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تلویزیـون ظاهـرا یـک نهـاد بـه شـدت حکومتی اسـت. نهادی 
ایدئولوژیـک که قرار اسـت شـعارهای نظام را در قالب سـریال 
و گـزارش و فیلـم و موسـیقی و برنامه هـای مناسـبتی به خورد 
خلـق هللا بدهـد. امـا ایـن ظاهـر ماجراسـت. از آن جایـی کـه 
مدیـران ایـن دسـتگاه عریـض و طویل درک درسـتی از رسـانه 
ندارنـد و هـم چنیـن فهـم آنـان از هنـر و فرهنـگ و مباحـث 
نظـری بسـیار نازل اسـت نه تنها بـه وظایفی که بـر عهده دارند 
عمـل نمی کننـد بلکـه اغلب درسـت روبروی شـعارهای رسـمی 
قـرار مـی گیرنـد. آن هسـتند  از  دفـاع   حکومتـی کـه مدعـی 

حقیقتـا درک ایـن نکتـه کـه برنامه هایـی هـم چـون »برنـده 
بـاش« نـه تنهـا هیـچ سـنخیتی بـا آموزه هـای دینـی و انقالبی 
بسـیار  اسـت  مفتخـوری  و  اباحـه گـری  مـروج  بلکـه  نـدارد، 
بایـد پـای مراجـع و عالی تریـن  دشـوار اسـت؟ یعنـی حتمـا 
مقـام انقـالب و نظـام بـه میـان آیـد تـا مدیـران صدا و سـیما 
اسـت؟  دادن  رخ  حـال  در  فاجعـه ای  چـه  شـوند  ملتفـت 
البتـه ایـن طـور کـه بـاد می آیـد و شـاخه می جنبـد، مدیـران 
متعهـد و ارزشـی مـا حاضـر نیسـتند بـر ایـن سیسـتم یکسـره 
دراندازنـد. نـو  و طرحـی  بکشـند  بطـالن  فاسـد خـط  و   غلـط 

تلویزیونـی  برنامـه  یـک  بـه  اعتراض هـا  همـه  دادن  تقلیـل 
ایـن  نشـان می دهـد کـه  فـراوان  اگرهـای  و  امـا  بـا  آن هـم 
خطاهـای  از  دسـت  نیسـتند  حاضـر  ابـدا  و  اصـال  بزرگـواران 
سـلبریتی  برنامـه  یـک  فقـط  مشـکل  بردارنـد.  بنیادینشـان 
دعـوت  درآوردن  مفـت  پـول  بـه  را  مـردم  کـه  نـازل  محـور 

/خبرآنالیـن نیسـت.  می کنـد 

انس طال         1.283.210

مثقال طال     19.020.250

گرم طالی 18  4.391.192

گرم طالی 24   5.855.200

بهار آزادی      47.450.000

امامی          48.960.000

نیم       27.480.000

ربع         17.490.000

گرمی       9.590.000

دالر             138.390

یورو         157.200

درهم          37.359

لیر ترکیه           23.423

دالر استرالیا      98.848 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 8 تا  17دنبال کنید

تحریم نفت؛ تهدید آرامش منطقه
وزیر نفت: رفتارها و تحریم های نفتی آمریکا، بلوف نیست بلکه دشمنی ای بسیار خشن علیه ملت ایران است

زیسـت،  محیـط  فعـاالن  بسـیار  مخالفـت  وجـود  بـا 
کلنـگ سـاخت سـد السـک بـه زمیـن زده شـد. گفتـه 
می شـود بـا سـاخت ایـن سـد  تـاالب انزلـی در معـرض 
نابـودی قـرار می گیرد.سـاخت سـد السـک بـا حضـور  
اردکانیـان وزیـر نیـرو، مصطفی سـاالری اسـتاندار گیالن، 
جمعـی از نماینـدگان گیـالن در مجلس شـورای اسـالمی 
شـد. آغـاز  شـفت  شهرسـتان  و  اسـتانی  مسـووالن   و 

آن طـور که خبرگزاری صدا و سـیما گـزارش می دهد حجم 
این سـد مخزن 45 میلیون متر مکعب در سـال و حجم 
آب قابل تنظیم سـاالنه آن 77 میلیون متر مکعب اسـت 
و تأمیـن آب شـرب بـه میـزان 4.5 میلیـون مترمکعـب ، 
تأمیـن آب کشـاورزی شـش هـزار و 800 هکتار شـالیزار و 
بـاغ و تأمین آب زیسـت محیطی به میـزان 1.33 میلیون 

متـر مکعب در سـال را به همـراه دارد. 
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۲۵ درصد پسماندها 
قابلیت بازگشت به 

چرخه تولید را دارند
مدیرکل محیط زیست استان تهران با 
اشاره به اینکه ۲۵ درصد پسماندهای 
تهران قابلیت بازگشت به چرخه تولید 
را دارند، گفت: نگاه به پسماند در دنیا 

نگاه اقتصادی است ولی متاسفانه 
ما در کشور بدون مدیریت درست، 
پسماندها را در محیط رها می کنیم.

اختصاص بیشترین 
سرمایه گذاری گردشگری 

به هتل سازی
بیش از 2200 طرح گردشگری در 

کشوردرحال ساخت است که از 
این تعداد، هتل ها بیشترین حجم 
سرمایه گذاری را به خود اختصاص 

داده اند که حجم آن باالی ۹ درصد 
کل سرمایه گذاری ها را دربرمی گیرد.
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یادداشت  مهمان
سیدعبدالجواد موسوی

تهران
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  قیمت 500 تومان
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کلنگ ساخت سد السک در حالی 
به زمین خورد که گفته می شود 
در صورت راه اندازی این سد، 
تاالب انزلی نابود خواهد شد

آغاز ساخت سد »السک« 

با وجود مخالفت 

محیط  زیستی ها
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45 و

ثبت میراِث دیده نشده ایران و چین
میراث ملموس و دیده نشده مشترک ایران و چین 
در کتاب»میراث دریانوردی ایرانی در بنادر چین« 

معرفی شده است.

ناصر تقی زاده، مدیرعامل شرکت گل گهر:

مردان فوتبالی گل گهر، 
تاریخ سازی کردند



021-88019846

پیامک شما را درباره ۲

این صفحه می خوانیم
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روحانی سال جاری میالدی به آفریقای جنوبی سفر می کندپیام خبر
سفیرآفریقای جنوبی درتهران اعالم کرد،رئیس جمهورایران درسال 2019میالدی به این 
کشورآفریقایی سفر خواهد کرد.
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تحریم نفت؛ تهدید آرامش منطقه
وزیر نفت: رفتارها و تحریم های نفتی آمریکا، بلوف نیست بلکه دشمنی ای بسیار خشن علیه ملت ایران است

بیژن زنگنه: خواب به صفر رساندن خرید نفت از ایران، تعبیر نخواهد شد

ازابتـدای سـال97،بعد از خـروج آمریـکا از 
برجـام و بازگشـت تحریـم هـا ، فـروش 
نفـت ایـران نصـف شـد، از همـان زمـان 
ایـران راه هـای مختلفـی را بـرای دور زدن 
هزینـه  راه هایـی کـه  آزمـود،  هـا  تحریـم 
و گاز  نفـت  بـه صنعـت  را  زیـادی  هـای 
ایـران تحمیـل کـرد. فشـارآمریکا بـه ایران 
از 2 اردیبهشـت امسـال بـا اعالم خبـر تازه 
ای وارد فـاز جدیـد شـد، وزیـر امـور خارجه 
اردیبهشـت،  دوم  دوشـنبه  روز  آمریـکا 
آخریـن گام در مسـیر تحریم های ایـران را 
برداشـت و معافیـت 8 کشـور خریدار نفت 
ایـران را لغـو کـرد. »مایـک پمپئـو« اعـالم 
کـرد امسـال اجـازه خرید نفـت و میعانات 
گازی ایران را به مشـتریان نخواهد داد و از 

ایـن تاریخ به بعـد کل صادرات نفـت ایران 
تحریـم خواهـد شـد و هرگونـه خرید نفت 
از ایـران، نقـض تحریم هـای آمریـکا تلقی 

شـد. خواهد 
ترامـپ  تـازه  اقـدام  بین المللـی  ناظـران 
اقتصـادی  و  سیاسـی  هجمـه  ایجـاد  را 
تمام عیـار علیـه ایـران می داننـد. هجمه ای 
کـه می توانـد آرامـش و ثبـات منطقـه را 
دچـار چالـش کنـد.  اما نکتـه ای که باعث 
افزایـش نگرانـی هـا در مـورد اقـدام جدید 
آمریـکا  شـد،  ایـن اسـت کـه حتـی اگـر 
ایـران بتوانـد نفت را بفروشـد بـرای انتقال 
پـول با مشـکل مواجهـه می شـود، تحریم 
نفـت بـر همـه ارکان اقتصـاد ایـران تاثیـر 
مـی گـذارد بـه عنوان مثـال تولیـد کنندگان 

داخلـی به راحتـی نه می توانند مـواد اولیه 
وارد کنندو نه شـرایط صـادرات را پیدا کنند. 
  درایـن بیـن رهبـر انقالب اسـالمی ضمن 
تبیین دشـمنی تـازه آمریکا با ایـران تأکید 
کردنـد: »ملـت فعال و مسـووالن هوشـیار 
ایـران نشـان داده انـد اگر همـت کنند همه 
ایـن  قطعـًا  و  می شـکنند  را  بن بسـت ها 
تـالش آمریکایی هـا هم به جایی نمی رسـد 
و جمهـوری اسـالمی هر مقدار الزم داشـته 
باشـد و اراده کند، نفت صـادر خواهد کرد.«

حـال این سـوال پیش مـی آید کـه تهدید 
هـای جدید آمریکا تـا چه انـدازه می تواند 
جـدی باشـد؟ آخریـن اظهارنظـر »بیـژن 
اینکـه  درخصـوص  نفـت  وزیـر  زنگنـه« 
تحریم هـای نفتـی کـه ترامپ از آن سـخن 

می گویـد چقـدر جـدی اسـت و آیـا بایـد 
اظهـارات رییـس جمهور آمریـکا را در جرگه 
بلوف هـای سیاسـی دانسـت، گفـت: ایـن 
رفتارهـا و تحریم هـای نفتـی آمریـکا بلوف 
نیسـت بلکه دشـمنی ای بسیار خشن علیه 

ملـت ایران اسـت.
بعـد از تحریـم جدیـد آمریـکا واکنـش 
امـارات و عربسـتان بـا ایـن رویکـرد کـه 
خواهنـد  را  ایـران  نفـت  جبـران صـدور 
داشـت، بسـیار بحـث برانگیـز بـود، وزیر 
وعـده  اینکـه  درخصـوص  ایـران  نفـت 
کشـورهای عربسـتان و امـارات مبنی بر 
جبـران خالء نفتـی ایران در بـازار جهانی 
چقـدر قابـل تحقـق اسـت، توضیـح داد: 
ظرفیت هـای  دربـاره  آن هـا   نظـرم  بـه 
می کننـد.  نمایـی  بـزرگ  خـود  نفتـی 
خـواب بـه صفـر رسـاندن خریـد نفت از 
ایـران تعبیر نخواهد شـد و بـا تمام توان 
در جهـت شکسـتن تحریـم امریکا عمل 

می کنیـم. 
امـور  وزیـر  ظریـف«  »محمدجـواد 
خارجـه نیـزدر توییتـی تحریم هـای تـازه 
آمریـکا را تروریسـم اقتصـادی خوانـد و 
اقتصـادی  گفـت: »افزایـش تروریسـم 
هـراس  نشـان دهنده  ایرانی هـا،  علیـه 
آمریـکا  رژیـم  توطئه گـران  نومیـدی  و 
وارثـان  اسـت.  دست نشـانده هایش  و 
تمـدن پارس باسـتان، اسـتراتژی خود را 
بـر مبنـای »توصیـه« خارجی هـا تدوین 
نمی کننـد، چـه برسـد بـه آمریکایی ها.«

رئیـس  پیشـه«  فالحـت  »حشـمت هللا 
گـروه امنیـت مجلـس هـم در واکنـش 
بـه خبر جدیـد تحریم ها گفـت: فروش 
از یـک میلیـون  بـه کمتـر  ایـران  نفـت 

نمی رسـد. روز  در  بشـکه 

توهم جایگزینی بازار نفت ایران 
تحریـم کامـل نفت بـا توجه به اینکـه ایران 
از بزرگ ترین صادرکنندگان طالی سـیاه در 
جهان اسـت، نوسـان قیمت گسـترده ای را 
در بازارهـای جهانی در پی داشـته و خواهد 
داشـت. بـه نظـر می رسـد ایـن نوسـان که 
عمومـًا بـه سـمت افزایـش قیمـت اسـت 
از سـوی کشـورهای مصرف کننـده بـزرگ 
ایـن  نمودهـای  شـد.  نخواهـد  تحمـل 
عـدم تحمـل شـاید کوتاه مـدت نباشـد و 
ایـن کشـورها بـه دلیـل برخـی منافـع و 
مالحظـات از ایـن تصمیم آمریـکا حمایت 
کننـد امـا ایـن حمایت دائـم نخواهـد بود.

در نخسـتین واکنش ها بـه موضوع تحریم 
نفتـی ایـران، واردکننـدگان بـزرگ نفـت از 
ایـران موضع گیـری کردنـد. وزارت خارجـه 
چین به عنـوان بزرگ ترین کشـور واردکننده 
معافیت هـای  حـذف  بـه  ایـران،  نفـت 
مـوردی خرید نفـت از ایران اعتـراض کرده 
و دربـاره تشـدید نوسـان قیمـت نفـت در 
بازارهای انرژی خاورمیانه و جهانی هشـدار 

داده اسـت.
وزیـر خارجـه ترکیـه هـم در اعتـراض بـه 
آن  ایـران،  نفتـی  معافیـت  تمدیـد  عـدم 
را برهـم زننـده صلـح و ثبـات در جامعـه 
جهانـی دانسـته و اعـالم کـرد کـه ترکیـه 
تحریم هـای یک جانبـه و تحمیـل سـالیق 
کشـورهای دیگر در روابط با همسـایگانش 

نمی پذیـرد. را 
عـراق هـم در واکنـش بـه تحریـم نفتـی 
ایـران اعـالم کـرده اسـت جایگزینـی برای 
گاز ایـران نداریـم و توقـف واردات گاز باعث 
محرومیـت عراق از چهار هـزار مگاوات برق 
خواهد شـد.وزیر نفت و گاز هند هم تأمین 
نیازهای کشـورش را از دیگـر تولیدکنندگان 
عمـده نفـت راهـکار قطـع ورود نفـت ایران 
هـم  اروپـا  است.کمیسـیون  اعـالم کـرده 
بـرای  آمریـکا  رئیس جمهـوری  تصمیـم 
لغـو معافیت های نفتـی ایران را تأسـف بار 
دانسـت و بـر پایبنـدی ایـن اتحادیـه بـر 

توافـق برجـام تأکید کرد.کشـورهای جنوب 
شـرق آسـیا ماننـد کـره جنوبـی، تایـوان و 
ژاپـن کـه از واردکننـدگان اصلی نفـت ایران 
آمریـکا  وعده هـای  بـا  تاکنـون  هسـتند 
واکنـش خاصـی بـه موضـوع تحریم هـای 
نفتـی نشـان نداده انـد. بـه نظـر می رسـد 
ایـن کشـورها منتظـر عملـی شـدن قـول 
آمریـکا در جایگزینـی نفـت ایـران خواهند 

ند.  ما
تحریـم خریـد نفـت از ایران به عنـوان یکی 
ایـن کاالی  صادرکننـدگان  بزرگ تریـن  از 
شـد  اشـاره  همان گونـه کـه  اسـتراتژیک، 
تعـادل جهانـی در بازار نفـت را برهم خواهد 
زد؛ امـا بایـد دیـد آمریـکا به عنـوان عامـل 
ایـن بی نظمـی چه نقشـه و طرح بـرای آن 

یافت. خواهـد 
بـه نظـر می رسـد تنها نقشـه ای کـه آمریکا 
بـرای جایگزینـی نفـت ایـران در نظـر دارد، 
اسـتفاده از ظرفیـت کشـورهای همسـایه 
ایـران اسـت. عربسـتان سـعودی و امارات 
آمریـکا  و  دارنـد  قـرار  فهرسـت  صـدر  در 
در  نفـت  اسـت، کاهـش میـزان  امیـدوار 
بازارهـای جهانـی را بـا نفـت این دو کشـور 
جبـران کند.نقشـه آمریکا گرچـه با حمایت 
حاشیه نشـین های خلیج فـارس روی کاغذ 
درسـت و منطقـی بـه نظر می رسـد اما این 
یـک روی سـکه اسـت. در روی دیگـر امـا 
واقعیـت آن اسـت کـه امـارات و یـا حتـی 
عربسـتان بـرای رسـیدن بـه سـطح فنی و 
توان سیاسـی ایران در حـوزه صادرات نفت 
راه طوالنـی در پیش دارند. به نظر می رسـد 
آمریـکا دربـاره ظرفیت فنی دو کشـور دچار 
نوعـی خوش بینـی عامدانـه اسـت کـه هر 
دو طـرف را در توهـم جایگزینـی بـازار نفت 

ایـران راضـی نگـه خواهد داشـت.
ایـران نمی توانـد نقـش پررنـگ صـادرات 
انـکار  خـود  اقتصـاد  در  را  گاز  و  نفـت 
کنـد و از همیـن روسـت کـه بایـد بـرای 
تحریـم  دوران  در  خـود  صـادرات  حفـظ 
چاره اندیشـی های مختلفی داشـته باشـد. 

بــا  اجتماعــی  تعاون، کارورفــاه  وزیــر 
ــه  ــه فشــار و تحریم هــای ظالمان اشــاره ب
ــوری  ــه کشــورمان گفت:جمه ــکا علی آمری
اســالمی ایــران قطعــا شکســت ناپذیر 
اســت وهرچــه اســتکبار مــارا تحریــم 
ــا وحــدت  ــر و ب کند،ایــن ملــت یکپارچه ت
و  ازاصــول  صیانــت  درمســیر  بیشــتر 
ــر آ ن  ــته و ب ــر آن گام برداش ــاری ب پافش

ــرد.  ــد ک ــرار خواه اص
ــاون، کار  ــر تع ــریعتمداری وزی ــد ش محم

ــش از  ــی درســخنرانی پی ــاه اجتماع و رف
خطبه هــای نمــا ز جمعــه تهــران گفت:بــا 
ــام  ــه ن ــه نامگــذاری ســال 98 ب توجــه ب
رونــق تولیــد توجــه بــه کار و فرهنــگ آن و 
لــزوم توضیحــات کافــی درمــورد مضــرات 
بیــکاری بایــد توجــه و اهمیــت بیشــتری 
بــه مفهــوم کار، تولیــد و کارگــر ایرانــی 
بدهیــم. ضمــن اینکــه در دیــدار اخیــری 
ــر  ــا رهب ــر ب ــبت روز کارگ ــه مناس ــه ب ک
ــان  ــت ایش ــورت گرف ــالب ص ــم انق معظ

ــکل  ــه ش ــد ارزش کار ب ــه بای ــد ک فرمودن
ــژه بیــن مــردم تبییــن شــود وی

ارزشــمند  بســیار  افزود:نفــس کار  وی 
ــد  ــه کار نبای ــگاه ب ــه ن ــن اینک اســت ضم
نیــاز مالــی  تامیــن شــدن  بــه  تنهــا 
تامیــن  می توانــد  کار  بلکــه  بازگــردد 

باشــد. آن  پاالیــش  و  روح  کننــده 
وزیرتعــاون، کار ورفــاه اجتماعــی تصریــح 
کرد:همــه پیامبــران گرامــی دارای کار و 
ــی  ــوح نب ــه طــوری کــه ن ــد ب شــغل بودن
ــم  ــران ه ــر پیامب ــوده و دیگ ــار ب )ع(نج
ــن موضــوع  ــه ای شــغل داشــتند کــه البت
نشــان دهنــده آن اســت کــه کار دارای 
منزلــت و جایــگاه معنــوی ویــژه ای در 

ــت. ــران اس ــن پیامب بی

نیازمند نهضت مهارت  افزایی 
درتولید و کار هستیم

گام دوم انقالب، پایان دشمنی 
دشمنان انقالب خواهد بود

دبیـــرکل حـــزب مؤتلفـــه اســـالمی گفـــت: طبـــق فرمـــوده مقـــام معظـــم 
ـــود  ـــد ب ـــمنان خواه ـــمنی دش ـــان دش ـــالب، پای ـــه دوم انق ـــری در مرحل رهب
ــان در  ــدهللا بادامچیـ ــد شد.اسـ ــود خواهنـ ــا نابـ ــز قطعـ ــتها نیـ و صهیونیسـ
ــاد و  ــت یـ ــا گرامیداشـ ــه بـ ــزب موتلفـ ــتان های حـ ــران اسـ ــالس دبیـ اجـ
ـــه  ـــرد: آن مرحـــوم کار در موتلف ـــار ک ـــی اظه ـــی حبیب ـــره مرحـــوم محمدنب خاط
ـــی داد  ـــام م ـــه انج ـــه کاری ک ـــت و ب ـــدس می دانس ـــک کار مق ـــالمی را ی اس
ـــرکل  ـــت دبی ـــی نمی خواس ـــوم حبیب ـــون مرح ـــی همچ ـــت. کس ـــاد داش اعتق
باشـــد تـــا پســـتی بگیـــرد بلکـــه می خواســـت در خدمـــت دیـــن و والیـــت 
ـــه بیانیـــه گام دوم انقـــالب تصریـــح کرد:موتلفـــه  ـــا اشـــاره ب باشـــد.بادامچیان ب
ـــا  ـــام صحنه ه ـــالمی در تم ـــالب اس ـــه در گام اول انق ـــار دارد ک ـــالمی افتخ اس
وظایـــف و اقدامـــات بزرگـــی انجـــام داده اســـت.در گام دوم انقـــالب هـــم 
بایـــد پیـــش رو و از همـــه جلوتـــر باشـــیم.وی افزود:طبـــق فرمـــوده مقـــام 
ـــد  ـــمنان خواه ـــمنی دش ـــان دش ـــه دوم انقالب،پای ـــری در مرحل ـــم رهب معظ
ـــه  ـــد شـــد.دبیرکل حـــزب موتلف ـــود خواهن ـــا ناب ـــز قطع ـــود و صهیونیســـتها نی ب
ـــه  ـــاری ب ـــزب ج ـــک ح ـــی از ی ـــا چابک ـــد ب ـــه بای ـــار کرد:موتلف ـــالمی اظه اس
یـــک حـــزب در خدمـــت حکومـــت تبدیـــل شـــود و در خدمـــت مـــردم و 

ـــد.   ـــه باش ـــی فقی ول

مجلس

مجلس

مجلس

مجلس

ایران در دور زدن تحریم مهارت دارد

افزایش قیمت بنزین به صالح نیست

مردم،تخریب را از انتقاد تشخیص می دهند

وحدت اسالمی یعنی همه در یک جبهه مقابل دشمن باشند

ــه  ــأت رئیسـ ــو هیـ ــک عضـ یـ
کمیســـیون امنیـــت ملـــی و 
ـــا  ـــس ب سیاســـت خارجـــی مجل
ـــران در دور  ـــه »ای ـــد براینک تاکی
ـــا فروشـــنده خـــوب  ـــت: م ـــارت دارد« گف ـــم مه زدن تحری
نفـــت هســـتیم و کشـــورهای خوبـــی هـــم خریدارنـــد 
ــا را دور  ــا تحریم هـ ــه مـ ــود دارد کـ ــی وجـ و روش هایـ
می زنیم.محمدجوادجمالـــی،در واکنـــش بـــه اقـــدام 
ــرای  ــور بـ ــت 8 کشـ ــد معافیـ ــدم تمدیـ ــکا در عـ آمریـ
ـــران گفـــت: یکـــی از مشـــکالت کشـــور آن  ـــد نفـــت ای خری
ـــادرات  ـــروش و ص ـــه ف ـــه ب ـــتگی بودج ـــه وابس ـــت ک اس
ـــو  ـــوع س ـــن موض ـــم از ای ـــکا ه ـــود دارد و آمری ـــت وج نف

ـــد  ـــا دشـــمنی کن ـــا م ـــرده و هـــرگاه بخواهـــد ب اســـتفاده ک
ـــد.  ـــتفاده می کن ـــیل اس ـــنه آش ـــوان پاش ـــه عن ـــت ب از نف
لـــذا بایـــد طبـــق توصیـــه مقـــام معظـــم رهبـــری بـــه 
ــرد  ــع کـ ــت را قطـ ــه نفـ ــتگی بـ ــا وابسـ ــه دولت هـ همـ
ـــت را  ـــا نف ـــه م ـــد ک ـــوری باش ـــرایط ط ـــه ش ـــن ک ـــه ای ن
ـــی  ـــا وقت ـــیم ت ـــدان بفروش ـــوق کارمن ـــت حق ـــرای پرداخ ب
ـــم رخ  ـــارهایی ه ـــن فش ـــد چنی ـــه باش ـــن گون ـــرایط ای ش
می دهـــد.وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکه»بایـــد کشـــور را بـــر 
ـــل از آن  ـــای حاص ـــدی و درآمده ـــای تولی ـــاس کاره اس
ــد  ــرایط می تواننـ ــن شـ ــردم در ایـ ــرد« گفت:مـ اداره کـ
ــات و  ــد از مالیـ ــم بایـ ــا هـ ــوند. حقوق هـ ــع شـ منتفـ

ــود. ــت شـ ــدی پرداخـ ــای تولیـ بنگاه هـ

عضـــو کمیســـیون انـــرژی مجلـــس گفـــت: 
امســـال دولـــت دربـــاره تعییـــن تکلیـــف 
ویـــژه  بـــه  انـــرژی  قیمـــت حامل هـــای 
ــه  ــه ای بـ ــا برنامـ ــه یـ ــن الیحـ ــت بنزیـ قیمـ
ـــن  ـــت ضم ـــته اس ـــکوت گذاش ـــوع را مس ـــن موض ـــرده و ای ـــه نک ـــس ارائ مجل
اینکـــه افزایـــش قیمـــت بنزیـــن بـــه صـــالح نیســـت و موجـــب افزایـــش 

ــت. ــد داشـ ــن کاال خواهـ ــای چندیـ بهـ
ـــده  ـــالمی و نماین ـــورای اس ـــس ش ـــرژی مجل ـــیون ان ـــو کمیس ـــی عض خادم
مـــردم ایـــذه و باغملـــک در برنامـــه 18:30 بـــا موضـــوع کاهـــش مصـــرف 
ســـوخت گفـــت: افزایـــش قیمـــت بنزیـــن بـــه صـــالح نیســـت چـــرا کـــه 

افزایـــش بهـــای چندیـــن کاال را در پـــی خواهـــد داشـــت.
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــالمی، بـ ــورای اسـ ــرژی مجلـــس شـ ــیون انـ ــو کمیسـ عضـ
ـــاره  ـــت درب ـــال دول ـــت: امس ـــن گف ـــت بنزی ـــش قیم ـــت افزای ـــن وضعی آخری
تعییـــن تکلیـــف قیمـــت حامل هـــای انـــرژی بـــه ویـــژه قیمـــت بنزیـــن 
ـــن موضـــوع را مســـکوت  ـــرد و ای ـــه نک ـــس ارائ ـــه مجل ـــه ای ب ـــا برنام الیحـــه ی

گذاشـــت؛ البتـــه پیشـــنهادهای شـــفاهی مطـــرح شـــد.
خادمـــی افـــزود: زمانـــی کـــه دولـــت برنامـــه ای بـــرای تعییـــن تکلیـــف 
قیمـــت حامل هـــای انـــرژی بـــه مجلـــس ارائـــه نکـــرد، مجلـــس نیـــز در 

ــداد. ــام نـ ــری انجـ ــه تصمیم گیـ ــن زمینـ ایـ
ـــه کارت  ـــه ک ـــن بهان ـــا ای ـــاره کارت ســـوخت ب ـــت درب ـــه دول ـــان اینک ـــا بی وی ب
ســـوخت فســـاد انگیـــز اســـت، اشـــتباه کـــرد و گفـــت: در شـــرایط فعلـــی 

ـــم. ـــوخت نداری ـــرف س ـــش مص ـــدی و کاه ـــهمیه بن ـــز س ـــی ج ـــچ راه هی
ـــت  ـــر دول ـــت: اگ ـــالمی گف ـــورای اس ـــس ش ـــرژی مجل ـــیون ان ـــو کمیس  عض
ـــال شـــود. ـــاره کارت ســـوخت فع ـــد دوب ـــد بای ـــن را 2 نرخـــی کن ـــد بنزی بخواه

خادمـــی گفـــت: یارانـــه مســـتقیم را قبـــول داریـــم امـــا بایـــد بـــا طـــرح 
برنامـــه هایـــی بـــه ســـمت توانمنـــد ســـازی مـــردم حرکـــت کنیـــم.

خادمـــی دربـــاره قاچـــاق ســـوخت هـــم تصریـــح کـــرد: وقتـــی اختـــالف 
ــایه  ــوهای همسـ ــه کشـ ــوخت را بـ ــینان، سـ ــود دارد، مرزنشـ ــت وجـ قیمـ
انتقـــال مـــی دهنـــد تـــا بـــه درآمـــدی دســـت یابنـــد. وی گفـــت: راهـــکار 

ــت. ــینان اسـ ــازی مرزنشـ ــا، توانمندسـ ــاق در مرزهـ ــری از قاچـ جلوگیـ

تهـــران  مـــردم  نماینـــده 
درمجلـــس باتاکیـــد برایـــن 
ــات  ــای انتخابـ ــه کاندیداهـ کـ
و طرفـــداران آنهـــا بایـــد از 
تخریـــب فاصلـــه گیرنـــد، گفـــت: هـــرگاه افـــراد از انتقـــاد 
بـــه تخریـــب رســـیده اند، هـــوش جمعـــی مـــردم متوجـــه 
ـــواره  ـــب هم ـــه تخری ـــان داده ک ـــه نش ـــت و تجرب ـــده اس ش
ـــا  ـــی ب ـــم زائ ـــت.عبدالرضا هاش ـــته اس ـــس داش ـــه عک نتیج
ـــب و  ـــای رقی ـــب کاندیداه ـــز از تخری ـــزوم پرهی ـــه ل ـــاره ب اش
ـــه نشـــان  ـــرد: تجرب ـــان ک ـــات بی ـــی در انتخاب مســـئوالن اجرای
داده کـــه بیشـــتر طرفـــداران هـــر یـــک از کاندیداهـــا وارد 
ــه  ــت بـ ــود کاندیداهادسـ ــی خـ ــوند وگاهـ ــب می شـ تخریـ
ـــا  ـــور م ـــواره در کش ـــی هم ـــور کل ـــا بط ـــد ام ـــن کار می زنن ای

ــار  ــه اظهـ ــد.وی در ادامـ ــه عکـــس می دهـ تخریـــب نتیجـ
ـــیده اند،هوش  ـــب رس ـــه تخری ـــاد ب ـــراد از انتق ـــرگاه اف کرد:ه
جمعـــی مـــردم متوجـــه شـــده اســـت.حتی در حوزه هـــای 
ـــورت  ـــب ص ـــی تخری ـــه کاندیدای ـــر علی ـــک اگ ـــه کوچ انتخابی
ــس دارد.از  ــه عکـ ــی نتیجـ ــکار عمومـ ــر روی افـ ــرد بـ گیـ
ـــب  ـــد وارد تخری ـــا نبای ـــود کاندیداه ـــا خ ـــه تنه ـــده ن ـــر بن نظ
شـــوند بلکـــه بایـــد بـــه طرفـــداران خـــود توصیـــه کننـــداز 
ـــای  ـــدن وعده ه ـــان آم ـــه می ـــد.وی گفت:ب ـــب دوری کنن تخری
غیرعملـــی و مطـــرح شـــدن آن ازســـوی کاندیداهـــا اگـــراز 
ــت  ــاع مملکـ ــی از اوضـ ــدکه اطالعاتـ ــردی باشـ ــوی فـ سـ
ــه در  ــردی کـ ــا اگرفـ ــت امـ ــاض اسـ ــل اغمـ ــته قابـ نداشـ
ـــی  ـــد، کار غیراخالق ـــی ده ـــده غیرعمل ـــوده وع ـــی ب اموراجرای

ــام داده و مشـــروع نیســـت. انجـ

ـــالمی  ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل ـــب رئی نای
ــن  ــالمی ایـ ــدت اسـ ــور از وحـ گفت:منظـ
اســـت کـــه هـــر مذهـــب و فرقـــه ای 
ــک  ــه در یـ ــد وهمـ ــود بمانـ ــده خـ برعقیـ
ــند.علی  ــمن باشـ ــل دشـ ــه در مقابـ جبهـ
ــی  ــانزدهمین همایـــش دانش آموختگـ ــرکت در شـ ــرای شـ ــه بـ ــری کـ مطهـ
ـــد،  ـــهر برگزارش ـــن ش ـــالی ای ـــه در مص ـــواف ک ـــاف خ ـــه احن ـــوزه علمی ـــالب ح ط
ـــه  ـــدادن ب ـــازه ن ـــا و اج ـــراری فرقه ه ـــار برق ـــدت در کن ـــاد وح ـــا ایج گفت:قطع
ـــن هـــدف و مقصـــود از وحـــدت هســـت. ـــی توســـط دشـــمن بهتری ـــه افکن تفرق

وی ادامـــه داد:علمـــای زیـــادی از اهـــل ســـنت واهـــل تشـــیع بـــرای حفـــظ 
ـــه الزم  ـــد ک ـــاور بودن ـــن ب ـــر ای ـــردی ب ـــت هللا بروج ـــیدند آی ـــت کش ـــدت زحم وح
ـــنت  ـــل س ـــه اه ـــرق چهارگان ـــر ف ـــیعه ب ـــت،فقیه ش ـــاد درس ـــرای اجته ـــت ب اس
و احادیـــث ایشـــان تســـلط کامـــل داشـــته و خـــود ایشـــان نیـــز بـــر ایـــن 
ـــع  ـــز مداف ـــالب نی ـــم انق ـــر معظ ـــتند.مطهری گفت:رهب ـــل داش ـــلط کام ـــم تس مه
ـــتان  ـــه کردس ـــفر ب ـــه در س ـــی ک ـــا جای ـــت ت ـــوده و هس ـــنت ب ـــل س ـــوق اه حق
ـــرد:  ـــان ک ـــد.وی بی ـــادر کردن ـــو را ص ـــنت از رادی ـــل س ـــش اذان اه ـــوز پخ مج

ـــه  ـــه اهـــداف اهـــل ســـنت برداشـــته شـــده ک ـــرای رســـیدن ب ـــی ب گام هـــای خوب
البتـــه کافـــی نیســـت.از ایـــن گونـــه اقدام هـــا و همایش هـــا چـــه در دنیـــای 
شـــیعه و چـــه در دنیـــای ســـنی بایـــد بســـیار باشـــد و نبایـــد از اصطـــالح شـــیعه 
ـــد هـــدف گســـترش اســـالم باشـــد.مطهری  ـــاد اســـتفاده نمـــود و بای و ســـنی زی
ـــه  ـــتیم ک ـــری هس ـــی مطه ـــتاد مرتض ـــهادت اس ـــالگرد ش ـــتانه س ـــت:در آس گف
ـــتند  ـــدت داش ـــورد وح ـــادی در م ـــث زی ـــف مباح ـــای مختل ـــان در مقاله ه ایش
ـــچ  ـــتادمطهری هی ـــل بودند؛اس ـــادی قائ ـــرام زی ـــنت احت ـــل س ـــه اه ـــه فق و ب
ابایـــی از نقـــد کـــردن نداشـــتند و دربـــاره عدالت گرایـــی خلیفـــه دوم نیـــز 
مطالـــب زیـــادی عنـــوان کردند.اســـتاد مطهـــری هیـــچ تعصبـــی بـــر فـــرق 
ـــانزدهمین  ـــت بودند.ش ـــف حقیق ـــال کش ـــه دنب ـــتند و ب ـــنی نداش ـــیعه و س ش
ــا  ــواف بـ ــاف خـ ــه احنـ ــوزه علمیـ ــالب حـ ــی طـ ـــش دانش آموختگـ همای
ـــتان  ـــمالی، سیس ـــی و ش ـــان رضوی،جنوب ـــیعه و سنی.خراس ـــای ش حضورعلم
و بلوچســـتان و گلســـتان، برگـــزار شـــد کـــه علـــی مطهـــری نایـــب رئیـــس 
ـــدگان زاهـــدان،  مجلـــس و جمعـــی از اعضـــای فراکســـیون اهـــل ســـنت و نماین
ـــال  ـــواف در ح ـــتان خ ـــردم شهرس ـــی و م ـــات محل ـــاش، مقام ـــت جام،خ ترب

برگـــزاری اســـت. 

س
فار

س: 
عک

ژاپن، کمیسـیون اروپا و شـورای اروپا در نشسـتی مشـترک بر 
تـداوم حمایـت خود از برجـام تاکید کردند.

بـه گـزارش ایسـنا،به نقـل ازخبرگزاری شـینهوآ،این نشسـت، 
بیست وششـمین نشسـت میـان ژاپـن و اروپـا در بروکسـل 
بـود کـه بـا حضـور ژان کلـود یونکـر رئیـس کمیسـیون اروپا و 
دونالـد تاسـک،رئیس شـورای اروپا وشـینزو ابه،نخسـت وزیر 
ژاپـن برگـزار شـد.در بخشـی از بیانیـه ایـن نشسـت از توافـق 
اسـت:"ما  شـده  تاکیـد  و  حمایـت  اعـالم  ایـران  هسـته ای 
حمایتمـان را از برنامـه جامـع اقـدام عمـل مشـترک تکـرار 

می کنیـم"

نماینـده قـوه مجریه در شـورای نظـارت بر صداوسـیما از ورود 
و  صـدا  روبیکایـی  قرعه کشـی های  موضـوع  بـه  شـورا  ایـن 

سـیما خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا،در پـی سـخنان روز گذشـته مقـام معظـم 
رهبـری، حسـام الدین آشـنا مشـاور رئیـس جمهـور و نماینده 
قـوه مجریـه در شـورای نظـارت بـر صـدا و سـیما در حسـاب 

توییتـری خود نوشـت:
»تبلیغات ومسـابقات و قرعه کشـی های روبیکایی در دسـتور 
بررسـی شـورای نظـارت بر صدا و سـیما قرار خواهـد گرفت«.

تاکید ژاپن و اتحادیه 
اروپا بر حمایت از برجام

ورود شورای نظارت به 
قرعه کشی  روبیکایی

دسـتیار ویـژه رییـس مجلـس در اموربین الملـل بـا اشـاره به 
گـردن زدن 37 تبعـه سـعودی،بحران عـدم مشـروعیت،آل 
امیرعبداللهیـان  عنـوان کرد.حسـین  را،بسـیار جـدی  سـعود 
درصفحـه شـخصی خـود درتوییتـر نوشـت:رژیم سـعودی بـا 
گـردن زدن 37تبعـه کشـورش اثبـات کـرد کـه بحـران عـدم 
بحران هـای  اسـت.امروز  سعودبسـیارجدی  مشـروعیت،آل 
آل  گیـر  دامـن  بحریـن  و  بحـران  و  یمـن  داخلی،جنـگ 
و  اسـت.ترامپ  شـده  صهیونیسـت ها  سـعودخدمتگزار 
نتانیاهو،عربسـتان و امارات را در مسـیر سـقوط قـرار داده اند.

»عباسـعلی کدخدایی«درباره آخرین وضعیـت الکترونیکی 
شـدن انتخابات،اظهـار کـرد:در جلسـه ای که با وزیر کشـور 
امسـال  انتخابـات  بودیـم کـه  مصمـم  طـرف  دو  داشـتم 
شـورای  شود..سـخنگوی  انجـام  الکترونیکـی  شـکل  بـه 
نگهبـان در پاسـخ بـه الکترونیکـی برگـزار شـدن انتخابـات 
دوم اسـفندماه یازدهمیـن دوره مجلـس شـورای اسـالمی 
و نخسـتین میـان دوره ای مجلـس خبـرگان رهبری،اظهار 
داشـت:درهر دوره تـالش مـی کنیـم مرحلـه بـه مرحله جلو 

رویـم و انتخابـات را الکترونیکـی برگـزار کنیـم.

بحران عدم مشروعیت 
آل سعود جدی است

برگزاری الکترونیکی 
انتخابات 
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثگردشگری

نخستین گاهنامه معماری بومی منتشر شداستانی ساحلی که برای ایرانیان ناشناخته مانده
ـــی  ـــد در جلســـه ســـتاد اجرای ـــم گراون عبدالکری
ـــه  ـــا اشـــاره ب ـــات ســـفر اســـتان بوشـــهر ب خدم
ظرفیت هـــای اســـتان بوشـــهر در بخش هـــای 
مختلـــف، بیـــان کـــرد: گردشـــگری یـــک 
ــود  ــه پتانســـیل های موجـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــا اســـت کـ ــو و پویـ ظرفیـــت نـ
می توانـــد یـــک صنعـــت مولـــد بـــرای کشـــور باشد.اســـتاندار بوشـــهر بـــا 
ـــح  ـــهر تصری ـــتان بوش ـــگری اس ـــت گردش ـــی ظرفی ـــه معرف ـــه ب ـــر توج ـــد ب تاکی
ـــت،  ـــودن نف ـــی و دارا ب ـــای صنعت ـــر ظرفیت ه ـــالوه ب ـــهر ع ـــتان بوش ـــرد: اس ک
ــز  ــگری نیـ ــوزه ی گردشـ ــی در حـ ــای باالیـ ــیمی، از قابلیت هـ گاز و پتروشـ
ـــتان  ـــع اس ـــی مواق ـــفانه بعض ـــه متأس ـــان اینک ـــا بی ـــت.گراوند ب ـــوردار اس برخ
ـــه  ـــهر ب ـــی بوش ـــت تاریخ ـــزود: باف ـــت، اف ـــناخته اس ـــور ناش ـــرای کش ـــهر ب بوش
عنـــوان یـــک منطقـــه مهـــم گردشـــگری بوشـــهر می توانـــد الگویـــی بـــرای 
ـــت  ـــاد، نجاب ـــن اتح ـــز و همچنی ـــالمت آمی ـــی مس ـــه زندگ ـــا در زمین ـــام دنی تم
ـــی  ـــا معرف ـــه دنی ـــد ب ـــت گردشـــگری بوشـــهر بای ـــه باشـــد. ظرفی و وحـــدت روی
ـــت  ـــتی اس ـــع دس ـــای صنای ـــر مبن ـــهر ب ـــگری بوش ـــی از گردش ـــود و بخش ش

ـــر  ـــرد: از دیگ ـــح ک ـــهر تصری ـــتاندار بوش ـــژه ای دارد.اس ـــه وی ـــه توج ـــاز ب ـــه نی ک
قابلیـــت گردشـــگری اســـتان بوشـــهر در بخش هـــای ســـاحلی، روســـتایی، 
بوم گـــردی، دریایـــی و عشـــایری اســـت کـــه بایـــد نســـبت بـــه معرفـــی 
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــد ب ـــرد. گراون ـــورت بگی ـــتری ص ـــالش بیش ـــا ت ـــن ظرفیت ه ای
کمبـــود جـــدی مرکـــز اســـتان بوشـــهر هتـــل پنـــج ســـتاره اســـت، گفـــت: 
صنعـــت گردشـــگری بـــدون امکانـــات اقامتـــی نمی توانـــد موفـــق باشـــد، 
فلـــذا نیـــاز بـــه احـــداث یـــک هتـــل پنـــج ســـتاره در اســـتان احســـاس 
ــات  ــوز امکانـ ــاحلی هنـ ــهرهای سـ ــرد: در شـ ــان کـ ــود.وی خاطرنشـ می شـ
مناســـب فراهـــم نشـــده اســـت، بنابرایـــن ســـازمان بنـــادر اســـتان بوشـــهر 
ـــمت  ـــه س ـــد و ب ـــته باش ـــزی داش ـــه ری ـــی برنام ـــگری دریای ـــوزه گردش در ح
اســـتفاده از امکانـــات موجـــود حرکـــت نماید.اســـتاندار بوشـــهر بـــا اشـــاره 
بـــه کارکـــرد طرح هـــای بوم گـــردی روســـتایی در اســـتان بوشـــهر یـــادآور 
ـــری  ـــذب حداکث ـــتان ج ـــتاهای اس ـــردی در روس ـــوم گ ـــرح ب ـــرای ط ـــد: اج ش
ـــوروز  ـــام ن ـــز در ای ـــا نی ـــی از اقامتگاه ه ـــته و برخ ـــراه داش ـــه هم ـــگر را ب گردش

ـــد. ـــته ان ـــد داش ـــان درآم ـــون توم ـــا 16 میلی ـــن 15 ت بی

نخســـتین گاهنامـــه معمـــاری بومـــی 
ـــر  ـــدی حجت،ناص ـــتیبانی مه ـــا پش ـــه ب ک
ــا  ــا اولیـ ــوروززاده چگینـــی و محمدرضـ نـ
ــا و  ــاالت و گزارش هـ ــده، مقـ ــر شـ منتشـ
ـــن  ـــت.ایجاد ای ـــرده اس ـــت ک ـــه را ثب ـــن کمیت ـــای ای ـــت هایی از اعض یادداش
ـــی  ـــاری بوم ـــه معم ـــس کمیت ـــری - رئی ـــیاوش صاب ـــول س ـــه ق ـــریه ب نش
- در ســـخن نخســـت »مبتنـــی بـــر شـــکل گیری آرزوهـــای گروهـــی از 
ـــود  ـــران ب ـــژه ای ـــور وی ـــه ط ـــری و ب ـــراث بش ـــدان می ـــان و عالقمن متخصص
بـــرای شـــناخت و حفاظـــت از دســـتاوردهای اندیشـــه انســـان در طـــول 
ـــت. ـــوده اس ـــی اش« ب ـــت پیرامون ـــکان و طبیع ـــا م ـــی ب ـــان و در هماهنگ زم

ـــران  ـــوس ای ـــس ایکوم ـــت - رئی ـــدی حج ـــه مه ـــن گاهنام ـــی از ای در بخش
ـــرای  ـــی ب ـــاری بوم ـــرا معم ـــه چ ـــت ک ـــخ داده اس ـــش پاس ـــن پرس ـــه ای - ب
مـــا ارزشـــمند اســـت. او معمـــاری بومـــی را بـــه صـــورت عـــام یکـــی از 
عمده تریـــن مظاهـــر فرهنـــگ دانســـته و تأکیـــد کـــرده اســـت: »بـــرای 
ـــم،  ـــی درســـت بفهمی ـــاری بوم ـــر را خصوصـــًا درمعم ـــت مظه ـــا کیفی ـــه م اینک

ـــاًل  ـــه کنیم.مث ـــز توج ـــان نی ـــر فرهنگی م ـــایر مظاه ـــه س ـــه ب ـــت ک ـــوب اس خ
ـــا موســـیقی  ـــدری ی ـــد موســـیقی بن ـــه شـــما می گوئی ـــی ک ـــد زمان ـــرض کنی ف
آذری یـــا تربتـــی احتمـــااًل همـــه مـــا متوجـــه می شـــویم کـــه چـــرا ایـــن 

موســـیقی ها بـــا هـــم تفـــاوت دارنـــد. 
اگـــر بخواهیـــم ایـــن تفـــاوت را بـــاز کنیـــم و بگوییـــم عناصـــر مؤثـــر در 
ـــی  ـــه یک ـــیم ک ـــوع می رس ـــن موض ـــه ای ـــت ب ـــا چیس ـــکل این ه ـــاوت ش تف
ـــه  ـــه ک ـــری آنچ ـــت و دیگ ـــذار اس ـــه تأثیرگ ـــت ک ـــتگاه آن هاس ـــکان و خاس م
ـــادات  ـــز اعتق ـــده اســـت و ســـومی نی ـــخ آم ـــکان در طـــول تاری ـــر ســـر آن م ب
آن مردمـــان اســـت. آثـــار معمـــاری بومـــی مـــا محـــل رجـــوع بـــه ارزش هـــای 
پایـــدار در ســـرزمین ماســـت، وقتـــی می گوئیـــم معمـــاری بومـــی یعنـــی 
ـــی  ـــل تجل ـــت و مح ـــه دار اس ـــدار و ریش ـــم و پای ـــه قوی ـــاری ک ـــوع معم آن ن
ســـه عامـــل مذکـــور براســـاس کیفیـــت تعامـــل انســـان نســـبت بـــه آن 
اســـت.نکته دیگـــر ایـــن اســـت کـــه انســـان درمرکـــز ایـــن مثلـــث قـــرار 
ـــور  ـــر درحض ـــاوت تأثی ـــدتی متف ـــا ش ـــل ب ـــن عوام ـــدام از ای ـــه و از هرک گرفت

ـــت«.  ـــه اس یافت

 پیام
 میراث

کشف 3۵ مومیایی مصری در »آسوان«
یک تیم باستان شناسی به سرپرستی استاد دانشگاه ایتالیایی موفق به کشف 35 مومیایی متعلق به مصر باستان در مقبره ای در 

نزدیکی »آسوان«، شهری درجنوب مصر شد.این مقبره متعلق به دوران یونانی- رومی )بین سال های 332 پیش از میالد مسیح تا 
395 پس از میالد مسیح( است 

رنا
 ای

س:
عک

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ــی  ــب بنای ــت: تخری ــارس گف ــتان ف ــگری اس گردش
ــوده و  ــی ب ــرث در داراب،جزئ ــه کاخ کیوم ــوم ب موس
براثــر بارندگــی شــدید ابتــدای امســال ایجــاد شــده 

ــت. اس
مصیــب امیــری توضیــح داد: پیــش از ایــن موضــوع 
تخریــب جزئــی در  برخــی بناهــای تاریخــی اســتان 
ــرده  ــالم ک ــا را اع ــدت بارندگی ه ــر ش ــر اث ــارس ب ف
ــر در  ــورد نظ ــا کاخ م ــن بناه ــی از ای ــه یک ــودم ک ب

ــود. داراب ب
بــه کاخ کیومرث،یــک  موســوم  بنــای  وی گفــت: 
بنــای ثبــت شــده محســوب می شــود کــه البتــه 
ســاخت آن مربــوط بــه اواخــر دوران قاجاریــه و 
اوایــل دوران پهلــوی اول اســت و ارتباطــی بــا دوران 

ــدارد. ــانی ن ساس
امیــری تصریــح کــرد: ایــن بنــا، در واقــع یــک خانــه 
قدیمــی متعلــق بــه خوانیــن منطقــه داراب بــوده کــه 
ــم  ــت ه ــه ثب ــر، ب ــورد نظ ــاخصه های م ــل ش ــه دلی ب

رســیده اســت.
ــه  ــت: همانگون ــارس گف ــی ف ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــالم  ــا ایســنا اع ــو ب ــت و گ ــن در گف ــش از ای ــه پی ک
در  موجــود  تاریخــی  بناهــای  تمــام  بــود،  شــده 
ــد و  ــال، رص ــدید امس ــی ش ــس از بارندگ ــارس پ ف
ارزیابــی و تخریب هــا کــه همگــی جزئــی بــوده، 

مستندســازی شــده اســت.
امیــری گفــت: مستندســازی از تخریــب بناهــای 
همیــن کاخ  هــم  هــا  آن  از  یکــی  تاریخــی کــه 
کیومــرث داراب بــوده، بــا هــدف تأمیــن اعتبــار بــرای 

ــت. ــده اس ــال ش ــز ارس ــه مرک ــت، ب مرم
ــه  ــرد ک ــد ک ــارس تاکی ــی ف ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
اطــالع رســانی در مــورد رخدادهــای مربــوط بــه آثــار 
ــًا کارشناســی شــده و  ــد حتم و بناهــای تاریخــی، بای

ــی نشــود. ــا موجــب بدگمان ــق باشــد ت دقی

میراث تخریب کاخ 
کیومرث داراب 

جزئی است

جشنی به سبک و طعم افغانستان

جشنواره غذای سنتی و سالم افغانستان و ایران همراه با موسیقی زنده

میــان  در  حضــور  امیــن  راه  ســه 
برقــی  لــوازم  فروشــندگان  راســته 
یحیــی  امامــزاده  نزدیکــی  در  و 
ــای آن  ــه انته ــده ک ــع ش ــی واق خیابان
ــی  ــارت ب ــک و عم ــه فخرالمل ــه کوچ ب
ــد.عمارتی  ــی رس ــک م ــر دبیرالمل نظی
باشــکوه کــه امــروز میزبــان جشــنواره 
ــتان  ــالم افغانس ــنتی و س ــای س غذاه
ــا اجــرای بخشــی از  و ایــران همــراه ب
ــده ایــن کشــور  موســیقی ســنتی و زن
بانــی  مراســمی کــه  اســت.  شــده 
انجمــن  شــوش  کــودک  خانــه  آن 
از حقــوق کــودکان اســت. حمایــت 

بــرای رســیدن بــه محــل برگــزاری 
ــور  ــه ای عب ــد از محوط ــنواره، بای جش
کــرد کــه دورتــادور آن را گلــدان هــای 
گل و درختانــی سرســبز احاطــه کــرده 
حیــاط  وســط  آبــی  حــوض  انــد. 

ــی اســت  ــم ایران ــادگار معمــاری قدی ی
دبیرالملــک  خانــه  هویــت  بــه  کــه 
است.درســت  بخشــیده  جــان 
درگوشــه دیگــری از حیــاط عمــارت 
و  نشــین،صندلی  شــاه  عنــوان  بــا 
میزهــای مراســم چیــده شــده اســت.

ــا نمــی  کــودکان افغانســتانی ســر از پ
خوشــحالی  از  گروهــی  شناســند. 
ــده  ــد و ع ــی کنن ــال م ــر را دنب یکدیگ
ای پــای موســیقی زنــده نشســته و 
بــا ســراینده همخوانــی مــی کننــد. 
ــار  ــد زن افغــان تب در طــرف دیگــر چن
ــوت شــده  ــودکان دع ــادران ک ــه از م ک
ایــن مهمانــی هســتند، لبــاس  بــه 
ــن کــرده و  ــه ت ــی افغانســتان را ب محل
در حــال درســت کــردن غــذای محلــی 
ــت  ــا ظراف ــا ب ــی از آنه ــتند. گروه هس
میــان  در  را  گوشــت  هــای  گلولــه 

ــد  ــی پیچن ــان م ــت سازش ــر دس خمی
و در آخــر داخــل ظــرف داغ از روغــن 
ــن  ــه همی ــا کار ب ــی دهند.ام ــت م تف
جــا ختــم نمــی شــود.این بخشــی 
پخت»منتو«اســت.خانمها  مراحــل  از 
ــزرگ  ــینی ب ــت آن را در س ــس از تف پ
ــه،  ــا ادوی ــش را ب ــد و روی ــی چینن م
ذرت و لوبیــا پــر مــی کننــد. بــا دیــدن 
واردی  تــازه  هــر  دل  غــذا  تصویــر 
ــه  ــب اینک ــد. جال ــی افت ــدا م ــه ص ب
کــودک  خانــه  مربیــان  و  مدیــران 
و  آبــی  هــای  لبــاس  نیــز  شــوش 
ــان افغانســتانی  ــی و زرشــکی زن صورت
را بــه تــن کــرده تــا جمــع را همراهــی 
کننــد. گویــا کابــل کوچکــی در عمــارت 
ــت.این  ــه اس ــکل گرفت ــک ش دبیرالمل
در  شــهرداری  پیشــنهاد  بــه  مــکان 
حمایــت  انجمــن  مســئوالن  اختیــار 

کــودک  وخانــه  کــودکان  حقــوق  از 
شــوش قــرار گرفــت تابابرگــزاری ایــن 
در  را  افغانســتان  ســنت  جشــنواره 
ــی خودشــان،اهالی  ــردم محل ــان م می
ــرای تماشــابه  ــه ب ــرادی ک ــه و اف منطق
ــد.  ــا کنن ــد احی ــده ان ــارت آم ــن عم ای

بوالنــی، منتو، قابلی پلو
در میــان جمــع حدیــث قنبرنژاد،مربــی 
ــودک شــوش و مســئول  ــه ک ــر خان هن
ــودک  ــه ک ــی خان ــط عموم بخــش رواب
زیبــای  بینم.لبــاس  را مــی  شــوش 
ــه  ــار را ب ــان تب ــان افغ ــگ زن ــی رن آب
مــادران کــودکان  بــا  و  تــن کــرده 
گرفتــه  گــرم  حســابی  افغانســتانی 
اســت.به ســراغش مــی روم. بــرای 
مصاحبــه بــه گوشــه دنجــی از عمــارت 
حدیــث  رویــم.  مــی  دبیرالملــک 
ــاه 97 در  ــود را از خردادم ــت خ فعالی
ــت. او  ــرده اس ــاز ک ــه آغ ــن مجموع ای
ــرای  ــا از اج ــی م ــدف کل ــی گوید:ه م
ــه  ــردم منطق ــنایی م ــه آش ــن برنام ای
ــوش  ــه ش ــا مدرس ــر ب ــای دیگ و جاه
ــه  ــا س ــث آنه ــه حدی ــه گفت ــت. ب اس
افغانســتان  اصیــل  غــذای  نــوع 
انتخــاب  جشــنواره  ایــن  بــرای  را 
قابلــی  و  منتــو  کردند.»بوالنــی، 
ســبزی  و  آرد  بــا  بوالنــی  پلو«کــه 
ــره تهیــه مــی شــود،  هــای گشــنیز و ت
قابلــی پلــو، متشــکل از مخلــوط برنــج 
و گوشــت و هویــج اســت و منتــو نیــز 
گوشــت چــرخ کــرده اســت کــه بــا لپــه 
ــواد  ــه م ــود ک ــی ش ــرو م ــا س و لوبی
مــی  قــرار  داخــل خمیــر  را  اصلــی 
»دلمــه«  و  دهند.»میرزاقاســمی« 
ــه در  ــت ک ــی اس ــای ایران ــم غذاه ه
ایــن مراســم طبــخ و در میــان شــرکت 
ــا  ــود.مردم ب ــی ش ــرو م ــدگان س کنن
ــده  ایــن غذاهــا و موســیقی ســنتی زن

ــش  ــاس و پوش ــگ و لب ــان و فرهن ش
ــی افغانســتان آشــنا مــی شــوند.  محل
ــان بچــه هــای افغانســتان  ــن می در ای
فرصــت ایــن را دارنــد کــه بــا فرهنــگ 
آشــنا  بیشــتر  منطقــه شــان  بومــی 
شــوند و آن را بــه خاطــر بســپارند. 
ــم دوســت داشــتیم  ــا ه ــی م »از طرف
ــی  ــاس ها،همدل ــن لب ــیدن ای ــا پوش ب
داشــته  تبارهــا  افغــان  بــا  بیشــتر 
باشــیم. ایــن برنامــه بــرای ایــن اســت 
کــه همــکاری و کارگروهــی بیــن بچــه 
هــا خیلــی بیشــتر شــود«. حدیــث 
ایــن  در  کننــدگان  شــرکت  دربــاره 
همایــش گفــت: 40 بچــه بــاالی 12 
ــد.  ــن مراســم حضــور دارن ســال در ای
ایــن درحالــی اســت کــه لبــاس هــای 
اصیــل افغانســتانی در ایــن مراســم 
را نیــز از مــادران و دوســتان افغــان 
ــد  ــا لطــف کردن ــم. آنه ــه کردی ــار تهی تب
و ایــن لبــاس هــا را بــرای مــا آوردنــد 
ــه  ــا حــس و حــال مراســم بیشــتر ب ت
ــود. ــک ش ــا نزدی ــی آنه ــگ بوم فرهن

بــه یکدیگر احترام بگذاریم
حدیــث دربــاره تجربــه ارتبــاط خــود 
باخانــواده هــا و کــودکان افغانســتان می 
گوید:یادبگیریــم بــه افــراد لقــب ندهیــم.

ــراد را درکوچــه  ــن اف ــات ای ــی ازاوق خیل
ــی  ــی صــدا م ــب افغان ــا لق ــان ب و خیاب
اخالقــی  و  ایــن کار درســت  کنندکــه 
بــرای خــود  افــراد هــم  نیســت.این 
ــه  ــد ب ــخصیت دارن ــب و ش ملیت،مذه
گفتــه حدیــث، بــرای ایــن مراســم بچــه 
هــا و خانــواده هایشــان بســیار مشــتاق 
بودنــد و دوســت داشــتند بازدیدکننــدگان 
زیــاد بــه تماشــای فرهنــگ و ســنت آنهــا 
ــا کمــال  بیایند.»آنهــا دوســت داشــتند ب
احتــرام بــه اســتقبال مهمانــان خــود 
ــا  ــه آنه ــم ب ــا ه ــر اســت م ــد و بهت برون
ــل در  ــن دلی ــه همی ــرام بگذاریم«ب احت
خانــه کــودک شــوش مربیــان در تــالش 
هســتنبچه هــا را از فقــر و آســیب هــای 
ــوزش  ــا آم ــه آنه ــرده و ب ــه دور ک منطق
داده و درکنــار آن حرفــه آمــوزی یادشــان 

ــد. بدهن

ســازمان  ســرمایه گذاری  معــاون 
و  دســتی  فرهنگی،صنایــع  میــراث 
کرد:بیشــترین  اعــالم  گردشــگری 
گردشــگری  در  ســرمایه گذاری  حجــم 
اختصــاص  هتل ســازی  بخــش  بــه 
داردحســین اربابــی ســرمایه گذاری در 
ــق  ــا رون ــراه ب ــگری را هم ــوزه گردش ح
ــزود: بیــش از 2200 طــرح  دانســت و اف
درحــال ســاخت اســت کــه از ایــن تعــداد 
بیــش از 500 واحد،هتــل اســت. هتل هــا 
در  ســرمایه گذاری  حجــم  بیشــترین 

اختصــاص  خــود  بــه  را  گردشــگری 
ــاالی 9 درصــد  ــه حجــم آن ب ــد ک داده ان
دربرمی گیــرد. را  ســرمایه گذاری ها  کل 

ــی  ــگاه تخصص ــیه نمایش ــه در حاش او ک
ــا  ــان کرد:ب ــداری ســخن می گفت،بی هتل
اضافــه شــدن  ظرفیــت اقامــت، توســعه 
تســهیل  بیشــتر  رونــق گردشــگری  و 
ــیر  ــون در مس ــود.اربابی گفت:تاکن می ش
جــذب ســرمایه  موفــق بوده ایــم امــا 
ــه حرکــت کــردن در  ــه چگون ــان کار ب پای
ــی  ــت های حاکمیت ــیر و سیاس ــن مس ای

مونســان  علی اصغــر  دارد.  بســتگی 
فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  رییــس 
صنایــع دســتی و گردشــگری ـ نیمــه 
ســال گذشــته بــا اشــاره بــه حجــم 
بخــش  بــه  کــه  ســرمایه گذاری ای 
ــت،  ــده اس ــذب ش ــل ج ــگاه و هت اقامت
گــزارش داده بــود:در آغــاز کار دولــت 
ــل 4 و 5 ســتاره  ــد 125 هت ــر و امی تدبی
وجــود داشــت کــه تعــداد آن هــا بــه 158 
ــان  ــا پای ــت ت ــرار اس ــیده و ق ــد رس واح
دولــت دوازدهــم بــه 280 هتــل بــا 224 
ــه  ــن گفت درصــد رشــد برســد. او همچنی
بــود تعــداد واحدهــای بومگــردی تــا 
پایــان برنامــه ششــم توســعه بــه دوهــزار 

ــید. ــد رس ــد خواه واح

اختصاص بیشترین سرمایه گذاری  
گردشگری به هتل سازی

گردشگری اسالمی 
در پی چیست؟

ــل  ــر و تعق ــت: تفک ــه گف ــی العالمی ــه المصطف ــس جامع ــام رئی ــم مق قائ
ــم گردشــگری  ــی و مه ــا حقیقــت هســتی از اهــداف اصل بشــری در رابطــه ب
اختتامیــه  آئیــن  در  خالق پــور  مجیــد  حجت االســالم  اســت.  اســالمی 
ــه  ــان این ک ــا بی ــگری در تبریز،ب ــه گردش ــی فق ــش بین الملل ــتین همای نخس
اهــداف مختلــف گردشــگری باعــث شــده تــا انــواع مختلفــی از گردشــگری در 
ســطح جهــان مطــرح شــود، افــزود: دیــن اســالم در رابطــه بــا انــواع مختلــف 
گردشــگری حرف هایــی داشــته و دربــاره گردشــگری بــه قصــد تفــرج و کســب 
ــه  ــان این ک ــا بی ــت.وی ب ــرده اس ــن ک ــی تعیی ــه و اهداف ــز برنام ــش نی آرام
آشــنایی بــا اهــداف اســالمی در حــوزه گردشــگری تفریحی،ایــن نــوع ســفرها را 
پربارتــر می کنــد، گفــت: متولیــان امــر گردشــگری اســالمی بایــد بــه گونــه ای 
ایــن صنعــت را مدیریــت کننــد کــه گردشــگران بــه تعقــل نســبت بــه اطــراف 
ــور  ــه و متوجــه حقیقــت هســتی شــوند. حجت االســالم خالق پ خــود پرداخت
ــا بیــان این کــه »احیــای عقــول بشــر«یکی از اهــداف گردشــگری اســالمی  ب
ــه  ــوند بلک ــلمان ش ــه مس ــالمی نمی گویدهم ــگری اس ــت،تاکید کرد:گردش اس
در تــالش اســت تــا بشــراز اوقــات فراغــت خــود بهتریــن بهــره را بــرده وعقــل 

ــد. ــت می کن ــل وی را مدیری ــدرت تعق ــک و ق ــگر را تحری گردش

ته
نک

جشـنواره غذای سـنتی و سـالم افغانسـتان و ایـران همراه 
بـا موسـیقی زنده بـه همت خانه کـودک شـوش در عمارت 

برگزار شـد. دبیرالملک 
حدیـث قنبرنژاد،مربی هنر خانه کودک شـوش و مسـئول 
بخـش روابـط عمومـی خانـه کـودک شـوش مـی گویـد: 
مردم با این غذاها و موسـیقی سـنتی زنده شـان و فرهنگ 
و لباس و پوشـش محلی افغانسـتان آشـنا می شوند. در 
ایـن میـان بچه های افغانسـتان فرصـت ایـن را دارند که 
بـا فرهنـگ بومی منطقه شـان بیشـتر آشـنا شـوند و آن را 
بـه خاطـر بسـپارند. »از طرفـی ما هم دوسـت داشـتیم با 
پوشـیدن ایـن لبـاس ها،همدلی بیشـتر بـا افغـان تبارها 
داشـته باشـیم. این برنامه برای این اسـت کـه همکاری و 

کارگروهـی بیـن بچه ها خیلی بیشـتر شـود«.

خبرگردشگری

 ثبت میراِث دیده نشده ایران و چین نقد به مجوز آژانس های گردشگری
ـــر  ـــی دفات ـــن صنف ـــس انجم ریی
ایـــران  مســـافرتی  خدمـــات 
ــا  ــاری آژانس هـ ــی اجبـ مرخصـ
ندانســـت  تـــازه ای  اتفـــاق  را 
و آغـــاز دوره آن را بـــه یـــک ســـال گذشـــته،همزمان 
ــی و  ــفرهای خارجـ ــرخ سـ ــا و نـ ــا افزایـــش هزینه هـ بـ
داخلـــی نســـبت داد و گفـــت: نکتـــه ایـــن اســـت کـــه 
ــات  ــدار خدمـ ــا« از مـ ــا »موقتـ ــن آژانس هـ ــی ایـ وقتـ
و  فرهنگـــی  میـــراث  ســـازمان  می شـــوند،  خـــارج 
ـــوز  ـــن اندازه،مج ـــه همی ـــه و ب ـــان فاصل ـــگری درهم گردش

جدیـــد آژانـــس صـــادر می کنـــد.
حرمـــت هللا رفیعـــی  اظهـــار کرد:یـــک ســـال اســـت کـــه 

اجباری«آژانس هـــای  شـــاهد»خودتعلیقی«یا»مرخصی 
ــم ایـــن  ــان حاکـ ــه جریـ ــتیم،ولی نکتـ ــافرتی هسـ مسـ
آژانس هـــا  انـــدازه کـــه  همـــان  بـــه  اســـت کـــه 
ـــاری«  ـــی اجب ـــا »مرخص ـــت« ی ـــق موق ـــت »تعلی درخواس
ـــادر  ـــر ص ـــان دیگ ـــرای متقاضی ـــد ب ـــوز جدی ـــد، مج می کنن
می شـــود و ایـــن یعنـــی افزایـــش بی حســـاب و کتـــاب 
ـــر  ـــرایط حاض ـــه در ش ـــاله ای ک ـــای مسافرتی؛مس آژانس ه
ـــه  ـــن زد ک ـــم.او تخمی ـــور کنی ـــاده عب ـــارش س ـــد از کن نبای
در هـــر ســـه مـــاه حـــدود 70تـــا 80 آژانـــس در بخـــش 
ـــات  ـــروش خدم ـــف(و ف ـــد ال ـــت هواپیما)بن ـــروش بلی ف
تـــور و هتـــل )بنـــد ب(در سراسرکشـــور درخواســـت 

تعلیـــق می دهنـــد.

ـــای  ـــروه زبان ه ـــتاد گ ـــک اس ی
باســـتانی دانشـــگاه تهـــران 
ــت:کتاب»میراث  ــد اسـ معتقـ
دریانـــوردی ایرانـــی در بنـــادر چیـــن« آثـــار ومیـــراث ملمـــوس 
و دیده نشـــده مشـــترک ایـــران و چیـــن را کـــه درشـــهرها 
و بنادرمختلـــف چیـــن پراکنـــده اســـت شناســـایی و 
ــن و  ــه چیـ ــهیدی درغرفـ ــت.علی شـ ــرده اسـ ــی کـ معرفـ
ــی  ــوردان ایرانـ ــراث دریانـ ــی کتاب»میـ ــت بررسـ درنشسـ
ــه  ــان این کـ ــا بیـ ــته محمدباقروثوقی،بـ در بنادرچین«نوشـ
ــی،  ــع چینـ ــتفاده ازمنابـ ــر اسـ ــالوه بـ ــنده عـ ــن نویسـ ایـ
ــاجد  ــای مسـ ــون کتیبه هـ فارســـی،عربی و اروپایـــی از متـ
و مقبره هـــا نیـــز اســـتفاده کـــرده اســـت، افـــزود:در دوران 

مختلـــف کتیبه ها،نســـخ خطـــی و آرامگاه هایـــی کـــه 
ــت شـــده، وجـــود  کتیبه هـــای فارســـی روی آن هـــا ثبـ
دارنـــد، در واقـــع ایـــن کتـــاب آثـــار و میـــراث ملمـــوس 
ــه در  ــن را کـ ــران و چیـ ــن ایـ ــترک بیـ ــده مشـ و دیده نشـ
ــا و  ــده اند و بناهـ ــده شـ ــف پراکنـ ــادر مختلـ ــهرها و بنـ شـ
مســـاجدی کـــه آداب مختلـــف مخصـــوص بـــه خـــود 
را معرفـــی می کننـــد، نشـــان می دهـــد. او در توضیـــح 
وجـــه تمایزایـــن کتـــاب گفت:آن هـــا قصـــد داشـــتند آداب 
ـــاجدی را  ـــرا کنند،مس ـــق اج ـــود را دقی ـــی خ ـــک دین ومناس
ـــی  ـــم یک ـــاجد ه ـــن مس ـــای ای ـــه کتیبه ه ـــد ک ـــداث کردن اح

دیگـــر از منابـــع مـــورد اســـتفاده در کتـــاب اســـت.

سنا
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محیــط  فعــاالن  بســیار  مخالفــت  وجــود  بــا 
ــن  ــه زمی ــگ ســاخت ســد الســک ب زیســت، کلن
ــد   ــن س ــاخت ای ــا س ــود ب ــه می ش ــد. گفت زده ش
تــاالب انزلــی در معــرض نابــودی قــرار می گیــرد.

ســاخت ســد الســک شــفت بــا حضــور  اردکانیــان 
ــر نیــرو، مصطفــی ســاالری اســتاندار گیــالن،  وزی
ــدگان گیــالن در مجلــس شــورای  جمعــی از نماین
شهرســتان  و  اســتانی  مســووالن  و  اســالمی 

ــد. ــاز ش ــفت آغ ش
آنطــور کــه خبرگــزاری صــدا و ســیما گــزارش 
ــون  ــزن 45 میلی ــد مخ ــن س ــم ای ــد حج می ده
ــم  ــل تنظی ــر مکعــب در ســال و حجــم آب قاب مت
ســاالنه آن 77 میلیــون متــر مکعــب اســت و 
میلیــون   4.5 میــزان  بــه  شــرب  آب  تأمیــن 
مترمکعــب ، تأمیــن آب کشــاورزی شــش هــزار و 
ــن آب زیســت  ــاغ و تأمی ــار شــالیزار و ب 800 هکت
ــر مکعــب  ــون مت ــزان 1.33 میلی ــه می محیطــی ب

ــراه دارد.  ــه هم ــال را ب در س

دلیل مخالفت فعاالن محیط زیســت 
با سد السک

ســد الســک بــر روی رودخانــه امــام زاده ابراهیــم 
ــی  ــع آب ــه منب ــن رودخان ــه ای ســاخته می شــود ک
ــه دلیــل آلودگــی آب  ــی اســت. امــا ب ــاالب انزل ت
ــن  ــوبات در ای ــی، رس ــرایط محیط ــه و ش رودخان
آلودگــی  و  یافتــه و خشــکی  افزایــش  تــاالب 

ــم زده اســت. ــاالب را رق ت
فعــاالن محیــط زیســت بــه دو دلیــل بــا احــداث 
ســد الســک مخالــف هســتند. یکــی اینکــه ایــن 
جنگلهــای  از  بخشــی  آبگیــری   از  بعــد  ســد 
میبــرد  کــه  آب  زیــر  را   هیرکانــی  ارزش  بــا 

شمشــادهای  هــم  جنگلهــا  از  قســمت  ایــن 
ممنوع القطــع هســتند) درختــان باارزشــی کــه 
ــدارد(  و دوم  ــود ن ــا وج ــع آنه ــازه قط ــی اج حت
ــه وارد  ــی صدم ــاالب انزل ــن آب ت ــع تامی ــه منب ب
میکنــد و از حجــم ورودی آب بــه ایــن تــاالب 

میکاهــد.«
بــه گفتــه ســارا اردو فعــال محیطزیســت، اولویــت 
احــداث ایــن ســد تامیــن آب شــرب بــوده اســت  

ــت  ــط زیس ــه محی ــی ب ــرای آن توجه ــی در اج ول
ــط  ــاالن محی ــل فع ــن دلی ــه همی نشــده اســت. ب

ــد. ــا ایــن ســد مخالفــت میکنن زیســت ب
ایــن فعــال محیــط زیســت  میگویــد: »در پاســخ 
اعــالم  بــه مخالفــت فعــاالن محیــط زیســت 
ــا  ــت ام ــک اس ــد کوچ ــن س ــه ای ــت ک ــده اس ش
ــک  ــن کوچ ــه همی ــت ک ــا گف ــواب آنه ــد در ج بای
ــراف  ــتا ی اط ــت روس ــم   آب هف ــد ه ــودن س ب
را تحــت تاثیــر قــرار داده و از میــزان و حجــم آن 

میکاهــد. «

ســارا اردو بــا ابــراز تاســف از در اولویت قــرار دادن 
ــد مــدت در  ــه اهــداف بلن ــاه مــدت ب اهــداف کوت
شــیوه هــای مدیریتــی میگویــد:  محیــط زیســت 
کشــور دیگــر تــوان تحمــل مشــکالتی از ایــن 

ــدارد.« دســت را ن

بتنی  سد  ساخت 
در دنیا منسوخ شده

ــزارش می دهــد در حــال  ــه همشــهری گ آنطــور ک
ــا منســوخ  ــی در دنی حاضــر ســاخت ســد های بتن
شــده اســت، امــا برخــی مســووالن اســتانی 
ــه از  ــه ای ک ــی روی روخان ــد بتن ــاخت س ــر س ب

در  دارنــد؛  اصــرار  روســتای الســک می گــذرد 
ــده  ــوده و تامین کنن ــع غیرآل ــا منب ــه تنه ــی ک حال
ــن  ــا ســاخت ســد، ای ــی اســت. ب ــاالب انزل آب ت
ــم  ــر ه ــد دیگ ــا تهدی ــا ده ه ــون ب ــه اکن ــاالب ک ت
ــد  ــه خواه ــودی مواج ــر ناب ــا خط ــت ب روبه روس
ــد  ــاخت س ــا س ــه ب ــکلی ک ــا مش ــن تنه ــد. ای ش
بتنــی الســک ایجــاد می شــود، نیســت. بــه گفتــه 
کارشناســان و فعــاالن   محیط زیســت، بــا ایــن کار 
ــه  ــی منطق ــای هیرکان ــیعی از جنگل ه ــش وس بخ
زیــر آب مــی رود و نابــود خواهــد شــد. همچنیــن 
ــد و  ــت س ــتای پش ــن روس ــن چندی ــر آب رفت زی
نابــودی اراضــی کشــاورزی و صد هــا خانــه را 

آغاز ساخت سد السک با وجود مخالفت محیط زیستی ها
کلنگ ساخت سد السک در حالی به زمین خورد که گفته می شود در صورت راه اندازی این سد، تاالب انزلی نابود خواهد شد

فعــاالن محیــط زیســت بــه دو دلیــل بــا احــداث ســد الســک مخالــف هســتند. یکــی اینکــه ایــن ســد بعــد از آبگیــری  بخشــی 
از جنگلهــای بــا ارزش هیرکانــی را  زیــر آب می بــرد  کــه ایــن قســمت از جنگلهــا هــم شمشــادهای ممنــوع القطــع هســتند) 
درختــان باارزشــی کــه حتــی اجــازه قطــع آنهــا وجــود نــدارد(  و دوم بــه منبــع تامیــن آب تــاالب انزلــی صدمــه وارد میکنــد و از 

ــاالب می کاهــد.« ــه ایــن ت حجــم ورودی آب ب
بــه گفتــه ســارا اردو فعــال محیــط زیســت، اولویــت احــداث ایــن ســد تامیــن آب شــرب بــوده اســت  ولــی در اجــرای آن توجهــی 

بــه محیط زیســت نشــده اســت.
 بــه همیــن دلیــل فعــاالن محیــط زیســت بــا ایــن ســد مخالفــت می کنند.ایــن فعــال محیــط زیســت  می گویــد: »در پاســخ 
بــه مخالفــت فعــاالن محیــط زیســت اعــالم شــده اســت کــه ایــن ســد کوچــک اســت امــا بایــد در جــواب آنهــا گفــت کــه همین 

کوچــک بــودن ســد هــم   آب هفــت روســتا ی اطــراف را تحــت تاثیــر قــرار داده و از میــزان و حجــم آن می کاهــد. «

علــی علــی زاده یــک فعــال محیط زیســت فومن: 
ســاخت ســد فقــط تــاالب انزلــی را تحــت تاثیــر 
قــرار نمی دهــد بلکــه بــر زندگــی روســتاییان نیــز 
موثــر اســت و موجــب تغییر زندگــی آنها میشــود.  
اگــر ســاخت ایــن ســد 10 ســال طــول بکشــد، در 
طــول ایــن مــدت انــواع خودروهــای ســنگین و 
کامیــون از مناطــق جنگلــی و غیــره تــردد می کنند 

و مناطــق بکــر  آســیب جــدی خواهنــد دیــد

یم
سن

س:ت
عک

تمــام روزهــای فروردیــن مــاه امســال هــوای 
پایتخــت مطلــوب بــود بگونــه ای که هــوا 21 روز 

در شــرایط پــاک قــرار داشــت.
بــه گــزارش ایســنا، تهرانی هــا در فروردیــن مــاه 
امســال 21 روز هــوای پــاک و 10 روز هــوای 
ــل  ــار حداق ــن آم ــه ای ــد ک ســالم تنفــس کردن

ــود. ــابقه ب ــر بی س ــال اخی ــی 8 س ط
بــر اســاس آمــار شــرکت کنتــرل کیفیــت هوای 
ــوای  ــته ه ــال گذش ــاه س ــن م ــران، در اولی ته
پایتخــت فقــط ســه روز در شــرایط پــاک قــرار 
ــا 6  ــاه تهرانی ه ــن م ــن در ای ــت همچنی داش
ــرای گروه هــای حســاس  روز هــوای ناســالم ب
تنفــس کردنــد. در ســال های 96 و 95 نیــز 
هــوای تهــران بــه ترتیــب 9 و 10 روز در شــرایط 
پــاک قــرار داشــت همچنیــن فروردیــن 96 هوا 
ــاس  ــای حس ــرای گروه ه ــالم ب ــار روز ناس چه

بــود.
نیــز در  بــا هــوای پــاک  تعــداد روزهــای 
فروردیــن مــاه ســال های 94، 93 و 92 نیــز در 
تهــران به ترتیــب 10، هفــت و یــک روز بــود و در 
ــچ  روزی  ــز هی ــن ســال های 90 و 91 نی فروردی

ــران نداشــتیم. ــاک در ته ــا هــوای پ ب
همچنیــن بــر اســاس اطالعــات شــرکت کنترل 
تهــران، شــاخص کیفیــت  کیفیــت هــوای 
هــوا )AQI( بــه پنــج دســته تقســیم بندی 
می شــود. بــر اســاس ایــن تقســیم بندی از 
عــدد صفــر تــا 50، هــوا پــاک، از 51 تــا 100 هــوا 
ســالم یــا متوســط، از 101 تــا 150 هــوا ناســالم 
ــا 200 هــوا  ــرای گروه هــای حســاس، از 151 ت ب
ناســالم بــرای همــه گروه هــا، از 201 تــا 300 هــوا 
بســیار ناســالم و از 301 تــا 500 شــرایط کیفــی 

هــوا خطرنــاک اســت.
ــگ  ــا رن ــه ب ــاک ک ــوای پ ــت در ه ــی اس گفتن
ــت  ــرایط کیفی ــود، ش ــان داده می ش ــبز نش س
هــوا مناســب اســت و خطــری بــرای ســالمت 
انســان نــدارد. در هــوای ســالم کــه به رنــگ زرد 
ــول  ــل قب ــت هــوا قاب شــناخته می شــود، کیفی
و غلظــت آالینده هــا کمتــر از حــدی اســت 
ــر منفــی داشــته  ــر ســالمت انســان تاثی کــه ب
باشــد امــا در هــوای ناســالم بــرای گروه هــای 
حســاس کــه بــه رنــگ نارنجــی نشــانه گذاری 
تــا 150  بیــن 101   )AQI( می شــود، مقــدار
قــرار می گیــرد کــه در نتیجــه آن گروه هــای 
حســاس اثرپذیــری بیشــتری از آلودگــی هــوا 

ــت. ــد داش خواهن

وضع منابع آب زیرزمینی خراسان شمالی آب
خوب نیست

آب  شــرکت  بهره بــرداری  و  حفاظــت  معــاون 
وضعیــت  گفــت:  شــمالی  خراســان  منطقــه ای 
آبخــوان و منابــع آب زیرزمینــی ایــن اســتان خــوب 

نیســت.
ــه  ــا اشــاره ب ــگار ایســنا ب ــا خبرن ــو ب ــد واســطه در گفــت و گ حمی
بارش هــای خوبــی کــه طــی یــک مــاه اخیــر در ایــن اســتان اتفــاق 
افتــاد، افــزود: هــم اکنــون بــا پدیــده تغییــر اقلیــم مواجــه هســتیم 
و ایــن بــه آن معناســت کــه بعــد از یــک دوره خشکســالی حــدی 
ــه هیــچ  ــا ترســالی حــدی مواجــه هســتیم. ب ــاال( ب ــا شــدت ب )ب
ــا چــه  ــا ت ــن بارندگی ه ــه ای ــی نیســت ک ــش بین ــل پی ــوان قاب عن
زمانــی ادامــه خواهــد یافــت و ممکــن اســت بالفاصلــه بعــد از ایــن 
بارندگی هــا دوبــاره بــا خشکســالی مواجــه شــویم در نتیجــه بایــد 
نســبت بــه مصــرف صحیــح آب هــای ذخیــره شــده کوشــا باشــیم.

ــر خشکســالی  ــر اث ــان اینکــه طــی ســال گذشــته ب ــا بی واســطه ب
ــادی  ــا درگیری هــای اجتماعــی زی ــی ب ــع آب و خشــک شــدن مناب
آبخــوان و  اظهــار کــرد:  بــه رو شــدیم،  رو  میــان کشــاورزان 

ــده اند  ــری نش ــال آبگی ــی دو س ــی یک ــی ط ــفره های زیرزمین س
بلکــه آب موجــود در ایــن مکان هــا متعلــق بــه چندیــن دهــه اســت 
ــی  ــفره های زیرزمین ــوان و س ــه آبخ ــت ک ــوان گف ــن نمی ت بنابرای
ــه طــور کامــل احیــا شــده اند.از  ــاره ب ــر ایــن بارندگی هــا دوب ــر اث ب
ســوی دیگــر بیشــتر ایــن ســیالب ها بــر اثــر روان آب از دســترس 
خــارج شــدند و همچنیــن بارندگی هــای انجــام شــده بــا شــدت و 
ســرعت زیــادی بــوده در نتیجــه زمــان نفــوذ بــه خــاک و زمیــن را 
ــی  ــل توجه ــدار قاب ــه مق ــوان نتیجــه گرفــت ک ــر کــرده و می ت کمت

ــا آن منابــع را تغذیــه کنــد. جــذب زمیــن نیــز نشــده اســت ت
ایــن مقــام مســئول تاکیــد کــرد: در نتیجــه بایــد کشــاورزان 
ــت  ــا برداش ــاز و ی ــر مج ــای غی ــر چاه ه ــند و از حف ــیار باش هوش
غیرمجــاز از چاه هــای آب خــودداری کننــد و بایــد نســبت بــه ایــن 
ــا  ــاره ب ــن بارش هــا دوب موضــوع آگاه باشــند کــه شــاید بعــد از ای

ــویم. ــه ش ــالی مواج ــده خشکس پدی

ــا  ــک ب ــه خش ــق نیم ــوژی مناط ــی هیدرول ــس مل ــومین کنفران س
ــت. ــان یاف ــنندج پای ــا در س ــی برترین ه معرف

ــی  ــس مل ــومین کنفران ــه س ــن اختتامی ــنا، آئی ــزارش ایس ــه گ ب
هیدرولــوژی مناطــق نیمــه خشــک بــا محوریــت آب، انســان 
ــاد  ــوی جه ــت( از س ــنبه )4 اردیبهش ــامگاه چهارش ــت، ش و طبیع
دانشــگاهی و بــا مشــارکت اتــاق بازرگانــی در ســنندج برگــزار شــد و 

برترین هــای آن معرفــی شــدند.
در بخــش مقــاالت؛ در محــور دیپلماســی آب، مقالــه »اصــل 
همــکاری در زمینــه بهــره بــرداری از آب راهه هــای بیــن المللــی بــا 
ــراق« نوشــته آزاد  ــران و ع ــی ای ــن الملل ــای بی ــر آب راهه ــد ب تاکی
ــه خــود اختصــاص داد. ــه اول را ب ــح ولدبیگــی رتب ــادر صال عبدالق

در محــور دانــش هیدرولــوژی و کاربــرد فناوری هــای نویــن؛ مقالــه 
عطــا هللا شــیرازی از دانشــگاه کردســتان عنــوان دوم را کســب کــرد.

در محــور اخــالق، حقــوق، مدیریــت و حکمرانــی آب؛ مقالــه 
»هیدروژئواتیــک، نــگاره ای انکارناپذیــر بــرای پایــداری آبخوان هــا« 
ــه  ــاه رتب ــه ای کرمانش ــرکت آب منطق ــری از ش ــال طاه ــته کم نوش

ــرد. ــود ک ــوم را از آن خ س
شــاخص های  تغییــرات  بررســی  پوســتر  پوســتر؛  بخــش  در 
ــی و  ــا هللا امین ــندگی عط ــه نویس ــتان ب ــتان کردس ــی در اس دمای
محمدحســین ســدری از مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و 

ــد. ــده ش ــتان برگزی ــتان کردس ــی اس ــع طبیع مناب
ــت:  ــراق گف ــتان ع ــم کردس ــی اقلی ــاه شناس ــن گی ــس انجم رئی
ــوژی  ــی هیدرول ــس مل ــومین کنفران ــی در س ــیار خوب ــاالت بس مق

مناطــق نیمــه خشــک در ســطح بیــن المللــی ارائــه شــد و بهتــر بــود 
کــه عنــوان کنفرانــس را از ملــی بــه بیــن المللــی تغییــر می دادنــد.

ــاه(  ــت م ــنبه )4 اردیبهش ــامگاه چهارش ــن، ش ــامان عبدالرحم س
در آئیــن اختتامیــه ســومین کنفرانــس ملــی هیدرولــوژی مناطــق 
نیمــه خشــک اظهــار کــرد: مباحــث بســیاری را در ســطح جهانــی 
ــز یکــی از همیــن مباحــث  ــن کنفرانــس نی ــم کــه موضــوع ای داری

اســت.
ــه شــد در ســطح  ــس ارائ ــن کنفران ــه در ای ــی ک ــزود: مقاالت وی اف
بیــن المللــی بــود و بهتــر بــود کــه عنــوان کنفرانــس را از ملــی بــه 

ــد. ــر می دادن ــی تغیی ــن الملل بی
رئیــس انجمــن گیــاه شناســی اقلیــم کردســتان عــراق ابــراز 
ــطح  ــش در س ــن همای ــی ای ــال های آت ــه در س ــرد ک ــدواری ک امی

ــود. ــزار ش ــی برگ ــن الملل بی
ــی را  ــه ای علم ــم، مقال ــن مراس ــه ای ــن در ادام ــامان عبدالرحم س
در ارتبــاط بــا موضــوع کنفرانــس بــه زبــان انگلیســی بــرای حضــار 

ــه داد. ارائ

روش های سنتی یخ زدایی ضربات جبران ناپذیری 
به محیط زیست وارد می کند

رئیــس کمیســیون عمــران شــورای اســالمی شــهر ســنندج نیــز در 
ایــن مراســم گفــت: روش هــای ســنتی یــخ زدایــی همچــون نمــک 
پاشــی، ضربــات جبــران ناپذیــری را بــه محیــط زیســت، درختــان و 

ــد. ــا وارد می کن ــمه های م آب چش

مجیــد شــاه ویســی اظهــار کــرد: در شــورای شــهر ســنندج طرحــی 
ــا عنــوان احیــای چشــمه های شــهر ســنندج مصــوب کردیــم و  را ب

پــس از آن مطالعــات الزم در ایــن خصــوص صــورت گرفــت.
وی افــزود: پــس از انجــام مطالعــات و بررســی های الزم 50 
چشــمه در شــهر ســنندج شناســایی شــدند کــه شــهرداری مکلــف 
اســت هــر ســال ســه الــی چهــار چشــمه را احیــا کنــد. هرســال در 
ســطح کشــور و اســتان کردســتان از نمــک پاشــی بــرای یــخ زدایــی 
ــد. ــوده می کن ــمه ها را آل ــن کار آب چش ــه ای ــد ک ــتفاده می کنن اس

ــی همچــون نمــک پاشــی جــدای از  ــخ زدای ــای ســنتی ی روش ه
ــه  ــرای کل ــت ب ــغ هنگف ــرف مبال ــا و ص ــفالت راه ه ــه آس ــیب ب آس
گیــری معابــر، ضربــات جبــران ناپذیــری را نیــز بــه محیــط زیســت، 

ــد. ــا وارد می کن ــمه های م ــان و آب چش درخت
ــن  ــای جایگزی ــد از روش ه ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــاه ویس ش
ــد کاری  ــدا بای ــرای یــخ زدایــی اســتفاده کنیــم، گفــت: ابت نمــک ب
کنیــم کــه خیابان هــا یــخ نزننــد یــا از نمک هــای جایگزیــن و بــی 

ضــرر بــرای یــخ زدایــی اســتفاده کنیــم.

ــیالب های  ــداد س ــت: رخ ــی گف ــع آب ــوزه مناب ــناس ح ــک کارش ی
ویرانگــر فروردیــن 98 نشــان داد کــه هم چنــان و بــه شــدت دچــار 
ناکارآمــدی در مدیریــت منابــع آب هســتیم؛ بــه طوری کــه یکــی از 
بزرگ تریــن آســیب های جریان هــای ســیالبی، شست وشــوی 
میلیون هــا و بلکــه میلیاردهــا تــن خــاک ارزشــمند از دامنــه کوه هــا 
و عرصه هــای مرتعــی بــود کــه تــا چندیــن قــرن  جبــران آن ناممکــن 

اســت.
ــا و  ــازمان جنگل ه ــه س ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــاری ، ب ــوش مخت داری

سومین کنفرانس »هیدرولوژی مناطق نیمه خشک« 
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اجازه برداشت شورابه صنعتی 
از دریاچه نمک قم را نمی دهیم

ایران چهارمین کشور سیل خیز دنیا

ــتم های  ــر اکوسیس ــر دفت مدی
حفاظــت  ســازمان  تاالبــی 
گفــت:  زیســت  محیــط 
دارای  قــم  نمــک  دریاچــه 
شــرایط حســاس و شــکننده ای اســت و اجــازه برداشــت 
ــه روش  شــورابه های صنعتــی از ایــن تــاالب ارزشــمند ب

نمی دهیــم. را  تبخیــری 
مســعود باقــرزاده کریمــی در بازدیــد از تاالب های اســتان، 
عنــوان کــرد: تاالب هــا هرچنــد کوچــک یــا بــزرگ باشــند، 
ــود و  ــگاه بســیار مهــم و ارزشــمندی در بهب نقــش و جای
ــد.وی  ــده دارن ــم شــرایط اکولوژیکــی مناطــق برعه تنظی
ــه تــاالب هــا بایــد در کل حوضــه  ــا بیــان این کــه حقاب ب
آبریــز بــه صــورت یــک مجموعــه واحــد در نظــر گرفتــه 
ــه زیســت محیطــی  شــود، خاطرنشــان کــرد: اگــر حقاب
تاالب هــا و رودخانه هــا در کل حوضــه آبخیــز و آبریــز بــه 
صــورت صحیــح مدیریــت شــود، چالــش هــای زیســت 

محیطــی در عرصــه تاالب هــا را بــه شــکل امــروزی 
شــاهد نخواهیــم بــود.او بــر ضــرورت تأمیــن حقابه هــای 
زیســت محیطــی تاالب هــای اســتان قــم تأکیــد کــرد و 
ــاالب هــای قــم در مرکــز کشــور دارای جایــگاه  گفــت: ت
ــه  ــی ب ــم توجه ــه ک ــردی هســتند ک ــر و منحصــر بف مؤث
ــز  ــرای مراک ــدی ب ــیب های ج ــت آس ــن اس ــا ممک آنه
جمعیتــی و زیســت بــوم منطقــه به دنبال داشــته باشــد.

وی بــا اشــاره بــه وضعیت و شــرایط حســاس و شــکننده 
دریاچــه نمــک قــم، از دســت انــدازی بــه منابــع آبــی این 
دریاچــه بــه ویــژه رودخانــه شــور بــا هــر بهانــه ای انتقــاد 
ــه شــرایط حســاس و وجــود  ــا توجــه ب کــرد و گفــت: ب
کانون هــای گــرد و غبــار در ایــن منطقــه، اجــازه برداشــت 
ــه روش  شــورابه های صنعتــی از ایــن تــاالب ارزشــمند ب
تبخیــری کــه باعــث اتــالف آب مــی شــود را نمی دهیــم و 
ســازمان در ایــن راســتا از روش هــای مداربســته حمایــت 

می کنــد.

ــرل  ــر کنت ــرکل دفت مدی
آبخــوان   و  ســیالب 
ســازمان  داری 
و  مراتــع  جنگل هــا، 
چهارمیــن کشــور  ایــران  آبخیــزداری گفــت: 
از  درصــد   26 حــدود  و  دنیاســت  ســیل خیز 
ــدید و  ــای ش ــیل ه ــرض س ــور در مع ــه کش پهن

دارد. قــرار  طغیانــی 
ــین پور در  ــم حس ــنا، ابوالقاس ــزارش ایس ــه گ ب
یــک برنامــه رادیویــی بــا بیــان اینکــه آبخیزداری 
در ایــران کــه کشــوری بــا اقلیــم خشــک و 
ــًا  ــای آن عموم ــت و بارش ه ــک اس ــه خش نیم
رگبــاری اســت یــک ضــرورت اجتناب ناپذیــر 
اســت، اظهــار کــرد: ســیل های اخیــر نشــان 
چــه  تــا  آبخیــزداری  فعالیت هــای  کــه  داد 
بخــش  ثمــر  بــرای کشــور  می توانــد  انــدازه 
ــی  ــر ط ــش از 100 میلیمت ــای بی ــد. بارش ه باش
شــدید  ســیل های  بــه  منجــر  کشــور  در  روز 

. د می شــو
ــرل ســیالب و آبخــوان داری  ــر کنت ــرکل دفت مدی
ــزداری ادامــه  ــع و آبخی ســازمان جنگل هــا، مرات
ــه ســیل در  ــه منجــر ب ــر ک ــای اخی داد: بارش ه
ــدود 317  ــب ح ــد به ترتی ــیراز ش ــتان و ش گلس
 15 زمانــی  بــازه  در  میلیمتــر   76 و  میلیمتــر 
ــارش  ــزان ب ــن می ــًا ای ــه طبیعت ــود ک ــه ب دقیق

ــال دارد. ــه دنب ــیالب ب س
ــه اینکــه حفــظ طبیعــت  ــا اشــاره ب حســین پور ب
ــت،  ــیالب اس ــگیری از س ــی در پیش ــل مهم عام
تصریــح کــرد: مدیریــت ریســک ســیل موضــوع 
مهمــی اســت و ســال گذشــته در همیــن راســتا 
بــا  مشــترک  جلســه ای  جنگل هــا  ســازمان 
ســازمان خواروبــار و کشــاورزی ملــل متحــد 
)فائــو( برگــزار کــرد تــا از راهکارهــای مطلــوب و 
ــری  ــت کاهــش خطرپذی ــی در جه تجــارب جهان

ســیل در کشــور اســتفاده شــود.
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۲۵ درصد پسماندها قابلیت بازگشت 
به چرخه تولید را دارند
ــه  ــا اشــاره ب ــران ب ــرکل محیــط زیســت اســتان ته مدی
اینکــه 25 درصــد پســماندهای تهــران قابلیــت بازگشــت 
بــه چرخــه تولیــد را دارنــد، گفــت: نــگاه بــه پســماند در 
دنیــا نــگاه اقتصــادی اســت ولــی متاســفانه مــا در کشــور بــدون 

مدیریــت درســت، پســماندها را در محیــط رهــا می کنیــم.
بــه گــزارش ایســنا، کیومــرث کالنتــری دربــاره رونــد توســعه ابزارهــای 
ــرات  ــی و اث ــترین آلودگ ــرد: بیش ــت اظهارک ــط زیس ــا محی ــازگار ب س
مخربــی کــه بــه زمیــن وارد می شــود از پســماندها و پســاب ها اســت. 
پســماندها بــه پنــج گــروه عــادی، پزشــکی، صنعتی، ویــژه و کشــاورزی 
ــترین  ــادی بیش ــماندهای ع ــد پس ــر چن ــود. ه ــیم بندی می ش تقس
میــزان پســماندها را تشــکیل می دهنــد ولــی پســماندهای ویــژه اثــرات 
ــه حــدود 57 هــزار  ــد. در کشــور روزان ــر محیــط دارن ــری ب خطرناکی ت
تــن پســماند تولیــد کــه متاســفانه بخــش عظیمــی از آن در طبیعــت 
رهــا می شــود همچنیــن در تهــران روزانــه حــدود 8000 تــن پســماند بــه 

محــل دفــن پســماند آرادکــوه منتقــل می شــود.
کالنتــری بــا بیــان اینکــه پســماندها بــه طــالی کثیف مشــهور هســتند، 

تصریــح کــرد: نــگاه بــه پســماند در دنیــا نــگاه اقتصــادی اســت. اگــر 
ــه  ــار ب ــن ب ــد چندی پســماندها در کشــور مــا بازیافــت شــوند می توانن
چرخــه مصــرف برگردنــد و جلــوی آلودگــی طبیعــت و آب هــای 
زیرزمینــی و ســطحی را بگیرنــد همچنیــن بازیافــت پســماند مانع هدر 

ــود. ــرژی می ش ــت ان رف
مدیــرکل محیــط زیســت اســتان تهــران در ادامــه گفــت: متاســفانه در 
اســتان تهــران پســماندها در جنــوب آن تلنبــار می شــود. همیشــه تصور 
ــتند  ــر هس ــماند مقص ــد پس ــا در تولی ــرف کننده ه ــه مص ــم ک می کنی
ــه مصــرف  ــدگان بیشــتر مقصــر هســتند چــرا ک ــه تولیدکنن درحالی ک
ــا اســتفاده از  کننــده  محکــوم بــه مصــرف اســت. تولیدکننــده بایــد ب
تکنولوژی هــای روز و بــه کارگیــری مــواد قابــل بازیافــت و قابــل تجزیــه 

تولیــدات را بــه دســت مــردم برســاند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه جامعــه مــا بــه ســمت مصرف گرایی 
ســوق داده می شــود، اظهــار کــرد: ســرانه پســماند اصفهــان بــه عنــوان 
ــه پســماندها دارد حــدود 500 گــرم  شــهری کــه بیشــترین توجــه را ب

اســت و ایــن رقــم در تهــران بــه حــدود 800 گــرم می رســد.

ی 
کار

هم

ــت  ــازمان حفاظ ــی س ــت طبیع ــط زیس ــاون محی مع
محیــط زیســت گفت:کشــور مــا ایــن آمادگــی را 
ــط  ــه دســت آورده در حفاظــت محی ــات ب ــه تجربی دارد ک
ــتراک  ــه اش ــه ب ــور ترکی ــا کش ــتی را ب ــوع زیس ــت و تن زیس
ــه  ــرزی تعبی ــق حفاظــت شــده م ــم مناط ــی می توانی ــذارد و حت بگ
ــت  ــر ثب ــیون رامس ــترک در کنوانس ــورت مش ــی را به ص و تاالب های
ــم  ــا ه ــوا ب ــی ه ــماند و آلودگ ــت پس ــای مدیری ــم و در زمینه ه کنی

ــم. ــکاری کنی هم
 حمیــد ظهرابــی در نشســت مشــترک ایــران بــا ترکیــه کــه در 
خصــوص دیــوار مــرزی ترکیــه بــا حضــور فاطمــا وارانــک - معــاون 
وزیــر محیــط زیســت و شهرســازی جمهــوری ترکیــه همــراه متشــکل 
از نماینــده هــای وزارت نیــرو کشــور و امــور خارجــه برگــزار شــد،گفت: 
کشــور ترکیــه هــم از نظــر فرهنــگ و زبــان و هــم از نظــر طبیعــت و 
اکوسیســتم شــبیه کشــور ایــران اســت بــه همیــن خاطــر و بــا وجــود 
چنیــن ویژگی هــای مشــترکی می تواننــد ارتبــاط خوبــی را در زمینــه 
حفــظ محیــط زیســت بــا هــم برقــرار کنند.بــدون شــک هــم محیــط 



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1432 | شنبه 7 اردیبهشت 1398 021-88019846

۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

در  دارنــد؛  اصــرار  روســتای الســک می گــذرد 
ــده  ــوده و تامین کنن ــع غیرآل ــا منب ــه تنه ــی ک حال
ــن  ــا ســاخت ســد، ای ــی اســت. ب ــاالب انزل آب ت
ــم  ــر ه ــد دیگ ــا تهدی ــا ده ه ــون ب ــه اکن ــاالب ک ت
ــد  ــه خواه ــودی مواج ــر ناب ــا خط ــت ب روبه روس
ــد  ــاخت س ــا س ــه ب ــکلی ک ــا مش ــن تنه ــد. ای ش
بتنــی الســک ایجــاد می شــود، نیســت. بــه گفتــه 
کارشناســان و فعــاالن   محیط زیســت، بــا ایــن کار 
ــه  ــی منطق ــای هیرکان ــیعی از جنگل ه ــش وس بخ
زیــر آب مــی رود و نابــود خواهــد شــد. همچنیــن 
ــد و  ــت س ــتای پش ــن روس ــن چندی ــر آب رفت زی
نابــودی اراضــی کشــاورزی و صد هــا خانــه را 

ــال دارد. ــه دنب ــم ب ه
ــن  ــت فوم ــال محیط زیس ــک فع ــزاده ی ــی علی عل
روش  بــه  سد ســازی  این کــه  بیــان  بــا  هــم 
بتنــی در همــه جــای دنیــا منســوخ شــده اســت، 
ســدهای  اغلــب  حاضــر  حــال  »در  می گویــد: 
بــه روش الســتیکی ســاخته می شــوند.  دنیــا 
ایــن  اجــرای  مخالــف  محیط زیســت  فعــاالن 
پــروژه هســتند. ســاخت ســد فقــط تــاالب انزلــی 
ــی  ــر زندگ ــه ب ــد بلک ــرار نمی ده ــر ق ــت تاثی را تح
ــر  ــب تغیی ــت و موج ــر اس ــز موث ــتاییان نی روس
ــد  ــن س ــاخت ای ــر س ــود.  اگ ــا می ش ــی آنه زندگ
10 ســال طــول بکشــد، در طــول ایــن مــدت 

ــون از مناطــق  ــای ســنگین و کامی ــواع خودروه ان
ــردد  ــمه ها ت ــا و چش ــیه رودخانه ه ــی، حاش جنگل
جنگلــی  بکــر  مناطــق  و  جاده هــا  و  می کننــد 

ــد. ــد دی ــدی خواهن ــیب ج آس
ــا هــم  ــد مولفــه را ب ــرای ســاخت ســد بایــد چن ب
ــدار  ــعه پای ــت، توس ــم؛ محیط زیس ــر بگیری در نظ
و مهم تــر از همــه، جامعــه محلــی کــه اغلــب 
ــدام  ــن اق ــا ای ــد. قطع ــد مخالفن ــاخت س ــا س ب
تبعــات بــدی بــرای اســتان خواهــد داشــت. 
ــت  ــری درس ــمندی در بهره گی ــن هوش ــد ضم بای
آب  موضــوع  بــا کســانی کــه  آبــی،  منابــع  از 
می دهنــد  قــرار  خــود  نیت هــای  دســتاویز  را 

برخــورد کنیــم.«
فضــای  کابــران  از  تعــدادی  ایــن  بــر  عــالوه 
موضــوع  ایــن  بــه  نســبت  نیــز  مجــازی 
ایــن  از  یکــی  داده  انــد.  نشــان  واکنــش 
نوشــت:  توییتــی  انتشــار  بــا   کابــران 
»باالخــره بــا کلنــگ اردکانیــان وزیــر نیــرو  و 
بــرای  گیــالن  اســتاندار  ســاالری  مصطفــی 
احــداث ســد الســک در اطــراف شهرســتان شــفت 
ــز  ــران نی ــمالی ای ــهرهای ش ــده ش ــال آین از 5 س
ــر از  ــد دیگ ــت و  30درص ــد داش ــرد خواهن ریزگ

ــد.« ــد ش ــک خواه ــی خش ــاالب انزل ت
عمــران  دانش آموختــه  ایل بیگــی  آرویــن 
خصــوص  ایــن  در  محیط زیســت   فعــال  و 
می گویــد:  »بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه »وقتــی 
ــازی  ــدام فرهنگ س ــت از ک ــط اس ــتراتژی غل اس
صحبــت می شــود گفت؛»وقتــی 30 درصــد آب 
شــرب در خطــوط آب رســانی کشــور هــدر مــی رود. 
ــون  ــوند؟ چ ــت آن نمی ش ــدر رف ــع از ه ــرا مان چ
تمــام  حــل  ایــران  در  سدســازی«  »مافیــای 
ــت.  ــد زده  اس ــد پیون ــاخت س ــا س ــکالت را ب مش
ــع طبیعــی  ــرای مناب کســانی کــه هرگــز دلشــان ب
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــل پیش بین ــوزد. قاب نمی س
ــون  ــون تاکن ــته اند. چ ــناریو نوش ــی س ــاالب انزل ت
ــده  ــز آن احداث ش ــوزه آبری ــزرگ در ح ــد ب دو س
و الســک ســومین ســد بــزرگ مدنظــر اســت و در 
ــرای ســاخت 19  ــزی ب ــار آن در حــال برنامه ری کن

ــتند.« ــم هس ــر ه ــد دیگ س

وضعیــت بحرانی تاالب انزلی
کشــور  و  گیــالن  در  محیط زیســت  فعــاالن 
تــاالب  بحرانــی  وضعیــت  از  سال هاســت کــه 
کــه  بین المللــی  تاالبــی  می گوینــد.  انزلــی 
ــی و انباشــت  ــه دلیــل خشــکی و کم آب عمقــش ب
ــر رســیده  ــر از یــک مت ــه کمت ــر ب رســوب از 10 مت

ــت.  اس
ــرو  ــر نی ــان وزی ــا اردکانی ــته رض ــهریورماه گذش ش
بــرای کلنــگ زنــی ســد به شهرســتان شــفت ســفر 
ــا مخالفت هــای فعــاالن محیط زیســت  کــرد کــه ب
ــا  ــد.  ام ــن زده نش ــه زمی ــد ب ــاح س ــگ افتت کلن
ــود  ــد س ــن س ــاخت ای ــه از س ــانی ک ــرا کس ظاه
ــرد اهــداف خــود  ــش ب ــان  در پی ــد همچن می برن
ــت  ــط زیســت و طبیع ــان محی ــه زی ــر ب ــی اگ حت

ــد. ــالش می کنن ــود، ت ــام ش تم

شهریورماه گذشته 
رضا اردکانیان وزیر 

نیرو برای کلنگ زنی 
سد به شهرستان 

شفت سفر کرد که با 
مخالفت های فعاالن 
محیط زیست کلنگ 
افتتاح سد به زمین 
زده نشد.  اما ظاهرا 
کسانی که از ساخت 

این سد سود می برند 
دست از تالش  برای  

پیش برد اهداف 
خود حتی اگر به 

زیان محیط زیست و 
طبیعت تمام شود، 
دست بر نداشته اند.

آغاز ساخت سد السک با وجود مخالفت محیط زیستی ها
کلنگ ساخت سد السک در حالی به زمین خورد که گفته می شود در صورت راه اندازی این سد، تاالب انزلی نابود خواهد شد

ــیالب های  ــداد س ــت: رخ ــی گف ــع آب ــوزه مناب ــناس ح ــک کارش ی
ویرانگــر فروردیــن 98 نشــان داد کــه هم چنــان و بــه شــدت دچــار 
ناکارآمــدی در مدیریــت منابــع آب هســتیم؛ بــه طوری کــه یکــی از 
بزرگ تریــن آســیب های جریان هــای ســیالبی، شست وشــوی 
میلیون هــا و بلکــه میلیاردهــا تــن خــاک ارزشــمند از دامنــه کوه هــا 
و عرصه هــای مرتعــی بــود کــه تــا چندیــن قــرن  جبــران آن ناممکــن 

اســت.
ــا و  ــازمان جنگل ه ــه س ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــاری ، ب ــوش مخت داری

مراتــع و اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری در اســتان ها موظفنــد 
ــت  ــی در باالدس ــی و مرتع ــای جنگل ــودی عرصه ه ــخگوی ناب پاس
ــمند  ــع ارزش ــوب مناب ــایش و رس ــده فرس ــز و پدی ــای آبری حوزه ه
خــاک باشــند، تصریــح کرد: تأســیس بنــگاه توســعه آبیاری در ســال 
1332، ســیطره ســیمان و بتــن را بــر بخــش آب مســتولی ســاخت 
و ایــن سیاســت های اشــتباه از همــان ســال تاکنــون بــا یــک شــیب 
ــد ادامــه داشــته اســت.با جــدا شــدن بخــش آب از  صعــودی و تن
وزارت کشــاورزی و تأســیس بنــگاه توســعه آبیــاری در ســال 1332 

و بــه دنبــال آن، تشــکیل وزارت آب و بــرق در ســال 1352 و پــس از 
انقــالب بــا نــام وزارت نیــرو، مهندســان عمــران یکــی پــس از دیگری 
ــع  ــن صــورت، سرنوشــت مناب ــه ای ســکان دار بخــش آب شــدند؛ ب
آب کشــور بــه ســیمان و بُتــن گــره خــورد و ســپردن دیوان ســاالری 
بخــش آب بــه مهندســان عمــران، معجونــی از همزیســتی "قــدرت" 
ــا انســان را  ــروزه سرنوشــت میلیون ه ــه ام ــد آورد ک ــن" را پدی و "بُت

ــی تصمیم هــای نادرســت کــرده اســت. قربان

ادامه پروژه های خام و بدون مطالعه انتقال آب
ــدون  ــام و ب ــای خ ــز پروژه ه ــون نی ــناس، اکن ــن کارش ــه ای ــه گفت ب
مطالعــه انتقــال آب، ادامــه همــان رویه هــای خطرنــاک و یکجانبــه 
مهندســی عمــران اســت. ابتــدا ســاخت شــبکه های آبیــاری و 
زهکشــی و ســپس ســاخت ده هــا ســد بــزرگ و اکنــون پروژه هــای 
انتقــال آب در دســتور کار ایــن تشــکیالت دیوان ســاالری قــرار گرفــت. 
بــه ایــن ترتیــب، درس بــزرگ و یکــم از دل همیــن آسیب   شناســی 
بــه دســت می آیــد و هنــگام آن رســیده اســت کــه مهندســان عمــران 
از متــن عرصــه مدیریتــی بخــش آب کشــور خــارج شــوند تــا زمینــه 
ــی،  ــی، حقوق ــی، اجتماع ــت   محیط ــری )زیس ــرای چندجانبه   نگ ب
اقتصــادی، آثــار بازتوزیعــی درآمــدی و..( بــه بخش آب کشــور فراهم 

شــود.
او افــزود: درس بــزرگ و دوم ایــن اســت کــه هنگامــی کــه حکمرانــی 
ــای  ــد و تحلیل ه ــی نباش ــی و علم ــول کارشناس ــه اص ــر پای آب ب
منفعت-هزینــه مبنــای مطالعــه و اجــرای پروژه هــای آبــی نباشــد 
و اجــرای پروژه هــا بــه طــور شــتابزده و بــر پایــه تصمیم هــای 

خــام انجــام گیــرد، تشــخیص "درســت" از "نادرســت" بســیار دشــوار 
ــدهای  ــود س ــه می ش ــون گفت ــم اکن ــه ه ــوری ک ــه ط ــود. ب می ش

ــد. ــرل کرده ان ــزرگ را کنت ــیالبی ب ــای س ــران جریان ه ای

ساخت سدهای بزرگ اقدامی نسنجیده و غیرضروری
ــیالب در  ــش از 100 س ــر، بی ــه اخی ــرد: در 3 ده ــار ک ــاری اظه مخت
اســتان گلســتان داشــته ایم کــه دامنــه و شــدت آن هــا در ســال های 
اخیــر افــزون شــده اســت. بررســی های میدانــی بــه خوبــی نشــان 
ــمگیر در  ــد ُوش ــزن س ــم مخ ــی از حج ــش از نیم ــه بی ــد ک می ده
باالدســت آق   قــال از رســوبات پــر شــده اســت و نداشــتن گنجایــش 
کافــی در مخــزن ایــن ســد، یکــی از دالیــل اصلــی محاصره و ســرریز 

ــوده اســت. ــا و دشــت های ســیالبی گلســتان ب آب بنده
وی بــا بیــان این کــه همیــن وضعیــت بــا درجاتــی کمتــر دربــاره ســد 
گلســتان نیــز پدیــدار اســت، اظهــار کــرد: حفــظ پوشــش گیاهــی در 
باالدســت و انجــام کارهــای کوچــک آبخیــزداری در آبراهه هــا هماننــد 
ــرل  ــرای کنت ــکه   چین ب ــا خش ــنگی-مالتی ی ــی، س ــای گابیون بنده
ســرعت جریــان آب رودخانه هــای دارای شــیب تنــد و یــا بــه منظــور 
کنتــرل رســوب بســیار منطقی تــر از ســاخت ســدهای بــزرگ اســت.

ــت  ــه مدیری ــی ب ــه بی توجه ــن ک ــر ای ــه دیگ ــه وی، نکت ــه گفت ب
ــز از  ــده باالدســت حوزه هــای آبری ــار تخریــب فزاین مشــارکتی در کن
جملــه مراتــع و جنگل هــا زمینــه ســیالبی   شــدن پهنه هــا را فراهــم 
 آورده اســت. بنابرایــن نمی تــوان گفــت ســاخت ســدها بــرای جبــران 
ــان اســت و اگــر از حجــم خســارت ها پیشــگیری کــرده اســت،  زی

خرســند باشــیم و بــه عنــوان دســتاورد سدســازی برشــماریم.

درس های بزرگ از سیالب های 
فروردین ۹۸

سیســتم تصفیــه پســاب ســه واحــد صنعتــی و تولیــدی در اســتان 
ــعار  ــا ش ــاک ب ــن پ ــه زمی ــت هفت ــا گرامیداش ــان ب ــران همزم ته
"حفاظــت از گونــه هــای زیســتی، نــه بــه زبالــه و پالســتیک" طــی 
ــازمان  ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی ــور مع ــا حض ــمی ب مراس
حفاظــت محیــط زیســت و مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 

ــید. ــرداری رس ــره ب ــه به ــاح و ب ــران افتت ــتان ته اس
بــه گــزارش ایســنا، مســعود تجریشــی در حاشــیه ایــن مراســم  بــا 
ــار  ــی دارای ب ــه های ــداری مجموع ــای دام ــه واحده ــه اینک اشــاره ب
آلودگــی بســیار بــاال هســتند، افــزود: فاضــالب ایــن واحدهــا غیــر از 
اینکــه باعــث ایجــاد بــو مــی شــود در صــورت عــدم تصفیــه و  ورود 
ــیاری  ــی بس ــت محیط ــکالت زیس ــاد مش ــث ایج ــت باع ــه  طبیع ب
مــی گــردد و از جملــه اینکــه مــی توانــد توســط بخــش کشــاورزی 
بصــورت خــام مصــرف شــده و آلودگــی بــه چرخــه مصــرف بازگــردد.

وی بــا بیــان اینکــه محیــط زیســت طــی ســالهای اخیــر ایــن واحــد 
هــای آالینــده را شناســایی کــرده اســت، اظهــار داشت:خوشــبختانه 
ــا و  ــه ه ــه خان ــداث تصفی ــه اح ــدام ب ــا اق ــن واحده ــیاری از ای بس
ــا  ــن اســت کــه ب ــده ای ــن نشــان دهن ــد و ای رفــع آلودگــی کــرده ان
ــع و واحــد  ــم صنای ــی توانی ــه م ــر  و  داشــتن برنام ــت، تدبی مدیری
ــه ســمت حفــظ محیــط زیســت ســوق دهیــم. هــای تولیــدی را ب

ــه  ــری از  تصفی ــره گی ــه احــداث و به ــه اینک ــا اشــاره ب تجریشــی ب
خانــه هــا باعــث بازچرخانــی آب در واحدهــای تولیــدی مــی شــود، 
گفــت: آب تصفیــه شــده هــم در بخــش کشــاورزی و هــم در فراینــد 
تولیــد ، قابــل اســتفاده خواهــد بــود و بــرای تولیــد کننــده نیــز دارای 
ــت  ــعه و صنع ــد توس ــه بای ــن اینک ــت .ضم ــادی اس ــت اقتص منفع
ــتی  ــط زیس ــائل محی ــه مس ــد ب ــم بای ــان ه ــیم، همزم ــته باش داش
توجــه کنیــم و در ایــن صــورت مطمئنــا نیازهــای اقتصــادی و زیســت 
محیطــی و پایــداری محیطــی کــه فعالیــت در آن انجــام مــی شــود 

مرتفــع خواهــد شــد.
قطعــا بــا شناســایی کانــون هــای بــوی اطــراف فــرودگاه امــام)ره( 
در منطقــه و ارائــه راهــکار مــی توانیــم  مســئله بــو کــه بســیار بــرای 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت جــدی اســت را  بــه شــیوه 

ــم. مناســبی حــل کنی

لزوم توجه به محیط زیست 
در کنار توسعه و صنعت

خبر
ریشه کن شدن صدها درخت 

کرمان با وزش باد
مدیرعامــل ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز 
شــهرداری رفســنجان اظهــار کــرد: وزش بــاد شــدید طــی 
ــت در  ــه درخ ــا اصل ــد صده ــبب ش ــته س دو روز گذش

ــوند. ــرگ ش ــاخ و ب ــتگی ش ــار شکس ــا دچ ــده ی ــن ش ــه ک ــا ریش ــنجان ی رفس
بــه گــزارش ایســنا، محمــد ابوطالبــی بــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار کــرد: طوفــان شــدید 
ــه جــاری در شــهر  و تندبادهــای لحظــه ای طــی روزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه هفت
رفســنجان ســبب شــد تعــداد 176 اصلــه درخــت کامــالً شکســته و از جــا قطــع شــود. 
ایــن طوفــان همچنیــن موجــب شــد 325 اصلــه درخــت در نقــاط مختلــف شــهر دچــار 

شکســتگی شــاخه شــوند.

تخریب ۱۲ میلیون هکتار از 
جنگل های استوایی  

 
نتایــج یــک بررســی نشــان می دهــد کــه در ســال 2018 
حــدود 12 میلیــون هکتــار از جنگل هــای اســتوایی جهــان 

از بیــن رفتــه  اســت.
بــه گــزارش ایســنا، محققــان موسســه منابــع جهانــی بــا بیــان اینکه طی ســال گذشــته 
ــه وســعت کــره  میــالدی حــدود 12 میلیــون هکتــار از جنگل هــای اســتوایی جهــان ب
ــن در معــرض خطــر  ــد: ســالمت کــره زمی ــار کردن ــه اســت، اظه ــن رفت شــمالی از بی
ــی ها  ــد. بررس ــرار دارن ــراری ق ــت اضط ــان در وضعی ــی در جه ــق جنگل ــت و مناط اس
نشــان می دهــد تخریــب جهانــی پوشــش درختــان شــامل از بیــن رفتــن حــدود 3.6 
میلیــون هکتــار از جنگل هــای اســتوایی اولیــه اســت کــه از درختانــی تنومند، کهنســال و 

ــد. ــن بیشــتری را جــذب می کن ــزان کرب دســت نخورده برخــوردار اســت و می

وضع دمای ایران در فروردین ۹۸
ــران  ــت بح ــالی و مدیری ــی خشکس ــز مل ــس مرک رئی
در  کشــور  دمــای  گفــت:  هواشناســی  ســازمان 
بلندمــدت،  بــه میانگیــن  فروردین مــاه 98 نســبت 
ــر بود.صــادق ضیائیــان در مــورد وضعیــت دمــای کشــور طــی مــاه  0.4 درجــه خنک ت
گذشــته اظهارکــرد: دمــای اســتان های همــدان و مرکــزی 1.6 درجه سلســیوس نســبت 
بــه متوســط بلندمــدت خــود کاهــش داشــت و از ایــن جهــت بــه عنــوان ســردترین 
اســتان ها در فروردیــن 98 ثبــت شــدند.به گفتــه ایــن کارشــناس ســازمان هواشناســی، 
اســتان های کردســتان و لرســتان هــم بــا 1.5 و 1.4 درجــه سلســیوس کاهــش دمــا در 

رتبه هــای بعــدی خنک تریــن اســتان ها در مــاه گذشــته قرارگرفتنــد.

درخت

جنگل

دما

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از افزایش تدریجی دمای بیشتر مناطق کشور تا اواسط هفته آینده 
خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

رئیــس ســازمان حفــظ نباتــات کشــور هشــدار داد: مــردم از برداشــت 
ملــخ صحرایــی مــرده بــرای مصــرف خــوراک دام خــودداری کننــد.

»محمدرضــا درگاهــی« روز جمعــه در گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصادی 
ایرنــا افــزود: برداشــت و مصــرف ملــخ صحرایــی زنــده هیــچ منــع 
ــر  ــه براث ــا درصورتی ک ــدارد ام ــور ن ــرای خــوراک دام و طی ــی ب مصرف
ــت. ــاک اس ــرف آن خطرن ــد مص ــه باش ــن رفت ــی ها از بی سم پاش

ــا  ــدن دام ی ــه ب ــم را ب ــد س ــی می توان ــر سم پاش ــرده در اث ــخ م مل
طیــور منتقــل کند.برخــی مــردم مناطــق اســتان های جنوبــی کشــور 
خواســتار برداشــت ملــخ صحرایــی بــرای خــوراک دام و طیــور خــود 

هســتند کــه تنهــا می تواننــد از ملــخ زنــده برداشــت کننــد.
بــه گــزارش ایرنــا، بــا هجــوم ملــخ صحرایــی بــه 6 اســتان جنوبــی 
کشــورمان، مــردم برخــی مناطــق از ایــن محصــول بــرای خــوراک دام 

و طیــور و حتــی بــرای خودمصرفــی اســتفاده می کننــد.
ســازمان خواربــار کشــاورزی ملــل متحــد فائــو و کنســولگری ملــخ از 
بهمن مــاه ســال 97 بــه دلیــل افزایــش بارندگی هــا در ایــران و ایجــاد 
ــه حمله هــای  ــرای آفــات نســبت ب شــرایط آب و هوایــی مســاعد ب
ــران هشــدار  ــه ســمت ای ــخ از شــبه جزیره عربســتان ب گســترده مل
ــده شــود. ــی دی ــر الزم از ســوی دســتگاه های متول ــا تدابی ــد ت دادن

ــته جات  ــن دس ــال 97 اولی ــاه س ــتم بهمن م ــه از هش ــی ک ــا جای ت
ــد و  ــزارش ش ــزگان گ ــتان هرم ــو اس ــدر نخیل ــی در بن ــخ صحرای مل
ــن 60  ــای بی ــزش در گروه ه ــش از 95 ری ــخ در بی ــن مل ــون ای تاکن
تــا 300 تایــی بــه اســتان جنوبــی ایــران از جملــه هرمــزگان، بوشــهر، 
خوزســتان، کرمــان، سیســتان و بلوچســتان، فــارس و جزایــر قشــم و 
کیــش هجــوم آورده انــد تــا جایــی کــه ایــن اســتان ها به طــور جــدی 
بــا ایــن آفــت درگیــر شــده اند.هجوم ملخ هــای صحرایــی بــه ایــران 
در بیــش از پنــج دهــه اخیــر بی ســابقه بــوده اســت تــا جایــی کــه در 
ســال 1340 بــا حملــه ملخ هــا در ســطحی بیــش از دو میلیــون و 500 

هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی مبــارزه انجــام شــده بــود.

هشدار؛ ملخ صحرایی 
مصرف نکنید

هر
س:م

عک

ی 
کار

اعالم آمادگی ایران برای تعبیه مناطق حفاظت شده هم
محیط زیستی در مرز ترکیه

ــت  ــازمان حفاظ ــی س ــت طبیع ــط زیس ــاون محی مع
محیــط زیســت گفت:کشــور مــا ایــن آمادگــی را 
ــط  ــه دســت آورده در حفاظــت محی ــات ب ــه تجربی دارد ک
ــتراک  ــه اش ــه ب ــور ترکی ــا کش ــتی را ب ــوع زیس ــت و تن زیس
ــه  ــرزی تعبی ــق حفاظــت شــده م ــم مناط ــی می توانی ــذارد و حت بگ
ــت  ــر ثب ــیون رامس ــترک در کنوانس ــورت مش ــی را به ص و تاالب های
ــم  ــا ه ــوا ب ــی ه ــماند و آلودگ ــت پس ــای مدیری ــم و در زمینه ه کنی

ــم. ــکاری کنی هم
 حمیــد ظهرابــی در نشســت مشــترک ایــران بــا ترکیــه کــه در 
خصــوص دیــوار مــرزی ترکیــه بــا حضــور فاطمــا وارانــک - معــاون 
وزیــر محیــط زیســت و شهرســازی جمهــوری ترکیــه همــراه متشــکل 
از نماینــده هــای وزارت نیــرو کشــور و امــور خارجــه برگــزار شــد،گفت: 
کشــور ترکیــه هــم از نظــر فرهنــگ و زبــان و هــم از نظــر طبیعــت و 
اکوسیســتم شــبیه کشــور ایــران اســت بــه همیــن خاطــر و بــا وجــود 
چنیــن ویژگی هــای مشــترکی می تواننــد ارتبــاط خوبــی را در زمینــه 
حفــظ محیــط زیســت بــا هــم برقــرار کنند.بــدون شــک هــم محیــط 

ــر از  ــد متاث ــه مــی توانن ــط زیســت ترکی ــران و هــم محی زیســت ای
ــر همکاری هــای  ــد ســرآغازی ب هــم باشــند. ایــن جلســه مــی توان
مشــترک محیــط زیســتی بیــن دو کشــور دوســت و همســایه باشــد.
ــط زیســت  ــران در حفاظــت محی ــه ســابقه ای ــا اشــاره ب ــی ب ظهراب

اظهارکــرد:  در گذشــته برخــی از اماکــن حفاظــت شــده تحــت عنــوان 
ــود. حداقــل 60 ســال اســت کــه  قرق هــای خصوصــی پادشــاهی ب
مــا رســمًا مناطــق حفاظــت شــده زیســت محیطــی داریــم و اکنــون 
ــت  ــت حفاظ ــور تح ــاحت کل کش ــار از مس ــون هکت ــدود 18 میلی ح
ــه در  ــم ک ــی داری ــن الملل ــاالب بی ــتند. 35 ت ــتی هس ــط زیس محی
کنوانســیون رامســر ثبت شــده اســت. کشــور مــا ایــن آمادگــی را دارد 
کــه تجربیــات بــه دســت آورده در حفاظــت محیــط زیســت و تنــوع 
زیســتی را بــا کشــور ترکیــه  بــه اشــتراک بگــذارد و حتــی می توانیــم 
ــورت  ــی را به ص ــه و تاالب های ــرزی تعبی ــده م ــت ش ــق حفاظ مناط
زمینه هــای  در  و  ثبــت کنیــم  رامســر  کنوانســیون  در  مشــترک 

مدیریــت پســماند و آلودگــی هــوا بــا هــم همــکاری کنیــم.

یم
عظ

ورال
حذف جاده های هورالعظیم خواسته ه

فعاالن زیست محیطی
نــه بــه جــاده کشــی در هورالعظیــم' مطالبــه فعــاالن 
ــای  ــا در فض ــن روزه ــه ای ــت ک ــت اس ــط زیس محی
مجــازی شــدت گرفتــه اســت و ایــن خواســته بعد از 
آن مطــرح شــده اســت کــه گــذرگاه هایــی بــرای آبگیــری 

هورالعظیــم بازگشــایی شــد.
بعــد از طغیــان رودخانــه هــای کرخــه،دز و کارون و جــاری شــدن 
ســیالب در برخــی مناطــق خوزســتان دوســتداران محیــط زیســت 
ــری  ــرای آبگی ــود را ب ــه خ ــد' مطالب ــاز کنی ــور را ب ــتگ 'ه ــا هش ب
ــد.  ــم از ســیالب کرخــه، در فضــای مجــازی اعــالم کردن هورالعظی
آنهــا معتقــد بودنــد کــه وزارت نفــت بــه دلیــل وجــود تاسیســات 
ــاالب شــده،  ــن ت ــری ای ــع آبگی ــم مان ــدد در هورالعظی ــی متع نفت
بــه همیــن دلیــل ســیالب بــه ســوی شــهرها و روســتاهای پاییــن 
ــت در  ــر نف ــه وزی دســت کرخــه روان شــده اســت؛ مســاله ای ک

ســفر بــه خوزســتان بــه شــدت تکذیــب کــرده اســت.
ــتان  ــود در خوزس ــیالب موج ــا و س ــف بارندگیه ــه لط ــه ب ــاال ک ح
ــا از  ــک ه ــا و دای ــاده ه ــی ج ــم وارد و برخ ــور العظی ــه ه آب ب
هورالعظیــم برداشــته شــده اســت فعــاالن محیط زیســت هشــتگ 

'نــه بــه جــاده کشــی درهورالعظیــم« را فعــال کــرده انــد تــا مطالبــه 
خــود را مبنــی بــر تامیــن حقابــه دائمــی تــاالب و یکپارچــه ســازی 

آن طــرح نماینــد.
ســید باقــر موســوی محیط بــان و فعــال محیــط زیســتی در بازدید 
از هورالعظیــم مــی گویــد: هورالعظیــم بــه دلیــل وجــود جــاده هــای 
ــال  ــده و در ح ــه( ش ــزن )حوضچ ــج مخ ــه پن ــل ب ــدد، تبدی متع

حاضــر بیشــتر شــبیه یــک تــاالب مصنوعــی اســت.
او بــا اشــاره بــه وجــود تاسیســات نفتــی متعــدد و عظیــم در تاالب 
هورالعظیــم مــی افزایــد: شــرکت هــای نفتــی هیــچ گاه تــاالب را 
بــه عنــوان یــک محیــط آبــی در نظــر نگرفتنــد و نــه تنهــا از جــاده 
هــای تــاالب اســتفاده مــی کننــد بلکــه جــاده هــای جدیــدی نیــز 

ســاخته انــد.
وی مطالبــه فعــاالن محیــط زیســت را برچیــدن جــاده هــا از تــاالب 
هورالعظیــم عنــوان مــی کنــد و مــی افزایــد: اولویــت بــا برداشــتن 
ــی در  ــه راحت ــا آب ب ــرزی اســت ت ــک م ــی و دای جــاده شــط عل

تــاالب جریــان یابــد.
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 تیز چاقو

8- آرزوی بزرگ - گیج و سرگشــته - 

 غذای بسته بنده شده

9- گاز تنفســی - این نیمکت گاهی 

 مبل میشود - سرگرد قدیم

10- همان بس اســت - مژده - پخش 
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 کمبوجیه - اندک
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 از واژه های پرسشی
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مدير كل انتقال خون يزد:

ضرورت توجه ویژه به اهدای مستمر خون
اسـتان  هـای  آزمایشـگاه  امـور  مسـئول 
همـدان گفـت:862 نفـر در 127 آزمایشـگاه 

استان همدان فعالیت می کنند.
ابراهیم دانشـیار در مراسم تجلیل از کارکنان 
مناسـبت  بـه  اسـتان  هـای  آزمایشـگاه 
بزرگداشـت  روز آزمایشـگاه بـا بیـان اینکـه 
عملکرد اداره امور آزمایشـگاه ها به دو دسته 
مدیریت اطالعات آزمایشـگاه های استان و 
از  بـرداری  بهـره  ارتقـا  و  حفـظ  مدیریـت 
خدمـات آزمایشـگاهی تقسـیم بنـدی می 
شـود اظهار کرد: اسـتان همـدان با جمعیت 
بالـغ بـر یـک میلیـون و 700هـزار نفـر دارای 

127 آزمایشگاه فعال است.
وی بـا بیـان اینکـه بیشـتر آزمایشـگاه های 
اسـتان در شهرستان همدان متمرکز هستند 
پوشـش  تحـت  88آزمایشـگاه  افـزود: 
معاونـت درمـان هسـتند کـه به طـور مرتب 
قـرار  بازنگـری  و  ممیزیـن  نظـارت  مـورد 
معاونـت  آزمایشـگاه   39 و  می گیرنـد 

بررسـی مـی  بـه طـور سـالیانه  بهداشـت 
شوند.

اسـتان  هـای  آزمایشـگاه  امـور  مسـئول 
همدان با بیان اینکه 127آزمایشـگاه همدان 
شـامل آزمایشـگاه های دولتـی، تخصصی، 
تامیـن اجتماعـی، کلینیـک هـای خیریـه، 
شـرکت هـای تعاونـی، فرهنگیـان و نیروی 
مسـلح اسـت گفـت: در سـال 96 بـه دلیـل 
تجویـز بـی رویـه آزمایش از طرف پزشـکان 
تعـداد پذیرش آزمایش در آزمایشـگاه های 
اسـتان بـه اوج خـود رسـید کـه بـا اسـتقرار 
کمیتـه هـای تجویز منطقـی در بیمارسـتان 
تعـداد آزمایـش هـا در سـال 97 فروکـش 

کرد.
دانشـیار بـا بیـان اینکـه در سـال گذشـته 7 
هـای  آزمایشـگاه  در  پذیـرش  میلیـون 
معاونـت درمـان و بهداشـت اسـتان انجـام 
تعـداد 2میلیـون  بـا  افـزود:  اسـت  شـده 
پذیرش سـالیانه بیش از 70میلیـون تومان 

بـرای تمـام آزمایشـگاه های اسـتان هزینه 
شده است.

وی بـا بیـان اینکـه سـالیانه 15 درصـد بـه 
کارشناسـان آزمایشـگاه های استان همدان 
افـزوده مـی شـود عنـوان کرد:پایـه گـزاری 
کیفیـت  کنتـرل  اسـتانداردهای  اسـتقرار 
درآزمایشـگاه از دانشگاه آغاز شـد و در سال 
گذشـته تعـداد ممیـزان از 3 نفـر بـه 12 نفر 

افزایش پیدا کرد.
اسـتان  هـای  آزمایشـگاه  امـور  مسـئول 
همدان سـاماندهی مدیریت اطالعـات امور 
آزمایشـگاه هـا در سـامانه صـدور پروانـه ، 
اسـتخراج لیسـت آزمایشـات ارسـالی بـه 
و  شناسـایی  و کشـور،  اسـتان  از  خـارج 
سـاماندهی آزمایشـگاه های انجام دهنده و 
ارسـال کننـده غربالگـری سـالمت جنیـن، 
شناسـایی دامنـه فعالیـت آزمایشـگاه هـا، 
اسـتقرار اسـتاندارد هـای کنتـرل کیفیـت ، 
سـاماندهی وضعیـت تجهیـزات و توسـعه 

بهینه سـازی فضای فیزیکی آزمایشـگاه ها  
و سـاماندهی وضعیـت نیروی انسـانی را از 
اقدامـات شـاخص اداره امور آژمایشـگاه ها 
در راسـتای مدیریـت حفـظ و ارتقـا بهـره 
برداری از خدمات آزمایشـگاهی در سال 97 
برشمرد.دانشـیار بـا بیان اینکـه 862 نفر در 

آزمایشـگاه هـای اسـتان فعالیـت می کنند 
گفت: مبحث میکروب شناسـی در استقرار 
اسـتانداردهای کنترل کیفیـت مغفول مانده 
بـود کـه بـا مشـخص کـردن ممیـز دارای 
دکتـری میکـروب شناسـی سـعی شـد تـا 

این مغفولیت از بین برود.

مدیر كل انتقال خون اسـتان یزد در جلسـه هم اندیشـی سـتاد اسـتانی 50 میلیون واحد اهدای خون 
بـر ضـرورت توجـه ویژه به اهدای مسـتمر خون و گسـترش فرهنـگ اهدای پالسـما و پالکت آفرزیس 
تاكیـد كـرد. »نقـی تقوائی« در این نشسـت ضمن تقدیر از حس انسـان دوسـتانه اهداکننـدگان، گفت: 
در خـرداد امسـال میـزان اهـدای خـون بـه 50 میلیـون واحـد مـی رسـد کـه امیـدوارم همزمـان با 24 
خـرداد روز جهانـی اهداکننـدگان خـون بتوانیـم گوشـه ای از ایثارگـری هـای اهداکننـدگان که سـرمایه 

های واقعی انتقال خون هستند بنحو شایسته تقدیر و تشکر كنیم.
وی بـا ضـرورت توجـه ویـژه بـه اهـدای خـون مسـتمر افـزود: از نظر میـزان سـالمت خـون بهترین آن 
توسـط اهداکننـدگان مسـتمر اهـدا مـی شـود چـون اهداکننـدگان مسـتمر آمـوزش و آگاهـی الزم در 

خصوص معافیت های اهدای خون را می دانند.
مدیـر كل انتقـال خـون اسـتان از ایـن حیـث از مسـئول اهداکنندگان خواسـت تـا ضمن ایجـاد انگیزه 

برای کارکنان بخش اهداکنندگان، تکریم ارباب رجوع با دقت بیشتری عملیاتی شود.
وی افـزود: احتـرام کامـل بـه اهدا کننـده خون، ایجـاد مزیت های معنـوی و اجتماعی، و ایجـاد جایگاه 
اجتماعـی اهـدا کننـدگان خـون بایـد مـد نظر قـرار گیرد و بـرای ایـن موضوع به طـور ویـژه برنامه ریزی 
شـود.تقوائی بـا اشـاره به این که در سـال گذشـته شـش درصد از میـزان اهدای خون مربـوط به اهدای 
پالسـما بـوده اسـت، تاکیـد کـرد: بـا راه انـدازی مرکـز جامـع اهـدای خـون و راه انـدازی دسـتگاه های 
آفرزیـس امـکان اهـدای پالسـما و پالکـت آفرزیس فراهم شـده اسـت و می تـوان بـا برنامه ریزی در 
حـوزه جوانـان و دانشـجویان در قالـب تفاهـم نامـه همـکاری بـا جمعیـت هـالل احمـر اسـتان و 

دانشگاه های مختلف استان اطالع رسانی الزم انجام شود.

اشتغال ۸6۲ نفر در 1۲۷ آزمایشگاه استان همدان

سنا
 ای

س:
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 پیام
استان ها

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره139760319091000616-97/11/06هیات  برابـررای 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم کنیـز هوشـنگ زاده فرزنـد 
ملـی  کـد  326بـا  شناسـنامه  بشـماره  غالمحسـین 
6069575652صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک باب 
خانـه بـه مسـاحت 274/34متـر مربـع پـالک - فرعی 
 47 پـالک  از  شـده  مجـزی  و  مفـروز  اصلـی  از47- 
اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی احمـد ابادعنبرابـاد 
خانـم  رسـمی  مالـک  از  خریـداری  بخش45کرمـان 
بـه منظـور  اسـت.لذا  امیـری محرزگردیـده  فخرخنـده 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا 
ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2055-  

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/01/19 
تاریخ انتشارنوبت دوم :98/02/07

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف 
فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره139760319091000574- برابـررای  رسـمی 

97/11/04هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرعنبرآباد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـا ی محمود 
بالیـده فرزنـد لشـکری بشـماره شناسـنامه 2صـادره 
ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
440مترمربـع پـالک - فرعـی از45- اصلـی مفـروز 
از پـالک 45 - اصلـی قطعـه یـک  و مجـزی شـده 
بخـش 45کرمـان واقـع درعنبراباد شـهرک خـدا آفرین 
امیـری  عبـاس  آقـای  رسـمی  مالـک  از  خریـداری 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند 
تاریـخ  الـف:2057-   ./م  مالکیـت صـادر خواهدشـد 

انتشـار نوبـت اول:98/01/19 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :98/02/07

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی 
برابررای شماره139760319091000623-97/11/07هیات 
ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  اول موضـوع 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملـک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـا ی یوسـف عابیدینـی راینـی 
فرزنـد ذوفعلـی بشـماره شناسـنامه 16592بـا کـد ملی 
303171906صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب 
خانـه بـه مسـاحت 334/72مترمربـع پـالک - فرعی 
از47- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 47 - 
اصلـی قطعـه یـک واقـع در احمد ابـاد عنبر ابـاد بخش 
45 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای غالمحسـین 
پـور حـق وردی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا 
ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2049-  

تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/01/19 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :98/02/07

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی 
شماره139760319091000627-97/11/07هیات  برابررای 
ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  اول موضـوع 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملـک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانه 
(دامـی  )عبـاس  آرزو  ی  آقـا  متقاضـی  بالمعـارض 
فرزنـد مـراد  بشـماره شناسـنامه 593صـادره از---- 
درششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 544مترمربع 
پـالک - فرعـی از49- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
از پـالک 49 - اصلـی قطعـه یـک بخـش 45کرمـان 
واقـع درعنبرابـاد محمـد ابـاد بی بـی شـهری خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای جهانگیـر شـیرانی محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت 
سـند  مقـررا ت  طبـق  اعتـراض  وصـول  مذکوروعـدم 

مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2059
تاریخ انتشار نوبت اول:98/01/19 
تاریخ انتشارنوبت دوم :98/02/07

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابررای شـماره139760319000582-97/11/04هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
ساختمانهای فاقد سـند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای رمضـان منصـور بهمنـی فرزنـد غالمرضـا 
بشـماره شناسـنامه 1768با کد ملی 3031384581صادره 
ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب مغازه مشـتمل برطبقه 
فوقانـی بـه مسـاحت 68/89متـر مربـع پـالک - فرعـی 
از49- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک – فرعی از 
49- اصلـی قطعه یک واقـع در عنبرآباد محمدآباد بی بی 
شـهری  بخش45کرمان خریداری از مالک رسـمی خانم 
بـی بی فرخنـده امیری محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه اعتـراض خود را 
به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند 

مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:2099
تاریخ انتشار نوبت اول:98/02/07 

تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/02/22
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

صورتمجلس
بـه تاریـخ 1398/01/28در وقـت فـوق العـاده جلسـه 
شـعبه اجـرای احکام شـورای حل اختالف شهرسـتان 
قلعـه گنـج بتصـدی امضاءکننده ذیل تشـکیل اسـت 
.پرونـده کالسـه فـوق تحـت نظـر قـرار دارد نظـر بـه اینکـه اجرای 
احـکام شـورای حـل اختـالف شهرسـتان قلعـه گنـج قصـد دارد 
در پرونـده کالسـه فـوق مطروحـه در ایـن اجـرا حسـب نیابـت 
ارسـالی از شـعبه اجـرای احـکام شـورای حل اختالف شهرسـتان 
میانـدوآب ،محکـوم لـه آقـای علی قدسـی فرزنـد ابراهیـم علیه 
آقایـان سـلمان راونـد وغـالم راونـدی دائـر برمطالبه وجـه به یک 
دسـتگاه سـواری سـیترونن زانتیا sxمدل 1388به شماره شاسی 
نیابـت  موتـور 54417کـه حسـب  شـماره  1512287174796و 
ارسـالی ودرخواسـت محکوم له توقیف )پارکینگ عدل (وتوسـط 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابـی گردیـده اسـت از طریـق 
مزایـده ی عمومـی بـا قیمـت پایـه کارشناسـی به مبلـغ هفتصد 
وپنجاه میلیون ریال بفرش برسـاند .جلسـه مزایده راس سـاعت 
10صبـح مورخـه 1398/03/04بـا حضور نماینده محترم دادسـتان 
در اجـرای احـکام مدنـی شهرسـتان قلعـه گنـج واقـع در خیابـان 
چیـل آبـاد برگـزار میگـردد ،لـذا طالبیـن خریـد مـی تواننـد همه 
روزه تـا یـک هفتـه قبـل از تاریـخ برگزاری جلسـه مزایـده ضمن 
بازدیـد از خـودرو فـوق الذکر پیشـنهاد خرید خود را بـه انضمام ده 
درصد مبلغ پیشـنهادی که بحسـاب سپرده دادگسـتری به شماره 
حسـاب 2171293899001نـزد بانک ملـی واریز خواهد شـد تاروز 
قبـل از برگـزاری جلسـه مزایـده در پاکت الک ومهر شـده تحویل 
دایـره اجرا نمایند .شـخصی برنده مزایده خواهد شـد که باالترین 
قیمـت را پیشـنهاد داده باشـد ضمنـا برنـده مزایده مکلف اسـت 
حداکثـر تـا یک ماه نسـبت بـه پرداخت باقی مانـده ثمن معامله 
اقـدام نماید در صـورت انصراف برنده مزایـده ده درصد مبلغ واریز 

شـده بـه نفـع دولت ضبـط خواهد شـد .
امیر حامد ضیایی – قاضی اجرای احکام شورای حل اختالف 
مرکزی شهرستان قلعه گنج 

اگهی فقدان سند مالکیت
بـرگ  دو  ارائـه  بـا  امیـری   فرامـرز  آقـای  خانـم/ 
استشـهادیه از دفتر اسناد رسمی شـماره 194سیرجان 
مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ پـالک 
84  فرعـی از 5980 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان بنام خانم 
آقـای فرامـرز امیری ثبت و سـند مالكيت صادر و تسـلیم گردیده 
اسـت کـه بعلت جابجایـی مفقود گردیـده لذا بدسـتور تبصره یک 
اصالحـی مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتب جهـت اطالع 
مـردم آگهـی می شـود تا هر کـس مدعی انجام معاملـه با وجود 
سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظـرف مـدت 10 روز از تاریخ 
انتشـار روزنامـه گواهـی اعتراضخـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد 
در غیـر اینصـورت پـس از سـپری شـدن مـدت و قانونـی و عـدم 
واخواهـی سـند مالکیـت المثنی بنام مالک صادر خواهد شـد . م 

الـف 85- تاریـخ انتشـار : 1398/02/07
محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و اسناد شهرستان سیرجان  
از طرف وحید شرقی

اگهی فقدان سند مالکیت
ارائـه دو بـرگ  بـا  خانـم/ آقـای فرامـرز امیـری  
شـماره  رسـمی  اسـناد  دفتـر  از  استشـهادیه 
مالکیـت  سـند  کـه  اسـت  مدعـی  194سـیرجان 
ششـدانگ پـالک 191  فرعـی از 5980 اصلـی واقـع در بخش 
36 کرمـان بنـام خانـم آقـای فرامـرز امیـری ثبـت و سـند 
مالكيـت صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت کـه بعلـت جابجایـی 
مفقـود گردیـده لـذا بدسـتور تبصـره یـک اصالحـی مـاده 120 
آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب جهـت اطـالع مـردم آگهـی 
مـی شـود تـا هـر کـس مدعـی انجـام معامله بـا وجود سـند 
مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظـرف مـدت 10 روز از تاریـخ 
انتشـار روزنامـه گواهـی اعتراضخـود را بـه ایـن اداره تسـلیم 
دارد در غیـر اینصـورت پـس از سـپری شـدن مـدت و قانونی 
و عـدم واخواهـی سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالـک صـادر 

انتشـار : 1398/02/07 الـف 87-تاریـخ  خواهـد شـد . م 
محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و اسناد شهرستان سیرجان  
از طرف وحید شرقی

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع ماده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
شـماره139760319091000669- برابـررای  رسـمی 

تکلیـف  تعییـن  قانـون  اول موضـوع  97/11/08هیـات 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرعنبرآباد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـا ی محمـد 
مسـافر ده باال فرزند علی بشـماره شناسنامه 512صادره 
ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
مفـروز  اصلـی  از45-  فرعـی   - پـالک  290مترمربـع 
یـک  قطعـه  اصلـی   - پـالک 45  از  و مجـزی شـده 
بخـش 45کرمـان واقـع درعنبراباد شـهرک خـدا آفرین 
خریـداری از مالـک رسـمی آقای سـید محمد موسـوی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:2063- تاریخ انتشـار 

اول:98/01/19  نوبـت 
تاریخ انتشارنوبت دوم :98/02/07 

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شماره1397114419091000592-98/01/18هیات  برابررای 
اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
مسـتقردرواحد  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم زیبـا رضائـی فرزنـد ابراهیم 
بشـماره شناسـنامه 1231با کد ملی 6069493321صادره 
ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
اصلـی  از49-  فرعـی   - پـالک  مربـع  441/53متـر 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 49 - اصلـی قطعـه 
یـک واقـع دراراضـی عنبرابـاد محمـد اباد بی بی شـهری 
بخش45کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای محمود 
شـیرانی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا 
الـف:2051-   ./م  مالکیـت صـادر خواهدشـد  ت سـند 

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/01/19 
تاریخ انتشارنوبت دوم :98/02/07

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف 
فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره1397114419091000660- برابـررای  رسـمی 

97/12/08هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرعنبرآباد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای حسـن 
مشـایخی اسـفیجارفرزند عبـاس بشـماره شناسـنامه 
56 صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 387/81متـر مربـع پـالک - فرعـی از46- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 46 - اصلـی 
نارنـج  شـهرک  عنبرابـاد  دراراضـی  واقـع  یـک  قطعـه 
خریـداری از مالـک رسـمی آقای عیسـی در جهانگیری 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند 
تاریـخ  الـف:2061-    ./م  مالکیـت صـادر خواهدشـد 

انتشـار نوبـت اول:98/01/19 
تاریخ انتشارنوبت دوم :98/02/07

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

ــات  ــم تصرف ــه دو ق ــاک منطق ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــاف مس ــل اخت ــأت ح هی
مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش 
کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
1ـ رأی شــماره 139760330002038058 مربوط به پرونده کاســه 1397114430002000723 
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــمتی از/ شش ــنعلی در قس ــد حس ــر فرزن ــن ف ــینعلی زری ــای حس آق
ــع پــاک شــماره فرعــی  ــا شــده بمســاحت 113/10 متــر مرب زمیــن کــه در آن احــداث بن
ــند  ــند رسمی/س ــه عادی/س ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ ــی واق از 1968 اصل
مالکیــت مشــاعی مع الواســطه از ابوالفضــل و زهــرا و ســکینه و معصومــه شــاکری 
ــه شــاکری  ــه فتــح ال ــد مهــدی ورث ــه شــاکری و محمدرضــا شــاکری فرزن ورثــه فتــح ال

ــف 425 ( ــرده اســت. )م ال ــداری ک خری
2ـ رأی شــماره 139760330002038550 مربــوط بــه پرونده کاســه 1392114430002000271 
ــد مســلم در قســمتی از/ ششــدانگ بمســاحت  ــی فرزن آقــای کاظــم شــاهواروقی فراهان
ــی واقــع در بخــش دو ثبــت  ــع پــاک شــماره 518 فرعــی از 1877 اصل 67/07 متــر مرب
ــد  ــع الواســطه از محم ــت مشــاعی م ــه عادی/ســند رسمی/ســند مالکی ــه نام ــم. مبایع ق

بیــات خریــداری کــرده اســت.. )م الــف 424 (
3ـ رأی شــماره 139760330002036615 مربــوط بــه پرونده کاســه 1396114430002001096 
آقــای هــادی مهرابــی فرزنــد یوســف در قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در 
آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از 2172 اصلــی واقــع 
در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از لطــف الــه عزتــی خریــداری 

کــرده اســت... )م الــف 423 (
4ـ رأی شــماره 139760330002037893 مربــوط به پرونده کاســه 1393114430002001004 
آقــای علــی حبیبیــان فرزنــد ســعداله در قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در 
آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120/50 متــر مربــع پــاک شــماره 1 فرعــی از 2100 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند مالکیــت مشــاعی 

مــع الواســطه از محرمعلــی ســلیمانی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 422(

5ـ رأی شــماره 139760330002037216 مربوط به پرونده کاســه 1395114430002001478 
آقــای رحیمعلــی جعفــری فرزنــد بیــت الــه در قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 50 متــر مربــع پــاک شــماره 130 فرعــی از  1897 
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی/ســند رســمی/ ســند مالکیــت 
ــه 88 دارای  ــر 264 صفح ــم دفت ــر 35 ق ــند 38435 – 95/11/14 دفت ــر س ــاعی براب مش

مالکیــت مــی باشــد.. )م الــف 421(
6ـ رأی شــماره 13976033000203678 مربــوط بــه پرونده کاســه 1397114430002000425 
آقــای عباســعلی ســلیمی فرزنــد علــی در قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در 
آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 140 متــر مربــع پــاک شــماره 116 فرعــی از 2339 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی/ســند رسمی/ســند مالکیــت مشــاعی 

دارای مالکیــت مــی باشــد... )م الــف 420 (
7ـ رأی شــماره 139760330002037077 مربــوط به پرونده کاســه 1395114430002001471 
آقــای مصطفــی محمدکریمــی فرزنــد داود در قســمتی از/ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن که 
در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 88/21 متــر مربــع پــاک شــماره 1/32 فرعــی از 2302 
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از محمــد حســین 

زندیــه خریــداری کــرده اســت. )م الــف 419 (
ــی و  ــر آگه ــس از نش ــت پ ــده اس ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
ــا توجــه بــه عــدم دسترســی  انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد ب
بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص 
ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف 
مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت 
ــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه  خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آن
ــه  ــع از مراجعــه متضــرر ب ــر اســاس قانــون مذکــور مان توضیــح اســت کــه صــدور ســند ب

ــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا( دادگاه نخواهــد ب
تاریخ انتشار دوم: 98/02/22 تاریخ انتشار اول: 98/02/07 

1722 مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

آگهی مزایده اموال  غیر منقول )اسناد رهنی ( 
بموجـب سـند رهنـی شـماره 86922 – 15/ 04 / 94 دفترخانـه اسـناد 
رسـمی شـماره 8 شهرسـتان جیرفـت موضـوع پرونـده اجرائی کالسـه 
9700484له: بانک سـپه شـعبه هلیل جبرفت عليه: خانـم زهرا دلیری 
فرزنـد خـرم بـه شـماره شناسـنامه 132 بعنـوان وام گیرنـده و راهـن تشـکیل و نظربه 
اینکـه مدیـون نسـبت بـه پرداخت بدهـی خود اقـدام ننموده اسـت برابر مقـررات آئین 
نامـه اجـراء مفـاد اسـناد رسـمی الزم األجـرا قانـون ثبـت اسـناد و امـالک کشـور بنا به 
درخواسـت بسـتانکار از مورد وثیقه ارزیابی الزم توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
انجـام و پـس از قطعیـت ارزیابـی بسـتانکار تقاضای ادامـه عملیات اجرایی نسـبت به 
مـورد وثيقـه ششـدانگ خانـه و باغچـه بـه مسـاحت 6480/42 متر مربع پـالک 489 
فرعـی از 492 اصلـی واقـع در بخـش 45 کرمـان بـه آدرس: جیرفت - حـوزه میانجیل 
روسـتای رو مـرز سـفلی لـذا ملـک فـوق که ذیـل ثبـت صفحـه 234دفتر 141 شـماره 
ثبـت 24874 در مالکیـت قانونـی نامبرده میباشـد ، به مزایده گذاشـته میشـود حدود 
اربعه به شـرح ذیل: شـماال در دو قسـمت اول ) مهریسـت مشـترک ( بطول شـصت و 
هفـت متـر بـه شـماره چهارصد و هشـتاد و هشـت فرعی از چهارصـد و نـود و دو اصلی 
دوم مهریسـت مشـترک بطـول يکصـد متـر بـه شـماره چهـار صد و هشـتاد و هشـت 
فرعـی از چهارصـد و نـود و دو اصلـی شـرقا درب و دیـوار بطـول چهل و نه متـر به کوچه 
جنوبا در سـه قسـمت اول مهریسـت مشـترک بطـول پانزده متـر به شـماره چهارصد و 
نـود فرعـی از چهـار صـد و نود و دو اصلی دوم مهریسـت مشـترک بطول سـي و نه متر 
به شـماره چهارصد و نود فرعی از چهارصد و نود و دو اصلی سـوم مهریسـت مشـترک 
بعلـول یکصـد متـر بـه شـماره چهارصد و نـود فرعـی از چهارصـد و نـود و دو اصلی غربا 
مهريسـت بطـول بیسـت و چهـار متر به باقیمانـده چهار صد و نـود و دو اصلـی که برابر 
نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری 1-عرصه به مسـاحت 6480 متر مربع از قرار هر 
متر مربع 50/000 ریال جمعا 000 / 000 /324ریال 2- اعیانی شـامل دو واحد سـاختمان 
شـناژدار مصالـح بنایـی بـه زیـر بنـا هـر کـدام 60 متر مربـع جمعـا 120 متـر مربع یک 
واحـد سـاختمان بلوکی با سـقف گنبـدی به مسـاحت 67 متر مربع یـک واحد گلخانه 
محصـوالت جالیـزی بـا سـازه فلـزی با قدمت سـه سـال به مسـاحت 1500 متـر مربع 
3- سـایر متعلقات آب روسـتایی 3 امتیاز - برق روسـتایی 3 امتیاز - نخل مثمر رقم 
كلوتـه 20 نفـر مـع الوصف ارزش ششـدانگ مـورد مزایده با کلیه متعلقـات و منصوبات 
جمعـا مبلـغ1/402/000/000 ریـال میباشـد. کـه مبنـا وپایه مزایـده نیز تعیین میگـردد . 
جلسـه مزایده از سـاعت 9 الی 12 صيح روز یکشـنبه مورخه22/ 02 / 98 در محل شعبه 
اجـرا ء اداره ثبـت اسـناد و امـالک جیرفـت برگـزار " مزایـده از مبلـغ مذكور شـروع و به 
بـاال ترین قیمت پیشـنهادی فروخته خواهد شـد. ضمنا فروش نقدی بـوده و پرداخت 
کلیـه قبـوض آب و بـرق و تلفـن و غیره تا تاریخ انجـام مزایده اعـم از اینکه رقم قطعی 
آن معلـوم شـده یـا نشـده به عهده برنـده مزایده می باشـد. ضمنا" چنانچـه روز مزایده 
بـا تعطیل رسـمی مصـادف گـردد،روز اداری بعـد از تعطیلـی مزایده انجام خواهد شـد. 
جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر در سـاعات اداری بـه اداره ثبت اسـناد و امالک )شـعبه 

اجـرا( مراجعه نمایید.
رئیس ثبت اسناد امالک شهرستان جیرفت – جواد فاریابی 

اسکان دائم و موقت سیلزدگان، فاز دوم امدادرسانی
 ســیل 12 فروردین امســال عالوه بر خســارت صدهــا میلیاردی که به راههــای ارتباطی ، بخش 
کشــاورزی، صنعت و معدن لرســتان وارد کرد موجب تخریب و خســارت به 35 هزار واحد 
شد. مسکونی 
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

ارسال كمك های نقدی و غیر نقدی مجموعه راه وشهر سازی استان كرمان به خوزستان
محموله كمك های اداره كل راه وشهرسازی استان كرمان راهی خوزستان می شود . به گزارش روابط عمومی اداره 
كل راه وشهرسازی استان كرمان این محموله شامل 400 جفت چكمه، 30 هزار گونی  ،  100 بیل دستی  و 40 چراغ 
شارژی است .  همچنین  60 نفر از كاركنان این اداره كل  یك روز از حقوق خود را به سیل زدگان استان خوزستان 

اهدا كردند .

ان
مار

 ج
س:

عک

مدیـر مخابـرات منطقه خوزسـتان با اشـاره به فعالیتهـا و اقدامات 
انجـام گرفتـه در زمینـه امـداد رسـانی بـه سـیل زدگان و پایـداری 
شـبکه گفت: ازجمله اقدامات انجام شـده درکمپ ها و اردوگاههای 
اسـکان مردم سـیل زده که توسـط مخابرات خوزستان به سرانجام 
رسـیده اند مـی توان به، تجهیز و نصب سـایت پورتابل سـیارهمراه 
اول بـه منظـور پوشـش شـبکه ارتباطی و دیتـا، نصـب و راه اندازی 
تلفنهـای همگانـی رایـگان GSM وتوزیع سـیم کارت رایگان اشـاره 
کرد.مهنـدس خسـروی مشـاور وزیـر ارتباطات با حضـور در مناطق 
سـیل زده و با اشـاره به وجود سـیل وبحران در استان خوزستان، از 

آمـاده بـاش کامل حـوزه ict تاعادی شـدن اوضاع، خبـر داد. 
همچنیـن مدیـر مخابـرات منطقـه خوزسـتان، ومعاونین شـبکه و 
ارتباطات سـیار، گزارشی از اقدامات انجام شده درمراکز و منصوبات 
مخابراتـی مناطـق وشـهرهای درمعـرض سـیل ارائـه نمودند.رحیم 
فـالح زاده بـا تاکیـد بـر اینکـه درشـهرهای درگیـر سـیالب وبحران 
سـیل  و بـا ایـن نـگاه کـه حرکـت آب به سـمت شـهرهای جنوبی 
اسـت، گفـت: تمهیداتـی اتخـاذ شـده اسـت کـه اگـر اتفاقـی برای 
شـبکه ارتباطـی بیفتـد بتوانیم شـبکه را پایدار نگـه بداریـم وارتباط 
مطلوبـی ارایـه بدهیـم.وی بابیـان اینکـه شـبکه ارتباطـی بصـورت 
روزانـه و هـر دو سـاعت پایش می شـود تـا بهنگام وقـوع حادثه و 
درصـورت قطعی شـبکه اقدامـات الزم صـورت بپذیرد، گفـت: برای 
پایداری شـبکه ارتباطی در مناطق سـیل زده توسط همکاران خدوم 

درمخابـرات منطقـه، اقدامـات در خـوری صورت گرفته اسـت.
فـالح زاده بـا اشـاره بـه اقدامـات صـورت گرفتـه توسـط مخابـرات 
خوزسـتان در منطقه گفت: ازجمله اقدامات انجام شـده درمخابرات 
منطقـه  میتـوان، بـه تهیـه و نصـب و راه انـدازی دیـزل ژنراتوربرق 
بـزرگ بـرای مراکـز مهـم و در معرض خطر سـیل، ایجاد سـیل بند 
وعایـق نمـودن آن در مراکـز ومنصوبـات مخابراتـی، تهیـه باطـری 
نیـرو برای سـایتها ودیگربخشـهای مهم وفنـی واسـتفاده ودرمدار 
قـراردادن آنهـا بهنگام قطعی شـبکه برق، بررسـی وضعیت شـبکه 
هـای فیبـر شـهری وبین شـهری ووصـل مجـددآن در مناطقی که  
فیبرنـوری قطع شـده بـود،  تدارک شـبکه مخابراتی وسـایت های 
پشـتیبان وکمکی سـیار و در مدار قراردادن شبکه بهنگام ازدسترس 
خـارج شـدن و آماده بـاش نیروهای فنی وعملیاتـی بهنگام وجود 
بحـران سـیل وقطعـی شـبکه اشـاره نمود.مدیرمخابـرات منطقـه 
خوزسـتان بـا اشـاره بـه ارائـه خدمـات بـه سـیل زدگان درشـهرها 
ومناطـق بحرانـی گفـت بـه منظورگسـترش خدمـت رسـانی بـه 
همشـهریان سـیل زده، تلفنهای همگانی GSM بصورت رایگان در 
اردوگاههـای اسـکان سـیل زدگان نصـب و راه انـدازی گردیـد.  وی 
ادامـه داد: همچنیـن پس از بررسـی ترافیک شـبکه ودیتای تلفن 
همـراه اول درکمپهـا واردوگاههـای اسـکان مـردم صبور سـیل زده، 
سـایت پورتابل پرسـرعت همراه اول سـیار درمحدوده کمپ پادگان 
شـهیدغالمی حمیدیه توسـط همکاران، درکوتاهتریـن زمان ممکن 
تجهیز ونصب شـد که برای سـهولت ارتباط در این اردوگاهها وکمپها 
باهماهنگـی هالل احمر، دفاتر پیشـخوان دولـت وخدمات ارتباطی 
مسـتقر وسـیم کارت رایـگان همـراه اول ، بیـن همشـهریان سـیل 
زده، توزیع گردید.گفتنی اسـت مهندس خسـروی، مشاور ونماینده 
وزیـر ارتباطـات وفنـاوری اطالعـات از اجـرای فـوری و زودهنـگام 
مصوبـات کـه بـرای مخابرات منطقه خوزسـتان درنظر گرفته شـده 

بود تشـکر وقدردانـی کرد.
همچنیـن الزم بـه ذکـر اسـت کـه مخابـرات منطقـه خوزسـتان بـا 
ارسـال تجهیـزات مخابراتـی بـه اسـتان لرسـتان وتأمیـن شـبکه 
ارتباطـی پلدختـر از شهرسـتان مقاوم دزفـول در تالش اسـت تا به 

تمـام مناطـق سـیل زده کشـور اقداماتـی در خـور ارائـه دهـد.

بـرق  فاقـد  روسـتای  برق رسـانی  طـرح 
جالل آبـاد منطقه الشـارکاهی از توابع بخش 
مرکـزی شهرسـتان سـرباز بـه بهره بـرداری 
بلوچسـتان  و  سیسـتان  منطقـه   . رسـید 
،چهـل  امیرانـی مجـری طـرح بـرق رسـانی 
روسـتایی کشـور با اشـاره به اینکه سـال 97 
اهالی 64 روسـتای سیسـتان و بلوچسـتان 
شـده اند، گفـت:  برخـوردار  بـرق  نعمـت  از 
وزارت نیـرو آمادگی دارد در سـال 98 تمامی 
روسـتاهای کد دار و دارای مجوز سیسـتان و 

بلوچسـتان را برقـدار کنـد . مجـری طـرح 
بـرق روسـتایی کشـور گفـت: بـا فعالیـت 
جهـادی وزارت نیـرو هـم اینـک 57 هـزار و 
300 روسـتای کشـور از نعمت بـرق برخوردار 
هسـتند . وی تصریح کرد: پیـش از پیروزی 
انقـالب شـکوهمند اسـالمی تنها چهـار هزار 
و 367 روسـتای کشـور بـرق دار بودنـد کـه 
هـم اینـک شـاهد رشـد قابـل توجـه ای در 
ایـن حـوزه هسـتیم . وی افـزود: پـس از 
انقـالب در کشـور روزانـه چهـار روسـتا بـرق 

رسـانی مـی شـدند . مجـری طـرح بـرق 
رسـانی روسـتایی کشـور گفـت: بیشـترین 
اعتبـارات تخصیـص یافتـه وزارت نیـرو در 
بحث برق رسـانی به سیسـتان و بلوچستان 
اختصـاص دارد . وی افـزود: در سیسـتان و 
بلوچسـتان سـال گذشـته اهالی 64 روسـتا 
از نعمـت بـرق برخوردار شـدند . وی تصریح 
کـرد: تـالش شـرکت توزیـع نیروی بـرق به 
گونـه ایسـت کـه هیچ روسـتای بـدون برق 
در  کشـور وجـود نداشـته باشـد . وی ادامـه 
داد: مجموعـه وزارت نیـرو ایـن آمادگـی  را 
دارد که امسـال تمامی روسـتاهای کـد دار و 
دارای مجـوز سیسـتان و بلوچسـتان را بـرق 
رسـانی کنـد کـه اجـرا و تحقق ایـن موضوع 
همکاری مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی را 

نیـز مـی طلبد.

 آمادگی وزارت نیرو برای برقدار 
کردن روستاهای سیستان و بلوچستان

حضور ذوب آهن اصفهان در 
سیزدهمین کنفرانس بین المللی 

تجارت الکترونیک

سـیزدهمین کنفرانـس بیـن المللـی تجـارت الکترونیـک با رویکـرد بـر اینترنت اشـیاء ،با 
مشـارکت ذوب آهـن اصفهـان در محـل دانشـکده مدیریـت دانشـگاه تهـران برگزار شـد.در 
ایـن کنفرانـس کـه جمعـی از  کارشناسـان و اسـاتید  داخلـی و دکتـر ریـو جئونـگ هیـون 
 Hanns از آلمـان ،دکتـر Joachim Posegga سـفیر جمهـوری کـره در ایـران، پروفسـور
Peter از اتریـش حضـور داشـتند، پروفسـور علی صنایعی دبیرکل کنفرانس طی سـخنانی 
گفت:اینترنـت اشـیاء)IOT( بـه زودی بـه بخـش جدایی ناپذیر همه شـرکتها و محصوالت 
مصرفـی ،تبلیغاتـی ، صنعتـی و زیرسـاختی تبدیـل خواهد شـد.وی گفت:  اینترنت اشـیاء 
هـم ماننـد اینترنت تغییر دهنده کسـب و کارها خواهد بود.سـازمانهایی که در زمان مناسـب 
از اینترنـت اشـیاء اسـتفاده نمـی کننـد بـا مشـکالت جـدی مواجـه خواهند شـد .IOT می 
توانـد مرزهـای رقابت را جابجا کند.سـفیر جمهوری کره نیز در سـخنانی یاد آور شـد:  امروزه 
تکنولـوژی همچـون رودخانـه ای روان اسـت کـه حرکـت در خـالف جریـان آن محکـوم به 
شکسـت اسـت.اما بـا همـکاری کارشناسـان و دولـت هـا ،مـی تـوان از ایـن موهبـت بـه 
بهتریـن شـکل بهره برد.در ادامه کارشناسـان  مباحثی مانند: اهمیـت IOT ،کاربردهای آن و 
همچنیـن کاربردها و چالشـهای رمـز ارز ،معرفی تعدادی از پلتفرم هـای بالک چین از قبیل 
بیـت کویـن ، اتریـوم ، لیسـک و ...، اینترنـت اشـیاء در بانکـداری دیجیتـال، بـالک چین و 
صنعت بانکداری ، کاربرد اینترنت اشـیاء در توسـعه شـهرهای هوشـمند ، خدمات پزشـکی، 
بررسـی خدمات IOT در ایران و فرصتها و چالشـهای آن را مورد بحث و بررسـی قرار دادند.

ایالم 

هرمزگان

بازدید فرماندار شهرستان »مهران« از امور

 آبفار شهرستان

تعیین ۱۴ مرکز خرید تضمینی گندم در هرمزگان

بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت 
اسـتان  روسـتایی  فاضـالب  و  آب 
ایـالم ،   مهنـدس نظام ملکشـاهی 
فرمانـدار شهرسـتان مهـران بصورت 
سـرزده از مجموعـه امـور آبفارایـن شهرسـتان بازدیـد و از نزدیک 
در جریان  خدمات و وضعیت آب شـرب روسـتاهای شهرسـتان 
قرار گرفت.مهندس اقبال خسـروی مدیـر امور آبفار مهران ضمن 
ارائه گزارشـی از اهم فعالیت ها و وضعیت موجود تاسیسـات در 
حـال بهره برداری به مشـکالت و موانع موجـود در تامین، ذخیره 
و توزیع آب شـرب در سـطح روسـتاها اشـاره نمود ، و با تقدیر از 
حمایـت های صورت گرفته توسـط فرمانداری در راسـتای تحقق 

اهداف خدمات شـرکت آب وفاضالب روسـتایی ، خواستار توجه 
بیش از پیش به تحقق پروژه های آب رسـانی روسـتایی گردید.

خسـروی افزود شهرسـتان مهـران  دارای13 روسـتا با جمعیتی 
بالـغ بـر 16000 نفـر و3900 مشـترک تحت پوشـش خدمات می 
باشـدکه آب شـرب سـالم و بهداشـتی آنها از 13  منبع آبی  تهیه 
تامیـن و توزیع می گردد .ملکشـاهی فرماندار شهرسـتان گفت : 
مـردم  و اربـاب رجـوع ها ولی نعمت های ما هسـتند و خدمات 
مسـئولین بـه ایـن عزیـزان بـی منـت وتکریم آنهـا بر مـا واجب 
اسـت . در پایـان عملکـرد امـور را مثبت و قابل توجـه ارزیابی و از 
زحمات مجموعه آب و فاضالب روسـتایی در راسـتای تأمین آب 

شـرب روسـتاییان قدردانی کرد.

امــور  هماهنگــی  معــاون 
اســتانداری  اقتصــادی 
هرمــزگان  گفــت : امســال 14 
مرکــز خریــد تضمینــی گنــدم 

اســت. شــده  تعییــن  هرمــزگان  در 
ــرد:  ــح ک ــر تصری ــن خب ــالم ای ــا اع ــدری ب ــرج حی  ای
ــدم در هرمــزگان   ــی گن ــد تضمین امســال 14 مرکــز خری
در  مراکــز  ایــن  افــزود:  اســت.وی  شــده  تعییــن 
ــاد )هفــت مرکــز(، بســتک،  شهرســتان های حاجــی آب
و  زیارتعلــی  رودان،  هشــتبندی،  مینــاب،  پارســیان، 
ــد. ــی کنن ــداری م ــاورزان را خری ــدم کش ــاس گن بندرعب

اســتانداری  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
ــزار و 400  ــرد: امســال در 11 ه ــزگان خاطرنشــان ک هرم
ــت  ــدم کش ــتان گن ــاورزی اس ــای کش ــار از زمین ه هکت

شــده اســت.حیدری عنــوان کــرد: کشــت گنــدم در 
ــا  ــود و ت ــاز می ش ــاه آغ ــان م ــط آب ــزگان از اواس هرم
ــه دارد و فصــل برداشــت از اواســط  ــاه ادام ــان آذرم پای
ــان اســت. ــاه پای ــا و اواخــر خــرداد م ــاه ت ــن م فروردی

ــزار  ــاه ه ــش از پنج ــال بی ــرد امس ــی ک ــش بین وی پی
تــن محصــول گنــدم بــه صــورت تضمینــی از کشــاورزان 

ــود. ــداری ش ــزگان خری ــتان هرم اس
اســتانداری  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
هرمــزگان اضافــه کــرد: نیــاز اســتان بــه گنــدم ســالیانه 
240 هــزار تــن اســت و بخشــی از نیــاز گنــدم اســتان از 

فــارس، گلســتان، و خوزســتان تامیــن می شــود.
تــن  پارســال 52 هــزار  بیــان کــرد:  پایــان  وی در 
ــزگان  ــاورزان هرم ــی از کش ــورت تضمین ــه ص ــدم ب گن

خریــداری شــد.

وتوســعه  طــرح  معــاون 
ای  منطقــه  آب  شــرکت 
تخصیــص  از  گلســتان 
یــورو  میلیــون   2/92
ــرای تکمیــل  تســهیالت بانــک توســعه اســالمی ب
شــبکه آبیــاری و زهکشــی قــره ســو- زریــن گل 
گلســتان بــه اراضــی کشــاورزی شهرســتان علــی 

آبــاد کتــول خبــرداد.
بهــرام زنــدی - بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــدس داود  ــتان، مهن ــه ای گلس ــرکت آب منطق ش
ــاری  ــروژه آبی ــاز پ ــی آغ ــک در کارگاه آموزش گیل
ــن  ــن گل، تحــت تامی ــره ســو وزری و زهکشــی ق
اظهــار کــرد:  اســالمی،  توســعه  بانــک  مالــی 

ــن تســهیالت  ــه ای گلســتان ای شــرکت آب منطق
را در قالــب 13 مولفــه هزینــه خواهــد نمــود کــه 
ــروژه ،  ــهیالت پ ــن تس ــای ای ــه ه ــی از مولف یک
ــای  ــاد و احی ــوزه محمدآب ــیالب درح ــرل س کنت
اجرایــی  زریــن گل،  حوضــه  در  ســنتی  انهــار 
ــو –  ــره س ــی ق ــاری وزهکش ــبکه آبی ــل ش تکمی
ــی آب  ــز مل ــاختمان مرک ــداث س ــن گل، اح زری
ــه و  ــوان منطق ــازی بان ــد س ــاختمان توانمن و س

ــت.  ــک اس ــی کوچ ــروگاه برقاب ــرای نی اج
مهنــدس گیلــک بــا اشــاره بــه حضــور نماینــدگان 
ــن کارگاه آموزشــی  ــک توســعه اســالمی در ای بان
اظهــار کــرد: در ایــن کارگاه آموزشــی کــه بــا 
حضــور کارشناســان ومدیــران عالــی رتبــه در 

وزارت خانــه هــای اقتصــاد ونیــرو و ســازمان 
برنامــه و بودجــه ومدیــران و کارشناســان آب 
منطقــه ای گلســتان و مســئوالن شهرســتان و 
ــی  ــذر کیال ــد، من ــزار ش ــه برگ ــاورزان منطق کش
معــاون بانــک توســعه اســالمی بــه معرفــی بانــک 
توســعه اســالمی و اهــداف آن و همچنیــن پــروژه 
ــد  ــه محم ــن در ادام ــت و همچنی ــور پرداخ مذک
یوســف الدیــن کارشــناس منطقــه ای تامیــن 
معرفــی  بــه  اســالمی  توســعه  بانــک  مالــی 
ــاری و  ــروژه آبی ــی پ ــن مال ــدل تامی ــد م فرآین
ــم  ــت. خان ــگل پرداخ ــو وزرین ــره س ــی ق زهکش
ای  منطقــه  کارشــناس  پراستیانیســنی  انــگار 
فرآینــد   ، اســالمی  توســعه  بانــک  تــدارکات 
بــرای  را  پــروژه  اجرایــی  کارهــای  تــدارکات 
بــه  نیــز  پایــان  در  و  حاضــران تشــریح کــرد 

ســواالت مدعویــن پاســخ داده شــد.

نایب رئیـس اتاق اصناف 
بـه  اشـاره  بـا  کرمانشـاه 
وجـود حـدود پنـج هـزار 
بـدون  صنفـی  واحـد 
پروانـه در کرمانشـاه، گفـت: هرچقـدر ایـن واحدهـا 
را سـاماندهی می کنیـم، دوبـاره مثـل قـارچ رشـد 

. می کننـد
موسـی سـلیمی، از ساماندهی مشـاغل صنفی بدون 
پروانـه در کرمانشـاه بـه عنـوان یکـی از اولویت هـای 
اتـاق اصنـاف یـاد کـرد و افـزود: حـدود 60 اتحادیـه 
صنفـی نیـز به شـدت پیگیـر ایـن موضوع هسـتند.

وی ادامـه داد: خـود اتحادیه هـا نیز عالقمند هسـتند 
واحدهـای صنفـی بـدون جـواز را سـاماندهی کنند و 

تعـداد اعضایشـان را بـاال ببرند.
رونـد  از  کرمانشـاه  اصنـاف  اتـاق  رئیـس  نایـب 
سـاماندهی واحدهـای صنفـی بـدون پروانـه هم یاد 
کـرد کـه ابتـدا0 اخطـار 15 روزه بـه آنها داده می شـود 
و یـادآور شـد: بعـد از ایـن اخطـار واحـد بـدون مجوز 
پلمـب خواهـد شـد، امـا متاسـفانه برخـی واحدهـا 
بـدون داشـتن مجـوز قانونـی فـک پلمـب انجـام 

می دهنـد و بـه فعالیتشـان ادامـه مـی دهنـد.
سـلیمی خاطرنشـان کـرد: بـرای حمایـت از افـرادی 
کـه قصـد دریافـت جـواز کسـب دارنـد، قـرار شـده 
اتحادیه هـا تـا جایـی کـه امـکان دارنـد تسـهیل گری 
کننـد، امـا شـرایط بـرای برخـی از گروه هـا از جملـه 
افرادی که در ملک اسـتیجاری هسـتند دشـوار است 

و معمـوال هزینه های گرفتن پروانـه را به خود تحمیل 
نمی کننـد.

بـرای  کسـب  جـواز  داشـتن  مزیت هـای  از  وی 
واحدهـای صنفـی هـم یـاد کـرد و گفـت: واحدهـای 
صنفـی می تواننـد با داشـتن جـواز کسـب و از طریق 
و  دریافـت کننـد  تسـهیالت  بانکـی خـود  حسـاب 
از سـوی دیگـر جـواز کسـب بـه نوعـی هویـت واحد 

می شـود. محسـوب  صنفـی 
نایـب رئیـس اتـاق اصنـاف کرمانشـاه سـاماندهی 
مشـاغل بـدون پروانـه را راهی بـرای کاهش تخلفات 
بـازار اعـالم کرد و افزود: متاسـفانه اکثر مـوارد تخلف 

در واحدهـای صنفـی بـدون جـواز رخ می دهـد.
سـلیمی تعـداد واحدهای صنفـی بدون جواز کسـب 
کرمانشـاه را حـدود پنج هزار واحد بـرآورد کرد و ادامه 
داد: اگرچـه واحـد بـدون جـواز در همـه رسـته هـای 
شـغلی وجـود دارد، امـا بیشـترین مـوارد را در بخش 

موادغذایـی و پوشـاک داریم. 

کرمانشاه گلستان 

نرخ ۷/10 درصدی 
بیکاری در قم

مدیـرکل کار، تعـاون و رفاه اجتماعی 
بیـکاری  نـرخ  سـال97،  در  گفـت: 
اسـتان قـم 10 / 7درصـد بـوده کـه 
نسـبت به کل کشـور وضعیت بهتری 

را در قـم شـاهد هسـتیم.
 مصطفـی کاویانـی صبـح امـروز در 
اقتصـاد  فرماندهـی  سـتاد  جلسـه 
15هـزار  کـرد:  عنـوان  مقاومتـی 
اشـتغال جدید در سـال97 در استان 
قـم ایجاد شـده امـا در سـامانه رصد 
تنهـا 7هـزار و 500شـغل جدیـد ثبت 
سـال  در  همچنیـن  اسـت؛  شـده 
گذشـته بیـش از 3هزار نفـر به بیمه 
شـدگان تامیـن اجتماعی در اسـتان 

قـم اضافـه شـدند.
وی افـزود: در سـال97، نرخ بیکاری 
اسـتان قـم 10 و 7دهـم درصـد بوده 
کـه نسـبت بـه کل کشـور وضعیـت 
هسـتیم. شـاهد  قـم  در  را  بهتـری 

مدیـرکل کار، تعـاون و رفاه اجتماعی 
تومـان  202میلیـارد  از  کـرد:  بیـان 
توسـعه  بـرای  اسـتان قـم  سـهیمه 
136میلیـارد  روسـتایی،  اشـتغال 
تومـان، معـادل 70درصـد تخصیـص 
پیـدا کـرده اسـت کـه بر این اسـاس 
هزار و 677اشـتغال جدید روسـتایی 
ایجـاد شـد.وی ادامـه داد: سـهمیه 
بخـش  تسـهیالت  در  قـم  اسـتان 
و  11میلیـارد  نیـز  خانگـی  اشـتغال 
900میلیـون تومـان بـود کـه 9میلیارد 
آن بـه مرحله پرداخت رسـیده اسـت 
پرداخـت  نیـز  مابقـی  امیدواریـم  و 
رییـس  آقاجانـی،  شود.حسـن 
اتحادیه صادرکنندگان اسـتان قم نیز 
در ایـن جلسـه عنـوان کـرد: تصویب 
قوانیـن خلـق السـاعه و هزینه باالی 
تولیـد دو مانـع اساسـی بـرای رونق 
تولیـد اسـت کـه در اسـتان قـم نیـز 

ایـن مشـکالت وجـود دارد.

اقدامات ارزنده مخابرات قم
خوزستان در امدادرسانی به 

سیل زدگان کشور
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بوی چرم از همدان به مشام نمی رسد

40درصد چرم همدان از دیگراستان ها وارد می شود

چـرم، یکـی از جـذاب تریـن و پر سـود ترین 
صنایـع و تجـارت جهـان بـه شـمار مـی رود 
و اسـتان همـدان نیـز یکـی از پایلـوت هـای 
تولیـد چـرم در ایـران بـه شـمار میـرود امـا 
چـه سـود از عـدم توجـه بـه این گنـج بزرگ. 
امـروزه کاالی چـرم یکـی از خـاص تریـن  و 
برخـی  اسـت کـه  تریـن کاالهایـی  مـدرن 
چـرم شناسـان حاضرنـد بهـای زیـادی برای 
اسـتفاده از بپردازند.تشـخیص اصـل و فرعی 
بودن مصنوعـات چرمی مانند برخی کاالهای 
لوکس توسـط هرشخص مبتدی امکان پذیر 
نبـوده و امـروزه متخصصـان در ایـن حـوزه 
فقـط توان تشـخیص جنس و حـدود قیمت 
آن رادارنـد   ایـن درحالـی اسـت کـه درصـد 
طبیعـی بـودن آن قیمـت محصـول را نیز باال 
بـرده و اگرمحصولـی بـا چـرم اصـل تولیـد 
شـود بـه تبـع بسـیار گران تـر و بـا کیفیت تر 
از چـرم های مصنوعی اسـت و ایـن کاالی با 
ارزش اگـر شناسـنامه دار باشـد، قطعـا مورد 
توجه بیشـتری قـرار میگیرد.تولید چـرم با 2 
فرآینـد سـنتی و صنعتـی همـراه خواهد بود 
کـه اسـتان همـدان در تولیـد چـرم سـنتی و 
مرغـوب تریـن آن یعنـی چـرم گاوی دارای 

سـبقه تاریخـی باالیی اسـت.

هزار واحد تولیدی چرم در همدان 
فعالیت می کنند

رئیـس اتحادیه کیـف و کفش چرم با اشـاره 
بـه فعالیـت هـزار واحـد کیـف و کفـش چرم 
در همدان خاطرنشـان کرد: در اسـتان همدان 
یـک شـهرک صنفی مشـخص و خوشـه ای 
بـرای تولیـد چـرم نداریم و تولید کننـدگان به 

صورت گسـترده در شـهر فعالیـت می کنند.
گازرانـی تصریـح کـرد: محلـه هـای دیـزج، 
حصـار، بازار اکباتان و سـرای گلشـن تعدادی 
کارگاه و تولیدی مشـغول به فعالیت هسـتند 
کـه مرکز چـرم همدان بـه موتابخانه شـهرت 
یافتـه و هنـوز هم به قـوت خود پابرجاسـت.

وی از تعطیلـی چندیـن واحد تولیدی کوچک 
در همـدان خبـر داد و گفـت: در سـال "رونـق 
تولیـد" چشـم امیـد تولیدکننـدگان چـرم در 
اسـتان به حمایت مسـئوالن و استقبال مردم 

در بازار اسـت.

40درصد چرم همدان از دیگر
 استان ها وارد می شود

در  چـرم  و کفـش  اتحادیـه کیـف  رئیـس 

همـدان بهتریـن و مرغوب ترین چـرم جهان 
را چـرم همـدان خواند و افـزود: در کارگاه های 
پوسـت  از  بیشـتر  همـدان  چـرم  تولیـدی 
همـدان  اسـتان  مهربـان  بخـش  گوسـفند 
اسـتفاده شـده و این پوسـت از نظر مرغوبیت 

در دنیـا بـی نظیـر اسـت.
همـدان  نشـان کـرد:  خاطـر  ادامـه  در  وی 
بـه عنـوان منبـع تغذیـه برندهـای مشـهور و 
نـام آورد در کشـور توانسـته قسـمتی از چـرم 
گوسـفندی خود را به اسـتان های دیگر صادر 
کـرده و در بخـش هـای دیگـر بـه میـزان 40 

درصـد چـرم آمـاده را وارد نمایـد.
گازرانـی دولـت آباد تهـران، ورامیـن و تبریز را 
اسـتان هـای صـادر کننـده چـرم بـه همـدان 
خوانـد و گفـت: مـراودات چرم بیـن همدان و 
این اسـتان ها باعث شـده تـا محبوبیت چرم 
همـدان رفته رفته جـای خود را بـه برندهایی 

دهـد که تـوان حضـور در بـازار را دارند.

سرمایه گذاران در حوزه چرم 
را دریابیم

مدیرعامـل کارخانه چرم شـهباز همـدان نیز از 
فعالیـت 5 دهـه خـود در ایـن حوزه خبـر داد 

و گفـت: بیـش از 40 سـال اسـت که پوسـت 
همدان در کارخانه های اسـتان فراوری شـده 
و بـرای تولیـد محصـوالت چرمـی بـه سـایر 
اسـتان هـا صـادر مـی شـود و خـود همدانی 

هـا چیـزی از آن را نمـی بینند.
بـه  نیـرو  افـزود: در حـال حاضـر 25   وی 
صـورت مسـتقیم در کارخانـه چـرم شـهباز 
فعالیـت می کننـد تا چـرم تکمیل شـده را در 

اختیـار سـایر اسـتان هـا قراردهنـد.
ساسـان شـهباز بـا اشـاره بـه عالقـه خـود و 
پیگیـری های مسـتمر در این حـوزه تصریح 
کـرد: بسـیار طالب آن هسـتیم کـه بتوانیم با 
جـذب سـرمایه گـذار، چـرم تولید شـده را به 
محصـوالت همچـون البسـه نظامـی، کفش 
و غیـره مبـدل کـرده و همـدان را صاحـب نام 
محصـوالت چرمـی کنیـم امـا چـرم را بـرای 
تولیـد لبـاس نیروی انتظامی و خلبـان ها در 

اختیـار شـهرهای دیگـر قـرار می دهیم.
وی عـدم اسـتقبال از نظـر فرهنگـی در ایـن 
حـوزه را عامـل مهـم خـروج چـرم از همـدان 
کارگاه   12 شـهباز  چـرم  و گفـت:  برشـمرد 
تولیدی داشـته کـه امروز همه آنهـا به صورت 
تعطیـل و نمیـه تعطیـل درآمـده و فقـط یک 
کارخانـه مسـتمر فعالیت خـود را ادامـه داده 
اسـت.مدیرعامل کارخانه چرم شهباز، همدان 
را اولیـن و بهتریـن چـرم در ایـران دانسـت و 
افـزود: در حـال حاضـر کیف چـرم در همدان 
با تولید و اسـتقبال خوبی مواجه شـده اما ما 
آمادگـی آن را داریم که سـایر محصوالت را به 

بهتریـن وجه تولیـد کنیم.
وی از اسـتقبال سـرمایه گـذاران مختلـف در 
حـوزه تولیدات محصـوالت چرمی در اسـتان 
تـا کنـون  و عنـوان کـرد:  داد  همـدان خبـر 

افـراد مختلفـی از داخـل و خارج ایـران اعالم 
آمادگـی گـرده امـا در همدان بـرای جذب آنها 

روی بـازی نمایـان نشـده اسـت.

موتابخانه محله ای که در بازار چرم 
دستخوش تغییرات قرار نگرفته است

یکـی از قدیمی تریـن تولیدکننـدگان و توزیع 
کننـدگان مصنوعات چـرم در  بازار "موتابخانه" 
را  همـدان  پوسـت  مرغوبیـت  و  اسـتحکام 
زبانـزد کل دنیـا خوانـد و گفـت: قدیمی ترین 
و مرغـوب تریـن کارخانـه شـبرو سـازی در 
همدان تاسیس شـده و همدان قدمت تولید 

چـرم را ازآن خـود کـرد اسـت.
جـواد کریمـی از فعالیت کارخانه بـزرگ چرم 
در منطقـه مـدرس در سـال هـای بسـیار دور 
در همـدان خبـر داد و گفـت: زمانـی کـه ایـن 
و  حیـدره  روسـتای  راه  ابتـدای  در  کارخانـه 
همـان مـوزه تاریـخ طبیعـی کنونی تاسـیس 
شـد به جـرات میتـوان گفـت، در ایـران هیچ 
گونـه کارخانـه چرمسـازی بـا ایـن وسـعت 

فعالیـت نمی کـرد. 
وی علـت نامگـذاری ایـن منطقـه بـه محلـه 
چرمسـازی را وجـود بزرگتریـن کارخانه تولید 
چرم دانسـت و افـزود: به دلیل عدم پیگیری 
هـا و تقاضـای تولیدکنندگان و مسـئوالن این 
واحـد پـس از آتشسـوزی، کامال تعطیل شـد 
و امـروز بـه مـوزه تاریـغ طبیعی تبدیل شـده 
و محلـه چرمسـازی همـدان دیگـر رنـگ و 
بویی از چرم ندارد.وی از فرآیند بسـیار دشـوار 
تولید چرم سـخن گفت و عنوان کرد: اسـتان 
همـدان دارای پوسـت های بسـیار مرغوب در 
کشـور بـوده اما ایـن فرآیند چرم اسـت که به 

آن بهـا و ارزش می بخشـد.

ته
نک

بـه  اشـاره  بـا  چـرم  کفـش  و  کیـف  اتحادیـه  رئیـس 
همـدان  در  چـرم  کفـش  و  کیـف  واحـد  هـزار  فعالیـت 
صنفـی  شـهرک  یـک  همـدان  اسـتان  در  کـرد:  خاطرنشـان 
تولیـد  و  نداریـم  چـرم  تولیـد  بـرای  ای  خوشـه  و  مشـخص 
می کننـد. فعالیـت  شـهر  در  گسـترده  صـورت  بـه   کننـدگان 
گازرانـی تصریـح کرد: محله هـای دیـزج، حصار، بـازار اکباتان 
و سـرای گلشـن تعـدادی کارگاه و تولیدی مشـغول به فعالیت 
هسـتند کـه مرکـز چـرم همـدان بـه موتابخانـه شـهرت یافته و 

هنـوز هـم به قـوت خود پابرجاسـت.

۲/۹۲ میلیون یورو تسهیالت بانک توسعه اسالمی برای اجرای 
طرح شبکه  آبیاری  گلستان

نایب رئیس اتاق اصناف کرمانشاه:

واحدهای صنفی بدون جواز ، مثل قارچ رشد می کنند
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آگهی مناقصه عمومی
شــورای اســالمی شــهر بــم در نظــر دارد حسابرســی عملکــرد و اســناد مالــی شــهرداری بــم و ســازمانهای 

تابعــه آن مربــوط بــه ســالهای ۹4-۹۵-۹6-۹۷ را بــا شــرایط زیــر بــه موسســات حسابرســی کــه دارای مجــوز 
رســمی از جامعــه حسابرســان رســمی ایــران هســتند بــا شــرایط زیــر واگــذار نمایــد.

1- واجدیـن شـرایط مـی تواننـد بـا پرداخت مبلغ ۵00،000 ریال به حسـاب 010۵۸01۹6000۹ بنام شـورای اسـالمی شـهر بم نسـبت بـه دریافت 
اسـناد مناقصه اقـدام نمایند.

۲- ارائه ضمانمت نامه بانکی به مبلغ ۵0.000.000 ریال در وجه شورای اسالمی شهر بم بعنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.
3-موسسـات حسابرسـی واجـد شـرایط مـی توانند جهـت دریافت اسـناد مناقصه و ارائه پیشـنهادات خـود حداکثر تـا تاریـخ ۹۸.0۲.۲4 به 

آدرس بـم، انتهـای بلـوار معلـم خیابان حافظ )مسـجد النبـی( نبش کوچـه حافظ ۵ مراجعـه نمایند.
4- هر گاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

۵- شورای اسالمی شهر بم در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
6- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

۷- کلیه هزینه های مربوطه از جمله اسکان و ایاب و ذهاب بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
۸-ارائه حداقل دو قرارداد با شهرداری های کشور ورضایت نامه از آنها در این زمینه الزامی است.
۹-متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره 44343۲40-034 تماس حاصل نمایند. 

شورای اسالمی شهر بم

نوبت اول

شورای اسالمی شهر بم

علیرضا شجاع نوری در هفتمین شب از 
سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 

فیلم نامه روز واقعه را می خواند.

موسیقی

دوازدهمین جشنواره 

موسیقی نواحی ایران با موضوع 
منظومه های تغزلی و عاشقانه به دبیری
 احمد صدری 16 تا 19 آبان ماه در کرمان

 برگزار می شود.

ترس مقدس
نمایشگاه طراحی های فرزاد شکاری

 گالری یادگاران صنعتی کرمان
تا 11 اردیبهشت ادامه دارد

دویدن در خیابانهای پکن
اولین رمان معاصر چینی که به شکل مستقیم 

از این زبان به فارسی ترجمه شده است در 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی شد.

- میخوام یه قصه برات تعریف کنم که هنوز 
 تهشو نمیدونم...
 + تعریف کن...

- من هنوز دوِست دارم..

تیاتر شرقی غمگین

نمایشگاهجشنوارهکتاب دیالوگ

گل بستان خرد لفظ دالرای منست
بلبل باغ سخن منطق گویای منست

منم آن طوطی خوش نغمه که هنگام سخن
طوطیانرا شکر از لفظ شکر خای منست
بلبل آوای گلستان فلک را همه شب
گوش بر زمزمٔه نغمه و آوای منست
پیش طبعم که ازو لؤلؤ الال خیزد

نام لؤلؤ نتوان برد که الالی منست
سخنم سحر حاللست ولی گاه سخن
خجلت بابلیان از ید بیضای منست

گر چه در عالم خاکست مقامم لیکن
برتر از چرخ برین منزل و ماوای منست
چشمٔه آب حیاتی که خضر تشنٔه اوست

کمترین قطره ئی از طبع چو دریای منست
گر چه آن ترک ختا هندوی خویشم خواند
ترک مه روی فلک هندوی کرای منست

دولت صدر جهان باد که از دولت او
برتر از صدرنشینان جهان جای منست
چکنم ساغر صهبا که چو خواجو بصبوح

قدح دیدٔه من ساغر صهبای منست

خواجوی کرمانی 

 اینجا

 همین جا...

نزدیک همین تنفس بی 

 خواب.. .

تو را طوری نزدیک به لمس 

 هوا...

حس می کنم که گنجشک 

 تشنه... 

عطر باران را...

 سید علی صالحی

عکس نوشت

عکس: 
نوشین حسن پور

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

زمانی که ایران و روم برای 
قاطع ترین جنگ دنیای 
باستان آماده می شدند

اواخـر اپریـل سـال 53 پیـش از میـالد، ایـران و 
روم در آسـتانه جنـگ كارهـه )ّحـران( قرار داشـتند 
كـه »دوپـوی« در صفحـه 129 تالیـف خـودـ  تاریخ 
جنـگـ  از آن بـه عنـوان قاطـع تریـن نبـرد نظامـی 
بشـر در قـرون قدیم نـام برده اسـت. در این جنگ، 
كراسـوس كنسـول اول روم كشـته شـد و از ارتـش 
آن امپراتـوری، كمتـر از پنـج هـزار َتن موفـق به فرار 
شـدند. ایـن جنگ اواخـر بهـار روی داد. كراسـوس 
پس از سـركوب خونین قیام اسـپارتاكوس تصمیم 
گرفـت بـا ایـران وارد جنـگ شـود تـا بـر شـهرت و 
ثـروت خـود بیافزایـد. سـنای روم از جنگ بـا ایران 
اكراه داشـت، زیرا كه به سـبب طول كشـیدن دوران 
صلـح، از تـوان رزمـی ایـران بـه درسـتی آگاه نبـود، 

ولـی كراسـوس اصـرار بـر ایـن جنـگ داشـت. بـه 
نوشـته پلوتـارك، كراسـوس بـرای حملـه بـه ایـران 
هفـت لژیـون رومی و چهـار هزار پیـاده كمكی آماده 
سـاخت. بـه منظـور احتیـاط، ده هـزار سـوار غیـر 
رومـی از جملـه هـزار سـوار گالیائـی )فرانسـوی( را 
هـم بـر این نیـرو اضافه كرد و با تجهیـرات فراوان از 
طریق سـوریه به سـوی تیسـفون به حركـت درآمد. 
اسـپهبد سـوِرنا سـرفرمانده ارتش ایران با سپاهیان 
خـود كـه به اسـلحه تـازه مجهـز بودنـد و از تاكتیك 
نوین اسـتفاده می كردند از تیسـفون عازم جلوگیری 
از او شـد. دو ارتـش در دشـت حـّران كـه رومیـان 
كارهـه )كارئـه( مـی خواندند به هم رسـیدند. ّحران 
بـه فاصلـه ای نـه چنـدان دور از فـرات شـمالی در 
دشـتی خشـك و ُپـر بـاد و غبار بـر سـر راه كاروانها، 
بـه ویـژه راهی كه به شـهر باسـتانی »اور« ختم می 
شـد واقع شـده و آثار باسـتانی آن هنوز باقی است. 
ِقدمـت ایـن شـهر بـه دو هـزار سـال پیـش از میالد 
می رسـد. نام آن از زبان سـومری گرفته شـده و به 

معنای »چهار راه مسـافران« اسـت. آب این شـهر از 
چاههـا تامیـن مـی شـد. پـس از رسـیدن دو ارتش 
بـه یكدیگـر، كراسـوس دسـتور داد كـه سـربازانش 
آرایـش جنگـی به خود بگیرند و تشـكیل »تسـتودو 
انسـانی  Testudo« دهنـد. تسـتودو هـا دژهـای 
مربـع شـكل بودنـد كـه هـر ضلـع آن را 12 نظامـی 
پیـادِه دارای سـپرهای آهنـی بـزرگ كـه در كنار هم 
می ایسـتادند تشـكیل مـی دادند و سـواره نظام در 
داخـل ایـن دژهـا آمـاده حملـه در فرصـت مناسـب 
مـی شـد و مجموعـه ایـن تسـتودو هـا كـه در كنـار 
هـم قـرار مـی گرفتنـد یـك دژ عظیـم دارای دروازه 
هـای متعـدد را تشـكیل مـی داد. در مـورد شـمار 
تلفـات، ارقـام متفـاوت اسـت. پلوتـارك بیـش از 
20 هـزار َتـن كشـته، ده هـزار اسـیر و هـزاران زخمی 
كـه بیشترشـان بعـدا جـان باختند ذكر كرده اسـت. 
اسـیران رومی به ُسـغدیا = سـغدیانا )تاجیكسـتان 
امـروز( جهـت كار زراعـت منتقل شـدند.  این جنگ 

باعـث تحقیـر رومیـان در جهان آن روز شـد.

تذکره االولیا عطار نیشابوری با 
مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا 

شفیعی کدکنی در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شده است.

کتاب

کتاب 

»انتـری کـه  عنـوان  بـا  از صـادق چوبـک کتابـی  پیـش  سـال ها 

لوطـی اش مـرد« را خوانـدم. داسـتان تقریبـا کوتاهـی کـه جـذب 

آن شـدم. داسـتانی کـه قطعـا شـما را بـه دنبـال دیگـر آثـار صادق 

چوبـک می کشـاند. در ایـن داسـتان نویسـنده چنـان بـا جزئیـات 

و ریزبینـی بـه حـاالت و رفتـار حیـوان می پـردازد کـه گاهـا در طول 

حـاالت  همـان  ایـن  نشـوید کـه  متوجـه  اسـت  ممکـن  داسـتان 

و رفتارهـای خـود آدمـی اسـت. کـه شـاید نویسـنده بـا اسـتفاده 

از نمادهـا مـا را بـا آن آشـنا می کنـد. صـادق چوبـک بـه خوبـی و 

از  از پـس جزئیـات برمی آیـد. خالصـه بگویـم، قبـل  بـا ظرافـت 

خوانـدن کتـاب تنگسـیر پیشـنهاد می کنـم اول داسـتان »انتری که 

لوطـی اش مـرد« را بخوانیـد.

پشـت جلد کتاب تنگسیر آمده است:
تنگسـیر را بسیاری شاهکار صادق چوبک می دانند. 

نویسـنده  ایـن  داسـتان  واقع گرایانه تریـن  تنگسـیر  بی تردیـد 

بـه  سـر  و  عدالت خواهـی  برمبنـای  داسـتانی  می باشـد.  جنوبـی 

شـورش برداشـتن مـردی در تنگنـای رذالت هـای معتمدیـن یـک 

شـهر، حاصـل عمـری زحمتـش بربـاد رفتـه می بینـد و چـون هیچ 

مرجعـی را بـرای دادخواهـی نمی یابد تحمـل این ننـگ را نمی کند، 

سـالح برمی گیـرد و همـه آنان کـه سـال ها تحقیرش کـرده و نیش 

زبانـش زده انـد مجـازات می کنـد.

در قسـمتی از کتاب زایر محمد دلیل 
انتقام گرفتن خود را به همسرش 

این طور بیان می کند:
اگـر ایـن کارو نکنـم دیوونـه میشـم، سـر میـذارم بـه صحـرا، نبایـد 

همینجـوری ولشـون کـرد کـه بـاز یه بدبخـت دیگـه گیر بیـارن و به 

روز سـیاه من بنشـونن.

جمالتی از متن کتاب تنگسیر:
چقـده آدم زیـر ایـن خـاکا خوابیـده؟ ُبـواِی بـوای بـوام و ننیه 
ننیـه ننیـه ننـم همشـون زیـر ایـن خاکنـد. یـه زندگـی ایـن 
جـوری، چـرا بایـد مثـل گـرگ و کفتـار بـه جـون هـم بیفتیم؟ 
مگـه خیـال  بخـورن؟  را  مـن  پـوالی  بایـس  اینـا  آخـه  چـرا 
می کُنـن کـه جـای دیگـه هـم غیـر از اینجـا هـس کـه بخوابـن؟

سـگ لق لـق مـی زد و خودش را دنبـال محمد می کشـاند. الغر 
و مردنـی و بی رمـق گـر گرفتـه بود و له لـه می زد.

دلـم  می کنـی  بـاور  گرفتـه.  مـردم  ایـن  از  خیلـی  »دلـم 
می خـواس جـای تـو باشـم و بـا شـماها زندگـی می کـردم؟ 
آخـه شـماها کـه بـه همدیگـه نـارو نمی زنیـن. شـما کـه دروغ 
و دغـل تـو کارتـون نیـس. اگـه بدونـی ایـن کریـم حـاج حمزه 
چـه آدم بی رحمیـه. هرچـی پول داشـتم بـاال کشـیده. پولی که 
بیـس سـال جـون کنـدم و یـه پـول یـه پـول جمعـش کـردم، 
همـش تـو سـوارخ بافـور کـرده. بیـا زبـون بسـه خیلـی له لـه 
می زنـی. بریـم خونیـه مـا یـه خـرده نـون و آب بخـور حالـت 
جـا بیـاد. اصـال بیـا دم کپـر مـا بمـون. هرچـی داریـم بـا هـم 

می خوریـم.«
را  آنهـا  و  بودنـد  پهلـوش  بچه هـاش  می خواسـت  دلـش 
می گرفـت تـو بغلـش و ماچ و نازشـان می کـرد. او پـول را بعد 
از شـوهرش بـرای چـه می خواسـت؟ یـک چنان شـوهر و یک 
مـرد خوبـی چـون محمـد کـه ُبـِت دهکـده بـود و از زن و مـرد 
همـه او را سـتایش می کردنـد را از دسـت بدهـد و عوضـش 
بـه یـک کیسـه پـول چرکیـن دلـش را خوش کنـد؟ تمـام دنیا 
فـدای یـک تـار مـوی محمد. سکسـکه و اشـکش تنـش را به 
لـرز درآورد. تـو نافـش پیـچ افتـاده بـود. بلنـد گریـه می کـرد.

تنگسیر
نویسنده: صادق چوبک

انتشارات: نگاه


