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تومان خسارت وارد کرد
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صداوسیما عادل نیست
که عادل بخواهد
یادداشت مهمان
محمود موالیی

سـازمان صداوسـیما عـادل نیسـت کـه عـادل بخواهـد .البتـه کـه

جدال کرمان با سیل از حمیدیه تا جیرفت
استان کرمان که به کمک شهرستان حمیدیه در خوزستان رفته از روز گذشته خودش درگیر بارشهای سیلآسا شده است

پی بارشهای اخیر

شـود کـه مخاطبـان فوتبالدوسـت از لـذت تماشـای برنامـه  90و

که چندین سـال با بیآبی

آن هـم درسـت در چنیـن شـرایطی و حـاال کـه مـردم از بحـران

مواجه بودند

بـه «حاشـیه» رفتـه .فقط بـرای اینکـه دیده نشـود یا کمتـر دیده
ش بازیهـای درخشـان و کمنقـضاش محـروم شـوند.
گـزار 

تصـور روشـنی از دخلوخرجهـای خـود ندارنـد.
برنامـه  90پُ ربینندهتریـن برنامه تلویزیون  20سـال خود را در صدر
نگـه داشـت و حتـی بـا برنامههـای پُ ربیننـدهای ماننـد خندوانه و
دورهمـی جایگاهـش را از دسـت نـداد .در حالـی کـه شـبکه سـه
سـیما کـه  25سـاله اسـت در عـرض  5سـال قافیـه را بـه شـبکه
نسـیم باختـه .حـاال اقبـال عمومـی از برنامههای متعـدد و متنوع
جـوان شـبکه 3
برنامههـای شـبکه نسـیم بیشـتر شـده و مدیـر
ِ

تلاش کـرده بـا برنامه برنده بـاش ،عصر جدید و ستارهسـاز راهی
بـرای جـذب مخاطب پیـدا کند.
برنـده بـاش بـا حضـور محمدرضـا گلـزار ،سوپراسـتار سـینما در
یـک مسـابقه بختآزمایـی کـه بـا دریافـت مبلـغ هنگفتـی از
جیـب مـردم مبلـغ اندکـی را بـه عنـوان جایـزه به شـرکتکنندهها

بارشهـای اخیـر در کنـار خسـارتها و مشـکالتی
کـه بـرای مـردم مناطـق مختلـف ایجـاد کـرد،
هـای

خـوب ایـن بارشهـا پرشـدن سـدهای

کشـور بـود کـه بـه دلیـل خشکسـالی چنـد سـال
گذشـته دچـار کـم آبـی و بحـران شـده بودنـد.
یکـی از ایـن سـدها ،سـد گاوازنـگ زنجـان اسـت.
فرمانـدار زنجـان با بیان اینکه ظرفیت سـد گاوازنگ
از تکمیـل ظرفیـت این سـد بر اثـر بارشهای اخیر
خبـر داد.رضـا عسـگری ،بـا بیـان اینکـه بارشهای
خوبـی طـی فروردیـن مـاه در زنجـان داشـته ایـم،
افـزود :ظرفیـت سـد گاوازنـگ  ۳۰۰هـزار مترمکعب
اسـت کـه بعـد از بارندگیهـای اخیـر ،ظرفیت سـد

میکننـد و هـر شـرکتکننده تقریبـا یـک میلیـون تومـان هزینـه
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میکنـد تـا روبـروی گلـزار بنشـیند .طراحـی مسـابقه بـه گونـهای
که پاسـخ غلط به هر پرسـش در اپلیکیشـن خود نیز امتیاز دارد.

همیـن ،هـر فردی بـا کمترین دانـش و اطالعات میتوانـد خود را
در برابـر سـوالهای گلـزار محـک بزنـد .پـس در نتیجـه میلیاردها
تومـان بـه حسـاب برنـده باش واریز میشـود تـا با کیفیـت نازل
پخـش شـود؛ بیآنکـه سـازندگان برنامـه لحظـهای گمـان برنـد
شـرکتکنندهها و مخاطبـان فریـب میدهنـد.
عصـر جدیـد فـارغ از حضـور برخـی اسـتعدادها کـه حیرتانگیـز
اسـت و آدم را بـه وجـد مـیآورد ،بـا اجـرای تصنعی و کسـالتبار
علیخانـی و برخـی داوران اغلـب ناامیدکننـده اسـت .مثلا آنجـا
کـه بشـیر حسـینی ،دانـای کل برنامـه موافـق پانتومیـم نیسـت،
چـرا کـه هنـر ایرانـی نیسـت ،یـا جایـی کـه یـک بازیگـر حرفهای
تئاتـر  4چـراغ سـفید از داوران گرفتـه و در امتـداد آن رویا نونهالی
ایـن بازیگـر را در آغـوش میگیـرد .و البتـه آریـا عظمینـژاد ،داور
سرسـخت برنامـه یـک جایـی وامیدهـد کـه انتظـار نمـیرود .با
لحـاظ مجموعـه اتفاقـات عصـر جدید به نظر میرسـد سـازندگان
برنامـه ایدئولـوژی خاصـی را دنبال میکننـد ،یعنی فراتـر از اینکه
دنبـال کشـف اسـتعداد و ایجاد سـرگرمی بـرای مخاطبان باشـند.
ستارهسـاز ،برنامـه اسـتعدادیابی فوتبـال نیـز هنوز توجـه چندانی
بـه خـود جلب نکـرده ولی امثال خـداداد عزیزی و فیـروز کریمی
را دارد کـه گاهـی با طعنه و شـوخی در برنامه کنداکتور شـبکه سـه
را پُ ـر میکننـد.
همیـن سـه برنامـه پُ ـر از چهرههـای مشـهور اسـت که اگر سـتاره
شـدند یـا بودنـد ،در مدیوم تلویزیـون نبوده اما عادل فردوسـیپور
کـه خـود را فرزنـد رسـانه ملـی میدانـد ،سـتاره تلویزیـون بـود.
تلویزیـون ورشکسـته کـه در سیاسـتهای کلـی سـازمان نشـان
ِ

میدهـد بـرای درآمدزایـی دسـت بـه هـر کاری میزنـد ،آیـا
سـتارههایی در حوزههای سـینما ،ورزش و موسـیقی به سادگی در
تـور خـود انداخته اسـت؟ اگر صرفـا انگیزه مالی قابـل توجه نبود،
امثـال گلـزار ،حیایی و ...حاضر بودند در چنین برنامههایی نقشـی
داشـته باشـند؟ فردوسـیپور اما برنامه  90را با تمام نامالیمتیها،

کارشـکنیها ،اتهامهـای بیاسـاس و ...بـه عرش رسـاند و باوجود
انـدک انتقادهـای بـه جـا از برنامـه دو دهـه در عرض نگه داشـت؛
آن هـم بـا کمتریـن هزینـه و البته با سـودآوری برای شـبکه سـه.
فردوسـیپور در فضـای مسـموم و پُ ـر از فسـاد فوتبـال ایـران در
ایـن سـالها هیچگاه دسـتش آلود نشـد و بـدون در نظـر گرفتن
منافـع یـک شـخص ،یک باشـگاه یـا فدراسـیون فوتبـال و وزارت
ورزش بـا صراحـت در کالم  90را اجـرا کـرد .او بـه قـدری عادل بود
کـه در مراسـم تودیـع اصغـر پورمحمدی ،مدیر سـابق شـبکه سـه
دربـاره او چنیـن گفـت« :من خیلی ایشـان را اذیت کردم ،ایشـان
هـم مـن را گاهی اذیـت میکرد .امـا القل دیگر از حاال دوشـنبهها
از پیـش لرزههـا و پـس لرزههـای برنامـه مـا راحـت هسـتند».
پورمحمدی ظرفیت باال و سـعه صدر داشـت و ارزش «برنامه »90
فروغـی جـوان بـا حـذف فردوسـیپور ظرفیت
را میدانسـت ،امـا
ِ
خـود را نشـان داد .حـاال مدیـر شـبکه سـه و رئیـس صداوسـیما

رفتن سـرمایهای
آسـوده بخوابنـد ،بـدون در نظـر گرفتن از دسـت
ِ

چون عـادل فرودسـیپور.

و
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بورس تهران به اوج تاریخ رسید

اسـت کـه هر فرد بادانشـی میتواند به مسـابقه راه یابـد ،در حالی

پاسـخ اشـتباه دهـد هـم میتواند در مسـابقه شـرکت کنـد .برای

کارشناس فنی سازمان یونسکو
به همراه معاون میراث فرهنگی
کشورطی سفری سه روزه به استان
خوزستان رفته و درحال بررسی
وضعیت میراث جهانی شوشتر پس
ازسیالبهای اخیرهستند.

در شـمال شـهر زنجـان  ۳۰۰هـزار مترمکعب اسـت،

از  200میلیـون تومـان بـه  100میلیـون تومـان تقلیل یافـت .اغلب

حـاال اگـر فـردی مـدام بسـته خریـداری کنـد و بـه تمام سـواالت

کارشناس یونسکو
پس از سیالب به
شوشتر رفت

ارمغانهایـی نیـز بـه همـراه داشـت .یکـی از ثمـره

تکمیل شـده اسـت.

شـرکتکنندهها نیـز بـه جایـزه  5میلیـون تومـان دسـت پیـدا
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پرداخـت میکنـد .در ازای آن بعـد از زمـان کوتاهـی سـقف جایزه

رییس شورای عالی جنگل
ضمن اشاره به آخرین
برنامه سازمان جنگلها
برای کنترل آفات و بیماری
در جنگلهای کشور گفت:
متاسفانه تقریبا تمامی
مساحت شمشادزارهای کشور
به بیماری آلوده شدهاند.

یکـی از نتایج خوب بارشهای

عادل فردوسـیپور همچنان در این سـازمان هسـت ،اما از «متن»

اقتصادی طاقتفرسـای سـال  97عبور کرده و در شـروع سال 98

شمشادزارهای
کشور بیمار هستند

حال خوب سد ها در

اخیر ،پر شـدن سدهایی بود

ِ
مـداوم قیمـت سـهام در
پـس از روزهـا رشـد
بـورس تهـران کـه یکـی از عوامـل مهمـش قیمت

و  ۵۰۱رسـید اما شـاخص بازار دوم با  ۲۴۸واحد

ارز اسـت ،امـروز نماگـر اصلـی بـازار سـرمایه

کاهـش تـا رقـم  ۳۸۰هـزار و  ۸۰۱پاییـن رفـت.

کانـال تاریخـی  ۱۹۵هـزار واحـدی را پشـت سـر

در معاملات دومیـن روز کاری ایـن هفتـه نمـاد

گذاشـت و وارد کانـال  ۱۹۶هـزار واحـدی شـد؛

معامالتـی شـرکت توسـعه معـادن و فلـزات

بـه ایـن ترتیـب  ۲۵فروردیـن  ۱۳۹۸بـه عنـوان

بـه تنهایـی  ۳۸۳واحـد بـه شـاخصهای بـازار

صنعتــی گل گهــر از اختصــاص

روز تاریخـی بـازار سـرمایه ایـران بـه ثبت رسـید.

سـرمایه کمـک کـرد .پـس از ایـن نمـاد ،نمـاد

گهــر و شــرکت هــای زیــر

بـه گـزارش ایسـنا ،سـال  ۱۳۹۷شـاید بـرای

شـرکتهای گسـترش نفـت و گاز پارسـیان،

همیشـه در تاریـخ بـازار سـرمایه سـالی خـاص

گـروه مپنـا و پاالیـش نفـت بنـدر عبـاس هـر

باشـد .در ایـن سـال نماگـر اصلی بـورس همگام

کـدام بـه ترتیـب  ۱۳۳ ،۱۹۲و  ۸۵واحـد تأثیـر

بـا رشـد مـداوم و لجـام گسـیخته قیمـت ارزهای

افزاینـده روی شـاخصهای بـازار داشـتند.

امــور بیــن الملــل شــرکت گل

خارجـی رشـد کرد و بـا کانـال شـکنیهای مداوم

در طـرف مقابـل ،صنایـع پتروشـیمی خلیـج

عامــل گل گهــر بــا تاکیــد بــر

توانسـت بـرای اولیـن بـار در نهـم مهـر مـاه وارد

فـارس ،ملـی صنایـع مـس ایـران ،بانـک ملت و

کانـال  ۱۹۵هـزار واحـدی شـود .امـا از آن روز

فـوالد مبارکـه اصفهـان هـر کدام بـه ترتیـب ،۱۰۶

بـه بعـد ایـن شـاخص رو بـه کاهـش رفـت و در

 ۵۴ ،۷۶و  ۵۰واحـد نقـش کاهنده روی نوسـانات

محـدوده  ۱۵۰تـا  ۱۶۰هـزار تایـی نوسـان داشـت.
ایـن فـراز و فرودهـا پولهـای خوبـی را بـه جیب

شـاخصهای بـازار داشـتند .در معاملات امـروز
ً
عمدتـا بـا
گـروه اسـتخراج کانههـای فلـزی

حرفهایهـای بـازار بـرد .از ابتـدای امسـال نیـز

رشـد مالیمـی همـراه شـدند ،البتـه نمـاد توسـعه

بـازار ارز شـاهد رشـد آرامی بـود و قیمت سـهمها

معـادن و فلـزات کـه بـه تازگـی مجمـع عمومـی

در بـورس تهـران نیـز همپـای آن رشـد کـرده

فوقالعادهاش برگزار شـد امروز بـدون محدودیت

اسـت؛ بـه طوری کـه از ابتدای سـال تا بـه امروز

نوسـان قیمت بازگشـایی شد و توانست در قیمت

شـاخص کل بـازده نقـدی و قیمتـی فقـط یـک

پایانـی بیـش از  ۹درصـد رشـد را تجربـه کنـد.

روز کاری اندکـی افـت را شـاهد بـوده اسـت.

در عیـن حـال در گـروه محصـوالت شـیمیایی

بـه ایـن ترتیـب امـروز نیـز بـرای اهالـی بـازار

بیشـتر سـهمها بـا افـت آرامـی مواجـه شـدند.

سـرمایه روز تاریخـی رقـم خـورد و شـاخص کل

در ایـن گـروه کـه از پـر معاملهتریـن گروههـا

توانسـت بـرای اولیـن بـار رکـورد نهـم مهـر مـاه

در بـازار امـروز بـود حجـم معاملات بـه ۲۵۰

 ۱۳۹۷را بشـکند و وارد تـرازی جدیـد شـود.

میلیـون سـهم و اوراق مالـی رسـید و ارزش آن

رکـوردی کـه بـرای اقتصـاد ایـران نشـان از
شمشـیری دو لبـه دارد؛ رکـودی که بـا آن کارنامه

رقـم  ۱۰۹میلیـارد تومـان را پشـت سـر گذاشـت.
ً
عمدتـا کمتـر از دو درصـد نوسـان
نفتیهـا امـروز

بـورس را در سـرمایهگذاری قویتـر نشـان

قیمـت را تجربـه کردنـد .در این گـروه  ۴۶میلیون

میدهـد امـا نشـان از وضعیـت خـوب اقتصـاد

سـهم بـه ارزش حـدود  ۴۶میلیـارد تومـان مـورد

نـدارد ،بلکـه حاصـل رشـد قیمت ارزهـای خارجی

داد و سـتد قـرار گرفـت اما در عیـن حال در گروه

طـی مدتهـای گذشـته اسـت .رشـدی کـه هـر

خـودرو و سـاخت قطعات تعداد زیـادی از نمادها

چنـد کـه شـیرینیاش بـه کام اهالـی حرفـهای

بـا رشـد کـم شـتاب قیمتهـا روبـرو شـدند .در

سـرمایههای

ایـن گـروه  ۵۱۲میلیـون سـهم بـه ارزش حـدود

خـرد را بیشـتر بـه بـازار سـهام بکشـاند امـا از

 ۸۷میلیـارد تومـان مورد داد و سـتد قـرار گرفت.

دیدگاهـی باعـث افتخـار نیسـت ،چـرا کـه ایـن

ارزش معاملات بـورس تهـران امـروز بـه رقـم

رشـد بـه دلیـل افزایـش تولیـد و رونـق اقتصادی

 ۹۴۶میلیـارد تومـان رسـید و حجـم معاملات

نبـوده بلکـه بـه دلیـل تضعیـف ارزش پـول

کل رقـم دو میلیـارد و  ۸۰۰میلیـون سـهم

ملـی طـی ماههـای گذشـته رخ داده اسـت.

و اوراق مالـی را رد کـرد .همچنیـن تعـداد

امـروز شـاخص کل بـازده نقـدی و قیمتـی بورس

معاملات تـا رقـم  ۲۶۷هـزار و  ۵۷۰بـاال رفـت.

اوراق بهـادار تهـران  ۸۸۲واحـد رشـد کـرد و بـه

آیفکـس نیـز با  ۲۱.۲۱واحـد کاهش تا رقم ۲۴۵۱

رقـم  ۱۹۶هـزار و  ۸۴واحـدی رسـید .همچنیـن

واحـدی پایین رفـت و ارزش معاملات فرابورس

شـاخص کل هـم وزن بـا  ۲۵۲واحـد رشـد

ایـران بـه رقـم  ۴۸۵میلیـارد تومان رسـید .حجم

رقـم  ۳۹هـزار و  ۱۱۲واحـدی را تجربـه کـرد.

معاملات ایـن بـازار نیـز عـدد یـک میلیارد سـهم

شـاخص آزاد شـناور بـا  ۱۰۵۸واحـد افزایـش تـا

و اوراق مالی را پشـت سـر گذاشـت.

بـازار

مینشـیند

و

رقم  ۲۲۱هزار و  ۴۹۴واحدی باال رفت و شـاخص

3

کمک  ۲۴میلیارد تومانی
منطقه گل گهر سیرجان به سیل زدگان کشور

بـازار اول بـا رشـد  ۱۰۷۶واحدی بـه رقم  ۱۴۶هزار

میتوانـد

2

مدیــر عامــل شــرکت معدنــی و

مهنــدس تقــی زاده در ایــن

مبالغــی از ســوی شــرکت گل

میلیــارد تومــان توســط شــرکت

خصــوص گفــت :مبلــغ 12

معدنــی و صنعتــی گل گهــر۶،
میلیــارد تومــان توســط شــرکت

مجموعــه آن جهــت کمــک بــه

ســنگ آهــن گهــر زمیــن3 ،

ســیل زدگان کشــور خبــر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی و

میلیــارد تومــان توســط شــرکت

گهــر ،مهنــدس تقــی زاده مدیــر

 2 ،میلیــارد تومــان توســط

توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر

شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان

و  1میلیــارد تومــان نیــز از

مســاعدت و کمــک همــه جانبــه

طریــق شــرکت ســرمایه گــذاری

گل گهــر بــه هموطنــان آســیب

دیــده در حادثــه ســیل اخیــر

گل گهــر پرداخــت خواهــد شــد.

شــده در اســتانداری کرمــان و

هــای

۱۴

میلیــارد تومــان جهــت کمــک

ســنگین نیــز از طــرف شــرکت

وی افزود:عــاوه بــر کمــک

گفــت :پیــرو جلســات تشــکیل

دســتگاه

ســازمان ایمیــدرو مبلــغ 24

هــای همــه جانبــه بــه آســیب
دیــدگان ســیل اخیــر در کشــور

اختصــاص داده مــی شــود
کــه از ایــن مبلــغ  14میلیــارد

نقــدی

تومــان آن توســط ســازمان

بــه عنــوان معیــن اســتان

آن نیــز بــه اســتانداری کرمــان

میشــو د .

ایمیــدرو و  10میلیــارد تومــان

خوزســتان

تخصیــص

داده

تعــداد

ماشــین

آالت

اطلــس عمــران گل گهــر بــرای

کمــک بــه ســیل زگان ارســال و
در منطقــه حمیدیــه خوزســتان

مســتقر گردیــده اســت.
اطالعرسانی

 ۶۵میلیارد تومان غرامت به کشاورزان سیل زده پرداخت شد
صنـدوق بیمـه کشـاورزی تـا کنـون بیـش از ۶۵

بـرداران آسـیب دیـده از سـیل در اسـتان گلسـتان را

داشـت :تـا کنـون بـه  ۱۰واحـد آبـزی پـروری۴۵۸ ،

میلیـارد و  ۴۱۳میلیـون تومـان غرامـت به کشـاورزان

 ۲۰میلیـارد و  ۳۶۵تومـان عنـوان و تصریـح کـرد۳۳ :

راس دام ۲۵ ،واحـد طیـور و  ۳۱۷باغـدار و ۲۶۹۰

خسـارت دیـده ناشـی از سـیل پرداخـت کرده اسـت.

مـورد خسـارت بـه واحدهـای مرغـداری ،محصـوالت

زارع خسـارت دیـده از سـیل از سـوی صنـدوق بیمـه

قائم مقام صندوق بیمه کشـاورزی با اعالم این مطلب

زراعـی ،دام و آبزیـان ایـن اسـتان وارد شـده اسـت.

کشـاورزی غرامت پرداخت شـده اسـت.وی اعالم کرد:

بـه خبرنـگار مـا گفت :تـا امروز از  ۱۷اسـتان کشـور در

وی بـا اشـاره بـه پرداخـت  ۷میلیـارد و  ۹۶۵میلیـون

در کل کشـور تا کنون به  ۲۲هزار و  ۵۳۴مورد خسـارت

 ۱۴اسـتان به کشـاورزان خسـارت دیده بر اثر سیل که

تومـان غرامـت به بخـش کشـاورزی اسـتان مازندران

در بخـش کشـاورزی خسـارت پرداخـت کـرده ایـم.

زیـر پوشـش بیمـه کشـاورزی بودنـد ،پـس از تکمیل

و  ۳۶میلیـارد تومـان بـه خوزسـتان از سـوی صنـدوق

قائـم مقـام صنـدوق بیمـه کشـاورزی افـزود:

ارزیابـی هـای این صندوق ،غرامـت پرداخت کرده ایم.

بیمـه کشـاورزی اعلام کـرد :در مازنـدران دو مـورد

ایـن صنـدوق متناسـب بـا قـراردادی کـه بـا بیمـه

محمـد ابراهیـم حسـن نـژاد بـا بیـان ایـن کـه از ۱۵

آبـزی پـروری ،شـش مـورد بـاغ ۵۸۲ ،راس دام،

گـذاران دارد و رقمـی کـه در بیمـه نامـه کشـاورز

فروردیـن سـال جـاری نخسـتین پرداخـت غرامـت

هشـت واجـد مرغـداری ۲۱۷۹ ،محصـول باغـی و

تعهـد کـرده اسـت ،خسـارت پرداخـت مـی کنـد.

بـرای جبـران خسـارت بیمـه شـدگان خسـارت دیـده

 ۳۴۸۶محصـول زراعـی غرامـت دریافـت کـرده انـد.

وی تصریح کرد :در سه استان باقی مانده به محض

در اسـتان هـای گلسـتان و مازنـدران آغـاز شـد ،اظهار

قائـم مقـام صنـدوق بیمـه کشـاورزی ادامـه داد :در

تکمیـل ارزیابـی هـا توسـط کارشناسـان ،باقیمانـده

داشـت :در حـال حاضـر کشـاورزان اسـتان هـای

خوزسـتان نیـز بـه  ۱۸۳راس دام و  ۳۸۷۴بیمـه

غرامت به کشـاورزان آسـیب دیده پرداخت می شود.

گلسـتان ،مازنـدران ،خوزسـتان ،لرسـتان ،همـدان،

گـذار خسـارت دیـده ،غرامـت پرداخـت شـده اسـت.

حسـن نـژاد دربـاره جبـران خسـارت سـایر بهـره

آذربایجـان غربـی ،آذربایجـان شـرقی ،اردبیـل،

وی مجموع خسـارت پرداختی به بهره برداران َآسـیب

بـرداران بخـش کشـاورزی آسـیب دیـده از سـیل که

ایلام ،تهـران ،سـمنان ،چهارمحـال و بختیـاری

دیـده از سـیل در اسـتان ایلام را یک میلیـارد و ۶۵۴

زیـر پوشـش صنـدوق بیمـه کشـاورزی نبـوده انـد،

و خراسـان شـمالی غرامـت دریافـت کـرده انـد.

میلیـون تومان عنوان کرد و گفـت ۶۲ :مورد به باغداران

اذعـان داشـت :بـر اسـاس اعلام رییـس جمهـوری

وی افـزود ۱۵۳ :مـورد بیمـه ای در بخـش کشـاورزی

و  ۲۰۴۰مـورد بـه زارعـان غرامـت پرداخـت کـرده ایـم.

و وزیـر جهـاد کشـاورزی ،بـه بهـره بـرداران بخـش

وجـود دارد و پرداخـت خسـارت هـا بـر اسـاس میزان

حسـن نـژاد مجمـوع غرامـت هـای پرداختـی بـه

کشـاورزی کـه بیمـه نیسـتند و در عیـن حـال بر اثر

خسارت ،ارزیابی ها و نوع محصوالت صورت می گیرد.

کشـاورزان آسـیب دیـده در اسـتان لرسـتان را یـک

سـیل خسـارت دیده اند طـی دسـتورالعملی غرامت

حسـن نـژاد ،میـزان خسـارت پرداختـی بـه بهـره

میلیـارد و  ۹۰۰میلیـون تومـان عنـوان کـرد و اذعـان

پرداخـت مـی شـود.

2

پیام خبر

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس گفت :برنامه تلویزیونی نود مورد توجه ورزش دوستان،
جوانان و مردم بود ،صدا و سیما به جای اصالح اشکاالت آن صورت مسئله را پاک کرد.
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آغاز کار اجرای انتخابات مجلس در وزارت کشور
دولت

10003432117834

صدا و سیما با حذف برنامه  ۹۰صورت مساله را پاک کرد

مدیرکل انتخابات وزارت کشـور

مجلـس خبـرگان رهبـری بـه مجریـان انتخابـات در

گفـت :کار برگـزاری انتخابـات

سراسـر کشـور ابالغ میشود .در این تقسـیمبندی زمانی

مجلـس شـورای اسلامی در

تمـام مراحـل انتخابـات از مرحلـه ثبتنـام داوطلبـان تـا

دادستان تهران تا این ساعت تغییر نکرده است
قوه
قضاییه

ســخنگوی دســتگاه قضــا در

هــم گفــت :دفتــر ســخنگو فعــال خواهــد شــد و ارتباطمان

رابطــه بــا انتشــار خبــری مبنــی

بــا جامعــه رســانهای کشــور را از طریــق دفتــر ســخنگو در

بــر تغییــر دادســتان تهــران

نشس ـتها و در غیــر آن برق ـرار خواهیــم کــرد .همچنیــن

سیداسـماعیل موسـوی بـا اعلام ایـن خبـر اظهـار کرد:

همچنیـن گفـت :در حـال تهیـه برنامـه جامـع آموزشـی

ت مـاه اجـرای مراحـل انتخابـات بـر اسـاس
از اردیبهشـ 

بـرای فرمانـداران و بخشـداران در زمینه اجـرای انتخابات

اســماعیلی در گفتوگــو بــا ایســنا ،در خصــوص تغییـرات

دیگــر در قــوه قضائیــه اظهــار کــرد :بــه طــور طبیعــی اگــر

تقسـیمبندی زمانـی وزارت کشـور آغـاز میشـود .اجـرای

هسـتیم کـه ایـن برنامـه را در زمـان مقرر اجـرا میکنیم.

ایـن تقسـیم بنـدی زمانی که در وزارت کشـور تهیه شـده

پیـش از ایـن وزیـر کشـور در گفتوگـو با ایسـنا بـا بیان

در قــوه قضائیــه و انتشــار خبرهایــی در خصــوص تغییــر
دادســتان تهــران ،اظهــار کــرد :اگــر خبــری باشــد رسـ ً
ـما

بخواهــد تغییــری انجــام شــود بایــد ابتدائــا تغیی ـرات در
ردههــای دیگــر صــورت گرفتــه و بــه مــرور بــه ردههــای

اسـت ،بـا دسـتور وزیر کشـور شـروع میشـود.وی ادامه

اینکـه بـرای وزارت کشـور روزشـمار انتخابـات مجلـس

اعــام خواهــد شــد چــون بر اســاس گمانــه زنی نمیشــود

پایینتــر برســد .وی افــزود :تغییــرات در قــوه قضائیــه

داد :همزمـان بـا دسـتور وزیـر کشـور بـرای آغـاز اجـرای

شـورای اسلامی از فروردیـن شـروع میشـود ،گفـت:

اظهــار نظــر کــرد.وی افــزود :تــا این ســاعت هیــچ تغییری

همیشــه حســاب شــده ،دقیــق و کارشناســی بــوده و مثــل

انتخابـات ،جـدول تقسـیمبندی زمانـی اجـرای مراحـل

مهمتریـن مسـاله مـا در حوزه سیاسـت داخلی در سـال

در ایــن حــوزه اتفــاق نیفتــاده اســت .ســخنگوی دســتگاه

تغیی ـرات در جریانــات سیاســی نیســت کــه بــه صــورت

انتخابـات مجلـس شـورای اسلامی و میـاندورهای

 ،۹۸برگـزاری ایـن انتخابـات اسـت.

قضــا در رابطــه بــا برگـزاری نشسـتهای خبــری ســخنگو

گســترده و اتوبوســی باشــد.

کیفر خواست  ۲۹مدیر
بانک سرمایه صادر شد
امیــر قهرمانــی از صــدور کیفرخواســت  ۲۹مدیــر
بانــک ســرمایه خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،امیــر قهرمانــی نماینــده
دادســتان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت۲۱ :
کیفرخواســت مربــوط بــه ارکان اعتبــاری و مدیــران
شــعب و  ۸کیفرخواســت مربــوط بــه اعضــای
هیــات مدیــره اســت.
نماینــده دادســتان افــزود :تمــام ایــن پرونــده هــا
بــه دادگاه ویــژه ارســال خواهــد شــد.

معـاون سیاسـی وزیـر امـور خارجـه در واکنـش بـه توییت سـفیر
فرانسـه در آمریـکا در توییتـر نوشـت«:اگر توییـت هـای «ژرار آرو»

موضـع فرانسـه را اعالم مـی کند ،با نقض فاحش هـدف و موضوع
برجـام و قعطنامـه  2231مواجه هسـتیم.پاریس اعالم موضع کند،

در غیـر ایـن صورت اقدام مقتضـی را انجام خواهیـم داد» .درحالی

کـه آژانـس بین المللی انـرژی اتمی تاکنون  14بار بـر اجرای کامل
تعهـدات ایـران در چارچوب توافقنامه برجام صحه گذاشـته اسـت؛

سـفیر فرانسـه در آمریـکا بـه تازگی مدعی شـده اسـت کـه دلیلی

بـرای غنی سـازی اورانیوم توسـط ایران پـس از توافق برجام وجود

نـدارد .این اظهارات امروز واکنش «سـید عبـاس عراقچی» معاون
وزیـر امـور خارجه کشـورمان را در پی داشـت.

الریحه مشارکت عمومی و

خصوصی به مجلس تقدیم شد
سـخنگوی کمیسـیون عمـران مجلـس گفـت :بـا توجـه به
اهمیـت بهـره گیـری از ظرفیـت هـای بخـش خصوصی و
اتمـام پـروژه هـای عمرانـی و زیربنایـی ،الیحـه مشـارکت
عمومـی و خصوصـی توسـط دولـت بـه مجلـس تقدیـم

وزیـر راه و شهرسـازی گفـت :بیش از 14

خسـارت هـای وارد شـده بـه راه هـای

هـزار کیلومتـر از راه هـای کشـور اعـم از

کشـور بـه طـور کلـی از نـوع آب بردگـی،

راه هـای اصلـی ،فرعـی و روسـتایی در

آب شسـتگی ،فرونشسـت ،ریـزش کـوه

بیـش از  6هـزار و  800نقطـه کشـور ،در

و یـا رانـش زمیـن بـوده اسـت.وزیر راه

اثـر سـیل دچـار آسـیب شـد« .محمـد

و شهرسـازی افـزود :در ایـن مقاطـع بـه

اسلامی» (یکشـنبه) برای ارائـه گزارش

بیـش از  10هـزار و  900ابنیـه فنـی (از

از آخریـن وضعیـت کمـک رسـانی بـه

جملـه پـل هـا و آب رو هـا) آسـیب وارد

سـیل زدگان و میـزان خسـارات وارد

شـد کـه در ایـن ارتبـاط 725،پـل به طور

شـده در اثـر سـیل ،در مجلـس شـورای

کامل تخریب شـد.وزیر راه و شهرسـازی

اسلامی حضور یافـت.وی اظهار داشـت:

ادامـه داد :سـیالب اخیـر سـه هـزار و

محمـد جـواد ظریـف وزیـر امـور خارجـه ایـران تعلـل اروپایـی هـا درعملیاتی
شـدن سـازوکار مالی اروپا با ایران را غیرقابل قبول دانسـت و گفت  :اعالم راه

 250میلیـارد تومـان خسـارت بـه راه ها،

انـدازی اینسـتکس توسـط اروپـا یک اقـدام مقدماتی اسـت و اروپایی ها هم

مسـیرهای ریلی ،ابنیه فنی و تاسیسات

اکنـون هیـچ بهانـه ای بـرای عـدم آغـاز رسـمی کار مالی خـود با ایـران ندارند.

راه و شهرسـازی وارد کرد .اسلامی گفت:

ظریف روزیکشـنبه در حاشـیه مراسـم رونمایی از سـایت دیپلماسی اقتصادی

در سـال جاری وقوع سـیالب سـبب شد

وزارت امـور خارجـه در جمع خبرنگاران افزود :اروپایی ها اردیبهشـت ماه سـال

تـا همـکاران ما با تلاش مضاعفی نقش

گذشـته پـس از خـروج یکجانبـه آمریـکا از توافـق برجـام تعهـدات متعـددی

خـود را ایفـا کننـد؛ بـه گونـه ای کـه مـا

را مطـرح کردنـد کـه بـرای شـروع اجـرای آن تعهـدات نیـاز بـود اینسـتکس

امسـال در طـول ایـام نوروز از  26اسـفند

(سـازوکار مالـی اروپـا و ایـران) راه انـدازی شـود.وی با بیان ایـن که معتقدیم

تـا  17فروردیـن در  24اسـتان به تناوب

اکنـون اروپایـی هـا بایـد بـرای مـدت زیـادی تلاش کنند تـا بتواننـد تعهدات

 213شهرسـتان و  269شـهر بـا مسـاله

خودشـان را در قبـال برجـام انجـام دهنـد ،افـزود :اروپایـی هـا بسـیار عقـب

سـیالب مواجـه شـود.وی ادامـه داد:

هسـتند و نبایـد ایـن طـور تصـور کننـد کـه جمهـوری اسلامی ایـران منتظـر

وزارت راه و شهرسـازی با هشدارهایی که

آنهـا مـی مانـد.وی تصریـح کـرد :مـا روابـط بسـیار خوبی بـا همسـایگان مان

از سـوی سـازمان هواشناسـی ارائـه مـی

داریـم و سـاز و کارهـای مشـابهی بـا بسـیاری از کشـورها راه انـدازی کردیم که

شـد بـرای همـه سـرفصل هـای حمل و
نقـل برای مقابله با سـیل تمهیـدات الزم

عکس :مهر

فرانسه درمورد اظهارات
سفیرش اعالم موضع کند

کشور دچار آسیب شد

را اتخـاذ کـرد.

جدال کرمان با سیل از حمیدیه تا جیرفت
اســتان معیــن بــه کمــک ســیل زدگان
حمیدیــه در خوزســتان رفتــه بودنــد،
ســیل آنهــا را غافــل گیــر کــرد ،امــا ایــن
غافــل گیــری باعــث نشــد کــه اســتان
کرمــان از مســئولیت خــود در مقابــل
شهرســتان حمیدیــه فاصلــه بگیــرد.از
همــان ســاعات ابتدایــی معیــن شــدن
اســتان کرمــان ،ارســال کمکهــای
مردمــی و دولتــی بــه ایــن شــهر از طریق
زمینــی و هوایــی آغــاز شــد کــه بخشــی
از کمــک هــا از ســوی شــرکتهای
بــزرگ صنعتــی اســتان تامیــن شــده
بــود .از اولیــن اقــدام هــا امــدادی کــه
بـرای کنتــرل ســیالب انجــام شــد ،طــرح

مجهــز بــه شــبکههای مخابراتــی،

افزایــش ارتفــاع ســیل بنــد هــای ایجــاد
شــده ورودی شــهر بــود کــه بایــد بــا

 ۶۰هــزار قــرص نــان و تهیــه  ۸۰هــزار

آب ،بــرق و پشــتیبانی اســت .ایــن

توجــه بــه شــدت جریــان آب و همچنین

وعــده غذایــی ناهــار و شــام بــه همــت

بیمارســتان در حمیدیــه مســتقر اســت و

بارندگیهــا ایــن ســیل بنــد هــا تقویــت

موکبهــای کرمــان یکــی دیگــر از

 ۶۰نفــر نیــز بــه عنــوان کادر در بیمارســتان

و ارتفــاع آن نیــز افزایــش میافــت.

اقدامــات حمایتــی بــود.

مســتقراند همچنیــن مدیریــت چهــار

بــرای رســیدگی بهتــر بــه امــور امــداد

ارســال بیمارســتان صحرایــی حضــرت

اردوگاه اســکان در حمیدیــه بــه کرمــان

رســانی حجتاالســام محمودآبــادی

زهـرا بــه خوزســتان یکــی از کمــک هــای

واگــذار شــد .کرمــان  50دســتگاه

بــه عنــوان نماینــده اســتاندار کرمــان بــه

بهداشــتی ،درمانــی اســتان بــه حمیدیــه

کمپرســی ،لــودر ،بیــل مکانیکــی ،کامیون

همــراه تعــدادی از نیروهــا امــدادی و

بــود .این بیمارســتان وابســته بــه بهداری

و تانکــر آب رســان نیــز در منطقه مســتقر

مدیـران اســتان کرمــان بـرای هماهنگــی

نیــروی زمینــی ســپاه اســت کــه دارای

کــرد کــه خدمــات رســانی بــه مــردم را بر

بیــن دســتگاههای امدادرســان اســتان

 ۳۲تخــت و قابلیــت پشــتیبانی از ۶۴

عهــده دارنــد.

کرمــان و دســتگاههای متولــی امــر

تخــت میباشــد و شــامل بخــش

تنهــا چنــد روزی از معیــن شــدن اســتان

در مناطــق آســیب دیــده از ســیل ،

بســتری ،اورژانــس ،اتــاق عمل ،آی ســی

کرمــان نگذشــته بــود که بــا ورود ســامانه

در حمیدیــه مســتقر شــدند.اعزام 20

یــو و ســی ســی یــو ،تصویربــرداری،

جدیــد بارشــی اســتان کرمــان هــم بــه

موکــب بــا جمــعآوری کمکهــای

آزمایشــگاه ،دندانپزشــکی و همچنیــن

جمــع اســتان هــای ســیل زده پیوســت.
در پــی بــارش هایــی کــه از دو روز
پیــش اســتان را در بــر گرفت«،حبیبالــه

مجلـس ،افـزود :در ایـن نشسـت اجـرای بنـد (ب) مـاده

خنجــری» فرمانــدار زرنــد خبــر از تخلیــه

 254قانـون برنامـه ششـم ،الیحـه مشـارکت عمومـی و

دو روســتا در شهرســتان زرنــد داد و

خصوصـی مـورد بررسـی قـرار گرفـت و در نهایـت کلیـات

بیــان کــرد :بارندگــی در شهرســتان زرنــد

ایـن الیحه مـورد موافقـت اعضای کمیسـیون قـرار گرفت.

باعــث ایجــاد روان آب در برخــی از مناطق
شــده اســت امــا ســیل بــه برخــی از

واردات گوشت با ارز
نیمایی خالف قانون است

مقــداری مشــکل ســاز بودنــد وکنتــرل

یـک عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس خطـاب بـه رئیـس

شــدند .فرمانــدار زرنــد از بــاز بــودن همــه

روســتاها همچــون جاللآبــاد وارد شــده
اســت.آبهای ســطحی و روان آبهــای
کــه بــه داخــل شــهر زرنــد آمدهانــد

سـازمان برنامـه و بودجـه گفـت ۱۴ :میلیـارد دالر بـرای کاالهـای

مســیرهای ایــن شهرســتان خبــر داد و

اساسـی اعتبـار گذاشـتهایم کـه ایـن مبلـغ بـا ارز  ۴,۲۰۰تومـان

عنــوان کــرد :دو مســیر مســدود شــده

بـوده اسـت .اینکـه دولـت میخواهـد بـه صـورت تدریجـی نـرخ

بــود کــه بازگشــایی شــدند ،ضمــن آنکــه

 ۴,۲۰۰تومـان را افزایـش دهـد خلاف قانـون اسـت .علـی اکبـر

تــردد در مســیر جــال آبــاد بایــد بــا

کریمـی گفـت :بـه آنهـا قـول داده شـده اسـت کـه تا پایان سـال

احتیــاط صــورت گیــرد.

مطالباتشـان پرداخت شـود .بیش از هفت یا هشـت ماه اسـت

نیازی به باز کردن دریچههای

کـه مطالبـات ایـن عزیزان پرداخت نشـده اسـت .مبلـغ ناچیزی
کـه بـه حقـوق یک معلـم حـق التدریـس اختصـاص مییابد در
مقایسـه با تورم موجود هیچ اسـت .این مبلغ پس از این تأخیر
ارزش خـود را از دسـت داده اسـت.

سیل حدود  35هزار میلیارد تومان خسارت وارد کرد
وزیـر کشـور میـزان خسـارات سـیل اخیر را

روسـتا و بخش هایی از شـهرها خسـارت های جانی را به حداقل رسـانیدم.

بیـن  30تـا  35هـزار میلیـارد تومان بـرآورد

وزیـر کشـور بـا بیـان ایـن کـه سـیلی کـه امسـال در کشـور رخ داد مربـوط به

کـرد و گفت 25 :اسـتان و بیش از چهار هزار

دوره هـای  200تـا  250سـاله اسـت ،گفت :سـیلی با این عظمت می توانسـت

و  400روسـتا در کشـور درگیـر سـیل شـدند.

خسـارت هـای انسـانی بسـیاری داشـته باشـد کـه بـا لطـف خداونـد و تالش

سـیل اخیر در کشـور ،میزان خسـارات وارده و چگونگی امدادرسـانی به سـیل

دسـتگاه هـا و کمـک مـردم توانسـتیم خسـارت هـای جانـی را بـه حداقـل

دولت

سدها نداریم

بیشترین بارشهای استان درشهرستان جیرفت و کمترین بارشها درشهرستان فهرج بوده است

زدگان در جلسـه علنـی روز  -یکشـنبه  -مجلـس با حضور وزیـران نیرو ،جهاد

برسانیم.

کشـاورزی  ،راه و شهرسـازی ،کشـور  ،رییـس سـازمان هواشناسـی و رییـس

رحمانـی فضلـی توضیـح داد :بـر اثـر جاری شـدن سـیل ،حجم عبـور رودخانه

سـازمان امـداد و نجـات مـورد بحث و بررسـی قـرار گرفت.

کرخـه از هـزار متـر مکعـب در ثانیه به  20هـزار متر مکعب در ثانیـه ،گرگان رود

«عبدالرضـا رحمانـی فضلی» در جلسـه علنی مجلس شـورای اسلامی با ارایه

از  120متـر مکعـب در ثانیـه بـه  800مترمکعـب در ثانیـه ،معمـوالن از 800متـر

مقدماتـی چقدر وقـت نیـاز دارند!؟

بیشــترین بارشهــای اســتان

مردمــی اســتان کرمــان  ،پخــت روزانــه

شـد .صدیف بدری در تشـریح نشسـت کمیسـیون عمران

فعـال شـده و عمـل میکنـد و مـن نمیدانـم اروپاییهـا بـرای یک سـاز و کار

هواشناســی اســتان کرمــان گفــت:

استان کرمان که به کمک شهرستان حمیدیه درخوزستان رفته ازروزگذشته خودش درگیربارشهای سیلآسا شده است
در حالــی کــه کرمانــی هــا بــه عنــوان

عکس :ایرنا

وزارت کشـور آغـاز شـده اسـت.

رأیگیری در روز  ۲اسـفند ،مشـخص شده است.موسوی

تغییــری در ایــن حــوزه اتفــاق نیفتــاده است.غالمحســین

 14هزار کیلومتر از راه های

آغاز نکردن اینستکس ندارند

آن را بــر اســاس سیســتم تعریــف شــده کامــاً منظــم
ســاماندهی میکنیم.اســماعیلی در خصــوص تغییــرات

گفــت :تــا ایــن ســاعت هیــچ

اروپاییها هیچ بهانه ای برای

رییــس مرکــز پیــش بینــی اداره کل

در

بســته شــدهاند و نیــاز بــه بــاز کــردن
دریچههــای ســدها نداریــم.

شهرســتان جیرفــت و کمتریــن بارشهــا

یحیــی کمالیپــور نماینــده مــردم

در شهرســتان فهــرج بــوده اســت .وی از

جیرفــت و عنبرآبــاد در مجلــس

اســتمرار بارندگیهــا در اســتان کرمــان

شــورای اســامی نیــز از عــدم طغیــان

تــا ظهــر امــروز 26فروردیــن مــاه خبــر

رودخانههــای ایــن منطقــه بــه ویــژه در

داد و گفــت :آبگرفتگــی معابــر ،طغیــان

شهرســتان جیرفــت خبــر داد و بیــان

رودخانههــا و ســیالبی شــدن مســیرها را

کــرد :رودخانههــا پــر آب شــدهاند امــا

تاکنــون در ســطح اســتان گـزارش شــده

تزا نبودهانــد،
تــا ایــن لحظــه خســار 

اســت.در مجمــوع شــدت بارشهــا

گفتنــی اســت کــه هیــچ یــک از

در جنــوب اســتان بیشــتر از شــمال آن

راههــای ایــن دو شهرســتان نیــز تاکنــون

بــوده اســت .بیشــترین میــزان بــارش

مســدود نشــدهاند .دکتر«محمدجــواد

تــا صبــح دیــروز 25فروردینمــاه در

فدایی»اســتاندار کرمــان اظهــار کــرد:

شهرســتان جیرفــت بــا 52.8میلیمتــر

در همــه شهرســتان هــای اســتان

گ ـزارش شــده اســت براســاس گ ـزارش

بــارش بــاران را داشــته ایــم و برخــی

هــا ســه روســتای شهرســتان فاریــاب

جــاده هــای روســتایی مســدود و بــرق

و دو روســتای شهرســتان ارزوئیــه بــه

بعضــی روســتاها قطــع شــده اســت.

علــت شــدت بارشهــا تخلیــه شــدند.

نیروهــا بســیج و آمــاده و در حــال رفــع

در جریــان ســیل اخیر«مالــک اژدری»

مشــکالت هســتند .ضمــن اینکــه مجبور

فرمانــدار شهرســتان راور هــم اظهــار

بــه جابجایــی اهالــی چنــد روســتا

کــرد :ورودی شــهر راور بــه دلیــل

شــدیم و در شهرســتان ارزوئیــه دو

طغیــان رودخانــه مســدود شــده اســت.

روســتا دچــار رانــش شــدند کــه کمــک

وی افــزود :در ایــن محــدوده بــه دلیــل

ب ـرای حــل مشــکالت ادامــه دارد.بــارش

طغیــان رودخانــه ،شــن ریــزی انجــام و

بــاران خســارت هــا و مشــکالتی را در

مســیر رودخانــه بــاز شــده امــا بــه دلیــل

ســطح اســتان بــه وجــود آورده امــا

اینکــه آب از روی جــاده عبــور مــی کنــد،

خیلــی جــدی نیســت و خوشــبختانه

امــکان تــردد خودروهــا وجــود نــدارد

خســارت جانــی تاکنــون نداشــته ایــم.

و در حــال حاضــر تــردد خودروهــا و

وی افــزود :برخــی جــاده هــا و برخــی پل

مســیر دسترســی بــه شهرســتان راور از

هــا تخریــب شــده و نیروهــای راهــداری

کمربنــدی ایــن شــهر صــورت مــی گیــرد.

مشــغول ترمیــم هســتند و بــا توجــه بــه

بــا ادامــه بــارش هــا مدیــر عامل شــرکت

اینکــه از قبــل در اســتان آمادگــی وجــود

آب منطق ـهای اســتان کرمــان بــا تاکیــد

داشــت و برخــی مســیل هــا الیروبــی و

برآنکــه هیــچ نگرانــی بــرای ســدهای

زیــر پــل هــا تخلیــه شــده بــود ،مشــکل

اســتان نداریــم ،بیــان کــرد :هــم اکنــون

زیــادی بــه وجــود نیامــده اســت.فدایی

ســد جیرفــت  136میلیــون متــر مکعب،

بــه مــردم توصیــه کــرد کــه از مســیل هــا

ســد ســیرجان  29میلیــون متــر مکعــب،

و حریــم رودخانــه هــا فاصلــه بگیرنــد.

ســد بافــت  10میلیــون متــر مکعــب

رییــس مرکــز پیــش بینــی اداره کل

و ســد نســا  38میلیــون متــر مکعــب

هواشناســی اســتان کرمــان از اســتمرار

ظرفیــت خالــی دارنــد .در حــال حاضــر

بارندگیهــا در اســتان کرمــان تــا ظهــر

دریچــه تمامــی ســدهای اســتان کامــا

امــروز 26فروردیــن مــاه خبــر داد.

هر روز شاهد مشکالتی برای تولیدکنندگان هستیم
پارلمان

سـخنگوی شـورای نگهبـان بـا تاکیـد بـر

ایـن کـه بخشـی از مشـکالت تولیدکننـدگان

معقولـه مهـم مـی توان سرنوشـت هر جامعـه ای را تغییـر داد بنابراین رهبر معظم

انقلاب هـم تاکیـد موکدی بر توان تولید داخلی داشـتند .وی افزود :هر روز شـاهد

بوروکراسـیهای اداری اسـت ،گفـت :دولـت و

مشـکالتی برای تولید کنندگان هسـتیم که بخشـی از آن به دلیل بوروکراسـی هایی

ایـن مسـاله را حـل کننـد تـا امکان بیشـتری

را حـل کنـد تـا امـکان بیشـتری را بـرای تولیـد کننـدگان فراهـم کنـد .بخشـی هم

مجلـس میتواننـد بـا وضـع قوانیـن کارآمدتر
بـرای تولیـد کننـدگان فراهـم شود«.عباسـعلی کدخدایـی» درخصوص نـام گذاری

امسـال از سـوی رهبـر معظـم انقالب به نـام رونق تولیـد گفت :در چند سـال اخیر

حضـرت آیـت هللا خامنـه ای با توجه به شـرایط داخلی کشـور و مباحـث اقتصادی

اسـت کـه دولـت و مجلس مـی توانـد از طریق وضع قوانیـن کارآمدتر این مسـاله

بـه ضـرورت توجـه جامعـه بـه محصـوالت داخلـی بر مـی گـردد یعنـی از تولیدات

داخلـی اسـتفاده کنیـم چـرا که یـک گام به اسـتقالل و رونق اقتصـادی کمک کرده
و بـه جلوتـر مـی رویـم .کدخدایی تاکید کـرد :بر همه دسـت اندرکاران و مسـووالن

و معیشـت عمومـی توجـه ویـژه ای را بـه موضوع اقتصـاد و تولید داخلـی دارند.در

اسـت تـا جایـی که مـی توانند چه در بخـش قوانین و چه در بخش اجرا شـرایطی

اقتصـادی محـور اصلـی را رونـق تولیـد قـرار دادند.این حقوقـدان یادآور شـد :همه

را انجـام دهنـد و هـم سـرعت بیشـتری بگیـرد .گاهـی اوقات مشـاهده می شـود

سـال گذشـته بحـث حمایـت از کاالی ایرانـی بـود و امسـال هم ایشـان در موضوع

گزارشـی از میـزان خسـارات سـیل اظهارداشـت :ایـن سـیل بـی نظیـر بـود و

مکعـب در ثانیـه بـه  2هزار و  500متر مکعـب در ثانیه و پلدختر از  2هزار و 500

منجر شـد که  25اسـتان درگیر مشـکالت بسـیار از جمله آب گرفتگی ،تخریب

متـر مکعـب بـه پنج هـزار متر مکعب در ثانیه رسـید .وی ادامـه داد :همه اینها

منـازل ،واحـد هـای تولیـدی ،پـل هـا و جـاده هـا و خسـارت هـای بسـیاری

خـارج از ظرفیـت هـای رودخانـه هـا بودنـد که حجم آنهـا نیز به خاطر رسـوب

اقتصاددانـان و صاحـب نظران متفق القول هسـتند که اگر کشـور مـی خواهد روی

دیگری شـوند.

گیـری کاهـش پیدا کرد و آب به سـمت منازل سـرازیر شـد.

پـای خـود بایسـتد بایـد از توانایی هـای اقتصـادی ،منابع داخلی و نیروی انسـانی

بهترین اسـتفاده را داشـته باشـد تا وابسـتگی ها به کشـورهای خارجی کمتر شود.

وی بـا افـزود :بـا توجه به اقدامات پیشـگیرانه کاهش خسـارت هـای جانی را

وزیـر کشـور بـا تشـکر از نیروهـای نظامـی و انتظامـی گفـت :ایـن نیروهـا از

جامعـه ایـران جـوان اسـت و نیـروی انسـانی الزم را دارد و از طـرف دیگـر منابـع

بـه عنـوان نخسـتین هـدف قرار دهیم و بـا جابجایی جمعیـت در بیش از 250

دقایـق نخسـت بـرای امـداد رسـانی پـای کار بودنـد و مـا را یـاری دادنـد

طبیعـی زیـادی دارد کـه خیلی از آنها هنوز اسـتحصال نشـدند که با تاکیـد بر این ۲

را فراهـم کننـد کـه تولید کننـدگان با عالقه بیشـتری در حـوزه تولیـد اقدامات خود

مجوزهـای اولیه صادر شـده ولی در اسـتمرار این حمایت هـا ،کوتاهی ها و قصوری
وجـود دارد کـه اگـر این موارد هم دقت شـود و نظارت شـود که در اسـتمرار تولیدات
مشـکالت حـل شـود نتایج درخشـانی را خواهیـم دید .ایرانیـان ثابت کـرده اند که
مـی تواننـد روی پـای خـود بایسـتد و در هـر زمینه ای بـا تالش گامـی را در جهت
اسـتقالل بردارند.

مرمت گران بدون مرز ایتالیا از تاریخ  7اردیبهشت تا 17خرداد میهمان پایگاه تخت جمشید خواهند بود .حمید فدایی مدیر این
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موزه جیرفت تعطیل شد

کاهش تخلفات در حوزه میراث فرهنگی
مدیـر کل میـراث فرهنگـی،

میـراث فرهنگی اسـتان اردبیل ،گفـت :نیازمند هماهنگی

صنایـع دسـتی و گردشـگری

بیشـتر بـرای بـه حداقـل رسـاندن تخلفـات و جرایـم

اسـتان اردبیـل گفـت :کاهـش

در حـوزه میـراث فرهنگـی هسـتیم.مدیر کل میـراث
فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان اردبیل با
اشـاره بـه تاکیـد مقـام معظم رهبـری بر رونـق تولید در

عملیــات اجرایــی کنتــرل و

کاه موجــود در ســاختار آن زمینــه مناســبی بــرای تغذیه

پاکســازی موریانــه هــای

موریانــه هــای زیرزمینــی فراهــم کــرده و در دیوارهــا و

بقعــه ســتی فاطمــه یــزد

همچنیــن الیــه هــای ســطح زیریــن تزئینــات ،آثــار

زیــر نظــر گــروه تحقیقــات و

خوردگــی شــدید موریانــه دیــده مــی شــد .بســیاری از

تخلفـات در حـوزه میـراث

کنتــرل عوامــل بیولوژیــک پایــگاه پژوهشــی میــراث

تزئینــات در اثــر سســت شــدن الیــه هــای زیریــن بــر

فرهنگـی تنهـا با همـکاری مجموعـه نیـروی انتظامی در

فرهنگــی یــزد انجــام شــد .علــی اصغــر صمدیانــی یــزد

اثــر فعالیــت جســتجوگری موریانــه هــای زیرزمینــی و

سـطح اسـتان میسـر خواهـد بود .نـادر فالحـی در دیدار

سـالجاری ،افـزود :ایـن شـعار در حـوزه گردشـگری بـا

در ایــن خصــوص گفــت :نــوع ســاختار و همچنیــن

همچنیــن تغذیــه از کاه موجــود در آن ریختــه بــود.وی

بـا سـردار هوشـنگ حسـینی ،فرمانـده انتظامی اسـتان

افزایـش خدمـات بـه صـورت کمـی و کیفـی و در حـوزه

مصالــح بــه کار رفتــه در ایــن بنــا ،محیــط آن را

در ادامــه خاطــر نشــان ســاخت :عــاوه بــر مــواد غذایــی

اردبیـل کـه در فرماندهـی انتظامـی اسـتان برگـزار شـد،

صنایـع دسـتی بـا ایجـاد اشـتغال پایـدار امکانپذیـر

مســتعد و مناســب فعالیــت انــواع آفــات کــرده اســت.

مناســب بــرای موریانــه هــا ،ریــز اقلیــم موجــود در بنــا

اظهـار کـرد :کاهـش تخلفـات در حـوزه میـراث فرهنگـی

خواهـد بود.فالحـی ادامـه داد :قابلیتهـای اسـتان

سرپرســت معاونــت میــراث فرهنگــی اســتان یــزد یکی

حاصــل رطوبــت بــه وجــود آمــده در آن از عوامــل جــذب

تنهـا بـا همـکاری مجموعـه نیـروی انتظامـی در سـطح

اردبیـل از نظـر جاذبههـای طبیعی و تاریخی بسـیار قابل

از مهمتریــن عوامــل آسیبرســان در ایــن بنــا را عوامــل

موریانــه هــای زیرزمینــی در ایــن اثــر بشــمار مــی آیــد.

اسـتان میسـر خواهـد بـود.وی بـا تقدیـر از همـکاری

توجـه اسـت و مـا سـعی داریـم ایـن قابلیتهـا را برای

تنگاتنـگ مجموعـه نیـروی انتظامـی بـا یـگان حفاظـت

گردشـگران داخلـی و خارجـی معرفـی کنیـم.

میراث

بیولوژیــک از جملــه موریان ـه هــا عنــوان کــرد و گفــت:

نفوذ آب
به خانه
وحشی بافقی

میراث

مدیــر کل میــراث فرهنگــی کرمــان از تعطیلــی مــوزه باستانشناســی جیرفــت

کارشناس یونسکو پس از
سیالب به شوشتر رفت

سوژه

سرپرســت اداره میــراث فرهنگــی شهرســتان بافــق
بــا اشــاره بــه بازنگــری تمــام بناهــای ثبتــی بافــق
بــرای مقابلــه بــا خســارت احتمالــی مــوج بارشهــای
جدیــد ،یــادآور شــد :البتــه رفــع خســارت بــارش قبلــی
و مرمــت اساســی خانــه وحشــی بافقــی نیازمنــد
زمــان اســت.

کارشـناس فنـی سـازمان یونسـکو بـه
همـراه معـاون میـراث فرهنگـی کشـور
طـی سـفری سـه روزه بـه اسـتان

میـراث فرهنگـی خوزسـتان بـه همـراه

خوزسـتان رفتـه و در حـال بررسـی

محمدحسـین ارسـطوزاده مدیـر پایگاه

وضعیـت میـراث جهانـی شوشـتر

میـراث جهانی سـازههای آبـی تاریخی

پـس از سـیالبهای اخیـر هسـتند.

شوشـتر ،پنبهدانـه فرمانـدار شوشـتر و

در پـی سـیالبهای اخیـر در اسـتان،

جودانـی جیگلـی کارشـناس اعزامی از

محمدحسـن طالبیـان معـاون میـراث

سـوی سـازمان یونسـکو بـرای بررسـی

عزیـزی

وضعیـت پایـداری سـازههای آبـی

مدیـرکل امـور پایگاههـای میـراث

تاریخـی در ایـن شهرسـتان حضـور

از سـیالبهای اخیـر مطلـع شـد و

گزارش

خشــک هســتند کــه احتمــال تجمیــع آب و آســیب بــه
بافــت را ایجــاد میکنــد ،بــه همیــن منظــور شــهرداری
مســیرهای منتهــی بــه ایــن قناتهــا را بــا خــاک
پــر کــرده اســت تــا ســیل احتمالــی خســارتی ایجــاد
نکنــد.
سرپرســت میــراث فرهنگــی بافــق رســیدگی بــه
ناودانهــای ایــن اماکــن ،رفــع مشــکل برخــی از
پش ـتبامها و مرمــت ایــن بناهــا را از دیگــر اقدامــات
انجــام شــده در ایــن خصــوص عنــوان کــرد و گفــت:
بــا توجــه بــه فرصــت کوتاهــی کــه داشــتیم رســیدگی
بــه ســاباط قلعــه شــهر و یکــی از اتاقهــای خانــه
وحشــی بافقــی کــه نیــاز بــه مرمــت اساســی داشــت،
انجــام نشــد.

برخـــاف پیشبینیهـــای کســـبه
منطقـــه امامـــزاده عبـــدهللا تهـــران،
حـــاال خـــط ریـــل قاجـــاری قـــرار
گرفتـــه در پیـــاد هروی خیابـــان
فدائیـــان اســـام نـــه زبالهدانـــی
شـــده و نـــه معتادهـــا دور آن
نشســـتهاند ،فقـــط یـــک خـــط
ریـــل زنـــگزده قاجـــاری اســـت،
بـــدون هیـــچ حاشـــیه و حـــرف
اضافـــه! اواســـط اســـفند ســـال

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــوزه باســتان شناســی شــهر جیرفــت در نزدیکــی
رودخانــه هلیــل رود قــرار دارد ،تصریــح کــرد :ایــن مــوزه تــا اطــاع ثانــوی و

کارشـناس اعزامشده از سـوی یونسکو

تــا زمــان پایــداری وضعیــت جــوی تعطیــل خواهــد بــود.

کـه بـه صورت ویـژه بـه منظور بررسـی

فرخــی بــا بیــان اینکــه تمهیــدات الزم جهــت کاهــش خســارات ناشــی از

و مطالعـه استحکامبخشـی دیـوار

بارندگیهــا اتخــاذ شــده اســت ،خاطرنشــان کــرد :در حــال حاضــر کلیــه

غربـی و جدارههـای محوطه آسـیابها
بـه شوشـتر آمـده اسـت نیـز در حـال
بررسـی و مطالعـات میدانـی اسـت.

کامــل قــرار دارنــد.

معصومـه پورنظـری  -شـهردار ناحیه یـک شـهر ری  -هم ۲۴
اسـفند به ایسـنا توضیـح داد :با توجه به اینکـه محورفداییان

اسلام ازمحورهای اصلی شـهرری اسـت تصمیم گرفته شد تا

نسـبت به بازسـازی پیـادهروی خیابـان فداییان اسلام اقدام

قبـــل بـــود کـــه کارگـــران شـــهرداری

فرانســـوی بـــه نـــام «مســـیو

بـــرای حفاظـــت از آن برنامهریـــزی

در زمـــان انجـــام عملیـــات عمرانـــی

بواتـــال» بـــه نمایندگـــی یـــک

و مطـــرح شـــد ۲۲ ،اســـفند

در خیابـــان فداییـــان اســـام و

شـــرکت بلژیکـــی از ناصرالدیـــن

محســـن

-

درســـت مقابـــل امامـــزاده عبـــدهللا

شـــاه گرفـــت.

معـــاون میـــراث فرهنگـــی اداره کل

شـــهر ری ،بـــه حـــدود  ۴۰متـــر

هـــر چنـــد کـــه پیشبینیهـــای

میـــراث فرهنگـــی اســـتان تهـــران

از ریـــل ســـاد هی قطـــار برخـــورد

کســـبه ایـــن مســـیر تاریخـــی در

 -اعـــام کـــرد« :در نخســـتین

کردنـــد کـــه ری شناســـان و

شـــهرری درســـت از آب درآمـــد؛

قـــدم ایـــن مســـیر و ریلهـــای

کارشناســـان میـــراث فرهنگـــی آن

«برویـــد بعـــد از نـــوروز بیاییـــد،

مشـــخص شـــده بایـــد مرمـــت

را ریـــل اولیـــن ماشـــین دودی در

ببینیـــد بـــه کـــدام یـــک از

شـــوند و بـــا کمـــک دســـتگا ههایی

تهـــران یعنـــی همـــان «نخســـتین

قو لهایشـــان عمـــل کردنـــد ،فقـــط

ماننـــد شـــهرداری ،ماشـــین دودی

خـــط ترامـــوای تهـــران» میداننـــد

همیـــن خـــط ریـــل میمانـــد و

بـــه صـــورت نمادیـــن در کنـــار

کـــه ســـال  ۱۲۶۱خورشـــیدی در

خـــودش».

همـــان پایـــه قـــرار گیـــرد ،چـــون

دوره ناصرالدیـــن شـــاه ســـاخته

بـــا کشـــف ایـــن خـــط ریـــل

ریـــل بـــه دســـت آمـــده بـــا آن

ش ــد و امتی ــاز آن را ی ــک مهن ــدس

حرفهـــا و نقشـــههای زیـــادی

ماشـــین هویـــت پیـــدا میکنـــد».

شیخاالســـامی

معصومـــه پورنظـــری  -شـــهردار

وی تصریــح کــرد :مرمــت خانــه بافقــی در گذشــته

نیروهــای یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی اســتان کرمــان در آمــاده بــاش

نکته

کوچههــای سرپوشــیده ایــن شهرســتان دارای قنــات

شــرایط اضطــراری وارد عمــل شــوند.

قـرار گرفت.همچنیـن در ایـن بازدیـد

اسفند ماه سال گذشته خط ریلی متعلق به دوران قاجار کشف شد

ثبتــی بافــق انجــام شــده اســت ،افــزود :بعضــی از

اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان بــه مناطــق جنوبــی اعــزام شــده انــد تــا در

پایـگاه میـراث جهانـی در اختیـار وی

وی بــا بیــان ایــن کــه بازنگــری تمــام بناهــای

تاریخــی را صــورت داده اســت.

اســت ،بیــان کــرد :اکیپــی متشــکل از نیروهــای یــگان حفاظــت و کارشناســان

نیـز توسـط کارشناسـان و مدیـر

ریل ماشین دودی شهر ری در اغما

خســارات احتمالــی مــوج بارشــی جدیــد بــه بناهــای

تاریخــی و محوطههــای باســتانی جنــوب اســتان کرمــان در پــی نداشــته

گـزارش کامـل از اوضـاع آثـار یادشـده

بــه جــای مانــده از گذشــتگان ،اظهــار کــرد :میــراث
فرهنگــی بافــق اقدامــات الزم را بــرای مقابلــه بــا

اشــاره بــه اینکــه تــا ایــن لحظــه بارندگیهــای اخیــر خســاراتی بــه بناهــای

عکس :مهر

اشــاره بــه اهمیــت حفــظ و نگهــداری بناهــای تاریخــی

میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری کرمــان ،غالمرضــا فرخــی بــا

آخریـن وضعیـت ایـن محوطـه پـس

سـیدحکمتاله

فرهـاد

و

بازدیـد از میـراث جهانـی شوشـتر ،از

مدیـرکل

فرهنگـی کشـور،

لیلــی رنجبــر در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا بــا

یافتند.محمدحسـن

طالبیـان

تــا اطــاع ثانــوی خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از روابــط عمومــی ادارهکل

هیـأت همـراه در ایـن حضـور ضمـن

جهانـی سـازمان میـراث فرهنگـی،
موسـوی
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پیام
میراث

شـود ،کـه درهمـان مراحل ابتدایـی کاربا کندن کـف پیادهرو،

ریل ماشـین دودی مشـخص شـد و دربازدیدی که شـهرداری
منطقـه  ۲۰نیـز از ریلهـا داشـت ،تصمیـم گرفتـه شـد تـا

ریلهـا حفـظ شـوند و داخل ریل ازماسـه پرشـود ،همچنین

ماشـین دودی ازمتـرو شـهرری بـه این منطقه منتقل شـود.

درایـن شـرایط موقعیت بـرای ورود گردشـگران به این منطقه

میتوانـد بـازشـود .تصمیـم شـهرداری و میراثفرهنگـی بـر

حفـظ آثـاراسـت ،بنابرایـن باید نسـبت بـه مرمت و بازسـازی

ریـل اقـدام شـود ،اگـر میـراث فرهنگی طبـق قولی کـه داده
اسـت تـا پایان سـال بتوانـد بازسـازی را به سـرانجام برسـاند،

شـهرداری نیـزبُتن ریـزی درپیـادهرو را با طرح نقاشـی ایرانی
 -اسلامی اجـرا میکند».

ناحیـــه یـــک شـــهر ری  -هـــم ۲۴

انجــام شــده امــا طــی بارندگیهــای اخیــر دوبــاره

اســـفند بـــه ایســـنا توضیـــح داد:

شــاهد نفــوذ آب بــه ایــن بنــا بودیــم کــه رفــع کامــل

بـــا توجـــه بـــه اینکـــه محـــور

ایــن مشــکل نیــاز بــه فرصــت بیشــتری دارد.

فداییـــان اســـام از محورهـــای

ایــن مســئول بــا بیــان ایــن کــه بیشــتر بناهــای

اصلـــی شـــهر ری اســـت تصمیـــم

تاریخــی بافــق بــرای مواجــه شــدن بــا ســیل احتمالــی

گرفتـــه شـــد تـــا نســـبت بـــه

آمــاده هســتند ،خاطرنشــان کــرد :همــه نیروهــای

بازســـازی پیـــاد هروی خیابـــان

میــراث فرهنگــی بافــق در حالــت آمــاده بــاش هســتند

فداییـــان اســـام اقـــدام شـــود،

تــا هنــگام بارندگــی بناهــای ثبتــی را مــورد بررســی

کـــه در همـــان مراحـــل ابتدایـــی
کار بـــا کنـــدن کـــف پیـــاد هرو ،ریـــل

مجــدد قــرار دهنــد.

ماش ــین دودی مش ــخص ش ــد و در
بازدیـــدی کـــه شـــهرداری منطقـــه
 ۲۰نیـــز از ریلهـــا داشـــت،
تصمیـــم گرفتـــه شـــد تـــا ریلهـــا
حفـــظ شـــوند و داخـــل ریـــل
از ماســـه پـــر شـــود ،همچنیـــن
ماشـــین دودی از متـــرو شـــهرری
بـــه ایـــن منطقـــه منتقـــل شـــود.
در ایـــن شـــرایط موقعیـــت بـــرای
عکس :ایرنا

ورود گردشـــگران بـــه ایـــن منطقـــه

قدمت این ریل متعلق به دوران قاجار است.

میتوانـــد بـــاز شـــود .تصمیـــم
شـــهرداری و میرا ثفرهنگـــی بـــر

حفـــظ آثـــار اســـت ،بنابرایـــن بایـــد

امیـــر مصیبرحیـــمزاده  -مدیـــر

نســـبت بـــه مرمـــت و بازســـازی

اداره میـــراث فرهنگـــی ،صنایـــع

ریـــل اقـــدام شـــود ،اگـــر میـــراث

دســـتی و گردشـــگری شـــهر ری -

فرهنگـــی طبـــق قولـــی کـــه داده

دربـــارهی آخریـــن اقدامـــات بـــرای

اســـت تـــا پایـــان ســـال بتوانـــد

حفاظـــت از ایـــن ریـــل قاجـــاری

ســـرانجام

بـــه ایســـنا میگویـــد :وضعیـــت

برســـاند ،شـــهرداری نیـــز بُتـــن

ری ــل تثبی ــت ش ــده اس ــت ،از ای ــن

ریـــزی در پیـــاد هرو را بـــا طـــرح

بـــه بعـــد قـــرار اســـت اقدامـــات

بازســـازی

را

بـــه

نقاشـــی ایرانـــی  -اســـامی اجـــرا

حـــول قـــرار گرفتـــن ماشـــین

میکنـــد » .

دودی از متـــرو شـــهرری در ایـــن

اکنـــون بیـــش از یـــک مـــاه از

مـــکان و نصـــب تابلـــوی معرفـــی

آن کشـــف و همـــهی حرفهـــا و

و مرمـــت و بازســـازی ایـــن اثـــر

قو لهایـــی کـــه بـــرای حفاظـــت

تاریخـــی باشـــد.

از ایـــن ریـــل قاجـــاری مطـــرح

وی همچنیـــن دربـــارهی احتمـــال

شـــد هاند ،میگـــذرد .حـــاال فقـــط
یـــک جـــدول فاصلـــهی بیـــن

بررســـی مســـی ِر ریـــل در گذشـــته،
ِ
کشـــف ادامـــهی خـــط
بـــرای

پیـــاد هرو و ریـــل کشـــف شـــده

ریـــل اظهـــار میکنـــد :هـــر چنـــد

اســـت و دیگـــر هیـــچ نشـــانهای از

همیـــن مقـــدار از خـــط ،بـــرای

بُتنریز یهایـــی کـــه قـــرار بـــود

«شـــاهد» کافـــی اســـت ،امـــا بایـــد

طر حهـــای ایرانـــی – اســـامی

میرا ثفرهنگـــی نیـــز در ایـــن

داشـــته باشـــند هـــم نیســـت.

زمینـــه نظـــر دهـــد.
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مشکلخشکسالیآذربایجانغربی
با بارشهای اخیر حل نشد
خشکسالی

مدیــرکل هواشناســی آذربایجان

ســال آبــی جــاری تــا  ۲۰فروردیــن در اســتان بــا رشــد ۷۵

غربــی از رشــد  ۲۲۲درصــدی

درصــدی نســبت بــه بلنــد مــدت  ۳۹۲.۷میلیمتــر ثبــت

بارشهــا در اســتان خبــر داد.

شــده اســت.

حبیــب عبدلــی افزود :متوســط

وی بــا اشــاره بــه وضعیــت خشکســالی در اســتان گفــت:

بارشــها در ســال جــاری تــا  ۲۰فروردیــن  ۸۳.۱میلیمتــر

از دیــدگاه هواشناســی بــا بررســی شــاخص  SPEIدر

اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۲۲۲

دوره  ۶ماهــه منتهــی بــه پایــان اســفند  ۹۷بیشــتر مناطق

درصــد و نســبت بــه بلندمــدت  ۱۷۱دردصــد رشــد داشــته

اســتان تحــت تأثیــر ترســالی اســت امــا بــا بررســی دوره

اســت.

آمــاری  ۱۲۰ماهــه منتهــی بــه اســفند  ۹۷به غیــر از مناطق

وی بابیــان اینکــه بــارش ســال آبــی جــاری در ارومیــه تــا

جنــوب غــرب و شــمال غــرب اســتان ،بقیه مناطــق درگیر

 ۲۰فروردیــن  ۳۸۳.۳میلیمتــر اســت گفــت :ایــن میـزان

خشکســالی متوســط تا شــدید هســتند و بارشــهای اخیر

بارندگــی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۹۵

نتوانســته اســت مشکل انباشــت خشکســالی را در استان

درصــد و نســبت بــه بلنــد مــدت  ۶۸درصــد افزایــش دارد.

برطــرف کند.

مدیــرکل هواشناســی آذربایجــان غربــی بارشــها در حوضه

برحســب بــرآورد و صحــت ســنجی دقــت پیــش

آبریــز دریاچــه ارومیــه در ســال آبــی جــاری را ۳۱۸.۵
میلیمتــر عنــوان کــرد و بــا اشــاره به رشــد  ۶۸درصــدی آن

بینیهــای هواشناســی در ســال گذشــته تــا  ۹۵درصــد
بــوده و مطمئنـ ً
ـا هرچــه از زمــان رخــداد پدیــده دور شــویم

نســبت به ســال گذشــته یــادآور شــد :مجمــوع بارشــها در

احتمــال خطــا افزایــش مییابــد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست کبودراهنگ گفت :بارش باران بهاری موجب زیر آب رفتن راه های

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

دسترسی به تاالب «شیرین سو» این شهرستان شد.

021-88019846

فرمانــدار الیگــودرز از ســرریز ســد «حوضیــان» در ایــن شهرســتان خبــر داد .ســد حوضیــان  ۴۰میلیــون مترمکعــب ظرفیــت
دارد .البتــه ســرریز ایــن ســد بــه طــور کامــل در کنتــرل اســت و هیــچ خطــری ســاکنان پاییــن دســت ســد و نیــز مــردم شــهر
الیگــودرز را تهدیــد نمیکنــد.
همچنیــن مدیرعامــل شــرکت آب منطقـهای آذربایجــان شــرقی از پــر شــدن بیــش از  ۵۰درصــد ظرفیــت مخــازن ســدهای این
اســتان براثــر بارندگــی هــای اخیر خبــر داد.
یوســف غفــارزاده گفــت :بــر اســاس آخریــن آمــار ،از ابتــدای مهــر ســال گذشــته تــا  ۱۵فروردیــن امســال بیــش از  ۵۰درصــد
از ظرفیــت مخــازن ســدهای آذربایجــان شــرقی پــر شــده اســت .وی بــا بیــان اینکــه  ۷۰ســد آبگیــری شــده در اســتان وجــود
دارد ،تصریــح کــرد :تــا  ۱۵فروردیــن امســال ،ورودی آب ایــن ســدها حــدود  ۶درصــد و حجــم کل مخــازن ســدهای اســتان ۴
درصــد نســبت بــه پارســال افزایــش یافتــه اســت.

فاطمه نامجو
خبرنگار/پیام ما
بارشهــای اخیــر در کنــار خســارتها و مشــکالتی
کــه بــرای مــردم مناطــق مختلــف ایجــاد کــرد،
ارمغانهایــی نیــز بــه همــراه داشــت .یکــی از ثمــره
هــای خــوب ایــن بارشهــا پرشــدن ســدهای کشــور

گاوازنــگ را افزایــش دادیــم تــا نگرانــی از بابــت
ذخیــره ســازی بارشهــای آینــده در پشــت ســد
نداشــته باشــیم ،گفــت :تنهــا نگرانــی تصرفاتــی اســت
کــه توســط اهالــی در مســیر رودخانــه صــورت گرفتــه
کــه ایــن مســیر آزادســازی میشــود و در پاییــن
دســت هــم کانالهــای احتیاطــی حفــر شــده اســت.
عســگری بــا بیــان اینکــه ســرریز ســد گاوازنــگ و
شــیرهای اضطــراری ایــن ســد بــه صــورت دقیــق رصد

بــود کــه بــه دلیــل خشکســالی چنــد ســال گذشــته
دچــار کــم آبــی و بحــران شــده بودنــد.

ظرفیت سد«گاوازنگ»
زنجان تکمیل شد

یکــی از ایــن ســدها ،ســد گاوازنــگ زنجــان
اســت .فرمانــدار زنجــان بــا بیــان اینکــه ظرفیــت
ســد گاوازنــگ در شــمال شــهر زنجــان  ۳۰۰هــزار

حســن ساســانی معــاون حفاظــت و بهــره

عکس:ایرنا

ایران همچنان نیازمند بارورسازی ابرهاست

پیام
زیست

10003432117834

مترمکعــب اســت ،از تکمیــل ظرفیــت ایــن ســد بــر

ملــی

اعــام شــود ،عملیــات بارورســازی ابرهــا متوقــف

اثــر بارشهــای اخیــر خبــر داد.

بــرداری شــرکت آب منطقهــای اصفهــان ،میـزان

تحقیقــات و مطالعــات

میشــود.این موضــوع ،یــک پروتــکل اســت و از

رضــا عســگری ،بــا بیــان اینکــه بارشهــای خوبــی

بــاروری ابرهــا مســتقر

زمــان تأســیس مرکــز ملــی بــاروری ابرهــا ،بــه ایــن

طــی فروردیــن مــاه در زنجــان داشــته ایــم ،افــزود:

متــر مکعــب بــر ثانیــه بیــان کــرد و افــزود:

در اســتان یــزد بــا بیــان

قاعــده پایبنــد بودهایــم.

ظرفیــت ســد گاوازنــگ  ۳۰۰هــزار مترمکعــب اســت

آمــار تجمعــی بارشــها از پاییــز پارســال تــا کنــون

حال خوب سدها در پی بارشه

ایــن کــه بارندگیهــای اخیــر هیــچ ارتباطــی بــا

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ایــن کــه در ســال جــاری

کــه بعــد از بارندگیهــای اخیــر ،ظرفیــت ســد

در چلگــرد ،ایســتگاه شــاخص زاینــده رود بــا

بارورســازی ابرهــا نداشــته اســت ،گفــت :بــا توجــه

اجــرای طــرح بارورســازی ابرهــا بــا مشــکلی مواجــه

تکمیــل شــده اســت.

افزایــش چشــمگیر بــه دو هـزار و  ۳۷میلــی متر

یکی از نتایج خوب بارشهای اخیر ،پر شدن سدهایی ب

بــه ایــن کــه تضمینــی بــرای بارندگیهــای آینــده

نیســت ،تصریــح کــرد :بــه دلیــل مشــکالت انباشــته

وی بــا بیــان اینکــه در برخــی از مســیلها شــاهد

رســیده اســت.

وجــود نــدارد و مشــخص نیســت در ســالهای آینــده

ناشــی از کمــی بارشهــا و آســیب جــدی وارد

افزایــش آب ورودی بــه ســد گاوازنــگ هســتیم،

وضعیــت بــارش کشــور چگونــه باشــد ،همچنــان بــه

شــده بــه منابــع آبهــای زیرزمینــی کشــور ،نیــاز

ادامــه داد :خروجیهــای ســد گاوازنــگ بــاز شــده

مصــرف بهینــه و بارورســازی ابرهــا نیــاز داریــم.

بــه مصــرف بهینــه و تولیــد اضافــه بــارش و آب در

اســت و نگرانــی خاصــی در زمینــه ســرریز شــدن آب

فریــد گلــکار بــا اشــاره بــه اجــرا نشــدن طــرح

کشــور همچنــان وجــود دارد.گلــکار بــا اشــاره بــه ایــن

وجــود نــدارد.

بارورســازی ابرهــا در ســال گذشــته ،اظهــار کــرد :ایــن

کــه میانگیــن بــارش کشــور خشــک و نیمــه خشــکی

فرمانــدار زنجــان بــا بیــان اینکــه اخطارهــای الزم

طــرح بــه دلیــل مشــکالت مختلفــی از جمله مســائل

همچــون ایــران حتــی در صــورت وقــوع بارشهــای

بــه اهالــی منطقــه و مغازههــای تجــاری پاییــن

مالــی در هیــچ اســتانی از جملــه یــزد انجــام نشــد.

در حــد نرمــال و میانگیــن تاریخــی ،معــادل یــک

دســت ســد داده شــده اســت ،تاکیــد کــرد :خطــری

وی بــا بیــان ایــن کــه بارندگیهــای اخیــر هیــچ

ســوم میانگیــن جهانــی اســت ،بیــان کــرد :بــه همین

بــرای ســاختمانهای اداری و بیمارســتان آیــت هللا

ارتباطــی بــا بارورســازی ابرهــا نداشــته اســت ،افــزود:

دلیــل در صورتــی کــه بــارش ســاالنه ســه برابــر

موســوی شــهر زنجــان کــه در پاییندســت منطقــه

در هــر زمانــی کــه بــا افزایــش بــارش مواجــه شــویم

میانگیــن تاریخــی شــود ،تــازه بــه میانگیــن جهانــی

گاوازنــگ واقــع شــده انــد ،وجــود نــدارد.

و از ســوی ســازمانهای مســئول خطــر وقــوع ســیل

خواهیــم رســید.

فرمانــدار زنجــان بــا بیــان اینکــه خروجیهــای ســد

ابر

مدیــر

مرکــز

بینالمللــی زلزلهشناســی و مهندســی
زلزلــه ضمــن تشــریح نکاتــی دربــاره
ســیل فروردیــن  ۱۳۹۸ایــران بــه دو
نکتــه مهــم درخصــوص آســیبپذیری
تهــران در برابــر ســیل اشــاره کــرد و گفــت:
تهــران بــا توجــه بــه وجــود ســامانههای
رصــدی در تقاطعهــای آن ،در برابــر
ســیلهای ناگهانــی ایمــن اســت؛ امــا بــا
توجــه بــه پیشــرویهایی کــه در طبیعــت
و حریــم رودخانــه صــورت گرفتــه ،در
مناطــق دربنــد و واحــد علــوم و تحقیقــات
دانشــگاه آزاد در برابــر ســیالب ناشــی
از زمینلغــزه (واریــزهای) آســیبپذیر
اســت و چنانچــه تــوده واریــزهای در ایــن
مناطــق حرکــت کنــد ،تهــران مقاومــت
خاصــی نشــان نخواهــد داد.
بــه گــزارش ایســنا ،مهــدی زارع در
نشســت «ســیل فروردیــن  ۱۳۹۸و
تغییــر اقلیــم :اولیــن یافتههــا» کــه
امــروز در مرکــز تحقیقــات سیاســت
علمــی کشــور برگــزار شــد ،ابتــدا بــه بیــان
آمــار ســیلهای فروردیــن  ۱۳۹۸ایــران
پرداخــت و توضیــح داد :ایــن ســیلها
کــه از  ۲۷اســفند  ۹۷تــا  ۱۷فروردیــن
 ۹۸بــه وقــوع پیوســت ۲۳ ،اســتان از ۳۱
اســتان کشــور را درگیــر کــرد و تلفــات
آن تاکنــون  ۷۰نفــر بــوده کــه از ایــن
میــان اســتانهای گلســتان ،کرمانشــاه،
فــارس ،لرســتان ،کهگیلویــه و بویراحمــد،
چهارمحــال و بختیــاری و خوزســتان
بیشــترین میــزان خســارات را داشــتهاند.
وی بــا بیــان اینکــه در هنــگام وقــوع ســیل
میــزان خســارات اقتصــادی و زیرســاختی

بخــش کشــاورزی نیــز حــدود  ۱.۱میلیــارد
دالر بــوده کــه از نظــر فراوانــی میــزان
خســارات دومیــن خســارت ثبــت شــده
ناشــی از ســیل در تاریــخ ایــران بعــد از
ســیلهای فروردیــن تــا خــرداد  ۱۳۷۱بــه
شــمار میآیــد؛ در آن زمــان  ۵.۴میلیــارد
دالر خســارت مالــی بــه کشــور وارد شــده
بــود.

و تصرفــات در مســیر ایــن رودخانــه از بیــن بــرود.

سد «حوضیان» الیگودرز سرریز کرد

نیمی از ظرفیت سدهای
آذربایجان شرقی پر شد

ســدهای آذربایجــان شــرقی هــم از ایــن بارشهــا
ســیراب شــدند.
مدیرعامــل شــرکت آب منطق ـهای آذربایجــان شــرقی

ســد دیگــری کــه در اثــر ایــن بارشهــا جــان

از پــر شــدن بیــش از  ۵۰درصــد ظرفیــت مخــازن

گرفــت حوضیــان بــود .فرمانــدار الیگــودرز از ســرریز

ســدهای ایــن اســتان براثــر بارندگیهــای اخیــر خبــر

ســد «حوضیــان» در ایــن شهرســتان خبــر داد .ســد

داد.

حوضیــان  ۴۰میلیــون مترمکعــب ظرفیــت دارد .البتــه

یوســف غفــارزاده  ،گفــت :بــر اســاس آخریــن آمــار ،از

ســرریز ایــن ســد بــه طــور کامــل در کنتــرل اســت و

ابتــدای مهــر ســال گذشــته تــا  ۱۵فروردیــن امســال

نیروگاههای خورشیدی شناور
در سطح آب سدها  ،ایجاد شود
دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری حــوزه انــرژی معاونــت

محیطزیســت ،ســازمان مدیریــت بحــران ،وزارت نیــرو و تمامــی

علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری پیشــنهاد کــرد

مدیرانــی کــه بــا ایــن حــوزه مرتبــط بودنــد بــه نقشـههای تهیهشــده

بــا توجــه بــه بارشــهای اخیــر و افزایــش ســطح آب در

از ســوی ســازمان زمینشناســی و مطالعــات ارزیابــی مخاطــرات

ســدها ،نیروگاههــای خورشــیدی شــناور در ســطح آب ســدها

بیتوجهــی کردنــد و بــه همیــن دلیــل مــا شــاهد جــاری شــدن ســیل

ایجــاد شــود .بــه گـزارش روز یکشــنبه گــروه علمــی ایرنــا از معاونــت

در اســتانهای پیشبینیشــده بودیــم.

علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،کامبیــز مهــدی زاده بــا اشــاره

دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری حــوزه انــرژی معاونــت علمــی و فنــاوری

بــه ســیل اخیــر در کشــور و لــزوم بهرهگیــری از فناوریهــای روز

ریاســت جمهــوری در ادامــه بــا بیــان اینکــه ،در دنیــا ب ـرای ســاخت

بــه منظــور کاهــش خســارات ســیل ،اظهــار کــرد :بهمنظــور مقابلــه

هــر ســازه ،راه ،پــل و مــواردی ازایندســت نقشــههای تهیهشــده

بــا مشــکالت و اتفاقــات طبیعــی بایــد قبــل از انجــام هــر کاری بــه

را مدنظــر ق ـرار میدهنــد ،افــزود :بــر همیــن اســاس وجــود هرگونــه

نقشــههای مهــم و اســتراتژیک تعریفشــده توجــه کــرد.

گســل ،فرونشســت ،زمینلغــزش ،نــوع و جنــس ســنگ و خــاک را

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان زمینشناســی در ســال  1393وقــوع

بررســی و پروژههــای ســاخت را بــر آن اســاس تعریــف میکننــد.

ایــن ســیل را هشــدار داده بــود ،گفــت :ایــن ســازمان چند ســال پیش

وی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه کشــور مــا از لحــاظ زمینشناســی،

ایــن ســیل را در اســتانهایی کــه در آنهــا ســیل رخ داد پیشبینــی

حــرکات زمیــن ســاختی و تکتونیــک بســیار فعــال اســت ،گفــت:

و نقشــه پهنهبنــدی ســیالب را ارائــه کــرده اســت ،امــا متأســفانه بــه

بایــد قبــل از انجــام هــر کاری بــه نقشــههای مهــم و اســتراتژیک

ایــن موضــوع توجــه نشــد.

تعریفشــده توجــه کــرد تــا بتــوان بــا مشــکالت و اتفاقاتــی کــه رخ

مهــدی زاده در ادامــه گفــت :مســئوالن نهادهایــی ازجملــه ســازمان

میدهــد روبــهرو شــد.

وی بــا بیــان اینکــه  ۷۰ســد آبگیــری شــده در ا

وجــود دارد ،تصریــح کــرد :تــا  ۱۵فروردیــن ام

ورودی آب ایــن ســدها حــدود  ۶درصــد و ح

کل مخــازن ســدهای اســتان  ۴درصــد نســب
پارســال افزایــش یافتــه اســت.

مدیرعامــل شــرکت آب منطق ـهای اســتان آذربا

شــرقی افــزود :ســد قلعــه چــای عجــب شـ

 ۲۷درصــد و ســد ارســباران بــا  ۲۵درصــد افز

و ســدهای ســهند و آی دوغمــوش بــا  ۱۴د

کاهــش ،در ســال آبــی  ،۹۷-۹۸بیشــتر

کمتریــن مقادیــر ورودی آب را بــه خــود اختص

امکان ایجاد کانونهای جدید گردوغبار
از گلوالی سیل اخیر
یــک کارشــناس گردوغبــار از خطــر ایجــاد

ســا لهای آتــی میتوانیــم ســطح مناطقــی کــه بــر اثــر

کانونهــای جدیــد گردوغبــار در کشــور خبــر

ســیالب اخیــر بــا گل و الی پوشــیده شــد هاند ،بــا رشــد

داد و گفــت :گلوالیــی کــه از ســیل اخیــر بــه

پوشــش گیاهــی محافظــت شــود و رخــداد گردوغبــار

جــای مانــده اســت ،مســتعد ایجــاد کانــون جدیــد

ک

نداشــته باشــیم.

گردوغبــار اســت.

احمــدی بیرگانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه درصــورت بــروز

مدیــر کل دفتــر آب و خــاک ســازمان حفاظــت محیــط

خشکســالی خطــر بــروز گردوغبــار اســتان خوزســتان را

زیســت نســبت بــه ایجــاد کانونهــای جدیــد گــرد و غبــار

تهدیــد میکنــد ،گفــت :نمیتــوان راهــکار مقابل ـهای بــا ایــن

در خوزســتان بــه علــت تهنشــین شــدن گلهــای ناشــی از

مســأله ارائــه داد.

ســیل هشــدار داده اســت.

ایــن کارشــناس گــرد و غبــار افــزود :بایــد پیــش از رخــداد

حســام احمــدی بیرگانــی کارشــناس گردغبــار در گفــت وگــو

ســیل بــا مدیریــت صحیــح منابــع طبیعــی و حفــظ حریــم

بــا خبرنــگار فــارس بــا تأییــد ایــن نظــر گفــت :اگــر دوبــاره

رودخانههــا از ایــن مســأله پیشــگیری میکردیــم.

وارد دوره خشکســالی و حتــی ســا لهای نرمــال از لحــاظ

وی بــا بیــان اینکــه ایــن گلوالی حــاوی ذرات رســوبی

بارندگــی شــویم ،امــکان بــه وجــود آمــدن کانونهــای

بســیار ریــز بــا قطــر زیــر  ۵۰میکــرون هســتند ،گفــت :ایــن

جدیــد گــردو غبــار ناشــی از ایــن گل و الی وجــود دارد.

ِگلهــا چــون از جایــی دیگــری منتقــل شــد هاند ،چســبندگی

وی افــزود :امــا میتوانیــم امیــدوار باشــیم کــه بــا ادامــه

الزم را ندارنــد و حــاوی مقــدار خــاک رس فراوانــی هســتند،

ایــن ســطح بارندگیهــا و گذرانــدن دوره ترســالی در

بــه ســرعت از زمیــن بلنــد میشــوند.

کــرد:
میلیــارد

رهاســازی

مکعــب م

وی بــا بی
ارومیــه

تخصیــص

کیلومتــر

کیلومتــر
الیروبــی

داده اســت

تأسیســات

بــرای تس

دوئل آبخیزداری با غول سیالب
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی

مکانــی بارشهــا عواملــی اســت کــه ســبب شــده ایــران در ردیــف

ســاری گفــت :بــا توجــه بــه وجــود خشکســالی و بــروز ســیالبها

کشــورهای دارای بحــران آبــی قــرار گیــرد.

و روانابهــا در کشــور ،ضــرورت آبخیــزداری و آبخــوانداری بــه
عنــوان بهتریــن و علمیتریــن روش مدیریــت پایــدار منابــع آب
بیــش از هــر زمــان دیگــری اهمیــت دارد.
دکتــر عطاالــه کاویــان در گفتوگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد:
آبخیــزداری و آبخــوانداری بــا ارائــه راهکارهــای پیشــگیرانه کنتــرل
و بهرهبــرداری از روانابهــا و ســیالبها در بخشهــای مختلــف
حوزههــای آبخیــز میتوانــد بــا جلوگیــری و کاهــش خســارات
ســیل ،تهدیــد ایــن نعمــت الهــی را بــه فرصــت تبدیــل کرده و کشــور
را در دورههــای خشکســالی بــا کمتریــن تنــش ناشــی از کمــی
نــزوالت جــوی روبــرو کنــد.

وضعیت منابع آبی ایران از منظر جهانی

ضرورت آبخیزداری در ایران

کاویــان بــا اشــاره بــه اینکــه  ۳۰درصــد از بارشهــای کشــور
بــرای  ۷۰درصــد از مســاحت آن بــوده و  ۷۵درصــد در زمانهــای
غیرکشــاورزی و عــدم نیازآبــی رخ میدهــد ،تاکیــد کــرد :بــا
توجــه بــه وجــود خشکســالی و بــروز ســیالبها و روانابهــا در
کشــور ،ضــرورت آبخیــزداری و آبخــوانداری بــه عنــوان بهتریــن و
علمیتریــن روش مدیریــت پایــدار منابــع آب بیــش از هــر زمــان
دیگــری اهمیــت دارد.
وی بــا بیــان اینکــه بخــش عمــده تأمیــن آب در  ۱۶اســتان بیابانــی
کشــور از طریــق قنــات بــوده و وابســته بــه جریانهــای زیرســطحی
در بســتر مســیلها و آبراهههــا اســت ،بــه دوام و اســتمرار ایــن

کاویــان بــا بیــان اینکــه کمیســیون توســعه پایــدار ســازمان ملــل،

جریانهــا و ارتبــاط آن بــا میــزان روانابهــا و ســیالبهای

میــزان درصــد برداشــت از منابــع آب تجدیدپذیــر هــر کشــور را بــه

جــاری شــده در بســتر و ســطح آبراهههــا و مســیلها ،اشــاره و

عنــوان شــاخص اندازهگیــری بحــران آب معرفــی کــرده اســت،

خاطرنشــان کــرد :آبخیــزداری و آبخــوانداری بــا اتخــاذ روشهــای

گفــت :هــرگاه میــزان برداشــت آب یــک کشــور بیشــتر از  ۴۰درصــد

ســاده کــه قابلیــت مشــارکتپذیری باالیــی در جوامــع محلــی دارد

کل منابــع آبــی تجدیدپذیــر آن باشــد ،ایــن کشــور بــا بحــران شــدید

ضمــن کاســتن از هــدر رفــت آبهــای موجــود در کشــور و بازگرداندن

آب مواجــه بــوده و هــر چقــدر ایــن درصــد کاهــش یابــد میــزان

آنهــا بــه چرخــه تولیــد کشــاورزی و صنعتــی میتوانــد باعــث

تنــش آبــی در آن کشــور کمتــر خواهــد بــود.

تقویــت و بهبــود وضعیــت آبخوانهــا شــده و از فرونشســت آنهــا

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی

جلوگیــری کنــد ،مضــاف بــر اینکــه گام بســیار مؤثــری در احیــا و

ســاری واقــع شــدن ایــران در کمربنــد خشــک و نیمــه خشــک

توســعه فعالیتهــای جنــگل و مرتــع بــه شــمار مــیرود.

جهــان بــا متوســط بارندگــی ســاالنه  ۲۵۰میلیمتــر یعنــی یــک

اســتادیار گــروه آبخیــزداری دانشــگاه علــوم کشــاورزی و

ســوم متوســط جهانــی را ســبب ایجــاد تنــش آبــی در کشــور

منابــع طبیعــی ســاری ،سیاســت ،راهبــرد و اهــداف طرحهــا و

دانســت و تصریــح کــرد :ســه برابــر بــودن میــزان تبخیــر کشــور

برنامههــای آبخیــزداری را بســیار متنــوع توصیــف کــرد و گفــت:

از میانگیــن تبخیــر جهانــی و نامناســب بــودن پراکنــش زمانــی و

کنتــرل فرســایش و جلوگیــری از هــدر رفــت خــاک مرغــوب

عکس :ایرنا

ســیل اخیــر را حــدود  ۳.۶میلیــارد دالر
اعــام کــرد و افــزود :خســارات وارده بــه

نــدارد و بایــد آب در مســیر طبیعــی خــود حرکــت کنــد

مــردم شــهر الیگــودرز را تهدیــد نمیکنــد.

آذربایجــان شــرقی پــر شــده اســت.

عکس :ایرنا

بیشــتر اســت ،میــزان خســارات مالــی

نیروگاه خورشیدی

عضــو

هیــات

علمــی

پژوهشــگاه

ســد گاوازنــگ هیــچ گونــه تهدیــدی بــرای زنجــان

گرد و غبار

تهران؛ ایمن دربرابر
سیلناگهانی

میشــود ،افــزود :حجــم آب  ۳۰۰هــزار مترمکعبــی

هیــچ خطــری ســاکنان پاییــن دســت ســد و نیــز

بیــش از  ۵۰درصــد از ظرفیــت مخــازن سـ

ارومیه

خبر

حجــم ورودی ســد زاینــده رود را بیــش از ۱۹۷

کشــاورزی ،ایجــاد تعــادل پایــدار بیــن منابــع آب ،خــاک و گیــاه،

بیــان اینکــه اهــداف طــرح بــه ایــن مــوارد محــدود نمیشــود

رییــس

مهــار و کنتــرل و افزایــش بهــرهوری آب و نیــز بــاال بــردن ســطح

افــزود :افزایــش تولیــد در بخــش کشــاورزی ،افزایــش ســطح

برنامـ

رفــاه و افزایــش مشــارکت عملــی مــردم ســاکنین حــوزه آبخیــز

زیــر کشــت و توســعه اراضــی بایــری کــه بــه دلیــل کــم آبــی

در ج

در حفاظــت از منابــع موجــود بخشــی از اهــداف جامــع طــرح

ناشــی از خشکســالی کشــت نمیشــوند و همچنیــن جلوگیــری

مســ

اســت.

از خســارت ســیل در داخــل حــوزه و اراضــی پاییــن دســت شــامل

شــد

کاویــان ،تغذیــه جریانهــای زیــر ســطحی جهــت افزایــش و

مناطــق مســکونی شــهری و روســتایی ،منابــع آب ،قناتهــا و

زاگــر

تثبیــت آبدهــی قناتهــا ،چشــمهها و کاهــش اثــر پدیــده

اراضــی کشــاورزی و باغــات ،مزایــای دیگــر اجــرای طرحهــای

کامــر

خشکســالی را یکــی دیگــر از فوایــد طــرح آبخیزداری دانســت و با

آبخیــزداری اســت.

آفــات

پیام
زیست

10003432117834

در پی افزایش بارشها تمامی مسیلهای شمال استان کرمان سیالبی شدهاند 2،روستا در زرند تخلیه شد 2 ،رودخانه

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

در راور طغیان کردند ،مسیرهای «ارزوئیه  -چیلآباد» و «ارزوئیه  -حاجیآباد» مسدود شد 3 ،روستای فاریاب و 2
روستای ارزوئیه تخلیه شدند ،موزه جیرفت تا اطالع ثانوی تعطیل و تورهای گردشگری به مقصد جنوب کرمان لغو شد،
بارشها در استان تا اواخر وقت امشب ادامه دارد ،ضمن اینکه تاکید شده مردم از ماجراجویی پرهیز کنند.

بارشهای اخیردرکنار
خسارتها و مشکالتی که
برای مردم مناطق مختلف
ایجاد کرد ،ارمغانهایی
نیزبه همراه داشت .یکی
ازثمره خوب این بارشها
پرشدن سدهای کشوربود

زاینــده رود ،ســدی کــه خالــی بــودن آن بســیار بــه

چشــم میآمــد نیــز پــر آب شــد .هــم اکنــون میــزان
ذخیــره ســد زاینــده رود بــا افزایــش حــدود دو و

مترمکعب است و براثر
بارشهای اخیرپرآب
شده است.

های اخیر

شــرکت آب منطقـهای اصفهــان ،میــزان حجــم ورودی

پارســال تــا کنــون در چلگــرد ،ایســتگاه شــاخص
زاینــده رود بــا افزایــش چشــمگیر بــه دو هــزار و ۳۷
میلــی متــر رســیده اســت.
وی بــه افزایــش میــزان خروجــی آب ســد تــا ۲۰
خــرداد بــرای ادامــه کشــت پاییــزه نیــز اشــاره کــرد و
گفــت :گنجایــش ظرفیــت ســد زاینــده رود بیــش از
یــک میلیــارد و  ۴۰۰میلیــون مترمکعــب اســت.

ذخیره بیش از یک میلیارد مترمکعب آب

دادهانــد.
غفــارزاده همچنیــن از رهاســازی برخــی ســدها

اســتان

بــه دریاچــه ارومیــه خبــر داد و گفــت ۱۰ :میلیــون

فروردیــن امســال ،فقــط  ۲۷درصــد ســد ســتارخان

مســال،

مترمکعــب آب ورودی ســد قلعــه چــای عجــب

اهــر و  ۳۷.۵درصــد ســد نهنــد پــر از آب شــده اســت،

حجــم

شــیر از  ۵فروردیــن امســال ،متناســب بــا حجــم

ابــراز امیــدواری کــرد :بــا ذوب شــدن برفهــا ،شــاهد

بت بــه

آب ورودی بــه مخــزن ســد ،بــه دریاچــه ارومیــه رهــا

بهبــود وضــع مخــازن آبــی ســدهای علویــان ،نهنــد و

ســازی شــده ،ضمــن اینکــه رهاســازی آب ســدهای

ســتارخان کــه تأمیــن کننــده آب آشــامیدنی شــهرهای

ایجــان

آیدوغمــوش و ســهند بــرای مدیریــت و پیشــگیری از

تبریــز ،مراغــه و اهــر اســت ،باشــیم.غفارزاده در ادامــه

ــیر بــا

ســیالب هــم آغــاز شــده اســت.وی یــادآور شــد :بــا

بــا اشــاره بــه بارندگیهــای جدیــد از اواخــر فروردین و

زایــش

وجــود بارندگیهــای مناســب ،ســدهای ســتارخان

اردیبهشــت در اســتان گفــت :بــا هماهنگــی فرمانــداران

درصــد

اهــر و نهنــد در شــمال شــرق اســتان ،آب گیــری

و مســئوالن دســتگاههای اجرایــی ،بیــش از ۳۴

رین و

مناســبی نداشــتند بــه طــوری کــه طبــق آمــار ،ورودی

نقطــه حادثــه خیــز هنــگام وقــوع ســیل در اســتان

صــاص

ســد نهنــد نســبت بــه پارســال ۳ ،درصــد هــم کاهــش

شناســایی شــده کــه ایــن نقــاط از هــم اکنــون بــی

شــرکت آب منطقــهای آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه بارشهــای

گفــت :طــی فروردیــن ســالجاری  ۵۶۰میلیــون متــر

ســیل آســا و مخــرب اخیــر در کشــور بــه تشــریح اقدامــات مهــم

مکعــب آب از ســدهای اســتان بــه ســمت دریاچــه

انجــام شــده در راســتای مدیریــت ســیل در اســتان پرداخــت.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات بــه موقــع و ســریع مدیریــت بحــران
اســتان در مقابلــه بــا ســیل فروردیــن ســال جــاری گفــت :اقدامــات

در راســتای احیــای دریاچــه ارومیــه از ســال  ۹۳تاکنــون ۳

وســیع و گســتردهای در ســطح اســتان بـرای مقابلــه بــا ســیالبها

و ۶۰۰میلیــون متــر مکعــب آب بــه ســمت دریاچــه ارومیــه

در نقــاط حادثــه خیــز بــه عمــل آمــد کــه میتــوان بــه الیروبــی ۷۴

ی شــده کــه از ایــن میـزان ،یــک میلیــارد و  ۱۶۰میلیــون متــر

کیلومتــر از رودخانههــای اســتان در نقــاط آســیب پذیــر در طــی ۱۰

مربــوط بــه ســال آبــی  ۹۷-۹۸اســت.

روز اول ســال جــاری اشــاره کــرد .نتیجــه ایــن اقدامــات و مدیریــت

یــان اینکــه از ســال  ۹۳تاکنــون دولــت ب ـرای احیــا دریاچــه

منســجم باعــث جلوگیــری از بــروز ســیالب و آســیب رســانی بــه زیــر

و الیروبــی انهــار  ۲,۶۰۰میلیــارد ریــال بــه ایــن ســازمان

ســاختهای مهــم و تأسیســات در شهرســتانهای ارومیــه ،مهابــاد،

ص داده اســت ،اظهــار کــرد :متناســب بــا ایــن اعتبــارات ۱۱۳

میانــدوآب ،شــاهین دژ ،نقــده ،بــوکان و ســلماس شــد.به گــزارش

ر از رودخانههــای اصلــی منتهــی بــه دریاچــه ارومیــه و۲۹۰

ایســنا ،بــا افزایــش بارشهــا در ماههــای پایانــی ســال  ۹۷و

ر از انهــار الیروبــی شــدهاند.از اعتبــارات شــرکت نیــز عملیــات

ادامــه بارشهــا در ابتــدای ســال  ۹۸در اســتانهای آذربایجــان

 ۱۰۵کیلومتــر از رودخانههــا و  ۲۵۴کیلومتــر از انهــار را انجــام

غربــی و شــرقی و رهــا ســازی حــق آبــه دریاچــه ارومیــه از ۴

ت مهــم آبــی اســتان را از جملــه اقدامــات مهــم ایــن شــرکت

ســهیل انتقــال آب بــه دریاچــه ارومیــه برشــمرد.مدیرعامل

ارومیــه بــه  ۳میلیــارد و  ۲۴۰میلیــون متــر مکعب رســیده اســت.

آالگل ،آلمــاگل و آجـیگل توســط ایــن ســازمان و بــا همــکاری شــرکت آب منطقـهای
گلســتان الیروبــی شــده بــود.

بررسی مخاطرات زمین در

اردیبهشت ماه
زمین

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت البــرز پیشبینــی کــرد کــه
تــاالب صالحیــه تــا شــروع فصــل زارعــی جدیــد (مهرمــاه) خشــک
نشــود.

سیوهشــتمین گردهمایــی علــوم زمیــن بــا رویکــرد

فردیــن حکیمــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا اظهــار کــرد:

بررســی مخاطــرات زمیــن در اریبهشــت مــاه امســال

بــا توجــه بــه بارندگیهــای اخیــر ،وضعیــت تــاالب صالحیــه

برگــزار میشــود.

از لحــاظ آبگیــری بســیار مناســب شــده و اصــاً مقایســه بــا

بــه گـزارش ایســنا ،پژوهشــکده علــوم زمین با مشــارکت

چنــد ســال گذشــته نیســت .هنــوز میــزان آبگیــری ایــن تــاالب

ســازمان زمینشناســی و اکتشــافاتمعدنی کشــور سیوهشــتمین گردهمایــی علــوم

مشــخص نشــده و از طریــق عکســبرداری و فیلمبــرداری انجــام

زمیــن را در روزهــای  ۱۰و  ۱۱اریبهشــت مــاه برگـزار میکنــد.
در ایــن نشســت در محورهــای زمینشناســی بنیــادی ،مخاطــرات زمینشــناختی،

در حــال حاضــر هــم محــل تــاالب قبلــی و هــم دشــت جنوبــی

اکتشــاف مــواد معدنــی و علومزمیــن و جامعــه بحــث و تبــادل نظــر خواهــد شــد.

کانــال زهکــش و هــم ضلــع شــرقی تــاالب کــه طــی ســالهای

بــوده کــه ظرفیــت آنهــا یــک میلیــارد و  ۱۷۶میلیــون

انتخــاب و معرفــی کتــاب برتــر و بزرگداشــت دکتــر محمــود احمــدزاده هــروی از

قبــل آبگیــری نشــده بــود ،آبگیــری شــده اســت .وضعیــت بــه

پیشکســوتان اکتشــاف منابــع زمینــی از دیگــر برنامههــای ایــن رویــداد خواهــد بــود.

لحــاظ آبگیــری عالیســت و حضــور گونههــای مختلــف پرنــدگان

آب ذخیــره شــده پشــت ســدهای مخزنــی اســتان

پارک پردیسان شرایط خوبی ندارد

مخزنــی در ســطح اســتان در دســت بهــره بــرداری
مترمکعــب اســت.با توجــه بــه بــارش هــای امســال
کرمانشــاه بــه بیــش از یــک میلیــارد متــر مکعــب
رســیده اســت.آنطور کــه مهــر مینویســد مدیرعامــل
شــرکت آب منطقــهای اســتان کرمانشــاه همچنیــن

کرمانشــاه در زمــره اســتان هــای بــا شــرایط بــد آبــی و
خشکســالی بــه ســر مــی بــرده اســت.
مشــابه ایــن وضعیــت در اســتانهای دیگــر هــم
مشــاهده میشــود.

بخشــی از جادههــای دسترســی بــه ایــن تــاالب بــه دلیــل
آبگیــری زیــر آب رفتــه کــه همیــن امــکان بررســی میدانــی همــه

رئیــس کمیتــه محیــط زیســت و خدمــات شــهری
شــورای شــهر تهــران بــا تاکیــد بــر اینکــه پــارک

خوشــبختانه بارندگیهــای اخیــر باعــث شــده اغلــب تاالبهــا از

پردیســان در ایــام نــوروز  ۹۸شـرایط خوبــی بـرای حضور

جملــه هللا آبــاد قزویــن نیــز شــرایط خوبــی پیــدا کننــد .در حــال

شــهروندان نداشــت ،افــزود :بایــد نواقــص زیرســاختی پارک پردیســان در اســرع وقت

حاضــر همچنــان آب وارد تــاالب صالحیــه میشــود و طبــق پیــش

برطــرف شــود.به گ ـزارش ایســنا ،ســید آرش حســینی میالنــی در یکصــد و ســی و

بینیهــای صــورت گرفتــه امســال تــا ابتــدای فصــل بــارش و

پنجمیــن جلســه علنــی شــورای اســامی شــهر ته ـران ،گفــت :از زمانــی کــه پــارک

ســال زراعــی جدیــد (مهرمــاه) شــاهد خشــکی تــاالب صالحیــه

پردیســان تحویــل شــهرداری تهـران شــده بحــث توســعه آن بــه شــکل ســابق منتفــی

نخواهیــم بــود .همراهــی همــه دوســت داران محیــط زیســت و

شــده اســت .در عیــد نــوروز نوروزگاههــا برنامههــای خوبــی داشــتند و از آنهــا اســتقبال

مطالبــات عمومــی باعــث شــده اقداماتــی بــرای پیگیــری وضعیــت

خوبــی بــه عمــل آمــد ولــی پــارک پردیســان از ش ـرایط خوبــی برخــوردار نبــود.

محیــط زیســت اســتان صــورت بگیــرد.

پارک

جــاری را بیــش از  ۷۰۰میلیــون مترمکعــب اعــام کــرد
شــاهد وقــوع ترســالی بودیــم در حالــی که در گذشــته

متــر مشــاهده میشــوند ،گــواه ایــن گفتــه اســت.در حــال حاضــر

نقــاط تــاالب صالحیــه را از بیــن بــرده اســت .حکیمــی بیــان کــرد:

میــزان آورد بارندگــی امســال اســتان از ابتــدای ســال
و بیــان داشــت :امســال نســبت بــه  ۱۰ســال گذشــته

مثــل بالــکان کــه در آبگیرهایــی بــا عمــق بیــش از یــک و نیــم

تــاالب صالحیــه کــه در بســیاری از مواقــع ســال خشــک میشــد

سوءاسـتفاده از کم تحرکی بچه آهوهای بوشهر
رئیــس امــور حیــات وحــش حفاظــت محیــط

رئیــس اداره امــور حیــات وحــش حفاظــت محیــط زیســت اســتان

زیســت اســتان بوشــهر گفــت :متأســفانه در فصــل

بوشــهر بیــان کــرد :همچنیــن بــا وقــوع ســیل در منطقــه "منــد"

زادآوری کــه از اواخــر اســفند تــا اوایــل فصــل

بیــش از  ۳۰۰رأس آهــو از بیــن رفتنــد ،چــون ایــن منطقــه در

بهــار اســت ،برخــی افــراد اقــدام بــه انتقــال کهــره

پاییــن دســت قــرار گرفتــه اســت امــا خوشــبختانه قبــل از آن و

آهوهــا میکننــد و از آنجــا کــه بچــه آهــو در ابتــدای

بــا پیــش بینــی ســیل ،بخشــی از آهوهــا منتقــل شــده بودنــد.

تولــد تحــرک چندانــی نــدارد ،متخلفــان نیــز از ایــن شــرایط

وی خاطرنشــان کــرد :در حــال حاضــر جمعیــت آهوهــا در اســتان

سوءاســتفاده و بچــه آهــو را از زیســتگاه خــود دور میکننــد.

بوشــهر احیــا شــده اســت و حداقــل  ۷۰۰رأس آهــو در پناهــگاه

خســرو درویشــی در گفتوگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد :منطقــه

حیــات وحــش جزیــره خــارگ و حــدود  ۸۰۰رأس نیــز در منطقــه

حفاظــت شــده "منــد" واقــع در منطقــه بردخــون (شهرســتان دیــر)

حفاظــت شــده منــد نگهــداری میشــود.

و پناهــگاه حیــات وحــش جزیــره خــارگ ،زیســتگاه طبیعــی

ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد :یکــی از مشــکالت مــا در خارگ،

آهوهــا هســتند در حــال حاضــر حفاظــت خوبــی توســط محیــط

کوچــک بــودن زیســتگاه نســبت بــه جمعیــت آهوهــا بــوده و اینکــه

بانــان در ســطح اســتان صــورت میگیــرد و تخلفــات و میــزان

ممکــن اســت بــه دلیــل وجــود صنایــع نفــت و گاز و نظامــی بــودن

شــکار غیرمجــاز کــم اســت.

منطقــه ،مشــکالتی بــرای حیــات وحــش بــه وجــود بیاید.

وی در ارتبــاط بــا خطــرات احتمالــی پیــش روی ایــن گونــه

خســرو درویشــی بــا بیــان اینکــه در مجمــوع وضعیــت آهــو در

جانــوری گفــت :در ســال  ۸۲بــا شــیوع یــک نــوع بیمــاری،

خــارگ و بردخــون مطلــوب اســت ،ادامــه داد :بــا اقداماتــی از قبیل

بســیاری از ایــن آهوهــا از بیــن رفتنــد امــا بــا تمهیــدات اندیشــیده

ایجــاد جــان پناههایــی بــرای مواقــع بــروز ســیل ســعی شــده

شــده طــی ســالهای اخیــر ایــن بیمــاری تکــرار نشــده اســت.

مشــکالت موجــود بــه حداقــل برســد.

شمشادزارهای کشور بیمار هستند
کــه الروهــای آن بــرگ اســت و پوســت درختــان شمشــاد

بــا یــک تیــم کارشناســی در حــال قطعهبنــدی لکههــای

را میخورنــد و ســبب خشــک شــدن آن میشــوند.

آلــوده هســتیم تــا جمعیــت ایــن آفــات را کنتــرل و از

ایــن بیمــاری تقریبــا از پایــان ســال  ۹۴در جنگلهــای

طــرف دیگــر بــه اکوسیســتم کمــک کنیــم تــا مقاومــت

شــمال کشــور آغــاز شــد و یــک ســال پــس از آن نیــز

بیشــتری داشــته باشــد.

آفــت شــبپره شمشــاد بــه شمشــادزارهای شــمال کشــور

وی بــا بیــان اینکــه تمــام رو شهــای مبــارزه و کنتــرل

هجــوم آوردنــد.

آفــات ســازمان جنگلهــا منطبــق بــا اســتاندارهای جهانــی

تقریبا تمامی شمشــادزارهای کشــور به بیماری

آلوده شد هاند

رییــس شــورای عالــی جنــگل بــا اشــاره بــه اینکــه بــر
اســاس بــرآورد ســازمان جنگلهــا وســعت شمشــادزارهای

شــمال کشــور  ۴۰هــزار هکتــار اســت کــه تقریبــا تمامــی
ایــن مســاحت آلــوده بــه بیمــاری شــده اســت ،تصریــح
کــرد :تنهــا مســاحتی حــدود  ۴۵۰هکتــار در اســتان
گلســتان در شــرق منطقــه هیرکانــی وجــود دارد کــه
آلودگــی آن نســبت بــه ســایر مناطــق کمتــر اســت.

تشکیل ســتاد ویژه در سازمان جنگلها برای

مقابله با آفات و امراض شمشــادزارها

س شــورای عالــی جنــگل ضمــن اشــاره بــه آخریــن

تهدیــد میکند،اظهارکــرد :در جنگلهــای شــمال کشــور

ــه ســازمان جنگلهــا بــرای کنتــرل آفــات و بیمــاری

پورمقــدم بــا اشــاره بــه اینکــه بالیــت شمشــاد یــک نــوع

گونههــای مختلفــی از جملــه بلــوط ،شــاه بلــوط ،ممــرز

جنگلهــای کشــور گفــت :متاســفانه تقریبــا تمامــی

بیمــاری قارچــی اســت کــه آلودگــی آن میتوانــد تــا

و شمشــاد دچــار آفــات و امــراض شــد هاند .ایــن آفــات

ـاحت شمشــادزارهای کشــور بــه بیمــاری آلــوده

ســا لها در خــاک باقــی بمانــد و زمانــی کــه گرمــا و رطوبــت

و امــراض و بیمار یهــای قارچــی نشــان میدهــد

د هاند همچنیــن  ۱.۵میلیــون هکتــار از جنگلهــای

فراهــم شــود دوبــاره شــروع بــه فعالیــت میکنــد ،گفــت:

کــه اکوسیســتم جنــگل تحــت فشــار اســت و راهــی بــه

رس آلــوده بــه بیمــاری زغــال بلــوط اســت.

از ایــن رو مبــارزه بــا ایــن آفــات و بیمار یهــا کار دشــواری

جــز اجــرای طــرح تنفــس نداشــتیم .در حــال حاضــر

ران پورمقــدم در گفــت و گــو بــا ایســنا بــا بیــان اینکــه

اســت .در حــال حاضــر نیــز ســتاد ویــژهای در ســازمان

شمشــادزارهای مــا بــه بیمــاری بالیــت شمشــاد و آفــت

ت و امــراض از جملــه عواملــی اســت کــه جنگلهــا را

جنگلهــا ،مراتــع و آبخیــزداری بــرای مبــارزه بــا آفــات

شــبپره دچــار شــد هاند .بالیــت شمشــاد حشــرهای اســت

و امــراض شمشــادزارها تشــکیل شــده اســت و همــراه

اســت ،اظهارکــرد :در حــال حاضــر قطــع و حــذف فیزیکــی
پایههــای درختــی آلــوده در دســتور کار نیســت .گرچــه
برخــی کارشناســان معتقدنــد کــه در شمشــادزارهای کشــور
بایــد یــک ســری عملیــات پــرورش و بهداشــت جنــگل
انجــام شــود کــه مســتلزم عملیــات قطــع اســت امــا ایــن
اقــدام نیازمنــد مطالعــه و بررســیهای بیشــتری اســت و
هنــوز هیــچ مجــوزی بــرای قطــع درختــان خشــک شــده
نداد هایــم چــرا کــه شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی در
جنگلهــای شــمال کشــور بــه گونــهای اســت کــه بایــد
همــه جوانــب را در نظــر بگیریــم.
رییــس شــورای عالــی جنــگل در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه
دخالتهــای انســانی در اکوسیســتمهای جنگلــی ســبب
شــده اســت کــه تــا بآوری جنگلهــا کاهــش پیــدا کنــد و
شــرایط مســاعدی بــرای توســعه آفــات و امــراض فراهــم
شــود ،تصریــح کــرد :از ســوی دیگــر شــرایط اقلیمــی از
جملــه افزایــش دمــا ،کاهــش بارندگــی و خشکســالیها
شــرایط را مســاعدتر کــرده و در مجمــوع دخالتهــای
انســانی و تغییــرات اقلیمــی ســبب کاهــش تــا بآوری
جنگلهــا شــده اســت.

در حــال حاضــر آبگیــری شــده ،پرندههــا را میزبانــی میکنــد و
باعــث شــده کانونهــای گــرد و غبــار اســتان تــا حــدی کنتــرل
شــود .حضــور گردشــگران در ایــن تــاالب باعــث کمــک بــه
معیشــت جوامــع محلــی شــده و ایــن امــر بــه رونــق صنعــت
گردشــگری اســتان کمــک میکنــد.

بارشها تضمینی برای

ی نیست
نبود خشکسال 

عکس:مهر

ت .دانشــجو همچنیــن  ۷۰مــورد ســردهنه ســازی و بازســازی

ســد اســتان آذربایجــان غربــی کــه بــه میــزان  ۹۰۰میلیــون متــر
مکعــب تاکنــون رهاســازی شــده اســت میــزان آب دریاچــه

وقــوع ســیل  ۳۰کیلومتــر از کانالهــای آبرســان منتهــی بــه تاالبهــای ســهگانه

شــده در حــال بررســی پهنههــای آبــی ایجــاد شــده هســتیم.

آهو

دریاچه ارومیه مثل گذشته اش میشود؟

و انهــار مناطــق تحــت آبگرفتگــی ســیالب اخیــر در حوضــه اتــرک ،گرگانــرود و قرهســو
مخالفتــی نداشــته و بــه تمامــی اســتعالمها پاســخ مثبــت داده اســت .پیــش از

میآیــد .مدیرعامــل شــرکت آب منطقــهای اســتان

مکعــب رســیده اســت.

بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای مهــر پارســال تــا ۱۵

محیــط زیســت گفــت :بــر خــاف برخــی شــایعات
کــه عــدهای بــا هــدف دســتاندازی بــه تاالبهــای

حفاظــت محیــط زیســت بــا هیچیــک از طرحهــای الیروبــی رودخانههــا ،زهکشهــا

از کرمانشــاه هــم خبرهــای خوبــی در ایــن مــورد
کرمانشــاه گفــت :آب ذخیــره شــده پشــت ســدهای

معــاون محیــط زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت

حال خوش این روزهای
تاالب «صالحیه »

گمیشــان و میانکالــه منتشــر کردهانــد ،ســازمان

پشت سدهای کرمانشاه

بهــرام درویشــی اظهــار داشــت :در حــال حاضــر  ۹ســد

یافتــه اســت.مدیرعامل شــرکت آب منطقـهای اســتان

تاالب

یافتــه اســت.
حســن ساســانی معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری

مخزنــی اســتان بــه بیــش از یــک میلیــارد متــر

بود که چندین سال با بیآبی مواجه بودند

به تاال بها

خبر

عکس :ایرنا

شهرزنجان  ۳۰۰هزار

تالش برای دستاندازی

نیــم برابــری بــه  ۴۴۲میلیــون متــر مکعــب افزایــش

چند سال گذشته دچار

ظرفیت این سد درشمال

ارومیــه رهاســازی شــده اســت.

حجم آب سد زاینده رود

بیــان کــرد و افــزود :آمــار تجمعــی بارشهــا از پاییــز

سد گاوازنگ زنجان است.

کیومــرث دانشــجو در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا تصریــح

افزایش  ۲.۵برابری

که به دلیل خشکسالی

بودند.یکی ازاین سدها،

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــهای آذربایجــان غربــی

خطــر میشــوند.

ســد زاینــده رود را بیــش از  ۱۹۷متــر مکعــب بــر ثانیــه

کم آبی و بحران شده

ــدهای
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رییــس پژوهشــکده هواشناســی بــا بیــان اینکــه رخــداد بارشهــای
اخیــر دلیلــی بــر ایــن نیســت کــه مــا ســال آینــده خشکســالی شــدید
نداشــته باشــیم ،دربــاره اقدامــات ایــن پژوهشــکده بــرای ایجــاد
ســامانههای پیشبینــی و هشــدار ســیل در حوضههــای آبریــز گفــت:
در ســال  ۹۶پیشــنهاد انجــام طــرح ســامانه پیشبینی و هشــدار ســیل
شــیراز را بــه مســئوالن ذیربــط اســتان ارائــه کردیــم ،ولــی حمایــت الزم
از آن صــورت نگرفــت .همچنیــن هماکنــون اقدامــات الزم بـرای ایجــاد
ســامانه پیشبینــی و هشــدار ســیل بـرای ســدهای شــمیل و نیــان و
ســامانه پیشبینــی و هشــدار ســیل حوضههــای آبریــز شــهر ته ـران
در حــال انجــام اســت.
عبــاس رنجبــر در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه پیشــنهاد طــرح
ســامانه پیشبینــی و هشــدار ســیل ارائــه شــده بــه اســتان فــارس،
اظهــار کــرد :مــا بــا همــکاری اداره کل هواشناســی اســتان فــارس،
در ســال  ۱۳۹۶شــرح خدمــات جامعــی بــرای طراحــی و عملیاتــی
کــردن ســامانه پایــش ،پیشبینــی هشــدار ســیل تهیــه کردیــم و
عــاوه بــر ارســال آن بــه نهادهــای ذیربــط ،در آبــان مــاه همــان ســال
بــا حضــور جمعــی از کارشناســان و مدی ـران دســتگاههای مرتبــط در
اداره آب و منطقــهای اســتان فــارس ،ایــن ســامانه تشــریح و ارائــه
شــد .در ایــن طــرح عــاوه بــر تکمیــل ســامانه ایســتگاهی مــورد نیــاز،
طراحــی ســامانه پیشبینــی و هشــدار ســیل شــهر شــیراز و رودخانــه
خشــک شــیراز بایــد طراحــی و عملیاتــی میشــد ،امــا احتمــاالً بــه
دلیــل محدودیتهــای مالــی ،علیرغــم پیگیریهــای انجــام شــده،
حمایــت الزم بــرای اجــرای آن صــورت نگرفــت .وی بــا بیــان اینکــه
طــی ســالهای اخیــر پژوهشــکده هواشناســی انجــام پژوهشهــای
کاربــردی و عملیاتیمحــور را بــا همــکاری دســتگاههای بهرهبــردار در
دســتور کار خــود قـرار داده اســت ،گفــت :بـرای مثــال همــکاری بیــن
پژوهشــکده هواشناســی و شــرکت توســعه منابــع آب و نیــروی ایـران
ســبب شــد تــا اولیــن ســامانه پیشبینــی و هشــدار ســیل کشــور برای
ســدهای اصلــی کرخــه و کارون بــزرگ طراحــی و عملیاتــی شــود .

6

پیام
استانها

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

نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد  18 ،17 ،15 ،3قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده
 13آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــاک

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند
رســمی-آگهی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده
13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای
اول

شــماره97/11/06-139760319091000601هیات

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

جواد شب بیدار رییس بخش برق بهارستان گفت  :در پروژه تعاونی مسکن زندانها در شمال

غرب شهر  1046واحد مسکونی با مبلغی بالغ بر  13میلیارد و  700میلیون ریال در حال برق دار
شدن می باشد .
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک
شهرعنبرآباد

10003432117834

برق رسانی به  1046واحد مسکونی در شهر بهارستان همزمان با نیمه شعبان

کمک  215میلیارد ریالی شرکت مس
به مناطق سیلزده کشور

مدیرعامـل شـرکت مس گفت :شـرکت

 157میلیـارد ریـال آن بـا هماهنگـی

و ورزشـی شـرکت مـس از تاریـخ 5

ملـی صنایع مس ایـران در کوتا هترین

سـازمان گسـترش و نوسـازی صنایـع
ً
مسـتقیما بـه حسـاب
(ایمیـدرو)

فروردینمـاه بـه مناطـق سـیلزده در
خوزسـتان اعـزام شـد و همچنـان در

ملــی 6069850947صــادره ازعنبرآبــاد درششــدانگ

دلخـراش در اسـتا نهای گلسـتان،

سـازمان مدیریـت بحـران کشـور واریز

منطقـه

شـد ت

خوزسـتان،

ایلام

خواهـد شـد و حـدود  58میلیـارد

آسـیبهای

پــاک  -فرعــی از -45اصلــی مفــروز و مجــزی شــده
از پــاک – فرعــی از  -45اصلــی قطعــه یــک واقــع

یار یرسـانی بـه سـیلزدگان را آغـاز

ریـال آن از طریـق محـل کمکهـای

اولویتهـای کمکرسـانی بـه مناطـق

کـرد و همچنـان نماینـدگان اعزامـی

پرسـنل،

و

سـیلزده شناسـایی شـود.مدیرعامل

متــر مربــع از مالکیــت خانــم مریــم حســینی

خریــداری از مالــک رســمی خانــم فرخنــده امیــری
محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم

شـرکت مـس در مناطـق سـیلزده

مجتمعهـای سـهگانه در قالـب خریـد

شـرکت افـزود :هماکنـون در اسـتان

لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع

مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی

مشـغول فعالیـت هسـتند .محمدرضـا

غذایـی،

کرمـان و آذربایجـان شـرقی سـتاد
سـیلزدگان

عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده

موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی

و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب

و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد

 90/09/20مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور
رأی جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه
اســتناد مــاده  3قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز جهــت
عمومــی آگهــی مــی گــردد.

ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهر عنبــر آبــاد تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه چهارشــنبه
پــور امجزفرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 11بــا کــد
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 222/40متــر مربــع

قریه گوراب محله سنگ اصلی  104بخش  16گیان
افــرازه ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 213/81

نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف
مــدت یکمــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و
گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت
پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ نوبت اول98/1/26 :
تاریخ نوبت دوم98/2/10 :

 97/11/17هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضبــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد
ثبتــی اسالمشــهر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای
مجیــد لشــگری اقبالغــی فرزنــد اقبالعلــی بــه شــماره شناســنامه
 45270صــادره از تهــران بــه شــماره ملــی  0084727561نســبت
بــه شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه
مســاحت  65/45متــر مربــع بــه پــالک  5190فرعــی از  47اصلــی
واقــع در بخــش  12تهــران خریــداری از مالکیــت رســمی آقــای
سیدحســین ســیدجلیلی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت  2مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت
اســناد و امــالک اسالمشــهر تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســید،
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت
خــود را بــه مــرا جــع قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیم دادخواســت
را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت
انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم گواهــی
تقدیــم دادخواســت طبــق مقــررات ســند مالکیــت متقاضــی
صــادر خواهــد شــد .م الــف 37
تاریخ انتشار نوبت اول1398/02/10 :

رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر -سادات حسینی

شـرکت

مـس بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت:
درمجموع ازسـوی شـرکت مس و سـه

ایلام ،گلسـتان و خوزسـتان ارسـال

وجـه ممکـن نیازهـا و ملزومـات

مجتمـع مـس شـهربابک و سرچشـمه

شد.بنیاسـد یراد تأکیـد کـرد :علاوه

اساسـی بـه مناطـق سـیلزده ارسـال

و سـونگون  215میلیـارد و 580

بـر کمکهـای نقـدی و غیـر نقـدی در

شـود.وی

اینکـه

بـه

کوتا هتریـن زمـان ممکـن پـس از

کمکهـای غیـر نقـدی شـرکت مـس

تاریـخ انتشـار نوبـت اول 97/01/26:تاریـخ انتشـارنوبت

سـیلزدگان کشـور اختصـاص داده

وقـوع

دکتـر

شـامل ملزومـات اولیـه همچـون مواد

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

شـد.وی افـزود :از ایـن میـزان ،مبلـغ

علیاصغـر توحیـدی مشـاور فرهنگـی

غذایـی ،پوشـاک ،لـوازم منـزل ،لـوازم

شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت
دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس
از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی
تقدیــم نماینــد  .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای
مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررا ت
ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد /.م الــف2085:

آگهی تعیین تکلیف ثبتی اراضی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده  13آئین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139660316001005283مــورخ 96/10/19
هیــات اول /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه یــک
تصرفــات مالکانــه بــال معــارض متقاضــی آقــای  /خانــم
منوچهــر قاســمی فرزنــد باقــر بشــماره شناســنامه  3صــادره
از حمیــل در ششــدانگ اعیــان یــک بــاب ســاختمان بــه
مســاحت  123.1متــر مربــع پــالک در محــدود پــالک 7367
فرعــی از  35فرعــی از  -141اصلــی واقــع در بخــش یــک
حومــه کرمانشــاه بــه آدرس کرمانشــاه بلــوار طاقبســتان
بریدگــی مــراد حاصــل انتهــای کــوی  126محــرز گردیــده
اســت  .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت
بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ
رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول

تاریخ انتشار نوبت دوم :چهار شنبه 1398/2/11
جعفر نظری  -رئیس ثبت اسناد و امالک

اصفهان

مهار پساب فاضالب شرق اهواز

پســاب فاضالب جاری در محله های شــرق شــهر
اهــواز

در کوی ملت ،محله پاســتوریزه،کوروش

،کارون ،زرگان و ...با اســتفاده از انــواع پمپهای کف
کــش جمــع آوری و به رودخانه کارون هدایت شــد این
در حالیســت که مهار وجمع آوری پســاب در محله
هــای غرب اهواز نیز در دســتور کار قرار دارد
نماینــده مدیریــت بحــران شــرکت آبفــا اصفهــان،
مســتقر در اهوازاعــام کــرد :از  15فروردیــن مــاه تــا
کنــون  5،اکیــپ بحــران بهمــراه چندیــن دســتگاه
دیــزل زانرتــور ،پمــپ هــای کــف کــش ،ماشــین
بحــران ،جرثقیــل ،اقــدام بــه مهــار پســاب فاضــاب
درمناطــق مختلف شــهر اهواز نمودند.
جمشــیدیان در خصــوص چگونگــی اجــرای عملیــات
مهــار پســاب فاضــاب در شــهر اهــواز عنــوان
کرد:شــرق اهــواز فاقــد شــبکه فاضــاب و انتقــال
فاضــاب بــه تصفیــه خانــه مــی باشــد بگونــه ایــی کــه

شد.

میلیـون

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

چهــل و ســه و دو هــزار و یکصــد و چهــل و نــه و دو هــزار و یکصــد و شــصت و هفــت واقــع در
آســتارا -غــرب کمربنــدی بخــش ســی و یــک گیــالن کــه ســند آن ذیــل ثبــت و صفحــه -9318
 98دفتــر  64اداری بنــام مرحــوم محمــد نصیرنیــا شــده اســت کــه حــدود و مشــخصات آن
بشــرح ذیــل مــی باشــد :شــماال بطــول  73متــر مــرز مشــترک بــا پــالک ده فرعــی از دو هــزار و
یکصــد و چهــل و ســه و دو هــزار و یکصــد و چهــل و نــه و دو هــزار و یکصــد و شــصت و هفــت
اصلــی شــرقا بطــول  22/50متــر خندقســیت بــه جــاده کمربنــدی آســتارا -جنوبــا بطــول 76/20
متــر خنــدق مشــترک بــا پــالک چهــار فرعــی دو هــزار و یکصــد و چهــل و چهــار غربــا بطــول 22
متــر مــرز مشــترک بــا پــالک دو هــزار و یکصــد و چهــل و ســه و دو هــزار و یکصــد و چهــل و نــه
و دو هــزار و یکصــد و شــصت و هفــت تجمیعــی محمــد نصیرنیــا طبــق نظــر کارشــناس رســمی
ششــدانگ بــه مبلــغ شــش میلیــارد و ششــصت و بیســت و چهــار میلیــون ریــال ارزیابــی شــده کــه
برابــر گـزارش مامــور اجـرا ملــک مزبــور خالــی از ســکنه بــوده و هیــچ کشــتی در آن انجــام نگرفتــه و
فاقــد هرگونــه اعیــان و امتیــازات مــی باشــد و پــالک فــوق از ســاعت  9الــی  12روز چهارشــنبه مــورخ
 98/2/25در اداره ثبــت اســناد و امــالک واقــع در آســتارا – خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری از
طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد .مزایــده  4/53دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــالک فــوق از مبلــغ
پنــج میلیــارد ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود .الزم بــه ذکــر
اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب ،بــرق ،گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک
و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض
شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه
عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد ،وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق
از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی
گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد ،مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان
ســاعت و مــکان مقــرر برگـزار خواهــد شــد.
رییس ثبت اسناد و امالک آستارا -عباس نوروزی

واحدهــای مســکونی در ایــن منطقــه بــا پــس زدگــی
فاضالب مواجه شــدند
نماینــده مدیریــت بحــران شــرکت آبفــا اصفهــان
گفــت :هــم اکنــون بــا تــاش شــبانه روزی اکیــپ
بحــران آبفــا اصفهــان پســاب فاضــاب جــاری در
محله های شــرق اهواز جمع آوری ومهار شــد
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر اکیــپ بحــران آبفــا
اصفهــان در غــرب اهــواز در مناطــق گلســتان یــک ،
پردیــس و ...بــا اســتفاده تجهیــزات اقــدام بــه جمــع
آوری و مهــار فاضــاب جــاری در ســطح شــهر مــی
نماینــد .ایــن عملیــات بــدون وفقــه و باســرعت
بمنظورجلوگیــری از پــس زدگــی پســاب بــه واحدهــای
مســکونی در دســتور کار قرار گرفته است.
جمشــیدیان امــداد رســانی اکیــپ بحــران آبفــا
اصفهــان پیرامــون همــکاری در ایجــاد کیســه هــای
شــنی بــرای مقابلــه بــه ورود آب بــه مناطــق شــهری
اهــواز خاطــر نشــان ســاخت:اعضای اکیــپ بحــران
آبفــا اصفهــان عــاوه بــر تــاش در جمــع آوری پســاب
در ســطح شــهر اهــواز ،دوشــادوش اقشــار مختلــف
مــردم اقــدام بــه پــر کــردن کیســه هــای شــنی بــرای

تـن برنـج بـه مناطق سـیلزده ارسـال

اسـت تـا نیروهای متخصـص در حوزه

بنیاسـد یراد

سـاختمانی و تأسیسـات بـه مناطـق

تصریـح کـرد :همچنیـن بیـش از 15

سـیلزده برونـد و در رونـد بازسـازی

دسـتگاه کامیـون و لـودر و بیـل

منازل سـیلزدگان کمک کنند

شـده

اسـت.مهندس

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

وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13
آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــالک عادی

 13آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــالک

و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده و پرونــده

عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده

مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب  90/09/20مجلس

و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب

شــورای اســالمی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رأی جهــت اخذ ســند

 90/09/20مجلــس شــورای اســالمی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور

مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده  3قانــون مذکــور

رأی جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه

در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد.

اســتناد مــاده  3قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز جهــت

قریه بشارودبار سنگ اصلی  95بخش  16گیالن

عمومــی آگهــی مــی گــردد.

-1پــالک  393مفــروز از  33در مالکیــت خانــم نوشــین اســتواری

قریه کلسر سنگ اصلی  31بخش  16گیالن

دیلمانــی ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت ک/

-1پــالک  4458مفــروز از  40در مالکیــت خانــم مینــا دارآفریــن

 252متــر مربــع از مالکیــت آقــای جهانگیــر اســتواری

ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری بــه

لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن

مســاحت  202/65متــر مربــع از مالکیــت مرحــوم شــیرعلی دارآفریــن

مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــالک فــوق

لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع

واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه

نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــالک فــوق واخواهــی داشــته

مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان

باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض

ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یکمــاه بــه مراجــع قضایــی

خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف

صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه

مــدت یکمــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و

تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون

گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت

مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع

پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه

متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.

صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.

تاریخ نوبت اول98/1/26 :

تاریخ نوبت اول98/1/26 :

تاریخ نوبت دوم98/2/10 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل -همایون فالحتکار 1355

جـاری تـا پایان سـال منعقدگردید تـا از این طریق
بتـوان از خدمـات کارآفرینی زندانیـان حمایت کرد.

(انجمـن حمایـت از زندانیـان ،نمایندگـی بنیـاد

سـید مصطفـی علوی ،بـا تاکید بر مسـئولیت های

تعـاون زندانیان اسـتان ،سـتاد دیه اسـتان ،خیریه

اجتماعـی شـرکت گاز اسـتان اصفهـان گفـت :طـی

امـام موسـی کاظـم «ع») از دیگر مفـاد این تفاهم

ایـن تفاهـم نامـه مقـرر گردیـد تمامـی ادارات

نامـه همـکاری مـی باشـد.وی ،در ادامـه ،تعهـدات

گازرسـانی سـطح اسـتان جهـت انعقـاد قـرارداد و

اداره کل زنـدان هـای اسـتان اصفهـان را شـامل؛

سـفارش تولیـد البسـه کار مـورد نیـاز خـود بـه

همـکاری از طریـق تسـهیل در انعقاد قـرارداد تولید

نمایندگـی بنیـاد تعـاون زندانیـان اسـتان معرفـی

البسـه کار کارکنـان شـرکت گاز مطابـق بـا الزامات و

گردنـد تا در چهارچوب مقررات جاری شـرکت گاز از

رویههـای آن شـرکت بـا نمایندگـی بنیـاد تعـاون

محصـوالت تولیـدی زندانیـان اسـتفاده نماینـد.

زندانیـان و فراهـم نمودن بسـتر برگـزاری دورههای

مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهان ،گفـت :ارائه

آموزشـی ایمنـی و مصـرف بهینـه گاز طبیعـی برای

آموزشهـای حضـوری توسـط اسـاتید شـرکت گاز

کارکنـان اداره کل زندانهـای اسـتان اصفهـان و

اسـتان و تأمیـن بسـتههای آموزشـی در زمینـه

خانواده های زندانیان عنوان کرد.

اسـکان

مکانیکـی بـه منطقـه ارسـال شـده

وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده

پوشـش اداره کل زندانهـای اسـتان اصفهـان

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

نظــر بــه اینکــه در اجـرای مــواد  18 ،17 ،15 ،3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائه
اســناد و امــالک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده و پرونــده
مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب  90/09/20مجلــس شــورای اســالمی
مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رأی جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه
اســتناد مــاده  3قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گردد.
قریه گوراب سنگ اصلی  104بخش  16گیالن
-1پــالک  1259مفــروز از  3در مالکیــت آقــای مهــدی ویســه ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت  200/82متــر مربــع از مالکیــت
میــرزا کشــتکار بنکــی
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصــل و
حــدود و مفــروزی پــالک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی به
مــدت دو مــاه اعتـراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف
مــدت یکمــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعه
تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ نوبت اول98/1/26 :

تاریخ نوبت دوم98/2/10 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل -همایون فالحتکار

1357

رای اصالحی

رأی شــماره  139760330001019585مربوط به پرونده کالســه 1394114430001000832
مربــوط بــه آقــای علیرضــا نادریفــر واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم صحیــح میباشــد
کــه در آگهــی قبلــی اشــتباها در بخــش دو ثبــت قــم چــاپ شــده بود.بدیهــی اســت

تاریخ نوبت دوم98/2/10 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل -همایون فالحتکار1356

بقیــه رای بــه قــوت خــود باقــی اســت( .م الــف )5376

محمدرضا ادیبان  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

1380

سودوکو شماره 1423
پاسخ سودوکو شماره 1422

رعایـت مـوارد ایمنـی و مصرف بهینـه گاز طبیعی به

جدول شماره 1423
ا فقی

اهــواز بــه  60الــی  70ســانتی متــر رســید کــه بــا

پســاب در ســطح شــهر ،شــرق اهــواز بعضــا برخــی از

تاکنـون بیـش از  6تـن گوشـت و 4

اعـزام نیروهـای متخصـص صادرشـده

نظــر بــه اینکــه در اجـرای مــواد  18 ،17 ،15 ،3قانــون تعییــن تکلیــف

ایـن تفاهـم نامه بـه مدت یکسـال از ابتدای سـال

 -2اعتــراف  -خردمند و هوشــیار -

اصفهــان در کمتــر از  72ســاعت در ســطح شــهر جمــع

بـه

امکانـات پشـتیبانی اسـت افـزود:

سـطح مجتمعهـا فراخوانـی بـرای

بهداشـتی،

تجهیـزات

نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد  18 ،17 ،15 ،3قانــون تعییــن تکلیــف

کارکنـان ،مددجویـان و خانوادههـای زندانیان تحت

وی افزود:ســطح پســاب جــاری در مناطــق شــرق

آوری شــد ایــن در حالیســت کــه تــا قبــل از مهــار

1354

اشـاره

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

مزروعــی بــه مســاحت  1656متــر مربــع بشــماره پــالک دوازده فرعــی از دو هــزار و یکصــد و

تاریخ انتشار 98/1/26
1305

سـیل

حجتاالسلام

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه فــوق  4/53دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن

 -1مثل عاشــق شــدن  -آستانه

تــاش بــی وفقــه نیروهــای اعزامــی آبفــا اســتان

ریـال کمـک

نقـدی

بـا

بـه

و

اسـت.وی افـزود :علاوه بـر ایـن ،در

و اداره کل زندان های استان اصفهان

وبدنبــال بــاران هــای ســیل آســا و افزایــش ســطح
آب رودخانــه  ،پســاب تولیــدی در خیابانهــا جــاری

بنیاسـد یراد

مدیرعامـل

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شرکت گاز

فاضــاب تولیــدی بــه رودخانــه کارون منتقــل شــد

مقابلــه بــا ورود آب احتمالی به شــهر نمودند.

ملزومـات

مناطـق سـیلزده اسـتان لرسـتان،

تاریخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 1398/1/26
1290

بهداشـتی،

وارده

پشـتیبانی ،پوشـاک و ماشـینآالت به

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول1398/01/25 :

شـرکتهای

تابعـه

و

نحـوه

و

هماهنگـی کمـک

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل -همایون فالحتکار 1358

برابــر رای شــماره  139760301059002359/94/126مــورخ

لرسـتان

دارد

تشـکیل شـده اسـت تـا بـه بهتریـن

دوم 1397/02/14:

«آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی»

و

حضـور

تـا

عکس :شرکت مس

-1پــاک  1254مفــروز از  11و  9در مالکیــت آقــای احمــد آتــش

در عنبرآبــاد شــهرک خــدا افریــن بخش45کرمــان

زمـان ممکـن پـس از وقـوع سـیل

محصول ســینما
 -3تغــار چوبــی  -عذر  -زبان
علمــی کهن
 -4پــول خارجــی  -از قمرهای
ســیاره اورانوس  -دهکــده نیما
 -5تیــر پیکان دار  -ســتاره -
ســوغات کاشــان  -ام الخبائث

 -6عنکبــوت  -ســنگینی و متانــت

 -12بلیــغ  -کادر عکــس  -دو

 -7رمانــی تاریخی از «شــاپور آرین

مصراع از شــعر

نژاد»  -دشــمن سرسخت

 -13شــاد و خرم  -فیلمی ســاخته

 -8وردنــه  -عالمت جمع  -نشــانه

«منوچهــر مصیــری»  -گروه

مصــدر جعلــی  -فریبکار

 -14نغمه  -ســعی کننده  -ســمبل

 -9تفحــص کــردن  -از مواد مخدر

عد ا لت

 -10گیــاه  -ســرکش و نافرمان

 -15کشــور ســیاهان  -غمگین

 -11رییــس جیمــز بانــد  -معتمدین
 ســرباز نیروی دریایی  -مســاویفرا نسو ی

عمو د ی

 -1تصفیــه کردن  -سرلشــکر

فر نگی
 -2نزدیــکان  -کابــوی معروف -
برا بر
 -3آشــکار کردن  -آهو و غزال
 رسوم -4پســوند آلودگــی  -واحد پول
نیکاراگوئــه  -دریای کاســپین
 -5مرواریــد  -دوســتی و محبت -
از لوازم حمام
 -6فلــش  -همخــون  -ویتامین
جدول
 -7فیلمــی بــه کارگردانی «داوود
موثقــی»  -زبان پا کســتان
 -8ســترون و عقیم  -کجاســت؟ -
حــرف درد  -درس نگارش
 -9زیبــا  -از گیاهــان دارویی
 -10معبــر رودخانه  -زرد انگلیســی

 -اثری از «مهرداد اوســتا»

مــی وزد  -پرتگاه کوهســتانی

 -15همــدم و مصاحــب  -مخترع

 -11دســت کم  -یهودی  -درون

 -13جهــان و عالــم  -نمای

دســتگاه اندازه گیری ســرعت باد

و داخل

ســاختمان  -مانند

 -12اثــر «ابن ســینا»  -بادی که

 -14امــروز تــازی  -خوراک طیور -

در جنــوب آســیا و اقیانوس هند

کش لقمه

پیام
استان ها

10003432117834

نخستین محموله کمک های شرکت آبفا استان کرمان به حمیدیه خوزستان ارسال شد

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

نخستین محموله کمک های شرکت آبفا استان کرمان به حمیدیه خوزستان ارسال شد.محمد طاهری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

شرکت آب و فاضالب استان کرمان گفت :به منظور امداد و کمک رسانی به سیل زدگان ،نخستین محموله کمک های این شرکت شامل
ً
(مجموعا  15000بطری) ،پمپ لجن کش (کف کش)  2اینچ  3عدد ،پرکلرین  10بشکه
 2500بسته  6تایی آب آشامیدنی  1/5لیتری
 25کیلویی و لوله و اتصاالت (آسان پایپ) جهت نصب انشعابات آب  15000متر  ،به حمیدیه خوزستان ارسال شد.

کرمان

هـای تخصصی رونق تولیـد ،برنامه
ریـزی و آینـده پژوهی شهرسـتانها

اجرای طرح تابآوری اجتماعی
در مناطق سیلزده
گزارش

در محل سـازمان مدیریت و برنامه
ریـزی اسـتان کرمان برگـزار خواهد
شـد .شـعبه کرمـان و مرکـز کرمان
شناسـی اعالم کـرد که به مناسـبت
سـی امیـن سـال تأسـیس ایـن
نهـاد فرهنگـی بـه عنوان نخسـتین
مرکـز اسـتان شناسـی کشـور از
تاریـخ دوم تـا پنجـم اردیبهشـت
مـاه جـاری در دانشـگاه تهـران
و در تاریـخ هفتـم در دانشـگاه
شـهید باهنـر کرمـان ،مراسـم ویژه
ای بـا عنـوان « گنـج سـی سـاله»
برگـزار خواهد شـد .در این مراسـم
ضمـن

معرفـی

ویژگـی

هـای

اسـتان در قالـب نمایشـگاههای
صنایـع ،تولیـدات کشـاورزی و
فعالیتهـای تولیـدی و نمایشـگاه
عکـس فعالیـت های سـی سـاله و

داسـتان دنبالـهدار سـیل در لرسـتان
همچنـان ادامـه دارد .آن از تخریبهایی
کـه هیـچ کسـی تاکنـون مثـل آن را بـه
یاد نداشـت ،آن از قفل شـدن شـهرهایی
مثـل پلدختـر و معمـوالن بـا گل و الی
کـه بیشـتر شـبیه فیلمهـای ترسـناک و
غیرقابـل بـاور اسـت .امـا در ایـن میـان
فقـط گرفتـن دسـت یکدیگـر زیباتریـن
صحنـهای اسـت کـه تـا پا کسـازی
زندگـی مـردم ایـن مناطـق از گل و الی
و بازگشـت زندگـی عـادی ادامـه خواهـد
داشـت.
سـیالب ضربـه مهلکـی بـر اقتصـاد
کشـاورزی معمـوالن و پلدختـر وارد
سـاخته اسـت

مدیرعامل شـرکت آب منطقهای لرسـتان

شـدند.

گفـت :سـیالب اخیـر ،ضربـه مهلکـی بر

میرزایـی عنـوان کـرد :بـرای بیشـتر

پیکـر اقتصـاد کشـاورزی معمـوالن و

کشـاورزان سـیل زده زمینی باقـی نمانده

پلدختـر وارد سـاخته اسـت.

و اراضـی یـا بـه طور کامل تخریب شـدند

رضـا میرزایـی اظهار کرد :سـیالب  ۶و ۱۲

و یـا قابلیـت کشـت را از دسـت دادنـد

فروردیـن مـاه امسـال ،علاوه بـر ضـرر و

و اکنـون مـردم درآمـدی ندارنـد .مدیـر

زیـان فـراوان به زیرسـاختهای شـهری

عامـل شـرکت آب و فاضلاب روسـتایی

و روسـتایی پلدختـر ،اماکـن تجـاری،

لرسـتان از وصـل شـدن آب شـرب ۷۹۳

مسـکونی و خودروهای مردم شهرسـتان

روسـتای سـیل زده اسـتان خبـر داد.

وارد نمـوده اسـت ،بلکه ضربـه مهلکی بر

علیرضـا کاکاونـد گفـت :در سـیل اخیـر

پیکـر اقتصـاد کشـاورزی این شهرسـتان

لرسـتان  ۷۹۶روسـتای اسـتان بـا قطـع

وارد سـاخته کـه غیـر قابل جبران اسـت.

آب ،شکسـتگی شـبکه و از تخریـب

وی بـا بیـان اینکـه شـغل اکثریـت

تاسیسـات و ایسـتگاه همـراه بـوده که با

مـردم پلدختـر و معمـوالن کشـاورزی

تلاش هـای انجام شـده در حـال حاضر

اسـت ،گفت :بیـش از  ۹۰درصـد از موتور

تنهـا  ۳روسـتا در شـهرهای پلدختـر

تلمبـه هـا و ایسـتگاه هـای پمپاژ مسـیر

و دلفـان بـا مشـکل قطـع آب همـراه

رودخانـه محـو شـده و مـزارع و باغـات

هسـتند.

و زمینهـای آبـی آن هـا نیـز تخریـب

وی تصریـح کـرد :نبـود راه دسترسـی و

جاذبـه هـای گردشـگری  ،همایش

بیــان اینکــه در لرســتان ســیل را داشــتیم ،افــزود :طــی ســیل

قطـع بـرق دلیل اصلی بروز مشـکالت در
ایـن روسـتاه بوده که بـا اقدامـات انجام
شـده تاکنون چهار دسـتگاه دیزل ژنراتور
برای برق رسـانی به شـبکه و تاسیسـات
آبرسـانی بکارگیری شـده است.

بنـدی بـه روسـتاها و مناطـق سـیلزده

اسـتان در تـاالر بسـطامی ـ پـارک

ارسـال شـده اسـت .رئیـس سـازمان
عکس  :ایرنا

صنعـت ،معـدن و تجـارت لرسـتان از
ارسـال بیش از یـک میلیارد تومان کاالی
غیـر نقـدی توسـط فعـاالن اقتصـادی

سیالب ضربه مهلکی بر اقتصاد کشاورزی معموالن و پلدختر وارد ساخته است

کاربرد موثرلوله های فلزی
گازدر بحران سیل گلستان

کرمان وجود ندارد

عکس :ایرنا

زندی -گلسـتان /مدیرعامل شـرکت گازاسـتان گلسـتان درمصاحبه با پایگاه خبری
شـرکت دراین رابطه گفت:با توجه به بروزسـیالب دراسـتان و ورود حجم بسـیارزیاد
آب درشهرسـتانهای گنبـد،آق قالوگمیشـان ،تـردد دربرخـی ازمناطـق قطـع و یـا بـا
مشـکل مواجـه شـده بـود.وی فزود:درهمیـن راسـتا نیاز بـود تا جهت ترمیـم جاده
وسـهولت برقـراری ارتبـاط  ،پـل هایـی تهیـه ونصـب گـردد کـه ازاسـتحکام باالیی
برخورداربـوده وضمـن برقـراری تـردد ،قابلیت عبـور حجم آب موجـود در منطقه نیز
فراهـم گـردد کـه بهترین گزینه اسـتفاده ازلوله هـای فلزی گاز درسـایزهای مختلف
بود.رحیمـی تصریـح کرد:درهمیـن رابطه طی هماهنگی انجام شـده با شـرکت ملی
گازو درخواسـت لوله های مورد نظر ،خوشـبختانه با نظر مسـاعد تعداد  20تریلی
کامیـون حـاوی لولـه هـای  30و 40اینـچ بـه اسـتان وارد شـده و بـا همـکاری
منطقـه  9خـط انتقـال گاز ،لولـه هـا مربوطه بـه مناطق سـیل زده ارسـال گردید.وی
اظهارداشـت :بـا نصـب لولـه هـا در چند نقطه از شهرسـتانهای آق قال و گمیشـان که
بیشـترین مشـکالت را داشـتند مسـیرهای مواصالتی برقراروزمینه های تردد مردم
عزیزمهیـا شـد تـا رونـد کمک رسـانی بـه حادثه دیـدگان به سـهولت انجام شـود.

 ۳۱میلیـون تومـان کاالی غیرنقدی برای

اینکــه طرحهــای خوبــی بــا افــق  ۱۰ســاله در مازنــدران

سـیلزدگان لرسـتانی جمـعآوری و بـه

در حــال اجرایــی شــدن اســت و یــک بازنگــری  ۱۰ســاله

مناطق آسـیبدیده ارسـال شـده اسـت.

نیــز بــرای طرحهــا در نظــر گرفتــه شــد ،گفــت :ســال

وی ادامـه داد :ایـن کاالها شـامل چکمه،

گذشــته در  ۱۰۰روســتا بازنگــری طــرح هــادی انجــام

بیـل ،فرغـون ،مـواد لبنی همچون شـیر،

شــده اســت.

پنیـر ،ماسـت و دوغ ۳ ،هـزار تن سـنگ

وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر در  ۱۵۰۰روســتای

الشـه ،آبمعدنـی ،هـزار پـک جیـره دو

مازنــدران طــرح هــادی آغــاز شــده اســت ،خاطرنشــان

روزه غذایـی و بهداشـتی ،موکـت و فرش

کــرد :بــرای اجــرای طــرح هــادی در  ۶۵۰روســتا در ســال

هسـتند.رئیس سـازمان صنعـت ،معـدن

گذشــته ۹۷ ،میلیــارد تومــان اعتبــار در نظــر گرفتــه شــد.

و تجـارت عنـوان کـرد :همچنیـن توسـط

مدیــرکل بنیــاد مســکن مازنــدران افــزود :بــه دلیــل

برخـی از واحدهـای تولیـدی لرسـتان

شــرایط نامســاعد اقتصــادی تخصیــص مناســبی از ایــن

آشـپزخانههایی در مناطـق سـیلزده

اعتبــار صــورت نگرفــت و بــا رایزنــی بنیــاد مســکن بــا

دایـر شـده و روزانـه تعـداد قابلتوجهـی

دهیاریهــا قــرار شــد ایــن امــر مشــارکتی انجــام شــود

غـذا تهیـه و در میـان سـیلزدگان توزیـع

بــه صورتــی کــه اکنــون بــا مشــارکت مردمــی ۸۰ ،درصــد

میشـود.

طرحهــای هــادی ســال  ۹۷اجرایــی شــده اســت.

صفیخانـی عنـوان کرد :از دیگـر کاالهای

نــوذری بــا بیــان اینکــه بنیــاد مســکن در حــوزه

ارسـالی بـه مناطق سـیلزده میتـوان به

بومگــردی نیــز بــه صــورت جــدی ورود پیــدا کــرده

آرد ،نـان ،مـواد لبنـی ،گونـی خالـی ،مواد

اســت ،اظهــار کــرد :در فــاز نخســت ۱۲۶ ،روســتا بــرای

غذایـی و بهداشـتی ،کنسـرو ،پوشـاک و

ایــن امــر در نظــر گرفتــه شــد کــه بــا نشســت فرمانــداران

کفـش ،خرمـا ،روغـن و غیره اشـاره کرد.

و مشــورت بــا آنــان ایــن تعــداد بــه  ۲۴۴روســتا ارتقــا
یافــت و طــرح برنامهریــزی و پیشــرفت روســتا بــا
هــدف بــوم گــردی در جهــت ارتقــای اقتصــاد محلــی
تهیــه شــد.

مدیــرکل بنیــاد مســکن مازنــدران بــا بیــان
اینکــه تســهیالت مقاومســازی از  ۲۵بــه ۴۰

میلیــون تومــان رســیده اســت ،خاطرنشــان

دارد و تهدیـد سـیلی بـرای شـهر کرمان

پـروژه تا پایـان خردادماه سـالجاری به

بسـیار کم است ،شـهرداری سناریوهایی

مزاده در گفتوگو بـا خبرنگار
مهـران عالـ 

در خصـوص تمهیـدات شـهرداری در

شـهرداری طراحـی و همـه آمادگیهـای

غیرهمسـطح ابـوذر شـهر کرمـان گفـت:

اظهـار کـرد :خوشـبختانه طبق گزارشـات

حـال اجـرای این پـروژه هسـتیم.وی به

ایـن سـامانه بارشـی بـرای شـهر کرمان

ایـن پـروژه پرداخـت و بیـان کـرد :ایـن

داشـته باشـیم که احتمال ایـن موضوع

بهرهبـرداری خواهد رسید.شـهردار کرمان

بـرای ایـن موضـوع در سـتاد بحـران

صـورت بارش زیـاد باران در شـهر کرمان

الزم در ایـن خصـوص وجـود و جـای

سـازمان هواشناسی اسـتان ،این سامانه

ندارد.

کــرد :واحدهایــی کــه در بســتر و حریــم

رودخانــه هســتند و خطــر بــرای آنهــا قطعــی
شــده اســت ،بایــد بــه مــکان دیگــری منتقــل

شــوند همچنیــن پیشبینــی شــده اســت

حــدود  ۱۴۰۰واحــد در مازنــدران در معــرض
عکس :ایرنا

درمدیریـت بحـران سـیل اسـتان گلسـتان بسـیارمفید ،سـازنده وموثرعنـوان کرد.

و اتـاق بازرگانـی بیـش از یـک میلیارد و

طــرح هــادی تهیــه شــده اســت.نوذری بــا اشــاره بــه

شـهرداری برای ایـن آبگرفتگیها برنامه

غیرهمسـطح ابوذر شـهر کرمان پرداخت

هـم اکنـون پـروژه تقاطع غیر همسـطح

صنعتـی ،معدنـی ،تولیـدی ،اتـاق اصناف

کرمـان بهصـورت آبگرفتگـی اسـت کـه

تبییـن میـزان رونـد پیشـرفت فیزیکی

ایسـنا ،با اشـاره به وضعیت پروژه تقاطع

بیـان کـرد :تاکنـون توسـط واحدهـای

و  ۷۰۰روســتا جمعیــت بــاالی  ۲۰خانــوار دارد و بــرای
تمامــی روســتاهای بــاالی  ۲۰خانــوار ،در برنامــه پنجــم

ادامـه داد :ایـن بارانها بیشـتر در شـهر

تهدیـدی ندارد ،اظهار کرد :اگر سـیل هم

خواهـد رسـید.

گـزارش ایسـنا ،محمدرضـا صفیخانـی

خاطرنشــان کــرد :از  ۳۲۰۰روســتای مازنــدران ۲ ،هــزار

نیسـت کـه باعـث نگرانـی شـود.وی

شـهردار کرمـان بـه تبییـن میـزان رونـد

خردادمـاه سـالجاری بـه بهرهبـرداری

بــه حســاب میآید.مدیــرکل بنیــاد مســکن مازنــدران

میشـود ،در شـهر کرمـان بـه میزانـی

ابـوذر فعـال بـوده و بـا تمـام تـوان در

و بیـان کـرد :ایـن پـروژه تـا پایـان

ســاماندهی روســتاها از جملــه اقدامــات بنیــاد مســکن

بارشـی کـه از امـروز وارد اسـتان کرمـان

مزاده بـا تاکیـد برآنکـه
وجـود ندارد.عالـ 

پیشـرفت فیزیکـی پـروژه تقاطـع

محمدرحیـم رحیمـی بکارگیـری لولـه هـای فلـزی گاز درسـایزهای مختلـف را

اسـتان بـه مناطـق سـیلزده خبـر داد.به

تهدید سیل برای شهر

اجــرای طرحهــای هــادی ،صــدور مالکیــت بناهــا و

کــه ب ـرای امدادرســانی ایجــاد شــده انــد.

تاکنـون بیـش از  ۶۰کامیـون آب بسـته

اردیبهشـت ماه نیز شهرسـتان های

مکانهــای آســیب دیــده از بالیــا و حــوادث ،تهیــه و

 166روســتا برقـرارنشــده و مســیرهای ایجــادی نیــزموقــت بوده

کننـد.وی اضافـه کـرد :عالوه بـر این مهم

میشـود .از هشـتم تـا چهاردهـم

نیــز بــه آن واگــذار شــد.وی تصریــح کــرد :بازســازی

تاثیــرســیل قـرارگرفتنــد ،ادامــه داد :هــم اکنــون نیــزراه ارتباطی

نشـینان را در خصوص آب رسـانی تامین

برخـی مفاخر اسـتان پـرده برداری

در دوره  ۴۰ســاله انقــاب اســامی ،تکالیــف دیگــری

عمرانــی اســتانداری لرســتان بــا بیــان اینکــه  816روســتا تحــت

ایـن روسـتاها ،نیازهـای ضروری روسـتا

خواهنـد کرد .همچنین از سـردیس

محرومــان و توســعه آبادانــی در روســتاها شــد امــا

آبگرفتگــی را در ایــن منطقــه داشــتیم .معــاون هماهنگــی امــور

توانسـته اسـت ضمـن وصـل کـردن آب

طبیعـی اسـتان کرمـان سـخنرانی

کــرد :در ابتــدا بنیــاد مســکن متولــی ســاخت مســکن

آب های اســتان از ســمت شهرســتان پلدختر اســت و بیشــترین

عملیاتـی و آبرسـانی بـا  ۳۰تانکـر سـیار

تاریخـی و اجتماعـی و نیـز غنـای

صــورت قطعــی شــدن خطــر بــرای آنهــا ،خبــر داد.
محمــد خانــی نــوذری در جمــع اصحــاب رســانه ،اظهــار

بــود تلفــات جانــی نداشــتیم.مرادپور خاطرنشــان کــرد :خروجــی

آبفـار لرسـتان بـا بکارگیـری  ۳۷اکیـپ

در خصـوص ارزشـهای فرهنگـی،

واحــد مســکونی معــرض رانــش در ایــن اســتان در

رســید و خوشــبختانه بــا پیــش بینــی هایــی کــه از قبــل شــده

اخیـر بوده اسـت.کاکاوند افزود :شـرکت

مراسـم اسـاتید برجسـته کشـوری

مدیــرکل بنیــاد مســکن مازنــدران از جابهجایــی ۱۴۰۰

اخیــر دبــی رودخانــه کشــکان بــه  5600مترمکعــب بــر ثانیــه

انتقـال و  ۸۶ایسـتگاه مربـوط بـه سـیل

کرمـان برگـزار میشـود .در ایـن

خـود خواهنـد پرداخـت.

کمــک بــه حــوادث ســیل اخیــر نقــش پررنگــی داشــتند.وی بــا

دیـده کـه از این تعـداد  ۲۳۰کیلومتر خط

مـاه در تـاالر وحدت دانشـگاه باهنر

شـخصیت هـای فرهنگـی و هنری

مجلــس شــورای اســامی اظهــار کــرد :بانــوان در امدادرســانی و

 ۱۱۶ایسـتگاه در اسـتان آسـیب جـدی

دانشـگاه تهـران و هفتـم همیـن

هـای شهرسـتان و بزرگداشـت

احمــد مرادپــور در دیــدار بــا نماینــدگان فراکســیون امیــد در

امسـال  ۳۰۸.۵کیلومتـر خـط انتقـال و

اردیبهشـت مـاه در تـاالر فردوسـی

احتمال جابهجایی
 ۱۴۰۰خانه در معرض
رانش در مازندران

شــده فکــری ب ـرای لرســتان شــود.

ایـن مسـئول اضافـه کـرد :در سـیل بهـار

کرمـان شناسـی نیـز در هفتـه اول

مـادر کرمـان ـ بـه معرفـی ویژگـی

معــاون اســتاندار لرســتان گفــت :بــه خاطــر خوزســتان هــم کــه

نکته

همچنیـن در همیـن ایـام نشسـت
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هیـچ نگرانـی بـرای شـهر کرمـان وجود

میزان ترانزیت وسایل نقلیه باری از پایانه مرزی مهران

7

رانــش باشــند کــه در صــورت تشــخیص
پرخطــر بــودن ،جــا بــه جــا خواهنــد شــد.

عایق بندی پست های برق در حال انجام است
مدیرعامــل شــرکت بــرق

تعــداد  ۱۹پســت در شــرایط بحرانــی هســتند و تمــام

منطقــه ای خوزســتان گفــت:

تــاش هــا بــر روی آنهــا متمرکــز شــده اســت.

بــا اقدامــات انجــام شــده

مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان اضافــه
کــرد :در شــهر اهــواز نیــز تمرکــز اکیــپ هــای عملیاتــی

مدیر کل راهـداری وحمل ونقل

 96هـزار تـن به کشـور عـراق ترانزیت شـده اسـت و تعداد

جاده ای اسـتان ایلام:از ابتدای

 60دسـتگاه کامیـون بـه صورت حمـل یکسـره (صادراتی)

سـال  98بیـش از  108دسـتگاه

بـا تنـاژ بیـش از هزار تـن از این مرز ترانزیت شـده اسـت.

کامیـون حاوی کاالی ترانزیتی و

وی گفـت :بـا توجـه بـه قرارگرفتـن کشـور عراق در مسـیر

فعــا خطــری پســت هــای

صادراتـی از مـرز مهـران به تناژ بیـش از  1800تن به کشـور

کریـدور شـرق – غرب که مـی تواند یکـی از ترانزیت میان

انتقــال و فــوق توزیــع ایــن شــرکت را تهدیــد نمــی کنــد

بــر روی اســتحکام بخشــی و ایزولــه کــردن پســت ۴۰۰

عـراق تـردد داشـته اند.دلخـواه مدیـرکل راهـداری و حمل

آسـیا و اروپا باشـد پایانه مرزی مهران بسـتر مناسبی برای

و شــبکه پایــدار اســت.محمود دشــت بــزرگ اظهــار کرد:

کیلــو ولــت مهزیــار در جــاده حمیدیــه و پســت ۱۳۲

و نقـل جـاده ای اسـتان ایلام بـا بیـان ایـن مطلـب اظهار

فعـال شـدن هرچـه بیشـتر این کریـدور فراهم مـی آورد با

تاکنــون در خوزســتان هیــچ پســتی در ســطح انتقــال و

کیلــو ولــت وحــدت در عیــن  ۲اســت و در حــال عایــق

داشـت:از ابتدای سـالجاری بیـش از  108دسـتگاه کامیون

محیا شـدن امکانات ترانزیت کاال از قلمرو این کشـور،ایران

فــوق توزیــع بــه دلیــل درگیــر شــدن بــا ســیالب ،دچــار

بنــدی آنهــا هســتیم.

حـاوی کاالی ترانزیتـی و صادراتـی از مـرز مهـران بـه تنـاژ

بـه یکی از مهمتریـن چهار راههـای ترانزیتی منطقه تبدیل

خاموشــی و قطعــی نشــده اســت و عملیــات اســحکام

مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان بیــان

بیـش از هـزار و  800تن به سـوی کشـور عراق تردد داشـته

مـی شـود..الزم بـه ذکر اسـت مـرز بین الملی مهـران یکی

بخشــی آنهــا ادامــه دارد.

کــرد :دو پســت آهــو دشــت در شــوش و شــمال غــرب

اندکـه از ایـن تعـداد  44دسـتگاه کامیـون در مـرز مهـران

از نزدیـک تریـن و امـن تریـن مرزهای زمینی کشـور برای

وی بــا بیــان اینکــه  ۴۷پســت ایــن شــرکت در معــرض

در اهــواز نیــز کارهــای اســتحکام بخشــی آنهــا انجــام

تخلیـه نمـوده اسـت و تعـداد  4دسـتگاه کامیـون بـا تناژ

تردد مسـافرین و صادرات کاال در کشـور اسـت.

خطــر جــدی و بحرانــی هســتند ،تصریــح کــرد :از ایــن

شــده و خطــری فعــا آنهــا را تهدیــد نمــی کنــد.

ایالم

خوزستان
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کتاب

میگی به هیچی؟؟

کتاب خاطرات علی

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

نصیریان که به

کوشش محمد علی منصوری تدوین شده

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

نشانی :تهران -میدان سلماس  -خیابان فتحیشقاقی غربی -پالک  - ۱۲۴واحد  - ۱۵طبقه  ۵ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

چرا هر وقت بهت میگم به چی فکر میکنی،

آسمان زرد کم رنگ

رسانه :یاس حسنیه

گروه4 :

کتاب

و شامل زندگینامه و سلوک هنری ایشان

@payamema

@payamema

آییننامــه اخــاق حرفــهای پیاممــا:
www.payamema.ir/akhlagh

رمان جایی که خرچنگ ها آواز
می خوانند اثر «دلیا اونز» درحالی

برای سی و یکمین هفته متوالی در لیست

ساخته «جیم جارموش» به عنوان فیلم
افتتاحیه هفتاد و دومین دوره جشنواره

بین المللی فیلم کن به روی پرده می رود.
جشنواره فیلم کن از تاریخ  ۲۴اردیبهشت تا  ۴خرداد در کشور

دارد که بار دیگر جایگاه اول این لیست را به

فرانسه برگزار میشود.

خود اختصاص داده است.

عکس نوشت

کتاب

فیلم ترسناک مرده هانمیمیرند

جشنواره

پرفروشهای کتابهای داستانی آمازون قرار

است؛ برای انتشار در اختیار فرهنگستان هنر قرار می گیرد.

پیام ما دیروز

ســال پانزدهــم

سروش بیاتپور

استان ها :راضیه زنگی آبادی

سامانه پیامکی 10003432117834 :آگهیهای تهران :مجید مهربان
ایمیلnews@payamema.ir :

09216691294

میراث فرهنگی :امیر رجبی
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دنیای مجازی | پیام اقتصادی :

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

خواجوی کرمانی

آندم که نه شمع و نه لگن بود

دال منال و ببین

شمع دل من زبانه زن بود

هستی یگانه ی عشق

واندم که نه جان و نه بدن بود

که آسمان و زمین با من و تو

دل فتنه یار سیمتن بود

همدردست

در آینه روی یار جستم
خود آینه روی یار من بود

هوشنگ ابتهاج

دل در پی او فتاد و او را
خود در دل تنگ من وطن بود

باباگوریو

موج افکن قلزم حقیقی
هم گوهر و هم گهر شکن بود

نویسنده :انوره دو بالزاک

دی بر در دیر درد نوشان

ترجمه :مهدی سحابی

آشوب خروش مرد و زن بود

انتشارات :مرکز

دیدم بت خویش را که سرمست

نویسـنده کتـاب ،انـوره دو بالـزاک ،در بابـا گوریـو کـه یکـی از مهـم

در دیر حریف برهمن بود

تریـن و زیباتریـن آثـار اوسـت ،عمیقـا بـه مفهـوم مهـر پـدری و

ٔ
پروانه روی خویشتن شد

حماسـه پـدر بـودن مـی پـردازد« .پـدری» و روابط بین پـدر و فرزند

آن فتنه که شمع انجمن بود

همیشـه یکـی از مضمـون هـای آثـار بالـزاک بـوده اسـت ،امـا بابـا
گوریـو یـک مـورد اسـتثنایی اسـت.

چون پرده ز روی خویش برداشت

عکس:

بالـزاک نوشـتن بابـا گوریـو را سـه مـاه پـس از اینکه خود پدر شـده

خود پردهٔ روی خویشتن بود

شیوا بابابیگی

بـود آغـاز کـرد و در همـان ابتـدا از اهمیت اثـرش آگاه بود.

خواجو بزبان او سخن گفت

او در مکاتباتش در مورد بابا گوریو زیاد گفته است:

هیهات چه جای این سخن بود

« اثر بزرگی را شروع کرده ام ،بابا گوریو »
« چیـزی کـه کاملا خلاف انتظارتـان خواهـد بـود بابـا گوریوسـت،
یـک اثـر بنیـادی »

یزدگرد یکم :دولت ایران ّ
مكلف

« بـه بابـا گوریـو بسـیار افتخـار خواهیـد کـرد ،دوسـتانم معتقدند که
بـا هیـچ کار دیگـری قابـل مقایسـه نیسـت ،ورای همـه کتـاب هایی

به حمایت ازپیروان آیین

داستان رمان بابا گوریو:

ایـن کتـاب در مـورد پیرمرد رشـته فروش سـابق ،گوریو اسـت که
دو دختـرش را از هرچیـزی در ایـن دنیـا بیشـتر دوسـت دارد و
بـه معنـای واقعـی کلمه حاضر اسـت بـرای آن هـا بمیـرد .گوریو
یـک پیرمـرد بـا عـزت و احتـرام اسـت کـه همـه ثـروت خـود را
بـرای خوشـبختی دخترانـش خرج کرده و حاال خود در پانسـیون
خانـم ووکـر زندگـی سـاده ای دارد .در این پانسـیون گوریـو را بابا
گوریـو صدا مـی زنند.
بابـا گوریـو بـه خاطـر عالقـه بیـش از خـود بـه دخترانـش ،همـه
جـور رنجـی را تحمـل مـی کنـد .از رنـج تحقیـر شـدن توسـط
دامادهایـش گرفتـه تا رنج گرسـنگی و حتی نادیده گرفته شـدن
توسـط دختـران خـودش .او فقط می خواد دخترانـش در زندگی
کمبودی نداشـته باشـند.

قسمت هایی ازمتن کتاب بابا گوریو:

تقویم  /سایت نوشیروان کیهانی زاده

اسـت کـه تا حـال نوشـته ام »

زرتشت درسراسرجهان است

یزدگــرد یکــم شــاه ساســانی ایــران
پــس از آغــاز ســلطنت 15 ،اپریــل ســال

 399میــادی بــه مســیحیان قلمــرو
ایــران آزادی مذهبــی داد و بــا ارســال
پیامــی بــه ُرم بــه دولــت و ســنای روم
یــادآور شــد كــه دســتور داده اســت همــه
تدابیــر و عملیــات خصمانــه بــر ضــد روم
پایــان یابــد و بازرگانــان رومــی بتواننــد
در قلمــرو ایــران آزادانــه بــه داد و ســتد
بپردازنــد و تحــت حمایــت شــهربانان
ایــران باشــند.
یزدگــرد در پیــام خــود تاكیــد كــرده بــود
كــه انتظــار عمــل متقابــل ازســوی دولــت
روم دارد مخصوصــا در زمینــه آئیــن
ّ
مكلــف بــه
زرتشــت كــه دولــت ایــران

بابـا گوریـو پیرمـرد کمابیـش شـصت و نـه سـاله ،در سـال ۱۸۱۳
پـس ازتـرککارو فعالیـت درخانـه خانـم ووکـرگوشـهگرفتـه بـود.

حمایــت از پیــروان آن در سراســر جهــان

چه کسـی می تواند بگوید دیدن کدام یک از این دو دهشـتناک

اســت.

كردنـد و جنـگ از سـر گرفتـه شـد.

پیمان صلح صد ساله ایران و

زاد روز داوینچی

روم که  27ماه معتبر ماند!

 15اپریـل سـال  422میلادی ( 23سـال

پـس از پیـام یزدگـرد اول بـه دولـت روم
دربـاره مذهـب) میان ایـران و روم ــ دو ابر
قـدرت وقت ـــ یك پیمـان صلح صد سـاله
امضـاء شـد .ایـن پیمـان در پـی یـك جنگ
دو سـاله میـان دو كشـور بـه امضـاء رسـید.
ایـن جنـگ را ارتـش ایـران بـه فرماندهـی
ژنـرال «مهـر نرسـی» مازندرانی برنده شـده
بـود و پیشـنهاد صلـح از سـوی رومـی هـا
داده شـده بـود تـا پیشـروی ژنـرال ایرانـی
متوقـف شـود .ایـن پیمـان صـد سـاله تنهـا
دو سـال و سـه مـاه عمـر كـرد و رومـی هـا
در تابسـتان سـال  424كـه ایـران را در
مرزهـای شـمال شـرقی (حوالی بدخشـان)
درگیـر طوایـف آن سـوی کوههـای پامیـر
دیدنـد بـار دیگـر در سـوریه نیـرو پیـاده

فرهنگ

مدیرکل قرآن ،عترت و نماز وزارت
آموزش و پرورش گفت :تسهیالت ویژه

 15اپریـل زادروز «لئونـاردو دا وینچـی»
هنرمنـد و دانشـمند ایتالیایـی اسـت كـه
بسـال  1452در «وینچـی» وافـع در 30
كیلومتـری فلورانـس بـه دنیـا آمـد و 21

برای دانش آموزانی که در ششمین

دوره مسابقات بین المللی قرآن

دانشآموزان جهان اسالم برگزیده

شوند ،در نظر گرفته می شود.

ژوئـن  1519درگذشـت .آثـار هنـری متعـدد
از او باقـی مانـده از جملـه تصویـر «مونـا
لیسـا» .اخیـرا بانویی کـه دا وینچـی تصویر
اورا ترسـیم کـرده و ایـن تصویـر بـه «مونـا
لیسـا» شـهرت یافته شـناخته شـده اسـت.
دا وینچـی در عیـن حـال یـك ریاضیـدان
بـود و نخسـتین كسـی اسـت كـه طـرح
هلـی كوپتـر را كشـیده اسـت .در این روز در
سـال  1766فردریـك بوتـروك Friedrich
 Bouterwekفیلسـوف آلمانـی بـه دنیـا
آمـد و آثـار متعـدد از او باقی اسـت از جمله
خاطـرات ده جلـدی اش .بوتـروك در آغـاز
کار ،از پیـروان فلسـفه «كانـت» بـود كـه
بعـدا راه دیگـری را در پیـش گرفـت.

تر اسـت ،دل های خشـکیده یا جمجمه های تهی شـده؟
افـرادی هـم هسـتند کـه مـزدور صفت بـه دنیـا آمده انـد و هیچ
خوبـی ای در حـق دوسـتان و نزدیـکان شـان نمـی کننـد ،چـون
ایـن وظیفـه شـان اسـت؛ در حالـی کـه بـا خدمـت بـه غریبه ها
خودسـتایی شـان ارضا می شـود :هـر چقدر کانون عواطف شـان
بـه ایشـان نزدیـک تـر باشـد کم تـر محبت مـی کنند؛ هـر چقدر
دورتـر باشـد عالقـه و توجه بیشـتری نشـان مـی دهند.
خودتـان حسـاب کنیـد چـه تقالیـی بایـد بکنیـد و مبـارزه چقدر
وحشـیانه اسـت .بایـد مثـل عنکبـوت هـای زندانـی همدیگـر را
ـم ِ
ت خـوب موجود
بخوریـد چـون بدیهی اسـت کـه پنجاه هزار ِس َ
نیسـت .مـی دانیـد در ایـن مملکـت چطـور بایـد ترقـی کـرد؟ یا
درخشـش نبـوغ یـا با شـگرد فسـاد .یـا بایـد مثل یـک گلوله
بـا
ِ
تـوپ میـان ایـن تـوده آدم راه بـاز کنید ،یـا این که مثـل طاعون
بـه جـان شـان بیفتید .شـرافت به هیـچ دردی نمی خـورد .همه
در مقابـل قـدرت نابغـه کمـر خم مـی کننـد .البتـه ازش متنفرند،
سـعی مـی کنند بدنامش کننـد ،چون همه را بـرای خودش برمی
دارد و بـه کسـی چیـزی نمـی دهد ،امـا اگر پایداری کنـد باالاخره
جلـوش زانـو مـی زننـد؛ در یـک کلمـه ،اگـر نتوانیـد زیـر لجـن
دفنـش کننـد زانـو می زننـد و می پرسـتندش.

سال گشت

سال گذشته در پایان فروردین ،ایران
در انتظار بارش بود .فروردین  ۹۸اما با
بارش های سیل آسا برای کشور سپری

می شود.

نمایش

مالقات

تا  ۱۳اردیبهشت

در تئاتر شهر اجرا می شود

موسیقی

تمدید کنسرت «شهر خاموش»

کیهان

کلهر با همراهی گروه

«مینیاتور» درحالی است که این هنرمند
بخشی از عواید فروش بلیت کنسرت خود

کارگردان :پارسا پیروزفر

را برای کمک به سیلزدگان گلستان اختصاص داده است .این کنسرت تا
 ۳۱فروردین تمدید شده است.

