
 
  

در بقایای عصر آهن محوطه کانی ســیب بر خالف تصور نمی توان ســراغی 
از پیکــرک، ریتــون یــا ســفالینه های فرمیک گرفــت و فرهنگ  ســفالی آن 
بیشــتر از هر چیز مؤید فرهنگی اســت که چنــدان با محوطه های اســتقراری 
ســایر نقاط ایــران، بویژه نقاط مرکزی قابل مقایســه نیســت هرچند رگه هایی 
از فرهنــگ کلــی عصر آهــن ایــران و منطقه در آن هــا قابل ردیابی اســت. 
مدیــر پروژه و سرپرســت کاوش محوطه تاریخی کانی ســیب )کانی ســیو( 
پیرانشــهر روز شــنبه با بیان ایــن مطلب گفــت: محوطه کانی ســیو بر روی 
پشــته ای بــه ابعــاد تقریبــی 100 در 150 متر با یک شــیب تند مشــرف به 
رودخانــه الوین، یکی از سرشــاخه هــای رود زاب کوچک قرار گرفته اســت.

یوســف فالحیان افزود: این محوطه نسبت به اراضی جنوبی و غربی خود دارای 
حداکثر ارتفاع 15 متر بوده و به غیر از یک تا دو متر ارتفاع نهشته انسانی روی تپه، بقیه 
ضخامت آن را در واقع الیه های طبیعی خاک و  بویژه صخره سنگی در بر می گیرد.

این باستان شناس اظهار داشت :از نظر موقعیت سیاسی این محوطه در اراضی مابین 
روستاهای کانی سیو و سوغانلو از توابع شهرستان پیرانشهر قرار دارد که با توجه به 
ساخت سد کانی سیو در جوار آن، بقایای باستانی این نقطه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

فالحیان تصریح کرد : از این رو کاوش باستان شناسی محوطه کانی سیو که پیشتر 
به عنوان اثر هزاره اول قبل از میالد در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده در بهمن 
و اسفند سال جاری عملیاتی شد که با وجود بارش متناوب برف در منطقه، کاوش در 
زیر سقف های موقتی که به همین منظور ایجاد شده بود، به نحو مطلوبی انجام گرفت.

بــه گفتــه وی ، هیــات کاوش در طی حــدود ۴0 روز با تشــکیل ۴ کارگاه و 
جمعا با ایجاد 10 ترانشــه که 9 مورد شــامل ترانشه های گســترده 5 در 5 متر و 
یک مورد به ترانشــه ۳ در ۳ الیه نگاری اختصاص داشــت، توانســت با پوشش 
فراگیر قســمت های سالم تپه تاریخی به کشــفیاتی همچون بقایای معماری به 
همراه لوازم زندگی، از جمله ســفالینه ها و همچنین تدفین آن دوران دســت یابد.

سرپرســت هیأت باســتان شناســی گفت: بقایای معماری مکشــوفه شــامل 
دیوارهــای ســنگ  و گلــی بازمانــده از آن دوران بــا فــرم عمدتا مســتطیل 
شــکل اســت کــه در ضخامتی بین یــک متر تا یــک و نیم متر ســطح اولیه 
خــاک تپــه، دو فــاز از معمــاری تاریخــی آن دوران به دســت آمده اســت.

او افــزود: در برخــی از آن هــا پــالن معمــاری عمدتــا به دلیــل مداخالت 
از طــرف  از یکطــرف و  از معمــاری جدیدتــر  ناشــی  بــه وجــود آمــده 
دیگــر بــه دلیل وســعت کــم ترانشــه هــا بخوبــی قابــل درک نیســت.

وی گفت: در یکی از کارگاه های کاوش در هر چهار ترانشه 5 در 5 کنار هم دیوار 
سنگی قطور با عرض حدود یک متر و به موازات در فاصله دو متری آن دیوار قطور 
دیگر که احتماال نقش پشــتیبان داشته، کشف شد که موجودیت آن در منتهی الیه 
حاشــیه شرقی مشــرف به دره به احتمال زیاد حالت تدافعی محل و اینکه چه بسا 
این محل بیش از هر چیز دیگر مربوط به قلعه و نظایر آن باشد را آشکار می سازد.

این باستان شناس برآوردهای اولیه را حاکی از تعلق آثار این محوطه به عصرآهن 
دانست و تصریح کرد: ولی این عصر آهن برخالف خیلی از محوطه های عصرآهن 
دیگری اســت که در جاهای دیگر ایران پیش از این کشــف و بررسی شده است.

او اظهار داشــت: در بقایای عصر آهن این محوطــه بر خالف تصور نمی توان 
ســراغی از پیکــرک، ریتون یا ســفالینه های فرمیک گرفت و فرهنگ  ســفالی 
آن بیشــتر از هر چیز موید فرهنگی اســت که چندان با محوطه های اســتقراری 
ســایر نقاط ایران، بویژه نقاط مرکزی ایران قابل مقایســه نیســت البته هرچند 
رگــه هایی از فرهنگ کلی عصر آهن ایران و منطقه در آنها قابل ردیابی اســت.

این باستان شناس در ادامه اظهار داشت: این فرهنگ  با توجه به سابقه کاوش های 
سردشــت به عنوان بخشــی از حوزه زاب کوچک که پیشتر در قالب تیم هایی به 
سرپرســتی اینجانب  مورد کاوش قرار گرفته و مقایســه آثار مکشوفه از محوطه 
پیشدر در قالدزه کردستان عراق واقع در منطقه مجاور مرز ایران که توسط هیأت 
آلمانی کاوش شــده و کشــفیات عصرآهنی آن در همین سال جاری مورد بازدید 
سرپرســتی مذکور قرار گرفته، علی رغم به یدک کشــیدن برخی ویژگی های عام 
دوران آهــن منطقــه و ایران در ضمن ویژگی های خاصی را نشــان می دهد که  
شــاید به توان آن را فرهنگ مخصوص عصرآهن حوزه زاب کوچک قلمداد کرد.

او افزود: در یکی از ترانشه های کارگاه 1 کانی سیب تدفینی بدون  شی ء مشاهده شد 
که این پدیده هم جلوه ای ویژه در محوطه های استقراری عصر آهن محسوب می شود 
زیرا علی القاعده در این دوره می بایست گورستان ها به بیرون از منازل راه می یافت ولی 
شاید این پدیده هم در کنار سایر ویژگی های محلی این فرهنگ  قابل ارزیابی باشد. 
این باســتان شناس اظهار داشت: از این رو باید گفت در کنار ویژگی های خاص 
مواد فرهنگی نظیر شکل سفالینه ها، معماری ویژه، تدفین مکشوفه و کشف نشدن  
حتی یک تکه کوچک از فلز با وجود خاکبرداری وســیع و قرارگرفتن در دوره فلز، 
جلوه های ویژه از عصرآهن در گوشــه ای از ســرزمین ایران آشــکار شده است.

بــه گفته فالحیــان، در کل بازه زمانــی عصرآهن مطابق با هــزاره اول قبل 
از میــالد را برای آثار مکشــوفه این محوطه می توان در نظــر گرفت ولی انجام 
آزمایش شــیمیایی بــرای تعیین قدمــت آثار بســیار ضروری بنظر می رســد.

کاوش محوطــه تاریخــی کانــی ســیب )کانی ســیو( پیرانشــهر بــا مجوز 
گرفــت. انجــام  گردشــگری  و  فرهنگــی  میــراث  پژوهشــگاه  ریاســت 
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مدیرعامل صندوق احیاء از برگزاری نمایشــگاه تخصصی 
این مجموعه در مجلس شــورای اســالمی از امروز، بیستم 

فروردین ماه، خبر داد.
محمدرضا پوینده گفت: صندوق احیاء با هدف آشناسازی 
نمایندگان محترم مجلس با ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی 
بناهای تاریخی و ساز و کار واگذاری آن ها به بخش خصوصی 
از طریق این صندوق اقدام به برگزاری نمایشگاه در مجلس 

شورای اسالمی خواهد کرد. 
وی افــزود: برای برگــزاری این نمایشــگاه، اطالعات و 
آمارهای مرتبط با احیاء بناهای تاریخی کشــور از ۳1 استان 
 احصــاء و جمع آوری شــده و به نماینــدگان مجلس ارائه 

می شود.
مدیرعامــل صندوق احیــاء ادامــه داد: همچنین در این 
نمایشــگاه وضعیت بناهای تاریخی، قبــل و بعد از مرمت و 
واگذاری بــه بخش خصوصی و بهره بــرداری از آن ها نیز 
نمایش داده می شــود تا تصویر روشــن تری از تاثیر مثبت 
بهره برداری از بناهای تاریخی توسط بخش خصوصی برای 

نمایندگان مجلس ایجاد شود.
پوینــده تاکید کرد: صندوق احیاء در همین زمینه لیســت 
کاملــی از بناهای واگذار شــده و همینطــور اماکنی که در 
انتظار واگذاری به بخش خصوصی هســتند را نیز در اختیار 

نمایندگان قــرار خواهد داد، چرا کــه نمایندگان مجلس به 
عنوان وکالی مناطق مختلف کشــور مــی توانند نقش به 
ســزایی در ایجاد ارتباط با بخش خصوصی و ترغیب آن به 

سرمایه گذاری در بناهای تاریخی و توجیه مزایای این نوع از 
سرمایه گذاری داشته باشند. 

رئیس هیأت مدیره صندوق احیاء همچنین اضافه کرد: در 

کنار این موضوع، مجموعه مجلس محترم می تواند با کسب 
اطالع بیشتر نسبت به مزیت های این حوزه و البته مشکالت 
فعلی آن، در زمینه تصویب و اصــالح قوانین مرتبط با این 
بخش اقداماتی را انجام دهد که منجر به برداشــته شــدن 
قــدم های بزرگی در حوزه احیــاء بناهای تاریخی و صنعت 

گردشگری کشور می شود.
وی گفت: با توجه به نیاز جدی کشــور به تقویت اقتصاد 
درون زا و کاهش وابستگی درآمدها به نفت، تقویت صنعت 
گردشگری به عنوان یکی از بزرگ ترین مزیت های سرزمینی 
ایران، یک ضرورت اساسی است که برگزاری این نمایشگاه 
با هدف آشنایی بیشــتر نمایندگان محترم مجلس می تواند 
زمینه تمرکز بیشتر بر رونق کســب و کار این حوزه در قوه 

مقننه را ایجاد کند.
پوینــده تصریح کرد: مــا امیدواریم برگزاری نمایشــگاه 
صنــدوق احیاء در مجلــس نقطه شــروع قدرتمندی برای 
 همکاری های بیشــتر بین دولت و مجلس در این خصوص 

باشد.
گفتنی است این نمایشگاه، اولین نمایشگاه تخصصی مرتبط 
با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است که 
 از بدو تأسیس این سازمان در مجلس شورای اسالمی برگزار 

می شود.

محمدرضا پوينده خبر داد:

برگزاري نمايشگاه تخصصي صندوق احیاء در مجلس شوراي اسالمي  

وزیر دادگســتری از معاون وزیر و رئیس ســازمان بهزیستی کشور به عنوان عضوی از مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برای اقدامات مؤثر و متعدد در راستای 
اجرای برنامه عمل مشترک حقوق کودک در سال 95 تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، حجت االسالم »مصطفی پورمحمدی« وزیر دادگستری از »انوشیروان محسنی بندپی« معاون 
وزیر و رئیس ســازمان بهزیستی کشور به عنوان عضوی از مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برای اقدامات موثر و متعدد در راستای اجرای برنامه عمل مشترک 

حقوق کودک در سال 95 تقدیر و تشکر کرد.

تقدير وزير دادگستری از 
رئیس سازمان بهزيستی 

شهال منصوریه: یک سیستم رایانه ای، اینترنت، فیلترشکن 
و شبکه های اجتماعی کافیست تا در فیس بوک و اینستاگرام 
یک خانــه مدلینگ راه بیندازند. خانــه ای که ظاهرا حریم 
امنی اســت بدون در و پنجره و دیوار. کوچشان از آتلیه های 
زیرزمینی به شــبکه های اجتماعــی را می توان در صفحه 
های شــان که ژست پشت ژست، عکس پشت عکس برای 
خودنمایی است مشاهده کرد. بزرگ ترین دغدغه زندگیشان 

این است که »ما صنعت گر مد هستیم«.
این روزها واژه ها و مشــاغل زیادی با گســترش کاربران 
شبکه های اجتماعی، تحریف شــده اند. صفحات اجتماعی 
فیس بوک، اینســتاگرام و تلگرام پر شــده است از دختران و 
پسرانی که واژه مدلینگ را در بیوگرافیشان یدک می کشند. 
برای کســب شــهرت راه جدید در دنیای ارتباطات باز شده 
است که بالطبع موجب رشد کسب و کار زیرزمینی شبکه های 

مدلینگ در ایران شده است. 
با یک عضویت ســاده در شــبکه های اجتماعی، می توان 
عکس های هنری انداخت و وارد دنیای زیرزمینی مدلینگ ها 
شــدند، دنیایی که »هر که بیشتر الیک دریافت کند، سوپر 

مدل تر است«.

رؤیاهای ساده لوحانه
با همین رویاهای ســاده لوحانه و پوشــالی، عکس های 
شخصی را فتوشاپ می کنند و در معرض دید قرار می دهند. 
اسمش را مدل، مانکن، فشن گذاشته اند اما در واقع همه این 
واژه ها در شــبکه های زیر زمینی، به معضلی همراه با اقدام 

مجرمانه تبدیل شده است. 
حــاال دیگر تنها با چند کلیک و چنــد عکس می توان به 
دنیــای مدلینگ ها وارد شــد، دختران و پســران جوان در 
صفحه های مختلف پشت نقاب های فضای مجازی و آرایش 
های عاریه مانوری به راه انداخته اند؛ قدرت زیبایی، فشن و 
مدلینگ. با آرایش ها و جراحی های امروزی خیلی هایشــان 
شــبیه هم شده اند با چشمانی درشت و رنگی، اندامی الغر و 
لباس هایی نیمه برهنه. آنقدر رنگ مو و مدل آرایششــان را 
عوض می کنند و در مقابل لنز دوربین ادا و اطوار در می آورند 

تا الیک هایشان باال برود و از رقبا عقب نمانند.

مدلینگ چیست؟
در واقع مدلینگ یکی از جدیدترین شــغل هایی است که 
در ســال های اخیر در کشــورهای مختلف هم چنین ایران 
بازار داغی پیدا کرده است. گفته می شود: »قد برای خانم ها 
حداقل 170 ســانتی متر و برای آقایان 180 سانتی متر است. 
وزن هم باید مطابق اســتاندارد جهانی و برابر با وزن مانکن 
تایید شده باشــد. چهره نباید دارای نواقص واضح باشد که 

جلب توجه کند. 
بعد از پایان دوره آموزشــی  آشنایی کامل با قواعد حرکت و 
ژســت ها، یک آزمون نهایی با حضور داوران گرفته می شود 
کــه در صورت تایید فرد توســط داوران به عنوان مدلینگ، 
موسســه می تواند تبلیغ کننده برندهای جدید باشد«. این ها 
تمام شــرایط برای مدل شدن اســت. مدت زیادی از آمدن 
صنعت مدلینگ به ایران نگذشته بود که برخوردهای مختلف 
با این صنعت، آن را تبدیل بــه یک فعالیت زیرزمینی کرد. 
در شرایطی فعالیت موسسه های مدلینگ غیر قانونی اعالم 
شده بود و این موسسه ها ناگزیر به  صورت زیرزمینی اقدام به 
انتخاب جوانان عالقه مند به مدل شدن می کردند که آگهی 

های این موسسه ها به وفور در سایت ها و فضاهای مجازی 
در دســترس بود؛ آگهی هایی که هم تبلیغ آموزش مد لینگ 
می کردند و هم از فرصت نیاز اقتصادی افراد برای داشــتن 
شــغل سوءاســتفاده کرده و به آن ها وعده کار می دادند اما 

ماجرا به همین جا ختم نمی شود.
مدل در ظاهر یک مفهوم هنری به نظر می رســد، اما در 
تعریف آن می توان گفت: »مدل یا همان الگوی انســانی، 
فردی اســت که شغلش نمایش نوعی تمثال از فرم فیزیکی 
بدن ایده آل انســان در حیطه هنر و تجارت و طراحی البسه 
اســت«. یک مدل با توانایی، هنر و جذابیت ذاتی خود باعث 
توجه بیشــتر مشــتری به کاالی مورد تبلیغ و سبب فروش 
بیشتر اجناس می شــود. این صنعت وارداتی در کشورهای 
غربی طرفداران زیادی دارد و یک شــغل طبقه بندی شده 
محســوب می شود. در کشورهای انگلیسی زبان، به مانکن، 
ُمِدل)به معنی الگو( گفته می شود و به افرادی که در کار خود 

موفق تر و مشهورتر هستند سوپر مدل می گویند.
در ایــران نیز مدلینگ اگرچه یک جرم نیســت و ظاهری 
سالم دارد اما کشــیده شدن این موضوع به بانوان و ترغیب 
آن ها برای مدل و مشهور شدن، باعث شده تا برخی از آن ها 
هزینه زیادی را برای مسائل و مشکالت خانوادگی بپردازند. 
از طرفی پســران جوان هــم که در این اوضاع نابســامان 
اقتصادی و اشــتغال، سودای مال و شــهرت دارند، به جای 
تالش عاقالنه برای کســب شــغل، جذب درآمد هنگفت و 

نامتعارف آژانس های مدلینگ می شوند.

مدلینگ های زیرزمینی
ایــن موضــوع و تالش بــرای مدلینگ شــدن، موجب 
سوءاســتفاده و کالهبــرداری و اخاذی از دختــران جوان و 
جویای نام شده است، داستان انتشار عکس های شخصی که 
به صورت خود خواسته با چالشی عظیم روبه رو شده است. 

درحالی که معضل مدلینگ های غیرمجاز این روزها امنیت 
جامعه را به خطر انداخته است، کارشناسان حوزه آسیب های 
اجتماعی و نیروی انتظامی به جوانان در این مورد هشدارهای 

الزم را داده اند.
رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری پلیس فتا معتقد است 
کــه خانواده ها باید مراقــب فرزندان خود باشــند تا در دام 

مجرمان سایبری نیفتند.
 ســرهنگ علی نیک نفس خاطرنشــان کــرد: مجرمان 
سایبری با گشــت و گذار در شبکه های اجتماعی و انتخاب 
برخی چهره های زیبا به آن ها پیشنهاد مدلینگ و مدل شدن 

در نشریات داخلی یا خارجی را می دهند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا، با بیان اینکه 
شگرد این مجرمان به اینگونه است که از کاربران می خواهند 
چندیــن عکس به صورت مدل های خارجی تهیه کرده و در 
اختیار آن ها قرار دهند تا برای کارشناســان این امر ارسال 

کننــد، گفت: در گام بعدی با ادعای اینکه تصاویر ارســالی 
از نظر کارشناســان امر کیفیت و ژست مناسب را نداشته از 
 کاربــران می خواهند تا در آتلیه آن هــا اقدام به تهیه عکس 

کنند.
وی افزود: در این مرحله با اخذ هزینه های عکاسی گزاف 
از کاربــران آن ها را به آتلیه های پرت و گمنامی می برند که 
اجاره ای هســتند و با تصویربرداری غیرمتعارف، کاربران به 
شکل های مستهجن، مورد سوء استفاده و آزار قرار می گیرند 
و تهدید می شــوند که در صورت شکایت عکس های آن ها 
در شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی منتشــر می شود. 
این مقام انتظامی با بیان اینکه کاربران شبکه های اجتماعی 
باید مراقب باشــند تا در دام چنین مجرمانی نیفتند، گفت: به 
هیچ عنوان به این دست پیام ها توجه نکنند و فریب آن ها را 

نخورند. چرا که مدل شــدنی در کار نیســت و این شگردی 
برای اخاذی های مالی و سوء استفاده  های جنسی از قربانیان 

است.
نیک نفس با بیان اینکه کاربران در انتشار عکس های خود 
در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی دقت کنند، افزود: 
حفــظ حریم خصوصی در گام اول با خود کاربران اســت و 
آن ها هستند که باید مرزهای حریم خصوصی خود در فضای 
مجازی را تعیین نمایند و هنگامی که آن ها حد و مرزی برای 
خود تعیین نمی  کنند شاهد آن هستیم که از سوی مزاحمان 
سایبری یا مجرمان سایبری مورد سوء استفاده یا اذیت و آزار 

قرار می گیرند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا با بیان اینکه 
پرونده هایــی در پلیس فتا در این خصوص وجود دارد، گفت: 

حتی دســتگیری و مجازات این مجرمــان نمی تواند باعث 
بازگشت آبرو و حیثیت قربانیان گردد و پیامدهای این دست 
جرائم تا سال ها ادامه دارد. لذا کاربران و خانواده ها باید بسیار 

مراقب باشند تا در دام این چنین مجرمانی نیفتند.
نیک نفــس گفــت: هموطنــان عزیــز جهت کســب 
اطالعات بیشــتر می توانند به ســایت پلیــس فتا، بخش 
آمــوزش مراجعه نماینــد. همچنین در صــورت مواجهه با 
موارد مشــکوک می تواننــد آن را از طریق ســایت پلیس 
 فتــا، لینک ثبــت گزارشــات مردمی به پلیــس فتا اعالم 

کنند.

میانگین سنی در دنیای مدل ها
در ایران چند مرکز مدلینگ رســمی و قانونی وجود دارد. 
خیلی از مدل ها یا به صورت زیرزمینی با شبکه های مدلینگ 
کار می کنند یا با دوربین های شخصیشان به صورت انفرادی 

پا به دنیای مد گذاشته اند.
با این حال ســنین جوانی اوج نیاز دخترها و پسرها برای 
جلب توجه و دیده شــدن اســت و به همین خاطر سن وارد 

شدن به دنیای مدلینگ ها معموال کمتر از ۳0 سالگی است.
بررسی ها نشــان می دهد میانگین سنی دستگیرشدگان 
 در آخریــن پرونده هــای مشــابه، بیــن 18 تا ٢8 ســال 

است.

بررسی علل و عوامل جرم
شــرایط و محیط جامعــه نیز در گســترش فعالیت های 
مدلینگ ها بی تاثیر نیســت تــا جایی که دکتــر »اقلیما«، 
آسیب شــناس، در این خصوص معتقد است: »وقتی جرمی 
اتفاق می افتد باید عوامل موثر در گســترش آن جرم توسط 

مردم را بررسی کرد.
باید دید ریشــه این گونه جرم ها در چیســت و چرا مردم 
تمام خطرات را به جان خریــده و به دنبال ارتکاب آن جرم 

می روند.«
مدلینگ شدن هم از این قاعده مستثنی نیست. وقتی یک 
زن بــه دنبال مدل شــدن می رود با این کــه می داند هم 
آبرویش در خطر است و هم ممکن است دستگیر شود، حتما 
در جامعه خود دچار مشکل شده و نتوانسته بر مشکالت خود 

غلبه کند.
خیلی ها می گویند که اینگونه افــراد دچار بیماری روانی 
هستند ولی به نظر من آن ها بیمار نیستند، آن ها تنها به دنبال 
یک راه حل برای مشــکالت خود هستند اما راه حل غلطی 
را انتخاب می کنند. همان طور که مشکل کار، فقر، طالق و 
... در جامعه رو به افزایش است این گونه جرم ها نیز افزایش 

پیدا می کنند.
تا چند وقت پیش شــاهد وقوع جرمی مثل مدلینگ شدن 
در ســایت های اینترنتی نبودیم اما در حال حاضر شاهد آن 
هســتیم، باید دید که چه عاملی باعث شیوع این جرم شده 

است.
زنانی که به عواقب کار خود فکر نکرده با انتشــار تصاویر 
غیــر اخالقی و نامناســب از خود، هم از خانواده شــان طرد 
می شــوند و هم از جامعه. آن ها در نهایت دستگیر می شوند 
و قاضــی نیز بــر طبق قانــون آن ها را مجــازات می کند. 
ولی به اعتقاد من مجازات راه حل مناســبی نیســت و باید 
 عوامــل اجتماعی و محیطــی این جرم را بررســی و حل 

کرد.

فعالیت مؤسسه های مدلینگ در سایه طرفداران مجازی

معاون امور اجتماعی بهزیســتی استان تهران از رای کمیسیون نظارت بر مراکز غیر دولتی بهزیستی استان 
تهران مبنی بر تعطیلی موقت مهد کودک متخلف در جریان بدرفتاری با کودک سه ساله خبر داد.

پسربچه سه ساله ای آذرماه سال گذشته در یکی از مهدهای کودک تهران بر اثر رفتار خشن مربی کارآموز 
دچار شکستگی استخوان ترقوه شد، حادثه ای که پرونده آن در بهزیستی به عنوان کودک آزاری مورد پیگیری 

قرار گرفت.
احمد خاکی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون نظارت بر مراکز غیر دولتی بهزیستی استان تهران، گفت: 
در جلسه اضطراری این کمیسیون، موضوع بدرفتاری با کودک سه ساله در یکی از مهدهای کودک شهر تهران 
در دستور کار قرار گرفت که در این کمیسیون پس از بحث و بررسی کارشناسی و مشاهده مستندات مربوطه 
و با توجه به شــکایت صورت گرفته از مهد، نزد مراجع قضایی و تا صدور رأی و تصمیم گیری نهایی، رأی به 

تعطیلی موقت این مهد کودک متخلف، صادر شد.
به گزارش بهزیســتی اســتان تهران، وی خاطرنشان کرد: در بررســی های اولیه در زمان وقوع این اتفاق 
مشخص شد که مهد به صورت غیر قانونی از مربی کارآموز استفاده کرده است که در همان زمان وقوع حادثه 

نیز ، این فرد از مهد یاد شده اخراج شد. معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران تصریح کرد: همچنین با 
توجه به تخلف صورت گرفته و عدم نظارت دقیق مسئول فنی بر امور این مهد، کمیسیون نظارت بر مراکز غیر 

دولتی نسبت به ابطال پروانه مسئول فنی این مرکز، رای صادر کرد.
خاکی اضافه کرد: مصوبه کمیسیون نظارت در خصوص این مهد کودک متخلف از روز چهارشنبه مورخ 16 

فروردین ماه جاری اجرایی شده است.
وی ادامه داد: با توجه به تعطیلی این مرکز با هماهنگی صورت گرفته دیگر کودکان حاضر در این مهد توسط 

بهزیستی شهرستان تهران در سایر مهد کودک های اطراف آن مهد ساماندهی می شوند.
وی با تأکید بر رعایت ضوابط و دســتورالعمل های ابالغی توســط مهدهای کودک، خاطر نشــان کرد: به 
خانواده ها اطمینان می دهیم که در صورت وقوع چنین حوادثی، برخوردی قاطع طبق ضوابط خواهیم داشت و 
والدین می توانند هرگونه شــکایت خود را از مهدهای کودک به سامانه پیامکی ۳00001٢۳۳۳ جهت بررسی 
و پیگیری اعالم کنند. در مجموع 17 هزار مهدکودک در کشور فعالیت دارد که تقریبا هشت هزار باب از این 

مهدها، مهدکودک شهری است.

تعطیلی 
مهدکودک 
متخلف در 

تهران

جلوه های ويژه از فرهنگ تاريخی عصرآهن

در محوطه کانی سیب پیرانشهر نمایان شد

مدیر اجرایی پروژه پرنده نگری دریاچه شهدای خلیج فارس از شناسایی یک گونه 
جدید زیستی در شهر تهران با نام پرنده »صدف خوار« در این دریاچه خبر داد.

محمدرضا کشفی گفت: در ادامه پروژه مشترک گروه »طرالن« و شهرداری منطقه 
٢٢ تهران، طی پایش روز ســوم فروردین گونه صدف خوار در قسمت جنوبی دریاچه 

شهدای خلیج فارس مشاهده و ثبت شد.
وی افزود: بدین ترتیب این گونه به عنوان اولین گونه جدید ســال 96 به لیســت 
پرندگان شــهر تهران افزوده شد تا شمار پرندگان شهر تهران از مرز ٢٢0 گونه عبور 

کند.

مدیر اجرایی پروژه پرنده نگری دریاچه چیتگر خبر داد:

»صدف خوار« گونه جديد زيستی شهر تهران  


