
آگهی مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری
بــا عنایــت بــه بنــد 1 مصوبــه شــماره 120 مــورخ 97/12/14 شــورای محتــرم اســامی شــهر انــار 

شــهرداری انــار قصــد دارد یــک واحــد مغــازه تجــاری خــود را در خیابــان امــام از طریــق مزایــده بــه 
صــورت اجــاره واگــذار نمایــد. لــذا از متقاضیــان دعــوت مــی شــود جهــت کســب اطاعــات بیشــتر و 
دریافــت اســناد مزایــده بــه شــهرداری انــار مراجعــه نمایند.آخریــن مهلــت تحویــل پــاکات ســاعت 12 

دوشــنبه مــورخ 98/1/26  مــی باشــد. 

 شرایط مزایده :
1 – مقاضیـان میبایسـت 10% قیمـت پیشـنهادی بابـت 
اجـاره یکسـال  را بـه حسـاب 0108119013009 نـزد بانـک 
ملی شـعبه انـار واریـز نمایند و فیـش مربوطـه را در روز 

مزایـده بـه همراه داشـته باشـند .
2 – سـپرده نفرات اول تا سـوم تا روشـن شدن وضعیت 
مزایـده نگـه داشـته خواهد شـدو در صـورت انصـراف به 

نفـع شـهرداری ضبط خواهـد گردید . 
3 -  شـهرداری در رد یـا قبـول هـر یـک از پیشـنهادات 

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

واحـد اماک شـهرداری مراجعه نمایند.  

روابط عمومی شهرداری انار 

دلیل بازنشدن دریچه برخی سدها در سیاب های اخیر

واردات گوشت با ارز 4200 تومانی منتفی شد

مدیـرکل دفتـر مدیریت بحـران وپدافند غیرعامـل در مورد 
انتقادهـای اخیـر در مـورد سـیالب نسـبت بـه وزارت نیـرو 

داد. توضیح 
میثـم جعفـرزاده در گفت وگو با ایسـنا، با اشـاره به آخرین 
وضعیت سـدهای کشـور، گفت: تا این لحظه هیچکدام از 
سـدهای کشـور آسـیب ندیده اند و تمام سـدها در پایداری 
کامـل قـرار دارنـد. در خصوص سـدهای خوزسـتان نیز که 
حجـم زیـادی از سـیالب را در خـود ذخیـره کرده انـد بایـد 

بگویم که شـرایط نرمال اسـت.
وی ادامـه داد: در حـال حاضـر سـد کرخـه، دز، گتونـد و در 
باالدسـت سـد سـیمره به لحاظ شـرایط فنی بسـیار نرمال 
هسـتند و از لحـاظ ورودی و خروجـی و همچنیـن کنتـرل 
و مانیتورینـگ نیـز شـرایط بـه صـورت نرمال اسـت و یک 
تیـم قـوی کارشناسـی بـه صـورت ۲۴ سـاعته وضعیـت را 

می کند. کنتـرل 
مدیـرکل دفتـر مدیریت بحران و پدافنـد غیرعامل با تاکید 
بـر اینکـه تمـام تـالش مـا ایـن اسـت کـه در بخـش فنی 
بتوانیم طبق اسـتانداردهای جهانی پیش برویـم، ابراز کرد: 
یکـی دیگـر از اهـداف مـا کاهش آسـیب به سـدها اسـت 
کـه تـا این لحظه توانسـته ایم وضعیت را بـه خوبی کنترل 

کنیم.
وی بـا اشـاره بـه میزان بارندگـی اظهار کـرد: در حال حاضر 
ورودی سـد سـیمره تا حد قابل توجهی کاهـش پیدا کرده 
و همیـن موضـوع نیـز باعـث بهبـود وضعیت در ایـن حوزه 
شـده اسـت. البتـه وضعیت آینده بسـتگی بـه پیش بینی 

هواشناسـی دارد، چـرا کـه بایـد دید کـه میـزان بارندگی در 
حوزه هـای مختلـف تا چه میـزان خواهـد بود.

جعفـرزاده تصریـح کـرد: روسـتاهایی کـه تاکنـون تخلیـه 
شـده بیشتر جنبه پیشگیرانه داشته اسـت، تا اگر سیالبی 
اتفـاق افتد و سـیل بندی بشـکند، شـاهد کمترین آسـیب 
باشـیم، اما باید گفت که در حال حاضر سـدهای کشـور به 
لحـاظ پایداری وضعیت بسـیار نرمالی دارند.وی در پاسـخ 
بـه این سـوال که چـرا وزارت نیرو سـدها را زودتـر باز نکرد 
و آیـا می توانسـت در ایـن حـوزه مدیریـت بهتری داشـته 
باشـد، اظهار کـرد: مبنای مدیریت سـازه ها تنها پیش بینی 
هواشناسـی نیسـت، چـرا کـه بعضـًا شـاهد خطاهایـی در 
پیش بینـی سـازمان هواشناسـی هسـتیم. عـالوه بـر این 
می گیـرد  صـورت  پیش بینی هایـی کـه  بایـد گفـت کـه 
احتمالی اسـت و متأسـفانه ما هشـدار قطعی سـیل نداریم.
مدیـرکل دفتـر مدیریـت بحـران وپدافند غیرعامـل با بیان 
این کـه حتـی اگر هشـدار قطعی سـیل نیـز وجود داشـته 
باشـد، نمی توان در زمان ۴۸ یا ۷۲ سـاعت آب زیادی را از 
سـدها تخلیه کرد، چرا که تخلیه سـدها بسـیار باال اسـت و 

نیـاز به زمان بیشـتری دارد.
جعفـرزاده ادامه داد: البتـه وزارت نیرو بحث های مربوط به 
مدل هـای بارش پیش بینی و موضوعـات تحلیلی در حوزه 
آب و هـوا را دنبـال می کنـد؛ بـا ایـن وجود تصمیـم گیری 
تابـع شـرایط مختلفی اسـت کـه باید با دقت انجام شـود.

بـه گفتـه وی عـالوه بـر این مسـاله بایـد در نظـر گرفت که 
گاهـی سـیالب ها در فصـل تابسـتان اتفـاق می افتـد، امـا 

ایـن  بار سـیالب ها در زمانـی اتفاق افتاد که معمـوالً در این 
بـازه زمانـی به دنبال ذخیره آب کشـاورزی هسـتیم و باید 

بـا دقـت بسـیار باالیی مدیریت سـدها انجام شـود.
مدیـرکل دفتـر مدیریـت بحـران وپدافنـد غیرعامـل اظهار 
کـرد: یـک بـار در سـال های نـه چنـدان دور ایـن اتفـاق 
افتـاد و مـا بـا اسـتفاده از همیـن هشـدارهای احتمالـی 
هواشناسـی قسـمتی از مخـزن سـدی را تخلیـه کردیم که 
در تابسـتان همـان سـال بـا مشـکل جدی مواجه شـدیم. 
همچنیـن بایـد بـه ایـن موضوع نیـز اشـاره کرد کـه حجم 
سـیالبی کـه وارد اسـتان ها شـده با ذخیـره سـدها برابری 
نمی کنـد؛ بـه گونه ای کـه در حوزه گـرگان رود دوره بازگشـت 
بـاالی ۲۰۰ سـال و در حـوزه لرسـتان رودخانـه کشـکان که 
تخریب هـای زیـادی را نیـز شـاهد بودیـم دوره بازگشـت 
۵۰۰ سـاله داشـته ایم. در حـوزه کرخـه نیـز دوره بازگشـت 
۲۰۰ سـاله اتفـاق افتاد که هیچکدام از این سـیالب ها قابل 

پیش بینـی دقیـق نبود.
وی ادامـه داد: عـالوه بـر این حداکثر آب گذری که در شـهر 
خرم آباد می توانسـتیم عبور دهیـم ۳۲۰ مترمکعب در ثانیه 
بـود و سـیالبی که در این شـهر اتفـاق افتاد، بیـش از ۱۴۰۰ 
مترمکعب در ثانیه ثبت شـده اسـت. همچنین در کشکان، 
حـوزه آبریـز ما تنهـا ۱۵۰۰ مترمکعب در ثانیـه بود که بیش 
از ۲۵۰۰ متر مکعب در ثانیه ورودی آب داشتیم. در پلدختر 
نیـز آب گـذر ما ۲۵۰۰ مترمکعب در ثانیه تخمین زده شـده 
کـه بیش از ۵۰۰۰ مترمکعب در ثانیه ورودی آب داشـته ایم.

تأمیــن،  برنامه ریــزی  دفتــر  مدیــرکل 
توزیــع و تنظیــم بــازار وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت هــدف هیــأت وزیــران 
بــا  قرمــز  واردات گوشــت  مصوبــه  از 
افزایــش  بــه  کمــک  را  نیمایــی  ارز 
ــت  ــذف ران ــت و ح ــل دانس ــد داخ تولی
ســازی  یکســان  نتیجــه  را  داللــی  و 
 نــرخ عرضــه گوشــت قرمــز عنــوان کــرد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از وزارت 
ــا  ــارت، محمدرض ــدن و تج ــت، مع صنع
کالمــی بــا اشــاره بــه واردات گوشــت 
قرمــز بــا ارز نیمایــی، گفــت: هــدف ایــن 
مصوبــه هیــأت وزیــران، جلوگیــری از 
ــد گوشــت قرمــز در داخــل  کاهــش تولی
ــش  ــرای افزای ــزه ب ــاد انگی ــور و ایج کش
تولیــد از ســوی تولیدکننــدگان ســنتی 
و صنعتــی دام بــود کــه رانــت ناشــی 
از اختــالف قیمــت گوشــت را از بیــن 

. می بــرد
ــداف  ــق اه ــال تحق ــن ح ــی در عی کالم
سیاســت جدیــد دولــت را منــوط بــه 

وزارت  ســوی  از  اقداماتــی  اجــرای 
ــه واردات دام  ــاورزی، از جمل ــاد کش جه
ــرواری و توزیــع آن بیــن  ــره پ ــد و ب مول
 تولیدکننــدگان صنعتی و ســنتی دانســت.
او افــزود: بــا اجــرای ایــن سیاســت 
کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  ســوی  از 
بــازه  تولیــد و عرضــه دام در  مقادیــر 
بــه  رو  پیــش  ماهــه  شــش  زمانــی 
ــش  ــا افزای ــی ب ــد و حت ــادل می رس تع
می یابــد. کاهــش  قیمت هــا   عرضــه، 
کالمــی بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق اعــالم 
شــرکت  هــر  جهــاد کشــاورزی  وزارت 
صالحیــت دار می توانــد گوشــت بــا ارز 
در  کنــد، گفــت:  وارد کشــور  نیمایــی 
ایــن بیــن، وزارت کشــور، مرزبانی هــا، 
ــؤول  ــتگاه های مس ــایر دس ــرک و س گم
در حــوزه قاچــاق نیــز بایــد اقدامــات 
خــود در حــوزه قاچــاق دام را تشــدید 
ــده  ــروج دام زن ــا مشــکل خ ــا ب ــد ت کنن
داخلــی  عرضــه  نتیجــه کاهــش  در  و 

ــویم. ــه نش مواج

شجریان و 
»مخّدربودن موسیقی«

2

3

نقــِل قــول شــجریان از امــام دربــارۀ تخدیــر موســیقی درســت 
بــود؟

در »شــجریان؛ ســپیده تــا فریــاد« کــه دهــم فروردیــن از شــبکۀ 
ــتاد  ــا اس ــه گوی ــود ک ــت می ش ــان روای ــد، چن ــش ش ــق پخ اف
محّمدرضــا شــجریان ســخن کذبــی بــه امــام خمینــی)ره( 

ــت. ــبت داده اس نس
در ایــن مســتند، نخســت بخشــی از مصاحبــۀ اســتاد شــجریان 
بــا صــادق صبــا )شــجریان، پــژواِک روزگار( آورده شــده: »یــک 
دفعــه دیــدم یــه فتــوا... فتوائیــه  از آقــای خمینــی]ره[ گرفتــن 
کــه ایشــون گفــت موســیقی مخــّدر اســت و فــالن و اینا، درســت 
قبــل از مــاه رمضــوِن تابســتون ۵۸، مــن گفتــم خداحافــظ شــما، 
جــاِی مــن نیســت، موســیقی مخــّدره؟! موســیقی این جوریــه؟ 

حــرام می خوایــد بگیــد؟ خودتــون می دونیــد و خودتــون«.  
ــِی  ــد: شــجریان در مصاحبه هــای تلویزیون ســپس راوی می گوی
خــود ســخنی را بــه امــام منتســب می کنــد کــه واکنــش 
عالقه منــدان بــه اندیشــۀ امــام را برمی انگیــزد. در حالی کــه 
امــام خمینــی بــا تفکیــک انــواع موســیقی از هــم، غنــا و 
ــی  ــارۀ مابق ــواره درب ــته و هم ــرام دانس ــرب را ح ــیقی مط موس
ــجریان  ــد، ش ــودن آن دادن ــه حالل ب ــم ب ــکوک ُحک ــوارد مش م
ــوع موســیقی را حــرام  ــه ن ــارۀ هم ــام درب ــر ام ــاره نظ ــه یک ب ب

اعــالم می کنــد.
ــته اند؟  ــّدر دانس ــیقی را مخ ــی)ره( موس ــام خمین ــا ام ــا آی ام
اگــر پاســخ مثبــت اســت، ِکــی و کجــا؟ یــا ایــن خاطــرۀ اســتاد 
ــا  ــت؟ ی ــاختگی اس ــی و س ــهوًا( جعل ــا س ــدًا ی ــجریان )عم ش
ــِل  ــن نق ــته اند ای ــتی نتوانس ــق به درس ــازان اف ــاید مستندس ش
اســتاد را تبییــن کننــد و انــکار ایــن خاطــره را راه مناســبی بــرای 

ــد؟ ــام)ره( می دانن ــاع از ام دف
اصل ماجرا چیست؟

امــام خمینــی)ره( کمــی پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی )۳۰ 
تیــر ۱۳۵۸ش./ ۲۶ شــعبان ۱۳۹۹ه.ق.( در قــم)۱( بــا کارکنــان 
ــل  ــد)۲(. همــان رادیویــی کــه اوائ ــداری دارن ــا« دی ــو دری »رادی
ســال ۱۳۵۱ در چالــوس فعالیتــش را آغــاز کــرد، ۳ مــاه از ســال 
برنامــه داشــت و بــرای مســافران تابســتانی شــمال از وضعیــت 

ــت. ــا و ... می گف ــوا و جاده ه آب وه
محّمدعلــی ابطحــی )از اعضــای مجمــع روحانیــون مبــارز( کــه 
دهــۀ ۱۳۶۰ در صداوســیما مســئولیت های مختلفــی داشــته، در 
ــا در  ــو دری ــدازی مجــدد رادی ــرای راه ان خاطراتــش از ناکامــی  ب
ــای قبــل  ــه تناســب دری ــو ب ســال ۱۳۶۴ می نویســد: ایــن رادی
انقــالب مراســم تفریحــی داشــت و از خواننــدگان مشــهور دعوت 
می کــرد. در عــرف متدینیــن و انقالبیــون، کالً کنــار دریــای قبــل 
ــه  ــن میان ــا در ای ــو دری ــود. رادی ــر فســاد آشــکار ب انقــالب مظه

ــود. ــو آن مفاســد تلّقــی می شــد و طبعــًا تعطیــل ب تابل
امــام خمینــی)ره( در ایــن مالقــات کــه اندکــی )حــدود ۵ 
ــه تناســب  ــوی انجــام شــد، ب مــاه( پــس از ســقوط رژیــم پهل
فاســدکردن  بــرای  غیرالهــی«  »رژیــم ِ  تــالش  از  مخاطــب 
جوانــان می گوینــد. در نظــام پهلــوی، از نــگاه امــام)ره( ترویــج 
موســیقِی مبتــذل، در کنــار اختــالط زن ومــرد در ســواحل دریــا، 
شــرب خمــر، و کار رســانه ای بخشــی از یــک طّراحــی وســیع و 

ــت.   ــت اس ــِی مّل ــاد و تباه ــج فس ــرای تروی ــه ب همه جانب
در ایــن بافتــار، و بــا نظــر بــه گذشــته و اقدامــات فرهنگــی شــاه، 
بایــد ســخن امــام را درک کــرد و در چنیــن متنــی، معنــای ایــن 
جملــۀ امــام)ره( را فهمیــد: از جملــه چیزهایــی کــه بــاز مغزهــای 
ــیقی اســت.  ــد موس ــر می کن ــّدر اســت و تخدی ــا را مخ جوان ه
موســیقی اســباب ایــن می شــود کــه مغــز انســان وقتــی چنــد 
ــک  ــه ی ــود ب ــل می ش ــرد، تبدی ــوش ک ــیقی گ ــه موس ــت ب وق
ــت،  ــد. از جّدی ــّدی باش ــه ج ــی ک ــز[ کس ــر آن ]مغ ــزی غی مغ
انســان را بیــرون می کنــد، و متوجــه می کنــد بــه جهاتــی 
ــی،  ــم غیراله ــای رژی ــد ۹، ویژگی ه ــور، جل ــۀ ن ــر. )صحیف دیگ

ــص ۱۹۹-۲۰۰( ص
امــام)ره( هــم  چنیــن در ایــن دیــدار می گوینــد: نبایــد دســتگاه 
ــد.  ــیقی بخوانن ــاعت موس ــه ۱۰ س ــد ک ــوری باش ــون ج تلویزی
ــه یــک  جوانــی کــه نیرومنــد هســت از نیرومنــدی برگرداننــد ب
ــاک  ــان تری ــل هم ــه، مث ــال َخْلَس ــک ح ــه ی ــار و ب ــال ُخم ح
می مانــد ایــن هــم این قــدر بــا او فــرق نــدارد، ایــن یــک جــور 
خلســه مــی آورد، آن یــک جــور خلســه مــی آورد. )صحیفــۀ نــور، 

ــد ۹، صفحــۀ ۲۰۴( جل
متــن را نمی تــوان از بســتر تاریخــی آن جــدا کــرد. اگر شــجریان 
بــه ایــن جملــۀ امــام از دیــدار مذکــور اســتناد می کــرد، شــبکۀ 
افــق چگونــه پاســخ مــی داد؟ »ایــن موســیقی را حذفــش کنیــد 
ــده باشــد«.  ــد آموزن ــزی بگذاری ــک چی ــن ی ــی، عــوض ای به کّل

)صحیفــۀ نــور، جلــد ۹، صفحــۀ ۲۰۵(
سال ۵۸ کسی از فتوای سال ۶۷ امام خبر نداشت!

مســتند افــق به جــای تبییــن شــرایط تاریخــی و بســتر ســخن 
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 سیل بیکاری، پشت روزهای بارانی
سیل در کوتاه مدت بیکاری های مقطعی به وجود می آورد که ابعاد آن قابل تخمین نیست

اسـتاندار هرمـزگان در حالی از اجرا شـدن »طرح 
مسـکونی کـردن جزایر جنوبی« سـخن می گوید، 
که الزمه آن، » شناسنامه دار کردن جزایر جنوبی« 
 بـود کـه بـه دلیل نبـود اعتبـار نیمه کاره رها شـد.
فریـدون همتـی اسـتاندار هرمزگان در نخسـتین 
نشسـت شـورای اداری اسـتان هرمزگان با اشاره 
بـه اینکـه بـا جدیـت بـه دنبـال آن هسـتیم کـه 
امکان مسـکونی کـردن جزایر اسـتان هرمزگان را 
فراهـم کنیم، مـی گوید: »باید جزایـر هرمزگان را 
رونـق بخشـیم و از ایـن وضعیت معطـل ماندگی 

خـارج کنیم.«

3

2

شمار بازدیدکنندگان 
کاخ نیاوران به مرز 

۸۱ هزار نفر رسید
80 هزار و 835 گردشگر طی 

16 روز فروردین، در آمار ورودی 
کاخ نیاوران ثبت شده و میزان 

بازدید از پنج موزه فعال این 
مجموعه نیز تعداد 333 هزار و 

96 نفر بوده است.

تصویب طرح تفکیک 
وزارت بازرگانی از 

وزارت صنعت
عضو هیات رییسه کمیسیون 

صنایع و معادن مجلس از 
موافقت کمیسیون متبوعش 

با تفکیک وزارت بازرگانی از 
صنعت خبر داد.
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یادداشت  مهمان
رضا دانشمندی

تهران
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معاون سابق دریایی سازمان 
محیط زیست: پیش نیاز 
سکونت در جزایر، اجرای طرح 
شناسنامه دار کردن جزایر است

نگرانی محیط زیست 

از طرح سکونت 

در جزایر

2

45 و

۳۰۰ میلیارد تومان خسارت 
به ۷۳۰ اثر تاریخی

معاون میراث فرهنگی:یونسکو از ایران در خصوص 
وضعیت آثار جهانی گزارش خواست

محمود صادقی:

موج سواری در حادثه سیل 
به نفع هیچ جناحی نیست

امــام)ره( در ســال ۵۸ و تأکیــد بــر پویایــی 
فقــه، بــرای انــکار خاطــرۀ شــجریان بــه فتــوای 
یــک دهــۀ بعــد ایشــان )نوزدهــم شــهریور 
۱۳۶۷( اســتناد می کنــد: شــنیدن و نواختــن 
موســیقی مطــرب، حــرام اســت و صداهــای 
و فــروش  نــدارد و خریــد  مانــع  مشــکوک 
ــه لهــو جایــز نیســت و در آالت  آالت مختــص ب

ــدارد. ــکال ن ــترکه اش مش
اگــر نظــر امــام)ره( از ابتــدا همــان بالمانــع 
بــودن صــدای مشــکوک بــود، چــرا روای مســتند 
می گویــد انتشــار فتــوای ۶۷  »بازتــاب فراوانــی 
ــوان  ــه عن ــران ب ــان صاحب نظ ــد و در می می یاب
موســیقی  سیاســت گذاری کالن  در   تحّولــی 
ــر  ــالً نظ ــاالً قب ــس احتم ــود«؟ پ ــی می ش تلّق
ایشــان ایــن گونــه نبــوده کــه فتــوای ۶۷ تحــّول 

تلّقــی می شــود.
در مجموع می توان گفت:

از  الــف( برخــالف آن چــه راوی »شــجریان؛ 
ــتاد  ــرًا اس ــد، ظاه ــاد« می گوی ــا فری ــپیده ت س
ــود  ــرات خ ــا خاط ــادق صب ــا ص ــه ب در مصاحب
ــدد  ــد، و درص ــرور می کن ــالب م ــل انق را از اوائ
بیــان »نظــر امــام دربــارۀ همــه نــوع موســیقی« 

ــت. نیس
ب( خــوِد اســتاد شــجریان ظاهــرًا از شــنیده ها 
ــه  ــام)ره( را مطالع ــد و اصــل ســخن ام می گوی

نکــرده اســت؛ زمــان انتشــار ســخن را بــه خوبــی 
ــان  ــخن )کارکن ــب س ــا از مخاط ــاد دارد، ام به ی

ــا( بی اطــالع اســت. ــو دری رادی
ج( عنــوان »فتــوا« - کــه گونــه ای خبــر دادن و 
ــوالً در  ــی اســت و معم ــِم شــرعِی کّل ــان ُحک بی
پاســخ بــه اســتفتاء و یــا در رســالۀ عملّیــه ذکــر 
می شــود - بــرای آن چــه امــام خمینــی)ره( یــا 
ــی  ــخنرانی عموم ــی در س ــی و مرجع ــر فقیه ه
ــه  ــد. ب ــر نمی رس ــه نظ ــح ب ــرده، صحی ــان ک بی
بیــان دیگــر، همــۀ ســخنان یــک فقیــه ضرورتــًا 

نظــرات فقهــی او نیســت.
نمی شــود  خــالء صــادر  در  فقهــی  نظــر  د( 
ــه  ــاد فقی ــر اجته ــکان ب ــان و م ــرایط زم و ش
ــن  ــنده ای ــر، نویس ــان دیگ ــه بی ــت. ب اثرگذارس
ــا تحــّول تاریخــی آراء فقهــی  مســتند ظاهــرًا ب
ــود  ــوا و جم ــاد فت ــاالً انجم ــت و احتم ناآشناس
فقیــه را ارزش می دانــد. حتــی اگــر فــرض 
کنیــم ســخن امــام)ره( در ســال ۵۸ در ُحکــم 
فتــوا بــوده، و فتــوای ایشــان در ســال ۶۷ 
ــجاعت،  ــانه ش ــّول نش ــن تح ــرده، ای ــر ک تغیی
امــام)ره(  اجتهــاد  پویایــی  و  واقع بینــی 
ــوان  ــه عن ــان ب ــی ایش ــه آراء فقه ــت، چراک اس
»فقیــِه حاکــم« ابــدًا ایســتا، منجمــد و ذهنــی 

نیســت./خبرآنالین
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 سیل بیکاری، پشت روزهای بارانی
سیل در کوتاه مدت بیکاری های مقطعی به وجود می آورد که ابعاد آن قابل تخمین نیست

با مدیریت بحران، تهدید سیل به فرصت تبدیل می شود

ســال  چنــد  از  پــس  ســرانجام 
ــور  ــی در کش ــم بارش ــالی و ک خشکس
نــوروز امســال شــاهد بــارش هــای 
ــم  ــور بودی ــر کش ــا در سراس ــیل آس س
و بســیاری از هموطنــان در شــمال، 
ــا  ــوب غــرب عیدشــان را ب غــرب و جن
ســیل آغــاز کردنــد کــه ســبب ویرانــی 
ــه  ــا از جمل ــاخت ه ــیاری از زیرس بس
مســیرها و جــاده هــا، خانــه هــا و 

ــد.  ــدارس ش م
ــوط  ــارات مرب ــول خس ــور معم ــه ط ب
عمــده  دو گــروه  بــه  را  ســیل  بــه 

ــارات  ــد، خس ــی کنن ــدی م ــته  بن دس
در  جانــی؛  خســارات  و  اقتصــادی 
خصــوص خســارات اقتصــادی ناشــی 
از ســیل، از آنجــا کــه بــه طــور معمــول 
ایــن هزینه هــا ارتبــاط منطقــی بــا 
ســطح تخریــب تاسیســات، اراضــی 
ــا  کشــاورزی و مــوارد نظیــر آن دارد، ب
ارزش گــذاری ایــن مــوارد مــی تــوان، 
ــیل  ــی از س ــادی ناش ــارات اقتص خس

ــرد.  ــرآورد ک ب
عنــوان  بــه  بیــکاری  افزایــش  امــا 
ــیل  ــادی س ــای اقتص ــی از پیامده یک
چــرا  نیســت  بینــی  پیــش  قابــل 
کــه براســاس ایــن بــالی طبیعــی 
در روســتا بســیاری از زمیــن هــای 

ــن  ــا از بی ــات و دام ه کشــاورزی، باغ
ــگاه  ــز، بن ــهرها نی ــد و در ش ــی رون م
و کوچــک  بــزرگ  اقتصــادی  هــای 
ــا  ــب و کاره ــود و کس ــی ش ــران م وی

متوقــف مــی شــود. 
ــتان  ــال، ۱۴ اس ــوروز امس ــیل ن در س
ــدران، فــارس، گلســتان، همــدان،  مازن
ســمنان،  قــم،  قزویــن،  کردســتان، 
ــمالی،  ــان ش ــوی، خراس ــان رض خراس
ــان و  ــرز، اصفه ــی، الب ــان جنوب خراس
چهــار محــال و بختیــاری درگیــر ســیل 

ــد.  ــی از آن بودن ــارات ناش و خس
سرشــماری  آخریــن  براســاس 
ــا  ــتان ه ــن اس ــت ای ــوع جمعی مجم
 ۷۹۸ و  هــزار   ۴۶۰ و  میلیــون   ۳۳

نفــر اســت کــه از ایــن تعــداد هشــت 
نفــر   ۷۶۸ و  هــزار   ۸۶۳ و  میلیــون 

هســتند.  شــاغل 
ــی  ــه نگران ــن حادث ــوع ای ــس از وق پ
هــا در خصــوص وضعیــت بیــکاری 
ــت  ــش یاف در مناطــق ســیل زده افزای
بــه طــوری کــه »حاتــم شــاکرمی« 
ــاون، کار  ــر تع ــط کار وزی ــاون رواب مع
اجتماعــی در ســتاد کمــک  رفــاه  و 
ــدگان لرســتان  ــه آســیب دی رســانی ب
گفــت کــه  بــرای تمــام واحدهــای 
و  صنعتــی  تولیــدی،  اقتصــادی، 
و  تســهیل  ســتاد  در  کشــاورزی 
ــتمهال  ــوص اس ــا در خص ــروه ه کارگ
بدهــی هــا و تســهیالت ویــژه احیــای 
ــن واحدهــا، اقــدام مــی شــود.  در  ای
ایــن خصــوص بــه ســراغ کارشناســان 
ــر  ــا نظ ــم ت ــتغال رفتی ــوزه کار و اش ح
ــد  ــر رون ــاره اثــرات ســیل ب آنهــا را درب
ــن  ــکاری در ای ــش بی ــتغال و افزای اش

بخــش بپرســیم. 

 700 هزار فرصت شــغلی با 
آبها مدیریت 

»حمیــد حــاج اســماعیلی« کارشــناس 
اشــتغال  و  حــوزه کار  در  اقتصــادی 
ــه خشــکی  ــا در منطق ــت: کشــور م گف
قــرار دارد و در ســال هــای گذشــته 
را  هایــی  بــارش  چنیــن  ســابقه 
بنابرایــن طبیعــی اســت  نداشــتیم، 
کــه ســیل خســاراتی را نیــز بــه دنبــال 

ــد.  ــته باش داش
بــه  توجــه  بــا  البتــه  افــزود:  وی 
دهــه گذشــته  دو  در  اینکــه کشــور 
ــن  ــوده، بنابرای ــارش ب ــود ب ــار کمب دچ
ایــن نــزوالت آســمانی مــی توانــد 

ــت  ــت و فرص ــک ظرفی ــوان ی ــه عن ب
محســوب  کشــور  بــرای  اســتثنایی 

شــود. 
گفــت:  اقتصــادی  کارشــناس  ایــن 
امــداد  و  کمــک  مقطــع  چنانچــه 
پشــت  را  زدگان  ســیل  بــه  رســانی 
ســر بگذاریــم و بتوانیــم از تجمیــع 
آبهــا در پشــت ســدها در توســعه و 
ــد و  ــوزه تولی ــاورزی در ح ــش کش بخ
ــک  ــی ش ــم، ب ــتفاده کنی ــادرات اس ص
ــه  ــزود: ب ــود. وی اف ــم ب ــق خواهی موف
ــی  ــای طبیع ــی بالی ــول وقت ــور معم ط
در کشــور رخ مــی دهــد تنهــا مختــص 
شــهرها نیســت بلکــه در روســتاها نیــز 
مشــکالتی را شــاهد هســتیم، چــرا 
ــراد  ــای اف ــرمایه ه ــاغل و س ــه مش ک
آســیب دیــده و قطعــًا مشــکل بیــکاری 
ــم داشــت. حــاج اســماعیلی  را خواهی
ــه  ــه خشکســالی ســه ده ــا اشــاره ب ب
ــار  ــی اظه ــه آب گذشــته کشــور و مضیق
امیــدواری کــرد کــه بــا ســاماندهی 
ماهــه   ۶ در  شــرایط،  مدیریــت  و 
شــرایط  بتوانیــم  آینــده  ســال  دوم 
اســتثنایی در کشــاورزی و باغــداری 
ــرد: آب  ــح ک ــم. وی تصری ــاد کنی ایج
پشــت ســدها، آینــده کشــور را بیمــه و 
کمــک مــی کنــد تــا پنــج ســال آینــده 
ــه  ــرآمد منطق ــاورزی س ــاظ کش از لح
باشــیم. ایــن کارشــناس اقتصــادی 
گفــت: مشــاغل بخــش کشــاورزی بــه 
دو بخــش مســتقیم و غیرمســتقیم 
ــا ایــن  دســته بنــدی مــی شــود کــه ب
ــتقیم و  ــورت مس ــه ص ــی ب ــع آب مناب
غیرمســتقیم بــه ترتیــب بیــش از ۴۰۰ 
و ۳۰۰ هــزار فرصــت شــغلی ایجــاد 

ــود.  ــی ش م

بیکاری موقت، نتیجه ســیل و 
طبیعی  بایای 

کارشــناس  حیــدری«  »علیرضــا 
اقتصــادی در حــوزه کار گفــت: وقــوع 

ســیل مناطــق مســکونی و غیرمســکونی 
را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد و بنــگاه 
هــای کوچــک و بــزرگ اقتصــادی در 
شــهرها و روســتاها را ویــران و فعالیــت 
اقتصــادی را مختــل مــی کنــد، بنابرایــن 
ــی  ــف م ــد و متوق ــاد کُن ــه اقتص چرخ
ــال  ــه دنب ــت را ب ــکاری موق ــود و بی ش
ــور  ــه ط ــزود: ب ــد داشــت . وی اف خواه
ــکاری  ــا بی ــدت ب ــاه م ــی در کوت طبیع
شــویم  مــی  روبــه  مقطعــی  هــای 
ــن  ــل تخمی ــداد آن قاب ــاد و تع ــه ابع ک
نیســت. وی اظهــار داشــت: در اقتصــاد، 
تهدیدهــا بــه صــورت شــوک و آنــی؛ 
ــود را  ــج خ ــه تدری ــا ب ــت ه ــا فرص ام
نشــان مــی دهنــد. بنابرایــن اینکــه فکــر 
ــا هدایــت آب ذخیــره شــده در  کنیــم ب
پشــت ســدها بتوانیــم از ظرفیــت آن در 
بهبــود اشــتغال اســتفاده کنیــم، بســیار 
خوشــبینانه اســت.  حیــدری ادامــه 
ــود دارد  ــم وج ــی ه ــه انتظارات داد: البت
ــی  ــت طالی ــن فرص ــه ای ــه اینک از جمل
ــدت  ــاه م ــد در کوت ــی توان ــه م اســت ک
اثــرات مثبتــی در اقتصــاد کشــور داشــته 
ــار  باشــد.این کارشــناس اقتصــادی اظه
داشــت: ســیل در حــوزه هــای مختلــف 
ــرای کشــور  ــه هــای متعــددی را ب هزین
ایجــاد کــرده اســت و در شــرایط خــاص 
ــی از  ــا بخش ــه ه ــن هزین ــال ۹۸ ای س
منابــع بودجه کشــور را مــی بلعد.حیدری 
دربــاره راهــکار مقابلــه بــا شــرایط ایجــاد 
شــده گفــت: اینکــه چگونــه از تهدیدهــا 
ــه  ــم ب ــوان فرصــت اســتفاده کنی ــه عن ب
روش مدیریــت مــا مربــوط مــی شــود؛ 
مشــکل بــزرگ مــا ایــن اســت کــه نمــی 
دانیــم، نمــی توانیــم و تاکنــون نیــز 
مدیریــت بحــران نکردیــم؛ اگــر مدیریت 
ــه شــکل صحیــح انجــام مــی  بحــران ب
شــد، مــی توانســتیم امیــدوار باشــیم که 
در آینــده امــکان اســتفاده از تهدیدهــا به 

ــود دارد.  ــا وج ــع فرصــت ه نف

ایرنا

پالرمو در جلسه آتی مجمع مورد بررسی قرار نمی گیردپیام خبر
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دستور کار جلسه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT جزو دستور کارهای جلسه آتی مجمع تشخیص 
نخواهد بود.
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ــی  ــور ارزیاب ــه منظ ــه ب ــور ک ــر کش وزی
ــی  ــیالب در برخ ــت س ــن وضعی آخری
از مناطــق اســتان خوزســتان امــروز 
ــه اهــواز ســفر کــرده اســت  دوشــنبه ب
گفــت: وضعیــت شــهر اهــواز هیچ گونــه 
ــدارد و شــرایط پایــدار  ــی ن جــای نگران
ــی  ــا رحمان ــت. عبدالرض ــات اس و باثب
بیــان کــرد:  اســتانداری  در  فضلــی 
از  یکــی  از  ســیالب  شــب گذشــته 
رودخانــه  آب  انتقــال  هــای  کانــال 

کرخــه کــه از حاشــیه شــهر اهــواز عبــور 
مــی کــرد بــه برخــی معابــر حاشــیه ای 
ایــن شــهر ســرایت کــرد کــه بالفاصلــه 
امــدادی  و  اجرایــی  دســتگاه های 
نســبت بــه رفــع مشــکل وارد عمــل 
شــدند و در حــال حاضــر وضعیــت بــه 

ــد. ــی باش ــرل م ــل در کنت ــور کام ط
وزیــر کشــور بــا تأکیــد بــر اینکــه 
بحــران در در برخــی از مناطــق اســتان 
خوزســتان کــه دچــار ســیالب هســتند 

تمامــی  ســوی  از  کامــل  طــور  بــه 
امــدادی  و  اجرایــی  دســتگاه های 
مــی  مدیریــت  و  حــال کنتــرل  در 
ــهای  ــاس گزارش ــر اس ــزود: ب ــد اف باش
مناطــق  برخــی  از  امــروز  دریافتــی 
اســتان خوزســتان، شــاهد کاهــش 
تــا  انشــاهللا  و  هســتیم  ســیالب 
ــواز  ــهر اه ــیه ش ــکل حاش ــب مش امش
ــا  ــد. 'عبدالرض ــد ش ــع خواه ــز مرتف نی
 V,C وزیرکشــور  فضلــی'  رحمانــی 
دوشــنبه بــرای دومیــن بــار در جریــان 
جــاری شــدن ســیالب اخیــر بــرای 
ــیل زده  ــق س ــت مناط ــی وضعی بررس

ــت. ــرده اس ــفر ک ــواز س ــه اه ب

 وضعیت شهر اهواز 
باثبات و پایدار است

وزرا باید برای عدم حضورشان در 
مجلس توضیح قانع کننده بدهند

نایـب رئیس مجلس شـورای اسـالمی با اشـاره بـه این که وزرا بایـد در برابر مجلس 
پاسـخگو باشـند، گفـت: وزرایـی که قـرار بود برای پاسـخگویی در خصوص سـیل در 
مجلـس حضـور یابنـد امـا نیامدنـد بایـد توضیح قانـع کننـده ای به مجلـس دهند. 
بهـروز نعمتـی در جلسـه علنـی امـروز در تذکری شـفاهی بیـان کرد: براسـاس اصل 
۱۳۷ قانـون اساسـی وزرا بایـد بـه مجلس پاسـخگو باشـند. قـرار بود وزرا در جلسـه 
روز گذشـته مجلـس حضـور یابنـد و پاسـخگوی نماینـدگان در خصـوص سـیل در 
اسـتان های کشـور باشـند.وی در ادامـه اظهار کـرد: اما گویـا وزرا اعالم کـرده بودند که 
در مأموریـت هسـتند و امـکان حضـور در مجلس را ندارند و قرار شـد روز سـه شـنبه 
در جلسـه مجلـس حضـور یابنـد. اما گویا قرار نیسـت روز سـه شـنبه هم به مجلس 
بیاینـد.وی در ادامـه تصریـح کـرد: ایـن موضـوع وهـن مجلـس اسـت چند اسـتان 
اکنـون در سـیل اسـت و قـرار بـود وزرا دیـروز پاسـخگوی نماینـدگان باشـند اما این 
اتفـاق نیفتـاد، لطفـًا این موضوع را پیگیـری کنید.به گزارش ایسـنا، علی مطهری که 
ریاسـت جلسـه علنی را برعهده داشـت در پاسخ به وی بیان کرد: بنده شخصًا پیگیر 
حضـور وزرا در مجلـس بـودم امـا آن چـه کـه بـه ما گفتند این بود که شـب گذشـته 
آقـای رئیـس جمهـور بـه ۴ وزیـر دسـتور داده تا بـه خوزسـتان بروند. به مـا نیز این 
گونـه پاسـخ دادنـد. اکنـون وزرا بایـد پاسـخ قانع کننده بـه مجلس دهند کـه آیا کار 
واجـب دیگـری داشـتند و یـا خـالف واقـع به مـا اطالع دادنـد که کاری غیـر اخالقی 

اسـت دولـت بایـد توضیـح قانع کننـده ای در ایـن زمینه به مجلـس دهد.

سیاست

سیاست

جامعه

موج سواری در حادثه سیل به نفع هیچ جناحی نیست

کلیات طرح حمایت از آسیب دیدگان سیل تصویب شد

تجهیزات آزمایشگاه های هوایی به روز نیست
عضـو فراکسـیون امید مجلس 
شـورای اسـالمی گفـت: تبدیل 
سـیل بـه مسـاله ای سیاسـی 
و مـوج سـواری بـر مشـکالت 
مـردم بـه نفـع هیچ جناحـی نیسـت؛ مـردم در مدیریت 
بحـران نـه فقط قـوه مجریه که همه دسـتگاه هـای نظام 
را مسـئول مـی داننـد. محمـود صادقـی نماینـده مـردم 
تهـران در مجلـس شـورای اسـالمی هرگونه موج سـواری 
سیاسـی بـر سـیل اخیـر را نـه بـه نفـع مـردم بلکـه بـه 
زیـان کشـور دانسـت و بـه خبرنگار سیاسـی ایرنـا، گفت: 
سیاسـی کـردن مسـاله سـیل بـه نفع مـردم نیسـت؛ ما 
هـم قبـول داریـم کـه ضعـف هـا و کاسـتی هایـی وجود 
دارد، امـا ایـن ضعـف هـا فقـط بـه قـوه مجریـه محـدود 

نبـوده و مجموعـه نهادهـا و دسـتگاه های نظام را شـامل 
مـی شـود.وی افـزود: تداخل وظایـف و ماموریت ها و در 
کنـار آن ضعـف دولـت هـا در زمینـه نقـص ها و کاسـتی 
هـای موجـود در مدیریـت بحران های و حـوادث طبیعی 
و غیـر طبیعی کشـور موثر بوده اسـت، اما تبدیل مسـائل 
بـه یـک مسـاله سیاسـی و مـوج  و مشـکالت مـردم 
سـواری بـر آالم مـردم بـه نفـع هیـچ جناحـی نیسـت.
رییس فراکسـیون شـفاف سـازی و سالم سـازی اقتصاد 
و انضبـاط مالـی مجلـس شـورای اسـالمی در عیـن حال 
تاکیـد کـرد: باید انتقاد را از تخریب جـدا کنیم؛ هر نهادی 
کـه کار خـود را انجـام نمـی دهد باید نقد شـود، حتی اگر 
نقـد تنـد باشـد، اما نقدی کـه منصفانه بوده و در راسـتای 

اصـالح امـور و بیـان کاسـتی هـا و ارائـه راه حل باشـد.

رئیســـه  هیـــات  عضـــو 
ـــه  ـــه، بودج کمیســـیون برنام
مجلـــس  محاســـبات  و 
ــت:  ــالمی گفـ ــورای اسـ شـ
ــت از  ــی حمایـ ــع مالـ منابـ
ـــب  ـــن و تصوی ـــیون تعیی ـــیل در کمیس ـــدگان س ـــیب دی آس
ـــال  ـــی ارس ـــن علن ـــه صح ـــی ب ـــب نهای ـــرای تصوی ـــده و ب ش
مـــی شـــود. علـــی کاظمـــی باباحیـــدری روز دوشـــنبه بـــا 
اشـــاره بـــه نشســـت امـــروز کمیســـیون برنامـــه، بودجـــه 
ـــتور  ـــزود: دس ـــالمی، اف ـــورای اس ـــس ش ـــبات مجل و محاس
ـــیالب  ـــوع س ـــه موض ـــس ب ـــه مجل ـــا توج ـــیون ب کار کمیس
اخیـــر کشـــور تغییـــر کـــرد و بررســـی طـــرح حمایـــت از 
ـــگری  ـــی و پیش ـــوانح طبیع ـــیل، س ـــدگان از س ـــیب دی آس

ــت. ــرار گرفـ ــتور کار قـ ــی در دسـ ــرات طبیعـ مخاطـ
عضـــو هیـــات رئیســـه کمیســـیون برنامـــه، بودجـــه و 
محاســـبات مجلـــس ادامـــه داد: در جریـــان بررســـی 

ایـــن طـــرح موافقیـــن و مخالفیـــن اظهـــار نظـــر کردنـــد، 
ـــد  ـــاره ش ـــون آن اش ـــای قان ـــرت ه ـــی و مغای ـــار مال ـــه ب ب
امـــا از آنجایـــی کـــه گفتـــه شـــد در تنظیـــم ایـــن طـــرح 
ـــت  ـــی دول ـــا هماهنگ ـــود و ب ـــده ب ـــن ش ـــت تامی ـــر دول نظ

تدویـــن شـــده اســـت، کلیـــات آن رای آورد.
نماینـــده مـــردم اردل و فارســـان در مجلـــس دهـــم شـــورای 
ـــات  ـــیون جزیی ـــای کمیس ـــه اعض ـــان اینک ـــا بی ـــالمی ب اس
ـــرار  ـــتور کار ق ـــیل را در دس ـــدگان س ـــیب دی ـــت از آس حمای
ـــی  ـــع مال ـــک طـــرح مناب ـــاده ی ـــار داشـــت: در م ـــد، اظه دادن
ـــی  ـــادل ریال ـــقف مع ـــا س ـــاس آن ت ـــد و براس مشـــخص ش
ـــرخ  ـــا ن ـــی ب ـــعه مل ـــدوق توس ـــع صن ـــور از مناب ـــارد ی 2 میلی
ـــی  ـــاص م ـــت ارزی اختص ـــه مدیری ـــام یکپارچ ـــامانه نظ س

ـــد. یاب
وی افـــزود: همچنیـــن تـــا ســـقف معـــادل ریالـــی 592 
ـــورو از محـــل کاهـــش 30 درصـــد از  ـــزار ی ـــون و 500 ه میلی
ـــه جـــز ردیـــف هـــای 1،2و 3 جـــدول  ـــد )هــــ( ) ب ـــع بن مناب

ـــرای  ـــور ب ـــه 98 کل کش ـــون بودج ـــره 4 قان ـــه( تبص مربوط
جبـــران خســـارات بـــه حادثـــه دیـــدگان بالیـــای طبیعـــی 

ـــود. ـــی ش داده م
ـــیون  ـــروز کمیس ـــات ام ـــر مصوب ـــه داد: از دیگ ـــی ادام کاظم
اوراق  ریـــال  انتشـــار صدهـــزار میلیـــارد  بـــا  دولـــت 
ـــوان »اوراق  ـــت عن ـــدت تح ـــی بلندم ـــارکت ارزی و ریال مش
ـــیل«  ـــدگان س ـــیب دی ـــازل آس ـــازی من ـــارکت در بازس مش
و فـــروش آن در داخـــل و خـــارج از کشـــور بـــا تضمیـــن 
ــا و  ــت، بانکهـ ــط دولـ ــود توسـ ــل و سـ ــت اصـ بازپرداخـ
بانـــک مرکـــزی مجـــاز بـــه خریـــد مانـــده اوراق فـــروش 

نرفتـــه اســـت.
ایـــن نماینـــده مجلـــس افـــزود: همچنیـــن تـــا ســـقف 
ـــی  ـــال از محـــل کاهـــش و جابجای ـــارد ری پنجـــاه هـــزار میلی
اعتبـــارات ردیـــف هـــای بودجـــه ســـال 1397 مـــازاد بـــر 
ـــون  ـــدرج در قان ـــه من ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــارات س اختی
ـــان داشـــت:  ـــرد. وی بی ـــی گی ـــرار م ـــال 1398 ق ـــه س بودج
ـــی و  ـــرکتهای دولت ـــه ش ـــه کلی ـــه و بودج ـــیون برنام کمیس
بانکهـــا موظـــف کـــرد عـــالوه بـــر احـــکام قانـــون بودجـــه 
1398 کل کشـــور، حداقـــل یـــک درصـــداز هزینـــه هـــای 

خـــود در بانـــک هـــا )بـــه جـــز هزینـــه پرداخـــت ســـود 
ســـپرده هـــا( مطابـــق ارقـــام مصـــوب بودجـــه 1398 کل 
ـــقف  ـــا س ـــه ت ـــع حاصل ـــد. مناب ـــی کنن ـــه جوی ـــور را صرف کش
30 هـــزار صـــرف اجـــرای احـــکام ایـــن قانـــون خواهـــد 
شـــد.کاظمی توضیـــح داد: از فـــروش بیســـت هـــزار 
میلیـــارد ریـــال از امـــوال و دارایـــی هـــای موجـــود نـــزد 
ـــره  ـــی تبص ـــوال تملیک ـــروش ام ـــع آوری و ف ـــازمان جم س
1 از جملـــه بـــه طـــرح حمایـــت از آســـیب دیـــدگان داده 
ــه  ــه، بودجـ ــیون برنامـ ــه کمیسـ ــات رئیسـ ــد.عضو هیـ شـ
ـــی  ـــه اصالحات ـــاز ب ـــرح نی ـــت: ط ـــس گف ـــبات مجل ومحاس
در خصـــوص تعییـــن مجـــری و حســـاب بانکـــی منابـــع 
ـــد،  ـــن باش ـــرا ممک ـــر اج ـــارت ب ـــا نظ ـــده دارد ت ـــی ش طراح
از ایـــن رو تعـــدادی از اعضـــای کمیســـیون برنامـــه و 
ـــت  ـــد و در نشس ـــال کنن ـــکات را اعم ـــن ن ـــد ای ـــه بای بودج
فـــردا صبـــح کمیســـیون کـــه پیـــش از شـــروع صحـــن 
علنـــی برگـــزار مـــی شـــود نـــکات بررســـی و بـــرای 
تصویـــب نهایـــی بـــه صحـــن ارســـال شـــود، بـــرآورد مـــا 
ـــرار  ـــتور کار ق ـــردا در دس ـــور ف ـــرح مذک ـــه ط ـــت ک ـــن اس ای

ـــرد. ـــی گی م

فراکسـیون  رئیـس  نایـب 
هوافضـا و هوانـوردی مجلـس 
گفـت:  اسـالمی  شـورای 
تجهیـزات آزمایشـگاهی هوایی 
بـه روز نیسـت و فاصله زیادی با دنیـا داریم، باید تعامالت 
بیشـتری بـا دانشـگاه های هوافضای دنیا داشـته باشـیم. 
قاسـم احمدی الشـکی روز دوشنبه با اشـاره به اینکه برای 
تقویـت، تجهیـز و ایجـاد آزمایشـگاه های هوایـی نیـاز بـه 
منابع مالی جدید اسـت، افزود: امسـال در بحث بودجه ای 
برخـی از کارهایـی کـه در حـوزه معاونـت علمـی و فناوری 
ریاسـت جمهـوری در حـوزه هوافضـا بـود و بیشـتر مربوط 
اعتباراتـی  می شـد،  مربـوط  پژوهشـی  فعالیت هـای  بـه 

اختصـاص داده شـد و از نظـر بنـده ایـن جـزء ضرورت ها 
اسـت و باید این منابع را تقویت کرد.نماینده مردم نوشـهر 
و چالـوس در مجلـس شـورای اسـالمی افزود: هـر چقدر 
در حـوزه هوافضـا کارهـای مرتبـط بـا پژوهـش و تحقیـق 
را افزایـش دهیـم، قطعـا بـه نفعمـان اسـت بـه همیـن 
دلیـل اگـر دوسـتان حـوزه هوا فضـا بتوانند به فراکسـیون 
مراجعه داشـته باشـند، از طریق فراکسـیون نیز می توانیم 
هماهنگی هـای الزم را از طریـق کمیسـیون صنعـت، معدن 
تجـارت بـه عمـل آوریم و یا از طریق کمیسـیون آموزش با 
معاونـت علمی فنـاوری رئیس جمهـور هماهنگی هایی به 
عمـل آوریـم، قطعـا بـه آن چیزی کـه می خواهیم برسـیم 

نزدیک تـر هسـتیم. 
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رئیـس قـوه قضاییـه در جلسـه مسـئوالن عالـی قضایـی، 
غالمحسـین اسـماعیلی رئیس کل دادگسـتری استان تهران 
را بـه عنـوان سـخنگوی قـوه قضاییـه معرفـی کرد.آیـت هللا 
سـید ابراهیم رئیسـی در این جلسـه با اشـاره به درخواسـت 
حجت االسـالم و المسلمین محسـنی اژه ای مبنی بر واگذاری 
سـمت سخنگویی دسـتگاه قضایی، با توجه به ماموریت های 
جدیـد او اظهـار کـرد: جهـاد و اجتهاد آقای محسـنی اژه ای بر 
هیچکس در قوه قضاییه پوشـیده نیسـت و حضور ایشان در 

دسـتگاه قضایـی همـواره مغتنـم و موثر بوده اسـت.

عضـو هیات رییسـه کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلس از 
موافقـت کمیسـیون متبوعـش بـا تفکیـک وزارت بازرگانی از 
صنعت خبر داد. سـیدجواد حسـینی کیا عضو هیات رییسـه 
کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس شـورای اسـالمی در 
تشـریح نشسـت روز) دوشـنبه ۱۹ فرودین ماه( کمیسـیون 
متبوعـش، بـه حضور رحمانی وزرای صنعـت، معدن و تجارت 
و آذری جهرمـی ارتباطـات و فنـاوری اطالعات در این جلسـه 
اشـاره کرد.نماینـده مردم سـنقر در مجلس شـورای اسـالمی 
افـزود: طـرح تفکیـک وزارت بازرگانی از صنعـت و تجارت در 

کمیسـیون صنایـع و معادن تصویب شـد.

غامحسین اسماعیلی 
سخنگوی قوه قضاییه شد

تصویب طرح تفکیک وزارت 
بازرگانی از وزارت صنعت

سـخنگوی کمیسـیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره 
بـه معـوق مانـدن مطالبات فرهنگیـان تاکید کـرد: آموزش 
و پـرورش بایـد لیسـت دقیقـی از مطالبـات فرهنگیـان را 
تدویـن کنـد. سـیدحمایت میـرزاده گفـت: اگرچه مشـکل 
نبـود اعتبـار الزم در خزانه و سـازمان برنامـه و بودجه باعث 
عـدم پرداخـت مطالبـات شـد ولی مسـاله مهم این اسـت 
کـه هیـچ گاه حـرف وزارت آمـوزش و پـرورش و سـازمان 
برنامـه در خصـوص بودجـه الزم بـرای پرداخـت مطالبـات 
فرهنگیـان یکـی نبوده اسـت و هیچکدام حـرف یکدیگر را 
قبـول ندارنـد؛ یکی از ریشـه های مشـکل بدهـی مطالبات 

فرهنگیـان نیـز همین امر اسـت.

ایـن  بـه گفتـه سـخنگوی کمیسـیون فرهنگـی مجلـس، 
کمیسـیون دولـت را مکلـف کـرده بـه دخترانـی کـه زیـر ۲۰ 
سـال و پسـرانی که زیر ۲۴ سـال ازدواج  کنند، هدیه ازدواج 
پرداخـت کنـد. احـد آزادی خـواه  گفـت: وزیـر ارتباطـات بـا 
حضـور در جلسـه امروز گزارشـی از وضعیت فضـای مجازی 
ارائـه کـرد و گفـت کـه ایـن فضـا بـه یـک فضـای حقیقـی 
تبدیـل شـده و درگاهـی بـه سـمت دنیـا اسـت. بـه گفتـه 
آزادی خـواه همچنیـن بـر اسـاس مـاده ۲۸، دولـت موظـف 
شـد بـرای کارکنـان دولت بـه ازای فرزنـدان دوم به بعدی که 
بـه دنیـا می آورنـد، ۵۰ درصـد بیشـتر از فرزنـدان قبلـی حق 

اوالد پرداخـت کنـد.

لیست دقیق مطالبات 
فرهنگیان معلوم نیست

دخترانی که زیر 20 سال ازدواج 
کنند، هدیه ازدواج می گیرند
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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فسیل میراث

نخستین نمایش بقایای چند دایناسوربازار تاریخی ارومیه، ایمن نیست
نشــانی  آتــش  ســازمان  رییــس 
گفت:رســیدگی  ارومیــه  شــهرداری 
ــازار تاریخــی ضــروری  ــت ب ــه وضعی ب

اســت.
ــا اشــاره بــه  ابراهیــم شــاد قوشــچی ب
ــال  ــول ۶ س ــرد: در ط ــار ک ــه، اظه ــی ارومی ــازار تاریخ ــت ب وضعی
داده  رخ  ارومیــه  تاریخــی  بــازار  در  آتــش ســوزی   ۴ گذشــته 
ــن  ــت ممک ــن وق ــریع تری ــا در س ــوزی ه ــش س ــی آت ــه تمام ک
ــار شــده اســت. ــه موقــع نیروهــای آتــش نشــانی مه ــا حضــور ب ب
ــه  ــه بقی ــبت ب ــا نس ــوزی ه ــش س ــورد از آت ــک م ــزود: ی وی، اف
ــه موقــع نیروهــای آتش نشــانی  ــود و اگــر حضــور ب ــر ب گســترده ت
ــازار تاریخــی شــهر در  ــون حــدود نیمــی از ب ــم، اکن را شــاهد نبودی
آتــش ســوخته بــود و فاجعــه ای را شــاهد بودیم.رئیــس ســازمان 
آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری ارومیــه، تصریــح 
ــت  ــی وضعی ــر ایمن ــه از نظ ــی ارومی ــازار تاریخ ــفانه ب ــرد: متاس ک
ــر  ــازه داران در تعمی ــل برخــی مغ ــدارد و متاســفانه تعل مســاعدی ن
ــوان کــرد: یکــی از  ســاختمان عامــل ایــن وضعیــت اســت.وی، عن

ایســتگاه های مــا تــا بــازار تنهــا 3 دقیقــه فاصلــه دارد و نگرانــی از 
بابــت حضــور بــه موقــع نیروهــای آتــش نشــانی در آن جــا نداریــم، 
ــا ســه کپســول  ــل دو ی ــازه حداق ــر مغ ــه ه ــا ضــروری اســت ک ام
آتــش نشــانی در واحــد خــود داشــته باشد.شــاد قوشــچی در ادامــه 
گفــت: در برخــی کشــورها اگــر یــک واحــد شــرایط خطرســاز باشــد 
ــد  ــته باش ــار داش ــق در اختی ــار حری ــول مه ــج کپس ــر از پن ــا کمت ی
آتــش نشــانی مــی توانــد بــا او برخــورد کنــد و واحــد وی را ببنــدد 
ــد.وی،  ــا نمی ده ــه م ــازه ای را ب ــن اج ــون چنی ــفانه قان ــا متاس ام
تصریــح کــرد: اگــر بــا هماهنگــی دادســتانی اجــازه بررســی و 
ــته  ــه را داش ــی ارومی ــازار تاریخ ــاز در ب ــای خطرس ــالح واحده اص
ــرات  ــع خط ــتای رف ــی در راس ــای مهم ــوان گام ه ــی ت ــیم، م باش
ــانی و  ــش نش ــازمان آت ــت.رئیس س ــی برداش ــل تاریخ ــن مح ای
ــه  ــازار تاریخــی ارومی ــت: ب ــه گف ــی شــهرداری ارومی ــات ایمن خدم
ــد  ــازه داران می توان ــی مغ ــات برخ ــت و تخلف ــی اس ــی عموم محل
زندگــی مــردم را بــه خطــر بینــدازد بنابرایــن رســیدگی بــه وضعیــت 

آن ضــروری اســت.

یــک  پوســت  فســیل  از  بخشــی 
پیــش  ســال   150 کــه  دایناســور 
ــر  ــار دیگ ــود در کن ــده ب ــف ش کش
آثــار به جــا مانــده از دایناســورها در 
ــه نمایــش گذاشــته  ــار اول ب ــرای ب مــوزه »ترینــگ« بریتانیــا ب

ــت. ــده اس ش
 ایــن فســیل پوســت دایناســور »haestasaurus« کــه در 
کنــار ۱۵ اثــر بــه جــا مانــده از دیگــر دایناســورها در مــوزه 
ــا  ــر« بریتانی ــع در »هرتفوردش ــگ« واق ــت »ترین ــخ طبیع تاری
ــالدی  ــرن نوزدهــم می ــه در اواســط ق حضــور دارد، پــس از آنک
ــوم گذاشــته  ــه نمایــش عم ــار ب ــن ب ــرای اولی کشــف شــدند، ب

ند. می شــو
ــن  ــت ای ــده از پوس ــا مان ــه ج ــیل ب ــوزه فس ــن م ــه ای ــه گفت ب
ــد  ــردم می ده ــه م ــده را ب ــن ای ــار ای ــن ب ــرای اویل ــور ب دایناس
ــت. ــوده اس ــکل ب ــه ش ــه چ ــورها ب ــی دایناس ــر بیرون ــه ظاه ک

از دیگــر آثــاری کــه در ایــن نمایشــگاه بــه چشــم می خــورد، بــه 
ــاره  ــوان اش ــز می ت ــودون« نی ــور »ایگوآن ــتخوان های دایناس اس

ــوزه  ــن م ــق دایناســور ای ــرت«، محق ــول ب ــرد. پروفســور »پائ ک
ــردم رو  ــمگیر م ــتقبال چش ــا اس ــا ب ــن یافته ه ــرد: »ای ــان ک بی
ــه در  ــد ک ــار اول باش ــرای ب ــار ب ــن آث ــاید ای ــدند. ش ــه رو ش ب
ــم  ــان داری ــا اطمین ــه نمایــش گذاشــته می شــوند ام ــا ب بریتانی

ــد شــد.« ــوش نخواهن ــز از خاطــرات فرام ــه هرگ ک
ــن  ــه در ای ــگ«، فســیل پوســتی ک ــوزه »ترین ــالم م ــر اع ــا ب بن
مــوزه بــه نمایــش گذاشــته می شــود، یکــی از تنهــا ســه اثــری 
اســت کــه تاکنــون از دایناســور »haestasaurus« کشــف 

شــده اســت.
ــده از  ــه جــا مان ــر ب ــا شــاهد اث ــزود: »م ــرت« اف پروفســور » ب
ــه آن  ــتیم ک ــنگ هایی هس ــر روی س ــور ب ــن دایناس ــت ای پوس
ــار  ــن ب ــرای اولی ــد. ب ــرده بودن ــه ک ــش احاط ــس از مرگ را پ
اســت کــه تصــوری دربــاره شــکل بیرونــی ایــن جانــوران ارائــه 
ــه  ــا شــاهد اســتخوان های ب ــن تنه ــه پیــش از ای شــده چــرا ک
ــار در ســال ۱۸۵۲  ــده از دایناســورها بوده ایــم« ایــن آث جــا مان
ــس از  ــار او پ ــه آث ــل« کشــف شــدند و مجموع ــون مانت »گیدئ
درگذشــتش بــه مــوزه تاریــخ طبیعــت » ترینــگ« منتقــل شــد.

 پیام
 میراث

رئیس میراث فرهنگی ورامین گفت: بیش از ۳ هزار گردشگر از آثار تاریخی شهرستان ورامین در ایام نوروز ۹۸ بازدید کردند.
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صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  سـازمان  معـاون گردشـگری   
دسـتی و گردشـگری از سـفر 20 میلیـون نفـر از هموطنـان 
بـه نقـاط مختلـف کشـور و اقامـت در مراکـز تحـت نظارت 
ایـن سـازمان در طـول تعطیـالت نـوروز 98 خبـر داد. ولی 
تیمـوری روز یکشـنبه در گفـت وگـو بـا خبرنـگار فرهنگـی 
ایرنـا، بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: از 28 اسـفند مـاه سـال 
 77 جـاری  سـال  فروردیـن   16 روز  پایـان  تـا  گذشـته 
میلیـون و 120 هـزار شـب اقامـت بـه ثبت رسـیده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه ایـن میـزان اقامـت نسـبت بـه 
مـدت مشـابه در سـال گذشـته بیـش از 5 درصـد رشـد 
داشـته اسـت، افـزود: مـا نسـبت به شـکل و شـیوه اطالع 
رسـانی هـا دربـاره وقـوع سـیل ایراداتـی داشـتیم زیـرا 
شـاهد بودیـم در برخی از مـوارد بزرگ نمایـی های زیادی 
انجـام و از مـردم درخواسـت می شـد در منازلشـان بمانند 
و سـفر نروند.تیمـوری اضافـه کـرد: در بسـیاری از مواقـع 
سـیل در برخی از شـهرهای اسـتان ها اتفاق افتاده بود در 
حالـی کـه شـکل اطـالع رسـانی هـا افـراد را از سـفر به کل 
اسـتان بـر حـذر می کـرد.وی افـزود: البتـه آمار مسـافران 
محـدود بـه 20 میلیـون نفـر نمـی شـود چـون بسـیاری از 
مـردم در سفرهایشـان بـه خانه اقوام و آشـنایان می روند. 
تیموری گردشـگران ورودی به کشـور را بیـش از 183 هزار 
نفـر در مـدت زمـان اول تا 15 فروردین اعـالم کرد و افزود: 
ایـن میـزان ورودی به نسـبت به مدت مشـابه بیش از 16 
درصد رشـد داشـته اسـت.وی دربـاره گردشـگران خروجی 
از کشـور در همیـن دوره زمانـی گفـت: 377 هـزار و 896 
نفـر نیـز بـه سـفر خارجـی رفتنـد کـه ایـن رقـم نسـبت به 
مـدت مشـابه سـال گذشـته 32 درصـد کاهـش داشـته 
اسـت. وی در پاسـخ بـه پرسـش مبنـی بـر این کـه آیا بر 
اسـاس بخشـنامه سـازمان میراث فرهنگی، مسـافرانی که 
به دلیل شـرایط جوی در اسـتان های سـیلزده نتوانسـتند 
بـه محـل اقامتـی کـه رزرو کـرده بودند برسـند، توانسـتند 
هزینـه هایشـان را پـس بگیرنـد؟ گفـت: بلـه تقریبـا تمام 

ایـن افـراد موفق بـه بازگرداندن پولشـان شـدند.

سوژه
بیش از 20میلیون 

نفر  امسال به 
سفرهای نوروزی رفتند

هر
 م

س:
عک

۳۰۰ میلیارد تومان خسارت به ۷۳۰ اثر تاریخی
معاون میراث فرهنگی : یونسکو از ایران در خصوص وضعیت آثار جهانی گزارش خواست

طالبیان: هنوز مشکل حادی از شوشتر گزارش نشده است

ســازمان  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
اثــر   ۷۳۰ می گویــد:  گردشــگری  و 
تاریخــِی ۲۵ اســتان کشــور در اثــر 
آســیب  ســیالب  و  بــاران  بــارش 
دیده انــد کــه براســاس بررســی ها و 
ــون،  ــا کن ــده ت ــام ش ــای انج پایش ه
میلیــارد   ۳۰۰ معــادل  اعتبــاری  بــه 
ــی  ــت و نجات بخش ــرای مرم ــان ب توم

ــت. ــاز اس ــار نی ــن آث ای
محمدحســن طالبیــان کــه دو روز را 
ــتان  ــی اس ــار تاریخ ــی آث ــرای بررس ب

و  فلک االفــالک  ماننــد  لرســتان 
اســتان  ایــن  تاریخــی  پل هــای 
مناطــق  و  شــهرها  در  ســیل،  در 
ــده اســت، در  ــتان گذارن ــف لرس مختل
گفت وگویــی بــا ایســنا، اســتان های 
ــی،  ــان جنوب ــوی، خراس ــان رض خراس
زنجــان، اردبیــل، آذربایجــان شــرقی و 
ــالم  ــور اع ــتانی در کش ــالن را ۶ اس گی
ــی  ــچ گزارش ــا هی ــه از آن ه ــد ک می کن
مبنــی بــر تخریــب یــا آســیب بناهــای 
تاریخــی در اثــر ســیل گــزارش نشــده 
بــه  ســیل  متأســفانه  می گویــد:  و 
اســتان ها  از  برخــی  تاریخــِی  آثــار 
کــرده  وارد  را  زیــادی  آســیب های 
اســت، حتــی هنــوز برخــی از آثــار 

زیــر آب و در بســتر رودخانــه هســتند 
از  روز   ۱۰ از گذشــت حــدود  بعــد  و 
ــتان ها،  ــن اس ــات رخ داده در ای اتفاق
ــر  ــار دیگ ــاط ب ــی نق ــیالب در برخ س
ــا  ــی بارندگی ه ــته و حت ــش داش افزای
از  بیــش  نیــز  اســتان گلســتان  در 

گذشــته گــزارش شــده اســت.
تپه هــای  و  محوطه هــا  امــا  وی 
ارقــام  و  اعــداد  را شــامل  تاریخــی 
تاکیــد  و  نمی دانــد  شــده  اعــالم 
می کنــد: بــه دلیــل قــرار داشــتن ایــن 
ــان  ــوز کارشناس ــا در آب، هن محوطه ه
موفــق بــه بررســی و پایــش آن هــا 

. ند ه ا نشــد
ــه در  ــت کرخ ــه وضعی ــاره ب ــا اش او ب

ــا  ــتان را ب ــه اس ــتان ک ــتان خوزس اس
ــه  ــبت ب ــرده، نس ــه ک ــکالتی مواج مش
پایــش محوطه هــای مهــم و باســتانی 
ــال  ــد: در ح ــد و می گوی ــد می کن تاکی
حاضــر آن چــه بــرای مــا اهمیــت دارد، 
ــای  ــا پل ه ــازه ها ی ــا، س ــش بناه پای
ــه  ــا توج ــت. ب ــه اس ــتر رودخان در بس
تاریخــی  محوطه هــای  وجــود  بــه 
زیــاد خوزســتان و قرارگرفتــن بخشــی 
بررســی  کرخــه،  کنــار  در  آن هــا  از 
آب  فروکــش کــردن  از  بعــد  آن هــا 
بناهــای  وی  می شــود.  انجــام 
بســتر  در  گرفتــه  قــرار  تاریخــی 
رودخانــه را بــه دو بخــش تقســیم 
ایــن ســازه ها  می کنــد و می گویــد: 
هســتند کــه  ســالمی  پل هــای  یــا 
ــرده و  ــظ ک ــود را حف ــزای خ ــوز اج هن
ــری  ــیب کمت ــه آس ــد ک ــک پارچه ان ی
در  »گــپ«  پــل  ماننــد  دیده انــد، 
لرســتان کــه دچــار فرســایش شــده و 
ــی در آن رخ داده،  ــای کوچک تخریب ه
ــا آســیب  امــا خوشــبختانه ســاختار بن

ــت. ــده اس ندی
آثــار  ایــن  دوم  بخــش  طالبیــان 
تاریخــی را براســاس وضعیــت پــل 
ساســانی »دزفــول« توضیــح می دهــد 
ــرای  ــکالتی ب ــه مش ــان این ک ــا بی و ب
ایــن پــل در ســیالب ایجــاد شــده، 
دیگــر  ســوی  از  می کنــد:  بیــان 
ســاختار  از  نیــز  ســازه ها  از  برخــی 
ــل  ــد، مث ــوردار بوده ان ــدی برخ قدرتمن
بزرگتریــن  کــه  »گاومیشــان«  پــل 
ــالم و  ــرز ای ــاختاری در م ــه ی س دهان

دارد. را  لرســتان 
حاضــر  حــال  در  چنــد  هــر  او 
وضعیــت اکثــر پل هــای تاریخــی را 

ســالم تشــریح می کنــد امــا ادامــه 
ــی  ــن وجــود قطعه های ــا ای ــد: ب می ده
ــه یاالیه هایــی  ــا از بدن از ایــن پل هــا ی
ــت  ــه مرم ــده اند و ب ــدا ش ــا ج از آن ه
اضطــراری نیــاز دارنــد. البتــه »پــل 
پایــه  جــز  بــه  تاریخــی کشــکان« 
بــرد و  را  قاجــاری کــه ســیالب آن 
یکــی از پایه هــای اصلــی کــه زیــر 
و کــج  آب شســته  واســطه  بــه  آن 
ــی  ــات مهندســی فن ــه اقدام شــده و ب
ثابــت  و  بهتــر  وضعیــت  دارد،  نیــاز 
میــراث  معــاون  دارد.  قدم تــری 
فرهنگــی ســازمان میــراث فرهنگــی 
و گردشــگری بــا اشــاره بــه درخواســت 
ــی  ــراث فرهنگ یونســکو از ســازمان می
بــرای ارائــه ی گــزارش از وضعیــت آثــار 
ــان  ــر، بی ــران در ســیل اخی ــی ای جهان
می کنــد: تــا کنــون نیــز گزارشــی از 

طریــق دفتــر منطقــه ای بــرای یونســکو 
ــناِس  ــاالً کارش ــم. احتم ــال کرده ای ارس
یونســکو کــه در پایــان هفتــه جــاری - 
ــد  ــتر می آی ــه شوش ــن- ب ۲۳ فروردی
ــه  ــزارش ب ــه ی گ ــه ارائ ــف ب ــز موظ نی

ــود. ــد ب ــکو خواه ــازمان یونس س
او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
ایــن  عضــو  کشــورهای  و  یونســکو 
اعــالم  تــا کنــون  جهانــی  ســازمان 
ــرای نجات بخشــی  ــران ب ــه ای کمــک ب
ــا  ــته اند ی ــور را داش ــی کش ــار تاریخ آث
خیــر؟ می گویــد: بــرای آثــار ثبــت 
شــده در فهرســت جهانــی یونســکو 
بگیریــم،  می توانیــم کمــک جهانــی 
ــق  ــزارش از طری ــه ی گ ــا ارائ ــاید ب ش
ژئوفیزیــک  متخصــص  کارشــناس 
یونســکو نیــز بتوانیــم از کمک هــای 

جهانــی بهــره بگیریــم.

دادسـتان دادگاه عمومـی و انقالب مالیر 
تاریخـی  بنـای  تخریـب  بـه  اشـاره  بـا 
بارندگـی هـای  »یخـدان میرفتـاح« در 
اخیـر، گفـت: پرونـده رسـیگی قضایـی 
ایـن اثـر تاریخـی تشـکیل شـده و بـه 
احتمـال قصـور یا رعایت نکـردن مقررات 
قانونـی میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری رسـیدگی می شـود. سعید 
و  گفـت  در  دوشـنبه  روز  فـر  احمـدی 
گـوی اختصاصی بـا خبرنگار ایرنـا اظهار 

داشـت: در حـال حاضر پرونده رسـیدگی 
قضایـی علـت تخریـب بنـای »یخـدان 
میرفتـاح« تشـکیل شـده و در شـورای 
پنج دادیاری در جریان رسـیدگی اسـت.
را  تحقیقاتـی خـود  مـا کار  افـزود:  وی 
انجـام مـی دهیـم و چنانچـه بـه ایـن 
نتیجـه برسـیم کـه در تخریـب یخـدان 
میرفتـاح کسـی قصـوری داشـته و یـا 
برابـر وظایـف قانونـی خـود عمـل نکرده 
اسـت، فـرد یـا افـراد احضـار می شـوند 

و رسـیدگی قضایـی را انجـام می دهیم.
انقـالب  و  عمومـی  دادگاه  دادسـتان 
در  کسـی کـه  هـر  تاکیـد کـرد:  مالیـر 
زمینـه تخریـب بنـای تاریخـی »یخدان 
مـی  احضـار  باشـد،  مقصـر  میرفتـاح« 
شـود.احمدی فـر گفـت: مـا بـه عنـوان 
مدعی العموم موظف هسـتیم اگر سـایر 
بناهـای تاریخـی مورد تخریب و آسـیب 
قـرار گیرنـد، موضـوع را مـورد رسـیدگی 
بـا  کـرد:  خاطرنشـان  دهیـم.وی  قـرار 
توجـه بـه اینکـه بـارش هـای دیگـری را 
طـی روزهـای آتـی در پـی داریـم، امروز 
دسـتور دادیـم اقدامـات الزم حفاظتـی 
ایـن  تاریخـی  بناهـای  سـایر  بـرای 

انجـام شـود. شهرسـتان 

پرونده قضایی برای تخریب 
»یخدان میرفتاح« تشکیل شد

شمار بازدیدکنندگان کاخ نیاوران 
به مرز 81 هزار نفر رسید

۸۰ هــزار و ۸۳۵ گردشــگر طــی ۱۶ روز فروردیــن، در آمــار ورودی کاخ 
ــج مــوزه فعــال ایــن  ــد از پن ــزان گــردش بازدی ــاوران ثبــت شــده و می نی
ــن  ــت. ای ــوده اس ــد ب ــر بازدی ــزار و ۹۶ نف ــداد ۳۳۳ ه ــز تع ــه نی مجموع
کاخ بــه ترتیــب در تاریخ هــای چهــارم، ســوم، دوم و نهــم فروردیــن 
ــا ورود  ــود و ب ــاه ســال جــاری شــاهد حضــور حداکثــری گردشــگران ب م
۹ هــزار و ۲۰۸ گردشــگر بــه ایــن مجموعــه در روز چهــارم فروردیــن مــاه، 
رکــورد بازدیدهــای نــوروزی مجموعــه نیــاوران در ســال جــاری و همچنیــن 
ــد.همچنین  ــته ش ــر شکس ــال اخی ــابه آن در ۵ س ــان مش ــه زم ــبت ب نس
بــا ثبــت ۳۴ هــزار و ۲۷۳ نفــر- بازدیــد در ایــن تاریــخ، شــاهد افزایــش 
۲۱ درصــدی آمــار بازدیــد از پنــج مــوزه فعــال ایــن مجموعــه نســبت بــه 
زمــان مشــابه آن در ســال گذشــته بــوده ایم.شــایان ذکــر اســت مجموعــه 
ــزار و  ــا ورود ۸ ه ــز ب ــار نی ــاوران در ســومین روز به ــی تاریخــی نی فرهنگ
ــه زمــان مشــابه خــود در ســال گذشــته  ــده، نســبت ب ۷۹۹ نفــر بازدیدکنن
ــی  ــود.کاخ اختصاص ــه ب ــگران مواج ــار گردش ــدی آم ــد ۷.۵ درص ــا رش ب
نیــاوران بــا ۷۷ هــزار و ۸۲۹ بازدیدکننــده و کوشــک احمدشــاهی بــا 
۵۳ هــزار و ۵۵۰ بازدیدکننــده، بیشــترین میــزان بازدیــد از موزه هــای 

ــه خــود اختصــاص داده اســت.         ــدت ب ــن م ــاوران را در ای ــه نی مجموع

ته
نک

طالبیـان اما دربـاره ی وضعیت آثار تاریخی و جهانی خوزسـتان 
می گویـد: هنوز از شوشـتر مشـکل حادی گزارش نشـده اسـت، 
امـا خطر همچنان وجود دارد، چون امکان بررسـی موشـکافانه 
صخـره را کـه قبـًا رانـش داشـته و تـرک دارد، نداشـته ایم.او با 
ایـن وجـود از حضـور کارشناسـی از یونسـکو در پایـان هفته ی 
جـاری در شوشـتر خبـر می دهـد کـه مدت هـا قبـل از وقـوع 
سـیاب درخواسـِت حضور وی برای کمک در سـطح بین الملل 
را داشـته اند و ادامـه می دهـد: هـر چنـد مطالعات انجام شـده 
در گذشـته وجـود دارد، اما با این وجود همه اتفاقـات رخ داده 
روی سـازه های آبِی دزفول و شوشـتر نیاز به یک شـور مشـورتی 
و کارشناسـی دارد.وی می افزایـد: هـر چند مصالح آسـیاب های 
آبی دزفول از سـاروج سـاخته شـده، اما هنـوز اطاعات جدیدی 
از آخریـن وضعیـت ایـن سـازه نداریـم، از سـوی دیگـر چـون 
ایـن سـازه بخِش باقی مانده از آسـیاب اسـت و سـازه ی کاملی 
نیسـت، احتمال فرسـایش یا خالی شدن زیر سـازه وجود دارد 

کـه باید وضعیت آن بررسـی شـود.

میراث
گردشگری

زادگاه جنگجویان »لیارسنگ بن« در 
فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید

همدان صاحب نخستین هتل بشردوستی کشور شد

لیارسـنگ  جنگجویـان  زادگاه 
بـن اسـتان گیـالن در فهرسـت 
آثـار ملـی کشـور به ثبت رسـید. 
شـهرود امیـر انتخابـی مدیرکل 
میـراث فرهنگی اسـتان بـا اعالم این خبر گفـت: مجموعه 
باسـتانی لیارسـنگ بـن از توابـع دهسـتان سـمام بخـش 
رانکـوه شهرسـتان املـش محوطه ای بسـیار گسـترده ای 
اسـت مسـاحت ایـن مجموعـه 27 هکتـار بوده که شـامل 
گورسـتان باسـتانی- محوطه ی اسـتقرار، پناهـگاه صخره 
ای و درختـان قدیمـی اسـت.مدیر کل میـراث فرهنگـی 

صنایع دسـتی و گردشـگری گیالن ادامه داد: این مجموعه 
در سـال 1391 مـورد شناسـایی قـرار گرفـت بـا توجـه بـه 
ضـرورت انجـام مطالعـات در ایـن محوطـه و پـس از یک 
وقفـه نسـبتا طوالتی بـرای اخذ مجوزهای الزم در تابسـتان 
1393 هیاتـی بـه سرپرسـتی ولـی جهانـی انجـام و در 
نتیجـه منجـر بـه کشـف یـک محوطـه عظیم شدسـپس 
ایـن کاوش ها در فواصل سـال هـای 1395 و1396و1397 
ادامـه پیـدا کـرد کـه در نتیجه ایـن پژوهشـها در 10 کارگاه و 
حدود 31 گمانه آزمایشـی منجر به کشـف آثار بسـیارمهم و 

ارزشـمندی از دوران اشـکانی و ساسـانی شـد.

معـاون امـور جوانـان جمعیت 
هالل احمـر همـدان گفت: هتل 
»آرین« شـهر همـدان به دلیل 
ارایـه خدمـات بشـر دوسـتانه 
از جملـه ارائـه خدمـات بـه نیازمنـدان و آسـیب دیدگان 
بـه عنـوان اولیـن هتـل بشردوسـتی کشـور معرفی شـد. 
مریـم پـاک بیـن روز دوشـنبه در گفـت و گـو بـا ایرنـا 
بیـان کـرد: ایـن هتـل در جریان سـیل و راه بنـدان اخیر 
بـرای اسـکان اضطـراری در راه مانـدگان و خانـواده های 
آسـیب دیـده از سـیل اعـالم آمادگی کـرد.وی یـادآوری 
کـرد: همچنیـن متولـی ایـن هتـل در جریان بروز سـیل 
در کرمانشـاه اقـدام به اسـکان همراهان بیمـار به صورت 

رایـگان کـرده بود.معـاون امـور جوانـان جمعیـت هـالل 
دریافـت  بـدون  هتـل  ایـن  داد:  ادامـه  همـدان   احمـر 
هزینـه ای اقـدام به برگزاری جشـن های گلریـزان برای 
جمـع آوری کمـک هـای نقدی برای بیمـاران خاص کرد.
پـاک بیـن بیـان کرد: همچنیـن خرید خودروی شـارژی 
بـرای جابجایـی آسـان کـودان سـرطانی بـه بیمارسـتان 
بعثـت و راه انـدازی اتـاق کـودک در ایـن یمارسـتان از 
دیگـر فعالیـت های بشـر دوسـتانه مسـئوالن ایـن هتل 
بـوده اسـت.وی اضافـه کـرد: با توجـه به اهمیـت ترویج 
فرهنـگ بشـر دوسـتی، این هتـل به واسـطه فعالیت در 
ایـن حـوزه بـه عنـوان اولین هتل بشردوسـتی در کشـور 

معرفی شـد.

رنا
 اب

س:
عک
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 پیام
زیست

خبر

اســـتاندار هرمـــزگان در حالـــی از اجـــرا شـــدن 
»طـــرح مســـکونی کـــردن جزایـــر جنوبـــی« 
ســـخن می گویـــد، کـــه الزمـــه آن، » شناســـنامه 
ـــل  ـــه دلی ـــه ب ـــود ک ـــی« ب ـــر جنوب ـــردن جزای دار ک

نبـــود اعتبـــار نیمـــه کاره رهـــا شـــد.
در  هرمـــزگان  اســـتاندار  همتـــی  فریـــدون 
اســـتان  اداری  نشســـت شـــورای  نخســـتین 
ــا جدیـــت  ــه بـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ هرمـــزگان بـ
بـــه دنبـــال آن هســـتیم کـــه امـــکان مســـکونی 
کـــردن جزایـــر اســـتان هرمـــزگان را فراهـــم 
ــزگان  ــر هرمـ ــد جزایـ ــد: بایـ ــی گویـ ــم، مـ کنیـ
را رونـــق بخشـــیم و از ایـــن وضعیـــت معطـــل 

ــم. ــارج کنیـ ــی خـ ماندگـ
بـــه گفتـــه او، ورود دو میلیـــون و هشـــتصد 
هـــزار نفـــر گردشـــگر جدیـــد بـــه هرمـــزگان 
ــتان و  ــژه اسـ ــای ویـ ــده قابلیت هـ ــان دهنـ نشـ
خدمـــات صـــورت گرفتـــه طـــی ســـال گذشـــته 
ــتان  ــر اسـ ــر روی جزایـ ــر بـ ــود، بنابرایـــن اگـ بـ
ـــت  ـــران در ظرفی ـــچ جـــای ای ـــم هی خـــوب کار کنی
گردشـــگری بـــه پـــای هرمـــزگان نمـــی رســـد. 
ــر  ــز، جزایـ ــم و هرمـ ــر قشـ ــالوه بـ ــون عـ اکنـ
ــعه  ــیر توسـ ــی در مسـ ــگام و ابوموسـ الرک، هنـ
و اســـتفاده از پتانســـیل گردشـــگری قـــرار دارد.

طرح مســـکونی جزایر صد درصد 
آســـیب زننده به محیط زیست است

اســـتاندار  هرمـــزگان در حالـــی بـــا جدیـــت از 
مســـکونی شـــدن جزایـــر جنوبـــی ســـخن مـــی 
ـــتی  ـــط زیس ـــر محی ـــرح از نظ ـــن ط ـــه ای ـــد ک گوی

موانـــع زیـــادی پیـــش رو دارد. 
ـــت  ـــط زیس ـــازمان محی ـــد س ـــی رس ـــر م ـــه نظ  ب

ـــد داد  ـــوز خواه ـــرح مج ـــن ط ـــه ای ـــی ب در صورت
کـــه پیـــش از آن، مطالعـــات دقیقـــی  از ایـــن 
جزایـــر، کاربـــری و ظرفیت هـــای آنهـــا صـــورت 
گیـــرد. اقدامـــی کـــه تاکنـــون صـــورت نگرفتـــه 

ـــت. اس
البتـــه گفتنـــی اســـت کـــه تعـــدادی از فعالیـــن 
محیـــط زیســـت بـــه صـــورت کلـــی و صـــد در  
ـــتند  ـــف هس ـــرح مخال ـــن ط ـــرای ای ـــا اج ـــد ب ص

و آن را  آســـیب زننـــده می داننـــد.
ــط  ــن محیـ ــن فعالیـ ــی از ایـ ــی  یکـ دالور نجفـ
ـــام  ـــه پی ـــوص ب ـــن خص ـــت. او در ای ـــت اس زیس
ــد  ــد در صـ ــرح صـ ــن طـ ــد:  » ایـ ــا می گویـ مـ
از لحـــاظ محیـــط زیســـتی مـــردود اســـت 
چراکـــه  ایـــن جزایـــر ارزش هـــای زیســـت 
زادآوری  محـــل  و  دارنـــد  باالیـــی  محیطـــی 
پرنـــدگان مهاجـــر ارزشـــمند و حـــوزه زیســـتگاه 
زیســـتمندان دریایـــی هســـتند  کـــه مســـکونی 
ــیب وارد  ــا آسـ ــه ایـــن گونه هـ ــا بـ ــردن آن هـ کـ

ــرد.« ــد کـ خواهـ

الزمه طرح مســـکونی کردن جزایر 
است دقیق  مطالعه 

ـــی  ـــابق دریای ـــاون س ـــچی مع ـــن فرش ـــه پروی البت
ســـازمان محیـــط زیســـت بـــه صـــورت صـــد در 
ـــه  ـــت. او ب ـــف نیس ـــرح مخال ـــن ط ـــا ای ـــدی ب ص
پیـــام مـــا می گویـــد: » ایـــن طـــرح مســـکونی 
ـــه  ـــت ک ـــر اس ـــی امکانپذی ـــر در صورت ـــردن جزای ک
پیـــش از آن مطالعـــه دقیقـــی صـــورت گرفتـــه 

باشـــد.
بـــه صـــورت کامـــل  بایـــد  ایـــن جزایـــر    
ـــه  ـــود ک ـــی ش ـــدام بررس ـــری هرک ـــه و کارب مطالع

متاســـفانه ایـــن امـــر تاکنـــون صـــورت نگرفتـــه 
ــت.« اسـ

بـــه گفتـــه فرشـــچی، تالش هـــای چندســـاله 
ـــنامه دار  ـــرح شناس ـــاندن ط ـــر رس ـــه ثم ـــرای ب ب
کـــردن جزایـــر جنوبـــی بـــه دلیـــل اختصـــاص 
نـــدادن تعرفـــه و بودجـــه بـــی ثمـــر مانـــده 

اســـت.
جنوبـــی  جزایـــر  اینکـــه   « می گویـــد:  او 
مســـکونی شـــوند از لحـــاظ امنیتـــی بســـیار 
خـــوب اســـت امـــا الزمـــه اش ایـــن اســـت کـــه 
ــا قبـــل از آن مطالعـــه شـــوند و ســـازمان  حتمـ
محیـــط زیســـت نبایـــد بـــه ایـــن طـــرح مجـــوز 

نگرانی محیط زیست از طرح سکونت در جزایر
معاون سابق دریایی سازمان محیط زیست: پیش نیاز سکونت در جزایر، اجرای طرح شناسنامه دار کردن جزایر است

اســتاندار  هرمــزگان در حالــی بــا جدیــت از مســکونی شــدن جزایــر جنوبــی ســخن مــی گویــد کــه ایــن طــرح از نظــر محیــط 
زیســتی موانــع زیــادی پیــش رو دارد. بــه نظــر مــی رســد ســازمان محیــط زیســت در صورتــی بــه ایــن طــرح مجــوز خواهــد 
داد کــه پیــش از آن، مطالعــات دقیقــی  از ایــن جزایــر، کاربــری و ظرفیتهــای آنهــا صــورت گیــرد. اقدامــی کــه تاکنــون صــورت 
نگرفتــه اســت.البته گفتنــی اســت کــه تعــدادی از فعالیــن محیــط زیســت بــه صــورت کلــی و صــد در  صــد بــا اجــرای ایــن 
طــرح مخالــف هســتند و آن را  آســیب زننــده میدانند.ســارا اردو یکــی  از فعالیــن محیطزیســت هــم در ایــن خصــوص اینگونــه 
اظهــار نظــر میکنــد:» منطقــه ای كــه مســكونی نبــوده و امــروز بخواهــد مســكونی شــود صدرصد محیط زیســت بكــرش )خاک، 
پرنــدگان، آبزیــان و غیــره( تحــت تاثیــر قــرار میگیــرد، خصوصــا شــهر و روســتاهای مــا كــه بــر اســاس توســعه پایــدار ســاخته 
نشــدهاند. همچنیــن تغییــرات اقلیــم و افزایــش حجــم بــاال امــدن آب خصوصــا در ســالهای آینــده، اســكان در جزایــر را تحــت 

تاثیــر قــرار داده و زندگــی در جزایــر را خطرنــاک میکنــد.«

ــرای  ــه فرشــچی، تاشــهای چندســاله ب ــه گفت ب
ــه ثمــر رســاندن طــرح شناســنامه دار کــردن  ب
ــدادن  ــاص ن ــل اختص ــه دلی ــی ب ــر جنوب جزای
تعرفــه و بودجــه بــی ثمــر مانــده اســت.او 
ــکونی  ــی مس ــر جنوب ــه جزای ــد: » اینک میگوی
ــت  ــوب اس ــیار خ ــی بس ــاظ امنیت ــوند از لح ش
امــا الزمــه اش ایــن اســت کــه حتمــا قبــل از آن 

ــوند.«  ــه ش مطالع

یم
سن

س:ت
عک

ــتان  ــه ای اس ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
مرکــزی گفــت: بــارش هــای مناســب هفتــه 
ــان  ــاالب میق ــا ت ــد ت ــث ش ــر باع ــای اخی ه
اراک بــا ۱۰۰ کیلومتــر وســعت بــه طــور کامــل 

ــری شــود. آبگی
»عــزت هللا آمــره ای« روز دوشــنبه در گفــت و 
گــو بــا ایرنــا افــزود: ۱۱۰ میلیــون مترمکعــب 
حجــم ذخیــره تــاالب میقــان اســت کــه 
ــده  ــب آن پرش ــون مترمکع ــون ۱۰۰ میلی تاکن

اســت.
وی اظهارداشــت: ایــن میــزان ذخیــره در 
ــت و  ــابقه اس ــم س ــر ک ــال اخی ــول ۴۰ س ط
ــی را  ــون دوران طالی ــان اراک اکن ــاالب میق ت

ــد. ــی کن ــه م ــت آب تجرب در انباش
ــتان  ــه ای اس ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
مرکــزی گفــت: ۱۸ مســیر ورودی بــه تــاالب 
ســیالب هــای اخیــر را بــه میقــان اراک 
ــتر آب  ــذب بیش ــکان ج ــرد و ام ــت ک هدای
ــی  ــکل مخروط ــه ش ــه ب ــا توج ــاالب ب در ت
ــر  ــت ۲ براب ــاالب ظرفی ــن ت ــود دارد. ای وج
حجــم موجــود آب کنونــی را دارد و هیــچ 
خطــری روســتاهای اطــراف و فــرودگاه اراک 
را تهدیــد نمــی کنــد و مــی توانــد ۲۰۰ میلیــون 
ــاالب  مترمکعــب آب را در خــود جــای دهد.ت
ــا تبخیــر آب تبدیــل  ــر اســت و ب نفــوذ ناپذی
بــه شــوری مــی شــود امــا مــی تــوان بــا حفر 
چاهــای جذبــی بــر ســر انتقــال آب بــه تــاالب 
از ظرفیــت ایــن منطقــه بیشــتر اســتفاده 
کــرد. در ســال آبــی جــاری میانگیــن بارندگی 
هــای اســتان بــه ۴۳۰ میلــی متــر رســیده که 
نســبت بــه آمــار درازمــدت رشــد ۹۰ درصــد را 
نشــان مــی دهد.حجــم بــارش هــای اســتان 
ــه  ــود ک ــب ب ــارد مترمکع ــار میلی ــزی چه مرک
ــب آن  ــون مترمکع ــزان ۸۰۰ میلی ــن می از ای
در روخانــه، ســد، و چشــمه هــا جــاری شــد. 
ــرریز  ــال س ــون درح ــح اکن ــال صال ــد کم س
اســت و ســد ســاوه نیــز بعــد از اولیــن 
ســرریز در ســال ۷۶ اکنــون ۱۶۵ میلیــون 

ــره دارد. ــب، آب ذخی مترمکع
۹۲ درصــد از حجــم آب مصرفــی اســتان 
ــم  ــه و نی ــاورزی، س ــش کش ــزی در بخ مرک
درصــد در بخــش صنعــت و بقیــه در بخــش 

ــود. ــی ش ــرف م ــامیدنی مص آش

یل
اعام آمادگی دانشـگاه تربیت مدرس برای بررسی س

علل وقوع سیل در کشور
گــروه مهندســی آبخیــزداری دانشــگاه تربیــت مــدرس 
ــل و آسیب شناســی شــرایط پیــش  ــه منظــور تحلی ب
آمــده در ســیالب های اخیــر، اعــالم آمادگــی کــرد تــا از 
طریــق تشــکیل کنسرســیومی متشــکل از انجمن هــای علمــی 
مربــوط بــه آب، منابــع طبیعــی و کشــاورزی، نماینــدگان بخش هــای 
مختلــف اجرایــی، آموزشــی، پژوهشــی، مردمــی و ســایر نماینــدگان 

دولتــی بــه بررســی علــل وقــوع ســیل در کشــور بپــردازد.
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر حمیدرضــا صادقــی، مدیرگــروه آبخیــزداری 
دانشــکده منابــع طبیعــی و علــوم دریایــی دانشــگاه تربیــت مــدرس 
ــاق  ــرایط اتف ــل ش ــی و تحلی ــی کل ــت: ارزیاب ــوص گف ــن خص در ای
افتــاده مبتنــی بــر گزارش هــای دورســنجی و میدانــی دریافتــی و نیز 
بررســی های اولیــه مرتبــط بــا گســتره، نــوع، تــداوم، رفتارشناســی و 
حتــی پیامدهــای رخ داده ناشــی از وقــوع ســیل های اخیــر، از عــدم 
ــازگار،  ــعه های ناس ــرزمین، توس ــش س ــه آمای ــول اولی ــت اص رعای
احــداث ســازه های نامناســب و نامتناســب، تخریــب منابــع طبیعی و 
افزایــش مقــدار و ســرعت پاســخ هیدرولوژیکــی حوضه هــای آبخیــز 

حکایــت دارد.
ــرد  ــابه، کاربســت رویک ــع مش ــرار وقای ــری از تک ــور جلوگی ــه منظ  ب
ــام  ــکاری تم ــا هم ــور ب ــز کش ــای آبخی ــع حوضه ه ــت جام مدیری
رده هــای سیاســت گذاری، حکمرانــی، آموزشــی، پژوهشــی، اجرایــی، 
ــت.  ــروری اس ــی ض ــای علم ــاد و انجمن ه ــردم نه ــازمان های م س
چــرا کــه در عصــر کنونــی رویکردهــای جــاری، بــر مدیریــت ســازگار 
از طریــق  از وقایــع  بــوم ســازگان های مختلــف و پیشــگیری 
ــه  ــه ب ــای ورودی، توج ــال محرک ه ــامانه ها در قب ــی س رفتارشناس
ــتوار  ــن اس ــرات متخصصی ــدارها و تذک ــه هش ــته ب ــع و شایس موق
ــادل در  ــدم تع ــریع ع ــای س ــی از نمایه ه ــیالب یک ــت.بروز س اس
ــر  ــه نمایانگ ــع کشــور اســت ک ــف مناب ــای مختل ــت بخش ه مدیری
ــواع دیگــر خطــرات از قبیــل فرســایش  ــروز ان هشــدارهای جــدی ب
شــدید خــاک، تخریــب زمیــن ناشــی از فعالیت هــای عمرانــی بــزرگ 
بــدون توجــه بــه مســائل محیــط زیســتی، فرونشســت زمیــن، گرد و 

ــت. ــی اس ــر علم ــول و غی ــعه های نامعق ــار و توس غب

ــاز و  ــاد از س ــس در انتق ــک عضــو کمیســیون کشــاورزی مجل ی
ــور گفــت:  ــه رئیــس جمه کار طــرح تنفــس جنگل هــا خطــاب ب
ــد  ــرای چن ــتور اج ــاورزی دس ــاد کش ــه جه ــود ک ــه می ش چگون
ــد؟  ــادر می کن ــان را ص ــی و جنگل ب ــای حفاظت ــر نیروه ــزار نف ه
قــرار نبــود اجــرای طــرح تنفــس جنگل هــا بــدون حفاظــت و بــا 

ــرد؟ ــورت بگی ــگل ص ــت از جن ــای حفاظ ــی طرح ه تعطیل
ــی  ــژاد در جلســه علن ــزارش ایســنا شــمس هللا شــریعت ن ــه گ ب
ــوروز ۹۸  ــت: ن ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــنبه( مجل ــروز )دوش ام
ــود و ســیالب گســترده در  ــه ســالهای گذشــته ب ــاوت از هم متف
بیــش از ۲۰ اســتان کشــور و تحمیــل خســارت های جانــی و 
مالــی ســنگین بــه هوطنــان و تــالش بــی وقفــه مــردم و 
مســئولین و نیروهــای مســلح خاطــرات تلــخ و شــیرین فراوانــی 

ــا خــود داشــت. ب
ــده مــردم رامســر در مــورد حــوزه ی انتخابیــه خــود گفــت:  نماین
در ۵ ســال گذشــته ســه بــار حادثــه ســیالب و بــرف بــی 
ســابقه ی یــک متــر و ۷۰ ســانتی متری و ســرمای ســخت را 
ــوص  ــب در خص ــن جان ــدارهای ای ــه هش ــم. هم ــه کرده ای تجرب
ــری  ــگیری و جلوگی ــرای پیش ــوادث ب ــن ح ــن از ای درس گرفت
ــدوارم از  ــوده اســت. امی ــاز نب ــش حجــم خســارت کارس از افزای
ایــن حــوادث کــه بعضــی بــه اشــتباه خشــم خداونــد می پندارنــد 

درس بگیریــم.
شــریعت نژادافــزود: فقــط در طــول چنــد ســال گذشــته چندیــن 
مــورد ســیل ریــز و درشــت بــر مــردم تحمیــل شــده اســت. ســیل 

گرانــی، ســیل کاهــش ارزش پــول ملــی، ســیل افزایــش فقــر، 
ناهنجاری هــای اجتماعــی، ســیل بیــکاری، ســیل  فســاد و 
قاچــاق معکــوس دام و افزایــش قیمــت گوشــت و گرانــی 
مایحتــاج عمومــی. در همــه ایــن مــوارد کلیــت نظــام بــه ســهولت 
و اکثریــت مــردم گرفتــار شــدند و اقلیــت نیــز بــه کام خویــش 

رســیدند.
ایــن عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس بــا تاکیــد بــر 
توانایــی حــوزه ی علــم و دانــش تاکیــد کــرد: علــم و تکنولــوژی 
می توانســت اغلــب ایــن اتفاقــات را پیــش بینــی و کنتــرل 
ــدون امتحــان رانندگــی و اصــل گواهــی  ــد. امــا اگــر کســی ب کن
نامــه تصــادف کنــد جــای تعجــب نــدارد. بایــد بپذیریــم کــه بــا 
متهــم کــردن یکدیگــر و فرافکنــی و اعمــال مدیریــت ســلیقه ای 
ــک از  ــود.کدام ی ــل نمی ش ــکالت ح ــی مش ــر علم ــای غی و کاره
مــا حــق داریــم کــه حــق نظــارت ملــت را نادیــده بگیریــم کــدام؟ 
یــک از مــا حــق داریــم بــه حفــظ و اســتحکام پایه هــای نظــام 
ــدی  ــا رضایتمن ــام ب ــًا نظ ــم؟ قطع ــر نکنی ــوری اســالمی فک جمه
مــردم حفــظ می شــود. کلیــد ارتقــا و تولیــد و توســعه و اصــالح 

ــت کشــور اســت. ــار ســطح مدیری وضــع موجــود اعتب
وی ارتقــای ســطح مدیریــت را در گــرو نظــارت ملــت دانســت و 
ــا  ــن کاری ظاهــرًا مجلــس مســئول اســت ام ــرای چنی گفــت: ب
آیــا مجلــس بــرای انجــام ایــن مهــم دارای اختیــار اســت؟ بــرای 
ــه نظــر می آیــد کــه  ــا اهرمــی دارد؟ ب ــا امــکان ی ایــن اختیــار آی
در همــه حوزه هــا اعــم از قانونگــذاری، اجــرا و قضــا بایــد نظــارت 

مــردم را جــدی بگیریــم و ایــن امــر حتــی اگــر نیازمنــد بازنگــری 
قانــون اساســی و برگــزاری رفرانــدوم باشــد ضــروری اســت.

ــازان از  ــت: جانب ــور گف ــس جمه ــه رئی ــاب ب ــژاد خط شــریعت ن
وضعیــت نابهنجــار بیمــه درمــان خــود شــدیدًا شــاکی هســتند. 
آنهــا منتظرنــد کــه بــا توجــه بــه وضعیــت جســمانی و روحــی و 
ــه درمانی شــان پرداخــت شــود کــه متأســفانه طــی  ــی هزین روان

ــد. ــن موضــوع شــکایت کردن ــًا از ای ســال گذشــته مرتب
نماینــده مــردم رامســر در انتقــاد از عــدم رســیدگی بــه اعتبــارات 

همــه  وجــود  بــا  منطقــه گفــت:  آن  ســیالب های گذشــته 
ــاد و  ــر جه ــه وزی ــورد مکاتب ــب و ســه م ــن جان ــای ای پیگیری ه
یــک مــورد مکاتبــه بــا وزیــر کشــور درخواســت پرداخــت خســارت 
ــت ســیالب  ــه عل ــاه ســال گذشــته ب ــر م ــه در مه ــه کســانی ک ب
ــود را از  ــوالت خ ــات و محص ــی و باغ ــه اراض ــراف رودخان و انح
دســت دادنــد، بایــد بگویــم کــه هنــوز پــس از شــش مــاه دولــت 
هیــچ مصوبــه ای نداشــته اســت. متاســفنه بخــش اعظــم پل هــا 
ــازی نشــده اســت. ــت و بازس ــده مرم ــب ش ــای تخری و جاده ه

ــادی  ــال وقــوع ســیل در اســتان خوزســتان، حجــم زی ــه دنب ب
ــت  ــر کل حفاظ ــده اســت. مدی ــم ش ــاالب هورالعظی آب وارد ت
محیــط زیســت اســتان خوزســتان از آبگیــری هورالعظیــم 
ایــران و عــراق تــا دو میلیــارد متــر مکعــب خبــر داد و گفــت: 
ــاالب  ــری ت ــع آبگی ــاالب مان ــل ت ــی داخ ــای دسترس جاده ه
در همــه بخش هــا می شــود و بایــد بازگشــایی جاده هــا و 
ــرد. ــرار گی ــم در دســتور کار ق ــاالب هورالعظی یکپارچه ســازی ت
احمدرضــا الهیجــان زاده - مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت 

شریعت نژاد: از اجرای بخش نامه اخراج 

جنگل بانان جلوگیری کنید
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نگهداری سه قالده شیر 
در پارک چمران کرج

رشد ۷۰ درصدی بارش ها 
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

مدیــر مرکــز نگهــداری از حیــات 
وحــش پــارک چمــران کــرج 
گفــت : بــرای اکثــر حیواناتــی که 
در ایــن مجموعــه نگهــداری می شــوند امــکان بازگشــت 

ــدارد. ــه طبیعــت وجــود ن ب
ــار  ــگار ایســنا اظه ــا خبرن ــو ب ــوری در گفت وگ شــیردل ن
کــرد: در حــال حاضــر شــاهد برگــزاری جشــنواره الله هــا 
در پــارک شــهید چمــران هســتیم کــه همزمــان بــا 
ایــن رویــداد مرکــز حیــات پــارک چمــران نیــز میزبــان 

ــهروندان اســت. ش
وی ادامــه داد: بــرای ترویــج فرهنــگ دوســتی مــردم بــا 
حیوانــات، تعــدادی از پرنده هــای ایــن مرکــز در محیــط 
رهــا شــده و در ارتبــاط مســتقیم بــا بازدیدکننــدگان 
هســتند.نیروهای ایــن مرکــز در محوطــه حضــور دارنــد و 
بــه بازدیدکننــدگان اجــازه آزار ایــن حیوانــات را نمی دهنــد 
بنابرایــن نگرانــی ای در ایــن زمینــه وجــود نــدارد. 

ــوب  ــات خ ــن حیوان ــا ای ــردم ب ــورد م ــبختانه برخ خوش
ــا هســتیم.  ــت آنه ــدرت شــاهد آزاد و اذی ــه ن اســت و ب
ــه  ــن مجموع ــواده ای ــل خان ــز مث ــن مرک ــات ای حیوان
ــدازه مــا نگــران وضعیــت  ــه ان هســتند و هیــچ کــس ب

آنهــا نیســت.
مدیــر مرکــز نگهــداری از حیــات وحــش پــارک چمــران 
کــرج در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود بــه اضافه 
شــدن یــک قــالده خــرس بــه ایــن مجموعــه اشــاره کــرد 
ــالده  ــه ق ــرس و س ــالده خ ــک ق ــال ی ــزود: امس و اف
ــه زودی و  ــده و ب ــه ش ــه اضاف ــن مجموع ــه ای ــیر ب ش
پــس از اخــذ مجوزهــا یــک قــالده خــرس دیگــر هــم 
اضافــه خواهــد شــد. گــوزن، المــا، پرنده هــای شــکاری و 
آبــزی از دیگــر حیواناتــی هســتند کــه در ایــن مجموعــه 
نگهــداری می شــوند. بیشــتر حیوانــات ایــن مرکــز دیگــر 
امــکان زندگــی در محیــط طبیعــی را ندارنــد و بــا مجــوز 

محیــط زیســت بــه ایــن مجموعــه اضافــه شــده انــد.

ــی  ــارک مل ــس اداره پ ریی
دریاچــه ارومیــه از رشــد ۷۰ 
درصــدی بارشــها در حوضــه 
آبریــز دریاچــه ارومیــه خبر 

داد.
بهــزاد شــیرپنجه افــزود: در ســال آبــی جــاری از اول مهر 
ــز  ــارش در حوضــه آبری ــر ب ــون ۴۳۰.۱  میلیمت ۹۷ تاکن
دریاچــه ارومیــه داشــته ایم و نســبت بــه زمــان مشــابه 
ــی  ــان م ــش نش ــد افزای ــته ۷۰.۶  درص ــال گذش در س

دهــد.
وی بــا بیــان اینکــه تــراز آب پــارک ملــی دریاچــه ارومیه 
بــر اســاس آخریــن انــدازه گیــری یعنــی در ۱۷ فروردین 
مــاه ۱۲۷۱.۲۱ بــود کــه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته 
برابــر بــود، اظهــار کــرد: تــراز دریاچــه ارومیــه بــه ســبب 
بارندگــی هــا و رهاســازی آب ســد و روانابهــا نســبت بــه 
ــر افزایــش  ــل ۴۷ ســانتی مت مــدت مشــابه ســال قب

داشــته اســت.
شــیر پنجــه، حجــم آب موجــود در دریاچــه را ۳ میلیــارد 
و ۱۸۰ میلیــون متــر مکعــب عنــوان کــرد و گفــت:  حجــم 
اب دریاچــه ارومیــه نســبت بــه مشــابه ســال قبــل یــک 

میلیــارد و ۱۹۰ میلیــون مترمکعب افزایــش دارد.
بــه گــزارش ایســنا رئیــس پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه، 
وســعت فعلــی دریاچــه ارومیــه را ۲۷۵۸.۹۳ کیلومتــر 
مربــع بیــان کــرد و گفــت: خوشــبختانه وســعت دریاچــه 
نســبت بــه ســال قبــل  ۴۸۲.۰۷ کیلومتــر مربــع افزایش 
ــا تاکیــد براینکــه بارندگــی هــا  را نشــان می دهــد.وی ب
تاثیــر مثبتــی در رونــد افزایــش ســطح تــراز پــارک ملی 
دریاچــه ارومیــه گذاشــته اســت خاطرنشــان کــرد: پیش 
بینــی مــی شــود در صــورت نرمال بــودن میــزان بارندگی 
بخصــوص در فصــل بهــار و همچنین ذوب شــدن ذخایر 
برفــی، حوضــه میــزان آب وارده بــه دریاچــه تــا اواخــر 

بهــار افزایــش بیشــتری داشــته باشــد.

پس از تخریب اداره پست پلدختر که در حریم رودخانه بنا شده بود، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات 
دستور داد این ساختمان به صورت کامل تخریب شود و ساختمان جدید اداره پست را در مکان 
امنی بنا کنند.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

100 درصد تاالب 
»میقان« اراک 

آبگیری شد
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»زاغ بور« در تاالب گاوخونی مشاهده شدگاو
ــار  ــن ب ــرای اولی ــور« ب ــاب » زاغ ب ــه کمی گون
در نزدیکــی تــاالب بیــن المللــی گاوخونــی در 

ــان مشــاهده شــد. شــرق اســتان اصفه
سرپرســت معاونــت نظــارت و پایــش اداره کل 
ــان گفــت: زاغ  حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفه
ــران  ــدگان ای ــاد پرن ــاری و نم ــده انحص ــا پرن ــه تنه ــور ک ب
ــی  ــاالب گاوخون ــاور ت ــرقی و مج ــای ش ــتگاه ه ــت در زیس اس

شناســایی و از آن تصویربــرداری شــد.
ــزود:  ــا اف ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــری روز دوش ــین اکب حس
ــرد  ــه ف ــر ب ــده منحص ــا پرن ــوان تنه ــه عن ــور ب ــاهده زاغ ب مش
ایــران در جهــان بــر اهمیــت تنــوع زیســتی تــاالب بیــن المللــی 

ــد. ــی افزای ــی م ــک اکوسیســتم آب ــوان ی ــه عن ــی ب گاوخون
وی گفــت: محیــط بانــان حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
ــایی و  ــه مشــاهده ، شناس ــق ب ــر موف ــای اخی ــان در روزه اصفه
تصویــر بــرداری از زاغ بــور در محــدوده طبیعــی تــاالب گاوخونــی 
 )Podoces pleskei :شــدند.زاغ بــور یــا زاغ کویری )نــام علمــی

ــان اســت. ــوادٔه کالغی پرندهــای از خان
ــن  ــت و ای ــی کار اس ــدودی مخف ــا ح ــرک و ت ــده  زی ــن پرن ای

ــازد؛  ــه می س ــکل مواج ــا مش ــت ب ــاهده آن را در طبیع ــر مش ام
از طرفــی هماهنگــی کامــل رنــگ پروبــال ایــن پرنــده بــا محیــط 
و پــرواز در ارتفــاع کــم، امــکان مشــاهده آن را در زیســتگاه های 
طبیعــی اش کاهــش می دهــد از ایــن  رو بــاور عمومــی ایــن اســت 
کــه ایــن پرنــده از جمعیــت و تراکــم پایینــی برخــوردار اســت.این 
پرنــده تنهــا در مناطــق بیابانــی و نیمــه  بیابانــی شــرق و جنــوب 
شــرق ایــران و در اســتان هــای سیســتان و بلوچســتان، خراســان 
جنوبــی، خراســان رضــوی، خراســان شــمالی، ســمنان، اصفهــان، 
یــزد، فــارس، کرمــان و تهــران دیــده شــده و تنهــا پرنــدٔه بومــی 
انحصــاری )اندمیــک( ایــران اســت.تاالب بیــن المللــی گاوخونــی 
یکــی از 19 تــاالب بیــن المللــی ایــران اســت کــه در کنوانســیون 

رامســر در ســال 1975 بــه ثبــت رســیده اســت.
ایــن تــاالب دارای وســعتی حــدود 476 کیلومتــر مربــع اســت و 
در انتهــای مســیر رودخانــه زاینــده رود در فاصلــه 140 کیلومتــری 
جنــوب شــرقی اصفهــان و 30 کیلومتــری شــهر ورزنــه قــرار دارد.
ــد  ــالی ممت ــی خشکس ــر و در پ ــای اخی ــال ه ــی در س گاوخون
ــدل شــده  ــه ای خشــک ب ــه منطق ــده رود ب ــی زاین درحوضــه آب

اســت.

ران
زند

ما

هفــت راس قــوچ و میــش در ارتفاعات بلده در شهرســتان 
نــور در غــرب مازنــدران بــه دلیــل نامعلومــی تلــف شــدند. 
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا، تلــف شــدن هفــت راس قــوچ 
ــک  ــور و ی ــتان ن ــده در شهرس ــات بل ــش در ارتفاع و می
راس شــوکا) گــوزن کوچــک بومــی( در پــارک ملــی پابنــد 
در شــرق مازنــدران، پــس از ســیل و بــرف فروردیــن مــاه عالقــه 
ــط  ــات وحــش محی ــرد.اداره حی ــط زیســت را نگــران ک ــدان محی من
زیســت مازنــدران پــس از آگاهــی از تلــف شــدن ایــن تعــداد جانــوران 
وحشــی تحــت حفاظــت بــرای جلوگیــری از انتشــار احتمالــی بیماری 
نســبت بــه دفــن اصولــی آن اقــدام کــرد و نمونه هایــی از ایــن جانوران 

را بــرای کشــف علــت مــرگ و میــر بــه آزمایشــگاه ارســال کــرد.
رئیــس اداره حیــات وحــش اداره کل محیــط زیســت مازنــدران دلیــل 
اولیــه مــرگ و میــر هشــت راس قــوچ و میــش و شــوکا را در ارتفاعات 
بلــده و پــارک ملــی پابنــد را ســرمازدگی ناشــی از بــارش شــدید بــاران 

و بــرف در کاهــش دمــا در اوایــل فروردیــن مــاه بیــان کــرد.
کــوروس ربیعــی روز دوشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا گفــت: 
ــر  ــات براث ــن حیوان ــف شــدن ای ــان بخشــی از عــدم تل ــرای اطمین ب
ــی  ــگاه فن ــه آزمایش ــی ب ــرای بررس ــا ب ــای از آنه ــه ه ــاری، نمون بیم
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این صفحه می خوانیم
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متاســـفانه ایـــن امـــر تاکنـــون صـــورت نگرفتـــه 
ــت.« اسـ

بـــه گفتـــه فرشـــچی، تالش هـــای چندســـاله 
ـــنامه دار  ـــرح شناس ـــاندن ط ـــر رس ـــه ثم ـــرای ب ب
کـــردن جزایـــر جنوبـــی بـــه دلیـــل اختصـــاص 
نـــدادن تعرفـــه و بودجـــه بـــی ثمـــر مانـــده 

اســـت.
جنوبـــی  جزایـــر  اینکـــه   « می گویـــد:  او 
مســـکونی شـــوند از لحـــاظ امنیتـــی بســـیار 
خـــوب اســـت امـــا الزمـــه اش ایـــن اســـت کـــه 
ــا قبـــل از آن مطالعـــه شـــوند و ســـازمان  حتمـ
محیـــط زیســـت نبایـــد بـــه ایـــن طـــرح مجـــوز 

دهـــد مگـــر اینکـــه ابتـــدا مطالعـــه دقیقـــی 
صـــورت گیـــرد واال بـــه جزایـــر آســـیب محیـــط  

ــد. ــد شـ ــتی وارد خواهـ زیسـ
ــن  ــود از ایـ ــرار بـ ــه قـ ــی کـ ــه  و بررسـ درمطالعـ
مختلفـــی  مســـائل  صـــورت گیـــرد،  جزایـــر 
همچـــون ظرفیـــت میـــزان جمعیـــت پذیرنـــده،  
ــت  ــق حفاظـ ــی مناطـ ــی،  بررسـ ــری نظامـ کابـ
ایـــن قبیـــل بررســـی  از  شـــده و مســـائلی 

 » . می شـــد
ــر  ــار نظـ ــن اظهـ ــه ایـ ــش بـ ــچی در واکنـ فرشـ
کـــه مســـکونی شـــدن ایـــن جزایـــر بـــه طـــور 
کامـــل رد می شـــود چراکـــه بســـیاری از آن هـــا 

ـــر  ـــی منحص ـــتمندان دریای ـــکونت  زیس ـــل س مح
بـــه فـــرد یـــا محـــل زادآوری پرنـــدگان مهاجـــر 
منطقـــی  حـــرف  ایـــن  می گویـــد:  هســـتند، 
نیســـت چراکـــه نمی تـــوان جزایـــر را صرفـــا بـــه 
ایـــن دلیـــل کـــه گونه هـــای جانـــوری خاصـــی 
در آن ســـکونت دارنـــد، دســـت نخـــورده باقـــی 
آن  از  دیگـــری  اســـتفاده  و هیـــچ  گذاشـــت 

نکـــرد.«

طرح شناســـنامه دار کردن جزایر 
جنوبـــی بدون عاقبت ماند

ــور،  ــی کشـ ــر جنوبـ ــدن جزایـ ــنامه دار شـ شناسـ
ـــش از  ـــال پی ـــه س ـــدود س ـــه ح ـــود ک ـــری ب خب

ســـوی مســـووالن ســـازمان حفاظـــت از محیـــط 
ـــق  ـــن طری ـــا از ای ـــد ت ـــالم ش ـــور اع ـــت کش زیس
جزیـــره   ۵۵ زیســـتی  محیـــط  ویژگی هـــای 
جنوبـــی کشـــور شناســـایی و راه بـــرای حضـــور 
بـــاز  آنهـــا  در  ســـرمایه گذاران  و  گردشـــگران 
شـــود. جزایـــری کـــه تعـــدادی از آنهـــا تاکنـــون 
میزبـــان حضـــور هیـــچ گردشـــگری نبوده انـــد و 
ـــتند.  ـــکنه هس ـــی از س ـــز خال ـــر نی ـــدادی دیگ تع
مســـووالن ایـــن ســـازمان اظهـــار امیـــدواری 
مـــی کردنـــد تـــا بـــا اجـــرای ایـــن طـــرح تـــا 
حـــدودی ویژگی هـــا و ظرفیت هـــای محیـــط 
ــا  ــود تـ ــناخته شـ ــر شـ ــن جزایـ ــتی در ایـ زیسـ
بتواننـــد بـــرای توســـعه آن هـــا برنامه ریـــزی 
کننـــد. بـــه عبـــارت دیگـــر مســـووالن ســـازمان 
محیـــط زیســـت بهره بـــرداری درســـت از جزایـــر 
جنوبـــی کشـــور را در گـــرو شـــناخت همه جانبـــه 
ـــنامه دار  ـــدد شناس ـــه م ـــه ب ـــد ک ـــی کردن ـــوان م عن

ــود. ــن می شـ ــا تامیـ ــدن آنهـ شـ
دریایـــی  زیســـت  محیـــط  وقـــت  معـــاون  
ـــان  ـــط زیســـت  در آن زم ســـازمان حفاظـــت محی
ـــا اعـــالم اینکـــه از ۵۵ جزیـــره ای کـــه در جنـــوب  ب
ـــره  ـــا ۱۱ جزی ـــد، تنه ـــق دارن ـــران تعل ـــه ای کشـــور ب
مســـکونی بـــوده و بقیـــه آنهـــا خالـــی از ســـکنه 
ــا وجـــود اینکـــه در  هســـتند، اعـــالم کـــرد: »بـ
ـــکونتی  ـــچ س ـــور هی ـــر کش ـــادی از جزای ـــداد زی تع
وجـــود نـــدارد امـــا طـــرح شناســـنامه دار کـــردن 
شـــامل ایـــن جزایـــر نیـــز می شـــود چـــرا کـــه 
می تـــوان از ظرفیـــت آنهـــا اســـتفاده کـــرد. بـــا 
ــای  ــتفاده از انرژی هـ ــرورت اسـ ــه ضـ ــه بـ توجـ
تجدیدپذیـــر مثـــل امـــواج می تـــوان تاسیســـات 
ــکنه  ــی از سـ ــر خالـ ــا را در جزایـ ــن انرژی هـ ایـ
مســـتقر کـــرد. همچنیـــن می تـــوان جزایـــر 
ــت در  ــای طبیعـ ــگری و دهکده هـ ــژه گردشـ ویـ
آنهـــا راه انـــدازی یـــا صنایـــع نظامـــی کشـــور را 
ــا  ــرد امـ ــل کـ ــکونت منتقـ ــدون سـ ــر بـ در جزایـ
ــت  ــر اسـ ــی امکان پذیـ ــور زمانـ ــن امـ ــام ایـ تمـ
کـــه اطالعـــات پایـــه از جزایـــر وجـــود داشـــته 
باشـــد تـــا بـــر اســـاس آن زون بنـــدی مناســـبی 
انجـــام و مناســـب ترین کاربـــری بـــرای جزایـــر 

تعییـــن شـــود.«
طرحـــی کـــه بـــه گفتـــه فرشـــچی بـــا گذشـــت 
حـــدود ســـه ســـال از آن بـــه دلیـــل دریافـــت 

نکـــردن اعتبـــار رهـــا شـــد.

شناسنامه دار شدن 
جزایر جنوبی کشور، 
خبری بود که حدود 

سه سال پیش از سوی 
مسووالن سازمان 

حفاظت از محیط زیست 
کشور اعام شد تا از 
این طریق ویژگیهای 

محیط زیستی 55 
جزیره جنوبی کشور 
شناسایی و راه برای 
حضور گردشگران و 

سرمایه گذاران در آنها باز 
شود. با اجرای این طرح 

تا حدودی ویژگیهای 
محیط زیستی در این 
جزایر شناخته می شود.

نگرانی محیط زیست از طرح سکونت در جزایر
معاون سابق دریایی سازمان محیط زیست: پیش نیاز سکونت در جزایر، اجرای طرح شناسنامه دار کردن جزایر است

ــادی  ــال وقــوع ســیل در اســتان خوزســتان، حجــم زی ــه دنب ب
ــت  ــر کل حفاظ ــده اســت. مدی ــم ش ــاالب هورالعظی آب وارد ت
محیــط زیســت اســتان خوزســتان از آبگیــری هورالعظیــم 
ایــران و عــراق تــا دو میلیــارد متــر مکعــب خبــر داد و گفــت: 
ــاالب  ــری ت ــع آبگی ــاالب مان ــل ت ــی داخ ــای دسترس جاده ه
در همــه بخش هــا می شــود و بایــد بازگشــایی جاده هــا و 
ــرد. ــرار گی ــم در دســتور کار ق ــاالب هورالعظی یکپارچه ســازی ت
احمدرضــا الهیجــان زاده - مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت 

ــازمان  ــی س ــت دریای ــت معاون ــتان و سرپرس ــتان خوزس اس
ــه  ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــت  و گ ــت - در گف ــط زیس محی
طغیــان رودخانــه کرخــه در مــورد آورد تــاالب هورالعظیــم 
ــاخه  ــی و ۱۰ ش ــاخه اصل ــه ش ــر، س ــرایط حاض ــت: در ش گف
ــح  ــا صب ــود ت ــم می ش ــه وارد هورالعظی ــه کرخ ــی رودخان فرع
روز گذشــته ورودی آب از رودخانــه کرخــه بــه هورالعظیــم 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــود البت ــه ب ــب در ثانی ــر مکع ۵۷۰ مت
ــده  ــازی ش ــی رهاس ــه تازگ ــه ب ــه - ک ــه کرخ ــی« رودخان »دب

ــود  ــی می ش ــت، پیش بین ــه اس ــب در ثانی ــر مکع -  ۲۴۰۰ مت
ــش  ــت پخ ــیر، در دش ــه در مس ــی ک ــدار آب ــاب مق ــا احتس ب
می شــود، در روزهــای آینــده جریــان آب بــا ســرعت ۱۳۰۰ متــر 

ــد. ــم برس ــاالب هورالعظی ــه ت ــه ب ــب در ثانی مکع
انتقــال آب از ایــران بــه عــراق بــا بازگشــایی دریچه هــای 

مــرزی هورالعظیــم
ــری در  ــاظ آبگی ــه لح ــم ب ــه هورالعظی ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت  ــاالب ظرفی ــه ت ــال اســت،اظهارکرد: از آنجــا ک ــت نرم وضعی
پذیــرش ایــن حجــم آب را بــه طــور ناگهانــی نــدارد )بــه ویــژه 
ــماره دو  ــه ش ــی از حوضچ ــک و بخش ــماره ی ــه ش در حوضچ
کــه ورودی رودخانــه بــه تــاالب اســت بیــش از حــد ظرفیــت 
ــت و  ــراق هدای ــمت ع ــه س ــود دارد(، آب ب ــرش آب وج پذی
ــان  ــا هم ــراق ی ــران و ع ــن ای ــی بی ــای ارتباط ــه دریچه ه هم
ــا  ــن دریچه ه ــت. ای ــده اس ــایی ش ــرزی بازگش ــای م دایک ه
ــال  ــی انتق ــش عراق ــه بخ ــادی از آب را ب ــم زی ــد حج می توان
ــاره  ــا اش ــتان ب ــتان خوزس ــت اس ــط زیس ــر کل محی دهد.مدی
ــم  ــازن هورالعظی ــن مخ ــی بی ــای ارتباط ــه راه ه ــه هم ــه اینک ب
از شــماره یــک تــا پنــج بــاز شــده اســت تــا آب وارد شــده در 
کل هورالعظیــم پخــش شــود، در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
آیــا مانعــی در مســیر آبگیــری تــاالب هورالعظیــم وجــود دارد؟ 
تصریــح کــرد: موانــع عمدتــًا جاده هــای دسترســِی داخــل 
ــگ  ــان جن ــه زم ــوط ب ــا مرب ــه بخشــی از آن ه ــاالب اســت ک ت
تحمیلــی و بخشــی هــم مربــوط بــه فعالیت هــای نفتــی اســت 
ــا  ــورت ی ــدود ۲۳۰ کال ــش ح ــال پی ــه س ــدود س ــه از ح البت
زیرآبگــذر بــه همــراه ۳۹ پــل در ایــن جاده هــا احــداث شــده و 

تــا حــد امــکان ارتباطــات آبــی برقــرار شــده اســت امــا تــاالب 
ــاز دارد. ــای ارتباطــی بیشــتر نی ــه راه ه ــان ب همچن

بازگشایی جاده های داخل هورالعظیم
ــل  ــه دلی ــل ب ــه قب ــه هفت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان زاده ب الهیج
ســیالب تعــدادی از جاده هــای داخــل تــاالب بــا نظــارت 
محیــط زیســت اســتان و بــا کمــک شــرکت مهندســی توســعه 
ــازی  ــرد: یکپارچه س ــد ک ــت، تاکی ــده اس ــایی ش ــت بازگش نف
تــاالب هورالعظیــم بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد. بــه همیــن 
علــت الزم اســت یــک طــرح جامــع بــرای بازگشــایی مســیرها 
تهیــه و بــر اســاس آن همــه ارتباطــات بیــن مخــازن تــاالب بــه 
طــور یکســان برقــرار شــود. وی در ادامــه در مــورد وســعت آب 
ــاالب پــرآب نشــده  ــوز صــد درصــد ت در هورالعظیــم گفــت: هن
اســت چــون در حوضچــه شــماره پنــج، شــیب زمیــن طــوری 
ــج  ــه پن ــد حوضچ ــدود ۴۰ درص ــرد. ح ــه آب نمی گی ــت ک اس
ــه دلیــل شــیب و شــرایط  زیــر آب اســت امــا بخشــی از آن ب
توپوگرافــی آب نمی گیــرد البتــه اگــر بــه دلیــل خطــر آبگرفتگــی 
ــای  ــم آب را از دریچه ه ــع ناچارنبودی ــتان و ُرَفّی ــهرهای بس ش
یــک و دو بــه ســمت عــراق انتقــال دهیــم، حوضچــه پنــج هــم 

ــد. ــر می ش پ
ــا  ــن ب ــتان همچنی ــتان خوزس ــت اس ــط زیس ــر کل محی مدی
ــق  ــه داد: عم ــم ادام ــاالب هورالعظی ــق آب در ت ــه عم ــاره ب اش
ــای  ــر و در حوضچه ه ــاالب متغی ــف ت ــای مختل آب در بخش ه
چهــار بیــن ۳۰ ســانتیمتر تــا نیــم متــر اســت. در حوضچه هــای 
ــون  ــر می رســد چ ــج مت ــا پن ــه ت ــه س ــق آب ب ــک و دو، عم ی

شــیب تــاالب متفــاوت اســت.

سیل، هورالعظیم را سیراب کرد

یــک زمیــن شــناس گفــت: مقصــر اصلــی بــروز خســارات 
فــراوان ســیل هــای اخیــر خــود انســان اســت زیــرا عــدم آینــده 
ــا  ــع طبیعــی باعــث شــده ت ــه مناب ــی ب ــم توجه ــز ک نگــری و نی

ــود. ــل ش ــت تبدی ــه نقم ــون ب ــی اکن ــای اله ــت ه رحم
ــا و  ــا و دره ه ــم روده ــه حری ســید رمضــان موســوی ، تجــاوز ب
ــر ســر مســیر اصلــی آب را دلیــل اصلــی وقــوع  ــع ب ایجــاد موان
ــت:  ــت و گف ــی از آن دانس ــارات ناش ــش خس ــیالب و افزای س
در  آب  عبــور  و  آوری  جمــع  آبراه هــا، گــذرگاه  و  رودخانه هــا 
ارتفاعــات و کوهســتان هــا، مجــاری هدایــت آب هــای ســطحی 
و نــزوالت جــوی بــه پاییــن دســت هســتند کــه بــا انــدک 
تصــرف و تجــاوز در حریــم آنهــا مســیر طبیعــی حرکــت آب 

ــد. ــد ش ــی خواه ــتخوش دگرگون دس
وی، ســیالب را جــاری شــدن آب هــای ناشــی از بــارش بیــش 
ــراه و  ــادی آب ــی و ع ــر از مســیر اصل از حــد در محــدوده ای غی
رود معرفــی کــرد و افــزود: اقلیــم و آب و هــوای کــره زمیــن بــه 
ــده  ــرار ش ــخص تک ــی مش ــک دوره زمان ــه در ی ــت ک ــوی اس نح
 ) Periodic ( ــک ــه صــورت پریودی ــالی و ســیالب ب و خشکس

عمــل مــی کنــد.
ــروز  ــی ب ــر اصل ــه مقص ــح اینک ــا تصری ــناس ب ــن ش ــن زمی ای
خســارات فــراوان خــود انســان اســت، گفــت: عــدم آینــده 
ــا  ــع طبیعــی باعــث شــده ت ــه مناب ــی ب ــم توجه ــز ک نگــری و نی
رحمــت هــای الهــی اکنــون بــه نقمــت تبدیــل شــده و از آن بــه 
ــچ عارضــه  ــه هی ــی ک ــاد شــود در صورت ــی ی ــالی طبیع ــوان ب عن
ــوان مقصــر ایــن پدیــده هــا باشــد. ــه عن ــد ب طبیعــی نمــی توان
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
ســاری بــا بیــان اینکــه در تمــام دنیــا مســیر و محــدوده اصلــی 
ــرد:  ــدی مــی شــود، خاطرنشــان ک ــه بن رودهــا شناســایی و پهن
ــق  ــدی ح ــه بن ــال پهن ــا اعم ــروز ب ــه ام ــعه یافت ــای توس در دنی
ــم  ــا مغتن ــه ه ــور رودخان ــی مان ــدوده طبیع ــز مح ــوق و نی و حق
ــم  ــه حری ــاوزی ب ــت و تج ــه دخال ــود و چنانچ ــی ش ــمرده م ش
ــا  ــده و فض ــع ش ــذف و رف ــه ح ــود بالفاصل ــام ش ــا انج ــراه ه آب

ــاز گذاشــته خواهــد شــد. ــی آزاد و ب ــرای مســیر اصل ب

متهم ردیف اول سیل 
مازندران کیست؟

خبر
جلوگیری از ورود 

روان آب های جدید به آق قال
ــوان  ــروز فراخ ــت: ام ــال گف ــتان آق ق ــدار شهرس فرمان
بســیج عمومــی مردمــی دادیــم تــا حجــم ورودی آب 
از جــاده یلمــه خنــدان بــه ســمت خنــدق حفــر شــده 
هدایــت شــود؛ ســپاه پاســداران قســمت نیــروی انســانی آن را قبــول کــرده اســت.
ــا  ــگاران اظهــار کــرد: ب ــا خبرن ــه گــزارش ایســنا، امانگلــدی ضمیــر در گفت وگــو ب ب
وجــود اینکــه رونــد کاهــش آب را داریــم امــا وضعیــت مــا همچنــان بحرانــی اســت. 
محلــه هــای حکیــم آبــاد، عیــدگاه، کل آبــاد و ایثــار شــهر آق قــال همچنــان ۱۹ روز 

اســت کــه دچــار آبگرفتگــی هســتند.

اجرایی شدن طرح فوق العاده 

ترافیکی در لندن
 

"طــرح فــوق العــاده محــدوده ترافیکــی بــا آالیندگــی 
کمتــر" )ULEZ( در مرکــز لنــدن اجرایــی شــد.

ــر اســاس "طــرح فــوق العــاده  ــه گــزارش ایســنا، ب ب
ــا  ــر ب ــای قدیمی ت ــدگان خودروه ــر" رانن ــی کمت ــا آالیندگ ــی ب ــدوده ترافیک مح
ــی  ــر زمان ــاال در ه ــم ب ــا تراک ــه ب ــه منطق ــرای ورود ب ــی بیشــتر ب ــزان آالیندگ می

ــه پرداخــت حــق شــارژ هســتند. ــزم ب مل
ســازمان حمــل و نقــل بــرای لنــدن )TfL( ابــراز امیــدواری کــرده  اســت کــه ایــن 
ــه  ــده در پایتخــت شــود و روزان اقــدام، موجــب کاهــش تعــداد خودروهــای آالین

حــدود ۴۰ هــزار دســتگاه خــودرو شــامل ایــن طــرح می شــوند

سابقه بی  بارش های  ثبت 
سال زراعی در یاسوج

ــه و بویراحمــد  ــرکل هواشناســی اســتان کهگیلوی مدی
گفــت: بارش هــای شــهر یاســوج، مرکــز اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمــد در ســال زراعــی جــاری از مــرز 

ــر گذشــت. ــی مت ۱۲۰۰ میل
رضــا کاکاونــد در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایســنا افــزود: تــا ســاعت ۹ و ۴۵ دقیقــه 
روز دوشــنبه، ۱۹ فروردیــن در یاســوج یــک هــزار و ۲۱۰.۱ میلــی متــر بــاران باریــد .
 ،  ۱۰۷۴.۵ نیــز  ســخت  ســی  شــهر  در  مــدت  ایــن  طــی  اظهارکــرد:  وی 
ــاران  ــر گچس ــزاده جعف ــکک ۶۹۲.۸و در امام ــدان۶۶۸، لی دهدشــت۸۱۹.۱، دوگنب

۷۴۶.۴ میلــی متــر بــاران باریــد .

آق قا

ترافیک

بارش

شهردار اهواز با اشاره به اینکه شب یکشنبه به صورت ناگهانی بخش زیادی آب به صورت سیالب از کانال های کرخه به 
سمت اهواز هدایت شد، گفت: بخش عمده آب به سمت کانال های انحرافی منتقل شده است.

رنا
 ای

س:
عک

ــی  ــرایط آب و هوای ــدت در ش ــرات بلندم ــه تغیی ــم، ب ــر اقلی تغیی
ــالق  ــاخص ها اط ــر ش ــاد و دیگ ــارش، ب ــا، ب ــر در دم ــد تغیی مانن
می شــود و اثــرات آن بــر همــه جنبه هــای زیســت انســان و ســایر 
موجــودات، قابل توجــه اســت. راهکارهــای مقابلــه بــا ایــن پدیــده 
از جنبــه تولیــد در کشــاورزی، توســط پژوهشــگران مــورد ارزیابــی 

قــرار گرفتــه اســت.
بــه گــزارش ایســنا، پدیــده تغییــر اقلیــم می توانــد تغییــر 
در میانگیــن شــرایط آب و هوایــی و نوســانات را در برگیــرد. 
 ،)UNFCCC( ــد ــل متح ــازمان مل ــم س ــر اقلی ــیون تغیی کنوانس
ــد  ــی می کن ــم تلق ــی در اقلی ــر تغییرات ــده را مشــتمل ب ــن پدی ای
ــا غیرمســتقیم به واســطه فعالیت هــای  کــه به صــورت مســتقیم ی
انســانی ایجــاد شــده اســت. در ادبیــات تغییــر اقلیــم، بــا 
ــش  ــویم. گرمای ــرو می ش ــم روب ــی« ه ــش جهان ــده »گرمای پدی
جهانــی تنهــا بــه افزایــش دمــای ســطح زمیــن اشــاره دارد، 
درحالی کــه منظــور از تغییــر اقلیــم، گرمایــش و اثــرات جانبــی آن 
ــا  ــدیدتر ی ــای ش ــی، طوفان ه ــای طبیع ــون ذوب یخچال ه همچ

اســت. متناوب تــر  خشک ســالی های 
فعالیت هــای  از  یکــی  کشــاورزی  متخصصــان،  گفتــه  بــه 
اقتصــادی کشــور اســت کــه در ســالیان متمــادی، دگرگونی هــای 
عمیقــی در ســاختار آن پدیــد آمــده اســت و پدیــده تغییــر اقلیــم 
می توانــد بــه شــکلی ویــژه آن را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. بخــش 
کشــاورزی ناچــار اســت جهــت حفــظ پایــداری نظــام کشــاورزی 
و تأمیــن نیازهــای غذایــی رو بــه افزایــش کشــور از یک ســو 
ــد.  ــش ده ــطح افزای ــد س ــی را در واح ــوالت زراع ــرد محص عملک
ایــن موضــوع به ویــژه در ایــران کــه از شــرایط ســخت اکولوژیکــی 
نظیــر کمبــود منابــع آب، محدودیــت اراضــی مناســب جهــت 
ــن رشــد ســریع جمعیــت و ضعــف  توســعه کشــاورزی و همچنی

ــت اســت. ــز اهمی ــی مواجــه اســت بســیار حائ تکنولوژیک

راهکارهای مقابله با 
تغییر اقلیم در کشاورزی
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مرگ مشکوک 7 راس قوچ و میش در مازندرانما
هفــت راس قــوچ و میــش در ارتفاعات بلده در شهرســتان 
نــور در غــرب مازنــدران بــه دلیــل نامعلومــی تلــف شــدند. 
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا، تلــف شــدن هفــت راس قــوچ 
ــک  ــور و ی ــتان ن ــده در شهرس ــات بل ــش در ارتفاع و می
راس شــوکا) گــوزن کوچــک بومــی( در پــارک ملــی پابنــد 
در شــرق مازنــدران، پــس از ســیل و بــرف فروردیــن مــاه عالقــه 
ــط  ــات وحــش محی ــرد.اداره حی ــط زیســت را نگــران ک ــدان محی من
زیســت مازنــدران پــس از آگاهــی از تلــف شــدن ایــن تعــداد جانــوران 
وحشــی تحــت حفاظــت بــرای جلوگیــری از انتشــار احتمالــی بیماری 
نســبت بــه دفــن اصولــی آن اقــدام کــرد و نمونه هایــی از ایــن جانوران 

را بــرای کشــف علــت مــرگ و میــر بــه آزمایشــگاه ارســال کــرد.
رئیــس اداره حیــات وحــش اداره کل محیــط زیســت مازنــدران دلیــل 
اولیــه مــرگ و میــر هشــت راس قــوچ و میــش و شــوکا را در ارتفاعات 
بلــده و پــارک ملــی پابنــد را ســرمازدگی ناشــی از بــارش شــدید بــاران 

و بــرف در کاهــش دمــا در اوایــل فروردیــن مــاه بیــان کــرد.
کــوروس ربیعــی روز دوشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا گفــت: 
ــر  ــات براث ــن حیوان ــف شــدن ای ــان بخشــی از عــدم تل ــرای اطمین ب
ــی  ــگاه فن ــه آزمایش ــی ب ــرای بررس ــا ب ــای از آنه ــه ه ــاری، نمون بیم

دامپزشــکی ارســال شــده اســت.
وی افــزود: عــالوه بــر آن بــا کمــک مــردم منطقــه نســبت بــه دفــن 
اصولــی الشــه حیوانــات تلــف شــده اقــدام شــد تــا از انتشــار احتمالی 

بیمــاری جلوگیــری شــود.
قــوچ و میــش هایــی کــه در ارتفاعــات مازنــدران زندگــی مــی کننــد 

از نــوع اوریــال بــزرگ تریــن قــوچ میــش هــای ایــران محســوب 
مــی شــوند کــه نرهــا شــاخ های بلنــد و حلزونــی شــکل دارنــد کــه بــه 

طــرف پهلــوی صــورت و روبــه جلــو خمیدگــی دارد.
ــن  ــر ای ــای دیگ ــد و از ویژگی ه ــی دارن ــاخ های کوتاه ــا ش ــاده ه م
قوچ هــا وجــود موهــای بلنــد و ســفید رنگــی در ناحیــه زیــر گــردن و 
ســینه اســت. موهــای پشــت در تابســتان کوتــاه بــه رنــگ زرد شــنی 
ــا  ــکم و کفل ه ــر ش ــت. زی ــگ اس ــوه ای رن ــد و قه ــتان بلن و در زمس
ســفیدند و طــول ســروتنه حــدود ۱۵۰ ســانتی متر، دم۱۵ ســانتی متر، 
ارتفــاع ۱۰۰ ســانتی متر، وزن ۲۵ تــا ۸۵ کیلوگــرم مــی رســد و از نظــر 
ــا  ــع در شــرق و شــمال خراســان ت ــرزی واق ــی درنواحــی م پراکندگ
مناطــق کوهســتانی اســتان های ســمنان و مازنــدران اســت و درحــال 
حاضــر بیشــترین تعــداد قوچ اوریــال در پــارک ملــی تنــدوره و پــارک 

ملــی گلســتان وجــود دارد.

نار
چـرا چنارها در تهران دیگر تاب زندگی ندارند؟چ

ــان ولی عصــر معــروف  ــار خیاب ــه درختــان چن تهــران ب
عمــری  برخی هایشــان  کــه  چنارهایــی  اســت. 
ــا  ــد ام ــت دارن ــاله پایتخ ــخ ۱۰۰ س ــت تاری ــه قدم ب
آلودگی هــای امــروزه تهــران بســیاری از آن هــا را بیمــار 

ــد. ــران را ندارن ــی در ته ــاب زندگ ــر ت ــرده و دیگ ک
بــه گــزارش ایســنا، چنارهــای تهــران قدمتــی بــه عمــر خیابــان 
ــن  ــه ای ــی ک ــش هنگام ــال پی ــدود ۸۰، ۹۰ س ــد. ح ــر دارن ولی عص
ــران  ــا ته ــاندند ت ــار پوش ــا چن ــرف آن را ب ــاختند، دو ط ــان را س خیاب
کوهســتانی مجالــی بــرای ســر ســبزی داشــته باشــد. چنارهــا رشــد 
ــه  ــان ب ــزرگ شــدند و شــاخ و برگشــان از دو طــرف خیاب ــد و ب کردن
یکدیگــر رســید و بلندتریــن خیابــان خاورمیانــه را تبدیل به چنارســتان 
ــی  ــی و صنعت ــار جمعیت ــد ب ــال های بع ــا در س ــن چناره ــد. ای کردن
ــا خشــک  ــری ی ــس از دیگ ــی پ ــه دوش کشــیدند و یک ــران را ب ته

شــدند یــا قطــع.
ــای  ــرای احی ــی ب ــران طرح ــهرداری ته ــته ش ــال گذش ــدود دو س ح
درختــان چنــار خیابان ولی عصــر آغــاز کــرد و طــی آن چنارهایــی کــه 
بیمــار شــده  بودنــد را بــا درختــان جــوان جایگزین کــرد امــا جایگزینی 
چنارهــا چــه ســودی دارد وقتــی عامــل بیمــاری و از بیــن رفتــن آن هــا 

همچنــان وجــود دارد؟
احمدرضــا محرابیــان - اســتادیار اکولــوژی گیاهــی دانشــگاهی شــهید 
بهشــتی و متخصــص فضــای ســبز شــهری دربــاره اینکــه چــرا چنارها 
در تهــران دیگــر تــاب زندگــی ندارنــد، توضیــح می دهــد: درخــت چنــار 
حــدود ۱۰۰ ســال پیــش بــه تهــران معرفــی شــد. در آن زمــان جمعیت 
تهــران بســیار کمتــر از امــروز بــود و آلودگــی هــوا نیــز به شــدت ایــن 
روزهــا وجــود نداشــت و در واقــع تهــران یــک شــهر ییالقــی خــوش 
آب و هــوا بودبــه مــرور زمــان بــا افزایــش جمعیــت تهــران و پیدایــش 
صنعت هــای جدیــد آب و هــوای پایتخــت تغییــر کــرد. گونــه چنــار 
ــیار  ــاک بس ــوا و خ ــی آب، ه ــل آلودگ ــه در مقاب ــت ک ــه ای اس گون
ــن عناصــر زیســتی در  ــرور ای ــه م آســیب پذیر اســت و متاســفانه ب

تهــران آلــوده شــدند.
ایــن متخصــص فضــای ســبز شــهری بــه خــزان زود هنــگام درختــان 
چنــار در تهــران اشــاره می کنــد و می گویــد: بــه دلیــل گرمــا و آلودگــی 
ــزان  ــتان خ ــی تابس ــای ابتدای ــان روزه ــران از هم ــای ته ــوا چناره ه
می کننــد. در حــال حاضــر نیــز فقــط برخــی پارک هــای شــمالی تهــران 
شــرایط بــه نســبت بهتــری بــرای کاشــت و نگهــداری چنــار دارنــد و 

متاســفانه در بقیــه نقــاط تهــران چنارهــا بســیار آســیب می بیننــد.
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رییس بهداشـت و درمان نیروهای مسـلح اسـتان گلستان 
گفت: روزانه ۴۰۰۰ ویزیت توسـط بیمارسـتان های صحرایی 
 ارتش در مناطق سـیل زده اسـتان گلسـتان انجام می شـود.
به گزارش ایسـنا به نقل از روابط عمومی لشـگر ۳۰ گرگان، 
کـرد:  اظهـار  حسـین زاده  عبـدهللا  پزشـک  سـرهنگ 
نیـروی  ثانـی  جـودی  شـهید  بیمارسـتان های صحرایـی 
زمینـی و رسـول اکـرم)ص( نیـروی دریایـی در لحظـات 
ابتدایـی بحـران به عنوان نخسـتین مراکز بهداشـتی روزانه 
۴۰۰۰ ویزیـت را بـه مـردم سـیل زده شهرسـتان های آق قال و 
گمیشـان ارائـه کردنـد.وی ادامه داد: به محض وقوع سـیل 
در اسـتان گلسـتان و بـا توجـه بـه شـرایط سـخت تـردد 
خانواده هـا بویـژه در مناطقـی که امکان دسترسـی به مراکز 
بهداشـتی و بیمارسـتان ها وجود نداشـت، تیم های واکنش 
سـریع و کنترل بهداشتی سـیار نیروی زمینی به آن مناطق 
اعـزام می شـدند و بـا حضور در منـازل ضمـن ارائه خدمات 
مـورد  را  منطقـه  مـردم  غـذای مصرفـی  و  آب  پزشـکی، 
آزمایـش قـرار داده و نتایـج حاصلـه را برای کنتـرل به اداره 
آبفـا و بهداشـت منطقه گـزارش می کردند.رییس بهداشـت 
و درمـان اسـتان گلسـتان از مراجعـه کثیـری از مـردم بـه 

ایـن  کـرد:  اظهـار  و  داد  خبـر  بیمارسـتان های صحرایـی 
بیمارسـتان ها بسـیار مجهز و با پزشـکان مجرب برپا شـده 
و گویـا یـک بیمارسـتان واقعـی در سـطح شـهر اسـت.
حسـین زاده دربـاره تجهیـزات این بیمارسـتان سـیار گفت: 
داروخانه هـای  رادیولـوژی،  عمـل،  اتـاق  اورژانـس، 
رایگان،چشـم پزشـکی، بیهوشـی، دندانپزشـکی، خدمـات 
روانشناسـی و مشـاوره، تیم بهداشـتی واکنش سریع برای 
تسـت سـالمتی آب و غذا، پزشـکان و تجهیزات الزم برای 
بیماری هـای عفونـی، اطفـال، فـوق تخصـص روماتولوژی، 
داخلـی، قلـب، جراح عمومی، همچنین تکنسـین های اتاق 
عمـل و متخصصیـن زنـان و زایمـان از بخش های مختلف 
بیمارسـتان های صحرایـی اسـت.وی بـا بیان اینکـه بحران 
درمانی را در منطقه پشـت سـر گذاشـتیم ادامه داد: فلسفه 
وجـود بیمارسـتان های صحرایـی ایـن اسـت کـه در زمـان 
بحـران احـداث شـود و بـه حمدهللا تیم پزشـکی مـا دوران 
بحـران درمان را پشـت سـر گذاشـته و از این بـه بعد مردم 
بایـد بـه توصیه هـای بهداشـتی مراکـز بهداشـتی منطقـه 

توجه کنند.

ویزیت روزانه 4000 گلستانی در 
بیمارستان های صحرایی ارتش

سودوکو شماره 1418

پاسخ سودوکو شماره 1417

فقی ا
۱-بی پایه و شــل- چرت و پرت 

 گفتن

۲- روشــنی- صفت سرو- عیب و 

 نقــص- مقابل غرب

۳- كل و همگــی- فانــی- بیماری 

 جگرسوز-

۴- تــاب و توان- توپ چوگان- 

فرنگی  رشته 

۵-راهنمایــی كردن-پرنده كوچك و 

مجازات  خواننده- 

 ۶- جمع فن- بهشــت- باالی كوه

۷ -فروغ و درخشــندگی- صوت 

شناس  موزون- 

۸- پایه- بیماری چشــمی- نیم 

گوسفند  صدای 

۹- كاالی وازده- پرنــده ای با 

 پاهــای بلند-امر به رفتن

۱۰- مجال و فرصت- ســرگرمی و 

 مشــغولیت- آنفوالنزا

۱۱- روی این حرف حســاب می 

كنند- اولین بانوی شــهید اســالم- 

 داداش

۱۲- كســی كــه ظاهرا آراتم و باطنا 

موذی اســت- واحد شمارش اسب- 

 جدید

۱۳- ادات تشــبیه- بی خبر از 

 پیاده- پویشــگر رایانه

۱۴- جزیــره ایرانی- میزان عمر- 

 ناگهانــی- كوبنده خانگی

۱۵- بیمــاری خاموش- خانواده 

گندم و جو

عمودی 
۱- وســیله خروج از جو زمین- 

وسیع  جلگه 

۲- راز- جوان زیبایی كه در افســانه 

یونان آفرودیت عاشــقش بود-پارچه 

 چادری

۳- میوه شــیرین- صدا- 

 آشكارشــدن- دفاع فوتبال

۴- اندوهگین- كشــور استعمارگر 

 پیر

۵- مــاه خارج- خواهر- جمع 

 رییس

۶- جــدی و طبق مقررات- كالم 

 بیهــوده- هرفصل فیلم

 ۷- پــوچ- حالل رنگ- خرمافروش

۸-حرف پیــروزی- مخترع بالون- 

 آب صفر درجه

۹- شــهری در اذربایجان غربی- 

 جــوش جوانی صورت- غزال

۱۰-ســگ فضانورد- نوعی ظرف 

 آزمایشــگاهی مخروط شكل-بی آبرو

۱۱- مركز غنا- نوبت پاســبانی- 

دارد  ماشین 

 ۱۲-گرامی- ســیرازاوبی خبر است

 ۱۳-كاكل- چندوزیــر- تیز- صحرا

۱۴- وحشــت آور- قطع كردن- آزاد 

 و رها

۱۵- كوچولو- داســتان منظوم اهلی 

شــیرازی در هزار بیت

جدول شماره 1418

خبر 

خسارت 130 هزار واحد 
مسکونی کشور در سیل اخیر

معــاون امــور بازســازی و مســکن روســتایی بنیادمســکن کشــور 
ــارت  ــر خس ــیل اخی ــکونی در س ــد مس ــزار واح ــت: ۱۳۰ ه گف

دیدند.
ــتاندار  ــا اس ــدار ب ــان در دی ــزهللا مهدی ــنا، عزی ــزارش ایس ــه گ ب
ــون  ــی تاکن ــگ تحمیل ــان جن ــت: از زم ــمالی گف ــان ش خراس
تجربیــات بســیاری را در بحــث بازســازی منــازل پیــاده ســازی 
ــر  ــل ب ــارت کام ــا نظ ــی م ــات اساس ــی از اقدام ــه یک ــده ک ش
ــه  ــرداری، نقش ــای آوارب ــه ه ــه هزین ــت و اینک ــازی هاس بازس

برداری، اخذ پروانه برای مردم رایگان است .
وی افــزود: در بحــث بازســازی منــازل، از نظــر کیفــی اجــازه نمــی 
ــرا عوامــل  ــر اســتاندارد اســتفاده شــود زی ــح غی دهیــم از مصال
اجرایــی کــه بــرای کار معرفــی مــی شــوند تاییــد شــده ســازمان 

هستند .
وی ادامــه داد: در حادثــه ســیل اخیــر بیــش از ۱۳۰ هــزار واحــد 
خســارت دیــده انــد کــه ۵۰ هــزار واحــد تخریبــی اســت کــه کار 
کارشناســی هــای ایــن واحدهــای خســارت دیــده در حــال انجام 
اســت؛ بــرای شــروع کار،  ســهمیه مصــوب دولــت را ابــالغ کردیــم 
و مابقــی امــور در هیــات وزیــران تصویــب خواهــد شــد تــا در یک 
ــانیم . ــرانجام برس ــه س ــازی را ب ــدی مشــخصی کار بازس  زمانبن
مهدیــان تصریــح کــرد: هیــچ محدودیتــی بــرای ارســال پرونــده 
هــا بــه بانــک هــای عامــل نداریــم و در گام نخســت از منابع خود 

سازمان بنیاد مسکن کشور استفاده می کنیم .
وی در ادامــه افــزود: تســهیالت واحدهــای تخریبــی ۴۰ میلیــون 
ــک  ــان کم ــون توم ــد و ۱۰میلی ــار درص ــزد چه ــا کارم ــان ب توم
بالعــوض، بــرای خریــد لــوازم منــزل ۱۵ میلیون تومان تســهیالت 
قــرض الحســنه و پنــج  میلیــون تومــان بالعــوض و در شــهرها 
ــون  ــی و کمــک بالعــوض ۱۲ میلی ــون تومان تســهیالت ۵۰ میلی
تومانــی و بــرای تعمیــرات نیــز ۱۵ میلیــون تومان تســهیالت و ۵ 

میلیون تومان کمک بالعوض درنظر گرفته شده است.
مهدیــان گفــت: تمــام ارزیابــی اســتانها از برآورد خســارات ناشــی 
از ســیل تــا چهارشــنبه همیــن هفتــه جمــع بنــدی می شــود تــا 

در جلسه هیات دولت روز یکشنبه هفته آینده مطرح شود.
محمــد علــی شــجاعی، اســتاندار خراســان شــمالی نیــز در ادامــه 
از آســیب دیــدن شــش هــزار واحــد مســکونی در حادثــه ســیل 
اخیــر اســتان خبــر داد و گفــت: ایــن تعــداد واحــد یــا آســیب 
دیــده انــد یــا نیازمنــد تعمیــرات و احــداث مجــدد هســتند کــه از 
امــروز آغــاز عملیــات بازســازی ایــن منــازل را در دســتور کار قــرار 

داریم .
وی اظهــار کــرد:در کنــار تمــام گرفتــاری های ناشــی از بروز ســیل 
بــرای مــردم ایــن اســتان، تــالش داریــم کار بازســازی و احیــاء 
 روســتاها بــر اســاس یــک مــدل تعریــف شــده را انجــام دهیــم .
وی بــا بیــان اینکــه ۶۰۰ میلیــارد تومــان در بخــش مســکن، راه، 
ــده،  ــارت وارد ش ــر خس ــیل اخی ــور در س ــایر ام ــه، دام و س ابنی
افــزود: امیدواریــم در کنــار کمــک هــای بنیــاد مســکن کشــورو 
توانمنــدی هــای مدیــران اســتان بتوانیــم روســتاها را بــه گونه ای 

تجهیز کنیم که نگران بارندگی های بعدی نباشیم .

 پیام
استان ها

بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان در مناطق سیل زده
هیات دولت با بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان استان های سیل زده  که بیش از ۵۰ 
درصد اموال آنها در اثر وقوع سیل فروردین سال ۱۳۹۸ از بین رفته است، موافقت کرد.

آگهی مناقصه عمومی
مصوبـه  اسـاس  بـر  دارد  نظـر  در  رفسـنجان  شـهرداري 

شـماره 1831 مـورخ 97/12/11 شـورای محتـرم اسـامی شـهر، 
،حصارکشـی امـاک شـهرداری و زمیـن هـای باصاحـب) بـا 
دیوارهـای پیـش سـاخته(  را از طريق برگـزاري مناقصه عمومی 
بـه پیمانـکار واجد شـرایط واگـذار نمايد. لـذا از کلیـه متقاضیان 
دارای صاحیـت کـه تجربـه و توانايـي انجـام كار را دارند، دعوت 
بعمـل مي آيـد جهت دريافت اسـناد و اطاع از شـرايط شـركت 
در  مناقصـه بـه دفتر امـور قراردادهـا واقع در شـهرداري مركزي 
بـه آدرس رفسـنجان، خيابـان تختـي يـا بـه نشـانی اینترنتـی 
www.rafsanjan.ir مراجعـه و پيشـنهادات خـود را تـا پايان 
وقـت اداري روز شـنبه مورخ 98/02/07  به  دبيرخانه شـهرداري 
مركـزي تسـليم نماينـد. ضمنًا شـهرداری در رد یا قبـول تمام یا 

هریـک از پیشـنهادات مختار اسـت.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

نوبت اول آگهی اصاحی اختصاصی موضوع ماده 
3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

               و ساختمانهای فاقد سند رسمی
از اینجـا کـه اگهـی موضوع مـاده ۳ قانون و مـاده ۱۳ آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی نسـبت به پالک ذیل قبال 
منتشـر شـده اسـت  لیکن به دلیل وقوع اشـتباه موثر در 
متـن آگهـی می بایسـت تجدید گـردد لذا اگهـی اصالحی 
آن بـه شـرح ذیـل منتشـر مـی گـردد. مـژده کامرانـی نوق 
شـماره شناسـنامه ۸۱۷۶ صـادره رفسـنجان فرزنـد محمود 
ششـدانگ خانه مسـاحت ۱۸۴/۳ متر مربع پـالک ۴۸۰۸ 
فرعـی از ۴۲۵ فرعـی از ۱۸۱۹ اصلـی واقـع در اراضـی علـی 
ابـاد اربابـی رفسـنجان خیابـان کارگـر بخـش ۹ کرمـان و 
فاقـد بنچـاق از مالـک رسـمی )از انجـا کـه قبـال در آگهـی 
روزنامـه مـورخ ۹۷/۱۱/۱۶ و ۹۷/۱۲/۱ پـالک فرعـی مجزی 
شـده ۴۲۸ قیـد گردیـده بود هـم اکنون با توجـه به اصالح 
گـزارش کارشناسـی و تغییـر شـماره پـالک فرعـی مجزی 
شـده بـه ۴۲۵ فرعـی اگهـی تجدیدی منتشـر مـی گردد( 
اگهـی اصالحـی در یـک نوبـت منتشـر مـی شـود چنانچه 
شـخص یا اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت بنام 
متقاضـی فـوق اعتراضـی داشـته باشـند باید ظـرف مدت 
یـک ماه از تاریخ انتشـار این اگهی اعتـراض خود را کتبا به 
اداره ثبت اسـناد امالک رفسـنجان تسـلیم نماینـد وبعالوه 
بـر ان ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض می 
بایسـت دادخواسـت الزم در ایـن خصـوص را بـه مرجـع 
قضایـی تقدیـم و گواهی آن را به این اداره ارسـال نمایند در 
غیـر اینصـورت سـند مالکیت طبـق مقررات بنـام متقاضی 
صـادر خواهـد شـد - تاریـخ انتشـار آگهـی اصالحـی :سـه 

شـنبه ۹۸/۱/۲۰
رئیس ثبت اسناد و اماک رفسنجان-ابوالفضل تیموری

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات 
ــور را براســاس  ــون مذک ــق قان ــان پرونده هــای تشــکیلی طب ــروزی متقاضی ــه مف مالکان
ــل  ــرح آراء ذی ــه ش ــده ب ــود در پرون ــدارک موج ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس گ

تاییــد نموده انــد. 
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002034916 شــماره  رأی  1ـ 
ــد شــیخعلی در قســمتی  ــی فرزن ــات میرزائ ــم التف 1397114430002001838 آقای/خان
از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 114 مترمربــع 
پــاک شــماره فرعــی از 1975 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو 
ــداری کــرده اســت. )م  قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از مهــدی شــاکری خری

الــف 6178 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330001022707 شــماره  رأی  2ـ 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــد در شش ــد امی ــدی فرزن ــر احم ــای اکب 1396114430001001412 آق
ســاختمان بمســاحت 94/60 متــر مربــع پــاک شــماره 1/478 اصلــی واقــع در بخــش 
چهــار حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مع الواســطه از 

علــی اســماعیلی صــادره در دفتــر 16 صفحــه 247. )م الــف 6179 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002033647 شــماره  رأی  3ـ 
1392114430002000528 آقــای مســلم رشــیدی فرزنــد رحیــم در قســمتی از/ ششــدانگ 
ــاک شــماره  ــع پ ــر مرب ــا شــده بمســاحت 114 مت ــه در آن احــداث بن ــن ک ــه زمی قطع
ــه  ــم. مبایع ــک اداره دو ق ــت مل ــم بخــش حــوزه ثب ــع در ق ــی واق ــی از 1866 اصل فرع
نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی برابــر ســند 14689 – 88/11/25 

دارای مالکیــت مــی باشــد. )م الــف 5872 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002005924 شــماره  رأی  4ـ 
1391114430002010396 آقــای علــی بیرامــی فرزنــد علــی جــان در قســمتی از / 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 144 متــر مربــع 
پــاک شــماره فرعــی از 1743 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو 

ــی  ــر و رضــا عطائ ــر و جــواد رنجب ــی رنجب ــادی مع الواســطه از عل ــه ع ــه نام ــم. مبایع ق
خریــداری کــرده اســت. )م الــف 6141 (

5ـ رأی شــماره 139760330002026153 مربوط به پرونده کاســه 1391114430002008580 
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــمتی از/ شش ــین در قس ــد حس ــدری فرزن ــد حی ــی محم ــای عل آق
زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 43/6 متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از 
1770 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم. مبایعــه نامــه عــادی 

ــف 6140 ( ــداری کــرده اســت. )م ال ــر خری مع الواســطه از حســن رنجب
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002012412 شــماره  رأی  6ـ 
1391114430002005976 آقــای علــی بابایــی فرزنــد حســن در قســمتی از / ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 60 متــر مربــع پــاک شــماره 
ــم.  ــک اداره دو ق ــت مل ــوزه ثب ــش ح ــم بخ ــع در ق ــی واق ــی از 1953 اصل 424 فرع
ــرده  ــداری ک ــی خری ــوی برقع ــد رض ــید احم ــطه از س ــادی / مع الواس ــه ع ــه نام مبایع

اســت. )م الــف 6139 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002034740 شــماره  رأی  7ـ 
ــد علــی محمــد در قســمتی  1392114430002000581 آقــای نیــت علــی روح پــرور فرزن
از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 74/03 متــر 
ــک  ــت مل ــم بخــش حــوزه ثب ــع در ق ــی واق ــاک شــماره فرعــی از 1937 اصل ــع پ مرب
اداره دو قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی برابــر ســند 

35446 – 62/05/24 دارای مالکیــت مــی باشــد. )م الــف 6138 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002030685 شــماره  رأی  8ـ 
ــی در قســمتی از/ ششــدانگ  ــد ول ــد نظــری فرزن ــای محم 1391114430002006416 آق
ــاک  ــع پ ــاحت 79/30 مترمرب ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع ی
شــماره فرعــی از باقیمانــده  1955 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره 
ــرده اســت.  ــداری ک ــاس افســر خری ــع الواســطه از عب ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع دو ق

)م الــف 6137 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002034327 شــماره  رأی  9ـ 
1396114430002001795 آقــای محمدعلــی خورشــید فرزنــد محمدتقــی در قســمتی از/ 

ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 104 متــر مربــع 
ــک اداره  ــت مل ــوزه ثب ــش ح ــم بخ ــع در ق ــی واق ــی از 2213 اصل ــماره فرع ــاک ش پ
ــرده اســت.  ــداری ک ــه ســیاه خری ــع الواســطه از عبدال ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع دو ق

)م الــف 6136 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002034290 شــماره  رأی  10ـ 
از/  قســمتی  در  مردعلــی  فرزنــد  خورشــید  علــی  آقــای   1396114430002001796
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 متــر مربــع 
پــاک شــماره فرعــی از 2213 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو 
قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از ابراهیــم تــرک زاده خریــداری کــرده اســت. 

)م الــف 6135 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002034558 شــماره  رأی  11ـ 
ــی در  ــی مرتض ــد حج ــانیح فرزن ــی س ــه دهقان ــر ال ــای ام 1394114430002000484 آق
قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 150 
متــر مربــع پــاک قطعــه هشــتم مجــزی شــده از 2277 اصلــی واقــع در قــم بخــش 
حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مرتضــی دهقــان 

ــف 6013( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــانیچ خری س
ــی و  ــس از نشــر آگه ــده اســت پ ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص 
ــت  ــی نوب ــخ انتشــار آگه ــاه از تاری ــدت 2 م ــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف م ذینف
اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ 
ــه و  ــه دادگاه مراجع ــت ب ــه اداره ثب ــراض ب ــاه پــس از تســلیم اعت و ظــرف مــدت یکم
ــل  ــن اداره تحوی ــه ای ــرا ب ــم و گواهــی آن ــی تقدی ــه مرجــع قضائ دادخواســت خــود را ب
ــع از  ــور مان ــون مذک ــر اســاس قان ــند ب ــه صــدور س ــح اســت ک ــه توضی ــد الزم ب نماین

ــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا( ــه دادگاه نخواهــد ب مراجعــه متضــرر ب
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تحدید حدود اختصاصی
ــه  ــاب خان ــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ ســه ب تحدی
و دو بــاب انبــاری و محوطــه بــه مســاخت 8705/15 
ــه شــماره فرعــی 113 مجــزی شــده از 96  ــع ب ــر مرب مت
از ســنگ اصلــی 35 واقــع در قریــه ییاقــی شکردشــت 
ــه  ــح ال ــای فت ــه آق ــات مالکان ــان تصرف ــش 28 گی بخ
ــک از  ــی مل ــرذار انتقال ــد س ــت فرزن ــمعیل شکردش اس
مالــک رســمی آقــای ســردار اســمعیل شکردشــت محــرز 
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 13 آیی ــتناد م ــه اس ــذا ب ــده ل گردی
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
پــاک  حــدود  تحدیــد  آگهــی  رســمی  ســند  فاقــد 
ــح در  ــاعت 9 صب ــورخ 98/02/15 راس س ــوف از م موص
ــر  ــه ه ــد . چنانچ ــد آم ــل خواه ــه عم محــل شــروع و ب
ــوق  ــدود و حق ــه ح ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ی
ــی  ــند م ــته باش ــی داش ــوم واخواه ــک مرق ــی مل ارتفاق
ــرف  ــدی ظ ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری توانن
ــت  ــه اداره ثب ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــی روز اعت ــدت س م
ــد  ــذ نماین ــش تســلیم و رســید اخ ــاک تال ــناد و ام اس
ــت  ــون ثب ــی قان ــه اصاح ــن نام ــاده 86 آیی ــر م و براب
تاریــخ تســلیم  از  مــاه  یــک  بایــد ظــرف  معتــرض 
ــل  ــه دادگاه مح ــت ب ــن اداره دادخواس ــه ای ــراض ب اعت
ــدت  ــت م ــس از گذش ــورت پ ــر اینص ــم دارد در غی تقدی
ــه  ــت ب ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه گواه ــور و ارائ مزب
وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون 
توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.
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آگهی ابالغ اجرائیه به استناد ماده 
18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد 

رسمی
بــه موجــب ســند ازدواج بــه شــماره 7981 
ــی ش  ــر اصفهان مــورخ1364/5/8 مرحــوم جعف
ــداد 75  ــی4322665993 تع ــد مل ــا ک ش 59 ب
ــم  ــه خان ــا ب ــار آزادی ط ــام به ــکه تم ــدد س ع
عصمــت گرجــی دوز بــه اضافــه حقــوق اجرایــی 
بــه صنــدوق دولــت بدهــکار مــی باشــند مدیــون 
فــوت نمــوده وراث حیــن الفوتــش عبارتنــد از1-
عصمــت گرجــی دوز 2-مولــود معمــار 3- مریــم 
اصفهانــی 4-الهــام اصفهانــی کــه آدرس همگــی 
ــو  ــه دلج ــعدی کوچ ــن خ س ــانی قزوی ــه نش ب
پ22 کــه بــه شــرح گــزارش مامــور پســت 
ــوق  ــه وراث ف ــی ب ــاغ واقع ــورخ 97/11/25اب م
ــذا  ــده ل ــی میســور نگردی ــر در آدرس اعام الذک
منجــر بــه صــدور اجراییــه بــه کاســه 9702003 
شــماره  وارده  طــی  بســتانکار  لــذا  گردیــده 
ــاغ  ــت اب ــه 97/12/21 درخواس 1017489 مورخ
اجراییــه را از طریــق درج در جرایــد را نمــوده 
ــرای  ــه اج ــن نام ــاده 18آیی ــت م ــا رعای ــد. ب ان
مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا مراتــب در 
ــه چــاپ و  ــاغ اجرایی ــوان اب ــه عن ــت ب یــک نوب
منتشــر خواهــد شــد و ظــرف مــدت 10 روزپــس 
از انتشــار عملیــات اجرایــی جریــان خواهــد 
گرفــت وجــز اگهــی مزایــده آگهــی دیگــری 
منتشــر نخواهــد شــد.                     1157

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــورخ 97/09/01  ــماره 139760301059001717/94/335 م ــر رای ش براب
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی اسامشــهر 
ــد  ــی فرزن ــادر بابائ ــای به ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
ــماره  ــه ش ــاق ب ــادره از چاراوایم ــنامه 204 ص ــماره شناس ــه ش ــم ب رحی
ــا  ــن ب ــگ یــک قطعــه زمی ــه شــش دان ــی 6369611905 نســبت ب مل
ــاک 23944  ــه پ ــع ب ــاحت 46/32 مترمرب ــه مس ــی ب ــای احداث بن
ــا ک 5  ــروز و مجــزی شــده در قســمتی از پ ــی مف ــی از 46 اصل فرع
ــاد واقــع در بخــش  فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه موســی آب
12 تهــران خریــداری از مالــک رســمی ، بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان 
ــب در دو  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت . ل ــرز گردی مح
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص  ــه فاصل ــت ب نوب
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند  نســبت ب
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض 
ــوده  ــلیم نم ــهر تس ــاک اسامش ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب خ
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
اعتــراض ، دادخواســت خــود را  بــه مراجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی 
ــه اداره ثبــت تحویــل نماینــد . بدیهــی اســت  تقدیــم دادخواســت را ب
در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم 
ــق مقــررات ســند مالکیــت متقاضــی  گواهــی تقدیــم دادخواســت طب

ــف: 7 صــادر خواهــد شــد. م/ال
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/01/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/02/04
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آگهی مزایده 
در پرونــده 964834 اجرایــی خانــم منیــژه غالمرضــا 
پرداخــت 402.265.964 لاير  بــه  اســت  محکــوم 
در حــق خانــم فرنــوش تخــت روانچــی و مبلــغ 
20.113.298 لاير نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق 
دولــت حســب تقاضــای محکــوم لــه امــوال بــه شــرح 
ذیــل اســت: قطعــه زمیــن مشــاعی بــا کاربــری واقــع 
در روســتای فیــروز بهــرام- خیابــان شــورا- خیابــان 
ــزان  ــه می ــپ ب ــمت چ ــفالتی س ــای اس ــی انته تخت
ــه  ــیم نام ــه اول تقس ــتقر در قطع ــگ، مس ــم دان نی
ــابق( از  ــی )62س ــی 1852 فرع ــالک ثبت ــن پ مالکی
ــه مســاحت  ــی 12 اسالمشــهر ب ــوزه ثبت ــی ح 10 اصل
ــی  ــند ثبت ــق س ــع مطاب ــر مرب ــدود 40229/25 مت ح
ــت  ــال مالکی ــه انتق ــت ب ــا عنای عرصــه وجــود دارد. ب
بــه میــزان 30774 ســهم، میــزان باقــی مانــده حــدود 
ــه در  ــه اینک ــر ب ــد. نظ ــی باش ــع م ــر مرب 9455 مت
ایــن قــواره حــدود 2000 متــر مربــع از 3 حــد غربــی 
، شــرقی و جنوبــی بــه صــورت خیابــان درآمــده 
ــع  ــر مرب ــال 7455 مت ــت ، عم ــن لحــاظ در طبیع بدی
زمیــن باقــی مانــده اســت. زمیــن موصــوف در زمــان 
بازدیــد کشــت و کار نداشــته و چندیــن ســال کشــت 
ــمال  ــع ش ــال در ضل ــدادی نه ــرا تع ــده و اخی نگردی
شــرقی غــرس گردیــده اســت. ایــن ملــک دارای دو 
حلقــه چــاه آب یکــی بــا مجــوز بــه شــماره 329/1301 

ــت. ــف اس ــری بالتکلی ــه 1357/02/16 و دیگ مورخ
ــالک  ــان پ ــگ کل عرصــه و اعی ــه: شــش دان نتیج
ثبتــی 62 فرعــی )1852 فرعــی جدیــد( و از 10 

ــادل  ــع مع ــر مرب ــه مســاحت 482751 مت ــی ب اصل
48/751 هکتــار و میــزان مالکیــت نیــم دانــگ 
ــی  ــد عل ــژه غالمرضــا فرزن ــم منی حــق الســهم خان
ــند  ــق س ــهم طب ــزان 40229/25 س ــه می ــر ب اصغ
ــوط  ــه مضب ــق تقســیم نام ــد مطاب ــی باش ــی م ثبت
ــت اســناد و امــالک اسالمشــهر  ــده اداره ثب در پرون
ــد  ــا قی ــژه غالمرض ــم منی ــام خان ــه ن ــه اول ب قطع
گردیــده. بــه لحــاظ اینکــه ایــن قطعــه از ســه 
حــد غربــی؛ شــرقی و جنوبــی بــه صــورت خیابــان 
ــدود  ــزان ح ــه می ــالً ب ــده و عم ــردد ش ــل ت و مح
ــری  ــه اســت. کارب ــل یافت ــع تقلی ــر مرب 38214 مت
ــوده و دارای دو حلقــه چــاه آب  ملــک کشــاورزی ب
ــه  ــماره 329/1301 مورخ ــه ش ــوز ب ــی دارای مج یک
ــد. در  ــی باش ــف م ــری بالتکلی 1357/02/16 و دیگ
حــال حاضــر بــرای اشــخاص فــوق االشــاره جمعــًا 
بــه مســاحت 30774 ســهم/ متــر مربــع ســند 
تــک بــرگ ثبتــی صــادر گردیــده و طبــق محاســبه 
ــی  ــع باق ــر مرب ــزان 9455/25 مت ــه می ــندی ب س
مانــده و اجــرای ثبــت نگردیــده اســت. بــا توجــه بــه 
جمیــع جهــات کارشناســی و لحــاظ عوامــل موثــر ، 
بهــای روز و عــرف محــل پــالک 1852 فرعــی از 10 
ــت  ــه قیم ــرام ب ــتای فیروزبه ــع در روس ــی واق اصل
پایــه هــر متــر مربــع عرصــه بــه مبلــغ 60.000تومــان 
بــرآورد و اعــالم مــی گــردد. بهــای روز عادالنــه 
ــلب  ــا )س ــژه غالمرض ــم منی ــهم خان ــق الس کل ح
ــه  ــهم ب ــزان 40229/25س ــه می ــده( ب ــت ش مالکی
مبلــغ 2.413.755.000 تومــان بهــای روز عادالنــه 

ــهم/ ــزان 30774 س ــه می ــی ب ــهم انتقال ــق الس ح
متــر مربــع بــه مبلــغ 1.846.640.000 تومــان. بهــای 
الباقــی حــق الســهم خانــم منیــژه غالمرضــا )ســلب 
مالکیــت شــده( پــس از انتقــال ثبتــی بــه غیــر در 
حــال حاضــر بــه میــزان 9.455.25 ســهم بــه مبلــغ 
567.315.000 تومــان بــرآورد و قیمــت پایــه مزایــده 
اعــالم مــی گــردد.1- توقیــف و ارزیابــی آن بــه 
وســیله کارشــناس انجــام گردیــده کــه امــوال مذبــور 
ــق  ــه از طری ــوم ل ــق محک ــتیفای ح ــور اس ــه منظ ب
مزایــده از مبلــغ ارزیابــی شــده شــروع مــی گــردد. 
ــی  ــکام مدن ــرای اح ــوال اج ــروش ام ــل ف 2-مح
ــی  ــس م ــر ک ــت. 3-ه ــهر اس ــی اسالمش 5 حقوق
ــرا  ــی اج ــا هماهنگ ــده ب ــل از مزای ــد 5 روز قب توان
ــد روز  ــرکت نمای ــده ش ــد و در مزای ــوال بازدی از ام
انجــام مزایــده شــنبه 98/2/7 از ســاعت 9:30 الــی 
10:30 مــی باشــد. برنــده مزایــده 10 درصــد قیمــت 
ــپرده  ــوان س ــه عن ــس ب ــی المجل ــنهادی را ف پیش
ــق  ــال متعل ــد، م ــدا مــی بایســت پرداخــت نمای نق
ــه کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد  ب
ــه از  ــی ک ــه قانون ــا در فرج ــه به ــرده اســت و بقی ک
ــد  ــت خواه ــرد پرداخ ــد ک ــاوز نخواه ــاه تج ــک م ی
شــد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده بــه عللــی مصــادف 
ــان  ــان روز در هم ــردای هم ــد ف ــی باش ــا تعطیل ب
مــکان و همــان ســاعت مزایــده انجــام خواهــد 

ــف:9 ــد. م/ال ش
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 5 حقوقی 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــورخ 97/09/01  ــر رای شــماره 139760301059001725/94/334 م براب
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی اسالمشــهر 
ــد  ــی فرزن ــادر بابائ ــای به ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــه شــماره  ــه شــماره شناســنامه 204 صــادره از چاراوایمــاق ب ــم ب رحی
ملــی 6369611905 نســبت بــه شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا 
ــالک 23943  ــه پ ــع ب ــه مســاحت 143/56 مترمرب ــی ب ــای احداث بن
فرعــی از 46 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده در قســمتی از پــال ک 17 
فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه موســی آبــاد واقــع در بخــش 
12 تهــران خریــداری از مالــک رســمی ، بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان 
ــب در دو  ــه منظــور اطــالع عمــوم مرات ــذا ب ــده اســت . ل محــرز گردی
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض 
ــوده  ــلیم نم ــهر تس ــالک اسالمش ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب خ
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
اعتــراض ، دادخواســت خــود را  بــه مراجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی 
تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت تحویــل نماینــد . بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم 
گواهــی تقدیــم دادخواســت طبــق مقــررات ســند مالکیــت متقاضــی 

صــادر خواهــد شــد. م/الــف8
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/01/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/02/04

1134 رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر – سادات حسینی  



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1418 | سه شنبه 20 فروردین 1398 021-88019846

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

کشف 5 هزار تن شکر احتکار شده در مشهد
فرمانده انتظامی استان از کشف ۵ هزار تن شکر احتکار شده به ارزش ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در مشهد 

خبر داد.

مفقودیت دفترچه 
ثبت ساعت مسافر بری

دفترچــه ثبــت ســاعت اقــای  کریــم حســینی 
فرزنــد عبــاس صــادره از رفســنجان بــا شــماره 
ــماره  ــه: ش ــخصات دفترچ ــی 3051329800 ومش مل
ســریال 705809 و شــماره کاردکــس  947403 

ــه ــان و پای ــدور از کرم ص
یک مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

رفسنجان
اباغیه

شهرسـتان  شـماره ۵  اختـالف  حـل  شـورای  شـماره ۹۷۰۹۹۸۳۴۹۲۵۰۰۵۸۸  پرونـده 
۹۷۰۹۹۷۳۴۹۲۵۰۱۰۱۶ نهایـی  تصمیـم  و  رفسـنجان 

مشـخصات ابالغ شـونده حقیقی:حشمت طباطبائی نشانی مجهول المکان و اقای مهدی 
نـوری فرزند محمود

به  نشانی مجهول المکان ابالغ میگردد
شورای حل اختاف شعبه 5 رفسنجان_فهیمه سلطانی نژاد

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات 
ــور را براســاس  ــون مذک ــق قان ــان پرونده هــای تشــکیلی طب ــروزی متقاضی ــه مف مالکان
ــل  ــرح آراء ذی ــه ش ــده ب ــود در پرون ــدارک موج ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس گ

تاییــد نموده انــد. 
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002034916 شــماره  رأی  1ـ 
ــد شــیخعلی در قســمتی  ــی فرزن ــات میرزائ ــم التف 1397114430002001838 آقای/خان
از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 114 مترمربــع 
پــاک شــماره فرعــی از 1975 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو 
ــداری کــرده اســت. )م  قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از مهــدی شــاکری خری

الــف 6178 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330001022707 شــماره  رأی  2ـ 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــد در شش ــد امی ــدی فرزن ــر احم ــای اکب 1396114430001001412 آق
ســاختمان بمســاحت 94/60 متــر مربــع پــاک شــماره 1/478 اصلــی واقــع در بخــش 
چهــار حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مع الواســطه از 

علــی اســماعیلی صــادره در دفتــر 16 صفحــه 247. )م الــف 6179 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002033647 شــماره  رأی  3ـ 
1392114430002000528 آقــای مســلم رشــیدی فرزنــد رحیــم در قســمتی از/ ششــدانگ 
ــاک شــماره  ــع پ ــر مرب ــا شــده بمســاحت 114 مت ــه در آن احــداث بن ــن ک ــه زمی قطع
ــه  ــم. مبایع ــک اداره دو ق ــت مل ــم بخــش حــوزه ثب ــع در ق ــی واق ــی از 1866 اصل فرع
نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی برابــر ســند 14689 – 88/11/25 

دارای مالکیــت مــی باشــد. )م الــف 5872 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002005924 شــماره  رأی  4ـ 
1391114430002010396 آقــای علــی بیرامــی فرزنــد علــی جــان در قســمتی از / 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 144 متــر مربــع 
پــاک شــماره فرعــی از 1743 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو 

ــی  ــر و رضــا عطائ ــر و جــواد رنجب ــی رنجب ــادی مع الواســطه از عل ــه ع ــه نام ــم. مبایع ق
خریــداری کــرده اســت. )م الــف 6141 (

5ـ رأی شــماره 139760330002026153 مربوط به پرونده کاســه 1391114430002008580 
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــمتی از/ شش ــین در قس ــد حس ــدری فرزن ــد حی ــی محم ــای عل آق
زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 43/6 متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از 
1770 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم. مبایعــه نامــه عــادی 

ــف 6140 ( ــداری کــرده اســت. )م ال ــر خری مع الواســطه از حســن رنجب
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002012412 شــماره  رأی  6ـ 
1391114430002005976 آقــای علــی بابایــی فرزنــد حســن در قســمتی از / ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 60 متــر مربــع پــاک شــماره 
ــم.  ــک اداره دو ق ــت مل ــوزه ثب ــش ح ــم بخ ــع در ق ــی واق ــی از 1953 اصل 424 فرع
ــرده  ــداری ک ــی خری ــوی برقع ــد رض ــید احم ــطه از س ــادی / مع الواس ــه ع ــه نام مبایع

اســت. )م الــف 6139 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002034740 شــماره  رأی  7ـ 
ــد علــی محمــد در قســمتی  1392114430002000581 آقــای نیــت علــی روح پــرور فرزن
از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 74/03 متــر 
ــک  ــت مل ــم بخــش حــوزه ثب ــع در ق ــی واق ــاک شــماره فرعــی از 1937 اصل ــع پ مرب
اداره دو قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی برابــر ســند 

35446 – 62/05/24 دارای مالکیــت مــی باشــد. )م الــف 6138 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002030685 شــماره  رأی  8ـ 
ــی در قســمتی از/ ششــدانگ  ــد ول ــد نظــری فرزن ــای محم 1391114430002006416 آق
ــاک  ــع پ ــاحت 79/30 مترمرب ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع ی
شــماره فرعــی از باقیمانــده  1955 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره 
ــرده اســت.  ــداری ک ــاس افســر خری ــع الواســطه از عب ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع دو ق

)م الــف 6137 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002034327 شــماره  رأی  9ـ 
1396114430002001795 آقــای محمدعلــی خورشــید فرزنــد محمدتقــی در قســمتی از/ 

ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 104 متــر مربــع 
ــک اداره  ــت مل ــوزه ثب ــش ح ــم بخ ــع در ق ــی واق ــی از 2213 اصل ــماره فرع ــاک ش پ
ــرده اســت.  ــداری ک ــه ســیاه خری ــع الواســطه از عبدال ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع دو ق

)م الــف 6136 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002034290 شــماره  رأی  10ـ 
از/  قســمتی  در  مردعلــی  فرزنــد  خورشــید  علــی  آقــای   1396114430002001796
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 متــر مربــع 
پــاک شــماره فرعــی از 2213 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو 
قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از ابراهیــم تــرک زاده خریــداری کــرده اســت. 

)م الــف 6135 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002034558 شــماره  رأی  11ـ 
ــی در  ــی مرتض ــد حج ــانیح فرزن ــی س ــه دهقان ــر ال ــای ام 1394114430002000484 آق
قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 150 
متــر مربــع پــاک قطعــه هشــتم مجــزی شــده از 2277 اصلــی واقــع در قــم بخــش 
حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مرتضــی دهقــان 

ــف 6013( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــانیچ خری س
ــی و  ــس از نشــر آگه ــده اســت پ ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص 
ــت  ــی نوب ــخ انتشــار آگه ــاه از تاری ــدت 2 م ــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف م ذینف
اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ 
ــه و  ــه دادگاه مراجع ــت ب ــه اداره ثب ــراض ب ــاه پــس از تســلیم اعت و ظــرف مــدت یکم
ــل  ــن اداره تحوی ــه ای ــرا ب ــم و گواهــی آن ــی تقدی ــه مرجــع قضائ دادخواســت خــود را ب
ــع از  ــور مان ــون مذک ــر اســاس قان ــند ب ــه صــدور س ــح اســت ک ــه توضی ــد الزم ب نماین

ــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا( ــه دادگاه نخواهــد ب مراجعــه متضــرر ب
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تحدید حدود اختصاصی
ــه  ــاب خان ــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ ســه ب تحدی
و دو بــاب انبــاری و محوطــه بــه مســاخت 8705/15 
ــه شــماره فرعــی 113 مجــزی شــده از 96  ــع ب ــر مرب مت
از ســنگ اصلــی 35 واقــع در قریــه ییاقــی شکردشــت 
ــه  ــح ال ــای فت ــه آق ــات مالکان ــان تصرف ــش 28 گی بخ
ــک از  ــی مل ــرذار انتقال ــد س ــت فرزن ــمعیل شکردش اس
مالــک رســمی آقــای ســردار اســمعیل شکردشــت محــرز 
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 13 آیی ــتناد م ــه اس ــذا ب ــده ل گردی
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
پــاک  حــدود  تحدیــد  آگهــی  رســمی  ســند  فاقــد 
ــح در  ــاعت 9 صب ــورخ 98/02/15 راس س ــوف از م موص
ــر  ــه ه ــد . چنانچ ــد آم ــل خواه ــه عم محــل شــروع و ب
ــوق  ــدود و حق ــه ح ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ی
ــی  ــند م ــته باش ــی داش ــوم واخواه ــک مرق ــی مل ارتفاق
ــرف  ــدی ظ ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری توانن
ــت  ــه اداره ثب ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــی روز اعت ــدت س م
ــد  ــذ نماین ــش تســلیم و رســید اخ ــاک تال ــناد و ام اس
ــت  ــون ثب ــی قان ــه اصاح ــن نام ــاده 86 آیی ــر م و براب
تاریــخ تســلیم  از  مــاه  یــک  بایــد ظــرف  معتــرض 
ــل  ــه دادگاه مح ــت ب ــن اداره دادخواس ــه ای ــراض ب اعت
ــدت  ــت م ــس از گذش ــورت پ ــر اینص ــم دارد در غی تقدی
ــه  ــت ب ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه گواه ــور و ارائ مزب
وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون 
توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.
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آگهی ابالغ اجرائیه به استناد ماده 
18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد 

رسمی
بــه موجــب ســند ازدواج بــه شــماره 7981 
ــی ش  ــر اصفهان مــورخ1364/5/8 مرحــوم جعف
ــداد 75  ــی4322665993 تع ــد مل ــا ک ش 59 ب
ــم  ــه خان ــا ب ــار آزادی ط ــام به ــکه تم ــدد س ع
عصمــت گرجــی دوز بــه اضافــه حقــوق اجرایــی 
بــه صنــدوق دولــت بدهــکار مــی باشــند مدیــون 
فــوت نمــوده وراث حیــن الفوتــش عبارتنــد از1-
عصمــت گرجــی دوز 2-مولــود معمــار 3- مریــم 
اصفهانــی 4-الهــام اصفهانــی کــه آدرس همگــی 
ــو  ــه دلج ــعدی کوچ ــن خ س ــانی قزوی ــه نش ب
پ22 کــه بــه شــرح گــزارش مامــور پســت 
ــوق  ــه وراث ف ــی ب ــاغ واقع ــورخ 97/11/25اب م
ــذا  ــده ل ــی میســور نگردی ــر در آدرس اعام الذک
منجــر بــه صــدور اجراییــه بــه کاســه 9702003 
شــماره  وارده  طــی  بســتانکار  لــذا  گردیــده 
ــاغ  ــت اب ــه 97/12/21 درخواس 1017489 مورخ
اجراییــه را از طریــق درج در جرایــد را نمــوده 
ــرای  ــه اج ــن نام ــاده 18آیی ــت م ــا رعای ــد. ب ان
مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا مراتــب در 
ــه چــاپ و  ــاغ اجرایی ــوان اب ــه عن ــت ب یــک نوب
منتشــر خواهــد شــد و ظــرف مــدت 10 روزپــس 
از انتشــار عملیــات اجرایــی جریــان خواهــد 
گرفــت وجــز اگهــی مزایــده آگهــی دیگــری 
منتشــر نخواهــد شــد.                     1157

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــورخ 97/09/01  ــماره 139760301059001717/94/335 م ــر رای ش براب
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی اسامشــهر 
ــد  ــی فرزن ــادر بابائ ــای به ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
ــماره  ــه ش ــاق ب ــادره از چاراوایم ــنامه 204 ص ــماره شناس ــه ش ــم ب رحی
ــا  ــن ب ــگ یــک قطعــه زمی ــه شــش دان ــی 6369611905 نســبت ب مل
ــاک 23944  ــه پ ــع ب ــاحت 46/32 مترمرب ــه مس ــی ب ــای احداث بن
ــا ک 5  ــروز و مجــزی شــده در قســمتی از پ ــی مف ــی از 46 اصل فرع
ــاد واقــع در بخــش  فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه موســی آب
12 تهــران خریــداری از مالــک رســمی ، بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان 
ــب در دو  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت . ل ــرز گردی مح
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص  ــه فاصل ــت ب نوب
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند  نســبت ب
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض 
ــوده  ــلیم نم ــهر تس ــاک اسامش ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب خ
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
اعتــراض ، دادخواســت خــود را  بــه مراجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی 
ــه اداره ثبــت تحویــل نماینــد . بدیهــی اســت  تقدیــم دادخواســت را ب
در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم 
ــق مقــررات ســند مالکیــت متقاضــی  گواهــی تقدیــم دادخواســت طب

ــف: 7 صــادر خواهــد شــد. م/ال
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/01/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/02/04
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عمومـی  روابـط  سرپرسـت  کربالیی-اصفهـان/  سـمیه   
شـرکت فـوالد مبارکه عمل بـه مسـئولیت های اجتماعی در 
فـوالد مبارکـه را یکـی از اولویت هـای اصلـی ایـن شـرکت 
دانسـت و تصریـح کـرد: مدیـران و کارکنـان ایـن شـرکت 
هنـگام بالیـای طبیعـی در کنـار مـردم آسـیب دیده بـوده 
و هسـتند؛ به نحوی کـه بـا جـاری شـدن سـیل در اسـتان 
بـا تکمیـل  گلسـتان، مدیریـت و کارکنـان فـوالد مبارکـه 
انسـانی  نیـروی  معاونـت  سـوی  از  تهیه شـده  فرم هـای 
شـرکت، معـادل یـک روز حقـوق خـود را بـرای کمـک بـه 
عزیزان سـیل زدۀ این اسـتان اختصاص دادند و در این امر 
خداپسـندانه مشـارکت کردند.ایـرج ترابی اختصـاص عواید 
حاصـل از بلیت فروشـی دیـدار تیم هـای فوتبـال سـپاهان 
و ذوب آهـن اصفهـان از هفتـۀ نوزدهـم رقابت هـای فوتبـال 
لیـگ برتـر کشـور و همچنیـن اختصـاص درآمـد فـروش 
حـدود ۵۰۰ بلیـت دیگـر از سـوی مدیرعامـل و معاونان این 
کارخانـه بـه گرفتاران سـیل در این اسـتان را بخش دیگری 
از کمک هـای فـوالد مبارکـه بـه هم وطنـان اسـتان گلسـتان 
دانسـت.وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره 
بـه همیـاری و ایفـای نقـش فـوالد مبارکـه در یاری رسـانی 
بـه هم وطنـان سـیل زدۀ اسـتان لرسـتان تصریـح کـرد: در 
پـی وقـوع سـیل در اسـتان لرسـتان، مدیـرکل مدیریـت 
بحـران اسـتان اصفهـان از فـوالد مبارکه برای همیـاری این 
عزیـزان مددجویـی کـرد. ایـن شـرکت نیـز در ایـن زمینـه 
دسـت مددخواهـی مسـئوالن اسـتان را بـه گرمی فشـرد و 
بـا در اختیـار قـرار دادن نـاوگان ترابری سـنگین برای حمل 
کمک های مردمی به اسـتان لرسـتان، در سـربلندی استان 

اصفهـان به عنـوان اسـتان معیـن گام برداشـت.
سرپرسـت روابـط عمومی فـوالد مبارکـه در همین خصوص 
افزود: شـرکت فوالد مبارکه با اختصاص ۲۰ دسـتگاه تریلر 
لبـه دار و کانتینـر بـرای انتقال ۶هـزار تخته چادر امـدادی از 
کاشـان و ۳هـزار تخته پتو از سـایر شهرسـتان های اسـتان 
بـه اسـتان سـیل زدۀ لرسـتان، ضمن همـکاری بـا مدیریت 
بحـران اسـتان بـه  یاری  هم وطنان سـیل زده شـتافت. وی 
در بخـش پایانـی سـخنان خـود اظهـار امیـدواری کـرد: بـا 
همـت دولـت محترم و سـایر ارگان هـا و با همیـاری هرچه 
بیشـتر مـردم ایـران کـه هنـگام بالیـای طبیعـی هماننـد 
اعضـای یـک پیکـر با هم ابـراز همدردی می کنند، شـرایطی 
فراهـم شـود تـا مـردم عزیز سـیل زده کاشـانه های خـود را 

سـاماندهی کنند.

 پـل هفـت تیـر پلدختـر کـه در حادثه 
سـیل تخریب شـده بـود توسـط گروه 
۴۱۱ مهندسـی نیـروی زمینـی ارتـش 
راه  امـروز  و  احـداث  سـاعت   ۴۸ در 
امیـر  دسـتور  از  پـس  شـد.  انـدازی 
فرمانـده  حیـدری  کیومـرث  سـرتیپ 
بـر  مبنـی  ارتـش،  زمینـی  نیـروی 
تیـر  هفـت  پـل  احـداث  در  تسـریع 
اثـر  بـر  کـه  پلدختـر  شهرسـتان 
سـیل تخریـب شـده بـود، گـروه ۴۱۱ 

مهندسـی رزمـی ایـن نیـرو بـا تـالش 
شـبانه روزی و جهـادی و بـه کارگیری 
امکانـات الزم پـس از ۴۸ سـاعت آن 
انـدازی کرد.بنابرایـن  را احـداث و راه 
نعمتـی  نـوذر  سـرتیپ  گزارش،امیـر 
زمینـی  نیـروی  فرمانـده  جانشـین 
ارتـش بـا اعـالم خبـر فـوق گفـت: پل 
هفـت تیـر پلدختـر بـه طـول ۲۰۰ الـی 
۲۵۰ متـر اسـت کـه ۵۰ متـر آن بـر اثر 
بـود.وی  شـده  تخریـب  سـیل  وقـوع 

افـزود: ایـن پـل کـه ظرفیـت تحمـل 
توسـط گـروه  دارد،  را  فشـار  تـن   ۴۰
۴۱۱ مهندسـی بروجـرد نیـروی زمینی 
بیـن  ارتبـاط  و  احـداث شـده  ارتـش 
غـرب و شـرق شـهر پلدختـر را برقـرار 
کـرد کـه بـا احـداث ایـن پـل امـکان 
حجـم  بـا  و  سـریع تر  رسـانی  کمـک 
سـرتیپ  شـد.امیر  فراهـم  بیشـتر 
نعمتـی ادامـه داد: قطعـات ایـن پـل 
مهندسـی   ۴۱۱ بـه گـروه  متعلـق  کـه 
پـل  یـک  و  ارتـش  زمینـی  نیـروی 
تدارکاتـی اسـت، بوسـیله ۱۴ تریلـی، 
نیـروی  پشـتیبانی  و  آمـاد  توسـط 
زمینـی ارتـش از بروجـرد بـه پل دختر 

اسـت. شـده  منتقـل 

 ارتش، پل ارتباطی پلدختر 
را در 4۸ ساعت ساخت

وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره 
بـه همیـاری و ایفـای نقـش فـوالد مبارکـه در 
اسـتان  سـیل زدۀ  هم وطنـان  بـه  یاری رسـانی 
لرسـتان تصریح کرد: در پی وقوع سـیل در اسـتان 
لرسـتان، مدیرکل مدیریت بحران اسـتان اصفهان 
عزیـزان  ایـن  همیـاری  بـرای  مبارکـه  فـوالد  از 
مددجویـی کـرد. ایـن شـرکت نیـز در ایـن زمینه 
دسـت مددخواهی مسـئوالن اسـتان را بـه گرمی 
فشـرد و بـا در اختیـار قـرار دادن نـاوگان ترابـری 
سـنگین برای حمـل کمک های مردمی به اسـتان 
لرسـتان، در سـربلندی اسـتان اصفهـان به عنـوان 

اسـتان معیـن گام برداشـت.

خبرخوزستان

قیمت خرید تضمینی چای، افزایش یافت۳۳  پست برق منطقه ای خوزستان در خطر آبگرفتگی
شــرکت  عامــل  مدیــر 
ای  منطقــه  بــرق 
 ۳۳ گفــت:  خوزســتان 
پســت بــرق ایــن شــرکت 
در  دکل   ۱۷۳ و  گرفتگــی  آب  معــرض  در 
دارد. قــرار  ســیل  شســتگی  آب  معــرض 
محمــود دشــت بــزرگ در جلســه مدیریــت 
بحــران ایــن شــرکت اظهــار کــرد: تاکنــون 
ــتان  ــه ای خوزس ــرق منطق ــبکه ب ــیل در ش س
خللــی وارد نکــرده و شــبکه پایــدار اســت 
ــه افزایــش خروجــی ســدها  ــا توجــه ب ولــی ب
ــه  ــی رو ب ــا مخاطرات ــبکه ب ــت ش ــن اس ممک

ــود. رو ش
ــرکت  ــن ش ــای ای ــت ه ــرد: پس ــان ک وی بی

ــا  ــد و ب ــرار دارن ــهرها ق ــرون و درون ش در بی
ــرق  ــای ب ــت ه ــق، پس ــن مناط ــی ای آبگرفتگ

ــوند. ــی ش ــی م ــار آبگرفتگ ــز دچ نی
ای  منطقــه  بــرق  شــرکت  عامــل  مدیــر 
خوزســتان تصریــح کــرد: ۷۲۴ دکل از شــرکت 
ــل  ــه دلی ــه ب ــدند ک ــی ش ــار آبگرفتگ ــز دچ نی
مانــدگاری ایــن آبگرفتگــی و افزایــش شــدت 
ــرار  ــرض آب شســتگی ق آن، ۱۷۳ دکل در مع

گرفتنــد.
ــداری  ــظ پای ــرای حف ــزود: ب ــزرگ اف دشــت ب
ــه صــورت  ــز ب ــه خی ــاط حادث ــام نق شــبکه تم
لحظــه ای رصــد مــی شــود و تمامــی نیروهــای 
ــل هســتند. ــی کام ــی شــرکت در آمادگ عملیات

 رییــس ســازمان چــای 
بــه  اشــاره  بــا  کشــور 
افزایــش قیمــت خریــد 
ســبز  بــرگ  تضمینــی 
چــای بــرای امســال، گفــت: چــای درجــه 
ــا  ــز ب ــا ۲۰ درصــد و چــای درجــه دو نی یــک ب
۲۱ درصــد افزایــش از چایــکاران خریــداری 
خواهــد شــد.حبیب جهانســاز ظهــر دوشــنبه 
ــر  ــرد: ب ــار ک ــاران اظه ــبکه ب ــا ش ــو ب در گفتگ
امســال  اقتصــاد  شــورای  مصوبــه  اســاس 
ــرم  ــر کیلوگ ــرای ه ــی ب ــد تضمین ــت خری قیم
افزایــش یافتــه اســت.وی افــزود: امســال 
ــک  ــه ی ــای درج ــبز چ ــرگ س ــرم ب ــر کیلوگ ه
بــا ۲۰ درصــد افزایــش بــه قیمــت ۳۲ هــزار و 

ــا  ــه دو ب ــای درج ــبز چ ــرگ س ــال و ب ۷۵۰ ری
۲۱ درصــد افزایــش نیــز ۱۸ هــزار و۴۹۲ ریــال 
تعییــن و از چایــکاران خریــداری می شــود.
رییــس ســازمان چــای کشــور بــا بیــان اینکــه 
تســهیالت  ریــال  میلیــارد   ۱۸۲ تاکنــون 
ــدران  ــالن و مازن ــای گی ــای چ ــی باغ ه بهزراع
پرداخــت شــده اســت، گفــت: در ســال گذشــته 
۱۱۲ هــزار و ۶۰۰ تــن بــرگ ســبز بــه ارزش 
۲۲۰ میلیــارد تومــان توســط چایــکاران شــمال 
ــن آن  ــزار و۶۰۰ ت ــد ۲۵ ه ــت ش ــور برداش کش

ــد. ــل ش ــک تبدی ــای خش ــه چ ب
ــزار  ــدران ۲۵ ه ــالن و مازن ــت گی ــی اس گفتن
ــکار  ــوار چای ــزار خان ــاغ چــای و ۵۰ ه ــار ب هکت

دارد.

حسـین فائدی-اصفهان/ حمیدرضا 
امیرخانـی مدیرکل راه وشهرسـازی 
اسـتان بـا توجـه بـه بارندگـی های 
اخیـر و وقـوع سـیل در بسـیاری از 
خسـارات  ایجـاد  و  مناطـق کشـور 
جانـی و مالـی بـرای هـم وطنـان 
در سـطح اسـتانهای آسـیب دیـده، 
جزئیاتـی از میـزان خسـارات وارده 
بـه زیـر سـاخت هـای جـاده ای، 
و  دولتـی  سـاختمانهای  و  ریلـی 
ارائـه  اصفهـان  اسـتان  عمومـی 
میـزان  داشـت:  اظهـار  نمـود.وی 
جـاده  سـطح  بـه  وارده  خسـارات 
 ۶۳ از  بیـش  بـه  اسـتان  هـای 
تومـان مـی رسـد کـه در  میلیـارد 
 ۲ راه،  ۱۳۱۶ کیلومتـر  میـان  ایـن 
دسـتگاه پـل تخریـب شـده، ۴۱۴ 
ابنیـه فنـی و پـل خسـارت دیـده و 
۵۶ دسـتگاه ماشـین آالت راهداری 
خسـارت دیـده اسـت.امیرخانی از 
خسـارت ۲۰۰ میلیـون تومانـی بـه 
راههـای دسترسـی بـه شـبکه ریلی 
 ۴ و  آهـن  راه  بخـش  در  اسـتان 
سـاختمانهای  بـه  تومـان  میلیـارد 
عمومـی و دولتـی خبـر داد و گفـت 
: عمـده خسـارات بـه سـطح جـاده 
هـا و شـبکه ریلـی و سـاختمانهای 
دولتـی و عمومـی در شهرسـتانهای 
سـمیرم،  فریدونشـهر،  فریـدن، 
روسـتاهای  و  خوانسـار  گلپایـگان، 
واقـع در بخـش کوهسـتانی و غرب 
و جنـوب غربـی اسـتان وارد شـده 
که بـا حضور شـبانه روزی نیروهای 
راهـدار و دیگـر همـکاران مجموعـه 
بـه  نسـبت  وشهرسـازی  راه  وزارت 
مرمت و بهسـازی به صـورت موقت 
جهـت عبور و مرور وسـایل نقلیه در 
شـبکه هـای حمـل ونقلی اقـدام تا 
در فرصـت مناسـب و بـا تخصیـص 
اصولـی  بازسـازی  الزم  اعتبـارات 

انجـام پذیـرد.

ارسال کمک های اصفهان
مردمی به استان 
سیل زده لرستان

رنا
 ای

س :
عک

ارزیابی خسارت در ۱۷ استان سیل زده 
انجام شده است

نجار: 14 هزار کیلومتر راه مواصاتی آسیب دید

رییـس سـازمان مدیریـت بحـران کشـور 
گفـت: ارزیابـی از خسـارات سـیل در ۱۷ 
ارائـه  بـه دولـت  و  انجـام  اسـتان کشـور 
پیـش  نجـار«  »اسـماعیل  اسـت.  شـده 
ازظهـر امـروز- دوشـنبه- در نشسـت هـم 
اندیشـی نماینـدگان دفاتـر سـازمان ملـل 
موضـوع کمـک  بـا  ایـران کـه  در  متحـد 
رسـانی بـه مناطـق آسـیب دیـده از سـیل 
وزارت کشـور  محـل  در   )98 )فروردیـن 
هـای کشـورهای  کمـک  از  شـد،  برگـزار 
مختلـف و نمایندگـی هـای سـازمان های 
بیـن المللـی وابسـته بـه سـازمان ملل در 

تهـران قدردانـی کـرد.
هواشناشـی  داشت:سـازمان  اظهـار  وی 

ایـران ۲۵ اسـفندماه سـال گذشـته پیش 
بینـی کرد که سـامانه پرفشـاری وارد ایران 
مـی شـود و اسـتان های شـمالی را در بـر 

می گیـرد .
سـامانه  ایـن  ورود  پـی  در  افـزود:  وی 
پرفشـار، اسـتان هـای شـمالی مازنـدران، 
سـمنان  و  شـمالی  خراسـان  گلسـتان، 
درگیـر بـارش هـای شـدید اولیه شـدند و 
خسـارات زیـادی بـه ایـن اسـتان هـا بـه 

خصـوص بـه گلسـتان وارد شـد.
معـاون وزیـر کشـور توضیـح داد: بیش از 
۲۰ روز اسـت کـه مـردم آق قال ، گمیشـان 
جاهـای  و  هـا  آن  اطـراف  روسـتاهای  و 
دیگـر غـرق آب و مانـدگاری آب هسـتند 
و علیرغـم تـالش هـای صـورت گرفتـه به 
دلیـل موقعیت زمین، مانـدگاری و حرکت 
کنـد جریـان آب، مشـکالت زیـادی ایجاد 

است. شـده 

رییـس سـازمان مدیریـت بحـران کشـور 
بیـان کـرد: تمـام تالش ها بر ایـن متمرکز 
بـوده اسـت کـه در مناطـق سـیل زده در 
وهلـه اول تلفـات جانـی نداشـته باشـیم 
بـه  نسـبت  دقیـق  برنامه ریزی هـای  بـا  ؛ 
آبگرفتگـی  احتمـال  کـه  مکانـی  تخلیـه 
وجـود داشـت اقدامـات الزم انجـام شـد و 
مـردم بـه مکان هـای امن از جملـه گرگان 

منتقـل شـدند.
وی ادامـه داد: ایـن اقدامـات باعـث شـد 
در سـیالب اسـتان گلسـتان دو نفـر جـان 
داشـته  مینودشـت  و  کاللـه  در  باختـه 
باشـیم کـه ایـن دو نفر هـم در اثـر ریزش 
قدیمـی  و  بنـای سسـت  سـاختمان کـه 

داشـتند جـان باختنـد.
در  کـرد:  تصریـح  کشـور  وزیـر  معـاون 
مازنـدران نیز به وجود گسـتردگی سـیالب 
،بـه دلیـل موقعیت و شـیب زمیـن، آب به 

سـمت دریا تخلیه شـد و خسارات کاهش 
یافـت ولـی همچنان امکان بروز خسـارات 

بیشـتر نیـز در آنجـا وجـود دارد.
بحـران کشـور  مدیریـت  سـتاد  رییـس 
توضیح داد: در سـیل اخیر در اسـتان های 
و  کردسـتان  تـا  گلسـتان  و  مازنـدران 
زمیـن  رانـش  پدیـده  بـا  نیـز  خوزسـتان 
جـان  هـم  مازنـدران  در  شـدیم،  مواجـه 
باختـه داشـتیم کـه یکـی از آنهـا بـر اثـر 
رانـش زمیـن و دو نفر دیگر بـه دلیل عدم 
توجه به هشـدارها و ورود به سـیالب بود. 
نجـار خاطرنشـان کرد: در روزهای نخسـت 
گلسـتان  اسـتان  بـه  مـا  تـالش  تمـام 
معطـوف شـد و وزیـر کشـور نیـز در آنجـا 
مسـتقر شـد، تیـم هـای فنـی وامـدادی 
در آنجـا تـدارک دیدیـم و بازدیـد میدانـی 
بـا اطالعـات و داده  تـا  انجـام شـد  نیـز 
هایـی کـه در اختیـار داشـتیم و شـرایط 
اقلیمـی تصمیـم بگیریـم کـه چـه کاری 
بایـد انجـام شـود.از طرفـی تمـام تـالش 
مـا بعـد از نجـات و امـداد رسـانی، انتقال 
آب بـه دریا بـود.وی همچنین بـه الیروبی 
گرگانـرود و پاکسـازی سـطح رودخانه ها 
و امدادرسـانی اشـاره کرد و گفت: عملیات 

همچنـان  منطقـه  ایـن  در  امدادرسـانی 
ادامـه دارد. وی یـادآور شـد: بخـش هـای 
زراعت و کشـاورزی در دو اسـتان گلسـتان 
انـد  زیـادی دیـده  مازنـدران خسـارات  و 
و مـا نیـز ارزیابـی هـای الزم را بـه دولـت 
ارائـه کردیـم تـا دولـت خسـارت را مصوب 
و پرداخـت کنـد؛ همچنیـن بازسـازی بناها 
در مازنـدران آغـاز و رونـد پرداخـت هـای 
جبرانـی خسـارت نیز از طـرف دولت انجام 

شـده اسـت.
بیـان  بحـران  رییـس سـازمان مدیریـت 
کـه  آمادگـی  و  ریـزی  برنامـه  بـا  کـرد: 
ایجـاد شـده بـود بـا سـامانه بارشـی دوم 
مرخصـی  همچنیـن  نداشـتیم،  مشـکلی 
کلیـه اسـتانداران، بخشـداران و فرمانداران 
و دسـتگاه های اجرایـی لغو شـد این افراد 
موظـف شـدند سـرکار باشـند و کشـور در 

آماده بـاش کامـل قـرار گرفـت.
نجار خاطرنشـان کرد: سـامانه بارشی سوم 
نیز ۲۴ اسـتان کشـور از جمله اسـتان های 
چهارمحـال  لرسـتان،  ایـالم،  کرمانشـاه، 
و  بویراحمـد  و  کهگیلویـه  بختیـاری  و 
خوزسـتان و ... را درگیـر کـرد کـه در ایـن 
مقطع بیشـترین خسـارت به اسـتان های 

لرسـتان و خوزسـتان وارد شـد.

ته
نک

رییـس سـازمان مدیریت بحران کشـور بـا بیان این کـه مجموعه 
ایـن بـارش ها به 14هزار کیلومتر راه های مواصاتی کشـور آسـیب 
زد گفـت: راه خـرم آبـاد- پل دختـر کاما قطع شـد و ارتباط زمینی 

حدود 63 روسـتا هم در پلدختر و معموالن برقرار نشـده اسـت.
نجـار اضافـه کـرد: همچنین آب برخی از روسـتاها و بـرق آنها قطع 
شـده بـود که البتـه تمام این مشـکات برطـرف شـد از طرفی آب 
معمـوالن بـه دلیـل قطـع ارتباطـی کانـال بـرق نیـز قطع شـد و 

بخـش زیـادی از ایـن شـهر در گل و الی قـرار گرفت.
وی همچنین گفت: بر اسـاس آمار مجمـوع جانباختگان در حادثه 
سـیل 70 نفـر بودنـد کـه در حادثـه شـیراز 21 نفر جـان خـود را از 
دسـت دادنـد؛ البته اغلـب جانباختـگان در این حـوادث به دلیل 
مسـتقیم سیاب نبوده اسـت. معاون وزیر کشـور ادامه داد: همه 
دسـتگاه های اجرایـی و در کنـار آنهـا نیروهـای مسـلح جمهـوری 
اسـامی ایـران در سـاعات اولیه حادثه به کمک مـردم آمدند و هر 

کاری کـه نیاز بـود را انجـام دادند. 

خبر

افتتاح 6 کیلومتر راه 
روستایی در بردسیر کرمان

۶ کیلومتــر از محــور روســتایی ســفته - دهنــو در بردســیر بــا حضــور 
ــس  ــیر در مجل ــیرجان و بردس ــردم س ــده م ــان، نماین ــتاندار کرم اس
شــورای اســالمی، مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان و مقامــات 

ــرداری رســید. ــره ب ــه به ــی بردســیر ب محل
ــروره  ــن پ ــاح ای ــم افتت ــتان در مراس ــازی اس ــرکل راه و شهرس مدی
 ۱۱ محــور  از  ۶ کیلومتــری  قطعــه  ایــن  احــداث  بــرای  گفــت: 
ــه شــده اســت. ــال هزین ــارد ری ــو ۱۷ میلی ــری ســفته - دهن کیلومت
بلــوردی افــزود: بیــش از ۲۰۰ خانــوار از مزایــای ایــن راه بهــره منــد 

خواهنــد شــد.
روســتایی  راه  کیلومتــر   ۲۱۷ کنــون  تــا  کــرد:  تصریــح  وی 
 ۳۰ آســفالت  و  شــده  آســفالت  بردســیر  شهرســتان  در 
اســت. اجراســت  دســت  در  نیــز  دیگــر  راه   کیلومتــر 
 ۶۰ در  جمعیــت  نفــر  هــزار   ۸۲ حــدود  بــا  بردســیر  شهرســتان 

دارد. قــرار  اســتان کرمــان  مرکــز  کیلومتــری 
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بررسی خطوط و دکل های 
واقع در مسیر سیاب 

بـرق  صنعـت  عامـل  مدیـران 
از  هوایـی  صـورت  بـه  خوزسـتان 
خطـوط بـرق و دکل هـای واقـع در 
مسـیر سـیالب بازدید کـرده و دکل هـای بحرانی و مسـیرهای 

کردنـد. مشـخص  تعمیـرات  بـرای  را  آنهـا  بـه  دسترسـی 
ای  منطقـه  بـرق  مدیرعامـل شـرکت  بـزرگ  دشـت  محمـود 
خوزسـتان، حسـن کریمـی مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی 
بـرق اهـواز و سرپرسـت شـرکت توزیـع خوزسـتان بـه همـراه 
معاونیـن و مدیـران مرتبـط از خطـوط و دکل هـای بـرق در 

مسـیر سـیالب بازدیـد هوایـی کردنـد.

اهواز
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درحالی سال گذشته در پیام ما 
از کم ترین بارش ها در نیم قرن اخیر نوشتیم که شروع امسال

 با بارش های سیل آسا همراه بود.

»کوچه مرجانی ها« نوشته سپیده ابرآویز، 
»نامه ای بسیار طوالنی« نوشته مریما با و 
مجموعه داستان »صدای کوتاه نویسنده« 

با گردآوری البرز احمدی منتشر شده اند.

سال گشت کتاب

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید ماهنامه شبکه منتشر کرد.

آرش عباسی نمایش هفت دقیقه را 
براساس یک متن ایتالیایی و با بازیگران 

افغانستانی از ۲۲ فروردین به مدت یک ماه 
در تاالر حافظ به روی صحنه می برد.

کنسرت گروه موسیقی راستان به 
سرپرستی آزاده امیری، ۲۳ فروردین ماه، 
با مجموعه از موسیقی ایرانی و حضور سه 

خواننده به اجرا درمی آید.

فیلم کوتاه زندگی لزج از تولیدات انجمن 
سینمای جوانان قزوین به ۲ جشنواره بین 

المللی در آمریکا و انگلیس راه پیدا کرد.

 آدما اشتباه میکنن...
 منم اشتباه کردم...

 فکر کردم شوخیه وقتی
میگی دوسم نداری ، داری شوخی میکنی...

مادری

موسیقینمایشجشنواره دیالوگ

دوشم وطن به جز در دیر مغان نبود
قوت روان من ز شراب مغانه بود

بود از خروش مرغ صراحی سماع من
وز سوز سینه هر نفسم جز فغان نبود
دل را که بود بی خبر از جام سرمدی
جز لعل جانفزای بتان کام جان نبود

طاوس جلوه ساز گلستان عشق را
بیرون ز صحن روضٔه قدس آشیان نبود
کس در جهان نبود مگر یار من ولیک
گرد جهان بگشتم و او در جهان نبود
بر هر طرف ز عارض آن ماه دلستان

دیدم گلی شکفته که در گلستان نبود
همچون کمر بگرد میانش درآمدم
او را میان ندیدم و او درمیان نبود
جز خون دل که آب رخم را بباد داد
در جویبار چشم من آب روان نبود

کون ومکان بگشتم و در ملک هر دو کون
او را مکان ندیدم و بی او مکان نبود
خواجو گهی بنور یقین راه باز یافت

کز خویشتن برون شد و اینم گمان نبود

خواجوی کرمانی 

 تو خبر نداشتی

 مخفيانه به شهر آمدم

 تمام نشانه های تو را بوسيدم،

جای پاهايت گل های سوخته 

 گذاشتم

 شمعی كنار اتاقت روشن كردم

 و به ابديت برگشتم

 تو از اين سفرها خبر نداری

محمود درویش

عکس نوشت پنج اثر نامزدهای نهایی 

جایزه فرانسوی آلبرتین 

در حالی معرفی  شد که کتاب »از شرق  بریده« نوشته »نگار 
جوادی« در میان آثار می درخشد.

کتاب

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حفاظت فیزیکینوبت دوم
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شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی منطقــه 8 بــه نمایندگــی از شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران 
در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خدمــات حفاظــت فیزیکــی در مراکــز ذخیــره ســازی و انبارهــای 
ــت، در اســتان  ــی دول ــامانه الکترونیک ــق س ــک را از طری ــه شــماره ی ــای اساســی خــود ب کااله

ــه پیشــنهاد  ــا ارائ ــت اســناد مناقصــه ت ــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریاف ــد. کلی ــزار نمای ــی برگ آذربایجــان غرب
ــه آدرس  ــتاد( ب ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق درگاه س ــا از طری ــت ه ــایی پاک ــران و بازگش مناقصــه گ
www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل 
ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : تاریخ 98/1/19 ساعت 8 صبح می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19 روز یکشنبه تاریخ 98/1/25 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 98/2/4
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 روز پنج شنبه تاریخ 98/2/5

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکت هــای الف: 
آدرس تبریــز – خیابــان 22بهمــن نرســیده بــه نصــف راه شــرکت غلــه و خدمات بازرگانــی منطقــه 8 و تلفــن 04134420022 
و اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه 02141934 و دفتر ثبــت نــام 02188969737 و 

ــد. 02185193768 می باش
شناسه آگهی: 421737

نوبت دوم: 98/1/20 نوبت اول: 98/1/18  
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8

صصی بازرگانی دولتی اریان شرکت مارد تخ
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هشت

آگهی تجدید فراخوان پیمانکاران
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شــرکت فرودگاههــا و ناوبــری هوایــی ایــران در نظــر دارد پــروژه مرمــت و بهســازی ســاختمانها، زیــر ســاختهای 
ــون  ــر اســاس قان ــاد را ب ــرودگاه خــرم آب ــروازی و محوطــه ســازی ف ــل پ ــی ، مکانیکــی و عوام تاسیســات برق

برگــزاری مناقصــات و از طریــق مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای فشــرده چهــار پاکتــی بــه شــرکتهای پیمانــکار واجد شــرایط واگــذار نماید.
شــرکتها بایــد بــه تنهایــی دارای گواهینامــه صالحیــت )رتبــه بنــدی( حداقــل در پایــه 5 ابنیــه و 5 راه و بانــد از ســازمان برنامــه 

و بودجــه کشــور باشند)مشــارکت بــا شــرکتهای دیگــر ،قابــل پذیــرش نمــی باشــد.( 
شــرح مختصــری از موضــوع مناقصــه: مرمــت و بهســازی ســاختمانها، زیــر ســاختهای تاسیســات برقی،مکانیکــی و عوامــل 
ــای  ــا دســت و ماشــین – کاره ــی ب ــات خاک ــب- عملی ــات تخری ــاد )شــامل عملی ــرودگاه خــرم آب ــروازی و محوطــه ســازی ف پ
فــوالدی بــا میلگــرد- بتــن درجــا – بتــن پیــش ســاخته –زیــر اساس،اســاس و باالدســت- آســفالت- کارهــای ســنگی وکارهــای 

تاسیســات برقــی و مکانیکــی شــامل چراغهــای فضــای آزاد – کابلهــای فشــار ضعیــف –وســایل شــبکه و ...(.
بــرآورد  اولیــه : مجموعــا  39/975/410/113 )ســی و نــه میلیــارد و نهصــد و هفتــاد و پنــج میلیــون و چهارصــد و ده هــزار و 

یکصــد و ســیزده(ریال بــر اســاس فهــارس بهــای پایــه ســال 97 مــی باشــد.
ضمنا پیش پرداخت تعلق نمی گیرد و شاخص تعدیل سه ماهه چهارم سال 97 )اسفند97(می باشد.

مدت اجرای پروژه : 18 ماه و مدت دوره تضمین برابر یکسال می باشد.
میــزان ســپرده شــرکت در مناقصــه : 2/000/000/000 )دو میلیارد(ریــال مــی باشــد)تا 50 میلیــارد ریــال 5 درصــد و مابقــی 
ــاد یــا  2 درصــد( کــه بــه صــورت واریــز نقــدی بــه شــماره حســاب  2176844900003   تمرکزوجــوه ســپرده فــرودگاه خــرم آب
ضمانتنامــه معتبــر بانکــی در وجــه شــرکت فرودگاههــا و ناوبــری هوایــی ایران )شــماره ثبــت 84185 مــورخ 70/2/29 تهران،شناســه 

ملــی 10101287750، کــد اقتصــادی 411319637815( مــورد پذیــرش خواهــد بــود .
حداقل دو مناقصه گر جهت تعیین برنده و بازگشایی پاکت ج کافیست. 

 تســویه هزینــه آگهــی هــای فراخــوان روزنامــه بــه عهــده مناقصــه گــزار مــی باشــد. ضمنــا جهــت اطالعــات بیشــتر بــه آدرس 
ــد. ــه فرمائی اینترنتــی http://iets.mporg.ir  مراجع

از شــرکتهای واجــد شــرایط دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت کســب اطالعــات بیشــترو دریافــت اســناد مناقصــه حداکثــر ظــرف 
مــدت یــک هفتــه از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی فراخــوان مناقصــه بــه آدرس فــرودگاه خــرم آبــاد و تلفــن 33439903-066تمــاس 
حاصــل فرماینــد. الزم بــه توضیــح اســت کــه تنهــا پــاکات )ج( شــرکتهایی کــه حداقــل امتیــاز ارزیابــی فنــی بازرگانــی)65 امتیــاز( 

را کســب نماینــد گشــوده خواهــد شــد.
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران شناسه آگهی : 425258

 مدیریت فرودگاه خرم آباد
معاونت عملیات فرودگاهی - مدیریت نگهداری ابنیه و سطوح پروازی


