
آگهی مزایـده
فروش خودروهای مازاد بر نیاز شهرداری رابر

شهرداری رابر 

نوبت دوم

شـهرداری رابـر کرمـان بـه عنـوان مزایده گـزار قصد دارد تعـدادی از وسـائل موتوری خـود را به شـرح ذیل از طریـق مزایده 
عمومـی بـه فـروش برسـاند متقاضیان مـی تواننـد از تاریخ نشـر آگهی نوبـت دوم حداکثـر تـا پایـان وقـت اداری 1398/2/12با 
مراجعـه بـه دبیرخانـه شـهرداری رابر یـا از طریق آدرس اینترنتی نسـبت به تهیه اسـناد مزایده اقدام و از وسـائط نقلیه مـورد نظر در 

نقلیه شـهرداری رابـر بازدید نمایند

 مهلت تسلیم پیشنهادات و پایان وقت اداری 1398/2/12 بوده که از طریق پست پیشتاز یا تحویل به دبیرخانه شهرداری 
رابرصورت گردد.

 نشانی : کرمان شهرستان رابر شهر رابر بلوار شهید تندگویان ساختمان شهرداری کد پستی 7856135673 
جلسه بازگشایی پیشنهادات : ساعت 9 صبح مورخ 1398/2/15در شهرداری رابر می باشد 

www.rabor.ir آدرس اینترنتی

مدلشماره خودرونوع خودروردیف
141385س179ایران65نیسان حمل زباله1

141379س177ایران65زردنیسان حمل زباله2

فاقدسندوپالکنیسان حمل زباله3

سبزفنیشرزنجیری4

121384س833-65پژو5405

اتاق حمل زباله پرس5تنی6

روابط عمومی شهرداری انار

نوبت اول

آگهی مزایـده
اجاره یک باب مغازه تجاری

آگهی مناقصـه

با عنایت به بند 1 مصوبه شـماره 120 مورخ 97/12/14 شـورای محترم اسـامی شـهر انار شهرداری انار 
قصـد دارد یـک واحـد مغـازه تجاری خـود را در خیابان امـام از طریق مزایده بـه صورت اجاره واگـذار نماید. 
لذا از متقاضیان دعوت می شـود جهت کسـب اطاعات بیشـتر و دریافت اسـناد مزایده به شـهرداری انار 

مراجعه نمایند.آخرین مهلت تحویل پاکات سـاعت 12 پنجشـنبه مورخ 98/2/12 می باشـد. 

بـه اسـتناد مصوبـه بنـد 3 صورتجلسـه شـماره 125 مـورخ 98/2/3 شـورای محتـرم 
اسـامی، شـهرداری انـار قصد دارد انجـام امور خدماتی ، تنظیـف و جمع آوری زباله شـهر انار 
را از طریـق مناقصـه بـه پیمانکاران واجد شـرایط واگـذار نماید .لذا متقاضیـان می توانند جهت 

دریافـت اسـناد مربوطـه در سـاعات اداری به امور اداری شـهرداری مراجعـه نمایند .

 شرایط مزایده :
پیشـنهادی  قیمـت   %10 میبایسـت  1–مقاضیـان 
)12/000/000ریـال( بابـت اجـاره یکسـال  را بـه حسـاب 
0108119013009 نـزد بانک ملی شـعبه انـار واریز نمایند 
و فیـش مربوطـه را در روز مزایـده بـه همـراه داشـته 

. شند با
2 – سـپرده نفـرات اول تـا سـوم تـا روشـن شـدن 

وضعیـت مزایـده نگـه داشـته خواهـد شـدو در صورت 
انصـراف بـه نفـع شـهرداری ضبـط خواهـد گردیـد . 

3 -  شـهرداری در رد یـا قبـول هـر یک از پیشـنهادات 
مختـار خواهـد بود . 

4 – هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.                                                                            
 5-متقاضیـان میتوانند جهت کسـب اطاعات بیشـتر 

به واحـد اماک شـهرداری مراجعـه نمایند.  

1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
2-آخرین مهلت تحویل پاکات استعام ساعت 10 صبح پنجشنبه مورخ 98/2/19 می باشد .

3-5% مبلـغ پیشـنهادی ذکـر شـده در اسـناد مناقصـه بـه عنـوان ضمانت شـرکت به حسـاب 
اعامـی شـهرداری واریـز یـه بصـورت ضمانتنامـه در پاکت مخصـوص قـرار گیرد.

4-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

روابط عمومی شهرداری انار 

چشمک خوشه های آویخته و 
ریخته به رهگذران خسته
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ایـن روزهـا در تهـران کمتـر منظـره ای بـه چشـم نـوازی خوشـه 
هـای غالبـا بنفـش »گلیسـین« اسـت کـه از دیـوارِ خانـه هـای 
قدیمـی و هنـوز تخریـب نشـده فـرو ریختـه و آویختـه اسـت.
ایـن روزهـا در تهـران کمتـر منظـره ای بـه چشـم نوازی خوشـه های 
خانه هـای  دیـوارِ  از  کـه  اسـت  »گلیسـین«  بنفـش  غالبـا 
 قدیمـی و هنـوز تخریـب نشـده فـرو ریختـه و آویختـه اسـت.
ایـن گیـاِه رونـده به شـکل بـی نظیری دیوارهـای خانه هـا را تزیین 
مـی کنـد و دریـغ کـه سـازندگان خانـه هـای جدیـد توجهی بـه آن 
نشـان نمی دهند و اگر هنوز در گوشـه و کنار شـهر این خوشـه های 
آویختـه و زیبـا را مـی بینیـم مربـوط بـه خانـه هـای قدیمی اسـت 
 کـه هنـوز بـه النـه و کاشـانه تبدیـل نشـده و هـم چنـان خانـه انـد.
امـا دیـوار، دیـوار اسـت و دیـوار خانـۀ نوسـاز و خانـه قدیمی نـدارد. 
ایـن گیـاه، گران قیمـت هـم نیسـت و همـه جـا می تـوان کاشـت 
و حیـف نیسـت سـازنده ای ایـن همـه بـرای نمـای سـاختمان 
از  و  بـا طـرح آجـر و چـوب هزینـه کنـد  و خوش بختانـه حـاال 
 ایـن نمـای زیبـا ولـو در بخـش کوتاهـی از سـال، غافـل باشـد؟
خواننـده ای کـه معمـوال از ایـن نویسـنده مطالب جدی سیاسـی و 
فرهنگـی و اجتماعـی می خوانـد و همیـن امـروز نیـز پیش چشـم 
شماست از پرداختن به موضوعی این گونه شگفت زده نشود چرا که 
اصل، زندگی است و چگونه می توان رخدادهای سیاسی و اجتماعی 
 و اقتصـادی را تماشـا یـا لمـس کرد و ایـن رخداد طبیعـی را ندید؟
گذشـته  قـدر  بـه  مـدرن  دنیـای  در  هـا  آدم  اسـت کـه  درسـت 
رمانتیـک و احساسـاتی نیسـتند و عصـر »المارتیـن« هـا بـه سـر 
 رسـیده امـا از »گلیسـین« ننوشـتن، بی انصافی اسـت. جفاسـت.
موضوعی انتزاعی هم نیست. جنبۀ واقعی و رئال هم دارد. چون شهر 
 را تنها با سازه ها و ساختمان ها، با پل ها و خیابان ها نمی شناسند.
وقتـی  پلـو«  و  مـارک   « در  ضابطیـان«  »منصـور  سـفرنامۀ  از 
نکتـه  ایـن  همـه  از  بیـش  بـود  نوشـته  واشـنگتن«   « دربـارۀ 
اسـت.  گیـالس«  هـای  »شـکوفه  شـهر  کـه  مانـده  یـادم  بـه 
شناسـیم. مـی  نارنـج  بهـار  عطـر  بـا  را  خودمـان  شـیراز   یـا 
تهـران هـم روزگاری شـهر اقاقیاهـای گل دار بـود و حـاال نیسـت. 
شـهر چنـار بـود و هنـوز چنـار از هـر درخـت دیگـری مناسـب تـر 
اسـت. در میـان گل دارهـا امـا این گلیسـین کـه گاهی مـردم به آن 
گلیسـیرین یـا یـاس بنفـش هم مـی گوینـد حکایتی دیگر اسـت 
و دیـروز در امیرآبـاد شـمالی دیـدم دو سـه دختـر و پسـر جـوان 
را کـه بـا ایـن خوشـه هـای آویختـه از خانـه ای ویالیـی کـه دیـر و 
دور نیسـت ویـران شـود تـا در چنـد اشـکوب بـاال رود، عکسـی بـه 
یـادگار مـی گرفتنـد.کاش، شـهرداری تهـران کاشـِت ایـن گیـاه را به 
مثابـه بخشـی از نمـای بـاالی دیـوار، الزامـی مـی کـرد تـا در یـک 
خیابـان چشـم هـا انبوهـی از آن را ببینـد و تـا گـزارش کاشـت گل 
هـای رونـده پـای دیوارهـا را دریافـت نکـرده انـد گواهـِی پایـان کار 
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مذاکره به شرط عذرخواهی
رییس جمهور: ما همواره مرد مذاکره و دیپلماسی بوده، همان طوری که مرد جنگ و دفاع هستیم

ــل  ــا عام ــوزی ه ــش س ــد آت ــش از 90 درص بی
و گردشــگرانی کــه  مســافران  دارد.  انســانی 
ــدون  ــد ب ــه منطقــه ای مــی رون ــرای تفریــح ب ب
ــش  ــی آت ــردن  از خاموش ــل ک ــان حاص اطمین
ــذران  ــه رهگ ــا اینک ــرده و ی ــرک ک ــه را ت منطق
انداختــن تــه ســیگار و غیــره موجبــات  بــا 
ایــن امــر را فراهــم مــی کننــد. در حــوادث 
آتــش ســوزی بــا ایــن گســتره وحــوش بــزرگ 
ــگ  ــش و پلن ــوچ ، می ــوزن، ق ــه گ ــه از جمل جث
ــی  ــواری م ــل مت ــاهده از مح ــض مش ــه مح ب
شــوند امــا شــاید پرنــدگان کوچــک جثــه و 
ــرار نداشــته باشــند. ــرای ف ــذار راهــی ب  تخــم گ
جونــدگان، خزنــدگان و پرنــدگان تخــم گــذار 
ــد  ــاال را ندارن ــا ســرعت ب کــه توانایــی حرکــت ب

ــی شــوند. ــف م ــز تل نی
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تخفیف ۳۰درصدی 
بوم گردی های بوشهر

به مناسبت روز مّلی خلیج 
فارس،اقامتگاه های بومگردی 

استان بوشهر خدمات خود را با 
30 درصد تخفیف به گردشگران 

ارائه خواهند داد. هدف از این 
کار آشنایی بیشتر گردشگران 

با جاذبه های بالقوه گردشگری 
روستاهای بوشهر است.

2 قالده پلنگ برای 
پوست 4 میلیاردی، 

شکار شدند
جانشین فرمانده انتظامی از 

شناسایی و دستگیری
 2 شکارچی غیرمجاز

 2 قاده »پلنگ« درشهرستان 
»بهشهر« خبر داد.

ما 
سی

و 
دا 

ص
س: 

عک

ن
الی

رآن
خب

س: 
عک

یادداشت  مهمان
مهرداد خدیر

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1431

پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

محیط زیست هشدار داد به دلیل 
افزایش بارش ها و پوشش گیاهی 
مراتع،  احتمال وقوع آتش سوزی های 
عمدی و غیر عمدی وجود دارد 

هشدار آتش سوزی 

با شروع فصل گرما

2

45 و

کهن ترین اوراق خطی ایران در موزه 
حرم امام رضا)ع( رونمایی شد

آستان قدس یکی از بزرگترین آرشیوهای خصوصی ایران را 
دارد که اسنادی اداری 500 ساله در آن نگهداری می  شود.

رهبر انقاب:

هر قدر خودمان اراده 
کنیم، نفت صادر می کنیم

ندهد.شـهر همیـن گونـه زیبـا مـی شـود و از چهـرۀ 
 عبـوس بـه در مـی آیـد و رنـگ به خـود مـی گیرد.
نمـی دانم در شـهرهای دیگر ایران گلیسـین چگونه 
عمـل مـی کنـد و همین قدر چشـم نواز اسـت یا نه. 
امـا همیـن کار را در جاهـای دیگـر بـا نسـترن و گل 
هـای کاغـذی مـی تـوان انجـام داد و گل کاغذی ها 
 در مناطـق مرطوب شـمال و جنـوب، غوغا می کنند.
از آن همـه دیالـوگ در »دایـی جان ناپلئـون« فریاد 
»دایـی جان« با بازی غالمحسـین نقشـینه در یادم 
مانـده که »پای نسـترن من پیشـاب مـی کنی، پدر 
سـوخته؟!«همین حـاال در تهـران »ارغـوان« هـا هم 
دیدنـی انـد و در رفوژهـا ) باغچه های وسـط بزرگراه 
هـا( بـا رنـگ سـرخ در میان سـبزینگی بـرگ های 
تـازه و حـال و هوای اردیبهشـتی شـهر را زیباتر کرده 
اند.قـرار نیسـت مدام غر بزنیم و احسـاس نومیدی 
کنیـم. گاهـی بایـد بـه تعبیـر سـهراب »درافسـون 
همـان  چنـد  هـر  باشـیم«.  شـناور  سـرخ،  گل 
 سـهراب مـی گویـد: »دِل خـوش سـیری چنـد؟«

اگـر ایـن نوشـته کسـانی را بـه تماشـای زیبایـی 
خوشـه هـای بنفش گلیسـین هـا ببرد و به کاشـت 
آن تشـویق کنـد و درسـازنده یـک بنا رغبت کاشـت 
احـداث  و  قدیمـی  تخریـب خانـه  از  پـس  را  آن 
اسـت. حاصـل  مقصـود،  بنشـاند،  جدیـد   بنـای 
حال که دیوارها باال می روند و جای نرده ها را گرفته 
اند که سـبزینگی را نمی پوشـاند دسـت کم بخشـی 
از آنها را در قسـمت هایی از سـال می توان دیوارها را 
به ارزان ترین شـکل تزیین کرد و این همان اتفاقی 
 اسـت کـه با خوشـه های ترد گلیسـین رخ مـی ده.
شـهرها را بـا رودهـا و گل هاشـان مـی شناسـیم. 
قاهـره را بـا رود نیـل و لنـدن با تیمز و سـئول با رود 
هـان. همچنیـن بـا گل هـا و گیاهـان خاص شـان. 
تهـران، رود نـدارد و غالـب گیاهـان بومـی آن نیز گل 
دار نیسـت ) چنـار و کاج( و اقاقیاهـای گل دار هـم 
دیگـر کمتـر مانـده انـد. گلیسـین هـم البتـه بومی 
تهـران نیسـت اما خـوش مـی نشـیند./خبرآنالین
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پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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مذاکره به شرط عذرخواهی
رئیس جمهور: ما همواره مرد مذاکره و دیپلماسی بوده، همان طوری که مرد جنگ و دفاع هستیم

حسن روحانی: جمهوری اسامی ایران، قدرت اصلی منطقه  است

حجت االسـالم والمسـلمین دکتر حسـن 
روحانـی در جلسـه هیـأت دولت بـا بیان 
اینکـه آمریکایی هـا تبلیغـات جدیـدی را 
بـرای فشـار بـر ملـت ایـران آغـاز کردنـد، 
گفـت: البتـه آمریکایی هـا اقدامات جدی 
خـود را از اردیبهشـت پارسـال و مقدمـات 
آن را از دی مـاه 96 شـروع کـرده بودنـد 
و هـر روز هـم یـک اقـدام خـالف قانـون 
سیاسـی،  بین المللـی،  عرصه هـای  در 
تبلیغاتـی و بویـژه اقتصـادی برای فشـار 
علیه ملـت ایران انجـام می دهند.روحانی 
بـا تأکیـد بـر اینکه آمریـکا تا به امـروز در 

صحنـه بین المللـی، منطقه ای، سیاسـی 
و تبلیغاتـی در اقدامـات خـود ناموفـق 
بـوده،  اظهـار داشـت: آمریکایـی هـا در 
صحنـه اقتصـادی نیـز بـه اهـداف مـورد 
نظر خودشـان نرسـیده و نخواهند رسـید، 
البتـه طبیعی اسـت که با فشـارهای خود 
مشـکالتی بـرای زندگـی روزمـره مـردم 

ایجـاد کنند. 
رئیـس جمهـور تصریـح کـرد: ما همـواره 
مـرد مذاکـره و دیپلماسـی بـوده همـان 
طـوری کـه مـرد جنـگ و دفـاع هسـتیم 
کـه  اسـت  میسـر  صورتـی  در  مذاکـره 
همـه فشـارها برداشـته شـده، از اقدامات 
غیرقانونی خـود عذرخواهی کنند و احترام 
متقابل وجود داشـته باشـد. بـدون تردید 

قبول خواسـته فرد چاقوکشـی کـه به زور 
و به دروغ به دنبال مذاکره اسـت، مطمئنًا 
بـه جایـی نخواهـد رسـید و مـا بـا فـرد 
چاقوکـش و فرمـول چاقوکشـی مذاکـره 
نمی کنیـم و قبـول چنیـن مذاکـره ای بـه 
معنـای ذلـت و تسـلیم اسـت.روحانی با 
تأکید بر اینکه مردم به خوبی آگاه باشـند 
کـه آمریکا بـه هیچ عنـوان آمادگـی برای 
مذاکـره نـدارد، تأکیـد کـرد: اصـالً چنیـن 
نیسـت کـه برخـی تبلیـغ می کننـد طرف 
آمریکایـی، بـرای مذاکـره آمادگـی دارد، 
آمریـکا اصالً برای مذاکـره آمادگی ندارد و 
اعمالـی کـه انجام می دهد برای شکسـت 
ملـت ایـران اسـت و قصـد دارد، دومرتبـه 
بـه ایـران بازگردد.رئیـس جمهـور با تأکید 

بـر اینکـه در اولیـن اقـدام بایـد آمریـکا را 
از اقدامـات غیرقانونـی و ظالمانـه خـود 
پشـیمان کنیـم، گفت: بایـد در مقام عمل 
ثابـت کنیـم کـه آمریکایی ها اشـتباه کرده 
و محاسبات شـان غلـط اسـت و هـر زمان 
که به اشـتباه محاسـباتی خود پـی بردند 
و حاضر شـدند از طریق منطق و اسـتدالل 
مشـکالت را حـل کننـد ما بـرای ایـن کار 
آمادگـی داریم.روحانـی با تأکیـد بر اینکه 
امـروز راهـی جز ایسـتادگی و مقاومت در 
برابـر متجـاوز وجـود نـدارد، خاطـر نشـان 
کـرد: به متجـاوزی که می خواهـد قدم به 
قـدم ملت ایران را تحت فشـار قـرار دهد، 
بایـد بفهمانیم که مسـیر غلط و نادرسـتی 

را انتخـاب  کـرده اسـت.
رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه آمریـکا با 
همـه تـوان خـود قـادر نیسـت بـازار نفت 
جهـان را در مشـت خـود قرار دهـد، تأکید 
کـرد: آمریکایی هـا در ایـن زمینـه تصـور 
غلطـی دارند.دکتـر روحانـی بـا اشـاره بـه 
اینکـه امـروز از روابط بسـیار خوبی با اکثر 
همسـایگان خود برخوردار هسـتیم، اظهار 
داشـت: تنها یکی دو کشور وجود دارند که 
آنهـا نیـز بایـد متوجه اعمـال و رفتـار خود 
باشـند. عربسـتان و امـارات بایـد بداننـد 
کـه وجـود و بقایشـان در سـایه تصمیـم 
خردمندانـه حکومـت جمهـوری اسـالمی 
ایـران اسـت. روحانـی خاطـر نشـان کرد: 
مـا بودیـم کـه تروریسـت ها را در منطقـه 
شکسـت دادیم اگر چـه ملت های منطقه 
اگـر  امـا  ایسـتادگی کردنـد  مقاومـت و 
حمایت جمهوری اسـالمی ایـران نبود چه 
بسـا شکسـت تروریسـت ها امکان پذیـر 
نبـود، لـذا مـا چنیـن خدماتی بـه منطقه  
کرده ایم و کشـورهای منطقـه باید ممنون 

باشـند. ایران 
رئیـس جمهـور بـه عربسـتان و امـارات 
سـایه  در  وجودتـان  کـه  شـما  گفـت: 
جمهوری اسـالمی ایـران اسـت، چطور به 
ترامـپ می گوییـد کـه اگـر صـادرات نفت 
ایـران را بـه صفر برسـانید مـا آن را جبران 
خواهیـم کـرد؟ آیـا از تبعـات ایـن حـرف 
خـود آگاه هسـتید و می دانیـد کـه ایـن 
بـه معنـای دشـمنی صریح با ملـت ایران 
اسـت؟ آیـا نمی دانید کـه دوران ترامپ به 
پایان خواهد رسـید و ما ماندگار هسـتیم 
و بـه عنـوان همسـایه در طـول سـالیان 
طوالنـی در کنـار هـم خواهیـم بـود؟ بهتر 
اسـت به فکـر دوسـتی دائمـی در منطقه 

باشیم.

ایران، روش های مختلفی 
برای فروش نفت دارد 

رئیـس جمهوربـا اشـاره بـه تصـور ترامپ 
در بـه صفر رسـاندن صادرات نفـت ایران، 
تصریـح کرد: ایـن کار امکان پذیر نیسـت 
و مـا بـه روش هـای مختلـف نفـت خود 
را بـه فـروش خواهیـم رسـاند و آمریـکا 
بـا ایـن گونـه اقدامـات خـود بـه تمـام 
شـرکت های  همـه  و  جهـان  ملت هـای 
نفتـی دنیـا و حتی به ملـت خودش ظلم 
می کنـد .رئیـس جمهـور تصریـح کـرد: 
ملـت ایـران در کنار مقام معظـم رهبری، 
دولتمـردان و نیروهـای مسـلح و همـراه 
بـا همـه کشـورهای منطقـه و کشـورهای 
دوسـت از ایـن مشـکل عبور خواهـد کرد 
امـا بدانیـد راهـی کـه انتخـاب کرده ایـد 
اسـت.روحانی گفـت:  غلـط  و  نادرسـت 
برخـی از کشـورهای همسـایه نیـز بدانند 
مرتکـب  اقداماتـی کـه  و  حرف هـا  کـه 
می شـوند در تاریخ ثبت خواهد شـد و در 
آینـده ملت هـای خودتـان آنهـا را محکوم 
خواهنـد کـرد. ملت ایـران در طـول تاریخ 
بـه شـما خوبی کـرده و شـما خوبـی را با 
بـدی پاسـخ می دهیـد و ایـن بـا منطـق 

بـرادری و همسـایگی سـازگار نیسـت.

شـما  کـرد:  تصریـح  جمهـور  رئیـس 
می دانیـد کـه جمهـوری اسـالمی ایـران 
قـدرت اصلـی منطقـه  اسـت و اگـر اراده 
اسـتفاده  آن  از  باشـد  داشـته  دیگـری 
می کنـد، لـذا راهـی را انتخـاب کنیـد کـه 
و  و جهـان  نفـع ملت هـای منطقـه  بـه 
بـه نفـع بـازار باشـد.روحانی خاطر نشـان 
غیرقانونـی کـه  اقدامـات  نهایـت  کـرد: 
آمریکایی هـا به دنبال آن هسـتند، ایجاد 
آشـوب در خیابان اسـت، اما بـا این گونه 
اقداماتـی کـه مرتکـب می شـوید اگر هم 
کسـی معترض باشد وقتی ببیند دشمن 
ایـران کشـیده  ملـت  رخ  بـه  شمشـیر 
اسـت، معلـوم اسـت کـه بـا آن همراهی 
نخواهـد کـرد و اختالف خانوادگـی را کنار 

می گـذارد.
روحانـی گفـت: امـروز بانـک مرکـزی، 
سـازمان برنامـه بودجـه و همـه وزرای 
فشـار  کننـد  تـالش  بایـد  اقتصـادی 
دشـمن را به خودشـان بازگردانند و از بار 
فشـار بر دوش مـردم بکاهنـد و این کار 
کامـالً  امکان پذیـر اسـت.روحانی خاطـر 
نشـان کـرد: باید در برابـر تحریم آمریکا، 
تسـهیل اقتصادی، تولیدی و صادراتی را 
در پیـش بگیریم و با ایـن کار می توانیم 
بایسـتی  امـروز  بشـکنیم،  را  تحریـم 
شـرایط را برای تولید و اشـتغال تسهیل 
اسـت  امکان پذیـر  ایـن کار  و  سـازیم 
بـه شـرط اینکـه همـه در کنـار هـم قرار 
بگیریـم. رئیـس جمهـور تصریـح کـرد: 
امـروز می توانیـم همـه شـرایط موجـود 
را بـه فرصـت خوبی برای توسـعه کشـور 
و رفـع مشـکالت تبدیـل کنیم.رئیـس 
جمهـور تصریـح کـرد: مـردم اطمینـان 
داشـته باشـند کـه از شـرایط کنونـی بـه 
خوبـی عبـور خواهیـم کـرد و هیـچ گونه 
نگرانـی بـرای آینـده نداشـته باشـند؛ از 
ایـن گونـه تهدیـدات زیـاد بـوده امـا بـه 
فضـل الهـی از آن عبور کـرده و به اهداف 
بلنـد ملـت ایران دسـت خواهیـم یافت.

ایسنا 

واکنش ظریف به اظهارات وزیر خارجه آمریکا؛پیام خبر
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به خاطره گویی وزیرخارجه آمریکا از دروغ و فریبکاری و 
دزدی در سیا در توییتر نوشت: آقای پامپئو در وزارت امور خارجه هم به همین کار ادامه می دهی.
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ــیه  ــزادی«در حاش امیردریادار»حســین خان
تشــکیل  ســالروز  هفتادمیــن  اجــالس 
نیــروی دریایــی چیــن بــا دریاساالرعباســی 
فرمانــده نیــروی دریایــی پاکســتان دیــدار 
و گفــت و گــو کرد.فرمانــده نیــروی دریایــی 
ــن  ــران در ای ــالمی ای ــوری اس ــش جمه ارت
ــی  ــروی دریای ــت:دو نی ــار داش ــدار اظه دی
ایــران و پاکســتان در حــال طــی یــک دوره 
طالیــی تعامــل و همکاربــی بســیار مطلــوب 
در راســتای تقویــت امنیت دریایی هســتند.

امیــر دریــادار خانــزادی خاطرنشــان کرد:بــا 
ــراز ونشــیب  ــر ف ــای ُپ ــه ه ــه جنب توجــه ب
سیاســتهای جهانــی ومنطقه ای،اجــازه نمی 
دهیــم کشــورهای ســلطه گــر مانــع رشــد و 
توســعه همــکاری هــای دو نیــروی دریایــی 
ــادآوری  ــا ی ــران و پاکســتان شــوند.وی ب ای
اعــزام ناوگروهــای ایرانــی بــه بنادرپاکســتان 
تعامــالت  توســعه  بازدیــد،  درراســتای 
ــادل اطالعــات درحــوزه هــای  ــن تب همچنی
آموزشــی و فنــی افزود:نیــروی دریایــی 

ایــران همــواره از ورود ناوگروهای پاکســتانی 
ــد  ــی کن ــقبال م ــور اس ــن کش ــادر ای ــه بن ب
ــط  ــل و رواب ــه ضــرورت تعام ــه ب ــا توج و ب
حســنه بیــن دوکشــور،بی شــک بایــد 
نــگاه دقیقتــری بــه حادثــه تروریســتی در 
ــا دشــمن از ایــن  چابهــار داشــته باشــیم ت
فرصــت نتوانــد بــرای برهــم زدن ایــن روابط 

ــان  ــد.وی گفت:کشــورهای جه اســتفاده کن
ــی  ــا مالحظات ــود ب ــی خ ــط سیاس در رواب
کــه دارنــد، بســته بــه شــرایطی همــواره در 
حــال تغییــر هســتند،اما دو نیــروی دریایی 
ــودن  ایــران و پاکســتان ضمــن همســایه ب
ــی مشــترک،نباید  ــط دریای و داشــتن محی
دچــار فــراز و نشــیب هــای سیاســی شــوند.

ایران از ورود ناوهای پاکستانی 
به بنادر خود استقبال می کند

هر قدر خودمان اراده کنیم،نفت 
را صادر می کنیم

ــا  ــور، ب ــر کش ــران سراس ــی از کارگ ــر، جمع ــه  کار و کارگ ــبت هفت ــه مناس ب
حضــور در حســینیه  امــام خمینــی رحمــه هللا بــا رهبــر انقــالب اســالمی دیــدار 
کردند.گزیــده ای از بیانــات رهبــر انقــالب در ایــن دیــدار بــه شــرح زیــر اســت:

 درباره  این حرکت اخیر آمریکا ]برای تحریم فروش نفت ایران
ــم و  ــاز داری ــه نی ــدری ک ــد.ما آن ق ــی نمی رس ــه جای ــا ب ــالش اینه اوالً ت
بــه  کنیم.آنهــا  صــادر  را  نفــت  می کنیم،می توانیــم  اراده  خودمــان 
ــئولین  ــال و مس ــت فع ــا مل ــد ام ــدود کرده ان ــان راه را مس ــال خودش خی
ــه کمــر بزننــد بســیاری از بن بســت ها را بازخواهنــد  بیداراگردامــن همــت ب
ــن  ــخ ای ــد و پاس ــد مان ــواب نخواه ــمنی بی ج ــن دش ــد ای ــًا بدانن کرد.ثانی
دشــمنی را خواهنــد گرفــت. ثالثــًا هرچــه مــا کمتــر وابســته بــه ایــن شــکل 
ــت. ــر اس ــا بهت ــرای م ــن ب ــم و ای ــدر میدانی ــیم، ق ــت باش ــروش نف از ف
دشــمن علیــه ملــت و انقــالب عظیــم جمهــوری اســالمِی ما،کــه فریادعدالت 
را درجهــان ســر داده وملتهــا را متوجــه خــود ســاخته، بارهــا اقــدام کــرده 
و نــاکام شــده؛حاال هــم پرداختــه بــه مســائل گوناگــون اقتصــادی و 
ــت  ــد مل ــا بدانن ــو دربیاوریم،ام ــه زان ــران را ب ــت ای ــم مل میگویندمی خواهی

ــد. ــد آم ــو درنخواه ــه زان ــا ب ــل آنه ــران در مقاب ای

سیاست

مجلس

سیاست

مجلس

تا برجام به نفع ایران باشد،خواهد ماند

عربستان نمی تواند جایگزین نفت ایران شود

احزاب در انتخابات تعیین کننده نیستند

فساد به معنای»میل« نیست،گاهی اوقات از نوع»حیف« است

رییـــس  عـــادل  حـــداد 
هیـــأت عالـــی رتبـــه مجمـــع 
ــام  ــت نظـ ــخیص مصلحـ تشـ
کـــه در پکـــن بـــه ســـر مـــی 
ـــن  ـــات بی ـــگاه مطالع ـــد از دانش ـــیه بازدی ـــرد، درحاش ب
المللـــی پکـــن و ســـخنرانی بـــرای دانشـــجویان ایـــن 
ـــوا  ـــگار شـــین ه ـــه پرســـش خبرن دانشـــگاه در پاســـخ ب
ــران از دومیـــن اجـــالس جهانـــی  ــار ایـ ــاره انتظـ دربـ
ـــن  ـــم ای ـــک جاده«گفت:امیدواری ـــک کمربند،ی طرح»ی
ـــه کشـــورهای جهـــان معرفـــی شـــود  ـــی ب ـــه خوب طـــرح ب
و چیـــن از طریـــق آن،الگویـــی متفـــاوت از رفتـــار آمریـــکا 
ـــد  ـــا ببینن ـــا ملته ـــذارد ت ـــش بگ ـــه نمای ـــا را ب ـــا ملته ب

قدرتـــی بـــزرگ همچـــون چیـــن چگونـــه مناســـبات 
ـــح، دوســـتی، تفاهـــم و در جهـــت  ـــه صل ـــر پای خـــود را ب
ـــالف  ـــر خ ـــد و ب ـــامان می ده ـــان س ـــت آن ـــاه و امنی رف
ـــا  ـــی از آنه ـــروزی و بهره کش ـــگ اف ـــر جن ـــکا در فک آمری
نیســـت.این عضـــو مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت در 
ـــکا از  ـــروج آمری ـــس از خ ـــران پ ـــع ای ـــوص مواض خص
برجـــام مطـــرح شـــد،گفت:امیدواریم ســـایر کشـــورها 
ـــام  ـــه برج ـــادام ک ـــد وم ـــل کنن ـــود عم ـــدات خ ـــه تعه ب
بـــه نفـــع ایـــران باشـــد،ایران در برجـــام خواهـــد 
ــه  ــه ادامـ ــم کـ ــاس کنیـ ــر روزی احسـ ــا اگـ ماند؛امـ
حضـــور و تعهـــد مـــا در برجـــام بـــه ضـــرر ماســـت، 

دلیلـــی بـــر ادامـــه حضـــور نخواهیـــم داشـــت.

انـــرژی  کمیســـیون  رئیـــس  نایـــب 
ـــتان  ـــه »عربس ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــس ب مجل
نفـــت  بـــرای  جایگزینـــی  نمی توانـــد 
مـــا باشـــد«،گفت کـــه پیـــش بینـــی 
می شـــود بـــا قطـــع معافیـــت نفتـــی 
ـــه  ـــیم.البته ک ـــت باش ـــت نف ـــش قیم ـــاهد افزای ـــورها ش ـــه کش ـــکا ب آمری
درایـــن وضعیـــت هـــم بعیـــد اســـت میـــزان خریـــد نفـــت ایـــران بـــه 
ـــکا  ـــدام آمری ـــه اق ـــش ب ـــی در واکن ـــری خامکان ـــین امی ـــر برسد.حس صف
درتمدیـــد نکـــردن معافیـــت 8 کشـــور بـــرای خریـــد نفـــت بـــه ایـــران 
ـــده  ـــم ش ـــران تنظی ـــت ای ـــاس نف ـــورها براس ـــن کش ـــگاه ای ـــت: پاالیش گف
اســـت کـــه اگـــر قـــرار باشـــد از ایـــران نفـــت بخرنـــد بایـــد هزینـــه  
بپردازند،اقدامـــی کـــه  پاالیشگاه هایشـــان  تغییـــر  بـــرای  زیـــادی 
هزینـــه برخواهـــد بود.بـــه همیـــن دلیـــل ژاپـــن و چیـــن رایزنی هایـــی 
ــرف  ــزود:از طـ ــد.وی افـ ــام داده بودنـ ــت انجـ ــد معافیـ ــرای تمدیـ را بـ
ــازار داده  ــران را در بـ ــت ایـ ــی نفـ ــول جایگزینـ ــه قـ ــتان کـ دیگرعربسـ
ــه دو  ــن کـ ــد و ایـ ــا باشـ ــت مـ ــن نفـ ــد جایگزیـ ــالً نمی توانـ ــود عمـ بـ
میلیـــون نفـــت ایـــران را بـــه بـــازار بدهـــد چـــون اصـــالً از نظـــر فنـــی 

چنیـــن امکانـــی را دارد بایـــد از ذخایـــر اســـتراتژیکش اســـتفاده کنـــد 
کـــه ایـــن ذخایرهـــم پاســـخگو نیســـت.امیری ادمـــه داد:کشـــورهای 
ــی  ــت برگردند.لیبـ ــازار نفـ ــه بـ ــتند بـ ــم نتوانسـ ــه هـ ــی و نیجریـ لیبـ
ــته  ــون گذشـ ــد همچـ ــی اســـت و نمی توانـ ــای سیاسـ ــار چالش هـ دچـ
نفـــت تولیـــد کند.تولیـــد اوپـــک پـــالس انقباضـــی اســـت کمـــا ایـــن 
ــا  ــد تـ کـــه می خواهنـــد در تصمیمـــی اوپـــک پـــالس را امنیتـــی کننـ
ـــد  ـــش تولی ـــه افزای ـــت برنام ـــم نتوانس ـــادا ه ـــرود. کان ـــاال ن ـــا ب قیمت ه
خـــود راعملیاتـــی کنـــد. ونزوئـــال نیـــز کـــه بـــا تحریـــم شـــدید دچـــار 
مشـــکل اســـت.برزیل می خواســـت جـــای ونزوئـــال را بگیـــرد کـــه 
ــد. ــکه بفروشـ ــا 400 بشـ ــد در روز بیـــش از 300تـ ــت بتوانـ ــد اسـ بعیـ
ــد  ــد نمی تواننـ ــان می دهـ ــا نشـ ــدی گفت:اینهـ ــع بنـ ــی در جمـ خامکانـ
ـــد  ـــن کن ـــران را تأمی ـــت ای ـــکه نف ـــون بش ـــم میلی ـــروش دو و نی ـــازار ف ب
کـــه دچـــار افزایـــش قیمـــت نشـــود.لذا پیـــش بینی هـــا ایـــن اســـت 
ـــود،این  ـــت می ش ـــت نف ـــش قیم ـــث افزای ـــت باع ـــدم معافی ـــن ع ـــه ای ک
همـــان چیـــزی اســـت کـــه ترامـــپ از آن وحشـــت دارد.لـــذا می تـــوان 
ـــه  ـــران ب ـــت ای ـــد نف ـــت خری ـــد اس ـــرایطی بعی ـــن ش ـــه در چنی ـــت ک گف

صفـــر برســـد.

فراکســـیون  عضـــو  یـــک 
تاکیـــد  بـــا  امیدمجلـــس 
از  پرهیزنماینـــدگان  بـــر 
ــرا  ــل اجـ ــای غیرقابـ وعده هـ
در انتخابـــات گفت:هنـــوز مـــا جایـــی بـــرای حـــزب بـــاز 
ــرز  ــه ایده،طـ ــردم بـ ــت مـ ــن علـ ــه همیـ ــم بـ نکرده ایـ
تفکـــر و نـــگاه نماینـــده رأی نمی دهند.علـــی ابراهیمـــی 
بـــا تاکیـــد بـــر ضـــرورت پرهیـــز از وعده هـــای غیرقابـــل 
ــالمی  ــورای اسـ ــس شـ ــی مجلـ ــات آتـ ــرا درانتخابـ اجـ
گفت:هـــر چـــه قـــدر از اســـتان و پایتخـــت بـــه ســـمت 
شـــهرهای کوچـــک می رویـــم وعده هـــای انتخاباتـــی 
ــد. ــدا می کنـ ــتری پیـ ــی بیشـ ــی و عمرانـ ــه اجرایـ جنبـ

بـــه غیـــر از شـــهرهای بـــزرگ کـــه تبلیغـــات براســـاس 
لیســـت صـــورت می گیـــرد،در بقیـــه شـــهرها مـــردم 
براســـاس خصوصیـــات فـــردی و شـــعارهای کاندیداهـــا 
رأی می دهنـــد.وی ادامـــه داد:متأســـفانه از مجلـــس اول 
بـــه بعد،کاندیداهـــا روی بـــه برطـــرف کـــردن نیازهـــای 
ــی  ــی مجلسـ ــن وضعیتـ ــردم آوردند.درچنیـ ــک مـ کوچـ
شـــکل می گیـــرد کـــه اکثـــر نماینـــدگان بـــا وعده هـــای 
ـــن  ـــت ای ـــام وق ـــده اند. تم ـــی وارد کار ش ـــی و عمران اجرای
ـــا  ـــان وعده ه ـــه هم ـــل ب ـــرف عم ـــدگان ص ـــف از نماین طی
ـــع  ـــی در کشـــورهایی کـــه تاب می شـــود.اصوالً کارهـــای عمران
برنامه هـــای توســـعه هســـتند،به صـــورت اتوماتیـــک 

پیـــش مـــی رود و بـــه نماینـــده ربطـــی نـــدارد.

رئیـــس دیـــوان محاســـبات کشـــور 
ــام  ــت در انجـ ــدان کیفیـ ــف و فقـ حیـ
امـــور یـــا طرح هـــا را نیـــز نوعـــی 

فســـاد خوانـــد.
چهارمیـــن کنفرانـــس  در  آذر  عـــادل 
بیـــن المللـــی مدیریـــت صنعتـــی کـــه بـــه میزبانـــی دانشـــگاه یـــزد 
برگـــزار شـــد، بـــا اشـــاره بـــه گام دوم انقـــالب کـــه از ســـوی مقـــام 
ــه  ــه ارائـ ــت، بـ ــه اسـ ــرار گرفتـ ــد قـ ــورد تاکیـ ــری مـ ــم رهبـ معظـ
توضیحاتـــی پیرامـــون رســـالت ملـــی رشـــته مدیریـــت صنعتـــی 

ــت. پرداخـ
وی کـــه ریاســـت انجمـــن علمـــی مدیریـــت صنعتـــی ایـــران را نیـــز 
برعهـــده دارد، در ادامـــه بـــا بیـــان ایـــن کـــه در حـــال حاضـــر نظـــام 
ـــت،  ـــه اس ـــی مواجه ـــا چالش های ـــور ب ـــی در کش ـــع مال ـــص مناب تخصی
گفـــت: واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه امـــروز کشـــور مـــا بـــا مســـائل 
متعـــددی مواجـــه اســـت کـــه شـــامل صنعـــت، اقتصـــاد و وضعیـــت 

ــت. ــی اسـ ــط بین المللـ ــا در محیـ مـ
آذر ادامـــه داد: بحـــث عدالـــت و فســـاد در بررســـی مســـائل و 

ــاد  ــوردار اســـت و فسـ ــادی برخـ ــور از اهمیـــت زیـ ــای کشـ چالش هـ
ـــوع  ـــاد از ن ـــات فس ـــی اوق ـــه گاه ـــت بلک ـــل نیس ـــای می ـــه معن ـــًا ب لزوم
ــام  ــای انجـ ــا طرح هـ ــور یـ ــام امـ ــت در انجـ ــدان کیفیـ ــف و فقـ حیـ
ــا  ــه بـ ــت کـ ــن اسـ ــی ایـ ــت صنعتـ ــالت مدیریـ ــت و رسـ ــده اسـ شـ
ـــر  ـــن ب ـــد.وی همچنی ـــن کن ـــت را تضمی ـــوری، کیفی ـــکار و تئ ـــه راه ارائ
ـــه  ـــن ب ـــای پرداخت ـــه ج ـــی ب ـــران صنعت ـــوری مدی ـــه مح ـــرد جامع رویک
ـــه  ـــرد جامع ـــا رویک ـــزود: ب ـــرد و اف ـــد ک ـــک تأکی ـــًا آکادمی ـــائل صرف مس
ــروج از  ــن خـ ــه و همچنیـ ــرایط جامعـ ــن شـ ــر گرفتـ ــور و در نظـ محـ
فضـــای صرفـــًا آکادمیـــک، مدیـــران صنعتـــی می تواننـــد نقـــش 
مؤثـــر و مثبـــت خـــود را در بهبـــود فرآیندهـــا و حـــل چالش هـــا بـــه 
ـــطح کالن  ـــی در س ـــت صنعت ـــوزه مدیری ـــف ح ـــد.وی تعری ـــده بگیرن عه
و همچنیـــن شـــبکه ســـازی مدیریـــت صنعتـــی را دو راهـــکار مهـــم 

بـــرای ارتقـــای وضعیـــت ایـــن رشـــته دانســـت.
رئیـــس دیـــوان محاســـبات کشـــور در پایـــان تصریـــح کـــرد: در 
فعالیت هـــا  پیشـــرفت ها،  دغدغه هـــا،  چالش هـــا،  شبکه ســـازی 
بـــه اشـــتراک گـــذارده می شـــوند و پیشـــرفت اساســـی در ایـــن 

ــد. ــته محقـــق خواهـــد شـ رشـ

رئیـس دفتررئیس جمهـور گفـت: معلـوم اسـت اعـالم کاخ 
سـفید، محدودیت هایـی بـرای ایـران بوجـود مـی آورد، امـا 
آنهـا بیشـتر دنبال جنگ روانی و تبلیغات گسـترده هسـتند.
محمـود واعظـی درپایان جلسـه هیئت دولـت درباره تصمیم 
آمریکا درعـدم تمدیدمعافیتهـای نفتی ایران،گفت:درجلسـه 
بود.اعـالم  مهم تریـن بحـث دربـاره تصمیـم اخیـر آمریـکا 
کردیـم ایـن تصمیـم قطعا مانع فـروش نفت ایـران نخواهد 
شـد و بعـد از تصمیـم روز دوشـنبه آمریـکا بایـد درجلسـه 

دولـت بـه ایـن مسـائل می پرداختیم.

بـه گـزارش ایسـنا به نقـل از خبرگـزاری اسـپوتنیک،برایان 
هـوک نماینـده ویـژه دولـت آمریـکا در امـور ایـران در یک 
نشسـت خبـری گفـت: واشـنگتن یـک انتخـاب مبنـی بر 
ایـن به کشـورها داده اسـت که یـا با آمریکا همـکاری کنند 
یـا بـه معاملـه بـه ایـران ادامـه دهنـد.از مـاه مـه گذشـته 
تاکنـون بیـش از 20کشـور واردات نفـت ایـران را بـه صفـر 
رسـانده اند.هوک در ادامه اظهار داشـت:هیچ نشـانه ای دال 
بـر اینکـه این کشـورها بخواهنـد تحریم های آمریـکا را دور 

بزننـد وجـود ندارد.

آمریکایی ها به  دنبال 
جنگ روانی هستند

کشورها انتخاب کنند؛ 
آمریکا یا ایران

یـک عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس شـورای 
اسـالمی گفـت: در شـرایط موجـود بایـد دیپلماسـی مـا بـا 
کشـورهای دیگـر فعال تـر باشـد، در ایـن صـورت می توانیـم 
خالءهـای ایجـاد شـده و چالـش هایـی بـه وجـود آمـده را 
عـدم  درخصـوص  سـبحانی فر  رمضانعلـی  دهیـم.  کاهـش 
تمدیـد معافیـت  خریـداران نفتـی ایـران، افـزود: ایـن گونـه 
زیاده خواهی هایـی  و  ایـران  درمقابـل  آمریـکا  شـیوه های 
کـه دارد، طبیعـی اسـت، اماهرچـه دشـمن تصمیـم هـای 
سرسـختانه ای  می گیـرد، مـردم و مسـئوالن مـا در مقابـل 

می شـوند. منسـجم تر  دشـمن  تهدیـدات 

وزیر امورخارجه کشـورمان توییتی در واکنش به اعدام های 
اخیـر درعربسـتان و رویکـرد دولـت ترامـپ در قبـال ایـن 
نوشـت:پس  ظریـف  کرد.محمدجـواد  منتشـر  اعدام هـا 
ازچشم پوشـی از تکه تکـه کـردن یک خبرنگار،حـاال از دولت 
ترامـپ وقتـی عربسـتان سـعودی 37 تـن را در یـک روز 
گـردن می زند،صدایـی در نمی آید؛حتـی وقتـی عربسـتان 
یـک نفـر را دو روز پـس ازعیـد پاک به صلیب می کشـد.او 
ادامـه داد: عضویـت در تیـم ب -بولتـون، بـن سـلمان، بن 
زائـد و بی بـی ]بنیامیـن نتانیاهو[- برای ارتـکاب هر جرمی 

مصونیـت ایجـاد می کند.

دیپلماسی مان با کشورهای 
دیگر،فعال  تر شود

واکنش ظریف در قبال 
اعدام های سعودی
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

آثار باستانی سوریه دوباره ساخته می شوندکهن ترین اوراق خطی ایران  در موزه حرم امام رضا رونمایی شد
ـــا  ـــوزه ه ـــه ها،م ـــازمان کتابخان ـــس س رئی
و مرکـــز اســـناد آســـتان قـــدس رضـــوی 
ایـــن اســـناد  از  در مراســـم رونمایـــی 
کـــه در قالـــب برنامه›ســـه شـــنبه هـــای 
ـــناد  ـــن اس ـــد گفت:ای ـــزار ش ـــی‹ برگ فرهنگ
ـــر  ـــری و معاص ـــری قم ـــالهای 507، 509، 514، 565 هج ـــه س ـــوط ب مرب
ـــخ اقتصـــادی  ـــه از لحـــاظ تاری ـــا دوره ســـلجوقیان در خراســـان اســـت ک ب
و اجتماعـــی خراســـان و اصطالحـــات مالـــی و دیوانـــی رایـــج در ایـــن 
ــینی  ــالل حسـ ــید جـ ــالم سـ ــت.حجت االسـ ــت اسـ ــز اهمیـ دوره حائـ
ـــد  ـــی پیـــدا ش ـــال 1393 از بیـــن کتـــب خط ـــور در س ـــناد مزب افزود:اس
ـــاء  ـــوی احی ـــدس رض ـــتان ق ـــت آس ـــط اداره مرم ـــال توس ـــان س و در هم
ـــن  ـــدس یکـــی از بزرگتری ـــز اســـناد آســـتان ق ـــه داد: مرک ـــد.وی ادام گردی
ـــکیالت اداری  ـــنادی از تش ـــه اس ـــت ک ـــران اس ـــی ای ـــیوهای خصوص آرش
500 ســـاله حـــرم مطهـــر امـــام رضـــا)ع(در آن نگهـــداری مـــی  شـــود.
رئیـــس ســـازمان کتابخانـــه هـــا، مـــوزه هـــا و مرکـــز اســـناد آســـتان 
ـــند  ـــرگ س ـــون ب ـــش از 13 میلی ـــز بی ـــن مرک ـــت: ای ـــوی گف ـــدس رض ق
در خـــود جـــای داده اســـت و بـــا الگوگیـــری از ســـازمان اســـناد ملـــی 

ـــناد  ـــردازش اس ـــه پ ـــازمان ب ـــن س ـــای ای ـــه  ه ـــن نام ـــرای آئی کشـــور و اج
و نیـــز چـــاپ و انتشـــار آنهـــا در قالـــب کتـــاب و مقالـــه پرداختـــه و از 
ـــناس  ـــخه  ش ـــت.یک نس ـــرده اس ـــت ک ـــان خدم ـــه محقق ـــق ب ـــن طری ای
ــم  ــز در ایـــن مراسـ ــران نیـ ــگاه تهـ ــی دانشـ ــتان  شناسـ ــتاد باسـ و اسـ
ـــلجوقیان  ـــه دوره س ـــق ب ـــران متعل ـــی ای ـــند تاریخ ـــن س ـــن  تری ـــت: که گف
ـــی  ـــیخ الحکمای ـــی  شود.ش ـــداری م ـــوی نگه ـــدس رض ـــناد ق ـــز اس در مرک
بـــا اشـــاره بـــه ســـیر تحـــوالت تاریخـــی ایـــران، بـــه آتـــش کشـــیده 
ــا را عامـــل اصلـــی از بیـــن رفتـــن  شـــدن مراکـــز حکومتـــی در جنگهـ
ــرد. ــر کـ ــته ذکـ ــرون گذشـ ــران در قـ ــی ایـ ــناد تاریخـ ــیاری از اسـ بسـ
وی ادامـــه داد: تنهـــا بـــه دلیـــل تقـــدس بقعـــه شـــیخ صفـــی الدیـــن 
ـــخ  ـــی از تاری ـــده در آن در دوره  های ـــه ش ـــناد یافت ـــه اس ـــی، مجموع اردبیل
ایـــران از آســـیبها در امـــان مانـــده اســـت. کتابخانـــه آســـتان قـــدس 
ـــان و  ـــتین واقف ـــان راس ـــی و ایم ـــر اثرخیرخواه ـــش ب ـــرن پی ـــوی 6ق رض
ـــد و  ـــود آم ـــه وج ـــان ب ـــام و نش ـــی ن ـــالص و ب ـــا اخ ـــدگان ب ـــداء کنن اه
ســـپس عواملـــی نظیـــر روی آوردن طـــالب علـــوم دینـــی مقیـــم شـــهر 
ـــام  ـــارگاه ام ـــیفتگان ب ـــش و ش ـــل و دوراندی ـــران فاض ـــهد مقدس،زائ مش

رضا)ع(موجبـــات رونـــق آن را فراهـــم آورد.

نســـخه  از  دمشـــق  در  مـــوزه  یـــک 
بازســـازی شـــده بخشـــی از محـــراب 
ــرا«  ــتانی »پالمیـ ــهر باسـ ــدی در شـ معبـ
شـــده  نابـــود  داعـــش  توســـط  کـــه 

کـــرد. اســـت،رونمایی 
ــط  ــه توسـ ــر کـ ــن اثـ ــرز، ایـ ــل از رویتـ ــه نقـ ــنا و بـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ــد  ــی از معبـ ــت، بخشـ ــده اسـ ــاخته شـ ــی سـ ــان ایتالیایـ باستان شناسـ
2000 ســـاله »بـــل« را کـــه یکـــی از گنجینه هـــای تاریخـــی ســـوریه 
محســـوب می شـــد و تاریخچـــه تمدن هـــای گوناگونـــی را پیـــش از 
ــد. ــر می کشـ ــه تصویـ ــت، بـ ــور، در برداشـ ــن کشـ ــگ در ایـ ــاز جنـ آغـ

داعـــش، شـــهر »پالمیـــرا« را در مـــاه مـــی ســـال 2015 تصـــرف کـــرد و 
ـــی  ـــرد و برخ ـــب ک ـــتانی را تخری ـــار باس ـــی و آث ـــای تاریخ ـــیاری از بناه بس
ـــرد. ـــارت ک ـــی اش غ ـــور نظام ـــی ام ـــای مال ـــن نیازه ـــرای تأمی ـــا را ب از آنه
ـــده  ـــن ش ـــده مزی ـــیده ش ـــنگ های تراش ـــا س ـــه ب ـــد ک ـــن معب ـــراب ای مح
بـــود، در اکتبـــر ســـال 2015 تخریـــب شـــد، امـــا یـــک تیـــم ایتالیایـــی 
ـــی  ـــنگ تراش ـــدی و س ـــه بع ـــازی س ـــوژی تصویرس ـــتفاده از تکنول ـــا اس ب

ـــد. ـــازی کردن ـــد را بازس ـــن معب ـــقف ای ـــی از س ـــه، بخش ماهران

ـــوریه  ـــتانی س ـــار باس ـــان آث ـــابق دپارتم ـــس س ـــم« رئی ـــون عبدالکری »مام
بیـــان کـــرد: »ایـــن معبـــد بازســـازی شـــده بســـیار شـــبیه بـــه نســـخه 
ـــا کمـــک  ـــر ب ـــن اث ـــات در ســـاخت ای ـــه جزئی ـــد اســـت چـــرا ک ـــی معب اصل
تکنیک هـــای پیشـــرفته ســـه بعـــدی ماهرانـــه رعایـــت شـــده اســـت. 
ـــد  ـــن معب ـــد جایگزی ـــه نمی توان ـــچ وج ـــه هی ـــر ب ـــن اث ـــال ای ـــن ح ـــا ای ب
ـــهر  ـــاپینزا« ش ـــگاه »س ـــتاد دانش ـــاک« اس ـــس پین ـــی باشد.«»فرانس اصل
ـــت،  ـــده داش ـــه عه ـــر را ب ـــن اث ـــاخت ای ـــه س ـــی ک ـــم علم ـــس تی رم و رئی
بیـــان کـــرد: »محـــراب شبیه ســـازی شـــده، چهـــار متـــر طـــول دارد و 
از ترکیـــب پالســـتیک و ســـنگ های جـــال داده شـــده ســـاخته شـــده 
اســـت.«به گفتـــه »پینـــاک«، ســـاخت ایـــن اثـــر واکنشـــی احساســـی 
ـــد  ـــک می کن ـــن کم ـــت و همچنی ـــد اس ـــن معب ـــراب ای ـــب مح ـــه تخری ب
ــار  ــا از نظـــر علمـــی امـــکان ســـاخت آثـ ــه آیـ ــویم کـ ــا متوجـــه شـ تـ
باســـتانی از بیـــن رفتـــه وجـــود دارد یـــا خیر.»عبـــدل کریـــم« از 
ــرا«  ــهر »پالمیـ ــازی شـ ــرای بازسـ ــا بـ ــد تـ ــی می خواهـ ــه جهانـ جامعـ
ســـوریه همچـــون کلیســـای نوتـــردام کـــه هفتـــه گذشـــته در جریـــان 
ـــک  ـــر ی ـــن ام ـــه وی، ای ـــه گفت ـــالش کند.ب ـــد، ت ـــیب دی ـــوزی آس آتش س

مســـئولیت جهانـــی اســـت.

 پیام
 میراث

سفرهای دریایی در نوروز 9 درصد رشد داشت
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت:امسال سفرهای دریایی 9 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشت و از 

25 اسفند 97 تا 15 فروردین امسال، 6میلیون و 200 هزار سفر گردشگری دریایی انجام شد.

رنا
 ای

س:
عک

تاریخـی  فرهنگـی  مجموعـه  مرمـت  و  حفاظـت  مسـئول 
از  مردمـی  حفاظـت  آموزشـی  برگـزاری کارگاه  از  نیـاروان 
میـراث فرهنگـی بـه منظـور ایجاد حساسـیت مردم نسـبت 

بـه آثـار تاریخـی خبـر داد.
»فاطمـه محسـنی«با اشـاره به جزئیـات برپایی ایـن کارگاه 
هـای آموزشـی ،گفـت: در ایـن کارگاه کـه در دو بخـش برای 
کـودکان و بزرگسـاالن برگـزار مـی شـود، مردم با حساسـیت 

هـای نگهـداری آثـار تاریخی آشـنا می شـوند.
وی گفـت: در ایـن کارگاه بـه مـردم آمـوزش داده می شـود، 
چـه رفتارهایـی در هنـگام بازدیـد از آثـار تاریخـی در موزه ها 
مـی توانـد سـبب تخریب آنهـا شـود.رفتارهایی سـاده مانند 
نزدیـک شـدن بـه آثار و دسـت زدن بـه این گونه آثـار چگونه 

سـبب آسـیب دیـدن آنها می شـود.
وی بـا بیـان ایـن کـه برگـزاری ایـن کارگاه هـا از سـال 82 
دوبـار در سـال بـه افزایـش حساسـیت در مـوزه هـا منجـر 
شـده اسـت، اظهارداشـت: در این کارگاه با شـیوه های نوین 
بـه کـودکان نیز چگونگـی حفاظـت از آثار موزه آمـوزش داده 

می شـود. 
محسـنی بـا اشـاره بـه نمایـش رونـد مرمـت آثـار باسـتانی 
گفـت: همـواره ایـن بخـش از کارگاه بـرای مـردم بخصـوص 
گردشـگران خارجـی جـذاب اسـت زیـرا مشـاهده مـی کنند 
مراحـل مرمـت با اسـتفاده از علم و تکنولـوژی های روز دنیا 

در ایـران انجـام می شـود.
وی همچنیـن توجـه بـه بـاغ هـای موزه هـا را یکـی دیگر از 
برنامـه هـای ایـن کارگاه بخصوص بـرای کودکان عنـوان کرد 
و افـزود: در ایـن کارگاه بـه کـودکان گفته می شـود تنها موزه 
هـا بـا اهمیت نیسـتند بلکـه باغ هـای منتهی به مـوزه های 

نیـز دارای تنـوع زیسـتی و جانوری فراوانی هسـتند.
وی بـا اعـالم ایـن بـه جـز عامـه مـردم مجموعـه داران آثـار 
تاریخـی ازایـن گونـه کارگاه هـای اسـتقبال مـی کنند،افزود: 
بسـیاری ازافـرادی که دارای مجموعه خانوادگـی آثار تاریخی 
همچـون نقاشـی هسـتند برای آگاهـی از چگونگـی مرمت و 
نگهـداری از آثـار باسـتانی بـه ایـن کارگاه مراجعه مـی کنند.

میراث حساسیت مردم 
به حفاظت آثار 

تاریخی افزایش می یابد

شوربختی بازار فرش

فرش دستباف ایرانی عمری به درازی تاریخ هنر و فرهنگ ایرانی دارد

بــه  ایرانــی عمــری  فــرش دســتباف 
درازی تاریــخ هنــر و فرهنــگ ایرانــی 
ــران و  ــی ای ــان از قال ــناخت جهانی دارد.ش
ســتودن آن ناشــی از تــالش و شــوریدگی 
مردمانــی اســت کــه ذوق هنــری را بــا 
جاذبــه هــای پررمــز و راز فرهنــگ و هنــر 

ــد. ــه ان ــی درآمیخت مل
فــرش بعنــوان یکــی از ارزشــمندترین 
ــگ  ــک فرهن ــود ی ــتاوردهای مردم،خ دس
اســت؛فرهنگی مرکــب از هنرهــای دســتی 
ــی  ــته کاری،نقاش ــی، برجس ــد طراح مانن
و صورتگری،مینیاتور،تشــعیر و تذهیــب، 
رنــگ آمیــزی و رنگــرزی و در کنــار آن 
ســنت آفریــن نیــز بــوده، بنحــوی کــه بیان 
کننــده حــاالت، باورهــا واعتقــادات دینــی 
مردمــان ایــران زمیــن اســت و مکنونــات 
ــود  ــت را در خ ــاک سرش ــردم پ ــی م قلب

ــت. ــای داده اس ج
در میــان فــرش هــای ایرانی،انــواع فــرش 
چهارمحــال و بختیــاری ازشــهرت و اهمیت 
باالیــی در کشــور و جهــان برخــوردار اســت، 
ــا معاهــده  ــق ب ــن اســتان مطاب ــرش ای ف
ــوری  ــه جمه ــون‹ ک ــی ›لیبس ــن الملل بی
اســالمی ایــران بــا تصویــب مجلــس 
ــه آن  ــال 1380 ب ــالمی در س ــورای اس ش
ملحــق ش، بــه ثبــت جهانــی نشــان 
جغرافیایــی رســیده و در ســال 96 نیــز لوح 
ثبــت جهانــی فــرش بختیــاری بــا حضــور 
رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران در 
شــهرکرد رونمایی شــد.همچنین مســئوالن 
و متولیــان فــرش در اســتان پیگیــر ثبــت 
ملــی نقشــه های خــاص قالــی مناطقی از 
شــهرکرد، فــرش یلمــه بروجن، فرخشــهر، 
ســامان، شــلمزار و گبــه اردل و ثبــت آواها و 

داســتانهای مخصوص فرش بافی اســتان 
هستند.بیشــترین فــرش هــای اســتان را 
قالــی شــهرکرد، قالــی قهفرخ )فرخشــهر(، 
یلمــه بروجــن، گبــه ریزبــاف اردل، فــرش 
ــاری  ــاری مناطــق عشــایری و بختی بختی
نشــین و فــرش چالشــتری تشــکیل مــی 
دهــد. بــر اســاس نظــر برخــی از محققــان، 
طــرح فــرش »ســرو« و »کاج« کــه بعنوان 
اصلــی تریــن طــرح آریایــی مطــرح اســت 
از نمونــه هــای بــارز طــرح هــای قالــی این 

اســتان بــه شــمار مــی رود. 
ــاری  ــال و بختی ــرش چهارمح ــت ف قدم
بــه  مطالعــات محققــان  اســاس  بــر 
قــرن 9 هجــری قمــری مــی رســد و 
بافت،رنــگ  شــیوه  و  نظراســتحکام  از 
ــه  ــتفاده در تهی ــورد اس ــی م ــت گیاه ثاب
فرش،اســتفاده از رنــگ تنــد و گرم،نقشــه 

هــای اصیــل و قیمــت مناســب در جهــان 
ــت. ــزد اس زبان

قیمت باالی فرش های دستباف 
و کاهش قدرت 

خرید مردم
فــرش  شــرکت  اتحادیــه  مدیرعامــل 
همیــن  در  بختیــاری  و  چهارمحــال 
خصــوص مــی گویــد:از آنجــا کــه قیمــت 
فــرش دســتباف گــران اســت همــه مــردم 
قــدرت خریــد ایــن تولیــدات را ندارنــد و از 
ــازار  ــان از داشــتن ب ــن رو فــرش باف همی
داخلــی پررونــق محــروم مــی شــوند.
ــود  ــی دهد:رک ــه م ــور ادام ــکندر ملکپ اس
بــازار فــرش ســبب شــده تــا فــرش هــای 
ــد شــده متقاضــی نداشــته باشــد و  تولی
همیــن امــر ســبب شــده تــا فعــاالن ایــن 
حــوزه بــه ویــژه زنــان رغبــت و انگیــزه ای 
ــند و  ــته باش ــت نداش ــه فعالی ــرای ادام ب
رفتــه رفتــه دســت از فعالیــت بکشــند.وی 
خاطرنشــان مــی کند:هــم اکنــون 45هــزار 
نفــر زیرپوشــش اتحادیــه فرش روســتایی 
ــا 30  ــداد، تنه ــن تع ــه از ای ــد ک ــرار دارن ق
درصــد فعــال هســتند و مابقــی افــراد 
غیرفعــال شــده و یــا به شــغل هــای دیگر 
روی آورده اند.مدیرعامــل اتحادیــه شــرکت 
ــا اشــاره  فــرش چهارمحــال و بختیــاری ب
بــه فعــال بــودن 45 هــزار دار قالــی در 
مناطــق شــهری و روســتایی اســتان مــی 
گویــد: افزایــش قیمــت مــواد اولیــه ماننــد 
رنــاس، نیــل و پشــم خارجــی بــازار فــرش 
ایــن خطــه را دچــار مشــکل کــرده اســت.

نبود بازارهای خارجی از مهمترین 
چالش های بازار فرش

ــرش  ــی ف ــن علم ــته انجم ــو پیوس عض
ایــران، نبــود بازارهــای خارجــی را از 
فــراروی  هــای  چالــش  مهمتریــن 

ــی  ــزود: ب ــی برشــمرد و اف ــرش ایران ف
شــک بــازار داخلــی کشــور بــرای عرضــه 
فــرش  جملــه  از  و  دســتی  صنایــع 
ــده  ــباع ش ــادی اش ــد زی ــا ح ــی ت ایران
و یافتــن بازارهــای خارجــی بــرای رفــع 
ایــن چالــش یــک ضــرورت اســت 
امــا ایــن مهــم بــا تحریــم هایــی 
کــه علیــه کشــور شــکل گرفتــه بــه 
ســختی انجــام مــی گیرد.کبیری،رونــق 
گردشــگری بیــن الملــل را از دیگــر 
ــور  ــرش کش ــازار ف ــق ب ــای رون راهکاره
ــه کاهــش  ــه ب ــا توج دانســت و گفت:ب
ــی  ــوالت ایران ــه محص ارزش ریال،عرض
بــرای  اینکــه  بــه توریســتها ضمــن 
فرصــت  یــک  خارجــی  گردشــگران 
اســت بلکــه مــی توانــد در تبلیــغ فــرش 
ایرانــی و رونــق بــازار آن ســهم بســزایی 
فــرش  بــازار  کند.وی،خــروج  ایفــا 
دغدغــه  نیازمنــد  را  رکــود  حالــت  از 

ازپیــش مســئوالن و  بیــش  منــدی 
ایــن  بــه  متخصــص  متولیــان  ورود 
حــوزه دانســت و تصریــح کرد:مســئوالن 
و  نظــران  ازصاحــب  کمتــر  فعلــی 
ــره از  ــایی گ ــرای بازگش ــگران ب پژوهش
ــد و از  ــی گیرن ــره م ــی به ــرش ایران ف
آنجــا کــه تخصــص الزم را در ایــن حــوزه 
ندارنــد بــا سیاســتگذاری هــا و تصمیــم 
گیــری هــای یکجانبــه نتوانســته انــد در 
ــوند.کبیری  ــع ش ــر واق ــوزه موث ــن ح ای
رود  مــی  انتظــار  خاطرنشــان کــرد: 
ــا نگاهــی  سیاســتگذاران ســطح کالن ب
ــت  ــه هنرصنع ــه ب ــه جانب ــع و هم جام
فــرش و بهــره گیــری از نظــرات علمی و 
دانشــگاهی و مشــارکت دهــی محققــان 
و دلســوزان ایــن عرصــه بتواننــد آســیب 
ــایی و  ــی شناس ــود را بخوب ــای موج ه
ــری  در جهــت رفــع آن گام هــای موثرت

بردارند/ایرنــا

علــی اعطــا رئیــس کمیتــه معمــاری 
شــورای شــهر تهــران از ســاخت یــک 
ــتاد  ــه اس ــاط خان ــی در حی ــز درمان مرک
ایــن  بابیــان  لــرزاده گالیــه کــرد.وی 
ــناخته  ــنتی ش ــتادلرزاده معمارس ــه اس ک
لــرزاده  گفت:اســتاد  اســت  شــده ای 
نظــرات  مســاجد  طراحــی  درزمینــه 
برجســته ای داشــت ویکــی از ویژگی هــای 
ــرا  ــود چ ــاجد ب ــی مس ــاص او طراح خ
ــدی وی در طراحــی مســاجد  ــه هنرمن ک

ــه  ــود؛ ب ــه ب ــه ســمت قبل ــا چرخــش ب ب
ــجد  ــراد وارد مس ــی اف ــه وقت ــوی ک نح
ــه متوجــه شــوند  ــدون آن ک می شــدند ب
وارد فضــای چرخشــی شــده و قبلــه 
داشــت. زاویــه  خیابــان  بــه  نســبت 
ســخنگوی شــورای شــهر تهــران در مــورد 
ــا  ــار ب ــه معم ــه خان ــا ب ــن بن ــل ای تبدی
ــورای  ــه آن در ش ــه مصوب ــن ک ــان ای بی
ــه تصویــب رســید گفــت:  شــهر چهــارم ب
ــار  ــه معم ــه خان ــه ب ــن خان ــرار شــد ای ق

ــش  ــرای نمای ــی ب ــود و محل ــل ش تبدی
ــرزاده باشــد کــه در شــورای  ــار دکتــر ل آث
شــهر پنجــم بــا مداومــت و پیگیــری کــه 
ــار  ــه در اختی ــه ک ــن خان ــد ای ــام ش انج
ــت  ــرار داش ــه 7 ق ــل منطق ــرای مح س
ــا  ــرار داده شــد ت ــار شــهرداری ق در اختی
ــار از آن اســتفاده  ــه معم ــوان خان ــه عن ب
ــد  ــا چن ــفانه ب ــود.اعطااظهارکرد: متأس ش
چالــش مواجــه هســتیم شــاهدیم در 
حیــاط خانــه اســتاد لــرزاده یــک مرکــز 
درمانــی ســاخته شــده کــه شــش طبقــه 
دارد ایــن درحالیســت نبایــد ایــن اتفــاق 
ــاخته  ــی س ــای ثبت ــاط و بن ــل حی داخ
می شــد و جــای تأســف اســت کــه ایــن 
ســاختمان متعلــق بــه شــهرداری اســت.

ساخت درمانگاه 
درخانه میراثی استاد »لرزاده«

کتاب شیخ بهایی در مجموعه 
نیاوران به نمایش در آمد

ــای دوره  ــه نمایشــگاه ه ــه در ادام ــن مجموع ــه اختصاصــی ای ــوزه کتابخان م
ــیخ  ــت ش ــبت روز بزرگداش ــه مناس ــار ب ــن ب ــود، ای ــار خ ــی آث ای و رونمای
بهایی،نســخه خطــی »مفتــاح الفــالح« اثــر ایــن دانشــمند بنــام دوره صفویــه 
ــی  ــخه خط ــن نس ــرار داد.ای ــش ق ــرض نمای ــار در مع ــتین ب ــرای نخس را ب
ــه  ــوده و ب ــم ب ــد رق ــری فاق ــرن یازدهــم هجــری قم ــه ق ــق ب نفیــس متعل
خــط ثلــث عالــی در قطــع ربعــی نگاشــته شــده و بــه ســلطان شــاه صفــی 
ثانــی اهــدا شــده اســت.کتاب مفتــاح الفــالح در شــش بــاب دربــاره ادعیــه، 
ــه یــک مســلمان انجــام  اعمــال واجــب و مســتحب و آداب پســندیده ای ک
می دهــد، نوشــته شــده اســت. ایــن کتــاب نــزد عالمــان و دانشــمندان شــیعه 
همــواره دارای اهمیــت بســیار بــوده و ترجمــه  هــا، شــرح  هــا و تعلیقــه  هــای 
فراوانــی بــر آن نوشــته شــده اســت. شــیخ بهاالملــک محمــد عاملــی معــروف 
بــه شــیخ بهایــی از دانشــمندان بنــام عهــد شــاه عبــاس صفــوی اســت. او در 
ــراه  ــد شــد. در 13 ســالگی هم ــک متول ســال 953 هجــری قمــری در بعلب
پــدرش بــه ایــران مهاجــرت کــرد. وی تألیفاتــی بــه فارســی و عربــی دارد کــه 
مجموعــه آن هــا بــه 88 کتــاب و رســاله بالــغ می شــود. از آثــار او می تــوان 
ــالک و دو  ــریح االف ــاب، تش ــه الحس ــات، خالص ــوان غزلی ــکول، دی ــه کش ب

مثنــوی معــروف »نــان و حلــوا« و »شــیر و شــکر« اشــاره کــرد

ته
نک

کارشناسـان و محققـان در پاسـخ به علل کـم رونقی بازار 
فـرش ایرانـی عنـوان مـی کننـد که بـازار فـرش گرچـه با 
چالـش هـای متعـددی در عرصـه داخلـی مواجـه اسـت 
امـا مهمتـر از آن بـا از دسـت دادن بازارهـای خارجـی از 
گذشـته طایـی و جایـگاه بـاارزش خـود فاصلـه گرفتـه 

. ست ا
بیشـترین فـرش هـای اسـتان را قالـی شـهرکرد، قالـی 
قهفـرخ )فرخشـهر(، یلمـه بروجـن، گبـه ریزبـاف اردل، 
فـرش بختیـاری مناطـق عشـایری و بختیاری نشـین و 
فرش چالشـتری تشـکیل می دهد. بر اسـاس نظر برخی 
از محققـان، طـرح فـرش »سـرو« و »کاج« کـه بعنـوان 
اصلـی تریـن طـرح آریایی مطـرح اسـت از نمونـه های 
بـارز طـرح هـای قالـی این اسـتان به شـمار مـی رود. 

قدمت فـرش چهارمحال و بختیاری بر اسـاس مطالعات 
محققـان به قـرن 9 هجری قمری می رسـد.

میراثگردشگری

زندان اسکندر یزد، پلمب نشدهتخفیف ۳۰درصدی بوم گردی های بوشهر 
مّلـــی  روز  مناســـبت  بـــه 
فارس،اقامتگاه هـــای  خلیـــج 
بوشـــهر  اســـتان  بومگـــردی 
ـــا 30 درصـــد  ـــود را ب ـــات خ خدم
ـــت  ـــد داد.سرپرس ـــه خواهن ـــگران ارائ ـــه گردش ـــف ب تخفی
ـــگری  ـــتی و گردش ـــع دس ـــراث فرهنگی،صنای اداره کل می
ـــان  ـــت: همزم ـــر گف ـــن خب ـــالم ای ـــا اع ـــهر ب ـــتان بوش اس
ـــارس  ـــج ف ـــی خلی ـــاه و روز مّل ـــت م ـــم اردیبهش ـــا ده ب
ــای  ــای نهـــم، دهـــم و یازدهـــم اقامتگاه هـ در تاریخ هـ
ـــدی  ـــف 30درص ـــا تخفی ـــتان ب ـــر اس ـــردی در سراس بوم گ
پذیـــرای گردشـــگران خواهنـــد بـــود. ارغـــوان مهـــدی 
زاده،هـــدف از ایـــن کار را آشـــنایی بیشـــتر گردشـــگران 

ـــت  ـــتاها دانس ـــگری روس ـــوه گردش ـــای بالق ـــا جاذبه ه ب
و افزود:معرفـــی چگونگـــی فعالیـــت اقامتگاه هـــای 
ـــتاها  ـــای روس ـــا آداب و آئین ه ـــنایی ب ـــردی و آش بوم گ
ــان  ــا همـ ــداف ایـــن کار اســـت.اکولوژ  یـ ــر اهـ از دیگـ
اقامتـــگاه بوم گردی،بـــه فضایـــی اطـــالق می شـــود 
ـــاس  ـــر اس ـــه ب ـــب تجرب ـــارکت و کس ـــکان اقامت،مش ام
ســـبک زندگـــی میزبـــان را بـــرای بوم گـــردان فراهـــم 
می سازد.ســـاختار اقامتـــگاه بوم گـــردی برگرفتـــه از 
ـــری از  ـــا بهره گی ـــان و ب ـــه میزب ـــّنتی منطق ـــاری س معم
ـــدازه،  ـــن ان ـــوده و همچنی ـــوم آورد ب ـــح ب ـــر و مصال عناص
رنـــگ، شـــکل،بافت،مبلمان و حتـــی چیدمـــان آن بـــر 

پایـــه معمـــاری پایـــدار محیـــط محـــور اســـت.

مدیـــر کل میـــراث فرهنگـــی، 
ـــگری  ـــتی و گردش ـــع دس صنای
اشـــاره  بـــا  یـــزد  اســـتان 
بـــه تعطیلـــی چنـــد روزه ی 
زنـــدان اســـکندر،موضوع پلمـــب ایـــن بنـــای تاریخـــی را 
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــید مصطفـــی فاطمی«بـ تکذیـــب کرد.»سـ
ـــده  ـــب نش ـــکندر پلم ـــدان اس ـــی زن ـــای تاریخ ـــه بن ـــن ک ای
ــه  ــکندر بـ ــدان اسـ ــی زنـ ــای تاریخـ ــت،اظهار کرد:بنـ اسـ
ـــاف  ـــالف ادارات کل اوق ـــت اخت ـــه عل ـــد روز و ب ـــدت چن م
ــن  ــب ایـ ــا پلمـ ــد امـ ــل شـ ــی تعطیـ ــراث فرهنگـ و میـ
بنـــای تاریخـــی بـــه هیـــچ وجـــه صحـــت نـــدارد.وی بـــا 
بیـــان اینکـــه زنـــدان اســـکندر در حـــال حاضـــر بـــه روی 
تمـــام بازدیدکننـــدگان وگردشـــگران گشـــوده اســـت،علت 

ـــورد  ـــی در م ـــراث فرهنگ ـــا می ـــاف ب ـــالف اداره کل اوق اخت
ـــت از  ـــند مالکی ـــذ س ـــه اخ ـــوط ب ـــائل مرب ـــا را مس ـــن بن ای
ـــرد. ـــوان ک ـــا عن ـــن بن ـــاره ای ـــه اج ـــاف و معوق ـــوی اوق س
ـــی  ـــا بخش ـــده ت ـــام ش ـــی انج ـــرد: توافقات ـــان ک ـــی بی فاطم
از اجاره هـــای معوقـــه بـــه روش تهاتـــر هزینه هـــای 
عمرانـــی انجـــام شـــده در بنـــا و بخشـــی نیـــز از طریـــق 
بدهـــی معـــوق صنعتگـــران مســـتقر در ایـــن مـــکان 
ــا همـــان مدرســـه  ــود. زنـــدان اســـکندر یـ پرداخـــت شـ
ـــا حـــدود 10 قـــرن  ضیائیـــه در حقیقـــت مدرســـه ای اســـت ب
قدمـــت کـــه در محلـــه فهـــادان شـــهر یـــزد در مجـــاورت 
بقعـــه دوازده امـــام واقـــع شـــده و در ســـال 1346 بـــه 
ـــران  ـــی ای ـــار مل ـــی از آث ـــوان یک ـــه عن ـــت 770 ب ـــمارٔه ثب ش

بـــه ثبـــت رســـیده اســـت.

سنا
 ای

س:
عک
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خبر

 
فصــل گرمــا کــه مــی رســد آتــش ســوزی در جنــگل 
هــا بــه دغدغــه ای بــرای محیــط بانــان و دوســتداران 
ــی  ــل م ــتان تبدی ــت در لرس ــط زیس ــاالن محی و فع

شــود. 
فرمانــده یــگان محیــط زیســت در نامــه ای بــه مدیــران 
بــرای  اســتان ها  زیســت  محیــط  از  حفاظــت  کل 
حفاظــت از طبیعــت و دور مانــدن از آتش ســوزی های 
احتمالــی بــا شــروع فصــل گرمــا، نکاتــی را یادآور شــد 
ــای  ــازمان از اتفاق ه ــت س ــت مدیری ــق تح ــا مناط ت

عمــدی و غیــر عمــدی در امــان باشــند.
ــانی  ــگاه اطالع رس ــل از پای ــه نق ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
ســرهنگ  نامــه  متــن  محیط زیســت،  ســازمان 

جمشــید محبت خانــی بــه ایــن شــرح اســت:
»سالم علیکم،

احترامــًا، نظــر بــه افزایــش چشــمگیر نــزوالت جــوی 
ــطح  ــش س ــع آن افزای ــه تب ــاری و ب ــال ج ــی س ط
پوشــش گیاهــی مراتــع و احتمــال آتــش ســوزی های 
عمــدی و غیــر عمــدی در ســطح مناطــق تحــت 
مدیریــت ســازمان خواهشــمند اســت دســتور فرماینــد 
بــا توجــه فرصــت زمانــی باقیمانــده تــا شــروع فصــل 
گرمــا، نیروهــای تحت االمــر بــرای جلوگیــری و یــا بــه 
حداقــل رســاندن خســارت ناشــی از ایــن امــر مــوارد 
ذیــل را در دســتور کار خــود قــرار داده و از نتیجــه 

ــد. ــع نماین ــی را مطل ــن فرمانده ــات ای اقدام
1- تدویــن برنامــه عملیاتــی پیشــگیری و کنتــرل 

ــا ــی نیروه ــت آمادگ ــور جه ــرای مان ــق و اج حری
اســتان های  بــا  مشــترک  کارگــروه  تشــکیل   -2
همجــوار در خصــوص مناطــق واقــع در مــرز سیاســی 
دو اســتان جهــت تعییــن افــراد رابــط، وضعیــت 

موجــودی امکانــات اطفــای حریــق و...

3- انجــام تســت ادواری تجهیــزات و امکانــات اطفــا 
حریــق و رفــع نواقــص احتمالــی

ــر داشــت آب در  ــد بالگــرد و حوضچــه ب 4- ایجــاد پ
ــادی ــال های متم ــق در س ــابقه حری ــق دارای س مناط
اســتان جهــت  بحــران  بــا ســتاد  هماهنگــی   -5
ــط از  ــای ذی رب ــروازی ارگان ه ــات پ اســتفاده از خدم
ــلح و  ــای مس ــتاد کل نیروه ــر، س ــالل احم ــه ه جمل
ــی  ــع بحران ــق در مواق ــای حری ــش کانون ه ــرای پای ب

ــانی در  ــق و امدادرس ــای حری ــت اطف ــی جه و آمادگ
ــق ــروز حری ــورت ب ص

اســتان ها  آتش نشــانی  ادارات  بــا  هماهنگــی   -6
ــروز  ــگام ب ــکاری در هن ــا و هم ــوزش نیروه ــرای آم ب

ــوادث ح
ارگان هــای  جهــت  آموزشــی  کارگاه  برگــزاری   -7
مرتبــط بــا اطفــای حریــق بــه منظــور آشــنایی نیروهــا 
بــا وضعیــت مناطــق و تســهیل ارائــه خدمــات در 

بــروز آتش ســوزی صــورت 
8- شناســایی کانون هــای وقــوع حریــق در تمــام 

مناطــق بــه توجــه بــه ســوابق موجــود، اســتقرار 
اکیپ هــای ســیار در ایــن نقــاط و مجهــز کــردن آنهــا 
ــه  ــق از جمل ــای حری ــه وســایل و ادوات ســبک اطف ب

کپســول آتش نشــانی، آتــش کــوب و...
ــن  ــاوی قوانی ــه بروشــورهای هشــداردهنده ح 9- تهی
ــی و  ــراد خاط ــا اف ــورد ب ــه برخ ــوط ب ــررات مرب و مق
ــع  ــه جوام ــه ب ــق و ارائ ــوزی در مناط ــبب آتش س مس

ــگران ــق و گردش ــراف مناط ــی اط محل
10- پخــش اطالعیــه  هــای هشــدار دهنــده در رســانه 

 هــای اســتانی

نیروهــای  محلــی،  شــوراهای  بــا  هماهنگــی   -11
بســیج، یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی، ســازمان های 
ــن  ــوان ای ــری از ت ــور بهره گی ــه منظ ــاد و… ب مردم نه

نیروهــا در مواقــع بــروز آتش ســوزی ها
12- مکاتبــه بــا ادارات جهــاد کشــاورزی اســتان و ارائه 
تذکــر مبنــی بــر جلوگیــری از ایجــاد آتش ســوزی 

عمــدی مــزارع برداشــت شــده بــرای کشــت دوم
شــورای  بــه   1540 ســامانه  شــماره  اعــالم   -13
روســتاها و یــا نصــب تابلــو و بنــر جهــت اعــالم وقــوع 

بــه ســامانه آتش ســوزی 

هشدار آتش سوزی با شروع فصل گرما
محیط زیست هشدار داد به دلیل افزایش بارش ها و پوشش گیاهی مراتع،  احتمال وقوع آتش سوزی های 

عمدی و غیر عمدی وجود دارد 

 برای جلوگیری و یا به حداقل رساندن خسارت ناشی از آتش سوزی باید اقدامات زیر را در دستور کار قرار داد:
1- تدوین برنامه عملیاتی پیشگیری و کنترل حریق و اجرای مانور جهت آمادگی نیروها

2- تشــکیل کارگــروه مشــترک بــا اســتان های هم جــوار در خصــوص مناطــق واقــع در مــرز سیاســی دو اســتان جهــت تعییــن 
افــراد رابــط، وضعیــت موجــودی امکانــات اطفای حریــق و...

3- انجام تست ادواری تجهیزات و امکانات اطفا حریق و رفع نواقص احتمالی
4- ایجاد پد بالگرد و حوضچه برداشت آب در مناطق دارای سابقه حریق در سالهای متمادی

5- هماهنگــی بــا ســتاد بحــران اســتان جهــت اســتفاده از خدمــات پــروازی ارگان هــای ذیربــط از جملــه هــالل احمــر، ســتاد 
کل نیروهــای مســلح و بــرای پایــش کانون هــای حریــق در مواقــع بحرانــی و آمادگــی جهــت اطفــای حریــق و امدادرســانی در 

صــورت بــروز حریــق

ــا  ــوزی ه ــش س ــد آت ــش از 90 درص بی
و  مســافران  اســت.  انســانی  عامــل 
گردشــگرانی کــه بــرای تفریــح بــه منطقــه 
ــل از  ــان حاص ــدون اطمین ــد ب ــی رون م
ــرک  ــه را ت ــش منطق ــردن آت ــوش ک خام
کــرده و یــا اینکــه رهگــذران بــا انداختــن 
تــه ســیگار و غیــره موجبــات ایــن امــر را 

ــد.  ــی کنن ــم م فراه

یم
سن

س:ت
عک

 نشســت مشــترک ایــران و ترکیــه درخصــوص 
مشــکالت زیســت محیطی دیــوار مــرزی دو 
کشــور بــا حضــور معــاون وزیــر محیــط زیســت 
و شهرســازی ترکیــه و معــاون محیــط زیســت 
ــت  ــازمان حفاظ ــتی س ــوع زیس ــی و تن طبیع
ــای  ــه ه ــدگان وزارتخان ــت، نماین ــط زیس محی
امــور خارجــه، در ســازمان  و  نیــرو، کشــور 

ــد. ــزار ش ــت برگ ــط زیس ــت محی حفاظ
ــتی  ــط زیس ــرات محی ــه اث ــه ب ــن جلس  در ای
ــر آن در  ــوار و تعامــالت طرفیــن و تاثی ــن دی ای

ــه شــد. ــا پرداخت زیســتگاه ه
معــاون محیــط زیســت طبیعــی ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت در ابتدای این جلســه 
ضمــن تشــکر از حضــور فاطمــا وارانــک در ایــران 
یــادآور شــد: ترکیــه هــم از نظــر فرهنــگ و زبــان 
ــبیه  ــتم ش ــت و اکوسیس ــر طبیع ــم از نظ و ه
ــود  ــا وج ــر و ب ــن خاط ــه همی ــت ب ــران اس ای
چنیــن ویژگــی هــای مشــترکی می تواننــد 
ارتبــاط خوبــی را در زمینــه حفــظ محیط زیســت 

بــا هــم برقــرار کننــد.
حمیــد ظهرابــی بــا بیــان اینکــه محیــط زیســت 
ایــران و ترکیــه مــی تواننــد از هــم متاثر باشــند، 
ــه  ــن جلس ــزاری ای ــرد برگ ــدواری ک ــراز امی اب
ســرآغازی بــر همکاری هــای مشــترک محیــط 
ــایه  ــت و همس ــور دوس ــن دو کش ــتی بی زیس

باشــد.
ــت  ــران در حفاظ ــابقه ای ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
ــی از  ــته برخ ــت: در گذش ــت گف ــط زیس محی
ــرق  ــوان ق ــت عن ــده تح ــت ش ــن حفاظ اماک
ــل 60  ــود، حداق ــاهی ب ــی پادش ــای خصوص ه
ــت  ــق حفاظ ــا رســما مناط ــه م ســال اســت ک
شــده زیســت محیطــی داریــم و اکنــون حــدود 
18 میلیــون هکتــار از مســاحت کل کشــور تحت 
حفاظــت محیــط زیســتی هســتند، 35 تــاالب 
بیــن المللــی داریــم کــه در کنوانســیون رامســر 
ــه  ــی دارد ک ــران آمادگ ــت. ای ــده اس ــت ش ثب
تجربیــات بــه دســت آورده در حفاظــت محیــط 
زیســت و تنــوع زیســتی را بــا کشــور ترکیــه بــه 
اشــتراک بگــذارد و حتــی مــی توانیــم مناطــق 
حفاظــت شــده مــرزی تعبیــه و تــاالب هایــی 
ــه صــورت مشــترک در کنوانســیون رامســر  را ب
ثبــت کنیــم و در زمینــه هــای مدیریت پســماند 

ــکاری داشــته باشــیم. ــوا هم ــی ه و آلودگ

لخ
آخرین وضعیت حمله ملخ های صحرایی به کشورم

ــی  ــار جهان ــازمان خواروب ــه هشــدار س ــه ب ــا توج ب
)فائــو( بارندگــی کــه در هفتــه هــای اخیــر در 
کشــور داشــته ایــم بــه عنــوان یــک جــاذب بــرای 
ــخ  ــای مل ــی از گله ه ــم عظیم ــه حج ورود و حمل
ــره  ــبه جزی ــروازی از ش ــورت پ ــه ص ــه ب ــده ک ش

ــد. ــی آین ــران م ــه ای ــتان ب عربس
ــی  ــتان جنوب ــش اس ــر ش ــال حاض ــنا، در ح ــزارش ایس ــه گ ب
ــا توجــه  ــه ب ــر هجــوم ملخ هــای مهاجــر هســتند ک کشــور درگی
بــه این کــه هرمــزگان پیشــانی ورود ایــن ملــخ هــا بــه حســاب 
مــی آیــد بیشــترین میــزان درگیــری را نیــز بــا ایــن آفــت دارد.

مبــارزه با ملخ صحرایی در 48 هزار هکتار از 
اراضی کشــور به صورت هوایی و زمینی

ــد از  ــیه بازدی ــور در حاش ــات کش ــظ نبات ــازمان حف ــس س رئی
مناطــق آلــوده بــه ملــخ صحرایــی در شهرســتان حاجــی آبــاد در 
گفــت و گــو بــا ایســنا، گفــت: اوایــل بهمــن  مــاه ســال گذشــته 
اولیــن گــزارش احتمــال حملــه ملــخ صحرایــی بــه کشــور 
ــان  ــریعا کارشناس ــرو آن س ــد و پی ــاف ش ــو دری ــوی فائ از س

ســازمان حفــظ نباتــات بــه 6 اســتانی کــه ایــن احتمــال 
ــد. ــالم ش ــاش اع ــاده ب ــت آم میرف

ــخ در  ــزش مل ــن ری ــه اولی ــان این ک ــا بی ــی ب محمدرضــا درگاه
هرمــزگان صــورت گرفــت، افــزود: هفتــم بهمــن مــاه در منطقــه 
ــا ملــخ صحرایــی آغــاز شــد.ملخ صحرایــی  ــارزه ب ــو کار مب نخیل
ــه طــور متوســط  ــا حضــور دارد و ب ــش از 20 خشــکی دنی در بی

ــد. ــا آســیب می زن ــه 59 کشــور دنی ب
ــش  ــه پای ــاره ب ــا اش ــور ب ــات کش ــظ نبات ــازمان حف ــس س رئی
ــل  ــخ در 6 اســتان کشــور از اوای ــزش مل ــی گســترده ری و ردیاب
بهمــن مــاه گفــت: تاکنــون 84 مــورد ریــزش دســته جــات ملــخ 
ــر از  ــش از 500 نف ــه بی ــور رخ داده ک ــه کش ــی ب ــای صحرای ه

ــارزه هســتند. ــن آفــت در حــال مب ــا ای ــا ب همــکاران م
ــی  ــخ صحرای ــا مل ــارزه ب ــات مب ــرد: عملی ــان ک ــی بی درگاه
ــه  ــوده ب ــار از مناطــق آل ــزار 500 هکت ــون در ســطح 48 ه تاکن
ــا  ایــن آفــت در کشــور انجــام شــده و پیش بینــی می شــود ب
ــا ســطح  ــارزه ت ــن مب ــه ای ــذاری صــورت گرفت ــوره گ ــود پ وج

ــد. ــش یاب ــار افزای ــزار هکت 200 ه

ــاران  ــارش ب ــا ب ــو را ب ــاه ســال ن ــن م ــه اســتان های کشــور اولی هم
گذراندنــد. رئیــس مرکــز ملــی خشکســالی و مدیریت بحران ســازمان 
هواشناســی بــا اشــاره بــه اینکــه بارش هــای فروردیــن 98، 36 درصــد 
ــارش یــک ســال زراعــی را تامیــن کــرد، گفــت: بارش هــای هفــت  ب

مــاه گذشــته کم بارشــی دو ســال قبــل را جبــران کــرد.
صــادق ضیائیــان بــا اشــاره بــه اینکه متوســط بــارش کشــور در فروردین 
98، 84 میلیمتــر بــود، اعــالم کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه در ایــران بــارش 
فروردیــن ســال قبــل 21.6 میلیمتــر و بــارش بلندمدت همین مــاه، 31 
میلیمتــر اســت، فروردیــن امســال نســبت به ســال قبــل 288 درصد و 

نســبت بــه بلندمــدت 169 درصــد افزایــش بارش داشــت.

فروردین 36 درصد بارش یک سال را تامین کرد
آنطــور کــه ایســنا مــی نویســد وی بــا بیــان اینکــه در فروردیــن مــاه 
امســال، 36 درصــد مجمــوع بــارش یــک ســال زراعــی تامیــن شــده 
ــزی 60  ــدان و مرک ــل هم ــی برخــی اســتان ها مث ــت: حت اســت، گف
درصــد بــارش یــک ســال زراعــی خــود را در فروردیــن دریافــت کردنــد 
کــه عــدد قابــل توجهــی اســت، ایــن درحالیســت کــه به طــور نرمــال 
فروردین مــاه، 15 درصــد بــارش یــک ســال زراعــی را تامیــن می کنــد.

لرستان رکورد استان ها را در پربارشی زد
رئیــس مرکــز ملــی خشکســالی اســتان های پربــارش کشــور را طــی 
ــتان  ــاه 98، اس ــن م ــرد: در فروردی ــمرد و اظهارک ــته برش ــاه گذش م
ــوان  ــه عن ــارش، ب ــر ب ــا 301.3 میلی مت ــط ب ــور متوس ــتان به ط لرس
پرباران تریــن اســتان ثبــت شــد. همچنیــن اســتان های چهارمحــال 

و بختیــاری و همــدان بــه ترتیــب بــا 243 و 212 میلیمتــر بــارش، در 
ــد. ــرار گرفتن ــه لحــاظ پربارشــی ق رتبه هــای دوم و ســوم ب

وضع بارش استان های سیل زده
ضیائیــان در ادامــه بــا اشــاره بــه میــزان بارش در اســتان های ســیل زده 
گلســتان و خوزســتان گفــت: در فروردیــن 98، اســتان گلســتان 73 
میلیمتــر بــارش دریافــت کــرد کــه نســبت بــه بــارش ســال قبــل )46 
ــر(، 54  ــدت )48 میلیمت ــه بلندم ــر(، 60 درصــد و نســبت ب میلیمت
درصــد افزایــش داشــت. همچنیــن اســتان خوزســتان در ماه گذشــته، 
به طــور میانگیــن، 86 میلیمتــر بارندگــی داشــت کــه نســبت بــه ســال 
گذشــته )32.5 میلیمتــر( 166 درصــد و نســبت بــه بلندمــدت )36 

میلیمتــر( 142 درصــد افزایــش بــارش ثبــت شــده اســت.
ایــن کارشــناس ســازمان هواشناســی همچنیــن بــا اشــاره بــه 
کم بارش تریــن اســتان ها طــی مــاه گذشــته،اظهارکرد: اســتان سیســتان 
و بلوچســتان بــا 35 میلیمتــر و اســتان کرمــان بــا 43 میلیمتــر بارندگی، 
ــتان ها در  ــایر اس ــه س ــبت ب ــتان ها نس ــن اس ــوان کم بارش تری ــه عن ب

ــه ــت شــدند البت ــن 98 ثب فروردی
ــارش  ــارش ســال قبــل سیســتان و بلوچســتان ســه میلیمتــر و ب ب
ــوده اســت بنابرایــن 240 درصــد نســبت  بلندمــدت آن 10 میلیمتــر ب
بــه بلنــد مــدت افزایــش بــارش داشــت. بــارش کرمــان هــم در ســال 
ــن در  ــود بنابرای ــر ب ــدت 17 میلیمت ــر و در بلندم ــته 18 میلیمت گذش
کرمــان هــم نســبت بــه ســال قبــل 236 درصد و نســبت بــه بلندمدت 

153 درصــد افزایــش بــارش ثبــت شــده اســت.
وی همچنیــن بــه تشــریح وضعیــت بارش هــای اســتان تهــران 

پرداخــت و گفــت: در فروردیــن امســال، تهــران 98 میلیمتــر بــارش 
دریافــت کــرده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه بــارش ایــن اســتان در 
فروردیــن ســال گذشــته 34 میلیمتــر و در بازه بلندمــدت 39 میلیمتر 
ثبــت شــده اســت، 186 درصــد نســبت بــه ســال قبــل و 148 درصــد 

نســبت بــه بلندمــدت بــارش بیشــتری دریافــت کــرد.

بارش های هفت ماه گذشته کم بارشی دو سال قبل 
را جبران کرد

رئیــس مرکــز ملــی خشکســالی در بخــش دیگــر گفــت وگــو 

مجمــوع بارش هــای ایــران را از ابتــدای ســال آبــی تــا پایــان 
ــاری  ــی ج ــال زراع ــرد: از اول س ــی و اظهارک ــن بررس فروردی
)اول مهــر 97( تــا پایــان فروردیــن مــاه 98، بــارش متوســط 
ــارش 113  ــه ب ــه ب ــا توج ــود و ب ــر ب ــور 289 میلیمت کل کش
ــارش  ــته و ب ــال گذش ــابه س ــدت مش ــران در م ــری ای میلیمت
197 میلیمتــری در دوره بلندمــدت، نســبت بــه ســال گذشــته 
46 درصــد و نســبت بــه بلندمــدت 156 درصــد افزایــش 

داشــته اســت.

مدیــر کل بحــران و پدافنــد غیــر عامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب 
ایــران گفــت: دوره بازگشــت ســیل در منطقــه ســیل زده لرســتان 500 

ســال و در اســتان های خوزســتان و گلســتان 200 ســاله اســت.
بــه گــزارش ایســنا، ســیف هللا آقابیگــی در نشســت بررســی تحلیلــی 
وقایــع ســیل اخیــر در ایــران کــه در دانشــکده معمــاری و شهرســازی 
دانشــگاه شــهید بهشــتی عصر روز گذشــته  برگزار شــد، گفت: امســال 
بــه لحــاظ بــارش در 50 ســال اخیــر مقــام اول را دارد ایــن در حالیســت 
کــه ســال گذشــته بــه لحــاظ کــم بارشــی طــی 50 ســال گذشــته مقــام 

جبران کم بارشی دوسال گذشته 

با بارندگی  ۷ ماه اخیر
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2 قالده پلنگ برای پوست 4 میلیاردی 
شکار شدند

بارش های بهاری، حیات وحش را  احیا کرد

جانشــین فرمانــده انتظامــی 
و  شناســایی  از  اســتان 
شــکارچی   2 دســتگیری 
غیرمجــاز 2 قــالده "پلنــگ" در 

داد. خبــر  "بهشــهر"  شهرســتان 
بــه گــزارش ایســنا، حســن مفخمــی شهرســتانی گفــت: 
در راســتای طــرح تشــدید مبــارزه بــا قاچاق بــه خصوص 
قاچــاق منابــع ملــی و بــه منظــور حفاظــت از گونه هــای 
حیوانــات وحشــی و کمیــاب در مناطــق بکــر و جنگلــی 
اســتان، فرماندهــی انتظامــی اســتان با همــکاری عوامل 
ــترده  ــات گس ــت اقدام ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ی
ــری از  ــی کســب خب پلیســی را در دســتور کار دارد.در پ
کارشناســان محیــط زیســت شهرســتان "بهشــهر" مبنــی 
ــی  ــق جنگل ــاز در مناط ــر مج ــه شــکارچیان غی ــر اینک ب
آن شهرســتان اقــدام بــه شــکار 2 قــالده پلنــگ کــرده و 
الشــه آن را آتــش زدنــد، موضــوع پرونــده برای رســیدگی 

ــوران پلیــس  ــان در دســتور کار مأم و دســتگیری متهم
آگاهــی فرماندهــی انتظامــی شهرســتان قــرار گرفــت.

ــا  ــار کــرد: ب ــدران اظه ــده انتظامــی مازن جانشــین فرمان
ــی و  ــات اطالعات ــام اقدام ــی و انج ــی های میدان بررس
اســتفاده از شــگردهای خــاص و فنــی پلیــس، 2 متهــم 
ایــن پرونــده از شــکارچیان غیــر مجــاز شناســایی و در 
عملیاتــی ضربتــی دســتگیر شــدند.متهمان در تحقیقات 
ــرار  ــزه انتســابی اق ــه ب ــس ب ــی پلی ــای فن و بازجویی ه
ــس از  ــتند، پ ــوان داش ــود عن ــارات خ ــد و در اظه کردن
شــکار 2 قــالده پلنــگ قصــد انتقــال و فــروش پوســت 
آنــان بــه یکــی اســتان های مــرزی کشــور را داشــتند کــه 
ــا هوشــیاری مأمــوران پلیــس شناســایی و دســتگیر  ب

شــدند.
وی گفــت: متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده برای ســیر 
مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضائــی معرفــی و بــا قــرار 

بازداشــت موقــت روانــه زنــدان شــدند.

ــت  ــس اداره حفاظ  رئی
محیــط زیســت ســبزوار 
بارندگیهــای  گفــت: 
مناســب اخیــر ســبب 
مناطــق  احیــای  پوشــش گیاهــی،  افزایــش 
تحــت حفاظــت و زیســتگاههای حیــات وحــش 
غــرب  در  واقــع  شهرســتان  ایــن  ســطح  در 
ــد صادقــی  خراســان رضــوی شــده اســت. حمی
روز چهارشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
افــزود: پیــش از ایــن فقــر مراتــع ناشــی بخــاط 
تــداوم پدیــده خشکســالی در مناطــق تحــت 
ــب  ــبزوار موج ــد س ــیراحمد و پرون ــت ش حفاظ
هجــوم آهــوان بــه مــزارع کشــاورزی شــده بــود 
کــه عــالوه بــر ایــراد خســارت بــه محصــول 
در  نیــز  را  حیوانــات  ایــن  جــان  کشــاورزان 

ــی داد.  ــرار م ــد ق ــرض تهدی مع
پارســال  خاطــر  همیــن  بــه  داد:  ادامــه  وی 
بــرای تغذیــه آهــوان در منطقــه تحــت حفاظــت 

ــک  ــا کم ــک ب ــه خش ــن علوف ــیراحمد 30 ت ش
فعــاالن  و  خیــران  زیســت،  محیــط  اداره کل 
امــا  شــد  توزیــع  و  تهیــه  زیســت  محیــط 
بهبــود  را  شــرایط  اخیــر  مناســب  بارشــهای 
بخشــیده بطــوری کــه تقویــت پوشــش گیاهــی 
در مناطــق حیــات وحــش را در پــی داشــته 
ــات  ــد حیوان ــش زاد و ول ــه افزای ــر ب ــه منج ک
مــی شــود.  پارســال بــه منظــور حفــظ پوشــش 
 20 ریزگردهــا  از حرکــت  ممانعــت  و  گیاهــی 
هــزار گونــه گیــاه بیابانــی آتریپلکــس در منطقــه 
شــیراحمد کاشــته شــد و بارشــهای اخیــر ســبب 

ــود.  ــی ش ــه م ــن گون ــد ای ــریع در رش تس
ــت  ــه حفاظ ــبزوار دارای دو منطق ــتان س شهرس
بــا مســاحت 39  شــده شــیراحمد و پرونــد 
ــد  ــوع ریون ــه شــکار ممن ــار و دو منطق هــزار هکت
هکتــار  هــزار   108 مســاحت  بــا  و کمرقلعــه 
ــه 230  ــتان در فاصل ــن شهرس ــز ای ــت. مرک اس

کیلومتــری غــرب مشــهد قــرار دارد.

 بارش ها و سیالب های سال آبی جاری هرچند در برخی استان ها باعث تلفات، آسیب ها، خرابی، 
خسارت و آوارگی شد اما برای بیشتر نقاط ایران همانند مرهمی برآثار و آالم زخم های سوخته ناشی 
از خشکسالی 15 ساله است.

گزارش
پیام ما

بررسی مشکات 
زیست  محیطی 

دیوار  مرزی ترکیه

ک
تولید یک سانتی متر خاک، حدود 500 سال خا

طول می کشد
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان زنجــان 
و  می کنــد  کار  حســاب  روی  طبیعــت  گفــت: 
عواملــی کــه ایــن چرخــه را بــر هــم زنــد، ســرزمین    

ــد. ــتعد می کن ــوادث مس ــروز ح ــرای ب راب
ــا 30  ــه این کــه در طبیعــت 20 ت ــا اشــاره ب حســین آبســاالن، ب
ــر  ــتفاده بش ــت و اس ــرای کش ــب ب ــاک مناس ــانتی متر از خ س
ــوده و خــاک  اســت، بیــان کــرد: الیه هــای زیریــن آن ســنگ ب
حاصل خیــز نیســت و اگــر ایــن 20 ســانتی متر از خــاک را 
به درســتی حفــظ کنیــم، در جهــان گرســنگی، ســیل، گــرد و 

خــاک و ســایر آســیب ها اتفــاق نمی افتــد.
وی بــا اشــاره بــه این کــه در گذشــته 65 درصــد مســاحت 
تنــوع گونه هــای گیاهــی  بــا  جنگل هــا  و  مراتــع  را  ایــران 
مختلــف تشــکیل مــی داد، عنــوان کــرد: در جنگل هــا و طبیعــت 
مشــاهده می کنیــم کــه گرمــا و ســرما و ســایر عوامــل طبیعــی 
ــع را  ــی مرات ــا وقت ــدارد ام ــری ن ــی تاثی ــای گیاه روی گونه ه
ــا  ــرده و در زمین ه ــل ک ــم زار تبدی ــه دی ــا را ب شــخم زده و آن ه

ــرف  ــک ب ــارش ی ــا ب ــم، ب ــاغ داری راه انداختی ــم و ب ــاه زدی چ
ــن  ــد و از بی ــی ندارن ــان مقاومت ــه گیاه ــم ک ــاهده می کنی مش

می رونــد.
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان زنجــان ضمــن 
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــه طبیع ــم زدن چرخ ــدن بره نادرســت خوان
طبیعــت روی حســاب گــردش می کنــد و هــر گونــه دســت درازی 
ــد طبیعــی آن را از حالــت عــادی خــارج و  و از بیــن بــردن رون

ــد. ــتعد می کن ــوادث مس ــروز ح ــرای ب آن را ب
ــردن  ــن ب ــئول، از بی ــن مس ــد ای ــی نویس ــنا م ــه ایس ــور ک آنط
پوشــش گیاهــی را مهم تریــن چالــش ســرزمین دانســت و 
ــایش  ــد، فرس ــته باش ــود داش ــع وج ــگل و مرت ــر جن ــت: اگ گف
بــا  کــه  حالــی  در  نمی افتــد،  اتفــاق  ســیالب  و  خاک هــا 
نابــودی پوشــش گیاهــی، مرتــع داری را از دســت دادیــم و 
امنیــت غذایــی و آســایش بشــر را بــه مخاطــره انداختیــم و بــا 
اســتفاده نادرســت از زمیــن بــا بــاد شــاهد گــرد و خــاک و بــا 

ــتیم. ــیل هس ــاهد س ــاران ش ب

میه
ارو

نتایــج یــک پژوهــش علمــی کــه توســط پژوهشــگران 
داخلــی انجــام شــده نشــان از آن دارد کــه خاک هــای 
ــا اســتفاده از نوعــی  ــه را ب شــور اطــراف دریاچــه ارومی
ــوان  ــی می ت ــغ عرب ــه صم ــوم ب ــی موس ــغ طبیع صم

ــرار داد. اصــالح کــرده و مــورد اســتفاده ق
گــزارش ایســنا، شــوری خــاک به عنــوان یکــی از تهدیــدات جهانی به 

و مهــم در مناطــق خشــک و نیمه خشــک، بــا اینکــه اثــر لحظــه ای و 
ســریع نــدارد، از فاکتورهــای بســیار مهــم و مؤثــر بــر کیفیــت خــاک 
ــک  ــی ی ــش گیاه ــم پوش ــود تراک ــه بهب ــد. اگرچ ــاب می آی به حس
ــر از  ــای متأث ــت از خاک ه ــرای حفاظ ــی ب ــی و اصل ــل اساس راه ح
شــوری بــه نظــر می رســد امــا ایــن راهــکار عمــالً بــه دلیــل کیفیــت 
پاییــن خاک هــای شــور محــدود شــده اســت. در کشــاورزی کاربــردی، 
ــا اضافــه شــدن در خــاک،  ــد کــه ب مــواد اصالح کننــده ای وجــود دارن
ــای  ــود دهنده ه ــود می بخشــند و بهب ــی خــاک را بهب شــرایط فیزیک
ــنتز  ــورت س ــد به ص ــواد می توانن ــن م ــوند. ای ــده می ش ــاک نامی خ

ــی باشــند. ــا غیرآل ــی ی ــا طبیعــی، آل شــده ی
صمــغ عربــی یــا صمــغ اقاقیــا، هیدروکلوئیــدی اســت کــه در حضــور 
گروه هــای  حضــور  می کنــد.  ایجــاد  ژله کنندگــی  خاصیــت  آب 
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این صفحه می خوانیم
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نیروهــای  محلــی،  شــوراهای  بــا  هماهنگــی   -11
بســیج، یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی، ســازمان های 
ــن  ــوان ای ــری از ت ــور بهره گی ــه منظ ــاد و… ب مردم نه

نیروهــا در مواقــع بــروز آتش ســوزی ها
12- مکاتبــه بــا ادارات جهــاد کشــاورزی اســتان و ارائه 
تذکــر مبنــی بــر جلوگیــری از ایجــاد آتش ســوزی 

عمــدی مــزارع برداشــت شــده بــرای کشــت دوم
شــورای  بــه   1540 ســامانه  شــماره  اعــالم   -13
روســتاها و یــا نصــب تابلــو و بنــر جهــت اعــالم وقــوع 

بــه ســامانه آتش ســوزی 

ــوع  ــری از وق ــرای جلوگی ــات پیشــگیرانه ب 14- اقدام
ــاد  ــا ایج ــا و ی ــازی آتش بره ــه پاکس ــق از جمل حری

ــر تخصصــی« ــا نظــر دفات ــر ب آتــش ب

قصه آتش سوزی جنگل های ایران
ارزشــمندترین جنــگل هــای کشــور موســوم بــه جنــگل 
ــای  ــه ه ــا جرق ــی ب ــی و هیرکان ــران- توران ــای ای ه
حاصــل از افزایــش دمــا و وزش بادهــای گــرم در 
ــود. ــی ش ــود م ــش ناب ــه آت ــی رحمان ــای ب ــعله ه ش
ــع طبیعــی و  ــگان حفاظــت مناب ــده ی ــه، فرمان ــه گفت ب
آبخیــزداری خراســان شــمالی، آتــش خطرناک تریــن 

ــوزی  ــک آتش س ــه ی ــرا ک ــت زی ــگل اس ــمن جن دش
ــار مــی آورد.  ــه ب ــی ب محــدود همــواره خســارات فراوان
ــه  ــدی و چ ــه عم ــع چ ــگل و مرت ــن جن ــش گرفت آت
ــع  ــا و مرات ــن جنگل ه ــن رفت ــث از بی ــدی باع غیرعم
می شــود بنابرایــن قبــل از آنکــه توســعه یابــد، بایــد از 

ــری شــود.  ایجــاد آن جلوگی
ــای آتــش کــه رهگــذران،  ــه ســیگار و بقای  کبریــت، ت
ــد  ــگل ایجــاد می کنن ــان و طبیعــت گــردان در جن چوپ
ممکــن اســت حریقــی دامنــه دار را ایجــاد کننــد و 

ــذارد. ــای بگ ــی برج ــارات هنگفت خس

بیش از 90 درصد آتش سوزی ها 
انسانی است

بیــش از 90 درصــد آتــش ســوزی هــا عامــل انســانی 
تفریــح  بــرای  و گردشــگرانی کــه  دارد. مســافران 
ــل  ــان حاص ــدون اطمین ــد ب ــی رون ــه ای م ــه منطق ب
ــرده و  ــرک ک ــه را ت ــش منطق ــی آت ــردن  از خاموش ک
ــا انداختــن تــه ســیگار و غیــره  ــا اینکــه رهگــذران ب ی
ــد. در حــوادث  ــن امــر را فراهــم مــی کنن ــات ای موجب
آتــش ســوزی بــا ایــن گســتره وحــوش بــزرگ جثــه 
ــه محــض  ــگ ب ــوچ ، میــش و پلن ــوزن، ق ــه گ از جمل
ــاید  ــا ش ــوند ام ــی ش ــواری م ــل مت ــاهده از مح مش
پرنــدگان کوچــک جثــه و تخــم گــذار راهــی بــرای فــرار 

ــند. ــته باش نداش
جونــدگان، خزنــدگان و پرنــدگان تخــم گــذار کــه 
ــد نیــز تلــف  ــاال را ندارن ــا ســرعت ب توانایــی حرکــت ب

ــوند. ــی ش م

چــه عواملی آتش به جان منابع طبیعی 
می اندازد؟

تبدیــل اراضــی جنگلــی و مرتعــی بــه زمین هــای 
ــع  ــش  زدن مرات ــر آت ــی دیگ ــه عبارت ــا ب ــی و ی زراع
ــه و  ــی عرص ــرایط طبیع ــردن ش ــن ب ــور از بی ــه منظ ب
ــل  ــده  دالی ــی از عم ــع طبیع ــای مناب تصاحــب زمین ه
ــت.  ــزی اس ــتان مرک ــدی در اس ــوزی های عم آتش س
نتیجــه ی  نیــز  عمــدی  غیــر  ســوزی های  آتــش 

اســت. افــراد  ســهل انگاری  و  بی توجهــی 
و  رهگــذران  شــکارچیان،  و  چوپانــان  بی توجهــی 
در  حضــور  هنــگام  افــراد  ســهل انگاری  کارگــران، 
و  کــودکان  شــیطنت  طبیعــی،  تفریحــی  مناطــق 
نوجوانــان در بــازی بــا آتــش، آتــش زدن سرشــاخه ها 
ــاورزی  ــای محصــوالت کش ــات و بقای ــازاد مقطوع و م
در مــزارع از جملــه  عوامــل آتش ســوزی های غیــر 

می شــود. محســوب  عمــدی 

فصل سرد؛ زمان حفاظت
 از سرمایه های ملی

معمــوالً  کــه  نشــده  کنتــرل  آتش ســوزی های 
می افتــد  اتفــاق  پاییــز  و  تابســتان  فصــول  در 
خســارت های زیــادی را وارد می ســازد بــه همیــن 
دلیــل بایــد هم اکنــون کــه در فصــل ســرد قــرار 
ــی  ــرمایه های مل ــت از س ــت و حمای ــم در حفاظ داری
ــا  ــادا ب ــا مب ــم ت ــالش کنی ــده ت خــود و نســل های آین
ســهل انگاری موجــب ســوختن و نابــودی ســرمایه 

ــویم. ــی ش مل

آتش سوزی های 
کنترل نشده که 

معمواًل در فصول 
تابستان و پاییز اتفاق 
می افتد خسارت های 

زیادی را وارد می سازد 
به همین دلیل باید 

هم اکنون که در فصل 
سرد قرار داریم در 

حفاظت و حمایت از 
سرمایه های ملی خود 

و نسل های آینده 
تاش کنیم تا مبادا با 

سهل انگاری موجب 
سوختن و نابودی 

سرمایه ملی شویم.

هشدار آتش سوزی با شروع فصل گرما
محیط زیست هشدار داد به دلیل افزایش بارش ها و پوشش گیاهی مراتع،  احتمال وقوع آتش سوزی های 

عمدی و غیر عمدی وجود دارد 

مدیــر کل بحــران و پدافنــد غیــر عامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب 
ایــران گفــت: دوره بازگشــت ســیل در منطقــه ســیل زده لرســتان 500 

ســال و در اســتان های خوزســتان و گلســتان 200 ســاله اســت.
بــه گــزارش ایســنا، ســیف هللا آقابیگــی در نشســت بررســی تحلیلــی 
وقایــع ســیل اخیــر در ایــران کــه در دانشــکده معمــاری و شهرســازی 
دانشــگاه شــهید بهشــتی عصر روز گذشــته  برگزار شــد، گفت: امســال 
بــه لحــاظ بــارش در 50 ســال اخیــر مقــام اول را دارد ایــن در حالیســت 
کــه ســال گذشــته بــه لحــاظ کــم بارشــی طــی 50 ســال گذشــته مقــام 

اول را داشــت.
ــران ســازگار  ــم ای ــا اقلی ــد خودمــان ب ــن کــه بای ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
ــد  ــش از ح ــای بی ــال بارش ه ــک س ــم در ی ــرد: می بین کنیم،اظهارک
نرمــال و در یــک ســال دچــار کــم بارشــی شــدید هســتیم. طبیعــت 
ــن  ــه مهمتری ــا داد ک ــه م ــی ب ــای بزرگ ــران در ســال 1398 درس ه ای
آن ایــن اســت کــه بایــد ســاخت و ســازها متناســب بــا اقلیــم مناطــق 

باشــد.
مدیــر کل بحــران و پدافنــد غیــر عامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب 

ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه بــارش امســال رشــد قابــل توجهــی داشــته 
اســت، گفــت: معلــوم نیســت که ایــن شــرایط را در ســال آینده داشــته 
ــی  ــرات اقلیم ــوع تغیی ــده وق ــود نشــان دهن ــرایط موج ــیم و ش باش
اســت. نمی توانیــم ادعــا کنیــم کــه ســال بعــد ترســالی خواهــد بــود.
آقابیگــی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه در هفــت مــاه گذشــته، از ابتدای ســال 
آبــی تــا آخــر فروردیــن 98 همــه اســتان ها بــارش بــاالی حــد نرمــال 
داشــتند، گفــت: در برخــی اســتان ها بارش هــا دو تــا ســه برابــر شــده 

است.
ــاه مــدت  ــر پیش بینی هــای کوت ــه عــالوه ب ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب وی ب
دو تــا ســه روز کــه قطعیــت باالتــری دارد، پیــش بینی هــا فصلــی نیــز 
ــا  ــی ب ــه پیــش بینی هــا فصل صــورت می گیرد،اظهارکــرد: از آن جــا ک
عــدم قطعیــت بــاال همــراه اســت، نمی توانیــم بــر مبنــای آن مدیریــت 
منابــع آب کشــور را انجــام دهیــم و ایــن پیش بینی هــای فصلــی بــرای 

اعمــال مدیریــت منابــع آب کاربــرد نــدارد.
ــر دو  ــه کشــور تحــت تأثی ــدت 16 روز ک ــه در م ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
جبهــه بارشــی قــرار گرفــت، حــدود 30 درصــد بــارش یــک ســال زراعی 
تأمیــن شــد،اظهارکرد: تــا آخــر فروردیــن 98 همــدان 72 درصــد بــارش 

یــک ســاله و ایــالم 50 درصــد بــارش ســاالنه خــود را دریافــت کــرد.
آقابیگــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــارش شــش اســتان پربــارش کشــور در 
ــد، گفــت: بارندگــی اســتان های  ــان می یاب حــوزه کرخــه و کارون جری
ایــالم، لرســتان و خوزســتان پشــت ســدهای خوزســتان تجمــع 
می یابــد. ورودی آب در حوضــه کرخــه در 15 روز ابتــدای فروردیــن 
امســال 36 برابــر ســال آبــی گذشــته و 5.6 برابــر در حــد نرمــال بــوده 

اســت. مدیــرکل بحــران و پدافنــد غیرعامــل شــرکت مدیریــت منابــع 
ــفند  ــی دو روز 26 و 27 اس ــتان ط ــتان گلس ــت: در اس ــران گف آب ای
ــارش قابــل توجهــی رخ داد و 56 میلیــارد متــر مکعــب  97 میــزان ب
آب وارد مخــازن شــد ایــن در حالیســت کــه مجمــوع ظرفیــت مخــازن 
ایــن منطقــه 50 میلیــارد متــر مکعــب اســت همچــون ورودی آب بــه 
مخــازن در ســال گذشــته در ایــن حــوزه تنهــا 15 میلیــارد متــر مکعــب 
بــوده اســت. امســال میــزان خروجــی آب از مخــازن 37 میلیــارد متــر 

مکعــب بــود تــا خســارات را بــه حداقــل برســانیم.
آقابیگــی در ادامــه اظهــار کــرد: در خوزســتان 34 میلیــارد متــر مکعــب 
آب وارد مخــازن شــد در حالــی کــه حجــم مخــازن 24.5 میلیــارد متــر 
مکعــب اســت. ســد کرخــه نیــز در هفــت مــاه اخیــر دو بــار خالــی و 
پــر شــده اســت و اگــر کرخــه نبــود وقایعــی بــدی بــرای خوزســتان 

ــاد. ــاق می افت اتف
بــه گفتــه آقابیگــی ســد دز بــا عمــر 56 ســاله حداکثــر 2 میلیــارد و 56 
میلیــون متــر مکعــب ظرفیــت دارد اما اخیــراً 9 میلیارد متــر مکعب آب 

وارد دز و ایــن ســد ســه بــار پــر و خالــی شــده اســت.
مدیــر کل بحــران و پدافنــد غیــر عامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب 
ــم  ــن کــه معمــوالً تعییــن حــد بســتر و حری ــه ای ــا اشــاره ب ــران ب ای
ــرد،  ــورت می گی ــاله ص ــت 25 س ــای دوره بازگش ــر مبن ــا ب رودخانه ه
ــاله و دوره بازگشــت  ــتان 500 س ــت: دوره بازگشــت ســیل در لرس گف

ــرآورده شــده اســت. ســیل در خوزســتان و گلســتان 200 ســاله ب

دوره بازگشت سیل های اخیر 
ایران چقدر است؟

بهلــول علیجانــی اقلیــم شــناس  بــا بیــان اینکــه یکــی از ویژگی هــای 
ــادر(  تغییــر اقلیــم افزایــش پدیده هــای »فریــن« )حــوادث جــوی ن
اســت،اظهارکرد: ســیل گــرگان در ســال 1380، ســرمای شــدید ســال 
1386، تابســتان گــرم دو ســال گذشــته همچنیــن بارش هــای امســال 

ــتند. ــای »فرین«هس پدیده ه
ــا بیــان اینکــه  بــرای بــروز بــارش بایــد رطوبــت وجــود داشــته  وی ب
ــامانه های  ــاد س ــث ایج ــه باع ــی ک ــترین رطوبت ــد،اظهارکرد: بیش باش
بارشــی در ایــران می شــود، از ســوی دریــای مدیترانــه می آیــد. افــزون 
ــاز داریــم کــه  ــه عامــل صعــود نیــز نی ــارش ب ــرای وقــوع ب ــر ایــن ب ب
بادهــای غربــی مهم تریــن عامــل صعــود و ایجــاد بارش هــا در ایــران 

اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــگاه خوارزم ــی دانش ــای طبیع ــتاد جغرافی ــن اس ای
ویژگی هــای بــارش ایــران، تصریــح کــرد: عمــده بارش هــای کشــور مــا 
در دوره ســرد ســال متمرکــز اســت کــه از آبــان مــاه تــا اواخر اردیبهشــت 
مــاه رخ می دهــد. همچنیــن ایــران یــک کشــور نیمــه خشــک اســت و 
معمــوال بارش هــا از نظــر مکانــی و زمانــی بی نظــم هســتند. افــزون بــر 
ــت  ــران اس ــای ای ــای بارندگی ه ــاری از ویژگی ه ــای رگب ــن بارش ه ای
و جــزو ماهیــت بارش هــای ایــران »رگبــاری« بــودن اســت.وقوع 
بارش هــای رگبــاری جــزو ویژگی هــای ایــن کشــور اســت و غیــر عــادی 
نیســت. شــرایط نشــاندهنده این اســت کــه بارندگی هــا در کشــور ایران 
کاهــش یافتــه اســت و ایــن را بــه حســاب تغییــر اقلیــم می گذاریــم. 
تغییــر اقلیــم نیــز بــه معنــای تغییــر میانگین هــا در درازمدت 30 ســاله 
اســت.روند کلــی بارش هــا نشــاندهنده ایــن اســت کــه از ســال 1950 
ــم  ــر اقلی ــد کاهشــی داشــته اند و در دوره تغیی ــه بعــد، بارش هــا رون ب

بوده ایــم. در حــال  حاضــر نیــز در شــرایط تغییــر اقلیــم قــرار داریــم.
علیجانــی بــا طــرح ایــن ســوال کــه تغییــر اقلیــم چــه مشــکالتی را 
ــای  ــد باده ــر کمربن ــال های اخی ــت : در س ــرد، گف ــد ک ــاد خواه ایج
غربــی عقــب نشــینی کــرده اســت و اگــر پیــش از ایــن در مــدار 25 
تــا 30 درجــه قــرار داشــتند،  در حــال  حاضــر بــه مدارهــای بــاال حرکــت 
کرده انــد. بــه همیــن دلیــل بیشــتر ســامانه هایی کــه از مدیترانــه وارد 

ــوند. ــور نمی ش ــد،وارد کش ــران می ش ای

سیل نشان دهنده افزایش 
پدیده های جوی نادر  است

خبر
آسمان خراش های  ساخت  منع 

شیشه ای
ســاخت آســمان خراش های شیشــه ای در نیویــورک بــه منظور 

مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمی ممنوع می شــود.به گزارش ایســنا، 

مقامــات شــهر نیویــورک در نظــر دارنــد بــه منظــور کاهــش 30 

درصــدی انتشــار گازهــای آالینــده ســاخت آســمان خراش های 

شیشــه ای را ممنــوع اعــالم کنند.بــه گفتــه شــهردار نیویــورک آســمان خراش هایی کــه نمــای 

تمــام شیشــه دارنــد ناکارآمــد هســتند و میــزان قابــل توجهی انــرژی تلــف می کنند.به گــزارش 

روزنامــه ایندیپندنــت، بــر اســاس ایــن طرح ســاخت ســاختمان های شیشــه ای جدیــد ممنوع 

ــه  ــه ای بازســازی شــوند ک ــه گون ــد ب ــز بای ــود نی می شــود و ســاختمان های شیشــه ای موج

دســتورالعمل های مهــار آالینــده کربــن در آن هــا رعایــت شــود.

واکنش رئیس محیط زیست 
به هجوم ملخ ها 

 رئیــس ســازمان محیــط زیســت در واکنــش بــه ملخ خوری 
جمعــی از هموطنــان گفــت: اتفــاق عجیبــی نیســت و از قبل 

در جنــوب کشــور بوده اســت.
بــه گــزارش ایســنا، عیســی کالنتــری در حاشــیه جلســه هیئــت دولــت در جمــع خبرنــگاران 

در عیــن حــال تاکیــد کــرد: ملخ هــای ســمی را نبایــد خــورد.
وی دربــاره هجــوم ملخ هــا، اظهــار کــرد: ملــخ از یــک حــدی بیش تــر باشــد بایــد از بیــن 
بــرود. ملخ هــا در 50 ســال گذشــته بــه ایــن شــدت حملــه نکــرده بودنــد. ملخ هــا از ســمت 
عربســتان و ســودان و مناطــق مرطــوب بــه ســمت کشــور مــا آمده انــد. تخــم ملــخ ســال ها 
در زمیــن می مانــد و هنگامــی کــه شــرایط مرطــوب پیــش بیایــد طغیــان می کنــد. راهــکار 

مبــارزه اش ایــن اســت کــه سمپاشــی شــود.

ذوب  با  گرمای جهانی  تشدید 
منجمد خاک  شدن 

نتایــج یــک مطالعــه نشــان می دهــد کــه ذوب شــدن 
ــی را  ــای جهان ــمال گرم ــب ش ــد در قط ــاک منجم خ
تســریع می کند.بــه گــزارش ایســنا، انتشــار گاز متــان و 
کربــن دی اکســید ناشــی از ذوب شــدن خــاک منجمــد، رونــد افزایــش دمــای جهانی 
را ســرعت داده و 70 تریلیــون دالر بــه "الیحــه جهانــی آب و هوایــی" اضافــه خواهــد 
کــرد.در ایــن بررســی آمــده  اســت: درصورتیکــه کشــورها در اجرایــی شــدن تعهــدات 
"توافــق پاریــس" بــا شکســت مواجــه شــوند ایــن مکانیــزم در کنــار فقــدان یخ هــای 
منحــرف کننــده گرمــا موجــب می شــود کــه گرمــای جهانــی و هزینه هــای مرتبــط بــا 

ــد. ــدا کن ــج درصــد افزایــش پی ــه پن آن نزدیــک ب

اقلیم

ملخ

گرما

سازمان هواشناسی در اخطاریه ای از ساکنان مناطق جنوبی کشور درخواست کرد برای تردد با شناورهای سبک، نیمه 
سبک و تفریحی در خلیج فارس و تنگه هرمز، احتیاط کنند.

رنا
 ای

س:
عک

ــن  ــران، ضم ــر ای ــیل های اخی ــل س ــناس در تحلی ــک جامعه ش ی
ــودی در  ــر خ ــودی و غی ــه خ ــیون ب ــیم بندی سیاس ــاد از تقس انتق
ــه حــدی  ــان مدیریــت ســیالب ها گفــت: منافشــه سیاســی ب جری
ــاال گرفتــه کــه حتــی ســیل هــم سیاســی شــده اســت کــه ایــن  ب
وضــع ریشــه های اعتمــاد و ســرمایه های اجتماعــی ایــران را نشــانه 

رفتــه اســت.
ــی  ــت بررس ــی در نشس ــد فاضل ــر محم ــنا، دکت ــزارش ایس ــه گ ب
ــی و  ــد وجه ــل چن ــه دلی ــت: ب ــران، گف ــر ای ــیل اخی ــی س تحلیل
پیچیــده بــودن ســیل، قضــاوت در مــورد وقایــع اخیــر زود اســت و 
بایــد منتظــر نتایــج بررســی عوامــل وقــوع ســیل از ســوی کمیتــه 

ــیم. ــیالب باش ــی س بررس
ــتند،  ــران هس ــه ای ــیالب ها آئین ــه س ــزاره ک ــن گ ــرح ای ــا ط وی ب
تصریــح کــرد: ســیالب ها کــه در حالــت طبیعــی خاک هــا را 
می شــویند و ممکــن اســت باعــث پیــدا شــدن فســیل ها و گنج هــا 
ــه همــان میــزان الیه رویــی جامعــه را بشــویند  ــد ب بشــوند می توانن

ــد. ــه آشــکار کنن ــواردی را از جامع و م
ــکار  ــران را آش ــه ای ــر، جامع ــیالب های اخی ــه س ــزود ک ــی اف فاضل
کــرد و نشــان داد کــه ســطح مناقشــه سیاســی به قــدری باالســت 
ــل ســیالب هــم  ــی مث ــده طبیع ــک پدی ــت ی ــی در مدیری ــه حت ک
ــر،  ــت ســیل های اخی ــان مدیری ــم. در جری ــادی داری مشــکالت زی
نخبــگان سیاســی بــه دو گــروه خــودی و غیرخــودی تقســیم شــدند 
و به ســرعت دولــت در دســته ضعیــف، ناتــوان و غیــر خــودی قــرار 
گرفــت و بقیــه هــم در دســته خــودی، توانمنــد و دلســوز و متعهــد 

قــرار گرفــت.
ــتی  ــع یادداش ــان موق ــه در هم ــان اینک ــا بی ــناس ب ــن جامعه ش ای
ــیم بندی ها را  ــن تقس ــت ای ــر اس ــرده بهت ــالم ک ــته و در آن اع نوش
ــه ســیالب ها از  ــی داد ک ــا نشــان م ــت: برآورده ــم، گف انجــام ندهی

ــد. ــترش می یاب ــتان گس ــدران و گلس ــطح مازن س

سیل های ایران مناقشه 
سیاسیون را آشکار کرد

هر
س:م

عک

میه
صمغی برای رفع شوری خاک های دور دریاچه ارومیهارو

نتایــج یــک پژوهــش علمــی کــه توســط پژوهشــگران 
داخلــی انجــام شــده نشــان از آن دارد کــه خاک هــای 
ــا اســتفاده از نوعــی  ــه را ب شــور اطــراف دریاچــه ارومی
ــوان  ــی می ت ــغ عرب ــه صم ــوم ب ــی موس ــغ طبیع صم

ــرار داد. اصــالح کــرده و مــورد اســتفاده ق
گــزارش ایســنا، شــوری خــاک به عنــوان یکــی از تهدیــدات جهانی به 

و مهــم در مناطــق خشــک و نیمه خشــک، بــا اینکــه اثــر لحظــه ای و 
ســریع نــدارد، از فاکتورهــای بســیار مهــم و مؤثــر بــر کیفیــت خــاک 
ــک  ــی ی ــش گیاه ــم پوش ــود تراک ــه بهب ــد. اگرچ ــاب می آی به حس
ــر از  ــای متأث ــت از خاک ه ــرای حفاظ ــی ب ــی و اصل ــل اساس راه ح
شــوری بــه نظــر می رســد امــا ایــن راهــکار عمــالً بــه دلیــل کیفیــت 
پاییــن خاک هــای شــور محــدود شــده اســت. در کشــاورزی کاربــردی، 
ــا اضافــه شــدن در خــاک،  ــد کــه ب مــواد اصالح کننــده ای وجــود دارن
ــای  ــود دهنده ه ــود می بخشــند و بهب ــی خــاک را بهب شــرایط فیزیک
ــنتز  ــورت س ــد به ص ــواد می توانن ــن م ــوند. ای ــده می ش ــاک نامی خ

ــی باشــند. ــا غیرآل ــی ی ــا طبیعــی، آل شــده ی
صمــغ عربــی یــا صمــغ اقاقیــا، هیدروکلوئیــدی اســت کــه در حضــور 
گروه هــای  حضــور  می کنــد.  ایجــاد  ژله کنندگــی  خاصیــت  آب 

هیدروکســیل در صمغ و خاصیت آبدوســتی آن، می تواند ویســکوزیته 
را متراکــم کــرده یــا حالــت ژل کنندگــی یــا ژل ماننــد در محیطــی کــه 
وجــود دارد را ایجــاد کنــد. از ایــن مــاده گاهــی به عنــوان تهویــه کننــده 
خــاک اســتفاده شــده اســت. ظرفیــت نگهداشــت آب در خاک هــای 
ــه  ــود، ک ــر می ش ــای دیگ ــتر از خاک ه ــغ بیش ــا صم ــده ب ــار ش تیم

نشــان دهنده پاســخ مثبــت آن هــا بــه کاربــرد صمــغ اســت.
در ایــن خصــوص و بــا توجــه بــه این کــه تابه حــال گزارشــی از کاربــرد 
ــود  ــا وج ــالح آن ه ــور اص ــور به منظ ــای ش ــی در خاک ه ــغ عرب صم
نداشــته، محققانــی از دانشــگاه مراغــه در فعالیتــی علمــی پژوهشــی، 
ایــن موضــوع را در خاک هــای شــور– ســدیمی و غیرشــور- ســدیمی 

اطــراف دریاچــه ارومیــه مــورد بررســی قــرار داده انــد.
دریاچــه ارومیــه، واقــع در شــمال غــرب ایــران یکــی از بزرگ تریــن 
ــق گزارش هــای موجــود،  ــه طب ــان اســت ک دریاچه هــای شــور جه
ــف رخ داده اســت  ــل مختل ــه دالی ــه ب کاهــش در حجــم آب آن ک
منجــر بــه تجمــع نمــک )عمدتــًا ســدیم کلرایــد( تــا غلظــت 300 
ــا اطــراف دریاچــه و ایجــاد  ــا بیشــتر در بســتر ی ــر ی ــر لیت گــرم ب

ــع شــده اســت. ــا مســاحت 400 کیلومترمرب بیابان هــای شــور ب

یل
 س

س
اطلس سیل، خاک می خورداطل

رییــس پژوهشــکده حفاظــت خــاک و آبخیــزداری 
از نبــود مدیریــت یکپارچــه حوضه هــای آبخیــز 
ــان  ــه نش ــیل ک ــس س ــت : اطل ــرد و گف ــاد ک انتق
»حوضه هــای  در  ســیالب  پهنه بنــدی  دهنــده 
آبــی« مختلــف کشــور اســت، ســال ها اســت کــه خــاک 

می خــورد.
 داوود نیــک کامــی، اظهــار کــرد: اگــر مقــدار جریــان آب از 
ظــرف محــدود آب بیشــتر باشــد، آب وارد قســمت های مجــاور 

می شــود  کــه بــه آن »ســیل« اطــالق می کنیــم.
وی اضافــه کــرد: بــاران جــذب گیاهــان و خــاک می شــود و 
بخشــی از آن تبخیــر و باقی مانــده روی زمیــن جــاری می شــود. 
زمانــی کــه خــاک و گیــاه نتواننــد روان آب را جــذب کنــد و  کانــال 
ــت نگهداشــت آب را نداشــته باشــند،  ــوان  و ظرفی ــا ت رودخانه ه

ــود. ــاد می ش ــیل ایج س
ــش  ــزداری  در بخ ــاک و آبخی ــت خ ــکده حفاظ ــس پژوهش ریی
دیگــری از صحبت هــای خــود بــا بیــان اینکــه تخریــب پوشــش 
ــیل  ــه س ــل آن ب ــتر و تبدی ــد روان آب بیش ــث تولی ــی باع گیاه
ــان و  ــط درخت ــاران توس ــذب ب ــزان ج ــود،توضیح داد: می می ش

ــال  ــرای مث ــف شناســایی و مشــخص شــده اند. ب گیاهــان مختل
ــاران را جــذب می کنــد و ماننــد  ــا 35.8 درصــد ب بلــوط ایرانــی ت
یــک اســفنج عمــل می کنــد، به طــوری کــه حجــم زیــادی از آب را 
ــاران  جــذب و به تدریــج آن را خــارج می کنــد همچنیــن جــذب ب
ــی  ــا گیاهان ــر اینه ــزون ب ــت. اف ــد اس ــت کاج 59.9 درص در درخ
همچــون »ورک«، »اســفند« و »زبــان گنجشــک« در جــذب بــاران 

تاثیرگــذار هســتند.
نیــک کامــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــا مداخــالت انســانی تنــوع 
زیســتی تغییــر کــرده اســت، گفــت: بررســی وقایــع ســیل از دهــه 
ــه 40 ، 193  ــه در ده ــت ک ــن اس ــاندهنده ای ــه 90 نش ــا ده 40 ت
ــداد  ــای 50، 60 و 70 تع ــه ســیل رخ داده اســت و در دهه ه واقع
وقایــع به ترتیــب 251، 440 و 1226 بــود. افــزون بــر ایــن در 
دهــه 80 ، 1346 واقعــه ســیل و در دهــه 90 کــه هنــوز بــه اتمــام 
نرســیده اســت، تاکنــون 2000 واقعــه ســیل رخ داده اســت. ســیل 
فرســایش خــاک را افزایــش می دهــد و باعــث لطمــه بــه کیفیــت 
و کمیــت خــاک می شــود. بــر اســاس بررســی های صــورت 
گرفتــه در مــورد ســیل مازنــدران، ایــن ســیل در باالدســت از نــوع 

تندســیالب و در پاییــن دســت آبگرفتگــی بــوده اســت.
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 پیام
استان ها

25تن گوشت سفید توزیع می شود
سرپرست سازمان صنعت،معدن وتجارت استان اردبیل گفت: تاپایان سال روزانه 20 تا25  تن 
گوشت سفید به نرخ11 هزار و500تومان دراستان اردبیل توزیع می شود. 

و  بنــادر  ســازمان  دریایــی  معــاون 
ســفرهای  امســال  گفــت:  دریانــوردی 
دریایــی 9 درصــد نســبت بــه ســال گذشــته 
رشــد داشــت و از 25 اســفند 97 تــا 15 
ــزار  ــون و 200 ه ــال، 6 میلی ــن امس فروردی
انجــام شــد.  ســفر گردشــگری دریایــی 
در  چهارشــنبه  روز  شــناس  حــق  هــادی 
ســفرهای  خادمــان  از  تجلیــل  آییــن 
در  داشــت:  اظهــار  کشــور   98 نــوروزی 
بخــش گردشــگری دریایــی نیــز شــاهد 

کاهــش پنج درصدی بودیم. 
ــروع  ــیل ش ــا س ــال ب ــه داد: امس وی ادام
ــی را  ــفرهای دریای ــی از س ــه بخش ــد ک ش
افزایــش  موجــب  ولــی  داد  کاهــش 

ــه  ــد ب ــزگان ش ــی در هرم ــفرهای دریای س
گونــه ای کــه 75 درصــد ســفرهای دریایــی 

در این اســتان انجام شده است. 
وی اضافــه کــرد: 45 پایانــه دریایــی در 
ــزار  ــد، 590 ه ــال بودن ــوب فع شــمال و جن
ــره  ــه 2 جزی ــی ب ــرزمین اصل ــودرو از س خ
ایــن  منتقــل شــد کــه  و قشــم  کیــش 
ــی در  ــدن ایمن ــه ش ــده نهادین ــان دهن نش

ســفرهای دریایی است. 
و  بنــادر  ســازمان  دریایــی  معــاون 
ــد ســال  ــا چن ــار داشــت: ت ــوردی اظه دریان
ــان مــی  ــه می ــدر ب ــی اســم بن گذشــته وقت
ــا  ــن ه ــه ذه ــاری ب ــتی ب ــار و کش ــد، ب آم
خطــور مــی  کــرد ولــی امــروز شــناور و 

ــوش  ــه گ ــی ب ــفرهای دریای ــافری و س مس
رسد.  می 

وی اشــاره کــرد: وقتــی بخــش دریایــی 
جذابیــت دارد، ارزی از کشــور خــارج نمــی 
شــود؛ دیگــر هــر جــا مســافر حضــور یافــت 
ــد خدمــات مســافری بیشــتر شــود کــه  بای

این شــغل های جدیــد ایجاد می کند. 
حــق شــناس اشــاره کــرد: بــه نظــر می رســد 
ــه اقتصــاد  آثــار گردشــگری دریایــی تنهــا ب
منحصــر نمــی شــود و موجــب افزایــش 
اعتمــاد بــه نفــس و دانــش و شــاداب تــر 
ــن شــادی  ــه ای ــی شــود ک ــردم م شــدن م
اجتماعــی  ســرمایه  در  مهمــی  عنصــر 

است.

سفرهای دریایی در نوروز، 9 درصد رشد داشت

رنا
 ای

س:
عک

اصفهان 

افزایش 37درصدی 
بودجه شهر اصفهان

قـدرت هللا نـوروزی، شـهردار اصفهان »پیرامون هفتـه فرهنگی اصفهان 
بـا شـعار همدلـی بـرای ایران«  در نشسـت خبـری با اصحاب رسـانه 
گفـت: بـا توجـه به تالقی ایام فرخنده نیمه شـعبان بـا هفته فرهنگی 
اصفهـان و زادروز شـیخ بهایـی و روز معمـار امیدواریـم بتوانیـم ایـن 
حـس و روحیـه شـادابی و فضـای مطلـوب را تـا پایان سـال داشـته 
باشـیم تـا در راسـتای خدمات رسـانی بـه شـهروندان اصفهانی بیش 
از پیـش دسـتاوردهای خوبـی را حاصـل کنیـم.وی افـزود: مـردم و 
خبرنـگاران بایـد در جریـان وقایـع، رویدادهـا و پیشـرفت های شـهر 
قـرار گیرنـد و از سـویی دیگـر مدیـران شـهر نیز بایـد از نقطـه نظرات 
خبرنـگاران بـه عنـوان نماینـدگان مـردم بـرای ارتقـاء سـطح خدمات 
رسـانی به شـهروندان استفاده بیشـتری ببرند.شـهردار اصفهان گفت: 
طبـق شـعارهایی کـه در ابتـدای مدیریت داشـتیم پیش مـی رویم و 
تـالش مـی کنیـم کـه از نقطـه نظـرات و تفکـرات سـازه ای کـه در 
شـهرداری حاکـم اسـت فاصلـه بگیریـم و نـگاه مهندسـی را بـه نگاه 
اجتماعـی تبدیـل کنیـم، اقدامات صـورت گرفته از ابتـدا تاکنون نیز بر 
همیـن اسـاس بوده اسـت.نوروزی ادامـه داد: در ابتـدای فعالیت مان 
در مدیریت شـهری از ما سـوال پرسـیده می شـد چرا در شهر کارهای 
عمرانـی صـورت نمـی  گیـرد ایـن در حالی بود کـه ما با برنامه سـکان 
مدیریـت شـهر را بـر عهـده گرفتیـم بنابرایـن در ابتـدا باید مسـائل را 
بررسـی و سـپس فعالیت هـای عمرانـی را آغـاز می کردیـم.وی اضافه 
کرد: اقدامات عمرانی شـهر در سـال های گذشـته به اوج خود رسـید، 
بـه طـوری کـه امسـال بـه مـا گفتـه می شـود چـرا فقـط بـه کارهای 
عمرانی در شـهر رسـیدگی می شـود این در حالی اسـت که مدیریت 
شـهری هم به کارهای عمرانی و آبادانی در شـهر رسـیدگی می کند و 
هـم بـه نـرم افزارهـا و مسـائل فرهنگی توجـه می کند؛ اگر بخشـی از 
کار بـه تنـدی پیـش رود و بخش دیگری متوقف شـود تـوازن در کار 
وجـود نـدارد و بایـد به همه مـوارد همزمـان پرداخت.شـهردار اصفهان 
بـا اشـاره به هفتـه فرهنگی اصفهان خاطرنشـان کرد: برخـی از برنامه 
هـای شـهر در هفتـه فرهنگـی برای همـدردی با ملت سـیل زده ایران 
تعطیـل شـد، امـا برنامـه های مختلفـی از ایـن هفته در حـال انجام 
اسـت مـواردی کـه خاص بوده را اجـرا می کنیم و مـوارد دیگر تعطیل 
شـده است.شـهردار اصفهـان بـا اشـاره بـه افزایـش بودجـه  شـهر، 
تصریح کرد: امسـال تنها شـهرداری اصفهان در کشـور توانسته بودجه  
شـهر را 37 درصـد افزایـش دهد، البته جذب این بودجه کار سـاده ای 
نبـوده اسـت بودجـه سـه هـزار میلیـارد تومانـی سـال 97 امسـال به 
بـه  نیـاز  اقـدام  ایـن  تومـان رسـید کـه  و 100 میلیـارد  چهـار هـزار 
برنامه ریـزی، تدبیـر، کار مـداوم و شـبانه روزی همـراه بـا همراهـی و 
تعامـل مردم داشـت.وی با اشـاره به ادغـام اداره خالقیت و پژوهش 
خاطرنشـان کـرد:  اطمینـان داریـم در این حوزه در سـال 98 اتفاقات 

خوبی رخ خواهد داد.

اگهی فقدان سند مالکیت
فرامـرز  آقـای  خانـم/ 
بـرگ  دو  ارائـه  بـا  امیـری  
اسـناد  از دفتـر  استشـهادیه 
رسـمی شـماره 194سـیرجان مدعـی اسـت 
کـه سـند مالکیـت ششـدانگ پـالک 197  
فرعـی از 5980 اصلـی واقـع در بخـش 36 
امیـری  آقـای فرامـرز  بنـام خانـم  کرمـان 
تسـلیم  و  صـادر  مالكيـت  سـند  و  ثبـت 
گردیـده اسـت کـه بعلـت جابجایـی مفقـود 
گردیـده لـذا بدسـتور تبصـره یـک اصالحی 
مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب 
جهـت اطـالع مـردم آگهـی می شـود تا هر 
کـس مدعـی انجـام معاملـه با وجود سـند 
مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظـرف مدت 
روزنامـه گواهـی  انتشـار  تاریـخ  از  روز   10
اعتراضخـود را بـه این اداره تسـلیم دارد در 
غیـر اینصـورت پس از سـپری شـدن مدت 
و قانونـی و عـدم واخواهـی سـند مالکیـت 
المثنـی بنـام مالـک صـادر خواهـد شـد . 
1398/02/05  : انتشـار  86-تاریـخ  الـف  م 
محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و اسناد 
شهرستان سیرجان – از طرف وحید شرقی

اگهی فقدان سند مالکیت
خانـم/ آقـای فاطمه صـدرزاده 
بـرگ  دو  ارائـه  بـا  رفیعـی 
اسـناد  دفتـر  از  استشـهادیه 
رسـمی شـماره 45 سـیرجان مدعی اسـت که 
سـند مالکیـت ششـدانگ پـالک 19  فرعـی 
از 3083 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان 
بنـام خانـم آقـای فاطمـه صـدرزاده رفیعـی در 
صفحـات 70 و 73 دفتـر 43 ثبـت و سـند 
مالكيـت صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت کـه 
بعلـت جابجایـی مفقـود گردیـده لـذا بدسـتور 
تبصـره یـک اصالحـی مـاده 120 آییـن نامـه 
قانـون ثبـت مراتـب جهت اطـالع مـردم آگهی 
مـی شـود تا هر کـس مدعی انجـام معامله با 
وجـود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد ظرف 
مـدت 10 روز از تاریـخ انتشـار روزنامـه گواهـی 
اعتراضخـود را بـه این اداره تسـلیم دارد در غیر 
اینصورت پس از سـپری شـدن مدت و قانونی 
و عـدم واخواهـی سـند مالکیـت المثنـی بنام 
مالـک صـادر خواهـد شـد . م الـف 82-تاریخ 

1398/02/05  : انتشـار 
محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و اسناد 
شهرستان سیرجان – از طرف غامرضا افشون

اگهی فقدان سند مالکیت
خانـم/ آقـای فاطمـه صـدرزاده رفیعـی بـا ارائه دو بـرگ استشـهادیه از دفتر اسـناد 
رسـمی شـماره 45 سـیرجان مدعـی اسـت که سـند مالکیت ششـدانگ پـالک 16  
فرعـی از 3083 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان بنام خانم آقای فاطمـه صدرزاده 
رفیعی در صفحات 52 و 55 دفتر 43 ثبت و سـند مالكيت صادر و تسـلیم گردیده 
اسـت کـه بعلـت جابجایـی مفقـود گردیـده لذا بدسـتور تبصـره یـک اصالحی مـاده 120 آییـن نامه 
قانـون ثبـت مراتـب جهـت اطـالع مردم آگهی می شـود تـا هر کس مدعـی انجام معاملـه با وجود 
سـند مالکیـت نـزد خود می باشـد ظرف مـدت 10 روز از تاریخ انتشـار روزنامه گواهـی اعتراضخود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم دارد در غیـر اینصـورت پس از سـپری شـدن مـدت و قانونی و عـدم واخواهی 

سـند مالکیـت المثنـی بنام مالک صـادر خواهد شـد . م الف 86-تاریـخ انتشـار : 1398/02/05
محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و اسناد شهرستان سیرجان 
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی از طرف غامرضا افشون

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ : 98.02.04 می باشد.
مهلـت زمانـی دریافت اسـناد مناقصـه از سـایت: سـاعت 19 تاریـخ 98.02.12 و 
مهلـت زمانـی ارائـه پیشـنهاد : سـاعت 19 تاریـخ 98.02.23 و تاریـخ تحویـل 

ضمانتنامـه بـه دبیرخانـه شـرکت سـاعت 15 مـورخ 98.02.23.
زمـان بازگشـایی پاکـت هـا: به ترتیـب سـاعت 9:30، 10:00 و 10:30 روز سـه شـنبه 

تاریـخ 98.02.24.
اطاعـات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشـتر در خصوص 

اسـناد مناقصه و ارائه پاکـت های الف: 
آدرس: کرمان-بلوار 22 بهمن- شـرکت آب و فاضاب شهری استان کرمان-دفتر 

قراردادها و تلفن 03433222282
اطاعـات تماس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحل عضویـت در سـامانه: مرکز 

تمـاس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت آب و فاضاب شهری استان کرمان در نظر دارد مناقصه های عمومی :

-اجـرای خـط بـرق 5 حلقـه چاه کرمـان را بـا بـرآورد 9.732.176.124 ریال با مبلغ تضمین شـرکت در مناقصـه 487.000.000 ریال بـا حداقل تعداد 
شـرکت کنندگان دونفر به شـماره 2098005963000014 در سـامانه ستاد.

-اجـرای خـط 1000 چـدن داکتیـل کرمان را بـا بـرآورد 10.694.962.593 ریال همراه با ارزیابی با مبلغ تضمین شـرکت در مناقصـه 535.000.000 ریال و 
با حداقل تعداد شـرکت کنندگان دو نفر و به شـماره 2098005963000015 در سـامانه سـتاد.

-خـط بـرق چاههـای کهنـوج و ایسـتگاه پمپاژ قلعـه گنـج را بـا بـرآورد 7.339.334.789 ریال همراه بـا ارزیابی بـا مبلغ تضمین شـرکت در مناقصه 
367.000.000 ریـال و بـا حداقـل تعداد شـرکت کننـدگان دو نفر و به شـماره 2098005963000016 در سـامانه سـتاد.

را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید.کلیه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی 
پاکـت هـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در 

صـورت عـدم عضویـت قبلـی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت درمناقصه محقق سـازند.

شماره 5 /الف/2-98 م
نوبت دوم 

مفقـودی

مفقـودی

ــفید  ــدل 1395س ــایپا م ــواری س ــی س ــند کمپان س
ــور 5534511  ــماره موت ــگ باش ــی رن ــیری -روغن ش
بــه   NAS431100G5852876 شاســی  باشــماره 
شــماره پــاک 82 ق 551 ایــران 65 متعلــق بــه فاطمه 
ــت. ــده اس ــاقط گردی ــار س ــه اعتب ــبرنگ زاده از درج ش

2564751کــه  شــماره  بــه  هوشــمند  کارت 
18ع243ایــران  پــاک  شــماره  بــه  متعلــق 
ــی  ــماره مل ــا ش ــدری ب ــعید حی ــه س ــق ب 23متعل
ــود  ــنامه 2592 مفق ــماره شناس 2991763256وش

و از درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت .
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آگهی ابالغ اجرائیه به استناد ماده 
18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد 

رسمی
بــه موجــب ســند رهنــی بــه شــماره 156984 
مــورخ 1396/03/27  خانــم لیــال اصالنــی گوفلــی 
نــام پــدر : علــی تاریــخ تولــد : 1356/11/01 شــماره 
ملــی : 5949922093 شــماره شناســنامه : 129 بــه 
نشــانی : رودبــار گیــالن رســتم آبــاد میــدان نمــاز 
كوچــه شــهید بــرزو میــرزا جــان مبلــغ 100/000/000 
ــی  ــد چگین ــداد میرخون ــای ســید مق ــه آق ــال ب ری
ــت  ــدوق دول ــه صن ــی ب ــوق اجرای ــه حق ــه اضاف ب
ــدم پرداخــت  ــر ع ــر اث ــه ب ــی باشــند ك ــكار م بده
بدهــی منجــر بــه صــدور اجراییــه بــه كالســه 
ــور  ــزارش مام ــه شــرح گ ــه ب ــده ك 9702206 گردی
پســت مــورخ 1398/01/28 ابــالغ اجرائیــه بــه 
مقــدور  الذكــر  فــوق  آدرس  در  فــوق  مدیــون 
ــذا  ــت ل ــده اس ــایی نش ــده و آدرس شناس نگردی
ــورخ  ــماره 1001281 م ــه ش ــی وارده ب ــتانكار ط بس
از  را  اجراییــه  ابــالغ  درخواســت   1398/02/04
ــت  ــا رعای ــد. ب ــوده ان ــد را نم ــق درج در جرای طری
مــاده 18 اییــن نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی 
الزم االجــرا مراتــب در یــك نوبــت بــه عنــوان ابــالغ 
ــرف  ــد و ظ ــد ش ــر خواه ــاپ و منتش ــه چ اجرایی
ــی  ــات اجرای ــار عملی ــس از انتش ــدت ده روز پ م
ــت و جــزء آگهــی مزایــده  جریــان خواهــد یاف

ــد. ــد ش ــر نخواه ــری منتش ــی دیگ آگه
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی قزوین        1750

آگهــی تغییــرات شــرکت دیــالن تجــارت گســتر ســاربان بــا 
ــی  ــه مل ــت 17722 و شناس ــماره ثب ــه ش ــدود ب ــئولیت مح مس
14008064240 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العاده 
مــورخ 02/12/1397 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 1 - آقای ســید 
ــال  ــون ری ــج میلی ــغ ســی و پن ــت مبل ــا دریاف ــی ب مرتضــی جالل
ســهم الشــرکه از صنــدوق شــرکت میــزان ســهم الشــرکه خــود را از 
چهــل و پنــج میلیــون ریــال بــه مبلــغ ده میلیــون ریال کاهــش داد 
. 2-اصــل ســرمایه شــرکت از مبلــغ یکصــد و ســی و پنــج میلیــون 
ریــال بــه مبلــغ یکصــد میلیــون ریــال کاهــش یافــت و مــاده چهــار 
اساســنامه شــرکت بشــرح ذیل اصالح و تصویب شــد : - ســرمایه 
شــرکت مبلــغ یکصــد میلیــون ریــال نقدی اســت . اســامی شــرکاء 
: آقــای ســید مجیــد جاللــی بــه کــد ملــی )0070794987( ســهم 
الشــرکه هفتــاد میلیــون ریــال آقــای ســید مرتضــی جاللــی بــه کد 
ملــی )0322253391( بــا ســهم الشــرکه ده میلیــون ریــال خانــم 
ــهم  ــا س ــی )0323894299( ب ــد مل ــه ک ــی ب ــم جالل ــیده مری س
الشــرکه ده میلیــون ریــال آقــای مجتبــی برنــج آبــادی بــه کــد ملی 

)3255825636( بــا ســهم الشــرکه ده میلیــون ریــال 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه )442899(1755

آگهــی تغییــرات شــرکت دیــالن تجــارت گســتر ســاربان 
بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 17722 و شناســه 
اســتناد صورتجلســه هیئــت  بــه  ملــی 14008064240 
مدیــره مــورخ 01/12/1397 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
ــی  ــد مل ــه ک ــی ب ــد جالل ــید مجی ــای س ــد : 1 - آق ش
)0070794987( بســمت عضــو و رئیــس هیئــت مدیــره و 
مدیرعامــل - آقــای ســید مرتضــی جاللــی بــه کــد ملــی 
ــت  ــب رئیــس هیئ )0322253391( بســمت عضــو و نائ
ــی  ــد مل ــه ک ــی ب ــم جالل ــیده مری ــم س ــره - خان مدی
ــای  ــره - آق ــت مدی )0323894299( بســمت عضــو هیئ
ــی )3255825636(  ــد مل ــه ک ــادی ب ــج آب ــی برن مجتب
بســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود تعییــن 
و انتخــاب شــدند 2- امضــاء کلیــه اســناد مالــی و چکهــا 
و قــرارداد هــا و اســناد تعهــد آور و اوراق عــادی و اداری بــا 
ــا  ــراه ب ــی هم ــره بتنهائ ــت مدی مدیرعامــل و رئیــس هیئ

ــود .  ــر خواهــد ب مهــر شــرکت معتب
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه )442900(1756
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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903 مدرسه در مناطق سیلزده لرستان دچار آسیب شد
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان گفت: 903 مدرسه در این استان بر اثر سیل فروردین ماه

 امسال خسارت دیدند.

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بغداد با حضور 45 شرکت ایرانی 
در محـل نمایشـگاه هـای بین المللی بغـداد در تاریخ دوم اردیبهشـت با 
حضور سـفیر جمهوری اسـالمی ایـران در عراق و مقامـات دولتی عراقی 
افتتـاح شـد.ذوب آهـن اصفهان بعنـوان اولین و بزرگتریـن تولید کننده 
مقاطـع سـاختمانی در ایران و یکـی از موفق ترین صادرکننـدگان ایرانی 
در کشـور عراق بر اسـاس اسـتراتژی های بازاریابی و فروش، با برپایی 
غرفـه ای در نمایشـگاه مذکـور حضـوری فعـال دارد.در ایـن نمایشـگاه 
مجموعـه کاملـی از نمونـه محصـوالت این شـرکت بویـژه انـواع میلگرد، 
تیرآهـن هـای I ، ریـل، تیرآهن هـای H ، آرک، ناودانـی و ... در معرض 

دیـد بازدیدکنندگان قرار گرفته اسـت.
بـا توجـه بـه حضـور مسـتمر و موثـر ذوب آهـن اصفهـان در بازار عـراق و 
خوشـنام بـودن کیفیت محصوالت این شـرکت ، شـاهد حضـور پر رونق 
مقامات و شـرکت های دولتی ، مشـتریان، تجار و سـازندگان خصوصی 
عراقـی در غرفـه ذوب آهـن اصفهـان بودیم.مسـجدی سـفیر جمهـوری 
اسـالمی ایـران در عـراق ضمـن حضـور در غرفـه ذوب آهن و آشـنایی با 
اهـم دسـتاوردهای این شـرکت ، عملکرد این شـرکت را مثبـت ارزیابی 
نمـود. وی بـر حضـور مسـتمر در بـازار عـراق و بهـره گیـری از توانمنـدی 
هـا و گسـترش عرضـه محصـوالت ذوب آهـن در بازارهـای کشـور عـراق 
تاکید کرد.این مقام مسـئول پس از طرح برخی مشـکالت در بازار عراق 
توسـط کارشناسـان ذوب آهـن اصفهان، قـول پیگیری و ارائـه راهکارهای 

الزم در ایـن زمینـه را داد.
همچنیـن بهـزاد ، رایـزن بازرگانـی ایران در عـراق نیز در غرفـه ذوب آهن 
ضمن برشـمردن مزایای محصوالت این شـرکت نسـبت به سـایر رقبای 
حاضـر در بـازا عـراق، توصیـه هایـی بـرای حضـور بیشـتر و موثـر تـر در 
بـازار مذکـور) خصوصـا افتتـاح دفتـر ذوب آهن ( و قول همـکاری کامل 
بـا ذوب آهـن اصفهـان بـرای تحقـق ایـن امـر را ارائـه نمود.علـی فاخـر 
السـنافی رئیـس اتحادیه پیمانـکاران سـاختمان عراق نیـز از مهمترین 
بازدیـد کننـدگان غرفـه ذوب آهن بود و برای همکاری و تعامل بیشـتر با 
ذوب آهـن اصفهـان و معرفـی محصوالت این شـرکت به فعاالن صنعت 

سـاختمان عـراق اعالم آمادگـی کرد. 
یکـی دیگـر از رویدادهـای ایـن نمایشـگاه بازدیـد اختصاصـی مدیـران 
شـرکت انشـائیه )شـرکت تجـارت مـواد سـاختمانی عـراق( وابسـته به 
وزارت بازرگانـی عـراق از غرفـه ذوب آهن بود، عمار و سـنان از مدیران این 
شـرکت دولتـی عراقـی بودنـد که ضمـن رضایـت از کیفیـت محصوالت 
ذوب آهـن اصفهـان بر اسـاس تسـت هـای انجام شـده آمادگی خـود را 
بـرای تعامل و همکاری بیشـتر برای ورود محصـوالت ذوب آهن به پروژه 
های دولتی کشـور عراق که حجم گسـترده ای از پروژه های کشـور عراق 

می باشـند را اعـالم نمودند.
ادریـس مدیـرکل فنـی وزارت صنایـع و معادن عراق نیز ضمـن بازدید از 
غرفـه ذوب آهـن اصفهان و آشـنایی با محصوالت و توانمنـدی های این 

شـرکت ، در جریان شـرایط کیفـی محصوالت ذوب آهن قـرار گرفت.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان : 

تجهیز تمامی شعب ملکی تأمین اجتماعی 
خوزستان به شبکه فیبرنوری

سـید محمد مرعشـی : طول شـبکه فیبر نوری تأمین اجتماعی اسـتان خوزسـتان 
بیش از 71 کیلومتر اسـت .

سـید محمـد مرعشـی مدیـر کل تأمیـن اجتماعـی اسـتان خوزسـتان بـا تاکیـد 
براینکـه مسـئولیت راهبـری ، نظـارت و هماهنگـی امـور فرابـری داده های شـعب 
تابعـه اسـتان و همچنیـن نظـارت مسـتمر بـر عملکـرد شـبکه و سـخت افزارهای 
مربوطـه و نظـارت بـر رعایـت سـطوح دسترسـی کاربـران در چارچـوب ضوابـط 
قانونـی بـر عهده روسـای واحدهـای فرابری داده هـا و فن آوری اطالعـات تأمین 
اجتماعـی اسـت گفـت : ایـن سـازمان بـا آگاهـی از اینکـه امـروز فنـاوری هـای 
اطالعـات بعنـوان ابـزاری توانمنـد مـی تواند در راسـتای هر چـه بهتر ، بیشـتر و با 
سـرعت ، خدمـات خـود را بـه مخاطبـان ارائـه نمایـد گام هـای اساسـی و بلنـدی 
برای توسـعه ، بهبود و بکارگیری کارشناسـان خبره در حوزه IT بعمل آورده اسـت 
افـزود : تجهیـز کلیـه شـعب ملکـی تأمیـن اجتماعی اسـتان به شـبکه فیبر نوری 
بـه طـول 71 کیلومتـر در راسـتای ایجـاد رضایتمنـدی همـراه بـا خدمـت صادقانه 
بـه بیمـه شـدگان ، مسـتمری بگیـران و کافرمایان انجام پذیرفته اسـت مرعشـی 
تصریـح کـرد : فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات رشـد گسـترده ای در بهبـود کیفیـت 
زندگـی انسـانها ایجـاد کـرده اسـت و میتـوان بـا بکارگیـری مناسـب ، نقـش و 

اثرگـذاری آن را در توسـعه و پویایـی اجتماعـی و اقتصـادی شـاهد بـود.
تأمیـن  اداره کل  اطالعـات  فنـاوری  اداره  رئیـس  فـر  بختیـاری  داود  همچنیـن 
اجتماعـی اسـتان خوزسـتان بـا اشـاره باینکـه ظرفیـت و قابلیـت هـای بـاالی 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی در حـوزه فنـاوری اطالعـات زمینـه اجـرای بسـیاری از 
پـروژه هـای زیرسـاختی و ملـی در حـوزه بیمـه ای و درمانی را فراهم آورده اسـت 
گفـت : سـعی نمـوده ایم در کنار ارتقاء دسـتگاه ها و سـخت افزارهـای واحدهای 
تابعـه با برگزاری دوره های آموزشـی ، سـطح علمی کارشناسـان فنـاوری اطالعات 
را افزایـش دهیـم. بختیـاری فـر بـا اعـالم اینکـه تمهیـدات بسـیاری در حـوزه 
فنـاوری اطالعـات بعمـل آمـده تـا بـه نحو احسـن شـاهد ارائـه خدمات بـی وفقه 
بـه ذینفعـان تأمیـن اجتماعـی باشـیم تصریـح کـرد : راه انـدازی سـامانه منابـع 
انسـانی ، تشـکیل بانـک اطالعاتی کافرمایان ، راه اندازی سیسـتم امـوال متمرکز 
، راه انـدازی سیسـتم خزانـه داری ، راه انـدازی سـرور تجمعی و راه اندازی سـرور 

وب کنفرانـس از اقداماتـی اسـت کـه صـورت پذیرفته اسـت.

اهواز

ادامه ی نهضت اشتغال  زایی در مناطق محروم کشور

آغاز بازسازی بلوارها و پارک های ساحلی 
در سطح شهر اهواز

امــام)ره(  اجرایــی فرمــان حضــرت  رییــس ســتاد 
در ســفر دو روزه بــه اســتان خراســان رضــوی، 450 
و  اجتماع محــور  بنگاه محــور،  اشــتغال زایی  طــرح 
تســهیالت محور و 29 پــروژه ی عمرانــی برکــت، هم چنیــن 
ــروژه ی مســکن ارزان قیمــت 2 هــزار واحــدی شــهرک  پ
رســالت را در ایــن اســتان، افتتــاح کــرد. در ایــن ســفر، 
ــن  ــوان معی ــه عن ــتاد ب ــن س ــاب ای ــه ی انتخ تفاهم نام
اقتصــادی شهرســتان درگــز نیــز، بــا محوریــت اشــتغال، 
ــه  شــد. ــا اســتانداری خراســان رضــوی امضــا و مبادل  ب
هم زمــان  افتتــاح  مراســم  در  مخبــر  محمــد  دکتــر 
ارزان قیمــت  مســکن  واحــدی  هــزار  دو  پــروژ ه ی 
ــیس آباد در  ــه ی س ــالت در منطق ــکونی رس ــهرک مس ش
ــاد  ــی بنی ــروژه ی عمران ــهد و 29 پ ــهر مش ــیه ی ش حاش
برکــِت ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام)ره( در 
ــدادی  ــانی و ام ــی، آب رس ــی، آموزش ــای فرهنگ حوزه ه
در خراســان رضــوی، اظهــار داشــت: ســتاد اجرایــی 
ــزار  ــته 80 ه ــال گذش ــام)ره( در س ــرت ام ــان حض فرم
شــغل در کشــور ایجــاد کــرده اســت کــه امیدواریــم ایــن 
 تعــداد را در ســال 98 بــه 100 هــزار شــغل برســانیم.
وی بــا تأکیــد بــر این کــه ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت 
ــردم و  ــرای م ــتغال زایی را ب ــت اش ــک نهض ــام)ره( ی ام
ــا مشــارکت خــود آن هــا ایجــاد کــرده اســت، تصریــح  ب
کــرد: ایجــاد و راه انــدازی ایــن تعــداد شــغل کــه حاصــل 
ــود. ــام می ش ــرعت انج ــا س ــت، ب ــردم اس ــت م  خالقی
امــام)ره(  اجرایــی فرمــان حضــرت  رییــس ســتاد 
ــی  ــروژه ی عمران ــزار پ ــروز 45 ه ــه ام ــا ب ــه داد: ت ادام
را بــا اعتبــاری بالــغ بــر 42 هــزار میلیــارد تومــان 
در سراســر کشــور و به خصــوص مناطــق محــروم و 
رســانده ایم. بهره بــرداری  بــه  توســعه یافته   کم تــر 
ــه فعالیت هــای ســتاد اجرایــی  ــا اشــاره ب دکتــر مخبــر ب

فرمــان حضــرت امــام)ره( در مناطــق ســیل زده ی کشــور 
ــوع ســیل  ــات وق ــن لحظ ــی از اولی ــت: ســتاد اجرای گف
ــه  ــبت ب ــته و نس ــور داش ــیل زده حض ــردم س ــار م در کن
تأمیــن اقــالم اولیــه و ضــروری آن هــا اقــدام کــرده 
ــان  ــوازم خانگــی در می ــع 30 هــزار بســته ل اســت. توزی
آســیب دیدگان ســیل در اســتان های مختلــف کشــور 
ــد. وی  ــد ش ــری خواه ــت پی گی ــا جدی ــده و ب ــاز ش آغ
ــان  ــروری در می ــاج ض ــم مایحت ــزار قل ــع 600 ه از توزی
ســیل زدگان تــا بــه امــروز خبــر داد و تأکیــد کــرد: 
توزیــع ایــن اقــالم توســط خــود مــردم و نیروهــای 
فرمــان  اجرایــی  ســتاد  و  گرفتــه  انجــام  جهــادی 
 حضــرت امــام)ره( در امــر توزیــع آن هــا دخالتــی نــدارد.
در روز دوم ایــن ســفر، آییــن افتتــاح و بهره بــرداری 
بنگاه محــور  اقتصــادی  مشــارکت  طــرح  هم زمــان 
طــرح   449 و  خراســان«  »تــوس کات  دانش بنیــان 
و  اجتماع محــور  بنگاه محــور،  دیگــر  اشــتغال زایی 
و  مناطــق محــروم  در  برکــت  بنیــاد  تســهیالت محور 
ســرخس،  شهرســتان های  توســعه یافته ی  کم تــر 
تربت جــام، قوچــان، ســبزوار و نیشــابور، بــا حضــور 
اجرایــی  ســتاد  رییــس  مخبــر،  محمــد  دکتــر 
علی رضــا  مهنــدس  و  امــام)ره(  حضــرت  فرمــان 
 رزم حســینی اســتاندار خراســان رضــوی برگــزار شــد.
امــام)ره(  اجرایــی فرمــان حضــرت  رییــس ســتاد 
در ایــن مراســم، شــرکت تــوس کات را ســندی بــر 
آینده نگــری  و  طویل المــدت  و  صحیــح  نظــرات 
مقــام معظــم رهبــری ذکــر کــرد و گفــت: ایشــان 
شــرکت های  توســعه ی  مســئله ی  دو  بــر  همــواره 
ــد. ــد دارن ــور تأکی ــی کش ــرفت علم ــان و پیش  دانش بنی
وی بــا تأکیــد بــر این کــه بایــد ســرمایه های کشــور 
ــرد:  ــح ک ــرد، تصری ــرار گی ــه ق ــان نخب ــار جوان در اختی

دانش بنیــان  در عرصــه ی  از جوانانــی کــه  نمی تــوان 
داشــت.  ســرمایه  آوردن  انتظــار  می کننــد،  فعالیــت 
آن هــا خودشــان ســرمایه ی کشــور  هســتند و بایــد 
شــود. حمایــت  و  پشــتیبانی  آن هــا  از   همــه گونــه 
وی در ایــن زمینــه تأکیــد کــرد: ســرمایه های کشــور بایــد 
در اختیــار جوانــان نخبــه ی فعــال در حــوزه ی دانش بنیان 
ــول  ــر قب ــرد: اگ ــر خاطرنشــان ک ــر مخب ــرد. دکت ــرار گی ق
داریــم کــه در یــک جنــگ تمام عیــار اقتصــادی هســتیم، 
جوانــان  از  حمایــت  جنــگ  ایــن  لجســتیک  پــس 
ــرت  ــان حض ــی فرم ــتاد اجرای ــس س ــت. ریی ــه اس نخب
ــه  ــری ب ــه بیش ت ــت توج ــانه ها خواس ــام)ره( از رس ام
 جوانــان نخبــه و کارآفرینــان کشــور داشــته باشــند.
ــی  ــه یک ــوس کات ک ــران شــرکت ت ــه مدی ــاب ب وی خط
بنیــاد  حمایــت  مــورد  دانش بنیــان  شــرکت های  از 
برکــت اســت و توانســته بــرای اولیــن بــار در خاورمیانــه، 
صنعــت بــرق کشــور را از واردات برخــی قطعــات بــا 
ــت:  ــد، گف ــاز کن ــا و بی نی ــرد خودکف ــاوری منحصربه ف فن

ــت،  ــزات نیس ــکیالت و تجهی ــن تش ــما ای ــرمایه ی ش س
 بلکــه جوانانــی اســت کــه دور خــود گــرد آورده ایــد.
طــرح   449 از  بهره بــرداری  مخبــر،  دکتــر 
ســرخس،  شهرســتان های  در  برکــت  اشــتغال زایی 
بــرای  هدیــه ای  را  نیشــابور  و  ســبزوار  تربت جــام، 
مــردم ایــن مناطــق ذکــر و تصریــح کــرد: اقدامــات 
داشــت. خواهــد  ادامــه  قــوت  بــا   این چنینــی 
امــام)ره(  اجرایــی فرمــان حضــرت  رییــس ســتاد 
هم چنیــن در آییــن امضــا و مبادلــه ی تفاهم نامــه ی 
ــه  ــام)ره( ب ــان حضــرت ام ــی فرم انتخــاب ســتاد اجرای
ــز در خراســان  ــن اقتصــادی شهرســتان درگ ــوان معی عن
رضــوی تأکیــد کــرد: اشــتغال آفرینی و ایجــاد کســب وکار 
نوعــی مجاهــدت در جنــگ اقتصــادی امــروز اســت. وی 
افــزود: اشــتغال آفرینی بــرای مــردم و بــا مدیریــت خــود 
ــازی  ــی و توانمندس ــه محرومیت زدای ــد ب ــا، می توان آن ه
اقتصــادی و اجتماعــی مناطــق محــروم بــه خصــوص در 

روســتاهای کشــور منجــر شــود.

بــا  جلســه  در  اهــواز  شــهردار 
مناطــق  مدیــران  و  معاونیــن 
هشــتگانه از بازگشــایی مســیرها 
ــارک  ــا و پ ــاز بازســازی بلواره و آغ

داد. خبــر  ســاحلی  هــای 
ــهرداری  ــه ش ــی از مجموع ــن قدردان ــاف ضم ــور کتانب منص
ــری از  ــرای جلوگی ــبانه روزی ب ــالش ش ــل ت ــه دلی ــواز ب اه
ــد  ــرایط جدی ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب ــهر گف ــه ش ورود آب ب
ــه کاهــش  ــی کارون رو ب ــع آن دب ــه تب خروجــی ســدها و ب
ــرای بازگشــایی مجــدد  اســت و ایــن شــرایط مناســبی را ب
ــد  ــز چن ــه ج ــال ب ــد. فع ــی کن ــم م ــای ســاحلی فراه بلواره
نقطــه مشــکلی بــرای بــاز شــدن مســیرهای ســاحلی وجــود 

ــد. ــاز شــده ان ــد مســیر ب ــای گذشــته چن ــدارد و از روزه ن
وی ادامــه داد: اکنــون ترافیــک بــاالی مرکــز شــهر کــه 
ــودن مســیرهای ســاحلی اســت موجــب  ناشــی از بســته ب
بــرای  بنابرایــن  اســت،  شــده  شــهروندان  نارضایتــی 
ــه ای را  ــد لحظ ــاحلی نبای ــیرهای س ــل مس ــایی کام بازگش

از دســت داد. 
ــر  ــازی معاب ــت و بهس ــت اول را نظاف ــواز اولوی ــهردار اه ش
ــد  ــه از چن ــن کار ک ــه داد: ای ــد و ادام ــا خوان ــاده روه و پی
ــه اتمــام  روز پیــش آغــاز شــده اســت هــر چــه ســریعتر ب
ــتحکام  ــر اس ــا از نظ ــا و پارکه ــد بلواره ــپس بای ــد. س برس
ــا مشــکالتی  ــا خــدای ناکــرده ب زیرســازی بررســی شــود ت
نظیــر نشســت و ریــزش ناگهانــی مواجــه نشــویم. معاونــت 

ــد. ــری کنن ــوع را پیگی ــق موض ــی و مناط فن
ــزود:  ــرد و اف ــه مشــکالت فاضــالب در شــهر اشــاره ک وی ب
ــالب وروان آب  ــکل فاض ــع مش ــرای رف ــا ب ــرکت آبف ــا ش ب
هــا همــکاری شــود تــا ســریعتر از ایــن مشــکل هــم عبــور 

ــم. کنی
ــای  ــنگین پارکه ــای س ــارت ه ــه خس ــاره ب ــا اش ــاف ب کتانب
ســاحلی ناشــی از ســیل اظهــار کــرد: متاســفانه عــالوه 
ــاهد  ــیل ش ــی از س ــه ناش ــورت گرفت ــای ص ــب ه ــر تخری ب
سواســتفاده ســودجویان و ســرقت گســترده تاسیســات 

ــم. ــرق بودی ــای ب ــا و تابلوه ــژه کابله بوی
ــم  ــا اع ــن بازســازی پارکه ــه داد: بنابرای ــواز ادام شــهردار اه
ــا و  ــات،  المانه ــرق، تاسیس ــای ب ــا، تابلوه ــنایی ه از روش
مبلمــان شــهری، ســرویس هــای بهداشــتی، نمازخانــه هــا، 
ــال شــود.  ــی دنب ــه ایمن ــا دقــت و ســرعت و البت ــا ب آبنماه
پــارک هــای ســاحلی تنهــا تفرجــگاه مــردم اهــواز هســتند 

ــا شــود. ــد ســریعتر احی و بای
ایســتگاه  پمپــاژ  ایســتگاههای  از  بســیاری  افــزود:  وی 

ــد و  ــده ان ــارج ش ــدار خ ــیالب از م ــل س ــه دلی ــام ب آب خ
ــتم  ــد سیس ــوند. باب ــن ش ــریعتر جایگزی ــه س ــر چ ــد ه بای
ــا باالرفتــن  ــرد کــه ب ــه کار ب هایــی را در آبیــاری آب خــام ب
ــه  ــا توج ــد. ب ــیب نبینن ــه آس ــن آب رودخان ــن رفت و پایی
ــای  ــاری فض ــه آبی ــاز ب ــا و نی ــل گرم ــیدن فص ــرا رس ــه ف ب
ســبز و عــدم امــکان اســتفاده از آب شــرب و نیــز جوابگــو 
ــور  ــت ام ــد در اولوی ــم بای ــاله ه ــن مس ــا ای ــودن تانکره نب

ــرد. ــرار گی ق
بــرای جبــران  دولــت  قــول مســاعد  از  اهــواز  شــهردار 
ــای  ــد برآورده ــت: بای ــر داد و گف ــای وارده خب خســارات ه
دقیــق بــا مســتندات کافــی بــا رعایــت فرآیندهــای قانونــی 
ــز  ــی نی ــه شــود. مکاتبات ــه و بودجــه ارائ ــه ســازمان برنام ب
در ایــن زمینــه بــا رییــس مجلــس شــورای اســالمی انجــام 
شــده کــه معاونــت برنامــه ریــزی و بنــده پیگیــر آنهــا 

ــتیم. هس
منصــور کتانبــاف بــه معاونــت فنــی و عمرانــی دســتور داد: 
ــه شناســایی نقــاط حســاس و آبگیــر از مقطــع  ــا توجــه ب ب

ــت اجــرای طــرح هــای  ــرق جه ــا ســازمان آب و ب کارون ب
دایمــی اســتحکام بخشــی و ایمــن ســازی هماهنگــی 
الزم انجــام شــود کــه در صــورت بــاال آمــدن مجــدد ســطح 
ــع  ــه داد: در مقط ــار مشــکل نشــویم.وی ادام ــه دچ رودخان
ــه  ــع آوری و ب ــده جم ــام ش ــای انج ــزی ه ــهری خاکری ش
محــل هــای مشــخص انتقــال داده شود.شــهردار اهــواز 
در پایــان خاطرنشــان کــرد: یکــی از نیازهــای اساســی 
شــهرداری اهــواز لــزوم تجهیــز ایــن مجموعــه اســت.. 
بنابرایــن ســازمان موتــوری نســبت بــه خریــد ماشــین 
آالت از قبیــل کمپرســی، لــودر، گریــدر، بیــل مکانیکــی و... 
اقــدام الزم را انجــام دهــد تــا عــالوه بــر انجــام امــور جــاری 
ــع بحــران از آن اســتفاده شــود. ــد در مواق شــهرداری بتوان
همچنیــن در ایــن جلســه معاونیــن و مدیــران گــزارش 
هــای خــود را در زمینــه خســارت هــای وارد شــده بــه 
بلوارهــا و پــارک هــای ســاحلی و برنامــه هــای خــود جهــت 

ــد. ــه کردن ــازی ارائ بازس

تسهیات مسكن 
در بافت های 

ناكارآمد شهری
در ســری جدیــد پرداخــت تســهیالت 
ــد  ــاكار آم ــای ن ــت ه ــكن در باف مس
شــهری، هــم اشــخاص حقیقــی و هم 
ــت  ــكان دریاف ــی  ام اشــخاص حقوق
ــد .  تســهیالت ســاخت وســاز را دارن

ــی اداره كل  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
راه وشهرســازی اســتان كرمــان دكتــر 
ــت:   ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــوردی ب بل
دارنــدگان پروانــه اشــتغال بــه كار انبــوه 
ســازی، دارنــدگان پروانــه اشــتغال بــه 
كار مهندســی در حــوزه نظــارت، طراحی 
ــاری( و  ــران ومعم ــروه عم ــرا )گ واج
ــه اشــتغال  ــدگان پروان همچنیــن دارن
ــه   ــال تجرب ــا 5 س ــی ب ــه كار كاردان ب
وســابقه ســاخت 20 واحــد مســكونی 
ــكان  ــی ام ــخاص حقیق ــب اش در قال
دریافــت تســهیالت  ومجــوز ســاخت 
وســاز در بافــت هــای نــاكار آمــد 

ــد.  ــهری را دارن ش
دبیــر ســتاد باز آفرینی شــهری اســتان 
كرمــان افــزود :  تمامــی دارنــدگان 
پروانــه انبــوه ســازی، دارنــدگان پروانــه 
اشــتغال بــه كار مهندســی  حقوقــی بــا 
ــرا  ــی وا ج ــارت ، طراح ــت نظ صالحی
ــر  ــه غی ــاز )ب ــاخت وس ــش س در بخ
ــك( ،  ــرق ومكانی ــای ب ــت ه از صالحی
وتمامــی دارنــدگان گواهــی پیمانــكاری 
از ســازمان برنامــه وبودجــه  نیــز امكان 
اســتفاده از تســهیالت اعطائی مســكن 
در بافــت هــای  نــاكار آمــد شــهری را 

دارا  مــی باشــند . 
اســتان  راه وشهرســازی  مدیــر كل 
ــل  ــك عام ــرد : بان ــح ك ــان تصری كرم
ــوده،  ــت فرس ــهیالت باف ــای تس اعط
بانــك مســكن  ومعــرف وام گیرندگان، 

اداره كل راه وشهرســازی اســت .

حضور ذوب آهن اصفهان گزیده ها
در نمایشگاه تخصصی 

صنعت ساختمان بغداد

سنا
 ای

س :
عک

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مازندران:

تنها 7۰ معدن از 117 معدن فعال مازندران 
مسئول فنی دارد!

117 معدن فعال در مازندران وجود دارد

معـدن  مهندسـی  نظـام  سـازمان  رئیـس 
فعـال  معـدن   117 از  گفـت:  مازنـدران 
مازنـدران، تنهـا 70 معدن مسـئول فنی دارد.
هـادی حمیدیـان در گفـت و گـو با ایسـنا،با 
بیـان اینکه قانـون ایجاد نظام مهندسـی در 
سـال 80  توسط مجلس شورای اسالمی به 
تصویـب رسـید، اظهـار کرد: نظام مهندسـی 
معـدن رسـما از سـال 81 فعالیتـش را آغـاز 
کـرد و تاکنون شـش دوره هیئـت مدیره در 

ایـن نهـاد روی کار آمـده اند. 
وی هـدف نظـام مهندسـی را ارائـه خدمات 
و ایمنـی بخـش بـه معـادن معرفـی کـرد و 
گفـت: تمامـی فعالیـت هـای معدنـی باید 
براسـاس خدمـات مهندسـی صـورت گیـرد 
چـون عـدم ایمنـی در معـادن موجـب روز 
حـوادث دلخـراش و غیـر قابـل جبرانی می 
شـود کـه گاهی اوقـات ماننـد اتفـاق معدن 

یـورت دامنـه کشـوری بـه خـود مـی گیرد. 
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه با بیـان اینکه 
ذخایـر معدنی تجدید ناپذیـر، انفال و جزیی 
از بیت المال محسوب می شـوند، یادآور شد: 
معـدن دارانی کـه پروانه بهره بـرداری معدنی 
دارند در واقع مالک معدن نیسـتند بلکه این 

محـدوده را از دولـت اجاره کـرده اند. 
معـدن  تاکیـد کـرد:  ادامـه  در  حمیدیـان 
یکـی از مشـاغل کامـال تخصصـی اسـت که 
فرآینـد کشـف تـا اسـتخراج باید بر اسـاس 
دسـتورالعمل هـای فنی و مهندسـی صورت 
گیـرد از ایـن رو نظـام مهندسـی معـدن از 
طریق کارشناسـان فنی کـه در معادن دارد بر 
نحوه فعالیت مهندسـی معادن نظـارت دارد. 

ضرورت واگذاری نظارت و بازرسی 
معادن به نظام مهندسی معدن 

معـدن  مهندسـی  نظـام  سـازمان  رئیـس 

اسـتان مازنـدران بـا اشـاره به اینکـه وظیفه 
نظـام مهندسـی معـدن نظـارت بـر عملکـرد 
طریـق  از  معـادن  مهندسـی  فعالیـت 
اسـت،  سـازمان  عضـو  فنـی  کارشناسـان 
اظهـار کـرد: نظـارت و بازرسـی از معـادن بـه 
طـور کامـل به نظام مهندسـی معـدن واگذار 
نشـده اسـت، تنها ابزار نظام مهندسی معدن 
کارشناسـان فنـی هسـتند کـه در معـادن بر 
نحوه عملکرد مهندسـی معدن نظارت دارند.  
وی با اشـاره به ماده دو و چهار قانون معادن 
قانـون کـه نظـارت و بازرسـی از واحدهـای 
معدنـی را بـه وزارت صنعـت و معـدن واگذار 
کـرده اسـت، گفـت: در ماده 34 ذکر شـد که 
وزارت صنعـت و معـدن می تواننـد بـا عقـد 
قراردادهایـی فعالیت های نظارتی و بازرسـی 
خـود را بـه نظام مهندسـی ها ارجـاع دهند. 
وی بـا بیـان اینکه در چند سـالی کـه نظارت 

بـه نظـام مهندسـی  از معـادن  بازرسـی  و 
واگذار شـد حوادث کمتـری رخ داد، تصریح 
کـرد: طـی دوره ای نظـارت بـر معـادن بـه 
شـرکت های مشـاور واگـذار شـده بـود کـه 
عملکرد مناسـبی مهندسـی معادن نداشتند 
و موجـب بروز حـوادث متعـددی در معادن 
شـده بودند. وی با تاکید بر اینکه مسـئوالن 
سـازمان صنعـت و معـدن بایـد از توانایـی 
نظـام مهندسـی معـدن اسـتفاده بیشـتری 
ببرنـد، اظهـار کـرد: هـزار و 500 نفـر از فـارغ 
التحصیـالت مقاطـع مختلـف دانشـگاهی 
رشـته هـای اکتشـاف، اسـتخراج، مکانیک 
سـنگ، زمیـن شناسـی بـا گرایـش هـای 
مختلـف، متالوژهـا و نقشـه بردارهـا  عضـو 
نظام مهندسـی معـدن مازندران هسـتند که 
تاکنـون بـه حـدود 400 نفـر بـا درجـه بندی 
یـک تـا سـه پروانـه اشـتغال اعطـا شـده 
اسـت. حمیدیـان در ادامـه بـا بیـان اینکـه 
معادن بسـته بـه بخشـنامه وزارت صنعت و 
معدن و براسـاس ذخایر و اسـتخراج ساالنه 
بـه چهـار درجـه تقسـیم مـی شـوند، اظهـار 
کـرد: درجـه کارشناسـان فنـی کـه در فرآیند 
اکتشـاف تا بهره برداری معادن مشـغول به 
فعالیـت هسـتند بایـد باالتـر از درجه معدن 

محـل ماموریـت آن هـا باشـد. 
معـدن  مهندسـی  نظـام  سـازمان  رئیـس 
مازنـدران با بیـان اینکه تعـداد اعضای نظام 
مهندسـی معـدن در مازندران نسـبت خوبی 
دارد بـه طـوری کـه بـه عنـوان نظـام درجـه 
دو کشـور شـناخته می شـود، تصریـح کرد: 

نظـام مهندسـی مازنـدران دارای بیشـترین 
عضـو با مـدرک دکتری و کارشناسـی ارشـد 
بـوده و از نظـر جایـگاه پروانـه اشـتغال جـز 
اسـتان هایی قدیمـی اسـت چـون معـادن 
زغـال سـنگ مازنـدران جـز اولیـن معـادن 
زغـال سـنگ کشـور محسـوب مـی شـود. 

معـدن  مهندسـی  نظـام  سـازمان  رئیـس 
مازنـدران بـا بیـان اینکه قانون تکلیـف کرده 
کـه حقوق مسـئول فنـی معدن توسـط بهره 
بردار پرداخت شـود، اظهار کـرد: این اقدام به 
نفع نظارت درسـت بر معادن نیسـت، وقتی 
حقـوق کارشـناس فنـی کـه باید بـر فعالیت 
معـدن نظـارت داشـته باشـد برعهـده بهـره 
بردار اسـت یقینا کارشـناس فنی را بر اعمال 
دسـتورالعمل هـا سـردرگم می کنـد و باعث 
نارضایتـی آن هـا شـده اسـت. حمیدیـان 
معـادن  فنـی  مسـئوالن  مشـکالت  دربـاره 
گفـت: در شـرح وظایـف نظـام مهندسـی 
معـدن عنـوان شـده کـه تمامـی امـوری که 
در یـک معـدن انجـام می شـود طبق شـرح 
وظایف مسـئول فنی اسـت و باید پاسـخگو 
باشـد امـا بایـد دسـتمزدش را از بهـره بردار 
دریافت کند. وی در ادامه گفت: اگر مسـئول 
فنـی متوجه مشـکلی در فعالیت مهندسـی 
معـدن شـود بـه دلیل اینکـه حقوقـش را از 
بهـره بـردار مـی گیرد ناچـار اسـت در گزارش 
مالحظـه کاری کنـد  مهندسـی  نظـام  بـه 
جالـب اینجا اسـت که معـادن عالقـه ای به 
کارشـناس فنی ندارند و دنبال بهانه هسـتند 

تـا عـذر کارشـناس فنـی را بخواهند. 

ته
نک

رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی معـدن اسـتان مازنـدران بـا اشـاره به 
اینکـه وظیفه نظام مهندسـی معدن نظارت بر عملکرد فعالیت مهندسـی 
معادن از طریق کارشناسـان فنی عضو سـازمان اسـت، اظهار کرد: نظارت 
و بازرسـی از معـادن به طور کامل به نظام مهندسـی معدن واگذار نشـده 
اسـت، تنهـا ابزار نظام مهندسـی معـدن کارشناسـان فنی هسـتند که در 
معـادن بـر نحوه عملکرد مهندسـی معدن نظـارت دارند.  وی با اشـاره به 
مـاده دو و چهـار قانـون معـادن قانون که نظـارت و بازرسـی از واحدهای 
معدنـی را بـه وزارت صنعـت و معـدن واگذار کرده اسـت، گفـت: در ماده 
34 ذکر شـد کـه وزارت صنعـت و معـدن می توانند با عقـد قراردادهایی 
فعالیت هـای نظارتی و بازرسـی خود را به نظام مهندسـی ها ارجاع دهند.
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سال گذشته پیش بینی شده بود که 
ارتفاع دریاچه ارومیه تا سال 1400 یک 

متر افزایش پیدا کند. بارندگی های 
امسال این پیش بینی را تحقق خواهد 

بخشید.

سال گشت

زنانی با گوشواره های باروتی
 در ادامه روند حضور در جشنواره های 

بین المللی، در سیزدهمین جشنواره مستند 
»One World« در کشور بلژیک به نمایش 

گذاشته می شود.

همزمان با گشایش غرفه چین پس از 
آغاز به کار سی و دومین نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهران، اداره مطبوعات و 
انتشارات چین دو اثر به سازمان اسناد ایران 

اهدا کرد.

آثار یدهللا رویایی با عنوان »طرح و 
تصویر در حجم« و با ارائه 30 اثر از این 

شاعر از فردا جمعه 6 اردیبهشت در گالری 
کاما به نمایش گذاشته می شود.

کاش رفتنی در کار نبود. کاش می موند 
برای همیشه. کاش بهش می گفتم دنیا 

در بود و نبودش چقدر فرق می کنه. چطور 
این همه از عمرم رو بدوِن اون گذرونده بودم؟!

رگ خواب

فرهنگیمستندنمایشگاه دیالوگ

ترک تیرانداز من کز پیش لشکر می رود
دلربا می آیدم در چشم و دلبر می رود
بامدادان کان مه از خرگاه می آید برون
ز آتش رخسارش آب چشمٔه خور می رود

من بتلخی جان شیرین می دهم فرهادوار
وز لب شیرین جانان آب شکر می رود
آتشی در سینه دارم کز درون سوزناک

دمبدم چون شمع مجلس دودم از سر می رود
گر بدامن اشک در پایم گهر ریزی کند
جای آن باشد چرا کو بر سر زر می رود

می رود خونم ز چشم خونفشان تدبیر چیست
زانکه هر ساعت که می آید فزونتر می رود
چنگ را بینم که هنگام صبوح از درد من

می کند فریاد و خون از چشم ساغر می رود
ای بهشتی پیکر از فردوس می آئی مگر

کز عقیق جانفزایت آب کوثر می رود
گر دل و دین در سر زلف تو کردم دور نیست

رختمؤمندر سر تشویش کافر می رود
چون دبیر از حال خواجو می کند رمزی بیان
خون چشمم چون قلم بر روی دفتر می رود

خواجوی کرمانی 

 شب فراق نخواهم دواج دیبا را

 که شب دراز بود خوابگاه تنها را

ز دست رفتن دیوانه 

 عاقان دانند

که احتمال نماندست

 ناشکیبا را

سعدی

عکس نوشت

عکس: 
نادر باژوروند

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سالروز شکست عملیات نظامی 
آمریکا برای خارج ساختن گروگان ها، 

معروف به عملیات صحرای طبس
24 اپریـل 1980 عملیـات نظامـی »مافـوق سـّری« 
 Operation Eagle آمریـكا علیه ایران معـروف بـه
Claw با هدف خارج ساختن 52 گروگان آمریکایی 
از ایـران کـه از نوامبر سـال پیش از آن در سـاختمان 
تصـرف شـدِه سـفارت آمریـکا در خیابـان تخـت 
جمشـید )تهـران( نگهـداری می شـدند، در صحرای 
طبـس با كشـته شـدن هشـت نظامـی آمریكایی و 
از دسـت رفتـن یـك هواپیمـای سـیـ  130 و چنـد 
هلـی كوپتـر بـا شكسـت رو بـه رو و ادامـه آن لغـو 
شـد. جیمـی كارتـر رئیـس جمهـوری وقـت آمریكا 
همان روز مسـئولیت این شکست را برعهده گرفت و 
گفـت كه به منظور خارج سـاختن گروگانها )كاركنان 
سـفارت( از تهـران، ایـن عملیات برنامه ریزی شـده 

بـود. قـرار بود ایـن نظامیان پس از تجدید سـوخت 
هلـی كوپترهـا در صحـرای طبـس، خود را بـه تهران 
برسـانند. در پـی اعتـراف كارتر، سـایرس َونس وزیر 
امورخارجـه آمریـكا از سـمت خود كناره گیـری كرد و 
گروگانهـا تا آخرین لحظه حكومت كارتر آزاد نشـدند 
و به مدت 444 روز در بازداشـت بودند. همین اقدام 
كارتـر باعث شـد كـه در انتخابـات نوامبر آن سـال از 
رونالـد ریـگان )ریگـن( نامـزد حـزب جمهوریخـواه 
»ایـگل  یکـم عملیـات  بخـورد. مرحلـه  شكسـت 
کالو« بـا 8 هلـی کویتـر آغاز شـده بـود. 88 تفنگدار 
و تـدارکات مربـوط کـه بـا هواپیما حمل می شـدند 
قـرار بـود در صحرای طبس فرود آینـد و تفنگداران و 
تداکارات مربوط از هواپیما به هلی کوپترها منتقل و 
این هلی کوپترها رهسـار تهران شـوند. چند کشـتی 
نظامـی و یـک نـاو هواپیمابـر در آبهای جنـوب ایران 
مأمـور مراقبـت و دفـاع از از ایـن تفنگـداران بودنـد. 
»اسـتیو َبِنن« مشـاور مسـتعفی دانالد ترامپ افسر 

یکـی از ایـن ناوها بود. سـه هلی کوپتـر از این گروه، 
میـان راه بـر اثـر اشـکاالت فنـی و توفان شـن فرود 
آمدنـد و بـه مقصـد )محل تعیین شـده در صحرای 
طبـس( نرسـیدند و فرمانـده عملیـات درخواسـت 
توقف عملیات را کرد که نخسـت، مخالفت شـد و به 
او تاکیـد شـد که چهـار هلی کوپتر هم برای رسـیدن 
بـه تهـران، رهاسـاختن مواد بیهوش کننـده نگهبانان 
سـاختمان سـفارت و خارج سـاختن گروگانها کافی 
اسـت ولی سـاعتی بعد، کارتر با درخواسـت فرمانده 
محلـی عملیـات بـرای بازگشـت موافقـت کـرد، اّما 
یکـی از هلـی کوپترهـا در جریـان برخاسـتن و بـه 
احتمـال زیـاد براثر وجود توفان شـن، بـه هواپیمای 
حمـل و نقـل نظامی کـه روی زمین بود برخـورد کرد 
و هر دو وسـیله دچار آتش سـوزی شـدند و در این 
رویـداد 8 تفنگـدار کشـته و 4 تـن دیگـر مجـروح 
شـدند. بـه ایـن ترتیـب، عملیـات »ایـگل کال« بـا 

شکسـت رو به رو شـد.

مراسم یادبود 

منیر فرمانفرماییان، هنرمند 
نقاش و از پیشگامان هنر مدرن ایران 
امروز پنجشنبه )پنجم اردیبهشت ماه( در باغ موزه نگارستان برگزار 

می شود.

یادبود

طنزیمات

ــه هــم  تغارجــان؛ برخاســت. اوســتا تغــار دســت هایــش را ب

ــد. پرســید: ــد. صدایــش مــی لرزی مالی

-دامــاِد تغارخان! توی خواب حرف می زدی؟!

-مــن؟! مــن، تــوی خــواب حــرف بزنــم؟ معلومــه چــی 

میگــی؟

-شــما داشــتین تــوی خــواب حــرف مــی زدیــن. مــی گفتیــن 

تغارنیــوز، تغارنیــوز.

-تغارنیوز؟!

ــن اســمی رو نشــنیدم. اســم  ــه همچی ــا حــاال ی ــن ت -آره! م

ــه مــاده تغــاره؟ ی

تغارجان؛ ســرش را پایین انداخت و گفت:

-نه!

بالفاصلــه رویش را برگرداند و به تندی گفت:

ــی  ــوس وارونگ ــت ه ــه دل ــداره. نکن ــی ن ــو ربط ــه ت ــالً ب -اص

ــرده؟ ک

-وارونگی؟ نه!

و مالــه را برداشــت و بــه طــرف دیــوار، تلــو تلــو خــورد. 

تغارجــان؛ قــرار نداشــت. دائــم دور زمیــن خالــی راه مــی رفــت 

ــت: ــب مــی گف ــر ل و زی

-تغارنیوز! تغارنیوز! 

تغارنــاز؛ از لب دیوار تغارجان را صدا کرد:

-بیا عزیزم! بیا یه فنجون کشــک بخور!

تغارجان به تغارناز زل زد.

-چیــه؟ چرا این جوری نگام می کنی؟

-چه جوری؟

-مثل تغارایی که خواب دیده باشــن.

ــده  ــده جوی ــت. جوی ــوار گذاش ــب دی ــه را ل ــار مال ــتا تغ اوس

ــت: گف

-دختــر تغارخــان! شــوهرتون تــوی خــواب داشــت حــرف مــی 

زد. مــن از خــواب بیــدارش کــردم. تــوی خــواب داشــت مــی 

گفــت...

نگاهــی بــه تغارجــان کــرد و ســاکت شــد. تغارجــان؛ بــا چشــم 

هــای دریــده بــه اوســتا تغــار زل زده بــود. 

ــواده  ــور خصوصــی خان ــاره ام ــرار نشــد درب ــه ق ــردک! مگ -م

ــی؟ ــرف نزن ــان ح تغارخ

-چشم داماد تغارخان!

تغارناز؛ دوباره به چشــم های تغارجان زل زد.

-چه خوابی دیدی عزیزم؟!

-حاال بهت میگم.

دوباره به اوســتا تغار نگاه کرد و گفت:

ــه  ــه ب ــون ممکن ــرف زد. چ ــه ح ــن و اون نمیش ــوی ای -جل

وارونگــی بینجامــه!

ــاز  ــوار رفــت. تغارن ــه آن طــرف دی ــو خــورد و ب تغارجــان تلوتل

ــد.  ــکدارخانه رفتن ــه کش ــم ب ــا ه ــد و ب ــن خزی ــوار پایی از دی

ــاده روی زمیــن گذاشــت  ــاز؛ دو فنجــان کشــک جــا افت تغارن

ــده گفــت: ــا خن و ب

-یکــی برای من، یکی برای تو!

تغارجــان هیــچ نگفــت. بــه فنجــان هــا زل زده بــود. تغارنــاز؛ 

شــانه شــوهرش را تــکان داد. تغارجــان؛ از جــا پریــد:

-هان؟ هان؟ چیزی شده؟

ــه زل  ــاعته ک ــه س ــده؟ اآلن ی ــت ش ــت چ ــوم هس ــو معل -ت

زدی!

-هان! آره، بهت میگم. حاال کشــکت رو سر بکش!

و دو نفــری فنجــان هــای شــان را بلنــد کردنــد و سرکشــیدند. 

تغارجــان در ذهنــش تصمیــم بزرگــی مــی گرفــت.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

تصمیم بزرگ
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آگهی فراخوان عمومی

اداره ارتباطات و اطاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

1-توان مالی و فنی متقاضیان می بایست به تائید این اداره کل برسد.
2-کلبـه هزینه های برگـزاری فراخوان برعهده متقاضـی منتخب فراخوان 

می باشـد .
3-بـه درخواسـت هـای مخدوش واصلـه خـارج از مهلت مقرر و کسـانی 
کـه زمـان موافلت اصولی آنها منقضی شـده ترتیـب اثر داده نخواهد شـد

4- ایـن اداره کل در رد یـا قبـول یک یا تمامی پیشـنهادات واصله مختار 
اسـت و هیچگونه اعتراضی مسـموع نمی باشـد.

و  وزرا  مداخلـه  منـع  1قانـون  مـاده   6 بنـد  اسـتناد  بـه   -5
نماینـدگان مجلـس کارمنـدان دولـت حـق شـرکت در فراخـوان 

3-2/3. ندارنـد  را 

اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان در اجـرای مصوبات شـماره 3190/ه مـورخ 86/6/14 و 4089ه مـورخ 90/1/23و 
بخشـنامه اباغـی بـه شـماره 609/95/45137مـورخ 95/11/23سـازمان ملی زمین و مسـکن به صـورت اجاره قطعـه زمین به 
مسـاحت 7500 مترمربـع قسـمتی از پـاک ثبتـی شـماره 28 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از 5 فرعـی از 2117 اصلی بخش9 
کرمـان داخـل حریـم شـهر رفسـنجان بـا کاربـری صنعتی جهـت اجرای طـرح تولیـد ادوات کشـاورزی بـا اجاره بهاء یکسـاله 
10/800/000ریال را از طریق آگهی فراخوان عمومی دارد ، لذا بدینوسـیله از کلیه متقاضیانی که دارای مجوزهای الزم و موافقتنامه 
اصولـی از مراجـع ذیربـط مـی باشـند و تقاضـای واگذاری زمیـن فوق الذکـر را دارنـد. دعوت می شـود ظرف مـدت یک هفته 
کاری از تاریخ انتشـار آگهی درخواسـت خود را با موافقتنامه اصولی و سـایر مجوز مربوطه را در پاکت الک مهر شـده به دبیرخانه 
اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان واقع در خیابان شـهید کامیاب روبروی یخدان مویدی تسـلیم و رسـید دریافت دارند . 

ضمنـا ایـن اداره کل با توجه به شـرایط ذیل نسـبت به بررسـی پیشـنهادات اقـدام خواهد


