
آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران
ســازمان مدیریــت پســماندهای شــهرداری کرمــان در نظــر داردجهت عملیــات، مدیریت پســماند 
و تنظیــف و رفــت و روب معابــر ســطح شــهر کرمــان اقــدام بــه ارزیابــی کیفــی پیمانــکاران نماید. 
ــل  ــوت بعم ــه دع ــوع مناقص ــا موض ــط ب ــت الزم و مرتب ــرکتهای دارای صالحی ــه ش ــذا از کلی ل
می آیــد ، ضمــن معرفــی کتبــی نماینــده خــود جهــت خریــد اســناد ارزیابــی از تاریــخ98/2/9 
لغایــت 98/2/18و جهــت تســلیم مــدارک کــه تــا تاریــخ 98/3/1بــه مدیریــت امــور قراردادهــای 
شــهرداری مرکــز بــه آدرس کرمــان ، خیابــان ســپه مراجعــه نماینــد بدیهــی اســت تحویــل مدارک 
فــوق هیچگونــه حقــی بــرای پیمانــکاران ایجــاد نخواهــد کــرد و در صــورت کســب امتیــاز الزم) ۶۰ 
امتیــاز( جهــت شــرکت در مناقصــه محــدود دعــوت بعمــل خواهــد آمــد . الزم بــه ذکــر اســت 
هزینــه چــاپ آگهــی بعهــده پیمانــکار منتخــب میباشــد و ســایر اطالعــات و جزئیــات در اســناد 

ارزیابــی منــدرج اســت .
شناسه اگهی 448279

جناب آقای منصور یزدی زاده
 مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان

زریــن  لــوح  دریافــت 
کنفرانــس  هشــتمین 
ــت  ــی و صنع ــط عموم رواب
و هفتمیــن مدیــر ملــی 
عمومــی  روابــط  حامــی 
را  کشــور  در  صنعــت  و 
تبریــک عــرض میکنــم.

سمیه کربالیی- سرپرست روزنامه در اصفهان
1866

آیا سدها جلوی سیل 
را می گیرند؟
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ــدهای  ــه» س ــده ک ــه  ش ــر گفت ــیل های اخی ــا س ــاط ب در ارتب
ــوی فاجعــه  ــادی جل ــا حــد زی ــار ســیالب ها، ت ــا مه ــی، ب مخزن
را گرفته انــد«. در ایــن نوشــتار، تــالش شــده بــا بازنگــری 
گفته هــای مقام هــای رســمی و مــرور خبرهــای چنــد مــاه 
گذشــته، درســتی ایــن گــزاره بررســی شــود.با رخــداد ســیل های 
اواخــر اســفند ۹۷ و فروردیــن ۹۸ جناح هــای گوناگــون مدیریــت 
کشــور، بــا وجــود اختــالف ســلیقه های سیاســی کــه گاه 
ــاد و ژرف هــم هســت، در موضــوع سدســازی کــه از  بســیار زی
عالقه هــای دیرپــای دولت هــا بــوده، هماهنگــی و هم نوایــی 
خــود را بازیافتنــد. حســن روحانــی کــه در دولــت نخســِت خــود، 
کمــی بیشــتر از همگنــان پیشــین، ســخنان محیــط زیســتی بــر 
ــه  ــت و ب ــدها برخاس ــد از س ــاع تمام ق ــه دف ــد، ب ــان می ران زب
نوعــی از ســخنان جســته و گریختــه ای کــه در نقــد سدســازی 
داشــت)۱(، تبــری جســت. او حتــی زبــان بــه اســتهزای 
ــد شــما محیط زیســت  ــه می گفتن ــا و روشــنفکران ک »روزنامه ه
ــود.  ــوده«)۲(  گش ــد الزم نب ــه س ــن هم ــد و ای ــراب کردی را خ
جهانگیــری معــاون اول رییــس جمهــور هــم گفــت: »فضــا بــر 
علیــه سدســازی، فضــای حقــی نبــود؛ امــروز در ایــن بارندگــی و 
ســیل ها مشــخص می شــود کــه ســدها چــه نقــش مهمــی در 
جلوگیــری از ســیالب و جلوگیــری از تخریب هــای احتمالــی در 
پاییــن دســت داشــتند«)۳(. نماینــدگان مجلــس از گروه هــای 
سیاســی گوناگــون نیــز کــه بیشترشــان همیشــه موافــق 
ــه ی  ــه گفت ــه ب ــد، یکدســت شــدند؛ طــوری ک سدســازی بوده ان
ــب رییــس کمیســیون عمــران، »]بخشــی  موســوی بیوکــی نای
از[ مجلــس تــا پیــش از ایــن بــه سدســازی انتقــاد داشــت، امــا 

ــر داد«)۴(. ــدگان را تغیی ــدگاه نماین ســیل دی
ــاد  ــی ســال ها انتق ــه در پ ــه ای ک ــازاِن حرف ــان، سدس ــن می در ای
طرفــداران محیــط زیســت، اندکــی حالــت دفاعــی گرفته بودنــد، به 
موضــع تحقیــر منتقــدان برگشــتند و برای نمونــه ناصــر ترکش دوز 
ــان  ــدس مخالف ــاب ق ــل شــرکت مهندســی مشــاور مه مدیرعام
ــًا از روی  ــدون آگاهــی و گاه ــه »ب ــد ک ــرادی خوان سدســازی را اف
انگیــزه ی سیاســی... می گوینــد سدســازی راه حــل مهــار ســیالب 
نیســت ]در حالــی کــه[ تنهــا راه منطقــی و عملــی بــرای جلوگیــری 
از خســارات ســیل، سدســازی اســت« او حتــی منتقــدان را افرادی 

خوانــد کــه بــا جــان و مــال مــردم بــازی می کننــد)۵(.
ــرو  ــر نی ــان وزی ــان اردکانی ــرو، و در رأس آن ــران وزارت نی مدی
ــا  ــاوت ب ــی متف ــت، کم ــن پس ــدی ای ــدای تص ــه در ابت ــم ک ه
ــه  ــدا ب ــی داد، یک ص ــان م ــه نش ــب در آن وزارتخان ــر غال تفک
تقدیــس کارنامــه ی خــود و ضــروری دانســتن ادامــه و تشــدید 
ــان گفــت:  ــان کــه اردکانی ــد، چن سیاســت های گذشــته پرداختن

ــت«)۶(. ــیالب اس ــرل س ــه ی کنت ــازی، الزم »سدس
و گزارش هــای  بــه گفته هــا  اســتناد  بــا  نوشــتار،  ایــن  در 
مســووالن ســازمان مدیریــت بحــران، وزارت نیــرو، اســتانداران، 
فرمانــداران، و اهالــی رســانه، نشــان خواهیــم داد کــه ســدهای 
خوزســتان و مازنــدران و گلســتان، نقشــی در جلوگیــری از بــروز 

خطرهــا و خســارت های ســیل های اخیــر نداشــته اند.
۱- پیــش از هــر چیــز، بایــد بــه ایــن نکتــه ی اشــاره کــرد کــه آیــا 
رخ دادن ســیلی بــا خســارت های بســیار عظیــم و بی ســابقه)۷( 
کــه بیــش از هفتــاد کشــته و میلیاردهــا دالر خســارِت مســتقیم 
اقتصــادی و بی نهایــت خســارت های محاســبه ناشــدنی بــه 
ــه  ــرده، ب ــتان وارد ک ــد اس ــی چن ــع طبیع ــر مناب ــاک و دیگ خ
خــودی خــود دلیلــی بــر ایــن نیســت کــه ســدها نتوانســته اند 
ســیل را مهــار کننــد؟! دیگــر چــه بایــد روی مــی داد کــه ثابــت 
ــزرگ کــه در ایــن چهــل  می کــرد ســاخته شــدن صدهــا ســد ب
ســال راه رودهــا را بســته اند )در قیــاس بــا بیســت و چنــد ســِد 
ــه  ــیل ها نشــده، بلک ــار س ــبب مه ــا س ــالب( نه تنه ــش از انق پی
همبســتگِی دســت کم ظاهــرِی مســتقیمی را بــا چنــد ده برابــر 
ــر شــدن خســارت های  ــد هــزار براب شــدِن شــمارِ ســیل ها و چن

ــد؟ ــادی ســیل نشــان می ده م
واقعیــت ایــن اســت کــه آن چــه در ایــن چنــد هفتــه بــه عنــوان 
نقــش ســدها در جلوگیــری از ســیل گفتــه شــده، در اصطــالح اهل 
منطــق، »مغالطــه ی مصــادره بــه مطلــوب« بــوده اســت. بــه ایــن 
معنــا کــه آن چــه را کــه دوســت دارنــد و بــه آن معتقــد هســتند، بــه 
عنــوان برهــان در تأییــد نظــر خــود بیــان می کننــد. ایــن مغالطــه 
خــوب کار می کنــد، بــه ایــن علــت کــه ظاهــر پذیرفتنــی و ســاده ای 
دارد و ذهن هــا را خــوب می فریبــد؛ مخــزن بزرگــی درســت 
ــار  ــزن مه ــد، آن را در مخ ــیل روان ش ــه س ــرگاه ک ــم و ه می کنی
ــوان  ــه اصــالً نمی ت ــم داد ک ــد نشــان خواهی ــی بع ــم! کم می کنی

ــزرگ را مهــار کنــد. مخزنــی ســاخت کــه ســیل های ب
مدیریــت  شــرکت  مدیرعامــل  حاج رســولی ها،  محمــد   -۲
ــه ی  ــا در ده ــور م ــود: »کش ــه ب ــاه ۹۷ گفت ــع آب در دی م مناب
گذشــته، بــه طــور متوســط هــر ســال بــا شــصت ســیالب روبــرو 
ــن  ــود را در ای ــان خ ــر ج ــت نف ــًا دویس ــاالنه تقریب ــوده و س ب
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ما را در تلگرام 
 10 تا  22دنبال کنید

بوی بنزین 2500 تومانی می آید
افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری  بودجه سال جاری، توجیه پذیر نیست

هفتـم اردیبهشـت مـاه اولیـن گوسـاله گـوزن زرد ایرانـی 
رییـس  لویـی  عمـار  علـی  شـد.  متولـد  سـال ۹۸  در 
کلینیـک دام پزشـکی پردیسـان می گویـد: اکنـون نسـل 
کشـور  در  آن  طبیعـی  زیسـتگاه  در  ایرانـی  زرد  گـوزن 
منقـرض شـده کـه بـا توجـه بـه اهمیـت حفاظـت از این 
گونـه ارزشـمند، سـازمان حفاظت محیط زیسـت در چند 
سـایت شـامل پردیسـان )تهـران(، دشـت نـاز سـاری، 
 ایـالم، ارومیـه و خوزسـتان از آنهـا نگهـداری مـی کنـد.
وی دربـاره وضعیـت گوسـاله تازه بـه دنیا آمـده اظهار می 
کند: ۸ گوزن زرد ایرانی در سـایت پردیسـان نگهداری می 
شـود کـه ۵ راس نـر و سـه راس مـاده اسـت کـه امسـال 
یکی از آنها زایمان کرده و گوسـاله در شـرایط بسـیار خوب 

و مسـاعدی به سـر مـی برد .
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ضرورت محافظت از 
»کویر لوت« در یونسکو
سفیر سابق ایران در یونسکو 
با اعالم این هشدار که مبادا 

یونسکو کارت زرد به کویر لوت 
بدهد، از تهیه الگوی پاسداشت 

این میراث طبیعی در یک 
دوره ۱۰ ساله، خبر داد.

تفاهم نامه همکاری 
میان چین و آژانس 
ادبی »پل« امضا شد

آیین امضای تفاهم نامه 
همکاری و رونمایی از کتاب 
»ایران علیه شرارت« نوشته  

»وانگ ون« با حضور مسووالن 
فرهنگی ایران در نمایشگاه 

کتاب تهران برگزار شد.
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یادداشت  مهمان
عباس محمدی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1434

دوشنبه 9 اردیبهشت 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

رییس کلینیک دام پزشکی پردیسان: 
نسل گوزن زرد ایرانی در زیستگاه 
طبیعی در کشور منقرض شده و تنها 
در چند سایت نگهداری می شوند

اولین گوساله زرد 

ایرانی متولد 98 در 

پردیسان به دنیا آمد
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عجایب هفت گانه  فرش  در ایران 
فرش های دوره صفوی که از عجایب هفتگانه  

فرش  دنیا محسوب می شوند،توسط کارشناس 
موزه »پرگامون« برلین مورد بررسی قرار می گیرند

سخنگوی وزارت کشور:

 استانداران وضعیت 
دو شغله ها را مشخص کنند

ــورد  ــه ی م ــد«)۸(. ده ــه از دســت می دهن رابط
اشــاره، دربرگیرنــده ی ســال هایی اســت کــه 
بــر رودخانه هــای  بزرگ تریــن ســدها  در آن 
ــد هــم  ــم گتون ــوده و ســد عظی ــرار ب کشــور برق
در همیــن دهــه بــه بهره بــرداری رســیده اســت. 
پــس، چــرا شــمار ســیل ها و تلفــات کم تــر 
ــال ها،  ــن س ــه در ای ــم ک ــت؟ بگذری ــده اس نش
ــوا  ــی ه ــامانه های هشــدار ســیل و پیش بین س
ــود  ــا وج ــته ب ــده و توانس ــر ش ــیار کارآمدت بس
افزایــش شــدید خســارت های ناشــی از ســیل، 
ــانی  ــر انس ــروز مرگ ومی ــادی از ب ــد زی ــا ح ت

ــد. پیشــگیری کن
۳- ســدهایی کــه گفته انــد اگــر نبــود، مازنــدران، 
ــان  ــرد، در پای ــتان را آب می ب ــتان و خوزس گلس
اســفند ۹۷ یــا حجمــی برای مهار ســیل نداشــتند 
ــس از  ــه پ ــتند ک ــا داش ــی ج ــد کم ــا درص و ی
بارش هــای ســنگین هفتــه ی نخســت فروردیــن 
ــه رهاســازی  پــر شــد و مدیــران ســدها ناچــار ب
ــه نتیجــه ی آن همــان ســیل زدگی  آب شــدند ک

ــود. ــت ب پایین دس
ســد تجــن )شــهید رجایــی( مازنــدران در ۲۶ یــا 
۲۷ اســفند )پیــش از بارش های بســیار ســنگین 
نــوروزی( پــر شــده بــود و ســیالِب پایین دســِت 
آن، پــارک ملــل شــهر ســاری را بــه زیر آب بــرده و 
خســارت های زیــادی بــه بــار آورده بــود)۹(. ســد 
وشــمگیر در اســتان گلســتان نیز در اوایل اســفند 
۹۷ کــه هنــوز بارندگی هــای ســنگین و اســتثنایی 
آغــاز نشــده بــود، ســرریز کرده بــود)۱0(. ســدهای 
بوســتان و گلســتان در باالدســت ســد وشــمگیر 
هــم پیــش از ســیل آق قــال ســرریز کــرده بودنــد.

ســدهای خوزســتان )یــا باالدســت خوزســتان( 
از نیمــه ی بهمــن ۹۷، تــا نــود درصــد پــر بوده اند 
ــی و  ــازمان هواشناس ــمار س ــای پرش و اخطاره
ســازمان مدیریــت بحــران خوزســتان در آن 
بارش هــای  از  اســفند مــاه )پیــش  و  مــاه 
بســیار ســنگین( حاکــی از وضعیــت خطرنــاک 
بــود)۱۱( و آب گرفتگی هــای زیــادی هــم در 
پایین دســت ســدها رخ داده بود)۱۲(. شــریعتی 
ــه اســت از آن جــا کــه  اســتاندار خوزســتان گفت
ــرای  ــخصی ب ــی مش ــی »پیش بین در هواشناس
در  نمی توانســتیم  نــدارد،  وجــود  درازمــدت 
پاییــز و زمســتان بــه کاهــش بیــش از انــدازه ی 
ســدهای اســتان اقــدام کنیــم... و ]پــس از آغاز 
بارش هــای ســنگین[ بــرای مثــال، در حوضــه ی 
ــی از  ــش خروج ــا افزای ــه... ب ــه ی کرخ رودخان
ــه  ــه تدریــج روســتاهای مجــاور رودخان ســد، ب
بــه زیــر آب رفتنــد«)۱۳(. در روزهایــی کــه 
اهــواز و بســیاری از دیگــر شــهرها و روســتاهای 
خوزســتان درگیــر ســیلی خانمان برانــداز بودنــد، 
آب خروجــی از ســدهای کرخــه و کارون یــا 

ــش  ــا بی ــا ی ــه آن ه ــدازه ی آب ورودی ب ــه ان ب
از آن بــود. بــرای نمونــه، ســخن عالمــی نیســی 
فرمانــدار اهــواز را در روز ۱۹ فروردیــن نقــل 
می کنیــم کــه گفــت: کانــال چمــران کــه از ســد 
ــه(  ــه ی کرخ ــه )روی رودخان ــی حمیدی تنظیم
ــری  ــه[ آبگی ــزرگ کرخ ــد ب ــت س ]در پایین دس
ــد، آب را از  ــن س ــرریز ای ــی س ــود، در پ می ش
طریــق کانــال ســلمان بــه ســمت اهــواز هدایــت 
کــرد)۱۴(. در لرســتان نیــز ســدها از بهمــن مــاه 
ــن  ــل فروردی ــد و در اوای ــر شــده بودن ــًا پ تقریب
ــر ایــن کــه اصــالً امــکان  ــد. مهم ت ســرریز کردن
بتواننــد  تــا  ســاخت  ســدهایی  نــدارد کــه 
ــاه  ــی دو م ــه در یک ــد آن چ ــی در ح بارش های
گذشــته باریــد )فقــط در اســتان لرســتان، بیش 
ــد)۱۵(.  ــار کنن ــارد مترمکعــب( را مه از ۲۶ میلی
فروردیــن،  و  اســفند  بارش هــای  مجمــوع 
ــی در  ــب، یعن ــارد مترمکع ــود میلی ــش از ن بی
حــدود دو برابــر حجــم کل ســدهای کشــور بــوده 
ــال،  ــصت س ــول ش ــدها، در ط ــن س ــت. ای اس
ــه  ــول، و هزین ــارد دالر پ ــا میلی ــرف ده ه ــا ص ب
هــای اجتماعــی و زیســت محیطــِی بی حســاب 
ســاخته شــده اند؛ بــا هیــچ منطقــی جــور 
ــرای  ــر ب ــدهایی دیگ ــاخت س ــه س ــد ک نمی آی
ــر باشــد. ــن حجــم ســیالب امکان پذی ــار ای  مه
مهــار  در  ســدها  ناتوانــی  در  دیگــر  مثــال 
ــرداد اســت  ــزده خ ــزرگ، ســد پان ســیل های ب
کــه بــه گفتــه ی دکتــر محمــد ســلیقه دانشــیار 
ــی،  ــگاه خوارزم ــی دانش ــوا شناس ــروه آب وه گ
ــن  ــیل فروردی ــار س ــد در مه ــط دوازده درص فق
ــور  ــوده اســت)۱۶(. منظ ــر ب ــم مؤث ۹۸ شــهر ق
ــی  ــه حت ــت ک ــن اس ــاال ای ــای ب از یادآوری ه
ســدهایی کــه یکــی از هدف هــای ساخت شــان 
مهــار ســیل اســت، بــه دالیــل اقتصــادی و 
بــه  بــا گوشه چشــمی  شــاید  )و گاه،  فنــی 
بــرای مهــار ســیالب های  محیــط زیســت( 
ســدها  ایــن  نمی شــوند.  ســاخته  بــزرگ 
برگشــت  دوره ی  بــا  ســیل هایی  می تواننــد 
ســیل های کمــی  را کــه  ســاله  پانــزده  ده 
ــا  ــد، ام ــار کنن ــر از متوســط هســتند، مه بزرگ ت
در هنــگام بــروز ســیل های بــزرگ )کــه بــا 
ــته  ــتر از گذش ــر، بیش ــی اخی ــرات اقلیم تغیی
رخ می دهنــد( حداکثــر می تواننــد خودشــان 
ــه خروجی شــان  ــد و الزم اســت ک ــظ کنن را حف
بــه انــدازه ی ورودی و گاه بیشــتر از ورودی شــود 
تــا آســیب نبیننــد. نتیجــه ایــن کــه در هنــگام 
ــه معضــل  بارش هــای ســنگین، ســدها خــود ب
ــه  ــدل می شــوند؛ معضــل ب ــزرگ ب و خطــری ب
ــران  ــرای مدی ــری ب ــه تصمیم گی ــل ک ــن دلی ای
ســد، بیــن نگاهداشــت آب و رهــا ســاختن 
ــن  ــه ای ــر ب ــود، و خط ــوار می ش ــس دش آن ب

دلیــل کــه اوالً ممکــن اســت ســد 
را  اســتثنایی  بــارش  یــک  نتوانــد 
ــازی  ــا رهاس ــًا ب ــد و ثانی ــل کن تحم
ــک ســد لبریزشــده،  آب پرفشــار از ی
طبیعــی  ســیل  از  بدتــر  ســیالبی 
ــن  ــر ای ــاهد ب روان می شــود)۱۷(. ش
ــن«  ــه »تخصصــی تری ــن ک ــا، ای ادع
ــاره ی  ــر درب ــار نظ مرجــع رســمی اظه
ــی ســازمان  آب هــای خوزســتان، یعن

آب و بــرق خوزســتان گفتــه: »روانــاب 
مــاه فروردیــن حــدود ســیزده و نیــم 
میلیــارد مترمکعــب بــوده و حتــی اگر 
ــش از  ــدها ] پی ــت س ــره ی پش ذخی
ــم  ــر ه ــه صف ــای ســنگین[ ب بارش ه
همــه ی  نمی شــد  بــاز  می رســید، 
ســدهای  مجموعــه  در  را  بارش هــا 

ــرد«)۱۸(.  ــره ک ــود ذخی موج
/خبر آنالین 
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بوی بنزین 2500 تومانی می آید
افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری  بودجه سال جاری، توجیه پذیر نیست

به زودی قیمت نهایی بنزین اعالم می شود

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
درحالــی خبــر از عــدم تصمیــم گیــری 
ــن در  ــت بنزی ــش قیم ــوص افزای در خص
جلســه شــورای عالــی هماهنگــی اقتصادی 
ــد  ــار تایی ــن اخب ــه جدیدتری ــوا را داد ک ق
ــن در  ــرخ بنزی ــر ن ــی از تغیی ــده حاک نش
ــن  ــوت گرفت ــا ق ــت. ب ــک اس ــده نزدی آین
ــازار  ــن، ب ــت بنزی ــش قیم ــال افزای احتم
ــن خصــوص داغ  ــز در ای ــا نی ــه زنی ه گمان

ــت. ــده اس ــر ش ت
در جدیدتریــن اخبــار شــنیده شــده، قیمت 
ــاه  ــر در م ــا ســهمیه ۶0 لیت ــان ب ۲۵00 توم
ــم  ــوص تصمی ــژه در خص ــی وی ــه زن گمان
دولتمــردان اســت. امــا برخــی نیــز هنــوز بر 
قیمــت احتمالــی ۱۵00 تومــان بــا ســهمیه 

۴0 لیتــر در مــاه پافشــاری مــی کنند.این در 
حالــی اســت کــه نماینــدگان مجلــس، نظر 
دیگــری داشــته و افزایــش قیمــت بــدون 
ــل  ــتان را غیرمحتم ــن بهارس ــذر از صح گ
مــی داننــد.  در ایــن خصــوص »علــی 
بختیــار« عضــو کمیســیون انــرژی مجلس 
نیــز اخیــرا اظهــار کــرده اســت: مجلــس در 
ســال ۹۸ تصمیمــی در خصــوص افزایــش 
قیمــت بنزیــن یــا ســهمیه بنــدی آن اتخاذ 
ــرح  ــی مط ــک بحث ــا ی ــرده اســت. تنه نک
شــد کــه بــرای جبــران خســارات ناشــی از 
ســیل، مجلــس ۲00 تومــان نــرخ بنزیــن یا 
گازوئیــل را افزایــش دهــد و مانــع برداشــت 
منابعــی از صنــدوق توســعه ملــی شــود کــه 
ــن آنچــه در  ــه نتیجــه ای نرســید. بنابرای ب

مجلــس مــی گــذرد مخالفــت بــا ســهمیه 
ــال  ــن در س ــرخ بنزی ــش ن ــدی و افزای بن
۹۸ اســت. در ایــن بیــن »محمدرضــا پــور 
ابراهیمــی« رئیــس کمیســیون اقتصــادی 
مجلــس بــا اشــاره بــه جلســه  اخیرشــورای 
عالــی هماهنگــی اقتصــادی قــوا، گفــت: در 
ــی  ــث و گفتگوی ــن بح ــت بنزی ــورد قیم م
ــورد ســناریوهای  ــالً در م نشــده اســت. فع
ســهمیه بنــدی بنزیــن صحبتــی نمی کنــم 
ــازار دامــن می زنــد. ــه التهابــات در ب زیــرا ب

استاندارد سازی قیمت سوخت
عضــو  سردشــتی«  خالــدی  »محمــد 
ــن  ــز در ای ــس نی ــرژی مجل ــیون ان کمیس
ــه  ــا توجــه ب ــار نظــر کــرد: ب خصــوص اظه
شــرایط اقتصــادی و تــورم بــاال، آزادســازی 

قیمــت هــای حامــل هــای انــرژی امــکان 
زمینــه  در  وی،  نیســت.به گفتــه  پذیــر 
قیمــت هــای حامــل هــای انــرژی مباحــث 
مــی  مطــرح  کمیســیون  در  مختلفــی 
ــرای  شــود کــه طــرح اختصــاص بنزیــن ب
ــوی  ــرژی از س ــیون ان ــر در کمیس ــر نف ه
ــا بیــان اینکــه نظــرات  اعضــا رد شــد.وی ب
کارشناســی همــواره مــورد بحــث و بررســی 
قــرار مــی گیــرد، تصریــح کــرد: با ایــن حال 
یــک روز بایــد قیمــت انــرژی در ایــران 
استانداردســازی شــود، زیرا استانداردســازی 
قمیــت حامــل هــای انــرژی از جملــه 
ــرف  ــی در مص ــه جوی ــث صرف ــن باع بنزی
مــی شــود.عضو کمیســیون انــرژی مجلس 
شــورای اســالمی بــا اشــاره بــه وجــود یارانــه 
ــت:  ــوخت گف ــای س ــل ه ــان در حام پنه
یارانــه پنهــان یــک خانــواده مرفــه بــاالی ۱00 
میلیــون ریــال اعــالم شــده اســت.خالدی 
ــت  ــازی قیم ــا استانداردس ــد: ب ــادآور ش ی
ــوخت  ــاق س ــرژی از قاچ ــای ان ــل ه حام
جلوگیــری مــی شــود و حتــی مــی تــوان 
در ایــن زمینــه صــادرات داشــت.بگفته 
ــی  ــن یک ــا بنزی ــت گاز ب ــون قیم وی، اکن
ــن و  ــت بنزی ــه قیم ــی ک ــا زمان ــت و ت اس
گاز یکــی باشــد، اســتفاده از بنزیــن بیشــتر 
خواهــد بود.خالــدی بــا بیــان اینکــه منافــع 
ــرژی  ــای ان ــل ه ــت حام ــازی قیم آزادس
بیــش از زمــان کنونــی اســت، افــزود: 
شــرایط کنونــی جامعــه و وضــع اقتصــادی 
اجــازه افزایــش قیمــت حامــل هــای انرژی 
را نمــی دهــد و از ۳ ســال گذشــته تاکنــون 

ــرده اســت.  ــری نک ــن تغیی ــت بنزی قیم

 بنزین دو نرخی و بازگشت
 کارت سوخت

»هدایــت هللا خادمــی« یکــی دیگــر از اعضا 

کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی 
در مــورد ســهمیه بنــدی ســوخت و افزایش 
ــت  ــش قیم ــت: افزای ــن گف ــت بنزی قیم
بنزیــن بــه صــالح نیســت چــرا کــه افزایش 
بهــای چندیــن کاال را در پــی خواهد داشــت.
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای 
ــه آخریــن وضعیــت  ــا اشــاره ب اســالمی، ب
ــال  ــت: امس ــن گف ــت بنزی ــش قیم افزای
دولــت دربــاره تعییــن تکلیــف قیمــت 
حامل هــای انــرژی بــه ویــژه قیمــت بنزیــن 
الیحــه یــا برنامــه ای به مجلــس ارائــه نکرد 
و ایــن موضــوع را مســکوت گذاشــت؛ البتــه 
پیشــنهادهای شــفاهی مطرح شــد.خادمی 
افــزود: زمانــی کــه دولــت برنامــه ای بــرای 
تعییــن تکلیــف قیمــت حامل هــای انــرژی 
بــه مجلــس ارائــه نکــرد، مجلــس نیــز در 
ــداد. ــام ن ــری انج ــه تصمیم گی ــن زمین ای
ــاره کارت  ــت درب ــه دول ــان اینک ــا بی وی ب
ســوخت بــا ایــن بهانــه کــه کارت ســوخت 
فســاد انگیــز اســت، اشــتباه کــرد و گفــت: 
در شــرایط فعلــی هیــچ راهــی جــز ســهمیه 
بنــدی و کاهــش مصــرف ســوخت نداریــم.
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای 
اســالمی گفــت: اگــر دولــت بخواهــد بنزین 
را ۲ نرخــی کنــد بایــد دوبــاره کارت ســوخت 
فعــال شــود.خادمی گفــت: یارانه مســتقیم 
را قبــول داریــم امــا بایــد بــا طــرح برنامــه 
ــردم  ــد ســازی م ــه ســمت توانمن ــی ب های

حرکــت کنیــم.
میرزایــی« عضــو کمیســیون   »جــالل 
انــرژی مجلــس یکــی دیگــر از مجلســیان 
ــاره احتمــال افزایــش قیمــت  بــود کــه درب
ــرخ دیگــر کاالهــا  ــر ن ــر آن ب ــن و تاثی بنزی
و همچنیــن اقشــار آســیب پذیــر جامعــه، 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــرده وگف ــر ک ــار نظ اظه
ــور  ــه ط ــن ب ــت بنزی ــش قیم ــه افزای اینک
قطــع تمــام کاالهــا و خدمــات را بــه لحــاظ 
قیمتــی تحــت تاثیــر قــرار می دهــد، دولــت 
بایــد ابتــدا تبعــات ایــن اقــدام را بــه لحــاظ 
اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی مــورد 
ــا در  ــزود: قطع ــد.وی اف ــرار ده ــی ق ارزیاب

بحــث افزایــش قیمــت هــدف صرفــه 
جویــی، بهینــه ســازی مصــرف و همچنیــن 
واقعــی کــردن قیمت هــا اســت امــا آنچــه 
مهــم اســت اینکــه ابتــدا بایــد قــدرت خرید 
ــد از  ــه بای ــی ک ــوع حمایت های ــردم و ن م
اقشــار کــم درآمــد صــورت گیــرد، بررســی 
ــری اندیشــیده  ــا تدابی ــت قطع شــود. دول
ــد داشــت. ــردم خواه ــی از م و حمایت های
ــد  ــرژی مجلــس تاکی عضــو کمیســیون ان
کــرد: بــرای اصــالح قیمــت بنزیــن عوامــل 
بازدارنــده و هــم عواملــی کــه مــا را مجــاب 
می کنــد ایــن تصمیــم را اجــرا کنیــم، بایــد 
در نظــر گرفتــه شــود، ضمــن اینکــه در 
ــن  ــی و بی ــای سیاس ــی فض ــرایط کنون ش
الملــل نیــز خــواه ناخــواه هــر تصمیمــی را 
تحــت تاثیــر قــرار می دهــد بنابرایــن بایــد 
ــم زمــان بگــذرد و کمــی در شــرایط  بگذاری
ثبــات و آرامــش قــرار بگیریــم، بــا توجــه به 
حســاس بــودن موضــوع تمــام مولفه هــای 
تاثیرگــذار را در نظــر گرفتــه، ســپس فضــای 
ارزیابــی و تصمیــم درســت  را  جامعــه 
را اتخــاذ کنیــم. وی یــادآور شــد: بایــد 
مشــخص کنیــم درآمــد حاصــل از افزایــش 
قیمــت بنزیــن قــرار اســت در چــه بخشــی 
هزینــه شــود، بــرای توســعه و ایجــاد 
اشــتغال و حمایــت از اقشــار کــم درآمــد و 
خــرج زیرســاخت ها توجیــه دارد، امــا اگــر 
ــاری را  ــه ج ــری های بودج ــم کس بخواهی
از ایــن طریــق جبــران کنیــم توجیــه پذیــر 
نیســت.میرزایی تاکیــد کــرد: افزایــش 
قیمــت کــه کاهــش مصــرف را در پــی دارد 
ــه برنامــه ریــزی بهتــر بــرای ورود  منجــر ب
ــه  ــه عرصــه صــادرات می شــود ک جــدی ب
ایــن هــدف را نیــز نبایــد از نظــر دور داشــت.
ــت در  ــزم دول ــد ع ــی رس ــر م ــه نظ ــا ب ام
افزایــش قیمــت و ســهمیه بنــدی بنزیــن 
جــدی بــوده و تصمیمــات نهایــی بــه زودی 
اعــالم مــی شــود،در هرصــورت اخبــار تاییــد 
ــی  ــت نهای ــش قیم ــی از افزای نشــده حاک

ــن دارد. بنزی

دخالت های آمریکا در منطقه بی محابا شده استپیام خبر
رییس مجلس شورای اسالمی با بیان این که دخالت های آمریکا در منطقه زیاد و بی محابا شده 
است،گفت: تحرکات آمریکا با برخی کشورهای منطقه در زاد و ولد تروریسم از مسائل امنیتی 
کنونی جهان اسالم است.

رنا
 ای

س:
عک

ــادل گفــت: پیشــرفت کشــاورزی  حــداد ع
ــل  ــت چه ــر درمقاوم ــل مؤث ــران را ازعوام ای
ــر  ــران در براب ــالمی ای ــوری اس ــاله جمه س
فشــارها و تهدیــدات آمریــکا می دانیــم.
هیــأت عالــی رتبــه مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام کــه بــه ریاســت غالمعلــی 
ــرد،از  ــه ســر می ب ــن ب ــادل در چی حــداد ع
نویــن  شــیوه های  تحقیقــات  مرکــز 
ــن  ــدار کردند.درای ــور دی ــن کش ــاری ای آبی
شــیوه های  تحقیقــات  بازدید،مدیرمرکــز 
روش هــای  چیــن،  آبیــاری  نویــن 

مهندســی آب و تولیــد و بهــره بــرداری 
از فناوری هــای جدیــد در حــوزه تأمیــن 
امنیــت غذایــی ایــن کشــور را تشــریح کــرد.
ــا  ــد ب ــن بازدی ــان ای ــادل در جری ــداد ع ح
ــگاه کشــاورزی در  ــت جای ــه اهمی اشــاره ب
اجــرای طــرح »یــک کمربند،یــک جــاده«، 
ــه آب و  ــن ب ــای که ــه وابســتگی تمدن ه ب
آبیــاری و همچنین ســابقه دیرینه دو تمدن 
ایــران و چیــن در حــوزه آبیــاری اشــاره کــرد 
و افــزود: نزدیکتــر بــودن ایــران از چیــن بــه 
خــط اســتوا و اختصــاص داشــتن دو ســوم 

مســاحت کشــورمان بــه کویــر، تفاوت هایــی 
ــب  ــن موج ــران و چی ــن ای ــی را بی اقلیم
شــده و ایــران را از حیــث اقلیمــی بــه غــرب 
چیــن شــبیه کــرده اســت، امــا هنــر ایرانیان 
ــم  ــری ه ــای کوی ــه در پهنه ه ــت ک آن اس
تمــدن غنــی خــود را زنــده و باطــراوت نــگاه 
داشــته و حفــظ کــرده انــد.وی بــا یــادآوری 
قدمــت ٢٠٠٠ ســاله ســدها و قنات هــای 
ایرانــی، نظــام آبیــاری بــا قنــات را از ابداعات 
و افتخــارات کشــورمان خوانــد کــه بــه چین، 
آفریقــا و کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس 
ــه طــوری کــه  ــز منتقــل شــده اســت؛ ب نی
اصطــالح »کارز« کــه امــروز در سیســتم 
آبیــاری چیــن بــه کار مــی رود، فارســی 

ــز« دارد. ــه در واژه »کاری ــت و ریش اس

دورجدید همکاری  تحقیقاتی ایران 
و چین درحوزه امنیت غذایی

انسجام ملی، پیش نیاز و نتیجه 
انتخابات آینده است

اعضــای اتــاق فکــر معاونــت سیاســی وزارت کشــور در پنجمیــن جلســه ایــن 
معاونــت، انســجام ملــی را پیــش نیــاز و نتیجــه انتخابــات آینــده دانســتند 
و بــر ضــرورت مستندســازی فرآیندهــای انتخابات،عقالنیــت انتخاباتــی 
ــت سیاســی وزارت کشــور  ــر معاون ــاق فک ــن جلســه ات ــد کردند.پنجمی تاکی
کــه در ایــن وزارتخانــه برگــزار شــد، رابطــه انتخابــات آینــده مجلــس شــورای 
ــت. اســماعیل  ــرار گرف ــورد بحــث و بررســی ق ــی م اســالمی و انســجام مل
ــی  ــن جلسه،گزارش ــور در ای ــات وزارت کش ــر انتخاب ــرکل دفت ــوی مدی موس
ــون  ــی همچ ــوزه های ــات در ح ــزاری انتخاب ــد برگ ــی فرآین ــأله شناس از مس
ــل  ــوزش عوام ــات الکترونیکی،آم ــه و اعتبارات،انتخاب ــرا و برگزاری،بودج اج
انتخابات،امورحقوقــی و سیاســی انتخابــات کــه بــا هــدف تــالش حداکثــری 
بــرای بــه حداقــل رســاندن مســائل موجــود در روندبرگــزاری انتخابــات تهیــه 
شــده اســت، ارائــه کرد.جمــال عــرف معــاون سیاســی وزیــر کشــور نیــز در 
ــوی  ــات از س ــای کالن انتخاب ــت ه ــق سیاس ــن دقی ــه تبیی ــه ب ــن جلس ای
رهبــر معظــم انقــالب، ایــن سیاســت هــا را ســند باالدســتی انتخابــات آینــده 
دانســت و اظهــار داشــت: ضــرورت دارد نهایــت تــالش بــرای تحقــق و تثبیــت 
»برنامــه محــوری« در انتخابــات از ســوی همــه ارکان انتخابــات مــورد توجــه 

قــرار گیــرد.
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از برزخ تحریم هراسی، بیرون بیاییم

اروپایی ها هنوز تعهدات برجامی خود را انجام ندادند

ایران برای فروش نفت، دوستان قدیمی دارد

»بایدن« شاید بازگشت به برجام را مد نظر قرار دهد

نایـــب رییـــس فراکســـیون امیـــد 
مجلـــس شـــورای اســـالمی بـــا 
ــکادر  ــدام آمریـ ــه اقـ ــاره بـ اشـ
معافیتهـــای  تمدیـــد  عـــدم 
ـــکار  ـــدام، ابت ـــن اق ـــال ای ـــد در قب ـــت بای ـــران گف ـــی ای نفت
عمـــل را بـــه دســـت بگیریـــم و بـــرای یـــک اقتصـــاد 
پویـــای غیرنفتـــی برنامـــه ریـــزی کنیـــم. عبدالکریـــم 
حســـین زاده اظهـــار کرد:متأســـفانه مـــا گاهـــی دچـــار 
ــی  ــویم.در حالـ ــی می شـ ــم هراسـ ــعارزدگی و تحریـ شـ
ـــی و  ـــات علم ـــم تصمیم ـــرزخ نمی توانی ـــن ب ـــن ای ـــه بی ک
ـــا شـــرایط اقتصـــادی و اجتماعـــی  ـــق ب ـــه منطب منطقـــی ک
ـــون  ـــرزخ نامیم ـــًا از ب ـــد حتم ـــا بای ماســـت اتخـــاذ کنیم.م
ــرون  ــی بیـ ــم هراسـ ــعارزدگی و تحریـ ــای شـ دوگانه هـ
ـــناریو  ـــی، س ـــای عقالن ـــازی ه ـــم س ـــه تصمی ـــم و ب بیایی

پردازانـــه و هدفمنـــد برســـیم.وی بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــی  ـــد از جای ـــی بای ـــه اقتصادنفت ـــتگی ب ـــدن وابس »برچی
آغـــاز شـــود«، افـــزود: االن بحـــث اقتصـــاد مقاومتـــی، رفـــع 
ـــاد  ـــن اقتص ـــم. ای ـــد را داری ـــق تولی ـــد و رون ـــع تولی موان
ـــی  ـــوگاه نفت ـــی گل ـــه وقت ـــن معناســـت ک ـــه ای ـــی ب مقاومت
بســـته شـــد بتوانیـــم درآمدهـــای جایگزیـــن داشـــته 
باشـــیم.وی بابیـــان اینکه»نبایـــد در قبـــال کشـــورهایی 
مـــا راتحریـــم می کننددچـــار هـــراس شـــویم« افـــزود: 
ــتیم. ــی هسـ ــیر عقالنـ ــت در مسـ ــد حرکـ ــا نیازمنـ مـ
ـــعار  ـــم ش ـــیل،زلزله و تحری ـــال س ـــی درقب ـــفانه گاه متأس
زده عمـــل می کنیـــم واقداماتـــی انجـــام می دهیـــم 
ـــد  ـــه بای ـــی ک ـــدارد در حال ـــخصی ن ـــی مش ـــی خروج ول
ـــم. ـــل کنی ـــی ح ـــه ای و علم ـــه صـــورت پای ـــائل را ب مس

ســـفیر ایـــران در فرانســـه خاطرنشـــان 
دیپلماســـی  یـــک  نتیجـــه  کرد:برجـــام 
موفق،کارآمـــد و اثرگـــذار در یـــک امـــر 
ــت آن  ــه اهمیـ ــود کـ ــخت بـ ــده وسـ پیچیـ
بـــرای ســـازمان ملـــل متحد،اتحادیـــه اروپایـــی 
ـــت. ـــخص اس ـــی مش ـــتاورد تاریخ ـــک دس ـــوان ی ـــه عن ـــت ب ـــورای امنی و ش
بهـــرام قاســـمی ســـفیر ایـــران در فرانســـه اظهـــار کـــرد: برجـــام یـــک دســـتاورد 
ـــی اعضـــای  ـــرات طوالن ـــالش و مذاک ـــا ت ـــه ب ـــود ک ـــر ب تاریخـــی و بســـیار موث
ـــر نشـــان  ـــار دیگ ـــید و ب ـــه رس ـــه نتیج ـــران ب ـــا ای ـــان ب ـــت و آلم ـــورای امنی ش
داد کـــه دیپلماســـی،هنر فائـــق آمـــدن بـــر برخـــی مشـــکالت بـــه منظـــور 
ـــه  ـــل نتیج ـــه داد:حاص ـــت.وی ادام ـــش اس ـــگ و تن ـــوع جن ـــت از وق ممانع
دو ســـال مذاکـــرات فشـــرده،نه تنهـــا موفقیـــت بـــرای ایـــران بلکـــه یـــک 
ـــمی  ـــی بود.قاس ـــد جانبه گرای ـــه چن ـــان درعرص ـــت جه ـــرای سیاس ـــروزی ب پی
ـــت  ـــدن هیئ ـــت و روی کار آم ـــا تغییردول ـــتیم ب ـــاهد هس ـــفانه ش افزود:متاس
ـــه  ـــن تغییـــر رویکـــرد درمواجه ـــه جدیـــد در آمریکا،ایـــن کشـــور ضم حاکم
ــا از  ــاذ سیاســـت یکجانبـــه گرایـــی نـــه تنهـ ــائل جهانـــی و اتخـ ــا مسـ بـ

ـــورهای  ـــایر کش ـــابقه س ـــی س ـــدام ب ـــک اق ـــه در ی ـــد بلک ـــارج ش ـــام خ برج
جهـــان را نیـــز تشـــویق بـــه نقـــض تعهـــدات بیـــن المللـــی و تهدیـــد بـــه 
اعمـــال تحریـــم یکجانبـــه در صـــورت اجـــرای قطعنامـــه هـــای شـــورای 
ـــته  ـــال گذش ـــی یکس ـــه داد: ط ـــد.وی ادام ـــی کن ـــل م ـــازمان مل ـــت س امنی
ـــس  ـــد آژان ـــه تایی ـــار ب ـــه ۱۴ ب ـــود را ک ـــی خ ـــدات برجام ـــام تعه ـــران تم ای
ـــه  ـــه توصی ـــوده و ب ـــرا نم ـــت، اج ـــیده اس ـــی رس ـــرژی اتم ـــی ان ـــن الملل بی
ـــه  ـــت. البت ـــده اس ـــی مان ـــق باق ـــن تواف ـــان در ای ـــی همچن ـــورهای اروپای کش
ـــات الزم  ـــت مقدم ـــن جه ـــا در ای ـــد ت ـــده ان ـــد ش ـــی متعه ـــورهای اروپای کش
ـــور  ـــه منظ ـــتکس( را ب ـــی) اینس ـــادالت مال ـــم تب ـــرای مکانیس ـــه اج از جمل
ـــه در  ـــد ک ـــم کنن ـــام فراه ـــادی برج ـــای اقتص ـــران از مزای ـــدن ای ـــع ش منتف
ایـــن خصـــوص اقداماتـــی از ســـوی طرفیـــن در حـــال پیگیـــری و اجـــرا 
ـــدات  ـــی نتوانســـته اند تعه ـــای اروپای ـــوز طرفه ـــد کرد:هن ـــی باشـــد. وی تاکی م
خـــود را نســـبت بـــه آنچـــه در برجـــام پیـــش بینـــی شـــده بـــود، انجـــام 
ـــذا اقدامـــات و گام هـــای ســـریع برخـــی کشـــورهای اروپایـــی محـــک  ـــد ل دهن
و مـــالک بســـیار جـــدی و تعییـــن کننـــده بـــرای سیاســـت هـــای ایـــران 
ـــت. ـــد اس ـــال رص ـــا در ح ـــار ه ـــن رفت ـــی ای ـــا چگونگ ـــود و دقیق ـــد ب خواه

کمیســـیون  عضـــو  یـــک 
انـــرژی مجلـــس شـــورای 
ـــه  ـــد براینک ـــا تاکی ـــالمی ب اس
ـــه  ـــود ک ـــکا قادرنخواهـــد ب آمری
صـــادرات نفـــت ایـــران را بـــه صفـــر برســـاند گفت:قطعـــًا 
جمهـــوری اســـالمی در برابـــر اقدامـــات آمریـــکا ســـاکت 
ــورمان  ــگایگان کشـ ــه همسـ ــه بـ ــته اســـت باتوجـ ننشسـ
ــًا دســـت  ــران قطعـ ــای خشـــکی ایـ ــتردگی مرزهـ و گسـ
ـــدی  ـــد خال ـــد بود.محم ـــته نخواه ـــالمی بس ـــوری اس جمه
سردشـــتی بـــا اشـــاره بـــه تصمیـــم اخیرآمریـــکا مبنـــی 
ـــدار  ـــورهای خری ـــی کش ـــای نفت ـــد معافیت ه ـــدم تمدی برع
نفـــت ایـــران بیـــان کرد:آمریـــکا همـــواره ســـخن از بـــه 
صفـــر رســـاندن صـــادرات نفـــت ایـــران را مطـــرح کـــرده 

ـــحال  ـــد خوش ـــام ده ـــن کار را انج ـــد ای ـــر بتوان ـــت و اگ اس
خواهـــد شـــد امـــا در عالـــم تجارت،اقتصـــاد و سیاســـت 
ـــات  ـــتا اقدام ـــه در راس ـــت چراک ـــکان پذیرنیس ـــن کار ام ای
آمریـــکا مســـلمًا مـــا نیـــز اقدامـــات الزم را انجـــام 
خواهیـــم داد.وی در ادامـــه اظهـــار کرد:تحریم هـــا صرفـــًا 
مختـــص بـــه امـــروز نیســـت بلکـــه چهـــل ســـال اســـت 
ــا از ســـال  کـــه جمهـــوری اســـالمی تحریـــم اســـت امـ
۹۱ شـــدت بیشـــتری پیـــدا کـــرده اســـت.در دولت هـــای 
گذشـــته راه هایـــی بـــرای دور زدن تحریم هـــا پیـــدا 
ـــم  ـــک تی ـــم و ی ـــته ای ـــکار ننشس ـــا بی ـــز م ـــون نی کردند.اکن
ـــردن موضـــوع هســـتیم  ـــال ک تشـــکیل شـــده و درحـــال دنب
ـــرح  ـــانه ها مط ـــود در رس ـــائل را نمی ش ـــی از مس ـــا بعض ام

شـــود.

تارنمـــای خبـــری المانیتور،»جـــو بایدن«معـــاون 
ـــوری  ـــت جمه ـــات ریاس ـــزد انتخاب ـــا و نام اوبام
ســـال ٢٠٢٠ آمریـــکا را فـــردی دانســـت کـــه 
ـــایدبا  ـــراق دارد و ش ـــاره ع ـــادی در ب ـــه زی تجرب
ورود بـــه کاخ سفید،بازگشـــت بـــه برجـــام 
را مدنظـــر قـــرار دهد.ایـــن تارنمـــای تحلیلـــی خبـــری نوشـــت:»بایدن بـــه 
ـــه  ـــنا،برخالف رقبایش،رابط ـــی س ـــط خارج ـــه رواب ـــابق کمیت ـــس س ـــوان ریی عن
دیرینـــه ونزدیکـــی بابنیامیـــن نتانیاهو،نخســـت وزیـــر رژیـــم صهیونیســـتی 
دارد و ایـــن مســـاله کمـــک میکنـــد بتواندحمـــالت جمهـــوری خواهـــان بـــه 
ـــد.  ـــع کن ـــا دف ـــی اوبام ـــت خارج ـــات سیاس ـــت از اقدام ـــر حمای ـــود را بخاط خ
ـــب  ـــرای جل ـــدن را ب ـــد کار بای ـــی توان ـــو م ـــا نتانیاه ـــک ب ـــه نزدی ـــن رابط ـــا ای ام
ـــه  ـــور در ادام ـــوار کند«المانیت ـــرات دش ـــزب دمک ـــرای ح ـــپ گ ـــواداران چ رای ه
ـــه  ـــه اوبامااضاف ـــابق سیاســـت خاورمیان ـــاور س ـــن فیشمن«،مش ـــل از »ب ـــه نق ب
ـــتادانتخاباتی  ـــکیل س ـــا تش ـــان ب ـــدن همزم ـــار میرودبای ـــن انتظ ـــی کند:»ای م
ــا  ــراه بـ ــالهای مذاکـ ــی سـ ــه طـ ــماری کـ ــاوران پرشـ ــک مشـ ــود از کمـ خـ
ـــب،وی  ـــن ترتی ـــه ای ـــتفاده کند.ب ـــد اس ـــر بودن ـــاور حاض ـــوان مش ـــه عن ایران،ب

مـــی توانـــد درخصـــوص انتقـــاد ازجزییات»برجـــام«از موضـــع قـــدرت وارد 
ـــه  ـــش منطق ـــوص نق ـــزب در خص ـــر دو ح ـــه ه ـــی ک ـــه های ـــه دغدغ ـــود و ب ش
ــد  ــناس ارشـ ــون کارشـ ــه اکنـ ــمن« کـ ــز بپردازد«.»فیشـ ــران دارند،نیـ ای ایـ
ـــت؛درباره  ـــاور نزدیک«اس ـــت خ ـــرای سیاس ـــنگتن ب ـــه واش اندیشکده»موسس
ـــادر  ـــی شـــود وی ق ـــث م ـــدن باع ـــی نویســـد:»دانش دســـت اول بای ـــدن م بای
باشـــدنه تنهابـــه سیاســـت هســـته ای ایـــران شـــکل دهـــد بلکـــه بتوانـــد 
ـــه در  ـــه- از جمل ـــازی در منطق ـــات س ـــی ثب ـــت ب ـــال سیاس ـــردی را در قب رویک
ـــد«. ـــم کن ـــز تنظی ـــد نی ـــی کن ـــال م ـــه دنب ـــان فعاالن ـــران همچن ـــه ای ـــراق- ک ع
المانیتـــور در ادامـــه بـــه برخـــی از نظرســـنجی هـــا اشـــاره مـــی کند:»نظرســـنجی 
ـــروج  ـــرای خ ـــپ ب ـــم ترام ـــرای تصمی ـــش از اج ـــی پی ـــته اندک ـــال گذش ـــه س ک
از »برجـــام« انجـــام شـــد نشـــان داد کـــه 68درصـــد از دمکـــرات هـــا و 56 
درصـــد از عمـــوم جامعـــه از ایـــن توافـــق پشـــتیبانی مـــی کردنـــد. اغلـــب 
نامزدهـــای حـــزب دمکـــرات انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری ســـال ٢٠٢٠ از 
جملـــه »برنـــی ســـندرز« نیـــز وعـــده داده انـــد کـــه اگـــر پیـــروز شـــوند بـــه ایـــن 
ـــا  ـــدن ب ـــک بای ـــط نزدی ـــاد دارد رواب ـــا فیشـــمن اعتق ـــد ام ـــاز مـــی گردن ـــق ب تواف

ـــد«. ـــدا باش ـــران ج ـــاب او از دیگ ـــه حس ـــود ک ـــی ش ـــث م ـــراییل باع اس

سنا
 ای

س:
عک

سیداسـماعیل موسـوی مدیـرکل انتخابـات وزارت کشـور 
بـا اشـاره بـه اینکـه تقویـم زمانـی اجـرای انتخابـات در 
روز دهـم اردیبهشـت بـه فرمانداری هـا و بخشـداری های 
حـال  در  می شـود،گفت:مجلس  ابـالغ  کشـور  سراسـر 
اصـالح قانـون انتخابـات اسـت،اما هنـوز شـورای نگهبـان 
آن را تاییـد نکـرده اسـت؛ بنابرایـن انتخابـات براسـاس 
قانـون موجـود انتخابـات مجلس شـورای اسـالمی برگزار 
می شـود،اما اگـر طـرح مجلـس بـه تأییدشـورای نگهبـان 
رسـیده و نهایـی شـود،برای وزارت کشـور قانـون جدیـد 

الزم االجـرا خواهـد بـود.

سـخنگوی وزارت کشـور بـا بیان ایـن که اسـتانداران ظرف 
یـک مـاه آینـده وضعیـت دو شـغله هـا را تعییـن تکلیف 
کنند،گفـت: کارکنـان شـاغل در پسـت هـای مدیریتـی و 
کارشناسـی، حق عضویت همزمان در هیأت مدیره شـرکت 
هـای دولتی،نهادهـای عمومـی غیردولتـی و سـازمان هـا 
را ندارند.سیدسـلمان سـامانی بـا اشـاره بـه بنـد ۹ تبصـره 
۲ قانـون بودجـه سـال جـاری اظهارداشت:براسـاس ایـن 
حکـم قانونـی هیچ یک از اسـتانداران و معاونـان آنها حق 
ندارنـد بطـور همزمـان عضـو هیـات مدیـره شـرکت هـای 
دولتـی و نهادهـای عمومـی غیردولتی و سـازمان ها اعم از 
زیرمجموعـه خـود و زیرمجموعه سـایر دسـتگاه ها باشـند

10 اردیبهشت تقویم 
انتخابات ابالغ می شود

استانداران وضعیت 
دو شغله ها را مشخص کنند

کشـوربا  وزارت  سیاسـی  مدیـرکل  حمیدمالنـوری 
فعالیـت  قانـون   ۴ برابرمـاده  اینکـه  بـه  اشـاره 
اقلیت هـای  و  صنفـی  احزاب،جمعیت ها،انجمن هـای 
دینـی مصـوب سـال ۱۳۶0و قانـون جدیـد ابالغـی سـال 
دریافـت  فعالیـت  مجـوز  ۵۸تشـکل  تاکنـون   ۱۳۹۵
کرده اند،اظهـار کـرد: ۲۹ تشـکل مربـوط بـه زرتشـتیان،۱۶ 
تشـکل مربـوط به ارامنـه،۱0 تشـکل مربوط به مسـیحیان 
آشـوری و ۳ تشـکل بـه جامعـه کلیمیـان تعلـق دارد و 
هسـتند. اجتماعـی  و  مذهبـی  فعالیت هـای  درحـال 

معـاون امـور زنـان و خانـواده رئیس جمهوری گفت:در سـال 
اول دولت دوازدهم عملکرد اسـتانها در واگذاری پسـت های 
مدیریتـی بـه زنـان ۶0 درصد افزایش داشـت امـا در مجموع 
وزارتخانـه هـا این رشـد حدود ۱۸ درصد بوده اسـت.معصومه 
ابتـکار در نشسـت شـورای اداری خراسـان رضـوی افزود:هم 
اکنـون ۴0 معـاون وزیـر در کشـور زن هسـتند و همیـن رویه 
بیـن مدیـران کل و معاونیـن آنـان دنبـال شـده اسـت. وی 
گفـت: سیاسـت و تاکیـد دولـت این اسـت کـه ۳0 درصد از 
پسـت هـای مدیریتـی تـا پایـان دولـت دوازدهـم در اختیار 

زنـان شایسـته و توانمند قـرار گیرد.

58 تشکل اقلیت های 
دینی مجوز فعالیت دارند

افزایش 18درصدی انتصاب 
مدیران زن در  وزارتخانه ها 
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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فرهنگیمیراث

تفاهم نامه همکاری میان چین و آژانس ادبی پل امضا شدتاکید سایت قبرستان لهستانی ها به تاریخی بودن این فضا
در  لهســـتانی ها  قبرســـتان  متولیـــان 
دروازه دوالب تهران،ازمهمتریـــن مشـــکالت 
ایـــن محوطـــه ی تاریخـــی را فرســـایش 
طبیعـــی ایـــن گورســـتان و متروکـــه شـــدن 
ــت  ــب اسـ ــا جالـ ــی آن می دانند،امـ تدریجـ
ــنگ قبرهای  ــاماندهی سـ ــازی وسـ ــاره ی نوسـ ــی دربـ ــچ اطالعاتـ ــه هیـ کـ
ـــش  ـــی در بخ ـــایت و حت ـــن س ـــتان،در ای ـــن قبرس ـــان ای ـــه یهودی ـــق ب متعل
ـــتان  ـــه گورس ـــایت مجموع ـــده است!س ـــر نش ـــون منتش ـــه ی آن تاکن تاریخچ
»دوالب«بـــه آدرس »Doulab.gmp@gmail.com«کـــه مجموعـــه ای از 
آثـــار ومحوطه هـــای قدیمـــی را در خـــود دارد،تشـــریح کاملـــی ازوضعیـــت 
ــت  ــخص نیسـ ــد مشـ ــت.هر چنـ ــام داده اسـ ــتانی ها انجـ ــتان لهسـ قبرسـ
ـــان  ـــا متولی ـــی انجـــام شـــده ی ـــن ســـایت چـــه زمان ـــه روزرســـانی ای ـــن ب آخری
اصلـــی آن چـــه افـــراد حقیقـــی یـــا حقوقـــی هســـتند،اما بـــا توجـــه بـــه 
ـــه  ـــی ایـــن قبرســـتان تاریخـــی در بخـــش تاریخچـــه ی آن،ب ـــه ثبـــت مل تاکیدب
ـــن  ـــه قوانی ـــا آنچ ـــی ب ـــه ی تاریخ ـــن مجموع ـــان ای ـــد متولی ـــد بای ـــر می رس نظ

ـــایت  ـــن س ـــی در ای ـــر عملیات ـــام ه ـــرای انج ـــی ب ـــراث فرهنگ ـــط می و ضواب
ـــتعالم  ـــزوم اس ـــا ل ـــودن ب ـــنا ب ـــی آش ـــند، یعن ـــنا باش ـــود، آش ـــده می ش نامی
ـــتان  ـــای قبرس ـــنگ قبره ـــاماندهی س ـــام س ـــرای انج ـــی ب ـــراث فرهنگ از می
ــوان  ــتانی ها، به عنـ ــتان لهسـ ــی قبرسـ ــای قدیمـ ــنگ قبرهـ لهستانی ها.سـ
یـــک اثـــر ثبـــت شـــده در فهرســـت میـــراث ملـــی کشـــور،در دل تهران،بـــه 
ـــی  ـــد نهای ـــد، مقص ـــی معتقدن ـــت. برخ ـــده اس ـــل ش ـــی منتق ـــکان نامعلوم م
ـــد  ـــتان ناپدی ـــاماندهی قبرس ـــرح س ـــه ی ط ـــه بهان ـــه ب ـــا ک ـــنگ قبره ـــن س ای
شده اند،کشـــور لهســـتان اســـت؛آن هم از مســـیری غیـــر قانونـــی.در بخـــش 
ـــت و  ـــری از اهمی ـــارز دیگ ـــه ی ب ـــود نمون ـــه خ ـــتان ک ـــن قبرس ـــه ی ای تاریخچ
ـــن قبرســـتان تاریخـــی اســـت، آورده شـــده اســـت:قدمت گورســـتان  قدمـــت ای
کاتولیـــک دوالب بـــه اواســـط قـــرن ۱۹میـــالدی بازمی گردد،زمانـــی کـــه در 
ـــدره ارنســـت کلوکه«پزشـــک جـــوان و  ـــی آن ـــر لوی ـــالدی »دکت ســـال ۱۸۵۵ می
شـــخصی ناصرالدیـــن شـــاه قاجـــار درگذشـــت و پیکـــر او در زمینـــی در منطقـــه 
ـــد و  ـــپرده ش ـــاک س ـــه خ ـــا ب ـــتان ارمنی ه ـــی گورس ـــران و در نزدیک دوالب ته
ـــد.  ـــل ش ـــا تبدی ـــران و خارجی ه ـــای ته ـــام کاتولیک ه ـــن تم ـــل تدفی ـــه مح ب

آییـــن امضـــای تفاهم نامـــه همـــکاری و 
ـــرارت«  ـــه ش ـــران علی ـــاب »ای ـــی از کت رونمای
ــیوالن  ــور مسـ ــا حضـ ــته  وانـــگ ون بـ نوشـ
ـــزار  ـــاب برگ ـــران در نمایشـــگاه کت فرهنگـــی ای
شـــد.مدیرعامل موسســـه  خانـــه  کتـــاب در 
ـــد  ـــت، هرچن ـــران اس ـــرای ناش ـــی ب ـــازار بزرگ ـــن ب ـــت: چی ـــن ،گف ـــن آیی ای
محدودیـــت زبانـــی وجـــود دارد امـــا مترجمـــان جدیـــد می تواننـــد ایـــن 
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــینی پور« بـ ــام حسـ ــد. »نیکنـ ــع کننـ ــا را رفـ محدودیت هـ
ـــن  ـــران و چی ـــور ای ـــر دو کش ـــار کرد:ه ـــن اظه ـــران و چی ـــی ای ـــابقه  تمدن س
ـــتند.  ـــن هس ـــاری که ـــی و تج ـــادالت فرهنگ ـــا مب ـــن ب ـــای که دارای تمدن ه
راه زمینـــی جـــاده ی ابریشـــم و راه دریایـــی از طریـــق خلیـــج فـــارس و 
بندرهـــای ســـیراف و هرمـــز بـــه دریـــای چیـــن قدمـــت ٢6٠٠ ســـاله دارد. 
آثـــار برجـــای مانـــده از ادیـــان زرتشـــتی، مانـــوی، نســـتوری و بودایـــی و 
از همـــه مهم تـــر اســـالم توســـط تجـــار و بازرگانـــان و همچنیـــن مبلغـــان 
دینـــی در جریـــان بود.مدیرعامـــل موسســـه  خانـــه  کتـــاب گفـــت: جـــاده  
ـــن اســـت  ـــران و چی ـــط تجـــاری و اقتصـــادی ای ـــاد تاریخـــی رواب ابریشـــم نم

ـــل  ـــری مث ـــی و هن ـــر فرهنگ ـــق مظاه ـــی از طری ـــی و مذهب ـــادالت دین و مب
نقاشـــی، معمـــاری، ادبیـــات، زبـــان، آداب و رســـوم، ارزش هـــای اخالقـــی 
و اجتماعـــی و آیین هـــای مختلـــف مـــورد تبـــادل قـــرار گرفتـــه اســـت.
حســـینی پور بـــا اشـــاره بـــه جایـــگاه فرهنـــگ اســـالمی در کشـــور چیـــن 
گفـــت: فرهنـــگ اســـالمی در چیـــن رنـــگ و بـــوی ایرانـــی دارد.بســـیاری 
از واژه هـــای مـــورد اســـتفاده در آییـــن  دینـــی مســـلمانان ریشـــه  فارســـی 
ـــورد  ـــی م ـــزد اندیشـــمندان چین ـــی ن ـــان ایران ـــفه، تصـــوف و عرف ـــد. فلس دارن
ــن  ــده در ایـ ــه شـ ــای ترجمـ ــیاری از کتاب هـ ــه و بسـ ــرار گرفتـ ــه قـ توجـ
ـــران  ـــعار »ای ـــا ش ـــته ب ـــال گذش ـــران س ـــه داد: ای ـــینی پور ادام ـــوزه استحس ح
ـــود. در  ـــن ب ـــگاه پک ـــژه نمایش ـــان وی ـــاده ابریشـــم« میهم ـــن ج ـــای رنگی روی
آن نمایشـــگاه مجموعـــه ای از ناشـــران و گروهـــی از نویســـندگان، تصویرگـــران 
ـــی در  ـــای خوب ـــه گفت وگوه ـــتند ک ـــور داش ـــران حض ـــر ای ـــای نش و اتحادیه ه
ـــون ایـــن رویـــای رنگیـــن در حـــوزه  آنجـــا شـــکل گرفـــت.وی تاکیـــد کـــرد: اکن
تبـــادالت فرهنگـــی می توانـــد احیـــا شـــود و مســـیر جـــاده ابریشـــم را از 
ـــران و  ـــران ای ـــران و ناش ـــندگان، تصویرگ ـــت نویس ـــه هم ـــاب و ب ـــق کت طری

ـــازیم. ـــو بس ـــن از ن چی

 پیام
 میراث

خودروی حمل غذای پهلوی دوم در سعد آباد رونمایی شد
برای نخستین بار پس از ۴0 سال، خودروی ویژه حمل غذا از آشپزخانه سلطنتی به کاخ موزه ملت )اقامتگاه پهلوی دوم(، در 

مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد به نمایش گذاشته شد.

سنا
 ای

س:
عک

یـک کارشـناس گردشـگری گفت:گردشـگری عشـایری یکـی 
از جذاب تریـن شـاخه های صنعـت گردشـگری بـوده کـه در 
مازنـدران بـا وجـود داشـتن ایـن ظرفیـت تاکنـون ناشـناخته 
مانده اسـت.محمدرضا اورمزدی با اشـاره به اینکه گردشـگری 
اخیـر توسـط سـازمان  عشـایری و روسـتایی در سـال های 
میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری و سـازمان امور 
عشـایری مطـرح شـده اسـت،اظهار کـرد: جمعیـت حـدود ۲ 
میلیـون نفـری کـوچ رو و عشـایر در ایران ۲۵ درصـد تولیدات 
دامـی و لبنـی کشـور را تولیـد و تأمیـن می کننـد.وی بـا بیان 
ایـران حضـور دارد،  از ۹۶ایـل و ۶00طایفـه در  اینکـه بیـش 
تصریـح کرد:بارزتریـن عشـایر در اسـتان فارس،جنوب شـرق 
از فـالت مرکـزی دیـده می شـود.این  ایـران و بخش هایـی 
کارشـناس گردشـگری با اشـاره به اینکه عشـایر به دو دسـته 
کـوچ عمودی)ییـالق بـه قشـالق(و افقـی )در سطح(تقسـیم 
می شـوند،افزود:کوچ اکثـر عشـایر در ایران به صـورت عمودی 
بـوده و فقـط در جنـوب شـرق ایـران طایفـه ای بـه نـام طایفه 
یمودهـا بـه صورت افقـی در سـطح حرکـت می کنند.اورمزدی 
بیـان کـرد: مازنـدران دارای حـدود ۲ تـا ۴درصـد از جامعـه 
عشـایر کشـور اسـت که این عشـایر را می توان در شهرسـتان 
سـوادکوه،آمل و بابـل دیـد.وی بـا بیـان اینکـه معرفـی برخی 
از جمعیت هـای کـوچ رو بـه جـای عشـایر در بعضـی متـون 
استاندارد،عشـایر  تعریـف  در  شـد:  یـادآور  می شـود،  دیـده 
طایفـه ای هسـتند کـه زندگـی آنهـا بـر پایـه پـرورش دام بنـا 
شـده و اگـر دامپـروری را از زندگـی آنـان حـذف کنیـم یکجـا 
نشـین خواهندشـد. محقـق و پژوهشـگر حـوزه گردشـگری 
شـاخصه های مهم زندگی عشـایری را کوچ رو بودن،دسترسی 
بـه منابـع آب و معیشـت مبتنـی بـر پـرورش دام دانسـت و 
دسـتی  صنایـع  بـازار  از  اعظمـی  بخـش  خاطرنشـان کـرد: 
کشـور توسـط عشـایر در حـال تولید اسـت کـه یکـی از ارکان 
مهـم گردشـگری محسـوب می شـود. وی، زندگـی عشـایری 
وفرهنـگ نهفتـه در آن را بزرگتریـن جاذبـه بـرای گردشـگران 
داخلـی و بـه ویژه گردشـگران خارجـی و بین المللی دانسـت 
و گفـت: یکـی از فاکتورهـای مهـم جـذب گردشـگر، سـیاه 

چادرهـای ایـل شاهسـوند، بختیـاری و لرسـتان اسـت.

گردشگری نوعی گردشگری 
ناشناخته در 

مازندران

همایش »گنج سی ساله« برگزار شد

محمود ماهری استاد دانشگاه :شهرنشینی در دنیا از کوهپایه های شمالی کرمان آغاز شده است

رییــس مرکــز کرمانشناســی گفت:امــروز 
مرکــز کرمانشناســی ســرافراز اســت کــه 
ــران شناســی عرضــه  ــاد ای در ســایه بنی
خدمــت مــی کنــد و از روز نخســت اعالم 
ــم  ــت داری ــان را دوس ــر کرم ــم اگ کردی
ــی از  ــه بخش ــت ک ــن اس ــر ای ــه خاط ب
ــت  ــران اس ــرافراز ای ــه س ــاک همیش خ
ــه  ــم ب ــی بری ــان را م ــام کرم ــر ن و اگ
ایــن دلیــل اســت کــه نــام کرمــان 
ــت. ــده اس ــن ش ــران عجی ــام ای ــا ن ب
ســید محمدعلــی گالب زاده در همایــش 
مناســبت  ســاله«به  ســی  »گنــج 
مرکــز  تأســیس  ســال  ســی امین 
کرمانشناســی در دانشــگاه شــهید باهنــر 
ــم  ــل دریافتی ــال قب ــرد: ۳0 س ــار ک اظه
ــا عــوام بلکــه خــواص هــم  ــه تنه کــه ن
ازواقعیت هــای کرمــان  درک عمیقــی 

ــزرگ را  ــار ب ــن دی ــدو دانشــوران ای ندارن
ــه  ــرزمینی ک ــند.وی افزود:س نمی شناس
زبــان  ورد  ســرافرازی هایش  همــواره 
روزگاران اســت ومردمــش درزمین هــای 
ــک  ــای آب، ی ــه دل ازقطره ه حســرت ب
چهــارم باغــات کشــور را در این ســرزمین 
قنوتشــان  و  قنــات  و  ایجــاد کردنــد 
ــح  ــت.گالب زاده تصری ــاق اس ــهره آف ش
کرد:مردمانــی کــه گرچــه از ســرهای 
در  ســر  ســاختند،هرگز  منــاره  آنهــا 
ــد و  ــرو نیاوردن ــداد ف ــل ســتم و بی مقاب
گرچــه تــاوان میهمــان نــوازی لطفعلــی 
ــا تقدیــم هــزاران جفــت  ــد را ب خــان زن
ــه تاریــخ پرداختند،هرگــز ســر  چشــم ب
برنداشــتند. میهمــان  کــوی  از  ارادت 
بیــان  کرمانشناســی  مرکــز  رئیــس 
کرد:فرزنــدان خلــف اســتان کرمــان 

ــدس  ــاع مق ــال دف ــت س ــول هش در ط
آفریدنــد  را  پرشــکوه ترین حماســه ها 
ــته  ــمن شکس ــک دش ــواب را در پل و خ
و خصــم را بــه زنجیــر کشــیدند.وی 
افزود:مــردم اســتان کرمــان در طــول 
هــزاران ســال افتخــار آفریدنــد و در 
میــان هــزاران شــیء کــه از کُنــار صنــدل 
بــه دســت آمــد تنهــا یکــی دو خنجــر بــر 
ــات و  ــه امکان ــه هم ــده و بقی ــای مان ج
وســایلی بــرای رفــاه، آرامــش وآســایش 
ــه  ــاره ب ــا اش ــود.گالب زاده ب ــان ها ب انس
ظرفیت هــای هــر شهرســتان اســتان 
کرمــان عنــوان کــرد: ۳0ســال قبــل 
آمدیــم ایــن ســرزمین را معرفــی کنیــم 
امــا هیــچ امکاناتــی در اختیــار نداشــتیم 
ــم. ــای عشــق پیمودی ــا پ ــن راه را ب و ای
همچنیــن رئیــس دانشــگاه شــهید باهنر 

ــه  ــی ب ــز کرمانشناس ــان گفت:مرک کرم
بازنگــری درفعالیت هــای خــود نیازمنــد 
ــز  ــود مراک ــنهاد می ش ــذا پیش ــت ل اس
همــکاری  بــا  شناســی  شهرســتان 
ودر  شهرســتان  هــر  دانشــگاه های 
صــورت نداشــتن دانشــگاه، بــا همــکاری 
شــود. تأســیس  ارشــاد  و  فرهنــگ 
محمدعلــی طاهــر اظهار کرد: شــیوه های 
زندگــی در اســتان کرمــان بســیار متنــوع 
ــی عشایری،روســتایی و  و شــامل زندگ
شــهری می شــود و مردمانــی بــا عقایــد 
ســکونت  ومذهبــی  دینــی  مختلــف 
دارنــد ودر بیــن هــر کــدام از آنهــا آئیــن 
دارد.وی  وجــود  مختلفــی  مراســم  و 
ــر  ــخ پ ــی و تاری ــرایط طبیع ــزود: ش اف
ــب  ــه موج ــن منطق ــیب ای ــراز و نش ف
شــده مــردم دارای فرهنگــی ویــژه و 
صاحــب ویژگی هــای ارزشــمندی ماننــد 
قناعــت، ســخت کوشــی و عقایــد ملی و 
مذهبــی عمیــق و ریشــه دار شــوند.طاهر 
ــی و  ــه موســیقی محل ــه اینک بااشــاره ب
ــت،  ــوع اس ــیار متن ــان بس ــی کرم نواح
تصریــح کــرد: تنــوع صنایــع دســتی 
وشــامل  آور  اعجــاب  امــری  کرمــان 
طراحــی  مانندپته،قالــی،  هنرهایــی 
ســنتی،طراحی گلیم،مــس، مجســمه 
ــالس  ســازی،آئینه دوزی،ســکه دوزی،پ
و بســیاری هنرهــای دیگــر می شــود.
ــی  ــار تاریخ ــه و آث ــرد: ابنی ــان ک وی بی
ــان وجــود دارد  بســیاری در اســتان کرم
کــه از جملــه می تــوان بــه ارگ بم،تمــدن 
حــوزه هلیــل رود،مجموعــه وکیــل و 
ابلیــس،  کرمان،تــل  خــان  ابراهیــم 
خرابه هــای شــهر دقیانــوس و …اشــاره 
ــخ  ــری ازتاری ــای دیگ ــه جنبه ه ــرد ک ک
ــد. در  ــان می ده ــرزمین را نش ــن س ای
ادامــه ایــن همایش،نماینــده مــردم 
شــورای  درمجلــس  راور  و  کرمــان 

اســالمی گفت:امیــدوارم در ماسیاســیون 
فرهنــگ کرمانــی خــوب جــا بیتفــد.
محمدمهــدی زاهــدی افزود:کرمانی هــای 
ــند  ــان را نمی شناس ــم کرم ــادی داری زی
ــه  ــتند ک ــرادی هس ــر اف ــوی دیگ و از س
کرمانــی نیســتند امــا واقعًا کرمانشــناس 
هســتند کــه مرحــوم افضلــی پــور یکــی 
ــوم  ــت.وی افزود:مرح ــراد اس ــن اف از ای
افضلــی پــور )بنیانگــذار دانشــگاه شــهید 
باهنــر( در زمانــی کرمــان را قبــل از 
انقــالب شــناخت کــه توجــه بــه کرمــان 
ــد  ــرد فهمی ــن م ــود و ای ــا نب و کرمانی ه
کرمــان چــه گوهــر و چــه ســرزمینی 
اســت.زاهدی بــا اشــاره به خدمــات آیت 
هللا جعفــری نماینــده ســابق ولــی فقیــه 
در اســتان کرمــان عنــوان کــرد: بایــد 
ــر  ــه تصوی ــزرگ ب ــرد ب ــن م ــی ای زندگ
کشــیده شــود و مرکــز کرمانشناســی 
در ایــن زمینــه کار کنــد و مــردم بداننــد 
ــم.  ــی داری ــه بزرگان در عصــر معاصــر چ

ــد ســردار  ــزرگ مــردی مانن همچنیــن ب
ــخنران  ــر س ــلیمانی و.... دیگ ــم س قاس
ایــن همایــش، اســتاد دانشــگاه های 
ایــران و انگلســتان بــود کــه گفــت: 
ثابــت می کنیــم شهرنشــینی در دنیــا 
ــاز  ــان آغ ــمالی کرم ــای ش از کوهپایه ه
شــده اســت.محمودماهری اظهــار کــرد: 
در اواخــر دهــه ۷0 شمســی یــک فاجعــه 
در کرمــان رخ داد و میــراث باســتانی 
ــه تــاراج رفــت و از کشــور  در جیرفــت ب
ــک  ــر در ی ــک اث ــا ی ــد و تنه ــارج ش خ
ــون دالر  ــک میلی ــه ی ــی در فرانس حراج
فروختــه شــد.وی در ادامــه بــا بــا اشــاره 
نخســتین  تمدن هــای  بــه گاه شــمار 
کرمــان بیــان کــرد: چنــد منطقــه اصلــی 
باســتان  تحــت  کرمــان  اســتان  در 
شناســی قــرار گرفــت؛ تــل ابلیــس 
حــدود ۷ هــزار ســال قدمــت دارد و 
ــن  ــزکاری را در ای ــواهد فل ــتین ش نخس

ــتیم . ــز داش مرک

ــم  ــرن هفده ــه ق ــوط ب ــی مرب ــه انجیل ب
میــالدی کــه بیــش از دو دهــه در جریــان 
یــک ســرقت چنــد میلیــون دالری ربــوده 
شــد، بــه کتابخانه ای در شــهر پیتســبورگ 
درایالــت پنســیلوانیای آمریــکا بازگردانده 
ــه  ــوم ب ــدس موس ــاب مق ــد.این کت ش
ــه چــاپ  ــو«در ســال ۱۶۱۵ ب ــل ژن »انجی
رســید و گفتــه مــی شــوددر ســال هــای 
۱۹۹0توســط»گریگوری پریور«متصــدی 
کتابخانــه  هــای  پرونــده  و  اســناد 
ــده  ــبورگ دزدی ــهر پیتس ــی« ش »کارنگ
مقــام هــای قضایــی  شــد.به گفتــه 
آمریــکا، پریــور طــی چنــد ســال آثــاری 

ــون دالر را از  ــش از ۸ میلی ــه ارزش بی ب
ــا  ــی ب ــه تبان ــوده و ب ــه رب ــن کتابخان ای
»جــان شــولمان« دالل سرشــناس کتاب 
ــه  ــرای فــروش ایــن گنجین پیســبورگ ب
گرانبها،متهم اســت.این دو،ســال گذشــته 
بــه چندیــن فقــره ســرقت و تبانــی متهم 
شــدند و در انتظــار برگــزاری جلســه 
محاکمــه خــود هســتند.انجیل ربــوده 
ــات اداره پلیــس  ــل از عملی ــا قب شــده ت
بــرای  آی(  بــی  آمریــکا)اف  فــدرال 
ــوزه ای  ــکا، در م ــه آمری ــدن آن ب بازگردان
در هلنــد نگهــداری می شــد. مــوزه ای در 
شــهر لیــدن هلنــد بــی خبــر از مســروقه 

ــدس را  ــاب مق ــل، کت ــن انجی ــودن ای ب
ــداری  ــزار و ۲00دالر خری ــای یک ه ــه به ب
کرد.پــس از متهــم شــدن ســارقان، مدیر 
ــا مقــام هایــی در الهــه  مــوزه هلنــدی ب
ــا  ــت ت ــاس گرف ــی تم ــه کارنگ و کتابخان
ــع  ــل مطل ــن انجی ــت ای ــا را از مالکی آنه
کنــد.در پــی هماهنگــی هــای انجــام 
ــر اف  ــه دفات ــروقه ب ــل مس ــده، انجی ش
داده  تحویــل  پیســبورگ  در  آی  بــی 
ــی  ــه کارنگ ــه کتابخان ــرانجام ب شــد و س
ــی از  ــل یک ــن انجی ــد. ای ــده ش بازگردان
ها،کتابهــای  نقشــه  نــادر،  ۳00کتــاب 
ممهــور واطلــس هایــی اســت کــه پــس 
ازمفقــود شــدن از کتابخانــه کارنگی،پیــدا 

ــد. ــده ان ــده ش وبازگردان

انجیل ژنو پس از 20 سال بازگشت

عجایب هفتگانه  فرش  در ایران 

فرش هــای دوره صفــوی کــه از نفیس تریــن فرش هــای موجــود در مــوزه 
آســتان مقــدس کریمــه اهل بیــت )س(اســت بــا همــکاری کارشناســان مــوزه 

ایــن آســتان و کارشــناس مــوزه پرگامــون برلیــن موردبررســی قــرار گرفــت.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از پایــگاه خبــری آســتان مقدس حضــرت معصومه 
ــان  ــان و کارشناس ــلین)ANNA BESELIN(، از متخصص ــا بس ــالم، آن علیهالس
مطــرح مــوزه پرگامــون برلین، در ســال جــاری با حضــور در موزه آســتان مقدس، 
بــه بررســی آثــار ایــن مــوزه پرداخت.بــا همــکاری کارشــناس مــوزه پرگامــون و 
ــت )س(، پژوهــش تخصصــی  ــه اهل بی ــدس کریم ــوزه آســتان مق ــس م رئی
ــه  ــه فرش هــای نفیــس دوره صفــوی انجــام شــد؛ در ایــن پژوهــش ب در زمین
مشــخصات و مختصــات دقیــق یــک اثــر فاخــر کــه یکــی از عجایــب هفتگانــه ی 
ــدازه، میــزان  فرش هــای دنیــا محســوب می شــود پرداختــه شــد.نوع بافــت، ان
رج شــمار، نــوع رنــگ، دوره تاریخــی، مــکان بافــت و پارامترهــای اصلــی فــرش 
به طــور دقیــق از یک ســو و منحصــر بــودن ایــن فــرش بــه لحــاظ شــکل و ابعــاد 
)دوازده ضلعــی(، تعجــب و حیــرت ایــن کارشــناس مطــرح را در برداشــت.الزم 
بــه ذکــر اســت، در مــوزه آســتان مقــدس بیــش از ۶000 اثــر تاریخــی نگهــداری 
ــار را می توانجــزو بی نظیرتریــن و ارزشــمندترین  می شــود کــه برخــی از ایــن آث

آثــار بــه لحــاظ دوره و جنــس در ســطح دنیــا معرفــی کــرد.

ته
نک

سـید محمدعلـی گالب زاده در همایـش "گنـج سـی سـاله" 
بـه مناسـبت سـی امین سـال تأسـیس مرکـز کرمانشناسـی 
قبـل  سـال   3۰ کـرد:  اظهـار  باهنـر  شـهید  دانشـگاه  در 
دریافتیـم کـه نـه تنها عـوام بلکه خـواص هـم درک عمیقی 
از واقعیت هـای کرمـان ندارنـد و هـم دانشـوران ایـن دیـار 
افـزود: سـرزمینی کـه همـواره  را نمی شناسـند.وی  بـزرگ 
سـرافرازی هایش ورد زبـان روزگاران اسـت و مردمـش در 
زمین هـای حسـرت بـه دل از قطره هـای آب، یـک چهـارم 
باغـات کشـور را در ایـن سـرزمین ایجـاد کردنـد و قنـات و 

قنوتشـان شـهره آفـاق اسـت
در ادامـه رئیـس دانشـگاه شـهید باهنـر کرمان گفـت: مرکز 
کرمانشناسـی بـه بازنگـری در فعالیت هـای خـود نیازمنـد 
اسـت لـذا پیشـنهاد می شـود مراکـز شهرسـتان شناسـی بـا 
همـکاری دانشـگاه های هر شهرسـتان و در صورت نداشـتن 

دانشـگاه،با همـکاری فرهنگ و ارشـاد تأسـیس شـود

گردشگریگردشگری

عاقبت خیری برای »کوزه کنانی«اژدهای چین در راه کاخ گلستان
میـــراث  مجموعـــه  مدیـــر 
ــر  ــتان خبـ ــی کاخ گلسـ جهانـ
ــترکی از  ــگاه مشـ داد: نمایشـ
آثـــار تاریخـــی مرتبـــط بـــا 
اژدهایـــان تاریخـــی چیـــن در آینـــده ای نزدیـــک 
در مجموعـــه میـــراث جهانـــی کاخ گلســـتان بـــه 
نمایـــش گذاشـــته می شود.مســـعود نصرتـــی بـــا 
ــگاهی  ــش نمایشـ ــس بخـ ــور رئیـ ــه حضـ ــاره بـ اشـ
ـــن  ـــد ای ـــناس ارش ـــن و دو کارش ـــانگهای چی ـــوزه ش م
مـــوزه بـــرای بررســـی راهکارهـــای ایجـــاد همـــکاری 
ــانگهای،  ــوزه شـ ــتان و مـ ــن کاخ گلسـ ــوزه ای بیـ مـ
دیدار»جیـــن  ایـــن  گلســـتان،افزود:در  کاخ  در 
مـــوزه  نمایشـــگاهی  بخـــش  هونگ«،رئیـــس 
ــانگهای چیـــن از مخـــازن، ســـالن های نمایـــش  شـ

و بخش هـــای مختلـــف موزه هـــای کاخ گلســـتان 
بازدیـــد و بـــا بررســـی ظرفیت هـــای موجـــود بـــرای 
ابـــراز  ارتقـــای ســـطح همکاری هـــای مـــوزه ای، 
امیـــدواری کـــرد کـــه در آینـــده ای نزدیـــک شـــاهد 
ـــل  ـــکل متقاب ـــه ش ـــوزه ای ب ـــگاهی م ـــزاری نمایش برگ
میـــان دو مـــوزه باشـــیم.او بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه 
ـــش  ـــتان از افزای ـــی کاخ گلس ـــراث جهان ـــه می مجموع
ـــتقبال  ـــور اس ـــن دو کش ـــی بی ـــراودات فرهنگ ـــطح م س
ــیل ها  ــه پتانسـ ــه بـ ــا توجـ ــه داد: بـ ــد، ادامـ می کنـ
ــال  ــتان در حـ ــود در کاخ گلسـ ــای موجـ و ظرفیت هـ
برنامه ریـــزی بـــرای برگـــزاری نمایشـــگاهی از آثـــار 
مرتبـــط بـــا اژدهایـــان تاریخـــی چیـــن باهمـــکاری 
موزه هـــا  اداره کل  و  فرهنگـــی  میـــراث  معاونـــت 

ــتیم. هسـ

ـــعه  ـــن توس ـــل انجم مدیرعام
بـــاغ  چهـــار  گردشـــگری 
خراســـان از توافـــق مالـــکان 
کـــوزه  تاریخـــی  خانـــه 
کنانـــی مشـــهد بـــا معـــاون میـــراث فرهنگـــی کشـــور 
ــی  ــت ملـ ــه از ثبـ ــن خانـ ــای ایـ ــظ و احیـ ــرای حفـ بـ

خـــارج شـــده،خبر داد.
ـــر  ـــرار ب ـــدس، ق ـــی مشـــهد مق ـــرح تفصیل ـــب ط ـــا تصوی ب
ــت  ــی در بافـ ــی - تاریخـ ــای فرهنگـ ــاد کاربری هـ ایجـ
مرکـــزی اطـــراف حـــرم مطهـــر امام رضـــا )ع( مطـــرح 
ــای  ــم کاربری هـ ــد کـ ــل درآمـ ــه دلیـ ــاید بـ ــد و شـ شـ
جـــزم  را  عزم شـــان  نخســـت  مالـــکان  فرهنگـــی، 
کـــرده بودنـــد تـــا بـــا گرفتـــن حکـــم خـــروج از ثبـــت 
بناهـــای تاریخـــی ، بـــه آرزویشـــان برســـند، و عمـــارت 

ـــا )ع(  ـــام رض ـــرم ام ـــک ح ـــاع ی ـــی« در قط ـــوزه کنان »ک
یکـــی از بناهـــای تاریخـــی بـــود کـــه تهدیدهـــای گاه و 
ــد،  ــرح می شـ ــت آن مطـ ــروج از ثبـ ــرای خـ ــگاه بـ بیـ
امـــا ســـرانجام مالـــک توانســـت ایـــن بنـــای تاریخـــی 
را ســـال ۸۸ از فهرســـت آثـــار ملـــی خـــارج کند.بعـــد 
ــا، مســـؤوالن وقـــت  ــا امـ از خـــروج از ثبـــت ایـــن بنـ
ــای  ــا پیگیری هـ ــن بـ ــی ثامـ ــراث فرهنگـ ــگاه میـ پایـ
ــا  ــی بـ ــد، ولـ ــری کردنـ ــا جلوگیـ ــب بنـ ــود از تخریـ خـ
ـــی«  ـــوزه کنان ـــارت »ک ـــد عم ـــره جدی ـــأت مدی ـــر هی تغیی
ــود،  ــده بـ ــاز شـ ــا آغـ ــب بنـ ــرای تخریـ ــا بـ چانه زنی هـ
ــی  ــراث فرهنگـ ــتداران میـ ــای دوسـ ــا تالش هـ ــا بـ امـ
اســـتان ســـرانجام مالـــک ایـــن خانـــه ی تاریخـــی بـــا 
امضـــای تفاهم نامـــه ای بـــرای حفاظـــت از ایـــن بنـــای 

تاریخـــی و یـــک کاربـــری متفـــاوت موافقـــت کـــرد.
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ــوزن زرد  ــن گوســاله گ ــاه اولی ــم اردیبهشــت م هفت
ــد شــد. ــی در ســال 98  متول ایران

دامپزشــکی  کلینیــک  رییــس  عمارلویــی  علــی 
ــی  ــون نســل گــوزن زرد ایران ــد: اکن پردیســان می گوی
در زیســتگاه طبیعــی آن در کشــور منقــرض شــده کــه 
بــا توجــه بــه اهمیــت حفاظــت از ایــن گونــه ارزشــمند، 
ــایت  ــد س ــت در چن ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
شــامل پردیســان )تهــران(، دشــت نــاز ســاری، ایــالم، 

ــد. ــی کن ــداری م ــا نگه ــه و خوزســتان از آنه ارومی
ــده  ــا آم ــه دنی ــازه ب ــاله ت ــت گوس ــاره وضعی وی درب
اظهــار مــی کنــد: 8 گــوزن زرد ایرانــی در ســایت 
پردیســان نگهــداری مــی شــود کــه 5 راس نــر و ســه 
ــان  ــا زایم ــی از آنه ــه امســال یک ــاده اســت ک راس م
کــرده و گوســاله در شــرایط بســیار خــوب و مســاعدی 

ــز بازیگــوش اســت. ــرد و بســیار نی ــه ســر مــی ب ب
ــی  ــاله م ــن گوس ــیت ای ــاره جنس ــن درب وی همچنی
ــت  ــن اس ــده و ممک ــا آم ــه دنی ــازه ب ــون ت ــد: چ گوی
در صــورت دســت زدن انســان بــه آن دیگــر مــادر بــه 
گوســاله شــیر ندهــد، هنــوز نمــی دانیــم جنســیت آن 
چیســت امــا بــه محــض مهیــا شــدن شــرایط حتمــا 
آن را مشــخص خواهیــم کــرد. گــوزن هــای پردیســان 
در شــرایط بســیار خوبــی بــه ســر مــی برنــد و معمــوال 
ــی  ــد از مدت ــد و بع ــی کنن ــان م ــز زایم ــاله نی ــر س ه
بچــه هــا را بــه ســایت هــای دیگــر منتقــل مــی کنیــم، 
ــی و  ــل ژنتیک ــری از تداخ ــدف جلوگی ــا ه ــن کار ب ای
خونــی انجــام مــی شــود.گام بعــدی ســازمان محیــط 
زیســت در راســتای حفاظــت از گونــه ارزشــمند گــوزن 
زرد ایرانــی رهاســازی آن در طبیعــت و زیســتگاه هــای 
طبیعــی اســت کــه البتــه ایــن کار بــه مطالعــات دقیــق 
و علمــی زیــادی نیــاز دارد چــون ایــن تعــداد گــوزن، 

ــا را  ــد آنه ــه بای ســرمایه هــای ارزشــمندی هســتند ک
حفــظ کنیــم.

ــی یکــی  ــا می نویســد گــوزن زرد ایران ــه ایرن آنطــور ک
ایــران  از مهمتریــن گونــه هــای حیــات وحــش 
ــرض شــده اســت  ــران منق ــت ای ــه در طبیع اســت ک
ــه  ــن گون امــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از ای
ــد کــه  ارزشــمند در چندیــن ســایت حفاظــت مــی کن
کمــک زیــادی بــه مانــدگاری نســل آن کــرده اســت.

خطر انقراض بیخ گوش گوزن زرد ایرانی
چنــد ســالی اســت گونــه بــا ارزش گــوزن زرد ایرانــی 
ــه  ــزو گون ــی ج ــت محیط ــن زیس ــاس قوانی ــر اس ب
هــای در خطــر انقــراض و ایــن روزهــا نیــز بــه دلیــل 
شــرایط نامناســب زیســتی از جملــه خشکســالی، 
کمبــود علوفــه، خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه حال و 
روز خوبــی نداشــته و جمعیــت آن بــر اســاس آخریــن 

ــه کاهــش اســت. سرشــماری در ســال ۹۴ رو ب
شــرایط نامناســب زیســت محیطــی در ســالهای اخیــر 
ــت ۳00  ــده جمعی ــب ش ــال موج ــوص امس ــه خص ب

راســی در ســالهای گذشــته بــه کمتــر از ۱00 راس برســد 
ــاع  ــده اوض ــان دهن ــت نش ــش جمعی ــن کاه ــه ای ک
نامناســب ایــن گونــه بــا ارزش زیســت محیطــی 
اســت و تاکنــون اقدامــات حفاظتــی از ســوی اداره کل 
محیــط زیســت بــه دلیــل کمبــود اعتبــارات نتوانســته 
ــوزن زرد  ــی گ ــت محیط ــرایط زیس ــود ش ــه بهب زمین

ــد. ــی را فراهــم کن ایران
ــد درون  ــار مشــکالت زیســت محیطــی زاد و ول در کن
خانوادگــی ایــن گونــه در ســالهای اخیــر موجــب بــروز 
ــودن در  ــاوم ب ــم مق ــه ک ــی از جمل ــکالت ژنتیک مش
ــرای  ــتا ب ــن راس ــه در ای ــده ک ــا و ... ش ــر بیماریه براب

ــتان  ــت اس ــط زیس ــکل اداره کل محی ــن مش ــع ای رف
اقــدام بــه ورود دو گــوزن نــر و مــاده از ســایت ســاری 

ــرده اســت. ــا هــدف اصــالح ژنتیکــی ک ــدران ب مازن
 یوســفی رئیــس ســابق اداره حیــات وحــش حفاظــت 
خصــوص  در  غربــی  آذربایجــان  زیســت  محیــط 
می گویــد:  ایرانــی  زرد  گــوزن  وضعیــت  آخریــن 
ــا وجــود اقدامــات حفاظتــی در ســالهای  متاســفانه ب
اخیــر هــم اکنــون جمعیــت گــوزن زرد ایرانــی در 
جزیــره اشــک حــال و روز خوبــی نداشــته و جمعیــت 
آن نســبت بــه ســالهای گذشــته رو بــه کاهــش اســت.
ــر آخریــن سرشــماری صــورت  ــا بیــان اینکــه براب او ب

اولین گوساله زرد ایرانی متولد 98 در پردیسان به دنیا آمد
رییس کلینیک دامپزشکی پردیسان: نسل گوزن زرد ایرانی در زیستگاه طبیعی آن در کشور منقرض شده 

و تنها در چند سایت نگهداری می شوند

 روز گذشــته )هفتــم اردیبهشــت مــاه( شــاهد تولــد اولیــن گوســاله گــوزن زرد ایرانــی در ســال ۹۸ بودیــم کــه در ایــن مرکــز 
نگهــداری مــی شــوند. علــی عمارلویــی رییس کلینیک دامپزشــکی پردیســان گفــت: اکنون نســل گــوزن زرد ایرانی در زیســتگاه 
طبیعــی آن در کشــور منقــرض شــده کــه بــا توجــه بــه اهمیت حفاظــت از ایــن گونه ارزشــمند، ســازمان حفاظت محیط زیســت 
در چنــد ســایت شــامل پردیســان )تهــران(، دشــت نــاز ســاری، ایــالم، ارومیــه و خوزســتان از آنهــا نگهداری مــی کنــد.وی درباره 
وضعیــت گوســاله تــازه بــه دنیــا آمــده اظهــار داشــت: ۸ گــوزن زرد ایرانــی در ســایت پردیســان نگهــداری مــی شــود کــه ۵ راس 
نــر و ســه راس مــاده اســت کــه امســال یکــی از آنهــا زایمــان کــرده و گوســاله در شــرایط بســیار خــوب و مســاعدی بــه ســر مــی 

بــرد و بســیار نیــز بازیگوش اســت.
وی دربــاره جنســیت ایــن گوســاله گفــت: چــون تــازه بــه دنیــا آمــده و ممکــن اســت در صــورت دســت زدن انســان بــه آن دیگر 

مــادر بــه گوســاله شــیر ندهــد، هنــوز نمــی دانیم جنســیت آن چیســت.

گــوزن زرد ایرانــی یکــی از مهمتریــن 
گونــه هــای حیــات وحــش ایــران اســت 
ــده  ــرض ش ــران منق ــت ای ــه در طبیع ک
اســت امــا ســازمان حفاظــت محیــط 
در  ارزشــمند  گونــه  ایــن  از  زیســت 
ــه  ــد ک ــی کن ــت م ــایت حفاظ ــن س چندی
ــل آن  ــدگاری نس ــه مان ــادی ب ــک زی کم

ــت. ــرده اس ک

یم
سن

س:ت
عک

ــه  ــان اینک ــاهرود بابی ــتری ش ــس دادگس رئی
ــل  ــی تعطی ــرایط فعل ــیت در ش ــدن بوکس مع
ــت:  ــدارد، گف ــاهوار را ن ــت از ش ــازه برداش و اج
اعــالم تعطیلــی دائــم معــدن نیازمنــد دریافــت 

اســتعالم از دســتگاه های ذی ربــط اســت.
ــا  ــتگاه قض ــر دس ــاره نظ ــان ، درب ــی اکبری عل
نســبت بــه تخریب هــای صــورت گرفتــه در کــوه 
شــاهوار بــه دلیــل معــدن کاوی شــرکت آلومینا، 
بــا بیــان اینکــه معــدن بوکســیت شــاهوار اجــازه 
ــرد: در  ــراز ک ــدارد، اب ــتی را ن ــوع برداش ــچ ن هی
صــورت احــراز خطــرات امنیتــی، معدن تــاش از 
ســوی دادگســتری تعطیــل دائــم خواهــد شــد.
ــه  ــر اینک ــی ب ــی مبن ــه پرسش ــخ ب وی در پاس
دادگســتری چــه زمــان می توانــد به عنــوان 
مدعی العمــوم در پرونــده معــدن بوکســیت 
تــاش واقــع در قلــه شــاهوار شــاهرود ورود کنــد، 
ابــراز داشــت: طبــق مــاده ۱۱۴ دادرســی کیفــری 
زمانــی کــه ایــن معــدن باعــث تهدیــد امنیتــی 
بــه لحــاظ آب شــرب و مســائل زیســت محیطی 
ــی  ــرای تعطیل ــا ب ــتگاه قض ــود دس ــره ش و غی
دائمــی آن ورود خواهــد کرد.معــادن زیرمجموعه 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان ســمنان 
محســوب می شــود اینکــه آیــا معــدن بوکســیت 
فعالیتــی بعــد از تعطیلــی دارنــد یــا خیــر 
ــرار  ــی ق ــا موردبررس ــط آن ه ــت توس می بایس
ــکایت  ــت و ش ــراز فعالی ــرد و در صــورت اح گی
ایــن ســازمان، دادگســتری قطعــًا ورود خواهــد 
ــتگاه های  ــه دس ــان اینک ــا بی ــت.اکبریان ب داش
متولــی نظیــر منابــع طبیعــی، محیط زیســت و 
ســازمان آب هنــوز پاســخ صریحــی مبنــی بــر 
ــدات زیســتی فعالیــت معــدن بوکســیت  تهدی
تــاش بــه دادگســتری ارائــه ندادنــد، ابــراز 
بــا  دســتگاه ها  ایــن  درصورتی کــه  داشــت: 
صراحــت اعــالم کننــد کــه فعالیــت ایــن معــدن 
تهدیــدی بــرای روســتای تــاش، شــهر بســطام 
ــی  ــرای تعطیل و شــاهرود اســت دادگســتری ب
دائــم آن وارد عمــل می شــود. تــا بــه ایــن لحظه 
ــتگاه اداری  ــه دس ــن س ــان ای ــوز کارشناس هن
ــد  ــان نکرده ان ــود را بی ــارات خ ــت اظه به صراح
ــدات  ــدن تهدی ــخص ش ــورت مش ــی در ص ول
جــدی بــرای حــوزه آب منطقــه از ســوی آن هــا، 
ــم  ــی دائ ــه تعطیل ــاهرود رأی ب دادگســتری ش

ــد داد. ــاش خواه ــدن بوکســیت ت مع

میه
آیا وجود هاله حرارتی در اتمسفر دریاچه ارومیه ارو
صحت دارد؟

ــران  ــت بح ــورای مدیری ــش در جلســه ش ــدی پی چن
اســتان "دکتــر بهــروز ســاری صــراف" - رئیــس 
ــو  ــی وعض ــوم محیط ــزی و عل ــه ری ــکده برنام دانش
هیــات علمــی گــروه آب و هواشناســی دانشــگاه تبریــز، وجــود 
ــرد  ــرح ک ــه را مط ــه ارومی ــفر دریاچ ــی" در اتمس ــه  حرارت "هال
امــا "مســعود تجریشــی" مدیــر دفتــر برنامــه ریــزی و تلفیــق ســتاد 
ــا رد ایــن موضــوع، اعــالم  احیــای دریاچــه ارومیــه در گفت گویــی ب
ــه حرارتــی در اطــراف دریاچــه وجــود  ــام هال ــه ن کــرد کــه چیــزی ب

ــدارد. ن
ــتاد  ــق س ــزی و تلفی ــه ری ــر برنام ــر دفت ــای مدی ــی صحبت ه  در پ
احیــای دریاچــه ارومیــه، ســاری صــراف بــا ارائــه ی مــدارک و تصاویــر 

ماهــواره ای بــار دیگــر بــر ادعــای خــود پافشــاری کــرد.
دکتــر بهــروز ســاری صــراف در گفت وگــو بــا ایســنا، منطقــه 
ــه  ــفر دریاچ ــی در اتمس ــه حرارت ــرد: هال ــار ک ــرقی، اظه آذربایجان ش
شــامل مســاحتی حــدود پنــج برابــر مســاحت حوضــه آبگیــر دریاچه 
ارومیــه اســت کــه مانــع از نفــوذ همــه توده هــای بــاران زای ورودی بــه 

ــا باعــث تغییــر در فــرم بارش هــای منطقــه  ایــن منطقــه شــده و ی
می شــود.

وی بــا بیــان این کــه موضــوع هالــه حرارتــی در ارتفاعــات اتمســفری 
دریاچــه ارومیــه بــا اســتناد بــه مــدارک و شــواهد علمــی مطرح شــده 
اســت، گفــت: مطالــب ارائــه شــده از ســوی اینجانب در جلســه ســتاد 
ــواره ای  ــر ماه ــل تصاوی ــر اســاس تفســیر و تحلی ــران اســتان ب بح

Eumetsat ۸_MSG)ماهــواره هواشناســی اروپــا( بــوده اســت.
عضــو هیــأت علمــی گــروه آب و هواشناســی دانشــگاه تبریــز افــزود: 
ایــن تصاویــر در آزمایشــگاه هواشناســی ماهــواره ای دانشــگاه تبریــز 
ــا مجــوز رســمی از  ــوم محیطــی، ب در دانشــکده برنامــه ریــزی و عل
ســازمان فضایــی اتحادیــه اروپــا -۲0۱۸ بــه کوشــش همــکار محتــرم 
گــروه آب و هواشناســی "دکتــر هاشــم رســتم زاده" و به بنیــان گذاری 

دکتــر علــی اکبــر رســولی بــه دســت آمــده اســت.
وی در ایــن رابطــه تاکیــد کــرد: صحــت داده هــا و تصاویــر یو-مــت-
ــازمان  ــتفاده س ــورد اس ــس )م ــواره ای مودی ــر ماه ــت در تصاوی س

ــل مشــاهده اســت. ــز قاب هواشناســی( نی

مدیــرکل دفتــر مهندســی و مطالعــات ســازمان جنگل هــا، مراتــع 
ــزار  ــه ســاالنه حــدود ۱۲ ه ــه اینک ــزداری ضمــن اشــاره ب و آبخی
ــاحت  ــت: مس ــود، گف ــب می ش ــور تخری ــگل در کش ــار جن هکت
جنگل هــای شــمال از ســال ۱۳۳۶ تــا ۱۳۴0 بیــش از دو میلیــون 
هکتــار بــود در حــال حاضــر نیــز بــا در نظــر گرفتــن وســعت اراضی 
جنــگل کاری شــده وســعت ایــن جنگل هــا بــه حــدود حــدود دو 

ــار می رســد. ــزار هکت ــون و ۷۳ ه میلی
ــی  ــعت اراض ــه وس ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــی، در پاس ــا بیان رض
جنگلــی کشــور طــی چنــد دهــه اخیــر چــه تغییراتــی داشــته و 
آیــا ادعــای برخــی کارشناســان منابــع طبیعــی مبنــی بــر از بیــن 
رفتــن جنگل هــای کشــور طــی دهه هــای آینــده صحــت دارد یــا 
ــار و کشــاورزی  ــازمان خواروب ــار س ــر اســاس آم ــت: ب ــر، گف خی
-فائــو- ســاالنه حــدود ۱۲ هــزار هکتــار جنــگل در کشــور تخریــب 
می شــود. در مقابــل نیــز ســاالنه به طــور متوســط حــدود ۱۱ هــزار 

ــود. ــام می ش ــور انج ــگل کاری در کش ــار جن و ۸00 هکت
ــگل کاری  ــی جن ــش گیاه ــت پوش ــه کیفی ــان اینک ــا بی ــی ب بیان
شــده بــا جنگل هــای طبیعــی تفــاوت دارد، تصریــح کــرد: 
به ویــژه  کشــور  در  جنگلــی  گیاهــی  پوشــش های  برخــی 
جنگل هــای زاگــرس حــدود ۳00 تــا ۴00 ســال ســن دارنــد 
بنابرایــن کیفیــت ایــن جنگل هــا را نمی تــوان بــا پوشــش 
ــا  ــازمان جنگل ه ــرد. س ــه ک ــده مقایس ــگل کاری ش ــی جن گیاه
پیگیــر حفاظــت بیشــتر از جنگل هــای کشــور و قــرار اســت کــه 
تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه ضریــب حفاظتــی جنــگل را بــه 

ــاند. ــد برس ــش از ۹0 درص بی
ــی و قاچــاق چــوب را  ــات عمران ــگل، عملی وی سدســازی  در جن
ــت:  ــمرد و گف ــگل برش ــب جن ــل تخری ــن عوام ــه مهمتری از جمل
ــده  ــال های آین ــور در س ــای کش ــن جنگل ه ــن رفت ــای از بی ادع
مســتند و علمــی نیســت و درخواســت مــا ایــن اســت کــه اگــر 
کارشناســی در ایــن زمینــه مطالعــه تحقیقــی انجــام داده اســت، 
نتایــج خــود را بــه ســازمان جنگل هــا ارائــه دهــد ولــی تــا امــروز 

ایــن موضــوع بــرای مــا اثبــات نشــده اســت.
مدیــرکل دفتــر مهندســی و مطالعــات ســازمان جنگل هــا، 
بــه طــرح »بوم ســازگان  اشــاره  بــا  آبخیــزداری  و  مراتــع 
ــا و غنی ســازی جنگل هــای زاگــرس  ــرای احی ــه ب زاگــرس« ک
ــرس  ــای زاگ ــاحت جنگل ه ــرد: مس ــار ک ــود، اظه ــرا می ش اج
و  اســت  میلیــون هکتــار   ۶ تــا   ۵ بیــن  در حــال حاضــر 
نقشــه ای از دهه هــای گذشــته ایــن جنــگل بــرای بررســی 

ــدارد. ــود ن ــته وج ــا گذش ــاحت آن ب مس
ــد  ــا قص ــازمان جنگل ه ــر س ــال حاض ــه داد: در ح ــی ادام بیان
ــی ســال ۴۶ مســاحت   ــای هوای ــر اســاس عکس ه ــا ب دارد ت
جنگل هــای زاگــرس طــی آن دهــه را محاســبه کنــد همچنیــن 
ــتندی  ــار مس ــال آم ــن س ــی ای ــای هوای ــر از عکس ه ــه غی ب

ــدارد. وجــود ن

افت و خیز مساحت جنگل های شمال کشور از 
سال ۱33۶ تا سال ۱395

شــمال  جنگل هــای  مســاحت  دربــاره  ادامــه  در  وی 

کشــور توضیــح داد: از ســال ۱۳۳۶ تــا ۱۳۴0 مســاحت 
ــا  ــود ام ــار ب ــون هکت ــش از ۲ میلی ــمال بی ــای ش جنگل ه
۹00 هــزار هکتــار  در ســال ۱۳۴۶ بــه یــک میلیــون و 
مســاحت  نیــز   ۱۳۷۳ ســال  در  کــرد.  پیــدا  کاهــش 
ــر اســاس نقشــه های موجــود  جنگل هــای شــمال کشــور ب

یــک میلیــون و ۸۴۷ هــزار هکتــار بــود.
بــه گفتــه بیانــی در ســال ۱۳۸۳ مســاحت جنگل هــای 
شــمال کشــور بــه دلیــل جنگل کاری هــای انجــام شــده بــه 

یــک میلیــون و ۹۳۶ هــزار هکتــار و در اواخــر ســال ۹۵ بــه 
حــدود ۲ میلیــون و ۷۳ هــزار هکتــار رســید.

ــا،  ــات ســازمان جنگل ه ــر مهندســی و مطالع ــرکل دفت مدی
ــی  ــا زمان ــرد: قطع ــار ک ــان اظه ــزداری در پای ــع و آبخی مرات
ــگل کاری  ــای جن ــا عرصه ه ــود ت ــپری ش ــد س ــی بای طوالن
ترســیب  جملــه  از  طبیعــی  جنگل هــای  شــده کارکــرد 
ــن، نفــوذ آب، تثبیــت خــاک، جلوگیــری از فرســایش  کرب

ــد. ــدا کن ــد آب را پی و تولی

ســفیر ســابق ایــران در یونســکو بــا اعــالم ایــن هشــدار کــه مبــادا 
یونســکو کارت زرد بــه کویــر لــوت بدهــد، از تهیــه الگــوی پاسداشــت 

ایــن میــراث طبیعــی در یــک دوره ۱0 ســاله خبــر داد.
ــگری  ــی گردش ــش بین الملل ــتین همای ــنا، نخس ــزارش ایس ــه گ ب
 ۱۲ و   ۱۱ بین المللــی«  و  محلــی  »فرصت هــای  لــوت،  بیابــان 
اردیبهشــت ماه در دانشــگاه بیرجنــد اســتان خراســان جنوبــی 
برگــزار می شــود. در ایــن همایــش ۱۳0 مقالــه از کشــورهایی چــون 
اســپانیا، ایتالیــا، مالــزی و هنــد ارائــه خواهــد شــد و قــرار اســت در 
حاشــیه آن کارگاه هایــی در ارتبــاط بــا توســعه پایــدار در لــوت برگــزار 

ادعای تخریب کامل جنگل های کشور در 

سال های آینده، علمی نیست
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کانادا

اطلس 

آیا اطلس سیل وسامانه ملی پیش بینی  در 
سیالب کشور وجود دارد؟!

افزایش سطح آب  و اعالم وضعیت 
اضطراری در پایتخت کانادا

کــه  هرکجــا  روزهــا  ایــن 
همــه  ســرفصل  روی،  مــی 
گفتگوهــا، جاری شــدن ســیل 
وخرابــی درمناطــق شــمالی 
ــم  ــی رغ ــه عل ــده ای ک ــت، پدی ــور اس ــی کش وجنوب
ــی  ــی پیــش بین وجــود اطلــس ســیل و ســامانه مل
بــارش وســیالب کشــور، ازابتــدای ســال گریبــان 
ــه دارد.  ــان ادام ــه وهمچن ــردم را گرفت ــیاری از م بس
بــه گــزارش خبرنــگار علمــی ایرنــا، چهــل روز پیــش 
درآســتانه ســال نــو، شــاهد ریــزش بــاران در حجــم 
بســیار بــاال در برخــی مناطــق شــمالی و جنوبــی 
کشــور بودیــم بــه صورتــی کــه در برخــی اســتان هــا 
شــاهد طغیــان رودخانــه هــا و بــه دنبــال آن جــاری 
ــه  ــتایی وب ــهری و روس ــق ش ــیل در مناط ــدن س ش

ــم. ــی بودی ــی و ویران بارنشســتن خراب
در روزهایــی کــه کشــور دوران خشکســالی وکــم آبی را 

ســپری مــی کــرد و همــه دغدغــه پیــدا کــردن راهــی 
بــرای گذرانــدن ایــن دوران را داشــتند، بــه نــاگاه ســر 
و کلــه ایــن ســیل عظیــم بــه واســطه بــارش هایــی 
کــه بــه گفتــه برخــی کارشناســان بعــد از ۶0 ســال در 
کشــور رخ داده، پیــدا شــد و همــه را غافلگیــر کــرد.

ــات  ــی و تلف ــاری شــد، خراب ــد، ســیل ج ــاران باری ب
ــش  ــوال پی ــن س ــال ای ــور رخ داد، ح ــی در کش جان
مــی آیــد کــه علــی رغــم وجــود فنــاوری هــا و 
ــور  ــیل در کش ــی س ــش بین ــه پی ــات در زمین اطالع
چــرا بایــد شــاهد ســردرگمی وحجــم بــاالی خســارت 

ــیم. ــور باش درکش
ــی  ــا م ــه برخــی مســئوالن و کارشناســان، م ــه گفت ب
توانســتیم بــا کمــک اطالعــات و فنــاوری هایــی کــه 
در کشــور در زمینــه ســیل و ســیالب وجــود داشــته از 
حجــم خســارات بکاهیــم و بــا آمادگــی کامــل از ایــن 

ســیل اســتقبال کنیــم.

در پــی وقــوع ســیل و بــاال 
آمــدن آب در مرکــز کانادا، 
شــهردار "اتــاوا"، پایتخــت 
این کشــور اعــالم وضعیت 
اضطــراری کــرده و مقامــات "ِکِبــک" نســبت بــه خطر 
شکســته شــدن یــک ســد بــرق آبــی هشــدار داده اند.
بــه گــزارش ایســنا، جیــم واتســون، شــهردار اتــاوا در 
واکنــش بــه افزایــش ســطح آب در امتــداد رودخانــه 
نســبت  هواشناســی  پیش بینی هــای  و  اتــاوا 
ــت را  ــه، وضعی ــدید در روز جمع ــای ش ــه  بارندگیه ب

ــرد. ــالم ک ــراری اع اضط
ــت  ــری از دول ــی توییت ــن در پیام ــون هم چنی واتس
درخواســت  ارتــش کانــادا  و  "انتاریــو"  اســتانی 
ــرده و هشــدار داد: در حــال حاضــر حجــم  کمــک ک
ــطوح  ــش از س ــده، بی ــی ش ــیالب های پیش بین س
ــالدی  ــال ۲0۱۷ می ــه در س ــت ک ــی اس ــل توجه قاب

منجــر بــه آســیب دیــدن ســاختمان های بســیاری در 
شــهر "اتــاوا" شــده بود.طبــق اعــالم یــک وب ســایت 
دولتــِی کانــادا ســیالب های بهــاری در اســتان "کبــک" 
تاکنــون منجــر بــه کشــته شــدن یــک نفــر و تخلیــه 
ــان  ــر  از خانه هایش ــش از ۹00 نف ــاری بی ــبانه اجب ش
شــده اســت.پیش بینی  بارندگی هــای شــدیدتر و 
تــدوام آن هــا، نگرانی هــا را نســبت بــه خطــر شکســته 
ــای  ــز" در بخش ه ــل فال ــی "ِب ــرق آب ــد ب ــدن س ش
ــطح آب  ــدن س ــاال آم ــل ب ــه دلی ــک" ب ــی "کب غرب
افزایــش داده اســت و از همیــن رو ۲۵0 نفــر بــه طــور 
ــه  ایمــن از خانه هایشــان در اطــراف ایــن ســد تخلی

شــده اند.
ــک  ــی از ی ــد بخش ــن س ــرز، ای ــزارش رویت ــر گ بناب
ــی  ــد نم ــرق تولی ــر ب ــه دیگ ــت ک ــرق اس ــروگاه ب نی
کنــد امــا بــه طــور منظــم توســط مامــوران بازرســی 

می شــود.

همه ساله کشاورزان برنج کار در اواسط فروردین با باز کردن دریچه های آب توسط میراب )مسئول 
تقسیم آب( زمین های کشاورزی خود را پر آب می کنند، که اصطالحًا به آن آب تخت می گویند. بعد 
از گذشت دو هفته که زمین آب الزم را به خودش جذب کرد، کشاورز اقدام به تسطیح کردن سطح 
شالیزار می کند و سپس با جمع آوری نِی که به گویش محلی آن را »َلِله« گویند، شروع به ساخت 
فضایی مناسب که آن را محلی ها »ُاولی« گویند، برای بذرپاشی آماده می کنند.

گزارش
پیام ما

معدن بوکسیت 
اجازه برداشت از 

شاهوار را ندارد

ب
ضال

ورود 80 درصد فاضالب های خانگی به فا
خیابان ها در »تایباد«
شــهردار تایبــاد گفــت: بیــش از ۸0 درصــد فاضالب هــای 
خانگــی در ایــن شــهر بــه جوی هــا و خیابان هــا ســرازیر 

می شــوند کــه مشــکالت فراوانــی را در پــی دارد.
ایــوب سیدالحســینی در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهار کرد: ســرازیر 
شــدن ایــن آب هــا مشــکالتی از قبیــل ایجــاد آلودگــی محیطــی، بــوی 
نامطبــوع، رشــد و تکثیــر حیوانــات و حشــرات مــوذی ماننــد مــوش، 
ــه خطــر  ــواع سوســک و پشــه شــده کــه ســالمت شــهروندان را ب ان

می انــدازد.
وی ادامــه داد: عــالوه بــر ایــن برون رفــت فاضــالب خانگــی بــه 
جوی هــای ســطح شــهر، هزینه هــای اضافــی بــرای شــهرداری ماننــد 
ــا را در  ــوی جوی ه ــی و شستش ــفالت، الیروب ــش آس ــت و روک مرم

ــردارد. ب
ــای آب در  ــا و کانال ه ــرد جوی ه ــه کارب ــاره ب ــا اش ــاد ب ــهردار تایب ش
ســطح شــهر، مطــرح کــرد: کانال هــا و جوی هــا اصــوال بــرای 
ــری از آب  ــی و جلوگی ــان بارندگ ــع آوری آب هــای ســطحی در زم جم
گرفتگــی معابــر پیش بینــی شــده اند و مدیریــت بهره بــرداری و 

نگــه داری از آن هــا بــر عهــده شــهرداری اســت کــه ایــن عمــل ســبب 
ــذا شــده و در صــورت  ــی غ تشــکیل لجــن و رســوب ناشــی از چرب

بارندگــی آب ســرریز و خیابان هــا را فــرا می گیــرد.
ــر بســیاری  ــرض خط ــودکان در مع ــن ک ــر ای ــالوه ب ــه داد: ع وی ادام
ــه بیشــتر مناطــق را پوشــش  ــوده ک ــای آل ــن آب ه ــرا ای هســتند زی
می دهــد از داخــل حیاط هــا بــه ســطح خیابــان روانــه شــده و محــل 
بــازی کــودکان اســت، بیشــتر بیماری هــای پوســتی از همیــن طریــق 
شــیوع پیــدا می کند.سیدالحســینی بــا اشــاره بــه مناطقــی که بیشــتر 
درگیــر ایــن مســاله هســتند، گفــت: مناطــق بــاغ خســروی، ســروش، 
مومــن آباد)گــرگ آبــاد(، مواچــه، بهــداری)رازی(، آب بخشــا و خیــام 
کــه تقریبــا تمــام منــازل آب فاضــالب آشــپزخانه و حمام منــازل خود 
را بــه جوی هــا و خیابان هــا ســرازیر می کننــد. فاضالب هــای خانگــی 
بــه دلیــل اســیدی بــودن و حالــت چســبندگی بــاال باعــث تخریــب 
آســفالت شــده در همیــن راســتا ســال گذشــته ایــن شــهرداری پنــج 
میلیــارد ریــال بــرای مرمــت و روکــش آســفالت خیابان هــای ســطح 

شــهر کــرده کــه از ایــن طریــق آســیب دیده انــد.
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ــی در  ــن پســماند صنعت ــون ت ــدود ۳0 میلی ــه ح روزان
ــا  ــادی از آنه ــه بخــش زی ــود ک ــی ش ــد م ــور تولی کش
حــاوی عناصــر ارزشــمندی هســتند و بــرای بازیافــت به 
کشــورهایی ماننــد هلنــد و فرانســه صــادر مــی شــوند. 
اکنــون ســازمان حفاظــت محیط زیســت گام هایــی را برای 
ــه ثــروت در کشــور برداشــته اســت.  تبدیــل ایــن پســماندها ب
مســعود تجریشــی معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظت 
محیــط زیســت روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار علمــی ایرنــا 
ــد کاتالیســت هــا حــاوی  گفــت: برخــی پســماندهای صنعتــی مانن
عناصــر ارزشــمندی ماننــد طــال اســت کــه در صــورت بازیافــت مــی 

تواننــد بــه ثــروت تبدیــل شــوند. 
وی افــزود: ســاالنه حــدود ۷00 میلیــون دالر کاتالیســت وارد کشــور می 
شــود کــه در آینــده نیــز بیشــتر خواهــد شــد؛ از ایــن میــزان حجــم 
زیــادی بــه پســماند تبدیــل مــی شــود کــه متاســفانه تاکنــون کاری 
بــرای بازیافــت آنهــا در داخــل کشــور انجــام نشــده اســت و تــا قبــل از 
تحریــم آنهــا را در قالــب پســماند بــه کشــورهایی مانند هلند و فرانســه 
صــادر مــی کردیــم و آنهــا نیــز عناصر ارزشــمند موجــود در آنهــا را خارج 

و بــه ثــروت تبدیــل مــی کردنــد. 
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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زیست

ــتان  ــت اس ــط زیس ــکل اداره کل محی ــن مش ــع ای رف
اقــدام بــه ورود دو گــوزن نــر و مــاده از ســایت ســاری 

ــرده اســت. ــا هــدف اصــالح ژنتیکــی ک ــدران ب مازن
 یوســفی رئیــس ســابق اداره حیــات وحــش حفاظــت 
خصــوص  در  غربــی  آذربایجــان  زیســت  محیــط 
می گویــد:  ایرانــی  زرد  گــوزن  وضعیــت  آخریــن 
ــا وجــود اقدامــات حفاظتــی در ســالهای  متاســفانه ب
اخیــر هــم اکنــون جمعیــت گــوزن زرد ایرانــی در 
جزیــره اشــک حــال و روز خوبــی نداشــته و جمعیــت 
آن نســبت بــه ســالهای گذشــته رو بــه کاهــش اســت.
ــر آخریــن سرشــماری صــورت  ــا بیــان اینکــه براب او ب

ــه  ــن گون ــداد ای ــال ۹۴ تع ــاه س ــفند م ــه در اس گرفت
در جزیــره اشــک ۱۶۶ راس بــرآورد شــده اســت 
ــا  ــرآورد و پیــش بینــی هــای فعلــی ب اظهارداشــت: ب
توجــه بــه شــرایط نامناســب ســالهای اخیــر جمعیتــی 
ــد  ــده تهدی ــان دهن ــه نش ــت ک ــر از ۱00 راس اس کمت
ــک  ــره اش ــه در جزی ــن گون ــراض ای ــر انق ــدی خط ج

اســت.
ــه هــای گوشــت خــوار از  خشــک ســالی، ورود گون
جملــه ببــر بــه جزیــره، کمبــود علوفــه، خشکســالی، 
از  ارومیــه،  دریاچــه  بحرانــی  شــرایط  تــداوم 
زرد  گــوزن  حیــات  تهدیــد  عوامــل  مهمتریــن 

ــه در ســالهای  ــن گون ــی و کاهــش جمعیــت ای ایران
اخیــر ذکــر می شــود.

ــه هــای گوشــت  ــان اینکــه ورود گون ــا بی یوســفی ب
خــوار از جملــه ببــر بــه همــراه ورود  قــوچ و میــش 
ارمنــی بــه جزیــره اشــک پــارک ملــی دریاچــه 
ارومیــه یکــی از عوامــل تهدیــد تــداوم حیــات 
گــوزن زرد ایرانــی اســت ، می گویــد: ایــن امــر 
ــر  ــه یکدیگ ــر ب ــال جزای ــی و اتص ــم آب ــب ک موج
ایــن گونــه حیوانــات  بــه همــراه ورود  شــده و 
روبــاه  و  پلنــگ، گــرگ  گوشــت خــواری چــون 
ــن  ــات ای ــوم شــدند و حی ــن زیســت ب ــز وارد ای نی

جانــدار در معــرض انقــراض قــرار گرفــت.
ــالهای  ــی از س ــوزن زرد ایران ــل گ ــی عم ــه مل برنام
گذشــته تهیــه و تدویــن شــده ولــی اجــرای برنامــه 
ــه  ــص بودج ــد تخصی ــی نیازمن ــل حفاظت ــای کام ه

هــای کافــی اســت.

مطالعه در خصوص تاثیر خشــکی 
دریاچــه ارومیه بر انقراض گوزن زرد

در  کــه  بــوده  مطــرح  ســوال  ایــن  همیشــه 
جنگل هــای خوزســتان گوزنــی بازمانــده یــا نــه. 
تعــدادی  هنــوز  می گوینــد  اســتانی  کارشناســان 
هســت  اســتان  ایــن  زیســتگاه های  در  گــوزن 
ــن  ــوه در ای ــتگاه های بالق ــه زیس ــت ک ــا پیداس ام

منطقــه از بیــن رفتــه اســت.
تأثیــر  دربــاره  می نویســد  ایســنا  کــه  آنطــور 
ــوزن  ــت گ ــش جمعی ــر کاه ــه ب ــکیدن دریاچ خش
ــئوالن  ــه و مس ــورت نگرفت ــه ای ص ــوز مطالع زرد هن
طــور  بــه   نمی تــوان  می گوینــد  زیســت  محیــط  
رئیــس گــروه  بــود.  مطمئــن  آن  دربــاره  قطــع 
تنــوع  و  وحــش  حیــات  دفتــر  در  پســتانداران 
زیســتی هــم معتقــد اســت خشــکیدن دریاچــه 
کاهــش  بــر  مشــاهدات  اســاس  بــر  ارومیــه 
ــرا  ــت؛ چ ــوده اس ــر نب ــه بی تأثی ــن گون ــت ای جمعی
کــه پوشــش گیاهــی جزیــره را از بیــن بــرده و 

اســت. خشــکانده  را  بلوط هــا 

ســیالب به بخشی از سایت نگهداری 
گوزن زرد ارســنجان خسارت زد

در پــی بــارش هــای اخیــر و جــاری شــدن ســیالب 
هــای ســطحی و همچنیــن بــارش تگــرگ، بــا 
ــه موقعیــت ســایت گــوزن زرد ارســنجان و  توجــه ب
قــرار گرفتــن در حــوزه آبخیــز جنــگل خلیــل بیــگ، 
بخــش هایــی از فنــس هــای ایــن ســایت تخریــب 
شــد. بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و حفــظ 
ــی، مراتــب  ــات وحــش از آســیب هــای احتمال حی
ــت بحــران شهرســتان ارســنجان  ــه مدیری ســریعا ب
ــت  ــرای حفاظ ــی ب ــات تامین ــد و اقدام ــزارش ش گ

ــت. ــام گرف ــوزن زرد انج ــه گ ازگون
1٠٠ کیلومتــری  فاصلــه  در  ارســنجان  شهرســتان 

شــمال شــرق شــیراز قــرار دارد.
خطــر انقــراض گــوزن زرد ایرانــی ایــن گونــه نــادر و 
ــل شــرایط  ــه دلی ــد و ب ــی کن ــد م ارزشــمند را تهدی
ــال  ــه در ح ــن گون ــت ای ــتی جمعی ــب زیس نامناس

کاهــش اســت.

چند سالی است 
گونه با ارزش گوزن 
زرد ایرانی بر اساس 

قوانین زیست محیطی 
جزو گونه های در خطر 

انقراض قرار گرفته  
و این روزها نیز به 

دلیل شرایط نامناسب 
زیستی از جمله 

خشکسالی، کمبود 
علوفه، خشک شدن 
دریاچه ارومیه حال 

و روز خوبی نداشته و 
جمعیت آن بر اساس 

آخرین سرشماری 
در سال 94 رو به 

کاهش است.

اولین گوساله زرد ایرانی متولد 98 در پردیسان به دنیا آمد
رییس کلینیک دامپزشکی پردیسان: نسل گوزن زرد ایرانی در زیستگاه طبیعی آن در کشور منقرض شده 

و تنها در چند سایت نگهداری می شوند

ســفیر ســابق ایــران در یونســکو بــا اعــالم ایــن هشــدار کــه مبــادا 
یونســکو کارت زرد بــه کویــر لــوت بدهــد، از تهیــه الگــوی پاسداشــت 

ایــن میــراث طبیعــی در یــک دوره ۱0 ســاله خبــر داد.
ــگری  ــی گردش ــش بین الملل ــتین همای ــنا، نخس ــزارش ایس ــه گ ب
 ۱۲ و   ۱۱ بین المللــی«  و  محلــی  »فرصت هــای  لــوت،  بیابــان 
اردیبهشــت ماه در دانشــگاه بیرجنــد اســتان خراســان جنوبــی 
برگــزار می شــود. در ایــن همایــش ۱۳0 مقالــه از کشــورهایی چــون 
اســپانیا، ایتالیــا، مالــزی و هنــد ارائــه خواهــد شــد و قــرار اســت در 
حاشــیه آن کارگاه هایــی در ارتبــاط بــا توســعه پایــدار در لــوت برگــزار 

ــدی،  ــا مجی ــه محمدرض ــان ک ــش آنچن ــن همای ــدف ای ــود. ه ش
ســفیر و نماینــده ســابق ایــران در یونســکو تهیــه اســتانداردی بــرای 

ــوت اســت. توســعه پایــدار در کویــر ل
ــیه  ــش در حاش ــن همای ــه ای ــه بهان ــه ب ــری ک ــت خب او در نشس
ــت:  ــد، گف ــزار ش ــتان برگ ــنگ ها در کاخ گلس ــگاه شهاب س نمایش
خبرهــای بــدی گاه از لــوت بــه گــوش می رســد. اگــر ایــن اتفاقــات 
ــا  ــه تالش ه ــود، هم ــر ش ــکو منج ــت کارت زرد از یونس ــه دریاف ب
ــرار  ــر ق ــی رود. اگ ــن م ــی از بی ــراث طبیع ــن می ــت ای ــرای ثب ب
ــد  ــد بای ــوظ بمان ــی محف ــار جهان ــوت در فهرســت آث ــر ل اســت کوی

آموزش هــای فراگیــری بــه ســاکنان پیرامــون آن داده شــود تــا از 
ــد. ــر طبیعــی پاســداری کنن ــن اث ای

مجیــدی گفــت: ایــن همایــش کــه نخســتین دور خــود را امســال 
تجربــه می کنــد، از ایــن پــس بــه صــورت دو ســاالنه برگــزار 
می شــود و ســال ۱۴00 اســتان کرمــان میزبــان آن خواهــد بــود و دو 
ســال بعــد از آن هــم سیســتان و بلوچســتان. تــا در نهایــت در یــک 
دوره ۱0 ســاله الگــوی پاسداشــت میــراث طبیعــی لــوت بــا حضــور 

صاحبنظــران، فعــاالن گردشــگری و عامــه مــردم، تعریــف شــود.
ــم،  ــه ای نداری ــه نتیجــه رســیدن عجل ــرای ب ــا ب ــرد: م ــان ک وی بی
ــه  ــراث صدم ــه می ــدت ب ــاه م ــای کوت ــم مدیریت ه ــون معتقدی چ

می زنــد.
او بــه حساســت های فرهنگــی ایجــاد شــده در بیــن ســاکنان لــوت 
اشــاره کــرد و افــزود: متأســفانه رویدادهــای غیرمترقبــه ای از نظــر 
فرهنگــی ســاکنان منطقــه را حســاس کــرده بــه طــوری کــه گاه در 

مفهــوم توریســم و تروریســم اختــالط پیــش آمــده اســت.
نماینــده ســابق ایــران در یونســکو گفــت: ثبــت یــک اثــر در یونســکو 
ــی  ــدگاری آن در فهرســت جهان ــا پاسداشــت و مان ــم اســت ام مه
مهم تــر و البتــه دشــوارتر اســت. اگــر فرصت هایــی کــه ایــن 
ــا  ــًا ب ــم حتم ــت نکنی ــد را مدیری ــود آورده ان ــه وج ــی ب ــار جهان آث

ــد. ــم ش ــه خواهی ــی مواج تهدیدهای
دربــاره همایشــی کــه  اطالع رســانی  دربــاره ضعــف  مجیــدی 
ــود،  ــزار ش ــت برگ ــرار اس ــر ق ــه روز دیگ ــی س ــوان بین الملل ــا عن ب
توضیــح داد: در اســتان )خراســان جنوبــی( فعالیت هــای رســانه ای 
ــرای یــک راه  ــه هــر حــال ایــن همایــش آغــازی ب انجــام شــد. ب

۱0 ســاله اســت. محمدحســن طالبیــان، معــاون میــراث فرهنگــی 
کشــور هــم گفــت: ایــن همایــش را یــک بخــش غیردولتــی برگــزار 
می کنــد، اگــر از ســوی ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 

ــود. ــتر ب ــانی بیش ــًا اطالع رس ــد حتم ــزار می ش ــگری برگ و گردش
ــن  ــه ای ــه متوج ــیب هایی ک ــوت و آس ــف ل ــی ضعی ــه معرف او ب
میــراث طبیعــی اســت اشــاره کــرد و افــزود: متأســفانه در برخــی 
ــی  ــت و موانع ــده اس ــوب کار نش ــوع خ ــن موض ــتان ها روی ای اس

ــود دارد. ــم وج ه
ــه  ــز ب ــوت نی ــان ل ــی بیاب ــراث جهان ــگاه می ــر پای ــودی، مدی مقص
آســیب هایی کــه ایــن اثــر طبیعــی را تهدیــد می کنــد، اشــاره 
کــرد و گفــت: ایجــاد مســیر گردشــگری و در عیــن حــال خفــظ و 
برقــراری تعــادل، دغدغــه همیشــگی مــا اســت. در تعطیــالت نــوروز 
ــب  ــًا تخری ــه قاعدت ــادر شــد ک ــوز ص ــر مج ــزار نف ــرای ورود ۳ ه ب
ایجــاد می کــرد، پرســش مــا ایــن اســت حجــم انبــوه گردشــگران 
ــه  ــم دارد، چگون ــر عرصــه و حری ــزار کیلومت ــه ۴ ه ــی ک را در بیابان
ــید  ــت جمش ــا تخ ــم ی ــل ارگ ب ــوت مث ــرد. ل ــرل ک ــوان کنت می ت
نیســت کــه عرصــه و حریــم مشــخص داشــته باشــد. ۸۶0 کلیومتــر 

ــم اســت. ــر آن حری ــه و ۹۷0 کیلومت آن عرص
ــراث  ــن می ــدار در ای ــعه پای ــدوارم توس ــرد: امی ــان ک ــودی بی مقص
طبیعــی اتفــاق افتــد و گردشــگران بــا مالحظــات زیســت محیطــی 

ــه لــوت وارد شــوند. ب
او تاکیــد کــرد کــه مــا نمی خواهیــم آنچــه بــر ســر کویــر مصــر، 

مرنجــاب و گاو خونــی آمــد بــر ســر لــوت بیایــد.

ضرورت محافظت 
از »کویر لوت« در یونسکو

نتایــج یــک پژوهــش نشــان داد کــه بیــن ســرمایه  فرهنگــی 
ــان رابطــه  مســتقیمی وجــود  ــار زیســت محیطی آن ــا و رفت خانواده ه
ــه  ــراد را نســبت ب ــار اف ــا نگــرش و رفت ــه تنه ــالت، ن ــا تحصی دارد ام
محیط زیســت بهتــر نکــرده، بلکــه اثــر منفــی نیــز بر آن داشــته اســت 
ــراد و خانواده هــا  ــه اف و نظــام آموزشــی در آمــوزش محیط زیســت ب
ــن  ــی از مهم تری ــروزه یک ــزارش ایســنا، ام ــوده اســت.به گ ــق نب موف
مســائل زیســت محیطی در کالن شــهرها، مســئله »پســماند« اســت. 
بــر اســاس آمارهــای ســازمان مدیریت پســماند، شــهروندان تهرانی با 
تولیــد تقریبــی ۷۸00 تــن پســماند در روز، حــدود ۲0 درصد از پســماند 
کل کشــور را تولیــد می کننــد. مدیریــت ایــن پســماندها هزینه هــای 
زیــادی را بــر شــهر و ســازمان های مربوطــه تحمیــل می کنــد. عــالوه 
بــر آن یکــی از عوامــل کاهــش کیفیــت محیط زیســت شــهر اســت و 
مشــکالت زیســت محیطی مثــل آلودگــی هــوا، خــاک و آب را ایجــاد 
ــل  ــت تبدی ــظ محیط زیس ــعه یافته، حف ــورهای توس ــد.در کش می کن
ــه  ــراد نســبت ب ــه بخشــی از فرهنــگ عمومــی جامعــه شــده و اف ب
مســائل زیســت محیطی حساســیت زیــادی دارنــد و همیــن موضــوع 
باعــث کاهــش تولیــد ســرانه پســماند این کشــورها شــده اســت. این 
مســئله نشــان می دهــد کــه عوامــل فرهنگــی در موفقیــت طرح هــای 
اجرایــی کاهــش پســماند و جلــب مشــارکت شــهروندان تأثیــر دارد.

بــه نظــر می رســد کــه ســرمایه فرهنگــی افــراد در اعمــال و 
ــش  ــت نق ــا محیط زیس ــان ب ــوع رفتارش ــژه ن ــه وی ــان، ب رفتارهایش

دارد. مهمــی 
نتایــج پژوهــش تأییــد کــرد کــه بیــن ســرمایه فرهنگــی خانواده هــا 
ــی  ــه مســتقیمی وجــود دارد. ول ــان رابط ــار زیســت محیطی آن و رفت
یکــی از نتایــج قابــل بحــث؛ وجــود رابطــه معکــوس بیــن تحصیــالت 
ــه  ــت ک ــه اس ــب توج ــت. جال ــراد اس ــت محیطی اف ــار زیس و رفت
تحصیــالت نــه تنهــا نگــرش و رفتــار افــراد را نســبت به محیط زیســت 
بهبــود نبخشــیده بلکــه اثــر منفــی نیــز بــر آن داشــته اســت. از ایــن 
ــت  ــوزش محیط زیس ــر آم ــه ام ــه ب ــرد ک ــتدالل ک ــوان اس رو می ت
به صــورت رســمی در ایــران توجهــی نشــده و نظــام آموزشــی در امــر 
آمــوزش محیــط زیســت و نهادینــه کــردن آن در افــراد و خانواده هــا 

موفــق نبــوده اســت.

رابطه معکوس تحصیالت و 
توجه به محیط زیست

خبر
 آب شیرین کن 

بومی سازی می شود
خشکســالی،  آب،  فناوری  هــای  توســعه  ســتاد 
فرســایش و محیط زیســت معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــار  ــزن تحت فش ــاوری زیرسیســتم مخ ــر دارد فن در نظ
آب شــیرین کن  را بــا اســتفاده از توانمنــدی شــرکت های داخلــی تولیــد کنــد. ســتاد 
توســعه فناوری  هــای آب، خشکســالی، فرســایش و محیــط  زیســت معاونــت علمــی 
و فنــاوری فراخــوان بومی ســازی زیرسیســتم مخــزن تحــت  فشــار آب شــیرین کن را 
بــرای دعــوت از شــرکت های فعــال در ایــن حــوزه اعــالم کرد.ایــن ســتاد در نظــر دارد بــا 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی و بــا تکیه بــر تــوان تولیدکننــده داخلــی، از فنــاوری 

ــد. ــت کن ــیرین کن حمای ــار آب ش ــزن تحت فش ــتم مخ ــد زیرسیس تولی

پیامدهای اسیدی شدن 

اقیانوس ها در جهان
بررسـی ها نشـان می دهد اسیدی شـدن آب اقیانوس ها 
می توانـد پیامدهـای جـدی را متوجه میلیون ها انسـانی 
کنـد کـه زندگی شـان بـه سـالمت و حفاظـت از مناطـق 
سـاحلی و شیالت بسـتگی دارد.کارشناسـان معتقدند تنها کاهش قابل توجه در میزان 
انتشـار آالینده هـای ناشـی از سـوخت های فسـیلی مانـع از بـروز تغییـرات در مناطقی 
می شـود کـه در آینـده سـطح کربـن دی اکسـید در آنها فراگیرتـر خواهد شـد. محققان 
انگلیسـی همچنین خواهان توافق بین المللی شـدند که بر اسـاس آن اهداف توسـعه 
پایدار سـازمان ملل، تاثیرات ناشـی از اسـیدی شـدن آب اقیانوس ها را مورد توجه قرار 

دهـد و آن را بـه حداقل برسـاند.

آغاز رهاسازی آب به سمت 
دریاچه ارومیه

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان غربــی 
ــه  از آغــاز رهاســازی آب از ســد مخزنــی شــهرچای ب

ســمت دریاچــه ارومیــه خبــر داد.
به گــزارش ایســنا، کیومــرث دانشــجو اظهــار کــرد: در راســتای برنامه هــای مدیریــت 
ــی از ســوی  ــه ابالغ ــه ارومی ــی حوضــه دریاچ ــع و مصــارف ســدهای مخزن مناب
شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران و بــا عنایــت بــه ذخایــر بــرف حوضــه آبریز ســد 
شــهرچای عملیــات رهاســازی آب از ایــن ســد مخزنــی به ســمت دریاچــه ارومیه از 
روز شــنبه هفتــم اردیبهشــت بــا دبــی ۵ مترمکعــب بــر ثانیــه آغــاز شــده و طی ۴۸ 

ســاعت آینــده بــه ۱۵ مترمکعــب بــر ثانیــه افزایــش خواهــد یافــت.

پژوهش

اقیانوس

ارومیه

موج نوشت: دبیر کارگروه مخاطرات زلزله گفت: در بارش های اخیر ۹۲ میلیارد متر مکعب آب وارد کشور شد و در شهر 
تهران تنگه های مشرف به شهر مسدود شده و بر اثر ساخت و سازها قطع شده اند که این امر احتمال وقوع سیل در 

تهران را افزایش خواهد داد

رنا
 ای

س:
عک

مــرداد ۱۸ ســال پیــش بارانــی سیل آســا در اســتان گلســتان باریــد؛ 
بارانــی کــه بــه روایتــی بــه انــدازه ی »بارندگــی یــک ســال در عــرض 
۱۲ ســاعت« بود.ســیل ســال ۸0 در گلســتان بــا بیــش از ۵00 کشــته و 
مفقــود در مقایســه بــا ســیل های ســال ۲00۱ میــالدی از نظــر تلفــات 
ــم را  ــام پانزده ــی مق ــر خســارت های مال ــام اول و از نظ انســانی مق
ــا  ــیل ت ــدن س ــل از جاری ش ــب قب ــی در ش ــدت بارندگ ــت. ش داش
حــدی بــود کــه عــرض رودخانــه از ۱0 متــر بــه ۴00 متــر رســیده بــود و 
حجــم آبــی کــه در اســتان گلســتان جــاری شــده بــود چیــزی حــدود 

۱۹0 میلیــون متــر مکعــب اعــالم شــد.
صفــوی، مســئول وقــت ســتاد حــوادث غیرمترقبــه ی اســتان گلســتان 
علــل وقــوع ایــن ســیل را »شــدت بارندگــی«، »شــیب تنــد منطقــه« 
و »چــرای مفــرط دام در مراتــع« عنــوان کــرده بــود. او نقــش تخریــب 
ــی  ــود »حت ــه ب ــرده و گفت ــالً رد ک جنگل هــا در ســیل ســال ۸0 را کام
ــا،  ــن گفته ه ــود ای ــود«.با وج ــده نمی ش ــا کن ــم در آنج ــه ه ــک بوت ی
نجفــی معــاون وقــت امــور محیــط زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت 
ــر  ــای دیگ ــع در بخش ه ــا و مرات ــب جنگل ه ــت تخری ــط زیس محی
اســتان را عامــل اصلــی بــروز ســیل گلســتان دانســته بــود. بــه گفته ی 
او از ســال ۶۶ تــا ۷۵ برداشــت چــوب از جنگل هــای گلســتان دو برابــر 
ــرداری، برداشــت های  ــزان بهره ب ــترین می ــه بیش ــب آنک ــده و جال ش
رســمی و دولتــی بــوده اســت.از ســوی دیگــر بــه گفتــه ی او از ســال 
۶۱ تــا ۷0، ۱۲ مــورد و از ســال ۱۳۷۱ تــا ۸0، ۵۴ مــورد ســیل در ایــن 
ــار جنگل تراشــی را  ــی آم ــن وقت ــاده اســت. بنابرای ــاق افت اســتان اتف
ــتگی  ــم همبس ــه می گذاری ــن منطق ــیل در ای ــوع س ــار وق ــار آم کن
ایــن دو آمــار قابــل تأمــل بــه نظــر می رســد.نجفی همچنیــن هشــدار 
داده بــود کــه »از دهــه ی ۴0 تــا ۷0 در یــک تنــاوب زمانــی ۳0 ســاله، 
ــر رســیده و در دهــه ی ۶0، چهــار پنــج  ــه چهــار براب }جنگل تراشــی{ ب
برابــر شــده کــه دقیقــًا مصــادف بــا برداشــت های شــدید در جنگل هــا 
ــاز هــم  ــه همیــن صــورت باشــد، مــا ب ــوده و اگــر روال مدیریــت ب ب

شــاهد اینچنیــن وقایعــی خواهیــم بــود«.

۱8 سال برای پیشگیری 
از سیل فرصت داشتیم

هر
س:م

عک

اند
سم

تبدیل پسماندهای صنعتی به ثروتپ
ــی در  ــن پســماند صنعت ــون ت ــدود ۳0 میلی ــه ح روزان
ــا  ــادی از آنه ــه بخــش زی ــود ک ــی ش ــد م ــور تولی کش
حــاوی عناصــر ارزشــمندی هســتند و بــرای بازیافــت به 
کشــورهایی ماننــد هلنــد و فرانســه صــادر مــی شــوند. 
اکنــون ســازمان حفاظــت محیط زیســت گام هایــی را برای 
ــه ثــروت در کشــور برداشــته اســت.  تبدیــل ایــن پســماندها ب
مســعود تجریشــی معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظت 
محیــط زیســت روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار علمــی ایرنــا 
ــد کاتالیســت هــا حــاوی  گفــت: برخــی پســماندهای صنعتــی مانن
عناصــر ارزشــمندی ماننــد طــال اســت کــه در صــورت بازیافــت مــی 

تواننــد بــه ثــروت تبدیــل شــوند. 
وی افــزود: ســاالنه حــدود ۷00 میلیــون دالر کاتالیســت وارد کشــور می 
شــود کــه در آینــده نیــز بیشــتر خواهــد شــد؛ از ایــن میــزان حجــم 
زیــادی بــه پســماند تبدیــل مــی شــود کــه متاســفانه تاکنــون کاری 
بــرای بازیافــت آنهــا در داخــل کشــور انجــام نشــده اســت و تــا قبــل از 
تحریــم آنهــا را در قالــب پســماند بــه کشــورهایی مانند هلند و فرانســه 
صــادر مــی کردیــم و آنهــا نیــز عناصر ارزشــمند موجــود در آنهــا را خارج 

و بــه ثــروت تبدیــل مــی کردنــد. 

 راه اندازی سامانه مدیریت پسماند 
ــن  ــان از ای ــا خودم ــم ت ــدد برآمدی ــت: در ص ــار داش ــی اظه تجریش
ثــروت در داخــل کشــور اســتفاده کنیــم، از ایــن رو ســامانه » مدیریــت 
پســماند« کشــور را راه انــدازی کردیــم تــا بــر اســاس داده هــای آن، 
نــوع و حجــم پســماند صنعتــی تولیــد شــده در کشــور را بــه دســت 
ــرای  ــزی کنیــم. وی ادامــه داد: ب ــرای آن برنامــه ری ــم و بعــد ب آوری

ــزی  ــواز و مرک ــران، اه ــن ســامانه را در ســه اســتان ته شــروع کار ای
عملیاتــی کردیــم و صنایــع ایــن ســه اســتان موظــف بــه ثبــت نــام 
در ایــن ســامانه شــدند. البتــه بــه مــرور آنــرا بــه تمــام کشــور تعمیــم 
ــن  ــام در ای ــت ن ــه ثب ــع کشــور موظــف ب ــم داد و تمــام صنای خواهی

ســامانه مــی شــوند. 
وی گفــت: تــا پیــش از ایــن هیچ اطالعــی از نوع و حجم پســماندهای 
صنعتــی تولیــدی در کشــور نداشــتیم امــا بــا راه انــدازی ایــن ســامانه 
و ثبــت نــام صنایــع در آن، تمــام ایــن اطالعــات جمــع آوری و بــرای 
آن برنامــه ریــزی مــی شــود، در واقــع بــا جمــع آوری داده هــای ایــن 
ســامانه مــی فهمیــم کــه چنــد تــن پســماند تولیــد شــده، چــه نوعــی 

هســتند، چــه کســانی تولیــد کردنــد و چگونــه امحــا شــدند.

وژه
پروژه محوری یعنی تخریب مجدد مناطق سیل زدهپر

ــا بیــان این کــه در  یــک پژوهشــگر اقتصــاد توســعه ب
بازســازی مناطــق ســیل زده بایــد دقــت کنیــم که پــروژه 
ــدا  ــدم پی ــازی، تق ــزی و نهادس ــر برنامه ری ــوری ب مح
ــی  ــای قبل ــق مدل ه ــر طب ــازی اگ ــت: بازس ــد، گف نکن
ــاره مناطــق  ــدام دوب ــع انه ــرد در واق ــرار بگی در دســتورکار ق

روســتایی را بــه همــراه خواهــد داشــت.
کمــال اطهــاری در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد: بــه دنبــال ســیل 
ویرانگــر اخیــر کــه در کشــور اتفــاق افتــاد بســیار صحبــت از بازســازی 
مناطــق می شــود. بازســازی یعنــی دوبــاره ســاختن همــه ی آن 
ــی  ــد. حت ــا ش ــوع تخریب ه ــن ن ــث ای ــت باع ــه در نهای ــواردی ک م
ترســالی بیشــتر از خشکســالی بــه روســتاهای مــا آســیب زده اســت؛ 
چــرا کــه برنامــه توســعه پایــدار در مــورد مناطــق روســتایی تدویــن 
نشــده و چیــزی را کــه تــا بــه حــال الگــوی توســعه روســتایی اجــرا 

ــوده اســت. شــده، برنامــه ناموفقــی ب
ــا بیــان این کــه مثال هــای زیــادی در خصــوص ناموفــق بــودن  وی ب
ــو حــد علمــی  الگوهــای گذشــته وجــود دارد گفــت: طبــق اعــالم فائ
برداشــت از ذخایــر آبــی در جهــان ۴0 درصــد اســت کــه امــکان تجدیــد 
ــه ۸0 درصــد می رســد.  ــم ب ــن رق ــران ای ــا در ای ــد ام ــع را می ده مناب

ــی و در  ــران نصــف میانگیــن جهان میــزان بهــره وری کشــاورزی در ای
ــه تدریــج کشــت های  ــا آمریــکا یــک ســوم اســت. مــا ب مقایســه ب
ــان  ــا تولیدم ــم ی ــا ســویا را دســت داده ای ــه ی ــل پنب اســتراتژیک مث
راندمــان کافــی را نــدارد. امــا میــزان آبــی کــه بــرای تولیــد خربــزه و 
ــرج  ــد ک ــره آب س ــر ذخی ــن براب ــم چندی ــرف می کنی ــه مص هندوان

اســت.
ــق  ــد کــرد: بازســازی اگــر طب ــن پژوهشــگر اقتصــاد توســعه تاکی ای
ــاره  ــدام دوب ــع انه ــرد در واق ــرار بگی ــتورکار ق ــی در دس ــای قبل مدل ه
مناطــق روســتایی را بــه همــراه خواهــد داشــت؛ در حالــی کــه 
ــده را  ــه وارد آم ــی ک ــه در مصیبت ــت نهفت ــم موهب ــت بتوانی می بایس
بیــرون بکشــیم و نیروهــا بــه توســعه روســتایی متمرکــز شــوند؛ نــه 

ــتاها. ــازی روس ــًا بازس صرف
ــرای  ــزی ب ــال ۱۳۷۸ برنامه ری ــرد: در س ــان ک ــاری خاطرنش اطه
منظومه هــای روســتایی توســط شــورای عالــی شهرســازی و 
معمــاری در دولــت اصالحــات تصویــب شــد. منظومه هــای 
ــز  ــوزه آبخی ــک ح ــه در ی ــتند ک ــی هس ــتایی، مجموعه های روس
قــرار دارنــد کــه پیونــد درونــی روســتاها بــا شــهرها و کل اقتصــاد 

ــود. ــزی ش ــد برنامه ری بای
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 اطالع
 رسانی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
قانـون  نامـه  ۱۳آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده۳  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  شـماره۱۳۹۷۶0۳۱۹0۹۱000۶0۶-۹۷/۱۱/0۶هیات 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای فرامرز رضائـی فرزند 
حسـن بشـماره شناسـنامه ۶۷۸با کد ملی ۳0۳۱۳۲۵۲۸۱صادره ازجیرفت درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه به مسـاحت ۲۷۷/۵۸متر مربع پـالک - فرعـی از۴۳- اصلی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک ۴۳ -اصلی قطعه یک واقـع دراراضی خضر آباد بخش۴۵کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علـی نخعـی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول 
اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:۲0۶۵-   تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:۹۸/0۱/۲۱ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :0۹//۹۸/0۲
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 تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
قانـون  نامـه  ۱۳آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده۳  موضـوع  رسـمی-آگهی  فاقـد سـند 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره۱۳۹۷۶0۳۱۹0۹۱000۵۹۶-۹۷/۱۱/0۶هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای موسـی آذر 
کیش فرزند رسـتم  بشـماره شناسـنامه ۵۴۹صادره ازجیرفت درششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت ۶۹۹/۴۱متـر مربع پـالک - فرعـی از۴۵- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک ۴۵ -اصلـی قطعـه یـک بخش۴۵کرمان خریـداری واقـع در عنبر اباد 
شـهرک خـدا افریـن از مالـک رسـمی خانـم بـی بـی فرخنـده امیـری محرزگردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی 
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 مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲0۶۹-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/0۱/۲۱ 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :0۹//۹۸/0۲

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند 
موضـوع  اول  شـماره۱۳۹۷۶0۳۱۹0۹۱000۶0۳-۹۷/۱۱/0۶هیات  برابـررای  رسـمی 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک شـهرعنبرآباد تصرفات مالکانـه بالمعارض 
شناسـنامه  حعفربشـماره  فرزنـد  امجـزی  جهانشـاهی  بهـرام  آقـای  متقاضـی 
۳۲صـادره ازعنبـر ابـاد  درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۳۸۶/۹0متـر 
مربـع پـالک - فرعـی از۴۵- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک ۴۵ -اصلی 

قطعـه یـک بخش۴۵کرمـان واقـع در عنبر اباد شـهرک خـدا افریـن خریداری از 
مالـک رسـمی خانـم پروین السـادات موسـوی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت 
صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲0۷۱-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/0۱/۲۱ – تاریـخ 

انتشـارنوبت دوم :0۹//۹۸/0۲
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )89-30( 

داوطلبـان واجـد شـرایط دارای شناسـه ملـی اشـخاص حقوقـی ایرانـی در 
صـورت تمایـل به شـرکت در مناقصه می تواننـد از زمـان درج اولین نوبت 
آگهـی نسـبت به تهیه نامـه اعالم آمادگی بـه امور قراردادهـا و فاکس آن به 
شـماره 33239۶۶۱ یـا تحویـل آن بـه دبیرخانه شـرکت گاز اسـتان کرمان 
واقـع در بلـوار 22 بهمن - حد فاصل سـه راه ادیب با چهار راه  شـعبانیه )در 
سـاعات اداری شـنبه تا سـه شـنبه  7-۱۶ و چهارشـنبه ها  7-۱5 ( اقدام و 
دفترچـه اسـتعالم  ارزیابـی کیفی را نیز  از  سـایت پایگاه ملی اطالع رسـانی 
مناقصـات بـه آدرس  http://iets.mporg.ir دریافـت و بـا توجه به مفاد 
آن،  مـدارک مـورد نیـاز  را  جهت هـر مناقصه بصورت جداگانـه تهیه، تنظیم 

و تکمیـل و حداکثـر تـا ۱4  روز تقویمـی پـس از تاریخ چـاپ آخرین نوبت 
آگهـی بـه، دبیرخانه شـرکت گاز اسـتان کرمان تسـلیم نمایند. بدیهی اسـت 
توزیـع اسـناد مناقصه منوط بـه ارزیابی کیفـی مناقصه گران توسـط کمیته 
فـــنــی و بازرگانـی مـی باشـد .)نـوع تضمین شـرکت در مناقصـه : یکی 
از تضامیـن معتبـر در آییـن نامـه تضمیـن معامـالت دولتی مطابق شـرح 
منـدرج در اسـناد مناقصـه( متقاضیـان می بایسـت جهت کسـب اطالعات 
رسـانی  اطـالع  پایـگاه  و   www.nigc-kerman.ir سـایت  بـه  بیشـتر 
مناقصـات http://iets.mporg.ir مراجعـه و الزاما نسـبت به ثبت نام در 

سـایت پایگاه اطـالع رسـانی مناقصات اقـدام نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

نوبت اول

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید 

عبدالمهدی رنجبر- شهردار ماهان

 نوبت دوم

شـهرداری ماهان باسـتاد مجوز شـورای اسالمی شـهر در نظر 
دارد پـروژه نگهـداری فضـای سـبز و تنطیـف و رفـت و روب معابـر 
محـدوده شـهر ماهـان را بـه شـرح منـدرج در اسـناد مناقصه ملی 
مـدت ۱۰ مـاه از طریق برگزاری مناقصه عمومی بـه پیمانکاران واجد 
شـرایط واگـذار نمایـد. لـذا کلیـه پیمانـکاران تایید صالحیت شـده 
از اداره کل کار و امـور اجتماعـی دعـوت بـه عمـل مـی آیـد. جهـت 
دریافت اسـناد مناقصه از تاریـخ 98/2/5 تا تاریخ 98/2/۱5 و جهت 
تسـلیم پیشـنهادات تا پایان وقـت اداری مـورخ 98/۰2/۱9 به امور 

مالـی شـهرداری بـه آدرس ماهان خیابـان امام مراجعـه نمایند.

آگهی مناقصه

در ضمن شـهرداری در رد یا قبول پیشـنهادات مختار اسـت و شرکت 
کننـدگان بایـد سـپرده شـرکت در مناقصـه را به صـورت ضمانت نامه 
بانکـی یـا وجـه نقـد واریـزی بـه شـماره حسـاب شـهرداری ماهـان 
منـدرج در اسـناد مناقصـه بـه همـراه سـایر اسـناد تحویـل نماینـد. 
بازگشـایی پیشـنهادات مـورخ 98/٢/٢٠ صـورت خواهـد پذیرفـت 
در صورتـی کـه برنـدگان اول، دوم و سـوم مناقصـه حاضـر بـه انعقاد 
قـرارداد نشـوند سـپرده آنان به نفع شـهرداری ضبط مـی گردد. ضمنا 
هزينـه چـاپ و نشـر آگهـی به عهده برنده مناقصه می باشـد. سـایر 

اطالعـات و جزئیـات در اسـناد مناقصـه مندرج اسـت.

مدت زمان 
کد فراخوان۱398.55۶شماره مجوز98/2/9تاریخ چاپ نوبت اول3۶۰اجرا)روز(

98/٢/1٠تاریخ چاپ نوبت دومیک تعداد مرحله
مبلغ 

تضمین)ریال(
٢.3٠٠.٠٠٠.٠٠٠۳.۱۹۸.۷۴۴

موضــوع :تهیــه مصالــح و اجــرای حــدود 20کیلومتــر شــبکه فــوالدی و پلــی اتیلــن بــه همــراه نصــب ایســتگاه CGS 100000مترمکعــب 
در ساعت در محور صنعتی کهنوج-فاریاب

آگهی  تجدید 
مناقصه عمومی

اسـاس  بـر  دارد  نظـر  در  رفسـنجان  شـهرداري 
97/۱2/۱۱ شـورای محتـرم  مصوبـه شـماره ۱83۱ مـورخ 
زمیـن  و  شـهرداری  امـالک  ،حصارکشـی  شـهر،  اسـالمی 
هـای بالصاحـب )بـا دیوارهای پیـش سـاخته(  را از طريق 
برگـزاري مناقصـه عمومی بـه پیمانکار واجد شـرایط واگذار 
نمايـد. لـذا از کلیه متقاضیـان دارای صالحیت کـه تجربه و 
توانايـي انجـام كار را دارنـد، دعـوت بعمـل مـي آيـد جهت 
دريافـت اسـناد و اطـالع از شـرايط شـركت در  مناقصـه به 
دفتـر امـور قراردادها واقع در شـهرداري مركـزي به آدرس 
www. رفسـنجان، خيابـان تختـي يـا به نشـانی اینترنتـی
rafsanjan.ir مراجعـه و پيشـنهادات خـود را تـا پايـان 
وقـت اداري روز شـنبه مـورخ 98/۰2/2۱  بـه  دبيرخانـه 
شـهرداري مركزي تسـليم نمايند. ضمنًا شـهرداری در رد یا 

قبـول تمـام یـا هریـک از پیشـنهادات مختار اسـت.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

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

مزایـده بـه افـراد واجـد الشـرایط اقدام نمایـد لـذا از متقاضیان درخواسـت می شـود ضمن بررسـی ردیف 
هـای زیـر حداکثر تا پایـان وقـت اداری مـورخ 98/۰2/25 جهت دریافت اسـناد مزایده و ارائه پیشـنهادات 
خـود به نشـانی بـروات، بلـوار آزادی، خیابـان باقر العلوم، شـهرداری بـروات، امـور قراردادها مراجعـه نمایند.

مسعود فاطمی مقدم-شهردار بروات

نوبت اول

1. متقاضیـان واجد الشـرایط می تواننـد با پرداخت مبلـغ 3۰۰/۰۰۰ 
ریـال )سـیصد هـزار ریـال( بـه حسـاب ۰2۱89334۰4۰۰4 بنـام 
شـهرداری بروات نسـبت بـه دریافت اسـناد مزایده اقـدام نمایند. 
2. ارائـه فیـش واریـزی به مبلـغ ۱5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال )یکصد و پنجاه 
میلیـون ریـال( بـه حسـاب شـماره ۱۰8۶233۶3۰۰۰8. و یـا ارائه 
ضمانـت نامـه بانکی در وجه شـهرداری بـروات به عنـوان ضمانت 

شـرکت در مزایـده الزامی می باشـد. 
3. قیمـت پایـه اجاره تاسیسـات شـن و ماسـه مبلـغ 25۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریـال بـه حـروف )دویسـت و پنجـاه میلیـون ریـال( بـه صـورت 

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

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

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

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

نماینـد. حاصـل  تمـاس   ۰344423255۶

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
ــورخ 97/12/21  ــماره 139760301059002916/95/52 م ــر رای ش  براب
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی اسالمشــهر 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای عــادل محمــدزاده 
ــه  ــه ب ــادره از میان ــنامه 587 ص ــماره شناس ــه ش ــوب ب ــد یعق فرزن
ــه  ــک قطع ــگ ی ــش دان ــه ش ــبت ب ــی 5459257441 نس ــماره مل ش
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 102/10 متــر مربــع بــه پــالک 
ــروز و مجــزی شــده در قســمتی از  ــی مف ــی از 42 اصل 38275 فرع
پــالک 496 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه قاســم آبــاد شــاهی 
بخــش 12 تهــران خریــداری از مالکیــت رســمی، آقــای ســیدابوالفضل 
ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــرز گردی موســوی زاده مح
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتیکــه 
ــی  ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــه اداره ثبــت اســناد و امــالک اسالمشــهر  2 مــاه اعتــراض خــود را ب
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــوده و پ ــلیم نم تس
ــی  ــع قضائ ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس تاری
تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض و یــا عــدم گواهــی تقدیــم دادخواســت طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت متقاضــی صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/25
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/09

1270 رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر- سادات حسینی 

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

ــه  ــات مالکان ــم تصرف ــک ق ــه ی ــت اســناد و امــالک منطق ــالف مســتقر در اداره ثب ــأت حــل اخت هی
مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و 

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب ــه اســتناد مــدارک موجــود در پرون ب
ــای  ــه 1396114430001001712 آق ــده کالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330001017537 مرب 1ـ رأی ش
ــاب ســاختمان بمســاحت  ــه در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب ــد عبدال ــی فرزن حســین ول
ــک  ــع در بخــش ی ــی واق ــی از 9450 اصل ــالک شــماره 3 و 4 فرع ــع پ ــر مرب ششــدانگ 147/30 مت
ثبــت قــم. ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 597 صفحــه 80 نســبت بــه 109/23 متــر مربــع 
ــالک 9450/4  ــع از پ ــه 38/06 مترمرب ــه 344 نســبت ب ــر 601 صفح ــی و دفت ــالک 9450/3 اصل از پ

ــف 137 ( ــی. )م ال اصل
ــم  ــه 1396114430001001713 خان ــده کالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330001017553 مرب 2ـ رأی ش
احتــرام چاوشــی فرزنــد مجتبــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
ــک  ــع در بخــش ی ــی واق ــی از 9450 اصل ــالک شــماره 3 و 4 فرع ــع پ ــر مرب ششــدانگ 147/30 مت
ثبــت قــم. ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 597 صفحــه 80 نســبت بــه 109/23 متــر مربــع 
ــالک 9450/4  ــع از پ ــه 38/06 مترمرب ــه 344 نســبت ب ــر 601 صفح ــی و دفت ــالک 9450/3 اصل از پ

اصلــی. )م الــف 138 (
ــم  ــه 1397114430001001059 خان ــده کالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330001018905 مرب 3ـ رأی ش
زهــرا رجــب زاده فرزنــد غالمعلــی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 115/41 متــر مربــع 
پــالک شــماره 11526 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع 
ــم.  ــه 3 ق ــورخ 41/05/24 دفترخان ــی 33364 م ــند قطع ــاری از س ــر غف ــین جعف ــطه از حس الواس

ــف 136 ( )م ال
ــای  ــه 1397114430001000728 آق ــده کالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330001021103 مرب 4ـ رأی ش
ــاب ســاختمان بمســاحت  ــک ب ــی در ششــدانگ ی ــد ســید بمانعل ــژاد فرزن ــی ن ســید منصــور قائم
132/61 متــر مربــع بــر روی پــالک شــماره 9448 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه 
نامــه عــادی خریــداری از عباســعلی خــوش ســخن مظفــری صــادره در دفتــر 78 صفحــه 364 بــه 

ــف 6006 ( ــم. )م ال ــه 15 ق ــورخ 50/09/20 دفترخان ــی 11709 م موجــب ســند قطع

ــای  ــه 1397114430001000995 آق ــده کالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330001022693 مرب 5ـ رأی ش
ــاب  ــک ب ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ــه در ســه دان ــی ال ــد ســید ول ســید رضــا موســوی شــاد فرزن
ــع در بخــش  ــی واق ــالک شــماره 11241 اصل ــع پ ــر مرب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 59/84 مت
یــک ثبــت قــم. ســند رســمی بــه شــماره 188525 مــورخ 97/04/10 دفترخانــه 3 قــم. )م الــف 6007 (
ــای  ــه 1397114430001000994 آق ــده کالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330001022692 مرب 6ـ رأی ش
ســید محســن موســوی شــاد فرزنــد ســید ولــی الــه در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 59/84 متــر مربــع پــالک شــماره 11241 اصلــی واقــع در بخــش یــک 

ثبــت قــم. ســند رســمی بــه شــماره 188525 مــورخ 97/04/10 دفترخانــه 3 قــم. )م الــف 6008 (
ــای  ــه 1392114430001000826 آق ــده کالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330001018289 مرب 7ـ رأی ش
ــع  ــاب ســاختمان بمســاحت 135/20 متــر مرب ــد غالمرضــا در ششــدانگ یــک ب ــی فرزن ــی قربان عل
پــالک شــماره 11186 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع 

ــف 6009 ( ــادری. )م ال ــم نرگــس ن الواســطه از خان
8ـ رأی شــماره 13976033000102111 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1397114430001001394 خانــم 
ــر  ــاب ســاختمان بمســاحت 163/70 مت ــد غالمحســین در ششــدانگ یــک ب ــاران فرزن اقــدس صف
مربــع پــالک شــماره 123 فرعــی از 11016 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
خریــداری مــع الواســطه از فخــری دشــتی هوشــیار صــادره در دفتــر 55 صفحــه 512. )م الــف 6005 (

مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد 
مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف 
مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک 
قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه 
دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل 
نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر 

بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 98/01/25
تاریخ انتشار دوم: 98/02/09

1295 محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 

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

هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک منطقــه دو قــم تصرفــات 
ــور را براســاس  ــون مذک ــق قان ــای تشــکیلی طب ــان پرونده ه ــروزی متقاضی ــه مف مالکان
گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد 

نموده انــد. 
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002033988 شــماره  رأی  1ـ 
از/  فرزنــد محمدعیســی در قســمتی  علــی رجبلــو  آقــای   1397114430002000645
ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 72 متــر مربــع پــالک 
شــماره 1/10 فرعــی از 1891 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســططه از اســماعیل فالحیــان خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5991 (

کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002034397 شــماره  رأی  2ـ 
1391114430002011460 خانــم صفیــه شــیرازی فرزنــد محمدعلــی در قســمتی از/ 
ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 62 متــر مربــع پــالک 
شــماره فرعــی از 2304 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از آیــت الــه زارعــی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5990 (
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002035090 شــماره  رأی  3ـ 
ــد محمــد در قســمتی از/  ــم خدیجــه ســهرابی فروهــر فرزن 1396114430002000680 خان
ــع  ــر مرب ــاحت 112/80 مت ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع شش
پــالک شــماره فرعــی از 1866 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ 
ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی برابــر ســند 31850 – 95/11/24 دارای مالکیــت 

ــف 5989 ( ــد. )م ال ــی باش م
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002035280 شــماره  رأی  4ـ 
1391114430002015987 آقــای ابوالفضــل حبیبــی فرزنــد حســین در قســمتی از/ 
ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 56 متــر مربــع پــالک 
شــماره فرعــی از 1976 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع 
ــف 5988 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــی خری ــی قم ــین فاطم ــید حس ــطه از س الواس

کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002034584 شــماره  رأی  5ـ 
ــد امیرحســین در قســمتی از/  ــی فرزن ــا زمان ــی آق ــم ماه 1397114430002000284 خان
ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 95 متــر مربــع پــالک 
شــماره 29 فرعــی از 2601 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از بهمــن کیانیــا خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5987 (
6ـ رأی شــماره 139760330002031190 مربوط به پرونده کالســه 1395114430002000976 
آقــای عبدالــه خلیلــی فرزنــد قیفرعلــی در قســمتی از/ ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در 
آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 50/27 متــر مربــع پــالک شــماره فرعــی از 1835 اصلــی 
ــین  ــید حس ــطه از س ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ واق

شــریفی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5986 (
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002035680 شــماره  رأی  7ـ 
1396114430002001357 آقــای عبــدهللا ســعادت درویــش فرزنــد درویشــعلی در قســمتی 
از/ ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 158/50 متــر مربــع 
پــالک شــماره فرعــی از 1965 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از ســید محمــد رضویــان )توســط علــی و قدســی و فخــری و بتــول( اعظــم 

ــف 5985 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــان خری ــجاعی رضوی میرش
ــی و  ــر آگه ــس از نش ــده اســت پ ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص 
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 
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه 
توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه 

دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار دوم: 98/02/09 تاریخ انتشار اول: 97/01/25 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

بررسی مسائل شهرستان نطنز در حوزه راه و شهرسازی
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان اصفهان در نشست مشتركی كه با حضوردكتر 

صفاری نماینده شهرستان نطنز در مجلس شورای اسالمی و حمید رضا امیرخانی مدیركل راه و شهرسازی استان 
اصفهان و معاونین این اداره كل  و فرماندار و مسئولین  شهرستان نطنز درمحل فرمانداری این شهرستان برگزار شد 

مسائل این شهرستان در حوزه راه و شهرسازی مطرح و  مورد بررسی قرار گرفت.

بهـرام زنـدی - گلسـتان/ علـی منصـوری رئیـس هیئـت اندیشـه 
ورزسـازمان بسـیج رسانه استان در همایش نقش رسانه در مدیریت 
بحـران کـه در فرمانـداری شهرسـتان آق قال با حضور اصحاب رسـانه  
برگـزار شـد گفـت: بـا اینکـه دشـمنی بـا سـپاه پاسـداران ناشـی از 
فعالیـت خـوب و حضـور مقتدرانـه به نهضـت هـای آزادی بخش بر 
هیچ کس پوشـیده نیسـت.وی با اشـاره به رسـالت انقالبی بسـیج 
بیـان کـرد: رسـالت رسـانه در حـوزه خدمـت رسـانی در بخـش های 
مختلف در اطالع رسـانی به آحاد جامعه که نمونه بارز آن را در سـیل 
اخیـر گلسـتان شـاهد بودیم غیـر قابل انکار اسـت.وی افـزود:  بیان 
وانعکاس با ااطالع رسـانی صحیح باعث میشـود جامعه تصمیمات 
درسـتی را اتخـاذ کنـد وباعث حرکـت های مختلف امـدادی و کمک 
رسـانی در بین مردم  شـود.منصوری خاطر نشـان کرد: در این برهه 
اززمـان  سـامان دادن بـه زندگـی و مشـکالت بهداشـتی و همچنین 
مسـائل روحـی وروانـی سـیل زدگان و بخش هـای مختلف وظیفه 
ای اسـت کـه رسـانه هـا بایسـتی در کنـار دیگـران آنرااطالع رسـانی 
کنند.سـرهنگ سـید موسی حسینی جانشـین فرمانده سپاه استان 
درادامـه ایـن نشسـت  بیان کرد: رسـانه ها یکی از اجـزای تاثیر گزار 
در سـتاد مدیریـت بحران هسـتند.  وی بیان کرد:  مفهـوم بحران به 
وضعیتی گفته میشـود که در آن بخشـی از زندگی مردم دچاراختالل 
می گردد و رسـانه یکی از اجزای تاثیر گزار در سـتاد مدیریت بحران 
مـی باشـد کـه میتوانند خـالء اطالعاتی در بحـران را پر مـی کند و با 
شـکل گیری نوع نگاه جمعی به حادثه کمک شـایانی داشـته باشد.
جانشـین فرمانده سـپاه استان افزود:  درهنگام بحران دو نگاه رسانه 
ای وجـود دارد،نگاهـی کـه در مهـار بحـران گام برمیـدارد و نگاهی که 
برای تشـدید عوامل بحران تالش دارد .وی با تاکید بر اینکه  رسـانه 
هـا در تحکیـم واعتـالی نظام اسـالمی و همچنین در جهت کاسـتن 
مشـکالت مردم حرکت داشـته باشـند افزود:،رسـانه و بحران ارتباط 
مسـتقیم دارند و هر چه رسـانه ها بیشـتر به موضوع بپردازند میزان 
شـدت بحران آشـکارتر خواهد شد این مسـئول نظامی افزود:  رسانه 
هـا در قبـل، حیـن و همچنیـن بعد از بحران دارای رسـالت هسـتند: 
رسـانه در قبـل از بحـران مـی تواند با پیگیـری و تهیه گـزارش ها در 
پیشـگیری نقـش مهمـی داشـته باشـد و در حیـن بحران با نشـان 
دادن رفتارهای مسـئولین و مشـکالت مردم با امید بخشـی میتواند 
منعکـس کننـده وضعیت بحران باشـد و همچنین از وظایف رسـانه 
بعـد از بحـران، مطالبه گری خواسـته ها و ریشـه یابی بحران اسـت.
سـرهنگ سـید موسـی حسـینی  از فعالیـت هـای انجـام شـده 
توسـط سـپاه به برخی اقدامات در جریان سـیل اشـاره کرد وگفت: 
یـگان ۶0 زرهـی عمـار یاسـر، تیـپ مـردم پایـه سـپاه نینـوا، گروه 
۴۵ مهندسـی جواد االئمه، نواحی مقاومت بسـیج و سـتاد سـپاه 
نینـوا بـا تمام ظرفیت بپـای کار آمد و همچنین نیروهای سـپاه ۷ 
اسـتان در جریان سـیل گلسـتان فعالیت داشـته که دربین مردم 
هـم بعنـوان امیـن آنان بوده اسـت.وی  بیـان کرد: نیـروی زمینی 
سـپاه اسـتان بـا ۶ یـگان جنگـی جهـت رفـع آلودگـی در مناطـق 
سـیل زده مسـتقر و تـا زمان رفع آلودگی در گلسـتان حضـور دارند 
.حسـینی گفـت: در زمـان سـیل دو بیمارسـتان نیـروی زمینـی و 
نیـروی دریایـی سـپاه در آق قال و سـیمین شـهر دایـر وهمچنین 
۵ دسـتگاه دی اس ام با قابلیت ضد عفونی به مناطق سـیل زده 
منتقـل شـد.وی تاکیـد کـرد: قرارگاه خاتـم به عنوان یکـی دیگر از 
رده هـای سـپاه کـه بـا تمـام تجهیـزات واردعرصـه سـیل شـد وبا 
احـداث کانال بنددر باال دسـت سـد وشـمگیر، هدایـت آب و ایجاد 
جمعـا ۲۱ پـل دسترسـی توسـط ایـن یـگان مهندسـی در مناطق 

سـیل زده بوده اسـت.

تيم كيك بوكسـينگ WKA جمهوری اسـالمی ایران 
درمسـابقات قهرمانـي آسـيا بـه ميزبانـي فدراسـيون 
كيـك بوكسـينگ لبنـان موفـق شـد چهار مـدال طال، 
چهـار مـدال نقـره و چهـار مـدال برنـز بدسـت آورد. 
اسـالمی  WKAجمهـوری  بوکسـینگ  کیـک  تیـم 
ایـران درمسـابقات قهرمانـی کیـک بوکسـینگ آسـیا 
بـه میزبانی فدراسـیون کیک بوکسـینگ لبنان موفق 
مـدال  نقـره وچهـار  مـدال  شـدچهارمدال طال،چهـار 
برنـز بدسـت آورد. 1- معرفـت جمالـی در اسـتایل 
دروزن 8۵مـدال  پیشکسـوتان  دررده  الیـت  کیـک 

طـال گرفت٢-مصطفـی افشـاری پـور دراسـتایل فول 
کنتاکـت دروزن 8٠کیکـو مـدال نقـره کـرد.3- مهران 
قلـی زاده دراسـتایل کیـک الیت مـدال برنـز دریافت 
نمود.۴-ابوالفضـل نظری در اسـتایل لوکیک وزن 8۵ 
کیلومـدال طـال گرفت. ۵- فـرزاد یغمائی در اسـتایل 
کیـک الیت در وزن ۶٠کیلومـدال برنز دریافت کرد.۶- 
پویـا فرامـرز پـور در اسـتایل لوکیـک دروزن 8٠مـدال 
نقـره اخـذ نمـود.٧- مصطفی صحرانـورد در اسـتایل 
k-۱ وزن ٧٠ کیلومـدال نقـره دریافـت کرد.8- محمد 
متقـی در اسـتایل کیـک الیـت دروزن 8٠مـدال نقـره 

گرفت.9- لیدا خرسند در استایل k-۱ دروزن۶۵مدال 
طالگرفـت.1٠- حافظ اشـرفی در اسـتایل کیک الیت 
دروزن ٧۵مـدال برنزدریافـت کرد.11- بهبود شـهبازی 
در اسـتایل کیـک الیـت دروزن اوپـن باالی3۴سـال 
مـدال طـال گرفت.1٢-محمد خالقی در اسـتایل الیت 

کنتاکـت در وزن ٧٠کیلـو مـدال برنـز دریافـت کرد.
سرپرسـت ایـن تیـم اسـتاد علی غفـاری، مربـی آن 
اسـتاد اسـالم عبدی و اسـتادمنصور صادقی، داور هم 
بهـزاد سـالمی، بـود. نماینـده وزارت ورزش ابراهیـم 
 wkaشـفیع نیـا و مربـی تیم ملـی کیک بوکسـینگ

هـم منصورصادقـی بود.
ابولفضـل نظـری مقـام اول، مصطفی افشـاری مقام 
دوم، پویـا فرامرزپـور مقـام دوم، فرزادیغمایـی مقـام 

سـوم، محمـد خالقـی مقـام سـوم را کسـب کردند.

موفقیت ۶ کرمانی در مسابقات قهرمانی 
کیک بوکسینگ آسیا

در همایش نقش رسانه در مدیریت 
بحران گلستان:

بیان حقیقت باعث اتخاذ 
تصمیمات درست خواهد شد
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احیا صنایع دستی در دستان زنان
مدیر کل اداره تعاون استان کرمان: بیش از ۱5هزار شغل در بخش مشاغل  خانگی استان ایجاد شده است

طوبی شمس الدین سوزن دوز قلعه گنجی

در اسـتان کرمـان زنـان زیـادی مشـغول تولیـد صنایـع 
دسـتی هسـتند. بسـیاری از آن هـا ایـن رسـم چنـد صد 
سـاله دیـار خـود را دنبـال و بـا محصـوالت منطقـه خـود 
صنایـع دسـتی بسـیاری تولیـد می کننـد. سـیس بافی، 
شـیریکی بافی و گلیم بافی فقط بخشـی از صنایع دستی 
اسـتان هسـتند. ایـن کار بـرای زنـان کرمانـی درآمدزایی 

دارد. 

سیس بافی بمی 
»ماندانـا شـهامت« اهـل بم اسـت و ۱۲ سـالی می شـود 
کـه سـیس می بافـد. سـیس از ضایعـات درخـت نخـل 
تهیه می شـود. شـهامت می گویـد: معموالً سـالی یک بار 

نخـل هـرس می شـود کـه بـه ایـن کار در لهجـه خودمان 
»گرازیـدن« می گوییـم. بعـد از آن از الیافـی که سیسـی 
نـام دارد اسـتفاده می کنـم. ایـن الیـاف بـه جـز بـرای 
چیلوک بافـی )طنابـی بـرای بـاال رفتـن از درخـت نخـل( 
اسـتفاده دیگـری نـدارد و در اصـل دورریـز نخـل اسـت. 
ایـن بانـوی بمی می گویـد: در این مدت توانسـتم با زنان 
سرپرسـت خانـوار و زنـان روسـتاهای اطـراف کار کنم که 
اسـتقبال خوبـی از کارهـای مـا شـد. بـازار مـا وابسـته به 
گردشـگرانی اسـت که بـه ارگ قدیم می آینـد. برای مثال 
عیدهـا فروش خیلـی خوبی داریم. من تا بـه حال وامی 
نگرفتـه ام و بیشـتر بـا نمایشـگاه هایی کـه اتـاق بازرگانی 

برگـزار می کند کسـب درآمـد دارم. 

شیریکی پیچ 
شـیریکی پیچ یکی دیگر از صنایع دسـتی اسـتان اسـت. 
زنـان بـرای کار دور داری افقی یا عمودی می نشـینند و دو 

نـخ را با هـم به دور پـود می پیچند. 
»عصمـت« یکی از زنان سـیرجانی اسـت کـه در این هنر 
زبردسـت اسـت. وی ۶۵ سـال دارد. ۱۲سـاله کـه بـود بـه 
هم سـن و سـاالنش گلیم بافـی یاد مـی داد. وی در سـال 
۵۴همـراه همسـرش در دارسـتان کارگاهـی راه انداخـت 
و بـه همـه زنـان روسـتایی گلیم بافـی یـاد داد؛ حتـی به 
بلـورد، خواجوشـهر و امین آبـاد می رفـت و زکات هنرش را 

بـه زنـان می پرداخت. 
خانم »زبردسـت« با لهجه غلیظ سـیرجانی اش می گوید: 
آن دوران ۵0 نفـری در کارگاه مـا کار می کردنـد. اول ۶مـاه 
در کارگاه مشـغول می شـدند، سـپس مواد الزم را به آن ها 
می دادیـم تـا در خانه هایشـان گلیم بافـی کنند. ۳۱ سـال 
کارگاه داشـتم کـه اکنـون محـل زندگـی معلـوالن شـده 
اسـت. بـه گفتـه او یک گلیـم کوچـک ۴0 در ۴0، ۲00 هزار 
تومـان قیمـت دارد و گلیم بافی درآمد خوبی در سـیرجان 
بـه وجـود آورده اسـت، اما ریس )نخ( گران شـده اسـت، 
بـه طـوری که برای بافـت یک کار کوچک ۵کیلـو نخ نیاز 

اسـت کـه ۶00هـزار تومان قیمت آن می شـود. 

دختر پلیواردوز رمشک
 »مریم« در جنوب کرمان و جایی به نام رمشـک زندگی 
می کنـد. درس خوانـده اسـت و دیپلـم دارد. او ۲۷سـاله 
اسـت و تنهـا آرزویـش داشـتن یک کارگاه کوچک اسـت 
کـه از ایـن خانـه دواتاقـه بـه جـای بزرگ تـری بـرای کار 

برود. 
مریـم دختر بـزرگ خانواده ۸نفری اسـت. سـوزن دوزی 
دارد کـه  هـم  قـالب دوزی  مخصـوص  چـرخ  می کنـد، 
یـک فعال اجتماعـی در قلعه گنـج )سـروش صلواتیان( 
برایش تهیه کرده اسـت تا سـوزن بزند، کارش را بفروشـد 

و قسـط چرخـش را بدهد. 
او می گویـد: همـه زنـان رمشـک سـوزن دوزی را بلدنـد، 
»َپلیـوار«  نمی کننـد.  و خـوب کار  تمیـز  امـا خیلی هـا 
نـام سـوزن دوزی ماسـت کـه در آن نقش هـای سـوزنی 
)گلـدوزی( را بـر روی پارچـه سـاتن می دوزیـم. مـا یک 
خانـواده ۸ نفـره هسـتیم که تمـام هزینه هـای این خانه 
بـا مـن اسـت، بـه همیـن دلیـل نمی توانـم حسـاب کنم 

چـه مقـدار درآمـد دارم؛ حتـی نیازهـای شـخصی خودم 
را نمی توانـم بـرآورده کنـم. اگـر ایـن مشـکالت اقتصادی 
نبـود تا ۲میلیـون تومان هم درآمد داشـتم. بعد از این که 
چـرخ را برایـم خریدنـد، قرار شـد من محصولـم را آماده 
کنم و سـروش صلواتیان آن را برایم بفروشـد تا از اقساط 

چـرخ کم شـود.
مریـم می گویـد: بیـن زنـان تنهـا کسـی کـه بـه صـورت 
فعـال و حرفـه ای کار می کند من هسـتم. هرچند به بقیه 
دختـران روسـتا کار می سـپارم، معموالً تنبلـی می کنند و 
انجـام نمی دهنـد. اگر کار خوب پیش برود ممکن اسـت 
بعـداً کارگاهـی راه بینـدازم کـه خیلـی هم بـه آن احتیاج 
دارم. خانـه مـا فقـط دو اتـاق دارد کـه یکـی مختـص کار 
مـن اسـت. اگـر کارم فروش رود، شـناخته شـود و وامی 
هـم بـه من بدهنـد، می توانـم دخترهـا را بـه کار بگیرم و 
کارگاهـم را راه بیندازم. اگرچه در رمشـک زنان کار سـوزن 
و گل دوزی انجـام می دهنـد امـا در روسـتای ما فقط من 
کار می کنـم و گاهـی رمشـکی ها هـم بـه مـن سـفارش 

کار می دهنـد. 

گراف دوچ
یکـی دیگـر از شـیرزنان جنوبـی، اهـل روسـتای َتمگران 
قلعه گنـج اسـت که »گـراف دوچ« نام برندش اسـت. وی 
سـوزن دوزی را کـه همیشـه بـرای لبـاس انجام می شـد 
روی زیـورآالت، رومیـزی، کفـش و مانتـو عرضه می کند. 
 »طوبی شـمس الدین« می گوید: بیشـتر زنـان فامیل با 
مـن همـکاری می کنند تا اجنـاس را به صـورت اینترنتی 
)اینسـتاگرام( بـه فـروش برسـانیم. مـن بیشـتر از یک 
سـال اسـت وارد ایـن حرفـه شـده ام و در خانـه ۱0تـا ۱۲ 
نفـری بـا هـم کار می کنیـم کـه درآمـد خوبـی داریـم. در 
حـال حاضـر فقط به یـک نمایشـگاه بین المللـی جنوب 

شـرق از طـرف میـراث فرهنگـی رفته ام. 

نقش میراث فرهنگی 
در معرفی صنایع دستی 

مدیـر روابـط عمومـی اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان 
کرمـان بـه همشـهری می گویـد: همـه هنرهـا به غیـر از 
فـرش زیر مجموعه میراث فرهنگی هسـتند. کسـانی که 
عالقه  مند به رشـته های مختلف باشـند بایـد در میراث یا 
سـازمان فنی و حرفه ای آموزش های الزم را ببینند؛ یعنی 
هر سـاله اعتبار الزم از تهران به میراث ابالغ و کالس های 
مختلـف در شهرسـتان های اسـتان برگـزار می شـود. اگر 
هـم فـرد عالقه  مند باشـد که به صـورت حرفـه ای کار کند 

بـاز هـم به فنی و حرفه ای بـرای اخذ کارت مهارت معرفی 
می شـود. زمانـی که فرد گواهینامه مهـارت خود را دریافت 
کند، از طرف میراث فرهنگی اسـتان به بیمه روسـتایی - 

 عشـایری یا تامیـن اجتماعی معرفی می شـود. 
»محمدمهـدی افضلـی« می گویـد: ایـن فراینـد بـه ایـن 
دلیل اسـت که افراد دارای مهارت به مشـاغل خانگی وارد 
شـوند، عـالوه بـر ایـن در نمایشـگاه ها اولویت بندی هایی 
وجـود دارد؛ مثـالً بـرای حضـور در نمایشـگاه های خارجی 
آثـار شـاخصی که مهـر اصالـت دریافـت کرده انـد، دعوت 
می شـوند. نمایشـگاه های داخلـی هـم هـر مـاه در یـک 
اسـتان برگزار می شـود. هنرمندان این نمایشـگاه که قبالً 
نـام خـود را به میـراث داده انـد، اگر واجد شـرایط و دارای 
کارت باشـند، انتخاب می شـوند. در این زمینه تسهیالتی 
هـم داده می شـود تـا آثار کرمان معرفی شـود. سـهم هر 
اسـتان هـم کمتـر از ۵نفـر نیسـت. اقامـت و غرفه ها هم 

رایگان اسـت.

۱5هزارنفر در صنایع دستی
 اشتغال دارند 

مدیـر کل اداره تعـاون و رفـاه اجتماعـی بـه همشـهری 
می گویـد: بیشـتر رشـته های صنایـع دسـتی در مشـاغل 
خانگـی قـرار می گیرنـد. قطعًا عمده اشـتغال اسـتان در 
بخـش خـرد و کوچک رقم می خورد که در سـال گذشـته 
بیـش از ۱۵هـزار شـغل در این حیطه ایجاد شـد. نزدیک 
بـه ۴0 درصـد شـغل های ایجادشـده در حـوزه مشـاغل 
خانگـی بـوده اسـت.»رضا اسـماعیلی«  ایـن دسـته از 
مشـاغل اهمیـت زیـادی بـرای افـراد دارنـد که هـم اداره 
کار و هـم کمیتـه امـداد، بهزیسـتی، معین هـای فعال در 
مناطـق نسـبت بـه آن پیگیـر هسـتند. در سـال گذشـته 
بیـش از ۳۲میلیـارد تومان اعتبار داشـتیم کـه با توجه به 
جمعیـت، نـرخ بیـکاری و عالقه منـدی افـراد بین مناطق 
مختلف اسـتان تقسـیم شـد؛ همچنین در حال پرداخت 
ایـن وام هـا هسـتیم که نزدیک بـه ۲۸میلیـارد تومان آن 

پرداخت شدهاسـت. 
وی ادامـه می دهـد: یـک شـغل خانگـی شـاید درآمـد 
زیـر یـک میلیـون تومـان داشـته باشـد، امـا همیـن 
مقـدار باعـث می شـود فـرد در کنـار خانـواده باشـد و در 
عیـن حـال کارهای منـزل را هـم انجام دهـد. هرچه این 
اتفاق بیشـتر بیفتد سـطح درآمد خانواده باالتر می رود و 

آسـیب های اجتماعـی کمتـر می شـود.

همشهری

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــورخ 97/12/21  ــر رای شــماره 139760301059002909/94/169 م براب
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی اسالمشــهر 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمدعلــی صفیــاری 
ــه  ــار ب ــادره از بیج ــنامه 172 ص ــماره شناس ــه ش ــراد ب ــد علیم فرزن
شــماره ملــی 3780877821 نســبت بــه شــش دانــگ یــک قطعــه 
ــالک  ــه پ ــع ب ــر مرب ــاحت 70 مت ــه مس ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب زمی
ــمتی  ــده در قس ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 42 اصل 38277 فرع
ــاد  ــه قاســم آب ــی مذکــور واقــع در قری از پــالک 11380فرعــی از اصل
شــاهی بخــش 12 تهــران از مالکیــت رســمی، آقــای عیســی موســی 
پــورزاد محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض 
ــوده  ــالک اسالمشــهر تســلیم نم ــت اســناد و ام ــه اداره ثب خــود را ب
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی 
تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و 
یــا عــدم گواهــی تقدیــم دادخواســت طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

متقاضــی صــادر خواهــد شــد. م الــف 65
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1300 رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر- سادات حسینی 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مــورخ   139760301059002582/94/414 شــماره  رای  برابــر 
1397/11/27 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــی  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت اراضــی و ســاختمانهای فاق
ــاض  ــای فی ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــهر تصرف اسالمش
نقــوی دوربــاش فرزنــد رســتمعلی بــه شــماره شناســنامه 1498 صــادره 
ــگ  ــه شــش دان ــی 2948747279 نســبت ب ــه شــماره مل ــکاب ب از ت
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 102 متــر مربــع بــه 
پــالک 23958 فرعــی از 46 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده در قســمتی 
از پــالک 81 – 80 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه موســی آبــاد 
ــی  ــا رضائ ــمی، غالمرض ــت رس ــداری از مالکی ــران خری ــش 12 ته بخ
ــه منظــور اطــالع عمومــی مراتــب در دو  ــذا ب محــرز گردیــده اســت. ل
ــخاص  ــه اش ــود در صورتیک ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب نوب
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض 
ــوده  ــلیم نم ــهر تس ــالک اسالمش ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب خ
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
ــه مراجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
ــد. بدیهــی  ــل نماین ــه اداره ثبــت محــل تحوی ــم دادخواســت را ب تقدی
ــراض و  ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک ــاء م اســت در صــورت انقض
ــق مقــررات ســند مالکیــت  ــم دادخواســت طب ــا عــدم گواهــی تقدی ی

ــف 28 متقاضــی صــادر خواهــد شــد. م ال
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/25
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/09
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت موض ــادره هی ــر رأی ص براب
ــند رســمی  ــد س ــاختمانهای فاق ــی اراضــی و س ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی بــاوی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
متقاضــی ذیــل الذکــر محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور 
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ 
ــود را  ــراض خ ــاه  اعت ــدت 2 م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش
ــدت  ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ب
ــود را  ــراض ، دادخواســت خ ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. ضمنــًا صــدور ســند 
ــد. ــد ش ــه دادگاه نخواه ــه متضــرر ب ــع از مراجع ــت مان مالکی

بشــماره  احمــد    فرزنــد  قاســمی   موســی  آقــای   -1
شناســنامه 6 صــادره  اهــواز بــه شــماره  ملــی 1756428948 
نســبت بــه ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب بــاغ  بــه 
مســاحت 183781/88  متــر مربــع در قســمتی  از  پــالک 
44 اصلــی واقــع  در بخــش 5 اهــواز )موضــوع ســند شــماره 
ــمی(  ــک رس ــواز – مال ــه 209 اه 6586-91/10/25 دفترخان

ــف:   5/89 ــماره م/ال ش
)تاریخ انتشار نوبت اول :98/1/25(     

)تاریخ انتشار نوبت دوم:98/2/9(
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان باوی – خلیلی زاده1312

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی بــاوی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
ــه منظــور  ــذا ب متقاضــی ذیــل الذکــر محــرز گردیــده اســت . ل
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ 
ــه  ــه مــدت 2 مــاه  اعتــراض خــود را ب انتشــار اولیــن آگهــی ب
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــع  ــه مرج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی قضائ
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. ضمنــًا صــدور ســند مالکیــت مانــع 

ــد. ــد ش ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض از مراجع
1- آقــای محمــود قاســمی  فرزنــد منوچهــر   بــه شــماره 
ملــی  شــماره   بــه  مرکــزی  صــادره    104 شناســنامه 
1882467361 نســبت بــه ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب بــاغ  
بــه مســاحت 183781/88  متــر مربــع در قســمتی  از  پــالک 
ــماره  ــند ش ــوع س ــواز )موض ــش 5 اه ــع  در بخ ــی واق 44 اصل
رســمی(  مالــک   – اهــواز   209 دفترخانــه   91/10/25-6586

شــماره م/الــف:   5/91
)تاریخ انتشار نوبت اول :98/1/25(  

)تاریخ انتشار نوبت دوم:98/2/9(
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان باوی – خلیلی زاده    1313

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــورخ 97/12/08  ــماره 139760316001006301 م ــر رای ش براب
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول/دوم موضــوع قان هی
ــد ســند رســمی مســتقر  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ثبت
ــک  ــه ی ــک کرمانشــاه ناحی ــت مل ــی حــوزه ثب در واحــد ثبت
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای / خانــم 
ــنامه 69  ــماره شناس ــود بش ــد محم ــیخی فرزن ــش ش نیای
ــاختمان  ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــاد در شش ــازه آب ــادره از ت ص
ــازده  ــه ی ــدوده قطع ــع در مح ــاحت 256.74مترمرب ــه مس ب
تفکیکــی از 142 – اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه 
کرمانشــاه بــه آدرس حکمــت آبــاد فجــر دو پــالک 44 
ــرز  ــدی مح ــودرز امج ــای گ ــمی آق ــک رس ــداری از مال خری
ــب در  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس گردی
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
ــت متقاضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــاه از  ــک م ــدت ی ــس از اخــذ رســید، ظــرف م تســلیم و پ
ــع  ــه مراج ــود را ب ــراض، دادخواســت خ ــلیم اعت ــخ تس تاری
ــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  قضایــی تقدیــم نماین
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1398/02/09

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 1398/02/25
   جعفر نظری رئیس ثبت اسناد و امالک                      1490

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 153 از سنگ اصلی 109 قریه 
ییالقی ناو بخش 27 گیالن 

ــه شــماره فرعــی 153 مفــروز از پــالک  ــاغ ب ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه ب
ــی 109  ــنگ اصل ــاو س ــی ن ــه ییالق ــع در قری ــع واق ــر مرب ــاحت 5184مت ــه مس 101 ب
ــز  ــام آقــای پروی بخــش 27 گیــالن ذیــل ثبــت 6212 صفحــه 378 دفتــر 27/42 بن
ــه  ــماره 11837 مورخ ــی ش ــند قطع ــر س ــا براب ــت و متعاقب ــده اس ــادر ش ــی ص انصاف
1386/01/18 تنظیمــی دفتــر خانــه 103 تالــش ششــدانگ پــالک موصــوف بــه شــرکت 
تعاونــی خوابــگاه دانشــجویی طنیــن تالــش بــه شــماره ثبــت 1236 ثبــت شــرکتهای 
ــز  ــای پروی ــز و ســعید انصافــی منتقــل شــده اســت و آق ــا نمایندگــی پروی ــش ب تال
انصافــی مدیــر عامــل شــرکت تعاونــی اســتخر شــنای طنیــن خــزر بــه شــماره ثبــت 
ــرح  ــه ش ــش ب ــر 137 تال ــی دفت ــهود تنظیم ــهادت ش ــی ش ــتناد گواه ــه اس 1236 ب
وارده شــماره 119/98/392 مورخــه 1398/01/26 بــه ایــن اداره مراجعــه اعــالم نمــوده 
ســند مالکیــت بــه شــرح مشــخصات فــوق االشــاره در اثــر جابجایــی مفقــود گردیــده 
اســت بدیــن لحــاظ تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده لــذا بــر اســاس 
ــدان  ــب فق ــت مرات ــون ثب ــه اصالحــی قان ــن نام ــاده 120آئی ــل م تبصــره اصالحــی ذی
ســند مالکیــت پــالک مرقــوم جهــت اطــالع عمــوم در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد 
تــا چنانچــه شــخص و اشــخاص مدعــی وجــود ســند مرقــوم در نــزد خــود یــا مدعــی 
ــه قطعــی باشــد و مــدارک و مســتندات رســمی خــود را در ظــرف  ــر انجــام معامل غی
مهلــت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک تالــش در 
قبــال اخــذ رســید تحویــل دهنــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مهلــت مقــرر ایــن 
اداره بــه وظایــف قانونــی خــود عمــل خواهدنمــود و نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
المثنــی بــه نــام مالــک مذکــور اقــدام خواهــد شــد ضمنــا برابــر اســناد رهنــی شــماره 
ــه 137  ــر خان ــی دفت ــه 1391/08/24 تنظیم ــه 1390/17 و 14788 مورخ 12655 مورخ
ــوده و اجرائیــه رهنــی شــماره 9600197مورخــه  تالــش در رهــن بانــک ملــی تالــش ب

1396/12/20 نســبت بــه پــالک موصــوف صــادر شــده اســت.
تاریخ انتشار: 1398/02/09

1862 رئیس ادراه ثبت اسناد امالک تالش فردین نور زاده    

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــورخ 97/12/21  ــر رای شــماره 139760301059002909/94/169 م براب
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی اسالمشــهر 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمدعلــی صفیــاری 
ــه  ــار ب ــادره از بیج ــنامه 172 ص ــماره شناس ــه ش ــراد ب ــد علیم فرزن
شــماره ملــی 3780877821 نســبت بــه شــش دانــگ یــک قطعــه 
ــالک  ــه پ ــع ب ــر مرب ــاحت 70 مت ــه مس ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب زمی
ــمتی  ــده در قس ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 42 اصل 38277 فرع
ــاد  ــه قاســم آب ــی مذکــور واقــع در قری از پــالک 11380فرعــی از اصل
شــاهی بخــش 12 تهــران از مالکیــت رســمی، آقــای عیســی موســی 
پــورزاد محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض 
ــوده  ــالک اسالمشــهر تســلیم نم ــت اســناد و ام ــه اداره ثب خــود را ب
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی 
تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و 
یــا عــدم گواهــی تقدیــم دادخواســت طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

متقاضــی صــادر خواهــد شــد. م الــف 65
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/25
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/09
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مــورخ   139760301059002582/94/414 شــماره  رای  برابــر 
1397/11/27 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــی  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت اراضــی و ســاختمانهای فاق
ــاض  ــای فی ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــهر تصرف اسالمش
نقــوی دوربــاش فرزنــد رســتمعلی بــه شــماره شناســنامه 1498 صــادره 
ــگ  ــه شــش دان ــی 2948747279 نســبت ب ــه شــماره مل ــکاب ب از ت
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 102 متــر مربــع بــه 
پــالک 23958 فرعــی از 46 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده در قســمتی 
از پــالک 81 – 80 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه موســی آبــاد 
ــی  ــا رضائ ــمی، غالمرض ــت رس ــداری از مالکی ــران خری ــش 12 ته بخ
ــه منظــور اطــالع عمومــی مراتــب در دو  ــذا ب محــرز گردیــده اســت. ل
ــخاص  ــه اش ــود در صورتیک ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب نوب
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض 
ــوده  ــلیم نم ــهر تس ــالک اسالمش ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب خ
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
ــه مراجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
ــد. بدیهــی  ــل نماین ــه اداره ثبــت محــل تحوی ــم دادخواســت را ب تقدی
ــراض و  ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک ــاء م اســت در صــورت انقض
ــق مقــررات ســند مالکیــت  ــم دادخواســت طب ــا عــدم گواهــی تقدی ی

ــف 28 متقاضــی صــادر خواهــد شــد. م ال
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/25
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/09
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت موض ــادره هی ــر رأی ص براب
ــند رســمی  ــد س ــاختمانهای فاق ــی اراضــی و س ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی بــاوی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
متقاضــی ذیــل الذکــر محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور 
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ 
ــود را  ــراض خ ــاه  اعت ــدت 2 م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش
ــدت  ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ب
ــود را  ــراض ، دادخواســت خ ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. ضمنــًا صــدور ســند 
ــد. ــد ش ــه دادگاه نخواه ــه متضــرر ب ــع از مراجع ــت مان مالکی

بشــماره  احمــد    فرزنــد  قاســمی   موســی  آقــای   -1
شناســنامه 6 صــادره  اهــواز بــه شــماره  ملــی 1756428948 
نســبت بــه ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب بــاغ  بــه 
مســاحت 183781/88  متــر مربــع در قســمتی  از  پــالک 
44 اصلــی واقــع  در بخــش 5 اهــواز )موضــوع ســند شــماره 
ــمی(  ــک رس ــواز – مال ــه 209 اه 6586-91/10/25 دفترخان

ــف:   5/89 ــماره م/ال ش
)تاریخ انتشار نوبت اول :98/1/25(     

)تاریخ انتشار نوبت دوم:98/2/9(
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان باوی – خلیلی زاده1312

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی بــاوی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
ــه منظــور  ــذا ب متقاضــی ذیــل الذکــر محــرز گردیــده اســت . ل
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ 
ــه  ــه مــدت 2 مــاه  اعتــراض خــود را ب انتشــار اولیــن آگهــی ب
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــع  ــه مرج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی قضائ
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. ضمنــًا صــدور ســند مالکیــت مانــع 

ــد. ــد ش ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض از مراجع
1- آقــای محمــود قاســمی  فرزنــد منوچهــر   بــه شــماره 
ملــی  شــماره   بــه  مرکــزی  صــادره    104 شناســنامه 
1882467361 نســبت بــه ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب بــاغ  
بــه مســاحت 183781/88  متــر مربــع در قســمتی  از  پــالک 
ــماره  ــند ش ــوع س ــواز )موض ــش 5 اه ــع  در بخ ــی واق 44 اصل
رســمی(  مالــک   – اهــواز   209 دفترخانــه   91/10/25-6586

شــماره م/الــف:   5/91
)تاریخ انتشار نوبت اول :98/1/25(  

)تاریخ انتشار نوبت دوم:98/2/9(
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان باوی – خلیلی زاده    1313

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــورخ 97/12/08  ــماره 139760316001006301 م ــر رای ش براب
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول/دوم موضــوع قان هی
ــد ســند رســمی مســتقر  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ثبت
ــک  ــه ی ــک کرمانشــاه ناحی ــت مل ــی حــوزه ثب در واحــد ثبت
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای / خانــم 
ــنامه 69  ــماره شناس ــود بش ــد محم ــیخی فرزن ــش ش نیای
ــاختمان  ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــاد در شش ــازه آب ــادره از ت ص
ــازده  ــه ی ــدوده قطع ــع در مح ــاحت 256.74مترمرب ــه مس ب
تفکیکــی از 142 – اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه 
کرمانشــاه بــه آدرس حکمــت آبــاد فجــر دو پــالک 44 
ــرز  ــدی مح ــودرز امج ــای گ ــمی آق ــک رس ــداری از مال خری
ــب در  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس گردی
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
ــت متقاضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــاه از  ــک م ــدت ی ــس از اخــذ رســید، ظــرف م تســلیم و پ
ــع  ــه مراج ــود را ب ــراض، دادخواســت خ ــلیم اعت ــخ تس تاری
ــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  قضایــی تقدیــم نماین
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1398/02/09

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 1398/02/25
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آگهی فقدان سند مالکیت پالک 153 از سنگ اصلی 109 قریه 
ییالقی ناو بخش 27 گیالن 

ــه شــماره فرعــی 153 مفــروز از پــالک  ــاغ ب ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه ب
ــی 109  ــنگ اصل ــاو س ــی ن ــه ییالق ــع در قری ــع واق ــر مرب ــاحت 5184مت ــه مس 101 ب
ــز  ــام آقــای پروی بخــش 27 گیــالن ذیــل ثبــت 6212 صفحــه 378 دفتــر 27/42 بن
ــه  ــماره 11837 مورخ ــی ش ــند قطع ــر س ــا براب ــت و متعاقب ــده اس ــادر ش ــی ص انصاف
1386/01/18 تنظیمــی دفتــر خانــه 103 تالــش ششــدانگ پــالک موصــوف بــه شــرکت 
تعاونــی خوابــگاه دانشــجویی طنیــن تالــش بــه شــماره ثبــت 1236 ثبــت شــرکتهای 
ــز  ــای پروی ــز و ســعید انصافــی منتقــل شــده اســت و آق ــا نمایندگــی پروی ــش ب تال
انصافــی مدیــر عامــل شــرکت تعاونــی اســتخر شــنای طنیــن خــزر بــه شــماره ثبــت 
ــرح  ــه ش ــش ب ــر 137 تال ــی دفت ــهود تنظیم ــهادت ش ــی ش ــتناد گواه ــه اس 1236 ب
وارده شــماره 119/98/392 مورخــه 1398/01/26 بــه ایــن اداره مراجعــه اعــالم نمــوده 
ســند مالکیــت بــه شــرح مشــخصات فــوق االشــاره در اثــر جابجایــی مفقــود گردیــده 
اســت بدیــن لحــاظ تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده لــذا بــر اســاس 
ــدان  ــب فق ــت مرات ــون ثب ــه اصالحــی قان ــن نام ــاده 120آئی ــل م تبصــره اصالحــی ذی
ســند مالکیــت پــالک مرقــوم جهــت اطــالع عمــوم در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد 
تــا چنانچــه شــخص و اشــخاص مدعــی وجــود ســند مرقــوم در نــزد خــود یــا مدعــی 
ــه قطعــی باشــد و مــدارک و مســتندات رســمی خــود را در ظــرف  ــر انجــام معامل غی
مهلــت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک تالــش در 
قبــال اخــذ رســید تحویــل دهنــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مهلــت مقــرر ایــن 
اداره بــه وظایــف قانونــی خــود عمــل خواهدنمــود و نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
المثنــی بــه نــام مالــک مذکــور اقــدام خواهــد شــد ضمنــا برابــر اســناد رهنــی شــماره 
ــه 137  ــر خان ــی دفت ــه 1391/08/24 تنظیم ــه 1390/17 و 14788 مورخ 12655 مورخ
ــوده و اجرائیــه رهنــی شــماره 9600197مورخــه  تالــش در رهــن بانــک ملــی تالــش ب

1396/12/20 نســبت بــه پــالک موصــوف صــادر شــده اســت.
تاریخ انتشار: 1398/02/09

1862 رئیس ادراه ثبت اسناد امالک تالش فردین نور زاده    

ــای  ــط نیروه ــی توس ــورت امان ــه ص ــی ب ــای عمران ــپردن کاره ــوی: س موس
ــت ــده اس ــهرداری ش ــن ش ــا در ای ــه ه ــش هزین ــب کاه ــهرداری موج ش

منطقــه دو شــهر خــرم آبــاد یکــی از نقــاط مهــم در ســطح شــهر اســت کــه 
بــه دلیــل وجــود واحدهــای تجــاری، بانکهــا، ادارات و ... نقــش مهمــی در رونــد 
ــی و  ــار تاریخ ــی از آث ــود برخ ــل وج ــه دلی ــر ب ــوی دیگ ــاد دارد و از س اقتص
باســتانی هــم چــون قلعــه فلــک االفــاک، گــرداب ســنگی، ســنگ نوشــته و... 

مــورد بازدیــد بســیاری از گردشــگران و مســافران قــرار دارد.
ــای الزم در بخــش شــهری  ــا در راســتای ایجــاد زیرســاخت ه شــهرداری ه
نقشــی مهــم را برعهــده دارنــد، بــه همیــن منظــور ایجــاد بســیاری از 
ــر کســب رضایــت شــهروندان  ــد عــاوه ب زیرســاخت هــای شــهری مــی توان
ــر بســزایی  ــا تاثی ــدگاری آنه ــات، در جــذب گردشــگر و مان ــت خدم از دریاف

ــد. ــته باش داش
یکــی از مهــم تریــن موضوعــات و یــا اتفاقــات در منطقــه 2 ایــن اســت کــه 
بســیاری از کارهــای عمرانــی ایــن منطقــه بــه صــورت امانــی توســط نیروهــای 
ــر اســتفاده از توانایــی و تخصــص  شــهرداری انجــام مــی شــود کــه عــاوه ب
ــازی  ــاده س ــز و آم ــود. تجهی ــی ش ــا م ــه ه ــش هزین ــث کاه ــا ، باع نیروه

ــی اســت. ــز در مراحــل پایان ســاختمان شــهرداری منطقــه 2 نی
مدیــر شــهرداری منطقــه 2 شــهر خــرم آبــاد گفــت: عملیــات عمرانی آســفالت 
خیابــان هــای اصلــی و معابــر، بهســازی پیــاده راه ها، اصــاح و مرمت آســفالت 

و لکــه گیــری محــات  جــزء برنامــه هــای ایــن شــهرداری بــوده اســت.
»ســید نامــدار موســوی« افــزود:  آرامــش ، تــردد روان و بســتر ســازی توســعه 
ــر و  ــازی معاب ــرح بهس ــرای ط ــدف اج ــن ه ــی تری ــه ای اصل ــق منطق و رون
ــل  ــدام و عم ــرح اق ــب ط ــه را در قال ــن منطق ــای ســطح ای ــفالت خیابانه آس
ــات  ــر از اقدام ــی دیگ ــز یک ــوع نی ــاب رج ــم ارب ــت تکری ــود. رعای ــوان نم عن
مهمــی اســت کــه در راســتای کســب رضایــت شــهروندان در ایــن مجموعــه 

صــورت مــی گیــرد.
ــان  ــت:  بی ــاره و گف ــز اش ــهرداری نی ــن ش ــات ای ــر اقدام ــه دیگ ــوی ب موس
ــتور کار  ــهرداری در دس ــن ش ــه ای ــی ک ــات مهم ــر از اقدام ــی دیگ ــرد: یک ک
ــا  ــا اســت ب ــه بن ــیه ای اســت ک ــاماندهی محــات حاش ــرار داده اســت س ق
توانمنــد ســازی و ارائــه خدمــات مطلــوب و عادالنــه بتوانیــم ایــن مناطــق را از 
نظــر زیرســاخت هــای شــهری و خدمــات و امکانــات بــه ســح دیگــر مناطــق 
ــات  ــن منظــور در محــات اســدآبادی و گل ســفید اقدام ــه همی برســانیم. ب

ــه اســت. خــوب و درخــوری صــورت گرفت
مدیــر شــهرداری منطقــه 2 خــرم آبــاد گفــت: در محلــه اســدآبادی 
اســدآبادی،   دره  ســطحی  آبهــای  دفــع  و  ســاماندهی  دره،  آزادســازی 
ــوار  ــنایی بل ــب روش ــن و نص ــا، تامی ــر و خیابانه ــا، معاب ــه ه ــفالت کوچ آس
ــر  ــام دیگ ــا انج ــم ب ــا بتوانی ــتیم ت ــدد هس ــت و درص ــه اس ــورت گرفت و... ص
 اقدامــات ایــن نقطــه از منطقــه دو شــهر خــرم آبــاد را نیــز توانمنــد ســازیم. 
ــه هایــی کــه در زمینــه توانمنــد  موســوی عنــوان کــرد: یکــی دیگــر از محل
ســازی اقداماتــی در آن صــورت مــی گیــرد گل ســفید اســت کــه شــهرداری 
بــا  اداره کل راه و شهرســازی و  قــرار گاه خاتــم االوصیــا همــکاری تنگاتنگــی 
ــه  پیگیــری احــداث یــک  ــوان ب در مناطــق حاشــیه نشــین دارد کــه مــی ت
ــازی را خریــداری و نیمکــت هایــی هــم  ــازی اشــاره کــرد وســایل ب ــارک ب پ
نصــب کــرده ایــم. همچنیــن قــرار اســت  زمیــن فوتبالــی را هــم بــا همــکاری 

راه و شهرســازی ایجــاد کنیــم.
مدیــر شــهرداری منطقــه 2 خــرم آبــاد در بخــش دیگــری از صحبــت هایــش 
کشــت درختــان، ایجــاد قطعــات فضــای ســبز و تبدیــل یــک پــارک جنگلــی 
بــه یــک پــارک شــهری ،  ســرویس های بهداشــتی، پارکینــگ، نصــب آالچیق،  

ــدوده را  ــن مح ــای ای ــه  گیری ه ــر و لک ــفالت معاب ــب و آس ــردازی مناس نورپ
بخشــی از اقداماتــی عنــوان مــی کنــد کــه قــرار اســت در قالــب پــروژه بــام 

خاطــره هــا انجــام شــود.
ــه ایجــاد  ــد ب ــرای توســعه نیازمن ــاد ب ــد اســت ؛ شــهر خرم آب موســوی معتق
ــام خاطره هــا مــی   ــه ب ــات گردشــگری مختلفــی اســت و توجــه ویــژه ب امکان
توانــد نقــش موثــری  در توســعه گردشــگری و همچنیــن کاهــش مشــکات 

موجــود در مناطقــی همچــون پشــت بــازار داشــته باشــد.
ــروز  ــه ب ــش ب ــت های ــر از صحب ــه 2 در بخشــی دیگ ــر شــهرداری منطق مدی
ســیاب در شــهر خــرم آبــاد و بیشــترین تاثیــر در منطقــه 2 شــهر اشــاره کــرد 
و افــزود:  در ســیابی کــه 12 فروردیــن رخ داد اقدامــات بســیاری مــن جملــه 
نصــب نیوجرســی و کیســه هــای شــن و ماســه بــرای جلوگیــری از ورود آب به 
خیابانهــا و منــازل ســاحلی و ... صــورت گرفــت و همیــن امــر کمــک زیــادی 

بــه کاهــش آســیب هــا داشــت.
موســوی اظهــار کــرد: امــا بــه دلیــل اینکــه منطقــه 2 شــهر خــرم آبــاد نســبت 
ــن  ــرار دارد همی ــه ق ــیر رودخان ــتر در مس ــهری بیش ــق ش ــایر مناط ــه س ب
موضــوع باعــث شــد تــا بیشــترین آســیب از لحــاظ زیرســاخت هــای شــهری 

بــه ایــن منطقــه وارد شــود.
ــه  ــزل مســکونی در منطق ــن من ــب چندی ــه تخری ــاره ب ــا اش ــن مســئول ب ای
کرگانــه،  اظهــار کــرد: تخریــب شــدن پــل انــاری و در معــرض تخریــب قــرار 
گرفتــن پــل بهــداری و تخریــب بســیاری از پیــاده روهــا و...  شــده اســت کــه 
بــرای جلوگیــری از تــردد و ایجــاد ایمنــی در منطقــه، پــل بهــداری مســدود 

شــده و هیــچ گونــه تــرددی بــر روی آن صــورت نمــی گیــرد.
مدیــر شــهرداری منطقــه 2 خــرم آبــاد بیــان کــرد: هزینــه ســاخت هــر کــدام 
ــی نیــاز دارد کــه از عهــده شــهرداری خــارج  از ایــن پــل هــا اعتبــارات کان
ــه  ــار از ســوی وزارتخان ــه کمــک هــای دولتــی و تامیــن اعتب ــاز ب اســت و نی

و دولــت اســت.
وی ادامــه داد: هــر چنــد بــرای ســاخت نیــز پــل بهــداری در اولویــت قــرار دارد 
زیــرا ارتبــاط دهنــده 2 خیابــان اصلــی و شــلوغ اســت و همین مســدود شــدن 
گــره هــای ترافیکــی زیــادی را در ســاعات روز ایجــاد مــی کنــد کــه بایــد در 

اولویــت ســاخت قــرار بگیــرد.
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سال گذشته در  پیام ما درباره تنش 
آبی در ایران نوشتیم. ۱۷ میلیون ایرانی 

در تنش آبی هستند.

 اپرای عروسکی خیام تا ۲0 اردیبهشت 
 در تاالر فردوسی اجرا می شود.

نویسنده، طراح و کارگردان: 
بهروز غریب پور

نمایشسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره ۲0 نشریه »صدا« منتشر شد.

مدیر دفتر پخش »خانه فیلم« از 
برنامه ریزی برای اکران فیلم

 ایده اصلی در نوبت عید فطر خبر داد.

جمیل رستمی فیلمی درباره 

نادیا مراد برنده جایزه صلح نوبل می سازد.
همزمان با ادامه تصویربرداری سریال 

برادر جان به کارگردانی محمدرضا آهنج، 
ساالر عقیلی موسیقی تیتراژ پایانی این 

سریال را با ترانه ای از حسین غیاثی خواند.

 هدیه : میترسی؟
 پیمان : آره میترسم... از تو میترسم!
از آدمی که هیچی براش مهم نیست 

 میترسم!

عاشقانه

فیلمسینماموسیقی دیالوگ

ایکه هر دم عنبرت بر نسترن چنبر شود
سنبل از گل برفکن تا خانه پر عنبر شود
از هزاران دل یکی را باشد استعداد عشق
تا نگوئی درصدف هر قطره ئی گوهر شود
هر کرا وجدی نباشد کی بغلتاند سماع
آتشی باید که تا دودی بروزن برشود

چشم را در بند تا در دل نیاید غیر دوست
گر در مسجد نبندی سگ بمسجد در شود

از دو عالم دست کوته کن چو سرو آزاده وار
کانکه کوته دست باشد در جهان سرور شود
نور نبود هر درونی را که در وی مهر نیست
آتشی چون برفروزی خانه روشن تر شود

مؤمنی کو دل بدست عشق بت روئی سپرد
گر بکفر زلفش ایمان آورد کافر شود

می نویسم شعر بر طومار و می شویم باشک
برامید آنکه شعر سوزناکم تر شود

همچو صبح ار صادقی خواجو مشو خالی ز مهر
کانکه روز مهر ورزیدست نیک اختر شود

خواجوی کرمانی 

تو جاِن مرا از تلخی و درد 

 آکنده ای

 و من تو را دوست داشته ام

 با بازوهایم  و سرودهایم.

 تو مهیب ترین دشمنی مرا

 و تو را من ستوده ام،

 رنج برده ام ای دریغ

 و تو را

ستوده ام....

احمد شاملو

عکس نوشت

عکس: 
یاسر خدیشی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

شاه 9 ساله ایران كشته شد و 
زوال امپراتوری شتاب گرفت

)هفتـم  میـالدی   ۶۳0 سـال  اپریـل   ۲۷
سـاله   ۹ شـاه  سـوم،  اردشـیر  اردیبهشـت( 
ایـران از دودمـان ساسـانیان بـه طـرزی مرموز 
بـه  )اِران  سـپهبد  اِران  شـهربراز،  و  درگذشـت 
كسـر الـف اول = ایـران( ژنـرال نامـدار ایران و 
سـرداری كـه با شكسـت دادن رومیان، سـوریه 
و فلسـطین را بـه قلمـرو ایـران بازگردانیـده بود 
و صلیبـی را كـه مسـیح بـر آن میخكـوب شـده 
بـود بـه تیسـفون فرسـتاده بـود امـور سـلطنت 
را راسـا بـه دسـت گرفـت تـا از زوال امپراتوری 
نایـب  قبـال  وی  جلوگیـری كنـد.  )ایرانشـهر( 
از  برخـی  بـود.  خردسـال  اردشـیر  السـلطنه 
مورخـان نوشـته انـد که شـهربراز اردشـیر سـوم 
سـوم  شود.اردشـیر  ایـران  شـاه  تـا  را کشـت 
از  قبـاد دوم در هفـت سـالگی و پـس  پسـر 
مـرگ ناگهانـی و مشـكوك پـدرش بـه شـاهی 
رسـیده بـود و چـون كودكـی بیـش نبـود، امـور 

حكومـت بـه دسـت مقامـات وقـت و در صـدر 
آنـان شـهربراز افتـاده بـود كـه بـا هـم سـازش 
و هماهنگـی نداشـتند و در میـان ایـن مقامات 
چنـد مفسـد و بداندیـش نیـز دیـده مـی شـد 
كـه بـه قضـاوت تاریـخ، »در وطندوسـتی« هم 
ثابـت قـدم نبودنـد و بـه بقـاء میهـن، اهمیـت 
زیـاد نمـی دادنـد. جامعـه ایـران نیـز هـر روز 
طبقاتـی تـر می شـد و تبعیض بیـداد می كرد. 
اردشـیر  السـطنه  نایـب  شـهربراز  دوره،  آن  در 

خردسـال شـناخته مـی شـد.
    در ایـن شـرایط بـود كه سـپهبد »شـهربراز« 
وارد عمـل شـد تـا میهـن را كـه میـراث نیاكان 
بـود و نزدیـك بـه ۱۳ قـرن از وحـدت آن مـی 
گذشـت نجات دهد و شـاید با همین اندیشـه، 
اردشـیر ۹ سـاله را از میـان بـرده بـود و چـون 
فـرد شایسـته دیگـری را در خاندان ساسـانیان 
ندیـد، بـدون اینكـه عنوان شـاه بر خـود بگذارد 
امـور سـلطنت را بـه دسـت گرفـت كـه حكومت 
او بیـش از ۴۴ روز دوام نیافـت و كشـته شـد.
ایـران  ارتـش  شكسـت  از  پـس  شـهربراز 

حكومـت  آخـر  ماههـای  در  رومیـان  از 
ویـژه  بـه  و  ایرانیـان  چشـم  از  خسـروپرویز، 
دلیـل  بـود.  افتـاده  ارتـش  جوانتـر  افسـران 
بـود كـه  ایـن  شـهربراز  از  ایرانیـان  دلخـوری 
فریـب امپراتور روم را خـورده و درجریان نبرد، 
واحدهـای خـود را وارد عملیـات نكـرده بـود. 
امپراتـور روم بـرای شـهربراز یـك سـند جعلـی 
فرسـتاده بـود كه حكایت داشـت خسـروپرویز 
كـه  گونـه  همـان  بـه  هـم  اورا  خواهـد  مـی 
ژنرالهـای دیگـر و ازجملـه »بهـرام چوبیـن« را 
پراكنـده و یـا نابـود سـاخت، از میـان بـردارد. 
این سـند جعلی، شـهربراز را دلسـرد و نسـبت 
بـه جـان خـود بیمنـاك سـاخت و فعاالنـه در 
نبـرد شـركت نكـرد و موجـب شكسـت ارتـش 
ایـران و فرار خسـروپرویز به تیسـفون شـد كه 
بـه میگسـاری و خوشـگذرانی روی آورده بـود 
تـا غـم شكسـت را فرامـوش كنـد كـه سـران 
كشـور بـا جلـب موافقـت پسـرش قبـاد دوم 
اورا بازداشـت و سـپس كشـتند و قبـاد را بـه 

برگزیدنـد. شـاهی 

چیزی شبیه زندگی
 

 تا ۳۱ اردیبهشت در عمارت نوفل لوشاتو اجرا می شود.
 نویسنده: حسین پناهی
 کارگردان: امیرکلهری پور

نمایش

طنزیمات

تغارجان؛ رو به تغارناز کرد و گفت:

-امروز رؤیا می دیدم.

-ُخب!

-رؤیای یک رسانه!

-ُخب!

-اسمش تغارنیوز بود.

-ُخب!

-می خوام یک رسانه راه اندازی کنم.

-ُخب!

-ُخب، همین دیگه!

-اوهوم!

-اهوم؟ همین؟ یعنی نظری نداری؟

-نــه چــه نظــری داشــته باشــم؟ مــن دربــاره کاری کــه مــی دونــم 

انجــام نمیشــه چــه نظــری دارم کــه بــدم؟

-چرا انجام نمیشه؟

-چون نمیشه؟ تو اول بگو هدفت از راه اندازی رسانه چیه؟

-احقاق حقوق و تنویر افکار اهالی تغارستان!

-آهــان! جالبــه! اون وقــت اهالــی تغارســتان هــم مــی نشــینن که 

تــو تنویــر افــکار بکنــی؟ بــه همیــن راحتی!

 - این که به نفعشونه!

-می دونم. اتفاقًا چون به نفعشونه، باهات راه نمیان!

-یعنی چی؟

-یعنــی ایــن کــه اهالــی تغارســتان، وجدانشــون آســوده اســت. 

کســی کــه وجدانــش آســوده باشــه. تنویــر افــکار بــراش معنــی 

ــداره! فهمیــدی؟ ن

ــتان را  ــودش در تغارس ــت خ ــه روزه اقام ــرات س ــان؛ خاط تغارج

مــرور کــرد. دســتی بــه دور دهانــه اش کشــید و بــا حالتی افســرده 

گفــت:

-پس تکلیف رؤیای من چی میشه؟

-رؤیــا اســمش همراهشــه. باهــاش خــوش بــاش. یا فراموشــش 

! کن

-نمی تونم. من نمی تونم تغارنیوز رو فراموش کنم.

-تغارنیوز کیه؟

-کیــه نــه؟ چیــه! تغارنیــوز همــون اســمیه کــه در رؤیــام دیــدم. 

اســم رســانه مونــه!

تغارنــاز؛ بــه دیــوار زل زد. دســتی بــه روبــان صورتــی اش کشــید 

و گفــت:

-عجب! پس اسمش رو هم بهت گفتن!

-آره!

-مــن نمــی دونــم. اما قــرار بــود دنبــال یــه کار آبرومند بــری! کاری 

کــه در شــأن خانــواده تغارخــان بزرگ باشــه.

-ُخب، هست. من خبرنگار میشم.

- ببیــن، خبرنــگاری در شــأن مــا نیســت. اآلن اگــر بــه بابــام هــم 

بگــی، همینــو بهــت میگــه. تــو بــرای ایــن که منــو خوشــبخت کنی 

و بابــام بهــت افتخــار کنــه بایــد دالّل بشــی. فهمیدی؟

-دالّل؟! یعنی...

-آره یعنــی ایــن کــه خبرنــگاری شــغل آبرومنــدی نیســت. دالّلــی 

آبرومنــده! بــرو تــوی کار دالّلــی کشــک و ایــن طــور چیــزا... اونــن 

وقــت مــا همــه بهــت افتخــار مــی کنیــم.

-آخه...

-آخه نداره!

شــانه هــای تغارجــان، قــدری بــاال آمــد. گردنــش در بیــن کتــف 

هایــش فــرو رفــت. داشــت در خــود فــرو مــی رفــت کــه تغارنــاز 

انگشــتش را در پهلویــش فــرو کــرد. تغارجــان؛ دوبــاره بــاال آمــد. به 

قلــه تغارکــوه زل زد. بــه تغارنیــوز فکــر مــی کــرد و بــه ایــن کــه چه 

طــور تغارنــاز و خانــواده اش را بــه تأســیس تغارنیــوز راضــی کنــد.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

شغل آبرومند
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