
هزاران سیم کارت مزاحم تبلیغاتی، مسدود شد
ــال  ــم ارس ــیم کارت مزاح ــر ۸۰۰۰ س ــغ ب بال
مــاه  یــک  در  تبلیغاتــی  پیامــک   کننــده 

گذشــته مســدود شــدند.
پیامک هــای  مــوج  ایســنا،  بــه گــزارش 
تبلیغاتــی کــه زمانــی گاه و بیــگاه بــرای 
آگاهــی  بــا  می شــد،  ارســال  مشــترکان 
ایــن  کــردن  غیرفعــال  نحــوه  از  آن هــا 
ــس از  ــه پ ــرد. البت ــش ک ــا فروک پیامک ه
آن، ایــن کســب وکارها بودنــد کــه راهــی 
ارســال  بــه  هم چنــان  تــا  پیــدا کردنــد 
پیامک هــای تبلیغاتــی ادامــه دادنــد و ایــن 
از سرشــماره های شــخصی  اســتفاده  راه، 
ــی  ــرای مشــترک پیامک ــه ب ــی ک ــود. زمان ب
ــا  ــد ام ــال می ش ــخصی ارس ــماره ش ــا ش ب
ــرد،  ــاز می ک ــورد نظــر را ب ــی پیامــک م وقت
می شــد. مواجــه  تبلیغاتــی  متنــی   بــا 
ــای  ــه راه ه ــی ک ــل، در حال ــن دلی ــه همی ب
ارســال  از  جلوگیــری  بــرای  مختلفــی 
جملــه  از  داشــت،  وجــود  پیامک هــا 
بــرای  #۸۰۰* کــه  ســامانه  از  اســتفاده 
کــه  تبلیغاتــی  پیامک هــای  ســاماندهی 

پیــام  ارســال  ســامانه های  طریــق  از 
مختلــف  سرشــماره های  بــا  و  کوتــاه 
ارســال  همــراه  تلفــن  مشــترکان  بــرای 
تنظیــم  ســازمان  شــد؛  ایجــاد  می شــد، 
رادیویــی، ســامانه  ارتباطــات  و  مقــررات 
ــرای ســاماندهی پیامک هــای  ۱۹۵ را هــم ب
شــخصی  شــماره های  بــا  تبلیغاتــی کــه 
کــرد. راه انــدازی  می شــدند،   ارســال 

مســدود کــردن سرشــماره های شــخصی 
بــدون شــکایت از طــرف کاربــران، از طریــق 
کــه  ســیم کارت هایی  رفتــار  شناســایی 
ــدام  ــوه اق ــه ارســال پیامک هــای انب ــا ب تنه
از  دیگــری  اســتفاده های  و  می کردنــد 
جملــه تمــاس و پیامــک نداشــتند هــم 
ارســال  از  جلوگیــری  بــرای  دیگــری  راه 
شــماره های  بــا  مزاحــم  پیامک هــای 
ــن اســاس، ســازمان  ــر ای ــود. ب شــخصی ب
تنظیــم مقــررات ارتباطــات از زمــان مســدود 
تعــداد  مزاحــم،  پیامک هــای  کــردن 
دلیــل  بــه  قطع شــده  شــخصی  خطــوط 
می کنــد. اعــام  را  پیامکــی   مزاحمــت 

مقــررات  تنظیــم  ســازمان  آمــار  بنابــر 
ــال  ــن س ــخ ۲۰ فروردی ــا تاری ــات، ت ارتباط
جــاری، ۱۱۸ هزار و ۹۷۱ ســیم کارت مســدود 
شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه تــا 
اواســط اســفند ســال گذشــته، بالــغ بــر ۱۱۰ 
ســیم کارت مزاحــم مســدود شــده بــود. 
ــا  ــق ب ــد مطاب ــان می ده ــوع نش ــن موض ای
ــیم کارت های  ــی س ــوری، بررس ــار رگوالت آم
ــه  ــه خــود گرفت ــری ب ــد جدی ت مزاحــم رون
آن هــا شــدت گرفتــه  و مســدود کــردن 
موضــوع  می رســد  نظــر  بــه  اســت.البته 
ســیم کارت های بی هویــت هــم بیــش از 
پیــش در حــال پیگیــری اســت. همان طــور 
ــس  ــن خانی -رئی ــن حس ــرًا محس ــه اخی ک
پلیــس آگاهــی ناجــا- بــا اشــاره بــه کاهش 
کارت بــه کارت  کاهبــرداری  درصــدی   ۴۰
بــا مســدود کــردن بیــش از ۳۰۰۰ خــط 
ــود: »درصــدد  تلفــن همــراه، اظهــار کــرده ب
هســتیم ۱۲ هــزار خــط دیگــری کــه در ایــن 
ــیم کارت های  ــتند )س ــت داش ــتا فعالی راس

بی نــام و نشــان( را مســدود کنیــم.«

کج سلیقگی مردم تنها دلیل 
ندیدن »تختی« نیست
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ــا  ــا تقریب ــن روزه ــه و ای ــی« نفروخت ــم »غامرضــا تخت فیل
همــه بســیج شــده اند بــرای نکوهــش مردمــی کــه طنزهــای 
ــت  ــروژه پرزحم ــن پ ــان ای ــا همچن ــد ام ســخیف را می بینن
و اثــر ســینمایی فاخــر برای شــان ترغیب کننــده نیســت 
نمی شــود. پــر  ســینما  ســالن های  دیدنــش  بــرای   و 

»غامرضــا تختــی« فیلمــی کــه در چنــد روز ابتدایــی 
مردمــی  برترین هــای  صــف  در  ســی وهفتم  جشــنواره 
ــدان حســابی  ــی از منتق ــود و از ســوی خیل ــداد ب ــن روی ای
ــک  ــوروز ی ــران ن ــکاره اک ــازار م ــد، در ب ــه ش ــل گرفت تحوی
حتــی  و  اســت  گرفتــه  لقــب  بــزرگ  شکســت خورده 
برســاند. میلیــارد  بــه  را  فروشــش  رقــم   نتوانســته 

تکنیک هــای  نظــر  از  اینقــدر  کــه  فیلمــی  چــرا  امــا 
فیلمــی کــه کارگردانــش  اســت،  پیشــرفته  ســینمایی، 
ــد  ــین ش ــا تحس ــب« باره ــه ابوقری ــا »تنگ ــل ب ــال قب س
ــه  ــی در گیش ــروش خوب ــت ف ــی توانس ــی جنگ ــا فیلم و ب
ــی  ــردان وقت ــن کارگ ــده نمی شــود و همی داشــته باشــد، دی
ــوان  ــان پهل ــران، جه ــر ورزش ای ــانه معاص ــراغ افس ــه س ب
ــر  ــرده از راز مرگــش برداشــته و تصاوی ــه، پ ــت رفت یــک مل
ــی  ــه زیبای مســتندش از داســتان های حماســی تختــی را ب
توفیقــی کســب کنــد؟ گیشــه  در  نتوانســته   رو کــرده 

پاســخ را البتــه حتمــا ســازندگان فیلــم و ســرمایه گذارانش 
ــا  ــد آنه ــر می رس ــه نظ ــی ب ــد ول ــران می دانن ــر از دیگ بهت
ــش  ــیر را در پی ــن مس ــم بدتری ــی ه ــتراتژی تبلیغات در اس
گرفته اند.تقریبــا هــر روز یکــی از چهره هــای ورزشــی دربــاره 
ــول از او  ــل ق ــد و نق ــا می نویس ــد ی ــزی می گوی ــم چی فیل
ــوی  ــد و از س ــر می کن ــا را پ ــایت ها و خبرگزاری ه ــام س تم
دیگــر اکثــر منتقــدان ســینمایی نهیبــی بــه مــردم می زننــد 
ــخیف  ــز س ــد طن ــد و می روی ــی را نمی بینی ــرا تخت ــه چ ک
ــان ۱۴۰۰«، »ژن  ــم »رحم ــاال منظورشــان ه ــد! احتم می بینی
 خــوک« یــا »چهــار انگشــت« و کارهایی از این دســت اســت.

ولــی هیــچ نمی گوینــد کــه چــرا تختــی بــه رغــم بــاز کــردن 
ــوان،  ــان  پهل ــرگ جه ــوش شــده قصــه مشــکوک م راز فرام
ــوان اســت؟ ــه ســینما نات ــرای کشــاندن مــردم ب ــاز هــم ب  ب

ــار  ــن ب ــل، اولی ــال قب ــی س ــی را س ــی تخت ــتان زندگ داس
ــت  ــاختنش را داش ــد س ــی قص ــی حاتم ــون عل ــی چ بزرگ
ــاب  ــی در ق ــی حاتم ــه عل ــداد؛ کار نیم ــش ن ــرگ امان و م
ایــن  و  نشــد  درخشــان  چنــدان  هــم  افخمــی  بهــروز 
توکلــی عامه پســند نشــده اســت.  بهــرام  بــار هــم کار 
ــته اند از  ــا نشس ــه تماش ــم را ب ــه فیل ــی ک ــه آنهای ــا اینک ب
از ســکانس  فیلــم بســیار می گوینــد.  زیبــای  نماهــای 
تــا صحنه هــای  ملبــورن  فینــال  و کم نظیــر  فوق العــاده 
 تهــران قدیــم عصــر کودکــی و آن شــروع درگیرکننــده فیلــم.

اشــکال کار امــا کجاســت کــه ایــن فیلــم بــا ســوژه و ســاخت 
خوبــش عامه پســند نشــده اســت؟ فیلمــی کــه ســازندگانش 
ــد  ــه ســراغش رفته ان ــرای خاطــر همــه مــردم ب ــد ب می گوین
و حــاال از ایــن شکســت در گیشــه و عــدم اســتقبال مــردم 
ــه  ــد ک ــی برآنن ــکار عموم ــا شــماتت اف ــر هســتند و ب متحی
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ما را در تلگرام 
9  تا  23دنبال کنید

مجلس در لباس سپاه
نمایندگان با لباس سپاه پاسداران در صحن مجلس حاضر شدند

وارد کـرده،  اخیـر  سـیل  خسـاراتی کـه  از  یکـی 
نابـودی حیـات وحـش اسـت. آنطـور کـه اعـام 
٣٠ رأس گـوزن زرد کـه جـزو  تـا   ٢٠ مـی شـود 
گوزن هـای  طبیعـی  زیسـتگاه  آخریـن  بازمانـده 
زرد در ایـران بودنـد،  چنـد روز اسـت کـه ناپدیـد 
شـده و اثـری از آن هـا نیسـت. بـه جـز آسـیب به 
گونـه نـادری همچـون گـوزن زرد،  7 راس قـوچ و 
میـش نیـز در مازنـدران بـه علـت سـرما و سـیل 
تلـف شـده اند.در ایـن روزهـا کـه طغیـان رودخانه 
هـا وضـع خوزسـتان را بحرانـی کـرده و روسـتاها 
در محاصـره سـیل اند، در کنـار نگرانـی بـرای جان 
زمین هـای  هایشـان-  داشـته  تمـام  و  مـردم 
از  نگرانـی  دام هـا،  نخلسـتان ها،  کشـاورزی، 
غرق شـدن زیسـتگاه ها و حیات وحـش هـم بیـراه 

نیسـت. 
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رهاسازی آب از 
سد »قلعه چای« به 

ارومیه دریاچه 
مدیرعامل شرکت آب 

منطقه ای آذربایجان شرقی از 
رهاسازی ۱۰ میلیون مترمکعب 

آب از سد »قلعه چای« 
شهرستان عجب شیر به پیکره ی 

دریاچه ارومیه خبر داد.

تمام کاشی های حمام 
تاریخی »حسین آباد« 

به سرقت رفت
حمام سنتی و تاریخی روستای 

حسین آباد اردستان، در حال 
تخریب است، کاشی های تاریخی 

آن به سرقت رفته و اطراف آن برای 
کشف گنج، کند و کاو شده است.
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یادداشت  مهمان
فاطمه پاقلعه نژاد

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1419

چهارشنبه 21 فروردین 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

حدود 30 راس گوزن زرد بعد 
از سیل اخیر ناپدید شده و 
اثری از آن  ها نیست

حیات وحشی 
که اسیر 
سیالب شد
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طرح آشتی موزه بامدرسه در 
موزه »رضا عباسی«

مدیر موزه »رضا عباسی«: ۲۰ درصد از آثار 
موزه جایگزین شدند

رهبر انقالب:

گربه  رقصانی آمریکا علیه 
سپاه به جایی نخواهد رسید

آگهی مناقصه عمومی 
شماره ط -ب -۱۳۹۸/۱-۱

ــذای  ــع غ ــخ و توزی ــور طب ــر دارد ام ــم در نظ ــتان ب ــی شهرس ــتی درمان ــات بهداش ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل دانش
بیمارســتان پاســتور بــم را از تاریــخ۹۸/۲/22 لغایــت۹۹/۲/21 از طریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای به بخــش خصوصی 
واگــذار نمایــد. لــذا از شــرکتهای واجــد شــرایط دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر و تهیــه اســناد 
مناقصــه بــه آدرس اینترنتــی www.Mubam.ac.ir یــا دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم بــه آدرس بلــوار شــهید رجائی - ســایت 

اداری - واحــد مناقصــات مراجعــه نماینــد.

* برآورد اولیه به مبلغ 35/۶۸۷/5۶۰/3۹۲ریال می باشد.
* مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه۱/۷۸۴/3۷۹/۰۰۰ ریال 
مـی باشـد کـه الزامـا بـه صـورت ضمانـت نامـه بانکـی یـا 
واریـز نقـدی بـه شـماره حسـاب ۲۱۸5۷۸۶۹۶ بانـک رفاه 
کارگـران شـعبه جمهـوری بـه نـام سـپرده هـای عمرانـی 

باشـد. می  دانشـگاه 
* مهلـت دریافـت اسـناد: از روز چهارشـنبه۹۸/۰۱/۲۱ لغایـت 

پایـان وقـت اداری روز سـه شـنبه۹۸/۰۲/۰3

* مهلـت تسـلیم پیشـنهادات: از روز شـنبه۹۸/۰۱/۲۴ لغایـت 
پایـان وقت اداری روز سـه شـنبه۹۸/۰۲/۰3 دبیرخانه حراسـت 

دانشـگاه علـوم پزشـکی بم می باشـد.
چهارشـنبه  روز  صبـح   ۹ سـاعت  راس  پـاکات:  بازگشـایی   *
مـورخ۹۸/۰۲/۰۴ در حـوزه مدیریـت پشـتیبانی دانشـگاه علوم 

پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی بـم مـی باشـد.
تلفن تماس: )بیمارستان پاستور ( ۰3۴-۴۴3۱۹۴۰۱

تلفن تماس: )امور مناقصات دانشگاه( ۰3۴-۴۴3۴۴۶۰۱

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم

۱3۹۸/
۱/۲۱     

ی ۱۴۱۹
پیاپ

شناسه اگهی ۴۲5۲۱۱ شهرداری جوپار

آگهی مناقصـه
شــهرداری جوپــار در نظــر دارد بــا توجــه بــه مجــوز شــماره ۹۶/۱۶3 مــورخ ۹۶/۸/۱5 شــورای 

اســالمی شــهر ، نســبت بــه ســاماندهی و محوطــه ســازی اطــراف قنــات گوهرریــز بــا توجــه بــه ثبــت 
جهانــی قنــات مذکــور ، از طریــق مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد لــذا پیمانــکاران مجــاز مــی تواننــد 
از تاریــخ  ۹۸/۰۱/۲۰ جهــت دریافــت CD محتــوی اســناد مناقصــه بــه امــور مالــی شــهرداری مراجعــه 
نماینــد و پیشــنهادات خــود را بــا احتســاب کســورات قانونــی و همــراه بــا ضمانتنامــه بانکــی بمبلــغ 

/۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ریــال تــا تاریــخ ۹۸/۰۲/۰۲ بــه شــهرداری جوپــار تحویــل نماینــد.

شــهرداری جوپــار در رد یــا قبــول هــر یــک از پیشــنهادات مختــار مــی باشــد و ضمانتنامــه هــای اول 

تــا ســوم در صــورت انصــراف بــه نفــع شــهرداری ضبــط مــی گــردد. 

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

ــد  ــهرداری صــورت خواه ــل ش ــر در مح ــاعت ۱۲ ظه ــخ ۹۸/۰۲/۰۴ س ــنهادات در تاری ــایی پیش  بازگش

ــت. پذیرف

عــدم  دلیــل  را  و کج سلیقگی شــان  مــردم 
ــه  ــارغ از اینک ــد، ف ــوان کنن ــم عن ــروش فیل ف
ــه  ــک قص ــل ی ــم دو اص ــاختن فیل ــان س زم
قهرمــان محــور را از یــاد برده انــد؛ یکــی ســتاره 
 بــازی و دیگــری وجهــه هــای دراماتیــک فیلم.

ــان  ــی جه ــه از زندگ ــر وار قص ــذر تیت ــن گ ای
منفعــل  کاراکتــر  و  ســو  یــک  از  پهلــوان 
تنهــا  او  از  تختــی کــه  نقــش  نابازیگــران 
کاریکاتــوری از تختــی واقعــی ســاخته اند، 
فــرد منفعلــی کــه قــدرت تکلــم نــدارد و مثــل 
ــول اســت و کاراکتــر  یــک ماشــین پخــش پ
میانســالی تختــی کــه در نماهــای پایانــی 
قهرمــان قصــه بــه هــر چیــز مــی مانــد غیــر 
ــت  ــت در دس ــر، دس ــوی دیگ ــی از س از تخت
هــم داده انــد تــا »تختــی« یــک بخــش 
ــه توصیــه دوســتان  عمــده از مخاطبــان کــه ب
ــه  ــرد ب ــات ف ــا تبلیغ ــان و ب ــل سینمایش اه
ــد را از دســت بدهــد. ــه ســینما می آین ــرد ب  ف

چــون  داشــتن ســتاره ای  اینکــه  از  فــارغ 
می توانســت  چقــدر  جدیــدی  امیــر 
انتخــاب  ایــن  کنــد،  کمــک  فیلــم  بــه 
قهرمــان اصلــی فیلــم بــا تختــی رویایــی 
 باورهــای مــردم تفــاوت بســیاری داشــت.

حــال بــه ایــن مــوارد فصــل نامناســب اکــران 
را هــم بیفزاییــد. آنچــه بســیاری از اهالــی 

رســانه ســینمایی بــه آن معتقدنــد ایــن اســت 
کــه اگــر »تختــی« در فصــل دیگــری غیــر از 
ــت  ــر در رقاب ــد و اگ ــران می ش ــد اک ــام عی ای
ــا  ــاد قطع ــمار نمی افت ــای پرش ــن طنزه ــا ای ب
توفیــق بیشــتری کســب می کــرد و البتــه 
از  اســتفاده  و  تبلیغاتــی  غلــط  اســتراتژی 
حربــه ســخیف نامیــدن ســلیقه مــردم بــرای 
ــه  ــورد ب ــن م ــب ای ــرای تکذی ــا را ب ــه آنه اینک
ســینما بکشــانند مــوردی اســت کــه احتمــاال 
بــرای بیشــتر مخاطــب عــام ســینما برخورنــده 
ــام  ــوان تم ــده و می ت ــب کنن ــا ترغی ــت ت اس
اینهــا را در کنــار هــم بــه عنوان دالیل شکســت 
ــوان  ــد نمی ت ــر چن ــرد، ه ــام ب ــم ن ــن فیل ای
ــت  ــه سال هاس ــت ک ــم گذش ــه ه ــن نکت از ای
فیلم هــای طنــز در ســینمای ایــران اقبــال 
بیشــتری دارنــد و از »مــن ســالوادور نیســتم« 
ــن  ــا و ای ــگ عنبره ــا گشــت ارشــادها و نهن ت
اواخــر »رحمــان۱۴۰۰« یکه تــاز گیشــه ســینما 
نبایــد  را هــم  نکتــه  ایــن  امــا  می شــوند 
فرامــوش کــرد کــه در همیــن ســینما فــروش 
»فروشــنده« و »ابــد و یــک روز« و ایــن 
ــد  ــم می توان ــری شــیش ونیم« ه اواخــر »مت
ــش  ــی برای ــد و حت ــارد را رد کن ــم ده میلی رق
ــی بلیت هایشــان ســر از  ــد و گاه صــف ببندن

ــن ــم دربیاورد/خبرآنای ــیاه ه ــازار س ب
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روانچی به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان ملل منصوب شدپیام خبر
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه اعام کرد: آقای دکتر مجید تخت روانچی به پیشنهاد 
وزیر امور خارجه و تصویب ریاست جمهوری به عنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسامی ایران 
در سازمان ملل متحد منصوب شد.
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مجلس در لباس سپاه
نمایندگان با لباس سپاه پاسداران در صحن مجلس حاضر شدند

نمایندگان مجلس از سپاه پاسداران حمایت کردند

رییـس  ترامـپ  دونالـد  ازآنکـه  پـس 
جمهوری آمریکا اعام کرد که واشـنگتن، 
سـپاه را یک سـازمان تروریستی خارجی 
در نظر گرفته اسـت. مجلس نشـینان در 
جهـت حمایـت از سـپاه بـه ایـن اقـدام 
آمریـکا واکنش نشـان دادنـد. نمایندگان 
مجلـس، دیروز با پوشـیدن لباس سـپاه 
مجلـس،  علنـی  نشسـت  در  پاسـداران 
بـا بررسـی طـرح تقویـت جایـگاه سـپاه 
مقابـل  در  اسـامی  انقـاب  پاسـداران 
رأی   ۲ موافـق،  رأی   ۱۸۹ بـا  آمریـکا، 
مخالـف و یـک رأی ممتنـع از مجمـوع 
۱۹۸ نماینـده حاضر در جلسـه، به صورت 

دو فوریـت، موافقـت کردنـد. 
»علـی الریجانی«رئیس مجلس شـورای 
اسـامی بـا بیـان اینکـه رفتار آمریـکا در 
ایـن روزها که با وقاحت و پررویی سـپاه 

پاسـداران را جـزء گروه های تروریسـتی 
اعـام کـرد، نشـان گـر عمـق کینـه ورزی 
وجهالـت این رژیم اسـت، اظهار داشـت: 
کیسـت که نداند سـپاه بیشـترین ضربه 
را بـه تروریسـم خطرنـاک در منطقه زده 
اسـت. همان تروریسـت هایی که متکی 
بـه حمایـت قـدرت هـای بـزرگ بودنـد. 
وی در ادامـه گفـت: »آقـای ترامپ شـما 
فرامـوش کردیـد که بارهـا خودتان گفتید 
اشـکال دولـت آمریکا در ایجـاد و تقویت 
گروه های تروریسـتی مثـل داعش بوده 
اسـت؟ مگـر وزیر خارجـه آمریـکا اذعان 
نکـرد که دولـت ایاالت متحـده داعش را 
بـه وجـود آورد، پـس یـا دچار فراموشـی 
هسـتید و یا بیش از حـد بی پروایید. از 
نظـر مـا دولت آمریکا و نیروهای مسـلح 
ایـن کشـور نمـاد تروریسـم بیـن المللی 

در ابعـاد نظامـی و اقتصادی هسـتند.« 
»علـی مطهـری« نایـب رییـس مجلس 
نیـز در ایـن خصـوص گفـت: ایـن اقدام 
آمریـکا باعـث محبوبیـت بیشـتر سـپاه 
در جمهـوری اسـامی ایـران و خاورمیانه 
خواهـد شـد و فکر می کنـم آمریکایی ها 
اشـتباه بزرگی را مرتکب شدند.سـازمانی 
ماننـد سـپاه کـه در بیـن مـردم محبـوب 
اسـت، وقتـی او را تروریسـت می نامنـد 
بـه نفـع او خواهـد بـود و به ضـرر آمریکا 
اسـت. فکـر می کنـم آمریـکا از آنجایـی 
کـه از ابزارهـای مختلـف اسـتفاده کـرد 
و بـه نتیجـه نرسـید ایـن شـگرد را نیـز 
بـه کار بـرده و می خواهـد فشـار روانـی 
و فشـار اقتصـادی بـه ایـران وارد کنـد، 
امـا مـردم مـا متحدتـر خواهنـد شـد و 
جدی تـر بـه مقاومـت ادامـه می دهنـد. 

عضـو فراکسـیون امیـد مجلس شـورای 
اسـامی گفـت: ممکـن اسـت اختافات 
فکـری و سـلیقه ای وجود داشـته باشـد، 
امـا بـرای حفـظ انقـاب اسـامی همـه 
متحـد  مـردم  و  سیاسـی  گروه هـای 
قوانیـن  بـه  اشـاره  بـا  هسـتند.مطهری 
قبلـی برای اقدام متقابـل برابر آمریکا در 
مجلس تصویب شـده اسـت، بیـان کرد: 
آن قوانیـن بایـد اجـرا می شـده کـه ایـن 
کار انجـام شـده اسـت و تـا حـد خوبـی 
نیـز پیش رفته اسـت. امـروز نیز طرحی 
بـا ۳ یـا ۲ فوریت مطرح اسـت و قاعدتا 

بـه تصویـب می رسـد.
»حسـین مقصـودی« عضـو فراکسـیون 
شـورای  مجلـس  والیـی  نماینـدگان 
اسـامی در واکنـش به اقـدام ضد ایرانی 
آمریـکا گفـت: مجلس شـورای اسـامی 
ایـن اقـدام را محکـوم مـی کنـد و قطعـا 
مصوباتـی خواهیم داشـت که بـه صورت 
افزایـش  ماننـد  اجرایـی  و  عملیاتـی 
اعتبـار مالـی سـپاه از آنها حمایـت کنیم. 
آمریـکا تـا کنـون ۲6۰ طـرح علیـه ایـران 
بـه تصویـب رسـانده از ایـن رو مجلـس 
نیـز بـا همـکاری دولـت اقـدام بـه آماده 
سـازی طـرح و لوایحـی علیـه آمریـکا 
خواهـد کـرد. تا اگر ایـن اظهارنظر ترامپ 
در کنگـره آمریـکا نیـز به تصویب رسـید، 

اقـدام عملـی خـود را آغـاز کنیـم. 
»حسـین علـی حـاج دلیگانـی« عضـو 
بـاره  ایـن  در  نیـز  والیـی  فراکسـیون 
واکنـش نشـان داد و گفـت: مـا نیـز آنها 
را هـم ردیف گـروه های تروریسـتی می 
دانیـم و بـا آنهـا مثل خودشـان رفتار می 
کنیـم و آنهـا بـا ایـن غلطـی کـه مرتکب 
شـدند بـرای همیشـه در خاورمیانه دفن 
و بـه زبالـه دان تاریـخ سـپرده خواهنـد 
شـد.حاجی دلیگانـی در ادامـه بـا بیـان 
اینکـه آمریکایـی هـا از ابتـدا بـه دنبـال 
ایـران  در  مسـائل  سـازی  قطبـی  دو 
در  همـواره  آنهـا  داشـت:  اظهـار  بودنـد، 
تـاش بودنـد کـه در هر موضوعـی این را 

جلـوه دهنـد  ایـن مسـائل در موضوعات 
FATF، حضـور بانـوان در ورزشـگاه هـا 
و سـایر مسـائل نمـود داشـت امـا هرگز 

موفـق نشـدند.

آمریکا،قوانین بین المللی 
مصونیت دولت ها نسبت به 

یکدیگر را رعایت نکرد 
»ژرژیـک آبرامیـان« نماینده مسـیحیان 
ارمنـی حـوزه جنـوب در ایـن بـاره گفـت: 
بی پایـه  شـده  صـادر  اعامیـه ای  ایـن 
تحریـم سـپاه هیـچ  اسـت،  اسـاس  و 
تاثیـری بـر عملکرد سـپاه و  ملـت ایران 
نـدارد. ایـن اقـدام نمایشـی اسـت کـه 
طبـق معمـول دولتمـردان آمریـکا بـرای 
ایـران سـتیزی بـه نوبـت اجـرا می کنند.

آمریـکا بـه زعم خـود موضوع تروریسـم 
را مطـرح می کنـد و تفسـیر آنهـا از تـرور 
و تروریسـم بـه سـوی کسـانی اسـت که 
از آنهـا وحشـت دارنـد. آمریکا بـه عنوان 
سـمبل سـلطه و گرداننـده نظـام سـلطه، 
تمام نیروهایی که مقابلشـان ایسـتاده را 

دشـمن تلقـی می کنـد.
»سـید حسـین نقـوی حسـینی« عضـو 
سیاسـت  و  ملـی  امنیـت  کمیسـیون 
خارجـی مجلـس نیـز در این بـاره گفت: 
آمریکایـی هـا حـق دارند چنیـن اقدامی 
انجـام دهنـد، کمـک هـای مستشـاری 
بـود کـه  منطقـه  در  سـپاه  مقاومـت  و 
عـراق  و  سـوریه  در  را  هـا  آمریکایـی 
شکسـت داد؛ چنان کـه رییس جمهوری 
آمریـکا بـا هزینـه هفت تریلیـون دالری، 
آیـد؛  مـی  منطقـه  بـه  خامـوش  چـراغ 
آمریکایـی هـا عامل همه شکسـت های 
خود در منطقه را سـپاه پاسـداران انقاب 

اسـامی مـی داننـد.
نایـب  فیروزآبـادی«  دهقانـی  »کمـال 
و  ملـی  امنیـت  کمیسـیون  رییـس 
سیاسـت خارجـی مجلـس  نیـزدر ایـن 
بـاره اظهـار نظـر کـرده و گفـت: آمریـکا 
از سـپاه شکسـت هـای زیـادی خـورده 

ایـن  چشـم  در  خـار  هماننـد  سـپاه  و 
آمریـکا همیشـه مسـیر  کشـور اسـت، 
را  درسـت  راه  ایـران  و  رفتـه  را  غلـط 
طـی کـرده اسـت کـه اشـتباهات آمریکا 
آویـو  تـل  از  خـود  سـفارت  انتقـال  در 
بـه بیـت المقـدس، خـروج از برجـام و 
سـایر معاهـدات بیـن المللـی و متصـل 
بـه رژیـم  بلنـدی هـای جـوالن  کـردن 
صهیونیسـتی خـود را نشـان مـی دهـد. 
و  بـوده  اسـرائیل  در  آمریـکا  پایتخـت 
آمریکایـی ها ابـزاری در دسـت نتانیاهو 
و رژیم صهیونیسـتی هسـتند، آمریکایی 
هـا شـعار لیبرال دموکراسـی را سـر داده 
و عضـو شـورای امنیـت سـازمان ملـل 
هسـتند امـا قطعنامه های خـود را نقض 

مـی کننـد .
»محمـد دهقانـی نقنـدر« نایـب رئیس 
فراکسـیون نماینـدگان والیـی بـه عنوان 
طـراح طـرح حمایـت از سـپاه، در مـورد 
هـای  جریـان  همـه  طـرح، گفـت:  آن 
مجلـس  هـای  فراکسـیون  و  سیاسـی 
اند.آمریـکا  امضـا کـرده  را  طـرح  ایـن 
خـود حامی اصلـی تروریسـم در منطقه 
اسـت و حتـی خـود بارهـا اعتـراف کرده 
و ایـن مسـئله فـاش شـده اسـت کـه 
آن هـا موسـس گـروه های تروریسـتی 

همچـون النصـره و داعـش هسـتند.
اعـام  ادامـه  در  مـردم  نماینـده  ایـن 
تروریسـتی بودن سـپاه از سـوی آمریکا 
را صرفـا حقـه ای تبلیغاتـی دانسـت و 
افزود: جمهوری اسـامی و سـپاه با این 
اقدامـات دچـار مشـکل نمی شـود.طبق 
قوانیـن بیـن المللی دولت ها نسـبت به 
یکدیگـر مصونیـت دارند امـا آمریکا این 
اصـل را رعایت نکرده اسـت.نایب رئیس 
فراکسـیون نمایندگان والیـی در مجلس 
شـورای اسـامی در پایـان خاطرنشـان 
متقابـل،  اقـدام  حـق  براسـاس  کـرد: 
نیروهـای آمریکایـی در غرب آسـیا را به 

عنـوان تروریسـت اعـام مـی کنیم.

دادسـتان تهـران گفت: سیاسـت دسـتگاه 
قضایـی کمـک به تولیـد و تداوم اشـتغال 
اسـت و مغایرتـی نـدارد کـه در کنـار ایـن 
موضـوع به تعقیب حکـم در زمان خودش 
بـا  رابطـه  در  تهـران  بپردازیم.دادسـتان 
اقدامـات صـورت گرفتـه در کنتـرل قیمت 
مـرغ و قیمتـی کـه از سـوی دادسـتانی 
اعـام شـد، اظهـار کـرد: در جلسـه ای در 
اساسـی  سـووال  گذشـته  سـال  اواخـر 
و  داشـتیم  از مسـئول سـازمان حمایـت 
پرسـیدیم کـه دولـت مـرغ را چـه میـزان 

اعـام  کـه  اسـت  کـرده  قیمتگـذاری 
نمودنـد ۱۱۵۰۰ و وقتـی در مـورد قیمتـی 
کـه از مرغـداری هـا خریـداری مـی کننـد 
سـئوال شـد اعـام کردنـد کـه ۷۲۰۰ تومان 
خریداری می شـود؛ اما متاسـفانه عده ای 
سـودجو در میدان بهمن این مـرغ را تا ۱۷ 
هـزار تومـان نیـز بـه فـروش می رسـاندند 
و در روزهـای پایانـی سـال بـه سـازمان 
حمایـت نامـه کتبـی بـرای مـا نوشـتند و 

قیمـت مـرغ را ۱۱۵۰۰ اعـام نمودنـد.
جعفـری دولـت آبـادی افـزود: معاونـان 

میـدان  در  روز  آن  فـردای  از  دادسـتان 
برخـی گایـه  و  شـدند  مسـتقر  بهمـن 
کردنـد کـه چـرا قیمت اعام مـی کنید در 
حالـی که این قیمت از سـوی دادسـتانی 
اعام نشـده بـود و دادسـتان قیمت گذار 
نیسـت بلکـه از حق عمومـی حمایت می 
کنـد.وی با اشـاره به دسـتگیری سـی نفر 
و  بـا گران فروشـی  عمـده کـه  دالالن  از 
عـدم عرضـه مـرغ در بـازار تـاش کردنـد 
وضعیـت بازار مرغ را طـی روزهای پایانی 
سـال جاری آشـفته تر نمایند، گفت: این 
افراد می خواسـتند سیاسـت دادسـتانی 
بـه شکسـت منجـر شـود ولـی بعـد از 
دسـتگیری و تعطیلـی غرفـه هـای ایـن 
افـراد دولـت همـکاری خوبـی داشـت و 

مـرغ وارد بـازار کـرد.

قیمت اعالم شده دولت برای 
مرغ ۱۱۵۰۰ تومان بود

گربه رقصانی آمریکا علیه سپاه 
به جایی نخواهد رسید

رهبـر انقـاب اسـامی حضرت آیت هللا خامنه ای، سـپاه را یک دسـتگاه برجسـته و در 

خط مقدم مواجهه با دشـمن در میادین گوناگون برشـمردند و تاکید کردند:گربه رقصانی 

آمریـکا علیـه سـپاه بـه جایـی نخواهـد رسـید.در شـب والدت بـا سـعادت حضـرت 

سیدالشـهداء علیه السام و به مناسـبت روز پاسدار، رهبر انقاب اسامی در دیدار جمعی 

از پاسـداران و خانواده هـای آنـان، علـت خصومت آمریکایی ها با سـپاه را پیشـگامی آن 

در دفاع از کشـور و انقاب خواندند و خاطرنشـان کردند: آمریکا و دشـمنان نادان چهل 

سـال اسـت که هر چه در توان داشـتند علیه جمهوری اسـامی به کار بسـتند اما هیچ 

غلطی نتوانسـتند بکنند و امروز دسـت انقاب و نظام اسـامی در منطقه و بلکه در دنیا 

بـاز شـده اسـت.حضرت آیـت هللا خامنـه ای، سـپاه را یـک دسـتگاه برجسـته و در خط 

مقـدم مواجهـه با دشـمن در میادین گوناگون برشـمردند و گفتند: سـپاه هـم در میدان 

عملیاتـی و مقابلـه بـا دشـمن در مرزها و حتی چند هـزار کیلومتر دورتـر در اطراف حرم 

حضـرت زینـب)س( پیشـقدم اسـت و هـم در میدان مقابله سیاسـی با دشـمن.رهبر 

انقاب اسـامی کینه آمریکایی ها از سـپاه را ناشـی از همین مسئله دانستند و افزودند: 

آمریکایی هـا بـه خیال خود علیه سـپاه و در واقع علیه انقاب و ایران نقشـه می کشـند 

و گربه رقصانـی می کننـد، البته این خباثت ها به جایی نخواهد رسـید و با برگشـتن کید 

و فریب آنها به خودشـان، دشـمنان جمهوری اسـامی مانند ترامپ و احمق های دور و 

بـر نظـام حاکمـه آمریکا در حال حرکت به سـمت حضیض هسـتند. 

اقتصاد

سیاست

پارلمان

بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز نهایی 
نشده است

پرونده »پی ام دی« در شورای حکام آژانس
بسته شده است

تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی 
کلید خورد

رییـس سـازمان برنامـه و بودجه 
گفـت کـه باید قبـول کنیم شـیوه 
بـه   ۴۲۰۰ ارز  پرداخـت  کنونـی 
کاالهای اساسـی درسـت نیسـت 
و ایـن منافـع بـه دسـت مـردم نمـی رسـد؛ بنابرایـن بحـث 
تغییـر ایـن رونـد مطـرح اسـت امـا هنـوز بـه جمـع بنـدی 
نهایـی نرسـیده ایم.محمـد باقـر نوبخـت در مراسـم رونمایـی 
از دو برنامـه »اصـاح سـاختار بودجـه« و »توسـعه، تولیـد و 
اشـتغال« در محـل سـازمان برنامـه و بودجـه، گفـت: رییس 
جمهـوری همـواره تاکیـد دارد که باید زندگی و معیشـت مردم 
از نوسـانات ارز مبـرا باشـد؛ بـر این اسـاس سـال گذشـته ۲۵ 

کاالی اساسـی ارز ۴۲۰۰ تومانـی دریافـت کردنـد.وی ادامـه 
داد: هـم اکنـون بـرای واردات ۲۵ قلم کاالی اساسـی ارز ۴۲۰۰ 
تومانـی پرداخـت مـی شـود و براین اسـاس پارسـال ۱۳ هزار 
و ۵۰۰ میلیـارد تومـان یارانه برای کاالی اساسـی پرداخت شـد 
و پیـش بینـی کردیـم که امسـال نیز ۱۴ هـزار میلیـارد تومان 
یارانـه پرداخت شـود.رئیس سـازمان برنامـه و بودجه با طرح 
ایـن سـوال کـه بـا اختصـاص ایـن اعتبـار آیـا به هـدف خود 
رسـیده ایـم؟ گفـت: برای نمونه گوشـت قرمـز از جمله اقامی 
کـه بـرای واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می شـد اما شـاهد 
بودیـم کـه قیمت گوشـت بـه دلیل خـروج دام و نبـود نظارت 
کافـی کاهش نیافت و مـردم از پرداخت یارانه بهره ای نبردند.

انــرژی  ســازمان  ســخنگوی 
پــی ام دی  گفــت:  اتمــی 
ــته  ــه گذش ــوط ب ــی مرب موضوع
اســت و بــه لحــاظ حقوقــی 
در  ایــن موضــوع  و سیاســی 
شــورای حــکام آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی بســته شــده 
ــروز - ســه شــنبه- در حاشــیه  ــدی« ام ــروز کمالون اســت. »به
ــگاران در  ــا خبرن ــو ب ــت گ ــته ای در گف ــاوری هس ــی فن روز مل
ــده  ــاز شــدن مجــدد پرون ــاره احتمــال ب ــه ســوالی درب پاســخ ب
پــی ام دی) ابعــاد احتمالــی نظامــی برنامــه هســته ای ایــران( 
اظهــار داشــت: یوکیــا آمانــو آنچــه را کــه بایــد بگویــد، مرتبــا بیــان 
کــرده اســت. ممکــن اســت در ذهــن نتانیاهــو )نخســت وزیــر 
ــی ام دی  ــردن پ ــاز ک ــر ب ــی دو نف ــتی( و یک ــم صهیونیس رژی
باشــد و در ذهــن آنهــا چنیــن آرزویــی داشــته باشــند ولــی هــم 

بــه لحــاظ حقوقــی و هــم سیاســی ایــن موضــوع کامــا بســته 
ــت. ــده اس ش

ســخنگوی وزیــر کشــور افــزود: آژانــس بیــن المللــی اتمــی هــم 
ــرر اشــاره  ــو مک ــزارش آن را داده اســت و آمان در ســال ۲۰۱۵ گ
ــوده و بررســی  ــه گذشــته ب ــوط ب ــن موضــوع مرب ــه ای ــرده ک ک
ــه  ــد و نمون ــن آم ــی در پارچی ــو حت ــای آمان ــت و آق ــده اس ش
گیــری هــا انجــام و بــه همــه ســواالت جــواب داده شــد نهایتــًا 

ــده در شــورای حــکام بســته شــد. ایــن پرون
کمالونــدی بــا بیــان ایــن کــه تاشــی کــه امثــال نتانیاهــو مــی 
ــل از  ــی قب ــا حت ــزود: آنه ــت، اف ــوده ای اس ــاش بیه ــد ت کنن
موضــوع برجــام ایــن کار را می کردنــد بعــد از برجــام هــم ادامــه 
ــد. وی  ــی کنن ــا ســر و صداهــای رســانه ای م ــی تنه ــد، ول دادن
در پاســخ بــه ایــن ســوال دیگــری دربــاره آغــاز عملیــات نصــب 
زنجیــره ۲۰ تایــی IR6 و اینکــه آیــا ایــن برنامــه در چهارچــوب 

برجــام اســت، گفــت: نصــب IR6 زنجیــره ای ده تایــی را 
ــه  ــم ک ــم شــروع کردی ــی را ه ــره ۲۰ تای داشــتیم، نصــب زنجی

ــه شــد. امــروز ارائ
ــام  ــوب برج ــه در چهارچ ــن برنام ــت: ای ــار داش ــدی اظه کمالون
ــی جهشــی  ــه لحــاظ فن ــم ب ــه مه ــی نکت ــی شــود ول انجــام م
اســت کــه مــا داریــم. وقتــی آزمایــش هــا در زنجیــره ۱۰ 
تایــی ســانتریفیوژ انجــام مــی شــود وســراغ زنجیــره ۲۰ تایــی 
ــاده  ــی آم ــد صنعت ــرای تولی ــع ب ــد در واق ــی روی ســانتریفیوژ م

ــی شــوید. م
ــد  ــت و بای ــر اس ــان ب ــن کار زم ــه ای ــان اینک ــا بی ــدی ب کمالون
ــر  ــال حاض ــزود: درح ــد، اف ــته باش ــود را داش ــای خ ــت ه تس
ــل  ــاد و قاب ــل اعتم ــین قاب ــن ماش ــه ای ــم ک ــم بگویی می توانی
اتکاســت و بــه فــرض اینکــه بــه هــر دلیــل بخواهیــم از برجــام 

بیــرون بیاییــم می توانیــم روی آن حســاب کنیــم. 
ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی یادآورشــد:ممکن اســت 
حتــی اگــر تســت هــای آن را هــم ادامــه ندهیــم بتوانیــم 
ــی احتمــال دارد کــرش) شکســتگی(  تولیــد صنعتــی کنیــم ول
ــم ماشــین صــد در  ــر بخواهی ــا اگ بیشــتری داشــته باشــد، ام
صــد قابــل اعتمــاد باشــد و بــه راحتــی تولیــد صنعتــی داشــته 

باشــیم، نیــاز بــه زمــان داریــم و مــا بــر اســاس زمــان بنــدی کــه 
در چارچــوب برجــام دیــده شــده کار را پیــش می بریــم. وی در 
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه تزریــق گاز طبــق مرحلــه زمانبنــدی 
انجــام می شــود،گفت: زنجیــره ده تایــی مدت هاســت کــه زیــر 
گاز کار خــود را انجــام مــی دهــد وقتــی نصــب زنجیــره ۲۰ تایــی 
تمــام ، و تســت هــای مکانیــکال هــم انجــام شــود، وارد مرحلــه 

ــود. ــی می ش گازده
ــاالی ۵۰  ــم ب ــم بگویی ــار داشــت: االن مــی توانی ــدی اظه کمالون
الــی 6۰ درصــد اقدامــات اساســی انجــام شــده و بایــد تســت هــا 
ــد تحــت  ــد ســالی بای انجــام، و گاز تزریــق شــود و معمــوال چن

فشــار گاز باشــد تــا اشــکاالت آن مرتفــع شــود.
ــک  ــک ماشــین اســت ی ــا ت ــی ماشــین ه وی یادآورشــد: وقت
ــار  ــا ۱۰ ماشــین می شــود، رفت ــا ۴ ماشــین و ی ــد، ی ــار دارن رفت
متفاوتــی دارنــد و بایــد طــوری باشــد کــه هــر چقــدر تعــداد ایــن 
هــا بیشــتر مــی شــود، ظرفیــت اســمی و مشــخصاتی کــه مــی 

خواهیــم انجــام دهــد.
ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی اظهارداشــت: بــه لحــاظ زمانــی 
حتــی جلوتــر از چیــزی هســتیم کــه مــی توانــد در برنامــه باشــد 

ولــی مــا در چارچــوب برجــام اقــدام مــی کنیــم.

رییـس کمیسـیون اقتصـادی 
مجلـس، خبـر مـی دهـد کـه 
نظـر قـوه قضاییه دربـاره طرح 
اصـاح قانون مبـارزه با قاچاق 
کاال و ارز بـه کمیسـیون متبوعـش ارسـال شـده و مـی 
گویـد تحقیـق  و تفحـص از عملکـرد بانـک مرکـزی در 
کمیسـیون  کار  دسـتور  در  تومانـی   ۴۲۰۰ ارز  پرداخـت 
اقتصـادی  کمیسـیون  دارد.رییـس  قـرار  اقتصـادی 
خبرنـگار  بـا  وگـو  گفـت  در  اسـامی  مجلـس شـورای 
خبرگـزاری خانـه ملـت، بـا بیـان اینکـه در سـال جـاری 
باید اصاحات اقتصادی در سـه حوزه اساسـی به شـکل 

جـدی تـر پیگیـری شـود، گفت: این سـه بخش شـامل 
حـوزه سیاسـت هـای بانکـی، سیاسـت هـای مالیاتـی 
و سیاسـت هـای تامیـن اجتماعـی مـی شـود کـه بایـد 
اصاحـات الزم در ایـن بخـش هـا انجـام شـود.نماینده 
بـا  اسـامی،  راور در مجلـس شـورای  و  مـردم کرمـان 
بیـان اینکـه بایـد چند سیاسـت اقتصـادی در سـال 98 
توسـط دولـت پیگیـری شـود، افـزود: در درجه نخسـت 
بایـد سیاسـت هایـی کـه مانـع بـرای تولید بـوده حذف 
شـوند و دولـت بایـد در این زمینه اقدامـات الزم را انجام 
دهـد و در درجـه دوم سیاسـت هـای تشـویقی مناسـب 

را اتخـاذ کنـد.

لنا
ای

رییـس جمهـوری به اسـتانداران دسـتور داد: سـاختمان ها 
را  رودخانه هـا  حریـم  و  مسـیل ها  در  واقـع  اماکـن  و 
شناسـایی و گـزارش دقیقـی بـه هیـات وزیران ارائـه کنند. 
حجـت االسـام والمسـلمین »حسـن روحانـی« رییـس 
جمهـوری، بـه وزیـر کشـور دسـتور داد تـا اسـتانداران بـا 
همـکاری شـهرداری ها اماکـن و سـاختمان های در معرض 
خطـر سـیل را شناسـایی و گـزارش دقیقـی را بـه هیـات 

وزیـران ارایـه کنند.

شـهریار حیـدری تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه رایـگان شـدن 
صـدور ویـزا جهـت اتبـاع دو کشـور سـفر بـه کشـور عـراق 
بـرای اتبـاع ایـران همچنـان مسـتلزم دریافت ویزا اسـت.
شـهریارحیدری مدیـرکل امور مرزی وزارت کشـور با اشـاره 
بـه توافقـات انجـام گرفتـه بـا دولـت جمهـوری عـراق در 
خصـوص رایـگان شـدن صدور ویـزا جهت اتباع دو کشـور، 
اظهـار داشـت: سـفر بـه کشـور عـراق بـرای اتبـاع ایـران 
همچنـان مسـتلزم دریافـت ویـزا اسـت.وی بـا اشـاره بـه 
تعـدادی از هموطنـان کـه بـدون دریافـت ویزا جهت سـفر 
بـه کشـور عـراق بـه مرزهـای زمینـی مراجعـه مـی کننـد، 
خاطرنشـان سـاخت: بـرای سـفر بـه کشـور عـراق دریافت 

ویـزا الزامی اسـت.

اماکن واقع درحریم 
رودخانه ها ،شناسایی شود

ویزای عراق
 رایگان است

عضـو کمیسـیون شـوراها و امـور داخلـی مجلـس با اشـاره 
به تشـکیل دبیرخانه انتقال پایتخت سیاسـی اداری کشـور 
در وزارت راه و شهرسـازی در آینـده نزدیـک گفـت: ۵ شـهر 
گزینـه نهایـی مرکزیـت ایـران هسـتند. ابوالفضـل ابوترابی 
عضـو کمیسـیون شـوراها و امـور داخلـی مجلـس شـورای 
جلسـات  نتیجـه  خصـوص  در  گفت وگویـی،  در  اسـامی 
شـورای سـاماندهی مرکز سیاسـی و اداری کشـور و تمرکز 
زدایـی از تهـران، گفـت: بـا پیگیری هـای صـورت گرفته قرار 
شـد دبیرخانـه انتقـال پایتخت سیاسـی اداری در وزارت راه 

و شهرسـازی تشـکیل شود.

رئیـس کمیسـیون عمـران مجلـس شـورای اسـامی گفـت: 
تجربیـات زمـان وقـوع بحـران و اقدامـات انجـام شـده بـرای 
بایـد  هـا  اسـتان  در  بیشـتر  هـای  خسـارت  از  جلوگیـری 
در  روز سـه شـنبه  مستندسـازی شـود. محمدرضـا رضایـی 
نشسـت سـتاد بحران اسـتان در سـالن جلسـات اسـتانداری 
لرسـتان اظهار داشـت: بارش باران، خطر خشکسالی را در کشور 
برطـرف کـرد امـا به دالیلی خسـاراتی بر کشـور تحمیل شـد که 
بـا توجـه به تغییر اقلیـم و احتمال وقوع سـیاب در آینده، باید 

تجربیـات بـه دسـت آمـده مستندسـازی شـود.

دبیرخانه انتقال پایتخت در 
وزارت راه، تشکیل می شود

تجربیات زمان وقوع 
بحران،مستندسازی شود
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگری

بانک اطالعاتی موزه های دانشگاهی 
تشکیل می شود

ملـــی  مـــوزه  رئیـــس 
علـــوم و فنـــاوری ایـــران از 
تشـــکیل بانـــک اطاعاتـــی 
موزه هـــای دانشـــگاهی در 
فضـــای وب، بـــه منظـــور 
ــا  ــن موزه هـ ــیای ایـ ــات و اشـ ــا اطاعـ ــراد بـ ــنایی افـ آشـ

خبـــر داد.
ــوم و  ــی علـ ــوزه ملـ ــت مـ ــه همـ ــته، بـ ــال گذشـ  در سـ
فنـــاوری ایـــران، اتفاقـــات خوبـــی بـــرای موزه هـــای 
ـــی  ـــرو توافق ـــه پی ـــژه آنک ـــه وی ـــورد؛ ب ـــم خ ـــگاهی رق دانش
بیـــن ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور و وزارت علـــوم، 
بـــه  »کمـــک  عنـــوان  ذیـــل  فنـــاوری،  و  تحقیقـــات 
ـــه  ـــک ب ـــی و کم ـــای تاریخ ـــت بناه ـــاجد، مرم ـــداث مس اح
موزه هـــای دانشـــگاهی در دانشـــگاه«، ترتیبـــی داده شـــد 
تـــا در الیحـــه بودجـــه ۹۸ ردیـــف بودجـــه مســـتقلی بـــه 

ــود. ــاص داده شـ ــوارد اختصـ ــن مـ ایـ
همچنیـــن شـــورای عالـــی موزه هـــای دانشـــگاهی بـــه 
ریاســـت مســـعود برومنـــد، معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری 
وزیـــر علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری و دبیـــری ســـیف هللا 
جلیلـــی، رئیـــس مـــوزه ملـــی علـــوم و فنـــاوری تشـــکیل 
شـــد کـــه در آن ۵ نفـــر بـــه نمایندگـــی از موزه هـــای 
دانشـــگاهی نیـــز حضـــور دارنـــد. ســـیف هللا جلیلـــی، 
ــر  ــران و دبیـ ــاوری ایـ ــوم و فنـ ــی علـ ــوزه ملـ ــس مـ رئیـ
گفت وگـــو  در  دانشـــگاهی  موزه هـــای  عالـــی  شـــورای 
بـــا ایســـنا ذیـــل اقدامـــات ســـال جـــاری در مـــوزه ملـــی 
علـــوم و فنـــاوری ایـــران، از ایجـــاد بانـــک اطاعاتـــی 
در  نرم افـــزار  یـــک  قالـــب  در  دانشـــگاهی  موزه هـــای 
فضـــای وب خبـــر داد و گفـــت: بدیـــن ترتیـــب موزه هـــای 
دانشـــگاهی می تواننـــد اطاعـــات اشـــیا و امکانـــات خـــود 
را در نرم افـــزار وارد کننـــد تـــا حداقـــل مـــردم بـــه صـــورت 

مجـــازی بـــا اطاعـــات آن هـــا آشـــنا شـــوند.
از  بســـیاری  بـــودن  ناشـــناخته  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
موزه هـــای دانشـــگاهی علی رغـــم »عالـــی« بـــودن آن هـــا، 
اظهـــار کـــرد: در گام اول ســـعی کردیـــم تمـــام موزه هـــای 
دانشـــگاهی کشـــور و نیـــز موزه هـــای مرتبـــط بـــا علـــم و 

تاریـــخ علـــم را در کشـــور شناســـایی کنیـــم.
ـــه داد:  ـــران ادام ـــاوری ای ـــوم و فن ـــی عل ـــوزه مل ـــس م رئی
موزه هـــای فـــوق را تحـــت شـــورایی بـــه نـــام »شـــورای 
ـــم  ـــر آوردی ـــرد یکدیگ ـــه گ ـــگاهی« ب ـــای دانش ـــی موزه ه عال
ـــن  ـــت. همچنی ـــرده اس ـــان ب ـــال زم ـــدام ۳ س ـــن اق ـــه ای ک
ــات  ــزاری انتخابـ ــق برگـ ــورا را از طریـ ــره شـ ــأت مدیـ هیـ
ــس آن در  ــه پیش نویـ ــه ای کـ ــم. آئین نامـ ــن کردیـ تعییـ
ـــی  ـــال بررس ـــورا در ح ـــن ش ـــود، در ای ـــده ب ـــاده ش ـــوزه آم م
اســـت و آئین نامـــه نهایـــی نیـــز از ســـوی شـــورا تدویـــن 

ـــد. ـــد ش خواه
ــا در  ــای مـ ــرد: یکـــی از برنامه هـ ــان کـ جلیلـــی خاطرنشـ
ـــای  ـــار از موزه ه ـــی آث ـــه برخ ـــت ک ـــن اس ـــاری ای ـــال ج س
دانشـــگاهی سراســـر کشـــور را در قالـــب گالری هـــای 
ـــش  ـــه نمای ـــر ب ـــتان های دیگ ـــا در اس ـــران ی ـــت، در ته موق
ــزات و  ــگاهی تجهیـ ــای دانشـ ــی از موزه هـ ــم. برخـ بگذاریـ
وســـایلی دارنـــد کـــه از آن تنهـــا یـــک نمونـــه در کشـــور و 

حتـــی خاورمیانـــه موجـــود اســـت. وی بـــا بیـــان اینکـــه 
دانشـــگاهی،  موزه هـــای  اطاعاتـــی  بانـــک  ایجـــاد 
موزه هـــای  عالـــی  شـــورای  اقـــدام  اثرگذارتریـــن 
ـــی از مشـــکات  ـــد: یک ـــادآور ش ـــود، ی ـــد ب دانشـــگاهی خواه
اساســـی موزه هـــای دانشـــگاهی، کمبـــود بودجـــه اســـت 
و ایـــن موضـــوع کـــه مســـئولین دانشـــگاه بـــه مـــوزه بـــه 
چشـــم یـــک امـــر فرعـــی نـــگاه می کننـــد. خوشـــبختانه 
ــای  ــته موزه هـ ــال گذشـ ــه سـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ سـ
ــاظ  ــی لحـ ــای فرهنگـ ــف بودجه هـ ــگاهی را در ردیـ دانشـ

کـــرد.
ـــرد:  ـــه ک ـــگاهی اضاف ـــای دانش ـــی موزه ه ـــورای عال ـــر ش دبی
بنابرایـــن مســـئولین موزه هـــای دانشـــگاهی می تواننـــد از 
ـــا  ـــق ب ـــند و مطاب ـــته باش ـــت داش ـــگاه درخواس ـــس دانش رئی
ــرد.  ــق می گیـ ــا تعلـ ــه آن هـ ــه بـ ــورا، بودجـ ــه شـ آئین نامـ
ایـــن اقـــدام بـــا پیگیـــری مـــوزه ملـــی علـــوم و فنـــاوری 
ـــه  ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــبختانه س ـــت و خوش ـــورت گرف ص

ـــتند. ـــا داش ـــا م ـــه ب ـــن زمین ـــکاری الزم را در ای ـــز هم نی
جلیلـــی در همیـــن زمینـــه بـــه مشـــکل کمبـــود فضـــا در 
ــاد از  ــن انتقـ ــرد و ضمـ ــاره کـ ــگاهی اشـ ــای دانشـ موزه هـ
ــه  ــی از آئین نامـ ــرد: بخش هایـ ــار کـ ــوع، اظهـ ــن موضـ ایـ
ـــئوالن  ـــد مس ـــه بتوان ـــد ک ـــه ای نباش ـــه گون ـــت ب ـــن اس ممک

دانشـــگاه را وادار بـــه انجـــام کاری کنـــد. بـــا ایـــن حـــال 
ـــد  ـــه بتوان ـــد ک ـــد ش ـــن خواه ـــه ای تدوی ـــه گون ـــه ب آئین نام
ـــگاه  ـــئولین دانش ـــا و مس ـــه رؤس ـــبی را ب ـــنهادات مناس پیش

ـــد. ـــه ده ارائ
ـــد  ـــته باش ـــی داش ـــه اجرای ـــه جنب ـــد: کاری ک ـــادآور ش وی ی
و مســـئولی موظـــف بـــه اجـــرای آن باشـــد، نیازمنـــد 
ــیده  ــب رسـ ــه تصویـ ــس بـ ــه در مجلـ ــت کـ ــی اسـ قانونـ
اســـت. ایـــن در حالـــی اســـت کـــه حاصـــل تـــاش مـــا 
ــه  ــنهادات بـ ــه پیشـ ــب ارائـ ــتر در قالـ ــه بیشـ در آئین نامـ
رؤســـای دانشـــگاه ها، در زمینـــه همـــکاری بـــا موزه هـــای 
ـــاوری  ـــوم و فن ـــی عل ـــوزه مل ـــس م ـــت. رئی ـــگاهی اس دانش
ایـــران افـــزود: مشـــکل دیگـــر در موزه هـــای دانشـــگاهی، 
نیروهـــای حاضـــر در مـــوزه اســـت کـــه در درجـــه اول 
ــوند.  ــناخته نشـ ــمیت شـ ــه رسـ ــاً بـ ــت اصـ ــن اسـ ممکـ
ــوزه  ــر در حـ ــای حاضـ ــن نیروهـ ــتیم ایـ ــاش هسـ در تـ
معاونـــت پژوهش وفنـــاوری دانشـــگاه ها بـــه رســـمیت 
شـــناخته شـــوند. البتـــه بعضـــی دانشـــگاه ها در ایـــن 
زمینـــه پیشـــرو بوده انـــد و از چنـــد ســـال پیـــش تغییـــر 
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــده اس ـــام ش ـــه انج ـــن زمین ـــی در ای و تحوالت
تغییـــر و تحـــوالت طـــی یکـــی دو ســـال آینـــده بیشـــتر 

خواهـــد شـــد.

 پیام
 میراث

 تخت پادشاهی ناپلئون بناپارت امپراطور سالهای ۱۸۰۴ به بعد در فرانسه، در یک حراجی در فرانسه به قیمت ۵۰۰ هزار یورو 
فروخته شد.

رنا
 ای

س:
عک

ـ اجتماعی شـورای اسـامی شهر  رییس کمیسـیون فرهنگیـ 
تهران با اشـاره به شـرایط بسـیار نامناسـب خانه پدری »صادق 
هدایـت« ، گفـت: نمـی تـوان بناهـای ارزشـمند را بـر اسـاس 
شـخصیت هایی کـه در آن بوده انـد مـورد توجه و یـا عدم توجه 
قـرار داد، هیـچ کجای دنیا چنیـن برخوردی بـا بناهای تاریخی 
و یـا حتـی گذشـتگان خـود ندارند.محمـد جـواد حق شـناس 
ــ فرهنگی شـورای  در نشسـت خبـری کمیسـیون اجتماعـیـ 
اسـامی شـهر تهـران کـه امـروز )سه شـنبه( بـا حضور شـهردار 
منطقـه 1٠ در محـل مـوزه حیـات وحش هفت چنار برگزار شـد، 
گفـت : بایـد از پیگیری هـای اصحـاب رسـانه ظـرف یک سـال 
ـ فرهنگی شـهر تهران تشـکر کنم  گذشـته در حـوزه اجتماعیـ 
کـه بـا حساسـیت بسـیار باالیی مسـائل مختلف شـهری را در 
ایـن حـوزه پیگیری و نتایـج آن را به اطاع مردم می رسـاندند.
وی افـزود: ظرف ماه های پایانی سـال 1٣97 شـورای اسـامی 
شـهر تهـران درگیـر تدویـن بودجه که به طـور سـالیانه و روتین 
انجام می شـود، بود و همچنین تدوین برنامه پنجسـاله سـوم 
نیز در دسـتور کار شـورای اسـامی شـهر تهران قرار داشـت. لذا 
در این ایام نتوانسـتیم آن چه که در حوزه فرهنگی و اجتماعی 
در دسـتور کار بـود و برنامه ریـزی که برای بررسـی این مسـائل 
داشـتیم، مطابق زمان بندی به پیش ببریم.رییس کمیسـیون 
ــ اجتماعـی شـورای اسـامی شـهر تهـران در ادامـه  فرهنگـیـ 
گفت : به واسـطه سـیلی که در ایام نوروز داشـتیم و درگیری ٢5 
اسـتان کشـور در این حادثه و خسـاراتی که به هموطنمان وارد 
شـد، موضـوع نوروزگاه های شـهر تهران که در حـوزه فرهنگی در 
حـال  برگـزاری بود، تحت الشـعاع قرار گرفـت و اقداماتی که در 
ایـن بخش انجام شـده بـود، به خوبی مورد توجـه قرار نگرفت. 
بایـد توجـه کنیـم که کمیسـیون فرهنگی در سـال گذشـته بذر 
نوروزگاه هـا را کاشـت و امسـال نیـز اولیـن برداشـت ها را از آن 
انجام دادیم. پیگیری هایی که سـال گذشـته انجام شـد منجر 
بـه برگـزاری نوروزگاه هـا در همـه بخش های شـهرداری از جمله 
شـهرداری هـای مناطـق و معاونت هـای مختلـف شـد. قطعـا 
در فرصتـی مناسـب گـزارش کاملـی در مـورد ایـن رویـداد ارائه 

خواهد شـد.      

سوژه
قانون مدونی 

برای نامگذاری یا 
شماره گذاری معابر، نداریم

طرح آشتی موزه با مدرسه در موزه »رضا عباسی«

۲۰ درصد از آثار موزه رضا عباسی جایگزین شدند

مدیـر مـوزه رضـا عباسـی می گویـد:  
با شـش مـاه تعطیلی در مـوزه، فضا 
بـرای حضـور و اسـتفاده معلـوالن از 
فضـای مـوزه آمـاده شـد، همچنیـن 
طـرح  راه انـدازی  بـا  داریـم  قصـد 
مدرسـه ها  از  مـوزه«  بـا  »آشـتی 
بـرای حضـور دانش آمـوزان در مـوزه 

دعـوت کنیـم.
بـه  اشـاره  بـا  امامـی   آفریـن 
مـوزه  ایـن  ماهـه  شـش  تعطیلـی 
مرمـت  هـدف  بـا  سـال گذشـته  در 
تاریخـی  فرهنگـی  فضـای  ایـن 
اظهـار می کنـد: بـا ایـن وجـود تمـام 
تـاش خـود را کردیـم تا مـوزه حتمًا 

بازگشـایی شـود، کـه  نـوروز  از  قبـل 
انجـام شـد.  ایـن کار  در دو مرحلـه 
خوشنویسـی  نـگاری،  تاالرهـای 
فجـر  دهـه  در  اسـامی  تـاالر  دو  و 
بازگشـایی شـد و در مرحلـه دوم در 
از  پیـش  تـاالر  دو  درختـکاری  روز 

شـدند. بازگشـایی  اسـام 
وضعیـت  بـه  رسـیدگی  او 
نزدیـک  بهداشـتی،  سـرویس های 
معلـوالن  اسـتانداردهای  بـه  شـدن 
متحـرک  رمـپ  ایجـاد  یعنـی 
مـوزه،  ورودی  در  معلـوالن  بـرای 
و  مـوزه  آسانسـور  کامـل  تعمیـر 
حتـی  و  فضاهـا  مناسب سـازی 
حضـور  بـرای  بهداشـتی  سـرویس 
را  طبقـه  سـه  هـر  در  معلـوالن 
بـرای  شـده  انجـام  اقدامـات  از 

بیـان  مـوزه  فضـای  مناسب سـازی 
. می کنـد

حفاظـِت  بخـش  بـه  رسـیدگی  وی 
بلیـت  راه انـدازی  و  الکترونیـک 
اقدامـات  دیگـر  از  را  الکترونیـک 
انجـام شـده در ایـن مـوزه می دانـد 
امـکان  کـه  جایـی  تـا  می گویـد:  و 
داشـت و بـا توجـه بـه بودجـه ی در 
یکسـری  تـا  تـاش کردیـم  اختیـار 
را  مـوزه  تاسیسـاتی  مشـکات 
سیسـتم های  ماننـد  فـاز  چنـد  در 

کنیـم. برطـرف  هواسـاز، 
تاکیـد  وجـود  ایـن  بـا  امامـی 
بگوییـم  نمی توانیـم  می کنـد: 
عملیـات مرمـت و بهسـازی در مـوزه 
تمـام شـده، بلکـه هر سـال بـا توجه 
بـه بودجـه موجـود، اقدامـات مـورد 

می شـود. اولویت بنـدی  نیـاز 
مدیـر مـوزه رضـا عباسـی، مهمتریـن 
اقـدام انجـام شـده قبـل از نـوروز را 
بـا توجـه بـه بنـای سـاده مـوزه کـه 
امـکان جذب چندانـی از بیرون برای 
مـردم و مخاطبـان نـدارد را شـرکت 
بهارسـتان  جشـنواره  در  مـوزه  دادن 
توسـط سـازمان زیباسـازی و حضور 
یـک گـروه هنـری برای طراحـی آثار 
مـوزه روی دیوارهـای بیرونـی مـوزه 
اطـراف  اتوبـوس  ایسـتگاه  چنـد  و 
پایه هـای  از  بخش هایـی  مـوزه، 
از  بخش هایـی  سـیدخندان،  پـل 
بـرق  و کیوسـک های  پـل  پایه هـای 
و مخابراتـی و گلدان هایـی می دانـد 
که در اطراف موزه توسـط شـهرداری 
گذاشـته شـد و نسـبت بـه اسـتقبال 
مـردم از ایـن اقـدام خبـر می دهـد.

بـودم  شـاهد  خـودم  می گویـد:  او 
رد  مـوزه  کنـار  از  کـه  عابرینـی 
متوجـه  زمـان  آن  تـا  و  می شـدند 
بنـای مـوزه نشـده بودنـد، از وجـود 
تاریخـی  و  فرهنگـی  فضـای  ایـن 
عکـس  حتـی  و  می شـدند  مطلـع 
از  خبـر  همچنیـن  وی  می گرفتنـد. 
گردشـگر  نفـر   ۵۷۱ و  هـزار  حضـور 
 ۱6 تـا  سـال گذشـته  اسـفند   ۲۹ از 
و  می دهـد  جـاری  سـال  فروردیـن 
می گویـد: ایـن آمـار در مـدت زمـان 
۱۷ روزه نسـبت بـه یک ماه نخسـت 
رشـد  درصـد   ۳۵ بـا  سـال گذشـته 
و  هـزار  چـون  اسـت،  بـوده  همـراه 
سـال  نخسـت  روز   ۳۱ در  نفـر   ۱6۸
گذشـته از مـوزه دیـدن کـرده بودند، 
بنابراین آمار ۱6 روز نخسـت امسـال 
گذشـته  سـال  مـاه  یـک  کل  بـا 

می شـود. مقایسـه 

او اضافـه می کنـد: بـر اسـاس آمـار 
بـه دسـت آمـده احتمـال می دهیـم 
 ۵۰ رشـد  بـا  فروردیـن  پایـان  تـا 
درصـدی حضـور گردشـگران در موزه 
رضـا عباسـی مواجـه باشـیم. امامی 
درصـد   ۲۰ نمایـش  از  همچنیـن 
موجـود در مخـزن مـوزه در  آثـارِ  از 
می دهـد  خبـر  نمایشـگاهی  فضـای 
مـوزه  آثـار  از  یکسـری  می گویـد:  و 
شناسـنامه مـوزه هسـتند کـه معموالً 
در فضـای مـوزه ثابـت هسـتند، امـا 
۲۰ درصـد از آثـار مـوزه کـه تـا کنـون 
نداشـتند  قـرار  نمایـش  معـرض  در 
فضایـی  هیـچ  در  آن هـا  مشـابه  یـا 
نمایـش  در  جای شـان  یـا  نیسـت 
رونـد تاریخـی در مـوزه رضا عباسـی 
نمایـش درآمدنـد. بـه  بـود،  خالـی 

بـه گفتـه ی وی ایـن جابجایـی برای 

اسـامی  از  پیـش  بخـش  در  نـوروز 
انجـام شـد و قـرار اسـت در ماه های 
آینـده عـاوه بـر تـاالر اسـامی، آثـار 
نگارگـری  و  خوشنویسـی  تاالرهـای 
آینـده  مناسـبت های  در  نیـز  را 
جایگزیـن می کنیـم. او امـا شـرکت 
نکـردن ایـن مـوزه در طـرح »شـبی 
معرفـی  بـرای  نـوروز  در  مـوزه«  بـا 
بیشـتر ایـن مـوزه را نیازمنـد انجـام 
مطالعـات مناسـب می دانـد و ادامـه 
چنـد  عباسـی  رضـا  مـوزه  می دهـد: 
مـاه بـه طـور مـداوم و بـرای انجـام 
کـه  اکنـون  بـود،  تعطیـل  مرمت هـا 
بـا  مـوزه  ماه هـا،  گذشـت  از  بعـد 
شـد،  بازگشـایی  جدیدتـر  شـرایط 
جانبـی  فعالیت هـای  انجـام  بـرای 
بـا  را  اقدامـات  ایـن  بایـد  دیگـر 

دهیـم. انجـام  مطالعـه 

پیرامـون  محوطـه  زنـی  پـروژه گمانـه 
در  صفـاری  لیـث  یعقـوب  آرامـگاه 
زلقـی  اسـت.یعقوب  انجـام  حـال 
شناسـی  باسـتان  هیـأت  سرپرسـت 
ایـن  اعـام  بـا   » شـنبه  »سـه  امـروز 
لیـث  یعقـوب  آرامـگاه  گفـت:  خبـر 
وحریـم  عرصـه  محـدوده  از  قسـمتی 
محوطـه تاریخـی گنـدی شـاپور اسـت 
صرفـا  شناسـی  باسـتان  هیـأت  کـه 
درمحیـط۱۰ هکتـاری پیرامـون آرامـگاه  

مشـغول گمانه زنی اسـت.او شناسـایی 
هـای  الیـه  در  گاهنگارانـه  وپژوهـش 
تاریخی و شـناخت گسـتره آثار پیرامون 
آرامـگاه را از اهـداف اولیـه ایـن پـروژه 
ایـن  خوانـد و تصریـح کرد:پاسـخ بـه 
پرسـش کـه ایـن محوطـه تاریخـی چه 
کاربـردی داشـته،هدف دیگـری اسـت 
کـه دنبـال مـی شـود.وی پـی بـردن به 
رونـد تغییر و تحـوالت تاریخی محوطه  
را از دیگـر اهدافـی دانسـت کـه هیـأت 

باسـتان شناسـی در خـال ایـن پـروژه 
بـه دنبـال آن اسـت.

مسـایل  از  افزود:یکـی  درادامـه  زلقـی 
حـول محور محوطه گندی شـاپور کثرت 
(متـون(  تاریخـی  هـای  داده  نسـبی 
بـه شـواهد  باشـد کـه دسـتیابی  مـی 
موردنیزازجملـه  درایـن  باستانشـناختی 
اهـداف ضمنـی ایـن پروژهاسـت. وی 
پـروژه  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  پایـان  در 
گمانـه زنی با مجـوز پژوهشـگاه میراث 
فرهنگـی و  گردشـگری در حـال انجـام 
اسـت تصریـح کـرد :ایـن محوطـه بـه 
بـه  از سـطح دریـا  بـاال  ارتفـاع  جهـت 
لحـاظ سـیاب های اخیر مصـون مانده 

اسـت .

گمانه زنی در محوطه آرامگاه 
»یعقوب لیث صفاری«

تمام کاشی های حمام تاریخی 
»حسین آباد« به سرقت رفت

حمام سـنتی و تاریخی روسـتای حسـین آباد اردسـتان، در حال تخریب اسـت، 
کاشـی های تاریخـی آن بـه سـرقت رفتـه و اطـراف آن بـرای کشـف گنـج، کند و 
کاو شـده اسـت.در هجده کیلومتری شـهر زواره، روسـتای تاریخی حسـین آباد 
قـرار دارد کـه از بافـت تاریخـی آن، چند بارو، آب انبـار، عمارت های تاریخی و یک 
حمـام باقـی مانـده اسـت.عمارت ها بـدون توجـه در حـال تخریب هسـتند. این 
عمارت هـا متعلـق بـه سـازمان میـراث فرهنگـی نیسـت و بـر اسـاس گفته های 
اهالـی روسـتا، اماک رها شـده خـان و خان زاده های قدیمی روسـتا به حسـاب 
می آیـد. همچنیـن بخـش تاریخی روسـتا از محـدوده طرح هادی روسـتا خارج 

بـوده و همیـن عامـل، مانـع تخصیـص بودجه بـه احیا بافت می شـود. 
حمام تاریخی روسـتا، معماری و مهندسـی ویژه ای دارد. اسـفندیار نژاد رمضانی- 
عضـو شـورای اسـامی روسـتا، دورانـی کـه این حمام فعـال بـوده را به یـاد دارد. 
او مـی گویـد: حمـام تاریخـی حسـین آباد با سـاختار جالبـی، به کمـک فناوری 
گرمایـش از کـف گـرم می شـده. حـرارت ایجـاد شـده در »تـون« یا آتشـدان در 
ایـن حمـام بعـد از گـرم کـردن آب در دیـگ مسـی، از طریـق کانال هایـی به زیر 
حمـام هدایـت می شـده و کـف و دیوارهـای حمـام را گـرم می کـرده. همچنیـن 
سراسـر حمـام کاشـی کاری بـوده که این کاشـی ها در سـال های اخیر به سـرقت 
رفته انـد. گوشـه و کنـار حمـام، همچـون دیگـر بخش هـای تاریخـی این روسـتا، 

توسـط جسـتجوگران گنج، حفاری شـده اسـت.            

ته
نک

او اولویت بنـدی مسـئوالن مـوزه بـرای بـه اسـتاندارد رسـاندن 
تجهیـزات مـوزه ای در سـال های بعـد را از جملـه اقدامـات این 
مـوزه می دانـد و می گویـد: با توجـه به بودجه ای کـه اختصاص 
می کنیـم  و سـعی  اولویت بنـدی کـرده  سـال  هـر  می یابـد، 
تعـدادی از امـور واجب، مانند رسـیدگی صددرصد به ویترین ها 
و رسـیدن بـه اسـتانداردها را در دسـتور کار قراردهیـم.وی ادامه 
می دهـد: سال هاسـت از ویترین های موزه اسـتفاده می شـود، 
ایـن ویترین هـا می توانـد بسـیار بهتـر از ویترین هـای امـروز 
باشـد، در واقـع حـق مـوزه اسـت که شـرایط بهتـری را داشـته 
باشـد، اما بـا توجه به اموری که در موزه انجام می شـود، سـعی 
می کنیـم آن را در اولویت هـای بعـدی بگذاریم تا در سـال های 
آینـده ویترین هـای مـوزه نیز بهتر شـود.او تاکید می کنـد: برای 
استحکام بخشـی و رسـیدن بـه اسـتانداردهای موجـود بایـد 
تالش بیشـتری کنیـم، هر چند نـورِ تـاالر و ویترین هـا در حال 
حاضـر شـرایط غیرمعقول و پر خطـری ندارند، امـا می توانند در 

وضعیِت بهتـری از امروز باشـند.

میراث
میراث

شورای راهبردی قلعه »فلک االفالک« 
تشکیل جلسه می دهد

استاندارد سازی ۱۲ هتل و مهمانپذیر در کرمان

معاون سـازمان میـراث فرهنگی 
کشـور از تشکیل شورای راهبردی 
بـرای  االفـاک«  »فلـک  قلعـه 
مرمـت اضطـراری آن بـا توجه به 
تخریـب بخشـی از تپه قلعـه در جریان بارش های سیل آسـا 
خبر داد.معاون میراث فرهنگی کشـور در حاشـیه این بازدید 
بـا اشـاره بـه طـرح مرمـت و اسـتحکام بخشـی قلعـه فلک 
االفـاک گفـت: در سـال های گذشـته بخشـی از سـازه بتنی 
و رینـگ دور قلعـه اجـرا شـده ولـی بـه دلیـل نبـود اعتبـار 
ایـن طـرح متوقـف شـده اسـت.طالبیان افـزود: در جریـان 

بارندگی های اخیر بخشـی از خاک های دسـتی تپه آن دچار 
ریـزش شـد که ایـن خاک ها بایسـتی تثبیت شـوند.معاون 
میـراث فرهنگـی کشـور تصریـح کـرد: در ایـن هفته شـورای 
راهبـردی قلعـه فلـک االفـاک کـه متشـکل از مهندسـان با 
تخصص هـای مختلف بوده تشـکیل و اعضـای آن به منظور 
ارزیابـی وضـع موجـود از قلعـه بازدیـد خواهنـد کرد.طالبیان 
افـزود: در ایـن هفتـه و یا هفته آینده بـرای مرمت اضطراری 
قلعـه فلـک االفـاک و تکمیـل و یـا تغییـر طرح اسـتحکام 
بخشـی ایـن بنـای تاریخـی بـا توجـه بـه شـرایط جدیـد به 

وجـود آمـده تصمیم گیـری خواهد شـد.

ــی،  ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
صنایــع دســتی و گردشــگری 
در  گفــت:  کرمــان  اســتان 
اســتاندارد  طــرح  ادامــه 
ســازی  تاسیســات گردشــگری، تاکنــون ۵ هتــل 
و ۷ مهمانپذیــر در ایــن اســتان اســتاندارد ســازی 
رونــد  کــرد:  اظهــار  فرخــی  اســت.غامرضا  شــده 
اســتاندارد ســازی تاسیســات گردشــگری اســتان 
ــا همــکاری مشــترک  ــه صــورت مســتمر و ب کرمــان ب
موسســه “آمــوزش گردشــگری هفتــواد کویــر” و اداره 
ــان در حــال انجــام  ــراث فرهنگــی اســتان کرم کل می
اســت.وی بــا بیــان اینکــه اســتان کرمــان دارای 

۳۵ هتــل و هتــل آپارتمــان، ۳۱ مهمانپذیــر و ۳۱۸ 
خانــه بــوم گــردی و ۲۷ خانــه مســافر اســت، افــزود: 
اســتانداردهای واحدهــای اقامتــی ایــن اســتان از 
ــانی،  ــروی انس ــزات، نی ــی، تجهی ــخصات فن ــر مش نظ
کیفیــت ارائــه خدمــات و نحــوه برخــورد پرســنل 

می شــود. بررســی 
و  دســتی  فرهنگی،صنایــع  میــراث  کل  مدیــر 
از  پــس  بیــان کــرد:  اســتان کرمــان  گردشــگری 
اســاس  بــر  ارزیابــی  تیــم  اســتانداردها،  تعییــن 
مســتندات موجــود و کیفیــت خدمــات تاسیســات 
گردشــگری نســبت بــه تعییــن درجــه هتل هــا و 

می کنــد. اقــدام  اقامتــی  مراکــز 
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یکــی از خســاراتی کــه ســیل اخیــر وارد کــرده، 
نابــودی حیــات وحــش اســت. آنطــور کــه اعــام مــی 
ــده  ــا ٣٠ رأس گــوزن زرد کــه جــزو بازمان شــود ٢٠ ت
ــران  ــای زرد در ای ــی گوزن ه ــن زیســتگاه طبیع آخری
ــری  ــد شــده و اث ــه ناپدی ــد روز اســت ک ــد،  چن بودن

ــا نیســت. از آن ه
بــه جــز آســیب بــه گونــه نــادری همچــون گــوزن زرد،  
ــت  ــه عل ــدران ب ــز در مازن ــش نی ــوچ و می ۷ راس ق

ــده اند. ــف ش ــیل تل ــرما و س س

نگرانی از غرق شــدن حیات وحش هم 
بیراه نیست

در ایــن روزهــا کــه طغیــان رودخانــه هــا وضــع 
ــی کــرده و روســتاها در محاصــره  خوزســتان را بحران
ســیل اند، در کنــار نگرانــی بــرای جــان مــردم و 
کشــاورزی،  زمینهــای  هایشــان-  داشــته  تمــام 
غرق شــدن  از  نگرانــی  دام هــا،  نخلســتان ها، 
زیســتگاه ها و حیات وحــش هــم بیــراه نیســت. 
ســیل،  وقــوع  اثــر  بــر  پیــش،  شــب  چنــد 
ســرمحیطی بانی میانــرود کــه »ســایت تکثیــر و 
ــود،  ــده ب ــع ش ــا واق ــم در آنج ــوزن« ه ــرورش گ پ
ــار اداره  ــه اظه ــا ب ــت. بن ــر آب رف ــب شــد و زی تخری
ــر ۲۰  ــغ ب ــط زیســت اســتان خوزســتان، بال کل محی
رأس گــوزن در ایــن ســایت وجــود داشــت کــه ســیل 
ــچ  ــوز هی ــت و هن ــرده اس ــود ب ــا خ ــم ب ــا را ه آن ه

ــت. ــا نیس ــری از آنه خب
مجیــد خرازیــان مدیــرکل دفتــر حیــات وحــش 
خصــوص  ایــن  در  زیســت  محیــط  ســازمان 
ــا  ــت گوزن ه ــه وضعی ــم ک ــتور داده ای ــد: دس می  گوی
به ســرعت بررســی شــود و حتی المقــدور اداره کل 
ــد از بالگــرد  محیــط زیســت اســتان خوزســتان بتوان

ــون  ــه تاکن ــد البت ــه اســتفاده کن ــش منطق ــرای پای ب
خوشــبختانه الشــه ای پیــدا نشــده اســت و بــا توجــه 
ــم  ــی اســت، امیدواری ــوزن، شــناگر قابل ــه گ ــه اینک ب
ــه  ــرده و ب ــه در ب ــالم ب ــان س ــیل ج ــر س ــه از خط ک
ــد. ــده باش ــل ش ــایت و زیســتگاه منتق ــرون از س بی

ا گــر گوزن هــا توانســته باشــند خــود را از ســیل 
برهاننــد و بــه جــای امنــی برســانند، امیدواریــم 
ــا  ــه )تنه ــود در دز و کرخ ــی خ ــتگاه طبیع ــه زیس ب

زیســتگاه مــادری گــوزن( رســیده باشــند البتــه ایــن 
امیــد بــه دلیــل قــدرت ســیل و گل آلودگــی آن خیلــی 
قــوی نیســت و حداقــل امیدواریــم کمتریــن تلفــات 

ــد. ــته باش را داش
آنطــور کــه ایســنا گــزارش می دهــد ســیاب وحشــی 
آخریــن گوزن هــا را هــم بــا خــودش بــرده امــا هنــوز 
ــن را نشــانه  ــدا نشــده اســت؛ بعضــی ای الشــه ای پی
ــاه  ــه جایــی پن ــد کــه شــاید گوزن هــا ب امیــد می بینن
ــار روز گذشــته  ــد چه ــرده باشــند و بعضــی می گوین ب

ــدارد. ــرای پناه گرفتــن وجــود ن و هیــچ خشــکی ب

امیدوارری به شناکردن گوزن ها
حفاظــت  مدیــرکل  کــه  بــود  پیــش  پنجشــنبه 
ــی  ــس اطاع ــت هیچ ک ــتان گف ــت خوزس محیط زیس
از وضــع گــوزن زرد در مناطــق ســیل زده دزفــول ندارد. 
محــل نگهــداری گــوزن زرد در میانــرود دزفــول دچــار 
ــه  ــد و ب ــران ش ــرمحیط بانی وی ــد، س ــی ش آبگرفتگ
ــر و  ــت، حصارهــای اطــراف ســایت تکثی ــر آب رف زی
نگهــداری گونــه حفاظت شــده گــوزن زرد تخریــب 
و گوزن هــا ناپدیــد شــدند. ایــن اتفــاق فروردیــن 
سه ســال پیــش در ســایت کرخــه رخ داده بــود و 
ــنبه  ــد. روز ش ــده بودن ــم ش ــوزن گ ــان ۳۵ گ آن زم
مدیــرکل دفتــر حیات وحــش ســازمان محیط زیســت 
گفــت کــه تنهــا نقطــه امیــدواری آن اســت کــه 

هنــوز الشــه ای پیــدا نشــده و گوزن هــا شــناگران 
رئیــس  نصرتــی،  امــا محمــد  ماهری انــد. حــاال 
ــوع  ــش و تن ــر حیات وح ــتانداران در دفت ــروه پس گ
ــد،  زیســتی ســازمان حفاظــت محیط زیســت می گوی

ــت. ــدوار نیس ــا امی ــدن گوزن ه ــه پیداش ب
می گویــد؛  زرد  گوزن هــای  وضــع  آخریــن  از  او   
در  ایــران کــه  خانــواده گوزن ســانان  از  گونــه ای 
ــز  ــراض اســت و در فهرســت قرم ــر انق ــرض خط مع
محیط زیســت  از  حفاظــت  بین المللــی  اتحادیــه 

دارد. قــرار   )IUCN(
 گوزن هــای زرد در عــراق، اردن، لبنــان، فلســطین، 
ــا  ــا ٢5٠ ت ــده اند و تنه ــرض ش ــه منق ــوریه و ترکی س

ــده اســت. ــی مان ــران باق ٣٠٠ رأس شــان در ای

حیات وحشی که اسیر سیالب شد
حدود 3۰ راس گوزن زرد بعد از سیل اخیر ناپدید شده و اثری از آن  ها نیست

در ایــن روزهــا کــه طغیــان رودخانــه هــا وضــع خوزســتان را بحرانــی کــرده و روســتاها در محاصــره ســیل انــد، در کنــار نگرانــی 
بــرای جــان مــردم و تمــام داشــته هایشــان- زمینهــای کشــاورزی، نخلســتانها، دامهــا، نگرانــی از غــرق شــدن زیســتگاهها و 
حیــات وحــش هــم بیــراه نیســت. چنــد شــب پیــش، بــر اثــر وقــوع ســیل، ســرمحیطی بانــی میانــرود کــه »ســایت تکثیــر و 
پــرورش گــوزن« هــم در آنجــا واقــع شــده بــود، تخریــب شــد و زیــر آب رفــت. بنــا بــه اظهــار اداره کل محیــط زیســت اســتان 
خوزســتان، بالــغ بــر ۲۰ رأس گــوزن در ایــن ســایت وجــود داشــت کــه ســیل آنهــا را هــم بــا خــود بــرده اســت و هنــوز هیــچ 
خبــری از آنهــا نیســت.مجید خرازیــان مدیــرکل دفتــر حیــات وحــش ســازمان محیــط زیســت در ایــن خصــوص مــی گویــد: 
دســتور داده ایــم کــه وضعیــت گــوزن هــا بــه ســرعت بررســی شــود و حتــی المقــدور اداره کل محیط زیســت اســتان خوزســتان 

بتوانــد از بالگــرد بــرای پایــش منطقــه اســتفاده کنــد البتــه تاکنــون خوشــبختانه الشــه ای پیــدا نشــده اســت .

حیــات  دفتــر  مدیــرکل  خرازیــان  مجیــد 
وحــش ســازمان محیــط زیســت: دســتور 
بــه  ایــم کــه وضعیــت گــوزن هــا  داده 
ســرعت بررســی شــود و حتــی المقــدور اداره 
کل محیــط زیســت اســتان خوزســتان بتوانــد 
از بالگــرد بــرای پایــش منطقــه اســتفاده کنــد 
ــدا  ــه ای پی ــبختانه الش ــون خوش ــه تاکن البت

ــت. ــده اس نش

یم
سن

س:ت
عک

بحــران  نشســت کمیتــه  شــانزدهمین  در 
ــی،  ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ش
هماهنگی هــای الزم بــرای تســهیل و تســریع 
در فرآینــد تحویــل ســوخت از طریــق ســامانه 
ایجــاد »کــد  بــا روش  و  آســان  تجــارت 
مشــتری ویــژه« بــه نهادهــای امــدادی و 
ســتاد مدیریــت بحــران اســتان های ســیل زده 

ــام شــد. انج
بــه گــزارش ایســنا، در ایــن نشســت کــه 
بــا حضــور مدیرعامــل و اعضــای کمیتــه 
ــای  ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــران ش بح
ــن بررســی  ــران تشــکیل شــد، ضم ــی ای نفت
ــیل زده،  ــق س ــع ســوخت در مناط وضــع توزی
ــات  ــاب آوری تأسیس ــرای ت ــدات الزم ب تمهی
و انبارهــای نفتــی شــرکت ملــی پخــش 
بــر  و  پیش بینــی  نفتــی  فرآورده هــای 
ایــن  اطــراف  ســیل بندهای  مقاوم ســازی 

تأسیســات تاکیــد شــد.
بــا توجــه بــه ســخت گذر بــودن برخــی مناطــق 
پلدختــر و معمــوالن، برنامه ریزی هــای الزم 
بــرای توزیــع نفــت ســفید و گاز مایــع در 
روســتاهای آن مناطــق انجــام شــد. همچنیــن 
در ایــن نشســت بــر توزیــع رایــگان گاز مایــع 
در منطقــه پــل دختــر و معمــوالن و همچنیــن 
ــال  ــه در ح ــی ک ــوخت موکب های ــن س تأمی
ســیل زده  هموطنــان  بــه  خدمت رســانی 

ــد شــد. هســتند مــورد تاکی
در ادامــه نشســت، مدیــران مناطــق لرســتان، 
ــهر،  ــارس، بوش ــان، ف ــدان، اصفه ــام، هم ای
ســامانه  طریــق  از  شــهرکرد  و  یاســوج 
بــرای  را  خــود  آمادگــی  ویدئوکنفرانــس، 
کمــک بــه مناطــق ســیل زده خوزســتان اعام 
ــد و مقــرر شــد کــه از آســیب های وارد  کردن
ــی در  ــای نفت ــه تأسیســات و انباره شــده ب
مناطــق ســیل زده، گزارشــی تهیــه و بــه ایــن 

ــام شــود. ــه اع کمیت
پخــش  ملــی  شــرکت  اعــام،  بــر  بنــا 
ــه  ــن ب ــران، همچنی ــی ای ــای نفت فرآورده ه
دســتور مدیرعامــل شــرکت بــر اســتمرار 
انتقــال نفــت خــام بــه پاالیشــگاه کرمانشــاه 
ملــی  شــرکت  نفتکش هــای  طریــق  از 
ــد  ــران تاکی ــی ای ــای نفت ــش فرآورده ه پخ

ــد. ش

یل
راه اندازی ۱۰ ایستگاه ارتباطات ماهواره ای س

در مناطق سیل زده
رییــس ســازمان فضایــی ایــران از راه انــدازی بیــش از 
۱۰ ایســتگاه ارتباطــات ماهــواره ای در مناطــق ســیل زده 
ــت:  ــر داد و گف ــی خب ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ب
ــکاری بخــش  ــا هم ــق ب ــن مناط ــر ای ــش بهت ــور پای ــه منظ ب
خصوصــی ۱۰ تیــم پهپــادی بــرای بررســی وضعیــت مناطق ســیل زده 
بــه ایــن مناطــق اعــزام شــدند و داده هــای آن در اختیــار ســازمان های 

امدادرســان قــرار گرفــت.
ــات  ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــنا ب ــا ایس ــو ب ــراری در گفت وگ ــی ب مرتض
ســازمان فضایــی بــرای مدیریــت بحــران ســیل اخیــر افــزود: از روز 
۲6 اســفندماه ســال گذشــته بــا توجــه بــه پیش بینی هــای ســازمان 
ــق در  ــر روی مناط ــود را ب ــواره ای خ ــای ماه ــی، پایش ه هواشناس

خطــر ســیل متمرکــز کردیــم.
وی انتشــار اولیــن تصاویــر ماهــواره ای مناطــق ســیل زده را مربــوط به 
روز ۲6 اســفندماه ســال گذشــته ذکــر کــرد و ادامــه داد: ایــن تصویر از 
ســیل اســتان گلســتان بــود و در روز ۲۸ اســفند اولیــن تصاویر ســیل 
و آب گرفتگــی "آق قــا" را منتشــر کردیــم. بــراری بــا بیــان اینکــه در 

ایــن تصویــر میــزان حجــم آب ســیل و میــزان خســارات وارد شــده 
ــاوه  ــرد: ع ــار ک ــم، اظه ــرآورد کردی ــر جــاری شــدن ســیل را ب ــر اث ب
بــر آن میــزان پیشــروی ســیاب ها نیــز از ســوی ســازمان فضایــی 
اعــام شــد و ایــن داده هــا را در اختیــار وزارت کشــور، ســتاد مدیریــت 
بحــران و جمعیــت هــال احمــر و ســازمان های ICT اســتان ها قــرار 

دادیم.
ــوص  ــازمان در خص ــن س ــای ای ــه پایش ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــوج دوم  ــروع م ــل از ش ــزود: قب ــد، اف ــام ش ــیل "گمیشــان" انج س
بارندگی هــا، مــا مناطــق غــرب کشــور ماننــد اســتان های کرمانشــاه و 
همــدان را پایــش کردیــم و مناطقــی کــه احتمــال وقــوع ســیل در آنها 

وجــود داشــت، بــرای ســتاد مدیریــت بحــران اعــام شــد.
رییــس ســازمان فضایــی ایــران مناطــق بــا پتانســیل ســیل را عمدتــًا 
مناطــق کوهســتانی دانســت و گفــت: عــاوه بــر آن تاالب هــا و 
ــطح آب  ــش س ــزان افزای ــم و می ــد کردی ــور را رص ــای کش دریاچه ه
ــرآورد کردیــم کــه از آن جملــه می تــوان  ایــن حوضه هــای آبریــز را ب

بــه دریاچــه ارومیــه اشــاره کــرد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س رئی
ــه  ــون بودج ــس در قان ــت: مجل ــوع ســیاب در کشــور گف وق
۹۴ تصویــب کــرده بــود حریــم رودخانه هایــی کــه آب جــاری 
ندارنــد را بــه مــردم بفروشــند کــه خوشــبختانه دولــت از ایــن 
ــیم  ــرض باش ــیل معت ــه س ــد ب ــا نبای ــرد. م ــرد ک ــون تم قان

ــیم. ــرض باش ــان معت ــری خودم ــه بی تدبی ــد ب بای
ایســنا عیســی کانتــری در مراســم دیــدار  بــه گــزارش 
ــان ســازمان حفاظــت  ــران و کارکن ــان، مدی ــا معاون ــوروزی ب ن
ــا  ــوارد منتظــر هســتیم ت ــت: در برخــی م ــط زیســت گف محی
ــادی  ــا نه ــازمان ی ــر س ــا اگ ــد ام ــه کنن ــا مراجع ــه م ــردم ب م
در حــوزه زیســت محیطــی وظایــف خــود را بــه درســتی 
ــه  ــم ب ــه داری ــر وظیف ــاد ناظ ــوان نه ــه عن ــا ب ــداد م ــام ن انج
ــا  ــون آق ق ــی همچ ــیل های ــاهد س ــا ش ــم ت ــر بدهی او تذک
نباشــیم ایــن مــا هســتیم کــه از حقــوق زیســت محیطــی و 
ــد دفــاع کنیــم امــا در برخــی از مــوارد  شــهروندی مــردم بای
ــاع  ــم دف ــردم ه ــت م ــط زیس ــفی محی ــود فلس ــل از ب حداق

ــم. نکردی
ــت  ــت زیس ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــوری ب ــس جمه ــاون رئی مع
ــی  ــژه حســن روحان ــرد: دســتور وی محیطــی عســلویه اظهارک
- رییــس جمهــوری - ایــن اســت کــه تــا چهــار مــاه آینــده 
تکلیــف آلودگــی منطقــه عســلویه مشــخص شــود و مــا نبایــد 
اشــتباهات توســعه عســلویه را در مکــران تکــرار شــود کنیــم.
ــتی  ــیاه تروریس ــت س ــپاه در لیس ــرار دادن س ــی ق وی در پ

ــا ۸۰  ــم قطع ــان داری ــط ب ــون محی ــا ۸۰ میلی ــر م ــت: اگ گف
میلیــون پاســدار هــم داریــم و آمریــکا نمی توانــد مــا را 

ــرار دارد. ــتی ق ــیاه تروریس ــت س ــد و در لیس ــم کن تحری
ــته  ــال گذش ــان س ــای پای ــه بارش ه ــاره ب ــا اش ــری ب کانت
اظهارکــرد: در پایــان ســال ۹۷ بارش هــای متعــددی رخ داد. 
ــب آب  ــک مترمکع ــرای ی ــده ب ــام ش ــای انج ــق برآورده طب
حــدود ۵۳ ســنت هزینــه بایــد کــرد امــا خداونــد ایــن را در 

ــه داده اســت. ــا هدی ــت م ــه مل ــار ب به
اشــاره  بــا  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  رییــس 
ــوان  ــه عن ــری ب نامگــذاری امســال توســط مقــام معظــم رهب
ــا زیــر پــا قــرار دادن  رونــق تولیــد گفــت: امــا تولیــدی کــه ب
محیــط زیســت انجــام شــود اشــتباه محــض اســت و خــود 
مقــام معظــم رهبــری نیــز بــا ایــن موضــوع اشــاره دارد مــا در 
ــر کنیــم گرچــه  ســال جــاری بایــد تــاش و همــت را دو براب

ــده اســت. ــر ش ــد براب ــور چن مشــکات کش
ــا اســتقال  ــرد: آن ه ــا اظهارک ــاد از تحریم ه ــا انتق ــری ب کانت
مــا را هــدف قــرار داده انــد. مــا فرامــوش نکــرده ایــم کــه در 

زمــان جنــگ بــرای یــک مترخــاک ده هــا شــهید داده ایــم.
ــه  ــان اینک ــا بی ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ریی
ــی  ــدازد ارزش ــی ان ــر م ــه خط ــت را ب ــده مل ــه آین ــدی ک تولی
نــدارد، گفــت: مــا بایــد کشــور را از بعــد محیــط زیســت حفــظ 
ــا  ــم ام ــب کنی ــت را تخری ــط زیس ــم محی ــق نداری ــم. ح کنی

ــم.  ــوی توســعه را بگیری ــم جل ــم نداری حــق ه

کانتــری بــا انتقــاد از وضعیــت زیســتگاه های کشــوراظهارکرد: 
کــه  نیســت  شــرایطی  در  مــا  زیســتگاه های  متاســفانه 
ــد باشــد. زیســتگاه ها و مناطــق  ــه نســل بع ــال ب ــاده انتق آم
ــده کشــور نیســتند.  ــا زیبن حفاظــت شــده کشــور هســتند ام
ــت و  ــت، حراس ــظ ،صیان ــاری حف ــال ج ــداف س ــی از اه یک

ــود. ــد ب ــتگاه ها خواه ــت زیس ــود وضعی بهب
معــاون رییــس جمهــوری بــا تشــکر از محیــط بانــان گفــت: 
را  پاییــن تریــن رده دریافتــی  بانــان در کشــور  محیــط 

ــه  ــد البت ــی دارن ــر استرس ــش و پ ــغل پرتن ــا ش ــد ام دارن
وضعیــت آنــان بــا مســاعدت ســازمان برنامــه و بودجــه 
رییــس ســازمان حفاظــت محیــط  بهتــر خواهــد شــد. 
زیســت بــا بیــان اینکــه در ۱۰ ســال اخیــر بهتریــن هــوا را در 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــرد: س ــتیم، اظهارک ــهرها داش کانش
ــه شــهرداری ها ، وزارت  ــه خاطــر فشــارهایی کــه ب زیســت ب
کشــور و پلیــس راهــور آورد، ایــن نتیجــه مطلــوب را هدیــه 

ــرد. ــردم ک ــه م ب

مدیــر کل دفتــر آب و خــاک ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــران  ــرای جب ــا ب ــا و نبایده ــی بایده ــه برخ ــاره ب ــن اش ضم
ــای  ــاد کانون ه ــه ایج خســارت های ناشــی از ســیل نســبت ب
ــت ته نشــین شــدن  ــه عل ــار در خوزســتان ب ــرد و غب ــد گ جدی

گل هــای ناشــی از ســیل هشــدار جــدی داد.
ــوع  ــد از وق ــدام بع ــن اق ــرد: مهمتری ــد ک ــدی تاکی ــی مری عل
بــه  شــرایط  بازگردانــدن  و  خســارت ها  جبــران  بحــران، 
وضعیــت عــادی اســت. عملکــرد دســتگاه های متولــی از 

به جای سیل به بی تدبیری خودمان 
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اکثر تاالبهای آذربایجان غربی وضعیت 
مساعدی دارند

آب را قبل از مصرف بجوشانیم؟

ــط  ــی اداره کل محی ــاون فن مع
غربــی  آذربایجــان  زیســت 
ــتان  ــای اس ــر تاالبه ــت: اکث گف

وضعیــت مســاعدی دارنــد.
جبــاری در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا بــا اشــاره بــه 
وضعیــت تاالبهــای اســتان تصریــح کــرد: اکثــر تاالبهــای 
ــا بدیــن  ــه صــورت کامــل آبگیــری شــدند و  ت اســتان ب
جــای ســال  در وضعیــت خوبــی قراردارنــد.وی بــا بیــان 
اینکــه بارندگــی هــای اخیــر در حــد مطلــوب بــوده و تاثیر 
خوبــی در وضعیــت تاالبهــای اســتان داشــته اســت گفــت: 
ــو کــه مشــکل نگهــداری آب دارد  ــاالب یادگارل ــر ت ــه غی ب
و خشــک شــده، حــال مابقــی تاالبهــا خــوب اســت امــا 
تامیــن حــق آبــه تاالبهــا نبایــد مقطعی باشــد بلکــه تاالبها 
بایــد در طــول ســال آبگیــری شــوند.جباری بــا بیــان اینکه 
ــه میــزان بارندگی هــا و  میــزان آب موجــود در تاالب هــا ب
آبگیــری بســتگی دارد، تصریــح کــرد: اگــر چــه بدلیلــی 

بارندگــی هــا و ورود آب انهــار تاالبهــا در وضعیــت خوبــی 
هســتند امــا بــا ورود بــه فصــل تابســتان، افزایــش تبخیر 
آب ســبب ســرعت یافتــن خشــکی تاالبهــا می شــود  کــه 
نیــاز اســت آبگیــری هــا بــه شــکل مــداوم انجــام شــود.

وی بــا بیــان اینکــه تــاالب قوپــی بابــا علــی مهابــاد کــه 
خشــک شــده بــود ۷۰ درصــد آبگیــری و احیــا شــده اظهار 
کــرد: آذربایجــان غربــی ۳۱ تــاالب دائمــی دارد کــه از ایــن 
ــی  ــای دائم ــزو تاالب ه ــدوآب ج ــو و میان ــا، نوروزل تاالبه
اســتان اســت کــه بــه دلیــل مجــاورت در مســیر رودخانــه 
در وضعیــت مطلــوب و پرآبــی قــرار دارد.معــاون فنــی اداره 
ــا بیــان این کــه  ــی ب کل محیــط زیســت آذربایجــان غرب
6 تــاالب آذربایجــان غربــی در ســایت رامســر ثبــت شــده 
ــی  ــی باباعل ــاالب قوپ ــه، ت ــه ارومی ــزود: دریاچ اســت، اف
مهابــاد، کانــی بــرازان و درگه ســنگی، یادگارلو و حســنلو در 
ســایت رامســر ثبــت شــده اند کــه وضعیــت ایــن تاالب هــا 

بــه غیــر از یادگارلــو نســبتا خــوب ارزیابــی می شــود.

چنــد روزی اســت کــه در 
فضــای مجــازی اخبــاری 
مبنــی بــر عــدم کیفیــت آب 
شــرب بــه علــت ســیل های 
اخیــر منتشــر می شــود کــه لــزوم جوشــاندن آب را قبــل 
از مصــرف تاکیــد می کنــد؛ مســووالن وزارت نیــرو در ایــن 

ــد. ــی را داده ان ــاره توضیحات ب
بــه گــزارش ایســنا، متنــی مبنــی بــر این کــه: " آب را قبــل 
از اســتفاده بجوشــانید" در فضــای مجــازی منتشــر شــده 
ــل  ــه دلی ــر و ب ــیاب های اخی ــی س ــد در پ ــه می گوی ک
مرگ ومیــری کــه درون آب صــورت پذیرفتــه و بعضــًا 
اجســاد و الشــه های متاشــی شــده و همچنیــن فاضابی 
کــه بــه جریــان آب اضافه شــده بــرای حفظ ســامتی باید 

قبــل از مصــرف آب جوشــانده شــود.
ــد  ــت بحــران و پدافن ــر مدیری ــرکل دفت ــاره مدی ــن ب در ای
غیرعامــل بــه ایســنا گفــت: زمانــی کــه وزارت نیــرو آب را 
در اختیــار مشــتریان قــرار می دهــد، قطعــًا آن آب از نظــر 
کیفیــت اســتانداردهای الزم را دارد و امــکان نــدارد کــه آبــی 

کــه از شــیر می آیــد، اســتاندارد کافــی را نداشــته باشــد.
میثــم جعفــرزاده ادامــه داد: ممکــن اســت در یــک نقطــه، 
بــه دلیل شکســتگی لوله، شــاهد آلوده شــدن آب باشــیم، 
امــا خــط قرمــز وزارت نیــرو در تأمیــن آب شــرب، کیفیــت 
ــرل از  ــا کنت ــه تنه ــز ن ــم نی ــن مه ــرای ای ــه ب آب اســت ک
ــای  ــه اداره ه ــرد بلک ــورت می گی ــرو ص ــمت وزارت نی س
بهداشــت مناطــق نیــز ایــن مســاله را بــه طــور کامــل رصــد 

می کننــد.
ــا  مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل ب
تاکیــد بــر ایــن مســاله کــه اگــر کیفیــت آب بــاال نباشــد، 
ــرد:  ــح ک ــدار خــارج می شــود، تصری ــه آب از م تصفیه خان
بنــده صراحتــًا می توانــم اعــام کنــم کــه شــبکه آب کشــور 
از نظــر پایــداری بــه لحــاظ کیفیــت کامــاً مطمئــن اســت 
و هیــچ مشــکلی در ایــن حــوزه نداریــم. البتــه نمی توانیــم 
بگوییــم کــه هیــچ ایــرادی در کارمــان نیســت، امــا از نظــر 
کیفیــت آب وزارت نیــرو حساســیت ویــژه ای دارد چــرا کــه 
ایــن مســاله بــه طــور مســتقیم بــا جــان مــردم ســروکار 

دارد.

به منظور تحقق اهداف سومین برنامه توسعه دانشگاه تهران مبنی بر »حفظ محیط  زیست و حرکت 
به سوی دانشگاه سبز«، حوزه های اقدامات اجرایی مدیریت سبز دانشگاه تهران اعام شد.
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جها

ل 
مرگبارترین سیل های تاریِخ جهانسی

آب، نیــروی قدرتمنــدی کــه حتــی توانایــی محــو کــردن 
شــهرها را بــه کلــی از روی نقشــه ها دارد، می توانــد 
بســیار خطرآفریــن باشــد. ســیل ها نیــز یکــی از 
فاجعه بارتریــن بایــای طبیعــی بــه شــمار رفتــه و 
مخرب تریــن ســیل های تاریــخ جهــان زندگــی میلیون هــا 

ــد. ــرار داده ان ــر خــود ق ــر را تحــت تاثی نف
بــه گــزارش ایســنا، اغلــب قربانیــان ســیل ها در اثــر غرق شــدگی جــان 
می بازنــد امــا غــرق شــدن تنهــا روش ســیل بــرای گرفتــن جــان افراد 
نیســت بلکــه گرســنگی ناشــی از قحطــی و نیــز بیماری هایــی کــه از 
طریــق انتشــار آلودگی هــا پــس از وقــوع ســیل شــایع می شــوند نیــز 
قربانیــان بســیاری در طــول تاریــخ گرفته اند.مــرگ  و میرهــای ناشــی 
از ســیاب ها در سراســر جهــان و در طــول تاریــخ بــه ویــژه در مناطــق 
ــن ســیل های  ــوده اســت و مرگبارتری ــج ب ــوع ســیل رای مســتعد وق
تاریــخ جهــان ویرانی هــا و هــرج و مرج هــای بســیاری را در مناطــق 

تحــت تاثیــر خــود بــر جــای گذاشــته اند. 
ســیاب ها می تواننــد بــه کلــی اکوسیســتم  منطقــه را تخریــب کــرده، 
اقتصــاد منطقــه را نابــود ســاخته و جوامــع پیشــرفته را در مــدت  زمان 
کوتاهــی بــه کلــی از بیــن ببرنــد. در ادامــه فهرســتی از "مخرب تریــن 

ســیاب های تاریــخ جهــان" به نقــل از ســایت اطاعاتــی "َرنِکــر" آورده 
شــده کــه یــادآور خشــم طبیعــت برای بشــریت اســت:

سیل ۱۹۳۱ رود یانگ تسه
مکان: چین 

تاریخ: ۱۸ اوت ۱۹۳۱ میادی
تلفات: حدود ۳.۷ میلیون نفر 

ســیاب رود "یانگ تســه" در چیــن یکــی از بدتریــن بایــای طبیعــی 
تاریــخ بشــریت شــناخته می شــود کــه از لحــاظ تعــداد قربانیــان نیــز 
بیشــترین آمــار را بــه خــود اختصــاص داده اســت. پــس از یــک دوره 
بارندگی هــای شــدید ایــن رودخانــه کــه جمعیــت زیــادی را در کنــار 
ــن حــدود  ــر گرفت ــا در ب ــرده و ب ــان ک ــود، طغی خــود ســکونت داده ب
ــم  ــع از مســاحت خشــکی های اطــراف خــود، نی ــر مرب ۱۲۹۵ کیلومت
میلیــون از جمعیــت ســاکن در کنــاره خــود را مجبــور بــه تخلیــه فوری 
کرد.بــا ایــن وجــود آب، کشــنده ترین عامــل در ایــن حادثــه طبیعــی 
نبــود بلکــه بیشــترین مــرگ و میرها بــه دلیل بحــران غذایی و شــیوع 
ــل  ــه دلی ــن ب ــت چی ــیل رخ داد.  دول ــوع س ــس از وق ــا پ بیماری ه
ــا  ــن بیماری ه ــرل ای ــه کنت ــادر ب ــی ق ــای داخل ــری در جنگ ه درگی

. د نبو

ب
تاال

ــت: در  ــی گف ــان جنوب ــت خراس ــط زیس ــرکل محی مدی
بارندگی هــای اخیــر اســتان بیــش از ۸۰ درصــد محــدوده 

ــت. ــده اس ــری ش ــتان آبگی ــای اس تاالب ه
حســن اکبــری گفــت: در حــال حاضر حــدود دو تــاالب در 
اســتان داریــم کــه یکــی از ایــن مناطــق درقالــب پناهــگاه 
ــدان تحــت مدیریــت  ــاالب کجــی نمکــزار نهبن حیــات وحــش ت
حفاظــت محیــط زیســت خراســان جنوبــی اســت و دیگــری تــاالب 
خــور کــه در قالــب مناطــق آزاد توســط محیــط بانان مــورد پایــش قرار 
می گیــرد.  بــا توجــه بــه نــزوالت جــوی ســال قبــل و نیــز تــداوم آن 
در ســال جــاری و اقدامــات احیائــی صــورت گرفتــه بویــژه در محــدوده 
پناهــگاه حیــات وحــش تــاالب کجــی نمکــزار نهبنــدان، خوشــبختانه 
ــارش  ــه ب ــته ب ــاً وابس ــه کام ــتان ک ــای اس ــد تاالب ه ــوع تهدی موض

نــزوالت جــوی هســتند در حــال حاضــر مرتفــع شــده اســت. 
ــات  ــوص اقدام ــی درخص ــان جنوب ــت خراس ــط زیس ــرکل محی مدی
محیــط زیســت در احیــای تاالب هــای اســتان، اظهــار کــرد: احیــای 
تــاالب از طریــق بکارگیــری راهکارهــای بیومهندســی و بیومکانیکــی، 
ــن  ــی، تامی ــت فیزیک ــش حفاظ ــی، افزای ــی، الیروب ــاح فیزیک اص
تجهیــزات حفاظتــی تــاالب، ایجــاد موانــع و اســتفاده از فناوری هــای 
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هنــوز الشــه ای پیــدا نشــده و گوزن هــا شــناگران 
رئیــس  نصرتــی،  امــا محمــد  ماهری انــد. حــاال 
ــوع  ــش و تن ــر حیات وح ــتانداران در دفت ــروه پس گ
ــد،  زیســتی ســازمان حفاظــت محیط زیســت می گوی

ــت. ــدوار نیس ــا امی ــدن گوزن ه ــه پیداش ب
می گویــد؛  زرد  گوزن هــای  وضــع  آخریــن  از  او   
در  ایــران کــه  خانــواده گوزن ســانان  از  گونــه ای 
ــز  ــراض اســت و در فهرســت قرم ــر انق ــرض خط مع
محیط زیســت  از  حفاظــت  بین المللــی  اتحادیــه 

دارد. قــرار   )IUCN(
 گوزن هــای زرد در عــراق، اردن، لبنــان، فلســطین، 
ــا  ــا ٢5٠ ت ــده اند و تنه ــرض ش ــه منق ــوریه و ترکی س

ــده اســت. ــی مان ــران باق ٣٠٠ رأس شــان در ای

دز و کرخه؛ آخرین زیســتگاه گوزن زرد
دز و کرخــه آخریــن زیســتگاه طبیعــی گــوزن زرد 
ــه  ــن دو نقط ــوزن زرد در ای ــای گ ــن بقای ــود. آخری ب
و  سنگ نوشــته ها  اگرچــه  بــود.  شــده  مشــاهده 
ــور  ــرب کش ــر غ ــد سرتاس ــان می ده ــا نش حجاری ه
ــر  ــال حاض ــت. در ح ــوده اس ــوزن زرد ب ــتگاه گ زیس
منطقی تــر ایــن اســت کــه دوبــاره مکان یابــی و 
نقاطــی در غــرب کشــور را کــه مســتعدند بــرای 

رهاســازی و پــرورش شناســایی کنیــم. 
ــد دز و کرخــه  ــی ده ــزارش م ــه شــهروند گ ــور ک آنط
داشــت؛  خــود  در  را  زرد  بقایــای گــوزن  آخریــن 
جمعیــت گوزن هــا آن قــدر کــم شــده بــود کــه آخریــن 
نقطــه  دو  ایــن  در  تنهــا  جمعیتی شــان  بقایــای 

زندگــی می کــرد. بــا ایــن همــه مــن بدون شــک 
ــرب  ــت نخورده ای در غ ــتگاه های دس ــود زیس ــه وج ب
ــوزن زرد  ــه قابلیــت رهاســازی گ ــد دارم ک کشــور امی

دارد. را 

مرکز تکثیر باید  در مکانی غیر ســیالبی 
برپا می شد

دفتــر  در  پســتانداران  رئیــس گــروه  بــه گفتــه 
حیات وحــش و تنــوع زیســتی ســازمان حفاظــت 
بایــد  مــا  واکنــش  اصلی تریــن  محیط زیســت، 
درس گرفتــن باشــد. درس هــای طبیعــت معمــوالً 
ــم  ــه این جــا می گیری ــا درســی ک ــه اســت ام پرهزین
هــم بایــد بازبینــی دربــاره کرخــه و دز باشــد. همــان 

ــری در  ــز تکثی ــد مرک ــا ش ــه 8٠ بن ــه در ده ــان ک زم
ــود نقشــه های پایــه  خوزســتان ایجــاد شــود، بهتــر ب
ــود،  ــی کــه ســیابی ب ــد و مرکــز را در جای را می دیدن
برپــا نمی کردنــد. متأســفانه برنامه ریــزی دربــاره 
محیــط زیســت هــم ســلیقه ای شــده؛ بــرای همیــن 
اســت کــه فقــط رفتنــد یــک جــا را دیدنــد و گفتنــد 
مرکــز را همیــن جــا برپــا کنیــم. وقتــی یــک سیســتم 
ــه نظــر می آیــد الزم  ــد، ب دولتــی می خواهــد کاری کن

ــد. ــق بیشــتری کن اســت تعم

تلف شــدن وحوش در پارک ملی گلستان 
بر اثر سیل

خســارات ســیل نــه تنهــا دامــن گوزن هــای زرد 
ــم  ــتان ه ــه از گلس ــت بلک ــه اس ــتان را گرفت خوزس
خبــر مــی رســد کــه حــدود ۵۰ راس حیــوان در 
ــف  ــی گلســتان تل ــارک مل ــر پ ســیل و ســرمای اخی
شــده اند کــه تقریبــا بیشــتر آنهــا قــوچ و میــش 
بــوده اســت. البتــه مدیــر پــارک ملــی گلســتان 
ــدن  ــف ش ــع تل ــوان راج ــوز نمی ت ــد:  »هن ــی گوی م
ــد  ــی داد و بای ــر قطع ــیل نظ ــی از س ــوش ناش وح
ــای تخصصــی  ــش ه ــق و آزمای ــر بررســی دقی منتظ
ــر  ــن موضــوع موث ــال دارد ســرما در ای ــد و احتم مان

ــد.« ــوده باش ب
خوزســتان و لرســتان هنــوز بــا ســیاب بهــار 98 
دســت بــه گریبان انــد، امــا بــا فروکــش کــردن 
ســیل در فــارس معلــوم  شــده مناطــق چهارگانــه 
ــدر  ــتان چق ــن اس ــت ای ــت محیط زیس ــت حفاظ تح
ــی  ــید محبت   خان ــه جمش ــه گفت ــد. ب ــیب دیده ان آس
حفاظــت  ســازمان  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
متــر   ۵۰۰ گزارش هــا،  براســاس  محیط زیســت، 
ارتباطــی  راه هــای  از  ۲۰۰ کیلومتــر  و  فنس هــا  از 
تحــت مدیریــت در مناطــق چهارگانــه اســتان فــارس 
ــن   ۳۰ آبشــخور  ــر ای ــاوه ب ــب شــده اســت. ع تخری
ــال آب، ۲۰  ــوط انتق ــر خط ــات وحــش، ۵ کیلومت حی
ــن  ــه و همچنی ــزات مربوط ــوات و تجهی ــمه، قن چش
چهارگانــه  مناطــق  در  محیط بانــی  ۵  ســاختمان 
هــم برخــی  و  دیــده  آســیب  فــارس   اســتان 

تخریب شده اند. 
ــیبی  ــیل آس ــتان از س ــده گلس ــت ش ــق حفاظ مناط
ــا آســیب و خســارات ناشــی از ســیل در  ــده، ام ندی
اســتان های  خوزســتان و لرســتان در دســت بررســی 
اســت و شــواهد نشــان می دهــد کــه خســارات وارده 
ــر  ــتان های دیگ ــه اس ــبت  ب ــتان نس ــن دو اس در ای

ــود. بیشــتر خواهــد ب

دز و کرخه آخرین 
زیستگاه طبیعی گوزن 
زرد بود. آخرین بقایای 

گوزن زرد در این دو 
نقطه مشاهده شده بود. 

اگرچه سنگ نوشته ها 
و حجاری ها نشان 

می دهد سرتاسر غرب 
کشور زیستگاه گوزن 

زرد بوده است. 
در حال حاضر منطقی تر 

این است که دوباره 
مکان یابی و نقاطی 

در غرب کشور  که 
مستعدند را برای 

رهاسازی و پرورش 
شناسایی کنیم.

حیات وحشی که اسیر سیالب شد
حدود 3۰ راس گوزن زرد بعد از سیل اخیر ناپدید شده و اثری از آن  ها نیست

مدیــر کل دفتــر آب و خــاک ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــران  ــرای جب ــا ب ــا و نبایده ــی بایده ــه برخ ــاره ب ــن اش ضم
ــای  ــاد کانون ه ــه ایج خســارت های ناشــی از ســیل نســبت ب
ــت ته نشــین شــدن  ــه عل ــار در خوزســتان ب ــرد و غب ــد گ جدی

گل هــای ناشــی از ســیل هشــدار جــدی داد.
ــوع  ــد از وق ــدام بع ــن اق ــرد: مهمتری ــد ک ــدی تاکی ــی مری عل
بــه  شــرایط  بازگردانــدن  و  خســارت ها  جبــران  بحــران، 
وضعیــت عــادی اســت. عملکــرد دســتگاه های متولــی از 

ــرو  ــر و وزارت نی ــال احم ــران، ه ــت بح ــتاد مدیری ــه س جمل
ــس از  ــه پ ــه نســبت مناســب اســت البت ــا ب ــن زمینه ه در ای
بحــران، مجموعــه ای از بایدهــا و نبایدهــا حتمــًا بایــد مــد نظــر 

ــرد. ــرار گی ق
تدویــن  بــرای  الزم  برنامه ریــزی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــیاب  ــرل س ــای کنت ــری در برنامه ه ــا و بازنگ درس آموخته ه
ــی  ــه مدون ــه برنام ــا ک ــرد: از آنج ــت دارد،اظهارک ــیار اهمی بس
بــرای کنتــرل ســیل در کشــور مــا وجــود نــدارد ابتدایی تریــن 

ایــن  تدویــن  اخیــر  ســیل  درس آموختــه  مهمتریــن  و 
ــه  ــات یکپارچ ــام مطالع ــتا انج ــن راس ــت. در ای ــا اس برنامه ه
مدیریــت ســیاب )Integrated Flood Management( در 
ــا اولویــت مناطــق  کلیــه حوضه هــای آبریــز کشــور )و البتــه ب
ــاال( از ضروریــات اســت. یکــی از خروجــی  ــا خطرپذیــری ب ب
 )Action plan( ــل ــه عم ــتی برنام ــات می بایس ــن مطالع ای

ــا ســیاب باشــد. ــه ب مقابل
مدیــر کل دفتــر آب و خــاک ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه متاســفانه معمــوالً بعــد 
ــده  ــام نش ــات انج ــمت اقدام ــه س ــز ب ــام تمرک ــران تم از بح
ــت  ــی اس ــن در حال ــت: ای ــی رود، گف ــیل م ــرل س ــرای کنت ب
ــه  ــه ب ــات ک ــیاری از اقدام ــته و بس ــیل گذش ــران س ــه بح ک
خطــا مــورد توجــه قــرار می گیــرد بــرای بلندمــدت اســت و در 

نمی دهــد. جــواب  کوتاه مــدت 

احتمال ایجاد کانون های گرد و غبار در خوزستان 
ــن  ــه ای ــخ ب ــع آب دارد، در پاس ــص مناب ــه تخص ــدی ک مری
پرســش کــه در شــرایط کنونــی بــرای مناطــق ســیل زده، کــدام 
ــح  ــرار گیرد،تصری ــت ق ــه و اولوی ــورد توج ــد م ــات بای اقدام
کــرد: یکــی از خطــرات بــزرگ ناشــی از ســیل های اخیــر 
ــراه  ــه هم ــار اســت. رســوباتی ک ــرد و غب ــای گ ــاد کانون ه ایج
ــا  ــده اســت در دشــت های خوزســتان ته نشــین و ب ســیل آم
خشــک شــدن آب تبدیــل بــه منشــاء گــرد و غبــار در اســتان 

ــد شــد. خوزســتان خواه
بایســتی  آتــی کــه  بحران هــای  از  یکــی  داد:  ادامــه  وی 
ــزی  ــرای آن برنامه ری ــا ب ــن روزه ــاده و از همی ــان را آم خودم

ــه در  ــت ک ــی اس ــای احتمال ــرد و غباره ــا گ ــه ب ــم، مقابل کنی
آینــده نزدیــک و پــس از فروکــش ســیاب و خشــک شــدن 

ــد. ــم ش ــه خواهی ــا آن مواج ــن ب زمی
مدیــر کل دفتــر آب و خــاک ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت در ادامــه در مــورد سدســازی کــه برخــی ایــن گزینــه 
را بــه عنــوان راهــکار میان مــدت و بلندمــدت بــرای مقابلــه بــا 
ــد  ــت: احــداث ســد، همیشــه بای ــد، گف ســیل مطــرح می کنن
بــه عنــوان یــک راهــکار ســازه ای اثربخــش مدنظــر باشــد امــا 
واضــح اســت کــه سدســازی یــک اقــدام پرهزینــه و زمان بــر 
اســت و در تصمیمــات حتمــًا بایــد ایــن موضــوع لحــاظ شــود.

ــه  ــورد سدســازی ب ــد در م ــه نبای ــه اینک ــا اشــاره ب ــدی ب مری
شــکل صفــر و صــدی حــرف زد، اظهارکــرد: ســد یــک فنــاوری 
اســت، نــه آن قــدر کــه در زمــان خشکســالی ها و بــروز گــرد و 
غبــار کــه می گفتنــد، بــد اســت و نــه آنقــدر کــه االن در زمــان 
ــاره  ــا راه چ ــازی تنه ــت. سدس ــوب اس ــد، خ ــیل می گوین س
بــرای مقابلــه بــا ســیل نیســت. ایــن فنــاوری بایــد مثــل هــر 
تکنولــوژی دیگــری، بــا برنامه ریــزی و مدنظــر قــرار دادن 
جنبه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و محیــط زیســتی مــورد 
ــر از ســاخت ســد  ــه مهم ت ــن اینک ــرد. ضم ــرار گی ــتفاده ق اس
ــم در  ــیل و ه ــان س ــم در زم ــه ه ــت ک ــرداری از آن اس بهره ب

ــت دارد. ــالی اهمی ــان خشکس زم
وی تاکیــد کــرد: صیانــت از جنگل هــا، مراتــع و آبخیزهــا 
ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــا بای ــم رودخانه ه ــظ حری ــن حف همچنی
جهــاد  وزارت  نیــرو،  وزارت  کار  دســتور  در  مســتمر  اقــدام 

کشــاورزی و دیگــر دســتگاه های مســئول قــرار گیــرد.

هشداری درباره پسا سیل خوزستان

مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان گفــت: ۱۰۴۳ دکل بــرق 
ایــن شــرکت در معــرض ســیاب قــرار گرفتــه کــه از ایــن تعــداد ۴۹۲ 
دکل بــه ترمیــم نیــاز دارنــد و از ۳۹ پســت در معــرض خطــر، ۷ پســت 

را خطــر جــدی تهدیــد می کنــد.
جلســه  چهارمیــن  در  دشــت بزرگ  محمــود  ایســنا،  به گــزارش 
ــی  ــاون هماهنگ ــور مع ــا حض ــه ب ــرکت ک ــن ش ــران ای ــت بح مدیری
ــرق در ســطوح  ــط ب ــرد: ۲۳ خ ــار ک ــزار شــد، اظه ــر برگ ــال توانی انتق
ولتــاژی مختلــف بــه علــت ســیاب در شــرایط بحرانــی قــرار دارنــد و 

ــا رســیدگی شــود. ــه آن ه ــد ســریع ب بای
وی بــا ارائــه گزارشــی از خطــرات ســیل و اقدامــات انجــام شــده بــرای 
حفــظ پایــداری شــبکه، بیــان کــرد: بــا افزایــش آب خروجی از ســدها 
و افزایــش آورد رودخانه هــا، دکل هــا و پســت های بیش تــری در 
معــرض خطــر ســیل قــرار می گیــرد و نیازمنــد کار وســیع تری اســت.

مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان تصریــح کــرد: بــرای 
جلوگیــری از ورود آب بــه پســت ها ســیل بند احــداث کــرده و در حــال 

تقویــت آن هــا هســتیم.
دشــت بزرگ بــا تاکیــد بــر آنکــه ماشــین آالت الزم بــرای مقابلــه بــا 
ســیل را در اختیــار نداریــم، افــزود: حجــم کار بســیار وســیع بــوده و 
نیــاز بــه ماشــین آالت بیش تــری اســت کــه در اختیــار شــرکت قــرار 

بگیــرد.
وی ادامــه داد: پســت ها و خطــوط در معــرض خطــر ســیاب در 
ســطوح ولتــاژی مختلــف هســتند و ســطح خاموشــی آن ها در شــبکه 

ــد. ــترده باش ــد گس می توان
ــا تقدیــر از اقدامــات انجــام  معــاون هماهنگــی انتقــال توانیــر نیــز ب
ــه ای  ــرق منطق ــا شــرکت های ب ــت: ب ــا ســیل، گف ــه ب شــده در مقابل
ــین  ــا ماش ــه ت ــورت گرفت ــای الزم ص ــارس هماهنگی ه ــان و ف اصفه

ــد. ــه خوزســتان ارســال کنن آالت الزم را ب
ســید زمــان حســینی بــا بیــان اینکــه حفــظ پایــداری شــبکه حائــز 
ــر  ــا هماهنگــی شــرکت توانی ــرد: ب ــه ک ــت بســیار اســت، اضاف اهمی
تعــدادی قایــق بــرای دسترســی بــه دکل هــا و پســت ها بــه خوزســتان 
ــد  ــرای رص ــرد ب ــتگاه بالگ ــک دس ــن ی ــود و همچنی ــال می ش ارس

ــرد. ــرار می گی ــه ای ق ــرق منطق ــار ب ــبکه در اختی ــه ای ش لحظ

خطر جدی و گسترده سیل 
برای خطوط برق خوزستان

خبر
گونه ای صدف کمیاب 

در بوشهر دیده شد
کارشــناس مــوزه و ژنتیــک اداره کل حفاظــت محیــط 
زیســت اســتان بوشــهر گفــت: نوعــی صــدف بادبزنی از 
گونــه کمیــاب نــرم تنــان در پــارک ملــی دریایــی نایبنــد 
ایــن اســتان مشــاهده شــد. بــه گــزارش ایرنــا، حســین جعفــری افــزود: در پایــش 
گونــه هــای جانــوری و گیاهــی منطقــه نایبنــد ایــن گونــه صــدف بادبزنــی بــا نــام 
علمــی Pinna muricata مــورد شناســایی قــرار گرفــت. ایــن نــوع صــدف بادبزنــی 
۱۸۱ میلــی متــر طــول داشــته و گونــه کمیــاب از نــرم تنــان اســت. یــک نمونــه از 
صــدف بــه جــای مانــده از گونــه فــوق در مــوزه تاریــخ طبیعــی و حیــات وحــش اداره 

کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان قــرار گرفــت.

دستگیری شکارچیان 
غیرمجاز در تهران

رئیــس پلیــس امنیــت عمومــی پایتخت از دســتگیری 
دو شــکارچی غیرمجــاز در تهــران خبــر داد کــه بــا شــکار 
ــا  ــروش گوشــت آن ه ــه ف ــدام ب ــات وحشــی، اق حیوان
ــام  ــات انج ــزود: در تحقیق ــدری اف ــی ذوالق ــردار عل ــنا س ــزارش ایس ــه گ می کردند.ب
شــده دربــاره فعالیــت یکــی از مجرمــان ســابقه دار در زمینــه شــکار غیرمجــاز حیوانــات 
وحشــی، تیــم ویــژه ای از مأمــوران پلیــس امنیــت عمومــی پایتخــت، طــی اقدامــات 
ویــژه پلیســی اطمینــان یافتنــد کــه متهــم بــا شــکار غیرمجــاز حیوانــات وحشــی و 
بعضــا کمیــاب در حیــات وحــش، اقــدام بــه فــروش گوشــت و ... آن هــا بــه قیمــت 

ــاال بــه مشــتریان خــاص می کنــد. هــای بســیار ب

جبراِن انقراض زمین 
زمان نیاز دارد

نتایـج یـک بررسـی نشـان می دهـد میلیون هـا سـال 
زمان نیاز اسـت تا زمین انقراض های گسـترده ناشـی از 

تغییـرات اقلیمـی را بازیابـی کند.
بـه گـزارش ایسـنا، کارشناسـان هشـدار دادند جبـران خسـارت هایی که در حـال حاضر 
توسـط بشـر بـه زمیـن و محیـط زیسـت وارد شـده تنهـا در مـدت میلیون هـا سـال 
امکانپذیـر خواهـد بـود. تغییـرات اقلیمی ناشـی از فعالیت های بشـر اکوسیسـتم را از 
بیـن بـرده و در حـال حاضـر موجـب تلف شـدن گونه هـای مختلـف جانداران شـده به 
گونـه ای کـه کارشناسـان بـه این نتیجـه رسـیده اند که اکنون ششـمین انقـراض بزرگ 

زمیـن در حـال رخ دادن اسـت. 

صدف

شکار

زمین

 برای نخستین بار یک قطعه چکاوک هدهدی در محدوده زیست بوم تاالب بین المللی گاوخونی در شرق استان 
اصفهان مشاهده و ثبت شد.

رنا
 ای

س:
عک

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان شــرقی از رهاســازی ۱۰ 
میلیــون متــر مکعــب آب از ســد قلعــه چــای شهرســتان عجب شــیر 

بــه پیکــره ی دریاچــه ارومیــه خبــر داد.
یوســف غفــارزاده در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان این کــه رهــا ســازی 
آب ســد قلعــه چــای عجــب شــیر از پنجــم فروردیــن مــاه ســال ۹۸ 
ــون ۱۰  ــه آغــاز شــده اســت، گفــت: تاکن ــه پیکــره ی دریاچــه ارومی ب
ــه ســمت دریاچــه ارومیــه  میلیــون متــر مکعــب آب از ایــن ســد ب
رهاســازی شــده و بــا توجــه بــه وضعیــت مطلــوب ورودی آب ســد، 
برنامــه رهاســازی از ســد قلعــه چــای بــه دریاچــه ارومیــه همچنــان 
ادامــه دارد.میــزان حجــم مخــزن ســد قلعــه چــای عجب شــیر بیش 
ــراز آب شــده  ــوده کــه ۹۱ درصــد آن پ ــر مکعــب ب ــون مت از ۳6 میلی
اســت. برنامــه رهاســازی دو ســد ســهند در شهرســتان هشــترود و 
آیدوغمــوش در میانــه نیــز در دســتور کار شــرکت آب منطقــه ای قــرار 

گرفتــه اســت.
ــا اشــاره بــه  مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان شــرقی ب
میــزان حجــم مخــازن ســدهای ســهند و آیدوغمــوش، یــادآور شــد: 
براســاس آمــار در حــال حاضــر حجــم مخــزن ســد ســهند بیــش از 
۱۰۸ میلیــون متــر مکعــب بــوده و 66 درصــد ســد پــر شــده اســت و 
۷۵ درصــد ســد آیدوغمــوش نیــز بــا حجم بیــش از ۱۰۸ میلیــون متر 

مکعــب پــر از آب شــده اســت.
وی بــا بیــان این کــه مقــدار رهاســازی آب از ســد ســهند ۲۵ میلیــون 
متــر مکعــب بــوده اســت، گفــت: مقــرر شــده ۱۵ میلیــون متــر مکعب 
آب نیــز از ســد آی دوغمــوش رهــا ســازی شــود، البتــه ممکــن اســت 
ــه  ــد ب ــه س ــه آب س ــود ک ــاد ش ــی ایج ــکار عموم ــور در اف ــن تص ای
ســمت دریاچــه ارومیــه رهاســازی می شــود، در حالــی کــه تنهــا آب 
ــا ســازی می شــود، ســد  ــه ســمت دریاچــه ره ــه چــای ب ســد قلع
ســهند و آیدوغمــوش در حوضــه ی آبریــز دریاچــه ارومیــه قــرار ندارنــد 
و آب ایــن ســدها بســتگی بــه ورودی آب، بیشــتر بــه دالیــل زیســت 

محیطــی رهاســازی می شــود.

رهاسازی آب از سد»قلعه چای« 
به دریاچه ارومیه

هر
س:م

عک

ب
تاالب هایی که لبالب می شوندتاال

ــت: در  ــی گف ــان جنوب ــت خراس ــط زیس ــرکل محی مدی
بارندگی هــای اخیــر اســتان بیــش از ۸۰ درصــد محــدوده 

ــت. ــده اس ــری ش ــتان آبگی ــای اس تاالب ه
حســن اکبــری گفــت: در حــال حاضر حــدود دو تــاالب در 
اســتان داریــم کــه یکــی از ایــن مناطــق درقالــب پناهــگاه 
ــدان تحــت مدیریــت  ــاالب کجــی نمکــزار نهبن حیــات وحــش ت
حفاظــت محیــط زیســت خراســان جنوبــی اســت و دیگــری تــاالب 
خــور کــه در قالــب مناطــق آزاد توســط محیــط بانان مــورد پایــش قرار 
می گیــرد.  بــا توجــه بــه نــزوالت جــوی ســال قبــل و نیــز تــداوم آن 
در ســال جــاری و اقدامــات احیائــی صــورت گرفتــه بویــژه در محــدوده 
پناهــگاه حیــات وحــش تــاالب کجــی نمکــزار نهبنــدان، خوشــبختانه 
ــارش  ــه ب ــته ب ــاً وابس ــه کام ــتان ک ــای اس ــد تاالب ه ــوع تهدی موض

نــزوالت جــوی هســتند در حــال حاضــر مرتفــع شــده اســت. 
ــات  ــوص اقدام ــی درخص ــان جنوب ــت خراس ــط زیس ــرکل محی مدی
محیــط زیســت در احیــای تاالب هــای اســتان، اظهــار کــرد: احیــای 
تــاالب از طریــق بکارگیــری راهکارهــای بیومهندســی و بیومکانیکــی، 
ــن  ــی، تامی ــت فیزیک ــش حفاظ ــی، افزای ــی، الیروب ــاح فیزیک اص
تجهیــزات حفاظتــی تــاالب، ایجــاد موانــع و اســتفاده از فناوری هــای 

نویــن، نهــال کاری، انجــام طــرح مطالعاتــی تعییــن نیــازآب زیســت 
محیطــی تــاالب کجــی بــه منظــور اختصــاص از ســوی آب منطقــه ای 

ــه اقدامــات اســت. از جمل
ــری در  ــه تاثی ــر چ ــای اخی ــه بارندگی ه ــه این ک ــری در پاســخ ب اکب
ــی  ــار هواشناس ــر آم ــت: براب ــت، گف ــته اس ــا داش ــری تاالب ه آبگی

اســتان بالــغ بــر ۵۰ میلیمتــر میــزان بارندگــی در حــوزه شهرســتان 
نهبنــدان از ابتــدای ســال زراعــی ســال گذشــته تاکنــون گــزارش شــده 
اســت. بــا توجــه بــه موقعیــت قرارگیری تــاالب کجــی نمکــزار نهبندان 
در حــوزه آبخیــز دشــت ســهل آباد کــه از نظــر ارتفاعــی در پســت ترین 
نقطــه دشــت واقــع می گیــرد و عملیــات الیروبــی انجــام شــده  حجم 
قابــل توجهــی از بــارش صــورت گرفتــه بــه داخــل تــاالب وارد شــده که 
برابــر مشــاهدات بــه عمــل آمــده حــدود ۸۰ درصــد محــدوده تــاالب 

آبگیــری شــده اســت. 
ــال  ــرر در س ــی مق ــازه زمان ــده در ب ــل آم ــه عم ــماری ب ــر سرش براب
ــکا،  ــبز، خوت ــای اردک سرس ــده از گونه ه ــه پرن ــته، ۱۱۱6 قطع گذش
حواصیــل خاکســتری، چنگــر نــوک ســرخ، چــوب پــا، ســلیم طوقــی 
معمولــی، فــاالروپ گــردن ســرخ، فامینگــو و انــواع بــاکان، اگــرت، 

ــته اند. ــور داش ــور حض ــاالب مذک ــی در ت ــک و کاکای ــار، آبچلی بوتیم

راز
شی

ل 
سیل شیراز با هدف تنبیه بررسی نشودسی

 پــدر علــم هیدروژئولــوژی ایــران و اســتاد دانشــگاه 
شــیراز گفــت: بــا توجــه بــه اظهــار نظرهــای متفــاوت 
دربــاره علــل ســیل دروازه قــرآن شــیراز، الزم اســت 
ــه  ــرای تنبی ــه ب ــف ن ــان مختل ــی از متخصص گروه
ــای مشــابه در  ــری از رخداده ــرای جلوگی ــه ب ــردن بلک ک
 )Hydrogeology( ــی ــود. آب زمین شناس ــکیل ش ــده تش آین
مطالعــه  بــه  اســت کــه  زمین شناســی  دانــش  از  شــاخه ای 
ــی در خــاک و ســنگ های  ــی و حرکــت آب هــای زیرزمین پراکندگ
پوســته زمیــن و به ویــژه در ســفره های آب زیرزمینــی می پــردازد.
پروفســور عــزت هللا رئیســی اردکانــی افــزود: علــل و عوامــل وقــوع 
ســیل دروازه قــرآن شــیراز بــه صــورت دقیــق قابــل بررســی اســت 
ــاده ای  ــیار س ــاله بس ــه مس ــت؛ بلک ــده ای نیس ــوع پیچی و موض
اســت کــه بــا بازدیــد یــک روزه از ایــن منطقــه کــم وســعت مــی 
تــوان زوایــای پنهانــی را اگــر وجــود داشــته باشــد، مشــخص کــرد. 
رئیســی اردکانــی بــا بیــان ایــن کــه احتمــال بــروز ســیل در محــل 
ــتگاه  ــت: ایس ــود دارد، گف ــی وج ــورت طبیع ــه ص ــرآن ب دروازه ق
هــای هواشناســی کــه در شــیراز بــرای ســنجش میــزان بارندگــی 
وجــود دارد در فــرودگاه شــیراز واقــع اســت در حالــی کــه در محــل 

دروازه قــرآن ارتفــاع بیشــتر اســت و کــوه وجــود دارد کــه مــی تواند 
ریــزش بارندگــی را افزایــش دهــد و همچنیــن جنــس خــاک ایــن 

منطقــه مــارن اســت کــه نفوذپذیــری آن انــدک اســت. 
مشــاور اســتاندار فــارس ادامــه داد: از ۳۵ ســال گذشــته در حــوزه 
آبگیــر محــل دروازه قــرآن، تاسیســات شــهری زیــادی نظیــر جــاده 
و اتوبــان ســاخته شــده و ایــن رونــد نفوذپذیــری خــاک را بســیار 
ــش  ــل افزای ــن مح ــیاب در ای ــی س ــه، دب ــرده و در نتیج ــم ک ک
یافتــه اســت. ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد کــه مســیر انتقــال 
ســیابی کــه در زیــر دروازه قــرآن تعبیــه شــده اســت، از رســوب 
ــون  ــا تاکن ــال را کاهــش داده باشــد ام ــر و ســطح مقطــع کان پ
کســی از ایــن محــل بازدیــد و گزارشــی در ایــن خصــوص ارائــه 

نکــرده اســت. 
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه براســاس اســتانداردهای بیــن 
المللــی، طراحــی ســازه هــای انتقــال آب بایــد براســاس 
ــزود: تاســف  ــا 5٠ ســاله طراحــی شــود، اف ــای ٢ ت ســیاب ه
مــی خــورم کــه علــم مشــاوره ای را رهــا کــرده ایــم و تنهــا بــه 

اظهــارات غیرکارشناســی روی آوردیــم.
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سودوکو شماره ۱۴۱۹

پاسخ سودوکو شماره ۱۴۱۸

افقی
۱- چهارمين شــركت بزرگ اتومبيل 

پيامبر  سازي جهان-ازمعجزات 

اكرم)ص(-لقب امام حسن 

 عسكري)ع(

۲- باهــم و همگي- حيوان بدبو- 

 جمع مزيت

۳- جانور-سدي درجنوب كشور- 

 ترس شديد

۴-ازبروج فلكي- دشنام-درختي 

 ويژه نواحي جنگلي و خاكهاي اســيدي

 ۵- رمق- مقابل بردن-پارلمان روســيه

6- كتاب ديني مســيحيان- داراي 

ســن مناسب براي انجام دادن وظايف 

 شــرعي-ضمير سوم شخص مفرد

۷- زنگ گردن چهارپا- نام پســر 

 ادريس)ع(-حرف نداري- سزاوار

۸- ازآثــار ديدني كرمان- صابت- 

 راهنمايــي درزمينه اخاقي و ديني

۹-مايــع حيات بخش بدن- ويتاميني 

 در اسفناج- دورويي- آينده

۱۰- نپذيرفتــن- ازالقاب امام زمان 

)ع( به معني كســي كه نعمتها را 

 گسترده مي سازد-جبران

۱۱- اتوبوس فضايي- بزرگواري- 

 مخفف چهل

۱۲- ســرزمين سبا- عضو شناي 

 ماهي- ضمير چندنفره- بخشــش

۱۳- عيب و ننگ- قرزدن- ســرطان 

 خون

 ۱۴- تارنمــا- قايم به ذات- پرده در

۱۵- شــب ارجمند مسلمانان- عده 

اي يــاران پيامبــر كه از مكه به مدينه 

لباس هجرت كردند-گريبان 

عمودی 
۱- نام مادر امام رضا)ع(- منســوب 

 به آخرت

۲- نوازنده دربار خســروپرويز- سام- 

 عبادتگاه

۳- خــاف عدم- گازي بيرنگ و 

 بو- آبورز

۴- يازده- شــهري در اذربايجان 

 غربي- بوســيله- الهه خورشيد

۵- بافنــده- جمع مكتب- به همان 

 شكل و ترتيب

6- روحاني مســحي- خسيس- دين 

 برتر

 ۷- از اره رســيد- سعي- مكان

۸- شهر ســوييس- جنگ مسلمانان 

با دگركيشــان مكه-شهري در استان 

 كرمان

۹- فرورفتن ظرف- ســرفصل روزنامه- 

 ضدآشتي

۱۰- آب ايســتاده و لجنزار- نام فرزند 

 نوح)ع(- شــهر حضرت عبدالعظيم)ع(

۱۱- گريــز- بندگان مقرب پروردگار- 

 آرزوها

۱۲- خوشــا- عضو فرقه اي ديني در 

 ايران باســتان- محبت- حرف تحسين

 ۱۳- آواره- رفــع دلخوري- رخوت

۱۴- واحــد وزن- خطاب بي ادبانه- 

 آتش زنه

۱۵- بلــه آلماني- مادر امام نقي )ع(- 

ســوره سي و پنجم قرآن

جدول شماره ۱۴۱۹

 اطالع
 رسانی

اجرائیه 
مشـخصات محکوم لـه /محکم لهم : 
فیروز سـهرابی - نـام پدر :خان محمد 
– نشـانی :اسـتان کرمـان ،شهرسـتان 

رودبـار جنـوب ، شـهر رودبار ، سـردی جمولی 
علیهم:غیـاث  /محکـوم  علیـه  مشـخصات محکـوم 
الدیـن فتحـی ریسـی - نـام پـدر :کریـم – نشـانی 

المـکان  :مجهـول 
مشـخصات نماینـده یا قائـم مقام قانونـی محکوم له 
/محکوم لهم :سـوده سـاجقه گورسـاردوئیه –نام پدر 
:کرامـت – نشـانی :اسـتان کرمـان ،شهرسـتان کرمان 
،شـهر کرمـان ،بلـوار شـیراز ،حافظیـه ۷- نـوع رابطـه 

:وکیـل فیروز سـهرابی
محکوم به :

بموجـب درخواسـت اجـرای حکـم مربوطه به شـماره 
 ۹۷۰۹۹۷۳۸۸۷۱۰۰۴۸۹ مربوطـه  دادنامـه  وشـماره 
محکـوم علیه محکوم اسـت به پرداخـت مبلغ یکصد 
وپنجـاه میلیـون ریال بابت اصل خواسـته +مبلغ سـه 
میلیـون ونهصـد ونـود وپنـج هـزار ریـال بابـت هزینه 
دادرسـی +مبلـغ سـه میلیون ریـال بابت حـق الوکاله 

وکیـل + نیـم عشـر دولتـی در حـق خواهـان صادر
 محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

ظـرف ده روز مفـاد آنـرا بموقـع اجـرا گـذارد )مـاده 
۳۴ قانـون اجـرای احـکام مدنـی (.۲-ترتیبـی برای 
پرداخـت محکـوم بـه بدهـد .۳- مالـی معرفـی کند 
کـه اجـرا حکـم واسـتیفا محکـوم بـه از آن میسـر 
باشـد .چنانچـه خود را قـادر به اجرای مفـاد اجراییه 
ندانـد بایـد ظرف سـی روز کلیه اموال خود را شـامل 
تعـداد یـا مقـدار و قیمـت همه امـوال منقـول وغیر 

منقـول ،بـه طـور مشـروح مشـتمل بـر میـزان وجوه 
نقـدی کـه بـه هـر عنـوان نـزد بانکهـا وموسسـات 
مالـی واعتبـاری ایرانـی یـا خارجـی دارد بـه همـراه 
مشـخصات دقیـق حسـابهای مذکـور و کلیـه اموالی 
کـه او بـه هـر نحونـزد اشـخاص ثالـث دارد و کلیـه 
مطالبـات او از اشـخاص ثالـث ونیـز فهرسـت نقـل 
وانتقـاالت وهـر نـوع تغییـر دیگـر در امـوال مذکـور 
از زمـان یـک سـال قبـل از طـرح دعـوای اعسـار بـه 
ضمیمـه دادخواسـت اعسـار بـه مقـام قضائـی ارائه 
بازداشـت  لـه  محکـوم  درخواسـت  بـه  واال  نمایـد 
میشـود )مـواد ۸و۳قانون نحـوه اجـرای محکومیت 
مالـی ۱۳۹۴(.۴- خـود داری محکـوم علیـه از اعام 
کامـل صـورت امـوال بـه منظور فـرار از اجـرای حکم 
،حبـس تعزیـری درجـه هفـت را در پـی دارد.)ماده 
۳۴قانـون اجـرای احـکام مدنـی و مـاده ۲۰ق.م.ا و 
مالـی  محکومیـت  اجـرای  نحـوه  قانـون   ۱6 مـاده 
۱۳۹۴(۵-انتقـال مـال بـه دیگـری بـه هـر نحـو بـا 
انگیـزه فـرار از ادای دیـن بـه نحـوی کـه باقیمانـده 
امـوال بـرای پرداخـت دیـون کافـی نباشـد موجـب 
مجـازات تعزیـری درجـه شـش یـا جـزای نقـدی 
معـادل نصـف محکـوم بـه یـا هـر دو مجـازات مـی 
شـود.)ماده ۲۱ قانـون نحوه اجـرای محکومیت مالی 
۱۳۹۴(.6- چنانچـه صـورت امـوال پـس از مهلـت 
سـی روز ارائـه شـود آزادی محکـوم علیـه از زنـدان 
منـوط بـه موافقـت محکـوم لـه یـا تودیـع وثیقـه یا 
معرفـی کفیـل توسـط محکـوم علیـه خواهـد بـود 
.)تبصـره ۱مـاده ۳ قانـون نحـوه اجـرای محکومیـت 

مالـی ۱۳۹۴( م الـف :۵۰۸
قاضی شعبه ۱شورای  حل اختالف شهرستان

 رودبار جنوب 

اجرائیه 
مشـخصات محکوم لـه /محکم لهم : 
فیروز سـهرابی - نـام پدر :خان محمد 
– نشـانی :اسـتان کرمـان ،شهرسـتان 

رودبـار جنـوب ، شـهر رودبار ، سـردی جمولی 
مشـخصات محکوم علیه /محکـوم علیهم:امیر حمزه 
صالحـی - نـام پـدر :- --  ، نشـانی :مجهول المکان 
مشـخصات نماینـده یا قائـم مقام قانونـی محکوم له 
/محکوم لهم :سـوده سـاجقه گورسـاردوئیه –نام پدر 
:کرامـت – نشـانی : رودبـار بلوار امام خمینی نرسـیده 
بـه سـه راه تختـی وکیـل - نـوع رابطـه :وکیـل فیروز 

سهرابی
محکوم به :

بموجـب درخواسـت اجـرای حکـم مربوطه به شـماره 
 ۹۷۰۹۹۷۳۸۸۷۱۰۰۴۴6 مربوطـه  دادنامـه  وشـماره 
مبلـغ  پرداخـت  بـه  اسـت  علیـه محکـوم  محکـوم 
صـد وشـصت میلیـون ریـال بابـت اصـل خواسـته 
+مبلـغ چهـار میلیـون ودویسـت وچهـل وپنـج هـزار 
ریـال بابـت هزینـه دادرسـی +هزینـه تاخیـر در تادیه 
از تاریـخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ + نیـم عشـر دولتـی در حـق 

خواهـان صـادر
 محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

ظـرف ده روز مفـاد آنـرا بموقـع اجـرا گـذارد )مـاده 
۳۴ قانـون اجـرای احـکام مدنـی (.۲-ترتیبـی بـرای 
پرداخـت محکـوم بـه بدهـد .۳- مالـی معرفـی کنـد 
کـه اجرا حکم واسـتیفا محکوم به از آن میسـر باشـد 
.چنانچـه خـود را قـادر بـه اجرای مفـاد اجراییـه نداند 
بایـد ظـرف سـی روز کلیه امـوال خود را شـامل تعداد 
یـا مقـدار و قیمـت همـه امـوال منقـول وغیـر منقول 

،بـه طـور مشـروح مشـتمل بر میـزان وجوه نقـدی که 
بـه هـر عنـوان نـزد بانکها وموسسـات مالـی واعتباری 
ایرانـی یـا خارجـی دارد بـه همـراه مشـخصات دقیق 
حسـابهای مذکـور و کلیـه اموالـی کـه او به هـر نحونزد 
اشـخاص ثالـث دارد و کلیـه مطالبـات او از اشـخاص 
ثالـث ونیـز فهرسـت نقـل وانتقـاالت وهر نـوع تغییر 
دیگـر در امـوال مذکـور از زمان یک سـال قبـل از طرح 
دعـوای اعسـار بـه ضمیمـه دادخواسـت اعسـار بـه 
مقـام قضائـی ارائـه نمایـد واال بـه درخواسـت محکوم 
لـه بازداشـت میشـود )مـواد ۸و۳قانون نحـوه اجرای 
محکومیت مالـی ۱۳۹۴(.۴- خود داری محکوم علیه 
از اعـام کامـل صـورت امـوال به منظـور فـرار از اجرای 
حکـم ،حبـس تعزیـری درجـه هفـت را در پـی دارد.
)مـاده ۳۴قانون اجـرای احکام مدنی و مـاده ۲۰ق.م.ا 
و مـاده ۱6 قانـون نحـوه اجـرای محکومیـت مالـی 
۱۳۹۴(۵-انتقـال مـال به دیگری به هـر نحو با انگیزه 
فـرار از ادای دیـن بـه نحوی کـه باقیمانده امـوال برای 
پرداخـت دیون کافی نباشـد موجب مجـازات تعزیری 
درجـه شـش یـا جـزای نقدی معـادل نصـف محکوم 
بـه یا هـر دو مجازات مـی شـود.)ماده ۲۱ قانون نحوه 
اجـرای محکومیـت مالـی ۱۳۹۴(.6- چنانچـه صورت 
اموال پس از مهلت سـی روز ارائه شـود آزادی محکوم 
علیـه از زنـدان منوط بـه موافقت محکوم لـه یا تودیع 
وثیقـه یـا معرفـی کفیل توسـط محکوم علیـه خواهد 
بـود .)تبصره ۱مـاده ۳ قانون نحـوه اجرای محکومیت 

مالـی ۱۳۹۴( م الـف :۵۰۸
قاضی شعبه ۱شورای  حل اختالف شهرستان 
رودبار جنوب 

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

شهر عنبر آباد
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  ۱۳آئیـن 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 
شـماره۱۳۹۷6۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰6۰6-۹۷/۱۱/۰6هیات اول موضـوع 
قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای 
فرامـرز رضائـی فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 6۷۸با کد 
ملـی ۳۰۳۱۳۲۵۲۸۱صـادره ازجیرفت درششـدانگ یک باب 
خانه به مسـاحت ۲۷۷/۵۸متر مربع پـاک - فرعی از۴۳- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۴۳ -اصلـی قطعـه 
یـک واقـع دراراضی خضـر آباد بخش۴۵کرمان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقای علـی نخعـی محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطاع عمـوم مراتب دردو نوبت به فاصلـه ۱۵روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲۰6۵-  تاریـخ انتشـار 
نوبـت اول:۹۸/۰۱/۲۱ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۰۹//۹۸/۰۲
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

شهر عنبر آباد
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی اصاحـی موضـوع مـاده۳ قانـون 
و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای اصاحی 
شـماره۱۳۹66۰۳۱۹۰۱۴۰۰6۳۹۰-۹6/۱۰/۰۷هیات اول موضـوع 
قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای 
حسـین خداد نژاد جبالبارزی فرزند علی بشـماره شناسنامه 
۵۸۴صـادره ازرودباردرششـدانگ یـک باب خانه مشـتمل بر 
بـاغ نخیاتـی بـه مسـاحت ۱۷۱6۰/6۷متـر مربـع پـاک۱۹ 
فرعـی از۲۷۰- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک۱فرعی 
از ۲۷۰ -اصلـی قطعـه دو بخش۴۵کرمان واقـع در اراضی ده 
چیـل عنبرآباد خریداری از مالک رسـمی آقـای علی خدا داد 
نـژاد محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب 
دریک نوبت آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـارآگهی بـه مدتیک مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت 
سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲۰6۷-  تاریـخ 

انتشـار نوبـت اول:۹۸/۰۱/۲۱ 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

متن اگهی مزایده
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (

بـه موجـب پرونـده اجرائـی کاسـه ۹6۰۰۵۹۹ ششـدانگ آپارتمـان بـه 
پـاک ثبتـی ۱۸ فرعـی از 6۱۳ اصلـی واقع در رفسـنجان خیابان خیام 
کوچه شـماره 6 مجموعه مسـکونی امیر که ششـدانگ ان در صفحه ۳۳۷ دفتر ۳۸۳ 
بـه شـماره ثبت 6۹۰۱۳ بخش ۹ کرمان رفسـنجان بنام اقـای محمد محمدی نیا صادر 
گردیده اسـت طبق سـند به مسـاحت ۸۲.۰۹ متر مربع که سـاختمان مجتمع اسکلت 
بتـن آرمـه بـا سـقف تیرچـه و بلوک در پنـج طبقه و عایق بـام ایزوگام و نمای سـوفال 

Upvc  بـا پنجره هـای
و دارای پارکینگ و یکعدد اسـانبر می باشـد، برروی ملک امتیازات اب و برق  و گاز 
معرفـی گردید،که طبق نظر کارشـناس رسـمی به مبلـغ ۱۳۲۵۵۰۰۰۰۰)یک میلیارد و 
سـیصد و بیسـت و میلیون و پانصد (لاير ارزیابی شـده که طبق سـند رهنی شماره 
6۸۱۳۰ دفتـر خانـه ۵۳ کرمـان در قبال مبلغ ۴۵۴۴۹6۴۳۱ لاير در رهن بانک سـپه 
قـرار گرفتـه ،پـاک فوق از سـاعت ۹ الـی ۱۲ روز شـنبه مـورخ ۱۳۹۸.۲.۷ در محل 
اجـرای اداره ثبـت اسـناد و امـاک رفسـنجان واقـع در رفسـنجان بلـوار کشـاورزی 
از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـد،مزایده از مبلـغ ۱۳۲۵۵۰۰۰۰۰ لاير شـروع و 
باالتریـن قیمت پیشـنهادی نقـدا فروخته می شود،شـرکت در جلسـه مزایده برای 
عموم ازاد اسـت و فروش کا نقدی اسـت ،الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی های 
مربوط به اب ،برق ،گاز اعم از حق انشـعاب و یا حق اشـتراک و مصرف در صورتی 
کـه مـورد مزایـده دارای انها  باشـد و نیـز بدهی مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره 
تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده 
برنـده مزایـده اسـت و نیـز در صورت وجود مـازاد وجوه پرداختـی بابت هزینه های 
فـوق از محـل مـازاد بـه برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده 
نقـدا وصـول مـی گـردد ضمنا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی گردد، مزایـده روز 
اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مکان مقـرر برگزار خواهد شـد.طالبین و 
خریـداران میتواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقت مقـرر با ارائه چک رمـز دار به 

مبلغ پایه در جلسـه مزایده به نشـانی فوق شـرکت نمایند.
تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت: روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸.۱.۲۱

رئیس ثبت و اسناد و امالک رفسنجان –ابوالفضل تیموری آسفیچی

متن اگهی مزایده
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (

 ۹6۰۰۵۹۵ کاسـه  اجرائـی  پرونـده  موجـب  بـه 
ششـدانگ آپارتمـان به پـاک ثبتی ۱۱ فرعـی از 6۱۳ 
اصلـی واقـع در رفسـنجان خیابـان خیـام کوچـه شـماره 6 مجموعـه 
مسـکونی امیر که ششـدانگ ان در صفحه ۳۴۰ دفتر ۳۸۳ به شـماره 
ثبـت 6۹۰۱۴ بخـش ۹ کرمـان رفسـنجان بنـام اقای محمـد محمدی 
نیا صادر گردیده اسـت طبق سـند به مسـاحت ۸۲.۸۲ متر مربع که 
سـاختمان مجتمع اسـکلت بتن آرمه با سـقف تیرچه و بلوک در پنج 
Upvc  طبقـه و عایـق بـام ایـزوگام و نمـای سـوفال بـا پنجره هـای

و دارای پارکینـگ و یکعـدد آسـانبر می باشـد، برروی ملـک امتیازات 
اب و بـرق  و گاز معرفـی گردید،کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه 
مبلـغ ۱۲6۷۰۰۰۰۰۰)یـک میلیارد و دویسـت و شـصت و هفت میلیون 
و پانصد هزار (لاير ارزیابی شـده که طبق سـند رهنی شـماره 6۸۱۲۵ 
دفتـر خانـه ۵۳ کرمان در قبال مبلـغ ۴۵۴۴۹6۴۳۱ لاير در رهن بانک 
سـپه قـرار گرفتـه ،پاک فـوق از سـاعت ۹ الی ۱۲ روز یکشـنبه مورخ 
۱۳۹۸.۲.۸ در محـل اجـرای اداره ثبـت اسـناد و امـاک رفسـنجان 
واقـع در رفسـنجان بلوار شـهید کشـاورزی از طریق مزایـده به فروش 
مـی رسـد،مزایده از مبلـغ ۱۲6۷۰۰۰۰۰۰ لاير شـروع و باالتریـن قیمـت 
پیشـنهادی نقـدا فروختـه مـی شود،شـرکت در جلسـه مزایـده برای 
عمـوم ازاد اسـت و فـروش کا نقـدی اسـت ،الزم بـه ذکـر اسـت 
پرداخـت بدهـی هـای مربـوط به اب ،بـرق ،گاز اعم از حق انشـعاب و 
یا حق اشـتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها  باشـد 
و نیـز بدهـی هـای  مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ 
مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به 
عهـده برنـده مزایده اسـت و نیز در صورت وجود مـازاد وجوه پرداختی 
بابـت هزینـه های فوق از محل مـازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد 
شـد و نیـم عشـر و حق مزایـده نقدا وصـول می گـردد ضمنا چنانچه 
روز مزایـده تعطیل رسـمی گـردد، مزایـده روز اداری بعد از تعطیلی در 
همـان سـاعت و مـکان مقرر برگـزار خواهد شـد.طالبین و خریـداران 
میتواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقـرر بـا ارائه چـک رمز 

دار بـه مبلـغ پایـه در جلسـه مزایـده به نشـانی فوق شـرکت نمایند.
تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت: روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸.۱.۲۱

رئیس ثبت و اسناد و امالک رفسنجان –ابوالفضل تیموری آسفیچی

متن اگهی مزایده
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (

 ۹6۰۰۵۹۳ کاسـه  اجرائـی  پرونـده  موجـب  بـه 
ششـدانگ آپارتمـان بـه پاک ثبتی ۱۵ فرعـی از 6۱۳ 
اصلـی واقـع در رفسـنجان خیابـان خیـام کوچـه شـماره 6 مجموعـه 
مسـکونی امیر که ششـدانگ ان در صفحه ۳۱۳ دفتر ۳۸۳ به شـماره 
ثبـت 6۹۰۰۵ بخـش ۹ کرمـان رفسـنجان بنـام اقای محمـد محمدی 
نیـا صـادر گردیـده اسـت طبق سـند بـه مسـاحت ۸۲.۸۲ متـر مربع 
که سـاختمان مجتمع اسـکلت بتن آرمه با سـقف تیرچه و بلوک در 
Upvc پنـج طبقـه و عایـق بـام ایـزوگام و نمای سـوفال بـا پنجره هـای

و دارای پارکینـگ و یکعـدد آسـانبر می باشـد، برروی ملـک امتیازات 
اب و برق  و گاز معرفی گردید،که طبق نظر کارشـناس رسـمی به مبلغ 
۱۳۳۵۰۰۰۰۰۰)یک میلیارد و سـیصدو سـی و پنج میلیون(لاير ارزیابی 
شـده کـه طبق سـند رهنی شـماره 6۸۱۴۳ دفتـر خانـه ۵۳ کرمان در 
قبـال مبلـغ ۴۵۴۴۹6۴۳۱ لاير در رهن بانک سـپه قـرار گرفته ،پاک  
فـوق از سـاعت ۹ الـی ۱۲ روز دوشـنبه مـورخ ۱۳۹۸.۲.۹ در محـل 
اجـرای اداره ثبـت اسـناد و اماک رفسـنجان واقع در رفسـنجان بلوار 
شـهید کشـاورزی از طریق مزایده به فروش می رسـد،مزایده از مبلغ 
۱۳۳۵۰۰۰۰۰۰ لاير شـروع و باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقدا فروخته 
مـی شود،شـرکت در جلسـه مزایـده برای عمـوم ازاد اسـت و فروش 
کا نقـدی اسـت ،الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربـوط 
بـه اب ،بـرق ،گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصرف 
در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انهـا  باشـد و نیز بدهـی مالیاتی و 
عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریخ مزایـده اعم از اینکـه رقم قطعی 
ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت و نیز در 
صـورت وجـود مـازاد وجـوه پرداختی بابـت هزینه های فـوق از محل 
مـازاد بـه برنـده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده 
نقـدا وصـول می گردد ضمنـا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی گردد، 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار 
خواهـد شـد.طالبین و خریـداران میتوانند جهت شـرکت در مزایده در 
وقـت مقـرر بـا ارائـه چـک رمـز دار به مبلـغ پایـه در جلسـه مزایده به 

نشـانی فوق شـرکت نمایند.
تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت: روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸.۱.۲۱

رئیس ثبت و اسناد و امالک رفسنجان –ابوالفضل تیموری آسفیچی

متن اگهی مزایده
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (

به موجب پرونده اجرائی کاسـه ۹6۰۰۵۹۲ ششـدانگ 
آپارتمـان بـه پاک ثبتـی ۵ فرعـی از 6۱۳ اصلی واقع 
در رفسـنجان خیابـان خیـام کوچه شـماره 6 مجموعه مسـکونی امیر 
کـه ششـدانگ ان در صفحـه ۳6۷ دفتر ۳۸۳ به شـماره ثبت 6۹۰۲۳ 
بخـش ۹ کرمـان رفسـنجان بنـام اقـای محمـد محمـدی نیـا صـادر 
گردیده اسـت طبق سـند به مسـاحت ۸۳.۴ متر مربع که سـاختمان 
مجتمـع اسـکلت بتـن آرمه با سـقف تیرچـه و بلوک در پنـج طبقه و 

Upvc  عایـق بـام ایـزوگام و نمای سـوفال با پنجره هـای
و دارای پارکینـگ و یکعـدد آسـانبر می باشـد، برروی ملـک امتیازات 
اب و بـرق  و گاز معرفـی گردید،کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه 
مبلـغ ۱۱۸۵۰۰۰۰۰۰)یـک میلیارد و یکصدوهشـتاد و پنـج میلیون(لاير 
ارزیابـی شـده کـه طبـق سـند رهنـی شـماره 6۸۱۱۸ دفتـر خانـه ۵۳ 
کرمـان در قبـال مبلـغ ۴۵۴۴۹6۴۳۱ لاير در رهـن بانـک سـپه قـرار 
گرفتـه ،پاک فوق از سـاعت ۹ الی ۱۲ روز دوشـنبه مـورخ ۱۳۹۸.۲.۹ 
در محـل اجـرای اداره ثبـت اسـناد و امـاک رفسـنجان واقـع در 
رفسـنجان بلوار کشـاورزی از طریق مزایده به فروش می رسـد،مزایده 
از مبلـغ ۱۱۸۵۰۰۰۰۰۰ لاير شـروع و باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا 
فروختـه مـی شود،شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای عموم ازاد اسـت 
و فـروش کا نقـدی اسـت ،الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهی های 
مربـوط بـه اب ،بـرق ،گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و 
مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انهـا  باشـد و نیـز بدهـی 
مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایده اعـم از اینکه 
رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یا نشـده باشـد به عهـده برنـده مزایده 
اسـت و نیـز در صـورت وجود مـازاد وجوه پرداختی بابـت هزینه های 
فـوق از محـل مـازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر 
و حـق مزایـده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچـه روز مزایده تعطیل 
رسـمی گـردد، مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و 
مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد.طالبین و خریـداران میتواننـد جهت 
شـرکت در مزایـده در وقـت مقرر بـا ارائه چک رمـز دار به مبلغ پایه در 

جلسـه مزایـده به نشـانی فـوق شـرکت نمایند.
تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت: روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸.۱.۲۱

رئیس ثبت و اسناد و امالک رفسنجان –ابوالفضل تیموری آسفیچی

متن اگهی مزایده
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (

به موجب پرونده اجرائی کاسـه ۹6۰۰۵۹۰ ششـدانگ 
آپارتمـان بـه پـاک ثبتـی ۱۴ فرعـی از 6۱۳ اصلـی 
واقع در رفسـنجان خیابان خیام کوچه شـماره 6 مجموعه مسـکونی 
امیـر کـه ششـدانگ ان در صفحـه ۳۱۰ دفتـر ۳۸۳ بـه شـماره ثبـت 
6۹۰۰۴ بخـش ۹ کرمـان رفسـنجان بنـام اقـای محمـد محمـدی نیا 
صـادر گردیـده اسـت طبـق سـند بـه مسـاحت ۸۲.۰۹ متـر مربع که 
سـاختمان مجتمـع اسـکلت بتـن آرمـه با سـقف تیرچه و بلـوک در 
Upvc  پنـج طبقـه و عایـق بـام ایـزوگام و نمای سـوفال با پنجره هـای

ملـک  بـرروی  باشـد،  آسـانبر مـی  یکعـدد  و  پارکینـگ  دارای  و 
امتیـازات اب و بـرق  و گاز معرفـی گردید،کـه طبق نظر کارشـناس 
نـود  و  دویسـت  و  میلیـارد  ۱۲۹۰۰۰۰۰۰۰)یـک  مبلـغ  بـه  رسـمی 
میلیـون(لاير ارزیابـی شـده کـه طبـق سـند رهنـی شـماره 6۸۱۲۸ 
دفتـر خانـه ۵۳ کرمـان در قبـال مبلـغ ۴۵۴۴۹6۴۳۱ لاير در رهـن 
بانـک سـپه قـرار گرفتـه ،پـاک فـوق از سـاعت ۹ الی ۱۲ روز سـه 
شـنبه مورخ ۱۳۹۸.۲.۱۰ در محل اجرای اداره ثبت اسـناد و اماک 
رفسـنجان واقـع در رفسـنجان بلـوار کشـاورزی از طریـق مزایده به 
فروش می رسـد،مزایده از مبلغ ۱۲۹۰۰۰۰۰۰۰ لاير شـروع و باالترین 
قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می شود،شـرکت در جلسـه مزایده 
بـرای عمـوم ازاد اسـت و فـروش کا نقـدی اسـت ،الزم بـه ذکـر 
اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه اب ،بـرق ،گاز اعـم از حق 
انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتی که مـورد مزایده 
دارای انهـا  باشـد و نیـز بدهی مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره 
تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یـا 
نشـده باشـد بـه عهـده برنده مزایـده اسـت و نیز در صـورت وجود 
مـازاد وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد به 
برنـده مزایـده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایـده نقدا 
وصـول مـی گـردد ضمنا چنانچـه روز مزایـده تعطیل رسـمی گردد، 
مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقرر 
برگـزار خواهـد شـد.طالبین و خریـداران میتوانند جهت شـرکت در 
مزایـده در وقـت مقـرر با ارائه چـک رمز دار به مبلغ پایه در جلسـه 

مزایـده به نشـانی فـوق شـرکت نمایند.
تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت: روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸.۱.۲۱

رئیس ثبت و اسناد و امالک رفسنجان –ابوالفضل تیموری آسفیچی

متن اگهی مزایده
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (

 ۹6۰۰۵۸۹ کاسـه  اجرائـی  پرونـده  موجـب  بـه 
ششـدانگ آپارتمان بـه پاک ثبتی ۱6 فرعـی از 6۱۳ 
اصلـی واقـع در رفسـنجان خیابـان خیـام کوچـه شـماره 6 مجموعه 
مسـکونی امیـر کـه ششـدانگ ان در صفحـه ۳۳۱ دفتـر ۳۸۳ بـه 
شـماره ثبـت 6۹۰۱۱ بخـش ۹ کرمـان رفسـنجان بنـام اقـای محمـد 
محمدی نیا صادر گردیده اسـت طبق سـند به مسـاحت ۸۱.۱۵ متر 
مربـع کـه سـاختمان مجتمـع اسـکلت بتن آرمـه با سـقف تیرچه و 
بلـوک در پنـج طبقـه و عایـق بـام ایـزوگام و نمای سـوفال بـا پنجره 

Upvc  هـای
و دارای پارکینگ و یکعدد آسـانبر می باشـد، برروی ملک امتیازات 
اب و بـرق  و گاز معرفـی گردید،کـه طبـق نظر کارشـناس رسـمی به 
مبلغ ۱.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰)یک میلیارد و سـیصد و ده میلیون(لاير ارزیابی 
شـده که طبق سـند رهنـی شـماره 6۸۱۲6 دفتر خانـه ۵۳ کرمان در 
قبـال مبلـغ ۴۵۴.۴۹6.۴۳۱ لاير در رهـن بانـک سـپه قـرار گرفتـه 
،پاک فوق از سـاعت ۹ الی ۱۲ روز سـه شـنبه مورخ ۱۳۹۸.۲.۱۰ در 
محل اجرای اداره ثبت اسـناد و اماک رفسـنجان واقع در رفسـنجان 
بلـوار کشـاورزی از طریق مزایـده به فروش می رسـد،مزایده از مبلغ 
۱.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ لاير شـروع و باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
مـی شود،شـرکت در جلسـه مزایده بـرای عموم ازاد اسـت و فروش 
کا نقـدی اسـت ،الزم بـه ذکر اسـت پرداخت بدهی هـای مربوط به 
اب ،بـرق ،گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصرف در 
صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انهـا  باشـد و نیـز بدهـی مالیاتی و 
عـوارض شـهرداری و غیـره تا تاریـخ مزایده اعـم از اینکه رقم قطعی 
ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت و نیز در 
صـورت وجـود مـازاد وجوه پرداختـی بابت هزینه های فـوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده 
نقـدا وصـول مـی گـردد ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیل رسـمی 
گـردد،  مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مکان 
مقـرر برگـزار خواهد شـد.طالبین و خریداران میتوانند جهت شـرکت 
در مزایـده در وقـت مقـرر با ارائه چک رمز دار به مبلغ پایه در جلسـه 

مزایـده به نشـانی فوق شـرکت نمایند.
تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت: روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸.۱.۲۱

رئیس ثبت و اسناد و امالک رفسنجان –ابوالفضل تیموری آسفیچی

متن اگهی مزایده
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (

به موجب پرونده اجرائی کاسـه ۹6۰۰۱۲6 ششـدانگ 
آپارتمـان بـه پاک ثبتی ۴ فرعـی از 6۱۳ اصلی واقع 
در رفسـنجان خیابان خیام کوچه شـماره 6 مجموعه مسـکونی امیر 
که ششـدانگ ان در صفحه ۳۷۳ دفتر ۳۸۳ به شـماره ثبت 6۹۰۲۵ 

بخش ۹ کرمان 
رفسـنجان بنـام اقای محمـد محمدی نیا صـادر گردیده اسـت طبق 
سـند بـه مسـاحت ۸۱.۱۵ متر مربع که سـاختمان مجتمع اسـکلت 
بتـن آرمـه با سـقف تیرچه و بلـوک در پنج طبقه و عایق بـام ایزوگام 
و نمـای سـوفال بـا پنجـره هـای  Upvc و دارای پارکینـگ و یکعدد 
آسـانبر مـی باشـد، بـرروی ملـک امتیـازات اب و بـرق  و گاز معرفی 
گردید،کـه طبق نظر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ ۱.۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰)یک 
میلیـارد و یکصـد و هفتـاد وپنـج  میلیـون(لاير ارزیابـی شـده کـه 
طبـق سـند رهنـی شـماره 6۸۱۲۱ دفتـر خانـه ۵۳ کرمـان در قبـال 
مبلـغ ۴۵۴.۴۹6.۴۳۱ لاير در رهـن بانـک سـپه قـرار گرفتـه ،پـاک 
فـوق از سـاعت ۹ الـی ۱۲ روز چهارشـنبه مـورخ ۱۳۹۸.۲.۱۱ در محـل 
اجـرای اداره ثبت اسـناد و اماک رفسـنجان واقع در رفسـنجان بلوار 
کشـاورزی از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـد،مزایده از مبلـغ 
۱.۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ لاير شـروع و باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
مـی شود،شـرکت در جلسـه مزایـده برای عمـوم ازاد اسـت و فروش 
کا نقـدی اسـت ،الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربوط 
بـه اب ،بـرق ،گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصرف 
در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انها  باشـد و نیز بدهـی مالیاتی و 
عـوارض شـهرداری و غیـره تا تاریـخ مزایده اعم از اینکـه رقم قطعی 
ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت و نیز در 
صـورت وجـود مـازاد وجـوه پرداختی بابـت هزینه های فـوق از محل 
مـازاد بـه برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده 
نقـدا وصـول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی گردد، 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شـد.طالبین و خریداران میتوانند جهت شـرکت در مزایده در 
وقـت مقـرر بـا ارائـه چـک رمز دار بـه مبلغ پایـه در جلسـه مزایده به 

نشـانی فوق شـرکت نمایند.
تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت: روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸.۱.۲۱

رئیس ثبت و اسناد و امالک رفسنجان –ابوالفضل تیموری آسفیچی

متن اگهی مزایده
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (

بـه موجـب پرونـده اجرائـی کاسـه ۹6۰۰۵۹۸ ششـدانگ آپارتمـان بـه 
پـاک ثبتـی ۱۲ فرعـی از 6۱۳ اصلـی واقـع در رفسـنجان خیابان خیام 
کوچـه شـماره 6 مجموعـه مسـکونی امیر که ششـدانگ ان در صفحـه ۳۰۷ دفتر ۳۸۳ 
بـه شـماره ثبـت 6۹۰۰۳ بخـش ۹ کرمـان رفسـنجان بنـام اقـای محمـد محمـدی نیـا 
صـادر گردیـده اسـت طبـق سـند به مسـاحت ۸۱.۱۴ متـر مربع که سـاختمان مجتمع 
اسـکلت بتـن آرمـه با سـقف تیرچه و بلـوک در پنج طبقـه و عایق بام ایـزوگام و نمای 

Upvc  سـوفال بـا پنجره هـای
و دارای پارکینـگ و یکعـدد اسـانبر مـی باشـد، بـرروی ملـک امتیـازات اب و بـرق  و 
گاز معرفـی گردید،کـه طبـق نظر کارشـناس رسـمی به مبلـغ ۱۲6۱۰۰۰۰۰۰)یـک میلیارد 
و دویسـت و شـصت و یـک میلیـون(لاير ارزیابـی شـده که طبق سـند رهنی شـماره 
6۸۱۲۹ دفتـر خانـه ۵۳ کرمـان در قبـال مبلـغ ۴۵۴۴۹6۴۳۱ لاير در رهن بانک سـپه 
قـرار گرفتـه ،پـاک فـوق از سـاعت ۹ الـی ۱۲ روز شـنبه مـورخ ۱۳۹۸.۲.۷ در محـل 
اجـرای اداره ثبـت اسـناد و امـاک رفسـنجان واقـع در رفسـنجان بلـوار کشـاورزی از 
طریـق مزایـده بـه فروش می رسـد،مزایده از مبلـغ ۱۲6۱۰۰۰۰۰۰ لاير شـروع و باالترین 
قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شود،شـرکت در جلسـه مزایده برای عمـوم ازاد 
اسـت و فـروش کا نقـدی اسـت ،الزم بـه ذکر اسـت پرداخـت بدهی هـای مربوط به 
اب ،بـرق ،گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حق اشـتراک و مصـرف در صورتـی که مورد 
مزایـده دارای انهـا  باشـد و نیـز بدهـی مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیـره تا تاریخ 
مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یـا نشـده باشـد بـه عهـده برنـده 
مزایـده اسـت و نیـز در صـورت وجـود مـازاد وجـوه پرداختی بابـت هزینه هـای فوق 
از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایـده نقدا 
وصـول مـی گـردد ضمنـا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی گـردد، مزایـده روز اداری 
بعـد از تعطیلـی در همان سـاعت و مـکان مقرر برگزار خواهد شـد.طالبین و خریداران 
میتواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقـرر بـا ارائه چک رمـز دار بـه مبلغ پایه 

در جلسـه مزایـده بـه نشـانی فوق شـرکت نمایند.
تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت: روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸.۱.۲۱
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متن اگهی مزایده
ببه موجب پرونده اجرائی کاسـه ۹6۰۰۱۲۷ ششـدانگ آپارتمان به پاک ثبتی ۱۰ فرعی از 
6۱۳ اصلی واقع در رفسـنجان خیابان خیام کوچه شـماره 6 مجموعه مسـکونی امیر طبقه 
دوم کـه ششـدانگ ان در صفحه ۳۴۳ دفتر ۳۸۳ به شـماره ثبـت 6۹۰۱۵ بخش ۹ کرمان 
رفسـنجان بنـام اقـای محمـد محمـدی نیـا صـادر گردیده اسـت طبق سـند به مسـاحت 
۸۲.۰۹ متـر مربـع که سـاختمان مجتمع اسـکلت بتن آرمه با سـقف تیرچه و بلـوک در پنج طبقه و عایق 

Upvc  بـام ایزوگام و نمای سـوفال با پنجره هـای
و دارای پارکینـگ و یکعـدد آسـانبر مـی باشـد، بـرروی ملـک امتیـازات اب و بـرق  و گاز معرفـی 
گردید،کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ ۱.۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰)یـک میلیـارد و دویسـت و دو 
میلیـون(لاير ارزیابـی شـده که طبق سـند رهنی شـماره 6۸۱۲۴ دفتـر خانه ۵۳ کرمـان در قبال مبلغ 
۴۵۴.۴۹6.۴۳۱ لاير در رهـن بانـک سـپه قـرار گرفتـه ،پاک فوق از سـاعت ۹ الی ۱۲ روز چهارشـنبه 
مـورخ ۱۳۹۸.۲.۱۱ در محـل اجـرای اداره ثبـت اسـناد و امـاک رفسـنجان واقـع در رفسـنجان بلـوار 
کشـاورزی از طریق مزایده به فروش می رسـد،مزایده از مبلغ ۱.۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ لاير شـروع و باالترین 
قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروخته می شود،شـرکت در جلسـه مزایـده برای عموم ازاد اسـت و فروش 
کا نقـدی اسـت ،الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه اب ،بـرق ،گاز اعـم از حـق 
انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انهـا  باشـد و نیـز بدهـی 
مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکه رقـم قطعی ان معلوم شـده یا 
نشـده باشـد بـه عهـده برنـده مزایده اسـت و نیز در صـورت وجود مازاد وجـوه پرداختـی بابت هزینه 
هـای فـوق از محـل مـازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایـده نقدا وصول 
مـی گـردد ضمنـا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی گـردد، مزایده روز اداری بعـد از تعطیلی در همان 
سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد.طالبین و خریـداران میتوانند جهـت شـرکت در مزایده در 

وقـت مقـرر بـا ارائـه چـک رمـز دار بـه مبلغ پایـه در جلسـه مزایده به نشـانی فـوق شـرکت نمایند.
تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت: روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸.۱.۲۱
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آگهی مزایده نوبت اول
بـه موجـب اجرائیـه کاسـه ۹۷۰۷۱۳ اجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری شهرسـتان 
بـم صـادره از اجـرای احـکام شـعبه اول حقوقـی کرمـان لـه زهـرا بلبلـی صیـادی و 
عليـه خليـل حـاج بیگـی مبنـی بـر فـروش یـک بـاب منـزل مسـکونی کـه توسـط 
محکـوم له معرفی و توسـط کارشـناس دادگسـتری به شـرح ذیل ارزیابـی و توقیف 
احتمالـی گردیـده اسـت ملـک مـورد بازدید جهـت فروش بک بـاب منـزل مسـکونی ۸۵ مترمربع 
دارای اسـکلت فلـزی دارای پـاک ثبتـی ۱۵۱ فرعـی از ۵۱۸۱ اصلـی واقـع در بخـش ۲۹ کرمـان 
بـه مسـاحت ۳۹۰ متـر مربـع بصـورت عرصـه و اعيـان متعلـق بـه آقـای خلیـل حـاج بیگـی فرزند 
قدمعلـی واقـع در بـم بلـوار شـهید باهنـر - باهنـر ۸ سـمت چـپ کوچـه بعد از حـوزه علمیـه دارای 
کـد پسـتي ۷66۱6۷۴66۱ و پـاک شـهرداری ۱۱۸ لـذا ارزش تقریبی اعیانی یک میلیـارد و پانصد 
میلیـون ریـال بـه ارزش تقریبـی عرصـه یـک میلیـارد و پانصـد میلیـون ریـال لـذا ارزش تقریبـی 
شـش دانـگ پـاك فـوق بـا کلیـه ملحقـات بـه مبلـغ سـه میلیـارد ریـال بـرآورد مـی گـردد مقـرر 
گردیـد ملـک موصـوف در روز دوشـنبه مـورخ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ از سـاعت ۹ تا ۱۱ صبـح از طریق مزایده 
در دفتـر اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری بـم واقع در بلـوار خلیج فـارس به فروش برسـد قیمت 
پایـه از بهـای ارزیابـی شـدن شـروع و بـه کسـانی کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد نمایـد فروخته 
خواهـد شـد ۱۰درصـد مبلـغ پیشـنهادی فـي المجلـس از برنـده دریافـت و نامبـرده مکلـف اسـت 
حداکثـر تـا یـک مـاه نسـبت به پرداخـت باقیمانـده ثمن معاملـه اقدام نمایـد در غیـر اینصورت ۱۰ 

درصـد اوليـه بنفـع صنـدوق دولت ضبـط و مزایـده تجدیـد میگردد.
متقاضیـان در صـورت تمایـل می توانند پنـج روز قبل از موعد مزایده به این اجـرا مراجعه تا ترتیب بازدید 

آنان از ملك مؤثر مزایده داده شـود. م/الف ۳
شیده- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضوع ماده۳ قانـون و ماده ۱۳آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳۹۷6۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۵۹6-۹۷/۱۱/۰6هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای موسـی آذر کیـش 
فرزنـد رسـتم  بشـماره شناسـنامه ۵۴۹صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
6۹۹/۴۱متـر مربـع پـاک - فرعـی از۴۵- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک ۴۵ -اصلی قطعه یک 
بخش۴۵کرمـان واقـع در عنبـر ابـاد شـهرک خدا افریـن خریداری از مالک رسـمی خانم بـی بی فرخنده 
امیری محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:۲۰6۹-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/۰۱/۲۱ – تاریخ انتشـارنوبت دوم :۰۹//۹۸/۰۲
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده۳ قانون و مـاده ۱۳آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره۱۳۹۷6۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰6۰۳-۹۷/۱۱/۰6هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای بهـرام جهانشـاهی 
امجـزی فرزنـد حعفربشـماره شناسـنامه ۳۲صـادره ازعنبـر اباد  درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 
۳۸6/۹۰متـر مربـع پـاک - فرعـی از۴۵- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـاک ۴۵ -اصلی قطعه یک 
بخش۴۵کرمـان واقـع در عنبـر اباد شـهرک خـدا افرین خریداری از مالک رسـمی خانم پروین السـادات 
موسـوی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الـف:۲۰۷۱- تاریخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/۰۱/۲۱ – تاریخ انتشـارنوبت دوم :۰۹//۹۸/۰۲
  مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

متن اگهی مزایده
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (

 ۹6۰۰۵۹6 کاسـه  اجرائـی  پرونـده  موجـب  بـه 
ششـدانگ آپارتمـان به پاک ثبتی ۱۳ فرعـی از 6۱۳ 
اصلـی واقـع در رفسـنجان خیابـان خیـام کوچـه شـماره 6 مجموعه 
مسـکونی امیـر کـه ششـدانگ ان در صفحـه ۳۰۴ دفتـر ۳۸۳ بـه 
شـماره ثبـت 6۹۰۰۲ بخـش ۹ کرمـان رفسـنجان بنـام اقـای محمـد 
محمدی نیا صادر گردیده اسـت طبق سـند به مسـاحت ۸۳.۴ متر 
مربـع کـه سـاختمان مجتمـع اسـکلت بتن آرمـه با سـقف تیرچه و 
بلـوک در پنـج طبقـه و عایـق بـام ایـزوگام و نمای سـوفال بـا پنجره 

Upvc  هـای
و دارای پارکینـگ و یکعدد آسـانبر می باشـد، بـرروی ملک امتیازات 
اب و بـرق  و گاز معرفـی گردید،کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی به 
مبلغ ۱۲۳۰۰۰۰۰۰۰)یک میلیارد و دویسـت و سـی میلیون(لاير ارزیابی 
شـده کـه طبـق سـند رهنـی شـماره 6۸۱۳۰ دفتـر خانـه ۵۳ کرمـان 
در قبـال مبلـغ ۴۵۴۴۹6۴۳۱ لاير در رهـن بانـک سـپه قـرار گرفتـه 
،پـاک فـوق از سـاعت ۹ الـی ۱۲ روز یکشـنبه مـورخ ۱۳۹۸.۲.۸ در 
محل اجرای اداره ثبت اسـناد و اماک رفسـنجان واقع در رفسـنجان 
بلـوار کشـاورزی از طریـق مزایده به فـروش می رسـد،مزایده از مبلغ 
۱۲۳۰۰۰۰۰۰۰ لاير شـروع و باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروخته 
مـی شود،شـرکت در جلسـه مزایـده برای عمـوم ازاد اسـت و فروش 
کا نقـدی اسـت ،الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربوط 
بـه اب ،بـرق ،گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصرف 
در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انها  باشـد و نیز بدهـی مالیاتی و 
عـوارض شـهرداری و غیـره تا تاریـخ مزایده اعم از اینکـه رقم قطعی 
ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت و نیز در 
صـورت وجـود مـازاد وجـوه پرداختی بابـت هزینه های فـوق از محل 
مـازاد بـه برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده 
نقـدا وصـول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی گردد، 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شـد.طالبین و خریداران میتوانند جهت شـرکت در مزایده در 
وقـت مقـرر بـا ارائـه چـک رمز دار بـه مبلغ پایـه در جلسـه مزایده به 

نشـانی فوق شـرکت نمایند.
تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت: روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸.۱.۲۱
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
هیــأت  شــماره97/12/19-7960318020003721-  رأی  برابــر 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــارض متقاضــی  ــه بالمع ــات مالکان ــک کالچــای تصرف ــت مل ثب
خانــم لیلــی مهــرزاد ســالکجائی فرزنــد مهــدی بشــماره 
ــی 6319431687  ــر و کدمل ــادره از رودس ــنامه 328 ص شناس
ــک  ــر ی ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــورت شش بص
بــاب ســاختمان بــه مســاحت 233/02 مترمربــع پــالک 
ــه  ــده از قطع ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 142 اصل 3074 فرع
284تفکیکــی از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه نــوده بخــش 29 
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد علــوی محــرز گردیــده 
ــه  ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب اســت. ل
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته  نســبت ب
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
ــا  ــراض ی ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ص
ــررات ســند  ــق مق ــم دادخواســت طب ــه گواهــی تقدی ــدم ارائ ع

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/1/21          

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1398/2/4
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای ـ حسین میرشکار 1182

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه اســتناد رای شــماره 139760318013008657 مورخــه  چــون ب
97/10/3 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــن  ــون تعیی ــد ســند رســمی قان ــای فاق اراضــی و ســاختمان ه
ــای  ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــبت شش ــه نس ــف ب تکلی
احداثــی بــه مســاحت 220/11 مترمربــع بــه شــماره پــالک فرعــی 
4416 مفــروز از پــالک 39 ســنگ اصلــی 31 واقــع در قریــه 
ــتاره  ــم س ــت خان ــالن در مالکی ــش 16 گی ــه بخ ــیاهکل محل س
کاکائــی ســیاهکل  اســتقرار یافتــه تحدیــد حــدود پــالک فــوق 
هنــوز بعمــل نیامــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای کتبــی مالــک 
ــورخ 98/2/15  ــک شــنبه م ــوق در روز ی ــک ف ــور حــدود مل مذک
ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک شــروع و بعمــل خواهــد 
ــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی  ــذا چنانچــه کســی نســبت ب آمــد ل
پــالک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ تنظیــم 
ــت  ــون ثب ــاده 20 قان ــتناد م ــدود باس ــد ح ــس تحدی صورتمجل
ــلیم  ــن اداره تس ــه ای ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــی روز اعت ــرف س ظ
و رســید دریافــت نمایــد بدیهــی اســت بــه اعتراضــات خــارج از 
موعــد مقــرر ترتیــب اثــر نخواهــد شــد ضمنــا از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه ایــن اداره ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه 
ــورت  ــن ص ــر ای ــد در غی ــم نمای ــی تقدی ــالح قضای ــع ذیص مرج
متقاضــی یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه 
مراجعــه و گواهــی عــدم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت 
ــات  ــراض عملی ــه اعت ــدون توجــه ب ــت ب ــد اداره ثب تســلیم نمای

ــررات ادامــه خواهــد داد. ــر مق ــی را براب ثبت
تاریخ انتشار: 98/1/21  

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

تعداد ایستگاه های لرزه نگاری کرمانشاه به 12 ایستگاه می رسد
مسئول شبکه لرزه نگاری استان کرمانشاه گفت:

امسال ایستگاه های لرزه نگاری نوسود و سومار راه اندازی خواهد شد.

رنا
 ای

س:
عک

رحیـم بناموالیـی رییـس اتاق بازرگانی اسـتان البـرز اظهار 
کـرد: البـرز همـواره بـه عنـوان مرکـز مـراودات اقتصـادی، 
تجـاری و علمـی و پژوهشـی مطـرح بوده اسـت به همین 
دلیـل اتـاق بازرگانی البـرز در تجارت داخلـی و بین المللی 

نقش محوری داشـته اسـت.
وی بـه شـاخص تریـن برنامـه هـای اتـاق بازرگانـی در 
سـال ۹۷ اشـاره کـرد و گفـت: معرفـی توانمنـدی هـای 
هـای  اولویـت  از  البـرز  و کشـاورزی  صنعتـی  تولیـدی، 
نخسـت و مهمتریـن رسـالت اتـاق بازرگانـی اسـتان بـوده 
اسـت.بناموالیی افـزود: طبـق برنامه ریزی هـا در بدو ورود 
هیـات هـای تجـاری خارجـی نشسـت هـای تخصصـی با 
هـدف گسـترش تعامـل تجـاری و بازرگانی در دسـتور کار 

گرفت. قـرار 
رییـس اتـاق بازرگانـی بـا بیـان اینکـه بازدیـد از واحدهای 
اسـتان  صنعتـی  هـای  توانمنـدی  نمایشـگاه  و  تولیـدی 
مسـتقر در اتـاق از برنامـه هایـی اسـت که همواره در سـفر 
هیـات هـای تجاری خارجی به اسـتان مد نظـر قرار گرفته 
اسـت، گفـت: تاکنـون بیـش از ۱۹ تفاهم نامه همـکاری با 
کشـورهای مختلـف در زمینه های گسـترش روابط تجاری 
و توسـعه تجارت امضا شـده اسـت.بناموالیی خاطرنشـان 
کـرد: هیـات هـای تجـاری از کشـورهای مختلـف جهـان 
پرتغـال،  اسـتونی،  لهسـتان،  ایتالیـا،  فرانسـه،  جملـه  از 
بوسـنی، کرواسـی، روسـیه، هنـد، چیـن، کـره  اوکرایـن، 
جنوبـی و... از جملـه هیـات هائـی بودنـد کـه بـه اسـتان 
البـرز سـفر کرده انـد و تعامـات خوبی برقرار شـده اسـت.
بـا  تجـاری  هـای  هیـات  همچنیـن  کـرد:  اضافـه  وی 
محوریـت اتـاق البـرز بـه کشـورهای مختلـف نیـز اعـزام 
شـده انـد تا بـازار این کشـورها را مورد بررسـی قـرار دهند.

بناموالیـی اسـتقبال فعاالن اقتصـادی از نمایشـگاه دائمی 
توانمنـدی هـای تولیـدی و صنعتی اتـاق بازرگانی اسـتان 
و عضویـت آنـان در پورتـال تجـارت الکترونیـک را حرکتی 
شـایان توجـه و منحصر به فرد در توسـعه تجـارت خارجی 
دانسـت و گفـت: ایـن نمایشـگاه بـه عنـوان قانونـی ترین 
و فراگیرتریـن نهـاد و نمـاد بخـش خصوصـی محسـوب 
و  معـادن  صنایـع،  بازرگانـی،  اتـاق  شـود.رئیس  مـی 
پارلمـان  تشـریح دسـتاوردهای  البـرز ضمـن  کشـاورزی 
بخـش خصوصـی اسـتان در امـور اقتصادی به ویـژه تولید 
را مدیـون  نهـاد  ایـن  نتایـج مطلـوب  و صـادرات گفـت: 
هماهنگـی، همراهـی و همدلـی مسـئوالن اجرایـی اسـتان 

بـه ویـژه مدیران اسـتانداری مـی دانیـم.   

معــاون اداره کل راهــداری و حمــل 
اصفهــان  اســتان  ای  جــاده  ونقــل 
گفــت: محــور آفرینــه بــه پــل دختر در 
ــا تــاش راهــداران  اســتان لرســتان ب

ــد. ــد ش ــایی خواه ــی بازگش اصفهان
ایــن  بیــان  بــا  دادخــواه  فــرزاد   
ــاغ  ــس از اب ــرد: پ ــار ک ــب، اظه مطل
اعــزام  جهــت  دســتور  اعــام  و 
راهــداری  آالت  ماشــین  و  نیروهــا 
بــه اســتان ســیل زده لرســتان، ۲6 

و  ســنگین  آالت  ماشــین  دســتگاه 
ــه همــراه پرســنل مجــرب از  ســبک ب
ــه معمــوالن اعــزام  ــه منطق ــان ب اصفه
شــد.وی ادامــه داد: در ســاعات اولیــه 
ــات  ــی عملی ــداران اصفهان ــور راه حض
بازگشــایی و ریــزش بــرداری و ایمــن 
آفرینــه  معمــوالن-  محــور  ســازی 
در دســتور کار قــرار گرفــت کــه بــا 
راهــداران  جهــادی  هــای  تــاش 
فروردیــن   ۱۵ روز  در  محــور  ایــن 

بازگشــایی شــد.معاون راهــداری اداره 
ــاده  ــل ج ــل ونق ــداری و حم کل راه
ــال  ــت: در ح ــان گف ــتان اصفه ای اس
حاضــر اکیــپ هــای راهــداری بــا 
کمــک نیروهــای ســپاه در ســه جبهــه 
مشــغول بازگشــایی محــور آفرینــه بــه 
پــل دختــر هســتند کــه بــه زودی بــه 
ــح  ــید. وی تصری ــد رس ــام خواه اتم
کــرد: عملیــات اجرایــی انجــام شــده 
ــض  ــور، تعری ــایی مح ــد بازگش در ح
ــور و  ــازی و برقــراری عب و ایمــن س
ــد  ــده بای ــت و در آین ــوده اس ــرور ب م
عملیــات بهســازی ایــن محــور توســط 

اســتان لرســتان انجــام شــود.

 بازگشایی محور»آفرینه« 
به پل دختر لرستان

مصرف انرژی و آب فوالد مبارکه از 
میانگین مصرف جهانی کمتر است

مدیـر ارشـد خدمـات فنی و پشـتیبانی فوالد مبارکه گفت: اجـرای پروژههای 
متعـدد در فـوالد مبارکـه در زمینۀ بهینهسـازی مصرف انرژی و آب شـرایطی 
فراهـم کـرده اسـت کـه مصـرف آب ایـن شـرکت از میانگین مصـرف جهانی 
کمتـر و در زمینـۀ مصـرف انـرژی در واحـد گندلهسـازی یـک الگـوی جهانی 
باشـد.جواد نیلـی در مصاحبـه بـا خبرنـگار فـوالد با اشـاره به اقدامـات فوالد 
مبارکـه در راسـتای اسـتفادۀ بهینه از انرژی در فرایند تولیـد و بهکارگیری آن 
در تولیـد محصـوالت بـا ارزش افـزودۀ باالتـر گفت: در شـرکت فـوالد مبارکه 
از گاز مصرفـی در ناحیـۀ آهنسـازی بهمنظـور تولیـد آهن اسـفنجی اسـتفاده 
میشـود. در حقیقـت بیـش از 6۵ درصـد از حجم گاز ورودی بـه فوالد مبارکه 
در ایـن ناحیـه و بهمنظـور تبدیـل گندلـه به آهن اسـفنجی اسـتفاده میشـود 
و بخـش دیگـری از ایـن گاز ورودی کـه کمتـر از ۲۰ درصد اسـت، در نیروگاه 
 فـوالد مبارکـه و بـرای تأمیـن بـرق مـورد نیـاز مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد.
بـه گفتـۀ مدیـر ارشـد خدمـات فنـی و پشـتیبانی فـوالد مبارکه این شـرکت 
بیـش از ۲۵ درصـد از بـرق مصرفـی خـود را از نیـروگاه داخلـی خـود تأمین 
میکنـد و مابقـی را از شـبکۀ سراسـری میگیـرد کـه بـر اسـاس دیاگـرام 
مصـرف بـرق، بیشـتر حجـم برق مصرفـی در ناحیـۀ فوالدسـازی و کورههای 

قـوس الکتریکی اسـت.

بنـا موالیـی بـه اولویـت هـای دوره سـوم فعالیـت 
اتـاق بازرگانـی البـرزدر سـال آینـده اشـاره کـرد و 
گفـت: ادامه سیاسـت اثرگـذاری  نظرات کارشناسـی 
اتـاق بازرگانـی بـر تصمیمـات اقتصـادی مدیـران 
دسـتگاههای اجرائـی در مسـیر رفـع موانـع تولید و 
صـادرات از برنامـه های اتاق البرز اسـت کـه در دوره 
سـوم نیز ادامـه می یابـد.وی افزود: تداوم نشسـت 
های کارشناسـان بخـش خصوصی با مراکـز آموزش 
عالـی و اهالـی دانـش اقتصـادی در جهـت حـذف 
روش هـای سـنتی تولیـد و بهـره گیـری از فنـاوری 
نویـن از دیگـر اولویـت ها در مسـیر رشـد و توسـعه 

بخـش تولید اسـتان اسـت. 

گلستان
آبفا

قدردانی از تالش کارکنان ادارات گاز  

گنبد،گمیشان و آق قال

انجام عملیات نشت یابی آب  در کرمان

بـا هـدف تبریـک سـال نـو  و 
کارکنـان  خدمـات   از  تشـکر 
ادارات گاز شهرسـتانهای سـیل 
قـا   آق  و  گنبد،گمیشـان  زده 
مدیرعامل  شـرکت گاز اسـتان گلسـتان  و هیئت همراه 
بصـورت جداگانـه بارئیـس و کارکنـان آن ادارات دیـدار  
و گفتگـو كردنـد .  بـه گـزارش روابـط عمومـی در ایـن 
دیدارها،مهنـدس  رحیمـی  ضمن تبریک سـال نو گفت: 
از ابتـدای سـال جدیـد شـاهد نـزول بارشـهای فراوانـی 
در اسـتان بودیـم کـه باعث بروز سـیل در شهرسـتانهای  
گنبـد ، آق قـا   و گمیشـان  شـد.وی افـزود: بـاال آمدن 

بـرای زندگـی مـردم   را  سـطح آب  مشـکات فـراوان 
تاسیسـات گازرسـانی  بـه  نیـز  را  شـدید  وخسـارتهای 
شهرسـتانهای مذکور بهمراه داشـته  که ایـن امر خدمات 
رسـانی را نیـز با مشـکل مواجهـه کرد .مهنـدس رحیمی 
ضمـن تشـکر از آمادگـی  و ارائـه  اقدامـات بـه موقـع و 
موثـر همـکاران در ایـن ایام افزود:خوشـبختانه حضور به 
موقـع و موثـر شـما همـکاران گرامـی و پایـداری جریان 
گاز اسـتان  عـاوه بـر کاهـش  نگرانـی مـردم توانسـت 
افتخـار بزرگـی را برای شـرکت گاز بوده که  سـربلندی ما 

را در ا یـن امتحـان بـزرگ  بهمـراه داشـته اسـت.

طی سـال گذشـته ، بـا انجام 
در  یابـی  نشـت  عملیـات 
انشـعابات و شـبکه آبرسـانی 
رفـت  هـدر  ،از  کرمـان  شـهر 
بیـش از ۲۰ لیتـر آب بـر ثانیـه جلوگیری شـد.خبرنگار 
آبفـا کرمـان- غامرضـا زیـن الدینـی مدیـر امـور آب 
و فاضـاب شهرسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه انجـام 
عملیـات نشـت یابـی سـبب کاهـش هـدر رفـت آب 
مـی شـود، گفـت: یکـی از اقداماتـی کـه در طی سـال 
گذشـته در دسـتور کار آبفـا کرمـان قـرار داشـت و در 
سـال جدید نیز پیگیری می شـود، نشـت یابی شـبکه 
و انشـعابات آبرسـانی در سـطح شـهر مـی باشـد.وی 
افـزود: در همیـن راسـتا طی سـال گذشـته ۲۴۳ مورد 
انشـعابات و شـبکه آبرسـانی در مناطـق مختلف شـهر 

کرمـان نشـت یابـی شـد کـه از ایـن تعـداد۱۲۸ مـورد 
رفـع نشـت صـورت گرفت.مدیـر امـور آبفـا شهرسـتان 
کرمـان در ادامـه افـزود: بـا ایـن اقـدام از هـدر رفـت 
بیـش از ۲۰ لیتـر آب بـر ثانیـه جلوگیـری بـه عمل آمد 
کـه نقـش مهمـی در کاهـش آب بـدون درآمـد دارد.

شـبکه  کیلومتـر   ۴ از  بیـش  اجـرای  بـا  همچنیـن 
،عملیـات آبرسـانی بـه شـهرک امـام حسـن مجتبـی 
)ع( عنبرآبـاد بـه پایـان رسـید.علی مشـایخی مدیـر 
بـا  عنبرآبـاد گفـت:  شهرسـتان  فاضـاب  و  آب  امـور 
و   ۹۰ اقطـار  در  شـبکه  ۴ کیلومتـر  از  بیـش  اجـرای 
6۳ پلـی اتیلـن از محـل اعتبـارات داخلـی ، عملیـات 
آبرسـانی بـه شـهرک جدیـد التاسـیس امـام حسـن 
مجتبـی )ع( بـه پایـان رسـید و۷۰ فقـره انشـعاب بـه 

واگـذار شـد. سـاکنین شـهرک 

درگیری مسلحانه با سه 
قاچاقچی مواد مخدر

بوشـهر  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
گفـت: در یک عملیـات اطاعاتی که 
منجـر به درگیری مسـلحانه و تبادل 
آتـش بین پلیـس و سـوداگران مرگ شـد ۲۰۰ کیلوگرم تریاک 
کشـف و ۳ قاچاقچی دسـتگیر شدند.سردار خلیل واعظی اظهار 
کـرد: بـا اقدامات اطاعاتی و اشـراف عملیاتـی پلیس تحرکات 
یـک بانـد حرفـه ای ترانزیـت مـواد مخـدر مـورد شناسـایی قرار 
گرفـت. وی اضافـه کـرد: شـب ۱6 فروردیـن ماه، تیـم عملیاتی 
پلیـس مبـارزه با مواد مخدر اسـتان و شهرسـتان گناوه، مسـیر  
انتقـال مـواد مخـدر کـه از محور جنوب به شـمال در تـردد بودند 
را تحـت کنتـرل درآورده کـه در سـه راهی بندر ریگ، ۲ دسـتگاه 

خودرو قاچاقچیان شناسـایی شـد.

بوشهر

مسمومیت کشنده 
برخی قارچ ها

دانشـگاه  بهداشـت  معـاون 
و  کهگیلویـه  پزشـکی  علـوم 
مـوارد  اکثـر  گفـت:  بویراحمـد، 
بـه  قارچ هـای سـمی  بـا  مسـمومیت های گـزارش  شـده 
علـت مصـرف تصادفـی گونه هـای سـمی قـارچ بـه  جـای 
گونه هـای خوراکـی آن اسـت.ابراهیم نعیمـی افـزود: ایـن 
رویـش  فصـول  در  افـرادی کـه  در  بیشـتر  مسـمومیت 
قارچ هـا در نیمـه دوم بهـار در کـوه هـای اسـتان و حتـی 
زمیـن هـای کشـاورزی نسـبت بـه جمـع آوری گونه هـای 
سـمی قـارچ به زعـم خوراکی بـودن آن هـا اقـدام می کنند، 

. می شـود  مشـاهده 

خبر

طرح نظارت نوروز 98 به 
ایستگاه پایانی رسید

معـدن  صنعـت،  سـازمان  رئیـس 
پایـان  از  البـرز  اسـتان  تجـارت  و 
طـرح نظـارت نـوروزی سـال جاری 
و بازرسـی ۱۳ هـزار واحـد صنفـی و خدماتـی اسـتان خبـر داد. 
جهانگیـر شـاهمرادی، دربـاره طـرح نظـارت نـوروز ۹۸ در جمـع 
خبرنـگاران، گفـت: ایـن طـرح از ابتـدای بهمـن مـاه ۹۷ تـا ۱۵ 
فروردیـن ۹۸ بـه صـورت کشـوری برگـزار شـد و گـروه هـدف 
آن کاالهـا و خدمـات پـر مشـتری در ایـام پایانـی سـال بـود. 
شـاهمرادی دربـاره تعـداد بازرسـی هـای ایـن طرح در اسـتان 
البـرز افـزود: در راسـتای اجرای ایـن طرح بزرگ ۱۳ هـزار ۴6۸ 
بازرسـی از واحدهـای صنفی و خدماتـی صورت گرفت که منجر 
بـه تشـکیل یـک هـزار و 6۷۴ پرونـده و ثبـت دو هـزار و ۴۸۷ 
تخلـف بـه ارزش ۱۷۷ میلیـارد و ۷۷۸ میلیـون تومـان شـد.

البرز

نمایشگاه گل و گیاه 
در یزد گشایش یافت

چهارمیـن نمایشـگاه گل و گیـاه 
محـل  در  روز  پنـج  مـدت  بـه 
بیـن  نمایشـگاه های  دائمـی 
المللـی اسـتان یـزد گشـایش یافـت.، در ایـن نمایشـگاه 
۷۰ شـرکت داخلـی و خارجـی از اسـتان های یـزد، تهـران، 
بـه عرضـه  و  دارنـد  ... حضـور  و  اراک  اصفهـان، شـیراز، 
محصـوالت خـود می پردازنـد.در ایـن نمایشـگاه تولیدات 
گیاهـی بـه ویـژه گل  هـای زینتـی آپارتمانـی و باغچه ای، 
درختچـه  هـای تزئینـی، تولیـدات دام و طیـور، نهاده های 
... در حـدود ۱۰۰  کشـاورزی، ماشـین آالت کشـاورزی و 

غرفـه بـه نمایـش گذاشـته شـده اسـت.

یزد

افزایش قیمت بلیت قطار 
شهری مشهد

مدیـر عامل شـرکت بهـره  برداری 
قطار شـهری مشـهد گفـت: بلیت 
قطـار شـهری از ۲۳ فروردین ۱۵۰ 
رابطـه  ایـن  در  مبین مقـدم  تومـان گـران می شـود.وحید 
گفـت: طبـق مصوبـه شـورای اسـامی کـه در اواخـر سـال 
گذشـته بـه تصویب رسـید، هزینـه بهای بلیـت خط یک و 
دو قطارشـهری مشـهد از ۲۳ فروردیـن ۹۸، از 6۵۰ تومـان 

بـه ۸۰۰ تومـان افزایـش پیـدا خواهـد کرد.
وی افـزود: در راسـتای افزایـش قیمـت بهـای خدمـات، 
هزینـه بلیـت تـک سـفره نیـز ۱۲۰۰ تومـان خواهـد شـد.

مشهد

نقشی محوری 
در تجارت داخلی 

و بین المللی داریم

رنا
 ای

س:
عک

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان خبر داد:

مقاوم سازی ۲۳۱ هزارواحد شهری و روستایی 
در سراسر استان کرمان

سلطانی نژاد: تاکنون ۱5۰ هزار سند کاداستری در روستاهای استان تحویل شده است

مدیـر کل بنیـاد مسـکن انقاب اسـامی اسـتان 
اسـامی  انقـاب  مسـکن  بنیـاد  کرمـان گفـت: 
مقاوم سـازی  عملیـات  تاکنـون  اسـتان کرمـان 
۲۳۱ هـزار و ۴۲۵ واحـد در شـهرها و روسـتاها 
سراسراسـتان کرمـان را بـه پایان رسـانده اسـت.
بـه گـزارش کرمان نـو، علی اکبر سـلطانی نژاد صبح 
روز گذشـته  در نشسـت خبری با اصحاب رسـانه 
اسـتان کرمـان کـه بـه مناسـبت ۲۱ فروردین مـاه 
سـالروز تاسـیس بنیـاد مسـکن انقاب اسـامی 
برگزار شـد، ضمن تبریک سـال نو و گرامیداشـت 
خصـوص  در  رهبـری  معظـم  مقـام  سـخنان 

نامگـذاری سـال ۹۸ بـا نـام سـال رونـق تولیـد، 
اظهـار کـرد: بـه واسـطه مشـکاتی کـه در ابتـدای 
انقـاب در مسـاله مسـکن وجـود داشـت تدبیـر 
امـام خمینـی)ره( ایـن بود که نهـادی برای کمک 

بـه مسـکن محرومـان در کشـور شـکل گیرد.
مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی اسـتان 
کرمـان بـا بیـان اینکـه متاسـفانه در حـال حاضر 
در هفـت اسـتان کشـور بـا مشـقت هایی روبـه رو 
هسـتیم، افـزود: بسـیاری از هموطنـان عزیزمـان 
درگیـر ایـن موضـوع هسـتند کـه امیدواریـم این 
مرحلـه نیـز بگـذرد و ان شـاءهللا دولـت و تمامـی 
ارکان نظـام کمـک کننـد تا بـا همـت یکدیگر این 
دوره بسـیار سـخت را نیـز بـا سـربلندی در کنـار 

مـردم عزیـز پشـت سـر بگذاریم.

سـلطانی نژاد بـا بیـان اینکـه ۴۲ درصـد جمعیـت 
اسـتان کرمـان در روسـتاها سـاکن هسـتند کـه 
ایـن میـزان از میانگیـن کشـوری باالتـر اسـت، 
تاکیـد کـرد: بیشـتر مـردم مـا در شـرق و جنوب 
اسـتان کرمان در روسـتاها زندگی می کنند و باید 
به خواسـته های روسـتاییان پاسـخ مطلوبی داده 

شود.
ایـن مقـام مسـوول با بیـان اینکه عمـده فعالیت 
انجـام  روسـتاها  در  مسـکن  بنیـاد  رسـالت  و 
می شـود، افـزود: تـاش مـا بـر این اسـت کـه با 
حل مشـکات معیشت و اشـتغال و جلوگیری از 
مهاجـرت روسـتاییان نه تنها این عدد حفظ شـود 

کـه ارتقـا هم داده شـود.
مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی اسـتان 

کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه طرح هـادی یکـی از 
کارهـای مهـم بنیاد مسـکن در این مناطق اسـت 
ایـن  اهمیـت  کشـور  در  اخیـر  اتفاقـات  در  کـه 
مسـاله و حریـم رودخانه هـا را بیشـتر مشـخص 
کـرد، تصریـح کـرد: دو مقولـه اجـرای طرح هـای 
اولویـت  در  روسـتای  معابـر  بهسـازی  و  هـادی 
کارهـای حـوزه عمـران روسـتایی بنیـاد مسـکن 

ست. ا
سـلطانی نژاد با بیـان اینکه در پایـان برنامه پنجم 
همـه روسـتاهای بـاالی ۲۰ خانـوار اسـتان کرمان 
از آن اختصـاص  تعییـن طـرح شـدند و پـس 
زمیـن، پرداخـت تسـهیات و کمـک بـه خانـه دار 
شـدن روسـتائیان در برنامـه اسـت، عنـوان کـرد: 
هـزار و ۷۰۰ پـروژه بهسـازی معابـر روسـتایی در 
برنامـه پنجم توسـعه تاکنون انجام شـده اسـت.

ایـن مقـام مسـوول بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال 
محرومیت زدایـی  نـگاه  بـا  پـروژه   ۵۰۰ گذشـته 
درروسـتاهای اسـتان انجام شـده و در سـال ۹۸ 
هـم ایـن اقدامات بـا جدیدیت پیگیری می شـود 
افـزود: اجـرای ایـن طرح ها بـرای۵۵۰  روسـتای 
دیگـر اسـتان در سـال جـاری در دسـتور کار قـرار 

اسـت. گرفته 
سـلطانی نژاد بـا بیـان اینکـه تاکنـون ۱۵۰ هـزار 
سـند کاداسـتری در روسـتاهای اسـتان تحویـل 
شـده اسـت، تشـریح کرد: از سـال ۹۳ به مسـاله 

اقتصـاد مقاومتـی در روسـتاها توجه شـد و طرح 
توسـعه پایـدار مجموعه هـای روسـتایی پرداختـه 

شـد و بـا جدیـدت پیگیـری می شـود.
مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی اسـتان 
حوزه هـای  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان 
اقتصـاد بایـد حلقه هـای اقتصـادی در روسـتاها 
را پیـدا کـرده و بـه هـم وصـل کنیـم، افـزود: در 
تفاهمنامـه ای کـه بـا میـراث فرهنگـی داریـم بـه 
روسـتاهایی کـه  در  روسـتایی  ارزشـمند  بافـت 
ارزش گردشـگری و میراثـی دارند پرداخته شـده 
کـه خوشـبختانه اسـتقبال خوبـی از ایـن طـرح 

شـده اسـت.
عمـران  حـوزه  در  اینکـه  بیـان  بـا  سـلطانی نژاد 
روسـتایی کارهای انجام شـده در اسـتان در سطح 
ملـی مطلـوب ارزیابی شـده اسـت، تصریـح کرد: 
اسـتان کرمـان رتبه نخسـت کشـوری در مسـکن 

روسـتایی و مقام سـازی روسـتایی دارد.
واحدهـای  اینکـه 6۵ درصـد  بـه  اشـاره  بـا  وی 
مسـکونی روسـتایی در اسـتان مقـاوم هسـتند 
برنامـه  در  هـم  واحدهـا  بقیـه  مقاوم سـازی  و 
اسـت، اظهـار کرد: عملیـات اجرایی ۱۰ هـزار واحد 
مسـکونی کـه در سـفر نوبخـت سـازمان برنامـه و 
بودجه کشـور به جنوب اسـتان کرمـان تفاهمنامه 
آن بـا بنیـاد مسـکن بسـته شـد بـه زودی آغـاز 

می شـود.

ته
نک

مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی اسـتان کرمـان بـا اشـاره به 
اینکـه در حوزه هـای اقتصـاد بایـد حلقه هـای اقتصـادی در روسـتاها 
را پیـدا کـرده و بـه هـم وصـل کنیـم، افـزود: در تفاهمنامـه ای که با 
میـراث فرهنگـی داریـم به بافت ارزشـمند روسـتایی در روسـتاهایی 
کـه ارزش گردشـگری و میراثـی دارنـد پرداخته شـده که خوشـبختانه 
اسـتقبال خوبـی از ایـن طـرح شـده است.سـلطانی نژاد با بیـان اینکه 
در حـوزه عمـران روسـتایی کارهـای انجام شـده در اسـتان در سـطح 
ملـی مطلـوب ارزیابـی شـده اسـت، تصریح کرد: اسـتان کرمـان رتبه 
نخسـت کشـوری در مسـکن روسـتایی و مقام سـازی روسـتایی دارد.

وی بـا اشـاره به اینکـه ۶5 درصـد واحدهای مسـکونی روسـتایی در 
اسـتان مقـاوم هسـتند و مقاوم سـازی بقیـه واحدهـا هـم در برنامـه 
اسـت، اظهـار کـرد: عملیـات اجرایـی ۱۰ هـزار واحـد مسـکونی که در 
اسـتان  جنـوب  بـه  بودجـه کشـور  و  برنامـه  سـازمان  نوبخـت  سـفر 
کرمـان تفاهمنامـه آن بـا بنیـاد مسـکن بسـته شـد بـه زودی آغـاز 

می شـود.

خبر
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مهم تریـن  از  آن  پایـان  و  آغـاز  جهـان،  دربـاره چیسـتی  سـواالتی 

پاسـخ هایی  یافتـن  پـی  در  همـواره  بشـر  اسـت کـه  موضوعاتـی 

»اسـتیون  نظـرات  بسـیاری  دانشـمندان  اسـت.  بـوده   آن   بـرای 

و  می پرسـیدند  بـزرگ«  »پرسـش های  مـورد  در  را  هاکینـگ« 

از  مجموعـه ای  بـزرگ  پرسـش های  بـه  پاسـخ های کوتـاه  کتـاب 

پاسـخ های ایـن دانشـمند بـزرگ عصـر مـا بـه ایـن پرسش هاسـت 

کتـاب  قالـب  در  و  گـردآوری  هاکینـگ  شـخصی  آرشـیو  از  کـه 

ایـن کتـاب به عنـوان  از  بـه چـاپ رسـیده اسـت و بدیـن ترتیـب 

 آخریـن کتـاب چـاپ شـده از اسـتیون هاکینـگ نیـز یـاد می شـود.

گرانـش  و  کیهان شناسـی  در  فعالیـت  خاطـر  بـه  هاوکینـگ 

او  اسـت.  شـده   شـناخته  سـیاه چاله،  دربـارٔه  ویـژه  کوانتومیبـه 

گونـه  هـر  از  و  آمیوتروفیـک  جانبـی  اسـکلروز  بیمـاری  دچـار 

حرکـت ناتـوان بـود؛ نـه می توانسـت بنشـیند، نـه برخیـزد، و نـه راه 

رود. حتـی قـادر نبـود دسـت و پایـش را تـکان بدهـد یـا بدنـش را 

 خـم و راسـت کنـد و حتـی توانایـی سـخن گفتـن نیـز نداشـت.

 پشـت جلد کتاب پاسـخ های کوتاه به پرسـش های بزرگ آمده است:

چگونـه همـه چیـز شـروع شـد؟ آیـا در کیهـان حیـات هوشـمند 

دیگـری هـم هسـت؟ آیـا می توانیـم آینـده را پیش بینـی کنیـم؟ 

داخـل یـک سـیاهچاله چیسـت؟ آیـا سـفر در زمـان ممکـن اسـت؟ 

آیـا انسـان جـان بـه در خواهـد بـرد؟ آیـا بایـد بـرای سـکونت بـه 

مـا چیـره خواهـد شـد؟ بـر  آیـا هـوش مصنوعـی  برویـم؟   فضـا 

»آیـا  عنـوان  کـه  کتـاب  اول  فصـل  آغـاز  در  هاکینـگ  اسـتیون 

خدایـی هسـت« اسـت می نویسـد:علم بیـش از پیـش پاسـخگوی 

پرسـش   هایی شـده اسـت کـه پیشـتر در قلمـرو دیـن بـود. دیـن 

تـاش قدیمـی بـرای پاسـخ دادن بـه پرسـش هایی بـود کـه همـه 

می پرسـیم: چـرا ایـن جـا هسـتیم، از کجـا آمده ایـم؟ مدت هـا قبل، 

جـواب تقریبـا همه یکسـان بـود: خدایان همـه چیز را درسـت کردند. 

دنیـا مکانـی هولنـاک بود پـس همگان بـه موجوداتـی ماوراءالطبیعه 

اعتقـاد داشـتند تـا بتواننـد از پدیده هـای طبیعـی مثـل رعـد، طوفان 

یـا کسـوف سـر بیاورنـد. امـروزه علم پاسـخ های بهتـر و سـازگارتری 

می دهـد امـا مـردم همـواره دنبـال دیـن هسـتند چـون بـه آن هـا 

 آرامـش می دهـد و بـه علـم اعتمـاد ندارنـد یـا آن را درک نمی کننـد.

قرن هـا فکـر می کردنـد معلوالنـی مثـل مـن قربانـی نفریـن الهـی 

هسـتند، خب شـاید کسـی را آن باال ناراحت کرده باشـم ولی ترجیح 

می دهـم فکـر کنـم همـه چیـز را می تـوان به نحـوی دیگـر توضیـح 

داد؛ بـا قوانیـن طبیعـت. اگـر مثـل مـن بـه علـم باور داشـته باشـید 

 خواهیـد فهمیـد کـه همیشـه از قوانیـن خاصـی تبعیـت می شـود.

در ادامـه اسـتیون هاکینـگ بـه شـرح تخصصـی نظریـات و قوانیـن 

علمی و تحقیقات انجام شـده در این زمینه می پردازد. از جمله اینکه 

برآینـد انـرژی کیهـان صفر اسـت و در نتیجه ایـن خصوصیت علمی، 

خدایـی بـرای خلـق جهان الزم نبوده اسـت. سـپس به سـراغ تبیین 

 تحقیقـات و نظریـات پیرامـون سـیاه چاله ها مـی رود و بیان مـی دارد:

بـه اعتقـاد مـن، نقـش زمـان در آغـاز عالـم کلیـِد نهایـِی حـذِف نیاز 

بـه یـک اَبـر طـراح اسـت و  نشـان می دهـد کـه عالـم چگونه خـود را 

به وجـود آورد. وقتـی به لحظـه مهبانگ برمی گردیم، کیهـان کوچک تر 

و کوچکتـر می شـود تـا باالخـره بـه جایـی می رسـیم کـه کل عالـم، 

فضایـی آنقـدر کوچـک اسـت کـه عمـا یک سـیاهچاله بیـش از حد 

کوچـک و بی انـدازه متراکم اسـت. درون سـاهچاله های امروزی زمان 

وجـود نـدارد و در نتیجـه نمی توانیم بـه زمان قبـل از مهبانگ برگردیم 

چـون قبـل از مهبانـگ زمانی وجود نداشـته اسـت،

عنوان: پاسخ های کوتاه 
به پرسش های بزرگ

 نویسنده: استیون هاکینگ
 ترجمه: مزدا موحد

انتشارات: نو

سال گذشته در پیام ما از میزان 
رشد بیابان زایی نوشتیم. سرعت 

بیابان زدایی در ایران نسبت به 
بیابان زایی بسیار کمتر است.

»بوی کاهگل آواز پرنده«  کتاب 

گزیده اشعار محمد ابراهیم 

جعفری و کتاب زندگینامه وی 
تحت عنوان »ابری به دشت خاطره 

می بارد« روز جمعه در باغ موزه هنر ایرانی رونمایی خواهد شد.

کتابسال گشت

ورود اضطراری تا 6 اردیبهشت 
 در خانه هنرمندان اجرا می شود.

 نویسنده: زهرا موسوی
کارگردان: آرمین یاری

غالمرضا لبخندی 
 تا ۱۷ اردیبهشت درایرانشهر اجرا می شود.

 نویسنده و کارگردان: کهبد تاراج

پوستر سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم 

فجر با تصویری از فیلم دونده رونمایی 
شد. 

 من صبح که از خواب پامیشم
 دلم میخواد کسی نباشه باهام حرف بزنه!

میخوام از خونه که میرم بیرون، کسی منتظر 
نباشه برگردم. دل کسی تنگ نشه واسم! 

کنعان

نمایشنمایشنمایش دیالوگ

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

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

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

بی رایحٔه زلف تودر فصل بهاران
از باد هوا خادم ریحان نتوان بود
ور در سرآن زلف پریشان رودم دل
از بهر دل خسته پریشان نتوان بود
خاموش نشاید شدن از نالٔه شبگیر

زیرا که کم از مرغ خوش الحان نتوان بود
صوفی اگر از می نشکیبد چه توان کرد

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

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

بی برگ درین منزل ویران نتوان بود

خواجوی کرمانی 

دیگر نگو که 

 سیب طالی قصه ها را

کرم های کوچک 

 کابوس خورده اند

تنها دستت را به من بده...

 و بیا

یغما گلرویی

عکس نوشت

عکس: 
روزبه غالمی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

آتش بس نوروز، 
جنگ را پایان داد

اپریـل  دهـم  روم  امپراتـور  كنسـتانتین 
سـال۳۳6 میادی به بهانه شـركت در مراسـم 
سـی امیـن سـال حكومـت خـود، آتـش بس 
دو هفتـه ای بـا ارتـش ایـران را كـه ۲۲ روز 
طول كشـیده بـود به صـورت نامحـدود تمدید 
كـرد و بعـدا از ادامـه جنـگ چشـم پوشـید. 
جنـگ دو امپراتـوری سـال بعـد از سـر گرفته 
شـد، ۲6 سـال متناوبـا طـول كشـید و بـدون 
 ۱۹ بـس  آتـش  یافـت.  پایـان  نتیجـه  اخـذ 
مـارس به مناسـبت فرارسـیدن نـوروز ایرانیان 
آغـاز شـده بـود. فرماندهـی ارتـش ایـران یك 
روز مانـده بـه نوروز بـه احترام اّیـام عید مّلی، 
دو هفتـه آتـش بـس داده بـود و كنسـتانتین 
تلفـات سـنگین  دلیـل  بـه  واحدهایـش  كـه 
ایـن  بـا  داشـتند  سـازمان  تجدیـد  بـه  نیـاز 
آتـش بـس موافقـت كـرده بـود كـه پـس از 
آن، تـا كنسـتانتین زنـده بـود محاربـه تجدید 

در   ۳۳۷ مـی  مـاه   ۲۲ كنسـتانتین  نشـد. 
قسـطنطنیه در گذشـت و جنگهای شـاپور دوم 
جانشـین  دوم  بـا كنسـتانتین  )ذواالكتـاف( 
او از همیـن سـال آغـاز شـد. دو َاَبـر قـدرت 
داشـتند كـه  ۳۳6 كوشـش  سـال  تـا  وقـت 
پیمـان صلـح منعقـده در سـال ۲۹۷ )میـان 
نرسـی شـاه ایـران و دیوكلسـین ـ دیوكلتیـان 
ـ امپراتـور وقـت روم( رعایـت شـود و در آن 
مـدت جز دو ـ سـه برخورد محـدود ازجمله زد 
و خـورد هـای سـال ۳۲6 جنـگ چشـمگیری 

صـورت نگرفتـه بـود.

سالروز زلزله پرتلفات فارس 
اپریـل  )دهـم   ۱۳۵۱ فروردیـن   ۲۱ بامـداد 
۱۹۷۲( زمیـن لـرزه ای بـه شـدت ۷ و یـك 
دهـم در مقیـاس ریشـتر در اسـتان فـارس 
روی داد كـه ضمـن آن بیـش از پنـج هـزار و 
۳۰۰ تـن كشـته شـدند. كانـون زلزلـه منطقـه 
»قیـر« و »کازریـن« بـود كـه تـا شـیراز همـه 
جـا را تـكان داده بـود. منوچهر پیروز اسـتاندار 
وقـت تلفـات منطقـه جهـرم را بیـش از نقـاط 

دیگـر گـزارش کـرده بود. این زلزله سـه شـهر 
و بیـش از ۷۰ روسـتا را ویـران سـاخته بـود. 
بیشـتر مقتـوالن ایـن رویـداد، زنـان و كودكان 
بودنـد زیـرا مردها در سـاعت وقـوع زلزله برای 
كار از خانـه خـارج شـده بودنـد. ایـن زمیـن 
لـرزه چهـار سـال پـس از زلزله خراسـان روی 
داده بـود كـه در زلزلـه خراسـان بیـش از ۲۰ 
هـزار تـن جـان خـود را از دسـت داده بودنـد. 
و  تلفـات  آوری  جمـع  جهانـی  مركـز  اسـناد 
زیانهـای زمیـن لـرزه هـا نشـان مـی دهـد كه 
در طـول ۳۰ سـال منتهـی بـه ۱۹۹۲، در ایـران 
۱۳ زمیـن لـرزه بسـیار شـدید روی داده كـه 
جمـع تلفـات آنهـا ۹۰ هزار كشـته بوده اسـت.
بیسـتم فروردیـن ۱۳۹۲ )نهـم اپریـل ۲۰۱۳( 
زمیـن لـرزه ای بـه شـدت شـش و یـک دهم 
در مقیـاس ریشـتر در جنـوب ایـران )اسـتان 
بوشـهر همسـایه اسـتان فـارس و قبـا یـک 
هـای  گـزارش  طبـق  کـه  داد  روی  اسـتان( 
و  تـن   ۳۷ مـرگ  بـه  منجـر  روز،  نخسـتین 

جـرح بیـش از ۸۰۰ نفـر شـده بـود. 

کوارتت کالرینت باس
)۴ Woody Black( از اتریش  

 فرهنگسرای نیاوران، شنبه ۲۴ فروردین

کنسرت

شبی بیرون از خانه 
تا ۳۱ فروردین در خانه نمایش 

 مهرگان اجرا می شود.
 نویسنده: هارولد پینتر

کارگردان: محمد حسینی

نمایش


