
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان

فراخوان عمومی تجدید مناقصات 
یک مرحله ای 

اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمان در نظــر دارد تجدیــد مناقصات 
عمومــی خدمــات را بــه شــرح جــدول ذیــل از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت برگــزار نماید.

ــران  ــه گ ــنهاد مناقص ــه پیش ــا ارائ ــه ت ــناد مناقص ــت اس ــه از دریاف ــزاری مناقص ــل برگ ــه مراح کلی
ــانی  ــه نش ــتاد( ب ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق درگاه س ــا از طری ــایی پاکت ه و بازگش
ــدم  ــورت ع ــران در ص ــه گ ــت مناقص ــد و الزم اس ــد ش ــام خواه https://www.setadiran.ir انج
عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســامانه مذکــور و دریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی را جهــت 

ــازند. ــق س ــه محق ــرکت در مناقص ش

تاریخ انتشار مناقصه: روز یکشنبه98/1/18 ساعت 7:00 از طریق سامانه ستاد می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: روز پنجشنبه 98/1/22 تا ساعت 19:00 از طریق سامانه ستاد می باشد.

مهلت زمانی ارئه پیشنهادها: روز دوشنبه 98/2/2 تا ساعت 14:00 از طریق سامانه ستاد می باشد.
زمان بازگشایی پیشنهادها: روز سه شنبه 98/2/3 تا ساعت 9:00 از طریق سامانه ستاد می باشد.

ــه  اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائ
پاکت هــای الــف: کرمــان بلــوار جمهــوری اســالمی نبــش ســه راه هوانیــروز- شــماره تمــاس: 034-32816504-7 

اطالعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  034-32816504-7 
اطالعــات ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه، مرکــز تمــاس: 41934-

021 و 034-32516055 

مبلغ ضمانت نامه بانکی )لاير(مبلغ برآورد )لاير(موضوع تجدید مناقصهشماره مناقصهردیف

198001
احداث رمپ های ورودی و خروجی مجتمع 

خدمات رفاهی حامدی سیرجان 
5.828.000.000291.400.000

298002
تکمیل زیر ساخت های گردشگری عرب 
آباد رفسنجان )اجرای سرویس بهداشتی 

و محوطه سازی(
3.370.000.000168.500.000
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اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

آگهی فراخوان عمومی
اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان در اجـرای مصوبات شـماره 3190/ه مـورخ 86/6/14و 4089/ه مـورخ 90/1/23 و 

بخشـنامه ابالغـی بـه شـماره 609/95/45137 مـورخ 95/11/23سـازمان ملی زمین و مسـکن به صـورت اجاره قطعـه زمین به 
مسـاحت 10000 مترمربـع قسـمتی از پـالک 5622 اصلـی بخش 36 کرمان واقع در حریم شـهر نجف شـهر سـیرجان بـا کاربری 
خدمـات رفاهـی جهـت احداث مجتمع خدمـات رفاهی با اجاره بهاء یکسـاله 60/000/000 ریـال را از طریق آگهـی فراخوان عمومی 
دارد ، لـذا بدینوسـیله از کلیـه متقاضیانـی کـه دارای مجوزهـای الزم و موافقتنامه اصولـی از مراجع ذیربط می باشـند و تقاضای 
واگـذاری زمیـن فـوق الذکـر را دارند، دعوت می شـود ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتشـار آگهی درخواسـت خـود را با موافقتنامه 
اصولـی و سـایر مجـوز مربوطـه را در پاکـت الک مهر شـده به دبیرخانـه اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان واقـع در خیابان 
شـهید کامیـاب روبـروی یخدان مویدی تسـلیم و رسـید دریافـت دارند . ضمنا ایـن اداره کل با توجه به شـرایط ذیل نسـبت به 

بررسـی پیشـنهادات اقدام خواهد نمود .
1- توان مالی و فنی متقاضیان می بایست به تائید این اداره کل برسد.

2-  کلیه هزینه های برگزاری فراخوان بر عهده متقاضی منتخب فراخوان می باشد 
3- به درخواست های مخدوش واصله خارج از مهلت مقرر و کسانی که زمان موافقت اصولی آنها منقضی شده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

4-  این اداره کل در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات واصله مختار است و هیچگونه اعتراضی مسموع نمی باشد
5-  به استناد بند 6 ماده 1 قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس کارمندان دولت حق شرکت در فراخوان را ندارند 

6- تکمیـل فـرم پیشـنهاد قیمـت کـه از طریق دبیرخانـه ایـن اداره کل تحویل متقاضیان خواهـد گردید الزامی اسـت و به همراه مـدارک مالکیت باید تحویـل گردد . 
6-12/26

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حفاظت فیزیکینوبت اول

1033

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

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

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

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

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

ــد. 02185193768 می باش
شناسه آگهی: 421737

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

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

98 را با همدلی و مشارکت 
ملی پشت سر بگذاریم؟
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می گوینــد ســالی کــه نکوســت از بهــارش پیداســت. 
ــود کــه جمعــی از تحلیلگــران  ســال ۹۸ شــروع نشــده ب
سیاســی و اقتصــادی ســال ســختی را پیــش بینــی 
 ۹۷ ســال  آخــر  روزهــای  در  گرچــه  می کردنــد. 
اظهارنظــر  بــه  امیدبخــش  بــا رویکــردی  دولتمــردان 
پرداختنــد و ســعی کردنــد بــه مــردم دربــاره مقابلــه 
بــا تحریم هــای آمریــکا دلگرمــی دهنــد امــا واقعــه 
چنــان  کشــور  مختلــف  هــای  اســتان  در  ســیل 
بــه همــه  تلنگــری  زد کــه گویــی  رقــم  را  وضعیتــی 
 بــود، چــرا کــه نشــان داد یــک دســت صــدا نــدارد.

ــانه  ــلح، رس ــای مس ــس، نیروه ــدگان مجل ــردم، نماین م
ــت  ــا در مدیری ــد ت ــدان آمدن ــه می هــا و ســلبریتی هــا ب
بحــران بــه دولــت کمــک کننــد. ســیل خســارات زیــادی 
ــان  ــان م ــر از هموطن ــب ۷0 نف ــای گذاشــت و قری ــر ج ب
کشــته شــدند امــا نکتــه مهــم تــاش همــه دســتگاه هــا 
 بــرای هــم افزایــی در امدادرســانی بــه ســیل زدگان بــود.
ــی و  ــی، فرهنگ ــادی، سیاس ــاظ اقتص ــه لح ــال ۹۸ ب س
ــه  ــا آنچ ــد ام ــال ۹۷ باش ــون س ــاید همچ ــی ش اجتماع
اهمیــت دارد مشــارکت اجتماعــی بــرای پشــت ســر 
ــم را  ــوای ه ــد ه ــه بای ــت. هم ــکات اس ــتن مش گذاش
ــا  ــان را ب ــای ش ــادی ه ــد ش ــعی کنن ــند، س ــته باش داش
 دیگــران تقســیم کننــد و در غــم همدیگــر شــریک شــوند.
فشــارهای  مــی کنــد  تــاش  ترامــپ  دولــت  قطعــا 
بیشــتری را بــه کشــورمان وارد ســازد، در مقابــل مــا 
ــن  ــه ای ــم ترامــپ را ب ــی توانی ــا اتحــاد و هماهنگــی م ب
نتیجــه برســانیم کــه سیاســتش در بــاره ایــران شکســت 
خــورده اســت. حتــی مــردم و کســانی کــه خــارج از ایــران 
زندگــی مــی کننــد ولیکــن دلشــان بــرای عظمــت ایــران 
ــان  ــاری هموطن ــه ی ــد همــدل و همصــدا ب ــد، بای مــی تپ
 خــود بشــتابند تــا صــاح تحریــم کُنــد و ناکارآمــد شــود.
از طرفــی مســئولین نیــز تمــام همــت خــود را بــرای 
ــای  ــه ج ــد و ب ــه کار گیرن ــی ب ــرمایه اجتماع ــت س تقوی
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ما را در تلگرام 
 12 تا  21دنبال کنید

مرگ میراث فرهنگی زیر دست و پای سیل
سیل به آثار تاریخی در گلستان، خوزستان، لرستان،ایالم و تهران خسارت های میلیاردی وارد کرد

در  از چندیـن سـال کم آبـی و خشکسـالی  بعـد 
جـای جای کشـور و دعا و آرزو بـرای بارش باران، 
امسـال بهـار ۹۸ بـا بارش بـاران آغاز شـد. اما این 
بارش هـا بـه جای ایجاد امید و خوشـحالی در دل 
مـردم، بـه سـیلی ویرانگـر تبدیل شـد. اینکه  چرا 
چنیـن  اتفاقـی رخ داد از زوایـای مختلفـی قابـل 
بررسـی است.سـیل یـک پدیـده طبیعی اسـت و 
حتـی خرابـی هـای ناشـی از آن هـم تـا حـدی 
طبیعـی اسـت امـا عواملـی باعـث مـی شـود کـه 
 ویرانـی های ناشـی از سـیل ها گسـترده تر شـود.
دوران  در  شـدند  جـاده  کـه  رودخانه هایـی 
خشکسـالی ، همانطـور کـه در دروازه قرآن شـیراز 
و تنـگ هللا و اکبـر دیـده شـد شـهرداری بـدون 
توجـه بـه الزام طبیعی مسـیل هـزاران سـاله کنار 
دروازه قـرآن را پـر کرده و روی آن اتوبان سـاخته 
بـود و همیـن امـر موجب سـرازیر شـدن سـیل به 

شـهر و آسـیب بـه مسـافران نـوروزی شـد. 
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افزایش 464 
کیلومتری وسعت 

دریاچه ارومیه
مدیر دفتر استانی ستاد احیای 

دریاچه ارومیه در آذربایجان 
غربی گفت: حجم آب دریاچه 

ارومیه بیش از یک میلیارد 
مترمکعب افزایش یافته است.

کمک های 
بشردوستانه روسیه 
به ایران ارسال شد

بر اساس اعالم وزارت 
حوادث غیرمترقه روسیه، 

بشردوستانه  کمک های 
دولت مسکو برای 

سیل زدگان، راهی ایران شد. 
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یادداشت  مهمان
امید کرمانی ها

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1416

یکشنبه 18  فروردین 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

مسعود باقرزاده کریمی:آنچه 
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نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران
طبق گزارش نتایج آمارگیری نیروی کار سال ۹۵ مرکز 

آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان )باالی ۱۵ سال( 
۱۶.۳ درصد و در سطح جهانی ۴۷.۶ درصد است

دادستان کل کشور:

بخشی از آسیب های سیل 

ناشی از سوء مدیریت ها است

ــگاه  ــات، ن ــا موضوع ــی ب ــورد جناح برخ
ــه  ــزودن ب ــوی اف ــه س ــان ب و رویکردش
غنــای انســجام ملــی باشد.اســفندماه 
شــورای  مجلــس  انتخابــات  امســال 
ــارکت  ــود، مش ــی ش ــزار م ــامی برگ اس
ــه  ــی در هم ــوی اجتماع ــری و ق حداکث
عرصــه هــا بــه ویــژه انتخابــات مجلــس 
ــفید  ــات کاخ س ــه مقام ــی ب ــام مهم پی
مــردم  حضــور  قــدرت  و  داد  خواهــد 

ــپ را  ــد ترام ــی توان ــدان م ــن می در ای
زورگویانــه  هــای  سیاســت  ادامــه  از 
ــن انتظــار مــی رود  ــد بنابرای ــوس کن مأی
ــت  ــن رقاب ــی در عی ــای سیاس ــاح ه جن
بــرای کســب کرســی هــای مجلــس، 
تدابیــر انتخاباتــی خــود را طــوری پیــش 
ــرمایه  ــه س ــرده ب ــدای نک ــه خ ــد ک نبرن

اجتماعــی نظــام لطمــه وارد شــود
/خبرآناین
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رونمایی از دو برنامه ساختاری در سازمان برنامه و بودجهپیام خبر
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه از رونمایی از دو برنامه »توسعه - تولید 
و اشتغال پایدار « و »اصاح ساختار بودجه« خبر داد.
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مرگ میراث فرهنگی زیر دست و پای سیل
سیل به آثار تاریخی در گلستان، خوزستان،لرستان،ایالم و تهران خسارت های میلیاردی وارد کرد

بارش ها آسیب میلیاردی به آثار باستانی زد

سـیلی که از ابتدای سـال جدید شـروع به 
ویرانـی کـرد بـه میـراث فرهنگی هـم رحم 
نکـرده و بـرای بسـیاری از آثـار تاریخـی 
کشـور در مناطق سـیل زده خسارت بار بود، 
خسـارت هـای میلیـاردی وارده بـر میـراث 
جهانـی ایـران یکی از پیامدهای این سـیل 

ویرانگـر بوده اسـت. 

میراث فرهنگی گلستان 
بعد از سیل

اسـتان  از  بتـوان  شـاید  میـان  ایـن  در 
نخسـتین  از  یکـی  عنـوان  بـه  گلسـتان 
سـیل  درگیـر  بـرد کـه  نـام  اسـتان هایی 
شـد. اسـتانی کـه تعـداد زیـادی از بناهای 
تاریخـی را در دل خـود جـای داده اسـت. 
مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 

و گردشـگری گلسـتان درخصـوص آخرین 
وضعیـت میـراث فرهنگـی اسـتان گفـت: 
بـه میـراث فرهنگـی در حـدود 3۸ میلیارد 
تومـان خسـارت وارد شـده اسـت. عمـده 
ماننـد  مهـم  پـروژه  چنـد  در  خسـارت ها 
شـهر جرجـان، برج قابـووس و پـل آق قا 
اسـت به گفتـه او، برج قابـووس دچار نم و 
رطوبـت زدگـی شـده و باید میـزان رطوبت 
مورد بررسـی قـرار گیرد.کریمی درخصوص 
آخریـن وضعیت پل تاریخـی آق قا گفت: 
در بخش هایـی از ایـن پل شـاهد نشسـت 
هسـتیم. »ابراهیـم کریمـی« در ادامـه بـه 
خالـد نبـی و گورسـتان تاریخـی آن اشـاره 
کـرد و ادامـه داد: راه دسترسـی بـه ایـن 
مجموعـه در چنـد نقطه از بین رفته اسـت. 

همچنیـن موزه هـای اسـتان گلسـتان هـم 
دچار آسـیب شـده اند و گاها شـاهد ریزش 
سـقف تعـدادی از موزه هـا و نفـوذ بارندگی 
بـه داخـل آنها هسـتیم. بـه گفتـه او، بر اثر 
 20 حـدود  اخیـر،  بارندگی  هـای  و  سـیل 
درصـد هـم از بافـت تاریخی گرگان آسـیب 
دیده اسـت و نیـاز بـه مرمـت دارد. بافـت 
گمیشـان نیـز دچار آسـیب شـده اسـت و 
یـک مورد ریزش در بخشـی از سـاختمان، 
در بافـت تاریخـی گمیشـان و گـرگان دیده 

است. شـده 

آسیب دیدگی آثار تاریخی ساوه 
»رضا ایاز« جانشـین اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دسـتی و گردشگری ساوه از آسیب 
دیدگـی آثـار تاریخـی ایـن شهرسـتان بـر 

اثـر بارندگی هـای اخیر خبـر داد و با اشـاره 
بـه اینکه شهرسـتان سـاوه بـا قدمتی پنج 
هـزار سـاله دارای 112 اثـر ثبتـی و 312 اثـر 
غیـر ثبتـی تحـت حفاظـت اسـت، اظهـار 
کـرد: بـارش هـای اخیـر بـه آثـار شـاخص 
شهرسـتان نظیـر گنبد مسـجد سـرخ واقع 
در میـدان انقاب، شبسـتان مسـجدجامع 
داالن هـای کاروانسـرای  سـاوه،  هزارسـاله 
شـهر تاریخـی آوه، بنای تاریخی چارسـوق 

و ... خسـارت وارد کـرد.

خسارت4 میلیاردی به آثارتاریخی 
استان تهران 

»دالور بزرگ نیـا« مدیـر کل اداره کل میراث 
فرهنگـی اسـتان تهـران دربـاره خسـارت 
هـای سـیل بـه آثـار تاریخـی تهـران گفت: 
بـا ارزیابـی کارشناسـان معاونـت میـراث 
فرهنگـی، بارش هـای اخیـر بیـش از چهار 
میلیـارد تومـان خسـارت بـه بـه هشـت 
وارد کـرده  اسـتان  سـطح  در  اثرتاریخـی 
جـاری  و  اخیـر  بارش هـای  است.شـدت 
رودخانه هـا  مسـیر  در  سـیاب ها  شـدن 
بخـش  تاریخـی  »پـل  بـه  آسـیب هایی 
کـن«، »پل نمـرود« شهرسـتان فیروزکوه، 
پردیـس  شهرسـتان  شاه عباسـی«  »پـل 
خسـارت وارد کـرده اسـت و کاروانسـرای 
»امین آبـاد«، »گنبـد طـارس«، »آتشـکده 
»چندیـن  بنـای  و  رشـکان«  »دژ  ری«، 
امامـزاده« نیـز بـه دلیـل شـدت بارش هـا 

شـده اند. جزئـی  آسـیب هایی  دچـار 

خسارت به میراث فرهنگی لرستان 
»سـیدامین قاسـمی« )مدیـرکل میـراث 
و گردشـگری  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
وضعیـت  آخریـن  درخصـوص  لرسـتان( 
ایـن  فرهنگـی  میـراث  و  تاریخـی  آثـار 
اسـتان بعـد از سـیل گفـت: بیـش از 6۹ 

میلیـارد و ۷00 میلیـون تومـان خسـارت به 
آثـار تاریخی، طبیعـی و کارگاه هـای صنایع 
دسـتی اسـتان وارد شـده اسـت. در ایـن 
میـان آثـار تاریخـی اسـتان لرسـتان دچار 
آسـیب های متعدد شده اسـت.به گفته او، 
تپـه ای که قلعه فلک  االفـاک روی آن قرار 
گرفتـه، دچـار رانش شـده اسـت. قاسـمی 
بـا اشـاره به آنکه در اسـتان لرسـتان حدود 
100 پـل تاریخـی وجـود دارد، از آسـیب 15 
پـل تاریخـی در سـطح اسـتان خبـر داد و 
تصریـح کرد: بخشـی از پایـه و طاق آجری 
پل کشـکان تخریب شـده اسـت و بسـتر 
پـل کلهر شسـته  شـده اسـت. او با اشـاره 
بـه وضعیت بافـت تاریخی لرسـتان گفت: 
بـا توجه به آسـیب ها و تخریب هـای وارده 
برآوردهـای  اسـاس  بـر  گفـت  می تـوان 
انجـام شـده تاکنـون حـدود 4۷ میلیـارد 
تومان خسـارت بـه بخش آثـار تاریخی،15 
میلیـارد تومان به زیرسـاخت گردشـگری و 
۷ میلیـارد تومـان خسـارت بـه کارگاه های 

صنایـع دسـتی وارد شـده اسـت.

خسارت هشت میلیاردی
 به میراث فرهنگی ایالم

مدیـر اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع 
دسـتی و گردشگری اسـتان ایام از آسیب 
آثـار  بـه  تومانـی سـیل  میلیـارد  هشـت 
تاریخـی این اسـتان خبـر داد.»عبدالمالک 
بـه  و  بـاران  این کـه  بیـان  بـا  شـنبه زاده« 
آثـار  بـه  مرحلـه  دو  در  سـیل  آن  دنبـال 
تاریخـی اسـتان آسـیب وارد کـرده، بیـان 
کـرد: در نخسـتین بـارش باران، آسـیب ها 
قـدری  جزئی تـر بودند و هفـت اثر تاریخی 
هـر کـدام بـا آسـیب های 10 تـا 15 درصـد 
خسـارت دیدند.او امامزاده »سـیدابراهیم« 
در بخـش زرین آبـاد شهرسـتان دهلـران، 
در  محمـد«  »سـیدصاح الدین  امامـزاده 
شهرسـتان آبدانـان، پـل »پسـر و دختـر« 
شهرسـتان کـرداول،  در  »سـام«  قلعـه  و 
قلعه »پوراشـرف« در شهرسـتان دره شـهر، 
آتشـکده »سـیاه گل« در شهرسـتان ایـوان 

شهرسـتان  در  »کنجان چـم«  قلعـه  و 
برشـمرد کـه  تاریخـی  بناهـای  را  مهـران 
در نخسـتین دور بارش هـا دچـار آسـیب 
شـدند.آثار دیگری مانند پل »گاومیشـان« 
در شهرسـتان دره شـهر، امامـزاده »مهـدی 
ماژیـن،  بخـش  دره شـهر  در  صالـح« 
بخش هایـی از شـهر تاریخـی سـیمره بـه 
دلیـل قرارگیـری اش در داخـل شـهر و آثار 
قرارگرفتـه در کناره هـای رودخانه سـیمره و 
قلعـه »شـاخ« در دهلران خسـارت دیدند.
مدیر اداره کل میراث فرهنگی اسـتان ایام 
بـا بیان این که حجم زیـادی از آثار تاریخی 
اسـتان ایـام شـامل تپه هـا و محوطه های 
تاریخی نیز هسـتند، گفت:متاسفانه برخی 
از تپه هـای باسـتانی بـه طور کامـل زیر آب 
رفتند و آسـیب  جدی دیدنـد، افزود: برخی 
الیه هـا بـه طـور کامـل شسـته شـده اند، 
همچنین شـیارهایی وسـط تپه ایجاد شـد 
کـه باعث شـده بـود الیه هـای باسـتانی از 
بیـن بروند و دچار آسـیب دیدگی شـدیدی 
شـوند.وی تپه هـای »فرخ آبـاد«، »غران« و 
»چک دوسـتعلی« را جزء 12 تپه باستانی 
دانسـت که بـه طور کامـل زیـرآب رفته اند. 

خسارت 19 میلیارد تومانی به آثار 
تاریخی کرمانشاه 

مدیـرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان کرمانشـاه گفت: در پی 
بارش های دو هفته اخیر در سـطح اسـتان 
32 اثـر تاریخـی کرمانشـاه دچـار آسـیب 
شـدند.»امید قادری« تاکید کرد: بیشترین 
بناهـای آسـیب دیده مربوط به شهرسـتان 
های قصرشـیرین، کنـگاور، سـرپل ذهاب، 
داالهو و گیان غرب اسـت. عمارت خسـرو، 
کانـال آبرسـانی ساسـانی، پـل کوچـه، پـل 
چهـر، تـاق گـرا، خانـه سـاری اصانـی و 
مقابـر ابودجانـه از جمله مهمتریـن بناهای 
تاریخـی آسـیب دیـده در بارش هـای اخیر 
اسـتان هسـتند. وی میـزان کلی خسـارت 
بـه ایـن بناهـا را حـدود 1۹ میلیـارد تومـان 

اعـام کرد. 

سـخنگوی کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت خارجی مجلس 
شـورای اسـامی از حضـور رییـس سـازمان انـرژی اتمـی در 
جلسـه امروز)یکشـنبه ( ایـن کمیسـیون خبـر داد.علـی نجفی 
خوشـرودی، اظهـار کـرد: اولیـن جلسـه کمیسـیون امنیت ملی 
و سیاسـت خارجـی مجلـس شـورای اسـامی در سـال جدیـد 
فـردا بعد از ظهر )یکشـنبه ( با حضور علـی اکبر صالحی، رییس 
سـازمان انـرژی اتمـی برگـزار می شـود. به گفته وی این جلسـه 
در آسـتانه بیسـتم فروردیـن مـاه روز ملـی "فناوری هسـته ای" 
بـرای بررسـی آخریـن وضعیـت فعالیت های صلح آمیز هسـته 

ای جمهـوری اسـامی ایران اسـت.

بـر اسـاس اعـام وزارت حـوادث غیرمترقـه روسـیه، کمک های 
بشردوسـتانه دولت مسـکو برای سـیل زدگان، راهی ایران شـد.  
»بـر اسـاس اعـام وزارت حـوادث غیـر مترقبـه روسـیه در پـی 
ارتبـاط تنگاتنـگ و تماس های مـداوم ایـن وزارت با هال احمر 
ایـران و کسـب اطاعـات کامل از نیازهای ضـروری مردم مناطق 
سـیل زده و فراهـم آوردن اقـام مـورد نیـاز، سـاعاتی پیـش بـا 
روسـیه چندیـن  وزیـر  دیمیتـری مـدودف، نخسـت  دسـتور 
محمولـه کمک هـای بشردوسـتانه از پایگاه هـای وزارت حـوادث 
غیر مترقبه روسـیه در ارمنسـتان به سـمت ایران حرکت کرده و 

در رشـت و بـه هـال احمـر ایران تحویـل داده می شـود«.

»صالحی« به کمیسیون 
امنیت ملی می رود

کمک های بشردوستانه 
روسیه به ایران ارسال شد

از  بخشـی  گفـت:  دادسـتان کل کشـور 
آسـیب هایی کـه از طریق سـیل بـه مردم 
و زیرسـاخت های کشور وارد شد، ناشی از 
سـوءمدیریت و عدم توجـه به اصول های 
حجـت  اسـت.  بـوده  بحـران  مدیریـت 
االسـام محمدجعفـر منتظـری در دیـدار 
نـوروزی بـا قضـات و کارکنـان دادسـتانی 
کل بـا تبریـک فرارسـیدن سـال جدیـد 
بـه ملزومـات ایجـاد تحـول در دسـتگاه 
قضایی بر اسـاس بیانیـه گام دوم انقاب 

قـوه  ریاسـت  انتصـاب  حکـم  متـن  و 
قضاییـه، اشـاره کرد و گفت: از دادسـتانی 
کـه  رود  مـی  انتظـار  ایـن  کشـور  کل 
اقداماتـش مطابـق بـا برنامه ریزی هـای 
تعیین و اباغ شـده پیـش رود و کارکنان 
و قضـات ایـن نهاد مهـم در جهت تحولی 
کـه باید اتفاق بیافتد، حرکـت کنند.وی با 
اشـاره بـه نزول بـرکات الهی از آسـمان در 
طـول ایـام قبـل و پس از نـوروز و بـا ابراز 
تاسـف از برخـی گرفتاری هـا و مشـکات 

کـه بـه دلیـل سـوءمدیریت ها و ضعف ها 
اسـتانها  برخـی  شـهری  مدیریـت  در 
ایجـاد شـد، بـرای درگذشـتگان حـوادث 
اخیـر غفـران الهـی و بـرای خانواده هـای 
جانباختـگان صبـر و شـکیبایی را از درگاه 
خداوند مسـئلت کرد.دادسـتان کل کشـور 
بـه  شـده  وارد  خسـارات  بـه  اشـاره  بـا 
برخـی مناطـق کشـور بـه علت وقـوع این 
اخیـر  سـیاب ها گفـت: سـیاب هـای 
آسـیب های مالـی و جانـی فراوانـی در 
پی داشـته اسـت که البته مـوارد مالی آن 
قابل جبران اسـت و امیدواریم مسـئولین 
و دسـت انـدرکاران در جهـت جبـران ایـن 

خسـارات، گام هـای الزم را بردارنـد.

بخشی از آسیب های سیل ناشی 
از سوء مدیریت ها است

 خسارات سیل، بیش از ظرفیت 
بودجه دولت است

رییـس کمیسـیون برنامـه و بودجـه ضمـن اعـام آمادگـی مجلـس شـورای 
اسـامی بـرای کمـک بـه دولـت جهـت حـل بحران سـیل گفـت که خسـارات 
سـیل در نقـاط مختلـف کشـور از ظرفیـت بودجـه دولـت بیشـتر اسـت و باید 

نسـبت بـه برداشـت از صنـدوق توسـعه ملـی اقـدام شـود.
غامرضـا تاجگـردون بـا اشـاره بـه نشسـت خـود بـا رییـس سـازمان برنامه و 
بودجـه، اظهـار کرد: در پی بازدید رییس مجلس شـورای اسـامی و نمایندگان 
از خسـارات وارد شـده بـه مناطـق سـیل زده و همچنیـن گفت وگـوی آقـای 
الریجانـی بـا رییس جمهـور و دیگر مقامات، رییس مجلس شـورای اسـامی 
بـه کمیسـیون بودجـه ماموریت داد که نشسـتی را با سـازمان برنامـه و بودجه 
داشـته باشـیم تـا هـر نـوع کمکـی کـه الزم اسـت از سـوی مجلـس شـورای 
اسـامی بـه دولت انجام شـود.وی بـا بیان اینکـه »دولت به تنهایـی نمی تواند 
نسـبت به تامین خسـارات سـنگین وارد شـده اقدام کند«، یادآور شـد: قاعدتًا 
بایـد کمک هـای دیگـری صورت بگیرد. ما در این جلسـه گزارشـی از خسـارات 
وارد شـده دریافـت کرده ایـم و روش هـای کمـک بـه دولـت هم بررسـی شـد. 
البته هنوز میزان خسـارات قطعی نیسـت، اما آنچه که مسـلم اسـت خسـارات 

وارد شـده بیـش از بودجـه سـال ۹۸ و مجوزهای داده شـده، اسـت.  

جامعهاقتصاد

صلیب سرخ حتی یک دالر کمک نکرده استاعطای تسهیالت به واحدهای اقتصادی مناطق سیل زده
رییــس کمیســیون اقتصــادی 
مجلــس، از بازدیــد میدانــی 
از  متبوعــش  کمیســیون 
واحدهــای اقتصــادی مناطــق 
ســیل زده و بررســی موضــوع اســتمهال وام و اعطــای 

تســهیات جدیــد بــه ایــن واحدهــا خبــر داد.
محمدرضــا پــور ابراهیمــی داورانــی رییــس کمیســیون 
ــو  ــت وگ ــامی در گف ــورای اس ــس ش ــادی مجل اقتص
اشــاره  بــا  ملــت،  خانــه  خبرگــزاری  خبرنــگار  بــا 
ــور،  ــف کش ــای مختل ــتان ه ــیل در اس ــوع س ــه وق ب
ــن راســتا نشســت  گفــت: کمیســیون اقتصــادی در ای
مشــترکی بــا روســای مجامــع نماینــدگان اســتان 

هایــی کــه در حادثــه ســیل دچــار آســیب شــده انــد، 
برگــزار مــی کنــد تــا شــرایط و میــزان خســارت آنهــا را 

ــد. ــی کن ــادی بررس ــای اقتص ــوزه واحده در ح
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
ایــن دلیــل  بــه  ایــن نشســت  افــزود:  اســامی، 
برگــزار مــی شــود تــا بتــوان بــه واحدهــای اقتصــادی 
ــی  ــع مال ــه صــورت مناب ــد ب ــاز دارن ــه بودجــه نی کــه ب
کمــک شــود. وی همچنیــن از بررســی هــای میدانــی 
وضعیــت واحدهــای اقتصــادی مناطــق ســیل زده 
بــا حضــور وزرای امــور اقتصــادی و دارایــی، وزارت 
ــاد  ــن وزارت جه ــارت و همچنی ــدن و تج ــت، مع صنع

کشــاورزی خبــر داد.

شـورای  مجلـس  رییـس 
اینکـه  بیـان  بـا  اسـامی 
مانـع  رذالـت  بـا  آمریکایی هـا 
کمـک صلیـب سـرخ بـه هـال 
احمـر شـدند، گفـت: صلیب سـرخ حتـی یـک دالر به هال 
احمـر ایران کمک نکرده اسـت.دیدار نـوروزی علی الریجانی 
رئیـس نهـاد قانونگذاری کشـور بـا کارکنان مجلس شـورای 
اسـامی و خانواده های حادثه تروریسـتی مجلس در محل 
تاالر مشـروطه برگزار شـد.الریجانی ضمن گرامیداشت سال 
جدیـد و ایـام شـعبانیه گفـت: ابتـدای سـال جـاری بـاران 
رحمت الهی تمام کشـور را در بر گرفت و خوشـبختانه پس 
از سـال ها خشکسـال کـه مشـکات زیـادی بـرای کشـور 

ایجـاد کـرده بـود باران رحمت تمام کشـور را سـیراب کرده و 
سـدهای کشـور پر از آب و سـرمایه ای برای کشـور شـد.وی 
با اشـاره به اینکه در سـال های خشکسـالی انتقادی مطرح 
شـده بـود مبنـی بـر اینکه چـرا بـرای سدسـازی هزینه می 
شـود، افـزود: در ایـن زمـان مطالبـی مطـرح می شـد تحت 
عنـوان اینکـه چـرا منابـع بـرای سـاخت سـدهایی کـه آب 
نداشـته هزینـه شـده اسـت امـا سـیل اخیـر نشـان داد که 
تدبیـر درسـتی صـورت گرفته اسـت چـرا که اگر این سـدها 
سـاخته نشـده بود ضایعـات بزرگی در اسـتان هایی همانند 
خوزسـتان، لرستان، کرمانشـاه و همدان ایجاد می شد و اگر 
این سـدها در کشـور وجود نداشـت با بحران های انسـانی 

فراوانـی مواجـه می شـدیم.

نماینـده پیشـین مجلس شـورای اسـامی گفـت: فرهنگ 
در  بـه شـدت  نخبـگان  و گـردش  قـدرت  از  کناره گیـری 
جامعـه مـا ضعیـف اسـت و اگرچه بخشـی از این مسـاله 
بـا قانـون بایـد اصـاح شـود امـا بیـش از آن نیازمنـد بـه 
فرهنگ سـازی و نهادینه شـدن تفکـر هسـتیم.علی تاجرنیا 
در خصوص دسـتاوردهای مجلس در سـال گذشـته گفت: 
معتقـد هسـتم بـرای اینکـه بتوانیم هـر تغییـری را انجام 
دهیـم نیازمنـد سیاسـت گام بـه گام همراه با بستر سـازی 

هستیم. مناسـب 

نماینـده مـردم سـبزوار در مجلـس شـورای اسـامی گفـت: 
رونـق تولیـد زمانـی اتفـاق می افتـد کـه مسـئوالن، مـردم و 
همـه پـای کار بیاینـد، دسـتگاه های دولتی نیـز بایـد کار را به 
مـردم واگـذار کننـد و کارهای اقتصادی به دسـت مردم انجام 
گیرد.رمضانعلی سـبحانی فر درباره نامگذاری شـعار سـال ۹۸ 
از سـوی مقـام معظم رهبـری، اظهار کـرد: نامگذاری امسـال 
از سـوی مقـام معظـم رهبـری بـرای مردم کشـور مـا طبیعی 
اسـت، زیـرا بـا توجـه به شـرایطی کـه نه تنهـا در ایـران، بلکه 
در جهـان وجـود دارد و جنـگ امـروز، جنگ اقتصادی اسـت، 
هر کشـوری که اسـتقال اقتصادی بیشـتری دارد، پیروزی و 

موفقیت هـای بیشـتری خواهد داشـت.

فرهنگ کناره گیری از قدرت 
در جامعه ما ضعیف است

دستگاه های دولتی کارهای 
اقتصادی را واگذار کنند

پیام رسـانه

روزنامـه گاردین از رهبر حزب 
کارگـر بریتانیا نقل قول کرده: ترزا می 

در مذاکـرات برگزیت از مصالحه امتناع 
می کرد.

خبرگزاری اسپوتنیک از مساوی قرار دادن 
نظامیان آمریکا و تروریست های داعش به عنوان 

اقدام متقابل ایران در برابر قرار دادن سپاه پاسداران 
در لیست گروه های تروریستی خبر داده است.

خبرگزاری الجزیره گزارش وال استریت 
ژورنال در ارتباط با احتمال قرار دادن سپاه 
پاسداران در لیست گروه های تروریستی  

توسط آمریکا را تیتر اول خود قرار داده است.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگـزاری دویچه وله از انتخاب 
دیویـد مالپس به عنوان رئیس جدید 

بانک جهانی خبر داده اسـت.
آلمان
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

خبرگزاری فرانس24 از ادامه یافتن 
تظاهرات در الجزایر با وجود عقب نشینی 
رئیس جمهوری این کشور از نامزدی در 

انتخابات جدید خبر داده است.

خبرگـزاری یورونیوز از حذف عبارت 
‘اتحادیه اروپا’ از جلد پاسـپورت های 

بریتانیایی خبر داده اسـت.

روزنامه وال استریت ژورنال 
از تصمیم آمریکا مبنی بر قرار دادن سـپاه 
پاسـداران در لیست گروه های تروریستی 

خبر داده است.

آمریکااروپافرانسه
خبرگزاری سی ان ان از 

افشـاگری های تازه یک هم دانشگاهی 
ترامـپ در ارتباط با دروغ های او گزارش 

داده است.

آمریکا

پیام زنان
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رکوردشکنی بانوان 
دومیدانی در تیم ملی

دوومیدانـی  مسـابقات 
رکوردگیـری انتخابـی تیـم ملی 
بـا جابـه  جایی سـه رکـورد ملی 
پایـان  بـه  بانـوان  بخـش  در 
انتخابـی  )رکوردگیـری(  دوومیدانـی  مسـابقات  رسـید. 
دعـوت  ورزشـکاران  شـرکت  بـا  بزرگسـاالن  ملـی  تیـم 
بخـش  دو  در  دوومیدانـی  فدراسـیون  سـوی  از  شـده 
آقایـان و بانـوان در ورزشـگاه آفتاب انقاب تهـران برگزار 
شـد. در جریـان برپایـی ایـن رقابـت هـا نیـز در بخـش 
بانـوان، سـه رکـورد ملـی بهبـود یافـت. براسـاس اعـام 
فدراسـیون دوومیدانـی، در مـاده 400 متر با مانع »شـها 
محمـودی« بـا زمـان 1:00.04 دقیقـه رکـورد ملـی ایـن 
مـاده را شکسـت، پیـش از ایـن نیـز محمـودی بـا زمان 

1:00.11 دقیقـه رکـورددار ایـن مـاده بـود.

دومیدانی

نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران
طبق گزارش نتایج آمارگیری نیروی کار سال 95 مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی 

زنان )باالی 15 سال( 16.3 درصد و در سطح جهانی 47.6 درصد است.

خبر

نرخ مشارکت اقتصادی زنان )باالی 15 سال( 16.3 درصد است

ــاره ورزش  ــی پارالمپیــک گفــت: درب ــه مل رئیــس کمیت
ــی هــر روز  ــه خــرج داد، یعن ــد حساســیت ب ــان نبای زن
ــردان  ــا ورزش م ــرا ب ــان، زی ــم ورزش زن ــد بگویی نبای

ــی داشــته باشــد. ــد فرق نبای
»محمــود خســروی وفــا« مدیــری کــه ســابقه بیــش از 
ســه دهــه ریاســت در فدراســیون ورزش هــای جانبــازان 
و معلــوالن را هــم در کارنامــه دارد، دربــاره ورزش زنــان 
معلــوالن ایــران طــی ســال هــای پــس از انقــاب اظهــار 
ــی داشــته  ــد فرق ــردان نبای ــا م ــان ب داشــت: ورزش زن
باشــد، یعنــی از هــر ســهمی کــه مــی خواهنــد اســتفاده 
ــی  ــم و حت ــن کنی ــد تعیی ــرای آن درص ــد ب ــد، نبای کنن
ــد  ــان بیشــتر از مــردان شــد، نبای اگــر درصــد ســهم زن

ناراحــت و نگــران شــویم بلکــه بایــد اســتقبال کــرد.
ــگاه مــا در کمیتــه پارالمپیــک  ــا افــزود: ن خســروی وف
ــرایط را  ــا ش ــم ام ــرار ندهی ــد ق ــه درص ــت ک ــن اس ای
ــم  ــول فراه ــکار معل ــوان ورزش ــرای بان ــه ای ب ــه گون ب
ــه  ــم بلک ــاز بدهی ــا امتی ــه آنه ــم ب ــه نخواهی ــم ک کردی
خــود امتیــاز بــه دســت بیاورنــد و بــه عبارتــی توانایــی 
ــت  ــم ثاب ــاع ه ــه اجتم ــه ب ــد ک ــت کنن ــان را ثاب هایش

شــد.
ــی  ــر منطق ــه غی ــی توج ــه نوع ــت: ب ــه گف وی در ادام
ــد  ــث ش ــن باع ــم و ای ــا کردی ــای آنه ــی ه ــه توانای ب
ــای خــود را  ــدی ه ــا و توانمن ــت ه ــا خودشــان ظرفی ت
ــا  ــرای آنه ــد، در واقــع مــا اقــدام خاصــی ب معرفــی کنن

ــم. ــام ندادی انج
پایــه گــذار و نخســتین رئیــس کمیتــه ملــی پارالمپیــک 
در توصیــف ورزش جانبــازان و معلــوالن طــی چهــار 
دهــه اخیــر مــی گویــد: ســیر پیشــرفت ورزش معلــوالن 
ــوان یــک  ــه عن ــا ب ــود و امــروز در دنی ــود انقــاب ب مول
ــگاه  ــا ن ــرا ب ــدیم زی ــی ش ــش معرف ــام بخ ــور اله کش
قابــل قبــول در داخــل و ســطح بیــن المللــی بــه نقطــه 

ــیدیم. اوج رس
اتفــاق  مهمتریــن  حــال  عیــن  در  وفــا  خســروی 
ورزش ایــران در بخــش پارالمپیــک طــی ســال ۹۷ 
را دیــدار صمیمــی ورزشــکاران جانبــاز و معلــول بــا 
ــزاع  ــزود: انت ــرد و اف ــوان ک ــاب عن ــم انق ــر معظ رهب
هــم  المپیــک  از  پارالمپیــک  کمیتــه  اســتقال  و 
ــاغ  ــا اب ــه ب ــود ک ــال ۹۷ ب ــای س ــاق ه ــره اتف در زم
دولــت کنونــی رخ داد. وی همچنیــن مهمتریــن اتفــاق 
ــو  ــک 2020 توکی ــهمیه پارالمپی ــب س ــال ۹۸ را کس س
ــدف،  ــن ه ــع بزرگتری ــرد: در واق ــح ک ــت و تصری دانس
کســب ســهمیه و آمادگــی بــرای ســال ۹۹ و حضــور در 

پارالمپیــک اســت. 
رئیــس هیــات اجرایــی کمیتــه پارالمپیــک دربــاره 
شــمار کســب ســهمیه هــا مــی گویــد: روش کار مــا در 
ایــن کمیتــه برمبنــای کیفیــت اعــزام تعریــف و تدویــن 
ــه  ــزام، ن ــت اع ــال کیفی ــه دنب ــن ب ــت بنابرای ــده اس ش
ــای  ــهمیه ه ــب س ــرای تصاح ــتیم و ب ــت آن هس کمی
ــس آن  ــا در پ ــم ت ــی کنی ــاش را م ــر ت ــی حداکث کیف
ــم. ــم بزنی ــو رق ــران در توکی ــرای ای ــی را ب ــگاه خوب جای

خسروی وفا:
درباره ورزش زنان نباید 

حساسیت به خرج داد

 

ــازی  ــوان گفــت: ب ــال بان ــی تیــم ملــی فوتب مرب
برابــر فیلیپیــن را فرامــوش کــرده و آمــاده رقابــت 
بــا فلســطین هســتیم. »مریــم جهــان نجاتــی« 
ــاالن  ــوان بزرگس ــال بان ــی فوتب ــم مل ــی تی مرب
دربــاره دیــدار مقابــل فیلیپیــن گفــت: بــا وجــود 

تمــام تــاش بازیکنــان در بــازی برابــر فیلیپیــن 
و شایســتگی کــه از لحــاظ فنــی داشــتیم، 
نتوانســتیم موقعیــت هــای خــود را بــه گل تبدیل 
کنیــم. وی افــزود: ایــن بــازی را فرامــوش و 
خودمــان را آمــاده دیــدار برابــر فلســطین کردیــم، 
همچنیــن آنالیــز دیــدار چیــن تایپــه و فلســطین 

را انجــام داده و نقــاط ضعــف و قــوت تیــم مقابل 
گفــت. خواهیــم  بازیکنــان  بــه  را 
جهــان نجاتــی بیــان کــرد: خــود را بــرای موفقیت 
ــس از آن  ــم و پ ــاده کردی ــطین آم ــل فلس مقاب
بایــد بــا تمــام تــاش و قــوا بــرای بــازی خــوب و 
کســب نتیجــه برابــر تیــم چیــن تایپه بــه میدان 
ــال  ــی فوتب ــم مل ــان تی ــه، کاپیت ــم. در ادام روی
بانــوان دربــاره دیــدار مقابل فلســطین گفــت: باید 
بــا هوشــیاری و دقــت بــاال بــه مصــاف فلســطین 
برویــم و معتقــدم حــق هیــچ اشــتباهی در ایــن 

دیــدار نداریــم.

»زهــرا قنبــری« ادامــه داد: در بــازی برابــر 
فیلیپیــن از لحــاظ جســمانی کــم نیاوردیــم، 
متاســفانه  امــا  داشــتیم  خوبــی  عملکــرد 
نتوانســتیم تــوپ هایــی را کــه بــه ســمت دروازه 

حریــف مــی زدیــم، بــه گل تبدیــل کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تمریــن شــب گذشــته 
ــه شــرایط  ــود، افــزود: ب ــی ب ــکاوری خوب ــز ری نی
خوبــی بــاز گشــتیم، کادر فنــی جلســات فنــی و 
برنامــه هــای دقیقــی را در تمرینــات برایمــان در 
نظــر گرفتــه انــد و مــا کامــا آمــاده دیــدار برابــر 

فلســطین هســتیم.

مربی تیم ملی فوتبال بانوان: آماده 
مسابقه برابر فلسطین هستیم

گزارش

طالق عاطفی، پایان یک زندگی عاشقانه 
طاق عاطفی به معنای آن است که زوجین روزانه پس از ده ساعت دوری از یکدیگر هنگامی که در پایان روز 

یکدیگر را می بینند ،حرفی برای گفتن ندارند و در واقع با یکدیگر غریبه هستند.
طاق عاطفی به سردی رابطه میان زن و شوهر گفته می شود،در واقع در این رابطه ضعف ارتباط عاطفی زن و شوهر 

منجر به سردی تمامی روابط زوجین می شود.

نامگذاری روز جهانی زن در ریاضیات 
به نام »میرزاخانی«

معـاون امـور زنـان و خانـواده رئیس جمهـوری از نامگذاری 
روز تولـد پروفسـور »مریـم میرزاخانـی« )13 اردیبهشـت 
مـاه مصـادف بـا سـوم مـی( بـه عنـوان روز جهانـی »زنان 
بـرای  بـزرگ  افتخـاری  را  آن  و  داد  خبـر  ریاضیـات«  در 
ایـران دانسـت. مریـم میرزاخانـی )1356 تـا 13۹6( برنـده دو مـدال طـای المپیـاد 
جهانـی ریاضـی در سـال 2014 بـه خاطر کار بر »دینامیک و هندسـه سـطوح ریمانی و 
فضاهای پیمانه ای آنها« برنده مدال فیلدز شـد که باالترین جایزه در ریاضیات اسـت. 
میرزاخانـی، ریاضیـدان نابغه ایرانی و اسـتاد دانشـگاه اسـتنفورد متولد 13 اردیبهشـت 
1356 در شـهر تهـران اسـت. وی پـس از اتمـام تحصیـات متوسـطه در دبیرسـتان 
فرزانـگان تهـران، تحصیات کارشناسـی خـود را در رشـته ریاضی در دانشـگاه صنعتی 
شـریف بـه پایـان بـرد. وی بعـد از دریافت مـدرک دکترای خود از دانشـگاه اسـتنفورد 
به عنوان اسـتادیار وارد دانشـگاه پرینسـتون شد و سـپس بعد از مدتی تدریس در آن 
دانشـگاه وارد دانشـگاه استنفورد شـد. وی پس از بستری شدن در بیمارستان به دلیل 

بیمـاری سـرطان، در روز 24 تیرمـاه سـال 13۹6 دار فانـی را وداع گفـت.

روز جهانی 
زن 

مقررات جدید تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج

بخشـنامه  در  مرکـزی  بانـک 
بنـد  بانکـی  شـبکه  بـه  ای 
الـف تبصـره 16 قانـون بودجه 
سـال 13۹۷ درباره تسـهیات 
قـرض الحسـنه ازدواج را بـرای اجـرا ابـاغ کـرد. بانـک 
مرکـزی، براسـاس بند »الـف« تبصـره 16 قانون بودجه 
سـال 13۹۸ کل کشـور مقـرر شـده بـه منظـور حمایـت 
بانـک مرکـزی جمهـوری اسـامی  ازدواج جوانـان،  از 
ایـران از محـل پس انـداز و جـاری قرض الحسـنه نظام 
بانکـی، تسـهیات قرض الحسـنه ازدواج بـه زوج هایی 
کـه تاریـخ عقـد آنهـا بعـد از تاریـخ یـک فروردیـن ماه 
۹6 اسـت و تاکنـون وام ازدواج دریافـت نکـرده انـد، با 

اولویـت نخسـت پرداخـت کنـد. 
در سـال 13۹۸ تسـهیات قـرض الحسـنه ازدواج برای 

ازدواج

واریز 3برابری مستمری بهزیستی به 
حساب مددجویان سیل زده

رئیس سـازمان بهزیستی کشـور ضمن اعام 
فعـال شـدن 211 تیم محب در سـطح کشـور 
جهـت ارایـه خدمت بـه سـیل زدگان، در عین 
حـال جزییات واریز مبلغ 3برابری مسـتمری 
بـه کارت بانکـی مددجویـان در مناطق آسـیب دیده سـیل را توضیح داد.

دکتـر قبـادی دانـا اظهار کرد: با اولین هشـدار هواشناسـی مبنـی بر بروز 
سـیاب، سـتاد بحـران در سـازمان بهزیسـتی تشـکیل شـد.وی  گفت: 
تیم هـای محـب و اورژانـس اجتماعـی را فعـال کردیـم کـه در کشـور 
211 تیـم محـب تشـکیل و امـروز اولیـن تیـم وارد پلدختـر شـد.رئیس 
سـازمان بهزیسـتی کشـور اضافه کرد: مبلغ سـه برابری مسـتمری برای 
مددجویـان مناطـق آسـیب دیـده پلدختر، نورآبـاد و چگنی در لرسـتان، 
گمیشـان و آق قا در  گلسـتان، سـیمرغ  در اسـتان مازندران و دره شهر 
در اسـتان ایـام  به عنوان کمک هزینه معیشـت از پنـج میلیون ریال تا 

پانـزده میلیـون ریـال بـه کارت بانکی آنان واریز شـده اسـت.

بهزیستی

 نـوروز امسـال زمانـی فـرا رسـید کـه 
بخشـنامه عفـو و تخفیـف زندانیـان 
کـه  ای  اباغیـه  بـود،  شـده  اجـرا 
هـزار   ۹2 حـدود  عفـو  حاصلـش 
زندانـی از حـدود 240 هزار نفر اسـت، 
از  نفرشـان  هـزار   56 زندانیانـی کـه 
زنـدان آزاد و 36 هـزار و 500 نفرشـان 
مشـمول تخفیـف در مجازات شـدند.
یکـی از تفـاوت هـای نـوروز امسـال 
ایـن بـود کـه بسـیاری از محکومـان 
بـه جـای اینکه سـال نـو را در گوشـه 
زنـدان و بـه دور از خانـواده سـپری 
کننـد، زیـر سـقف خانـه خـود و در 
کنـار پـدر و مادر یا همسـر و فرزندان 
خـود بودند.  نیمه بهمـن بود که آیت 
هللا صـادق آملـی الریجانـی رئیـس 
سـابق قـوه قضاییـه خبـر از موافقت 
رهبـر معظـم انقـاب با عفو گسـترده 
زندانیان در آسـتانه چهلمین سـالگرد 
پیـروزی انقاب اسـامی داد و پیش 
بینـی کـرد کـه در حـدود 50 هـزار نفر 
شـامل ایـن عفـو و تخفیـف شـوند 
ولـی حـاال آمارها نشـان مـی دهد که 
مشـموالن عفـو بیـش از 90 هـزار نفر 
هسـتند. در آخریـن روزهـای سـال 
گذشـته رئیـس سـازمان زنـدان هـا 
اعـام کرد کـه آمار زندانیان مشـمول 
بخشـنامه عفـو گسـترده زندانیـان به 
بیـش از 92 هـزار و 500 نفـر رسـیده 
کـه از ایـن تعـداد 56 هـزار زندانـی 
آزاد و 36 هـزار و 500 نفـر مشـمول 
تخفیـف مجـازات شـدند. بـه گفتـه 
رئیس سـازمان زندان هـا تاکنون دو 
هـزار و 601 زن زندانـی مشـمول این 
بخشـنامه شـدند و گروه سنی 33 تا 
3۹ سـال بیشـترین تعـداد زندانیان 
بهـره منـد از بخشـنامه عفو گسـترده 

. هستند

56 هزار زندانی 
نوروز در خانه بودند

هریـک از زوج هـا 300 میلیون ریال بـا دوره بازپرداخت 
پنجسـاله بـا اخـذ یـک ضامـن معتبـر و سـفته اسـت؛ 
بانـک مرکـزی می توانـد یارانـه پرداختی به اشـخاص را 

بـه عنـوان تضمیـن در ایـن زمینـه بپذیرد. 
کـه  کـرده  تاکیـد  بخشـنامه  ایـن  در  مرکـزی  بانـک 
پرداخـت تسـهیات قـرض الحسـنه ازدواج در اولویـت 
نخسـت پرداخـت تسـهیات قرض الحسـنه قـرار بگیرد 
و همـه بانـک هـا و موسسـات اعتبـاری غیربانکی ملزم 
بـه پرداخـت تسـهیات قـرض الحسـنه ازدواج از محـل 
مجموع سـپرده های قرض الحسـنه پـس انداز و جاری 
بـوده و مبلـغ تسـهیات مذکـور بـرای هر یـک از زوجین 
بـه میـزان 300 میلیـون ریـال بـا دوره بـاز پرداخـت پنج 
سـاله )60 ماهـه( و نـرخ کارمـزد چهـار درصـدی اسـت.

برپایـه ایـن گـزارش، بـا عنایت به مفـاد مـاده 50 قانون 
جامـع خدمـات رسـانی بـه ایثارگـران، افـراد منـدرج در 
قانـون مذکـور، مشـمول اخـذ قرض الحسـنه ازدواج بـه 
میـزان 2 برابـر افـراد عـادی )مبلـغ 600 میلیـون ریـال 
و بـا رعایـت سـایر شـرایط و ضوابـط اعطـای تسـهیات 

مذکـور( هسـتند.

زهــرا نقــوی بــا اشــاره بــه شــعار 
ســال ۹۸ تحــت عنــوان »رونــق 
تولیــد«، بــا بیــان اینکــه گــردش 
اشــتغال  مالــی،  کار، گــردش 
از مســائل  و مشــکات رکــود 
اســت،  »تولیــد«  اساســی 
ــکل  ــکار مش ــد راه ــزود: تولی اف
»بیــکاری« اســت، امــا بایــد 
تولیــد متناســب بــا نیازهــای 
قابــل  و کیفیــت  جامعــه  روز 
قبــول باشــد. تعــداد محصــوالت 
از  تولیداتشــان  کــه  ایرانــی 
قــرن  )یــک  باالیــی  قدمــت 
ــران  ــازار ای ــرن( در ب ــم ق ــا نی ی
ــمار  ــند انگشت ش ــوردار باش برخ
اســت، چراکــه هیــچ گاه بــه 

میــزان عرضــه و تقاضــا، کیفیت 
بــاالی محصوالت و اســتفاده از 
تکنولــوژی روز توجــه نشــده 
ــن  ــس انجم ــب رئی ــت. نای اس
ــد  ــن معتق ــر کارآفری ــان مدی زن
اســت: اگــر کارآفرینــان هنــگام 
تولیــد، بــه کمیــت و کیفیــت 
محصــوالت آن هــم در شــرایطی 
ــران  ــت اقتصــادی ای ــه وضعی ک
بــه دالیــل متعــددی بســیار 
خــاص اســت، توجــه کننــد، 
رونــق کســب و کار و اقتصــاد 
جامعــه افزایــش خواهــد یافــت.
عضــو هیــات مدیــره انجمــن 
ملــی زنــان کارآفریــن در ادامه با 
تاکیــد بــر اینکــه زنــان کارآفرین 
آموزش هــای  نیازمنــد کســب 
اولیــه کارآفرینــی هســتند، گفت: 

اصــل  گروهــی  فعالیت هــای 
ــادی  ــرفت اقتص ــی در پیش مهم
زنــان اســت؛ بــا توجــه بــه اینکــه 
زنــان بــه لحــاظ روحیــه خــاص 
امتیــازات ویــژه ای  از  زنانگــی 
برخوردارنــد، توصیــه می شــود 
کــه بــه صــورت گروهــی بــا زنان 
دیگــر وارد بــازار کار شــوند. زنــان 
ــا کســب  ــد ب ــن می توانن کارآفری
ــه، رونــق تولیــد و جایــگاه  تجرب
اجتماعــی خــود را ارتقــاء دهنــد. 
وی معتقــد اســت کــه زنــان 
ــه، کســب  ــد ســرمایه اولی نیازمن
دانــش و تجربــه هســتند و اگــر 
بنــا بــر ایــن باشــد کــه زنــان بــا 
فعالیتهــای گروهــی بــا یکدیگــر 
ــی کــه  ــازار کار شــوند، زنان وارد ب
ــار  ــتند در کن ــه هس دارای تجرب

زنانــی کــه بــه دانــش روز واقــف 
ــه  ــد در زمین ــی توانن ــتند م هس
تولیــد محصــوالت موفــق تــر 
ــه داد:  ــوی ادام ــد. نق ــل کن عم
زنــان خــود  بــرای  همچنیــن 
اشــتغال و افــرادی کــه در آغــاز 
ــتند،  ــود هس ــب و کار خ راه کس
حــوزه  دو  در  آموزشــهایی 
ــنهاد  ــی پیش ــی و تخصص عموم
مــی شــود. آموزشــهای عمومــی 
مدیریتــی،  مهارتهــای  شــامل 
تامیــن  و  فــروش  بازاریابــی، 
منابــع مالــی خــرد و آموزشــهای 
عمومــی حــول استاندارســازی 
خدمــات(  و  )کاال  محصــول 

ــتند. هس
بــه گفتــه وی در ســال 13۹5 
،5۷ درصــد ورودی هــای مقطــع 
تشــکیل  زنــان  را  کارشناســی 
دادنــد، ایــن درحالــی اســت کــه 
نــرخ مشــارکت اقتصــادی زنــان 
تحصیلکــرده نســبت بــه مــردان 
پایین تــر  تحصیلکــرده بســیار 
تحصیلکــرده  زنــان  اســت. 
خواهــان ورود بــه بــازار کار و 
ــه  ــت جامع ــارکت در مدیری مش
موقعیتهــای  بــه  دســتیابی  و 
برنامــه  در  و  هســتند  بهتــر 
هــم  کشــور  توســعه  ششــم 
پیــش بینــی الزم بــرای بهــره 
منــدی جامعــه از ایــن ظرفیــت 
ــت  ــذا توجــه دول شــده اســت ل
ــه دو  ــتگذار ب ــای سیاس و نهاده
رویکــرد توانمندســازی و ترویــج 
رویکــرد خوداشــتغالی، کســب 
و کار و کارآفرینــی می توانــد در 
افزایــش مشــارکت اقتصــادی 

ــد. ــذار باش ــیار تاثیرگ ــان بس زن
بنابــر اظهــارات نقــوی، یکــی 
ــه  ــا ب ــه دنی ــه هم ــائلی ک از مس
ــور  ــرده، حض ــز ک روی آن تمرک
بیشــتر و موثــر »زنــان« اســت. 
طبــق پژوهــش انجــام شــده 
توســط صنــدوق بیــن الملــی 
ــد  ــد همانن ــان هن ــر زن ــول اگ پ
وارد  ســرزمین  ایــن  مــردان 
ــوند، 2۷  ــاد ش ــازار کار و اقتص ب
درصــد نــرخ جــی دی پــی هنــد 
افزایــش خواهــد یافــت، همیــن 
ــش  ــکا افزای ــارکت در آمری مش
5 درصــدی را بــه همــراه دارد؛ 
لــذا بــا توجــه بــه اینکــه نقــش 
ــه و  ــان رشــد یافت ــی زن اجتماع
ــائل  ــا مس ــا ب ــن روزه ــران ای ای
ــرم  ــه ن ــت و پنج ــی دس مختلف
ــان در بحــث  ــد، ورود زن مــی کن
اقتصــاد، کســب و کار و مشــاغل 
خانگــی بــه طــور حتــم موجــب 
افزایــش رشــد اقتصــادی کشــور 

می شــود.
نایــب رئیــس انجمــن زنــان 
مدیــر کارآفریــن معتقــد اســت: 
مالیــات  زمینــه  در  دولــت 
می توانــد  افــزوده  ارزش  و 
حمایــت  کارآفریــن  زنــان  از 
ــاس  ــر اس ــه ب ــه طوریک ــد، ب کن
اولویتهــای زمانــی دولــت، زنــان 
از  مدتــی  بــرای  نوکارآفریــن 

شــروع فعالیــت اقتصــادی از 
پرداخــت مالیــات معــاف شــوند.

ــان  ــه اینکــه زن ــا اشــاره ب  وی ب
ســازی  شــبکه  در  کارآفریــن 
ــد  ــد، تاکی ــی ندارن ــه باالئ تجرب
کــرد: زنــان فعــال اقتصــادی 
درســتی  بــه  را  گــری  البــی 
نمی داننــد، لــذا توصیــه مــی 
شــود در ایــن زمینــه میــزی 
در ســازمانهای دولتــی جهــت 
زنــان  بــه  رســانی  خدمــات 
ــب و  ــب کس ــن و صاح کارآفری
ــا ســرعت  ــا ب ــرد ت کار شــکل گی
آنهــا  مســائل  بــه  بیشــتری 
اداری  مشــکات  و  رســیدگی 

آنهــا برطــرف شــود.
ــکات  ــه مش ــه ب ــوی در ادام نق
و  پرداخــت  کارآفریــن  زنــان 
یــادآور شــد: هنگامــی کــه از 
می شــود،  صحبــت  تجــارت 
نبایــد میــان زنــان و مــردان 
ــته باشــد  ــی وجــود داش تفاوت
ایــن در حالیســت کــه وقتــی 
کارآفریــن زن و مــرد از بانــک 
می کنــد،  وام  درخواســت 
اســت،  مــرد  بــا  ارجحیــت 
بــه همیــن دلیــل بایــد ایــن 
عدالتی هــا  بــی  و  تبعیضــات 
ــن  ــاوی بی ــرایط مس ــع و ش رف

شــود. برقــرار  کارآفرینــان 

ته
نک

زنـان نیازمند سـرمایه اولیه، کسـب دانش 
و تجربـه هسـتند و اگـر بنـا بـر این باشـد 
کـه زنان بـا فعالیتهـای گروهی بـا یکدیگر 
وارد بـازار کار شـوند، زنانی کـه دارای تجربه 
هسـتند در کنـار زنانـی کـه بـه دانـش روز 
واقـف هسـتند می تواننـد در زمینـه تولید 

محصـوالت موفـق تر عمـل کند.
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 پیام
زیست

خبر

از چندیــن ســال کم آبــی و خشکســالی در  بعــد 
جــای جــای کشــور و دعــا و آرزو بــرای بــارش بــاران، 
امســال بهــار ۹۸ بــا بــارش بــاران آغــاز شــد. امــا ایــن 
بارش هــا بــه جــای ایجــاد امیــد و خوشــحالی در دل 
مــردم، بــه ســیلی ویرانگــر تبدیــل شــد. اینکــه  چــرا 
ــل  ــی قاب ــای مختلف ــی رخ داد از زوای ــن  اتفاق چنی

بررســی اســت.
ــی  ــی خراب ــت و حت ــی اس ــده طبیع ــک پدی ــیل ی س
هــای ناشــی از آن هــم تــا حــدی طبیعــی اســت امــا 
عواملــی باعــث مــی شــود کــه ویرانــی هــای ناشــی از 

ــر شــود. ســیل ها گســترده ت

رودخانه هایی که جاده شدند
در دوران خشکســالی ، همانطــور کــه در دروازه قــرآن 
شــیراز و تنــگ هللا و اکبــر دیــده شــد شــهرداری بــدون 
توجــه بــه الــزام طبیعــی مســیل هــزاران ســاله کنــار 
ــاخته  ــان س ــرده و روی ان اتوب ــر ک ــرآن را پ دروازه ق
بــود و همیــن امــر موجــب ســرازیر شــدن ســیل بــه 

شــهر و هاکــت مســافران نــوروزی شــد 
ــد  ــاهده ش ــم مش ــیل زده ه ــهرهای س ــایر ش در س
بیشــتر خانــه هــای تخریــب شــده در مجــاورت و یــا 
حتــی داخــل حریــم رودخانــه و بــا مجــوز دهــداری و 

ــد . شــهرداری ســاخته شــده بودن
بســیاری از پــل هــای چنــد هزارســاله تاریخــی و 
ــل  ــی پ ــد ول ــالم ماندن ــتانی س ــای باس ــیل بنده س
هــای نوســاز و باعمــر کــم را آب بــرد و تخریــب کــرد .

ــه بیشــترین خســارات را  ــم ک در اســتان گلســتان ه
ــاری شــدن  ــل ج ــگل تراشــی عام ــد جن ــل ش متحم

ــی شــد. ســیل معرف
ــام  ــه انج ــی ب ــی توجه ــت و ب ــوء مدیری ــع س در واق
ــه هــا و تبدیــل  ــه موقــع رودخان ــی ب وظیفــه و الیروب

ــه  ــی ب ــوز قانون ــان و دادن مج ــه اتوب ــا ب ــیل ه مس
ــروز  ــه هــا باعــث ب ســاخت و ســاز در حریــم رودخان
ایــن خســارات جبــران ناپذیــر بــه کشــور شــده اســت.

گل آلودگی، سیل را ایجاد کرد
ــرزاده کریمــی متخصــص  ــن رابطــه مســعود باق در ای
حــوزه منابــع آب و مدیــر کل دفتــر اکوسیســتم هــای 
ــح  ــن توضی ــا ای ــت  ب ــط زیس ــازمان محی ــی س تاالب
کــه چــون هــر چــه آب گل آلودتــر باشــد، طبــق قانــون 

ارشــمیدس غلظــت آب بــاال مــی رود و در ایــن صــورت 
ــی  ــام حت ــد اجس ــی توان ــی م ــه راحت ــان آب ب جری
ــورد  ــرد، در م ــود بب ــا خ ــرده و ب ــناور ک ــنگین را ش س
ــد:  ــران، می گوی چرایــی گل آلودگــی ســیاب هــای ای
در اثــر فرســایش خــاک ســیل گل آلــود مــی شــود. 
ایــن فرســایش هــم نتیجــه تخریــب اراضی باالدســت 
ــگل هــا،  ســاحل ســازی  ــودی جن ــه هــا،  ناب رودخان
ــه دلیــل ســاخت  ــه هــا ب و تخریــب حواشــی رودخان
ــور  ــفانه در کش ــت. متاس ــاز اس ــر مج ــازهای غی و س
ــا  ــه همیــن دالیــل خــاک فرســایش یافتــه و ب مــا ب

جریــان آب شســته مــی شــود و بــه حرکــت در مــی 
آیــد و باعــث گل آلودگــی ســیل مــی شــود. 

ــا بیــان  ــع آب در ادامــه ب ایــن متخصــص حــوزه مناب
اینکــه دومیــن مشــکل کــه باعــث مــی شــود ســیل 
ــن بســتر ســیابی  ــر باشــند؛ نادیده گرفت ــا ویرانگرت ه
رودخانــه هــا اســت، تصریــح کــرد: وقــوع ســیاب در 
مناطــق خشــک و نیمــه خشــک مثــل ایــران امــری 
ــال  ــی احتم ــن اقلیم ــی درچنی ــت و حت ــی اس طبیع
ــر  ــی ت ــت طوالن ــا دوره بازگش ــیاب های ب ــوع س وق
)100، 500 و 1000 ســاله(، نســبت بــه مناطــق مرطــوب 

باالتــر اســت. 

 نوســانات کــم آبــی و پــر آبــی در مناطــق خشــک و 
نیمــه خشــک بــه مراتــب بیشــتر از مناطــق مرطــوب 
ــورهای  ــه در کش ــم ک ــال می بینی ــن ح ــا ای ــت ب اس
ــرات  ــری از اث ــرای جلوگی ــی ب ــه اروپای ــعه یافت توس
مخــرب بارندگــی هــای شــدید و ســیل، حریــم 
رودخانــه هــا حتــی بــرای ســیل هــای بــا دوره 

ــود. ــی ش ــظ م ــز حف ــی نی ــت طوالن بازگش
ــه  ــی ب ــی توجه ــد: ب ــد می کن ــی تاکی ــرزاده کریم باق
حریــم و بســتر ســیابی رودخانــه هــا بــه ویــژه بــرای 
ــا دوره هــای بازگشــت موضــوع مهمــی  ســیل هــای ب
اســت کــه طبــق قوانیــن موجــود کشــور نیــز، حریــم 

باران، رحمتی که ویرانگر شد
مسعود باقرزاده کریمی:آنچه خرابی بیشتری به بار می آورد گل آلودگی سیل است، نه حجم سیل 

ــا حــدی طبیعــی اســت  ــی هــای ناشــی از آن هــم ت ــده طبیعــی اســت و حتــی خراب  ســیل یــک پدی
ــاره  ــن ب ــر شــود. در ای ــی هــای ناشــی از ســیل ها گســترده ت ــه ویران ــی باعــث مــی شــود ک ــا عوامل ام
ــی  ــای تاالب ــتم ه ــر اکوسیس ــر کل دفت ــع آب و مدی ــوزه مناب ــص ح ــی متخص ــرزاده کریم ــعود باق مس
ــار مــی آورد  ــه ب ــی بیشــتری ب ــا ایســنا اظهارکــرد: آنچــه خراب ســازمان محیــط زیســت در گفــت وگــو ب

ــه حجــم ســیل.  گل آلودگــی ســیل اســت، ن
وی بــا ایــن توضیــح کــه چــون هــر چــه آب گل آلودتــر باشــد، طبــق قانــون ارشــمیدس غلظــت آب بــاال 
ــد اجســام حتــی ســنگین را شــناور کــرده  ــه راحتــی مــی توان ــان آب ب مــی رود و در ایــن صــورت جری
ــر فرســایش خــاک  ــران، گفــت: در اث ــی گل آلودگــی ســیاب هــای ای ــورد چرای ــرد، در م ــا خــود بب و ب

ســیل گل آلــود مــی شــود.

بــی توجهی بــه حریــم و بســتر ســیالبی رودخانه 
ــای  ــا دوره ه ــای ب ــرای ســیل ه ــژه ب ــه وی ــا ب ه
بازگشــت موضــوع مهمی اســت که طبــق قوانین 
موجــود کشــور نیــز، حریــم رودخانــه هــا بــرای 
ــود،  ــته ش ــد آزاد گذاش ــی بای ــیل های ــن س چنی
امــا متاســفانه ایــن قوانیــن نادیــده گرفته شــده 
و شــاهدیم کــه بســتر رودخانــه هــا بــا ســاخت و 

ســازها ،کوچــک و کوچــک تــر شــده اســت. 

یم
سن

س:ت
عک

در پــی گــم شــدن 20 رأس گــوزن بــه علت 
ســیل در خوزســتان، مدیــرکل دفتــر حیات 
ــت:  ــت گف ــط زیس ــازمان محی ــش س وح
ــای  ــدی از گوزن ه ــر جدی ــچ خب ــوز هی هن
ــا نقطــه  گم شــده در دســت نیســت و تنه
ــه ای  ــوز الش ــه هن ــت ک ــدواری آن اس امی

پیــدا نشــده اســت.
ــا  ــو ب ــدم در گفت وگ ــان مق ــد خرازی مجی
ــدن  ــم ش ــر گ ــد خب ــن تأیی ــنا، ضم ایس
خوزســتان  اســتان  در  زرد  گوزن هــای 
ــر  ــر اث ــش، ب ــب پی ــد ش ــرد: چن اظهارک
ــرود  وقــوع ســیل، ســرمحیطی بانــی میان
ــوزن«  ــرورش گ ــر و پ ــایت تکثی ــه »س ک
ــب  ــود، تخری ــع شــده ب ــا واق ــم در آنج ه
شــد و زیــر آب رفــت. بنــا بــه اظهــار اداره 
ــتان،  ــتان خوزس ــت اس ــط زیس کل محی
ــن ســایت  ــوزن در ای ــر 20 رأس گ ــغ ب بال
وجــود داشــت کــه ســیل آن هــا را هــم بــا 
خــود بــرده اســت و هنــوز هیــچ خبــری از 

ــا نیســت. آنه
پایش هــای  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
کــردن  پیــدا  منظــور  بــه  انجام شــده 
گوزن هــا گفــت: دســتور داده ایــم کــه 
بررســی  به ســرعت  وضعیــت گوزن هــا 
شــود و حتی المقــدور اداره کل محیــط 
از  بتوانــد  خوزســتان  اســتان  زیســت 
ــتفاده  ــه اس ــش منطق ــرای پای ــرد ب بالگ
کنــد البتــه تاکنــون خوشــبختانه الشــه ای 
پیــدا نشــده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه 
گــوزن، شــناگر قابلــی اســت، امیدواریــم 
ــه در  ــالم ب ــان س ــیل ج ــر س ــه از خط ک
بــرده و بــه بیــرون از ســایت و زیســتگاه 

ــد. ــده باش ــل ش منتق
ــازمان  ــش س ــات وح ــر حی ــرکل دفت مدی
اگــر  کــرد:  تاکیــد  زیســت  محیــط 
از  را  خــود  باشــند  توانســته  گوزن هــا 
ســیل برهاننــد و بــه جــای امنــی برســانند، 
ــود  ــی خ ــتگاه طبیع ــه زیس ــم ب امیدواری
در دز و کرخــه )تنهــا زیســتگاه مــادری 
ــه ایــن امیــد  گــوزن( رســیده باشــند البت
ــی آن  ــدرت ســیل و گل آلودگ ــل ق ــه دلی ب
خیلــی قــوی نیســت و حداقــل امیدواریــم 

ــد. ــته باش ــات را داش ــن تلف کمتری

ین
افزایش بی سابقه میانگین دمای جهانی زم

و کربن دی اکسید موجود در اتمسفر زمین
افزایــش  بــه  هشــدارهای دانشــمندان نســبت 
بی ســابقه کربــن دی اکســید موجــود در اتمســفر 
طــی ســه میلیــون ســال اخیــر، حاکــی از آن 
ــن  ــی از کرب ــن میزان ــه چنی ــاری ک ــن ب ــه آخری ــت ک اس
ــا 20  ــطوح دریاه ــت، س ــود داش ــفر وج ــید در اتمس دی اکس
ــمار  ــه ش ــبز ب ــرزمینی سرس ــد س ــد، گرینلن ــر بودن ــر مرتفع ت مت
می رفــت و درختــان زیــادی در قطــب جنــوب می روییدنــد.
ــای  ــی در زمینه ه ــه تحقیقات ــک موسس ــنا، ی ــزارش ایس ــه گ ب
ــا اســتفاده از یــک شــبیه ســازی  اقلیمــی در آلمــان )PIK( ب
ــاری کــه میــزان  ــد کــه آخریــن ب ــد دریافته ان کامپیوتــری جدی
ــاد  ــه ایــن میــزان زی ــن دی اکســید موجــود در اتمســفر ب کرب
ــوط  ــوده، عصــر "پلیوســن" یــا همــان دوره زمین شناســی مرب ب

بــه 2.6 تــا 5.3 میلیــون ســال پیــش بــوده اســت.
ــانی،  ــای انس ــت ه ــن دی اکســید ناشــی از فعالی ــار کرب انتش
اعــام  طبــق  و  اســت  اقلیمــی  تغییــرات  اصلــی  عامــل 
دانشــمندان میــزان کربــن دی اکســید موجــود در اتمســفر 

کنونــی زمیــن بســیار غیرطبیعــی بــه شــمار مــی رود.
صــورت گرفتــه  اخیــرا  شبیه ســازی های کامپیوتــری  طبــق 
میــزان کربــن دی اکســید  بــدون فعالیت هــای انســانی نبایــد 
بیــش از 2۸0 واحــد در میلیــون )ppm( باشــد، ایــن در حالــی 
اســت کــه ایــن میــزان در حــال حاضــر 410 واحــد در میلیــون 

بــوده و رو بــه افزایــش اســت.
"پلیوســن"  عصــر  از  جهانــی  دمــای  میانگیــن  هم چنیــن 
تاکنــون بــا ســرعتی بیــش از هــر زمانــی دیگــر در حــال 
افزایــش اســت. بــه گفتــه دانشــمندان از آن دوره هیــچ گاه 
ــراد  ــانتی گ ــه س ــش از  2 درج ــی از بی ــای جهان ــن دم میانگی
ــه زمان هــای پیــش از صنعتــی شــدن تجــاوز نکــرده  نســبت ب
بــود، امــا الگوهــای اخیــر نشــان می دهــد در صورتــی کــه 
هیــچ اقدامــی بــرای کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای 
صــورت نگیــرد، دمــای هــوا بیــن ســال های 2000 تــا 2100 
ــت. ــد یاف ــش خواه ــراد افزای ــانتی گ ــه س ــا 4 درج ــادی ت می

عضــو هئیــت علمــی موسســه تحقیقــات جنگل هــا و مراتــع 
کشــور گفــت: در یــک مطالعــه میدانــی در ســوادکوه، از بیــن 
ــد،  ــاک دارن ــظ خ ــی در حف ــش مهم ــه نق ــادها ک ــن شمش رفت
موجــب رانــش و حرکــت تــوده ای زمیــن شــده و ایــن امــر ارتبــاط 

مســتقیمی بــا پوشــش گیاهــی دارد.
ســید احســان ســاداتی بــا بیــان اینکــه محققــان از ســال ها 
ــداری آن  ــای گیاهــی و توســعه پای ــظ پوشــش ه ــر حف پیــش ب
ــن  ــه ای ــراد ب ــار کــرد:  شــاید بســیاری از اف ــد داشــتند، اظه تاکی
ــد. ــه آن را دیدن ــد و نتیج ــه بودن ــی توج ــان ب هشــدارهای محقق

ــف  ــای مختل ــه ه ــی در عرص ــش گیاه ــرد: پوش ــح ک وی تصری
ــه  ــی ب ــع طبیع ــه مناب ــود ک ــی ش ــب م ــی موج ــی و مرتع جنگل
عنــوان بســتر حیــات در بخش هــای مختلــف بــه ویــژه کشــاورزی 

ــود. ــظ ش ــدار حف ــورت پای ــه ص ــت ب ــط زیس و محی
ــع  ــا و مرات ــگل ه ــات جن ــه تحقیق ــی موسس ــات علم ــو هی عض
ــبت  ــت نس ــر وضعی ــر حاض ــه در حاض ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب کش
ــن موضــوع  ــه ای ــردم ب ــر شــده اســت و م ــه گذشــته کمــی بهت ب
توجــه می کننــد، افــزود: همــه مــا حافــظ خــاک و پوشــش 
ــور  ــه ط ــود ب ــان می ش ــاک عری ــی خ ــا وقت ــتیم ام ــی هس گیاه
قطــع تحــت تاثیــر بارندگــی شــدید و حجــم آب زیــاد، فرســایش 

ــدد. ــوع می پیون ــه وق ب
ــاه  ــی کوت ــدید در مدت ــاران ش ــه ب ــی ک ــه داد: وقت ــاداتی ادام س
ــب  ــای مســتعد تخری ــع مکان ه ــور قط ــه ط ــود، ب ــه ش وارد منطق
ــه رو  ــایش رو ب ــا فرس ــانی ب ــه آس ــی، ب ــش گیاه ــد پوش و فاق

ــا 400  ــدت 300 ت ــه م ــه ب ــزی ک ــای حاصلخی ــود و خاک ه می ش
ــه  ــاز اســت، ب ــرای تشــکیل یــک ســانتی متر آن نی ســال زمــان ب
راحتــی از بیــن مــی رود و مشــکاتی را بــه وجــود آورد. همچنیــن 
جنگلــی کمتریــن  اکوسیســتم  زمانــی کــه  دیگــر  ســویی  از 
ــه  ــم ب ــاک ه ــری آب در دل خ ــوذ پذی ــد نف ــش را دارا باش پوش

ــی رســد. ــل م حداق

جنگل تراشــی و نقش آن در جذب آب باران
ــر آن در  ــگل تراشــی و تاثی ــده زشــت جن ــه پدی ــاره ب ــا اش وی ب
ــده ای  ــتم  پدی ــرد: در اکوسیس ــار ک ــز، اظه ــاران نی ــذب آب ب ج
ــش  ــد پوش ــن فراین ــه در ای ــود دارد ک ــی وج ــام باران ربای ــه ن ب
هــای گیاهــی، درختــی و درختچــه ای بــاران را جــذب و بــه 
ــاک  ــدن آب در خ ــاری ش ــت و از ج ــاک هدای ــه دل خ ــی ب آرام
ــوی  ــانند. از س ــی رس ــل م ــه حداق ــا ب ــد و ی ــی کنن ــری م جلوگی
دیگــر بــارش هــا بــه گونــه ای اســت کــه اگــر حجــم زیــاد آن در 
ــاری  ــب ج ــود، موج ــت نش ــی هدای ــه خوب ــاه، ب ــدت کوت ــک م ی
شــدن آب ســطحی و بــروز مشــکاتی می شــود.عضو هئیــت 
علمــی موسســه تحقیقــات جنــگل هــا و مراتــع کشــور، تجــاوز بــه 
حریــم رودخانــه هــا را یکــی از مهــم تریــن علــل وقــوع ســیاب 
ــتر  ــی در بس ــر حریم ــه دیگ ــف از اینک ــراز تاس ــا اب ــت و ب دانس
رودخانــه هــا و آبراهــه هــا باقــی نمانــده اســت، خاطرنشــان کــرد: 
ــاد اراضــی  ــاز و ایج ــرای ســاخت و س ــا ب ــه ه ــه بســتر رودخان ب
ــت آب  ــیر حرک ــه و در مس ــورت گرفت ــاوز ص ــی تج ــی و باغ زراع
ــی  ــت در صورت ــده اس ــاد ش ــالیزاری ایج ــی ش ــاختمان و اراض س

ــظ شــود. ــد حف ــه بای ــه و آبراه ــم رودخان ــه حری ک
ــا بیــان اینکــه در برخــی نقــاط، طغیــان دوره هــای  ســاداتی ب
آبــی هــر 10 تــا 20 ســال روی مــی دهــد و کســی بــه آن توجــه 
ــی کــه شــرایط جــوی حالــت  ــا زمان ــد، تاکیــد کــرد: ت نمــی کن
ــد مشــکلی نیســت و شــخص داخــل  ــی گوین ــی دارد م اعتدال
رودخانــه یــا بســتر اصلــی آبــراه تاسیســاتی را ایجــاد مــی کنــد 
و پــس از یــک طغیــان بــزرگ، و حرکــت آب در مســیر خــود، 

ــد. ــه وجــود می آی ــادی ب مشــکات زی

نابودی شمشادهای سوادکوه دلیلی برای رانش زمین
ــت و در  ــم اس ــیار مه ــارش بس ــان ب ــه زم ــان اینک ــا بی وی ب
ابتــدای بهــار بــه دلیــل آغــاز نشــدن برگ زایــی درختــان، عــدم 
ــاران  ــس از ب ــذب آب پ ــن ج ــب کمتری ــی موج ــش گیاه پوش
می شــود، گفــت: در یــک مطالعــه میدانــی در ســوادکوه، از 
ــاک  ــظ خ ــی در حف ــش مهم ــه نق ــادها ک ــن شمش ــن رفت بی
دارنــد، موجــب رانــش و حرکــت تــوده ای زمیــن شــده و ایــن 

ــی دارد. ــش گیاه ــا پوش ــتقیمی ب ــاط مس ــر ارتب ام

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع 
مازنــدران  از مســئوالن  گایــه  ابــراز  بــا  طبیعــی ســاری 
گفــت: ســیل مازنــدران نتیجــه خــاک خــوردن بســیاری 
مطالعــه  و  تحقیــق  از  پــس  کــه  اســت  پروژه هایــی  از 
ســازمان ها  داخــل  و  کتابخانه هــا  گوشــه  در  مشــکات 
ــه  ــم ک ــی ه ــود و آنهای ــی نمی ش ــد و اجرای ــاک می خورن خ
اجــرا می شــوند ممکــن اســت کامــل و صحیــح نباشــد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــنا ب ــا ایس ــو ب ــار در گفت وگ ــی بهمنی محمدعل

تشریح دالیل رانش زمین 
در سواد کوه مازندران
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افزایش 464 کیلومتری 
وسعت دریاچه ارومیه

خبر خوش از دریاچه ارومیه

مدیــر دفتــر اســتانی ســتاد 
در  ارومیــه  دریاچــه  احیــای 
آذربایجــان غربــی گفــت: حجــم 
آب دریاچــه ارومیــه بیــش از 

یــک میلیــارد مترمکعــب افزایــش یافتــه اســت.
ــه  ــوب دریاچ ــال خ ــه ح ــاره ب ــا اش ــرخوش ب ــاد س فره
ارومیــه بــه ســبب افزایــش بارندگی هــای اخیــر و 
ــزود:  ــتان اف ــای اس ــدها و رودخانه ه ــازی آب از س رهاس
تــراز فعلــی دریاچــه ارومیــه 12۷1.1۹ اســت کــه نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 45 ســانتی متر افزایــش 

داشــته اســت.
وی بــا بیــان اینکــه وســعت فعلــی دریاچــه ارومیــه 2۷41 
کیلومتــر مربــع اســت، افــزود: وســعت دریاچــه ارومیه در 
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته 464 کیلومتــر 

افزایــش داشــته اســت.
ســرخوش بــا بیــان اینکــه حجــم آب فعلــی موجــود در 

ــب  ــون مترمکع ــارد و 130 میلی ــه 3 میلی ــه ارومی دریاچ
اســت، تصریــح کــرد: حجــم آب دریاچــه ارومیــه ســال 
گذشــته یــک میلیــارد بــا ۹۹0 میلیــون متــر مکعــب بــود 
ــارد و  ــه ســال گذشــته یــک میلی ــه امســال نســبت ب ک
140میلیــون مترمکعــب افزایــش یافتــه اســت.مدیر دفتر 
ــان  ــه در آذربایج ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــتانی س اس
غربــی بــا بیــان اینکــه طــی چنــد روز اخیــر 300 میلیــون 
ــتان وارد  ــای اس ــه ه ــدها و رودخان ــب آب از س مترمکع
دریاچــه ارومیــه شــده، اظهــار کــرد: عمــده ورودی آب بــه 
پیکــره از ســمت جنــوب دریاچــه و از رودخانه هــای زرینــه 

و ســیمینه رود و گــدار مهابــاد بــوده اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــد وی ب ــزارش می ده ــنا گ ــه ایس ــور ک آنط
ــرده  ــد خــود را ســپری ک ــت تهدی ــه دریاچــه وضعی اینک
اســت، گفــت: بارشــهای اخیــر و رهاســازی ها ســبب 
بهبــود وضعــت دریاچه شــده و همچنان رهاســازی از ســد 

ــه ســمت پیکــره ادامــه دارد. ــاد ب ــوکان و مهاب ب

اخیــر  هــای  بــاران  
ــود  ــی در بهب ــر مثبت تاثی
ــه  ــه ارومی وضعیت دریاچ
ــه  ــه ای ک گذاشــته، به گون
ــه  بعــد از مدت هــا می تــوان گفــت ایــن دریاچــه ب
ــزارش  ــک شــده اســت.به گ ــال نزدی ــت نرم وضعی
از  آمــار منتشــره  اســاس آخریــن  بــر  ایســنا، 
وضعیــت دریاچــه ارومیــه، در حــال حاضــر حجــم 
آب موجــود در دریاچــه ارومیــه 3.13 میلیــارد 
مترمکعــب اســت و ایــن در شــرایطی اســت کــه در 
ســال گذشــته در همیــن زمــان، حجــم آب موجــود 
در ایــن دریاچــه تنهــا 1.۹۹ میلیــارد مترمکعــب 

ــت. ــوده اس ب
در حــال حاضــر، تــراز ســطح آب دریاچــه ارومیــه 
بیــش از 12۷1 متــر اســت و وســعت ایــن دریاچــه 
ــده،  ــت ش ــع ثب ــر مرب ــش از 2۷41 کیلومت ــز بی نی
ــم  ــزان حج ــه می ــت ک ــد گف ــن بای ــر ای ــاوه ب ع
ــه مشــابه ســال  آب موجــود در دریاچــه نســبت ب

ــن  ــه میانگی ــبت ب ــت و نس ــد مثب ــل 1.14 درص قب
ــوده اســت. ــی ب ــدت 12.۹5 درصــد منف درازم

بــه  دریاچــه  ایــن  اکولوژیــک  تــراز  همچنیــن 
از 12۷4 متــر رســیده اســت. کیومــرث  بیــش 
منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل   - دانشــجو 
آذربایجــان غربــی - نیــز در ایــن بــاره گفــت: 
تــراز ســطح آب دریاچــه ارومیــه نســبت بــه زمــان 
مشــابه ســال قبــل 36 ســانتی متــر و نســبت 
۸1 ســانتی  افزایــش  از   ۹۷ بــه اول مهــر مــاه 
بــرای  وی،  گفتــه  اســت.به  برخــوردار  متــری 
ــوکان  ــد ب ــون از س ــه تاکن ــه ارومی ــای دریاچ احی
 10۷ مهابــاد  ســد  از  مترمکعــب،  میلیــون   550
ــون  ــنلو 40 میلی ــد حس ــب، از س ــون مترمکع میلی
ــر  ــون مت ــهرچای 24 میلی ــد ش ــب، از س مترمکع
ــب  ــر مکع ــون مت ــک 5 میلی ــد دری ــب، از س مکع
ــر  ــال حاض ــت و در ح ــده اس ــازی ش ــا س آب ره
دریاچــه ارومیــه بــه شــرایط مناســب 5 ســال 

ــت. ــده اس ــده ش ــیده و زن ــل رس قب

یکی از دستاوردهای ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان 
یکی از نهادهای مرجع در حوزه تحقق اهداف زیستی در کشور را می توان تعیین استانداردهای ملی 
سوخت های زیستی دانست که سال 13۹۷ در سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تصویب شد و در 
دسترس عموم قرار گرفت.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

آخرین خبر از 
گوزن های سیل زده 

خوزستان

ب
یال

رکوردزنی سیالب های بهاری آمریکا در سال 2019س
ســازمان ملــی هواشناســی ایــاالت متحــده آمریــکا، 
ســیاب های زیــادی را بــرای ســال 201۹ پیش بینــی 
کــرده کــه ایــن ســیاب ها تــا پایــان بهــار ادامــه و در 
دو ســوم از ایــاالت متحــده رخ خواهــد داد و آســیب 

هــای زیــادی نیــز بــه همــراه دارد.
ــر  ــال حاض ــت، در ح ــل از اینهبیت ــه نق ــنا ب ــزارش ایس ــه گ ب
بســیاری از رودخانه هــا و دریاچه هــای آمریــکا در باالتریــن ســطح 
خــود قــرار دارنــد و احتمــال ســیل در چنــد مــاه آینــده افزایــش 
ــای  ــکات در رودخانه ه ــن مش ــروز ای ــال ب ــت. احتم ــد یاف خواه
میســوری، ســرخ شــمالی، مــی ســی ســی پــی، کمبرلنــد و حوضــه 

رودخانــه تنســی و رودخانــه اوهایــو اســت.
اد کارک از مرکــز ملــی آب NOAA اظهــار کــرد: ایــن ســیاب های 
فصلــی تاکنــون بی ســابقه بــوده اســت و جــان بیــش از 200 

ــرار دارد. ــر در معــرض خطــر ق ــون نف میلی
وقــوع ســیل در ایــن مــاه حدود ســه میلیارد دالر در آســیا خســارت 
ایجــاد کــرده و ایــن رقــم در حــال افزایــش اســت. ســیاب ها بــه 
ــیار در  ــای بس ــتان و بارندگی ه ــاد در زمس ــرف زی ــارش ب ــت ب عل

اوایــل بهــار ایجــاد شــده اند.

ــت  ــدم قابلی ــار و ع ــل به ــاران در فص ــراوان ب ــارش ف ــل ب ــه دلی ب
زمیــن بــرای جــذب، ســیل های ویرانگــر ایجــاد شــده اســت 
ســیاب ها  ایــن  بــروز  از  نمی توانــد  هیچ کــس  متاســفانه  و 

ــد. ــگیری کن پیش
ایــن ســازمان اعــام کــرد: ایــن وضعیــت طــی چنــد مــاه آینــده 
شــدیدتر نیــز خواهــد شــد و پیش بینــی می شــود کــه بارندگی هــا 

موجــب ذوب برف هــا و ســیل شــود.
میلیــون   200 گرفتــه،  صــورت  پیش بینی هــای  اســاس  بــر 
ــزان  ــن می ــه ای ــد ک ــرار دارن ــی در معــرض خطــر ســیل ق آمریکای
حــدود 60 درصــد کل جمعیــت ایــاالت متحــده آمریــکا اســت.

آژانــس ماموریت هــای اضطــراری فــدرال )FEMA( بــه مــردم 
توصیــه می کنــد کــه مطمئــن شــوند بیمــه مناســب بــرای پوشــش 
خســارات ناشــی از ســیل را دارنــد چــون  بیمــه معمولــی منــازل 
ــه  ــد به طــور جداگان ــد و بای آســیب های ســیل را پوشــش نمی ده

منــزل را بــرای ســیل بیمــه کننــد.
همچنیــن بــه دلیــل وقــوع ســیاب ها هشــدارهای مقامــات 

مربوطــه را جــدی بگیرنــد و اقدامــات الزم را انجــام دهنــد.

اند
سم

پ

عضــو شــورای اســامی شــهر تهــران گفــت: تــاش 
ــع آوری پســماند  ــم امســال در نحــوه جم ــی کنی م
ــوه  ــه آرادک ــژه اینک ــه وی ــود؛ ب ــاد ش ــی ایج تغییرات
)محــل انباشــت زبالــه هــای تهــران( در حــال 
ــی اســت.  ــران زیســت محیط ــک بح ــه ی ــل ب تبدی
ناهیــد خداکرمــی روزشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنگارایرنــا 
ــران  ــهرداری ته ــه ش ــم ب ــت ه ــط زیس ــت: محی ــار داش اظه
اخطــار داده کــه نمــی توانــد پســماند شــهر را در آرادکــوه دفــن 

ــد.  کن
وی گفــت: در ســال گذشــته دغدغــه اصلــی مدیریــت شــهری 
ــرد  ــش بب ــیوه پی ــن ش ــه بهتری ــماند را ب ــه پس ــود ک ــن ب ای
ــه مســائل سیاســی و  ــت شــهری ب ــام مســائل مدیری ــا تم ام

ــوره اســت. ــره خ اقتصــادی کشــور گ
خداکرمــی افــزود: در حــوزه جمــع آوری پســماند وابســته بــه 
تکنولــوژی خارجــی و ســرمایه گــذاری خارجــی بودیــم کــه بــا 
وضعیتــی کــه کشــور دارد بــا مشــکاتی روبــرو خواهیــم بــود.

ــان  ــار داشــت: در زم ــران اظه عضــو شــورای اســامی شــهر ته
ــران را  ــماند ته ــع پس ــند جام ــی س ــاور ایران ــک مش ــر ی حاض
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این صفحه می خوانیم
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 نوســانات کــم آبــی و پــر آبــی در مناطــق خشــک و 
نیمــه خشــک بــه مراتــب بیشــتر از مناطــق مرطــوب 
ــورهای  ــه در کش ــم ک ــال می بینی ــن ح ــا ای ــت ب اس
ــرات  ــری از اث ــرای جلوگی ــی ب ــه اروپای ــعه یافت توس
مخــرب بارندگــی هــای شــدید و ســیل، حریــم 
رودخانــه هــا حتــی بــرای ســیل هــای بــا دوره 

ــود. ــی ش ــظ م ــز حف ــی نی ــت طوالن بازگش
ــه  ــی ب ــی توجه ــد: ب ــد می کن ــی تاکی ــرزاده کریم باق
حریــم و بســتر ســیابی رودخانــه هــا بــه ویــژه بــرای 
ــا دوره هــای بازگشــت موضــوع مهمــی  ســیل هــای ب
اســت کــه طبــق قوانیــن موجــود کشــور نیــز، حریــم 

ــد آزاد  ــی بای ــیل های ــن س ــرای چنی ــا ب ــه ه رودخان
ــده  ــن نادی ــن قوانی ــا متاســفانه ای گذاشــته شــود، ام
گرفتــه شــده و شــاهدیم کــه بســتر رودخانــه هــا بــا 
ســاخت و ســازها کوچــک و کوچــک تــر شــده اســت. 
ــه  ــتر رودخان ــه بس ــت ک ــا آن اس ــه اینه ــر از هم بدت
را تبدیــل بــه پارکینــگ کنیــم، اتفاقــی کــه بــرای 
رودخانــه ای کــه از قــم عبــور مــی کنــد؛ افتــاده اســت. 
یــا در بســتر رودخانــه ای کــه از تبریــز رد مــی شــود؛ 
جــاده ســاخته شــده اســت. متاســفانه ســاخت تونــل، 
راه، پــارک و ... در بســتر رودخانــه صــورت گرفتــه 

اســت.

تاثیر شکل حوضه های آبی 
در وقوع سیل های مخرب 

مدیــرکل  می دهــد  گــزارش  ایســنا  کــه  آنطــور 
اکوسیســتم هــای تاالبــی ســازمان محیــط زیســت در 
ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه عامــل ســوم ویرانگــر بــودن 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــکات فن ــه ن ــی ب ــی توجه ســیل هــا ب
شــکل حوضــه هــای آبــی اســت، در ایــن بــاره تصریــح 
مــی کنــد: برخــی حوضــه هــا مثــل حوضــه باالدســت 
ــک  ــت، ی ــروف اس ــرخ مع ــه س ــه تنگ ــه ب ــیراز ک ش
ــای  ــاخه ه ــد و ش ــی آی ــاب م ــه حس ــرد ب ــه گ حوض
مختلــف رودخانــه هــا همزمــان یــا بــا فاصلــه زمانــی 

ــا خروجــی می رســند کــه  ــز ی ــه نقطــه تمرک اندکــی ب
در نتیجــه در چنیــن حوضــه هایــی، جریــان ســیاب 
از حجــم زیــادی برخــوردار اســت و خطــرات ناشــی از 

آن بســیار وحشــتناک اســت. 

تفاوت حوضه آبی گرد با کشیده
وی در مــورد ویژگــی هــای حوضــه آبــی کشــیده 
و  انشــعابات  کشــیده،  حوضه هــای  در  می گویــد: 
ــه  ــا نقط ــی ی ــه خروج ــه ب ــی ک ــای فرع ــه ه رودخان
تمرکــز نزدیــک هســتند؛ ابتــدا تخلیــه می شــوند 
ــه  ــوز ب ــت هن ــای باالدس ــه ه ــه آب رودخان در حالیک
ــی  ــث م ــر باع ــن تاخی خروجــی نرســیده اســت و ای

ــد.  ــر باش ــن ت ــیاب پایی ــم س ــه حج ــود ک ش
آمایــش  طریــق  از  باقــرزاده کریمــی،  بــه گفتــه 
ســرزمینی، در اجــرای برنامــه هــای توســعه ای و 
ــای  ــد شــکل حوضــه ه ــا بای ــازها حتم ســاخت و س
ــی مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه متاســفانه همــواره  آب

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــی توجه ــورد ب م

سیل شیراز؛ احمقانه ترین سیل
محمــد درویــش فعــال محیــط زیســت هــم از ســیل 
ــرده  ــام ب ــه تریــن ســیل  ن ــوان احمقان ــه عن شــیراز ب

اســت.
او در صفحــه خــود چنیــن نوشــته اســت: »ده ســال 
پیــش - ســال 13۸۸ - همــان هشــدار و آرزو را پــس 
از ســیل شــگفت آور و احمقانــه در بســتر رودخانــه 
عربســتان  جــده  بزرگراه هــای  در  نیــز  و  قــم رود 
ــاره تکــرار کــردم  عکســهای دوم تــا چهــارم  امــا  دوب
ــه  ــت ک ــا آن اس ــون م ــورهایی چ ــی کش ــرًا ویژگ ظاه
ــه ســرعت مــدرن شــویم و طبیعــت را  ــم ب می خواهی

ــش ... ــای خوی ــون رعای ــم چ ــم آدم کنی ه
ــا و گمیشــان،  ــد، آق ق ــیل در گنب ــس از س ــک پ  این
نوبــت بــه شــیراز رســید تــا همــان تــراژدی تاســف بار 

ــوروز ۹۸ تکــرار شــود. ــوروز ۸۸، اینبــار در ن قــم در ن
ــان  ــرًا یادم ــم را ظاه ــا مه ــاده ام ــه س ــک نکت ــا ی  م
ــمانی  ــای آس ــط ریزش ه ــزان متوس ــه می ــه! اینک رفت
ســاالنه در هیرکانــی، ارســباران و زاگــرس تقریبــًا 
تغییــری نکــرده؛ امــا وســعت و تنــوع رویشــگاهی در 
ــکارا  ــن آش ــناختی وط ــم بوم ش ــرو مه ــه قلم ــن س ای
ــن،  ــد. بنابرای ــرده و می کن ــی ک ــده را ط ــدی کاهن رون
ابــر بــدون توجــه بــه پایینــش! در ایــن مناطــق 
کمافی الســابق بــر زمیــِن برهنــه ســخت می بــارد 
ویرانگــر  فرسایشــی  و  حادثه خیــز  ســیل هایی  و 

می آفرینــد.«

در دوران خشکسالی 
، همانطور که در 

دروازه قرآن شیراز 
و تنگ هللا و اکبر 

دیده شد شهرداری 
بدون توجه به الزام 

مسیل  طبیعی 
هزاران ساله کنار 
دروازه قرآن را پر 

کرده و روی آن 
اتوبان ساخته بود 

و همین امر موجب 
سرازیر شدن سیل 

به شهر و آسیب 
به مسافران بخت 

برگشته نوروزی شد. 

باران، رحمتی که ویرانگر شد
مسعود باقرزاده کریمی:آنچه خرابی بیشتری به بار می آورد گل آلودگی سیل است، نه حجم سیل 

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع 
مازنــدران  از مســئوالن  گایــه  ابــراز  بــا  طبیعــی ســاری 
گفــت: ســیل مازنــدران نتیجــه خــاک خــوردن بســیاری 
مطالعــه  و  تحقیــق  از  پــس  کــه  اســت  پروژه هایــی  از 
ســازمان ها  داخــل  و  کتابخانه هــا  گوشــه  در  مشــکات 
ــه  ــم ک ــی ه ــود و آنهای ــی نمی ش ــد و اجرای ــاک می خورن خ
اجــرا می شــوند ممکــن اســت کامــل و صحیــح نباشــد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــنا ب ــا ایس ــو ب ــار در گفت وگ ــی بهمنی محمدعل

اینکــه ســیل مازنــدران بــا چنیــن رونــد برخــورد بــا طبیعــت، 
ــیل در  ــه دار شــدن س ــرد: ادام ــار ک ــود، اظه ــار نب دور از انتظ

ــار نیســت. ــز دور از انتظ ــا شــدت بیشــتر نی ــده ب آین
ــه  ــق دامن ــی مناط ــا در برخ ــارش ه ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
نبــود  تصریــح کــرد:  بــود،  انتظــار  ازحــد  بیــش  ســیل 
ــف  ــای مختل ــول ســال ه ــوب در ط ــی و مطل بســترهای علم
ــا توجــه بــه کارکردهــای متفــاوت باعــث شــد تــا خســارت  ب
گــر نســبت بــه ایــن  جبــران ناپذیــری بــه وقــوع بپیونــدد و ا

ــه  ــزان آســیب ب ــت، می ــری صــورت می گرف ــه بهت ــر، توج ام
ــود. ــر ب ــب کمت مرات

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع 
طبیعــی ســاری، حــذف پوشــش گیاهــی و قطــع درختــان را 
ــدران  ــد در مازن یکــی از مهم تریــن مســائلی دانســت کــه بای
بیشــتر مــورد مطالعــه و توجــه قــرار بگیــرد، خاطرنشــان 
کــرد: ســاخت ســازه های ناســازگار و پــل هــای کوچــک 
ــا و  ــراه ه ــاختن آب ــرور، س ــور و م ــرای عب ــگل ب ــل جن داخ
کوچکتــر کــردن آن در برخــی مناطــق شــهری از عواملــی 
ــد. ــب را بیــش از حــد تصــور می کن ــدرت تخری ــه ق اســت ک
ــای  ــه ماهوره ــیع و تپ ــت وس ــه طبیع ــاره ب ــا اش ــار ب بهمنی
ــا  ــود پســتی و بلندی ه ــرد: وج ــار ک ــران اظه ــات ای ــاد ف زی
از  طلبــد کــه  مــی  را  خــود  خــاص  مدیریــت  کشــور  در 
صــورت  بــه  هــم  کنــار  در  احیــا  و  اصــاح  نگهــداری، 
ــت علمــی  ــد مطالعــه و عمــل شــود.عضو هیئ کارشناســی بای
دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی ســاری بــا 
ــت و  ــایی درس ــد شناس ــت بای ــه نخس ــه در مرحل ــان اینک بی
دقیقــی از مشــکات ایجــاد شــده از ســیل و داشــته هایمان 
ــرد: بســیاری  ــح ک ــرد، تصری ــا آن صــورت گی ــه ب ــرای مقابل ب
از مشــکات در پــروژه هــای مطالعاتــی شناســایی شــده 
ســازمان ها  داخــل  و  گوشــه کتابخانه هــا  در  امــا  اســت 
ــه  ــم ک ــی ه ــود و آنهای ــی نمی ش ــد و اجرای ــاک می خورن خ
ــد. ــح نباش ــل و صحی ــت کام ــن اس ــوند ممک ــی ش ــرا م اج

ایــن اســتاد دانشــگاه بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از 
مطالعــات در حــوزه آبخیــز بــه ویــژه در مناطــق شــیب 

ــه داد:  ــت، ادام ــده اس ــی نش ــاز اجرای ــفانه وارد ف دار متاس
ــازه های  ــیاری از س ــا بس ــرعت آب را ب ــوی س ــوان جل می ت
منابــع محلــی و  از  نــدارد  کوچــک کــه هزینــه چندانــی 
ــد ســنگ چیــن، گابیــون و مــواردی مشــابه  تاسیســاتی مانن
گــر نگاهــی بــه مــکان هایــی کــه حــوزه آبخیــزداری  گرفــت. ا
ــه  ــد ک ــم نشــان می ده ــات را انجــام داده بیندازی ــن عملی ای
در آن محــل خطــرات و آســیب های ســیل بســیار کمتــر 

ــده اســت. ش
ــه  ــی ب ــش گیاه ــدن پوش ــع نش ــرد: قط ــان ک وی خاطرنش
دلیــل برداشــت چــوب یــا تبدیــل آن بــه زمیــن هــای 
ــر اســاس مطالعــات علمــی  کشــاورزی، حفــظ اکوسیســتم ب
صحیــح کار،  اجــرای  در  تعهــد  همچنیــن  و  پژوهشــی  و 
ســاخت ســازه هــای مــورد نیــاز در آبخیــز داری، بهــره وری 
ــرای  ــری چ ــی، جلوگی ــب از اراض ــای متناس ــری ه ــا کارب ی
از مــواردی اســت کــه می توانــد  از حــد دام هــا  بیــش 
موجــب کاهــش خطــرات ناشــی از وقــوع ســیاب شــود بــه 
شــرطی کــه بــه نتایــج تحقیقــات و مطالعــات علمــی انجــام 

ــد. ــرا کنن ــوده و آن را اج ــد ب ــده پایبن ش
بهمنیــار بــا بیــان اینکــه ایــران در اقلیمــی واقــع شــده 
میــزان بارندگــی از متوســط جهانــی کمتــر اســت، گفــت: 
ــن و  ــن رفت ــرات از بی ــده اث ــه طــور قطــع در ســال های آین ب
ــه،  ــازهای بی روی ــاخت و س ــی و س ــش گیاه ــب پوش تخری
از لحــاظ اجــرا و  اگــر مدیریــت  بــود و  بیشــتر خواهــد 
نظــارت در حــوزه هــای مختلــف صــورت نگیــرد شــاهد 

خســارت جبــران ناپذیــر بیشــتری خواهیــم بــود.

پیش بینی ادامه دار شدن سیل در مازندران

بــر اســاس داده هــای موجــود بعــد از حــدود 10 ســال خشکســالی، 
ــوع  ــا در صــورت وق ــر شــده ت ــدت منج ــای کوتاه م ــی مدیریت ه ول
ــن  ــود و ای ــادی وارد ش ــارات زی ــور خس ــهرهای کش ــه ش ــیل ب س
ــیل،  ــای ناشــی از س ــان آب ه ــاور محقق ــه ب ــه ب ــی اســت ک در حال
ســرمایه های کشــور هســتند و می توانســتیم بــه نواحــی دارای 
پتانســیل ذخیــره ســیل هدایــت کنیــم، در ســیل اخیــر ایــن 
آب هــا بــه ســمت دریــا هدایــت شــدند و در زمــان کــم آبــی  در پــی 

ــتیم. ــرب هس ــن آب ش ــرای تامی ــی ب چاره اندیش
بــه گــزارش ایســنا، بــه بــاور محققــان ســیل ایجــاد شــده در اســتان 
گلســتان در 2 روز پایانــی ســال گذشــته و 2 روز ابتدایــی ســال جاری 
از نــوع »ســیل ناگهانــی« بــوده اســت. ســیل ناگهانــی ســیلی اســت 
ــا  ــی و تنه ــور ناگهان ــاران به ط ــدید ب ــیار ش ــارش بس ــر ب ــه در اث ک
ــان ســیاب  ــه ایجــاد جری ــاه منجــر ب ــی کوت ــدت زمان ــرض م در ع
می شــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه در جریــان ایجــاد ســیاب های 
عــادی اگرچــه حجــم قابــل توجــه بارش هــا منجــر بــه ایجــاد ســیل 
ــه  ــت و ب ــدید نیس ــاری و ش ــدان رگب ــی چن ــا بارندگ ــود، ام می ش
ــی  ــان و فرصــت کاف ــل ایجــاد ســیاب به صــورت تدریجــی، زم دلی
ــا ســیل وجــود دارد.ســیل  ــرای اقدامــات مــورد نیــاز در مواجهــه ب ب
ــه  ــک منطق ــی ی ــش گیاه ــاک و پوش ــه خ ــد ک ــی رخ می ده زمان
ــان حجــم  ــن زم ــل آب را نداشــته باشــد. در ای ــی جــذب کام توانای
ــه ای  ــای رودخان ــق کانال ه ــرل از طری ــل کنت ــورت غیرقاب ــه ص آب ب
ــزش  ــر، ری ــاز بش ــازن آب دست س ــا مخ ــی ی ــای طبیع ــا حفره ه ی

می کنــد.
بدتریــن حالت هــای ســیل رودخانــه ای معمــوالً در زمین هــای 
ــوان  ــه می ت ــوان نمون ــه عن ــک رود جــاری می شــود. ب حاشــیه ای ی
ــه در آن  ــرد ک ــام ب ــال 1۹۹۹ ن ــه س ــد در ژانوی ــیل های کوئینزلن از س
ــر آب فــرو رفت.ســیل های  ــه زی ــد ب ــوب شــرق کوئینزلن بخــش جن
دوره ای بــه صــورت طبیعــی در بســیاری از رودخانه هــا رخ داده 
و باعــث بوجــود آمــدن مناطقــی بــه نــام دشــت های ســیابی 
ــارش باران هــای شــدید و  می شــود. علــت وقــوع ایــن ســیاب ها ب
گاهــی نیــز تــوأم بــا ذوب بــرف اســت کــه باعــث طغیــان رودخانــه و 

جــاری شــدن آب در زمین هــای حاشــیه ای رود می شــود.

آب های ارزشمندی که همراه 
سیالب وارد دریا شدند

خبر کاهش چشمگیر 
مرجان های جوان 

ــه  ــه ب ــد ک ــدار دادن ــت هش ــط زیس ــان محی کارشناس
دنبــال گســترش پدیــده سفیدشــدگی در دیــواره بــزرگ 
مرجانــی اســترالیا، ۸۹ درصــد از مرجان هــای جــوان این 
اکوسیســتم از بیــن رفته اند.بــه گــزارش ایســنا، کارشناســان عامــل ایــن گســتردگی 
ــادی را  ــال های 2016 و 201۷ می ــن س ــی بی ــواره مرجان ــدگی دی ــده سفیدش در پدی
تغییــرات اقلیمــی می دانند.ایــن متخصصــان بررســی کردنــد کــه چــه تعــداد مرجــان 
بالــغ در طــول بزرگتریــن سیســتم صخره هــای مرجانــِی جهــان زنــده مانــده و چــه 
تعــداد مرجــان جــوان و تــازه در ســال 201۸ پــس از اســترس شــدید گرمــا و مــرگ و 

ــده اند. ــر ش ــا تکثی ــر مرجان ه می

درخواست  حفاظت از 
حیات وحش در مناطق سیل زده

 معــاون محیــط طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت از ســاکنان مناطــق ســیل زده خواســت 
مناطــق  در  حیات وحــش  مشــاهده  صــورت  در 
ایــن  انتقــال  و  زنده گیــری  جهــت  مســکونی، 
ــط زیســت شهرســتان ها  ــا ادارات حفاظــت محی ــا آتش نشــانی ها ی ــا ب گونه ه
ــتی  ــوع زیس ــی و تن ــط طبیع ــاون محی ــی مع ــد ظهراب ــد. حمی ــاس بگیرن تم
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از ســاکنان مناطــق ســیل زده خواســت تــا 
در صــورت مشــاهده حیات وحــش در مناطــق مســکونی، جهــت زنده گیــری و 
ــط زیســت  ــا ادارات حفاظــت محی ــا آتش نشــانی ها ی ــا ب ــن گونه ه ــال ای انتق

شهرســتان ها تمــاس بگیرنــد.

کاهش  برای  خاکریز  ایجاد 
ورودآب به آق قال

ــن  ــال ای ــه دنب ــت: ب ــا گف ــدار شهرســتان آق ق فرمان
هســتیم کــه از بــاالی مســکن مهــر آق قــا تــا 
کمربنــدی خاکریــز ایجــاد کنیــم تــا ورود آب به شــهر 
ــا  ــو ب ــت وگ ــر در گف ــدی ضمی ــد. امانگل کاهــش یاب
خبرنــگاران اظهــار کــرد:  1۷ روز از آبگرفتگــی در شــهر آق قــا می گــذرد و وضعیت در 

ــی اســت. ــان بحران ــدگاه همچن ــاد، عی ــار، کل آب ــاد، ایث ــم آب ــای حکی محله ه
وی افــزود: مــا در هشــت روز قبــل و ســه روز قبــل در دو مرحلــه رونــد کاهشــی 
خوبــی داشــتیم ولــی رواناب هــای ناشــی از ذوب بــرف در باالدســت مجــددا از دو 

روز قبــل باعــث افزایــش ارتفــاع آب شــده اســت.

مرجان

حیات وحش

سیل

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، دو تن از ماموران یگان حفاظت محیط زیست 
شهرستان ابرکوه در حین گشت و کنترل، موفق به مشاهده دو قطعه گونه کمیاب ایرانی )سلیم سینه بلوطی( در سایت 

تکثیر گورخر ایرانی پنج انگشت شدند.

رنا
 ای
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معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان 
مجــوز  صــدور  توقــف  از  بخشــنامه ای  در  زیســت  محیــط 
طرح هــای تکثیــر و پــرورش عقــرب خبــر داد و گفــت: بــا 
ــد جــدی و مخاطــرات محیــط زیســتی ناشــی  ــه تهدی توجــه ب
ــی از عقرب هــا در برخــی  ــا حــذف گونه های از کاهــش شــدید ی
ــن  ــی در ای ــات حفاظت ــت اقدام ــروری اس ــور ض ــاط کش از نق
ــی  ــد ظهراب ــنا حمی ــزارش ایس ــه گ ــورت پذیرد.ب ــوص ص خص
در بخشــنامه ای از توقــف صــدور مجــوز طرح هــای تکثیــر 
و پــرورش عقــرب خبــر داد و گفــت: بــا توجــه بــه تهدیــد 
جــدی و مخاطــرات محیــط زیســتی ناشــی از کاهــش شــدید 
ــور  ــاط کش ــی از نق ــا در برخ ــی از عقرب ه ــذف گونه های ــا ح ی
همچنیــن تخریــب زیســتگاه ها بــه علــت حضــور بیــش از 
حــد و اقدامــات تخریبــی صیــادان ایــن گونــه ضــروری اســت 
پذیــرد.وی  ایــن خصــوص صــورت  در  اقدامــات حفاظتــی 
پیشــنهاد داد: بــا توجــه بــه مســتندات علمــی در سراســر جهــان 
تکثیــر و پــرورش عقــرب در اســارت توجیــه اقتصــادی نــدارد و 
ــای  ــودی عقرب ه ــه ناب ــر ب ــا منج ــی نیســت و تنه ــدان عمل چن
ــن  ــود همچنی ــت می ش ــده از طبیع ــت ش ــد برداش ــغ و مول بال
ــی و  ــای آموزش ــده در دوره ه ــر ش ــاس ذک ــرب در مقی ــر عق زه
تبلیغــات موجــود خریــدار نــدارد. لــذا تاســیس مراکــز تکثیــر و 
پــرورش و اجــرای دوره هــای آموزشــی جــز ضــرر بــرای طبیعــت 
ــدارد. ــر ن ــه ای در ب ــا نتیج ــن دوره ه ــع دالالن ای ــه نف ــود ب و س
ــاره  ــا اش ــتی ب ــوع زیس ــی و تن ــت طبیع ــط زیس ــاون محی مع
ــر عقــرب اظهارکــرد:   ــری از طرح هــای تکثی ــه ضــرورت جلوگی ب
ــای  ــد طرح ه ــت های جدی ــول درخواس ــوی از قب ــاع ثان ــا اط ت
تکثیــر و پــرورش عقــرب خــودداری بــه عمــل آیــد. ایــن 
موضــوع شــامل درخواســت هایی کــه در حــال رســیدگی و 
ــوزی  ــچ مج ــی هی ــتند ول ــات اداری هس ــی مکاتب ــام برخ انج

ــی شــود. ــز م ــان صــادر نشــده نی ــرای آن ب

توقف صدور مجوز 
طرح های تکثیر عقرب
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دفن پسماند در آرادکوه شهرری و بحران زیست محیطیپ
عضــو شــورای اســامی شــهر تهــران گفــت: تــاش 
ــع آوری پســماند  ــم امســال در نحــوه جم ــی کنی م
ــوه  ــه آرادک ــژه اینک ــه وی ــود؛ ب ــاد ش ــی ایج تغییرات
)محــل انباشــت زبالــه هــای تهــران( در حــال 
ــی اســت.  ــران زیســت محیط ــک بح ــه ی ــل ب تبدی
ناهیــد خداکرمــی روزشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنگارایرنــا 
ــران  ــهرداری ته ــه ش ــم ب ــت ه ــط زیس ــت: محی ــار داش اظه
اخطــار داده کــه نمــی توانــد پســماند شــهر را در آرادکــوه دفــن 

ــد.  کن
وی گفــت: در ســال گذشــته دغدغــه اصلــی مدیریــت شــهری 
ــرد  ــش بب ــیوه پی ــن ش ــه بهتری ــماند را ب ــه پس ــود ک ــن ب ای
ــه مســائل سیاســی و  ــت شــهری ب ــام مســائل مدیری ــا تم ام

ــوره اســت. ــره خ اقتصــادی کشــور گ
خداکرمــی افــزود: در حــوزه جمــع آوری پســماند وابســته بــه 
تکنولــوژی خارجــی و ســرمایه گــذاری خارجــی بودیــم کــه بــا 
وضعیتــی کــه کشــور دارد بــا مشــکاتی روبــرو خواهیــم بــود.

ــان  ــار داشــت: در زم ــران اظه عضــو شــورای اســامی شــهر ته
ــران را  ــماند ته ــع پس ــند جام ــی س ــاور ایران ــک مش ــر ی حاض

ــاز  ــادی نی ــع اقتص ــه مناب ــم ب ــاز ه ــه ب ــد ک ــی کن ــن م تدوی
خواهیــم داشــت. وی اظهــار داشــت: در بودجــه ســال ۹۸ 
ــار  ــان اعتب ــارد توم ــم میلی ــار و نی ــغ چه ــران مبل شــهرداری ته

ــت. ــه اس ــاص یافت ــوع اختص ــن موض ــرای ای ب
ــماند  ــع آوری پس ــه جم ــه در برنام ــان اینک ــا بی ــی ب خداکرم

تاکیــد مدیریــت شــهری بــر تفکیــک از مبــدا و جمــع آوری 
هدفمنــد اســت، عنــوان کــرد: بــه دنبــال آن هســتیم کــه در هــر 
روز یــک جنــس از پســماند جمــع آوری شــود.عضو کمیســیون 
ســامت، محیــط زیســت و خدمــات شــهری شــورای اســامی 
شــهر تهــران ادامــه داد: مثــا یــک روز پســماند فلــزات، یــک 
ــک  ــماندهای خش ــه پس ــه، دو روز در هفت ــماند شیش روز پس
جمــع آوری شــود. در زمــان حاضــر در برخــی از مناطــق تهــران 
ــا  ــته ام ــی داش ــه تغییرات ــماند و زبال ــع آوری پس ــیوه جم ش
هنــوز در تمــام مناطــق ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت. خداکرمــی 
ابــراز امیــدواری کــرد کــه مســیر جمــع آوری پســماند بــه گونــه 
ــل  ــدار قاب ــد پای ــهر درآم ــرای ش ــت آن ب ــه بازیاف ــد ک ای باش
اعتمــادی را ایجــاد کند.آرادکــوه در بخــش کهریــزک شهرســتان 

ری اســتان تهــران واقــع شــده  اســت.
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تاالب های قم، جان تازه ای گرفت
ــم  ــتان ق ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
گفــت: بارندگــی هــای اخیــر موجــب شــده اســت 
تــا تــاالب هــای اســتان قــم جــان تــازه ای بگیرنــد.

بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره 
ــم، ســید رضــا  ــط زیســت اســتان ق کل حفاظــت محی
ــد روز  ــه بارندگــی هــای چن ــا اشــاره ب موســوی مشــکینی ب
ــارش  ــی ب ــرد: در پ ــار ک ــخنانی اظه ــورمان در س ــته در کش گذش
شــدید بــرف و بــاران و ایجاد ســیاب در برخی اســتانها، متأســفانه 
عــده زیــادی از هموطنــان عزیزمــان دچــار خســارات جانــی و مالی 
شــدیدی شــدند کــه همــه مــا بــا آنهــا ابــراز همــدردی مــی کنیــم.

ــی همچــون  ــوع حــوادث طبیع ــش از وق ــه پی ــان اینک ــا بی وی ب
ســیل و زلزلــه بایــد زیرســاخت هــا و تمهیــدات الزم بــرای کاهــش 
اثــرات و خســارات را فراهــم بیاوریــم، خاطرنشــان کــرد: بخشــی 
از ســیاب ایجــاد شــده در کشــورمان، بــه دلیــل تخریــب طبیعــت 
و محیــط زیســت، عــدم رعایــت مســائل آبخیــزداری، تجــاوز بــه 
حریــم رودخانــه هــا و از میــان بــردن پوشــش گیاهــی در مناطــق 

مختلــف اســت.
ــا بیــان اینکــه  مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان قــم ب

بارندگــی هــای اخیــر در کشــورمان، اثــرات مثبــت بســیاری هــم 
بــه دنبــال داشــته اســت، گفــت: کشــورمان در چنــد ســال گذشــته 
بــا خشکســالی هــای شــدیدی مواجــه بــوده اســت کــه در کنــار 
برداشــت بــی رویــه منابــع آبــی، وضعیــت تــاالب هــا و دشــت هــا 

را بــه ویــژه در اســتان قــم بــا بحــران مواجــه کــرده بــود.
وی بــا اشــاره بــه تأثیــر بارندگــی هــا در بهبــود پوشــش گیاهــی 
مناطــق، تصریــح کــرد: بارندگــی هــای اخیــر موجــب شــده اســت 
تــا تــاالب هــای اســتان قــم جــان تــازه ای گرفتــه و تــاالب غدیــر 
اســب کــه در کنــار مهمتریــن کانــون القــاء گــرد و غبــار در جنــوب 
شــرقی اســتان قــرار گرفتــه اســت، پس از گذشــت حــدود دو دهه 

از خشــک شــدن، بــار دیگــر آبگیــری کــرده اســت.
موســوی در پایــان بــر ضــرورت تخصیــص حقابــه هــای زیســت 
ــم از ســدهای  ــتان ق ــای اس ــه ه ــا و رودخان ــاالب ه ــی ت محیط
ــه  ــا مشــارکت هم ــم ب ــت: امیدواری ــرد و گف ــد ک باالدســتی تأکی
مــردم و مســئوالن در جهــت صرفه جویــی در مصــرف آب و انــرژی 
در فصــول گــرم پیــش رو، گام هــای مثبــت و مؤثــری بــرای حفــظ 

و حراســت از محیــط زیســت میهــن عزیزمــان برداریــم.
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اسـتاندار قزویـن گفت: دولـت باید خود را 
از تصـدی گـری خـاص کنـد و بخـش 
و  مقننـه  قـوه  بـه  مسـئله  ایـن  عمـده 
شـورای  مجلـس  در  اسـتان  نماینـدگان 
را  آن  بایـد  مـی گـردد کـه  بـر  اسـامی 
پیگیـری کننـد عبدالمحمـد زاهـدی روز 
شـنبه در نشست شـورای اداری استان که 
در اسـتانداری برگزار شـد، افزود: توجه به 
موازین قانونی و اسـناد باالدسـتی، قانون 
برنامه ششـم توسـعه، قانون بودجه ۹۸ و 
اقتصـاد  از سیاسـت های  قوانیـن  سـایر 
مقاومتـی، قانـون رفـع موانـع تولیـد و... 
بایـد بـرای رسـیدن بـه اهـداف ایـن دو 
راهبـرد حتمـا مـورد توجـه قـرار گیرنـد.
سـال  در  بایـد  قزویـن گفـت:  اسـتاندار 

کارگروه هـا  و  سـتادها  شـوراها،  جدیـد 
از سـال گذشـته عمـل کننـد و  فعال تـر 
سـتاد اقتصـاد مقاومتـی، شـورای برنامه 
ریزی اسـتان و کارگـروه های زیرمجموعه 
آن فعالتـر و پویاتـر بـرای رسـیدن به این 
دو هـدف اقـدام کنند.زاهـدی ادامـه داد: 
باید همه سـازمان ها عـاوه بر کارگروه ها، 
شـوراها و سـتادها تک تـک بـرای خـود 
برنامـه ریزی داشـته باشـند و بـا مطالعه 
گاوم دوم و هـدف قـرار دادن رونـق تولید 
بـا کمـک گیـری از دانشـگاه هـا، مراکـز 
بـرای  و جماعـات  ائمـه جمعـه  علمـی، 
شـده گام  تعییـن  اهـداف  بـه  رسـیدن 
مهم تریـن  اینکـه  بیـان  بـا  بردارنـد.وی 
مسـئله بـرای رونـق تولید سـرمایه گذاری 

در  اگـر سـرمایه گـذاری  افـزود:  اسـت، 
اقتصـاد صـورت گیـرد رونـق تولیـد نیز به 
بـار خواهـد آمـد و بایـد دسـتگاه هـای 
اجرایـی به این مسـاله توجه ویژه داشـته 
باشـند.وی گفت:در همین راسـتا در اولین 
اقـدام کاری در سـال جـاری از یـک واحد 
تولیـدی کـه حـدود هفـت سـال تعطیـل 
بـود و مجـددا بـه چرخـه تولید بازگشـته 
اسـت بازدیـد کردیـم. اسـتاندار قزویـن با 
اشـاره بـه مهمتریـن برنامـه هـای سـال 
آینـده افـزود: حـل مشـکات واحدهـای 
تولیدی،بهبـود فضـای کسـب و کار،کوتـاه 
سـازی فراینـد صـدور مجوزهای سـرمایه 
گذاری،پیـاده سـازی دولـت الکترونیـک، 
بـرون سـپاری خدمـات دسـتگاه هـای 

دولتـی و کاهـش تصـدی گـری دولت در 
اسـتان از جملـه مـواردی هسـتند کـه در 
سـال جـاری با جدیت بیشـتری پیگیری 
خواهنـد شـد.وی بـا اشـاره بـه بارندگـی 
هـای اخیـر در اسـتان گفـت: اگـر در ایـن 

بارندگی ها سـد نهب آبگیری نمی شـد و 
رودخانـه هـای باراجین، ارنجـک و یالیان 
بـا دبـی بـاال هدایـت نمـی شـدند، شـاید 
تـری  تلـخ  بسـیار  حـوادث  شـاهد  االن 

بودیم.

ــوب  ــر زراعــت ســازمان جهادکشــاورزی جن مدی
اســتان کرمــان بــه قیمــت پیــاز اشــاره و عنــوان 
ــون قیمــت عمــده فروشــی در محــل  کــرد: اکن
ــا 3500 تومــان اســت کــه  مزرعــه بیــن 3000 ت
نســبت بــه یــک هفتــه قبــل تقریبــا 50 درصــد 

دارد. کاهش قیمت 

ــگار  ــا خبرن ــو ب ــتگاری" در گفت وگ ــرز رس "فرام
ــتان  ــاز در اس ــت پی ــوص وضعی ــنا، در خص ایس
ــتانه  ــرح زمس ــد ط ــون تولی ــت: اکن ــان گف کرم
ــان  ــده و زم ــام ش ــا تم ــتان تقریب ــوب اس جن
برداشــت پیــاز کشــت بهــاره در جنــوب اســتان 

آغاز شده است.

ایــن مطلــب کــه پیش بینــی  بیــان  بــا  وی 
می کنیــم در کشــت بهــاره حــدود 240 هــزار 
تــن تولیــد پیــاز را در ایــن منطقــه داشــته 
باشــیم، ادامــه داد: برداشــت کشــت بهــاره پیــاز 
10 خردادمــاه  20 فروردین مــاه آغــاز و تــا  از 
ســیب  صــادرات  توقــف  از  دارد.وی  ادامــه 
ــر داد و  ــد خب ــه بع ــروز ب ــاز از ام ــی و پی زمین
بیــان کــرد: در دو مــاه آینــده فقــط جنــوب 
و  بلوچســتان  و  سیســتان  کرمــان،  اســتان 
گفتنــی  می کردنــد،  تولیــد  پیــاز  خوزســتان 
اســت کــه شــهر دزفــول اســتان خوزســتان 
ــاره  ــت به ــاز کش ــن پی ــدود 3000 ت ــاله ح هرس
وجــود  بــا  اکنــون  کــه  می کــرد  تولیــد 
ــزان  ــه می ــه چ ــم ک ــر نمی دانی ــیل های اخی س

آن محقق می شود.
رســتگار بــا بیــان ایــن مطلــب کــه امســال 

ــر ســال گذشــته  ــوب اســتان کرمــان دو براب جن
پیــاز تولیــد می کنــد، اظهــار کــرد: کشــت بهــاره 
ــه  ــت ک ــوده اس ــار ب ــته 16۷0 هکت ــا در گذش م
ــل  ــار کشــت تبدی ــه حــدود 4000 هکت ــون ب اکن
ــه 240  ــم ک ــی می کنی ــت و پیش بین ــده اس ش
10 خردادمــاه  هــزار تــن محصــول پیــاز تــا 

بازار کنیم. روانه 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آمــار صــادرات پیــاز در 
ــان  ــرک دارد، بی ــط گم ــال را فق ــتان امس زمس
هکتــار   3۷00 در  امســال  زمســتان  در  کــرد: 
زمینــی کــه پیــاز کشــت کردیــم حــدود 1۷0 
ــه در ســطح کشــور  ــاز برداشــت ک ــن پی هــزار ت
توزیــع شــد ضمــن آنکــه از بهمن مــاه ســال 
قیمــت  افزایــش  دلیــل  بــه  نیــز  گذشــته 
ــا  ــمت مره ــه س ــوالت ب ــن محص ــی از ای بخش

روانه شد.

سـخنگوی آتش نشـانی قـم از نجـات یـک دختـر 
نوجوان قمی از خودکشی خبر داد.

ایسـنا  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  حمیـد کریمـی 
عنوان کرد: سـاعت 22 در تماسـی با آتش نشـانی 
قـم، خبـر اقدام بـه خودکشـی یک دختـر نوجوان 
در  خیابـان جمهـوری  پیـاده  عابـر  پـل  بـاالی  از 
کـه  شـد  اعـام  ولیعصـر  بیمارسـتان  روبـروی 
بافاصلـه نیروهـای امدادی به محل اعزام شـدند.
حادثـه  محـل  در  حضـور  از  پـس  افـزود:  وی 
مشـخص شـد کـه یـک دختـر 1۷سـاله بـه دلیـل 
مشـکات خانوادگـی و بیمـاری قصـد خودکشـی 
توسـط  گرفتـه  انجـام  گفت وگوهـای  بـا  دارد؛ 
اورژانـس  و  آتش نشـانی  امـدادی  نیروهـای 
اجتماعـی، بعـد از حـدود 40 دقیقـه موفق شـدیم 

این نوجوان را از اقدام خود منصرف کنیم.

ایـن  کـرد:  بیـان  قـم  آتش نشـانی  سـخنگوی 
نوجـوان سـریعا بـرای انجـام مراحـل درمانـی بـه 

بیمارستان منتقل شد.
وی بـا گایـه از تجمـع افـراد در اینگونـه حـوادث، 
اظهـار کـرد: تجمـع بـرای دیـدن اینگونـه صحنه ها 
دور از فرهنگ اسـت و موجب متشـنج شـدن فضا 
و  مـردم  تجمـع  تصریـح کـرد:  می شـود.کریمی 
باعـث  هـم  اتفاقـات  اینگونـه  از  تصویربـرداری 
امدادرسـانی  شـدن  مختـل  و  خیابـان  بندآمـدن 
رقـم  باعـث  فضـا  متشـنج  بـا  هـم  و  می شـود 
خـوردن اتفاقـات ناگوارتـری می شـود.وی گفـت: 
ممکـن اسـت اینگونـه اتفاقات به دلیل مشـکات 
مختلـف، بیمـاری و مصـرف دارو بـرای افـراد رخ 
دهـد و مـردم باید با درک درسـت از این اتفاق در 

امدادرسانی کمک کنند.

دولت تصدی گری را کاهش دهد 
و به رونق اقتصادی بپردازد

توقف صادرات سیب زمینی و پیاز

جزییات نجات دختر نوجوان قمی
از خودکشی

خوزستاناصفهان

سیالب برای شبکه برق 
خوزستان مشکلی ایجاد 

نکرده است
رییــس شــورای پایایــی بــرق خوزســتان گفــت: تاکنــون 
دلیــل  بــه  توزیــع  فــوق  و  انتقــال  دکل   ۷24 تنهــا 
طغیــان ســیاب دچــار آبگرفتگــی شــدند و پســت هــای 

برق تا این لحظه در معرض خطر ســیاب نیســتند.
محمــود دشــت بــزرگ در جلســه مدیریــت بحــران 
ــرق  ــع ب ــای توزی ــرق خوزســتان ) شــرکت ه ــت ب صنع
ای  منطقــه  بــرق  شــرکت  و  اهــواز  و  خوزســتان 
ــت  ــر مدیری ــر کل دفت ــور مدی ــا حض ــه ب ــتان( ک خوزس
ــزار  ــر برگ ــرکت توانی ــل ش ــر عام ــد غی ــران و پدافن بح
ــن  ــی آخری ــرای برس ــه ب ــن جلس ــرد: ای ــار ک ــد، اظه ش
ــش  ــت کاه ــات الزم جه ــرق و اقدام ــبکه ب ــت ش وضعی
ــرق تشــکیل شــده  ــبکه ب ــاری در ش ــرات ســیاب ج اث
اســت.وی بــا بیــان اینکــه همــه شــرکت هــا بایــد 
حــوادث  هرگونــه  بــا  مقابلــه  رابــرای  الزم  آمادگــی 
ــرق  ــبکه ب ــرد: ش ــح ک ــند، تصری ــته باش ــی داش احتمال
ــد  ــی کن ــد نم ــری تهدی ــه خط ــن لحظ ــا ای ــتان را ت اس
مگــر آنکــه رهــا ســازی آب بیشــتر شــود و باعــث 

خسارت هایی شود.
رئیــس کمیتــه بحــران بــرق منطقــه ای خوزســتان 
ــوادث  ــه در ح ــه جانب ــی هم ــرای آمادگ ــرد: ب ــد ک تاکی
ــز  ــای مراک ــزل ژنراتوره ــه دی ــت ک ــی، الزم اس احتمال
صــورت  در  تــا  باشــند  آمــاده  حســاس  و  حیاتــی 
ــاد  ــی ایج ــا خلل ــد کاری آنه ــی در رون خاموشــی احتمال

نشود.
مدیــر کل دفتــر مدیریــت بحــران و پدافنــد غیــر عامــل 
شــرکت توانیــر نیــز در ایــن جلســه بــر هماهنگــی 
صنعــت بــرق خوزســتان، پایــش لحظــه ای شــبکه بــرق 
و اطــاع رســانی مســتمر وضعیــت شــبکه بــرق بــه 

مســئوالن مربوطه و مردم تاکید کرد.
علیرضــا خیامــی افــزود: شــبکه بــرق در مناطــق در 
ــرل  ــرای کنت ــد و ب ــل باش ــد کام ــیل در رص ــرض س مع
ــار خســارت هــای وارد  خســارت ســیاب و تامیــن اعتب

شــده گزارش ها به وزارت نیرو ارســال شود.

حذف کامل شاخه بری 
با پیاده سازی 

کابل های خودنگهدار 
حمیدرضــا ســلطانی مدیــر امــور بــرق 
بــرق  توزیــع  شــرکت  نواحــی  
شهرســتان اصفهــان  بــه بهینــه ســازی 
کامــل شــبکه فشــار ضعیــف روســتای 
حســن آبــاد قهــاب اشــاره کــرد و 
ــه ای  ــا هزین ــروژه ب ــن پ ــت :  ای گف
پانصــد  و  میلیــارد  یــک  بــر  بالــغ 
بــرداری  بهــره  بــه  ریــال  میلیــون 

رسید. 
ــن  ــای  ای ــاخص ه ــه ش وی در ادام
پــروژه را مطــرح نمــود و خاطــر نشــان 
کــرد : 3 کیلومتــر از شــبکه فشــار 
ضعیــف هوایــی بــه کابــل خودنگهــدار 
هوایــی تبدیــل شــده اســت . و 3 
ایــن  فرســوده  بتنــی  پایــه  اصلــه 
روســتا در ایــن پــروژه تعویــض و 
ــی  ــا اجرای نوســازی شــده اســت  . ب
ــذف  ــن ح ــروژه ، ضم ــن  پ ــدن ای ش
کامــل شــاخه بــری درختــان و بهبــود 
زیســت  و  ایمنــی  هــای  شــاخص 
محیطــی ،  خاموشــی هــای حوادثــی 
ــل توجهــی  ــزان قاب ــه می مشــترکین ب
کاهــش مــی یابــد کــه ایــن موضــوع 
رضایتمنــدی  افزایــش  قطعــا 
مشــترکین ایــن روســتا را بــه همــراه 
ــلطانی  ــدس س ــت . مهن ــد داش خواه
همچنیــن بــر اســتفاده از روشــهای 
نویــن  بــه منظــور برقرســانی بــه 
اظهــار  و  کــرد  تاکیــد  مشــترکین 
داشــت : طراحــی شــبکه هــای توزیــع 
هــای  شــاخص  مبنــای  بــر  بــرق 
برنامــه هــای  از  زیســت محیطــی 

اصلی  امور می باشد .
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خبر

توزیع 110 هزار لیتر آب معدنی 
در بین سیل زده ها

روان  آبهـای  بـه  قدیمـی  زمان هـای  در  خوزسـتانی کـه 
و  کرخـه  و  دز  کارون،  همچـون  پهنـاورش  رودهـای 
آنقـدر  اخیـر  در سـالهای  بـوده،  معـروف  حاصلخیزیـش 
بیـم  بـود کـه  شـده  آب  رودخانه هایـش کـم  و  خشـک 
خشـک شـدن رودخانـه ها و بحـران در تامین آب شـرب 
 ۹۸ تابسـتان  در  مناطـق خوزسـتان  برخـی  و کشـاورزی 
کشـت  مجـوز  توقـف  دسـتور  کـه  آنجـا  تـا  می رفـت 
تابسـتانه در سـال ۹۸ داده شد و سـاعات کار اداری برای 

صرفه جویـی در مصـرف آب و برق کاهش یافت.
اگرچـه پیـش بینـی شـده بـود که بارشـهای زمسـتانه ۹۷ 
خوزسـتان بیـش از نرمـال باشـد امـا پیـش بینـی بیـش 
کنـار  در  امـر  بـود کـه همیـن  نشـده  بارندگی هـا  از حـد 
الیروبـی نشـدن رودخانـه هـا، سـاخت و سـاز در بسـتر 
رودخانـه و نیـز کوچک شـدن آن و خروج کم از سـدهای 
دز، کرخـه و کارون سـبب شـد کـه بـا بارندگی هـای اخیر 
را  سـدها  خروجـی  کـه  شـوند  مجبـور   ،  ۹۸ نـوروز  در 

افزایـش دهند تا آوردهای سـدها را کنترل کنند. 
بـا  کردنـد  تـاش  خوزسـتان  بـرق  و  سـازمان  مدیـران 
مدیریـت آورد سـدها بـه عملکـرد سـد آسـیبی وارد نکنند 
و در نتیجـه بـا توجـه بـه پیـش بینـی هواشناسـی مبنـی 
بـر بارندگی هـای بیشـتر در بهـار امسـال، خروجـی سـدها 
و  دادنـد  افزایـش  آنهـا  ذخیـره  گنجایـش  از  بیـش  را 
همیـن امـر موجـب طغیـان رودخانـه هـای کارون، کرخـه 
ایـن  آبگرفتگـی روسـتاهای و شـهرهای حاشـیه  و دز و 

رودخانه ها شد.
بـه سـوی خوزسـتان  از سـوی لرسـتان  بـا سـیابی کـه 
روانـه شـده و نیـز بارندگـی هـای زیـاد در خـود اسـتان، 
سـیاب  محاصـره  در  خوزسـتان  در  زیـادی  روسـتاهای 
قـرار گرفتنـد و بـرای آنکـه مخاطـرات ناشـی از سـیل در 
خوزسـتان، همـه اسـتان را فـرا نگیـرد، مسـئوالن مجبـور 
شـدند دسـتور تخلیـه روسـتاهای در مسـیر رودخانـه هـا 
سـمت  بـه  هـا  سـیاب  از  بخشـی  طبیعتـا  و  بدهنـد  را 

مزارع کشـاورزان این روستاها هدایت شد.
تاکنـون بـا وجـود مقاومـت برخـی روسـتاییان در تخلیـه 
و  شـده  سـکنه  از  خالـی  روسـتا   120 هایشـان،  خانـه 
سـاکنان آنهـا در 36 اردوگاه در نقـاط مختلـف خوزسـتان 
 13 از  بیـش  حاضـر  حـال  در  شـده اند.  داده  اسـکان 
کـه  هسـتند  آبگرفتگـی  حـال  در  حمیدیـه  روسـتای 
سـاکنین آن تخلیـه شـده اند.همچنین تاکیـد شـد کـه بـا 
توجـه بـه دبـی ورودی 2400 مترمکعـب و خروجی 2400 
شهرسـتان های  کرخـه،  رودخانـه  ثانیـه  بـر  مترمکعـب 
بـا مشـکات خاصـی مواجـه  دشـت آزادگان و حمیدیـه 
خواهنـد شـد کـه از ایـن بابـت تخلیـه شهرسـتان دشـت 
آزادگان در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت، بنابرایـن بایـد 
سـاکنان حمیدیـه، بسـتان، سوسـنگرد و همـه روسـتاها 

شوند. تخلیه 
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گروهای جهادی برق منطقه ای خوزستان راهی مناطق سیل زده شدند
گروه های جهادی بسیج شرکت برق منطقه ای خوزستان برای کمک به مردم سیل زده، به 
روستاهای اطراف اهواز و سوسنگرد رفتند.
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مفقـودی
کارت ماشــین  کامیون کشنده – کامیون 
مــدل2007  فنــگ  دانــگ  سیســتم 
ــه  ــگ ب ــی رن ــیری – معمول ــفید ش س
شــماره  موتــور69909849 و شــماره 
 LGAGLMYM370217455 شاســی
ــران 23  ــالک 18ع243ای ــماره پ ــه ش ب
متعلــق بــه جهانگیــر شــریفی قهفرخــی 
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط گردیده 

ــت . اس

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
مــورخ   139760301059002588/94/58 شــماره  رای  برابــر   
97/11/28 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــد  ــد ســند رســمی مســتقر در واح ــای فاق اراضــی و ســاختمان ه
ــم  ــی خان ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــهر تصرف ــی اسالمش ثبت
خدیجــه نــوروزی فرزنــد صمــد بــه شــماره شناســنامه 978 صــادره 
از قزویــن بــه شــماره ملــی 5889388241 نســبت بــه شــش دانــگ 
ــر  ــه مســاحت 55/59 مت ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ی
ــزی  ــروز و مج ــی مف ــی از 47 اصل ــالک 12847 فرع ــه پ ــع ب مرب
شــده از پــالک 9 فرعــی از اصلــی مرقــوم واقــع در بخــش 12 
تهــران خریــداری از مالکیــت رســمی آقــای محمــد مغــروری محــرز 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
ــه مــدت 2 مــاه اعتــراض  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی ب توانن
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک اسالمشــهر تســلیم نمــوده 
ــخ تســلیم  ــاه از تاری ــک م ــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت ی 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/الف 2343
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/17
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/2/1

رییس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر- سادات حسینی   1023

دادنامه
تاریخ : 97/11/29 - پرونده کالسه : 97/ 2 ح / 602 - شماره دادنامه : 686

مرجع رسیدگی کننده : حوزه دوم شورای حل اختالف چهار دانگه
ــش دســتغیب – پ  ــی - نب ــهید رضای ــه - خ ش ــار دانگ ــو : چه ــده ل ــی ای ــان : ســمانه غالم خواه
88 – ط اول - خوانــده : مشــک نــاز هــادی آتشــگاه : مجهــول المــکان  - خواســته : مطالبــه وجــه 
گردشــکار : خواهــان دادخواســتی بطرفیــت خوانــده بــاال تقدیــم شــورا نمــوده کــه پــس از ارجــاع 
ــا رعایــت تشــریفات  ــه ایــن شــعبه ثبــت و طــی کالســه فــوق تحــت رســیدگی قــرار گرفتــه و ب ب
آییــن دادرســی در وقــت فــوق العــاده / مقــرر شــورا بتصــدی امضــاء کننــده زیــر تشــکیل اســت 
و بــا بررســی جمیــع اوراق پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه انشــاء 

رای مــی نمایــد : 
رای شورا 

ماحصــل دادخواســت خانــم ســمانه غالمــی ایــده لــو فرزنــد مســتجاب بــه طرفیــت خانــم مشــک 
ــد  ــه نق ــال وج ــه 200/000/000 ری ــارت اســت از مطالب ــاال عب ــوض اجم ــد ع ــادی آتشــگاه فرزن ــاز ه ن
تــوام بــا خســارت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه و خواهــان در ایضــاح خواســته اعــالم 
نمــوده خوانــده بــه موجــب اصــدار یــک فقــره چــک بــه شــماره 205649 مورخــه 97/9/30 متعهــد بــه 
پرداخــت وجــه مذکــور گردیــده و علــی رغــم ســر رســید دیــن از پرداخــت آن اســتنکاف مــی نمایــد و 
خوانــده بــا وصــف ابــالغ قانونــی )نشــر آگهــی( در جلســه شــورا حاضــر نشــده و دفاعــی ارائــه ننمــوده 
اســت ، شــورا بــا توجــه بــه وجــود ســند در یــد خواهــان کــه ظهــور بــر اشــتغال ذمــه خوانــده داشــته 
ــده خواســته خواهــان را  ــده مصــون مان ــه تعــرض خوان و لحــاظ اینکــه دعــوای خواهــان از هــر گون
ــون  ــون تجــارت ومــواد 515 و 519 و 522 قان ــه مــواد 310 و 313 قان ثابــت تشــخیص و مســتندا ب
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــر الــزام خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 200/000/000 ریــال بــه عنــوان اصــل 
خواســته و مبلــغ  2/650/000 ریــال بــه عنــوان خســارت هزینــه دادرســی و نیــز خســارت تاخیــر تادیــه 
بــه ماخــذ شــاخص تــورم اعالمــی بانــک مرکــزی از تاریــخ سررســید چــک )97/9/30( لغایــت تاریخ 
اجــرای دادنامــه در حــق خواهنــان صــادر و اعــالم مــی دارد، رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلت بیســت 
روز قابــل واخواهــی در ایــن شــورا ســپس ظــرف بیســت روز پــس از انقضــاء واخواهــی قابــل تجدیــد 

نظرخواهــی در دادگاه هــای عمومــی بخــش چهاردانگــه مــی باشــد .م الــف : 2398
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گواهی حصر وراثت
ــی 0077124315  ــنامه 3448 کدمل ــماره شناس ــرادی ش ــاه م ــر ش ــای امی آق
فرزنــد علــی ماشــااله متولــد 1360/8/4 صــادره از تهــران بــه اســتناد شــهادت 
نامــه گواهــی فــوت و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره 
ــه  ــت ک ــته اس ــعار داش ــن اش ــوده و چنی ــوزه نم ــن ح ــم ای 97/ج ا/851 تقدی
ــه شــماره شناســنامه 5  ــی ب ــد ول ــی ماشــااله شــاه مــرادی فرزن شــادروان عل
کدملــی 4849732259 طبــق گواهــی فــوت شــماره 0176259ف/21 در تاریــخ 
1397/11/4 در اقامتــگاه دائمــی خــود در گذشــته و ورثــه حیــن الفــوت 

عبارتنــد از : 
ــام پــدر: علــی ماشــااله- کدملــی:  1-انشــااله شــاه مــرادی- متولــد 51/6/10 –ن
ــی:  ــا متوف ــا- نســبت ب 4849253040- شــماره شناســنامه 603- صــادره از: ازن
ــی ماشــااله-  ــدر: عل ــام پ ــد 1355/8/1 –ن ــرادی- متول پســر-2-فاطمه شــاه م
کدملــی: 4849253598- شــماره شناســنامه 661- صــادره از: الیگــودرز- نســبت 
بــا متوفــی: دختــر-3- ســهیال شــاه مــرادی- متولــد 59/10/10 –نــام پــدر: علــی 
ماشــااله- کدملــی: 0065664906- شــماره شناســنامه 6536- صــادره از: تهــران- 
نســبت بــا متوفــی: دختر-4-امیــر شــاه مــرادی- متولــد 1360/8/4–نــام پــدر: 
ــی: 0077124315- شــماره شناســنامه 3448- صــادره از:  ــی ماشــااله- کدمل عل
ــام  ــد 65/6/9 –ن ــا متوفــی: پســر-5-ندا شــاه مــرادی- متول تهــران- نســبت ب
پــدر: علــی ماشــااله- کدملــی: 0084610859- شــماره شناســنامه 21902- صــادره 
ــد 1332/3/4  ــدی- متول ــن اس ــی: دختر-6-مهی ــا متوف ــبت ب ــران- نس از: ته
ــادره  ــنامه 5- ص ــماره شناس ــی: 4849752004- ش ــد- کدمل ــدر: محم ــام پ –ن
ــریفات  ــام تش ــس از انج ــک پ ــر- این ــی: همس ــا متوف ــبت ب ــق- نس از: چاپل
ــت منتشــر  ــک نوب ــا ی ــی شــود ت ــد ارســال م ــت انتشــار در جرائ ــی جه مقدمات
ــزد  ــی ن ــه هــای متوف ــا وصیتنام ــا چنانچــه هــر کســی اعتراضــی دارد ی شــود ت
ــه دادگاه تقدیــم دارد و ابــالغ  او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

گواهــی الزم صــادر خواهــد شــد. م/الــف 2371
رییس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه  1026

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

مشاعی 
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــالف مس ــل اخت ــأت ح هی
متقاضیــان  مفــروزی  مالکانــه  تصرفــات  قــم  دو  منطقــه 
پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش 
کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح 

آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
1ـ رأی شــماره 139760330002035054 مربــوط بــه پرونــده 
فاتحــی  خیرقــدم  خانــم   1392114430002004333 کالســه 
فرزنــد اهــل علــی در قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه 
ــا شــده بمســاحت 120 )یکصــد و  ــه در آن احــداث بن ــن ک زمی
بیســت( متــر مربــع پــالک شــماره فرعــی از 2181 اصلــی واقــع 
ــطه از  ــادی مع الواس ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب در بخ
ــرده  ــداری ک ــه ســید محمــد خری ــان ورث ســید مصطفــی رضوی

ــف 5905 ( ــت.. )م ال اس
2ـ رأی شــماره 139760330002035480 مربــوط بــه پرونــده 
میرزاجانــی  آقــای حســین   1391114430002016390 کالســه 
فرزنــد خــداوردی در قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 72 )هفتــاد و دو( متــر 
مربــع پــالک شــماره 107 فرعــی از 1956 اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از جعفــر عاشــق 

خریــداری کــرده اســت.. )م الــف 5904 (
3ـ رأی شــماره 139760330002011768 مربــوط بــه پرونــده 
کالســه 1392114430002002326 آقــای محمدعلــی حیــدری 
فرزنــد اوجاقعلــی در قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 144 )یکصــد و چهــل و 

ــی  ــع پــالک شــماره 947 فرعــی از 1953 اصل ــر مرب ــار( مت چه
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه 

از اکبــر محققــی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5903 (
ــده  ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330002033828 مرب 4ـ رأی ش
ــدی  ــی محم ــر عل ــای اکب ــه 1392114430002003825 آق کالس
ــدانگ  ــمتی از/ شش ــینعلی در قس ــد حس ــدی فرزن ــی کن حاج
یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 70 
)هفتــاد( متــر مربــع پــالک شــماره 190 فرعــی از 1953 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه 

ــف 5902 ( ــداری کــرده اســت. )م ال از محمــد آمــوزگار خری
5ـ رأی شــماره 139760330002034013 مربــوط بــه پرونــده 
ــد  ــی فرزن ــم عزت ــای ابراهی ــه 1397114430002001032 آق کالس
ــه در  ــن ک ــه زمی ــک قطع ــت در قســمتی از/ ششــدانگ ی محب
ــا شــده بمســاحت 81/81 )هشــتاد و یــک متــر  آن احــداث بن
ــی از  ــالک شــماره فرع ــع پ ــر مرب ــک( مت ــز هشــتاد و ی و ممی
2455 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
ــت و  ــوی و جــواد عنای مع الواســطه از حســین و ســید رضــا عل
ســید اصغــر علــوی و ملکــه محمــوداف و فاطمــه محمــوداف و 
صغــرا محمــوداف ورثــه احمــد علــوی و اکبــر علــوی و اختــر و 
ــوداف  ــود محم ــه محم ــان ورث ــوک اطمین ــدس المل ــر و اق افس
ــف 5901 ( ــداری کــرده اســت.. )م ال ــوی خری ــه احمــد عل ورث

ــده  ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330002035597 مرب 6ـ رأی ش
ــروان  ــی مه ــر رحیم ــای اکب کالســه 1397114430002002093 آق
فرزنــد هللا وردی در قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــا شــده بمســاحت 140 )یکصــد و چهــل(  کــه در آن احــداث بن
متــر مربــع پــالک شــماره فرعــی از 2093 اصلــی واقــع در 
بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند 

ــی  ــر جهان ــگ و اصغ ــه دان ــی س ــر جهان ــاعی اکب ــت مش مالکی
1/5 دانــگ و حســین جــان 1/5 دانــگ خریــداری کــرده اســت. 

ــف 5900 ( )م ال
ــده  ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330002035484 مرب 7ـ رأی ش
ــد  ــو فرزن ــا ملکل ــای علیرض ــه 1397114430002001060 آق کالس
ــه در  ــن ک ــه زمی ــک قطع ــاس در قســمتی از/ ششــدانگ ی عب
ــر  ــش( مت ــاه و ش ــاحت 56 )پنج ــده بمس ــا ش ــداث بن آن اح
مربــع پــالک شــماره 11 فرعــی از 2277 اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از محمــود پــور 
ــد  ــم و محم ــی و مری ــه و عل ــی توســط حســین و فاطم رحیم

ــف 5899 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک خری
ــت  ــده اس ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
ــت  ــند مالکی ــرر س ــد مق ــاء موع ــی و انقض ــر آگه ــس از نش پ
رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن 
مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچه 
اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه 
ــه اداره  ــود را ب ــراض خ ــت اول اعت ــی نوب ــار آگه ــخ انتش از تاری
ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف 
مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه 
ــم و  ــی تقدی ــع قضائ ــه مرج ــود را ب ــت خ ــه و دادخواس مراجع
گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت 
ــه  ــع از مراجع ــور مان ــون مذک ــاس قان ــر اس ــند ب ــدور س ــه ص ک
ــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا( ــه دادگاه نخواهــد ب متضــرر ب

تاریخ انتشار اول: 98/01/18
تاریخ انتشار دوم: 98/02/02
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و مشاعی 
ــناد و  ــت اس ــتقر در اداره ثب ــاف مس ــل اخت ــأت ح هی
ــه مفــروزی  امــاک منطقــه یــک قــم تصرفــات مالکان
متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور 
ــه اســتناد مــدارک  را براســاس گــزارش کارشناســان و ب
موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
مربــوط   139760330001019696 شــماره  رأی  1ـ 
آقــای  پرونــده کاســه 1394114430001000713  بــه 
در  حســین  فرزنــد  زرگــر  محمــدزاده  محمدرضــا 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 144 متــر 
ــع در بخــش  ــی واق ــاک شــماره  10914 اصل ــع پ مرب
ــماره 69225  ــه ش ــمی ب ــند رس ــم. س ــت ق ــک ثب ی
مــورخ 89/7/17 دفترخانــه 21 قــم. )م الــف 5898 (
2ـ رأی شــماره 139760330001022702 مربــوط بــه 
پرونــده کاســه 1397114430001001302 آقــای مهــدی 
پــاک سرشــت مقــدم فرزنــد حبیــب الــه در ششــدانگ 
ــع  ــر مرب ــاب ســاختمان بمســاحت 107/95 مت یــک ب
ــک  ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 10586 اصل ــاک ش پ
ــورخ  ــه شــماره 168054 م ــند رســمی ب ــم. س ــت ق ثب

ــف 5992 ( ــم. )م ال ــر 3 ق 90/06/16 دفت
ــه  ــوط ب ــماره 139760330001022639 مرب 3ـ رأی ش
ــی  ــای عل ــه 1397114430001000252 آق ــده کاس پرون
صادقــی فرزنــد عبــاس در ششــدانگ یــک بــاب 
پــاک  مربــع  متــر  بمســاحت 62/89  ســاختمان 
ــت  ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 10433 اصل ش

ــطه از  ــداری مع الواس ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. مبایع ق
غامعلــی نظــری منــش احــدی از وراث عبــاس نظــر. 

)م الــف 5993 (
بــه  4ـ رأی شــماره 139760330001018007 مربــوط 
ــی  ــای عل ــه 1397114430001000522 آق ــده کاس پرون
ــاب  ــک ب ــد در ششــدانگ ی ــد احم ــد فرزن یوســف ون
ــع پــاک شــماره  ســاختمان بمســاحت 165 متــر مرب
10275 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند 
مالکیــت مشــاعی  صــادره در دفتــر 838 صفحــه 156 

ــف 5994 ( ــی 18418. )م ال ــند قطع س
5ـ رأی شــماره 139760330001022304 مربــوط بــه 
ــای حســن  ــده کاســه 1397114430001000606 آق پرون
ــک  ــدانگ ی ــی در شش ــد عل ــی فرزن ــعبانی فردوئ ش
ــاک  ــع پ ــر مرب ــاحت 113 مت ــاختمان بمس ــاب س ب
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 11395 اصل ــماره 18 فرع ش
یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری 
ــم  ــدی از وراث کاظ ــدار اح ــین نام ــطه از حس مع الواس
نامــدار  صــادره در دفتــر 168 صفحــه 43 بــه موجــب 
ســند قطعــی 21780 مــورخ 58/01/25  دفترخانــه 17 

ــف 6010 ( ــم. )م ال ق
مربــوط   139760330001021552 شــماره  رأی  6ـ 
آقــای   1397114430001001550 پرونــده کاســه  بــه 
در  امامقلــی  فرزنــد  عباســلو  حیــدری  امامعلــی 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 78 متــر 
ــع در بخــش  ــی واق ــاک شــماره 10275 اصل ــع پ مرب
ــادره در  ــاعی ص ــت مش ــند مالکی ــم. س ــت ق ــک ثب ی
دفتــر 405 صفحــه 551 بــه موجــب ســند قطعــی 

27464 مــورخ 97/06/15 دفتــر خانــه 55 قــم. )م 
الــف 6011 (

مربــوط   139760330001018891 شــماره  رأی  7ـ 
خانــم   1395114430001000591 پرونــده کاســه  بــه 
ــک  ــدانگ ی ــین در شش ــد حس ــا فرزن ــده پرس حمی
بــاب ســاختمان بمســاحت 49/35 متــر مربــع پــاک 
شــماره 11585 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مع الواســطه از حســن 

ــف 6012 ( ــر. )م ال برزگ
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده 
ــرر  ــد مق ــاء موع ــی و انقض ــر آگه ــس از نش ــت پ اس
ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم 
ــت  ــب در دو نوب ــن مشــاعی مرات ــه مالکی دسترســی ب
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع 
اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ 
ــه اداره  ــود را ب ــراض خ ــت اول اعت ــی نوب ــار آگه انتش
ــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را  ــت اســناد منطق ثب
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(
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آگهی ابالغ دادخواست بدوی و وقت رسیدگی 
خواهــان آقــای مســیح الــه اکبــری بــا وکالــت آقایــان شــجاعی و فخــری دادخواســتی 
مبنــی بــر ایفــای تعهــد بــه طرفیــت خوانــده آقــای عبدالــه غضنفــری )برومنــد( تحــت 
کاســه 2/97 ح/682 تقدیــم شــعبه دوم حقوقــی شــورای حــل اختــاف چهاردانگــه بــه 
نشــانی آیــت الــه ســعیدی ، روبــروی ایــران خــودرو دیــزل ، خیابــان ســدید ، خیابــان 
صاحــب الزمــان نمــوده اســت کــه وقــت دادرســی بــه تاریــخ 98/2/18 ســاعت 15/45 
تعییــن گردیــده اســت . لــذا بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتب از 
طریــق نشــر آگهــی بــه خوانــده ابــاغ مــی گــردد تــا خوانــده بــا مراجعــه بــه دفتــر شــعبه  
2 حقوقــی شــورای حــل اختــاف چهاردانگــه ، ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه 
ثانــی دادخواســت بــدوی و ضمائــم را دریافــت و نســبت بــه حضــور در جلســه رســیدگی  

و دفــاع از خــود اقــدام نمایــد.م الــف : 2367
1024 مدیر دفتر شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 

اخطاریه دفترخانه
نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب: عبدالزهــرا حمــودی اقامتــگاه و آدرس: مجهــول المــکان 
– در راســتای اجــرای گواهــی عــدم امــکان ســازش بشــماره بایگانــی 970813 صــادره 
از شــعبه اول دادگاه خانــواده رشــت نظــر بــه اینکــه همســر شــما پرویــن علــی اکبــری 
ــه شــما  ــذا ب ــذل یــک عــدد ســکه خواهــان ثبــت طــاق مــی باشــند ل ــا ب رســاء کــه ب
مهلــت داده مــی شــود ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ انتشــار جهــت ثبــت طــاق بــه 
محــل دفترخانــه واقــع در رشــت خیابــان امــام میــدان دکتــر حشــمت چلــه خانــه جنــب 

دادگســتری ســاختمان آریــا طبقــه 2 واحــد 13 مراجعــه فرماییــد.
سردفتر طالق 42 رشت   1027

مفقودی
ــماره  ــی 4371489990و ش ــماره مل ــه ش ــمی ب ــا قاس ــرزا آق ــای می ــمند آق كارت هوش
ــده  ــه 13881738 رانن ــماره گواهینام ــدور 1387/10/07 و ش ــخ ص كارت 2076627 تاری
ــد .                 1048 ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــافری مفق مس

پیام ورزش تیرماه؛ قرعه کشی مقدماتی جام جهانی در آسیا
با اعام کنفدراسیون فوتبال آسیا، بیست و ششم تیرماه، مرحله اول مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا قرعه کشی 

خواهد شد. با اعام دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون کشورهای مختلف، زمان برگزاری قرعه کشی 
مرحله اول مقدماتی جام جهانی در آسیا مشخص شد. به این ترتیب روز چهارشنبه 26 تیرماه)1۷ جوالی( مراسم 

قرعه کشی در دوحه قطر برگزار خواهد شد.

ژاپنی ها یاران منصوریان را 
قضاوت می کنند

دیـدار  ژاپنـی سـومین  داوری  تیـم 
ذوبـی هـا در لیـگ قهرمانـان آسـیا 
برابـر تیـم الوصل را قضـاوت خواهند 
کـرد. شـاگردان علیرضـا منصوریـان 
در سـومین دیـدار خـود در مرحلـه گروهـی لیـگ قهرمانـان 
آسـیا در حالـی بـا نماینـده اماراتـی هـا روبـرو خواهنـد شـد 
کـه قضـاوت ایـن دیـدار را تیـم داوری ژاپنـی برعهـده خواهد 
داشـت. یاماتـو یـودی در ایـن بـازی بـه عنـوان داور اصلی به 
میـدان خواهـد رفـت و هیرومـا ریو و نیشـی هاشـی ایسـائو 
بـه عنـوان کمـک های او پا بـه میدان خواهند گذاشـت. دیدار 
 A الوصـل امـارات و ذوب آهـن اصفهـان از گـروه دو تیـم 
رقابتهـای لیگ قهرمانان 201۹ آسـیا روز دوشـنبه 1۹ فروردین 

مـاه سـاعت   20:10 در ابوظبـی امـارات برگـزار مـی شـود.

فوتبال

سه برد و یک باخت 
برای پینگ پنگ بازان ایران

مسـابقات تنیـس روی میـز کاپ آسـیا 
بـا ثبـت دو بـرد بـرای مهشـید اشـتری و 
یـک بـرد و یک باخت بـرای نیما عالمیان 
آغـاز شـد. مسـابقات تنیـس روی میـز 
کاپ آسـیا امـروز در یوکوهامای ژاپن آغاز شـد و طـی آن نمایندگان 
کشـورمان در هـر دو بخـش مـردان و بانـوان بـه مصـاف حریفـان 
خـود رفتنـد. در چارچـوب ایـن رقابت هـا و در بخش بانوان مهشـید 
اشـتری در اولیـن دیـدار خـود بـا نتیجه 3 بـر 2 نماینده کشـور هند 
بـه نـام باتـارا که رنکینگ 56 دنیـا را در اختیار دارد بـا نتیجه 3 بر 2 
شکسـت داد. ایـن پینـگ پنگ باز کشـورمان در دومین دیدار مقابل 
محنـا فرامـرزی از قطـر به برتـری 3 بر صفر دسـت یافت. در بخش 
مـردان نیـز نیمـا عالمیـان در اولیـن بـازی بـه دلیـل غیبـت حریف 

سـریانکایی برنـده معرفی شـد.

پینگ پنگ

اعزام تیراندازان به 
»دورتموند« لغو شد

در  ایـران  تیرانـدازی  ملـی  تیـم 
داشـت  نظـر  در  تپانچـه  و  تفنـگ 
جهانـی  مسـابقات  آغـاز  از  پیـش 
پکـن، بـرای آمادگی بیشـتر اردویی 
را در دورتمونـد داشـته باشـد. برنامـه کادر فنـی تیـم ملـی 
ایـن بـود تا ملی پوشـان 1۷ فروردیـن راهی دورتموند شـوند، 
امـا برگـزاری اردو در ایـن شـهر لغـو شـد. پیـش از ایـن نیز 
قبـل از شـروع مسـابقات جهانـی هنـد، اعزام ملی پوشـان به 
هانوفـر بـرای برگـزاری اردوی تدارکاتی لغو شـده بـود. براین 
اسـاس ملی پوشـان کشـورمان در نظـر دارند چنـد روز زودتر 
از آغـاز مسـابقات راهـی پکن شـوند. مسـابقات جهانی پکن 
و کسـب سـهمیه المپیـک از 2 اردیبهشـت آغـاز خواهد شـد.

تیراندازی

صعود»شانفیل« به نیمه 
نهایی با حضور حدادی

 در شـرایطی کـه تیـم بسـکتبال 
شـانفیل بـا در اختیـار داشـتن 
حامـد  همچـون  بازیکنانـی 
الخطیـب  فـادی  و  حـدادی 
مدعـی اول قهرمانـی در لیـگ لبنـان به شـمار مـی رود، 
ایـن تیـم توانسـت بـا رقـم زدن سـومین پیـروزی خود 
مقابـل اطلـس بـه مرحله نیمه نهایی برسـد.  بعد از ثبت 
2 پیـروزی، شـب گذشـته شـانفیل بـا درخشـش حامد 
حدادی توانسـت سـومین پیروزی خود را هم به دسـت 
بیـاورد و رسـما راهـی نیمه نهایی شـود. در ایـن بازی که 
بـا حسـاب 101 بـر ۸4 به سـود شـانفیل به پایان رسـید، 
سـنتر ایرانـی ۸ امتیـاز، 1۹ ریبانـد و 5 پاس منجر به گل 

را در کارنامـه خـود ثبـت کـرد.

بسکتبال

تیم داوری ایرانی 
در AFC CUP قضاوت می کند

داوران کنفدراسـیون  اعـام کمیتـه  بـا 
فوتبـال آسـیا، پیـام حیـدری یکـی از 
بـازی های هفتـه پیـش رو را در رقابت 
هـای AFC CUP قضـاوت خواهد کرد. 
 AFC دو تیـم االتحـاد سـوریه و الجزیـره امـارات از بـازی هـای
CUP در گـروه دوم دوشـنبه هفته آتی به مصاف یکدیگر خواهند 
رفت و کمیته داوران کنفدراسـیون فوتبال آسـیا بـرای قضاوت این 
بـازی از تیـم داوری ایرانـی اسـتفاده خواهد کرد. بدیـن ترتیب در 
ایـن بـازی کـه در ابوظبی امـارات برگزار خواهد شـد پیـام حیدری 
بـه عنـوان داور و سـعید علـی نژادیـان به همراه حسـن ظهیری به 
عنـوان کمـک هـای وی و همچنیـن وحیـد کاظمی به عنـوان داور 
چهارم حضور خواهند داشـت. نماینده کنفدراسـیون فوتبال آسیا از 

کشـور ازبکسـتان و ناظـر داوری از قطر اسـت.

فوتبال 

ملی پـوش شـنای ایـران بـا انتقـاد شـدید از تصمیـم مسـئوالن 
مجموعـه ورزشـی آزادی مبنـی بـر واگـذاری اسـتخر قهرمانـی به 
بخـش خصوصـی، گفـت: اآلن بایـد در جـوی آب تمریـن کنیـم؟ 
مهـدی انصاریدر خصوص تعطیلی اسـتخر قهرمانی آزادی توضیح 
داد: تیـم ملـی امـروز صبـح در اسـتخر آزادی تمریـن داشـت اما 
پـس از اینکـه تمریـن بـه پایان رسـید شـاهد ایـن بنـر بودیم که 
اسـتخر از امـروز تعطیـل اسـت. نمی دانـم دلیل این کار چیسـت 
و آیـا دوسـتان تـازه یادشـان افتاده که اسـتخر مشـکات سـخت 
افـزاری یـا تاسیسـاتی دارد؟ او افـزود: خیر سـرمان برای المپیک 
2020 توکیـو تمریـن می کنیـم و مـن نمی دانـم ایـن دوسـتان بـا 
مطـرح کـردن چنین صحبت هایی چـه اهدافی دارند! اگر اسـتخر 
قهرمانـی از مـا بگیرنـد برویـم در جوی آب شـنا و تمریـن کنیم؟ 
بخـش خصوصـی در اسـتخری با عمـق ۷ متر چگونـه می خواهد 
درآمدزایـی کنـد؟ شـناگر تیـم ملـی در ادامـه انتقاداتـش از ایـن 
اقدام مسـئوالن مجموعه ورزشـی آزادی اظهار کرد: اسـتخر آزادی 
تنها اسـتخر اسـتاندارد ایران اسـت و من نمی دانم اگر این استخر 
را از شـناگران بگیرنـد چگونـه بایـد تمرین کنیم! بارهـا گفته ام که 
وقتـی بـه ما زمیـن و بذری برای کاشـت نمی دهنـد چگونه انتظار 
محصـول دارنـد؟ وقتـی امکانات نداریم و حتـی کمترین امکانات 
را هـم می خواهنـد از مـا بگیرنـد چگونـه بایـد مـدال آوری کنیم؟ 
انصـاری گفـت: هـر چقدر پـول در ورزش اسـت به سـمت فوتبال 
روانه اسـت و رشـته هایی مانند شـنا کـه ورزش های پایه هسـتند 
بـرای کسـی مهـم نیسـت. برخـی فوتبالیسـت ها کـه بـا هـر تقی 
بـه توقـی در پیـج اینسـتاگرامی خـود گلـه می کنـد و بـه قهرمان 
المپیـک هـم توهیـن می کننـد بـاز هـم مـورد حمایـت هسـتند. 
نمی دانـم چـرا ایـن انـدازه تفـاوت بیـن ورزش هـا قائل هسـتند. 
از مـا مـدال می خواهنـد اما بـه هیچ عنـوان امکانـات نمی دهند و 
االن هم می خواهند تنها اسـتخر اسـتاندارد را از شـناگران بگیرند، 

کجا تمریـن کنیم؟
او در پایـان گفـت: مسـلمًا رخ دادن ایـن اتفـاق یعنـی پایـان 
رشـته های شـنا، شـیرجه و واترپلـو. آقـای وزیـر بـرای باخـت 
فوتبالیسـت ها یـک جایـزه، بـرای مسـاوی آن هـا یـک جایـزه و 
بـرای بردشـان هـم یک جایزه مد نظـر می گیرند اما آیـا قهرمانان 
رشـته های دیگـر نیـاز بـه ایـن جوایـز ندارنـد؟ مـن امسـال بدون 
ریالـی درآمـد ورزش کـرده ام، آیـا این درسـت اسـت؟ در آخر هم 
این تصمیم عجیب گرفته شـده اسـت! اسـتخر آزادی را گرفتند و 

بایـد پرسـید شـناگران در کجـا تمریـن کنند؟

شناگر تیم ملی: 
اآلن در »جوی آب« 

تمرین کنیم؟

تیم ملی شنا؛ غرق در لجبازی و اختالفات!
شایعه واگذاری استخر آزادی به بخش خصوصی با واکنش تند 

مسئوالن فدراسیون شنا همراه شد

بحـث واگـذاری اسـتخر آزادی بـه بخش 
خصوصـی در هفتـه هـای اخیـر خیلـی 
جـدی تـر از قبـل دنبـال شـده و امـروز 
هـم نصب یک بنـر مقابـل درب مجموعه 
بـوی  و  رنـگ  شـایعه  ایـن  بـه  آزادی 
واقعیت بخشـیده اسـت. وقتی شـناگران 
ملـی پـوش صبـح امـروز تمرین خـود را 
در اسـتخر آزادی برگـزار کردنـد، در هنگام 
خـروج بنـری را مشـاهده کردنـد که روی 
آن از تعطیلـی موقـت اسـتخر بـه خاطـر 
ایـن  بـود!  شـده  داده  خبـر  تعمیـرات 
اتفـاق در حالـی رقـم خورده که مسـئوالن 
فدراسـیون شـنا معتقدنـد ایـن تنهـا یک 
بهانـه اسـت تـا پـای شـناگران تیـم ملی 
و سـپس  قطـع شـود  آزادی  اسـتخر  از 
مسـئوالن ایـن مجموعـه بتواننـد آن را به 

بخـش خصوصـی اجـاره دهنـد.
محسـن  کـه  حالـی  در 

رییـس  رضوانـی، 
شـنا،  فدراسـیون 

و  شـیرجه 
واترپلو 

قصد 

برگـزاری جلسـه فـوری بـا وزیـر ورزش را 
دارد، پاسـخگویی در ایـن رابطـه بـه دیگر 
اسـت. سـپرده  فدراسـیون  مسـئوالن 
تیـم هـای  زاده، مدیـر  محسـن سـمیع 
خصوصـی  ماجـرای  دربـاره  شـنا  ملـی 
شـدن اسـتخر آزادی  گفـت: مـا از ایـن 

موضـوع اطـاع داشـتیم، امـا فکـر 
نمـی کردیـم برخـورد مسـئوالن 

ایـن  بـه  آزادی  ورزشـگاه 
شـکل باشـد. البتـه خیلی 
نیسـت  عجیـب  هـم 

مجموعـه  ایـن  چـون 
ورزشـی  مدیـر 

وقتـی  نـدارد. 
مثـل  فـردی 

نیکوخصال 
را کـه یک 

مدیر 

ورزشـی بـود و در دوران مدیریتش فینال 
جـام باشـگاههای آسـیا را بـه خوبـی در 
ایـن مجموعـه برگـزار کـرد، برکنـار مـی 
کنیـم و یـک نفـر را از بیـرون ورزش مـی 
دور  خیلـی  هـم  اتفاقـات  ایـن  آوریـم، 
نیسـت. ذهـن  از 

افـزود:  وی 
شرکت 

توسـعه و تجهیـز اماکن ورزشـی همانطور 
از نامـش مشـخص اسـت، وظیفـه  کـه 
نگهداری و تجهیز را دارد. متاسـفانه وقتی 
مسـاله ای را بـه وجـود می آید، دوسـتان 
در پی پاک کردن صورت مسـاله هسـتند. 
اینکـه چنین فضایی بـه بخش خصوصی 
واگـذار شـود، بـا مخالفـت شـخص وزیـر 
اسـت.  بـوده  همـراه  داورزنـی  و  ورزش 
ملـی  اسـتادیوم  یـک  آزادی  اسـتادیوم 
و آبـروی کشـور اسـت. اصـا اساسـنامه 
چنیـن اجـازه ای را بـه مدیـر ورزشـگاه 
آزادی نمـی دهـد کـه بخواهـد از آن محل 
درآمدزایـی کند.مدیـر تیم های ملی شـنا 
در ادامـه بیان داشـت: این اسـتخر سـال 
1353 بـرای بازی های اسـیایی سـاخته 
شـده اسـت و تمـام رویدادهـای ملـی و 
بیـن المللـی در تمام این سـال ها در این 
اسـتخر برگـزار مـی شـود. مـا چند سـال 
قبـل صـد هـزار دالر دادیـم و سـکوهای 
اسـتاندارد را در این اسـتخر نصب کردیم. 
اسـتخر دیگـری در کنـار اسـتخر اصلـی 
بالـغ بـر ۸ سـال اسـت کـه تخریب شـده 
و درسـت هـم نشـده اسـت. اگـر بحـث 
فقـط پـول اسـت کـه پیشـنهاد مـی کنـم 
در اسـتخر دلفین بیاندازید و پنجشـنبه و 
جمعـه ها هـم محوطه آن 
بـرای  را 

تـاالر عروسـی اجـاره دهیـد! سـمیع زاده 
دربـاره نصـب بنـری مبنـی بـر تعطیلـی 
اسـتخر بـه دلیـل تعمیـرات گفـت: ایـن 
بنـر الکـی و بهانـه اسـت. از 5 فروردیـن 
اسـتخر  ایـن  در  ملـی  تیـم  شـناگران 
تمریـن کردنـد و حتـی صبـح امـروز هـم 
بـا  خواهنـد  مـی  آقایـان  بودنـد.  آنجـا 
هـر شـگردی فدراسـیون را تحـت فشـار 
بگذارنـد. مـا دیگـر اسـتخری نداریـم کـه 
ملـی پوشـان تمریـن کننـد. یک اسـتخر 
۹ دی را داریـم کـه آنجـا هم ملی پوشـان 
واترپلـو تمریـن مـی کننـد.وی در رابطه با 
اینکه گفته می شـود فدراسـیون شـنا هم 
از اسـتخر آزادی درآمدزایی داشـته، اظهار 
داشـت: اسـتخر آزادی ماهیـت قهرمانـی 
متـر   2.5 آن  عمـق  کمتریـن  و  دارد 
اسـت. چنیـن اسـتخرهایی نمـی تواننـد 
درآمـدزا باشـند. مـا فقـط در طول شـبانه 
روز یـک تایـم 1.5 سـاعته را در اختیـار 
مدرسـه شـنا قـرار دادیـم کـه آن هـم از 
بچـه هایـی کـه مبتـدی هسـتند، مبالغی 
را بابـت آمـوزش دریافـت مـی کنـد. این 
مبلـغ هم یـک سـوم قیمت اسـتخرهای 
دیگـر اسـت و بـرای هزینـه هایـی اسـت 
کـه خودمان داریـم. ما درآمدزایـی از این 
اسـتخر نداریـم و فکـر نکنیـد میلیـاردی 
بـه فدراسـیون مـی رسد.سـمیع زاده در 
پایـان در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه اگـر 
اسـتخر بـه بخش خصوصی واگذار شـود، 
بابـت اجـاره  فدراسـیون حاضـر اسـت 
مبلغـی را پرداخـت کند، گفت: من در 
جایگاهـی نیسـتم کـه در ایـن باره 
اسـتعفایم  امـا  کنـم،  اظهارنظـر 
آمـاده اسـت. اگـر ایـن اتفـاق 
رخ دهـد، قطعـا بـه احتـرام 
جامعـه فرهیختـه شـنا 

اسـتعفا مـی دهـم.

خبر

مدافـع جنگجـوی پرسپولیسـی هـا امروز 

بـه دلیـل مصدومیتـی کـه داشـت از طرف 

کادرفنـی اجـازه تمرین پیدا نکـرد تا قبل از 

بـازی با االهلی به شـرایط مسـابقه برسـد. 

تمریـن نکردن شـجاع خلیـل زاده به دلیل 

سرخپوشـان  نگرانـی  باعـث  مصدومیـت 

قهرمانـان  لیـگ  بـازی حسـاس  از  قبـل 

برابر االهلی عربسـتان شـده اسـت. مدافع 

شـماره 3 پرسـپولیس در این رابطه گفت:» 

از ناحیـه زانـو دردی دارم که دو هفته اسـت 

آن را تحمـل مـی کنـم.« او افـزود:» امروز 

امـا بـا صاحدیـد کادرفنـی تمریـن نکردم 

امـا امیـدوارم بتوانـم برابر االهلـی به میدان 

بروم.«شـجاع درباره شرایط پرسپولیس در 

روزهـای بعـد از دربـی و صدرنشـینی ایـن 

تیـم گفـت:» روحیـه تیم عالی اسـت. بعد 

از بـرد دربـی همیشـه تیـم از نظـر روحـی 

شـرایط خوبـی پیـدا مـی کنـد. خداراشـکر 

توانسـتیم بـازی بـا پیـکان را هـم ببریم و 

خودمـان را در صـدر جـدول حفـظ کردیم.« 

مدافع جنگجوی سـرخ هـا در ادامه گفت:» 

مـا بـرای قهرمانـی مـی جنگیـم امـا تیـم 

هـای خوب دیگری هم در کورس هسـتند. 

حریفانـی  اسـتقال  و  تراکتـور، سـپاهان 

جـدی در راه قهرمانی هسـتند امـا امیدوارم 

امسـال برای مـا همراه با قهرمانی باشـد.« 

او همچنیـن دربـاره بـازی پرسـپولیس در 

بـا  بـازی  لیـگ قهرمانـان آسـیا گفـت:» 

االهلـی به شـکلی اسـت کـه حتمـا باید در 

آن پیروز شـویم. هواداران دعایمان کنند که 

انشـالله بتوانیم با پیروزی شـرایطمان را در 

جـدول بهتـر کنیم.«

خلیل زاده: امیدوارم به 
بازی با االهلی برسم

گزارش

مهاجرت خواهران منصوریان به بندرعباس
2 تـن از خواهـران منصوریـان بـه زودی محـل زندگـی خـود را بـه بندرعبـاس تغییـر 

مـی دهنـد. در شـرایطی کـه خواهـران منصوریـان متولـد اسـتان اصفهـان و شـهر 

سـمیرم هسـتند و هنـوز هـم در ایـن شـهر زندگـی مـی کننـد، رییس هیات ووشـوی 

هرمـزگان اعـام کـرده 2 تـن از ایـن خواهـران ووشـوکار بـه زودی راهـی بندرعبـاس 

ایسـنا  بـه  بـاره  ایـن  در  هرمـزگان  ووشـوی  رییـس  بهرمـن،  علیرضـا  شـوند.  مـی 

سـهیا  خواهـرش  و  نوابـی  امیـد  همسـرش  به همـراه  منصوریـان  شـهربانو  گفـت: 

بندرعبـاس  بـه  اسـتان  بانـوان  ووشـوی  بـه  امسـال جهـت کمـک  اردیبهشـت ماه  از 

می آینـد و در ایـن شـهر زندگـی خواهنـد کـرد. بـا ایـن وضعیـت بـه نظـر می رسـد 

شـهربانو و سـهیا منصوریـان از ایـن پـس تمرینـات خـود را در بندرعبـاس برگـزار 

مـی کننـد و مشـخص نیسـت چـرا تصمیـم بـه جدایـی از اسـتان اصفهـان را گرفتـه 

انـد. بهرمـن در ادامـه هـم بـا ابـراز خوشـحالی از ایـن اتفـاق افزود: ایـن خبـر نه تنها 

بـرای ووشـو نویدبخـش اسـت بلکـه اتفاقـی بـزرگ در ورزش هرمـزگان اسـت. ایـن 

قهرمانـان در بندرعبـاس تمریـن می کننـد و مدال هـای آنـان در رقابت هـای جهانـی 

و آسـیایی زین پـس بنـام هرمـزگان ثبـت خواهـد شـد.
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درحالی کارگران در انتظار تصویب حق 
مسکن 100 هزار تومانی خود از طرف 

هیات دولت هستند،  که سال گذشته در 
این زمان دستمزد کارگران هنوز تعیین تکلیف نشده بود.

دو اثر از مجموعه عکس های مهدی کرم پور  

با عنوان نه شبانه و یک روز در 
حراج شناخته شده »بونامز« نیویورک،  به 

حراج گذاشته شد.

عکسسال گشت

رسانه در آینه تصویر
دومین شماره ی ماهنامه فرهنگی، هنری، اقتصادی، اجتماعی 

»ايده  ایستا« منتشر شد

سی و دومین 

نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران از 4 تا 14 اردیبهشت در مصای 

امام خمینی برگزار خواهد شد.

فیلم مستند دلبند به کارگردانی 
یاسر طالبی و تهیه کنندگی الهه نوبخت 

در نهمین حضور بین المللی خود، به 
بخش رقابتی »ویترین جهان« جشنواره 

»هات داکس« کانادا راه یافت.

تیزر یازدهمین دوساالنه بین المللی 

پویانمایی تهران به بخش تبلیغات 
جشنواره انیمیشن »انسی« فرانسه 

راه پیدا کرد.

 دنیا کثیفه، 
 با اشکای توام تمیز نمیشه 

مادر

جشنوارهکتابجشنواره دیالوگ

دوشم به شمع روی چو ماهت نیاز بود
جانم چو شمع از آتش دل در گداز بود

در انتظارصید تذرو وصال تو
چشمم ز شام تا بگه صبح باز بود

از من مپرس حال شب دیر پای هجر
از بهر آنکه قصه آن شب دراز بود

من در نیاز بودم و اصحاب در نماز
لیکن نیاز من همه عین نماز بود

می ساختم چو بربط و می سوختم چو عود
زیرا که چارٔه دل من سوز و ساز بود

در اصل چون تعلق جانی حقیقتست
مشنو که عشق لیلی و مجنون مجاز بود

ترک مراد چون ز کمال محبتست
جم را گمان مبر که به خاتم نیاز بود
پیوسته با خیال حبیب حرم نشین

جان اویس بلبل بستان راز بود
خواجو کدام سلطنت از ملک هر دو کون

محمود را ورای وصال ایاز بود

خواجوی کرمانی 

 مجال

 بی رحمانه اندک بود و

 واقعه سخت نامنتظر..

احمد شاملو

عکس نوشت

عکس: 
کیارنگ عالیی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

مقدمه اشغال نظامی ایران 
که هدف نهایی چرچیل بود

وقـت  وزیـر  نخسـت  چرچیـل  وینسـتون 
انگلسـتان هفتـم اپریـل 1۹41 )1۸ فروردیـن 
1320( دسـتور انتقال یك لشـكر از هندوستان 
آن کشـور را بـه بصـره داد. بهانـه اعـزام ایـن 
لشـكر كـه عـده نفـرات آن بـه چهـار هـزار تن 
هـم نمی رسـید محافظت از حـوزه های نفتی 
بیـان شـده بـود، ولـی در واقـع، ماموریت این 
نیـرو اشـغال نظامـی ایران در فرصت مناسـب 
بـود؛ زیـرا كـه دولـت تهـران عمیقـا متمایل به 
آلمـان شـده بود و دیكتـه های لنـدن را مانند 
گذشـته نمـی نوشـت. چرچیـل از دو جهـت 
هـراس داشـت؛ یكـی سـقوط شـمال آفریقـا 
و رخنـه نیروهـای آلمـان بـه شـرق سـوئز و 
و  قفقـاز  از  آلمانـی  نیروهـای  عبـور  دیگـری 
سـرازیر شـدن بـه مناطـق نفتـی خاورمیانـه و 
تصـرف همـه منطقـه بـا كمـك ارتـش ایـران. 
چرچیـل مـی دانسـت كـه تصـرف خاورمیانـه 

توسـط آلمـان، بدون كمـك ایران امـكان پذیر 
نخواهـد بـود، و بـه ایـن دلیـل ایـران را هدف 
قـرار داده بـود. چرچیـل کـه در شـرایط وقـت، 
جنـگ تمـام عیـار بـا ایـران کاری آسـان نمی 
بصـره  بـه  نیـرو  اعـزام  بـا  دانسـت همزمـان 
بـه تطمیـع و خریـد برخـی مقامـات نظامـی 
و سیاسـی ایـران و اطرافیـان رضاشـاه دسـت 
زده بـود تا در اقـدام نظامی انگلسـتان، ارتش 
ایـران كـه بـرای تجهیـز آن 20 سـال سـرمایه 
گـذاری شـده بـود وارد عمـل نشـود. چرچیـل 
در همـان زمـان در پارلمـان انگلسـتان گفتـه 
ایـران،  همراهـی  و  موافقـت  بـدون  بـود كـه 
هیـچ قدرتـی نمی توانـد برخـاور میانه و حتی 
آسـیای جنوبی مسـلط باشـد. »تاریخ« نشان 
داد كـه چهـار مـاه و دو هفتـه بعـد )شـهریور 
1320(، لشـكر اعزامـی چرچیل از هندوسـتان، 
پـس از مرخـص شـدن خیانت آمیز سـربازان 
مانـع  بـا  برخـورد  بـدون  ایـران،  پادگانهـای 
چشـمگیر وارد ایـران شـد و در اشـغال »ایران 

بـی دفـاع!« مشـاركت جسـت.

ایران در آوریل 1951 
در اپریل 1۹51 انگلیسـی هـا پرداختی كارگران 
نفـت را قطـع کـرده بودنـد و ایـن کارگـران بـه 
و  آینـده  بـودن  خاطـر قطـع درآمـد و مبهـم 
وضعیـت اسـتخدامی شـان بـود کـه در آبادان 
دسـت به تظاهرات زده بودنـد و این تظاهرات 
بـه صـورت کاری روزانـه درآمده بـود. در موارد 
متعـدد میـان ایـن كارگـران و روشـنفكران و 
جوانـان )حامیـان ملـی شـدن صنعـت نفت( 
انتظامـی  مامـوران  و  بـود  داده  روی  برخـورد 
ای  عـده  و  طـرف  دو  از  شـماری  و  مداخلـه 
انگلیسـی را كشـته بودند. ایـن وضعیت دولت 
حسـین عـاء را مجبـور بـه اعـزام یـك هیات 
اعـزام  بـود.  آبـادان کـرده  بـه  نظامـی  عالـی 
ایـن هیـات و ترمیـم كابینـه هم نتوانسـت به 
ناآرامـی پایـان و دولـت عـاء را نجـات دهد و 
وی 26 اپریـل )ششـم اردیبهشـت( پـس از 
دریافـت یـک اخطـار سراسـر تهدیـد از دولـت 
لنـدن جـای خـود را به دكتـر مصـدق داد و از 

آن پـس، وزیـر دربـار شـاه شـد.

فصل دوم مجموعه

روزهای بی قراری  

به کارکردانی »کاظم معصومی« از فردا به روی آنتن شبکه دو می 
رود.

سیما

کتاب 

کتاب از چشـم نابینایان چهار فصل دارد. سـه فصل اول، سـه 

داسـتان متفاوت دربارٔه نابینایان اسـت که توسـط دنی دیدرو، 

گـرت هوفمـان و آنـدره ژیـد نوشـته شـده اسـت. فصـل آخـر 

 کتـاب نیـز مصاحبه ای بـا مترجم کتاب اسـکندر آبادی اسـت.

خـوب  را  هندسـه  نابینـا  ذهـن  ذهنـش.  در  می بینـد،  نابینـا 

انگلیسـی  نابینـای  بـه ریاضـی دان  ایـن فصـل  می فهمـد )در 

 1۷10 سـال  در  اسـت کـه  شـده  اشـاره  ساندرسـون  نـام  بـه 

نابینـا می شـود و در سـال های آخـر عمـرش کتابـی بـه اسـم 

دانشـگاه   1۷40 سـال  در  کـه  می نویسـد  جبـر«  »مقدمـات 

کمبریـج آن را بـه چـاپ می رسـاند(، حـواس را خـوب درک 

انگشـتانش اسـت و شـاید کمـی  می کنـد، مغـزش در نـوک 

را  شـما  فصـل  ایـن  باشـد.  بینـا  انسـان  یـک  از  حسـاس تر 

مشـتاق  می گـذرد،  نابینـا  یـک  ذهـن  در  آنچـه  دانسـتن  بـه 

. می کنـد

جماتـی از متـن کتـاب از چشـم نابینایـان اصـوالً شـناخت از 

سـه دریچـه بـه ذهـن مـا راه می یابـد.

دریچه هـا  آن  از  یکـی  مـا  نشـانه ها،  فقـدان  در  بااین همـه،   

مسـدود  نیـز  را  دیگـر  دریچـه ی  دو  آن  اگـر  می بندیـم.  را 

عامـت  باقـی می ماندیـم.  مرحلـه ی حیوانـی  در  می کردیـم، 

فریـاد  شـنوایی  در حـس  و  فشـار  المسـه  در حـس  تفهیـم 

)2۷ – صفحـه  نابینایـان  از چشـم  )کتـاب  اسـت. 

چـه به سـوی بهشـت بـاال رویـم و چـه بـه قعـر جهنـم فـرو 

بلکـه  آمـد،  نخواهیـم  بیـرون  خـود  درون  از  هرگـز  افتیـم، 

ذهنمـان  در  کـه  می کنیـم  حـس  را  چیـزی  تنهـا  همـواره 

)3۹ صفحـه   – نابینایـان  چشـم  از  )کتـاب   می گـذرد. 

احسـاس نابینایـان بـه هنـگام لمـس مجسـمه ها زنده تـر از 

احساسـات مـا بـه هنگام تماشـای آنهاسـت. )کتاب از چشـم 

نابینایـان – صفحـه 42(

رود،  فراتـر  مـا  ادراک  سـطح  از  پدیـده ای  به محض اینکـه 

بی درنـگ می گوییـم »آهـا، ایـن کار خداسـت.« در عیـن حال 

غـرور نمی گـذارد اندکـی در ایـن ادعـا تردیـد کنیم، حـال آنکه 

می توانسـتیم بـه هنـگام ایـن ادعـا، بیـش از غـرور، فلسـفه 

را بـه موضـوع وارد کنیـم. وقتـی طبیعـْت مشـکلی بـر سـر راه 

مـا قـرار می دهـد، بهتـر اسـت آن را بـه حـال خـود بگذاریـم 

تـا اینکـه بـرای گشـودن آن از دسـتی ناشـناس بهـره گیریم و 

آن دسـت خـود گـره ای در کارمـان پدید آورد که گشـودنش از 

بازکـردن گـره نخسـت هـم سـخت تر اسـت. )کتـاب از چشـم 

نابینایـان – صفحـه 45(

آدم هرچـه را کـه بخواهـد و برایـش جالـب باشـد می توانـد 

نیایـد.  یـادش  دیـده  آنچـه  جزئیـات  تمـام  هرچنـد  ببینـد، 

)112 صفحـه   – نابینایـان  چشـم  از  )کتـاب 

مـا زیـاد سـگ دو می زنیم، می خزیـم و توی پروپـای همدیگر 

می پیچیـم، امـا ایـن کار بـه ایـن معنـی نیسـت کـه رقص هم 

بلدیـم. تـازه اگـر هـم می توانسـتیم تـوی تاریکـی، جایـی که 

زمیـن مخصـوص خودمـان  نمی بینـد، روی  را  مـا  هیچ کـس 

برقصیـم، اصـاً چـرا بایـد ایـن کار را می کردیـم؟ گاه، بـرای 

آن سـو  و  این سـو  و  پاییـن  و  بـاال  پا هـا،  بـه  اسـتراحت دادن 

می پریـم و پاهایمـان را بـاال می گیریـم. مـردم هـم عوضـی 

می بیننـد و داد می کشـند »آهـای! زود بیایـن تماشـا کنیـن. 

نمی رقصیـم.  هیچ وقـت  مـا  نخیـر،  می رقصـن.«  دارن  اینـا 

)کتـاب از چشـم نابینایـان – صفحـه 132(

عنوان: از چشم نابینایان
 نویسنده: دنی دیدرو – گرت هوفمان – آندره ژید
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