
مهنــدس تقــی زاده مدیرعامــل گل گهــر در بازدیــد از مناطــق ســیل زده 
گفــت: در دیــدار و جلســه ای کــه با فرماندار شهرســتان حمیدیه داشــتیم، 
مقــرر گردیــد بعد از اخــذ مجوزهــای الزم و همچنیــن اماده ســازی زمین 
و زیرســاخت هــا توســط فرمانــداری ایــن شهرســتان شــرکت معدنــی و 
 صنعتی گل گهر یک ســالن ورزشــی چنــد منظوره در حمیدیــه احداث کند

ــزان  ــه می ــی ب ــالن ورزش ــن س ــاخت ای ــرای س ــه الزم ب وی افزود:هزین
ــان  ــه کارکن ــوق ماهیان ــک روز از حق ــا اختصــاص ی ــال ب ــارد ری ۱۳میلی

شرکت های منطقه گل گهر )کارفرما و پیمانکار(تامین خواهد شد.

خشکسالی، ترسالی، 
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بارندگـی و سـیاب اخیـر در فـات نیمـه خشـک ایـران حـاوی درس 
اسـت. ایـران  جامعـه  ریـزان  وبرنامـه  پژوهـان  دانـش  بـرای   هایـی 
هـزاران  از گذشـت  بعـد  و  میـادی   ۲۱ قـرن  ابتـدای  در  بشـر  گرچـه 
طبیعـت  اسـت  توانسـته  یکجانشـینی  و  اختـراع کشـاورزی  از  سـال 
اسـت  توانسـته  همـواره  طبیعـت  امـا  دهـد  تغییـر  خـود  نفـع  بـه  را 
 بـا یـک نشـانه، تمـام آن چـه علـم بشـر ریسـیده اسـت را پنبـه کنـد.
انحـراف  تنهـا  قطعیـت  عـدم  و  احتمـاالت  و  تصادفـات  دنیـای  در 
ناشـناخته  عاملـی  توسـط  زمیـن  وضعـی  حرکـت  در  کوچکـی 
بپیچـد. هـم  در  را  بشـر  علـم  آینـده  و  تاریخچـه  تمـام  توانـد   مـی 
و  علـم  در  پیشـرفت  بـا  اسـت  کـرده  بشرسـعی  میـان  ایـن  در 
 ، بینـی  پیـش  قـدرت  بـا  و  زمـان  و  زمیـن  عالمانـه  شـناخت 
بکاهـد. طبیعـت  قاهـره  نیـروی  از  خـود  هـای  تـرس  از   اندکـی 
و  آمـار  ریـزی همـواره توسـط علـم  برنامـه  و  بینـی  ایـن پیـش  امـا 
پیشـرفته  کاپیوترهـای  توسـط  کـه  تکرارشـونده  الگوهـای  و  ریاضـی 
اسـتخراج مـی شـود یـک ضریـب اطمینـان دارد کـه بـر اسـاس ایـن 
 ضریـب اطمینـان همـه پیـش بینی هـا با حـدس و گمان همراه اسـت.
کـه  انـد  آموختـه  پیشـرفته  جوامـع  ریـزان  برنامـه  و  دانشـمندان 
کنتـرل  قابـل  فیزیـک  آزمایشـگاه  یـک  محیـط  ماننـد   طبیعـت 
نیسـت و ایـن آزمایشـگاه نـا مطمئـن آن هـا را بـرآن داشـته اسـت 
 کـه در برنامـه ریـزی هـای خـود همـه جوانـب امـر را در نظـر آورنـد.
متاسـفانه در کشـور مـا برنامـه ریـزی هـا خیلـی مبتنی بر ایـن خصلت 
عـدم قطعیـت در علـوم نیسـت و بسـیاری از برنامـه ریـزان بـا پیـش 
رونـد. بـزرگ مـی  بـه سـمت تصمیـم گیـری هـای   فرضـی ضعیـف 
بـه عنـوان مثـال در بحـث پیـری جمعیت فعلـی ایران ،غرش نرخ رشـد 
جمعیـت در دهـه شـصت شمسـی برنامـه ریـزان را بـه سیاسـت کافـی 
بـودن دو بچـه سـوق داد در حالـی کـه اگـر نـگاه بلندتـی در آن زمان در 
بیـن برنامـه ریـزان وجود داشـت ممکن بود بـه این نتیجه منتهی شـود 
کـه جامعـه ای در حـال توسـعه اقتصـادی بـا وجـود تـورم و مشـکات 
سـاختاری  و رشـد جمعیت شهر نشـینش الجرم  خود به سمت کاهش 
جمعیـت  خواهـد رفـت و چنیـن شـد کـه دو عامـل کاهنـده تـوام باعث 
کاهش غیرقابل کنترل نرخ رشـد جمعیت شـدند که در دهه هشـتاد که 
زنگهـا بـه صـدا درآمد سیاسـت متقابلـش تبلیـغ و اتفاقا بـه دلیل ورود 
 سیاسـت بـه ایـن راهبـرد جمعیتـی کارآمدیش با تردید نگریسـته شـد.
همیـن اتفـاق در مـورد سیاسـت هـای مربـوط بـه کشـاورزی و آب در 
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ایرانرویموججدیدبارشها
رییس جمهور  با توجه به آغاز موج جدید بارش در کشور  به استانداران 7 استان، دستور آمادگی کامل را داد

مرکـز پژوهش هـای مجلـس در قالـب گزارشـی پیشـنهاد 
کـرده اسـت مـدارس طبیعت در قالب مـدارس غیر دولتی 
 تاسـیس و زیـر نظـر سـازمان محیط زیسـت اداره شـوند.
مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـامی در طـی 
گزارشـی بـه بررسـی  سـاز و کارهـای حقوقـی و قانونـی  
اسـت. پرداختـه  طبیعـت  مـدارس  اداره  و   تاسـیس 
در این گزارش چنین بررسـی شـده اسـت: مدرسه طبیعت 
فضایـی اسـت کـه کـودکان تـا 12 سـال  می تواننـد اوقات 
خـود را از یـک روز تـا هر روز هفته در آنجا به تجربه محیط 
زیسـت و مشـاهده طبیعـت  بپردازند. این مـدارس برنامه 
آموزش مصوبی ندارد و در آنجا هیچ سـرفصل درسـی ارائه 
نمی شـود. در ایـن مـدارس افـرادی بـه عنـوان تسـهیل گر 
وجـود دارند  که تجربه های محیط زیسـتی کـودکان را زیر  

نظـر دارنـد و به آن هـا در تجربه طبیعـت کمک می کنند.
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حال دریاچه نمک 
خوب شد

معاون فنی اداره کل محیط 
زیست استان قم با بیان اینکه  

دریاچه نمک از وضعیت بحرانی 
سال گذشته عبور کرده است، 

تاکید کرد: با این وجود،در صورتی 
وضعیت آبی مناسبی برای استان 

قم در سال های آینده وجود 
دارد که این حجم از  آبگیری و  
وضعیت بهینه دریاچه نمک و 

تاالب های قم  حفظ شود.

مرمت تخت جمشید 
توسط ایتالیایی ها

مدیر  پایگاه جهانی تخت 
جمشید از حضور مرمت گران 

بدون مرز ایتالیا از هفتم 
اردیبهشت تا هفده خرداد ماه 

در پایگاه تخت جمشید خبر داد
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یادداشت  مهمان
هادی معیری نژاد

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1424

سه شنبه 27 فروردین 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

مرکز پژوهش های مجلس: 
آنچه که امروز با عنوان مدارس 
طبیعت شناخته شده در قوانین 
با تعریف مدرسه مغایرت دارد

مغایرتمدارس
طبیعتباعنوان
قانونیمدرسه
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»کوچری« به زیر آب رفت
در طول کمتر از دو هفته  به دلیل باران های 
سیالبی، بخِش زیادی از سنگ نگاره های این 

محوطه تاریخی زیر آب رفته اند

ظریف:

منعی برای غنی سازی 
ایران وجود ندارد

لذا از پیمانکاران واجدالشرایط دعوت بعمل می آید:

وحید روشناس شهردار منوجان

آگهی مناقصه شهرداری منوجاننوبت اول
شـهرداری منوجـان در نظـر دارد بـه اسـتناد موافقـت نامـه شـماره ۳۶۲۴۷۹ - 

۹۷/۷/۱۴  سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان کرمـان و مصوبـه شـماره ۷۴ - 
۹۷/۱۲/۹ شـورای اسـامی شـهر منوجـان، احداث و تکمیل پارکهای گردشـگری شـهری 
شـامل زیر سـازی ؛ جدول گذاری: سـنگ مالـون : موزائیک فرش : درختـکاری و اجرای 
فضـای سـبز ، تامیـن برق و روشـنانی معابـر و اجرای آبیـاری را بـا اعتبـار ۱0/000/000/000 
ریـال طبـق شـرایط عمومی پیمـان و مشـخصات و نظرات دفتـر فنی از طریـق مناقصه 

عمومـی با شـرایط ذیـل واگـذار نماید. 

۱- قانـون راجـع بـه منع مداخلـه وزراء و نماینـدگان مجلس و کارمنـدان دولت و 
شـهرداریها در معامـات دولتـی و کشـوری را  رعایت کند

۲- مبلـغ ۵% اعتبـار بعنـوان ضمانـت نامه شـرکت در مناقصه به صورت نقـدی یا ضمانت 
نامـه بانکی و یا اسـناد بانکـی خزانه الزامی می باشـد 

٣- پاکـت هـا بـه صـورت جداگانـه الـف، ب و ج بـا الک و مهـر تحویـل دبیرخانـه 
شـهرداری گـردد.

۴- قیمـت پیشـنهادی بـرای هـر نـوع عملیـات بـه صـورت جداگانـه و بر حسـب بـرآورد 
پیشـنهادی اعام گـردد.

 ۵- به اسناد فاقد مدارک کافی و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۶- مهلت تحویل پیشنهاد ها ۱0 روز کاری پس از درج نوبت دوم آگهی می باشد.

 ۷- شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
۸- در صورتـی کـه نفـر اول و دوم برنده در مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشـوند، سـپرده 

آن بـه نفع شـهرداری ضبـط و با نفر بعـدی قرارداد منعقد می شـود.
۹- جهت دریافت اسناد مناقصه و سایر جزئیات به واحد فنی شهرداری مراجعه گردد.

۱0- هزینه درج آگهی  برعهده برنده مناقصه می باشد. 

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده  
شماره 97/30/ع

ساخت سالن ورزشی چند منظوره با نام کارکنان گل گهر سیرجان در حمیدیه

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهر )سـهامی عام( در نظـر دارد " احداث ایسـتگاه پمپاژ آب سـایت 
آبـی مجتمـع " خـود را از طریـق برگزاری مناقصـه عمومی بـه پیمانكار واجد شـرایط واگـذار نماید. 
  WWW.GEG.IR لـذا كلیـه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسـناد مناقصـه به آدرس الكترونیكـی
مراجعـه و اسـناد مذکـور را به همراه فرم پرسشـنامه ارزیابی تأمین كنندگان از قسـمت تأمین كنندگان 
و مشـتریان - مناقصـه هـا دانلـود نماینـد . مهلـت تحویل پاكات سـاعت ۹ الـی ۱۴ روز چهارشـنبه 
مـــورخ ۹۸/۲/۱۱ در محـــل دفتركمیسـیون معــامات مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران 
مـی باشـد. ضمنـًا بازدیـد از محـل اجـرای پـروژه روز چهارشـنبه مـورخ ۹۸/۲/۴ بـرای متقاضیـان 

می باشـد. مدیریت قراردادها و معاماتبامانع 
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

حـال تکـرار اسـت . در حالـی بسـیاری از متخصصان 
داخلـی بـر خشکسـالی بلند مدت ایـران تاکید دارند 
بـر لـزوم محـدود کـردن کشـاورزی پای می فشـرند 
و بـر اسـاس آن ،نگـرش خاصـی به سـد هـا و نحوه 
مدیریـت آب دارنـد، امـا ناگهـان بـا ایـن حجـم از 
بـارش ها و سـیلی کـه ناگهان تمام سـدها ، دریاچه 
هـای فصلـی و دائمـی و  تـاالب هـای خشـک ایران 
را لبریـز کـرد تمـام آن برنامـه ریـزی هـا بـا تردیـد 

مواجـه شـده اسـت و حـاال دغدغه این اسـت که اگر 
 فـات ایران وارد دوران ترسـالی شـود بایـد چه کرد.
مدیریـت  اسـت کـه  آن  نشـاندهنده  موضـوع  ایـن 
ظاهـری  تنهـا  مـا  کشـور  در  ریـزی  برنامـه  و 
نظـر  اجمـاع  بـر  منـوط  بیشـتر  و  دارد  علمـی 
تـا  اسـت  گیرنـدگان  تصمیـم  و  متخصصـان 
علـم. دهنـده  هشـدار  هـای  اطمینـان   ضریـب 

/خبرآناین
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ایران روی موج جدید بارش ها
رییس جمهور با توجه به آغاز موج جدید بارش در کشور  به استانداران 7 استان، دستور آمادگی کامل را داد

وزیر کشور : اکنون مهم  ترین مسئله، بازسازی مناطق سیل زده است

بـا توجـه بـه شـروع بـارش هـای جدیـد 
کـه کشـور را در برگرفتـه اسـت و همچنیـن 
سـامانه بارشـی ای کـه از امروز  وارد کشـور 
مـی شـود، مسـوولین بـرای جلوگیـری از 
خسـارات بیشـتر تمهیداتـی را اندیشـیدند، 
در همیـن راسـتا دکتـر حسـن روحانـی در 
گفت وگوهای تلفنی با اسـتانداران، بسـیج 
و هـم افزایـی همـه دسـتگاهها و نهادهـا و 
جهـت  ضـروری  و  الزم  تمهیـدات  اتخـاذ 
جلوگیـری از خسـارت هـای جانـی و مالی 
را در بارندگـی هـای اخیـر مـورد تاکیـد قرار 
داد.رییـس جمهـوری همچنین بـا قدردانی 
از تاش های سـتاد مدیریـت بحران و همه 
دسـتگاه هـا و نهادهـای دولتـی، عمومی و 
نظامی، بر لزوم هوشـیاری همگانی نسـبت 

بـه آغـاز مـوج دوم بارندگـی ها تاکیـد کرد.
روحانـی از اسـتانداران مذکـور خواسـت بـا 
تقویـت هماهنگـی و هـم افزایـی امکانـات 
و تجهیـزات همـه دسـتگاه ها و نهادهـای 
حـوادث  بـا  مواجهـه  بـه  نسـبت  مرتبـط، 
باشـند.  داشـته  آمادگـی  احتمالـی کامـا 
اسـتاندار  تلفنـی،  هـای  تمـاس  ایـن  در 
و  سیسـتان  اسـتاندار  جنوبـی،  خراسـان 
بلوچسـتان، اسـتاندار هرمـزگان، اسـتاندار 
کرمان، اسـتاندار خراسـان رضوی، اسـتاندار 
لرسـتان و استاندار خوزستان نیز گزارشی از 
وضعیـت منطقـه و تدابیر اتخاذ شـده برای 
رویارویـی بـا افزایش احتمالـی بارندگی ها 
و مدیریـت مناسـب اوضـاع ارایـه کردنـد. 
به گزارش سـازمان هواشناسـی، از بعدازظهر 

سـامانه  فروردیـن،   ۲7 سه شـنبه  امـروز 
بارشـی از سـمت شـمال غـرب وارد کشـور 
شـده و به تناوب در اوایل هفته آینده سـبب 
بـارش بـاران، گاهی با رعد وبـرق و وزش باد 
شـدید در نقاط مختلف کشـور خواهد شـد. 
بـر ایـن اسـاس وضـع هـوای کشـور طـی 
این گونـه  جمعـه  تـا  چهارشـنبه  روزهـای 

سـت: ه ا پیش بینی شد
چهارشـنبه ۲8 فروردین ماه، در اسـتان های 
شـرقی،  آذربایجـان  غربـی،  آذربایجـان 
کردسـتان بارش باران برخی نقاط با رگبار و 
رعدوبرق موقت و در اسـتان های آذربایجان 
کردسـتان،  شـرقی،  آذربایجـان  غربـی، 
همدان، مرکزی، کرمانشـاه، زنجـان، اردبیل 
و گیـان وزش بـاد شـدید رخ می دهـد کـه 

سـرعت بـاد بیـن 45 تـا 70 کیلومتـر بـر 
می شـود.  پیش بینـی  سـاعت 

پنجشـنبه بعدازظهـر ۲9 فروردیـن تـا روز 
جمعـه 30 فروردیـن بـارش باران،گاهـی با 
رگبـار و رعدوبـرق در اسـتان های لرسـتان، 
شـرق  و  شـمال  ایـام،  شـرق  جنـوب 
و  چهارمحـال  غـرب  و شـمال  خوزسـتان 

داد.  خواهـد  رخ  بختیـاری 
سـازمان هواشناسـی بـه هم وطنـان مناطق 
هشـدار داده و توصیه کرده اسـت از آخرین 
اطـاع  جـوی  هشـدارهای  و  پیش بینـی 
یافتـه و بـا رعایت نکات ایمنی از خسـارات 

احتمالـی اجتنـاب کنند.
بـرای کاهـش  الزم  تمهیـدات  همچنیـن 
بـاد  وزش  از  ناشـی  احتمالـی  خسـارات 
شـدید به خصـوص در ترددهـای جـاده ای 
و رخـداد سـیاب های ناگهانـی و موقت در 
مسـیل های کوهسـتانی مناطـق یادشـده، 

شـود. به کارگرفتـه 

اولویت اول ما تعیین خسارت 
و پرداخت به واحدهای 

تولیدی  است 
 تشـکیل سـتاد بازسـازی مناطق سیل زده، 
یکـی از اقدامـات انجـام شـده بـه منظـور 
کاهـش و جبـران خسـارات سـیل اخیـر 
رحمانـی  »عبدالرضـا  باشـد،  مـی  کشـور 
فضلـی« هم در حاشـیه نخسـتین جلسـه 
گفـت:  وزارت کشـور  در  بازسـازی  سـتاد 
امـروز بعد از چند جلسـه مقدماتـی قرارگاه 
نوسـازی و بازسـازی مناطـق سـیل زده بـا 
حضـور نمایندگان همه دسـتگاه ها کار خود 
را آغـاز کرد و سـاختار این قـرارگاه و کارگروه 
هـای پنجگانـه آن مـورد تصویـب و شـرح 
وظیفـه هـر کـدام از ایـن کارگروه هـا مـورد 

بررسـی قـرار گرفـت. 

وزیـر کشـور افـزود: میـزان خسـارت هـا و 
برنامـه هـا و اقداماتـی کـه هرکـدام از ایـن 
مـورد  دادنـد،  ارائـه مـی  بایـد  دسـتگاه ها 
بررسـی قـرار گرفـت و تصمیـم بر این شـد 
کـه ایـن برنامه هـا ظـرف دو روز زمان بندی 

شـده و بـه قـرارگاه اعـام شـود. 
رحمانـی فضلی تاکید کـرد: در گروه نظارت 
و بازرسـی بـا تعییـن نظارت هایی، مسـیر 
انجـام کار، زمـان بنـدی و اجرا پیگیری می 

شود. 
وزیـر کشـور دربـاره منابـع مالـی اختصاص 
داده شـده به قـرارگاه تصریح کـرد: با توجه 
بـه توصیـه مقـام معظـم رهبـری و تاکیـد 
رئیـس جمهوری همه منابـع الزم برای این 
حضـور هـم از ردیف هـای بودجـه ای هـم 
مـاده ۱0 و ۱۲ بحـران، بیمه هـا و بانک هـا و 
در صـورت نیـاز اسـتفاده از صندوق توسـعه 

ملـی تامین شـود. 
رحمانـی فضلـی افـزود: مقـرر شـد همـه 
دسـتگاه هـا بـا هماهنگـی و اطاع قـرارگاه 
فعالیـت کنند. یعنـی هیچ هزینـه، کمک و 
پرداخـت بـدون هماهنگـی قـرارگاه نخواهد 
بود.همچنیـن مصوب شـد در امر نوسـازی 
و بازسـازی از ظرفیـت همـه کشـور از جمله 
نهادهـای اجرایی، دسـتگاه های غیر دولتی، 

نیروهـای مسـلح و مردم اسـتفاده شـود.
و  بازسـازی  موضـوع  دربـاره  کشـور  وزیـر 
مسـکن سـیل زدگان هم گفت: قرار بر این 
شـد که بنیاد مسکن دسـتورالعملی تهیه و 
ابـاغ کننـد تا هر کـس در کشـور هر چقدر 
کـه مـی توانـد مسـکن بسـازد و مشـارکت 
کند، متناسـب با آن دستورالعمل کار خود را 
شـروع کنـد و دولت هم حمایـت های الزم 
را خواهـد کـرد.  وی افـزود: اولویـت اول ما 
تعییـن خسـارت هـا و پرداخت به کسـانی 
اسـت کـه واحدهای تولیـدی داشـته اند یا 
دارای محصـوالت زراعـی بودنـد و وسـایل 

زندگـی شـان را از دسـت داده انـد.
رحمانی فضلی درباره اسـکان موقت سـیل 
زدگان گفـت: اسـکان موقـت بـا توجـه بـه 
افزایش دمای هوا در خوزسـتان و لرسـتان 

موضـوع مهمـی اسـت، زندگـی مـردم در 
زیـر چـادر بـا مشـکل مواجـه خواهد شـد، 
مـا بـرای اسـکان موقـت از بنیـاد مسـکن 
بـه  را  خسـارت ها  جمع بنـدی  خواسـتیم 
دسـت آورد و تـاش خواهیـم کـرد حداقل 
شـرایط زیسـتی مناسـب را بـرای عزیـزان 

فراهـم کنیم.
وزیر کشـور ادامه داد: ما مرحله اول موضوع 
سـیل را که بحث مقابله و مدیریت مسـئله، 
کاهـش تخریب و هزینه های انسـانی بود، 
بـه لطف خداوند متعـال در جاهای دیگر به 

جز خوزسـتان مدیریت شده است. 
وی گفـت: مرحلـه مقابلـه به اتمام رسـیده 
مگـر اینکـه سـیل هـای جدیـدی داشـته 
باشـیم مانند سـیل شب گذشـته در کات. 
اکنـون مسـئله  تاکیـد کـرد:  وزیـر کشـور 
مهم  تر، مسـئله بازسـازی اسـت امیدواریم 
همـه  حمایـت  بـا  هـم  مرحلـه  ایـن  در 
مسـلح  نیروهـای  اجرایـی،  دسـتگاه های 
و نیروهـای غیـر دولتـی و مـردم بتوانیـم 
کارآمـدی نظـام را هم برای مـردم عزیزمان 

و هـم دنیـا بـه منصـه ظهـور برسـانیم.
رییس قـرارگاه بازسـازی مناطق سـیل زده 
تاکیـد کـرد: کاری کـه در مقابلـه و مدیریت 
ایـن سـیل در ۲5 اسـتان و بـا ایـن حجـم 
یـک  عنـوان  بـه  شـد،  انجـام  بارندگـی 
مدیریـت جامـع و مناسـب می توانـد ارائـه 
شـود. رحمانی فضلی درباره میزان خسارت 
های سـیل هـم گفـت: مجمـوع ارقامی که 
دسـتگاه هـای اجرایـی دربـاره خسـارت ها 
بررسـی و اعـام شـد، اعـم از تسـهیات و 
اعتبـارات حـدود 35 هـزار میلیـارد بـرآورده 

است. شـده 
وی افـزود: ایـن برآوردها اولیه اسـت و هم 
در بررسـی هایـی کـه مطابق با شـاخص ها 
و اسـتانداردهای مـا انجـام شـده امـکان 
تغییـرات در ایـن رقـم وجـود وجـود دارد و 
هـم امـکان دارد برخـی از خسـارت را دیـده 
نشـده باشـد، یـا خسـارت هایی کـه از این 
به بعد وارد می شـود قابل محاسـبه اسـت 

ولـی فعـا رقـم مـا 35 هزار اسـت.

کمک ۲00هزار  دالری کره جنوبی به هال احمر ایرانپیام خبر
دولــت کــره جنوبی مبلغ ۲00 هزار دالر برای کمک به ســیل زدگان بــه جمعیت هال احمر 
ایران اهدا کرد.
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حســاب  در  خارجــه  امــور  وزیــر 
ان  طبــق  نوشــت:  خــود  کاربــری 
ــه ۲۲3۱  ــام و قطعنام ــی، برج ــی ت پ
ــرای  ــی ب ــچ منع ــت هی ــورای امنی ش
ــه  ــدارد؛ ن ــود ن ــران وج ــازی ای غنی س
اکنــون، نــه در ســال ۲0۲5 و نــه پــس 
از آن. »محمــد جــواد ظریــف« روز 
دوشــنبه در حســاب کاربــری خــود در 
ــه  ــرای س ــت:»یادآوری ب ــر نوش توییت
شــریک اروپایــی مــا در برجــام: طبــق 

ان پــی تــی، برجــام و قطعنامــه ۲۲3۱ 
ــرای  ــی ب ــچ منع ــت هی ــورای امنی ش
نــدارد؛  وجــود  ایــران  غنی ســازی 
ــه  ــه در ســال ۲0۲5 و ن ــون، ن ــه اکن ن
ــی،  ــرای شــرکای اروپای پــس از آن. ب
امضــا  را  آن  ســندی کــه  خوانــدن 
کردنــد و قــول دادنــد از آن دفــاع 

کننــد، می توانــد مفیــد باشــد.«
ــکا  ــه در آمری ــفیر فرانس »ژرار آرو« س
توییتــری  حســاب  در  گذشــته  روز 

بگویــم  شــد:»اینکه  مدعــی  خــود 
ایــران پــس از انقضــای برجــام اجــازه 
ســازی کنــد،  غنــی  اورانیــوم  دارد 

اشــتباه اســت.« 
مقامــات  واکنــش  آرو  اظهــارات 
ــروز  ــت؛ دی ــی داش ــورمان را در پ کش
معــاون  عراقچــی  عبــاس  ســید 
سیاســی وزیــر امــور خارجــه تصریــح 
کرد:»اگــر توییــت هــای »ژرار آرو« 
ــد،  ــی کن ــام م ــه را اع ــع فرانس موض
ــدف و موضــوع  ــض فاحــش ه ــا نق ب
مواجــه   ۲۲3۱ قعطنامــه  و  برجــام 
ــد،  ــع کن ــام موض ــتیم.پاریس اع هس
در غیــر ایــن صــورت اقــدام مقتضــی 

انجــام خواهیــم داد«. را 

منعی برای غنی سازی ایران 
وجود ندارد

اقدامات الزم برای جبران خسارات از 
محل های موجود را سریعا آغاز کنید

رهبـر  انقـاب  در پاسـخ بـه درخواسـت مجـوز رئیس جمهـور بـرای برداشـت 
از صنـدوق توسـعه ملـی بـه منظـور تأمیـن بخشـی از هزینه هـای ناشـی از 
خسـارات سـیل های اخیر، جدیت دسـتگاه های مسـئول در پیگیری و جبران 
خسـارت های مالـی سـنگین سـیل بویـژه خسـارت های وارده بر کشـاورزان را 
الزم دانسـتند و از دولـت خواسـتند کـه بـا اسـتفاده از محل هـای قانونـی 
موجـود، سـریعًا اقدامـات الزم را آغـاز کنـد و در ادامـه پـس از جمع بنـدی 
وضعیـت و در صـورت نیـاز، برداشـت از صنـدوق توسـعه ملـی مـورد تأییـد 
خواهـد بـود.در بخشـی از ایـن نامه آمده اسـت خسـارت های مالی ناشـی از 
سـیل ویرانگر بویژه در چند اسـتان بسـیار سـنگین و مصیبت بار اسـت و الزم 
اسـت به طـور جـّدی از سـوی دسـتگاه های مسـئول پیگیـری و جبران شـود، 
البتـه کمک هـای مـردم و نهادهـای انقابـی و دسـتگاه های متعـدد دولتـی و 
نظامـی در ایـن ایـام حقًا چشـمگیر و موجب سـپاس و قدردانی اسـت، ولی 
ایـن کمک هـا نمی توانـد خسـارت های وارده بـه آحـاد مـردم بویژه کشـاورزان 

و صاحبـان کشـتزارهای سـیل زده را جبـران کند

دولت

دولت

جامعه

اقتصاد

صیانت از حریم طبیعت ،باید بدون مماشات پیگیری شود

تاسیسات نفتی غرب کارون، دشت آزادگان و هور 
مغلوب در سیالب است

صرف اعالم خبر وقوع فساد برای مردم، اعتمادساز نیست

طرح تهاتر با خارج، می تواند کمک کننده تولیدکنندگان باشد

جلسـه شـورای عالـی آب ظهـر 
روز )دوشـنبه( به ریاست معاون 
اول رییـس جمهـور برگـزار شـد. 
اسـحاق جهانگیـری بـا اشـاره به 
بـارش هـای اخیـر کشـور و بحـران سـیل در برخـی اسـتان 
هـا، گفـت: وقـوع سـیاب در کنار همه مشـکات و سـختی 
هـا، بـا درس هایـی نیـز همـراه بود تـا از این پـس از تجاوز 
بـه حریـم رودخانـه ها و مسـیل ها بطـور جـدی جلوگیری 
شـود و مـردم نیـز از ایـن موضوع آگاه شـدند که سـاخت و 
سـازها در حریـم رودخانـه هـا تـا چـه حـد می توانـد خطر 

آفرین باشـد.
معـاون اول رییـس جمهـور از وزارت نیـرو خواسـت بعنـوان 

دبیرخانـه شـورای عالی آب با همکاری سـایر دسـتگاه های 
مرتبـط، ضمـن برنامـه ریـزی بـرای الیروبی بسـتر رودخانه 
هـا، بـدون مماشـات موضـوع سـاخت و سـازها و تجـاوز به 
حریم رودخانه ها و مسـیل ها را نیز به طور ویژه در دسـتور 
کار قـرار دهـد تـا از حریـم طبیعـت بخصـوص رودخانـه ها 
صیانت شـود و شـاهد تکرار وقوع اینگونه خسارات و آسیب 
هـا نباشـیم.وی همچنیـن بـا قدردانـی از حضور دسـتگاهها 
و نهادهـای مختلـف نظیـر نیروهـای مسـلح، هـال احمـر، 
بسـیج و نهادهـای مدنـی بـرای مدیریـت بحـران سـیل در 
کشـور، تصریح کرد: نقش مردم سراسـر کشـور نیز در کمک 
رسـانی و مدیریـت بحـران بسـیار پـر اهمیت بود کـه باید از 

همـت، ایثـار و حضـور خودجـوش مـردم قدردانی کنیم.

وزیـر نفـت گفـت: عمـوم تاسیسـات منطقـه 
مغلـوب  هـور  و  آزادگان  غـرب کارون، دشـت 
از  برخـی  در  تولیـد  و  هسـتند  سـیاب  در 
اسـت. شـده  متوقـف  نفتـی   تاسیسـات 

بیـژن زنگنـه کـه بـه دعـوت کمیسـیون انـرژی مجلـس در این کمیسـیون حضور 
یافتـه بـود، درخصـوص وضعیـت آبگیـری مخـازن 4 و 5 تـاالب هورالعظیـم بـا 
توجـه بـه اینکـه برخـی از منابـع، خبـر از ممانعـت وزارت نفـت از ایـن کار بـا هدف 
جلوگیـری از آسـیب به تاسیسـات نفتـی داده بودنـد، گفـت: وزارت نفت ممانعتی 
 در آبگیـری ایجـاد نکـرده و امـکان آبگیری تـاالب هورالعظیم را فراهم کرده اسـت.

تـاالب  داخـل  نفتـی  تاسیسـات  وضعیـت  درخصـوص  همچنیـن  نفـت  وزیـر 
هورالعظیـم توضیـح داد: تاسیسـات بـزرگ و وسـیعی در منطقـه غـرب کارون، 
دشـت آزادگان و هـور وجـود دارد کـه بخشـی از آن هـا نیـز مربـوط بـه میادیـن 
 نفتـی مشـترک اسـت امـا عمـوم ایـن تاسیسـات مغلـوب در سـیاب هسـتند.
زنگنه ادامه داد: از آنجا که تصمیم ستاد مدیریت بحران منطقه، جاری بودن آب در 

هورالعظیم است، وزارت نفت نیز از این تصمیم تبعیت کرد، هرچند عموم تاسیسات 
نفتی و جاده های اطراف شـان به زیرآب رفته اند و ارتباط با تاسیسـات قطع شـده 
 اما برای حفظ جان مردم با جان و دل به زیر آب رفتن تاسیسـات را پذیرا شـدیم.
وزیر نفت با اشـاره به اینکه تولید در برخی از تاسیسـات نفتی با هدف حفاظت 
از محیط زیسـت و جلوگیری از آسـیب به طبیعت قطع شـده اسـت، اضافه کرد: 
 پس از فروکش کردن آب، تولید نفت در این بخش ها از سـر گرفته خواهد شـد.
زنگنـه تاکیـد کـرد: از آنجـا کـه ارتباط هـای جـاده ای تاسیسـات نفتـی در برخی 
از مناطـق قطـع شـده اسـت تولیـد نفـت را نیـز در ایـن بخش ها قطـع کرده ایم 
تـا اگـر چـاه  نفتی آسـیب دیـد و امکان دسترسـی نبود مشـکلی پیـش نیاید.
وزیـر نفـت همچنیـن درخصـوص همکاری با شـرکت چینی کـه قرار اسـت فاز 
11 پاالیشـگاه پـارس جنوبـی را تکمیل کند، اظهار داشـت: قرارداد با این شـرکت 
چینـی منعقـد شـده و اکنـون مدیـران آن در تهران هسـتند و مذاکـرات با آن ها 
بـرای نحـوه آغـاز کار ادامـه دارد، البتـه هنـوز مشـخص نیسـت مذاکـرات تا چه 

زمانـی ادامه خواهند داشـت.

رییـس قوه قضاییه بـا بیان اینکه 
صـرف اعـام خبـر وقـوع فسـاد 
نیسـت،  اعتمادسـاز  بـرای مـردم 
بسـترهای  و  روندهـا  »اصـاح 
فسـادزا« و »اعـام خبر برخـورد با مفسـدان« را دو مولفه اصلی 
بـرای ایجـاد اطمینان در مردم نسـبت به مقابله نظـام جمهوری 
اسـامی بـا مفاسـد دانسـت. آیـت هللا سـیدابراهیم رئیسـی در 
جلسـه مسـئوالن عالـی قضایی با تقدیـر از خدمت رسـانی همه 
گروه هـای مردمـی و دولتـی در سـیل اخیـر اعم از هـال احمر، 
بسـیج، ارتـش، سـپاه و نهادهـای انقاب اسـامی، تصریح کرد: 
در آسـتانه روز ارتـش جمهـوری اسـامی و در روزهایی که سـپاه 
پاسـداران انقـاب اسـامی مـورد هجمـه دشـمنان قـرار گرفتـه 
اسـت، امـروز در مناطـق سـیل زده شـاهد اجـرای مانـور خدمت 
و خدمت رسـانی نیروهای مسـلح کشـورمان هسـتیم و حقیقتا 
در ایـن مانـور خدمـت، جلوه هـای زیبایـی از اخـاص، ایثـار، 

دلدادگـی، مردمـداری و والیتمـداری بـه چشـم می خـورد. بایـد 
از ایـن نیروهـا و مردمـان عزیـزی که مخلصانه خدمـت کردند و 
همچنان نیز در کنار هموطنان آسـیب دیده هسـتند تا بخشـی از 
آالم آنـان را کاهـش دهند صمیمانه تقدیر و تشـکر کنیم.رئیس 
قوه قضاییه، پیشـاپیش فرا رسـیدن سـالروز میاد با سـعادت 
حضـرت حجـت ابـن الحسـن امـام زمان )عـج( تبریـک گفت 
و افـزود: ایـن روز را بـه همـه مـردم عزیـز بویژه سـربازان گمنام 
امـام زمـان )عـج( در وزارت اطاعات، سـازمان اطاعات سـپاه و 
همـه کسـانی که کوچکتریـن دغدغه ای برای حفـظ امنیت ایران 
اسـامی دارنـد، تبریـک می گویم و از همه نیروهـای اطاعاتی و 
امنیتـی می خواهـم که به برکـت این ایام، همانند گذشـته تمام 
تاش خود را با همکاری مدیران دلسـوز کشـور برای شناسـایی 
بسـترهای فسـاد به کار بندند و با سـپردن مفسـدان به دسـت 
دسـتگاه عدالت، اعتماد مردم عزیز به کارآمدی نظام و سـازمان 

اداری کشـور را افزایـش دهنـد.

وزیرامـور  اقتصـادی  دیپلماسـی  معـاون 
دانـم  نمـی  کـه  بیـان  بـا  خارجـه 
و  ظرفیـت  همـه  ایـن  وجـود  بـا  چـرا 
جـذب  عـدم  شـاهد  خـدادادی  نعمـت 
سـرمایه گذاری قدرتمنـدی در هرمـزگان هسـتیم، گفـت: ایـن اسـتان باید 
کمـک حـال اقتصاد کشـور باشـد، پـس باید مشـکات را شناسـایی کنیم 

باشـیم. شـاهد  را  بیشـتری  اقتصـادی  تاش هـای  و 
بین المللـی  همایـش  سـومین  در  امـروز  صبـح  انصـاری  غامرضـا    
فرصت هـای سـرمایه گذاری اسـتان هرمـزگان، گفـت: هرچـه نعمت اسـت 
گردشـگری  جاذبه هـای  تـا  گسـترده  بسـیار  اقتصـادی  فرصت هـای  از 

دارد. اسـتان هرمـزگان وجـود  در  متنـوع 
وی اظهـار کـرد: ایـن اسـتان بایـد کمـک حـال اقتصاد کشـور باشـد، پس 
بایـد مشـکات را شناسـایی کنیـم و تاش هـای اقتصـادی بیشـتری را 
شـاهد باشـیم.انصاری بـا بیـان اینکـه بزرگتریـن بنـدر کشـور و گل سـر 
سـبد موقعیـت جغرافیایـی کشـور در ایـن اسـتان قـرار دارد، خاطرنشـان 

تریـن  پرظرفیـت  و  بزرگ تریـن  و  قدیمی تریـن  از  بندرعبـاس  کـرد: 
بندرهـای دنیـا در خلیـج فـارس بـوده اسـت و محیطـی شـناخته شـده 

می شـود. تلقـی 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  امـور خارجـه  وزارت  اقتصـادی  دیپلماسـی  معـاون 
امسـال سـال بسـیار حساسـی از جهت »رونق تولید« اسـت، اضافه کرد: 
سـفارتخانه ها و کشـورهایی کـه عاقـه بـه سـرمایه گذاری دارند را تشـویق 

بـه سـرمایه گـذاری می کنیـم.
وی ادامـه داد: بهتریـن فرصـت بـرای تبلیـغ و تشـویق سـرمایه گذاری در 
ایـن اسـتان اسـت و نمایندگی هـای مـا آمادگـی کامـل بـرای همـکاری را 
دارند.انصـاری بـا بیـان اینکـه وزارت امورخارجـه بـا توجـه بـه تجربیـات 
خـود در ایـن زمینـه قدم هـای خوبـی برداشـته اسـت، اظهـار کـرد: ایـن 
همایـش فرصتـی نـاب بـرای شناسـایی توانمندی هـای اسـتان هرمـزگان 
کـرد:  اضافـه  خارجـه  امـور  وزارت  اقتصـادی  دیپلماسـی  اسـت.معاون 
پیشـنهاد می کنـم حضـور در بـازار عـراق را در اولویـت خـود داشـته و یکی 

از تضمین هـای موجـود حضـور در بـازار عـراق باشـد.

سنا
 ای

س:
عک

 رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه از تخصیـص 600 میلیـارد 
تومـان اعتبـار بـرای پرداخـت مطالبـات فرهنگیـان خبـر داد. 
»محمدباقـر نوبخـت« دربـاره علـت تامین نشـدن بودجـه برای 
پرداخـت مطالبات فرهنگیان گفت: تخصیـص اعتبارات آموزش 
و پـرورش در سـال 97 بیـش از ۱00 درصـد بود ولـی به دلیل آن 
کـه آمـوزش و پـرورش نتوانسـت با وجـود دریافـت ۱07 درصد 
از تخصیص هـا مطالبات فرهنگیـان را بپردازد، سـازمان برنامه و 
بودجـه پـس از تعطیـات نـوروز و در هفته گذشـته 600 میلیارد 
تومـان دسـتور تخصیـص بودجه صادر کـرد تـا وزارت آموزش و 

پـرورش بتوانـد چنیـن مـواردی را پرداخت کند.

نماینـده مـردم تهـران در مجلـس شـورای اسـامی از تصمیـم 
کمیسـیون شـوراها در بررسـی طـرح اصـاح مـوادی از قانـون 
انتخابـات مجلـس مبنی بر حـذف تبصره مربوط به سـهم زنان 
در لیسـت های انتخاباتـی انتقاد کرد.فاطمه حسـینی در جلسـه  
مجلـس شـورای اسـامی در جریـان بررسـی طـرح اصـاح 
مـوادی از قانـون انتخابـات مجلس شـورای اسـامی در تذکری 
آیین نامه ای گفت: در آخرین جلسـه علنی در سـال 97 در حین 
بررسـی تبصـره )5( مـاده )5( کـه بـه احـزاب تکلیـف می کند 
در فهرسـت خود در سراسـر کشـور سـهم یک ششـمی به زنان 
کاندیـدا اختصـاص دهنـد، بحث و مقرر شـد ابهـام این موضوع 

از حیـث چگونگـی اجـرای آن رفع شـود.

۶00 میلیارد تومان اعتبار  برای 
پرداخت مطالبات فرهنگیان

انتقاد از حذف تبصره مربوط به 
سهم زنان در لیست های انتخاباتی

معـاون پارلمانـی رئیس جمهـور بـا اشـاره بـه اینکـه رئیس جمهـور 
بشـدت از جهـت اجرایـی نشـدن مطالبـات سـیل سـال 95 اسـتان 
خوزسـتان برافروختـه شـده اسـت، گفـت: رئیس جمهور بـه رئیس 
سـازمان برنامه و بودجه دسـتور داد که خیلی سـریع مطالبات سـال 
95 پرداخـت گـردد.در جریان سـفر معاون پارلمانـی رئیس جمهور به 
اسـتان خوزستان، مردم سیل زده سـال 95 از عدم پرداخت خسارات 
سـال 95 معترض بودند که در پاسـخ معاون پارلمانی رئیس جمهور 
اظهار داشـت: یکی از اعضای محترم دولت موضوع سـیل سـال 95 
را  مطـرح کـرد کـه آقـای رئیـس جمهـور از اینکـه موضـوع در پیچ و 
خم هـای اداری افتـاده خبـر نداشـت. ایشـان برافروخته شـدند و به 
آقای نوبخت دسـتور داد که سـریعا مانده خسـارات سـیل سـال 95 

پی گیـری و پرداخـت گردد.

وزارت خارجـه آمریـکا از دیـدار میـان جمعـی از ایرانیـان 
مقیـم تگـزاس و پمپئـو خبـر داد.

 وزارت خارجـه آمریـکا بـا انتشـار پیامی در توییتر فارسـی 
میـان  تگـزاس  داالس  در  دوشـنبه  روز  دیـدار  از  خـود 
»مایـک پمپئـو« وزیـر خارجـه ایـاالت متحـده و برخـی از 
ایرانیـان مقیـم تگـزاس خبـر داد.بـر اسـاس ایـن توییت، 
ایـن دومیـن دیـدار پمپئو بـا جمعـی از تبعه هـای ایرانی-
آمریکایـی اسـت. وزارت خارجـه آمریـکا تا کنـون جزئیات 

بیش تـری از ایـن دیـدار منتشـر نکـرده اسـت.

حل و فصل مسائل مربوط به 
سیل در اولویت دولت است

دیدار »پمپئو« با جمعی 
از ایرانیان مقیم تگزاس
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

مرمت تخت جمشید توسط ایتالیایی هاخسارت 17 میلیاردی سیل به 7 اثر تاریخی هرمزگان

فرهنگـــی،  میـــراث   اداره  مدیـــرکل 
اســـتان  گردشـــگری  و  صنایع دســـتی 
نقطـــه  هفـــت  می گویـــد:  هرمـــزگان 
ـــارت  ـــا خس ـــزگان، ب ـــتان هرم ـــی اس تاریخ

تومانـــی مواجـــه شـــده اند. حـــدود ۱7 میلیـــارد 
ــت  ــه در هفـ ــان این کـ ــا بیـ ــنا بـ ــا ایسـ ــو بـ ــد در گفت وگـ ــا برومنـ رضـ
ـــار  ـــیل دچ ـــر س ـــر اث ـــی ب ـــر تاریخ ـــت اث ـــزگان، هف ـــتان هرم ـــه ی اس نقط
ــرآورد  ــر اســـاس بـ ــیل بـ ــد: ایـــن سـ ــار می کنـ ــده اند، اظهـ آســـیب شـ
ــار  ــه آثـ ــیب بـ ــان آسـ ــون تومـ ــارد و 900 میلیـ ــده، ۱6 میلیـ ــام شـ انجـ

تاریخـــی اســـتان هرمـــزگان وارد کـــرده اســـت.
او بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه خوشـــبختانه ایـــن ســـیل بـــه زیرســـاخت ها 
در دو صنعـــت گردشـــگری و صنایع دســـتی آســـیبی وارد نکـــرده اســـت، 
ـــده  ـــت ش ـــی ثب ـــار تاریخ ـــه آث ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــد: ای ـــه می ده ادام
ـــه  ـــد. ب ـــان خســـارت دیدن ـــارد توم ـــدود ۱7 میلی ـــی ح ـــار مل در فهرســـت آث
ــا«،  ــه پرتغالی هـ ــربازخانه »قلعـ ــی از سـ ــه ی وی در ورودی و بخشـ گفتـ

خانـــه »کاظـــم« در بســـتک، یـــک خانـــه قدیمـــی در جاســـک، 
بخش هایـــی از قلعـــه مینـــاب، خانه هـــای تاریخـــی بنـــدر الفـــت و 
برخـــی آثـــار تاریخـــی در بنـــادر تاریخـــی لنگـــه، کنـــگ و خمیـــر نیـــز 

ــتند. ــدی نیسـ ــاد جـ ــیب ها زیـ ــا آسـ ــد امـ ــیب دیده انـ آسـ
او بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن کـــه هیچ کـــدام از محوطه هـــا و تپه هـــای 
تاریخـــی اســـتان هرمـــزگان از ایـــن ســـیل آســـیب ندیده انـــد، اضافـــه 
ـــراث  ـــت می ـــه معاون ـــارت ها ب ـــده از خس ـــام ش ـــای انج ـــد: برآورده می کن
ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــگری اع ـــی و گردش ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــی س فرهنگ
برومنـــد بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه بیشـــترین آســـیب ها بـــه خانـــه 
»کاظـــم« در بســـتک و »قلعـــه پرتغالی هـــا« وارد شـــده اســـت، تاکیـــد 
می کنـــد: امـــا ایـــن آســـیب ها مانعـــی بـــرای حضـــور بازدیدکننـــدگان و 

مســـافران ایـــن منطقـــه نیســـت.
ـــودن  ـــال ب ـــن از فع ـــراث فرهنگـــی اســـتان هرمـــزگان، همچنی ـــر کل می مدی
ـــی و گردشـــگری در  ـــراث فرهنگ ـــر ســـازمان می ـــر نظ ـــای زی ـــه ی موزه ه هم

ـــد. ـــر می ده ـــده خب ـــای آین ـــته و روزه ـــای گذش روزه

ـــی تخـــت جمشـــید از  ـــگاه جهان ـــر پای مدی
ـــا  ـــرز ایتالی ـــدون م ـــران ب حضـــور مرمـــت گ
ــده  ــا هفـ ــاه تـ ــت مـ ــم اردیبهشـ از هفتـ
ـــر  ـــید خب ـــت جمش ـــگاه تخ ـــرداد در پای خ
ـــم  ـــن تی ـــزودی ای ـــده ب ـــل آم ـــای بعم ـــاس هماهنگی ه ـــت: براس داد و گف
ـــات موضـــوع  ـــه جزئی ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــد فدای ـــوند. حمی ـــی ش ـــران م وارد ای
ـــاس  ـــر اس ـــت: ب ـــا ،گف ـــی ه ـــط ایتالیای ـــید« توس ـــت جمش ـــت »تخ مرم
ـــید و  ـــت جمش ـــی تخ ـــراث جهان ـــگاه می ـــه بیـــن پای ـــه ای ک ـــم نام تفاه
پژوهشـــکده حفاظـــت و مرمـــت پژوهشـــگاه میـــراث فرهنگـــی کشـــور 
بـــا مرمـــت گـــران بـــدون مـــرز ایتالیـــا منعقـــد شـــده اســـت تعـــدادی 
از مرمـــت گـــران ایتالیایـــی بـــه قصـــد مرمـــت بخـــش هایـــی از تخـــت 

جمشـــید ، هفـــت اردیبهشـــت وارد ایـــران مـــی شـــوند.
ـــر و کاخ  ـــی تج ـــکان جنوب ـــی از پل ـــش های ـــت بخ ـــی مرم ـــه فدای ـــه گفت ب

ـــت.  ـــران اس ـــت گ ـــن مرم ـــتور کار ای ـــل در دس ـــم فص ـــن نی ـــورا در ای ش
ــام یکـــی از شـــهرهای  ــپولیس، نـ ــا پارســـه و پرسـ تخـــت جمشـــید یـ

ـــکوه  ـــت باش ـــته پایتخ ـــالیان، پیوس ـــی س ـــه ط ـــت ک ـــران اس ـــتانی ای باس
و تشـــریفاتی پادشـــاهی ایـــران در زمـــان امپراتـــوری هخامنشـــیان 
بوده اســـت. در ایـــن شـــهر باســـتانی کاخـــی بـــه نـــام تخـــت جمشـــید 
وجـــود دارد کـــه در دوران زمامـــداری داریـــوش بـــزرگ، خشایارشـــا و اردشـــیر 
اول بنـــا شده اســـت و بـــه مـــدت حـــدود 200 ســـال آبـــاد بـــوده  اســـت. 
در نخســـتین روز ســـال نـــو گروه هـــای زیـــادی از کشـــورهای گوناگـــون 
ــکش هایی  ــا پیشـ ــتانداری ها بـ ــا اسـ ــاتراپی ها یـ ــی از سـ ــه نمایندگـ بـ
متنـــوع در تخـــت جمشـــید جمـــع می شـــدند و هدایـــای خـــود را بـــه 
ـــت  ـــای تخ ـــاد بن ـــش از می ـــال 518 پی ـــد. در س ـــکش می کردن ـــاه پیش ش
ـــاز شـــد. ـــد هخامنشـــیان در پارســـه آغ ـــوان پایتخـــت جدی ـــه عن جمشـــید ب

ــه پـــس از او  ــود، البتـ ــزرگ بـ ــوش بـ ــید داریـ ــذار تخـــت جمشـ بنیانگـ
ــن  ــترش ایـ ــا گسـ ــم بـ ــیر یکـ ــوه اش اردشـ ــا و نـ ــرش خشایارشـ پسـ

ــد. ــترش آن افزودنـ ــه گسـ ــه بـ مجموعـ
ـــران در  ـــت شـــده ای ـــار ثب ـــی از آث ـــال 1357 یک ـــکان تاریخـــی از س ـــن م ای

ـــکو اســـت. ـــی یونس ـــراث جهان می
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مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: بارندگی های روزهای اخیر به برخی از بناهای تاریخی 
این استان به ویژه در شهرستانهای راور، زرند، بافت و شهربابک خسارت وارد کرده است.

رنا
 ای

س:
عک

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری استان 
البـرز گفـت: نبـود موزه برای نگهداری اشـیاء باسـتانی سـبب 
شـده اسـت که هشـت هـزار اثر باسـتانی البـرز در مـوزه های 
تهـران نگهـداری شـود. فخرالدیـن صابـری روز دوشـنبه در 
گفـت وگـو بـا خبرنگار ایرنـا اظهار داشـت: در البـرز آثار متعدد 
تاریخی داریم که ظرفیت ارزشـمندی برای اسـتان محسـوب 
مـی شـود.این مسـئول بـا بیـان اینکـه بـرای راه انـدازی موزه 
تاریخی با اداره کل موزه های سـازمان میراث فرهنگی کشـور 
رایزنی شـده است، گفت:چنانچه شـهرداری کرج با اختصاص 
زمیـن بـرای احـداث مـوزه موافقـت کند، ایـن آمادگـی وجود 
دارد تـا نسـبت بـه احـداث مـوزه بـزرگ در البـرز اقـدام کنیـم 
.صابری خاطرنشـان کرد: موزه های تاریخی و مردم شناسـی 
مـی توانـد محل اجتماعـات و گردهمایی های فرهنگی باشـد 
کـه اقدامـات اولیـه در ایـن خصـوص انجـام شـده اسـت.
مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری البرز 
بیان داشـت: اکنون شـهرداری و شـورای شـهر مشکین دشت 
آمادگـی خـود را بـرای اختصـاص زمینی به مسـاحت 15 هزار 
مترمربـع اعـام کـرده انـد کـه در اختیـار مـوزه اسـتان البرز و 
بازارچـه صنایع دسـتی دائمـی قـرار دهند.صابری یادآور شـد: 
در ایـن زمینـه اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری با شـهرداری و شـورای اسـامی مشـکین دشـت 
تفاهـم نامـه نیـز منعقد کـرده اسـت.وی در بخش دیگـری از 
سـخنانش بـا اشـاره بـه اینکـه سـال گذشـته شـاهد اقدامی 
از سـوی بنیـاد مسـتضعفان بـرای خـارج کـردن بـاغ سـیب 
کـرج از فهرسـت آثـار ملـی بودیـم، گفت: ایـن بنیاد بـا اقدام 
قضایـی سـعی داشـت که این مجموعـه را از فضای سـبز و از 
فهرسـت میـراث فرهنگـی خـارج کنـد که بـا اقدامـات صورت 
گرفتـه و حمایـت های دسـتگاه قضایی البرز باغ سـیب ثبت 
شـد.صابری بـا اشـاره بـه ایـن کـه بـاغ سـیب 360 هکتـاری 
مهرشـهر کرج یک سـرمایه طبیعی و ملی به شـمار مـی رود، 
اظهـار داشـت: یکـی از اقدامـات ارزشـمندی که میـراث انجام 
داد ثبـت ایـن مجموعه بود و ثبت باغ سـیب اقدامی در جهت 

حفـظ یکـی از سـرمایه هـای طبیعی و ملی اسـت.

سوژه ۸ هزار اثر 
باستانی البرز در 

تهران نگهداری می شوند

»کوچری« به زیر آب رفت
در طول کمتر از دو هفته  به دلیل باران های سیابی، بخِش زیادی از سنگ نگاره های این محوطه تاریخی زیر آب رفته اند

پرونده حقوقی این محموله در دادگاه باز است

در حالــی ســطح آب در محوطــه ی 
بــه  گلپایــگان  کوچــری  تاریخــی 
مــرور بــاال مــی رود کــه تــا کنــون 
ســنگ نگاره های  از  زیــادی  بخــش 
ــه ی  ــن محوط ــاله ی ای ــزار س ــد ه چن
باســتانی، بــا بــاال آمــدن آِب ســد 
یــک  تــا  و  رفته انــد  آب  زیــر  بــه 
ــر  ــه زی ــر کل محوطــه ب ــه ی دیگ هفت

مــی رود. آب 
اهالــی  تخلیــه  بحــث  نخســت   
توابــع  در  کوچــری  روســتای 
اســتان  در  گلپایــگان  شهرســتان 

ایــن  کــردن  جابجــا  و  اصفهــان 
ــی  ــا اجرای ــد و ب ــرح ش ــتا مط روس
در  را  »کوچــری«  آن، ســد  کــردن 
باســتانی  محوطه هــای  از  یکــی 
اصفهــان  اســتان  در  گلپایــگان 
ــه ســه ســال  ــروز ک ــا ام ســاختند، ت
از زیــر آب رفتــن و بیــرون آمــدن 
ــنگ نگاره  ــوم س ــزار ب ــی دوه هرازگاه

می گــذرد. تاریخــی 
اتفاقــات  همــان  بــر  عــاوه  حــاال 
یکــی  از  طــول کمتــر  در  گذشــته، 
دو هفتــه قبــل تــا کنــون نیــز بــه 
در  ســیابی  باران هــای  واســطه ی 
سراســر کشــور، بخــِش زیــادی از این 
و  رفته انــد  آب  زیــر  ســنگ نگاره ها 

ایــن هشــدار داده شــده کــه تــا یــک 
هفتــه ی آینــده، کل ایــن محوطــه 
ــی  ــن یعن ــی رود و ای ــرآب م ــه زی ب
ــن  ــرای ای ــب ب ــدی تخری ــد ج تهدی

محوطــه ی چنــد هــزار ســاله.
شــاید هــم مســؤوالن میراث فرهنگــی 
ســیل  معتقدنــد  منطقــه ای،  آب  و 
هــر  تــا  می مانــد  منتظــر  آن قــدر 
و  شــهری  مدیریــت  کــه  قدمــی 
ایــن  بــرای  می خواهنــد  فرهنگــی 
ــاله  ــزار س ــی ۱7 ه ــه ی تاریخ محوط
بردارنــد و آن را اجرایــی کننــد و بعــد 
از آن ســنگ نگاره ها را بــا خــود در 
جمالــی  محســن  غــرق کنــد!  آب 
و  ســنگ نگاره ها  پژوهشــگر   -

»ســنگ نگاره های  کتــاب  نویســنده 
گلپایــگان، گــذرگاه تاریــخ« - کــه 
ایــن  فروردیــن   ۲5 یک شــنبه 
وضعیــت  و  تاریخــی  محوطــه ی 
دیــده،  نزدیــک  از  را  ســنگ نگاره ها 
می گویــد:  ایســنا  خبرنــگار  بــه 
از  زیــادی  تعــداد  کنــون  تــا 
و  رفته انــد  زیــرآب  ســنگ نگاره ها 
ــر  ــد و زی ــت س ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
آب رفتــن جــاده قدیــم، قطعــًا تــا ۲0 
روز دیگــر همــه ی محوطــه هــم زیــر 

مــی رود. آب 
صحبت هــای  بــه  اشــاره  بــا  او 
منتشــر شــده از زیــر آب رفتــن کامــل 
ــا یــک مــاه دیگــر، ادامــه  محوطــه ت
می دهــد: میــراث فرهنگــی موفــق 
شــد در یکــی دو ســال گذشــته و 
ــا حکــم دادســتانی آبگیــری بیــش  ب
ســنگ نگاره ها  روی  آب  تــراز  از 
امــا در وضعیــت  را متوقــف کنــد، 
بارندگی هــا آن قــدر شــدید  کنونــی 
شــده اند کــه ســد بــه ســرعت در 
ــاده  ــی ج ــت، حت ــری اس ــال آبگی ح
دسترســی قدیــم کــه تنهــا امیــد مــا 
ســنگ نگاره ها  از  حفاظــت  بــرای 

ــت. ــده اس ــته ش ــز بس ــود نی ب
بــه گفتــه ی وی، حــدود دو هــزار 
ایــن  در  تاریخــی  ســنگ نگاره ی 
منطقــه در فهرســت آثــار ملــی بــه 
ــه ی  ــون هم ــه اکن ــیده اند ک ــت رس ثب
جــدی  خطــر  معــرض  در  آن هــا 

. هســتند
بــا  فرهنگــی  میــراث  فعــال  ایــن 
اشــاره بــه ایجــاد جــاده ی جدیــد 
و  محوطــه  ایــن  در  تــردد  بــرای 

اظهــار  قدیــم،  جــاده ی  بســتن 
از  از یــک ســو تعــدادی  می کنــد: 
ســنگ نگاره هــا در مســیر ســاخت 
از  و  رفتنــد  بیــن  از  جــاده جدیــد 
ــر  ــد از نظ ــاده جدی ــر ج ــوی دیگ س
موقعیــت جغرافیایــی در تــراز ســطح 
ــاخته  ــه ای س ــه گون ــه و ب ــرار گرفت ق
ــه طــور کامــل  ــه ســد هــم ب شــده ک
آبگیــری شــود، هیــچ آســیبی بــه 

جــاده وارد نشــود.
بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
ــول  ــده در ط ــام ش ــای انج صحبت ه
یکــی دو ســال گذشــته بــرای ایجــاد 
یــک پایــگاه پژوهشــی یــا حتــی 
ســنگ نگاره ها  مهمتریــن  انتقــال 
بیــان  دیگــر،  منطقــه ای  بــه 
زمینــه  ایــن  در  فقــط  می کنــد: 
امــا  شــد،  مطــرح  صحبت هایــی 

هیــچ اقــدام عملــی انجــام نشــد. 
مثــاً پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی 
میدانــی  بررســی های  انجــام  بــا 
ــران،  ــه ای ته ــرکت آب و منطق ــا ش ب
را  ســنگ نگاره ها  جابجایــی  طــرح 
مطــرح کردنــد کــه در نهایــت شــنیده 
نشــدن  پرداخــت  دلیــل  بــه  شــد 
ســنگ نگاره ها  انتقــاِل  هزینه هــای 

ایــن طــرح نیــز اجرایــی نشــد.
ــای  ــه اعتراض ه ــا اشــاره ب ــی ب جمال
بــه  فرهنگــی  میــراث  دوســتداران 
و  مجلــس  نماینــده  فرمانــداری، 
ــبت  ــی نس ــراث فرهنگ ــؤوالن می مس
ــا  ــد: ت ــار می کن ــاق، اظه ــن اتف ــه ای ب
نفیــس  ســنگ نگاره  حتــی  کنــون 
»صــورت فلکــی خرچنــگ« کــه در 
حالــت عــادی 50 متــر باالتــر از تــراز 
ــت. ــه اس ــرآب رفت ــز زی ــود، نی آب ب

ــی  ــتان شناس ــات باس ــت هی سرپرس
آبــاده گفــت: 98 اثــر تاریخــی متعلــق 
بــه دوره هــای پیــش از تاریــخ تــا دوره 
اســامی در آبــاده کشــف شــد. علیرضا 
ابواالحــرار بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: 
در مجمــوع تعــداد 98 اثــر در ایــن 
ــا  ــه از آنه پژوهــش شناســایی شــد ک
ــاز  ــای روب ــه ه ــه محوط ــوان ب ــی ت م
و پناهــگاه ســنگی متعلــق بــه دوره 
اســتقرارگاه  میانــه،  ســنگی  پارینــه 

هــای پیــش از تاریــخ، تپــه و محوطــه 
اســتودان  هخامنشــی،  دوره  هــای 
و تدفیــن هــای ســنگ الشــه دوره 
اشــکانی و ساســانی، محوطــه، قلعــه و 
ــه هــای دوره ساســانی و اســامی،  تپ
کاروانســراهای دوره اســامی، بافــت 
تاریخــی و خانــه هــای دوره قاجــار 

ــرد. اشــاره ک
گفــت:  شــناس  باســتان  ایــن 
شــمال  در  واقــع  آبــاده  شهرســتان 

اســتان فــارس بــا هــدف کشــف و 
شناســایی محوطــه هــای باســتانی 
و مطالعــه چشــم انــداز فرهنگــی و 
در راســتای تکمیــل نقشــه باســتان 
نظــر  از  و  بررســی  شناســی کشــور 
باســتان شناســی شناســایی شــد. 
ــی  ــات بررس ــه هی ــان اینک ــا بی وی ب
باســتان شناســی شهرســتان آبــاده بــا 
ــی  مجــوز پژوهشــگاه میــراث فرهنگ
ــرد،  ــاز ک ــود را آغ ــگری کار خ و گردش
نظــر  از  آبــاده  شهرســتان  افــزود: 
ــش  ــامل بخ ــی ش ــای سیاس جغرافی
بهمــن،  مرکــزی و دهســتان هــای 
ایزدخواســت،  وشــیرین،  خســرو 

بیــدک و ســورمق اســت. 

کشف 98 اثر تاریخی 
در»آباده« فارس

19 اثر تاریخی از قاچاقچیان 
کشف و ضبط شد

فرمانـده یـگان حفاظـت سـازمان میـراث فرهنگـی از کشـف و ضبط 19 شـی 
تاریخـی از قاچاقچیـان در اسـتان هـای چهارمحـال و بختیـاری و مرکـزی 
خبـر داد. سـردار سـرتیپ دوم امیـر رحمـت الهـی بـا اشـاره بـه جزییـات 
کشـف و ضبـط ایـن آثـار ،افـزود: ایـن یـگان در ادامـه رصـد و پایـش جرائم 
علیـه مواریـث تاریخـی - فرهنگـی و بـه محـض اطـاع از خبـر واصلـه مبنی 
برنگهـداری مقادیـری اشـیای عتیقـه در شـهرکرد، بـا تحقیقـات گسـترده و 
تـاش بـی وقفه، موفق به شناسـایی فـرد دخیل درامر قاچاق امـوال تاریخی 
شـد.وی افـزود: تیـم عملیـات یـگان حفاظـت بـا همـکاری عوامـل انتظامی 
و قضایـی در عملیاتـی غافلگیرانـه ضمـن مراجعـه بـه محـل و دسـتگیری 
نامبرده، در بازرسـی انجام شـده از منزل وی تعداد 8 قطعه اشـیای تاریخی 
متعلـق بـه دوره متأخر اسـامی به همراه 2 قبضه تپانچه دسـت سازکشـف و 
ضبـط کردند.فرمانـده یـگان حفاظت تصریـح کرد:همچنین در اقدامی مشـابه 
از سـوی یـگان حفاظـت اسـتان مرکـزی، بـه محـض کسـب خبـر واصلـه از 
دوسـتداران میـراث فرهنگـی در خصـوص خریـد و فـروش اشـیای تاریخی، 
اکیـپ یـگان حفاظـت بـا هماهنگی عوامـل انتظامی و اخذ مجـوز قضایی، در 
عملیاتـی ضربتـی موفـق بـه کشـف و ضبـط 11قلـم شـی تاریخی مربـوط به 

سـده هـای چهـارم و پنجـم هجـری قمری شـدند.

ته
نک

صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  کل  مدیـر   ، الهیـاری  فریـدون 
دسـتی و گردشـگری اسـتان اصفهـان - امـا در گفت وگـو با 
ایسـنا، مدیریـت کلی بـرای حفاظـت از این اثر تاریخـی را به 
واسـطه ی تفاهم نامه ای که بین مسـؤوالن پژوهشگاه میراث 
فرهنگـی و شـرکت آب و منطقه ای تهران امضا شـده، متوجه 
پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی می دانـد و می گویـد: جابجایی 
سـنگ نگاره ها یـک گزینـه ی مدنظـر بـوده کـه چنـدان هـم 
مـورد تأئیـد نبوده اسـت.او با اشـاره بـه تفاهم نامـه ی امضا 
شـده بیـن ایـن دو نهـاد، بـرای ادامـه ی کاوش هـا و سـطح 
خروجـی آبگیـری در منطقـه، بیـان می کنـد: سـازمان آب 
ایـن محوطـه ی  بـه نجات بخشـی  بایـد نسـبت  منطقـه ای 
باسـتانی تعهداتـی را عمـل می کـرد، اما به واسـطه ی اجرایی 
کرده ایـم. شـکایت  گلپایـگان  دادگاه  بـه  آن هـا،  نشـدن 
پژوهشـکده  اسـت  آن چـه کـه مسـلم  بیـان می کنـد:  وی 
باسـتان شناسـی سـطح آبگیری مشـخصی را به شـرکت آب 
و منطقـه ای اعـام کـرده اسـت، کـه اگـر بیشـتر از ان انجام 

شـود، پیگیـری حقوقـی می کنیـم.

میراثگردشگری

همكاری اصناف در مرمت بازار تاریخی ارومیهبازارهای هدف گردشگری، بازنگری شد
مدیـرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات 
طـرح  تکمیـل  از  گردشـگری 
هنگام سـازی  بـه  و  »بازنگـری 
بازارهای هدف جمهوری اسـامی 

ایـران« خبـر داد.
 محمـد ابراهیـم الریجانی بـا بیان این که شناسـایی بازارهای 
هـدف بـرای هر مقصد گردشـگری یک ضـرورت برای حرکت 
و اقدام آگاهانه در حوزه برنامه ریزی و بازاریابی اسـت، افزود: 
در همیـن راسـتا »طـرح بازنگری و بهنگام سـازی کشـورهای 
بـازار هـدف جمهوری اسـامی ایران« در دسـتور کار این دفتر 
قـرار گرفـت.او دربـاره نـکات متمایز ایـن طرح ، گفـت: در این 
طـرح نسـبت بـه طرح هـای مشـابه پیشـین، سـطح بندی 
کشـورهای بـازار هـدف ایـران رعایت و بـه ترتیـب اولویت در 

چهـار سـطح اقـدام آنـی، اقـدام کوتاه مـدت، میان مـدت و 
بلندمـدت دسـته بندی شـده اسـت.به گفتـه الریجانـی، ایـن 
ابتـکار بـه سـازمان متبـوع کمک می کنـد بر اسـاس منابع در 
اختیـار بتوانـد برنامه هـای آینـده خـود را در سـطوح مختلف 
تنظیـم و سـاماندهی کنـد، از طرفـی اولویـت کشـورها بیـن 
سـطوح و در درون هر سـطح کاماً مشـخص اسـت.مدیرکل 
دفتـر بازاریابی و تبلیغات گردشـگری دربـاره روند تهیه »طرح 
بازنگری و به هنگام سـازی کشـورهای بازار هـدف« اظهار کرد: 
برای تهیه این طرح ۱3 شـاخص کان و زیرشـاخص های هر 
یـک بـرای ارزیابی کشـورها تعییـن شـد. در گام بعد ضریب 
شـاخص های کان توسـط اساتید دانشـگاهی و صاحبنظران 
صنعت گردشـگری مشـخص و داده ها برای 84 کشور مطرح 

در صنعـت گردشـگری دنیـا گردآوری و کمی سـازی شـد.

مرمــت  در  ارومیــه  اصنــاف 
بــازار تاریخــی ایــن شهرســتان 
بــا اداره کل میــراث فرهنگــی ، 
ــع دســتی و گردشــگری  صنای
اســتان آذربایجــان غربــی همــکاری مــی کنــد. در 
بازدیــد جلیــل جبــاری مدیــرکل میــراث فرهنگــی 
ــرای  ــازار ب ــاف ب ــه؛ اصن ــی ارومی ــازار تاریخ ــتان از ب اس

ــد. ــی کردن ــام آمادگ ــی اع ــر تاریخ ــن اث ــت ای مرم
براســاس ایــن گــزارش جلیــل جبــاری بــا حضــور 
در راســته هــای مختلــف بــازار تاریخــی ارومیــه از 
ــت  ــزوم مرم ــرده و برل ــد ک ــازار بازدی ــای ب ــت بن وضعی
ــد  ــراری دارن ــت اضط ــه مرم ــاز ب ــه نی ــی ک بخش های

تاکیــد کــرد.او هــم چنیــن بــه دعــوت رییــس اتحادیــه 
ــه در  ــه ک ــن اتحادی ــر ای ــل دفت ــه از مح ــران ارومی زرگ
ــی  ــه و بتازگ ــرار گرفت ــه ق ــجاع الدول ــرای ش درون س
ــن اداره کل  ــارت ای ــا نظ ــه و ب ــای اتحادی ــط اعض توس
مرمــت شــده بازدیــد کرد.جبــاری هــم چنیــن در دیــدار 
صمیمانــه ای کــه بــا تعــدادی از اعضــای اتحادیــه هــای 
ــه اداره  ــام اینک ــا اع ــت ب ــه داش ــازار ارومی ــف ب مختل
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی ، صنای ــراث فرهنگ کل می
اســتان آذربایجــان غربــی آمــاده همــکاری اســت گفــت: 
مــا آمــاده ایــم بــا مشــارکت و کســبه بــازار نســبت بــه 
ــازار دچــار صدماتــی  مرمــت بخشــهایی کــه در ســطح ب

ــم. ــدام کنی ــد اق شــده ان
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مرکــز پژوهش هــای مجلــس در قالــب گزارشــی 
ــب  ــت در قال ــدارس طبیع ــرده اســت م ــنهاد ک پیش
مــدارس غیــر دولتــی تاســیس و زیــر نظــر ســازمان 

ــط زیســت اداره شــوند. محی
ــامی در  ــورای اس ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
طــی گزارشــی بــه بررســی  ســاز و کارهــای حقوقــی 
طبیعــت  مــدارس  اداره  و  تاســیس  قانونــی   و 

ــت. ــه اس پرداخت
در این گزارش چنین بررســی شده است: 

ــا  ــودکان ت ــه ک ــت ک ــی اس ــت فضای ــه طبیع مدرس
۱۲ ســال  می تواننــد اوقــات خــود را از یــک روز تــا 
ــه محیــط زیســت  ــه تجرب هــر روز هفتــه در آنجــا ب
مــدارس  ایــن  طبیعــت  بپردازنــد.  مشــاهده  و 
ــچ  ــا هی ــدارد و در آنج ــی ن ــوزش مصوب ــه آم برنام
ســرفصل درســی ارائــه نمی شــود. در ایــن مــدارس 
ــه  ــد  ک ــود دارن ــهیل گر وج ــوان تس ــه عن ــرادی ب اف
ــر  نظــر  ــودکان را زی ــط زیســتی ک تجربه هــای محی
طبیعــت کمــک  تجربــه  در  آن هــا  بــه  و  دارنــد 

. می کننــد
پیشــین  ریاســت  درزمــان  کــه  مــدارس  ایــن 
ســازمان محیــط زیســت تاســیس شــده اند، در 
ــی ســازمان  ــری رییــس فعل اواخــر ســال 96 کانت
محیــط زیســت  طــی بخشــنامه ای از صــدور مجــوز 
ــن  ــد. در ای ــل آم ــه عم ــری ب ــدارس جلوگی ــن م ای
ــا  ــه ب ــت  ک ــده اس ــتدالل ش ــن اس ــنامه  چنی بخش
وجــود اثرگــذاری مطلــوب  مــدارس طبیعــت و 
ــن مدارســی   ــت چنی ــد فعالی ــی ، تایی ــرد تربیت روک
زیســت  محیــط  ســازمان  اختیــارات  حیطــه  در 
نیســت  و وزارت آمــوزش و پــرورش  مرجــع صــدور 

ــت. ــور اس ــدارس در کش ــن م ــوز  ای مج

ــت  ــدارس طبیع ــر م ــه را ب ــوان مدرس ــوان عن نمی ت
اطــاق کــرد  چراکــه ایــن  مــدارس هیــچ ارتباطــی  
بــا آمــوزش و پــرورش ندارنــد. ایــن مــدارس 
محیــط  عالــی  شــواری  تصویــب  بــا  می تواننــد 
ــط زیســت  ــازمان محی ــارت س ــت نظ ــت و نح زیس
تاســیس شــوند. یــا اینکــه بــر اســاس قانــون 
بــه  غیردولتــی   پرورشــی  و  آمــوزش  مــدارس 
عنوانمدرســه ضمــن اجــرای  برنامــه درســی رســمی 

آمــوزش و پــرورش فعالیــت کننــد.در ایــن پژوهــش 
ــر  ــدارس را ب ــوان م ــوان عن ــه نمی ت ــده اســت ک آم
ــن  ــه  در ای ــرد چراک ــاق  ک ــت اط ــدارس طبیع م
ــرورش  ــوزش و پ ــای رســمی آم ــدارس آموزش ه م
ــه نمی شــود و در اینجــا کــودکان فقــط طبیعــت  ارائ

می کننــد. تجربــه  را 
ــودک  ــش ک ــا نق ــا ب ــدان خانواده ه ــن فرزن همچنی
و نــه دانــش آمــوز در روزهــای تعطیــل یــا ســاعات 
ــور  ــت حض ــدارس طبیع ــن م ــه  در ای ــر مدرس غی

پیــدا می کننــد.

ــط  ــاس ضواب ــر اس ــدارس ب ــن م ــه ای ــوم اینک س
بلکــه  نشــده اند   تاســیس  پــرورش  و  آمــوزش 
ــش از  ــا پی ــدارس ت ــن م ــوز ای ــدور مج ــع ص مرج
ــوده  ــتان ها ب ــت اس ــط زیس ــن  ادارات کل محی ای

ــت. اس
و چهــارم اینکــه کــودکان بــه دلیــل حضــور در ایــن 

ــد. ــت نمی کنن ــه ای دریاف ــدارس گواهینام م
مراکــز  مجــوز  صــدور  مرجــع  تعییــن  در  آنچــه 
آموزشــی  اصــل و مبنــا قــرار گرفتــه اســت نــه 
ــه   ــت آن موسس ــوع فعالی ــه ن ــنی  بلک ــدوده س مح
ــت آن  ــه فعالی ــو ک ــن نح ــه ای ــت. ب ــز اس ــا مرک ی
یــا  موسســه  در حیطــه وظایــف هــر دســتگاه 
نهــادی کــه باشــد  همــان دســتگاه بــه عنــوان 

مجــوز شــناخته می شــود. مرجــع  صــدور 
ــظ  ــه حف ــوزش در زمین ــه آم ــن اســت ک نتیجــه  ای
افــکار  هدایــت  و  زیســت   محیــط  بهســازی  و 
عمومــی  بــر ساســا قوانیــن و مقــررات  از وظایــف 

ــت. ــت اس ــط زیس ــازمان محی ــارات س و اختی

پشــنهادات مرکز پژوهش ها
ــه  ــت ک ــه اس ــق گفت ــن تحقی ــی ای ــز ط ــن مرک ای
ایــن مراکــز نیازمنــد مجــوز هســتند  و بــدون مجــوز 

نمی تواننــد فعالیــت کننــد. 
آنچــه کــه امــروز بــا عنــوان مــدارس طبیعــت 
شــناخته شــده در قوانیــن بــا تعریــف مدرســه 
مغایــرت دارد بــه همیــن دلیــل نبایــد تعریــف 

مدرســه بــر آنهــا اطــاق  شــود.

مغایرتمدارسطبیعتباعنوانقانونیمدرسه
مرکز پژوهش های مجلس: آنچه که امروز با عنوان مدارس طبیعت شناخته شده در قوانین با تعریف مدرسه مغایرت دارد

مدرســه طبیعــت فضایــی اســت کــه کــودکان تــا ۱۲ ســال  میتواننــد اوقــات خــود را از یــک روز تــا هــر روز هفتــه در آنجــا بــه 
تجربــه محیــط زیســت و مشــاهده طبیعــت بپردازنــد. ایــن مــدارس برنامــه آمــوزش مصوبــی نــدارد و در آنجــا هیــچ ســرفصل 
درســی ارائــه نمیشــود. در ایــن مــدارس افــرادی بــه عنــوان تســهیلگر وجــود دارنــد  کــه تجربــه هــای محیط زیســتی کــودکان را 
زیــر  نظــر دارنــد و بــه آنهــا در تجربــه طبیعــت کمــک میکنند.مرکــز پژوهش هــا گفتــه کــه نمیتوان عنــوان مــدارس را بــر مدارس 
طبیعــت اطــاق  کــرد چراکــه  در ایــن مــدارس آموزشــهای رســمی آمــوزش و پــرورش ارائــه نمیشــود و در اینجــا کــودکان فقــط 
طبیعــت را تجربــه میکنند.همچنیــن فرزنــدان خانوادههــا بــا نقــش کــودک و نــه دانــش آمــوز در روزهــای تعطیــل یــا ســاعات 
غیــر مدرســه  در ایــن مــدارس طبیعــت حضــور پیــدا میکنند.ســوم اینکــه ایــن مــدارس بــر اســاس ضوابــط آمــوزش و پــرورش 
تاســیس نشــدهاند  بلکــه مرجــع صــدور مجــوز ایــن مــدارس تــا پیــش از ایــن  ادارات کل محیــط زیســت اســتانها بوده اســت.

و چهارم اینکه کودکان به دلیل حضور در این مدارس گواهینامه ای دریافت نمیکنند.

ــب گزارشــی  ــس در قال ــز پژوهش هــای مجل مرک
پیشــنهاد کــرده اســت مــدارس طبیعــت در قالــب 
مــدارس غیــر دولتــی تاســیس و زیر نظر ســازمان 
ــش  ــن پژوه ــوند. در ای ــت اداره ش ــط زیس محی
ــر  ــوان مدرســه را ب ــوان عن آمــده اســت کــه نمیت
مــدارس طبیعــت اطــاق  کــرد چــرا کــه  در ایــن 
مــدارس آموزش هــای رســمی آمــوزش و پــرورش 

ــود . ــه نمی ش ارائ

یم
سن

س:ت
عک

نماینــده مــردم رامیــان در مجلس گفــت: از ۲7 
ــاک ســیل  ــه هولن ــا االن حادث ســال پیــش ت
۱۲8 بــار جــان و مــال مردم اســتان گلســتان را 

تهدیــد کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا، علیرضــا ابراهیمــی در نطــق 
ــنبه(  ــی روز )دوش ــه علن ــتور جلس ــان دس می
مجلــس شــورای اســامی، گفــت: حافظــه 
تاریخــی مــردم گلســتان مــرداد ســال ۱380 را 
کــه بیــش از 500 نفــر را بــه کام مــرگ کشــاند 
ــمی  ــام رس ــق اع ــت. طب ــرده اس ــر نب از خاط
ــل در اوت ســال ۲00۱ ایــن ســیل  ســازمان مل
در آن ســال رتبــه یــک تلفــات انســانی ســیل 
را در آن ســال بــه خــود اختصــاص داد. در 
ســال ۱39۱ وقــوع ۱4 فقــره ســیل در اســتان 
ــد  ــان می ده ــات نش ــید. مطالع ــت رس ــه ثب ب
ــه  ــت نتیج ــر طبیع ــش از قه ــیل بی ــوع س وق
ــانی  ــل انس ــی عوام ــای غیرکارشناس دخالت ه
در پوشــش گیاهــی طبیعــی اســتان گلســتان 

اســت.
ــی  ــیون فرهنگ ــو کمیس ــن عض ــه ای ــه گفت ب
مجلــس، علــت افزایــش ســیاب هــا در 
ــدن  ــر ش ــان، پ ــع درخت ــتان قط ــتان گلس اس
انهــار و آبراه هــای طبیعــی و ســاخت و ســاز در 

حریــم رودخانه هــا اســت.
ابراهیمــی همچنیــن تاکیــد کــرد: بــا انجــام هر 
ــات و ســاخت ســدهای  چــه ســریعتر مطالع
باالدســت مثــل ســد قره چــای رامیــان در 
ــم  ــوی حج ــوان جل ــه می ت ــت رودخان باالدس
زیــادی از ســیاب اســتان را در این شهرســتان 

گرفــت.
وی خطــاب بــه مســؤوالن اجرایــی کشــور 
پرســید: آیــا حادثــه ســیل مشــابه ســیل 
اســتان گلســتان در هیــچ جــای دنیــا رخ 
نمی دهــد و آیــا بهتــر نیســت بــه جــای 
ــوادث  ــس از ح ــری پ ــد براب ــای چن هزینه ه
ــمت  ــه س ــع ب ــر مناب ــزی دقیق ت ــا برنامه ری ب
پیشــگیری برویــم؟ رییس جمهــور و وزرای 
نفــر دیگــر جــان بدهنــد،  محتــرم چنــد 
ــد  ــوند و چن ــت ش ــواده بی سرپرس ــد خان چن
هــزار میلیــارد تومــان دیگــر بــه منابــع کشــور 
خســارت وارد شــود تــا فکــری اساســی بــرای 

پیش گیــری از ســیاب اســتان کنیــد؟

ان
خو

آبخوان های ایران، خالی شده اندآب
علــوم  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو 
ــت:  ــاری گف ــی س ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
زیــادی کــه  برداشــت های  بــه  توجــه  بــا 
آب  بــود،  شــده  آبخوان هــا  از  گذشــته  در 
ــا  ــم و آبخوان ه ــی را از دســت داده ای زیرزمین

شــده اند. خالــی 
شــاه نظری، بــا بیــان اینکــه کشــور ایــران درگیــر علی 

مشــکات خشکســالی بــوده اســت، اظهــار کــرد: هنــوز بــه 
ــالی  ــور از خشکس ــه کش ــت ک ــوان گف ــی نمی ت ــور قطع ط
بــه تــر ســالی رســیده اســت چــرا کــه ترســالی بــا 
ــور  ــدت در کش ــن م ــی ای ــه ط ــدیدی ک ــای ش بارندگی ه

روی داده اســت تفــاوت دارد.
ــع  ــوم کشــاورزی و مناب ــت علمــی دانشــگاه عل عضــو هیئ
طبیعــی ســاری بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن میــزان بارندگــی 
را بایــد بــه مناطقــی کــه نیــاز دارنــد هدایــت کــرد، ادامــه 
داد: در مرحلــه نخســت بایــد پــر کــردن آبخوان هــای 
ــپس  ــد و س ــتور کار باش ــی در دس ــراز منف ــا ت ــی ب خال
انتقــال بــه نقاطــی کــه بــه آب نیــاز دارنــد صــورت گیــرد.

ــع آب  ــح مناب ــت صحی ــر مدیری ــد ب ــا تاکی ــاه نظری ب ش
ــت  ــر روی مدیری ــت ب ــاز اس ــت: نی ــارش، گف ــس از ب پ
منابــع آب کــه تاکنــون نادیــده گرفتــه شــده بــود، برنامــه 

ــرد. ــزی و کار ک ری
ــت و  ــرعت آب در باالدس ــرل س ــه کنت ــان اینک ــا بی وی ب
ســرریز نشــدن آن بــا ســرعت بــاال بــه پاییــن دســت بایــد 
در دســتور کار قــرار بگیــرد، تصریــح کــرد: طرح هــای 
آبخیــزداری در تحقــق ایــن مــوارد بســیار مهــم و اثرگــذار 

اســت.
آنطــور کــه ایســنا گــزارش مــی دهــد عضــو هیئــت علمــی 
ــا  ــاری ب ــی س ــع طبیع ــاورزی و مناب ــوم کش ــگاه عل دانش
اشــاره بــه اینکــه بــا وقــوع ســیاب اخیــر، آگاهــی مــردم 
ــبت  ــور نس ــر کش ــی سراس ــمالی و حت ــتان های ش در اس
رودخانه هــا  حریــم  بــه  تجــاوز  ماننــد  موضوعــی  بــه 
ــوع را  ــن موض ــردم ای ــت: م ــت، گف ــه اس ــش یافت افزای
ــه ای و  ــد آب منطق ــئوالنی مانن ــد و مس ــم دیدن ــه چش ب
ــاخت و  ــوز س ــانی مج ــه آس ــد ب ــز نبای ــتانداری ها نی اس

ــد. ــادر می کردن ــه را ص ــم رودخان ــاز در حری س

یــک اســتاد دانشــکده محیــط زیســت دانشــگاه تهــران بــا انتقــاد 
از رهــا شــدن ســیاب دشــت ها در کشــور در ادامــه جــدی گرفتــن 
ــگام ســیاب ها  ــه هن ــه سیســتم هشــدار ســیاب، مدیریــت ب تهی
ــا ســیاب  ــه ب و فعــال ســازی ســاختار تشــکیات مختــص مقابل

را توصیــه کــرد.
دکتــر احمــد نوحــه گــر در گفــت وگــو بــا ایســنا بــا اظهــار تأســف 
ــیاب  ــدن س ــاری ش ــی از ج ــی ناش ــی و مال ــارت های جان از خس
ــا  ــه ب ــژه مقابل ــروه وی ــاد کار گ ــه ایج ــر در ادام ــای اخی در روزه
ــردی  ــه راهب ــک برنام ــرد: ی ســیاب را ضــروری برشــمرد و اظهارک
ــه مدیریــت ســیاب دشــت ها تدویــن شــود  ــد در زمین مــدون بای
ــا بدیــن ترتیــب راه مدیریــت بهتــر ســیاب دشــت ها مشــخص  ت

شــود.
وی بــا تأکیــد مجــدد بــر ضــرورت تعریــف راهبردهــای مشــخص 
بــرای مدیریــت بهینــه ســیاب دشــت ها گفــت: مدیریــت ســیاب 
دشــت یکــی از روش هــای غیرســازه ای و مدیریتــی مهــار ســیاب 
بــه شــمار می آیــد و از آنجــا کــه بــر نحــوه مدیریــت آب، خــاک و 
اراضــی حاشــیه رودخانــه موثــر اســت، در ارتبــاط بــا برنامه ریــزی 
ــع آب اســت و یکــی  ــه و مهارآلودگــی مناب شــهری، مدیریــت بهین
از ارکان توســعه پایــدار در اراضــی ســیاب دشــت محســوب 
ــاکنان  ــدار س ــایش پای ــش و آس ــه آرام ــد زمین ــود و می توان می ش

ــد. ــم کن ــه و ســیاب دشــت ها را فراه حاشــیه رودخان
ایــن دکتــرای هیدروژئومورفولــوژی دانشــگاه تهــران بــا اعتقــاد بــه 
اینکــه برنامــه توســعه پایــدار بایــد بــه آرامــش و آســایش پایــدار 
ــرد و  ــن راهب ــد تدوی ــن رو نیازمن ــح کــرد: از ای منجــر شــود، تصری
ــرای مدیریــت ســیاب دشــت ها هســتیم. اســتراتژی مشــخص ب

ضرورت تدوین راهبرد مدیریت ســیاب دشت ها
ــه  ــری اراضــی ب ــر نادانســته کارب ــن کــه تغیی ــان ای ــا بی ــر ب نوحه گ
ــده  ــر ش ــور منج ــت ها در کش ــیاب دش ــی س ــت کنون ــروز وضعی ب
اســت، گفــت: بــرای کاهــش میــزان بــروز خســارت های ناشــی از 
ــت ســیاب دشــت ها  ــرد مدیری ــد راهب جــاری شــدن ســیاب بای

تهیــه و تدویــن شــود.
ــن ســیل در  ــن و آخری ــن ســیاب اولی ــه ای ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــده  ــرای ســیاب های آین ــری ب ــت: تدابی ــود، گف ــد ب کشــور نخواه
ــی و  ــه تخصص ــکیل کمیت ــن رو تش ــود. از ای ــیده ش ــد اندیش بای
تعریــف پروژه هــای تحقیقاتــی کاربــردی دانشــگاه ها ضــروری 

اســت.
ایــن اســتاد گــروه مهندســی و مدیریــت در ســوانح طبیعــی دانشــکده 
محیــط زیســت دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه وجود رشــته مدیریــت در 
ســوانح طبیعی در مقطع کارشناســی ارشــد دردانشــگاه تهران و ضرورت 
راه انــدازی آن دردانشــگاه های کشــور اظهارکــرد: از مســئوالن برنامه ریزی 
و دفتــر گســترش وزارت علــوم و رییــس دانشــگاه تهــران بــه خاطــر 
موافقــت بــا راه انــدازی دوره دکتــری ایــن رشــته دردانشــکده محیــط 
زیســت دانشــگاه تهــران قدردانــی می شــود و تســریع در موافقــت بــا 
جــذب دانشــجو از ســوی ســازمان ســنجش و آمــوزش کشــور اقدامــی 
ــه منظــور مدیریــت بهتــر  مناســب جهــت تربیــت افــراد کار آزمــوده ب

بحران هــای محیــط طبیعــی اســت.
ــزان  ــت ها می ــیاب دش ــت س ــه مدیری ــن ک ــان ای ــا بی ــر ب  نوحه گ
خســارتهای وارده ناشــی از جــاری شــدن ســیل را بــه حداقل می رســاند، 
گفــت: جــاری شــدن ســیل اخیــر در کشــور نوعــی تلنگــر و هشــدار بــه 

کشــور اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه جــدای از خســارت جانــی و مالــی ایــن ســیل که 

در ۱00 ســال اخیــر در کشــور بــی ســابقه بــوده اســت ایــن ســیل بــرکات 
بســیاری را بــرای کشــور بــه همــراه داشــته اســت، گفــت: ســیل حاصــل 
برآینــد شــرایط آب و هوایــی توپوگرافــی منطقــه اســت کــه ســبب بــاال 
آمــدن آب و جریــان در واحــد مورفولــوژی ســیاب دشــت ها می شــود.

ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــوژی دانشــگاه ته ــرای هیدروژئومورفول ــن دکت ای
ــارتهای  ــود خس ــیده نش ــاره اندیش ــن ب ــدات الزم در ای ــه تهمی چنانچ
ــر  ــت اگ ــا نیس ــیل ب ــرد: س ــد، اظهارک ــد آم ــار خواه ــه ب ــی ب فراوان

به درســتی مدیریــت شــود.

نوحه گــر بــا بیــان اینکــه ایــران بــه لحــاظ اقلیمــی کشــوری 
ــک  ــه خش ــی و نیم ــتانی، بیابان ــق کوهس ــامل مناط ــوع و ش متن
اســت، اظهارکــرد: تنــوع، ویژگــی ذاتــی اقلیــم ایــران اســت و بایــد 
بــر مبنــای ایــن تنــوع برنامــه و راهبردهــای مناطــق را تنظیــم کــرد. 
ایــن مناطــق بــه لحــاظ وضعیــت توپوگرافــی مســتعد بارش هــای 
ــن رو ســیل در  ــاری و در نتیجــه ســیابی شــدن اســت. از ای رگب
ایــران بــر مبنــای شــرایط اقلیمــی هــر منطقــه بایــد تعریــف شــود 

ــژه تعریــف کــرد. ــرد وی ــرای آن راهب و ب

ــن  ــه ای ــا اشــاره ب ــدگان اســتان خوزســتان ب رئیــس مجمــع نماین
کــه ســیل همچنــان در اســتان خوزســتان جــاری اســت بیــان کــرد: 
علــی رغــم حضــور مــردم و نیروهــای جهــادی و ســپاه بســیاری از 
روســتاها و زمین هــای کشــاورزی و دامداری هــا بــه زیــر آب رقفتــه 

ــه زیرســاخت های شــهری وارد شــده اســت. و خســارت جــدی ب
ــس  ــزارش ایســنا، قاســم ســاعدی در حاشــیه جلســه مجل ــه گ ب
شــورای اســامی ضمــن ارائــه آخریــن گــزارش در خصــوص وضعیت 
اســتان ســیل زده خوزســتان بیــان کــرد: اســتان خوزســتان دارای دو 

ادعایغیرطبیعیبودنبارشهاکذباست
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الک پشت

محیط زیست 

سخنرانی محیط زیستی رییس جمهوری 
»سیشل« در اعماق اقیانوس

خطر انقراض کمیاب ترین گونه الک پشت

جمهــوری  رئیــس 
منظــور  بــه  سیشــل 
اهمیــت  بــر  تاکیــد 
اقیانوس هــا  از  حفاظــت 

کــرد. ســخنرانی  آب  زیــر 
بــه گــزارش ایســنا، »دنــی فــوره« رئیــس 
بــر  ســوار  درحالیکــه  سیشــل  جمهــوری 
زیــر آب   بــوده حیــن ســخنرانی در  شــناور 
ــای  ــت از دریاه ــر حفاظ ــد ب ــوس هن در اقیان

جهــان تاکیــد کــرد.
ــا  ــطح دری ــری از س ــق ۱۲4 مت ــه در عم او ک
ــده ایــراد کــرد،  ــه طــور زن ســخنرانی خــود را ب
اظهــار داشــت: ســامت اقیانوس هــا بــرای 

ــت. ــروری اس ــر ض ــات بش ــه حی ادام
یــک  سیشــل  جمهــوری  در  ســال گذشــته 
منطقــه حفاظــت شــده محیــط زیســتی ایجــاد 

ــت. ــور بریتانیاس ــعت کش ــه وس ــه ب ــد ک ش
او گفــت: بشــر از طریــق تغییــرات اقلیمــی 
ــر گذاشــته  اســت. حیــات  ــر محیطزیســت اث ب

ــاز دارد. ــت نی ــه حفاظ وحــش ب
 بشــر طــی ســال ها ایــن مشــکل را پدیــد 

آورده و بایــد آن را برطــرف ســازد.
بی بی ســی،  خبــری  شــبکه  گــزارش  بــه 
مقامــات جمهــوری سیشــل بــه دنبــال آن 
هســتند کــه تــا ســال آینــده 30 درصــد از 
مناطــق اقیانوســی را تحــت حفاظــت قــرار 

دهنــد.
آنطــور کــه ایســنا گــزارش می دهــد سیشــل از 
ــکیل  ــره تش ــامل ۱۱5 جزی ــری ش مجمع الجزای
ــرق  ــری ش ــدود ۱500 کیلومت ــه در ح ــده  ک ش

ــع شــده اند. ــا واق ــاره آفریق ــی ق خــاک اصل

طبــق اعــام رســانه های 
چینــی، آخرین الک پشــت 
نرم پوســته  غول پیکــر 
ــاده در چیــن  یانگ تســه م
تلــف شــده و بــه ایــن ترتیــب زمــان انقــراض ایــن گونــه 
ــراض را  ــرض انق ــدت در مع ــه ش ــت های ب از الک پش

ــک ســاخته اســت. نزدی
ــه تصــور  ــاده ک ــن الک پشــت م ــزارش ایســنا، ای ــه گ ب
ــت، روز  ــته اس ــر داش ــال عم ــش از 90 س ــود بی می ش
شــنبه، ۲4 ســاعت پــس از آن که جمعــی از متخصصان 
بین المللــی و کارشناســان محلــی در تــاش بــرای 

ــد، تلــف شــد. تلقیــح مصنوعــی ایــن حیــوان بودن
گزارش هــا حاکــی از آن اســت کــه تــاش بــرای 
ــال  ــه دنب ــه ای ب ــچ عارض ــی هی ــاح مصنوع ــل لق عم
نداشــته اســت امــا یــک گــروه تحقیقاتــی متشــکل از 
متخصصــان محلــی و بین المللــی بــرای تعییــن علــت 
مــرگ ایــن الک پشــت قــرار اســت آن را کالبدشــکافی 

کننــد.

در عیــن حــال متخصصــان نمونه هــای بافــت تخمــدان 
ایــن الک پشــت مــاده را جمــع آوری و "بــرای اســتفاده 

ــد. در آینــده" ذخیــره کرده ان
 ،)WCS( وحــش  حیــات  از  حفاظــت  انجمــن 
الک پشــت های غول پیکــر نرم پوســته یانگ تســه را 
بــه عنــوان در معــرض خطرتریــن گونــه الک پشــت های 
ــکار  ــل ش ــه دلی ــه ب ــت ک ــرده اس ــایی ک ــان شناس جه
و تخریــب زیســتگاه هــا در آســتانه انقــراض قــرار 

گرفته انــد.
بــه گفتــه رســانه های چینــی در حــال حاضــر تنهــا ســه 
الک پشــت غول پیکــر نرم پوســته یانگ تســه در کل 

جهــان باقــی مانــده اســت.
بنــا بــر گــزارش ســی ان ان، بــاغ وحــش "ســوژو" چیــن 
در حــال حاضــر خانــه یــک الک پشــت غول پیکــر 
الک پشــت  دو  اســت.  َنــر  یانگ تســه  نرم پوســته 
باقی مانــده دیگــر در ویتنــام و در حیــات وحــش زندگــی  
می کننــد امــا جنســیت آن هــا مشــخص نشــده اســت.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: بارندگی های مساعد بهاری، پس 
از چند سال خشکسالی و کم آبی، پای پرندگان مهاجر را به تاالب آق قشاق در منطقه گیفان بجنورد 
باز کرد.

فاطمه نامجو
خبرنگار/پیام ما

سیل گلستان؛
 نتیجه دخالت های 

عوامل انسانی

سدسازی های غیر اصولی خطرناک تر از سیل استسد
مدیــرکل دفتــر آبخیــزداری و حفاظــت خــاک 
ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری بــا اشــاره 
بــه اینکــه در ایــران تنهــا حــدود 40 میلیــارد متــر 
مکعــب آب بایــد در ســدها ذخیــره شــود، گفــت: 
ســدها راهــکار کنتــرل ســیل نیســتند و نبایــد بــه بهانــه 
کنتــرل ســیل ایــن کار را انجــام دهیــم چراکــه سدســازی های 
غیــر اصولــی بــه مراتــب خطــرات بیشــتری نســبت بــه ســیل 

دارنــد.
هوشــنگ جــزی در گفــت و گــو بــا ایســنا تاکیــد کــرد: 
ــه در  ــود ن ــرل ش ــز کنت ــه آبخی ــد از باالدســت حوض ــیل بای س
ــاک  ــت خ ــزداری و حفاظ ــر آبخی ــرکل دفت ــی آن مدی خروج
ــری  ــش دیگ ــزداری در بخ ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه س
از صحبت هــای خــود اظهارکــرد: در کشــور مــا اغلــب بارش هــا 
در فصل هایــی اتفــاق می افتــد کــه نیــازی بــه آن نداریــم 
ــا اســتفاده از روش هــای مختلــف آب را  پــس بایــد بتوانیــم ب
ذخیــره کنیــم و مانــع هــدر رفــت آن شــویم. ســنتی ترین روش 
ذخیــره آب در کشــور مــا قنــات اســت. قنات هــا می تواننــد آب 

ــد. ــر آن را بگیرن ــوی تبخی ــد و جل ــوذ دهن ــن نف را در زمی

وی بــا اشــاره بــه اینکــه سدســازی از دیگــر روش هــای 
ــرد:  ــح ک ــا اســت، تصری ــف دنی حفــظ آب در کشــورهای مختل
سدســازی اســتانداردهای خــاص خــود را دارد. ابتــدا بایــد 
ــترس را  ــل دس ــد از آب قاب ــد درص ــه چن ــم ک ــخص کنی مش
ــه  ــول گفت ــور معم ــم. به ط ــداری کنی ــدها نگه ــم در س می توانی
می شــود کــه می تــوان حــدود 40 درصــد از آب قابــل دســترس 
ــزی  ــران چی ــدار در ای ــن مق ــه ای ــرد ک ــره ک ــدها ذخی را در س
ــا  ــدهای م ــر س ــت. اگ ــب اس ــر مکع ــارد مت ــدود 40 میلی ح
ــه  ــند ب ــته باش ــدار داش ــن مق ــش از ای ــی بی ــور ظرفیت در کش

اکوسیســتم فشــار وارد می شــود.
جــزی بــا تاکیــد بــر اینکــه تبخیــر آب در کشــور مــا ســه برابــر 
متوســط جهانــی اســت، گفــت: در ایــن شــرایط نمی توانیــم در 
کشــور آب را روی ســطح زمیــن ذخیــره کنیــم و بایــد در کنــار 
ــی اســتفاده کنیــم  ــی از روش هــای مکمل سدســازی های اصول
ــران  ــم. متاســفانه در ای ــوذ دهی ــن نف ــه داخــل زمی ــا آب را ب ت
ــه  ــت شــده و ب ــن غفل ــه درون زمی ــوذ آب ب ــای نف از تکنیک ه

همیــن دلیــل اســت کــه سدســازی در کشــور رواج دارد.

چی
کار

ش

جدیدتریــن قســمت از برنامــه تلویزیونــی »بــه اضافــه 
مســتند«، بــا پخــش و بررســی مســتند »خــود 
ســاخته« بــه کارگردانــی محمد دســتمالچیان از شــبکه 

مســتند پخــش خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابط عمومی شــبکه مســتند، 
ــکارچی  ــک ش ــی ی ــرای زندگ ــاخته«، ماج ــود س ــتند »خ مس
ــت و  ــاره محیط زیس ــه درب ــس از آنک ــه پ ــت ک ــور اس ــابقه کش باس
ــردن  ــرد، شــکار ک ــات احســاس خطــر ک ــف حیوان ــای مختل گونه ه
ــه،  ــده ای خاقان ــا ای ــار گذاشــت و تفنگــش را ب ــرای همیشــه کن را ب

قلمزنــی کــرد و بــه دیــوار آویخــت.
علــی اصغر خاکســاری طــراح، قلمــزن، و حــکاک دارای مــدرک درجه 
یــک هنــری در رشــته قلمرنــی و حکاکــی اســت کــه روزگاری در زمــره 
شــکارچیان بــا ســابقه قــرار داشــت امــا ســال ها اســت کــه بــه منظــور 
تشــویق شــکارچیان بــرای کنــار گذاشــتن شــکار غیرقانونــی، تفنــگ 
آن هــا را باهنــر قلم زنــی، منقــش بــه شــکل های زیبــا می کنــد. او در 
ایــن مســتند پرتــره، هشــدارهایی دربــاره وضعیــت محیط زیســت، از 
بیــن رفتــن مراتــع، بحــران آب، فرســایش خــاک، و… را مطــرح کرده 

و بــه دنبــال راه حل هایــی بــرای حفاظــت از محیط زیســت مــی رود.
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۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجــوز شــناخته می شــود. مرجــع  صــدور 
ــظ  ــه حف ــوزش در زمین ــه آم ــن اســت ک نتیجــه  ای
افــکار  هدایــت  و  زیســت   محیــط  بهســازی  و 
عمومــی  بــر ساســا قوانیــن و مقــررات  از وظایــف 

ــت. ــت اس ــط زیس ــازمان محی ــارات س و اختی

پشــنهادات مرکز پژوهش ها
ــه  ــت ک ــه اس ــق گفت ــن تحقی ــی ای ــز ط ــن مرک ای
ایــن مراکــز نیازمنــد مجــوز هســتند  و بــدون مجــوز 

نمی تواننــد فعالیــت کننــد. 
آنچــه کــه امــروز بــا عنــوان مــدارس طبیعــت 
شــناخته شــده در قوانیــن بــا تعریــف مدرســه 
مغایــرت دارد بــه همیــن دلیــل نبایــد تعریــف 

مدرســه بــر آنهــا اطــاق  شــود.

از آنجایــی کــه در ایــن مــدارس هیــچ برنامــه 
درســی ارائــه نمی شــود  هیــچ نســبتی بــا آمــوزش 

ــد. ــرورش ندارن و پ
می دهنــد  ارائــه  مراکــز  فعالیت هایــی کــه  نــوع 
معیــاری بــرای تعییــن  مرجــع صــدور مجــوز آن هــا 

ــه شــمار مــی رود. ب
پس به همین دلیل پیشــنهاد می شــود که :

ایــن مــدارس در قالــب آموزشــگاه بــا تصویــب 
ــت  ــت  تح ــط زیس ــت محی ــی حفاظ ــواری عال ش
نظــارت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اداره 

ــوند.  ش
ــر  ــدارس غی ــب م ــدارس در قال ــن م ــن ای همچنی
دولتــی و بــر اســاس قانــون  تاســیس و اداره 

مــدارس آمــوزش و پــرورش غیــر دولتــی  مصــوب 
ســال ۱395 تاســیس و اداره شــوند  تــا ضمــن 
ــرورش ،  ــوزش و پ ــای مصــوب آم ــرای برنامه ه اج
آمــوزش محیــط زیســتی را بــه عنــوان فــوق برنامــه 

ــد. ــه دهن ارائ

نیاز کودکان بــه ارتباط با طبیعت
مدرســه  ایده پــرداز  زاده  وهــاب  عبدالحســین 
ــا ۱0  ــن 5 ت ــودک در س ــت ک ــد اس ــت، معتق طبیع
ــل  ــا عوام ــری ب ــاط موث ــا ارتب ــاز دارد ت ــالگی نی س
طبیعــی همچــون آب، گل، خــاک، چــوب و حیــوان 
برقــرار کنــد. ایــن کــودک بایــد ســرما و گرمــا را در 
طبیعــت درک کنــد، از درخــت بــاال رود و بــا حیــوان 
ــخصیت  ــکل گیری ش ــرای ش ــا ب ــد، این ه ــازی کن ب

ــودک الزم اســت. ک
بــه اعتقــاد وهــاب زاده، بایــد بــه والدیــن ایــن 
بــه  زادی  نیــاز  بچهــا  شــود کــه  داده  آمــوزش 
بایــد  حضــور در طبیعــت را دارنــد. او می گویــد 
ــه همچــون  ــاده ای باشــد ک ــای افت در شــهر زمین ه
ــد در آن  ــا بتوانن ــاد نباشــد و بچه ــا آب دیگــر مکان ه
ــوند.  ــی ش ــت یک ــا طبیع ــرده و ب ــرق ک ــود را غ خ
ــدن.  ــان ش ــن و پنه ــاال رفت ــرای ب ــی ب ــد درخت بای
ــته  ــود داش ــا وج ــردن بچه ــر ک ــرای خط ــه ای ب چال
باشــد. جایــی کــه کــودک ندانــد در آنجــا چــه 
ــد.  ــد خــود را در محیــط گــم کن ــر اســت و بتوان خب
ــزی  ــودک در آن چی ــه ک ــد ک ــه ای باش ــد مزرع بای
ــد و  ــذا درســت کن ــد، غ ــزی برداشــت کن ــکارد چی ب
ــه  ــق شــیوه زندگــی در طبیعــت را تجرب ــن طری بدی
ــچ تصــوری  ــا هی ــودکان شــهری تقریب ــد. االن ک کن
ــان  ــی گم ــا حت ــی از بچه ــد. بعض ــت ندارن از طبیع
در  کاالهــا  دیگــر  همچــون  تخم مــرغ  می کننــد 
ــیب و  ــاط س ــود. از ارتب ــاخته می ش ــه ای س کارخان
ــور  ــور کل تص ــه ط ــد و ب ــزی نمی دانن ــت چی درخ

خاصــی از طبیعــت ندارنــد.
ــه گفتــه وهــاب زاده،  نظــام آموزشــی بایــد بیــدار  ب
شــود و مدرســه بایــد بــرای ایــن کاوش هــا جایــی 
ــه  ــد اینگون ــرورش بای ــوزش و پ ــد. آم ــته باش داش

ــد. ــاماندهی کن ــات را س ــفرها و تفریح س

چرا اســم مدرسه را برای مدارس 
گذاشتیم طبیعت 

ــت   ــودک و طبیع ــاد ک ــای بنی ــی از اعض ــار کیای  به
ــن  ــود: » بای ــه ب ــا گفت ــام م ــه پی ــن ب ــش از ای پی
در  اکنــون  هــم  طبیعــت کــه  مــدارس  الگــوی 
کشــور مــا وجــود دارد کامــا بومــی اســت. در 
ــا  ــنی 3 ت ــای رده س ــا بچه ه ــدارس عموم ــن م ای
ــچ  ــدارس هی ــن م ــد. در ای ــور دارن ــال حض ۱۲ س
ــرح  ــاب و ش ــود و کت ــمی داده نمی ش ــوزش رس آم

ــدارد.  ــود ن ــی وج درس
بــه ایــن دلیــل اســم مدرســه روی ایــن فضــا قــرار 
داده شــده زیــرا طبیعــت بــه خودی خــود مدرســه ای 
اســت کــه فرصت هــای متنــوع و عمیقــی بــرای 
ــد کــه در  ــری کــودک فراهــم می کن ــه و یادگی تجرب
فضــای شــهری امــروزه مغفــول مانــده اســت. ایــن 
مــدارس هیــچ آمــوزش مســتقیم و رســمی ندارنــد 
ــای دوره   ــد و بچه ه ــا نمی دهن ــه بچه ه ــی ب و مدرک
ابتدایــی عمومــا در ســاعاتی غیــر از مدرســه در 

ــد.« ــرکت می کنن ــا ش ــن فض ای

مرکز پژوهش های 
مجلس پیشنهاد داده 

است: »مدارس طبیعت 
در قالب آموزشگاه 
با تصویب شورای 

عالی حفاظت محیط 
زیست  تحت نظارت 

سازمان حفاظت محیط 
زیست اداره شوند. 

همچنین این مدارس 
در قالب مدارس غیر 
دولتی   اداره شوند  تا 

ضمن اجرای برنامه 
های مصوب آموزش و 

پرورش ، آموزش محیط 
زیستی را به عنوان فوق 

برنامه ارائه دهند.«

مغایرتمدارسطبیعتباعنوانقانونیمدرسه
مرکز پژوهش های مجلس: آنچه که امروز با عنوان مدارس طبیعت شناخته شده در قوانین با تعریف مدرسه مغایرت دارد

ــن  ــه ای ــا اشــاره ب ــدگان اســتان خوزســتان ب رئیــس مجمــع نماین
کــه ســیل همچنــان در اســتان خوزســتان جــاری اســت بیــان کــرد: 
علــی رغــم حضــور مــردم و نیروهــای جهــادی و ســپاه بســیاری از 
روســتاها و زمین هــای کشــاورزی و دامداری هــا بــه زیــر آب رقفتــه 

ــه زیرســاخت های شــهری وارد شــده اســت. و خســارت جــدی ب
ــس  ــزارش ایســنا، قاســم ســاعدی در حاشــیه جلســه مجل ــه گ ب
شــورای اســامی ضمــن ارائــه آخریــن گــزارش در خصــوص وضعیت 
اســتان ســیل زده خوزســتان بیــان کــرد: اســتان خوزســتان دارای دو 

رودخانــه پــرآب کارون و کرخــه اســت کــه از بزرگتریــن رودخانه هــای 
کشــور بــه حســاب مــی رود. بعــد از ســال ها خشکســالی بــا توجــه 
ــه  ــر شــد و ب ــی پســت ســدها از آب پ ــت اله ــا و رحم ــه بارش ه ب
ــده  ــیابی ش ــه س ــه کارون و کرخ ــازی آب دو رودخان ــال رهاس دنب
ــه حضــور پرشــور  ــا توجــه ب ــه شــد. ب و آب وارد روســتاهای منطق
مــردم در جهــت تقویــت ســیل بندهــا و همچنیــن حضــور ماشــین 
آالت دســتگاه ها و نهادهــای دولتــی مــردم در برابــر ســیل مقاومــت 
کردنــد. ســیل در خوزســتان از رودخانــه ی کرخــه شــروع شــد 

ــردم و کمــک  ــم حضــور م ــی رغ ــز جــاری اســت. عل ــون نی و تاکن
نیروهــای جهــادی و ســتاد مدیریــت بحــران خیلــی از روســتاها و 
ــه ایــن کــه  ــا توجــه ب ــد. ب ــر آب رفتن ــه زی زمین هــای کشــاورزی ب
ســه هفتــه دیگــر فصــل برداشــت اســت، اکنــون بــا جــاری شــدن 

ــه اســت. ــر آب رفت ــدم در زی ــی گن ســیل خوشــه های طای
ســاعدی ادامــه داد: بــا جــاری شــدن ســیل در شــوش، حمیدیــه، 
دشــت آزادگان و هویــزه کشــاورزان و دامداران خســارت چشــم گیری 
ــد. اکنــون نیــز در بخــش دشــت آزادگان و هویــزه برخــی از  دیده ان
روســتاها در محاصــره ســیل قــرار دارنــد و مــردم در حــال مقاومــت 
هســتند. بــا وجــود کمبــود خــاک و گونــی در ایــن مناطــق امــکان 

رســاندن آنهــا نیــز وجــود نــدارد.
 اکنــون همبســتگی و تعامــل و همــکاری در بیــن صنــاف و همــه 
قومیت هــا در سراســر خوزســتان باعــث شــده تــا مقاومــت خوبی در 
برابــر ســیل شــکل بگیــرد. همگــی برادرانــه در کنــار یکدیگــر در حــال 
کمــک هســتند و همبســتگی ملــی شــکل گرفتــه اســت. از حضــور 
ــم.  ــیل زدگان تشــکر می کنی ــه س ــک ب ــت کم ــردم در جه ــه م هم
ــه جبــران خســارت  امیدواریــم دولــت هــر چــه ســریع تر نســبت ب

کشــاورزان و دامــداران اقــدام کنــد.
ــاب  ــبکه های فاض ــا و ش ــیه رودخانه ه ــکونی در حاش ــازل مس من
ــم  ــت. امیدواری ــده اس ــدی دی ــیب ج ــاخت ها آس ــهری و زیرس ش
دولــت بعــد از پایــان ســیل در اســتان بــا تشــکیل ســتاد ویــژه بــه 
ــد. ســرعت  ــدام کن ــران آن اق ــزان خســارات وارده و جب بررســی می
عمــل در جبــران خســارات باعــث امیــدوار شــدن مــردم می شــود. 

ــد و  ــر کن ــد نظ ــت آب تجدی ــه ی مدیری ــد در زمین ــرو بای وزارت نی
ــود. ــام ش ــی انج ــای علم ــوب مدل ه ــد در چارچ ــت آب بای مدیری

ــکا در  ــای آمری ــر تحریم ه ــه تأثی ــاره ب ــا اش ــه ب ــاعدی در ادام س
رســیدن کمک هــای مالــی بــه مــردم ســیل زده بیــان کــرد: امریــکا 
اوج خباثــت خــود را نشــان داده اســت. از نظــر اخاق بشــر دوســتانه 
در هــر جایــی کــه حادثــه ای غیــر مترقبــه رخ دهــد وظیفــه انســانی 
ــن  ــون ای ــا اکن ــم. ام ــک کنی ــر کم ــه یکدیگ ــا ب ــد ت ــم می کن حک
تحریم هــا باعــث شــده کمــک نقــدی بــه دســت مــردم ســیل زده 
نرســد. البتــه مــردم مــا نیــز بــه ایــن کمک هــا نیــازی ندارنــد و خــود 
در کنــار یکدیگــر ایســتاده و هــر چــه کــه دارنــد را در ســبد اخــاص 
ــوز در اســتان خوزســتان ســیل جــاری  ــه هن ــا ک ــد.از آنج می گذارن
اســت و میــزان آب در کرخــه و دشــت آزادگان کاهــش چشــمگیری 
نداشــته اســت آرزیابــی خســارات آغــاز نشــده اســت. پــس از پایــان 

ــی خواهــد شــد. ــا ارزیاب ســیل حجــم آســیب ها و تخریب ه
ســاعدی در ادامــه بــا اشــاره بــه مطالــب منتشــر شــده در خصــوص 
ممانعــت وزارت نیــرو بــرای جــاری شــدن آب در تــاالر هورالعظیــم 
بیــان کــرد: تــاالر هورالعظیــم یکــی از تاالب هــای بین المللــی کشــور 
اســت؛ بــا توجــه بــه ایــن کــه چنــد ســال طوالنــی ایــن تاالر خشــک 
ــاد  ــرده و 5 مخــزن ایج ــت ک ــی در آن فعالی ــود شــرکت های نفت ب
کــرده بــود. از ســوی دیگــر بــه دنبــال خشــک بــودن، ایــن تــاالب بــه 
یــک منبــع بــرای ریزگردهــای اســتان تبدیــل شــده بــود. امــا اکنــون 
بــا توجــه بــه ورود آب ســعی داریــم تــا ایــن تــاالب را احیــا کنیــم تا 

کانــون ریزگردهــا از بیــن بــرود.

تحریمهاباعثشدهکمکنقدیبهدست
مردمسیلزدهنرسد

ابتــدای فروردیــن 98 بــود کــه بــارش ســیل آســایی کل کشــور را در 
برگرفــت وایــن بارش هــای متوالــی منجــر بــه جــاری شــدن ســیل 
در برخــی از اســتان های کشــور شــد؛ پدیــده ای کــه اگرچــه باعــث 
شــد لــب تشــنه بســیاری از زمین هــا ســیراب و تعــدادی از رودها و 
دریاچه هــا اندکــی پــرآب شــوند و نــور امیــدی را در دل مــردم زنــده 
ــر« شــد و  ــای خانمــان ب ــه »ب ــل ب ــرادی تبدی ــرای اف ــا ب کــرد ام
حــاوت نــوروز را بــه کامشــان تلــخ کــرد و دار ونــدار، خانــه و کاشــانه 

و حتــی عزیزانشــان را از آنهــا گرفــت.
ــات بحران هــای طبیعــی  ــز مطالع نعمــت حســنی - رئیــس مرک
ــرد:  ــار ک ــنا اظه ــا ایس ــو ب ــتی- در گفت وگ ــهید بهش ــگاه ش دانش
ــای  ــش ه ــال 98 در بخ ــدای س ــه از ابت ــنگینی ک ــای س بارش ه
شــمالی، غربــی و جنــوب غربــی کشــور داشــتیم برمبنــای مطالعات 
تغییــرات اقلیمــی کــه در دنیــا صــورت گرفتــه، براثر پدیــده تغییرات 
اقلیــم اســت کــه نشــان می دهــد یکــی از عــوارض گــرم شــدن ۲.5 
تــا 3درجــه ای زمیــن نســبت بــه متوســط قــرن حاضــر، تجمعــی 
شــدن بارش هــا اســت.به عبــارت دیگــر بــه جــای اینکــه بارش هــا 
در دفعــات مختلــف و درمقادیــر کمتــر ببــارد در دفعــات کمتــر ولــی 
ــز  ــه حاصــل می شــوند نی ــی ک ــر بیشــترمی بارد و ابرهای ــا مقادی ب
ابرهــای پربارانــی هســتند. مراکــز مطالعــات اقلیــم در دنیــا و حتــی 
در کشــور خودمــان نیــز قبــاً مطــرح کــرده  بودنــد کــه یکــی از آثــار 

تغییــر اقلیــم همیــن بارش هــای ســنگین و تجمعــی اســت.
ــرا  ــم وارد دوره ترســالی شــده ایم درســت نیســت زی ــه بگویی اینک
مطالعــات علمــی روی تغییــرات اقلیــم در منطقــه ایــران نشــان می 
دهــد کــه در ایــران در مجمــوع بــا وجــود تجمعــی شــدن بارش هــا 
و ســیاب ها ولــی بــا نــگاه بــه مطالعــات یــک قــرن، میــزان بــارش 
متوســط در کشــورکه در اوایــل قــرن بیســت و یکــم ۲40 میلیمتــر 
در ســال بــود در پایــان ایــن قــرن یعنــی در ۱00 ســال بــه ۱80 میلــی 
ــدود 60  ــده ح ــرد. در آین ــد ک ــدا خواه ــش پی ــال کاه ــر در س مت
میلیمتــر از بارش هایمــان را از دســت خواهیــم داد و بهتــر اســت در 
فرهنگســازی در مقولــه آب از واژه »خشــک قرنــی« اســتفاده کنیــم 

زیــرا بــا قرنــی خشــک مواجــه هســتیم.

»خشک قرنی« 
پدیده پیش روی کشور

خبر
ساماندهی آرادکوه بر عهده 

محیط زیست است
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند پایتخــت گفــت: 
طبــق قانــون تعییــن تکلیــف ســاماندهی مجتمــع 
ــط  ــازمان محی ــده س ــر عه ــوه ب ــه آرادک ــردازش زبال پ
زیســت بعنــوان رئیــس کارگــروه ملــی مدیریــت پســماند اســت و شــهرداری تهــران 
نیــز بــه عنــوان مجــری آمــاده اجــرای تصمیمــات کارگــروه اســت. مجتمــع پــردازش و 
بازیافــت زبالــه آرادکــوه کهریــزک در کیلومتــر ۲3 جــاده قدیم تهــران – قــم و در جنوب 
کهریــزک واقــع اســت. ایــن مرکــز روزانــه بــه طــور متوســط هشــت هــزار تــن انــواع 
پســماندهای مختلــف از منابــع مختلــف تولیــد همچــون مناطــق ۲۲ گانــه، شــهرک و 
شــهرهای اطــراف، مراکــز بهداشــتی و درمانــی، لجــن و سرشــاخه و غیــره جهــت امحــا 

و دفــع بــه ایــن مرکــز ارســال مــی شــود.

تاخیر در رویش گل های 

الله های واژگون 
ــی  ــع طبیع ــی اداره کل مناب ــان داروی ــناس گیاه  کارش
ــادن  ــر افت ــه تأخی ــمالی از ب ــان ش ــزداری خراس و آبخی
رویــش گل هــای الله هــای واژگــون در ایــن اســتان خبــر 
ــا در مناطــق رویــش  ــداوم و کاهــش دم ــرد: بارندگی هــای م ــار ک داد.اســکویی  اظه
ایــن گیــاه را از علــل بــه تأخیــر افتــادن رویــش آن اســت.زمان رویــش گل هــای اللــه 
واژگــون در ایــن اســتان اوایــل اردیبهشــت مــاه اســت کــه پیــش بینــی می شــود بــا 
کمــی تأخیــر ایــن گل هــا در ســال جــاری در زیســت گاه هــای خــود روییــده شــوند. 
بارش هــای مطلــوب بــاران ســبب می شــود تــا تعــداد گل هــای رویــش پیــدا کــرده در 
ایــن اســتان افزایــش یابــد ایــن درحالیســت کــه خشکســالی های چنــد ســال اخیــر 

بــر کاهــش رویــش آنهــا تأثیــر گذاشــته بــود.

حال و روز این روزهای قره چای
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان قــم 
ــه  ــر، رودخان ــد الغدی ــازی آب س ــا رهاس ــت: ب گف
ــود  ــه خ ــگ آب ب ــه رن ــس از دو ده ــای پ ــره چ ق
ــا و  ــی تاالب ه ــت محیط ــه زیس ــد حقاب ــاش کنن ــد ت ــئوالن بای ــده و مس دی

تثبیــت شــود. اســتان  رودخانه هــای 
بــه گــزارش ایســنا، ســید رضــا موســوی مشــکینی بــا اشــاره بــه رهاســازی آب 
ــب در  ــی 50 مترمکع ــا دب ــال حاضــر آب ب ــرد: در ح ــوان ک ــر، عن ــد الغدی از س
ثانیــه در رودخانــه قــره چــای جــاری شــده و پــس از دو دهــه ســخت و ناگــوار، 

ایــن رودخانــه جــان تــازه ای گرفتــه اســت.

آرادکوه

الله

قره چای

رانش زمین در روستای حسین آباد بخش کالپوش میامی در استان سمنان پیشروی کرده و اهالی روستا در حال 
تخلیه خانه های خود هستند. حدود 570 خانه روستایی حسین آباد در خطر ریزش قرار دارند و تا امروز حدود ۲50 خانه 

روستایی آسیب جدی دیده اند که باید تخلیه شوند.

رنا
 ای

س:
عک

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر گفــت: 
ــی  ــزان بارندگ ــش می ــا افزای ــاری، ب ــال ج ــه در س ــاالب حل ت
و همچنیــن آورد فــراوان از باالدســت در چندیــن مرحلــه، 
ــیده  ــه بخش ــن منطق ــه ای ــازه ای ب ــان ت ــده و ج ــری ش آبگی

ــت. اس
ــوروز  ــای ن ــس از بارندگی ه ــرد: پ ــار ک ــژاد اظه ــی ن ــاد قل فره
ــده شــده و امســال  ــاالب برگردان ــه ت 98 طــراوت و شــادابی ب
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــادی نس ــر زی ــدگان مهاج ــرای پرن پذی
ــاالب  ــه از ت ــی ک ــای هوای ــه عکس ه ــه ب ــت.با توج ــده اس ش
ــاالب  ــم آب ت ــاه حج ــن م ــاله در فروردی ــه س ــته ایم، هم داش
کاهــش پیــدا کــرده و در فصــل تابســتان نیــز می تــوان گفــت 
بیشــتر مناطــق تــاالب بــی آب و خشــک می شــود ولــی 
امســال بــا بارندگی هــای اواخــر ســال و روزهــای ابتــدای 
ــه ســال  ــاالب نســبت ب ــه ت ــزان آب ورودی ب ــد می ســال جدی

ــت. ــه اس ــش یافت ــته افزای گذش
ــال  ــاالب در س ــزان آب ورودی ت ــه می ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
گذشــته 30 درصــد بــوده اســت، تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر 
ــاالب آبگیــری شــده و وضعیــت  ــًا 70 درصــد از حجــم ت تقریب

ــوب اســت.  ــه در ســال جــاری مطل ــاالب حل ت
ــی اداره کل  ــش طبیع ــارت و پای ــاون نظ ــه، مع ــا فقی غامرض
محیــط زیســت اســتان بوشــهر گفــت: در ســال 97 اقدامــات 
ــه  ــاالب حل ــای ت ــور احی ــه منظ ــی ب ــل الیروب ــری از قبی مؤث
انجــام شــده اســت. همچنیــن مکاتبــات بــه منظــور رهاســازی 
حقابــه تــاالب حلــه، انجــام آموزش هــای جوامــع محلــی، 
فعالیــت صنــدوق اعتبــارات خــرد و ســبز روســتایی در مناطــق 
حاشــیه تــاالب و… از دیگــر برنامه هــای انجــام شــده اســت.
در ســال جــاری بحــث الیروبــی مســیر ورودی تــاالب حلــه و 
ــن  ــادل تأمی ــه منظــور تع ــد بصــری ب ســاماندهی دوشــاخه بن

ــرار دارد. ــاالب در دســتور کار ق ــاز ت آب موردنی

فرود دوباره پرندگان 
مهاجر در تاالب »حله«

هر
س:م
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چی
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روایتی از شکارچی که هنرمند شدش
جدیدتریــن قســمت از برنامــه تلویزیونــی »بــه اضافــه 
مســتند«، بــا پخــش و بررســی مســتند »خــود 
ســاخته« بــه کارگردانــی محمد دســتمالچیان از شــبکه 

مســتند پخــش خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابط عمومی شــبکه مســتند، 
ــکارچی  ــک ش ــی ی ــرای زندگ ــاخته«، ماج ــود س ــتند »خ مس
ــت و  ــاره محیط زیس ــه درب ــس از آنک ــه پ ــت ک ــور اس ــابقه کش باس
ــردن  ــرد، شــکار ک ــات احســاس خطــر ک ــف حیوان ــای مختل گونه ه
ــه،  ــده ای خاقان ــا ای ــار گذاشــت و تفنگــش را ب ــرای همیشــه کن را ب

قلمزنــی کــرد و بــه دیــوار آویخــت.
علــی اصغر خاکســاری طــراح، قلمــزن، و حــکاک دارای مــدرک درجه 
یــک هنــری در رشــته قلمرنــی و حکاکــی اســت کــه روزگاری در زمــره 
شــکارچیان بــا ســابقه قــرار داشــت امــا ســال ها اســت کــه بــه منظــور 
تشــویق شــکارچیان بــرای کنــار گذاشــتن شــکار غیرقانونــی، تفنــگ 
آن هــا را باهنــر قلم زنــی، منقــش بــه شــکل های زیبــا می کنــد. او در 
ایــن مســتند پرتــره، هشــدارهایی دربــاره وضعیــت محیط زیســت، از 
بیــن رفتــن مراتــع، بحــران آب، فرســایش خــاک، و… را مطــرح کرده 

و بــه دنبــال راه حل هایــی بــرای حفاظــت از محیط زیســت مــی رود.

در ایــن قســمت و پــس از پخــش مســتند، مهنــدس محمــد 
ــز بررســی های  ــر سیاســت های محیط زیســت در مرک ــش، دبی دروی
اســتراتژیک نهــاد ریاســت جمهــوری و مــزدک میــر رمضانــی، 
کارشــناس و فعــال محیــط زیســت مهمــان برنامــه خواهنــد بــود و 
ــات  ــی حیوان ــکار غیرقانون ــای ش ــیب ها و چالش ه ــوع آس ــا موض ب
در مناطــق ممنوعــه زیســتی و لــزوم حفاظــت از محیط زیســت 
کشــور صحبــت خواهنــد کــرد. عــاوه بــر ایــن، محمــد تقــی فهیــم 
و ســعید قطبــی زاده بــه نقــد و بررســی فرمــی ایــن مســتند خواهنــد 
پرداخــت. مســتند 60 دقیقــه ای »خــود ســاخته« کــه بــه کارگردانــی 
و تهیه کنندگــی محمــد دســتمالچیان تولیــد شــده اســت، در برنامــه 
ایــن هفتــه »بــه اضافــه مســتند« پخــش و بررســی خواهــد شــد.

ــاعت ۲0:30  ــن س ــنبه ۲7 فروردی ــه روز سه ش ــمت از برنام ــن قس ای
ــای  ــش آن روزه ــد و بازپخ ــد ش ــش خواه ــتند پخ ــبکه مس از ش
چهارشــنبه ۲8 فروردیــن ســاعت 9 و جمعــه 30 فروردیــن ماه ســاعت 

ــت. ۱3:30 اس
»بــه اضافــه مســتند«، مجموعــه برنامــه تلویزیونــی شــبکه مســتند 
اســت کــه بــه پخــش مســتندهای دیــده نشــده در تلویزیــون و بحث 

کارشناســی پیرامــون موضــوع مســتند می پــردازد.

ک
 نم

چه
ریا

حال دریاچه نمک ، خوب شـدد
ــتان  ــت اس ــط زیس ــی اداره کل محی ــاون فن مع
ــان اینکــه  دریاچــه نمــک از وضعیــت  ــا بی ــم ب ق
بحرانــی ســال گذشــته عبــور کــرده اســت، تاکیــد 
ــی  ــا ایــن وجــود در صورتــی وضعیــت آب کــرد: ب
مناســبی بــرای اســتان قــم در ســال های آینــده 
وجــود دارد کــه ایــن حجــم از آبگیــری و وضعیــت بهینــه 

ــود. ــظ ش ــم  حف ــای ق ــک و تاالب ه ــه نم دریاچ
ایســنا،  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  احمــد شــفیعی   ســید 
عنــوان کــرد: اســتان قــم، علــی رغــم آن چیــزی کــه در ظاهــر 
بــرای عمــوم مشــهود اســت، یــک اســتان تاالبــی اســت، بــه 
ــن اســتان را تاالب هــا تشــکیل داده  طــوری کــه ۱0 درصــد ای

انــد.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی تاالب هــای قــم، در محــدوده 
ــوان  ــای توســعه شــهری می ت ــه و در طرح ه ــرار گرفت شــهر ق
از آنهــا بهــره بــرد، افــزود: بــه طــور کلــی تعــداد 7 تــاالب در 
قــم بــه ثبــت رســیده کــه هــر کــدام از اینهــا بــه لحــاظ جــذب 
پرنــدگان مهاجــر و یــا در زمینــه گردشــگری، از اهمیــت و 

ــتند. ــوردار هس ــی برخ ارزش باالی

معــاون فنــی اداره کل محیــط زیســت اســتان قــم بیــان کــرد: 
ــه  ــی تقســیم می شــود ک ــز مختلف ــه حوزه هــای آبخی کشــور ب
ــی در  ــع آب ــا و مناب ــی رودخانه ه ــوزه، تمام ــر ح ــای ه در انته
ــا دفــع می شــوند، دریاچــه نمــک نیــز  ــا دری ــاالب و ی یــک ت
ــت  ــی در نهای ــع آب ــه و مناب ــه رودخان ــزی دارد ک حوضــه آبخی

ــد. ــه می ریزن ــن دریاچ ــه ای ب
ــای حــوزه  ــم در انته ــه اســتان ق ــه اینک ــا اشــاره ب شــفیعی ب
ــرار  ــزی ق ــرز و مرک ــران، الب ــون ته ــتان هایی همچ ــز اس آبخی
ــاال  ــتان های ب ــه در اس ــی ک ــع آب ــت: مناب ــت، گف ــه اس گرفت
رودخانه هــای  و  تاالب هــا  بــر  برداشــت می شــود،  دســت 
تأثیــر  قــم  اســتان  تاالب هــای  جملــه  از  دســت  پاییــن 

رد. می گــذا
ــم،  ــتان ق ــای اس ــت تاالب ه ــه وضعی ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
در دو دهــه اخیــر، بــه هیــچ وجــه مناســب نبــود، اظهــار کــرد: 
ــت  ــط زیس ــان اداره محی ــط کارشناس ــه توس ــی هایی ک بررس
ــت،  ــورت گرف ــاه 97 ص ــن م ــک در بهم ــه نم ــم، از دریاچ ق
یــک وضعیــت بســیار بحرانــی را از تاالب هــای قــم و دریاچــه 

نمــک گــزارش مــی داد.
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 اطالع
 رسانی

سودوکو شماره ۱۴۲۴

پاسخ سودوکو شماره ۱۴۲۳

فقی ا
 ۱- ترشــرویی - الشه ها

۲- پــر و ماالمــال - بافنده - رعد 

 و برق

3- شــهر سوهان - جوی خون - 

 واحــد پــول تایلند - جامه زنانه

4- یســار - کرایه مســکن - مرگ - 

سرخرنگ  فلز 

5- زرد انگلیســی - ســدی در جنوب 

 مصــر - دریچه اطمینان

6- راهنمــا - داخل - کاشــف آلمانی 

 آسپرین

7- اثــر معروف »نیما یوشــیج« - 

 سرود - کاه الف

8- طویلــه - از الیــه های جو زمین 

بها  - خون 

9- کــوزه بــزرگ - از حکیمان یونان 

دادگری  -  باستان 

۱0- ســالک - گاز کمیاب - اقبال 

طالع  و 

۱۱- جمــع اجنبی - طول - رنگ 

 دریا

۱۲- پدربــزرگ - جانور درنده - 

 قادر - بله انگلیســی

۱3- همدم - صد ســال - جانور 

 وحشــی - کشنده بی صدا

۱4- هیمه - درخور و متناســب - 

 حمال

۱5- پســت الکترونیک - پیش 

آینده بینی 

عمودی 
۱- ســایبان - فیلمی از »مســعود 

نمکی«  ده 

۲- شــبکه رایانه ای - گذرگاه رود - 

 رمانی نوشــته »پروانه ایجازی«

3- خلوت کردن - دســت شکسته 

 بــر گردن - عامــت مفعولی - مبارزه

4- اشــاره - سست و نااستوار - 

 پانــدول - از نت ها

5- پایان نامه - ســحرآمیز - 

 آذرخش

6- واحد شــمارش احشام - وسیله 

 خیاطی - یک شــانزدهم زرع

7- از شــهرهای گیان - مژده - 

ساختمان  ظاهر 

8- خاشــاک - پرخاش یا تهدید 

 بیهــوده - چای فرنگی

9- امر به یافتن - تازه رســیده - 

بام  آبریز 

۱0- پیاله آبخوری - ســودمند - 

سفر  توشه 

۱۱- آرامگاه فردوســی - پلکان 

 چوبی - کلمه تحســین

۱۲- هواپیمای ســریع - انباشــته و 

 پشــته - حرف درد - ســاده و سهل

۱3- طریقــه و روش - نقیــض تهی 

 - مثلــث جغرافیایــی - پایان زندگی

۱4- فیلســوف بزرگ اسکاتلندی - 

 حــرف نداری - بیابان

۱5- رمانی از »حمزه ســردادور« - 

روحی بیماری 

جدول شماره ۱۴۲۴

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱397603۱90۱40030۱3-
97/05/۲۱هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقـای علیجـان میـر شـکاری رود فـرق فرزند مـراد علـی بشـماره شناسـنامه 537صادره 
ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 4۱8متر مربـع پـاک - فرعـی از47- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 47-  اصلی قطعه یک بخش 45کرمان واقـع در احمد اباد عنبرآباد 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای منوچهرسـلمانزاده محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱5روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:۲089-  تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:98/0۱/۲7 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/0۲/۱5
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده ۱3آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱397603۱909۱00053۱-
97/۱0/۲3هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبـر آباد تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
خانـم کلپوره شـگرف نخعی فرزند حسـین  بشـماره شناسـنامه ۱96با کـد ملـی 60694۱8336صادره 
ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک باب خانه مشـتمل بر باغچه به مسـاحت 857متر مربـع پاک - فرعی 
از49- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک – فرعـی از 49-  اصلـی قطعـه یک بخـش 45کرمان 
واقـع درعنبرآبـاد اراضـی محمـد آبـاد بـی بی شـهری  خریـداری از مالک رسـمی آقـای محمود کنت 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه ۱5روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند . 
بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد ./م الـف:۲087-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۱/۲7 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/0۲/۱5
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آگهی اباغ اجرائیه کاسه :۱۳۹۷0۴0۱۹0۶۳000۴۹۹.۱
بـه شـماره ملـی  ابـادی فرزنـد حسـین  اکبـر  نـوری  اقـای حمیـد  بـه  بدینوسـیله 
305۱358746 بدهـکار پرونـده کاسـه ۱397040۱9063000499.۱ که برابر گزارش مامور 
ابـاغ شـناخته نگردیـده اید اباغ می گـردد که به علت چک صادره شـماره 7۲5746 به 
مبلـغ 60000000 لاير بـه صندوق تعاون روسـتایی ایرانیان بدهکار می باشـید که بر اثـر عدم پرداخت وجه 
بسـتانکار در خواسـت صدور اجرائیه نموده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه صادر و بکاسـه فوق در این 
اجـرا مطـرح مـی باشـد لـذا طبق مـاده ۱8 ائین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابـاغ می گردد 
از تاریـخ انتشـار ایـن اگهـی که تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در روزنامه چاپ و 
منتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخت بدهی خـود اقـدام و در غیر اینصـورت بدون 

انتشـار اگهـی دیگـری عملیات اجرائـی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان –علیرضا محمدی کیا

آگهی اباغ اجرائیه کاسه :۱۳۹۷0۴0۱۹0۶۳000۴۹۸.۱
ــد  ــادی فرزن ــر آب ــوری اکب ــواد ن ــای ج ــه آق ــیله ب بدینوس
ــده  ــکار پرون ــی 305۱۲77۲90 بده ــماره مل ــه ش ــین ب حس
ــر گــزارش مامــور  ــه براب کاســه ۱397040۱9063000498.۱  ک
ابــاغ شــناخته نگردیــده ایــد ابــاغ میگــردد کــه بــه علــت چــک صــادره 
ــدوق تعــاون روســتایی  ــه صن ــال ب ــغ 60000000 ری ــه مبل شــماره 958۱۲4 ب
ایرانیــان بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار 
درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات قانونی اجرائیــه صادر 

و بکاســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده ۱8 آئیــن 
نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بشــما ابــاغ میگــردد از تاریــخ انتشــار 
ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــاغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در 
روزنامــه چــاپ و منتشــر میگــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت 
بدهــی خــود اقــدام و در غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری 

عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد.
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان – علیرضا محمدی کیا
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آگهی مزایده  
ــا وکالــت فاطمــه  ــده 1754/97صــادره از اقــای محمــد اکبــری ب در پرون
رحمــن پــور و علیــه مهــرداد گــودرزی -مریــم گــودرزی -افســانه قارلقــی 
ــم  ــت نی ــغ 206/716/296اصــل خواســته 10/335/814باب بخواســته مبل
ــل  ــی مراح ــس از ط ــه پ ــد ک ــی باش ــت م ــق دول ــی در ح ــر دولت عش
ــی  ــوال توقیف ــت ام ــتری قیم ــی دادگس ــه کارشناس ــاع ب ــی و ارج قانون
ــده در روز ســه شــنبه  ــی گردی ــال ارزیاب ــغ 375/000/000ری ــه مبل ــا ب جمع
تاریــخ 98/2/24 از ســاعت 11تــا ســاعت 12در محــل دفتــر اجــرای 
ــه  ــع در طبق ــدس واق ــهر ق ــی ش ــی حقوق ــی دادگاه عموم ــکام مدن اح
ــوال  ــارت اســت از ام ــه عب ــاف اجــرای احــکام ک اول شــورای حــل اخت
ــه فــروش مــی  ــده ب ــق مزای ــه مــی باشــد از طری توقیفــی محکــوم علی
ــا  ــده ب ــخ مزای ــر از تاری ــج روز جلوت ــد پن ــی توانن ــن م ــذا طالبی ــد ل رس
اطــاع و هماهنگــی ایــن ایــن اجــرا از ملــک امــوال فــوق بازدیــد نمــوده 
ــد  ــرکت نماین ــم ش ــده در مراس ــاد ش ــخ ی ــل در تاری ــورت تمای ودر ص
مزایــده از قیمــت پایــه کارشناســی شــروع و هــر کــس باالتریــن قیمــت 
را پیشــنهاد نمایــد بعنــوان برنــده شــناخته شــده و 10 درصــد از کل مبلــغ 
فــروش فــی المجلــس از خریــدار اخــذ و الباقــی پــس از گذشــت یــک 
هفتــه و عــدم وصــول هرگونــه اعتراضــی از خریــدار اخــذ و کلیــه امــوال 
بــه وی تحویــل خواهــد شــد . امــوال توقیفــی بــه شــرح زیــر میباشــد.1-
ــا نظریــه کارشناســی بــه مبلــغ  مزایــده یــک دســتگاه پژو206sdمدل90ب

ــال      375/000/000ری
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دادنامه 
ــرام  ــان : به ــه: 1377  خواه ــماره دادنام ــده : 708/10/97  ش ــماره پرون ــخ : 1397/10/25  ش تاری
حســنلو آدرس: شــهر قــدس مصلــی خ گــودرزی کوچــه بوســتان پ 38 واحــد2  خوانــده : مرتضــی 
ســلیم خانــی  آدرس: مجهــول المــکان       خواســته: مطالبــه وجــه چــک بــه میــزان 20/000/000ریــال 
ــه  ــوق و ب ــته ف ــه خواس ــتی ب ــان دادخواس ــکار: خواه ــی      گردش ــه دادرس ــه -هزین ــر تادی -تاخی
طرفیــت خوانــده تقدیــم داشــته کــه پــس از ارجــاع بــه ایــن حــوزه و ثبــت بــه کاســه فــوق و جــری 
تشــریفات قانونــی و اعــام نظریــه اعضــای شــورای حــل اختــاف ایــن حــوزه بــه نظــر قاضــی شــورا 
رســانده شــده اســت علیهــذا بــا ماحضــه جمیــع مســتندات قضایــی پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام 
و بــا اتــکال بــه ذات باریتعالــی و تکیــه بروجــدان و شــرف انســانی ختــم رســیدگی را اعــام و بــه 

شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.  
رای شورا

ــده مرتضــی ســلیم  ــت خوان ــه طرفی ــرام حســنلو ب ــان به  در خصــوص دادخواســت تقدیمــی خواه
ــه  ــه اســتناد یــک فقــره چــک ب ــال . ب ــه میــزان 20/000/000 ری ــه وجــه ب ــه خواســته مطالب ــی ب خان
شــماره 726121مورخــه 97/2/30عهــده بانــک ســپه شــعبه ورداورد تهــران شــورا نظــر بــه دادخواســت 
ــزاری و گواهــی عــدم  تقدیمــی خواهــان و اســتماع اظهــارات وی و ماحظــه اصــول و مســتندات اب
پرداخــت از ســوی بانــک محــال علیــه و نیــز امضــا چــک کــه منتســب بــه خوانــده بــوده و بقــا اصــول 
ــی رغــم  ــده عل ــده داشــته اســت و خوان ــور در اشــتغال ذمــه خوان ــد خواهــان ظه و مســتندات در ی
اطــاع از جریــان دادرســی از طریــق نشــر اگهــی در جلســه رســیدگی حضــور پیــدا نکــرده اســت و 
دلیلــی بــر برائــت ذمــه خویــش ارائــه ننمــوده اســت. لــذا شــورا خواســته خواهــان را موجــه تشــخیص 
داده و مســتندا بــه مــواد 313-310قانــون تجــارت و تنصــره الحاقــی بــه مــاده2 قانــون چــک و نیــز 
استفســاریه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــه قانــون مرقــوم و مــواد 519-198از قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 20/000/000ریــال بــه عنــوان اصــل 
ــغ  ــز مبل ــک 1397/2/30ونی ــید چ ــخ سررس ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــام خس ــه انضم ــته ب خواس
ــادره  ــی دارد .رای ص ــام م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــی در ح ــه دادرس ــوان هزین ــه عن ــال ب 410/000ری
غیابــی و ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن مرجــع و ســپس ظــرف بیســت روز 
قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم  عمومــی حقوقــی شهرســتان مــی باشــد.م الــف /162                                                     
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آگهی فقدان سند مالکیت پالک 9/10582
ــی  ــرگ گواه ــتناد دو ب ــه اس ــی ب ــی قربان ــا انصاف ــم لی خان
مــورخ 1397/12/19  بــه شــماره 16354  شــهادت شــهود 
ــه ایــن اداره  ــه اســناد رســمی 102 تالــش ب تنظیمــی دفترخان
مراجعــه و اعــام نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ 
آپارتمــان مســکونی بــه مســاحت 65/21 متــر مربــع بــه 
ــزی  ــروز و مج ــی 9 مف ــنگ اصل ــی 10582 از س ــماره فرع ش
شــده از پــاک 5718 واقــع در قریــه ریــک بخــش 28 گیــان 
ثبــت بــا حــدود مشــخصات معیــن بــه شــماره چاپــی 079351 
ج/ 97 و دفتــر الکترونیکــی 139720318019003993 بــه نــام 
متقاضــی المثنــی ثبــت و صــادر و تســلیم گردیــده اســت در 
اثــر جابــه جایــی مفقــود شــده اســت بدیــن لحــاظ تقاضــای 
ــن اداره  ــوم را از ای ــاک مرق ــی پ ــت المثن صــدور ســند مالکی
ــاده  ــل م ــی ذی ــره اصاح ــاس تبص ــذا براس ــت ل ــوده اس نم
ــون ثبــت مراتــب فقــدان ســند  120 آئیــن نامــه اصاحــی قان
ــت  ــوم جهــت اطــاع عمــوم در یــک نوب ــاک مرق مالکیــت پ
ــی  ــخاص مدع ــا اش ــخص ی ــه ش ــا چنانچ ــردد ت ــی میگ آگه
وجــود ســند مرقــوم در نــزد خــود یــا مدعــی انجــام هرگونــه 
معاملــه قطعــی باشــند مــدارک و مســتندات رســمی خــود را 
در ظــرف مهلــت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره 
ــل  ــال اخــذ رســید تحوی ــت اســناد و امــاک تالــش در قب ثب
دهــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــاء مهلــت مقرر ایــن اداره 
ــه صــدور  ــه وظایــف قانونــی خــود عمــل نمــوده و نســبت ب ب
ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام متاقضــی اقــدام خواهــد نمــود.

تاریخ انتشار: 1398/01/27
رونوشت: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سا ختمانهای فاقد سند رسمی

ــون  ــه قان ــن نام ــاده 13 آیی ــون و م ــاده 3 قان ــی موضــوع م آگه
اراضــی و ســاختمانهای  و  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن 
ــماره 139760318008004594  ــر رای ش ــمی براب ــند رس ــد س فاق
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول/ دوم موض – 97/11/27 هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــات  ــر تصرف ــک رودس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
ــد  ــد محم ــش فرزن ــه نوربخ ــی رباب ــارض متقاض ــه مامع مالکان
ــک  بشــماره شناســنامه 5095 صــادره از رودســر در ششــدانگ ی
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــر دو ب ــتمل ب ــن مش ــه زمی قطع
ــان  ــی )اعی ــاک 2708 فرع ــماره پ ــه ش ــع ب ــر مرب 242/31 مت
قســمتی از یــک فرعــی 274 اصلــی و عرصــه قســمتی از قطعــه 
ــع در شــهر رودســر بخــش 29  ــی واق ــی از 274 اصل 408 تفکیک
گیــان خریــداری از مالــک رســمی )اداره امــوال و امــاک( محرز 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
ــته  ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
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 
ــت در  ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک صــورت انقضــای م

ــد شــد. ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی مق
تاریخ انتشار نوبت اول: روز سه شنبه 1398/01/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز سه شنبه 1398/2/10
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آگهی اصالحیه
پیــرو  آگهــی بــه شــماره م الــف 2343 در نوبــت اول نــام محمــد 

مغــروری اشــتباه و محمــود مغــروری صحیــح مــی باشــد.
اسالمشهر  1409

آگهی مناقصه عمومی
شـهرداري رفسـنجان در نظر دارد بر اسـاس مصوبه شماره ۱۸۳۱ 

مـورخ ۹۷/۱۲/۱۱ شـورای محتـرم اسـامی شـهر، ،حصارکشـی امـاک 
شـهرداری و زمیـن هـای باصاحـب) بـا دیوارهـای پیش سـاخته(  را 
از طريـق برگـزاري مناقصـه عمومـی بـه پیمانـکار واجد شـرایط واگذار 
نمايـد. لـذا از کلیـه متقاضیـان دارای صاحیـت کـه تجربـه و توانايـي 
انجـام كار را دارنـد، دعـوت بعمـل مـي آيـد جهـت دريافـت اسـناد و 
اطـاع از شـرايط شـركت در  مناقصـه به دفتر امـور قراردادهـا واقع در 
شـهرداري مركـزي بـه آدرس رفسـنجان، خيابـان تختـي يا به نشـانی 
تـا  را  خـود  پيشـنهادات  و  مراجعـه   www.rafsanjan.ir اینترنتـی 
پايـان وقـت اداري روز شـنبه مورخ ۹۸/0۲/0۷  به  دبيرخانه شـهرداري 
مركـزي تسـليم نماينـد. ضمنـًا شـهرداری در رد یـا قبـول تمـام یـا 

هریـک از پیشـنهادات مختار اسـت.
روابط عمومی شهرداری رفسنجان

نوبت دوم

 آگهی تجدید مزایده 
اجاره فضاهای خالی پارکها

 آگهی مزایده  
اجاره ساختمان هتل شهرداری شهربابک

شـهرداری شـهربابک درنظـر دارد فضاهـای خالـی پارکهـای سـطح شـهر را  بـه صـورت 
اجـاره از طریـق مزایـده به بخش خصوصـی واگذار نماید ،لذا بدینوسـیله از اشـخاص حقیقی 
یـا حقوقـی واجـد شـرایط دعوت بـه عمل می آیـد ظـرف مـدت ده روز از انتشـار نوبت دوم 
ایـن آگهـی نسـبت به اخـذ اسـناد مزایـده وارائه پیشـنهادات خـود به دبیـر خانه شـهرداری 

واقـع در بلـوار شـهدای هفتم تیر سـاختمان شـهرداری مراجعـه نمایند.

۶۹مـورخ  شـماره  ۱صورتجلسـه  بنـد  اسـاس  بـر  دارد  نظـر  در  شـهربابک  شـهرداری 
۹۷/۱0/۱۵شـورای اسـامی شـهر سـاختمان هتل خود را واقع دربلـوار مـدرس از طریق مزایده 
)بـه صـورت اجاره(بـه بخـش خصوصـی واگـذار نمایـد ،لـذا بدیوسـیله از اشـخاص حقیقی یا 
حقوقـی واجـد شـرایط دعـوت بعمـل می آیـد ظـرف مـدت ده روز از انتشـار نوبـت دوم این 
آگهـی نسـبت بـه اخذ اسـناد مزایـده و ارائه پیشـنهادات خود بـه دبیرخانه شـهرداری واقع در 

بلـوار شـهدای هفتـم تیـر سـاختمان شـهرداری مراجعـه نمایند.

آذردخت مرشدی-شهردار شهربابک آذردخت مرشدی-شهردار شهربابک

نوبت اول نوبت اول

شرایط :
۱-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.

۲-حضـور شـرکت کنند گان در جلسـه افتتـاح پاکات 
آزاد میباشـد .

۳-جهـت شـرکت در مزایده اخـذ ضمانت نامـه بانکی به 

مبلـغ ۲0.000.000ریال الزامی میباشـد.
۴-سـپرده نفـرات اول تـا سـوم درصورتـی کـه حاضـر به 

انعقـاد قـرارداد نشـوند ،بـه ترتیـب ضبط خواهد شـد.
۵-سـایر اطاعـات و جزئیـات در اسـناد مزایـده درج 

است. شـده 

شرایط :
۱-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 

۲-حضـور شـرکت کننـدگان در جلسـه افتتـاح پاکات 
آزاد میباشـد.

۳-جهـت شـرکت در مزایـده اخذ ضمانت نامـه بانکی به 

مبلـغ ۵0.000.000ریال الزامی میباشـد.
۴-سـپرده نفـرات اول تـا سـوم در صورتـی کـه حاضـر به 

انعقـاد قـرارداد نشـوند بـه ترتیـب ضبط خواهد شـد.
۵-سـایر اطاعـات و جزئیـات در اسـناد مزایـده درج 

است. شـده 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده باغ

به موجب پرونده اجرائی کاسـه 97005۲5 موازی یکصدو دوازده، یکصدو سـي 
پنجم سـهم از دو سـهم و شـصت و شـش، یکصدو سـی و پنجم سـهم از نودو 
شـش سـهم ششـدانگ باغ پاک 4859-اصلی بخش 3۲ کرمان باسـتثنای یک هشتم بهای 
امـوال منقـول کـه متعلـق به خانم طیبه جـال الدینی همسـر مرحوم علی صابری میباشـد، که 
سـند آن صـادر نگردیـده و اعمـال مـاده ۱3 نیـز نگردیـده واقع در حسـین آباد سـرجنگل سـهم 
االرث آقـای رضـا صابـری شـماره ملـی 3۱۱۱45700۱ از مالكيـت پدرش مرحوم علـى صابری که 
طبـق نظـر کارشـناس رسـمی یک قطعه بـاغ مسـاحت796۱/8۱ متر مربـع که سـهم بدهکار به 
میـزان فـوق الذکـر بـه مبلـغ یکصد و شـش میلیون و ششـصدو شـصت و هشـت هـزار تومان 
)۱/066/680/000 ریال( و باغ مشـتمل بر خانه در دو قطعه مجموعا مسـاحت59۱7/5 متر مربع 
کـه سـهم بدهـکار بـه میزان فوق بـه مبلغ یکصـد میلیـون تومـان )۱/000/000/000 ریـال( ارزیابی 
شـده و پـاک فـوق به صورت باغ مشـاع بـارور و يكباب سـاختمان 65 متری مشـاعی و دارای 
انشـعابات آب و بـرق کـه برابـر گـزارش مامـور اجرا ملک مزبـور در تصرف میباشـد و پاک فوق 
از سـاعت 9 الی ۱۲ روز یکشـنبه مورخ پانزدهم اردیبهشـت نود و هشـت )۱398/0۲/۱5 ( در اداره 
ثبـت اسـناد واقـع در بـم بلـوار جمهـوری اسـامی از طریـق مزایده به فـروش می رسـد. مزایده 
از مبلـغ۲/066/680/000 ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی نقدأ فروخته می شـود. 
الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربوط بـه آب، برق، گاز اعـم از حق انشـعاب و یا حق 
اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتی و 
عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده 
باشـد بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیز در صـورت وجود مـازاد، وجـوه پرداختـی بابت هزینه 
هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایـده نقدأ 
وصـول می گردد.ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی گـردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 

در همـان سـاعت و مـکان مقرر برگـزار خواهد شـد.م/الف4  تاریخ انتشـار98/۱/۲7
محمد امیری خواه - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بم

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
 -88634 شـماره  رهنـی  سـند  بموجـب 
95/07/۱8دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 8 شهرسـتان 
960037۱لـه  اجرائـی کاسـه  پرونـده  موضـوع  جیرفـت 
بـه  نجاتعلـی  فرزنـد  علیه:رضـا حاتمـی  :بانـک سـپه شـعبه جیرفـت 
شـهرکهای  و شـرکت  وام گیرنـده  ملـی 3030806588بعنـوان  شـماره 
صنعتـی اسـتان کرمـان بـه شـماره شناسـه ملـی ۱063009569۲بعنـوان 
راهـن تشـکیل ونظـر بـه اینکـه مدیـون نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خود 
اقـدام ننموده اسـت،برابرمقررات آئین نامه اجراءمفاد اسـناد رسـمی الزم 
االجـرا قانون ثبت اسـناد واماک کشـور بنا به درخواسـت بسـتانکارازمورد 
وثیقـه ارزیابـی الزم توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری انجـام وپس 
از قطعیـت ارزیابـی بسـتانکار تقاضـای ادامـه عملیـات اجرایـی نسـبت 
بـه مـورد وثیقـه سـاختمانها ماشـین آالت تاسیسـات وتجهیـزات واقـع 
در پـاک ثبتـی 4۲۱0فرعـی از 706اصلـی واقـع در بخـش 45کرمـان 
بـه آدرس :جیرفـت –شـرکت شـهرکهای صنعتـی شـماره ۲لـذا اعیانـی 
وتاسیسـات فـوق کـه در مالکیـت قانونـی آقای رضـا حاتمی میباشـد ،به 
مزایـده گذاشـته میشـود کـه عبارتنـد از ۱- اعیان 496متر مربع سـالنهای 
تولیدبصـورت سـوله با اسـکلت فلزی از قـرار هر متر مربـع 6/000/000ریال 
اداری  سـاختمان  ۱44مترمربـع  ب-  ۲/976/000/000ریـال   ارزش  بـه 
از قـرار هـر متـر مربـع 3/500/000ریـال بـه ارزش 504/000/000ریـال  ج 
-50متـر مربـع سـاختمان نگهبانـی از قـرار هـر مترمربـع ۲/500/000ریـال 
به ارزش ۱۲5/000/000ریال  د- محوطه سـازی وحصار کشـی وسـرویس 
جمعـا  اعیـان  بهـا کارشناسـی  650/000/000ریـال  ارزش  بـه  بهداشـتی 
4/۲55/000/000ریـال طبـق نظـر کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابـی 
گردیده اسـت ۲- تاسیسـات وتجهیزات شـامل الف –ماشین آالت تولید 
شـوریجات زیتون ۱- دسـتگاه سـورتر زیتون تمام اسـتیل با الکتروموتور 

گیربکـس یکدسـتگاه 3۲0/000/000ریـال ۲- دسـتگاه شتشـو درام تمـام 
بـا کلیـه تجهیـزات مربـوط یـک دسـتگاه  زیتـون  اسـتیل مخصـوص 
3۱5/000/000ریـال  3- دسـتگاه شتشـو زیتـون تمـام اسـتیل بـا الکتـرو 
پمـپ یـک دسـتگاه ۱5۲/000/000ریال 4- نوارسـورت وجداسـازی زیتون 
معیـوب تما م اسـتیل یـک دسـتگاه ۱۱0/000/000ریال 5- دسـتگاه پرکن 
تمـام اسـتیل با کلیـه تجهیزات مربـوط یـک دسـتگاه 375/000/000ریال 
6- دیـگ فرموالسـیون تمـام اسـتیل بـا ظرفیـت 350لیتـر و اتصـاالت 
۱35/000/000ریـال  دسـتگاه  یـک  مربـوط  تجهیـزات  کلیـه  ومیکسـر 
7- دسـتگاه آب نمـک ریـز دوشـی ریلـی تمـام اسـتیل دارای الکتـرو 
موتـور گیربکـس بـا مخـزن وغیـره یـک دسـتگاه 335/000/000ریال 8- 
دسـتگاه پاستوریزاسـیون بـا بخار بـا کلیه تجهیزات مربوطه یک دسـتگاه 
۱/۱75/000/000ریـال 9- دسـتگاه اتـو کاب سـرباز بـا تجهیـزات مربوطـه 
چهـار دسـتگاه 300/000/000ریـال ۱0- نـوار کانوایـور بطول دو متـر والکترو 
موتـور گیـر بکـس وتجهیـزات مربـوط یـک دسـتگاه 75/000/000ریـال 
۱۱- دسـتگاه در بنـد دسـتی حرارتـی یـک دسـتگاه 4۲0/000/000ریـال 
۱۲- کلیـه لولـه کشـی هـای اسـتیل بـا اتصاالت وشـیر آالت یک سـری 
۲80/000/000ریـال جمـع کل 3/99۲/000/000ریال ب- ماشـین آالت روغن 
زیتـون ۱- دسـتگاه روغـن گیـری پورتابل بـا ظرفیت سـیصد کیلوگرم در 
سـاعت سـاخت کشـور ایتالیـا بـا کلیـه لـوازم تابلـو بـرق و کنتـرل وغیره 
یـک دسـتگاه ۲/3۲0/000/000ریـال ۲- دسـتگاه هسـته گیـر زیتـون بـا 
کلیـه تجهیزات مربـوط یک دسـتگاه 7۱0/000/000ریال3- دسـتگاه فیلتر 
کاغـذی روغـن زیتـون نـوع چهـل گرمـی بـا ظرفیـت دو تـن در سـاعت 
سـاخت ایتالیا یک دسـتگاه ۲45/000/000ریال 4- دسـتگاه پرکن روغن 
زیتـون منـو بلـوک در باطـری بت بـه ظرفیت متوسـط دو هـزار بطری در 
سـاعت سـاخت شـرکت تـوان صنعـت یـک دسـتگاه 785/000/000ریـال 
5- مخـزن اسـتیل تـک جـداره بـا ظرفیـت 3تـن با کلیـه لوله کشـیهای 

اسـتیل و الکتروپمـپ وغیـره دو دسـتگاه بـه ارزش 580/000/000ریـال 
وجمـع کل 4/640/000/000ریـال  ج-تجهیـزات وتاسیسـات ۱- تجهیـزات 
،منبـع  ،منبـع کندانـس  تصفیـه وسـختگیر آب شـامل سـختگیر آب  
دوجـداره کویلـدار ،دسـتگاه فیلتـر وکلیـه لولـه کشـیها واتصـاالت وشـیر 
آالت مختلـف واسـتیل سـری یـک 445/000/000ریال ۲- دسـتگاه آیس 
بانـک بـا کلیـه تجهیـزات کمپرسـور ،اورا پـورا تور ،مخـزن گالوانیـزه وکلیه 
لولـه کشـیها وشـیر آالت وغیـره سـری یـک 485/000/000ریـال 3- میز 
کار مخصـوص اسـتیل پنـج دسـتگاه 75/000/000ریـال 4- الکتـرو پمپ 
غلیـط کـش یـک دسـتگاه 45/000/000ریـال 5- دسـتگاه شـیرینگ پک 
مسـتعمل فاقـد پـاک یـک دسـتگاه ۱۱7/500/000ریـال 6- مخـزن پلی 
اتیلـن بـا ظرفیـت 5000لیتـر یـک عـدد ۲۱/000/000ریـال 7- مخـزن پلی 
اتیلـن بـا ظرفیـت ۲000لیتـر دو عـدد ۱0/000/000ریـال 8- مخـزن پلـی 
اتیلـن بـا ظرفیـت ۱500لیتـر یـک عـدد 8/500/000ریـال 9- مخـزن پلی 
اتیلـن بـا ظرفیـت ۱000لیتـر چهـار عـدد ۲9/800/000ریـال ۱0- مخزن پلی 
اتیلـن با ظرفیـت 500لیتر 9عـدد 36/900/000ریال ۱۱- مخـزن پلی اتیلن 
بـا ظرفیـت ۱۲00لیتـر یـک عـدد 9/450/000ریـال ۱۲- مخزن پلـی اتیلن 
بـا ظرفیـت 800لیتـر 4عـدد ۲8/000/000ریـال ۱3- دسـتگاه دیـگ بخـار 
بـا ظرفیـت ۲500وکلیـه تجهیـزات مربوطـه با کلیـه لوله کشـیها ،اتصاالت 
تـرازوی   -۱4 ۱/055/000/000ریـال  دسـتگاه  یـک  وغیـره  آالت  وشـیر 
دیجیتالـی سـاخت شـرکت مهندسـین توزیـن صدر بـه ظرفیـت 30کیلو 
گـرم یـک دسـتگاه ۲9/500/000ریـال ۱5-حـق امتیاز بـرق صنعتی ویک 
دسـتگاه ترانسـفورماتور فشـار ضعیـف 50کیلـو وات ویکسـری کلید کات 
اوت کلیـه کابـل کشـیها وتابلوی انـدازه گیـری وتابلوی توزیع بـرق وغیره 
سـری یـک 4۲5/000/000ریـال ۱6- حـق امتیـاز آب صنعتـی قطـر لولـه 
۱/۲اینـچ بـا کلیـه لولـه کشـیهای آب در محوطـه وداخـل سـری یـک 
۱۱5/000/000ریـال جمـع کل ۲/935/650/000ریال  د –تجهیزات موجود در 

آزمایشـگاه ۱- دسـتگاه اوتوکاو سـاخت شـرکت کاووش مگا به ظرفیت 
۱۲0/000/000ریـال ۲- دسـتگاه  یـک دسـتگاه  ۲بـار  بـا فشـار  ۲5لیتـر 
میکروسـکوپ آزمایشـگاهی دو چشـمی سـاخت صنعت اپتیک اصفهان 
یـک دسـتگاه 3۱/000/000ریـال 3- دسـتگاه هیتـر گرمکـن آبـی شـش 
تایـی یـک دسـتگاه 5/400/000ریـال 4- انکوباتـور سـرد یـک دسـتگاه 
انکوباتـور گـرم یـک دسـتگاه 8۲/500/000ریـال  78/500/000ریـال 5- 
6- اوون یـک دسـتگاه 5۲/000/000ریـال 7- المیناتـور یـک دسـتگاه 
ایمنـی یـک دسـتگاه ۲8/500/000ریـال  3۲/000/000ریـال 8- کابینـت 
9- هـات پلیـت یـک دسـتگاه 5/500/000ریـال ۱0- دسـتگاه phمتـر 
یـک  آزمایشـگاهی  اسـتیل  الـک   -۱۱ 8/500/000ریـال  دسـتگاه  یـک 
دسـتگاه 4/500/000ریـال۱۲- لـوازم آزمایشـگاهی ماننـد شیشـه وبشـر 
وغیـره یکسـری ۲۲/000/000ریـال جمـع کل 470/400/000ریـال کـه برابر 
ریـال  ۱۲/038/050/000ریـال  دادگسـتری  رسـمی  کارشـناس  نظریـه 
ارزیابـی گردیـده اسـت مـع الوصـف ارزش ششـدانگ مـورد مزایـده بـا 
کلیـه متعلقـات ومنصوبـات جمعـا ۱6/۲93/050/000ریـال میباشـد .کـه 
مبنـا وپایـه مزایـده نیـز تعییـن میگردد،جلسـه مزایـده از سـاعت 9الی 
۱۲صبـح روزیکشـنبه مورخـه 98/0۲/۱5در محـل شـعبه اجـراءاداره ثبت 
اسـناد وامـاک جیرفـت برگزارمزایـده ازمبلغ مذکورشـروع وبـه باالترین 
قیمـت پیشـنهادی فروختـه خواهـد شـد . ضمنـا فـروش نقـدی بـوده 
وپرداخـت کلیـه قبـوض آب وبـرق وتلفن وغیره تـا تاریخ انجـام مزایده 
اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلـوم شـده یـا نشـده بـه عهـده برنـده 
مزایـده می باشـد .ضمنـا چنانچـه روز مزایده با تعطیل رسـمی مصادف 
گـردد،روز اداری بعـد از تعطیلـی مزایده انجام خواهد شـد جهت کسـب 
اطاعـات بیشـتر در سـاعات اداری بـه اداره ثبت اسـناد واماک )شـعبه 

اجـرا (مراجعـه نماییـد . 
جواد فاریابی
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ایالم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات ذیل اقدام نماید:

نــوع تضمیــن :تضمیــن معتبــر شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار بــه صــورت یــک یــا ترکیبــی از ضمانــت نامــه هــای موضــوع بندهــای الــف،ب ،پ ،ج ،چ وح مــاده 4 آییــن نامــه 
تضمیــن معامــالت دولتــی )شــماره 123402/ت(50659ه مــورخ 94/09/22 مــی باشــد

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران وبازگشــایی پــاکات و مراحــل بعــد از آن تــا پرداخــت صــورت وضعیــت از طریــق 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد(به آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد والزم اســت  مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام 

درســایت مذکــور ودریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی راجهــت شــرکت درمناقصــه محقــق ســازند.
محل تحویل پاکت الف-ب- ج 

ایالم –بلوار مدرس –اداره کل راهدای وحمل ونقل جاده ای استان ایالم –واحد دبیرخانه
)ضروری است ارائه پیشنهادات از طریق سامانه ستاد ارسال گردد درغیراینصورت پاکت پیشنهادی مفتوح نمی گردد(

جهت دریافت اطالعات مناقصه به سایت اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایید.
تلفن تماس08433362922-08433330195-08433338400-اداره پیمان و رسیدگی  فاکس 3341638

*** هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ایالم

1429

مهلت رشته مورد نیاز  مبلغ تضمین –ریال  مدت 
اجرا موضوع مناقصه  شماره مناقصه 

آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه:1398/01/28
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات:1398/02/07

تاریخ بازگشایی پاکات:1398/02/08
 

مجوز فعالیت از سازمان 
صنفی رایانه ای مطابق 

شرایط مناقصه 
188/975/000 12 ماه 

تجدیدمناقصه تهیه 
خرید نصب پشتیبانی 

نگهداری وتعمیر 
دوربینهای نظارت 

تصویری 

83/98/01

آخرین مهلت تحویل اسناد:1398/1/28
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات:1398/02/11

تاریخ بازگشایی پاکات:1398/02/14
اشخاص حقیقی و حقوقی  23/220/000 3سال  مزایده بهره برداری از 

تابلوهای تبلیغاتی  83/97/3

استان ایالم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

سپرده شرکت در مناقصه )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصه

پیوست اسناد مناقصهآژانس های خدمات مشترکین98/2

نوبت اول

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
1441

• مناقصه گذار: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
• موضوع:

• مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 98/1/27 لغایت 98/2/3 
• محل دریافت اسناد مناقصه:

• الــف: اهــواز امانیــه خیابــان شــهید منصفــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خوزســتان طبقــه دوم اتــاق 202 امــور بازرگانــی و قراردادهــا تلفــن تمــاس جهــت 
دریافــت اطالعــات 061-33334039 .

 http:/iets.mporg.ir یــا پایــگاه ملــی اطــالع رســانی   www.tavanir.org.ir ســایت شــرکت توانیــر ، www.kepdc.co.ir توزیــع نیــروی بــرق خوزســتان •
نیــز قابــل رویــت مــی باشــد.

• تاریخ تحویل پاکت های مناقصه :  تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  98/02/14  
• محل تحویل پاکت های مناقصه : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه اول اتاق 107 

• تاریخ گشایش پاکت های مناقصه : روز چهارشنبه مورخ 98/02/18 ساعت 14
• مبلغ خرید اسناد مناقصه : 1/000/000 ریال واریز به حساب سپهر شماره 0104978200007 نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز 

• پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده ، تضمیــن هــای معتبــر تســلیم یــا مبلــغ مذکــور را بــه حســاب بانکــی شــرکت واریــز و یــا چــک بانکــی 
تضمینــی در وجــه شــرکت تهیــه و حســب مــورد ضمانــت نامــه یــا رســید واریــز وجــه را ضمیمــه پیشــنهاد بــه شــرکت تســلیم نمایــد.

• به پیشنهاد های فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
• به پیشنهاد های فاقد امضاء مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

• سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.   
انتشار نوبت اول : 98/1/27              انتشار نوبت دوم : 98/1/28

آگهی مزایده  
ــا وکالــت فاطمــه  ــده 1754/97صــادره از اقــای محمــد اکبــری ب در پرون
رحمــن پــور و علیــه مهــرداد گــودرزی -مریــم گــودرزی -افســانه قارلقــی 
ــم  ــت نی ــغ 206/716/296اصــل خواســته 10/335/814باب بخواســته مبل
ــل  ــی مراح ــس از ط ــه پ ــد ک ــی باش ــت م ــق دول ــی در ح ــر دولت عش
ــی  ــوال توقیف ــت ام ــتری قیم ــی دادگس ــه کارشناس ــاع ب ــی و ارج قانون
ــده در روز ســه شــنبه  ــی گردی ــال ارزیاب ــغ 375/000/000ری ــه مبل ــا ب جمع
تاریــخ 98/2/24 از ســاعت 11تــا ســاعت 12در محــل دفتــر اجــرای 
ــه  ــع در طبق ــدس واق ــهر ق ــی ش ــی حقوق ــی دادگاه عموم ــکام مدن اح
ــوال  ــارت اســت از ام ــه عب ــاف اجــرای احــکام ک اول شــورای حــل اخت
ــه فــروش مــی  ــده ب ــق مزای ــه مــی باشــد از طری توقیفــی محکــوم علی
ــا  ــده ب ــخ مزای ــر از تاری ــج روز جلوت ــد پن ــی توانن ــن م ــذا طالبی ــد ل رس
اطــاع و هماهنگــی ایــن ایــن اجــرا از ملــک امــوال فــوق بازدیــد نمــوده 
ــد  ــرکت نماین ــم ش ــده در مراس ــاد ش ــخ ی ــل در تاری ــورت تمای ودر ص
مزایــده از قیمــت پایــه کارشناســی شــروع و هــر کــس باالتریــن قیمــت 
را پیشــنهاد نمایــد بعنــوان برنــده شــناخته شــده و 10 درصــد از کل مبلــغ 
فــروش فــی المجلــس از خریــدار اخــذ و الباقــی پــس از گذشــت یــک 
هفتــه و عــدم وصــول هرگونــه اعتراضــی از خریــدار اخــذ و کلیــه امــوال 
بــه وی تحویــل خواهــد شــد . امــوال توقیفــی بــه شــرح زیــر میباشــد.1-
ــا نظریــه کارشناســی بــه مبلــغ  مزایــده یــک دســتگاه پژو206sdمدل90ب

ــال      375/000/000ری
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دادنامه 
ــرام  ــان : به ــه: 1377  خواه ــماره دادنام ــده : 708/10/97  ش ــماره پرون ــخ : 1397/10/25  ش تاری
حســنلو آدرس: شــهر قــدس مصلــی خ گــودرزی کوچــه بوســتان پ 38 واحــد2  خوانــده : مرتضــی 
ســلیم خانــی  آدرس: مجهــول المــکان       خواســته: مطالبــه وجــه چــک بــه میــزان 20/000/000ریــال 
ــه  ــوق و ب ــته ف ــه خواس ــتی ب ــان دادخواس ــکار: خواه ــی      گردش ــه دادرس ــه -هزین ــر تادی -تاخی
طرفیــت خوانــده تقدیــم داشــته کــه پــس از ارجــاع بــه ایــن حــوزه و ثبــت بــه کاســه فــوق و جــری 
تشــریفات قانونــی و اعــام نظریــه اعضــای شــورای حــل اختــاف ایــن حــوزه بــه نظــر قاضــی شــورا 
رســانده شــده اســت علیهــذا بــا ماحضــه جمیــع مســتندات قضایــی پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام 
و بــا اتــکال بــه ذات باریتعالــی و تکیــه بروجــدان و شــرف انســانی ختــم رســیدگی را اعــام و بــه 

شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.  
رای شورا

ــده مرتضــی ســلیم  ــت خوان ــه طرفی ــرام حســنلو ب ــان به  در خصــوص دادخواســت تقدیمــی خواه
ــه  ــه اســتناد یــک فقــره چــک ب ــال . ب ــه میــزان 20/000/000 ری ــه وجــه ب ــه خواســته مطالب ــی ب خان
شــماره 726121مورخــه 97/2/30عهــده بانــک ســپه شــعبه ورداورد تهــران شــورا نظــر بــه دادخواســت 
ــزاری و گواهــی عــدم  تقدیمــی خواهــان و اســتماع اظهــارات وی و ماحظــه اصــول و مســتندات اب
پرداخــت از ســوی بانــک محــال علیــه و نیــز امضــا چــک کــه منتســب بــه خوانــده بــوده و بقــا اصــول 
ــی رغــم  ــده عل ــده داشــته اســت و خوان ــور در اشــتغال ذمــه خوان ــد خواهــان ظه و مســتندات در ی
اطــاع از جریــان دادرســی از طریــق نشــر اگهــی در جلســه رســیدگی حضــور پیــدا نکــرده اســت و 
دلیلــی بــر برائــت ذمــه خویــش ارائــه ننمــوده اســت. لــذا شــورا خواســته خواهــان را موجــه تشــخیص 
داده و مســتندا بــه مــواد 313-310قانــون تجــارت و تنصــره الحاقــی بــه مــاده2 قانــون چــک و نیــز 
استفســاریه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــه قانــون مرقــوم و مــواد 519-198از قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 20/000/000ریــال بــه عنــوان اصــل 
ــغ  ــز مبل ــک 1397/2/30ونی ــید چ ــخ سررس ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــام خس ــه انضم ــته ب خواس
ــادره  ــی دارد .رای ص ــام م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــی در ح ــه دادرس ــوان هزین ــه عن ــال ب 410/000ری
غیابــی و ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن مرجــع و ســپس ظــرف بیســت روز 
قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم  عمومــی حقوقــی شهرســتان مــی باشــد.م الــف /162                                                     
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آگهی فقدان سند مالکیت پالک 9/10582
ــی  ــرگ گواه ــتناد دو ب ــه اس ــی ب ــی قربان ــا انصاف ــم لی خان
مــورخ 1397/12/19  بــه شــماره 16354  شــهادت شــهود 
ــه ایــن اداره  ــه اســناد رســمی 102 تالــش ب تنظیمــی دفترخان
مراجعــه و اعــام نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ 
آپارتمــان مســکونی بــه مســاحت 65/21 متــر مربــع بــه 
ــزی  ــروز و مج ــی 9 مف ــنگ اصل ــی 10582 از س ــماره فرع ش
شــده از پــاک 5718 واقــع در قریــه ریــک بخــش 28 گیــان 
ثبــت بــا حــدود مشــخصات معیــن بــه شــماره چاپــی 079351 
ج/ 97 و دفتــر الکترونیکــی 139720318019003993 بــه نــام 
متقاضــی المثنــی ثبــت و صــادر و تســلیم گردیــده اســت در 
اثــر جابــه جایــی مفقــود شــده اســت بدیــن لحــاظ تقاضــای 
ــن اداره  ــوم را از ای ــاک مرق ــی پ ــت المثن صــدور ســند مالکی
ــاده  ــل م ــی ذی ــره اصاح ــاس تبص ــذا براس ــت ل ــوده اس نم
ــون ثبــت مراتــب فقــدان ســند  120 آئیــن نامــه اصاحــی قان
ــت  ــوم جهــت اطــاع عمــوم در یــک نوب ــاک مرق مالکیــت پ
ــی  ــخاص مدع ــا اش ــخص ی ــه ش ــا چنانچ ــردد ت ــی میگ آگه
وجــود ســند مرقــوم در نــزد خــود یــا مدعــی انجــام هرگونــه 
معاملــه قطعــی باشــند مــدارک و مســتندات رســمی خــود را 
در ظــرف مهلــت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره 
ــل  ــال اخــذ رســید تحوی ــت اســناد و امــاک تالــش در قب ثب
دهــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــاء مهلــت مقرر ایــن اداره 
ــه صــدور  ــه وظایــف قانونــی خــود عمــل نمــوده و نســبت ب ب
ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام متاقضــی اقــدام خواهــد نمــود.

تاریخ انتشار: 1398/01/27
رونوشت: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سا ختمانهای فاقد سند رسمی

ــون  ــه قان ــن نام ــاده 13 آیی ــون و م ــاده 3 قان ــی موضــوع م آگه
اراضــی و ســاختمانهای  و  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن 
ــماره 139760318008004594  ــر رای ش ــمی براب ــند رس ــد س فاق
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول/ دوم موض – 97/11/27 هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــات  ــر تصرف ــک رودس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
ــد  ــد محم ــش فرزن ــه نوربخ ــی رباب ــارض متقاض ــه مامع مالکان
ــک  بشــماره شناســنامه 5095 صــادره از رودســر در ششــدانگ ی
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــر دو ب ــتمل ب ــن مش ــه زمی قطع
ــان  ــی )اعی ــاک 2708 فرع ــماره پ ــه ش ــع ب ــر مرب 242/31 مت
قســمتی از یــک فرعــی 274 اصلــی و عرصــه قســمتی از قطعــه 
ــع در شــهر رودســر بخــش 29  ــی واق ــی از 274 اصل 408 تفکیک
گیــان خریــداری از مالــک رســمی )اداره امــوال و امــاک( محرز 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
ــته  ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
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 
ــت در  ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک صــورت انقضــای م

ــد شــد. ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی مق
تاریخ انتشار نوبت اول: روز سه شنبه 1398/01/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز سه شنبه 1398/2/10
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آگهی اصالحیه
پیــرو  آگهــی بــه شــماره م الــف 2343 در نوبــت اول نــام محمــد 

مغــروری اشــتباه و محمــود مغــروری صحیــح مــی باشــد.
اسالمشهر  1409

  پیام
استان ها

جلسه بازخورد عملکرد مرکز فوریت پزشکی استان در نوروز ۹۸
در جلسه ای که در سالن کنفرانس مرکز فوریت های پزشکی ایام برگزار گردید،دکتر علیمرادی رییس اورژانس 

پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه ضمن تبریک سال نو و آرزوی سالی پر خیر و برکت برای تمامی 
همکاران و با تشکر و قدرانی از نیروهای عملیاتی پایگاههای سراسر استان ، به بررسی عملکرد این مرکز در ایام 

نوروز و بیان نقاط قوت و ضعف در جهت بهبود شرایط در آینده این مرکز پرداخت.

بلندهمــت مجتمــع فــوالد ســبا در ســال  کارکنــان 
۱397، در اولیــن ســال بهره بــرداری از توســعه های 
انجام گرفتــه بــا افزایــش بهــره وری در تجهیــزات و 
نیــروی انســانی توانســتند بــا تولیــد یکمیلیــون و 
۱94 هــزار و 608 تــن کاف گــرم، بــه رشــد تولیــد 54 
ــت  ــل دس ــال قب ــابه س ــدت مش ــبت به م ــدی نس درص

ــد. یابن
ــر  ــن خب ــد ای ــن تأیی ــوالد ســبا ضم ــع ف ــر مجتم  مدی
داخــل  بــازار  حداکثــری  تأمیــن  به منظــور  گفــت: 
ــوالد  ــرکت ف ــد ش ــت ارش ــد مدیری ــر تأکی ــور، بناب کش
ــه  ــوط ب ــد مرب ــزان تولی ــن می ــده ای ــهم عم ــه س مبارک
میلیمتــر(   ۲-  ۲.5( پاییــن  ضخامــت  محصــوالت 
ــازار داخــل بــه  اســت کــه یکــی از نیازهــای اساســی ب

می آیــد. شــمار 
انجام گرفتــه  اقدامــات  احمدیــان مهمتریــن  احمــد 
ــد و  پشــت ســر  ــش تولی ــرای افزای در ســال ۱397 ب
 )Learning cure( یادگیــری  منحنــی  گذاشــتن 
ــر برشــمرد: ــه شــرح زی ــد را ب ــوط تولی ــزات خط تجهی
۲ نــورد گــرم، رفــع و  راه انــدازی کافپیــچ شــمارۀ 
ــروی  ــن نی ــعه، تأمی ــدۀ توس ــای باقیمان ــام پانچ ه انج
ــنلی  ــارت پرس ــن چ ــعه، تدوی ــاز توس ــانی موردنی انس
جدیــد متناســب بــا توســعۀ خطــوط تولیــد، راه انــدازی 
CHP، انجــام بخشــی از  و بهره بــرداری از نیــروگاه 
ــور  ــدون حض ــک ب ــمارۀ ی ــوس ش ــورۀ ق ــات ک اصاح

خارجــی. شــرکت های  کارشناســان 
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود تأکیــد کــرد بــا 
توجــه بــه اهمیــت تأمیــن ورق موردنیــاز بــازار داخــل، 
محدودیت هــا،  همــۀ  علیرغــم  اخیــر  موفقیت هــای 
ازجملــه خشکســالی در فصــل تابســتان و کاهــش آب 
خــام ورودی بــه ناحیــه بــه دســت آمــد و در ایــن زمینه 
چندیــن پــروژه بــا تــاش شــبانه روزی تمامــی کارکنــان 
آبرســانی، گــروه فنــی خدمــات پشــتیبانی و مدیریــت 
خدمــات فنــی و پشــتیبانی تعریــف و اجــرا شــده 
ــه و  ــن شــرح اســت: تصفی ــه ای ــه اهــم آن ب اســت ک
ــد  ــبا، خری ــوالد س ــی ف ــاب های صنعت ــی پس بازچرخان
ــاور،  ــای مج ــی کارخانهه ــاب های صنعت ــۀ پس و تصفی
ــه  ــۀ آب ب ــیار تصفی ــای س ــدازی پکیجه ــب و راهان نص
ــۀ مجــدد آب ریجکــت  روش اســمز معکــوس و تصفی
تصفیه خانــۀ پســاب، به کارگیــری راهکارهــای مؤثــر 
در افزایــش ســیکل تغلیــظ آبهــای گردشــی جهــت 
کاهــش بلودان هــا کــه ایــن فعالیت هــا عــاوه بــر 
عبــور از بحــران خشکســالی منجــر بــه کاهــش مصــرف 

آب خــام ناحیــه شــده اســت.

بازدید مدیر عامل  نفت و گاز 
مسجدسلیمان از مناطق سیل زده 

بـرداری  بهـره  مدیرعامـل شـرکت 
مسجدسـلیمان  گاز  و  نفـت 
و  گوریـه  زده  سـیل  مناطـق  از 
شـعیبیه اسـتان خوزسـتان بازدید 
از  دیـده  آسـیب  شـهروندان  از  و 
ناصـری کـه  قبـاد   . نمـود  دلجویـی  طبیعـی  رخـداد  ایـن 
شـرکت  ایـن  مختلـف  مدیـران  سـوی  از  بازدیـد  ایـن  در 
همراهـی مـی شـد ضمـن بازدیـد از عملکـرد تیـم امـدادی 
آالت  ماشـین  اعـزام  بـا  شـرکت کـه  ایـن  ترابـری  اداره 
راهسـازی سـعی در مقابلـه بـا سـیاب را داشـته انـد اظهار 
منطقـه  مـردم شـریف  بـرای کاهـش مشـکات   : داشـت 
تمامـی  از  نفـت  محتـرم  وزیـر  تأکیـد  و  دسـتور  حسـب 
 . خواهیـم کـرد  اسـتفاده  موجـود  تسـهیات  و  تجهیـزات 

خوزستان

خسارت ۴0 میلیارد تومانی 
سیل به تاسیسات آبفا گلستان

از  گلسـتان  آبفـا  سرپرسـت 
میلیـارد   40 از  بیـش  خسـارت 
تومانـی سـیل اخیر به تاسیسـات 
ایـن شـرکت خبـر داد. ابوالفضـل 
رحیمـی بیـان کـرد: ادارات تابعـه 
ایـن شـرکت ضمـن تعامـل و همـکاری بـا ادارات ذیربـط 
در شـهرهای اسـتان تمهیـدات الزم را بـرای کاهـش آثـار 
تاسیسـات  و  داده انـد،  انجـام  سـیل  از  ناشـی  احتمالـی 
آبفـای اسـتان تاکنـون بیـش از 40 میلیـارد تومـان ازاین 
سـیل خسـارت دیده انـد. رحیمـی افـزود: ایـن  خسـارت 
شـامل آسـیب دیدگـی کامـل یـک حلقه چـاه آب، خطوط 
آبرسـانی، پرشـدگی  500 میلیمتـر، شـبکه اصلـی  انتقـال 
3۲00 متـر شـبکه فاضـاب و خـط انتقـال مربوطـه و ... 

. ست ا

گلستان

سد کرج بیش از حد 
تخلیه نشده است

مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای 
البـرز در توضیـح مدیریـت مخزن 
سـد کـرج در بارش هـای اخیـر و 
شـایعاتی مبنی بـر تخلیه بیش از 
حـد سـد و احتمال ایجاد مشـکل 
در تأمیـن آب البـرز و غـرب تهران 
آبگیـری  گفـت:  گرمـا،  فصـل  در 
براسـاس  سـد  آب  رهاسـازی  و 
مطالعـات دقیـق انجـام می شـود 
و بـه هیـچ وجـه چنیـن نگرانـی 
بـا  نجفیـان،  نـدارد.داوود  وجـود 
بـه مدیریـت مخـزن سـد  اشـاره 
کـرج در بارش هـای اخیـر گفـت: 
بـا  بارش هـا  شـروع  از  پیـش 
حوزه هـای  از  دقیـق  مطالعـات 
آب  تنظیـم  و  تخلیـه  باالدسـتی 
مخـزن انجـام شـد.نجفیان افزود: 
در حـال حاضـر هیـچ نگرانـی در 
خصـوص دو سـد کـرج و طالقـان 
خصـوص  در  نـدارد.وی  وجـود 
شـایعه تخلیـه بیش از حـد آب از 
سـد کرج و احتمال ایجاد مشـکل 
در تأمیـن آب بـا فرارسـیدن فصل 
گرمـا توضیـح داد: مگـر می شـود 
مـا یکسـال نیاز آبی غـرب تهران و 
البـرز به خصـوص فصل تابسـتان 
را در نظـر نگیریـم و بـدون مطالعه 
سـد  از  آب  رهاسـازی  بـه  اقـدام 
کنیم؟نجفیـان افـزود: ایـن کار بـا 
و  باالدسـت  از  دقیـق  مطالعـات 
بـرآورد میـزان ورود روان آب هـا به 
سـد و بررسـی احتمـاالت افزایش 
میـزان روان آب هـا صـورت گرفته و 
هیـچ نگرانـی در ایـن مـورد وجود 
زمـان  در  داد:  ادامـه  نـدارد.وی 
در  شـایعاتی  شـاهد  بارش هـا 
خصوص سـرریز شدن سـد بودیم 
و اکنـون هـم چنیـن موضوعاتـی 
مطـرح می شـود امـا واقعیـت این 
اسـت که سـد کرج در حـال حاضر 
چهـار درصـد بیش از مدت مشـابه 

سـال گذشـته ذخیـره دارد.

رشد ۵۴ درصدی تولید البرز
در مجتمع فوالد »سبا« 

سنا
 ای

س :
عک

گزارشی از بحران سیل در خوزستان

لزوم تحویل سریع غذا  به سیل زدگان

روستاهای مجاور کانون ریزگردها، در خطر افزایش دبی کانال آبرسانی هستند

امــا  نگذشــت  اهــواز  ســر  از  آب 
تاکنــون 83 هــزار و 497 میلیــارد 
خوزســتان  بــه  خســارت  ریــال 
 ۲70 تخلیــه  پــی  در  و  وارد کــرده 
آواره  نفــر  هــزار   ۱۲0 آن  روســتای 
ســاکن  اردوگاه   9۱ در  و  شــده اند 

. ند ه ا شــد
ــاال  ــاکنانش ح ــه س ــی ک اردوگاه های
از توزیــع نامناســب مایحتــاج مــورد 
بهداشــتی  مشــکات  نیازشــان، 
ــود دستشــویی و حمــام  همچــون نب
حشــرات  شــدن  زیــاد  مناســب، 
ــز پــس  ــت گرمــای هــوا و نی ــه عل ب
زدگــی فاضــاب بــه علــت نابســامان 
بــودن سیســتم فاضــاب خوزســتان 
بیماری هــای  شــیوع  نتیجــه  در  و 
عفونــی می نالنــد و اســتاندار هــم 
نگــران از وضعیــت موجــود و تــاش 
ــئولین  ــردن مس ــف ک ــه ص ــرای ب ب

ــاندن  ــل رس ــه حداق ــرای ب ــط ب ذیرب
ــانی… ــات انس تلف

تــا  مهرمــاه  از  کــه  آبــی  آورد 
اســفندماه در ســال های اخیــر بــه 
ــارد  ــده، ۲8 میلی ــتان وارد ش خوزس
بــرآورد  بــوده و حــال  مترمکعــب 
شــده 58 میلیــارد مترمکعــب تــا 
پایــان ســال آبــی وارد اســتان شــود، 
در نتیجــه مدیریــت ایــن میــزان آب 
ــت  ــی اس ــن چالش ــطحی مهمتری س
ــت. ــا آن روبروس ــتان ب ــه خوزس ک

بــه  ورودی  ســیاب  اکنــون  هــم 
اســتان  دشــت های  در  خوزســتان 
از  خطــر  فعــاً  و  شــده  پخــش 
ــت؛  ــته اس ــواز گذش ــوش اه ــخ گ بی
بــه گفتــه اســتاندار اگــر ســیاب 
حوضه هــای آبریــز در باالدســت وارد 
حاشــیه رودخانه هــا و روســتاهای 
ــه  ــا توج ــاال ب ــد ح ــش نمی ش اطراف
ــتان،  ــی خوزس ــه شــرایط جغرافیای ب
و  بــود  رفتــه  آب  زیــر  اهــواز 
ــه  ــرق شــمال اســتان ب تأسیســات ب

می افتــاد. خطــر 
ســوی  بــه  ســیاب  اکنــون  هــم 
 90 و  شــده  ســرازیر  هورالعظیــم 
اســت؛  فــرا گرفتــه  را  آن  درصــد 
بــه  هــور  در  آب  ارتفــاع  حداقــل 
50 ســانتیمتر رســیده و دکل هــای 
در  آزادگان  دشــت  نفتــی  میــدان 
ــرکل راه  ــت. مدی ــه اس ــرو رفت آب ف
ــال  ــتان از احتم ــازی خوزس و شهرس
 – اهــواز  محــور  شــدن  مســدود 
ــر  ــه دلیــل آبگرفتگــی خب شــادگان ب

داد.
ــا ایســنا  رضــا رضایــی در گفت وگــو ب
اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــواز  برخــی از قســمت های محــور اه
– شــادگان، بــا مشــکل آب گرفتگــی 
ــرای ایمنــی بیشــتر  مواجــه شــده، ب
تــردد خودروهــا احتمــاالً ایــن محــور 
را مســدود اعــام کنیــم. در صورتــی 
اعــام  مســدود  محــور  ایــن  کــه 
ــرای  ــن ب ــیرهای جایگزی ــود، مس ش
خودروهــای  و  شــهروندان  تــردد 

ــد. ــد ش ــام خواه ــواری اع س
شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
ــال  ــرد: در ح ــح ک ــتان تصری خوزس
حاضــر در حــال بررســی محورهایــی 
ــی  ــال آب گرفتگ ــه احتم ــتیم ک هس
آن هــا زیــاد اســت. همچنیــن در 
اولیــه ای  اقدامــات  انجــام  حــال 
ــی  ــزان آب گرفتگ ــش می ــرای کاه ب
رئیــس  هســتیم.  محورهــا  ایــن 
مرکــز بهداشــت خوزســتان بــر لــزوم 
ــی در  ــواد غذای ــت م ــت بهداش رعای
اردوگاه هــای آســیب دیدگان ســیل 

ــرد. ــد ک ــر تاکی اخی
گفت وگــو  در  حســینی زاده  مهــدی 
خوزســتان،  منطقــه   – ایســنا  بــا 
بحرانــی  شــرایط  در  کــرد:  اظهــار 
دلیــل  بــه  مــردم  ســیل  ماننــد 
مانــدن  دور  و  وارده  اســترس های 
ــه شــرایط  ــود نســبت ب ــازل خ از من
آســیب پذیری  دچــار  عــادی 

هســتند. بیشــتری 
ــن  ــن جهــت تأمی ــزود: بنابرای وی اف
شــرایط بهداشــتی بــرای ایــن افــراد 
انجــام  بیشــتری  فعالیت هــای 
نگرانی هــا  بــه  توجــه  بــا  شــود. 
بیماری هــای  بــروز  خصــوص  در 
روده ای، همــکاران بهداشــت محیــط 
ــرای پیشــگیری از  ــا تمــام تــوان ب ب
شــده اند  بســیج  بیماری هــا  ایــن 

و وضعیــت آب، بهداشــت عمومــی 
محل هــای  در  را  غــذا  بهداشــت  و 
می کننــد.  کنتــرل  مــردم  تجمــع 
آزاد  دانشــگاه  عمومــی  روابــط 
خوزســتان تاکیــد کــرد کــه تنهــا 
سوســنگرد  شــوش،  واحدهــای 
اســامی  آزاد  دانشــگاه  اهــواز  و 
خوزســتان تــا 30 فروردیــن تعطیــل 
هســتند. بخشــدار غیزانیــه اهــواز بــا 
اشــاره بــه وضعیــت روســتاهای ایــن 
بخــش در پــی وقــوع ســیاب، گفت: 
اینکــه روســتاهای  بــا توجــه بــه 
مجــاورت  در  غیزانیــه  بخــش 
کانــال آبرســانی کانــون ریزگردهــا 
ایــن  دبــی  ورودی  اگــر  هســتند، 
کانــال افزایــش یابــد دچــار مشــکل 

خواهیــم شــد.
بــا  گفت وگــو  در  ســاکی  رســول 
ایســنا اظهــار کــرد: 8۱ روســتا در 
دارد کــه  وجــود  غیزانیــه  بخــش 
ــر  ــداد درگی ــن تع ــتا از ای ــج روس پن
ــن از ســمت  ــد. همچنی ســیل بوده ان
فصلــی  رودخانــه  و  مالــح  نهــر 

می شــدیم. تهدیــد  کوپــال 
ــی  ــت فعل ــه وضعی ــاره ب ــا اش وی ب
بــا  افــزود:  غیزانیــه،  روســتاهای 
اقدامــات  و  تجهیــزات  تأمیــن 
ــتاها  ــن روس ــاً ای ــده فع ــام ش انج

ندارنــد. مشــکلی 

ته
نک

بخشـدار غیزانیـه اهـواز با اشـاره به وضعیـت روسـتاهای این بخش 
در پـی وقـوع سـیاب، گفـت: با توجـه به اینکـه روسـتاهای بخش 
غیزانیـه در مجـاورت کانـال آبرسـانی کانـون ریزگردها هسـتند، اگر 
ورودی دبـی ایـن کانـال افزایـش یابـد دچـار مشـکل خواهیـم 
شد.سـول سـاکی در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد: ۸۱ روسـتا در 
بخـش غیزانیـه وجـود دارد که پنج روسـتا از این تعداد درگیر سـیل 
بوده انـد. همچنیـن از سـمت نهـر مالـح و رودخانـه فصلـی کوپـال 
تهدید می شـدیم.وی با اشـاره به وضعیت فعلی روسـتاهای غیزانیه، 
افـزود: با تأمین تجهیزات و اقدامات انجام شـده فعًا این روسـتاها 
مشـکلی ندارند.سـاکی بیان کرد: اطراف روسـتاها دایک و سـیل بند 
احـداث شـده اسـت و فعـًا خطـری روسـتاهای بخـش غیزانیـه را 
تهدیـد نمی کند. با انجام اقدامات پیشـگیری تاکنون مشـکلی برای 
روسـتاهای ایـن بخش ایجاد نشـده اسـت. با این وجـود با توجه به 
اینکه روسـتاهای بخـش غیزانیه در مجـاورت کانال آبرسـانی کانون 
ریزگردهـا هسـتند، اگـر ورودی دبـی ایـن کانـال افزایش یابـد ما را 

دچار مشـکل خواهـد کرد.

گزارش
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سال گذشته در پیام ما 
درباره بیماری که به جان درختان بلوط 
جنگل های زاگرس افتاده بود نوشتیم. 

امسال خبری از بازگشت این بیماری نیست.

سال گشت

فیلم های سینمایی »من برگشتم« ، »مردی که 
ماه را خرید« ، »به حال من گریه نکن، انگلیس« 
و »بکاسین« در بخش »نمایش فیلم های کمدی 

معاصر« است که در سی و هفتمین دوره از 

جشنواره جهانی فیلم فجر  به نمایش در می آیند.   

 اپرای عروسکی خیام ۱۱ تا ۲8 
اردیبهشت در تاالر فردوسی اجرا 

 می شود.
 نویسنده و کارگردان: بهروز غریب پور

سی و دومین 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
با شعار »خواندن؛ توانستن است« از 4 تا ۱4 

اردیبهشت ماه در مصلی امام خمینی )ره( برگزار خواهد شد.

نصف کارای دنیا رو ادمای خنگ 
انجام میدن...

آرایش غلیظ

نمایشجشنوارهکتاب دیالوگ

 چه شیرین و چه 

 خوشبوست 

 کجا خوابگِه اوست؟

 پی آن گل پر نوش 

 چو پروانه بگردید ....

هوشنگ ابتهاج

عکس نوشت

عکس: 
امین جعفری پور

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

۱۶ اپریل سال ۴۶۵ پیش از 
میاد، روزی است كه تخت 

جمشید پایتخت ایران ـ َاَبرقدرت 
جهان وقت ـ اعام شد

اردشـیر یکـم )بـه نوشـته موّرخـان یونانـی؛ 
پـدر  جـای  بـر  کـه  درازدسـت(  اردشـیرِ 
نشسـته شـاه ایـران شـده بـود نیمـه اپریل 
سـال 465 پیـش از میـاد تصمیـم گرفـت 
ایـران  اول  پایتخـت  جمشـید  تخـت  كـه 
یونـان  ]مورخـان  باشـد.  نشـین(  )شـاه 
بـه  جهـان  در  را  جمشـید  تخـت  باسـتان 
انـد[.  سـاخته  معـروف  »پرسـپولیس« 
اردشـیر یکـم در پاسـارگاد برجـای پـدرش 
خشایارشـا نشسـته بـود کـه بر سـرزمینی از 
دانـوب تـا سـند و از سـیردریا تـا سـودان، 
مصـر و نیمـه شـرقی لیبـی امـروز حکومـت 
اپریـل   ۱6 تقویمـی،  محاسـبات  مـی کـرد. 
آن سـال را روز برگـزاری مراسـم پایتخـت 
داده  دسـت  بـه  جمشـید  تخـت  شـدن 

اسـت.. نـوروز سـال 465 پیـش از میـاد 
در تخـت جمشـید برگـزار شـده بـود، ولـی 
۲7 روز پـس از نـوروز تصمیـم شـاه وقـت 
از پاسـارگاد  انتقـال پایتخـت سـلطنتی  بـه 
بـه تخـت جمشـید ]کـه فاصلـه ای زیـاد از 
هـم ندارنـد[ اعـام شـده بـود تـا بـه اطـاع 
مـردم برسـد. چـرا ایـن تصمیم چهـار هفته 
پـس از نـوروز اتخـاذ و اعـام شـده بـود؟. 
)نـوروز(  ایرانیـان  مّلـی  روز  اهمیـت  زیـرا؛ 
چنـان بـوده اسـت كـه نبایـد تحت الشـعاع 
پایتخـت اعـام شـدن شـهر تازه سـاز تخت 
جمشـید قـرار مـی گرفـت. طـرح سـاختن 
بـزرگ اسـت.  داریـوش  از  تخـت جمشـید 
تاالرهـای  و  شـاه  شـهر، كاخ  سـاختن  کار 
طـول  سـال   5۱ جمشـید  تخـت  پذیرایـی 
پسـتخانه  و  ارتبـاط  بود.سیسـتم  كشـیده 
و  مجهـز  چنـان  پیـش  قـرن   ۲5 ایـران 
از  پیشـرفته بـود کـه هـر خبـری در کمتـر 
یـک هفتـه به اطـاع همـه اتبـاع امپراتوری 
مـی رسـید. سـاختمان تخـت جمشـید كـه 

توسـط اسـكندر مقدونـی ]شـاگرد ارسـطو و 
اهـل فلسـفه و مدنّیـت![ بـه آتـش كشـیده 
شـد از نظـر وسـعت و هنـر معمـاری و فـن 
مهندسـی مهمتریـن عمـارت پیـش از میاد 
و نمـاد تمـدن بشـرِ عهـد باسـتان و نشـانه 
عظمـت ایـران و ایرانـی اسـت و هویت مّلی 

رود. بشـمار مـی  ایرانیـان 
در همـان روز ]بـا احتسـاب و تطبیـق تقویم 
هـا مصـادف بـا ۱6 اپریـل ۲ هـزار و 474 
سـال پیـش[ همچنیـن اعـام شـده بود كه 
»شـوش« همچنـان پایتخـت اداری ایـران 
و محـل ادارات دولتـی خواهـد بـود كـه در 
فصـل گرمـا، كارمندان ادارات مـی توانند به 
شـهر همـدان بروند و در آنجا انجـام وظیفه 
بـود کـه  آمـده  مربـوط  اعامیـه  در  كننـد. 
ممكـن اسـت شـاه نیـز زمسـتان را در آنجا 
سـبب  همیـن  بـه  باشـد.  شـوش(  )شـهر 
مورخـان یونانی، ایـران دوران هخامنشـیان 
نوشـته  پایتخـت،  سـه  دارای  را، كشـوری 

. ند ا

محمدکاظم کاظمی از آماده شدن 

گزیده رباعیات بیدل
برای نمایشگاه کتاب خبر داد. 
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سایر شرایط:

وحید روشناس شهردار منوجان

نوبت اول

آگهی مناقصه شهرداری منوجان
شـهرداری منوجـان در نظـر دارد به اسـتناد موافقـت نامه شـماره ۷۸۳۴۹۸ - 

97/۱۲/29  سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی اسـتان کرمان نسـبت بـه احداث پل 
مصلـی بـه مبلـغ ٣/000/000/000 ریـال طبق شـرایط عمومی پیمـان از طریق مناقصه 

عمومـی به پیمانکاران واجدالشـرایط واگـذار نماید. 
بنابرایـن از کلیـه پیمانـکاران که دارای رتبـه از معاونت برنامه ریزی اسـتانداری  بوده 

و تجربـه فعالیـت در امـور مذبور را دارا می باشـند، دعـوت بعمل می آید.

۱- قانـون راجـع بـه منع مداخلـه وزرا و نمایندگان مجلـس و کارمندان دولت 
در شـهرداریها و معامـات دولتی و کشـوری را  رعایت نمایند 

 ۲- مبلـغ ۵% اعتبـار بعنوان ضمانت نامه شـرکت در مناقصه بصورت نقدی یا ضمانت 
نامـه بانکی یا اسـناد بانکی خزانه الزامی می باشـد 

٣- پاکـت هـا بصـورت جداگانه الـف، ب -ج با الک و مهر تحویل دبیرخانه شـهرداری 
گردد.

 ۴- قیمـت پیشـنهادی بـرای هـر نوع عملیات پی کنی- سـنگ چینـی - بتن ریزی- 
قالـب بندی بصـورت تفکیک اعام می شـود .

۵- به اسناد فاقد مدارک کافی و مخدوش ترتیب اثر داده نمی شود.
۶- مهلت تحویل پیشنهادات ۱0 روز کاری پس از درج آگهی نوبت دوم می باشد.

 ۷- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .
۸- در صورتـی کـه نفـر اول و دوم برنـده در مناقصـه حاضـر بـه انعقاد قرارداد نشـوند، 

سـپرده آنهـا بـه نفع شـهرداری ضبـط و با نفـر بعدی قـرارداد منعقـد میگردد.
 ۹-هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.    

۱0- جهت دریافت اسناد و سایر جزئیات به واحد فنی شهرداری مراجعه نمائید.


