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امین وکیلی زارع شهردار فهرج

 (پل رفت و برگشت طاقی انتهای بلوار شهدا)

شــرکت آب و فاضــاب رفســنجان در نظــر دارد امــر قرائــت کنتــور، توزیــع قبــوض ، وصــول مطالبــات 
ــوری  ــاک و اپرات ــرات ام ــی و تغیی ــاز، ارزیاب ــعابات غیرمج ــع آوری انش ــف و جم ــه، کش ــاری و معوق ج
شهرســتانهای رفســنجان و انــار را از محــل اعتبــارات داخلــی بــا بــرآورد تقریبــی 13/573/871/485 ریــال و 
حداقــل 2 پیشــنهاد قیمــت را از طریــق برگــزاری مناقصــه بــه اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.

لــذا از کلیــه شــرکتهای خدماتــی کــه دارای مجــوز از اداره تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی مــی باشــند دعــوت مــی شــود 
جهــت خریــد اســناد مناقصــه از تاریــخ 98/01/24 لغایــت 98/01/29 بــه آدرس رفســنجان بلــوار امــام رضــا )ع( شــرکت آب 

و فاضــاب رفســنجان دفتــر قراردادهــا مراجعــه نماینــد. 
1-مبلغ شرکت در مناقصه 679/000/000 ریال می باشد. 

ــه شــرکت آب و  ــا ســاعت ۱۴:۱۵ روز یکشــنبه 98/02/08 دبیرخان ــاکات پیشــنهاد قیمــت ت ــل پ ــخ و محــل تحوی 2-تاري
فاضــاب رفســنجان مــی باشــد. 

3-تاریخ بازگشایی پاکات الف ،ب وج ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخه 98/02/09 می باشد. 
۴-بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء مشــروط، مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از مــدت مقــرر واصــل شــود مطلقــا ترتیــب 

اثــر داده نخواهــد شــد.
 سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضاب رفسنجان

آگهی مناقصه شهرداری فهرج

شـهرداری فهـرج قصـد دارد جهـت اجرای پـل طاقی بر روی رود خانه در انتهای بلوار شـهداء بصورت رفت و برگشـت اقدام نماید. لذا از شـرکت های واجد شـرایط 
دعـوت بـه عمـل مـی آید با در دسـت داشـتن مدارک معتبر جهت انجـام مناقصه با شـرایط ذیل حداکثر 10 روز پس از تاریخ نشـر آگهی به شـهرداری فهـرج مراجعه و پس 

از مطالعه مشـخصات فنی پروژه نرخ پیشـنهادی خود را ارائه داده تا در کمیسـیون مناقصه و رسـیدگی به پیشـنهادات مطرح و برنده نهایی اعام گردد

۱، دادن سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ حداقل ۵ درصد مبلغ کل براورد به 
صورت نقد یا اسناد خزانه با ضمانت بانکی

2.هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد 
3. برندگان اول، دوم، سوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان 

به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 ۴. اطاعات و جزئیات اجرای طرح از جمله مشخصات فنی با مراجعه به 

شهرداری قبل از اعام پیشنهاد به اطاع شرکت کننده مناقصه خواهد رسید و 
مهلت قبول پیشنهاد ها از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم حداکثر ۱0 روز می باشد

۵.شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار می باشد
6. ارائه گواهی تائید صاحیت شرکت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در 

هنگام ارائه پیشنهاد مناقصه الزامی می باشد

اطالعيـه:
پیرو آگهی مزایده فروش اماك بانك سـینا به شـماره ١٢/٩٧ روزنامه همشـهری 
واقـع در اسـتان یزد، صفائیه، مجتمع مهسـتان، اعام میگردد فقـط تا پایان وقت 

اداری روز شـنبه مورخ ٩٨/١/24 مهلت بازدید و ارسـال پاكات مزایده می باشـد .
براي كسب اطالعات بيشتر با شماره ٠٩١٣٣٤٣٢٢٦١ تماس حاصل فرماييد

مديريت منطقه جنوب شرق كشور

شركت معادن زغالسنگ كرمان

نوبت اول

آگهی مناقصـه عمومی 

موضوع مناقصه: انجام عملیات استخراج رو باز معدن بابنیزو 
مهلت دریافت اسـناد: بلوار شـهید آیت هللا صدوقی –شـرکت معادن زغالسـنگ کرمان –امور قراردادها  

سـرکار خانم خراسانی 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 700،000،000 ریال 

تاریخ تحویل پاکت ها 1398/02/07
تاریخ گشایش پاکت ها: 1398/02/08

مبلغ خرید اسناد:200،000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی 
ضمنا این اگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد.

تلفن تماس:03432117726

مناقصه گزار:شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

بسته حمایتی از اصناف سیل زده، 
به دولت ارائه شد

نایب رئیـس اتـاق اصنـاف ایران از ارائـه کمک های 
یارانـه ای به واحدهای صنفی سـیل زده در راسـتای 
پرداخـت حـق بیمه کارگـری و کارفرمایـی خبر داد 
و گفـت: بسـته حمایتـی از اصنـاف سـیل زده برای 
بررسـی در هیـأت دولـت از سـوی وزارت صنعـت، 
ارائـه شـده اسـت. بـه دولـت   معـدن و تجـارت 
بـه گـزارش ایسـنا، در ایـام تعطیـات نوروز سـال 
جـاری سـیل مشـکات زیـادی را بـرای هموطنان 
و  منـازل  طبیعـی  رخـداد  ایـن  آورد.  وجـود  بـه 
واحدهـای صنفـی بسـیاری از افراد در اسـتان های 
گلسـتان، مازندران، شـیراز، لرسـتان، کرمانشـاه و 
 خوزسـتان را دچـار آسـیب و تخریـب کرده اسـت.
محـل  و  اسـتفاده  قابلیـت  فعلـی  شـرایط  در 
درآمـدی بـرای افـراد ایـن منطقـه وجـود نـدارد و 
جـای ایـن سـوال وجـود دارد که بـا وجـود این که 
تولیـدی  واحدهـای  واحدهـا،  ایـن  از  بسـیاری 
بانکـی  بـوده و دارای وام و تسـهیات  و صنفـی 
بیمـه  حـق  پرداخـت  بـه  موظـف  همچنیـن  و 
هسـتند، در شـرایطی کـه امـکان انجام کسـب وکار 
پرداخـت  بـه  می خواهنـد  چگونـه  ندارنـد  را 
بپردازنـد. تسـهیات  بازپرداخـت  و  بیمـه   حـق 
در ایـن رابطـه مجتبی صفایـی - نایب رئیس اتاق 
اصنـاف ایـران - اظهـار کرد: اتـاق اصنـاف ایران با 

همـکاری وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، آمار و 
اطاعات واحدهای آسیب دیده را تهیه و در اختیار 
هیـأت دولـت قـرار داده تا در جلسـه آینـده هیأت 
مشـکات  رفـع  و  زمینـه کمک رسـانی  در  دولـت 
 واحدهـای صنفـی تصمیمـات الزم اتخـاذ شـود.
وی یادآور شـد: در بسـته پیشـنهادی اتاق اصناف 
کـه بـا همـکاری وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 
تهیـه شـده اسـت، بـه موضوعاتی همچـون تعیین 
تسـهیات و مبالـغ باعوض، پرداخـت حق بیمه و 
 بازپرداخت تسـهیات گذشـته اشـاره شـده است.
و  معـدن  صنعـت،  وزارت  کـرد:  بیـان  صفایـی 
تجـارت با سـازمان تأمین اجتماعـی صحبت هایی 
بیمـه  حـق  کـه  صنفـی  واحدهـای  تـا  داشـته 
انجـام  تـوان  فعلـی  شـرایط  در  و  می پرداختنـد 
ایـن مهـم را ندارنـد، بـه صـورت یارانـه کمک هایی 
کننـد. دریافـت  مشـخصی  زمـان  مـدت   بـرای 
زمینـه  در  تصمیماتـی  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
واحدهـای صنفـی  وام هـای گذشـته  بازپرداخـت 
و مسـکونی سـیل زده اتخـاذ شـده اسـت، گفـت: 
طـی بررسـی های بـه عمـل آمده بـه نظر می رسـد 
دولـت تسـهیاتی را که برای زلزله زدگان کرمانشـاه 
در نظر گرفته اسـت برای سـیل زدگان سـال جاری 

نیـز در نظـر بگیـرد.

آمریکای ترامپ، 
»آمریکای بی نقاب« است
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پــازل  از  دیگــر  قطعــه ای  اخیــر،  تصمیــم  و  تحریم هــا 
اســت. بی نقــاب  آمریــکای  مدنظــر  مافیایــی   نظــم 
تصمیــم اخیــر دولــت آمریــکا در قــرار دادن صدهــا هــزار ایرانــی در 
ــه  ــی اســت ک لیســت گــروه هــای تروریســتی قطعــه دیگــر از پازل
 چهــره امپریالیســتی سیاســت خارجــی آمریکا را آشــکارتر می ســازد.
مغایــرت بــا عــرف و حقــوق بیــن الملــل، بــی ثبــات ســازی، 
یــک جانبــه گرایــی، افــراط و ظلــم شــاخصه اصلــی سیاســت 
خارجــی آمریــکا در دوران اخیــر اســت. آمریــکا همیشــه ایــن 
گونــه بــوده اســت. امــا آمریــکای ترامــپ، عریــان شــده و نقــاب از 
ــی  ــاب « را م ــی نق ــکای ب ــره برداشــته اســت. سیاســت »آمری چه
ــروج  ــت، خ ــط زیس ــان محی ــه ازپیم ــک جانب ــروج ی ــوان در خ ت
ــرد.  ــز مشــاهده ک ــا روســیه نی ــان اتمــی ب از برجــام، خــروج از پیم
ــرائیل،  ــی اس ــه پایتخت ــغالی ب ــدس اش ــناختن ق ــمیت ش ــه رس ب
ــغالی  ــوالن اش ــردن ج ــداد ک ــن و  قلم ــه یم ــاوز ب ــت از تج حمای
ــردن  ــام ک ــک تروریســتی اع ــوان بخشــی از اســرائیل و این ــه عن ب
 نیروهــای مســلح رســمی ایــران نیــز ادامــه همــان رویکــرد اســت.
آمریــکای بــی نقــاب کــه حامــی درجــه اول نــژاد پرســتی و جنایات و 
اشــغالگری اســرائیل اســت و از محکومیــت ســیاه تریــن دیکتاتوری 
هــای منطقــه و آمــران کــودک کشــی یمنــی هــا و قطعــه قطعــه کردن 
خاشــقچی طفــره رفتــه   و در اقدامــی ضــد بشــری همــه راه هــای 
کمــک بــه ســیل زدگان مظلــوم ایــران را مســدود کــرده، در آخریــن 
پــرده، ســپاه پاســداران یعنــی یــک ارتــش رســمی بــا صدهــا هــزار 
ایرانــی را یکســره تروریســت مــی نامــد تــا معلوم باشــد که بــرای این 
 آمریــکا، هیــچ مــرزی جــز ســلطه  بــه رســمیت شــناخته نمی شــود.
ــل  ــه عوام ــد ده ــه، در طــی چن ــه بســیاری از حــکام منطق ــا آن ک ب
سیاســت هــای مخــرب آمریــکا بــوده انــد، امــا بــه نظــر مــی رســد 
ــا مثلــث شــرور ترامــپ، نتانیاهــو و بــن  ــی نقــاب«، ب »آمریــکای ب
ــی  ــا ماهیت ــر ب ــه ت ســلمان  در اندیشــه ســیطره ی  نظمــی ظالمان
ــری  ــای ویرانگ ــه پیامده ــد، ک ــده ان ــه برآم ــر منطق ــر ب ــی ت مافیای
ــد   ــذا، نبای ــه دارد. ل ــتقل منطق ــورهای مس ــا و کش ــت ه ــرای مل ب
ــات  ــی ثب ــوم ، ب ــداف ش ــی از اه ــاوت نظرداخل ــچ تف ــه هی ــه بهان ب
ــل شــد. ــه ای غاف ــرای لحظ ــی ب ــده و ضــد توســعه ای آن حت  کنن
در قبــال تصمیــم ســرتاپا نادرســت اخیــر ترامــپ نیــز ضروری اســت، 
ــر حکمــت  ــه، منطقــی و جامــع و مبتنــی ب رویکــردی ملــی، خاقان
و عــزت و  دوراندیشــی اتخــاذ کــرد و همــه اهــرم هــای سیاســی و 
حقوقــی و دیپلماتیــک را در مجامــع بیــن المللــی و جهانــی بــه کار 
بســت تــا قبــح ایــن رویکــرد را آشــکار و تاثیــر آن را منتفــی و یــا بــه 
حداقــل رســاند. آمریــکا بزرگتریــن مرکــز پمپــاژ ظلــم و تباهــی جهان 
اســت امــا قــدرت مطلــق جهــان نیســت و ان شــاء هللا روزی افــول 
خواهــد کــرد و تــا آن روز بــا عقانیــت و اســتواری و تکیــه بــر تــوان و 
ظرفیــت هــای ملــی و دیپلماســی خاقانه بــا جهانی که مایل نیســت 
در ســیطره آمریــکا باشــد، بــه یــاری خداونــد مــی تــوان از شــر ظلــم 
آن در امــان بــود. البتــه در ایــن مســیر آنچــه قــدرت مســتمر و تزلــزل 
ناپذیــر مــی آفرینــد، پایبنــدی بــی اســتثنا بــه مردمســاالری واقعــی،  
 قانــون و کارآمــدی کلیــت نظــام و همــه نهادهــای برآمده از آن اســت.
ایرانیــان مســتقل وشــریف نیــز بــه ماهیــت تحریــم هــای ظالمانــه و 
ایــن گونــه اقدامــات آمریــکای بــی نقــاب کــه سیاســت خارجــی اش 
در حــد تجــارت شــخصی و قمــار بــر ســر انتخابــات صهیونیســت هــا 
تنــزل کــرده اســت،  واقفنــد  و مــی داننــد تــا چــه انــدازه هــم بــرای 
ــرای حــق حاکمیــت کشــور و هــم  ــه و هــم ب ــات منطق ــح و ثب صل
ــران  پــی آمدهــای  ــرای توســعه مردمســاالری در داخــل ای حتــی ب
منفــی خواهــد داشــت، لــذا بــا هــر گرایــش سیاســی و هــر جــا کــه 
ــه  رغــم تفــاوت نظــر داخلــی کــه در جــای خــود محتــرم  باشــند ب
اســت و بایــد بــه آن پرداختــه شــود ، ایــن گونــه تصمیمــات مداخلــه  
ــای  ــود در افش ــهم خ ــه س ــرده و ب ــوم ک ــا محک ــی را قوی ــر خارج گ

ماهیــت دروغ و متناقــض  آن خواهنــد کوشــید. /خبرآنایــن
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ما را در تلگرام 
 ١٢ تا  ٢٢دنبال کنید

روحانی: سدها قابل اعتماد هستند
در روزهای آینده با توجه به تداوم بارش ها، ممکن است در برخی از استان ها با مشکاتی مواجه شویم

در سـیل اخیـر، جـدی گرفتـن الیروبـی به عنـوان یکـی 
برخـی  امـا  اعـام شـد  راهکارهـای کنتـرل سـیاب  از 
صاحب نظـران معتقدند عـاوه بر ایـن، روش های دیگری 
ازجملـه انحـراف جریـان آب، احـداث خاک ریـز و پخش 
سـیاب در مدیریـت سـیل و مقابلـه بـا آن تأثیرگـذار 
 اسـت و شـاید تأثیـر آن هـا از الیروبـی نیز بیشـتر باشـد.
ایـران بـرای بیـش از یـک دهـه، درگیـر خشک سـالی 
اسـت و ایـن مسـئله موجـب شـده تـا رفتـار انسـان ها 
نسـبت بـه منابـع آبـی تغییـر کنـد، ایـن رونـد رژیـم 
وقـوع  داده کـه  قـرار  تأثیـر  تحـت  نیـز  را  آبـی کشـور 
 سـیل های اخیـر نمونـه بـارز ایـن تغییـر و تأثیـر اسـت.
در سـیل اخیر که اسـتان های خوزستان، لرستان، گلستان 
و فارس را درگیر کرد عوامل مختلفی از سـوی کارشناسـان 
امـر مطـرح  شـده اما تمـام آن هـا متفق القول هسـتند که 
عملکرد ما انسـان ها نسـبت به طبیعـت اصلی ترین علت 
وقـوع سـیل های اخیـر بوده کـه موجب بی خانمان شـدن 
هزاران هم وطن و کشـته شـدن ده ها ایرانی شـده اسـت.
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توزیع بیش از 6/5 میلیون 
لیتر سوخت رایگان در 

مناطق سیل زده
مدیرعامل شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی ایران از توزیع بیش 
از 6 میلیون و 500 هزار لیتر انواع 

سوخت و بیش از 10 هزار تن گاز مایع 
رایگان در مناطق سیل زده کشور از 

جمله استان های گلستان، لرستان و 
خوزستان خبر داد

عزل اعضای شورای 
فنی ميراث تهران

براساس دستور  رییس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری اعضایی از شورای فنی 
اداره کل میراث فرهنگی، استان تهران 
که در سال 95 مجوز ساخت وساز  در 
حریم کاخ جهانی گلستان را داده اند، 

تغییر می کنند.
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برج های خاموش یزد 
هم چنان خاموش

برج های خاموش، معموال در  روشنایی هوا مورد بازدید 
گردشگران   قرار   می گیرند و شب بازدیدکننده ای ندارند

وزیر اقتصاد:

بدهی مالياتی موديان مناطق 
سيل زده ،بخشوده می شود
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طرح زوج و فرد جدید احتماال تا آخر تابستان اجرایی می شودپیام خبر
شهردار تهران تاکید کرد: طرح زوج و فرد جدید را احتماال تا آخر تابستان به سمت اجرایی کردن 
می  بریم.
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روحانی: سدها قابل اعتماد هستند
در روزهای آینده با توجه به تداوم بارش ها، ممکن است در برخی از استان ها با مشکاتی مواجه شویم

ریس جمهور از مردم خواست که به شایعات در مورد سیل توجه نکنند

رییــس جمهــوری در جلســه هیــات 
دولــت موضــوع واگــذاری بلنــدی هــای 
جــوالن بــه رژیــم صهیونیســتی و اعــام 
ســپاه پاســداران بــه عنــوان ســازمان 
تروریســتی را اقــدام احمقانــه و بــی 
ــک  ــت از ی ــرای حمای ــکا ب ــه آمری خردان
هــای  ســرزمین  در  جنایتــکار  گــروه 
داشــت:  اظهــار  و  دانســت  اشــغالی 
هیچ کــس ایــن اقــدام آمریــکا را در 
ــی  ــه آن اعتنای ــرده و ب ــول نک ــخ قب تاری

ــد. ــی کن نم
وی بــا بیــان ایــن کــه بــرای ملــت ایــران 
ــدف  ــه ه ــت ک ــن اس ــی روش ــه خوب ب
ــوده  ــه ب ــدام چ ــن اق ــا از ای آمریکایی ه
اســت، خاطرنشــان کــرد: نخســت وزیــر 

رژیــم صهیونیســتی ایــن موضــوع را بــه 
ــدام  ــن اق ــه ای ــرد ک ــرح ک ــت مط صراح
آمریــکا بــه درخواســت آنهــا صــورت 
ــه عبارتــی همــه جنایت هــا و  گرفتــه و ب
اقدامــات خــاف آمریــکا بــرای ایــن بوده 
ــر در ســرزمین اشــغالی در  ــک نف ــه ی ک
ــس  ــروزی برســد. ریی ــه پی ــات ب انتخاب
جمهــوری بــا تاکیــد بــر ایــن که اســرائیل 
ســرزمین غصــب شــده فلســطینیان 
اســت و انتخابــات در آن معنــا نــدارد، 
انتخابــات  می خواهنــد  اگــر  گفــت: 
برگــزار کننــد بایــد مــردم فلســطین و نــه 
اشــغالگران، پای صنــدوق آراء بیایند. وی 
در ادامــه بیــان کــرد: بایــد در این شــرایط 
پیوســتگی، همبســتگی و انســجام را 

بیــش از گذشــته تقویــت کنیــم، امــروز 
زمــان گله گــذاری، جناح هــا و گروه هــا 
ــه  ــی اســت ک ــر نیســت و زمان از یکدیگ
بایــد همــه در صــف واحــد و مســتحکم 
ــن  ــد در ای ــا کســی نتوان ــم ت ــرار بگیری ق
صــف رخنــه ایجــاد کنــد و در برابــر توطئه 
آمریکایی هــا ایســتاده و از مشــکات 

عبــور کنیــم.

مسووالن به هیچ حاشیه ای 
پاسخ ندهند

وی تصریــح کــرد: از همــه مســووالن 
ــی  ــی در تمام ــتگاه اجرای ــی در دس دولت
هیــچ  بــه  کــه  می خواهــم  رده هــا 
حاشــیه ای پاســخ ندهنــد، چــرا کــه 
ــردم اســت  ــه م ــت ب ــان خدم ــروز زم ام

و همــه ارکان دولــت موظــف هســتند 
کــه بــه موضوعــات و مســایل حاشــیه ای 
نپرداختــه و تنهــا بــرای خدمــت بــه مردم 
و حــل مشــکات و جبــران خســارات 

ــوند. ــز ش ــردم متمرک م
ــم در  ــیار عاقمندی ــزود: بس ــی اف روحان
منطقــه رفراندومــی برگــزار شــود تــا همــه 
ــه در  ــد ک ــام کنن ــورها اع ــا و کش ملت ه
ــر  ایــن ســال ها از ســوی چــه کســانی ب
ــه  ــه کســانی ب ــم شــده و چ ــه ظل منطق
یــاری دولت هــا و ملت هــای منطقــه 

شــتافته اند.
روحانــی بیــان کــرد کــه ایــن اقــدام 
آمریــکا در بدتریــن شــرایط از لحــاظ 
انســانی و در بهتریــن شــرایط بــرای رژیم 
صهیونیســتی صــورت گرفتــه اســت. آنهــا 
ــد  ــر بخواهن ــه اگ ــد ک ــی می دانن ــه خوب ب
ــدم،  ــک ق ــای خــود را از حــد شــعار ی پ
فراتــر بگذارنــد بــا چــه مشــکات و 
مصیبت هایــی روبــرو خواهنــد شــد و 
فکــر نمی کنــم آنهــا هــر چقــدر هــم 
ــد اقــدام دیگــری  ناشــی باشــند بخواهن

ــد. ــام دهن انج
آمریــکا  کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 
می خواهــد بــا ایــن اقــدام تبلیغاتــی 
یــک فشــار روانــی و اقتصــادی بــر مــردم 
ایــران وارد کننــد، گفــت: آنهــا بــه دنبــال 
ایــن هســتند کــه بگوینــد می توانیــم 
ملت هــای منطقــه را از ایــران جــدا کنیــم، 
ــن  ــه از ای ــدارد ک ــود ن ــدی وج ــا تردی ام
ــا و  ــا دولت ه ــران ب ــاط ای ــد ارتب ــه بع ب
ملت هــای منطقــه بیشــتر خواهــد شــد.
رییــس جمهــوری در بخــش دیگــری از 
ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه همچنــان 
ــور  ــتان های کش ــهرها و اس ــی از ش برخ

بــا مشــکات ناشــی از ســیل و ســیاب 
اســت  ممکــن  و  هســتند  مواجــه 
بــه واســطه  نیــز  آینــده  در روزهــای 
بارش هــا ایــن مشــکات ادامــه داشــته 
ــایر  ــردم و س ــت،  م ــت: دول ــد، گف باش
دســتگاه هایی کــه بایــد حمایــت داشــته 
باشــند، وظایــف و مســئولیت هایی دارنــد 

ــد. ــه آن عمــل کنن ــد ب ــه بای ک
ــه دارد  ــت وظیف ــه داد: دول ــی ادام روحان
در ایــن شــرایط در خــط مقــدم حــل 
مشــکات مــردم باشــد و در ایــن راســتا 
وزارتخانه هــای گوناگــون، مســئولیت های 
ــته و  ــر دوش داش ــنگینی را ب ــیار س بس
در راســتای خدمت رســانی بــه مــردم 

تــاش می کننــد.
وی بــا اشــاره بــه از بیــن رفتــن و آســیب  
ــر  ــدن بعضــی از راه هــای کشــور در اث دی
ســیل و رانــش زمیــن، گفــت: وزارت 
ــا،  ــرای بازســازی راه ه راه و شهرســازی ب
بایــد  دارد.  ســنگینی  بســیار  وظیفــه 
ــا خطــوط ارتباطــی را در  تــاش کنیــم ت
مناطــق ســیل زده بــه شــرایط عــادی 
ــه  ــم و در برخــی مســیرهایی ک بازگردانی
ــه  ــاز ب ــی نی ــه شــرایط طبیع بازگشــت ب
ــت  ــاط موق ــک ارتب ــد ی ــان دارد، بای زم

ــم. ــاد کنی ایج
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه یکــی از 
ــم  ــم و دوازده ــت یازده ــارات دول افتخ
گازرســانی به روســتاها اســت، ادامــه داد: 
شــرکت ملــی گاز ایــران روزانــه حــدود 10 
روســتا را وارد مــدار گازی کشــور می کنــد 
ــه  ــتا ب ــزار روس ــش از 3 ه ــاالنه بی و س
ــود. ــل می ش ــور متص ــبکه گازی کش ش

ماموریت دستگاه های اجرایی  
برای رونق تولید

وزارت  کــه  ایــن  یــادآوری  بــا  وی 
ــه حــوادث فرماندهــی  کشــور در اینگون
ــداد، نجــات و ســاماندهی  ــات ام عملی
ــر  ــت: وزی ــار داش ــده دارد، اظه را برعه
کشــور، اســتانداران و فرمانــداران در 

ــیار  ــر و بس ــاش پیگی ــه ت ــن زمین ای
ــاندند. ــام رس ــه انج ــی را ب خوب

رییــس دولــت دوازدهــم بــا تأکیــد بــر 
ــایعات  ــه ش ــد ب ــردم نبای ــه م ــن ک ای
خاطرنشــان  باشــند،  داشــته  توجــه 
روزهــای  در  اســت  ممکــن  کــرد: 
آینــده بــا توجــه بــه تــداوم بــارش 
هــا، در برخــی اســتان ها بــا مشــکاتی 
مواجــه شــویم، امــا مرجــع اخبــار بــرای 
مــردم بایــد صــدا و ســیما باشــد و بــه 
نکننــد.  توجــه  بی اســاس  شــایعات 
روحانــی افــزود: پایــداری ســدهای 
کشــور مــورد اعتمــاد اســت و همــه 
ســدها بــه طــور ســاعتی و روزانــه 

می شــوند. کنتــرل 
ــه و  ــازمان برنام ــت: س ــار داش وی اظه
بودجــه و وزارت اقتصــاد و دارایــی و 
ــد همــه توانشــان را  بانــک مرکــزی بای
در زمینــه تأمیــن مســایل مالــی و ارایــه 

ــد. ــکار بگیرن تســهیات ب
ایــن  بیــان  بــا  جمهــوری  رییــس 
ــم  ــرار داری ــرایطی ق ــروز در ش ــه ام ک
کــه همــه بایــد تــاش کننــد تــا از 
ــود،  ــته ش ــردم کاس ــختی م ــج و س رن
ــد  ــاورزی بای ــاد کش ــزود: وزارت جه اف
برنامه ریزی هــای  و  اقدامــات  بــا 
مناســب، از کشــاورزان و دامدارانــی کــه 
در حــوادث اخیــر خســارت دیــده انــد، 
پشــتیبانی کنــد .روحانــی گفــت: مــردم 
نمی دهیــم  اجــازه  باشــند  مطمئــن 
ــارت  ــوادث خس ــن ح ــه در ای ــی ک کس

دیــده بی پنــاه بمانــد.
رییــس جمهــوری درجلســه هیــات 
وزیــران همــه دســتگاه های اجرایــی 
را مأمــور کــرد تــا بــا بهــره گیــری 
شناســایی  و  موجــود  تجربیــات  از 
ــع  ــور رف ــه منظ ــا، ب مشــکات و تنگناه
رونــق  و  فرآیندهــا  تســهیل  موانــع، 
تولیــد، برنامــه هــای خــود را بــه هیــات 

ــد. ــه کنن ــران ارائ وزی

وزیـر آمـوزش و پرورش گفـت: در مناطق 
و  ابتدایـی  دوره هـای  بـرای  زده  سـیل 
متوسـطه اول، تسـهیاتی را قائل شـدیم 
کـه انشـالله تـا روز شـنبه ایـن تصمیم را 

اعـام خواهیـم کـرد.
 سـید محمـد بطحائـی وزیـر آمـوزش و 
پرورش در حاشـیه نشسـت هیئت دولت 
در جمـع خبرنـگاران اظهارداشـت: از آنجا 
کـه در برخـی مناطـق سـیل زده همچنان 
وضعیـت به نحـوی اسـت کـه خانواده ها 
نتوانسـتند بـه خانه هـای خـود بازگردنـد، 

قاعدتـًا نمی تـوان آنجـا مدرسـه ای را راه 
انداخت.

کـه  اقامتـی  مراکـز  در  مـا  گفـت:  وی 
هموطنـان سـیل زده مـا مقیم شـده اند، 
امـکان برگـزاری مـدارس را فراهم کردیم. 
برنامـه مـا ایـن بود کـه در شهرسـتان آق 
قـا و گمیشـان ۱7 فرودیـن مـدارس را 
راه انـدازی کنیـم امـا بنـا به شـرایطی که 
عرض کـردم، شـورای تأمین اسـتان این 
موضـوع را صـاح ندانسـت کـه مـدارس 
بازگشـایی شـود تـا زمانـی کـه بـه ثبـات 

بهتـری برسـند. در بقیه مناطق سـیل زده 
هـم بـه ایـن ترتیب اسـت.

بطحائی افزود: ما در اسـتان لرسـتان، به 
خصـوص شـهرهای پلدختـر و معمـوالن 
شـرایط را فراهـم کردیـم و فـردا هم بنده 
آنجـا خواهـم بـود. صـد کانکـس بـرای 
دانـش  تحصیلـی  شـرایط  شـدن  بهتـر 
آموزان ارسـال شده اسـت.وزیر آموزش و 
پـرورش تصریـح کرد: در ایـن مناطق، در 
دوره متوسـطه و پایـه دوزاهم چاره ای جز 
اینکـه امتحانـات نهایی خود را بر اسـاس 
زمـان بندی قبلی برگزار کنیـم نداریم، اما 
بـرای دوره هـای ابتدایی و متوسـطه اول، 
تسـهیاتی را قائـل شـدیم که انشـالله تا 
روز شـنبه ایـن تصمیـم را اعـام خواهیم 

کرد.

تسهيالت دانش آموزان مناطق 
سيل زده تا شنبه اعالم می شود

آمریکا،عروسک 
خیمه شب بازی اسرائیل است

سـخنگوی کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس گفت: ماهیت رژیم آمریکا، ماهیتی ظالم 
پـرور و حامـی تروریسـم اسـت امـا ماهیت جمهوری اسـامی حامـی مظلومـان و مقابله با 

تروریسـم اسـت و این دو با یکدیگر سـازگار نیسـت.
حیدر علی عابدی  ، با اشـاره به اینکه آمریکا، سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی را در فهرسـت 
تروریسـت ها قـرار داده گفـت: سـپاه پاسـداران در دنیـا تنهـا لشـگری اسـت کـه از دل مردم 
اسـت و حـوزه کاری آن فقـط نظامی گـری نیسـت بلکـه انسان دوسـتانه اسـت به طوری کـه 
نقـش آن در سـیل و زلزلـه بـه نمایـش گذاشـته شـده و در هر جایـی که کار کشـور گیر بوده 
بـه ویـژه در مسـائل سـازندگی، نقش های علمی ایفا کـرده و هر جا که مظلومـی گرفتار بوده، 
کمـک کـرده و به هیچ کشـوری تجاوز نکرده و در هیچ کشـوری نیز بـدون اجازه حکومت آن، 
وارد آن کشـور نشـده اسـت بلکه با درخواسـت آن کشـور نقش مشـاوره نظامی داشته است.
آمریکا فقط عروسـک خیمه شـب باز اسـرائیل اسـت چراکه اسـرائیل هر کجا که خواسـته 
ترامـپ را کشـانده اسـت.نماینده مـردم اصفهـان در مجلس شـورای اسـامی افـزود: آمریکا 
می دانـد کـه اگـر سـپاه پاسـداران نبود داعش ریشـه کن نمی شـد چراکـه اوبامـا معتقد بود 
کـه ریشـه کـن کـردن داعـش در منطقـه کار دشـواری اسـت و می داننـد کـه اگر سـپاه نبود، 
داعـش حضـور داشـت بنابراین ماهیت سـپاه، دفاع از مظلوم اسـت.وی اظهار داشـت: تمام 
نقش هایـی کـه سـپاه دارد در منطقـه و در کشـورهای همسـایه اسـت اما سـوال اینجاسـت 
کـه آمریـکا چـه مسـئولیتی دارد کـه در خاورمیانه حضـور نظامـی دارد و با اجازه کدام کشـور 

این حضـور را دارد؟ 

دولت

پارلمان

سیاست

سیاست

بدهی مالياتی موديان مناطق سيل زده، بخشوده می شود

دستيابی به حق غنی سازی با اتکا به توان داخلی

آمريکا مسوول هرگونه تبعات احتمالی 
سياست های خود است

دولت عراق همکاری با ايران را به نفع خود می داند

وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی 
تاکیـد کرد: مصوبـه  ای از دولت 
گرفتیـم کـه مودیـان مالیاتـی 
کـه خسـارت بیـش از پنجـاه 
درصـد داشـته  اند، بدهـی مالیاتی  شـان بخشـوده شـود.
 فرهـاد دژپسـند در حاشـیه جلسـه هیـات دولـت در 
جمـع خبرنگاران در پاسـخ به این پرسـش کـه اقدامات 
وزارت امـور اقتصـادی و دارایی بـرای تخصیص اعتبارات 
بـه مناطـق سـیل  زده چـه بـوده، گفـت: تامیـن اعتبارات 
مـورد نیـاز را از طریـق تنخـواه آغـاز کرده  ایـم. از ابتـدای 
انجـام  پرداخـت  ایـن  اسـتان های سـیل  زده  بـه  سـال 
شـده و خوشـبختانه وجوه به موقع به دسـت مسـئوالن 

اسـتان ها رسـید.
وی ادامـه داد: بخـش دوم کار تامیـن اعتبـار در بخـش 
گسـترده  تر اسـت کـه بـرای آن بخشـنامه صـادر شـد که 
بـا توجـه بـه شـرایط هر اسـتان بـه پرداخـت اعتبـارات 
بیـان  بـا  دارایـی  و  اقتصـادی  امـور  می  پردازیم.وزیـر 
اینکـه دولـت ارقامـی را با نـرخ ترجیحی بـرای پرداخت 
تسـهیات بانکـی بـه مناطـق سـیل  زده در نظـر گرفتـه 
اسـت، اظهـار داشـت: مابقـی ایـن میـزان هـم توسـط 
دولـت از بودجـه عمومـی پرداخـت می  شـود. عاوه  بـر 
ایـن، مصوبـه  ای از دولـت گرفتیـم کـه مودیـان مالیاتـی 
کـه خسـارت بیـش از پنجـاه درصـد داشـته  اند، بدهـی 

مالیاتی  شـان بخشـوده شـود. 

ملـی  امنیـت  کمیسـیون  رئیـس  نایـب 
مجلـس، گفـت: ما علـم فناوری هسـته ای 
را از بازارهـای بین المللـی خریداری نکردیم 
و کسـی بـه مـا ایـن تکنولـوژی را نـداده 
اسـت، بلکـه بـا اتـکاء بـه نیروهـای ایرانـی و تـوان داخلـی رونق پیـدا کرد.
کمـال دهقانی فیروزآبـادی در گفت وگـو با خبرنـگار خبرگـزاری خانه ملت، با 
اشـاره بـه سـالروز فناوری هسـته ای، گفت: فنـاوری هسـته ای ماحصل فکر 
و نبوغ ایرانی اسـت، ما امروزه شـاهد حضور نسـل دوم و سـوم دانشـمندان 

این حوزه در کشـور هسـتیم.
نماینـده مـردم تفـت و میبـد در مجلـس شـورای اسـامی بـا بیـان اینکـه 
بـاز  ایـران بـه چنـد دوره و دهـه اخیـر  انـرژی هسـته ای در  از  اسـتفاده 
می  گـردد، تصریـح کـرد: ایـن فنـاوری بعـد از پیـروزی انقـاب اسـامی بـا 
اتـکاء بـه نیروهـای ایرانی و تـوان داخلی رونـق پیدا کرد، ایرانیـان با تاش 
و کوشـش حـق بهره بـرداری از انـرژی صلـح آمیـز هسـته ای و غنی سـازی 

را بـه دسـت آوردند.

وی افـزود: جمهـوری اسـامی در ایـن مسـیر شـهدا و هزینـه فراوانـی داد، 
دانشـمندان ایرانـی از مرزهـای علمـی عبـور کردنـد و از مزایایـی فنـاوری 
هسـته ای در بخش هـای پزشـکی و کشـاورزی و غیـره بهـره  ُجسـتند لـذا 
دسـتاوردهای باالیـی را به دسـت آوردیـم. دهقانی فیروز آبادی یادآور شـد: 
اوبامـا هـم در زمـان امضـای برجـام بارهـا گفت کـه آمریکا اگر می توانسـت 
پیـچ و مهـره فنـاوری هسـته ای را از ایـران جمـع می کـرد امـا ایـن فـن در 
مغـز ایرانیـان جـای دارد و دانشـمندان ایرانـی ایـن علـم را پیـاده سـازی 
کردنـد، هـزاران دانشـمند ایرانـی مانند نگین و الماس برای کشـور ارزشـمند 

. هستند
نایـب رئیـس کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجی مجلس شـورای 
اسـامی، ادامـه داد: مـا علـم فنـاوری هسـته ای را از بازارهـای بین المللـی 
خریـداری نکردیـم و کسـی بـه مـا ایـن تکنولوژی را نـداده اسـت، خودمان 
بـه آن دسـت یافتیـم بنابرایـن در ایـن زمینـه هـم طبـق موافقت هـا نامه ها 
و اصـول حاکـم در عرصـه بین المللـی و با حفـظ تعهـدات، فعالیت و تاش 

خـود را ادامـه و مجلـس شـورای اسـامی هـم از آن حمایـت خواهـد کرد.

رایزنی هـای  دور  شـانزدهمین 
سیاسـی معاونـان وزرای امـور 
قزاقسـتان  و  ایـران  خارجـه 
امـروز بـه ریاسـت وزیـر امـور 
خارجـه و معـاون اول وزیـر امـور خارجـه قزاقسـتان در 
تهـران برگـزار شـد. در ایـن رایزنی هـا پیرامـون آخریـن 
و  سیاسـی  حوزه هـای  در  دوجانبـه  روابـط  تحـوالت 
اقتصـادی بحـث و تبـادل نظـر بـه عمـل آمـد. مسـائل 
منطقـه ای و بین  المللـی به  ویـژه موضوعـات مربـوط بـه 
خـزر و کنوانسـیون مربوطـه و همچنیـن آخریـن تحوالت 
در افغانسـتان و سـوریه نیز از سـوی طرفین مورد رایزنی 

قـرار گرفـت. مختـار نیلئوبـردی، معـاون اول وزیـر امـور 
خارجـه قزاقسـتان در ایـن گفت وگوهـا بـا حمایـت مجدد 
کشـورش از برجـام، عاقه منـدی قزاقسـتان به گسـترش 
همکاری هـای اقتصـادی بیـن دو کشـور را مـورد تاکیـد 
قـرار داد و بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای ترانزیتـی جمهوری 
اسـامی ایـران خواهـان تسـریع در بهره  گیـری از ایـن 
ظرفیـت در همکاری هـای تجـاری و اقتصـادی دو کشـور 
شـد. سـید عبـاس عراقچـی، معاون سیاسـی وزیـر امور 
خارجـه نیـز در ایـن رایزنی هـا بـر اراده جمهوری اسـامی 
همـه  در  قزاقسـتان  بـا  روابـط  بـرای گسـترش  ایـران 

حوزه هـا تاکیـد کـرد.

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس گفــت: دولــت عــراق نیــز 
و می دانــد  را می ســنجد  منافــع خــود 
ــرق  ــد آب و ب تامیــن نیازهــای خــود مانن
ــا  ــن نیازه ــن همی ــرا تامی ــن کشــور اســت زی ــع ای ــه نف ــدر ب ــران چق از ای
ــوی  ــین نق ــراق دارد.سیدحس ــرای ع ــادی ب ــه زی ــورها هزین ــایر کش از س
ــوص  ــت، در خص ــزاری خانه مل ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب ــینی در گفت وگ حس
روابــط ایــران و عــراق، اظهــار داشــت: مــراودات و مناســبات ایــران و عــراق 
بــه دلیــل همســایگی، اشــتراکات فرهنگــی اعتقــادی، سیاســی، اجتماعــی 
ــادالت  ــط و مب ــه همیــن دلیــل رواب ــی بســیار گســترده اســت و ب و مذهب
مــا نمی توانــد تحــت تاثیــر تحریم هــای آمریــکا محــدود شــود.عضو 
ــس شــورای اســامی  ــی و سیاســت خارجــی مجل ــت مل کمیســیون امنی
بیــان کــرد: بازارهــای مشــترک مــرزی بیــن ایــران و عــراق وجــود دارد کــه 

ــرد. ــورت می گی ــورها ص ــن کش ــبی بی ــای مناس همکاری ه
وی در خصــوص اینکــه نخســت وزیــر فعلــی عــراق برخــاف َســَلف خــود از 

ــی آمریــکا حمایــت نکــرده اســت، افــزود: هرچنــد  تحریم هــای ضــد ایران
کــه پیوندهــای عمیقــی بیــن ملــت ایــران و عــراق وجــود دارد امــا مواضــع 
ــکا در  ــه آمری ــای خصمان ــت.اکنون رفتاره ــم اس ــیار مه ــز بس ــا نی دولت ه
ــا  ــه داد: حتم ــینی ادام ــت.نقوی حس ــه اس ــل مجادل ــان مح ــطح جه س
ــن نیازهــای  ــد تامی ــع خــود را می ســنجد و می دان ــز مناف ــت عــراق نی دول
ــرا  ــه نفــع ایــن کشــور اســت زی ــران چقــدر ب ــرق از ای ــد آب و ب خــود مانن
تامیــن همیــن نیازهــا از ســایر کشــورها هزینــه زیــادی بــرای عــراق دارد.
نماینــده مــردم ورامیــن در مجلــس شــورای اســامی گفــت: حــق هــر دو 
کشــور ایــن اســت کــه مــراودات گســترده ای داشــته باشــد و تحــت تاثیــر 
ــکا  ــه آمری ــای خصمان ــد، رفتاره ــرار نگیرن ــکا ق ــه آمری ــای خصمان رفتاره
ــه  ــان اینک ــا بی ــه اســت..وی ب ــز محــل مجادل ــان نی ــون در ســطح جه اکن
ــد،  ــی نمی کنن ــکا همراه ــت های آمری ــا سیاس ــز ب ــی نی ــورهای اروپای کش
افــزود: حــق کشــورهای منطقــه ایــن اســت کــه بــا سیاســت های آمریــکا 

ــد. ــی نکنن ــی، همراه ــه خصــوص سیاســت های ضــد ایران ب
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یـک عضـو هیـات دولت گفت: مـا امروز هم این موضـوع را بحث 
کردیم و رئیس جمهور دسـتور دادند همه اقدامات در این شـرایط 
بایـد به گونه ای باشـد که حمایت از سـپاه صـورت بگیرد. آنچه که 
امریکا انجام داده تبلیغاتی اسـت و مردم مطمئن باشـند اتفاقی 
نمـی افتـد و روی ارز نمـی توانـد تاثیـر بگـذارد .محمـود واعظـی 
در حاشـیه جلسـه هیات دولـت درباره اقـدام اخیـر آمریکا گفت: 
روشـن اسـت کاری کـه دولت آمریـکا انجـام داد، کاری عجوالنه و 
تبلیغاتـی و هدیـه ای بود که در آسـتانه انتخابات بـه نتانیاهو داده 
شـد کـه در جریـان انتخابات در نظرسـنجی ها وضعیتـش خراب 
بود. ترامپ با دادن منطقه جوالن به اسـرائیل و اقدام علیه سـپاه 

می خواسـت نتیجه انتخابـات را تغییر دهد.

دسـتیار و مشـاور عالی فرمانده کل قوا گفـت: آمریکایی ها 
خطرنـاک  بسـیار  بیانیـه  بـه  ایـران  واکنـش  طـی  در 
آمریکایی هـا مبنـی بـر تروریسـت بـودن سـپاه، مجبـور 
تـرک کننـد. سرلشـکر صفـوی  را  می شـوند غـرب آسـیا 
یـادآور شـد: امـا رأی ترامـپ در انتخابـات 2020 بـه دلیـل 
تصمیمـات و کارهـای احمقانـه و غیرعقانـی اش ریـزش 
کـرده اسـت. همـواره صهیونیسـت ها و آیپـک از ترامـپ 
تأثیرگـذار بوده انـد. آن هـا یـا مشـاوران ترامـپ هسـتند یا 

نفوذی هایـی کـه در نزدیـک او قـرار دارنـد.

اقدام آمریکا یک جنگ 
روانی است

آمریکایی ها مجبور به 
ترک غرب آسیا می شوند

نماینـده تهـران در مجلـس شـورای اسـامی بـا اشـاره به خسـارات 
سـیل به اسـتان های مختلف کشـور، از برخی تاش ها و اظهارات 
که در راسـتای ایجاد تفرقه میان نیروهـای امدادی، نظامی، مردمی 
و سـازمان هـای دولتـی صورت مـی گیرد و مطرح می شـود، انتقاد 
کرد و گفت: برخی در تاش هسـتند که از آب گل آلود سـیل، ماهی 
نفـاق بگیرند.سـیده فاطمه حسـینی نماینده تهـران  یادآور شـد: با 
توجـه بـه بودجـه محدود امسـال کشـور در اثر تحریم هـای ظالمانه 
آمریـکا، ضـرورت دارد کـه همـه دسـتگاه های دولتـی، گروه هـای 
داوطلـب مردمـی، سـازمان های مـردم نهـاد، نیروهـای نظامـی و 
بخـش خصوصـی فـارغ از نـگاه سیاسـی و جریانی، بـرای کمک و 

همراهـی آسـیب دیـدگان از این سـیل ویرانگر وارد میدان شـوند.

نماینـدگان ویـژه وزیرکشـور به منظور ایجاد هماهنگی در سـطح 
ملـی و اسـتانی بـرای تسـریع در پاکسـازی و امـداد رسـانی به 
مناطق سـیل زده نیمه راهی لرسـتان و خوزستان شدند. »بابک 
دیـن پرسـت« معـاون اقتصـادی وزیر به لرسـتان، »اسـماعیل 
نجار«رئیـس سـازمان مدیریـت بحران و »مهـدی جمالی نژاد« 
معاون عمرانی و امور توسـعه شـهری و روسـتایی به خوزسـتان 
عـازم شـدند. هـدف از سـفر و حضـور معاونیـن رحمانی فضلی 
وزیـر کشـور بـه عنـوان نماینـدگان ویـژه وی در ایـن اسـتان ها، 
ایجـاد هماهنگـی در سـطح ملـی و اسـتانی بـرای تسـریع در 
پاکسـازی مناطق سـیل زده و امداد به هموطنان سـیلزده عنوان 

شـده است.

برخی می خواهند از آب گل آلود 
سیل، ماهی نفاق بگیرند

نمایندگان ویژه  وزیرکشور، 
راهی مناطق سیل زده شدند
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

كاهش ٤5 درصدی سفرهای نوروزی ايرانيان به خارج از كشوربزرگداشت »عطار نيشابوری« در كيش
مراسـم بزرگداشـت »عطـار نیشـابوری« بـا 
دینانـی  ابراهیمـی  غامحسـین  سـخنرانی 
می شـود.محمود  برگـزار  کیـش  جزیـره  در 
اسـعدی  دبیـر علمـی ایـن بزرگداشـت ایـن 
خبـر را بـه ایسـنا داد و گفت: این مراسـم 2۵ 
فروردین مـاه، در روز ملـی عطـار نیشـابوری، حکیم و عارف قرن ششـم هجری 
در جزیـره کیـش برگزار می شـود و پروفسـور غامحسـین ابراهیمـی دینانی که 
چهره شناخته شـده فلسـفه و حکمت شرق اسـت، درباره عطار سخنرانی خواهد 
کـرد و بـا موسـیقی و شـعر، ایـن روز ملـی در جزیـره ای که بیشـتر محـل گذر 

گردشـگران اسـت، جشـن گرفتـه خواهد شـد.
او کـه طـراح و دبیـر سـتاد چهره های ماندگار نیز بوده اسـت، افـزود: از این پس 
روزهـای ملـی را کـه بـه نام خیـام، فردوسـی، سـعدی و حافظ مزین شـده در 
ایـن جزیـره جشـن خواهیم گرفت. این رویدادهـا معمـوال در زادگاه و یا آرامگاه 
این شـاعران و حکما برگزار می شـد اما از این پس قرار اسـت در جزیره کیش 

چنین مراسـمی برگزار شـود که بزرگداشـت عطار، آغاز این مسـیر اسـت.
این اسـتاد دانشـگاه یادآور شـد:  عطار شـخصیت چندجانبه ای داشـته و آثار او 

در عرصه تئاتر، سـینما، موسـیقی و تجسـمی به زبان های مختلف تجلی یافته 
و بـا اسـتقبال بسـیاری از کشـورها روبـه رو شـده اسـت. نـگاه مـا به عطـار باید 
از دریچـه ای نـو باشـد و مـا بـاور داریم پروفسـور دینانی بـا نگاه خـود می تواند 
عطـار را به نسـل جدید معرفی کند.اسـعدی دربـاره وجه تمایز مراسـم روز ملی 
عطـار در ایـن جزیـره توضیـح داد: معموال در مناطق گردشـگری همچون کیش 
تمرکـز روی برنامه هایـی با محتوای موسـیقی اسـت و کمتر به محتـوای ادبی، 
فلسـفی و یـا علمی پرداخته می شـود؛ ما قصد داریم با برگـزاری این رویدادها، 
آمـد و شـد چهره هـای مانـدگار را بـه ایـن جزیـره گردشـگری بیشـتر کنیـم تا 
ضمـن ایجـاد نـوآوری، محتوای متفاوتی هم بـه این جزیره گردشـگری افزوده 
شـود.دبیر علمـی بزرگداشـت عطـار در کیـش با اشـاره بـه اختصـاص روزی به 
نـام ایـن شـاعر، اظهـار کـرد: سـال 7۴ در هشـتصدمین سـالگرد تولـد عطـار، 
کنگـره جهانـی بـرای این شـاعر، عـارف و حکیـم ایرانی با حضور ۱2 شـخصیت 
بین المللی برگزار شـد که آن زمان ترجمه فارسـی کتاب »دریای جان« نوشـته 
هلموت ریتر آلمانی، از جمله آثار معتبر عطارشناسـی، رونمایی شـد. آن رویداد 
انگیـزه ای بـود بـرای اختصـاص روزی ملـی به نام عطـار نیشـابوری. امیدواریم 

ابعـاد بین المللـی این رویـداد تداوم پیـدا کند.

 رییـس کمیتـه دفاتـر خدمـات مسـافرتی 
سـتاد هماهنگـی خدمـات سـفر از کاهش 
۴۵ درصـدی مسـافرت ایرانیـان بـه خارج 
بـه مـدت  98 نسـبت  نـوروز  در  از کشـور 
داد.  خبـر  گذشـته  سـال  مشـابه  زمـان 
حرمـت هللا رفیعـی روز سـه شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار فرهنگـی 
ایرنـا بـا اعـام ایـن خبر گفت: امسـال بـا افزایـش قیمت دالر بـا کاهش 

سـفرهای خارجـی مـردم مواجـه بودیـم.
)نزدیـک بـه ۴00 هـزار ایرانـی در ایـام تعطیـات نـوروز امسـال بـه سـفر 
امسـال  نیـز  ایرانیـان  افـزود: میـزان سـفر زمینـی  رفتنـد(.وی  خارجـی 
کاهـش یافـت ولـی شـاهد بودیـم برخی از مـردم با خودروهای شـخصی 
همچـون پرایـد بـه شـهرهایی همچـون آنتالیـا و اسـتانبول سـفر کردنـد.

وی دربـاره سـفرهای داخلـی نیز گفت: وقوع سـیل و شـرایط ناپدار جوی 
سـبب شـد، میـزان پروازهـای داخلـی و رزرو هتـل هـای کشـور نیـز بـه 

نسـبت بـه سـال گذشـته، کاهـش 2۵ درصدی داشـته باشـد.
رفیعـی افـزود: تقریبـا تمـام اسـتان ها بـا کاهش گردشـگر مواجـه بودند، 

البتـه تهـران از ایـن امـر مسـتثنا بـود و ۱۵ درصد رشـد گردشـگر داشـت؛ 
تهـران بـا دارا بـودن جاذبـه هـای فرهنگـی و تاریخـی ماننـد مـوزه هـای 
سـعدآباد، گلسـتان و ایـران مـال مـی توانـد محلـی مناسـب بـرای جذب 

باشد. گردشـگر 
وی اخـذ هزینـه خروجـی از کشـور را نادرسـت ارزیابـی کـرد و افـزود: کار 
نادرسـت تـر ایـن اسـت کـه میـزان خروجـی هـا همچـون هوایـی، زمینی 
و زیارتـی نیـز متفـاوت اسـت. رفیعـی دربـاره میـزان شـکایت مـردم از 
آژانـس هـای هوایـی و ایرالیـن ها گفـت: به دلیل سـازوکاری که امسـال 
ایجـاد شـده بـود، بـا کاهـش ۵0 درصد شـکایات مواجه شـدیم و بیش از 

90 درصـد شـکایت هـای انجـام گرفتـه حـل و فصل شـدند.
خدمـات  هماهنگـی  سـتاد  مسـافرتی  خدمـات  دفاتـر  کمیتـه  رئیـس 
سـفر در پاسـخ بـه پرسشـی مبنـی بـر ایـن کـه آیـا بـر اسـاس اطاعیـه 
سـازمان میـراث فرهنگـی مسـافرانی که به دلیل شـرایط جـوی در مناطق 
سـیلزده نتوانسـتند بـه سـفر برونـد، توانسـتند پـول هتـل و هواپیمایی را 
پـس بگیرنـد، گفـت: هـر فـردی در ایـن خصوص شـکایتی داشـت به آن 

شد. رسـیدگی 

 پیام
 میراث

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: مرکز آرشیو و اطاعات پژوهشی اداره کل میراث 
فرهنگی جهت دسترسی آسان به اطاعات و پژوهش های انجام یافته در این مجموعه راه اندازی شد.

رنا
 ای

س:
عک

براسـاس دسـتور رئیـس سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایـع 
دسـتی و گردشـگری اعضایـی از شـورای فنـی اداره کل میراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان تهـران کـه در 
سـال 9۵ مجـوز ساخت وسـاز را در حریـم کاخ جهانی گلسـتان 

داده انـد، تغییـر می کننـد.
 فقط چند روز به پایان سـال گذشـته مانده بود که خبر رسـید 
در نامـه ای کـه از معاونـت حقوقی سـازمان میـراث فرهنگی به 
دفتر رسـیدگی به تخلفات اداری ارسـال شـده اعضای شـورای 
فنـی تهـران در سـال 9۵، مدیر و معاون میـراث فرهنگی وقت 
اسـتان تهـران و مدیـر وقـت حفـظ و احیـای بناهـا، بافت ها و 
محوطه هـای تاریخـی وقت سـازمان میـراث فرهنگـی باید در 
دفتر رسـیدگی به تخلفات اداری حاضر و به پرسـش ها پاسـخ 
دهنـد و از خـود دفـاع کننـد.و حاال بعد از گذشـت کمتـر از یک 
مـاه خبـر می رسـد کـه علـی اصغـر مونسـان - معـاون رئیس 
جمهـور و رئیـس سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری - در پاییـن ایـن نامـه درخواسـت تغییـر اعضـای 
شـورای فنی اسـتان تهران در سـال ۱39۵ را داده است.ابراهیم 
شـقاقی- مدیـر کل حقوقـی سـازمان میراث فرهنگـی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری - در گفت وگـو بـا ایسـنا، در ایـن زمینـه 
می گویـد: بر اسـاس بررسـی های انجام شـده توسـط اداره کل 
حقوقـی سـازمان میـراث فرهنگـی و بـه دسـت آمـدن اسـناد 
مبنـی بـر تخلف های محـرز و گرفتـن اسـناد از اداره کل میراث 
فرهنگـی اسـتان تهـران، افـرادی کـه تخلـف آن هـا دربـاره ی 
پرونده ی سـاخت در حریم کاخ گلسـتان محرز بود، به شـورای 
تخلفـات سـازمان میـراث فرهنگـی معرفی شـدند.او با اشـاره 
بـه توئیـت قاطـع علـی اصغـر مونسـان در زمـان مطرح شـدن 
ساخت وسـاز غیرمجاز در کنار کاخ گلسـتان در یکشنبه ۱3 آبان 
97 کـه نوشـته بـود: »قاطعانـه اعـام می کنـم هرگونـه اقدامی 
در محـدوده عرصـه، حریـم و حریـم منظـری اثـر جهانـی کاخ 
گلسـتان و پهنـه بـازار نباید بـدون رعایت ضوابـط ملی و جهانی 
ایـن اثـر انجـام شـود«، تاکیـد می کنـد: بـه دنبـال آن تاکید و 
قولـی کـه آقـای مونسـان داده بود، عطف بـه آن نامـه که برای 
اداره تخلفات رفته اسـت، اکنون دسـتور تغییر اعضای شـورای 

فنی در سـال ۱39۵ داده شـده اسـت.

سوژه عزل اعضای 
شورای فنی 
میراث تهران

برج های خاموش يزد، هم چنان خاموش
برج های خاموش، معموال در  روشنایی هوا مورد بازدید گردشگران   قرار  می گیرند و شب بازدیدکننده ای ندارند

تعداد دخمه های یزد که از مناطق زرتشتی نشین کشور محسوب می شود، کم نیست

کــه  یــزد  خاموشــی  برج هــای 
مربــوط  و  باســتانی  گورســتان هایی 
ــتند،  ــام هس ــش از اس ــه دوران پی ب
ــراغ  ــنایی چ ــم روش ــا به رغ ــن روزه ای
نبــود  در  همچنــان  گردشگری شــان، 
ســیاهی  در  مناســب،  نورپــردازی 
شــب های کویــری، پنهــان و خامــوش 

. هســتند
 دخمه هــای زرتشــتیان کــه بــه »بــرج 
ــز  ــکوت« نی ــرج س ــان« و »ب خاموش
ظاهــری  نظــر  از  هســتند،  مشــهور 
معمــوالً بــه صــورت حفره هایــی بــزرگ 

در  کم ارتفــاع  کوه هــای  فــراز  بــر 
حاشــیه شــهرها دیــده می شــوند و 
ــی  ــی بزرگ ــا، دیواره های ــا دور آنه دور ت

ــد. ــرار دارن ق
البتــه اشــکال دیگــری از دخمه هــا 
ماننــد گورســتان و حتــی انواع مســقف 
آن همچــون دخمــه ی پادشــاهان نیــز 
وجــود دارد کــه در مــورد نــوع مســقف 
ــه دخمــه داریــوش اول  ــوان ب آن می ت
ــه  ــرد ک ــاره ک ــیان اش در دوره هخامنش
قــرار  آن  درون  در  پادشــاه  آرامــگاه 

ــه اســت. گرفت
ــن اســت  ــل توجــه ای ــه ی قاب ــا نکت ام
کــه تمــام دخمه هــا در دوران فعالیــت 
خــود دارای نگهبــان بوده انــد کــه در 

دان«،  »دخمــه  نــام   بــه  محلــی 
مقابــر«  »شــهر  یــا  گاه«  »دخمــه 

داشــته اند. اســتقرار 
فعالیــت ایــن اماکــن تاریخــی کــه در 
دوران کهــن بــرای دفــن مــردگان دیــن 
زرتشــت بــکار بــرده می شــدند، اکنــون 
ــال  ــتی غیرفع ــوارد بهداش ــت م ــه عل ب
هســتند و ایــن روزهــا بــه یکــی از 
پربازدیــد  و  تاریخــی  جاذبه هــای 

توســط گردشــگران بــدل شــده اند.
بنــا بــه روایــات برگرفتــه از آییــن 
عناصــر  دیــن  ایــن  در  زرتشــت، 
»آتــش«، »آب« و »خــاک«، مقــدس 
قدیــم  در  لــذا  می شــوند  شــمرده 
معتقــد بودنــد کــه دفــن جســد در 

خــاک یــا غــرق کــردن آن در آب، 
ایــن عناصــر را ناپــاک  خواهــد کــرد و 
ــر  ــز منج ــی ســوزاندن جســد را نی حت
ــوده کــردن آتــش و از گناهــان  ــه  آل ب
ــز  ــل نی ــن دلی ــه همی می دانســتند و ب
اجســاد مــردگان خــود را بــر فــراز 
برج هــای خاموشــی و در دســترس 
الشــه خور  جانــوران  و  مرغــان 

شــوند. نابــود  تــا  می گذاشــتند، 
و  تاریخ نویســان  برخــی  البتــه 
ــتند  ــاور هس ــن ب ــر ای ــز ب ــان نی مورخ
عنــوان  بــه  بیشــتر  دخمه هــا  کــه 
گورهــای دســته جمعــی در مواقــع 
قــرار  اســتفاده  مــورد  اضطــراری 
ــار  ــه اظه ــا ب ــه بن ــرا ک ــد چ می گرفتن
در  حتــی  دخمــه  موبــدان،  برخــی 
ــر  ــرگ »اشوزرتشــت« پیامب ــگام م هن
ایــن آییــن، وجــود نداشــته و بــه دالیل 
ــه وجــود آمــده اســت چــرا  دیگــری ب
کــه ایــن پیامبــر نیــز در شــهر »بلــخ« 
مدفــون اســت. گویــا ایــن روش وداع 
بــا مــردگان بــه دنبــال دفــن کــوروش 
ــه  ــد ک ــت هرچن ــده اس ــاب ش ــر ب کبی
را  موضــوع  ایــن  دیگــر  روایتــی  در 
بــه دوران حملــه مغــوالن و شــیوع 
ــا  ــه و وب ــون حصب ــی همچ بیماری های
ــه در  ــوی ک ــه نح ــد، ب ــبت می دهن نس
ــا 20  ــه ت ــی روزان ــوالن حت ــان مغ زم
بــه جــا  پیکــر کشته شــدگان  هــزار 
آنجایــی کــه  از  و  اســت  می مانــده 
تــوان و فرصــت و امکانــات تدفیــن 
ایــن تعــداد وجــود نداشــته، آن هــا 
را بــر ســر کوه هــا می گذاشــتند تــا 
ــدن  ــات از ب ــر حیوان ــخورها و دیگ الش
آن   هــا بخورنــد و ســپس بقایــای این 
اجســاد را در چالــه ای کــه در وســط 

آن دخمه هــا ایجــاد می کردنــد، بــه 
می ســپردند. خــاک 

اســتان یــزد جاذبه هــای تاریخــی و 
ــه  ــًا ب ــه بعض ــی دارد ک ــی فراوان طبیع
ثبــت ملــی و حتــی ثبــت جهانــی نیــز 
ــای  ــان دخمه ه ــن می ــیده و در ای رس
پربازدیدتریــن  از  یکــی  زرتشــتیان 

ــت. ــن اس ــن اماک ای
از  کــه  یــزد  دخمه هــای  تعــداد 
کشــور  زرتشتی نشــین  مناطــق 
محســوب می شــود، کــم نیســت ولــی 
ــا در  ــن آنه ــن و پربازدیدتری معروفتری
حاشــیه ی جنوبــی شــهر یــزد بــه روی 
کوهــی رســوبی و کــم ارتفــاع بــه نــام 
ــت. ــده اس ــع ش ــه« واق ــوه دخم »ک

الزم بــه یــادآوری اســت کــه ایــن قبیل 
بناهــا دارای معمــاری خاصــی هســتند 
و بــه گونــه ای ایجــاد شــده اند کــه 
ــاد  ــه اجس دسترســی گوشــت خواران ب

ســاده باشــد لــذا اغلــب آنهــا نیــز 
فاقــد ســقف یــا میــان فضــا و معمــوالً 
نیــز در خــارج ســکونتگاه های شــهری 
بلندی هــا  فــراز  بــر  و  روســتایی  و 

شــده اند. ســاخته 
ــه و  ــامل دو دخم ــه ش ــزد ک ــه ی دخم
پاییــن  در  بناهایــی  و  ســاختمان ها 
کــوه بــوده و اکنــون تنهــا بقایایــی 
مانــده  باقــی  ســاختمان هایش  از 
ــش از  ــه پی ــوط ب ــی مرب اســت، قدمت

اســام دارد.
ایــن مــکان معمــوالً در ایــام روشــنایی 
ــت  ــگران اس ــد گردش ــورد بازدی ــوا م ه
تاریکــی هــوا  و در شــب هنــگام و 
ــوان  ــنایی نمی ت ــود روش ــل نب ــه دلی ب
از زیبایی هــای ایــن بنــا کــه دقیقــًا 
ــاس  ــی بندرعب ــاده ترانزیت ــار ج در کن
– یــزد – تهــران واقــع شــده، بهــره 

ــت. گرف

ــراث فرهنگــی اســتان  ــاون می مع
کمیتــه  در  گفــت:  مرکــزی 
ثبــت  هــای  پرونــده  بررســی 
 ۴ مرکــزی  ســتاد  در  طبیعــی، 
اثــر از آثــار طبیعــی اســتان در 
ــور  ــی کش ــراث طبیع ــت می فهرس

بــه ثبــت رســید.
افــزود:  اینبــاره  در  کریمــی 
ــار در  ــال چن ــت کهنس ــار درخ چه
ــور  ــی کش ــراث طبیع ــت می فهرس

بــه ثبــت رســیدند.
وی اظهــار کــرد: پرونــده ثبــت 

ایــن درختــان کــه در روســتای 
الویــر زرندیــه، روســتای نیوشــت 
دلیجــان  زر  روســتای  ســاوه، 
دلیجــان  راونــج  روســتای  و 
ــد  ــی و تائی ــورد بررس ــتند م هس

نهایــی قــرار گرفــت.
ــراث فرهنگــی اســتان  ــاون می مع
بــر  عــاوه  آثــار  ایــن  افــزود: 
زیــر  مالکانــه،  حقــوق  رعایــت 
ــراث  ــت ســازمان می نظــر و حمای
ــن  ــود و تدوی ــد ب فرهنگــی خواهن
تعییــن  و  حفاظتــی  ضوابــط 

ــده  ــر عه ــار ب ــم آث ــه و حری عرص
ایــن ســازمان اســت.

هرگونــه  تاکیــد کــرد:  کریمــی 
و  اقــدام  یــا  تصــرف  و  دخــل 
یــا  تخریــب  بــرای  عملیاتــی 
اثــر ممنــوع  تغییــر در اصالــت 

اســت.
ــال  ــان کهنس ــت درخت ــی اس گفتن
ــی  ــر برخــورداری از زیبای ــاوه ب ع
ــوان یــک موجــود  ــه عن طبیعــی ب
ارزش  دارای  کهنســال،  زنــده 
هســتند.  طبیعــی  و  تاریخــی 
می تواننــد  کهنســال  درختــان 
طبیعــی،  جاذبه هــای  از  یکــی 

باشــند. گردشــگری 

ثبت ٤ درخت كهنسال استان مركزی 

باغ جهانی »دولت آباد« پایلوت 
گردشگری الکترونیک می شود

ــه وجــود  ــا اشــاره ب ــزد ب ــک اســتان ی ــه گردشــگری الکترونی مســئول کمیت
ظرفیت هــا و اســتعدادهای قابــل توجــه در اســتان گفــت: شناســایی 
ــی  ــت اجرای ــاوری اطاعــات اولوی ــا گردشــگری و فن ــط ب پتانســیل های مرتب
کمیتــه گردشــگری الکتورنیــک اســتان یــزد اســت.»احمد فاضلی هامانــه« در 
گفت وگــو بــا خبرنــگار ایســنا بــا اشــاره بــه اهمیــت فعالیــت کمیته گردشــگری 
الکترونیــک در شــهر میــراث جهانــی یــزد، اظهــار کــرد: دعــوت از گروه هــا و 
اســتارتاپ های فعــال در مقیــاس کشــور جهــت حضــور و فعالیــت در اســتان 
ــترش  ــور گس ــه منظ ــزدی ب ــتارتاپ های ی ــت از اس ــن حمای ــزد و همچنی ی
حــوزه فعالیــت آن هــا از جملــه برنامه هــای در دســتور کار ایــن کمیتــه اســت 
.وی بــا بیــان ایــن کــه تحــت پوشــش قــرار دادن شــرکت  های دانش بنیــان 
فعــال در زمینــه عکس هــای 360 درجــه، واقعیــت افــزوده )AR( ، واقعیــت 
مجــازی )VR( و اســتارتاپ های فعــال در زمینــه گردشــگری از دیگــر 
فعالیت هــای ایــن کمیتــه در اســتان یــزد اســت،  افــزود:  بــا توجــه بــه رونــد 
ــی  ــا گردشــگری در صورت ــط ب ــی، هــر یــک از بخش هــای مرتب ــر جهان فراگی
کــه بــه ســمت تعامــل بــا فنــاوری حرکــت نکننــد، در آینــده قــادر بــه ایفــای 

نقــش پررنــگ و مؤثــر در ایــن عرصــه نخواهنــد بــود .          

ته
نک

»سـید مصطفـی فاطمـی« مدیـر کل میـراث فرهنگـی، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری یـزد در این بـاره در گفت وگو 
بـا خبرنـگار ایسـنا می گویـد: نورپـردازی دخمـه یـا بـرج 
پربازدیـد  اماکـن  از  یکـی  عنـوان  بـه  یـزد  خاموشـان 
گردشـگری در اسـتان اخیـرًا بسـیار مورد بحث قـرار گرفته 
بایـد  نورپـردازی  ایـن  می کنـد:  خاطرنشـان  اسـت.وی 
متفـاوت از سـایر بناهـای تاریخـی شـهر و بـه نوعـی نـرم 
و لطیـف انجـام شـود چـرا کـه نوعـی گردشـگری بـه نام 
»گردشـگری سـیاه« در ایـن فضـا وجـود دارد کـه بایـد 
حفـظ شـود.فاطمی بـا اشـاره بـه الزمـه حفـظ هـر محـل 
تاریخـی هـم راسـتا بـا حفظ نوع گردشـگری حاکـم بر آن 
مـکان، اظهـار می کنـد: دخمه هـا در واقع نوعی گورسـتان 
زرتشـتیان در دوران باسـتان بـود و لـذا نورپـردازی ایـن 
قبیـل فضاهـا باید بـه گونه ای انجام شـود که گردشـگری 
آن نیـز حفظ شـود و فضا را با تاریخچه و پیشـنیه ای که از 

آن روایـت می شـود، هم راسـتا قـرار دهـد.

گردشگریگردشگری

رونمايی از موميايی ٢5٠٠ ساله مصریرشد 5 درصدی اسکان مسافران نوروزی
دبیر سـتاد هماهنگـی خدمات 
در شـمارش  مـا  گفـت:  سـفر 
اسـکان  نـوروزی،  سـفرهای 
اضطـراری آمـار مسـافران را در 
نظـر گرفتیـم نه مردم شـهری کـه به دلیل سـیل مجبور 

بـه اسـکان شـده بودنـد.
هماهنگـی  اجرایـی  سـتاد  دبیـر  محمـدی  فریـدون 
خدمـات سـفر بـا امتنـاع از ارائـه جزئیـات آمارهـای به 
دسـت آمـده از نفـر شـب اقامت هـا در طـول نـوروز بـه 
خبرنـگار مهـر گفـت: ما پیـش بینی رشـد 20 درصدی را 
بـرای نـوروز امسـال داشـتیم. امـا بـه دلیـل بارندگی هـا 
ایـن آمـار پاییـن آمـد و در واقـع تنها با رشـد ۵ درصدی 

مواجـه بودیـم کـه همـان هـم از نظـر مـا رشـد منفـی 
ست. ا

نفـر  آمارگیـری  نحـوه  از  انتقادهـا  بـه  پاسـخ  در  وی 
شـب اقامت هـا در نـوروز گفـت: مـا آمـار را از اسـتان ها 
می گرفتیـم. آنهـا دو منبـع آمـاری دارنـد یکـی مراکـز 
اقامتـی رسـمی که آمـار کل اقامت را در همـه زمان ها 7 
میلیـون نفـر اعـام می کننـد و دیگـری آمـار مراکـز غیر 
رسـمی اسـت. یعنـی مراکزی کـه از ما مجـوز نگرفته اند. 
فرهنگـی  میـراث  ادارات کل  نیـز  را  مراکـز  ایـن  آمـار 
دانسـته اند  اضطـراری  اسـکان  آمـار  جـزو  اسـتان ها 
بنابرایـن آنهـا آمـاری را به مـا دادند که مربـوط به مراکز 

دارای مجـوز بـوده اسـت.     

کشــف  از  مصری هــا 
کاهــن  یــک  مومیایــی 
ــاله در  ــه 2۵00 س ــد مرتب بلن
گورســتانی باســتانی واقــع 

دادنــد. خبــر  قاهــره  جنــوب  در 
ســه  از  یکــی  شــده،  کشــف  ســنگی  تابــوت 
تیــم  و  حــواس«  »زاهــی  کــه  اســت  آثــاری 
آن  از  زنــده  برنامــه ای  طــی  باستان شناســی اش 
رونمایــی کردنــد. مومیایــی یــک کاهــن قدرتمنــد 
ــود  ــده ب ــده ش ــان پیچی ــه کت ــه در پارچ ــری، ک مص
ــن  ــه ای ــل توج ــار قاب ــود، از آث ــا ب ــه ط ــن ب و مزی

می شــود. محســوب  مجموعــه 

ــر کل  ــوان دبی ــه عن ــن ب ــش از ای ــه پی ــواس« ک »ح
شــورای عالــی آثــار باســتانی مصــر مشــغول بــه 
ــرت آور  ــری حی ــن اث ــف چنی ــت: »کش ــود، گف کار ب
اســت.«به گفتــه »جــاش گیتــس« باســتان شــناس 
ــگر،  ــم کاوش ــن تی ــای ای ــی از اعض ــی و یک آمریکای
ــد »تحــوت«،  ــه کاهــن معب ــق ب ــی متعل ــن مومیای ای

ــت. ــتان اس ــر باس ــزدان مص ــی از ای یک
»گیتــس« افــزود: »در مصــر باســتان، کاهنــان بلنــد 
مرتبــه قــدرت بســیار زیــادی در اختیــار داشــتند. 
تابــوت کــه  ایــن  مشــاهده  بــا  می توانیــد  شــما 
تفاوتــی بــا تابــوت فراعنــه و یــا اشــراف زادگان 

ــد.«    ــی ببری ــت پ ــن حقیق ــه ای ــدارد، ب ن
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خبر

الیروبــی  گرفتــن  جــدی  اخیــر،  ســیل  در 
به عنــوان یکــی از راهکارهــای کنتــرل ســیاب 
ــد  ــران معتقدن ــا برخــی صاحب نظ ــام شــد ام اع
عــاوه بــر ایــن روش هــای دیگــری ازجملــه 
و  خاک ریــز  احــداث  آب،  جریــان  انحــراف 
پخــش ســیاب در مدیریــت ســیل و مقابلــه 
ــا از  ــر آن ه ــذار اســت و شــاید تأثی ــا آن تأثیرگ ب

الیروبــی نیــز بیشــتر باشــد.
درگیــر  دهــه،  یــک  از  بیــش  بــرای  ایــران 
ــن مســئله موجــب شــده  ــالی اســت و ای خشک س
ــر  ــی تغیی ــع آب ــه مناب ــار انســان ها نســبت ب ــا رفت ت
ــز تحــت  ــی کشــور را نی ــم آب ــد رژی ــن رون ــد، ای کن
تأثیــر قــرار داده کــه وقــوع ســیل های اخیــر نمونــه 

ــت. ــر اس ــر و تأثی ــن تغیی ــارز ای ب
خوزســتان،  اســتان های  کــه  اخیــر  ســیل  در 
لرســتان، گلســتان و فــارس را درگیــر کــرد عوامــل 
ــده  ــرح  ش ــر مط ــان ام ــوی کارشناس ــی از س مختلف
امــا تمــام آن هــا متفق القــول هســتند کــه عملکــرد 
اصلی تریــن  طبیعــت  بــه  نســبت  انســان ها  مــا 
ــب  ــه موج ــوده ک ــر ب ــیل های اخی ــوع س ــت وق عل
کشــته  و  هم وطــن  هــزاران  شــدن  بی خانمــان 

ــت. ــده اس ــی ش ــا ایران ــدن ده ه ش
رســوب گذاری و مســدود شــدن مســیل رودخانه هــا 
و تجــاوز بــه حریــم آن هــا یکــی از دالیل وقوع ســیل 
مطرح شــده کــه برخــی صاحب نظــران معتقدنــد 
وقــوع  مانــع  می توانســت  رودخانه هــا  الیروبــی 
چنیــن ســیل ویرانگــری شــود امــا »حمیدرضــا 
ــع  ــرداری مناب ــت و بهره ب ــاون حفاظ ــگری« مع لش
ــت  ــد اس ــتان معتق ــرق خوزس ــازمان آب و ب آب س
عــاوه بــر الیروبــی راه هــای دیگــری ماننــد انحــراف 

ــد  ــز می توان ــز نی ــا احــداث خاک ری ــان آب و ی جری
در حــد الیروبــی و گل هــا بیشــتر مانــع وقــوع ســیل 

شــود.
از  یکــی  رودخانه هــا  الیروبــی  افــزود:  وی 
ــرای  ــژه ب ــت به وی ــیاب اس ــرل س ــای کنت روش ه
به تنهایــی  الیروبــی  امــا  کوچــک  رودخانه هــای 
کافــی نیســت و بــرای جلوگیــری از ســیل و کنتــرل 
انحــراف  اقدامــات دیگــری ماننــد  بــه  ســیاب 

ــیاب  ــش س ــز و پخ ــداث خاک ری ــان آب، اح جری
ــم. ــاز داری نی

ــیاب و  ــرل س ــی در کنت ــش الیروب ــاره نق وی درب
جلوگیــری از ســیاب توضیــح داد: بــر اســاس 
کارون،  رودخانــه  در  انجام شــده  مطالعــات 
مشــخص شــد درصورتی کــه الیروبــی رود کارون 
ــا  ــهر ب ــت خرمش ــا پایین دس ــواز ت ــت اه از باالدس
انجــام  میلیــون مترمکعــب   22 حجمــی حــدود 
ــانتیمتر  ــدود 30 س ــیاب ح ــان س ــد، در زم می ش
 30 یعنــی  می شــد  آب  ســطح  کاهــش  باعــث 

ــت. ــر داش ــه تأثی ــاع آب رودخان ــانتیمتر در ارتف س
هزینــه  اســت کــه  حالــی  در  ایــن  افــزود:  وی 
ــارد  ــدود 600 میلی ــی ح ــم الیروب ــن حج ــرای ای اج
ــی  ــه الیروب ــی اینک ــود، یعن ــده ب ــرآورد ش ــان ب توم
بــا  می شــود  امــا  دارد  باالیــی  بســیار  هزینــه 
هزینه هــای کمتــر بــا اســتفاده از روش هــای دیگــر 
ــان آب  ــراف جری ــا انح ــز ی ــداث خاک ری ــد اح مانن

میــزان ســیاب ها را کنتــرل کــرد.

 الیروبــی برای رودخانه های بزرگ 
مانند کارون و کرخه بــه نتیجه مطلوب 

نمی رسد
انحــراف  و  اگــر خاک ریــز  داد:  ادامــه  لشــگری 

الیروبــی  از  آن  تأثیــر  باشــیم  داشــته  جریــان 
بیشــتر اســت بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت 
ــد کارون و  ــزرگ مانن ــای ب ــی رودخانه ه ــه الیروب ک
ــه  ــه نتیج ــودن ب ــر ب ــه هزینه ب ــه ب ــا توج ــه ب کرخ
بــا  می تــوان  درصورتی کــه  نمی رســند  مطلــوب 
به عنــوان  جریــان  انحــراف  و  خاک ریــز  انجــام 
راهــکار و بــا هزینــه کمتــر بــا ســیاب مقابلــه کــرد.
ــرای  وی گفــت: امــا مشــکلی کــه در ســیل اخیــر ب
ــاد بیشــتر بحــث انســداد اســت  ــاق افت ــه اتف کرخ
ــریانی آب را  ــورت ش ــه به ص ــی ک ــار فرع ــی انه یعن
بــه هــور می بردنــد  آن هــا  و  پخــش می کردنــد 
ــه  ــد ک ــث ش ــئله باع ــن مس ــدند و همی ــته ش بس

افزایش شدت سیل در نادیده گرفتن »الیروبی«
 یکی از دالیل سیل اخیر مسدود شدن مسیل رودخانه ها است

در ســیل اخیــر، جــدی گرفتــن الیروبــی بــه عنــوان یکــی از راهکارهــای کنتــرل ســیاب اعــام شــد امــا برخــی صاحــب نظــران 
معتقدنــد عــاوه بــر ایــن روشــهای دیگــری ازجملــه انحــراف جریــان آب، احــداث خاکریــز و پخــش ســیاب در مدیریت ســیل 

و مقابلــه بــا آن تأثیرگــذار اســت و شــاید تأثیــر آنهــا از الیروبــی نیــز بیشــتر باشــد.
ایــران بــرای بیــش از یــک دهــه، درگیــر خشکســالی اســت و ایــن مســئله موجــب شــده تــا رفتــار انســانها نســبت بــه منابــع 
آبــی تغییــر کنــد، ایــن رونــد رژیــم آبــی کشــور را نیــز تحــت تأثیــر قــرار داده کــه وقــوع ســیل هــای اخیــر نمونــه بــارز ایــن 

تغییــر و تأثیــر اســت.
در ســیل اخیــر کــه اســتانهای خوزســتان، لرســتان، گلســتان و فــارس را درگیــر کــرد عوامــل مختلفــی از ســوی کارشناســان امر 
مطــرح شــده امــا تمــام آنهــا متفــق القــول هســتند کــه عملکــرد مــا انســانها نســبت بــه طبیعــت اصلی تریــن علت وقوع ســیل 

هــای اخیــر بــوده کــه موجــب بــی خانمــان شــدن هــزاران هــم وطــن و کشــته شــدن ده هــا ایرانــی شــده اســت.

و  حفاظــت  معــاون  لشــگری«  »حمیدرضــا 
بــرق  و  منابــع آب ســازمان آب  بهره بــرداری 
ــی  ــر الیروب ــاوه ب ــت ع ــد اس ــتان معتق خوزس
راههــای دیگــری ماننــد انحــراف جریــان آب و یــا 
ــی   ــد الیروب ــد در ح ــز میتوان ــز نی ــداث خاکری اح
مانــع وقــوع ســیل شــود. الیروبــی یکــی از 
روشــهای کنتــرل ســیاب بویــژه بــرای رودخانــه 

ــت. ــک اس ــای کوچ ه

یم
سن

س:ت
عک

مدیرعامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب 
ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه ســد کرخــه 
در ســامت کامــل اســت، گفــت: تشــدید 
ــا 8.۵  ــده ت ــب ش ــر موج ــای اخی بارندگی ه
میلیــارد مترمکعــب ســیاب وارد مخزن ســد 
ــش از  ــه بی ــه ب ــی کرخ ــره فعل شــده و ذخی
ــارد مترمکعــب برســد کــه ایــن رقــم  6 میلی

ــت. ــرج اس ــد ک ــر س ــدود 3۴ براب ح
ــد حاج رســولی ها در  ــزارش ایســنا، محم به گ
حاشــیه بازدیــد از ســد کرخــه بــا تاکیــد بــر 
ــال  ــدای س ــا از ابت ــزان بارندگی ه ــه می این ک
آبــی تاکنــون بــه 290 میلیمتر رســیده اســت، 
گفــت: ســهم جبهــه بارشــی اخیــر کشــور )26 
اســفندماه تاکنــون( از ایــن رقــم حــدود 8۵ 
میلیمتــر بــوده اســت کــه در دو جبهــه بارشــی 
۵0 میلیمتــری و یــک جبهــه بارشــی ۱۵ 

میلیمتــری بــه وقــوع پیوســته اســت.
ــی مناســب ســال  وی تاکیــد کــرد: بارندگ
آبــی جــاری موجــب شــده اســت کــه میــزان 
رواناب هــا در ســطح کشــور بــه حــدود ۵0 
ــر اســاس  ــه ب ــد ک ــب برس ــارد مترمکع میلی
ــان  ــا پای ــه ت پیــش بینی هــای صــورت گرفت
ــا ۴0 درصــد  ــی جــاری حــدود 30 ت ســال آب
ــور  ــای کش ــم رواناب ه ــه حج ــز ب ــر نی دیگ
اضافــه می شــود و ایــن رقــم بــه 70 میلیــارد 
مترمکعــب خواهــد رســید. بنابرایــن روانــاب 
ایجــاد شــده 3.۵ برابــر ســال گذشــته اســت.
 ۵0 میــان  از  داد:  ادامــه  حاج رســولی ها 
ــده،  ــاد ش ــاب ایج ــب روان ــارد مترمکع میلی
ــارد مترمکعــب آن در ســدها  حــدود 20 میلی
ذخیــره شــده اســت و 30 میلیــارد مترمکعب 
آن بــرای مصــرف در بخش هــای مختلــف از 
جملــه مصــارف زیســت محیطــی رهاســازی 
شــده و بخشــی از آن نیــز بــه صــورت ســرریز 

ــه دریــا شــده اســت. روان
مدیرعامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب 
ــای  ــه بارندگی ه ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــران ب ای
اخیــر موجــب آبگیــری ۴0 تــاالب مهــم 
ــدای  ــرد: از ابت ــوان ک ــران شــده اســت، عن ای
ــه حــدود  ــون دریاچــه ارومی ــی تاکن ســال آب
ــته  ــاع آب داش ــش ارتف ــانتی متر افزای ۵0 س
اســت. در حــال حاضــر تاالب هــای شــادگان 
ــال ها  ــه س ــز ک ــتان نی ــم خوزس و هورالعظی
منشــأ گــرد و غبــار بوده انــد شــرایط مطلوبــی 

پیــدا کرده انــد.

پور
نگا

کشـف و ضبط محموله فلس مورچه خوار س
پولک دار در سنگاپور

ــوار  ــس مورچه خ ــن فل ــش از ۱۴ ُت ــته بی ــه گذش هفت
پولک دار)پانگولیــن( در ســنگاپور کــه بــه گفتــه مقامات 
ایــن کشــور یکــی از بزرگ تریــن محموله هــای قاچــاق 

فلــس ایــن حیوانــات بــوده، کشــف و ضبــط شــد.
بــه گــزارش ایســنا، مقامــات گمرکــی ســنگاپور و هیئــت مدیــره پــارک 
هــای ملــی ایــن کشــور اعــام کردنــد کــه چهارشــنبه هفتــه گذشــته 
ــوده  ــام ب ــه آمــده و در راه ویتن ــه از نیجری ــری ک ــر ۱2 مت ــک کانتین ی
ــا  ــه ب ــه ک ــن محمول ــل ای ــات، داخ ــادره کرده اند.مقام ــت را مص اس
ــن  ــدود ۱۴.2 ُت ــود، ح ــده ب ــذاری ش ــخ زده" نام گ ــت ی ــوان "گوش عن
فلــس پانگولیــن بــه ارزش تخمینــی 38.7 میلیــون دالر را کــه در 230 
کیســه بســته بندی شــده بــود، کشــف کردند.طبــق بیانیــه مشــترک 
مقامــات مختلــف ســنگاپور کــه در روز چهــارم آوریــل منتشــر شــده 
اســت، ایــن محمولــه بزرگ تریــن محمولــه  فلســی اســت کــه 
ــت.مقامات  ــده اس ــادره ش ــان مص ــر در کل جه ــال های اخی ــی س ط
ــی  ــده و حکاک ــاج بری ــرم ع ــدود ۱82 کیلوگ ــن ح ــنگاپور هم چنی س
شــده فیــل نیــز در ایــن محمولــه کشــف کرده انــد کــه ارزش آن 88 

ــن  ــن زده شــده اســت.تصور می شــود پانگولی ــزار و ۵00 دالر تخمی ه
کــه بــه جــز پوســت ســخت پولــک دار خــود بــه مورچه خــوار شــباهت 
دارد، بیشــترین میــزان قاچــاق را در میــان پســتانداران وحشــی جهــان 
بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن جانــور متمایــز و در عیــن حــال 
ــن  ــه در بازارهــای چی ــل تقاضــای بی رحمان ــه دلی آرام و گوشــه گیر، ب
ــه انقــراض اســت.اتحادیه  ــرای گوشــت و فلــس آن، رو ب ــام ب و ویتن
بیــن المللــی حفاظــت از طبیعــت از ســال 20۱۴ میــادی تمام هشــت 
ــرده  ــته بندی ک ــراض" دس ــر انق ــه "در خط ــن را در طبق ــه پانگولی گون
اســت کــه در حــال حاضــر دو گونــه از ایــن هشــت گونــه در گــروه "بــه 
شــدت در معــرض خطــر" قــرار گرفته اند.بــا توجــه بــه کاهــش ســریع 
جمعیــت پانگولین هــا، کنوانســیون تجــارت بیــن المللــی گونــه هــای 
ــن  ــه از ای ــام هشــت گون ــی تم ــر، تجــارت بین الملل ــرض خط در مع
حیــوان را از ســال 20۱6 میــادی ممنــوع ســاخته اســت.بنا بــر گــزارش 
ــی  ــده  غذای ــوان وع ــه عن ــا ب ــت پانگولین ه ــوز، گوش ــی نی ای بی س
ــای  ــان بیماری ه ــرای درم ــت ب ــران قیم ــتوران های گ ــس در رس لوک
ــا ســرطان ِســرو می شــود. مزمــن مختلفــی از پســوریازیس گرفتــه ت

ــزات در  ــات و تجهی رئیــس ســازمان هواشناســی کشــور امکان
ــازمان  ــن س ــای ای ــی و ماموریت ه ــازمان هواشناس ــار س اختی

را تشــریح کــرد.
ــزارش ایســنا، ســحر تاج بخــش در جلســه هم اندیشــی  ــه گ ب
ریاســت  فنــاوری  و  بــا ســورنا ســتاری- معــاون علمــی 
ــزار شــد،  ــروز در ســازمان هواشناســی برگ ــه ام ــوری - ک جمه
ــا بیــان اینکــه ســازمان هواشناســی جهانــی ۱92 عضــو دارد،  ب
گفــت: ســازمان هواشناســی ایــران نیــز یکــی از اعضــای ایــن 
ــف  ــا و کمیســیون های مختل ــه در کارگروه ه ــازمان اســت ک س

ــت. ــال اس ــی فع ــاد بین الملل ــت نه ای
ــای  ــی فعالیت ه ــتانداردهای بن الملل ــق اس ــه داد: طب وی ادام
ــدی  ــی تقســیم بن ــوزه اصل ســازمان هواشناســی در شــش ح
ــی  ــات، پیش بین ــت داده و اطاع ــی، مدیری ــود. دیده بان می ش
و تولیــد محصــول، اطاع رســانی و آمــوزش و پژوهــش و 
ــت.  ــا اس ــن فعالیت ه ــه ای ــی مجموع ــای بین الملل فعالیت ه
ــال های دور  ــران خوشــبختانه از س ــازمان هواشناســی ای در س

ــود. ــام می ش ــد انج ــن شــش فرآین ــه ای هم
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــازمان هواشناســی کش ــس س رئی
ــکده در  ــرد: دو پژوهش ــنل داریم،اظهارک ــور 2۵00 پرس کل کش
تهــران و مشــهد داریــم کــه حــدود ۴0 پرســنل و اعضــای 
ــازمان  ــف س ــن وظای ــی از مهمتری ــد. یک ــی دارن ــات علم هی
خشــکی ها  روی  جــوی  شــرایط  دیده بانــی  هواشناســی 
و آب هــا اســت کــه بخشــی از ادوات ایــن دیده بانــی روی 

ــت. ــوا اس ــم در ه ــی ه ــن و بخش زمی
مــا  ایســتگاه های  مهمتریــن  ادامــه گفــت:  در  تاج بخــش 
ایســتگاه های ســینوپتیک اســت کــه تعــداد آن ۴06 ایســتگاه 
ــنجی  ــتگاه های باران س ــی، ایس ــتگاه های دریای ــت. از ایس اس
و آلودگــی و پایــش گــرد و غبــار و ســنجش از راه دور و.. 
ایســتگاه   ۱۵ می کنیــم.  جمــع آوری  را  اطاعــات  مجمــوع 
ایســتگاه های  و  ایســتگاه های جــاده ای  داریــم.  بــاال  جــو 
ــت. ــی اس ــازمان هواشناس ــزات س ــر تجهی ــی از دیگ فرودگاه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق برنامه هــای تدویــن شــده بایــد 
۱6 رادار داشــته باشــیم، گفــت: در حــال حاضــر 9 رادار در 
ــی  ــای هواشناس ــبکه راداره ــد ش ــتند و بای ــال هس ــور فع کش
ــتگاه  ــدود ۵0 ایس ــا ح ــر اینه ــزون ب ــود. اف ــل ش ــور تکمی کش
ــه ایــن  هواشناســی کشــاورزی داریــم کــه اطاعــات مربــوط ب
ــردی(  ــی کارب ــعه هواشناس ــک )توس ــامانه ته ــوع در س موض
ــامانه  ــن س ــق ای ــود و از طری ــانی می ش ــذاری و اطاع رس بارگ
ــان  ــه آن ــه و ب ــی را تهی ــاورزان داده های ــرای کش ــم ب می توانی

ــم. ــه کنی ارائ
تعــدادی  افــزود:  کشــور  هواشناســی  ســازمان  رئیــس 
ســنجش گازهــای  بــرای  شــهری  آلودگــی  ایســتگاه های 
ــال های  ــت. در س ــتگاه اس ــج ایس ــه پن ــود دارد ک ــده وج آالین
ایجــاد  هــم  غبــار  و  ســنجنده گــرد  ایســتگاه های  اخیــر 
اســتان ها  از  تعــدادی  در  ایســتگاه   ۱۵ حــدود  شــده کــه 
راه انــدازی شــده اســت. پــردازش داده هــای هواشناســی بعــد 

ــی  ــبکه های مخابرات ــط ش ــات توس ــن اطاع ــع آوری ای از جم
ــا  ــی روی آن ه ــرل کیف ــپس کنت ــود س ــام می ش ــف انج مختل
صــورت می گیــرد و در نهایــت داده هــا بــرای کاربــران مختلــف 

می شــود. ارســال  و  آماده ســازی 
ســازمان  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  تاج بخــش،  گفتــه  بــه 
ــی اســت  ــران عضــو ســازمان هواشناســی جهان هواشناســی ای
بایــد مجموعــه ای از داده و اطاعــات را بــه مجموعه هــای 

کنیــم. ارســال  بین المللــی 

زیرســاخت های  مــورد  در  هواشناســی  ســازمان  رئیــس 
ــوان  ــه ت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی، ب ــازمان هواشناس ــاوری س فن
ــوان  ــم ترافاپــس اســت، گفــت: ت پردازشــی داده هــا ۱3 و نی
ــًا  ــت ســازمان تقریب ــت و اینترن ــره ای ســازمان ۵00 ترابای ذخی
ــن  ــت دارد، ای ــازمان اهمی ــه در س ــت و آنچ ــت اس 200 مگابای
ــه  ــات ب ــت اطاع ــردازش ۱00 گیگابای ــت و پ ــه دریاف ــت ک اس
ــازی  ــردازش و ذخیره س ــوزه پ ــا در ح ــت ام ــه اس ــور روزان ط

کمبودهایــی وجــود دارد.

اخیــر  و ســیل های  بارش هــای ســنگین  اقلیم شــناس  یــک 
ــت و  ــی دانس ــش جهان ــم و گرمای ــر اقلی ــی از تغیی ــران را ناش ای

ادعــی بی ســابقه بــودن بارش هــای ایــران را رد کــرد.
مهــران زنــد در گفــت وگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــت،  ــدی اس ــای ح ــه ای از رویداده ــران نمون ــر ای ــای اخی بارش ه
ــوی  ــای ج ــّدی، پدیده ه ــی ح ــای آب و هوای ــرد: رویداده اظهارک
هســتند کــه از نظــر فراوانــی، کمیــاب ولــی در عیــن حــال از شــدت 
ــت کره و  ــا زیس ــوع آن ه ــگام وق ــتند و هن ــوردار هس ــی برخ باالی
ــرات  ــا تغیی ــود را ب ــد خ ــواری می توانن ــه دش ــه ب ــاکنان منطق س

پیشنهاد هواشناسی به وزارت اطالعات 

درباره ارسال پیامکی اطالعیه های جوی
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احتمال آب شدن يخچال های طبيعی 
آلپ تا سال ٢١٠٠

توزيع بيش از ٦/5 ميليون ليتر سوخت 
رايگان در مناطق سيل زده

نتایــج یــک تحقیــق نشــان 
 2۱00 ســال  تــا  می دهــد 
میــادی حــدود دو ســوم از 
حجــم یخچال هــای طبیعــِی 

می شــوند. آب  آلــپ 
بــه گــزارش ایســنا، در ایــن بررســی آمده  اســت: تــا پایان 
ایــن قــرن افزایــش دمــای ناشــی از تغییــرات اقلیمــی 
ــای  ــوم از یخچال ه ــدود دو س ــد ح ــد ش ــب خواه موج

ــوند. ــپ ذوب ش ــته کوه های آل ــی در رش طبیع
بررســی ها نشــان می دهــد گرمــای جهانــی در کنــار 
انتشــار گازهــای گلخانــه ای کــه در گذشــته رخ داده 
موجــب خواهنــد شــد تــا ســال 20۵0 نیمــی از یخ هــای 
موجــود در ایــن رشــته کوه از بیــن بــرود. همچنیــن 
حتــی درصورتیکــه میــزان انتشــار آالینــده کربــن بــه صفر 
کاهــش پیــدا کنــد، تــا ســال 2۱00 دو ســوم از پهنه هــای 

یــخ ذوب می شــوند.

ــن  ــن رفت ــات جــوی از بی ــه کارشناســان مطالع ــه گفت ب
ــزان  ــر می ــمگیر ب ــور چش ــه ط ــی ب ــای طبیع یخچال ه
دسترســی بــه آب در بخــش کشــاورزی و بــرق آبــی بــه 
خصــوص بــه هنگام خشکســالی اثــر گذاشــته و طبیعت 

ــد. ــرار می ده ــر ق ــت تاثی ــگری را تح و گردش
یخچال هــای  داشــتند:  اظهــار  سوئیســی  محققــان 
طبیعــی در بخــش اروپایــی رشــته کــوه آلــپ و تحــوالت 
ــرات  ــانه تغیی ــاده نش ــاق افت ــا اتف ــه در آن ه ــری ک اخی

ــت. ــی اس ــت آب و هوای ــته در وضعی پیوس
بــه گــزارش روزنامــه گاردین،همچنیــن بــه گفتــه محققان 
و  هیمالیــا  رشــته کوه های  در  طبیعــی  یخچال هــای 
ــد  ــرار دارن ــردتر ق ــر و س ــاع باالت ــه در ارتف ــش ک هندوک
درصورتیکــه میــزان انتشــار جهانــی آالینــده کربــن کاهش 
ــای  ــا ســال 2۱00 دو ســوم از حجــم یخ ه ــد ت ــدا نکن پی

ــد داد. خــود را از دســت خواهن

مدیرعامــل شــرکت ملــی 
فرآورده هــای  پخــش 
توزیــع  از  ایــران  نفتــی 
بیــش از 6 میلیــون و ۵00 
هــزار لیتــر انــواع ســوخت و بیــش از ۱0 هــزار تــن گاز مایع 
رایــگان در مناطــق ســیل زده کشــور از جملــه اســتان های 

گلســتان، لرســتان و خوزســتان خبــر داد.
ــه گــزارش ایســنا، ســیدمحمدرضا موســوی خواه اظهــار  ب
کــرد: از ابتــدای وقــوع حادثــه ســیاب تاکنــون بیــش از 
ــه  ۴ میلیــون و 7۵0 هــزار لیتــر نفــت ســفید، نزدیــک ب
ــش از ۵70  ــت گاز، بی ــر نف ــزار لیت ــون و ۵0 ه ــک میلی ی
ــن و  ــر بنزی ــزار لیت ــی، ۱30 ه ــوخت هوای ــر س ــزار لیت ه
ــان  ــگان در می ــع به صــورت رای ــن گاز مای ــزار و ۱0۱ ت ۱0 ه
مــردم و نیروهــای امــدادی در مناطــق ســیل زده از جملــه 
اســتان های گلســتان، لرســتان و خوزســتان توزیــع شــده 

اســت.
ــوخت  ــر س ــزار لیت ــش از ۵70 ه ــع بی ــزود: توزی وی اف

رکــوردی  امــدادی،  بالگردهــای  بــه  رایــگان  هوایــی 
ــه شــمار می آیــد  بی ســابقه در توزیــع ســوخت هوایــی ب
ــر ســوخت  ــن رقــم شــامل حــدود 3۴0 هــزار لیت کــه ای
هوایــی ATK و حــدود 2۴0 هــزار لیتــر ســوخت هوایــی 

ــت. ــوده اس GP۴ ب
موســوی خواه بــا اشــاره بــه ادامــه توزیــع ســوخت رایــگان 
ــرایط  ــدن ش ــادی ش ــان ع ــا زم ــیل زده ت ــق س در مناط
تاکیــد کــرد: توزیــع گاز مایــع رایــگان به ویــژه در مناطــق 
ســیل زده اســتان لرســتان تــا پایــان فروردیــن مــاه ادامــه 
خواهــد داشــت. وی هم چنیــن اســتقرار جایگاه هــای 
ســیار ســوخت در مناطــق ســیل زده از جملــه شهرســتان 
آق قــا در اســتان گلســتان و شهرســتان پلدختــر لرســتان 
را از جملــه تمهیــدات ایــن شــرکت بــرای سوخت رســانی 
مناســب و مســتقیم بــه ســیل زدگان عنــوان کــرد و افزود: 
دســتگاه  پنــج  و  سوخت رســانی  ســیار  جایــگاه  دو 
نفتکــش ســیار سوخت رســانی نیــز بــه اســتان لرســتان 

اعــزام شــده اســت.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی گفت: اکنون در حوضه های آبریز کرخه، 
کارون، دز، گرگان رود و قم رود؛ سامانه هشدار سیل داریم که باید در تمام حوضه های آبریز توسعه 
یابد.

گزارش
پیام ما

سد کرخه 
در سامت کامل

یل
ناگفته های سیل از دید استاد ژئوپلیتیک س

دانشگاه خوارزمی
ــت:  ــک دانشــگاه خوارزمــی گف ــک اســتاد ژئوپلیتی ی
ســیل اخیــر باعــث شــد بــرای اولیــن بــار در کشــور ۱0 

شهرســتان اخطــار تخلیــه دریافــت کننــد.
مــراد کاویانــی راد در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا افــزود: 
آمــار و داده هــا نشــان از ایــن دارد کــه در چنــد ســال اخیــر میــزان 
ــوده  ــش ب ــه افزای ــا رو ب ــور م ــی در کش ــای طبیع ــارات بای خس
ــه  ــر دوش جامع ــادی را ب ــی زی ــی و جان ــای مال ــت و هزینه ه اس
گذاشــته اســت کــه تغییــر اقلیــم و دســت انــدازی بشــر در طبیعــت 
ــر  ــه تغیی ــت .کاویانی راد ب ــوده اس ــش ب ــن افزای ــی ای ــل اصل عوام
ــروز ســیل  ــل ب ــی از عوام ــوان یک ــه عن ــارش در کشــور ب ــوی ب الگ
نــوروز 98 اشــاره و خاطرنشــان کــرد: تغییــر الگــوی بــارش یعنــی 
تبدیــل بــارش بــرف بــه بــاران و تبدیــل بــاران بــه رگبارهــای ســیل 
آســا، کــه ایــن تغییــر در نبــود آمادگی هــای قانونــی و زیــر ســاختی 
باعــث افزایــش خســارت ســیل می شــود.وی در ادامــه اظهــار کــرد: 
ــای  ــه رودخانه ه ــا ب ــی م ــای دائم ــرایطی رودخانه ه ــن ش در چنی
ــدت  ــه ش ــم ب ــدها ه ــه س ــده و آب ورودی ب ــل ش ــی تبدی فصل

کاهــش پیــدا کــرده اســت.کاویانی راد در ادامــه دســت انــدازی بــه 
ــرد و  ــوان ک ــیل عن ــروز س ــرای ب ــر ب ــی دیگ ــا را عامل ــم روده حری
ــه ســبب خشــک  ــم رودخانه هــا ب ــه حری ــدازی ب افــزود: دســت ان
ــای  ــب زمین ه ــی در قال ــا فصل ــی و ی ــای دائم ــن روده ــدن ای ش
کشــاورزی و یــا زمین هــای تصرفــی نهادهــا وســازمان ها باعــث از 

بیــن رفتــن مســیل رود شــده اســت.
ایــن اســتاد دانشــگاه خوارزمــی شــدت بارش هــای اخیــر علی رغــم 
پیش بینی هــای ســازمان هواشناســی را یــادآور شــد و گفــت: 
بارش هــا در شــمال بــه طــور جــدی از  دهــه ســوم اســفند مــاه آغــاز 
ــه در برخــی مناطــق ظــرف 2۴ ســاعت حــدود  ــه طــوری ک شــد ب
ــی  ــارش ب ــم از ب ــن حج ــت ای ــتیم، عل ــارش داش ــر ب 300 میلیمت
ــای  ــای ســرخ و دری ــی دری ــای اقلیم ــال شــدن توده ه ســابقه فع
مدیترانــه بــود کــه باعــث آســیب فــراوان بــه اســتان های بــر پایــه 
کشــاورزی  شــده اســت. مــا حتــی شــاهد آســیب بــه مرغداری هــا، 
اســتخرهای پــرورش ماهــی و آبزیــان بودیــم و در برخــی مناطــق 

ــت.  ــده اس ــا وارده ش ــه زنبورداری ه ــدی ب ــیب های ج آس

رها
شه

ــل  ــیروانی باب ــگاه نوش ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
گفــت: توســعه نامتــوازن شــهری و رعایــت نشــدن 
مســائل و قوانیــن ســاخت و ســاز باعــث شــده تــا 
شــهرهای مــا توانایــی پذیــرش شــرایط نامســاعد جــوی 
ــرای  ــوان گفــت شــهرهای کشــور ب را نداشــته باشــند و مــی ت

ــد. ــدل ســاخته شــده ان یــک روز تابســتانی معت
عزیــر عابســی، اصــول شهرســازی و ســاختمان ســازی را 
ــی  ــت هــای مکان ــه موقعی ــا اشــاره ب ــرار داد و ب ــد ق ــورد نق م
ســاخت و ســازها اظهارکــرد: متاســفانه مــا بــه مخاطــرات 
ســاخت و ســاز در نواحــی پــر خطــر واقــف نیســتیم و ســیل 
امســال نهیــب جــدی بــه تمــام دســت انــدکاران ایــن بخــش 
ــان  ــان و کارشناس ــتر متولی ــه پیش ــح اینک ــا تصری ــود.وی ب ب
ــرد:  ــد ک ــد، تاکی ــه بودن ــرات زلزل ــران مخاط ــران نگ ــوزه عم ح
اکنــون بــا وقــوع ســیل اخیــر مــی تــوان بــر ایــن نکتــه صحــه 
گذاشــت کــه مخاطــرات ســیل و آســیب هــای آن بــه مراتــب 
بیشــتر از زلزلــه اســت و بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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زیست

الیروبــی  از  آن  تأثیــر  باشــیم  داشــته  جریــان 
بیشــتر اســت بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت 
ــد کارون و  ــزرگ مانن ــای ب ــی رودخانه ه ــه الیروب ک
ــه  ــه نتیج ــودن ب ــر ب ــه هزینه ب ــه ب ــا توج ــه ب کرخ
بــا  می تــوان  درصورتی کــه  نمی رســند  مطلــوب 
به عنــوان  جریــان  انحــراف  و  خاک ریــز  انجــام 
راهــکار و بــا هزینــه کمتــر بــا ســیاب مقابلــه کــرد.
ــرای  وی گفــت: امــا مشــکلی کــه در ســیل اخیــر ب
ــاد بیشــتر بحــث انســداد اســت  ــاق افت ــه اتف کرخ
ــریانی آب را  ــورت ش ــه به ص ــی ک ــار فرع ــی انه یعن
بــه هــور می بردنــد  آن هــا  و  پخــش می کردنــد 
ــه  ــد ک ــث ش ــئله باع ــن مس ــدند و همی ــته ش بس

ــادی  ــار زی ــه فش ــر رودخان ــیل ب ــوع س ــگام وق هن
ــود. وارد ش

ــی  ــار فرع ــدن انه ــته ش ــت بس ــاره عل ــگری درب لش
بــه کرخــه اظهــار داشــت: در ســال های کم آبــی 
بــرای اینکــه تــراز آب پاییــن بــوده کشــاورزان 
ــتند  ــاال آب می بس ــدف ب ــا ه ــه را ب ــای رودخان انته
همچنیــن  کننــد،  آبیــاری  را  خــود  مــزارع  تــا 
جاده هایــی کــه در زمــان جنــگ احــداث  شــده 
ــت  ــت شــرکت نف ــرزی و فعالی ــای م ــود، دایک ه ب
در هورالعظیــم همــه باعــث شــد تــا توزیــع مناســب 

آب اتفــاق نیفتنــد.
ــک  ــه ی ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــه داد: می ت وی ادام

ــه توســط انســان ها  ــی ک ــات و اقدامات ســری اتفاق
ــر  ــی تغیی ــم آب ــا در رژی ــث شــد ت انجــام شــد باع
ایجــاد شــود کــه بایــد ایــن رونــد را اصــاح کنیــم.
آب  منابــع  بهره بــرداری  و  حفاظــت  معــاون 
کــرد:  تأکیــد  خوزســتان  بــرق  و  آب  ســازمان 
را  الزامــات و ضروریــات  راهکارهــا،  ایــن  تمــام 
امــا  اعــام کردیــم  ذی ربــط  دســتگاه های  بــه 
بــرای  به عنوان مثــال  ندادنــد،  انجــام  متأســفانه 
شــهر اهــواز ِدبــی ایمــن شــهری را در نظــر گرفتیــم 
و ارقــام موردنظــر را تعییــن و بــه دســتگاه های 
ــن رو  ــد ازای ــام نش ــا انج ــم ام ــه کردی ــط ارائ ذی رب
ــواز  ــهر اه ــه ش ــورد ک ــم خ ــه ای رق ــه گون ــرایط ب ش

ــرد. ــرار گی ــیل ق ــد س ــورد تهدی م
وی تأکیــد کــرد: اینکــه بحــث حقوقــی انجــام 
ــادی  ــا چــه نه ــده چــه کســی ی ــر عه ــا ب ــن کاره ای
اســت وارد آن نمی شــوم امــا بــه اعتقــاد مــن 
می شــد ایــن کارهــا را انجــام داد و از خســارت 
ــه  ــت ک ــر داش ــد در نظ ــه بای ــرد، البت ــری ک جلوگی
در برخــی نقــاط ، انحــراف جریــان آب انجــام شــد 
ــت  ــا کش ــن انحراف ه ــت ای ــاورزان در پش ــا کش ام
کردنــد کــه اکنــون بــه معضــل تبدیــل  شــده اند کــه 

ــم. ــاز کنی ــا را ب ــد آن ه بای
ــه در  ــب اینک ــار داشــت: خاصــه مطل لشــگری اظه
ــث  ــی بح ــز الیروب ــیاب، به ج ــرل س ــتای کنت راس
ــل  ــا، دخ ــان، خاک ریزه ــراف جری ــاماندهی، انح س
و تصــرف بســتر و حریــم رودخانه هــا، احــداث 
ــاوز  ــان تج ــا هم ــا ی ــیر رودخانه ه ــی در مس اعیان

ــم اســت. ــا بســیار مه ــرای م ــم ب ــه حری ب
آنطــور کــه ایرنــا مــی نویســد وی گفــت: در ســیاب 
از خانه هایــی کــه  اخیــر هــم دیدیــم بســیاری 
ــد  ــه بودن ــم رودخان ــتر و حری ــد در بس ــب ش تخری
ــه اســت  ــه رودخان ــق ب ــط متعل ــه آن محی درحالی ک
ــرد  ــورت گی ــاورزی ص ــاز و کش ــد ساخت وس و نبای
ــروز ســیاب، همــه از آن متأثــر  چــون در صــورت ب
می شــوند بنابرایــن بایــد بــه طبیعــت و جریــان 
ــم  ــم و وارد حری ــرام بگذاری ــه احت ــی رودخان طبیع
ــکاتی  ــن مش ــروز چنی ــاهد ب ــا ش ــویم ت ــتر نش بس

ــیم. نباش

هزینه هایی که می شــد به بخش 
یابد اختصاص  الیروبی 

ســارا اردو فعــال محیــط زیســت پیــش از ایــن بــه 
پیــام مــا گفتــه بــود: »مــن همیشــه بــا ســد ســازی 
ــرای  ــه ب ــه هزین ــن هم ــودم، ای ــف ب ــی مخال افراط
ــه  ــا اضاف ــی از آنه ــه خیل ــم ك ســاخت ســدها كردی
ــی  ــود، در حال ــا ب ــی م ــع آب ــه مناب ــوان حقاب ــر ت ب
ــدها  ــن س ــادی از ای ــداد زی ــه تع ــد هزین ــه میش ک
ــا،  ــه ه ــی رودخان ــوری همچــون الیروب را صــرف ام
كانــال كشــی كنــار رودخانــه هــا بــرای زمــان ســیل 
ــا فاصلــه بــه  خیــزی کــرد، كانالهــا را میتوانســتیم ب
ــان  ــرعت جری ــم س ــه ه ــم ك ــز كنی ــی مجه مخازن
ســیل را كنتــرل كنیــم و هــم در زمــان ســیل، 
فرصــت نفــوذ آب بــه زمیــن را بدهیــم و منابــع 
زیــر زمینیمــان را پــر كنیــم و خیلــی كارهــای دیگــر 

ــم.« ــام دهی انج

سارا اردو فعال محیط 
زیست پیش از این به 

پیام ما گفته بود: »من 
همیشه با سد سازی 

افراطی مخالف بودم، 
این همه هزینه برای 

ساخت سدها كردیم كه 
خیلی از آنها اضافه بر 

توان حقابه منابع آبی ما 
بود، در حالی که میشد 

هزینه تعداد زیادی 
از این سدها را صرف 

اموری همچون الیروبی 
رودخانه ها، كانال كشی 

كنار رودخانه ها برای 
زمان سیل خیزی کرد.

افزایش شدت سیل در نادیده گرفتن »الیروبی«
 یکی از دالیل سیل اخیر مسدود شدن مسیل رودخانه ها است

اخیــر  و ســیل های  بارش هــای ســنگین  اقلیم شــناس  یــک 
ــت و  ــی دانس ــش جهان ــم و گرمای ــر اقلی ــی از تغیی ــران را ناش ای

ادعــی بی ســابقه بــودن بارش هــای ایــران را رد کــرد.
مهــران زنــد در گفــت وگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــت،  ــدی اس ــای ح ــه ای از رویداده ــران نمون ــر ای ــای اخی بارش ه
ــوی  ــای ج ــّدی، پدیده ه ــی ح ــای آب و هوای ــرد: رویداده اظهارک
هســتند کــه از نظــر فراوانــی، کمیــاب ولــی در عیــن حــال از شــدت 
ــت کره و  ــا زیس ــوع آن ه ــگام وق ــتند و هن ــوردار هس ــی برخ باالی
ــرات  ــا تغیی ــود را ب ــد خ ــواری می توانن ــه دش ــه ب ــاکنان منطق س

ــد. ــق دهن ــاد شــده تطبی ایج
وی افــزود: ایــن رخدادهــا مقادیــر حداکثــر یــا حداقلــی متغیرهای 
مختلــف هواشناســی یــا هیدرولوژیــک ماننــد بــارش، دمــا، بــاد یــا 
دبــی هســتند کــه احتمــال وقــوع کمــی دارنــد امــا از شــدت باالیــی 
ــد. از آنجــا کــه بســتر رویدادهــای آب و هوایــی حــّدی،  برخوردارن
»شــرایط دمایــی و بارش هــای حــدی« اســت، بررســی داده هــای 

اقلیمــی حــدی در ایــن مــورد ضــروری بــه نظــر می رســد.
ایــن دانشــیار پژوهشــی پژوهشــکده حفاظــت خــاک و آبخیــزداری 
ادامــه داد: بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی ایــران کــه در منطقــه 

ــاله  ــر س ــت؛ ه ــده اس ــع ش ــان واق ــک جه ــک و نیمه خش خش
شــاهد رویدادهــای حــدی بــارش )خشکســالی و بارش هــای 
شــدید منجــر بــه ســیل( هســتیم. اهمیــت بررســی مقادیــر حــدی 
بــارش، رونــد تغییــرات و فراوانــی رخــداد بــارش، طــی دوره هــای 
ــر  ــد مقادی ــر رون ــی ب ــش جهان ــر گرمای ــن تأثی گذشــته و همچنی
حــدی بــارش طــی دوره هــای آتــی بســیار ضــروری اســت. گفتنــی 
ــه  ــع حــدی در بخــش کشــاورزی )ک ــارز وقای اســت؛ از اشــکال ب
اثرگــذاری مســتقیم بــر شــرایط موجــود هــر منطقــه دارد( می تــوان 
رخــداد خشکســالی و وقــوع ســیاب را برشــمرد کــه بــه تغییــرات 

میــزان، شــدت و فراوانــی بــارش هــر منطقــه وابســته اســت.
ــم  ــر اقلی ــه تغیی ــات انجام شــده در زمین ــرد: مطالع ــد ک ــد تاکی زن
در جهــان حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه تغییــر معنــی دار در 
یــک یــا چنــد متغیــر اقلیمــی ماننــد دمــا و بــارش در یــک بــازه 
ــدی  ــای ح ــوع پدیده ه ــر در وق ــب تغیی ــدت موج ــی بلندم زمان
ــود. در  ــان می ش ــالی و طوف ــدید، خشکس ــای ش ــد بارش ه مانن
ــای  ــارش ه ــد ب ــدی مانن ــای ح ــوع رخداده ــر وق ــال های اخی س
ســنگین، تگــرگ، موج هــای هــوای گــرم، خشکســالی، ســیل 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــا افزای ــق دنی ــیاری از مناط ــان در بس و طوف
تحقیقــات بســیاری در مراجــع معتبــر علمــی جهــان افزایــش ایــن 

ــد. ــی می دانن ــش جهان ــی از گرمای ــدی را ناش ــای ح پدیده ه
گرمایــش جهانــی در نتیجــه افزایــش مصــرف ســوخت های 

ــیلی فس
بــه گفتــه ایــن اقلیم شــناس، از ســال های گذشــته مدل هــای 
ــد کــه به خاطــر افزایــش گازهــای  آب و هوایــی پیش بینــی کرده ان
ــوب  ــق مرط ــن، مناط ــره زمی ــدن ک ــًا گرم ش ــه ای و متعاقب گلخان
ــد.  ــد ش ــر( خواهن ــر )بارانی ت ــاد مرطوب ت ــال زی ــه احتم ــا ب دنی

ــا  ــا و آبراهه ه ــر بیشــتر آب اقیانوس ه ــث تبخی ــر باع ــوای گرم ت ه
می شــود و در عیــن حــال هــوای گرم تــر می توانــد رطوبــت 
بیشــتری را در خــود نگــه دارد. ترکیــب چنیــن عواملــی منجــر بــه 

بارش هــای ســیابی می شــود.
ایــن عضــو پژوهشــکده حفاظــت خــاک و آبخیــزداری اظهــار 
ــرف  ــش مص ــی از افزای ــه ای ناش ــای گلخان ــش گازه ــرد: افزای ک
ــر  ــوا را بدت ــت آب و ه ــه روز، وضعی ــیلی روز ب ــوخت های فس س
ــی  ــواج گرمای ــروز ام ــه ب ــر ب ــاد منج ــال زی ــه احتم ــد و ب می کن
ــود. ــیل می ش ــالی و س ــا، خشکس ــوزی جنگل ه ــار، آتش س مرگب
ــه  ــران ک ــر در ای ــای ســنگین اخی ــورد بارش ه ــه در م ــد در ادام زن
ــده  ــور ش ــهرهای کش ــدادی از ش ــیل در تع ــوع س ــه وق ــر ب منج
اســت، بــا بیــان اینکــه ایــن بارش هــا، ناگهانــی نبودنــد و ســازمان 
هواشناســی کشــور از ۱0 روز قبــل از وقــوع، حتــی مقــدار بــارش را به 
شــکل کّمــی بــرآورد کــرده بــود، گفــت: بــر پایــه داده هــای ســازمان 
هواشناســی کشــور، بارندگی هــای ایســتگاه ســینوپتیک اهــواز در 
ســال 20۱8 و ابتــدای 20۱9 کمتــر از ســال ۱997 میــادی اســت و 
به طورکلــی ایــن اظهــار نظــر کــه ایــن بارش هــا در ۴0 ســال اخیــر 
بی ســابقه بــوده اســت درســت نیســت یــا دســت  کــم بــرای تمــام 

ــد. ــا ســیل صــدق نمی کن مناطــق درگیــر ب

تاثیر دخالت های انسانی در وقوع سیل های ایران
ایــن متخصــص حــوزه اقلیم شناســی بــا اشــاره بــه اینکــه بــارش 
یــک متغیــر هواشناســی اســت و ســیلی کــه روی زمیــن جــاری 
ــد  ــت، تاکی ــده اس ــی پیچی ــئله هیدرولوژیک ــک مس ــود؛ ی می ش
کــرد: از نظــر میــزان بــارش، اتفاقــی کــه افتــاده بی ســابقه نبــوده 

اســت.

تاثیر گرمایش جهانی بر سیل های اخیر 

ــود  ــت خ ــانان را در طبیع ــی از گربه س ــه گونه های ــورهایی ک ــر کش اکث
دارنــد برنامه هــای ویــژه ای در حمایــت از گونه هــای ارزشــمند اجرایــی 

می کننــد .
ــوده   در کشــور مــا نیــز کــه از مهمتریــن زیســتگاه های گربه ســانان ب
برنامه هایــی بــرای حفاظــت از ایــن گونه هــا در حــال اجــرا اســت کــه 
ــه  ــا طــرح حفاظــت از یوزپلنــگ آســیایی اســت کــه ب ــن آنه مهمتری
واســطه اهمیــت ایــن گونــه امــروزه بــه نمــاد طبیعــت و حیات وحــش 
ــه ســان دو  ــن گرب ــر ای ــه تصوی ــه طــوری ک ــل شــده ب ــران تبدی در ای
دوره متوالــی اســت بــر روی پیراهــن ملــی پوشــان فوتبــال ایــران در 

مهمتریــن آوردگاه ورزشــی جهــان نیــز حــک شــده اســت.
طبیعــت ایــران از ۱0 گربه ســان کــه روزگاری در ایــن جغرافیــا زیســت 
مــی کــرده انــد هشــت گونــه را حفــظ کــرده و ســالیان زیــادی اســت 
کــه کوهســتان هــای ایــران غــرش شــیر ایرانــی و ببــر مازنــداران را از 

ــد. ــاد برده ان ی
خوشــبختانه در حــال حاضــر هــر هشــت گربه ســان فعلــی در 
زیســتگاه های اســتان ســمنان زیســت می کننــد. گربــه کاراکال 
یکــی از مهمتریــن گربه ســانان طبیعــت ایــران اســت کــه نــام آن نیــز 
در لیســت حمایــت حفاظــت محیــط زیســت قــرار دارد. آنچــه در پــی 
می آیــد نگاهــی اســت بــه ایــن گونــه جانــوری زیبــا و مخاطراتــی کــه 
ایــن گونــه در طبیعــت اســتان بــا آن روبروســت کــه از نظــر می گــذرد.
رئیــس محیط زیســت شهرســتان دامغــان از گربــه کاراکال بــه عنــوان 
ــه  ــا اشــاره ب ــرد و ب ــام ب ــراض ن ــات وحــش در خطــر انق یکــی از حی
مهمتریــن تهدیــدات زیســت این گربه ســان در کشــورمان گفت: ســگ 
گلــه، تصادفــات جــاده ای و تغذیــه ناســالم کــه عمدتا ناشــی از ســموم 
کشــاورزی اســت ســه تهدیــد جــدی تــداوم حیــات ایــن گونــه نــادر 

اســت.
فرامــرز اســفندیاری در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایســنا اظهــار کــرد: گربــه 
کاراکال یــا ســیاه گــوش ســال هــا اســت کــه در لیســت حمایــت قــرار 
دارد .رئیــس محیط زیســت شهرســتان دامغــان طــول بــدن ایــن گربــه 
ســان را کمتــر از یــک متــر و بیــن ۵۵ تــا 90 ســانتیمتر ارزیابــی کــرد و 

گفــت: بلنــدی کاراکال هــا معمــوال ۴0 تــا ۵0 ســانتیمتر اســت .

سه دشمن 
سیاه گوش های سمنان

خبر
بارش های كشور فقط كاهنده 

است شدت خشکسالی 
دانشـیار حوزه اقلیم شناسـی دانشگاه آزاد اسامی واحد 
سـمنان با بیـان این که حجم بارندگـی در روزهای اخیر 
تنها از شـدت خشکسـالی کاسـته اسـت، گفـت: جبران 

خشکسـالی در گـرو تـداوم بارندگی های مایم در چند سـال آینده اسـت.
سـعید کامیابـی روز چهارشـنبه در گفـت و گـو با ایرنا افزود: کشـور در سـال های 
گذشـته بـه دلیـل کاهـش میـزان بارندگـی دچـار خشکسـالی هـای پـی در پـی 
شـد و بارندگـی در بهـار امسـال تنها نقش موثری در کاهش شـدت خشکسـالی 

داشـته و ایـن میـزان بارندگـی جبران کننده خشکسـالی در کشـور نیسـت. 

بهترين روش تبديل پسماند 

شهری به منابع انرژی
 نتایــج یــک پژوهــش نشــان می دهــد از میــان چهــار 
روش تبدیــل پســماند شــهری بــه منابــع انــرژی، هضــم 
بی هــوازی، تولیــد الــکل، گازی کــردن و پیرولیــز ، 
روش هضــم بی هــوازی بهتریــن انتخــاب اســت.به گــزارش ایســنا، از مزایــای کاربــرد 
ــروزه  ــه ام ــت ک ــه ای اس ــای گلخان ــار گازه ــش انتش ــر کاه ــای تجدیدپذی انرژی ه
ــرات  ــن، تغیی ــای زمی ــش دم ــه افزای ــیاری از جمل ــت محیطی بس ــکات زیس مش
ــه همــراه داشــته  ــاال آمــدن ســطح آب دریاهــا و وقــوع طوفان هــا را ب آب وهوایــی، ب
اســت. در ایــن میــان منابــع زیســت تــوده نســبت بــه دیگــر منابــع تجدیدپذیــر برتری 
ــه ســوخت های جامــد، مایــع و گاز مفیــد تبدیــل می شــود. ــه راحتــی ب ــرا ب دارد، زی

آب شرب ١٤ روستای 
لرستان وصل شد

ســیل اخیــر لرســتان آب شــرب 796 روســتای اســتان 
را بــا قطعــی و تخریــب شــبکه مواجــه کــرد کــه تــا روز 
ــون  ــروز تاکن ــتا و از دی ــرب 767 روس ــته، آب ش گذش
نیــز آب شــرب ۱۴ روســتای دیگــر وصــل شــد.به گزارش ایســنا، مدیرعامــل شــرکت 
آب و فاضــاب روســتایی لرســتان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: بــا ایــن اقــدام تعــداد 
ــه 78۱ روســتا رســید و در حــال حاضــر  روســتاهای رفــع مشــکل شــده لرســتان ب
تنهــا ۱۵ روســتا بــا مشــکل مواجــه اســت.نیروها و کارشناســان شــرکت آبفــار لرســتان 
به صــورت شــبانه روزی بــرای وصــل کــردن آب ایــن روســتاها در تــاش بــوده و در ایــن 

راســتا از هیــچ کوششــی فروگــذار نمی کننــد.

بارش

پسماند

لرستان

مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی امروز 2۱ فروردین با صدور اطاعیه ای نسبت به احتمال رخداد 
آبگرفتگی و سیابی شدن مسیل ها در سطح این استان طی هفته آینده هشدار داد.
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تعاریــف و اصطاحــات متعــددی وجــود دارنــد کــه توصیــف کننــده 
ــی را  ــه محدودیت های ــی در شــهرهایی هســتند ک مناطــق جغرافیای
ــا معضــل آلودگــی  ــا ب ــد ت در رفــت و آمــد خودروهــا اعمــال کرده ان

هــوا مقابلــه شــود.
 )CAZ( ــاک ــوای پ ــه ه ــال منطق ــرای مث ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
ــن  ــه ای ــر)LEZ( از جمل ــی کمت ــا آالیندگ ــی ب ــدوده ترافیک و مح
اصطاحــات هســتند. بــه تازگــی نیــز مقامــات شــهر لنــدن "طــرح 
ــر" )ULEZ( را  ــی کمت ــا آالیندگ ــی ب ــاده محــدوده ترافیک ــوق الع ف

مطــرح کرده انــد.
بــه طــور کلــی در سراســر اروپــا تعاریــف مشــخصی در مــورد محدوده 
ترافیکــی بــا آالیندگــی کمتــر وجــود نــدارد و تمامــی ایــن طرح هــا بــا 
یکدیگــر برابــری ندارنــد. بــه عنــوان مثــال در بروکســل ایــن طــرح از 
ســال گذشــته آغــاز شــد کــه خودروهــای تولیــد شــده پیش از ســال 
۱992 شــامل آن می شــوند. ایــن خودروهــا بســیار فرســوده هســتند 
ــد  ــن در مادری ــوند. همچنی ــده می ش ــا دی ــدرت در خیابان ه ــه ن و ب
و اشــتوتگارت در رابطــه بــا ایــن طــرح شــاهد بلندپــروازی هســتیم 
ــه همیــن دلیــل تعریــف مشــخص و توافــق شــده ای در مــورد  و ب

محــدوده ترافیکــی بــا آالیندگــی کمتــر وجــود نــدارد.
در سراســر اروپــا، ایتالیــا از بیشــترین محــدوده ترافیکی بــا آالیندگی 
کمتــر برخــوردار اســت کــه برخــی از آن هــا دائمــی اســت و برخــی از 
ــا در برخــی از فصــول ســال اجــرا می شــوند. در  ــن محدودیت ه ای
آلمــان حــدود 80 محــدوده ترافیکــی بــا آالیندگــی کمتــر و در هلنــد 
ــا آالیندگــی کمتــر وجــود دارد.  و انگلیــس ۱۴ محــدوده ترافیکــی ب
ــی  ــا آالیندگ ــی ب ــن در فرانســه حــدود ۱۴ محــدوده ترافیک همچنی
کمتــر وجــود دارد امــا بیشــتر آن هــا تنهــا در شــرایط اضطــرار و بــا باال 
رفتــن آلودگــی هــوا اعمــال می شــود.در تمامــی کشــورها برنامه هــا 
ــر  ــا موفق ت ــی از آن ه ــه برخ ــده ک ــی ش ــابه اجرائ ــی مش و اقدامات
بوده اند.توکیــو در ژاپــن یکــی از اولیــن شــهرهایی اســت کــه تــردد 

خودروهــای دیزلــی را ممنــوع اعــام کــرد.

تنوع طرح "LEZ" در 
شهرهای مختلف جهان

هر
س:م

عک

رها
شهرهایی که برای یک روز تابستانی شه

معتدل ساخته شده اند!
ــل  ــیروانی باب ــگاه نوش ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
گفــت: توســعه نامتــوازن شــهری و رعایــت نشــدن 
مســائل و قوانیــن ســاخت و ســاز باعــث شــده تــا 
شــهرهای مــا توانایــی پذیــرش شــرایط نامســاعد جــوی 
ــرای  ــوان گفــت شــهرهای کشــور ب را نداشــته باشــند و مــی ت

ــد. ــدل ســاخته شــده ان یــک روز تابســتانی معت
عزیــر عابســی، اصــول شهرســازی و ســاختمان ســازی را 
ــی  ــت هــای مکان ــه موقعی ــا اشــاره ب ــرار داد و ب ــد ق ــورد نق م
ســاخت و ســازها اظهارکــرد: متاســفانه مــا بــه مخاطــرات 
ســاخت و ســاز در نواحــی پــر خطــر واقــف نیســتیم و ســیل 
امســال نهیــب جــدی بــه تمــام دســت انــدکاران ایــن بخــش 
ــان  ــان و کارشناس ــتر متولی ــه پیش ــح اینک ــا تصری ــود.وی ب ب
ــرد:  ــد ک ــد، تاکی ــه بودن ــرات زلزل ــران مخاط ــران نگ ــوزه عم ح
اکنــون بــا وقــوع ســیل اخیــر مــی تــوان بــر ایــن نکتــه صحــه 
گذاشــت کــه مخاطــرات ســیل و آســیب هــای آن بــه مراتــب 
بیشــتر از زلزلــه اســت و بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

ــریح  ــل در تش ــیروانی باب ــگاه نوش ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ــه  ــه زلزل ــبت ب ــیل نس ــتر س ــای بیش ــیب ه ــرات و آس مخاط
ــرده و  ــر ک ــه محــدوده کوچکــی را درگی ــرد: زلزل خاطرنشــان ک

نهایتــا چنــد شــهر متاثــر از آن مــی شــوند امــا ســیل اخیــر 
بیــش از 7 اســتان کشــور را بــه طــور مســتقیم درگیــر کــرده 

ــان آورده  ــه ارمغ ــب بیشــتری ب ــه مرات ــی ب ــان هــای مال و زی
اســت ضمــن اینکــه محــدوده گســترده تــری را شــامل شــده 
ــل  ــن معض ــر ای ــور درگی ــد کش ــش از 2۵ درص ــون بی ــه اکن ک
ــت  ــط زیس ــک محی ــران و هیدرولی ــناس عم ــده اند.کارش ش
بــا اشــاره بــه اینکــه در ماحظــات طراحــی و ســاخت و ســاز، 
ــر  ــذار کمت ــر گ ــر محــرک و تاثی ــک پارامت ــوان ی ــه عن ســیل ب
ــعه  ــرد: توس ــان ک ــت، خاطرنش ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م
نامتــوازن شــهری، کاشــت نامناســب درختــان و تیرهــای بــرق 
ــا  ــده ت ــبب ش ــاز س ــاخت و س ــات س ــدم ماحظ ــار ع در کن
شــهرهای مــا توانایــی پذیــرش طوفــان را نداشــته و در ســیل 

ــند. ــاب آور نباش ت

ان
ست

زبک
ا

90 درصد دریاچه »آراِل«ازبکسـتان خشک شده است
ــی از  ــتان یک ــه آراِل ازبکس ــد دریاچ 90 درص
ــده  ــک ش ــان خش ــزرگ جه ــه ب ــار دریاچ چه
در  خشکســالی  ایســنا،  گــزارش  اســت.به 
ــه  ــت ک ــایلی اس ــی از مس ــه یک ــن دریاچ ای
ــرده  ــر ک ــتان را درگی ــت ازبکس ــا دول ــن روزه ای
و ایــن دولــت نیــز در همراهــی بــا دانشــجویان و 
ــود وضعیــت اســت. ــال بهب ــه دنب ــکاری ب ــا طــرح درخت ب
ــی  ــرات آب و هوای ــه تغیی ــن دریاچ ــن ای ــت رفت از دس
و  ســردتر  زمســتان ها  و  داشــته  دنبــال  بــه  نیــز  را 

اســت. شــده  گرم تــر  تابســتان ها 

ایده شــوروی برای تغییر مســیر رودخانه ها
آمودریــا  رودخانه هــای  ســابق  شــوروی   ۱960 ســال 
بیشــتر  کــه  )ســیحون(  ســیردریا  و  )جیحــون( 
ســوی  بــه  می کردنــد  تامیــن  را  آرال  دریاچــه  آب 
ــه  ــد پنب ــا بتوان ــرد ت ــش ب ــه پی ــیای میان ــای آس بیابان ه
را در بیابان هــای آن منطقــه کشــت کنــد. خشکســالی 
80 درصــد کشــور ازبکســتان را فــرا گرفتــه و ایــن میــزان 
ــه  ــده رو ب ــالی فزاین ــال خشکس ــه دنب ــاله ب ــر س ــز ه نی

افزایــش اســت.
منطقــه "مینــاق" بــا اینکــه روزگاری یــک شــهر مهــم 
کنــون ده هــا کیلومتــر از  دریایــی بــه شــمار می آمــد امــا ا
ــه  ــک فاجع ــه  ی ــر هزین ســاحل دریاچــه آرال شــاهد تاثی
ــت. ــه اس ــن منطق ــاخت در ای ــی انسان س ــت محیط زیس
حــس  گذشــته  از  بیــش  نیــز  خشکســالی  اثــراث 
همچنیــن  دریاچــه  آب  ســطح  بــا کاهــش  می شــود. 
جمعیــت ایــن شــهر و گردشــگران ســواحل دریاچــه رفتــه 

رفتــه رو بــه کاهــش گذاشــته اســت.
حــاال دانشــجویانی کــه توســط دولــت ازبکســتان حمایــت 
می شــوند ایــده کاشــت درخــت را در همــکاری بــا دولــت 
ــه  ــار چشــم انداز منطق ــن ب ــد ای ــا بتوانن ــد ت پیــش می برن

را بــا درختــکاری وســیع بهبــود دهنــد.
ــت  ــط زیس ــکده محی ــس دانش ــودوف"، ریی ــوب آم "یعق
ــرز  ــه رویت ــاره ب ــن ب ــاق" در ای ــی "قره قالپ دانشــگاه دولت
گفــت: هــدف اصلــی مــا ایــن اســت تــا وضعیــت زیســت 

ــیم. ــود بخش ــاق را بهب ــه مین ــی منطق محیط
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 2- منــور- رهنما
3-واحد ســطح- كشوری 
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 ۵- ناشــی- گوشت بدن

6- بــه من- دهــان- عامت جمع 
بی  عر

7- دزدی اینترنتی-منتهــی-
نق  رییس-همان 

 8- یــك- نیم لنگه
9- آخر- وســیله جابجایی- 

تر  قاضی- 
۱0- چشــم چران-سلطان دریا- 

ر  منقا
 ۱۱- حســینیه تهــران- نامی زنانه

۱2- هوپیمــای جنگی- تكرار 
 )ر(- كچل-مرگ

۱3- از حــروف مقطعه- گلی 
نشده شاه   است- 

۱۴- نــام لی فنــی كار چینی-
 بســیار بخشنده

۱۵-جمــع تمرین-قایم

عمودی 
 ۱- ترمینال-محلــی زیبــا در هند

2- امپراتــوری قدیم- جبل- 

 حرف 28 ام

3- هركدام-اســم-تخم قارچ-

ویران ارگ   شهر 

۴- نهر-مقطــع تحصیلی-هــوا-

 غرش

۵- پســوند شــباهت- یارا- بلبل-

 طرف

ــكار-غذایی با  6-گویی-وسیله ش

 تخم مرغ و اســفناج

7-طرف-اریب-رســتنی سر-

 نقش

 8-ما-نفــی عربی-اال-مایه حیات

ــی-تلخ-یارقلوه- 9-حرف انگلیس

خطكشی  حرف 

۱0-نامــی مردانه بمعنی خوشــنام-

 پرنده ایســت-آبزیركاه

۱۱- ای- حضورنــدارد- نامی 

زنانه  و اســطوره یونانی-كاه 

نگی  فر

۱2-كمال انسان-خورشــید-نهر-

شیرده  حیوان 

۱3-شهری در اســتان تهران-امر 

دیدن-دهان-همراه  به 

۱۴- رحلت- غــذای غالب-رییس 

 جمهور اســبق امریكا

۱۵-از گیاهــان درمانی-همان 

است. مهتاب 

جدول شماره 1420

آگهی حصر وراثت
آقــای سیدمحســن جعفریــان دارای شناســنامه شــماره 24628 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش 98/4/0044 از ای
شــادروان مهــدی جعفریــان بشناســنامه شــماره 26 در تاریــخ 1397/12/29 اقامتــگاه دائمــی خــود 

ــه: بــدرود زندگــی گفتــه، ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
1-فاطمــه بختیــاری ت.ت 1337/9/25 - ش.ش: 157- فرزنــد: اســمعیل-  نســبت: همســر 
متوفــی2- سیدمحســن جعفریــان ت.ت 1353/11/7- ش.ش 24628 - فرزنــد: مهــدی- نســبت: 
پســر متوفــی 3- امیرحســین جعفریــان ت.ت 1373/9/9- ش.ش 64530500-01- فرزنــد: 

مهــدی- نســبت: پســر متوفــی
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف 

یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد% 
م الف 78688/ 97/ ف

1228 رئیس شعبه شورای حل اختالف          

آگهی ابالغ اجرائیه به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
ــد  ــی هــا فرزن ــای حســن خوین ــه شــماره 10291 مــورخ1379/8/10 آق ــه موجــب ســند ازدواج ب ب
ــالک 14  ــن پ ــن ک آرمی ــانی خ راه آه ــه نش ــی4322878660 ب ــد مل ــا ک ــادی ش ش 2364ب ه
تعــداد 250عــدد ســکه تمــام بهــار آزادی طــال بــه خانــم زینــت بایــگان  بــه اضافــه حقــوق اجرایــی 
ــه صــدور  ــر ب ــی منج ــدم پرداخــت بده ــر ع ــر اث ــه ب ــند ک ــی باش ــکار م ــت بده ــدوق دول ــه صن ب
ــالغ  ــور اب ــورخ97/12/27 مام ــزارش م ــرح گ ــه ش ــه ب ــده ک ــه 9702182 گردی ــه کالس ــه ب اجرایی
اجراییــه بــه مدیــون فــوق در آدرس فــوق الذکــر مقــدور نگردیــده و آدرس شناســایی نشــده اســت. 
لــذا بســتانکار طــی وارده شــماره 1000421 مورخــه 98/1/20 درخواســت ابــالغ اجراییــه را از طریــق 
ــاد اســناد رســمی الزم  ــا رعایــت مــاده 18آییــن نامــه اجــرای مف ــد. ب ــد را نمــوده ان درج در جرای
ــه چــاپ و منتشــر خواهــد شــد و ظــرف  ــالغ اجرایی ــوان اب ــه عن ــت ب ــک نوب ــب در ی االجــرا مرات
مــدت 10 روزپــس از انتشــار عملیــات اجرایــی جریــان خواهــد گرفــت وجــز اگهــی مزایــده آگهــی 
ــد.                                                                    1251 ــد ش ــر نخواه ــری منتش دیگ

آگهی ابالغ اجرائیه
ــناد  ــرای اس ــه 9400810 اداره اج ــی کالس ــده اجرائ ــه  پرون ــالغ اجرائی ــی اب آگه

ــرا ــه اج ــن نام ــاده 18آیی ــررات م ــق مق ــرگان طب ــمی گ رس
بدینوســیله بــه آقایــان داریــوش اســالم پرســت فرزنــد حســین ش ش 9 
ــه آدرس گــرگان کــوی دخانیــات – ــوان بدهــکار ب ــه عن کدملــی 2122133503 ب

دخانیــات دوم مجتمــع شــهریار ط 1- وآقــای حســین احمــدی فرزنــد ذبیــح الــه 
ــت  ــر عدال ــرگان خ ولیعص ــانی گ ــه نش ــی 2122633689 ب ش ش 8412 کدمل
38مجتمــع ســایه- وآقــای جــواد پــور رســتمی فرزنــد ابوالفضــل ش ش 
ــای  ــرگان خ 5آذر-آذر 3 پ 33- وآق ــانی گ ــه نش ــی 2121646019 ب 4112 کدمل
ــانی  ــه نش ــی 2121255435 ب ــا ش ش 587 کدمل ــد زکری ــا کاوه فرزن غالمرض
گــرگان خ اســترآبادی –اســترآبادی 3ســاختمان تندیــس بعنــوان ضامنیــن 
ــه  ــرگان ب ــارگاد گ ــک پاس ــه بان ــردد ک ــالغ میگ ــوق اب ــه ف ــه کالس ــده اجرائی پرون
ــه شــماره 92/3/23- 3501/4000/1045539/2 جهــت  ــی ب ــرارداد داخل اســتناد ق
وصــول طلــب خودمبــادرت بــه صــدور اجرائیــه علیــه شــمانموده وطلــب خودرابــه 
ــان  ــب تاپای ــال کل طل ــغ 1/630/000/000 ری ــه مبل ــرا ب ــوع الزم االج ــرح موض ش
ــغ  ــه مبل ــال ب ــه 1/307/945 ری ــد روزان ــه بع ــخ ب ــن تاری ــخ 94/4/03 وازای تاری
فــوق افــزوده میشــود درضمــن اصــل طلــب مبلــغ 1/540/000/000 ریــال وخســارت 
تاخیرتادیــه 90/000/000 ریــال اعــالم نمــوده اســت وچــون طبــق گواهــی مامورابــالغ 
ــده  ــر نگردی ــن میس ــایی قرارنگرفت ــت موردشناس ــه عل ــه ب ــالغ اجرائی ــکان اب ام
ــی  ــت درج آگه ــماره 186-98/1/18 درخواس ــه وارده ش ــق نام ــتانکار نیزطب وبس
درروزنامــه رانمــوده لــذا مراتــب مفاداجرائیــه بــه شــرح فــوق بــادرج یــک نوبــت 
ــه  ــن نام ــاده 18 آیی ــررات م ــه هــای کثیراالنتشــار دراجــرای مق دریکــی ازروزنام
ــس  ــه بیســت/20 روزپ ــه ک ــالغ اجرائی ــس ازاب ــردد چنانچــه پ ــی میگ ــرا آگه اج
ازتاریــخ انتشــار محســوب میشــود نســبت بــه تعهــد خودعمــل ننماییــد حســب 
درخواســت بســتانکار عملیــات اجرائــی پیگیــری میگــردد وجرایــن آگهی؛آگهــی 

ــف:2631 ــد شــد.  م ال ــه صادرنخواه ــالغ اجرائی ــت اب ــری جه دیگ
مدیراجراواحد اجرای اسنادرسمی گرگان-نعمت اله عظیمی پور                     1252

آگهی ابالغ اجراییه کالسه :9701695
ــد  ــی فرزن ــه تبرائ ــم خدیج ــه خان ــیله ب ــن وس بدی
ــی:2181336962 و ش ش 702  ــماره مل ــد بش احم
شــیخی-منزل  مالــک  بندرگز-خیابــان  وبنشــانی 
 4873181869 پســتی  مزنگی-کــد  الــه  حبیــب 
بدهــکار پرونــده ابــالغ میگــردد بانــک صــادرات 
مــورخ   14813  - شــماره  رهنــی  ســند  باســتناد 
94/12/02 دفترخانــه شــماره 24 گــرگان باموضــوع 
الزم االجــرا مبلــغ 2/030/452/561 ریــال تاتاریــخ 
ــه مبلــغ 1/020/390  97/10/17 وازتاریــخ مذکــور روزان
ریــال بــه بدهــی اضافــه وبانضمــام خســارت قانونــی 
ــه صدوراجراییــه نمــوده کــه  ــادرت ب برعلیــه شــما مب
باکالســه پرونــده 9701695 تشــکیل وبرابرگــزارش 
ــده  ــن ش ــز درآدرس تعیی ــد بندرگ ــرای واح ماموراج
موردشناســائی قرارنگرفتیــد وبســتانکار هــم نتوانســته 
ــتانکار  ــای بس ــه تقاض ــذا ب ــد ل ــی نمای ــمارا معرف ش
وبرابرمــاده 18- آییــن نامــه اجــرا مفاداســناد رســمی 
اجرائیــه دریــک نوبــت دریکــی ازجرایــد کثیراالنتشــار 
مجازمحــل یانزدیکتریــن بــه محــل چــاپ ودرج 
ــت/20 روز  ــس ازبیس ــه پ ــردد چنانچ ــر میگ ومنتش
ــالغ اجرائیــه  محســوب  ازتاریــخ انتشــارکه تاریــخ اب
اقدامــی   بدهــی  پرداخــت  بــه  نســبت  میگــردد 
ننمائیــد عملیــات اجرائــی برعلیــه شــما تعقیــب 
وبجرایــن آگهــی وآگهــی مزایــده درصــورت بازداشــت 
ــد.  ــرنخواهد ش ــری صادرومنتش ــی دیگ ــوال آگه ام

م الف:2602
اداره اجرا اداره ثبت اسنادامالک استان گلستان 1253
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عضـو هیئـت علمی دانشـگاه نوشـیروانی 
بابـل بـا بیـان اینکه اکنـون دسـت دولت 
بـرای تصویـب قوانیـن مربـوط بـه رعایت 
اصـول سـاخت در مـورد سـیل باز اسـت، 
اظهـار کـرد: اکنـون فرصت مناسـبی برای 
قوانیـن  یـا تصویـب  و  تکمیـل، اصـاح 
جدیـد بـرای رعایـت اصـول سـاخت در 
اختیـار دولـت قـرار گرفتـه و کمتر کسـی 
اکنـون مخالـف رعایـت و وضـع چنیـن 

قوانینی است.
حامـد حمیـدی در گفـت و گو با ایسـنا به 
تشـریح و بررسی علل تخریب ساختمان 
هـای فرسـوده در سـیل پرداخـت و اظهار 
کـرد: عـدم رعایـت آئیـن نامه هـا و موارد 
اصولـی در سـاخت و سـازهای قدیمـی و 

نیز فرسـوده و کهنه شـدن مصالح موجود 
در ایـن ابنیـه بـه دلیـل عدم تـاب آوری و 
نبـود تحمـل باربـری باعـث آسـیب پذیر 
بـودن بـاالی ایـن سـاختمان هـا در برابـر 

حوادث طبیعی است.
وی بـا بیـان اینکـه مباحـث مربـوط بـه 
در  بارگـزاری  نامـه  آئیـن  فصـل ششـم 
سـاختمان  ملـی  مقـررات  دسـتورالعمل 
وزارت مسـکن و شهرسـازی در مورد زلزله 
و سـیل بـا بازنگـری مجدد و کامـل تر در 
سـال 92 تبیین شـده و مورد توجه است، 
گفـت: در مـورد سـازه هـای خـاص نظیر 
سـدها، سـیل بندها و پل ها این مقررات 

کاما رعایت می شود.
عضـو هیئـت علمی دانشـگاه نوشـیروانی 

بابـل با تصریـح اینکه باید دوره بازگشـت 
بـاران هـای ۵0 سـاله یـا بیشـتر، مد نظر 
قـرار گرفته و بار ترس ناشـی از خسـارات 
سـیل نیـز در طراحـی هـا رعایـت شـود، 
خاطرنشـان کرد: این موارد در سـازه های 
معمولـی نظیـر منـازل مسـکونی کمتـر 
لحـاظ شـده و برخاف مباحـث مربوط به 
قوانیـن زلزلـه از درجـه اهمیـت کمتـری 
برخـوردار اسـت. حمیـدی تفـاوت بیـن 
بـه  مربـوط  را  زلزلـه  و  سـیل  تخریـب 
نیروهـای تاثیرگـذار بـر سـازه دانسـت و 
افـزود: در زلزلـه نیروهـای جانبـی موجب 
تخریـب بناهـای بـا طراحـی نامناسـب و 
بـا  سـیل  حالیکـه  در  شـده  غیراصولـی 
و  نشسـت  ایجـاد  و  خـاک  تخریـب 

خوردگـی بـه خصـوص در پـی و زیربنا یا 
فونداسـیون سـبب تخریب بنا می شـود.
وی، موقعیـت جغرافیایـی سـازه را نیـز 
دلیـل دیگـری در تخریب بنا در اثر سـیل 
دانسـت و اظهـار کرد: بارش هـای مناطق 
بـر روی سـاختمان هـا کمتر اثر داشـته و 

مهـم، قرارگیـری در مسـیل رودهـا و یـا 
محـل عبور رودخانه های با دوره بازگشـت 
چند صد سـاله و نیز مجـاورت در کنار آب 
اسـت کـه  هـا  دریاچـه  یـا  هـا  بنـدان 
بیشـترین تاثیر را در تخریب بنا در بارش 

های عظیم دارد.

رئیـس سـازمان سـیما، منظـر و فضـای سـبز 
شـهرداری کـرج گفـت: روزانـه ۱۵ هـزار نفـر از 

جشـنواره الله ها بازدید می کنند.
پیمـان بضاعتـی پـور در گفت  و گو بـا خبرنگار 
جشـنواره  برگـزاری  بـا  کـرد:  اظهـار  ایسـنا 
رونـق  بـرای  مناسـبی  شـرایط  الله هـا 

گردشـگری و اشـتغالزایی فراهم شده است.
 ۱۵ از  هفتـم  جشـنواره  داد:  ادامـه  وی 
فروردیـن آغـاز شـده و تـا زمانی کـه گل هـای 
اللـه طراوت و شـادابی الزم را داشـته باشـند، 
بـا  افـزود:  داشـت.بضاعتی پور  خواهـد  ادامـه 
هـوا  سـرمای  و  جـوی  شـرایط  بـه  توجـه 
بـاغ  در  شـده  کاشـته  الله هـای  از  تعـدادی 
گل  هنـوز  چمـران  شـهید  پـارک  گل هـای 
آنهـا  شـکوفایی  منتظـر  بایـد  و  نداده انـد 

باشیم.
ایـن مسـئول بـا اشـاره بـه ایجـاد بزرگ تریـن 
نشـان  خاطـر  بـاغ  ایـن  در  فـرش گل کشـور 

کـرد: 300 هـزار پیـاز اللـه، شـش هـزار   گل 
شـب بـو، بیـش از   ۴0  هـزار گل بنفشـه و 
نرگـِس  جملـه  از  فصلـی  گل هـای  انـواع 
تشـکیل  را  فـرش  ایـن  پـود  و  تـار  هلنـدی، 

داده اند.
اسـتقبال  خوشـبختانه  گفـت:  پـور  بضاعتـی 
امسـال  الله هـای  جشـنواره  از  شـهروندان 
خـوب بـوده و طبـق آمـار روزانـه ۱۵ هـزار نفـر 

از این جشـنواره بازدید می کنند.
رئیـس سـازمان سـیما، منظـر و فضـای سـبز 
چنیـن  برگـزاری  گفـت:  کـرج  شـهرداری 
نشـاط  روحیـه  تقویـت  باعـث  رویدادهـای 
شـهروندان شـده و رنگ و بوی شـهر را تغییر 
بـا  شـهر  چهـره  زینـت  گفـت:  می دهـد.وی 
گل هـا و درختـان عـاوه بـر کاهـش آلودگـی 
هـوا باعـث افزایـش جلوه هـای بصـری محیط 
بـرای  را  مسـیر  و  شـده  شـهروندان  زندگـی 

داشتن شهری سـبز هموار می کند.

علل تخریب ساختمان های فرسوده 
در سیل اخیر

بزرگ ترین فرش گل کشور  را در کرج ببینید

خراسان جنوبیراه و شهرسازی

پای صادرات خراسان 
جنوبی از تعطیلی بازارچه ها 

می لنگد
رئیـس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت خراسـان جنوبی 
از دالیـل عمـده کاهـش صـادرات را ممنوعیـت بـه وجـود 
آمده در صادرات، مشـکات ناشـی از برگشـت ارز و تعطیلی 

سایر بازارچه های مرزی استان دانست.
 20 شـب گذشـته  شـهرکی،  داوود   ، ایسـنا  گـزارش  بـه 
فروردیـن در کارگـروه توسـعه صـادرات خراسـان جنوبـی 
اظهـار کـرد: در حـال حاضـر 27 هزار واحـد صنعتی با بیش 

از 90 هزار نفر اشتغال در استان وجود دارد.
ریـال  میلیـارد  هـزار   80 تاکنـون  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
سـرمایه گذاری در ایـن واحدهـا انجـام شـده اسـت، گفـت: 
همچنیـن خراسـان جنوبی دارای چهار بازارچه مرزی اسـت 

که از این تعداد سه بازارچه غیرفعال است.
رئیـس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت خراسـان جنوبی 
بـا بیـان اینکـه بازارچه هـای مـرزی و فعالیـت دو گمـرک 
اسـتان  در  مـرزی ظرفیـت خوبـی  پایانه هـای  در  رسـمی 
ایجـاد کردنـد، افـزود: خراسـان جنوبـی آمادگـی صـادرات 
هرگونـه اقـام خوراکـی و غیرخوراکـی را به افغانسـتان دارد 
امـا از سـمت افغانسـتان محدودیت هایـی بـرای صـادرات 
انجـام شـده است.شـهرکی تصریح کـرد: تولیـد محصوالت 
مـاده  نـوع   ۴۵ زرشـک،  و  زعفـران  عنـاب،  اسـتراتژیک 
معدنـی و 76 درصـد زغـال کشـور در اسـتان از ظرفیت های 
مهـم هسـتند.رئیس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
را  صـادرات  کاهـش  عمـده  دالیـل  از  جنوبـی  خراسـان 
ممنوعیـت بـه وجود آمـده در صادرات، مشـکات ناشـی از 
برگشـت ارز و تعطیلـی سـایر بازارچه هـای مـرزی اسـتان 
دانست.شـهرکی اظهـار کـرد: بـه حداقل رسـاندن ممنوعیت 
افغانسـتان  در  تخصصـی  نمایشـگاه  برگـزاری  صادراتـی، 
توسـط خراسـان جنوبـی، انتخـاب رایزنـان بازرگانـی از بین 
بـه  افغانسـتان  از  دانشـجو  ورود  ظرفیـت  موفـق،  تجـار 
توریسـم  ظرفیـت  از  مـردم  اسـتفاده  جنوبـی،  خراسـان 
درمانـی، تعرفه ترجیحی و بازگشـایی سـه بازارچه مرزی از 

جمله پیشنهاداتی است که امیدواریم پیگیری شود.

افتتاح قطعه آخر 
باند دوم محور 

کرمان - زرند
بـا افتتـاح قطعـه آخـر بانـد دوم محور 
کرمـان - زرنـد، تمـام ایـن محـور بـه 

بزرگراه تبدیل شد.
اسـتاندار  فدایـی  دکتـر  حضـور  بـا   
نماینـده  زاهـدی  پروفسـور  و  کرمـان 
مردم شهرسـتان های کرمـان و راور در 
دوم  بانـد  اسـامی  شـورای  مجلـس 
قطعـه آخـر محـور کرمـان - زرنـد بـه 
و  راه  رسـید.مدیرکل  بـرداری  بهـره 
شهرسـازی اسـتان کرمـان در مراسـم 
افتتـاح گفـت: طـول قطعـه افتتاحـی 
 ۱3 بانـد  دو  شـامل  و  کیلومتـر   26
کیلومتـری اسـت کـه برای احـداث آن 

298 میلیارد ریال هزینه شده است.
دکتـر بلـوردی طـول مسـیر مسـتقیم 
کرمـان - زرنـد را 7۵  کیلومتـر اعـام 
کـرد و افـزود: با احتسـاب تقاطع های 
غیـر هـم سـطح ۱22 کیلومتـر راه دو 

بانده شده است.
تقاطـع   ۵ کـرد:  تصریـح  وی 
غیرهمسـطح و 8۴ دستگاه آب رو نیز 
اسـت. احـداث شـده  محـور  ایـن  در 
اسـتان  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
دوبانـده سـازی  بـرای  کرمـان گفـت: 
 20 و  هـزار  زرنـد   - کرمـان  محـور 
میلیـارد ریـال اعتبـار مصوب شـده که 
آن  ریـال  میلیـارد   8۵0 کنـون  تـا 

تخصیص یافته است.
تـردد،  در  تسـهیل  بلـوردی  دکتـر 
افزایـش ایمنی و کاهـش تصادفات را 
محـور  تبدیـل  مزایـای  تریـن  مهـم 

کرمان - زرند به بزرگراه عنوان کرد.

سنا
 ای

س:
عک

خوزستان

افزایش مقرری مددجویان 
بهزیستی مناطق سیل زده

ماینـده تـام االختیـار وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در 
خوزسـتان گفـت: مقـرری مددجویان تحت پوشـش سـازمان 
یابـد.  افزایـش مـی  زده  اسـتان هـای سـیل  در  بهزیسـتی 
همچنین مقرری بازنشسـتگان در این اسـتانها نسبت به سایر 

مناطق سریع تر پرداخت خواهد شد.
بـه گـزارش خبرنـگار ایلنـا از اهـواز، احمـد میـدری در حاشـیه 
جلسـه شـورای هماهنگی مدیران دسـتگاه های وزارت تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی، در خوزسـتان اظهـار کـرد: به دسـتور وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اسـتان های در معرض سـیل، 
معاونینـی مشـخص شـدند کـه پس از حضـور در اسـتان های 
متاثـر از سـیاب، بـه تهیه گزارش هایی جهت ارسـال به مراجع 

ذی صاح برای تصمیم گیری اقدام کنند.
وی افـزود: در همیـن راسـتا و بـا وجـود قریـب به 26 شـرکت 
وابسـته بـه سـازمان تامیـن اجتماعـی و صنـدوق کشـوری در 
اسـتان خوزسـتان بـه منظور تسـهیل در امـداد رسـانی و ایجاد 
هماهنگی های الزم بین شـرکت ها و سـازمان های تابعه طی 
تشـکیل جلسـه ای، مقرر شـد که کلیه امکانات مجموعه وزارت 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در جهت همـکاری و کمک به مهار 

سیاب به کار گرفته شود.
میـدری ادامـه داد: وزارت کار بـا اسـتفاده از تمـام ظرفیـت 
مجموعـه تحـت اختیار خـود امکاناتـی از جمله، ماشـین آالت 
سـنگین و سـبک، فضاهایی جهت اسکان اضطراری، آشپزخانه 
و گسـیل نیروهای انسـانی، داوطلب و ماهر برای ارائه خدمات 
بهتـر بـه مـردم خوزسـتان را در اختیـار نیروهـای هـال احمر و 

ستاد بحران قرار می دهد
وی در خصـوص کارگرانـی کـه واحدهـای تولیـدی آنهـا در اثـر 
سـیاب آسـیب دیـده انـد، گفـت: پـس از بررسـی بازرسـان 
سـازمان تامیـن اجتماعی و اداره تعـاون، کار و رفاه اجتماعی در 
سـطح اسـتان و شناسایی کارگران آسـیب دیده و بیکار شده به 
دلیل وقوع سـیاب، بیمه بیـکاری آنها در کمترین زمان ممکن 

برقرار می شود.
معاون معین وزیر کار در خوزسـتان در خصوص بازنشسـتگان 
تامین اجتماعی آسـیب دیده از سـیل تصریح کرد: به دسـتور 
وزیر کار، مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی استان هایی 
که در معرض آسـیب سـیل هسـتند سـریع تر از دیگر اسـتانها 
پرداخت خواهد شـد.میدری از اقداماتی برای تسـهیل پرداخت 
وام از طریـق بانک های توسـعه تعاون و رفـاه به صورت خاص 
برای اسـتان های سـیل زده خبر داد و عنوان کرد: پس از اینکه 
دسـتگاه های مربوطه مانند بنیاد مسـکن واحدهای در معرض 
سـیل و آسـیب دیـده را مشـخص کردنـد، بانـک های توسـعه 
تعـاون و رفـاه آمادگی خـود برای پرداخت وام در اسـرع وقت را 

اعام کرده اند.
در خصـوص  در خوزسـتان  کار  وزیـر  االختیـار  تـام  نماینـده 
مددجویـان بهزیسـتی و کمیتـه امـداد نیـز خاطرنشـان کـرد: 
مقرری مددجویان تحت پوشـش سـازمان بهزیسـتی و کمیته 

امداد در مناطق سیل زده افزایش پیدا می کند.

 پیام
استان ها

افزایش خسارت سیل و بارندگی به بخش کشاورزی کردستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: خسارت سیل و بارندگی به بخش های مختلف 
کشاورزی استان به 680 میلیارد ریال افزایش یافت.
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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

خط تولید مرکز ملی فناوری خأل ایران در قم افتتاح شد
 به مناسبت روز ملی فناوری هسته ای خط تولید مرکز ملی فناوری خاء ایران در مجتمع شهید علی محمدی 

استان قم توسط رییس جمهور افتتاح شد.

سنا
 ای

س:
عک

ای خوزسـتان گفـت:  منطقـه  بـرق  مدیرعامـل شـرکت 
هـزار و ۴3 دکل بـرق ایـن شـرکت در معـرض سـیاب 
قـرار گرفتـه کـه از ایـن تعـداد ۴92 دکل به ترمیـم نیاز 
را  پسـت   7 خطـر،  معـرض  در  پسـت   39 از  و  دارنـد 
خطـری جـدی تهدیـد می کنـد و با سـیل بنـد نگهداری 

اند. شـده 
مدیریـت  جلسـه  چهارمیـن  در  بـزرگ  دشـت  محمـود 
بـرای  موضـوع خطـر سـیاب  بـا  ایـن شـرکت  بحـران 
تجهیـزات بـرق کـه بـا حضـور معـاون هماهنگـی انتقال 
در  بـرق  خـط   23 داشـت:  اظهـار  شـد،  برگـزار  توانیـر 
سـطوح ولتـاژی مختلـف بـه علـت سـیاب در شـرایط 
آنهـا رسـیدگی  بـه  بایـد سـریع  و  دارنـد  قـرار  بحرانـی 

. د شو
اقدامـات  و  سـیل  خطـرات  از  ارائـه گزارشـی  بـا  وی 
انجـام شـده بـرای حفـظ پایـداری شـبکه، بیان کـرد: با 
افزایـش آب خروجـی از سـدها و افزایش آورد رودخانه 
هـا دکل هـا و پسـت هـای بیشـتری در معـرض خطـر 
سـیل قـرار مـی گیـرد و نیازمنـد کار وسـیع تری اسـت.
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان تصریـح 
کـرد: بـرای جلوگیـری از ورود آب بـه پسـت هـا سـیل 

بنـد احـداث کـرده و در حـال تقویـت آنهـا هسـتیم.
دشـت بـزرگ با تاکیـد بر آنکـه ماشـین آالت الزم برای 
مقابلـه بـا سـیل را در اختیـار نداریـم، افـزود: حجم کار 
بسـیار وسـیع بـوده و نیـاز بـه ماشـین آالت بیشـتری 

اسـت کـه در اختیـار شـرکت قـرار بگیرد.
وی ادامـه داد: پسـت هـا و خطـوط در معـرض خطـر 
سـیاب در سـطوح ولتـاژی مختلـف هسـتند و سـطح 

خاموشـی آنهـا در شـبکه مـی توانـد گسـترده باشـد.
از  تقدیـر  بـا  نیـز  توانیـر  انتقـال  هماهنگـی  معـاون 
بـا  بـا سـیل، گفـت:  انجـام شـده در مقابلـه  اقدامـات 
فـارس  و  اصفهـان  ای  منطقـه  بـرق  هـای  شـرکت 
تـا ماشـین آالت  هماهنگـی هـای الزم صـورت گرفتـه 

کننـد. ارسـال  خوزسـتان  بـه  را  الزم 
پایـداری  حفـظ  اینکـه  بیـان  بـا  زمـان حسـینی  سـید 
بـا  کـرد:  اضافـه  اسـت،  بسـیار  اهمیـت  حائـز  شـبکه 
هماهنگـی شـرکت توانیـر تعدادی قایق برای دسترسـی 
بـه دکل هـا و پسـت هـا به خوزسـتان ارسـال می شـود 
و همچنیـن یـک دسـتگاه بالگـرد بـرای رصـد لحظه ای 

شـبکه در اختیـار بـرق منطقـه ای قـرار مـی گیـرد.

لرسـتان  آبفـا  شـرکت  مدیرعامـل 
گفـت: لرسـتان تخریـب نشـده بلکـه 
اسـت.حمیدرضا کرم ونـد  نابـود شـده 
در سـتاد بحـران اسـتان اظهـار کـرد: 
در لرسـتان هـم زلزله و هم سـیل رخ 

اسـت. داده 
تخریـب  لرسـتان  کـرد:  تأکیـد  وی 
نشـده بلکـه نابود شـده اسـت.کرم وند 
تـا خرم آبـاد هیـچ  از پلدختـر  گفـت: 
چیـزی از زیرسـاخت های)آب و بـرق 
را  همـه  و  اسـت  نمانـده  باقـی  و...( 

آب بـا خود بـرده اسـت.نماینده مردم 
سلسـله و دلفـان در مجلـس شـورای 
اسـامی نیـز گفـت: گایـه نماینـدگان 
بجاسـت.  نیـرو  وزارت  از  مجلـس 
شـورای  جلسـه  در  رسـتمیان  علـی 
بحـران اسـتان اظهـار کـرد: در حـوزه 
شهرسـتان سلسـله و دلفـان جـاده یا 
پلـی باقـی نمانـده اسـت. بیـن 6 تـا 
و  روسـتایی  مسـکن  واحـد  هـزار   7
شـهری در سـیل اخیـر از بیـن رفتـه 

. ست ا

دلفـان  و  سلسـله  مـردم  نماینـده 
اسـامی گفـت:  شـورای  مجلـس  در 
جـا  بـه  گایـه   لرسـتان  نماینـدگان 
ایـن  همـه  و  دارنـد  نیـرو  وزارت  از 
دیـدگاه  تبعیـض  از  نشـان  اتفاقـات 
است.رسـتمیان  نیـرو  وزارت 
تصریـح کـرد: هـال احمـر ۱0 درصـد 
را هـم  دلفـان  و  روسـتاهای سلسـله 
آنهـا  تـاش  هرچنـد  نـداده  پوشـش 
آنچـه  امـا  اسـت  زیـاد  اسـتان  در 
وجـود دارد ایـن اسـت کـه 90 درصـد 
روسـتاهای دلفـان و سلسـله در حال 
حاضـر بـا مشـکاتی مواجه انـد. تنهـا 
پـل ورودی شـهر تخریـب نشـده بلکه 
عمـق خسـارت بسـیار بیشـتر اسـت.

 هيچ زيرساختی از پلدختر تا 
خرم آباد باقی نمانده است

گسترش خدمات به مناطق 
در معرض سیاب 

مدیرعامـل شـرکت ملـی حفاری ایران بر اسـتمرار و گسـترش خدمات به سـاکنان 
مناطـق در معـرض سـیاب در کرانـه های رودخانه هـای کارون، دز و کرخه همسـو 
بـا تـاش بـی وقفـه در انجـام وظایف ذاتی سـازمان و پاسـخگویی بـه برنامه های 
صنعـت نفـت در راسـتای حفـظ، نگهداشـت و افزایـش تولیـد تاکیـد کرد.مهندس 
سـید عبـدهللا موسـوی پـس از بازدیـد از عملیـات اجرایی از سـوی این شـرکت در 
جهت اسـتحکام بخشـی به سـیل بند های حاشیه شـهر کوت عبدهللا و روستاهای 
شهرسـتان کارون، در نشسـت بـا فرمانـدار این شهرسـتان به بررسـی فعالیت های 
صـورت گرفتـه و اقدامـات در دسـت اجـرا پرداخـت.وی در ایـن نشسـت گفـت: در 
ایـن مناطـق بـا همیـاری سـاکنان اقدامـات موثـری بـرای تقویـت سـیل بندهـا و 
ایجاد موانع برای پیشـگیری از نفوذ روان آب ها انجام شـده اسـت و این شـرکت 
آمادگـی دارد در راسـتای مسـئولیت هـای اجتماعـی و دسـتور صریح وزیـر نفت  و 
مدیرعامـل شـرکت ملـی نفت ایـران از تمام ظرفیـت های خـود در جهت مصوبات 
سـتاد بحـران اسـتان خوزسـتان و کمـک به مـردم مناطق شـهری  و روسـتایی که 
در معرض سـیاب قرار دارند، اسـتفاده نماید.موسـوی افزود: فعالیت این شـرکت 
هـم اکنـون در شهرسـتان کارون به عنـوان معین و در بخشـی از مناطق چهار و پنج 
شـهرداری هـای کانشـهر اهـواز و شـهر الهایـی، و روسـتاهای تابع بخـش مرکزی 
ایـن کان شـهر در مسـیر محـور اهواز – اندیمشـک و همچنین مناطق سـید خلف 

و دغاغلـه و تصفیه نیشـکر تمرکز دارد.

ای  منطقــه  بــرق  شــرکت  مدیرعامــل 
ــری  ــرای جلوگی ــرد: ب ــح ک ــتان تصری خوزس
بنــد  ســیل  هــا  پســت  بــه  آب  ورود  از 
احــداث کــرده و در حــال تقویــت آنهــا 
ــه  ــر آنک ــد ب ــا تاکی ــزرگ ب ــت ب هستیم.دش
ــیل  ــا س ــه ب ــرای مقابل ــین آالت الزم ب ماش
را در اختیــار نداریــم، افــزود: حجــم کار 
ــین  ــه ماش ــاز ب ــوده و نی ــیع ب ــیار وس بس
آالت بیشــتری اســت کــه در اختیــار شــرکت 

ــرد. ــرار بگی ق

راه و 
لرستانشهرسازی

بازگشايی راه ارتباطی ٦٢٠ روستای لرستانبازگشايی ٣5 كيلومتر از محور محمدآباد  ريگان-جاسک

شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
بازدیـد  در  کرمـان  اسـتان 
مـردم  نماینـده  و  اسـتاندار 
ایـن  شـرق  هـای  شهرسـتان 
اسـتان در مجلـس شـورای اسـامی از رونـد احـداث 
"محـور محمدآبـاد ریـگان - جاسـک" اعـام کـرد: این 
محـور ۴6۵ کیلومتـر طـول دارد کـه 200 کیلومتـر آن در 
حـوزه اسـتان کرمـان قـرار دارد؛ ۱30 کیلومتـر در حـوزه 
جنـوب اسـتان و 70 کیلومتـر در حـوزه شـمال اسـتان. 
اتمـام  بـه  از محـور  بازگشـایی 3۵ کیلومتـر  عملیـات 

اسـت. رسـیده 
 7/۱ کیلومتـر از محـور آسـفالت شـده؛ ۴ کیلومتـر در 

حـال روسـازی و 3/2 کیلومتـر آمـاده اجرای آسـفالت 
ست. ا

عملیـات اجرایـی قطعـه دوم بـه طـول 23 کیلومتـر از 
هفتـه آینـده آغـاز می شـود.

قـرارداد اجـرای قطعـه اول بـه طـول ۴۵ کیلومتـر ۱۱8 
انجـام شـده 7۵ میلیـارد ریـال و  میلیـارد ریـال، کار 
هزینـه پرداخـت شـده بـه پیمانـکار ۴8 میلیـارد ریـال 

. ست ا
اصلـی  راه  مشـخصات  بـا  امـا  اسـت  فرعـی  محـور، 

شـود. مـی  احـداث 
 بـا احـداث ایـن محور، اسـتان کرمـان به بندر جاسـک 

متصل می شـود.

و  راهـداری  سـازمان  معـاون 
از  گفـت:  جـاده ای  حمل ونقـل 
مجمـوع 8۴0 روسـتای مسـدود 
لرسـتان در سیاب اخیر، تاکنون 
راه ارتباطـی 620 روسـتا بـا همـت اکیپ هـای راهـدارای بـا 
اسـت.  بازگشـایی شـده  اختیـار  امکانـات ماشـین آالتی در 
خـداداد مقبلـی در گفت وگـو بـا ایسـنا بیـان کـرد: در سـیاب 
شـدیدی کـه در اسـتان اتفـاق افتـاد خسـارت های زیـادی 
بـه زیرسـاخت ها ازجملـه شـبکه ارتباطـی راه هـا وارد شـد کـه 
از مهم تریـن آن می تـوان بـه انسـداد راه هـای اصلـی، فرعـی 
و همچنیـن قطـع ارتبـاط 8۴0 روسـتا بـا مرکـز بخش هـا و 
شهرسـتان ها اشـاره کرد.وی افزود: در هنگام وقوع سـیل اداره 

کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای لرسـتان تـاش زیـادی 
بـرای حفـظ ارتبـاط شـبکه راه هـای اصلـی و روسـتایی انجام 
داد و تعـدادی از محورهـا را بازگشـایی کرد امـا به دلیل حجم 
گسـترده تخریـب و عـدم پاسـخگویی امکانـات اسـتان، ۴00 
دسـتگاه ماشـین آالت سـنگین و نیمه سـنگین از ۱9 استان با 
600 نفر نیروی راهدار به اسـتان لرسـتان منتقل شـده اسـت. 
مقبلـی اظهار کرد: با گذشـت پنـج روز از حضـور این گروه های 
کاری و ادارات کل اسـتانی، عملیـات راه گشـایی محورهـای 
لرسـتان در ۱۱ شهرسـتان در حـال انجـام اسـت کـه تاکنون با 
تـاش شـبانه روزی خود موفق به بازگشـایی کلیه مسـیرهای 
اصلـی، فرعـی و همچنیـن برقـراری ارتبـاط 620 روسـتا از 

مجمـوع 8۴0 روسـتای مسـدود اسـتان گردیده انـد.

افزایش بهای خدمات به 
سازمان اتوبوسرانی مشهد رسید

اتوبوسـرانی  سـازمان  مدیرعامـل 
افزایـش  بـه  اشـاره  بـا  مشـهد 
سـازمان  ایـن  خدمـات  بهـای 
گفـت: نـرخ بهـای جدیـد خدمـات سـازمان اتوبوسـرانی 
مشـهد از 23 فروردین مـاه اعمـال می شود.سـید مهـدی 
حسـینی پویا اظهـار کـرد: برابـر مصوبه شورای شـهر مشـهد 
مقـدس از روز جمعـه، بیسـت و سـوم فروردین مـاه بهـای 
خدمـات روزانـه در خطـوط شـهری بـه 6۵0 تومـان تغییـر 
می یابد.مدیرعامل سـازمان اتوبوسـرانی مشـهد افـزود: در 
صـورت عـدم اسـتفاده مسـافران از مـن کارت، بهای نقدی 

خدمـات ۱000 تومـان اسـت.

مشهد

کور شدن اکثر مسیل ها 
برای عبور جریان آب

شـهر  اسـامی  شـورای  رئیـس 
زنجـان گفـت: ضعـف اصلـی در 
حـوزه شـهری، کـور شـدن اکثـر 
 . اسـت  شـدید  بارندگی هـای  بـا  مواجهـه  در  مسـیل ها 
اسـماعیل دویران در اولین جلسـه علنی شـورای اسـامی 
شـهر زنجـان در سـال جدیـد، بـا بیـان اینکـه ۱2 مسـیل 
اصلـی در شـهر زنجـان داریـم، اظهـار کـرد: در ایـام عیـد 
مـوارد را بررسـی کردیـم و متوجـه شـدیم بسـیاری از این 
مسـیل ها مشـکل دارد؛ هـر چنـد در ایـام نـوروز تـاش 
زیـادی انجـام شـد تا مشـکات بـه حداقل رسـید و اتفاق 

ناگـواری رخ نـداد .

زنجان

فوت یک کارگر بر اثر ریزش 
دیوار در »بوکان«

کارگـر سـاختمانی در بـوکان بـر اثر 
ریـزش دیوار سـاختمان فوت کرد . 
بهرامـی آذر مسـئول روابط عمومی 
شـبکه بهداشـت و درمـان بـوکان گفـت: ایـن کارگر ۴6 سـاله 
هفته گذشـته در حادثه ریزش دیوار در کوی مهندسـان دچار 
مصدومیـت و بـه بیمارسـتان شـهید قلی پور این شهرسـتان 
منتقل شـده بـود. وی ادامه داد: یکی دیگـر از مصدومان این 
حادثـه کـه ۴8 سـال دارد نیـز بر اثر شـدت جراحـات وارده به 
بیمارسـتان امـام خمینـی )ره( منتقـل شـده اسـت. در ایـن 
حادثـه دیـوار یـک سـاختمان مسـکونی در حـال سـاخت بر 
روی کارگـران فروریخـت و با اقـدام به موقع نیروهای امدادی 

و آتـش نشـانی مصدومـان آن از مـرگ رهایی یافتند.

حادثه

60 روستای لرستان 
دچار رانش شدند

مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 
لرســتان گفــت: 60 روســتای 
ــدند. ــش ش ــار ران ــتان دچ اس
مســعود رضایــی در ســتاد بحــران اســتان اظهــار 
کــرد: بــا وقــوع ســیل در کشــور بنیــاد مســکن کشــور 
بســیج شــدند و شــش ســتاد معیــن روز گذشــته در 
اســتان مســتقر شــدند و کار بازســازی در اســتان آغــاز 
ــازهای  ــاخت و س ــرل س ــرد: کنت ــه ک ــد.وی اضاف ش
روســتایی بــا ایــن شــاکله و ســاختار کمیســیون 
مــاده 99 جوابگــو نیســت. ایــن ســاختار بایــد اصــاح 

ــود. ش

لرستان

دومین عضو علی البدل شورای 
 شهر» الوند« آغاز  به  کار کرد

محمـد رفائی نـژاد از سـوی فرماندار 
شهرسـتان الوند به عنـوان هفتمین 
عضـو کار خـود را آغـاز کـرد.در سـال 
96 بحـث اخاقـی یکـی از اعضـای 
شورای شـهر الونـد کـه مطرح شـده بـود، دسـتگاه های امنیتی، 
انتظامـی و قضایـی در ایـن زمینـه ورود پیـدا کردنـد تـا اینکـه 
رونـد پرونـده قضایـی وی منجر بـه رأی این عضو شورای شـهر 
عضـو  قضایـی،  دسـتگاه  سـوی  از  رأی  صـدور  از  شـد.پس 
شورای شـهر الونـد سـلب عضویـت شـد و محمـد رفائی نـژاد 
دومیـن عضـو علی البـدل شورای شـهر توسـط رضـا گروسـی 
فرمانـدار شهرسـتان البـرز به عنـوان هفتمین عضو شورای شـهر 

الونـد معرفـی و بـه طـور رسـمی کار خـود را آغـاز کـرد.

الوند

 189 از  بیــش  تــردد 
مســافر از پایانــه مــرزی 

ن  مهــرا
كل   مديــر  دلخــواه   نــورهللا  
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده 
ای اســتان ايــام اظهــار داشــت: 
از 2۵ اســفند ســال گذشــته  تــا 
  ۱89 از   بیــش  فروردیــن    ۱7
از  مســافر  نفــر   688 و  هــزار 
ورود  مهــران   مــرزي  پايانــه 
ــن  ــه از اي ــا خــروج داشــته  ك ی
نفــر     8۱0 ۱۵9 هــزارو  تعــداد 
ایرانــی و 29 هــزار و878 نفــر 

اتبــاع خارجــی هســتند.
ــردد در  ــزود: بیشــترین ت وی اف
ــور  ــه مح ــوط ب ــام مرب ــن ای ای
ایــام بــه دره شــهر بیــش از ۱20 

ــزار مســافر اســت. ه
حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
اســتان  ای  جــاده  نقــل  و 
ــتگاه  ــش از ۱600 دس ــت: بی گف
ــی  ــل عموم ــل و نق ــاوگان حم ن
و  ســواری  شــامل،اتوبوس، 
جابجایــی  کار  بــوس  مینــی 
انجــام    را  نــوروزی  مســافران 

انــد. داده 
ــی  ــع رانش ــه داد: مقاط وی ادام
بعــد از تونــل کربــا تــا ســه 
راهــی ماربــره کــه بــه دلیــل 
باعــث  اخیــر  هــای  بــارش 
ــا  ــود ب ــده ب ــیر ش ــداد مس انس
روزی ماشــین  تــاش شــبانه 
راهــداری  نیروهــای  و  آالت 
ای  جــاده  نقــل  و  حمــل  و 

شــد. بازگشــایی 
وی خاطرنشــان کــرد: تــردد زوار 
بــا گشــایش  صــادرات کاال  و 
و  مهــران  بــه  ایــام  محــور 
بــا  مهــران  مــرزی  بازارچــه 
ــن  ــر ممک ــتر و بهت ــی بیش ایمن

شــده اســت.

خطر جدی و گسترده ایالم
سیل، برای خطوط و 

پست های برق
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 ای
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تاكيد بر تدوين و اجرای طرح جامع 
پسماند عادی خراسان رضوی

همتی: سال 98 ،سال ساماندهی پسماندهای ویژه و صنعتی به شمار می رود

عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
رضــوی  خراســان  اســتانداری 
کارگــروه  جلســه  درنخســتین 
ــال  ــتان در س ــماند اس ــت پس مدیری
جــاری کــه صبــح امــروز در محــل 
تمامــی  حضــور  بــا  و  اســتانداری 
اعضــای ایــن کارگــروه برگــزار شــد، از 
ــه  ــن برنام ــریع در تدوی ــرورت تس ض
اســتان  عــادی  پســماند  جامــع 

ســخن گفــت. جــاری  درســال 
اداره  عمومــی  روابــط  بــه گــزارش 
زیســت  محیــط  حفاظــت  کل 
ــا  ــی ب ــد قربان خراســان رضــوی، وحی
ــرح  ــون ط ــم اکن ــه ه ــه اینک ــاره ب اش

پســماند عــادی شــهری در ۱6 منطقــه 
ــت  ــازمان مدیری ــوی س ــتان از س اس
پســماند شــهرداری مشــهد درحــال 
توســعه  بــا  گفــت:  اســت  انجــام 
داده هــای  افــزودن  و  ایــن طــرح 
بــه  روســتایی  پســماند  مدیریــت 
ــروز رســانی و  طــرح حاضــر، ضمــن ب
ــش  ــی بخ ــا همراه ــری در آن ب بازنگ
هــای ذیربــط و لحــاظ سیاســتهای 
کمــی و کیفــی پــردازش زبالــه ، طــرح 
جامــع پســماند اســتان بــه عنــوان 
اولویــت اجرایــی ایــن کارگروه درســال 
جــاری در دســتور کار قــرار خواهــد 
گرفــت. تــورج همتــی ، مدیــر کل 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان نیــز 
ــال  ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب درادام
ــروه  ــن کارگ ــوان ای ــام ت ــته تم گذش
بــر مدیریــت پســماندهای پزشــکی 

بــود و دســتاوردهای قابــل توجهــی 
را بــه دنبــال داشــت، تمرکــز در ســال 
ــماندهای  ــت پس ــر مدیری ــاری را ب ج
ویــژه و صنعتــی عنــوان کــرد و افــزود 
: الزم اســت تمامــی متولیــان امــر 
نــوع  ایــن  ســاماندهی  درخصــوص 
ــه  پســماند، نهایــت اهتمــام خــود را ب

کار بندنــد.
منظــور  بــه  داد:  ادامــه  همتــی 
پزشــکی  پســماندهای  ســاماندهی 
ســال  درمشــهد؛  خصوصــی  مراکــز 
گذشــته ۱092 مطــب،9۴ کلینیــک و 
90 آزمایشــگاه بــا انعقــاد قــرار داد 
فــاز  وارد  خــود  پســماند  مدیریــت 
ــدود ۵0  ــه ح ــدند و ماهان ــی ش اجرای
تــن پســماند عفونــی تولیــد شــده 
توســط مراکــز یــاد شــده توســط مرکــز 
بــی خطــر ســازی مدیریــت شــد.

ادارت  پســماند  مدیریــت  پایــش 
دولتــی در ســال گذشــته /توســعه 
مشــاغل ســبز همتــی درادامــه بــه 
ــت  بررســی و ارزشــیابی نحــوه مدیری
پســماند در تمامــی ادارات اســتانی 
اشــاره کــرد و افزود:بــا توجــه بــه 
اهمیــت موضــوع مدیریت پســماند در 
ــری شــاخص  ــی و قرارگی ادارات دولت
مدیریــت پســماند بــه عنــوان یکــی از 
ماکهــای ارزیابــی ادارات ، 60  اداره 
دولتــی مــورد رصــد و ارزشــیابی قــرار 
گرفتــه و نتایــج  مربوطــه بــه ســازمان 
مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان 

ــام شــد. اع
وی درادامــه، اداره کل امــور اقتصــادی 
در  پیشــرو  را  اســتان  دارایــی  و 
مدیریــت پســماند و کاغــذ درســال 
گذشــته عنــوان کــرد و افــزود: ادارات 
ــاده  ــل ج ــل و نق ــداری و حم کل راه
ــع،  ــات صنای ــتاندارد و تحقیق ای، اس
شــهر  عمــران  و  توســعه  شــرکت 
ــه  ــرکت آب منطق ــار و ش ــد گلبه جدی
ای اســتان در رده هــای بعــدی جــای 

گرفتنــد.

همتــی همچنیــن بــا تاکیــد بــر مــاده 
قانــون  اجرایــی  نامــه  آئیــن   32
ضــرورت  بــه  پســماند،  مدیریــت 
جامــع  اطاعاتــی  پایــگاه  تهیــه 
ــوی  ــماند از س ــت پس ــوزه مدیری درح
ــن  ــزود: ای ــرد و اف ــاره ک ــان اش متولی
بانــک اطاعاتــی ، عــاوه بــر انکــه 
ــت  ــای الزم را درخصــوص کمی داده ه
و  صنعتــی  پســماندهای  و کیفیــت 
ویــژه دراختیــار متولیــان قــرار خواهــد 
داد ، زمینــه ســاز مطالعــات موضوعــی 

ــد. ــد ش خواه
 وی ضمــن اشــاره بــه ضــرورت توجــه 
بــه رونــق تولیــد درســال جــاری ، بــر 
بهینــه ســازی و مدیریــت مصــرف 
ــت  ــت: حرک ــرد و گف ــد ک ــع تاکی مناب
ســوی  بــه  اقتصــاد  هــای  چــرخ 
مولفــه هــای توســعه پایــدار از طریــق 
فنــاوری  ســبز،  مشــاغل  ایجــاد 
زیســت  دوســتدار محیــط  و  پــاک 
ــت  ــوص، "بازیاف ــن خص ــت ودرای اس
هــای  زمینــه  از  یکــی  پســماند" 
توســعه مشــاغل ســبز و جایگزیــن 

ــت. اس

ته
نک

تــورج همتــی ، مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
ــام  ــته تم ــال گذش ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــز درادام نی
ــکی  ــماندهای پزش ــت پس ــر مدیری ــروه ب ــن کارگ ــوان ای ت
بــود و دســتاوردهای قابــل توجهــی را بــه دنبــال داشــت، 
تمرکــز در ســال جــاری را بــر مدیریــت پســماندهای 
ویــژه و صنعتــی عنــوان کــرد و افــزود : الزم اســت 
تمامــی متولیــان امــر درخصــوص ســاماندهی ایــن نــوع 

ــد. ــه کار بندن ــود را ب ــام خ ــت اهتم ــماند، نهای پس
ــماندهای  ــاماندهی پس ــور س ــه منظ ــه داد: ب ــی ادام همت
ــته ١0٩٢  ــال گذش ــهد؛ س ــی درمش ــز خصوص ــکی مراک پزش
مطــب،٩4 کلینیــک و ٩0 آزمایشــگاه بــا انعقــاد قــرار 
ــدند  ــی ش ــاز اجرای ــود وارد ف ــماند خ ــت پس داد مدیری
ــده  ــد ش ــی تولی ــماند عفون ــن پس ــدود 50 ت ــه ح و ماهان
ــی خطــر ســازی  ــاد شــده توســط مرکــز ب توســط مراکــز ی

ــد. ــت ش مدیری

خبر
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کتاب 

کتـاب هـر بـار کـه معنـی زندگـی را فهمیـدم عوضـش کردنـد بـا 

بـزرگ  فاسـفه ی  خـرد  از  اسـتفاده  بـا  زیسـت  فرعـی  عنـوان 

اسـت. کایـن  آمریکایـی  نویسـنده  مارتیـن کایـن،  دانیـل  اثـر 

پـس  و  پرداخـت  فلسـفه  تحصیـل  بـه  هـاروارد  دانشـگاه  در 

نوشـتن  بـه  تلویزیونـی،  کمدی هـای  در  کوتـاه  تجربـه ای  از 

امتحـان  را  مختلفـی  دسـته های  و  ژانرهـا  و  آورد  روی  کتـاب 

یافتنـد. باالیـی دسـت  فـروش  بـه  آن هـا  از  بسـیاری   کـرد کـه 

بـا  چـون »سـفر  پرفروشـی  نویسـنده کتاب هـای  دانیـل کایـن 

اپیکـور« و »افاطـون و پاتی پـوس بـه یـک بـار می رونـد«، در 

ایـام جوانـی و زمانـی کـه در دانشـگاه هـاروارد فلسـفه می خوانـد، 

بـه امیـد اینکـه از طریـق آرای فاسـفه بـه بهترین شـیوه زیسـتن 

در  را  محبوبـش  فاسـفه  قصـار  جمـات  ببـرد،  پـی  زندگـی  و 

دفترچـه ای می نوشـت. نیـم قـرن بعـد کایـن در فصل هایی موجز 

و خواندنـی جمـات ایـن دفترچـه را بازنویسـی کـرد و تاثیـر ایـن 

 اندیشـه ها را بـر زندگـی شـخصی و جامعه پیرامونـش تحلیل کرد.

 جماتی از متن کتاب هر بار که معنی زندگی را فهمیدم عوضش کردند

خـب درسـی کـه من در این جا گرفتـم از این قرار بـود: این که تمام 

وقتـم را صـرف حسـرت خـوردن هر چیز مهـم یـا پیش پاافتاده ای 

در زندگی ام بکنم که به آن ها نرسـیده ام راه مطمئنی برای از دسـت 

دادن هـر چیـزی اسـت کـه در حـال حاضـر پیـِش روی مـن و در 

اختیار من اسـت. با توجه به این که در این سن وسـال و با دیدگاه 

 خاصـی کـه دارم حـاال دقیقـا می دانـم کـه »بعدش چی می شـه.«

شـوم  بـزرگ  وقتـی  می کـردم  فکـر  مرتـب  بـودم  کـه  بچـه 

بـه  نوجوانـی  سـنین  در  بعدتـر  بـود.  خواهـد  چه طـور  زندگـی ام 

چـه  زندگـی ام  فارغ التحصیلـی  از  بعـد  می کـردم کـه  فکـر  ایـن 

شـکلی خواهـد شـد و همین طـور زندگـی گذشـت و ادامـه پیـدا 

کـرد. زندگـی ام را یـک جورهایـی آب بسـتم بهـش. رالـف والـدو 

یکـی  مـن  زندگـی  مـورد  در  دارد کـه  خوبـی  اشـاره ی  امرسـن 

خـوب مصـداق دارد: »مـا همیشـه در حـال آمـاده کـردن خودمان 

 بـرای زندگـی کـردن هسـتیم امـا هیچ وقـت زندگـی نمی کنیـم.«

گـذر از ایـن ابهـام انتخـاب زیسـتن – انتخـاب ادامـه ی زندگـی – 

پیش درآمـدی اسـت بـه خلـق تعریـف شـخصی فـرد از معنـای 

زندگـی. در بوتـه ی آزمـون خودکشـی، مـا بـه یـک دلیـل تصمیـم 

می گیریـم کـه زنـده بمانیـم. هـر دلیلی، حتـا اگر این دلیـل صرفا 

ایـن باشـد کـه نمی خواهیـم بمیریـم. وقتـی کامـو در رمـان بیگانه 

نوشـت: »اگـر در جسـت وجوی معنـای زندگی باشـید هرگز زندگی 

نخواهیـد کـرد.« همیـن موضـوع را از زاویـه ی دیـد متفاوتـی بیان 

می کـرد. معنـی زندگـی، چیـزی نیسـت کـه بتوانیم جسـت وجو و 

 کشـفش کنیـم. چیـزی اسـت که شـخصا بایسـتی خلقـش کنیم.

مـن نمی توانـم قدبلنـد باشـم. نمی توانـم کاری کنـم کـه مثـا در 

مراکـش بـه دنیـا بیایـم. امـا این هـا خیلـی هـم مهـم نیسـت، 

مهـم در مقیـاس این کـه مثـا مـن می خواهـم چـه کسـی باشـم، 

می خواهـم دقیقـا چگونـه زندگـی کنـم، می خواهـم بـا مدت زمـان 

محـدودی کـه روی کـره ی زمیـن بـه عنوان طـول عمـرم در اختیار 

دارم چـه کنـم و می خواهـم چگونـه و براسـاس چـه ایدئال هایـی 

 بمیـرم. این هـا دقیقـا چیزهایـی اسـت کـه فردیـت مرا می سـازد.

سـارتر و رفقـای اگزیستانسیالیسـتش – کامـو و سـیمون دوبـووار 

– مسـئله ی بغرنـج و پیچیـده ی جبـر و اختیـار را بـه شـیوه ی 

ویلیـام جیمـز حـل کردنـد: اولیـن اقدام شـان بـه عنـوان کسـانی 

کـه بـه اراده ی معطـوف بـه بـاور اعتقـاد دارد، اعـام تقدم هسـتی 

بـر چیسـتی بود.

عنوان اصلی: هر بار که معنی زندگی 
را فهمیدم، عوضش کردند

 نویسنده: دانیل مارتین کاین
 ترجمه: حسین یعقوبی

انتشارات: چشمه

آگهی مناقصه و مزایده عمومی
ــر از فروشــندگان ذیصــاح انجــام دهــد.  ــق جــدول زی ــد را مطاب ــق مناقصــه عمومــی خری شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در نظــر دارد از طری

همچنین از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل به فروش رساند.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 13:30 روز دوشنبه به تاریخ 98/2/2
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز سه شنبه به تاریخ 98/2/3

 WW W.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضاب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030- 031   )داخلی 388( )مزایده 031-52640052(
تاریخ انتشار:  1398/01/22

روابط عمومی اداره آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

119.000.000جاریخرید دیوار پیش ساخته بتنی اطراف تصفیه خانه آب اصفهان )بابا شیخعلی(98-1-23

209.000.000جاریمزایده فروش یک دستگاه آپارتمان به ابعاد 116 متر مربع واقع در فوالدشهر98-1-24

205.000.000جاریمزایده فروش یک دستگاه آپارتمان به ابعاد 105 متر مربع واقع در فوالدشهر98-1-25
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شرکت آب و افضالب استان اصفهان

وزارت نیرو
سال گذشته در پیام ما به نقل از 

رییس مرکز ملی خشکسالی، از بحران 
خشکسالی ایران گفتیم. این بحران 

همچنان ادامه دارد.

سال گشت

کارگردان فیلم کوتاه

بیگانه جیغ می کشد از راه یابی 
این اثر به نهمین دور جشنواره فصلی 
 )The Lift-Off Sessions( لندن

خبر داد.

فیلم مستند سینمایی 

زنی که نام ندارد در ادامه 
حضورش در جشنواره های بین المللی 

به جشنواره فیلم حقوق بشر نپال که در 
شهرکاتماندو برگزار می شود، راه یافت. 

مدیرکل هنرهای نمایشی طی حکمی 

حمیدرضا آذرنگ بازیگر، نویسنده و 
کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون را به عنوان 
دبیر بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر منصوب کرد.

رضا: تو با همه ی دخترایی که من 
 میشناسم فرق داری... 

 یلدا: تو خیلی دختر میشناسی؟

اینجا بدون من 

جشنوارهفیلمنمایش دیالوگ

دیشب همه منزل من کوی مغان بود
وز نالٔه من مرغ صراحی بفغان بود

همچون قدحم تا سحر از آتش سودا
خون جگر از دیدٔه گرینده روان بود

با طلعت آن نادرٔه دور زمانم
مشنو که غم از حادثٔه دور زمان بود
بی شهد شکر ریز وی از فرط حرارت

چون شمع شبستان دل من در خفقان بود
باز از فلک پیر باومید وصالش

پیرانه سرم آرزوی بخت جوان بود
از جرعٔه می بزمگه باده گساران

چون چشم من از خون جگر الله ستان بود
ناگاه ز میخانه برون آمد و بنشست

آن فتنه که آرام دل و مونس جان بود
در داد شرابی ز لب لعل و مرا گفت

در مجلس ما بی می نوشین نتوان بود
چون دید که از دست شدم گفت که خواجو
هشدار که پایت بشد از جای و چنان بود

خواجوی کرمانی 

 اين بی كرانه،

 زندانی  چندان عظيم بود

 كه روح، از شرم ناتوانی 

 در اشك پنهان می شد...!

احمد شاملو

عکس نوشت

عکس: 
نادر باژوروند

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

توطئه دولت روم برضد شاه 
اشکانی ایران و انجام كودتا در 

سال 35 میادی
یازدهــم اپریــل ســال 3۵ میــادی ســنا 
و شــورای دولتــی امپراتــوری روم در یك 
جلســه مشــترك غیــر علنــی و بــا نگرانــی 
ــه اردوان  ــه مســئله ارمنســتان ك ــام ب تم
ســوم شــاه وقــت ایــران بــدون دادن 
ــاه  ــت روم، پادش ــه دول ــی ب ــاع قبل اط
اعــزام  و  تعییــن  برایــش  ای  تــازه 
داشــته بــود رســیدگی كردنــد. اردوان 
ــك = َاشــك« را  ســوم پســر خــود »َارَش
بــه پادشــاهی ارمنســتان كــه چنــد برابــر 
ــرده  ــوب ك ــت منص ــعت داش ــروز وس ام
بــود. در آن زمــان »تیبریــوس ســزار 
ــه در  ــود ک ــور روم ب ــتوس« امپرات اگوس
ــگ  ــد جن ــش در چن ــر بودن ــان لژیون زم
بــا ایــران و ازجملــه جنــگ مارکــوس 
ــه صــورت زخــم  ــرده و از ناحی شــرکت ک
برداشــته بــود کــه آثــار ایــن زخمهــا 
ــر  ــان عم ــا پای ــی او ت ــه و بین روی چان
بــود. او  »مشــخصه«  و  مانــده  باقــی 

اپریــل   ۱۱ مذاكــرات  صورتجلســه  از 
ســال 3۵ میــادی كــه بعــدا بــه دســت 
ــت  ــده اس ــوظ مان ــون محف ــده و تاکن آم
ــت  ــه در آن نشس ــد ك ــی آی ــن برم چنی
ــد  ــم گرفتن ــان تصمی ــاده، رومی ــوق الع ف
ــک  ــران ی ــا ای ــگ ب ــای جن ــه ج ــه ب ك
راه کــم هزینــه انتخــاب و بــا تیــرداد 
پســر عمــوی اردوان ســوم كــه پیــش از 
ــوان شــاه،  ــه عن انتخــاب شــدن اردوان ب
ــم از  ــدا ه ــود و بع ــام ب ــن مق ــزد ای نام
ــر  ــت ب ــب دس ــاه منتخ ــا ش ــت ب مخالف
ــا  نمــی داشــت تمــاس برقــرار و وی را ب
ــه  ــه كمــك تحریــك ب دادن وعــده هرگون
مبــارزه مســلحانه و یــا كودتــا كننــد. ایــن 
تصمیــم محرمانــه بــزرگان روم بــه اجــرا 
از آغــاز حکومــت،  درآمــد. تیبریــوس 
ــی  ــات روم ــه مقام ــودرا ب ــر خ ــن نظ ای
ــه جــای جنــگ  ــود کــه ب تلقیــن کــرده ب
ــن کشــور وارد  ــد برضــد ای ــران، بای ــا ای ب
ــد  ــب و دسیســه ش ــواع فری ــه و ان توطئ
ــران  ــا ای ــگ ب ــروزی، درجن ــه پی ــرا ک زی
قابــل پیــش بینــی نیســت و امــکان 
ــات  ــن متصرف ــت رفت ــه ازدس ــه ب دارد ک

ــت روم در  ــد. دول روم در شــرق بیانجام
اجــرای تصمیمــات محرمانــه نشســت 
۱۱ اپریــل، حاكــم ایبریــا )گرجســتان 
كنونــی( را كــه دســت نشــانده ایــران 
ــه  ــب ب ــده، ترغی ــواع وع ــا دادن ان ــود ب ب
ــن  ــرد. ای ــرداد ك ــای تی ــت از كودت حمای
ــه  توطئــه موقتــا پیــروز شــد، پایتخــت ب
دســت تیــرداد افتــاد كــه خــودرا »تیــرداد 
ســوم« و بــدون كســب رای مجلــس 
بــزرگان كشــور )ِمهســتان( شــاه تــازه 
خوانــد و بــا هــدف راضــی كــردن دولــت 
ــاهی  ــك از پادش ــاری ارش ــا بركن روم، ب
ارمنســتان موافقــت كــرد كــه حاكــم 
گرجســتان بــا حفــظ ســمت برجــای 
ــس از  ــوم پ ــت. اردوان س ــك نشس ارش
َتــرك پایتخــت، بــه منظــور جلــب كمــك 
ســركوب  جهــت  نیــرو  آوری  جمــع  و 
منطقــه  بــه  تیــرداد كودتاگــر  كــردن 
ــا =  ــت. ]هیركانی ــرگان( رف ــا )گ هیركانی
گــرگان بــه معنــای ســرزمینی اســت کــه 
ــرکان =  ــت ـ هی ــاد اس ــرگ در آن زی گ
ــه  ــرا ب ــران اخی ــن اســتان ای گــرگ، و ای
گلســتان تغییــر نــام داده شــده اســت[.

جشنواره سه روزه موسیقی صبا 
توسط کانون موسیقی دانشگاه صنعتی 

شریف برگزار می شود. این جشنواره 
از 26 فروردین در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه صنعتی شریف برپا 

خواهد شد.

موسیقی


