
رییس دفتر  رییس جمهور:

 اولویت دولت تامین واکسن
از خارج است

رییس دفتر رییس جمهوری اولویت نخست دولت را تامین واکسن های مورد نیاز از 
خارج عنوان کرد و گفت: طبق وعده داده شده همه تالش دولت این است تا واکسن 

داخلی در فصل بهار و اوایل تابستان تولید شود و مورد استفاده قرار بگیرد.

 گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا 
نشان می دهد که کیفیت هوای 

پایتخت، ماه گذشته بر اثر افزایش 
ذرات معلق کاهش پیدا کرد

 دو روز هوای پاک سهم 
تهرانی ها از فروردین

باوجود تعطیالت نوروز اما کیفیت هوای شهر در ماه 
فروردین آنچنان مطلوب نبود و شهروندان تهرانی در 
این ماه تنها دو روز تنفس در هوای پاک را تجربه 
کردند و بیست و پنج روز هوا در شرایط قابل قبول 

قرار داشت.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع 
سازمان هواشناسی

 گردوغبار 
بارشی است حاصل کم 

سازمان  سریع  هشدار  و  پیش بینی  مدیرکل 
هواشناسی از بارش پراکنده در برخی نقاط کشور در 
روزهای آینده خبر داد. صادق ضیاییان با اشاره به 
وجود آلودگی هوا در برخی از روزهای استان تهران 
به ایلنا گفت: »با توجه به اینکه سال آبی خشکی 
از  خشک تر  تهران  اطراف  زمین های  و  داشتیم 
کوچک ترین  با  بنابراین  است،  بوده  تر  سال های 

بادی، گرد و خاک بلند می شود.«

 در نشست مجازی رهبران جهان
اتفاق افتاد

 تعهدآمریکا به کاهش
50 درصدی انتشار 
گازهای گلخانه ای

به گزارش گاردین، کمی پیش از آغاز نشست، کاخ 
سال  تا  را  خود  هدف  آمریکا  اعالم کرد که  سفید 
2030، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اش بین 50 
تا 52 درصد نسبت به سطح 2005 قرار داده است.

نجات گردشگری از مسیر واکسیناسیون
  رئیس جامعه تورگردانان ایران: نگران آینده هستیم؛ واکسیناسیون انجام نشود، نه امکان سفر به کشورهای دیگر  را خواهیم داشت و نه گردشگر وارد کشور می شود

 آیا »گذرنامه واکسن« می تواند خسارت سنگین صنعت گردشگری از شیوع کرونا را در دنیا جبران کند؟

 رویشگاه های »اشک مریم« در  زاگرس، با خشکسالی
 چرای دام و گردشگری بی رویه تهدید می شود 
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|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 1983   | شــنبه  4 اردیبهشــت 1400  |    قیمــت  2000 تومــان   | 

شهرداری محی آباد

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

پروژه بازسازی و مرمت حمام قدیمی شهر محی آباد

بازسازی و مرمت حمام  نظر دارد مناقصه عمومی  آباد در  شهرداری محی 
قدیمی شهر محی آباد به شماره 200093462000001را از طريق سامانه تدارکات 
مراحل  کلیه  نماید.  برگزار  فیزیکی  صورت  به  همزمان  و  دولت  الکترونیکی 
و  مناقصه گران  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری 
بازگشایی پاکت ها همزمان بصورت فیزیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات 
انجام خواهد    www.setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی 
ثبت  ، مراحل  قبلی  و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت  شد 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند .

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/2/2 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 8 روز یکشنبه 1400/2/12 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز چهارشنبه 1400/2/22
زمان بازگشتی پاکت ها: ساعت 10 روز شنبه 1400/2/25

بیشتر در خصوص  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: جهت دریافت اطالعات 
اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس محی آباد - بلوار فردوس و تلفن : 

33782411 -034 و 09133432670
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس : 41934 – 021  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

ول
ت ا

نوب

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران - اداره کل فرودگاههای استان کرمان
م الف 5051

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل فرودگاههای استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه بين المللي آیت هللا هاشمی 
رفسنجانی کرمان و فرودگاههای جیرفت، بم، سیرجان و رفسنجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( 
به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم وضعیت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 10:00 صبح روز شنبه تاریخ 1400/02/04 
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ 1400/02/11
مهلت ارسال و بارگذاری ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ 1400/02/25

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه تاریخ 1400/02/27
تاریخ بازدید: روز شنبه تاریخ 1400/02/18

سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار حدا قل 3 ماه و قابل تمدید برای 3 ماه دیگر به مبلغ 1/152/260/000 ریال و یا به صورت سپرده 
نقدی واریز به حساب شماره IR 870100004001068406371896 به نام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی به شناسه واریز 925280520100000000000031800118  

تحویل دبیرخانه فرودگاه گردد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس : کرمان – انتهای بلوار جمهوری اسالمی 
– فرودگاه بین المللی آیت هللا هاشمی رفسنجانی کرمان – اداره کل فرودگاههای استان کرمان- شماره تماس : 03431212084-03431212121-03431212150- 

03431212083
کلیه مناقصه گران موظف هستند اسناد مناقصه شامل مدارک ) پاکات الف – ب – ج ( را مهر و امضاء نموده، اسکن کرده و در سامانه بارگذاری نمایند و اصل ضمانت 

نامه را در مهلت مقرر تحویل دبیرخانه فرودگاه نمایند. 

)T-170-1400( شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایراننگهداری  و راهبری تأسیسات فرودگاههای استان کرمان

اواسط هفته جاری بود که ستادکل نیروهای مسلح در 
افزایش حقوق سربازان خبر داد و حاال  از  اطالعیه ای 
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای 
را  سربازان  حقوق  در  افزایش  این  جزئیات  مسلح 

است. تشریح کرده 
به گزارش ایسنا، 25 فروردین ماه امسال بود که سردار 
مسلح  نیروهای  ارشد  سخنگوی  شکارچی،  ابوالفضل 
افزایش   ۱۴00 سال  در  سربازان  حقوق  اعالم کرد که 
می یابد. خبری که خیلی زود مورد توجه سربازان قرار 
گرفته و انتظار برای افزایش حقوق ها آغاز شد. انتظاری 
روز  ظهر  از  پیش  در  و  نشد  طوالنی  چندان  البته  که 
نیروهای مسلح  ماه، ستادکل  فروردین   3۱ سه شنبه، 

اعالم کرد که حقوق سربازان افزایش یافت.
نیروهای مسلح  پیگیری ستاد کل  اطالعیه  این  برابر 
از فروردین  و همکاری دولت و مجلس سبب شد تا 
ماه امسال میانگین حقوق سربازان از ۴۴0 هزار تومان 
در سال ۱3۹۹ به یک میلیون و پانصد هزار تومان در 
حداقل  حاضر  حال  در  طوریکه  به  برسد.   ۱۴00 سال 
عادی  مناطق  در  موصوف  به کارکنان  پرداختی  حقوق 
چهار  نیز  آن  حداکثر  و  تومان  50هزار  و  میلیون  یک 
میلیون تومان در مناطق عملیاتی است. همچنین اعالم 

شد که به کارکنان وظیفه متاهل و کارکنان وظیفه نخبه 
وظیفه  خدمت  قانون  مبنای  درصد   ۱00 معادل  حقوق 
عمومی پرداخت خواهد شد که رقم آن در مناطق عادی 
دو میلیون تومان و در سایر مناطق نیز عالوه بر حقوق، 

فوق العاده ها نیز به آن اضافه می شود.
امیر غالمرضا رحیمی پور، رییس اداره سرمایه انسانی 
جزئیات  درباره  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  سرباز 
قانون  در  موضوع  این  سربازان گفت:  حقوق  افزایش 
با  خوشبختانه  و  شده  پیش بینی   ۱۴00 سال  بودجه 
پیگیری هایی که انجام شد، از همان اول فروردین ماه 
حقوق سربازان با مبلغ جدید به حساب آنان واریز شد.
جاری  سال  در  دارد که  احتمال  آیا  اینکه  درباره  وی 
گفت:  باشیم،  سربازان  حقوق  افزایش  شاهد  بازهم 
موضوع افزایش حقوق سربازان از جمله مواردی است 
بنابراین  پرداخته می شود،  آن  به  بودجه  الیحه  در  که 
بودجه  در  باید  هم  جدید  حقوق  افزایش  هرگونه 
پیش بینی شود و ما از حاال در حال رایزنی و پیگیری 
نیز   ۱۴0۱ بودجه  در الیحه  هستیم که حقوق سربازان 

پیدا کند. افزایش 
وظیفه  خدمت  قانون  طبق  اینکه  بیان  با  رحیمی پور 
شصت  حداقل  باید  وظیفه  سربازان  حقوق  عمومی 

کارکنان  حقوق  حداقل  درصد   ۹0 حداکثر  و  درصد 
این  با  حاضر  حال  در  باشد، گفت:  مسلح  نیروهای 
 ۷2 میانگین  طور  به  شد  اعمال  حقوقی که  افزایش 
نیروهای  کارکنان  حقوق  حداقل  درصد   ۶0 از  درصد 
مسلح به سربازان پرداخت شده است. برای سربازان 
متاهل و نخبه و نیز سربازان مناطق عملیاتی و مرزی 
است  شده  محقق  امر  این  درصد   ۱00 تا   ۹0 بین  نیز 
و این سربازان معادل یا نزدیک به ۶0 درصد حداقل 
می کنند.  دریافت  را  مسلح  نیروهای  کارکنان  حقوق 
ستاد کل نیروهای مسلح پیگیر است تا این افزایش 

پیدا کند. ادامه  نیز  آتی  سال های  در  حقوق 
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای 
مسلح درباره پرداخت فوق العاده عملیاتی و فوق العاده 
بدی آب و هوا به سربازان شاغل در مناطق عملیاتی و 
کمتر توسعه یافته نیز گفت: این رقم نیز افزایش یافته 
و به تناسب از ۸00 هزار تومان به باال به حساب این 

دسته از سربازان واریز می شود.
تبدیل  و  سفر  هزینه  میزان  افزایش  از  رحیمی پور 
نیز خبر داد  به ماهانه  از فصلی  وضعیت پرداخت آن 
وظیفه که  کارکنان  سفر  هزینه  این  از  پیش  و گفت: 
از  بیش  تا محل خدمت شان  مسافت محل سکونت 

50 کیلومتر باشد هر سه ماه یکبار به حسابشان واریز 
مبلغ  این  شد  انجام  پیگیری هایی که  با  اما  می شد، 
افزایش یافته و مقرر شد تا به شکل ماهانه به حساب 

شود. واریز  سربازان 
ستاد کل نیروهای مسلح)اداره سرمایه انسانی سرباز(، 
3۱ فروردین ماه  با انتشار اطالعیه از افزایش حقوق 

کارکنان وظیفه در سال جاری خبر داد.
به گزارش ایسنا، در این اطالعیه آمده بود:

با تالش مجدانه مسئولین امر و همکاری بسیار خوب 
بودجه  و  برنامه  سازمان  و  اسالمی  شورای  مجلس 
افزایش  جاری  سال  در  وظیفه  حقوق کارکنان  کشور 

است. یافته  مالحظه  قابل 
همچنین در این اطالعیه آمده بود: »هزینه سفر کارکنان 
محل  تا  مسافت محل سکونت  بعد  مبنای  بر  وظیفه 
محاسبه  قانون  مبنای  بر  و  ماهانه  صورت  به  خدمت 
به  پرداختی  حقوق  اکنون  هم  شود.  می  پرداخت  و 
با توجه به افزایش اعتبار پیش بینی  کارکنان وظیفه 
قانون  در  شده  تعیین  حقوق  درصد   ۷2 معادل  شده 
رود کسری  انتظار می  بود که  عمومی  وظیفه  خدمت 
از مجلس محترم شورای اسالمی و  با حمایت  اعتبار 

آینده جبران شود.« در سال  دولت محترم 

جزئیات افزایش حقوق سربازان

همزمان با افزایش دما در روزهای اخیر و احتمال 
افزایش مصرف برق، بار دیگر خطر خاموشی در 
تابستان پیش رو از سوی فعاالن حوزه انرژی به 

شهروندان گوشزد می شود. 
هیات  عضو  پدیدار،  رضا  ایسنا،  گزارش  به 
براساس  است:  معتقد  ایران  اتاق  نمایندگان 
آخرین اطالعات و آمارهای ارائه شده در پارلمان 
بخش  خصوصی نشانگر آن است که این صنعت 
در آینده نیز با کسری بودجه هزینه ای و سرمایه ای 
مواجه خواهد شد که احتماال کار را سخت تر نیز 
خواهد ساخت. البته به خوبی می دانیم که صنعت 
با  زیرساختی  صنعت  یک  به عنوان  ایران  برق 
چالش های متعددی روبه رو بوده که برخی از آنها 
به صورت مزمن باقی مانده و استمرار آنها موجب 
شده تا دسترسی به برق به یکی از چالش های 
جایگاه  و  شود  تبدیل  ایران  و کار  فضای کسب 
ایران در رتبه بندی محیط کسب و کار را با تغییر 

مواجه کند.
او می گوید: براساس بررسی های صورت گرفته در 
سندیکای برق، با توجه به کسری منابع در حوزه 
افزایش  برای  که  گفت  باید  نیز  سرمایه گذاری 

ظرفیت ساالنه  تولید برق به میزان حداقل 5 تا 
۷000 مگاوات در هر سال بالغ بر 3 تا ۴ میلیارد 
در  این  است.  نیاز  جدید  گذاری  سرمایه  دالر 
حالی است که به دلیل کمبود منابع تامین مالی 
بخش  ورود  توانایی  عدم  دولت   توسط  پروژه ها 
خصوصی به این نوع پروژه ها به دلیل عدم اعتماد 
و  طرفین  نیازهای  تامین  در  متقابل  اطمینان  و 
و  مالی  منابع  به  دسترسی  عدم  دیگر  طرف  از 
شرایط  دلیل  به  بین المللی  و  خارجی  فاینانس 
با  متناسب  برق  جهت  در  سرمایه گذاری  تحریم  

نیست. نیازها 
حمیدرضا صالحی  -عضو هیئت نمایندگان اتاق 
تهران- نیز معتقد است: سوابق موجود اصالحات 
ساختاری مکرر و خصوصی سازی ناکارآمد اتالف 
باال و بهره وری پایین در بخش های تولید انتقال و 
توزیع  تداوم کسری بودجه و انباشت بدهی وزارت 
نیرو و رشد چشمگیر مصرف خانگی برق به ویژه 
در روزهای گرم سال و به طور ویژه و اختصاصی 
به لحاظ پاندومی  کرونا در روزهای پیک زمستان  
در  برق  صنعت  مسائل  مهم ترین  از  شماری 
از علل نمود و تداوم  سالیان اخیر بوده که یکی 

آنها نابسامانی های موجود در اقتصاد صنعت برق 
نیازمند تجزیه و تحلیل  آن  تبیین  و  بوده  کشور 
جریان مالی این صنعت با توجه به عملکرد بودجه 

وزارت نیرو است.
یک  دچار  ایران  برق  صنعت  است:  معتقد  او 
این  است.  شده  اقتصادی  نامتعارف  جریان 
توازن  عدم  به  منجر  نادرست  قیمت گذاری 
درآمدها و هزینه شده و این عدم توازن به کسری 
بودجه دولت و انباشت منجر شده است و در اثر 
نیز  مهم  صنعت  این  در  سرمایه گذاری  روند  آن 

است. شده  نزولی 

هشدار جدی فعاالن حوزه انرژی: 

تابستانی خاموش در راه است 
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گردهمایی  در  خود  سخنرانی  در  بایدن 
مجازی بیش از ۴0 رهبر جهان در اجالس 
آب و هوایی روز زمین، هشدار داد که برای 
رفع گرمای خطرناک جهانی، »زمان کوتاه 
تا  خواست  کشورها  سایر  از  و  است« 

دهند. انجام  را  بیشتری  اقدامات 
آغاز  از  پیش  کمی  گاردین،  گزارش  به 
نشست، کاخ سفید اعالم کرد که آمریکا 
هدف خود را تا سال 2030، کاهش انتشار 
درصد   52 تا   50 بین  گازهای گلخانه ای  
است.  داده  قرار   2005 سطح  به  نسبت 
آمریکا،  جدید  هدف  که  گفت  بایدن 
سوی  به  حرکت  مسیر  در  را  این کشور 
می دهد  قرار   2050 سال  تا  صفر  انتشار 
باید هدف های  و سایر کشورها هم حاال 

کنند. انتخاب  را  بلندپروازانه ای 
سخنرانی  در  آمریکا  رئیس جمهوری 
آغازین این نشست گفت: »خصوصا ما که 
بزرگ ترین اقتصادهای جهان را نمایندگی 
را  بزرگ تری  گام های  باید  می کنیم، 
برداریم. بیایید برای این رقابت، مسابقه 
بدهیم، آینده ای پایدارتر از آنچه که اکنون 
بحران  بر  و  بیاوریم  دست  به  را  داریم 

بیاییم.« فایق  دوران مان  وجودی 
انرژی  سمت  به  تغییر  بایدن،  گفته  به 
شغل  »میلیون ها  ایجاد  باعث  پاک، 
برای  که  کشورهایی  و  می شود  خوب« 
مقابله با بحران آب و هوا فعالیت می کنند، 
»از مزایای اقتصادی انرژی پاک آینده« 
یک  »این  گفت:  او  می شوند.  بهره مند 
ضرورت اخالقی، ضرورت اقتصادی و یک 
لحظه خطر است اما در عین حال لحظه 
امکانات خارق العاده هم است. زمان کم 

است اما من باور دارم که می توانیم این 
کار را انجام دهیم و ایمان دارم که این کار 

می کنیم.« را 
دولت بایدن همچنین طرح جدیدی را به 
ایاالت  بودجه  اینکه  بر  مبنی  آورده  میان 
حال  در  به کشورهای  آمریکا که  متحده 
آسیب های  با  تا  می شود  داده  توسعه 
حوادث  سایر  و  سیل  خشکسالی، 
شود.  برابر  دو  کنند،  مقابله  آب و هوایی 
و  ثروتمند  کشورهای  سایر  بایدن گفت، 
بخش خصوصی باید تامین مالی خود را از 
سوخت های فسیلی به سمت انرژی های 
فوریت  نیازمند  ببرند: »این لحظه،  پاک 
نیت های  و  خوب  ایده های  فقط  است- 
خوب کافی نیست. باید مطمئن شویم که 
تامین  آب و هوایی،  تغییرات  ایجاد  برای 
وجود  و چه خصوصی  دولتی  مالی، چه 
فرصت  که  می کند  کمک  ما  به  و  دارد 
داشتن شغل های خوب، اقتصادهای قوی 

ایجاد شود. امن تر  جهانی  و 
میزان  تالش کنیم  باید  بایدن گفت که 
درجه   ۱.5 را  زمین  دمای  افزایش 
این  از  دما  اگر  داریم.  نگاه  سانتی گراد 
باالتر رود به معنی آتش سوزی های مکرر 
و شدید، سیل، خشکسالی، امواج گرمایی 
و توفان های شدید خواهد بود که زندگی 

می کند. ویران  را  زمین  مردم 
پس از جو بایدن، دیگر رهبران جهان نیز 
شروع به صحبت کردند. شی جین پینگ، 
به  که  خواست  کشورها  از  چین  رهبر 
پایبند  طبیعت  و  انسان  میان  »تعادل 
از سایر  زودتر  و گفت که چین،  باشند« 
گازهای  انتشار  بزرگ،  اقتصادهای 

گلخانه ای خود را به اوج می رساند. چین 
قول تازه ای نداد؛ رهبر این کشور صرفا بر 
تعهد پیشین خود تاکید کرد و گفت که 
انتشار  لحاظ  به   20۶0 سال  تا  کشورش 
نارندرا  می رسد.  خنثی  سطح  به  گازها 
رهبر  مانند  هند هم  وزیر  نخست  مودی 
تعهد  بار  زیر  و  نداد  تازه ای  قول  چین، 
جدیدی نرفت؛ او گفت که میزان تصاعد 
از  درصد کمتر   ۶0 هند،  در  سرانه کربن 

است. جهانی  میانگین 
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، بر 
برای کشورهای  مالی  اهمیت کمک های 
آب و هوایی  بحران  برابر  در  آسیب پذیر 
تاکید کرد. جانسون همچنین در سخنرانی 
خود، تصمیم دولت بایدن برای به نصف 
رساندن تصاعد گازهای گلخانه ای تا سال 
2030 را »تغییر دهنده معادالت« توصیف 
کرد: »ما می توانیم با کمک هم در سراسر 
جهان موفق شویم. ثروتمندترین کشورها 
میلیارد   ۱00 تعهد  از  و  آیند  باید گرد هم 
دالری که در سال 200۹ داده بودند، فراتر 

بروند.«
شد که  منتشر  ژاپن  از  جدیدی  اطالعیه 
را  آن  ژاپن  وزیر  نخست  سوگا،  یوشیده 
اعالم کرد؛ بنابر این اطالعیه ژاپن تا سال 
 ۴۶ را  گلخانه ای  گازهای  انتشار   2030
خواهد  20۱3 کاهش  سال  سطح  درصِد 
به این ترتیب، از سطح تعهد قبلی  داد. 
خود فراتر می رود. کره جنوبی نیز متعهد 
شد که دیگر هیچ پروژه زغال سنگی خارج 
نیز هدف  نکند. کانادا  تامین  را  کشور  از 
خود را برای سال 2030 از ۴0 به ۴5 درصد 
کاهش انتشار گازها نسبت به سطح سال 

داد. افزایش   2005
که  آمریکا  متحده  ایاالت  جدید  هدف 
می شود،  ارائه  ملل  سازمان  به  رسما 
نشان دهنده یک گسست جدی از دوران 
او  انکارگرایانه  سیاست  و  ترامپ  دونالد 
در بحران آب وهوایی است و به گفته یک 
مقام کاخ سفید که از اهداف جدید آمریکا 
باخبر است، »بدون هیچ تردیدی می توان 
بازگشته است.«  ایاالت متحده  گفت که 
او همچنین گفته است: »آمریکا بنا ندارد 
منتظر بماند. هزینه های تاخیر بسیار زیاد 
همین  تا  است  مصمم  ما  ملت  و  است 

اقدام کند.« حاال 
آمریکا تالش می کند تا اعتبار بین المللی 
خود را پس از دوران ترامپ که این کشور 
از  پس  توافقنامه پاریس خارج کرد،  را 
بگیرد. جلوگیری از افزایش دمای زمین 
بیش از ۱.5 درجه سانتی گراد، مهم ترین 
هدف توافقنامه پاریس بود. بایدن گفت 
از  درصد   ۱5 از  مسئول کمتر  آمریکا  که 
انتشار گازها در جهان است و به تنهایی 
نمی تواند مانع از افزایش دمای بیش از 

درجه ای شود.  ۱.5
کربن  دهنده  انتشار  بزرگ ترین  چین، 
در  آمریکا  توانایی  به  نسبت  جهان،  در 
بازگشت به مسیر آب و هوایی، ابراز تردید 
کرده اما کاخ سفید اعالم کرده که اطمینان 
دارد آمریکا نفوذ خود را حفظ کرده است.

گفته  گاردین  به  سفید  کاخ  مقام  این 
است: »هدف جدید ما اهرم قابل توجهی 
برای انجام اقدامات آب و هوایی در خارج 

ایجاد می کند. از کشور 
ایاالت  در  کربن  انتشار  ُتن کاهش  هر   
متحده آمریکا، تاثیر چند برابری بر روی 
الهام  ما  از  تا  می گذارد  دیگر  کشورهای 

بگیرند.«
گرچه هدف جدید ایاالت متحده آمریکا، 
باراک  که  است  هدفی  برابر  دو  تقریبا 
اوباما تعیین کرده بود و حاال هم هدفی 
جاه طلبانه به حساب می آید، اما با اهداف 
انگلستان و اتحادیه اروپا مطابقت ندارد. 
توافق  نتیجه  که  جدیدی  قانونی  طبق 
اروپاست،  پارلمان  و  اتحادیه  اعضای 
انتشار کربن تا سال 2030 باید دست کم 
55 درصد کمتر از سال ۱۹۹0 شود. بریتانیا 
هم برنامه هایی برای کاهش ۷۸ درصدی 
انتشار گازهای کربنی تا سال 2035 اعالم 

است. کرده 
ملل  سازمان  کل  دبیر  گوترش،  آنتونیو 
گفته که برای جلوگیری از افتادن سیاره 
به ورطه نابودی آب و هوایی، کاهش انتشار 
متحده  ایاالت  توسط  درصدی گازها   50
دانشمندان  و  است،  ضروری  آمریکا 
جلوی  بخواهیم  اگر  می دهند که  هشدار 
آتش سوزی ها،  شدید،  موج های گرمایی 
با  مرتبط  اجتماعی  ناآرامی های  و  سیل، 
تا سال 2030  باید  بگیریم،  را  آب و هوا 
دهیم.  نصف کاهش  به  را  گازها  انتشار 
در  آمریکا  رئیس جمهور  معاون  ال گور، 
زمان بیل کلینتون گفته است: »این یک 

ماست.« برای کشور  بزرگ  گام 
مسیری  در  تا  دارد  تالش  بایدن  دولت 
قرار بگیرد که تا سال 2035، تمام شبکه 
مثل  پاک  منابع  از  آمریکا  برقی  انرژی 
خورشید و باد تامین شود تا از این طریق 
دست  شده  پیش بینی  اهداف  به  بتوان 
پیش بینی می کنند  آنها  یافت. همچنین 
و  تجدیدپذیر  انرژی های  در  انفجار  که 
می تواند  الکتریکی  ماشین های  تولید 
شود.  آمریکا  در  اشتغال  ایجاد  باعث 
برنامه ای که برخی از تحلیل گران در عملی 

دارند. تردید  آن  شدن 

در نشست مجازی رهبران جهان اتفاق افتاد

 تعهدآمریکا به کاهش
50 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای
بایدن: تغییر به سمت انرژی پاک، باعث ایجاد میلیون ها شغل خوب می شود

وزارت خارجه:
اظهارات اخیر رستم قاسمی 

درباره یمن خالف واقعیت است
دیروز  ایران  خارجه  وزارت  روابط عمومی 
جمعه به اظهارات اخیر رستم قاسمی »وزیر 
انتخابات  احتمالی  و کاندیدای  نفت  اسبق 
کمک  با  ارتباط  در  جمهوری«  ریاست 
نظامی و حضور مستشاران نظامی ایران در 
ایسنا،  به گزارش  داد.  نشان  واکنش  یمن 
انتشار  با  خارجه  امور  وزارت  روابط عمومی 
رستم  اخیر  اظهارات  مورد  در  اطالعیه ای 
قاسمی در ارتباط با کمک نظامی و حضور 
مستشاران نظامی ایران در یمن در گفت وگو 
 ۱۴00 اردیبهشت   ۱ تاریخ  در  روسیا الیوم  با 
این  در  شده  منتشر  »اظهارات  اعالم کرد: 
سیاست های  و  واقعیت  برخالف  مصاحبه 

است.« یمن  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
روابط عمومی وزارت امور خارجه با یاد آوری 
ایران  اسالمی  جمهوری  در  رسمی  مراجع 
کرد:  تاکید  کشور  مواضع  اعالم  برای 
یمن  از  ایران  اسالمی  جمهوری  »حمایت 
از  و کشورمان  است  یک حمایت سیاسی 
روند مسالمت آمیز بحران یمن و تالش های 
سازمان ملل برای حل سیاسی این جنگ 

می کند.« حمایت  خانمان سوز 

 فوت 380 بیمار کووید19
در کشور

 بنابر اعالم وزارت بهداشت، 3۸0 بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند و همچنین میزان تزریق واکسن 
کرونا در کشور به ۷۱۸5۱0 ُدز رسید. به گزارش ایسنا، 
تاکنون 5۶3 هزار و ۸۱0 نفر ُدز اول واکسن کرونا و 
۱5۴ هزار و ۷00 نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و 
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۷۱۸ هزار 
و 5۱0 ُدز رسید. از روز 2 تا 3 اردیبهشت ۱۴00 و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 22 هزار و ۹0۴ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شده 
مجموع  شدند.  بستری  آنها  از  نفر   3۴23 است که 
بیماران کووید۱۹ در کشور به دو میلیون و 35۸ هزار و 
۸0۹ نفر رسید. در طول این مدت، 3۸0 بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به ۶۸ هزار و ۷۴۶ نفر رسید.
وزارت  اطالع رسانی  و  روابط عمومی  مرکز  اعالم  بر  بنا 
بهداشت، در حال حاضر 30۱ شهر کشور در وضعیت 
در  شهر   ۴5 نارنجی،  وضعیت  در  شهر   ۹5 قرمز، 

دارند. قرار  آبی  وضعیت  در  شهر   ۷ و  زرد  وضعیت 

رییس دفتر  رییس جمهور:
اولویت دولت تامین واکسن 

از خارج است
رئیس دفتر رئیس جمهوری اولویت نخست 
از  نیاز  مورد  واکسن های  تامین  را  دولت 
داده  وعده  طبق  و گفت:  عنوان کرد  خارج 
شده همه تالش دولت این است تا واکسن 
داخلی در فصل بهار و اوایل تابستان تولید 

شود و مورد استفاده قرار بگیرد.
درباره  ایرنا  با  گفت و گو  در  واعظی  محمود 
شفافیت توزیع واکسن های وارداتی، و وضعیت 
واکسن های تولید داخلی کشور گفت: شفافیت 
در استفاده از واکسن هایی که االن در حال تزریق 
هستیم امر بسیار مهمی است و برای همین 
رئیس جمهوری به وزارت بهداشت دستور داد به 
طور مرتب در این زمینه اطالع رسانی کند. او با 
بیان اینکه وزارت بهداشت سریع تر باید در این 
آنجا که  از  اضافه کرد:  اطالع رسانی کند،  زمینه 
باال  تاکنون چندان  وارداتی  واکسن های  حجم 
نبود نمی توانستیم روزانه اطالع رسانی کنیم اما 
وقتی تعداد بیشتر شود مانند بقیه موارد روزانه 
اطالع رسانی خواهد شد. واعظی گفت: اولویت 
نخست ما این است تا تولید داخلی انجام نشده، 
بتوانیم واکسن های مورد نیاز را با تایید وزارت 
بهداشت خریداری کنیم و تحویل وزارت بهداشت 
دهیم و این وزارتخانه هم واکسن ها را بر اساس 

همان جدول رایگان به مردم تزریق کند.

معاون هماهنگی توزیع توانیر:

 تابستان امسال سخت نیست
 بسیار سخت است 

معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: در انتظار تابستان 
سختی نیستیم بلکه می دانیم تابستان بسیار سختی 
ذخایر  شدید  افت  شاهد  که  چرا  داریم  رو  پیش 
هستیم.  بارندگی ها  دلیل کاهش  به  سدهای کشور 
به گزارش ایسنا، غالمعلی رخشانی مهر گفت: امسال 
شاهد کاهش30 تا 35 درصدی بارش ها هستیم که 
همین موضوع باعث شده به همین میزان کمبود در 
به  و  باشیم  داشته  برق آبی  نیروگاه های  برق  تولید 
برای  برنامه های جایگزین  از تدوین  ناچار  این دلیل 
جبران کمبود تولید برق نیروگاه های برق آبی هستیم. 
است  سخت  بسیار  نیست،  سخت  امسال  تابستان 
چرا که عالوه بر کاهش بارندگی ها و محدودتر شدن 
شاهد  برق آبی،  نیروگاه های  پتانسیل  از  استفاده 
افزایش دما، شرایط کرونایی کشور، استفاده غیرمجاز 
و... هستیم که همگی  رمز ارز  استخراج  برای  برق  از 
باعث شده تا تراز تولید و مصرف بهم خورده و منفی 

باشد.
معاون هماهنگی توزیع توانیر در ادامه با بیان این که 
از هم اکنون در حال آماده شده برای گذر از تابستان 
این  به  برنامه ریزی ها  هستیم، گفت:  امسال  سخت 
منظور از سال گذشته انجام و پیش بینی ها براساس 

سنجش شاخص ها صورت گرفته است.
و  برنامه ها  نیازمند  اینکه  بر  تاکید  با  رخشانی مهر 
هستیم،  تابستان  بار  مدیریت  برای  فراگیر  اقدامات 
افزود: در راستای اقدامات فراگیر  و در قدم نخست، 
به مبارزه با رمز ارزهای غیر مجاز رفته ایم و تمام تالش 
در  و دستگاه هایی که  مراکز  برای جمع آوری  را  خود 
برق  از  و  شده  گرفته  به کار  فردی  به صورت  منازل 
غیرمجاز برای استخراج رمز ارز استفاده می کنند، بکار 

گرفت. خواهیم 
معاون هماهنگی توزیع توانیر  با اشاره به این که در 
همین گام به تعدیل روشنایی معابر و جاده های بین 
شهری پرداخته ایم، یادآور شد: تعدیل روشنایی ها به 
به  و   نیست  روشنایی ها  معنی خاموش کردن همه 
درمیان  یک  دنبال  به  طرح،  این  در  مشخص  طور 
حادثه خیز  نقاط  برق  هستیم.  روشنایی ها  کردن 
تعدیل نمی شود. رخشانی مهر درباره اینکه در تابستان 
در صورتی  خیر؟ گفت:  یا  داشت  خواهیم  خاموشی 
که مشترکان تنها دو نکته تنظیم درجه کولرهای گازی 
روی عدد 2۴ و استفاده از دور کند کولرهای آبی را در 
نظر داشته باشند و به آن عمل کنند، دچار خاموشی 

شد. نخواهیم 

جن ساکی:
رویکرد دولت بایدن با 
ترامپ در قبال ایران 

متفاوت است
انتظار  اعالم کرد که  سفید  سخنگوی کاخ 
احیای  خصوص  در  وین  مذاکرات  ندارد 
برجام طی دو هفته آینده به نتیجه برسد. 
به گزارش ایسنا، جن ساکی، سخنگوی کاخ 
هفتگی  خبری  کنفرانس  در  آمریکا  سفید 
خصوص  در  سوالی  به  پاسخ  در  خود 
مذاکرات وین گفت: به عقیده من مذاکرات 
در وین - که همچنان ادامه دارد - بیشتر 
بر روی پرونده هسته ای و چگونگی رسیدن 
به نقطه پایبندی به تعهدات توسط تمامی 
مختلفی  ما کانال های  دارد.  تمرکز  طرفین 
که  است  این  من  انتظارات  اما  داریم 
تمرکز  خاص  مسائل  این  روی  بر  آن ها 
به  واکنش  در  سفید  کنند. سخنگوی کاخ 
گفته برخی منابع که مدعی شده اند بودند 
نتیجه  به  دیگر  هفته  دو  تا  وین  مذاکرات 
هفته گذشته  چندین  طی  می رسد، گفت: 
ویژه  نماینده  ریاست  به  آمریکایی  هیات 
اینکه  برای  قاطعی  رویکردهای  مالی  راب 
ایران و آمریکا به پایبندی دوجانبه بازگردند 
وجود  با  مذاکرات  این  بررسی کرده اند.  را 
هوشمندانه  و  دقیق  بودنشان  غیرمستقیم 
را  ایده هایمان  از  برخی  نیز  ما  بوده اند. 
انتظار  همچنان  و  گذاشتیم  اشتراک  به 
نمی کنم  فکر  داریم.  را  جلو  به  پیشروی 
اهداف  بتوانیم  که  باشیم  موقعیتی  در 
خوش بینانه همچون رسیدن به نتیجه طی 
دو هفته تعیین کنیم. جن ساکی همچنین در 
واکنش به طرح جدید مایک پمپئو وزیر خارجه 
سابق آمریکا برای اعمال فشار علیه ایران گفت: 
من از جزئیات طرحی که می خواهد ارائه شود 
اطالعاتی ندارم اما دیدگاه ما این است که مسیر 
از  پیشین  دولت  دنبال شود.  باید  دیپلماسی 
توافق ایران خارج شد و باعث شد که ما نظارت 
کمتری بر آنچه که در خاک ایران در جریان است 
داشته باشیم. این اقدام قطعا ما را امن تر نکرد. 
من از طرح او اطالعی ندارم اما می توانم بگویم 

که رویکرد ما کامال متفاوت است.

بایدن: این یک ضرورت 
اخالقی، ضرورت اقتصادی 
و یک لحظه خطر است اما 
در عین حال لحظه امکانات 
خارق العاده هم است. زمان 
کم است اما من باور دارم 
که می توانیم این کار را انجام 
دهیم و ایمان دارم که این کار 
را می کنیم

تعداد »مناطق مرگ« از ۴00 
منطقه در سال 200۸ به ۷00 
منطقه در سال 20۱۹ افزایش 
یافته است. بیشتر مناطق مرگ 
در خلیج مکزیک، دریای جنوبی 
چین، دریای بالتیک و دریای 
شمال هستند

| پیام ما| جو بایدن، رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا از رهبران جهان خواست تا با بحران آب وهوایی مقابله کنند و »بر 
بحران وجودی  زمانه مان فایق آیند«؛ او همزمان از تعهدات جدید و بلند پروازانه آمریکا برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای 

تا نصف، تا پایان دهه رونمایی کرد.
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»نقاط مرگ« در دریاهای جهان تقریبا دوبرابر شده است
ارزیابی  درباره  ملل  سازمان  گزارش 
هشدار  نکاتی  حاوی  جهان،  اقیانوس های 
آن  در  که  آب ها  در  نقاطی  است.  دهنده 
زیست تقریبا غیرممکن است از ۴00 منطقه 
در سال 200۸ به ۷00 منطقه در سال 20۱۹ 
خبرگزاری  به گزارش  است.  یافته  افزایش 
ارزیابی  گزارش  ملل  سازمان  آلمان، 
روز  را   202۱ سال  در  جهان  اقیانوس های 
در  اردیبهشت(  )یکم  آوریل   2۱ چهارشنبه 
نیویورک عرضه کرد. بر اساس این گزارش 
مناطق موسم به »مناطق مرگ« در آب های 

است. افزایش  به  رو  جهان 
»مناطق مرگ« به نقاطی گفته می شود که 
میزان اکسیژن  آب در آنجا به شدت افت 
تقریبا  آن  در  به صورتی که زیست  می کند 

می شود. ناممکن 
تعداد این مناطق از ۴00 منطقه در سال 200۸ 
به ۷00 منطقه در سال 20۱۹ افزایش یافته 
است. بیشتر مناطق مرگ در خلیج مکزیک، 
دریای جنوبی چین، دریای بالتیک و دریای 

شمال هستند.
صورت  به  آبی  نقاط  برخی  در  پدیده  این 
آن  دالیل  از  یکی  و  می افتد  اتفاق  طبیعی 
از  نیز رویش جلبک است. جلبک ها پس 
و  می روند  پایین  سمت  به  آهسته  نابودی 
باعث به وجود آمدن باکتری ها می شوند که 

می کنند. مصرف  را  آب  اکسیژن 
بدین ترتیب در اعماق دریاها مناطقی ایجاد 
می شوند که در آنها در برخی مواقع اکسیژن 
آب به شدت کم می شود. ورود مواد مغذی 
و موادی مانند ازت )نیتروژن( و فسفر به 
دریاها می تواند به رویش جلبک کمک کند.
در گزارش سازمان ملل پیش بینی شده که 
تولیدی  ازت  میزان   2۱ قرن  اول  نیمه  در 
توسط انسان که وارد دریاها می شود دو برابر 

می شود.
 عالوه بر این به دلیل تغییرات اقلیمی دمای 
این  هردوی  می یابد که  افزایش  نیز  آب ها 
آب  اکسیژن  میزان  بر  منفی  اثرات  عوامل 

دارند.

گزارشی هشداردهنده
ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش  آنتونیو 
ارزیابی  درباره  نهاد  این  اخیر  گزارش 
بندی  درجه  »هشدارآمیز«  را  اقیانوس ها 
کرده و گفته است: »اثرات زیانبار ناشی از 
فعالیت های انسانی، اقیانوس ها را بیش از 
زیستگاه های  می دهد،  قرار  فشار  در  پیش 
مناطق  ساحلی  جنگل های  مانند  مهمی 
تخریب  را  مرجانی  صخره های  و  گرمسیر 
می کند و مانع از آن می شود که این مناطق 
بتوانند پیامدهای تغییرات اقلیمی را از بین 

ببرند.«
گوترش بر نقش تخریبی دی اکسید کربن در 
تنوع بیولوژیک دریاها و مناطق ساحلی که 
به دلیل باال آمدن سطح آبها پیشاپیش در 

خطر هستند، تاکید کرده است.
»گرین  سازمان  گزارش،  این  اساس  بر 
سریعا  تا  خواسته  آلمان  دولت  از  پیس« 
مقرراتی مانند کاهش ورود ازت به دریاها و 
تعیین مناطق وسیع حفاظت شده وضع کند.
تیلو ماک، همکار این سازمان و کارشناس 
»تغییرات  است:  دریا گفته  زیست شناسی 
به جود آمده در اقیانوس ها در سراسر دنیا 
چیزی  آن  نقطه  به  نقطه  کننده  منعکس 
است که در ورودی کشور ما؛ دریای شمال 
و دریای بالتیک در حال روی دادن است.«
از  ترکیبی  زیست شناس،  این  عقیده  به 
استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی، 
پیامدهای گرم شدن آب و هوا و ماهیگیری 
این  به  منجر  سال  ده ها  طول  در  بی رویه 
بازگشت  غیرقابل  نقطه  به  دریاها  شده که 

شوند. نزدیک  تر 
و  مثبت  نکته  اما  ملل  سازمان  گزارش  در 
امیدوارکننده ای نیز وجود دارد و آن مربوط به 
سوانح کشتی هاست. بر اساس این گزارش 
سوانح دریایی در سال های اخیر به شدت 
از 20۱۴ تا 20۱۸ به طور  کاهش داشته   اند. 

غرق  آب ها  در  ۸۸ کشتی  ساالنه  متوسط 
شده اند؛ حال آن که این رقم در پنج سال 

قبل از آن ۱20 کشتی در سال بود.
هوا  آلودگی  کاهش  نیز  دیگر  مثبت  نکته 
کشتی هاست.  خروجی  گاز  و  دود  اثر  در 
در  نیز  دریاها  در  نفتی  لکه های  همچنین 

شده اند. دیده  ندرت  به  اخیر  سال های 
از  گزارشی  نیز  پیش  سال  چهار  حدود 
می داد،  نشان  که  شد  منتشر  تحقیقاتی 
مناطق مرگ در اقیانوس ها چهار برابر شده 
است. در گزارشی که آن سال منتشر شد، 
هافینگتون پست نوشته بود که یکی از دالیل 
گسترش چنین مناطقی در اقیانوس ها، گرم 

به  نیز  رویداد  این  است.  زمین  شدن کره 
گازهای  انتشار  افزایش  دلیل  به  نوبه خود 
گلخانه ای و آلودگی های ناشی از کشاورزی 
و روان کردن زباله در دریاها به وجود آمده 
باره  این  در  مطالعه ای که  همچنین  است. 
بود:  آمده  شد،  منتشر  ساینس  ژورنال  در 
»افزایش مواد مغذی در آب همراه تغییرات 
آب وهوایی )که هر دو در نتیجه فعالیت های 
انسانی هستند( ترکیب شیمیایی اقیانوس 
را تغییر داده و مصرف اکسیژن را افزوده اند. 
در نتیجه چنین تغییراتی اکوسیستم را به 
به  است  ممکن  حتی  و  می کشند  چالش 

نابودی آن منجر شوند.
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 Fritillaria( علمی  نام  با  واژگون  الله 
در  سوسن،  خانواده  از   )imperialis L
دارد  زاگرس  در  را  پراکنش  بیشترین  ایران 
استان های  ارتفاعات  در  بومی  صورت  به  و 
کردستان،  کرمانشاه،  چهارمحال و بختیاری، 
می روید. اصفهان  و  فارس  لرستان،   ، ایالم 

الله  یا  واژگون  الله  ایران،  نقاط  برخی  در 
اشک«  »الله  یا  مریم«  »اشک  را  نگونسار 
می نامند و در هورامان آن را به اسم »هالله 
تصویر  می شناسند.  »قه قله بازی«  و  برمه« 
هم  و  ساسانی   سرستون های  در  گیاه  این 
پادشاه  نقش  کنار  در  طاق بستان  موزه  در 
داستانی  در  می شود.  دیده  ساسانی 
مرگ  شاهد  الله،  این  که  آمده  اسطوره ای 
به  سر  اتفاق  این  غصه  از  و  بوده  سیاوش 
الله  اشک های  می ریزد.  اشک  و  شده  زیر 
است که  بی رنگی  شیره  حقیقت  در  واژگون 
درون الله قرار دارد و گاهی به سمت پایین 

می شود. سرازیر 

ایران  در  واژگون  الله  نوع  گونه   ۱5 تاکنون 
جمله  از  واژگون  الله  شده است.  شناسایی 
انقراض کشور است که هر  گیاهان در خطر 
ساله به دلیل برداشت غیر قابل کنترل گل و 
پیاز از رویشگاه های طبیعی، بیش از پیش 
دست  از  می گیرد،  قرار  نابودی  معرض  در 
دادن این نعمت بزرگ که از میلیون ها سال 
پیش به ما به ارث رسیده، ضایعه ای بزرگ 

بود. خواهد 

در ایران الله واژگون تحت تاثیر دمای هوا از 
شروع  زاگرس  شمالی  نواحی  در  بهار  اوایل 
به شکوفایی می کند و در مناطق جنوبی در 
از  اواسط تابستان به گل می نشیند، معموال 
اوایل اردیبهشت ماه گلدهی این گیاه آغاز و 

تا پایان فصل بارش ادامه دارد.

سازمان  سیاست های  اساس  بر  ایران  در 
حفاظت محیط زیست، الله واژگون به عنوان 
شناختی  زیبایی  عنصر  و  ژنتیکی  ذخیره 
قلمداد می شود و به همین دلیل حفاظت از 
آن ضروری است. با توجه به شرایط موجود 
)پراکنش محدود و متراکم( به اضافه چرای 
دام ها، جاده سازی، بوته کنی، برداشت گل و 
عرضه به بازار، به نظر می رسد که بقای الله 

واژگون در آینده با چالش روبه رو شود.

 سفری از ایالم تا چهارمحال و بختیاری
هر ساله اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت 
نشستن  گل  به  شاهد  زاگرس  دامنه های 
است؛ گل هایی که گونه های  واژگون  الله های 
ساله  هر  و  می کنند  سرخ  را  سبز  طبیعت 
گردشگران زیادی در نقاط مختلف رویشگاه های 
البته  آنها می روند و  این گل زیبا، به تماشای 
گروهی از گردشگران هم تفریح و لذت را به 
قیمت تخریب زیستگاه و فرسایش خاک برای 

می خرند. و  می خواهند  خود 

در  کرمانشاه  در  واژگون  الله های  رویشگاه 
امروله  هورامانات،  و  شاهو  ارتفاعات کوه های 
بیستون  حفاظت شده  منطقه  و  دا لخانی  و 
روابط عمومی  مسئول  صابری،  علیرضا  است. 
اداره منابع طبیعی کرمانشاه می گوید: »ما بذر 
گیاهان بومی را که رو به انقراض اند یا مصرف 
برداشت  بی رویه  و  دارند  دارویی  و  خوراکی 
می شوند را در اختیار کشاورزان قرار می دهیم 
مستثنی  قاعده  این  از  واژگون  الله های  اما 
هستند.« صابری با اشاره به گونه های مختلف 
الله قرمز و زرد و نارنجی الله ها که در ارتفاعات 
استان رشد می کنند، می گوید: »اگر می خواهیم 
شاهد انقراض این گل در استان نباشیم، باید 
دامدارن و گردشگران از برداشت و تخریب این 
گونه گیاهی خودداری کنند.« گونه زرد و نارنجی 
زاگرس  دیگر  رویشگاه های  در  سال هاست که 

منقرض شده اند. خوانسار  چون گلستان کوه 

 راه دسترسی یا راهی به انقراض
در  فرد  به  منحصر  گونه  این  پاوه  در 
به  دسترسی  راه  می روید.  شاهو  ارتفاعات 
تخریب  از  و  نبود  هموار  برای گردشگران  آن 
انسانی محفوظ مانده بود اما چند سال اخیر 
ناهموار  راه  به قله شاهو  یک جاده دسترسی 
رئیس  وسیمی،  سامان  است.  کرده  هموار  را 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پاوه می گوید: 
»کوه شاهو ارتفاعی نزدیک به 3000 متر دارد و 
نزدیک روستای شمشیر واقع شده. چند سال 
پیش یکی از نهادهای نظامی برای دسترسی 
به برجک نگهبانی در شاهو، جاده ای کشیده که 
تا  قله کوه امتداد دارد و اکنون گردشگران به 
سهولت برای بازدید از الله های واژگون از همین 
به  که  می کنند.« گردشگری  رفت و آمد  مسیر 
گفته وسیمی، در هر بازدید گل ها را دسته دسته 

می کند و جلوی ماشین و روی برف پاک کنش 
می ریزد و »سلفی« می گیرد تا خوراکی برای 

باشد. فراهم کرده  اینستاگرامش 

غیر از پاوه در ارتفاعات امروله و دال خانی هم 
بیرون می آورند.  از خاک  الله ها سر  هر ساله 
البته رویشگاه آنها در مناطق حفاظت شده قرار 
دارد. این منطقه به مساحت 2۴ هزار هکتار  بین 
شهرستان های کنگاور و صحنه، به دلیل پوشش 
و  متعدد  رودهای  و  چشمه ها  انبوه،  گیاهی 
جانوری  گونه های  تنوع  و  واژگون  الله   دشت 
مورد توجه بوده و به همین دلیل بهمن پارسال 
در جلسه شورای عالی محیط زیست به منطقه 

ارتقا یافت. حفاظت شده 

 لگدکوب شدن خاک
رویشگاه الله های واژگون در استان ایالم از 
آبدانان تا کویرکوه و همچنین دشت مانشت و 
قالرنگ گسترده شده است و یکی از جاذبه های 
دیدنی استان در بهار، دشت الله های مانشت 
و قالرنگ است. این دشت حدود 3000 هکتار 
فرشید کرمی،  اظهارات  بر  بنا  و  دارد  وسعت 
رئیس حفاظت و حمایت منابع طبیعی استان، 
الله های  نشستن  بار  به  و  فصل گل دهی  در 

واژگون، قرق می شود.

دلیل  به  قالرنگ  و  »مانشت  می گوید:  کرمی 
نزدیکی به مرکز استان بازدیدکننده های زیادی 
از  حفاظت  به  نسبت  اینجا  مردم  اما  دارد 
جنگل ها، عرصه های منابع طبیعی و گل و گیاه 
حساس هستند و تشکل ها ی مردمی هم شکل 
تراکم  دو سال گذشته  در  است. حتی  گرفته 
الله ها به دلیل محدودیت های اعمال شده به 
اپیدمی کرونا بیشتر هم شده است.« خاطر 

می کند،  تهدید  را  مانشت  دشت  آنچه  اما 
حضور گردشگران نیست بلکه قرار گرفتن این 
منطقه در مسیر ییالق و قشالق عشایر است. 
خاک غنی، مرتعی پربار و وسیع برای احشام 
فراهم کرده است و الله ها در مسیر چرا قربانی 
می شوند. مهدی نورمحمدی، مستندساز ایالمی 
که سال هاست در حوزه حیات وحش و طبیعت 
فعالیت می کند و او را با مستند » در پناه بلوط« 
از  رابطه می گوید: »یکی  این  می شناسیم، در 
آسیب هایی که به جنگل و مراتع طبیعی وارد 
می شود چرای دام است و در زادآوری گل ها و 
گیاهان تأثیر منفی می گذارد. حضور انسان و 

دام ها باعث لگد کوب شدن خاک می شود و 
خاک خاصیت خودش را از دست می دهد و 
بذر گیاه چنان که باید و شاید منتقل نمی شود 
و چرخه ناقصی در تکثیر گیاه ایجاد می کند.«

هر چند به لطف کرونا تراکم الله های واژگون 
نزدیکی  عامل  دو  اما  بیشتر شده  مانشت  در 
و سهل الوصول بودن این مکان و قرار گرفتن 
انقراض  در مسیر کوچ هر ساله عشایر، خطر 
جدی کرده  عرصه  این  در  را  واژگون  الله های 
است و نمی توان به فرصت کوتاه اپیدمی دل 

کرد. خوش 

 قرق کوهرنگ
برای  کوهرنگ  واژگون  الله های  دشت 
گردشگران و ایران گردان، نامی شناخته شده 
است. راه دسترسی مطلوب و قرار گرفتن این 
دیگر چون  طبیعی  جاذبه های  کنار  در  دشت 
آنجا  به  را  بیشتری  دیمه، گردشگران  چشمه 
 ۴۶00 حدود  دشت  این  وسعت  می کشاند. 
هکتار است و جاده دسترسی به داخل دشت 
وفور  و  دسترسی  سهولت  شده.  هم کشیده 
بازدیدکنندگان، در کنار برداشت گیاهان فرعی 
مرتعی، موجبات تخریب رویشگاه الله ها را در 
از بیش فراهم  طول سال های گذشته بیش 
قرار  انقراض  معرض  در  اکنون  و گونه  کرده 

است. گرفته 

 با وجود اینکه از سال ۷5 بر اساس مصوبه 
شماره ۱50 شورای عالی محیط زیست، وضعیت 
روال  اما  شد  اعالم  نگران کننده  واژگون  الله 
پیشین ادامه یافت تا اینکه از سال ۹۸ منطقه 
کوهرنگ قرق شد و این قرق از زمان رویش 
الله ها تا پایان گل دهی ادامه داشت. لطفعلی 
چراغ پور، رئیس اداره منابع طبیعی کوهرنگ، 
گفته بود که به دلیل قرق کردن، تراکم الله ها 30 

تا ۴0 درصد افزایش یافته است.

 تشنگی الله ها
خطر دیگری که امسال در کمین الله های 
واژگون نشسته، خشکسالی و کم بارشی است. 
این خطر به خصوص برای رویشگاه های الله 
اصفهان  در  است.  اصفهان جدی تر  در  واژگون 
در  پراکنده  صورت  به  واژگون  الله  دشت های 
وجود  خوانسار  و  افوس  فریدونشهر، سمیرم، 
آنها  پربازدیدترین  و  معروف ترین  و  دارند 

»گلستان کوه« در خوانسار است. علیرضا دلشاد، 
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خوانسار، 
کوتاه تر  باعث  امسال  »خشکسالی  می گوید: 
واژگون  الله های  زایشی  و  رویشی  دوره  شدن 
شده است و عالوه بر این خطر آفت زدگی آن ها 
اسدی، کارشناس  علیرضا  می کند.«  تهدید  را 
مرتع منابع طبیعی فریدون شهر هم این مشکل 
را تایید می کند: »با توجه به اینکه سال قبل 
ترسالی داشتیم، انتظار نداشتیم امسال دچار 
خشکسالی شویم. گل ها و گیاهان این منطقه 
به بارش برف بیش از باران نیاز دارند. این تغییر 
اقلیم در ریخت و ساخت گیاه تاثیر می گذارد 
شکننده تر  و  ضعیف تر  را  واژگون  الله های  و 

می کند.«

 همسایه پردردسر در خوانسار
و  دشت ها  در  بیشتر  واژگون  الله های 
مراتعی می رویند که رویشگاه گیاهان خوراکی 
و دارویی نیز است. از این رو همواره در معرض 
صرفه  طمع  به  که  سودجویانی  آسیب  خطر 
اقتصادی به این مراتع روی می آورند، قرار دارند.

دارویی  گیاهان  و  موسیر  گیاه  خوانسار  در 
دیگر در گلستان کوه در فصل رویش و باروری 
الله ها به بار می نشینند و برداشت بی رویه پیاز 
وارد  جدی  آسیب  هم  الله ها  پیاز  به  موسیر، 
شرایط  دلیل  »به  می گوید:  دلشاد  می کند. 
سخت اقتصادی، برداشت موسیر و محصوالت 
فرعی مرتعی بیشتر شده است. مردم به خاطر 
موسیر که کیلویی 30 تا 50 هزار تومان در بازار 
به فروش می رسد، مراتع را تخریب می کنند.«

 الله های فراری
وسعت گلستان کوه به ۸50 هکتار می رسد. 
این  یگان حفاظت خوانسار،  فرمانده  به گفته 
رویشگاه  دور،  چندان  نه  گذشته  در  منطقه 
الله های واژگون زرد و قرمز بوده اما گونه زرد که 
ضعیف تر بوده با تخریب عوامل انسانی، اکنون 

منقرض شده است.

تعاونی  شرکت  را  گلستان کوه  از  حفاظت 
متشکل  که  بابامحمد«  قلعه  »گلستان کوه 
همسایگی  در  بابا محمد  روستای  اهالی  از 
از  آنها  دارد.  عهده  بر  است،  گلستان کوه 
گردشگران ورودی دریافت می کنند و بر حضور 
آنها نظارت دارند. فرمانده یگان حفاظت منابع 
طبیعی خوانسار می گوید: »مرتع گنجایش این 
همه گردشگر را ندارد و پایکوبی خاک توسط 
رشد  الله ها  پیاز  می شود  باعث  بازدیدکنندگان 
نکند و از بین برود. وقتی انسان ها وارد قلمرو 
الله ها می شوند، آنها احساس خطر می کنند و به 
سمت ارتفاعات می روند. به گفته گذشتگان ما 
الله های واژگون برای دور ماندن از گزند آدم ها 
به آنجا فرار می کنند.« شاید وسعت رویشگاه 
الله های واژگون گلستان کوه کم نشده باشد اما 
تراکم و پراکنش آنها بدون تردید بسیار کمتر 

است. از شده 

 آگاهی بخشی و تعامل
سوی  از  که  تالش هایی  وجود  با  چرا 
فعاالن محیط زیست و منابع طبیعی و سازمان 
خطر  گرفته،  صورت  زیست  محیط  حفاظت 
گونه  یک  عنوان  به  واژگون  الله های  انقراض 

دارد؟ وجود  منحصر به فرد 

»سازمان های  می گوید:  نورمحمدی  مهدی 
تصمیمات  اما  دارند  اجرایی  قدرت  مسئول 
خوبی نمی گیرند. ارتباط سازمان های مرتبط با 
فعاالن و کارشناسان و حامیان محیط زیست 
یک ارتباط تعاملی نیست، یک صرفه است.« 
آگاهی بخشی  و  فرهنگ سازی  اهمیت  به  او 
اشاره می کند و برنامه ریزی برای چرای دام ها 
را ضروری  از طرف دیگر حضور گردشگران  و 
می داند و می گوید: »گردشگری نیازمند تزریق 
است.«  طبیعت  در  حضور  آموزش  و  آگاهی 
عبدهللا عبداللهی، مرتع دار نمونه دشت داالنی 
و  دریافته  خوبی  به  را  امر  این  الیگودرز،  در 
واژگون  الله های  دشت  است.  کرده  اجرایی 
عبداللهی  و  دارد  وسعت  هکتار   ۴00 داالنی 
عهده  به  را  آن  حفاظت  پیش  سال   ۴0 از 
مانشت  همچون  داالنی  دشت  است.  داشته 
و  دارد  قرار  عشایر  کوچ  مسیر  در  قالرنگ  و 
مسیر آن همچون کوهرنگ و گلستان کوه در 
مرتع دار  این ها،  همه  با  اما  است  دسترس 
ایجاد  دام ها،  حضور  برای  برنامه ریزی  با  آن 
بازدید  برای  تعریف شده  و  خاص  مسیرهای 
گردشگران، تعامل با محلی ها و توجیه آن ها 
با بهره گیری از فرهنگ مردمی آن منطقه هم 
فرهنگ سازی را به خوبی انجام می دهد و هم 
چارچوب خاصی برای حفاظت از منطقه ای که 

است. تعریف کرده  اوست،  نظارت  تحت 

رویشگاه های »اشک مریم« در زاگرس، با خشکسالی، چرای دام و گردشگری بی رویه تهدید می شود

فرارالله های واژگون
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خوانسار: وقتی انسان ها وارد قلمرو الله ها می شوند

 آنها احساس خطر می کنند و به سمت ارتفاعات می روند
خکسالی دوره رویشی و زایشی الله ها را کوتاه تر کرده و آفت زدگی هم آنها را تهدید می کند

 معاون دریایی
 سازمان محیط زیست:

انتقال آب از گدار به 
دریاچه ارومیه 150میلیارد 

ریال اعتبار می خواهد
معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور گفت: »حفاظت از آب رودخانه گدار تا 
انتقال به دریاچه ارومیه نیازمند ۱50 میلیارد 
در  است.«احمدرضا الهیجان زاده  اعتبار  ریال 
بازدید از مراحل حفر تونل انتقال آب به دریاچه 
ارومیه در نقده و مسیر خروجی از تونل در 
مسیر کانال روباز رودخانه گدار، گفت: »برای 
مراحل بعد از آبگیری سد کانی سیب، حفر 
تونل و اتمام کانال بتنی انتقال آب گدارچای 
این  برای  هستیم.  اطمینان بخشی  نیازمند 
 ۱۱ مسیر  فنس کشی  امکان سنجی  هدف 
کیلومتری کانال روبازی که حفر شده است، 
بررسی و هزینه آن بین ۱00 تا ۱50 میلیارد ریال 
ضرورت تخصیص اعتبار ویژه برای انتقال آب 
به دریاچه ارومیه ارزیابی شده است.«او ادامه 
این کانال زمین های کشاورزی  داد: »اطراف 
فراوانی است و به همین علت نیازمند مراقبت 
دریاچه  به  کامل  طور  به  تا  هستیم  آب  از 
برسد.« او اضافه کرد: »روزانه پنج متر میزان 
حفر تونل در شهرستان نقده است و بعد اتمام 
این مرحله و خروج از مسیر آبرفتی حفاری 
روزانه ۱0 تا ۱5 متر خواهد بود و می توان امیدوار 

بود که در تابستان این طرح افتتاح شود.«

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع 
سازمان هواشناسی

گردوغبار حاصل 
کم بارشی است 

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
نقاط  برخی  در  پراکنده  بارش  از  هواشناسی 
صادق  داد.  خبر  آینده  روزهای  در  کشور 
در  هوا  آلودگی  وجود  به  اشاره  با  ضیاییان 
برخی از روزهای استان تهران به ایلنا گفت: 
»با توجه به اینکه سال آبی خشکی داشتیم و 
زمین های اطراف تهران خشک تر از سال های 
تر بوده است، بنابراین با کوچک ترین بادی، 
گرد و خاک بلند می شود.« او ادامه داد: »برای 
در  داریم که  غباری  یک  ما  معموال،  همین 
چون  می شود،  دیده  ایران  شهرهای  اغلب 
سال خشکی را داشتیم و این غبار محلی را در 
این ایام خواهیم داشت. همچنین توجه کنید 
که سرعت باد هم در بهار یک مقدار بیشتر از 
فصل های دیگر است، به خصوص در دشت ها 
که فضا باز است و این موجب می شود که 
یک مقدار گرد و غبار را در هوا داشته باشیم.« 
ضیاییان در مورد وضعیت جوی استان های 
کشور، بیان کرد: »روز شنبه در شرق سواحل 
دریای خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان 
رضوی، زنجان، قزوین، البرز، مرکزی شرق، 
شرق  اصفهان،  نواحی  برخی  و  همدان 
و  رگباری  بارش های  کرمان  و  یزد  فارس، 
اضافه کرد:   او  داشت.«  خواهیم  را  پراکنده 
بارش های  دیگر  نقاط  از  بعضی  در  »حتی 
رگباری و موقت زودگذر هستند و برای روز 
یکشنبه )5 اردیبهشت( هم در ارتفاعات البرز 
نیمه  خزر،  دریای  شرقی  سواحل  شرقی، 
شمالی اصفهان، جنوب یزد، کرمان و فارس 

بود.« را شاهد خواهیم  پراکنده   بارش های 

تولید روزانه 200 تن 
پسماند در بوشهر

محیط  حفاظت  اداره کل  پسماند  مسئول 
تنها  »روزانه  گفت:  بوشهر  استان  زیست 
در شهرستان بوشهر 200 تن پسماند تولید 
نبود مدیریت صحیح  می شود که به دلیل 
و اصولی دفن پسماند، نفوذ شیرابه حاصل 
عالوه  دفن  محل  در  پسماندها  انباشت  از 
زیرزمینی  آب های  آلودگی  سبب  خاک  بر 
ایرنا  به  رشیدی  مصطفی  شده است.« 
رفتن  ازبین  زیستگاه ها،  »تخریب  گفت: 
آلوده  و  هوا  زیستی، کاهش کیفیت  تنوع 
شدن خاک و آب از آثار مخرب و ویرانگر 
محیط  گفت  می توان  و  است  زباله ها 
است.«  زباله ها  خاموش  قربانی  زیست 
طبیعت  در  زباله  »انباشت  داد:  ادامه  او 
منجر  پسماندها،  صحیح  مدیریت  عدم  و 
و  دی اکسید کربن  گلخانه ای  تولید گاز  به 
افزایش آلودگی هوا، تولید شیرابه و تاثیر 
می شود  منطقه  خاک  و  آب  منابع  بر  آن 
و  میکروب ها  رشد  برای  مناسبی  مکان  و 
موذی  جانوران  و  حشرات  تکثیر  و  تولید 
انسانی  محیط  سالمت  همگی  که  است 
همچنین  رشیدی  می کند.«  تهدید  را 
صحیح  مدیریت  نبود  صورت  »در  گفت:  
رفتن  بین  از  بر  عالوه  پسماند،  اصولی  و 
و  صدمات  شاهد  زیست،  محیط  منظر 
آب،  منابع  بر  جبران ناپدیری  مخاطرات 
و  انسان  حیات  که  هستیم  هوا  و  خاک 
می اندازد.« خطر  به  را  زیستمندان  سایر 

آنچه دشت مانشت را تهدید 
می کند، حضور گردشگران 

نیست بلکه قرار گرفتن این 
منطقه در مسیر ییالق و قشالق 

عشایر است. خاک غنی، 
مرتعی پربار و وسیع برای 

احشام فراهم کرده و الله ها در 
مسیر چرا قربانی می شوند

الله های واژگون در حال گریختن اند. آنها از له شدن زیستگاه ها زیر پای گردشگران، از چرای بی رویه دام، از چیده شدن و جاده سازی 
به سمت ارتفاعات فرار کرده اند. الله های زرد که روزگاری در بلندی های زاگرس غنچه می کرد و می شکفت، سال هاست در بسیاری 
زیستگاه ها منقرض شده و الله های به جا مانده در نقاط محدود متراکم شده اند. برداشت غیر قابل کنترل گل و پیاز از رویشگاه های 
طبیعی، از مدت ها پیش این گونه را در معرض نابودی قرار داده است. با اینکه از دو سال پیش شیوع کرونا، فرصتی برای تنفس به 
طبیعت ارزانی کرده، اما باز هم خطر از الله ها دور نشده. دسترسی آسان، بوته کنی، برداشت گیاهان فرعی مرتعی توسط سودجویان و 
تخریب توسط گردشگران ناآگاه هنوز ادامه دارد و امسال خشکسالی و کم بارشی، بیش از همیشه این گل های وحشی را تهدید می کند.

علیرضا دلشاد، فرمانده یگان 
حفاظت منابع طبیعی خوانسار، 

می گوید: خشکسالی امسال 
باعث کوتاه تر شدن دوره رویشی 

و زایشی الله های واژگون شده 
است و عالوه بر این خطر 

آفت زدگی آن ها را تهدید می کند
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| روزنامه نگار |

| حسنیه السادات مهدوی |

منابع بوی عسلویه شناسایی شدند، بو کم نشد
میعانات  نامطبوع  بوی  انتشار  دنبال  به 
اداره  عسلویه،  مناطق  از  برخی  در  گازی 
محیط زیست این شهرستان، منابع انتشار 

شناسایی کرد.   را  بو 
رئیس اداره محیط زیست عسلویه در این 
باره گفت: »مخازن متمرکز ذخیره میعانات 
بازدید  گازی مجاور شهر عسلویه در حین 
میدانی دارای بو بود که اقدامات قضایی به 
در  متولیان  توسط  بو  نشدن  دلیل کنترل 
پیگیری  در حال  و  انجام شده  رابطه  این 

است.«

بوزدایی  طرح  موذنی  مصطفی  گفته  به 
توسط  حاضر  حال  در  گازی  میعانات  از 
ویژه  منطقه  سازمان  به  سرمایه گذار 
اقتصادی انرژی پارس پیشنهاد داده شده 

است. بررسی  دست  در  و 
او اضافه کرد: »مورد بعدی که انتشار بو از 
آن ثبت شد محل شکستگی آب برگشتی 
بوده  پاالیشگاهی  فازهای  از  مورد  دو 
و  نشت کرده  برگشتی  آب  از  بخشی  که 
شرقی  لوله کریدور  خطوط  مسیر  روی  بر 
جریان پیدا کرده و به علت اتصال خروجی 

این  به  پاالیشگاه  آن  ناقص  تصفیه خانه 
هیدروکربنی  مواد  بوی  حاوی  جریان، 
تغییرات  »با  داد:  ادامه  موذنی  است.« 
به  شده  منتشر  بوهای  باد  جریان  جهت 
هدایت  تقی  نخل  و  عسلویه  شهر  سمت 

است.« مقطعی  غالبا  که  می شود 
عنوان  عسلویه  زیست  محیط  رئیس 
به  به واسطه نزدیکی  کرد: »شهر بیدخون 
جهت  مسیر  در  گرفتن  قرار  و  پاالیشگاه 
دریافت  را  آلودگی  بیشترین  غالب،  باد 
می کند. در ارتباط با مشکالت بنیادی حین 

علت  عنوان  به  مذکور  پاالیشگاه  ساخت 
اصلی ایجاد آلودگی، پیشنهاد طرح موضوع 
ارائه  پاک  هوای  قانون   ١٢ ماده   ١ تبصره 

است.« شده 
تصویب  به  توجه  »با  کرد:  عنوان  موذنی 
کارگروه  در  تکمیلی  تصفیه خانه های 
روند  ماهانه  پیگیری های  و  عسلویه  ملی 
در  دولت  مصوبه  وفق  پروژه ها  پیشرفت 
مرتبط  موارد  همه  امیدواریم  پارسال  آبان 
حوضچه های  از  شده  منتشر  بوهای  با 
فاضالب ها و خروجی تصفیه خانه ها مرتفع 
حفاظت  مدیرکل  قلی نژاد،  فرهاد  شود.«  
محیط زیست استان بوشهر نیز درباره بوی 
منابع  »همه  است:  گفته  عسلویه  در  بد 
شهرستان های  در  نامطبوع  بوی  انتشار 

کنگان و عسلویه در دو سال اخیر شناسایی 
و راهکارهای الزم به صنایع ارائه شده که به 
دلیل انجام نشدن اقدامات ضروری توسط 
برخی از متولیان صنایع با شکایت محیط 
شده  آغاز  نیز  حقوقی  پیگیری  زیست 
موضوع  »همچنین  داد:  ادامه  او  است.« 
طرح  های  پروژه  در  نامطبوع  بوی  کنترل 
جامع رفع و کاهش آلودگی های منطقه که 
مصوب هیات دولت شده است وجود دارد 
مذکور  پروژه های  اجرای  در  باید  حتما  و 
زیست  محیط  مدیرکل  شود.«  تسریع 
بوشهر وعده داده که موضوع آلودگی هوای 
و بوی نامطبوع روزهای اخیر پیگیری شود 
صنایع  سوی  از  فوری  اقدامات  انجام  و 

است.  دانسته  ضروری  را  منطقه 

همه منابع انتشار بوی 
نامطبوع در کنگان و عسلویه 
در دو سال اخیر شناسایی و 

راهکارهای الزم به صنایع ارائه 
شده اما به دلیل انجام نشدن 

اقدامات ضروری با شکایت 
محیط زیست پیگیری 
حقوقی  آغاز شده است
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کرونازده  دنیای  در  روزها  این  آنچه  شاید 
یا نزدیک در  آینده دور  می گذرد یک روز در 
یا  داستان  قالب  در  شود؛  روایت  کتاب ها 
ناداستان برای فرزندان و نوادگان کسانی که 
سخت ترین روزهای تاریخ معاصر را به چشم 
نرم کردند. در  پنجه  و  با آن دست  و  دیدند 
می بخشد،  امید  برخی  به  آنچه  میان  این 
خوانده  و  فروش  انتشار،  تولید،  روند  ادامه 
شدن کتاب است. امسال به عکس سال های 
گذشته که انبوه برنامه های حقیقی و مجازی 
برای بزرگداشت روز جهانی کتاب و حق مولف 
همه  است که  سالی  دومین  می شد،  برگزار 
چیز در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
خالصه شده است. سازمان آموزشی، علمی و 
فرهنگی ملل متحد - یونسکو در تازه ترین آمار 
خود اعالم کرده است 33 درصد مردم دنیا در 
زمانه کرونا بیش از گذشته کتاب خوانده یا به 

شنیداری گوش کرده اند. کتاب های 
هفته  یک  است که  نوشته  گزارشی  در  ایرنا 
پس از باز شدن کتابخانه ها و کتاب فروشی ها 
در  کتاب ها  فروش  میزان  بریتانیا،  در 
انگلستان و ولز یک سوم افزایش یافته است. 
گفته می شود مردم سرخورده از قرنطینه کرونا 
به کتابخانه ها  عادی،  زندگی  از  ماندن  دور  و 
می روند و کتاب ها را حتی از روی ماسک بو 
اروپایی در  این دو کشور  می کشند. فقط در 
هفته اول بازگشایی کسب و کارهای فرهنگی 
که  شده  فروخته  کتاب  جلد  میلیون   3.۷
نسبت به آخرین آمار مربوط به ماه دسامبر 

33 درصد از نظر تعداد و 32.5 درصد از نظر 
علمی،  است.سازمان  داشته  افزایش  ارزش 
)یونسکو(  ملل  سازمان  آموزشی  و  فرهنگی 
از سال ۱۹۹5 میالدی تصمیم گرفت که روز 
جشن کتاب در اسپانیا، یعنی 23 آوریل را که 
مصادف با درگذشت 2 تن از نویسندگانی بود 
ادبیات جهان  و  که نقش مهمی در فرهنگ 
و  شکسپیر  ویلیام  یعنی  داشته اند؛  برعهده 
اینکا گارسیالسو دو ال وگا را روز جهانی کتاب و 

حق موّلف اعالم کند.
بزرگداشت  برای  روزی  اختصاص  از  هدف 
کتاب و حق مؤّلف، تجلیل جهانی از کتاب و 
موّلفان، تشویق همگان و به خصوص جوانان 
برای کشف لّذت خواندن، تقدیر و حمایت از 
فرهنگی  اعتالی  و  رشد  در  است که  افرادی 
سهم  و  نقش  بشری  جامعه  اجتماعی  و 

داشته اند. به سزایی 
توسعه صنعت نشر، ترویج جریان آزاد کتاب 
جلب  و  آن  به  عموم  دسترسی  تضمین  و 
دولتی  نهادهای  انجمن ها،  سازمان ها  توجه 
آسان ترین  عنوان  به  کتاب  به  خصوصی  و 
بیان  دانش،  کسب  روش  ارزنده ترین  و 
وسیله  قدیمی ترین  و  اندیشه  و  احساس 
پایه،  آموزش  توسعه  و کلید  معنوی  ارتباط 

است. فراگیر  توسعه  و  فقر  با  مبارزه 

 اهمیت و اعتبار کتاب
کتاب را که یکی از بهترین ابزارهای کمال 
به  دروازه ای  باید  می شود  محسوب  بشری 
طرف جهان گسترده دانش و معرفت دانست. 

به همین دلیل هم فردی که با دنیای زیبا و 
از  باشد  نداشته  ارتباط  زندگی بخش کتاب،   
مهم ترین دستاورد انسانی و نیز از بیشترین 

معارف الهی و بشری محروم می ماند.
و  ارتقا  در  تاثیرگذاری  و  مهم  نقش  کتاب 
برای  همین سبب  به  دارد  ملت ها  پیشرفت 
یک ملت، خسارتی بزرگ است که افراد آن با 
کتاب سر و کار نداشته باشند و برای یک فرد، 
توفیق چشم گیری است که با کتاب مانوس و 
همواره در حال بهره گیری از آن، یعنی آموختن 
چیزهای تازه باشد. کتاب از عناصر فرهنگی 
فرهنگ  دادن  تغییر  برای  مناسب  ابزاری  و 
محسوب می شود و عناصر جدید فرهنگی را 
به افراد جامعه منتقل می کند و ضمن حفاظت 
از فرهنگ متعالی، آن را بدون تغییر و تحریف 
در اختیار آیندگان قرار می دهد. پس با توجه 
به  خانواده  تا  است  نیاز  جایگاهی  به چنین 
ارتقای  در  اجتماعی،  نهاد  نخستین  عنوان 
فرد  عادت های  و  رفتارها  فرهنگ،  سطح 
تالش کند و این مهم هم به دست نمی آید، 
مگر اینکه با کتاب آشنا باشد. بنابراین آشنایی 
خانواده  از  و کتاب خوانی،  با کتاب  فرزندان 
آغاز می شود و رغبت های او در خانواده شکل 
تا یک کتابخانه  هر  لذا الزم است  می گیرد. 
داشته  وجود  خانواده ای  هر  در  چند کوچک 
باشد تا اعضای خانواده قسمتی از آن را به 
دهند  اختصاص  عالقه خود  مورد  کتاب های 
زیرا این کار تمایل و رغبت خواندن کتاب و 

مطالعه را در میان آنان تقویت می کند.

ضرورت توجه به کتاب خوانی
در  آگاهانه  ورود  مقدمه  کتاب خوانی 
فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  فعالیت های 
تعیین  در  را  انسان  کتاب،  مطالعه  است. 
می کند،  شریک  جامعه  و  خود  سرنوشت 
خواهی  آزادی  روحیه  و خالقیت،  ابتکار  قوه 
و  حق  تشخیص  توانایی  و  منشی  بزرگ  و 
باطل را تقویت می کند و اگر ارزش کتاب در 
انتقال  شک  بدون  شود،  شناخته  جامعه ای 
میراث فکری و فرهنگی از یک نسل به نسل 
آن  تمدن  و  فرهنگ  پویایی  و  انجام  دیگر 

می شود. تضمین  جامعه 
همچنین داشتن برنامه  روزانه برای مطالعه و 
کتاب خوانی نه تنها سبب کاهش استرس و 
یکی از بهترین روش های مقابله با اختالالت 
خواب است، بلکه سبب می شود تا افراد در 
مواجهه با مسائل زندگی با آگاهی بیشتری 
کتاب خوانی  پس  کنند.  تصمیم گیری 
رایگان،  سرگرمی  یک  عنوان  به  می تواند 
عضویت  و  زندگی  شود  بهبود کیفیت  سبب 
از  بهره مندی  و  عمومی  کتابخانه های  در 
کتاب های آن ها، رسیدن به چنین مساله ای 
را بسیار آسان می کند. یکی از شاخص های 
میزان  بشری  جوامع  در  یافتگی  توسعه 
از  کشورهایی که  در  است.  ملل  آن  مطالعه 
در سطح  فرهنگی  و  یافتگی  توسعه  لحاظ 
و کتاب خوانی  مطالعه  آمار  هستند،  باالیی 
آن  در  کتاب  تیراژ  است.  باال  بسیار  شان 
روزنامه ها  و  است  جلد  هزار  چند  کشورها 
هم شمارگان زیادی دارند. بنابراین در یک 
هستند،  مطالعه  اهل  آن  افراد  که  جامعه 
اعتقاد  اندیشه  تفاوت  به  مردم و مسئوالن 
آیین نامه  قانون،  رویه،  ساختار،  به  دارند، 
رعایت  را  شهروندی  حقوق  دارند.  اعتقاد 
و  تشکل  داشتن  حق  مردم  می کنند، 
مطالبه گری دارند و چنین جامعه ای روز به 

می شود. نزدیک تر  به کمال  روز 
ملت هایی  که  معتقدند  اندیشه  صاحبان 
میان  در  و کتاب خوانی  مطالعه  فرهنگ  که 
که  توانسته اند  داشته،  بیشتری  رواج  آنان 
از خود  پویاتر  و  ماندگارتر  به مراتب  فرهنگی 
بر جای بگذارند و میراث فرهنگی و هویتی، 
را  خود  فرهیختگان  و  عالمان  دستاوردهای 
هر  بنابراین  دهند.  انتقال  بعد  نسل های  به 
جامعه ای که بخواهد در مسیر پیشرفت و تعالی 
و کتاب خوانی  مطالعه  برای  باید  گیرد،  قرار 

دهد. انجام  اساسی  سرمایه گذاری 
مطالعه جزء نیازهای اجتماعی انسان است. 
فرد به وسیله مطالعه می تواند با اندیشه های 
دستاوردهای  از  و  کند  برقرار  ارتباط  دیگران 
علمی و ادبی دیگران بهره مند شود. مطالعه 
پاسخ  روانی  نیازهای  به  کتاب خوانی  و 

شناخت،  رشد  به  کمک  کنار  در  و  می دهد 
نیز  را  انسان  اجتماعی  و  عاطفی  جنبه های 
صیقل می دهد. پس آگاهی در بنیادی ترین 
و پایدارترین صورت از طریق کتاب و نوشتن 
و  استعدادها  شکوفایی  و  می آید  دست  به 
صورت  همین  به  نیز  اندیشه ها  شدن  بارور 
حاصل می شود. پس باید اعتقاد داشت که 
فرهنگ  وادی  از  توسعه  پایدار  و  اصلی  راه 
در  تعیین کننده ای  نقش  کتاب  و  می گذرد 
باید اشاره داشت  این وادی دارد. همچنین 
یک  و کتاب خوانی  به کتاب  بی توجهی  که 
محسوب  اجتماعی  و  فرهنگی  بیماری 
فرهنگ  نشدن  فراگیر  از  ناشی  می شود که 
مردم  اقشار  میان  در  و کتاب خوانی  مطالعه 
جبران ناپذیر  خسارتی  و  است  جامعه  یک 
می شود.  محسوب  کشور  فرهنگ  پیکره  بر 
جمله  از  کتاب خوانی  و  مطالعه  فقر  پدیده 
در  می تواند  است که  و مشکالتی  معضالت 
این  برای  را  زیان باری  تاثیر  مدت  طوالنی 
است  حالی  در  این  آورد.  همراه  به  جوامع 
که در ایران نیز آماری که از مطالعه منتشر 
چنان که  است.  ناامیدکننده  اغلب  می شود، 
جهانی  روز  مناسبت  به  حاال  یونسکو  اگرچه 
کتاب از افزایش کتاب خوانی گفته اما آماری 

ندارد. ایران وجود  در  روند  این  از 

 در روزهای گذشته مجید باشعور، مدیر مسئول 
انتشارات تایماز به باشگاه خبرنگاران گفت: »در 
همین ایام کرونا که مردم کشور های دیگر در 
خانه ماندند میزان مطالعه شان افزایش یافت؛ 
اما در ایران تغییری به وجود نیامد. افزایش 
دالیل  کشور  در  کتاب خوانی  میزان  نیافتن 
اگر میزان کتاب خوانی در کشور  زیادی دارد. 
می کند.  تغییر  نشر  صنعت  بازار  کند،  تغییر 
دیگر جایی برای حمایت دولتی از کتاب نمانده 
است باید میزان تقاضا تغییر کند. بسیاری از 
مردم ما در طول سال حتی یک جلد کتاب 
انتظار داشته  نباید  این رو  از  هم نمی خوانند 
مردم  میزان کتاب خوانی  در  تغییری  باشیم 

شود.« ایجاد 

و  فرهنگی  یادمانی  خرم آباد  سنگ نوشته 
از  قمری  هجری   5۱3 تاریخ  به  تاریخی 
مربوط  اثر  این  است.  هجری  ششم  قرن 
از  ابوسعید  به زمان حکمرانی طغرل تکین 
حکمرانان ملک شاه سلجوقی در قرن ششم 
شاپورخواست  شهر  حاکم  است  که  هجری 

است. بوده 
ششم  قرن  در  آل  برسق  ایسنا،  گزارش  به 
و  گسترده  حکومت  لرستان  در  هجری 
سنگ نوشته  کتیبه  و  داشته اند  قدرتمندی 
شاپورخواست  قدیم  شهر  در  گروه  این  از 
است. مانده  یادگار  به  کنونی(  )خرم آباد 

اثبات  بر  معتبر  سندی  سنگ نوشته 
موجودیت شهر شاپورخواست در این مکان 
شهر  این  معماری  عناصر  و  بقایا  است که 
هنوز هم در چند صد متری جنوب خرم آباد 
در آثاری چون مناره آجری و آسیاب گبری 

است. موجود 
زبان  با  و  به خط کوفی  کتیبه سنگ نوشته 
است.  شده  نوشته  سطر  چهار  در  فارسی 
دور سنگ نوشته  تا  دور  به طوری که سطور 
مکعبی شکل را دربر می گیرند. بر روی این 
سنگ نوشته قوانین شهر نوشته شده است.
این  روی  بر  که  مهم  قوانین  جمله  از 
به  می توان  است  شده  حک  سنگ نوشته 
بخشش علف چر یا تعیین محدوده چراگاه 
جنوب  در  گرکاه  منطقه  در  ایالت  برای 
اینکه  به  توجه  با  و  اشاره کرد  شهرخرم آباد 

ملزم  کرگاه  از  عبور  در  باستان  ایل راه های 
برای  لرستان  مراتع  حفظ  قانون  رعایت  به 
نسل آینده بودند، این سنگ نوشته اولین و 
کهن ترین سند منابع ملی در ایران محسوب 

می شود.
در کنار این قانون، قوانین دیگری از حاکم 
سنگ نوشته  این  روی  زمان  آن  در  شهر 
شهر  مردم  که  است  درآمده  تحریر  به 
ملزم  هجری  ششم  قرن  در  شاپورخواست 

بوده اند. آن  اجرای  به 
این  غربی  قسمت  در   ۸0 دهه  اواخر  در 
سنگی  دیوار  یک  بقایای  سنگ نوشته 
است  این  بیانگر  احتمااًل  که  آمد  به دست 
بوده  قسمت  این  در  شهر  ورودی  دیوار  که 
به شهر  ورود  قصد  یعنی کسانی که  است. 

این  از  باید  ابتدا  داشتند  را  شاپورخواست 
دروازه عبور می کردند و در بدو ورود با کتیبه 
به  ملزم  و  می شدند  مواجه  شهر  قوانین 

بودند. قوانین  این  اجرای 
منفرد  صخره  از  بخشی  سنگ نوشته  کتیبه 
از کوه مدبه خرم آباد است که در حال حاضر 
تهران  به  خرم آباد  سراسری  جاده   کنار  در 
قرار گرفته  است و در منظر عموم گردشگران 

دارد. قرار 
ارتفاع سنگ نوشته نیز با احتساب دو پله در 
چهار ضلع آن به حدود 2 و نیم متر می رسد.
خیابان  در  تاریخی  فرهنگی-  اثر  این 
شریعتی شهر خرم آباد قرار دارد و به شماره 
ثبت  به  ایران  ملی  آثار  فهرست  در   3۹۸

است. رسیده 

به مناسبت روز جهانی کتاب و حق مولف

ولع کتاب خوانی در روزگار قرنطینه
یونسکو می گوید با شیوع کرونا کتاب خوانی در بعضی کشورها دو برابر شده، در ایران اما آماری وجود ندارد

رمزگشایی از کتیبه تاریخی خرم آباد

پییر آمیه، شرق شناس 
لوور درگذشت

فرانسوی  شهیر  باستان شناس  آمیه،  پییر 
جامعه  درگذشت.  لوور  موزه  شرق شناس  و 
باستان شناسی ایران در بیانیه ای با بیان خبر 
درگذشت این باستان شناس که ساعات پایانی 
سالگی   ۹۹ در  اردیبهشت   یکم  چهارشنبه 
درگذشت، این طور نوشته است: در مدرسه لوور 
دانشگاه سوربون رشته باستان شناسی خواند. 
در ۱۹50 از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با 
نام عقاب در هنر و دین بین النهرین باستان، و 
در ۱۹5۸ از پایان نامه دکتری با نام »شمایل 
نگاری مهرهای بین النهرین باستان قبل از ظهور 
ادبیات سومر در هزاره سوم پیش از میالد « 
دفاع کرد. برای کاوش های باستان شناختی به 
عراق و سوریه سفر کرد. از ۱۹۶۱ در موزه لوور 
کار می کرد و در مدرسه لوور نیز درس می داد. 
در ۱۹۷۱ در دانشگاه رم به تدریس پرداخت. به 
باستان شناسی ایران باستان، به ویژه عیالم، 
عالقه مند بود و در ۱۹۶3 به ایران آمد و برای 
نوشتن کتاب عیالم منابعی گردآورد. پس از 
آن نیز، به منظور تالیف کتابی درباره اشیای 
عتیقه شوش، چندین بار به ایران سفر کرد. 
از آثار تالیف شده پییر آمیه می توان به این 
میالدی( که   ۶۶( »عیالم«  اشاره کرد؛  موارد 
خورشیدی   ۴۹ سال  در  عیالم  تاریخ  نام  با 
به فارسی ترجمه شد، »موزه لوور، آثار عتیقه 
ایران« )پاریس، ۷۷ میالدی(، »هنر باستانی 
میالدی(،    ۷۷ )پاریس،  نزدیک«  شرق 
»حفاری شوش، مجموعه گزارش  های هیئت 
 ۷2 )پاریس،  ایران«  در  باستان شناسی 
میالدی(، »تمدن های باستانی شرق نزدیک« 
)پاریس، ۷۱ میالدی( و »هنر باستان در شرق 

میالدی(. )پاریس، ۷3  نزدیک« 

ببر هیرکانی، یوز آسیایی 
و گوزن زرد ایرانی در راه 

بازار کتاب
از  توضیح که  این  با  عروسک ها،  موزه  مدیر 
پنج  ایران«  »جانوران  جلدی  یازده  مجموعه 
کتاب را برای چاپ به انتشارات کانون پرورش 
»ببر  نوجوانان سپرده گفت:  و  فکری کودکان 
آسیایی«،  »یوز  آسیایی«،  »شیر  هیرکانی«، 
خاکستری«  »گرگ  و  ایرانی«  زرد  »گوزن 
عناوین این کتاب هاست که مراحل نشر را طی 
که  پژوهشگر  نویسنده،  علی گلشن  می کنند. 
کتاب »عروسک های ملل« را نیز در انتشارات 
کانون در دست چاپ دارد به هنرآنالین گفت: 
این کتاب  در  دوازده کشور  عروسک های  »به 
زیاد  عروسک ها  تعداد  چون  شده؛  پرداخته 
دیگر  جلد  سه  یا  دو  در  مجموعه  این  است 
ادامه پیدا می کند. در جلد نخست سعی شده 
از هر قاره یک کشور را داشته باشیم.«گلشن 
با این توضیح که عروسک های ملل در قالب 
ادامه  می شوند،  معرفی  مخاطب  به  داستان 
داد: »در هر کشوری که عروسک به آن تعلق 
دارد داستانی اتفاق می افتد که عروسک در آن 
نقش دارد و از طریق آن داستان شخصیت های 
اصلی که کودکان آن کشور هستند عروسک ها 
را مطرح می کنند. هم چنین مخاطب با فرهنگ 
لباس های  و رسوم، معماری خانه ها،  آداب  و 
نیز  کشور  هر  فستیوال های  و  غذاها  محلی، 
به کشورهای  نخست  جلد  در  می شود.  آشنا 
مختلفی چون تاجیکستان، هند، آلمان، روسیه، 
ایران و مکزیک پرداخته شده است.«»معرفی 
و مجموعه ۴ جلدی  ایران«  در  ترکمن  اسب 
»کتاب شناسی گزیده برای کودکان و نوجوانان 
»یوزپلنگ  آموزشگاهی«،  کتابخانه های  و 
ایرانی« )دو کتاب برای کودکان و نوجوانان( و 
آثار گلشن است. از جمله  »کوچندگان قشقایی« 

6 نامزد نهایی جایزه بوکر 
2021معرفی شدند 

جایزه بوکر بین المللی که هر ساله به بهترین 
اهدا  انگلیسی  به  شده  ترجمه  داستانی  اثر 
قاره  چهار  از  آثاری  بین  از  امسال  می شود، 
و در ۱۱ زبان مختلف، ۶ نامزد نهایی معرفی 
اطالع رسانی  پایگاه  از  ایرنا  گزارش  کرد.به 
 The War of the( لیترالی هاب، جنگ فقرا
به  به زبان فرانسوی،  اریک ویالر  از   )Poor
یاِد خاطره )In Memory of Memory( اثر 
ماریا استپانووا به زبان روسی،  مضرات سیگار 
 The Dangers of( کشیدن در تخت خواب
به  انریکز  ماریانا  اثر    )Smoking in Bed
زبان اسپانیایی، در شب همه خون ها سیاه 
 At Night All Blood Is Black( است 
زبان  به  دیوپ  دیوید  اثر    ):A Novel
فرانسه، وقتی دست از درک دنیا برمی داریم 
 When We Cease to Understand(
اثر بنیامین الباتوت به زبان    )the World
 )The Employees( اسپانیایی و کارمندان
اثری  دانمارکی، ۶  زبان  به  راون  ُالگا  نوشته 
هستند که به رقابت نهایی برای دریافت این 
جایزه راه یافتند.برنده این جایزه دوم ژوئن 
)۱2 خرداد( در یک مراسم مجازی معرفی 
می شود و جایزه 50 هزار پوندی بین نویسنده 

و مترجم تقسیم می شود.

یک هفته پس از باز شدن 
کتابخانه ها و کتابفروشی ها 
در بریتانیا، میزان فروش 
کتاب ها در انگلستان و ولز 
یک سوم افزایش یافته است. 
گفته می شود مردم سرخورده 
از قرنطینه کرونا و دور ماندن 
از زندگی عادی، به کتابخانه ها 
می روند و کتاب ها را حتی از 
روی ماسک بو می کشند

همزمان با تالش مردم سراسر جهان برای چیره شدن بر ویروس کرونا یا کنار آمدن با آن، آمارهای رسمی یونسکو نشان می دهد میزان 
خواندن کتاب در برخی کشورها در زمانه کرونا تقریبا دو برابر شده است. در ایران البته آماری رسمی در این باره وجود ندارد و بعضی 
مسئوالن حوزه نشر کشور می گویند کرونا تغییری در آمار کتابخوانی به وجود نیاورده است. با این همه دیروز )سوم اردیبهشت-23 
آوریل( روز جهانی کتاب و حق مولف بود؛ این عنوان را سازمان یونسکو برای این روز انتخاب کرده است، مصادف با سالروز درگذشت 

ویلیام شکسپیر و اینکا گارسیالسو دال وگا.

محوطه

 بنای تاریخی »قیز قلعه« 
از سلسله قلعه های تاریخی 
اسماعیلیه است که همزمان 
با قلعه الموت که حسن 
صباح در آن مستقر بود به 
عنوان یکی از دژهای نظامی 
این سلسله مورد بهره برداری 
قرار گرفت

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
تاریخی  »بنای  گفت:  ساوه  صنایع دستی 
قیز قلعه تا پایان اردیبهشت امسال مرمت 
آماده  بازدید گردشگران  برای  و  بازسازی  و 
اداره کل  روابط عمومی  می شود.«به  گزارش 
با  ایاز  رضا  مرکزی،  استان  میراث فرهنگی 
اشاره به اینکه بنای تاریخی »قیز قلعه« از 
سلسله قلعه های تاریخی دوران اسماعیلیه 
به شماره  تاریخی  بنای  »این  است گفت: 
۸۶00 در تاریخ ۹ اسفند ۱3۹2 در فهرست 
آثار ملی ثبت شده است. بنای تاریخی »قیز 
قلعه« از سلسله قلعه های تاریخی اسماعیلیه 
قلعه الموت که حسن  با  است که همزمان 
از  به عنوان یکی  بود  صباح در آن مستقر 
دژهای نظامی این سلسله مورد بهره برداری 
میراث فرهنگی،  اداره  گرفت.«رئیس  قرار 
گردشگری و صنایع دستی شهرستان ساوه، 
»قیز قلعه« را از نظر قدمت و عظمت واجد 
»این  افزود:  و  عنوان کرد  زیبایی  و  ارزش 
قلعه سنگی دارای تاالرهای متعدد، رواق ها 
و ایوان هایی است که از ارزش معماری آن 
محسوب می شوند.« او همچنین ادامه داد: 
»امسال با اعتبار پیش بینی شده که حدود 
و  مرمت  درصدد  است  ریال  میلیون   ۱۴0
آماده سازی این بنا با هدف بازدید گردشگران 
هستیم.«ایاز  با بیان اینکه مسیر دسترسی به 
قیز قلعه برای بازدید گردشگران صعب العبور 

است، افزود: »سال گذشته مرمت بخشی از 
پله های مسیر دسترسی انجام شده بود که 
امسال نیز ادامه آن در دستور کار قرار گرفته 
است.«این مقام مسئول در میراث فرهنگی 
استان مرکزی بیان کرد: »الزم است مسیر 
دسترسی مناسب تا پای کوه برای سهولت 
دسترسی به قلعه ایجاد شود و هم اکنون با 
استفاده از مصالح بومی و سنگ الشه هایی 
که در محل کوه قرار دارند پلکان در مسیر 
دسترسی به قلعه انجام خواهد شد.«رئیس 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره 
صنایع دستی شهرستان ساوه با بیان اینکه 
مرحله بعدی کار پس از آماده سازی مسیر 
دسترسی آغاز می شود، اظهار کرد: »در این 
قلعه  محیط  ساماندهی  به  نسبت  مرحله 
مسیر  و  پله ها  بازسازی  ادامه  اجرای  با 
این  به  دسترسی  سهولت  برای  دسترسی 
بنای تاریخی اقدام می کنیم.«او در پایان با 
بیان اینکه پیش بینی های انجام شده بنای 
تاریخی قیز قلعه تا پایان اردیبهشت امسال 
برای بازدید گردشگران آماده خواهد شد، به 
آثار  از  »قیزقلعه« ساوه  اشاره کرد که  این 
معماری شگفت انگیز ایران است که پیشینه 
آن به دوران پیش از اسالم و دوره ساسانی 
باز می گردد و این مجموعه عظیم دارای 3000 
دژ  بخش  دو  است که  مساحت  مترمربع 

دفاعی و قصر را شامل می شود.

 رئیس میراث فرهنگی ساوه:
»قیزقلعه« تا پایان اردیبهشت مرمت می شود

پدیده فقر مطالعه و کتاب خوانی 
از جمله معضالت و مشکالتی 

است که می تواند در طوالنی 
مدت تاثیر زیان باری را برای 

این جوامع به همراه آورد. این 
در حالی است که در ایران نیز 

آماری که از مطالعه منتشر 
می شود، اغلب ناامیدکننده است
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 آیا »گذرنامه واکسن« می تواند خسارت سنگین صنعت گردشگری از شیوع کرونا را در دنیا جبران کند؟

 نجات گردشگری از مسیر واکسیناسیون
رئیس جامعه تورگردانان ایران: نگران آینده هستیم؛ واکسیناسیون انجام نشود، نه امکان سفر به کشورهای دیگر  را 

خواهیم داشت و نه گردشگر وارد کشور می شود

اگر این شرایط ادامه پیدا کند و 
در واکسیناسیون تعلل شود، باز 
گردشگری ایران دچار خسارت 

می شود. مسافری به ایران 
نمی آید و باز هم ما از دنیا و 

گردشگری دنیا عقب خواهیم 
ماند و تا چند سال دیگر با 

تبعات کرونا درگیر خواهیم بود

| روزنامه نگار |

| فرزانه قبادی |

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
گرانی هاى امروز تهدید سالمت فردای ایرانیان است

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس در مورد کاهش مصرف لبنیات در 
بین ایرانیان گفت: کمبود کاالهای اساسی 
در کنار افزایش قیمت ها عاملی بر کوچک 
است؛  بوده  ایرانیان  سفره های  شدن 
گرانی های لجام گسیخته امروزه ارتباط 
مستقیمی با سالمت ایرانیان دارد. سرانه 
مصرف لبنیات در کشور کاهش یافته و 

اکنون سرانه متوسط مصرف لبنیات در 
دنیا ۱۸0 کیلوگرم است اما در کشور ما 50 
تا ۹0 کیلوگرم، چشم پوشی کردن مردم 
از مصرف اقالم ضروری از جمله لبنیات 
که بدون شک عواقبی برای نظام سالمت 
گرانی های  این  داشت.  خواهد  کشور 
افسار گسیخته منجر به رشد بسیاری از 
بیماری ها از پوکی استخوان و آسیب های 

ستون فقرات گرفته تا بیماری های روحی 
و روانی را به دنبال دارد. عامل اصلی این 
و  صمت  وزارت  مرکزی،  بانک  گرانی ها 
جهاد کشاورزی است که ارز ۴200 تومانی 
را برای تامین کاالهای اساسی پرداخت 
می کنند، اما به دلیل عدم نظارت زمینه 
ایجاد  را  خاص  عده ای  رانت خواری 

کرده اند.

 ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه 
تورگردانان ایران:

به زودی واکسیناسیون 
کشورهای دیگر انجام می شود 

و سفرها دوباره از سر گرفته 
می شود. در آینده هر کس 

می خواهد سفر کند باید 
پاسپورت بهداشتی داشته و 
واکسن دریافت کرده باشد. 

مسلم است که اگر مسافران 
ایرانی واکسن دریافت نکرده 

باشند، کشوری به آنها ویزا 
نمی دهد

چارسوق
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 کاهش 34 درصدی
  آب در مخازن 

نیروگاه های برق آبی
سخنگوی صنعت برق گفت: این امکان وجود 
ادارات  سرمایشی  وسایل  بتوانیم  که  دارد 
را از دور نظارت و مانیتور کنیم و در صورتی 
را  که اضافه مصرف مشاهده شد، برق شان 
ایلنا  به گزارش  می کنیم.  قطع  یا  و  کنترل 
وضعیت  درباره  رجبی مشهدی،  مصطفی 
از  با توجه به  تامین برق در پیک تابستان 
مدار خارج شدن برقابی ها به دلیل کم بارشی 
از سال  به دلیل کم بارشی که  گفت: امسال 
برق  نیروگاه های  مخازن  داشته ایم  گذشته 
آبی حدود 3۴ درصد آب کمتری در اختیار 
از  برق  تولید  محدودیت  به  منجر  دارند که 
این نیروگاه ها می شود. در ظرفیت نیروگاهی 
نیروگاه های  بود که  شده  پیش بینی  کشور 
مورد  تابستان  در  برق  تولید  برای  آبی  برق 
محدودیت  امسال  اما  گیرند  قرار  استفاده 
داریم، بنابراین برنامه های ما بر اساس توسعه 
تولید نیروگاهی کشور بنا شده که خوشبختانه 
از پیک سال گذشته تا پیک سال جاری در 
تابستان حدود 2500 مگاوات نیروگاه جدید 
اعم از حرارتی، سیکل ترکیبی، مقیاس کوچک 
به  که  می کنیم  مدار  وارد  را  تجدیدپذیر  و 
در  و  شود  اضافه  برق کشور  تولید  ظرفیت 
نشویم. محدودیت  دچار  هم  مورد نیاز  شبکه 
سال  کرد:  تصریح  برق  صنعت  سخنگوی 
مصرف که  مدیریت  برنامه های  نیز  جاری 
بدون  که  شد  این  به  منجر  گذشته  سال 
خاموشی برنامه ریزی شده از تابستان عبور 
کنیم، به قوت خود باقی است و الزم است 
مدیریت  طرح های  آب  جبران کمبود  برای 
مصرف را افزایش دهیم. یکی از موضوعات 
می کنیم  دنبال  جاری  سال  در  اساسی که 
مدیریت مصرف ساختمان های اداری است 
که برای کنترل مصرف این بخش از فناوری 
جدید مثل اینترنت اشیا استفاده می کنیم، 
وسایل  بتوانیم  که  دارد  وجود  امکان  این 
مانیتور  و  نظارت  دور  از  را  آنها  سرمایشی 
کنیم و در صورتی که اضافه مصرف در هر 
داشته  را  امکان  این  شد  مشاهده  اداره ای 
باشیم که برق ادارات، دستگاه های اجرایی و 
موسسات عمومی را کنترل و یا قطع کنیم.

عضو هیئت رئیسه اتاق تهران:

2,500 هزار میلیارد 
تومان پروژه نیمه تمام 
عمرانی در کشور داریم 

از  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیسه  هیات  عضو 
و  طرح  تومان  میلیارد  هزار   2,500 وجود 
پروژه نیمه تمام در کشور خبر داد و گفت: 
به دلیل توقف این طرح ها، حدود 3 میلیون 
بیکار شده اند که خود معضل  در کشور  نفر 
آورده  بار  به  کشور  اقتصاد  برای  را  بزرگی 
با  انصاری  به گزارش مهر محمدرضا  است. 
اشاره به الیحه مشارکت عمومی و خصوصی 
که در مجلس در حال رسیدگی است، افزود: 
چگونگی انتقال تصدی گری ها از شرکت های 
و  بخش خصوصی  به  خصولتی  و  دولتی 
از  یکی  کشور،  اقتصاد  در  توسعه  ایجاد 
مهم ترین اقداماتی است که باید با آگاهی 
کافی و استفاده از تجربه ناموفق گذشته، در 

گیرد. قرار  کار  دستور 

تعاون  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
جایزه  تومان  هزار  تعیین  به  واکنش  در 
اظهار  کشاورزان  از  گندم  تحویل  برای 
زمینه  این  در  که  مهمی  نکته  داشت: 
است که  این  بگیرد  قرار  توجه  مورد  باید 
گذاری  قیمت  شورای  عضو  تشکل های 
که  آن  از  بیشتر  استراتژیک  محصوالت 
دولت  نماینده  باشند  کشاورزان  نماینده 
مهر،  گزارش  به  هستند.  شورا  این  در 
تشکیل  زمان  در  ما  کرد:  تاکید  قاسمی 
بودیم  داده  را  هشدارها  این  نیز  شورا 
قرار  توجه  مورد  چندان  متاسفانه  اما 
بخش  این شده که  نتیجه  االن  و  نگرفت 
قیمت گذاری  در  نقشی  واقعی  خصوصی 
یا  دخیلند که  آن  در  تشکل هایی  و  ندارد 
دولت  یا  و  هستند  دولت  کنترل  تحت 
مهم ترین  است.  آورده  وجود  به  را  آن ها 
آرد  قیمت  گندم  قیمت گذاری  در  پارامتر 
برای  دولت  که  یارانه ای  و  است  نان  و 
سنگین  یارانه  این  میزان  می پردازد،  آن 
را  زیادی  فشار  تحریم  در شرایط  و  است 
بر دولت وارد می کند بنابراین برای تامین 
برای  را  را مجبور می کند قیمتی  آن، شورا 
است.  خودش  مدنظر  اعالم کند که  گندم 
بیرون  کشاورزان  جیب  از  را  یارانه  این 

. می کشند

تعاون  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
هم  که  قیمتی  با  کرد:  تصریح  ایران 
برای گندم تعیین شده، پیش بینی  اکنون 
حوزه  این  در  اتفاق  چهار  که  می کنیم 
وارد  گندم  از  بخشی  اینکه  اول  دهد  رخ 
هم  که  چرا  می شود  دام  خوراک  چرخه 
اکنون قیمت نهاده های دامی و جو بسیار 
پیش بینی  است.  گندم  نرخ  از  بیشتر 
به  گندم  قاچاق  چشمگیر  افزایش  دوم 
باالی  قیمت  دلیل  به  همسایه  کشورهای 
در  اینکه  ضمن  کشورهاست  این  در  آن 
این  واردات  به  مجبور  دولت  نیز  نهایت 
می شود.  دولتی  ارز  با  به کشور  محصول 

که  دارد  وجود  امکان  این  همچنین 
باالتر  قیمت  با  را  خود  گندم  کشاورزان 
بفروشند  ماکارونی سازی  کارخانجات  به 
می دهد  رخ  میان  این  در  که  اتفاقی  و 
دچار  ایرانی  خانوار  سفره  که  است  آن 
که  است  این  راهکار  می شود.  مشکل 
همیشه  برای  بار  یک  مجلس  و  دولت 
ساماندهی کنند  را  نان  و  آرد  یارانه  بحث 
برسند. مجلس  اجماع  به  این زمینه  و در 
قیمت گذاری  شورای  اعضای  ترکیب  باید 
بررسی  مورد  را  استراتژیک  محصوالت 
قرار دهد و اصالح کند و بخش خصوصی 

یابد. حضور  شورا  این  در  واقعی 

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران مطرح کرد:

انتقاد از مکانیزم اصالح نرخ گندم

کشاورزی

تخفیف  درصد   25 دبی  در  لوکس  هتلی 
برای مسافرانی که واکسن دریافت کرده اند 
از  مالدیو  گردشگری  وزیر  گرفته،  نظر  در 
»بازدید،  برای  تا  کرده  دعوت  مسافران 
تعطیالت«  گذراندن  و  واکسن  تزریق 
میزبان  روسیه  کنند،  سفر  کشورش  به 
برای  اروپا  از  است که  بسیاری  گردشگران 
تفریح و دریافت واکسن به این کشور سفر 
جزایر  ساکنان  و  بومیان  تایلند  می کنند، 
می کند،  واکسینه  را  خود  گردشگرپذیر 
تهیه  که  واکسن هایی  مازاد  با  صربستان 
را  همسایه  کشورهای  شهروندان  کرده، 
کرده  اعالم  استرالیا  می کند،  واکسینه  هم 
خود  مرزهای   2022 سال  در  است  ممکن 
کند،  باز  خارجی  گردشگران  روی  به  را 
دریافت  واکسن  فقط گردشگرانی که  البته 
خبر  و  جمله  بسیاری  و...   باشند  کرده 
از  حکایت  روزها  این  دیگر  مشابه  تیتر  و 
و  گردشگری  در  واکسن  اثرگذاری های 

دارد. بین المللی  سفرهای 
چشمگیری  اثر  سال گذشته  یک  در  کرونا 
شدن  باز  با  حاال  و  داشت  سفر  حوزه  بر 
در  سالمت  حوزه  به  واکسن ها  انواع  پای 
کووید ۱۹  نام  هم  باز  مختلف،  کشورهای 

اتحادیه  است.  شده  سفر  مفهوم  همنشین 
ماه  پایان  تا  کرد  اعالم  پیش  هفته  اروپا 
را  واکسن  گذرنامه  طرح  )خرداد(  ژوئن 
اتحادیه  این  عضو  کشورهای  سراسر  در 
بعضی  هم  آن  از  پیش  می کند،  عملیاتی 
کسانی  برای  را  سفر  ممنوعیت  کشورها 
داشتند،  واکسن  دریافت  گواهینامه  که 
می رسد که  نظر  به  اینطور  بودند.  لغو کرده 
گذرنامه واکسن قرار است آینده گردشگری 
دهد. قرار  تاثیر  تحت  جدی  شکلی  به  را 

صنعت گردشگری دنیا در یک سال گذشته 
در  سفر  برای  را  مختلفی  سناریوهای 
شرایط کرونا طراحی کرد. از اپلیکیشن ها و 
گجت هایی که امنیت مسافر و میزبان را در 
سفر فراهم می کرد تا تدابیری برای تامین 
یا  اقامتگاه ها  در  الزم  بهداشتی  امنیت 
نتیجه بخش  از  بعد  و...  سیستم حمل و نقل 
تولید  واکسن های  از  تعدادی  شدن  اعالم 
اما  روسیه  و  چین  و  امریکا  در  شده 
بخش  سیاست های  حاال  و  برگشت  ورق 
می چرخد.  واکسن  محور  حول  گردشگری 
بر  متکی  آنها  اقتصاد  که  کشورهایی 
برای  ویژه ای  تسهیالت  است،  گردشگری 
در نظر  دریافت کرده اند  واکسن  کسانی که 

وزارت  یورونیوز  گزارش  به  می گیرند. 
شهروندان  کرده  اعالم  گرجستان  خارجه 
دوز  دو  دریافت  صورت  در  کشورها  تمام 
هوایی  مبادی  از  می توانند  کرونا،  واکسن 
سیشل  جمهوری  شوند.  گرجستان  وارد 
روی  به  را  خود  مرزهای  هند،  اقیانوس  در 
خود،  سفر  از  پیش  هفته  دو  مسافرانی که 
باز کرده است. دولت  باشند  واکسینه شده 
ورود شهروندان کشورهای کم خطر  استونی 
کرده  دریافت  کرونا  واکسن  دوز  دو  که  را 
باشند، مجاز اعالم کرده است. رومانی الزام 
ورودی  مسافران  برای  روزه   ۱۴ قرنطینه 
آنها  واکسن  دوم  دوز  دریافت  زمان  از  که 
لغو کرده  را  باشد  گذشته  روز   ۱0 از  بیش 
گردشگری  وزیر  معصوم  عبدهللا  است. 
 CNBC شبکه  با  مصاحبه  در  هم  مالدیو 
جذب  برای  کشورش  است  کرده  اعالم 
واکسن  تزریق  امکان  گردشگران  مجدد 
در  معصوم  می کند،  فراهم  ورود  بدو  در  را 
تا  دعوت کرده  گردشگران  از  این گفت و گو 
گذراندن  و  واکسن  تزریق  »بازدید،  برای 
این  کنند.  سفر  کشورش  به  تعطیالت« 
»گذرنامه  مفهوم  بر  عالوه  دنیا  در  روزها 
به  هم  واکسن«  »گردشگری   ، واکسن« 

عنوان شکلی جدید از گردشگری، تبدیل به 
انواع آن شده است.  یکی از پرطرفدارترین 
به  بعید  پیش  ماه  چند  تا  شاید  امری که 
در  سیاست گذاری ها  اما  می رسید،  نظر 
زمینه تزریق واکسن، بسیاری از شهروندان 
راهی کشورهای  را  دنیا  مختلف  کشورهای 
دیگر کرده تا بتوانند سریع تر واکسن کرونا 

کنند. دریافت 
اجرایی  در  پیشتاز  کشورهای  از  بسیاری 
هستند  واکسن، کشورهایی  گذرنامه  کردن 
به  وابسته  آنها  اقتصاد  عمده  بخش  که 
یک  در  آنها  است.  گردشگری  صنعت 
تجربه  را  ناخواسته  رکودی  گذشته  سال 
واکسن  که  گشایشی  با  حاال  و  کرده اند 
برای گردشگری ایجاد کرده است، به دنبال 
در  فرصت  این  از  بردن  بهره  برای  راهی 
جهت رونق دوباره گردشگری در کشور خود 
نهادها  بعضی  هم  هنوز  چند  هر  هستند. 
گذرنامه  طرح  با  بین المللی  کارشناسان  و 
آینده  در  گردشگری  اما  مخالفند،  واکسن 
کرونا  واکسن  تاثیر  تحت  ناگزیر  نزدیک 
که  میان کشورهایی  این  در  و  بود  خواهد 
عمومی  واکسیناسیون  برای  موثر  اقدامی 
از  باشند،  نداده  انجام  خود  شهروندان 

جا  دنیا  در  گردشگری  صنعت  تحوالت 
نگرانی ها  مهمترین  از  یکی  این  می مانند. 
ایران  گردشگری  بخش  فعاالن  میان  در 
نسبی  کنترل  از  بعد  ایران  اینکه  است. 
مقصد  نتواند  همچنان  دنیا،  در  کرونا 

باشد. گردشگران 
به  مربوط  مسائل  تمام  کنار  در  ایران  در 
آینده گردشگری  مردم،  بهداشت  و  سالمت 
بستگی  واکسیناسیون عمومی  به  نیز  کشور 
رئیس  پورفرج،  ابراهیم  است.  کرده  پیدا 
خصوص  در  ایران  تورگردانان  جامعه 
واکسن  حوزه  در  سیاست گذاری ها  اثرات 
بهداشت  »وزیر  می گوید:  »پیام ما«  به 
در  نیست،  اصولی  می زند  که  حرف هایی 
واکسن  دنبال  به  دنیا  همه  که  شرایطی 
هستند.  مردم  دنبال  به  ما  مسئوالن  است، 
دنبال  باشند،  واکسن  دنبال  اینکه  جای  به 
مردم هستند، مردم را قسم می دهند که در 
هم  دیگر  سال  یک  مردم  آیا  بمانند.  خانه 
می شود؟  درست  چیز  همه  بمانند  خانه  در 
باید  پیدا کنید،  باید  را  درمان  راه  باید  نه! 
آینده  نگران  واقعا  من  کنید.  وارد  واکسن 
واکسیناسیون  زودی  به  گردشگری هستم. 
سفرها  و  می شود  انجام  دیگر  کشورهای 
هر  آینده  در  می شود.  گرفته  سر  از  دوباره 
پاسپورت  باید  کند  سفر  می خواهد  کس 
کرده  دریافت  واکسن  و  داشته  بهداشتی 
ایرانی  مسافران  اگر  است که  مسلم  باشد. 
کشوری  باشند،  نکرده  دریافت  واکسن 
که  کسی  طرفی  از  نمی دهد.  ویزا  آنها  به 
می خواهد  شود،  ایران  وارد  می خواهد 
امن  برایش  بیماری  نظر  از  ما  ببیند کشور 
انجام نشده  اگر واکسیناسیون  نه،  یا  است 
انتخاب  برای سفر  را  ایران  باشد، مسافری 
و  پیدا کند  ادامه  شرایط  این  اگر  نمی کند. 
در واکسیناسیون تعلل شود، باز گردشگری 
از  ما  هم  باز  شد.  خواهد  خسارت  دچار 
ماند  خواهیم  عقب  دنیا  و گردشگری  دنیا 
درگیر  تبعات کرونا  با  دیگر  چند سال  تا  و 

بود.  خواهیم 
مسلم است که یک راه بیشتر نداریم، باید 
این صورت  غیر  در  واکسینه کنیم،  را  مردم 
مردم  بیایند  گذشته  مثل  مسئوالن  باید 
آنها  تا  نروند  سفر  به  که  بدهند  قسم  را 
واقعا  من  کنند.  کنترل  را  بیماری  بتوانند 
نگران آینده هستم که ما پاسپورت واکسن 
به کشورهای  نه می توانیم  نخواهیم داشت، 
دیگر سفر کنیم و نه می توانیم گردشگر وارد 
نمایشگاه های  در  می توانیم  نه  کنیم،  کشور 
ما  کارهای  باز  کنیم.  شرکت  بین المللی 
عقب خواهد افتاد و خسارت روی خسارت 
به ما تحمیل می شود. و همین چند نیروی 
گردشگری  بخش  در  باقی مانده  متخصص 
را هم از دست خواهیم داد« رابطه تنگاتنگ 
کرونا و گردشگری گویا قرار است همچنان 
در  گردشگری  حوزه  باشد.  داشته  تداوم 
ایران نه تنها در دوران کرونا از حمایت های 
از  نیز  را  بهره مند نشد، که آسیب هایی  الزم 
حال  کرد.  تجربه  مدیران  مکرر  اشتباهات 
نگرانی فعاالن این حوزه از آینده گردشگری 
در دنیایی که با واکسن به استقبال از سفر 
به  نگرانی  است،  رفته  گردشگری  رونق  و 

است. جایی 
 اگر قرار باشد در بر همان پاشنه بچرخد و 
سیاست گذاری ها در مواجهه با بحران کرونا 
بود،  گذشته  سال  یک  در  که  باشد  همان 
گردشگری  که  وضعیتی  از  بود  نگران  باید 
عمومی  واکسیناسیون  از  بعد  ایران 
در  کرونا  نسبی  کنترل  و  دیگر  کشورهای 

داشت.  خواهد  دنیا 

تا همین چند ماه پیش، سفر در حال تبدیل شدن به آرزو برای مردم دنیا بود. قرنطینه در کشورهای مختلف دنیا، کسانی را که تعطیالت 
خود را در سفر می گذراندند کالفه کرده بود. شرکت های دارویی که خبر تولید واکسن را منتشر کردند، خیال مردم که از بابت سالمت و 
نجات و ایمنی جسمی در مقابل ویروس کرونا آسوده شد، بسیاری بار و بندیل بستند و تور و هتل و بلیت رزرو کردند تا بعد از یک سال، 
به سفر بروند. خیلی زود بحث گذرنامه واکسن مطرح شد تا کسانی که واکسن دریافت کرده اند این مزیت را داشته باشند که بتوانند با 
خیالی آسوده ویزا دریافت کنند و پا در راه سفر بگذارند. هر چند بسیاری از نهادهای بین المللی و کارشناسان گردشگری با اجرای طرح 
گذرنامه واکسن مخالف بودند و آن را عاملی برای تبعیض بین شهروندان کشورهای مختلف می دانستند، اما گویا گردشگری دنیا ناگزیر 
به تن دادن به این تبعیض است تا صنعت گردشگری بیش از این با تبعات کرونا درگیر نباشد. اتحادیه اروپا این ایده را اجرایی کرد و 
بسیاری از کشورها شرط سفر شهروندانشان و پذیرش گردشگران را در دست داشتن گذرنامه واکسن عنوان کردند. به نظر می رسد گذرنامه 

واکسن قرار است آینده گردشگری را در کشورهای مختلف رقم بزند. 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  نامه  قانون و ماده ۱3آئین  آگهی موضوع ماده3 
برابررای شماره۱3۹۹۶03۱۹0۱۴005۹۶۷-۹۹/۱۱/2۸هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
اقای سید عبدالحسین  ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
حسینی کهنوج  فرزند سید اسحق  بشماره شناسنامه 3۸2صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 2۷2متر 
مربع پالک- فرعی از5۸2- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3فرعی از 5۸2-اصلی قطعه دو واقع دراراضی خالق اباد جیرفت  
بخش ۴5کرمان خریداری از مالک رسمی اقای محمد پارسامطلق محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله ۱5روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:2
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴00/0۱/2۱ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴00/02/0۴

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  نامه  قانون و ماده ۱3آئین  آگهی موضوع ماده3 
برابررای شماره۱3۹۹۶03۱۹0۱۴00۶۶23-۹۹/۱2/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
محبوبه محمدی  متقاضی خانم  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک جیرفت   ثبت  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
مربع  20۹متر  به مساحت  خانه   باب  در ششدانگ یک  ازبندرعباس  302020۶2۱۹صادره  بشماره شناسنامه  فرزند حسن  زاده 
پالک- فرعی از5۸۱- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 5۸۱ -اصلی دو واقع دراراضی حسین اباد جیرفت  بخش 
۴5کرمان خریداری از مالک رسمی کیومرث منشی زاده محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
۱5روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴00/0۱/2۱ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴00/02/0۴

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
برابررای شماره۱3۹۹۶03۱۹0۱۴005۹۶۸-۹۹/۱۱/2۸هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اذرافشار فرزند رضا 
بشماره شناسنامه ۴0۴۸صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 3۱2متر مربع پالک- فرعی از5۷۹- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 3۴فرعی از 5۷۹-اصلی قطعه دو واقع دراراضی رهجرد جیرفت  بخش ۴5کرمان خریداری از 
مالک رسمی مجید شریفی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود در 
انتشاراولین آگهی به  از تاریخ  صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:3
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴00/0۱/2۱ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴00/02/0۴

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
برابررای شماره۱3۹۹۶03۱۹0۱۴00۶2۹2-۹۹/۱2/05هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای شکراله کریمی پور 
نمج فرزند عین اله بشماره شناسنامه ۱۴5۸صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۴۱0متر مربع پالک- 
فرعی از5۷۹- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 25فرعی از 5۷۹ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی رهجرد جیرفت  بخش 
۴5کرمان خریداری از مالک رسمی سید نورالدین هاشمی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله ۱5روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴00/0۱/2۱ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴00/02/0۴

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی دعوت به افراز پالک ثبتی 358 اصلی قریه قرا 
عمادیه و نوکان بخش یک حومه کرمانشاه 

نظــر بــه اینکــه آقــای الــه نظرخانــی مالــک مقــدار ۳۰۰ ســهم مشــاع از 
ــک  ــی بخــش ی ــی ۳۵۸ اصل ــاک ثبت ــی از پ ــی و دیم ۳۶۰۰۰ ســهم آب
حومــه کرمانشــاه طــی مشــروحه وارده بشــماره ۳۹۳۰۲ مــورخ ۹۹/۱۰/۳۰ 
ــماره ۱۹۴۶  ــه ش ــی نام ــت و ط ــده اس ــوق ش ــاک ف ــراز پ ــتار اف خواس
ــی اطاعــی نمــوده اســت  ــار ب مورخــه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ از نشــانی شــرکا اظه
لــذا بوســیله ایــن آگهــی بــه اطــاع  کلیــه مالکیــن مشــاعی و اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی و وکای قانونــی و قائــم مقــام قانونــی آنهــا در پــاک 
مذکــور میرســاند کــه عملیــات افــراز راس ســاعت ۱۱ صبــح ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ 
ــن  ــدم حضــور مالکی ــی اســت ع ــک انجــام میشــود . بدیه در محــل مل

ــع عملیــات افــراز نمیباشــد.    479 ــی آنهــا مان مشــاعی و وکیــل قانون
تاریخ انتشار آگهی : ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ 
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افقی
بریدن   - طریق  و  راه  طریق،    -  ۱ 
کوتاه   - درخت  اضافه  های  شاخه 
شده و دم بریده 2 - نشانه مفعولی، 
النه   - واسطه  بی  مفعول  عالمت 
تصدیق  بیماری،  لر،  مادر   - حیوانات 
نكو،  میوه  مربایی،  میوه   - روسی3 
صورت،  محاسن   - پاییزی  میوه 
منظومه  سیارات  از   - زخم  جراحت، 
شمسی - سنگ آسیای عصاری ۴ - 

لگام بی ته - پار برعکس - جانوری 
بیست  حرف  تکرار   - سوسمار  شبیه 
و شش5 - بی حس - شکوه، اجاق 
صد   - گاز  اجاق  نوعی  پزی،  کیک 
بخاری،  نوعی   - آماس   - یازده۶  و 
جانوردریایی۷  آرواره،   - نوعی ساعت 
تازی  آب  جمع،  ضمیر  تو،  و  من   -
کوه۸  گردنه   - قران  های  ازسوره   -
اقوام  از   - ایرانی  بانک  نخستین   -
کودک  مرده،  پدر   - سریالنکا  ساکن 
های  فیلم  از   - جدید   - پدر۹  بی 

و  محكم   - كجاست؟   - هیچکاک 
رشته   - گلستان   - قطعی۱0  استوار، 
رو سوزن، واحد سیگار  دنباله  باریك، 
ترسان، سرخ كمرنگ  زائو  - خاندان، 
لوله   - متحیر  و  مبهوت   - بیگار۱۱   -
نداری،  حرف   - اتومبیل  دود  خروج 
 - نارس  خرمای   - فقدان۱2  كالم 
خدای   - رایحه۱3   - درد   دست 
مصری  - پوشش، جامه - دلیر، بی 
باک و دلیر، بی باک  - پو وارونه۱۴ 
استوار  و  محکم  زور،  پر  نیرومند،   -
تكیه۱5 - رطوبت، رطوبت  - گمراه - 
تهران  توابع  از   - پوشیده    - ناچیز 

عمودی
بسکتبال  در  توپ  انتقال  خطای   -  ۱
 - متعصب2  مرتجع،   - هموزن   -
نورد  مه  سفینه   - آلمانی   فیلسوف 
نور3 - فتنه، بدی، فتنه و  الهه  ناسا، 
رستم،  پدر   - قدیمی  نوشابه   - بدی 
مذهبی،  شهر   - شاهنامه  موی  سپید 
عیب  ننگ،  و  عیب   - سوهان۴  شهر 
بی  شهر  ایتالیا،  مرکز  گریزحیوان،   -
دفاع، شهر فراری - از درختان جنگلی  
در  اندک،  نور  چشم،  دید  جهت،   -
 - گویند5  می  آب  به  ترکی  زبان 
شاعر   - اعتبار  با   - ومساوی  برابر 
حاجت،  بقدر  خوراک   - انگلیسی۶ 
قوت الیموت - تیم فوتبالی در یونان 
 - مسابقه۷  حیوان  نجیب،  حیوان   -
روشنایی۸   - معالج   - چارپا  ترمز 
 - اقیانوسیه  کشور   - وارونه  نیر   -

از   - وطن۹  مادر   - قیمتی  پوست 
شهرهای ژاپن - اثر چربی - مخترع 
فرنگی،  مرغ  تخم   - خنثی   - جت۱0 
پرسه   - نامرغوب۱۱  و  بنجل   - گندم 
- صاحبان ۱2 - بیخ آستین - ایالتی 

دوش   - درد۱3  چشم   - آمریكا  در 
موسیقی،  ششم  نت   - و كتف، كتف 
نوعی   - چیزی  درون  عرب،  نفی 
می  آرام  آن  در  شمشیر   - کیک۱۴ 
خور  سری  تو  مسمار،   - نیام  گیرد، 

چکش - تکرار یک حرف۱5 - صحنه 
 - اروپایی  رود  غالت،  آفت  نمایش، 
مته   - جهان  امپراتوری  نخستین 

عقب سر،  پشت   - برقی 

جدول شماره 1993

معاون امورعمرانی فرماندار:
بیشتر از50 درصد مدارس 
سیرجان را خیران ساخته اند

زنده  ۱2 کالسه خیرساز  احداث مدرسه  کلنگ 
۶0 بر  بالغ  اعتباری  یا  یاد عزت هللا گوئینی 

میلیارد ریال  در سیرجان به زمین زده شد.
شهرستان  جمعه  امام  حضور  با  مراسمی  در  
فرمانداری،  عمرانی  امور  معاون  سیرجان، 
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  اداره کل  معاون 
محلی،  مسئوالن  از  جمعی  و  استان  مدارس 
زنده  ۱2 کالسه خیرساز  احداث مدرسه  کلنگ 
 ۶0 بر  بالغ  اعتباری  با  گوئینی  هللا  عزت  یاد 

شد. زده  زمین  به  ریال  میلیارد 
محمودحسینی  سید  حجت االسالم و المسلمین 
خیرین  کار  سیرجان  شهرستان  جمعه  امام 
افزود:  و  دانست  اهمیت  با  را  مدرسه ساز 
انسان  تربیت  که  است  جایی  اولین  مدرسه 
در آن شکل می گیرد و باعث افتخار است که 
خیران به حوزه ساخت و ساز مدارس ورود پیدا 
آموزش و پرورش  ارتقا کیفیت  موجب  و  کرده 

می شوند.
سیرجان   فرمانداری  امورعمرانی  معاون 
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات خیرین  اظهار 
داشت: ساخت مدارس برای آیندگان کشور به 
و  است  ارزشمندی  خیرین کار  سوی  از  ویژه 
و تشکر  تقدیر  از خیران مدرسه ساز  دارد  جا 

شود. ویژه 
درصد   50 باالی  اینکه   بیان  با  بیگلری  علی 
احداث  خیرین  توسط  شهرستان  مدارس 
شده است، افزود: خیرین مدرسه ساز انتخاب 
هوشمندانه ای کرده اند، چرا که سرمایه گذاری 
پایدار و ماندگار برای  آخرت خود انجام دادند 
و  پیشرفت  در  نوعی  به  دنیا   این  در  هم  و 

شدند. سهیم  توسعه  کشور 
در ادامه اکبر محیاپور معاون مدیرکل و مدیر 
نیز   سیرجان  شهرستان  آموزش و پرورش 
یاد  زنده  خیرساز  کالسه   ۱2 مدرسه  افزود: 
۶0 میلیارد  بر  بالغ  اعتباری  با  عزت هللا گوئینی 
نوسازی،  کل  اداره  و  خیر  مشارکت  با  ریال 
با  کرمان  استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه 
احداث  مترمربع   350 و  یک هزار  زیربنای 

. د می شو

احمد اسکندری با تقدیر از تالش های سخت کوشانه 
فرهنگیان در شرایط کرونایی اظهار کرد: در این شرایط، 
فرهنگیان مأموریت خود را به خوبی انجام داده و اجازه 

اخالل در فرآیندهای آموزشی را ندادند.
اسکندری نسب  با بیان اینکه  شیوع کرونا، توانمندی های 
ما را مورد محک قرار داده است افزود: باید در این 
شرایط به گونه ای عمل کنیم که توانمندی های خود را 

بروز دهیم و تهدید ها را به فرصت تبدیل کنیم.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه 
کرونا تلخی ها، مصائب و مشکالتی که به همراه داشت، 
گفت: کرونا  شاخص بسیار دقیقی  برای سنجش 
زیرا  بود  فرهنگیان  توانمندی های  و  قابلیت های 
فرهنگیان در این شرایط جلوه هایی از عشق و فداکاری 

را به نمایش گذاشتند.
احمد اسکندری نسب با بیان اینکه ما مسئول تربیت 
از این آزمون  باید  و آموزش دانش آموزان هستیم و 
سربلند بیرون بیاییم گفت: در این شرایط باید درک 

درستی از وظایف خود داشته باشیم تا خدای نکرده 
مدیون دانش آموزان و مردم کشور نباشیم.

او به مدیران مدارس توصیه کرد: که کرونا و شرایط 
ناشی از آن را به خوبی درک و برای ارائه خالقیت های 
فرایند یاددهی  یادگیری در زیست بوم کرونا تالش 

کنید.
اسکندری نسب بر تقویت شبکه ارتباطی و تعاملی با 
دانش آموزان تاکید کرد و افزود:  در زمان قبل ارتباط 
ما با دانش آموزان به صورت حضوری بوده اما با شیوع 
کرونا این ارتباط دچار اختالل شده، پس باید از هر 
راه و روشی که به تقویت ارتباط مدرسه، معلم و مدیر 
با دانش آموز می شود استفاده کنیم چرا که شناخت 
و ارتباط موثر الزمه تسهیل فرایند یاددهی یادگیری 

است.
حصول  بر  استان کرمان  آموزش و پرورش  کل  مدیر 
شبکه  اجزای  بین  ارتباط  وجود  از  مدیران،  اطمینان 
آموزشی تاکید کرد و افزود:  مدیر مدرسه با توجه به  

نقش مهمی که دارند رابط بین ارکان مدرسه )معلم، 
دانش آموز، ولی، مسئوالن و جامعه( است باید از روند 
آموزش و یادگیری تک تک دانش آموزان و ارتباط موثر 

معلم با آن ها اطمینان حاصل کند.
احمد اسکندری افزود: از آنجا که مسئول آموزش تک 
تک دانش آموزان هستیم پس باید از روند یادگیری 
آنها اطمینان حاصل کنیم تا خدای نکرده مدیون نشویم.
او با بیان اینکه اجازه ندهیم حتی یک دانش آموز از 
چرخه آموزش، خارج شود، گفت: مدیر موفق کسی 
همه  وضعیت  از  دارد،  دانش آموز   ۱000 اگر  است که 
آن ها، مطلع باشد و دانش آموزان را گروه بندی کنید 
بین  را  گروه  هر  آموزش  روند  پیگیری  و مسئولیت 

اداری مدارس تقسیم کنید. و کادر  معاونان 
اسکندری نسب با بیان اینکه در ابتدای سال تحصیلی 
دانش  یادگیری  اطلس  تدوین  بر  ما  تاکید  جاری 
آموزان بود، اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به گذشت 
بیش از دو سوم سال تحصیلی تاکید بر تهیه و تدوین 

اطلس یادگیری داریم تا درصورتی در روند یادگیری 
دانش آموزی اختالل ایجاد شده با  برگزاری کالس های 

فوق العاده جبران کنیم.
وی بر رصد نحوه حضور معلمان را در فضای مجازی 
به ویژه شبکه شاد توسط مدیران مدارس تاکید کرد و  
افزود: توانمند سازی معلمان متناسب با شرایط فعلی 
کما فی السابق به صورت مدرسه محور در دستور کار 

قرار گیرد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه 
درقبل از شیوع کرونا مدرسه خانه دوم دانش آموزان بود 
اما در شرایط فعلی خانه مدرسه دانش آموزآن است و 
دانش آموزان، کاماًل در اختیار والدین قرار دارند، و از این 
منظر، نقش خانواده ها، امروزه از هر زمان دیگری مهم تر 
است و مدیران مدارس باید بتوانند با برقراری ارتباط 
قوی با خانواده ها، آن ها را در امر آموزش مشارکت دهند 
و پیوند مدرسه و خانواده باید به درستی برقرار باشد تا 

آموزش دانش آموزان آسیب نبیند.
او بر مستندسازی فعالیت ها و برنامه های مدارس و 
معلمان در شرایط فعلی تاکید کرد و گفت: معلمان باید 
تجارب خود را ثبت کنند و آن ها را در میان هم مبادله 

کرده و به اشتراک بگذارند.

سالمت  حفظ  اینکه  بیان  با  اسکندری نسب  احمد 
جسمی و روانی دانش آموزان در شرایط فعلی خط 
تاکید  است  استان  پرورش  و  آموزش  در  ما  قرمز 
کرد: مدیران مدارس پیگیر سالمت روانی و جسمی 

باشد. بوم کرونا  زیست  در  دانش آموزان 
از اجرای طرح کوچ ) کنترل وزن دانش آموزان(  او 
در مدارس استان در سال تحصیلی جاری خبر داد 
و گفت: این برنامه تحولی در راستای حفظ سالمت 
دانش آموزان در حال اجراست چراکه دانش آموزان 
سفیران سالمت جامعه هستند و نقش موثری در 

بهداشتی دارند. ترویج و رعایت پروتکل های 
دوم  نوبت  آزمون های  اینکه  بیان  با  اسکندری نسب 
صورت  به  دوازدهم  و  نهم  پایه های  آموزان  دانش 
حضوری برگزار می شود و آزمون های سایر دروس بر 

تاکید کرد: تالش کنید. است  مدرسه  مدیر  عهده 
و  شود  برگزار  روش  بهترین  با  و  به خوبی  آزمون ها 

نشود. روبرو  تحصیلی  افت  با  دانش آموزی 
بر پایه این گزارش نشست تخصصی مدیر کل آموزش 
سراسر  مدارس  مدیران  با  استان کرمان  پرورش  و 
استان از بستر شبکه شاد به صورت زنده  با حضور 

بیش از سه هزار و 250 نفر برگزار شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان:

خط قرمز ما حفظ سالمت جسمی و روانی دانش آموزان است

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: 250 هزار تن سیب و پرتقال از سوی 
دالالن، کشاورزان و بارکنان در انبارها و سردخانه ها ذخیره شده است که اگر تا 

٢٠ اردیبهشت به فروش نرسد کامال فاسد می شود.
از مجموع ٢50 هزار  افزود:  ایرنا  با خبرنگار  دارائی نژاد در گفت و گو  مصطفی 
تن سیب و پرتقال ۱5٠ هزار تن آن سیب و ١٠٠ هزار تن دیگر پرتقال است.
او افزود: قبل از عید که هر کیلوگرم پرتقال به قیمت ١٠ تا ١٢ هزار تومان به 
به  اعالم کردیم که کل مرکبات خود  این حوزه  به فعاالن  فروش می رسید 
خصوص پرتقال را به بازار عرضه کنند اما آنها برای سود بیشتر طمع کرده و به 
حرف ما گوش ندادند. به گفته دارائی نژاد از میزان ١٠٠ هزار تن پرتقال انبار شده 
۶0 درصد آن در دست دالالن، ٢٠ درصد کشاورزان و ٢٠ درصد دیگر در دست 
بارکنان است.  رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: سال گذشته ٢ میلیون و 
٧٠٠ هزار تن پرتقال در استان مازندران تولید شد که مقرر شده بود یک میلیون 
و ٧٠٠ هزار تن آن به بار کننده - کسانی که بار به شهرهای دیگر ارسال می کنند 
برای عرضه به بازار، ٧٠٠ تن آن صادر و ٣٠٠ تن آن که درجه ٢ است به کنسانتره 

برای آبگیری اختصاص یابد. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: طرح گردشگری دریاچه 
کار  سرمایه گذار  به  زمین  هکتار  پنج  واگذاری  با  شرقی  الموت  رودبار  اوان 
خودش را آغاز کرده و تا پایان امسال نیز فاز نخست آن به بهره برداری می رسد.
با  افزود:  ایرنا  خبرنگار  با  گفت و گو  در  مطلب  این  اعالم  با  قبادی  عیسی 
اوان  پشتیبانی و حمایت مسؤوالن استان قزوین، پروژه گردشگری دریاچه 
در بخش رودبار الموت شرقی، کار خودش آغاز کرده است. او با بیان اینکه 
و  بسترهای گردشگری  ایجاد  باعث  الموت  دریاچه  با ساماندهی  پروژه  این 
توریستی منطقه می شود، اظهار داشت: با تکمیل فاز نخست این پروژه، شاهد 
رونق مسافر و افزایش کسب و کارهای گردشگری در این منطقه خواهیم بود. 
به گفته قبادی، سرمایه گذار این پروژه بخش خصوصی بوده و با برنامه هایی 
در جذب گردشگران  را  روشنی  دورنمای  دیده،  تدارک  دریاچه  این  برای  که 
داخلی و خارجی شاهد خواهیم بود. این مسئول اقتصادی به فازبندی طرح 
گردشگری دریاچه اوان اشاره و یادآور شد: نظارت های الزم با هدف پیشبرد 
روند طرح در دستور کار قرار دارد تا در فازهای بعدی بتوانیم براساس ظرفیت ها 

و بازخوردهای منطقه به تکمیل تمام پروژه اقدام کنیم.

صنعتی  شهرک  مجوز  انتظاری،  چشم  سال ها  از  پس  گفت:  ابهر  فرماندار 
شد. آغاز  آن  اجرایی  عملیات  و  صادر  صائین قلعه 

وجیه هللا نوروزی در جلسه بررسی راه اندازی شهرک صنعتی در سلطانیه، با بیان 
اینکه بعد از حضور استاندار زنجان در شهر صائین قلعه، یکی از مصوبات مربوط 
به رفع موانع شهرک صنعتی بود، اظهار کرد: در همین راستا جلسات متعدد 

برای رفع موانع شهرک صنعتی برگزار شد.
او با بیان اینکه با تالش و پیگیری های فراوان و با همدلی و همکاری مدیران 
برطرف شد،  این شهرک  راه اندازی  روی  پیش  موانع  و شهرستانی،  استانی 
صنعتی  مجوز شهرک  سال چشم انتظاری،   ۱5 از  بیش  از  بعد  تصریح کرد: 

آغاز می شود. آماده سازی شهرک  صائین قلعه صادر و عملیات اجرایی 
این مسئول با اشاره به اینکه این شهرک، مخصوص استقرار صنایع پاک است، 
اضافه کرد: باید از ظرفیت و پتانسیل شهرداری در آماده سازی شهرک به خوبی 
استفاده شود. محسن عباسی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
زنجان نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه بعد از سال ها یکی از مطالبات مردم 
صائین قلعه برای راه اندازی شهرک محقق شد، گفت: پیمانکار شروع زیرساخت 

شهرک انتخاب و عملیات اجرایی آغاز شده است.

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران:
250 هزارتن سیب و پرتقال در آستانه 

فاسدشدن است
طرح گردشگری دریاچه اوان الموت 

در 5 هکتار آغاز به کار کرد
مجوز شهرک صنعتی صائین قلعه 

صادر شد

| تهران | | قزوین | | زنجان |

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱3۹۹۶03۱۹00۸002۶۱۸ هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
متقاضی خانم صغری اردانه فرزند رمضان به شماره شناسنامه 2 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۱3۹.۱۶ 
مترمربع از پالک 22۹ اصلی واقع در روستای هنجروئیه بخش ۱5 کرمان خریداری از مالک رسمی خانم سکینه افضلی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱3
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴00/2/۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴00/2/۱۸
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان - صالح آزادی- م الف 696

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱3۹۹۶03۱۹0۱200۴5۷5 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم مرجان بیگلری  فرزند خوبیار 
بشماره شناسنامه ۱35 صادره از سیرجان در یک باب خانه به مساحت ۷۶.۴۹ متر مربع پالک 5۹3 اصلی واقع درآباده بخش 3۶ 
کرمان خریداری از مالک رسمی آقای یداله آباده  محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
اگهی می شود در صورتی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م.الف-۹۹2
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴00/2/۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴00/2/۱۹
محمد آرمان پور -  رئیس ثبت اسناد و امالک

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

آگهي مناقصه 
عمومی

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس  بودجه  مصوب شماره 1119 
مورخ 99/12/27 شوراي محترم اسالمي شهر ،نسبت به جمع آوری شبکه برق 
هوایی خیابان انقالب واجرای شبکه بصورت زمینی را از طريق برگزاري مناقصه 
عمومي اقدام نمايد. لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحيت و دارای شرایط الزم 
که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت 
وتحويل اسناد و اطالع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها 
واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خيابان تختي يا به نشانی 
www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز 

چهارشنبه مورخ 1400/02/15 به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم  نمایند.
- مدت انجام کار  2 ماه از تاریخ ابالغ می باشد .

-  ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ 800/000/000  ریال که بصورت ضمانتنامه 
بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 3100003594008 بانک ملی 

شعبه شهرداری رفسنجان 
-آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداري روز چهار شنبه  مورخ 1400/02/15 

می باشد.
 - شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

- مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه 
درج شده است 

شماره تلفن های تماس 5- 034-34258701

نوبت دوم

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

آگهي مناقصه 
عمومی

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس  بودجه  مصوب شماره 1119 
مورخ 99/12/27 شوراي محترم اسالمي شهر ،    نسبت به هوشمند سازی 
چراغ راهنمایی میدان بسیج از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد. 
لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحيت و دارای شرایط الزم که تجربه و توانايي 
انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت وتحويل اسناد و اطالع 
از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی 
به آدرس رفسنجان خيابان تختي يا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه 
و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز چهار شنبه مورخ 1400/02/15 به 

دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم  نمایند.
- مدت انجام کار  2 ماه  از تاریخ ابالغ می باشد .

-  ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ 340/000/000  ریال که بصورت ضمانتنامه 
بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 3100003594008 بانک ملی 

شعبه شهرداری رفسنجان 
-آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداري روز چهار شنبه  مورخ 1400/02/15 

می باشد.
 - شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

- مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه 
درج شده است 

شماره تلفن های تماس 5- 034-34258701

نوبت دوم
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱3۹۹۶03۱۹0۱۴005۹5۹-۹۹/۱۱/2۸هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
باب خانه   ازجیرفت در ششدانگ یک  30202۶۱۴0۶صادره  پایاب فرزند حیدر بشماره شناسنامه  متقاضی خانم شیما 
2۱ -اصلی قطعه یک  از  از پالک -فرعی  از2۱-اصلی مفروز و مجزی شده  ۱۶۶0متر مربع پالک- فرعی  به مساحت 
واقع دراراضی ساغری جیرفت  بخش ۴5کرمان خریداری از مالک رسمی اقای جالل خواجوئی محرزگردیده است.

به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  ۱5روزآگهی می شود  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  اطالع عموم  منظور  به  لذا 
را  اعتراض خود  دوماه  به مدت  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت 

صادر خواهدشد ./م الف:3۸
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴00/0۱/2۱ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴00/02/0۴

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

ثبتی   وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
فاقد سند رسمی اراضی و ساختمانهای 

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول  شماره۱3۹۹۶03۱۹0۱۴00۶20۱-۹۹/۱2/03هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
اله   نصر  فرزند  دامنه  سلیمانی  محمد  اقای  متقاضی  بالمعارض 
یک  ششدانگ  در  ازبافت  3۱202۷۶۷۷0صادره  شناسنامه  بشماره 
اصلی  از5۶۴-  فرعی  پالک-  مربع  250متر  مساحت  به  خانه   باب 
دو  قطعه  -اصلی   5۶۴ از  -فرعی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز 
واقع دراراضی کهوروئیه جیرفت  بخش ۴5کرمان خریداری از مالک 
اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  مطلق  پارسا  کوکب  رسمی 
صورتی  در  شود  می  ۱5روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم 
داشته  اعتراضی  مالکیت متقاضی  به صدور سند  که اشخاص نسبت 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند 

اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۱0
اول:۱۴00/0۱/2۱  نوبت  انتشار  تاریخ 
انتشارنوبت دوم :۱۴00/02/0۴ تاریخ 

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱3۹۹۶03۱۹0۱۴002۱00-۹۹/0۶/05هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
به  خانه   باب  یک  ششدانگ  در  ازجیرفت  3۸3صادره  شناسنامه  بشماره  حاجی  فرزند  محمدی  نوروز  اقای  متقاضی 
-اصلی   5۷۴ از  ۱۴۴۹فرعی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از5۷۴-  فرعی  پالک-  مربع  3۹3متر  مساحت 
به  است.لذا  محرزگردیده  متقاضی  خود  رسمی  مالک  از  خریداری  ۴5کرمان  بخش  جیرفت   دراراضی  واقع  دو  قطعه 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  ۱5روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
به مراجع قضایی  را  اعتراض،دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از  اداره تسلیم و پس 
صادر  مالکیت  سند  ت  مقررا  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم 

خواهدشد ./م الف:5
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

و   اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱3آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول  شماره۱3۹۹۶03۱۹0۱۴005۹۷0-۹۹/۱۱/2۸هیات 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
بشماره  حسین  فرزند  برموده  اله  روح  اقای  متقاضی  بالمعارض 
به  خانه   باب  یک  ششدانگ  در  ازجیرفت  ۱3۴صادره  شناسنامه 
مجزی  و  مفروز  اصلی  از5۹۶-  فرعی  پالک-  مربع  2۸2متر  مساحت 
جان  بابا  دراراضی  واقع  قطعه5  -اصلی   5۹۶ از  -فرعی  پالک  از  شده 
رسمی کرامت  مالک  از  خریداری  3۴کرمان  بخش  جیرفت   ساردوئیه 
دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  فاریابی 
نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  ۱5روزآگهی  فاصله  به  نوبت 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به 
اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم 
بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست 
مقررا  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت  در  است 

ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴00/0۱/2۱ 
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جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 
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 گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا نشان می دهد که کیفیت هوای پایتخت، ماه گذشته بر اثر افزایش ذرات معلق کاهش پیدا کرد

 دو روز هوای پاک سهم تهرانی ها از فروردین
مدیر واحد پایش کنترل کیفیت هوای تهران، علت کاهش کیفیت هوا را در این ماه،  کاهش بارندگی و ایجاد کانون های 

گردوغبار در اثر خشکسالی برشمرده بود

مدیر واحد پایش کنترل 
کیفیت هوای تهران: طی سال 

جاری به دلیل کاهش بارش ها، 
اقلیم خشک تری نسبت به 
سال های گذشته در تهران 

داریم

 آمارها همچنین نشان می دهد 
که فروردین ماه سال ۱3۹۸ 

کیفیت هوا در پایتخت طی 2۱ 
روز در شرایط پاک قرار داشت 
که به نوعی رکورد محسوب شد

|  
یم

سن
  ت

|

یزد خواهرخوانده 
»ِسویا« شد 

با تصویب شورای شهر یزد این شهر با سویا 
گزارش  به  می شود.  خواهرخوانده  اسپانیا 
در  یزد  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  ایمنا، 
با  شورا  علنی  جلسه  سیصد و سیزدهمین 
الیحه شهرداری و پیشنهاد کمیسیون میراث 
برای  بین الملل  امور  و  فرهنگی، گردشگری 
اسپانیا  ِسویا  با  یزد  شهر  خواهرخواندگی 
 ۷00 جمعیت  با  ِسویا  شهر  موافقت کردند. 
اسپانیا  بزرگ  شهر  چهارمین  نفری،  هزار 
در  پرجمعیت  شهری  منطقه  سی امین  و 
این  تاریخی  قسمت  است.  اروپا  اتحادیه 
این  دارد.  کیلومتر مربع مساحت  شهر چهار 
ناخالص  تولید  سرانه  باالترین  دارای  شهر 
اهمیت  و  است  اسپانیا  جنوب  در  ملی 
بازرگانی و تجاری آن به دلیل نزدیکی به مرز 
پرتغال و دریای مدیترانه بوده و از امکاناتی 
قطار  بین المللی،  جدید  فرودگاه  نظیر 
تمام شهرهای  به  دسترسی  با  سریع السیر 
بزرگ اسپانیا و پارک علم و فناوری با ۱5 

است. برخوردار  شاغل  نفر  هزار 

18 هزار دانش آموز 
خراسان جنوبی از 
تحصیل مجازی 

محرومند 
خراسان  استان  آموزش وپرورش  مدیرکل 
جنوبی از دردسترس نبودن تبلت و گوشی 
 ۱۸ از  بیش  آموزش  برای  همراه  تلفن 
داد.  خبر  استان  این  در  دانش آموز  هزار 
گفت:  واقعی  محمد علی  ایلنا،  گزارش  به 
به  آموزش  آغاز  و  شیوع کرونا  ابتدای  در 
استان،  در  مجازی  و  غیرحضوری  صورت 
و  تبلت  داشتن  از  دانش آموز  هزار   25
از  و  بودند  محروم  همراه  تلفن  گوشی 
برخوردار  تلویزیونی  مدرسه  های  آموزش 

می شدند.
او با بیان اینکه کمک استانداری و خیران 
سبب شد تا ۶ هزار گوشی و تبلت برای این 
اختیارشان  در  و  خریداری  دانش آموزان 
 ۱۸ هنوز  حاضر  حال  در  افزود:  گیرد،  قرار 
هزار و 2۹ دانش آموز در استان فاقد تبلت 

تلفن همراه هستند. و گوشی 
نقاط  در  آموزش  اینکه  بیان  با  واقعی   
دادن  طریق  از  حاضر   حال  در  محروم 
کالس های  معلمان،  سوی  از  درسنامه 
می شود،  انجام  اشکال  رفع  و  حضوری 
صورت  در  می توانند  دانش آموزان  گفت: 
داشتن مشکل در دروس با توجه به حضور 
آنان  به  مدارس،   در  معاونان  و  مدیران 

کنند. مراجعه 
بیان  با  استان  آموزش و پرورش  مدیرکل   
رنگ بندی  وضعیت  به  دلیل  به  اینکه 
و قرار گرفتن شهرستان ها  استان  کرونایی 
بهمن  ابتدای  از  زرد  و  آبی  وضعیت  در 
برای  آموزش  سال۱۴00،  ابتدای  تا  پارسال 
پایه های اول و دوم ابتدایی و دانش آموزان 
به  داشتند  عملی  دروس  که  هنرستا  ن ها 
پروتکل های  رعایت  با  و  حضوری  صورت 
بهداشتی و ده نفره بود اما در حال حاضر به 
دلیل اینکه اغلب شهرستا  ن ها وضعیت قرمز 
و نارنجی کرونایی دارند این آموزش ها هم 

است. شده  غیرحضوری 

95 درصد تاکسی های کشور دوگانه سوزند
تاکسیرانی  اتحادیه  مدیرعامل 
درصدی   ۹5 فعالیت  از  کشور  شهری 
در  دوگانه سوز  شهری  تاکسی های 

داد.   خبر  کشور 
برای  گفت:  ایرنا  به  ضامنی  مرتضی 
حمل و نقل  خودروهای  کردن  سوز  گاز 
تاکسی های  کاربری  با  عمومی 
تلفنی  تاکسی  آژانس ها،  اینترنتی، 
راستای  در  مدارس،  سرویس های  و 

صورت  هماهنگی های  و  دولت  مصوبه 
است  شده  فراهم  امکان  این  گرفته 
نام  با  بتوانند  ناوگان  این  مالکان  تا 
به  نفت  وزارت  سامانه  در  نویسی 
دوگانه سوز  به  نسبت  رایگان  صورت 

کنند. اقدام  خود  خودروی  کردن 
با  تاکسیرانی  فعال  ناوگان  افزود:  او 
سطح  در  تاکسی  خودرو  هزار   3۱۸
این  از  که  می کند  خدمت  ارائه  کشور 

تهران  شهر  در  خودرو  هزار   ۷۶ تعداد 
مصوبه  طبق  همچنین  و  هستند  فعال 
به  که  تاکسی هایی  وزیران،  هیات 
مشمول  باشند،  رسیده  سال   ۱0 سن 
فرسودگی هستند و در حال حاضر ۱۹2 
هزار دستگاه تاکسی به سن فرسودگی 
رسیده که موفق شدیم ۷5 هزار و ۶۷0  

کنیم. نوسازی  را  تاکسی 
چگونگی  و  شرایط  مورد  در  ضامنی 

گفت:  نیز  تاکسی  رانندگان  بیمه 
قانون  اجرای  در  و   ۱3۸۶ سال  از 
از  درصد   50 دولت  یارانه ها  هدفمندی 
یارانه  قالب  در  را  رانندگان  بیمه  حق 

می کند. پرداخت  دولتی 
این  در  که  مشکلی  اما  داد:  ادامه  او 
است  این  مواجه هستیم  آن  با  بخش 
که اطالعات رانندگان از سال ۱3۹2 به 
بعد توسط سازمان تامین اجتماعی به 
روز نشده است و این سازمان تا کنون 
روز  به  و  جدید  فهرست های  قبول  از 

می کرد. خودداری  شده 
شهری  تاکسیرانی  اتحادیه  مدیرعامل 

اجرایی  برای  کرد:  تاکید  کشور 
سازمان  طریق  از  موضوع  این  شدن 
شهرداری ها و دهیاری های کشور اعالم 
برخط  برقراری،  منظور  به  الزم  آمادگی 
مرکزی  سامانه های  فی مابین  ارتباط 
با  سازمان  آن  در  رانندگان  اطالعات 
اجتماعی  تامین  سازمان  بیمه  سامانه 
افرادی که  طریق  این  از  تا  شد  اعالم 
راننده  و  دارند  قرار  بیمه  فهرست  در 
شهری  حمل و نقل  حوزه  از  یا  نیستند 
امکان  تا  شوند  حذف  شده اند،  خارج 
فعال  رانندگان  برای  بیمه  برقراری 

شود. فراهم 

مدیرعامل اتحادیه 
تاکسیرانی شهری کشور 

از فعالیت ۹5 درصدی 
تاکسی های شهری 

دوگانه سوز در کشور خبر داد

مدیر واحد پایش کنترل کیفیت هوای تهران 
20 فروردین ماه علت کاهش کیفیت هوا را در 
ایجاد کانون های  بارندگی و  این ماه کاهش 
بود.  برشمرده  خشکسالی  اثر  در  گردوغبار 
بود:  گفته  مهر  به  پیشتر  روشنی  محسن 
»تهران طی فروردین ۱۴00 آلوده تر شده است 
معمواًل روزهای ابتدایی فصل بهار که همزمان 
با کاهش سفرهای  است  نوروز  تعطیالت  با 
از  هستیم.  مواجه  تهران  در  شهری  درون 
فروردین  ماه های  طی  عمومًا  دیگر  سویی 
سطح  در  خوبی  بارش های  اردیبهشت  و 
نیز همراه  باد  با وزش  داریم که  تهران  شهر 
بهار  طی  باد  وزش  و  باران  بارش  می شوند. 

سبب می شود که کیفیت هوا در نقاط مختلف 
ازجمله تهران مطلوب شود اما متاسفانه طی 
اقلیم  سال جاری به دلیل کاهش بارش ها، 
در  سال های گذشته  به  نسبت  خشک تری 

داریم.«  تهران 
کنترل  شرکت  پایش  واحد  مدیر  گفته  به 
کیفیت هوای تهران این شرایط سبب شده 
و  تهران گرد  در  باد  وزش  هنگام  است که 
خاک از کانون های مختلفی به شهر منتقل و 
در نتیجه بر تعداد روزهای آلوده افزوده شود.
ذرات معلق عامل ناپاکی هوای فروردین ماه 

اردیبهشت شرکت کنترل  ماه  با شروع  حاال 
تکمیلی  گزارش های  تهران،  هوای  کیفیت 

درباره وضعیت هوای شهر تهران منتشر شده 
است. در این گزارش آمده است که شاخص 
۱0 میکرون  از  آالیندگی ذرات معلق کوچکتر 
به  نسبت  ماه  فروردین  ابتدایی  روزهای  در 
همچنین  است،  داشته  افزایش  روزها  دیگر 
طبق گزارش ایسنا، ذرات معلق کمتر از 2.5 
شدن  آلوده  سبب   ۱3۹۹ سال  در  میکرون 

از سال شد. هوای پایتخت طی ۸۷ روز 

کیفیت هوا پایین آمده است 
که  می دهد  نشان  همچنین  آمارها 
که  روزهایی  تعداد  جاری  سال  فروردین 
کردند  استشمام  را  پاک  های  شهروندان 
نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است، 

در گزارش آماری شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران همچنین آمده است که فروردین ماه 
سال ۱3۹۸ کیفیت هوا در پایتخت طی 2۱ 
به نوعی  داشت که  قرار  پاک  شرایط  در  روز 
این بازه  در  هوا  شد. کیفیت  محسوب  رکورد 
زمانی ۱0 روز نیز در شرایط قابل قبول گزارش 
فروردین  درحالیست که طی  این  بود.  شده 
امسال کیفیت  همانند  نیز   ۱3۹۷ سال  ماه 
آلودگی  و  بود  پایین  روزها  از  برخی  در  هوا 
شرایط  در  هوا  وضعیت  و  بود  شده  گزارش 
قرارداشت.  حساس  گروه های  برای  ناسالم 
همچنین ایسنا در گزارش دیگری آورده است 
این سال 25  ماه  فروردین  در  تهرانی ها  که 

روز هوای مطلوب تنفس کردند که از این بین 
سهم هوای پاک سه روز و سهم هوای قابل 
قبول 22 روز بود. گفتنی است که کیفیت هوا 
طی این بازه زمانی شش روز به دلیل افزایش 
غلظت ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در 
این  بود.  حساس ها  برای  ناسالم  شرایط 
درحالیست که کیفیت هوای تهران در اولین 
ماه از بهار سال ۱3۹۶، ۹ روز در شرایط پاک، 
روز  چهار  و  قبول  قابل  شرایط  در  روز   ۱۸
از  معلق کمتر  ذرات  غلظت  افزایش  به دلیل 
2.5 میکرون در شرایط ناسالم برای گروه های 
حساس قرار داشت همچنین کیفیت هوا طی 
این بازه زمانی در سال ۱3۹5 نیز ۱0 روز در 
شرایط پاک و 2۱ روز در شرایط قابل قبول 

شد. گزارش 

ذرات معلق بیماری زا 
در  ایران  زیست  محیط  پژوهشکده 
است:  نوشته  معلق  ذرات  درباره  پژوهشی 
برای  است که  اصطالحی  هوا  معلق  ذرات 
توصیف ذرات جامد و مایع پراکنده شده در 
هوا به کار می رود که بزرگتر از مولکول های 
مجزا )مولکول هایی با قطر تقریبًا ۱نانومتر( 
و کوچک تر از 500 میکرومتر است. ذرات در 
حالت  به  ماندگاری  زمان  دارای  ابعاد  این 
چندین  تا  ثانیه  چند  از  متغیری  تعلیق 
میکرومتر   ۱ از  بزرگتر  ذرات  هستند.  ماه 
به  تمايل  میکرومتر   20 از  کوچک تر  و 
را  آنها  که  دارند  سیالی  حرکت  از  پيروي 
تقریبًا  آنها  قطر  که  ذراتی  می کند.  حمل 
سرعت های  است،  میکرومتر   20 باالی 
نیروی  توسط  و  دارند  بزرگ تری  ته نشینی 
هوا  از  اینرسی  فرآیندهای  دیگر  و  ثقل 
حذف می شوند. این ذرات نقش موثری در 
و  دارند  قلبی  و  ریوی  بیماری های  تشدید 
مواجهه طوالنی مدت با این ذرات می تواند 
آسم  بیماری  بروز  و  قلبی  حمالت  سبب 
به  می توانند  همچنین  معلق  ذرات  شود. 
همراه باد تا فواصل طوالنی حمل شوند و بر 
آب و خاک رسوب کنند.  ایسنا سال گذشته 
نوشته بود که در پایتخت هر سال بیش از 
۱0 هزار تن ذرات معلق با ابعاد کمتر از 2.5 
میکرون تولید می شود و آلودگی هوا ساالنه 
حدود 2.۶ میلیارد دالر به این شهر خسارت 
آماری سهم  آخرین  براساس  وارد می کند.  
گازی  آالینده های  تولید  در  متحرک  منابع 
معلق  ذرات  بخش  در  و  درصد   ۸0 از  بیش 
خودروهای  و  شده  ذکر  درصد   ۶0 از  بیش 
سواری، موتورسیکلت و تاکسی ها بیشترین 
داشتند.  را  متحرک  منابع  تولید  در  سهم 
همچنین بر اساس آخرین سیاهه انتشار شهر 
تهران، سهم منابع متحرک مانند تاکسی ها، 
خودروهای شخصی، اتوبوس ها و... در تولید 
بین  این  در  است که  ۶0 درصد  معلق  ذرات 

خودروهای دیزلی پررنگ ترین نقش را دارند. 

| پیام ما | با وجود تعطیالت نوروز اما کیفیت هوای شهر در ماه فروردین آنچنان مطلوب نبود و شهروندان تهرانی در این ماه تنها دو 
روز تنفس در هوای پاک را تجربه کردند و بیست و پنج روز هوا در شرایط قابل قبول قرار داشت. طبق اطالعات منتشر شده از شرکت 
کنترل کیفیت هوای تهران، فروردین ماه هوا 4 روز در شرایط ناسالم برای گروه های حساس بود که علت آن افزایش ذرات معلق کمتر 

از 2.5 میکرونی بود. 

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

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱3آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  دوم  شماره۱3۹۹۶03۱۹0۱۴00۶۴۹-۱3۹۹/۱2/۱۶هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
نسرین نادری کلرود فرزند جالل بشماره شناسنامه ۱۴0صادره ازجیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۱2۷۱متر مربع پالک- فرعی از۱۶۱۹- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از ۱۶۱۹ -اصلی قطعه۶ واقع 
از مالک رسمی  دلفارد جیرفت  بخش 3۴کرمان خریداری  دراراضی کراء 
سید جالل وسید احمد وسید محمدهمگی موسوی  محرزگردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت 

صادر خواهدشد ./م الف:3۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴00/0۱/2۱ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴00/02/0۴

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱3آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  دوم  شماره۱3۹۹۶03۱۹0۱۴00۶52۹-۹۹/۱2/۱۸هیات 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  فر  خزائی  علی  امید  اقای  متقاضی 
۴3۸2صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۴۸0متر 
مربع پالک- فرعی از5۷۱-اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۸فرعی 
از 5۷۱ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی سرجاز جیرفت  بخش ۴5کرمان 
خریداری از مالک رسمی فتحعلی مددی محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:2۹ 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴00/0۱/2۱ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴00/02/0۴

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند رسمی
 ۱3۹۹/۱۱/25  -۱3۹۹۶03۱۸0۱۱0۱5032 شماره   رای   برابر   
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی  مهری زیرک جو کهنه سری فرزند صفر علی  به شماره 
شناسنامه ۱۱۴۹ صادره از  صومعه  سرا  در ششدانگ  یکباب  دکان  بمساحت 
۱3/۸۶ متر مربع  پالک  ۱2۴0  فرعی  از 2۸ اصلی  مفروز  و مجزی  شده  
از پالک  2۸ اصلی  واقع در قریه  چنه سر بخش 22 گیالن  خریداری  از 
نسق  سلمان  سلمانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  
در دونوبت  به  فاصله  ۱5  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت 
به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می 
توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  2  ماه  اعتراض خود رابه این  
اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  
اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است 
و رسید در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت 

مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴00/۱/2۱
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴00/2/۴

910/13- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند رسمی
برابر رای  شماره  ۱3۹۹۶03۱۸0۱۱0۱5030- ۱3۹۹/۱۱/25 هیات 
موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی محبوبه  فتوحی سیاه پیرانی  فرزند حسین  به شماره  شناسنامه 
3۷2۱ صادره از  صومعه سرا  در ششدانگ  یکباب  دکان  بمساحت ۱3/۶5 
متر مربع  پالک  ۱2۴۱ فرعی  از 2۸ اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از پالک  
2۸  اصلی  واقع  در قریه  چنه سر  بخش 22 گیالن  خریداری  از نسق  
سلمان سلمانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در 
دونوبت  به  فاصله  ۱5  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت به  
صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می 
توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  2  ماه  اعتراض خود رابه این  
اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  
اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است 
و رسید در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت 

مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴00/۱/2۱
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴00/2/۴

910/23- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند رسمی
برابر رای  شماره  ۱3۹3۶03۱۸0۱۱0۸۶53- ۱3۹3/۱/۹ هیات 
موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه متقاضی 
افشین میرزائی فرزند احمد به شماره  شناسنامه ۴ صادره از صومعه سرا  
در ششدانگ  یکباب  دکان  احداثی  بمساحت  25/30  متر مربع  پالک 
۴۶ فرعی  از ۱3 اصلی  واقع  در قریه  مرجقل  بخش 22 گیالن خریداری  
از مالکیت ستاد اجرائی  فرمان  حضرت امام) ره( محرز گردیده است .لذا 
به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  روز  آگهی  می 
شود  چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح 
مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به 
مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  
ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به 
مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در صورت  انقضای  
مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند مالکیت  

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴00/۱/2۱
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴00/2/۴

910/36- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

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

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱3آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول  شماره۱3۹۹۶03۱۹0۱۴00۴۱۸۸-۹۹/۹/5هیات 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم مریم بیدشکی فرزند جوادبشماره شناسنامه ۶0۹۸صادره 
ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۴۸5متر مربع پالک- 
فرعی از5۷۴- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱5۱۷فرعی از 5۷۴ 
خریداری  ۴5کرمان  بخش  جیرفت   دراراضی  دوواقع  قطعه  -اصلی 
اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  متقاضی   خود  رسمی  مالک  از 
صورتی که  در  شود  می  ۱5روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:32
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴00/0۱/2۱ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴00/02/0۴

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند رسمی
رای  شماره  ۱3۹۹۶03۱۸0۱۱0۱503۶- ۱3۹۹/۱۱/25  برابر   
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی جعفر احمد دوست  صیقالنی  فرزند  پرویز به شماره  
شناسنامه ۷۹0۸ صادره از  صومعه سرا  در ششدانگ  یک قطعه  زمین  
بمساحت 2۴۸/33  متر مربع  مشتمل بر  اعیان  احداثی  بمساحت  
۱۶/۷۹  متر مربع  پالک ۱030۱ فرعی از  ۴2 اصلی  مفروز  و مجزی  
شده از پالک ۹۱ فرعی  از ۴2  اصلی  واقع  در قریه  عربان  بخش 22 
گیالن  خریداری  از نسق  محمد ابراهیم  بیدار  صحرا گرد  عربانی محرز 
گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  
روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت 
متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین 
انتشار آگهی به مدت  2  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و 
پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض 
دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و 
رسید در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت 

مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴00/۱/2۱
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴00/2/۴

910/9- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند رسمی
 ۱3۹۹/۱۱/25  -۱3۹۹۶03۱۸0۱۱0۱503۱ شماره   رای   برابر   
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه 
به  فرزند حسین   پیرانی   فتوحی  سیاه   متقاضی محبوبه   بالمعارض 
شماره  شناسنامه 3۷2۱ صادره از  صومعه  سرا  در ششدانگ  یکباب  دکان 
بمساحت ۱3/۱5 متر مربع  پالک ۱2۴2 فرعی  از 2۸ اصلی  مفروز  و مجزی  
شده  از پالک 2۸ اصلی  واقع  در قریه  چنه سر بخش 22 گیالن  خریداری 
از نسق سلمان  سلمانی  محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  
نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  
می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  2  ماه  اعتراض خود رابه این  
اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  
اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است 
و رسید در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت 

مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴00/۱/2۱
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴00/2/۴

910/22- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند رسمی
رای   بموجب   و  الذکر  فوق   قانون   اجرای  در  چون    
حل  هیات    ۱3۹۹/۱۱/۱  -۱3۹۹۶03۱۸0۱۱0۱35۴۸ شماره  اصالحی  
نقی  مالکانه  تصرف  سرا   صومعه  اسناد   ثبت  در  مستقر   اختالف  
از  صومعه سرا   ۱3۶۸ صادره  به  ش ش  پرویز  فرزند   زاده   کاسی 
مفروز  از پالک  ۱ از  ۸5 اصلی  واقع در  قریه  مهویزان  بخش 22 
گیالن  از نسق  ساالر پیردیرزیرک بعنوان ششدانگ  یک قطعه  زمین  
طرف   از  مربع   متر   ۶25/5۸ بمساحت  احداثی   اعیان   بر   مشتمل 
آن منظور  شده  برای   و پالک  ۱3۸  احراز  گردیده   هئیت  مذکور  
لذا  بر اساس  مفاده  3  قانون  فوق  در یک  نوبت  آگهی  می شود  
چنانچه  کسی  نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  بشرح  مذکور  
اعتراض  داشته باشد  از  تاریخ  اولین  انتشار  آگهی  بمدت  2 ماه  
اعتراض  خود را به  این اداره  تسلیم  و  رسید  اخذ  نمایند  در غیر 
این صورت  پس از  انقضای  مدت  مذکور  برابر  مقررات  نسبت به  
بصدور  سند مالکیت  اقدام  می گردد  و صدور  سند مالکیت  جدید  

مانع  مراجعه متضرر به دادگاه  نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴00/۱/2۱
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴00/2/۴

910/10- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره  ۱3۹۹۶03۱۸0۱۱0۱502۷- ۱3۹۹/۱۱/25 هیات 
موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  علی گلچین فرزند احمد  به شماره  شناسنامه ۶ صادره از  صومعه 
سرا  در سه دانگ  مشاع از ششدانگ  عرصه  که سه  دانگ  دیگر موقوفه 
میباشد. بمساحت 205۱ متر مربع  به انضمام  اعیان  یکباب خانه  بمساحت 
۱00  متر مربع  پالک  ۱03 فرعی  از ۶5  اصلی  مفروز  و مجزی  شده از  پالک 
۱ و 3 فرعی  از ۶5  اصلی  واقع  در قریه  اسفند  بخش 22 گیالن  خریداری  
از مالکیت  اداره  اوقاف محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  
در دونوبت  به  فاصله  ۱5  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت 
به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می 
توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  2  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  
تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض 
دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید 
در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت مذکورطبق 

مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴00/۱/2۱-تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴00/2/۴

910/38- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱3۹۹۶03۱۹0۱۴00۶5۶۹-
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  ۹۹/۱2/۱۹هیات 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه سعیدی گراغانی  
فرزندصفربشماره شناسنامه 3020۴۴۴۴۸۹صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت ۱۶5متر مربع پالک- فرعی از5۷۹- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 2۶فرعی از 5۷۹ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی رهجرد جیرفت  
بخش ۴5کرمان خریداری از مالک رسمی عباس دهقان  محرزگردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۸
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴00/0۱/2۱ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴00/02/0۴

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

و   اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱3۹۹۶03۱۹0۱۴00۶52۸-

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  ۹۹/۱2/۱۷هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب بیگم حسینی کهنوج  فرزند 
سید صمداله بشماره شناسنامه ۱0صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت ۴۹5متر مربع پالک- فرعی از5۴۹- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
35فرعی از 5۴۹ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی کلرود جیرفت  بخش ۴5کرمان 
خریداری از مالک رسمی اقای بختیار نادری محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف۱۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴00/0۱/2۱ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴00/02/0۴

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 
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چاپ تهران: ایرانیان  )0۲155۲75770(
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روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: مجتبی پارسا
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(
 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

 جدول: شیوا کرمی 

صفحه آرایی: لیدا بانی، فاطمه خواجویی، 
ندا صفاری 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده
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اجرای نورپردازی سه بعدی به مناسبت هفته سالمت با تصاویری از شهدای سالمت /آژانس عکس شهر

علیه  خشونت  درباره  کتابی  به  جاری  سال  در  »استال«  ادبی  جایزه 
زنان اهدا شد. »ایوی وایلد« نویسنده استرالیایی کتاب »بیس راک« 
این  شد. کتاب  معرفی  »استال«  دالری  50هزار  جایزه  برنده  عنوان  به 
نویسنده روایتگر داستان زندگی سه زن در طول سه دوره یعنی از سال 

ایسنا امروز است./  به  تا   ۱۷00

از  مجسمه  ساخت  است.  مضحک  مجسمه های  سردمدار  ترامپ، 
ولی  است،  بوده  رایج  امری  همواره  تاریخ  مهم  افراد  و  سیاستمداران 
زمانی که سیاستمداری به فردی منفور بدل شود، ممکن است ساخت 
مجسمه های تاریخی و ماندگار از او هم جای خود را به مجسمه هایی 

ایسنا شود./  رسانه ها  و  مردم  انگشت نمای  بدهد که  مضحک 

»برای تو« عنوان یک »مینی آلبوم« با هنرمندی ارشام مودبیان و بهرنگ 
روی  پیش  تئاتر  یک  موسیقی  قالب  در  تازگی  به  است که  معتمدی 
ارشاد  با مجوز وزارت فرهنگ و  آلبوم  این مینی  مخاطبان قرار گرفت. 
اسالمی و شماره واسپاری 32302 کتابخانه ملی در بازار موسیقی منتشر 

شده است./مهر

در  پناهنده  آیدا  و کارگردانی  تهیه کنندگی  به  »تی تی«  سینمایی  فیلم 
اولین حضور خود در آمریکا، در چهلمین دوره فستیوال بین المللی فیلم 
مینیاپولیس شرکت می کند. این فستیوال به عنوان یکی از قدیمی ترین 
فستیوال های فیلم، سعی دارد فضایی برای تبادالت فرهنگی بین ملت ها 
فراهم کرده و فرصتی در اختیار تماشاگرانش قرار دهد تا غنای سینمای 

بین المللی را کشف و درک کنند./ایسنا

بیا که طعنه به شیراز می زند تبریز
شب است و باغ گلستان خزان ریاخیز
ستاره، گرچه به گوش فلک شود آویز

به گوشوار دالویز ماه من نرسد
گشوده پرده ی پاییز خاطرات انگیز
به باغ یاد تو کردم که باغبان قضا

بهار عشق و شبابست این شب پائیز
چنان به ذوق و نشاط آمدم که گوئی باز
به عشوه باز دهندش به باد رخت و جهیز
عروس گل که به نازش به حجله آوردند
به خاک و خون همه در انتظار رستاخیز

شهید خنجر جالد باد می غلتند
بهار سبز کجا وین شراب سحر آمیز

خزان خمار غمش هست و ساغر گل زرد
باین صحیفه رسید است دفتر تا نیز
خزان صحیفه ی پایان دفتر عمر است
شباب با چه شتابی به اسب زد مهمیز
به سینمای خزان ماجرای خود دیدم
به غیر خون دلم باده در پیاله مریز
هنوز خون به دل از داغ الله ام ساقی

دمی که بی تو به سر شد چه قسمتی ناچیز
شبی که با تو سرآمد چه دولتی سرمد

که یاد توست مرا یادگار عمر عزیز
عزیز من مگر از یاد من توانی رفت
پریوشا، تو ز دیوانه میکنی پرهیز
پری به دیدن دیوانه رام می گردد

مگر به حجله ی شیرین گذر کند پرویز
نوای باربدی خسروانه کی خیزد

که بال عشق تو بادم زند بر آتش تیز
به عشق پاک تو بگذشتم از مقام ملک
که شهریار ز شوق و طرب کنی لبریز

تو هم به شعشعه وقتی به شهر تبریز آی

شهریار

| کتاب | | هنرهای تجسمی | | موسیقی | | سینما |

با  که  است  جاندارانی  از  یکی  عقابی  پوزه  الک پشت   
شرایطی به صورت بحرانی در حال انقراض است. به طور 
کلی الک پشت های پوزه عقابی، خزنده ای همه چیز خوار 
هستند که حدود ۴0 تا 50 سال عمر می کنند و اکثر عمر 
پوزه  می گذرانند. الک پشت  اقیانوس  آب های  در  را  خود 
عقابی همان طور که از نامش پیداست، ظاهری متفاوت تر 
از سایر الک پشت ها دارد و همین تفاوت سبب نام گذاری 
آن شده است. الک پشت پوزه عقابی الکی سخت و در 
عین حال جذاب دارد که این عامل سبب شکار بی رویه 

است. خاص  انقراض شده  خطر  در  قرارگیری اش  و  آن 
بودن الک پشت پوزه عقابی تنها در نام و چهره متفاوت 
این جانور سنگ پشت خالصه نمی شود. زیرا از آن جایی 
که پوزه عقابی گونه ای تکامل یافته از دو گونه الک پشت 
می رود  انتظار  است،  ریدلی  دریایی  الک پشت  و  سرخ 
صفات مشترک بسیاری هم با آن دو داشته باشد. یکی 
منبع  ریدلی،  و  بارزترین صفات الک پشت  های سرخ  از 
تغذیه آن ها است که از جانورانی مانند نرم تنان، خرچنگ ها، 
میگو و عروس های دریایی تامین می شود؛ اّما رژیم غذایی 
از  حیوان  این  و  بوده  متفاوت  تر  عقابی،  پوزه  الک پشت 

اسفنج ها تغذیه می کند. / لست سکند

الک  پشت پوزه عقابی

تحقیقات انجام گرفته توسط دانشگاه »کرتین 
)Curtin(« نشان می دهد که چگونه ماهواره های 
راداری می توانند به بهبود روند تشخیص، نظارت، 
طبیعی  بالیای  برابر  در  مقابله  و  آماده سازی 
زلزله  و  سیل  آتش سوزی،  مانند  استرالیا  در 
»روزنه  رادار  داده های  از  کمک کنند. محققان 
 »)Synthetic Aperture Radar(ترکیبی
 )۱-Sentinel(۱-که توسط ماهواره ی سنتینل
آژانس فضایی اروپا جمع آوری شده بود استفاده 
کردند.  دکتر امی پارکر)Amy Parker(، محقق 
اصلی این تحقیقات از دانشکده  علوم زمین و 
سیارات کرتین می گوید که ماموریت ماهواره ی 
از  جهانی  کامل  مجموعه   اولین  سنتینل-۱ 
داده های رادار روزنه ترکیبی را فراهم کرده است 
که فرصتی برای ارزیابی خطرات در مکان های 

جدید از جمله استرالیا به ما می دهد.
دکتر پارکر می گوید: علت ارزشمند بودن این رادار 
این است که می تواند در همه  شرایط آب  وهوایی 
و در روز و شب سطح زمین را بررسی کند. در 
زمین،  بررسی  قدیمی  سامانه های  که  حالی 

تحت تاثیر ابر، مه، باران و دود بودند.
تهیه  برای  می توان  رادار  این  داده های  از 
حرکات  ردیابی  دقیق،  توپوگرافی  نقشه های 
سطح زمین، بررسی تغییر کاربری زمین ها و 
تهیه نقشه ای از آسیب به زیرساخت ها استفاده 

بهبود  به  می تواند  موارد  این  همه ی  که  کرد 
طبیعی کمک  بالیای  به  پاسخ دهی  و  ردیابی 
کند. اگرچه رادار روزنه ترکیبی منبع خوبی برای 
ارزیابی خطرات است اما برداشت های متفاوتی 
از داده های به دست آمده از آن می توان داشت 
موارد  به  آن محدود  از  استفاده  استرالیا  در  و 
خاصی شده است. در این تحقیقات داده های 
این رادار به ۹ مورد مهم اختصاص داده شد تا 
توانایی رادار به عنوان ابزاری برای پیشگیری و 
ارزیابی شود. موارد مورد بررسی  بالیا  کاهش 
دکتر  بود.   زلزله  و  سیل  آتش سوزی،  شامل 
پارکر می گوید: برای مثال ما دشت های سیالبی 
شمالی  سرزمین  در   )Wildman(وایلدمن
را مورد بررسی قرار دادیم و دریافتیم که این 
رادار می تواند به تهیه نقشه ی الگوهای سیل و 
دشت های سیالبی کمک کند. همچنین این رادار 
می تواند به فراهم کردن امنیت برای مکان هایی 
که معادن در آن ها قرار دارند و درک فعالیت ها و 

خطرات مربوط به زمین لرزه کمک کند.
پارکر می گوید: پیش از این تصور می کردیم که 
استفاده از داده های رادار روزنه ترکیبی بسیار 
گران قیمت است اما یافته های ما نشان می دهد 
که با استفاده از ماهواره ی سنتینل-۱ می توانیم 
تصاویر اقتصادی و کاملی از استرالیا به دست 

آوریم./ ایسنا

کتاب نمی توانی روزم را خراب کنی نوشته  آلن کالین است 
که اولین بار در سال 20۱5 منتشر شد و انتشارات لیوسا 
آن را با ترجمه  نفیسه معتکف در سال ۱3۹۷ راهی بازار 
از تجربیات خود  استفاده  با  آلن کالین  نشر کرده است. 
و به کارگیری لحن ساده و روان و البته طنز این کتاب را 
به نگارش درآورده است. هدف آلن کالین از نگارش کتاب 
نمی توانی روزم را خراب کنی کمک به انسان ها برای مواجه 
و حل مشکالت و چالش هایی است که روزانه با آن ها سر 
و کار دارند. کتاب تو نمیتوانی روزم را خراب کنی دارای 52 
موضوع مهم است که به خواننده کمک می کند قدرتش را 
پس بگیرد و به شرایط و افراد مختلف اجازه ندهد تا روز 
او را خراب کنند. هر یک از این موضوعات شامل راهکارها و 
توصیه هایی است که با یادگیری و استفاده از آن ها می توان 

با مشکالت روزمره خود رو به رو شد. 

مقابله با بالیای طبیعی با کمک رادارها

|  تو نمی توانی روزم را خراب کنی | 
| نویسنده : آلن کالین

مترجم : نفیسه معتکف |

تاالب های ایران
تاالب چغاخور

مختصات  با  آن،  حاشیه  اراضی  و  چغاخور  بین المللی  تاالب 
جغرافیایی 3۱ درجه و 5۴ دقیقه تا 3۱ درجه و 5۶ دقیقه عرض 
شمالی و 50 درجه و 52 دقیقه تا 50 درجه و 5۶ دقیقه  طول 
در ۶0  و  استان چهارمحال وبختیاری  در قسمت شرق  شرقی 
کیلومتری جنوب شهرکرد )مرکز استان( واقع شده است. در یک 
نگاه کلی فرم توپوگرافی دریاچه و اراضی اطراف آن به گونه ای 
است که چاله و دشت میانه کوهی را ایجاد کرده و ارتفاعات 
برآفتاب در شمال، شاپورناز در غرب و کالر در جنوب دورتادور آن 
را احاطه کرده اند. خط الراس این ارتفاعات حوضه  آبریز چغاخور 
را شکل می دهد. این ارتفاعات در ناحیه کوهستانی زاگرس واقع 
شده و در نتیجه فعالیت های تکتونیکی شکل گرفته اند و تقریبًا 

تمامی جهات اطراف دریاچه را محاصره کرده اند.
در یک نگاه كلی تاالب چغاخور یكی از ۱05 تاالب مهم كشور 
برای پرندگان آبزی و یكی از مناطق IBA در ایران محسوب 
می شود. مطابق طبقه بندی تاالب های مهم كشور، این تاالب در 
جایگاه ششم قرار دارد و با توجه به این كه تعداد قابل  توجهی 
از گونه های پرنده در خطر تهدید جانی و یک درصد از گونه های 
منطقه جغرافیایی زیست یا مسیر مهاجرت آن ها را نگه داری 
می كند، حائز این اهمیت شناخته  شده است. چغاخور همچنین 
در ارزیابی ۷5 تاالب با اهمیت كشور براساس معیارهایی چون 
اجتماعی  مؤلفه های  تهدیدکننده،  عوامل  ماهی ها،  پرندگان، 
اقتصادی و موقعیت حفاظتی پس از تاالب های هورالعظیم، 
میانكاله و خلیج گرگان، شادگان، دلتای حله، انزلی، پریشان 
)دشت ارژن( و هامون پوزک در ردیف هشتمین تاالب مهم 
ارزیابی  همین  در  حالی كه  در  است.  طبقه بندی  شده  كشور 
تاالب گندمان در استان چهارمحال وبختیاری در ردیف دوازدهم 
دریاچه  ارومیه،  دریاچه  خورخوران،  چون  مهمی  تاالب های  و 
یازدهم،  جایگاه های  در  ترتیب  به  گمیشان  تاالب  بختگان، 
سیزدهم، چهاردهم و بیست ویكم و پس  از این تاالب ارزیابی 
کیفی شده اند. تاالب چغاخور در میان تاالب های ۷5 گانه مورد 
بررسی از نظر معیار پرندگان به  واسطه دارا بودن 3 گونه در خطر 
تهدید و با جمعیت كم، دارا بودن 2 گونه در خطر تهدید جهانی و 
تنوع پرندگان فراتر از 20 گونه، حائز اهمّیت قلمداد شده است. بر 
اساس معیارهای ماهیان از جمله تنوع ماهی ها، محل تخم ریزی 
و پرورشگاه چهار گونه، حضور دو گونه ماهی بومی و شناسایی 
دو گونه در معرض خطر سبب شده تا ۶۸ درصد اهمیت این 
تاالب از نظر ماهیان را کسب کند. در محدوده تاالب چغاخور از 
میان مهره داران، پرندگان مهم ترین گروه را شامل می شوند كه در 
میان آن ها انواع گونه های در معرض خطر انقراض، حمایت  شده 
و آسیب پذیر مطابق طبقه بندی های مّلی مشاهده می شود كه از 
نظر زمانی از اواخر پاییز تا اواخر زمستان در این تاالب حضور 

دارند./ طرح حفاظت از تاالب های ایران

آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت  ) تجدید( 
 به شماره 4-1400/ت  

 دستگاه مزایده گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
موضوع: تجدید مزایده فروش  امالک و مستغالت تحت اختیار  آموزش و پرورش واقع در شهرستان منوجان 

  به شرح جدول زیر:
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