
آگهی مزایده فروش زمین
شــهرداری انــار بــه اســتناد صورتجلســه شــماره111  مورخه  97/11/9  شــورای محترم اســامی شــهر انــار در نظــر دارد تعــداد 5  قطعه از 

اراضــی شــهرداری را بشــرح ذیــل از طریــق مزایــده حضــوری بــه فــروش برســاند. لــذا از کلیــه متقاضیــان شــرکت در مزایده دعــوت بعمل 
مــی آیــد در روز دوشــنبه  مورخــه 98/1/26 راس  ســاعت  10در محــل ســاختمان شــهرداری حضور بهم رســانند. .

 شرایط مزایده :
1 – مقاضیـان میبایسـت 10% قیمـت پایه زمیـن را بـه حسـاب 0108119013009 نزد 
بانـک ملی شـعبه انار واریز نمایند و فیش مربوطـه را در روز مزایده به همراه داشـته 

. باشند 
2 – سـپرده نفرات اول تا سـوم تا روشـن شـدن وضعیت مزایده نگه داشـته خواهد 

شـدو در صـورت انصراف به نفع شـهرداری ضبـط خواهد گردید . 
3 -  شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود . 

4 – کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار می باشد . 
5 – هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.                                                                            

 6-متقاضیـان میتواننـد جهـت کسـب اطاعات بیشـتر بـه واحد اماک شـهرداری 
مراجعـه نمایند.  

قیمت کل زمین)لاير(قیمت پایهمتراژ کلبا موقعیتمحل زمینردیف
282/400/000 141/202/000/000مسکونی – خیابان طالقانی قطعه شماره 11
302/153/000/000906/450/000مسکونی – خیابان نواب صفویقطعه شماره 25
2653/000/000795/000/000مسکونی – بلوار جمهوری )کارخانه یخ(قطعه شماره 325
2003/000/000600/000/000مسکونی – خیابان طالقانی شبستان 15 )کوچه 12 متری (قطعه شماره 41
2703/500/000945/000/000مسکونی – خیابان طالقانی شبستان 15)کوچه دبیرستان امام (قطعه شماره 53

روابط عمومی شهرداری انار  امین وکیلی طارع شهردار فهرج

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

نوبت دوم 

نوبت اول 

آگهی مناقصه شهرداری فهرج
)اجرای مجتمع گردشگری خدماتی ورودی شهر جاده بم زاهدان، بلوار خلیج فارس(

شـهرداری فهرج قصد دارد. جهت اجرای مجتمع گردشـگری خدماتی ورودی شـهر جاده بم زاهدان - بلوار خلیج فارس اقدام نماید لذا از شـرکت های واجد شـرایط دعوت 
بـه عمـل مـی اید با در دسـت داشـتن مـدارک  معتبر جهـت انجام مناقصه با شـرایط ذیل به شـهرداری فهرج مراجعـه و پس از مطالعه مشـخصات فنی پروژه نرخ پیشـنهادی 

خـود را حداکثـر 10 روز پس از تاریخ نشـرآگهی  ارائه  داده تا در کمیسـیون مناقصه و  رسـیدگی به پیشـنهادات مطرح و برنـده نهایی اعام گردد

1.دادن سـپرده  شـرکت در مناقصـه به مبلـغ حداقل 5 درصد مبلغ کل بـرآورد به صورت  
نقـد یا اسـناد خزانه بـا ضمانت بانکی   

2.هزینه آگهی مناقصه برعهده برنده مناقصه می باشد.
3. برنـده گان اول ،دوم ،سـوم هـر گاه حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشودسـپرده آنـان به 

ترتیـب بـه نفـع شـهرداری ضبط خواهد شـد
4.اطاعـات و جزئیـات اجـرای طـرح از جمله مشـخصات فنی بـا مراجعه به شـهرداری 
قبـل از اعـام پیشـنهاد بـه اطـاع شـرکت کننده مناقصـه خواهد رسـید و مهلـت قبول 

پیشـنهادها از تاریـخ نشـرآگهي نوبـت دوم حداکثر 10 روز می باشـد
5. شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار می باشد

6. ارائـه گواهـی تائیـد صاحیـت شـرکت از سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی در هنگام 
ارائـه پیشـنهاد مناقصـه الزامی می باشـد 

7.کمیسـیون مناقصـه حداکثـر تـا 10 روز پـس از اتمـام مهلـت ارائـه پیشـنهادات  برده 
را اعـام و در صورتـی کـه پیشـنهادات رسـیده از سـه فقره کمتر باشـد مناقصـه را تجدید 

مـی نماید

فراخوان مناقصات عمومي 
یک مرحله اي

اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای بــه شــرح ذیــل را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی 
دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه 

ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس 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 انتشارمناقصه در سامانه تاریخ 1398/01/20 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت14 روز 1398/01/20 تا تاریخ 1398/01/25 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت14روز شنبه تاریخ 1398/02/07
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 روز یکشنبه تاریخ 1398/02/08     

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جيرفت – حد فاصل سيلو 
و پليس راه، بلوار ورودي شهرك صنعتي شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت  www.jkerman.mrud.ir و پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات 

 )http://iets.mporg.ir( كشور
اطاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021  و دفتر ثبت نام 88969737 و85193768  

فهرست بهابرآورد )لاير(نوع تضمينتضمين )لاير(عنوانشماره 

155/ج97/3
حفاظت از اراضی 
دولتی جنوب کرمان

1،131،000،000
ضمانت نامه بانکی ) مطابق با 

فرمت ارائه شده در اسناد(- اصل 
فیش واریز وجه نقد

به صورت مقطوع11،304،960،096

98 زماِن خانه تکانی 
و اندیشیدِن نو

2

3

ــرو  ــر ف ــاب دو موضــوع بفک ــا در ب ــی شــود عموم ــو م ــه ن ســال ک
ــان و شــگفتا  ــر از خودم ــری فرات ــان و دیگ ــی خودم ــم. یک می روی
ــاب  ــان در ب ــه ای ناگسســتنی  دارند.افکارم ــر دو، رابط ــن ه ــه ای ک
ــالی  ــرای اعت ــردی اســت ب ــی ف ــدی شــخصی و میثاق ــود ، عه خ
زندگــی خودمــان  و در چارچوبــه خــود و خانــواده و محــل کار. امــری 
خصوصــی اســت کــه در ایــن مقــال نمی گنجــد، امــا دومــی عمومــی 

اســت و مــی شــود بابــش را بــاز نمــود.
ــه  ــی نوشــته ام. ب ــا حــِس بدفرجام ــا ب ــر غالب ــای اخی در ســال ه
عبارتــی پیــش از هــر دســت نوشــته ای، عمومــا از خــودم پرســیده 

ام چــه مــی شــود اگــر ننویســیم و اگــر نگوییــم؟
ــروز،  ــراِن ام ــس ای ــاس و دلواپ ــمند پراحس ــم از اندیش ــادی کن ی
ــی کــه در ســال هــا و دهــه اخیــر  جنــاب مســتطاب محســن رنان
مــدام انــذار مــی دهــد و غصــه مــی خــورد. مدتــی قبــل یادداشــتی 
از او خوانــده بــودم کــه در وادی حیــرت و شــیدایی بــا خــود اندیشــه 
ــن و  ــه اندیشــه ورزی و گفت ــن هم ــود از ای ــه س ــه چ ــرد ک ــی ک م
نوشــتن؟! و در کمــال ســوگ و انــدوه بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود 

کــه بهتــر اســت مدتــی ســکوت  اختیــار کنــد و دم فــرو بنــدد...
از ســرِ صــدق و راســتی، بایــد اعتــراف نمــود کــه ایــن حــال و روز 
ــران در  ــدان توســعه ای ــه من ــدگان و دغدغ ِبســیاری از اندیشــه کنن
ایــن ســال هاســت. بــه دور از مقــام قیــاس و تقلیــد، مایلــم اعتراف 
کنــم کــه آنچــه کــه رنانــی بــدان رســیده اســت، ســال هاســت کــه 
کوچکــی چــون مــن و بســیاری از بــزرگان بلنــد نظــر بــه کنــج عزلــت 

نشســته، نیــز بــدان رســیده انــد!
قصــدی بــرای اظهــار فضــل نــدارم. مــی خواهــم عــرض کنــم تلــخ 
ــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه ســاکت  ــا داریــم ب اســت کــه غالب
ــن  ــم تمری ــا مــی خواهی ــم  ام ــه مــی فهمی شــویم...تلخ اســت ک

کنیــم کــه کمتــر بفهمیــم و کمتــر بیندیشــیم. تلــخ اســت...
در واقــع هــم ســخت اســت و هــم تلــخ که کــم کــم داریــم بخودمان 
مــی قبوالنیــم کــه واقعیــت هــای کــج و معــوج را بپذیریــم و تــالش 
بــرای تغییــر واقعیــت هــای بدکارکــرد و تکیــه بــر اصالحــات  اصولی 
را بیهــوده و خــود ســوز تلقــی مــی نماییــم. ســخت تــر و تلــخ تــر 
، کارکردهــا و ســیگنال هــای ارســالی از ســوی ســاختار و نظامــات 
ــاری را ترغیــب مــی  موجــود اســت کــه ایــن چنیــن منــش و رفت

کنــد.
بــه نظــرم وضع دشــوار و پرآشــوبی شــکل گرفته است...اندیشــمندان 
و دغدغــه منــدان، در دوگانــه پذیــرش واقعیــت هــا یــا تغییــر آنهــا 
بــا خودشــان در جــدال هســتند، چــرا کــه دائمــا بــا دو تهدیــد عــدم 
ثمربخشــی و انــزوا، مواجــه هســتند. دو عاملــی کــه اندیشــه ورزی و 
نوشــتن و انــذار و تبشــیر را غیــر عقالنــی و غیــر منطقــی نشــان مــی 
ــرای  ــد. در چنیــن شــرایطی کــدام آدم عاقلــی، مایــل اســت ب دهن
اصــالح واقعیــت هــای سیســتمیک موجــد شــرایط موجــود، خــود 

را بــه آب و آتــش بزنــد؟ بــا کــدام پشــتیبانی و بــا کــدام انگیــزه؟
ــان ِ  ــع گرای ــی واق ــن وضــع و شــرایطی، خــوش اقبال حاصــل چنی
ــده و  ــذار دهن ــزوای آدم هــای متعهــد ان ــی و ان خامــوش، و بداقبال

اصــالح گــرا،  شــده اســت...
بــا توجــه بــه چنیــن شــرایطی، شایســته مــی دانــم در ایــن روزهــای 
نــو، بــرای آنهــا کــه چــرخ روزگار مــا را مــی چرخاننــد و زندگــی مــا 
ایرانیــان  و ایــن نســل را رقــم مــی زنند، ســخنی بــرای تامــل تقدیم 
ــاب مســئولیت اجتماعــی و  نمایم...شــاید در عیــن نومیــدی و از ب
ــه ای بگشــاید. مــن ایــن  ــه جایــی ببــرد و روزن ــه کارمنــدی، ره ب ن
دلواپســی را مدتــی پیــش بــا بزرگــی کــه امــروز بــر منصــب وزارتــی 
نــام دار نشســته، در میــان گــزارده بودم...مــی دانســتم کــه او نیــز در 
هرولــه درون و بــرون مانــده اســت و البتــه روشــن بــود کــه او نیز در 
دو راهــی ســکوت و ســخن مانــده اســت...مدتی بعد)نــوروز 1398(، 
ــو بود...آشــکار و عمومــی  ــز دیگــری مخاطــب همــان گقــت گ عزی

انس طال         1.291.210

مثقال طال     18.930.250

گرم طالی 18  4.363.192

گرم طالی 24   5.827.200

بهار آزادی      46.950.000

امامی          48.330.000

نیم       26.190.000

ربع         16.990.000

گرمی       8.990.000

دالر             134.000

یورو         153.200

درهم          36.359

لیر ترکیه           23.423

دالر استرالیا      93.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 11 تا  19دنبال کنید

روحانی:طبیعتگفتبهمنظلمنکنید
رییس جمهور، سدها را نجات دهنده مردم از سیل اخیر دانست

خسـارت های  و  امسـال  نـوروز  سیل آسـای  بارش هـای 
گسـترده ای کـه بـه دنبـال آن پدیـد آمـده، سـبب خرافه، 
شـایعه و گمانه زنی هـای بسـیاری در خصـوص علت این 
ماجـرا شـده اسـت.  در ایـن میـان موافقـان و مخالفـان 
رویکـرد سدسـازی بـار دیگـر  و بـه بهانـه ایـن ماجـرا، 
موافقـان  می پردازنـد.  خودشـان  رویکـرد  از  دفـاع  بـه 
سدسـازی معتقدنـد اگـر سـدهای فعلـی نبودنـد قطعـا 
سـیالب خسـارت بیشـتری بـر جـای می گذاشـت و از 
سـوی دیگـر مخالفـان معتقدنـد  نقـش سـدها در میان 
چنـدان پررنـگ نبـوده اسـت. در ایـن خصـوص بـا سـارا 
اردو یکـی از فعالیـن محیـط زیسـت گفت گـو کرده ایـم . 
او ایـن چنیـن بـه مـا می گوید: » سـیل اخیـر درس های 
 زیـادی بـه خصـوص در بحـث مدیریـت بـه همه مـا داد.
هنگام خشكسـالی سـدها را بسـتند و گفتند با كمبود آب 
مواجـه هسـتیم و دسترسـی كشـاورزان بـه آب محـدود 
شـد.هنگام سـیل نیز سـدها را باز كردند و گفتند ظرفیت 
سـدها پـر شـده و مـزارع و شـهرها زیـر آب رفته انـد و باز 
هم مردم بودند که متحمل بیشـترین خسـارت ها شـدند.
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سفر اتوبوسی 
ایرانی ها به آنتالیا 

بیشتر شد
گرانی سفرهای هوایی و تورهای 
اروپا، سفرهای زمینی و اتوبوسی 

به خارج از کشور  را، به ویژه به 
منطقه های ساحلی ترکیه در 

تعطیات نوروز امسال بیشتر کرد.

مدیریت واحد، برای 
حل بحران سیل 

ضروری است
نایب رییس مجلس شورای 
اسامی بر ضرورت مدیریت 

واحد، برای حل بحران سیل تاکید 
کرد و گفت: ممانعت از انتقال 

کمک های صلیب سرخ به هال 
احمر از سوی آمریکا اقدامی 

غیراخاقی و نابخردانه بود.
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یادداشت  مهمان
فتح اله آقاسی زاده

تهران
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سبد گردشگری ورزشی، خالی 
از تدبیر مسووالن

رییس انجمن گردشگری ورزشی: همکاری میان 
فدراسیون ها و انجمن گردشگری ورزشی،هرگز وجود ندارد

پور ابراهیمی:

نظام مالیاتی، بیمه ای و بانکی 

۳ مانع پیش روی تولید هستند

اش مــی کنــم:
چهــل ســال از اســتقرار جمهــوری اســالمی و 
رخ داد انقــالب اســالمی 1357 گذشــته اســت. 
کامیابیهایــی بســیار حاصــل شــده اســت کــه قابــل 
ــاط  ــود نق ــی ش ــر م ــت. مگ ــات اس ــر و مباه فخ
درخشــاِن چهــل ســاله را ندیــد و کتمــان کرد...امــا 

ــه داســتان نیســت. ــن هم ای
ــه  ــان آنچ ــه می ــه فاصل ــت ک ــر، آن اس روی دیگ
کــه شــده و آنچــه کــه بایــد بشــود، بســیار اســت 
و قابــل توجــه، آن هــم در مقایســه بــا تــوان بالقــوه 
ــت  ــوت و مزی ــاط ق ــانی و نق ــای انس ــرمایه ه س
ــی  ــران در 1398. گوی ــزرگ ای ــرزمین ب ــای س ه
بســیاری از آنهــا کــه در اردوی همراهــان قــرار مــی 
ــی  ــی رســند، یادشــان م ــت م ــه عافی ــد و ب گیرن
رود کــه آنچــه قــرار بــود بشــود، در ایــن حــد قــرار 
نبــوده باشــد...وعده انقــالب 57 ، انســانیت و آب و 
نــان در کنــار هــم بود...افــق هایــی بلند و ســتودنی 

و نویــد بخــش!
چهــل ســال بســان هــر دولــت و حکومتــی، 
قابــل  و  ســترگ  دســتاوردهای  و  کامیابیهــا 
ــم امــا فرامــوش نکنیــم کــه  افتخــاری داشــته ای
آنچــه شــده، در برابــر اهــداف و نیازهــا و انتظــارات 
شــکل گرفتــه از 57 تاکنــون، کافــی نبــوده اســت...
ایــن گــزاره مهــم را عمــوم منصــب داران و ســکان 
ــدان  ــدگان و باورمن ــد و گوین ــرده ان ــاد ب داران، از ی
بــه چنیــن گــزاره هایــی را نیــز ســوگوارانه از خــود 
دور مــی کننــد کــه مبــادا دژهــای بلندشــان گزنــدی 
ببینــد، منصــب شــان بــه غبــاری آغشــته شــود و 
موقعیــت نســبتا خوشــایند هشــت ســاله شــان،  

ــود... ــرزان ش ل
ــر  ــم، بهت ــته ای ــر دل بس ــعه و تدبی ــه توس ــر ب اگ

ــیم: ــادق باش ــح و ص ــت صری اس

اگــر نیمــه خالــی لیــوان را ننگریــم، ســرمایه هــای 
اجتماعــی را از دســت مــی دهیم...امیــد و تکــرار 
هــم رنــگ مــی بازنــد...در آن صــورت، اعتمــاد بــه 
حاکمیــت و دولــت سســت تــر و سســت تــر مــی 
شــود و اگــر چنیــن شــود کــه گویــی در حال شــدن 
اســت، آنــگاه بایــد بــا فســاد و کــژی طــی طریــق 
کنیــم چــرا کــه الجــرم ، در صــورت غالبیــت قطــع 
امیــِد مــردم از دولــت و نظــام، حلقــه مدیریــت  در 
حکومــت و دولــت، و دیگــر ارکان و قــوا، درونــی تر 
و محفلــی تــر خواهــد شــد...حلقه ای کــه گاهــی 
افــرادش بــا مــردم، نظــام، و دولــت گــران حســاب 
خواهنــد کــرد، چــرا کــه آموختنــد دل ندهنــد و حق 
ــه  ــود و حلق ــع شــخصی خ ــران و مناف ــه گ الزحم
ــراه ســفره  ــد...در آشــکار هم ــال نماین ــود را دنب خ
باشــند امــا در نهــان و در میــان دوســتان، منتقــد و 
مخالــف!....در  زمــان منصــب داری و هــم ســفره 
ــی اندیشــند و   ــت خــود م ــان  و عافی ــه ن ــی، ب گ
ــختی و  ــاِن س ــا در زم ــد ام ــت و دولتن ــا حکوم ب
اعتراضــات مردمــی، منتقدنــد و همــه تقصیرهــا را 
بــه نظــام نســبت مــی دهند...اگــر چنیــن وضعــی 
اســتمرار یابــد، یقینــا  جامعــه تبدیــل خواهــد شــد 
ــون  ــروه باالیی ــا دو گ ــی ب ــه ای دو قطب ــه جامع ب
چنــد پــاره و پایینییــون یکپارچــه...و خــدا کنــد کــه 

نشــود و نشــاید.
در نــوروز 98 و در گاِه ســزاوارِ اندیشــه، اندکــی تامل 
مــی توانــد ثمربخــش و ایــران ســاز باشــد... خوب 
نیســت کــه بهــار را جشــن مــی گیریــم امــا خانــه 

تکانــی را عامدانــه فرامــوش مــی کنیــم 
بــه ناکامیهــا و کژرویهــا ی راه طــی شــده)با تعظیم 
در برابــر کامیابیهــا و افتخــارات(، بیشــتر فکــر 

ــن بگشــاییم! ــر متعهدی ــم... و راه ب کنی
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جلسه بعدی دادگاه حسین هدایتی 25 فروردین ماه برگزار می شودپیام خبر
وکیل مدافع حسین هدایتی از برگزاری جلسه دادگاه موکلش در روز یکشنبه هفته آینده-  25 
فروردین ماه - خبر داد.
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روحانی: طبیعت گفت به من ظلم نکنید
رییس جمهور، سدها را نجات دهنده مردم از سیل اخیر دانست

طرح های توسعه، جان مردم را از سیل نجات دادند

ــی در  ــن روحان ــالم حس ــت االس  حج
بــزرگ  طــرح   3 افتتــاح   مراســم 
بســیار  گفــت:  تهــران  در  شــهری 
خوشــحالم کــه امــروز 3 پــروژه ای 
آن  پــروژه   2 کــه  شــد،  افتتــاح 
زیســت  محیــط   بــه  اول  قــدم  در 
ــاره  ــا اش ــود.روحانی ب ــوط می ش مرب
6 متــرو گفــت:   افتتــاح خــط  بــه 
امــروز شــاهد یــک تحــول بســیار 
ــرای محیــط زیســت تهــران،  مثبــت ب
حمــل و نقــل ســریع، ســالمت، امــن 
ــتیم.  ــرژی هس ــم ان ــرف ک ــا مص و ب

ــه  ــه ب ــا توســعه ای ک ــرو ب خــط 6 مت
نهایــت خواهــد  ســمت جنــوب در 
داشــت یــک طــرح توســعه متــروی 
ــال  ــد. فع ــد ش ــری خواه 38 کیلومت
یکــی  و  کیلومتــر   32 خــط  ایــن 
متــروی  خطــوط  طوالنی تریــن  از 
ــت:  ــور گف ــت. رییس جمه ــران اس ته
در گزارشــی خوانــده ام کــه هــر فــردی 
 6 می کنــد  اســتفاده  متــرو  از  کــه 
ــی  ــن صرفه جوی ــر در مصــرف بنزی لیت
ــق  ــزارش دقی ــن گ ــر ای ــود؛ اگ می ش
باشــد در جریــان توســعه متــرو یــک 
ــه  ــوختی ک ــدی در س ــی ج صرفه جوی
ــار مــردم  ــی در اختی ــا مجان مــا تقریب
ــرار می دهیــم و در یــک چهارچــوب  ق

مشــخص هــم اســتفاده نمی شــود، 
ــه  ــاره ب ــا اش ــرد.وی ب ــورت می گی ص
قیمــت  تفــاوت  مســاله کــه  ایــن 
می شــود،  قاچــاق  بــروز  باعــث 
ــوط  ــت مرب ــاوت قیم ــن تف ــت: ای گف
ــت  ــته نیس ــال گذش ــال و س ــه امس ب
ــال ها  ــه س ــت ک ــاله ای اس ــه مس بلک

ــتیم.  ــه هس ــا آن مواج ب
ــه  ــر ک ــن خب ــالم ای ــا اع ــی ب روحان
در ایــام عیــد روزانــه بیــش از 100 
کشــور  در  بنزیــن  لیتــر  میلیــون 
بــا  اســتفاده شــده اســت، گفــت: 
صرفه جویــی در مصــرف بنزیــن مــا 
می توانیــم نیمــی از ایــن میــزان را 
ــردم  ــرای م ــم ب ــا ه ــم ت ــادر کنی ص

ــط  ــرای محی ــم ب اســتفاده شــود و ه
زیســت موثــر باشــد.

رودخانــه را غصب می کنیم، 
رودخانــه هم خانه ما را 

غصب می کند
یکــی  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
اســالمی  جمهــوری  افتخــارات  از 
توســعه  مهــم  طرح هــای  ایــران، 
کشــور اســت، عنــوان کــرد: در همیــن 
ایــام نــوروز کــه هــم بــا رحمــت 
خداونــد و هــم رنــج ســختی بنــدگان 
ــه  ــم ک ــم، دیدی ــه بودی ــد مواج خداون
ــات  ــردم را نج ــعه م ــای توس طرح ه
ــم مرحــوم هاشــمی  داد. در اینجــا ه
توســعه  بــرای  زیــادی  زحمــات 
کشــیدند.روحانی  کشــور  ســدهای 
مشــاهده  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
کردیــد ســدها جــان مــردم را نجــات 
دادنــد، افــزود: اگــر در خوزســتان 
شــهید  و  گتونــد  ســدهای کرخــه،  
ــی  ــب های باران ــود، در ش ــپور نب عباس
ــب  ــر مکع ــزار 500 مت ــن 8 ه فروردی
کــه  می شــد  کرخــه  وارد  ســیالب 
ــوم نیســت  اگــر ایــن ســد نبــود، معل
ــد. وی  ــه می ش ــتان چ ــع خوزس وض
نمی شــود  جــاری  ســیل  گفــت:  
می کنــد،  خــود حرکــت  مســیل  در 
ــم و  ــب می کنی ــیل را غص ــی مس وقت
ــیل  ــم س ــب می کنی ــه را غص رودخان
ــا را غصــب  ــه م ــم خان ــه ه و رودخان

ــرد.  ــد ک خواه
ــگل کاری  ــه جن ــاره ب ــا اش ــی ب روحان
کــرد:  بیــان  تهــران  اطــراف 
بــزرگ  عامــل  یــک  جنــگل کاری 
بــرای تثبیــت خــاک اســت، ثانیــا 

محیــط   مناســب  فضــای  باعــث 
ــی  ــا در بارندگ ــود ثالث ــت می ش زیس
خطــر  بــروز  از  مانــع  شــدید 
امیــدوار  داد:   ادامــه  وی  می شــود. 
هســتیم شــهرداری تهــران و کلیــه 
 98 ســال  کشــور  شــهرداری های 
ــد.  ــت بنامن ــازی طبیع ــال آزادس را س
ــا  ــه م ــرای هم ــزرگ ب ــه ب ــن وظیف ای
اســت مخصوصــا بــا ایــن هشــدار کــه 
ســیل فروردیــن بــه مــا داد. طبیعــت 
بــا صــدای رســا فریــاد زد کــه بــه مــن 
ــه الیروبــی  ظلــم نکنیــد. مــا وقتــی ب
را  پــل  نمی رســیم،  رودخانه هــا 
ــرا  ــم چ ــام کنی ــم ارزان تم می خواهی
کــه بــا یــک نظــر کوتاه مــدت ممکــن 
ــه  ــل ، توجی ــض پ ــه عری ــت دهان اس
نداشــته باشــد .در مناطــق کویــری 
ــوال  ــا معم ــه پل ه ــتیم ک ــاهد هس ش
بــرای کســی کــه اهــل آن منطقــه 
نباشــد، توجیــه نــدارد چــرا کــه در 10 
ــدارد  ــود ن ــا وج ــی آنج ــال آب ــاه س م
ــه  ــد ک ــیلی می آی ــه س ــک دفع ــا ی ام
نباشــد،  عریــض  پــل  دهانــه  اگــر 

ــی آورد.  ــار م ــه ب ــارت ب خس
کــرد:  بیــان  ادامــه  در  روحانــی 
متــرو  در  ســرمایه گذاری هایی 
ــوده  انجــام شــده کــه بیشــتر کمــی ب
ــات  ــی اقدام ــت و برخ ــی نیس و کیف
البتــه  نمی شــود.  انجــام  همزمــان 
ــی  حــاال اینکــه اساســا ایــن ناهمزمان
وارد  خیــر،  یــا  اســت  درســت 
برخــی  کــه  چــرا  نمی شــویم  آن 
ــای  ــن پروژه ه ــن چنی ــتگاه ها ای دس
یعنــی  می کننــد.  تحمیــل  را  خــود 
ــازند  ــروژه را می س ــک پ ــی از ی بخش
بــرای  می شــود  مجبــور  دولــت  و 

ادامــه آن همراهــی کنــد.
در  همچنیــن  جمهــور  رییــس 
فــاز  از  بهره بــرداری  خصــوص 
ــران  ــهر ته ــد ش ــکن امی ــت مس نخس
بافــت  در  مســکن  مســاله  گفــت: 

اســت.   ضــرورت  یــک  فرســوده 
کــه  اســت  ایــن  پیامــش  ســیل 
بافــت فرســوده بایــد عــوض شــود و 
تهــران جایــی اســت کــه حتمــا بایــد 
آن را در برابــر زلزلــه احتمالــی، ســیل 
ــرای  ــی ب ــان احتمال ــی و طوف احتمال
جــان و رفــاه مــردم مصــون بداریــم.
برخــی  خصــوص  در  رییس جمهــور 
تخلفــات در دوره پیشــین شــهرداری 
تهــران گفــت: بنــده مــوردی را بــا 
چنــد  بــه  نســبت  شــهردار  آقــای 
اطــراف  در  کــه  مســکونی  واحــد 
ســاخته  رودخانــه  وســط  تهــران 
واقعــا  کــه  کــردم  مطــرح  شــده 
کســی  چــه  می کنــد  تعجــب  آدم 
ــاز را داده؛  ــاخت و س ــن س ــوز ای مج
بــا چــه مقــدار پــول ایــن مجــوز 
صــادر شــده اســت. هرچنــد اگــر 
ــد  ــه باش ــول گرفت ــد پ ــتگاه فاس دس
ــردم  ــان م ــرای ج ــی را ب ــر بزرگ خط
ــه  ــث معاوض ــه بح ــده ک ــران خری ته
جــان مــردم بــا پــول، کثیــف اســت. 
بــه  اشــاره  بــا  جمهــوری  رییــس 
بافت هــا و محله هــای فرســوده در 
تهــران، گفــت: در ایــن بافت هــای 
فرســوده در صورتــی کــه یــک حادثــه 
طبیعــی اتفــاق بیفتــد، بــدون تردیــد 
مواجــه  مشــکل  بــا  کمک رســانی 
ــم  ــد کمــک کنی ــذا بای ــود ل ــد ب خواه
شــوند  احیــاء  بافت هــا  ایــن  تــا 
و بــدون شــک اگــر یــک محلــه و 
بافــت فرســوده نوســازی شــود، هــم 
ــد و  ــش می یاب ــردم، افزای ــروت م ث
هــم بــرای حفــظ جــان و رفــاه مــردم 
مفیــد خواهــد بود.روحانــی گفــت: 
فرســوده  بافــت  خانــه  یــک  اگــر 
قیمتــی دارد وقتــی نوســازی مــی 
شــود زمیــن آن محــل ارزشــمند مــی 
ــدا  ــش پی ــردم افزای ــروت م ــود ث ش
مــی کنــد و زندگــی مــردم راحــت تــر 

ــود. ــی ش م

سـوال کـه  ایـن  بـه  پاسـخ  در  باهنـر 
عـده ای می گوینـد نظـر ایـن اسـت کـه 
پالرمـو و سـی اف تـی تصویـب نشـود، 
آیـا ایـن حـرف صحـت دارد یـا خیـر؟، 
ایـن  نظـرش  اگـر  مجمـع کـه  گفـت: 
بـود کـه تصویـب نشـود کـه می گفتنـد 
نشـود ولـی هنـوز نگفته اسـت که نشـود 
و دارد بررسـی می کنـد. مـا دو جلسـه 
بحـث مفصـل کردیـم و در حال بررسـی 

هسـتیم.

او اضافـه کـرد: درضمـن این هـا چهارماه 
فرصـت داده بودنـد و در ایـن چهارماه به 
ایـن دلیل کـه الیحه مبارزه با پولشـویی 
تصویـب شـد و مجمـع هم تاییـد کرد و 
ابـالغ شـد خیلـی از ایـن مشـکالت حل 
شـد و آن ها هـم دوباره تمدیـد کردند ما 
هـم در حـال بررسـی هسـتیم، از طـرف 
دیگـر عـالوه بـر اینکـه بررسـی این هـا 
زمـان می بـرد مـا هـم بدمـان نمی آیـد 
کـه ایـن مسـاله مقـداری طـول بکشـد 

تـا ببینیـم باالخـره اروپایی هـا در رابطـه 
بـا برجـام چه می کننـد. وی تاکیـد کرد: 
بایـد ببینیـم اروپایی هـا کـه یـک مدلی 
را درسـت کرده انـد آیـا ایـن بـه نتیجـه 
می رسـند یـا نمی رسـند. یعنی همیشـه 
بگذارنـد  نبایـد شـرط  مـا  بـرای  آن هـا 
ببینیـم  زمانـی کـه  تـا  هـم  مـا  بلکـه 
اروپایی هـا چه عکس العملـی در این کار 
غیرمنطقـی، غیرحقوقی و غیر مسـتدلی 
کـه آمریـکا کـرده و یک طرفـه از برجـام 
بیـرون رفتـه نشـان می دهنـد می گوییم 
داریـم بررسـی می کنیـم. اروپایی ها باید 
جبـران کننـد ببینیـم اروپایی هـا چطـور 
جبـران می کننـد ما بـر این اسـاس جلو 

می رویـم و بررسـی می کنیـم.

بدمان نمی آید، بررسی
پالرمو و CFT طول بکشد

قوه قضاییه در کنار دولت به مشکل 
سیل زدگان رسیدگی می کند

رییــس قــوه قضاییــه گفــت کــه ایــن مجموعــه در کنــار دولــت بــه مشــکالت 
ــده گلســتان و دیگــر اســتان هــا رســیدگی  مــردم ســیل زده و خســارت دی
ــید  ــلمین س ــالم و المس ــت االس ــد. حج ــی کن ــش م ــع آن کوش ــرای رف و ب
ابراهیــم رئیســی روز یکشــنبه در جمــع مــردم ســیل زده روســتای میرزاعلــی 
ــال آســیب شناســی  ــه دنب ــه ب ــوه قضایی ــرد: ق ــار ک ــال اظه شهرســتان آق ق
ــق خســارت  ــرآورد دقی ــن ب ــر گلســتان و همچنی ــی ســیل اخی و ریشــه یاب
ناشــی از آن اســت کــه انتظــار داریــم مــردم در ایــن زمینــه بــا دســتگاه قضــا 
و ارزیابــان ســیالب همــکاری کننــد.وی بیــان کــرد: یکــی از مــوارد مهمــی کــه 
مــی توانــد موجــب جلوگیــری از تکــرار ایــن گونــه حــوادث شــود، مدیریــت 
صحیــح و بهــره منــدی درســت از مواهــب و نعمــت هایــی ماننــد بــاران اســت 
تــا ایــن برکــت بــه جــای تخریــب شــهرها بــرای عمــران و آبادانی و کشــاورزی 
بــه کار گرفتــه شــود.رییس قــوه قضاییــه همچنیــن بــه حضــور مــردم، دولــت، 
بســیح، ســپاه، ارتــش و ســایر نیروهــای مســلح در امدادرســانی بــه حادثــه 
دیــدگان ســیالب گلســتان اشــاره کــرد و گفــت: ایــن حضــور در کنــار تلخــی 
هــای ســیل، وحــدت و یکپارچگــی ملــت فــارغ از نــژاد و دیــن و مذهــب را 

بــه نمایــش گذاشــت.

جامعه

اقتصاد

سیاست

مدیریت واحد، برای حل بحران سیل ضروری است

نظام مالیاتی، بیمه ای و بانکی 
۳ مانع پیش روی تولید هستند

آمریکا بار دیگر خباثت خود را به ملت ایران نشان داد
نایـب رییـس مجلـس شـورای 
بـر ضـرورت مدیریـت  اسـالمی 
واحـد بـرای حـل بحـران سـیل 
تاکیـد کـرد و گفـت: ممانعـت از 
انتقـال کمـک هـای صلیـب سـرخ بـه هـالل احمر از سـوی 
آمریـکا اقدامی غیراخالقـی و نابخردانـه بود.علی مطهری در 
پایـان نشسـت علنـی روز )یکشـنبه 18 فروردیـن( مجلس 
شـورای اسـالمی در جریـان بررسـی حـوادث اخیـر سـیل 
در نقـاط مختلـف کشـور گفـت: همـه قبـول داشـتند کـه 
کمک هـای مردمـی و تـالش دولـت و نیروهـای مسـلح در 
سـطح خـوب و قابـل قبولـی بوده اسـت. اگرچه مانع شـدن 
انتقـال کمک هـای صلیـب سـرخ بـه هـالل احمـر توسـط 

آمریـکا اقدامـی غیراخالقـی و نابخردانـه بود که پاسـخ خود 
را دریافـت می کند.نماینـده مـردم تهـران، ری، شـمیرانات، 
اسالمشـهر و پردیـس در مجلس افزود: الیروبـی رودخانه ها 
بایـد زودتـر انجـام می شـد امـا متأسـفانه در ایـن زمینـه 
کوتاهـی شـد همچنیـن شـاهد بودیـم کـه سـیل شـیراز بر 
اثـر جـاده سـازی در مسـیر رودخانـه در دهه 80 اتفـاق افتاد 
و تلفاتـی بـر جـای گذاشـت کـه قطعـًا بایـد پیمانـکار ناظر و 
مسـئول طرح مواخذه شـوند تـا در طرح های جـاری و آینده 
ایـن اتفـاق نیفتـد.وی با تاکید بـر ضرورت تنظیـم خروجی 
سـد برای کم شـدن خسارت سـیل، این امر را نیازمند پیش 
بینـی سـازمان هواشناسـی عنوان کـرد و گفت: این سـازمان 

اعـالم کـرده بـه تجهیـزات بهتـر و بـه روزتـری نیـاز دارد.

رییـس کمیسـیون اقتصـادی 
در  اگـر  مجلـس گفـت کـه  
حـال حاضـر موانـع تولیـد در 
کشـور بررسـی شـود، بـه سـه 
شـاخص اصلـی می رسـیم که 
ایـن موانـع وضعیـت نظـام مالیاتـی، وضعیـت نظـام بیمـه ای 
یعنـی بیمـه تامیـن اجتماعـی و  وضعیـت نظـام بانکی کشـور 
اسـت کـه از نظـر بنـده ایـن سـه شـاخص موانـع اصلـی تولیـد 
کشـور در شـرایط امروزی هسـتند که باید اصالحاتی متناسـب 
بـا شـرایط روز در ایـن بخـش هـا صـورت گیرد.محمدرضـا پـور 
ابراهیمـی داورانی رییس کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای 
اسـالمی در گفـت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشـاره 
بـه نامگـذاری سـال 98 بـه نـام رونـق تولیـد، گفت: در راسـتای 
توجـه ویـژه مقام معظـم رهبری بـه موضوع مباحـث اقتصادی 
در کشـور کـه در طـی سـال هـای اخیـر هـر یـک از سـال هـا 

را بـا یکـی از عناویـن و موضوعـات مهـم اقتصـادی نامگـذاری 
فرمودنـد، امسـال نیـز بـه نـام سـال »رونق تولیـد« نامگـذاری 
شـد و ایـن موضـوع بـرای کمـک و حـل اولویـت اصلـی کشـور 
یعنـی موضوعات اقتصادی اسـت.نماینده مردم کرمـان و راور در 
مجلـس شـورای اسـالمی، بـا بیـان اینکـه تولید منجر بـه بهبود 
مجمـوع شـاخص های اقتصـادی در حوزه هـای کالن اقتصادی 
کشـور مـی شـود، افزود: اگـر ظرفیت تولیـد در اقتصاد کشـور با 
اسـتفاده از ظرفیـت ها و پتانسـیل های سـرمایه گـذاری چه در 
بخـش دولتـی و چـه در بخـش هـای غیردولتـی و خصوصـی 
بـه کار گرفتـه شـود، آثـار و پیامدهـای آن مـی توانـد در بخـش 
هـای مختلـف اقتصـادی خـود را نشـان دهـد. وی بـا اشـاره به 
اینکـه در سـال 97 بـا یک شـوک ارزی در اقتصاد کشـور مواجه 
شـدیم کـه ایـن شـوک ارزی بـا تدابیـر و اقدامـات دولـت مـی 
توانسـت کنتـرل شـود، ادامـه داد: متاسـفانه بـا سیاسـت های 
غلطـی کـه دولـت در حـوزه ارزی اتخاذ کرد، شـاهد وضعیتی در 

متغیرهـای کالن اقتصاد کشـور بودیم که یکـی از این موضوعات 
کـه بـه شـدت اثـر منفـی در معیشـت مـردم برجـای گذاشـت، 
آثـار تورمـی ناشـی از کاهـش قـدرت خریـد بـه دلیـل کاهـش 
ارزش پـول ملـی بود که آثار آن در جامعه ملموس و محسـوس 
بـوده و آثار و پیامدهـای آن کماکان ادامه دارد.پورابراهیمی اظهار 
داشـت: در کنـار کاهش ارزش پول ملی بـه عنوان یکی از مولفه 
های بررسـی وضعیت کالن اقتصادی کشـور کـه موضوع برابری 
ارزش پـول ملـی در برابـر ارزهـای خارجی و  قـدرت خرید مردم 
را مطـرح مـی کنـد، اثـر منفـی ناشـی از شـوک ارزی بـه صورت 
کامـل خـود را  معیشـت نشـان داده اسـت. وی بـا بیـان اینکه 
در سـال 97 در کنـار کاهـش ارزش پـول ملـی موضـوع ظرفیت 
صادراتـی بـه عنـوان یـک پتانسـیل بالقوه بـرای اقتصاد کشـور 
ایجـاد شـد، افزود: برخی کشـورها بـرای افزایش صـادرات خود 
و بـرای اینکـه بتواننـد از ظرفیـت هـای صادراتی اسـتفاده کنند، 
ارزش پـول ملـی خـود را کاهش می دهند و اخیـرًا چینی ها در 
ارتبـاط بـا سیاسـت آمریـکا کـه ورود کاالهای چینی را به کشـور 
خـود ممنـوع اعـالم کردند، چینی هـا ارزش پول ملی خـود را در 
برابـر پـول های خارجـی همانند دالر آمریکا کاهـش داده و ورود 
کاالهـای آمریکایـی را ممنوع نکردند و ایـن اقدام یعنی صادرات 
کشـور چیـن نسـبت به گذشـته مـی توانـد افزایـش یابـد و در 

ایـن راسـتا مزیـت هـای صادراتی ایجـاد می شـود.این نماینده 
مـردم در مجلـس دهـم، ادامـه داد: بـا ایـن اقدام چینـی ها به 
صـورت طبیعـی ممنوعیـت واردات نیز صـورت می گیـرد، یعنی 
کاالهایـی کـه قبـال با قیمـت ارزانتـری وارد چین می شـده، هم 
اکنـون بـا قیمـت باالتـری وارد ایـن کشـور مـی شـود کـه ایـن 
موضـوع محدودیـت وارداتی ایجـاد کرده و ظرفیت ها و مشـوق 
هـای صادراتـی را افزایـش مـی دهـد.وی با بیـان اینکه کاهش 
ارزش پـول ملـی علـی رغـم تمـام معایـب آن یعنی آثـار تورمی 
و کاهـش قـدرت خریـد یـک مزیـت ویـژه ایجـاد مـی کنـد که 
ایـن مزیـت کاهش کاالهـای وارداتی و افزایش صادرات اسـت، 
تاکیـد کـرد: مزیـت هـای صادراتـی باید از سـوی بخـش تولید 
ایجـاد شـود و تا زمانـی که تولید ایجـاد نشـده صادراتی صورت 
نمـی گیـرد تا از مزیـت آن برخوردار شـویم. پورابراهیمـی افزود: 
در کنـار ایجـاد محدودیت بـرای واردات به دلیـل افزایش قیمت 
کاالهـا و ارز، کاالهـای داخلـی بایـد جایگزیـن کاالهـای وارداتی 
شـود، چـرا کـه  متوسـط مصرف هیچـگاه از بین نرفته و شـوک 
ارزی سـبب از بیـن رفتـن متوسـط مصـرف نمـی شـود، بلکـه 
ممکن اسـت در کوتاه مدت تاثیراتی در سـطح مصرف خانوارها 
برجـای بگـذارد، امـا در مصـرف کاالهای اساسـی تاثیـری ندارد.

بـا  آمریـکا  دفـاع گفـت:  وزیـر 
هـای  ورود کمـک  از  ممانعـت 
بشـر دوسـتانه بیـن المللـی بـه 
بـار  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
دیگـر خباثـت و عمـق دشـمنی خـود بـا ملـت بـزرگ ایران 
اسـالمی را بـه تصویر کشـید. امیر سـرتیپ »امیـر حاتمی« 
با حضور در جمع کارکنان وزارت دفاع و پشـتیبانی نیروهای 
مسـلح افزود: آنها ثابت کردند تنها با نظام اسـالمی مشـکل 
ندارنـد؛ بلکـه باوجـود تبلیغـات رسـانه ای خـود از رسـیدن 
سـاده تریـن اقـالم ضـروری برای نجـات جان انسـان های 
مصیبـت زده از سـیل نیـز دریـغ می کنند.وی شـروع سـال 
جدیـد را کـه با میـالد حضـرت امیرالمومنیـن )ع( و مبعث 
رسـول گرامی اسـالم مقارن شـده اسـت را مبارک و پربرکت 

دانسـت و اظهـار داشـت: سـال 98 بنابـر تدابیـر رهبر معظم 
انقـالب بـه سـال »رونـق تولیـد« نامگـذاری شـده اسـت.
وزیـر دفـاع افزود: این موضوع مسـئولیت دسـت انـدرکاران 
صنعـت دفاعـی را بـرای برداشـتن گام هـای بلندتـر درحوزه 
تولیـدات دفاعـی با کیفیت و اسـتاندارد مورد نیـاز نیروهای 
مسـلح را دوچندان می کند.امیر حاتمی در ادامه با تسـلیت 
بـه خانواده هایـی که عزیزان خود را در حادثه سـیل ویرانگر 
اخیـر از دسـت داده اند، بیـان کرد: وزارت دفـاع با بکارگیری 
تمـام ظرفیـت های فنی، مهندسـی و خدماتـی خود تالش 
مـی کنـد بـا انجـام فعالیت هـای پرحجـم و به موقـع خود 
حادثـه دیـدگان را یـاری رسـاند و تـا برقـراری آرامـش در 
مناطـق سـیل زده در کنـار ایـن عزیـزان حضـوری فعـال و 

اثرگذار داشـته باشـد.

س
فار

س: 
عک

ایلنا

نماینده لنگرود گفت: پشـت این تولیـدات چای مافیای بزرگی 
خوابیـده کـه نمی خواهـم به آن بپردازم چرا که اول سـال اسـت 
و نمی خواهـم کام ملـت و شـما را تلـخ کنم، تعرفـه واردات باید 
بـه 40 درصـد برسـد. مهـرداد الهوتـی در صحـن علنی مجلس 
در نطـق میـان دسـتور خود گفت: حوادث اخیر ناشـی از سـیل 
ملـت ایـران را نگـران کـرده اسـت پیشـنهاد مـن این اسـت که 
مـا فرصـت کافـی بـرای پرداختـن به علـل بـروز این حادثـه را 
داریـم امـا االن همه مردم، ارتش،  سـپاه و دولت باید دسـت به 
دسـت هـم بدهیـم تا مـردم از ایـن گرفتاری نجات پیـدا کنند.

نفتـی گفـت کـه  دکل  پرونـده  متهمـان  مدافـع  وکیـل 
حکـم صـادر شـده در ایـن پرونـده غیـر قطعـی اسـت.
ایسـنا،  بـا  گفت وگـو  در  طباطبایـی  علیـزاده  محمـود 
بـا توجـه بـه انتشـار خبـری مبنـی بـر حکـم متهمیـن 
حکـم  کـرد:  اظهـار  نفتـی،  دکل  بـه  موسـوم  پرونـده 
متهمـان پرونـده صـادر شـده اسـت امـا بـا توجـه بـه 
اینکـه حکـم هنـوز قطعی نشـده اسـت از بیـان جزئیات 
حکـم معـذور هسـتم و صرفـا مراجـع قضایـی می توانند 
در رابطـه بـا احـکام صـادر شـده در ایـن پرونـده اطـالع 

رسـانی کننـد.

پشت تولیدات چای،مافیای 
بزرگی خوابیده است

حکم متهمان پرونده 
دکل نفتی غیر قطعی است

نماینده مردم سـنندج خاطرنشـان کـرد:  باید یک مدیریت 
واحد و منسـجم وجود داشـته باشـد و یک نفر فرماندهی 
را بـر عهـده بگیـرد تـا بتوانـد کارهـا را برنامه ریـزی شـده 
و دقیـق پیـش ببرد.سـید احسـن علـوی در گفت وگـو بـا 
خبرنـگار سیاسـی ایلنـا،  دربـاره آخریـن وضعیـت مناطق 
منطقـه  از  توپوگرافی هـا  بیـان کـرد:  سـیل زده کردسـتان 
کردسـتان نشـان می دهـد زمین های این منطقه شـیب دار 

هسـتند بنابرایـن آب کمتـری را در خـود نگـه می دارد.

یـک رسـانه عراقـی اعـالم کـرد کـه نخسـت وزیر عـراق 
بـه  را  ریـاض  و  تهـران  میـان  میانجیگـری  پیشـنهاد 
ایرانی هـا مطـرح خواهـد کـرد. پایـگاه خبـری موازیـن 
نیـوز بـه نقـل از یـک منبـع آگاه اعـالم کـرد کـه عـادل 
عبدالمهـدی، نخسـت وزیـر عـراق کـه بـه تهـران سـفر 
میـان  روابـط  نزدیـک کـردن  دنبـال  بـه  اسـت  کـرده 
ایـران و عربسـتان اسـت.این منبـع آگاه گفته اسـت که 
عبدالمهـدی در ایـن سـفر، پیشـنهاد میانجیگـری بغداد 
میـان تهـران و ریـاض بـه منظـور بهبود روابط دو کشـور 

را مطـرح خواهـد کـرد.

نگذاریم بحران ما را 
مدیریت کند

میانجی گری عبدالمهدی 
میان تهران و ریاض
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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تخمین میزان آسیب های سیل 
به آثار تاریخی کشور

بخش عمده ابنیه تاریخی گلستان از سیل در امان ماند

سـازمان  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
در  گفـت:  کشـور  فرهنگـی  میـراث 
50 میلیـارد  اسـتان لرسـتان بیـش از 
فرهنگـی  میـراث  حـوزه  بـه  تومـان 
آسـیب وارد شـده کـه دیگـر اسـتان ها 
هسـتند.محمد  صدمـات  و  آسـیب  میـزان  تخمیـن  حـال  در  نیـز 
حسـین طالبیـان گفـت: مشـکالت آب وهوایـی بـه وجـود آمـده در 
در شـهرهایی  بخصـوص  نـوروزی  باعـث کاهـش سـفرهای  کشـور 
کـه گرفتـار سـیل شـده اند، شـد. در اسـتان هایی هم چـون لرسـتان 
آسـیب بـه آثـاری کـه در مسـیر سـیل قـرار داشـتند مطرح بـود؛ به 
از آن هـا مانـده  آثـاری چـون پل هایـی کـه فقـط پایه هایـی  ویـژه 
بـود همچـون پل هـای »افرینـه«، »کشـکان«، »کلهـر« و »گـپ«.
معـاون میـراث فرهنگـی سـازمان میـراث فرهنگـی کشـور مطـرح 
کـرد: بسـیاری از خانه هـای تاریخـی از بـاران شـدید مـورد صدمـه 

و لطمـه قـرار گرفتنـد؛ بویـژه آثـار موجـود در بروجرد. در شـهرهایی 
وابسـته  آب  بـه  آثـاری کـه  و  آسـیب ها  دزفـول  و  چـون شوشـتر 

بودنـد مـورد صدمـه قـرار گرفتنـد.
طالبیـان بیـان کـرد: در اسـتان گلسـتان گنبـد قابـوس در اثـر بـاال 
در  گـرگان کـه  دیـوار  از  بخشـی  جرجـان،  شـهر  رطوبـت،  آمـدن 
از  بخشـی  و  گمیشـان،  در  تاریخـی  منطقـه  بـوده،  دریاچـه  بسـتر 
مقاومـت  بسـیار  سـیل  مقابـل  در  خوشـبختانه  -کـه  قـال  آق  پـل 
یـادآور  داشـته اسـت- مـورد آسـیب و لطمـه قـرار گرفته انـد.وی 
اسـتان  پل هـای  از  بسـیاری  سـال گذشـته  در  خوشـبختانه  شـد: 
در  همچنیـن  داده ایـم.  قـرار  تقویـت  و  بررسـی  مـورد  را  لرسـتان 
اسـتان فـارس برخـی از بناهـا مـورد آسـیب قـرار گرفتـه انـد امـا 
بـه خوبـی عمـل کـرده  آنـان  بناهایـی کـه سیسـتم دفـع سـیالب 
همچـون تخـت جمشـید، پاسـارگاد و نقـش رسـتم مقاومـت خوبی 

داشـته اند. سـیل ها  برابـر  در 

اداره کل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع 
اســـتان  گردشـــگری  و  دســـتی 
گلســـتان در ایـــن ایـــام بـــا تمـــام 
ـــه  ـــانی ب ـــن امدادرس ـــود ضم ـــالش خ ت
ـــی  ـــن تاریخ ـــن اماک ـــیل زدگان از ای س
صیانـــت کرد.ابراهیـــم کریمـــی مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی اســـتان 
ـــنل اداره کل  ـــاش پرس ـــاده ب ـــت : آم ـــوص گف ـــن خص ـــتان در ای گلس
ـــتان و  ـــتان گلس ـــگری اس ـــتی و گردش ـــع دس ـــی, صنای ـــراث فرهنگ می
ادارات شهرســـتانی و همچنیـــن یـــگان حفاظـــت اداره کل و پایـــش 
ــر  ــی منجـ ــای احتمالـ ــیب هـ ــری از آسـ ــرای جلوگیـ ــه ای بـ لحظـ
ــتان  ــی اسـ ــه تاریخـ ــه ابنیـ ــارات بـ ــدت خسـ ــه شـ ــد کـ ــه آن شـ بـ
ـــی  ـــه تاریخ ـــن ابنی ـــده ای از ای ـــش عم ـــد و بخ ـــش یاب ـــتان کاه گلس
ــان  ــا طغیـ ــان بـ ــزود : همزمـ ــد.وی افـ ــان بمانـ ــارت در امـ از خسـ
رودخانـــه هـــا و وقـــوع ســـیالب در چنـــد شهرســـتان اســـتان 
ـــگری  ـــتی و گردش ـــع دس ـــی ,صنای ـــراث فرهنگ ـــتان، اداره کل می گلس
ـــی و  ـــالم آمادگ ـــا اع ـــت اداره کل ب ـــگان حفاظ ـــن ی ـــتان و همچنی اس
کیـــپ هـــای پشـــتیبانی , اقـــدام بـــه کمـــک رســـانی و  حضـــور در ا

مشـــارکت در عملیاتهـــای امـــدادی و همچنیـــن مقابلـــه بـــا کاهـــش 
ــه تاریخـــی نمودنـــد. کریمـــی  ــار و ابنیـ اثـــرات ســـیل بـــر روی آثـ
ــدد و  ــات متعـ ــکیل جلسـ ــه و تشـ ــه حادثـ ــه لحظـ ــه بـ ــد لحظـ رصـ
تاکیـــد بـــر حفاظـــت از آثـــار و ابنیـــه تاریخـــی  در معـــرض خطـــر 
ســـیالب و همچنیـــن بکارگیـــری پتانســـیل نیـــروی انســـانی ادارات 
ــارکت در  ــور مشـ ــه منظـ ــت اداره کل بـ ــگان حفاظـ ــتانی و یـ شهرسـ
ـــیالب  ـــار س ـــق دچ ـــیل در مناط ـــرات س ـــا اث ـــه ب ـــای مقابل ـــات ه عملی
ــای  ــی روزهـ ــن اداره کل طـ ــرد ایـ ــن رویکـ ــی را مهمتریـ و آبگرفتگـ
ــا  ــرد : بـ ــان کـ ــر نشـ ــت.وی خاطـ ــیالب دانسـ ــوع سـ ــی وقـ ابتدایـ
رصـــد آخریـــن وضعیـــت پیـــش بینـــی هواشناســـی در گلســـتان , 
اداره کل میـــراث فرهنگـــی, صنایـــع دســـتی و گردشـــگری اســـتان 
ــتان  ــفر اسـ ــات سـ ــتاد اجرایـــی خدمـ ــه سـ , از طرفـــی در دبیرخانـ
ــانی و  ــت رسـ ــرای خدمـ ــتانی بـ ــای شهرسـ ــتاد هـ ــتان و سـ گلسـ
رســـیدگی بـــه مســـافران و گردشـــگران دچـــار حادثـــه و از ســـویی 
جهـــت حفاظـــت و صیانـــت از آثـــار و ابنیـــه تاریخـــی در شهرســـتان 
ــی  ــن , آمادگـ ــان و بندرترکمـ ــال , گمیشـ ــدکاووس, آق قـ ــای گنبـ هـ

کاملـــی داشـــت.

 پیام
 میراث

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مازندران
 از آسیب سیل اخیر به 45 بنا، 2 محوطه و یک بافت تاریخی در استان خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  اداره  کل  مدیـر 
اقدامـات  بـا  گفـت:  کرمانشـاه  اسـتان  گردشـگری 
شـاخص  تاریخـی  بناهـای  الزم  تدابیـر  و  پیشـگیرانه 
کرمانشـاه در بارندگـی هـای شـدید اخیـر دچـار خسـارت 

نشـدند.
بـه گـزارش میـراث آریـا بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره 
کل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان 
کرمانشـاه، امیـد قادری اظهار داشـتت: از آنجا که از وقوع 
سـیل مطلـع و از جریانـش آگاه بودیـم تـالش کردیـم که 
میـزان خسـارت به آثـار تاریخی را کاهش دهیـم.او ادامه 
داد: کلیـه کارکنـان میـراث فرهنگـی در سراسـر اسـتان به 
صـورت آمـاده بـاش درآمده، بـه  خصوص یـگان حفاظت 
سـازمان نیـز تمـام تـالش خود را بـه  کار گرفت تـا میزان 

خسـارت و تخریـب را کاهـش دهد.
وی بـه خسـارت حدود 12 میلیـارد تومانی به زیرسـاخت 
هـای گردشـگری در ایـن اسـتان اشـاره کـرد و افـزود: 
بخـش زیـادی از خسـات ها مربـوط به زیر سـاخت های 
گردشـگری و مسـیر هـای دسترسـی بـه سـراب هـا و 

تفرجگاههـای طبیعـی بـوده اسـت.
قـادری ادامـه داد: بـه برخـی از آثـار تاریخی این اسـتان 
نیـز خسـارت هـای جزئـی وارد شـده که بیشـتر بـه دلیل 
نفـوذ رطوبـت و فـرو ریختگـی سـقف بـوده کـه بـا ایجاد 

آرامـش جـوی مرمـت خواهند شـد.
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  اداره  مدیـرکل 
پـل  اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  اسـتان کرمانشـاه  گردشـگری 
تاریخـی کوچـه بـا وجـود آنکه در مرکز سـیل قرار داشـت 
امـا آسـیب جـدی ندیـد، ادامه داد: تـالش کردیـم تا آثار 
باسـتانی اسـتان آسـیب کمتـری ببینـد و پـل تاریخـی 
داشـت،  قـرار  بیسـتون  سـیل  مرکـز  در  اینکـه  بـا  چهـر 
تخریـب جـدی ندیـد اما بـا این حـال صدماتـی را در این 
بناهـا شـاهد بودیـم کـه به  دلیـل رطوبت ایجاد شـده بود؛ 
بـه همیـن دلیـل بـرای اسـتحکام  بخشـی بایـد تعمیرات 

اساسـی بـر روی آن انجـام شـود.

سوژه بناهای تاریخی 
شاخص کرمانشاه 

،آسیب ندیده است

سبد گردشگری ورزشی خالی از تدبیر مسووالن
رییس انجمن گردشگری ورزشی: همکاری میان فدراسیون ها و انجمن گردشگری ورزشی هرگز  وجود ندارد

امروزه سود سرشار از جذب توریسم ورزشی در برخی از کشورها رقمی چند برابر صادرات کاالهای تولیدی یا منابع زیرزمینی است

گردشـگری  از  کشـورها  از  بسـیاری 
ورزشـی بـه عنـوان منبعـی ارزآور بهـره 
ناهماهنگـی  ایـران  در  امـا  برنـد  مـی 
فدراسـیون هـا بـا نهادهای مسـئول این 
امـر موجـب شـده تـا رونـق ایـن شـیوه 
از گردشـگری آنچنـان کـه بایـد توسـعه 
پیـدا نکنـد. گردشـگری از جملـه منابـع 
بـه  کشـورها  از  بسـیاری  درآمدزایـی 
شـمار مـی رود و یکـی از نمودهـای آن 
دنیـای کنونـی، گردشـگری ورزشـی  در 
اسـت کـه در قالب میزبانـی تورنمنت ها، 
ایجـاد کمـپ هـای تمرینـی، بازدیـد از 

پیسـت هـا و مسـابقات مختلـف دنبال 
مـی شـود. 

امـروزه سـود سرشـار از جذب توریسـم 
ورزشـی در برخی از کشـورها رقمی چند 
برابـر صـادرات کاالهای تولیـدی یا منابع 

زیرزمینی اسـت.
جنوبـی  آفریقـای  برزیـل،  روسـیه، 
میزبانـی  کـه  دیگـری  کشـورهای  و 
تورنمنـت هـای بزرگ ورزشـی را برعهده 
داشـته انـد؛ توانسـته انـد سـرمایه های 
طرفـداران  حضـور  طریـق  از  را  زیـادی 
تیـم هـای بـزرگ دنیا در سـرزمین خود 

جـذب کننـد. 
در مسـابقات فوتبـال جـام جهانی 2018 
روسـیه »مایـا لومیـدزه« مدیـر اجرایـی 

روسـیه  انجمـن متصدیـان گردشـگری 
گردشـگری  از  سـود سرشـار  زمینـه  در 
اعـالم کمیتـه  بـر  بنـا  ورزشـی، گفـت: 
جهانـی  جـام  هـای  رقابـت  برگـزاری 
 850 از  بیـش  مسـابقات  ایـن   ،2018
میلیـارد   13.5 )حـدود  روبـل  میلیـارد 
دالر( بـه تولیـد ناخالـص داخلی کشـور 
کمـک کـرده و در ایـن بیـن فقط بخش 
جـام  برگـزاری  طـول  در  گردشـگری 
تـا 70 میلیـارد روبـل  بیـن 40  جهانـی 

اسـت. داشـته  درآمدزایـی 
همچنیـن برزیل در سـال 2014 میزبانی 
مسـابقات جام جهانی فوتبـال را برعهده 
گرفـت و در زمینه جذب توریسـم انتظار 
خارجـی  هـزار   600 ورود  آن،  مسـئوالن 

بـه ایـن کشـور بـود کـه در مقایسـه بـا 
افزایـش  رقـم  ایـن  مشـابه،  دوره هـای 
نیـز  مرکـزی  بانـک  داشـت.  بسـیاری 
تخمیـن زد کـه گردشـگران حـدود 365 
ایـن  برگـزاری  طـول  در  دالر  میلیـون 
رقابـت هـا خرج کـرده انـد. تنهـا ارگانی 
کـه در ایـران مسـئول اصلـی ایـن امـر 
محسـوب می شـود، انجمن گردشـگری 
ورزشـی زیرمجموعـه فدراسـیون ورزش 
هـای همگانـی اسـت. سـازمان تربیـت 
بدنـی در 1384 ایـن انجمن را تاسـیس 
کـرد؛ ایـن انجمن بخشـی از کمیته ملی 

المپیـک نیـز محسـوب مـی شـود.
در طـول این سـالها مسـابقات بسـیاری 
بـا  همزمـان  و  شـد  برگـزار  ایـران  در 
تماشـاگران  رویدادهـا  ایـن  برپایـی 
بـه  مسـابقات  دیـدن  بـرای  زیـادی 
شـهرهای مختلـف ایـران یـا کشـورهای 
میزبـان رقابـت هـای جهانی مـی رفتند. 
ایـن طرفـداران نیازمنـد اسـکان و تهیـه 
از مجموعـه هـای  غـذا و حتـی دیـدار 
یـا کشـور  شـهر  در  ارزشـمند  تاریخـی 

بودنـد.  مسـابقه  میزبـان 
متولـی  ورزشـی  گردشـگری  انجمـن 
اصلـی ایـن امـر محسـوب مـی شـود، 
امـا بـه نظر می رسـد کـه فدراسـیون ها 
و مسـئوالن عرصـه ورزش بـه ویـژه در 
کمیتـه ملـی المپیـک در واقعیـت امـر 
ایـن مسـئولیت را از ایـن انجمـن گرفته 
متولـی  نهـاد  بـرای  را  آن  نـام  تنهـا  و 
گردشـگری ورزشـی بـه میراث گذاشـته 

. ند ا
ایـن انجمـن از سـال 1390 تـالش کـرد 
تخصصـی  راهنمایـان  پـرورش  بـا  تـا 
گردشـگری ورزشـی این مسـیر را هموار 

تنهـا  سـالها  ایـن  طـول  در  امـا  سـازد، 
توانسـت ورزش را همـراه با گردشـگری 
در سـبد برنامـه خانـواده هـا بگنجانـد و 
بـدون هیـچ کمکی از رسـیدن بـه هدف 

اصلـی بازمانـد.
اهمیـت ایـن موضوع سـبب شـد تـا در 
ایـن زمینـه بـا »رضـا خـوش سـرود« 
رییـس انجمـن گردشـگری ورزشـی بـه 

گفـت وگـو بپردازیـم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه وظیفـه انجمـن 
گردشـگری ورزشـی خلـق یـک رویـداد 
برگـزاری  گفـت:  نیسـت،  ورزشـی 
و  آسـیا  منطقـه،  سـطح  در  مسـابقات 
جهانـی برعهده فدراسـیون های ورزشـی 
اسـت و بـه هنـگام برگـزاری مسـابقات 
ورزشـی  گردشـگری  انجمـن  از  بایـد 
بخواهنـد کـه در ایـن امـر به آنـان کمک 
بـه  داد:  ادامـه  سـرود  خـوش  شـود. 

عنـوان نمونـه فدراسـیون فوتبـال درگیر 
برگـزاری بـازی ذوب آهـن اصفهـان بـا 
پرسـپولیس تهـران اسـت، در این میان 
طرفدارانـی کـه می خواهنـد از اصفهان و 
اقصـی نقاط کشـور بـه اسـتادیوم آزادی 
بیاینـد، دچار سـردرگمی می شـوند. زیرا 
نمـی داننـد بـا ماشـین شـخصی یـا بـا 
اتوبـوس بـه دیـدن ایـن بـازی بیایند و 
تعـداد زیادی از آنان یـک یا دو روز قبل 
از مسـابقات راهی تهران می شـوند و در 
اطـراف ورزشـگاه آزادی چـادر مـی زنند 
کـه ایـن امـر چهـره نامناسـبی به شـهر 
خواهـد داد. عـالوه بـر آن مشـکل غذا و 
عوامـل دیگـر بـه ایـن مشـکالت اضافـه 
مـی شـود، حتـی بلیـت این مسـابقات 
را بایـد از بـازار سـیاه تهیه کنـد و ممکن 

اسـت بلیـط بـه دسـت آنان نرسـد. 

ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
دســتی و گردشــگری ایــالم از آســیب 
و  تاریخــی  آثــار  بــه  اخیــر  ســیل 
ــد  ــل و بع ــای باســتانی قب ــه ه محوط
تاریــخ ایــن اســتان خبــر داد و گفــت: 
از تپــه هــای باســتانی و  بســیاری 
ایــن اســتان بــه  از تاریــخ  پیــش 
ــد.  ــه ان ــرو رفت ــر آب ف ــل زی طــور کام
یکشــنبه  روز  شــنبه زاده  عبدالمالــک 
در گفــت وگــو بــا ایرنــا بــا اشــاره 

بــه بــارش هــای ســیل آســا در دو 
ــالت  ــر تعطی ــی اول و آخ ــع زمان مقط
ــه پیــش  ــح داد: 12 تپ ــوروزی توضی ن
ــوب  ــده در جن ــایی ش ــخ شناس از تاری
فرخ آبــاد،  جملــه  از  ایــالم  اســتان 
ــتعلی در دور دوم  ــک دوس ــران و چ غ
ــر اب  ــل زی ــور کام ــه ط ــا ب ســیالب ه

ــد. ــرو رفتن ف
وی ادامــه داد: بــا فروکــش کــردن آب، 
ــیارهای  ــا ش ــش شــدند ام ــا پای تپه ه

ــا باعــث  ایجــاد شــده در ســطح تپه ه
ــتانی و  ــای باس ــدن الیه ه ــته ش شس
از بیــن رفتــن احتمالــی عالئــم ، آثــار 
ــا  ــی آنه ــه شناس ــای دیرین و ارزش ه

شــده اســت.
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
دســتی و گردشــگری ایــالم تاکیــد 
ــاران طــی 2  ــارش ســهمگین ب کــرد: ب
مرحلــه زمانــی از اول تــا 12 فروردیــن 
ایــالم  اســتان  تاریخــی  آثــار  بــه 
آســیب وارد کــرد، کــه در نخســتین 
قــدری   آســیب ها  بــاران  بــارش 
جزئی تــر بودنــد و هفــت اثــر تاریخــی 
ــا 15  ــیب های 10 ت ــا آس ــدام ب ــر ک ه

ــد. ــارت دیدن ــد خس درص

تپه های پیش از تاریخ ایالم
 زیر آب رفت

بازدید بیش از 60 هزار نفر از موزه 
ملی ایران در ایام نوروز

 بیـش از 60 هـزار نفـر در ایـام نـوروز 98 از مـوزه ملـی ایـران دیـدن کردند. 
پـس از پایـان ایـام نـوروز پایـش آمارهـا حاکـی از بازدیـد 60 هـزار و 517 
نفـر شـامل 57 هـزار و 251 ایرانـی و سـه هـزار و 266 غیرایرانـی بـوده 
اسـت. جبرییـل نوکنـده مدیـر مـوزه ملـی ایـران ضمـن اعـالم ایـن خبـر 
افـزود: اجـرای برنامـه هـای متنـوع ویژه نـوروزی ایـن موزه نقش بسـزایی 
در جـذب مخاطبـان داشـته و باعـث شـد تـا مهمانـان سـاعاتی خـوش و 
بیادماندنـی را در مـوزه مـادر کشـور تجربـه نماینـد. مدیـر مـوزه ملـی ایـران 
تصریـح کـرد: اجـرای موسـیقی اقـوام ایرانی در نـوروزگاه این مـوزه و ایجاد 
فضـای فرهنگـی مفـرح بـا الگـوی ایرانـی با اسـتقبال ویـژه مهمانـان روبرو 
شـد. وی از دیگـر عوامـل موثـر در جلـب مخاطبـان را اجـرای موفـق برنامه 
»شـبی بـا مـوزه« بـا حضـور بیـش از 10 هزارنفـر بازدیدکننـده عنـوان کـرد 
و افـزود: نمایشـگاه »کشـفیات چهاردهـه باسـتان شناسـی ایـران« نیـز 
بـا گسـتردگی بـه پهنـای جغرافیـای ایـران و نمایـش آثـاری بـرای اولیـن 
بـار نقـش مهمـی در جلـب رضایـت بازدیدکننـدگان داشـته اسـت. نوکنـده 
گفـت: همچنیـن امـکان گـردش در تاریـخ و فرهنگ کشـور هلند به واسـطه 
برگزاری نمایشـگاه »باسـتان شناسـی و هنر سـرزمین هلند به روایت موزه 

درنتـس« نیـز تجربـه متفاوتـی را در نظـر مهمانـان رقـم زد.

ته
نک

رییـس انجمن گردشـگری ورزشـی افـزود: برای برگـزاری این 
مسـابقات اگـر فدراسـیون فوتبال همـکاری مسـتمر و بهینه با 
انجمـن داشـته باشـد، می توانیم دسـتگاه های اتوبـوس برای 
انتقال هواداران به ورزشـگاه، محل اسـکان، تهیـه غذا، خدمات 
چتـری در حـوزه گردشـگری و حتی بلیـت را فراهم کنیم تا یک 
طرفدار، دغدغه ای برای تماشـای یک مسـابقه نداشـته باشـد. 
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش با تاکید بـر اینکه همکاری 
میـان فدراسـیون ها و انجمن گردشـگری ورزشـی هرگز وجود 
نـدارد، گفت: بسـیاری از این فدراسـیون ها در تشـکیات خود، 
کمیتـه های غیر رسـمی را تشـکیل می دهند کـه همان حالت 
بـازار سـیاه را بـرای تهیـه بلیتهـا دارد، امـا هرگز به مشـکل های 
پیرامـون آن اهمیتـی نمی دهد. خوش سـرود یادآور شـد: در 
ایـران از گردشـگری ورزشـی بـرای درآمدزایـی بهـره نمـی برند، 
فدراسـیون ها با آژانس های مسـافرتی قـراردادی را منعقد می 
کننـد و سـود حاصـل از این مسـابقات تنها به جیب خودشـان 
مـی رود و ایـن امـر به نفـع منافع ملی در گردشـگری ورزشـی 

نخواهـد بود.

گردشگری

سفر اتوبوسی ایرانی ها به آنتالیا بیشتر شد
و  هوایـی  سـفرهای  گرانـی 
سـفرهای  اروپـا،  تورهـای 
بـه  اتوبوسـی  و  زمینـی 
به ویـژه  را،  کشـور  از  خـارج 
نـوروز  تعطیـالت  در  ترکیـه  سـاحلی  منطقه هـای  بـه 
راهنمـای  نعمت پـور،  کرد.بابـک  بیشـتر  امسـال 
دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  سـازمان  رسـمی 
پـرواز  بلیـت  نـرخ  گفـت:  ایسـنا  بـه  گردشـگری  و 
بـرای  ترکیـه  در  مدیترانـه  سـواحل  بـه  غیرمسـتقیم 
میلیـون  چهـار  تـا  سـه  دسـت کم  نـوروز  تعطیـالت 
تومـان بـود، درحالی کـه هزینـه یـک سـفر زمینـی بـه 
سـواحل ترکیـه بـا اقامـت در هتـل 5 سـتاره، بیـن دو 
و نیـم تـا چهـار میلیـون تومـان تمـام می شـد. قطعـًا 

زمینـی  بـه سـفر  را  بیشـتری  مـردم  پروازهـا،  گرانـی 
و بـا اتوبـوس بـه خـارج از کشـور سـوق داده اسـت 
امـا آن حجـم اتوبـوس کـه بـا پـالک ایـران در مناطق 
تعجب برانگیـز  واقعـًا  داشـت  حضـور  ترکیـه  سـاحلی 
بـود. فقـط در یـک منطقـه سـاحلی 60 تـا 70 اتوبوس 

می شـد. دیـده  داشـتند،  ایرانـی  مسـافر  کـه 
اتوبوس هـای  افزایـش  وجـود  بـا  داد:  ادامـه  او 
آذربایجـان،  کشـورهای  بـه  ایـران  از  کـه  توریسـتی 
در  امـا  بودنـد  عـازم  و گرجسـتان  ترکیـه  ارمنسـتان، 
مرزهـای خاکـی هیـچ مشـکلی بـرای تـردد آن هـا بـه 
وجـود نیامـد. البتـه تدبیـری کـه در ممنوعیـت تـردد 
از  سـواری  خودروهـای  مسـیر  تفکیـک  و  کامیون هـا 
شـد،  اتخـاذ  بـازرگان  مثـل  مرزهایـی  در  اتوبوس هـا 

بـه روان شـدن ترافیـک مـرزی کمـک بسـیاری کـرد.
راهنمـای  حضـور  و  نقـش  حـال  عیـن  در  نعمت پـور 
حرفـه ای را در کاهـش سـفرهای اتوبوسـی بـه خـارج 
کـرد:  اظهـار  و  دانسـت  اهمیـت  بـا  بسـیار  کشـور  از 
متأسـفانه برخـی از آژانس هـا از راهنماهـای کار بلـد و 
دارای کارت از سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگری 
کشـور  از  خـارج  در  اتوبوسـی  و  زمینـی  تورهـای  در 
اسـتفاده نمی کننـد و کارمنـدان خـود را بـرای ارزان تـر 
عامـل  همیـن  می گیرنـد کـه  بـه کار  هزینه هـا  شـدن 
ادامـه  تـور  راهنمـای  می شـود.این  مشـکالت  تشـدید 
و  تورهـا  تعـداد  اروپـا  مسـیر  در  امسـال  نـوروز  داد: 
پروازهـا بسـیار محـدود بـود. برخـی تورهـا بـه خاطـر 
بیشـتر  شـدند.  ادغـام  یکدیگـر  بـا  انـدک  جمعیـت 
تـور  اروپـا  امسـال در  بـود  تـور کـه قـرار  راهنماهـای 

اجـرا کننـد بـا تـور بـه ترکیـه آمدنـد.
نعمت پـور بـه وضعیـت سـفر بـه کشـورهایی کـه نـوروز 

مقاصـد  پرطرفدارتریـن  جـزو  گذشـته  سـال های 
افـزود: سـفرهای  بـود، اشـاره کـرد و  ایرانی هـا  سـفر 
زمینـی بـه گرجسـتان نیـز هماننـد ترکیـه در تعطیـالت 
ایـن  مرزهـای  در  هرچنـد  کـرد،  پیـدا  رواج  امسـال 
ایرانی هـا  بـرای  سـخت گیری هایی  همچنـان  کشـور 
سـال گذشـته  یـک  در  کـه  نیـز  می شـود. صربسـتان 
در بیـن کشـورهای پرسـفر اتبـاع ایرانـی قـرار گرفتـه 
بازگشـت  و  ایـن کشـور  روادیـد  لغـو  بـا حـذف  بـود، 
کامـل  طـور  بـه  ایرانی هـا،  بـرای  ویـزا  قانـون سـخت 
از فهرسـت مقاصـد سـفر خـارج شـد.ولی تیمـوری - 
معـاون گردشـگری سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایـع 
دسـتی و گردشـگری - نیـز در آخریـن گـزارش آماری 
می شـود،  مربـوط  فروردین مـاه   14 تاریـخ  بـه  کـه 
تأییـد کـرد کـه سـفر بـه خـارج از کشـور در تعطیـالت 
نـوروز امسـال در مقایسـه با سـال گذشـته، 32 درصد 

کاهـش داشـته اسـت.
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خبر

و  امســال  نــوروز  سیل آســای  بارش هــای 
دنبــال  بــه  کــه  گســترده ای  خســارت های 
و  شــایعه  خرافــه،  ســبب  آمــده،  پدیــد  آن 
علــت  خصــوص  در  بســیاری  گمانه زنی هــای 
میــان  ایــن  در  اســت.   شــده  ماجــرا  ایــن 
موافقــان و مخالفــان رویکــرد سدســازی بــار 
ــاع از  ــه دف ــرا، ب ــن ماج ــه ای ــه بهان ــر  و ب دیگ
موافقــان  می پردازنــد.  خودشــان  رویکــرد 
فعلــی  ســدهای  اگــر  معتقدنــد  سدســازی 
ــر  ــتری ب ــارت بیش ــیالب خس ــا س ــد قطع نبودن
ــان  ــر مخالف ــوی دیگ ــت و از س ــای می گذاش ج
چنــدان  میــان  در  ســدها  نقــش  معتقدنــد  

پررنــگ نبــوده اســت. 
در ایــن خصــوص بــا ســارا اردو یکــی از فعالیــن 
ایــن  او   . محیــط زیســت گفت گــو کرده ایــم 

ــد:  ــا می گوی ــه م ــن ب چنی
» ســیل اخیــر درس هــای زیــادی بــه خصــوص 

در بحــث مدیریــت بــه همــه مــا داد.
ــد  ــتند و گفتن ــدها را بس ــالی س ــگام خشكس هن
بــا كمبــود آب مواجــه هســتیم و دسترســی 

ــد. ــدود ش ــه آب مح ــاورزان ب كش
هنــگام ســیل نیــز ســدها را بــاز كردنــد و گفتنــد 
ــهرها  ــزارع و ش ــده و م ــر ش ــدها پ ــت س ظرفی
ــه  ــد ک ــردم بودن ــم م ــاز ه ــد و ب ــر آب رفته ان زی

ــدند. ــارت ها ش ــترین خس ــل بیش متحم
ــا ســد ســازی افراطــی مخالــف  مــن همیشــه ب
بــودم، ایــن همــه هزینــه بــرای ســاخت ســدها 
كردیــم كــه خیلــی از آنهــا اضافــه بــر تــوان 
حقابــه منابــع آبــی مــا بــود، در حالــی کــه 
ــدها  ــن س ــادی از ای ــداد زی ــه تع ــد هزین می ش

را صــرف امــوری همچــون الیروبــی رودخانه هــا، 
كانــال كشــی كنــار رودخانه هــا بــرای زمــان 
ــتیم  ــا را می توانس ــرد، كانال ه ــزی ک ــیل خی س
ــم  ــه ه ــم ك ــز كنی ــی مجه ــه مخازن ــه ب ــا فاصل ب
ــم  ــم و ه ــرل كنی ــیل را كنت ــان س ــرعت جری س
ــه زمیــن را  در زمــان ســیل، فرصــت نفــوذ آب ب
ــع زیــر زمینی مــان را پــر كنیــم و  بدهیــم و مناب

ــم. ــام دهی ــر انج ــای دیگ ــی كاره خیل

هــر  اســت،  مدیریتــی  مشــكل  مــا  مشــكل 
ــی  ــم افراط ــت یافتی ــوژی دس ــه تكنول ــان ب زم
دنبــال  و  پرداختیــم،  ســاخت  و  تولیــد  بــه 
راهكارهــا و تكنولــوژی هــای دیگــر نرفتیــم، 
همــه راه حــل هــا را در تكنولــوژی ســد ســازی 
محــدود كردیــم، كــه صدرصــد باعــث نقــاط 
ــیل  ــران س ــت بح ــا در مدیری ــروز م ــف ام ضع

ــد. ــال ش امس
ــود  ــدها ب ــه س ــیل ب ــار س ــرای مه ــا ب ــه م  تكی
ــد و  ــدود دارن ــوان مح ــه ســدها ت ــل از اینك غاف

مجبــور شــدیم ســدها را بــاز كنیــم و ســیل 
وارد روســتاها و شــهر هــای مــا شــد، بــه جــای 
افــراط در ســد ســازی مــا می توانســتیم بــا 
ــد ســد  ــه چن ــوان رودخان ــه و ت ــه حقاب ــه ب توج
بســازیم و در عــوض هزینــه ســدهای اضافــه كــه 
ــود  ــه ب ــه رودخان ــه و حقاب ــوان منطق خــارج از ت
را صــرف الیروبــی رودخانــه، كانــال كشــی بــرای 
ســیل، ســاخت مخــزن و توســعه پایــدار شــهرو 

ــم.« ــتاهایمان  کنی روس

از دفاع تا انتقاد از سدســازی
ــرح  ــاح  3 ط ــم افتت ــی در مراس ــن روحان حس
ــرد  ــاع از رویک ــا دف ــران ب ــهری در ته ــزرگ ش ب

سدســازی  اعــالم کــرد:» در همیــن ایــام نــوروز 
ــم و  ــه بودی ــد مواج ــت خداون ــا رحم ــم ب ــه ه ک
ــد مواجــه  ــدگان خداون ــج ســختی بن ــا رن ــم ب ه
ــم کــه طرح هــای توســعه مــردم را  ــم دیدی بودی

ــات داد . نج
ــردم را نجــات  ــد ســدها جــان م مشــاهده کردی
داد، اگــر در خوزســتان ســدهای  کرخــه،  گتونــد 
خوزســتان  امــروز  نبــود  عباســپور  شــهید  و 
شــب های  در  می کــرد.  پیــدا  وضعــی  چــه 
ــب  ــر مکع ــزار 500 مت ــن 8 ه ــی 12 فرودی باران
ســیالب وارد کرخــه می شــد کــه اگــر ایــن ســد 
نبــود معلــوم نیســت وضــع خوزســتان چــه 

سد؛خوب،بدیازشت؟
فعال محیط زیست: سدسازی افراطی نتیجه ای ندارد

ســارا اردو فعــال محیــط زیســت در گفتگــو بــا خبرنــگار پیــام مــا میگویــد: هنــگام خشكســالی ســدها را بســتند و 
گفتنــد بــا كمبــود آب مواجــه هســتیم و دسترســی كشــاورزان بــه آب محــدود شــد.هنگام ســیل نیــز ســدها را بــاز 
كردنــد و گفتنــد ظرفیــت ســدها پــر شــده و مــزارع و شــهرها زیــر آب رفتــه انــد و بــاز هــم مــردم بودنــد کــه متحمــل 
بیشــترین خســارتها شــدند.من همیشــه بــا ســد ســازی افراطــی مخالــف بــودم، ایــن همــه هزینــه بــرای ســاخت 
ســدها شــده اســت كــه خیلــی از آنهــا اضافــه بــر تــوان حقابــه منابــع آبــی مــا بــود، در حالــی کــه میشــد هزینــه تعداد 
زیــادی از ایــن ســدها را صــرف امــوری همچــون الیروبــی رودخانــه هــا، كانــال كشــی كنــار رودخانــه هــا بــرای زمــان 
ســیل خیــزی کــرد، كانالهــا را مــی توانســتیم بــا فاصلــه بــه مخازنــی مجهــز كنیــم كــه هــم ســرعت جریــان ســیل را 
كنتــرل كنیــم و هــم در زمــان ســیل، فرصــت نفــوذ آب بــه زمیــن را بدهیــم و منابــع زیــر زمینــی مــان را پــر كنیــم و 

خیلــی كارهــای دیگــر انجــام دهیــم.

کاوه مدنــی:  در کل نمی تــوان از کارایــی ســدهایی 
کــه خــوب طراحــی  و مدیریت می شــوند چشــم 
ــش  ــه افزای ــت  ک ــه داش ــد توج ــا بای ــید ام پوش
ــه  ــد  ب ــداث ش ــق اح ــره آب از طری ــم ذخی حج
تنهایــی نمیتوانــد در مهــار ســیل کارســاز باشــد. از 
ســوی دیگــر ســد زدگــی عــاوه بــر تبعــات محیط 
ــد جــان و مــال  زیســتی  و اجتماعــی، مــی توان

مــردم را بــه هنــگام ســیل تهدیــد کنــد.«

یم
سن

س:ت
عک

ماهیگیــری  بنــادر  و  معاونــت صیــد 
ــد  ــت صی ــزگان از ممنوعی ــیالت هرم ش
بــه  هرمــزگان  هــای  آب  در  آبزیــان 
ــار و  ــل به ــیدن فص ــرا رس ــه ف ــل ب دلی
ــر داد. ــان خب ــذاری آبزی ــم گ ــاز تخ آغ
ــه  ــا توج ــت: ب ــرد« گف ــد جوانم »محم
ــاز  ــار و آغ ــل به ــیدن فص ــرا رس ــه ف ب
ــان، صیــد برخــی از  تخــم گــذاری آبزی
ــج  ــراض را در خلی ــان در حــال انق آبزی
ــزگان  ــای هرم ــارس، محــدوده آب ه ف

ــرد. ــالم ک ــوع اع ممن
هامــور  صیــد  افــزود:  اداه  در  وی 
از  اســتان  هــای  آب  در  ماهیــان 
اردیبهشــت  پایــان  تــا  اول فرودیــن 
و  ســیاه  حلــوا  صیــد  همچنیــن  و 
ــان  ــا پای ــت ت ــوریده از اول اردیبهش ش

اســت. ممنــوع  خــرداد 
ماهیگیــری  بنــادر  و  معاونــت صیــد 
اینکــه  بیــان  بــا  هرمــزگان  شــیالت 
 15 از  ســفید  حلــوا  ماهــی  صیــد 
و  اردیبهشــت  پایــان  تــا  فروردیــن 
ــان  ــا پای ــرداد ت ــی از 15 م ــش ماه می
ــد  ــت: صی ــت، گف ــوع اس ــهریور ممن ش
 15 از  نیــز  مشــتا  ســنتی  روش  بــه 
فرودیــن تــا پایــان اردیبهشــت ممنــوع 

ــت. اس
ــرد: برداشــت میگــو  ــد ک جوانمــرد تاکی
ــاه  ــر از م ــه غی ــام فصــول ب ــز در تم نی
ــارس  ــج ف ــان در خلی ــر و آب ــای مه ه

ــت. ــوع اس ممن
ــا توجــه بــه صدمــه  وی اضافــه کــرد: ب
ــور هــای  ــران ناپذیــری کــه ت هــای جب
صیــد نامرئــی بــه منابــع آبــزی و حتــی 
ــان وارد  ــی آبزی ــت دریای ــط زیس محی
ــوع تــور  مــی کننــد، اســتفاده از ایــن ن
ــرای لنــج هــا در تمــام فصــول و  هــا ب
ــرای  ــی ب ــورت زیرآب ــه ص ــا ب ــق ه قای

ــوع اســت. ــی فصــول ممن تمام
بــه گــزارش مــوج، ممنوعیــت صیــد 
آبزیــان بــر اســاس اهمیــت تقویــم 
ــظ  ــرای حف ــد ب ــت صی ــول ممنوعی فص
و حراســت از ذخایــر آبزیــان اعــالم 

ــت. ــده اس ش

ین
درخواسـت عضو شورای شهر تهران از مجلس؛ زم

تصویب طرح حفظ باغ های کشور
ناهیــد خداکرمــی عضــو شــورای شــهر تهــران 
بــرای  از مجلــس شــورای اســالمی خواســت، 
ــا در سراســر کشــور،  ــظ باغ ه ــرح حف ــب ط تصوی

ــد. ــدام کن اق
بــه گــزارش تســنیم، در ادامــه صــد و ســی و چهارمیــن جلســه 
ــران  ــزام شــهرداری ته ــران، بررســی طــرح ال شــورای شــهر ته
بــه ارائــه الیحــه فرآینــد تملــک باغــات، امــالک و ابنیــه 
واجــد ارزش و شــیوه های تامیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز در 

ــت. ــرار گرف ــران ق دســتور کار اعضــای شــورای شــهر ته
مرتضــی الویــری رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه شــورای 
ــده  ــاره ش ــرح اش ــت ط ــک فوری ــا ی ــاط ب ــران در ارتب ــهر ته ش
ــب  ــرح را تصوی ــن ط ــت ای ــد فوری ــرض کنی ــرد: ف ــح ک تصری
ــه  ــه بودج ــه اینک ــه ب ــا توج ــد؟ ب ــی می افت ــه اتفاق ــم چ کردی
بــرای  ردیف هایــی  و  اســت  شــده  تصویــب   1398 ســال 
گــر بخواهیــم بــه یــک  تملــک باغــات قــرار داده ایــم بنابرایــن ا
ــد  ــی رخ نخواه ــاق خاص ــم اتف ــرح رای بدهی ــن ط ــت ای فوری

ــه  ــرح ب ــن ط ــدا ای ــه بع ــه االن و چ ــرد: چ ــح ک داد.وی تصری
ــام  ــی را انج ــوان کار خاص ــال 98 نمی ت ــد، در س ــب برس تصوی
ــد  ــی خواه ــال 99 اجرای ــرای س ــات ب ــام تصمیم ــه تم داد بلک
ــران  شــد.رئیس کمیســیون برنامــه و بودجــه شــورای شــهر ته
ــف  ــده مخال ــاره ش ــرح اش ــت ط ــک فوری ــا ی ــده ب ــت: بن گف
هســتم چــرا کــه چــه امــروز و چــه 3 مــاه  آینــده ایــن طــرح 
بــه تصویــب برســد تفاوتــی نــدارد امــا اگــر فرصــت داده 
ــد  ــی می توان ــیون تخصص ــه و کمیس ــیون مربوط ــود، کمیس ش
ــد. ــرار ده ــورد بررســی ق ــان بیشــتری م ــا زم ــرح را ب ــن ط ای
احمــد مســجد جامعــی دیگــر عضــو شــورای شــهر تهــران نیــز 
ــران  ــهرداری ته ــزام ش ــرح ال ــت ط ــک فوری ــا ی ــت ب در موافق
ــه ارائــه الیحــه فراینــد تملــک باغــات تصریــح کــرد: امــالک  ب
و ابنیــه واجــد ارزش یــک بحــث جــدا از مســئله باغــات 
ــا را  ــا اینه ــق هســتم ام ــا موضــوع باغــات مواف ــده ب اســت. بن
ــا  ــم چــرا کــه مراحــل بررســی و پیگیــری آنه از هــم جــدا کنی

ــاوت اســت. متف

محیــط  اداره کل  دریایــی  زیســت  محیــط  اداره  رئیــس 
از  ناشــی  هــای  ســیالب  مازنــدران گفــت کــه  زیســت 
ــبب  ــن 98 س ــفند 97 و فروردی ــر اس ــدید اواخ ــی ش بارندگ
ــر  ــه زی ــی میانکال ــن الملل ــاالب بی ــاط خشــک ت ــا نق شــد ت
آب بــرود . کامــران نصیراحمــدی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ــن  ــعت ای ــار از وس ــزار هکت ــت ه ــدود هف ــزود : ح ــا اف ایرن
تــاالب در ســال هــای گذشــته بــه خاطــر خشکســالی و 
ــود  ــته ب ــرک برداش ــده و ت ــک ش ــش ورودی آب خش کاه
ــی دهــد  ــی نشــان م ــا و مشــاهدات کنون ــی بررســی ه ، ول
ــج ســانتی متــر آب وجــود دارد.  ــا پن کــه در ایــن مناطــق ت
ســیالبی کــه بــر اثــر بارندگــی شــدید از 26 اســفند ســال 97 
ــود  ــده ب ــاری ش ــدران ج ــرقی مازن ــزی و ش ــق مرک در مناط
ــتکم  ــرریز آب دس ــده و س ــا ش ــه ه ــان رودخان ــبب طغی س
9 نقطــه شــهری و بیــش از 170 روســتا را دچــار آبگرفتگــی 
کــرد. همچنیــن ســیالب ظرفیــت 9 ســد از 10 ســد مازنــدران 

و تمامــی آب بنــدان هــای اســتان را پــر کــرد.
ــول  ــی در ط ــزان بارندگ ــزارش هواشناســی می ــر اســاس گ ب
ــا  ــر ب ــا براب ــتر تقریب ــدران بیش ــته در مازن ــه گذش ــه هفت س

ــوده اســت. ــن اســتان ب ــی ای ــک ســال بارندگ ی
تــاالب میانکالــه بخشــی از شــبه جزیــره ای بــه همیــن 
ــام اســت کــه روزگاری 44 هــزار هکتــار مســاحت داشــت  ن
ــه خاطــر تغییــرات اقلیمــی و  ــی در یــک دهــه گذشــته ب ول
کاهــش ورودی آب از باالدســت رو بــه خشــکی گذاشــته 

ــود. ب
ــران  ــره ای ــت ک ــرگاه زیس ــی از 11 ذخی ــه یک ــاالب ک ــن ت ای
محســوب مــی شــود ، در خــط ســاحلی جنــوب دریــای خــزر 
ــتان  ــی شهرس ــدوده جغرافیای ــدران و در مح ــرق مازن در ش
بهشــهر واقــع اســت و مهــم تریــن زیســتگاه پرنــدگان 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــران ب ــر در ای مهاج
ــی و  ــود بارندگ ــر کمب ــر اث ــاالب ب ــن ت ــکی رفت ــه خش رو ب
ــی در  ــرورش ماه ــه پ ــد و حوضچ ــه آب بن ــی روی ــاد ب ایج
ــو و  ــک س ــه از ی ــه منطق ــی ب ــای منته ــه ه ــیر رودخان مس
ــره ای  ــدی زنجی ــبه عم ــدی و ش ــای عم ــوزی ه ــش س آت
ــی  ــوری و گیاه ــات جان ــا حی ــد ت ــبب ش ــر س ــوی دیگ از س
ــه صــورت جــدی در معــرض تهدیــد قــرار  در ایــن منطقــه ب

ــرد. بگی
پیامدهــای تغییــرات اقلیمــی بــه همــراه دخالــت هــای 
ــا کاهــش  ــه از یــک دهــه پیــش ابتــدا ب انســانی در میانکال
تدریجــی مهاجــرت پرنــدگان خودنمایــی کــرد و ســپس 
ــا خشــکیدن بیــش از هفــت هــزار  ــر ب ــق ت ــه صــورت عمی ب

ــت. ــترش یاف ــاالب گس ــاری ت هکت
محیــط  اداره کل  دریایــی  زیســت  محیــط  اداره  رییــس 
زیســت مازنــدران گفــت : ورود آب بــه مناطــق خشــک 
ــد ســال  ــه در چن ــی اســت ک ــه در حال ــاالب میانکال شــده ت
ــل  ــور کام ــه ط ــه ب ــاالب میانکال ــم از ت ــن حج ــته ای گذش
ــه  ــل ب ــن مح ــرد از ای ــار ریزگ ــکان انتش ــود و ام ــک ب خش

ــت. ــود داش ــز وج ــه نی منطق
ــه  ــال و رودخان ــته کان ــال گذش ــتان س ــزود : در زمس وی اف
ــا  ــد ب ــی ش ــی م ــاالب منته ــن ت ــه ای ــان ب ــه آبش ــی ک های
شــد  الیروبــی  اســتان  ای  منطقــه  آب  شــرکت  کمــک 
و نتیجــه ایــن الیروبــی کاهــش خســارت بــه ســاکنان 
ــدن آب  ــرریز ش ــا و س ــال ه ــه و کان ــن رودخان ــیه ای حاش

ورودی ناشــی از ســیالب بــه تــاالب میانکالــه بــود.
ــر  رئیــس اداره محیــط زیســت دریایــی مازنــدران گفــت : ب

ایــن  در  هــا  بــارش  بینــی هواشناســی  پیــش  اســاس 
اســتان بــرای روزهــای آینــده نیــز تــداوم خواهــد داشــت و 
ــاالب  ــرای افزایــش ســطح آب در ت ــد امیــدواری ب ایــن رون

ــت. ــرده اس ــتر ک را بیش
ــه اولیــن تــاالب بین المللــی ثبــت شــده در فهرســت  میانکال
ــای  ــر آماره ــه براب ــت ک ــر اس ــیون رامس ــای کنوانس تاالب ه
ــده مهاجــر زمســتان  ــه پرن رســمی زیســتگاه حــدود 200 گون

و تابســتان گــذران اســت.

 از بیــن رفتــن گیاهــان و درختــان یکــی از معضالتــی اســت کــه 
گریبانگیــر جامعــه بشــری شــده و در ایــن میــان بــرای حفاظــت 
و احیــای طبیعــت، پیشــنهادها و نظــرات زیــادی ارائــه مــی شــود 
کــه بنــا بــه گفتــه کارشناســان امــر باید تمــام آنهــا علمی و ســازگار 

بــا اقلیــم باشــند.
»بــه زودی فصــل میــوه هــای هســته دار مــی رســد. مثــل هلــو، 
آلــو، زردآلــو، گیــالس و آلبالــو؛ در خواســتم ایــن اســت کــه هســته 
ایــن میــوه هــا را دور نریزیــد بلکــه بشــورید، خشــک کنیــد و آنها را 
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آق گل

سیاب 

نجات یک رأس گوزن  زرد ایرانی از خطر 
سیالب در خوزستان

سیل »آق گل« را زنده کرد

محیــط  کل  اداره  معــاون 
از  خوزســتان  زیســت 
رأس  یــک  زنده گیــری 
ــارک  ــی در پ ــوزن زرد ایران گ
ملــی کرخــه و انتقــال آن بــه منطقــه امــن و دور از 

داد. خبــر  آبگرفتگــی  و  ســیالب  خطــر 
ــم  ــای ک ــال بارندگی ه ــه دنب ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
ــاط  ــی از نق ــیل در برخ ــدن س ــاری ش ــابقه و ج س
اســتان خوزســتان در فروردیــن مــاه، ســایت تکثیــر 
ــرود  ــه میان ــی در منطق ــوزن زرد ایران ــرورش گ و پ

ــر آب رفــت. ــه زی ــارک ملــی کرخــه ب دزفــول و پ
ســید عــادل مــوال، معــاون محیــط زیســت طبیعــی 
خوزســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  اداره 
گفــت: پــس از بارندگی هــای شــدید، ســیالب و 
آبگرفتگــی در پــارک ملــی کرخــه، یــک رأس گــوزن 
ــداری  ــه نگه ــی کرخ ــارک مل ــه در پ ــی ک زرد ایران

ــن و  ــه ام ــه منطق ــری و ب می شــده اســت، زنده گی
ــد. ــال داده ش ــیالب انتق ــر س دور از خط

ــا ارزش  ــه ب ــن گون ــری ای ــوص زنده گی وی در خص
حــد  تــا  انقــراض گفــت: گوزن هــا  خطــر  در  و 
ــه  ــزان هســتند، ب ــادی وحشــی و از انســان گری زی
ــی  ــش گیاه ــاد و پوش ــعت زی ــل و وس ــن دلی همی
ــز  ــوزن درون خــود ســایت نی ــم، مشــاهده گ متراک

ــت. ــوده اس ــر ب ــختی امکانپذی ــه س ب
مــوال ادامــه داد: طــی ســه روز پایــش منطقــه و بــا 
ــط زیســت  ــان محی ــای کارشناس ــالش طاقت فرس ت
ملــی  پــارک  محیط بانــان  و  کل  اداره  طبیعــی 
کرخــه، بــا وجــود ســیالب و آبگرفتگــی، موفــق بــه 
ــی شــدیم  ــده گیــری یــک رأس گــوزن زرد ایران زن
کــه پــس از تیمــار و اطمینــان از ســالمت، بــه 
جــای امــن و دور از خطــر ســیالب انتقــال داده 

شــد.

حفاظــت  مدیــرکل 
محیــط زیســت اســتان 
از  گفــت:  همــدان 
اثــر  بــر  کــه  ســیالبی 
ــرده  ــتفاده را ک ــت اس ــاد شــد، نهای ــا ایج بارندگی ه
کردیــم. هدایــت  آق گل  تــاالب  بــه  را  آن  و 

 ســیدعادل عربــی،  افــزود: بخــش عمــده ایــن 
کار توســط مــردم شهرســتان اسالمشــهر آق گل و 
ــر  ــن ام ــه همی ــت ک ــام گرف ــر انج ــداری مالی فرمان
باعــث دفــع تهدیــد ســیل از ایــن منطقــه نیــز شــد.
ــاب هــای ایجــاد شــده را  ــان اینکــه روان ــا بی وی ب
بــه ســمت محــدوده تــاالب هدایــت کردیــم، ادامــه 
ــن  ــار، ای ــتین ب ــرای نخس ــال ب ــس از 10 س داد: پ
تــاالب 100 درصــد آبگیــری شــده اســت و ورود آب 

ــان ادامــه دارد. ــه داخــل آن همچن ب
ــکل  ــاالب آق گل مش ــاره ت ــرد: درب ــد ک ــی تأکی عرب
تأمیــن حق آبــه همچنــان پــا برجــا اســت، بــه 
طوریکــه در شــرایط عــادی آب ایــن تــاالب بایــد از 

ــود. ــن ش ــای تأمی ــره چ ــه ق رودخان
ــان اینکــه 2 میلیــون مترمکعــب حــق آب  ــا بی وی ب
ــح  ــب شــده اســت، تصری ــاالب تصوی ــن ت ــرای ای ب
کــرد: بــه علــت بارش هــای موجــود و ناچــاری، 
ــه آق گل احــداث شــده  ــه ب ــن رودخان ــی از ای کانال

ــد. ــدار بمان ــد پای ــه بای ک
عربــی خاطرنشــان کــرد: ایــن تــاالب در حــال 
بینــی  پیــش  و  دارد  مطلوبــی  وضعیــت  حاضــر 
ــا آخــر شــهریور مــاه آب داشــته باشــد. می شــود ت
ــن  ــرد: ای ــار ک ــز اظه ــاالب چم شــور نی ــاره ت وی درب
10 ســال،  از  بــار پــس  بــرای نخســتین  تــاالب 
وضعیــت  و  شــده  آبگیــری  هکتــار   150 حــدود 

دارد. مطلوبــی 
ــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان همــدان  مدی
ــود  ــه آب و ســیالب گل آل ــادآور شــد: هنگامــی ک ی
اســت، نشــان از فرســایش خــاک دارد کــه بایــد بــا 
ــر  ــن ام ــع از ای ــی در مرات ــش گیاه ــش پوش افزای

ــرد. ــری ک جلوگی

طبق آمار »Plastics Europe«، کشورهای عضو قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی )نفتا( یعنی 
آمریکا، کانادا و مکزیک بیشترین پالستیک را به ازای هر نفر تولید می کنند. پس از آن، کشورهای 
اروپایی و ژاپن در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. ژاپن یکی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اصلی 
پالستیک و بسته بندی های پالستیکی است.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

صید آبزیان 
در آب های هرمزگان 

ممنوع شد

ب
یا

چرا سیاب های اخیر کشور، گل آلود بود؟س
یـــک کارشـــناس بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
بـــودن  آلـــود  دلیـــل گل  جنگل تراشـــی ها 
ســـیالب اخیـــر بـــوده اســـت گل و الی را 

دانســـت. ســـیل  از  خطرناک تـــر 
وقتـــی بـــه فیلـــم  ســـیال ب های دیگـــر کشـــور 
هـــا نـــگاه می کنیـــم و بـــا ســـیالب اخیـــر کشـــور 
ــودن  ــود بـ ــدت گل آلـ ــه شـ ــم، متوجـ ــه می کنیـ مقایسـ
ســـیالب کشـــور در مقایســـه بـــا ســـیالب در دیگـــر 

می شـــویم،  کشـــورها 
محمـــد کهنســـال فعـــال محیـــط زیســـت در خصـــوص 
الیروبـــی رودخانه هـــا و تاالب هـــای کشـــور و مالحظـــات 
ـــی را در  ـــع زمان ـــد دو مقط ـــی بای ـــرای الیروب ـــت: ب آن گف
ـــادی. ـــرایط ع ـــور و ش ـــال کش ـــرایط ح ـــم، ش ـــر بگیری نظ

وی در ادامـــه توضیـــح داد: در مقطـــع کنونـــی کـــه 
آبراه هـــای کشـــور بـــه دلیـــل عـــدم توجـــه بلنـــد مـــدت 
بـــه مســـاله آبخیـــزداری و قطـــع درختـــان جنگلـــی 
حجـــم بســـیار زیـــادی گل و الی مواجـــه شـــده اســـت، 
کـــه بـــا شـــدت گرفتـــن بارندگی هـــا می توانـــد موجـــب 

بـــروز ســـیالب شـــوند امـــا در شـــرایط عـــادی الیروبـــی 
اکوسیســـتم هایی مثـــل تـــاالب توصیـــه نمی شـــود.

ایـــن کارشـــناس مهندســـی عمـــران آب اظهـــار داشـــت:  
زیســـتمندان  تـــاالب  مثـــل  اکوسیســـتم هایی  در 
یـــا دوزیســـتان  و  فیتوپالنکتون هـــا  ماننـــد  خاصـــی 
حیـــات  می توانـــد  الیروبـــی  کـــه  زندگی می کننـــد 
ـــن  ـــی ای ـــم هیدرولیک ـــدازد و  رژی ـــر بیان ـــه خط ـــا را ب آنه

ببـــرد. بیـــن  از  را  اکوسیســـتم ها 
وی ادامـــه داد:  شـــدت گل آلـــود بـــودن ســـیالب 
کشـــور خطرناک تـــر از ســـیالب بـــوده اســـت و  علـــت 
و  رودخانه هـــا  باالدســـت  در  جنگل هـــا  تخریـــب  آن 
جنگل تراشـــی های گســـترده بـــوده  و از آبخیـــزداری 

بوده ایـــم. غافـــل 
آنطـــور کـــه فـــارس مینویســـد وی تجـــاوز بـــه حریـــم 
ــا را در دهه هـــای گذشـــته مهمتریـــن عامـــل  رودخانه هـ
خســـارات اخیـــر عنـــوان کـــرد و اظهـــار داشـــت: شـــدت 
خســـارات در حـــوزه زاگـــرس  بـــه دســـت انـــدازی بـــه 

ــود. ــاط بـ ــر نقـ ــتر از دیگـ ــا بیشـ جنگل هـ

آب

خشکســالی،  آب،  فناوری هــای  توســعه  ســتاد 
ــت  ــا درجه ــر دارد ت ــط زیســت درنظ ــایش ومحی فرس
پیشــبرد اهــداف خــود، از شــکل گیری و توســعه ســه 
ــن حــوزه  ــال در ای ــوان شــتاب دهنده  تخصصــی فع عن

ــد. ــت کن حمای
بــه گــزارش روز یکشــنبه گــروه علمــی ایرنــا ازمعاونــت 
ــی  ــتاب دهنده تخصص ــوری، ش ــت جمه ــاوری ریاس ــی وفن علم
فناوری هــای مرتبــط بــا گــرد و غبــار، بیابان زدایــی و شــورورزی 
بــا اولویــت درمناطــق خوزســتان و سیســتان و بلوچســتان، 
ــی  شــتاب دهنده تخصصــی فناوری هــای ســامانه های نمک زدای
بــا اولویــت در منطقــه مرکــزی ایــران و شــتاب دهنده تخصصــی 
ــا  ــه فاضــالب ب ــی آب و تصفی فناوری هــای احصــاء و بازچرخان
اولویــت درمناطــق خراســان و مرکــزی ایــران مــی تواننــد بــرای 
دریافــت ایــن حمایــت از ســتاد توســعه فناوری هــای آب، 
ــی و  ــت علم ــت معاون ــط زیس ــایش و محی ــالی، فرس خشکس

ــد. ــدام کنن ــوری اق ــاوری ریاســت جمه فن
متقاضیــان فعــال در ســه حــوزه اعــالم شــده مــی تواننــد 
ــک  ــب کاربــرگ تکمیــل )حداکثــر ی ــای خــود را درقال تقاض



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1417 | دوشنبه 19 فروردین 1398 021-88019846

5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

سدســازی  اعــالم کــرد:» در همیــن ایــام نــوروز 
ــم و  ــه بودی ــد مواج ــت خداون ــا رحم ــم ب ــه ه ک
ــد مواجــه  ــدگان خداون ــج ســختی بن ــا رن ــم ب ه
ــم کــه طرح هــای توســعه مــردم را  ــم دیدی بودی

ــات داد . نج
ــردم را نجــات  ــد ســدها جــان م مشــاهده کردی
داد، اگــر در خوزســتان ســدهای  کرخــه،  گتونــد 
خوزســتان  امــروز  نبــود  عباســپور  شــهید  و 
شــب های  در  می کــرد.  پیــدا  وضعــی  چــه 
ــب  ــر مکع ــزار 500 مت ــن 8 ه ــی 12 فرودی باران
ســیالب وارد کرخــه می شــد کــه اگــر ایــن ســد 
نبــود معلــوم نیســت وضــع خوزســتان چــه 

ــیاری  ــه بس ــت ک ــی اس ــن در حال ــد.« ای می ش
از متخصصــان محیــط زیســت مخالــف ایــن 
ــه  ــود ک ــش ب ــدی پی ــتند. چن ــر هس ــار نظ اظه
بــا  محمــد درویــش فعــال محیــط زیســت 
ــت : »  ــن گف ــن چنی ــرد ای ــن رویک ــاد از ای انتق
در 12 فروردیــن 1384، رضــا اردکانیــان، معــاون 
وقــت وزیــر نیــرو در گفت و گــو بــا رســانه ها 
ــابقه در  ــیلی بی س ــوع س ــر وق ــد ب ــن تأکی ضم
رودخانــه کارون بــه حجــم 21 هــزار متــر مکعــب 
در ثانیــه، چنیــن نتیجــه گرفــت: »بــا توجــه بــه 
ــل اســتحصال کشــور  ــای قاب ــم آب ه ــه حج آنک
حداقــل 120 میلیــارد متــر مکعــب اســت، در 

ــتحصال 30  ــوان اس ــط ت ــا فق ــر م ــان حاض زم
مخــازن  توســط  آب  مکعــب  متــر  میلیــارد 
ســدها را داریــم و برنامــه مهــار آب هــای کشــور 
ــه  ــل اســتحصال ادام ــن قطــره آب قاب ــا آخری ت
خواهــد داشــت.« ایــن در حالــی اســت کــه 
حــدود 10 ســال بعــد، در شــرایطی کــه مجمــوع 
 100 آب قابــل اســتحصال ســاالنه کشــور بــه 
میلیــارد متــر مکعــب هــم نمی رســد، وزیــر 
نیــرو بــا اعتــراف بــه اینکــه در سدســازی افــراط 
بــرای  هم اکنــون  ســاخت:  فــاش  کرده ایــم، 
ذخیــره کــردن 76 میلیــارد متــر مکعــب آب، 
ســد ســاخته ایم؛ در حالــی کــه کل آبــی کــه 

ــه 46  ــرد ب ــم ک ــوان تنظی ــدها می ت ــط س توس
میلیــارد متــر مکعــب هــم نمی رســد!

نشــانی  و  تاریخــی  رخــداد  ایــن  ذکــر  بــا 
ــتم  ــد،  خواس ــال داده  ش ــه آن س ــتباهی ک اش
ــا شــرکت هایی  ــم ت ــاره اجــازه ندهی ــم: دوب بگوی
یــا  ســدها  ســاختن  در  را  خــود  ســود  کــه 
بیشــتر  بین حوضــه ای  آب  انتقــال  طرح هــای 
ــداد  ــا از رخ ــد ت ــال یابن ــددًا مج ــد، مج می بینن
ســیل های اخیــر در لرســتان و خوزســتان آن 
هــم بــا دبــی هشــت تــا نــه هــزار متــر مکعــب در 
ثانیــه کــه بــه مراتــب کمتــر از ســیل اســفندماه 
ــازی،  ــرای کاله سدس ــت، ب 1383 در کارون اس
خالــی  اندوخته هــای  و  ببافنــد  تــازه  نمــدی 

صنــدوق ارزی کشــور را خالی تــر  کننــد.«

ســدزدگی؛ عامل تهدید مردم در 
سیل  هنگام 

در ایــن میــان همچنیــن کاوه مدنــی کارشــناس 
آب و محیــط زیســت، از ایــن جملــه کــه » 
ــود و  ــتر ب ــارت ها بیش ــد خس ــدها نبودن ــر س اگ
ــم.«  ــاز داری ــه ســدهای بیشــتری نی ــن ب بنابرای
بــه عنــوان یــک خرافــه و شــایعه یــاد می کنــد. 
ــرداری  ــره ب ــس از به ــع پ ــد: » در واق او می گوی
ــان آب  و  ــی جری ــم طبیع ــزان حج ــد، می از س
ــوش  ــول فرام ــر معم ــول و غی ســیالب های معم
ــت  ــاوز و دس ــه تج ــم رودخان ــه حری ــده و ب ش
بــه خوبــی صــورت  الیروبــی  و  درازی شــده 

. نمی گیــرد
ــرط  ــه ش ــد ) ب ــتن س ــه داش ــت ک ــت اس درس
مهــار  در  می توانــد  درســت(  بــرداری  بهــره 
امــا ســوال  و تنظیــم ســیالب کمــک کنــد  
اینجاســت کــه در نبــود ســد، ظرفیــت  رود، 
وضعیــت توســعه پاییــن دســت، نحــوه اســتقرار 
مــردم و الگــوی  کاربــری اراضــی  همیــن گونــه 

د؟  می بــو
ســدهایی کــه  کارایــی  از  نمی تــوان  کل  در   
خــوب طراحــی  و مدیریــت مــی شــوند چشــم 
ــه افزایــش  ــد توجــه داشــت  ک ــا بای پوشــید ام
ــه  ــق احــداث شــد  ب ــره آب از طری حجــم ذخی
کارســاز  ســیل  مهــار  در  نمی توانــد  تنهایــی 
باشــد. از ســوی دیگــر طراحــی و بهــره بــرداری  
ــط  ــات محی ــر تبع ــالوه ب ــی ع ــد زدگ ــد و س ب
زیســتی  و اجتماعــی، مــی توانــد جــان و مــال 

ــد.«  ــد کن ــیل تهدی ــگام س ــه هن ــردم را ب م

کاوه مدنی کارشناس 
آب و محیط زیست، 

از این جمله که » اگر 
سدها نبودند خسارت ها 

بیشتر بود و بنابراین 
به سدهای بیشتری 

نیاز داریم.« به عنوان 
یک خرافه و شایعه یاد 

می کند. او  می گوید: 
» در واقع پس از بهره 
برداری از سد، میزان 

حجم طبیعی جریان آب  
و سیاب های معمول 
و غیر معمول فراموش 

شده و به حریم رودخانه 
تجاوز و دست درازی 

شده و الیروبی به خوبی 
صورت نمی گیرد.«

سد؛خوب،بدیازشت؟
فعال محیط زیست: سدسازی افراطی نتیجه ای ندارد

 از بیــن رفتــن گیاهــان و درختــان یکــی از معضالتــی اســت کــه 
گریبانگیــر جامعــه بشــری شــده و در ایــن میــان بــرای حفاظــت 
و احیــای طبیعــت، پیشــنهادها و نظــرات زیــادی ارائــه مــی شــود 
کــه بنــا بــه گفتــه کارشناســان امــر باید تمــام آنهــا علمی و ســازگار 

بــا اقلیــم باشــند.
»بــه زودی فصــل میــوه هــای هســته دار مــی رســد. مثــل هلــو، 
آلــو، زردآلــو، گیــالس و آلبالــو؛ در خواســتم ایــن اســت کــه هســته 
ایــن میــوه هــا را دور نریزیــد بلکــه بشــورید، خشــک کنیــد و آنها را 

در یــک دســتمال نگــه داریــد و تــوی ماشــین تــان بگذاریــد.
هــر وقــت کــه بــه پیــک نیــک و ســفر مــی رویــد، ایــن دانــه هــا 
را در دل طبیعــت خالــی کنیــد، اگــر بــا ایــن عمــل ســاده و راحــت 
بتوانیــم کمــک کنیــم بــه ایجــاد فقــط یــک درخــت، مــا ماموریــت 
خــود را انجــام دادیــم، تبدیــل کــردن ایــن دنیــا بــه جایــی ســر 

ســبز یــک موفقیــت خواهــد بــود.«
ایــن پیــام چنــد روزی اســت کــه در فضــای مجــازی دســت بــه 
دســت مــی شــود امــا مســاله ایــن اســت کــه آیــا مــی تــوان هــر 

بــذری را در هــر اقلیمــی کاشــت کــه درایــن بــاره ولــی هللا مظفریان 
گیــاه شــناس و عضــو هیــات علمــی موسســه تحقیقــات جنــگل 
هــا و مراتــع کشــور معتقــد اســت ›درخــت اقلیــم خــود را پیــدا 
ــط مناســب خــود رشــد خواهــد  ــذری در محی ــد و هــر ب مــی کن

کــرد‹.
وی روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار علمــی ایرنــا گفــت: 
ایــن پیــام را فــردی پخــش کــرده کــه در نیوزیلنــد زندگــی مــی 
کنــد، ایــن کشــور ســاالنه 10 متــر بارندگــی دارد یعنــی 5 برابــر آن 

چیــزی کــه در انزلــی داریــم.
وی افــزود: اینکــه ایــن فــرد گفتــه هســته هــای میــوه هــا را دور 
نریزیــد و در طبیعــت پخــش کنیــد؛ انجــام ایــن کار ضــرر خاصــی 
بــه همــراه نــدارد و در نهایــت ایــن اســت کــه ســبز نمــی شــوند اما 
یــک شانســی بــه وجــود مــی آیــد اینکــه بیشــتر افــرادی کــه بــه 
طبیعــت مــی رونــد چنیــن کاری را در کنــار جــاده هــا خواهنــد کرد 

و در صــورت ســبز شــدن بــه طبیعــت جــال مــی بخشــد.
مظفریــان گفــت: همچنیــن اینکــه افــراد هســته هــا را در اعمــاق 
طبیعــت نمــی کارنــد، فــرض کنیــد اگــر بــاالی قلــه دماوند کاشــته 
شــوند اصــال جایگاهــش نیســت چــون رویشــگاه درختــی نیســت 
بنابرایــن ســبز نمــی شــود اگــر هــم بشــود ســرما آنــرا از بیــن مــی 
بــرد پــس اگــر خوشــبین باشــیم مــی توانیــم حداقــل کنــاره های 

جــاده هــا را ســر ســبز کنیــم.
ــار  ــال کن ــاط مناســب مث ــن یــک ســری نق وی ادامــه داد: بنابرای
جــاده هــا مــی مانــد کــه اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد هیــچ لطمــه ای 
بــه طبیعــت وارد نمــی کنــد در عیــن حــال هــم ســود و بهــره ای 
خواهــد داشــت و اگــر رشــد کننــد کنــار جــاده هــا سرســبز مــی 

شــوند.

ایــن گیــاه شــناس در پاســخ بــه اینکــه مگــر نبایــد هــر هســته 
یــا نهالــی در اقلیــم خــاص خــودش کاشــته شــود، گفــت: درخــت 
اقلیــم خــود را پیــدا مــی کنــد، مســلم اســت کــه مثــال فــردی کــه 
در بندرعبــاس زندگــی مــی کنــد میــوه ای کــه مــی خــورد مربــوط 
بــه همــان ســرزمین اســت و هســته آن را در طبیعــت رهــا مــی 

کنــد.
وی افــزود: بیشــتر میــوه هــا بــه خصــوص میــوه هــای فصلــی که 
مــی خوریــم میــوه هــای مربــوط بــه محــل هــای نزدیــک زندگــی 
ــد مثــال  ــه طــور کلــی صــدق نمــی کن مــا هســتند، البتــه ایــن ب
ممکــن اســت گوجــه برقانــی کــه در شــهریار تولیــد مــی شــود در 
اصفهــان بــه فــروش برســد امــا آیــا تــا حــاال دیــده ایــد در تهــران 

میــوه کُنــار بفروشــند؟ یــا اگــر هــم باشــد بســیار کــم اســت.
مظفریــان اظهــار داشــت: بنابرایــن کاشــت هســته هــا بــه عنــوان 
یــک کار بــی ضــرر اســت کــه البتــه مــی توانــد نتیجــه بخــش هم 
نباشــد. آن چیــزی کــه نســبت بــه آن تردیــد نــدارم ایــن اســت که 
اگــر گیاهــی را خــورده باشــیم و مربــوط بــه آن اقلیــم نباشــد اگــر 
هــم در یــک فصــل مناســبی بکاریــم و ســبز شــود در فصــل ســرما 
یــا گرمــا از بیــن مــی رود بنابرایــن بهتــر اســت یــک کاری علمــی 
و متناســب بــا اقلیــم صــورت گیــرد. عضــو هیــات علمــی موسســه 
تحقیقــات جنــگل هــا و مراتــع کشــور دربــاره ســازگاری میــوه هــا 
ــای  ــام جغرافی ــه ن ــت: درســی ب ــم خــاص خودشــان گف ــا اقلی ب
گیاهــی داریــم کــه دربــر گیرنــده عوامــل و فاکتورهــای محیطــی 
اســت، ایــن فاکتورهــا کنتــرل کننــده طبیعــت هســتند بنابرایــن 
گیاهــی را کــه در قلــه دماونــد یــا در ارتفاعــات توچــال داریــم در 
دشــت قــم نداریــم و عکــس آنهــم صــادق اســت بنابرایــن توجــه 

بــه ایــن مســاله بســیار مهــم اســت. 

هستهمیوههارادوربریزیمیابکاریم؟

ــا،  ــازمان جنگل ه ــاک س ــت خ ــزداری و حفاظ ــر آبخی ــر کل دفت مدی
مراتــع و آبخیــزداری ضمــن تاکیــد بــر اینکــه ســیل پدیــده ای اســت که 
می تــوان آن را کنتــرل کــرد، گفــت: 126 میلیــون هکتــار از اراضــی کشــور 
تحــت فرســایش آبــی قــرار دارنــد و بــا انجــام اقداماتــی در باالدســت 
ــوان خســارت های ســیل را  ــز می ت و پاییــن دســت حوضه هــای آبخی

کاهــش داد.
ــه بارش هــای  ــا اشــاره ب ــا ایســنا ب هوشــنگ جــزی در گفــت و گــو ب
اخیــر در اســتان های مختلــف کشــور کــه منجــر بــه وقــوع ســیل شــد، 
اظهــار کــرد: در برخــی اســتان ها از جملــه لرســتان و گلســتان بارندگــی 
نســبت بــه زمــان مشــابه ســال گذشــته حــدود 185 تــا 200 میلیمتــر 
ــال در اســتان گلســتان در 30  ــرای مث ــرده اســت. ب ــدا ک ــش پی افزای

ســاعت بارشــی معــادل نصــف بــارش ســال گذشــته را داشــتیم.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن حجــم از بــارش قطعــا وقوع ســیل را بــه دنبال 
دارد، تصریــح کــرد: ســیل پدیــده ای اســت کــه می تــوان آن را کنتــرل 
کنــد. انجــام اقدامــات آبخیــزداری و آبخــوان داری و حفــظ و افزایــش 
پوشــش گیاهــی در ســطح حوضه هــای آبخیــز باالدســت بــه کنتــرل و 
کاهــش ســرعت ســیالب کمــک می کنــد. در حــال حاضــر در ســطح 
ــده  ــام ش ــزداری در آن انج ــات آبخی ــه اقدام ــزی ک ــای آبخی حوضه ه

اســت کنتــرل ســیالب محســوس اســت.
بــه گفتــه جــزی، آبخیــزداری نــه تنهــا ســیالب را کنتــرل می کنــد بلکــه 
ــران  ــر ای ســبب کاهــش فرســایش خــاک می شــود. ســیل های اخی
بــه دلیــل شســته شــدن خــاک در باالدســت حوضه هــای آبخیــز گل و 

رســوب زیــادی همــراه خــود داشــته اند.
ــا،  ــازمان جنگل ه ــاک س ــت خ ــزداری و حفاظ ــر آبخی ــرکل دفت  مدی
مراتــع و آبخیــزداری بــا اشــاره بــه اینکــه 126 میلیــون هکتــار از اراضــی 
ــت: در حــال حاضــر 26  ــرار دارند،گف ــی ق کشــور تحــت فرســایش آب
ــرار  ــزداری ق ــات آبخی ــت مطالع ــی تح ــن اراض ــار از ای ــون هکت میلی
گرفته انــد کــه در 11 میلیــون هکتــار از آن عملیــات آبخیــزداری اجرایــی 
شــده اســت و 15 میلیــون هکتــار باقــی مانــده نیــز در انتظــار اجــرای 

عملیــات هســتند.

خسارت های سیل را چگونه 
کاهش دهیم؟

خبر
افزایش 50 درصدی بارش ها 

در استان بوشهر
ــار  کارشــناس اداره کل هواشناســی اســتان بوشــهر اظه
کــرد: در ســال آبــی جــاری شــاهد افزایــش 50 درصــدی 

میــزان بارندگــی هــا در ایــن اســتان بوده ایــم.
بــه گــزارش ایســنا، علیرضــا بهــادری عنــوان کــرد: بارش هــا از ابتــدای ســال آبــی جدید 
ــته و  ــال گذش ــبت س ــی نس ــی و کیف ــر کم ــون از نظ ــاه 97 تاکن ــی از اول مهرم یعن
همچنیــن میانگیــن بلندمــدت افزایــش قابــل توجهــی داشــته اســت. از ویژگی هــای 
ســال آبــی امســال آغــاز زودهنــگام و فاصلــه زمانــی مناســب بارش هــا بــوده اســت. 
تاکنــون در شهرســتان دیلــم 56 درصــد و در شهرســتان های بوشــهر و تنگســتان 48 

درصــد بیــش از ســال گذشــته بــارش بــاران ثبــت شــده اســت.

بهره برداری از کمربند سبز 

تهران توسط رئیس جمهور
 

بخشی از کمربند سبز تهران صبح امروز )یکشنبه( 
توسط حجت االسالم حسن روحانی افتتاح شد.

به گزارش ایسنا، با افتتاح این پروژه یک هزار و 250 
هکتار به کمربند سبز تهران افزوده می شود که در حاشیه مناطق 22 و 5 و 4 و 

2 واقع شده است.
طرح کمربند سبز پیرامون تهران از سال 1365 از جنوب تهران آغاز شد و تاکنون 

مساحت آن به 41 هزار و 500 هکتار رسیده است. مراسم بهره برداری از این 
پروژه به صورت همزمان با دو طرح دیگر )افتتاح بخش جنوبی مترو خط 6 و نیز 

نخستین مسکن امید در پایتخت( برگزار شد. 

ایجادمناطق حفاظت شده
دراقیانوس ها

کارشناســان محیــط زیســت از ســازمان ملل درخواســت 
کردنــد کــه نســبت بــه ایجــاد مناطــق حفاظــت شــده در 

یــک ســوم از اقیانوس هــای جهــان اقــدام کننــد.
بــه گــزارش ایســنا، محققــان معتقدنــد بــا ایجاد شــبکه ای گســترده از مناطــق حفاظت 

شــده می تــوان از نزدیــک بــه یــک ســوم از اقیانوس هــای جهــان محافظــت کــرد.
دریاهــای آزاد و اقیانوس هــای خــارج از مــرز کشــورها بیــش از دو پنجــم از ســطح 
زمیــن را در بــر می گیرنــد و زیســتگاه گونه هایــی هســتند کــه بــا گونه هــای موجــود در 

مناطــق ســاحلی و خشــکی برابــری می کننــد.

بوشهر

کمربندسبز

اقیانوس

اداره کل هواشناسی استان مازندران اعالم کرد که موج جدید بارشی اواخر یکشنبه شب وارد این استان می شود که تا 
روز دوشنبه در این استان باقی می ماند و اکثر نقاط مازندران تحت تاثیر این سامانه قرار می گیرد.
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مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای یــزد بــا بیــان ایــن کــه تنهــا 30 
درصــد از بارش هــای اخیــر یــزد در زمیــن نفــوذ کــرده و مابقــی در 
ســیل بنــد و بندهــا مهــار شــده اســت، اظهــار کــرد: ایــن بارش هــا 
هــر چنــد بــر تغذیــه چاه هــا و قنــوات در مناطــق کوهســتانی موثــر 
ــفره های آب  ــزن س ــری مخ ــر کس ــی ب ــر چندان ــی تاثی ــوده ول ب

زیرزمینــی یــزد نداشــته اســت.
بــه گــزارش ایســنا، محمدمهــدی جوادیــان زاده در نشســت کمیتــه 
ــه  ــا اشــاره ب مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل ایــن شــرکت ب
ایــن کــه متوســط بارندگــی اســتان تاکنــون 85.1 میلــی متــر بــوده 
ــتگاه های ده  ــه ایس ــوط ب ــی مرب ــترین بارندگ ــت: بیش ــت، گف اس
ــاال، آمــار بارندگــی  ــاال و منشــاد گــزارش شــده اســت کــه در ده ب ب
404 میلــی متــر و در منشــاد 414.1 بــوده در حالــی کــه ایــن رقــم 
در ســال گذشــته بــه ترتیــب 89.7 و 98 میلی متــر گــزارش شــده 

بــود.
بــه گفتــه وی، متوســط آمــار بارندگــی در ده بــاال و منشــاد در طــول 
دوره آمــاری تاکنــون نیــز بــه ترتیــب  255 و 289 میلی متــر 
ــری در ایســتگاه  ــی 49 میلی مت ــوده اســت.جوادیان زاده از بارندگ ب
شهرســتان یــزد خبــر داد و تصریــح کــرد: میــزان بارندگــی یــزد در 
ســال گذشــته در ایــن تاریــخ تنهــا 11 میلــی متــر بــوده، هرچنــد کــه 
هنــوز هــم میــزان بارش هــا در ســال آبــی جــاری هنــوز 2.5 میلــی 
ــت،  ــوده اس ــر ب ــه 51.6 میلی مت ــاری ک ــه دوره آم ــبت ب ــر نس مت

ــد. ــان می ده ــش نش کاه
می دهــد  نشــان  برآوردهــا  خاطرنشــان کــرد:  مســئول  ایــن 
ــون  ــزد، 30 میلی ــر در ی ــای اخی ــی روزه ــد در ط ــای مفی بارش ه
ــد و  ــیل بن ــب در س ــر مکع ــون مت ــه 21 میلی ــوده ک ــب ب مترمکع
ــرده اســت  ــدا ک ــوذ پی ــا 30 درصــد آن نف ــار شــده و تنه بندهــا مه
کــه تاثیــر چندانــی بــر کســری مخــزن ســفره های آب زیرزمینــی 

ــت. ــته اس ــزد نداش ی
جوادیــان زاده در ادامــه اظهــار کــرد: روان آب هــا بیشــتر در ارتفاعات 
اســتان رخ داده اســت کــه بــه دلیــل اشــباع شــدن ایــن مناطــق، 
توانســته بــر تغذیــه چاه هــا و قنــوات تاثیــر مثبــت داشــته باشــد.

تاثیر بارش ها بر کسری 
مخازن زیر زمینی یزد

هر
س:م

عک

شتاب دهنده های تخصصی حوزه آب، حمایت می شودآب
خشکســالی،  آب،  فناوری هــای  توســعه  ســتاد 
ــت  ــا درجه ــر دارد ت ــط زیســت درنظ ــایش ومحی فرس
پیشــبرد اهــداف خــود، از شــکل گیری و توســعه ســه 
ــن حــوزه  ــال در ای ــوان شــتاب دهنده  تخصصــی فع عن

ــد. ــت کن حمای
بــه گــزارش روز یکشــنبه گــروه علمــی ایرنــا ازمعاونــت 
ــی  ــتاب دهنده تخصص ــوری، ش ــت جمه ــاوری ریاس ــی وفن علم
فناوری هــای مرتبــط بــا گــرد و غبــار، بیابان زدایــی و شــورورزی 
بــا اولویــت درمناطــق خوزســتان و سیســتان و بلوچســتان، 
ــی  شــتاب دهنده تخصصــی فناوری هــای ســامانه های نمک زدای
بــا اولویــت در منطقــه مرکــزی ایــران و شــتاب دهنده تخصصــی 
ــا  ــه فاضــالب ب ــی آب و تصفی فناوری هــای احصــاء و بازچرخان
اولویــت درمناطــق خراســان و مرکــزی ایــران مــی تواننــد بــرای 
دریافــت ایــن حمایــت از ســتاد توســعه فناوری هــای آب، 
ــی و  ــت علم ــت معاون ــط زیس ــایش و محی ــالی، فرس خشکس

ــد. ــدام کنن ــوری اق ــاوری ریاســت جمه فن
متقاضیــان فعــال در ســه حــوزه اعــالم شــده مــی تواننــد 
ــک  ــب کاربــرگ تکمیــل )حداکثــر ی ــای خــود را درقال تقاض

شــتابدهنده( وتــا اول اردیبهشــت 1398 بــه آدرس پســت 
الکترونیــک ایــن ســتاد )info@ab.isti.ir( ارســال کننــد. 
درشــرایط اولیــه دریافــت ایــن حمایــت آمــده اســت کــه 
و  توســعه  در  عملــی  تجربــه  دارای  بایــد  هــا  شــتابدهنده 
تجاری ســازی موفــق حداقــل یــک محصــول باشــند وجــذب، 

ــل  ــا حداق ــن مــدل همــکاری شــتابدهنده ب اســتقرار و تعیی
مشــارکت،  )مــدل  شــتابدهی  درهــردوره  فنــاور  تیــم   5
مدل هــای همــکاری پــس از شــتابدهی، خریــد فنــاوری، مــدل 

ســرمایه گذاری( را در رزومــه خــود داشــته باشــند.
ــرمایه گذاری،  ــوان س ــد دارای ت ــا بای ــتابدهنده ه ــن ش همچنی
ــتی از  ــزان درخواس ــه می ــرمایه ب ــذب س ــا ج ــی ی ــن مال تأمی
معاونــت و نیــز تــوان دسترســی بــه بــازار فــروش محصــول یــا 

ــز باشــند. محصــوالت نی
ــرگ،  ــاد کارب ــل مف ــا تکمی ــه و ب در صــورت وجــود شــرایط اولی
پیشــنهاد مــورد بررســی قــرار گرفتــه و در صــورت تأییــد 
ــط،  ــق ضواب ــوری طب ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
حمایت هــای الزم از ایجــاد شــتاب دهنده تخصصــی صــورت 

ــرد. ــی گی م

یل
یوسفی: علت اصلی سـیل تغییرات اقلیمی استس

نماینــده مــردم اهــواز در مجلــس شــورای اســالمی 
بــا تاکیــد بــر ایــن کــه از بیــن بــردن پوشــش های 
گیاهــی و تغییــر کاربــری اراضــی کشــاورزی باعــث 
ــی از  ــت: یک ــت، گف ــده اس ــی ش ــرات اقلیم تغیی
دالیــل اصلــی ســیل تغییــرات اقلیمــی اســت. مــا 
بــا توجــه بــه تغییــرات اقلیمــی بــرای آینــده برنامه ریــزی 
ــی  ــه علن ــفی در جلس ــون یوس ــنا، همای ــزارش  ایس ــه  گ کنیم.ب
امــروز )یکشــنبه ( مجلــس شــورای اســالمی در جریــان بررســی 
جزئیــات ســیل در اســتان های کشــور، بیــان  کــرد: از همــه 
خدمتگــزاران مــردم، دولــت، مجلــس شــورای اســالمی، نیروهــای 
نظامــی و انتظامــی و آحــاد مــردم کــه در حادثــه ســیل در صحنــه 
ــی  ــجام مل ــد انس ــث ش ــه باع ــم ک ــکر می کن ــدند، تش ــر ش حاض
ــال دارد  را شــاهد باشــیم. متاســفانه در حواشــی سیاســی احتم
علــت اصلــی ســیل بــه نوعــی مــورد غفلــت قــرار گیــرد. بررســی 
ــروری  ــکات ض ــی از ن ــوع آن یک ــد از وق ــیل بع ــی س ــت اصل عل

اســت.
ــت  ــه عل ــد ک ــان می ده ــواهد نش ــرد: ش ــار ک ــه  اظه وی در ادام
اصلــی ســیل تغییــر در اقلیــم اســت کــه تغییــر در اقلیــم نیــز بــه 

دنبــال تغییــر کاربــری اراضــی کشــاورزی، از بیــن بــردن پوشــش 
گیاهــی و ســاخت منــازل و همچنیــن الی روبــی نکــردن ســدها 
رخ می دهــد. نقشــه های جهانــی نشــان دهنــده ایــن اســت 
ــال   ــیا در ح ــرب آس ــا و غ ــم در شــمال آفریق ــرات اقلی ــه تغیی ک
ــی  اتفــاق افتــادن اســت کــه در کشــور مــا نیــز کــه در مــرز میان
قــرار دارد، دارد انجــام می شــود.نماینده مــردم اهــواز در مجلــس 
ــح  شــورای اســالمی در بخــش دیگــری از صحبت هایــش، تصری
ــت  ــکالت دخال ــن مش ــت ای ــدم مدیری ــل ع ــی از عوام ــرد: یک ک
ــه ویــژه  در حــوزه آب. از آن جــا کــه  سیاســیون در آنهــا اســت؛ ب
ــاده  ــائل را س ــد و مس ــی ندارن ــی دقیق ــراف علم ــیون اش سیاس
ــود. ــاد ش ــکالتی ایج ــه مش ــود ک ــث می ش ــد، باع ــازی می کنن س
وی در ادامــه، تاکیــد کــرد: مــا بایــد بــرای آینــده برنامه ریــزی 
ــد  ــی نشــان می ده ــرات اقلیم ــه تغیی ــرا ک ــته باشــیم، چ داش
کــه تــا ســال 2050 ایــران خشــک تر خواهــد شــد. نبایــد 
ســیالب های اخیــر منجــر بــه غفلــت شــود و طرح هــای 
انتقــال آب متاثــر از ســیالب ها قــرار گیــرد.  ســیالب های 
اخیــر منجــر بــه افزایــش ســطح آب منابــع زیــر زمینــی 

ــد. ــد ش نخواه
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8-شــخصی كه سردش شده-

 كاپیتان ســابق ایتالیا

 9-اكنون- توهم زده

ترش-پیكره  10-خوردنی 

و  11-لرزنده-نرم-پرس 

 جوكننده

12-واحدسطح- شهری در 

 هلند-ماه ســرد-مزد بی انتها

13-سارق-دختران-خشك 

مو  كننده 

14-شــهری در ایتالیا-باب 

 روز-خانه

15-ریختنــی قبل از كار- 

ناپیدا

عمودی 
1-دســته ای از گیاهان-

برزیل  شهربندری 

2-شاعرشیرازی-فرمانده 

 هخامنش ســپاه ایران

دهان-صفت یك  3-سقف 

زمامدارخوب-نیــم صدای طبل 

سیقی  مو

4- گلــی زیبا-نام دوگل ژنرال 

 فرانسوی-طال

5-شــب بلندسال-رنگ بهار-

علم  منبع 

6-حمام قدیمی- دادن- 

یتگر  هدا

7- فكــرش بهم ریخته- 

 نابودكننده

 8-گلزن برتر جهان- شرمســار

 9- ایوان- بانوی انگلیســی

10- نوعی نیســان-خطرناك-

 آداب

5*2  11-طمعكار- مادر- 

در  12-دشنام-مثلثی 

 اقییانوس-كنارهم

شاه-بازدیدكننده- 13-كاله 

 پسوندشباهت

مخفی-آسمانی  14-تونل 

15-شــخص یا شی آلوده به 

كوكایین-نظارت

جدول شماره 1417

 مدیرعامـل شـرکت ملـی حفـاری ایـران 
گفـت: ایـن شـرکت همـراه و همـگام بـا 
مـردم مناطق در معرض سـیالب تا زمان 
عـادی شـدن شـرایط جـوی در اسـتان 
خوزسـتان پیشـقدم و تمـام تجهیـزات و 
از  پیشـگیری  بـرای  را  خـود  امکانـات 
تبعات آن و خدمات رسـانی به کار گرفته 
است.سـید عبـدهللا موسـوی در نشسـت 
خبـری افزود: مهنـدس  زنگنه وزیر نفت 
شـرکت  مدیرعامـل  کرباسـیان  دکتـر  و 
ملـی نفـت ایـران در دیـدار هـای اخیـر و 
تمـاس هـای فیمابیـن  روی دو محـور 
همیـاری و همـکاری مسـتمر با سـاکنان 
اجـرای  در  معـرض سـیالب  در  مناطـق 
و  حفـظ  و  اجتماعـی  هـای  مسـئولیت 

صیانـت از تولیـد و تاسیسـات نفتـی در 
ایـن مناطـق تاکیـد دارنـد.وی بـا بیـان 
اینکـه شـرکت ملـی حفـاری بـه عنـوان 
اسـتان  بحـران  سـتاد  اصلـی  عضـو 
خوزسـتان، خدمـات خـود را در چارچوب 
مصوبـات ایـن سـتاد ارائـه مـی دهـد به 
از  جلوگیـری  در  شـرکت  فعـال  حضـور 
پیامدهای ناشـی از بارندگی های شـدید  
اواسـط زمستان گذشـته در مناطق دشت 
آزادگان اشـاره و اظهار کـرد:  ملی حفاری 
تاکنـون در تمـام نشسـت هـا و اجـرای 
تصمیمات سـتاد بحـران اسـتان تا کنون 
در  است.موسـوی  داشـته  مشـارکت 
تشـریح اقدامـات به عمل آمده از سـوی 
براسـاس  داد:  توضیـح  شـرکت  ایـن 

مصوبات سـتاد بحران اسـتان مسئولیت 
و  عبـدهللا  کـوت  شـامل  منطقـه  چهـار 
روسـتاهای شهرسـتان کارون از جملـه ) 
بهـر، فارسـیات، شـیرین شـهر، جنگیـه، 
وعیلیـه،  ابودبـس،  مـوران،  و  عمیشـیه 
ابومشـیلش، اسـالم آباد چمیـان(، حوزه 
فعالیـت شـهرداری منطقـه - 4 اهواز )از 
منطقـه گلسـتان، پـل فـوالد تـا شـهرک 
اکباتـان(، الهایـی و روسـتاهای اطـراف، 
منطقـه  و  سـیدخلف  دغاغلـه،  منطقـه 
بامدژ شـامل روسـتاهای )سـید سلمان، 
سـید نبی،سـید معـان، البونیـس، حریه 
و  دو  یـک،  و گبیـر   ، سـه  و  ،دو  یـک 
سه(،روسـتای نبـی اکـرم و الباجـی بـه 
اسـت.  گردیـده  محـول  شـرکت  ایـن 

مدیرعامـل شـرکت ملـی حفـاری ایـران 
گفـت: در ایـن راسـتا احداث، اسـتحکام 
یکصـد  بـر  افـزون  تقویـت  و  بخشـی 
کیلومتـر از سـیل بندهـای  کرانـه غرب و 
شرق رودخانه های کارون و دز در مناطق 
پیـش گفتـه بـر عهده این شـرکت اسـت 

صـد  یـک  از  بیـش  زمینـه  ایـن  در  و 
دسـتگاه کمپرسـی، بیل مکانیکـی، لودر، 
شـکن،  کمـر  خودروهـای   ، آمبوالنـس 
سـنگین و فـوق سـنگین و خودروهـای 
سـبک کمـک دار بـه طور شـبانه روزی به 

کارگیری شده است.

رییـس سـازمان سـیما، منظر و فضای سـبز شـهری 
شـهرداری کـرج بـا اشـاره بـه هفتمین سـال برگزاری 
جشـنواره اللـه هـا در بـاغ گل هـای کـرج، از اجـرای 
برنامـه هـای متنـوع بـرای روز فرهنگـی کـرج در 21 
فروردیـن مـاه خبـر داد.پیمـان بضاعتـی پور،رئیـس 
سـازمان سـیما، منظر و فضای سـبز شهری شهرداری 

کـرج در جلسـه هماهنگی برگـزاری روز فرهنگی کرج 
کـه در محـل بـاِغ گلهـا و بـه ریاسـت شـهردار کـرج 
برگـزار شـد،گفت:»با توجـه بـه آنکـه در تقویـم ایران 
روز 21 فرودیـن مـاه به عنوان روز فرهنگی شـهر کرج 
نـام گـذاری گردیده و ایـن عنوان همزمان بـا برگزاری 
جشـنواره اللـه هـا اسـت ، ایـن سـازمان بـا همکاری 

مدیریـت شـهری برنامه های متنـوع و متفاوتی را به 
اجـرا در خواهـد آورد.«وی افزود:»همـه برنامـه هـای 
شـهری بایـد حول محـور ایجاد روح شـهری و حس 
تعلـق به شـهر شـکل بگیرد، چـرا که هرچه مشـارکت 
افـراد در پـروژه هـا بیشـتر باشـد هزینـه هـا کمتـر و 
خواهیـم  مشـاهده  را  بیشـتری  اجتماعـی  نشـاط 
نمود.«بضاعتـی پور اضافه کرد:»برپایی جشـنواره الله 
هـا بـرای هفتمیـن سـال متوالـی فرصـت مناسـبی 
شـهروندان  نفـری  هـزار  صـد  چنـد  بازدیـد  جهـت 
کرجی،گردشـگران ایرانـی و حتـی غیر ایرانـی فراهم 
نمـوده و تالقـی ایـن رویـداد بـزرگ بـا روز فرهنگـی 
کـرج کـه قـرار اسـت ظرفیـت فرهنگـی ایـن شـهر را 
معرفـی نماید مـی تواند فرصت مطلوبـی را در اختیار 
سـازمان های مختلـف فرهنگـی و مجموعه مدیریت 
شـهری قـرار دهـد کـه بایـد از آن بـه بهتریـن شـکل 
بـا  بگیـرد.«وی  اسـتفاده شایسـته صـورت  ممکـن 

اشـاره به اینکه به دلیل سـرد شـدن هوا و باز نشـدن 
اللـه هـا بر پایی ایـن جشـنواره کمی به تعویـق افتاد 
، اظهـار کرد:»جشـنواره اللـه هـا بـه مدت یـک ماه از 
17 فروردیـن تـا 17 اردیبهشـت ادامـه خواهد داشـت 
کـه در ایـن جشـنواره دویسـت هـزار پیاز انـواع الله و 
100 هـزار گلـدان از دوازده نـوع گلهـای بهـاری کاشـته 
شـده اسـت .«رییس سـازمان سـیما،منظر و فضای 
سـبز شـهری در پایـان موضـوع فرهنـگ و هنـر در 
و  دانسـت  اساسـی  بسـیار  مسـئله  یـک  را  شـهر 
تصریـح کرد:»فـارغ از بحـث فیزیکـی ، شـهر کـرج 
نیازمنـد آسـایش و آرامـش در جسـم و روح خـود 
اسـت و برگـزاری جشـنواره اللـه هـا همـه سـاله در 
فصـل بهـار روح تـازه ای به شـهر می بخشـد و برای 
اشـاعه ایـن روح و روحیـه نیـز در روز فرهنگـی کرج 
مـی بایسـت از ظرفیـت هـای فرهنگـی ،هنـری و 

اجتماعی بهره گیریم .

دلخـواه مدیـرکل راهداری و حمـل و نقل جاده ای 
اسـتان ایـالم اظهـار داشـت : در پـی بـارش هـای 
اخیـر و جـاری شـدن سـیالب ها 810 کیلومتـر از 
قبیـل  از  خسـاراتی  دچـار  اسـتان  راههـای 
و  بردگـی  ،آب  رانـش   ، موضعـی  نشسـت های 
آسـیب های جسـم راه گردیـد. وی گفـت: مضافـا" 
اینکـه 27 دسـتگاه پل تخریب و به 750 دسـتگاه 
میـزان  کـه  گردیـد  وارد  جـدی  آسـیبهای  پـل 
خسـارت اولیـه بالغ بـر 1000 میلیارد ریـال تخمین 
داده می شـود. وی بیان داشـت: برنامه ریزی های 
الزم جهـت تسـریع در رفـع خرابـی های ناشـی از 
سـیل به شـرح ذیـل صـورت گرفته است:ماشـین 
آالت راهـداری و راه و شهرسـازی کـه از دیـروز در 
محـور »مهتابی- گرزلنلر« مسـتقر شـدند حداکثر 
تـا فـردا ارتبـاط و دسترسـی بـه بخـش ماژیـن را 

برقـرار نماینـد و پـس از آن جـاده منتهـی بـه پـل 
جدیـد ماژیـن را ترمیـم کنند.)سـازه پـل جدیـد 

ماژین سالم می باشد(.
 وی در ادامـه گفـت: بـا توجـه بـه تخریـب پـل 
خرپایـی گاومیشـان و قطـع ارتبـاط دره شـهر بـه 
جدیـد  پـل  احـداث  مطالعـات   ، آن  از  پلدختـر 
گاومیشـان در حـال انجام اسـت که احـداث پل با 
جانمایـی جدیـد و باالتـر از پـل قبلی توسـط راه و 
شهرسـازی بـزودی بـه مناقصه گذاشـته میشـود.
همچنیـن تـا زمان احداث پل و بهـره برداری از آن 
بـه  تلخـاب  فرعـی  محـور  طریـق  از  ارتبـاط   ،
رومشـگان صـورت میگیـرد و راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده ای برخـی نیازمندیهـای ایمنـی ایـن 
محـور شـامل خط کشـی و کسـری عالئـم و ایمن 

سازی پرتگاه ها را انجام می دهد.

خدمات شرکت حفاری تا عادی شدن 
شرایط در خوزستان، استمرار دارد

کرج، میزبان جشنواره الله ها

خسارات ناشی از سیل به راه های 
ایام هزار  میلیارد ریال است 

ایالماصفهان

بازدید وزیر  راه و شهرسازی از 
مناطق سیل زده استان ایام

وزیر راه و شهرسـازی در سـفر به استان ایالم از تصمیم گیری 
درخصـوص آسـیب بـه زیرسـاخت ها در جلسـه آینـده دولت 
خبـر داد.وزیـر راه و شهرسـازی در سـفر خود از مناطق سـیل 
زده شهرسـتان دره شـهر )بخش ماژین(  اسـتان ایالم اظهار 
داشـت : دولـت در هفتـه اول فروردیـن 98 و در جریـان 
بارندگـی ها و سـیل جلسـه ای برگزار کـرد و دو تصمیم ویژه 
بـرای مناطق سـیل زده اتخـاذ کرد. محمد اسـالمی وزیر راه و 
شهرسـازی هنـگام ورود بـه ایـالم درخصـوص تصمیمـات 
دولـت بـرای کمک بـه مناطق سـیل زده اظهار داشـت : دولت 
در هفتـه اول فروردیـن 1398 دو تصمیـم ویـژه بـرای مناطق 
سـیل زده اتخـاذ کـرد.وی ادامـه داد: یـک تصمیـم دولـت 
رسـیدگی بـه وضعیـت مـردم و تصویـب مبالغی بود کـه باید 
بـه صـورت بالعـوض به آسـیب دیدگان هم برای منـازل و هم 
بـرای کسـب و کارهـای آنها چـه صنفی و دیگر مـوارد از جمله 
کشـاورزی، باغداری و آبزی پروری پرداخت می شـد.وزیر راه 
بـه زیرسـاخت ها و  افـزود: گام دوم مربـوط  و شهرسـازی 
خسـارت هایی اسـت کـه بـه آنهـا وارد شـده اسـت. در ایـن 
زمینـه قـرار شـد برآوردهـا دقیـق انجـام شـود تـا در جلسـه 
بعـدی دولـت که در هفته آینده تشـکیل می شـود، نسـبت به 
آنهـا تصمیم گیـری انجـام گیـرد. با ایـن حال یک تنخـواه در 
اختیـار اسـتاندارنی کـه اسـتان آنهـا بـا سـیل مواجـه شـد و 
آسـیب دیـد، قـرار گرفـت کـه از ایـن تنخـواه بتواننـد بابـت 
هزینه هـا در شـرایط اضطـراری و در مقطـع امـداد اسـتفاده 
و  راه  وزارت  بخـش  در  تصریـح کـرد:  وی  باشـند.  داشـته 
شهرسـازی برآوردهـا  کامـل خواهـد شـد تا بتوانیم فهرسـت 
 مـان را بـه سـتاد بحران و شـخص وزیر کشـور ارائـه دهیم تا 
با هماهنگی سـازمان برنامه و بودجه در جلسـه بعدی دولت 
ارائـه شـود، البتـه امیدواریم مجلس هم یـک مصوبه خاصی 
جهـت بازسـازی زیرسـاخت هایـی کـه آسـیب دیده داشـته 
باشـد و در ایـن امـر به کمک مان بیاینـد..وی افزود: در زمینه 
بازسـازی ها قطعـا ایـن موضـوع نمی توانـد به حالت گذشـته 
صرفـا دوبـاره برگـردد چـرا که بـا این حجـم از بـارش ها جدا 
از شـاکر بـودن بابـت عبـور از دوره خشکسـالی بایـد بـا ایـن 
داشـتند  رودخانه هـا  و طغیانـی کـه  آب هـا  روان  از  حجـم 

مفروضات مهندسی برای زیرساخت ها به کلی تغییرکند.

افزایش تولید  و 
افزایش سرمایه برای 

خروج از ماده 141 
یـزدی زاده ضمـن عرض تبریک سـال98 
بـه حاضریـن بـه ارزیابی عملکرد شـرکت 
معادن زغال سـنگ البرز شـرقی در سـال 
97 پرداختـه و بـا سـپاس از مدیریـت و 
کارکنـان ایـن شـرکت بـه دلیـل عملکـرد 
بـر  سـال 97  در  ثمربخـش  و  مناسـب 
افزایـش تولید و سـرمایه در این شـرکت، 
کنتـرل هزینه ها و خروج از زیان انباشـته 
تاکیـد کـرد . مهندس شـریف مدیر عامل 
این شـرکت نیز طی سـخنانی به تشـریح 
عملکرد سـال 97 مجموعه تحت امر خود 
پرداختـه و بـا ارائـه آمـار مربوط بـه تولید، 
فـروش ، درآمد و مسـائل انسـانی اهداف 
سـال 98 شـرکت را برشـمرد . مهنـدس 
شـریف عبور از تولید 170/000 تن کنسانتره 
در سـال 97 و هـدف تولیـد 200/000 تـن 
کنسـانتره در سـال 98 ، تسـویه بدهـی 
های مالی و مالیاتی شـرکت در سـال 97 
، اصالح فرایندهای شـرکت ، سـرعت روند 
کاهش زیان انباشـته، پذیـرش و دریافت 
امـوال  ایـران، مزایـده  بـورس کاالی  کـد 
غیرمولـد، مدیریـت هزینـه هـا و برنامـه 
ریـزی بـرای خـروج از مـاده 141 و بـه روز 
رسـانی حقوق و مزایای کارکنان شـرکت را 
از مهمتریـن رئـوس عملکرد این شـرکت  
در سـال 97 واهـداف 98 اعـالم نمـود و از 
همـکاری هـای ذوب آهـن اصفهـان بـه 
عنـوان سـهام دار اصلـی ودیگـر اعضـای 
هیات مدیره البرز شـرقی تشـکر نمود . در 
ادامـه گـزارش ترازنامـه و صـورت هـای 
مالـی سـود و زیـان منتهـی بـه 30 آذرماه 
ایـن شـرکت توسـط شـرکت  سـال 97 
نماینـده  مشـهود  ایـران  پـرداز  آزمـون 
قانونـی  بـازرس  و  مسـتقل  حسـابرس 
قرائـت و مـورد بررسـی ، تاییـد و تصویب 

قرار گرفت .
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خراسان رضوی

آغاز سفر به عتبات عالیات
روی خط ریلی مشهد 

بـه گـزارش  روزنامـه پیـام مـا ،  محمـد هـادی ضیایـی 
و  امضـا  نشسـت  در  خراسـان  آهـن  راه  مدیـرکل  مهـر، 
مبادلـه  تفاهـم نامـه فعالیـت قطـار مشـهد - خرمشـهر و 
انتقـال زائـران عتبـات عالیـات گفـت: بـا فعـال شـدن این 
قطـار هـر هفتـه هـزار و 80 نفـر از زائـران عتبات به  شـکل 
رفـت و برگشـت در مسـیر جـا بـه جـا مـی شـوندضیایی 
مهـر افـزود: تاکنـون راه آهـن ایران بـه عراق متصل نشـده 
فاصلـه  بصـره  تـا  مـرز شـلمچه  از  35 کیلومتـر  و حـدود 
بـه خرمشـهر  از مشـهد  قطـار  بـا  زائـران  لـذا  دارد  وجـود 
منتقـل و از آنجـا بـا اتوبـوس بـه عتبات عالیـات اعزام می 
شـوند. وی ادامـه داد: مسـیر برگشـت زائـران نیـز همیـن  
شـکل اسـت و  در مجمـوع سـاالنه 50 هـزار نفـر از طریـق 
مسـیر ریلـی مشـهد- عتبـات  سـفرمی کنند.مدیـرکل راه 
آهـن خراسـان همچنیـن گفـت: حجـم باالیـی از سـفرهای 
زیارتی توسـط ریل انجام می شـود.  سـال گذشـته در راه 
آهـن مشـهد 14 میلیـون نفـر ورود و خـروج مسـافر ثبـت 
شـد کـه رشـد 18 درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 
پیشـتر داشـت. ایـن افزایـش بیانگر ارتقاء سـطح خدمات 
کمـی و کیفـی و موثـر بـودن اقدامـات زیرسـاختی اسـت.
وی افزود: از مشـهد به 29 شـهر و مرکز اسـتان در سـطح 
کشـور قطارهـا بـه صـورت مسـتقیم رفـت و آمـد دارنـد. 
رشـت،  بـه  مشـهد  ریلـی  خطـوط  نیـز  امسـال  نـوروز 
کرمانشـاه، ارومیـه و همـدان فعـال شـده انـد. ضیایی مهر 
مشـهد  و  خراسـان  مسـیر  ریلـی  قابلیتهـای  داد:  ادامـه 
باعـث شـده هـر اسـتانی کـه به شـبکه ریلـی مـی پیوندد، 
قطـار مسـافری مسـتقیم بـه مشـهد نیـز برایـش برنامـه 
ریـزی شـود .وی بـه فعالیـت قطـار در مسـیرهای قـم و 
شـیراز بـه عنـوان شـهرهای زیارتـی نیز اشـاره و بیـان کرد: 
در ایـن میـان جـای سـفر ریلـی بـه عتبـات عالیـات خالی 
بـود کـه بـا پیگیری سـازمان حج و زیـارت و راه آهن مقرر 
شـد از ظرفیـت ریلـی مشـهد برای این مهم اسـتفاه شـود. 
مدیـر کل راه آهـن خراسـان گفـت: از اینرو امـروز توافق و 
قـرارداد جـا به جایی مسـافر در مسـیر مشـهد - خرمشـهر 
بیـن شـرکت خدمـات زیارتی و شـرکت حمـل و نقل ریلی 
نهایـی شـد و تـالش مـی شـود در ایـن چارچـوب خدمات 
خوبـی بـه زائـران عتبـات ارائـه شـود.همچنین، غالمعباس 
اربـاب خالـص، رئیـس نمایندگـی وزارت امـور خارجـه در 
ظرفیـت  بـه  توجـه  بـا   : کشـورگفت:  شـرق  و  شـمال 
پیگیـر  بایـد  همسـایه  بـا کشـورهای  مشـهد  گردشـگری 
ادامـه قطـار مشـهد - وان ترکیـه تـا اروپـا نیـز باشـیم کـه  
شـود.وی   مـی  آن  از  خوبـی  اسـتقبال  آن   تحقـق  بـا 
خواسـتار طـرح کمربنـد جـاده اقتصـادی آسـیا از طریـق 
افـزود:  و  شـد  قزاقسـتان  بـه  آن  اتصـال  و  ترکمنسـتان 
افـزود: امـروز بـا تبـادل ایـن تفاهمنامـه گنجایـش انتقال 
زائـران عتبـات عالیـات از طریـق راه آهـن فراهـم شـد کـه 

ماندگارشد. گامی 

 پیام
استان ها

رج
ی ک

دار
هر

 ش
س:

عک

تاب آورکردن شهرها بیمه دائمی برای جامعه است
شهردار اصفهان در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان عمران شهرداری و درگردهمایی پرسنل این سازمان با 
اشاره به لزوم تاب آوری شهرها، تصریح کرد: برخی عنوان می کنند چرا سخت گیری های بی مورد در خصوص اصول 
شهرسازی و تاب آور کردن شهرها انجام می شود در حالی که نتیجه این سخت گیری ها ممکن است20 یا 50 سال 
آینده خود را نشان دهد. 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3   پیام4
مجازی

چیزهایی که زيرپوست حيات می گذرد؛ 
و نمی دانیم!

عــادت  بــا  پادکســت »پرهــام« 
دارد… کار  ســر  آدم هــا  هــای 

ــت  ــرم اس ــک پلتف ــب ی ــیفت ش ش
بــرای پادکســت های علــوم پزشــکی، 
و همچنیــن پادکســتی اســت بــا 
پزشــکان  صنفــی  اخبــار  موضــوع 

ــران ای

معرفی پادکست
شیفت شب

معرفی پادکست
رادیو پرهام

معرفی پادکست
حیات با ت دو نقطه

رئیس پلیس آگاهی ناجا از کاهش 40 درصدی کالهبرداری کارت به کارت در سراسر کشور خبر داد و گفت: 
در این خصوص بیش از 3 هزار خط تلفن همراه مسدود شد.

زمزمه های تعطیلی برنامه »نود« با اجرای عادل 
فردوسی پور اوایل سال جدید به واقعیت بدل شد و 

محبوب ترین برنامه صداوسیما با اجرای مجری دیرینه اش 
دیگر روی آنتن نرفت. واکنش ها به این اتفاق بسیار باال 
گرفت و حاال از شبکه های مجازی به ورزشگاه ها رسیده.

ــن  ــز ای ــزی ج ــی آن چی ــا معن ــت؟ آی چیس
ــم« در ماهیــت و در عمــل  اســت کــه »تحری
- و مطابــق تجربــه ایــن ســازمان ها - مانــع 

امدادرســانی می شــود؟

 پــس از خــود بپرســیم مبلغــان تحریــم 
ایــن  می شــود  مدعــی  منطقــی  چــه  بــا 
ایــران  تحریم هــای  مــورد  در  »همیشــه« 
را  آن هــا  ترامــپ  دولــت  خــود  کــه   -

تاریــخ«  تحریم هــای  »ســنگین ترین 
نمی کنــد؟  صــدق   - می خوانــد 

مبلغــان  کــه  اســت  ایــن  حقیقــت 
#تروریســم_اقتصادی )تحریــم( خــوب از 
اقدامــات  و  سیاســت ها  غیرانســانی  آثــار 

آگاه انــد. خــود 

کمیــن  حقیقــت  ایــن  انــکار  بــرای  امــا 
تــا یــک ســازمان بین المللــی  نشســته اند 
و  اصــل  بــه  بــودن  مقیــد  دلیــل  بــه   -

ــرس  ــل ت ــه دلی ــا ب ــی« ی ــی طرف ــر »ب ظاه
از واکنــش منفــی دولــت ترامــپ - احتیــاط 
ــکا«  ــردن »آمری ــام ب ــد و از ن ــرج ده ــه خ ب
ــودداری  ــانی« خ ــع امدادرس ــوان »مان ــه عن ب

ــد… کن

موفــق  ایــران  دیپلماســی  دســتگاه  یــا 
ــه  ــتناد ب ــاگری، اس ــی، افش ــا رایزن ــود ب ش
قطعنامــه  بــه  توســل  حقوق بین الملــل، 
و  الهــه  دادگاه  حکــم  و  امنیــت  شــورای 
انــدک گشایشــی  عمومــی  افــکار  بســیج 

در  هــم  )آن  بین المللــی  امدادرســانی  در 
بــه  ســطح کاال( حاصــل کنــد، تــا آن هــا 
ــه  ــانی و ظالمان ــد انس ــت ض ــر ماهی کُل منک

شــوند! تحریم هایشــان 

باشــیم  یــاد داشــته  بــه  امــا الزم اســت 
منفــی  آثــار  منکــر  امــروز  کــه  کســانی 
بــه  امدادرســانی  رونــد  بــر  "تحریــم" 
همان هایــی  می شــوند،  #ســیل زدگان 
ــه  ــش ب ــته در واکن ــال گذش ــه س ــتند ک هس
وحشــتناک  مــرگ  و  #ســانچی  فاجعــٔه 

ــحالی  ــراز خوش ــی اب ــورد ایران ــن دریان چندی
بودنــد! کــرده 

خوشــحالی آن هــا از فجایــع انســانی هــم بــا 
منطــق حاکــم بــر سیاســت فشــار حداکثــری 
ــالً ســازگار اســت. #تروریســم_اقتصادی  کام
)تحریــم( همزمــان دو هــدف را پیگیــری 
مــردم  تشــدید مشــکالت  یکــی  می کنــد: 
و بــه مخاطــره انداختــن جــان و ســالمت 
آن هــا؛ و یکــی محــدود کــردن منابــع دولــت 
مشــکالت  حــل  و  مخاطــرات  رفــع  از  تــا 

ــود. ــوان ش نات

برابــر  در  عمومــی  افــکار  دارد  جــا  پــس 
تهمت هــا،  تحریف هــا،  دروغ هــا، 
ایــن  کاذب  دلســوزی های  و  جوســازی ها 
جریــان هوشــیار باشــد و اجــازه ندهــد آن هــا 
ــار  ــکار آث ــران و ان ــوه دادن ای ــر جل ــا مقص ب
غیرانســانی سیاست هایشــان، از یــک ســو 
ــه  ــر ب ــوی دیگ ــد و از س ــه کنن ــود را تبرئ خ
ــند. ــروعیت ببخش ــادی مش ــم اقتص تروریس

@rezanasri1

#رشتو

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی 
موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین  تکلیف 
وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره139760319014006044 -97/11/08 هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقـای  بنیامین تکاورفرزند 
محمد بشـماره شناسـنامه 3020851033صادره از جیرفت در سه 
دانگ مشـاع ازششـدانگ یک باب خانه به مساحت689/81متر 
مربـع پـالک - فرعـی از 579- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از 
پـالک 28فرعـی از579- اصلـی قطعـه دوواقع دراراضـی رهجرد 
جیرفـت بخش45کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای احمد 
کـرد محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند 
مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت 
صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/01/19- تاریـخ 

انتشـار نوبت دوم: 98/02/02
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :1375

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی 
موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین  تکلیف 
وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره139760319014006043 -97/11/08 هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم دینـا تکاورفرزنـد 
محمد بشـماره شناسـنامه 3020851041صادره از جیرفت در سـه 
دانگ مشـاع ازششـدانگ یک باب خانه به مساحت689/81متر 
مربـع پـالک - فرعـی از 579- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از 
پـالک 28فرعـی از579- اصلـی قطعـه دوواقع دراراضـی رهجرد 
جیرفـت بخش45کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای احمد 
کـرد محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند 
مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت 
صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/01/19- تاریـخ 

انتشـار نوبت دوم: 98/02/02
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :1374

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده3 قانون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعیین  تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
موضـوع  دوم  هیـات   97/12/12- شـماره139760319014007011 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای اکبر ملک 
زاده شـمس آبـاد فرزند داد مراد بشـماره شناسـنامه 60صـادره از 
جیرفـت درششـدانگ یـک باب خانه بـه مسـاحت304متر مربع 
پـالک - فرعـی از 574- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک 
1203فرعـی از574- اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی جیرفـت 
بخش45کرمـان خریداری از مالکین رسـمی آقای سـید شـجاع 
الدیـن فاطمـی وحسـین ولیال حیـدری محـرز گردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15 روزآگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 
اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . تاریخ 
انتشـار نوبـت اول:98/01/19- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/02/02
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :1388

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین  تکلیف 
وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره139760319014006325 -97/11/16 هیـات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد 
سـلیمانی نـژاد فرزنـد اصغر بشـماره شناسـنامه 8899صـادره از 
کهنـوج در ششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت344/60متر 
مربـع پـالک - فرعـی از 564- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از 
پـالک - فرعـی از564- اصلـی قطعه دوواقـع دراراضی کهوروئیه 
آقـای  مالـک رسـمی  از  جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری 
کوچـک پارسـای صالحـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/01/19- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/02/02
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :1385

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین  تکلیف 
وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره139760319014006154 -97/11/11 هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای دادعبـاس محمد 
حسـنی لر فرزندمراد بشـماره شناسنامه 221صادره از جیرفت  در 
ششـدانگ یک بـاب خانه بـه مسـاحت718/28متر مربع پالک 
- فرعـی از 26- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعی 
از26- اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی دولـت آبـاد اسـفندقه 
جیرفـت بخش45کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای محمد 
حسـن ابوسـعیدی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/01/19- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/02/02
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :1389

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین  تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای 
موضـوع  اول  هیـات   97/11/14- شـماره139760319014006277 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی هیات امناءمسـجد ابوالفضل 
)ع(بـاب نـم به تولیت آقای علی سـلیمانی فرزند جان اله بشـماره 
شناسـنامه 75صادره از جیرفت در ششـدانگ سـاختمان مسـجد  
بـه مسـاحت 1010متـر مربع پـالک - فرعـی از 576- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از576- اصلـی قطعـه 5واقـع 
دراراضـی بـاب نم سـاردوئیه جیرفت بخش34کرمان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقای گرامـی پاینده فرزند اکبر محرز گردیده اسـت.
لـذا بـه منظور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق 
مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:98/01/19- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/02/02
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :1397

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی اصالحـی  موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد 
سند رسـمی برابر رای اصالحی  شـماره139760319014007344 
-97/12/23 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
مسـتقر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه 
بالمعارض متقاضی آقای چراغ رودباری  فرزند موسـی بشـماره 
شناسـنامه 218صـادره از جیرفـت  در ششـدانگ یـک باب خانه 
بـه مسـاحت454/85متر مربـع پـالک1052 فرعـی از 327- 
اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک - فرعـی از327- اصلی 
قطعـه یـک واقـع دراراضـی کهـورکالغ  جیرفـت بخش45کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علی رودبـاری محـرز گردیده 
اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتب در یـک نوبت آگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار 
آگهـی بـه مـدت یک مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:98/01/19 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :1396

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین  تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره139760319014007024 -97/12/12 هیـات دوم موضـوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امین کوهسـتانی بهر 
آسـمانی  فرزندابوطالب بشماره شناسـنامه 185صادره از جیرفت 
در ششـدانگ یک باب خانه و باغچه به مسـاحت762متر مربع 
پـالک - فرعـی از 559- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک 
- فرعـی از559- اصلـی قطعـه5 واقـع دراراضـی بـاب سـکاکان 
سـاردوئیه  جیرفـت بخش34کرمـان خریداری از مالک رسـمی 
آقـای ابـو طالـب کوهسـتانی محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/01/19- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/02/02
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :1392

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
هیـات   97/11/21- شـماره139760319014006445  رای  برابـر 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
خانـم فاطمـه محمـدی نـژاد  فرزندعبـاس بشـماره شناسـنامه 
2980204961صـادره از کرمـان  در ششـدانگ یـک بـاب خانه به 
مسـاحت195متر مربـع پالک - فرعـی از 549- اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک6 فرعـی از549- اصلـی قطعـه دو واقـع 
دراراضـی کلـرود  جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی خانم کشـور کردستانی محرز گردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/01/19- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/02/02-
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :6

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- 
آگهـی موضـوع ماده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین  
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
هیـات   97/09/12- شـماره139760319014005014  رای  برابـر 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه 
ثبـت ملک جیرفت تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقای 
علی افشـار پور فرزندحسـین بشـماره شناسـنامه 609صادره از 
رابـردر ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت400متر مربـع 
پـالک - فرعـی از 574- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
دراراضـی  واقـع  دو  قطعـه  اصلـی  از574-  پالک763فرعـی 
جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
حسـین افشـار پـور محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 
طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/01/19- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/02/02
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :1348

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون 
و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139760319091000616-
97/11/06هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم 
کنیـز هوشـنگ زاده فرزنـد غالمحسـین بشـماره شناسـنامه 326بـا 
کـد ملـی 6069575652صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب 
خانـه بـه مسـاحت 274/34متر مربع پـالک - فرعـی از47- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 47 اصلـی قطعه یک واقـع دراراضی 
احمـد ابادعنبرابـاد بخش45کرمـان خریـداری از مالک رسـمی خانم 
فخرخنـده امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م 
الـف:2055- تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/01/19 – تاریخ انتشـارنوبت 

98/02/07: دوم 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

شهر عنبر آباد
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139760319091000669-97/11/08هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهرعنبرآباد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـا ی محمـد مسـافر ده بـاال فرزنـد 
علـی بشـماره شناسـنامه 512صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 290مترمربع پـالک - فرعـی از45- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 45 - اصلـی قطعـه یـک بخـش 
45کرمـان واقـع درعنبرابـاد شـهرک خدا آفریـن خریـداری از مالک 
رسـمی آقای سـید محمد موسـوی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2063-  تاریـخ انتشـار نوبـت 

98/02/07: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:98/01/19 
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک

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

شهر عنبر آباد
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره139760319091000574-97/11/04هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهرعنبرآباد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـا ی محمـود بالیده فرزند لشـکری 
بشـماره شناسـنامه 2صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 440مترمربـع پـالک - فرعـی از45- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک 45 - اصلـی قطعـه یـک بخـش 45کرمان 
واقـع درعنبراباد شـهرک خـدا آفرین خریداری از مالک رسـمی آقای 
عبـاس امیـری محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م 
الف:2057-  تاریخ انتشـار نوبت اول:98/01/19 – تاریخ انتشـارنوبت 

98/02/07: دوم 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

شهر عنبر آباد
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139760319091000623-97/11/07هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهرعنبرآباد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـا ی یوسـف عابیدینی راینـی فرزند 
ذوفعلـی بشـماره شناسـنامه 16592بـا کـد ملـی 303171906صـادره 
ازجیرفت درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 334/72مترمربع 
از پـالک  از47- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده  پـالک - فرعـی 
47 - اصلـی قطعـه یـک واقـع در احمـد ابـاد عنبـر ابـاد بخـش 45 
کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای غالمحسـین پور حـق وردی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق 
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2049-  تاریـخ 
انتشـار نوبـت اول:98/01/19 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/02/07

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

شهر عنبر آباد
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره139760319091000627-97/11/07هیات اول موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهرعنبرآباد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقا ی آرزو )عبـاس (دامی فرزند مراد  
بشـماره شناسـنامه 593صادره از---- درششـدانگ یک باب خانه 
بـه مسـاحت 544مترمربـع پـالک - فرعـی از49- اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک 49 - اصلـی قطعـه یـک بخـش 45کرمان 
واقـع درعنبرابـاد محمـد ابـاد بـی بـی شـهری خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای جهانگیـر شـیرانی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2059-  تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:98/01/19 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/02/07
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک

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

شهر عنبر آباد
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره1397114419091000592-98/01/18هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک شـهرعنبرآباد تصرفات 
ابراهیـم  فرزنـد  زیبـا رضائـی  متقاضـی خانـم  بالمعـارض  مالکانـه 
بشـماره شناسـنامه 1231با کـد ملـی 6069493321صـادره ازعنبرآباد 
درششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 441/53متـر مربع پالک 
- فرعـی از49- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 49 - اصلـی 
قطعـه یـک واقـع دراراضـی عنبرابـاد محمـد ابـاد بـی بـی شـهری 
بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـود شـیرانی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 
طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:2051- تاریخ 
انتشـار نوبـت اول:98/01/19 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/02/07

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

شهر عنبر آباد
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3 
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره1397114419091000660-97/12/08هیات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرعنبرآباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسـن مشـایخی اسـفیجارفرزند 
عبـاس بشـماره شناسـنامه 56 صـادره ازعنبرآباد درششـدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 387/81متر مربـع پالک - فرعـی از46- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 46 - اصلـی قطعـه یـک 
واقـع دراراضـی عنبرابـاد شـهرک نارنـج خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای عیسـی در جهانگیـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2061-   تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:98/01/19 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/02/07
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
هیـات   97/12/14- شـماره139760319014007085  رای  برابـر 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حوزه 
ثبـت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم 
سـمیه بهـزاد نیـا فرزنـد احمـد بشـماره شناسـنامه 4704صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت252 متـر 
مربـع پـالک - فرعـی از 1881- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از 
پـالک - فرعی از1881- اصلی قطعه5 واقع دراراضی کمکشـوئیه 
سـاردوئیه  جیرفـت بخش34کرمـان خریداری از مالک رسـمی 
آقـای میـرزا  امیـری  محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/01/19- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/02/02
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :9

آگهی اباغ اجرائیه کاسه 
139704019070000245/1:

بدینوسـیله به محمـد امین 
تاجیـک سـرطانی بدهکارپرونده کالسـه 
برابـر  139704019070000245/1کـه 
نگردیـده  97/07/23شـناخته  گـزارش 
ایـد ابـالغ می گـردد که برابرسـند ازدواج 
شـماره 3008مورخ 93/02/05بین شـما 
و راحله اخالصـی مبلغ 5/183/580/000 
ریـال بدهکارمـی باشـید کـه براثرعـدم 
درخواسـت  بسـتانکار  وجـه  پرداخـت 
صـدور اجرائیـه نموده پس از تشـریفات 
فـوق  صادروبکالسـه  اجرائیـه  قانونـی 
لـذا  باشـد  مـی  اجراءمطـرح  درایـن 
اجرائـی  نامـه  مـاده 18/19آئیـن  طبـق 
ابـالغ  بشـما  رسـمی  اسـناد  مفـاد 
آگهـی  انتشـاراین  ازتاریـخ  مـی گـردد 
محسـوب  اجرائیـه  ابـالغ  تاریـخ  کـه 
روزنامـه  در  نوبـت  یـک  فقـط  اسـت 
ومنتشـرمی  چـاپ  کثیراالنتشـارمحلی 
بـه  روزنسـبت  ده  مـدت  گـردد ظـرف 
ودرایـن  اقـدام  بدهـی خـود  پرداخـت 
دیگـری  انتشـارآگهی  بـدون  صـورت 
عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیـه 

شـما تعقیـب خواهـد شـد
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت

مفقودیمفقودی
ــکان  ــت پی ــی وان ــند کمپان س
 - شــیری  مدل1393ســفید 
روغنــی رنــگ بــه شــماره  موتــور 
11SPO102266 و شــماره شاسی
 NAAA36AA1EG694359
63ق   پــاک  شــماره  بــه 
756ایــران 65متعلــق بــه الهام 
بامــری زه کلــوت مفقــود واز 
ــده  ــاقط گردی ــار س ــه اعتب درج

ــت . اس

پــژو405  ماشــین  ســند 
 - ای  نقــره  مــدل1394 
شــماره   بــه  رنــگ  متالیــک 
و   0735752K124موتــور
 CE5FR230161 شماره شاســی
01NAAM بــه شــماره پــاک 
متعلــق   95 436ایــران  91ج 
ــی محمــد زهــی  ــه محمــد عل ب
مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط 

گردیــده اســت .

آگهی ماده  3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــوا د 3، 15، 17، 18 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی ومــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده و پرونــده 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــوب 90/09/20 مجل ــور مص ــون مذک ــوع قان ــات موض ــر درهی ــورد نظ م
مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه 
اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد.

قریه سیاهکل محله سنگ اصلی 98 بخش 16 گیان
پــاک 820 مفــروز از 61 در مالکیــت آقــای مــزدک شــیبانی دیارجــان ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 220/25 متــر مربــع از مالکیــت علــی اصغــر خردادپــور
پــاک 821 مفــروز از 61 در مالکیــت آقــای مــزدک شــیبانی دیارجــان ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 226/72 متــر مربــع از مالکیــت علــی اصغــر خردادپــور

پــاک 822 مفــروز از 61 در مالکیــت آقــای مــزدک شــیبانی دیارجــان ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 214/80 متــر مربــع از مالکیــت علــی اصغــر خردادپــور

پــاک 823 مفــروز از 61 در مالکیــت آقــای مــزدک شــیبانی دیارجــان ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 218/81 متــر مربــع از مالکیــت علــی اصغــر خردادپــور

پــاک 824 مفــروز از 61 در مالکیــت آقــای مــزدک شــیبانی دیارجــان ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 227/47 متــر مربــع از مالکیــت علــی اصغــر خردادپــور
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود 
و مفــروزی پــاک فــوق و اخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت 
یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه 
ــررات  ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م ــن صــورت پ ــر ای ــد در غی ــل نمای تحوی

نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه  دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ نوبت دوم: 98/2/2 تاریخ نوبت اول: 98/1/19 
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آگهی ماده  3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

شهرستان سیاهکل
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــوا د 3، 15، 17، 18 قانــون تعییــن 
ــند  ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
رســمی ومــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــوع قان ــات موض ــر درهی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا 
مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 

روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد.
قریه توشی سنگ اصلی 114بخش 16 گیان

ــی  ــی کلنادان ــز یکتائ پــاک 19 مفــروز از 8 در مالکیــت آقــای کامبی
ــاحت  ــه مس ــی ب ــان احداث ــا اعی ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش

ــی ــی یکتائ ــد عل ــت محم ــع از مالکی ــر مرب 601/71 مت
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق و اخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و 
گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت 
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه  دادگاه نخواهــد بــود.

تاریخ نوبت اول: 98/1/19 
تاریخ نوبت دوم: 98/2/2
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آگهی ماده  3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

شهرستان سیاهکل
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــوا د 3، 15، 17، 18 قانــون تعییــن 
ــند  ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
رســمی ومــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــوع قان ــات موض ــر درهی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا 
مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 

روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد.
قریه موشا سنگ اصلی 110بخش 16 گیان

پــاک 128 مفــروز از 7 در مالکیــت آقــای محمــد مســتانی دهبنــه 
ــه  ــاری ب ــاب انب ــر یــک ب ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
ــی  کلنادانــی ــار توکل ــع از مالکیــت مخت ــر مرب مســاحت 300/94 مت

لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق و اخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و 
گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت 
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه  دادگاه نخواهــد بــود.

تاریخ نوبت اول: 98/1/19 
تاریخ نوبت دوم: 98/2/2
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آگهی ماده  3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــوا د 3، 15، 17، 18 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی ومــاده 
ــه اســناد و امــاک  ــا ارائ 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل ب
ــوده و  ــت نم ــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکی ع
پرونــده مــورد نظــر درهیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 
مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت 
ــه اســتناد مــاده 3  ــب ب ــذا مرات ــده اســت ل اخــذ ســند مالکیــت گردی
ــی  ــی آگه ــت عموم ــه 15 روز جه ــه فاصل ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک قان

مــی گــردد.
قریه جیر گاور سنگ اصلی 33 بخش 16 گیان

ــری  ــر کامس ــه مهف ــای نورال ــت آق ــروز از 2 در مالکی ــاک 950 مف پ
ــه مســاحت  ــر ســاختمان ب ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی

ــتالی زارع ــاح فش ــین ف ــت حس ــع از مالکی ــر مرب 184/78 مت
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق و اخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــرف  ــل و ظ ــیاهکل تحوی ــتان س ــناد شهرس ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب خ
ــی صالحــه دادخواســت تســلیم و  ــه مراجــع قضای ــاه ب ــک م ــدت ی م
گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس 
از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند 

مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه  دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ نوبت اول: 98/1/19 
تاریخ نوبت دوم: 98/2/2
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آگهی ماده  3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

شهرستان سیاهکل
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــوا د 3، 15، 17، 18 قانــون تعییــن 
ــند  ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
رســمی ومــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــوع قان ــات موض ــر درهی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا 
مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 

روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد.
قریه لیش سنگ اصلی 29 بخش 16 گیان

ــیابر  ــمی آس ــا قاس ــم لی ــت خان ــروز از 5 در مالکی ــاک 748 مف پ
ــاب ســاختمان  ــک ب ــر ی ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی
ــع از مالکیــت محمــد رضــا  ــر مرب ــه مســاحت 210/67مت ــی ب احداث

ــی ــری دیلم قم
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق و اخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و 
گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت 
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه  دادگاه نخواهــد بــود.

تاریخ نوبت دوم: 98/2/2 تاریخ نوبت اول: 98/1/19 
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آگهی ماده  3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

شهرستان سیاهکل
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــوا د 3، 15، 17، 18 قانــون تعییــن 
ــند  ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
رســمی ومــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــوع قان ــات موض ــر درهی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا 
مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 

روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد.
قریه کاجان سنگ اصلی 34 بخش 16 گیان

پــاک 289 مفــروز از 5 در مالکیــت خانــم مهرنــوش وحدتــی 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــری ــی منتظ ــد عل ــوم محم ــت مرح ــع از مالکی ــر مرب 309/83 مت

لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق و اخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و 
گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت 
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه  دادگاه نخواهــد بــود.

تاریخ نوبت اول: 98/1/19
تاریخ نوبت دوم: 98/2/2
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آگهی ماده  3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

شهرستان سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــوا د 3، 15، 17، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
ــند  ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
رســمی ومــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــوع قان ــات موض ــر درهی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا 
مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 

15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد.
قریه جیر گاور سنگ اصلی 33 بخش 16 گیان

پــاک 951 مفــروز از 13 در مالکیــت آقــای عباســعلی اکبــر کاشــانی 
ــاور  ــاک مج ــا پ ــع ب ــت تجمی ــن جه ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی

ــع از مالکیــت شــهرداری ســیاهکل بــه مســاحت 58/91 متــر مرب
ــن  ــوق و مالکی ــان حق ــاوران و صاحب ــم از مج ــس اع ــر ک ــذا ه ل
مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق و 
اخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل 
ــه  ــی صالح ــع قضای ــه مراج ــاه ب ــک م ــدت ی ــرف م ــل و ظ تحوی
دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد 
در غیــر ایــن صــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر 
مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه  

ــود. ــد ب دادگاه نخواه
تاریخ نوبت دوم: 98/2/2 تاریخ نوبت اول: 98/1/19 

رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل-همایون فالحتکار 1074



روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول و سردبیر: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی                      
صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی

جامعه: نجمه سعیدی

محیط زیست: فاطمه نامجو     09216691294

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

استان ها: راضیه زنگی آبادی 

دنیای مجازی | پیام اقتصادی : 
سروش بیات پور

رسانه: یاس حسنیه
طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

توزیع:موسسه اطالعات  )02129999(
چاپ تهران: ایرانیان  )02155275770(

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com :ایمیل تحریریه

@payamema
@payamema www.payamema.ir

 payamema_daily
روابط عمومی: جمعه فرسنگی      09391999161
بازرگانی: مهال تشکری               09137642104 آگهی های تهران: مجید مهربان           021-88332428

سرپرستی استان ها: خانم سلیمان زاده    021-44259139

سامانه پیامکی: 10003432117834

news@payamema.ir :ایمیل

ــا: ــه ای پیام م ــالق حرف ــه اخ آیین نام
www.payamema.ir/akhlagh

نشانی: تهران- میدان سلماس - خیابان فتحی شقاقی غربی- پالک 124 - واحد 15 - طبقه 5
تماس:  88019846 -021 نمابر:021-89776547

ــی 1417 ــم      شــماره پیاپ ــن 1398      ســال پانزده   دوشــنبه 19 فروردی

چاپ کرمان: مهدوی
وز )03432134838(

یر
 د

ما 
م 

پیا

کتاب 

کتـاب نامـه بـه پـدر اثـری اسـت کـه در آن، فرانتس کافـکا، نامـه ای به پدر 

خـود، هرمـان کافکا نوشـته اسـت. نامـه ای که هرگـز به مقصد هم نرسـید. 

در ایـن نامـه نسـبتا طوالنی، فرانتـس کافکا از موضوعـات مختلفی صحبت 

می کنـد امـا موضـوع اصلـی نامـه، پاسـخ بـه سـوالی اسـت کـه پـدرش از 

 او پرسـیده اسـت. جمـالت ابتدایـی کتـاب نامـه بـه پـدر چنیـن اسـت:

پـدر بسـیار عزیزم،بـه تازگـی پرسـیدی چرا بـه نظر می آیـد از تو می ترسـم. 

هیچ وقـت نمی دانسـتم چه پاسـخی بدهـم، کمی به این دلیل که به راسـتی 

تـرس به خصوصـی در مـن برمی انگیـزی و شـاید بـاز بـه دلیل این کـه این 

ترس شـامل جزئیات بی شـماری اسـت که نمی توان همه آن ها را منسـجم 

و به طـور شـفاهی بیـان کـرد. اگر اکنون می کوشـم با نامه پاسـخت را بدهم، 

بازهـم پاسـخی ناکامـل خواهـد بـود، زیـرا حتـی هنـگام نوشـتن، تـرس و 

پیامدهایـش رابطـه مـن و تـو را مخـدوش می کنـد و اهمیـت موضـوع از 

 حافظـه و درک مـن پـا فراتـر می گـذارد. )کتـاب نامه بـه پـدر – صفحه 19(

مترجـم کتـاب، در قسـمتی از مقدمـه ای که آورده اسـت، داسـتان به مقصد 

نرسـیدن نامـه را چنین شـرح می دهد:

گویـا کافـکا نامـه را به مـادر می دهد تـا به پدر برسـاند.مادر پـس از خواندن 

نامـه از روی نیک خواهـی آن را بـه پـدر نمی دهـد. بـدون اینکـه کافـکا را از 

تصمیـم خـود آگاه کند.نامـه کافـکا، اعتراضی تمام  عیار بـه رفتارهای پدرش 

اسـت. البتـه کافکا دلیـل رفتارهای پـدر را درک می کنـد و در مقابل خودش 

را نیـز می شناسـد و می دانـد کـه ایـن روش تربیتـی چـه تاثیـری بـر او 

گذاشـته اسـت.تو نمی توانـی بـا کودکـی رفتـار کنـی مگـر مطابـق طبیعـت 

خـودت یعنـی بـا توسـل بـه قـدرت، صـدای بلنـد و خشـم. در مـورد مـن، 

ایـن خصوصیـات را کامـال رعایـت می کـردی چـرا کـه می خواسـتی از مـن 

 پسـری نیرومنـد و شـجاع بسـازی. )کتـاب نامـه بـه پـدر – صفحـه 24(

همواره درباره هر آن چه می خواهم بگویم، تو از قبل نوعی احساس مشخص 

داری، ایـن حقیقتـی بکر و غیرقابل انکار اسـت. به عنوان مثـال اخیرا به من 

گفتـی: »همیشـه تو را دوسـت داشـته ام و اگر مثـل باقی پدرها بـا تو رفتار 

نکـرده ام بـه این خاطر اسـت کـه نمی توانم مانند آنـان ادا دربیـاورم.« پدرم، 

بـدان هرگـز نسـبت به لطفی کـه به مـن داری تردیـد نداشـته ام، گرچه این 

تذکـر را چنـدان دقیـق نمی دانـم. تو نمی توانی وانمـود کنی، درسـت، اما اگر 

تنهـا دلیلت این باشـد که پـدران دیگر چنین می کنـد، بهانه جویی ای محض 

اسـت و مانع ادامه گفت وگو می شـود. این نظر من اسـت و نشـان می دهد 

چیـزی غیرعـادی در رابطـه مـن و تـو وجـود دارد، خللـی که تو نیـز در پدید 

 آوردنـش بی آن که مقصر باشـی، سـهیمی. )کتاب نامه به پـدر – صفحه 21(

هیچ کـس ترحـم تـو را برنمی انگیخت نـه در آن لحظه و نه بعـد از آن، آدمی 

همیشـه در برابـر تـو بی دفاع می مانـد. )کتاب نامه به پـدر – صفحه 30(

در آن چـه بـه مسـائل مخصـوص خـودت مربـوط می شـد تـو سـخنرانی 

بی نظیـر بـودی. در برابـر تـو، مـن بریـده بریـده و من من کنـان سـخن 

مجبـور  و  نمی آمـد  خوشـت  هیچ وجـه  بـه  نیـز  ایـن کار  از  می گفتـم. 

می شـدم سـاکت شـوم. نخسـت شـاید از سـرِ لجبـازی، سـپس بـرای 

بگویـم.  سـخن  و  کنـم  فکـر  تـو  در حضـور  دیگـر  نمی توانسـتم  آن کـه 

از آن جـا کـه تـو معلـم واقعـِی مـن بـودی، اثـرِ تربیتـی تـو در همـه جـای 

)35 صفحـه   – پـدر  بـه  نامـه  )کتـاب  می شـد.  احسـاس   زندگـی ام 

درسـت اسـت کـه تـو هیچ گاه به راسـتی مرا مـورد تنبیـه بدنی قرار نـدادی، 

ولـی فریادهای تو، سـرخی چهـره ات، روش عجوالنـه ات در باز کردن کمربند 

و قرار دادن آن روی پشـتی صندلی، همه این ها بسـیار بدتر از کتک خوردن 

بـود. مثـل وقتـی که بخواهند کسـی را دار بزنند. اگر او را به راسـتی حلق آویز 

کننـد، می میـرد و همه چیـز تمام می شـود اما اگـر او را مجبور کننـد در همه 

مراسـم پیـش از اعدام شـرکت کنـد و درسـت در لحظه انداختن طنـاب دار 

بـه گردنـش، خبـر لغو حکـم اعـدام را به او بدهند، بی شـک در تمـام زندگی 

رنـج گـره دار را دور گـردن خویـش احسـاس خواهـد کـرد. )کتـاب نامـه به 

پـدر – صفحه 42(

عنوان: نامه به پدر
 نویسنده: فرانتس کافکا
 ترجمه: الهام دارچینیان

انتشارات: نگاه

سال گذشته در پیام ما از آب ها و 
تاالب ها به عنوان اولویت های 

محیط زیست کشور نوشتیم. 
بارش های امیدوارکننده بهار امسال نفسی تازه به تاالب ها داد.

فیلم کوتاه حد ساخته »جواد دارایی«  
برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه دانشجویی 

از جشنواره آمریکایی شد. 

جشنوارهسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره ی نوروزی بخارا ویژه فروردین و اردیبهشت 1398 منتشر 

شد. 

کتاب های »آواز پر جبرئیل«، »رود 
راوی«، »ملکان عذاب«،»اسفار کاتبان« 
و »حاشیه ای بر مبانی داستان« نوشته 

ابوتراب خسروی بازنشر و در 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه می شود. 

فرصت ثبت نام برای ناشران الکترونیک 
برای حضور در سی و دومین نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهران تا پایان امروز 
تمدید شد.

فیلم لوتوس به کارگردانی و تهیه کنندگی 
محمدرضا وطن دوست در چهاردهمین حضور 

جهانی خود به بخش رقابتی جشنواره 
بین المللی فیلم »بیروت« راه یافت.

 نمیدونه داره چه کمکی بهم  میکنه...
 کاش زحمتم کم کنه،

کاش از نفس کشیدن راحتم کنه...

رگ خواب

کتابفیلمجشنواره دیالوگ

بی گلبن وصلت بگلستان نتوان بود
بی شمع جمالت بشبستان نتوان بود

ای یار عزیز ار نبود طلعت یوسف
با مملکت مصر به زندان نتوان بود

در ظلمت اگر صحبت خضرت ندهد دست
موقوف لب چشمٔه حیوان نتوان بود
دریاب که سیاب سرشکم بشد از سر
پیوسته چنین غرقٔه طوفان نتوان بود

بی رایحٔه زلف تودر فصل بهاران
از باد هوا خادم ریحان نتوان بود

خاموش نشاید شدن از نالٔه شبگیر
زیرا که کم از مرغ خوش الحان نتوان بود

صوفی اگر از می نشکیبد چه توان کرد
با ساغر می منکر مستان نتوان بود
تا خرقه بخون دل پیمانه نشوئی

با پیر مغان بر سر پیمان نتوان بود
خواجو چه نشینی که گر ایوب صبوری

چندین همه در محنت کرمان نتوان بود
رو ساز سفر ساز که از آرزوی گنج

بی برگ درین منزل ویران نتوان بود

خواجوی کرمانی 

 آنچنان آلوده ست 

 عشق غمناکم با بيم زوال 

 که همه زندگيم می لرزد 

 چون ترا می نگرم

فروغ فرخزاد

عکس نوشت

عکس: 
امید زوار

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

نیرنگ »كاراكاال« 
برای تصرف ایران، و قتل او

هشـتم اپریل سـال 217 میـالدی »كاراكاال« 
امپراتـور 29 سـاله روم در اِربـال )اربیـل ـــ 
شـمال عـراق امروز( به دسـت یك سـنتوریو 
او خسـته  نیرنگهـای  از  )افسـر رومـی( كـه 
بـود كشـته شـد. كاراكاال كـه در سـر  شـده 
را  ایـران  تصـرف  و  شـدن  اسـكندر  هـوای 
بـه  توانسـت  نمـی  بـا جنـگ  داشـت چـون 
ایـن هـدف برسـد بـه نیرنگ متوسـل شـده 
شـاه  پنجـم  اردوان  دختـر  میتـرا  از  و  بـود 
وقـت ایـران خواسـتگاری كـرده بـود. اردوان 
نخسـت حاضـر بـه قبـول درخواسـت او نبود 
پذیرفـت. كاراكاال كـه  اكـراه  بـا  بعـدا  ولـی 
مـادرش از سـوریه بـود، ارتـش خـود مركب 
از 32 لژیـون )لشـكر( را در سـوریه گـذارد و 
بـا دسـته ای كوچـك از افسـران و سـربازان 
 36( تیسـفون  شـهر  رهسـپار  ویـژه  نیـروی 
كیلومتـری جنـوب بغـداد امـروز( پایتخـت 
ازدواج  میتـرا  بـا  تـا  شـد  ایـران  زمـان  آن 

بـدون حمـل  و سـران كشـور،  اردوان  كنـد. 
اسـتقبال  بـه  شـهر  از  خـارج  در  سـالح 
دام  بـه  شـتافتند كـه  ایـران  آینـده  دامـاد 
تنـی  و  اردوان  جـز  و  افتادنـد  »كاراكاال«ا 
چنـد از بـزرگان، بقیـه بـه دسـت همراهـان 
بـه  سـریعا  و كاراكاال  شـدند  كاراكاال كشـته 
ارتـش خـود  منتظـر  آنجـا  در  و  رفـت  اربـال 
شـد تـا حملـه بـه تیسـفون را آغـاز كنـد كـه 
چنـد روز بعـد در همـان شـهر به قتل رسـید. 
علـت قتـل، ظاهـرا ایـن بـود كـه كاراكاال دو 
روز پیـش از آن دسـتور اعـدام یـك افسـر 
را داده بـود كـه بـه دسـت بـرادر او بـه قتـل 
رسـید. كاراكاال شـهرت بـه سـّفاكی و نیرنگ 
داشـت. وی بـرادر خـود را هـم كشـته بود تا 
مدعـی نداشـته باشـد. ماكرینوس جانشـین 
صلـح  پیشـنهاد  ایـران  بـه  كاراكاال  موّقـت 
داد كـه پیشـنهاد او رّد شـد و ارتـش ایـران 
نیـروی رومـی را شكسـت داد بـه گونـه ای 
ایـن  افریقایـی  شـمال  سـربازان  همـه  كـه 
كـه  هـا  موریتانیایـی  بـه  معـروف  ارتـش، 

بهتریـن جنگنـدگان ارتـش روم بودند كشـته 
و یـا اسـیر شـدند و ماكرینـوس كـه چنیـن 
سـخت  شـرایط  پذیرفتـن  بـه  مجبـور  دیـد 
اردوان بـرای اعـالم تـرك مخاصمـه ازجملـه 
پرداخـت غرامـت شـد. ایـن آخریـن جنـگ 
ایـران و روم در دوران حكومـت 475 سـاله 
بعـد  9 سـال  ایـن سلسـله  بـود.  اشـكانیان 
بـه دسـت اردشـیر ساسـانی حاكـم پارس و 

برانداختـه شـد. کرمـان 

شناسی پدیده 
هوسـرل  ادمونـد  دكتـر  زادروز  امـروز 
و  دان  ریاضـی   Edmund Husserl
فیلسـوف آلمانـی نیمـه اول قـرن 20 اسـت 
كـه هشـتم اپریـل 1859 بـه دنیـا آمـد. وی 
»پدیده شناسـی ـــ فنومنولـوژی« را تكمیل 
منطـق،  بـاره  در  عمدتـا  او  كتابهـای  كـرد. 
و منطـق ریاضـی اسـت. بـا ایـن كـه دكتـر 
از  معذلـك  بـود  شـده  مسـیحی  هوسـرل 
گزنـد دشـمنی هیتلـر در امـان نمانـد. دكتـر 

درگذشـت.  1938 سـال  بـه  هوسـرل 

کارگردان سریال نوروزی نون . خ
 از ساخت سری دوم این مجموعه 

با حضور بازیگران ُکرد زبان خبر داد و 
گفت: باز هم در سری جدید از بازیگران 

شناخته نشده ُکرد استفاده می کنم.

سیما


