
آگهی مناقصه شماره 465د98
شـرکت شـهرکهای صنعتـی کرمان در نظـر دارد پـروژه تهیه مصالح و احداث کانال انتقال آب شـهرک صنعتی شـماره2 سـیرجان با 

بـرآورد اولیـه حـدود 16782 میلیـون ریال، از محـل اعتبارات داخلی شـرکت را از طریق برگـزاري مناقصه عمومی دو مرحله ای، بر اسـاس 
آييـن نامـه برگـزاري مناقصـات  به پيمانكار واجد شـرایط)حداقل پایه 5 آب یا ابنیه( واگـذار نمايد. کلیه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت 
اسـناد مناقصـه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صورت عـدم عضویت قبلی، مراحـل ثبت نام در سـایت مذکور و 

دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
-سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 840000000 )هشتصد و چهل میلیون ( لاير می باشد.

-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه مورخ 98/02/15 می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 98/02/22.

- مهلت زمانی ارائه پيشنهادات: تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 98/03/04.
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9:00 صبح روز دوشنبه مورخ 98/03/06.

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه)پاکت الف(: کرمان- بلوار شهید 
عباسپور)پارادیس(- نبش میدان عاشورا-  تلفن:034-31272012

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934                     
دفتر ثبت نام: 88969737 و 021-85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/ 
مناقصه گر" موجود است.

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان  مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان

نوبت دوم

وسایل اداری، اثاثیه و کامپیوتر اسقاط

آگهی  حراج عمومی 

و  اثاثیـه   ، اداری  نظـر دارد وسـایل  مدیریـت درمـان در 
کامپیوتـر اسـقاط را از طریـق حراج بـه فروش برسـاند متقاضیان 
مـی توانند برای دریافت سـایر شـرایط شـرکت در حـراج عمومی 
و بازدیـد از وسـایل مزبور از تاریـخ98/2/17 لغایـت 98/2/19 به 
ترتیـب بـه محـل دبیرخانه مدیریـت درمـان واقع در بلوار شـهید 
عباسـپور روبـروی مصلـی و انبـار درمانگاه شـماره چهـار واقع در 
خیابـان شـهید مصطفی خمینـی )شـهاب( مراجعـه فرمایند. در 
ضمـن تاریـخ برگـزاری حـراج سـاعت 10 صبـح  روز پنـج شـنبه 
مـورخ 98/3/2در محـل مدیریت درمان می باشـد .اموال مزبور 
بـه خریـداری که باالترین قیمت را پیشـنهاد نماید فروخته شـده 
و در قبـال فـروش، وجـه آن دریافت خواهد شـد. ضمنـا هزینه 

درج آگهـی بـه عهـده ایـن مدیریت می باشـد.
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حسین فریدون، برادر حسن روحانی 
به حبس محکوم شد

حسـین فریـدون بـرادر حسـن روحانـی بـه حبـس محکـوم شـده اسـت.حکم صـادر 
شـده بـرای آقـای فریـدون بـدوی و غیـر قطعـی اسـت و آقـای فریـدون می توانـد 
خواهـان تجدیدنظـر در حکـم صـادره شـود. آقـای فریـدون بـه فسـاد مالـی و دسـت 
داشـتن در مفاسـد اقتصـادی متهـم شـده امـا او ایـن اتهـام را رد می کنـد. حمیدرضـا 
حسـینی، سرپرسـت مجتمـع قضایـی کارکنـان دولـت گفتـه اسـت آقـای فریـدون در 
حکـم دادگاه "در ارتبـاط بـا برخـی اتهامـات تبرئـه و در ارتبـاط بـا بخـش دیگـری از 

اتهامـات، بـه حبـس محکـوم شـده اسـت."

انتخابات، بی حق رأی
1

3

طـرح موهـوم »اسـتانی شـدن انتخابـات مجلس شـورای اسـالمی« 
کـه تاکنـون سـه بـار در سـال هـای 1382، 1386 و 1394 در مجلس 
شـورای اسـالمی تصویب شـده و در هر سـه بار از سوی شورای نگهبان 
بـه دلیـل مغایـرت مّصوبـات مجلس بـا قانون اساسـی مـردود اعالم 
شـده اسـت با شـگفتی فراوان برای چهارمین بار روز 19 آبان 1397 با 
امضـای 121 تـن از کسـانی کـه پایبندی به سـوگندی که بـه احترام به 
قانـون اساسـی یـاد کـرده اند ندارند بـه هیأت رییسـه مجلس تقدیم 

گردید.
هیـأت رئیسـه مجلـس نیز کـه پایبنـدی بیشـتری از امضـا کنندگان 
ایـن طـرح بـه قانون اساسـی نـدارد، بـا آگاهی کامـل از اینکه شـورای 
نگهبان سـه بار مصوبات اسـتانی شـدن انتخابات در مجلس را رد کرده 
اسـت ایـن طـرح را بـرای چهارمین بار اعـالم وصول کرده و در دسـتور 
کار مجلـس گـزارده اسـت. ایـن در حالـی بـوده اسـت کـه سـخنگوی 
کمیسـیون شـوراها در مجلـس که ابتـکار تصویب طرح های اسـتانی 
شـدن انتخابـات را برعهـده داشـته اسـت پـس از رّد مصوبـة سـوم 
اسـتانی شـدن، سـرانجام روز 2 مـرداد 1394 در گفتگـو بـا خبرگزاری 
مهر اعالم کرد:  طرح اسـتانی شـدن انتخابات به طور کامل از دسـتور 

کار مجلـس شـورای اسـالمی خارج شـد"
اگـر امضـا کننـدگان این طرح موهـوم، بـاور و التزام به قانون اساسـی 
داشـتند اصـوالً نمی بایسـتی چنین طرحـی را که با مفهـوم حقوقی و 
سیاسـی انتخابات ناسـازگار اسـت امضا کنند و هیأت رئیسة مجلس 
نیـز نمیبایسـت از همـان آغاز کار چنین طرح بی ارزشـی را که آشـکارا 
خـالف قانـون اساسـی بوده اسـت اعـالم وصول مـی کرد. ولـی به هر 
حـال هنگامـی کـه شـورای نگهبـان در سـال 1382 نخسـتین مصوبة 
اسـتانی شـدن انتخابات را مغایر قانون اساسـی اعالم کـرد نمایندگان 
و هیـأت رئیسـه مکلـف بـوده اند با تمکیـن از نظر شـورای نگهبان، به 
هیـچ عنـوان بـار دیگـر بـه دنبـال چنین طـرح خـالف قانون اساسـی 
نرونـد. زیـرا اصـل 94 قانـون اساسـی تشـخیص مغایـرت مصوبـات 
مجلـس بـا قانـون اساسـی را از وظایـف شـورای نگهبـان دانسـته و 
مجلـس مکلـف بـه پیـروی از نظـر شـورای نگهبـان اسـت. از همیـن 
رو مـاده 62 قانـون اساسـی فرانسـه کـه شـورای نگهبـان از الگـوی آن 
برگرفتـه شـده تصریـح کـرده اسـت: "تصمیـم هـای شـورای قانـون 
اساسـی قابـل هیـچ گونـه تجدیدنظـر خواهـی نیسـتنند و بـه قـوای 
عمومـی و مقامـات اداری و مراجـع تصمیم گیری تحمیل می شـوند 
ایـن پرسـش پیـش مـی آیـد کـه انگیـزة هیأت رئیسـة مجلـس در 
اعـالم وصـول طـرح اسـتانی شـدن انتخابـات بـرای چهارمیـن بـار و 
تصویب نهایی آن روز سـه شـنبه 3 اردیبهشـت 1398 در جلسـة علنی 
مجلـس بـه رغم آن که مصّوبه های اسـتانی شـدن انتخابـات تاکنون 
سـه بار از سـوی شـورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسـی رد 
شـده انـد چـه بوده اسـت؟ در همین راسـتا بـه این واقعیـت نیز باید 
توجـه کـرد کـه روز 19 دی مـاه 1397 که این طرح  بـرای چهارمین بار 
در جلسـة علنـی مجلس مطرح شـد به رغم مخالفت هـا و اعتراضات 
گروهـی از نماینـدگان بـا ایـن طـرح، قائـم مقـام وزیـر کشـور در امور 
مجلـس موافقـت خـود را بـا کلیـات ایـن طـرح اعـالم کـرد. )روزنامه 
اطالعـات، 20 دی 1397( بـه این ترتیـب آقای روحانی رییس جمهور 
نیـز کـه دو بـار بـه قانون اساسـی جمهوری اسـالمی ایران سـوگند یاد 
کـرده و بـر پایـه اصل 113، مسـئولیت اجرای قانون اساسـی را برعهده 
دارد به سـوگندهایی که یاد کرده اسـت پایبندی ندارد و راه همسـویی 
بـا هیـأت رئیسـة مجلـس را در نادیـده گرفتـن اظهارنظرهای روشـن 
شـورای نگهبـان در پیـش گرفتـه و از همیـن رو کمتریـن اعتراضی به 
هیأت رئیسـه مجلس در روند بررسـی و تصویب طرح اسـتانی شدن 
انتخابـات بـرای چهارمیـن بار نکرده اسـت. این در حالی اسـت که اگر 
قلمـرو حـوزه هـای انتخابیه مجلـس به یک اسـتان تبدیل شـوند به 
دالیـل زیـر بـه معنی برچیـدن کامل انتخابات از نظام سیاسـی کشـور 

خواهـد بود:
یکـم- در قانـون انتخابـات کنونـی کشـور مـا کـه سـاختار آن به سـال 
1290 خورشـیدی و 108 سـال پیـش بـاز مـی گـردد، محـدودة حـوزه 
های انتخابیه، شـهرهای کشـور هسـتند. ولی در کشـورهایی که تجربة 
طوالنـی انتخاباتـی دارنـد و موازین انتخابـات آزاد و عادالنه در آنها بکار 
بسـته مـی شـود، شـهرهای بزرگ و پـر جمعیت را بخش بنـدی کرده 
انـد بـه گونـه ای که در هر بخـش انتخاباتی تنها یک نماینده از سـوی 
رأی دهنـدگان برگزیـده شـود. بـرای نمونـه در ایاالت متحـد امریکا از 
سـال 1812 و 207 سـال پیش قانون بخش بندی انتخاباتی شهرهای 
بـزرگ تصویـب شـده و در همین راسـتا قلمرو کشـور امریـکا به 435 
بخـش انتخاباتـی تقسـیم شـده و از ایـن بخـش هـا 435 نماینـده 
بـرای مجلـس نمایندگان این کشـور برگزیده می شـوند. همین روش 
در شـهرهای فرانسـه، انگلسـتان و دیگـر کشـورهایی کـه از اسـتاندارد 
انتخابـات آزاد و عادالنـه پیـروی می کنند پذیرفته شـده اسـت. انگیزه 
بخـش بنـدی انتخاباتـی شـهرهای بـزرگ ایـن اسـت کـه بـا کوچک 
شـدن حـوزة انتخابیـه، تعـداد نامزدهـا در هـر بخش محدود شـوند و 
رأی دهنـدگان بـا شـناخت کافی از اندیشـه ای سیاسـی، شـجاعت و 
امانـت داری و پایبنـدی نامزدهـا بـه قانـون اساسـی به نامـزد دلخواه 
خـود رأی دهنـد. همچنیـن هزینـه هـای انتخاباتـی نامزدهـا بـا این 
روش کاهـش خواهـد یافـت و نامزدهـا به سـادگی می تواننـد با رأی 
دهنـدگان ارتبـاط برقـرار کننـد. از سـوی دیگـر فرصـت رقابـت میـان 

انس طال         1.279.210
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ما را در تلگرام 
 18 تا  27دنبال کنید

مجلس نگران بازداشتی های روز کارگر
در جریان تجمع روز جهانی کارگر  روبروی خانه ملت، تعدادی از فعاالن کارگری و خبرنگار  روزنامه شرق بازداشت شدند

سازمان  محیط زیست در حال ارزیابی و تعیین تراز آبی 
مختلـف بـه عنـوان تراز حد واسـط بـرای دریاچـه ارومیه 
اسـت تـا هم مشـکلی از لحـاظ گرد و خاک ایجاد نشـود 
 و در عیـن حـال آرتمیـا و حیـات دریاچه نیز حفظ شـود.
بـه گفتـه مسـعود تجریشـی معـاون محیـط انسـانی 
سـازمان محیـط زیسـت، سـال گذشـته دربـاره اینکـه 
مـی  ارومیـه  دریاچـه  آبـی  تـراز  از  سـطحی  چـه  در 
توانیـم کانـون هـای گـرد و خـاک را بـه زیـر آب ببریـم، 
مطالعاتـی در سـازمان محیـط زیسـت آغـاز و اجـرای آن 
 بـه معاونت محیط زیسـت طبیعی سـازمان واگذار شـد.
تجریشـی مـی گویـد: »البتـه تـراز تعییـن شـده بـرای 
احیـای دریاچـه ارومیـه 1272.1 بـود کـه بـا ایـن میـزان 
آب، حـدود 95 درصـد کانـون هـای گـرد و خـاک دریاچه 
ارومیـه بـه زیـر آب مـی رود. از ایـن رو این میـزان را تراز 
واسـط قـرار دادیـم، در واقـع ایـن تـرازی اسـت کـه با آن 
مـی توانیم مطمئن باشـیم که عالوه بر حفـظ آرتمیا، گرد 

و خـاک در منطقـه مشـکلی به وجـود نخواهـد آورد.
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بزرگداشتی برای 
روز ملی شیراز

آیین بزرگداشت روز ملی شیراز 
با عنوان »شیراز، شهرِ شعر و 

شعور« در تهران برگزار می شود.
در 15 اردیبهشت مقارن با روز 

ملی شیراز، آیین بزرگداشت 
این روز، در خانه گفتمان شهر 

برگزار می شود.

تعطیلی معدن بوکسیت 
شاهوار، ضروری است

مدیرکل حفاظت محیط 
زیست سمنان با بیان اینکه 

این اداره خواستار تعطیلی 
کامل معدن بوکسیت شاهوار 

است، گفت: برای رسیدگی 
به این امر، محیط زیست 

شاهرود وکیلی را به خدمت 
خواهد گرفت.
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یادداشت  مهمان
سیدمحمود کاشانی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1439
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معاون محیط زیست انسانی: در حال 
تعیین تراز آبی هستیم تا مشکلی از 
لحاظ گرد و خاک نداشته باشیم و 
همچنین حیات دریاچه حفظ شود

تراز  واسط دریاچه 

ارومیه تهیه می شود
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پژوهشگران ایتالیایی در  راه 
»معبد آناهیتا«

امضای تفاهم نامه پایگاه ملی »معبد آناهیتا« 
در کنگاور کرمانشاه با دانشگاه »ساپینزا« ایتالیا

حسین فریدون 
برادر حسن روحانی 
به حبس محکوم شد

نامزدها که شـرط اصلی هر انتخاباتی اسـت فراهم می 
شـود. این تجربه ای اسـت که با گذشـتن بیش از 200 
سـال از اجـرای آن، جهانی شـده و در قوانین انتخاباتی 
کشـورهای پیشـرفته بـی چون و چـرا پذیرفته شـده و 
قانونگـزاری هـای تفصیلی برای آن انجام شـده اسـت.
دورانـی  در  انتخابـات سـال 1290 خورشـیدی  قانـون 
تصویب شـد که جمعیت کشـور ما حداکثـر 15 میلیون 
و شـهرها عمومـًا کم جمعیـت بودند ولی اکنـون در پی 
قانون شـکنی های شـهرداران و مقامات دولتی در دهه 
های گذشـته، جمعیت و قلمرو شـهرها بـه گونه فاجعه 
آمیـزی در ایران افزایش یافته و بسـیاری از شـهرها به 
کالن شـهرها تبدیـل شـده اند. قطعـًا این گونه شـهرها 
را نمی¬تـوان یـک حـوزه انتخابیـه برشـمرد.  حتـی در 
سـال هـای دور گذشـته کـه جمعیـت و عـرض و طول 
شـهرهای کشـور مـا قابل مقایسـه بـا اوضاع نابسـامان 
امـروزی نبـوده انـد، بخـش بنـدی شـهرها در ایـران از 
سـال 1328 خورشـیدی در مجلس شورای ملی مطرح 
گردیـد ولی تاکنـون این تجربة سـودمند و گریز ناپذیر 
در قانـون انتخابـات  ایران وارد نشـده اسـت. اگر قلمرو 
حوزه¬های انتخابیه به اسـتان های کشـور تبدیل شوند 
در ایـن صـورت هر رأی دهنده بایـد به تعداد نمایندگان 
یک اسـتان رأی بدهد که قطعًا نه شـناختی از نامزدها 
خواهـد داشـت و نـه نامزدهـا امـکان رقابت بـا یکدیگر 
دارنـد و هزینـه های انتخاباتی نیز نجومی خواهد شـد. 
دوم- شـورای نگهبـان در رّد مصوبـات پیشـین مجلس 

بـرای اسـتانی کـردن انتخابات بـه مغایرت ایـن مصوبه 
هـا بـه چندیـن اصـل قانـون اساسـی اسـتناد کـرده 
اسـت. مخالفـان اسـتانی شـدن انتخابـات در مجلـس 
نیـز اعتراض هـای موّجهـی در زمینه پیامدهـای اجرای 
ایـن طـرح از جهت دامن زدن به اختـالف های تاریخی 
و قومیتـی در بخـش هایـی از کشـور و محـروم شـدن 
بسـیاری از شـهرها از نمایندة دلخواه خود را مطرح کرده 
انـد. اگـر همة ایـن مـوارد نادیده گرفته شـوند، اسـتانی 
کـردن حـوزه هـای انتخابیه با معنی و مفهـوم انتخابات 
و حـق رأی شـهروندان که اصل 62 قانون اساسـی برآن 
تأکیـد دارد دارای ناسـازگاری آشـکار اسـت. بـر پایه این 
اصـل: "مجلس شـورای اسـالمی از نماینـدگان ملت که 
بـه طـور مسـتقیم و بـا رأی مخفـی انتخاب می شـوند 
تشـکیل   می گردد. شـرایط انتخاب کنندگان و انتخاب 
شـوندگان و کیفیـت انتخابـات را قانـون معیـن خواهـد 
کرد."ایـن اصـل به روشـنی، حق انتخـاب کـردن را  »به 
طور مسـتقیم و با رأی مخفی« به تک تک شـهروندان 
دارای حـق رأی در همـة حوزه های انتخابیه داده اسـت. 
ولی اگر انتخابات اسـتانی شـود، هرگز شـهروندان نمی 
تواننـد از حـق رأی مسـتقیم و مخفـی برخوردار شـوند. 
زیرا شـهروندان مقیم یک اسـتان هرگز نمی توانند همه 
نامزدهـای آن اسـتان را شناسـایی کننـد و بـه آنـان بـه 
طور مسـتقیم رأی دهند. ناگزیر دو جناحی که برچسب 
هـای اصولگـرا و اصالح طلب را برخود نهـاده اند در همة 
اسـتان هـا وارد رونـد انتخابـات خواهند شـد و برای هر 

اسـتان یک لیسـت از نامزدها را تعیین می کنند و رأی 
دهنـدگان چـاره ای جز این ندارنـد که به نامزدهای یکی 
از این دو لیسـت که از پیش با زد و بندها و رانت هایی 
وارد این لیسـت ها شـده اند رأی دهند. چنین روشـی 
ناسـازگاری آشـکار با اصل 62 قانون اساسـی دارد و حق 
رأی مسـتقیم و مخفی شـهروندان را منتفی می سـازد.
سـوم- با چشـم پوشـی از این¬که طرح استانی شدن 
انتخابـات از یـک مقدمـة توجیهـی برطبـق مـاده 135 
آئیـن نامـه داخلـی مجلـس کـه دالیل لـزوم اسـتانی 
کـردن انتخابـات را نشـان دهـد برخـوردار نیسـت ولـی 
آنچه در جلسـات علنی مجلـس روی آن مانور کرده اند 
ایـن اسـت که با اسـتانی کـردن انتخابات مـی خواهند 
نقش احزاب را تقویت کنند که این سفسـطه ای بیش 
نیسـت. احزاب سیاسـی در فضای انتخابات آزاد رشـد 
مـی کننـد و می توانند در رونـد برگزاری انتخابات نقش 
سـودمندی بـر عهـده گیرنـد. ولـی بـا سـاز و کار قانـون 
انتخابـات سـال 1290 خورشـیدی و فضـای اسـتبدادی 
موجـود در انتخابـات هـا امـکان حضـور احـزاب واقعی 
در صحنـه انتخابـات وجـود ندارد. حال اگـر قلمرو حوزه 
هـای انتخابیـه به اسـتان ها تبدیل شـوند با سـاز وکار 
انتخاباتی موجود، سرنوشـت انتخابات در سراسر کشور 
بـه دسـت دو گروه موسـوم بـه اصولگـرا و اصالح طلب 
خواهـد افتـاد و هرگز هیچ حزب واقعـی هم نمی تواند 
در ایـن گونـه انتخابـات هـای نمایشـی  نقـش آفرین 

باشد.

و  آزاد  انتخابـات  کـه  کشـورهایی  در  چهـارم- 
احـزاب  شـود،  مـی  برگـزار  هـا  آن  در  عادالنـه 
سیاسـی ریشـه دار، دارای چنیـن نقش گسـترده 
و متوّلـی امـر انتخابـات نیسـتند. رأی دهنـدگان 
نیـز ناگزیـر از تبعیـت از اراده و خواسـته هـای 
احـزاب نمـی باشـند. در ایـن کشـورها بـا بخـش 
بنـدی شـهرهای بـزرگ، نامزدهـا هر یک بـه گونة 
فـردی و مسـتقل در هـر بخـش انتخاباتـی خـود 
از نامزدهـای  را نامـزد مـی کننـد و احـزاب نیـز 
حـزب خـود پشـتیبانی و تـالش مـی کننـد نظـر 
آنکـه  نـه  جلـب کننـد  را  دهنـدگان  رأی  موافـق 
لیسـت نامزدهـا را بدهنـد و رأی دهنـدگان نیـز 

ناگزیـر باشـند بـه یکـی از ایـن لیسـت هـا رأی 
40 سـال گذشـته هیـچ  بدهنـد. ولـی در خـالل 
را  انتخاباتـی  چنیـن  برگـزاری  کـه  قانونگـذاری 
تضمیـن کنـد انجـام نشـده و اکنـون دو گروهـی 
بـه  نـاروا  بـه  را  دولتـی  و  سیاسـی  قـدرت  کـه 
کنتـرل خـود در آورده انـد مـی خواهنـد بـا یـک 
سـاز وکار موهومـی کـه در هیـچ کشـوری نمونـه 
مفهـوم  و  معنـی  شـود،  نمـی  یافـت  آن  از  ای 
را  شـهروندان  انتخـاب کـردن  حـق  و  انتخابـات 
از نظـام سیاسـی کشـور حـذف و ملـت ایـران را 
عادالنـه  و  آزاد  انتخابـات  از  برخـورداری  از حـق 

سـازند./خبرآنالین محـروم 
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جنبه حقوقی آثار تحریم ها بررسی می شودپیام خبر
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت:پیشنهاد معاونت حقوقی برای رئیس جمهوری 
این است که بر جنبه حقوقی آثار تحریم ها تاکید و بر دعوای مسئولیت مدنی و خسارت ناشی از 
تحریم ها تمرکز شود.
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مجلس نگران بازداشتی های روز کارگر
در جریان تجمع روز جهانی کارگر روبروی خانه ملت، تعدادی از فعاالن کارگری و خبرنگار روزنامه شرق بازداشت شدند

فعاالن کارگری به مناسب روز جهانی کارگر مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند

اردیبهشــت   11 چهارشــنبه  روز  صبــح 
تعــدادی از دانشــجویان و فعــاالن کارگــری 
بــه مناســب روز جهانــی کارگــر مقابــل 
ــد.  مجلــس شــورای اســالمی تجمــع کردن
در  میدانــی،  گزارش هــای  اســاس  بــر 
ــن تجمــع، نیرو هــای نظامــی و  ــان ای جری
امنیتــی تعــدادی از ایــن افــراد و از جملــه 
یــک خبرنــگار را بازداشــت کردند. براســاس 
ــگار  ــری« خبرن ــه امی ــا »مرضی ــزارش ه گ
روزنامه شــرق روز چهارشــنبه بــرای پیگیری 
وضعیــت افــرادی کــه در جریــان تجمــع روز 
ــران بازداشــت شــدند،  ــی کارگــر در ته جهان
بــه بازداشــتگاه وزرا رفتــه بــود ولــی توســط 

ــران بازداشــت شــد. ــت ته ــس امنی پلی
رئیــس  فالحت پیشــه«،  »حشــمت هللا 

ــورد  ــاره برخ ــی درب ــت مل ــیون امنی کمیس
ــل  ــنبه مقاب ــری روز چهارش ــع کارگ ــا تجم ب
ــر الزم  ــوالً اگ ــد: معم ــت، می گوی ــه مل خان
شــود، کمیســیون امنیــت ملــی بــه موضــوع 
ــال  ــود. در ح ــی وارد می ش ــای مدن آزادی ه
حاضــر نیز مــا این موضــوع را در کمیســیون 
خواهیــم کــرد.  بررســی  ملــی  امنیــت 
فالحت پیشــه ادامــه می دهــد: اعتقــادم 
بــر ایــن اســت کــه بازداشت شــدگان ســریع 
بایــد آزاد شــوند و همچنیــن نبایــد احــکام 
ــود.  ــادر ش ــان ص ــه آن ــخت گیرانه ای علی س
رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی همچنیــن 
دربــاره بازداشــت معترضــان و صــدور فــوری 
قرارهــای ســنگین تأکیــد می کنــد: هرگونــه 
برخــورد قهــری بــا جمعیت هــای دارای 

مجــوز و تشــکل هایی کــه مقدمــات قانونــی 
را طــی کرده انــد، خــالف قانــون اســت و خود 
ــده مــردم  جــرم محســوب می شــود. نماین
کرمانشــاه بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس 
قانــون، مــردم حق اعتــراض دارنــد، تصریح 
می کنــد: ایــن یــک واقعیــت اســت کــه در 
برخــی مــوارد، جمعیــت یــا گروهــی ممکــن 
اســت احســاس کنــد حقــش نادیــده گرفته 
شــده  اســت و از مجــاری قانونــی هــم 
نتوانــد بــه نتیجــه برســد، بنابرایــن نیازمنــد 
اســت کــه اعتراضــش را بــه مســئوالن 
ــی  ــت، جای ــه مل ــه هرحــال خان برســاند. ب
اســت کــه بایــد صــدای معترضــان شــنیده 
شــود. وی در ادامــه می افزایــد: وقتــی 
ــس  ــه مجل ــش ب ــره داع ــد نف ــه چن حمل

اتفــاق افتــاد کــه به راحتــی هــم قابــل 
ــبهات آن  ــان ش ــود و همچن ــی ب پیش بین
باقــی اســت، دیوارهــای بلنــدی بــه ســبک 
منطقــه ســبز عــراق در مجلــس ســاختند. 
البتــه جالــب اســت کــه ایــن دیوارهــا حــاال 
در عراق برداشــته شــده  اســت امــا همچنان 
در مجلــس مــا وجــود دارد، جایی کــه مردم 
می توانســتند پشــت آن صدای اعتراضشــان 

ــه گــوش نمایندگانشــان برســانند. را ب
فالحــت پیشــه بــا اشــاره بــه اینکــه افــرادی 
هســتند کــه از ایــن کار نفــع شــخصی 
ــن  ــا ای ــاال ب ــد: ح ــان می کن ــد، بی می برن
مجلــس  مقابــل  مجبورنــد  مــردم  کار، 
جمــع شــوند و وقتــی ده نفــر جمــع شــوند، 
ــه  ــی ک ــود. در صورت ــته می ش ــان بس خیاب
داخــل مجلــس، محوطــه بــازی وجــود دارد 
ــد آنجــا اعتراضاتشــان  ــردم می توانن ــه م ک
ــع  ــی شــوند. در واق ــد و راهنمای ــان کن را بی
ــردم  ــه م ــد ک ــت، کاری کردن ــه اســم امنی ب
و حتــی اربــاب رجــوع نیــز بــرای پیگیــری 
مشکالتشــان، جایــی در مجلــس نداشــته 
ــوند. وی  ــه رو ش ــکل روب ــا مش ــند و ب باش
همچنیــن ادامــه می دهــد: از وقتــی طــرح 
شــکل گیری مجالــس در دنیــا مطــرح 
ــنیدن  ــل ش ــا مح ــد ی ــره عقای ــد، کنگ ش
دعــاوی و خواســت های مــردم نیــز شــکل 
گرفــت، امــا متأســفانه ایــن اتفــاق در ایــران 
رخ نــداد. غافــل از اینکــه وقتــی می گوییــم 

ــت اســت. ــه مل ــور خان ــس، منظ مجل

همکاری دستگاه های امنیتی 
کشور برای تجمعات مسالمت آمیز 
»غالمرضــا حیــدری«، نماینــده مــردم تهران 
ــری  ــع کارگ ــا تجم ــورد ب ــاره برخ ــز درب نی
اینچنیــن اظهــار نظــر کــرد: بــر اســاس اصل 
27 قانــون اساســی، تشــکیل اجتماعــات و 

راه پیمایی هــا، بــدون حمــل ســالح به شــرط 
آن کــه مخــل بــه مبانــی اســالم نباشــد، آزاد 

اســت.
ــور  ــا آن ط ــد: در کشــور م ــدری می افزای حی
ــرگان  ــر خب ــد نظ ــات م ــاره تجمع ــه درب ک
قانــون اساســی بــوده، موفــق عمــل نکردیم. 
ــتفاده های  ــالب سوءاس ــل انق ــه در اوای البت
زیــادی از ســمت گروه هــای مخالــف نظــام 
ــته تر  ــث بس ــوع، باع ــن موض ــد و همی ش
ــن  ــا م ــد، ام ــا ش ــدن فض ــر ش و امنیتی ت
ــزاب و  ــا، اح ــا انجمن ه ــی ب ــدم وقت معتق
ــتیم،  ــرف هس ــنامه دار ط ــکیالت شناس تش
قانــون  اصــل 27  کامــل  به طــور  بایــد 

ــم. ــت کنی اساســی را رعای
ایــن نماینــده مــردم تهــران تأکیــد می کنــد: 
طــرف  از  کارگــری  تجمعــات  معمــوالً 
ــری  ــکیالت کارگ ــران و تش ــندیکای کارگ س
اتفــاق می افتــد و این طــور نیســت کــه مــا 
ندانیــم چــه کســانی تجمــع کرده انــد. مــن 
امیــدوارم دســتگاه های مســوول سیاســی و 
امنیتــی کشــور، همــکاری کنند تــا تجمعات 
ــرا برگــزاری  مســالمت آمیز برگــزار شــود، زی
ــه  ایــن تجمعــات و دادن حــق اعتــراض، ب

نفــع جمهــوری اســالمی اســت.
وی همچنیــن در پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــب  ــان تصوی ــع مخالف ــا تجم ــرا ب ــه چ ک
ــورد  ــس برخ ــل مجل ــی اف« مقاب »اف ای ت
نشــد، امــا بــا ایــن تجمــع کارگــری برخــورد 
ایــن  می کنــد:  تصریــح  شــده  اســت، 
دوگانگــی در کشــور تبدیــل بــه یــک تناقض 
شــده  اســت و در شــأن دســت اندرکاران 
ــا  ــن برخورد ه ــت. ای ــور نیس ــن ام اداره ای
بــا گروه هــای مختلــف موجــب ســوءتفاهم 
می شــود و تــداوم ایــن باعــث بدبینــی 
می شــود کــه مــردم فکــر کننــد کشــور مــال 
ــر  ــه ب ــی ک ــت، در حال ــاص اس ــده ای خ ع
اســاس قانــون اساســی، ایــران متعلــق بــه 
همــه ایرانیــان اســت و همــه حقــوق برابری 

ــد. دارن
»حجت االســالم احمــد مازنــی«، یکــی 

دیگــر از نماینــدگان تهــران در مجلــس 
ــورد  ــوه برخ ــاره نح ــالمی درب ــورای اس ش
ــل  ــر در مقاب ــدگان روز کارگ ــا تجمع کنن ب
مجلــس و بازداشــت برخــی از آن هــا 
ــر  ــس ب ــت و مجل ــد دول ــم تأکی ــه رغ ب
تعییــن مکان هایــی بــه ایــن منظــور، 
از  بعــد  و  اواخــر ســال 96  می گویــد: 
ــد دو  ــا قی ــی را ب ــاه، طرح ــوادث دی م ح
فوریــت و بــر اســاس قانــون اساســی بــا 
ــات  ــت از تجمع 70 امضــا به منظــور حمای
رئیســه  هیــات  بــه  راهپیمایی هــا  و 
تقدیــم کردیــم. متأســفانه دو فوریــت آن 
اصــالً مطــرح نشــد و بــا تأخیــر مواجــه و 
نهایتــًا بــا مشــورت آقــای دکتــر الریجانــی 
ــد و  ــول ش ــالم وص ــادی اع ــورت ع به ص
ــی و امــور شــورا ها  حــاال کمیســیون داخل
رئیــس  اســت.  آن  بررســی  حــال  در 
کمیســیون فرهنگــی مجلــس در واکنــش 
بــه اینکــه مســووالن اســتانداری گفته انــد 
ــا  ــوده و ناج ــدون مجــوز ب ــع ب ــن تجم ای
ــوده اســت،  ــا آن ب ــه برخــورد ب موظــف ب
تأکیــد می کنــد: مــن معتقــدم بــر اســاس 
قانــون اساســی، تجمــع و راهپیمایــی 
مخصوصــًا  نــدارد،  مجــوز  بــه  نیــازی 
ــود  ــزار ش ــاص برگ ــبتی خ ــه مناس ــر ب اگ
و هــدف دوســتان انتقــاد و اعتــراض 
ــی های  ــر بررس ــد منتظ ــاال بای ــد. ح باش
مجلــس باشــیم تــا ببینیــم نتیجــه آنچــه 
ــد،  ــو فراکســیون امی ــن عض ــود .ای می ش
ــد: مــن خواســتار خویشــتن داری  می گوی
خــاص  به طــور  و  امنیتــی  مأمــوران 
نیــروی انتظامــی هســتم تــا اگــر جایــی 
ــدی داده شــده اســت، آســتانه  شــعار تن
ــده  ــد. چراکــه زیبن ــاال ببرن تحملشــان را ب
ــا  ــا ب ــوری اســالمی نیســت ت نظــام جمه
کارگــری در روز کارگــر برخــورد شــود. 
ــن  ــه ای ــت ب ــا داش ــی بن ــر کس ــه اگ البت
بهانــه شــیطنتی انجــام دهــد، بایــد دربــاره 

او شفاف ســازی کننــد.

ــات  ــه کشــورمان اقدام ــور خارج ــر ام وزی
را  ایــران  علیــه  آمریــکا  خصمانــه 
تروریســم اقتصــادی و بــه نوعــی تــالش 
ــرای نسل کشــی توصیــف کــرد وگفــت:  ب
ــه تعهــدات خــود در برجــام  ــا ب اگــر اروپ
ــودی ایــن توافــق  ــد، خطــر ناب عمــل نکن
ــر  ــف وزی ــد جــواد ظری وجــود دارد.محم
امورخارجــه کشــورمان در ســفر اخیــر خود 
بــه نیویــورک در گفت وگــو بــا پایــگاه 
ــه ســواالتی  خبــری- تحلیلــی لوبــالگ ب
واشــنگتن  و  تهــران  روابــط  پیرامــون 

درقبــال  آمریــکا  دولــت  سیاســت  و 
ــری  ــار حداکث ــال فش ــرای اعم ــران ب ای
ــن  ــه ای ــخ ب ــف در پاس ــخ داد.ظری پاس
ــا  ــه ارتباطــی ب ــا هیــچ گون ســوال کــه آی
مقامــات دولــت ترامــپ بــرای هــر گونــه 
دو  میــان  زندانیــان  تبــادل  احتمــال 
ــار داشــت:  ــا نه،اظه ــود دارد ی کشــور وج
ــه  ــخ ب ــته در پاس ــپتامبر گذش ــا در س م
ــوئیس  ــق س ــکا از طری ــت آمری درخواس
مبنــی بــر اینکــه آنهامایــل بــه گفتگوهــای 
ــنهاد را  ــن پیش ــتند ای ــتانه هس بشردوس

مطــرح کردیم.بــا وجــود پاســخ مثبتمــان 
هیــچ جوابــی از آمریــکا دریافــت نکردیــم 
و مــن پیشــنهاد تبــادل زندانیــان به طــور 
سراســری)با جهــان(را مطــرح کــردم کــه 
ــه در نتیجــه  ــرادی می شــود ک شــامل اف
درخواســت یافشــارهای آمریــکا در نقــاط 
دیگــر زندانــی شــده اند. ظریــف همچنین 
ــت  ــا دول ــوال آی ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
ــا سیاســت تحریک آمیــز خــود  ترامــپ ب
بــه دنبــال ایــن اســت ایــران را مجبــور بــه 
ــت: به طــور قطــع  ــد، گف ــرک برجــام کن ت
یــک عنصــر در دولــت ترامــپ وجــود دارد 
کــه سیاســتی را دنبــال می کنــد کــه 
ــه  ــد ب ــا امی ــران، ب هــدف آن تحریــک ای

ــت. ــدد اس ــناریوهای متع س

اروپا به جای حرف به تعهدات 
برجامی اش عمل کند، وگرنه...

دعوت جهانگیری از منتقدان 
»کوپنی شدن«برای اعالم نظر

ــذ  ــه کاغ ــت تهی ــای دول ــت ه ــت: از سیاس ــور گف ــس جمه ــاون اول رئی مع
ــه عنــوان  مشــابه کاالهــای اساســی اســت؛ چندیــن قلــم را ســال گذشــته ب
کاالی اساســی در نظــر گرفتیــم کــه در هــر شــرایطی بتوانیــم آن را تهیــه کنیم، 
ــد از  ــه ایــن مــوارد است.اســحاق جهانگیــری در حاشــیه بازدی کاغــذ از جمل
نمایشــگاه کتــاب اظهــار کــرد: کتــاب یکــی از مهمتریــن ابزارهــای فرهنگــی 
اســت کــه همــواره مــورد توجــه حکومت هــا و مــردم بــوده اســت؛ وقتــی بــه 
رونــق اندیشــه ای فکــر می کنیــم بایــد بــه رونــق کتــاب فکــر کنیــم. امیــدوار 
ــاب  ــه معجــزه اش کت ــه اســالمی متکــی اســت ک ــه ب هســتیم در نظامــی ک
اســت، در جهــت ترویــج فرهنــگ کتاب خوانــی پیــش رویــم.وی ادامــه داد: 
ــی اســت  ــاب نیســت، بلکــه محل ــرای فــروش کت ــاب فقــط ب نمایشــگاه کت
بــرای ترویــج کتــاب خوانــی. خوشــبختانه جنــاب آقــای وزیــر اعــالم کردنــد 
امســال بازدیــد مــردم خصوصــًا نســل جــوان بســیار قابــل توجــه بــوده اســت.
ــد  ــی از بع ــت های اصل ــی از سیاس ــاب یک ــت از کت ــری گفت:حمای جهانگی
ــن  ــت، از ای ــز هس ــت نی ــن دول ــی ای ــت های اصل ــوده و از سیاس ــالب ب انق
ــف و صاحــب اندیشــه ای  ــد مؤل ــا احســاس کن ــه م ــد جامع ــه نبای منظــر ک
گوشه نشــین شــده اســت. بایــد سیاســتی اتخــاذ کنیــم کــه تمــام کســانی 

کــه در حــوزه کتــاب هســتند بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد.
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اولویت نخست کشور ازنظر»رحمانی فضلی«

راه فروش نفت، بسته نیست

تهیه کاغذ برای دولت مهم است

نمایش افعال مجرمانه در فضای مجازی جرم است

وزیـــر کشـــور گفـــت: در حـــال 
حاضـــر تولیـــد و اشـــتغال از 
ـــور  ـــت کش ـــای نخس ـــت ه اولوی

هســـتند.
ــی از  ــم رونمایـ ــی در مراسـ ــی فضلـ ــا رحمانـ عبدالرضـ
ســـند توســـعه خراســـان شـــمالی در بجنـــورد افـــزود: 
دلیـــل اصلـــی اینکـــه اولویـــت هـــای نخســـت کشـــور 
را تولیـــد و اشـــتغال اعـــالم می کنیـــم آن اســـت کـــه 
ـــه دارد.وی ادامـــه  ـــر روی ایـــن موضوعـــات تکی دشـــمن ب
داد: بایـــد از نفـــت بـــه طـــور کامـــل مســـتقل شـــویم 
و در ایـــن زمینـــه کوتاهـــی کـــرده ایـــم و همیـــن امـــر 
ـــا  ـــور را ب ـــمن کش ـــون دش ـــم اکن ـــه ه ـــده ک ـــب ش موج

ـــرد: در حـــال حاضـــر  ـــار ک ـــد.وی اظه ـــد می کن ـــت تهدی نف
ـــرای خـــود برنامـــه داشـــته  هـــر اســـتانی بایـــد خـــودش ب
باشـــد و بایـــد تبدیـــل بـــه یـــک ســـنگر پرقـــدرت در 
تولیـــد اشـــتغال شـــود.رحمانی فضلـــی بـــا اشـــاره بـــه 
اینکـــه بایـــد مـــردم را مشـــارکت دهیـــم، بیـــان کـــرد: 
همیشـــه حـــرف از مشـــارکت مـــردم و بخـــش خصوصـــی 
ـــاق  ـــراد پشـــت در ات ـــن اف ـــد ای ـــرا بای ـــا چ ـــود ام ـــی ش م
ـــرای انجـــام کاری در ادارات  ـــد؟ چـــرا ب هـــای ادارات بمانن
ـــا  ـــا آن ه ـــک ه ـــرا بان ـــد و چ ـــی کنن ـــاه دوندگ ـــش م ش
ـــردم  ـــه م ـــد ب ـــرد: بای ـــد ک ـــد؟وی تاکی ـــی کنن ـــت م را اذی
ـــود  ـــام ش ـــه کار انج ـــم ک ـــک کنی و بخـــش خصوصـــی کم

ـــرد. ـــق گی ـــتغال رون ـــد و اش ـــال آن تولی ـــه دنب ـــا ب ت

ـــورای  ـــس ش ـــد مجل ـــیون امی ـــس فراکس رئی
ـــدون  ـــه »کشـــور ب ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی اســـالمی ب
ـــم،  ـــا تحری ـــی ب ـــی و حت ـــع نفت ـــه مناب ـــکا ب ات
ــو  ــن نحـ ــه بهتریـ ــود را بـ ــیل اداره خـ پتانسـ
ـــروش  ـــه ف ـــا ب ـــور تنه ـــد کش دارد«، گفت:درآم
نفـــت محـــدود نمی شـــود،البت اگـــر تصمیـــم بـــه صـــادرات نفـــت داشـــته 
ــام دهیـــم و راه  ــرایطی انجـ ــر شـ ــم ایـــن کار را تحـــت هـ ــیم می توانیـ باشـ
ـــور  ـــًا کش ـــتیم و مطمئن ـــی هس ـــده نهای ـــم گیرن ـــت؛خودمان تصمی ـــته نیس بس
ـــذاری  ـــه نامگ ـــاره ب ـــا اش ـــارف ب ـــد.محمدرضا ع ـــد ش ـــا نخواه ـــلیم تحریم ه تس
امســـال از ســـوی مقـــام معظـــم رهبـــری بـــه نـــام ســـال رونـــق تولیـــد و 
ـــران  ـــت ای ـــروش نف ـــاندن ف ـــر رس ـــه صف ـــرای ب ـــکا ب ـــالش آمری ـــن ت همچنی
گفت:جمهـــوری اســـالمی ایـــران از ســـال های اول انقـــالب بـــا تحریمهـــای 
عمومـــًا یـــک جانبـــه و بعضـــًا چندجانبـــه آمریـــکا مواجـــه بـــو ایـــن نشـــان 
دهنـــده تجربـــه مـــا از تحریـــم اســـت.ما هـــرگاه باتحریـــم مقابلـــه کردیـــم 
ــش  ــی و کاهـ ــمت خودکفایـ ــه سـ ــرده و بـ ــدا کـ ــت پیـ ــت دسـ ــه موفقیـ بـ
وابســـتگی حرکـــت کردیـــم.وی تجلـــی ایـــن موضـــوع را در پیشـــرفت های 

صنعـــت دفاعـــی دانســـت و گفت:اکنـــون بـــه حـــد باالیـــی از خودکفایـــی در 
ـــالش  ـــجام و ت ـــا و انس ـــون تحریم ه ـــن مره ـــه ای ـــیدیم ک ـــی رس ـــع دفاع صنای
ـــه بخـــش  ـــه تجرب ـــران اســـت.با عنایـــت ب دانشـــمندان،محققان و همراهـــی مدی
ـــوان از  ـــی می ت ـــه راحت ـــها ب ـــایر بخش ـــرای س ـــی ب ـــوان الگوی ـــه عن ـــی ب دفاع
ـــتاوردهای  ـــا دس ـــور کرد.م ـــه عب ـــک طرف ـــه و ی ـــای ظالمان ـــه تحریم ه ـــن گردن ای
ـــت اندرکاران  ـــار دس ـــوان در اختی ـــه می ت ـــم ک ـــه داری ـــن زمین ـــمندی در ای ارزش
ـــای  ـــتفاده از درآمده ـــه اش از اس ـــاره تجرب ـــارف درب ـــرار گیرد.ع ـــا ق ـــایر بخ ه س
ـــال  ـــه انف ـــود ک ـــن ب ـــت ای ـــه نف ـــا ب ـــگاه م ـــات گفت:ن ـــت اصالح ـــی در دول نفت
ـــود  ـــی ش ـــد تلق ـــت و نبای ـــه نسل هاس ـــه هم ـــق ب ـــه متعل ـــا ک ـــدان معن ـــت ب اس
ـــاد  ـــزوده ایج ـــت در ارزش اف ـــه دول ـــت بلک ـــت اس ـــد دول ـــا درآم ـــت تنه ـــه نف ک
ـــتگی  ـــه سوم،وابس ـــرد در برنام ـــن رویک ـــتیم باهمی ـــهم دارد.می خواس ـــده س ش
بودجـــه بـــه درآمدهـــای نفتـــی را ســـال بـــه ســـال کاهـــش دهیـــم کـــه توفیقاتـــی 
ـــوان  ـــارم تحـــت عن ـــه چه ـــاده ای از برنام ـــا در م ـــم حاصـــل شـــد. دســـتاورد م ه
ـــع  ـــی از مناب ـــد از بخش ـــا می توان ـــت تنه ـــق آن دول ـــه طب ـــود ک ـــه ب ـــره مالکان به
ــود  ــل می شـ ــزوده حاصـ ــد و ارزش افـ ــن می آیـ ــه روی زمیـ ــی کـ زیرزمینـ

ـــت. ـــت اس ـــه مل ـــق ب ـــه متعل ـــد و بقی ـــتفاده کن اس

در  جهانگیـــری«  »اســـحاق 
حاشـــیه بازدیـــد از نمایشـــگاه 
جمـــع  در  تهـــران  کتـــاب 
ــت  ــاره حمایـ ــگاران دربـ خبرنـ
دولـــت از گفت:کتـــاب یکـــی از مهمتریـــن ابزارهـــای 
فرهنگـــی و منبـــع اصلـــی اندیشـــه اســـت و وقتـــی بـــه رونـــق 
اندیشـــه ای فکـــر مـــی شـــود حتمـــا بایـــد بـــه رونـــق کتـــاب 
ـــق اندیشـــه اســـت.  ـــاب رون ـــق کت ـــه رون ـــم چـــرا ک فکـــر کنی
ترویـــج کتـــاب، ترویـــج اندیشـــیدن و اخـــالق و عقالنیـــت و 
ـــه داد:  ـــوری ادام ـــس جمه ـــاون اول رئی ـــت. مع ـــق اس منط
امیدواریـــم نظـــام متکـــی بـــه اســـالم کـــه معجـــزه آن کتـــاب 
ـــت از  ـــی و حمای ـــگ کتابخوان ـــج فرهن ـــد تروی ـــت؛ بتوان اس
ـــاب  ـــگاه کت ـــد. نمایش ـــرار ده ـــود ق ـــرلوحه خ ـــاب را س کت

ـــرای فـــروش کتـــاب نیســـت بلکـــه عالمـــت  ـــی ب ـــا محل تنه
ـــاله  ـــه مس ـــهروندان ب ـــاد ش ـــت و آح ـــت، دول ـــه حکوم توج
کتـــاب و فرهنـــگ اســـت.وی افزود:خوشـــبختانه بـــر اســـاس 
ـــار  ـــر، آم ـــزارش وزی ـــه از نمایشـــگاه داشـــتیم و گ ـــدی ک بازی
بازدیـــد مـــردم و خصوصـــا نســـل جـــوان قابـــل توجـــه بـــوده 
اســـت.وی یکـــی از عالمـــت هـــای مهـــم زنـــده بـــودن 
جامعـــه را توجـــه جوانـــان بـــه کتـــاب دانســـت و گفـــت: 
حمایـــت از کتـــاب جـــزو سیاســـت هـــای اصلـــی همـــه 
دولـــت هـــای پـــس از انقـــالب و ایـــن دولـــت اســـت. 
ــت:  ــت گفـ ــت دولـ ــت حمایـ ــاره ماهیـ ــری دربـ جهانگیـ
ـــه  ـــه جامع ـــت ک ـــه ای اس ـــه گون ـــت ب ـــای دول ـــت ه حمای
ـــار رفتـــه و گوشـــه  احســـاس نکنـــد مولـــف و اندیشـــه ای کن

نشـــین شـــده اســـت.

رییـــس کمیســـیون حقوقـــی و قضایـــی 
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــالمی ب ـــورای اس ـــس ش مجل
بـــه نمایـــش گذاشـــتن افعـــال مجرمانـــه 
ــان  ــت، بیـ ــرم اسـ ــازی جـ ــای مجـ در فضـ
کرد:حمل،نگهـــداری و خریـــد و فـــروش 
ـــد  ـــی بای ـــروی انتظام ـــت و نی ـــرم اس ـــا ج ـــون م ـــاز در قان ـــر مج ـــالح غی س
ـــار ملکشـــاهی  ـــد.هللا ی ـــا آن برخـــورد کن ـــی ب ـــن جرائم در صـــورت شـــهود چنی
ـــن  ـــرم در قوانی ـــروش ســـالح گ ـــد و ف ـــل، خری ـــت حم ـــه ممنوعی ـــا اشـــاره ب ب
عـــادی کشـــور و بـــا تاکیـــد بـــر لـــزوم اهتمـــام هرچـــه بیشـــتر نیـــروی 
ـــروش ســـالح  ـــد و ف ـــا خری ـــارزه ب ـــه مب ـــی ب ـــتگاه های امنیت ـــی و دس انتظام
ـــد  ـــد می توان ـــازی نباش ـــای مج ـــر فض ـــارت ب ـــرل و نظ ـــر کنت ـــرد: اگ ـــان ک بی
آســـیب زا باشـــد. بارهـــا دیـــده شـــده اســـت کـــه کنتـــرل و نظارتـــی بـــر 
ایـــن فضـــای مجـــازی نیســـت و ارتـــکاب یـــک فعـــل مجرمانـــه در ایـــن 
ـــی از  ـــدان یک ـــه هم ـــه حادث ـــد ک ـــدا می کن ـــکاس پی ـــی انع ـــه راحت ـــا ب فض
همیـــن مـــوارد بـــود. ضـــرورت دارد وزارت ارتباطـــات و نهادهـــای متولـــی ایـــن 
ــای  ــه فعالیت هـ ــکاس اینگونـ ــع انعـ ــد و مانـ ــرل کننـ ــا را کنتـ موضوع هـ

ـــدان  ـــه هم ـــازی بشـــوند.وی افزود:فردضـــارب حادث ـــه در فضـــای مج مجرمان
در فضـــای مجـــازی بـــه راحتـــی ســـالح های خـــود را در انـــواع گوناگـــون 
ـــن  ـــی روش ـــک کوتاه ـــی از ی ـــوع حاک ـــن موض ـــته بود،ای ـــش گذاش ـــه نمای ب
ـــخص  ـــن ش ـــه ای ـــود؛ اینک ـــری ش ـــد پیگی ـــا بای ـــی حتم ـــن کوتاه ـــت؛ ای اس
ـــک  ـــا ی ـــن م ـــود در قوانی ـــذارد خ ـــش می گ ـــه نمای ـــه را ب ـــل مجرمان ـــک فع ی
ـــتگیری  ـــهود و دس ـــرم مش ـــه ج ـــری بالفاصل ـــت و پیگی ـــهود اس ـــرم مش ج
ایـــن گونـــه مجرمیـــن قبـــل از اینکـــه مرتکـــب اینگونـــه افعـــال خشـــونت 
ـــت.  ـــی اس ـــرو انتظام ـــی و نی ـــتگاه قضای ـــن دس ـــده ضابطی ـــوند برعه ـــار بش ب
ـــت  ـــوال اس ـــود، س ـــته ب ـــش گذاش ـــه نمای ـــه را ب ـــال مجرمان ـــرد اعم ـــن ف ای
ـــل  ـــخص را تحوی ـــن ش ـــرده و ای ـــورد نک ـــا وی برخ ـــی ب ـــروی انتظام ـــرا نی چ
ـــس  ـــی مجل ـــی و قضای ـــیون حقوق ـــس کمیس ـــداده بود؟ریی ـــتگاه قضان دس
ـــن  ـــوع در قوانی ـــن موض ـــگاری ای ـــرم ان ـــه ج ـــاره ب ـــا اش ـــالمی ب ـــورای اس ش
ـــق  ـــن مصادی ـــن حـــوزه در خصـــوص تعیی ـــا در ای ـــادی کشـــورگفت:قانون م ع
جامعیـــت دارد و شـــقوق جرائـــم مرتبـــط بـــا ســـالح را ماننـــد حمـــل و 
ـــم  ـــی را ه ـــازات خوب ـــن مج ـــرد و همچنی ـــالح را در برمی گی ـــاق س نقل،قاچ

ـــت.  ـــه اس ـــر گرفت در نظ

سنا
:ای

س
عک

رییـس شـورای هماهنگـی تبلیغـات اسـالمی گفت:بیانیـه 
گام دوم انقـالب مدنظـر رهبری معظـم انقالب جنبه معنوی 
دارد و بایـد درهمـه اقدامـات آن را در ظـر بگیریم.آیـت هللا 
جنتـی در مراسـم تجلیل از یاوران چهلمین سـالگردپیروزی 
انقـالب افزود:مـا باید همه پیروزی هـا و موفقیت های مان 
را بـه حسـاب خداوند و دینـش بگذاریـم.وی افزود:خداوند 
متعـال اجـازه نـداد دشـمنان بـر ما پیـروز شـوند و نظام ما 
اقتـدار خـود را به دسـت آورد،ولی هنوز در نیمه راه هسـتیم 
و بـه آخـر راه نرسـیده ایم، و بایـد بدانیـم خدایـی کـه در 
میـدان جنـگ مـا را به پیروزی  رسـاند درجنـگ اقتصادی و 

جنـگ مجـازی هـم مـا را پیـروز می کند.

رییـس مجلـس شـورای اسـالمی بابیـان اینکـه عـدم فروش 
نفـت ایـران به صحنـه جهانی نفـت فشـار وارد می کنـد، گفت: 
عربسـتان و امـارات ظرفیت فـروش نفت بیشـتر را ندارند،اگر 
ایـن ظرفیـت را داشـتند فـروش خـود را افزایـش می دادنـد.
علـی الریجانـی در چهاردهمین کنگره انجمـن جغرافیایی ایران 
اظهـار داشـت: مسـئله نفـت وسـرزمین بـرای آمریکایـی ها و 
انگلیسـی ها بسـیار مهم اسـت. ایـن کشـورها در زمینه تحریم 
ایـران فشـار زیـادی وارد می کنند و گاهـی از موضوعات اتمی و 
حقوق بشـر مسـائلی مطرح می شـود اما مسـئله اصلی آنها در 

تحریـم ایران نفت اسـت.

بیانیه گام دوم انقالب را 
سرلوحه خود قرار دهیم

عدم فروش نفت ایران به 
صحنه جهانی فشار می آورد

رییـس جمهـوری بـا تاکیـد بـر ایـن کـه امـروز دعواهـا و 
فحاشـی های داخلی نباید خریدار داشـته باشـد،گفت:راهی 
جـز مقاومـت و اتحـاد و امیـد بـه آینـده نداریـم. جنـگ 
االسـالم  اسـت.حجت  امیـد  بـا  جنـگ  آمریـکا  امـروز 
والمسلمین»حسـن روحانی«در آیین نکوداشـت یکصدمین 
سـال تربیـت معلم گفت:بسـیار خوشـحالم که هفتـه معلم 
در آسـتانه مـاه رحمـت و مغفـرت و برکـت الهـی قـرار دارد.
مـاه رمضـان عـالوه بـر فضلیـت هـای ذاتی،یکـی از دالیـل 

عظمتـش نـزول قـرآن در ایـن مـاه اسـت.

سـخنگوی شـورای نگهبـان گفـت: تـا جایی که وزارت کشـور 
در حـوزه الکترونیکـی شـدن انتخابـات آمادگی اجرا داشـته 
باشـد، شـورای نگهبـان هـم آمـاده نظـارت اسـت و منعـی 
نخواهـد داشت.عباسـعلی کدخدایـی در نشسـت خبـری در 
جمـع خبرنـگاران دربـاره الکترونیکی برگزار شـدن انتخابات 
اظهـار داشـت:الکترونیکی شـدن انتخابـات روندهای متعدد 
و طوالنـی دارد، بـه طـور قطـع بایـد در هر مرحلـه و دوره ای 
از انتخابـات مراحلـی را جلـو ببریـم که خوشـبختانه این بار 

هـم ایـن کار انجام شـده اسـت.

جنگ امروز آمریکا جنگ 
با امید است

آماده برگزاری انتخابات 
الکترونیکی هستیم
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

میراثگردشگری

باغ مدرسیه در »زواره« اصفهان احیا می شوداولین جشنواره »ریواس« در کوه سرخ برگزار شد

بـــا حضـــور بالـــغ بـــر 10 تـــور گردشـــگری 
کاشـــمر،  فرمانـــدار  مختلـــف،  نقـــاط  از 
مدیـــرکل منابـــع طبیعـــی و آبخیـــزداری و 
ـــن  ـــئوالن، اولی ـــهروندان و مس ـــی از ش جمع
ــش  ــن بخـ ــرخ در ایـ ــوع کوهسـ ــبزی های متنـ ــواس و سـ ــنواره ریـ جشـ
ـــرخ  ـــه کوهس ـــت: منطق ـــمر گف ـــدار کاش ـــم فرمان ـــن مراس ـــد.در ای ـــزار ش برگ
یکـــی از مناطـــق بکـــر و بســـیار خـــوش آب و هـــوای اســـتان خراســـان 
رضـــوی اســـت. بـــا توجـــه بـــه ایـــن کـــه گردشـــگری در ایـــن منطقـــه 
یکـــی از پتانســـیل های بســـیار مهـــم بـــرای توســـعه اســـت بـــه همیـــن 
دلیـــل تاکیـــد مـــا بـــر ایـــن بـــوده کـــه بایـــد ایـــن پتانســـیل تقویـــت 
شـــود.محمدعلی نبی پـــور افـــزود: در همیـــن راســـتا یکـــی از مهم تریـــن 
کارهایـــی کـــه در ایـــن حـــوزه می تـــوان انجـــام داد رویدادســـازی 
فرهنگـــی و توجـــه بـــه میـــراث معنـــوی منطقـــه اســـت.فرماندار کاشـــمر 
ــول تاریـــخ در  ــه در طـ ــات خوبـــی کـ ــر یـــک از اتفاقـ ــرای هـ گفـــت: بـ
ــی  ــد رویدادهایـ ــت بایـ ــام اسـ ــال انجـ ــوز در حـ ــه رخ داده و هنـ منطقـ

را ترســـیم کنیـــم کـــه ایـــن موجـــب هویت ســـازی بـــرای نســـل جدیـــد 
ـــز ارزشـــمند اســـت و از ســـویی موجـــب  ـــا نی ـــه م ـــرای هم ـــد شـــد و ب خواه
ــون در  ــرد: اکنـ ــار کـ ــود.وی اظهـ ــه می شـ ــگران در منطقـ ــور گردشـ حضـ
ـــترین  ـــه بیش ـــوری ک ـــه ط ـــژه ای دارد ب ـــگاه وی ـــگری جای ـــا گردش ـــام دنی تم
ـــت  ـــا طبیع ـــز ب ـــرخ نی ـــی دارد و کوهس ـــی را در پ ـــتغال زایی و درآمدزای اش
بســـیار بکـــر و فضـــای بســـیار مناســـب و کالبـــدی روســـتایی ارزشـــمند، 
هرچنـــد  افـــزود:  دارد.نبی پـــور  حـــوزه  ایـــن  در  درخشـــانی  آینـــده 
اقامت گاه هـــای بوم گـــردی در منطقـــه شـــروع بـــه کار کـــرده امـــا هنـــوز 
ــه رخ  ــه در منطقـ ــی کـ ــب اتفاقاتـ ــه تناسـ ــد بـ ــتیم بایـ ــاز راه هسـ در آغـ
می دهـــد هماننـــد همیـــن جشـــنواره ریـــواس بـــرای حضـــور گردشـــگران 
ــم.در  ــازی کنیـ ــداد سـ ــتغال زایی رویـ ــه و اشـ ــاط در جامعـ ــاد نشـ و ایجـ
ـــواس  ـــه ری ـــن ک ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــن مراســـم بخشـــدار کوهســـرخ گف ای
ـــوان  ـــه عن ـــن محصـــول ب ـــوردار اســـت ای ـــت برخ ـــن کیفی کوهســـرخ از بهتری
ـــم  ـــل تصمی ـــن دلی ـــه همی ـــده و ب ـــده ش ـــه دی ـــرای منطق ـــت ب ـــک ظرفی ی

بـــر برگـــزاری چنیـــن جشـــنواره ای گرفتـــه شـــد.

شـــهید  مـــادری  خانـــه  نزدیکـــی  در 
مـــدرس در زواره، زمینـــی بـــا مســـاحت 
500 مترمربـــع وجـــود دارد کـــه بـــه بـــاغ 

ــت.  ــروف اسـ ــیه معـ مدرسـ
ایـــن بـــاغ کـــه در محلـــه دشـــت زواره و در فاصلـــه 200 متـــری خانـــه 
ـــه  ـــق ب ـــع اســـت، متعل ـــت هللا ســـید حســـن مـــدرس واق ـــادری شـــهید آی م
ـــا  ـــون تنه ـــم اکن ـــاغ ه ـــن ب ـــان ای ـــت.از درخت ـــدرس اس ـــهید م ـــداد ش اج
یـــک درخـــت پســـته ی کهنســـال بـــه یـــادگار مانـــده اســـت کـــه خـــود 
ـــادری  ـــه م ـــاغ و خان ـــن ب ـــاغ دارد.ای ـــن ب ـــه ای ـــت دیرین ـــر قدم ـــی ب گواه
شـــهید مـــدرس در زواره را بـــه تازگـــی یاســـر نعنایـــی جـــوان زواره ای 

ـــد. ـــا کن ـــاغ را احی ـــه و ب ـــن خان ـــم دارد ای ـــرده و تصمی ـــداری ک خری
یاســـر نعنایـــی در ایـــن رابطـــه می گویـــد: بـــا وجـــود چنیـــن باغـــی در 
ـــرده و  ـــتفاده ک ـــدرس از آن اس ـــه م ـــل خان ـــوان مکم ـــه عن ـــل ب ـــن مح ای
ـــوال  ـــداری ام ـــا و نگه ـــدم در احی ـــه ق ـــت ک ـــن اس ـــده ای ـــارات بن از افتخ

ـــاده ام. ـــزرگ در زواره نه ـــید ب ـــن س ای

ـــدرس  ـــن م ـــید حس ـــت هللا س ـــی آی ـــه کودک ـــد دارم خان ـــزود: قص وی اف
ـــل  ـــگری تبدی ـــی، گردش ـــه فرهنگ ـــه مجموع ـــهر زواره را ب ـــی در ش طباطبای
کنـــم.کار مرمـــت و بازســـازی خانـــه کودکـــی شـــهید مـــدرس در زواره 
ـــروف  ـــدرس( مع ـــهید م ـــادری ش ـــد م ـــاالر )ج ـــید س ـــه س ـــه خان ـــه ب ک
اســـت، ســـال گذشـــته همزمـــان بـــا هشـــتاد و یکمیـــن ســـالروز 
شـــهادت آیـــت هللا ســـید حســـن مـــدرس، بـــا حضـــور نایـــب رئیـــس 
مجلـــس شـــورای اســـالمی آغـــاز شـــد.این خانـــه تاریخـــی در محلـــه 

دشـــت زواره واقـــع اســـت. 
ــال  ــش از 300 سـ ــه را بیـ ــن خانـ ــت ایـ ــان قدمـ ــی از کارشناسـ برخـ
ـــراه  ـــه هم ـــالگی ب ـــن 6 س ـــا س ـــدرس ت ـــن م ـــید حس ـــن زده اند.س تخمی
مـــادرش خدیجـــه در ایـــن خانـــه تاریخـــی زندگـــی می کرده انـــد و از 
6 ســـالگی از زواره بـــه روســـتای »اســـفه« شـــهرضا مهاجـــرت کردنـــد.
ایـــن خانـــه تاریخـــی بـــه شـــماره 31988 در ســـال 1396 در فهرســـت 

ـــت ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــور ب ـــی کش ـــار مل آث

 پیام
 میراث

درخواستی برای واگذاری خانۀ ملک الشعرا بهار
هیات موسس خانه انجمن های ادبی کشور از مقام معظم رهبری درخواست کرد خانۀ ملک الشعرا بهار به انجمن های ادبی واگذار 

شود.

سنا
 ای

س:
عک

سد»اوفک«گذشـت،اماحاالبیمه ی  از  هخامنشـی  الـواح 
بازگشـت این آثار هخامنشـی به ایران ذهن مسـووالن میراث 
فرهنگـی و دفتـر نمایندگـی دائـم ایـران درنیویـورک را درگیر 
کـرده است.دسـت کم از دو سـال گذشـته سـر تیتـر خبرهای 
مربـوط بـه بازگشـت»الواح هخامنشـی«،»آماده تحویل بودن 
آن هـا بـه ایـران« بـوده اسـت و در حالـی بـه طـور دائـم ایـن 
جمـالت تکـرار می شـوند کـه در هر بـار پیگیری ها بـرای روند 
بازگشـت الـواح هخامنشـی، یک بحـث جدید پیـش می آید.
یـک بار نامه »اوفک«باید برسـد،یکبار بایـد به»بیمه آثار«فکر 
مدنظـر  نقل«آثـار  و  نحوه ی»حمـل  بحـث  باردیگـر  و  کـرد 
اسـت، بـه نظـر می رسـد بهتـر بـود بـه جـای ایـن صحبت هـا 
بعـد از رأی دادگاه امریـکا بـه نفـع ایـران گفتـه می شـد در 
حـال حاضـر مانـع اصلـی بازگشـت آثـار بـه کشـور برطـرف 
شـده و حـاال بایـد دیگـر جزئیـات را بـرای بازگشـت مطمئـن 
و سـریع آثـار بررسـی کرد.اواسـط مهر سـال گذشـته طالبیان 
معـاون میـراث فرهنگـی اعالم کـرده بود؛»اوفـک دفتر کنترل 
دارایی هـای خارجی آمریکا«آخرین سـدی اسـت که سـازمان 
الـواح  ایـن  بتوانـد  تـا  بگـذرد  آن  از  بایـد  میـراث فرهنگـی 
تاریخـی را کـه 83سـال پیش براسـاس مصوبه وقـت دولت، 
بـرای مطالعـه بـه آمریـکا رفـت و به جز چنـد دوره کـه تعداد 
کمـی از ایـن الـواح را بـه کشـور برگردانـد؛ بـه طـور کامـل بـه 
ایـران برگرداند.اکنـون ابراهیم شـقاقی مدیـراداره کل حقوقی 
سـازمان میـراث فرهنگی و گردشـگری می گوید:خوشـبختانه 
مسـاله»اوفک«حل شـده اسـت،اکنون بـرای بازگشـت الـواح 
هخامنشـی بامرکـز خدمـات اموربین الملـل هماهنـگ کردیـم 
و درصحبـت بادفترنمایندگـی دائـم ایـران درنیویـورک نیـز به 
نتیجه هایـی رسـیدیم.او بـا اشـاره بـه گرفتـن مجوز بازگشـت 
آثـار بـه کشـور، ادامـه می دهـد: در حـال حاضـر بایـد مسـاله 
بیمـه را برطـرف کنیـم، بـرای بازگشـت آثـار ایـن طـور اعـالم 
شـده کـه نقـل و انتقال باید نخسـت از شـیکاگو بـه نیویورک 
انجـام و سـپس بـه ایـران منتقل شـود کـه این کار یکسـری 
مسـائل و مالحظـات دارد کـه دفتـر نمایندگـی دائم ایـران در 

نیویـورک آن هـا را بـه مـا اعـالم کرده اسـت.

میراث
"الواح هخامنشی" 

با کشتی منتقل 
می شوند

مردم امسال بیشتر سفر قسطی می روند

گرایش مردم به سفرهای قسطی بیشتر خواهد شد 

گردشــگری  معــاون  تیمــوری  ولــی 
فرهنگی،صنایــع  میــراث  ســازمان 
ــی  ــع برخ ــگری در جم ــتی و گردش دس
ــه  ــافرتی ک ــات مس ــران دفاترخدم مدی
در هتــل اســپیناس پــاالس گردهــم 
ــتناد  ــا اس ــگری راب ــرایط گردش آمدند،ش
ــد از ســایت های تاریخــی،  ــه آماربازدی ب
خــوب ارزیابــی کــرد و یــادآور شــد: ایــن 
درحالــی اســت گردشــگری تحــت فشــار 
و تهدیــد از ســوی برخــی کشــورها قــرار 
ــی  ــت ترســو« ی دارد.گردشــگری »صنع
ــش  ــن چال ــا کوچک تری ــون ب ــت چ اس
می شــود.وی  مخاطــره  واتفاق،دچــار 
ــادی  ــرایط اقتص ــر ش ــه تاثی ــپس ب س
وافــزود:در  کــرد  اشــاره  ســفر  بــر 
ــر  ــان درنظ ــه ذی نفع ــع هم ــوروز مناف ن
ــا  ــه تنه ــن ن ــرای همی ــد، ب ــه نش گرفت

ــتان های  ــه اس ــیل زده ک ــتان های س اس
ــز از حضــور گردشــگر و  ــا نی همجــوار آنه
ــواده  مســافر محــروم شــدند،هرچند خان
ــوان  ــه عن گردشــگری نشــان داد ســفر ب
نیــاز جامعــه امــروز،در ســبد خانــوار قــرار 
گرفتــه ومســائل اقتصــادی و تصویرهای 
یکجانبه،نتوانســت مــردم را درخانه هــای 
خــود نگــه دارد.معــاون گردشــگری ادامه 
ــنیده  ــی ش ــای خوب ــوروز خبره داد:در ن
ــوع  ــم ن نمی شــد، اگرچــه ماســعی کردی
پیام هایمــان بــه مــردم متفــاوت باشــد. 
شــاید اینــط وری مؤثرتــر باشــیم. در 
شــرایطی کــه همــه از سختی،ســیل و 
ــرار  ــر ق ــد، اگ ــت می کنن مشــکالت صحب
ــم،  ــن بزنی ــه آن دام ــم ب ــا ه ــد م باش
ــویم. آن  ــه می ش ــل بقی ــی مث ــًا یک قطع
ــگری  ــم گردش ــه می دانی ــی ک ــم زمان ه

پــس  باشــد،  معجزه آســا  می توانــد 
بایــد متفــاوت فکــر کنیــم. برخــی از 
ــد  ــه مــن می گفتن ــران دســتگاه ها ب مدی
ــد  ــود شــما ســعی می کردی حواســمان ب
ــگری  ــد. گردش ــه بدهی ــردم روحی ــه م ب
ــه  ــه را ب ــن روحی ــه ای ــر این ک ــالوه ب ع
مــردم داد، کارهــای دیگــری هــم انجــام 
داد کــه توانســتم از آن در مجلــس و 
دولــت دفــاع کنــم. مــا قــول داده بودیــم 
بــا وجــود افزایــش هزینه هــا امــا در 
گردشــگری  خدمــات  هزینــه  نــوروز 
افزایــش نداشــته باشــد. آژانس هــای 
مســافرتی و هتل هــا نیــز بــا وجــود 
ازدیــاد کنســلی ها، امــا ایــن وضــع را 
تحمــل کردند.حرمــت هللا رفیعــی رییــس 
ــر  ــی دفات ــن صنف ــره انجم ــات مدی هی
خدمــات مســافرتی ایــران گفــت: روابــط 

)بخــش خصوصی(بــا مســؤوالن  مــا 
دولتــی خــوب اســت،اما آنهــا دفاعــی از 
ــد.  ــف گردشــگری نکرده ان صنعــت و صن
ــا  ــود. او ب ــا ب ــش از این ه ــا بی ــع م توق
اشــاره بــه آســیب هایی کــه متوجــه 
آژانس هــای مســافرتی شــده اســت، 
بــرای  صــورت  اقدامــات  برخــی  بــه 
تســهیل فعالیــت ایــن صنــف اشــاره 
ــا وجــود حــل مشــکل  ــزود: ب ــرد و اف ک
ضمانت نامــه ی آژانس هــای مســافرتی 
ــان بامالیــات مشــکل داریــم و  اماهمچن
ــی  ــور مالیات ــم ازســازمان ام پاســخی ه
ــل  ــرای رزرو هت ــی ب ــا حت نمی گیریم.م
در خــارج از کشــور بایــد در ایــران مالیات 
بدهیــم، ایــن چــه وضعــی اســت؟رییس 
ــر  ــی دفات ــن صنف ــره انجم ــات مدی هی
ادامــه  ایــران در  خدمــات مســافرتی 
درخواســت  مســافرتی  آژانس هــای  از 
ــد  ــا ندهن ــای نابه ج ــه تخفیف ه ــرد ک ک
ــم  ــان رح ــه خودم ــت کم ب ــت: دس و گف
کنیــم و متحــد شــویم، همــه مــا از 
ــم  ــار ه ــزاق می کنیم.کن ــفره ارت ــک س ی
ــن  ــف را در ای ــه تخفی ــینیم و ریش بنش
صنــف ازبیــن ببریم.رفیعــی بیــان کــرد: 
ایــن  دولتــی  ازمســؤوالن  توقع مــان 
ــا بخــش  ــط ب ــور مرتب اســت تصــدی ام
ــه  ــد و ب ــذار کنن ــر واگ خصوصــی را زودت
ــد. ــت بیشــتر دهن ــازه فعالی ــاف اج اصن
مهــدی نجفــی نیــز بــه نمایندگــی از 
مدیــران آژانس هــای حاضــر در ایــن 
چالش هــای  برخــی  بــه  دورهمــی 
و  کــرد  اشــاره  گردشــگری  جــدی 
افــزود: گردشــگری ســال ســختی را 
پشــت ســر گذاشــت. شــاید امســال 
ســخت تر هــم باشد.چشــم انداز ایــن 
اســت مــردم در ســال 98 یشــتر بــه 
قیمت هــای  و  قســطی  ســفرهای 
لحظــه آخــری روی آورنــد، ســفرهای 

داخلــی نســبت ســفرهای خارجــی رونــق 
داشــته وتمایــل بــه اســتفاده از بــوم 
گردی هــا یشــتر شــود.او گردشــگری 
ورودی را شــانس ایــن صنعــت دانســت 
ــن  ــایه بهتری ــورهای همس ــت: کش و گف
مقاصدبــرای فعالیت هــای گردشــگری 
هســتند و شــاید بهتــر باشــد ویــزا را 
بــرای کشــورهای شــرق آســیا لغــو کنیــم 
و در کشــورهای جمهــوری آذربایجــان 
و عــراق بــا روی گردشــگری ســالمت 
ــاره  ــپس درب ــویم.نجفی س ــز ش متمرک
ــش  ــا افزای ــه ب ــی ک ــگری خارج گردش
و  تغییــر  دســت خوش  هزینه هــا 
کاهــش قابــل توجهــی شــده اســت، 
گفــت: زمانــی ارز 4200 مطــرح شــد، 
مطئــن هســتم همــه ایــن جمــع آن 
ماجــرای  آن  از  بعــد  را گرفته انــد!  ارز 
مطــرح  خــروج  عــوارض  افزایــش 
ــان از  ــارد توم ــود 1,600 میلی ــد،قرار ب ش
آن عــوارض ســهم گردشــگری و میــراث 

دانیــم  نمــی  امــا  شــود،  فرهنگــی 
سرنوشــت ایــن پــول چــه شــد، بــه هــر 
ــی  ــر خوب ــف گردشــگری اث حــال در صن
نیــز  ارزی  نداشــت.تصمیم گیری های 
تــا  خــرداد  از  را  خارجــی  ســفرهای 
نیمه هــای مردادمــاه ســال پیــش دچــار 
نوســان و افــت کــرد کــه خیلی هــا هــم 
معتــرض شــدند. ایــن فعــال گردشــگری 
یــادآور شــد: شــرکت های هواپیمایــی 
ــی  ــد. ایرالین های ــران رفتن ــادی از ای زی
را  خــود  ظرفیــت  ماندنــد  کــه  هــم 
ــه 25  ــی ترکی ــد؛ هواپیمای کوچــک کردن
داده  کاهــش  را  ظرفیــت اش  درصــد 
ــی  ــی ازشــرکت های هواپیمای اســت، یک
ــیاری از  ــد بس ــور ش ــران مجب ــوب ای خ
شــرکت  را کنســل کنــد.  مقاصــدش 
ظرفیــت  امــارات  کشــور  هواپیمایــی 
پروازهایــش را نصــف کــرد، گردشــگری 

ــت. ــرو اس ــی روب ــن وضع ــا چنی ب

ــراث  ــور پایگاه هــای می ــر ام رئیــس دفت
ــگاه  ــه پای ــای تفاهم نام ــی از امض فرهنگ
کنــگاور  در  آناهیتــا«  »معبــد  ملــی 
ــا  ــا دانشــگاه ســاپینزا ایتالی کرمانشــاه ب
یکســری  ان  براســاس  تــا  داد  خبــر 
در  مطالعاتــی  و  پژوهشــی  اقدامــات 
ــه ی تاریخــی انجــام شــود. ــن محوط ای
ــا بیــان این کــه حجــم  فرهــاد عزیــزی ب
زیــادی از اقدامــات پژوهشــی و اجرائــی 
تــا ســال 1365 در »معبــد آناهیتــا« 
انجــام شــده بــود، افــزود: بــا ایــن 

وجــود از زمــان آغــاز بــه فعالیــت و اوج و 
شــکوفایی پایگاه هــای میــراث فرهنگــی 
ــگاه  ــن پای ــالب ای ــروزی انق ــد از پی بع
ــه  ــده گرفت ــد و نادی ــور مان ــیار مهج بس
ــگاه  ــا وجــود تشــکیل پای ــی ب شــد، حت
1382در  ســال  در  فرهنگــی  میــراث 
ــن  بســیاری از محوطه هــای تاریخــی، ای
ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بی توجه ــکان م م
ــور  ــر ام ــور فعال ت ــه حض ــاره ب ــا اش او ب
ــه ی تاریخــی از  ــن منطق ــا در ای پایگاه ه
دو ســال گذشــته و تبدیــل ایــن محوطــه 

ــد:  ــار می کن ــی، اظه ــگاه مل ــک پای ــه ی ب
هــر چنــد تــا آن زمــان بــه ســابقه ی 
ــا  ــود، ام ــه نشــده ب ــگاه پرداخت ــن پای ای
ــا ایجــاد پایــگاه، یکســری از اقدامــات  ب
زیرســاختی بــرای تعبیــه امکانــات مــورد 
ــه  ــا ب ــاز شــد ت ــه آغ ــن منطق ــاز در ای نی
مرحلــه ای برســد کــه مشــکالت عدیــده ی 
ــر  ــد ب ــا تاکی آن برطــرف شــود.عزیزی ب
قــرار گرفتن»معبداناهیتــا«در فهرســت 
موقــت یونســکو می گوید:برنامه ریــزی 
ایــن  ســاماندهی  بــرای  ســاله  ســه 
واســتاندار  شــده  تعریــف  محوطــه 
کرمانشــاه نیــز خوشــبختانه پیگیــر انجام 
اقدامــات مــورد نیــاز باقــی مانــده در این 

ــت. ــه اس محوط

پژوهشگران ایتالیایی در راه 
»معبد آناهیتا«

اسبهای دوره ساسانی ایران نیاکان 
اسبهای اروپا و آسیا مرکزی 

مدیــر کل مــوزه ملــی ایــران خبــر داد:پژوهش هــای انجــام شــده روی بقایــای 
ــه  ــر ب ــه باســتانی دیگ ــد محوط ــران و چن ــی ای ــوزه مل ــه م اســب از دو مجموع
ــت  ــی، نشــان دهنده ی اهمی ــی از کشــورهای آســیایی و اروپای ــراه نمونه های هم
تبــار اســب های دوره ساســانی در شــکل گیری اســب های اروپــا و آســیای 
مرکــزی اســت.جبرئیل نوکنــده بــا بیــان این کــه گروهــی از پژوهشــگران ایرانــی 
بــه هدایــت مرجــان مشــکور - پژوهشــگر وابســته بــه مــوزه ملــی ایــران و مــوزه 
ــا  ــی ب ــگران بین الملل ــی از پژوهش ــی تیم ــه همراه ــس ب ــی پاری ــخ طبیع تاری
مطالعــه مجموعــه بســیار بزرگــی از ژنــوم اســب، اطالعــات مهمــی از گونه هــای 
اســب،تغییرات ایــن گونــه و پراکنــش آنهــا در پنــج هــزار ســال گذشــته کســب 
ــای  ــی از مکان ه ــر ایران ــب و گورخ ــده اس ــه ش ــای مطالع ــد، گفت:نمونه ه کردن
باســتانی تپــه حســنلو)عصر آهــن و اشــکانی(، تپــه مهرعلــی )مــس ســنگی(، 
شــهر قومس)ساســانی(، تپــه ســگزآباد )عصــر آهــن(، روانســر )ساســانی(و تپه 
بلقیــس )ســلجوقی- ایلخانــی تــا صفــوی( هســتند کــه قدمتــی حــدود هفــت 
هــزار ســال تــا چهارصــد ســال دارنــد. مرجــان مشــکور - باســتان جانورشــناس – 
در ایــن رابطــه گفــت: گروهــی 121 نفــره از متخصصــان ژنتیــک، باستان شناســان 
ــه  و زیست شناســان تکاملــی از 85 موسســه علمی-پژوهشــی جهــان موفــق ب
ــه اســتخوان باســتانی اســب از 19 کشــور  اســتخراج »دی ان ای« از 278 نمون

آســیا و اروپــا شــدند کــه قدمتــی بیــن 42 هــزار ســال تــا 400 ســال دارنــد.

ته
نک

آژانس هـای  مدیـران  از  نمایندگـی  بـه  نجفـی  مهـدی 
حاضـر در ایـن دورهمـی بـه برخـی چالش هـای جـدی 
سـال  گردشـگری  افـزود:  و  کـرد  اشـاره  گردشـگری 
سـختی را پشـت سـر گذاشـت. شـاید امسال سـخت تر 
هـم باشـد. چشـم انداز ایـن اسـت کـه مـردم در سـال 
بـه سـفرهای قسـطی و قیمت هـای لحظـه  ۹8 بیشـتر 
نسـبت  بـه  داخلـی  سـفرهای  آورنـد،  روی  آخـری 
بـه  تمایـل  و  باشـد  داشـته  رونـق  خارجـی  سـفرهای 

شـود. بیشـتر  بومگردی هـا  از  اسـتفاده 
او گردشـگری ورودی را شـانس ایـن صنعـت دانسـت 
بـرای  مقاصـد  بهتریـن  همسـایه  کشـورهای  گفـت:  و 
باشـد  بهتـر  فعالیت هـای گردشـگری هسـتند و شـاید 
ویـزا را بـرای کشـورهای شـرق آسـیا لغـو کنیـم و در 
روی  بـا  عـراق  و  آذربایجـان  جمهـوری  کشـورهای 

شـویم. متمرکـز  سـالمت  گردشـگری 

گردشگریگردشگری

11/8 میلیارد دالردرآمدگردشگری درسال9۷بزرگداشتی برای روز ملی شیراز
روز  بزرگداشــت  آییــن 

ملــی شــیراز بــا عنــوان 

و  شــعر  شــهرِ  »شــیراز، 

می شــود. برگــزار  تهــران  در  شــعور« 

ــا روز ملــی  در آســتانه 15 اردیبهشــت مقــارن ب

ــه  ــن روز، در خان ــن بزرگداشــت ای ــیراز، آیی ش

ــود. ــزار می ش ــهر برگ ــان ش گفتم

در ایــن برنامــه، خســرو حکیم رابــط، احمــد 

ــان،  ــرو دهق ــش، خس ــز درمبخ ــی، کامبی دالک

ــدی  ــی، مه ــام کامران ــا شــجاع نوری، بهن علیرض

ــه ایــراد ســخن  حاجتــی و ســجاد افشــاریان ب

ــت. ــد پرداخ خواهن

همچنیــن پیام هایــی از ســیداحمد وکیلیــان، 

فاطمــه کشــاورز و کــوروش کمالــی سروســتانی 

خوانــده خواهــد شــد.

پرویــز  از  داســتان هایی  و  خوانــش شــعرها 

خائفــی، منصــور اوجــی و امیــن فقیــری از 

ــود. ــد ب ــم خواه ــن مراس ــای ای ــر بخش ه دیگ

نشســت »شــیراز، شــهرِ شــعر و شــعور«، شــنبه 

ــان  ــه گفتم ــاعت 17 در خان ــت، س 14 اردیبهش

شــهرر )خانــه وارطــان( بــه نشــانی تهــران، 

میــدان فلســطین، خیابــان طالقانــی غربــی، 

شــماره 514 برپــا می شــود.

میـــراث  ســـازمان  رییـــس 
دســـتی  صنایـــع  فرهنگـــی، 
گفـــت:  کشـــور  وگردشـــگری 
بانـــک مرکـــزی  بنابرگـــزارش 
از  ارزی  درآمـــد  میلیـــارد   11.8 ســـال گذشـــته  در 
ـــت. ـــده اس ـــاد ش ـــور ایج ـــرای کش ـــگری ب ـــق گردش طری
بـــاغ  افتتاحیـــه  مراســـم  در  مونســـان  علی اصغـــر 
ــنبه 14 اردیبهشـــت  ــروز شـ ــه امـ ــر کـ ــای گچسـ الله هـ
ظرفیت هـــای  البـــرز  کـــرد:  اظهـــار  شـــد،  برگـــزار 
ـــه  ـــت ک ـــای داده اس ـــود ج ـــادی را در خ ـــگری زی گردش
ــت. ــا اسـ ــی از آنهـ ــا یکـ ــر تنهـ ــای گچسـ ــاغ الله هـ بـ
معـــاون رئیس جمهـــور ادامـــه داد: بـــاغ الله هـــای 
گچســـر هـــر ســـاله تعـــداد زیـــادی گردشـــگر را از 
تهـــران و ســـایر اســـتان ها بـــه خـــود جـــذب می کنـــد 

و باعـــث اشـــتغالزایی بـــرای عـــده زیـــادی شـــده 
اســـت.این مســـؤول بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه امیـــدوار 
ـــرز  ـــگری الب ـــت گردش ـــد صنع ـــه رش ـــد رو ب ـــتیم رون هس
ـــدف  ـــن ه ـــه ای ـــرای رســـیدن ب ـــه داد:ب ـــد ادام ـــه یاب ادام
بایـــد بـــه دنبـــال ارتقـــای زیرســـاخت های گردشـــگری 
ـــداث  ـــرورت اح ـــر ض ـــا تاکیدب ـــان ب ـــتان باشیم.مونس اس
محورکرج–چالـــوس  در  اقامتـــی  مراکـــز  و  هتـــل 
ــی در ایـــن  ــز اقامتـ ــدون شـــک ایجادمراکـ اظهارکرد:بـ
ـــتان  ـــگری اس ـــت گردش ـــعه صنع ـــه توس ـــر ب ـــیر منج مس
می شـــود.وی ضمـــن اشـــاره بـــه جایـــگاه گردشـــگری 
در دنیـــای امـــروز ادامـــه داد: گردشـــگری بـــه عنـــوان 
ـــل  ـــال تبدی ـــده و درح ـــناخته ش ـــت در دنیاش ـــک صنع ی
ـــد  ـــرعت رش ـــت وس ـــاد دنیاس ـــومین اقتص ـــه س ـــدن ب ش

ــی دارد. باالیـ
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 پیام
زیست

خبر

 ســازمان  محیــط زیســت در حــال ارزیابــی و تعییــن 
تــراز آبــی مختلــف بــه عنــوان تــراز حــد واســط بــرای 
دریاچــه ارومیــه اســت تــا هــم مشــکلی از لحــاظ گــرد 
و خــاک ایجــاد نشــود و در عیــن حــال آرتمیــا و 

حیــات دریاچــه نیــز حفــظ شــود.
محیــط  معــاون  تجریشــی  مســعود  گفتــه  بــه 
ــته  ــال گذش ــت، س ــط زیس ــازمان محی ــانی س انس
دربــاره اینکــه در چــه ســطحی از تــراز آبــی دریاچــه 
ــون هــای گــرد و خــاک را  ــه مــی توانیــم کان ارومی
ــه زیــر آب ببریــم، مطالعاتــی در ســازمان محیــط  ب
زیســت آغــاز و اجــرای آن بــه معاونــت محیــط 

ــد. ــذار ش ــازمان واگ ــی س ــت طبیع زیس
ــده  ــن ش ــراز تعیی ــه ت ــد: »البت ــی گوی ــی م تجریش
بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه 1272.1 بــود کــه بــا 
ــای  ــون ه ــد کان ــدود 95 درص ــزان آب، ح ــن می ای
ــی  ــر آب م ــه زی ــه ب ــه ارومی ــاک دریاچ ــرد و خ گ
ــرار  ــط ق ــراز واس ــزان را ت ــن می ــن رو ای رود. از ای
ــا آن  ــه ب ــت ک ــرازی اس ــن ت ــع ای ــم، در واق دادی
ــر حفــظ  ــن باشــیم کــه عــالوه ب ــم مطمئ مــی توانی
بــه  آرتمیــا، گــرد و خــاک در منطقــه مشــکلی 

ــد آورد. ــود نخواه وج
ــن  ــمندان ای ــیاری از دانش ــدی بس ــع بن ــه جم البت
ــار  ــه دچ ــی ک ــاالب های ــدارد ت ــکان ن ــه ام اســت ک
مشــکل شــدند دوبــاره بــه شــرایط اولیــه خــود 
ــت  ــن اس ــا ای ــالش م ــام ت ــن تم ــد، بنابرای برگردن
کــه دریاچــه، آرتمیــا و بــه طــور کلــی حیــات 
دریاچــه را زنــده نگــه داریــم از ایــن رو ایــن تــراز 
ــم،  ــر گرفتی ــه در نظ ــه دریاچ ــرایط اولی ــرای ش را ب
البتــه مــی تــوان بــرای زنــده نگــه داشــتن دریاچــه 

ــت ــر گرف ــف در نظ ــای مختل ترازه

بــر ایــن اســاس معاونــت طبیعــی و تنــوع زیســتی 
ــه  ــام مطالع ــال انج ــت در ح ــط زیس ــازمان محی س
ای اســت و قــرار اســت در صــورت نیــاز از ظرفیــت 
ــه  ــد ب ــد. بای ــتفاده کن ــز اس ــی نی ــن الملل ــای بی ه
آرتمیــا داشــته  فراینــدی برســیم کــه همزمــان 
باشــیم امــا گــرد و خــاک نداشــته باشــیم، دریاچــه 
ــی  ــاظ اکولوژیک ــه از لح ــد ک ــرازی برس ــه ت ــد ب بای

ــدار باشــد. ــراز پای ــز ت نی

در بســیاری از مطالعــات انجــام شــده بــه ایــن 
نتیجــه رســیدند کــه در 30 ســال آینــده بــارش 
هــای منطقــه حــدود 20 درصــد دیگــر کاهــش 
ــه اینکــه تغییــرات  ــا توجــه ب ــد، بنابرایــن ب مــی یاب
اقلیمــی و خشــک تــر شــدن منطقــه را داریــم، 

ــت. ــی اس ــک الزام ــرازی اکولوژی ــه ت ــیدن ب رس
ــطی را  ــای واس ــا ترازه ــم ت ــعی کردی ــن رو س از ای
ــدا  ــا ابت ــه در آنه ــم ک ــر بگیری ــه در نظ ــرای دریاچ ب
قــرار  نظــر  را مــد  بهداشــت و ســالمت  مســاله 
ــاالب  ــری از ت ــای دیگ ــه کارکرده ــد ب ــم و بع دادی

برســیم کــه معاونــت محیــط طبیعــی در حــال 
ــت.« ــا اس ــن ترازه ــردن ای ــخص ک مش

آنطــور کــه ایرنــا مــی نویســد اکنــون ســه دریاچــه 
ــه  ــود دارد ک ــا وج ــه در دنی ــه ارومی ــابه دریاچ مش
و  قزاقســتان  کشــورهای  بیــن  »آرال«  دریاچــه 
ــکا دو  ــر« در آمری ــت ب ــه »گری ازبکســتان و دریاچ
تــا از آنهــا اســت کــه مثــال در امریــکا دیگــر دربــاره 
ــد  ــی کنن ــت نم ــه صحب ــن دریاچ ــم آب در ای حج
ــد،  ــی کنن ــت م ــطح صحب ــزان س ــاره می ــه درب بلک
ــدازه  ــه ان ــط ب ــتری فق ــطح بیش ــر س ــد اگ معتقدن
یــک ســانتیمتر هــم آب داشــته باشــد کافــی اســت 

زیــرا مهــم ایــن اســت کــه دریاچــه مرطــوب باشــد 
ــد نشــود. ــرد و خــاک بلن و گ

ــه  ــه ارومی ــطح دریاچ ــد س ــون 100 درص ــال اکن مث
ــه  ــت در حالیک ــانتیمتر اس ــر از 60 س ــق آن کمت عم
85 ســانتیمتر تبخیــر دارد، از ایــن رو بــا توجــه 
ــک  ــق ی ــا عم ــد حتم ــن شــرایط دریاچــه بای ــه ای ب
متــری داشــته باشــد کــه تمــام اینهــا در حــال 
مطالعــه و بررســی اســت، البتــه در تمــام ایــن 
نظــر  در  نیــز  دریاچــه  مطالعــات موقعیــت هــر 

ــود. ــی ش ــه م گرفت
ــه  ــن دریاچ ــوان بزرگ تری ــه عن ــه ب ــه ارومی دریاچ

تراز واسط دریاچه ارومیه تهیه می شود
معاون محیط زیست انسانی: در حال تعیین تراز آبی هستیم تا مشکلی از لحاظ گرد و خاک نداشته باشیم 

و هم چنین حیات دریاچه حفظ شود

ــون ســه دریاچــه مشــابه  ــار داشــت: اکن ــط زیســت اظه ــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محی ــاون محی مع
دریاچــه ارومیــه در دنیــا وجــود دارد کــه دریاچــه »آرال« بیــن کشــورهای قزاقســتان و ازبکســتان و دریاچــه »گریــت 
بــر« در آمریــکا دو تــا از آنهــا اســت کــه مثــال در امریــکا دیگــر دربــاره حجــم آب در ایــن دریاچــه صحبــت نمــی کننــد 
بلکــه دربــاره میــزان ســطح صحبــت مــی کننــد، معتقدنــد اگــر ســطح بیشــتری فقــط بــه انــدازه یــک ســانتیمتر 
هــم آب داشــته باشــد کافــی اســت زیــرا مهــم ایــن اســت کــه دریاچــه مرطــوب باشــد و گــرد و خــاک بلنــد نشــود.
تجریشــی اظهارداشــت: مثــال اکنــون 100 درصــد ســطح دریاچــه ارومیــه عمــق آن کمتــر از 60 ســانتیمتر اســت در 
حالیکــه 85 ســانتیمتر تبخیــر دارد، از ایــن رو بــا توجــه بــه ایــن شــرایط دریاچــه بایــد حتمــا عمــق یــک متــری 
داشــته باشــد کــه تمــام اینهــا در حــال مطالعــه و بررســی اســت، البتــه در تمــام ایــن مطالعــات موقعیــت هــر دریاچه 

نیــز در نظــر گرفتــه مــی شــود.

- معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت گفــت: معاونــت محیــط 
ــت در  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــی س طبیع
ــه  ــف ب ــی مختل ــراز آب ــن ت ــی و تعیی ــال ارزیاب ح
ــه  ــه ارومی ــرای دریاچ ــط ب ــد واس ــراز ح ــوان ت عن
ــرد و خــاک  ــه هــم مشــکلی از لحــاظ گ اســت ک
نداشــته باشــیم و در عیــن حــال آرتمیــا و حیــات 

ــود. ــظ ش ــز حف ــه نی دریاچ

سنا
 ای

س:
عک

ــی  ــر اکوسیســتم های تاالب ــرکل دفت مدی
زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان 
ــا و  ــل بارش ه ــه دلی ــال ب ــت: امس گف
رطوبــت خــاک شــاهد وقــوع پدیــده 
ــک  ــه نم ــوی دریاچ ــار از س ــرد و غب گ

ــود. ــم ب نخواهی
مدیــرکل  کریمــی  باقــرزاده  مســعود 
ــی ســازمان  ــر اکوسیســتم های تاالب دفت
ــا  حفاظــت محیــط زیســت ، در رابطــه ب
آخریــن وضعیــت دریاچــه نمــک اظهــار 
ــره  کــرد: دریاچــه نمــک از قــم رود و ق

ــود. ــری می ش ــو آبگی س
وی افــزود: رودخانــه شــور از امتــداد 
شــده  جمــع  زیــاران  و  رود  ابهــر 
تــاالب  بــه  جاجــرود  رودخانــه  و 
ــد و در  ــم می پیوندن ــه ه ــان ب بندعلیخ
می ریزنــد. مــره  تــاالب  بــه  پایــان 

باقــرزاده کریمــی گفــت: تــاالب مــره 
ــده  ــری ش ــد آبگی ــون 60 درص ــم اکن ه
کــه همیــن موضــوع منجــر شــده اســت 
ــاالب  ــن ت ــه ای ــر ب ــدگان مهاج ــا پرن ت

ــد. ــوچ کنن ک
وی ادامــه داد: تــاالب حوضــه، یــک 
نمــک  دریاچــه  دل  در  بســته  تــاالب 
اســت و رودخانــه مشــخصی وارد آن 
و  منطقــه  ذهاب هــای  از  و  نمی شــود 
ــود. ــری می ش ــی آبگی ــای فصل آبراهه ه
ــی  ــر اکوسیســتم های تاالب ــرکل دفت مدی
زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان 
تصیــح کــرد: در حــال حاضــر تــاالب 
حوضــه ســلطان  70 درصــد آب دارد.
در  اخیــر  بارش هــای  از  پــس  آیــا 
ــرد و  ــده گ ــوع پدی ــاهد وق ــتان ش تابس

غبــار خواهیــم بــود؟
ــک  ــه نم ــن دریاچ ــرد: زمی ــان ک وی بی
بــه دلیــل بارش هــای خــوب امســال 
ــت  ــن رطوب ــده و ای ــوب ش ــال مرط کام
باعــث شــده اســت کــه چســبندگی های 
ذرات خــاک افزیــش یابــد و خــاک 

ــود. ــده نش پراکن
ــزارش  ــگاران گ ــه باشــگاه خبرن آنطــور ک
باقــرزاده کریمــی گفــت:  مــی دهــد 
امســال از ســوی دریاچــه نمــک شــاهد 
وقــوع پدیــده گــرد و غبــار نخواهیــم 

ــود. ب

گ
حضور پلنگ ماده در »هزارپیچ«پلن

ــش  ــات وح ــور حی ــر ام ــارت ب ــس اداره نظ رئی
ــک  ــت: ی ــتان گف ــت گلس ــط زیس اداره کل محی
ــس از  ــه اش پ ــراه دو تول ــه هم ــگ ب ــاده پلن م
گذشــت یکمــاه همچنــان در هزارپیــچ حضــور 

ــد. دارن
محمــود شــکیبا در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر اظهــار کــرد: 
اواســط فروردیــن مــاه نخســتین بــار یکــی از پاراگالیــدر 
ســواران گلســتان در هزارپیــچ یــک پلنــگ مــاده را بــه همــراه 

دو تولــه اش مشــاهده کــرد.
وی افــزود: ایــن پلنــگ مــاده همچنــان در ارتفاعــات هزارپیــچ 
ــود،  ــوب می ش ــوان محس ــن حی ــتگاه های ای ــزو زیس ــه ج ک

حضــور دارد.
رئیــس اداره نظــارت بــر حیــات وحــش محیــط زیســت 
ــگ نیســت،  ــذای پلن ــه انســان غ ــه اینک ــا اشــاره ب گلســتان ب
ــردم  ــرای م ــون ب ــگ تاکن ــاده پلن ــن م ــور ای ــه داد: حض ادام
خطــری نداشــته چــرا کــه تــا زمانــی کــه انســان بــرای 
پلنــگ مزاحمتــی ایجــاد نکنــد ایــن حیــوان بــه کســی حملــه 

. نمی کنــد

وی اضافــه کــرد: جنــگل زیســتگاه حیــات وحــش اســت 
ماهــم  و  نیســت  عجیــب  هزارپیــچ  در  پلنــگ  حضــور  و 
ــط  ــویم؛ فق ــتگاهش ش ــور وی در زیس ــع حض ــم مان نمی توانی
ــم  ــش داده ای ــچ افزای ــت را در هزارپی ــوران حفاظ ــداد مأم تع
ــاد. ــش نی ــکلی پی ــه مش ــد ک ــت کنن ــی و مراقب ــتر بررس ــا بیش ت
ــه ایــن ســوال کــه کــدام دســتگاه نســبت  شــکیبا در پاســخ ب
بــه تأمیــن امنیــت جانــی مــردم در هزارپیــچ مســئولیت دارد، 
ــی  ــن تفریح ــت در اماک ــن امنی ــع تأمی ــور قط ــه ط ــت: ب گف
ــی را در  ــی و رفاه ــات تفریح ــه امکان ــت ک ــتگاهی اس ــا دس ب

ــرده اســت. ــه فراهــم ک منطق
وی تصریــح کــرد: هزارپیــچ یــک گردشــگاه قدیمــی اســت و 
هیــچ محدودیتــی بــرای حضــور مــردم در ایــن منطقــه ایجــاد 

نشــده اســت.
ــچ  ــوران حفاظــت در هزارپی ــرد: حضــور مأم وی خاطرنشــان ک
افزایــش یافتــه و امیــد داریــم ایــن پلنــگ هرچــه زودتــر بــه 
ــا تذکراتــی کــه  ــرود و ب ــی و جنگلــی هزارپیــچ ب مناطــق جنوب

ــد. ــش نیای ــکلی پی ــود مش ــگران داده می ش ــه گردش ب

رئیــس کمیتــه محیــط زیســت مجمــع تشــخیص مصلحــت 
را عامــل تشــدید  نظــام عملکــرد جزیــره ای دســتگاه ها 
خســارت های ناشــی از ســیل دانســت و گفــت: در نظــام 
مدیریتــی کشــور دچــار بخشــی نگری هســتیم و دســتگاه ها 
ــد. ــه مســائل ورود کنن حاضــر نیســتند به صــورت یکپارچــه ب
ــفند 97 و  ــی اس ــای پایان ــال در روزه ــاالی نرم ــای ب بارش ه
ــوروز  ــده ن ــان ناخوان ــن 98، ســیل را میهم ــه اول فروردی نیم
ــر  ــی ب ــی و جان ــان کــرد و متأســفانه خســارت های مال ایرانی
جــای گذاشــت. از همــان روزهــا مســئوالن و کارشناســان در 
مــورد ابعــاد مختلــف ســیل از دالیــل وقــوع تــا چرایــی ویرانگر 
ــید  ــان س ــن می ــد. در ای ــخن گفتن ــر س ــه اخی ــودن واقع ب
محمــد مجابــی در گفت وگــو بــا ایســنا عــالوه بــر اظهــار نظــر 
ــتگاه های  ــرد دس ــیالب ها و داوری عملک ــل س ــورد عوام در م
ــود را  ــنهادی خ ــتراتژی پیش ــوع، اس ــن موض ــف در ای مختل
بــه منظــور جبــران خســارت ها و جلوگیــری از مخاطــرات 

ــرد. ــده تشــریح ک ــی آین احتمال
ــر  ــه در ســیل ویرانگ ــن پرســش ک ــه ای ــی در پاســخ ب مجاب
ایــران عامــل گرمایــش جهانــی تــا چــه حــد موثــر بوده اســت، 
گفــت: بــرای ارائــه نظــر قطعــی در مــورد عوامــل اصلــی وقــوع 
ســیل مــاه گذشــته بایــد منتظــر نتیجــه بررســی و مطالعــات 
ــم  ــر بپذیری ــی اگ ــه حت ــیم البت ــیل« باش ــی س ــه مل »کمیت
ــده  ــی و پدی ــش جهان ــای گرمای ــر از پیامده ــیل اخی ــه س ک
ــل را  ــایر عوام ــش س ــوان نق ــا نمی ت ــم اســت ام ــر اقلی تغیی

ــن  ــای فروردی ــزان بارش ه ــه می ــم ک ــول داری ــرد. قب ــکار ک ان
98 نســبت بــه میانگیــن بلندمــدت بســیار بــاال بــود امــا بایــد 
ــرده  ــل نک ــق عم ــم دقی ــی ه ــام مدیریت ــه در نظ ــم ک بپذیری
ــا در  ــم رودخانه ه ــدن حری ــت نش ــال رعای ــرای مث ــم، ب بودی

ــش داشــته اســت. ــای ســیل نق تشــدید تخریب ه

تغییر اقلیم یا ضعف مدیریتی
خشکســالی های  دلیــل  بــه  متاســفانه  داد:  ادامــه  وی 
ایــن اســتنباط را  متمــادی در ســال های اخیــر، برخــی 
داشــتند کــه دیگــر شــرایط پرآبــی رخ نخواهــد داد. بــه همیــن 
علــت مجــوز ســاخت و ســاز مجــاز یــا غیــر مجــاز در حریــم 
رودخانه هــا صــادر و در نتیجــه خســارت ناشــی از ســیل 
ــرای افزایــش خســارت ســیل  شــدیدتر شــد. دلیــل دیگــر ب
اخیــر، کم توجهــی بــه طرح هــای آبخیــزداری اســت کــه اگــر 
اجرایــی می شــد، می توانســت  طــی ســال های گذشــته 
ــه  ــته باشــد. ب ــر کاهــش خســارت ها داش ــر بســیاری ب تاثی
ــای الزم را  ــی پیش بینی ه ــام مدیریت ــد در نظ ــال بای ــر ح ه
انجــام می دادیــم، به ویــژه اینکــه تعــداد زیــادی از شــهرها در 
ــه لحــاظ خطــر  ــد ب ــع شــده اند و بای دامنه هــای شــیبدار واق

ــد. ــرار گیرن ــورد توجــه ق ســیل م
ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــت مجم ــط زیس ــه محی ــس کمیت رئی
ــرات  ــرای مخاط ــزی ب ــرورت برنامه ری ــر ض ــد ب ــا تاکی ــام ب نظ
ــد  ــف را بای ــرد: مخاطــرات مناطــق مختل ــی کشــور اظهارک احتمال
اثــرات مخــرب پدیده هــای  بــا برنامه ریزی هــا  شناســایی و 

طبیعــی مثــل ســیل و زلزلــه را بــه حداقــل برســانیم. در شــرایط 
کنونــی کــه کشــور ملتهــب ســیل اســت و بــه دلیــل خســارت های 
ــده  ــل ش ــت تبدی ــردم و حاکمی ــزد م ــم ن ــوع مه ــه موض ــاال ب ب
ــای  ــا برنامه ریزی ه ــم و ب ــتفاده کنی ــت اس ــد از فرص ــت، بای اس
دقیــق و اجــرای پیوســته آن در صــدد کاهــش مخاطــرات ناشــی 

ــم. از آن برآیی
ــرای  ــه ایــن پرســش کــه چــه پیشــنهادی ب مجابــی در پاســخ ب
کاهــش مخاطــرات ناشــی از ســیل داریــد، با بیــان اینکــه در وهله 

اول بایــد مانتیورینــگ تمامــی شــهرهای کشــور انجــام و وضعیــت 
شــهرها بــه لحــاظ »مخاطــرات احتمالــی« تبییــن شــود، گفــت: 
بعــداز شناســایی مخاطــرات طبیعــی هــر شــهر و دســته بندی هــر 
ــرای  ــد اســتانداردها و دســتورالعمل های الزم ب ــا بای ــک از آن ه ی
ایجــاد ســکونتگاه ها را تعریــف و در ادامــه وضعیــت موجــود 
شــهرها را بــا توجــه بــه ایــن اســتانداردها اصــالح کنیــم و شــهرها 

را بــه ســمت پایــداری ببریــم.

مهندســی  و  علــوم  و  رودخانــه  مهندســی  اســتاد  یــک 
آبخیــز دانشــگاه تهــران گفــت: تنهــا راه نجــات کشــور از 
ــت  ــری از ســیل، مدیری ــدت و جلوگی خشکســالی های بلندم

ــت. ــز اس ــه آبخی ــع حوض جام
ــه  ــان اینک ــا بی ــنا ب ــا ایس ــو ب ــت و گ ــالجقه در گف ــی س عل
طــی 30 روز در کشــور حــدود 100 میلیــارد متــر مکعــب 
ــی 15  ــال ط ــرای مث ــرد: ب ــار ک ــاد، اظه ــاق افت ــارش اتف ب
ــن  ــدود 72 درصــد میانگی ــدان ح ــی ســال در هم روز ابتدای

تغییر اقلیم یا روزمرگی مدیریتی؛
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مدیر کل دفتر حیات وحش: 

تکثیر شیر ایرانی را در برنامه خود خواهیم داشت

ــوع زیســتی  کارشــناس دفتــر تن
ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
ــا  ــه دنی ــر ب ــت دو س ــت: عل گف
می توانــد  الکپشــت ها  آمــدن 
عوامــل فیزیولوژیکــی یــا حالــت دوقلــو زایــی باشــد.
اصغــر مبارکــی کارشــناس دفتــر تنــوع زیســتی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در رابطــه بــا تولــد 
اســتان های  از  برخــی  در  ســر  دو  الکپشــت های 
کشــور ماننــد یــزد اظهــار کــرد: گونه الکپشــت خشــکی 
ــت  ــراض اس ــر انق ــرض خط ــرقی در مع ــزدار ش مهمی
ــر ســرها، الک ایــن گونه هــا نیــز حالــت  کــه عــالوه ب

دوتایــی دارد.
ــد  ــا آمــدن الکپشــت ها می توان ــه دنی ــت دو ســر ب عل
عوامــل فیزیولوژیکــی یــا حالــت دوقلــو زایــی باشــد که 
در برخــی از گونه هــای جانــوری نیــز اتفــاق می افتــد.

مبارکــی گفــت: دو قلوزایــی در انســان ها نیــز رخ 

ــادری نیســت و در  می دهــد و ایــن موضــوع اتفــاق ن
ــود. ــاهده می ش ــز مش ــات نی حیوان

ــد  ــدارن می توان ــش و جان ــات وح ــی در حی دوقلوزای
ناشــی از مشــکالت موجود در تقســیمات ســلولی و در 

مراحــل جنینــی ایجــاد شــده باشــد.
ــی  ــزارش م ــوان گ ــگاران ج ــگاه خبرن ــه باش ــور ک آنط
دهــد کارشــناس دفتــر تنــوع زیســتی ســازمان 
ــرات  ــرد: تغیی ــح ک ــت تصری ــط زیس ــت محی حفاظ
اقلیــم می توانــد بــر جنســیت جانــداران اثرگــذار باشــد، 
ــا برعکــس تبدیــل  ــه مــاده و ی ــر ب ــه صورتــی کــه ن ب

ــود. ش
ــت ها  ــدن الکپش ــر ش ــه دو س ــت واقع ــن اس  ممک
حاصــل یــک جهــش در مراحــل تکمیلــی دوران 
جنینــی و حالــت دوقلویــی در داخــل تخم هــا باشــد .و 

ــی نیســت. ــز عجیب ــن موضــوع چی ای

ــاغ وحــش  ــان گفــت: ب خرازی
تکثیــر  بــا  رابطــه  در  ارم 
شــیر ایرانــی برنامــه دارد و 
ســازمان محیــط زیســت نیــز 

بــرای ایــن موضــوع نظــارت خواهــد کــرد.
ــات  ــر حی ــر کل دفت ــدم مدی ــان مق ــد خرازی مجی
ســازمان  داخلــی  آب هــای  آبزیــان  و  وحــش 
ــا  ــش ارم تنه ــاغ وح ــت، ب ــط زیس ــت محی حفاظ
براســاس  اســت کــه  کشــور  در  وحــش  بــاغ 
ــاغ وحش هــای بیــن  توافقــات و اســتانداردهای ب

ــد. ــی کن ــل م ــا عم ــی اروپ الملل
وی افــزود: براســاس توافقــات بیــن بــاغ وحــش 
ارم و EEP مقــرر شــده بــود کــه دو شــیر ایرانــی 

نــر و مــاده وارد کشــور شــوند.
ایــن  ایــن کــه  خرازیــان مقــدم در خصــوص 
شــیرها نــژاد ایرانــی دارنــد یــا نــه، گفــت: شــیرها 

ــه ای دارای شناســنامه هســتند و ایــن  و هــر گون
شــیرها از نظــر ژنــی 100 در صــد ایرانــی هســتند .
تمــام  ارم  وحــش  بــاغ   : کــرد  بیــان  وی 
رعایــت کــرده  را  المللــی  بیــن  اســتانداردهای 
و تمــام مجوزهــای داخلــی از ســوی ســازمان 
ــیر  ــن دو ش ــرای ورود ای ــز ب ــت نی ــط زیس محی

بــود. صــادر شــده 
آنطــور کــه باشــگاه خبرنــگاران جــوان گــزارش 
مــی دهــد مدیــر کل دفتــر حیــات وحــش و 
حفاظــت  ســازمان  داخلــی  آب هــای  آبزیــان 
ــیرهای  ــر ش ــه تکثی ــاره ب ــا اش ــت ب ــط زیس محی
ایرانــی نیــز تصریــح کــرد: شــیر ایرانــی حــدود 80 
ســال اســت کــه در ایــران منقــرض شــده اســت و 
بــاغ وحــش در رابطــه بــا تکثیــر حتمــا آن برنامــه 
ای دارد و ســازمان محیــط زیســت نیــز بــرای 

ــرد. ــد ک ــارت خواه ــوع نظ ــن موض ای

 رییس اداره حفاظت محیط زیست آبادان گفت: میزان غلظت گرد و غبار در ساعت 15 روز شنبه در 
شهر آبادان به پنج برابر حدمجاز رسید.

گزارش
پیام ما

دریاچه نمک امسال 
ودگرد و خاک نمی کند

ه ر
یند

تصمیمی برای تداوم جریان زاینده رود تا پایان زا
تابستان اتخاذ نشده است

آب  شــرکت  بهره بــرداری  و  حفاظــت  معــاون 
منطقــه ای اصفهــان گفــت: طبــق آخریــن جلســه 
شــورای هماهنگــی حوضــه زاینــده رود برنامــه جریــان 
زاینــده رود تــا 20 خردادمــاه اســت و هنــوز جلســه ای بــرای 

ــت. ــده اس ــزار نش ــتان برگ ــان تابس ــا پای ــان آب ت ــداوم جری ت
ــده رود،  ــت ســد زاین ــن وضعی حســن ساســانی در خصــوص آخری
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر ذخیــره مخــزن ســد زاینــده رود 
602 میلیــون مترمکعــب و ورودی ســد 167 و خروجــی آن 87 

ــت.  ــب اس مترمکع
ــط  ــه متوس ــبت ب ــده رود نس ــد زاین ــم س ــه حج ــان اینک ــا بی وی ب
درازمــدت 40 درصــد کاهــش یافتــه اســت، افــزود: میــزان بارش هــا 
2166 میلیمتــر اســت کــه نســبت بــه متوســط درازمــدت 61 درصــد 

افزایــش داشــته اســت.
معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان در 
خصــوص گرمــای هــوا، آب شــدن برف هــا و افزایــش ورودی ســد 
زاینــده رود، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه گــرم شــدن هــوا ورودی ســد 

زاینــده رود تــا مدتــی افزایــش خواهــد داشــت، امــا هــر چــه پیــش 
می رویــم به صــورت طبیعــی ورودی ســد بــه ســمت کاهــش 

مــی رود.
وی در خصــوص اینکــه آیــا احتمــال ســرریز شــدن ســد زاینــده رود 
ــه ورودی و حجــم ســد  ــا توجــه ب ــت: ب ــر؟ گف ــا خی وجــود دارد ی
ــت و کشــاورزی،  ــن مصــرف آب شــرب، صنع ــده رود و همچنی زاین
طبیعتــًا ســد زاینــده رود ســر زیــر نخواهــد کرد.ساســانی همچنیــن 
ــده و تأمیــن آب شــرب در اصفهــان،  ــی ذخیــره ســد زاین ــا ارزیاب ب
گفــت: شــرایط تأمیــن آب شــرب اصفهــان هماننــد ســال گذشــته 
بحرانــی نیســت، امــا بایــد توجــه داشــت کــه صرفه جویــی آب بــه 
ــرورت دارد.وی  ــرایط ض ــام ش ــمند، در تم ــک کاالی ارزش ــوان ی عن
ــان  ــا پای ــده رود ت ــه زاین ــر اینک ــی ب ــا مبن ــی صحبت ه ــاره برخ درب
ــن  ــق آخری ــرد: طب ــار ک ــد، اظه ــد مان ــاری خواه ــتان 98، ج تابس
جلســه شــورای هماهنگــی حوضــه زاینــده رود برنامــه جریــان 
زاینــده رود تــا 20 خردادمــاه اســت و بــرای هرگونــه تغییــر در ایــن 

ــت. ــرو اس ــورا در وزارت نی ــن ش ــده ای ــًا تصمیم گیرن ــان، الزام زم

ژی
انر

مجموعــه کتاب هــای »انــرژی بــرای آینــده« کــه 
ــد  ــر مانن ــای تجدیدناپذی ــتفاده از انرژی ه ــاره اس درب
ســوخت های فســیلی و انرژی هــای پایــدار ماننــد 
ــای  ــایر انرژی ه ــرژی آب و س ــیدی، ان ــرژی خورش ان
نویــن بحــث و تبــادل نظــر می کنــد، بــه همــت مــوزه ملــی 

ــاوری منتشــر شــد. ــوم و فن عل
»انــرژی  کتاب هــای  شــامل  جلــدی  پنــج  مجموعــه  ایــن 
زیســت توده«، »تغییــرات آب و هوایــی کــره زمیــن«، »توســعه پایدار 
و زندگــی پایــدار«، »ردپــای کربــن مــا« و »مراقبــت از کــره زمیــن« 
اســت کــه در پایــان هــر کــدام از ایــن کتاب هــا، یــک فعالیــت عملــی 
ــده  ــا محیط زیســت آم ــدار و ســازگار ب ــای پای ــد انرژی ه ــرای تولی ب
اســت کــه نوجوانــان را بــرای مشــارکت در ایــن راه تشــویق می کنــد.
بنابــر ایــن گــزارش، درکتــاب انــرژی زیســت توده )بیومــس( آمــده 
ــد و  ــد انرژی ان ــع تولی ــن، منب ــره زمی ــداران روی ک اســت: همــه جان
ــا زیســت توده از  ــس ی ــد. بیوم ــه شــمار می آین ــرژی ب شــکلی از ان
گیاهــان و حیوانــات و فضــوالت دامــی و انســانی کــه منشــاء آلــی 
دارنــد به دســت می آیــد. اکنــون در بســیاری از کشــورها بــرای 
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زیــرا مهــم ایــن اســت کــه دریاچــه مرطــوب باشــد 
ــد نشــود. ــرد و خــاک بلن و گ

ــه  ــه ارومی ــطح دریاچ ــد س ــون 100 درص ــال اکن مث
ــه  ــت در حالیک ــانتیمتر اس ــر از 60 س ــق آن کمت عم
85 ســانتیمتر تبخیــر دارد، از ایــن رو بــا توجــه 
ــک  ــق ی ــا عم ــد حتم ــن شــرایط دریاچــه بای ــه ای ب
متــری داشــته باشــد کــه تمــام اینهــا در حــال 
مطالعــه و بررســی اســت، البتــه در تمــام ایــن 
نظــر  در  نیــز  دریاچــه  مطالعــات موقعیــت هــر 

ــود. ــی ش ــه م گرفت
ــه  ــن دریاچ ــوان بزرگ تری ــه عن ــه ب ــه ارومی دریاچ

داخلــی ایــران و از مهم تریــن و بــا ارزش تریــن 
ــمار  ــه ش ــان ب ــران و جه ــی ای ــتم های آب اکوسیس
ــته  ــه گذش ــار ده ــی چه ــه ط ــن دریاچ ــد. ای می آی
حوزه هــای  در  متعــدد  فعالیت هــای  دنبــال  بــه 
ــع  ــه طــور گســترده ای از مناب ــف کشــاورزی ب مختل
آبــی طبیعــی خــود بی بهــره مانــده و امــروز بــا 

ــت. ــرو اس ــدن روب ــک ش ــران خش بح
ایــران  فــالت  غربــی  شــمال  در  دریاچــه  ایــن 
واقــع شــده کــه فــراز آن حــدود 1300 متــر اســت. 
ــان  ــه را در می ــن پهن ــی ای ــد و ناصاف ــای بلن کوه ه
گرفته انــد. میانگیــن تــراز آبــی دریاچــه در گذشــته 

1278 متــر و متوســط عمــق دریاچــه حــدود 6 
ــه  ــک دریاچ ــه ی ــه ارومی ــت. دریاچ ــوده اس ــر ب مت
ــک  ــباع از نم ــوق اش ــزرگ و ف ــبتا ب ــی نس تکتونیک
بــوده کــه در یــک حوضــه بســته قــرار گرفتــه 
اســت. در گذشــته طــول آن 120 کیلومتــر و پهنــای 
ــن  ــر و همچنی ــر متغی ــا 50 کیلومت ــدود 15 ت آن ح
مســاحت ایــن دریاچــه بیــن 5000 تــا 6000 کیلومتــر 

ــوده اســت. ــع ب مرب

گونه هــای مهم حوضه دریاچه ارومیه
ــرای  ــه در گذشــته محــل مناســبی ب دریاچــه ارومی
مهاجــرت پرندگانــی چــون فالمینگــو، مرغــان و 

بی مهــرگان  مهم تریــن  از  اســت  بــوده  اردک هــا 
موجــود در ایــن دریاچــه می تــوان بــه گونــه ای 
از میگــوی آب شــور بنــام آرتمیــا اشــاره کــرد. 
بســیاری  غذایــی  منبــع  مهم تریــن  ایــن گونــه 
از پرنــدگان آبــزی ماننــد فالمینگوهــا بــه شــمار 
مــی رود. در شــرایط کنونــی بــه دلیــل پســروی 
متعــدد  خشکســالی های  وقــوع  و  دریاچــه  آب 
ــیار  ــرایط بس ــم آب آن، ش ــش حج ــع کاه و بالطب
ــی  ــای گیاه ــات گونه ه ــداوم حی ــرای ت ســختی را ب
ــه از  ــود آورده ک ــه وج ــه ب ــن دریاچ ــوری ای و جان
ــه  ــا ب ــات آرتمی ــف حی ــه توق ــوان ب ــه می ت آن جمل

ــرد. ــاره ک ــه اش ــاالی آب دریاچ ــوری ب ــل ش دلی

از آب های  بهره برداری بی رویه 
زیرزمینــی در حوضه دریاچه ارومیه

بــرای  محلــی  عنــوان  بــه  ارومیــه  دریاچــه 
رودخانه هــا  جــاری  رواناب هــای  کلیــه  تخلیــه 
چهــار  طــی  خــود  اکوسیســتمی  ویژگی هــای  و 
متعــدد  فعالیت هــای  دنبــال  بــه  دهــه گذشــته 
طــور  بــه  کشــاورزی  مختلــف  حوزه هــای  در 
ــره  ــود بی به ــی خ ــی طبیع ــع آب ــترده ای از مناب گس
ــرو  ــدن روب ــک ش ــران خش ــا بح ــروز ب ــده و ام مان
ــارش ســالیانه در حوضــه  اســت. میــزان متوســط ب
آبریــز بــه همــراه کاهــش ســطح آب دریاچــه، 
گویــای عــدم رســیدن حــق آبــه دریاچــه طــی ایــن 

ــت.  ــی اس ــازه زمان ب
آنطــور کــه ایســنا گــزارش مــی دهــد بــا توجــه بــه 
ــای  ــرداری از آب ه ــزان بهره ب ــود می ــای موج آماره
ــال 52 ـ  ــف در س ــیوه های مختل ــه ش ــی ب زیرزمین
ــوده  ــب ب ــر مکع ــون مت ــادل 697.7 میلی 1351 مع
میلیــون   2401.6 بــه   1392 ـ   93 ســال  در  کــه 
ــی  ــاله اصل ــا مس ــت. ام ــیده اس ــب رس ــر مکع مت
ــه  ــر ب ــی منج ــل و عوامل ــه عل ــه چ ــت ک ــن اس ای
ــن  ــه و همچنی ــه دریاچ ــی ب ــان آب کاف ــدم جری ع
و  شــده  آن  ســطح  از  تبخیــر  میــزان  افزایــش 
ــت.  ــم زده اس ــه رق ــرای دریاچ ــی را ب ــرایط کنون ش
ــوان  ــه می ت ــورت گرفت ــی های ص ــاس بررس ــر اس ب
دریاچــه  در خشــکی  موثــر  اصلــی  عامــل  ســه 
ــع  ــاز از مناب ــد مج ــش از ح ــت بی ــه را برداش ارومی
ــاورزی  ــش کش ــه بخ ــعه بی روی ــه، توس ــی حوض آب
در  زیــاد  آب  مصرفــی  الگــوی  بــا  محصــوالت 
و  اقلیمــی  تغییــرات  و  دریاچــه  آبریــز  حوضــه 
ــه  ــدت در منطق ــی م ــالی های طوالن ــوع خشکس وق

ــرد. ــی ک معرف

ارومیه در  دریاچه 
گذشـته محل مناسبی 

مهاجرت  برای 
چون  پرندگانی 

و  مرغان  فالمینگو، 
اردک ها بوده است از 
بی مهرگان  مهم ترین 

موجود در این دریاچه 
می توان به گونه ای از 
بنام  میگوی آب شور 

این  آرتمیا اشاره کرد. 
گونـه مهم ترین منبع 

از  بسیاری  غذایی 
مانند  آبزی  پرندگان 
فالمینگوها به شـمار 

می رود.

تراز واسط دریاچه ارومیه تهیه می شود
معاون محیط زیست انسانی: در حال تعیین تراز آبی هستیم تا مشکلی از لحاظ گرد و خاک نداشته باشیم 

و هم چنین حیات دریاچه حفظ شود

مهندســی  و  علــوم  و  رودخانــه  مهندســی  اســتاد  یــک 
آبخیــز دانشــگاه تهــران گفــت: تنهــا راه نجــات کشــور از 
ــت  ــری از ســیل، مدیری ــدت و جلوگی خشکســالی های بلندم

ــت. ــز اس ــه آبخی ــع حوض جام
ــه  ــان اینک ــا بی ــنا ب ــا ایس ــو ب ــت و گ ــالجقه در گف ــی س عل
طــی 30 روز در کشــور حــدود 100 میلیــارد متــر مکعــب 
ــی 15  ــال ط ــرای مث ــرد: ب ــار ک ــاد، اظه ــاق افت ــارش اتف ب
ــن  ــدود 72 درصــد میانگی ــدان ح ــی ســال در هم روز ابتدای

ــدود 40  ــزی ح ــوع چی ــتیم و در مجم ــور را داش ــارش کش ب
ــی  ــم ول ــره کنی ــتیم ذخی ــر را توانس ــای اخی ــد بارش ه درص

ــم. ــت دادی ــد آن را از دس ــدود 60 درص ح
ــتان  ــیل در اس ــاران و س ــارش ب ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
معمــوالن  و  پل دختــر  ماننــد  شــهرهایی  بــه  لرســتان 
ــارش  ــن ب ــرد: ای ــح ک ــرد، تصری ــادی وارد ک ــیب های زی آس
در شهرســتان کوهدشــت اســتان لرســتان حداقــل خســارت 
ــوالن  ــر، معم ــد پل دخت ــد شــهرهایی مانن ــر چن را داشــت. ه

تپوگرافــی  و  نظــر شــرایط زمین شناســی  از  و کوهدشــت 
تفاوت هایــی دارنــد امــا از نظــر شــرایط اقلیمــی بــارش 
ــود. ــوالن ب ــر و معم ــارش پل دخت ــا ب ــابه ب ــت مش کوهدش
ایســتگاه  در شهرســتان کوهدشــت  داد:  ادامــه  ســالجقه 
ــاد  ــزداری ایج ــای آبخی ــط فعالیت ه ــیالبی توس ــش س پخ
شــده بــود کــه در ثانیــه حــدود 600 متــر مکعــب آب بــه آن 
وارد و در نتیجــه 150 متــر مکعــب آب از آن خــارج می شــد. 
ــوذ  ــظ و نف ــیالب در حف ــش س ــتم پخ ــن سیس ــرد ای عملک
آب ســبب کاهــش خســارات در کوهدشــت شــد. مــردم 
ــیالب  ــش س ــتم پخ ــن سیس ــرد ای ــز از عملک ــت نی کوهدش
ــد چراکــه حــدود 75 درصــد راندمــان داشــت و  راضــی بودن

ــرد. ــره ک ــا ذخی ــرای آن ه آب را ب
ایــن اســتاد مهندســی رودخانــه و علــوم و مهندســی آبخیــز 
ــد  ــور بای ــا در کش ــه م ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــران ب ــگاه ته دانش
ــت:  ــم، گف ــره کنی ــی آب را ذخی ــای مختلف ــم از راه ه بتوانی
ــرا  ــه اخی ــی ک ــه بارش های ــت ک ــن اس ــر ای ــن ب ــاد م اعتق
در کشــور اتفــاق افتــاد دوره بازگشــت حــدود 50 تــا 100 
ســاله دارنــد. بــر اســاس اعــالم دســتگاه های مربوطــه 
ــا 500  ــت 200 ت ــاد دوره بازگش ــاق افت ــه اتف ــیالب هایی ک س
ســاله دارنــد بنابرایــن وقتــی چنیــن اختالفــی بیــن بارشــی 
ــود  ــدد وج ــوع می پیون ــه وق ــه ب ــیالبی ک ــارد و س ــه می ب ک
ــانی  ــای انس ــه فعالیت ه ــیم ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای دارد ب

ــد. ــی دارن ــش اساس ــیالب ها نق ــدید س در تش
ــا بیــان اینکــه بخشــی از آبــی کــه در بارش هــای  ســالجقه ب
اخیــر از دســت دادیــم بــه دریاهــای شــمال و جنــوب کشــور 
ــه ســیل شــدند،  ــل ب ــاط تبدی پیوســتند و در بســیاری از نق

بــا  بــا مدیریــت  پیشــگیری می توانســتیم  اظهــار کــرد: 
ــوع ســیل شــویم  ــع وق ــت مان ــا طبیع ــازگار ب ــای س روش ه
ــه می شــود کــه  ــم. در حــال حاضــر گفت ــره کنی و آب را ذخی
ســازه های بــزرگ ماننــد ســدها ســیل را کنتــرل کردنــد 
درحالیکــه ایــن تفکــر اشــتباهی اســت و بــا بارش هــای 
اخیــر حجــم زیــادی خــاک و رســوبات وارد ســدهای کشــور 

شــده اســت.
مثــل  خشــکی  و  گــرم  کشــور  در  ادامــه گفــت:  در  وی 
ــاال ســیالب و حــد پاییــن  کشــور مــا وقایــع حــدی -حــد ب
هنگامیکــه  و  اســت  اقلیــم  ذات  جــزو  خشکســالی- 
ــا  ــن پیک ه ــم ای ــد بتوانی ــود دارد بای ــرایطی وج ــن ش چنی
ــزداری  ــات آبخی ــرو عملی ــانیم از این ــال برس ــد نرم ــه ح را ب
و آبخــوان داری تنهــا راه نجــات کشــور از خشکســالی ها و 
بارش هــای شــدید اســت. چنانچــه عملیــات آبخیــزداری در 
ــز انجــام شــود ســایر  ــع حوضــه آبخی ــت جام ــب مدیری قال
ــات  ــد قطع ــی مانن ــازی های اصول ــه سدس ــات از جمل عملی

یــک پــازل چیــده می شــوند.
ایــن اســتاد مهندســی رودخانــه و علــوم و مهندســی آبخیــز 
ــن  ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــران در پای ــگاه ته دانش
صــورت ســدها نقــش اصلــی خــود یعنــی ذخیــره آب، تولیــد 
بــرق آبــی و پــروش ماهــی را بــه عهــده می گیرنــد و دیگــر 
در مواقــع ســیل ســدها در شــرایط اضطــرار قــرار نمی گیرنــد، 
ــون  ــی همچ ــا عملیات های ــد ب ــت را بای ــرد: طبیع ــح ک تصری
آبخیــزداری مدیریــت کــرد چــرا کــه از نظــر اقتصــادی بســیار 
ــزرگ اســت و از طــرف  ــر از ســاخت  ســازه های ب ــه صرفه ت ب

ــد. ــدا می کن ــش پی ــر حجــم آب اســتحصالی افزای دیگ

آبخیزداری؛ تنها راه نجات کشور از خشکسالی  

ــب و شســته شــدن  ــش در مناطــق ســیل زده، تخری بیشــترین چال
ــر ســیل اســت و در  ــن پســماند در اســتان های درگی ــای دف محل ه
مــواردی آســیب دیدگی سیســتم تصفیه خانــه فاضــالب شــهرک های 
صنعتــی و راه انــدازی مجــدد ایــن سیســتم ها مشــاهده شــده اســت.
ــا  چهارمیــن نشســت کارگــروه تهدیدکننده هــای محیطــی ســالمت ب
محوریــت حــوادث و بالیــا )اســتان های درگیــر ســیل( بــا محوریــت 
بررســی گزارشــی از ســازمان بهزیســتی، اقدامــات انجام شــده، 
چالش هــا و پیشــنهادها، وضعیــت ســاختار مراکــز تشــخیصی و 
آزمایشــگاهی )پاراکلینیکــی و بهداشــتی( آســیب دیده از ســیل، 
بــا  مقابلــه  و  بــرای شناســایی  تشــخیصی  اقــالم  پیش بینــی 
ــا  ــردار ب ــی و واگی ــای عفون ــروه بیماری ه ــا در گ ــری خصوص همه گی
ــی  ــای خارج ــه، کمک ه ــی منطق ــی و بوم ــرایط اقلیم ــه ش ــه ب توج
ــی  ــال ســازمان های بین الملل ــن از کان ــرای تامی ــا ب ــی و نیازه دریافت

ــد. ــزار ش ــن برگ و خّیری
ــات  ــت عملی ــز هدای ــر مرک ــدی مدی ــی خال ــن نشســت، مجتب در ای
ــی و اقــالم  بحــران"EOc" گزارشــی از کمک هــای دریافتــی بین الملل
موجــود در گمرک هــا ارائــه و تاکیــد کــرد: تمــام ادارات و مراکــز تابعــه 
ــت  ــور مدیری ــه منظ ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
 EOCواحــد و درخواســت و گســیل کمک هــا، حتمــا از طریــق ســتاد
یــا مراکــزEOC دانشــگاه های علــوم پزشــکی اقــدام کنند.خالــدی در 
ایــن نشســت، بــه مدیریــت هوشــمند در درخواســت های بین المللــی، 
ــدی از آن در  ــکان بهره من ــه ام ــی ک ــای اساس ــا و چالش ه اولویت ه

داخــل کشــور وجــود نــدارد نیــز، اشــاره کــرد.
نماینــده ســازمان حفاظت محیط زیســت نیز گزارشــی از آالیندگی های 
محیــط زیســتی ایجــاد شــده در منطقــه و نمونه برداری هــای محیطــی 

انجــام  شــده بــرای تشــخیص آالینده هــای رهاشــده پرداخت.
همچنیــن در ایــن نشســت مطــرح شــد کــه بیشــترین چالــش در 
مناطــق ســیل زده، تخریــب و شســته شــدن محل هــای دفن پســماند 
در اســتان های درگیــر ســیل اســت و در مــواردی آســیب دیدگی 
ــدازی  ــی و راه ان ــهرک های صنعت ــالب ش ــه فاض ــتم تصفیه خان سیس

ــن سیســتم ها مشــاهده شــده اســت. مجــدد ای

وضعیت پسماند، چالش 
مناطق سیل زده

خبر
دورزدن قانون با صدور مجوز 

ساخت در حریم رودخانه 
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه علـوم کشـاورزی سـاری 
گفـت: شـهرداری هـا با صـدور پروانـه سـاخت در حریم 
رودخانـه هـا و ارجـاع بـه مـاده 100 در واقع نـه تنها قانون 
را دور مـی زنند،بلکـه باعـث مـی شـوند در مواقـع بحرانـی ماننـد سـیل ابتـدای سـال، 

خسـارات فراوانـی بـه شـهرهای کنـار حرائـم رودها وارد شـود.
کریـم سـلیمانی در گفـت و گو با ایسـنا مازنـدران، با بیان اینکه الیروبـی رودخانه ها راه 
حـل نهایـی جلوگیری از سـیل نبوده و پیشـگیری بهتـر از درمان اسـت، اظهار کـرد: راه 
حل علمی و منطقی انجام عملیات مربوط به کنترل فرسـایش، رسـوب و سـیالب در 

بـاال دسـت رودخانـه ها اسـت تـا در نقاط پایین دسـت کار به الیروبی نرسـد. 

لرستان مقام اول ناحیه 
رویشی زاگرس را دارد

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری گفــت: لرســتان 
ــه رویشــی زاگــرس را دارد . ــام اول ناحی مق

بــه گــزارش ایســنا منطقــه لرســتان، شــیرزاد نجفــی 
در جلســه ســتاد اجــرای پروژه هــای زاگــرس گفــت: لرســتان بــه لحــاظ وســعت 

جنــگل، مقــام اول ناحیــه رویشــی زاگــرس را دارد.
وی ضمــن ارائــه توضیحاتــی در مــورد ناحیــه رویشــی زاگــرس و مقــام اول بــودن 
اســتان از لحــاظ وســعت جنــگل در ایــن ناحیــه، خواســتار تخصیــص اعتبــار بــر 
اســاس ســطح جنــگل بــه لرســتان شــد. ایــن مســئول نظــارت دقیــق بــر اجــرای 

پروژه هــای ســتاد زاگــرس را بســیار مهــم دانســت.

همکاری محققین با هیأت ویژه 
گزارش ملی سیالب 

ــی ســیالب های  ــژه گــزارش مل ــأت وی رئیــس هی
کشــور گفــت: هم اکنــون حــدود 200 محقــق و 
ــأت  ــن هی ــا ای ــور ب ــگاهی کش ــر دانش صاحب نظ
ــیل  ــق س ــد از مناط ــادی در بازدی ــی احمد آب ــود نیل ــکاری می کنند.محم هم
ــژه بررســی ســیالب های  ــأت وی ــرد: هی ــار ک ــر اظه ــل دخت زده شهرســتان پ
اخیــر کشــور موظــف اســت تــا براســاس نظــرات کارشناســی، نتایــج نهایــی 
گــزارش خــود دربــاره علــل ســیل و راهکارهــای مقابلــه بــا آن را ظــرف 6 ماه به 
جامعــه و رئیــس جمهــور ارائــه کنــد. ایــن هیأت بررســی ســیالب های کشــور، 

بازدیدهــای میدانــی از مناطــق ســیل زده را آغــاز کــرده اســت.

قانون

زاگرس

سیالب

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد از تلف شدن 5راس کَل و ُبز وحشی در یکی از مناطق منطقه 
حفاظت شده این استان خبرداد.

رنا
 ای

س:
عک

 مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت ســمنان بــا بیــان اینکــه ایــن اداره 
کل قائــل بــه تعطیلــی کامــل معــدن بوکســیت شــاهوار اســت، گفــت: 
بــرای رســیدگی بــه ایــن امــر، محیــط زیســت شــاهرود وکیلــی را بــه 

خدمــت خواهــد گرفــت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، امیــر عبــدوس صبــح شــنبه در نشســتی 
بــا موثــران و فعــاالن زیســت محیطــی شــاهرود بــه میزبانــی دفتــر 
نماینــده ایــن شهرســتان در مجلــس شــورای اســالمی با بیــان اینکه 
محیــط زیســت قائــل بــه تعطیلــی کامــل معــدن بوکســیت شــاهوار 
ــد اقــدام در  ــه ایــن هــدف چن ــرای رســیدن ب ــراز کــرد: ب اســت، اب
دســتور کار اســت کــه یکــی از آنهــا اســتفاده از ظرفیــت کانــون وکالی 
اســتان ســمنان و همچنیــن بــه کار گیــری یــک وکیــل توســط اداره 
محیــط زیســت شــاهرود بــرای رســیدگی قضائــی بــه پرونده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه دیگــر اقــدام صــورت گرفتــه در اداره کل محیــط 
زیســت نــگارش نامــه ای خطــاب بــه دادســتان کل اســتان ســمنان 
اســت، افــزود: دادســتان رئیــس کارگــروه حفظ بیــت المــال و منابع 
طبیعــی اســتان نیــز محســوب می شــود کــه نــگارش ایــن نامــه در 
بســتر کارگروهــی کــه اعضــای آن را نهادهــای نظارتــی چــون محیــط 
ــکیل  ــور آب و … تش ــه، ام ــوه قضائی ــی، ق ــع طبیع ــت، مناب زیس

ــد. ــاز باش ــد کارس ــد، می توان می دهن
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان ســمنان بــا بیــان 
ــکل از  ــتان متش ــال اس ــت الم ــظ بی ــروه حف ــای کارگ ــه اعض اینک
ــل هســتند  ــدن بوکســیت دخی ــا موضــوع مع ــه ب دســتگاه هایی ک
ماننــد منابــع طبیعــی، آب، راه و … همگــی بــه صــورت تــک تــک 
مخالــف بهــره بــرداری معــدن هســتند، ابــراز کــرد: اینکــه چــرا تــا 
کنــون ایــن اعضــا اقــدام قانونــی و قضائــی را صــورت نداده انــد امروز 
جــای بحــث نیســت لــذا موضــوع اساســی ایــن اســت کــه وقتــی 
همــه ایــن دســتگاه ها حــول یــک کارگــروه کــه اختیــارات قانونــی 
دارد جمــع شــوند قطعــًا می تــوان شــاهد تصمیمــات خوبــی بــرای 

ــود. عــدم تــداوم تخریــب محیــط زیســت در شــاهوار شــاهرود ب

تعطیلی معدن بوکسیت 
شاهوار، ضروری است

هر
س:م
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ژی
مجموعه 5 جلدی »انرژی برای آینده« منتشر شدانر

مجموعــه کتاب هــای »انــرژی بــرای آینــده« کــه 
ــد  ــر مانن ــای تجدیدناپذی ــتفاده از انرژی ه ــاره اس درب
ســوخت های فســیلی و انرژی هــای پایــدار ماننــد 
ــای  ــایر انرژی ه ــرژی آب و س ــیدی، ان ــرژی خورش ان
نویــن بحــث و تبــادل نظــر می کنــد، بــه همــت مــوزه ملــی 

ــاوری منتشــر شــد. ــوم و فن عل
»انــرژی  کتاب هــای  شــامل  جلــدی  پنــج  مجموعــه  ایــن 
زیســت توده«، »تغییــرات آب و هوایــی کــره زمیــن«، »توســعه پایدار 
و زندگــی پایــدار«، »ردپــای کربــن مــا« و »مراقبــت از کــره زمیــن« 
اســت کــه در پایــان هــر کــدام از ایــن کتاب هــا، یــک فعالیــت عملــی 
ــده  ــا محیط زیســت آم ــدار و ســازگار ب ــای پای ــد انرژی ه ــرای تولی ب
اســت کــه نوجوانــان را بــرای مشــارکت در ایــن راه تشــویق می کنــد.
بنابــر ایــن گــزارش، درکتــاب انــرژی زیســت توده )بیومــس( آمــده 
ــد و  ــد انرژی ان ــع تولی ــن، منب ــره زمی ــداران روی ک اســت: همــه جان
ــا زیســت توده از  ــس ی ــد. بیوم ــه شــمار می آین ــرژی ب شــکلی از ان
گیاهــان و حیوانــات و فضــوالت دامــی و انســانی کــه منشــاء آلــی 
دارنــد به دســت می آیــد. اکنــون در بســیاری از کشــورها بــرای 

تولیــد نیــروی الکتریســیته و تأمیــن روشــنایی و مصارف گرمایشــی 
و حرارتــی خانه هــا، از ایــن نــوع انــرژی اســتفاده می شــود.این 
ــرژی زیســت توده و اســتفاده هرچــه  ــع ان ــواع مناب ــاره ان ــاب درب کت
ــرژی  ــد. بدون شــک، اســتفاده از ان ــا بحــث می کن ــر از آن ه کارآمد ت
مــواد زیســتی یکــی از راهکارهــای تولیــد انــرژی پایــدار بــرای تأمین 
انــرژی مــورد نیــاز مــا در آینــده اســت. نوجوانــان ضمــن مطالعه این 

ــرژی زیســت توده آشــنا می شــوند.در کتــاب تغییــرات  ــا ان کتــاب ب
ــید  ــش کربن دی اکس ــه افزای ــه مقول ــه ب ــن ک ــره زمی ــی ک آب وهوای
توجــه کــرده اســت، مــی خوانیــم: مــا در دوره ای زندگــی می کنیــم 
کــه سرشــار از منابــع انــرژی اســت. امــا کارخانه هــا، وســایل نقلیــه و 
نیروگاه هایــی کــه بــرای تأمیــن روشــنایی و گرمایــش خانه هایمــان 
نیــروی الکتریســیته تولیــد می کننــد، گاز کربن دی اکســید فراوانــی 

در جــّو زمیــن منتشــر مــی کننــد.
ــن  ــره زمی ــای ک ــن دم ــبب باال رفت ــن گاز س ــزون ای ــش روزاف  افزای
درنتیجــه  و  اســت  شــده  آب و هوایــی  شــرایط  در  دگرگونــی  و 
خشک ســالی، باالآمــدن ســطح آب دریاهــا، تخریــب محیط زیســت 

ــد.  ــد می کن ــن را تهدی ــره زمی ــده ک ــی آین ــرات اقلیم و تغیی

زن
وزن افراد در همه جای کره زمین یکسان نیستو

مطالعــات محققــان نشــان داده اســت که وزن افــراد در 
همــه جــای کــره زمین یکســان نبــوده و بــه متغیرهایی 

چــون فاصلــه و ارتفــاع از مرکــز زمین، بســتگی دارد.
بــه گــزارش ایرنــا، ورود نیروهــای مرکزگــرا و گریــز 
از مرکــز، باعــث می شــود تــا افــراد بــا وجــود 
ثابــت مانــدن جــرم بدنشــان، در خــط اســتوا نســبت بــه 

ــند. ــته باش ــری داش ــن وزن کمت ــای زمی قطب ه
در خــط اســتوا، همان طــور کــه بــه گــرد مرکــز زمیــن می گردیــد، 
نیروهــای مرکزگــرا بــه شــما وارد می شــوند و ایــن گــردش جلــوی 
پرتــاب شــدن شــما بــه فضــا را می گیــرد؛ امــا در قطب هــا چــون 
دیگــر بــا چنــان ســرعتی در حــال گــردش بــه دور مرکــز نیســتید، 
ایــن نیروهــا بــه شــما وارد نمی شــوند. افــزون بــر ایــن، در قطــب 
بــه مرکــز نزدیک تــر هســتید و قــدرت جاذبــه بیشــتری بــه شــما 
وارد مــی شــود؛ امــا تاثیــری کــه ایــن مســئله بــر وزن شــما مــی 
گــذارد، چنــدان زیــاد نیســت، بــه طــوری کــه وزن شــما در قطــب 
تنهــا 0.5 درصــد بیشــتر از خــط اســتوا اســت.افزون بــر موقعیــت 
جغرافیایــی، ارتفــاع از مرکــز نیــز دیگــر عاملــی اســت کــه بــر وزن 
ــه  ــه ب ــه ای ک ــروی جاذب ــر می گذارد.نی ــن اث ــر روی زمی ــما ب ش

شــما وارد می شــود، معکــوس مربــع فاصلــه شــما از مرکــز زمیــن 
اســت. به عبارت دیگــر هرچــه از مرکــز زمیــن بیشــتر ارتفــاع 
بگیریــد، مثــالً اگــر از یــک کــوه بــاال برویــد، بــه مقــدار ناچیــزی از 
وزنتــان کاســته می شــود. در مقابــل هــر چــه ارتفاعتــان نســبت 
بــه مرکــز زمیــن کمتــر باشــد یعنــی مثــالً اگــر بــه قعــر دره مــرگ 
ــر  ــد شــد.اما اث ــک درصــد ســنگین تر خواهی ــر از ی ــد، کمت بروی
ایــن عامــل خیلــی از تفــاوت میــان قــرار گرفتــن در قطب هــا یــا 
خــط اســتوا کمتــر اســت. شــعاع زمیــن در خــط اســتوا 6 هــزار و 
378 کیلومتــر اســت. اگــر از یــک کــوه 5 کیلومتــری چــون کــوه 
کلیمانجــارو بــاال برویــد، در فاصلــه 6 هــزار و 383 کیلومتــری از 
مرکــز زمیــن قــرار خواهیــد گرفــت و وزن شــما بــا عاملــی معــادل 
)6.383÷ 6.378) بــه تــوان دو معــادل 0.9984 بــا تغییراتــی 
جزئــی تــا 0.2 درصــد، کاهــش می یابــد. اگــر بخواهیــد بــا تغییــر 
ــرار گرفتــن  ــی کــه درنتیجــه ق ــرات وزن ــزان تغیی ــه می ــاع ب ارتف
ــه قطب هــای زمیــن خواهیــد داشــت،  در خــط اســتوا نســبت ب
دســت یابیــد، الزم اســت از کوهــی بــاال برویــد کــه 32 کیلومتــر 
ــا  ــه ازون ب ــه الی ــه روی ــی ک ــا ارتفاع ــاع ب ــن ارتف ــاع دارد. ای ارتف

مرکــز کــره زمیــن دارد، برابــری می کنــد!
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ایالم

راه یابی نخبه ایالمی 
به فینال مسابقات قرآن کریم 

جمهوری اسالمی
ــال رشــته  ــه فین ــم ب ــرآن کری ــم شــفیعی حافــظ ق مری
ــم  ــرآن کری ــابقات ق ــمین دوره مس ــی و شش ــظ س حف

راه یافت.
ــور  ــاف و ام ــی اداره کل اوق ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
خیریــه اســتان ایــالم : مریــم شــفیعی حافــظ کل 
قــرآن کریــم کــه امســال بــه عنــوان نماینــده جمهــوری 
اســالمی در ســی و ششــمین دوره مســابقات بیــن 
ــی  ــه نهای ــه مرحل ــور دارد ب ــم حض ــرآن کری ــی ق الملل

رشــته حفظ کل قرآن راه یافت.
در  ایــران  نماینــده  عنــوان  بــه  ســال گذشــته  وی 
اردن   قــرآن کریــم کشــور  المللــی  بیــن  مســابقات 
ــن  ــام ســوم ای ــه کســب مق ــق ب حضــور داشــت و موف

مسابقات گردید.
ــالم  ــتان ای ــی اس ــه قرآن ــن نخب ــفیعی اولی ــم ش مری
اســت کــه تــا کنــون موفــق شــده اســت بــه مســابقات 

بیــن المللی قرآن کریم جمهوری اســالمی راه یابد.
دوره  یکمیــن  و  چهــل  در  ســال گذشــته  شــفیعی 
مســابقات قــرآن کریــم ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه 
ــرآن  ــظ کل ق ــته حف ــام اول رش ــب مق ــه کس ــق ب موف
ــده  ــوان نماین ــه عن کریــم در بخــش خواهــران شــد و ب

ایران در این دوره از مســابقات حضور دارد. 
ایــن دوره از مســابقات کــه از 21 تــا 25 فروردیــن 
ســال جــاری در دو بخــش خواهــران و بــرادران بــاالی 

18 ســال در محل مصالی تهران برگزار می گردد.  

 اطالع
 رسانی

متن آگهی مزایده
بـه موجب پرونده اجرائی کالسـه 9700591 سـه دانگ 
خانـه پالک ثبتـی 2247 فرعی از پـالک 2094 اصلی 
واقـع در رفسـنجان خیابـان امیرکبیـر غربـی خیابـان 
اسـتقالل کوچـه 1-پـالک 1 کـه سـند آن در دفتـر الکترونـی به شـماره 
139720319009005100 بخـش 9 کرمـان رفسـنجان بنـام آقـای علـی 
عبدالهـی راویـز ثبـت گردیـده اسـت ،طبق سـند بـه مسـاحت 180 متر 
مربـع کـه محـدود بـه حدود ثبتـی شـماال :درب و دیوار بطـول 10 متر به 
کوچـه ، شـرقا : دیواریسـت مشـترک بطـول 18 متـر به شـماره 2248 
فرعـی جنوبـا دیواریسـت مشـترک بطـول 610 متـر بـه شـماره 2279 
فرعـی غربـا در دو قسـمت اول دیواریسـت مشـترک بـه طـول 12 متر 
بـه شـماره 2246 فرعـی و دوم دیواریسـت بـه طـول 6  متـر بـه کوچـه 
،1-مشـخصات عرصه:دارای عرصه مطابق با سـند به مسـاحت 180 متر 
مربـع ،2-مشـخصات اعیان :سـاختمان از نوع آجـری فاقد کالف افقی 
و عمـودی بـا سـقف تیرچـه بلوک کـه فقط طبقه اول سـقف سـبک با 
ورق کرکـره بـا مسـاحت 238.4 متـر مربع بصـورت دو طبقه همکف و 
اول سـاخته شـده اسـت کـه در طبقه همکـف زیر اطـاق ها،پارکینگ به 
مسـاحت 50 متر مربع و ارتفاع 2.05 متر با یک درب ماشـین رو سـه 
لنگـه بـه ابعـاد 2.05 * 3.40 متـر دارای کف موزائیک و سـقف و دیوار 
سـیمان سـفید می باشـد .ورود به ساختمان از کوچه با یک درب فلزی 
1*2.3 متـر و فضـای ورودی اسـت کـه در ان پلـه با سـنگ مرمریت و 
نـرده چوبـی جهـت دسترسـی بـه طبقـه اول وجـود دارد کـه دیوارهـای 
تـا ارتفـاع 90 سـانتی متـر سـنگ و تخم مرغی و مابقی  سـفید سـاده 
اسـت همچنیـن دارای یـک سـرویس با کف سـرامیک و دیوار کاشـی 
و سـقف سـیمان سـفید و درب الومینیومی اسـت و جهت ورود با هال 
و پذیرایـی یک درب الومینیومی شیشـه خور به ابعـاد 2.20*2.90 متر 
وجود دارد کف هال سـیمانی دیوارهای تا ارتفاع 90 سـانتیمتر سـنگ و 
تخـم مرغی و مابقی سـفید سـاده و سـقف همراه یا گجبـری گلویی و 
قاب سـاده و طاق ها و سـتون گچبری شده است .سـاختمان دارای دو 
طـاق و سـرویس روی پـار کینـگ اسـت که کف هـردو اطـاق موزاییک 
و دیوارها و سـقف سـفید سـاده اسـت که سـقف یکی از اطاقها گچبری 
قاب سـاده دارد و سـرویس دارای کف سـرامیک و دیوار کاشی 15*15 
سـانتیمتر قدیمی و سـقف کاذب سـپری و سرامیک اسـت .آشپزخانه 
همکف از نوع مسـتقل با کف سـرامیک و سـقف گچبری شـده با قاب 
سـاده دارای دیـوار تـا ارتفـاع 15.2 متر کاشـی و مابقی سـفید سـاده با 
کابینت های زمینی  و هوایی  سـاده می باشـد طبقه اول با مسـاحت 
56 متـر مربـع دارای درب ورودی الومینیومی شیشـه خـور و دارای هال 
با کف سـیمانی و سـقف سـفید گچبری شـده با حجم سـازی سـتاره 
و ابـراز گلویـی و قـاب سـاده و دارای دیـوار تـا ارتفـاع 1 متـر سـرامیک 
و تخـم مرغـی مابقـی سـفید سـاده اسـت کـه سـتون و طـاق گچبری 

شـده نیـز وجـود دارد.آشـپز خانـه بـا یـک دیـوار 20 سـانتی متـر بطول 
30.2 و ارتفـاع 1 متـر بصـورت اپن با درپوش سـنگی اسـت که گفته ان 
سـرامیک و دیوارهـا تـا ارتفـاع 95.1 متر کاشـی و مابقی سـفید سـاده 
و سـقف سـفید سـاده با گچبری اسـت.طبقه اول دارای یک تراس به 
ابعـاد 80.3*5.90 متـر با کف سـرامیک و دیوارهای سـیمان سـفید و 
ازار ،25 سـانتی سـرامیک و بالکن به ابعاد 60.0*3.80 متر می باشـد 
کـه در گوشـه آن سـرویس به ابعـاد 1.5*1.2 متر بـا درب الومینیومی 
و کـف سـرامیک و دیـوار کاشـی و سـقف سـپری و سـرامیک وجـود 
دارد و جانپنـاه مشـرف بـه حیـاط ان بـا ورق کرکره ای گالوانیـزه به ابعاد 
1.15*4.70 متـر اجـرا شـده اسـت درب و پنجـره هـا فلـزی بـا حفاظ 
فلـزی و درب هـای داخلی چوبی سـاده با چهار چوب فلزی اسـت کلیه 
نماها شـمالی ، جنوبی و حصارهای حیاط و ارتفاع 1.90 متر با سـوفال 
چهار سـانتی متر و بند کشـی باسـنگ ازاره 30 سانتی متری نما سازی 
شـده اسـت. حیـاط به ابعـاد 9.40*6 متـر دارای یک باغچـه 1.80*3 
متـری اسـت کـه مابقی کـف حیاط بـا موزاییـک 30*30 سـانتی متر 
فرش شـده است،سیسـتم سـرمایش کلر ابی و گرمایشـی بخاری گازی  
اسـت، بـر روی سـاختمان فـوق امتیـازات آب ، بـرق و گاز معرفـی 
شـده اسـت ،کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی ارزش شـش دانـگ 
سـاختمان فوق الذکر با مشـخصات یاد شـده و وضعیت موجود مبلغذ 
1.880.000.000 ) یـک میلیـارد و هشـتصد میلیـون ریـال ارزیابی شـده 
است،سـه دانـگ پـالک فـوق از سـاعت 9 الی 12 روز سـه شـنبه مورخ 
1398.03.07 واقع در محل اجرای اداره ثبت اسـناد و امالک رفسـنجان 
واقـع در رفسـنجان –بلـوار شـهید کشـاورزی از طریق مزایـده به فروش 
مـی رسـد ،مزایده از مبلـغ 940.000.000 ریال شـروع و به باالترین قیمت 
پیشـنهادی نقدا فروخته می شود،شـرکت در جلسـه مزایده برای عموم 
آزاد اسـت و فـروش کال نقـدی اسـت،الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی 
هـای مربـوط بـه آب ،بـرق ،گاز اعم از حق انشـعاب و یا حق اشـتراک و 
مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای آنها باشـد و نیـز بدهی های 
مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیره تـا تاریخ مزایده اعـم از اینکه رقم 
قطعـی آن معلـوم شـده یا نشـده باشـد به عهـده برنده مزایده اسـت و 
نیـز در صـورت وجـود مازاد،وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه های فـوق از 
محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم عشـر و حق 
مزایـده نقـدا وصـول می گردد ضمنـا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی 
گردد،مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مکان مقرر 
برگزار خواهد شـد.طالبین و خریداران میتوانند جهت شـرکت در مزایده 
در وقـت مقـرر بـا ارائـه چـک رمـزدار به مبلـغ پایـه در جلسـه مزایده به 

نشـانی فوق شـرکت نمایند،م الـف 983
تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت:روز یکشنبه مورخ 1398.02.15 

ابوالفضل تیموری آسفیچی-رئیس ثبت اسناد و امالک رفسنجان

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون 
و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره139760319091000531-
97/10/23هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
خانـم کلپـوره شـگرف نخعـی فرزنـد حسـین  بشـماره شناسـنامه 
196بـا کـد ملـی 6069418336صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک 
بـاب خانـه مشـتمل بـر باغچـه بـه مسـاحت 857متـر مربـع پـالک 
- فرعـی از49- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک – فرعـی از 
49-  اصلـی قطعـه یـک بخـش 45کرمـان واقـع درعنبرآبـاد اراضـی 
محمـد آبـاد بـی بی شـهری  خریداری از مالک رسـمی آقـای محمود 
کنـت محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 
طبـق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:2087-تاریخ 
انتشـار نوبـت اول:98/01/27 - تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/02/15
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

شهر عنبر آباد
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139760319014003013-97/05/21هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر آباد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علیجـان میـر شـکاری رود فرق 
فرزند مراد علی بشماره شناسـنامه 537صادره ازعنبرآباد درششدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 418متـر مربع پـالک - فرعـی از47- 
اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 47-  اصلی قطعه یک بخش 
45کرمـان واقـع در احمد اباد عنبرآباد خریداری از مالک رسـمی آقای 
منوچهرسـلمانزاده محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه اعتـراض خود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:2089. تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:98/01/27 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :98/02/15

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
)اسناد ذمه(

 9700859 پرونـده  موجـب  بـه  مزایـده  آگهـی 
متعهد:محمـد شـاکری - متعهدلـه: اعظـم قادری 
شـهربابکی ششـدانگ یـک پـالک41 فرعـی از 7 فرعـی از 171-
اصلـی بخـش 32 کرمـان بنـام آقـای محمـد شـاکری فرزنـد 
حسـین منتقـل شـده اسـت کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی 
فـوق  بـالك  و  شـده  ارزیابـی  36/000/000/000ریـال  مبلـغ  بـه 
بصـورت تجـاری مسـکونی در حـال سـاخت تـا مرحلـه اجـرای 
بـه  اول  و  و همکـف  زیرزمیـن  در سـه طبقـه  فلـزی  اسـکلت 
مسـاحت1352/46 مترمربـع میباشـد و پـالک فـوق از سـاعت 
9 الـی 12 روز چهارشـنبه مـورخ 1398/3/1 در اداره ثبـت اسـناد 
و امـالک واقـع در بـم بلـوار جمهـوری اسـالمی از طریـق مزایـده 
بـه فـروش مـی رسـد. مزایـده از 36/000/000 ریـال شـروع و بـه 

باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدأ فروخته می شـود. الزم به ذکر 
اسـت پرداخـت بدهـی های مربـوط به آب، بـرق، گاز اعـم از حق 
انشـعاب و یـا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی که مـورد مزایده 
دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتی و عوارض شـهرداری 
و غیـره تـا تاریخ مزایـده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده 
یـا نشـده باشـد بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز در صـورت 
وجـود مـازاد، وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل 
مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیـم عشـر و حق 
مزایـده نقـدا وصـول می گـردد ضمنا چنانچـه روز مزایـده تعطیل 
رسـمی گـردد، مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلی در همان سـاعت 

و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد. م/الـف 2  
تاریخ انتشار 98/2/15 - تاریخ مزایده 98/3/1

محمد امیری خواه رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

تجدید آگهی مزایده عمومی
شـهرداری بـروات در نظـر دارد نسـبت بـه اجاره تأسیسـات شـن و ماسـه به مـدت یکسـال از طریق 

مزایـده بـه افـراد واجـد الشـرایط اقدام نمایـد لـذا از متقاضیان درخواسـت می شـود ضمن بررسـی ردیف 
هـای زیـر حداکثر تا پایـان وقـت اداری مـورخ ۹8/02/25 جهت دریافت اسـناد مزایده و ارائه پیشـنهادات 
خـود به نشـانی بـروات، بلـوار آزادی، خیابـان باقر العلوم، شـهرداری بـروات، امـور قراردادها مراجعـه نمایند.

مسعود فاطمی مقدم-شهردار بروات

نوبت دوم

1. متقاضیـان واجد الشـرایط می تواننـد با پرداخت مبلـغ 300/000 
ریـال )سـیصد هـزار ریـال( بـه حسـاب 0218۹33404004 بنـام 
شـهرداری بروات نسـبت بـه دریافت اسـناد مزایده اقـدام نمایند. 
2. ارائـه فیـش واریـزی به مبلـغ 150/000/000 ریـال )یکصد و پنجاه 
میلیـون ریـال( بـه حسـاب شـماره 1086233630008. و یـا ارائه 
ضمانـت نامـه بانکی در وجه شـهرداری بـروات به عنـوان ضمانت 

شـرکت در مزایـده الزامی می باشـد. 
3. قیمـت پایـه اجاره تاسیسـات شـن و ماسـه مبلـغ 250/000/000 
ریـال بـه حـروف )دویسـت و پنجـاه میلیـون ریـال( بـه صـورت 

ماهانـه می باشـد. 
4. هـرگاه برنـدگان اول تـا سـوم حاضـر به انعقـاد قرارداد نشـدند 

سـپرده آنهـا بـه ترتیب ضبـط خواهد شـد. 
5. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

6. مـدت انجـام کار از تاریـخ انعقـاد قـرارداد به مدت یکسـال می 
باشد. 

7. سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است. 
شـماره  بـا  تواننـد  مـی  بیشـتر  اطـالع  جهـت  متقاضیـان   .8

نماینـد. حاصـل  تمـاس   03444232556

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــا تســلیم بــرگ استشــهادیه گواهــی  ــه اینکــه ســید علــی کمالــی ب نظــر ب
شــده بــه شــماره 19282 مــورخ 97/10/17 دفتر اســناد رســمی  شــماره 894 
تهــران بــه ضمیمــه در خواســت وارده بــه شــماره – مورخــه 97/10/17 اعــام 
نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت 5 دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه 
ــاک 293  ــی پ ــه 20 تفکیک ــع قطع ــر مرب ــه مســاحت 29800 مت ــن ب زمی
فرعــی از 10اصلــی مفــروز از اصلــی مذکــور واقــع در بخــش 12 تهــران کــه 
ذیــل دفتــر الکترونیکــی 135920301059014530 امــاک بنــام علــی کمالــی 
ثبــت و ســند مالکیــت بــه شــماره 370249 صــادر و تســلیم گردیــده و یــک 
ــی 135920301059014021  ــر الکترونیک ــل دفت ــر آن ذی ــاع دیگ ــگ مش دان
ــده  ــادر گردی ــند 370211 ص ــت و س ــی ثب ــور دیزج ــی پ ــپیده تق ــام س بن
اســت ســپس برابــر ســند 42578 مــورخ 1395/10/30 دفتــر 16 اسامشــهر 
مقــدار 28894/7 ســهم مشــاع از 29800 ســهم شــش دانــگ آن بــه شــرکت 
ســاخت و توســعه زیــر بناهــای حمــل نقــل کشــور منتقــل شــده اســت و 
ــن  ــاک در ره ــر ام ــی دفت ــات استشــهادیه تســلیمی و گواه ــق مندرج طب
و بازداشــت نمــی باشــد کــه بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت و 
تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت ملــک مذکــور را نمــوده اســت.لذا 
باســتناد تبصــره یــک اصاحــی مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت در یــک 
نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت 
بــه ملــک مرقــوم غیــر از مــوارد مذکــور در فــوق و یــا وجــود ســند مالکیــت 
مزبــور نــزد خــود باشــد، از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت 10 روز بــه 
ایــن اداره  مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند  مالکیــت 
و یــا ســند معاملــه تســلیم و رســید دریافــت دارد بدیهــی اســت چنانچــه 
ظــرف مهلــت مقــرر اعتــراض نرســد و یــا در صــورت اعتــراض ســند ارائــه 
نگــردد المثــی ســند مالکیــت طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم 

خواهــد شــد. م الــف 146
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر   سید محسن سادات حسینی2057

»آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم«
در خصــوص پرونــده اجرائیــه 970802 مطروحــه در شــعبه اجــرای احــکام 
مدنــی دادگســتری شهرســتان تالــش موضــوع فــروش قطعــات و لــوازم 
ــه آقــای جمشــید شــادکام واقــع در  ــق ب یدکــی خــودرو )ایســاکو( متعل
تالــش بلــوار پاییــزان نمایندگــی ایــران خــودرو شــادکام بــه شــرح زیــر:

ــت  ــدد قیم ــداد 3 ع ــی 0600401406 تع ــماره فن ــا ش ــب 206 ب 1-درب عق
ــغ  ــه مبل ــا ب ــزوده 4/686/997 مجموع ــاب ارزش اف ــا احتس ــدد ب ــر ع ه
14/060/991 ریــال  2- صنــدوق عقــب ســمند بــه شــماره فنــی 0600601801 
تعــداد 1 عــدد بــه ارزش ا 4/904/997 ریــال 3- گلگیــر عقــب راســت  بــه 
ــدد 3/051/997  ــر ع ــت ه ــدد قیم ــداد 4 ع ــی 1350203001 تع ــماره فن ش
ــا  ــدوق عقــبRD ب ــال 4- صن ــغ 12/207/988 ری ــه مبل ــا ب ــال مجموع ری
شــماره فنــی 0600600201 تعــداد 1 عــدد قیمــت 4/032/997 ریــال 5- درب 
صنــدوق عقــب 206 بــه شــماره فنــی 0600602901 تعــداد 1 عــدد بــه مبلــغ 
4/359/997 ریــال 6- گلگیــر داخلــی باالئــی بــا شــماره فنــی 1280100301 
تعــداد 1 بــه مبلــغ 277/863 ریــال 7- درب عقــب راســت 405 بــا کــد فنــی 
ــال مجموعــا  0600403601 تعــداد 2 عــدد قیمــت هــر عــدد 4/904/997 ری
بــه مبلــغ 9/809/994 ریــال 8- گلگیــر عقــب راســت پیــکان بــا کــد فنــی 
ــه  ــا ب 1350203502 تعــداد 4 عــدد قیمــت هــر عــدد 1/743/997 مجموع
مبلــغ 6/975/988 ریــال 9- درب عقــب پیــکان بــا کــد فنــی 0600301201 
ــت  ــه قیم ــا ب ــال مجموع ــدد 1/144/495 ری ــر ع ــت ه ــدد قیم ــداد 2 ع تع
2/288/990 ریــال 10- کلیــد باالبــر رانــا بــا کــد فنــی 0941405402 تعــداد 5 
عــدد قیمــت هــر عــدد 1/743/997 ریــال مجموعــا بــه قیمــت 8/719/985     
ــدد  ــداد 1 ع ــه تع ــی 0110801902 ب ــد فن ــا ک ــگر 206 ب ــه نمایش 11 - صفح
ــی  ــد فن ــا ک ــر ب ــی شیشــه باالب ــه الکترونیک ــال 12- جعب 2/397/997 ری
2093000201 تعــداد 1 عــدد 2/234/497 ریــال 13- ســوییچ کامــل ســند بــا 
کــد فنــی 09502102020203 تعــداد 3  عــدد قیمــت هــر 3/487/997 ریــال 
مجموعــا بــه مبلــغ 10/463/991 ریــال 14- مجموعــه قفــل در ســمند بــا کــد 

فنــی 0950208806 تعــداد 1 قیمــت 3/324/397 ریــال 15- مجموعــه قفل 
ــه ارزش  ــدد ب ــداد 1ع ــه تع ــی 0950206905 ب ــا کدفن ــزر ب ــو بای ســمند ایم
2/561/497 ریــال 16- مجموعــه قفــل بــا تراشــه ســوییچ دنــا بــا کدفنــی 
095211101 بــه تعــداد 1 عــدد و بــه ارزش 2/452/496 ریــال 17- مجموعــه 
شــاتون RD بــا کــد ملــی 0440601603 بــه تعــداد 4 عــدد قیمــت هــر عــدد 
1/591/397 ریــال و مجموعــا بــه ارزش 6/365/588 18- رادیاتــور دنــا بــا 
شــماره فنــی 0720108702 بــه تعــداد 1 عــدد و بــه ارزش 3/814/997 ریــال 
19- کلیــد شیشــه بــر باالبــر دنــا بــا کدفنــی 0941406501 بــه تعــداد 2 عــدد 
قیمــت هــر عــدد 1/961/997 ریــال مجموعــا بــه ارزش 3/923/994 ریــال 
20- کلیــد شیشــه باالبــر دنــا بــا کدفنــی 1260114601 بــه تعــداد 1 عــدد و بــه 
قیمــت 915/597 ریــال 21- ریمــوت کنتــرل دنــا بــا کــد فنــی 1940201801 
ــا  ــال 22- شــاتون ســمند ب ــه ارزش 1/416/997 ری ــه تعــداد 1 عــدد و ب ب
کــد فنــی 0440200202 بــه تعــداد 2 عــدد قیمــت هــر عــدد 850/197 ریــال 
ــه  ــوق ب ــام ف ــه ارزش کل اق ــال  النهای ــه ارزش 1/700/394 ری ــا ب مجموع
مبلــغ 109266325 ریــال توســط کارشــناس بــرآورد و اعــام گردیــده اســت 
لــذا امــوال موصــوف روز دوشــنبه مــورخ 1398/02/31 ســاعت 11 تــا 12 از 
ــه  ــی دادگاه حقــوق تالــش ب ــر اجــرای احــکام مدن ــده در دفت ــق مزای طری
فــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع شــده و بــه 
کســانی کــه باالتریــن قیمــت را از قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد فروختــه 
ــده  ــده مزای ــس از برن ــی المجل ــنهادی ف ــغ پیش ــد و 10% مبل ــد ش خواه
ــن  ــه پرداخــت ثم ــاه ب ــا یکم ــر ت ــف اســت حداکث ــرده مکل ــت نامب دریاف
معاملــه اقــدام نمایــد در غیــر اینصــورت ده درصــد اولیــه بــه نفــع دولــت 
ضبــط خواهــد شــد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد پنــج روز قبــل 
از موعــد مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از 

امــوال مــورد مزایــده داده شــود.  

داد ورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش 
سید جالل مستجابی    2054

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

سیاهکل 
ــن  ــون تعیی ــواد 3- 15-17-18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 
13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــاک 
عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده 
ــوب  ــور مص ــون مذک ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م و پرون
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
ــه  ــب ب ــذا مرات ــت ل ــده اس ــت گردی ــند مالکی ــذ س ــت اخ رای جه
اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت 

عمومــی آگهــی مــی گــردد.
قریه کلسر سنگ اصلی 31 بخش 16 گیان 

 1- پــاک 4380 مفــروز از 14 در مالکیــت آقــای معصــوم ازبرمــی 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــر محوط ــتمل ب ــه مش ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
190/22 متــر مربــع از مالکیــت آقــای رمضانعلــی فاحتگــر متحــد جو 
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه داد خواســت تســلیم 
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع و گواهــی آن را ب
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.

تاریخ نوبت اول: 98/2/15      تاریخ نوبت دوم: 98/2/30
رئیس ثبت و اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

همایون فالحتکار    2068

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 139760309068001190 و 139760309068001188 
ــه 1397114409001000006  ــای كاس ــه 1397/08/13 پرونده مورخ
و 1397114409001000007 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
ــه دو  ــك منطق ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس رس
ــی  ــای مجتب ــارض متقاضــی آق ــه بامع ــات مالكان ــن تصرف قزوی
از  صــادره   16 شناســنامه  بشــماره  محمــد  فرزنــد  حیــدری 
خرمدشــت و ســعید حیــدری فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 
64 صــادره خرمدشــت در ششــدانگ یــك بــاب ســاختمان 
)بالســویه هریــك بــه میــزان ســه دانــگ مشــاع ( بــه مســاحت 
ــع در  ــی واق ــاك 5 اصل ــرازی پ ــه ســوم اف ــع قطع ــر مرب 150 مت
بخــش 5 قزویــن خریــداری از مالــك رســمی اســماعیل فرهــادی 
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در 
ــه  ــی ك ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن داشــته باشــند م
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض 

ــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد. ــق مق طب
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/2/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/2/30 
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آگهی ابالغ وقت دادرسی به : محمد عباسی
گاسه پرونده : 98 – 5 - 97

وقت رسیدگی: 98/3/25   -   9:30صبح  روز شنبه
خواهان:  غامحسین قاسمی اقویرنی 

خوانــده : محمــد عباســی    خواســته: الــزام خوانــده تنظیــم و انتقــال ســند رســمی 
خودروپرشــیا بــه شــماره 482د 28ایــران 16

ــت  ــه وق ــوده ک ــاف نم ــل اخت ــورای ح ــه ش ــلیم دادگاه ب ــتی تس ــان دادخواس خواه
رســیدگی آن بــه شــرح فــوق تعییــن شــده بعلــت مجهــول المــکان بــودن و بتجویــز 
مــاده 73 قانــون دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
ــر شــعبه  ــه دفت ــاه خــود را ب ــک م ــی ی ــخ نشــر آگه ــده از تاری ــا خوان ــی شــود ت آگه
ــد در غیــر اینصــورت مقتضــی  5 شــورای حــل اختــاف بخــش قــدس معرفــی نمای

ــف/ 298 اتخــاذ خواهــد شــد. م ال
مدیر دفتر شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان قدس  2217

آگهی حصر وراثت
ــه  ــق دادخواســت تقدیمــی ب ــه شــماره شناســنامه 744 مطاب ــا ر عزتــی مبصــر ب مازی
ــوده  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــعبه درخواس ــن ش ــده 69/6/98 از ای ــه پرون کاس
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــی مبصرب ــام عزت ــادروان ارس ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
ــه و  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 97/8/16  اقامت 0154567752 در تاری

ــه: ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ورث
مازیــار عزتــی مبصــرش ش 744 ت .ت 1360  پدرمتوفــی - الهــه عزتــی اختیــار ش 
ــا انجــام  ــک ب ــدارد این ــه دیگــری ن ــی و مرحــوم ورث ش 164ت .ت 1366  مادرمتوف
ــور را باســتناد مــاده 361 قانــون امــور حســبی  تشــریفات مقدماتــی، درخواســت مزب
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن شــعبه تقدیــم 

دارد و اال گواهــی مربــوط صــادر خواهــد شــد. م الــف/ 300  
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس   2115

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده ششدانگ پالك 2 فرعی از 1114 اصلی- موضوع پرونده اجرایی كالسه 9700929

بــه موجــب پرونــده اجرائــی كالســه 9700929 شــش دانــگ یــك بــاب مجتمــع آپارتمانــی پــالك 2 فرعــی از 1114 
اصلــی واقــع در ایــالم بــه آدرس: ایــالم- خیابــان آیت الــه حیــدری- بن بســت اطلــس كــه ذیــل ثبــت شــماره 4034 
دفتــر جلــد 31 صفحــه 181 بــه نــام آقــای ابراهیــم بختــی ثبــت و ســند مالكیــت صــادر و تســلیم شــده اســت، دارای 
حــدودات شــماالً پــی بــه دیــوار بطــول 12 متــر و 78 ســانتی متر بــه شــماره یــك فرعــی از یكهــزار و یكصــد و چهــارده 
اصلــی شــرقًا در دو قســمت اول پــی بــه دیــوار بطــول 23 متــر و 55 ســانتی متر بــه شــماره 3 فرعــی از یكهــزار و 
یكصــد و چهــارده اصلــی دوم درب و دیــوار بطــول 2 متــر و هفتــاد ســانتی متر بــه كوچــه بن بســت جنوبــًا پــی بــه 
دیــوار بطــول 12 متــر و 81 ســانتی متر بــه یكهــزار و یكصــد و چهــارده اصلــی غربــًا در ســه قســمت اول پــی بــه دیــوار 
بطــول 6 متــر و پنجــاه و پنــج ســانتی متر بــه یكهــزار و یكصــد و دوازده اصلــی دوم پــی بــه دیــوار بطــول 11 متــر 
ــه 2 فرعــی از 1118 اصلــی طبــق  ــه دیــوار بطــول 8 متــر و 29 ســانتی متر ب ــه 1112 ســوم پــی ب و 31 ســانتی متر ب
ســند رهنــی شــماره 15651 مــورخ 94/05/29 تنظیمــی دفترخانــه شــماره 44 ایــالم در قبــال مبلــغ 5.965.561.357 
ریــال در رهــن بانــك ملــی قــرار گرفتــه و طبــق نظــر كارشــناس رســمی بــه مبلــغ 33.415.550.000 ریــال )ســی 
و ســه میلیــارد و چهارصــد و پانــزده میلیــون و پانصــد و پنجــاه هــزار ریــال( ارزیابــی شــده در حــال حاضــر برابــر 
نظــر كارشــناس منتخــب در محــدوده ملــك فــوق یــك مجتمــع آپارتمانــی شــامل پنــج طبقــه بــا پیلــوت بــا كاربــری 
پاركینــگ و انبــاری احــداث شــده اســت ســاختمان دارای آسانســور و هــر طبقــه شــامل دو واحــد مســكونی می باشــد 
ــوع ســنگ تراورتــن و  پوشــش دیوارهــا در فضاهــای داخلــی ســفیدكاری و نمــای اصلــی خارجــی ســاختمان از ن
ــی از  ــوع دو جــداره می باشــد پوشــش كــف فضاهــای داخل ســنگ قیچــی می باشــد. پنجره هــای ســاختمان از ن
ســرامیك بــوده و دیــوار ســرویس بهداشــتی حمــام و آشــپزخانه كاشــی انجــام شــده اســت ســاختمان فاقــد پایانكار 
بــوده و دارای پروانــه كار بــه شــماره 14031 مــورخ 94/04/09 می باشــد و تاكنــون بــرای واحدهــای ســاختمان اســناد 
مالكیــت جداگانــه صــادر نشــده اســت و هم اكنــون واحدهــای ســاختمان بــه اشــخاص دیگــر فروختــه و ســاكن 
می باشــند پــالك فــوق دارای 337 متــر و 68 ســانتی مترمربع عرصــه و 1277 متــر و 65 ســانتی متر مربــع اعیانــی 
در پنــج طبقــه هــر طبقــه دارای 255 متــر و 53 ســانتی متر مربــع و نیــز یــك پاركینــگ بــه مســاحت 245 متــر و 
ــوق  ــالك ف ــرق و گاز می باشــد، پ ــار ســال و دارای انشــعابات آب و ب ــا قدمــت حــدودًا چه ــع ب 28 ســانتی متر مرب
از ســاعت 9 الــی 12 روز شــنبه مــورخ بیســت و هشــتم اردیبهشــت مــاه یكهــزار و ســیصد و نــود و هشــت در اداره 
اجــرای اســناد رســمی ایــالم مســتقر در اداره كل ثبــت اســناد و امــالك اســتان ایــالم واقــع در ایــالم- بلــوار مــدرس 
جنــب اداره كل محیــط زیســت اســتان ایــالم از طریــق مزایــده حضــوری بــه فــروش می رســد. مزایــده از مبلــغ ســی 
و ســه میلیــارد و چهارصــد و پانــزده میلیــون و پانصــد و پنجــاه هــزار ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی 
نقــدًا فروختــه می شــود. الزم بــه ذكــر اســت پرداخــت بدهی هــای مربــوط بــه آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب 
و یــا حــق اشــتراك و مصــرف در صورتــی كــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض 
شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینكــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده 
مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده 
مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدًا وصــول می گــردد ضمنــًا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل 
رســمی غیرمترقبــه گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــكان مقــرر برگــزار خواهــد شــد. 
ــر قــرارداد  ــر نامــه وارده شــماره 97000409 مــورخ 98/02/04 بانــك ملــی، مــورد مزایــده براب ــه ذكــر اســت براب الزم ب
ــا تاریــخ 99/01/07 بیمــه تمــام خطــر آتش ســوزی می باشــد.                               2084 شــماره 931000014 ت

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه
محکــوم لــه: امیــن شــعبانی وصــال بــه نشــانی : شهرســتان قــدس خ ش عالمــی خ قــدس ک 
ش رمضانــی مجتمــع ســتاره واحــد8 محکــوم علیــه: قنبرعلــی نجفــی نشــانی مجهــول المــکان  
محکــوم بــه: بموجــب دادنامــه شــماره 908مــورخ 96/8/24 شــورای حــل اختــالف شــهر قــدس 
حــوزه 9 کــه وفــق دادنامــه شــماره شــعبه دادگاه قــدس قطعیــت حاصــل کــرده اســت. محکــوم 
علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت دو میلیــون و دویســت هــزار تومــان بابــت اصــل خواســته و 
پرداخــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از 96/10/20الــی صــدور حکــم در حــق محکوم 

لــه و نیــم عشــر دولتــی حــق االجــرا درحــق صنــدوق دولــت  م الــف/ 299
2116 امضا رئیس حوزه 9شورای حل اختالف 

آگهی فقدان سند مالكیت 
ســند مالكیــت ششــدانگ یــك بــاب آپارتمــان واحــد مســكونی قطعــه اول تفكیكــی تحــت پــالك 
2321 فرعــی از 3191 – اصلــی بخــش 4 قزویــن ذیــل ثبــت 37560 صفحــه 532 دفتــر 150 بــه 
شــماره چاپــی 303867 بنــام آقــای حیــدر علــی  خلخالــی صــادرو تســلیم گردیــده اســت . ســپس 
تمامــی آن مــع الواســطه طبــق ســند قطعــی بــه شــماره 123214 مــورخ 82/11/6 دفتــر 29 قزویــن 
ــه شــماره 86875 مــورخ  ــی ب ــذار شــده اســت . ســابقه ســند رهن ــدری واگ ــه صف ــم رقی ــه خان ب
91/10/30 دفتــر 11 قزویــن مشــاهده مــی گــردد. ســپس مالــك بــا ارائــه دو بــرگ فــرم شــهادت 
شــهود مدعــی فقــدان ســند بــه علــت جابجایــی گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت المثنــی 
خــود را نمــوده كــه مراتــب بــه اســتناد مــاده 120 آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت اعــالم مــی گردد 
تــا هركــس بــه نحــوی از هــر انحــاء نســبت بــه ملــك مذكــور حقــی داشــت و یــا معامالتــی بــه 
نفــع او شــده و یــا مدعــی وجــود ســند نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا مــدت ده 
روز ضمــن مراجعــه بــه ایــن اداره اعتــراض خــود را بــا ارائــه اصــل ســند مالكیــت و ســند معاملــه 
تســلیم نمایــد و چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتــراض بــه ایــن اداره نرســد و یــا در صــورت اعتــراض 
اصــل ســند مالكیــت ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالكیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه 

متقاضــی تســلیم خواهــد كــرد ایــن آگهــی در یــك نوبــت بــه شــرح ذیــل منتشــر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار : 98/2/15 

2090 حسن غالمحسینی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه یك قزوین 

فقی ا
1- رمانــی از »نجیب محفوظ« 

 نویســنده مصــری - عمارت و بنا

2- شــهری بنــدری در مکزیک - فقر 

تهیدستی  و 

3- منحنــی درجه دوم در ریاضی - 

 بســنده - نور بسیار اندک

4- برچســب کاال - یافتــن خریدار 

 برای کاال یــا خدمات معین

5- نخســتین ماه میالدی - دود 

 کردن - آب روســتایی

6- صــدای زنبــور - فالگیر - چماق 

 رزم! - جرقه آتش

7- تختــه نــازک مصنوعی - مزرعه 

 کوچک - کیســه کش گرمابه

8- موش خرما - رشــته عرضی 

 منســوجات - پربها

9- انگشــتری - واقع در پایین - 

 آتش سوزی

10- بهــره پــول - مردار - روز آینده 

نت مخمور!  - 

11- حــرف ندا - جمیل و خوش 

 ســیما - موجود زنده

12- نوعــی دوخت زینتی بر روی 

پارچــه یــا لباس - صحرای اتمی 

 آمریکا

13- فرجامین - زین و برگ اســب 

 - کهنه و پوســیده

14-  بیرون آوردن شــیر از پســتان - 

 زندگــی با نیکنامی و ســربلندی

15- فلســفه خوشــی پرستی - از 

بخش های پنجگانه اوســتا

عمودی 
1- مالــش دهنــده عضالت - آنکه به 

 ناز راه می رود

2- بــی رقیب در مســابقه - قهرمان 

شروود  جنگل 

3- یار ویس - پیروز و گشــاینده - 

کشتی  کارگر 

4- مکتــب لذت گرایی در یونان 

 باســتان - بسیار باریک

5- زلــف - پایتخــت بوتان - بی 

وباری  بند 

6- غربال کوچک - ســگ بیمار - 

 متقــی و پارســا - پیرامون دهان

7- جای پای ســوارکار - حرکت به 

 جلو یا بســوی هدف

8- از دنیــا رفتــن - فاقد بینایی - 

کابینه  اعضای 

9- آخرین پادشــاه ساسانی - اسب 

 بارکش

10- لحظــه کوتاه - جهان واپســین - 

 مضیقــه و تنگنا - صد ســال

11- مانــع پدافندی در جنگ - از 

 واحدهای نظامی - دوســتی

 12- گردآوری - پیشــه ملوان

13- پزشــک انقالبی فرانسه - 

 تازیانه - همســر عروس

14- نــام قدیم اهر - رودی در 

 برزیل

15- شــهری در آمریکا - هرم 

نگی فر

جدول شماره 143۹
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3   پیام4
استان ها

مسمومیت 40 نفر با مصرف مشروبات الکلی در یک عروسی
مسئول اتاق بحران مرکز فوریت های پزشکی آذربایجان غربی از مسمومیت 40 نفر در اثر مصرف مشروبات الکلی 

در پلدشت خبر داد.

ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ایــالم گفــت: از ابتــدای اردیبهشــت ســال جاری 
ــا  ــد و پرمصرف ه ــران ش ــد گ ــرق 7 درص ــه ب تعرف

ــت. ــد داش ــه خواهن ــش تعرف ــد افزای 23 درص
توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل  شــیرخانی  هــادی 
نیــروی بــرق اســتان ایــالم در ایــالم اظهــار داشــت: 
بــرق  اردیبهشــت ســال جاری تعرفــه  ابتــدای  از 
7 درصــد گــران شــد و  پرمصرف هــا 23 درصــد 

ــت. ــد داش ــه خواهن ــش تعرف افزای
وی افــزود: خانوارهایــی کــه مصــرف ماهانــه آن هــا 
ــازده زمانــی اول  زیــر الگــوی مصــرف اســت و در ب
ــا پایــان شــهریور ســال جاری در مقایســه  خــرداد ت
بــا دوره مشــابه قبــل مصــرف خــود را کاهــش 
ــزان  ــه می ــرق ب ــای ب ــف به ــمول تخفی ــد مش دهن
ــادی  ــی از مناطــق ع ــه در یک مصــرف کاهــش یافت
ــی در  ــه مصرف ــن پل ــرخ اولی ــادل ن ــیر مع و گرمس
آن منطقــه بــه ازای هــر کیلــو وات ســاعت خواهــد 

شــد.
ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــرق اســتان ایــالم  367 مــگاوات  پیــک مصــرف ب
ــرق در  ــی ب ــت: 35 روز خاموش ــرد و گف ــوان ک عن
ــرق  ــع ب ــورد قط ــته، 1680 م ــال گذش ــتان س تابس
ســاعت  مــگاوات   200 و  هــزار   6 معــادل  فیــدر 

ــت. اس
ــون و  ــک میلی ــته ی ــال گذش ــت: س ــان داش وی بی
ــط  ــرق توس ــاعت ب ــگاوات س ــزار و 404 م 415 ه
مشــترکین اســتان ایــالم مصــرف شــد کــه نســبت 
ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته افزایــش داشــته  ب

اســت.
ــرق  ــترک ب ــزار مش ــیرخانی 224  ه ــه ش ــه گفت ب
34/1 درصــد  در اســتان ایــالم وجــود دارد کــه 
ــد  ــی، 08/1درص ــد خانگ ــاورزی،  63/82 درص کش
درصــد   48/0 عمومــی،  درصــد   63/3 معابــر، 
صنعتــی و ســایر مصــارف 74/10 درصــد اســت.
الزم بــه ذکــر اســت، 91 هــزار و 609 مشــترک بــرق 

در شهرســتان ایــالم ســکونت دارنــد.

سرپرست جدید امور توزیع 
نیروی برق سیمرغ، منصوب شد

بازدید مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز 
از شرکت گاز استان کرمانشاه

مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران: 
تعامل بیشتر با شرکت  های خصوصی در دستور کار است

امــری_ ســاری/طی حکمــی از ســوی مهنــدس شــهابی مدیرعامــل 
ــدران مهنــدس ابراهیــم جعفــری ســوخت  ــرق مازن شــرکت توزیــع ب
ــرق ســیمرغ  ــروی ب ــع نی ــور توزی ــوان سرپرســت ام ــه عن ــی ب آبندان

منصــوب شــد.
ــدران و  ــرق مازن ــع ب ــع انســانی شــرکت توزی ــا حضــور معــاون مناب ب
ــرق  ــع ب ــور توزی ــر ام ــه مدی ــع و معارف ــم تودی ــراه مراس ــت هم هیئ

ــت. ــام گرف ــیمرغ انج س
علــی رحمانــی الرمایــی ســومین مدیــر امــور توزیــع بــرق شهرســتان 
ــالهای  ــات وی در س ــع و از زحم ــم تودی ــه در مراس ــود ک ــیمرغ ب س
ــی  ــوخت آبندان ــری س ــم جعف ــکر و ابراهی ــیمرغ تش ــت در س خدم
ــیمرغ  ــتان س ــرق شهرس ــع ب ــور توزی ــر ام ــن مدی ــوان چهارمی بهعن

ــه شــد. معارف
ــوان  ــی پیــش از ایــن انتصــاب بعن ابراهیــم جعفــری ســوخت آبندان

معــاون فنــی امــور توزیــع نیــروی بــرق قائــم شــهر، عهــده دار
مسئولیت بود.

ــمال  ــرق ش ــروی ب ــع نی ــور توزی ــی ام ــی راه ــی الرمای ــی رحمان عل
ســاری  شــده و بــر صندلــی مدیریــت امــور شــمال ســاری تکیــه زد.

اصفهان
محمــد جمشــیدیان  نماینــده 
شــرکت  بحــران  مدیریــت  
درخصــوص  اصفهــان،  آبفــا 
راســتای  در  اقداماتــی کــه 
ــق  ــی از مناط ــده در برخ ــاری  ش ــالب ج ــار فاض مه

ــرد: ــریح ک ــد ،تش ــام دادن ــواز انج ــهر اه ش
بــه محــض ورود بــه اهــواز اکیــپ بحــران آبفــا اصفهان 
بــه 9 گــروه تقســیم شــد کــه هــر گــروه بــا در اختیــار 
ــد  گرفتــن تجهیــزات ،مهــار پســاب را عملیاتــی نمودن
ــوان مثــال پیــکاپ بحــران منطقــه یــک اصفهــان  بعن
عملیــات تخلیــه و پمپــاژ فاضــالب محلــه هــای 
کــوی ملــت ،کارون،کوروش،دانیــال و انتهــای کوچــه 
بحــران  پیــکاپ  امــام حســن)ع( زرگان،  مســجد 
منطقــه 2 اصفهــان عملیــات تخلیــه و پمپــاژ فاضــالب 
ــال و  ــت ،کارون،کوروش،دانی ــوی مل ــای ک ــه ه محل
انتهــای کوچــه فرهــاد زرگان ، پیــکاپ بحــران منطقــه 
5 اصفهــان عملیــات تخلیــه و پمپــاژ فاضــالب محلــه 
ــای  ــال و انته ــت ،کارون،کوروش،دانی ــوی مل ــای ک ه
کوچــه 1،3و4 پاســتوریزه،پیکاپ بحــران منطقــه 3 
ــه  ــالب محل ــاژ فاض ــه و پمپ ــات تخلی ــان عملی اصفه
ــای  ــال و انته ــت ،کارون،کوروش،دانی ــوی مل ــای ک ه
کوچــه 5،6،8،و 9 پاســتوریزه ،بادیســان بحــران آبفــا 
اصفهــان عملیــات تخلیــه و پمپاژکوچــه شــماره 1 
و  تخلیــه  عملیــات  بحــران  ،بادیســان  پاســتوریزه 
ــار، و  ــارراه گلبه ــش چه ــول ،نب ــالب منه ــاژ فاض پمپ
بنــز 191 عملیــات تخلیــه و پمپــاژ فاضــالب بــا پمــپ 
ــد.وی   خودمکــش و مخــزن ذخیــره را اجرایــی نمودن

ــق  ــپ در طــی 3 روز موف ــن 9 اکی ــه  گفت:ای در ادام
ــواز  ــهر اه ــالب  ش ــاپ فاض ــی از پس ــار بخش ــه مه ب
شــدند و همچنیــن در 3 روز اول ،برخــی از افــراد 
ــد  ــی کردن ــت م ــبانه روزی فعالی ــورت ش ــروه بص گ
چــون وقتــی مــی دیدیــم از منهــول هــا بصــورت 
جوشــان فاضــالب در ســطح شــهر ســرازیر مــی شــود 
و ایــن رویــداد زندگــی مــردم را بــا مخاطراتــی روبــرو 
ــاب در  ــار پس ــر از مه ــتیم بغی ــی توانس ــد نم ــی کن م
کمتریــن زمــان بــه چیــزی دیگــری فکــر کنیــم 
ــن  ــریع ای ــع  س ــدد رف ــط درص ــان فق ــه همراه وهم

ــد.  ــه بودن حادث
ــان  ــا  اصفه ــرکت آبف ــران ش ــت  بح ــده مدیری نماین
افزود:برخــی  و  اهوازاشــاره  مــردم  همــکاری  بــه 
ــوع  ــت وق ــاراتی باب ــه خس ــی ک ــردم  در مواقع از  م
بحــران در زمینــه هــای مختلــف متحمــل مــی شــوند 
دچــار تنــش هایــی مــی گردنــد ،اکیــپ بحــران آبفــا 
اصفهــان  ، قســمتهایی از شــهر اهــواز  کــه مهــار 
پســاب فاضــالب آن را برعهــده گرفتــه بــود کامــال 
عــرب نشــین بودنــد ایــن گــروه از هموطنانمــان 
معتقــد بودنــد کــه مــا از اصفهــان آمدیــم تــا بــه آنهــا 
ــپ  ــا اکی ــکاری را ب ــت هم ــس نهای ــم پ ــک کنی کم
ــا  ــه ب ــی ک ــار خوب ــا رفت ــان داشــتند و ب بحــران اصفه
ــاری  ــانی ی ــداد رس ــر ام ــروه را در ام ــتند گ ــا داش م
مــی کردنــد.  وی بــه عنــوان مدیــر اکیــپ اول بحــران 
ــر در  ــه عوامــل موث ــان مســتقر در اهــواز ب ــا اصفه آبف
ــراز  ــن بغی ــت: م ــاره و گف ــران  اش ــریع بح ــار س مه
ــردم  ــه م ــک ب ــت کم ــه جه ــواز ب ــهر اه ــور در ش حض

آســیب دیــده ایــن شــهر،در زمــان وقــوع زلزلــه غــرب 
ــاه  ــه کرمانش ــبکه آب ب ــالح ش ــور اص ــه منظ ــور ب کش
ــم  ــان بحــران ک ــز در اســتان اصفه ــزام شــدم و نی اع
آبــی در شــهرهای ناییــن و خوروبیانــک همچنیــن 
ــاهین  ــالب ش ــوده فاض ــبکه فرس ــزش ش ــران ری بح
ــوان  ــی ت ــاس م ــن اس ــر ای ــردم ب ــه ک ــهر راتجرب ش
گفــت :  آنچــه در مواقــع مهــار بحــران بیــش از 
پیــش نیــاز اســت ، در نهایــت آرامــش ، خونســردی 
همــدردی کــردن  و تســلی بخشــیدن بــه آســیب 
دیــده گان اســت و نیــز مدیــر گــروه بایــد بــا انگیــزه 
دادن وارائــه رهنمودهــای الزم بــه همراهــان، اکیــپ را 
در انجــام موفــق  ماموریــت محولــه یــاری کنــد ایــن 
درحالیســت کــه  موفقیــت  در مهــار فاضــالب جــاری 
ــی  ــه و پ ــون توصی ــز مره ــواز را نی ــهر اه ــده در ش ش
ــل  ــی مدیرعام ــدس امین ــبانه روزی مهن ــای ش گیریه
شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان  مــی دانیــم    
و حضــور خــود در اکیــپ بحــران آبفــا اصفهــان را 

ناشــی از توجهــات خداونــد و  آقاامــام زمــان)ع( مــی 
دانم.جمشــیدیان در آخــر تصریــح کــرد: اصفهــان 
ــن  ــوع بحــران اســت برای ــع وق ــن اهــواز در مواق معی
اســاس اســتان اصفهــان بغیــر از اکیــپ بحــران آبفــا 
ــی  ــور هماهنگ ــاون ام ــی مع ــدس غالم ــان ،مهن اصفه
عمرانــی اســتانداری اصفهــان ،مدیــرکل حــوادث غیــر 
مترقبــه اســتانداری اصفهــان ، و دیگــر مســئوالن 
اســتان حضــور داشــتند همــه مســئوالن هنگامــی کــه 
ــیل  ــی از س ــای ناش ــیب ه ــر آس ــاره گ ــک نظ از نزدی
ــاندن  ــل رس ــه حداق ــای  ب ــه  راهه ــی وفق ــد ب بودن
خســارات ایــن حادثــه غیــر مترقبــه را توصیــه کردنــد 
ــد   ــغ ننمودن ــی دری ــچ کوشش ــه از هی ــن زمین و در ای
بــی تردیــد اصفهانــی هــا در مهــار حــوادث ناشــی از 
ــش  ــر اســتانها نق ســیل در اســتان خوزســتان و دیگ
موثــری داشــتند چراکــه بــا همدلــی و همــکاری مــی 
تــوان بــر بســیاری از مشــکالت در کشــور  غلبــه کــرد.

 / فخــارزاده  حســنا   – کرمانشــاه 
مدیــر  مومنــی  ســعید  مهنــدس 
گازرســانی شــرکت ملــی گاز ایــران 
ــنبه - 9  ــروزه )دوش ــفر یک ــی  س ط
ــدار  ــن دی ــاه ضم ــتان کرمانش ــه اس ــاه 98( ب ــت م اردیبهش
نماینــده مــردم  اســتاندار وصفــری  بازونــد  بــا مهنــدس 
ــه  ــالمی و ارائ ــورای اس ــس ش ــاه در مجل ــتان کرمانش شهرس
ازشــرکت  بازدیــدی  طــی  گازاســتان،  عملکــرد  گــزارش 
ــروژه  ــه پ ــانی ب ــد گازرس ــان رون ــک درجری ــتان ازنزدی گازاس
ــن  ــی ای ــرار گرفت.ط ــترکین ق ــه مش ــات ب ــه خدم ــا و ارائ ه
ــتان  ــرکت گاز اس ــان ش ــا کارکن ــترک ب ــه مش ــد وجلس بازدی
ــدم  ــل گازاســتان ضمــن خیرمق ــدا مدیرعام کرمانشــاه، در ابت
، گزارشــی از آخریــن وضعیــت گازرســانی دراســتان و پــروژه 

ــه نمودند.درادامــه  هــای دردســت اقــدام ســال جــاری را ارائ
از  مشــکالتی  وجــود  نمودنــد:  بیــان  شــهبازی  مهنــدس 
جملــه عــدم ارائــه مجوزهــای الزم از ســوی مراجــع ذیصــالح 
ونیزکمبودفضــای اداری، چالــش هــای پیــش روی گازاســتان 
ــروژه  ــع پ ــام بموق ــوب و انج ــات مطل ــه خدم ــتای ارائ درراس

ــند. ــی باش ــا م ه
مطلــوب  خدمــات  تشــکرازارائه  ضمــن  مومنــی  مهنــدس 
مجموعــه شــرکت گاز اســتان در بحــران ســیل اخیر،خدمــات 
مســتمرو پایداردرراســتای حمایــت از زیــر ســاخت هــا را 
منــوط بــه تمهیــدات الزم ازجملــه پدافنــد غیرعامــل ، مقــاوم 
ــل ، حیــن و  ســازی شــبکه هــا وهمچنیــن اقدامــات الزم قب
ــه  ــه حداقــل رســاندن خســارات ب ــه جهــت ب بعــداز بحــران ب
ــت. ــروری دانس ــانی را ض ــای گازرس ــبکه ه ــات و ش تأسیس

جهــت  مانــده  باقــی  فرصــت  بــه  توجــه  بــا   : درادامــه 
گازرســانی بــه روســتاها از محــل بودجــه پــروژه هــای بنــد ق 
، تســریع در اجــرای ایــن پــروژه هــا را اولویــت برنامــه کاری 

ــود. ــوان نم ــاری عن ــال ج ــتان در س گاز اس

مدیـر عامـل شـرکت ملـی حفـاری ایـران 
از تدویـن منشـور اجرایـی ایـن شـرکت بـا 
محوریـت انضباط مالـی و عملیاتی خبر داد 
و گفـت: منطقـی کـردن هزینـه هـا اولویت 

اصلـی مـا در سـال 98 اسـت.
عبدهللا موسـوی در حاشـیه نخسـتین روز از برگزاری بیسـت و چهارمین 
نمایشـگاه بین المللی صنعت نفت در جمع خبرنگاران افزود: در راسـتای 
اجرایـی کـردن ایـن منشـور، 14 کارگـروه در شـرکت ملـی حفـاری ایـران 
تشـکیل شـده تـا به صـورت مسـتقیم بـر فعالیت هـای شـرکت نظارت 

کـرده و مشـکالت و مسـائل شـرکت را در تمامـی حـوزه هـا رفع کنند.
وی ادامـه داد: شـرکت ملـی حفـاری ایران بـا در اختیار داشـتن 72 دکل 
حفـاری، حدود 65 درصد از فعالیت حفاری کشـور را در اختیـار دارد و الزم 
اسـت تـا برای منطقی کـردن هزینه ها، ایجاد انضباط مالـی و عملیاتی را 

در برنامه هـای خود بگنجاند.
وی تاکیـد کـرد: ایـن امـر می توانـد کمک قابـل توجهـی در زمینه تغییر 

رویه شـرکت ملی حفاری ایران به یک شـرکت خودگردان داشـته باشـد.
مدیـر عامـل شـرکت ملـی حفـاری ایـران در ادامـه از برنامه این شـرکت 
بـرای توسـعه تعامـالت مشـترک بـا شـرکت هـای خصوصـی فعـال در 
صنعـت حفـاری کشـور خبـر داد و اضافـه کرد: صنعـت حفـاری در داخل 
کشـور بومـی شـده اسـت و الزم اسـت تا شـرکت ملـی حفاری ایـران به 
عنوان بازوی قدرتمند صنعت حفاری کشـور تعامالت سـازنده ای با دیگر 

شـرکت هـای فعـال در این حوزه داشـته باشـد.
وی از حضـور در مناقصـات مربـوط بـه 27 طـرح مربـوط بـه افزایـش و 
نگهداشـت تولید خبر داد و گفت: با مشـارکت هشـت شـرکت خصوصی 
در ایـن مناقصـات شـرکت کـرده ایـم و تاکنون توانسـته ایم حضـور خود 
در 2 پـروژه را قطعـی کنیـم.وی متذکـر شـد: ایـن دو پـروژه در حوزه نفت 
شـهر و گچسـاران تعریف شـده اسـت.وی ادامه داد: مشـارکت با شـرکت 
هـای خصوصـی دیگـر مـی توانـد بـه منطقـی تر شـدن قیمـت خدمات 
حفـاری کمـک کند.موسـوی در ادامـه با اشـاره به سـیالب هـای اخیر در 
مناطـق جنوبی کشـور گفت: بالغ بـر 700 نفر از متخصصـان و کارکنان این 

شـرکت بـا محوریت مدیریت ها و واحدهای مختلـف، به همراه نیروهای 
پیمانـکار طـرف قـرارداد، نهایـت تالش خـود را بـه کار گرفتند تـا صدمات 
ناشـی از سـیالب های اخیر در مناطق جنوبی کشـور را به حداقل برسانند.
مدیرعامل شـرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: مجموعه این شـرکت در 
طـول بیـش از یکصـد کیلومتـر از کرانه هـای رودخانه هـای کارون، کرخه 
و دز و همچنیـن مناطقـی در داخـل کالنشـهر اهواز در کنار سـایر دسـتگاه 
هـای اجرایـی، نهادهـا، ارگان ها و سـازمان های امـدادی وظایف محوطه 
را بـه نحـو مناسـب پوشـش دادنـد.وی اضافـه کـرد: بـا تاکیـد وزیر نفت 
بـر اولویت نخسـت کارهـا در خصوص پاسـخگویی به نیازهـای اضطراری 
سـتادهای بحران برای فائق شـدن بر کنترل سـیالب ها و پیشـگیری از  
ورود روان آب هـا بـه مناطـق مسـکونی ، کارکنان عملیاتی شـرکت نیز در 
عرصـه کار و تـالش از ابتـدای فروردیـن تا دهم اردیبهشـت مـاه موفق به 
اتمـام عملیـات حفـر هفـت حلقه چـاه نفـت و گاز و ثبت حـدود 20 هزار 
متـر حفـاری در  میـدان های نفتی شـدند.وی تاکید کرد: ایـن توفیق در 
شـرایطی اسـت کـه فعالیت هفـت دسـتگاه حفـاری در میادیـن آزادگان 
جنوبی، اهواز، آبتیمور و شـادگان به سـبب قرار گرفتن در معرض سـیالب 
متوقف شـده است.موسـوی خاطر نشـان کرد: در جریان اجرای عملیات 
احداث و تقویت سـیل بندها از سـوی دسـتگاه های مختلف، تنها شرکت 
ملـی حفاری ایران بیش از 250 دسـتگاه ماشـین  آالت سـنگین، سـبک 

سـازمانی و اسـتیجاری بـه کار گیری کرد.

اهوازکرمانشاه

مدیریت سیالب نیازمند 
مشارکت دستگاه های 

اجرایی است.
امری_سـاری/ بـه گـزارش روابط عمومی 
آب منطقـه ای مازنـدران آقـای مهنـدس 
سـیدجمال موسـوی معاون بهـره برداری 
شـرکت آب منطقه ای مازندران در گفتگو 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان  بـا خبرنـگار 
اسـتان گفـت: حجم سـیالب هـای اخیر 
 25 بازگشـت  دوره  از  فراتـر  اسـتان  در 
سـاله کـه قانـون بـرای تعییـن حریـم و 
بسـتر رودخانـه اعالم نموده بوده اسـت و 
مدیریت چنین سـیالبی نیازمند تعامل و 
مشـارکت همه ی دسـتگاه هـای اجرایی 
و مشـارکت  بخـش خصوصـی  ذیربـط 

جوامـع محلی اسـت.  
ایشـان با اشـاره به اقدامـات خوب انجام 
شـده از سـوی آب منطقه ای مازندران در 
امر کمک رسـانی به سـیل زدگان اسـتان 
افـزود: در شـرایط کنونی اولویـت اول آب 
منطقه ای بازسـازی سـردهنه های زراعی 
تخریب شـده در اسـتان است که بتوانیم 
بـرای  را  زراعـی  انهـار  آبگیـری  امـکان 
کشـاورزان فراهـم کنیـم و در گام بعـدی 
تصمیـم داریـم پـروژه ی سـاماندهی و 
الیروبـی در رودخانـه ها را عملیاتی کنیم.
موسـوی با تشـریح اقدامات انجام شده 
اسـتان  در  رودخانـه  از  صیانـت  جهـت 
گفـت: بـا کمـک دسـتگاه هـای قضایی 
و انتظامـی در سـال هـای اخیـر بـرای 
آزادسـازی حریـم و بسـتر رودخانـه هـا 
اقدامـات خوبـی انجـام شـد امـا سـیل 
اخیـر سـبب شـد تـا موضـوع آزادسـازی 
بـه عنـوان بخشـی از مطالبات مـردم نیز 
مطرح شـود لذا با توجه به دسـتور بسیار 
خوب ریاسـت محتـرم دسـتگاه قضایی 
اسـتان در این زمینه این مهم ان شـا هللا 
بـه جـد پیگیـری و عملیاتی خواهدشـد.
ایشـان در پایـان بـا قدردانی از مشـارکت 
بخـش خصوصـی در سـیل اخیـر گفت: 
گرچـه اعتبـارات خاصی در اختیـار آن ها 
قـرار داده نشـد امـا انصافا همـه ی آن ها 
بـا تمـام امکانـات و ماشـین آالت شـان 
جهـت کمک رسـانی حضور پیـدا کردند و 
بیـش از 750 سـردهنه ای کـه آسـیب و 
یـا تخریب شـده اند بـه کمـک آن ها در 

حال بازسـازی هسـتند.

تعرفه برق در استان مازندران
ایالم 7 درصد گران شد

نماینده مدیریت  بحران آبفا اصفهان مستقر در اهواز:
 مهار پساب در کمترین زمان هدف ما بود
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فعالیت غیرقانونی پارکبان ها در کردستان

پلیس باید وارد برخورد قانونی شود

بـا وجـود ممنوعیت فعالیـت پارکبان هـا و اخذ 
مبلـغ از شـهروندان، همچنـان تعداد زیـادی از 
آنهـا بـدون توجـه به ممنـوع بـودن ایـن اقدام 
در شـهرهای اسـتان به ویژه سـنندج مشـغول 
بـه فعالیـت هسـتند.بر اسـاس اعـالم رسـمی 
مسـئوالن و متولیـان امـر بـه ویـژه فرمانـده 
فعالیـت  کردسـتان  اسـتان  راهـور  پلیـس 
شـرکت های پارکبـان در اسـتان بـه ویژه شـهر 
سـنندج ممنـوع اسـت ولـی همچنـان هـر روز 
ده هـا نفـر بـا حضـور در سـطح خیابان هـای 
اصلـی شـهر همچنـان پول هـای زیـادی را از 

می کننـد. جمـع آوری  شـهروندان 
در حالـی که فرمانده پلیس راهور کردسـتان در 
گفتگـو بـا خبرنگار مهـر از ممنوع بـودن حضور 
پارکبان ها در سـنندج و سـایر شـهرهای استان 
زیـادی  افـراد  همچنـان  ولـی  می دهـد  خبـر 
بـا عنـوان پارکبـان و بـا پوشـیدن لباس هـای 
متحدالشـکل از شـهروندان برای توقف وسایل 
پـول  معابـر مختلـف  و  در خیابان هـا  نقلیـه 
دریافـت می کننـد.از حـدود یـک و نیـم سـال 
قبـل بـا تمدیـد نشـدن قـرارداد شـرکت های 
تأمیـن کننـده نیروهـای پارکبـان عمـالً عمـر 
پارکبان هـا بـه پایان رسـید و پرونـده این طرح 
برای همیشـه بسـته شـد و طرحی که حدود 10 

سـال قبـل به عنـوان یکـی دیگـر از راهکارهای 
شـهرداری ها بـرای نظـم بخشـی بـه ترافیـک 
و تـردد در شـهرها آغـاز شـد، پـس از فـراز و 
نشـیب های بسـیار و ابهاماتی که در عملکرد آن 
وجـود داشـت باالخره بـه خاطر شـفاف نبودن 
عملکـرد پارکبان هـا و گردش مالـی پیمانکاران 
و نیروهـای پارکبـان پایـان یافت.امـا بـا ایـن 
وجـود شـهروندان کردسـتانی هنوز هـم بعد از 
ماه هـا از تعطیلی رسـمی شـرکت های پارکبان، 
مردانـی  شـهر  خیابان هـای  از  بسـیاری  در 
را می بیننـد کـه بـا همـان شـکل و شـمایل 
پارکبان هـا و حتـی با قبوضی که آرم شـهرداری 
بـر آن حـک شـده، در خیابان ها مانند گذشـته 
بـه بهانـه پارک خـودرو، پول های بی حسـاب و 

کتابـی را می گیرنـد.
پارکبان هایی که نه هویت خودشـان مشـخص 
اسـت و نه هویت شـرکت هایی که برای آنها کار 
می کننـد و گرچه خیلی از آنهـا به صورت فردی 
و بـدون آنکه زیرمجموعه شـرکتی باشـند، این 
کار را انجـام می دهنـد، بدون آنکه معلوم باشـد 
پول هایـی کـه می گیرند بـه چه حسـابی واریز 
می شـود و بـدون آنکه مالیاتی بدهنـد، رویه ای 
کـه حـاال به معضلـی جدی بـرای این اسـتان 
تبدیل شـده تا جایی که فرمانـده پلیس راهور 

اسـتان کردسـتان در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
مهـر، بـه صـورت رسـمی اعـالم کـرد مـردم به 
پارکبان ها پول ندهند.سـرهنگ رمضـان نادری، 
فرمانـده پلیس راهور اسـتان کردسـتان در این 
رابطـه گفـت: شـهرداری سـنندج و برخی دیگر 
از شـهرهای اسـتان مدعـی هسـتند کـه با یک 
شـرکت خصوصـی قـراردادی امضـا کرده اند که 
حاشـیه های خیابـان را به سیسـتم های پارک 
الکترونیکـی تجهیـز کننـد و و تمـام کارهـا بـه 

صـورت الکترونیکی شـکل گیرد.
شـرکت  ایـن  هنـوز  آنجـا کـه  از  افـزود:  وی 
خصوصی که شـهرداری مدعی وجود آن اسـت 
هیـچ اقدامـی در ایـن رابطـه در سـطح شـهر 
انجـام نـداده پس فعالیت افرادی کـه با عنوان 
پارکبـان در خیابان هـا در حـال گرفتـن پـول از 
مـردم بـه صـورت نقـدی هسـتند، غیرقانونـی 
اسـت و شـهروندان نبایـد بـه ایـن افـراد هیچ 

وجهـی پرداخـت کنند.
فرمانـده پلیـس راهور اسـتان کردسـتان ادامه 
داد: همچنیـن در رابطـه با همین مشـکل کارت 
پـارک معاونـت آمـوزش و ترافیـک ایـن مرکز 
اقـدام به جمع آوری کلیه تابلوهایی که حاشـیه 
خیابان هـا را بـه پارکینـگ تبدیـل کـرده بـودن، 
کرده اسـت اما متأسـفانه بازهم شـاهد حضور 

پارکبانـان و فعالیـت غیر قانونی آنها هسـتیم.
مسـئوالن مدیریت شهری و پلیس راهوار بارها 
غیـر قانونی بـودن فعالیـت پارکبان هـا را اعالم 
کرده انـد امـا ادامـه حضـور غیـر قانونـی آنها در 
سـطح شـهر بیانگـر ایـن اسـت کـه کار از اعالم 
غیـر قانونی گذشـته و پلیس بایـد وارد برخورد 

قانونی شـود.
همزمـان بـا اعـالم غیرقانونـی بـودن فعالیـت 
افراد پارکبان، شـماری از شـهروندان سـنندجی 
در مواجـه بـا ایـن پرسـش خبرنـگار مهـر در 
خصـوص دلیـل پرداخـت وجـه بـه ایـن افراد 
می گوینـد کـه عـدم پرداخـت وجـه بـه افـراد 
پارکبـان بـا قبـوض های کـه مدعی ارائـه آن به 
راهنمایـی و رانندگی برای اعمال جریمه اسـت 

مواجـه می شـوند.
یکـی از شـهروند سـنندجی ضمن درخواسـت 
بـرای  دادگسـتری  و  انتظامـی  مسـئوالن  از 
برخـورد بـا این موضـوع، گفت: وقتـی که اعالم 
می شـود کـه فعالیـت ایـن شـرکت ها و افـراد 
پارکبـان غیرقانونـی اسـت پس باید بـه عنوان 
یک جرم مشـهود مسـئوالن با آن برخورد کنند.
وی بیـان کـرد: در طـول روز پول زیـادی از این 
محل از افراد و شـهروندان جمع آوری می شـود 
و ادامـه ایـن اقـدام بـه هیـچ عنـوان درسـت 
نیسـت و بایـد هر چـه سـریع تر بـا آن برخورد 

قانونـی صـورت گیرد.
شـهردار سـنندج نیـز در گفـت و گو بـا خبرنگار 
مهـر، در ایـن رابطـه با بیان اینکـه ارائه خدمات 

دارای  شـهر،  سـطح  در  حاشـیه ای  پـارک 
مشـکالت فراوانـی بـود، گفـت: بـا مشـارکت 
سـامانه  خصوصـی،  بخـش  سـرمایه گذار 
هوشـمند پارک حاشیه ای در سنندج راه اندازی 

می شـود.
حشـمت هللا صیـدی با بیـان اینکه در سـنوات 
گذشـته نوع فناوری بکار رفتـه در مدیریت ارائه 
خدمـات پارک حاشـیه ای همـواره مـورد انتقاد 
شـهروندان بـود، اظهـار داشـت: عـدم نظـارت 
شـفاف مالـی شـهروندان بـر شـارژ و هزینـه 
کـرد بـرای خریـد خدمـات پـارک و عـدم ارائه 
خدمـات نویـن مطابـق متدهـای روز از جملـه 
مهمترین مشـکالت پارک حاشـیه ای در سطح 

شـهر بود.
وی افـزود: در راسـتای اسـتفاده از فناوری های 
نویـن در ارائـه خدمـات پـارک حاشـیه ای بـا 
بهره گیـری از تـوان علمـی و فنـی نیروهـای 
بومـی سـامانه و اپلیکیشـن هوشـمند پـارک 

حاشـیه ای طراحـی شـده اسـت.
شـهردار سـنندج ادامـه داد: 30 خیابـان اصلـی 
سـطح شـهر بـا اسـتفاده از سنسـور و دوربیـن 
سـطح  حاشـیه ای  پـارک  هوشـمند  بصـورت 
شـهر را کنتـرل می کننـد و نظـارت کامـل بـر 
اپلیکیشـن،  طریـق  از  پرداخـت  پرداخت هـا، 
خریـد خدمـات پـارک و همچنیـن رزرو پارک 
از جملـه مزایای اجرای طرح هوشـمند سـازی 

پـارک حاشـیه ای در سـطح شـهر اسـت.

ته
نک

قانونـی  غیـر  بارهـا  راهـوار  پلیـس  و  شـهری  مدیریـت  مسـئوالن 
حضـور  ادامـه  امـا  کرده انـد  اعـالم  را  پارکبان هـا  فعالیـت  بـودن 
اعـالم  از  اسـت کـه کار  ایـن  بیانگـر  شـهر  سـطح  در  آنهـا  قانونـی  غیـر 
شـود. قانونـی  برخـورد  وارد  بایـد  پلیـس  و  گذشـته  قانونـی   غیـر 
همزمـان بـا اعـالم غیرقانونـی بـودن فعالیـت افـراد پارکبـان، شـماری 
در  مهـر  خبرنـگار  پرسـش  ایـن  بـا  مواجـه  در  سـنندجی  شـهروندان  از 
عـدم  کـه  می گوینـد  افـراد  ایـن  بـه  وجـه  پرداخـت  دلیـل  خصـوص 
پرداخـت وجـه بـه افـراد پارکبـان بـا قبـوض هـای کـه مدعـی ارائـه آن 
 بـه راهنمایـی و رانندگـی بـرای اعمـال جریمـه اسـت مواجـه می شـوند.
انتظامـی  مسـئوالن  از  درخواسـت  ضمـن  سـنندجی  شـهروند  از  یکـی 
و دادگسـتری بـرای برخـورد بـا ایـن موضـوع، گفـت: وقتـی کـه اعـالم 
می شـود کـه فعالیـت ایـن شـرکت ها و افـراد پارکبـان غیرقانونـی اسـت 
 پـس بایـد بـه عنـوان یـک جـرم مشـهود مسـئوالن بـا آن برخـورد کننـد.
وی بیـان کـرد: در طـول روز پـول زیادی از ایـن محل از افراد و شـهروندان 
جمـع آوری می شـود و ادامـه ایـن اقـدام به هیچ عنوان درسـت نیسـت و 

بایـد هـر چه سـریع تر بـا آن برخـورد قانونی صـورت گیرد.
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سال گذشته از شیوع آسم در خوزستان 
نوشتیم. شیوع این بیمار دو برابر 

میانگین کشوری بود. آلودگی ریزگردی 
خوزستان نیازمند فکری جدی است.

سال گشت

آهنگ ناب ساخته  علی پهلوان، در بین 
19 هزار شرکت کننده در مسابقه  بین المللی 
آهنگ سازی آمریکا به مرحله  نهایی رسید و 

برنده    بخش آرای مردمی شد. 

علی رهبری، موسیقیدان ایرانی و رهبر 
سابق ارکستر سمفونیک تهران خرداد ماه امسال 

همکاری مجدد خود را با ارکستر سمفونیک 
دولتی استانبول از سر می گیرد.

علیرضا قربانی قصد دارد کنسرت 
»با من بخوان« را چند شب متوالی یعنی 

از 17 تا 23 اردیبهشت در تاالر وحدت تهران 
روی صحنه ببرد. بهای بلیت های این اجرا 50 تا 160 هزار تومان 

است.

میشینه حساب کتاب میکنه ببینه زندگی 
 کردن کنارت...

 واسش می صرفه یا نه؟!
 همه چیو یادش میره...

خط ویژه                           همه چی...

موسیقیموسیقیموسیقی دیالوگ

عجب از قافله دارم که بدر می نشود
تا ز خون دل من مرحله تر می نشود
خاطرم در پی او می رود از هر طرفی
گر چه از خاطر من هیچ بدر می نشود

آنچنان در دل و چشمم متصور شده است
کز برم رفت و هنوزم ز نظر می نشود
دست دادیم ببند تو و تسلیم شدیم

چاره ئی نیست چو دستم بتو در می نشود
صید را قید چه حاجت که گرفتار غمت
گر بتیغش بزنی جای دگر می نشود
هر شب از ناله من مرغ بافغان آید

وین عجب تر که ترا هیچ خبر می نشود
عاقبت در سر کار تو کنم جان عزیز
چکنم بی تو مرا کار بسر می نشود

روز عمرم ز پی وصل تو شب شد هیهات
وین شب هجر تو گوئی که سحر می نشود
کاروان گر به سفر می رود از منزل دوست

دل برگشتٔه خواجو بسفر می نشود

خواجوی کرمانی 

مردم این شهر بمرگ غریبی 

 مرده بودند

شاید برای رفع تنهائی با سایه 

 خودم حرف میزدم

 زمزمه كردم:«مرگ.. 

مرگ..كجايي؟«همين بمن 

تسكين داد و چشمهايم بهم 

 رفت

تنها مرگ است که دروغ 

نمی گوید

عکس نوشت

عکس: 
حجت حمیدی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سالروز درگذشت بهرام چوبین 
از نوابغ نظامی ایران

مؤلـف »تاریـخ نوابـغ نظامـی« كـه كتابـی بـه زبـان 

انگلیسـی اسـت، روز درگذشـت اسـپهبد بهـرام ِمهـران 

)بهـرام چوبیـن( ژنـرال معـروف و نابغـه نظامـی قـرن 

ششـم میـالدی ایـران را پنجـم مـاه مـی سـال 592 

میـالدی ذكـر كـرده اسـت. وی كـه در »ری« بـه دنیـا 

آمـده بـود در خراسـان خـاوری درگذشـت. بـه نوشـته 

برخـی از تاریـخ نـگاران، سـامانیان کـه باعـث احیـاء 

زبـان فارسـی و فرهنـگ ایرانـی شـدند از نسـل بهـرام 

چوبیـن بـوده انـد. مخالفـت بهـرام چوبیـن با پادشـاه 

شـدن خسـروپرویز كـه اشـتباهات ایـن پادشـاه مـآال 

بـه پایـان ُعمـر امپراتوری ایـران در آن عصـر انجامید از 

فصـول آموزنـده تاریخ عمومی اسـت. بهرام پادشـاهی 

خسـروپرویز را هرگز تأیید نکرد. خسـروپرویز هنوز پایه 

هـای سـلطنت اش را اسـتوار نكـرده بـود كـه با ضدیت 

ژنـرال بهـرام چوبین رو به رو شـد زیرا كه بهرام شـنیده 

بـود خسـروپرویز بـر ضد پـدرش بـه نوعی كودتـا كرده 

بود. خسـروپرویز چون یـارای ایسـتادگی در برابر ژنرال 

بهـرام را نداشـت 23 نوامبـر سـال 589 میـالدی بـه 

قسـطنطنیه فرار كـرد تا از موریس امپراتور روم شـرقی 

كمـك بخواهـد. موریـس كـه در انتظار چنیـن فرصتی 

بـود یك سـپاه كامـل در اختیار خسـرو دوم قـرار داد و 

خسـرو بـا كمك این سـپاه و هـواداران داخلـی اش در 

نبرد سـال 591 میالدی پیروز شـد و به تخت سـلطنت 

بازگشـت، بهـرام بـه خراسـات رفـت و بعـدا در همانجا 

درگذشـت. مورّخـان تاریـخ جنگها، جنگ بلخ در سـال 

588 را كـه فاتـح آن بهـرام چوبیـن بـود، نبـردی بـی 

سـابقه توصیف كرده اند زیرا در آن، نوعی موشـك بكار 

رفـت و بـه عـالوه، یـك سـپاه كوچـك از لحـاظ شـمار 

افـراد، یـك ارتش بسـیار بزرگ را شكسـت داده بود. به 

نوشـته این مورخان، 28 نوامبر سـال 588 میالدی در 

بلـخ، ارتـش ایـران به فرماندهـی ژنرال بهـرام ِمهران در 

جنگ با خاقان »شـابه« امپراتور سـرزمین های شمال 

غربـی چین كه به خراسـان بزرگتر دسـت انـدازی كرده 

بـود از سـالح تـازه ای کـه در آن نفـت خـام بـکار رفتـه 

بـود اسـتفاده کرد. خاقان شـابه ]خاقـان = خان خانهاـ  

امپراتـور، ایـن واژه بـا تلفظ خاگان هنوز در مغولسـتان 

بـكار مـی رود[ زمانـی از لشـکر کشـی ایـران آگاه شـد 

کـه بهـرام تنها چهـار روز تا بلـخ فاصله داشـت، و چون 

شـنید كـه بهـرام بـا كمتـر از 13 هـزار نفـر آمـده اسـت 

چنـدان نگـران نشـد و بـا تمامی مـردان قـادر به حمل 

سـالح خـود کـه مورخـان یکصـد تـا سـیصد هـزار َتن 

گـزارش کـرده اند به مقابله با بهرام شـتافت. خاقان که 

انتظار حمله مسـتقیم به مقرّ خود را نداشـت دسـت به 

فرار زد که کشـته شـد، سـپاه عظیم او متالشـی گردید 

و پسـر وی نیـز بعـدا بـه اسـارت درآمـد و جنـگ فقط 

یک روز طول کشـید که از شـگفتی های تاریخ نظامی 

جهان اسـت. 

 نمایش تراس از 22 اردیبهشت 
 تا 27 خرداد در ایرانشهر اجر می شود.

 نویسنده: ژان کلود کری یر
کارگردان: مسعود کرامتی

نمایش

طنزیمات

خانــواده تغــاری دور هــم نشســتند. تغارخــان بــه دختــر اشــاره 

کــرد کــه یــک فنجــان کشــک بیــاورد. تغارنــاز تنــد و تنــد تلوتلــو 

ــه تغارجــان زل زد.  ــه کشــکدارخانه رفــت. تغارخــان ب خــورد و ب

ــش را  ــد. تغارجــان؛ گلوی ــه حــرف بزن ــرد ک ــا دســت اشــاره ک ب

صــاف کــرد و گفــت:

-اِ، پــدرزن خــان عزیــز! خدمــت شــما بایــد بگــم کــه، ایــن کــه 

شــما رو زحمــت دادیــم کــه ایــن جــا بنشــینین...

تغارخان؛ با بی حوصلگی گفت:

-حرفت رو بزن... این قدر مّن و مّن نکن!

تغارنــاز؛ یــواش یــواش کشــک هــا را بــه فنجــان ســرازیر کــرد. 

دل تــوی دلــش نبــود. تغارجــان؛ دوبــاره گلــو صــاف کــرد.

-پــدرزن خــان! مــن و تغارنــاز تصمیــم گرفتیــم کــه یــک رســانه 

تأســیس کنیــم بــه نــام تغارنیــوز!

-رسانه چیه؟تغارنیوز کیه؟

-رسانه یک سامانه است که اخبار رو منتشر می کنه!

-ســامانه چیــه؟ منتشــر چــه جوریــه؟ ایــن چیزایــی کــه مــی 

ــد  ــی آبرومن ــه میگ ــن کاری ک ــم. ای ــی فهم ــن نم ــن رو م گی

هســت؟ یعنــی مــی تونــم ســرم رو بــاال بگیــرم و اهالــی 

تغارســتان بهــم نخنــدن؟!

-بله، پدرزن خان! قول میدم که هیچ کس نخنده!

-خیلی ُخب، دست به کار بشو و تأسیس کن این نیوز رو!

ــوی  ــاز؛ فنجــان هــا را ت ــرق زد. تغارن چشــم هــای تغارجــان ب

ــدرش  ــوهر و پ ــش ش ــورد و پی ــو خ ــت و تلوتل ــینی گذاش س

برگشــت. تغارخــان؛ فنجــان را برداشــت. صــدای هــورت، 

ســکوت تغــاردان را شکســت. تغارجــان؛ نــگاه شــیطنت آمیــزی 

بــه تغارنــاز کــرد. فنجــان را برداشــت و هــورت کشــید. تغارخان؛ 

ــادش زل زد: ــه دام ــو گذاشــت. ب ــچ دســتش را روی زان م

ــی  ــورت م ــن ه ــوز م ــدون مج ــه ب ــه ک ــرت باش ــه آخ -دفع

کشــی؟!

تغارجان؛ به سرفه افتاد. 

-چشم، پدر زن خان! معذرت می خوام.

ــرد و هــورت کشــید.  ــان ب ــه ده ــاره فنجــان را ب تغارخــان؛ دوب

ــرد؛ امــا صــدای هورتــی  ــه دهــان ب تغارجــان هــم فنجــان را ب

نیامــد.

زوج تغاری سرخوش از گرفتن مجوز تغارنیوز بودند.
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