
حذف سود مرکب به نفع تولید است

خودروساز در گران فروشی، از بازار جلو زد

حذف صفرهای پول ملی در دولت کلید خورد

وزیـر صنعت، معـدن و تجارت گفت: حذف سـود 
 مرکـب بـه نفـع تولیـد کشـور و بانک هـا اسـت،

بـه گزارش ایسـنا بـه نقـل از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، رضا رحمانی عصر دوشـنبه بعد از دیدار 
بـا رئیس مجلس شـورای اسـامی که بـه همراه 
وزرای اقتصـادی برگزار شـد با بیان اینکه حمایت 
مجلـس بـا راهکارهـای تقنینـی، پشـتوانه تحقق 
رونـق تولیـد اسـت گفـت: محـور ایـن نشسـت 
ایـن زمینـه  بـود کـه در  تولیـد  رونـق  پیرامـون 
گزارشـی ارائه شـد و هر یک از وزرا برای سـهولت 
کسـب و کار و رونق تولید و صادرات پیشـنهاداتی 
را مطـرح کردنـد و نسـبت بـه عملیاتی کـردن آن 
تعهداتـی را پذیرفتنـد. همچنیـن نحوه گسـترش 
فعالیـت صادراتـی در کشـور بـه ویژه صـادرات به 
 کشـورهای همسـایه مـورد بررسـی قـرار گرفـت.

مقـرر شـد مجموعـه  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
پژوهش هـا  و مرکـز  وزرا، کمیسـیون ها  نظـرات 
تـا پایـان اردیبهشـت مـاه طـی چنـد جلسـه در 
قـرار  بررسـی  مـورد  تخصصـی  کمیسـیون های 
شـد کـه  مقـرر  همچنیـن  تاکیـد کـرد:  گیـرد، 
وزارتخانه هـا و کمیسـیون های مرتبـط بـه یـک 
چارچوبـی در هـر بخـش دسـت پیـدا کننـد کـه 
 ایـن اقدامـات باید در سـال جاری اجرایی شـود.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت با اشـاره به اینکه 
یکـی از مـوارد مـورد تاکیـد مقام معظـم رهبری، 
تسهیل فضای کسب و کار در شرایط کنونی است، 
اظهـار کرد: ایـن موضوع جـزو موضوعات محوری 
این نشسـت بود با این مضمون که ممکن اسـت 
برخـی مقـررات بـرای تسـهیل ایـن فضـا تغییـر 
یافتـه و یا منسـوخ شـود که در این جلسـه مقرر 

شـد وزرا قوانینـی که باید تغییر یابـد را اعام کنند 
و آئیـن نامه ها، بخشـنامه ها و دسـتورالعمل هایی 
کـه مانع سـرمایه گذاری سـریع در کشـور اسـت، 
بایـد از طریـق کمیتـه ای کـه در وزارت اقتصـاد 
تشـکیل شـده تـا پایـان اردیبهشـت مـاه اعـام 
شـود تا شـفاف شـود کـه چـه اقداماتـی در حوزه 
اجرایـی صـورت می گیـرد، چرا که برخـی مقررات 
 ذیـل قانـون بایـد بـرای رونـق تولیـد تغییـر یابد.
رحمانـی افـزود: همچنیـن مقرر شـد کمیسـیون 
ویـژه حمایـت از تولیـد ملـی و نظـارت بـر اجرای 
اصـل ۴۴ قانون اساسـی از اجرای قانون تسـهیل 
فضـای کسـب و کار گـزارش ارزیابـی بـه مجلس 
ارائه دهد و در این راستا مجلس جلسات دیگری 
برای بررسـی راه حل هـای بهینه رونق تولید برگزار 
 کنـد تا اقدامات عملـی در این زمینه صورت گیرد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه تکمیـل قانـون حـذف 
سـود مرکـب یکـی از خواسـت های این نشسـت 

بـود افـزود: در ایـن جلسـه مطرح شـد که حذف 
سـود مرکـب بـه نفـع تولیـد کشـور و بانک هـا 
اسـت، چـرا کـه بانک هـا معوقـات فراوانـی دارند 
کـه اگـر پرداخـت ایـن معوقـات تسـهیل شـود، 
سـرمایه در گـردش بانک هـا افزایـش یافتـه و 
بـاری کـه بـر دوش تولیدکننـدگان بـوده کاهـش 
می یابـد، بنابرایـن مقـرر شـد تـا ظـرف چنـد روز 
آینـده نظـر تخصصـی خـود را درباره حذف سـود 
مرکـب ارائـه کنیـم و اگـر ایـن نظـر بـه اصاحـی 
نیـاز داشـته باشـد، مجلـس اصاحـات را انجـام 
داده و نظـر دولـت را مبنـای عمـل قـرار دهـد تـا 
ایجـاد شـود. توافقـی  دولـت  و   بیـن مجلـس 
همچنیـن در این نشسـت تصمیم گیری شـد در 
صورت نیاز از ظرفیت تصمیمات جلسـات سـران 
قـوا نیـز اسـتفاده شـود تا رونـق تولید امسـال به 

معنـای واقعی عملیاتی شـود.

در حالیکــه قیمــت خــودرو در یــک ســال اخیــر بــا افزایــش قابــل 
توجهــی همــراه بــوده و قیمت هــا در بــازار بــه ســقف خــود رســیده 
اســت؛ شــرکت مدیران خــودرو برخــی محصــوالت خــود را بعضــا 
 تــا حــدود ۳۰ میلیــون تومــان گران تــر از بــازار می فروشــد.

بــه گــزارش ایســنا، در یک ســال اخیــر قیمــت خــودرو بــه دالیــل 
متعــدد از جملــه افزایــش نــرخ ارز، هجــوم بــه ســمت ایــن بــازار 
بــرای حفــظ ارزش پــول، کاهــش تولیــد و به ویــژه بدعهــدی 
چشــمگیری  افزایــش  خودروهــا؛  تحویــل  در  خودروســازان 

داشــته اســت.
شــرکت های  برخــی  گران فروشــی  امــا  میــان  ایــن  در 
ــازار  ــروش در ب ــد و ف ــه قیمت هــای خری خودروســازی نســبت ب
آزاد آن هــم در شــرایطی کــه طبــق مصوبــه وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت قیمــت فــروش خــودرو در کارخانه هــای ســازنده 
بایــد پنــج درصــد کمتــر از نرخ هــای حاشــیه بــازار باشــد، بســیار 
عجیــب بــه نظــر می رســد؛ به گونــه ای کــه مدیــران خــودرو 
برخــی محصوالتــش را تــا حــدود ۳۰ میلیــون تومــان گران تــر از 

می فروشــد. بــازار  قیمت هــای 
ــن  ــایت ای ــی در س ــای اعام ــاس قیمت ه ــن براس ــن زمی در ای
 MVM ــلنت و ــپورت اکس ــودروی MVM X۲۲ اس ــرکت دو خ ش
X۳۳ اســپورت بــه ترتیــب ۲۷ میلیــون تومــان و ۲۰ میلیون تومان 
 گران تــر از نرخ هــای بــازار از ســوی ایــن شــرکت عرضــه می شــوند.

مدیــران خــودرو در حالــی MVM X۲۲ اســپورت اکســلنت را ۱۶۷ 
میلیــون تومــان و X۳۳ اســپورت را ۱۹۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
قیمت گــذاری کــرده کــه MVM X۲۲ اســپورت اکســلنت در حــدود 
قیمتــی ۱۴۰ میلیــون تومــان و MVM X۳۳ اســپورت بــه قیمــت 
ــه فــروش می رســد. ــازار آزاد ب ــان در ب ــون توم  حــدود ۱۷۳ میلی
ســازمان های  و  نهادهــا  نیســت  مشــخص  شــرایط  ایــن  در 
نظارتــی به ویــژه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان 
متولــی اصلــی نظــارت بــر خودروســازان و ســازمان حمایــت 
مشــغول  کاری  چــه  بــه  تولیدکننــدگان،  و  مصرف کننــدگان 
هســتند و چــرا بــا چنیــن گران فروشــی آشــکار و رســمی ای 

نمی کننــد!؟ برخــورد 

پیشـنهاد بانک مرکزی که در سـال گذشـته مبنی 
بـر حـذف چهـار صفـر از پـول ملـی بـه هیـأت 
دولت ارائه شـده بود، برای بررسـی در دسـتور کار 
کمیسـیون اقتصـادی هیـأت دولـت قـرار گرفت.

بـه گـزارش ایسـنا، حذف صفـر از پول ملـی ایران 
در جمهـوری اسـامی تاکنـون چندین بـار مطرح 
شـده، امـا هیـچ گاه اقدامـات اجرایـی بـه صورت 
جـدی در راسـتای آن انجـام نگرفتـه اسـت کـه 
سـال های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۶ از نمونه هـای بـارز ایـن 

موضـوع بوده اسـت.
نخسـتین جرقه از جدی شـدن دوباره حذف چهار 
صفـر از پـول ملی زمانی زده شـد که بانک مرکزی 
در دی مـاه سـال گذشـته از اسـکناس ۵۰ هـزار 
تومانـی جدید خود رونمایـی کرد و در طراحی این 
اسـکناس نکاتی وجود داشـت که توجـه برخی را 
بـه خـود جلـب کرد.نکته مهم نخسـت، اسـتفاده 
از رنگ آمیـزی متفـاوت در ارقـام چاپ شـده روی 
اسـکناس بـود؛ بـه طـوری کـه چهـار صفر بعـد از 
عـدد ۵۰ بـا رنـگ متفـاوت و کم رنگ تـر طراحـی 
شـده و در قسـمت پایینی اسـکناس نیز عدد ۵۰ 
بـه طـور جداگانـه درج شـده بـود.۱۶ دی مـاه بود 
کـه عبدالناصر همتی، رئیـس کل بانک مرکزی در 
نشسـتی که بـه دعوت فراکسـیون والیی مجلس 
شـورای اسـامی برگزار شـد، سیاسـت های پولی 
و ارزی دولـت را تشـریح و اعـام کـرد کـه الیحـه 
حـذف چهـار صفـر از پـول ملـی، روز گذشـته از 
سـوی بانـک مرکـزی تقدیـم دولت شـده اسـت 
و امیـدوارم هـر چـه سـریع تر این مهـم به نتیجه 
برسـد.اما پـس از این طرح این موضوع از سـوی 
همتـی، بـار دیگـر ایـن موضـوع مسـکوت ماند و 
اینطـور بـه نظر رسـید کـه این بـار نیز عـزم جدی 

بـرای ایـن اقـدام وجـود نـدارد، حال آنکـه همتی 
نیـز ایـن موضوع را نیازمند کار کارشناسـی بسـیار 
روز)۲۷  کـه  آن طـور  بود.امـا  دانسـته  زمان بـر  و 
فروردیـن( دفتر پایگاه اطاع رسـانی هیأت دولت 
اعـام کـرده اسـت، حـذف چهـار صفـر از پـول 
ملـی در کمیسـیون اقتصاد هیأت دولت بررسـی 

خواهد شـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، این پایـگاه اعـام کرده 
کـه با پیشـنهاد بانـک مرکزی جمهوری اسـامی 
ایـران، طـرح اصـاح نظـام پولـی کشـور در قالب 
حـذف چهـار صفـر از واحد پولی کنونـی و تعریف 
واحـد پولـی جدید و بازنگری در اقطاع اسـکناس 
و مسـکوک در دسـتور کار دولت قرار گرفته است.

براسـاس این طرح واحـد پولی ملی جدید تحت 
عنـوان "تومـان" تعریف می شـود که هـر "تومان" 
معـادل ۱۰,۰۰۰ ریـال فعلـی و ۱۰۰ "ریـال جدیـد" 
خواهـد بود.بـا اجـرای طـرح حـذف چهـار صفر از 
پول ملی ضمن تسـهیل و بازیابی نقش ابزارهای 
پرداخـت نقـد در تبـادالت پولی داخلـی و کاهش 
هزینه هـای چـاپ و نشـر اسـکناس و مسـکوک، 
کارآمـدی نظـام پولـی جدیـد طی سـال های آتی 
اسـتمرار یافتـه و نـرخ برابـری واحد پـول ملی با 
ارزهـای جهـان روا در کوتاه مدت آثار روانی مثبتی 
بـه همـراه خواهـد داشـت.وجود تـورم مزمـن و 
کاهـش قـدرت خریـد واحد پول ملی مشـکاتی 
از قبیـل افزایـش قابـل توجـه حجـم اسـکناس 
در گـردش، اسـتفاده از ارقـام بـزرگ در مبـادالت 
سـاده روزمـره و مسـائل محاسـباتی ناشـی از 
آن، خـارج شـدن مسـکوکات از چرخـه مبـادالت 
اقتصـادی، افـت حیثیـت ظاهـری پـول ملـی در 
مقایسـه بـا سـایر اسـعار بین المللی، عـدم کاربرد 

اضعـاف پـول ملی )دینـار( و نیز عدم اسـتفاده از 
نـام واحـد پول رسـمی )ریـال( و جایگزینی آن با 
واژه غیررسـمی "تومان" را به دنبال داشـته اسـت. 
عـاوه بـر این، بـاال بودن اسـتهاک اسـکناس به 
دلیـل نگهـداری آن در حجـم بـاال، هزینـه بـاالی 
چـاپ و امحای اسـکناس و همچنین اسـتهاک 
بـاالی دسـتگاه های خودپرداز و پول شـمار از دیگر 
پیامدهـای منفـی کاهـش ارزش واحـد پول ملی 
بـه حسـاب می آید.با توجه به تحـوالت اقتصادی 
پیش آمـده طـی دهه هـای اخیر، ضـرورت اصاح 
نظـام پولـی کشـور و بازآرایـی جایـگاه اسـکناس 
جامعـه  آحـاد  نقـدی  مبـادالت  در  مسـکوک  و 
بهـای  می شود.شـاخص  احسـاس  به شـدت 
کاالهـا و خدمـات مصرفـی )۱۰۰=۱۳۹۵( از ۰.۰۵۶ 
در سـال ۱۳۵۰ بـه ۱۵۳.۶ در آبـان سـال ۱۳۹۷ 
)۲۷۴۳ برابـر( رسـیده اسـت و ایـن در حالـی 
اسـت که بزرگ ترین قطع اسـکناس با احتسـاب 
ایران چـک بانـک مرکـزی در این مدت متناسـب 
با نرخ تورم تعدیل نشـده و تنهـا ۵۰ برابر افزایش 
یافتـه اسـت کـه در مجمـوع کاهـش کارایـی پول 
ملی در تسـویه مبادالت جـاری فعالین اقتصادی 
کشـور را بـه همـراه داشـته اسـت.از سـوی بانـک 
مرکـزی طـول "دوره گـذار" از "ریـال" بـه "تومـان" 
۲۴ مـاه پیشـنهاد شـده اسـت و در ایـن مـدت 
اسـکناس ها و سـکه های قدیمـی جمـع آوری و 
جایگزیـن می شود.شـد،"تومان" بـر مبنـای نـرخ 
برابـری جایگزیـن می شـود و مبالـغ منـدرج در 
کلیه تعهدات و اسـناد و دفاتر و قراردادها از تاریخ 
رواج قانونـی "تومـان" بایـد بـه این پـول تقویم و 
ثبـت و مطالبـه شـود و هرجـا کـه در تعهـدات و 
اسـناد و دفاتر تجـاری و قراردادها تا قبل از تاریخ 
"ریـال" اسـتفاده شـده  از واحـد  "تومـان"  رواج 
اسـت، تقویم این مبالغ براسـاس نـرخ برابری به 

تومـان الزامـی خواهـد بود.
چگونگـی عملیـات حسـابداری، مالـی، مالیاتـی، 
محاسـباتی، آمـاری، تهیـه و تنظیـم صورت هـای 
مالـی، داده هـای تاریخـی، ثبت اطاعـات، اصاح 
در  اعـداد،  کـردن  گـرد  و  حسـاب ها  و  دفاتـر 
دسـتگاه های اجرایی و همچنین توسط اشخاص 
حقیقـی و حقوقـی کـه طبـق مقـررات قانونـی 
مربـوط مکلف بـه نگهـداری دفاتر تجاری اسـت، 
در فرآینـد تغییـر واحـد پـول قانونـی کشـور، بـر 
طبـق آئیـن نامـه ای خواهـد بـود که طـرف مدت 
شـش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشـترکان 
"توسـط وزارت امـور اقتصـادی و داریـی و بانـک 
مرکـزی جمهـوری اسـامی ایـران" تهیـه و بـه 
تصویـب هیئـت وزیـران می رسـد.از سـال ۱۹۲۳ 
تاکنـون بیـش از ۵۰ کشـور اقـدام بـه حذف صفر 
از پول هـای ملـی خـود کرده انـد کـه این طـرح در 
برخـی کشـورها اهـم از توسـعه یافتـه یـا در حال 
توسـعه و نوظهور اجرا شـده اسـت.تا ابتدای دهه 
۱۹۴۰، صفرزدایـی از پـول ملی تنها در منطقه اروپا 
اجـرا شـد و از ابتـدای دهـه ۱۹۷۰ تـا ابتـدای دهه 
۱۹۹۰، کشـورهای آمریکای التیـن از نظر دفعات و 
تعـداد حـذف صفـر، پیـش رو بودنـد، امـا در دهه 
۱۹۹۰ ایـن سیاسـت در سـایر مناطـق جهـان نیـز 
اجـرا شـد کـه بـه لحـاظ دفعـات اجـرا جهـاش 
قابـل توجهـی نسـبت بـه دوره هـای قبـل داشـته 
اسـت.در آخریـن نمونه حـذف صفر در دهـه ۲۰۰۰ 
زیمبابـوه بـا رکورد حـذف ۱۰ و ۱۲ صفر از پول ملی 
بـه ترتیـب در سـال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ یکـی از 
مهم تریـن نمونه هـای حـذف صفـر را به نـام خود 

ثبـت کرده اسـت.
بـاروس نیـز بـا حذف چهـار صفر از پـول ملی در 
جـوالی ۲۰۱۶ بـه عنـوان جدیدتریـن نمونه حذف 

صفـر از پـول ملی شـناخته می شـود.

ناگفته هایی از آن چه 
بر سیل خوزستان گذشت
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ــل  ــی قاب ــات مختلف ــتان رخ داد از جه ــه در خوزس آن چ
ــدادی  ــای ام ــیار نیروه ــای بس ــت، تاش ه ــی اس بررس

ــد. ــه ماندن ــا در ســایه بزرگــی حجــم یــک حادث ام
علیرضــا معــزی، دبیــر شــورای اطاع رســانی دولــت 
ــتان و  ــیل خوزس ــی از س ــت روایت ــته تویی ــک رش در ی
مدیریــت بحــران آن منتشــر کــرده اســت، کــه در ادامــه 

نیــم: ا می خو
- واقعیــت آن چــه بــر خوزســتان می گــذرد فراتــر از 
معمــول  ساده ســازی های  گاه  و  روایت هــا  خــرده 
ــز  ــود ج ــن نمی ش ــان داوری ممک ــن می ــت و در ای اس

آن کــه وجــوه بیشــتری از بحــران آگاه شــویم.
این گونه شــاید بشــودبه تجربه ها امید داشت.

-  ســیل خوزســتان   بحرانــی پیچیــده، چندســاحتی 
ــر  ــا مت ــی از میلیارده ــر غول ــت. در براب ــاینده اس و فرس
ــتان را  ــز خوزس ــای آبری ــه حوضه ه ــه هم ــب آب ک مکع
ــت  ــزی نمی توانس ــران  چی ــت بح ــه، مدیری ــر گرفت در ب
ســخت؛  انتخاب هــای  از  ناگزیــری  جــز  باشــد 
و  تلخــی  ســویش،  یــک  عمدتــا  انتخاب هایــی کــه 
تــا مدت هــا می مانــد.  آســیب اســت و رنجــی کــه 

- در جســتجوی آســیب کمتــر، همــواره محافظــت از جان  
ــوده و پــس  شــهروندان  خوزســتانی در اولویــت یکــم ب
ــه تراکــم  ــا توجــه ب از آن، اولویــت حفاظــت از شــهرها ب
جمعیتــی. در انتخاب هــای ســخت و بــرای حفاظــت 
از پخــش و هدایــت  بیشــتر، گریــزی  از شــهروندان 
ــود. ــتان نب ــه  خوزس ــزارع در جلگ ــا و م ــه زمین ه  آب ب
زمین هــای  کــه  روســتاهایی  اضطــراری  تخلیــه    -
صحنه هــای  طبعــا  می رفــت،  آب  زیــر  اطرافــش 
جمعــی  زیســت  فرهنــگ  می آفریــد.  تلخــی 
هموطنــان عــرب ، اســکان در اردوگاه هــا را برایشــان 
دشــوار می ســاخت.در کنــار ایــن، انتقــال دام آنــان 
بــا توجــه بــه نــوع احشــام در خوزســتان ، تخلیــه  
و کنــدی همــراه می کــرد. بــا ســختی  را   اضطــراری 
- افــزون بــر آن دشــواری ها، بارندگی هــای امســال، 
بــود  خوزســتانی  بــرای کشــاورزان  الخیــر«  »ســنة 
باکیفیــت  و  طایــی  گندم هــای  کــه  هنــگام  آن  و 
امســال زیــر آب رفــت، تلخی هــا جانکاه تــر شــدند. 
تخلیــه  فرآینــد   ، بحــران خوزســتان  پیچیدگی هــای  
شــکاف های  و  بــود  ســاخته  دشــوار  را  امــداد   و 
می افــزود. پیچیدگی هــا  ایــن  بــر  نیــز   پیشــینی 
گســترده  آن قــدر  خوزســتان   بحــران  جغرافیــای   -
ــاِی  ــاالی نیروه ــا و حجــم ب ــت تاش ه ــه عظم اســت ک
کیلومتــر   ۴۹۰۰ نشــود؛  دیــده  خوبــی  بــه  میــدان 
رودخانــه در اســتان، بارشــی کــه تنهــا در نیم فصــل 
اخیــر زراعــی، ۳ برابــر تمــام ســال گذشــته بــوده و 
نهایتــا بــه هــم رســیدن تاریخــی  #دز ، #کارون  و  
 #کرخــه ، مدیریــت بحــران را مردافکــن ســاخته اســت.
 - عــدم وجــود شــکاف بیــن نهادهــا در  خوزســتان  

ــبب  ــی، س ــای عملیات ــه نیروه ــل توج ــی قاب و هم افزای
تصمیــم  اتخــاذ  بــرای  ظرفیت هــا  تمــام  تــا  شــده 
درســت و امدادرســانی بــه شــهروندان بــه کار بســته 
شــود. ایــن هم افزایــی در کنــار ســیِل یــارِی هموطنــان، 
تصویــری  اســت؛  مــا  ســاخته  از   روشــنی  تصویــر 
بــرای خوزســتان. و همــه  ایــران   بــرای     از همــه 

- هــر چنــد ابعــاد بحــران بــر همــه چیــز ســایه انداختــه 
امــا تســلط و راهبــری اســتاندار خوزســتان، حضــور تمــام 
وقتــش در میــدان )آن چنان کــه از ۲۸ اســفند بــه خانــه 
ــی  ــش در انسجام بخش ــل ستایش ــاش قاب ــه( و ت نرفت
امــدادی و فنــی،  نهادهــای  بــه تمــام دســتگاه ها و 
 نشــانی بــود و هســت از امیــد  بــه چیرگــی بــر بحــران.

 - کاســتی های گذشــته بــه بحــران کنونــی دامــن زد 

ــهروندان  ــه ش ــارت ب ــریع خس ــران س ــد جب ــا بی تردی ام
را  گذشــته  کاســتی های  خاطــره   هــم  آســیب دیده 
ــت  ــرای مدیری ــد ب ــد ش ــاری خواه ــم اعتب ــد، ه می زدای
بحــران  #سیل_خوزســتان  و انتخاب هــای ســختش 
آینــده. بــرای  #مدیریت_بحــران   اعتمــادی   و هــم 
- پایــان ایــن ســیل ، زمــان مــرور مقاومــت شــهروندان 
ــود و آن زمــان بیشــتر بایــد  و تدبیــر مدیــران خواهــد ب
ــت  ــی اس ــه باق ــیند و آن چ ــیاب فرومی نش ــنید. س ش
ــرای  ــا ب ــوج دل نگرانی ه ــت. م ــگ ماس ــرزمین رنگارن س
شــمال شــرق تــا جنــوب غــرب ایــن ســرزمین مــادری، 
ــزرگ  ــن« ب ــک »یقی ــی تمــام تلخی هــا و دردهــا ی در پ
ســاخته اســت، بــاور بــه شــکوه هموطــن بــودن. /
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رشد ناچیز نرخ مشارکت اقتصادی
در سال گذشته کردستان بیشترین و سیستان و بلوچستان کمترین نرخ مشارکت اقتصادی را در کشور داشتند

در  غبـار  و  بـا گـرد  مقابلـه  اعتبـارات  در حالـی 
بـه  اسـت کـه  شـده  حـذف   ۹۸ سـال  بودجـه 
و  گـرد  بـا  مقابلـه  ملـی  سـتاد  دبیـر  گفتـه  
کانون هـای  اخیـر،   سـیل  دنبـال   بـه  غبـار، 
شـد. خواهـد  ایجـاد  غبـار  و  گـرد  از   جدیـدی 

بیـان  بـا  بیرگانـی،  طهماسـبی  محمـد  علـی 
فروردیـن  در  بهـاره  سـیاب های  وقـوع  اینکـه 
مـاه سـال جـاری، کـه طـی دو دهـه اخیـر در 
همـه  و  اسـت  بـوده  بی سـابقه  کشـور  سـطح 
ناشـی  بحران هـای  بـه  را  تاش هـا  و  نگاه هـا 
از آن معطـوف کـرده اسـت،اظهارکرد: بـه دلیـل 
گسـتردگی خسـارات ناشـی از سـیل اخیـر بـه 
زیرسـاخت های تامیـن خدمـات و سـرمایه های 
جابجایـی   بـر  مبنـی  پیشـنهادهایی  مردمـی، 
در ردیف هـای بودجـه اباغـی دولـت مطـرح و 
حـذف اعتبـارات مقابلـه بـا گـرد وغبـار یکـی از 

اسـت. شـده  اعـام  مدنظـر  گزینه هـای 
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بارور کردن ابرها 
اقتصادی نیست

پدر علم کویر شناسی و 
جغرافیای ایران گفت: بارور 
کردن ابرها اقتصادی نیست 
اما اگر بخواهیم در مازندران 

این کار انجام دهیم 
ماه مناسب ترین  فروردین 

زمان آن است.

کاوش های غار »کلدر« 
به فصل سوم رسید

پــس از یک هفته عملیات 
تجهیــز کارگاه و دو روز کارگاه 
فشرده آموزش روش کاوش 

برای اعضاء هیات ، فصل 
سوم کاوش باستان شناختی 

غار »کلدر« آغاز شد.
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تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1425

چهارشنبه 28 فروردین 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و 
غبار: یکی از تبعات آشکار سیل، 
پدیده گرد وغبار است

سیل؛ عامل تشدید 

گرد و غبار 
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مجموعه های تاریخی تهران، در 
نوروز به زانو در آمدند

سه مجموعه تاریخی »نیاوران«، »سعدآباد« و »گلستان« در 
مجموع چیزی معادل ۶۸۰ هزار نفر بازدید را  ثبت کرده اند

جهانگیری:

ساخت مسکن سیل زدگان 
اولویت دولت است

از طرف روزنامه پیام ما

بـرادر  گذشـت  در  ضایعـه 
گرامیتان را خدمت شـما و خانواده 
محترم تسـلیت عرض مـی نماییم.

جناب مهندس 
سجاد گوینی
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رشد ناچیز نرخ مشارکت اقتصادی
در سال گذشته کردستان بیشترین و سیستان و بلوچستان کمترین نرخ مشارکت اقتصادی را در کشور داشتند

نرخ مشارکت اقتصادی یکی از شاخص های مهم  برای بررسی سالمت اقتصاد کشور است

یکــی  اقتصــادی  مشــارکت  نــرخ 
بــرای  مهــم   هــای  شــاخص  از 
بررســی وضعیــت وســامت اقتصــاد 
نــرخ  ایــن  اســت،  کشــوری  هــر 
ــرخ  ــه ن ــه ب ــادی ک ــارکت اقتص مش
فعالیــت هــم مشــهور اســت، نســبت 
در  جمعیــت  بــر  فعــال  جمعیــت 
اســت، جمعیــت  ســن کار کشــور 
فعــال هــر کشــوری  شــامل افــرادی 
ــادی  ــارکت اقتص ــه در مش ــت ک اس
ــراد  ــر اف ــاوه ب ــه ع ــد ک ــش دارن نق
در  نیــز  را  بیــکار  افــراد  شــاغل 
خانــه داران  محصــان،  برمیگیــرد. 
کار،  بــدون  درآمــد  دارنــدگان  و 
نیــز  بیــکار  یــا  شــاغل  چنانچــه 

ــر  ــال ه ــت فع ــز جمعی ــد ج بوده ان
ــرا ممکــن اســت  کشــور هســتند، زی
ــند  ــرده باش ــاب ک ــراد انتخ ــن اف ای
کــه کار نکننــد امــا بــا ایــن حــال در 
ــند،  ــته باش ــارکت داش ــاد مش اقتص
ماننــد بازنشســتگانی کــه ســپرده 
مــی کننــد  را خــرج  هــای خــود 
ــی و  ــه توانای ــی ک ــش آموزان ــا دان ی
دانــش خــود را افزایــش مــی دهنــد 
کــه در آینــده تبدیــل بــه درآمــد 
خواهــد شــد. البتــه بایــد یــادآور 
شــد کــه در دل جمعیت در ســن کار، 
ــه  ــور نهفت ــال کش ــر فع ــت غی جمعی
اســت کــه هیــچ گونــه مشــارکت 
ــی  ــور کل ــه ط ــد. ب ــادی ندارن اقتص

نــرخ مشــارکت اقتصــادی  بیــان گــر 
ایــن نکتــه اســت کــه چــه درصــدی 
ــن کاری، از  ــمول س ــت مش از جمعی
ــه  ــتند. ب ــال هس ــر اقتصــادی فع نظ
هــای  دوران  در  معمــول،  صــورت 
رکــود اقتصــادی، بســیاری از  کار 
کــردن ناامیــد گشــته و دیگــر بــه 
دنبــال شــغل نمــی گردنــد  و باعــث 
ــروی کار  ــرخ مشــارکت نی کاهــش ن

ــردد. ــی گ م

بر نرخ  عوامل موثر 
اقتصادی مشارکت 

ســرعت  افــزون  روز  افزایــش 
هــای  نیازمنــدی  و  تکنولــوژی 
جدیــد بــازار کار مــی توانــد روی 

به طــور  باشــد.  موثــر  نــرخ  ایــن 
اقتصــادی  مشــارکت  نــرخ  کلــی 
ــه ســاختار  ــی از جمل ــر از عوامل متاث
ــبک  ــر س ــیت، تغیی ــت، جنس جمعی
تحصیــات،  و  آمــوزش  زندگــی، 
نــرخ  کار،  بــدون  درآمــد  کســب 
تــورم، ســطح دســتمزدها و نــرخ 
به عنــوان  اقتصــادی اســت.  رشــد 
 ۶۰ دهــه  جمعیــت  انفجــار  مثــال 
ــرخ  ــش ن ــرای کاه ــی ب ــود عامل خ
مشــارکت در دو دهــه اخیــر و در 
نــرخ  رفتــن  بــاال  عامــل  مقابــل 
مشــارکت اقتصــادی از طریــق تغییــر 
ســال های  در  جمعیــت  ســاختار 
نیــز  جنســیت  اســت.  آتــی 
در  تعیین کننــده  عاملــی  به عنــوان 
نــرخ مشــارکت اقتصــادی محســوب 
مشــارکت  نــرخ  هر چــه  می شــود. 
باشــد  باالتــر  اقتصــاد  در  زنــان 
ــارکت  ــرخ مش ــن ن ــاال رفت ــاهد ب ش
ــود  ــم ب ــور خواهی ــادی کل کش اقتص
ــان در  ــش زن ــر چــه نق ــا ه و متقاب
ایــن بیــن کمرنــگ  تــر باشــد آنچــه 
بــه جــا می مانــد نــرخ مشــارکت 
جنســیتی  شــکاف  و  پایین تــر 
تغییــر ســبک  نیــروی کار اســت. 
زندگــی نیــز عاملــی فرهنگــی ای در 
ــه  ــت ک ــارکت اس ــرخ مش ــن ن تعیی
البتــه در کشــورهای جهــان متفــاوت 
و  شــخصی  مســوولیت  اســت، 
موثــر  عامــل  نیــز  خانوادگــی 
اقتصــادی  مشــارکت  در  دیگــری 
اســت بــه نحــوی کــه هــر چــه افــراد 
ــی  ــخصی و خانوادگ ــای ش ــه کاره ب
داشــته  بیشــتری  اشــتغال 

ــادی   ــارکت اقتص ــرخ مش ــند، ن باش
ــه  ــد. ب ــه می کن ــری را تجرب پایین ت
ــاد  ــیدن اقتص ــا رس ــول ب ــور معم ط
ــبی،  ــق نس ــت رون ــه وضعی ــور ب کش
نــرخ مشــارکت نیــز تحــت تاثیــر 

مثبــت قــرار مــی گیــرد.

اقتصادی  مشارکت  نرخ 
سال گذشته 40.5 درصد 

است 
آمــار  مرکــز  هــای  داده  برپایــه 
ایــران، نــرخ مشــارکت اقتصــادی 
در  مهــم  متغیرهــای  از  یکــی 
ــکار  ــاغل و بی ــت ش ــی جمعی ارزیاب
واقــع  در  ایــن شــاخص  و  اســت 
ــکار  ــاغل و بی ــت ش ــوع جمعی مجم

دربرمــی گیــرد.  را  کشــور 
ــت  ــش جمعی ــزان افزای ــب می تناس
بــه  اســت  بیــکار مهــم  و  شــاغل 
ــک  ــت در ی ــن اس ــه ممک ــکلی ک ش
ســاله  یــک  معیــن  زمانــی  دوره 
بیــکار  جمعیــت  افزایــش  شــاهد 
دلیــل  بــه  امــا  باشــیم،  جامعــه 
ایــن  مشــارکت  نــرخ  افزایــش 
ــود  ــا وج ــه ب ــود دارد ک ــال وج احتم
افزایــش جمعیــت بیــکار، تعــداد 
یابــد.  افزایــش  نیــز  شــاغان 
نیــروی  بــرای ســنجش  بنابرایــن 
و  اشــتغال  رشــد  تناســب  کار، 

شــود مــی  ارزیابــی  بیــکاری 
آمــاری  جــداول  هــای  بررســی 
نشــان مــی دهــد کــه ۶۶ میلیــون و 
ــت  ــر از جمعی ــزار و ۹۴۹ نف ۸۷۴ ه
ــتر  ــال و بیش ــن ۱۰ س ــور در س کش
قــرار دارنــد کــه از ایــن رقــم ۲۷ 
ــه  ــر ب ــون و ۷۲ هــزار و ۸۴۱ نف میلی
عنــوان جمعیــت فعــال محســوب 
نــرخ  عبارتــی  بــه  و  شــوند  مــی 
ــته  ــال گذش ــادی س ــارکت اقتص مش

۴۰.۵ درصــد اســت. 
ــادی  ــارکت اقتص ــرخ مش ــه ن مقایس

از  حاکــی   ۱۳۹۶ و   ۱۳۹۷ ســال 
ــال  ــدی آن در س ــش ۰.۴ درص افزای
گذشــته اســت. البتــه اگــر ایــن نــرخ 
ــار فصــل ســال ۱۳۹۷  ــن چه را در بی
ــار  ــه به ــم ک ــی بینی ــم م بررســی کنی
ــرخ مشــارکت اقتصــادی  ــا ن ۱۳۹۷ ب
را  میــزان  بیشــترین  درصــد،   ۴۱.۱
ــی  ــیر نزول ــس از آن س ــت و پ داش
یافــت و بــه ایــن ترتیــب در تابســتان 
بــه ۴۰.۹ درصــد و در پاییــز بــه ۴۰.۵ 
زمســتان  در  ســرانجام  و  درصــد 
۱۳۹۷ بــه رقــم ۳۹.۵ درصــد رســید. 
ــزان مشــارکت  ــم می چنانچــه بخواهی
اقتصــادی اســتان هــای کشــور در 
مقایســه کنیــم،  را  ســال گذشــته 
اصفهــان  و  کرمانشــاه  کردســتان، 
ــا ۴۲.۶، ۴۲.۳ و ۴۲.۱  ــه ترتیــب ب ب
را  اقتصــادی  مشــارکت  بیشــترین 
ــتان  ــای سیس ــتان ه ــتند و اس داش
ــر  ــزی ه ــام و مرک ــتان، ای و بلوچس
 ۳۴.۸ و   ۳۴.۴  ،۳۱.۳ بــا  کــدام 
مشــارکت  نــرخ  کمتریــن  درصــد 
ــارکت  ــتند.نرخ مش ــادی را داش اقتص
اقتصــادی تهــران بــه عنــوان پایتخــت 
ــود  در ســال گذشــته ۳۹.۸ درصــد ب
کــه نســبت بــه ســال ماقبــل ۱.۶ 
ــبت  ــت نس ــته اس ــد داش ــد رش درص
هــای  از شــاخص  یکــی  اشــتغال 
مهــم در بحــث آمــار اشــتغال اســت 
ــن کار  ــاغل در س ــراد ش ــبت اف و نس
را بیــان مــی کنــد. ایــن شــاخص در 
ــود و  ــد ب ــته ۳۵.۶ درص ــال گذش س
نســبت بــه ســال ۱۳۹۶ رشــد ۰.۳ 
درصــدی داشــت. اســتان اردبیــل بــا 
۴۰.۲ درصــد باالتریــن و سیســتان 
درصــد   ۲۸.۵ بــا  بلوچســتان  و 
ــد.  ــتغال را دارن ــن نســبت اش کمتری
 ۳۴.۹ پایتخــت  ایــن شــاخص در 

ــت. ــد اس درص

عدم اجرای قانون انتخابات مجازات خواهد داشتپیام خبر
دست اندرکاران برگزاری انتخابات اگر قانون را اجرا نکنند براساس مصوبه نمایندگان مجلس تخلف 
اداری محسوب شده و مجازات می شوند.

سنا
 ای

س:
عک

اولویـت  رییـس جمهـوری،  اول  معـاون 
بحـران  مدیریـت  در  دولـت  نخسـت 
هزینـه  پرداخـت  را  سـیل  از  ناشـی 
خسـارات، تعمیر و سـاخت مسـکن برای 
مـردم سـیل زده عنـوان کـرد. »اسـحاق 
نحـوه  جلسـه  دومیـن  در  جهانگیـری« 
تامیـن منابـع مالی برای جبران خسـارات 
سـه  روز-  جـاری کـه  هفتـه  در  سـیل 
شـنبه- بـه ریاسـت وی برگزار شـد، اظهار 
داشـت: تامیـن اسـباب و وسـایل زندگی 

مـردم نیـز از اولویـت هـای مهـم اسـت 
کـه دولـت آن را در دسـتور کار خـود دارد 
پرداخـت کـرد. زمانـی کوتـاه  در  بایـد  و 
معـاون اول رییـس جمهوری با یـادآوری 
ایـن کـه کسـب و کار مـردم نیـز در مناطق 
سـیل زده دچـار آسـیب و خسـارت شـده 
اسـت، خاطرنشان کرد: کسـب و کار مردم 
در مناطـق سـیل زده بخصـوص در بخش 
کشـاورزی متحمل خسـارات زیادی شده 
اسـت کـه بـر اسـاس شـاخص هایـی که 

بـه تصویـب هیـات دولت رسـیده اسـت، 
ایـن خسـارات نیـز بایـد در کوتاه تریـن 
زمـان حداکثـر طـی دو مـاه جبران شـود.
جهانگیـری بـا تاکید بـر این کـه پرداخت 
کمـک هـای باعـوض و تسـهیات ارزان 
قیمـت بایـد به سـرعت بـه مـردم مناطق 
سـیل زده پرداخـت شـود، افـزود: دولـت 
مطابـق تأکید مقام معظـم رهبری تمرکز 
اصلـی خـود را بـر اسـتفاده حداکثـری از 
ظرفیـت هـای بودجه معطوف کرده اسـت 
و تا جایی که امکان داشـته باشـد از محل 
بودجـه، هزینـه هـای خسـارات را تامیـن 
خواهـد کـرد، امـا چنانچـه الزم باشـد بـا 
موافقـت رهبـری از منابع صندوق توسـعه 

ملـی نیـز اسـتفاده خواهـد کرد.

ساخت مسکن سیل زدگان، 
اولویت دولت است

واحدهای علمی کاربردی که به کارمندان 
دولت مدرک می دادند بسته شدند

ــردی  ــی کارب ــگاه علم ــز دانش ــی مراک ــت برخ ــف فعالی ــوم از توق ــر عل وزی
ــدان  ــه کارمن ــه گفتــه وی ب ــر داد کــه ب ــه دســتگاه های دولتــی خب وابســته ب
و مســتخدمین ایــن دســتگاه ها مــدرک می دادند.منصــور غامــی در جلســه 
ــوال  ــه س ــخ ب ــس و در پاس ــنبه مجل ــر روز سه ش ــد از ظه ــت بع ــی نوب علن
محمدحســین فرهنگــی نماینــده تبریــز در خصــوص علــت عــدم توجــه بــه 
ــی  ــردی و مهارت ــای کارب ــت از آموزش ه ــب رشــته ها و حمای توســعه و تصوی
گفــت: در حــوزه دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی بــا تــاش صــورت گرفتــه 
تغییــرات مثبــت و حمایت هــای خوبــی را در توســعه ایــن دانشــگاه داشــتیم.

وی بــا اشــاره بــه حمایــت وزارت علــوم از ایجــاد رشــته های کاردانــی و 
مهارت افزایــی  یــادآور شــد: همچنیــن طرح هــای  مهارتــی  کارشناســی 
رشــته های  ایجــاد  مــا همچنیــن  بــوده  مــا  توجــه  مــورد  مباحــث  از 
ــل  ــکیل و تکمی ــت از تش ــی و حمای ــته های قبل ــر در رش ــد، تجدیدنظ جدی
ــا  ــن دوره ه ــت از ای ــا حمای ــه ب ــته ایم و در رابط ــی را داش ــگاه های فن آزمایش
ــان  ــرای اســتقبال از داوطلب ــه الزم اســت مشــوق هایی ب ــم. البت ــه داری برنام
ورود بــه دانشــگاه و دوره هــای مهارتــی داشــته باشــیم تــا رغبــت آنهــا افزایش 

ــد. ــدا کن پی

مجلس

دولت

مجلس

دولت

هشدار نسبت به حضور نیروهای بیگانه در قالب امدادرسان

به امور فرهنگی  کارگروه رسیدگی 
تشکیل می شود مناطق سیل زده 

اختصاص سهمیه برای زنان در انتخابات مجلس، رای نیاورد

ارائه برنامه زمان بندی برگزاری انتخابات به شورای نگهبان

امنیـت  عضـو کمیسـیون  یـک 
از  شـورای  مجلـس  در  ملـی 
وزارت کشـور و خارجه خواسـتار 
توضیح دربـاره حضـور نیروهای 
خارجـی در ایـران شـد.علیرضا رحیمی در حاشـیه مجلس 
حضـور  دربـاره  خبرنـگاران  جمـع  در  اسـامی  شـورای 
نیروهـای امـدادی از کشـورهای دیگـر، گفـت : آن چـه کـه 
در بحران هـای طبیعـی مهم اسـت این اسـت که احسـاس 
همـدردی کشـورها نسـبت بـه کشـور حادثه دیـده امـری 
طبیعـی اسـت و در کشـور مـا هـم سـابقه داشـته اسـت. 
متاسـفانه تحریم هـای اخیـر آمریـکا بـه نوعـی باعث شـد 
کـه کمک هـای نقـدی از هیچ کشـوری واصل نشـود؛ حتی 

از ایرانیـان خـارج از کشـور و کشـورهای سـوئیس، عمان و 
صلیـب سـرخ جهانـی. در واقـع آمریکایی ها کانـال مالی را 
رصـد و مسـدود کردنـد، اما انتظـاری که وجود داشـت این 
بـود کـه همدلـی و همراهـی از سـاماندهی قابـل توجهـی 
برخوردار شـود.این عضو کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت 
خارجـی مجلـس شـورای اسـامی ادامـه  داد: همسـایگان 
قطعـا می توانند کمک موثری در این زمینه داشـته باشـند، 
هـم چنـان کـه عمـان، کویـت، عـراق و ترکیـه هـم بعضـا 
کمک هـای غیرنقـدی خـود را بـه ایـران ارسـال کرده انـد، 
امـا بـرای مـا واقعـا سـوال بـود کـه آیـا وزارت امـور خارجه 
و دولـت مشـخصا نسـبت به کمک هـای خارجـی و حضور 

نیروهـای امدادگـر خارجـی نظارتـی دارد یـا خیـر؟

همزمان با نخسـتین جلسه شـورای فرهنگ 
عمومـی در سـال جدیـد بـا موضـوع بررسـی 
وزیـر  زده کشـور،  سـیل  مناطـق  وضعیـت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی پیشـنهاد کـرد که 
»کارگـروه رسـیدگی بـه امـور فرهنگی مناطق 
سـیل زده « تشـکیل شـود. »سیدعباس صالحی« در نخسـتین جلسه شورای 
فرهنـگ عمومـی در سـال جدید ،بـا تقدیر از اقدامات ارزشـمند دسـتگاه ها در 
زمینـه خدمـات رسـانی به مناطق سـیل زده، اظهارداشـت: در گزارش های مطرح 
شـده، دسـتگاه ها اقدامـات خوبـی در ایـن مناطـق انجـام داده اند، امـا با توجه 
بـه ایـن کـه دسـتگاه ها در حوزه فرهنگی هم باید اقدامات شایسـته ای داشـته 
باشـند نیـاز اسـت کـه هـم افزایـی وجود داشـته باشـد تا همـه دسـتگاه ها در 
یـک محـل متمرکز نشـده و در مناطقی که نیاز بیشـتری احسـاس می شـود، 
خدمـت رسـانی انجـام گیرد.رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی کشـور در ادامـه 

گفـت: حیطه هـای مختلفـی در حوزه فرهنگی محـض یا حوزه هـای اجتماعی 
وجـود دارد کـه دسـتگاه های فرهنگـی در آن مسـئولیت دارنـد و بایـد بـا هـم 
افزایـی در مراحـل پیشـگیرانه، حیـن بحران و پسـابحران با برنامـه ریزی های 
مختلـف ایفای نقـش کنند.صالحی همچنین با تاکید بر ضـرورت تعامل میان 
دسـتگاهی، بـرای سـرعت بخشـیدن به فعالیـت ها و ایجـاد هـم افزایی میان 
دسـتگاه هـای فرهنگی، اظهارداشـت: کارگروهـی با ترکیب نمایندگان دسـتگاه 
هـای ذیربـط فرهنگـی به منظور مشـارکت و همـکاری با وزارت کشـور با دبیری 
دبیـر شـورای فرهنـگ عمومی تشـکیل شـود.وی با اشـاره بـه اقدامـات وزارت 
متبوعـش در زمینـه حادثـه سـیل اخیـر در مناطقی از کشـور، گفت: الزم اسـت 
روسـای سـازمان های حـج و زیارت، اوقاف و امـور خیریه، کانون های فرهنگی 
هنری مسـاجد، نهاد کتابخانه های عمومی کشـور و رئیس مرکز روابط عمومی 
و اطـاع رسـانی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی در زمینـه اقدامات فرهنگی در 

قبـال حادثـه سـیل در این کارگروه حضور داشـته باشـند.

ـــورای  ـــس ش ـــدگان مجل نماین
اختصـــاص  بـــا  اســـامی 
ســـهمی از فهرســـت هـــای 
زنـــان  بـــه  انتخاباتـــی 
ــدگان  ــد. نماینـ ــه آن رای ندانـ ــد و بـ ــت کردنـ مخالفـ
مجلـــس شـــورای اســـامی روز ســـه شـــنبه بـــا 
ــو  ــران و عضـ ــده تهـ ــی نماینـ ــه مافـ ــنهاد پروانـ پیشـ
ــاص  ــر اختصـ ــی بـ ــس مبنـ ــان مجلـ ــیون زنـ فراکسـ
حداقـــل یـــک ششـــم فهرســـت های انتخاباتـــی بـــه 
زنـــان در حوزه هـــای انتخابیـــه بـــاالی 6 کرســـی 
نمایندگـــی مخالفـــت کردنـــد.در ادامـــه ایـــن جلســـه 
فاطمـــه حســـینی نماینـــده مـــردم تهـــران در ادامـــه 

پیشـــنهاد کـــرد یـــک نفـــر از فهرســـتهای انتخاباتـــی 
حوزه هـــای دارای ســـه کرســـی نمایندگـــی بایـــد بـــه 

ــد.  ــاص یابـ ــان اختصـ زنـ
بـــر اســـاس ایـــن پیشـــنهاد، در کرســـی های دارای 4 
و 5 کرســـی نمایندگـــی 2 نفـــر از فهرســـت انتخاباتـــی 
بـــه زنـــان اختصـــاص می یابـــد و در حوزه هـــای دارای 
6 کرســـی نمایندگـــی و باالتـــر یـــک ســـوم فهرســـت 
ــق  ــد. طبـ ــاص می یابـ ــان اختصـ ــه زنـ ــی بـ انتخاباتـ
ایـــن پیشـــنهاد، حوزه هـــای انتخابیـــه دارای یـــک یـــا 
دو کرســـی نمایندگـــی تحـــت تأثیـــر ایـــن پیشـــنهاد 
ـــش از 170  ـــاب بی ـــن حس ـــا ای ـــه ب ـــد ک ـــرار نمی گرفتن ق

ـــتند. ـــنهاد نیس ـــن پیش ـــمول ای ـــه مش ـــوزه انتخابی ح

بیــان  بــا  کشــور  وزارت  ســخنگوی 
ــدی  ــان بن ــه زم ــات و برنام ــه کلی اینک
برگــزاری یازدهمیــن دوره انتخابــات 
مجلــس شــورای اســامی و اولیــن 
ــری  ــرگان رهب ــس خب ــات مجل ــن دوره انتخاب ــان دوره ای پنجمی می
بــه شــورای نگهبــان ارســال شــد، گفــت: آموزش هــای دســت 
ــام  ــطح انج ــد س ــات در چن ــزاری انتخاب ــان برگ ــدرکاران و مجری ان
خواهــد شد.سیدســلمان ســامانی افــزود: همایــش و دوره هــای 
ــان  ــط کارشناس ــاه توس ــت م ــدای اردیبهش ــتانی از ابت ــی اس آموزش
بــا حضــور در تمامــی اســتان ها  انتخابــات وزارت کشــور  دفتــر 
ــران  ــتانداری ها، مدی ــی اس ــان سیاس ــد و معاون ــد ش ــام خواه انج
کل سیاســی و انتخابــات، فرمانــداران و بخشــداران در ایــن دوره 
ــور  ــور در ام ــر کش ــام وزی ــم مق ــد بود.قائ ــر خواهن ــی حاض آموزش
آموزش هــای  کــرد:  تاکیــد  اســتان ها  هماهنگــی  و  مجلــس 
ــر  ــه ب ــود ک ــد ب ــور خواه ــای وزارت کش ــر برنامه ه ــه ای از دیگ منطق

ایــن اســاس اســتان های کشــور بــه 11 گــروه تقســیم شــده انــد و از 
اول مهــر مــاه، هــر هفتــه مســئوالن و مجریــان برگــزاری انتخابــات 
ــه  ــای الزم ب ــه و آموزش ه ــور یافت ــتان حض ــک اس ــروه در ی ــر گ ه
ــر  ــات را از دیگ ــان انتخاب ــوزش مربی ــامانی آم ــا داده می شود.س آنه
ــوان کــرد و گفــت: از تمامــی اســتان ها  برنامه هــای وزارت کشــور عن
ــود را  ــد خ ــورد تایی ــراد م ــان و اف ــت کارشناس ــده اس ــته ش خواس
ــر  ــات از نظ ــای انتخاب ــا آموزش ه ــد ت ــی کنن ــه وزارت کشــور معرف ب
قوانیــن و مقــررات، مســائل امنیتــی و حفاظتــی و زوایــای اجرایــی 
ــوزش  ــان آم ــوان مربی ــه عن ــراد ب ــن اف ــا ای ــود ت ــا داده ش ــه آنه ب
ــوزش  ــه آم ــه ارائ ــه اســتان های خــود بازگشــته و نســبت ب ــده ب دی
بــه هیات هــای اجرایــی، کارکنــان فرمانداری هــا و بخشــداری ها، 
ــدار و بخشــدار و اعضــای شــعب  ــدگان فرمان اعضــای شــعب، نماین
ــات  ــاوری اطاع ــز فن ــد: مرک ــادآور ش ــد.وی ی ــدام کنن ــذ رأی اق اخ
ــاوری  ــان فن ــوزش مربی ــرای آم ــژه ب ــه وی ــز برنام ــور نی وزارت کش

ــرد. ــد ک ــزار خواه ــات برگ اطاع

هر
 م

س:
عک

وزیـر امـور خارجه کشـورمان گفـت: ما همیشـه در کنار مردم 
سـوریه بوده ایـم و بـه همـکاری بـا دولـت و مـردم سـوریه 
ادامـه می دهیـم تـا شـرایط اقتصـادی را در سـوریه و ایـران 
بهبـود ببخشـیم. محمد جـواد ظریـف کـه صبح روز گذشـته  
در راس هیاتـی عـازم سـوریه شـده بـود، پـس از دیـدار بـا 
همتـای سـوری خـود در جمـع خبرنـگاران و در پاسـخ بـه 
سـوالی در مـورد وضعیـت ادلـب گفـت: ما در مـورد وضعیت 
ادلـب نگرانـی جـدی داریـم و حتمًا ایـران، ترکیه و روسـیه 

بایـد بـه تعهـدات خـود در مـورد ایـن موضـوع عمـل کنند.

یـک عضـو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس از 
پاسـخ وزیـر علـوم دربـاره علـت ضعـف مدیریـت و برنامه 
ریـزی در دانشـگاه پیـام نـور کشـور قانـع شـد.در جلسـه 
علنـی نوبـت عصـر روز )سه شـنبه( سـوال محمـد مهـدی 
زاهـدی نماینـده کرمان از منصـور غامی وزیر علـوم درباره 
علـت ضعـف مدیریت و برنامه ریزی در دانشـگاه پیام نور 
مطـرح شـد. بعـد از پاسـخ های وزیـر زاهـدی در خصوص 
قانـع شـدن و یـا نشـدن از پاسـخ وزیـر گفـت: هـدف از 

طـرح سـوال اصـاح امـور و تغییـر رفتارهـا بوده اسـت.

در مورد وضعیت 
»ادلب«نگرانی جدی داریم

زاهدی از پاسخ وزیر 
علوم، قانع شد

رییـس مجلـس شـورای اسـامی تاکیـد کرد کـه مجلس 
بـا رای قاطـع بـه کلیـات طـرح مقابلـه بـه مثـل بـا آمریکا 
یکصدایـی خـود را دربـاره منافـع و امنیـت ملی نشـان داد 
کـه آمریـکا باید بـه خوبی آن را بفهمد. علـی الریجانی بعد 
از تصویـب کلیـات طرح اقـدام متقابل در برابر اعام سـپاه 
پاسـداران بـه عنـوان سـازمان تروریسـتی توسـط آمریـکا، 
رای مجلـس شـورای اسـامی را رای اسـتثنایی خوانـد و 
گفـت: ایـن رای نشـان دهنده وحـدت بیـن نماینـدگان در 

موضوعـات ملی اسـت.

سـخنگوی حـزب کارگـزاران سـازندگی گفـت: ایـن حـزب در 
چارچـوب جبهـه اصاحـات در انتخابـات مجلـس فعالیـت 
می کند.حسـین مرعشـی در گفت وگو با ایسـنا، درباره آخرین 
فعالیت هـای حـزب کارگـزاران سـازندگی اظهـار کـرد: با توجه 
بـه مـدت زمـان باقیمانـده تـا برگـزاری انتخابـات در روز دوم 
اسـفند ماه سـال جاری، هنـوز حزب به صـورت مصداقی وارد 
بحث انتخابات نشـده اسـت. وی ادامه داد: مشخص نیست 
چـه زمانی وارد بحث انتخابات شـویم، امـا رویکرد کلی حزب 
در انتخابـات مجلـس یازدهـم، فعالیـت در چارچـوب جبهـه 

اصاحات اسـت.

 مجلس پای منافع و 
امنیت ملی یک صداست

کارگزاران در چارچوب جبهه  اصالحات 
فعالیت انتخاباتی می کند
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

تحقق رونق تولید با توسعه گردشگری منطقهساختمان کلیسای »نوتردام« از آتش سوزی کامل حفظ شد

ــه  ــد ک ــام کردن ــای فرانســوی اع ــام ه مق
ــردام  ــای نوت ــوزی کلیس ــش س ــی آت در پ
ــودی  ــا از ناب ــن بن ــاختمان ای ــس س پاری
بازســازی  را  آن  و  شــده  حفــظ  کامــل 
خواهنــد کــرد. یــک ســخنگوی آتــش نشــانی پاریــس گفــت کــه دو بــرج 
و ســاختمان نوتــردام از تخریــب کامــل حفــظ شــده اســت.امانوئل مکــرون 
رییــس جمهــوری فرانســه کــه بــه دلیــل آتــش ســوزی نوتــردام ســخنرانی 
تلویزیونــی خــود را بــه زمــان دیگــری موکــول کــرده، بــا حضــور در مقابــل 
ــد  ــازی خواه ــردام بازس ــت: »نوت ــی گف ــای تاریخ ــن کلیس ــاختمان ای س
شــد«. وی در پیامــی توئیتــری نیــز نوشــت کــه امشــب »بخشــی از مــا« 

درحــال ســوختن اســت. 
ــوران نونــز« معــاون وزیــر کشــور فرانســه گفتــه کــه »از شــدت آتــش  »ل
ســوزی کاســته شــده اســت.« درهمیــن حــال، »فرانســوا آنــری پینولــت« 
ــه بازســازی  ــورو ب ــون ی ــه یکصــد میلی ــرد ک ــام ک ــاردر فرانســوی اع میلی

نوتــردام کمــک خواهــد کــرد. 

کلیســای نوتــردام کــه در میانــه یــک پــروژه 20 ســاله بازســازی و مرمــت 
قــرار داشــت شــب گذشــته بــه دلیــل نامعلومــی دچــار حریــق شــد. 

بازرســان اعــام کــرده انــد کــه تحقیقــات اولیــه نشــان مــی دهــد آتــش 
ســوزی بــر اثــر یــک حادثــه اتفاقــی بــوده اســت. 

ــزام شــدند  ــش اع ــار آت ــرای مه ــش نشــانی ب ــور آت حــدود چهارصــد مام
ــت شــده اســت. برخــی از  ــار مصدومی ــه شــدت دچ ــا ب ــی از آنه ــه یک ک
ایــن افــراد مســئول خــارج کــردن آثــار تاریخــی نوتــردام شــدند. در ایــن 
ــد.  ــب ش ــای آن تخری ــرج ه ــی از ب ــا و یک ــقف کلیس ــوزی س ــش س آت
دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریــکا و آنــگا مــرکل صدراعظــم آلمــان 
ــش  ــن آت ــه ای ــه ب ــد ک ــا کشــورهایی بودن ــران ی ــه رهب ــکان از جمل و واتی

ــد. ــش نشــان دادن ســوزی واکن
ــردد و  ــی گ ــادی بازم ــم می ــرن دوازده ــه ق ــردام ب ــای نوت ــت کلیس قدم
ــان  ــا در رم ــن کلیس ــت. ای ــگر اس ــا گردش ــون ه ــان میلی ــاله میزب ــر س ه
»گوژپشــت نوتــردام« نوشــته ›ویکتــور هوگــو‹ نویســنده فرانســوی جایــگاه 

ــروف شــده اســت. ــت مع ــن جه ــه و از ای ــی یافت مهم

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی 
توسـعه  شـرقی  آذربایجـان  گردشـگری  و 
گردشـگری منطقـه را یکـی از عوامل کلیدی 
تحقق شـعار رونق تولید دانسـت.آبدار در این 
گفـت و گـو بـا اشـاره به اهمیت صنعـت و اقتصاد گردشـگری در شـرایط کنونی 
اقتصـادی کشـور، بیـان کـرد: »بـا توجـه به شـرایط اقتصـادی موجـود، اهمیت 
توسـعه اقتصـاد مبتنـی بـر گردشـگری و بدون وابسـتگی بـه درآمـد نفتی باید 
در اولویـت قـرار گیـرد، چراکـه بـا توسـعه ایـن صنعـت حـوزه کسـب و کارهـای 
کوچـک و متوسـط رونـق یافتـه و توزیع مناسـب اشـتغال در شـهر و روسـتاها 

برقـرار می شـود.«
آبـدار بـا بیـان اینکـه رشـد گردشـگری، رشـد تولیـد را به دنبـال خواهد داشـت، 
ادامـه داد: »صنعـت گردشـگری بـه عنوان نیـروی محرکه تولید در داخل کشـور 
این توانایی را دارد تا با توسـعه خدمات، اقتصاد کشـور را به سـمت رونق تولید 

سـوق دهد. «
وی ادامـه داد: »از طریـق باز تعریف گردشـگری به عنـوان صنعت دارای قابلیت 

رونق بخشـیدن به اقتصاد کشـور، شـاهد ارتقا مسـتقیم و غیرمسـتقیم بخش 
های مرتبط با این صنعت اعم از ارائه خدمات و گسـترش تولید صنایع دسـتی 
خواهیـم بـود.« آبـدار بـا تاکید بـه اینکه تبدیل گردشـگری به مطالبـه عمومی و 
فرهنـگ سـازی در ایـن حـوزه امری مشـترک بین تمامی دسـتگاه هـا و گروه 
های اجتماعی اسـتان اسـت، ادامه داد: »باید توجه داشـت که فرهنگ سـازی 
و توسـعه گردشـگری در اسـتان امـری الزم و ضروری اسـت. اما ایـن امر بدون 
مشـارکت همـه جانبه دسـتگاه ها و گـروه های اجتماعی محقق نمی شـود، لذا 
اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان بـه عنوان دسـتگاه متولی گردشـگری، ضمن 
تـاش در ایـن راسـتا آمـاده همـکاری با سـایر دسـتگاه هـای ذیربـط در جهت 
تقویت ظرفیت های گردشـگری اسـتان اسـت.« وی در خصوص اقدامات اداره 
کل میـراث فرهنگی اسـتان در راسـتای صیانت و معرفی میـراث های فرهنگی 
و طبیعی، اظهار داشـت: »مرمت و احیای بناها و خانه های تاریخی، حمایت از 
تولیدات هنرمندان صنایع دسـتی و پیگیری ثبت جهانی جنگل های ارسـباران 
از جملـه اقداماتـی اسـت که ایـن اداره کل در راسـتای صیانـت و معرفی میراث 

های فرهنگی و طبیعی اسـتان در دسـتور کار قرار داده اسـت.«

 پیام
 میراث

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایام از کشف ۳۷ سکه نقره مربوط به دوران ایلخانی و اسامی 
شهرستان مهران خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

اسـفند مـاه سـال گذشـته بود کـه تصاویـری از سـاخت و 
سـاز در نزدیکـی بقعـه باباقاسـم از عرفـای قـرن هشـتم 
از  یکـی  تاکنـون  دور  سـالیان  از  مـزارش  کـه  هجـری 
زیارتگاه هـای مهـم محات قدیمی اصفهان اسـت منتشـر 
شـد. تصاویری که نشـان مـی داد این اتفاقـات در نزدیکی 
ایـن بقعـه در حـال روی دادن اسـت و گودبـرداری نیـز در 
کنـار چنیـن بقعـه ای انجـام شـده اسـت. در همـان اوایـل 
اسـفند مـاه سـال گذشـته معـاون میـراث فرهنگـی اداره 
کل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان 
اصفهـان بـه خبرنـگار ایسـنا گفـت »مجـوزی در سـال 94 
بـرای سـاخت و سـاز بـه مالـک ایـن زمیـن داده شـده 
اسـت، امـا در آن مجـوز کامـا ماحظـات میراثـی محکـم 
تاکیـد شـده اسـت و در یـک بنـد عنـوان شـده چـون این 
زمیـن در حریـم بافصـل اثـر تاریخی قـرار دارد گودبرداری 
ممنـوع اسـت« ناصـر طاهـری بـا اسـتناد بـه ایـن اصل از 
توقـف عملیـات در کنـاره ایـن بنـا صحبـت به میـان آورد. 
مجـدد امـا چنـد روزی می شـود کـه دوبـاره تصاویـری از 
ادامـه فعالیـت در کنـار این بقعه منتشـر شـده اسـت، این 
بـار فریـدون الهیـاری مدیـر کل میـراث فرهنگـی اسـتان 
می گویـد:  ایسـنا،  خبرنـگار  بـا  و گـو  گفـت  در  اصفهـان 
سـاخت و سـاز در اطـراف ایـن بقعـه مانعـی نـدارد و پـر 
بـودن پشـت ایـن بنـا بـه پایـداری آن کمـک خواهـد کرد. 
وی می افزایـد: آنچـه بـرای میـراث فرهنگـی از اهمیـت 
برخـودار اسـت اجـرای درسـت ضوابـط سـاخت و سـاز در 
اطـراف آثارهـای ثبـت شـده ملـی اسـت که می تـوان طبق 
آن ضوابـط در اطـراف ایـن آثـار نیـز سـاخت و سـاز انجام 
داد.مدیـرکل میـراث فرهنگی اسـتان اصفهـان در خصوص 
چرایـی توقـف پروژه و اجـازه فعالیت مجـدد آن می گوید: 
زمانـی ایـن پـروژه در حـال خاکبـرداری بـود نگـران ایـن 
حرکـت بودیـم و دسـتور به توقـف دادیم، اما امـروز مالک 
بـه مـا هـم از نظـر ضوابـط سـاخت و سـاز و هـم از نظـر 

ارتفـاع اطمینـان داده اسـت.  

سوژه
ساخت و ساز طبق، 

در اطراف بقعه 
»باباقاسم« منعی ندارد

مجموعه های تاریخی تهران، در نوروز به زانو درآمدند

بازدید روزانه کاخ های سبز و ملت روزانه سه هزار نفر بیشتر نبود

نامیــده  رســمی  کــه  آمارهایــی 
مجموعــه  ســه  از  بازدیــد  می شــوند، 
و  »ســعدآباد«  »نیــاوران«،  تاریخــی 
در مجمــوع  را  تهــران  در  »گلســتان« 
ــت  ــر ثب ــزار نف ــادل ۶۸۰ ه ــزی مع چی
ــد؛ آمارهایــی کــه فقــط از میــزان  کرده ان
ورودی مســافران بــه فضاهــای تاریخــی 
نحــوه ی  نــه  خــود حــرف می زننــد، 
مدیریــت و کنتــرل ایــن میــزان بازدیــد 
بــرای حفاظــت از فضاهــای تاریخــی. در 
ــی  ــه تنهای ــه ســعدآباد ب ــی مجموع حال
بــار ۵۱۰ هــزار نفــر بازدیــد کننــده از 

ایــن آمــار شــش رقمــی را بــا خــود 
یــدک می کشــد کــه کاخ گلســتان آمــار 
بازدیدهایــش را بیــش از ۹۲ هــزار و 
۸۴۴ نفــر و مجموعــه ی نیــاوران شــمار 
بازدیدکنندگانــش را تــا مــرز ۸۱ هــزار نفر 

ــت. ــانده اس ــاال کش ب
ماجــرای  همــه ی  ایــن  امــا 
مجموعه هــای فرهنگــی در تهــران در 
نــوروز نبــود، مجموعه هایــی کــه بــر 
اســاس آمارشــان امســال ادعــا داشــتند 
کــه در جــذب مســافران نــوروزی در دور 
نخســت ســفرها موفق تــر از قبــل عمــل 
کرده انــد، بــا ایــن وجــود در طــول نــوروز 
هیچ کــدام حرفــی از چگونگــی مدیریــت 
بــرای کنتــرل هجمــه مســافران در ایــن 

ــری از  ــی و جلوگی ــای تاریخ مجموعه ه
ــد،  ــان نیاوردن ــه زب ــیب ب ــه آس هیچ گون
ــا  ــافر ی ــداد مس ــن تع ــت ای ــا مدیری ام
ــی  ــود یک ــفر خ ــک س ــگر در پی گردش
ــد  ــه بای ــت ک ــواردی اس ــن م از مهمتری
ــگ  ــزی و فرهن ــه آن برنامه ری ــبت ب نس
بــرای مســؤوالن و  ســازی مناســبی 
ــای  ــور در فضاه ــازه حض ــه ت ــی ک مردم
فرهنگــی را در ســبد خانــواده ی خــود 
کیــا  شــود.  انجــام  داده انــد،  قــرار 
پارســا، ســعدآباد - سرپرســت مجموعــه 
فرهنگــی تاریخــی ســعدآباد - دربــاره ی 
نــوع مدیریتــی کــه در ایــن مجموعــه ی 
بــزرگ تاریخــی در نــوروز انجــام داده 
بــرای  می گویــد:  ایســنا  بــه  اســت، 

نخســتین بــار و بــه واســطه ی ایــن 
ــد از  ــا بازدی ــدیم ت ــور ش ــلوغی مجب ش
برخــی فضاهــای مــوزه ای را بــه صــورت 

ــم. ــی کنی ــان دار اجرای زم
ــوروز  ــر روز در ن ــه ه ــان این ک ــا بی او ب
بیــش از ســه هــزار نفــر اجــازه ی بازدیــد 
از کاخ ســبز در ســعدآباد را نداشــتند، 
دیگــر  ســوی  از  می دهــد:  ادامــه 
متناســب بــا شــلوغی های کاخ ملــت 
نیــز، محدودیــت رفــت و آمــد بــرای 
ایــن مــوزه بــه وجــود آمــد تــا اجــازه ی 
ــه  ــه بناهــای تاریخــی مجموع آســیب ب
بــه کــم  اشــاره  بــا  نشــود.وی  داده 
ــر  ــدگان از دیگ ــداد بازدیدکنن ــودن تع ب
فضاهــای مــوزه ای در مجموعه ســعدآباد 
بــه نســبت کاخ ســبز، کاخ ملــت و 
ــی  ــل قدیم ــه دلی ــه ب ــوزه پوشــاک ک م
تعــداد  در  نبــودن فضــا محدودیتــی 
ــه  ــت، ادام ــود نداش ــدگان وج بازدیدکنن
می دهــد: بــرای دیگــر کاخ موزه هــا، 
ــم،  ــوزه ای مشــخص کردی مســیرهای م
تــا بــا کنتــرل ورود و خــروج اجــازه 

ــود. ــا داده نش ــه بناه ــیب ب آس
ورودی هــای  در  پارســا  گفتــه ی  بــه 
مجموعــه تابلویــی بــا ایــن مضمــون 
نصــب بــوده کــه حداقــل انتظــار در صــف 
ــت  ــبز و کاخ مل ــد از کاخ س ــرای بازدی ب
ــوی  ــت و از س ــاعت اس ــه س ــا س دو ت
دیگــر متناســب بــا حجــم فــروش 
مجموعــه،  دو  بــرای  ورودی  بلیــت 
امــکان کنســل شــدن بازدیدهایشــان 

دارد. وجــود 
ــا تعــداد  ــد: متناســب ب او تاکیــد می کن
فــروش بلیــت و تــا رســیدن بــه مــرز ۳ 
ــرای ن دو  ــت ب ــروش بلی ــر، ف ــزار نف ه

ــان می رســید. ــه پای ــه ب مجموع
در  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  پارســا 
انجــام شــده قــرار  برنامه ریزی هــای 
ــه  ــردم ب ــی م ــای گروه ــت بازدیده اس
ــان  ــود، بی ــام ش ــه انج ــورت جداگان ص
می کنــد: یــک الیــن بــرای تورهــا و 
گروه هــای بازدیــد کننــده از ســعدآباد 
در  گروه هــا  تــا  می شــود  تعریــف 
ــد،  ــره نمانن ــدگان تک نف صــِف بازدیدکنن
در واقــع ایــن از قوانیــن ایکــوم اســت. 
مســعود نصرتــی - مدیــر مجموعــه 
جهانــی کاخ گلســتان - در گفت وگــو 
ــا ایســنا، حضــور گردشــگران فقــط در  ب
یکــی از روزهــای بارانــی نــوروز را بیــش 
از ۶۴۰۰ نفــر از ایــن مجموعــه ی جهانــی 
ــه  ــا توج ــد: ب ــد و می گوی ــوان می کن عن
ــری از وارد  ــرای جلوگی ــا ب ــه نگرانی ه ب
شــدن آســیب بــه بناهــای تاریخــی 

ــم  ــن مجموعــه، امســال تــاش کردی ای
تــا مســیر گردشــگری را از نگارخانــه 
تعریــف کنیم.بــه گفتــه ی وی مســیر 
صــورت  ایــن  بــه  شــده  تعریــف 
ــد از  ــه بازدی ــود ک ــده ب ــزی ش برنامه ری
»نگارخانــه« آغــاز و بعــد از دیــدن »موزه 
تــاالر  »ســام«،  تــاالر  مخصــوص«، 
»آئینــه«، تــاالر »عــاج«، مــوزه »ظروف« 
از تــاالر »برلیــان« خــارج می شــوند.او بــا 
تاکیــد بــر این کــه ایــن اقــدام از فشــار 
ــه ی تاریخــی  ــن مجموع ــای ای ــه بناه ب
جلوگیــری می کنــد، ادامــه می دهــد: 
بــرای جلوگیــری از تجمــع در ورودی 
ــع  ــرای ضل ــت ب ــک بلی ــه نیزی مجموع
شــمالی و همــه ی بناهــای تاریخــی آن 
فروختــه می شــد و گردشــگران مســیر را 

بــه مــرور از نظــر می گذراننــد.

مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دسـتی 
گفـت:  کرمـان  اسـتان  گردشـگری  و 
مشـترک  بررسـیهای  فصـل  پنجمیـن 
میـراث  پژوهشـگاه  باستانشناسـی 
دانشـگاه  و  گردشـگری  و  فرهنگـی 
نـادر  سرپرسـتی  بـه  آلمـان  توبینگـن 
پیتـر  پروفسـور  و  علیـدادی سـلیمانی 
فلزنـر در گسـتره شهرسـتانهای جیرفت 

رسـید. پایـان  بـه  عنبرآبـاد  و 
مدیـرکل  فرخـی  غامرضـا   

میراث فرهنگـی اسـتان بـا بیـان اینکـه 
مشـترک  بررسـیهای  فصـل  پنجمیـن 
باستانشناسـی حـوزه جیرفـت از هفتـه 
آخـر بهمن ماه سـال ۱۳۹۷ خورشـیدی 
آغـاز شـد، اظهـار کـرد: ایـن بررسـیها که 
بـه مـدت دو مـاه بـه طـول انجامیـد به 
بررسـی و شناسـایی و مسـتند سـازی 
و گورسـتانهای  هـا  محوطـه  هـا،  تپـه 

پرداخـت. حـوزه  ایـن  تاریخـی 
از  فصـل  ایـن  نتیجـه  در  افـزود:  وی 

مـورد  باسـتانی  ۶۴محوطـه  بررسـیها 
مسـتند  کـه  گرفـت  قـرار  شناسـایی 
تکمیـل  بـه  هـا  محوطـه  ایـن  سـازی 
کرمـان  جنـوب  باستانشناسـی  نقشـه 
کمـک بزرگـی می کنـد. فرخی با اشـاره 
بررسـیهای  فصـل  پنجمیـن  اینکـه  بـه 
نتایـج  کرمـان  جنـوب  باستانشناسـی 
ارزنـده ای در برداشـت،  تصریـح کـرد: 
ایـن فصل از بررسـیهای باستانشناسـی 
بـر  تکیـه  بـا  و  شناسـایی  باهـدف 
و  جنـوب  حـوزه  مفـرغ  اثـر  مطالعـات 
چگونگـی ارتبـاط آن بـا سـواحل خلیـج 
فـارس و دریـای عمـان و ارتباطـات فـرا 
)جنـوب  النهریـن  بیـن  در  ای  منطقـه 

پذیرفـت. انجـام  امـروزی(  عـراق 

پایان پنجمین فصل بررسی های 
مشترک باستان شناسی جنوب کرمان

به پایان رسیدن
مرمت سقف کاخ »مروارید«

معـاون میـراث فرهنگـی البرز گفت: اگـر بودجه مورد نیـاز برای مرمـت کاخ مروارید 
بـه طـور منظم تخصیص داده می شـد و دسـت مـا برای کارکـردن باز بود ایـن پروژه 
دو سـاله بـه اتمـام می رسـید ولـی بـا ایـن وضـع بودجـه و عـدم کمک هـای دیگـر 
دسـتگاه ها، ایـن کار زمـان می برد.حسـین امیـن افشـار در گفت وگـو با ایسـنا اظهار 
کـرد: بودجـه سـال گذشـته برای مرمـت و بازسـازی کاخ مروارید یک میلیـارد و ۲۰۰ 
میلیـون تومـان بوده اسـت. البته با احتسـاب بیمه، مالیات و … چیـزی حدود ۹۵۰ 
میلیـون تومـان برای مرمت این کاخ، قرارداد بسـته شـد.وی توضیح داد: بخشـی از 
مبلـغ ایـن قـرارداد بـه حـوزه طـرح و اجـرا و بخشـی از آن نیـز به مطالعات سـازه ای 
بنـا اختصـاص داده شـد.وی ابـراز کـرد: هـم مشـاوری کـه سـال ۹۶ بحث شـناخت 
اولیـه مجموعـه یعنـی فاز صفر و مطالعـات میدانی مجموعه را انجـام داده بود و هم 
مشـاوری کـه در قـرارداد پایانـی با میـراث فرهنگی همـکاری دارد، اعـام کردند که با 
توجـه بـه آزمایشـات مکانیکـی خـاک، مقاوم سـازی و … این سـازه قـدرت تحمل 
وزن یـک بـرف را هـم نـدارد به همین دلیـل نمی توانیـم روی آن بـاری اضافه کنیم.
ایـن مسـئول خاطرنشـان کـرد: بـر اسـاس تصمیـم گرفتیـم در وهله اول به سـمت 
مقـاوم سـازی بنـا حرکـت کنیـم و این فراینـد تا مراحلی پیش رفته اسـت. سـقف 
آلومینیومـی کاخ مرواریـد طـی سـال های گذشـته بـه دالیل مختلف از محـور اصلی 

خـارج و دچـار ریزش شـده بود.  

ته
نک

مسـعود نصرتـی، مدیـر مجموعه جهانـی کاخ گلسـتان  در 
گفت وگـو بـا ایسـنا، حضـور گردشـگران فقـط در یکـی از 
روزهـای بارانی نـوروز را بیش از ۶400 نفـر از این مجموعه ی 
جهانـی عنـوان می کنـد و می گویـد: بـا توجـه بـه نگرانی ها 
برای جلوگیری از وارد شـدن آسـیب به بناهـای تاریخی این 
مجموعـه، امسـال تـالش کردیـم تا مسـیر گردشـگری را از 
نگارخانه تعریف کنیم.به گفته ی وی مسـیر تعریف شـده به 
ایـن صورت برنامه ریزی شـده بـود که بازدیـد از »نگارخانه« 
آغـاز و بعـد از دیدن »موزه مخصوص«، تاالر »سـالم«، تاالر 
»آئینـه«، تـاالر »عـاج«، مـوزه »ظـروف« از تـاالر »برلیان« 
خـارج می شـوند.او بـا تاکید بـر این که ایـن اقدام از فشـار 
بـه بناهـای ایـن مجموعـه ی تاریخـی جلوگیـری می کنـد، 
ورودی  در  تجمـع  از  جلوگیـری  بـرای  می دهـد:  ادامـه 
مجموعـه نیزیـک بلیت برای ضلع شـمالی و همه ی بناهای 
تاریخـی آن فروخته می شـد و گردشـگران مسـیر را به مرور 

از نظـر می گذراننـد.

صنایع میراث
دستی

صنایع دستی لرستان بیش از ۷۵ درصد خسارت دیدندکاوش های غار»کلدر« به فصل سوم رسید
ـــات  ـــه عملی پـــس از یـــک هفت
ــز کارگاه و دو روز کارگاه  تجهیـ
روش  آمـــوزش  فشـــرده 
کاوش بـــرای اعضـــاء هیـــات 
ـــدر  ـــار کل ـــناختی غ ـــتان ش ـــوم کاوش باس ـــل س ، فص
ـــتان  ـــات باس ـــت هی ـــر سرپرس ـــروز بازگی ـــد. به ـــاز ش آغ
ـــه  ـــن محوط ـــت: ای ـــر گف ـــن خب ـــام ای ـــا اع ـــی ب شناس
ـــایت  ـــن س ـــی تری ـــوان قدیم ـــه عن ـــون ب ـــم اکن ـــه ه ک
ـــران شـــناخته شـــده دارای  ـــد در ای ـــه ســـنگی جدی پارین
ـــن  ـــای زیری ـــه ه ـــه در الی ـــنگی میان ـــه س ـــواهد پارین ش
ـــت.او افـــزود: تاریـــخ نـــگاری نهشـــته هـــای  نیـــز اس
ــل  ــل قبـ ــد در فصـ ــنگی جدیـ ــه سـ ــتانی پارینـ باسـ

کاوش در ایـــن محوطـــه نشـــان از اســـتقرار جوامـــع 
ـــی  23  ـــذا در محـــدوده زمان ـــده غ ـــرد آورن شـــکارگر و گ
تـــا 54 هـــزار ســـال پیـــش دارد کـــه ایـــن محوطـــه 
را بـــه یکـــی از ســـایتهای کلیـــدی ایـــران مبـــدل 
ـــرد: از  ـــح ک ـــناس تصری ـــتان ش ـــت.این باس ـــرده اس ک
ـــار  ـــن غ ـــوم کاوش در ای ـــل س ـــداف فص ـــن اه مهمتری
مـــی تـــوان بـــه تـــاش بـــرای تاریـــخ نـــگاری الیـــه 
ــه دوره  ــب بـ ــه )منتسـ ــنگی میانـ ــه سـ ــای پارینـ هـ
ـــداد  ـــه تع ـــتیابی ب ـــال(، دس ـــع نئاندرت ـــتقراری جوام اس
بیشـــتر مصنوعـــات و دســـت افزارهـــای ســـنگی بـــه 
منظورتکمیـــل و تـــداوم مطالعـــات میکروســـکوپی 

فن-کاربـــری و فن-گونـــه شناســـی اشـــاره کـــرد.

معـاون صنایع دسـتی اسـتان 
لرسـتان میـزان خسـارت های 
بـه کارگاه هـا،  از سـیل  ناشـی 
هنرمنـدان  و  تولیدکننـدگان 
ایـن اسـتان را ۷۵ درصـد و حـدود ۷  صنایـع دسـتی 
میلیارد تومان اعام کرد.افشـین باباحسـینی در گفت وگو 
بـا ایسـنا دربـاره میـزان خسـارت های ناشـی از سـیل به 
دسـتی،  صنایـع  هنرمنـدان  و  تولیدکننـدگان  کارگاه هـا، 
اظهـار کـرد: بـر اسـاس برآوردهـای تقریبـی که داشـتیم، 
شـهریت برخـی شـهرهای اسـتان همانند شـهر معموالن 
و شهرسـتان پل دختـر، بیـش از ۹۰ درصـد از بیـن رفتـه 
اسـت و همیـن باعث شـده تـا حجم عظیمـی از کارگاه ها 

و مشـاغل خانگـی در حـوزه صنایـع دسـتی نیـز از بیـن 
برود.او ادامه داد: برآورد تقریبی از سـطح اسـتانی حاکی 
از حـدود ۷۵ درصـد تخریـب زیرسـاخت ها، کارگاه هـا و 
مشـاغل خانگـی ون همچنین مـواد اولیه صنایع دسـتی 
اسـت. در مجمـوع ۷ میلیـارد تومـان بـه زیرسـاخت های 
صنایع دسـتی اسـتان لرسـتان خسـارت وارد شده است.

خاطرنشـان  لرسـتان،  اسـتان  دسـتی  صنایـع  معـاون 
کـرد: در شهرسـتان هایی هماننـد پل دختـر، کوه دشـت، 
معمـوالن و نورآبـاد بیـن ۵۵ تـا ۹۵ درصـد خسـارت وارد 
شـده اسـت و در اسـتان هایی هماننـد خرم آبـاد، بروجرد، 
الیگـودرز، ازنـا، درود و الشـتر میـزان خسـارت بین ۱۵ تا 

۴۵ درصـد اعـام شـده اسـت.

گزارش
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خبر

در حالــی اعتبــارات مقابلــه بــا گــرد و غبــار در بودجــه 
ــه گفتــه  دبیــر  ســال ۹۸ حــذف شــده اســت کــه ب
ــال   ــه دنب ــار، ب ــرد و غب ــا گ ــه ب ــی مقابل ــتاد مل س
ــار  ــرد و غب ــدی از گ ــای جدی ــر،  کانون ه ــیل اخی س

ایجــاد خواهــد شــد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــی، ب ــد طهماســبی بیرگان ــی محم عل
مــاه  فروردیــن  در  بهــاره  ســیاب های  وقــوع 
ــطح  ــر در س ــه اخی ــی دو ده ــه ط ــاری، ک ــال ج س
ــث  ــفانه باع ــت و متاس ــوده اس ــابقه ب ــور بی س کش
ــت  ــش از هش ــه بی ــی ب ــی و مال ــارت های جان خس
تاش هــا  و  نگاه هــا  همــه  شــد،  اســتان کشــور 
معطــوف کــرده  آن  از  ناشــی  بحران هــای  بــه  را 
اســت،اظهارکرد: بــه دلیــل گســتردگی خســارات 
ــن  ــاخت های تامی ــه زیرس ــر ب ــیل اخی ــی از س ناش
خدمــات و ســرمایه های مردمــی، پیشــنهادهایی 
ــی  ــه اباغ ــای بودج ــی  در ردیف ه ــر جابجای ــی ب مبن
ــرد  ــا گ ــه ب ــارات مقابل ــذف اعتب ــرح و ح ــت مط دول
وغبــار یکــی از گزینه هــای مدنظــر اعــام شــده 

ــت. اس

انتقال میلیون ها تن رســوبات ریزدانه به 
دشت ها بر اثر سیل 

ــور  ــر کش ــیل های اخی ــه س ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــار  ــه مســتعد گــرد و غب ــن ذرات ریزدان میلیون هــا ت
را بــه دشــت ها ســرازیر کــرده اســت، تصریــح کــرد: 
ــای  ــوع بارش ه ــا وق ــزرگ ب ــز ب ــای آبخی در حوزه ه
ــل  ــه حاص ــوبات ریزدان ــدت، رس ــا و کوتاه م سیل آس
از فرســایش آبــی باالدســت، توســط مســیل ها و 
آبراهه هــای مناطــق بیابانــی بــه دشــت های بــا 
شــیب کــم منتقــل و به شــدت توســط بادهــای 

دارای ســرعت و بــا تــداوم بــاال جابجــا می شــود 
و خســارت جبران ناپذیــری را بــه منابــع زیســتی 
ــن موضــوع  ــد، همی و اقتصــادی کشــور وارد مــی کن
لــزوم تــداوم عملیــات اصاحــی و احیایــی را در ایــن 

ــد. ــان می ده ــق نش مناط
ــان  ــا بی ــادی ب ــایش ب ــوزه فرس ــص ح ــن متخص ای
اینکــه اقدامــات مقابلــه ای بــا گــرد و غبــار در شــرایط 
ــت،  ــالی اس ــان خشکس ــر از زم ــالی تاثیرگذارت ترس

تاکیــد کــرد: در صــورت تامیــن اعتبــار بــرای عملیــات 
ــت  ــه  عل ــه ب ــی ک ــرِق عرصه های ــرا و ق ــت چ مدیری
بارندگی هــای ســال آبــی جــاری تــا حــد قابــل 
ــد داشــت  ــوان امی ــا شــده اند، می ت ــه ای احی ماحظ
ــکل  ــه ش ــده ب ــال آین ــی دو س ــق ط ــن مناط ــه ای ک
ــار مصــون  ــرد و غب ــده گ ــداد پدی ــی از رخ قابل توجه
باشــند. ضمــن اینکــه انجــام عملیــات بیولوژیــک در 
ــه نتیجــه شــده اســت  ســال های ترســالی منجــر ب
و وقــوع بحــران را در ســال های خشــک کاهــش 

می دهــد.

و  مراقبــت  کــرد:  تاکیــد  بیرگانــی  طهماســبی 
ــال های  ــده در س ــته ش ــای کاش ــداری از نهال ه نگه
ــه اهمیــت بحــث قــرق و مدیریــت  ــل و توجــه ب قب
ــل خوزســتان  ــد در مناطقــی مث چــرای عرصه هــا بای
ــر اینصــورت  ــرد. در غی ــرار گی ــورد توجــه جــدی ق م
اثرگــذاری عملیــات مقابلــه ای کــه طــی ســال هــای 

ــت. ــد رف ــن خواه ــده، از بی ــام ش ــته انج گذش

ســیل عامل تشدید گرد و غبار در 
سال های آتی

دبیــر ســتاد ملــی مقابلــه بــا گــرد و غبــار بــا 
ــیل و  ــکار س ــات آش ــی از تبع ــه یک ــه اینک ــاره ب اش
خشکســالی، پدیــده گــرد و غبــار اســت، گفــت: بایــد 

ــه هــم پیوســته ایــن دو بحــران کــه  ــر مدیریــت ب ب
دو روی یــک ســکه هســتند، توجــه و تمرکــز کافــی 
ــه  ــار ب ــدم تخصیــص اعتب ــن ع ــرد بنابرای صــورت گی
ــال  ــار در س ــرد و غب ــده گ ــا پدی ــه ب ــات مقابل اقدام
۱۳۹۸ می توانــد زمینه ســاز وقــوع گــرد و غبــار در 
آینــده نزدیــک و بــا شــدت و گســتردگی بیشــتر در 

ــود. ــتان ش ــه خوزس ــور از جمل ــاط کش ــی نق اقص
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت تــداوم اقدامــات مقابله ای 
بــا گــرد و غبــار در اســتان خوزســتان بــا وجــود 
ــات  ــرد: عملی ــح ک ــال، تصری ــاالی نرم ــای ب بارش ه
ــرایط  ــی در ش ــای بیابان ــک عرصه ه ــت بیولوژی تثبی
ــل آب  ــام آور حم ــای سرس ــا هزینه ه ــالی ب خشکس

سیل؛ عامل تشدید گرد و غبار 
دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار: یکی از تبعات آشکار سیل، پدیده گرد وغبار است

 هفتــه گذشــته علــی مریــدی - مدیــر کل دفتــر آب و خــاک ســازمان حفاظــت محیــط زیســت - نیــز نســبت بــه ایجــاد 
کانون هــای جدیــد گــرد و غبــار در خوزســتان بــه علــت ته نشــین شــدن گل هــای ناشــی از ســیل هشــدار جــدی داد و گفــت: 
یکــی از خطــرات بــزرگ ناشــی از ســیل های اخیــر ایجــاد کانون هــای گــرد و غبــار اســت. رســوباتی کــه همــراه ســیل آمــده 
اســت در دشــت های خوزســتان ته نشــین و بــا خشــک شــدن آب تبدیــل بــه منشــاء گــرد و غبــار در اســتان خوزســتان خواهــد 
شــد.در ایــن رابطــه همچنیــن دبیــر ســتاد ملــی مقابلــه بــا گــرد و غبــار بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از تبعــات آشــکار ســیل و 
خشکســالی، پدیــده گــرد و غبــار اســت، گفــت: بایــد بــر مدیریــت بــه هــم پیوســته ایــن دو بحــران کــه دو روی یــک ســکه 
هســتند، توجــه و تمرکــز کافــی صــورت گیــرد بنابرایــن عــدم تخصیــص اعتبــار بــه اقدامــات مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار در 
ســال ۱۳۹۸ می توانــد زمینه ســاز وقــوع گــرد و غبــار در آینــده نزدیــک و بــا شــدت و گســتردگی بیشــتر در اقصــی نقــاط کشــور 

از جملــه خوزســتان شــود.

ــار : در  ــا گــرد و غب ــه ب دبیــر ســتاد ملــی مقابل
ــا وقــوع بارش هــای  حوزه هــای آبخیــز بــزرگ ب
ریزدانــه  و کوتاه مــدت، رســوبات  سیل آســا 
ــط  ــت، توس ــی باالدس ــایش آب ــل از فرس حاص
ــت های  ــه دش ــی ب ــق بیابان ــای مناط آبراهه ه
بــا شــیب کــم منتقــل و به شــدت توســط 
بادهــای دارای ســرعت و بــا تــداوم بــاال جابجــا 

می شــود.

یم
سن

س:ت
عک

معترضــان بــه سیاســت های دولتــی انگلیــس 
ــط  ــی و محی ــرات آب وهوای ــا تغیی ــه ب در رابط
مرکــز  مســیرهای  و  خیابان هــا  زیســت، 
ــد و باعــث ایجــاد  ــدن را مســدود کردن شــهر لن
ــدند.به  ــق ش ــن مناط ــنگین در ای ــک س ترافی
گــزارش ایســنا، اعضــای کمپیــن "شــورش علیه 
انقــراض" قایقــی را در یکــی از چهارراه هــای 
تمــام  و  دادنــد  قــرار  لنــدن  شــهر  مرکــز 
خیابان هــای منتهــی بــه ایــن بخــش مرکــزی 
ــا  ــن اعتراض ه ــان ای ــد.در جری را مســدود کردن
ــن دســت داشــتن  ــه ظ ــر را ب ــس ســه نف پلی
مرکــزی  دفتــر  شیشــه ای  درِ  در شکســتن 
شــرکت نفتــی شــل در منطقــه واترلــو دســتگیر 
کرد.پلیــس بــه کســانی کــه قصــد رفــت و 
ــه  ــا ب ــه کــرده ت ــد، توصی ــدن را دارن ــه لن آمــد ب
ــود  ــفر خ ــرای س ــا ب ــلوغی خیابان ه ــل ش دلی
زمــان بیشــتری در نظــر بگیرند.برنامه ریــزان 
ایــن تظاهــرات مدعــی شــده اند کــه ایــن 
اعتراض هــا در ۸۰ شــهر در ۳۳ کشــور برگــزار 
ــد  ــدن می گوین ــان در لن ــت. معترض ــده اس ش
کــه تصمیــم دارنــد در طــول هفتــه بــه ایــن کار 
خــود ادامــه دهنــد و راه بندان هــای متعــددی را 
در اقصــی نقــاط پایتخــت ایجــاد کنند.ایــن گروه 
می گویــد کــه برنامــه آنــان ایجــاد توقــف کامــل 
در لنــدن بــه مــدت دو هفتــه اســت و از دولــت 
می خواهنــد کــه هرچــه ســریعتر اقدامــات الزم 
ــی انجــام دهــد. ــرات آب و هوای ــاره تغیی را درب

ــاد شــد،  ــروه ایج ــن گ ــه ای از ســال گذشــته ک
سیاســت های  بــه  اعتــراض  در  اعضایــش 
دولتــی انگلیــس در ارتبــاط بــا محیــط زیســت، 
ــد و اقدامــات اعتراضــی  پل هــا را مســدود کردن
دیگــری نیــز انجــام دادنــد.در حالــی کــه برخــی، 
ایــن اقدامــات را موثــر می داننــد منتقــدان 
ــروری  ــاالت غیرض ــاد اخت ــه ایج ــد ک می گوین
موجــب می شــود تــا پلیــس انــرژی و وقتــش 
را در حالــی کــه مشــغله زیــادی دارد، هــدر دهــد.

یکــی از ایــن معترضــان می گویــد: در حــال 
حاضــر بزرگتریــن تهدیــدی کــه مــا بــا آن روبــرو 
هســتیم، تغییــرات آب و هوایــی اســت.در مــاه 
ــدود  ــه مس ــدام ب ــاالن اق ــن فع ــز ای ــر نی نوامب
کــردن ســاختمان های ادارات و شــرکت های 
ــا ۸۵  ــان آن اعتراض ه ــد و در جری ــرژی کردن ان

ــر بازداشــت شــدند. نف

ان
رخت

ع د
 قطع وسیع درختان در آذربایجان توسط قط

کدام مافیا انجام می شود؟
ــر  ــت: اگ ــس گف ــه در مجل ــردم ارومی ــده م نماین
داوطلبانــه  و کمک هــای  مردمــی  کمک هــای 
ــی  ــه وضعیت ــور در چ ــود کش ــخص نب ــود مش نب
قــرار می داشــت. منتظــر فروکــش کــردن بحــران ســیل 

ــد. ــن مســئله ورود کن ــه ای ــس ب ــا مجل هســتیم ت
ــه گــزارش ایســنا، ســیدهادی بهــادری در جلســه علنــی روز  ب
ــت:  ــور، گف ــه رییس جمه ــری شــفاهی ب )ســه شــنبه( در تذک
ــخگو  ــما پاس ــه ش ــی و کابین ــتی جنابعال ــای معیش برنامه ه
نیســت. نظــام تولیــد و توزیــع و نظــام واردات و صــادرات 
اشــکاالت جــدی دارد. یــک روز ســیب زمینی و یــک روز پیــاز 
گــران می شــود و قوانیــن واردات و صــادرات کاال هــر روز تغییــر 

ــدارد. ــود ن ــا وج ــن زمینه ه ــی در ای ــچ ثبات ــد و هی می کن
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس در تذکــر بــه وزیــر 
کشــور، گفــت: بارندگی هــا نشــان داد جنابعالــی هیــچ توجهــی 
ــت  ــه مدیری ــران در کشــور نداشــتید و مقول ــت بح ــه مدیری ب
ــرار دارد. اگــر کمک هــای  بحــران در وزارت کشــور در حاشــیه ق

ــود کشــور  ــود مشــخص نب ــه نب مردمــی و کمک هــای داوطلبان
ــران  ــردن بح ــش ک ــر فروک ــرار دارد. منتظ ــی ق ــه وضعیت در چ
ــه ایــن مســئله ورود کند.قطــع  ــا مجلــس ب ســیل هســتیم ت
وســیع درختــان در آذربایجــان در حــال انجــام اســت و معلــوم 
نیســت ایــن کار توســط کــدام مافیــا و بــا چــه اهدافــی انجــام 
می شــود.نماینده مــردم ارومیــه در مجلــس بــه وزرای نیــرو و 
جهــاد کشــاورزی، تذکــر داد: دریاچــه ارومیــه هنــوز احیــا نشــده 
ــه  ــد. ب ــردم ندهی ــه م ــت ب ــات نادرس ــط اطاع ــه غل ــت. ب اس
دلیــل بارندگی هــا ســطح تــراز آب بــاال آمــده  و بــرای احیــای 
دریاچــه آب بایــد ســطح آب دریاچــه ســه متــر بــاال بیایــد. باید 
ــد. ــه یاب ــتری ادام ــرعت بیش ــا س ــا ب ــتاد احی ــای س پروژه ه

بهــادری بــه وزیــر آمــوزش و پــرورش تذکــر داد: بــرای دریافــت 
ــون  ــد اصــل ۱۵ قان ــول دادی ــا ق ــه م رای اعتمــاد از مجلــس ب
ــرا  ــدارس کشــور را اج ــادری در م ــان م ــوزش زب اساســی و آم
کنیــد بــا وجــودی کــه کتاب هــای مربوطــه چــاپ شــده اســت 

امــا ایــن قــول شــما هنــوز اجرایــی نشــده اســت.

طــی روزهایــی کــه دامنــه ســیل بــه اســتان خوزســتان نیــز 
ــا  ــن اســتان ب ــه خــاک ای کشــیده شــده اســت، از آنجــا ک
نفــت گــره خــورده اســت، حاشــیه ها و اخبــار نفتــی آن 
ــای  ــود آلودگی ه ــار وج ــن اخب ــی از ای ــت. یک ــراوان اس ف
ــه آن  ــا ب ــه نفتی ه ــه البت ــت ک ــتان اس ــطح اس ــی در س نفت

ــد. پاســخ دادن
ــی در فضــای  ــه جــاری فیلم ــزارش ایســنا، طــی هفت ــه گ ب
مجــازی دســت بــه دســت می شــود کــه از وجــود لکه هــای 
ــت دارد.  ــوب در غــرب حکای ــز جن ــی در مناطــق نفت خی نفت
ــت و گاز  ــرداری نف ــرکت بهره ب ــل ش ــه مدیرعام ــی ک موضوع

کارون آن را کــذب دانســته و بــه آن پاســخ داده اســت.

لکه های تیره رنگ ارتباطی با نفت ندارند
محســن دهــان زاده،   بــا اشــاره بــه ایــن  کــه رعایــت 
صنعــت  کارهــای  ســرلوحه  زیســت محیطی  الزام هــای 
نفــت قــرار دارد، اطمینــان خاطــر داد کــه هیچ گونــه نشــتی 
ــق  ــه ای از مناط ــچ نقط ــون در هی ــی تاکن ــی نفت ــا آلودگ ی
ــل  ــه دلی ــت ب ــت. نف ــده اس ــزارش نش ــوب گ ــز جن نفت  خی
اختــاف وزن و دانســیته در یــک جــا نمی مانــد، حــال آنکــه 
ــدا  ــان پی ــده جری ــر ش ــم منتش ــگ در فیل ــره رن ــطح تی س
ــه  ــت ک ــی اس ــن بدیه ــت، بنابرای ــت اس ــاً ثاب ــرده و کام نک
ایــن لکه هــای تیــره رنــگ هیــچ ارتباطــی بــا نفــت ندارنــد.

لکه های تیره رنگ استپ های بیابانی هستند
وی ادامــه داد: ایــن فیلــم از ارتفــاع بــاال گرفتــه شــده و بــه 
ــر  ــه در تصوی ــگ ک ــره رن ــای تی ــن لکه ه ــد ای ــر می رس نظ
دلیــل  بــه  کــه  باشــد  بیابانــی  اســتپ های  پیداســت، 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــیاه نش ــگ س ــه رن ــور ب ــت ن شکس
ــوی  ــه از س ــتمر منطق ــد مس ــه رص ــاره ب ــا اش ــان زاده ب ده
ــط،  ــای مرتب ــر نهاده ــتان و دیگ ــرق خوزس ــازمان آب و ب س
اظهــار کــرد: قطعــًا اگــر کوچک تریــن نشــتی نفــت در 
ــازمان  ــود و س ــزارش می ش ــا گ ــه م ــد، ب ــه ای رخ ده منطق

حفاظــت محیــط زیســت در جریــان قــرار می گیــرد.
ــط  ــت، رواب ــل از وزارت نف ــه نق ــزارش ب ــن گ ــر اســاس ای ب
عمومــی شــرکت مهندســی و توســعه نفــت )متــن( نیــز در 
ــدام از  ــی از هیچک ــت نفت ــه نش ــرد ک ــام ک ــورد اع ــن م ای

ــام نشــده اســت. ــن شــرکت اع تأسیســات ای

محیط زیست خوزستان احتمال
 آلودگی نفتی را می دهد

ــط زیســت اســتان  ــر کل حفاظــت محی ــن مدی ــش از ای پی
خوزســتان از احتمــال آلودگــی نفتــی برخــی رودخانه هــا در 

اثــر نشســت نفــت و گازوئیــل خبــر داده بــود.
احمدرضــا الهیجــان زاده بــا اشــاره بــه خطــرات ناشــی 
از آلودگــی نفتــی در خوزســتان در نتیجــه وقــوع ســیل 
ــت و  ــه نف ــتگی لول ــش شکس ــم و بی ــود: ک ــرده ب ــار ک اظه
ــاال آمــدن  نشــت منابــع نفتــی را در آب داریــم، همچنیــن ب
را  تلمبه خانه هــا  مخــازن  جــا  دو  یکــی،  در  رودخانه هــا 
واژگــون کــرده و گازوئیــل در رودخانه هــا ریختــه شــده 

ــت. اس
ــز  ــق نفت خی ــی مناط ــرکت مل ــد ش ــر تولی ــس از آن مدی پ
ــچ خطــری در خصــوص نشــت  ــه هی ــان اینک ــا بی ــوب ب جن
نمی کنــد،  تهدیــد  را  خوزســتان  جــاری  آب هــای  نفــت 

ــات  ــراف تأسیس ــی در اط ــای جزئ ــدک لکه ه ــه ان ــت ک گف
ــر روی آب  ــه شــهید چمــران ب ــه خان نفتــی اهــواز ۳ و تملب
مشــاهده شــده امــا ایــن لکه هــا پراکنــده بودنــد و بــه 

ــدند. ــازی ش ــرعت پاکس س
ســعید کوتــی ، اظهــار کــرد کــه بازدیدهایــی از اراضــی 
ــه  ســیابی اطــراف تأسیســات نفتــی اهــواز ۳ و تلمبــه خان
ــی  ــای نفت ــرایط لکه ه ــا ش ــت ت ــام گرف ــران انج ــهید چم ش
ــی  ــا حت ــن بازدیده ــود. در ای ــی ش ــه بررس ــن منطق در ای

منطقــه  از  هوایــی  تصویربــرداری  بــرای  را  پهپــاد  یــک 
ــه مشــاهده  ــی در منطق ــه نفت ــچ لک ــا هی ــم ام ارســال کردی

ــت. ــاک اس ــه پ ــد و منطق نش
بــر ایــن اســاس، طبــق آنچــه اعــام شــده، اکنــون در اطــراف 
تأسیســات مذکــور، آب کامــاً صــاف اســت و حتــی ماهــی 
نیــز در آن وجــود دارد. هیــچ خطــری از ســوی تأسیســات 
نفتــی و نشــت نفــت آب هــای جــاری را تهدیــد نمی کنــد و 

هیــچ مشــکلی در ایــن زمینــه نیســت.

ــا در  ــش روی م ــی پی ــت محیط ــای زیس ــزان چالش ه ــه می اگرچ
ــا  ــک ام ــای کوچ ــا راه ه ــد ام ــره آور باش ــد دله ــن می توان ــره زمی ک

ــود دارد. ــا وج ــن چالش ه ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــری ب موث
بــه گــزارش ایســنا، هنگامــی کــه صحبــت از فعالیت هــای زیســت 
محیطــی می شــود، مســیری دشــوار بــه ذهــن بیشــتر افــراد خطــور 
ــه  ــاده ب ــیار س ــای بس ــا روش ه ــوان ب ــع می ت ــا در واق ــد ام می کن
یــک فعــال محیــط زیســت تبدیــل شــده و در مســیر حفــظ کــره 
ــه  ــاده ب ــب ۱۰ روش س ــن مطل ــه ای ــد.در ادام ــدم برداری ــن ق زمی

نشت نفت در خوزستان صحت دارد؟
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افغانستان

محالت

ریز ذرات معادن آسیب زا هستند

تشدید بارش و هشدار سیل 
در۲۲ والیت افغانستان

ــات در  ــردم مح ــده م نماین
مجلــس شــورای اســامی 
ــور  ــس جمه ــه رئی ــاب ب خط
بیــان کــرد: آقــای رئیــس 
پرداخــت  بــرای  جمهــور 
خســارات ســیل ماننــد ســال ۹۵ مــردم را ســه 
ســال را منتظــر نگذاریــد. شــما بــه آنهــا وعــده 

داده ایــد.
نماینــده  ایســنا، علیرضــا ســلیمی  بــه گــزارش 
مــردم محــات در مجلــس شــورای اســامی در 
صبــح  نوبــت  علنــی  جلســه  شــفاهی  تذکــری 
ــاورزی  ــر کش ــه وزی ــری ب ــس در تذک ــروز مجل ام
ــار  ــه و خی ــاز، گوج ــون پی ــر تاکن ــای وزی ــت: آق گف
بــه  اقــام  ایــن  قیمــت  می دانیــد  خریده ایــد؟ 
ــوزش  ــر آم ــای وزی ــت؟ آق ــیده اس ــا سرکش کجاه
را در آســتانه روز  پــرورش معوقــات معلمــان  و 
معلــم پرداخــت کنیــد. آقــای رئیــس جمهــور بــرای 
ــردم  ــد ســال ۹۵ م پرداخــت خســارات ســیل مانن

را ســه ســال منتظــر نگذاریــد. شــما بــه آنهــا وعــده 
ــد. داده ای

وی در تذکــری دیگــر بــه رئیــس جمهــور و وزیر امور 
خارجــه اظهــار کــرد: فرانســه بــه مــا کــج دهنــی کــرد 
ــی  ــد خودمــان اینســتکس را اجرای ــه می گوین چکون
ــد  ــوع تعه ــن موض ــه ای ــبت ب ــا نس ــم؟ آنه می کنی
داشــتند. شــما بایــد ایــن موضــوع را پیگیــری 

ــد. کنی
ســلیمی در تذکــری بــه وزیــر راه تاکیــد کــرد: آقــای 
ــور  ــان عب ــات دلیج ــاده مح ــار از ج ــک ب ــر ی وزی
کنیــد. محیــط زیســت اعــام کــرده اســت کــه ریــز 
ــرای منطقــه مــا آســیب زا اســت و  ذرات معــادن ب
ــکات  ــم و مش ــار آس ــردم دچ ــود م ــب می ش موج
تنفســی بشــوند. محیــط زیســت در ایــن خصــوص 
وظیفــه خــود را انجــام داده اســت. اکنــون الزم 
اســت در ایــن حــوزه قــوه قضائیــه و وزارت صنعــت 
ورود کــرده و وظایــف و تکالیــف خــود را انجــام 

ــدام. ــدام اق ــدام اق ــه! اق ــوه قضائی ــد. ق دهن

همزمــان بــا شــدت گرفتــن 
ســامانه بارشــی در غــرب 
از  بســیاری  افغانســتان 
بــا  ایــن کشــور  مناطــق 
ــیل  ــدن س ــاری ش ــوص ج ــدی در خص ــدارهای ج هش

شــده اند. مواجــه 
ــن کشــور در  ــی ای ــزارش ایســنا، رســانه های داخل ــه گ ب
گزارشــی از آب گرفتــی و جــاری شــدن ســیل در کابــل و 

بســیاری دیگــر از مناطــق ایــن کشــور خبــر دادنــد.
ــر اســاس ایــن گــزارش کابــل روز دوشــنبه شــاهد آب  ب
گرفتگــی بســیاری از معابــر بــود و شــهروندان برخــی از 
بخش هــای پایتخــت افغانســتان از ورود آب بــه داخــل 

منــازل مســکونی خــود خبــر داده انــد.
اســت  ایــن گــزارش همچنیــن تصریــح شــده  در 
ــل  ــه دلی ــی ب ــر عموم ــا و معاب ــیاری از جاده ه ــه بس ک

تــردد شــده اند. غیرقابــل  آبگرفتگــی 
از ســوی دیگــر ســازمان هواشناســی افغانســتان روز 
ــه ای ضمــن اشــاره  ــا انتشــار بیانی گذشــته )دوشــنبه( ب
ــه تشــدید  ــرب نســبت ب ــارش زا از غ ــه ورود ســامانه ب ب
بارندگــی هــا و جــاری شــدن ســیاب در ۲۲ والیــت ایــن 
ــاری  ــی، ج ــات محل ــه مقام ــه گفت کشــور هشــدار داد.ب
شــدن ســیل در مناطــق مختلــف افغانســتان طــی یــک 
ــاه گذشــته دســت کــم ۱۴۷ کشــته برجــای گذاشــته  م
اســت.بنابر گــزارش یورونیــوز، والیت هایــی کــه در غــرب 
ــر را از ســیل  ــع شــده اند بیشــترین تاثی افغانســتان واق
ــن  ــاس تازه تری ــد. براس ــی از آن دیده ان ــوادث ناش و ح
گزارش هــا ســیل در والیت هــای بادغیــس و هــرات 
ــای  ــل ۲۰ کشــته برج ــن کشــور حداق ــرب ای ــع در غ واق
ــد  ــا تهدی ــان ب ــن مناطــق همچن گذاشــته و ســاکنان ای

ــد. ــیل مواجه ان ــی از س ناش

رئیس ستاد مدیریت بحران خلیل آباد از افزایش حجم سیاب در این شهرستان خبر داد و عنوان 
کرد: شدت بارندگی ها و بروز سیاب در منطقه ترشیز شامل شهرستان های کاشمر، خلیل آباد و 
بردسکن، مشکاتی را در این مناطق به وجود آورده است.

گزارش
پیام ما

اعتراضات گسترده 
محیط زیستی 

در لندن

آب
ل 

تقا
جمع آوری لوله انتقال آب دریاچه ارومیه به ان

دریاچه مصنوعی بندر شرفخانه
مدیــر دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه در 
آذربایجــان غربــی از جمــع آوری لولــه کشــی انتقال آب 

بــه دریاچــه مصنوعــی بندر شــرفخانه خبــر داد.
فرهــاد ســرخوش در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا بــا بیــان 
ــداث  ــه اح ــدام ب ــال ۸۶ اق ــرفخانه از س ــدر ش ــهرداری بن ــه ش اینک
ــود کــه از طریــق لوله هــای پلــی اتیلنــی  دریاچــه مصنوعــی کــرده ب
ــه شــن و  ــه انتقــال آب از دریاچــه ارومیــه و پســاب کارخان اقــدام ب
ــن  ــود چنی ــاع از وج ــس از اط ــزود: پ ــرد، اف ــراف می ک ــه اط ماس
دریاچــه مصنوعــی تفریحــی بــا پیگیــری ســتاد احیــا و دســتور دکتر 
کانتــری، معــاون رئیــس جمهــور ســریعًا لولــه گذاری ها جمــع آوری 

و از انتقــال آب جلوگیــری شــد.
وی بــا بیــان اینکــه در حــدود ۳ هکتــار ایــن دریاچــه مصنوعــی آب 
ــه  ــی در منطق ــه مصنوع ــن دریاچ ــرد: ای ــح ک ــود داشــت، تصری وج
ممنوعــه پــارک ملــی احــداث شــده و آب اصلــی را از پیکــره دریاچــه 
ــا پیگیری هــای انجــام شــده از  تأمیــن می کــرد کــه خوشــبختانه ب
ادامــه انتقــال آب از دریاچــه ارومیــه ممانعت شــد و هیچ برداشــتی از 

ــه انجــام نمی شــود. دریاچــه ارومی
ســرخوش بــا اشــاره بــه وضعیــت فعلــی دریاچــه ارومیــه بــا توجه به 
بارندگــی و انتقــال آب از ســدهای اســتان تصریــح کــرد: تــراز فعلــی 
دریاچــه ارومیــه ۱۲۷۱.۳۸ متــر اســت کــه نســبت بــه مــدت زمــان 

مشــابه ســال گذشــته ۶۴ ســانتی متــر افزایــش داشــته اســت.
مدیــر دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه در آذربایجــان 
غربــی یــادآور شــد: وســعت فعلــی دریاچــه ارومیــه ۲۹۲۲ کیلومتــر 
مربــع بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۶۱۶ کیلومتر 

افزایــش داشــته اســت.
ــارد و  ــه در حــال حاضــر ۳ میلی ــه دریاچــه ارومی ــان اینک ــا بی وی ب
۶۵۰ میلیــون مترمکعــب آب دارد خاطرنشــان کرد: حجــم آب دریاچه 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته یــک میلیــارد و ۶۶۰ میلیــون 
مترمکعــب افزایــش یافتــه اســت.به گــزارش ایســنا؛ بنــدر شــرفخانه 
یکــی از بنــادر دریاچــه ارومیــه و از توابــع شهرســتان شبســتر اســتان 
ــتر ۲۰  ــتان شبس ــه آن از شهرس ــت و فاصل ــرقی اس ــان ش آذربایج

کیلومتــر و از شــهر تبریــز حــدود ۹۰ کیلومتــر اســت.
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ایــران  جغرافیــای  و  شناســی  علــم کویــر  پــدر 
ــا  ــت ام ــادی نیس ــا اقتص ــردن ابره ــارور ک ــت: ب گف
ــم  ــن کار انجــام دهی ــدران ای ــم در مازن ــر بخواهی اگ

فروردیــن مــاه مناســب ترین زمــان آن اســت.
ــرد:  ــار ک ــنا اظه ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــز کردوان پروی
ــر  ــوده و ه ــن ب ــتان ممک ــط در زمس ــا فق ــردن ابره ــارور ک ب

ابــری را نمی تــوان بــارور کــرد.
پــدر علــم کویــر شناســی و جغرافیــای ایــران در ادامــه بــا اشــاره 
ــی خشکســالی های  ــل اصل ــه عام ــن ک ــره زمی ــرم شــدن ک ــه گ ب
ــش  ــل گرمای ــه دلی ــد: ب ــادآور ش ــت، ی ــوده اس ــور ب ــر کش اخی
ــه یکــی  ــرف در کوهســتان ها کاســته شــده ک ــارش ب ــی از ب جهان

ــران اســت. ــالی ای ــل خشکس از عوام
کردوانــی، ســاخت قنــات در مازنــدران و گیــان را راهــکاری 
ــالی  ــور از خشکس ــران آب و عب ــری از بح ــرای جلوگی ــب ب مناس
دانســت و تصریــح کــرد: ســاخت قــدم بــه قــدم قنــات بــا برنامــه 
ریــزی درســت و هماهنگــی بیــن کشــاورزان بــه یکپارچــه ســازی 
ــد. ــایان می کن ــک ش ــالی کم ــع خشکس ــاری در مواق ــبکه آبی ش

ــا  ــه ســاختن ســد در دره ه ــان اینک ــا بی ــن اســتاد دانشــگاه ب ای



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1425 | چهارشنبه 28 فروردین 1398 021-88019846

5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــه هــم پیوســته ایــن دو بحــران کــه  ــر مدیریــت ب ب
دو روی یــک ســکه هســتند، توجــه و تمرکــز کافــی 
ــه  ــار ب ــدم تخصیــص اعتب ــن ع ــرد بنابرای صــورت گی
ــال  ــار در س ــرد و غب ــده گ ــا پدی ــه ب ــات مقابل اقدام
۱۳۹۸ می توانــد زمینه ســاز وقــوع گــرد و غبــار در 
آینــده نزدیــک و بــا شــدت و گســتردگی بیشــتر در 

ــود. ــتان ش ــه خوزس ــور از جمل ــاط کش ــی نق اقص
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت تــداوم اقدامــات مقابله ای 
بــا گــرد و غبــار در اســتان خوزســتان بــا وجــود 
ــات  ــرد: عملی ــح ک ــال، تصری ــاالی نرم ــای ب بارش ه
ــرایط  ــی در ش ــای بیابان ــک عرصه ه ــت بیولوژی تثبی
ــل آب  ــام آور حم ــای سرس ــا هزینه ه ــالی ب خشکس

و ریســک بســیار بــاالی عــدم موفقیــت کشــت 
ــی اســت  ــن در حال ــراه اســت. ای ــه هم ــال و بوت نه
ــای  ــا هزینه ه ــالی ب ــال و ترس ــرایط نرم ــه در ش ک
بــه مراتــب کمتــر می تــوان ســطح گســترده تــری از 
عرصه هــای بیابانــی و مســتعد غبارخیــزی را تثبیــت 
ــا  ــات و برنامه ه ــن اقدام ــه ای ــه هم ــه الزم ــرد البت ک
آن اســت کــه از نــگاه کوتاه مــدت و غفلــت از تبعــات 
ناشــی از فروکــش ســیاب های اخیــر پرهیــز کنیــم.

ــدی  ــی مری ــته عل ــه گذش ــنا، هفت ــزارش ایس ــه گ ب
ــت  ــازمان حفاظ ــاک س ــر آب و خ ــر کل دفت - مدی
محیــط زیســت - نیــز نســبت بــه ایجــاد کانون هــای 
جدیــد گــرد و غبــار در خوزســتان بــه علــت ته نشــین 

شــدن گل هــای ناشــی از ســیل هشــدار جــدی 
داد و گفــت: یکــی از خطــرات بــزرگ ناشــی از 
ســیل های اخیــر ایجــاد کانون هــای گــرد و غبــار 
ــت  ــده اس ــیل آم ــراه س ــه هم ــوباتی ک ــت. رس اس
در دشــت های خوزســتان ته نشــین و بــا خشــک 
شــدن آب تبدیــل بــه منشــاء گــرد و غبــار در اســتان 

ــد. ــد ش ــتان خواه خوزس

گل و الی ســیل اخیر کانون جدید گرد و 
غبار در خوزستان

ــده  ــود کــه نماین ــژاد روز گذشــته ب مجیــد ناصــری ن
مــردم شــادگان در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
ــر  ــه از ســیل های اخی ــی ک ــن گل و الی ــا ت میلیون ه

در دشــت ها و روســتا ها بــه جــای مانــده ، مســتعد 
ایجــاد کانــون جدیــد گردوغبــار اســت.

نماینــده مــردم شــادگان در مجلس شــورای اســامی 
گفــت: میلیون هــا تــن گل و الیــی کــه از ســیل های 
ــده ،  ــای مان ــه ج ــتا ها ب ــت ها و روس ــر در دش اخی

مســتعد ایجــاد کانــون جدیــد گردوغبــار اســت.
ــار  ــروز گردوغب ــر ب ــالی خط ــروز خشکس ــورت ب درص
ــون  ــا کن ــد و ت ــد می کن ــتان را تهدی ــتان خوزس اس
هیــچ تصمیمــی بــرای مقابلــه بــا ایــن مســئله 
گرفتــه نشــده اســت. بنــده معتقــدم مســئوالن بایــد 
ــون  ــم اکن ــتان از ه ــالی اس ــان خشک س ــرای زم ب
برنامه ریــزی کننــد چــرا کــه ایــن آب دائمــی و 
مانــدگار نخواهــد بــود، بهتــر اســت آبهــا را بــه ســمت 
دشــت ها و تاالب هــا هدایــت کنیــم، تــا عــاوه 
بــر احیــای تاالب هــا از بلنــد شــدن گــرد غبــار 

ــود.  ــری ش جلوگی
اجرایــی  دســتگا ه های  از  انتقــاد  بــا  ناصری نــژاد 
کشــور اظهــار کــرد: متاســفانه دولــت بــه هیــچ عنــوان 
برنامه ریــزی کان و جامعــی نــدارد، بــی تردیــد 
ــی  ــه  الیروب ــه نســبت ب ــر دلســوزانه و آینده نگران اگ
اقــدام  ســیل بندها   اســتحکام  و  رودخانه هــا 
ــارات  ــن خس ــروز چنی ــاهد ب ــروز ش ــود، ام ــرده ب ک
لرســتان  و  خوزســتان  اســتانهای  در  گســترده ای 

ــم. نبودی

لزوم داشتن آینده نگری
ــا ریزگردهــا در  ــه ب بودجــه 150 میلیــون دالری مقابل

بودجــه ســال 98 حــذف شــده اســت.
بــه گفتــه جــواد کاظمنســب الباجــی نماینــده اهــواز، 
نماینــدگان  مجمــع  کارون،   و  حمیدیــه  بــاوی، 
بــا  مقابلــه  بودجــه  حــذف  مســئله  خوزســتان  
ریزگردهــا را از طریــق رئیــس مجلــس و کمیســیون 
تلفیــق پیگیــری کــرده و گفتــه انــد کــه اعتباراتــی را 

اختصــاص دهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه پربارشــی ســال آبــی جــاری نباید 
موجــب غفلــت مــا از ادامــه رونــد مقابلــه بــا پدیــده 
ریزگردهــا شــود، گفــت: آینــده نگــری و پیشــگیری 
ــن  ــی اســت؛ ممک ــم مدیریت از بحــران از اصــول مه
ــرار شــود و  ــد خشکســالی تک ــالهای بع اســت در س

بــاز بــرای مــردم دردســر ایجــاد کنــد.
ــردم  ــد م ــت: بای ــت، گف ــه مل ــواز در خان ــده اه نماین
و کشــاورزان را در مســأله مهــار ریزگردهــا مشــارکت 
دهیــم زیــرا ایــن کار باعــث تســریع در انجــام 

ــت. ــردم اس ــرای م ــتغال ب ــاد اش ــات و ایج عملی

نماینده مردم شادگان 
در مجلس شورای 

اسالمی گفت: میلیون ها 
تن گل و الیی که از 

سیل های اخیر در 
دشت ها و روستا ها به 

جای مانده ، مستعد 
ایجاد کانون جدید 

گردوغبار است.تا کنون 
هیچ تصمیمی برای 
مقابله با این مسئله 

گرفته نشده است. بنده 
معتقدم مسئوالن باید 
برای زمان خشک سالی 

استان از هم اکنون 
برنامه ریزی کنند.

سیل؛ عامل تشدید گرد و غبار 
دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار: یکی از تبعات آشکار سیل، پدیده گرد وغبار است

ــا در  ــش روی م ــی پی ــت محیط ــای زیس ــزان چالش ه ــه می اگرچ
ــا  ــک ام ــای کوچ ــا راه ه ــد ام ــره آور باش ــد دله ــن می توان ــره زمی ک

ــود دارد. ــا وج ــن چالش ه ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــری ب موث
بــه گــزارش ایســنا، هنگامــی کــه صحبــت از فعالیت هــای زیســت 
محیطــی می شــود، مســیری دشــوار بــه ذهــن بیشــتر افــراد خطــور 
ــه  ــاده ب ــیار س ــای بس ــا روش ه ــوان ب ــع می ت ــا در واق ــد ام می کن
یــک فعــال محیــط زیســت تبدیــل شــده و در مســیر حفــظ کــره 
ــه  ــاده ب ــب ۱۰ روش س ــن مطل ــه ای ــد.در ادام ــدم برداری ــن ق زمی

 )WWF( نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی صنــدوق جهانــی طبیعــت
ــره  ــظ ک ــه شــما در گام برداشــتن در مســیر حف ــه ب آورده شــده ک

ــد: ــک می کن ــن کم زمی

از صدای خود استفاده کنید
مــا اولیــن نســلی هســتیم کــه پــی برده ایــم در حــال نابــودی کــره 
زمیــن هســتیم و ممکــن اســت آخریــن نســلی باشــیم کــه بتوانیــم 
ــردن  ــت ک ــم. صحب ــت انجــام دهی ــن وضعی ــر ای ــرای تغیی کاری ب
بــه ویــژه صحبــت بــا افــراد مناســب می توانــد یکــی از قوی تریــن 

ــه گــوش  ــن باشــد. صــدای خــود را ب ــره زمی ــظ ک ــا در حف روش ه
نماینــدگان و افــراد مهــم برســانید و بــه آن هــا بگوییــد کــه خواســتار 

اقــدام بــرای حفــظ طبیعــت و محیــط زیســت خــود هســتید.
بــا حمایــت از محصــوالت ســازگار بــا محیــط زیســت کــه کمتــر بــه 
محیــط زیســت آســیب مــی رســانند، شــرکتها را تشــویق مــی کنیــد 
کــه محصــوالت خــود را بــه گونــه ای پایــدار تولیــد و ارائــه کنند.بــه 
ــردن  ــت ک ــه صحب ــوط ب ــا مرب ــن روش تنه ــاد داشــته باشــید ای ی
بــا مقامــات و مســوولین نیســت بلکــه می توانیــد از صــدای خــود 
بــرای صحبــت کــردن و تغییــر دادن مثبــت دوســتان، همســایگان و 

همکارانتــان اســتفاده کنیــد.

آگاه شوید
یکــی از بهتریــن کارهایــی کــه می توانیــد بــرای حفظ محیط زیســت 
انجــام دهیــد "آگاه شــدن" اســت. بــه یــاد داشــته باشــید هــر چــه 
بیشــتر آگاه شــوید، بهتــر اســت. ایــن امــر بــه شــما کمــک می کنــد 
راحت تــر بتوانیــد بــا دیگــر افــراد صحبــت کنیــد و روی آن هــا بــرای 
تغییــرات مثبــت تاثیــر بگذاریــد. خــود را بــا رویدادهــای مختلــف 
ــن  ــار روز در ای ــد و از اخب ــی آگاه کنی ــای زیســت محیط در زمینه ه
ــر  ــن ام ــدن در ای ــرای آگاه مان ــع باشــید و هــر کاری ب ــه مطل زمین

انجــام دهیــد.  
از افــراد بانفــوذ و آگاه در زمینه هــای زیســت محیطــی یــاد بگیریــد 
و اخبــار و اقدامــات ســازمان های تحقیقاتــی کــه بــرای حفــظ کــره 

زمیــن در تاشــند را دنبــال کنیــد.

مسووالنه سفر کنید
ــرات زیســت محیطــی،  ــای کاهــش اث ــن روش ه یکــی از موثرتری
حمــل و نقــل مســووالنه اســت. حمــل و نقــل مســووالنه بــه معنــی 
ــدا و  ــر مب ــن ه ــی بی ــرای جابه جای ــن روش ب ــاب پایدارتری انتخ

مقصــدی اســت. بــرای مثــال هــر زمانــی کــه برایتــان ممکــن اســت 
بــرای جابه جایــی از پیــاده روی یــا دوچرخه ســواری اســتفاده کنیــد. 
ــه  ــن بخش هــای هــر کشــوری ب حمــل و نقــل یکــی از آالینده تری
حســاب می آیــد. ســعی کنیــد خــاق باشــید و روش هــای گوناگــون 
بــا  آالیندگــی کمتــر را بــرای جابه جایی هــای خــود انتخــاب کنیــد.

ــش  ــات وح ــد از حی ــور و بازدی ــارج از کش ــفر خ ــر س ــه فک ــر ب اگ
آن  کشــور هســتید، بــه یــاد داشــته باشــید کــه چگونــه بــا حیــات 
ــه  ــراد ب ــه اف ــی ک ــوال توجه های ــد. معم ــار کنی ــی رفت وحــش اخاق
ــا  ــوازش آن ه ــا ن ــذا دادن ی ــه غ ــد از جمل ــات نشــان می دهن حیوان
مناســب نیســت. از توجه هایــی کــه ممکــن اســت شــامل تعامــات 
غیرطبیعــی بــا حیوانــات باشــد، آگاه باشــید. بــه عنــوان یــک قاعــده 
ــات را از دور و در زیســتگاه های طبیعی شــان مشــاهده  ــی حیوان کل
کنیــد و بــه حفــظ زیســتگاه های طبیعــی در ســفرتان کمــک کنیــد.

به طور پایدار غذا بخورید
تولیــد مــواد غذایــی نیــز از عوامــل اصلــی از بیــن بــردن حیــات 
ــل  ــم عام ــا می خوری ــه م ــه ک ــی رود. آن چ ــمار م ــه ش ــش ب وح
حــدود یــک چهــارم از انتشــار گازهــای گلخانــه ای جهــان و 

ــت.  ــتی اس ــوع زیس ــن تن ــن رفت ــد از بی ــدود ۶۰ درص ح
پــرورش حیوانــات بــرای گوشــت و لبنیات شــان نیازمنــد فضــای 
ــی  ــروزه یک ــی از آب و غذاســت. ام ــای عظیم ــاد و مقیاس ه زی
جنگل هــا، گســترش  رفتــن  دســت  از  دالیــل  بزرگتریــن  از 
ــویا  ــد س ــوراک دام مانن ــد خ ــرای تولی ــاورزی ب ــای کش زمین ه
اســت. هم چنیــن تولیــد گوشــت بــه طــور گســترده ای بیشــتر از 
گیاهانــی ماننــد ســبزیجات، دانه هــا و حبوبــات منجــر بــه تولیــد 

می شــود. کربن دی اکســید 

چند گام ساده برای حفظ زمین

رییــس سازمان نقشــه برداری بــا بیــان ایــن کــه مخاطــرات طبیعــی 
جزئــی از طبیعــت هســتند، گفــت: دانــش بشــری ایــن امــکان را 
ــرده و آن را  ــورد ک ــر برخ ــیل موثرت ــی س ــه در پیش بین ــد ک می ده

مدیریــت کنیــم.
بــه گــزارش ایســنا، مســعود شــفیعی در نشســت تخصصــی 
ــه  ــازمان برنام ــه در س ــی" ک ــات مکان ــیاب و اطاع ــت س "مدیری
ــی از  ــار کــرد: مخاطــرات طبیعــی جزئ ــزار شــد، اظه و بودجــه برگ
طبیعــت هســتند کــه شــاید ایــن گفتــه کــه بایــد از آن هــا جلوگیری 
کنیــم، گفتــه نابجایــی باشــد. آنچــه یافته هــای علمــی و تجربه هــا 
ــال  ــا، احتم ــا آگاهی ه ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــد بیانگ ــان می ده نش
وقــوع حادثه هــا، مــکان وقــوع آن هــا، کیفیــت رخــداد آن هــا و بــه 
حداقــل رســاندن آســیب ها مــا را بــا مفهومــی بــه نــام "مدیریــت 

ــد. ــه می کن ــی" مواج ــای طبیع بای
وی افــزود: ســازمان نقشــه برداری بــه عنــوان یــک ســازمان 
زیربنایــی و تخصصــی ایــن توانایــی را دارد کــه بــا در اختیــار قــرار 
دادن اطاعــات مکانــی و زمینه ســازی بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن 
ــد اثرگــذار باشــد، بــه ســازمان های مربوطــه  اطاعاتــی کــه می توان

کمــک کنــد.
ــوع  ــان وق ــرد: از زم ــان ک ــه برداری خاطرنش ــس سازمان نقش ریی
ســیل اخیــر تاکنــون ســازمان نقشــه برداری از دو بعــد ســعی کــرده 
کمــک کنــد و بــه گفتــه عوامــل اجرایــی مدیریــت بحــران ســازمان 

ــت. ــته اس ــی داش ــای قابل توجه ــه برداری کمک ه نقش
شــفیعی ادامــه داد: اخــذ تصاویــر ماهــواره ای، پــردازش و معنــادار 
ــر  ــیل اخی ــه برداری در س ــازمان نقش ــات س ــا از اقدام ــردن آن ه ک
ــر  ــا دیگ ــه ب ــم ک ــئولیت را داری ــن احســاس مس ــوده اســت. ای ب
ــات  ــن ارتباط ــه ای ــر چ ــم، اگ ــرار کنی ــاط برق ــران ارتب صاحب نظ
ــت  ــک نشس ــه در ی ــوده ک ــاز ب ــا نی ــته، ام ــود داش ــته وج از گذش
تخصصــی اطاعــات را بــا یکدیگــر در میــان بگذاریــم و در 
پیش آگاهــی و مدیریــت صحنــه و هم چنیــن بازســازی و جبــران 
ــرار  ــار ق ــه در اختی ــی ای ک ــات مکان ــک اطاع ــه کم ــارت ها ب خس

ــم. ــک کنی ــم، کم می دهی

آمادگی سازمان نقشه برداری 
برای ارائه اطالعات مکانی

خبر
هوا  از طریق  میکروپالستیک ها 

می شوند جابه جا 
از  میکروپاســتیک ها  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
ــی در  ــد مناطق ــده و می توانن ــا ش ــوا جابه ج ــق ه طری
فاصلــه ۱۰۰ کیلومتــری از محــل انباشــِت زباله هــای 

ــد. ــوده کنن ــز آل ــتیکی را نی پاس
ــی ذرات  ــل توجه ــزان قاب ــود می ــی های خ ــان در بررس ــنا، کارشناس ــزارش ایس ــه گ ب
پاســتیکی در رشــته کوه "پیرنــه" در فرانســه طــی یــک دوره پنــج ماهــه پیــدا کردنــد.
اگرچــه کارشناســان در بررســی های پیشــین خــود دریافتنــد کــه میکروپاســتیک ها 
از طریــق رودخانه هــا خــود را بــه اقیانوس هــا می رســانند امــا مطالعــات تــازه نشــان 

می دهــد امــکان جابه جایــی ذرات پاســتیکی از طریــق هــوا نیــز وجــود دارد.

بارش های سیل آسا در 

اردیبهشت دروغ است
در  سـیل  وقـوع  بـر  مبنـی  اخبـاری  انتشـار  پـی  در   
کل  مدیـر  کشـور،  مناطـق  بیشـتر  در  اریبهشـت ماه 
پیش بینی و هشدارسـریع سازمان هواشناسی، این خبر 
را مـردود دانسـت و گفـت: تـا دو هفتـه بعد انتظـار بارش سـنگینی در ایـران نداریم.در 
فضـای مجـازی خبری در مورد اینکه در اردیبهشـت ماه بارش های سـنگین و سیل آسـا 
بیشـتر مناطـق کشـور را در برمی گیـرد و شـرایط خطرناکـی را برای کشـور رقـم می زند، 
دسـت بـه دسـت می شـود، در این بـاره احد وظیفـه در گفت وگو با ایسـنا اظهارکرد: این 
خبـر بـه هیچ وجه صحت ندارد و متاسـفانه در چنین شـرایطی برخی افـراد قصد دارند 

بـا پخـش ایـن اخبـار دروغیـن بـا روان مـردم بـازی کنند.

طوفان شن در پاکستان قربانی گرفت
بنابــر اعــام مقامــات پاکســتانی، طوفــان شــن در 
ــت کم  ــدن دس ــته ش ــه کش ــور ب ــن کش ــی از ای مناطق
پنــج تــن منجــر شــده اســت.به گــزارش ایســنا، مقامات 
پاکســتانی اعــام کردنــد: روز گذشــته )دوشــنبه( طوفان 
شــن مناطقــی از شــهر کراچــی در ایــن کشــور را درنوردیــد کــه بــر اثــر آن دســت کم 
ــد و تعــدادی دیگــر مصــدوم شــدند.مقامات  پنــج تــن جــان خــود را از دســت دادن
محلــی بــا بیــان اینکــه وقــوع ایــن طوفــان منجــر بــه افتــادن تنــه درختان و شکســته 
شــدن شیشــه های ســاختمان های مرتفــع شــده، اظهــار داشــتند: در میــان قربانیــان 
دو دختــر جــوان نیــز بوده انــد کــه بــه دلیــل تخریــب ســقف ســاختمان و ســقوط تنــه 

ــد. ــود را از دســت داده ان ــان خ درخــت ج

پژوهش

بارش

طوفان

رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: سیل اخیر در استان 
خساراتی را به بخش کشاورزی وارد کرده اما هنوز برآورد دقیق نشده است.

رنا
 ای

س:
عک

مدیــرکل محیــط زیســت اســتان کرمانشــاه گفــت: امســال بــه دنبال 
بارش هــای خوبــی کــه در نقــاط مختلــف اســتان داشــتیم و باعــث 
پــر تراکــم شــدن پوشــش گیاهــی شــده، خطــر آتش ســوزی بســیار 

جــدی اســت.
فریــدون یــاوری، اظهــار کــرد: بارش هــای خــوب امســال باعــث شــده 
پوشــش گیاهــی در نقــاط مختلــف اســتان خصوصــا مناطــق تحــت 

مدیریــت محیــط زیســت، بســیار متراکــم و غنــی شــود.
ــه اینکــه در چنیــن شــرایطی خطــر آتش ســوزی ها  ــا اشــاره ب وی ب
بیشــتر می شــود، افــزود: وقتــی پوشــش متراکــم باشــد هــم 
ــترش  ــکان گس ــم ام ــود، ه ــتر می ش ــوزی بیش ــال آتش س احتم

ــد. ــد ش ــخت تر خواه ــرل آن س ــتر و کنت ــش بیش آت
مدیــرکل محیــط زیســت اســتان کرمانشــاه معتقــد اســت، بعــد از 
ــتر  ــش بیش ــر آت ــاه خط ــاال از خردادم ــا و احتم ــان بارندگی ه پای

می شــود.
بــا  مقابلــه  بــرای  زیســت  محیــط  آماده بــاش  از  یــاوری 
آتش ســوزی های احتمالــی خبــر داد و عنــوان کــرد: ۱۵ تیــم 
واکنــش ســریع بــرای اطفــا آتــش تشــکیل شــده اســت. همچنیــن 
 NGO ــردم و ــت خــود م ــد همیشــه از ظرفی ــم مانن ســعی می کنی
هــا نیــز اســتفاده کنیــم. اگــر اعتبــارات و امکانــات اجــازه دهــد بنــا 
داریــم در مناطقــی کــه خطــر آتش ســوزی بیشــتر اســت "آتش ُبــر" 
نیــز ایجــاد کنیم.مدیرکل محیط زیســت اســتان کرمانشــاه خواســتار 
ــوع آتش ســوزی ها  ــری از وق ــرای جلوگی ــردم ب همــکاری بیشــتر م
شــد و ادامــه داد: از گردشــگران تقاضــا داریــم در حــد امــکان آتــش 
روشــن نکننــد و اگــر هــم مجبــور شــدند حتما موقــع تــرک منطقه از 

خامــوش شــدن کامــل آن مطمئــن شــوند.
ــوزی  ــر آتش س ــال درگی ــر س ــه ه ــه ای ک ــترین منطق ــاوری بیش ی
می شــود را منطقــه حفاظــت شــده "بیســتون" دانســت و تاکیــد کرد: 

خطــر آتــش در نقــاط گرمســیر هــم بیشــتر اســت.

خطر آتش سوزی ها 
جدی است

هر
س:م

عک

رها
ی اب

رور
بارور کردن ابرها، اقتصادی نیستبا

ایــران  جغرافیــای  و  شناســی  علــم کویــر  پــدر 
ــا  ــت ام ــادی نیس ــا اقتص ــردن ابره ــارور ک ــت: ب گف
ــم  ــن کار انجــام دهی ــدران ای ــم در مازن ــر بخواهی اگ

فروردیــن مــاه مناســب ترین زمــان آن اســت.
ــرد:  ــار ک ــنا اظه ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــز کردوان پروی
ــر  ــوده و ه ــن ب ــتان ممک ــط در زمس ــا فق ــردن ابره ــارور ک ب

ابــری را نمی تــوان بــارور کــرد.
پــدر علــم کویــر شناســی و جغرافیــای ایــران در ادامــه بــا اشــاره 
ــی خشکســالی های  ــل اصل ــه عام ــن ک ــره زمی ــرم شــدن ک ــه گ ب
ــش  ــل گرمای ــه دلی ــد: ب ــادآور ش ــت، ی ــوده اس ــور ب ــر کش اخی
ــه یکــی  ــرف در کوهســتان ها کاســته شــده ک ــارش ب ــی از ب جهان

ــران اســت. ــالی ای ــل خشکس از عوام
کردوانــی، ســاخت قنــات در مازنــدران و گیــان را راهــکاری 
ــالی  ــور از خشکس ــران آب و عب ــری از بح ــرای جلوگی ــب ب مناس
دانســت و تصریــح کــرد: ســاخت قــدم بــه قــدم قنــات بــا برنامــه 
ریــزی درســت و هماهنگــی بیــن کشــاورزان بــه یکپارچــه ســازی 
ــد. ــایان می کن ــک ش ــالی کم ــع خشکس ــاری در مواق ــبکه آبی ش

ــا  ــه ســاختن ســد در دره ه ــان اینک ــا بی ــن اســتاد دانشــگاه ب ای

باعــث تقویــت قنات هــا و تأمیــن آب در مازنــدران می شــود، 
ــای زمســتانی و آب شــور  ــری از بارش ه ــره گی ــرد: به ــح ک تصری
دریــا در شــرق مازنــدران بــرای کشــاورزی می توانــد آن منطقــه را 
از تبدیــل شــدن بــه شــوره زار نجــات دهد.کاشــت گیاهــان مقــاوم 
ــان  ــدران، کاشــت درخت ــد یونجــه در شــرق مازن ــه شــوری مانن ب
ــه  ــه ب ــی منطق ــرایط اقلیم ــر ش ــا ب ــک بن ــردو و زرش ــدق، گ فن

ــی در  ــد تحول ــر می توان ــر ده رامس ــه جواه ــال در منطق ــور مث ط
ــدران باشــد. کشــاورزی مازن

وی گفــت: ایجــاد تحــول در کاشــت محصــوالت مناســب بــا 
ــد  ــه می توان ــت منطق ــق موقعی ــدران طب ــی در مازن ــرایط اقلیم ش
ــث جــذب توریســم و  ــق داده و باع گردشــگری روســتایی را رون

ــود. ــتاییان ش ــاد روس ــش اقتص افزای
پــدر علــم کویــر شناســی و جغرافیــای ایــران بــا بیــان اینکــه در 
ــود  ــان وج ــدران و گی ــی مازن ــرایط اقلیم ــا ش ــای دنی ــچ کج هی
نــدارد، توضیــح داد: اســتان گیــان و مازنــدران شــرایط نزدیکــی 
بــه بیابــان شــدن را داشــته و هماننــد اســتان سیســتان و 

ــت. ــور اس ــوا در کش ــار ه ــر فش ــق پ ــتان از مناط بلوچس

ت 
یس

ط ز
حی

حقوق نسل های آینده را تاراج کرده ایمم
رئیــس ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت گفــت: 
ــت  ــی را تح ــت محیط ــرم زیس ــچ ج ــا هی دادگاه ه
ــرای  ــن الزم ب ــون قوانی ــد چ ــرار نمی دهن ــرد ق پیگ

ــدارد. ایــن مــوارد وجــود ن
 عیســی کانتــری در همایــش بین المللــی فرصت هــای 
حقوقــی حفاظــت و احیــای دریاچــه ارومیــه کــه در دانشــکده 
حقــوق دانشــگاه تهــران برگــزار شــد، بــه خألهــای قانونــی در حوزه 
محیــط زیســت اشــاره کرد و گفــت: قوانیــن و مصوبــات موجود در 
کشــور مــا توســط یــک ارگان تهیــه و تصویــب نمی شــود. قوانیــن 
عمدتــا بــر مبنــای قوانیــن بخشــی اســت بنابرایــن عمدتــا نادیــده 
گرفتــه می شــود. وی بــا بیــان اینکــه بــرای مثــال در مــورد دریاچه 
ارومیــه قانــون اجــازه می دهــد کــه یــک دســتگاه اجرایــی بــه نــام 
وزارت نیــرو در مــورد تخصیــص آب در کشــور راســا تصمیم گیــری 
کنــد، اظهــار کــرد: آب یــک کاالی میــان بخشــی اســت، بنابرایــن 
ــا شــرایط موجــود، ســازمان محیــط زیســت و قوانیــن محیــط  ب
زیســتی نمی توانــد مانــع تصمیم گیری هــای وزارت نیــرو در 
رونــد تخصیــص آب شــود. معــاون رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه 
تقریبــا همــه تاالب هــای موجــود در کشــور خشــک شــده اســت، 

تصریــح کــرد: بختــگان، طشــک، هامــون، جازموریــان، گاوخونــی 
و... بــه جــز ســیاب هایی کــه اخیــرا دریافــت کرده انــد، در 
ــا در  ــده اند ی ــک ش ــا خش ــد ی ــرار دارن ــاعدی ق ــت نامس وضعی
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــری ب ــتند. کانت ــدن هس ــک ش ــال خش ح
حقــوق نســل های آینــده را تــاراج کرده ایــم و قانــون در ایــن 
زمینــه ســاکت اســت، خاطرنشــان کــرد: از نظــر قانــون نســل های 
آینــده هیــچ حقــی ندارنــد و قوانیــن موجــود اجــازه داده که نســل 
کنونــی بــدون هیــچ محدودیتــی از منابــع اســتفاده کنــد، بنابرایــن 
ــدار  ــعه پای ــت و توس ــدار را داده اس ــعه ناپای ــازه توس ــون اج قان
تبدیــل بــه یــک قانــون نشــده اســت. ایــن وضعیــت قربانی هــای 
بســیاری در کشــور داشــته کــه اولیــن قربانیــان نســل های آینــده 
اســت. وی بــا بیــان اینکــه از نظــر منابــع طبیعــی و تجدیدپذیــر 
هیــچ حقــی بــرای نســل های آینــده در نظــر گرفتــه نشــده اســت، 
ابــراز کــرد: در کشــورهای در حــال توســعه مثــل کشــور مــا معمــوال 
ــه  ــه دارد در نتیج ــدت غلب ــداف بلندم ــه اه ــدت ب ــداف کوتاه م اه
همیــن وضــع اســت کــه دریاچــه ارومیــه خشــک و قربانــی شــده 

اســت.
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آگهی ابالغ درخواست صدورحکم موت فرضی 
خانــم عذری مشــایخی اکبرآبــاد فرزنــد دادعلی دادخواســتی 
بــه طرفیــت خوانــدگان دادســتان محتــرم عمومــی وانقــاب 
شهرســتان جیرفــت وعلــی خانه زر وشمســی خانه زروســعید 
ــار  ــدان ی ــه زرفرزن ــه زر وصدیقــه وزینــب وموســی وفاطمــه همگــی خان خان
محمــد بــه خواســته صدورحکــم مــوت فرضــی مطــرح بــه شــعبه دوم حقوقی 
جیرفــت ارجــاع بدیــن توضیــح کــه خواهــان اظهــار میــدارد فرزنــد وی بنــام 
حســین خانــه زر فرزنــد یار محمــد متولــد ۱۳۶۳/۰۳/۰۱بــوده در ســال ۱۳۷۹از 

منــزل در علــی آبــاد ســازمان حــوزه شهرســتان جیرفــت خــارج وتاکنــون بــه 
منــزل برنگشــته اســت لــذا وفــق مــاده ۱۰۲۳قانــون مدنــی از تاریــخ انتشــار 
ــه  ــب را ب ــد مرات ــری دارن ــور خب ــب مذک ــه از غای ــخاصی ک ــی اش ــن آگه ای
شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان جیرفــت اعــام نماینــد .  م 
الــف :۳۷- تاریــخ چــاپ نوبــت اول :۱۳۹۷/۱۱/۲۸- تاریــخ چــاپ نوبــت دوم 

ــت ســوم ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ــخ چــاپ نوب :۱۳۹۷/۱۲/۲۸- تاری
قاضی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی(
دادگستری شهرستان جیرفت –علی شمسی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده ۳ 
قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسمی -برابر رای شـماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۰۵۰۰۰۷۲۱ مورخ 
1397/12/17هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
شـهداد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانـم اقدس جعفـرزاده فرزند 
حسـین بشـماره شناسـنامه395 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه به 
مسـاحت ۱۲۴۱ مترمربـع پـاک ۱۵۷۶ فرعـی مفروز و مجـزی از ۶۶۴ فرعی از 
۴۷اصلی واقع در بخش ۲۶ کرمان به آدرس سـیرچ- منطقه ۴ خیابان شـهدا 
خریـداری از مالک رسـمی یدهللا شـاهرخی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـیده ظرف مـدت یک ماه از تاريخ تسـليم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/1/28- تاریخ انتشار نوبت دوم :98/2/12 

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک م.الف 7۶

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده ۳ 
قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسـمی برابر رای شـماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۰۵۰۰۰۷۲۰ مورخ 
1397/12/17هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانـم فریبا زیـن العابدیـن زاده فرزند 
حسـن بشـماره شناسـنامه ۱۳۴۶ صـادره از کرمان در ششـدانگ یکبـاب خانه 
و بـاغ بـه مسـاحت 1238/22مترمربع پـاک ۱۵۷۵ فرعی مفـروز و مجزی از 
۷۵۱ فرعـی از ۴۷-اصلـی واقـع در بخـش ۲۶ کرمـان به آدرس سـیرچ - ناصر 
آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی ابوتـراب مظفری محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/1/28-  تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/12

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک م.الف74

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت  ملک شهر عنبرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی - برابر رای شـماره    ۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۵۹۳   -۰۶ /۹۷/۱۱هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت  ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبرآباد 
تصرفـات  مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای  خوبیار نوزایی فرزند عباس  بشـماره شناسـنامه  ۲ با کد ملـی ۶۰۶۹۸۰۹۸۰۷ 
صادره ازعنبراباد   در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت ۲۸۰/۱۲  متر مربع پاک  – فرعی از ۵۰-اصلی مفروز و مجزی 
شـده  از پـاک – فرعـی از ۵۰  -  اصلـی قطعـه  یـک بخـش ۴۵ کرمان  واقـع  درعنبرآباد  خریداری از مالک رسـمی آقای 
علی اخاقی یزدی  محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بـه مـدت  دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند و گواهی  تقدیم دادخواسـت را بـه این اداره تحویـل نمایند.  .بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد .م.الف ۲۰۹۱   

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۸/۰۱/۲۸  تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۹۸/۰۲/۱۶ 
مصیب حیدریان ، رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت  ملک شهر عنبرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی - برابـر رای شـماره۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۷۰۳ -۹۷/۱۱/۱۰هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت  ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبرآباد 
تصرفـات  مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای  نادر نخعی فرزند علی  بشـماره شناسـنامه ۳۰ با کد ملـی ۶۰۶۹۸۲۷۰۳۱ صا 
دره ازعنبراباد   در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت ۲۷۵ متر مربع پاک  – فرعی از ۵۰-اصلی مفروز و مجزی شـده  
از پـاک ۵۰– اصلـی قطعـه  یـک واقع  درعنبرآباد  بخش ۴۵ کرمان  خریداری از مالک رسـمی آقای مجید ابراهیمی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت  بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت  دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند و گواهی  تقدیم دادخواسـت را بـه این اداره تحویل نمایند .بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد .م.الـف ۲۰۹۳  
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۸/۰۱/۲۸  تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۹۸/۰۲/۱۶ 

مصیب حیدریان ، رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی رای هیات قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات تعییــن تکلیــف مســتقر در ثبــت اســناد و امــاك 
تاییــد  ذیــل  متقاضیــان  بامعــارض  مالکانــه  شهرســتان ســنندج تصرفــات 
ــزده  ــه پان ــه فاصل ــت ب ــاک دردونوب ــن وســیله مشــخصات ام ــذا بدی ــده، ل گردی
روز جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد  در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
ــد از  ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــند مالکی ــدور س ــه ص ب
ــا مــدت  تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ودر روســتاها از تاریــخ الصــاق درمحــل ت
ــید  ــذ رس ــس از اخ ــد وپ ــلیم نماین ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دوم
ــه  ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ
ــی  ــد. بده ــت نماین ــل اداره ثب ــذ وتحوی ــی اخ ــم و گواه ــی تقدی ــع قضای مرج
اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول و گواهــی اخــذ و تحویــل 
اداره ثبــت نمایند.بدیهــی ســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض ســند مالکیــت طبــق مقــررات صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت 

ــت. ــه دادگاه نیس ــرر ب ــه متض ــع مراجع مان
 ))بخش ده((

1ـ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن زراعتــی و بــاغ بنــام آقــای ابوالحســن احمــدی نــوره 
فرزنــد محمــد صــادره ســنندج تحــت پــاک 466 فرعــی از 51 اصلــی بخــش 10 بــه 

مســاحت 15280متــر مربــع بــه آدرس ســنندج روســتای نــوره. 
شماره: 9234/م الف

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/01/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/02/11

1497 رئیس ثبت منطقه 2سنندج ـ جالل شجاعی 

آگهی تحدید  حدود اختصاصی 
چــون بــه اســتناد رای شــماره 13760318013002706 مــورخ 
1397/10/12  موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی قانــون تعییــن 
تکلیــف بــه نســبت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
ــه  ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 5173/17 مت ــاب ســاختمان ب ــک ب ی
ــی  ــاک 60 ســنگ اصل ــروز از پ ــی 229 مف ــاک فرع ــماره پ ش
28 واقــع در قربــه مهربــن بخــش 16 گیــان در مالکیــت آقــای 
رایشــد بلوکــی اســتقرار یافتــه تحدیــد حــدود پــاک فــوق هنــوز 
بعمــل نیامــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای کتبــی مالــک مذکــور 
تحدیــد حــدود ملــک فــوق در روز ســه شــنبه مــورخ 98/2/24 
ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک شــروع و بعمــل خواهــد 
ــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی  ــذا چنانچــه کســی نســبت ب آمــد ل
پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد میتوانــد از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس حــدود باســتناد مــاده 20 قانــون ثبــت ظــرف ســی 
ــید و  ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــا ب ــود را کتب ــراض خ روز اعت
ــد  ــه اعتراضــات خــارج از موع ــی اســت ب ــد بدیه ــت نمای دریاف
ــا از تاریــخ تســلیم  ــر داده نخواهــد شــد. ضمن مقــرر ترتیــب اث
اعتــراض بــه ایــن اداره ظــرف مــدت یکمانــه داد خواســت 
ــر اینصــورت  ــد در غی ــم نمای ــی تقدی ــه مرجــع ذیصــاح قضای ب
ــه دادگاه مربوطــه  ــد ب ــی وی میتوان ــده قانون ــا نماین متقاضــی ی
ــه  ــت و ب ــت دریاف ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه و گواه مراجع
اداره ثبــت تســلیم نمایــد، اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض 

ــررات ادامــه خواهــد داد. ــر مق ــی را براب ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار :  98/1/28     

رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
 همایون فالحتکار       1445

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــه  ــماره 139760318013002816 مورخ ــتناد رای ش ــه اس ــون ب چ
1397/11/2 موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــن  ــون   تعیی ــمی قان ــند رس ــد س ــاختمانهای  فاق ــی و س اراض
ــالیکاری  ــن ش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــبت شش ــه نس ــف ب تکلی
بــه مســاحت 3239/82  متــر مربــع بــه شــماره  پــاک فرعــی 
ــه از  ــع در قری ــی 108 واق ــنگ اصل ــاک 36 س ــروز از پ 599 مف
ــم از  ــی غ ــه ب ــم تهمین ــت خان ــان در مالکی ــش 16 گی ــرم بخ ب
ــوز بعمــل  ــوق هن ــد حــدود پــاک ف ــه تحدی برمــی اســتقرار یافت
نیامــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای کتبــی مالــک مذکــور تحدیــد 
حــدود ملــک فــوق در روز چهارشــنبه مــورخ 98/2/25 ســاعت 9 
صبــح در محــل وقــوع ملــک شــروع   و بعمــل خواهــد آمــد لــذا 
چنانچــه کســی نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق 
واخواهــی داشــته باشــد میتوانــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
حــدود باســتناد مــاده 20 قانــون ثبــت ظــرف ســی روز اعتــراض 
ــد  ــت نمای ــن اداره تســلیم و رســید و دریاف ــه ای ــا ب ــود را کتب خ
بدیهــی اســت بــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر 
ــن  ــه ای ــراض ب ــخ تســلیم اعت ــا از تاری ــد شــد. ضمن داده نخواه
ــاح  ــع ذیص ــه مرج ــت ب ــه داد خواس ــدت یکمان ــرف م اداره ظ
ــده  ــا نماین ــر اینصــورت متقاضــی ی ــد در غی ــم نمای ــی تقدی قضای
قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم 
ــد،  ــلیم نمای ــت تس ــه اداره ثب ــت و ب ــت دریاف ــم دادخواس تقدی
ــر  ــی را براب ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــت ب اداره ثب

ــد داد. ــه خواه ــررات ادام مق
تاریخ انتشار: 98/1/28    
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آگهی تحدید  حدود اختصاصی 
چــون بــه اســتناد آرا صــادره  هیــت ســه نفــره موضــوع مــاده 2 قانــون 
و مــاده 10 آییــن نامــه اجرایــی قانــون الحــاق مــوادی بــه ســاماندهی 
ــناد و  ــت اس ــتقر در اداره ثب ــکن مس ــه مس ــد عرض ــت از تولی حمای
ــه صــدور ســند مالکیــت نســبت  امــاک شهرســتان ســیاهکل رای ب
بــه تصرفــات اشــخاص صــادر گردیــده اســت فریــه اســپینی ســنگ 
ــدود 98/02/21 روز  ــد ح ــخ تحدی ــان  تاری ــش 16 گی ــی 1 بخ اصل
شــنبه ســاعت 10 صبــح پــاک 716 مفــروز از پــاک 138 در مالکیــت 
ــر  ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــگ ی ــد ان ــی شش ــن مصطفائ محس
ســاختمان بــه مســاحت 358/89 متــر مربــع پــاک 724 مفــروز از 
پــاک 138 در مالکیــت محســن مصطفائــی ششــدانگ یــک قطعــه 
ــاک  ــد و حــدود پ ــع و تحدی ــر مرب ــه مســاحت 206/40 مت ــن ب زمی
فــوق بعمــل نیامــد ه اســت لــذا عملیــات تحدیــد حــدود ســاعت 10 
صبــح تاریــخ فــوق در محــل وقــوع ملــک شــروع بــه عمــل خواهــد 
آمــد. لــذا چنانچــه کســی نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــاک 
فــوق واخواهــی داشــته باشــد میتوانــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
حــدود باســتناد مــاده 20 قانــون ثبــت ظــرف ســی روز اعتــراض خــود 
ــی  ــد بدیه ــت نمای ــید و دریاف ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــا ب را کتب
اســت بــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد 
ــن اداره ظــرف مــدت  ــه ای ــراض ب ــخ تســلیم اعت ــا از تاری شــد. ضمن
یکمانــه داد خواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در 
غیــر اینصــورت متقاضــی یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه 
ــت و  ــت دریاف ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه و گواه ــه مراجع مربوط
ــه اعتــراض  ــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد، اداره ثبــت بــدون توجــه ب ب

ــر مقــررات ادامــه خواهــد داد. عملیــات ثبتــی را براب
تاریخ انتشار 98/1/28     
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــاده  ــوع م ــره موض ــه نف ــات س ــادره هی ــتناد آرا ص ــه اس ــون ب چ
ــوادی  ــاق م ــون الح ــی قان ــه اجرای ــن نام ــاده 10آیی ــون و م 2 قان
ــتقر در  ــکن مس ــه مس ــد و عرض ــت از تولی ــاماندهی  حمای ــه س ب
اداره ثبــت و اســناد شهرســتان ســیاهکل رای بــه صــدور ســند 
ــت.  ــده اس ــادر گردی ــخاص ص ــات اش ــه تصرف ــبت ب ــت نس مالکی
قریــه دیلمــان ســنگ اصلــی 11 بخــش 16 گیــان  تاریــخ تحدیــد 
حــدود 97/02/21  روز شــنبه ســاعت 10 صبــح پــاک 1598 مفــروز 
ــک  ــدانگ ی ــی شش ــه غام ــان ال ــت احس ــاک 263 در مالکی از پ
ــر  ــه مســاحت 450/26 مت ــر ســاختمان ب ــن مشــتمل ب ــه زمی قطع
ــذا  ــت ل ــده اس ــل نیام ــوق بعم ــا ف ــدود  پاکه ــد ح ــع و تحدی مرب
ــل  ــوق در مح ــخ ف ــح تاری ــاعت 10 صب ــدود س ــد ح ــات تحدی عملی
ــی  ــه کس ــذا چنانچ ــد. ل ــد آم ــل خواه ــروع بعم ــک ش ــوع مل وق
نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد میتوانــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس حــدود باســتناد 
مــاده 20 قانــون ثبــت ظــرف ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا 
ــت  ــی اس ــد بدیه ــت نمای ــید و دریاف ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ب
ــد  ــر داده نخواه ــب اث ــرر ترتی ــد مق ــارج از موع ــات خ ــه اعتراض ب
شــد. ضمنــا از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره ظــرف مــدت 
ــد  ــم نمای ــی تقدی ــع ذیصــاح قضای ــه مرج ــه داد خواســت ب یکمان
در غیــر اینصــورت متقاضــی یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد 
ــت  ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه و گواه ــه مراجع ــه دادگاه مربوط ب
ــدون توجــه  ــد، اداره ثبــت ب ــه اداره ثبــت تســلیم نمای دریافــت و ب
بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را برابــر مقــررات ادامــه خواهیــد داد.

تاریخ انتشار 98/01/28   
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون بــه اســتناد رای شــماره 139760318013006802  مــو 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــه 1397/10/29   موض رخ
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی قانــون تعییــن 
ــر  ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ــه نســبت ششــدانگ ی ــف ب تکلی
ــه  ــهرداری ( ب ــه ش ــال ب ــت انتق ــا جه ــاری )صرف ــاب انب ــک ب ی
ــی 948  ــاک فرع ــماره پ ــه ش ــع ب ــر مرب ــاحت 193/74  مت مس
ــی  ــه حاج ــع در قری ــی 100 واق ــنگ اصل ــاک 21 س ــروز از پ مف
رودبــار بخــش 16 گیــان در مالکیــت آقــای قاســم نظــری 
ــوز  ــوق هن ــاک ف ــدود پ ــد ح ــه تحدی ــتقرار یافت ــرودی اس ملک
بعمــل نیامــده اســت  لــذا بنــا بــه تقاضــای کتبــی مالــک مذکــور 
ــورخ 98/2/23  ــنبه م ــوق در روز دوش ــک ف ــدود مل ــد ح تحدی
ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک شــروع و بعمــل خواهــد 
ــی  ــوق ارتفاق ــه حــدود و حق ــذا چنانچــه کســی نســبت ب ــد ل آم
ــم  ــخ تنظی ــد از تاری پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد میتوان
صورتمجلــس حــدود باســتناد مــاده 20 قانــون ثبــت ظــرف ســی 
روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم و رســید و 
ــد  ــارج از موع ــات خ ــه اعتراض ــت ب ــی اس ــد بدیه ــت نمای دریاف
ــلیم  ــخ تس ــا از تاری ــد. ضمن ــد ش ــر داده نخواه ــب اث ــرر ترتی مق
اعتــراض بــه ایــن اداره ظــرف مــدت یکمانــه داد خواســت 
ــورت  ــر اینص ــد در غی ــم نمای ــی تقدی ــاح قضای ــع ذیص ــه مرج ب
ــه  ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی وی میتوان ــده قانون ــا نماین ــی ی متقاض
مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه 
اداره ثبــت تســلیم نمایــد، اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض 

ــد داد. ــه خواه ــررات ادام ــر مق ــی را براب ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار: 98/1/28  
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

سپرده شرکت در مناقصه )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصه

پیوست اسناد مناقصهآژانس های خدمات مشترکین98/2

نوبت دوم

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 تحدید حدود اختصاصی 
مورخــه    116/97/10266 شــماره  رای  اســتناد  بــه  چــون 
1397/08/15  موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــن  ــون تعیی ــمی قان ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــان  ــا اعی ــن ب ــه زمی ــک قطع ــه نســبت ششــدانگ ی ــف ب تکلی
ــاک  ــه شــماره پ ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 601/71  مت ــی ب احداث
فرعــی 19 مفــروز از پــاک 8 ســنگ اصفــی 113 واقــع در قریــه 
ــی  ــز یکتائ ــای کامبی ــت آق ــان در مالکی ــش 16 گی ــی بخ توش
ــوز  ــوق هن ــاک ف ــدود پ ــد ح ــه تحدی ــتقرار یافت ــی اس کانادان
بعمــل نیامــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای کتبــی مالــک مذکــور 
ــورخ 98/2/23  ــنبه م ــوق در روز دوش ــک ف ــدود مل ــد ح تحدی
ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک شــروع و بعمــل خواهــد 
آمــد لــذا چنانچــه کســی نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی 
پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد میتوانــد از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس حــدود باســتناد مــاده 20 قانــون ثبــت ظــرف ســی 
ــید و  ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــا ب ــود را کتب ــراض خ روز اعت
ــه اعتراضــات خــارج از موعــد  ــد بدیهــی اســت ب دریافــت نمای
مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. ضمنــا از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه ایــن اداره ظــرف مــدت یکمانــه داد خواســت بــه 
مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت 
متقاضــی یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه 
ــه  ــت و ب ــت دریاف ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه و گواه مراجع
اداره ثبــت تســلیم نمایــد، اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض 

ــد داد. ــه خواه ــررات ادام ــر مق ــی را براب ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار: 98/1/28   

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
 همایون فالحتکار      1443

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیتی  
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهــی موضــوع مــاده 2 قانــون و مــاده 12 آئیــن نامــه 
قانــون ثبتــی تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی 
رای شــماره  برابــر  رســمی  فاقــد ســند  و ســاختمانهای 
دوم  اول/  هیــات   1397/11/25  139760318008004580
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــارض  ــا مع ــه ب ــات مالکان ــک رودســر تصرف ــت مل حــوزه ثب
متقاضــی ثریــا خانــی گرکــرودی فرزنــد خانجــان بشــماره 2 
صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن  مشــتمل 
ــماره  ــه ش ــع ب ــر مرب ــاختمان 359/27  مت ــاب س ــر دو ب ب
پــاک 991 فرعــی قســمتی از قطعــه 30 تشــکیل 70 اصلــی 
ــک  ــداری از مال ــان خری ــش 29 گی ــر بخ ــا وارس ــع دری واق
رســمی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم 
ــود  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــه صــدور ســند مالکیــت  در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض متقاض
ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش
ــدت  ــس از اخــذ رســید ظــرف م ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ب
ــود  ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
ــت در  ــی اس ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج را ب
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــد.   ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشار نوبت اول: روز چهارشنبه 98/1/28  
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز چهارشنبه 98/2/11  
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آگهی تحدید  حدود اختصاصی 
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر خانــه و انبــاری و یــک دســتگاه ســاختمان و 
ــه شــماره فرعــی  ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 1189/14  مت محوطــه ب
ــه  ــع در قری ــی 7 واق ــنگ اصل ــده از 185 از س ــزی ش 1962 مج
ــه آقــای جهانگیــر  جوکنــدان بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکان
داداشــی دیــزگاه فرزنــد حســنقلی انتقالــی ملــک از مالــک 
رســمی آقــای حســینعلی دادشــیان دیزگاهــی محــرز گردیــده لــذا 
ــن تکلیــف وضعیــت  ــون تعیی ــاده 13 آئینامــه قان ــه اســتناد م ب
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد 
ــر داداشــی دیزگاهــی  ــام آقــای جهانگی ــه ن حــدود اختصاصــی ب
و صاحبــان حقــوق  مجاوریــن  اطــاع کلیــه  بــه  و  منتشــر 
ارتفاقــی میرســاند کــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 
1398/2/28 راس ســاعت 11 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل 
ــه  ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری خواهــد آمــد چنانچــه هــر ی
حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند 
ــرف  ــدی ظ ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری ــی توانن م
ــت اســناد و  ــه اداره ثب ــا ب ــراض خــود را کتب مــدت ســی روز اعت
ــر مــاده 86  امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و براب
آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه 
ــدت  ــت م ــس از گذش ــورت پ ــر اینص ــم دارددر غی ــل تقدی مح
ــیله  ــه وس ــت ب ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه گواه ــور و ارائ مزب
ــه  ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون ــا نماین ــی ی متقاض

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت ــراض عملی اعت
تاریخ انتشار:  1398/1/28  
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ســپهرداد  شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
بــه  خــاص  ســهامی  راد  ســاخت 
شــماره ثبــت 8280 و شناســه ملــی 
ــه اســتناد صورتجلســه  14006547416 ب
ــورخ  ــاده م ــوق الع ــی ف ــع عموم مجم
اتخــاذ  ذیــل  تغییــرات   20/10/1397
ــرکت از آدرس  ــی ش ــز اصل ــد : مرک ش
ــد  ــه و بویراحم ــی : اســتان کهگیلوی قبل
شهرســتان یاســوج خیابــان شــهدای 
بــه   6 واحــد  یــک ســاختمان حنــا 
 ، فــارس  اســتان  جدیــد  آدرس 
ــزی ،  ــش مرک ــیراز ، بخ ــتان ش شهرس
ــی ،  ــن نبات ــت روغ ــیراز، پش ــهر ش ش
ــن  ــی ب ــه 16عل ــر ، کوچ ــه 5مهاج کوچ
حمــزه ، پــاک -127 ، طبقــه همکــف 
انتقــال   7145714693 پســتی  کــد 

ــت  یاف
اداره کل ثبت اسناد و امالک
 استان کهگیلویه وبویراحمد 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
 یاسوج )435625(   1498

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
مورخــه    116/97/10266 شــماره  رای  اســتناد  بــه  چــون 
1397/08/15  موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــن  ــون تعیی ــمی قان ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــان  ــا اعی ــن ب ــه زمی ــک قطع ــه نســبت ششــدانگ ی ــف ب تکلی
ــاک  ــه شــماره پ ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 601/71  مت ــی ب احداث
فرعــی 19 مفــروز از پــاک 8 ســنگ اصفــی 113 واقــع در قریــه 
ــی  ــز یکتائ ــای کامبی ــت آق ــان در مالکی ــش 16 گی ــی بخ توش
ــوز  ــوق هن ــاک ف ــدود پ ــد ح ــه تحدی ــتقرار یافت ــی اس کانادان
بعمــل نیامــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای کتبــی مالــک مذکــور 
ــورخ 98/2/23  ــنبه م ــوق در روز دوش ــک ف ــدود مل ــد ح تحدی
ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک شــروع و بعمــل خواهــد 
آمــد لــذا چنانچــه کســی نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی 
پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد میتوانــد از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس حــدود باســتناد مــاده 20 قانــون ثبــت ظــرف ســی 
ــید و  ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــا ب ــود را کتب ــراض خ روز اعت
ــه اعتراضــات خــارج از موعــد  ــد بدیهــی اســت ب دریافــت نمای
مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. ضمنــا از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه ایــن اداره ظــرف مــدت یکمانــه داد خواســت بــه 
مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت 
متقاضــی یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه 
ــه  ــت و ب ــت دریاف ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه و گواه مراجع
اداره ثبــت تســلیم نمایــد، اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض 

ــد داد. ــه خواه ــررات ادام ــر مق ــی را براب ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار: 98/1/28   

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
 همایون فالحتکار      1443

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیتی  
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهــی موضــوع مــاده 2 قانــون و مــاده 12 آئیــن نامــه 
قانــون ثبتــی تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی 
رای شــماره  برابــر  رســمی  فاقــد ســند  و ســاختمانهای 
دوم  اول/  هیــات   1397/11/25  139760318008004580
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــارض  ــا مع ــه ب ــات مالکان ــک رودســر تصرف ــت مل حــوزه ثب
متقاضــی ثریــا خانــی گرکــرودی فرزنــد خانجــان بشــماره 2 
صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن  مشــتمل 
ــماره  ــه ش ــع ب ــر مرب ــاختمان 359/27  مت ــاب س ــر دو ب ب
پــاک 991 فرعــی قســمتی از قطعــه 30 تشــکیل 70 اصلــی 
ــک  ــداری از مال ــان خری ــش 29 گی ــر بخ ــا وارس ــع دری واق
رســمی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم 
ــود  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــه صــدور ســند مالکیــت  در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض متقاض
ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش
ــدت  ــس از اخــذ رســید ظــرف م ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ب
ــود  ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
ــت در  ــی اس ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج را ب
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــد.   ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشار نوبت اول: روز چهارشنبه 98/1/28  
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز چهارشنبه 98/2/11  
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آگهی تحدید  حدود اختصاصی 
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر خانــه و انبــاری و یــک دســتگاه ســاختمان و 
ــه شــماره فرعــی  ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 1189/14  مت محوطــه ب
ــه  ــع در قری ــی 7 واق ــنگ اصل ــده از 185 از س ــزی ش 1962 مج
ــه آقــای جهانگیــر  جوکنــدان بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکان
داداشــی دیــزگاه فرزنــد حســنقلی انتقالــی ملــک از مالــک 
رســمی آقــای حســینعلی دادشــیان دیزگاهــی محــرز گردیــده لــذا 
ــن تکلیــف وضعیــت  ــون تعیی ــاده 13 آئینامــه قان ــه اســتناد م ب
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد 
ــر داداشــی دیزگاهــی  ــام آقــای جهانگی ــه ن حــدود اختصاصــی ب
و صاحبــان حقــوق  مجاوریــن  اطــاع کلیــه  بــه  و  منتشــر 
ارتفاقــی میرســاند کــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 
1398/2/28 راس ســاعت 11 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل 
ــه  ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری خواهــد آمــد چنانچــه هــر ی
حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند 
ــرف  ــدی ظ ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری ــی توانن م
ــت اســناد و  ــه اداره ثب ــا ب ــراض خــود را کتب مــدت ســی روز اعت
ــر مــاده 86  امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و براب
آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه 
ــدت  ــت م ــس از گذش ــورت پ ــر اینص ــم دارددر غی ــل تقدی مح
ــیله  ــه وس ــت ب ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه گواه ــور و ارائ مزب
ــه  ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون ــا نماین ــی ی متقاض

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت ــراض عملی اعت
تاریخ انتشار:  1398/1/28  

رئییس ثبت اسناد و امالک تالش فردین نورزاده                1449

ســپهرداد  شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
بــه  خــاص  ســهامی  راد  ســاخت 
شــماره ثبــت 8280 و شناســه ملــی 
ــه اســتناد صورتجلســه  14006547416 ب
ــورخ  ــاده م ــوق الع ــی ف ــع عموم مجم
اتخــاذ  ذیــل  تغییــرات   20/10/1397
ــرکت از آدرس  ــی ش ــز اصل ــد : مرک ش
ــد  ــه و بویراحم ــی : اســتان کهگیلوی قبل
شهرســتان یاســوج خیابــان شــهدای 
بــه   6 واحــد  یــک ســاختمان حنــا 
 ، فــارس  اســتان  جدیــد  آدرس 
ــزی ،  ــش مرک ــیراز ، بخ ــتان ش شهرس
ــی ،  ــن نبات ــت روغ ــیراز، پش ــهر ش ش
ــن  ــی ب ــه 16عل ــر ، کوچ ــه 5مهاج کوچ
حمــزه ، پــاک -127 ، طبقــه همکــف 
انتقــال   7145714693 پســتی  کــد 

ــت  یاف
اداره کل ثبت اسناد و امالک
 استان کهگیلویه وبویراحمد 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
 یاسوج )435625(   1498

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

نشست صمیمی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با کارکنان حوزه ریاست دانشگاه
: نشست صمیمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با کارکنان حوزه ریاست این دانشگاه برگزار شد دکتر سید 

عباس موسوی،  ضمن تبریک اعیاد شعبانیه از زحمات کارکنان طی سال گذشته تشکر و قدردانی کرد و ازآنان 
خواست تا در این جلسه مشکات، مسائل، پیشنهاد و راه حل های خود را مطرح کنند.

رنا
 ای

س:
عک

شهرسـتان شـهرضا بـا داشـتن ۳۱۴ هكتـار بافـت فرسـوده 
و ناكارآمـد شـهری از جملـه شـهرهایی اسـت كـه در برنامـه 
بازسـازی و بهسـازی سـتاد بازآفرینـی شـهری اداره كل راه 
وشهرسـازی اسـت و از مهمتریـن محـات هـدف بازآفرینی 
در ایـن شهرسـتان، بـازار بزرگ شـهرضا با مسـاحت ۸ هكتار 

است.
در جلسـه ای كه در فرمانداری شـهرضا و با حضور امیر زاغیان 
رییـس اداره هماهنگی سـتاد بازآفرینی شـهری و محمدرضا 
شـجاعی رییـس اداره هماهنگـی و امـور اجرایـی اداره كل راه 
وشهرسـازی اسـتان اصفهان و جمعی از مسئولین شهرستان 
برگـزار شـد ضمـن تاكید بـر برنامه اقـدام مشـترك با حضور 
تمامـی دسـتگاههای اجرایـی بـه منظـور عملیاتـی نمـودن 
مرمـت و بازسـازی محـات هـدف ، بـر ارائـه طرح مـورد نظر 

میـراث فرهنگـی نیز تاكید شـد.
وی بـا اعـام آمادگـی كامل بـه منظور شـروع عملیات مرمت 
و بهسـازی بـازار بـزرگ شـهرضا، ارائه طرح مـورد تائید میراث 
فرهنگـی را جهـت آغـاز كار حائز اهمیت دانسـت و گفت: بازار 
تاریخـی شـهرضا به عنوان بازاری كه سـیر تحـول تاریخی در 
آن كاما قابل مشـهود اسـت تنها یك مكان اقتصادی نیست 
بلكـه مجموعـه ای فرهنگـی، مذهبـی، تاریخی و آموزشـی و 
اقتصـادی اسـت كـه محلـی برای اتحـاد و همبسـتگی مردم 
بـوده و الزم اسـت تـا وجوه مختلـف در آن مدنظر قـرار گیرد.

مرمـت  بـرای  تومـان  میلیـون  اختصـاص ۵۵۰  از  زاغیـان 
بـازار توسـط اداره كل راه وشهرسـازی اسـتان خبـر داد و از 
دسـتگاههای عضـو سـتاد بازآفرینـی شـهری خواسـت تـا با 
اقدام مشـترك و اختصاص اعتبارات الزم نسـبت به مرمت و 

بازسـازی ایـن بـازار اقـدام نماینـد.
امیـر زاغیـان با توجه به سیاسـت های وزارت راه وشهرسـازی 
مبنـی بـر لـزوم احـداث واحدهـای مسـكونی در بافـت های 
ناكارآمـد شـهری سـهم اسـتان اصفهـان را ۵۵۰۰ واحـد اعام 
كرد و از مسـئولین شهرسـتان خواسـت تا در اسـرع وقت با 
مشـخص نمـودن اراضـی دولتـی در اختیـار ادارات و تحویـل 

اراضـی بـه راه وشهرسـازی در این راسـتا قـدم بردارند.
وی در بازدیـد از دفاتـر تسـهیل گـری بازآفرینـی در شـهرضا 
گفـت: وجـود دفاتر تسـهیل گـری به عنـوان یك كاتالیـزور و 
تسـهیل كننـده ارتباطات بین مردم و مسـئولین بسـیار حائز 
اهمیـت اسـت و تجربـه در شـهرهای مختلف نشـان داده كه 
ایـن دفاتر نقش بسـزایی در ایجاد ارتبـاط بین مردم محات 
هـدف بازآفرینـی و دسـتگاهها و نهادهـا بازی می كننـد و در 

امـر بازآفرینی تسـریع می شـود

بارندگـی  و ایجـاد سـیل و آبگرفتگـی در 
ادامـه دارد. اسـتان هرمـزگان هم چنـان 

اسـتانداری  بحـران  مدیریـت  مدیـرکل 
مطابـق  اینکـه  بیـان  بـا  هرمـزگان 
روز  از  اسـتان  هواشناسـی  پیش بینـی 
پنجشـنبه موج بارشـی جدیدی از سـمت 
جنـوب غـرب وارد کشـور می شـود، گفت: 
قـرار  در وضعیـت هشـداردهنده  اسـتان 
نـدارد زیـرا سـامانه جدیـد بارشـی کـه از 
سـمت غرب وارد کشـور می شـود تأثیرات 

پراکنـده ای در برخـی از نقاط اسـتان را به 
همـراه دارد.علیرضـا صفـا ایسـینی اظهار 
سه شـنبه  روز  از  سـاعت  ایـن  تـا  کـرد: 
قـرار  در وضعیـت هشـداردهنده  اسـتان 
نـدارد زیـرا سـامانه جدیـد بارشـی کـه از 
سـمت غرب وارد کشـور می شـود تأثیرات 
پراکنـده ای در برخـی از نقاط اسـتان را به 
همـراه دارد.وی افـزود: مطابق پیش بینی 
هواشناسـی اسـتان از روز پنجشـنبه موج 
بارشـی جدیـدی از سـمت جنـوب غـرب 

وارد کشـور می شـود کـه احتمـال تأثیرات 
و  یکشـنبه  روزهـای  طـی  آن  پراکنـده 
دوشـنبه هفتـه آینـده )۱و ۲ اردیبهشـت( 
در برخـی نقاط اسـتان به صـورت پراکنده 
محتمـل خواهد.مدیـرکل مدیریت بحران 
اسـتانداری هرمـزگان اضافـه کـرد: طبـق 
گـزارش هواشناسـی اسـتان، پیش بینـی 
اخیـر آب وهـوای هرمـزگان شـرایط تردد 
بـه جزایـر خلیج فارس تا روزهـای پایانی 
هفته مسـاعد اسـت.صفا ایسـینی عنوان 
کـرد: تمامـی هشـدارهای الزم در صـورت 
بروز حوادث جوی از سـوی سـتاد بحران 
اسـتان بـه اطـاع مـردم خواهد رسـید و 
از مـردم تقاضـا می شـود بـه اخبـار غیـر 
از منابـع موثـق اداره کل مدیریـت بحران 

اسـتان توجـه نکنند.

 وضعیت بارشی در هرمزگان 
هشداردهنده نیست

ضرورت نگاه ویژه به 
وضعیت 14 هزار تاکسی

شـهردار کـرج بـر ضـرورت نگاه ویژه به وضعیت ۱۴ هزار تاکسـی در سـطح شـهر تاکید 
کرد و افزود: نظارت بر این تعداد تاکسـی نیازمند مدیریت مسـتقل اسـت.علی اصغر 
کمالـی زاده در اولیـن جلسـه شـورای معاونیـن امسـال که در سـازمان حمـل و نقل بار 
و مسـافر شـهری شـهرداری کرج تشـکیل شـد، نظارت بر ناوگان تاکسـیرانی و ایجاد 
مدیریـت مسـتقل بـرای ایـن نـاوگان را ضـروری اعـام کـرد. وی اضافـه کرد: تاکسـی 
های اینترنتی مانند اسـنپ و تپسـی در سـطح شـهر فعالیت می کنند و به هیچ کس 
هـم پاسـخگو نیسـتند و این موضـوع نیز نیازمند پیگیری است.شـهردار کـرج در ادامه 
صحبـت هـای خـود بـر جـدی گرفتـن تذکـرات تاکید کـرد و افـزود: تذکر شستشـوی 
اتوبـوس هـا از آذر مـاه سـال گذشـته داده شـده بـود و ایـن موضوع پیگیری نشـد که 
بازخـورد آن نارضایتـی اعضـای شـورا بـه به همراه داشـت.وی تصریح کرد: شستشـوی 
اتوبـوس هـا بـه صـورت ویـژه در دسـتور کار قـرار گیـرد و نظـارت بـر این امـر جدی تر 
باشد.شـهردار کـرج همچنین به تذکر سـخنگوی شـورا در خصوص بهسـازی ایسـتگاه 
هـای اتوبـوس اشـاره کـرد و گفـت: در صورتی که شـرکت پیمانکار مربوطه ایـن اقدام را 
انجام نمیدهد، خود سـازمان حمل و نقل بار و مسـافر با همکاری شـهرداری، بهسـازی 
و بازسـازی ایسـتگاههای اتوبـوس را در اولیـن فرصـت بایـد انجام دهد.کمالـی زاده در 
پایـان از معاونـت خدمات شـهر، معاونت فنی عمرانی و سـازمان فرهنگی اجتماعی به 
خاطر مدیریت بارشـهای اخیر و کنترل روان آب ها در سـطح شـهر همچنین از مدیرکل 
اداره ارتباطـات و امـور بیـن الملـل شـهرداری بـه منظـور اطـاع رسـانی جامـع و حضور 

فعـال قدردانی کرد

امیـر زاغیـان بـا توجـه بـه سیاسـت هـای وزارت راه 
واحدهـای  احـداث  لـزوم  بـر  مبنـی  وشهرسـازی 
مسـكونی در بافت های ناكارآمد شهری سهم استان 
اصفهـان را 5500 واحـد اعـالم كـرد و از مسـئولین 
شهرسـتان خواسـت تـا در اسـرع وقت با مشـخص 
نمـودن اراضـی دولتـی در اختیـار ادارات و تحویـل 
اراضـی به راه وشهرسـازی در این راسـتا قـدم بردارند. 
وی در بازدیـد از دفاتـر تسـهیل گـری بازآفرینـی در 
شـهرضا گفت: وجـود دفاتر تسـهیل گری بـه عنوان 
یـك كاتالیزور و تسـهیل كننده ارتباطـات بین مردم 

و مسـوولین بسـیار حائـز اهمیت اسـت.

بوشهرخوزستان

فرسودگی شبکه های آبرسانی در استان بوشهرخسارت ۳۵۰ میلیارد تومانی سیالب به جاده های خوزستان

شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
اولیـه  بـرآورد  خوزسـتان، 
بـه  اخیـر  سـیاب  خسـارت 
 ۳۵۰ را  اسـتان  جاده هـای 
میلیـارد تومان اعام کرد.رضا رضایـی، درخصوص میزان 
خسـارت وارده بـه جاده هـای اسـتان بـر اثـر سـیاب 
گفـت: براسـاس بـرآورد اولیـه و بررسـی کارشناسـان، 
سـیاب اخیـر، ۳۵۰ میلیـارد تومان بـه جاده های اصلی 
و روسـتایی اسـتان خسـارت زد.وی با بیان اینکه میزان 
خسـارت، بیـش از مبلـغ مذکور اسـت اظهار کـرد: نتیجه 
بررسـی های نهایـی پـس از فروکـش کردن کامـل آب و 
اعـام نظـر کارشناسـان اداره کل راه و شهرسـازی اعـام 

خواهـد شـد.رضایی درخصـوص بیشـترین خسـارت بـه 
بیشـترین  سـیاب  داشـت:  بیـان  اسـتان  جاده هـای 
خسـارت را بـه جاده هـای روسـتایی شهرسـتان دشـت 
آزادگان، ۲۰ کیلومتـر از محـور اصلـی و ترانزیتـی اهـواز-
اندیمشک-شـوش، محـور اهواز-آبادان، محور شـعیبیه 
شوشـتر و بخشـی از جاده هـای روسـتایی شهرسـتان 
شـوش وارد کرد.ایـن مقام مسـئول تصریح کـرد: میزان 
را  روسـتایی  و  عمومـی  سـاختمان های  بـه  خسـارت 
بایـد فرمانـداران هـر شهرسـتان اعـام کنند.مدیـرکل راه 
و شهرسـازی خوزسـتان اذعـان داشـت: پـس از انجـام 
برآورد نهایی، میزان خسـارت به وزارت راه و شهرسـازی 

اعـام خواهـد شـد.

اسـتاندار بوشـهر در بازدیـد از 
روند نوسـازی شـبکه آبرسانی 
یکـی  کـرد:  اظهـار  بوشـهر 
مهـم  مسـائل  مهمتریـن  از 
در اسـتان بوشـهر، بحـث تامیـن آب اسـت کـه طـی 
سـال های گذشـته در ایـن حـوزه شـاهد مشـکاتی در 
اسـتان بوده ایـم. عبدالکریـم گراونـد با بیـان اینکه یکی 
از اولویت هـای بخـش آب اسـتان، نوسـازی خطوط آب 
اسـت، اظهـار کـرد: چهـار اسـتان به عنـوان اسـتان های 
معیـن بـرای نوسـازی شـبکه آبرسـانی اسـتان بوشـهر 
اساسـی  مشـکات  از  یکـی  می کننـد.وی،  همـکاری 
اسـتان بوشـهر را فرسـودگی شـبکه های آبرسـانی عنوان 

و  آب  شـرکت  اولویت هـای  از  یکـی  افـزود:  و  کـرد 
فاضـاب اسـتان بوشـهر، اصاح شـبکه آبرسـانی اسـت 
کـه ایـن موضـوع بـا جدیـت دنبـال می شود.اسـتاندار 
آذربایجـان  اصفهـان،  اسـتان های  کـرد:  بیـان  بوشـهر 
شـرقی، فـارس و تهـران به عنوان معین اسـتان بوشـهر 
برای نوسـازی و تسـریع در روند اجرای شـبکه آبرسانی 
در  شـده  تـاش  تاکیـد کـرد:  شـده اند.گراوند  تعییـن 
تابسـتان پیـش رو، مشـکات سـال گذشـته در زمینـه 
تأمیـن آب مـورد نیـاز مـردم تکـرار نشـود. طرح هـای 
متعـددی را بـرای تحقـق ایـن مهم در دسـتور کار داریم 
کـه افزایـش ظرفیـت طرح هـای آب شـیرین کن یکی از 

برنامه هاسـت.   . ایـن 

هشدار نسبت به احتمال 
سیالبی شدن آذربایجان غربی

اداره  بینـی  پیـش  کارشـناس 
آذربایجـان  هواشناسـی  کل 
سـیابی  بـه  نسـبت  غربـی 
شـدن مسـیل هـا در اسـتان هشـدار داد.مهـدی کریمی 
توجـه  بـا  افـزود:  ایسـنا  خبرنـگار  بـا  و گـو  گفـت  در 
بـرق  و  رعـد  بـا  همـراه  رگبـاری  بارشـهای  تشـدید  بـه 
تـا ظهـر روز چهارشـنبه احتمـال  اواخـر  سـه شـنبه  از 
آبگرفتگـی معابـر عمومـی و سـیابی شـدن مسـیل هـا 
و  جنوبـی  مناطـق  در  ویـژه  بـه  رودخانه هـا  طغیـان  و 
انتظـار نیسـت. وی ادامـه داد:  از  مرکـزی اسـتان دور 
طـی یـک روز آینـده شـاهد وزش بـاد گاهـًا شـدید در 

بـود. خواهیـم  اسـتان  سـطح 

آذربایجان

احداث 5500 واحد 
مسكونی در بافت های 

فرسوده شهری 

رنا
 ای
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اعتبار دوبانده شدن در گرو ترافیک
جاده ریگان- نرماشیر در شرق استان کرمان به طول 4۶ کیلومتر دو طرفه و تک باند است 

جاده ریگان- نرماشیر ترافیک سنگینی دارد

شهرســازی  و  راه  نظــارت  اداره  رییــس 
ــی  ــیر در صورت ــگان نرماش ــاده ری ــت: ج گف
آن  ترافیــک  کــه  شــود  مــی  یانــد  دو 
افزایــش پیــدا کنــد تــا اعتبــار دریافــت کنــد 
ــتان  ــرق اس ــیر در ش ــگان- نرماش ــاده ری ج
ــه و  ــر دو طرف ــول ۴۶ کیلومت ــه ط ــان ب کرم
ــل  ــه دلی ــه ب ــی ک ــت در حال ــد اس ــک بان ت
ترانزیتــی بــودن ایــن جــاده، دوبانــد نشــدن 
ــی  ــر م ــرگ و می ــات و م ــل تصادف آن عام

ــود. ش
جــاده هــای اســتان کرمــان بــه دلــی فضــای 
کویــری کــه دارنــد و راننــده در ایــن مســافت 
هــا همیشــه خطرنــاک بــوده و نیــاز بــه 
داشــته  بیشــتری  اســتراحت  و  احتیــاط 
اســت، ایــن جــاده هــا بــه دلیــل مســتقیم، 
ــودن، موجــب خســتگی  صــاف و یکدســت ب
راننــدگان مــی شــوند و بســیاری از حــوادث 
ــکات  ــن مش ــال ای ــد، ح ــی کنن ــاد م را ایج
در شــرق اســتان کرمــان، بیشــتر دیــده مــی 
ــاده دو  ــک ج ــم ی ــان- ب ــاده کرم ــود. ج ش
طرفــه اســت و احتیــاط راننــده را جهــت 
امــا  طلبــد  مــی  تصادفــات  از  جلوگیــری 

ــه نرماشــیر  ــگان ب ــم در جــاده ری پــس از ب
ســمت  بــه  ترانزیتــی  جــاده  یــک  کــه 
ایرانشــهر هــم بــه  حســاب مــی آیــد، جــاده 

ــت.  ــده اس ــک بان ــه و ی دو طرف

مرگبار  تصادف 
در جاده های شرق

در جــاده  امســال،  مــاه  فروردیــن   ۱۵ در 
ریــگان- نرماشــیر در اثــر تصــادف یــک 
پنــج  نیســان  وانــت  بــا  پرایــد  ســواری 
ــه در  ــدند، اگرچ ــی ش ــر زخم ــته و ۲ نف کش
ــورت  ــه ص ــانی ب ــل انس ــادف عام ــن تص ای
صــد درصــد مقصــر بــوده اســت امــا بــا ایــن 
ــده  ــک بان ــل ت ــه دلی ــاده ب ــن ج ــال ای ح
ــات بســیاری اســت. ــل تصادف ــش عام بودن

جاده  در قــرق قاچاقچیان
ایرانشــهر،  ریــگان-  راه  پلیــس  فرمانــده 
ــرق  ــای ش ــاده ه ــت ج ــوص وضعی در خص
بــه  نرماشــیر  ریــگان-  جــاده  خصوصــا 
وضعیــت  بــرای  گویــد:  مــی  همشــهری 
ــر اساســی شــود،  ــد فک ــا بای ــاده ه ــن ج ای
ــا انتهــای  ــی ت ــار یعن ــا چابه ــگان ت جــاده ری
ــا توجــه  ــه اســت و ب حــوزه اســتان دو طرف
بــه ســرعت زیــاد ماشــین هــای قاچــاق 
ــاق  ــا( و قاچ ــش ه ــل ک ــوخت  )گازویی س
ــن  ــت ای ــا( وضعی ــی کــش ه انســان )افغان

قســمت خطرنــاک اســت.
 ایــن افــراد بــه هیــچ چیــزی توجــه ندارنــد 
و بــا ســرعت زیــاد در جــاده گــذر مــی کننــد، 
ــه  ــرده و ب ــان ک ــود را پنه ــاک ماشــین خ پ
دلیــل ســرعتی کــه دارنــد، پلیــس را هــم از 

ــد. ــه بیــرون پــرت مــی کنن جــاده ب

عامل انســانی مقصر تصادف
ــر مــی  ــداح در خصــوص تصــادف اخی اکبرم
عامــل  فروردیــن    ۱۵ تصــادف  در  گویــد: 
انســانی مقصــر اصلــی بــوده کــه راننــده 
ــرف  ــت منح ــه  راس ــد ب ــه و بع ــواب رفت خ
ــت  ــده، جه ــیار ش ــه هوش ــه ای ک و در لحظ
اصــاح مســیر بــه ســمت چــپ مــی رود امــا 
ــد و ۵  ــی کن ــورد م ــان برخ ــودرو نیس ــا خ ب

ــوند. ــی ش ــته م ــر آن کش نف
 مســاله ای کــه در ایــن تصــادف نقــش 
مــا  خودرویــی  ســاختار  دارد،  پررنگــی 
اســت. وانــت نیســان در ایــن تصــادف فقــط 
مشــکل  دچــار  جلــو)گل گیــر(  ناحیــه  از 
آســیبی  راننــده  خوشــبختانه  و  شــده  
ــوده  ــاد ب ــه زی ــدت ضرب ــد ش ــده، هرچن ندی

ــت.  اس
گــر بــه جــای پرایــد یــک پــژو بــود، کشــته  ا
ــر  ــداد آن کمت ــا تع ــت و ی ــود نداش ای وج
ــده خونســردی خــود  ــر رانن گ ــد ا ــود. هرچن ب

را حفــظ مــی کــرد و بــه ســمت درخت هــای 
پاییــن مــی رفــت، در درختهــا گیــر مــی 

ــی شــد. ــرد و کســی کشــته نم ک

ترافیک ســنگین جاده
نرماشیر ریگان-   

ــی  ــه ترافیک ــه ب ــا توج ــد: ب ــی گوی ــداح م م
ــگان دارد،  ــه ری ــم ب ــاده ای ب ــور ج ــه مح ک
دو  هــر چــه ســریعتر  ایــن جــاده  بایــد 
ــگان-  ــاده ری ــک ج ــر ترافی گ ــود. ا ــد ش بان
ــم، در هــر صــورت  نرماشــیر را درنظــر نگیری
جــاده  ایــن  بــودن  ترانزیتــی  دلیــل  بــه 
ــرار  ــت ق ــد در اولوی ــار، بای ــمت چابه ــه س ب
جــاده  ایــن  ترافیــک  چنــد  هــر  بگیــرد. 
خیلــی ســنگین اســت کــه در صــورت دو 
ثانیــه  هــر  اســت  ممکــن  نشــدن  بانــده 
شــاهد تصادفاتــی از ایــن قبیــل باشــیم. 
ــا کمــک بچــه هــای اداره  در حــال حاضــر ب
ــه  ــه ب ــاده ای ک ــرض ج راه و شهرســازی، ع
اضافــه  بــا  را  رود  مــی  ایرانشــهر  ســمت 
کــردن الیــن خاکــی عریــض تــر کــرده ایــم. 
یعنــی از هــر طــرف ســه متــر الیــن خاکــی 
ایجــاد شــده کــه بــه عــرض جــاده  ۱۵ متــر 
ــم  ــم ه ــیب مای ــی ش ــده و حت ــه ش اضاف

ــم.  ــرده ای ــرای آن لحــاظ ک ب
ایــن مقــام انتظامــی مــی گویــد: ایــن جــاده 
بــه ســه قســمت ۷کیلومتــر مربــوط بــه 
ــرج و  ــه فه ــوط ب ــر مرب نرماشــیر، ۱۸ کیلومت
۲۰ کیلومتــر هــم مربــوط بــه ریــگان تقســیم 

مــی شــود.
 نســبت بــه ســال گذشــته تصادفــات در 
ایــن جــاده کاهــش داشــته امــا امســال 
ــن  ــه در همی ــک بچ ــر و ی ــج نف ــن پن همی

ــد. ــده ان ــته ش ــاده کش ج
الزم اســت گفتــه شــود جــاده در مســیر 
ــا مــردم  ــر اســت ام نرماشــیر در حــال تعمی
بــا افــراد اداره راه و شهرســازی همــکاری 
ایــن قســمت  نمــی کننــد و مــی گوینــد 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت ب ــخصی اس ــی ش اراض

مشــکات آن هــم زیــاد اســت.
ــه درد و  ــد ک ــاز دارن ــه نی ــن منطق ــردم ای م
محرومیــت آن هــا شــنیده شــود و بســیاری 
ــود  ــا وج ــود، ب ــل ش ــا ح ــکات آن ه از مش
دارد  ایــن منطقــه وجــود  ثروتــی کــه در 
ــه  ــن هم ــردم آن ای ــه م ــت ک ــت نیس درس

ســختی بکشــند.

ترافیک  با  جاده 
اعتبار  اولویت  باال 

ــارت اداره راه و شهرســازی  ــس اداره نظ ریی
ــه همشــهری مــی گویــد: در اداره کل راه و  ب
شهرســازی اعتبــارات از دو منبــع اســتانی 
و ملــی)وزارت خانــه( تهیــه مــی شــوند کــه 
ــارات  ــا اعتب ــردن محوره ــده ک ــرای دو بان ب
ــط  ــا فق ــا آن ه ــت و ب ــدود اس ــتانی مح اس

ــه را رفــع کــرد. ــر حادث ــوان نقــاط پ مــی ت
از  را  ریــگان  ورودی  حاضــر  حــال  در   
و  ۶ کیلومتــر  داد،  قــرار  دو  بــا  جبهــه  دو 
ــورد  ــه م ــم ک ــرده ای ــد ک ــر را دو بان ۸کیلومت
۸۵درصــد  تــا  دوم  مــورد  و  تکمیــل  اول 
ــه  ــن ک ــرای ای ــی ب ــت، ول ــده اس ــل ش کام
ــه  ــاد ب ــتم آب ــی رس ــر دوراه کل ۶۵ کیلومت
ســمت ایرانشــهر چهــار خــط شــود بایــد 
ــه  ــوذ ک ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــارات مل اعتب
حــدود ۶۰ میلیــارد تومــان نیــاز اســت، امــا 
ــده  ــوب نش ــرای آن مص ــه ای ب ــوز برنام هن

ــت.  اس
ــت  ــه  موقعی ــت ک ــن اس ــم ای ــل آن ه دلی
قــرار  راه  وزارت  اولویــت  در  محــور  ایــن 
بــه  آن  ترافیــک  کــه  زمانــی  و  نگرفتــه 
انــدازه ای بــاال بــرود کــه جوابگــو نباشــد در 

ــرد. ــی گی ــرار م ــت ق اولوی
ــل  ــه دلی ــد: ب ــی گوی ــی زاده م ــلم موس مس
ــاد  ــار ایج ــدر چابه ــرای بن ــه ب ــکاتی ک مش
دارد،  محــور  ایــن  ترافیکــی کــه  و  شــده 
احتمــاال ایــن جــاده در لیســت اعتبــارات 
وزارت راه قــرار مــی گیــرد و مــا مــی توانیــم 
در ســال ۹۸ بــرای آن اعتبــار ملــی بگیریــم. 

ته
نک

رییــس اداره نظــارت اداره راه و شهرســازی بــه همشــهری مــی 
ــع اســتانی  ــارات از دو منب ــد: در اداره کل راه و شهرســازی اعتب گوی
و ملــی)وزارت خانــه( تهیــه مــی شــوند کــه بــرای دو بانــده کــردن 
ــط  ــا فق ــا آن ه ــت و ب ــدود اس ــتانی مح ــارات اس ــا اعتب محوره
مــی تــوان نقــاط پــر حادثــه را رفــع کــرد. در حــال حاضــر ورودی 
ریــگان را از دو جبهــه بــا دو قــرار داد، 6 کیلومتــر و 8کیلومتــر را دو 
بانــد کــرده ایــم کــه مــورد اول تکمیــل و مــورد دوم تــا 85درصــد 
کامــل شــده اســت، ولــی بــرای ایــن کــه کل 65 کیلومتــر دوراهــی 
ــاد بــه ســمت ایرانشــهر چهــار خــط شــود بایــد اعتبــارات  رســتم آب
ــاز  ــان نی ــارد توم ــدود 60 میلی ــه ح ــوذ ک ــه ش ــر گرفت ــی در نظ مل
ــت.  ــده اس ــوب نش ــرای آن مص ــه ای ب ــوز برنام ــا هن ــت، ام اس
دلیــل آن هــم ایــن اســت کــه  موقعیــت ایــن محــور در اولویــت 
وزارت راه قــرار نگرفتــه و زمانــی کــه ترافیــک آن بــه انــدازه ای بــاال 

ــرد. ــرار مــی گی ــت ق ــرود کــه جوابگــو نباشــد در اولوی ب
ــرای  ــه ب ــکالتی ک ــل مش ــه دلی ــد: ب ــی گوی ــی زاده م ــلم موس مس
بنــدر چابهــار ایجــاد شــده و ترافیکــی کــه ایــن محــور دارد، احتمــاال 
ــا  ــرد و م ــی گی ــرار م ــارات وزارت راه ق ــت اعتب ــاده در لیس ــن ج ای

ــم.  ــی بگیری ــار مل ــرای آن اعتب ــم در ســال 98 ب ــی توانی م

گزارش
همشهری
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گرانی بر سامت روانی 
افراد تاثیر مستقیم می گذارد. 

سال گذشته در پیام ما درباره این 
موضوع نوشتیم.

نمایشگاه غذا برای همه 
عکس های مصطفی علیزادگان و شادی 

قدیریان تا ۱۲ اردیبهشت در نگارخانه داج 
برپا خواهد بود.

سال گشت

عکس

سریال هاک آی )شاهین چشم( 
ساخته می شود. این سریال یکی از مجموعه 
سریال های در حال توسعه » دیزنی پاس« 
با محوریت کارکترهای مارول و با همکاری 

»کوین فایگی« مدیر مارول استودیوز محسوب می شود. 

نمایشگاه گروهی 

گل/تناقض ناب تا ۳۰ فروردین در 
عمارت نوفل لوشاتو تاالر این/جا برپا خواهد 

بود.

سه فیلم از کشورهای مصر، استونی و 
مجارستان به مجموع آثار حاضر در بخش 

»نمایش های ویژه – بهترین کشورها« 

سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 
اضافه شد. 

یه ضرب المثل پرتغالی میگه: پا همیشه 
همون جایی میره که دل میره...

مدار صفر درجه

نقاشیفیلمجشنواره دیالوگ

مشنو که چراغ دل من روی تو نبود
یا میل من سوخته دل سوی تو نبود

مشنو که هر آنکس خبر از عالم جانست
آئینه جانش رخ دلجوری تو نبود
مشنو که سر زلف عروسان بهاری
آشفتٔه آن سنبل گلبوی تو نبود
مشنو که دل خستٔه دیوانه ما را

شوریدگی از سلسلٔه موی تو نبود
مشنو که گر آن طرٔه زنگی وش هندوست

ترک فلکی بندٔه هندوی تو نبود
مشنو که چو در گوشٔه محراب کنم روی

چشمم همه در گوشٔه ابروی تو نبود
مشنو که گر از هر دو جهان روی بتابم

مقصود من از هر دو جهان روی تو نبود
مشنو که شبی تا سحر از آتش سودا
منزلگه من خاک سر کوی تو نبود

مشنو که پریشانی و بیماری خواجو
از زلف کژ و غمزٔه جادوی تو نبود

خواجوی کرمانی 

 بر روی صندلی خواهم نشست

 سیگاری خواهم کشید 

 و به میخ هایی فکر خواهم کرد 

 که روزی به این دیوار کوبیدیم 

و به آن چیزهایی که هرگز به 

 میخ ها نیاویختیم 

 قاب عکسی که تو در آن باشی 

 و آینه ای که من در آن.

 یانیس ریتسوس 

عکس نوشت

عکس: 
ناصر بیات

وز 
یر
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ما 
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کتاب 

خالصه کتاب فارست گامپ
داسـتان ایـن رمـان از زبـان فارسـت گامپ روایت می شـود. فارسـت 

گامپـی کـه هـوش چنـدان باالیـی ندارد و خنگ محسـوب می شـود. 

امـا بـا ایـن حـال قسـمت هایی از مغـز او بـه خوبـی کار می کننـد و 

بـه همیـن خاطـر گامـپ در بعضـی از مـوارد یـک نابغـه محسـوب 

می شـود. البتـه خـود فارسـت هم بـه این موضـوع اشـاره می کند که 

می توانـد موضوعـات مختلـف را خـوب متوجـه شـود و فقـط در بیان 

و یـا نوشـتن مشـکل دارد و عمومـا کار را خـراب می کنـد. در طـول 

خوانـدن رمـان نیـز می تـوان بـه ایـن موضوع پـی برد.

پاراگراف ابتدایی کتاب چنین است:
اول از همـه چـی بذاریـن یـه چیـزی ُر بگـم: خنـگ بـودن چیـز 

خوشـایندی نیسـت. مـردم بـه آدم می خنـدن، کفرشـون درمیـاد، و 

آدم ُر خـوار و حقیـر می کنـن. می گـن کـه مـردم بایسـتی بـا مـا 

عقب افتاده هـا مهربـون باشـن، ولـی بذاریـن بهتـون بگم – همیشـه 

اینطـور نیسـت، بیشـترش حرفـه. ولـی بـا ایـن حـال من شـکایتی 

نـدارم، واسـه اینکـه فکـر می کنـم کـه زندگـی نسـبتا جالبـی دارم.

جمالتی از متن کتاب فارست گامپ:
پنـج شـش سـالی تـو اون مدرسـه مونـدم. بـه ایـن بدیهـا هـم 
کـه می گـن نبـود. اونهـا می ذاشـتن که ما با انگشـتامون نقاشـی 
کنیـم و چیزهـای کوچیک بکشـیم و بسـازیم، ولی اکثـرا بهمون 
چیزهـای دیگـه یـاد مـی دادن، از قبیـل اینکـه بنـد کفشـمون ُر 
ببندیـم و بـدون ریخـت و پـاش غـذا بخوریـم و وحشـی نشـیم 
و نعـره و فریـاد نکشـیم و کثافتـکاری نکنیـم. کتابـی هـم بـرای 
خونـدن نداشـتیم، فقـط بهمـون نشـون مـی دادن کـه چطـوری 
تابلو هـای خیابونهـا ُر بخونیـم و فـرق بیـن دستشـویی آقایـون و 
خانمهـا ُر تشـخیص بدیـم. ولی خـب، با اون همه خـل و چلهای 
وخیم الحالـی کـه اونجـا بـودن، غیرممکـن بود که بشـه بیشـتر از 

ایـن کاری از پیـش بـرد. 
در ضمـن، فکـر می کنـم کـه اونهـا می خواسـتن مـا خلهـا ُر تو یه 
جـا جمـع کنـن و نگهـدارن تـا مـردم از شـر مـا در امـون باشـن. 
کـدوم آدم عاقلـی دلـش می خـواد که یه مشـت عقب مونـده آزاد 
ول بگـردن؟ حتـی مـن هم این موضـوع ُر درک می کنـم. )کتاب 

فارسـت گامـپ – صفحه ۹(
از وقتـی کـه بچـه بـودم، هـر وقـت کـه کار اشـتباهی ازم سـر 
مـی زد، مامانـم بهـم می گفت کـه »فارسـت، باید مواظب باشـی، 
َوااِل میـان می برنـت.« مـن انقـدر از ایـن جایـی که می خواسـتن 
منـو ببـرن می ترسـیدم که همیشـه سـعی می کـردم بهتر بشـم. 

)کتـاب فارسـت گامـپ – صفحـه ۳۲(
بیـرون،  بـودم  اومـده  چلهـا  و  خـل  مدرسـه  از  وقتـی کـه  از 
همیشـه مـردم سـرم داد مـی زدن – از فلـرز و براینـت گرفتـه 
تـا نوچه هاشـون، و حـاال نوبـت قلدرهـای ارتشـی رسـیده بـود. 
ولـی بهتـون بگـم کـه داد و فریـاد ایـن ارتشـیها از همـه بلندتر و 

وحشـیانه تره.  و  طوالنی تـر 
اونهـا هیچوقـت خوشـحال نیسـتن و لبخنـد نمی زنـن؛ عـاوه بر 
ایـن، اونهـا برخـاف مربی هـا هیچوقـت از حماقـت و خنگی آدم 
شـکایت نمی کنـن و فحشـهایی مثـل خنـگ خـدا و کله پـوک به 
آدم نمـی دن -اونهـا بیشـتر بـه اعضـای خصوصـی و بخصـوص 
قسـمت انتهـای روده بـزرگ کار دارن و بـرای همیـن همیشـه 
عربده هاشـون ُر بـا فحشـهایی در رابطـه بـا ایـن اعضـا شـروع 

می کنـن. )کتـاب فارسـت گامـپ – صفحـه ۵۰(

فارست گامپ
نویسنده: وینستون گروم
ترجمه: بابک ریاحی پور

انتشارات: آویژه


