فیــل بــود امــا کیــروش ایســتاد و جنگیــد و 
کــرد. گرچــه نــه در قــراردادش بــود و نــه مــا فهمیدیــم و نه 
او گفــت. مــا بــه تــو مدیونیــم #کیــروش بــزرگ. تــو یــک 

ایرانــی هســتی میهن پرســت.
@a2jv55

رویداد سه ماهه کژوال کمپ با معرفی تیم های برگزیده از سه استان، قزوین، گیان و یزد به کار خود پایان داد. 
تیم مهره چین از استان گیان، تیم شکمو از استان قزوین و تیم بازاران از استان یزد به ترتیب مقام های اول تا 

سوم این رویداد را به دست آوردند. این رویداد توسط مجموعه کافه  بازار با هدف ارتقا سطح بازی سازی از تاریخ 20 
شهریور شروع به کار کرد.

#رشتو
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نشریه بین  المللی سانگ الینز 
»songlines« به مناسبت 

بیستمین سالگرد تاسیس خود، 
نام 20 تن از مهمترین هنرمندان 

امروز جهان را در یک فهرست انتخاب و معرفی  کرده است 

که در آن نام کیهان کلهر نوازنده  سرشناس ایرانی نیز به 
چشم می خورد.

موسیقی

دومین دوره جایزه

 ابن سینا پژوهی
 برگزار می شود. عاقه مندان می توانند 

مدارک خود را حداکثر تا تاریخ ۳0 بهمن 
۹۷ به philosophy.ipm@gamil.com ارسال کنند.

نزهت امیری نسبت به نبود اجرای 
ویژه بانوان در جشنواره فجر واکنش 

نشان داد، از کم بودن اجراهای ارکستر 
ملی ایران و ارکستر سمفونیک تهران 
در این جشنواره گله کرد و خبر داد که 

احتماال سال آینده دو اجرای ارکستر ملی ایران را رهبری خواهد کرد.

بهروز بوچانی که حدود 6 سال است در 
یک جزیره در گینه نو تحت بازداشت قرار داد 

با اولین کتاب خود برنده دو جایزه ادبی به 
ارزش ۱25 هزار دالر در کشور استرالیا شد.

-حاج آقا ببخشید با این زخم ها نماز 
درسته؟

-رضا مارمولک: عزیز برادر اصا به این حرفا 
نیست آدم باید ذاتش درست باشه

مارمولک

فیلمجشنوارهکتاب دیالوگ

عکس: 
مجید خالقی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

نظر »ژوستی نی ان« 
درباره ایرانیان

متوّلـد  رومـی  مـوّرخ  »پروكوپیـوس« 
خـود،  روزانـه  یادداشـتهای  در  فلسـطین 
در ذیـل روزی كـه بعـدا بـا تطبیـق تقویـم 
 55۳ سـال  فوریـه  دوم  شـده  معلـوم  هـا 
میادی اسـت نوشـته اسـت: "امروز نسـخه 
ام  نوشـته  كـه  را  تاریخـی  کتـاب  اصلـی 
]دسـتخط خـودش[ و عنوانـش را »جنگها« 
قـرار داده ام بـه امپراتـور »ژوسـتی ن ان« 
دادم. پـس از مـروری كوتـاه گفـت: گرچـه 
بـه سـود مـا ـ رومیـان ـ نیسـت و باعـث 
تزلـزل روحیـه مـی شـود، امـا جـا داشـت 
ان«  نـی  »ژوسـتی  نوشـتی كـه  مـی  كـه 
عقیـده دارد كه در خون پارسـیان )سـربازان 
ایرانـی( یـك مـاده اختصاصـی وجـود دارد 
جنـگ  میـدان  در  شـود  مـی  باعـث  كـه 
تـرس نداشـته باشـند، بـی بـاك و مغـرور 
احیانـا  اگـر هـم  باشـند و تسـلیم نشـوند. 
اسـیر شـوند، برخـاف سـربازان سـایر ملـل 

البـه  و  عجـز  و  نزننـد  زانـو  فاتـح  برابـر  در 
ایرانـی را  بـا زور نمـی شـود اسـیر  نكننـد. 
شـكنجه  بـا  یـا  و  كـرد  وادار  بیـگاری  بـه 
غـرور و شـخصیتش را شكسـت. مـن نمـی 
دانـم ایـران چـه آبـی دارد كـه بـذر »نهایت 
میهندوسـتی« را در جـان مردمـش پرورش 
تاریـخ  پروكوپیـوس   .".... و  دهـد  مـی 
»جنگهـا« را در هشـت كتـاب ]جلد[ نوشـته 
و عمدتـا شـرح جنگهایـی اسـت كـه خـود 
شـاهد عینـی آنهـا بوده و سـه بخش از این 
تاریـخ، اختصـاص بـه سـه جنگ »ژوسـتی 
دیگـر  بخشـهای  دارد.  ایـران  بـا  ان«  نـی 
مربـوط بـه جنگهـای روم بـا »گـوت هـا« و 
آفریقاسـت. پروكوپیـوس  جنگهـای شـمال 
»بلـی  ژنـرال  كـه  جنگهایـی  همـه  در 
فرماندهـی  و  شـركت  آنهـا  در  سـاریوس« 
ایـن  ایـن كـه  بـا  بـود.  او  همـراه  داشـت 
مـوّرخ كوشـیده اسـت تـا ضعـف رومیان را 
ظاهـر نسـازد، در چندیـن مـورد از انضباط و 
ایسـتادگی سـربازان ایران سـتایش كرده و 
نوشـته اسـت: "سـرباز ایرانی بـدون تصمیم 

فرمانـده خـود محال اسـت دسـت بـه عقب 
نشـینی و فـرار بزنـد.". وی در بـاره تاكتیك 
واحدهـای ارتـش ایـران نوشـته اسـت كـه 
ایرانیـان تـاش مـی كننـد كه میـدان جنگ 
را گسـترده كننـد. آنـان پیادگان را در دسـته 
هـای كوچـك در سـنگرها مسـتقر مـی كنند 
و  هـای كوچـك  دسـته  در  نیـز  سـواران  و 
متعـدد مـی كوشـند كـه سـرباز طـرف دیگر 
را بـه كمینگاه پیادگان بكشـانند و در دسـت 
آنـان رهـا سـازند. رومیـان از ایـن تاكیتیك 
كـه  جنـگ  میـدان  از  اصـوال  و  بیزارنـد 
گسـتردگی زیاد داشـته باشـد واهمه دارند. 
سـبك  بـه  را  جنگهـا  تاریـخ  پروكوپیـوس 
هـرودوت  تـا  اسـت  نوشـته  توسـیدیدس 
ایـن مـوّرخ قسـمت هایـی از یادداشـتهای 
روزانـه و خاطرات شـخصی كـه آنها را بدون 
كتـاب  در  كـرده  تهیـه  ماحظـات  رعایـت 
دیگـرش تحـت عنـوان »تاریـخ محرمانـه« 
نقـل كـرده اسـت. نوشـته هـای ایـن موّرخ 
به زبان یونانی اسـت.    »ژوسـتی نی ان« 

بـود. خسروانوشـیروان  همعصـر 

نمایش بی تابستان
به نویسندگی و کارگردانی امیررضا  

کوهستانی از ۱5 تا ۳0 بهمن ماه هر 
شب در دو نوبت ۱۸:۳0 و 2۱ به مدت 

۷0 دقیقه در تئاتر مستقل تهران به نمایش در می آید. 

تیاتر


