
استادمعززجناب اقای پروفسورزاهدی

به نام یگانه خالق جان وجهان

برخودفرض می دانم تابه رسم ادب، دراندوه وارده باشما، همدردی کنم.
امیدانکـه روان ان مرحومـه در جـوار رحمـت بی منتهای الهـی، از نیکوترین 

تنعم هـا، برخـورداری یابد.

هستی، جزدربرابرمشیت حضرت حق،بیرق تسلیم 
برنمی افرازدوتن به حالوت پرشکوه مرگ نمی دهد.

افالطون امیـری

آگهی فراخوان
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 نوبت دوم

ــه اطــاع می رســاند اداره کل راه و شهرســازی اســتان قزویــن در نظــر دارد عرصــه یــک قطعــه زمیــن  بدین وســیله ب
ــا کاربــری تجــاری و کارگاهــی در اراضــی آبیــک تحــت پــاک ثبتــی 114/504 فرعــی از 1 اصلــی بخــش 16 قزویــن  ب
ــت  ــک دول ــدارکات الکترونی ــامانه ت ــری از س ــا بهره گی ــا ب ــی و صرف ــده عموم ــق مزای ــل از طری ــدول ذی ــرح ج ــه ش ب

)setadiran.ir( بــه فــروش برســاند.

تاریخ انتشار :  97/10/17 و 97/10/18   مهلت دریافت اسناد مزایده :  97/10/22    تاریخ بازدید :   97/10/23   مهلت ارسال پیشنهاد :  97/11/2
تاریخ بازگشایی :   97/11/03      تاریخ اعام به برنده :  97/11/03 

»  ضمنا رفع معارض اعیانی مورد مزایده به عهده برنده می باشد  «
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده / فراخوان دستگاه اجرایی

*  برگــزاری فراخــوان صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــوده و کلیــه مراحــل فراینــد مزایــده شــامل دریافــت اســناد 
مزایــده، ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن طریــق امــکان پذیــر می باشــد .

*  کلیــه اطاعــات امــاک و مســتغات شــامل مشــخصات، شــرایط و نحــوه فــروش در بــرد اعــان عمومــی ســامانه مزایــده قابل مشــاهده، 
بررســی و انتخــاب می باشــد.

ــه ســایت  ــام و دریافــت گواهــی الکترونیکــی )توکــن( ب ــه شــرکت در فراخــوان می بایســت جهــت کســب اطــاع از نحــوه ثبــت ن * عاقمنــدان ب
ــا تلفــن    داخلــی 5  تمــاس حاصــل نماینــد . ــام / پروفایــل مزایــده گــر  مراجعــه و ب ســامانه )www.setadiran.ir( بخــش ثبــت ن

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/18

ری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم اداره کل راهدا

مساحت شماره قطعهردیف
قیمت پایهکاربری)مترمربع(

مبلغ سپرده قیمت پایه زمین )ریال( هرمتر مربع )ریال(
آدرس ملکشرکت در مزایده

قسمتی از 1
1328پاک

تجاری )42 مترمربع( 
وکارگاهی نیمه مزاحم 
شهری )1286 مترمربع(

تجاری :  22،000،000
کارگاهی : 3،000،000

تجاری : 924،000،000
239،100،000کارگاهی : 3،858،000،000

آبیک، میدان معلم، 
بلوار خلیج فارس، به 
طرف جاده هشتگرد

 اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده  
شماره 97/23/ع

شـركت معدنـی و صنعتی گل گهر )سـهامی عـام( در نظر دارد " ارائـه خدمات راهبری، بازرسـی، تعمیر و نگهداری 
و بهـره بـرداری حـدود 44 كیلومتـر شـبكه تغذیـه گاز و 12 ایسـتگاه گاز TBS و انـدازه گیـری  جهـت گاز رسـانی 
بـه كارخانجـات مربوطـه"  خـود را از طریـق مناقصـه عمومـی بـه پیمانـكار واجد شـرایط واگـذار نماید. لـذا كلیه 
متقاضیـان می تواننـد جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد 
مذکـور را بـه همراه فرم پرسشـنامه ارزیابـی تأمین كنندگان از قسـمت تأمین كنندگان و مشـتریان - مناقصه ها 
دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات سـاعت 9 الی 14 روز یكشـنبه مـــورخ 97/10/30 در محـــل دفتركمیسیون 
معــامالت مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتر مرکزی تهران می باشـد. ضمنًا بازدیـد از محل اجرای پروژه روز سه شـنبه 

مدیریت قراردادها و معامالتمـورخ 97/10/25 بـرای متقاضیان بالمانع می باشـد.
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

نوبت اول

صفحه 4

ویژه نامه پیام ما 
در اسالمشهر

آگهی مزایده شماره ۸۸
موضــوع: فــروش 27 گــروه از اقــالم ضایعاتــی مــازاد در مجتمــع هــای سرچشــمه و 

شــهربابک ) شــامل : ضایعــات چــوب ، پالســتیک ، مخــزن ذخیــره خــاک، انــواع لــوازم 
کامپیوتــری و برقــی، انــواع ضایعــات اداری ، خانگــی و ابــزار آالت، ضایعــات آهــن، انــواع 

ســاندویچ پنــل ، فیلترهــای روغــن ، آلومینیــوم و بشــکه هــای 220 لیتــری(

شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران در نظــر دارد، 27 گــروه از اقــالم ضایعاتــی مــازاد در مجتمع های 
ــواع  ــره خــاک، ان سرچشــمه و شــهربابک) شــامل : ضایعــات چــوب ، پالســتیک ، مخــزن ذخی
لــوازم کامپیوتــری و برقــی، انــواع ضایعــات اداری ، خانگــی و ابــزار آالت، ضایعــات آهــن ، انــواع 
ــق  ســاندویچ پنــل ، فیلترهــای روغــن ، آلومینیــوم و بشــکه هــای 220 لیتــری (خــود را از طری
مزایــده عمومــی بفــروش برســاند. جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت رســمی شــرکت بــه 

آدرس: WWW . NICICO . COM مراجعــه شــود.
روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

پایان عصر »نگفتن ها«

محمود صادقی:

مجلس امکان نظارت بر 
سازمان زندان ها را ندارد

2

4

سـوال ها زیادنـد ولـی گویـی از جواب های خبری نیسـت. ایران 

سـرزمین سـوال های بی جـواب اسـت. مشـخص نیسـت چـرا 

مسـئوالن کشـور عالقـه ندارنـد بـه سـوال هایی کـه در جامعـه 

ایجـاد می شـود پاسـخ دهنـد.

یک سـال از سـوختن  سـانچی در دل دریا گذشـت . دو سـال 

از سـوختن و ریختـن پالسـکو گذشـت. یـک سـال از حـوادث 

دی 96  گذشـت. دو سـال از مرگ هاشـمی رفسنجانی گذشت. 

گذشـت، گذشـت، گذشـت و گذشـت امـا همچنـان هزار سـوال 

بی جـواب دور سـر ایـران می چرخـد. ) شـرکت ملـی نفت کـش 

البتـه به پرسـش هایی مربوط بـه خانواده های قربانیان پاسـخ 

 داده اسـت امـا دربـارۀ اصـل ماجرا هنوز سـؤاالتی وجـود دارد(.

آتـش  خاطـر  بـه  پالسـکو  چـرا  دارنـد  سـوال  هنـوز  مـردم 

سـاعت  چنـد  از  بعـد  و  سـوخت  طبقـه  یـک  در  افتـاده 

آیـت هللا  مـرگ  علـت  اسـت  هنـوز  کـه  هنـوز  فروریخـت. 

از  هاشـمی  فرزنـدان  روز  هـر  و  اسـت  نشـده  مشـخص 

می گوینـد. ایـران  فقیـد  جمهـور  رییـس  پرسـوال   مـرگ 

هنـوز می گوینـد کلیـد حوادث دی 96 ایران در مشـهد زده شـد. 

مـردم می پرسـند خـوب ایـن اعتراض هـا چگونـه ناگهانـی آغاز 

و بـه سراسـر ایـران رفـت.در مـورد سـانچی،  بسـیاری از مـردم 

هنـوز قانـع نشـده اند کـه این کشـتی به همیـن سـادگی از بین 

 رفتـه باشـد و 32 انسـان بـه راحتـی بـه کام مرگ رفته  باشـند.

سـانچی،  اهالـی  ختـم  مراسـم  در  ملوان هـا  از  یکـی  همسـر 

می گفـت هنـوز باور نکرده اسـت کـه همسـرش در دل اقیانوس 

آرام گرفتـه باشـد. او بـاور نکـرده بـود که به خاطر یـک تصادف؛ 

 کشـتی نفـت کشـی بـه آن بزرگـی در دل دریـا سـوخته باشـد.

تومـان  هـزار   20 مـرز  تـا  دالر  نمی داننـد چگونـه  هنـوز  مـردم 

رسـید و االن در پلـه 10 هـزار تومـان ایسـتاده اسـت؟ مـردم 

آمـد؟ پاییـن  چـرا  رفـت؟  بـاال  چـرا  می پرسـند  خـود   از 

نیسـت.  خبـری  جواب هـای  از  ولـی گویـی  زیادنـد  سـوال ها 

اسـت. بی جـواب  سـوال های  سـرزمین  ایـران 

بـه  ندارنـد  عالقـه  کشـور  مسـئوالن  چـرا  نیسـت  مشـخص 

دهنـد. پاسـخ  می شـود  ایجـاد  جامعـه  در  کـه   سـوال هایی 

در مواقعـی هـم کـه پاسـخ می دهنـد تقریبـا پاسخ شـان کسـی 

را قانـع نمی کنـد.

بـه نظـر هنـوز آقایـان نمی داننـد در دنیایـی کـه بـه کوچکـی 

از  را  چیـزی  نمی شـود  اسـت.  تبلـت  یـا  موبایـل  یـک 

اسـت. گذشـته  نگفتن هـا  دوران  دیگـر  کـرد.  پنهـان   مـردم 

آنقـدر مسـئوالن ایـران اهـل نگفتـن هسـتند کـه ذهـن مـردم 

انس طال         1.284.210

مثقال طال     14.509.250

گرم طالی 18  3.446.192

گرم طالی 24   4.595.200

انس نقره             14.76

انس پالتین      826.235

انس پاالدیوم    1.240.412

بهار آزادی      36.480.000

امامی          37.830.000

نیم       19.020.000

ربع         12.010.000

گرمی       6.510.000

دالر             107.000

یورو         126.200

پوند          134.075

درهم          28.359

لیر ترکیه           20.423

یوان چین         15.182

صد ین ژاپن       95.000   

دالر کانادا        79.541

دالر استرالیا      75.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید
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یادداشت  مهمان
مصطفی داننده

روزانهم

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
07:15

غروب آفتاب 
17:05

تهران

اکتشاف برای تخمین عمر تهران
سرپرست کاوش بازار حضرتی:

یک سفال کشف شده که احتمال می دهد متعلق به 
دوره  پیش از تاریخی باشد

افزایش آمار تجرد قطعی
آمار تجرد قطعی در زنان در 20 سال گذشته 3 برابر مردان شده است.

4

3

2

کمپین داوطلبان 
میراث جهانی دعوت 

به همکاری می کند
کمپین داوطلبان میراث جهانی در 

راستای حفاظت و ارتقای سایت های 
میراث جهانی از تمام نهادها و موسسات 

عالقمند دعوت به همکاری می کند

6 درصد دختران 
زیر 14 سال 

ازدواج می کنند

تکمیل ظرفیت 
از سال آینده

 حذف می شود

2

در حالیکـه نماینده مـردم مازندران مقصر 
حل نشـدن معضل زباله شـمال را مافیای 
طـالی کثیف می داند که یک عضو پژوهشـی 
پژوهشـگاه نیرو می گوید نبود یک سـرمایه گذار 
خصوصی باعث شـده گره این ماجرا باز نشـود. 
شـهریار بزرگمهر عضو پژوهشـی پژوهشگاه 
نیـرو در گفت وگـو با پیام ما می گوید: »مشـکل 
اولیـه و اصلی در راه اندازی  دسـتگاه های زباله 
سـوز نبود سرمایه الزم اسـت. نیاز است که یک 
سـرمایه گذار با سـرمایه وسیعی بر روی این 
دستگاه ها سـرمایه گذاری کند.

عضو پژوهشی پژوهشگاه نیرو: 
علت بالتکلیفی زباله های شمال 
کشور نبود یک سرمایه گذار برای 
ورود در بحث نیروگاه زباله سوز 
است

مافیای زباله 
یا نبود سرمایه ؟
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و

عجیـن  شـده  سـاخته  شـایعه های  بـا 

کـه  شـایعه های  ایـن  اینقـدر  می شـود. 

در  هسـتند،  هـم  راسـت  آنهـا  البتـه گاهـی 

ذهـن مـردم رسـوب می کنـد کـه دیگـر اگـر 

راسـت  بدهـد،  را  سـوالی  پاسـخ  مسـئولی 

نمی کنـد. بـاور  کسـی  دیگـر  باشـد   هـم 

بسـیاری از پاسـخ هـا »نـوش داروی بعد از 

 مـرگ سـهراب اسـت« و دیگر کارایـی ندارد.

آقایـان  از  بمانـد کـه گاهـی سـکوت برخـی 

طـور  بـه  آنهاسـت.  دادن  پاسـخ  از  بهتـر 

مثـال حسـن نـوروزی، نماینـده ربـاط کریـم 

مجلـس  قضایـی  کمیسـیون  عضـو  کـه 

نیـز هسـت در مـورد دربـاره علـت رد طـرح 

قضایـی  کمیسـیون  در  همسـری  کـودک  

گفـت:» مادربـزرگ خـود مـن در 9 سـالگی 

نداشـت.« هـم  مشـکلی  و  کـرد   ازدواج 

زمـان  مـرور  دچـار  حـوادث  زمانـی  یـک 

آسـیاب،  از  آب هـا  افتـادن  بـا   و  می شـد 

عبـور  روی حـوادث  از  بـه سـادگی  می شـد 

کـرد. حـاال داسـتان فـرق کـرده اسـت. در 

را  سـوال ها  نمی شـود  اینترنـت  دنیـای 

ایـران گذاشـت./عصر  بی پاسـخ 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامه گاردین در گزارشـی از 
درخواسـت نخست وزیر بریتانیا از 

اتحادیه اروپا برای حفاظت و به سـرانجام 
رساندن برگزیت خبر داده.

خبرگـزاری اسپوتنیک در گزارشی 
به تشـدید جنگ تجاری آمریکا و چین در 

سـواحل این کشور پرداخته.

خبرگزاری الجزیره از سـفر جان 
بولتون به ترکیه برای مذاکره با این کشـور 

در ارتباط با کوردهای سـوریه خبر داده.
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگزاری دویچه وله در گزارشـی 
به احتمال عقب نشـینی در جنگ تجاری 

آمریـکا و چین پرداخته.
آلمان

صحبت از فیلتر اینستاگرام فضاسازی افراد غیرمسوول استپیام خبر
عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: هیچ بحثی مبنی بر فیلتر 
اینستگرام در کارگروه مصادیق مجرمانه یا شورای عالی فضای مجازی یا دستگاه قضایی مطرح 
نیست.

اد
: پ

س
عک

افزایش آمار تجرد قطعی
آمار تجرد قطعی در زنان در 20 سال گذشته 3 برابر مردان شده است.

آمارها نشان می دهد آمار ازدواج دهه شصتی ها کاهش و در دهه هفتاد افزایش پیدا کرد

 بـر اسـاس آمـار سـازمان ملـل متحد 
سـن ازدواج در دنیـا بـاال رفتـه اسـت 
و از حـدود 23 سـال بـرای زنـان در 
و  سـال   25 بـاالی  بـه   1970 سـال 
بـرای مـردان در  27 سـال  از حـدود 
1970 بـه باالی 31 سـال در سـال های 
در  آمـار  ایـن  اسـت.  رسـیده  اخیـر 
هـم  10سـال  تـا  مختلـف  کشـورهای 
کشـورهای  برخـی  دارد.در  اختـالف 
آفریقایـی جوانـان، اغلـب قبـل از 20 
حالـی   در  می کننـد.  ازدواج  سـالگی 
کـه در کشـورهای اسـکاندیناوی اغلب 
تـا 30 سـالگی هـم ازدواج نمی کننـد. 
حیاتـی  وقایـع  هـم  مـا  کشـور  در 
بـا  طـالق  و  ازدواج  موالیـد،  همچـون 

تغییـرات متعـدد همـراه بـوده اسـت. 
بـرای مثـال در سـال های اخیـر رونـد 
افزایشـی تجـرد قطعی در زنـان خیلی 
به طـوری کـه  بـوده  مـردان  از  بیشـتر 
طـی سـال های 1375 تـا 1395 ایـن 
شـاخص برای مـردان حـدود دو برابر 
شـده اسـت، امـا بـرای زنـان بیش از 

سـه برابـر بـوده اسـت.
تجـرد قطعـی یـک پدیـده  اسـت. بـر 
اسـاس مطالعـات انجـام شـده معموال 
رنـج سـنی 45 سـالگی بـرای زنـان و 
بررسـی  در  مـردان  بـرای  سـالگی   50
گرفتـه  نظـر  در  قطعـی  تجـرد  میـزان 
افـراد  سـن  ایـن  تـا  اگـر  می شـود؛ 
بعـد  بـه  سـن  ایـن  از  باشـند  مجـرد 

دیگـر شـانس ازدواج آنهـا بـه حداقـل 
می رسـد. ایـن در حالـی اسـت کـه در 
سـنوات گذشـته ایـن میزان در کشـور 
در صـد  سـه  و  زنـان  بـرای  دو درصـد 
بـرای مـردان بـوده اسـت. در گذشـته 
سـه درصد از افراد جامعـه هرگز ازدواج 
نمی کردنـد. هـر چند بعـد از انقالب در 
کشـور و وقتـی متولدیـن دهـه 60 بـه 
سـن ازدواج رسـیدند، پدیـده ای تحت 
آمـد،  به وجـود  ازدواج  عنـوان مضیقـه 
بـه ایـن معنـا کـه دختـران متولـد در 
 50 دهـه  متولـد  پسـران  بـا   60 دهـه 
13میلیـون  می کردنـد.  ازدواج  بایـد 
جـوان مجـرد ایرانـی از سـن مناسـب 
ازدواج عبـور کرده انـد. ایـن آمـار تنهـا 

اسـت  بزرگتـر  ای  از مسـاله  بخشـی 
چـرا کـه این گـروه از جوانانـی که در 
ازدواج هسـتند،  از سـن  عبـور  حـال 
قطعـی  تجـرد  معـرض  در  همزمـان 
انـد. تجـرد قطعـی  نیـز قـرار گرفتـه 
بـه معنـای عـدم ازدواج فـرد اسـت. 
تجـرد  جامعه شناسـی  مفاهیـم  در 
را در برمی گیـرد کـه  افـرادی  قطعـی 
هرگـز ازدواج نکـرده و امیـدی هم به 
ازدواج نداشـته باشـند. تجـرد قطعی 
نشـان  ازدواج،  عمومیـت  عکـس  بـر 
 50 سـن  تـا  ازدواج  عـدم  دهنـده 

سـالگی اسـت. منظور از تجـرد قطعی، 
تـا  اسـت کـه  درصـد کسـانی  نسـبت 
نکرده انـد. ازدواج  سـالگی   50 سـن 
ایـن  نکتـه ی مهمـی کـه در تشـریح 
و  اختیـار  بحـث  دارد  وجـود  مفهـوم 
اراده فـرد و یـا بـه آن صورتـی کـه در 
بحـث  دارد،  وجـود  نظـری  تعاریـف 
ناخواسـته  و  خواسـته  قطعـی  تجـرد 

. ست ا
منظـور از تجـرد قطعـی خواسـته بحث 
اعمـال اراده فـردی اسـت یعنـی فـرد 
بنابـر شـرایط زندگـی و ویژگـی هـای 
عنـوان  بـه  را  ایـن سـبک  شـخصیتی 
مـدل زندگـی خـود انتخـاب مـی کند؛ 
امـا در تجـرد قطعـی ناخواسـته ایـن 
اراده و اختیـار وجـود نـدارد و به نوعی 
دالیـل  بـه  بیـرون  محیـط  و  شـرایط 
گوناگـون فـرد را در چنیـن موقعیتـی 
را  وضعیـت  ایـن  و  دهـد  مـی  قـرار 
نتیجـه  در  مـی کننـد؛  تحمیـل  او  بـه 
دلیـل  بـه  زندگـی  سـبک  ایـن  در 
فقـدان قـدرت انتخـاب و اراده فـردی 
بـه  افسـردگی  و  اضطـراب  اسـترس، 

بـه  گریزناپذیـر  پیامدهایـی  عنـوان 
شـدت مـی توانـد بـر فـرد و زندگی او 

اثـر منفـی بگـذارد.
و  ایـران  جامعـه  امـروز  شـرایط 
مشـکالت عدیـده ای که چـون عواملی 
ازدواج  راه  سـر  بـر  مانعـی  بازدارنـده 
تجـرد  بـه  را  آنـان  هسـتند،  جوانـان 
قطعـی ناخواسـته ای سـوق داده انـد 
مـی  را  آن  روانـی  بـار  نمودهـای  کـه 

دیـد. جامعـه  در  وضـوح  بـه  تـوان 

فیلمی که واقعی اسـت
سـهیال«   17 »شـماره  فیلـم 
)تولیـد1395( کـه اولین سـاخته بلند 
کارگـردان  مقـام  در  غفـاری  محمـود 
در  زنـی  زندگـی  روایت گـر  اسـت، 
آسـتانه ی 40 سـالگی )بـا بـازی زهرا 
داوودنـژاد( اسـت کـه به دلیـل اضافه 
ای  ژنتیکـی  و مشـکالت  مفـرط  وزن 
که دارد از پزشـک اش این هشـدار را 
دریافـت مـی کند کـه فرصـت کوتاهی 
بـرای مـادر شـدن در اختیـار نـدارد و 
اگـر سـریعا ازدواج نکنـد این شـانس 
را بـرای همیشـه از دسـت خواهد داد. 
همیـن شـرح حـال کوتـاه انگیـزه ی 

بـه منظـور  حرکـت و تکاپـوی سـهیال 
پیـدا کـردن شـریک زندگـی اسـت.

سـهیال در ایـن جسـتجو بـرای یافتـن 
همـراه زندگـی، بـه گذشـته اش سـر 
هایـی  آدم  بـا  دوبـاره  و  زنـد  مـی 
مواجـه مـی شـود کـه درسـت و غلـط 
از خـود رانـده و کنـار گذاشـته اسـت. 
داوری  جایـگاه  در  سـهیال  امـروز 
روبروسـت  چالشـی  بـا  اش  گذشـته 
بازنگـری  بـه نوعـی  او را مجبـور  کـه 
مـی کنـد. بازنگـری ای که به واسـطه 
چالـش  بـه  و  تحقیـر  سـهیال  آن 
می شـود  مجبـور  و  می شـود  کشـیده 
تـا دوبـاره دربـاره خـودش و موقعیت 

بپـردازد. فکـر  بـه  کنونـی اش 
در واقـع آنچـه در سـهیال تغییـر کـرده 
چـرا  اسـت  بیولوژیکـی  سـن  صرفـا 
سـرجای  همچنـان  او  بالتکلیفـی  کـه 
خـودش اسـت؛ و ایـن یکـی از نـکات 
جالـب توجـه فیلمنامـه و حقیقت تلخ 
جـاری در جامعـه اسـت؛ بـی هدفی و 
همـه  در  ایرانیـان  زندگـی  بالتکلیفـی 
سـنین و آمـوزش هایـی که متاسـفانه 

در ایـن زمینـه داده نمـی شـوند. 

رییس کمیسـیون امنیـت ملی و سیاسـت خارجی مجلس 
گفـت: اعضـای این کمیسـیون روز - سـه شـنبه - ادعاهای 
اسـماعیل بخشـی کارگر کارخانه نیشـکر هفت تپه را بررسی 
می کنند. »حشـمت هللا فالحت پیشـه« روز دوشـنبه در گفت 
وگـو بـا خبرنـگار پارلمانـی ایرنـا اظهـار داشـت: کمیسـیون 
امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلس شـورای اسـالمی 
بعدازظهـر فـردا در جلسـه ای بـا حضـور مسـئوالن مربوطـه 
بـه بررسـی مسـائل مرتبـط بـا کارگـران هفـت تپـه و ادعای 

اسـماعیل بخشـی را بررسـی مـی کنند.

نماینـده مجلـس شـورای اسـالمی می گویـد درحـال حاضـر، 
چـون سـازمان زندان هـا زیـر نظـر قـوه قضائیـه اسـت، نظارت 
پذیـر نیسـت و ایـن موضـوع کـه سـازمان زندان هـا خـود را 
از معـرض دیـد ناظـران دور نگـه مـی دارد، سـوال مـا را دربـاره 
وضعیـت زندان هـا بیشـتر مطـرح می کنـد. محمـود صادقـی، 
نماینـده مـردم تهـران می گویـد: مـا بـرای بازدیـد از زندان های 
تهـران بارهـا درخواسـت دادیم و من نیـز دائما پیگیری می کنم 
زندان هـا  سـازمان  رئیـس  امـا  داده ام.  درخواسـت کتبـی  و 
می گویـد قـوه قضاییـه بایـد اجـازه بدهـد و قوه قضاییـه نیز تا 

بـه امـروز بـه مـا مجـوز نداده اسـت.

کمیسیون امنیت ادعای 
اسماعیل بخشی را بررسی می کند

مجلس امکان نظارت بر 
سازمان زندان ها را ندارد

رییــس دفتــر رییس جمهــور گفــت: 
کســانی کــه االن فکــر می کننــد انتقــاد 
ــع آن هــا  ــه نف ــات ب ــت در انتخاب از دول

می شــود، اشــتباه می کننــد.
بــا  گفت وگــو  در  واعظــی  محمــود 
ایســنا در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
ــان و  ــه مشــترک اصالح طلب ــرا کمیت چ
دولــت تاکنــون تشــکیل نشــده اســت، 
بیــان کــرد: مــا از تشــکیل ایــن کمیتــه 
اســتقبال می کنیــم، ولــی نمی دانــم 

چــرا هنــوز ایــن کمیتــه تشــکیل نشــده 
هرحــال  بــه  داد:  ادامــه  اســت.وی 
همــه چیــز دو طــرف دارد؛ یــک طــرف 
ــک  طــرف  ــان( و ی همان ها)اصالح طلب
هــم مــا هســتیم. همــان زمــان بــا مــن 
صحبــت کردنــد و مــن گفتــم کــه ایــن 
مثبــت  می توانــد  مشــترک  کمیتــه 
باشــد، االن هــم همیــن عقیــده را دارم.
ــن  ــور همچنی ــر رییس جه ــس دفت ریی
ــا  ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب در پاس

بگومگوهــای رســانه ای اصالح طلبــان 
ــان  ــه ضــرر خــود اصالح طلب ــت ب و دول
اظهــار  نمی شــود؟  منجــر  دولــت  و 
ــه االن  ــانی ک ــه ام کس ــا گفت ــرد: باره ک
فکــر می کننــد کــه انتقــاد از دولــت 
در انتخابــات بــه نفــع آنهــا مــی شــود، 
پایــان  در  می کنند.واعظــی  اشــتباه 
ــرده  ــاد ک ــون انتق ــده ای اکن ــت: ع گف
دولــت  مقــداری  هــم  خودشــان  و 
فکــر  آن هــا  می کننــد.  تضعیــف  را 
انتقــاد موجــب  ایــن  می کننــد کــه 
در  می شــود  انتخابــات  در  رای آوری 
ــه ضــرر  ــم ب ــد ه ــن رون ــه ای ــی ک حال
ــه ضــرر  خودشــان مــی شــود و هــم ب

ــت. دول

انتقاد از دولت موجب 

رای آوری در انتخابات نمی شود

باید در حوزه غذا و تامین مواد 
غذایی روی پای خود بایستیم

ــان و  ــر، معاون ــا وزی ــاد کشــاورزی ب ــا حضــور در وزارت جه ــور ب رییــس جمه
ــالم و  ــت االس ــو کرد.حج ــدار و گفت وگ ــه دی ــن وزارت خان ــد ای ــران ارش مدی
المســلمین حســن روحانــی روز دوشــنبه در دیــدار وزیــر ، معاونــان و مدیــران 
ارشــد وزارت جهــاد کشــاورزی بــا اینکــه دانشــگاه و بخــش کشــاورزی بایــد بــا 
اولویــت دادن بــه نیازهــای مــردم متصــل باشــند، تصریــح کــرد: حرکــت بــه 

ســمت خودکفایــی در نهــاده هــای کشــاورزی و دامــی ضــروری اســت.
رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه »در برابــر دســتهای پینه بســته کشــاورزان 
ــا هســتیم »، گفــت: کشــاورز  تعظیــم مــی کنیــم و قــدردان تالش هــای آنه
بایــد قــادر بــه تامیــن زندگــی خــود باشــد و وزیــر جهــاد کشــاورزی،  دلســوز، 

پیگیــر و متعهــد بــه حقــوق کشــاورزان اســت.
ــر دوش کشــاورز  ــی امنیــت کشــور ب ــار اصل ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب ــی ب روحان
قــرار دارد، اظهــار داشــت: وقتــی کلمــه امنیــت بــکار بــرده می شــود، معمــوالً 
نیروهــای نظامــی و انتظامــی بــه اذهــان عمومــی متبــادر می گــردد و ایــن در 
حالــی اســت کــه بخــش بزرگــی از تأمیــن امنیــت بــه دســت کشــاورزان عزیز 
ــرای تأمیــن خــوراک و غــذای خــود دغدغــه  ــد اگــر مــردم ب اســت. بی تردی

خاطــر داشــته باشــند، امنیتــی نیــز وجــود نخواهــد داشــت.   

ته
نک

منظـور از تجـرد قطعی خواسـته بحـث اعمـال اراده فردی 
اسـت یعنـی فـرد بنابـر شـرایط زندگـی و ویژگـی هـای 
شـخصیتی ایـن سـبک را بـه عنـوان مـدل زندگـی خـود 
انتخـاب مـی کنـد؛ امـا در تجـرد قطعـی ناخواسـته ایـن 
اراده و اختیـار وجـود نـدارد و بـه نوعـی شـرایط و محیـط 
بیـرون بـه دالیـل گوناگـون فـرد را در چنیـن موقعیتـی 
قـرار مـی دهد و ایـن وضعیت را بـه او تحمیل مـی کنند؛ 
در نتیجـه در ایـن سـبک زندگـی بـه دلیـل فقـدان قدرت 
انتخـاب و اراده فـردی اسـترس، اضطراب و افسـردگی به 
عنـوان پیامدهایـی گریزناپذیر به شـدت می توانـد بر فرد 

و زندگـی او اثـر منفـی بگذارد.

مجلسسیاست

طرح موضوع »فتنه 9۸« فتنه انگاری استآمریکا بار دیگر به ایران درخواست مذاکره داد
انگلیســی  خبرگــزاری 
بازتــاب  بــا  رویتــرز 
شــورای  دبیــر  اظهــارات 
ملــی  امنیــت  عالــی 
ــه  ــت ک ــنبه گف ــمخانی روز دوش ــی ش ــت: عل نوش
مقــام هــای آمریــکا در ســفر مــاه گذشــته وی بــه 
افغانســتان، دو بــار درخواســت مذاکــره بــا تهــران 
ــس از  ــزاری پ ــن خبرگ ــد. ای ــرده ان ــرح ک را مط
ــران  ــان ته ــا می ــش ه ــن تن ــاال گرفت ــه ب ــاره ب اش
ازتوافــق  آمریــکا  خــروج  درپــی  واشــنگتن  و 
هســته ای وبازگشــت تحریــم هــا، نوشــت: دبیــر 
ــدون اشــاره  ــران ب ــی ای ــی امنیــت مل شــورای عال
بــه ایــن کــه طــرف آمریکایــی مــی خواســت 
ــت  ــد، گف ــو کن ــت و گ ــران گف ــا ای ــورد ب در چــه م

ــه  ــته ب ــاه گذش ــه م ــفری ک ــان س ــه »در جری ک
ــره  ــی هــا خواســتند مذاک ــل داشــتم، آمریکای کاب
خبرگــزاری،  ایــن  تارنمــای  نوشــته  کنیم.«بــه 
ایــران در ســال 2001 میــالدی )80-1379( بــا 
ــد  ــت جدی ــک دول ــکیل ی ــه تش ــکا در زمین آمری
در افغانســتان بــه جــای طالبــان کــه پــس از 
حمــالت یــازده ســپتامبر ســرنگون شــد، همــکاری 
کــرد. ایــن خبرگــزاری ادامــه داد: شــمخانی مــاه 
ــل  ــه کاب ــان ب ــا طالب ــو ب ــت وگ ــرای گف ــته ب گذش
ســفر کــرد تا»بــه مهــار کــردن مشــکالت امنیتــی 
درافغانســتان کمــک کنــد.« بــه گفتــه وی، دولــت 
ــان  ــا طالب ــا ب ــت و گوه ــن گف ــان ای ــل در جری کاب

ــت.  ــوده اس ب

یـک عضـو فراکسـیون امید 
اسـالمی  شـورای  مجلـس 
دشـمنان  اینکـه  بیـان  بـا 
توطئـه  حـال  در  همیشـه 
هسـتند، در عیـن حـال طـرح موضـوع »فتنه 98« 
را فتنـه انـگاری دانسـت و گفـت کـه چیـز خاصـی 
باشـد. از فتنـه داشـته  نـدارد کـه حکایـت  وجـود 
کسـانی کـه  از  بایـد  کـرد:  اظهـار  محمـد کاظمـی 
را  سـوال  ایـن  مطـرح کردنـد  را   98 فتنـه  بحـث 
بـوده  ایـن موضـوع چـه  پرسـید کـه دلیـل طـرح 
اسـت. بـه نظـر می رسـد ایـن یـک فتنـه انـگاری 
نکرده انـد  تغییـر  مسـئولین  و  مـردم  زیـرا  اسـت؛ 
جریانـات  اقدامـات  مسـیر  در  هـم  برنامـه ای  و 
مختلـف سیاسـی کشـور وجـود نـدارد.وی با اشـاره 

برگـزاری  خاطـر  بـه  آینـده  سـال  حساسـیت  بـه 
حـاال  از  بسـا  چـه  افـزود:  مجلـس،  انتخابـات 
اقداماتـی بـرای صالحیت هـا و نظـارت اسـتصوابی 
خاصـی  چیـز  مـا  حـال  هـر  بـه  باشـد.  مطـرح 
باشـد.  داشـته  فتنـه  از  حکایـت  کـه  نمی بینیـم 
نماینـده مـردم مالیـر در مجلـس ادامـه داد: البتـه 
مـا دشـمنانی داریـم کـه همیشـه بایـد از انقـالب، 
نظـام و آرمـان هایمـان در برابـر آنهـا مراقبـت کنیم 
و شـکی نیسـت کـه دشـمنان مـا همیشـه در حـال 
بـه  خودمـان  مـا  ایـن کـه  ولـی  هسـتند؛  توطئـه 
دنبـال چیـزی باشـیم کـه معلـوم نیسـت منشـاء و 
مبـداء آن کجاسـت و چـه خصوصیاتـی دارد، اصـال 

بـه صـالح نیسـت. طرحـش 

رنا
 ای

س:
عک

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شـورای اسـالمی 
گفـت: در بودجـه پیـش بینـی شـده بـرای سـال آینـده بـه 
مسـاله اشـتغال بـه عنوان اولویت نخسـت و ضـروری توجه 
بیشـتری می شـود. محمد علی پورمختار بیـان کرد: اعطای 
تسـهیالت بـرای حمایـت از کارآفرینـان یکـی از اولویـت ها 
اسـت کـه بـا افزایـش 20 درصـدی تسـهیالت صـورت مـی 
گیـرد. وی تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه محدودیـت منابـع باید 
مسـایل ضـروری در اولویت قرار گیرد کـه فراهم کردن زمینه 

اشـتغال یکـی از ایـن اولویت ها اسـت. 

ــال  ــرد: از س ــالم ک ــوم اع ــی وزارت عل ــاون آموزش مع
ــی  ــوزش عال ــام آم ــت از نظ ــل ظرفی ــه تکمی 98 مرحل
ــه  ــط در دو مرحل ــرش فق ــد و پذی ــد ش ــذف خواه ح
مجتبــی  دکتــر  می گیــرد.  انجــام  بهمــن  و  مهــر 
ــن  ــتاوردهای ای ــریح دس ــن تش ــر ضم ــریعتی نیاس ش
ســالگرد  چهلمیــن  پیــروزی  آســتانه  در  وزارتخانــه 
انقــالب اســالمی گفــت: از ســال آینــده بــه هیــچ عنــوان 
ــه  ــن دو مرحل ــه ای بجــز ای ــرش دانشــجو در مرحل پذی

نمی گیــرد. صــورت 

توجه به اشتغال اولویت 
بودجه 98 است

تکمیل ظرفیت از سال 
آینده حذف می شود
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پیام زنان
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مطالعات زنان دانشگاه تهران 
و مسائل نوپدید جامعه

از  یکـی  زنـان  مطالعـات  رشـته 
عیـن  در  و  جدیـد  هـای  رشـته 
بـه  روز  کـه  اسـت  پربـار  حـال 
روز دامنـه اش گسـترده تـر مـی 
شـود، افزایـش مسـائل نوپدیـد در ایـن حـوزه ضـرورت و 
اهمیـت توجه به مسـائل زنـان را افزایش مـی دهد، مرکز 
مطالعـات و تحقیقـات زنـان توانسـته نقـش موثـری در 
ایـن حـوزه ایفـا کنـد. مرکـز مطالعـات و تحقیقـات زنـان 
دانشـگاه تهـران بـه عنـوان یـک مرکـز تحقیقاتی در سـال 
1380 تأسـیس شـد و فعالیـت های علمی و پ ژوهشـی را 
در راسـتای شناسـایی، بررسـی و ارائه راهکار درباره مسائل 

زنـان ایرانـی آغـاز کـرد. 

دانشگاه

آمریکا جزو 10 کشور 
خطرناک برای زنان

مطالعـه ای جدیـد 10 کشـوری را کـه برای 
زنـان ناامن تریـن نقـاط در سراسـر جهان 
معرفـی کـرده کـه  بـه شـمار می رونـد، 
آمریکا و عربسـتان نیز در میان آنهاسـت.
بـه گزارش ایسـنا، یک نظرسـنجی جدید 
 550 از  رویتـرز"  "تومـاس  بنیـاد  کـه 
کارشـناس صـورت داده، خطرناک تریـن 
جنبه هـای  از  را  زنـان  بـرای  کشـورها 

گوناگـون مشـخص کـرده اسـت.
بـر اسـاس ایـن نظرسـنجی ناامن تریـن 
کشـورها بـرای زنـان بـه ترتیـب هنـد، 
افغانسـتان، سـوریه، سـومالی، عربستان 
سـعودی، پاکسـتان، کنگو، یمن، نیجریه 

و ایـاالت متحـده آمریـکا هسـتند.
هنـد بـه دلیل خطر بـاالی حمله بـه زنان 
و بردگـی در رتبـه نخسـت ایـن فهرسـت 
قـرار گرفته و افغانسـتان پـس از آن رتبه 
دوم را بـه خـود اختصاص داده و سـوریه 
بـه دلیـل جنگ در رتبه سـوم قـرار گرفته 

است.
در حالـی کـه آمریـکا بـه طـور کلـی و بـا 
در نظـر گرفتـن تمامی "موضوعـات مورد 
بررسـی" در مقـام دهم این کشـورها قرار 
گرفتـه امـا زمانـی کـه ایـن نظرسـنجی 
تنهـا خشـونت جنسـی و تعـرض را مورد 
بررسـی قـرار می دهـد، این کشـور در رتبه 

سـوم قـرار می گیـرد.
خشـونت های  بررسـی  در  همچنیـن 
هـای  خشـونت  همچـون  غیرجنسـی 
خانگـی و روانـی، آمریـکا در رتبه ششـِم 
خطرناک تریـن کشـورهای جهـان بـرای 

زنـان قـرار گرفـت.
بنیـاد تومـاس رویتـرز بررسـی اخیـر را 
در پـی افزایـش خشـم عمومـی در هنـد 
صـورت داده کـه بـه دنبـال چندیـن مورد 
تجـاوز از جمله حمله بـه دو دختر 8 و 16 
سـاله ایـن معضـل را به دغدغـه ای ملی 

در ایـن کشـور تبدیـل کرده اسـت.
میـالدی   2012 سـال  از  ایـن کشـور  در 
کـه تجـاوز بـه یـک دختـر دانشـجو در 
دهلـی منجـر بـه مـرگ ایـن دختر شـد، 
هـزاران معتـرض بـا برگـزاری تظاهـرات 
هـای بسـیار در سراسـر کشـور خواسـتار 
محافظـت هـای بهتـر از زنان این کشـور 

شـده اند.

نماینده مجلس شورای اسالمی:

6 درصد دختران زیر 14 سال ازدواج می کنند

خبر

به گفته سلحشوری طرح کودک همسری از دو سال پیش در فراکسیون زنان مطرح شد

17انجمـن اسـالمی دانشـجویان دانشـکده های دانشـگاه تهـران و 
علـوم پزشـکی تهـران در مورد مسـئله کودک همسـری نامـه ای به 
کمیسـیون حقوقی و قضایی مجلس نوشـتند. در ابتدای این نامه 
آمـده اسـت: پـس از تدوین طـرح »کودک همسـری«، طرحی که 
براسـاس آن حداقل سـن ازدواج دختران به 16 سـال و پسـران به 
18 سـال افزایـش می یابـد و ازدواج دختـران زیـر 13 سـال مطلقـا 
ممنـوع می شـود، مجلـس شـورای اسـالمی در چهـار مهرماه سـال 
جـاری یـک فوریـت اصـالح مـاده 1041 از قانـون مدنـی را تصویب 
کـرد امـا درنهایـت چنـد روز گذشـته این طرح توسـط کمیسـیون 
حقوقی و قضایی مجلس شـورای اسـالمی به دلیل جامع و کامل 

نبودن آن رد شـد.
آنهـا در ادامـه نوشـته اند: طبـق مـاده 1041 قانـون مدنـی عقد نکاح 
دختر قبل از رسـیدن به سـن 13 سـال تمام شمسـی و پسـر قبل 
از 15 سـال تمـام شمسـی منـوط بـه اذن ولـی بـه شـرط رعایـت 
مصلحـت و بـا تشـخیص دادگاه صالـح ممکن اسـت؛ اما ضمانت 
اجـرا بـرای اعمـال ایـن محدودیت کم بـوده و طبـق آمارهـای ارائه 
شـده توسـط مرکـز آمـار هـر سـال حـدود 40 هزار کـودک زیـر 13 
سـال در ایـران ازدواج می کننـد کـه ایـن آمـار رو به افزایش اسـت؛ 
2000 مـورد، طـالق کودکان ثبت شـده اسـت و در مجمـوع، 24 هزار 
بیـوه زیـر 18 سـال در ایـران وجـود دارد. بیشـترین آمـار ازدواج و 
طـالق کـودکان هـم در اسـتان هـای خراسـان رضـوی و آذربایجان 
شـرقی ثبت شـده اسـت.در ادامه این نامه عنوان شـده اسـت: آن 
چـه کـه در بطن جامعه مشـاهده می شـود، فروش کـودکان زیر 13 
سـال و حتـی زیـر 10 سـال در قالـب ازدواج هایی با اختالف سـنی 
بـاال و بـه دلیـل فقر فرهنگـی و اقتصـادی حاکم بر خانواده اسـت. 
کودکانـی که حق رأی دادن، اخذ گواهینامه و ارائه دادخواسـت طالق 
را ندارنـد امـا می تواننـد ازدواج کننـد! »بـا کمـی واقع بینـی متوجـه 
خواهیـم شـد کـه کـودکان در سـنین پاییـن از نظـر علمی بـه بلوغ 
عقلـی نرسـیده و توانایی تحلیل و ارزیابـی ازدواج را ندارند. بنابراین 
اراده و رضایـت کـودک در ایـن ازدواج هـا معیوب اسـت و نیز آمارها 
نشـان از آن دارد کـه بسـیاری از ایـن ازدواج هـا به اجبـار خانواده ها 
و شـرایط اسـت. از ایـن منظر، »طـرح مقابله با کودک همسـری« 
مانـع بزرگـی بـرای پدیده فـروش دختـران و طرح مترقـی و قابل 
دفاعـی اسـت کـه بر اسـاس آن دختـران قبل از یک سـن معین و 
پسـران تحت سـن خاصی نمی توانند توسـط والدینشـان به ازدواج 
تحمیلـی تـن دهند.«آنهـا در ادامـه این نامه به آسـیب های کودک 
همسـری پرداختـه انـد: ازدواج در سـنین پاییـن دارای پیامدهایی 
اسـت کـه نه تنها زندگی فـرد را به خطر می انـدازد، بلکه پیامدهایی 
را بـرای زندگـی جمعـی داشـته و بـه آسـیب های اجتماعـی دامن 
مـی زنـد. ثبت نشـدن ازدواج ها و نداشـتن اوراق هویتی، خشـونت 
خانگـی، گسـترش طـالق و کـودک بیوگی، افسـردگی، خودکشـی، 
فـرار، روسـپیگری، اعتیـاد، محرومیت های اقتصـادی و اجتماعی، 
افزایـش فقـر در جمعیـت زنان و گسـترش انحرافـات اجتماعی از 

نتایـج ازدواج زودهنگام اسـت.
ایـن نامـه همچنیـن مـی افزایـد: ازدواج کـودک از منظـر روابـط 
زناشـویی، از مصادیق آزار جنسـی کودکان است. بسـیاری از کودک 
همسـران، کـودک مـادر نیـز هسـتند. بـاروری در سـنین کمتـر از 
18 سـال بـه دلیـل در حـال رشـد بـودن اندام هـا، از پرخطرتریـن 
بارداری هـا محسـوب می شـود. تولد کـودکان کم وزن کـه زمینه ای 
بـرای اختـالالت ژنتیکی اسـت، زایمـان زودرس، ایجاد معلولیت ها 
و افزایـش خطـر ابتـالی مـادر بـه پوکـی اسـتخوان از عـوارض این 

بارداری هـا اسـت.

خطاب به نمایندگان مجلس
17 انجمن اسالمی 

دانشگاه تهران در باره کودک 
همسری نامه نوشتند

ــد  ــی جدی ــا وضــع قانون عربســتان ســعودی ب
دادگاه هــا را موظــف کــرده کــه زنــان را بــا 
ارســال پیامــک از تاییــد حکــم طالق شــان 

ــد. ــع کن مطل
ــت  ــرار اس ــون ق ــن قان ــنا، ای ــزارش ایس ــه گ ب
ــی و  ــالق غیاب ــر "ط ــر س ــه ب ــه مناقش ــه ب ک

ــه  ــه ب ــد ک ــان ده ــور پای ــن کش ــی" در ای پنهان
موجــب آن زنــان حتــی از تصمیــم دادگاه بــرای 
ــت  ــه درخواس ــالق ب ــه ط ــدن صیغ ــاری ش ج

نمی شــدند. آگاه  همسرشــان 
ــا  ــا ب ــروز )یکشــنبه( دادگاه ه ــرار اســت از ام ق
ــود  ــم خ ــا را از تصمی ــی آنه ــام تلفن ــال پی ارس

ــع  ــن مطل ــا طــالق زوجی ــت ب ــر موافق ــی ب مبن
ــد. کنن

بی بی ســی،  خبــری  شــبکه  گــزارش  بنابــر 
ــی  ــق آگاه ــت ح ــدف رعای ــا ه ــون ب ــن قان ای
ــن  ــرای تامی ــا ب ــه آنه ــت دادن ب ــان و فرص زن
حقــوق خــود چــون مهریــه و نفقــه وضــع شــده 
اســت و وکالی زن در عربســتان می گوینــد 
بــا اجرایــی شــدن آن بــه رویــه ای کــه مطابــق 
قانــون بــه مــردان اجــازه مــی داد بــدون مطلــع 
ــان  ــد، پای ــالق دهن ــان او را ط ــردن همسرش ک

می دهــد.

بــا وجــود اخبــار متعــدد کــه از اصالحــات 
منتشــر  ســعودی  عربســتان  در  اجتماعــی 
از  همچنــان  کشــور  ایــن  زنــان  می شــود 
ــر درخواســت صــدور  ــا نظی بســیاری فعالیت ه
انفــرادی در داخــل شــهر،  گذرنامــه، ســفر 
افتتــاح حســاب بانکــی، بــه راه انــدازی برخــی 
ــک  ــی ی ــدون همراه ــدان ب ــرک زن مشــاغل، ت
مــرد و درخواســت جراحــی زیبایــی و ترمیمــی 
محرومنــد و بــدون اجــازه همســر، پــدر و 
ــا  ــی پســر خــود حــق انجــام آنه ــا حت ــرادر ی ب

را ندارنــد. 

زنان عربستان با پیامک از طالق 
خود مطلع می  شوند

گزارش 
ایرنا

قلِم زنان خوشنویس روان نمی چرخد
بانوی پیشکسوت خوشنویس با اشاره به وظایف سنگین مادری و همسرداری در خانواده ایرانی گفت: بسیاری از 

بانوان مستعد و خالق در حوزه خوشنویسی پس از تشکیل خانواده، تمام بار زندگی را بر دوش می گیرند و همین 
امر سبب شده است که قلِم زنان خوشنویس، روان نچرخد.

تنهایی زنان خانه دار، احتمال 
افسردگی را بیشتر می کند

انجمــن  عضــو  یــک 
گفــت:  ایــران  روانپزشــکان 
بیشــتر  زنــان  در  افســردگی 
و  اســت  شــایع  مــردان 
عواملــی ماننــد تنهایــی در خانــه، ژنتیــک، ازدواج 
ــن  ــروز ای ــد در ب ــکالت تیروئی ــن و مش ــن پایی در س
بیمــاری موثــر اســت. بــا بیــان اینکــه افســردگی 
شــامل درجــات خفیــف، متوســط و شــدید مــی شــود، 
اظهــار داشــت: افســردگی یکــی از اختــالالت شــایع در 
کشــور مــا و در جهــان اســت و در کشــور مــا نیــز بیــن 
20 تــا 25 درصــد افــراد جامعــه در طــول زندگــی 

خــود بــا ایــن بیمــاری درگیــر مــی شــوند.

افسردگی 

بودجه پیشنهادی برای 
آموزش زنان روستایی 
5 میلیارد تومان است

مدیرکل زنان روسـتایی و عشـایری 
وزارت جهـاد کشـاورزی، از پیشـنهاد 
بـرای  اعتبـار  تومـان  میلیـارد  پنـج 
آموزش زنان روسـتایی و عشـایری 
در سـال 1398 خبـر داد. بـه گـزارش تارنمـای وزارت جهـاد 
بـا  نشسـت  در  بنی هاشـم«  السـادات  »فـروغ  کشـاورزی، 
اعضـای  و  ایـران  امـور عشـایر  رئیـس و مدیـران سـازمان 
فراکسـیون زنـان مجلـس شـورای اسـالمی افـزود: در سـال 
95 ایـن میـزان بودجـه سـه میلیـارد تومـان بـود کـه بـرای 
سـال 98، پنـج میلیـارد تومـان در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

وی یـادآوری کـرد: از سـال 95 ردیـف بودجـه ای بـه آموزش 
زنـان روسـتایی اختصـاص یافـت کـه خوشـبختانه امسـال 
مجـوز آن داده و در کمیسـیون آمـوزش مجلـس تصویـب 
شـد کـه ایـن میـزان اعتبـار بـرای آمـوزش زنـان عشـایری 

شـود. صرف 
بنی هاشـم ادامـه داد: قانـون بهبـود فضـای کسـب و کار نیـز 
همـه اسـتانداری هـا و شـهرداری ها را موظـف کـرده اسـت 
بـرای توزیـع مشـاغل خانگـی، بازارهـای وطنـی ایجـاد کننـد 

کـه امیدواریـم بـه ایـن امـر توجه بیشـتری شـود.
وی تاکیـد کرد »متاسـفانه دسـتورالعمل های قانـون حمایت 
از اشـتغال روسـتاییان و عشـایر سـنگین و سـخت اسـت و 
بـه هیـچ وجه روسـتاییان و عشـایر نمی تواننـد از آن بهره ای 

ببرند«.
مدیـرکل زنـان روسـتایی و عشـایری وزارت جهادکشـاورزی 
تصریـح کـرد: در قانـون برنامـه ششـم توسـعه بنـدی وجـود 
دارد کـه یکصـد هـزار تسـهیلگر روسـتایی تربیـت شـوند کـه 
نگرفتـه  صـورت  چندانـی  اقـدام  زمینـه  ایـن  در  متاسـفانه 

ست.  ا

بازارسنجی محصوالت روستایی، 
مقدمه برگزاری نمایشگاه های خارجی

نایـب رئیـس کمیسـیون زنـان مجلـس شـورای اسـالمی در 
ایـن نشسـت گفـت: در بودجـه سـال 98 تسـهیالتی بـرای 
بهتریـن  ایـن  و  شـده  دیـده  غیرنفتـی  صـادرات  افزایـش 
فرصت برای عرضه صنایع دسـتی عشـایر در خارج از کشـور 

ست. ا
معصومـه آقاپور علیشـاهی بازارسـنجی محصوالت روسـتایی 
را مقدمـه برگـزاری نمایشـگاه در خـارج از کشـور دانسـت و 
افـزود می تـوان از محـل سـرمایه های اجتماعـی وزارت نفت 
بـرای عشـایر کمـک بگیریـم. همچنیـن بایـد پیگیـری کنیم 
فضـای ارتباطـی و آنتن دهـی تلفن هـای همـراه در مناطـق 

عشـایری بهبـود یابد.
از خیـران مدرسه سـاز دعـوت کـرد تجهیـزات مـدارس  وی 

عشـایری را تامیـن کننـد.

بودجه 

پیام رسـانه

نماینده مجلس شــورای اســالمی 
گفــت: کــودک همســری هنــوز در 
بســیاری از مناطــق کشــور وجــود 
دارد. 6 درصــد دختــران در ســنین 
10 تــا 14 ســال ازدواج مــی کنند و 
بســیاری از آنــان بعــد 30 ســالگی 
در خطــر ســرطان هســتند. پروانه 
سلحشــوری در نشســت رونمایی 
کتــاب ســمینار ازدواج کــودک در 
ســکونتگاه هــای فقیرنشــین کــه 
ــه همــت جمعیــت امــام علــی  ب
)ع( در خانــه وارطــان برگــزار شــد، 
ــری  ــودک همس ــرح ک ــزود: ط اف
از دو ســال پیــش در فراکســیون 

زنــان مطــرح شــد چــه آن زمــان 
کــه بنــده رئیــس فراکســیون 
زنــان بــودم و چــه در حــال حاضر 
کــه در مجلــس حضــور دارم، این 
مســئله همــواره دغدغــه مــا بــوده 

اســت.
ــن  ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مجلــس  در  دختــران  ازدواج 
ششــم بــه 13 ســال افزایش پیدا 
کــرد، ادامــه داد: البتــه در تبصــره 
ــد دادگاه  ــا تایی ــده ب ــر ش آن ذک
ــرد در  ــی ف ــد ول ــه و تایی صالح
هــر ســنی مــی توانــد ازدواج کند. 
ــوز شــاهد  ــا هن ــن حــال م ــا ای ب
ــا  ــنین 9 ت ــران در س ازدواج دخت

ــتیم.  ــز هس ــال نی 14 س
سلحشــوری افــزود: حــدود 6 
ــی  ــه ازدواج م ــرادی ک ــد اف درص

کننــد، بیــن ســن 10 تــا 14 ســال 
ــدد  ــن ع ــه ای ــه البت ــتند ک هس

ــت.  ــر اس متغی
ــه  ــا اشــاره ب ــس ب ــده مجل نماین
اینکــه مــا مخالفتــی بــا افزایــش 
ــرد:  ــد ک ــم، تاکی ــت نداری جمعی
در ایــن میــان چیــزی کــه باعــث 
شــده عــده ای بــا ایــن طــرح 
ــتباه  ــور اش ــد، تص ــت کنن مخالف
شــان بــوده کــه هــدف ایــن طرح 
ــا افزایــش جمعیــت  مخالفــت ب
ــور  ــن ط ــه ای ــی ک ــت در حال اس
نیســت. مــا هــم دنبــال افزایــش 
جمعیــت هســتیم. امــا آیــا مــی 
خواهیــم افزایــش جمعیــت را 
بــا ازدواج دختــران زیــر ســن 13 

ــم. ــم بزنی ســال رق
اینکــه  بیــان  بــا  سلحشــوری 

ــان  ــن ازدواج در می ــن س میانگی
ــق  ــت: طب ــه گف ــاال رفت ــان ب جوان
آمارهــا ســن ازدواج در منطقــه 
شــمیرانات بــرای دختــران 30 
ــرای پســران 34 ســال  ســال و ب

ــت.  اس
در ایــن میــان مــا یــک میلیــون 
داریــم  ازدواج  آمــاده  جــوان 
کــه امکانــات الزم بــرای ازدواج 
ــه  ــر باشــد ب ــد و شــاید بهت ندارن
جــای مخالفــت بــا طــرح کــودک 
همســری و تمرکــز روی 40 هــزار 
کــودک، شــرایط ازدواج بــرای این 

ــم.  ــم کنی ــان را فراه جوان
کــه  طــور  همــان  افــزود:  وی 
ــه در آن  ــی ک ــم ازدواج ــی دانی م
رضایــت فــرد نباشــد باطل اســت. 
بعــد چگونــه کــودک 10 ســاله کــه 
حــق رای نــدارد مــی توانــد ازدواج 
کنــد در حالــی کــه هیــچ آمادگــی 
الزمــی بــرای همســرداری نــدارد و 
از نظــر جســمی نیــز آمــاده تاهــل 

ــارداری نیســت. و ب
سلحشــوری گفــت: ایــن موضــوع 
ــز  ــت نی ــث جمعی ــی در بح حت
آســیب مــی زنــد، خیلــی از ایــن 
ــت و  ــه بهداش ــه ب ــا توج ــراد ب اف
ســالمت بــاروری بعــد از ســن 
30 ســال دچــار بیمــاری هایــی از 

ــه ســرطان مــی شــوند.  جمل
ــرد: بحــث  ــد ک سلحشــوری تاکی
فرهنــگ نیــز در ایــن مســئله 
ــوز در  ــت. هن ــگ اس ــیار پررن بس
بعضــی از مناطــق بــه واســطه 
کــودک  منطقــه  آن  فرهنــگ 
همســری روال و مرســوم اســت. 
داد:  ادامــه  مجلــس  نماینــده 

ــال  ــه دنب ــا ب ــر م ــال حاض در ح
آن هســتیم ســن ازدواج زیــر 
بیــن  و  ممنــوع  را  ســال   13
ــی و  ــا نظــر ول ــا 16 ســال ب 13 ت
دادگاه صالحــه و پزشــکی قانونــی 
انجــام شــود. فعــال در مرحلــه 
ازدواج  ای هســتیم کــه ســن 
ــم  ــوع کنی ــال را ممن ــر 13 س زی
ــن طــرح در کمیســیون  ــه ای البت
نیــاورد  رای  مجلــس  قضایــی 
امــا بــه دنبــال راه هــای دیگــری 
بــرای حــل ایــن مســئله هســتیم 

ــم.  ــده ای ــد نش و ناامی
وی ادامــه داد: تــا تصویــب چنین 
قانونــی، فرهنــگ ســازی نقــش 
ــازی از  ــگ س ــی دارد. فرهن مهم
ــی  ــوز در بعض ــه هن ــت اینک جه
ــری  ــودک همس ــه ک ــق ب از مناط
معتقدنــد و مبــارزه بــا ایــن پدیده 
ــل  ــازی و تبدی ــگ س ــد فرهن بای

بــه مطالبــه عمومــی شــود.
در  مثــال  بــرای  گفــت:  وی 
ــار  ــترین آم ــاهد بیش ــان ش زنج
ازدواج بیــن ســن 10 تــا 14 ســال 

هســتیم. 

در  چــرا  افــزود:  سلحشــوری 
بســیاری از مناطق از هــر 2 ازدواج 
ــه طــالق  ــورد آن منجــر ب ــک م ی
ــن مســائل  ــد ای ــی شــود؟ بای م
ــت  ــرد و منفع ــی ک ــه یاب را ریش
ملــی را فــدای تصــورات و افــکار 

ــم.  ــان نکنی ــت خودم نادرس
آیــا 40 هــزار کودکمــان عزیزتــر از 
یــک میلیــون جوانــی هســتند که 
شــرایط جســمی و عقلــی کافــی 
ــرایط  ــا ش ــد ام ــرای ازدواج دارن ب
ــا الزم  ــد. آی ــش را ندارن و امکانات
ــه  ــنی ک ــان در س ــت کودکانم اس
مناســب نیســت ازدواج کننــد. 
بایــد سیاســتگزاری هایمــان را بر 
اســاس اولویــت هــای جامعــه در 

نظــر بگیریــم. 
سلحشــوری گفــت: در ایــن میان 
غیــر از قانونگــذار، صــدا و ســیما، 
حتــی  و  پــرورش  و  آمــوزش 
ســازمان هــای مــردم نهــاد نقش 
مهمــی در مطالبــه و فرهنــگ 
ایــن موضــوع دارنــد.  ســازی 
مطالبــه گــری نیــاز جــدی جامعه 

ــت. ماس

ته
نک

نماینـده مجلـس با اشـاره به اینکه مـا مخالفتی 
بـا افزایـش جمعیـت نداریـم، تاکیـد کـرد: در 
ایـن میـان چیـزی کـه باعـث شـده عـده ای بـا 
ایـن طـرح مخالفـت کننـد، تصور اشـتباه شـان 
بـوده که هـدف ایـن طـرح مخالفت بـا افزایش 
جمعیـت اسـت در حالـی کـه ایـن طور نیسـت. 
هسـتیم.  جمعیـت  افزایـش  دنبـال  هـم  مـا 
امـا آیـا مـی خواهیـم افزایـش جمعیـت را بـا 
ازدواج دختـران زیـر سـن 13 سـال رقـم بزنیم. 
سلحشـوری با بیـان اینکه میانگین سـن ازدواج 
در میـان جوانـان بـاال رفتـه گفـت: طبـق آمارها 
سـن ازدواج در منطقه شـمیرانات بـرای دختران 

30 سـال و بـرای پسـران 34 سـال اسـت.

فرانس24 پوشش  خبرگزاری 
مراسـم اهدای جوایز گلدن گلوب را جزو 

تیترهای اولش قرار داده.

خبرگزاری یورونیوز از جشـن گرفتن 
کریسـمس ارتدوکس ها توسط پوتین در 

سـنت پترزبورگ روسیه خبر داده.

روزنامـه نیویورک تایمز در 
سـرمقاله ای به تاثیر افزایش تعرفه ها بر 
تجـارت کارخانه های آمریکایی پرداخته.

آمریکااروپافرانسه
خبرگزاری سی ان ان از افزایش 

بحران هـا در صورت ادامه تعطیلی موقت 
دولت آمریکا توسـط ترامپ گزارش داده.

آمریکا
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پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  به نقل از 
رییس دانشـگاه علوم پزشکی گیالن 

نوشـت: تجهیز همه بیمارستان های گیالن  
به سیسـتم تصفیه فاضالب 

روزنامه کاغذوطن  نوشـت: 
کشـاورزان از مصرف کودهای تازه 

خودداری کنند.

روزنامه اصفهان زیبا  نوشـت: 
تاالب بین المللی اصفهان می تواند بسـتر 

باشد. پرنده نگری 

اصفهانجنوب کرمانمازندران
روزنامـه افسانه  از توضیح معاون 

میراث فرهنگی فارس درخصوص سـاخت  
و در باغ ارم نوشـت: درختان باغ قطع 

شدند. نشدندجابه جا 

فارس

میراث فرهنگی هم چنان منتظر یک دست خط برای "خانه ابتهاج"
مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی می گوید: اگر مدرکی حتی در حد یک 
دست نوشته دو خطی به میراث فرهنگی داده شود که »ابتهاج« در این خانه زندگی می کرده، آن را 
ثبت می کنیم.

پیام میراث

سنا
 ای

س:
عک

جانشـین فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمانشـاه از کشـف 
هشـت قلـم اشـیای تاریخـی در این شهرسـتان خبر داد و 
افـزود: قدمـت برخـی از ایـن اشـیا به هـزاره قبـل از میالد 

و دوره ساسـانیان مـی رسـد.
جوانـی  اخیـرا  کـرد:  اظهـار  مرزبانـی  علیرضـا  سـرهنگ 
حـدودا 30 سـاله همـراه بـا بسـته ای قصد ورود به سـتاد 
انتظامـی شهرسـتان جوانـرود را داشـت که عوامـل دژبانی 
بـا هوشـیاری از ورود ایـن فـرد جلوگیـری و اقـدام بـه 

بازرسـی بدنـی وی کردنـد.
وی ادامـه داد: در ایـن بازرسـی سـه قلـم شـی مشـکوک 
بـه عتیقـه شـامل یـک عـدد گـردن آویـز فلزی، یـک عدد 
موچیـن فلـزی و یـک عدد سـکه فلزی قدیمـی با عکس 
هخامنشـی کشـف شـد. بـا انتقـال ایـن فـرد بـه پلیـس 
آگاهـی و بازجویـی هـای صـورت گرفتـه، وی عنـوان کـرد 
کـه اشـیاء همراهـش را از یـک اسـتان دیگر خریـداری و 

اطالعـی از عتیقـه بـودن آنها نـدارد.
افـزود:  کرمانشـاه  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده  جانشـین 
پـس از هماهنگـی بـا مقـام قضائـی، منـزل ایـن فـرد نیز 
مـورد بازرسـی قـرار گرفـت کـه 12 قلـم شـی مشـکوک به 
عتیقـه بدسـت آمـد.وی ادامـه داد: با ارسـال اموال کشـف 
شـده بـه اداره میـراث فرهنگـی، عتیقـه بودن هشـت قلم 
از آن هـا شـامل کاسـه سـفالی، یـک رشـته مهـره، یـک 
عـدد قاشـق کوچـک، یـک عـدد مقاش)موچیـن(، یـک 
عـدد انگشـتر، یـک عـدد وزنـه، بخشـی از یـک ظـروف 
)عطـردان( و یـک عدد سـکه نقره به تایید رسـید.مرزبانی 
بـا بیـان اینکـه قدمـت وزنه کشـف شـده بـه قبـل از هزاره 
میـالد و سـکه نیـز بـه دوره ساسـانی برمی گـردد، افـزود: 
قدمـت بقیـه اشـیاء عتیقـه کشـف شـده به دوره اسـالمی 
و تاریخـی مـی رسـد.این مقام انتظامـی در پایـان با بیان 
اینکـه کارشناسـان در حـال ارزیابـی ارزش ریالـی عتیقـه 
های کشـف شـده هسـتند، گفت: فـردی که این اشـیاء از 
منـزل وی کشـف شـده بـرای تحقیقـات بیشـتر در اختیار 

پلیـس آگاهـی قـرار داده شـده اسـت.

سوژه کشف اشیای 
تاریخی دوره 

ساسانیان

ریا
ث آ

یرا
 م

س:
عک

اکتشاف برای تخمین عمر تهران
 سرپرست کاوش بازار حضرتی:یک سفال کشف شده که احتمال می دهد متعلق به دوره ی پیش از تاریخی باشد

گفته می شود این جا دروازه حضرت عبدالعظیم در 500 سال پیش بوده

یک شـانس یا شـاید قسـمت بود، درست 
زمانـی سـر سـایت باستان شناسـی بـازار 
حضرتـی تهـران حاضـر شـدیم کـه قدیـر 
جدیدتریـن  سرپرسـت کاوش  افرونـد  
یافته ی ترانشـه های ایجاد شـده در سایت 
را کشـف کـرد، سـفالی کـه شـاید متعلـق 
بـه دوره ی پیـش از تاریـخ اسـت و حتـی 
اهمیـت کشـِف سـازه ی خشـتی احتمالی 
متعلـق بـه دوره ی صفـوی را هـم کـم کرد.
 در شـرایطی کـه کاوش در ملـک پـالک 
24 بـازار حضرتـی روزهـای پایانـی خـود 
جدیـد  یافتـه ی  می کنـد،  سـپری  را  

باستان شناسـی در این محوطـه، راه تازه ای 
را بـرای باستان شناسـان و تهـران پژوهـان 
بـاز کـرده اسـت، شـاید این جا دروازه شـاه 
عبدالعظیـم حسـنی )ع(  در حـدود 500 
سـال پیـش باشـد.هر چنـد پیـش از این 
نیـز بـا کشـف اسـکلت بانـوی هفـت هزار 
سـاله در خیابـان مولـوی کـه به »مسـافر 
چشـمه علـی« نیـز منتسـب شـده بـود و 
کشـف یافتـه ای از جنس سـفال از دوره ی 
نوسـنگی قدمـت تهـران را حتـی ده هـزار 
سـال هـم پیش بینـی کـرده بودنـد. اینجا 
آدرس تنهـا مغـازه اسـباب بازی فروشـی 
قبـل،  مـاه  دو  یکـی  از  دنیاسـت کـه  در 
باستان شناسـان در آن مشـغول بررسـی 
آثـاری هسـتند کـه قدمـت هـر بخـش و 

الیه ی باسـتانی اش یـک دوره ی تاریخی را 
در برمی گیـرد. حتـی هـر روز کـه می گذرد، 
بـه  می شـوند؛  عمیق تـر  الیه هـا  ایـن 
انـدازه ای کـه تـا همیـن امـروز، بـه دوره ی 
پیـش از تاریـخ رسـیده اند و حتی احتمال 
ایـن را می دهنـد کـه همین مغـازه ی چند 
متـری در میانـه ی بازار تاریخـی در مولوی، 

عمـری درازتـر بـه تهران ببخشـد.
ایـن  افرونـد سرپرسـت کاوش در  قدیـر 
سـایت تاریخـی در بـازار حضرتـی - بـا 
کشـف ایـن سـفال کـه احتمـال می دهـد 
آن متعلـق بـه دوره ی پیـش از تاریخـی 
می گویـد:  ایسـنا  خبرنـگار  بـه  باشـد، 
بعـد از الیه هـای دوره اسـالمی بـا آثـاری 
حتـی  و  تیمـوری  صفـوی،  دوره هـای  از 

سـلجوقی برخـورد می کنیـم و پـس از آن 
امـروز - شـنبه 15 دی- بـا یـک فاصلـه و 
بعـد از یـک الیـه خـاک و ماسـه نـرم، بـه 
دوره پیـش از تاریخ رسـیده ایم این اولین 
مـاده فرهنگـی یا قطعه سـفالی اسـت که 
از دوره پیـش از تاریـخ در ایـن نقطـه بـه 

آورده ایـم. دسـت 
او بـا تاکید بر اهمیت این کشـف تاریخی، 
اظهـار می کنـد: چـون رابطـه بیـن محدوده 
اصلـی جامعـه پیـش از تاریخی تهـران که 
در محـدوده میـدان امیـن السـلطان و در 
خیابان شـهید اردسـتانی توسـط همکاران 
باسـتان شـناس مان بـه دسـت آمـده و 
کاوشـی که در بازار صندوق سـازان در سـال 
90 داشـته ایم، می توانیـم ایـن فاصله را پر 
کنیـم و در واقـع اکنـون قطعـات پـازل در 
حـال تکمیـل شـدن اسـت، پـس طبیعی 
اسـت کـه ببینیـم چـه کیفیتـی از آثـار و 
مـواد فرهنگـی می توانیـم تا سـطح خاک 
بکـر بـه دسـت آوریـم.وی ایـن یافتـه را 
تـا  می دانـد کـه  یافتـه ای  قدیمی تریـن 
امـروز در ترانشـه های ایجـاد شـده در این 
مغـازه بـه دسـت آمـده و ادامـه می دهـد: 
بـا توجـه بـه ایـن احتمـال کـه ان متعلـق 
بـه دوره ی پیـش از تاریخـی اسـت، ایـن 
کشـف وارد فـاز جدیـدی می شـود، به نظر 
می رسـد بـرای رسـیدن به خـاک بکر هنوز 
تـا حـدود دو متـر دیگـر می توانیـم پایین 
برویـم.او با تشـریح الیه های باسـتانی که 
تا کنون کشـف شـده اند، از به دسـت آمدن 
هشـت الیـه باستان شناسـی تـا این نقطه 
خبـر می دهد و می گوید: در سـطحی ترین 
الیـه یعنـی الیه یک، به لحـاظ ویژگی های 
و  خاص تریـن  آن  زمین شـناختی، 
محکم تریـن الیـه اسـت کـه بافت شـن و 

ماسـه ای خاص و تیره ای دارد، در الیه دوم 
نیـز بـا فاصلـه ای بـا خاک روشـن و شـِن 
درشـت تر، ایـن الیـه ادامـه پیـدا می کنـد. 
در واقـع تغییـر رنـگ ها بـرای مـا معنادار 
می شـود، چـون می توانیـم تغییـر رنـگ 
و جنـس خـاک را بـا داده هـای باسـتان 
شناسـی خودمـان ترکیب، تلفیق و تحلیل 
می کنیم.ایـن باستان شـناس بـا اشـاره به 
این کـه ایـن کشـف بـه نوعـی تغییـرات 
فرهنگـی و باسـتان شناسـی را نیـز القـا 
می کنـد، می افزایـد: اینکـه یک الیـه تمام 
می شـود و با جنس خـاک دیگری، الیه ی 
بعـدی شـروع می شـود، طبیعـی اسـت. 
شـده اند،  الیه هـا کدگـذاری  دوره،  هـر  در 
می توانـد شـرایط اقلیمـی و آب وهوایـی و 
احیانـًا باسـتان شناسـی مشـابهی وجـود 
داشـته باشـد. وقتی جنس و رنگ عوض 
می شـود اتفـاق دیگری در حـال رخ دادن 

اسـت. یعنـی می تواند هر الیه بـا دوره های 
فرهنگـی منطبـق نباشـد، ممکن اسـت با 
فازهـای یـک دوره ی فرهنگـی - تاریخـی 
و باسـتانی منطبـق باشـد که این بـرای ما 
بسـیار مهم و معنادار اسـت.افروند با اشاره 
به مطالعات قبلـی و تحلیل برش هایی که 
در بـازار صندوق سـازان و در کاوش خیابان 
مولـوی وجـود داشـت، اضافه می کنـد: در 
ادامـه بـا یـک فاصلـه بعـد از آن بـه دوره 
پیـش از تاریـخ می رسـیم دوره ای مهم که 
در یکی از هشـت ترانشـه ی خیابان مولوی 
بـه دسـت آمد و بعـد از ان زن هفـت هزار 
سـاله کشـف شـد، در واقـع ایـن بـرای ما 
باستان شناسـان در تهران بسـیار با اهمیت 
و پرمعناسـت و بـه نظر می رسـد تـا امروز 
قدیمی تریـن زیسـت پیـش از تاریخـی 
انسـان در تهـران و در دوره پیـش از تاریـخ 

بـه دسـت آمده اسـت.

صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
دسـتی و گردشـگری آذربایجـان شـرقی 
از سـامان دهی مسـیر دسترسـی »قلعـه 
داد.  تاریخـی ضحـاک« هشـترود خبـر 
سـرزمین  شـرقی  آذربایجـان  اسـتان 
شهرسـتان  اغلـب  در  و  اسـت  قلعه هـا 
هـای آن قلعه هـای متفاوتی وجـود دارد. 
ایـن قلعه هـا کـه بـه صـورت پراکنـده در 
مناطـق مختلف وجود دارنـد برخی دارای 
موقعیت کوهسـتانی  برخی نیـز در درون 
دهکـده هـا یـا شـهرها سـاخته شـده اند. 

قلعه هایـی کـه در مناطـق کوهسـتانی و 
صعب العبـور سـاخته می شـوند یـا کارکرد 
نظامـی دارنـد و یا به قصد امنیتی شـکل 
شهرسـتان  در  ضحـاک  گرفته اند.قلعـه 
هشـترود نیـز یکـی از قلعه هایـی اسـت 
کـه در منطقـه ای کوهسـتانی و صخـره ای 
سـاخته شـده اسـت کـه شـواهد نشـان 
می دهـد بـه احتمـال زیـاد دژی نظامـی 
بـوده اسـت.این قلعـه کـه بـا نـام محلی 
در  می شـود،  شـناخته  نیـز  قـاال  ناریـن 
16 کیلومتـری جنـوب شـرق شهرسـتان 

طبـق  را  آن  گرفتـه کـه  قـرار  هشـترود 
بناهـای بازمانـده متعلـق بـه پایـان دوره 
اشـکانی و ساسـانی می داننـد کـه برخـی 
برایـن عقیده انـد کـه بنـا کارکـرد نظامـی 
مدیـرکل  آبـدار  اسـت.مرتضی  داشـته 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث 
گردشـگری آذربایجـان شـرقی بـا اشـاره 
بـه اینکـه ایـن قلعـه یکـی از مقاصد مهم 
گردشـگری اسـتان بـه شـمار مـی رود، 
اظهـار کـرد: »قلعـه ضحاک پـس از قلعه 
بابـک یکی از پـر بازدید تریـن قلعه های 
موجـود در اسـتان اسـت کـه همـواره از 
اسـتقبال چشـمگیر گردشـگران برخوردار 
بـوده، بـه طوریکـه در ایـام نـوروز سـال 
گذشـته شـاهد بازیـد 11 هزار گردشـگر از 

ایـن مـکان تاریخـی بودیـم.«

سامان دهی مسیر دسترسی قلعه 

تاریخی ضحاک هشترود

قدمت دو خمره کشف شده در شهر 
ری به دوره سلجوقیان می رسد

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان تهــران گفت: 
»بــر اســاس بررســی هــای اولیــه بــه احتمــال زیــاد، قدمــت دو خمــره کشــف 

شــده در شــهر ری بــه دوران اســالمی )ســلجوقیان( بــاز مــی گــردد.«
ــا اعــالم یــن  ــران، ب ــراث فرهنگــی اســتان ته ــر کل می ــا مدی ــزرگ نی دالور ب
خبــر در گفــت و گــو بــا خبرنــگار میــراث آریــا بــا اشــاره بــه کشــف دو خمــره 
تاریخــی در شــهر ری گفــت: »ایــن دو خمــره تاریخــی روز گذشــته در حیــن 
انجــام عملیــات ســاختمانی در خیابــان بابــک شــهر ری کشــف شــده اســت.«
او افــزود: »روز گذشــته در هنــگام عملیــات ســاختمانی در ایــن خیابــان، دو 
ــاد آب  ــی زی ــه احتمــال خیل ــه ب ــر تاریخــی )ک ــک اث ــی از ی خمــره و بقایای
انبــار اســت( مشــاهده و کشــف شــد کــه عوامــل نیــروی انتظامــی در محــل 
ــه اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان  حضــور یافتــه و گــزارش ایــن کشــف ب

تهــران ارائــه شــد.«
بــزرگ نیــا افــزود: »بــه محــض دریافــت گــزارش نیــروی انتظامــی، تعــدادی 
ــه  از کارشناســان میــراث فرهنگــی و عوامــل یــگان حفاظــت ایــن اداره کل ب
ــاد  ــف ابع ــرای کش ــا ب ــی ه ــه و بررس ــره مراجع ــن دو خم ــف ای ــل کش مح

جدیــد در ایــن خصــوص آغــاز شــده اســت.«

ته
نک

وی همچنین به سـازه ی کشـف شـده در بخش دیگری در 
ایـن سـایت اشـاره می کنـد و آن را کـه یک سـازه خشـتی 
قطـوری اسـت احتمـاال" بخشـی از بـرج و بـاروی عصـر 
صفویـه تهـران می دانـد؛ یعنی همـان نخسـتین حصاری 
کـه بنـا بـه نثـر متـون تاریخی به دسـتور شـاه طهماسـب 

صفـوی، تهـران را صاحـب قلعه ای بـا 114 بـرج کرد.
او بـا اشـاره بـه تطابـق موقعیـت کنونـی نقطـه ای کـه در 
حـال کاوش اسـت نسـبت به نقشـه های قدیمـی موجود 
ادامـه می دهـد: بـه نظر می رسـد  این جـا در چهـار دروازه 
اولیـه حصـار صفوی کـه یکـی دروازه حضـرت عبدالعظیم 
اسـت، برج نصف می شـود. یعنی دروازه از وسـط دو نیم 
بـرج عبـور می کنـد و بقیـه برج هـا در بیـرون از بـارو قرار 
گرفته انـد و در هـر نقطـه اسـتثنائا، طـرح ایـن طور اسـت 
کـه یـک بـرج بـه دو نیمـه تقسـیم شـده اسـت، بـه نظر 
می رسـد این جـا مختصـات و طـرح و پلـن خیلـی شـبیه 

بـه نقشه هاسـت.           

گزارش

میراثمیراث

کمپین داوطلبان میراث جهانی دعوت به همکاری می کندخانه هایی که در بافت تاریخی سمنان رها شده اند
مســوول دفتــر ثبــت و تعییــن 
و  فرهنگــی  آثــار  حریــم 
ــی اداره  ــی و جهان ــی مل تاریخ
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ کل می
دســتی و گردشــگری اســتان ســمنان گفــت: معضــالت 
ــا مشــارکت ادارات  اجتماعــی بافــت تاریخــی ســمنان ب
و نهادهــای موثــر رفــع می شــود.هانی رســتگاران افــزود: 
ــع  ــرای رف ــر ب ــای موث ــط و نهاده ــدگان ادارات مرتب نماین
خطــر و معضــالت اجتماعــی بافــت تاریخــی و محــدوده 
ــه ســرداران شــهید ســمنان از ایــن مناطــق بازدیــد  محل
ــه  ــه کمیت ــرو جلس ــد پی ــن بازدی ــت: ای ــد.وی گف کردن
پیشــگیری و مبــارزه بــا جرائــم دادســتانی مرکــز اســتان 
ــی،  ــراث فرهنگ ــده اداره کل می ســمنان و پیشــنهاد نماین
ــاط  ــمنان در ارتب ــتان س ــگری اس ــتی و گردش صنایع دس

ــود کیفیــت  ــه بهب ــزوم نجات بخشــی و ایجــاد زمین ــا ل ب
زندگــی و ســطح خدمــات اجتماعــی و فرهنگــی در 
محدوده هــا و مناطقــی از بافــت تاریخــی کــه دارای 
معضــالت مختلــف اجتماعــی و کاســتی های زیرســاخت 
هســتند، انجــام شد.رســتگاران ابــراز امیــدواری کــرد: بــا 
ــتگاه های  ــن دس ــارکت بی ــی و مش ــه هم افزای ــه ب توج
ــاطری  ــهید ش ــرارگاه ش ــی و ق ــتگاه قضای ــی، دس اجرای
ــای  ــت پالک ه ــاء مالکی ــایی و احص ــمنان، کار شناس س
مجهول المالــک، فاقــد مالــک، ورثــه ای و پالک هایــی کــه 
ــدوش  ــه مخ ــج ب ــد و منت ــا کرده ان ــا را ره ــکان آن ه مال
شــدن چهــره بافــت تاریخــی شــده، انجــام و مقــرر شــد 
ــت تاریخــی ســمنان فراهــم  ــع مشــکالت باف ــه رف زمین
اقامتــی و  اماکــن و مجموعه هــای  شــود.   به  عنــوان 

رســتوران های ســنتی اســت.

میـراث  داوطلبـان  کمپیـن 
جهانـی در راسـتای حفاظت 
هـای  سـایت  ارتقـای  و 
تمـام  از  جهانـی  میـراث 
نهادهـا و موسسـات عالقمنـد دعـوت بـه همـکاری 
برگـزار  یونسـکو  نظـر  زیـر  ایـن کمپیـن  مـی کنـد. 
شـده و قـرار اسـت بـا همـکاری کمیتـه هماهنگـی 
بـه   )CCIVS( المللـی  بیـن  داوطلبانـه  خدمـات 
میـراث  داوطلبـان  شـود.کمپین  گذاشـته  اجـرا 
منظـور  بـه   2008 سـال  در  بـار  نخسـتین  جهانـی 
تشـویق جوانـان جهـت بـه عهـده گرفتـن فعالیـت 
هـای اصلـی و اجـرای نقـش فعـال در حفاظـت و 
ارتقـاء سـایت هـای میـراث جهانـی شـکل گرفت و 
در طـول ده سـال گذشـته فعالیـت هـای متعـددی 

برنامـه  ایـن  اسـت.در  داده  انجـام  زمینـه  ایـن  در 
کمـپ هـای فعـال بـه وسـیله نهادهـای جـوان یـا 
موسسـات در همـکاری بـا سـایر ذینفعـان و شـرکا 
جهـت  هـم  بـا  همگـی  کـه  شـده  ریـزی  برنامـه 
از سـایت هـای میـراث جهانـی فعالیـت  حفاظـت 
مـی کنند.درحـال حاضـر کمپیـن داوطلبـان میـراث 
نهادهـا طـی  بیشـتر  پایبنـدی  بـرای   2019 جهانـی 
یـک فرآینـد چرخـه ای دو سـاله اجـرا مـی شـود. 
فرآینـد  رونـد  تسـهیل  منظـور  بـه  دوسـاله  دوره 
داوطلبـی، کمـک بـه سـازمان هـا در بهبـود کیفیت، 
پایـداری و ارتقـاء پـروژه هـا و همچنیـن همـکاری 
قـوی تـر میـان همـکان و ذیمدخالن اسـت. درحال 
حاضـر چرخـه دوسـاله فعلـی 2018ـ2019 و چرخـه 

اسـت.  2021 2020ـ  بعـدی  دوسـاله 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مقصد گادوین منشا نامشخص است ورزش

برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری اش به شکلی ویژه از عملکرد گادوین منشا تشکر کرد و گفت که شاید روش 
بازی پرسپولیس جوابگوی این بازیکن نبود.

رنا
 ای

س:
عک

هفدهمیــن دوره جــام ملــت هــای آســیا در حالــی از امــروز 
)دوشــنبه( بــرای تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــا بــازی مقابــل 
یمــن آغــاز مــی شــود کــه آمارهــای بدســت آمــده در ادوار 
ــران  ــه ای ــل توج ــری قاب ــا، از برت ــت ه ــام مل ــف ج مختل
ــدار  ــت دارد. دی ــدگان حکای ــرکت کنن ــایر ش ــه س ــبت ب نس
ــاعت  ــه س ــن ک ــر یم ــورمان براب ــان کش ــی پوش ــروز مل ام
19:30 برگــزار مــی شــود، ششــمین تقابــل ایــن دو تیــم بــه 
ــار آن در  ــک ب ــته ی ــج دوره گذش ــه در پن ــی رود ک ــمار م ش
جــام ملــت هــای آســیا )1976( بــوده اســت. در آن بــازی 
تیــم ملــی فوتبــال یمــن 8 گل از ایــران دریافــت کــرد. چهــار 
دیــدار دیگــر ایــن تیــم هــا در قالــب بــازی هــای آســیایی، 
ــوده  ــرب آســیا ب ــای غ ــت ه ــح و دوســتی و رقاب جــام صل
کــه آمــار صددرصــد پیــروزی بــرای ایــران بــه ثبــت رســیده 
اســت. ملــی پوشــان ایــران در ایــن دیدارهــا 18 گل بــه ثمــر 
ــدار  ــار دی ــد؛ آم ــرده ان ــت ک ــک گل دریاف ــا ی ــانده و تنه رس
هــای ایــران در برابــر فوتبــال یمــن نشــان از آن دارد کــه ایــن 
کشــور یکــی از قرعــه هــای شــانس ملــی پوشــان در رقابــت 

هــای مختلــف بــه شــمار مــی رود. 
ــیا  ــای آس ــت ه ــام مل ــران در ج ــددی ای ــری ع ــه برت البت
تنهــا بــه تیــم ملــی فوتبــال یمــن منتهــی نمــی شــود بلکــه 
ــت  ــازی هــای کشــورمان در جــام مل ــی تاریخچــه ب بازخوان
هــای آســیا نشــان از آن دارد کــه تیــم ملــی فوتبــال ایــران 
در ایــن رقابــت هــا در زمــره کشــورهایی محســوب مــی شــود 
کــه در بیشــتر فاکتورهــا، رکــورددار اســت. تیــم ملــی فوتبــال 
ــا 14  ــی ب ــره جنوب ــال ک ــی فوتب ــم مل ــراه تی ــه هم ــران ب ای
دوره حضــور، بیشــترین حضــور را در جــام ملــت هــای آســیا 
ــب و  ــا غای ــت ه ــن رقاب ــت ای ــران در دوره نخس ــد. ای دارن
ــه  ــراییل از مرحل ــم اس ــر رژی ــت براب ــا شکس در دوره دوم ب
مقدماتــی حــذف شــد. ایــران در دوره ســوم میزبــان بــازی 
هــای بــود کــه توانســت بــرای نخســتین بــار عنــوان قهرمانی 

ــد. را از آن خــود کن
ــی از  ــی یک ــی در ســه دوره پیاپ ــک قهرمان ــن هتری همچنی
ــون  ــه تاکن ــی رود ک ــمار م ــه ش ــران ب ــت ای ــای مثب رکورده
هیــچ کشــوری نتوانســته بــه آن دســت یابــد. ایــران در ســال 
هــای 1968، 1972 و 1976 توانســت عنــوان قهرمانــی ایــن 

تورنمنــت را از آن خــود کنــد. 
ــا  ــت هــای آســیا 2019 ب ــی جــام مل عصــر امــروز و در حال
بــازی برابــر تیــم ملــی یمــن، بــرای ملــی پوشــان کشــورمان 
آغــاز مــی شــود کــه ایــران یکــی از کشــورهای قدرتمنــد در 

زمینــه شــروع رقابــت هــا بــه شــمار مــی رود.

سـرمربی تیـم فوتبـال پرسـپولیس گفت: 
اجـازه نمـی دهـم بازیکنـی گرانتر از سـقف 
قرارداد تعین شـده از سـوی باشـگاه جذب 
تیـم  ایوانکوویـچ سـرمربی  برانکـو  شـود. 
پرسـپولیس در نشسـت خبری خود پیش 
از اردوی قطـر گفـت: لیسـت بازیکنـان مد 
نظـرم به همـراه برنامه هـای آماده سـازی 
خـود بـرای نیـم فصـل دوم را امـروز بـه 
صـورت رسـمی اعالم کردیـم. دو بازیکن ما 
بـه نام حسـین ماهینـی و محمـد انصاری 

مصـدوم هسـتند که البته ماهینی تـا نوروز 
آمـاده حضـور در ترکیـب خواهـد بود. 

وی افـزود: شـرایط انصاری متفاوت اسـت 
و از چهـار ماه آینـده و احتماال در بازی های 

آخـر فصـل کنار ما خواهـد بود. 
سـرمربی تیـم فوتبـال پرسـپولیس گفت: 
برنامـه بـازی هـای نیـم فصـل دوم هنـوز 
قطعی نشـده اسـت امـا آنطور کـه می دانم 
برنامه مسـابقات بسیار فشـرده خواهد بود 
و هـر سـه یا چهـار روز یکبار بـازی خواهیم 

داشـت.وی تصریـح کـرد: باید در سـه جام 
شـرکت کنیـم و ایـن کار را بسـیار دشـوار 
مـی کنـد. بـرای قهرمانـی در هـر سـه جام 
خواهیـم جنگیـد و امیـدوارم رونـد خـوب 

خـود را همچنـان ادامـه دهیم. 
برانکـو اظهار داشـت: موفقیـت بدهی ما به 
هـواداران اسـت و بزرگـی پرسـپولیس این 
موضـوع را طلـب می کند. در صورت کسـب 
هـر نتیجـه ای بهانـه جویـی نمـی کنیـم. 
می دانم راه بسـیار سـختی در پیش داریم.

 اجازه جذب بازیکن گرانتر از سقف قرارداد 
باشگاه را نمی دهم

رییس کمیته ملی المپیک:
ورزشکاران، مردمداری تختی را 

سرلوحه کار خود قرار دهند

سـیدرضا صالحـی امیـری روز دوشـنبه در مراسـم پنجـاه و یکمیـن سـالگرد جهـان 
پهلـوان غالمرضـا تختـی در آرامـگاه ابـن بابویه شـهرری اظهارداشـت: جهـان پهلوان 
تختـی را تنهـا نبایـد بـا مـدال و عنوان هـای قهرمانی شـناخت، بلکه بایـد راه و مرام 

پهلوانـی ایـن قهرمـان را نیـز درک کرد.
وی تصریح کرد: شـهدای انقالب اسـالمی با ازخودگذشـتگی و خون خود در بلندای 
افتخـار ایسـتادند و نهـال انقـالب را آبیـاری کردنـد، و غالمرضـا تختـی نیز بـا مرام و 
مسـلک جوانمـردی راه رسـیدن بـه قلب مـردم و خداوند را پیـدا کرد.صالحی امیری 
مردمـداری را راز مانـدگاری تختـی بیـان کـرد و افـزود: این اسـطوره ورزشـی همواره 
دغدغـه مـردم را داشـت و همچنـان بـا گذشـت نیم قـرن در اذهـان مـردم و جوانان 
مانده اسـت.وی ادامه داد: تختی همواره در کنار و همراه مردم بود و از هیچ تالشـی 

بـرای تشـکیل یـک جامعه هدفمنـد و مردمی دریـغ نکرد.
رئیـس کمیتـه ملـی المپیـک بیان کـرد: تختی بـه عنوان یـک پهلوان رسـم و آیین 
جوانمـردی را در کنـار ورزش قـرار داد تـا عالوه بر حیات در دنیای قهرمانی به زیسـت 
بومـی و اجتماعـی رادمـردی نیز دسـت یابد.وی با بیـان اینکه امروزه عـده ای دنبال 
نـام و عـده ای نیـز دنبـال نان هسـتند، گفـت: جهان پهلـوان تختی همـواره به دنبال 

آزادی و پایـداری مـردم بـود و در ایـن راه بـه مـردم زمان خود کمک شـایانی کرد.

تیم ایران در 14 دوره حضور پیشـین خود، در بازی نخسـت 
12 پیروزی، یک تسـاوی و یک شکسـت در کارنامه کسـب 
کـرده اسـت. تسـاوی بـدون گل در برابـر سـوریه در رقابت 
هـای سـال 1980 و شکسـت از تیـم ملی عراق بـا نتیجه 2 
بـر یک در جام ملت های آسـیا 1996، دو بازی هسـتند که 
ایران در گام نخسـت در آنها امتیاز از دسـت داده اسـت. به 
عبارتـی ایران در 14 بازی نخسـت خـود از 42 امتیاز ممکن 
37 امتیـاز را به دسـت آورده اسـت. قاطع ترین برد فوتبال 
ایـران در بـازی های آغازیـن، به دیـدار افتتاحیه جام ملت 
هـای آسـیا در سـال 2000 بـر می گـردد که ایـران 4 بر صفر 

لبنان میزبان را شکسـت داد.

فوتبال فوتبال 

پایان اعتصاب استقاللی ها در گرو نقد شدن چک بازیکنانمذاکره نفت  مسجد سلیمان با سه بازیکن لیگ برتری
نفــت مسجدســلیمان بــا ســه 
ــرای  ــری ب ــگ برت ــن لی بازیک
نیــم  در  قدرتمنــد  حضــور 
 فصــل دوم، وارد مذاکــره شــده 

ــت. اس
نفــت  مســجد ســلیمان کــه در هفته هــای پایانــی لیــگ 
برتــر بــا مرزبــان عملکــردی خــوب داشــت و توانســت 
در جــدول رده بنــدی نیــز صعــود داشــته باشــد، اکنــون 
ــا ســه  ــم  فصــل دوم ب ــد در نی ــرای حضــوری قدرتمن ب
ــا  بازیکــن لیــگ برتــری وارد مذاکــره شــده اســت و ت
هفتــه آینــده نیــز تکلیــف جــذب ایــن نفــرات مشــخص 

می شــود.

ــان  ــور مرزب ــا حض ــه ب ــا از روز جمع ــات نفتی ه تمرین
ــز  ــون نی ــت و اکن ــده اس ــاز ش ــلیمان آغ در مسجدس
ــرای  ــزی ب ــال برنامه ری ــگاه در ح ــن باش ــئوالن ای مس

ــتند. ــم هس ــتان تی ــارج از اس اردوی خ
ــدی  ــزا، حســین دوســتدار، مه هم چنیــن فرشــاد جانف
قائدرحمــت بــه دلیــل مصدومیــت از لیســت ایــن تیــم 
ــر ایــن تیــم نیــز  ــی، گل ــار گذاشــته شــدند و فراهان کن
بــه دلیــل مشــکالتی کــه بــا مرزبــان پیــدا کــرد، پیــش 
ــدا  ــلیمان ج ــت  مسجدس ــل اول از نف ــان نیم فص از پای

شــد.
ــال  ــم فوتب ــی تی ــه کادرفن ــز ب ــی نی ــاز ایران ــک بدنس ی

ــت. ــده اس ــه  ش ــلیمان اضاف ــت مسجدس نف

ــتقالل  ــان اس ــاب بازیکن اعتص
هنــوز ادامــه دارد. آن هــا بــرای 
حضــور در تمرینــات و ســفر 
بــه قطــر خواهــان دریافــت 
بخشــی از مطالبــات خــود هســتند. اعتصــاب بازیکنــان 
ــا  ــد. ب ــاز ش ــکی آغ ــای پزش ــت ه ــتقالل از روز تس اس
ــم  ــن تی ــان ای ــود بازیکن ــرار ب ــفر ق ــرد ش ــم وینف تصمی
قبــل از شــروع تمرینــات آمــاده ســازی حضــور در نیــم 
فصــل دوم لیــگ برتــر، تســت های پزشــکی پشــت ســر 
بگذارنــد امــا در کمــال تعجــب آن هــا از انجــام ایــن کار 

ــد. ــودداری کردن خ
شــفر 15 دی را بــه عنــوان زمــان آغــاز تمرینــات اســتقالل 

اعــالم کــرد امــا تمریــن ایــن تیــم برگــزار نشــد و مدیــر 
ــه  ــا توجــه ب فوتبالــی اســتقالل در مصاحبــه ای گفــت ب
ایــن کــه ســرمربی آلمانــی اســتقالل بــا تاخیــر بــه ایــران 
ــود  بازگشــت آغــاز تمرینــات اســتقالل 16 دی خواهــد ب
امــا بــاز هــم ایــن اتفــاق رخ نــداد تــا اعتصــاب بازیکنــان 
ایــن تیــم رنــگ حقیقــت بــه خــود بگیرد.بــا ایــن وجــود 
مشــکالت اســتقاللی هــا حــل نشــد و حــاال در روزی کــه 
ــروع  ــخ ش ــتقالل آن را تاری ــران اس ــن مدی ــش از ای پی
تمرینــات اعــالم کــرده بودنــد، خبــری از حضــور بازیکنــان 
ــی از  ــه تمرین ــچ برنام ــات و اردو نیســت و هی در تمرین
ســوی باشــگاه اعــالم نشــده و عــدم برگــزاری تمریــن و 

ســفر نکــردن بــه کشــور قطــر قطعــی اســت.

فهرست بازیکنان پرسپولیس 
برای نیم فصل دوم اعالم شد
فهرسـت  ایوانکوویـچ«  »برانکـو 
بازیکنان پرسـپولیس را برای حضور 
در نیـم فصل دوم لیگ برتر باشـگاه 
هـای ایران، اعالم کرد. پرسپولیسـی 
هـا در حالـی خـود را بـرای حضـور در نیـم فصـل دوم لیگ برتر 
آمـاده مـی کننـد کـه سـرمربی ایـن تیـم در تصمیمـی جالـب، 
»گادویـن منشـا« مهاجـم نیجریه ای را از فهرسـت خـارج کرد. 
برانکـو کـه بـه دنبال جذب یـک مهاجم تمام کننده اسـت که در 
ایـن مسـیر نتوانسـت »مهدی طارمـی« و »رضا قوچان نـژاد« را 
جذب کند.سـرمربی موفق پرسـپولیس در نهایت به جذب یک 
مهاجـم کروات رضایت داد و قرار اسـت بـه زودی »بودیمیر« به 

جمع شـاگردان او اضافه شـود. 

فوتبال 

رای موقت، خروجی کمیته 
انضباطی فدراسیون بسکتبال

فدراسـیون  انضباطـی  کمیتـه 
بررسـی  جلسـه  از  بعـد  بسـکتبال 
حواشـی مختلـف فقـط بـرای اتفاق 
هـای دیـدار دو تیـم هیـرو تهـران و 
نفـت آبـادان در لیگ بانـوان رایی موقت صادر کرده اسـت. پس 
از بررسـی گـزارش هـای مختلـف کمیتـه انضباطـی فدراسـیون 
امـروز دوشـنبه درباره حواشـی لیگ برتر بانـوان رای موقت خود 
را صـادر کـرده اسـت امـا هنـوز رای لیگ آقایان و حواشـی لیگ 
دسـته دو کشـور مشـخص نیسـت. این کمیته به صورت موقت 
پـوران عباسـی سـرمربی تیـم هیـرو تهران بـه صـورت موقت و 
بـرای مـدت دو جلسـه از همراهـی تیـم و حضـور در مسـابقات 

لیـگ برتـر بانـوان کشـور تحـت هـر عنـوان محروم شـد.

بسکتبال

مصدومیت ستاره تیم بسکتبال 
پتروشیمی پایان یافت

بهنـام یخچالـی کـه از ناحیـه مـچ 
پـا مصـدوم بود بـا به دسـت آوردن 
سـالمتی اش در تمرینـات این تیم 
حاضـر و دسـت بـه توپ شـد. ملی 
پوش تیم بسـکتبال پتروشـیمی به دلیل مصدومیت در بازی 
اخیـر تیمـش بـه میـدان نرفـت امـا حـاال با بـه دسـت آوردن 
سـالمتی خـود در تمرینـات گروهـی ایـن تیـم حاضـر شـده 
اسـت. بهنـام یخچالـی سـتاره تاثیرگـذار این تیـم و تیم ملی 
اسـت کـه برابر نفت آبـادان نتوانسـت برای تیمش بـازی کند.
تیـم بسـکتبال پتروشـیمی در هفتـه آخـر نیم فصل نخسـت 
لیـگ برتـر اسـتراحت دارد و ایـن روزهـا در اندیشـه حضـور 

قدرتمنـد در رقابـت هـای باشـگاه هـای جهـان اسـت.

بسکتبال

تیم ملی اسنوکر به رقابت های 
جهانی قطر می رود

نخسـتین دوره رقابـت های جهانی 
بـه  تـوپ   6 بخـش  در  اسـنوکر 
میزبانـی قطـر برگـزار مـی شـود و 
تیـم ملـی ایـران بـا 2 ورزشـکار به 
ایـن مسـابقات اعـزام مـی شـود. ایـن رقابـت هـا در مرحلـه 
انتخابـی از 19 تـا 21 دی مـاه برگـزار مـی شـود و »احسـان 
حیـدری نـژاد« ایـن فرصـت را دارد بـرای صعـود بـه مرحلـه 
اصلـی شـانس خـود را امتحـان کند.مرحلـه اصلی مسـابقات 
نیـز از 22 تـا 25 دی ماه انجام می شـود و »امیر سـرخوش« 
که قهرمانی سـی و چهارمین دوره مسـابقات اسـنوکر 15 توپ 
قهرمانـی آسـیا را در کارنامـه دارد، در ایـن مرحلـه بـه مصـاف 

حریفـان مـی رود.

اسنوکر

جایگاه نگران کننده تکواندوکاران 
ایران در رده بندی المپیکی

المپیکـی  بنـدی  رده  جدیدتریـن 
تکوانـدوکاران جهـان در حالـی اعـالم 
شـد کـه »آرمین هادی پـور« نزدیک 
تریـن هوگوپـوش ایـران بـه کسـب 
سـهمیه اسـت و زنـان نیـز در جایـگاه نازلـی قـرار گرفتـه انـد. 
فدراسـیون جهانـی تکواندو رده بنـدی المپیکی تکوانـدوکاران را تا 
پایان سـال 2018 اعـالم کرد.در این رده بنـدی »آرمین هادی پور« 
نماینـده وزن منهـای 58 کیلوگـرم ایـران همچنـان در رده چهارم 
قـرار دارد. »فـرزان عاشـورزاده« دیگر ورزشـکار ایـران در این وزن 
در رده هشـتم جای گرفت.در وزن منهای 68 کیلوگرم »ابوالفضل 
یعقوبی« در رده چهاردهم قرار دارد و »میرهاشـم حسینی« دیگر 
نماینـده ایـن وزن رده هفدهـم را بـه خود اختصاص داده اسـت.

تکواندو

اعزام 6 کماندار به 
جام جهانی فرانسه

مرحلـه سـوم رقابت های تیروکمـان جام 
جهانـی داخـل سـالن از 30 دی تـا دوم 
بهمـن در فرانسـه برگـزار می شـود و تیـم 
پتروکیمیاگـرراد بـه عنوان نماینـده ایران 
بـا 6 ورزشـکار در ایـن رقابت هـا شـرکت 
رقابت هـای  سـوم  کرد.مرحلـه  خواهـد 
تیروکمان جام جهانی داخل سـالن از 30 
دی در رشـته های ریکـرو و کامپونـد زنان 
و مردان و در رده سـنی نونهاالن، نوجوانان 
و جوانـان در فرانسـه برگـزار می شـود کـه 
تیـم پتروکیمیاگـر راد بـه عنـوان نماینده 
ایـران در این تورنمنت بـا 6 کماندار هفته 
آینـده راهـی نیس فرانسـه می شـود.این 
مسـابقات بـا حضـور 500 کمانـدار و در 
مسـافت 18 متـر برگـزار خواهـد شـد که 
اسـماعیل عبـادی، نیما محبوبـی، مجید 
احمـدی و رسـول جـوان )تیـم کامپونـد 
مـردان( و صـادق اشـرفی و میـالد وزیـر 
)تیـم ریکـرو مـردان( بـرای شـرکت در 
مرحله سـوم جـام جهانـی داخل سـالن 

هفتـه آینـده بـه فرانسـه می روند.

این رقابت ها از 30 بهمن 
آغاز و تا دوم دی ادامه 

خواهد داشت.
قهرمـان  و  فینـال  مرحلـه  همچنیـن 
قهرمانـان جـام جهانی داخل سـالن 19 و 
20 بهمـن در الس وگاس آمریـکا برگـزار 
مـی شـود کـه اسـماعیل عبـادی، نیمـا 
محبوبـی و مجیـد احمـدی بـا هزینـه ی 
باشـگاه پتروکیمیاگـرراد در این رقابت ها 

شـرکت خواهنـد کـرد.
مرحلـه اول و دوم جـام جهانـی داخـل 
سـالن تیروکمان در ماکائو و تایلند برگزار 
شـد که در مرحله اول تیم ایران متشـکل 
از مجیـد احمدی، اسـماعیل عبادی، نیما 
محبوبـی و علیرضـا بیگـی بـا حمایـت 
پتروکیمیاگـرراد در این مسـابقات حضور 
داشـتند کـه مجیـد احمدی ششـم شـد 
و اسـماعیل عبـادی و نیمـا محبـوی در 

جایـگاه نهـم قـرار گرفتند.

آمار امیدوار کننده خبر
ایران در ادوار مختلف 
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برانکو :بودیمیر ارزان تر از منشاست و می آید

پرونده جذب طارمی در پرسپولیس بسته شد

مهدی طارمی که پیش تر محبوبیت بسیار زیادی نزد هواداران پرسپولیس داشت، این بار با اقبال عمومی برای بازگشت روبرو نشده است

سـرمربی تیـم پرسـپولیس توضیحـات 
شـفاف و دقیقی را دربـاره مهاجم آینده 
ایـن تیـم ارائه کـرد و گفـت: انتظار دارم 
بودیمیـر خیلـی راحت و سـریع خودش 

را بـا نحـوه کار مـا تطبیـق دهد.
در  منشـا  قرارگیـری گادویـن  از  پـس 
لیسـت مـازاد تیـم پرسـپولیس ، خرید 
یـک مهاجـم از سـوی سـرخ هـا قطعی 
شـد. در ابتـدای فصـل نقـل و انتقـاالت 
زمسـتانی نـام هایـی چون رضـا قوچان 
نـژاد و مهـدی طارمـی بیـش از بقیـه به 
پرسـپولیس نزدیـک بودنـد امـا هرچـه 
زمـان گذشـت، این دو مهاجـم ایرانی از 
پرسـپولیس دور و گزینـه هـای خارجی 
بـه سـبد خرید سـرخ ها اضافه شـدند. 

هـا  رسـانه  در  هایـی کـه  گزینـه  اکثـر 
مطـرح مـی شـدند، مهاجمـان کـروات، 
صـرب یـا مجـار بودنـد و نکته مشـترک 
بـود کـه  بلندشـان  قـد  هـا  آن  دربـاره 
ایـن موضـوع نشـان مـی داد سـرمربی 
فصـل  نیـم  بـرای  پرسـپولیس  تیـم 
دوم درصـدد خریـد مهاجمـی سـرزن و 

مناسـب محوطـه جریمـه اسـت.
مـی گویـد:  بـاره  ایـن  در  برانکـو  خـود 
هـم  قوچان نـژاد  و  فوتاکـس  مـورد  در 
صحبـت شـده بـود و االن هـم بودیمیر. 
بازیکـن  دنبـال  پسـتی کـه  هـر  بـرای 
باشـید، همیشـه دو سـه گزینه هسـت. 
بازیکـن  و  بـود  مجارسـتانی  فوتاکـس 
انگلیـس  در  او  اسـپیلت.  هایـدوک 
دو  متأسـفانه  ولـی  بـود،  بـازی کـرده 
بـا  و  نمی کنـد  بـازی  اسـت کـه  سـال 
توجـه بـه اینکـه از ناحیـه ربـاط صلیبی 

مشـکالت  یکسـری  و  بـوده  مصـدوم 
بـه  اسـت،  داشـته  اسـپلیت  شـهر  در 
طـور قطـع گران تریـن بازیکـن در بیـن 

بـود. گزینه های مـان 
زمینـه  ایـن  در  کـه  مسـائلی  از  یکـی 
مطـرح شـد، موضـوع قیمـت بازیکنـان 
تیـم  ای  رسـانه  مدیـر  حتـی  بـود. 
پرسـپولیس نیـز نسـبت بـه گـران بودن 
مهاجمانـی چـون رضا قوچان نژاد اشـاره 
کـرده بود و اعالم داشـت کـه برانکو نمی 
خواهـد تـوازن مالـی تیم به هـم بخورد. 
بـا  سـرمربی کـروات تیـم پرسـپولیس 
تائیـد ایـن صحبـت هـا اظهـار داشـت: 
بایـد عرض کنم که باشـگاه پرسـپولیس، 
باشـگاهی اسـت کـه بودجـه مشـخصی 
احتـرام  موضـوع  ایـن  بـه  مـن  و  دارد 
می گـذارم. اصـالً دلـم نمی خواهـد ایـن 
سـقف شکسـته شـود و اعـداد و رقمـی 

مطرح شـود کـه نتوانیم جوابگو باشـیم.
آینـده  دربـاره  اصلـی  سـوال  امـا 
پرسـپولیس  تیـم  در  مهاجـم  پسـت 
اول  فصـل  نیـم  در  هـا  اسـت. سـرخ 
نتوانسـتند آن طـور کـه بایـد و شـاید 
و  باشـند  موفـق  هجومـی  فرآینـد  در 
ایـن موضـوع اهمیـت انتخاب درسـت 
بیشـتر  و  بیشـتر  را  خارجـی  مهاجـم 
کاهـش  دیگـر  طـرف  از  کنـد.  مـی 
ارزش ریـال در برابـر دالر سـبب شـده 
تـا باشـگاه هـا دربـاره خریـد بازیکنان 
خارجـی وسـواس بیشـتری بـه خـرج 
ایـن  در  ایوانکوویـچ  برانکـو  دهنـد. 
خصـوص مـی گویـد: بیـن قوچان نـژاد 
و بودیمیـر هـم تفاوت شـان این اسـت 
در  کـه  اسـت  بازیکنـی  بودیمیـر  کـه 
حـال حاضـر بیشـتر موردنیـاز ماسـت، 
هسـت  قـدم   18 بازیکـن  او  چـون 
و  می زنـد  کـه گل  اسـت  بازیکنـی  و 
اسـت.  مـی زده  حـال  بـه  تـا  حداقـل 
و  اسـت  سـانتیمتر   190 بـاالی  او  قـد 
انتظـار دارم کـه خیلـی راحـت و خیلی 
مـا  کار  نحـوه  بـا  را  خـودش  سـریع 
همیـن کفـه  خاطـر  بـه  دهـد.  تطبیـق 
سـنگین تر  بودیمیـر  سـمت  بـه  تـرازو 

بـود تـا بـه قوچان نـژاد، نـه بـه خاطـر 
اینکـه کـروات اسـت، امـا از طرفی هم 
خیلـی  را  ایشـان  دلیـل کـه  ایـن  بـه 
دیگـر.  بازیکنـان  تـا  بهتـر می شناسـم 
سـرمربی تیم پرسـپولیس در نشسـت 
خبـری با سـوالی درباره مهـدی طارمی 
نیـز مواجـه شـد. طارمـی کـه یکـی از 
اسـت،  برانکـو  عالقـه  مـورد  بازیکنـان 
ایـن روزهـا در اردوی تیم ملـی حضور 
دارد امـا شـایعات حاکی از چراغ سـبز 
اسـت؛  بازگشـت  بـرای  طـرف  دو  هـر 
البتـه شـایعاتی کـه در روزهـای اخیـر 
بـه  برانکـو  امـا  انـد  شـده  رنـگ  کـم 
صـورت جـذب طارمـی را تکذیب کرد و 
گفـت: فکـر مـی کنیـد الغرافـه مجانـی 
بیایـد؟ قطعـا  آزاد مـی کنـد کـه  را  او 
خیـر. ایـن پروسـه ای اسـت کـه نمی 
توانـم منتظـرش بمانم. پرسـپولیس از 
تیـم الغرافـه بهتـر اسـت. شـاید او دو 
قـرارداد  الغرافـه  برابـر پرسـپولیس در 
پیشـنهاد  و  اطـالع  باشـد.  داشـته 
رسـمی دربـاره طارمـی نـدارم. از طریق 
ایـن مطلـب  سـایت هـا و رسـانه هـا 
طارمـی  بـه  دیگـر  شـود.  مـی  عنـوان 

فکـر نمـی کنیـم.

ته
نک

ــت  ــاره قیم ــو درب ــای برانک ــت ه ــی صحب ــش پایان بخ
بازیکنــان خارجــی بــود، او توضیــح داد: ســال اول 
ــد  ــت. بای ــلونا نیس ــپولیس بارس ــه پرس ــح دادم ک توضی
خــودم ایــن را درک کنــم. نمــی خواهیــم بازیکــن 
ــی  ــه خارج ــر ک ــن خاط ــه ای ــا ب ــم صرف ــی بیاوری خارج
ــن  ــد. بازیک ــا نباش ــی م ــان فعل ــر از بازیکن ــت و بهت اس
ــون  ــه میلی ــا س ــک، دو ی ــر از ی ــابی کمت ــت و حس درس
ــم را  ــن رق ــد ای ــی توان ــپولیس نم ــت. پرس ــورو نیس ی
بپــردازد. بــه همیــن خاطــر اصــرار نــدارم الکــی بازیکــن 
بیاوریــم. بازیکــن 200 هــزار دالری خارجــی بهتــر از 
ــد در  ــا »بزنی ــه واقع ــر اینک ــت مگ ــی نیس ــن ایران بازیک
خــال«. مثــل بشــار رســن کــه بــه خــال زدیــم. خــودم 
هــم اجــازه نمــی دهــم بازیکنــی از ســقف تعییــن شــده 
بازیکــن بیاوریــم. بودیمیــر در چارچــوب همیــن ســقف 

ــا. ــن منش ــر از گادوی ــی ارزانت ــت و حت اس

گزارش
ورزش سه



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1356 | سه شنبه  18 دی 1397

6
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4  پیام
زیست

خبر

در حالیکــه نماینــده مــردم مازنــدران مقصــر 
ــای  ــمال را مافی ــه ش ــل زبال ــدن معض ــل نش ح
طــالی کثیــف می دانــد کــه یــک عضــو پژوهشــی 
ــرمایه  ــک س ــود ی ــد نب ــرو می گوی ــگاه نی پژوهش
ــرا  ــن ماج ــره ای ــده گ ــث ش ــی باع ــذار خصوص گ

ــاز نشــود. ب
شــهریار بزرگمهــر عضــو پژوهشــی پژوهشــگاه 
می گویــد:  مــا  پیــام  بــا  گفت وگــو  در  نیــرو 
انــدازی   راه  در  اصلــی  و  اولیــه  »مشــکل 
نبــود ســرمایه الزم  زبالــه ســوز  دســتگاه های 
ــا  ــذار ب ــرمایه گ ــک س ــه ی ــت ک ــاز اس ــت. نی اس
دســتگاه ها  ایــن  روی  بــر  وســیعی  ســرمایه 
ســرمایه گــذاری کنــد. بنظــر می رســد بخــش 
ــد  ــد و بای ــر نمی آی ــن کار ب ــده ای خصوصــی از عه
ــه  ــم ک ــت ه ــد. دول ــن کار ورود کن ــت در ای دول
تاکنــون در ایــن کار وارد نشــده اســت. بایــد 
ایــن طــرح در برنامــه عمرانــی دولــت وارد شــود 
تــا ایــن مســاله یکبــار بــرای همیشــه حــل 
ــا  ــوز ب ــه س ــی زبال ــتگاه معمول ــک دس ــود. ی ش
بــه  احتیــاج  زیســتی  محیــط  اســتانداردهای 

دارد. یورویــی  میلیــون   200 ســرمایه 
ــتگاه ها  ــن دس ــه ای ــت ک ــن اس ــدی ای ــه بع نکت

ــد. ــرف می کنن ــادی را مص ــاال و زی ــرق ب ب
بایــد  کــه  داشــت  توجــه  بایــد  همچنیــن 
دســتگاه های زبالــه ســوزی راه انــدازی شــود 
کــه اســتانداردهای محیــط زیســتی در آن رعایــت 
شــده باشــد.  یعنــی محفظــه هوایــی آن درســت 
اینصــورت  غیــر  در  باشــد.  اســتاندارد  دارای  و 
تبدیــل  هــوا  آلودگــی  بــه  را  خــاک  آلودگــی 
ــه  ــرر آن ب ــد ض ــاق افت ــن اتف ــر ای ــد و اگ می کن

مراتــب بســیار زیادتــر اســت چراکــه گازهــای 
بســیار ســمی را بــه هــوا می  فرســتد. بایــد بدانیــم 
ــن  ــه همی ــن قســمت  ب ــه در ای یــک ســوم هزین
ــود و  ــاص داده می ش ــوا اختص ــه ه ــث تصفی بح
ــه  ــتگاه های زبال ــرای دس ــت ماج بیشــترین اهمی

ــت.« ــمت اس ــن قس ــوز همی س

حضــور مافیای قدرتمند
مازنــدران  نماینــده  اســدی  شــریفی  صاحــب 

ــت: در  ــه اس ــا گفت ــتان ه ــی اس ــورای عال در ش
ــای  ــا مافی ــا ب ــه ه ــب زبال ــع مناس ــوع دف موض
مواجــه  هــا  شــهرداری  و  شــهرها  در  قدرتــی 
ــتند  ــال هس ــماند فع ــوزه پس ــه در ح ــتیم ک هس
ــن  ــرای تعیی ــت ب ــری درس ــم گی ــع تصمی و مان

ــوند. ــی ش ــا م ــه ه ــف زبال تکلی
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تاکی صاحــب شــریفی اســدی ب
ــدران  ــای مازن ــه در جنگل ه ــه زبال ــف تخلی توق
ــع  ــهرها منب ــی ش ــه در برخ ــرده: زبال ــار ک اظه
درآمــد برخــی افــراد خــاص اســت و ایــن 

کــه  خاصــی  ارتباطــات  بــا  ســودجو  افــراد 
ــح  ــت صحی ــده در مدیری ــل بازدارن ــد، عام دارن
بــه  هــای شــمالی کشــور  اســتان  در  زبالــه 
شــمار مــی رونــد. هنــوز نــوع نــگاه بــه زبالــه و 
ــل نشــده و خطــری  ــت تبدی ــه اولوی پســماند ب
ــم  ــد، ه ــی کن ــد م ــت را تهدی ــط زیس ــه محی ک
بــه درســتی احســاس نشــده اســت؛ تــا زمانــی 
کــه چنیــن نگاهــی حاکــم باشــد، در عمــل نمــی 
ــت آن  ــماند و مدیری ــوزه پس ــود کاری در ح ش

انجــام داد.

وی اظهــار کــرده: مســئوالن اســتانی بایــد از 
حــوزه شــعار خــارج شــوند و بــه ارائــه راهکارهــای 
ــای  ــتان ه ــال اس ــروز ح ــد؛ ام ــی بپردازن اجرای
ــه  ــدران در مــورد زبال ــه خصــوص مازن شــمالی، ب
ــوب  ــچ خ ــت، هی ــه اس ــه آن را فراگرفت ــی ک های
نیســت و ســال هــا اســت کــه ایــن معضــل 
وجــود دارد و بیشــتر صحبــت هــا در حــد شــعار 

ــت. ــده اس ــی مان باق
ــوع  ــه موض ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب ــریفی اس ش
ــت،  ــی اس ــل بررس ــش قاب ــد بخ ــماند در چن پس

مافیای زباله یا نبود سرمایه ؟
عضو پژوهشی پژوهشگاه نیرو: علت بالتکلیفی زباله های شمال کشور نبود یک سرمایه گذار برای ورود در بحث نیروگاه زباله سوز است

ــد:  ــا می گوی ــام م ــا پی ــو ب ــرو در گفت وگ ــگاه نی ــی پژوهش ــو پژوهش ــر عض ــهریار بزرگمه ش
»مشــکل اولیــه و اصلــی در راه انــدازی ایــن دســتگاه ها نبــود ســرمایه الزم اســت. نیــاز اســت 
کــه یــک ســرمایه گــذار با ســرمایه وســیعی بــر روی ایــن دســتگاه ها ســرمایه گــذاری کنــد. بنظر 
می رســد بخــش خصوصــی از عهــده ایــن کار بــر نمی آیــد و بایــد دولــت در ایــن کار ورود کنــد. 
دولــت هــم کــه تاکنــون در ایــن کار وارد نشــده اســت. بایــد ایــن طــرح در برنامه عمرانــی دولت 
وارد شــود تــا ایــن مســاله یکبــار بــرای همیشــه حــل شــود. یــک دســتگاه معمولــی زباله ســوز 

دارای اســتانداردهای محیــط زیســتی  احتیــاج بــه ســرمایه 200 میلیــون یورویــی دارد.

ــک  ــدارن از ی ــردم مازن ــده م ــه نماین در حالیک
ــه  ــه گفت ــه ب ــرد ک ــام می ب ــد ن ــای قدرتمن مافی
ــرای عــده ای  ــه  ب بزرگمهــر بحــث بازیافــت زبال
ســودمند اســت و شــاید مافیایــی در ایــن 
ــم  ــد بدانی ــا بای ــه وجــود داشــته باشــد ام زمین
ــزرگ در  ــی نیســتند و ســنگ ب کــه قــدرت اصل
راه ایــن ماجــرا همــان نبــود ســرمایه اقتصــادی 

ــت. اس

یم
سن

: ت
س

عک

ایــران  فضایــی  پژوهشــگاه  رییــس 
تکمیــل  حــال  در  اینکــه  بیــان  بــا 
»ســها«  ماهــواره  کیفــی  مــدل 
تصاویــر  رزولوشــن  هســتیم، گفــت: 
ــه  ــواره نســبت ب ــن ماه ــای ای دوربین ه
ســایر ماهواره هــای ســاخته شــده در 

اســت. باالتــر  کشــور 
ــراز امیــدواری کــرد  حســین صمیمــی اب
کــه بــا پایــان یافتــن ایــن ماهــواره 
در حــوزه  بــه جلــو  رو  عملیاتــی  گام 
سنجشــی در کشــور برداشــته شــود.

صمیمــی ماهــواره »ســها« را ماهــواره ای 
کــرد:  اظهــار  و  دانســت  سنجشــی 
دوربیــن   3 دارای  ماهــواره کــه  ایــن 
 500 ارتفــاع  در  اســت،  تصویربــرداری 
و  گرفــت  خواهــد  قــرار  کیلومتــری 
محیــط  و  کشــاورزی  حوزه هــای  در 

دارد. زیســت کاربــرد 
ــا  ــران ب ــی ای ــگاه فضای ــس پژوهش ریی
ــرای  ــدی اج ــه زمان بن ــه برنام ــاره ب اش
بــرای  شــد:  یــادآور  ماهــواره،  ایــن 
ــدی  ــه زمان بن ــرح برنام ــن ط ــرای ای اج
ــال  ــرایط اعم ــه ش ــا ب ــد، ام ــن ش تدوی
تحریم هــا علیــه کشــور برخــورد کردیــم، 
ولــی بــا حمایــت دولــت و وزارت علــوم 
ــتیم  ــر گذاش ــت س ــل را پش ــن مراح ای
ــده  ــال آین ــهریور س ــا ش ــم ت و امیدواری
ــم.  ــی کنی ــروژه را نهای ــن پ ــم ای بتوانی
ــی و  ــت طراح ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
ســاخت ماهواره هــا در کشــور، گفــت: 
مــا بــه ایــن ماهواره هــا از بعــد دیگــری 
نــگاه می کنیــم و آن بســتری اســت 
کــه بــرای توســعه فناوری هــای داخلــی 
ــا  ــن اســاس م ــر ای ــم می شــود، ب فراه
ــه گام در راســتای تحقــق اهــداف  گام ب
و  راه  نقشــه های  در  شــده  تعییــن 

اســناد باالدســتی پیــش می رویــم.
تفکیــک  قــدرت  بــا  ماهــواره  ایــن 
ــه  ــر ب ــر و ارســال تصاوی ــل 15 مت حداق
ــه بســیار  ــی، مجموع ایســتگاه های زمین
ارزشــمندی از داده هــای ســنجش از دور 
را تامیــن می کنــد کــه در زمینه هــای 
ــه مانیتورینــگ اراضــی،  مختلــف از جمل
معــادن  بررســی  و  آب هــا  جنگل هــا، 
و خطــوط انتقــال انــرژی کاربردهــای 

ــت. ــد داش ــی خواه فراوان

ب
عدم تامین حق آبه از مهم ترین تهدیدات تاالب هاتاال

ــت  ــط زیس ــت محی ــی اداره کل حفاظ ــاون فن مع
آذربایجــان غربــی گفــت:  عــدم تامیــن حــق آبــه 
تــاالب هــا از مهــم تریــن تهدیــدات تــاالب هــای 

ــی مــی باشــد. آذربایجــان غرب
حجــت جبــاری بیــان کــرد: عــدم تامیــن حــق آبــه 
ــاالب  ــه ت ــای وارده ب ــت آبه ــن کیفی ــا و همچنی ــاالب ه ت
ــان  ــای اســتان آدربایج ــاالب ه ــدان ت ــن تهدی ــم تری ــا از مه ه

غربــی  اســت.
معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت آذربایجــان غربی 
گفــت: بســتن ســردهنه منشــعب از رودخانــه هــا و هدایــت آب 
بــه دریاچــه ارومیــه مهــم و ضــروری اســت امــا ایــن کار مشــکل 

بزرگــی بــر ســر راه آبگیــری تاالبهــا ایجــاد کــرده اســت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــای اســتان ب ــت تاالبه ــه وضعی ــاره ب ــا اش وی ب
ــت  ــاد در  لیس ــی مهاب ــا عل ــی باب ــده و قوپ ــو نق ــاالب یادگارل ت
مونتــرو قــرار دارنــد اظهارکــرد: تــاالب یادگارلــو نقــده بیــش  20 
ــرای  ــی ب ــل فن ــوز راه ح ــده و هن ــک ش ــه خش ــت ک ــال اس س

ــم. ــا آن نیافتی احی
ــده و  ــد حســنلو در نق ــداث س ــد از اح ــرد: بع ــح ک وی تصری

ــه آب  ــرای تخلی ــاالب ب ــاورت ت ــال زه کشــی از مج احــداث کان
شــور تــاالب حســنلو و همچنیــن  اب مــازاد اراضــی کشــاورزی 
ــه  دشــت نقــده توســط وزارت نیــرو ، آب تــاالب بطــور کامــل ب
زهکــش تخلیــه مــی شــود و ایــن تــاالب یادگارلــو بطــور کامــل 

خشــک شــده اســت.
جبــاری مطالعــات زیســت محیطــی را الزمــه انجــام هــر اقــدام 
عمرانــی  در نزدیکــی تاالبهــا دانســت و گفــت: احــداث کانــال زه 
ــو ایجــاد کــرده  کشــی مشــکل بزرگــی در مســیر تــاالب یادگارل
و بــا وجــود مطالعــات انجــام شــده بــرای یافتــن راهــی بــرای 
ورود آب بــه تــاالب هنــوز نتیجــه علمــی و فنــی  کســب نشــده 

اســت.
ــو هســتیم  ــاالب یادگارل ــای ت ــان اینکــه درصــدد احی ــا بی وی ب
ــن  ــم ای ــن حری ــذاری و تعیی ــه گ ــر میل ــالوه ب ــه داد: ع ادام
تــاالب، مطالعــات نیــاز آبــی ایــن تــاالب و ســایر تــاالب هــای 
اقمــاری دریاچــه ارومیــه انجــام شــده و بــه منظــور تامیــن حــق 
آبــه تــاالب بــه وزارت نیــرو ارســال شــده کــه بــا تامیــن حــق آبــه 
ــو  انجــام خواهــد شــد. ــرای احیــای االب یادگارل اقدامــات الزم ب

مدیــرکل دفتــر کنتــرل ســیالب و آبخــوان داری ســازمان جنگل هــا بــا 
بیــان اینکــه 28 درصــد مســاحت کشــور دچــار ســیالب های طوالنــی و 
شــدید اســت، گفــت: یــک میلیــارد و 900 میلیــون مترمکعــب ســیالب 
در بارش هــای اخیــر توســط فعالیت هــای آبخیــز و آبخــوان داری 

ــت. ــده اس ــازی ش ــع آوری و ذخیره س جم
ــان  ــا پای ــه از ســال 1330 ت ــه اینک ــا اشــاره ب ابوالقاســم حســین پور ب
ــزرگ و کوچــک در  ــورد ســیل ب ــه نخســت ســال 1397، 6996 م نیم
کشــور رخ داده اســت، اظهــار کــرد: از ایــن تعــداد 1285 مــورد آن در دهه 

90 اتفــاق افتــاده اســت.
ــوع  ــدت وق ــش ش ــاهد افزای ــر ش ــه  اخی ــه در ده ــان اینک ــا بی وی ب
ســیالب ها بوده ایــم، تصریــح کــرد: در بســیاری از مناطــق کشــور 
حجــم ســیالب کاهــش پیــدا کــرده امــا بــر شــدت بارش هــا و 
ــزداری  ــای آبخی ــت. در برنامه ه ــده اس ــزوده ش ــیالب ها اف ــدت س ش
و آبخــوان داری بــرای مدیریــت ریســک ســیل بــا اولویــت پیشــگیری 
در ســطح حوضه هــای آبخیــز باالدســت اقداماتــی انجــام شــده اســت. 
ــه تحــت پوشــش  ــی ک ــا ســیل در مناطق ــر اســاس بررســی های م ب
ــب  ــه مرات ــد ب ــرار گرفته ان ــوان داری ق ــزداری و آبخ ــای آبخی فعالیت ه

ــرده اســت. ــه ســایر مناطــق وارد ک ــری نســبت ب خســارت کمت
ــش  ــی ســبب افزای ــرات اقلیم ــه تغیی ــه اینک ــا اشــاره ب حســین پور ب
شــدت ســیالب ها در کشــور شــده اســت، گفــت: تغییــر اقلیــم ســبب 
شــده کــه حتــی در کشــورهایی ماننــد کشــور مــا کــه بــا خشکســالی 
ــوع ســیالب شــود.  ــه وق ــا منجــر ب ــل بارش ه مواجــه هســتند، حداق
ــم  ــه حری ــاوز ب ــی، تج ــری اراض ــر کارب ــد تغیی ــری مانن ــل دیگ دالی

مســیل ها و آبراه هــا و ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز خســارات ســیل 
را تشــدید کــرده اســت.

ــا،  ــازمان جنگل ه ــوان داری س ــیالب و آبخ ــرل س ــر کنت ــرکل دفت مدی
ــای  ــازی و پروژه ه ــه سدس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزداری ب ــع و آبخی مرات
آبخیــزداری و آبخــوان داری بــا یکدیگــر تفاوت هــای زیــادی دارنــد، اظهار 
کــرد: ســد متولــی تامیــن آب اســت و آب را در ســطح زمیــن ذخیــره 
می کنــد ولــی آبخیــزداری و آبخــوان داری بارش هــا و ســیالب ها را بــه 
درون زمیــن نفــوذ می دهــد و آن را در زیــر زمیــن ذخیــره می کنــد. در 
واقــع آبخــوان داری بــه دنبــال حفــظ و پایــداری آب در چرخــه طبیعــت 

اســت.
ــی کــه طــی  ــه بارش هــای خوب وی در ادامــه تصریــح کــرد: باتوجــه ب
پاییــز امســال رخ داد و بارش هــای پراکنــده ای کــه در فصــل تابســتان 
ــک  ــدود ی ــت ح ــوان گف ــتیم، می ت ــور داش ــتان در کش ــل زمس و اوای
میلیــارد و 900 میلیــون متــر مکعــب از بارش هــا توســط فعالیت هــای 

آبخیــزداری و آبخــوان داری در کشــور مهــار شــده اســت.
ــت  ــوان داری هدای ــت کار آبخ ــه ماهی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــین پور ب حس
بارش هــا و ســیل ها بــه درون زمیــن و آبخوان هــای زیرزمینــی 
ــدت  ــم و ش ــه از حج ــود ک ــبب می ش ــوان داری س ــت: آبخ ــت، گف اس
ســیالب ها در پاییــن دســت کاســته شــود، چشــمه ها و قنات هــا احیــا 
ــه  ــا اشــاره ب ــت شــود. وی ب ــار در کشــور تثبی ــرد و غب و کانون هــای گ
اینکــه فقــط چهــار درصــد کشــور ســیل خیزی ناچیــزی دارنــد، تصریــح 
کــرد: 96 درصــد مســاحت کشــور ســطوح متفاوتــی از ســیل خیزی را 
دارنــد کــه از ایــن 96 درصــد، 28 درصــد دچــار ســیالب های طوالنــی و 

شــدید هســتند و در اولویــت فعالیت هــای آبخیــزداری و آبخــوان داری 
قــرار گرفته اند.مدیــرکل دفتــر کنتــرل ســیالب و آبخــوان داری ســازمان 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 
در 11 میلیــون هکتــار از اراضــی کشــور اجــرای عملیــات آبخیــزداری و 
آبخــوان داری بــه اتمــام رســیده اســت، اظهــار کــرد: امســال نیــز در 8 
ــاز  ــوان داری آغ ــز و آبخ ــای آبخی ــی فعالیت ه ــار از اراض ــون هکت میلی
ــه مطالعــات  شــده اســت. 26 میلیــون هکتــار از اراضــی نیــز در مرحل
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــی هستند.حســین پور در پای ــی و اجرای ــاز تفصیل ف

اینکــه در مجمــوع 125 میلیــون هکتــار از اراضــی کشــور نیازمنــد اجــرای 
فعالیت هــای آبخیــزداری و آبخــوان داری هســتند، تصریــح کــرد: بــرای 
اینکــه حداقــل بارش هــای کشــور تحــت مدیریــت بهیــه  قــرار بگیرنــد و 
بتوانیــم منابــع زیســتی کشــور را قالــب حوضه هــای آبخیــز مدیریــت 
کنیــم نیازمنــد توجــه ویــژه تصمیم گیــران و برنامه ریــزان ارشــد 
ــوان داری  ــزداری و آبخ ــای آبخی ــه طرح ه ــی ک ــتیم. از آنجای کشورهس
عــام المنفعــه و همســو بــا مالحظــات اجتماعــی اســت انتظــار داریــم 
کــه در برنامــه ششــم و هفتــم توســعه بــه آن توجــه ویــژه ای شــود.

پــس از ســال ها به نظــر می رســد کــه پرونــده انتقــال 
ــرار اســت  ــه نتیجــه رســیده و ق ــه ســمنان ب آب از خــزر ب
ــود  ــرا ش ــه اج ــری وارد مرحل ــور جدی ت ــار به ط ــه این ب ک
ــادی را  ــی زی ــن موضــوع هم چــون گذشــته منتقدان ــا ای ام
ــد  ــن طــرح می توان ــه ای ــد ک ــن باورن ــر ای ــده ای ب دارد و ع

ــد. ــری را وارد کن ــران ناپذی ــات جب صدم
 وجــود بحــران آب در کشــور و تشــدید آن در مناطــق 
مرکــزی چنــد ســالی اســت کــه فکــر انتقــال آب را در ذهــن 

۲۸ درصد مساحت کشور درگیر سیالب های 

طوالنی و شدید
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عقاب

کرج

مصوبه شورای امنیت ملی برای رودخانه 
کرج به کجا رسید؟

علت مرگ عقاب های فارس هنوز 
مشخص نیست

زیســت  محیــط  مدیــرکل 
حــال  در  گفــت:  البــرز 
حاضــر سیســتم جمــع آوری 
روســتاهای  فاضــالب 
ــه کــرج  ــورکان و ســرودار کــه در مجــاورت رودخان پ

اســت. شــده  راه انــدازی  دارنــد  قــرار 
فردیــن حکیمــی بــا اشــاره بــه اهمیــت حفــظ 
رودخانــه کــرج از منابــع آالینــده بــه خصــوص 
ــع آوری  ــداث سیســتم جم ــزود: کار اح فاضــالب، اف
ــای کار  ــرود هــم در انته در روســتاهایی چــون والیت
قــرار دارد و در چنــد روســتا هــم در حــال مکان یابــی 

اســت.
روســتایی  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان البــرز هــم در ایــن خصــوص گفــت: فاضــالب 
ــه  ــز ســد و رودخان ــه در حوضــه آبری روســتاهایی ک
ــود  ــه نمی ش ــتقیمًا وارد رودخان ــتند مس ــرج هس ک

ــتند.  ــی هس ــای جذب ــتاها داری چاه ه ــن روس و ای
ــور  ــه منظ ــی ب ــت مل ــی امنی ــورای عال ــه ش مصوب
جلوگیــری از آلودگی هایــی اســت کــه ممکــن اســت 

ــد. ــه وجــود آی ــده ب در آین
ــال  ــرد: در ح عبدالحســن حســن زاده خاطرنشــان ک
ــت،  ــع آوری اس ــبکه جم ــتا داری ش ــر دو روس حاض
ــتا  ــار روس ــبکه در چه ــداث ش ــی اح ــات اجرای عملی
در حــال انجــام اســت و شــبکه ســه روســتا هــم در 
ــرار دارد و مطالعــات ســاخت در 6  ــاح ق شــرف افتت
روســتا هــم در حــال نهایــی شــدن اســت تــا کار در 

ســال 98 آغــاز شــود.
میلیــارد   9 اعتبــاری   97 ســال  در  افــزود:  وی 
ــع آوری فاضــالب  ــرای احــدث شــبکه جم ــی ب تومان
در روســتاهای حوضــه آبریــز ســد و رودخانــه کــرج 
ــص کار  ــورت تخصی ــه در ص ــد ک ــه ش ــر گرفت در نظ

ــد. ــد ش ــام خواه انج

کل  اداره  عمومــی  روابــط 
زیســت  محیــط  حفاظــت 
اســتان فــارس اعــالم کــرد 
پیگیری هــای  علی رغــم  کــه 
ــت  ــکی عل ــگاه های دامپزش ــوز آزمایش ــده، هن ــام ش انج
مــرگ عقاب هایــی کــه بیــش از دومــاه قبــل در شهرســتان 
سروســتان هــالک شــده بودنــد، مشــخص نیســت.
 پــس از نمونــه  بــرداری و ارســال نمونه هــا توســط 
ــوع  ــوز ن ــر، هن ــورد نظ ــه آزمایشــگاه های م دامپزشــکی ب
ــی،  ــاب صحرای ــه عق ــالف 31 بهل ــر ات ــذار ب ــم تاثیرگ س

ــت. ــده اس ــخص نش مش
براســاس ایــن گــزارش، در تاریــخ هشــتم آبانمــاه گزارشــی 
مبنــی بــر اتــالف تعــدادی پرنــده شــکاری در شهرســتان 
سروســتان بــه حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
ــگان  ــوران ی ــه مام ــود و بالفاصل ــالم می ش ــتان اع سروس
ــل  ــه مح ــوع ب ــدن موض ــخص ش ــرای مش ــت ب حفاظ
ــه  ــد از بررســی ها مشــخص شــد ک ــوند. بع ــزام می ش اع

تعــداد 36 بهلــه عقــاب صحرائــی براثــر مصــرف گوشــت 
ــد،  ــار جــاده ریختــه بودن مرغ هــای تلــف شــده ای کــه کن

ــد. ــف شــده بودن مســموم و تل
پــس از وقــوع ایــن حادثــه نمونه هایــی بــرای تعییــن نــوع 
ســم یــا ســمومی کــه موجــب اتــالف عقاب هــا شــده بــود 
ــط  ــگاه های مرتب ــه آزمایش ــارس ب ــکی ف ــط دامپزش توس
ارســال شــده کــه هنــوز هیــچ پاســخی در ایــن خصــوص 

بــه حفاظــت محیــط فــارس اعــالم نشــده اســت.
بــه مــوازات اقدامــات تخصصــی، پرونــده قضایــی نیــز در 
دادگســتری تشــکیل شــده و مامــوران پلیــس جســت و 
جــو بــرای عامــالن رهــا کننــده الشــه مرغ هــای مســموم 
در طبیعــت را انجــام داده و ســه نفــر را بــه عنــوان مظنــون 
و متهــم تحــت تعقیــب قــرار دادنــد. ایــن گــزارش حاکــی 
اســت کــه پرونــده مربوطــه در شــعبه اول بازپرســی 
دادســرای عمومــی و انقــالب شهرســتان سروســتان تحت 
ــه  ــاه منجــر ب ــخ 29 آذرم ــه و در تاری ــرار گرفت رســیدگی ق

قــرار صــدور شــد.

مشاور رئیس جمهور در امور ادیان واقوام با اشاره به این موضوع که امروز بشر به این نکته پی برده 
است که ادیان آسمانی می تواند انسان ها را از تگناهایی که در آن قرار گرفتند رها کند گفت: امروزه 
انواع آلودگی های زیستی انسان را با مشکالت جدی روبرو کرده است که دین می تواند راهگشای این 
این امر باشد و دولت از گفت وگوی ادیان در عرصه ی محیط زیست حمایت می کند.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

امکان پایش اراضی 
با ماهواره بومی

»سراب آب« برای روستاییان گلپایگانآب
در شهرســتان گلپایــگان دو سد)ســد گلپایــگان 
از  آن  امــا کشــاورزان  دارد،  وجــود  و کوچــری( 

می برنــد. رنــج  بی آبــی 
ــی  ــد گاه ــر از چن ــتان ه ــن شهرس ــووالن ای  مس
ــه  ــا ن ــد، ام ــه می کنن ــتاییان گالی ــرت روس از مهاج
تنهــا اشــتغال پایــداری در روســتاها ایجــاد نمی شــود 
ــه  ــد شــاهد هســتند ک ــا چشــمانی ناامی ــی روســتا ب ــه اهال بلک
ــه واســطه دریافــت  کشــاورزی کــه شــغل سنتی شــان اســت  ب
ــه  ــی رود، البت ــودی م ــه ناب ــود روب ــه خ ــق آب ــهم ح ــردن س نک
شــنیده ها حکایــت از آن دارد کــه آب آشــامیدنی برخــی از 
روســتاهای گلپایــگان در برخــی از مواقــع هــم بــا تانکــر تأمیــن 

می شــود.
ــار  ــگان، اظه ــتان گلپای ــزی شهرس ــش مرک ــورای بخ ــس ش رئی
کــرد: قســمتی از مشــکالت بــه وجــود آمــده در کشــاورزی 
ــمتی از  ــده قس ــبب ش ــه س ــت ک ــود آب اس ــه کمب ــوط ب مرب
اراضــی بــه ویــژه در منطقــه جلگــه و قســمتی از کنــار رودخانــه 
ــه  ــار از اراضــی منطق ــزار هکت ــدود 10 ه ــد. ح ــر کشــت نباش زی
ــان،  ــمان، فاوی ــادگان، دم آس ــتاهای ش ــمال و روس ــت ش دش

کلوچــان، شــیدآباد، وارنیــان و آرجــان و قســمتی از مزرعــه 
ــطح  ــد و س ــج می برن ــود آب رن ــفاجرد از کمب ــتجرده و اس دس

ــرده اســت. ــت ک ــتاها اف ــن روس ــر کشــت در ای زی
ــن  ــبی در همی ــر مهراس ــد علی اصغ ــنا می نویس ــه ایس ــور ک آنط
ــه گنــدم و جــو  خصــوص، افــزود:  تولیــدات کشــاورزی از جمل
ــال  ــه دنب ــدا کــرده اســت، ب ــه کاهــش پی ــزان علوف ــًا می و نهایت
آن تولیــد گوشــت قرمــز و دام شــیری نیــز افــت کــرده اســت.  
و  امــور آب  بنابرایــن می طلبــد مدیریــت جهــاد کشــاورزی 
ــن  ــد و در ای ــرج دهن ــه خ ــت ب ــاورزی هم ــی کش ــام صنف نظ
ــه آب و  ــع عادالن ــوص توزی ــد. وی در خص ــش کنن ــه کوش رابط
ــادل  ــر تع ــه داد: اگ ــتان، ادام ــی در شهرس ــی آب ــل بخش تعدی
ــتان دو  ــدم در شهرس ــد گن ــد تولی ــامان یاب ــر و س ــی س بخش
ــد  ــق و تولی ــداری رون ــن دام ــد، همچنی ــش می یاب ــر افزای براب
شــیر و لبنیــات هــم افزایــش می یابــد. اگــر آب هــای ســطحی 
و روان آب هــا جمــع آوری و در اختیــار بخــش کشــاورزی قــرار 
ــاورزی  ــن آب کش ــکالت تأمی ــداری از مش ــد مق ــرد می توان گی

را حــل کــرد.

اله
زب

ــر  ــه س ــازن زبال ــی مخ ــت: جانمای ــران گف ــهردار ته ش
کوچه هــا تبعاتــی از جملــه تجمــع مــوش و کاهش ســهم 
ــه وجــود آورده  ــدا را ب ــه از مب شــهروندان در تفکیــک زبال
ــد در ایــن شــیوه جمــع آوری تجدیدنظــر  اســت کــه بای
ــوری  ــی کش ــاله را معضل ــن مس ــی ای ــروز حناچ ــم. پی کنی
دانســت و افــزود: دســتگاه هــای حکومتــی در ایــن بخــش 
خودشــان را کنــار کشــیده انــد و شــهرداری هــا در ایــن موضــوع کــه بــا 

ــد. ــده ان ــا مان ــاط اســت، تنه ســالمت شــهروندان در ارتب
وی اظهارداشــت: شــهرداری هــا بایــد در مســائل مربــوط بــه پســماند 

حمایــت و پشــتیبانی شــوند. 
شــهردار تهــران نارضایتــی شــهروندان ســاکن جنــوب پایتخــت را یکی 
از مــوارد مربــوط بــه پســماندهای کالنشــهر تهــران عنوان و خاطرنشــان 
کــرد: بــه جــز پســماندهایی کــه بــه آرادکــوه منتقــل مــی شــود 43 

هــزار تــن زبالــه نیــز بــه جــاده آبعلــی مــی رود. 
وی بــا بیــان اینکــه در کشــور مــا فنــاوری هــای مربــوط بــه 
ــه  پســماندهای ســاختمانی قــوی نیســت و تمامــی ایــن مســائل ب
طبیعــت ضــرر مــی زنــد تاکیــد کــرد: اگــر در بودجــه ســال 1398 برای 
مشــکل پســماند کالنشــهرها بودجــه ای در نظــر گرفتــه شــود کمــک 
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وی اظهــار کــرده: مســئوالن اســتانی بایــد از 
حــوزه شــعار خــارج شــوند و بــه ارائــه راهکارهــای 
ــای  ــتان ه ــال اس ــروز ح ــد؛ ام ــی بپردازن اجرای
ــه  ــدران در مــورد زبال ــه خصــوص مازن شــمالی، ب
ــوب  ــچ خ ــت، هی ــه اس ــه آن را فراگرفت ــی ک های
نیســت و ســال هــا اســت کــه ایــن معضــل 
وجــود دارد و بیشــتر صحبــت هــا در حــد شــعار 

ــت. ــده اس ــی مان باق
ــوع  ــه موض ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب ــریفی اس ش
ــت،  ــی اس ــل بررس ــش قاب ــد بخ ــماند در چن پس

گفــت: یکــی از مــوارد شــامل تولیــد بســیار زیــاد 
ــرانه  ــت س ــه در حقیق ــت ک ــور اس ــه در کش زبال
تولیــد زبالــه مــردم مــا نســبت بــه کل دنیــا رقــم 
ــادی اســت.در مبحــث کاهــش ســرانه  بســیار زی
ــن  ــم؛ ای ــگ ســازی کنی ــد فرهن ــه بای ــد زبال تولی
ــد مشــارکت و همــکاری دســتگاه  موضــوع نیازمن
هایــی ماننــد صــدا و ســیما، رســانه هــا، آمــوزش 
و پــرورش، وزارت علــوم و ســازمان هــای مــردم 

نهــاد اســت.
شــریفی اســدی تاکیــد کــرده: در حقیقــت بایــد 

عزمــی ملــی و جــدی در ایــن مــورد شــکل 
ــاهد آن  ــر ش ــال حاض ــه در ح ــا آنچ ــرد، ام بگی
ــوز  ــن ضــرورت هن ــه ای ــن اســت ک هســتیم، ای
بــه شــکل جــدی احســاس نشــده اســت و 
اینگونــه مســائل در حــد شــعار باقــی مانــده 
ــر  ــزی ب ــگاه فانت ــک ن ــه ی ــی ک ــا زمان ــت؛ ت اس
ایــن موضــوع حاکــم باشــد، وضعیــت در مــورد 
مدیریــت پســماند تغییــری نخواهــد کرد.امــروز 
ــای  ــتان ه ــا در اس ــواحل دری ــا و س ــگل ه جن
ــر  ــه پ ــداران از زبال ــوص مازن ــه خص ــمالی ب ش

اســت و ایــن همــه زبالــه بــه یــک تهدیــد بــرای 
ایــن اســتان هــا تبدیــل شــده اســت، تهدیــدی 
کــه بافــت جنــگل از شمشــادها تــا درختــان 
ــاک و در  ــی، آب و خ ــاله هیرکان ــزار س ــد ه چن
کل محیــط زیســت را نابــود خواهــد کــرد.در 
ایــن خصــوص مســئوالن محیــط زیســت بیــش 
از مــا بــه ایــن امــر واقــف هســتند و بارهــا ایــن 
ــی  ــن در حال ــد و ای ــر شــده ان موضــوع را متذک
اســت کــه ســازمان محیــط زیســت قــدرت الزم 
ــدارد.  ــن مســاله ن را در خصــوص ســاماندهی ای
ــان  ــک گفتم ــه ی ــوز ب ــتی هن ــط زیس ــگاه محی ن
ــت؛  ــده اس ــل نش ــت تبدی ــک اولوی ــب و ی غال
رئیــس ســازمان محیــط زیســت مــی گویــد کــه 
مــا بدتریــن وارثــان آب و خــاک هســتیم و 
بدتریــن رتبــه فرســایش خــاک را داریــم و ایــن 

ــه دارد. ــق فاجع ــان از عم نش
نماینــده اســتان مازنــداران در شــورای عالــی 
اســتان هــا تاکیــد کــرده: اگــر کســی ادعــا کنــد 
کــه وضعیــت مدیریــت پســماند در ایــن اســتان 
ــور  ــن ط ــه ای ــت ک ــد گف ــت، بای ــده اس ــر ش بهت
ــی و بخشــی  ــه صــورت مقطع ــاید ب نیســت و ش
گشــایش موقــت ایجــاد شــده اســت، امــا در کل 
حــال مازنــداران و گیــالن در ایــن خصــوص خوب 
نیســت. مشــکل زبالــه آنقــدر جــدی اســت کــه بــا 
ایــن چنیــن طــرح هــای ابالغــی و دســتورالعمل 
ــه  ــه حــل نخواهــد شــد.در مرحل هــا مشــکل زبال
ــوزه  ــدی در ح ــای تولی ــرای زباله ه ــد ب ــد بای بع
ــه  ــب ارائ ــای مناس ــن راهکاره ــع آوری و دف جم
ــه  ــا ب ــه ت ــن مرحل ــفانه در ای ــا متاس ــم، ام کنی
ــوده  ــت هــا در حــد شــعار ب امــروز تمامــی صحب
و اســتراتژی مناســبی ارائــه نشــده اســت؛ در 
ــد  ــی توان ــه م ــی ک ــماند و خطرات ــه پس ــی ک حال
بــرای محیــط زیســت ایجــاد کنــد، موضوعــی 

ــل توجــه اســت. بســیار قاب

مافیا یا نبود ســرمایه؟
در حالیکــه نماینــده مــردم مازنــدارن از یــک 
مافیــای قدرتمنــد نــام می بــرد کــه بــه گفتــه 
ــده ای  ــرای ع ــه  ب ــت زبال ــث بازیاف ــر بح بزرگمه
ایــن  در  مافیایــی  شــاید  و  اســت  ســودمند 
ــم  ــد بدانی ــا بای ــد ام ــته باش ــود داش ــه وج زمین
ــزرگ در  ــنگ ب ــتند و س ــی نیس ــدرت اصل ــه ق ک
ــود ســرمایه اقتصــادی  ــن ماجــرا همــان نب راه ای

ــت. اس

برخی شهرها  زباله در 
برخی  درآمد  منبع 

افراد خاص است و 
با  این افراد سودجو 
خاصی که  ارتباطات 

بازدارنده  عامل  دارند، 
مدیریت صحیح  در 

زباله در استان 
های شمالی کشور 
به شمار می روند. 
. هنـوز نوع نگاه به 
به  و پسماند  زباله 

نشده  تبدیل  اولویت 
و خطری که محیط 
را تهدید می  زیست 
به درستی  کند، هم 

است. نشده  احساس 

مافیای زباله یا نبود سرمایه ؟
عضو پژوهشی پژوهشگاه نیرو: علت بالتکلیفی زباله های شمال کشور نبود یک سرمایه گذار برای ورود در بحث نیروگاه زباله سوز است

پــس از ســال ها به نظــر می رســد کــه پرونــده انتقــال 
ــرار اســت  ــه نتیجــه رســیده و ق ــه ســمنان ب آب از خــزر ب
ــود  ــرا ش ــه اج ــری وارد مرحل ــور جدی ت ــار به ط ــه این ب ک
ــادی را  ــی زی ــن موضــوع هم چــون گذشــته منتقدان ــا ای ام
ــد  ــن طــرح می توان ــه ای ــد ک ــن باورن ــر ای ــده ای ب دارد و ع

ــد. ــری را وارد کن ــران ناپذی ــات جب صدم
 وجــود بحــران آب در کشــور و تشــدید آن در مناطــق 
مرکــزی چنــد ســالی اســت کــه فکــر انتقــال آب را در ذهــن 

ــدم  ــال ها  ع ــن س ــی ای ــا ط ــه ام ــی انداخت ــووالن آب مس
اخــذ مجــوز از ســوی ســازمان محیــط زیســت موجــب بــه 
تاخیــر افتــادن ایــن طــرح شــده، ایــن پاســخی اســت کــه 
از ســال 1394 تاکنــون از زبــان مســووالن وزارت نیــرو در 

ــروژه شــنیده شــده اســت. ــر ایــن پ مــورد چرایــی تاخی
ایــن در شــرایطی اســت کــه عیســی کالنتــری در یکــی از 
ــمنان  ــه س ــزر ب ــال آب خ ــاره انتق ــود درب ــای خ مصاحبه ه
ــه داخــل ســرزمین  ــا ب اعــالم کــرده کــه انتقــال آب از دری

ــی،  ــدگان صنعت ــی مصرف کنن ــاز آب ــرای برطــرف کــردن نی ب
آب شــرب و بهداشــت مــردم در صــورت نیــاز و بــا رعایــت 
ضوابــط زیســت محیطی از نظــر مــن بالمانــع اســت و 
باتوجــه بــه این کــه انتقــال آب برعهــده وزارت نیــرو اســت 
و محیط زیســت وظیفــه دارد بــر نحــوه انتقــال آب نظــارت 
داشــته باشــد کــه حداقــل خســارت  بــه محیط زیســت 
وارد شــود، تــالش خــود را در ایــن حــوزه خواهیــم کــرد.

بــه گفتــه او دریــای مازنــدران 80 هــزار میلیــارد مترمکعــب 
آب دارد؛ آبــی کــه بــرای انتقــال در نظــر گرفتــه شــده 
یــک  یعنــی  اســت  100 میلیــون مترمکعــب  در حــدود 
ــور  ــد آب ش ــه می گوین ــا. این ک ــزارم آب دری ــتصد ه هش
ــوری آن 2 در  ــدار ش ــه مق ــتباه اســت، چراک ــود، اش می ش
10 هــزار درصــد اســت، یعنــی در حــدود صفــر اســت، امــا 
ــتان  ــت را در اس ــرب و صنع ــم آب ش ــن آب می توانی از ای
ســمنان تامیــن کنیــم. بــه افــرادی کــه مدعــی هســتند کــه 
آب دریــای مازنــدران بــه دلیــل انتقــال آب کــم می شــود، 
بایــد بگویــم کــه 100 میلیــون مترمکعــب در مقابــل 80 

ــر اســت. ــب در حــد صف ــارد مترمکع ــزار میلی ه
هم چنیــن  رییــس جمهــور در ســفر اســتانی خــود بــه 
ــت مشــکالت  ــه از نظــر دول ــرد ک اســتان ســمنان اعــالم ک
ــه اســتان  ســمنان برطــرف  ــران ب ــال آب از شــمال ای انتق
ــده  ــام ش ــز انج ــه نی ــی مربوط ــای مطالعات ــده و کاره ش
ــال آب از  ــرای انتق ــد ب ــرمایه داری بخواه ــر س ــت و اگ اس
شــمال بــه مرکزیــت کشــور از جملــه ســمنان اقــدام کنــد، 
دولــت ایــن آمادگــی را دارد تــا امکانــات الزم را در اختیــار 

او قــرار دهــد.

ــاد  ــب ایج ــرح، موج ــن ط ــورد ای ــر درم ــای اخی صحبت ه
ــای  ــق گفته ه ــه طب ــی ک ــا جای ــت ت ــده اس ــی ش انتقادهای
داریــوش مختــاری - کارشــناس حــوزه آب - اجــرای 
ابعــاد  تمــام  بــا درنظرگرفتــن  بایــد  پــروژه ای  چنیــن 
محیــط زیســتی، اجتماعــی و اقتصــادی صــورت گیــرد کــه 
ــال  ــش س ــه ش ــل ب ــز حداق ــی نی ــن مطالعات ــام چنی انج

ــاز دارد. ــان نی زم
ــارهای  ــود فش ــل وج ــه دلی ــد ب ــه نبای ــان این ک ــا بی وی ب
ــنا  ــه ایس ــرد، ب ــاذ ک ــی را اتخ ــن تصمیمات ــی چنی سیاس
گفــت: بــا توجــه بــه این کــه هــر یــک تــن آب کــه انتقــال 
بازگردانــده  ایــن طریــق  از  نمــک  تــن  می یابــد، ســه 
محیــط  جنبه هــای  تمــام  کــه  اســت  الزم  می شــود، 
زیســتی بــرای اجــرای ایــن طــرح مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــادی  ــد دام ــن محم ــد هم چنی ــنا می نویس ــه ایس ــور ک آنط
- نماینــده مــردم ســاری در مجلــس - خطــاب بــه رییــس 
ــرای  ــور متذکــر شــد: اســتنباط مان از تصمیــم شــما ب جمه
انتقــال آب دریــای خــزر بــه ســمنان ایــن اســت کــه شــما 
رییــس جمهــور کشــور دیگــری هســتید امــا نیــک بدانیــد 

تاریــخ مازنــدران چنیــن اجــازه ای نــداده و نخواهــد داد.
رییــس  نامه نــگاری  بــه  اعتــراض  بــا  مجلــس  در  وی 
ســازمان حافظــت محیــط زیســت بــه رییــس جمهــور 
ــه اســتان ســمنان  ــای خــزر ب ــال آب دری درخصــوص انتق
خطــاب بــه روحانــی متذکــر شــد: بــا ایــن نامــه و تصمیــم 
ــدران،  ــده کشــاورزی در اســتان های مازن ــا پرون شــما یقین

ــته می شــود. ــه بس ــرای همیش ــتان ب ــالن و گلس گی

آب خزر به سمنانی ها می رسد؟

در شــرایطی کــه کشــورمان در ســال هــای اخیــر تحــت تاثیــر پدیــده 
»گــرد و غبــار« قــرار گرفتــه، کارشناســان ســازمان فضایــی ایــران بــر 
ــنجش از راه  ــواره س ــتفاده از ماه ــا اس ــوان ب ــی ت ــه م ــد ک ــن باورن ای
ــار مخــرب ایــن پدیــده کاســت. طوفان هــای  دور و داده هــای آن، از آث
گردوغبــار از پدیــده هایــی اســت کــه در مناطــق خشــک و نیمه  خشــک 
جهــان رخ مــی دهــد و در طــی ســالهای اخیــر ایــن پدیــده آن هــم بــا 
تعــداد بــاال از جملــه مخــرب تریــن بالیــای زیســت محیطی در منطقــه 
خاورمیانــه و بــه خصــوص ایــران بوده اســت؛ بــه دلیل تغییرات ســریع 
در ماهیــت و مــکان گســترش طوفــان هــای گــرد و غبــار، محدودیــت 

هایــی در پایــش و انــدازه گیــری هــای مربــوط بــه آن وجــود دارد.
ــدد  ــر متع ــم آوردن تصاوی ــا فراه ــنجش  از دور ب ــاوری س ــروزه فن ام
ــف  ــی مختل ــی و مکان ــای زمان ــاس ه ــا مقی ــه ای ب ــی و منطق جهان
ابــزاری مناســب بــرای پایــش، انــدازه گیــری و شناســایی کانــون هــای 

ــار شــناخته شــده اســت. برداشــت گــرد و غب
ــت:  ــود آورده اس ــزارش خ ــن گ ــازه تری ــران در ت ــی ای ــازمان فضای س
ــا  ــال ت ــدای امس ــواره ای از ابت ــر ماه ــاس تصاوی ــر اس ــورمان ب کش
15 آبــان مــاه گذشــته 28 بــار تحــت تاثیــر پدیــده گــرد و غبــار قــرار 
ــتان روی داده  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــار آن در اس ــه 20 ب ــه ک گرفت
اســت؛ اکنــون ایــن پرســش مطــرح اســت کــه چگونــه مــی تــوان از 
اطالعــات ماهــواره ای بــرای غلبــه بــر چالــش هــا اســتفاده کــرد. یکــی 
از کارشناســان پایــش گــرد و غبــار در ســازمان فضایــی ایــران در گفــت 
و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا گفــت: ســامانه پایــش ماهــواره ای گــرد و غبــار 
ــن  ــران فعــال اســت؛ ورودی ای ــی ای از ســال 1395 در ســازمان فضای
ســامانه داده هــای ماهــواره ای ســنجنده مودیــس )MODIS( ماهــواره 
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــو.آ )AQUA( اس ــرا )TERRA( و آ.کی ــای تی ه
مســتقیم در مرکــز فضایــی ماهدشــت دریافــت و بــا تحلیــل داده های 
آنهــا، وقــوع گــرد و غبــار در محــدوده ای بیــن کشــور هــای عربســتان و 

ســوریه تــا کشــورهای پاکســتان و افغانســتان پایــش مــی شــود. 
مهــدی جنتــی بــا اعــالم اینکــه تاثیــر ایــن گــرد و غبار بیشــتر خــارج از 
کشــور اســت، افــزود: آخریــن طوفــان گــرد و غبــار هفتــم دی مــاه روی 

داد و کانــون آن جنــوب غــرب خلیــج فــارس بــود.

پایش »گرد و غبار«
با داده های ماهواره ها

خبر
تهدید زیرساخت های سمنان با 

افت آب های زیرزمینی
معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای 
ســمنان گفــت: برداشــت هــای بی رویــه از منابــع آبــی در 
اســتان ســمنان زیرســاخت های ایــن اســتان را تهدیــد 
مــی کنــد و ایــن زیرســاخت ها در معــرض خطــر جــدی 
قــرار دارند.محمدرضــا خاموشــی در همایــش فرماندهــان پایــگاه های مقاومت بســیج 
دســتگاه هــای اجرایــی اســتان در راســتای طــرح احیــاء و تعــادل بخشــی منابــع آبی، 
گفــت: عــالوه بــر اینکــه مــا آب بــا کیفیــت را از دســت مــی دهیــم، زیرســاخت های 
توســعه ای از جملــه جــاده، راه آهــن و... را بــه دلیــل فرونشســت زمیــن کــه نتیجــه 

برداشــت بی رویــه آب هــای زیرزمینــی اســت از دســت مــی دهیــم.

تشکیل کنسرسیوم برای 
حل مسائل زیست محیطی 

ــات  ــوم، تحقیق ــر عل ــاوری وزی ــش و فن ــاون پژوه مع
و فنــاوری گفــت: 13 دانشــگاه کشــور بــا تشــکیل 
کنسرســیوم پژوهشــی و فنــاوری بــر ســر کمــک 
بــه حــل مشــکالت زیســت محیطــی ایــران تفاهــم کردنــد. مســعود برومنــد گفــت: 
دانشــگاه هــای تهــران، صنعتــی شــریف، شــیراز، صنعتــی امیرکبیــر، شــهید بهشــتی، 
علــم و صنعــت، تبریــز، عالمــه طباطبایــی، اصفهان، فردوســی مشــهد، تربیــت مدرس، 
صنعتــی اصفهــان و خواجــه نصیــر الدیــن طوســی در همــکاری بــا یکدیگــر بــه یــاری 
مشــکالت زیســت محیطــی آمــده انــد. فعالیــت ایــن دانشــگاه ها بــا یکدیگــر تجمیع 
و در نتیجــه بــه دبیرخانــه ارســال شــد. برخــی دانشــگاه هــا بــه نمایندگــی از بقیــه بــا 

ســازمان محیــط زیســت وارد فعالیــت شــدند و قــرارداد بســتند.

انجام گشت پایش آنفلوآنزا و 
رهاسازی پرنده شکاری

گشــت مشــترک کارشناســان دامپزشــکی و حفاظــت 
محیــط زیســت رضوانشــهر اســتان گیــالن بــرای 
ــدگان  ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــاری آنفلوآن ــش بیم پای
ــن  ــز در ای ــکاری نی ــده ش ــه پرن ــک بهل ــام و ی انج
ــت  ــس اداره حفاظ ــی رئی ــر میغ ــار اکب ــه اظه ــد.بنا ب ــازی ش ــتان رهاس شهرس
ــش  ــزوم پای ــوع و ل ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج ــهر، ب ــت رضوانش ــط زیس محی
ــط زیســت  ــداوم ، گشــت مشــترک کارشناســان دامپزشــکی و حفاظــت محی م
شهرســتان بــرای پایــش بیمــاری آنفلوآنــزای فــوق حــاد انجــام شــد و تاکنــون 

ــت. ــده اس ــزارش نش ــا گ ــت ی ــه روی ــاری در منطق ــه بیم ــکوک ب ــورد مش م

فرونشست

کنسرسیوم

آنفلوآنزا

مدیر مرکز نگهداری از حیات وحش پارک چمران کرج گفت: گرگی که چند روز پیش از مرکز نگهداری پارک چمران فرار 
کرده بود پیدا شد.
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تغییــر اقلیــم شــاید 10 تــا 15 ســال گذشــته بــرای بیشــتر مــردم پدیده 
ناآشــنایی بــود امــا اکنــون بیشــتر کشــورهای جهان وقــوع آنــرا پذیرفته 
انــد و بــه همیــن دلیــل بــرای کاهــش تاثیــرات آن در ســال 2015 در 
قالــب توافقنامــه پاریــس گــرد هــم آمدنــد تــا بــا انجــام اقداماتــی مانع 
گرمتــر شــدن زمیــن تــا بیشــتر از 1.5 درجه شــوند. دانشــمندان محیط 
ــر کشــورهای  ــه اگ ــد ک ــرده بودن ــی ک ــش بین ــر پی ــش ت زیســت پی
ــع و  ــن محصــول صنای ــه ای»مهم تری ــای گلخان ــد گازه ــی تولی صنعت
علــت اصلــی گــرم شــدن زمیــن« کاهــش ندهنــد، دمــای کــره زمیــن 
تــا پایــان قــرن، 2 درجــه گرمتــر خواهــد شــد.گرم شــدن زمیــن منجــر 
بــه نابــودی ذخایــر یــخ قطــب هــا، ایجــاد ســیالب هــا و تغییــرات آب 
و هوایــی شــدید و حــوادث زیســت محیطــی بســیاری خواهــد شــد که 
ســرانجام آن مهاجــرت میلیــون هــا نفــر اســت کــه مشــکالت اجتماعی 

و اقتصــادی فراوانــی را بــر کشــورها تحمیــل مــی کنــد.
12 دســامبر 2015 در پاریــس، معاهــده ای بــرای مقابلــه بــا تغییــرات 
ــاز شــدن گــره هــا بــرای اقدامــات علیــه تغییــر اقلیــم و  اقلیمــی و ب
ــاوم،  ــن، مق همچنیــن ســرمایه گــذاری در جهــت اقتصــادی کــم کرب
انعطــاف پذیــر و پایــدار توســط 195 کشــور مــورد توافــق قــرار گرفــت.
هــدف اصلــی ایــن توافــق جهانــی جلوگیــری از افزایــش دمــای کــره 
زمیــن در ایــن قــرن زیــر 2 درجــه ســانتیگراد و همچنیــن ایجــاد تالش 
بــرای محــدود کــردن دمــا بــه افزایــش آن بــه زیــر 1.5 درجــه ســانتی 
ــدف  ــت. ه ــدن اس ــی ش ــل از صنعت ــطح آن قب ــه س ــبت ب ــراد نس گ
بلندمــدت توافــق پاریــس ایــن اســت کــه دمــای کــره زمیــن تــا پایــان 

قــرن بــه جــای دو درجــه، 1.5 درجــه ســانتیگراد افزایــش یابــد.
ایــران یکــی از کشــورهایی اســت کــه در شــکل گیــری معاهــده پاریس 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــده در مجل ــته،این معاه ــال داش ــوری فع حض
تصویــب شــده امــا هنــوز بــه تصویــب شــورای نگهبــان نرســیده اســت. 
ــن معاهــده  ــه ای ــران ب ــق پیوســتن ای ــف و برخــی مواف برخــی مخال
هســتند؛ بــه اعتقــاد مخالفــان در ایــن شــرایط اقتصــادی پیوســتن بــه 
ایــن معاهــده بــه نفع ایران نیســت؛ امــا برخــی ماننــد »داود پرهیزکار« 
معــاون وزیــر راه و شهرســازی و رییــس ســازمان هواشناســی معتقــد 

بــه پیوســتن ایــران بــه ایــن معاهــده اســت. 

معاهده پاریس اهرمی برای 
کاهش اثرات تغییر اقلیم

سنا
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س
عک

اله
شهردار تهران: شیوه جمع آوری زباله باید تغییر کندزب

ــر  ــه س ــازن زبال ــی مخ ــت: جانمای ــران گف ــهردار ته ش
کوچه هــا تبعاتــی از جملــه تجمــع مــوش و کاهش ســهم 
ــه وجــود آورده  ــدا را ب ــه از مب شــهروندان در تفکیــک زبال
ــد در ایــن شــیوه جمــع آوری تجدیدنظــر  اســت کــه بای
ــوری  ــی کش ــاله را معضل ــن مس ــی ای ــروز حناچ ــم. پی کنی
دانســت و افــزود: دســتگاه هــای حکومتــی در ایــن بخــش 
خودشــان را کنــار کشــیده انــد و شــهرداری هــا در ایــن موضــوع کــه بــا 

ــد. ــده ان ــا مان ــاط اســت، تنه ســالمت شــهروندان در ارتب
وی اظهارداشــت: شــهرداری هــا بایــد در مســائل مربــوط بــه پســماند 

حمایــت و پشــتیبانی شــوند. 
شــهردار تهــران نارضایتــی شــهروندان ســاکن جنــوب پایتخــت را یکی 
از مــوارد مربــوط بــه پســماندهای کالنشــهر تهــران عنوان و خاطرنشــان 
کــرد: بــه جــز پســماندهایی کــه بــه آرادکــوه منتقــل مــی شــود 43 

هــزار تــن زبالــه نیــز بــه جــاده آبعلــی مــی رود. 
وی بــا بیــان اینکــه در کشــور مــا فنــاوری هــای مربــوط بــه 
ــه  پســماندهای ســاختمانی قــوی نیســت و تمامــی ایــن مســائل ب
طبیعــت ضــرر مــی زنــد تاکیــد کــرد: اگــر در بودجــه ســال 1398 برای 
مشــکل پســماند کالنشــهرها بودجــه ای در نظــر گرفتــه شــود کمــک 

ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــد بود.حناچــی ب ــن بخــش خواه ــه ای ــی ب بزرگ
ــه  ــع زبال ــرای حمــل و دف ــادی ب ــه زی ــه هزین ــران روزان شــهرداری ته
ــن مســاله  ــد ادامــه داد: یکــی از راه حــل هــای ای پرداخــت مــی کن
ــه و کاهــش تولیــد  ــرای تفکیــک زبال ایجــاد حساســیت در مــردم ب

ــه اســت. زبال
ــل  ــی مث ــران معضالت ــماندهای ته ــه پس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

ــه همــراه دارد  ــز ب کــودکان کار و آســیب هــای محیــط زیســتی را نی
ــای  ــت ه ــام ماموری ــا را در انج ــهرداری ه ــد ش ــت بای ــت: دول گف
حاکمیتــی ماننــد توســعه حمــل و نقــل عمومــی، دفــع پســماند، رفــع 
آلودگــی هــوا و منابــع پایــدار حمایــت کنــد کــه البته شــرایط شــهرداری 

ــا بســیاری از شــهرهای دیگــر بهتــر اســت. تهــران در مقایســه ب
شــهردار تهــران یــادآور شــد: وقتــی شــهرداری در پرداخــت 
حقــوق کارکنانــش بــا مشــکل مواجــه مــی شــود نمــی توانــد بــه 

ــردازد.  ــر بپ ــائل دیگ ــی و مس ــت محیط ــات زیس موضوع
حناچــی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاده از ســرمایه هــای اجتماعی 
ــر  ــت: اگ ــت گف ــماند اس ــش پس ــای کاه ــل ه ــی از راه ح یک
بتوانیــم از ســرمایه هــای اجتماعــی اســتفاده کنیــم، مــی توانیــم 

آن را بــه یــک فرصــت و ثــروت تبدیــل کنیــم.

ت
عو

تهران، کابل را به عضویت در مرکز مدیریت آب د
یونسکو فراخواند

جمهــوری اســالمی ایــران از افغانســتان دعــوت کــرد 
در پــی فعــال شــدن مرکــز منطقــه ای مدیریــت آب 
ــه ســازمان آموزشــی، علمــی و فرهنگــی  وابســته ب
ملــل متحــد )یونســکو( در تهــران بــرای توســعه روابــط و 
همکاری هــای دوجانبــه و منطقــه ای، بــه ایــن مرکــز بپیونــدد. 
وزیــر نیــرو جمهــوری اســالمی ایــران در حاشــیه برگــزاری 
نوزدهمیــن کمیتــه مشــترک کمیســاران آب هیرمنــد در تهــران بــا 
ــتان و  ــرژی و آب افغانس ــر ان ــاون وزی ــکل« مع ــد ت »خان محم
کمیســار ایــن کشــور در کمیتــه مشــترک آب هیرمنــد دیــدار و این 

پیشــنهاد را ارایــه کــرد.
»رضــا اردکانیــان« در ایــن دیــدار بــه مشــترکات 2 کشــور در 
بخــش آب و انــرژی ماننــد تاســیس موسســه تحقیقــات آب در 
ــف  ــاط مختل ــرق در نق ــدد آب و ب ــل، اجــرای پروژه هــای متع کاب
افغانســتان از ســوی ایــران و همــکاری دوجانبــه در اجــرای معاهده 

ــد اشــاره کــرد. 1351 هیرمن
ــف،  ــط در زمینه هــای مختل ــر توســعه رواب ــن ب ــان همچنی اردکانی

شناســایی ظرفیت هــای موجــود در هــر دو کشــور و تــالش بــرای 
هــر چــه نزدیک تــر شــدن دیدگاه هــا و مواضــع بویــژه بــا توجــه بــه 

نقــاط مشــترک متعــدد تاکیــد کــرد. 
معــاون وزیــر آب و انــرژی افغانســتان در ایــن دیــدار بــا تشــکر از 
حمایت هــا و همکاری هــای پیشــین جمهــوری اســالمی ایــران، بــر 
ضــرورت توســعه روابــط 2 کشــور بویــژه در حوزه هــای آب و انــرژی 
تاکیــد کــرد و آغــاز مرحلــه جدیــدی از ایــن همکاری هــا بــه عنــوان 

یــک موضــوع مهــم مــورد توافــق را خواســتار شــد.
ــد  ــاران آب هیرمن ــترک کمیس ــه مش ــالس کمیت ــن اج نوزدهمی
ــران و  ــرژی ای ــرو و آب و ان ــران نی ــان وزی ــوولیت معاون ــا مس ب
افغانســتان بــا حضــور نماینــدگان وزارت امــور خارجــه 2 کشــور از 

ــاز شــده اســت. ــران آغ شــنبه در ته
ایــن اجــالس در چارچــوب مفــاد منــدرج در معاهــده 1351 هیرمند 
بــه  طــور منظــم برگــزار می شــود و اجــرای مفــاد معاهــده هیرمنــد 
و بررســی روش هــای مربــوط بــه تامیــن حقابــه جمهوری اســالمی 

ایــران از ایــن رودخانــه هــدف اصلــی آن بــه شــمار مــی رود.
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ازآغاز فعالیت شـرکت آب وفاضالب اسـتان اصفهان  در  سـال  
1344 تـا سـال 1357 حـدود 168 هـزار نفـر تحـت پوشـش 
خدمـات شـبکه فاضـالب قـرار گرفتنـد ایـن در حالیسـت کـه 
پـس از پیـروزی انقـالب شـکوهمند اسـالمی تـا کنـون بیـش 
از 2 میلیـون و 978 هـزار و 542 نفـر در اسـتان اصفهـان از 
خدمـات شـبکه فاضـالب بهـره مند شـدند مدیرعامل شـرکت 
آب وفاضـالب اسـتان اصفهـان بـا بیان اینکـه 53 سـال از ارائه 
خدمـات شـبکه فاضـالب در اصفهـان مـی گـذرد اعـالم کـرد:  
اصفهـان اولیـن شـهر در کشـور بـوده که شـبکه فاضـالب در آن 
اجراء گردیده اسـت ، همچنین  اسـتان اصفهان با اجرای 422 
کیلومتر خطوط شـبکه فاضالب بیشـترین میزان خطوط اجراء 
شـده در کشـور را بـه خـود اختصاص داده اسـت کـه  13 درصد 
خطـوط شـبکه فاضـالب اجـراء شـده  در کشـور را شـامل  می 
شـود . مهنـدس هاشـم امینـی بـا اشـاره بـه  اجـرای خطـوط 
شـبکه فاضـالب در دوران 40 سـاله انقـالب اسـالمی اعـالم 
کـرد:از سـال 44 تـا سـال 57 حـدود هزار و35 کیلومتر شـبکه 
فاضـالب در اسـتان اصفهـان اجراءشـده بـوددر حالیکه از سـال 
57 تـا کنـون بیـش از 8 هـزار و 84 کیلومتـر شـبکه فاضـالب 
در اسـتان عملیاتـی شـد که بیانگـر افزایـش 8 برابـری اجرای 
شـبکه فاضـالب در دوران پـس از انقـالب می باشـد.وی افزود: 
از سـال 44 تـا سـال 57 حـدود 56 هـزار انشـعاب فاضـالب 
بـه مشـترکین واگـذار شـددر حالیکـه از سـال 57  تـا کنون به 
668 هـزار و 571 متقاضـی شـبکه فاضـالب واگـذار شـد کـه 
افزایـش 12 برابـری را طـی دوران 40 سـاله انقـالب اسـالمی 
نشـان مـی دهد. این در حالیسـت که در حال حاضـر 70 درصد  
مشـترکین تحت پوشـش خدمـات شـبکه فاضالب دراسـتان 
اصفهـان قـرار دارنـد. وی با بیان اینکه در حال حاضر 25 تصفیه 
خانـه فاضـالب در اسـتان اصفهان در مـدار بهره برداری قـراردارد 
خاطرنشـان سـاخت: هم اکنون اسـتان اصفهان بـا 25 تصفیه 
خانـه فاضـالب در مدار بهـره برداری رتبه نخسـت تعداد تصفیه 
خانـه فاضـالب را در کشـور دارد که 12 درصـد تصفیه خانه های 
فاضـالب را  در کشـور شـامل مـی شـود.مدیرعامل شـرکت آب 
وفاضالب اسـتان اصفهان تامین آب شـرب  پایدار مشـترکین 
را یکـی از اولویـت هـا برشـمرد و اظهـار داشـت: از سـال 57 تا 
کنـون  جمعیـت تحت پوشـش طرح آبرسـانی اصفهـان بزرگ 
4 میلیـون و 155 هـزار و 462 نفـر مـی باشـد در صورتـی که از 
سـال 44 تا سـال 57 تنها 350 هزاز نفر تحت پوشـش شـبکه 
آبرسـانی شـرکت آب وفاضـالب قرارداشـتند که این امر نشـان 
دهنـده افزایـش 12 برابـری تعـداد جمعیـت تحـت پوشـش 

شـبکه آبرسـانی از بـدو انقـالب تـا کنون بوده اسـت.

 افزایش 18 برابری 
جمعیت تحت پوشش 
کریــم شبکه فاضالب اصفهان ربــاط  شهرســتان  فرمانــدار 

کارگاه  بــه  کریــم  ربــاط  گفــت: 
تبدیــل  شــهری  مبلمــان  عمرانــی 
شــاهد  روز  هــر  و  اســت  شــده 

هســتیم  آن  آبادانــی 
جلســه  در  ســاداتی  مهــدی  ســید 
ــهرک  ــردم ش ــا م ــی ب ــات عموم مالق
فرهنگیــان کــه در مســجد حضــرت 
ــزار  ــن شــهرک برگ ــر)ع( ای ــی اکب عل
شــد بــا اشــاره بــه خدمــت بــی منــت 

کــرد:  اظهــار  مســئوالن  ســوی  از 
خدمــت گــزاری بــه منــت وظیفــه 
مدیــری  اگــر  و  اســت  مدیــران 
ــرای  ــی ب ــزار خوب ــد خدمتگ نمــی توان
مــردم باشــد در چرخــه مدیریتــی 
شهرســتان ربــاط کریــم جایگاهــی 
ــا  ــرد: ب ــد ک ــن تاکی ــداردوی همچنی ن
ــا  ــردم، فعالیته ــت م ــالش و حمای ت
ــاط کریــم  در شــان مــردم شــریف رب
و  کــرد  خواهــد  پیــدا  گســترش 

بهتریــن داور مــردم هســتند. تیــم 
بــه  کــه  منســجمی  و  هماهنــگ 
ــبرد  ــث پیش ــود دارد باع ــدهللا وج حم
امــور شــده اســتنماینده عالــی دولــت 
در شهرســتان ربــاط کریــم افــزود: 
ــالب  ــروزی انق ــالگرد پی ــن س چهلمی
طــرح   22 افتتــاح  بــا  اســالمی 
عمرانــی در ســطح شــهر ربــاط کریــم 
پایــان  آغــاز مــی گرددســاداتی در 
نســبت  هیچکــس  داشــت:  ابــراز 
ــردم  ــوزتر از م ــم دلس ــاط کری ــه رب ب
نیســتند. پویایــی و ســرزندگی مــردم 
در شهرســتان ربــاط کریــم روز بــه روز  
مســووالن  بیشــتر  خدمــت  باعــث 

ــت. ــده اس ش

کارگــران راه آهــن دورود خرم آبــاد جلــوی 
تجمــع  لرســتان  اســتانداری  ســاختمان 

کردنــد.
 صبــح روز گذشــته  تعــدادی از کارگــران 
آنچــه  به خاطــر  خرم آبــاد  دورود  راه آهــن 
ــات و حقــوق چندیــن  عــدم پرداخــت مطالب
ــود بیمــه و ... اعــالم شــده، تجمــع  ــاه، نب م

ــد. کردن
ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  کارگــران  ایــن 
رفــع  و  مطالبــات  پیگیــری  خواســتار 
مشکالتشــان از ســوی مســئوالن شــدند.
ــر  ــی، مدی ــیامک کیان ــوص س ــن خص در ای
حــوزه طرح هــای شــرکت ســاخت و توســعه 

ــتان  ــل کشــور در اس ــل و نق ــای حم زیربناه
بــه ایســنا گفــت: از مجمــوع مطالبــات آنهــا، 
دو مــاه حقــوق بــه کارگــران پرداخــت شــده و 

ــد. ــه ندارن ــن ماه ــوق چندی حق وحق
راه آهــن  در  کســی  اگــر  داد:  ادامــه  وی 
ــرارداد داشــته و  ــا ق مشــغول کار باشــد قطع
تحــت پوشــش بیمــه نیــز هســت، چنانچــه 
مــواردی وجــود داشــته باشــد جــای تاســف 

دارد.
ــن نیســت  ــر ای ــرد: انتظــار ب ــان ک ــی بی کیان
ــند  ــته باش ــه ای نداش ــد و بیم ــی کار کن کس

ــا او تســویه شــده باشــد. ــه ب ــر اینک مگ
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی از 

ایــن کارگــران برحســب شــرایط کاری ممکــن 
اســت امــروز باشــند و چنــد مــاه دیگــر 
ــتانداری  ــه اس ــرد: مجموع ــان ک ــند، بی نباش
هســتند،  راه آهــن  جریــان  در  اســتان 
مشــکالتی وجــود داشــت و چنانچــه شــرایط 
ــرایط  ــود ش ــل ش ــروژه ح ــن پ ــاری ای اعتب

ــد. ــد آم ــود خواه ــه وج ــری ب کاری بهت
مدیــر حــوزه طرح هــای شــرکت ســاخت 
ــور  ــل کش ــل و نق ــای حم ــعه زیربناه و توس
ــم مشــکالت  ــول می ده ــت: ق در اســتان گف
ایــن کارگــران را پیگیــری و آنهــا را رفــع کنــم.
ــادی  ــداد زی ــا تع ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب کیان
از کارگــران بــا توجــه بــه شــرایط پــروژه 

تســویه انجــام شــد، عنــوان کــرد: ایــن 
ــا  ــد و تنه ــی ندارن ــات خاص ــران معوق کارگ
ــه همــان نســبتی کــه  پــروژه ای اســت کــه ب
ــت.  ــده اس ــت ش ــوق پرداخ ــد حق کار کردن
مدیــر حــوزه طرح هــای شــرکت ســاخت 
ــور  ــل کش ــل و نق ــای حم ــعه زیربناه و توس
ــه علــت  در اســتان گفــت: در حــال حاضــر ب
ــرده اســت،  ــدا ک ــت پی ــی کار اف شــرایط مال
کار  کــه  گذشــته  ســال های  بــه  نســبت 
طــوری بــود کــه بیــش از 1000 نفــر در کارگاه 
ــراد  ــداد اف ــن تع ــر ای ــد، االن اگ کار می کردن
بخواهنــد کار کننــد کارکــردی ندارنــد. وی 
ــای  ــا پیگیری ه ــم ب ــد: امیدواری ــادآور ش ی
مســئولین اســتان شــرایط کاری بــه گونــه ای 
ــه همــان تعــداد اشــتغالی  پیــش رود کــه ب

ــم. ــت، برگردی ــود داش ــال وج ــه قب ک

رباط کریم به کارگاه عمرانی 
مبلمان شهری تبدیل شده است 

دادستان فردیس خواستار 
انحالل شورای شهر شد

دادسـتان عمومـی و انقالب فردیس از درخواسـت مدعی العمـوم برای انحالل 
از درخواسـت مدعـی  شـورای شـهر فردیـس خبـر داد.حسـن جهانشـاهلو 
العمـوم بـه مراجـع ذیربـط بـرای انحـالل شـورای این شـهر خبـر داد و گفت: 
اختالفـات عدیـده در بیـن اعضای شـورای شـهر فردیس با لجاجـت برخی از 
اعضـا در ایجـاد تفاهـم و همدلـی منجـر بـه تعطیلی اداره شـهری شهرسـتان 
شـده اسـت.وی افـزود: با توجه به ناکارآمدی شـورای شـهر و ایجـاد اختالف 
و ناامیـدی در میـان شـهروندان فردیـس و بـا توجـه به نتیجه بخـش نبودن 
توصیه هـای مکـرر در جهـت ایجـاد تفاهـم میـان اعضـا و تعطیلـی اداره امور 
شـهر بـه دلیـل انجام اعمـال خـالف شـئون شـوراها، سوءاسـتفاده از جایگاه 
نمایندگـی مـردم و ناکارامـدی و مداخلـه در سـاخت و سـازهای غیرمجـاز 
توسـط برخـی از اعضـا و در جهـت بـرون رفـت از این معضـل و احیای حقوق 
عامـه درخواسـت انحـالل شـورای شـهر را دارم.دادسـتان عمومـی و انقـالب 
شهرسـتان فردیـس در ادامه خاطرنشـان کـرد: عالوه بر مورد مذکـور، به علت 
وجـود دالیـل متقـن درخواسـت انحـالل شـورای شـهر را بـه مراجـع ذیربـط 
داده ام و پیگیـر ایـن موضوع هسـتم. دالیـل عنوان شـده و اتهامات مطروحه 
دربـاره ایـن پرونـده در حـال بررسـی اسـت و پـس از بـه نتیجـه رسـیدن، 

موضـوع بـه اطالع عمـوم خواهد رسـید.

تجمع کارگران راه آهن دورود- خرم آباد

در  را  مـردم  شـرب  آب  تامیـن  چگونگـی  وی 
اسـتان اصفهـان بسـیار حائـز اهمیـت دانسـت 
وخاطـر نشـان ساخت:اسـتان اصفهـان ازجملـه 
اسـتانهای مهاجرپذیـر مـی باشـد کـه همه سـاله 
بـا رشـد جمعیـت روبـرو اسـت برایـن اسـاس 
تامین آب شـرب مشـترکین در این استان بسیار 
حائـز اهمیت بـوده اسـت و درایـن زمینـه  از بدو 
تاسیس شـرکت تا سـال 57 حدود 15 حلقه چاه 
آب حفر شـد ولی از سـال 57 تا کنـون 207 حلقه 
چـاه آب حفـر گردید کـه افزایـش 14 برابری حفر 

چـاه در ایـن دوران را نشـان مـی دهـد .

انتظـار بـر  یانـی بیـان کـرد: 
ایـن نیسـت کسـی کار کنـد و 
بیمه ای نداشـته باشـند مگر اینکه با 
او تسـویه شده باشـد.این مسوول با 
اشـاره به اینکه برخـی از این کارگران 
ممکـن  کاری  شـرایط  برحسـب 
مـاه  چنـد  و  باشـند  امـروز  اسـت 
دیگـر نباشـند، بیـان کـرد: مجموعه 
جریـان  در  اسـتان  اسـتانداری 
راه آهـن هسـتند، مشـکالتی وجـود 
داشـت و چنانچـه شـرایط اعتبـاری 
این پـروژه حل شـود شـرایط کاری 

بهتـری بـه وجـود خواهـد آمـد.

صدور بیش از 7 هزار سند 
دریانوردی در هرمزگان

اداره کل  دریایـی  امـور  معـاون 
اسـتان  دریانـوردی  و  بنـادر 
و  هـزار   7 صـدور  از  هرمـزگان 
330 فقـره سـند دریانـوردی در 
اسـتان خبـر داد.  اسـماعیل مکـی زاده در ایـن خصـوص 
گفـت: طـی 9 مـاه امسـال 7 هـزار و 330 فقـره سـند 
دریانوردی در اسـتان صادر شـده اسـت.وی با بیان اینکه 
تعـداد پنـج هـزار و 30 فقـره از ایـن اسـناد مربوطـه بـه 
تصریـح کـرد:  اسـت،  بـوده  دریانـوردان  گواهینامه هـای 
ایـن تعـداد گواهینامه دریانوردی شـامل سـه هـزار و 202 
در  تعییـن سـمت  )گواهینامـه  اصلـی  فقـره گواهینامـه 
شـناور( و هـزار و 828 فقـره نیـز گواهینامه هـای جانبـی 
ایمنـی( اسـت. از جملـه مباحـث  )آموزش هـای جنبـی 

هرمزگان

صرفه جویی بیست میلیارد 
ریالی برق خوزستان 

در راسـتای سیاست های اقتصادی 
مقاومتـی تعـداد 12 دسـتگاه کلیـد 
هوایـی فرسـوده و قدیمـی بخـش 
230 و 400 کیلـو ولت پسـت امیدیه 
یک شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان با اسـتفاده از کلیدهای 
هوایی اسـقاطی پسـت اهواز 2 تعویض و بیسـت میلیارد ریال 
صرفـه جویـی اقتصـادی شـد.مدیر امـور بهـره بـرداری ناحیـه 
شـرق این شـرکت گفـت: کلید هوایـی بخـش 230 و 400 کیلو 
ولـت امیدیـه یـک بـه دلیل عمر بـاال فرسـوده و معیوب شـده 
و بـاز و بسـته کـردن آنهـا بـه سـختی توسـط دو نفر بهـره بردار 

انجـام می شـد.

خوزستان

پرداخت تسهیالت 
به زراعی به چایکاران

کشـور  چـای  سـازمان  رییـس 
گفـت: 97 میلیارد ریال تسـهیالت 
تاکنـون  چـای  باغـات  به زراعـی 
بـه چایـکاران گیـالن و مازنـدران 
پرداخت شـد.حبیب جهانسـاز در جلسه سـازمان چای کشور 
گفـت: تاکنـون 97 میلیـارد ریـال تسـهیالت کم بهـره بـه 7 
هـزار و 700 چایـکار پرداخـت شـد.وی با اشـاره به اختصاص 
300 میلیـارد ریـال تسـهیالت به زارعی باغ های چـای، افزود: 
تغذیـه و هـرس باغ هـای چـای بـه چایـکاران اسـتان های 
گیـالن و مازنـدران از نیمـه آبـان امسـال آغـاز شـد و تـا 25 

اسـفند امسـال ادامـه دارد.

خبر

تجلیل از ایثارگران ناحیه 
جنوب شرکت برق  خوزستان

شـرکت  ایثارگـران  مسـوول 
ناحیـه  در  حضـور  بـا  توانیـر 
جنـوب شـرکت بـرق منطقـه ای 
خوزسـتان از آزادگان و ایثارگـران 

کـرد. تقدیـر  ناحیـه  ایـن 
مسـئول ایثارگران شـرکت توانیر به همراه مسـئول بسـیج 
و مشـاور مدیرعامـل این شـرکت طی دیداری بـا آزادگان و 
ایثارگـران ناحیه جنوب در جریان مسـائل و مشـکالت آنها 
قـرار گرفتند.همچنیـن در ایـن دیـدار از صبر و شـکیبایی و 
رشـادتهای ایثارگـران تشـکر و بـا تقدیـم هدایایـی از آنهـا 

تقدیـر به عمـل آمد.

خوزستان

آزادی 4 متهم پرونده اداره 
کل میراث فرهنگی قزوین 

انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
متهـم   4 شـدن  آزاد  از  قزویـن 
اداره  پرونـده  در  شـده  بازداشـت 
کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی اسـتان بـا تبدیـل قـرار بازداشـت موقـت و 
تودیـع وثیقـه خبـر داد.دادسـتان عمومـی و انقـالب قزویـن 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایسـنا در خصوص صدور قـرار وثیقه 
بـرای متهمان پرونـده اداره کل میراث فرهنگـی قزوین اظهار 
کـرد: همان طـور کـه رئیـس کل دادگسـتری اسـتان نیـز در 
اخبـار قبلی اعالم کرده اسـت کـه در صورت تکمیل تحقیقات 
مقدماتـی طبق مقـررات قانونی نسـبت به صدور قـرار تأمین 
مناسـب بـرای متهمـان بازداشـت  شـده، اقدام خواهد شـد . 

قزوین

رنا
 ای

س :
عک

سرمایه های سرگردان 
در سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان ازنظر گردشگری و طبیعت  گردی در حد یک کشور است

اسـتان پهناور سیستان و بلوچستان با دارا 
بـودن مزیـت هـای فـراوان در حـوزه های 
مختلف اقتصادی سـرمایه های سرگردان 
را بـرای سـود آوری کالن بـه خـود فـرا می 
خوانـد. سیسـتان و بلوچسـتان با گسـتره 
دارای  مربـع  و 502 کیلومتـر  هـزار   187
20 شهرسـتان، 42 شـهر، 50 بخـش، 112 
دهسـتان و هفت هـزار و 124 آبادی دارای 

سـکنه است.
ایـن اسـتان در شـرق و جنـوب شـرقی 
ایـران از جنـوب بـه دریای عمان، از شـرق 
بـه کشـورهای پاکسـتان و افغانسـتان و 
از غـرب بـه اسـتانهای هرمـزگان و کرمـان 

محـدود شـده اسـت. 

سیسـتان  بین المللـی  مرزهـای  طـول 
و  پاکسـتان  بـا 2 کشـور  بلوچسـتان  و 
افغانسـتان افـزون بر هـزار و 200 کیلومتر 
اسـت، ایـن اسـتان بـا دارا بـودن یـک 
ششـم از کل مرزهـای جمهوری اسـالمی 
را در  ایـن نظـر مقـام نخسـت  از  ایـران 

دارد. مـرزی  اسـتانهای 
هـم مـرزی اسـتان بـا 2 کشـور پاکسـتان 
و  سـو  یـک  در  شـرق  در  افغانسـتان  و 
دسترسـی بـه آبهـای آزاد دریای عمـان در 
جنوب از سـوی دیگر بهـره مندی از منطقه 
منطقـه  چابهـار،  صنعتـی  تجـاری-  آزاد 
ویـژه اقتصـادی سیسـتان و بازارچـه های 
مـرزی در طـول نـوار مـرزی راه را بـرای 
نقش آفرینی اسـتان در تجـارت، ترانزیت 
خارجـی و مبـادالت مرزی فراهم سـاخته 
است. منطقه سیستان در شمال سیستان 
و بلوچسـتان شـامل پنج شهرسـتان زابل، 

زهـک، نیمروز، هامـون و هیرمنـد بوده که 
برآمـده از آبرفـت هـای رودخانـه هیرمنـد 
اسـت که بزرگ ترین دریاچه آب شـیرین 
جهـان یعنـی تاالب بیـن المللی هامـون را 
کـه هم اکنون دچار خشـکی شـده اسـت، 

در خـود جـای داده اسـت.
وزش بادهـای 120 روزه کـه از اواخـر بهار تا 
پایـان تابسـتان مـی وزد موجـب تشـدید 
خشـکی در منطقه سیسـتان شـده است. 
منطقه بلوچسـتان در مرکز و جنوب استان 
دارای 15 شهرسـتان زاهـدان ، میرجـاوه ، 
 ، سـوران  و  سـیب   ، سـراوان   ، خـاش 
مهرستان ، ایرانشـهر، بمپور، فنوج، سرباز ، 
دلگان، نیکشـهر ، قصرقند، چابهار و کنارک 
اسـت کـه از تنـوع اقلیمـی باالیـی از جمله 
طبیعـت کوهسـتانی، بیابـان، مجـاورت بـا 

دریـا برخوردار اسـت.
بـاال بـودن میانگیـن دمـا و پاییـن بـودن 

نوسانات آن در شمال و مرکز بلوچستان از 
مشخصه های اساسی اقلیم منطقه است 
کـه با توجه بـه پایین بودن نـزوالت جوی 
و عـدم وجود منابع برفی کوهسـتانی اکثر 
جریانـات رودخانـه ای، موقتـی و فصلـی 
بـوده و در بخش وسـیعی از اسـتان منابع 
محـدود آب هـای زیرزمینی تنهـا امکانات 

تامین آب محسـوب می شـوند.
بـه  توجـه  بـا  اسـتان  جنوبـی  مناطـق 
مجـاورت بـا دریـای عمان و بهـره گیری از 
بادهای موسـمی اقلیم متفاوت و منحصر 
بـه فـردی دارنـد. مدیـر کل دفتـر جـذب 
و حمایـت از سـرمایه گـذاری اسـتانداری 
سیسـتان و بلوچسـتان در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایرنـا گفـت: این اسـتان به دلیل 
اسـتقرار در کنـار آبهـای آزاد بیـن المللـی 
خـارج از تنگـه هرمـز، برخـورداری از هـزار 
و 200 کیلومتـر مـرز خاکـی بـا کشـور های 
پاکسـتان و افغانستان و 300 کیلومتر مرز 
سـاحلی در کنـار دریـای عمـان ، نزدیکـی 
مناطق سـاحلی استان با کشـورهای حوزه 
و دریـای عمـان و شـبه  فـارس  خلیـج 
قـاره هنـد از موقعیـت جغرافیایـی ویژه و 

مناسـبی بـرای تجـارت برخـوردار اسـت.

ماندانـا زنگنـه افـزود: وجـود 2 بنـدر مهـم 
شـهید  و  بهشـتی  »شـهید  کشـتیرانی 
کالنتـری« در چابهـار کـه بـا برنامـه هـای 
توسـعه دولت و مشـارکت سـرمایه گذاران 
خارجـی ظرفیـت تخلیـه آن تـا هشـت و 
نیـم میلیـون تـن افزایـش یافتـه امـکان 
پهلوگیـری کشـتی هـای بـزرگ بـرای آن 
فراهـم شـده اسـت از دیگـر ظرفیـت های 
مهم این اسـتان در حوزه اقتصادی اسـت. 
بلوچسـتان  و  سیسـتان  داد:  ادامـه  وی 
و  جغرافیایـی  موقعیـت  بـه  توجـه  بـا 
ژئوپلیتیـک خاص خـود قابلیت اسـتقرار 
صنایـع نیروگاهـی از جملـه انـرژی هـای 
تجدیـد پذیـر بـادی و خورشـیدی را دارد.
وی بیـان کـرد: بـا وجـود ظرفیـت هـای 
فـراوان سیسـتان و بلوچسـتان در زمینـه 
انـرژی هـای نـو ایـن اسـتان مـی توانـد 
بسـتر مناسـبی در زمینـه سـرمایه گـذاری 
داخلـی و خارجـی فراهم کند بـه طوری که 
سـرمایه گـذاری در این بخش بـا توجه به 
نیاز کشـورهای افغانسـتان و پاکسـتان به 
واردات بـرق از ایـران سـوددهی فـراوان را 

بـرای فعـاالن اقتصـادی بـه دنبـال دارد.

ته
نک

رئیــس ســازمان صنعــت معدن و تجارت سیســتان و بلوچســتان 
بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای معــادن ایــن اســتان گفــت: وجــود 
معــادن نســبتا غنــی گشــوده و ناگشــوده فلــزی و ســهم بــاالی 
اســتان در برخــورداری از ایــن معــادن و امــکان توســعه فعالیــت 
هــای معدنــی بــه دلیــل ســاختار زمیــن شناســی ایــن اســتان را 
بــه خاســتگاه مناســبی بــرای انــواع مــواد معدنــی تبدیــل کــرده 

اســت.
ــر معدنــی شــناخته شــده و بعضــا  ــادر میرشــکار افــزود: ذخائ ن
کــم نظیــر سیســتان و بلوچســتان شــامل ذخایــر فلــزی ماننــد 
کرومیــت، مــس، منگنــز، آنتــی مــوان، آهــن، تیتانیــوم، طــال و 
کانســارهای غیرفلزی نظیر منیزیت، گل ســفید)هونتایت(، تالک، 
انــواع خــاک هــای صنعتی، شــیل، ســیلیس، انــواع ســنگ های 
الشــه، گارنــت، انــواع کانیهــای نیمــه قیمتــی، دولومیــت و انــواع 
ســنگ هــای تزئینــی و نمــا بــه ویــژه انــواع گرانیــت هــا، مرمــر، 
مرمریــت، تراورتــن، ســنگ چینــی، آندالوزیت، فلدســپات اســت.

افزایش قیمت دام تاثیر مستقیمی بر تولیدات چرمی دارد
رییس اتحادیه کفاشان مشهد گفت: با توجه به اینکه چرم از پوست واحدهای دامی بدست می آید 
افزایش قیمت و قاچاق دام تاثیر بسزایی در کاهش محصوالت چرمی دارد به طوری که امروزه با 
توجه به مشکالت اخیر تولیدکنندگان صنایع چرمی این صنعت را دچار چالش کرده است.

دوره  دومیـن   نهایـی  ارزیابـی 
بهبـود مسـتمر  جایـزه سـرآمدی و 
شـرکت ملـی گاز  ایـران،  ازیازدهـم 
سـالجاری  مـاه  دی  سـیزدهم  تـا 
رئیسـه  باحضورمدیرعامل،هیئـت 
،کارگروه های کمیته تعالی سـازمانی 
از  متشـکل  ارزیـاب  تیـم  یـک  و 
عبـاس  بهرامـی،  مهنـدس  آقایـان 
خانـم  و  بهفـر   ، پریـوش،  زاده، 
القاسـی در سـطح کلیـه واحدهـای 
گاز  شـرکت  عملیاتـی  و  سـتادی 
ایـن  شـد.  انجـام  کرمـان  اسـتان 
ارزیابـی طـی جلسـاتی فشـرده بـا 
حضـور کمیته هـای ده گانـه: رهبری 
هـا  شـراکت   ، اسـتراتژی،کارکنان   ،
محصـوالت  و  فرآیندهـا  منابـع،  و 
 ، ، کارکنـان  مشـتریان  خدمـات،  و 
جامعـه ، نتایـج کلیدی و مسـئولیت 

شـد.  انجـام  اجتماعـی  هـای 
مهنـدس فـالح مدیـر عامل شـرکت 
گاز اسـتان کرمـان ضمن اعـالم  این 
خبـر گفت، مـدل های تعالـی، روش 
عملکـرد  ارزیابـی  بـرای  مناسـبی 
سـازمان ها می باشـند. بـا بکارگیری 
ایـن مـدل هـا، سـازمان مـی توانـد 
در  رقبـا  بـا سـایر  را  عملکـرد خـود 
سـطح ملـی و بیـن المللی مقایسـه 
کند.ایـن مـدل هـا نشـان مـی دهند 
کـه برتـری سـازمان یـک برداشـت 
نظـری نیسـت بلکـه بدسـت آوردن 
نتایـج عملـی اسـت کـه مبتنـی بـر 
شـواهد و شـاخصهای قابل سنجش 
می باشـد.وی ادامه داد،  خوشبختانه 
بـا تمهیـدات و برنامـه ریـزی هـای 
صـورت گرفته، شـرکت گاز اسـتان در 
راسـتای تحقـق چشـم انداز ترسـیم 
شـده در مسـیر تعالـی قـرار گرفتـه 
وکلیـه فعالیتهـا و خدمات ارایه شـده 
بـا سـرلوحه قـرار دادن مـدل تعالـی 

اجرایـی مـی شـود.

گزارش
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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رکود بازار طال در چهارمحال و بختیاری

رییس اتحادیه طال و جواهر چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون بازار طال و جواهر در استان راکد بوده و قدرت 
خرید مردم نسبت به سال گذشته به نصف کاهش یافته است.

ممنوعیت عرضه نمک دریا در فروشگاه ها  
ارزیابـی  و  نظـارت  واحـد  رییـس 
فرآورده هـای طبیعـی، سـنتی و مکمل 
معاونـت غـذا و داروی دانشـگاه علـوم 
پزشـکی خراسان شـمالی گفـت: عرضه 
نمک دریا در فروشـگاه ها و عطاری های 
اسـتان غیرمجـاز و غیرقانونـی اسـت. 
ایـران  در  افـزود:  »مجبـوری«  دکتـر 
هیـچ نمـک دریایـی مجـوزدار و دارای 
اسـتانداردی وجـود نـدارد و عرضه همه 
نمک هـای موسـوم بـه نمـک دریـا در 

بـازار غیرمجـاز و غیرقانونـی اسـت.
دارای  دریـا  نمـک  تصریـح کـرد:  وی 
انـواع ناخالصـی از جمله مـواد نامحلول 
ماننـد شـن، ماسـه، خـاک، گـچ و مواد 
از  محلـول سـخت  مـواد  آلوده کننـده، 

جمله کلسـیم، منیزیم و فلزات سنگین 
مانند سـرب، جیوه و آرسـنیک اسـت و 
می تواند عـوارض نامطلوبی در دسـتگاه 

گـوارش، کبـد و کلیـه ایجـاد کند.
این مسـئول خاطرنشـان کـرد که نمک 
مصرفـی خانـوار باید نمک تصفیه شـده 
یـددار باشـد و روی بسـته بندی آن هـا 
درج  دارو  و  غـذا  سـازمان  آرم  بایـد 
شـده باشـد.وی هم چنیـن یادآورشـد: 
شـهروندان بـه تبلیغـات خـواص ایـن 
نمـک چـون پائیـن آورنـده فشـارخون، 
برنـده  بیـن  از  ورم،  دهنـده  کاهـش 
سـینوزیت، شفاف کننده پوسـت و ... به 
هیـچ عنـوان توجه نکـرده و از خرید آن 

خـودداری کننـد.

بفا
: آ

س 
عک

برگزاری اولین نشست آموزشی-تمرینی مدیران بحران 

حدود 60 درصد خانه های روستاهایی استان مقاوم سازی شده است 

اولین نشسـت دو روزه آموزشی-تمرینی مدیران 
بحـران و پدافنـد غیرعامـل صنعـت آب و بـرق 
جنـوب شـرق کشـور با حضـور جهانبخشـی قائم 
مقـام مدیـرکل پدافنـد غیرعامـل وزارت نیـرو و 
سـالجقه مدیـرکل پدافنـد غیرعامل اسـتانداری 
به میزبانی شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان 
برگـزار شـد.  اولیـن نشسـت دو روزه آموزشـی-
غیرعامـل  پدافنـد  و  بحـران  مدیـران  تمرینـی 

بـا  شـرق کشـور  جنـوب  بـرق  و  آب  صنعـت 
حضـور جهانبخشـی قائم مقـام مدیـرکل پدافند 
و کارشناسـان  ،مدیـران  نیـرو  وزارت  غیرعامـل 
دفاتـر مدیریت بحـران و پدافند غیرعامـل وزارت 
نیرو،مدیـران و کارشناسـان دفاتر مدیریت بحران 
و پدافنـد غیرعامل وزارت نیرو،شـرکت مهندسـی 
آب و فاضـالب کشور،شـرکت مدیریـت منابـع 
آب ایران،شـرکت توانیـر و شـرکت نیـروگاه های 
حرارتـی ،اعضای شـورای هماهنگی اسـتان های 
سیسـتان و بلوچستان،هرمزگان،خراسان جنوبی 

و کرمان ، مدیرکل پدافند غیرعامل اسـتانداری و 
مدیـرکل مدیریت بحران به میزبانی شـرکت آب 

و فاضـالب اسـتان کرمـان برگزار شـد.  
جهانبخشـی قائم مقام مدیرکل پدافند غیرعامل 
وزارت نیرو در این نشسـت گفت: الیحه مدیریت 
بحـران بـا وجـود آسـیب پذیـری کشـور بیـش 
از چهـار سـال بـه مجلـس رفتـه و هنـوز تعییـن 
تکلیـف نشـده اسـت کـه نشـان مـی دهـد این 
حـوزه در اولویـت برخـی از مسـئوالن قـرار نـدارد.

جـالل جهانبخشـی اظهـار داشـت: فرآیند مصون 
سـازی در برابر بالیا و حوادث باید پیگیری شـود 
و بـرای ایـن امـر بایـد زمـان و فعالیـت بیشـتر 

مسـئوالن بـه ایـن کار اختصـاص یابد.
وی گفـت: بایـد رویکردها از حادثه محوری خارج 
شـود و متولیـان مدیریـت بحران پیـش بینی و 
پیشـگیری را در اولویـت فعالیت هـای خود قرار 

دهند.
جهانبخشـی بـا بیـان اینکـه اسـتان کرمـان جزو 
اسـتان های پیشـرو در بحـث پدافنـد غیرعامـل 
اسـت اظهـار داشـت: مجموعه صنعـت آب و برق 
هـم از مجموعه هـای پیشـرو در پدافند غیرعامل 

است.
وی بـا بیان اینکـه در وزارت نیرو پدافند غیرعامل 
شـورای   82 سـال  از  و  دارد  زیـادی  اهمیـت 
غیرعامـل  پدافنـد  بحـران  مدیریـت  همانگـی 
صنعـت آب و بـرق تشـکیل شـده اسـت گفـت: 
قبـال آسـتانه مـردم در بحث قطع آب کـم بود اما 
امـروز مـردم از قطعـی بـرق بیشـتر از قطعی آب 

نگـران می شـوند.
وزارت  غیرعامـل  پدافنـد  مقـام مدیـرکل  قائـم 

نیـرو بـا بیـان اینکـه در زمان بحـران بسـیاری از 
خدمـات هـم نیازمند برق اسـت افـزود: فرهنگ 
صرفه جویـی کـه یـک فرهنـگ کامـال اسـالمی 

اسـت را بایـد در جامعـه ارتقـا داد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه غرب امـروز از صرفه جویی 
نتایـج بسـیار خوبـی گرفته و معنـی صرفه جویی 
مصـرف نکـردن نیسـت بلکـه صحیـح مصـرف 
کـردن اسـت گفـت: ما حتـی در غذا خـوردن نیز 
اسـراف می کنیـم چـرا کـه غـذای بسـیار زیـادی 
در سـفره ها اضافـه می آیـد و بـه زبالـه تبدیـل 
می شـود در حالیکـه بعضی هـا غـذا نمی تواننـد 

تهیـه کنند.
جهانبخشـی افـزود: پدافند غیرعامـل باید در این 
حـوزه نیـز وارد شـود و ارتقـای سـطح فرهنـگ 

مـردم در مصـرف را در برنامـه داشـته باشـد.
بحـران  مدیریـت  مدیـرکل  سـعیدی  مجیـد 
اسـتانداری کرمـان نیـز در این نشسـت با اشـاره 

بـه اینکـه اسـتان کرمان بـا 18.2 میلیـون هکتار 
مسـاحت پهناورترین اسـتان کشـور اسـت اظهار 
داشـت: مخاطـرات طبیعـی زیـادی در اسـتان 

شـاهد هسـتیم.
دو  سـال های گذشـته  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
سـقوط هواپیمـا را داشـتیم و همچنیـن شـاهد 
وقـوع زلزله هـای بـم، زرنـد، هجـدک و کوهبنـان 
بودیـم گفـت: بعـد از زلزله بنـا را بر مقاوم سـازی 

گذاشـتیم.
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری کرمـان با 
اشـاره بـه اینکـه بیـش از 60 درصـد خانه هـای 
روسـتاهایی اسـتان مقاوم سـازی شـده اسـت 
افـزود: اسـتان کرمـان بـا حـدود 30 مخاطـره 
طبیعـی روبـه رو اسـت کـه بزرگ  ترین آنهـا زلزله 
اسـت و اخیـرا بـا پدیـده گـرد و غبـار و ریزگردها 

نیـز روبه رو هسـتیم.

ته
نک

وی با بیان اینکه حریم گسـل های شـهر کرمان مشـخص و به دسـتگاه های 
ذیربـط ابـالغ شـده اسـت بـادآور شـد: در هفتـه گذشـته و در سـفر رئیـس 
سـازمان مدیریـت بحـران کشـور به اسـتان کرمان مقرر شـد اسـتان کرمان 

طـرح سـاماندهی رودخانه هـای کشـور را به صـورت پایلوت اجـرا کند.
سـعیدی افـزود: بـا اقدامـات انجام شـده، در زلزله های سـال گذشـته هیچ 
گونـه تلفاتی نداشـتیم که نشـان می دهـد پیشـگیری در این حـوزه جواب 

است. داده 
وی بـا اشـاره به اینکه در شـورای مدیریت بحران اسـتان 16 کارگـروه داریم 
کـه یکـی از آنهـا کارگـروه انـرژی و زیرسـاخت های آب و برق اسـت عنوان 
کـرد: حـدود 24 گسـل شـناخته شـده زلزلـه داریم که 18 گسـل آنهـا فعال 
هسـتند و به همین دلیل باید همیشـه آماده باشـیم و اسـتان های کرمان 

و کرمانشـاه در یـک سـال اخیر در صـدر اخبار زلزلـه بودند.

خبر

 اطالع
رسانی

اصالحیـهمفقـودی
کارت شناســایی ،بــرگ ســبزوبیمه ماشــین، 
ســواری  پرایــد 132مــدل 1390 ســفید 
رنــگ بــه شــماره  موتور4257459وشــماره 
شــماره  بــه   S1422290293010 شاســی 
بــه  65متعلــق  56ق152ایــران  پــالک 
معصومــه ســنجری مفقــود واز درجــه اعتبار 

ــت . ــده اس ــاقط گردی س

مناقصــه  شــماره  بدینوســیله 
200970282000073  آگهــی فراخــوان 
مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای اداره 
ــوب  ــل جن ــل و نق ــداری و حم کل راه
ــورخ 97/10/16  ــان چــاپ م اســتان کرم

می گــردد. اصــالح 

آگهی حصر وراثت 
دارای  اکبـر   فرزنـد  پـور  طالبـی  صدیقـه  خانـم  
شناسـنامه 15 بشـرح دادخواسـت شـماره 970744 
مـورخ 1397.10.16 توضیـح داده شـادروان محمـود 
آبـادی  فرزنـد علـی بشناسـنامه  حسـینی موسـی 
وراثـت  و  فـوت   رفسـنجان  شـهر  1397.9.2در  تاریـخ  در   482

الفـوت وی عبارتنـد : منحصـر حیـن 
3040203101 متولـد  آبـادی  ش ش  1-سـاناز حسـینی موسـی 
1371 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی2- فریبا حسـینی موسـی 
آبـادی  ش ش 3040357263 متولـد 1375 صـادره رفسـنجان 
ش  ش  آبـادی   موسـی  حسـینی  علیرضـا  متوفـی3-  فرزنـد 

3040571631 متولـد 1380 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی4-
صدیقـه طالبـی پور عیـش آبادی ش ش 15 متولـد 1354 صادره 

رفسـنجان همسـر متوفـی
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی 
آگهـی مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یا وصیـت نامه ای 
از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظرف مـدت یک ماه از نشـر اگهی 
بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد 
شـد و وصیتنامـه جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از این موعـد ابراز 

شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت.
دفتر شورای حل اختالف شماره4 
رفسنجان شهرستان 

ابالغ 
پرونـده  خصـوص  در 
بـه  فـوق  کالسـه  اجرایـی 
مـورخ  گـزارش  موجـب 
کارشـناس   97.8.23
تصویـر  شـرح  بـه  دادگسـتری  رسـمی 
پیوسـت ششـدانگ پـالک ثبتـی فرعـی 
1292 از پـالک اصلـی 1817 در بخـش 
9 کرمـان واقـع در رفسـنجان بـه مبلـغ 
گردیـده  ارزیابـی  ریـال   3.000.000.000
پـالک  ارزیابـی  مبلـغ  بـه  چنانچـه  لـذا 

اعتـراض  باشـید  مـی  معتـرض  مذکـور 
از  روز   5 مـدت  ظـرف  را  خـود  کتبـی 
تاریـخ ابـالغ ایـن اخطاریـه بـه ضمیمـه 
کارشـناس  دسـتمزد  بانکـی  فیـش 
تجدیـد نظـر بـه مبلـغ 5.000.000 ریـال 
بـه دفتر ایـن اجـرا تسـلیم نمایند.ضمنا 
یـا  موعـود  از  خـارج  اعتراضـی کـه  بـه 
فاقـد فیـش بانکی دسـتمزد کارشـناس 
داده  اثـر  ترتیـب  باشـد  نظـر  تجدیـد 

شـد. نخواهـد 
رئیس ثبت اسناد و امالک رفسنجان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جنوب استان کرمان

       آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
درخصــوص پرونــده اجرائیــه کالســه 970517 مطروحــه در شــعبه اجــرای احــکام 
ــه  ــکونی طبق ــد مس ــک واح ــاعی ی ــک مش ــروش مل ــوع ف ــش موض ــی تال مدن
ــور و علــی حســرتی  ــه میرزاپ ــه طیب ــق ب ــع متعل ــه مســاحت 60 مترمرب همکــف ب
واقــع در تالــش طــوالرود بعــد از دانشــگاه پیــام نــور نرســیده بــه پمــپ بنزیــن برهانــی کوچــه 
بهمــن ســاختمان حســرتی طبقــه همکــف بــا حــدودات اربعــه: شــماال: دیواریســت متصــل بــه 
ملــک خانــم پــری حســرتی – شــرقا: دیواریســت متصــل بــه ملــک فیــروز حســرتی – جنوبــا: 
درب ورودی ســاختمان متصــل بــه کوچــه بهمنــی – غربــا: دیواریســت متصــل بــه ملــک صفــر 
ــف  ــه همک ــع در طبق ــک واحــد مســکونی واق ــی بصــورت ی ــک موضــوع ارزیاب حســرتی – مل
ســاختمان یــک طبقــه روی همکــف ســاختمان یــک طبقــه روی همکــف ســاختمان بــا اســکلت 
بتنــی و طبــق اظهــارات محکــوم علیــه طبقــه اول بــا راه پلــه اختصاصــی متعلــق بــه زهــرا همتــی 
نــژاد و بــا اجــرای نمــا و کلیــه عملیــات ســاختمانی تکمیــل و در حــال بهــره بــرداری مــی باشــد 
طبقــه اول نیزبــا پنجــره فلــزی حفــاظ دار و کــف ســیمانی و بــا دیــوار بلوکــی ســیمانی و فاقــد 
نمــا و دارای یــک هــال و پذیرایــی و آشــپزخانه ) فاقــد کابینــت( و حمــام  و ســرویس نیــز 
ــی باشــد  ــرق و گاز مشــترک م ــازات آب و ب ــده کل امتی ــع گردی ــای راه رو شــمالی واق در انته
همچنیــن چــاه  فاضــالب واقــع در انتهــای راه رو همکــف نیــز بصــورت مشــاع بــا طبقــه بــاال مــی 
باشــد بــا توجــه بــه موضــوع ملــک مــورد ارزیابــی بــا توجــه بــه جمیــع جهــات موثــر مجموعــا 
ــذا  ــه مبلــغ 360/000/000 ریــال توســط کارشــناس رســمی ارزیابــی و اعــالم گردیــده اســت. ل ب
ملــک موصــوف دوشــنبه مــورخ 97/11/1 ســاعت 11 صبــح از طریــق مزایــده در دفتــر اجــرای 
مدنــی تالــش بــه فــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع شــده و بــه 
ــد شــد و ده  ــه خواه ــد فروخت ــه پیشــنهاد دهن ــت پای ــن قیمــت را از قیم ــه باالتری کســانی ک
ــف اســت  ــرده مکل ــت و نامب ــده دریاف ــده مزای ــس از برن ــی المجل ــغ پیشــنهادی ف درصــد مبل
حداکثــر تــا یــک مــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد در غیــر ایــن صــورت ده درصــد 
ــل مــی  ــان در صــورت تمای ــد مــی گــردد متقاضی ــده تجدی ــط مزای ــت ضب ــع دول ــه نف ــه ب اولی
تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان 

از ملــک مــورد مزایــده داده شــود ) ضمنــا فــروش ملــک بــا وضعیــت موجــود مــی باشــد(
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان تالش – کمالی             2005

      اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه: 1- شــرکت 
بــا  تالــش  کادوســان  دژ  کهــن 
 – شــیخانلو  اســحق  مدیرعاملــی 
ــام  ــن ن ــه آروی ــم: 1- فهیم ــوم علیه مشــخصات محک
ــهراب  ــدر: س ــام پ ــن ن ــرداد آروی ــهراب 2- ف ــدر: س پ
3- پــوران آرویــن نــام پــدر: ســهراب4- بانــک مســکن 
ــک  ــام – بان ــان ام ــش – خیاب ــزی – تال ــعبه مرک ش
ــهراب  ــدر: س ــام پ ــن ن ــراب آروی ــکن – 5- مح مس
ــخصات  ــهراب مش ــدر: س ــام پ ــن ن ــرداد آروی 6- مه
نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه: وحیــد 
هــادی پــور خطبــه ســرا فرزنــد همتعلــی – نــوع 
ــش  ــان تال ــن دژ کادوس ــرکت که ــل – ش ــه: وکی رابط
ــه  ــه: ب ــی اســحق شــیخانلو – محکــوم ب ــا مدیرعامل ب
موجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 
مربوطــه  دادنامــه  شــماره  و   1397034000917512
ــه  ــه نام ــر ابطــال مبایع ــم ب 9709971825200148 حک
مورخــه 91/9/7 و خوانــدگان را بــه پرداخــت 50/000/000 
ریــال بــه عنــوان خســارت وارده موضــوع بنــد 3 مــاده 
5 آن بــه 3/455/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــوم  ــی محک ــه قانون ــق تعرف ــل وف ــه وکی و حــق الوکال
ــولیت  ــه مس ــت ک ــادآوری اس ــه ی ــد الزم ب ــی نمای م
ــه ارث  ــوط ب ــدگان در پرداخــت بدهــی مــورث من خوان
ــر  ــم عش ــت نی ــا پرداخ ــد ضمن ــی باش ــردن از او م ب

ــد.  ــی باش ــه م ــوم علی ــده محک ــر عه ــی ب دولت
مدیر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318019005172 ـ 1397/9/26 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای علــی رضائــی مقــدم قلعــه 
بیــن فرزنــد لطیــف بشــماره شناســنامه 2630327574 صــادره از تالــش 
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان قدیمــی و محوطــه بــه مســاحت 554 
مترمربــع پــالک فرعــی 260 از 18 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
ــک  ــداری از مال ــالن خری ــاد بخــش 28 گی ــه محمودآب ــع در قری 27 واق
رســمی آقــای محرمعلــی عزیــزی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود  ــه فاصل اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت مــدت دو م
رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــی اســت در صــورت  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــود را ب خ
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک انقضــای م

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/18                  

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/2
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     2007

    حصروراثت
شــماره  بــه  نصیــری  رحیــم  آقــای 
دادخواســت  مطابــق    42 شناســنامه 
تقدیمــی بــه کالســه پرونــده 527/6/97 
از ایــن شــعبه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مردعلــی 
ــخ 6 /9  ــنامه 4 در تاری ــماره شناس ــه ش ــری ب نصی
/97  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:

ــد  1- رحیــم نصیــری ش ش 42 ت ت 1361  فرزن
ــری ش ش 296  ت ت  ــروزه نصی ــی  2- فی متوف
ــری ش ش  ــم نصی ــی  3- کری ــد متوف 1350  فرزن
ــرم  ــی  4- محت ــد متوف 38555 ت ت 1366  فرزن
موســوی ش ش 168 ت ت 1333 همســر متوفــی  
5- زینــب نصیــری ش ش 28079  ت ت 1363 
ــری ش ش 1720   ــان نصی ــی  6- رحم ــد متوف فرزن
ــد متوفــی  7- ســیفعی نصیــری   ت ت 1358 فرزن

ــی ــد متوف ش ش 433  ت ت 1354 فرزن
ــام  ــا انج ــک ب ــدارد این ــری ن ــه دیگ ــوم ورث و مرح
ــور را باســتناد  تشــریفات مقدماتــی، درخواســت مزب
مــاده 361 قانــون امــور حســبی در یــک نوبــت 
ــی دارد و  ــس اعتراض ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه
یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــعبه  ــن ش ــه ای ــاه ب ــدت یکم ــرف م ــی ظ ــر آگه نش
تقدیــم دارد و اال گواهــی مربــوط صــادر خواهــد شــد. 

م الــف/ 2715
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس     2027

       حصروراثت
ــماره  ــه ش ــک ب ــه داودی وی ــم خدیج خان
دادخواســت  مطابــق    968 شناســنامه 
تقدیمــی بــه کالســه پرونــده 496/6/97 از 
ایــن شــعبه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان نقــد داود ویــک بــه 
شــماره شناســنامه 381 در تاریــخ 19 /12 /75  اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- خدیجــه داودی 
متوفــی  فرزنــد  968 ت ت 1338   ویــک ش ش 
2- اســمعلی داودی ویــک ش ش 970  ت ت 1341  
ــد متوفــی 3- ســمند علــی داودی ویــک ش ش  فرزن
ــه داودی  ــی ال ــی 4- ول ــد متوف 969 ت ت 1340  فرزت
ویــک ش ش 971 ت ت 1342 فرزنــد متوفــی 5- 
حســینعلی داودی ویــک ش ش 1217  ت ت 1352 
ش  ش  ویــک  داودی  مظاهــر   -6 متوفــی  فرزنــد 
ــدار داودی  ــی 7- گلغ ــد متوف 1218  ت ت 1359 فرزن
ــی 8-  ــد متوف ــک ش ش 1394  ت ت 1354 فرزن وی
ــک ش ش 15653  ت ت 1349  حســینعلی داودی وی
ــک  ــدارد این ــری ن ــه دیگ ــی و مرحــوم ورث ــد متوف فرزن
ــور را  ــت مزب ــی، درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
باســتناد مــاده 361 قانــون امــور حســبی در یــک نوبــت 
ــا  ــر کــس اعتراضــی دارد و ی ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه
ــخ نشــر  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه ای از متوف وصیتنام
آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن شــعبه تقدیــم دارد 
و اال گواهــی مربــوط صــادر خواهــد شــد. م الــف/ 2711
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس          2024

                       متن آگهی 
محکــوم لــه: رســول قاســمی قاســموند محکــوم علیه:مریــم کــرم پــور پیــرو آگهــی 
ــه  ــور ک ــرم پ ــم ک ــه مری ــوم علی ــه محک ــیله ب ــد بدینوس ــره در جرای ــای منتش ه
مجهــول المــکان مــی باشــد ابــالغ مــی شــود طبــق اجرائیــه صــادره از شــعبه پنجــم دادگاه 
ــه موجــب دادنامــه شــماره 9709976115101601  ــده کالســه 971191 ب ــواده اهــواز در پرون خان
ــه  ــواده اهــواز محکــوم علیــه محکــوم ب مــورخ 97/10/16 صــادره از شــعبه پنجــم دادگاه خان
ــز  ــه مــی باشــد. پرداخــت نیــم عشــر حــق اجــرا و نی تمکیــن زوجیــت در حــق محکــوم ل
هزینــه هــای اجرائــی بــر عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد.بدیهی اســت بــا توجــه بــه غیابــی 
بــودن حکــم اجــرای حکــم غیابــی منــوط بــه معرفــی ضامــن معتبــر یــا اخــذ تامین متناســب 
از محکــوم لــه ، یــا ابــالغ واقعــی اجرائیــه بــه محکــوم علیــه مــی باشــد لــذا مفــاد اجرائیــه 
صــادره یــک نوبــت در اجــرای مــاده 73 آ.د.م و مــاده 9 قانــون اجــرای احــکام مدنــی در یکــی 
ــه  ــا ظــرف ده روز پــس از انتشــار آگهــی نســبت ب از جرایــد کثیراالنتشــار درج مــی گــردد ت
اجــرای مفــاد اجرائیــه اقــدام گــردد. در غیــر اینصــورت واحــد اجــرای احــکام طبــق مقــررات 

نســبت بــه اجــرای مدلــول اجرائیــه و وصــول هزینــه اجرایــی اقــدام خواهــد نمــود.
مدیر دفتر شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اهواز )16 خانواده سابق(- مریم محمد حسینی   2040

                                 نشر آگهی
خواهــان میثــم مــرادی قدمــی دادخواســتی تحــت عنــوان مطالبــه وجــه علیه خوانــده جواد شــاهرخی 

تقدیــم شــورای حــل اختــالف حــوزه 10  نمــوده کــه پــس از ثبــت وقــت رســیدگی مــورخ 97/12/4  

ســاعت 9:30 تعییــن، بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت و مســتفاد از مــاده 73 

قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی شــود تــا خوانــده پــس 

از نشــر آگهــی و اطــالع بــه دفتــر شــورا مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و 

ضمایــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوت جهــت رســیدگی حاضر شــود. شــماره پرونــده:97-9-699 م الــف/  2414

حوزه 10 شورای حل اختالف شهرستان قدس   2026

ــه  ــن نام ــاده 13 آیی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
قانــون تعییــن وتکلیــف و ضعیــت ثبتــی اراضــی و 

ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهاي فاق س
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن و تکلی ــون تعیی ــوع قان ــاي موض ــادره هیات/هیاته ــر آراء ص براب
ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان لنگــرود تصرفــات مالکانــه و 
بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امالك مــورد تقاضا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز در روزنامــه هــای محلــی و سراســری آگهــی 
مــی شــود . در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت 
اســناد و امــالك محــل تســلیم و پــس از از اخــذ رســید ظرف مــدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــاي مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند 
مالکیــت مانــع از مراجــع متضــرر بــه مراجــع ذیصــالح قضائــی نمــی باشــد .1– آقــای ســید حســین 
میرحــق جــو لنگــرودی فرزنــد ســیدمحمدتقی  بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
ســاختمان بــه مســاحت 119/50 مترمربــع بــه پــالک 30 فرعــی از 837 اصلــی مفــروز از پــالك اصلی 
837 واقــع در شــهر لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت آقایــان اســماعیل و احمــد و محمــد و 
مجیــد و غالمرضــا و خانمهــا ســکینه و مرضیــه و آمنــه و معصومــه و حبیبــه و زهــرا  و ربابــه جملگی 
ــی بصــورت  ــد محمدعل ــا لیالســتانی فرزن ــم مریــم فــالح دان ــام خانوادگــی نوغانچــی2– خان ــا ن ب
ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 68/78 مترمربــع بــه پــالک 47 
فرعــی از 936  اصلــی مفــروز از پــالك اصلــی 936 واقــع در شــهر لنگــرود بخــش 15 گیــالن 3– 
خانــم فرزانــه حســین زاده راد فرزنــد محســن بصــورت ششــدانگ قســمتی از یکبــاب ســاختمان 
جهــت الحــاق بــه پــالک 1174/1 بــه مســاحت 2/73 مترمربــع بــه پــالک 2 فرعــی از 1174  اصلــی 
مفــروز از پــالك اصلــی 1174 واقــع در شــهر لنگــرود بخــش 15 گیــالن 4– آقــای جعفــر زریــان فرزنــد 
حســن بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 242/69 مترمربع 
بــه پــالک 136 فرعــی از 1799 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 19 واقــع در شــهر لنگــرود بخــش 15 
گیــالن 5– آقــای مهــران صــادق نیــا فرزنــد محمدکاظــم بصــورت ششــدانگ یکقطعه زمین مشــتمل 
بــر ســاختمان بــه مســاحت 185/62 مترمربــع بــه پــالک 2791 فرعــی از 8 اصلــی مفــروز از پــالك 

فرعــی 14 واقــع در قریــه دکان بــرک حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن6– آقــای مهــران صــادق نیــا 
فرزنــد محمدکاظــم بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمین مشــتمل بــر ســاختمان به مســاحت 200/86 
مترمربــع بــه پــالک 2792 فرعــی از 8 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 14 واقــع در قریــه دکان بــرک 
ــورت  ــم بص ــد محمدکاظ ــا فرزن ــادق نی ــران ص ــای مه ــالن 7– آق ــش 15گی ــرود بخ ــه لنگ حوم
ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 202/42 مترمربع به پــالک 2793 
ــه لنگــرود بخــش  ــرک حوم ــه دکان ب ــع در قری ــالك فرعــی 14 واق ــروز از پ ــی مف فرعــی از 8 اصل
15گیــالن  8– آقــای سیدحســین فاطمــی لنگــرودی فرزنــد ســید جعفــر بصــورت ششــدانگ عرصه 
یکقطعــه بــاغ چــای و مرکبــات بــه مســاحت 41648 مترمربــع بــه پــالک 1556 فرعــی از 14 اصلــی 
مفــروز از پــالك فرعــی 736 واقــع در قریــه کوملــه حومــه لنگــرود بخــش 15 گیالن  9– آقــای یونس 
قنــدور فرزنــد نجــف علــی بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بریکبــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 198/24 مترمربــع بــه پــالک 5861 فرعــی از 53 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 447 واقــع 
درقریــه کیاکالیــه حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت زارع صاحــب نســق آقــای عبدالــه 
خــادم باهــوش 10– آقــای اســحق اســمعیلی بــازارده  فرزنــد محمدعلــی بصورت ششــدانگ یکقطعه 
زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 130/12 مترمربــع بــه پــالک 7822 فرعــی از 54 اصلــی 
مفــروز از پــالك فرعــی 1 واقــع درقریــه چالکیاســر حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت زارع 
صاحــب نســق آقــای محمــد اکبرخــواه گلســفیدی 11– آقــای جمــال بهلولــی کمنــی فرزنــد مقیــم 
بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 141/40 مترمربع بــه پالک 
ــه چالکیاســر حومــه لنگــرود  ــی مفــروز از پــالك فرعــی 33 واقــع درقری 7823 فرعــی از 54 اصل
بخــش 15 گیــالن از مالکیــت زارع صاحــب نســق آقــای رحمــت الــه رجبــی  12– آقــای قاســم براتــی 
لنگــرودی فرزنــد عبدالــه بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 
90/28 متــر مربــع بــه پــالک 7824 فرعــی از 54 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 43 واقــع درقریــه 
ــد نصــرت  چالکیاســر حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 13– خانــم زهــرا ژولیــده ســراجاری فرزن
بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 81/26 مترمربع بــه پالک 
4267 فرعــی از 56 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 11 واقــع درقریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش 
15 گیــالن 14– آقــای صالــح امینــی فرزنــد محمدعلــی بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمین مشــتمل 
بریکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 181/25 مترمربــع بــه پــالک 4268 فرعــی از 56 اصلــی مفــروز از 
پــالك فرعــی 30 واقــع درقریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن  15– آقــای ایــرج معصوم 
پــور امیــر آبــادی فرزنــد اســمعیل بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بریکباب ســاختمان 

بــه مســاحت 184 مترمربــع بــه پــالک 4269 فرعــی از 56 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 39 واقــع 
درقریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن  16– خانــم عاطفــه قربــان نــژاد فرزنــد موســی 
بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان بــه مســاحت 132/52 مترمربــع به پالک 
43 فرعــی از 63 اصلــی مفــروز از پــالك فرعی1واقــع درقریــه حاجــی ابراهیــم ده حومــه لنگــرود 
بخــش 15گیــالن 17– آقایــان عبــاس و غالمرضــا بــا نــام خانوادگــی اکبــری ابراهیــم دهــی فرزنــدان 
شــعبان بصــورت یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ 152/28 مترمربع 
بــه پــالک 44 فرعــی از 43 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 1 واقــع درقریــه حاجــی ابراهیــم ده حومــه 
لنگــرود بخــش 15 گیــالن مشاعابالســویه  18– خانــم آتیــه رمضانــی حســنعلی ده فرزنــد محرمعلی 
بــه اســتناد نامــه 96/14195 مــورخ 96/10/12 جهــاد کشــاورزی بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 
بــه مســاحت 110/69 بــه پــالک 1489 فرعــی از 64 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 484 واقــع درقریــه 
متعلــق محلــه حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت آقــای محمــود پورمومــن اعرابــی 19– 
آقــای ســید یعقــوب مهــدوی فرزنــد میرتیمــور بــه اســتناد نامــه 97/14387 مــورخ 97/02/05 جهاد 
کشــاورزی بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن بــه مســاحت 245/93 بــه پــالک 1490 فرعــی از 64 
اصلــی مفــروز از پــالك هــای فرعــی 70و71و72و73 واقــع درقریــه متعلــق محلــه حومــه لنگــرود 
بخــش 15 گیــالن  20– آقــای رحیــم رحمــان پــور فرزنــد محمــد بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 157/11 بــه پــالک 3694 فرعــی از 65 اصلــی مفــروز از پــالك 
فرعــی 1 واقــع درقریــه درویشــانبر حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن  21– آقــای علــی پــژواک فرزند 
جعفــر بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 82/10 بــه پــالک 
3695 فرعــی از 65 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 1 واقــع درقریــه درویشــانبر حومــه لنگــرود بخــش 
ــد عبدالحســین بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن  ــای محســن قمــی فرزن 15 گیــالن  22– آق
مشــتمل بریکبــاب ســاختمان قدیمــی بــه مســاحت 1640/20 مترمربــع بــه پــالک 5376 فرعــی از 
ــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از  ــی مفــروز از پــالك فرعــی 30 واقــع درقری 184 اصل
ــر  ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــد خلیل ــای عبدالمحم ــوم محســن جورابچــی 23– آق ــت وراث مرح مالکی
بصــورت ششــدانگ یکقطــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 1647/45 مترمربــع بــه 
پــالک 5377 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی30 واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود 
بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی 24– آقــای محمــد زاهــدی فرزنــد 
یوســف بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 335 مترمربع به 
پــالک 5378 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 30 واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود 

بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی 25– خانــم فاطمــه باباپــور فرزنــد 
حســن بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 489/62 
مترمربــع بــه پــالک 5379 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف 
حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی 26– خانــم فاطمــه 
ــه  ــر ســاختمان ب ــن مشــتمل ب ــه زمی ــز بصــورت ششــدانگ یکقطع ــد پروی ــدی فرزن ــال امی جم
مســاحت 478/02 مترمربــع بــه پــالک 5380 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع 
درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی 27– 
ــر  ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــدانگ یکقطع ــورت شش ــعید بص ــد س ــدری فرزن ــاج حی ــینا ح ــای س آق
ســاختمان بــه مســاحت 421/61 مترمربــع بــه پــالک 5381 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 
فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن 
جورابچــی 28– آقــای محمــد نصیــری بازکیائــی فرزنــد عبدالــه بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 382/14 متــر مربــع بــه پــالک 5382 فرعــی از 184 اصلــی 
مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث 
ــدانگ  ــورت شش ــی بص ــد حیدرقل ــی فرزن ــدون دنبل ــای فری ــی 29– آق ــن جورابچ ــوم محس مرح
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 584/31 مترمربــع بــه پــالک 5383 فرعــی از 
ــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از  ــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقری 184 اصل
مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی 30– خانــم ریتــا روضــه رضوانــی فرزنــد عبــاس بصــورت 
ــه پــالک  ــع ب ــه مســاحت 326/98 مترمرب ــر ســاختمان ب ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل ب
5384 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 
15 گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی 31– آقــای مهــدی کاســکی لنگــرودی فرزند 
رضــا بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 581/26 مترمربع به 
پــالک 5385 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود 
بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی 32– آقــای اســمعیل پرویــزی راد 
فرزنــد محمــود بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 398/28 
مترمربــع بــه پــالک 5386 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف 
حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی 33– آقــای کامیــار 
کالچیــان لنگــرودی فرزنــد محمــود بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه 
مســاحت 241/46 مترمربــع بــه پــالک 5387 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع 

درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی 34– 
آقــای پویــا گــودرزی گزافــرودی فرزنــد یوســف بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
ســاختمان بــه مســاحت 500 مترمربــع بــه پــالک 5388 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 
فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن 
جورابچــی 35– آقــای امیــر باالپــور فرزنــد فــرخ بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
ســاختمان بــه مســاحت 395/49 مترمربــع بــه پــالک 5389 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك 
30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن 
ــن  ــه زمی ــر بصــورت ششــدانگ یکقطع ــد صف ــدری راد فرزن ــیاوش حی ــای س جورابچــی 36– آق
ــی  ــه پــالک 5390 فرعــی از 184 اصل ــع ب ــه مســاحت 331/35 مترمرب ــر ســاختمان ب مشــتمل ب
مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث 
مرحــوم محســن جورابچــی 37– آقــای کام نــوش آذری فرزنــد بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 
ــی  ــی از 184 اصل ــالک 5391 فرع ــه پ ــع ب ــه مســاحت 234/44 مترمرب ــر ســاختمان ب مشــتمل ب
مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث 
مرحــوم محســن جورابچــی 38– آقــای عبدالــه ســرمدی فرزنــد محمدحســین بصــورت ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بریکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 472/51 مترمربــع بــه پــالک 5392 
فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیالن 
ــام خانوادگــی  ــا ن ــره ب ــه و مطه ــا محدث ــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی 39– خانمه از مالکی
ــه  ــر ســاختمان ب ــن مشــتمل ب ــه زمی ــد بصــورت یکقطع ــدان محم ــور رودپشــت فرزن ــدی پ احم
مســاحت ششــدانگ 487/23 مترمربــع بــه پــالک 5393 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 
ــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن مشــاعا بالســویه از مالکیــت وراث  فرعــی واقــع درقری
مرحــوم محســن جورابچــی 40– آقــای ســیدامیر عبــاس مســتوفی فرزنــد ســید محمــد و خانــم 
نغمــه مــردوخ پــور فرزنــد محمدصدیــق بصــورت یکقطعــه زمیــن مشــتمل بریکبــاب ســاختمان بــه 
مســاحت ششــدانگ 692 مترمربــع بــه پــالک 5394 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعی 
ــت وراث مرحــوم  ــالن مشاعابالســویه از مالکی ــرود بخــش 15 گی ــه لنگ ــه چــاف حوم ــع درقری واق
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1-نام  دستگاه مزایده گزار: اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
2- موضــوع فراخــوان: معاونــت امــاک و حقوقــی اداره کل راه و شهرســازی اســتان خوزســتان بــه 

نمایندگــی از طــرف ســازمان ملــی زمیــن و مســکن ، بــه اســتناد مــاده 100 قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولت 
و بنــد 13 تفویــض اختیــار اباغــی در نظــر دارد تعــداد 3 قطعــه زمیــن دولتــی بــا کاربــری ورزشــی ، آموزشــی ، فرهنگــی 
در شــهر اهــواز و 1 پــاک زمیــن بــا کاربــری آموزشــی )مهــد کــودک( در شهرســتان ماهشــهر را از طریــق فراخــوان بــه 

صــورت نقــد واقســاط بــه شــرح جــدول ذیــل بــه دارنــدگان موافقــت نامــه اصولــی از مراجــع ذیصــاح واگــذار نمایــد.
ــپرده  ــز س ــاب تمرک ــه حس ــدی ب ــز نق ــا واری ــر ی ــی معتب ــه بانک ــوان: ضمانتنام ــرکت در فراخ ــن ش ــواع تضمی 3- ان
ســازمان ملــی زمیــن و مســکن بــه شــماره حســاب ســیبا  2173712330000 نــزد بانــک ملــی شــعبه اهــواز )ضمنــا 

ــه چــک شــخصی ،بانکــی تضمیــن شــده مــورد قبــول نمــی باشــد.( ــه هــر گون ارائ
4- زمــان ، مهلــت و محــل دریافت اســناد و شــرایط فراخــوان: در ســاعتهای اداری  از تاریــخ 97/10/22 لغایــت 97/10/26 
ــماره )1(-  ــاختمان ش ــواز س ــازی اه ــق اداره  کل راه و شهرس ــا از طری ــایت http://iets.mporg.ir و ی ــق  س از طری

امانیــه خیابــان مــدرس اداره پیمــان و رســیدگی دریافــت نماینــد.
5- محــل و مهلــت  تحویــل پیشــنهادها: اهــواز- امانیــه - خ مــدرس - اداره کل راه و شهرســازی اســتان خوزســتان - 

دبیرخانــه اداره کل تــا ســاعت 14/30 روز یکشــنبه مــورخ 97/11/7 
6- محل و تاریخ گشایش پاکتها:آدرس فوق-  ساعت 9 صبح  دوشنبه  مورخ 97/11/8

7- تاریــخ بازدیــد از محــل در ســاعتهای اداری از تاریــخ 97/10/29 لغایــت 97/11/6 ســاعت 9 صبح اداره راه و شهرســازی 
شهرســتان  اهواز و ماهشــهر

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خوزستانشناسه: 340310

))آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای ((
نوبت اول 97/62 م

 اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

       حصروراثت
ــه شــماره  ــوش ب ــوش خالدن ــای داری آق
مطابــق    4900645133 شناســنامه 
دادخواســت تقدیمــی بــه کالســه پرونــده 
528/6/97 از ایــن شــعبه درخواســت گواهــی حصــر 
ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم وراث
اســداله خادنــوش بــه شــماره شناســنامه 795 در 
تاریــخ 9 /8 /97  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
ــه: 1-داریــوش خالدنــوش  ش ش  منحصــر اســت ب
4900645133 ت ت 1376  فرزنــد متوفــی 2- محمد 
ــد  ــوش ش ش 83  ت ت 1352  فرزن ــی خالدن عل
ــوش ش ش 4020095231  ــه خالدن ــی 3- طیب متوف
ــوش  ــره خالدن ــی 4- طاه ــد متوف ت ت 1369  فرزت
متوفــی  فرزنــد   1374 490044528 ت ت  ش ش 
5-همیــن بــس مــرادی دهمرادخانــی ش ش 3 
موالیــد  ت ت 1341 همســر متوفــی 6- اکــرم هیربــاد 
ش ش 3  ت ت 1331 همســر متوفــی و مرحــوم 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد این ــری ن ــه دیگ ورث
ــاده 361  ــتناد م ــور را باس ــت مزب ــی، درخواس مقدمات
قانــون امــور حســبی در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد 
ــه ای از  ــا وصیتنام ــس اعتراضــی دارد و ی ــر ک ــا ه ت
ــرف  ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن متوف
مــدت یکمــاه بــه ایــن شــعبه تقدیــم دارد و اال گواهــی 

ــف/ 2714 ــد. م ال ــد ش ــادر خواه ــوط ص مرب
شعبه 6 شورای حل اختالف 

شهرستان قدس                                              2025 

 آگهی ابالغ مفاد دادخواست 
           و ضمائم

فرزنــد  میســا  نــری  علــی  آقــای 
ــه طرفیــت ســید عیــدان  نورعلــی دادخواســت ب
جعادلــه زارعــی  فرزنــد ســید صالــح  بخواســته 
مطالبــه اجــور معوقــه تقدیــم کــرده اســت کــه بــه 
ــه شــماره 960530/8/96  ــن شــعبه ارجــاع  ب ای
حقوقــی  بــه ثبــت رســیده اســت حســب 
تقاضــای نامبــرده و اجــازه محکمــه مســتندًا بــه 
ــک  ــی ی ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان م
نوبــت  در یکــی از روزنامــه هــای  کثیراالنتشــار 
درج و از نشــر آگهــی در روز یکشــنبه مــورخ 
در  دادرســی  در جهــت   9 97/11/28 ســاعت 
ــع شــماره  ــالف مجتم شــعبه شــورای حــل اخت
دو حضــور یابــد و یــا قبــل از موعــد مقــرر 
ــخه  ــت نس ــا دریاف ــه و ب ــعبه مراجع ــر ش بدفت
ــاع  ــه دف ــر گون ــم ه ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
ــل از  ــه وارد قب ــوی مطروح ــه دع ــخی ب و پاس
جلســه دادرســی اعــالم نمایــد بدیهــی اســت در 
صــورت عــدم حضــور و یــا عــدم ارســال الیحــه 

ــت.  ــد گرف ــی خواه ــم مقتض دادگاه تصمی
شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو

2041  اهواز  
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سودوکو شماره 1356

پاسخ سودوکو شماره 1355

افقی
1 - از روساي اصلي سرمايه گذاري بانک 

 »يوبي اس« سوئيس - چربي

2 - صدا - فلز تمدن - با اهميت - 

 فرمانروا

3 - بوي رطوبت - عضو دونده - نقره 

 - گوناگون

4 - ساختمان - خشمگين - فروريختن 

 سقف

5 - لقب پادشاهان ترکستان - 

 الفباي ساز - طريق - محصول صابون

 6 - پيشه - آسايش - کارمستمر

7 - پيمان - شهرشرقي آلمان - خواب 

 شيرين

8 - حرف فقدان - از بانک هاي 

 آمريکايي - تلخ غرب

9 - رشد يافته - گوسفند ماده - قصد 

 و همت

 10 - پياله - هيکل - ليست رستوران

11 - صفيروزني - پل معروف - آزاد مرد 

 کربال - بي کس و مفرد

12 - جنگ هايي که پيامبر اسالم )ص( 

در آنها شرکت نمي کردند - فلس - از 

پيشگامان تحليل هاي تکنيکال درباره 

 رفتار بازار

13 - دانه سحرآميز - مخفف چهار - 

 تکيه دادن - خداي باستان

14 - بيمارستاني در تهران - جنسي براي 

 کيف و کفش - ساده - فايده

15 - ابزار درو - بانکي ديگر در اياالت 

متحده

عمودی 
1 - آنکه بخشي از بدن خود را در راه دين 

و اسالم فدا کرده باشد - چهارمين برج 

 بلند مخابراتي دنيا

2 - داراي اختالالت روحي - اشاره به 

 جمع نزديک - آن طرف

3 - ويتامين خوني - بيخودي - دريا - 

 از مقامات عالي رتبه بانک لهستان

 4 - جسم - سياهرگ

 5 - هر چيز بي جان - نظر - قوم ايراني

6 - همان بس است - سه کيلوگرم - 

طرح ماليات بر ارزش افزوده اولين بار در 

 اين کشور اروپايي به اجرا درآمد - مکان

7 - پوشاننده - از آبزيان - اقتصاد اين 

کشور در سه ماهه اول سال جاري 10/6 

درصد نسبت به سال گذشته افزايش 

 داشته است

8 - مورد اعتماد - خبرگزاري دانشجويي 

 جمهوري اسالمي ايران - بوستان

 9 - تاسع - رنج - چرخ گرداننده

10 - شرنگ - شهرشمالي - نقش 

 هنري - پسوند شباهت

 11 - بااليي - لطيف - کالغ زاغي

 12 - احصاييه - خردمندي

13 - درآوردني از روزگار - تکرار حرف 

سي ام - قراردادهاي فورواردنشان 

مي دهند، اين ارز در سال آينده 30 درصد 

 کاهش خواهد داشت - طرف و جهت

14 - بندگي خدا - زن بخشنده - کاشف 

 گردش خون

15 - از صنايع مهم کشور هند - کشور 

صادرکننده عمده سوخت

جدول شماره 1356

امـری- سـاری/ مدیركل راهـداری و حمل 
در  مازنـدران  اسـتان  ای  جـاده  نقـل  و 
نشسـت روز راهـدار که با حضـور معاونین ،  
روسـای ادارات سـتادی و تابعه وجمعی از 
راهـداران در راهدارخانـه منظریـه محور هراز 
تشـکیل گردید خواسـتار  توجـه به حفظ و 
صیانـت از حریـم راههای اسـتان مازندران 

گردید .
بـه گزارش روابط عمومـی اداره كل راهداری 
و حمـل و نقـل جاده ای اسـتان مازندران ، 
مهنـدس احمد آفرین محمـد زاده هدف از 
و  راهـدار  روز  نشسـت گرامیداشـت  ایـن 
برنامـه ریـزی برای تجهیـز راهدارخانه ها و 
ماشـین آالت راهداری و نیروی انسـانی به 
منظـور انجام عملیـات زمسـتانی در گردنه 

های برفگیر استان عنوان نمود.
وی  برتعامل در بین كاركنان و روسا تاكید 
و اظهـار داشـت و گفـت: توجـه ویـژه بـه 
معیشـت راهـداران و مطالبات به حقشـان 
در دسـتور کار مدیـران قرار گیـرد همدلی و 
جملـه  از  متقابـل  احتـرام  و  هماهنگـی 
فاكتورهـای مهـم در ارائه یـك كار موفق در 
یـك مجموعـه بـوده ، لـذا از همـه عزیـزان 
تالشـگر در مجموعـه راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده ای مازندران انتظار ایجاد چنین 

فضایی را داشته و دارم.
و  راهـداری  اداره کل  راهـداری  کل  مدیـر 
حمـل و نقـل جـاده ای مازنـدران تهیـه و 
تجهیـز   ، نیـاز  مـورد  سـوخت  تامیـن 
راهدارخانـه هـا ، تشـویق نیروهـای راهدار ، 

اسـتفاده حداقل از نمـك برای جلوگیری از 
آسـیب رسـاندن بـه ابنیـه های فنـی راه  و 
تهیه البسـه مناسـب را ضروری دانسـت و 
خاطر نشـان سـاخت: در سایه حضور فعال 
در  راهـداران  چشـمگیر  و  رنـگ  پـر  و 
همـراه  بـه  اسـتان  برفگیـر  محورهـای 
اقدامـات ایمنی و رعایـت قوانین و مقرارت 
از سـوی رانندگان عزیز ان شـاء ا... در سال 
جـاری شـاهد كاهـش تصادفـات و فوتـی 
های ناشـی از آن در سـطح راههای اسـتان 

باشیم.
 وی همچنیـن بـر جلوگیـری از سـاخت و 
سـازهای غیر مجاز ،پاکسـازی حریـم راه و 
منظـر آرایـی ،باال بـردن ضریب ایمنـی و از 
همـه مهمتـر حضـور بهنـگام راهـداران در 

عملیاتهـای راهداری را مورد تاکیـد قرار داد 
و افزود:بایـد همچـون گذشـته بـا تالش و 
جدیـت بـرای اهـداف و برنامـه هـای ایـن 
اداره كل از هیـچ كوششـی دریـغ نكرده و با 
تمـام تـوان و امكانـات برای ایجـاد یك راه 
ایمن و اسـتاندارد در این اسـتان والیتمدار 

بكوشـیم. در حاشـیه ایـن خبـر مهنـدس 
و  وزیـر  معـاون  نیـا  حسـن  عبدالهاشـم 
رئیـس سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل 
جـاده ای در تمـاس تلفنـی  روز راهـدار را 
خدمـت همـه راهـداران تبریـک گفـت و 

برایشان ارزوی توفیق نمود 

بـه گـزارش روابـط عمومی شـركت توزیع نیـروی برق 
امیرجهانشـاهی  از  نقـل  بـه  اسـتان كرمـان  شـمال 
مدیرروابط عمومی در راسـتای تحقق سند استراتژیك 
1404 و كاهش مراجعات حضوری مشـتركین، تكریم 
اربـاب رجوع و ارایه خدمات مطلوب اپلیكیشـن جامع 

خدمـات مشـتركین راه انـدازی و هـم اكنـون بـرروی 
گوشـی های دارای سیسـتم عامل اندروید قابل نصب 

می باشد.
وی افـزود: نـرم افـزار مذكـور ایـن امـكان را ایجاد می 
نماید تا مشـتركین تلفن همراه تحت سیسـتم عامل 

اندرویـد بتواننـد تمامـی خدمـات عمومی مـورد نیاز از 
جملـه مشـاهده كلیـه اطالعـات مربـوط بـه انشـعاب، 
دریافـت قبـض المثنی به صورت فایـل PDF، دریافت 
سـوابق پرداخـت صورتحسـاب هـا، دریافـت سـوابق 
مصـرف به صورت نموداری و همچنین محاسـبه بهای 
بـرق مصرفی بر اسـاس كیلووات هـای روی كنتور برق 
توسـط مشـترك و دریافت قبض تسـویه حساب را به 

راحتی انجام دهند.
مدیرروابـط عمومی شـركت توزیع نیروی برق شـمال 
اسـتان كرمـان اضافـه نمـود: مشـتركین توزیـع بـرق 
شـمال اسـتان كرمـان بـا نصـب ایـن نـرم افـزار دیگر 
نیـازی بـه دریافت قبوض كاغذی خـود ندارند و تنها با 
ورود بـه این سـامانه مـی توانند به اطالعـات مورد نیاز 

خود دست یابند.
جهانشـاهی با اشـاره به برون سـپاری خدمات پس از 
فـروش مشـتركین خاطرنشـان كرد: شـهروندان همه 
بـرق  انشـعاب  دریافـت  از  پـس  فعالیت هایـی كـه 
احتمـال دارد بـه آن نیـاز پیـدا كنند شـامل؛ تغییر نام، 
دریافت قبض المثنی، صدور قبض تسـویه حسـاب و 

... می توانند از طریق دفاتر پیشخوان انجام دهند.
وی بـا بیـان این مطلـب كه حدود 30 دفتر پیشـخوان 
طرف قرارداد شـركت توزیع نیروی برق شـمال اسـتان 
بـرای ارایـه خدمـت بـه مـردم هسـتند، تصریـح كرد: 
برخی از این خدمات در سـاعات بعدازظهر نیز در دفاتر 
پیشـخوان بـه مـردم ارایه می شـود و دیگر هیـچ گونه 

مراجعه حضوری به شركت توزیع برق نیاز نیست. 

از  اســتان  انتظامــی  فرمانــده  جانشــین 
کاالی  انــواع  ریــال  میلیــارد   62 کشــف 
ــی 72ســاعت گذشــته  ــتان ط ــاق در اس قاچ
ــرد  ــی ف ــر داد. ســرهنگ عباســعلی بهدان خب
ــگاران  ــع خبرن ــر در جم ــن خب ــریح ای در تش
گفــت: مأمــوران اداره مبــارزه بــا قاچــاق کاال 
ــکاری  ــا هم ــتان ب ــی اس ــس آگاه و ارز پلی
مامــوران انتظامــی طــی 72 ســاعت گذشــته 
موفــق شــدند، 68 دســتگاه خــودرو ســبک و 
ســنگین و یــک فرونــد شــنارو حامــل کاالی 

قاچــاق را شناســایی و توقیف کنند.
ــالش  ــا ت ــاد شــده ب ــدت ی ــزود: در م وی اف
ــه مامــوران ، درمجمــوع  3میلیــون  همــه جانب
و410 هــزار نــخ انــواع ســیگار، 3 هــزار و 23 
ــات  ــدد قطع ــی، 94 ع ــوازم خانگ ــتگاه ل دس
 2 لیتــر ســوخت،  125 هــزار   ، خودرویــی 
هــزار و660 ثــوب البســه ، 810 متــر پارچــه ، 

4هزار و 912 و ... قاچاق کشــف شد.

کاالهــای  ارزش  فــرد،  بهدانــی  ســرهنگ 
کشــف شــده بنــا بــه نظــر کارشناســان را 62 
و  عنــوان  ریــال  میلیــون   470 و  میلیــارد 
100 متهــم  رابطــه  ایــن  تصریــح کــرد: در 
کــه  دســتگیر  نیــز  قاچــاق کاال  در  فعــال 
ــع  ــه مراج ــی ب ــل قانون ــام مراح ــرای انج ب

قضایی اســتان معرفی شدند.
اســتان  انتظامــی  فرمانــده  جانشــین 
ــن  ــی ای ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزگان ب هرم
کاالی  کشــف  پرونــده  فقــره   126 مــدت 
ــان  ــت، خاطرنش ــده اس ــکیل ش ــاق تش قاچ
ــاالی 100  ــده ب ــداد 17 پرون ــن تع ــرد: از ای ک
 100 زیــر  پرونــده  فقــره   109 و  میلیــون 
اســت.همچنین  بــوده  تومــان  میلیــون 
در  هرمــزگان  انتظامــی  نیــروی  مامــوران 
هزارلیتــر   56 پاکســازی  طــرح  اجــرای 
ســرزه  روســتای  در  قاچــاق  ســوخت 

سمســیلو کشف کردند.

توجه به حفظ و صیانت از حریم راه های 
استان مازندران

اپليكيشن اندرويد خدمات مشتركين شركت 
برق شمال كرمان به منظور تكريم ارباب رجوع 

کشف محموله های قاچاق 62 میلیاردی

گازکرمان

شرکت گاز کرمان  موفق به 
دریافت گواهینامه سیستم 

مدیریت رسیدگی به شکایات 
فــالح ضمــن اعــالم ایــن خبــر گفــت : شــرکت گاز اســتان 
ــش  ــات ، افزای ــت خدم ــود کیفی ــور بهب ــه منظ ــان ب کرم
رضایتمنــدی مشــترکین  و لــزوم رعایــت حقــوق آنــان ، بــا 
ــت  ــای الزم جه ــاخت ه ــازی زیرس ــاده س ــه پی ــه ب توج
ــت مشــترکین،  ــکایات و ســنجش رضای ــه ش ــیدگی ب رس
توانســت گواهینامــه اجــرای ایــن دو اســتاندارد را بــر 
 ، TUV ــرکت ــط ش ــده توس ــام ش ــزی انج ــاس ممی اس
دریافــت نمایــد .مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان 
ادامــه داد: رضایــت منــدی ذینفعــان و ارائــه خدمــات 
بموقــع و همچنیــن پاســخگویی مناســب و پایــش آن 
یکــی از اولویــت هــای اصلــی شــرکت گاز بــوده کــه 
خوشــبختانه اخــذ گواهینامــه هــای  رســیدگی به شــکایات 
مشــتریان  )ISO10002:2018( و میــزان رضایــت ذینفعــان  
ــداری و  ــتری م ــد مش ــر تعه ــندی ب )iso10004:2018( س
پایبنــدی ایــن شــرکت در ارائــه اهــداف تعییــن شــده مــی 
باشد.اســتاندارد iso10004 و is010002   راهنمایــی مطلــوب 
بــرای تدویــن روش هــای حرفــه ای بــرای انــدازه گیــری 
میــزان رضایــت مشــتریان و طراحــی یــک سیســتم 
اثربخــش و کارآمــد بــرای فرآینــد رســیدگی بــه شــکایات 
ــه  ــی ک ــازمان هنگام ــد. س ــی باش ــازمان م ــتری س مش
شــکایتی را از مشــتری دریافــت مــی کنــد ایــن شــکایات 
مــی توانــد فرصــت هــای زیــادی را بــرای بهبــود در 
محصــوالت و فرایندهــا در اختیــار ســازمان قــرار دهــد و در 
ــتی  ــه درس ــکایات ب ــه ش ــیدگی ب ــد رس ــه فرآین صورتیک
انجــام شــود، اعتبــار و شــهرت ســازمان نیــز بــزرگ خواهــد 
ــتان  ــرکت گاز اس ــبختانه  ش ــه داد خوش ــالح ادام ــد. ف ش
ــرم ، راه  ــان محت ــنجی از ذینفع ــام نظرس ــا انج ــان ب کرم
انــدازی ســامانه CRM)ســامانه مدیریــت ارتبــاط بــا 
مشــتری(   درســایت شــرکت گاز کرمــان بــه آدرس 
WWW.nigc-kerman.ir   و همچنیــن  تــالش کلیــه 
ــه  ــیدگی ب ــه رس ــت گواهینام ــه  دریاف ــق ب ــکارن موف هم
شــکایات مشــتریان  )ISO10002:2018( و میــزان رضایــت 

ذینفعان  )iso10004:2018( گردیده است.

بازداشت عامل آزار 
و اذیت دختر جوان 

در سیرجان
دادسـتان عمومـی و انقـالب شهرسـتان 
سـیرجان از دسـتگیری دو نفـر از عوامل 
آزار و اذیت یک دختر جوان در سـیرجان 
کـه فیلـم آن در فضـای مجازی منتشـر 

شده است، خبر داد.
محسـن نیکـورز گفت: با دسـتور رییس 
کل دادگسـتری استان کرمان پرونده آزار 
و اذیـت دختـر جـوان در سـیرجان بـه 
صـورت ویـژه و خـارج از نوبت رسـیدگی 
می شـود و دسـتگاه قضائـی بـا عامـالن 

این حادثه  قاطعانه برخورد می کند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال حاضـر 
قـرار  صـدور  بـا  اصلی)ضـارب(  متهـم 
از سـوی  معـاون دادسـتان  بازداشـت 
جرائـم  بـه  رسـیدگی  ویـژه  )قاضـی 
سـایبری ( روانه زندان شـده، اظهار کرد: 
در ایـن رابطـه شـخصی هم که اقـدام به 
فیلمبـرداری کـرده بـود شناسـایی و بـه 
شـده  دسـتگیر  اصلـی  ضـارب  همـراه 

است.
فضـای  رصـد  پـی  در  افـزود:  نیکـورز 
امـور  رصـد  کارگـروه  توسـط  مجـازی 
فضای سـایبری در  دادسـرای سیرجان، 
در تاریـخ 1397.10.14  کلیپی مشـاهده 
شـد کـه در آن پسـری اقـدام بـه حبس 
دختـری در یـک خانـه بـاغ و ضـرب و 
جـرح و آزار و اذیـت وی کـرده و کیلیـپ 
ضبـط شـده را در STORY اینسـتاگرام 
خودش به اشـتراک گذاشـته است. وی 
تصریـح کرد: بالفاصله بـا رییس پلیس 
آگاهی شهرسـتان هماهنگـی الزم انجام 
و متهـم در مخفیگاهـش شناسـایی و 

ادله دیجیتال وی نیز توقیف شد.
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اصفهان

 دست یابی متخصصان ایرانی 
به دانش فنی ماشین کاری 

قفسه های نورد گرم 
بــرای اولیــن بــار در کشــور، کارشناســان فــوالد مبارکــه بــا 
ــان  ــی، در جری ــرکت های داخل ــان ش ــکاری متخصص هم
اجــرای تعمیــرات ســاالنۀ نــورد گــرم شــرکت، فراینــد 
ماشــین کاری قفســه های نــورد نهایــی و نصــب بلــوک 
ــد.   ــا موفقیــت کامــل انجــام دادن ــد را ب باالنس هــای جدی
مرتضــی رمضانــی رئیــس دفتــر فنــی تعمیــرات نــورد گــرم 
اجــرای  از  فــوق  مطلــب  بیــان  بــا  مبارکــه  فــوالد 
ــر  ــرم خب ــورد گ ــۀ ن ــاالنۀ ناحی ــرات س ــز تعمی موفقیت آمی
داد و گفــت: توقــف ســاالنۀ نــورد گــرم یکــی از بزرگ تریــن 
توقفــات تعمیراتــی انجام شــده در مجتمــع فــوالد مبارکــه 
بــود کــه بــا برنامه ریــزی سه ســاله و صــرف بیــش از 
70هــزار نفــر ســاعت از تــوان تعمیــرات مرکــزی و همــکاری 
مشــارکت کارکنــان  و  پیمانــکاری  11شــرکت  مســتقیم 
در  انجــام شــد.  روز   21 مــدت  در  نــورد گــرم  ناحیــۀ 
خصــوص جزئیــات اجــرای ایــن عملیــات تعمیراتــی 
فنــی  دفتــر  داوری، کارشــناس  نیمــا  و مهــم،  بــزرگ 
تعمیــرات نــورد گــرم افــزود: ایــن عملیــات، بــا توجــه بــه 
فرســایش قفســه های نــورد گــرم و افزایــش خرابــی 
بــود  ممکــن  کــه  اضطــراری  توقفــات  و  تجهیــزات 
ــد، از ســوی  ــه شــرکت تحمیــل کن هزینه هــای ســنگینی ب
مدیریــت شــرکت در دســتور کار قــرار داده شــد. بــه همیــن 
منظــور بــا انجــام فعالیت هــای کارشناســی از 3 ســال 
گذشــته، برنامــۀ تعمیــرات اساســی قفســه های نــورد 
ــورد  ــه های ن ــین کاری قفس ــخص ماش ــور مش ــرم و به ط گ
نهایــی مــورد بررســی و تبــادل نظــر قــرار گرفــت و اجرایــی 
ــق بررســی  ــوب به صــورت دقی ــۀ عی ــاز اول کلی ــد. در ف ش
گردیــد و بــا توجــه بــه گزارش هــای تخصصــی تهیه شــده، 
انجــام  جهــت  ذی صــالح  پیمانــکار  انتخــاب  فراینــد 
تعمیــرات شــروع شــد. وی بــا بیــان این کــه در فــاز دوم، 
پــس از تعییــن پیمانــکار، در توقــف ســاالنۀ ســال گذشــته، 
ــر«  ــاوری »لیزرتراک ــتفاده از فن ــا اس ــه ها ب ــت قفس وضعی
جهــت طراحــی برنامــۀ نهایــی ماشــین کاری و تغییــر 
طــرح بلــوک باالنــس قفســه های نــورد نهایــی، مــورد 
ــه داد: در  ــت ادام ــرار گرف ــق ق ــل دقی ــرداری و تحلی داده ب
فــاز ســوم پــروژه بــا آماده ســازی های مناســب و بــا عــزم 
ــین کاری  ــد ماش ــط فراین ــای مرتب ــۀ واحده ــت هم و هم
قفســه های نــورد نهایــی و نصــب بلــوک باالنس هــای 
جدیــد بــا موفقیــت کامــل انجــام شــد. داوری خاطرنشــان 
ــه دســت یابی  ــوان ب ــروژه می ت ــن پ ــارات ای ــرد: از افتخ ک
کلیــۀ  انجــام  و  برنامه ریزی شــده  اهــداف  تمــام  بــه 
فعالیت هــای ماشــین کاری، اندازه بــرداری و نصــب بــه 
ــن شــرکت ها  ــی و دســت یابی ای دســت شــرکت های ایران
ــوط اشــاره کــرد. ایــن موفقیــت در حالــی  ــه دانــش مرب ب
بــه دســت آمــد کــه دانــش فنــی ماشــین کاری ایــن 

قفســه ها در انحصار شرکت های خارجی بود
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انتقال 80 محکوم افغانی از زندان های کرمان به افغانستان
رییس کل دادگستری استان کرمان از انتقال 80 نفر از محکومین افغانی که در زندان های استان 
کرمان در حال تحمل حبس بودند، به کشور افغانستان خبر داد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجازی

شناسه »دیده بان محیط زیست« تصویر زیر را از الشه یوز ایرانی که به شدت الغر 
بوده و در منطقه گنو کشف شده اشتراک گذاشته.

@iew.ir

مهراوه شریفی نیا، تصویر زیر را از پروژه ای که سال گذشته این موقع مشغول 
ضبط آن بودند همرسانی کرده: درخون گاه.

@mehraveee

نیما شعبان نژاد تصویر دریافتی اش از طرف هوادارانش را همرسانی کرده.

@nimashabannejad

حامد بهداد با انتشار تصویر زیر از فیلم جدیدش با عنوان »جان دار« خبر داده.

@behdad_hamed

وبســایت Indiegogo مدعــی شــده 
ــال  ــروژه ی س ــردم، 1300 پ ــتقبال م اس
ــه موفقیــت رســانده   2018 میــالدی را ب
ــرده  ــن ک ــا را تامی و ســرمایه ی الزم آنه
 2008 ســال  وبســایت  ایــن  اســت. 
ــای  ــع آوری کمک ه ــرای جم ــالدی ب می

ــد. ــدازی ش ــی راه ان ــی مردم مال

 )Beam( بیــم  اســتارتاپ 
ــردم  ــه م ــرده ک ــم ک ــی فراه امکان
ــق  ــد ازطری ــا می توانن ــر دنی سراس
در  جمعــی،  ســرمایه گذاری 
مربوط بــه  هزینه هــای  پرداخــت 
افــراد  کاریابــی  و  آمــوزش 
کننــد. مشــارکت  بی خانمــان 

شــرکت  ســاالنه  مالــی  گــزارش 
ــد  ــی اچ تی ســی نشــان می ده تایوان
درآمدهــای ایــن شــرکت در یــک 
ســال اخیــر بــا یــک کاهــش و افــت 
62 درصــدی مواجــه شــده کــه در 
ــوده  ــابقه ب ــیار بی س ــود بس ــوع خ ن

ــت. اس

آمار
اچ تی سی

خبر
بیم

آمار
Indiegogo

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
ســمانه فائزی می گوید:

ــی ای  ــچ ناراحت ــس هی ــه هیچ ک ــی ک ــا فحش ــردم تنه ــی ک ــن بررس م
بابتــش نــداره و بهــش بــر نمی خــوره فحــش حیواناتــه: گاو، ســگ، خــر، گــرگ، 
کفتــار، کرکــس… چــون ایــن زبون بســته ها زبــون نــدارن بگــن مــا دزدی 
نمی کنیــم، دروغ نمی گیــم، نفهــم نیســتیم، خــون همدیگــه رو تــو شیشــه 
ــد! ــه می تونی گ ــید ا ــان باش ــم انس ــما ه ــم. ش ــط خودمونی ــا فق ــم، م نمی کنی

جیمبــل می گوید:
ششــم ژانویــه روز عیــد پادشــاهان مجــوس در اســپانیا تعطیــل رســمیه. 
ــود یکشــنبه. بنابرایــن امــروز یعنــی دوشــنبه رو تعطیــل  ــاده ب امســال عیــد افت
ــه قــوت  کــردن کــه کســی احســاس خســران نکنــه و تعطیلــی غیــر آخرهفتــه ب

خــودش باقــی باشــه. اینجــور بــه فکــر مردمشــونن!

داوود پناهــی می گوید:
ــا  ــاه ب ــه یــه روب ــار مغــازه نزدیــک خون صبــح کــه می رفتــم ســر کار ، کن
ــه  ــر و راننده هــای تاکســی چشــم دوخت ــال عاب ــود بی خی دم قشــنگ نشســته ب
ــت،  ــراش گذاش ــی ب ــه غذای ــرون ی ــد بی ــازه دار اوم ــای مغ ــازه؛ آق ــه مغ ــود ب ب
ــود، گفــت:  ــی ب ــاه هــم تنــدی برداشــت و رفــت. گفتــم آقــا چــه حــال خوب روب

ــه. رفیقم

اســماعیل می گوید:
در جــده  انجــام گفتگوهــا  طالبــان  هــم  و  افغانســتان  دولــت  هــم 
عربســتان را لغــو کردنــد. ایــن موضــوع همزمــان شــده اســت بــا ســفر شــمخانی 
بــه افغانســتان و علنــی شــدن مذاکــرات ایــران بــا طالبــان. دیــروز هــم 
ــتان! ــرای عربس ــر ب ــی دیگ ــک ناکام ــرا ی ــت. ظاه ــتان رف ــه افغانس ــی ب عراقچ

هانیه ســلطان پور می گوید:
چیزیکــه امــروز رســانه های غــرب بهــش می گوینــد جنــگ داخلــی، 

درواقــع جنگــی نامتقــارن بانیروهــای بین المللــی بــوده.
فقــط دریــک مــورد 780 داعشــی از 48کشــور در شــرق فــرات زندانی انــد وتنهــا 
ــا  ــرد. این ه ــان را بپذی ــول صــد نفرش ــرده در ازای پ ــول ک ــزی قب ــای مرک آفریق

ــه واردســوریه می شــدند! ــی مثــل آب خــوردن از مرزهــای ترکی زمان

امید توشــه می گوید:
ــه کاره  ــری و هم ــده مج ــی« ش ــین میثاق ــرا »محمدحس ــد چ می دونی
ــه اش نشســته؟ برنامــه فوتبالــی ویــژه جــام ملت هــا و »فردوســی پور« تــو خون
ــح  ــر ترجی ــون نف ــه 80 میلی ــخصی ش رو ب ــلیقه ش ــبکه 3، س ــر ش ــون مدی چ

ــی ده! م

تصویر ماهی های گرفتار در دستکش پالستیکی که 
توسط انسان ها در آب های اقیانوس رها شده…

@anjoman_sabz

انتخاب ترانه »ماه پیشونی« گروه موسیقی هوروش به 
عنوان برترین موسیقی پاپ سال 97 باعث شد نظرات 
منتقدانه بسیاری به سمت این انتخاب روانه شود. کاربران 

منتقد نسبت به شعر بی محتوایی که به عنوان برترین 
شناخته شده اشاره می کردند.

یکی از بازیکنان لیگ بانوان به همراه فرزندش در مسابقه فوتبال 
لیگ حضور پیدا کرد. این عکس صحنه به اغوش گرفتن فرزند 
توسط مادر بعد از پیروزی پرگل برابر حریف گرفته شده. عکس 

نماینده فالن پارلمان خارجی رو با بچه اش پخش می کنید می زنید 
@janejahan89  .توو سر دیگرون، اینم ببیند

روز گذشته انتشار ویدیویی از شکنجه و کتک زدن دختری 
توسط یک پسر سیرجانی )در ویدیو نام شهر ذکر می شود( 
سبب شد هشتگ #سیرجان در توییتر فارسی داغ شود. 

کاربران با بازنشر قسمتی از ویدیو از قوه قضاییه خواستار 
دستگیری و اعمال قانون وی بودند.

ــود  ــر وج ــازی دیگ ــه اســم فضــای مج ــزی ب چی

ــدارد! ن

احسان محمد

مجــازی  را  اســمش  کــه  فضایــی  در  مــا 

آدم هایــی  بــه  می کنیــم،  خریــد  گذاشــته ایم 

کــه هرگــز ندیده ایــم اعتمــاد می کنیــم، پــول 

ایــن فضــای  بــه حساب شــان می ریزیــم، در 

مجــازی بــا هــم بــه صــورت واقعــی حــرف 

ــی  ــذای واقع ــم، غ ــه می کنی ــم گل ــم، از ه می زنی

ــان را اینجــا  ــات فراغت م ــم، اوق ســفارش می دهی

می گذرانیــم، روزمــان را آنجــا شــروع می کنیــم 

ــم  ــه می بینی ــری ک ــن تصوی ــم آخری ــب ه و ش

مجــازی  هنــوز  اســمش  چطــور  آنجاســت، 

اســت؟با یکــی از ســلبریتی های ســینما در مــورد 

ــه  ــا چ ــه ت ــرف زدم. اینک ــازی ح ــبکه های مج ش

ــد. ــرار داده ان ــر ق ــی اش را تحــت تاثی ــدازه زندگ  ان

ــته ای  ــازات برجس ــه امتی ــارغ از اینک ــت ف می گف

ــاط  ــاد ارتب ــه و ایج ــض جامع ــنجیدن نب ــل س مث

مســتقیم بــا هــواداران را ایجــاد کــرده، بــه شــدت 

ــر  ــا تاثی ــذف بازیگره ــا ح ــور ی ــزان حض روی می

گذاشــته اســت. بســیاری از کارگــردان و تهیــه 

کننده هــا بــر اســاس تعــداد فالــور بازیگــر انتخــاب 

می کنند.یعنــی بــا خودشــان می گوینــد فــالن 

ــی  ــی فیلم ــوور دارد، وقت ــون فال ــر چندمیلی بازیگ

ــازی کــرده را تــوی صفحــه اش تبلیــغ کنــد،  کــه ب

درصــدی از آنهــا هــم بــه ســینما بیاینــد بخشــی از 

ــد.او هــم مثــل  ــم را تضمیــن می کنن فــروش فیل

مــن بــاور داشــت کــه ناســزاهای مجــازی، دردهــای 

واقعــی بــه همــراه می آورنــد و اصــوالً دیگــر 

مرزبنــدی میــان دنیــای مجــازی و واقعــی آنقــدر 

ــخصی  ــط مش ــوان خ ــه نمی ت ــه ک ــم ریخت ــه ه ب

ــت  ــدت تح ــه ش ــا ب ــی م ــید. زندگ ــش کش برای

تاثیــر ایــن دنیــای هنــوز مرمــوز اســت. دنیایــی کــه 

در حــال کشــف و شــهود در آنیــم و حتــی کســانی 

ــا  کــه مدعــی هســتند آن را می شناســند وقتــی ب

ــان  ــا ده ــوند ب ــی ش ــرو م ــازه اش روب ــای ت زوای

ــازی  ــای مج ــت می مانند.فض ــاز، از حرک ــای ب ه

بــه زندگــی واقعــی خــط می دهــد، امــا بــه شــدت 

تحــت تاثیــر زیســت واقعــی شــهروندان اســت و 

بازتابنــده کنش هــای واقعــی ماســت.در ایــن فضــا 

ــه ای  ــگار آین ــنویم ان ــم و می ش ــه می بینی هرآنچ

اســت کــه روبــه روی خودمــان قــرار گرفتــه و اصــوالً 

ــوان  ــور می ت ــردی چط ــرد و کارک ــن رویک ــا چنی ب

آن را مجــازی نــام گذاشــت؟درک دغدغــه کســانی 

ــن فضــا فســادزا اســت، دشــوار  ــد ای ــه معتقدن ک

نیســت امــا ایــن فضــا در امتــداد زندگــی واقعــی 

قــرار دارد. تکمیــل کننــده لــذت هــای بشــری 

ــد  ــر می کن ــران ُپ ــرای کارب ــی را ب اســت و خالءهای

کــه امــکان پاســخگویی بــه آنهــا در دنیــای واقعــی 

وجــود ندارد.وقت گذرانــی در فضــای مجــازی ارزان 

اســت. وقتــی ســینما و تئاتــر و رســتوران و ســفر 

رفتــن در دنیــای واقعــی بســیار پرهزینه می شــود، 

ــف  ــل »وص ــاس اص ــر اس ــران ب ــیاری از کارب بس

ــن فضــا بخشــی  العیــش نصــف العیــش« در ای

می کننــد. دنبــال  را  حسی شــان  نیازهــای   از 

اگــر در دنیــای واقعــی مجــال تامیــن وجود داشــته 

باشــد بعیــد اســت ایــن همــه مشــتری ســرگردان 

در ایــن فضــای معلــق رهــا شــوند.

اچ پی نخستین لپ تاپ با صفحه  نمایش 240 هرتزی دنیا را رونمایی کرد. این لپ تاپ برای گیمرها و طرفداران 
بازی های کامپیوتری محصولی رویایی تلقی می شود. این لپ تاپ در رسته 15 اینچی های Omen قرار دارد و زمان 

پاسخ گویی صفحه نمایش 1080 پیکسلی آن 4 میلی ثانیه گزارش شده است.
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تغارجان؛ آخرین جرعه کشــکوچینو را سرکشــید.
-چه قدر خوشــمزه بود!

یــارو! در تغارســتان همــه چیــز  نکــن  -فضولــی 
اســت. خوشــمزه 

-ُخــب! منم همیــن رو گفتم جناب تغارخان!
ــه  ــت ک ــی رو داش ــن معن ــت ای ــا حرف ــی، ام -گفت
ــه در تغارســتان چیــزای بدمــزه ای هــم وجــود  ممکن
ــت.  ــور نیس ــن ط ــالً ای ــه اص ــی ک ــه. در حال ــته باش داش
 در تغارســتان همه چیز خوشــمزه اســت. فهمیدی یارو!

فهمیدم. -بله، 
تغارجــان؛ از پنجــره بــه تغارکــوه چشــم دوخــت. زیــر 

لــب گفــت:
زیبایی! -چه کوه 

 تغارخــان دســت بر زانویش زد. خودش را جلو کشــید.
ــال  ــی، خی ــی مــی کن ــب فضول ــر ل ــی؟ زی -چــی گفت
ــه  ــتان هم ــنویم؟ در تغارس ــی ش ــا نم ــی م ــی کن م

ــارو! ــم ی ــن رو بفه ــت! ای ــز زیباس چی
فهمیدم! -چشم 

تغارجــان؛ مــی خواســت ســر صحبــت را بــا تغارخــان 
ــاز کنــد. امــا نمــی دانســت چــه طــوری! از پنجــره،  ب

حیــاط را دیــد زد.
ــگ ســفید  -همــه جــای تغارســتان ســفیده! مــن رن

ــی دوســت دارم. رو خیل
تغارخــان؛ از جا پرید.

-دوبــاره فضولــی کــردی؟ یعنــی مــن اگــر فــردا 
ــت  ــن. اون وق ــیاه کن ــتان رو س ــدم تغارس ــتور ب دس
ــت  ــیاه رو دوس ــگ س ــه رن ــی ک ــی و میگ ــو میای ت

ــداری؟ ن
ــا چــه زبانــی تغارخــان را  ــود کــه ب ــده ب تغارجــان مان
ــه  ــر چان ــه دارد. دســتش را زی از خــودش راضــی نگ
اش گذاشــت و در خــود فــرو رفــت. تغارنــاز از پنجــره 
 کشــکدارخانه بــا نگرانــی نامــزدش را نــگاه مــی کــرد.
تغارجــان؛ بیشــتر و بیشــتر در خــود فــرو رفــت. 
انداخــت. بدنــه اش  لــرزه ای در  فریــاد تغارخــان، 
ــتان  ــرزمین تغارس ــارو! در س ــرو ی ــرو ن ــود ف -در خ
ــداره بــدون مجــوز کتبــی مــن در  هیــچ کــس حــق ن

ــره! خــود فــرو ب
کتبی؟! -مجوز 

ــی«  ــرو رفتگ ــود ف ــوز »در خ ــد مج ــًا بای ــه، حتم -بل
داشــته باشــی و گرنــه هرگونــه در خــود فــرو رفتگــی 
بــدون مجــوز ســه تــا شــش مــاه وارونگــی بــه دنبــال 

خواهــد داشــت.
 -وارونگی؟!

-بله یارو! وارونگی. تا حاال نشــنیدی؟
 -نه

 تغارخــان؛ پاهایش را تا وســط اتــاق تغاردان ِکش داد.
 -تغارنــاز! تغــار ناز! یه »هات کشــک« بــرای من بیار!
ــوی تغارخــان گذاشــت.  ــات کشــک را جل ــاز؛ ه تغارن
زیــر چشــمی بــه تغارجــان نــگاه کــرد و بــه کشــکدار 
ــید. ــک را سرکش ــات کش ــان؛ ه ــت. تغارخ ــه رف  خان
مجــرم  ایــن کــه  یعنــی  وارونگــی  یــارو  -ببیــن 
شــاخه  بــه  تغارســتان  اصلــی  میــدان  وســط  را 
فهمیــدی؟! کننــد.  آویــزان  کشــک   درخــت 
تغارجــان؛ بــی اختیار در خود فرو رفــت. تغارخان؛هات 
 کشــک را بــه زمیــن کوبید. از جا برخاســت و فریاد زد:

-بــدون مجوز؟ بدون مجوز؟

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

جواز در خود فرو رفتگی

سال گذشته براساس ابالغیه هیات 
وزیران، قرار شد 9 دستگاه اجرایی در 
حوزه میراث و گردشگری به سازمان 

میراث فرهنگی کمک کنند.

نمایش »یک کیلو بال مگس« 

در جشنواره داگا بنگالدش

سال گشت

نمایش

رسانه در آینه تصویر
چهل وپنجمین شماره ی ماهنامه ی شبکه آفتاب منتشر شد.

به گفته محمدرضا فرجی )مدیر امور 
سینماهای جشنواره فیلم فجر( ؛ اسامی 

سینماهای مردمی سی و هفتمین 

جشنواره فیلم فجر تا پایان هفته اعالم 
خواهد شد.

بهمن فرمان آرا بازیگر مجبوریم شد. آغاز اکران فیلم سینمایی درساژ ساخته 
تحسین شده پویا بادکوبه از چهارشنبه 19 

 دی به سرگروهی پردیس زندگی

 اینجا مثال سرزمین آزادیه؟
تو ایران هرجا اراده کنی می تونی سیگار 

بکشی!

رد کارپت

سینماجشنوارهسینما دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

در جریان خالء قدرت در ایران، یک 
زلزله شدید 50 تا 200 هزار تن را در تبریز 

کشت -  نگاهی به اوضاع در ایران آن 
زمان و چگونگی ازدست رفتن بصره

ـ   1158 دیمـاه   18(  1780 ژانویـه  هشـتم 
سـال وفـات کریمخـان زند در 74 سـالگی( 
شـهر تبریـز و نواحـی پیرامـون آن دچار یک 
سـوانح  »تاریـخ  شـد.  سـخت  لـرزه  زمیـن 
 150 تـا   50 را  زلزلـه  ایـن  تلفـات  طبیعـی« 
هـزار َتـن نوشـته اسـت. برخـی نوشـته هـا، 
هـای  نامـه  در  منـدرج  ارقـام  اسـتناد  بـه 
مندرجـات  و  کتابهـا  حواشـی  اشـخاص، 
دیوانـی )مکاتبـات دولتـی( تلفـات را از 80 
تـا 200 هـزار به دسـت داده اند. در آن زمان، 
معّیـن  مقیـاس  زلزلـه،  شـّدت  سـنجش 
)سیسـمومتر(  سیسـموگراف  و  نداشـت 
تبریـز  زلزلـه  از  پـس  قـرن  یـک  درسـت 
شـدت  بعـدی،  محاسـبات  شـد.  سـاخته 
زلزلـه تبریـز را در مقیـاس ریشـتر )ریکِتـر(، 

معـادل 7 و 7 دهـم بـه دسـت داده اسـت. 
)ریکتـر(  ریشـتر  ای  درجـه  ده  مقیـاس 
ریکتـر  اف.  چارلـز  توسـط   1935 سـال  در 
)متولـد  آمریکایـی   Charles F. Richter
انسـتیتوی  در   )1985 در  متوفـي  و   1900
تکنولـوژی کالیفرنیـا بـر پایـه علـم لگاریتـم 
بودنـد(  ایرانیـان کاشـف آن  )لوغاریتـم کـه 
آذربایجـان  حکومـت  اسـت.  شـده  تنظیـم 
و نواحـی اطـراف آن پـس از قتـل نـادر در 
کودتـای قوچـان به دسـت یکـی از ژنرالهای 
او بـه نـام آزادخـان )از مـردم ایـران خاوری 
و طبـق اسـم گـذاری انگلیسـی هـا؛ افغـان( 

افتـاده بـود.
داد کـه  رخ  زمانـی  در  تبریـز  شـدید  زلزلـه 
ایـران از ثبـات برخـوردار نبـود و نوعی جنگ 
زنـد  امیـرزادگان  بـود؛  جریـان  در  داخلـی 
بـا  ابوالفتـح خـان پسـر کریمخـان  ازجملـه 
عمویـش زکـی خـان بـر سـر پادشـاهی بـه 
جـان هـم افتـاده بودنـد و نیـز سـران ایالت 
و خانهـا. آغامحمدخـان از ایـل مغـول تبـار 

سـلطنت  داعیـه  ایـران  شـمال  در  قاجـار 
و  شـیراز  بـه  لشکرکشـی  بـرای  و  داشـت 

جنـگ آمـاده مـی شـد. 
در ایـران وقـت، نزاع بر سـر قـدرت به حّدی 
بـود کـه صـادق خـان یکـی دیگـر از بـرادران 
کریمخـان و حکمـران بصره این شـهررا َترک 
و عـازم پایتخـت شـده بـود تا سـهم خواهی 
کنـد و بازگشـت او از بصـره در حقیقـت نقطه 
پایـان بـر حکومـت ایـران بـر بیـن النهریـن 
جنوبـی )عـراق( گـذارد و امپراتـوری عثمانی 
بـا اسـتفاده از خالء قـدرت در ایـران، منطقه 
شـیعه نشـین بصـره را تصاحـب کـرد و ایـن 
جهانـی  جنـگ  )کـه   1917 سـال  از  منطقـه 
انگلسـتان  بـه دسـت  بـود(  در جریـان  اول 
افتـاد. اوضاع نامشـخص سـال هـای 1779 
آغامحمدخـان  تاجگـذاری  )سـال   1795 تـا 
قاجـار در تهـران( چنـان بـود کـه یـک هیات 
یـک  نتوانسـت  ایـران  بـه  روسـیه  اعزامـی 
مقـام ارشـد را بیابـد و پیام خودرا برسـاند و 

دسـت خالـی به مسـکو بازگشـت.

فیلمبرداری فیلم سینمایی 

ژن خوک
 به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی سعید سهیلی شب گذشته به 

پایان رسید.

سینما

نوبت دوم

آگهی فراخوان مشارکت شهرداری رودبار 

 شـهرداری رودبارجنوب به اسـتناد مصوبه شـماره 223-5-16 مورخ 97/7/24 شـورای اسـالمی شـهر 
و همچنیـن موافقـت کمیسـیون سـرمایه گـذاری در نظـر دارد نسـبت بـه احـداث پـروژه مذکور بـه صورت 
مشـارکت بـا بخـش خصوصـی با شـرکت هـای واجدالشـرایط مطابـق با طـرح اولیه اقـدام نماید. لـذا از 
شـرکتهای دارای صالحیـت و رتبـه دعـوت بعمـل می آیـد تا در صورت تمایل به سـرمایه گـذاری نظر خود 

را در خصـوص نحـوه و میزان قدرالسـهم آن شـرکت و شـهرداری اعـالم نماید.
 آورده طرفیـن: الـف( آورده شـهرداری عبـارت اسـت از در اختیـار قـرار دادن زمین محل اجرای پـروژه و با 
قیمـت کارشناسـی و کلیـه عـوارض صـدور پروانـه سـاختمانی 4/142/462/426 ریال و قیمـت زمین به 

ارزش 12/300/000/000 ریـال و جمـع آورده شـهرداری 16/442/462/426 ریـال می باشـد. 
ب( آورده شـریک عبـارت اسـت از طراحـی و تامیـن کلیـه هزینه های مربـوط به احـداث و تکمیل پروژه 
)اعـم از معمـاری، سـازه، تاسیسـات( به طور کامل و تامین مصالح سـاختمانی مورد نیـاز - بیمه کارگران 
و سـاختمان اداری و سـایر هزینه هایی که مسـتلزم نام بردن می باشـد و به طور کلی مسـئولیت مدنی 

پـروژه بـه هـر میـزان که باشـد به عهده شـریک و به عنـوان آورده وی محسـوب می گردد. 

شرايط مناقصه :

روابط عمومی شهرداری رودبار جنوب

1- شـرکت کننـدگان بایـد دارای صالحیـت و رتبـه بنـدی 

از سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی در رشـته )ابنیـه بـا 

حداقـل گریـد 5 باشـد(

2-شـرکت کننـدگان بایـد رعایـت عـدم مداخلـه کارمندان 

دولـت را بنمایند.

نوبـت  از چـاپ  روز  از 8  پـس  رسـیده  3-پیشـنهادات 

دوم آگهـی راس سـاعت 11 در جلسـه ای بـا حضـور اعضا 

کمیسـیون معامالت شـهرداری تشـکیل گردیـده و قرائت 

شـد. خواهد 

4- متقاضیـان میتواننـد از تاریـخ 97/10/15 بـه مـدت 

10 روز جهـت دریافـت اسـناد بـه واحـد امـور قراردادهـای 

شـهرداری مراجعـه نماینـد.

5-پیشـنهادات بایسـتی تـا سـاعت 14روز دوشـنبه مورخ 

97/10/24 در دو پاکـت جداگانـه ) الـف- ب ( کـه پاکـت 

الـف مـدارک پیمانـکار رزومـه کاری و...( پاکـت ب )برگه 

پیشـنهاد قیمـت که به حروف نوشـته وزیـر آن مهر وامضا 

شـده باشـد( در لفافـه پاکـت الک و مهـر شـده در قبـال 

رسـید بـه دبیرخانـه شـهرداری رودبـار جنوب تحويـل گردد.

6- کمیسـیون در رد یـا قبـول یـک یـا کلیـه پیشـنهادات 

مقـرر،  موعـد  از  بعـد  پیشـنهاداتی کـه  و  بـوده  مختـار 

مخـدوش ويـا فاقـد مـدارک الزم باشـد ترتيـب اثـر نداده 

و حداکثـر ظـرف یک هفته پیشـنهادات را بررسـی و اعالم 

نظـر خواهـد کرد.

 7-کسـورات قانونی نظیـه بیمه-مالیات متعلقه- مالیات 

بـر ارزش افـزوده و .... بـه عهـده برنـده فراخـوان خواهـد 

بود.

8- بـرآورد اولیـه پـروژه 149/000/000/000 یکصـد و چهل و 

نه میلیـارد ریال

9- هزینـه درج دونوبـت آگهـی فراخـوان بعهـده برنـده 

مناقصـه مـی باشـد .

موضوع فراخوان: مشارکت و سرمایه گذاری جهت ساخت و اجرای پروژه احداث میدان ترو بار


