
 

- مدت اجرای کار ۱۲ ماه می باشد. 
 - ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 667/۸۰۰/۰۰۰ ریال در وجه شهرداری 

بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد. 
- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است 

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است .
 - تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/۱۰/۲5 می باشد. 

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 
ساعت ۱7:۰۰ مورخ 99/۱۱/۰9 

- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت ۱7:۰۰ مورخ 99/۱۱/۲3 
- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰:۰۰ مورخ 99/۱۱/۲6

اطالعات تماِس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس -بم بلوار شهید رجایی 

سایت اداری- شهرداری بم امور قراردادها - تلفن: ۰3۴-۴۴3۴5۲۱۴
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز 

تماس ۴۱93۴-۰۲۱ دفتر ثبت نام: ۸5۱9376۸-۸۸969737

شهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی نگهداری بخشی از فضای سبز سطح شهر 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 عضویت قبلی ،مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای   

محمد بنی اسدی-شهردار بم

 )نوبت دوم(

م.الف 3۰9۰  مدرییت ارتباطات و امور نیب الملل شهرداری کرمان           

آگهی مزایده عمومی 
سازمان مدیریت و مهندسی  شبکه حمل و نقل  شهرداری کرمان در نظر دارد نسبت به اجاره پارکینگ های خود به شرح جدول ذیل به 
مدت ۲سال  از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید . متقاضیان می توانند جهت خرید  اسناد مزایده از تاریخ 99/۱۰/۲۰  لغایت 
99/۱۱/5  به مدیریت امور قراردادهای شهرداری وتسلیم پیشنهادات تا مورخ 99/۱۱/۱۲  به دبیرخانه  شهرداری مرکزی )واقع در کرمان، 
میدان شورا  (مراجعه نمایند  . بازگشایی پاکات مورخ  99/۱۱/۱3  انجام خواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده  و اطالعات 

تکمیلی اگهی در سایت شهرداری به آدرس kermancity.ir  درج گردیده است .

مبلغ تضمین اجاره بهای ماهیانهنام جایگاهگروهردیف
شرکت در مزایده

مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده )ریال(

4092/2356/000/0001680/000/000پارکینگ شماره 1 بوستان مادر  )ضلع جنوب شرقی بوستان (1

2
پارکینگ شماره 2 بوستان مادر)خیابان شفا انتهای بلوار پرستار 

ضلع شمال غربی بوستان (  
350952/000/0001570/000/000

66/000/0001590/000/000 1342پارکینگ آزادی ایتدای خیابان استقالل3

2328/4626/000/0001540/000/000پارکینگ بوستان شهید مطهری )ضلع جنوبی فروشگاه رفاه (4

آگهی مزایده عمومی 

شهرداری محی آباد در نظر دارد 5 قلعه زمین مسکونی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir با شماره مزایده بصورت الکترونیکی به فروش برساند .

زمان انتشار در سایت : 99/۱۰/۲۲ 
مهلت دریافت اسناد مزایده:99/۱۱/۱۱

تاریخ بازدید : 99/۱۰/۲۲ لغایت 99/۱۱/۱۱ 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 99/۱۱/۱۲

زمان بازگشایی : 99/۱۱/۱3 زمان اعالم به برنده : 99/۱۱/۱۴
ضمن رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :

۱- برگزاری مزایده بصورت کتبی ) فیزیکی ( هم صرفا 
بصورت  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از 
همزمان می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل 
خرید و دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود هزینه 
مربوطه( ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه( ، 
ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده 

و واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این 
طریق امکان پذیر می باشد .

۲- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح 
اقالم موضوع  از  پیشنهاد  ارائه  از  قبل  مزایده  در  شده 

مزایده بازدید به عمل آوردید .
3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت 
ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن ( با شماره 

های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه : ۴۱93۴ -۰۲۱

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت 
 / نام  "ثبت  بخش   )www.setadiran.ir( سامانه 

پروفایل مزایده گر" موجود است.

فروش امالک و مستغالت شماره )۱۴۰۰۲7۸۸۸۱5(

شهرداری محی آباد

ت دوم
نوب

محمد جواد ظریف:

برجام به خاطر ایران زنده 
است، نه سه کشور اروپایی

کشاورزان معترض اصفهانی خواستار 
 اجرای مصوبه شورای عالی آب شدند

حقابه داران زاینده رود 
به دنبال اجرای قانون

حسن روحانی بهمن ماه 1393 و در سیزدهمین سفر 
در و  اصفهان  جهان  نقش  میدان  در  خود،   استانی 

پاسخ به مطالبات مردم درباره جریان آب در زاینده رود 
با قاطعیت اعالم کرد: »کاری خواهیم کرد با همت شما 
و با وحدت و یکپارچگی زاینده رود، زنده و زاینده بماند. 
ها  اصفهانی  و  اصفهان  تمدن  مظهر  فقط  رود  زاینده 

نیست، بلکه متعلق به همه ملت ایران است...

تجمع فعاالن محیط زیستی بوشهر در 
اعتراض به جاده سازی و پرورش میگو

دست ها برای نجات حرا 
زنجیر شد

بعد از صدور مجوز جاده دسترسی برای مرکز تکثیر 
حرا،  جنگل های  نابودی  زمینه سازی  میگو،  و  الرو 
موضوع  این  به  اعتراض  در  زیستی  محیط  فعاالن 
محیط  تشکل های  شنبه گذشته  پنج  تجمع کردند. 
زیستی با ایجاد یک زنجیره انسانی اعتراض خود را 
نسبت به این موضوع نشان دادند. صبح دیروز نیز 

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها...

شیده اللمی دبیر اجتماعی
 روزنامه همشهری درگذشت

خداحافظی ابدی
 با روزنامه نگار مسئول

مهاجرت برای حق تنفس
دادگاهی در فرانسه برای اولین بار مانع از اخراج یک پناهجو به دالیل محیط زیستی شد

کارشناسان بین المللی هشدار داده اند آلودگی هوا منجر به مهاجرت گسترده می شود

| پژوهشگر مردم شناسی |

| نسرین جودکی |

دریا از  آواز  »هله مالی« 
خالی می شود

جهانی  ثبت  از  سال   9 گذشت  از  پس 
با  دریانوردی  و  لنج سازی  سنتی  دانش 
لنج در خلیج فارس، هیئت دولت تصمیم 
فایبرگالس  و  امحای شناورهای چوبی  به 
آذر   24 مصوبه که  این  در  است.  گرفته 
جایگزینی  از  هدف  رسیده،  تصویب  به 
و  )چوبی  تجاری  سنتی  شناورهای 
فایبرگالس(، حذف ابزار قاچاق کاال از دریا، 
رسمی  به  غیررسمی  فعالیت های  انتقال 
رونق فعالیت های کشتی سازی  و تجاری، 
داخلی و خدمات تعمیر و نگهداری آنها و 
 افزایش ایمنی دریایی، عنوان شده است. 
اما در این تصمیم آنچه دیده نشده، دانش 
پیشینه  با  ناملموس  فرهنگ  و  بومی 
در  نظر  تجدید  که  است  ساله ای  هزاران 
مصوبه جدید درباره امحای لنج های چوبی 
بود که  پیش  سال ها  می کند.  ضروری  را 
خوزستان  استان  میراث  کارشناس  با 
همراه شدم تا برای تکمیل پرونده دانش 
مسیر  دریانوردی،  و  لنج سازی  سنتی 
 لنج ها در آبادان و خرمشهر را دنبال کنیم.
که  است  مشاغلی  جمله  از  لنج سازی 
و  آب  جغرافیایی،  شرایط  با  متناسب 
هوایی و نیاز مردم جنوب ایران پدید آمده، 
و نقش و اهمیت به سزایی در معیشت و 
دارد.  فارس  خلیج  حاشیه  مردم  فرهنگ 
بنابراین لنج داری حرفه ای سنتی است که 

آورنده... وجود  به 

ایران با تصویب قانون امحای لنج ها 
تیشه به ریشه میراث جهانی خود زد

1010  هزار لنج چوبی هزار لنج چوبی 
5در انتظار امحا در انتظار امحا 
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام خرب2

به گزارش گاردین، »سایلش مهتا«، یک 
زمینه  در  متخصص  دادگستری  وکیل 
زیست محیطی گفته است: »ارتباط میان 
تخریب محیط زیست، کامال  و  مهاجرت 
گرمای  که  حال  عین  در  است.  واضح 
جهانی بخش هایی از سیاره ما را غیرقابل 
مهاجرت های  است،  کرده  سکونت 
گسترده به زودی به یک قاعده و هنجار 
تبدیل می شود. آلودگی هوا و آب، هیچ 
اهمیتی به مرزهای بین المللی نمی دهد. 
ما می توانیم مانع از تبدیل بحران انسانی 
و سیاسی به یک بحران وجودی شویم 
اما رهبران جهانی هم اکنون باید دست به 

بزنند.« اقدام 
او اضافه کرده است: »این حق ما است 
که هوای پاک تنفس کنیم. دولت ها و 
دادگاه ها تازه در آغاز راه برای به رسمیت 
شناختن این حق طبیعی انسانی هستند. 
این مشکل صرفا مربوط به بنگالدش و 
سایر کشورهای در حال توسعه نیست. 
آلودگی هوا ساالنه باعث مرگ 200 هزار 
نفر در بریتانیا می شود. از هر چهار مرگ 

در جهان، یکی به آلودگی ارتباط دارد.«
به  محیط زیستی  وکیل  این  اظهارات   
دنبال تصمیم دادگاهی در فرانسه می آید؛ 
که  است  اولین بار  این  می شود  گفته 
موضوع محیط زیست در جلسه استماع 
دادگاه مورد استناد قرار می گیرد. پرونده 
آسم  دچار  بنگالدشی  مرد  یک  مورد  در 
بود. او حکم دیپورت )اخراج( از فرانسه 
را نپذیرفته بود. وکیل او گفته بود که این 
هوا  شدید  آلودگی  سطح  دلیل  به  مرد 
در بنگالدش، در معرض وخامت شرایط 

بیماری و حتی مرگ زودهنگام قرار دارد.
دادگاه تجدیدنظر در شهر بوردو در فرانسه، 
به دلیل آن که این مرد 40 ساله با »بدتر 
خاطر  به  تنفسی  آسیب های  شدن 
آلودگی هوا« در کشورش روبه رو می شود، 

دستور اخراج او را لغو کرده است.
اخیرا دانشگاه های ییل و کلمبیا با در نظر 
گرفتن شاخص عملکرد زیست محیطی، 
بنگالدش را در رتبه 179 کشورهای جهان 
به لحاظ کیفیت هوا در سال 2020 قرار 
دانشگاه  دو  این  گزارش  در  داده اند. 
آمده است که غلظت ذرات ریز در هوای 
میزانی  حداکثر  برابر  شش  بنگالدش، 
به  بهداشت  جهانی  سازمان  که  است 
عنوان سقف آلودگی مجاز در نظر گرفته 

است.
ویژه  گزارشگر  بوید«،  آر.  دیوید  »دکتر 
و  بشر  حقوق  زمینه  در  ملل  سازمان 
است:  گفته  گاردین  به  محیط زیست 
ساالنه  جهان  سراسر  در  هوا  »آلودگی 
باعث 7 میلیون مرگ زودهنگام می شود، 
بنابراین اگر افراد برای تنفس هوای پاک 
خود  سالمتی  از  حفاظت  منظور  به  و 
مجبور به مهاجرت شوند، کامال قابل درک 
سالمت  فاجعه  یک  هوا  آلودگی  است. 
عمومی جهانی است که توجه الزم به آن 
افرادی که به  نشده است چرا که اغلب 
این دلیل جان خود را از دست می دهند، 

آسیب پذیر.« یا  هستند  فقیر  یا 
واقعا  من  »کار  است:  داده  توضیح  او 
اجرای  و  شناخت  افزایش  به  معطوف 
حق همه افراد برای زندگی در یک محیط 
سالم است که قطعا شامل هوای پاک 

هم می شود. من در چند پرونده حقوقی 
بسیار مهم در آفریقای جنوبی و اندونزی 
وارد شده ام. خبر خوب این است که ما 
همزمان  طور  به  که  داریم  راه حل هایی 
آلودگی هوا و تغییرات آب  وهوایی را در 
درجه اول با حذف تدریجی سوخت های 

می کند.« برطرف  فسیلی 
ائتالف  هماهنگ کننده  رندال«  »الکس 
اقلیم و مهاجرت می گوید که مسیرهای 
ایمن و قانونی برای مردمی که به دالیل 
مهاجرت  به  مجبور  محیطی  زیست 

شود. ایجاد  باید  هستند، 
او می گوید: »مواردی مثل مورد این مرد 
40 ساله بنگالدشی که موضوع آلودگی هوا 
ممانعت  برای  دلیلی  آلودگی ها  سایر  یا 
از یک کشور می شود، گام های  اخراج  از 
موثر و مهمی به منظور قدم برداشتن در 
این مسیر است. احتماال رای دادگاه ها در 
چنین مواردی در آینده باعث می شود که 
موارد بالقوه دیگری که مربوط به موضوع 
اقامت  زمینه  است،  اقلیمی  تغییرات 
پناهندگان را فراهم کند. در حقیقت موارد 
افراد  به  مربوط  عمدتا  که  هم  دیگری 
آسیب پذیر به مخاطرات محیطی است، در 
دست اجرا است. با این حال اینم موارد 
سابقه قانونی ندارند و افرادی که به دلیل 
تغییرات آب وهوایی از مرزها عبور می کنند، 
خاکستری  وضعیت  یک  در  همچنان 

باقی می مانند.« نامشخص 
»عدالت  بنیاد  گزارش  اساس  بر 
محیط زیست«، هر 1.3 ثانیه، یک نفر به 
خاطر بحران آب وهوا مجبور به ترک خانه 
و اجتماع خود می شود اما میلیون ها نفر 

از حمایت قانونی در این زمینه برخوردار 
از  محیط زیست  عدالت  بنیاد  نیستند. 
به  سرعت  به  تا  خواسته  همه کشورها 
طور  به  و  بپیوندند  پاریس  توافق نامه 
گذشته  سال  کنند.  اجرا  را  آن  کامل 
حکمی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل 
پناهندگان  اخراج  شد که  منتشر  متحد 
محل  کشور  در  آب وهوایی  بحران  را که 
را تهدید می کند،  زندگی آن ها، جانشان 
می کرد.  ممنوع  دولت ها  سوی  از 
در  است که  آن  از  حاکی  پیش بینی ها 
یک دهه آینده، میلیون ها نفر در سراسر 
جهان به دلیل گرمای جهانی، مجبور به 

می شوند. مهاجرت 

 فرصت زیادی برای تغییر 
وجود ندارد

آرا،  تضارب  بنگاه های  رسانه ها، 
محیط زیستی  گروه های  و  محققان 
در  هشدار  حال  در  پیش  از  بیش 
به  هستند.  آب وهوایی  تغییرات  مورد 
تغییرات  دلیل  به  جهان  آن ها،  گفته 
مهاجرت  شاهد  آب وهوایی  گسترده 
گسترده مردم جهان از کشورهای خود 
تاثیر  بود.  خواهد  دیگر  کشورهای  به 
تغییرات آب وهوایی بر روی کشاورزی، 
در  ویژه  به  زیرساخت ها  و  آب  منابع 
بود. خواهد  توسعه  حال  در  کشورهای 
شرایط  جنگ،  این،  از  پیش  تا 
نامساعد کار و زندگی، فقر و گسترش 
بیماری ها دلیل مهاجرت افراد مختلف 
گرچه  است.  بوده  جهان  سراسر  در 
آب وهوا  دور،  بسیار  گذشته های  در 
برای  دلیل  مهم ترین  کشاورزی  و 
به  سرزمین  یک  مردمان  مهاجرت 
شمار  آمده است. در قرن 21، به دنبال 
جمعیت  افزایش  و  شدن  صنعتی 
بی سابقه  افزایش  آن،  دنبال  به  و 
فسیلی،  سوخت های  از  استفاده 
زمینه  در  جدی  بسیار  نگرانی هایی 
زمین  و گرمایش  آب وهوایی  تغییرات 
از  برخی  به گفته  است.  آمده  به وجود 
خاکی  کره  این  ساکنان  کارشناسان، 
بر  وضعیت  این  ایجاد  مسئولیت  که 
برای  زیادی  فرصت  است،  آنها  عهده 
کارشناسان  ندارند.  خود  مسیر  تغییر 
اقدامی  اگر  که  کرده اند  پیش بینی 
از  جلوگیری  برای  شدید  و  سریع 
گام  آن  در  که  خطرناکی  مسیر  این 
سال  در  نگیرد،  صورت  برمی داریم، 
با خشکسالی شدید،  زمین  2100، کره 
گرمای سوزان و طوفان های وحشتناک 
تنها  نه  می شود که  روبه رو  مخربی  و 
تهدید  را  حیوانات  و  موجودات  حیات 
نیز  را  انسان ها  حیات  بلکه  می کند 
از  برخی  انداخت.  خواهد  خطر  به 
از  حاکی  شده  منتشر  گزارش های 
عملی  صورت  در  حتی  که  است  آن 
 21 پایان قرن  تا  پاریس  توافق  شدن 
میالدی، مهاجرت ها به خاطر تغییرات 
افزایش  درصد   30 تا  آب وهوایی 

هدیافت. ا خو
گرم شدن کره زمین و آب شدن یخ های 
قطبی، باعث باال آمدن سطح دریاها  و 
در  که  موضوعی  می شود.  اقیانوس ها 
که  را  انسان  میلیون ها  می تواند  نهایت 
جهان  سراسر  در  ساحلی  شهرهای  در 
بیاندازد.  خطر  به  را  می کنند  زندگی 
بودند  داده  هشدار  کارشناسان  پیش تر 
که این اتفاق می تواند باعث آواره شدن 

شود. افراد  این  از  نفر  200میلیون 

کارشناسان بین المللی هشدار داده اند آلودگی هوا منجر به مهاجرت گسترده می شود

مهاجرت برای حق تنفس
دادگاهی در فرانسه برای اولین بار مانع از اخراج یک پناهجو به دالیل محیط زیستی شد

حزب مرکل »آرمین 
الشت« را به عنوان رهبر 

جدید انتخاب کرد
مسیحی  دموکراتیک  اتحاد  حاکم  حزب 
آلمان روز شنبه »آرمین الشت« را به عنوان 
رهبر جدید انتخاب کرد که آینده این حزب 
را شکل می دهد. به گزارش ایسنا، به نقل از 
دویچه وله، انتخاب آرمین الشت هشت ماه 
رای دهندگان  آن صورت گرفت که  از  پیش 
تعیین  برای  سراسری  انتخابات  در  آلمانی 
آلمان  صدراعظم  مرکل،  آنگال  جانشین 
این  که  مرکل  آنگال  کنند.  تصمیم گیری 
حزب راست میانه را از 2000 تا 2018 رهبری 
از هیچ یک از سه  کرده بود، به طور علنی 
بود.  نکرده  حمایت  ارشد  پست  این  نامزد 
است که  بسیاری، الشت کاندیدایی  نظر  از 
مورد  در  می دهد.  ادامه  را  مرکل  خانم  راه 
به سیاست  او  پناهندگی، سیاست  مسایل 
گفته  پیشتر  او  است.  نزدیک  مرکل  خانم 
خشونت  همه  »این  مشاهده  دلیل  به  بود 
هدف  امروز،  آلماِن  در  خشم«  این همه  و 
بود. خواهد  اجتماعی«  »انسجام  اصلی اش 

۸6 فوتی و 6۰۱6 ابتالی جدید 
کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت جدیدترین موارد شناسایی و 
فوتی ناشی از کووید19 در کشور طی 24 ساعت گذشته 
را اعالم کرد. به گزارش ایسنا، دکتر سیما سادات الری 
بر اساس معیارهای  تا 28 دی 1399 و  از 27  گفت: 
به  مبتال  جدید  بیمار  و 16  هزار  تشخیصی، 6  قطعی 
از آن ها  کووید19 در کشور شناسایی شد که 523 نفر 
بستری شدند. او گفت: متاسفانه در طول 24 ساعت 
گذشته، 86 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به 56 هزار و 803 نفر 
رسید. سخنگوی وزارت بهداشت گفت: 10 شهر قرمز کشور 
در استان مازندران و شامل آمل، بابل، تنکابن، جویبار، 
رامسر، ساری، سوادکوه، فریدونکنار، قائمشهر و نکا است.

در اعتراض به قانون منع پخش 
تصویر پلیس

هزاران فرانسوی را به 
خیابان آمدند 

روز  در  دیگر  بار  فرانسوی  معترض  هزاران 
شنبه در اعتراض به قانون جنجالی موسوم 
چندین  و  پایتخت  در  جامع«  »امنیت  به 
مجموع  در  و  آمده  خیابان  به  دیگر  شهر 
برگزار  کشور  سراسر  در  تجمع   80 از  بیش 
روز  راهپیمایان  یورونیوز،  به گزارش  کردند. 
شنبه در پاریس در یک روز برفی با حرکت 
به سمت میدان معروف باستی و در حالی 
جا،  همه  »پلیس  شعار  با  پالکاردهایی  که 
عدالت هیچ کجا« در دست داشتند، ضمن 
با سر دادن شعار خواستار پس گرفتن این 
شنبه  روز  تجمعات  شدند.  جنجالی  الیحه 
به دعوت مجموعه ای از تشکیالت مردم نهاد 
و  بیان  آزادی  طرفدار  انجمن های  جمله  از 
حقوق بشر، عفو بین الملل و نیز انجمن های 
روزنامه نگاران و سینماگران برگزار شد اما با 
حضور گسترده نیروهای پلیس ضد شورش، 
در جریان این تجمعات درگیری خاصی میان 
پلیس و تظاهرکنندگان روی نداد.مهم ترین 
بخش این قانون جدید امنیتی، ماده 24 آن 
ماموران  از  تصویر  گونه  هر  است که پخش 
پلیس به هدف آسیب رساندن به آنها را منع 
و جرم انگاری می کند. منتقدان می گویند این 
قانون دست پلیس را در اعمال خشونت باز 
می گذارد زیرا افراد از بیم متهم شدن به »سو  
نیت« جرات نمی کنند تصاویر خشونت پلیس 
قانون »امنیت جامع« که  را همرسان کنند. 
پیش از این در مجلس ملی فرانسه تصویب 
شده، قرار است در ماه مارس در سنا بررسی 
جنجالی  قانون  این   22 و   21 مواد  شود. 
از  نیز که موضوع آن اجازه استفاده پلیس 
دوربین های کوچک بدنی و پهپاد است، مورد 
انتقاد شدید طرفداران آزادی بیان و گردش 
است.  گرفته  قرار  فرانسه  در  اطالعات  آزاد 
بسیاری از تشکل های حقوق بشری و طرفدار 
آزادی بیان در جهان از جمله گزارشگران ویژه 
سازمان ملل متحد و دفتر کمیسر حقوق بشر 
فرانسه  در  الیحه  این  تصویب  به  نیز  اروپا 

کرده اند. اعتراض 

معاون استاندار تهران:

تردد از ساعت ۲۱ همچنان 
ممنوع است

مطلوب  ارزیابی  به  اشاره  با  تهران  استاندار  معاون 
استان  سطح  در  سلیمانی  شهید  طرح  اثرگذاری  از 
تهران بر لزوم استمرار هم افزایی در اجرای این طرح 
تاکید کرد.  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  ضرورت  و 
شکرهللا حسن بیگی در گفت وگو با ایسنا گفته است: 
»خوشبختانه بر اساس ارزیابی انجام شده اثرگذاری 
طرح شهید سلیمانی در تهران مطلوب بوده است. در 
در  خطر  شرایط کم  عنوان  به  آبی  رنگ  حاضر  حال 
نظر گرفته شده است و منع رفت و آمد از ساعت 21 تا 

بود.« این شرایط حاکم خواهد  4صبح حتی در 

وندی شرمن فرد شماره دو 
وزارت خارجه آمریکا می شود

بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، وندی شرمن را گزینه 
مورد نظر خود برای قائم مقامی وزارت خارجه معرفی کرده 
است. به گزارش خبرگزاری آلمان، خانم شرمن در دولت 
از مذاکره کنندگان اصلی آمریکا در گفت وگوهای  اوباما، 
منجر به توافق اتمی با ایران بود. او در دولت دوم کلینتون 
نیز مذاکرات مربوط با موشک های بالستیک کره شمالی 
را مدیریت می کرد. رئیس جمهور منتخب آمریکا آنتونی 
بلینکن را برای تصدی پست وزارت خارجه پیشنهاد کرده 
است. بلینکن 58 ساله پیش از این به عنوان معاون وزیر 
امور خارجه و معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در دوره 

زمامداری باراک اوباما فعالیت داشته است.

دو قاضی زن در کابل 
به ضرب گلوله ترور شدند 

دو قاضی زن شاغل در دادگاه عالی افغانستان صبح روز 
یکشنبه مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. به گزارش یورونیوز، 
این آخرین مورد از مجموعه ترورهایی است که از چندین 
ماه قبل شخصیت های جامعه مدنی افغانستان را هدف 
قرار داده است. احمد فهیم قویم، سخنگوی دادگاه عالی 
افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت: »متاسفانه ما در 
حمله امروز دو قاضی زن را از دست دادیم. راننده آن ها 
زخمی شده است.« او افزود: »مردان مسلح به وسیله 
نقلیه آن ها که در حال رفتن به محل کار خود بودند حمله 
فوریه  در  این  از  پیش  افغانستان  عالی  دادگاه  کردند.« 
2017 هدف یک بمب گذاری انتحاری قرار گرفت که در آن 
دست کم 20 نفر کشته و 41 نفر زخمی شدند. افغانستان 
در هفته های اخیر صحنه مجموعه ای از ترورهای هدفمند 
برخی از شخصیت ها از جمله خبرنگاران، سیاستمداران و 

کنشگران حقوق بشر بوده است.

ترامپ »کیف هسته ای« 
را در مراسم تحلیف به 

بایدن نمی دهد
آخرین  در  دارد  قصد  آمریکا  رئیس جمهور 
»کیف هسته ای«  خود  ریاست جمهوری  روز 
به گزارش  از واشنگتن دی سی خارج کند.  را 
از  یکی  اینسایدر،  بیزینس  از  نقل  به  ایسنا، 
مهم ترین بخش ها در زمان انتقال قدرت از یک 
رئیس جمهور به رئیس جمهوری دیگر در آمریکا 
انتقال فرماندهی و کنترل اختیارات زرادخانه 
می رسد  نظر  به  اما  است  آمریکا  هسته ای 
ترامپ، از آنجا که حاضر به شرکت در مراسم 
تحلیف بایدن نیست این روند را دشوار کرده 
است. رئیس جمهور تنها قدرتی است که اختیار 
صدور دستور حمله هسته ای را دارد، هر جا که 
باشد. همواره یک مشاور نظامی رئیس جمهور 
را همراهی می کند که وظیفه اش حمل کیفی 
است که »فوتبال هسته ای« نامیده می شود. 
این کیف به رئیس جمهور امکان می دهد که 
دستور حمله هسته ای را حتی در حالی که به طور 
فیزیکی در مراکز فرماندهی و کنترل نیست 
صادر کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
هنگامی که در آخرین روز ریاست جمهوری خود 
واشنگتن دی.سی را ترک کند این کیف را با 
خودش خواهد برد، اما کدهای مربوط به آن به 
مجرد این که بایدن به عنوان جانشین ترامپ 

تحلیف به جا آورد دیگر فعال نخواهند بود.

بر اساس گزارش بنیاد »عدالت 
محیط زیست«، هر 1.3 ثانیه، 
یک نفر به خاطر بحران آب وهوا 
مجبور به ترک خانه و اجتماع 
خود می شود اما میلیون ها 
نفر از حمایت قانونی در این 
زمینه برخوردار نیستند. بنیاد 
عدالت محیط زیست از همه 
کشورها خواسته تا به سرعت به 
توافقنامه پاریس بپیوندند و به 
طور کامل آن را اجرا کنند.

آلودگی هوا هیچ اهمیتی برای مرزهای بین المللی قائل نیست و تخریب محیط زیست در آینده به مهاجرت گسترده منجر 
می شود. این را یک وکیل دادگستری برجسته گفته است. همزمان، کارشناسان نیز هشدار داده اند که دولت ها باید دست 

به اقداماتی در رابطه با این موضوع اضطراری بزنند.

وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر این که 
برجام  حفظ  برای  اروپایی  طرف های 
این  کرد:  نشان  خاطر  نکرده اند،  کاری 
زنده  برجام  که  است  ایران  خاطر  به 
به گزارش  اروپایی.  سه کشور  نه  است، 
امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد  ایسنا، 
انتشار  با  ایران  خارجه جمهوری اسالمی 
از  بار دیگر  توئیتر خود  پیامی در صفحه 
به دلیل کم کاریشان در  اروپا  تروئیکای 
اجرای تعهدات خود ذیل توافق هسته ای 

کرد. انتقاد 
او در این پیام نوشت: »رهبران سه کشور 
خود  تعهدات  اجرای  برای  اروپایی- که 
کارگزاران  اجازه  و  امضا  بر  برجام  ذیل 
وزارت  دارایی های  کنترل  )دفتر  اوفک 
 – هستند  متکی  آمریکا(  خزانه داری 
انجام  برجام  حفظ  برای  کاری  هیچ 

نداده اند.«
مرده زاده  ابتکار  »آیا  داد:  ادامه  ظریف 
خودداری  یا  مکرون  امانوئل  شده 
انگلیس از پرداخت بدهی مقرر در حکم 
خاطر  به  این  دارید؟  یاد  به  را  دادگاه 
ایران است که برجام زنده است، نه سه 

اروپایی.« کشور 
به نظر می رسد که این توئیت های ظریف 

مقام های  اخیر  سخنان  به  واکنشی 
از  یکی  باشد.  برجام  مورد  در  اروپایی 
موارد، سخنان لودریان، وزیر امور خارجه 
فرانسه است. ژان ایو لودریان مدعی شد 
که ایران در حال ایجاد ظرفیت تسلیحات 
بازگشت  و خواستار  هسته ای خود است 

برجام شد. به  واشنگتن  و  تهران 
گفت  در  فرانسه  خارجه  امور  وزیر 
از  انتقاد  با  داخلی  نشریه  یک  با   وگو 
آمریکا  کنونی  رئیس جمهور  سیاست های 
در قبال ایران گفته است: »دولت ترامپ 
انتخاب کرد که به آن کارزار  را  رویکردی 
می شود.  گفته  ایران  علیه  حداکثری 
استراتژی  این  است که  این  نتیجه اش 
است.«  داده  افزایش  را  تهدید  و  خطر 
با تاکید بر این که »این رویکرد  لودریان 
مدرکی  ارائه  بدون  شود«  متوقف  باید 
به وضوح  ایران  نظر من  مدعی شد: »از 
تسلیحات  ظرفیت  ساخت  حال  در 

است.« هسته ای 
واشنگتن  و  تهران  که  کرد  تاکید  او 
بازگردند.  هسته ای  توافق  به  می بایست 
لودریان در ادامه گفته است که حتی اگر 
هر دو طرف به این توافق برگردند، کافی 
نخواهد بود: »الزم است که گفت وگوهای 

و  منطقه ای  فعالیت های  درباره  سختی 
باشیم.« ایران داشته  بالستیک  موشکی 
ایران همواره تاکید کرده است که به هیچ 
عنوان به دنبال دستیابی به ظرفیت تولید 
فعالیت های  و  نیست  هسته ای  سالح 
و  بوده  صلح آمیز  صرفا  هسته ای اش 

است. بین المللی  قوانین  با  مطابق 
برجام،  اروپایی  طرف های  این،  از  پیش 
اعالم  پی  در  فرانسه  و  انگلیس  آلمان، 
ایران  توسعه  و  تحقیق  فعالیت  آغاز 
برای طراحی اورانیوم فلزی که به عنوان 
تهران  تحقیقاتی  رآکتور  جدید  سوخت 
روز  گرفت،  خواهد  قرار  استفاده  مورد 
این  آغاز  به  نسبت  بیانیه ای  در  شنبه 

کردند. نگرانی  ابراز  فعالیت ها 
»ایران  است:  شده  ادعا  بیانیه  این  در 
برای  معتبری  غیرنظامی  کاربرد  هیچ 
اورانیوم  تولید  ندارد.  فلزی  اورانیوم 
سنگین  پیامدهای  بالقوه  طور  به  فلزی 
نظامی دارد. ایران تحت توافق هسته ای 
اورانیوم  به  اقدام  است که  شده  متعهد 
سال   15 مدت  به  یا  نکند  تولید  فلزی 
به کارگیری  روی  توسعه  تحقیق  فعالیت 

باشد.« نداشته  فلزی  اورانیوم 
این سه کشور اروپایی افزودند: »قویا از 
را متوقف  این فعالیت  ایران می خواهیم 
دارد،  جدیت  توافق  حفظ  در  اگر  و  کند 
توافق  به  پایبندی  به  بیشتر  تاخیر  بدون 

بازگردد.« هسته ای 
حالی  در  اروپا  تروئیکای  درخواست 

پس  ایران  است که  شده  مطرح  حالی 
همچنین  و  برجام  از  آمریکا  خروج  از 
به  عمل  در  اروپایی  کشورهای  قصور 
به  اقدام  توافق،  این  ذیل  تعهداتشان 
تعهدات  برای کاهش  برداشتن گام هایی 
هسته ای اش کرد و همواره اعالم کرده که 
به  برجام  طرف های  بازگشت  صورت  در 
اقدامات  این  تعهدات شان  کامل  اجرای 
که  این  ضمن  هستند.  بازگشت  قابل 
اقدام ایران در این راستا به اطالع آژانس 

است. شده  رسانده 
نماینده  و  سفیر  غریب آبادی،  کاظم 
بین المللی  سازمان های  در  ایران  دائم 

آغاز  اعالم خبر  با  روز چهارشنبه  وین  در 
طراحی  برای  توسعه  و  تحقیق  فعالیت 
نوع ارتقا یافته سوخت رآکتور تحقیقاتی 
ایران  »برنامه  کرد:  خاطرنشان  تهران، 
رسیده  آژانس  اطالع  به  قبل  سال  دو  از 
است  و بازرسان آژانس نیز سه روز قبل 
بازدید  سوخت  صفحه  تولید  کارخانه  از 

کردند.«
روز  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
فعالیت  ایران  که  کرد  اعالم  چهارشنبه 
طراحی  زمینه  در  توسعه  و  تحقیق 
رآکتور  یک  برای  را  فلزی  اورانیوم 

است. کرده  آغاز  تحقیقاتی 

ظریف:
برجام به خاطر ایران زنده است، نه سه کشور اروپایی

دیپلماسی
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وزیر امور خارجه فرانسه گفته 
است، دولت ترامپ رویکردی 
را انتخاب کرد که به آن کارزار 

حداکثری علیه ایران گفته 
می شود. نتیجه اش این است 

که این استراتژی خطر و تهدید 
را افزایش داده است. او با 

تاکید بر این که »این رویکرد 
باید متوقف شود« بدون ارائه 

مدرکی مدعی شد: »از نظر من 
ایران به وضوح در حال ساخت 

ظرفیت تسلیحات هسته ای 
است.«
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دو سال پیش با دادن مجوز به یک مرکز 
یک  حریم  به  میگو  پرورش  و  الرو  تکثیر 
با  واقع  در  کردند.  تجاوز  ملی  ثبت  تاالب 
استانداری  محیط زیست،  مخالفت  وجود 
 11 ماده  کارگروه  کمیسیون  به  را  طرح 
را  سایت  ساخت  مجوز  و  برد  پاک  هوای 

داد.  سرمایه گذار  به 

به  حالی  در  منطقه  این  از  هکتار  چهار 
پرورش الرو میگو اختصاص داده شد که 
با تبدیل این منطقه به تاالب از اسفند 98 
اراضی این منطقه خالف  هرگونه واگذاری 
و  گذشته  سال  یک  است.  بوده   قانون 
سرمایه گذار این بار به دنبال احداث جاده 
جاده ای که  است.  تکثیر  مرکز  این  برای 
می گذرد  ملی  ثبت  تاالب  وسط  از  درست 
به  آب شیرین  ورود  راه  آن  ساخت  با  و 

می بندد. را  حرا  جنگل های 

در  اما  استان  این  محیط زیستی  فعاالن 
این  کردند.  تجمع  مسئله  این  با  برخورد 
دی ماه،   25 گذشته  پنجشنبه  تجمع 
با  دیر  بندر  مردم  است.  گرفته  صورت 
نجات جنگل  پویش خودجوش  راه اندازی 
کنار  در  انسانی  زنجیره  ایجاد  با  حرا 

زدند. فریاد  را  خواسته  این  ساحل 

تحقیقات  موسسه  علمی  هیئت  عضو 
از  روزه  یک  بازدید  در  مراتع  و  جنگل ها 

بوشهر،  استان  در  دیر  حرای  جنگل های 
به  مجوز  اخذ  در خصوص  مسئوالن  اقدام 
خواهان  و  کرد  محکوم  را  شیالت  طرح 

شد. صنعت  این  جابجایی 

اقتصادی  »طرح  گفت:  درویش  محمد 
دیر  بندر  حرا  جنگل  کنار  در  شده  ایجاد 
مسئوالن  باید  و  است  خطرناک  بسیار 
اشتباه خود را جبران کنند و زمین معوض 

دهند.« قرار  سرمایه گذار  اختیار  در 

درویش با اشاره به این که اگر دستگاه های 
ماجرا  وارد  درست  اول  روز  نظارتی  
نمی افتاد،  اتفاقی  چنین  امروز  می شدند 
یک  است  قرار  این که  به  توجه  »با  گفت: 
حرا  جنگل های  با  همجوار  شیالتی  طرح 
دوستداران  مطالبه  شود  اجرا  دیر  بندر  در 

». است  طرح  این  توقف  محیط زیست 

به گفته محمد درویش هیچ اکوسیستمی 
این  و  ندارد  حرا  های  جنگل  با  رقابت 
مردم  برای  غذا  تولید  ضامن  جنگل ها 

هستند. ایران 

محیط زیست  دوستدار  مومنی،  ابراهیم 
اعتراضات  خصوص  در  نیز  دیر  بندر  در 
پویش  و  اعتراض  »منشأ  گفت:  مردمی، 
تصمیم  یک  حرا  درختان  نجات  مردمی 
فعالیت  یک  مجوز  صدور  در  اشتباه 
استانداردهای  خالف  بر  اقتصادی 

مخالفت  با  که  بود  زیست محیطی 
به  متعدد  مراجعات  و  حوزه  این  فعاالن 
جایی  به  راه  نهادها  و  مسئوالن  مدیران، 
اعتراضات  به  منتج  سرانجام  و  بود  نبرده 
کارشناسان  و  شد  دیر  بندر  در  گسترده 
به  را  کشور  زیست محیطی  متخصصان  و 

واداشت.« کنش 

شرکت  مدیرعامل  است که  حالی  در  این 
طرح  این  مجری  و  ساحل  تکثیر  مهر 
میگو  و  الرو  تکثیر  طرح  است که  معتقد 
با اخذ تمامی مجوزها و موافقت اصولی و 
فواصل  رعایت  و  احداث  محل  نامه  اجاره 
قانونی از دریا و درختان حرا ساخته شده 

است. بی مورد  آن  جابه جایی 

خود  طرح  اجرای  از  دفاع  در  مختاری  
مجوزهای  تمامی  حاضر  حال  »در  گفت: 
سرمایه  با  و  است  شده  دریافت  قانونی 
تسهیالت  از  استفاده  بدون  شخصی  
 400 قانونی  حریم  دقیق  رعایت  با  بانکی 
دریا  از  متر    600 و  حرا  ازجنگل های  متر 
را  آلودگی زیست محیطی طرح خود  بدون 

می کنم.« اجرا 

تاکید رئیس سازمان جنگل ها
 بر حفاظت از جنگل های حرا

حاال اما رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و 
به مدیر کل  نامه ای  آبخیزداری کشور طی 

بوشهر  استان  آبخیزداری  و  منابع طبیعی 
تاکید کرد. حرا  جنگل های  از  حفاظت  بر 

به  خطاب  نامه ای  در  منصور  مسعود 
این  از  حفاظت  بر  منتظری  غالمرضا 
منابع ارزشمند طبیعی تاکید کرد.  رئیس 
سازمان جنگل ها در این نامه آورده است:  
به طور  کشور  جنگلی  عرصه های  »تمامی 
عام و جنگل های منحصر به فرد حّرا به طور 

اشخاص  به  واگذاری  قابل  غیر  خاص، 
تحت  همواره  و  هستند  حقوقی  و  حقیقی 
سازمان  این  مدیریت  و  دولت  تملک 
مقررات  و  قوانین  موجب  به  و  دارد  قرار 
موجود تغییر کاربری این جنگل ها ممنوع 

است.«

نامه  این  در  جهاد کشاورزی  وزیر  معاون 
و  عمومی  فعالیت  »انجام  است:  آورده 
لوله  خط  جاده،  قبیل  از  دولتی  عمرانی 
نظر  اخذ  مستلزم  غیره  و  آب  گاز،  نفت، 
همچنین  و  محیط زیست  حفاظت  سازمان 
موافقت این سازمان است و منوط به عدم 
ورود خسارت و یا جبران آن خواهد بود و 
تاکنون هیچ گونه سابقه ای از درخواست و 
یا اعالم موافقت سازمان در این خصوص 

ندارد.« وجود 

سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور منصور 
با  است  »مقتضی  است:  کرده  تاکید 
و  از هرگونه تخریب  نظر،  و دقت  مراقبت 
اقداماتی  نیز  و  جنگلی  عرصه های  تصرف 
به  جبران  غیر قابل  آسیب  به  منجر  که 
و  جلوگیری  می شود  حرا  جنگل های 
این سازمان گزارش  به  را  اقدامات  نتیجه 

» . کنید

مدیرکل  قلی نژاد،  فرهاد  این  از  پیش 
مخالفت  از  بوشهر  محیط زیست 
پرورش  سایت  ساخت  با  محیط زیست 
منطقه ای  »آب  بود:  خبرداده  میگو  الرو 
هکتار   2 کرد  اعالم   11 ماده  کارگروه  در 
است.  واگذار شده خارج خور  4 هکتار  از 
داده  الرو  پرورش  سایت  مجوز  بنابراین 
دسترسی  جاده  ساخت  درباره  او  شد.« 
راه و شهرسازی  را  »جاده  بود  گفته  هم 
بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست 
اعتقاد  راه و شهرسازی  چون  ساخت. 
راه  سازمان  وظایف  حریم  در  شهر  دارد 
قلی نژاد،  به گفته  است.«   شهرسازی  و 
متولی حریم خورها هم وزارت نیرو است. 
احمد  و  قلی نژاد  که  آن طور  این،  وجود  با 
دریایی کشور  محیط  معاون  الهیجان زاده 
به  شکایت  است:»محیط زیست،  گفته 
مراجع قضایی برده  است. آن ها هم اعتقاد 
سیالب  ورود  جاده،  این  احداث  دارند 
قطع  حرا  جنگل های  به  را  روان آب ها  و 
جنگل های  رفتن  بین  از  باعث  و  می کند 

می شود.« )حرا(  منگرو  ارزشمند 

این  با  محیط زیست  مخالفت  وجود  با 
طرح همچنان فعالیت جاده سازی متوقف 
این  پرونده  که  نیست  مشخص  و  نشده 

می کشد. کجا  به  موضوع 

تجمع فعاالن محیط زیستی بوشهر در اعتراض به جاده سازی و پرورش میگو در تاالب بردستان

دست ها برای نجات حرا زنجیر شد
عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع: زمین معوض به مرکز تکثیر میگو داده شود

رئیس سازمان جنگل ها: مجوزی برای جاده سازی داده نشده است

56 هکتار از جنگل های 
گیالن طعمه حریق شد

در سه روز گذشته 56 هکتار از جنگل های 
گیالن طعمه حریق شد.

منابع طبیعی  مدیرکل  تسنیم،  گزارش  به 
61مورد  ثبت  از  گیالن   آبخیزداری  و 
آتش سوزی در شهرستان های مختلف استان 

داد. خبر  گذشته  ساعت   72 در  گیالن 
 به گفته میر حامد اختری، مساحت برآورد 
شده از  آتش سوزی های اتفاق افتاده در 72 

ساعت اخیر 56 هکتار بوده است. 
خسارت  شدت  خصوص  در  اختری   
گفت:»شدت  آتش سوزی ها  این  در 
گیالن  در  اخیر  روزهای  آتش سوزی های 
سطحی بوده و آسیب جدی به تنه ها و تاج 
درختان وارد نکرده و تنها درختان شکسته، 
را  جنگل ها  سطح  الشبرگ های  و  کنده ها 

است.« کرده  حریق  دچار 
به گفته او با توجه به اعالم هشدار آماده باش 
هواشناسی گیالن مبنی بر آغاز وزش باد گرم 
تمام  دوشنبه  روز  از  هوا  دمای  افزایش  و 
پرسنل اداره منابع طبیعی در آماده باش 100 

درصدی هستند.
آبخیزداری گیالن  و  منابع طبیعی  مدیرکل   
برای  بالگرد  از  نکردن  استفاده  دلیل  درباره 
اطفا حریق، گفت: »استفاده از بالگرد شرایط 
خاصی را می طلبد و چون این آتش سوزی 
پرواز  افتاده  اتفاق  گرم  باد  وزش  به دلیل 
بالگرد در این شرایط جوی با مشکل مواجه 

می شود.«
اختری، اضافه کرد: »همچنین این وزش باد 
گرم تخلیه آب بر روی مناطق دچار حریق را 
مختل کرده و از این رو استفاده از بالگرد در 

این شرایط  کاربردی ندارد.«

احتمال تعطیلی کارخانه 
سیمان دیلمان قوت گرفت

ساخت کارخانه سیمان دیلمان در میان یک 
منطقه بکر روستایی موجب ایجاد گرد و غبار 
محصوالت کشاورزی  و  باغات  به  آسیب  و 
مردم روستای گولک شده است. این کارخانه 
بدون مطالعه دقیق و در نظر گرفتن آمایش 
سرزمینی ساخته شده و حال رئیس مجمع 
کارخانه  این  تعطیلی  از  گیالن  نمایندگان 
زیست  مشکالت  نکردن  برطرف  صورت  در 
محیطی خبر داده است. به گزارش تسنیم، 
رئیس مجمع نمایندگان گیالن با بیان این که 
دیلمان  اجتماعی کارخانه سیمان  مسئولیت 
است، گفت: »هر صنعتی که  آلودگی  حذف 
مسئولیت  دارای  می شود  ایجاد  مکانی  در 
اجتماعی در قبال مردم آن منطقه بوده و این 
مسئولیت اجتماعی زمانی محقق می شود که 
تعامل  منطقه  مردم  با  صنعت  آن  صاحبان 
داشته و وظیفه اجتماعی خود را در آن حوزه 
انجام دهند.» رسول فرخی میکال، ادامه داد: 
» به صاحبان این صنعت پیشنهاد داده شد 
که برای رفع این مشکالت از پیشرفته ترین 
استفاده  آالینده  مواد  زدودن  برای  فیلترها 
کرده و همچنین با ایجاد کمربند سبز و کاشت 
درخت در جاده های مسیر دیلمان در راستای 
اقدام کنند.«  آمده  وجود  به  آلودگی  کاهش 
نماینده مردم الهیجان و سیاهکل در مجلس 
معتقد است که این درختان پس از گذشت 
چند سال در کنار حفظ کارخانه سیمان دیلمان 
به عنوان یک صنعت زیرساختی، منطقه سبزی 
را ایجاد کرده و باعث حذف آلودگی و کم شدن 

مشکالت مردم آن منطقه می شوند.

»کاسیا« به کیش
 منتقل شد

میالد  برج  دلفیناریوم  دلفین  تنها  کاسیا، 
تهران در نهایت به مجموعه دلفیناریوم دیگر 
در کیش منتقل شد.کاسیا یکی از دو دلفین، 
دلفیناریوم برج میالد، از نوع پوزه بطری و ماده 
از این که  است که 9 سال سن دارد و پس 
آلفا جفت او 29 آذر98 به علت نارسایی قلبی 
تلف شد در برج میالد تنها مانده بود. سال 
برای  روسیه  محیط زیستی  فعاالن  گذشته 
بازگرداندن»کاسیا« به دریای سیاه درخواست 
این دلفین به یک  نهایت  اما در  بودند  داده 
دلفیناریوم دیگر منتقل شد. محمد ممبینی، 
این  در  جنگلی کیش،  پارک  مجموعه  مدیر 
رابطه گفته است: »دلفیناریوم کیش یکی از 
مجهز ترین دلفیناریوم های خاورمیانه است که 
به دلیل موقعیت مکانی مناسب و استفاده از 
آب دریا در استخرها، محیطی طبیعی را برای 
دلفین ها ایجاد کرده که در حفظ سالمت آن ها 
بسیار موثر است«. در حال حاضر 9 دلفین در 
دلفیناریوم کیش نگهداری می شود که با ورود 
این  به 10 رسید.  این دلفین ها  کاسیا شمار 
انتقال در حالی صورت گرفته که مدارکی که 
نهاد های محیط زیستی منتشر کرده اند، نشان 
می دهد این دلفین ها از دریای سیاه آمده اند. 
سنتر اورسینوس، مرکزی است که همراه با 
گروه بین المللی نجات حیوانات برای نجات 
پستانداران دریایی فعالیت می کند، ادعا کرده: 
»)این دلفین ها( در سال ٢٠١١ شکار شده و در 

سال ٢٠١٥ به ایران صادر شد ه اند.«

محمد درویش، عضو هیئت 
علمی موسسه تحقیقات 

جنگل:
طرح اقتصادی ایجاد شده 
در کنار جنگل حرا بندر دیر 

بسیار خطرناک است و باید 
مسئوالن اشتباه خود را جبران 
کنند و زمین معوض در اختیار 

سرمایه گذار قرار دهند

بعد از صدور مجوز جاده دسترسی برای مرکز ثکثیر میگو و تهدید جنگل های حرا فعاالن محیط زیست در اعتراض به دست اندازی ها 
تجمع کردند. پنج شنبه گذشته تشکل های محیط زیستی با ایجاد یک زنجیره انسانی اعتراض خود را نسبت به این موضوع نشان 
دادند. صبح دیروز نیز عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع در بازدید یک روز خود از جنگل های حرای دیر، اقدام 

مسئوالن در خصوص اخذ مجوز به طرح شیالت را محکوم کرده و خواهان جابجایی این صنعت شده است.

ابراهیم مومنی، دوستدار 
محیط زیست بندر دیر:

منشا اعتراض و پویش مردمی 
نجات درختان حرا یک تصمیم 

اشتباه در صدور مجوز یک 
فعالیت اقتصادی بر خالف 

استانداردهای زیست محیطی 
بود که با مخالفت فعاالن این 

حوزه و مراجعات متعدد به 
مدیران، مسئوالن و نهادها راه 
به جایی نبرده بود و سرانجام 

منتج به اعتراضات گسترده 
در بندر دیر شد و کارشناسان 

و متخصصان زیست محیطی 
کشور را به کنش واداشت
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فناوری  برنامه ریزی،  دفتر  مدیرکل 
زمین شناسی   سازمان  بودجه  و  اطالعات 
تهیه  آغاز  از  کشور،  اکتشافات معدنی  و 
نقشه های زمین شناسی نسل دوم سرور پایه 
به صورت پایلوت و اکتشافات سیستماتیک 
از استان اصفهان خبر داد. به  در محدوده ای 
گزارش ایسنا، رضا جدیدی گفت: »در راستای 
همکاری گسترده میان سازمان زمین شناسی 
اصفهان  استان   با  اکتشافات معدنی کشور  و 
به  رونق بخشی  برای  تولید  جهش  سال  در 
فعالیت های زمین شناسی در حوزه زیرساخت 
و بررسی فرونشست و اکتشاف جهت تامین 
استان  فوالدی  صنایع  نیاز  مورد  اولیه  مواد 
همکاری  قرارداد  و  تفاهم نامه  این،  از  پیش 
امضا  به  فوالدی  واحدهای  و  سازمان  میان 
نیز در  این استان  به  بود که سفر ما  رسیده 

شد.« انجام  راستا  همین 
به گفته جدیدی، دستاوردها و نتایج حاصل 
از 150 هزار کیلومتر مربع اکتشافات سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال 
جاری در فاز اول و دوم به ثمر رسیده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری اطالعات و 
بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
زمین شناسی  نقشه های  تهیه  آغاز  از  کشور، 
و  پایلوت  صورت  به  پایه  سرور  دوم  نسل 
از  محدوده ای  در  سیستماتیک  اکتشافات 
استان اصفهان با مشارکت و تامین منابع مالی 

اکتشافات   و  زمین شناسی  سازمان  سوی  از 
عنوان  به  استان  مالی  منابع  و  معدنی کشور 
نخستین موضوع مطرح شده در این نشست 
اجرایی  کشور  در  بار  اولین  برای  یاد کرد که 
پتانسیل یابی  پیشنهاد  از  جدیدی  می شود. 
به  توجه  با  اصفهان  محدوده  در  ژئوپارک 
پتانسیل مناسب استان در این بخش خبر داد 
و گفت: » مطالعات ژئوتوریسم و ژئوپارک در 
این استان در مرحله مقدماتی انجام شده که 
برای رسیدن به نتایج مطلوب نیازمند مطالعات 
مناطق  پتانسیل یابی  و  تفصیلی تر  و  کامل تر 
پتانسیل یابی  پیشنهاد  او  به گفته  هستیم.« 
سازمان  توسط  اصفهان  استان  در  ژئوپارک 
به  کشور  اکتشافات معدنی  و  زمین شناسی 

کمیسیون  و  گردشگری  کمیسیون  پیشنهاد 
معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان 
اجرای  راهکارهای  شد  مقرر  که  شده  ارائه 
طی  طرف  دو  مشارکت  با  نیز  پروژه  این 
ماه های آتی به سرانجام برسد. مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی، فناوری اطالعات و بودجه سازمان 
زمین شناسی  و اکتشافات معدنی، دستیابی به 
نتایج مثبت حاصل از اکتشاف در گستره 150 
هزار کیلومتر مربع توسط سازمان زمین شناسی 
 و اکتشافات معدنی کشور به سفارش واحدهای 
فوالدی را به عنوان مهم ترین دستاورد این سفر 
یاد کرد و گفت: »این امر موجب شروع فرآیند 
ژئوفیزیک  همچنین  و  عمومی  اکتشافات 
هوایی با مشارکت بخش خصوصی می شود.«

اجرای طرح پتانسیل یابی ژئوپارک در محدوده استان اصفهان
زمین شناسی

به دنبال ورود سامانه جدید 
بارشی به کشور، دمای هوا 

در اغلب مناطق کشور حدود 
8 تا 20 درجه سانتی گراد 

کاهش می یابد و در برخی 
مناطق استان های آذربایجان 

غربی، آذربایجان شرقی، 
کردستان، کرمانشاه، لرستان، 
چهارمحال و بختیاری، غرب 

اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، 
ایالم، خوزستان، شمال 

فارس، بوشهر و دامنه های 
جنوبی البرز مرکزی در 

استان های قزوین، البرز 
و تهران بارش پراکنده 
پیش بینی شده است

هفته سردی پیش رو داریم
در پی ورود سامانه جدید بارشی به کشور، 
دمای هوا در اغلب مناطق کشور حدود 8 تا 

20 درجه سانتی گراد کاهش می یابد.
به گزارش  مهر، مدیرکل پیش بینی و هشدار 
خصوص  در  هواشناسی  سازمان  سریع 
وضعیت آب و هوای کشور، گفت: »بر اساس 
خروجی آخرین مدل های هواشناسی دیروز،  
آذربایجان  استان های  مناطق  برخی  در 
کردستان،  شرقی،  آذربایجان  غربی، 
کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، 
غرب اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، ایالم، 
خوزستان، شمال فارس، بوشهر و دامنه های 
جنوبی البرز مرکزی در استان های قزوین، 
پیش بینی  پراکنده  بارش  تهران  و  البرز 

می شود.«
این که  به  اشاره  با  ضیائیان  صادق 
امروز)29 دی( در برخی مناطق شمال غرب، 
بارش  نیز  مرکزی  البرز  ارتفاعات  و  غرب 
روز  »طی  داشت، گفت:  خواهیم  پراکنده 
با ورود سامانه بارشی  سه شنبه )30 دی( 
از شمال غرب، دامنه بارش ها شمال غرب 

خواهد گرفت.« بر  در  را  کشور 
به گفته ضیائیان، طی روز چهارشنبه )1 بهمن( 
با گسترش این سامانه بارشی، دامنه فعالیت 
خزر،  دریای  سواحل  غرب،  شمال  در  آن 
غرب، ارتفاعات و دامنه های جنوبی البرز و 

زاگرس مرکزی خواهد بود.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 

هواشناسی با بیان این که پنجشنبه )2 بهمن( 
فعالیت سامانه بارشی عالوه بر این مناطق 
در بخش هایی از مرکز و شمال شرق کشور 
نیز خواهد بود، گفت: »روز جمعه )3 بهمن( 
به  محدود  بارشی  سامانه  این  فعالیت 
شمال شرق است و به تدریج از کشور خارج 
می شود. پیامد ورود این سامانه بارشی نیز 
دما،  باران، کاهش محسوس  و  برف  رگبار 
وزش باد شدید و در ارتفاعات کوالک برف 
است.« به گفته او از بعد ازظهر دوشنبه )29 
دی( نیز تا اواخر هفته به تناوب دریای خزر 
تا  از ظهر  بعد  امروز  از  و  بود  مواج خواهد 
و  شرقی  بخش های  بهمن(   1( چهارشنبه 
مرکزی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای 
عمان و طی روزهای پنجشنبه و جمعه )2 
طوفانی  و  مواج  خلیج فارس  بهمن(   3 و 

پیش بینی می شود.
و  دوشنبه  روزهای  »طی  افزود:  ضیائیان، 
در شمال غرب،  و 30 دی(  سه شنبه )29 
گیالن، بخش هایی از جنوب شرق، کرمان، 
بخش هایی از جنوب سیستان و بلوچستان، 
باد  وزش  شرق کشور  شمال  و  هرمزگان 

شدید دور از انتظار نیست.«
به گفته او از روز چهارشنبه )1 بهمن( تا اوایل 
هفته آینده در شمال غرب، دامنه های جنوبی 
البرز، سواحل دریای خزر، شرق و جنوب 
شرق کشور کاهش محسوس دما بین 8 تا 

15 درجه سانتی گراد خواهیم داشت.

| پیام ما |

| گزارش |
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۱ادامه از صفحۀ

به بهانه جلوگیری از قاچاق و حریق، قانون 
امحای کشتی های چوبی را امضا کردند. آن 
هم در جلسه ای که حتی وزیر میراث فرهنگی 
این  با  بود.  نداده  خود  به  را  حضور  زحمت 
رسید،  تصویب  به  امسال  آذر   24 قانون که 
قرار است در طول 5 سال تمام کشتی های 
با  و  بروند  بین  از  فایبرگالس  و  چوبی 
کشتی های آهنی جایگزین شوند. در مصوبه 
برنامه  هیات وزیران آمده : »هیئت وزیران 
جایگزینی شناورهای سنتی تجاری )چوبی و 
فایبرگالس( با ظرفیت کمتر از 500 تن )لنج 
تجاری( را با هدف حذف ابزار قاچاق کاال از 
دریا، انتقال فعالیت های غیررسمی به رسمی 
کشتی سازی  فعالیت های  رونق  تجاری،  و 
آن ها  نگهداری  و  تعمیر  خدمات  و  داخلی 
تصویب  به  دریایی،  ایمنی  افزایش  نیز  و 

رساند.«
اینجا اما صحبت از یک میراث جهانی است. 
میراثی که در رقابت با قطر و سایر کشورهای 
شد.  ثبت  ایران  نام  به  خلیج فارس  حاشیه 
میراث  این  جهانی  ثبت  نهایی  چکش 
زده  یونسکو  اندونزی  اجالس  در  ناملموس 
با  پرونده  این   93 ماه  آذر  در  درست  شد. 
لنج  با  دریانوردی  و  ساخت  »دانش  عنوان 
هشتمین  عنوان  به  فارس«  خلیج  سنتی 
رسید.  جهانی  ثبت  به  ایرانی  ناملموس  اثر 
پرونده ای که در خطر، ثبت شد و قرار بود در 
همان سال به طور ویژه در دو بخش حمایت 
از لنج سازی و لنج سازان بندرگاه های جنوبی 
و  لنج  ساخت  دانش  ارتقای  برای  ایران 
همچنین امنیت شغلی فعاالن در این صنف 

شود. برداشته  گام هایی 

 عروس دریا در فهرست امحا
این دستورالعمل حتی به میراث دریانوردان 
این  در  است.  نکرده  رحم  هم  ایران 
دستورالعمل در توضیح شناور سنتی تجاری 
طرح  و  شکل  با  »شناورهایی  شده:  نوشته 
ناکو، سمبوک،  بوم،  با فرم های معمول  لنج 
جنس  با  بادبانی(  چوبی  )شناور  جالبوت 
اوصاف  این  با  فایبرگالس«؛  و  چوبی  بدنه 
خلیج  عروس  عنوان  به  که  بوم ها  حتی 
فارس شناخته می شود و اولین کشتی های 

اقیانوس پیمای ایران هستند نیز در فهرست 
می گیرند. قرار  نابودی 

این در حالی است که به گفته سعید انوری، 
مسئول پروژه احیای دریانوردی بادبانی ایران، 
فقط 30 تا 40 لنج بوم در کشور باقی مانده 
است: »پرونده دانش لنج اقیانوس پیمای ما 
در  است،  ایران  دریانوردی  نماد  ایرانیان که 
مرز نابودی است. بیش از 30 سال است که 
بوم  ساخته نمی شود و کسی هم نیست که 
پرتگاه  لبه  در  در حالی  دانش  این  بسازد.« 
قرار گرفته که پس از ثبت جهانی لنج سازی 
نگارش  به  برای  ایران  که  می رفت  انتظار 
درآوردن و مکتوب کردن دانشی که در سینه 
دریانوردان است اقدام کند. حاال اما آن طور 
ایران  در  می گوید  ما«  »پیام  به  انوری  که 
»بعد  ندارد:  بوم  لنج  درباره  اطالعاتی  کسی 
از ثبت جهانی انتظار می رفت که متولیان به 
لنج  ساخت  بیاورند که  فشار  بنادر  سازمان 
چوبی توسعه یابد و برای جمع کردن دانش 
لنج بوم، متخصصان این حوزه -که سنی از 
آن ها گذشته بود- را گرد هم بیاورند و این 
میراث را احیا کنند. حاال اما  تقریبا در ایران 
بسازد. هر چند  بوم  بتواند  نیست که  کسی 
هنوز هم می شود کارهایی را کرد چون در هند 
و کویت هنوز افرادی هستند که این دانش 

باشند.« را داشته 

 خروج لنج ها 
از ایران به مقصد قطر

قانون امحای لنج های چوبی در شرایطی امضا 
شد که قطر دهمین جشنواره لنج های سنتی 
را درست در ایام کرونا برگزار کرد. حال آنکه 
یکی از فعالیت های توریستی و پر درآمد در 
سایت »لونلی پلنت« دریانوردی با لنج های 
چوبی است. مسئول پروژه احیای دریانوردی 
»قطر  می گوید:  رابطه  این  در  ایران  بادبانی 
به شدت در این حوزه فعال است. 10 سال 
ایجاد  را  سنتی  لنج های  فستیوال  است که 
کرده و ساالنه ده ها لنج را از ایران خارج و 
دو  برای  قطر  در  می کند.  ثبت  خود  نام  به 
ساعت بازدید و دریانوردی با همین لنج های 
که از نظر آقایان باید امحا شود، به ازای هر 
او  به گفته  می شود.«  پرداخت  دالر   70 نفر 

فقط در چند ماه گذشته دو لنج بوم از ایران 
به همراه تجهیزات دریانوردی به مقصد قطر 

شده اند. خارج 
چوبی  لنج های  خروج  هشدار  زنگ های 
مقصد  به  کشور  جهانی  میراث  عنوان  به 
از  پیش  فارس  خلیج  حاشیه  کشور های 
و حاال مصوبه  بود.  درآمده  به صدا  نیز  این 
علی  زد.  را  کاری  ضربه  وزیران  هیات 
و  لنج داران  اتحادیه  رئیس  موسوی گمارانی، 
حمل و نقل دریایی استان بوشهر به »پیام ما« 
می گوید: »چندین سال است که کشورهای 
تا  گرفته  کویت  از  فارس  خلیج  حاشیه 
بحرین و قطر به دنبال خرید لنج های سنتی 
لنج  ابتدا خرید  به گفته موسوی  ایران اند.« 
حاال  اما  بوده  استثنا  و  مقطعی  صورت  به 
این خرید با ابعاد گسترده صورت می گیرد: 
»قطری ها لنج را با قیمت باالیی می خرند و 
همیشه هم خواهان لنج های سنتی اند برای 
همین هم برای این که جلوی این فروش را 
بگیریم نامه خروجی به این لنج ها ندادیم. 
که  افرادی  از  مورد  چندین  امتیازات  حتی 
لنج هایشان را فروخته بودند را لغو کردیم و 
اجازه ندادیم که دیگر لنجی بخرند اما با این 

می توان کرد؟« چه کار  دیگر  مصوبه 

 لنج بوم فتح در کویت
بوشهر  لنج داران  اتحادیه  رئیس  نگاه  از 
به  لنج ها  فروش  مجوز  یعنی  مصوبه،  این 
لنج  جایگزینی  دستور  »وقتی  قطری ها: 
چوبی به فلزی را می دهند، دیگر چاره  ای  جز 
مجبور  لنج دار  قانون  این  با  نیست.  فروش 
می شود، وسیله ای که برایش سرمایه گذاری 
را  کرده  خرجش  پول  میلیاردها  و  کرده 
هرچه  نابودی  به  فقط  طرح  این  بفروشد. 

می کند.« کمک  سنتی  لنج های  سریع تر 
لنج های  از  یکی  ناخدای  خصومی،  محمد 
به »پیام ما« می گوید: »تا کنون  جنوب هم 
4 نفر از کشورهای حاشیه خلیج فارس برای 
خرید لنجی که من در آن ناخدا هستم تقاضا 
دادند.« به طور کلی تقاضای خرید از سمت 
سه کشور قطر، کویت و امارات بیشتر از سایر 
که  است  معتقد  خصومی  است.  کشورها 
این کشورها به دنبال تاریخ سازی هستند و 

می خواهند خود را به عنوان اولین کشورهای 
دریانورد و اقیانوس پیما به جهان بشناسانند.
لنج های  خرید  برای  اما  تقاضا  بیشترین 
ارزشمندی چون بوم است. خصومی در این 
از  را  رابطه می گوید: »لنج 90ساله بوم فتح 
پدر یکی از دوستان من خریدند و در کویت 
بردند. لنج دیگری را هم از جنوب کرمان به 

بردند.« امارات 

  ورشکستگی کارخانه های لنج سازی
فارغ از دانش لنج سازی بوم که در مرز نابودی 
است و بقایایی که یکایک در حال خروج از 
بر  میراث فرهنگی  و  وزیران  هیات  کشورند، 
آورده  فشار  نیز  خصوصی  بخش  لنج سازان 
است. در مصوبه 24 آذر ماه آمده است که 
تمام لنج های چوبی باید ظرف 5 سال امحا 
و جایگزین لنج های فلزی شوند. به عبارت 
دیگر قرار است تمام کارخانه های لنج سازی 
ورشکسته و کارگران این حرفه در کنار صدها 
بر  بالغ  روی  بر  این  از  پیش  دریانوردی که 
ده هزار لنج باری و صیادی کار می کردند، از 
از نگاه رئیس  کار بیکار شوند. سیاستی که 
اتحادیه لنجداران و حمل و نقل دریایی استان 
مسئوالن  پیشین  برخوردهای  با  بوشهر، 
دولتی متناقض است. او می گوید: »از یک 
و  کشتی سازی ها  در  می روند  آقایان  طرف 
تشویق  را  لنج سازی  سازندگان کشتی های 
و  می دهند  تقدیر  لوح  آن ها  به  و  می کنند 
را امضا  لنج ها  از طرف دیگر قانون امحای 
 5 باید  حداقل  نمی شود  این که  می کنند. 
دهند که  اطالع  به سرمایه گذار  زودتر  سال 

نکند.« هزینه  فرد 
انوری هم می گوید: » با این کار لنج سازی 
باید تعطیل شد و لنج هایی که روی زمین 
کار  بنابراین  شود.  امحا  باید  هم  مانده 
و  لنج سازی  میراث  و  لنج  داستان  این 
دانش دریانوردی را با این مصوبه یک سره 

می کنند.«
بار  اولین  چوبی  لنج های  امحای  قانون 
نیست که مطرح می شود. پیش از این در 
ایران  لنج سواران  بر  را  عرصه  نیز   80 دهه 
دلیل  به  عمال  موضوعی که  تنگ کردند.  
در  و  علمی  پشتوانه  گونه  هیچ  نداشتن 
اجتماعی  امنیتی،  تبعات  وجود  آن  کنار 
طرح  این  دوباره  حاال  رد شد.  اقتصادی  و 
هیات  مصوبه  و  شده  مطرح  جایگزینی 
وزیران را گرفته است. تنها تغییرش اضافه 
شدن بند 4 است. در این بند آمده است که 
لنج های کمتر از 15 سال می توانند در بخش 
البته  استفاده شوند.  تفریحی  و  گردشگری 

مبدا. از  مایل  دو  فاصله   در  تنها 

کمتر از ده  درصد لنج هازیر ۱5 
سال سن دارند

مسئول پروژه احیای دریانوردی بادبانی ایران 
اما این بند را عمال بی فایده می داند چرا که 
با ارزش ترین کشتی های ایران عمری باالتر 
از 15 سال دارند. حال آن که کشتی های بوم 
30 سال است که ساخته نشده اند و با این 
اوصاف عمر هیچ لنجی زیر 30 سال نیست. 
اساسی  مشکل  دو  بند  »این  می گوید:   او 
فاصله  حداکثر  به  مربوط  مشکل  یک  دارد. 
دو مایل است و مشکل دیگر هم مربوط به 
سن لنج است که باید حداکثر 15 سال سن 
از  درصد   10 از  واقع  کمتر  در  باشد.  داشته 
زیر 15 سال سن  لنج های چوبی کل کشور 
دارند و بیشتر لنج ها خصوصا همه  لنج های 

باارزش سنی بیشتر از 15 سال دارند.«

امحای  برای  آن  در  وزیران  هیات  آنچه 
کشتی های چوبی بر آن دست گذاشته ایمن 
این  در  آتش سوزی  امکان  و  آن ها  نبودن 
این  از  پیش  موضوعی که  است.  کشتی ها 
در اواخر دهه 80 نیز بر پایه تبلیغ کشتی های 
فایبرگالس به آن استناد می شد. چند سال 
به گونه ای که کشتی های  بعد ورق برگشت. 
به کشتی های  نسبت  مراتب  به  فایبرگالس 
استحکام کمتری  و  بیشتر  آالیندگی  چوبی 

دارند.
این کشتی ها  نبوده  ایمن  روی  درست  حاال 
رابطه  این  در  انوری  گذاشته اند.  دست 
چوبی  شود کشتی  »این که گفته  می گوید: 
چیز بدی است  و ناامن است، مسخره ترین 
حرف است. باید برای این حرفشان استناد 
چوبی  این که گفته اند کشتی  باشند.  داشته 
آتش می گیرد یک مغلطه است. این صحبت 
لنج های  است.  فایبرگالس ها  به  مربوط 
ضربه  و  حرارات  مقابل  در  شدت  به  چوبی 
استحکام دارند و در صورت مراقبت بیش از 

می کنند.« عمر  سال  صد 

 ادعای ایمن نبودن لنج های چوبی 
بی اساس است

دنیا  تمام  در  تکنیک ساخت کشتی چوبی 
است.  ساج  درخت  از  ایران  جمله  من 
ایران، ترکیه،  آمریکا  چوب هایی که هند به 
فرستاده  لنج سازی  رای  کشورها  سایر  و 
با  چوب ها  این  انوری  گفته  به  می شوند. 
مراتب  به  و  شده  آغشته  پنبه ای  فتیله 
کشتی ها  سایر  به  نسبت  باالتری  مقاومت 
دریانوردی  احیای  پروژه  مسئول  دارند. 
لنج های  جایگاه  به  اشاره  با  ایران  بادبانی 
همچون  کشورهایی  گردشگری  در  چوبی 
کشورهای  و  آمریکا  عربستان،  قطر،  
این  که  دارند  »ادعا  می گوید:  اروپایی 
نمی فهمیم.  ما  و  نیستند  ایمن  کشتی ها 
اروپایی  و کشورهایی  آمریکا  و  قطر  یعنی 
آمریکا  در  االن  همین  نمی فهمند؟  هم 
آمریکا  دریایی  نیروی  ساله   220 کشتی 
جلوی  در  ملی  روز  در  ساله  هر  تنها  نه 
شلیک  توپ  و  می کند  حرکت  ناوها  تمام 
می کند بلکه روزانه به توریست ها سرویس 
نه تنها کشتی های چوبی  اروپا  می دهد. در 
اینترنتی  سایت های  بلکه  می کنند  فعالیت 
 200 تا  را  ساله   90 و  ساله   80 کشتی های 

می کنند.« معامله  دالر  هزار 

در حالی قطر دهمین دوره فستیوال لنج های سنتی را پشت سر گذاشت که ایران با 
تصویب قانون امحای لنج ها تیشه به ریشه میراث جهانی خود زد

10 هزار لنج چوبی در انتظار امحا
مسئول پروژه احیای دریانوردی بادبانی ایران: در چند ماه گذشته دو بوم از ایران به مقصد قطر 
فرستاده و به نام این کشور ثبت شد

دریا از آواز  »هله مالی«
 خالی می شود

منبع  و  فعالیت ها  شغل ها،  از  زنجیره ای   
درآمدی برای این مردم است. از طرفی دیگر 
لنج سازی و لنج داری و کار بر روی لنج به طور 
سنتی در شهرهای ساحلی در زندگی مردم و 
فرهنگ آنها رسوخ کرده است و به مرور زمان 
لنج بخشی از فرهنگ و سنت این منطقه شده 
است. مطالعه پیرامون جایگاه لنج سازی در 
زندگی مردم جنوب، لنج را از یک وسیله صرف 
برای امرار معاش خارج و به آن اعتبار، ارزش 
شکل گیری  سبب  که  می دهد،  اعتقادی  و 
فرهنگی سرشار از باورها، اعتقادات و آداب و 
 رسوم مردم حاشیه خلیج فارس شده است.
ایرانیان  که  می دهد  نشان  تاریخی  اسناد 
سال ها در کنار دریا زیسته اند و این همزیستی 
موجب بوجود آمدن  فرهنگ  و دانش مرتبط 
با دریا شده است. تاریخچه این همزیستی 
سفالی  قایق های  در  روشنی  به  می توان  را 
بادبادنی متعلق به شش هزار و سیصد سال 
پیش در موزه شوش و مهره های استوانه ای 
از  آثار  این  دید.  چغامیش  در  كشف شده 
گویاترین اسناد دریایی ایرانیان است. در این 
كشتی تصویر دریانوردی به چشم می خورد 
كه یكی از آنها روی دماغه كشتی نشسته و 
 شیئی شبیه عالمت یا پرچم در دست دارد.
بنابر نوشته مهندس آصف نیای آریانی، دریاپژوه 
معاصر، داستان کمک های دریانوردان ایرانی به 
اسکندر در گذر از كرانه های رودخانه  سند تا 
رسیدن او به آبادان و اهواز نیز شاهدی دیگر 
از دست داشتن ایرانی ها در صنعت دریانوردی 
در  روزگاران گذشته است. رودخانه ها از دیرباز 
ایرانیان بوده است و از این  پهنه دریانوردی 
ابوالقاسم  حکیم  چون  بزرگانی  که  روست 
کشتی سازی  از  بارها  شاهنامه  در  فردوسی 
است. گفته  سخن  ایرانیان  کشتیرانی   و 
در مسیر رودخانه بهمنشیر دیدن کارگاه های 
گالفی و صدای ضربه های آهنگین چکش ها، 
موسیقی ریتمیک گوش نوازی شنیده می شد 
که متعلق به »کلفات« بود؛ درزگیری بدنه لنج 
با الیاف مخصوص. در حین کار وقتی تعدادی 
ضربات  با  می کردند،  کلفات  باهم  گالف 
 چکش هاشان این ضرباهنگ ایجاد می شد.
یا  نیمه خوانی  آوای کار  این  از  دیگری  نوع 
موسیقی کار در دریاست. آوازهایی دلنشین 
ملوانان  همان  یا  جاشوها  سوی  از  که 
شنیده می شود؛ برای هماهنگی بیشتر بین 
تور  یا  لنج  کردن  تمیز  )جاشو(،  دریانوردان 
موسیقی  چیزها...  دیگر  و  شراع  کشیدن، 
نی مه در تهییج روحیه  کارکنان لنج یا کشتی 
و تحمل کارهای طاقت فرسای دریا کارکردی 
این  خواندن  دارد.  تاثیر گذار  و  مهم  بسیار 
داشت  ادامه  آب  به  جهاز  رسیدن  تا  سرود 
دیگر  بار  و  سینه  روی  یک بار  آن  حرکت  و 
از طرف عقب بود و به این ترتیب جهاز در 
 مسیری زیگزاگ به سمت دریا برده می شد. 
از  تفاوت هایشان  و  لنج ها  نام های  شنیدن 
درباره  اصطالحاتی که  انواع  و  زبان گالف ها 
از  نشان  برده می شود،  به کار  لنج ها  و  دریا 
قدمت این میراث دارد. نام کشتی ها در هر 
خلیج  دریانوردان  اما  بوده  متفاوت  دوره ای 
را  آن ها  و مجموع  را »جهاز«  فارس کشتی 
نام  هم  »هوری«  می نامیدند.  »جهازات« 
کوچک ترین کشتی ایرانی هاست و شباهت 
در  دارد که  قایق کوچکی  ماکت  به  زیادی 
نگهداری می شود. »جالبوت«  موزه شوش 
ها معموال کشتی های نجات بودند و »ماشو« 
است.  کوچک  قایق های  از  دیگر  یکی  نام 
ایرانی  کشتی های  از  دیگر  یکی  هم  »بوم« 
بوده که دارای دو دکل بوده اما بنابر وضع هوا 
است.  می کرده  حرکت  بادبان  دو  یا  یک   با 
لنج های رها شده در حاشیه رودخانه که هر 
و  جاشوها  آواز  دریا،  از  دارند  قصه ای  کدام 
شب های طوفانی. سمعه، ِبتیل، َتشاله، َکِتر، 
ُشوعی و بسیاری نام های دیگر که هر کدام 
پیشینه ای دارند و زراحی آنها نتیجه هزاران 
سال آشتی با دریاست که پدرانمان برای ما 
بگیریم. دریا  از  روزی  تا  ارث گذاشته اند   به 
قرن ها زیستن در کنار دریا و امرار معاش از 
خلیج فارس باعث آن شده تا مردمان این 
از حفظ محیط زیست  دیار، دانش عمیقی 
و اکوسیستم دریایی داشته باشند، اما امروز 
هجوم صنعت به حاشیه خلیج فارس باعث 
شده تا بیش از پیش با آنچه داشتیم بیگانه 
شویم. استفاده از چوب در ساخت لنج ها آن ها 
را با محیط زیست سازگار می کند؛ آنچنان که در 
کارهای تعمیراتی شامل اسکراب )پاکسازی( 
بدنه لنج از خزه ها و موجودات دریایی، زدن 
پیه گوسفند و جگر کوسه برای آب بندی و... 
برای  وقفه ای  اسکراپ  زمان  و  است  بوده 
بازسازی محیط زیست دریایی است. با ورود 
دریانوردی  عرصه  به  گالس  فایبر  های  لنج 
آن،  کمتر  نگهداری  و  تعمیر  هزینه های  و 
تمایل به خرید و استفاده از لنج های فایبر 
استفاده  آیا  اما  است  کرده  بیشتر  را  گلس 
جای  به  بهتری  راه  خزه  ضد  رنگ های  از 
این جایگزینی نیست؟ متولیان امر در اداره 
دریانوردی و کشتیرانی و اداره محیط زیست 
آیا به تبعات این جایگزینی و از کار افتادگی 
لنج های فایبرگلس پس از گذشت 40 سال و 

اندیشیده اند؟ انباشتگی این پالستیک ها 

رئیس اتحادیه لنج داران بوشهر: 
چندین سال است که کشورهای 
حاشیه خلیج فارس از کویت 
گرفته تا بحرین و قطر به دنبال 
خرید لنج های سنتی ایران اند. 
برای همین هم برای این که 
جلوی این فروش را بگیریم 
نامه خروجی به این لنج ها 
ندادیم. حتی امتیازات چندین 
مورد از افرادی که لنج هایشان 
را فروخته بودند را لغو کردیم 
و اجازه ندادیم که دیگر لنجی 
بخرند اما با این مصوبه دیگر 
چه کار می توان کرد؟

یک ماه پیش هیات وزیران قانونی را تصویب کرد که با امضای آن میراث جهانی لنج سازی را دو دستی تقدیم قطر می کند. یک دهه 
از ثبت پرونده »دانش ساخت و دریانوردی با لنج سنتی خلیج فارس« گذشته و میراث فرهنگی عمال هیچ اقدامی برای حفاظت از این 
صنعت نکرده است. حاال اما قرار نیست که کسی از میراث فرهنگی خرده گیرد که چرا بعد از گذشت یک دهه، ایران هیچ سهمی در صنعت 
پول ساز دریانوردی ندارد؟ یا این که چرا ما هنوز یک موزه لنج نداریم؟ با قانون امحای لنج های چوبی صورت مسئله به ضرر کشور پاک شد.

 مالحظاِت نایب رئیس جامعه بومگردی
یک سال مهمان نداشتیم آب دستش بدهیم

درباره  کشور  بومگردی  جامعه  نایب رئیس 
و  سنتی  فضاهای  بر  نظارت  چگونگی 
وجود  »با  می گوید:  بومگردی  اقامتگاه های 
دستگاه های  مستمر  و  مستقیم  نظارت 
وزارت  تا  انتظامی گرفته  نیروی  از  مختلف 
مجوز  و  نظارت  هنوز  چگونه  اطالعات، 
است؟!«اکبر  سوال  محل  اقامتگاه ها  این 
رضوانیان که ریاست جامعه بومگردی استان 
اصفهان را نیز به عهده دارد، به ایسنا گفت: 
سختی  سال  گردشگری  تاسیسات  »همه 
مهمان  سال  یک  این  در  سپری کردند؛  را 

نداشتند که یک لیوان آب دستش بدهند، 
چگونه می گویند در برخی از این خانه ها برای 

می شود؟!« سرو  شراب  مهمان 
تاکید  و  درخواست  »بارها  داد:  ادامه  او 
شده مانع گسترش و فعالیت اقامتگاه های 
غیرقانونی شوند. روستاهای زیادی داریم که 
فقط دو اقامتگاه بومگردی دارند در حالی که 
آن ها  کنار  بدون مجوز در  زیادی خانه  تعداد 
فعالیت می کنند، این خانه ها هیچ ارتباطی به 
بومگردی ها ندارند و ما هم به فعالیت آن ها 
این که  بیان  با  هستیم.«رضوانیان  معترض 

باید  بومگردی  اقامتگاه  مجوز  کسب  برای 
مراحل زیادی طی شود و نظارت ها مستمر از 
سوی دستگاه های مختلف صورت می گیرد، 
افزود: »مثال اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی در هر استان ناظر بر مسائل 
فنی، تاریخی و ثبت ملی ساختمان است. 
مربوط  نظارت های  بهداشت،  اداره های 
را  آشپزها  و  غذا  تهیه  محل  آشپزخانه،  به 
اماکن  بر  نظارت  پلیس  می دهند.  انجام 
سرزده  نظارت های  با  نیز  نیروی انتظامی 
مهمان ها را کنترل می کند و اگر  بومگردی و 

یا اقامتگاهی، مهمان بدون مدارک پذیرفته 
باشد، بالفاصله پلمب می شود. آتش نشانی 
هم بر امنیت اقامتگاه ناظر است و پیش از 
صدور مجوز، مدیریت و صاحب اقامتگاه و 
اطالعات استعالم  اداره  از  نیز  نیروها  برخی 
می شوند و سوابق آن ها بررسی می شود. با 
وجود این تعداد دستگاه ناظر و سختگیری 
سوال  برخی  هنوز  چرا  مجوز،  صدور  در 
می کنند چه کسانی و کجا روی بومگردی ها 
نظارت دارند؟! شاید آن هایی که در این باره 
اطالعات  این باره  در  کرده اند  اظهارنظر 
مطرح کرد  را  سوال  این  سپس  ندارند.«او 
که آیا این دلیل قانع کننده ای است که هر 
اتفاقات  برخی  جایگاهی  هر  از  شخصی 
همه  به  نیست،  هم  ما  تایید  مورد  که  را 

بومگردی ها و صاحبان تاسیسات گردشگری 
قانون  مطابق  اقامتگاه ها  این  دهد؟  تعمیم 
جمهوری اسالمی مجوز دارند و تحت نظارت 
هستند. رضوانیان با بیان این که خانواده محور 
بودن بومگردی ها سبب شفافیت در ساختار 
فساد  با  تضاد  در  آن  اصِل  شده که  آن ها 
بافت  در  اغلب  »بومگردی ها  گفت:  است، 
شده اند؛  ایجاد  شهرها  تاریخی  و  روستایی 
در کنار مسجد و حسینیه و مکان هایی که 
بومی منطقه درهم  اعتقادات و فضاهای  با 
آن ها  در  حاضر  نیروی  است.  شده  تنیده 
آن ها  با  و  است  محلی  جامعه  از  معموال 
تعامالتی دارد. بنابراین بومگردی به پایداری 
خود، شهر، روستا و مردم محلی فکر می کند 

نمی شود.« اشاعه فساد  به  و منجر 

مسئول پروژه احیای دریانوردی 
بادبانی ایران: قطر 10 سال است 

که فستیوال لنج های سنتی را 
ایجاد کرده و ساالنه ده ها لنج را 
از ایران خارج و به نام خود ثبت 
می کند. در قطر برای دو ساعت 

بازدید و دریانوردی با همین 
لنج های که از نظر آقایان باید 
امحا شود، به ازای هر نفر 70 

دالر پرداخت می شود

|  
رنا

 ای
س:

عک
  |

| روزنامه نگار |

| مرضیه قاضی زاده |

نه تنها بومگردی ها، بلکه همه 
تاسیسات گردشگری نزدیک به 

دو سال است وضعیت اقتصادی 
و معیشتی خوبی ندارند. این 

اقامتگاه ها معموال دو طیف 
مسافر دارند؛ گردشگران خارجی 
و طبیعت گردان که بعد از خروج 
یک جانبه آمریکا از برجام، سفر 
توریست های خارجی به ایران 

کم شد و بعد از گرانی بنزین هم 
سفرهای داخلی کاهش یافت
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شورای عالی آب در سال 1392 مصوبه ای 9 
مشكالت  برای  راه حلی  عنوان  به  را  ماده ای 
هدف  با  و  زاینده رود  احیای  و  كشاورزان 
این  بر  واحد  مدیریت  اعمال  و  هماهنگی 
و  مصارف  منابع،  موضوعات  در  آبریز  حوضه 

کرد.  تصویب  حقابه ها 
آن  اجرای  سالها  این  طول  در  مصوبه ای که 
همواره محل نقد و حتی اعتراض اصفهانی ها 
قرار گرفته است. بند سوم این مصوبه به یکی 
از مهم ترین چالش های کشاورزان این منطقه 
یعنی اختصاص حقابه زاینده  رود می پردازد: 
»تعیین میزان حقابه ها، سهم آبه ها و صاحبان 
حق اشتراک و حقابه زیست محیطی رودخانه 
وزارت  توسط  گاوخونی  تاالب  و  زاینده  رود 
نیرو« حاال اما کشاورزان به عدم اجرای این 
آن  تصویب  از  سال ها  که  مصوبه ای  از  بند 

دارند. اعتراض  می گذرد 
مهم ترین مسئله کشاورزان قطع و وصل مکرر 
این  می گویند  و  است  آب  برنامه   بدون  و 
جریان نامتناوب زاینده رود خسارت  بسیاری 
در  کشاورزان  از  یکی  می کند،  وارد  آن ها  به 
گفت و گو با رسانه های محلی اعالم کرده است: 
»هر چند روز یک بار، ساعت ها مقابل شرکت 
اما  می کنیم  تجمع  اصفهان  منطقه ای  آب 
متاسفانه هیچ کس، پاسخی به ما نمی دهد. 

شدن  باز  دقیق  تاریخ  که  داریم  نیاز  ما 
برای  را  زمین هایمان  تا  بدانیم  را  زاینده رود 
بدون  بازگشایی  این  اگر  آماده کنیم.  کشت 
برنامه باشد زمین های ما نمی توانند بازدهی 
حاجی مرادی  علی  باشند«  داشته  مناسبی 
وضعیت  با  رابطه  در  آب  عمران  کارشناس 
فعلی زاینده رود و دالیل اعتراضات مردمی به 
رودخانه  اصلی  »مشکل  می گوید:  »پیام ما« 
به  مربوط  عوامل  تمام  از  فارغ  زاینده رود 
در  بر می گردد که  این  به  سال های گذشته، 
در  مصارف  و  منابع  بین  تعادل  حاضر  حال 
خورده  هم  به  زاینده رود  رودخانه  آبی  پیکره 
است. در حال حاضر میزان منابع آب موجود 
در زاینده رود پاسخگوی تامین نیازها نیست. 
یکی از این موارد تامین نیاز کشاورزی اراضی 
مهم ترین  و  است  زاینده رود  رودخانه  شرق 
نیاز تامین نیاز محیط زیستی تاالب گاوخونی 
نسبت  اعتراضی  هرگونه  اصلی  عامل  است. 
بر  موضوع  همین  به  زاینده رود  وضعیت  به 

می گردد.«
شورای عالی  ماده ای   9 مصوبه  هفتم  بند  در 
آب نیز آمده است: »تاسیس صندوق تامین 
خسارت خشكسالی در حوضه آبریز زاینده رود 
بخش  مصرف كنندگان  بند  این  اساس  بر 
صنعت كه در زمان خشكسالی بدون كاهش 

سهم خود آب دریافت می كنند، باید خسارات 
را  حوضه  مصرف كنندگان  سایر  آب  كمبود 
استاندار  منظور  این  برای  كنند«  پرداخت 
تشكیل صندوق خسارت  به  موظف  اصفهان 
است تا بتواند بخشی از خسارت كشاورزان را 
پرداخت كند اما به گفته نمایندگان کشاورزان 

این امر تا به حال محقق نشده است.
در  اصفهان  مردم  نماینده  مقتدایی  عباس 
مجلس که در تجمع روز شنبه کشاورزان حضور 
داشت، به »پیام ما« می گوید: »مردم اصفهان 
از بی توجهی به وضعیت رودخانه زاینده رود و 
اعتراض  دارند،  محیط زیستی گله  مشکالت 
روز شنبه مردم، در واقع اعتراض به بدعهدی 
رئیس جمهور است که در میدان امام به مردم 
قول داد که جریان زاینده رود قطع نمی شود 
و این وعده عملی نشده است. مردم عصبی 
هستند چرا مسئوالن متوجه نیاز مردم نیستند 
برخورد  زیست محیطی  مسائل  با  این گونه  و 
می کنند. زاینده رود اسیر مدیریت های نابخرد 
و ناکارآمد شده است. در تجمع خودجوش و 
آرامی که مردم داشتند، گالیه خود را نسبت به 
انواع بی مهری ها اعالم کردند. بی توجهی ادامه 
دار به این موضوع باعث بروز مشکالت جدی 
می شود.  اصفهان  در  اعتراضات گسترده تر  و 
من به عنوان نماینده مردم، مکاتباتی در این 

زمینه داشتم، شخصا نامه ای به رئیس جمهور 
نوشتم و از ایشان خواستم مانع بی قانونی ها 
شوند« مهدی طغیانی نماینده دیگر اصفهان 
نیز به رسانه های محلی اصفهان گفته است: 
و  قومی  دعوای  اصفهان  در  آب  »دعوای 
منطقه ای نیست بلکه دعوای سو مدیریت و 
یک  نه  است  دهه  چند  طول  در  بی تدبیری 
چیزی  آن  از  بیش  فعلی؛  مدیران  و  دهه 
مرکزی  فالت  در  کویری  رودخانه  این  که 
بارگذاری  آن  بستر  بر  باشد  داشته  ظرفیت 
و تحمیل شده  که هم برداشت های مجاز را 
شامل می شود و هم برداشت های غیرمجاز. 
آن چیزی که دنبال می شود ُمر قانون است، 
شعار ما این است: »به چیزی کمتر از احیای 
رودخانه قانع نیستیم« نیازی به قانون جدید 
اجرایی  ماده ای   9 مصوبات  همین  نداریم. 
شود، مشکل حل می شود« علی حاجی مرادی 
درباره اعتراضات کشاورزان به وضعیت حقابه 
شورای عالی  مصوبات  »مادامی که  می گوید: 
نداشته  دولت  جانب  از  اجرایی  ضمانت  آب 
باشد، شرایط به همین منوال خواهد بود. ما 
باید به اجرای تصمیمات گذشته رجوع کنیم 
، نیازی به تصمیم گیری های جدید نداریم«
وضعیت  به  حالی  در  اصفهانی  کشاورزان 
تخصیص حقابه کشاورزی اعتراض دارند که 

زاینده رود  سد  استانی  مسئوالن  اعالم  طبق 
دی ماه   25 ندارد.  مناسبی  شرایط  هم 
و  پایش  کمیسیون  رئیس  معین  فتح هللا 
گفت:  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  نظارت 
زاینده رود  آبریز  حوضه  در  »بارگذاری ها 
سال هاست که بیالن آبی زاینده رود را منفی 
با  حقابه داران  برای  را  آب  وضعیت  و  کرده 
بارگذاری ها  این  است،  کرده  مواجه  مشکل 
ظلم آشکار به مردم این منطقه است« معین 
با اعالم این که تنها 14 درصد از ظرفیت سد 
زاینده رود آب دارد، گفت: »اگر بارندگی کافی 
نداشته باشیم امکان تامین آب برای کشت 
بهاره کشاورزان را نیز نخواهیم داشت« یکی 
استانی  مسئوالن  اظهارات  به  کشاورزان  از 
اشاره کرده  زاینده رود  سد  وضعیت  مورد  در 
آبی  امسال  پاییزه  »برای کشت  می گوید:  و 
رهاسازی نشده، می گویند سد زاینده رود آب 
ندارد؛ صنف کشاورزان در هفته های گذشته از 
ابتدای  در  آب  تخصیص  خواستار  مسئوالن 
بهمن ماه شده بودند که هنوز کسی پاسخی 
بالتکلیف  انجام کشت  برای  ما  است.  نداده 

» هستیم
خصوص  در  حاجی مرادی  حال  همین  در 
می گوید:  زاینده رود  بودن  خشک  تبعات 
حوضه  یک  آب  منابع  تخصیص  »وقتی 
شود،  انجام  بلندمدت  دوره  یک  برای  آبریز 
بر اساس شرایط نرمال آبدهی یک رودخانه 
صورت می گیرد. در سال هایی که میزان بارش 
نرمال  از حد  زاینده رود کمتر  آورد رودخانه  و 
باشد، عدم تعادل بین منابع و مصارف خود 
را بیشتر نمایان می کند. در سال جاری شاهد 
هستیم که حجم مخزن سد زاینده رود کمتر از 
200 میلیون مترمکعب است، یعنی حدود 15 
درصد، این شرایطی نیست که به تامین کننده 
آب کشور اجازه دهد که نیاز کشاورزی کشت 
پاییزه را تامین کند، چرا که قانون تکلیف کرده 
است.  آب شرب  تامین  با  اولویت  است که 
بنابراین وقتی با این حجم از ذخیره در سد 
را  ریسک  این  هیچ وقت  می شویم  مواجه 
آب  بخواهیم  ذخیره  این  از  نمی پذیریم که 
صورتی  در  تامین کنیم  را  بخش کشاورزی 
نفر  میلیون  به 5  نزدیک  آب شرب  نیاز  که 
مخزن  به  مستقیم  وابستگی  مردم کشور  از 
حاضر  حال  در  مشکل  دارد.  زاینده رود  سد 
این است که بیالن منابع و مصارف رودخانه 
به هم خورده است.  به طور کامل  زاینده رود 
سال هایی  یک  در  می شود  باعث  امر  این 
تامین نیاز زیست محیطی محقق نشود و در 
محقق  کشاورزی  نیاز  تامین  سال ها  بعضی 
سال ها  بعضی  در  است  ممکن  حتی  نشود. 
با  شویم  روبه رو  حاد  خشکسالی  با  اگر 
مشکل عدم تامین آب شرب مواجه شویم.« 
فعلی  وضعیت  است  معتقد  حاجی مرادی 
سد زاینده رود نتیجه تامین سخاوتمندانه آب 

است. سال گذشته  در  کشاورزی 
پیش از این مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اصفهان هم به همشهری گفته است: »حجم 
است  متر مکعب  1400میلیون  زاینده رود  سد 
متر مکعب ذخیره آب  اکنون 167میلیون  که 
دارد و نسبت به  مدت مشابه سال گذشته 63 
این که  به  دلیل  است.  داشته  درصد کاهش 
آب  کشاورزان  تابستانه  برای کشت  امسال 
مصوبه کارگروه  طبق  و  شد  داده  اختصاص 
شهریور  پایان  تا  باید  زاینده رود  احیای 
باقی  سد  در  آب  مترمکعب  200میلیون 
می ماند، در مهر ماه آب بازگشایی نشد و اگر 
بارندگی ها مطلوب باشد، کشاورزان می توانند 
در بهمن ماه آب دریافت کنند« به نظر می رسد 
به  چشم  باید  اجبار  به  کشاورزان  و  مردم 
وعده های  به  و  بمانند  آسمان  سخاوت  راه 

نبندند. دل  مسئوالن 

کشاورزان معترض اصفهانی خواستار اجرای مصوبه شورای عالی آب شدند

حقابه داران زاینده رود به دنبال اجرای قانون
علی حاجی مرادی، کارشناس عمران آب: وضعیت فعلی سد زاینده رود نتیجه تامین سخاوتمندانه آب کشاورزی در سال گذشته است
عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس: بی توجهی ادامه دار به اعتراضات کشاورزان باعث بروز مشکالت جدی و اعتراضات 

گسترده تر در اصفهان می شوند

عباس مقتدایی نماینده مردم 
اصفهان در مجلس:

اعتراض روز شنبه مردم، در 
واقع اعتراض به بدعهدی 

رئیس جمهور است که در میدان 
امام به مردم قول داد که 

جریان زاینده رود قطع نمی شود 
و این وعده عملی نشده است

| پیام ما | حسن روحانی بهمن ماه ۱393 و در سیزدهمین سفر استانی خود، در میدان نقش جهان اصفهان و در پاسخ به مطالبات مردم 
درباره جریان آب در زاینده رود با قاطعیت اعالم کرد: »کاری می کنیم با همت شما و با وحدت و یکپارچگی زاینده رود، زنده و زاینده 
بماند. زاینده رود فقط مظهر تمدن اصفهان و اصفهانی ها نیست، بلکه متعلق به همه ملت ایران است. در این دولت تالش می کنیم و من 
همین جا به وزارت نیرو، وزیر نیرو و استاندار دستور می دهم اگر هم آب زاینده رود به اندازه کافی نباشد، زاینده رود نباید خشک شود« در 
سال های بعد اما بارها مردم اصفهان به ویژه کشاورزان حاشیه زاینده رود، تجمع اعتراضی داشتند. آخرین تجمع کشاورزان در اعتراض 
به وضعیت حق آبه زاینده رود روز شنبه در میدان شکل گرفت. کشاورزان با تجمع در میدان خوراسگان شهر اصفهان از نماینده دولت 
خواستار اجرای مصوبات 9 ماده ای شورای عالی آب و توقف طرح های انتقال آب از حوضه بحران زده زاینده رود شدند. عالوه بر مشکالت 
کشاورزان، نگرانی های کالن دیگری درباره آب اصفهان وجود دارد، به گفته شرکت آب منطقه ای اصفهان این روزها سد زاینده رود هم 

وضعیت مناسبی ندارد.

مشکل اصلی رودخانه زاینده رود 
فارغ از تمام عوامل مربوط 

به سال های گذشته، به این 
بر می گردد که در حال حاضر 

تعادل بین منابع و مصارف در 
پیکره آبی رودخانه زاینده رود 
به هم خورده است. در حال 

حاضر میزان منابع آب موجود 
در زاینده رود پاسخگوی تامین 

نیازها نیست

| کارشناس عمران آب |

  | علی حاجی مرادی |

چارسوق

|  
منا

 ای
 |

اتصال ۱۲۰ هزار 
کارتخوان فاقد پرونده 

مالیاتی قطع شد
مرکزی گفت:  بانک  نوین  فناوری های  معاون 
پایانه  هزار   120 امسال،  دی ماه   25 تاریخ  تا 
فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند و یا پرونده 
ناقص دارند قطع شد. به گزارش بانک مرکزی، 
و  مرکزی  بانک  همکاری  به  محرمیان  مهران 
سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره کرد و افزود: 
در خصوص اجرای ماده 11 این قانون، مقرر شد 
از 22 دی ماه امسال دستگاه کارتخوان یا درگاه 
مالیاتی  پرونده  ایجاد  بدون  پرداخت جدیدی 
با  الزم  هماهنگی  زمینه  این  در  نشود.  فعال 
سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و ضمن تشکر 
از همکاری خوب این سازمان مقرر شده است 
که از اوایل بهمن ماه امسال، ایجاد پرونده جدید 

مالیاتی به صورت خودکار انجام شود.
این مقام مسئول بانکی تصریح کرد: در خصوص 
ابزار پذیرش که پرونده  3 میلیون و 800 هزار 
سازمان  با  الزم  هماهنگی  نداشته اند  مالیاتی 
مالیاتی  پرونده  و  صورت گرفته  مالیاتی  امور 
می شود.  ایجاد  خودکار  صورت  به  افراد  این 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در انتهای 
سخنان خود با بیان این که پرونده ماده 11 قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با اجرای 
کامل آن تا قبل از پایان امسال بسته می شود، 
گفت: همچنین هشدارهای الزم به سایر صاحبان 
ابزار پذیرش که اطالعات آن ها به هر دلیلی نقص 
دارد، ارائه شده است تا در اسرع وقت نسبت به 
تکمیل پرونده خود اقدام کنند، در غیر این صورت 

ابزار پذیرش آن ها غیر فعال می شود.

ابالغ مصوبه مربوط به تعیین 
قیمت نفت کوره مصرفی 

کارخانه های سیمان 
دولت مصوبه مربوط به تعیین قیمت نفت کوره 
به  ابالغ کرد.  را  سیمان  مصرفی کارخانه های 
گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت، 
هیات وزیران در جلسه مورخ 14 دی 1399، 
پیشنهاد وزارت نفت در خصوص تعیین قیمت 
نفت کوره مصرفی برخی کارخانه های سیمان را 
با هدف فراهم کردن امکان فعالیت بدون مشکل 
آن ها، به تصویب رساند. به موجب این مصوبه، 
قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی آن دسته از 
کارخانه های سیمان که به دلیل مدیریت شبکه 
گاز به تشخیص وزارت نفت، از ابتدای مهر ماه 
تا پایان اسفند سال 1399 مکلف به استفاده از 
نفت کوره می شوند، معادل قیمت گاز مصرفی 

بخش صنعت و معدن تعیین شد.

توقیف ۴5 هزار دستگاه 
غیرمجاز ماینر و برخورد 

جدی با متخلفان
سخنگوی صنعت برق کشور از توقیف 45 هزار 
دستگاه ماینر غیر مجاز خبر داد و گفت: مصرف 
برق این دستگاه های غیرمجاز رمز ارز نزدیک به 
100 مگاوات است و اجازه نمی دهیم عده ای با 
سواستفاده، منجر به تضییع حقوق عموم مردم 
شوند. به گزارش ایسنا مصطفی رجبی مشهدی، 
با بیان این که این تعداد ماینر غیرمجاز که در 
روزهای گذشته شناسایی شده بودند، همزمان با 
اجرای برنامه سراسری تعدیل روشنایی و اصالح 
انشعاب و رمز ارزها، جمع آوری شد، اظهار کرد: 
تعدیل روشنایی معابر و مدیریت مصرف مراکز 
پرمصرف برای جلوگیری از اعمال خاموشی به 
مشترکان خانگی است. رجبی مشهدی با هشدار 
به مراکز استخراج رمز ارز که از برق غیرقانونی 
برای این کار استفاده می کنند، گفت: این گونه 
مراکز غیرمجاز در صورت شناسایی، به مراجع 
پرداخت جریمه محکوم  به  و  قضایی معرفی 
می شوند. سخنگوی صنعت برق کشور با تاکید 
استخراج  غیرمجاز  مراکز  جمع آوری  این که  بر 
شده  تعیین  محورهای  مهم ترین  از  ارز،  رمز 
به کاهش  و کمک  برق  مصرف  برای کاهش 
کرد:  تصریح  نیروگاه هاست،  سوخت  مصرف 
مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در صورت کشف، 
ضمن الزام به پرداخت هزینه برق مصرفی، به 
مراجع قضایی معرفی می شوند، سیاست وزارت 
رمز  استخراج  مزارع  تشکیل  از  حمایت  نیرو، 
ارزها در کشور و سایر مراکز استخراجی است 
که به صورت قانونی فعالیت می کنند. او با بیان 
این که با این حال، با آن دسته از مراکز استخراج 
که به صورت غیرمجاز از برق با تعرفه ای به غیر 
شدت  به  می کنند،  استفاده  مربوطه  تعرفه  از 
برخورد می شود، گفت: در همین راستا در صورت 
شناسایی مراکز غیرقانونی استخراج رمز ارزها، 
جریان برق آن ها قطع و عالوه بر معرفی افراد 
خاطی به مراجع قضایی، هزینه برق مصرفی 
و خسارات وارده به شبکه برق نیز از متخلفان 
دریافت می شود. رجبی مشهدی با بیان این که 
عامالن شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمز 
ارزها، تا سقف 20 میلیون تومان مشمول دریافت 
پاداش خواهند بود. اطالعات عامالن شناسایی، 
محرمانه تلقی شده و شرکت های برق منطقه ای 
و توزیع نیروی برق اقدامات الزم برای صیانت و 

جلوگیری از افشای آن را انجام می دهند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با 
بیان این که بررسی و به سرانجام رساندن طرح 
قوا  همکاری  نیازمند  عدالت  سهام  جاماندگان 
است، گفت: با توجه به این که اجرای این تصمیم، 
اقدام بسیار پیچیده ای است، بنابراین نمی توان 

زمان دقیقی را برای اجرایی شدن اعالم کرد.
ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس  به گزارش 

کمیسیون اقتصادی مجلس شهریور ماه اعالم 
کرده بود طرح ساماندهی سهام عدالت موسوم 
به جاماندگان در کمیسیون اقتصادی نهایی شد 
و در نخستین جلسات علنی مجلس در دستور 
کار بهارستان قرار می گیرد. با گذشت حدود هشت 
ماه از آزادسازی سهام عدالت، همچنان وضعیت 
جاماندگان سهام عدالت در هاله ای از ابهام قرار 

دارد که در این زمینه سخنگوی کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس به آخرین اقدامات صورت گرفته 
در مجلس برای جاماندگان سهام عدالت اشاره 
کرد و افزود: مطالبات زیادی در این زمینه از طرف 
مردم مطرح شده و اعالم کرده اند جز جاماندگان 
سهام عدالت هستند که در گذشته قادر به ثبت نام 

در سامانه برای دریافت سهام عدالت نبوده اند.

آخرین وضعیت طرح جاماندگان سهام عدالت
بورس

در صورت ادامه قطعی برق و 
تاثیر آن بر صنایع غذایی نیاز 
به جلسه سریع ستاد بحران 

است چرا که بازار با کمبود 
عرضه و حضور فرصت طلبان 
دچار نوسانات شدید قیمتی 

می شود

اثرات قطعی برق بر صنایع غذایی
دبیر فدراسیون تشکل های صنایع غذایی 
در صنایع  برق  قطعی  تاثیر  گفت:  کشور 
غذایی خیلی سریع خود را نشان می دهد 
و بازار حداکثر تا چند هفته بعد با کمبود 
به  می شود.  روبه رو  محصوالت  گرانی  و 
بر  تاکید  با  نقاشی  ایلنا محسن  گزارش 
غذا  صنعت  کارخانه های  شرایط  این که 
است،  متفاوت  بسیار  صنایع  سایر  با 
صنعتی  هر  از  بیشتر  برق  قطعی  افزود: 
چرا که  است  تاثیرگذار  غذایی  صنایع  بر 
این صنعت در هنگام بحران انرژی، جزو 

است.  آسیب پذیرها  صنایع 
هم  و  مواد اولیه  در  هم  غذایی  صنایع 
باال  فسادپذیری  مشکل  با  محصول  در 
مواجه است که این امر می تواند صنایع 
غذایی را بیش از هر صنعت دیگر تحث 
به  دهد.  قرار  انرژی  منابع  قطعی  تاثیر 
یک  لبنی  کارخانه های  در  اگر  مثال  طور 
میکروبی  بار  شود  قطع  برق  ساعت 
پیدا  افزایش  سرعت  به  محصوالت 
می کند و می تواند منجر به حذف بخشی 

شود. آن  از 
در  برق  قطع  این که  بر  تاکید  با  نقاشی 
چه  و  باشد  با برنامه  چه  غذایی  صنایع 
گفت:  دارد،  دنبال  به  زیان  بدون برنامه 
تولید مواد غذایی  برق وقفه در  با قطعی 
تولیدکننده،  بر  عالوه  که  می افتد  اتفاق 
در  می کنند.  متضرر  نیز  را  مصرف کننده 

شرایطی که کمبود در بازار احساس شود 
افراد فرصت طلب نیز از شرایط به وجود 
آمده استفاده کرده و بازار را دچار تنش 

می کنند.
 دبیر فدراسیون تشکل های صنایع غذایی 
ادامه  صورت  در  این که  بیان  با  کشور 
تشکیل  بحران  ستاد  باید  برق  قطعی 
برق  ادامه قطعی  در صورت  شود، گفت: 
و تاثیر آن بر صنایع غذایی نیاز به جلسه 
بازار  که  چرا  است  بحران  ستاد  سریع 
فرصت طلبان  حضور  و  عرضه  کمبود  با 
می شود.  قیمتی  شدید  نوسانات  دچار 
نقاشی با اشاره به شیوع ویروس کرونا، 
همه  ویروس  شیوع  ابتدای  در  افزود: 
و کمبود محصوالت  نگران کاهش عرضه 
خود  تالش  با  صنایع  اما  بودند،  غذایی 
قفسه های  روز  یک  حتی  ندادند  اجازه 

شود.  محصول  از  خالی  فروشگاه ها 
این موضوع سندی برای افتخار مسئوالن 
شده و از آن به عنوان دستاورد خود نام 
می برند در حالی که عدم کمبود در تامین 
محصوالت غذایی در دوران بحران کرونا 
است.  بوده  تولیدکنندگان  همت  نتیجه 
که  همان طور  داریم  انتظار  مسئوالن  از 
بازار  نماندن  خالی  برای  تولیدکنندگان 
می کنند  تالش  ضروری  محصوالت  از 
آن ها نیز در شرایط سخت تحریم مشکل 

نکنند. ایجاد  برق  قطع  مانند  جدیدی 

آگهی تجدید مناقصه آسفالت آگهی تجدید مناقصه آسفالت 
شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 3۱3/99/35۲  مورخ 99/7/۸ شورای محترم اسالمی تهیه، حمل 

و پخش  قیر mc۲ و تهیه ، حمل ، پخش و اجرای آسفالت معابر سطح شهر از نوع بیندر ۱9- ۰ به شماره ۲۰99۰9۰657۰۰۰۰۰۴ را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشانی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 99/۱۰/۲۰ می باشد . 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت ۱3 روز دوشنبه مورخ 99/۱۰/۲9

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱3 روز پنج شنبه تاریخ 99/۱۱/9
زمان بازگشایی پاکات از دوشنبه مورخ 99/۱۱/۱3 ساعت ۱۲ 

ضمنا در صورت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می تواند با شماره تلفن  ۴۲3973۸۰ - ۰3۴ تماس حاصل نمایند.

شهرداری نجف شهر

شهرداری نجف شهر

نوبت دوم
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افقی
 1 - پوست قیمتی - كنایه از تندرو، 
سریع - ناتمام2 - كاسه درویشان 
پرنده  پرواز  اندام  پرواز،  عضو   -
زردآلوی  آبله،  بیماری  سرب،   -
 - عود  خوشبو،  چوب   - پست3 
قاضی - اسکنه4 - خدای دراویش، 
نام  تهران،  پادگان   - قلندر  خدای 
 - قدیم  اصفهان  اصفهان،  قدیمی 
درهم  وای   - شدن5  خفه  خفگی، 

شباهت،  پسوند   - ترازو  سنگ   -
و  خیر  با   - دره6  دهان  خمیازه، 
در  ایالتی   - ته  بی  فوم   - برکت 
آلمان7 - شیرینی فروش - موش 
لحاف   - چسبناک8   - صحرایی 
جنوب،  شیرین  و  معروف  میوه   -
خرما - آشامیدن، کتان مصری9 - 
سرخ كمرنگ  ترسان،  زائو  خاندان، 
منهدم  معدوم،  رفته،  بین  از   -
شده - دستبندها10 - مار بزرگ - 
میوه   - شطرنج  در  خورده  شكست 

 - شده  دگرگون   - نرسیده11  كال، 
دهن کجی - بچه می کشد، قامت، 
 1985 ادبی  نوبل  برنده   - اندازه12 
- نیم13 - کرانه های آسمان، افقها 
ازالقاب   - دروغین  خدای  صنم،   -
حضرت فاطمه)ع( - ضم وارونه14 
ملتی که  نخستین   - چربی  اثر   -
سگ   - کرد  اقدام  سکه  ضرب  به 
اندیشیدن     - حسد   - انگلیسی15 

است - كافی، كافی 

عمودی
1 - مادر بزرگ - آبگیر، تاالب  - از 
مركب   - تلویزیونی2  سیستمهای 
پیچ   - جوهرخوشنویسی  دان، 
محصول  اندیشه،   - صدا  تنظیم 
درهم  باقی   - وارونه  کز   - عقل3 
نفس  عدد  ریه،   - ناتمام4  انکار   -
کش - النگوی قدیم - از فیلمهای 
 - فوتبال  دفاع   - نوابی5  مسعود 
ویتامین  خون،  انعقاد  ویتامین 
پیر  اثر   -  6 صاحبان   - جدولی 
کرنی  - عادت و خو - بلدرچین7 
- ای دل - کالم تنفر، حرف بیزاری 
قورباغه   - پوالد8   - وارونه  مو   -
مربیان  از  مادر،  برادر   - درختی  
نازی،  آخرین   - خالو  برتر،  لیگ 
 - هیتلر9  معاون  هیتلر،  دستیار 
بطلمیوس،  استاد  یونانی،  فیلسوف 
بطلمیوس  استاد  یونانی  فیلسوف 
ایرانی،  طایفه   - اسطرالب  مخترع 
اوی  هارد  تیم  لقب   - غیور  قوم 

 - مفاهیم  دریافت   -  NBA10 در 
 - فرانسه  كج  برج   - پوستین11 
ستون   - چینی12  ساالد   - پاسبان 
بدن  اعضای  از  رونده،  عضو  بدن، 
 - انگلیسی  بیگانه، ضمیر  - شمای 

قسمتی از پا - نت ششم موسیقی، 
آواز   - چیزی13  درون  عرب،  نفی 
 - کالغ  بانگ  کالغ،  صدای  کالغ، 
در  فرانسوی  شناس  ایران  جهانگرد 
روزگار صفویان - خدای مصری 14 

زرد  صمغ  با  ای  درخچه   - بت   -
ناشنوا، کر15 - مفید -  کهربایی - 
مقابل اختیار، درس زورکی - برتر، 

مدتر آ سر

جدول شماره ۱9۲۸

رئیس سازمان جهاددانشگاهی 
استان خبر داد:

ثبت نام ۲93۸ نفر از 
آذربایجان شرقی در طرح 

ملی توسعه مشاغل خانگی 

شرقی  آذربایجان  جهاددانشگاهی  سازمان  رئیس 
ملی  طرح  سامانه  در  نفر   2938 تاکنون،  گفت: 
ثبت نام  استان  سطح  در  خانگی  مشاغل  توسعه 

کرده اند.
در  ایسنا،  با  گفت وگو  در  محسنی  جعفر  دکتر 
که  خانگی  مشاغلی  توسعه  ملی  طرح  خصوص 
با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
سازمان جهاددانشگاهی استان اجرا می شود، یادآور 
دانشگاه ها،  دانش آموختگان  خانه دار،  زنان  شد: 
جمله گروه های  از  استان  فعاالن  سایر  و  جوانان 
طرح  در  نام  ثبت  برای  هستند؛  طرح  این  هدف 
ملی توسعه مشاغل خانگی نیاز به مهارت خاصی 
جهت  در  را  افراد  کاربردی،  آموزش های  و  نبوده 
بازار،  به  محصوالتشان  رساندن  و  مهارت ها  کسب 

می کند. هدایت 
او با بیان این که کلیه هم استانی های واجد شرایط 
می توانند نسبت به ثبت نام در طرح ملی توسعه 
عالقه مندان  گفت:  کنند،  اقدام  خانگی  مشاغل 

اینترنتی   آدرس  به  مراجعه  با  می توانند 
ملی  طرح  در  ثبت نام  به  نسبت   www.inhb.ir
شغل  و  کرده  نام  ثبت  خانگی  مشاغل  توسعه 

کنند. انتخاب  را  مورد نیازشان 
کسب  از  پس  متقاضیان  کرد:  خاطرنشان  وی 
آموزش ها با اتصال به پیشران ها و ایجاد بازارچه ها 
حرکت  اشتغالی  خود  سمت  به  نمایشگاه ها  و 
می کنند، اگر متقاضی ثبت نام در این طرح بیش 
از 3000 نفر باشد، می توان از ظرفیت سایر استان ها 

استفاده کرد. نیز 
از  پس  متقاضیان  این که  به  اشاره  با  محسنی 
کسب توانمندی الزم، رها نمی شوند، اظهار کرد: این 
افراد تا زمان به فروش رسیدن محصول، حمایت 
سامانه های  در  شده  تولید  محصوالت  می شوند، 
خرید و فروش اینترنتی که به روز هستند، تبلیغ 
شده و قابل فروش حتی به مشتریان خارجی نیز 
هستند، از این رو نگران ورود تولیدکنندگان به بازار 
محصوالت  فروش  در  برخوردنشان  مشکل  به  و 

نیستیم.
او متذکر شد: حمایت ها تا توانمندسازی و اشتغال 
از  می توان  سپس  داشت،  خواهد  ادامه  پایدار 
تسهیالت هشت میلیارد تومانی در نظر گرفته شده 

بهره مند شد. توسعه ی مشاغل خانگی،  برای 
توسعه  ملی  طرح  وضعیت  از  ارائه گزارشی  با  او 
دوم  فاز  در  کرد:  اظهار  استان،  در  خانگی  مشاغل 
ارزیابی  نفر  از 1000  توانمندسازی متقاضیان بیش 
و  شده  انجام  تلفنی  به صورت  استعداد سنجی  و 
در  کارآفرینان  و  پیشران ها  شناسایی  همزمان، 

است. شده  انجام  استان  سطح 
مرند،  شهرستان های  در  جلسات  افزود:  محسنی 
مراغه، اهر، بستان آباد و سراب در فرمانداری ها با 
حضور پیشران ها و دستگاه های اجرایی برگزار شده 
جهت  اقدامات  نیز  مرند  و  بناب  شهرستان  در  و 
فرش  و  خیاطی  حوزه های  در  متقاضیان  اشتغال 

است. انجام شده 

گیالن

دکتر  آرامگاه  بهسازی  پروژه  افتتاح  از  احمدی 
حشمت و درمانگاه تخصصی بیماران هموفیلی گیالن 
همزمان با دهه فجر خبرداد. سید محمد احمدی  از 
و  دکتر حشمت  آرامگاه  بهسازی  پروژه  تکمیل  روند 
استان گیالن  هموفیلی  بیماران  تخصصی  درمانگاه  
بازدیدها  این  در  رشت  بازدید کرد. شهردار  رشت  در 
این  گفت:  پروژه ها  تکمیل  در  تسریع  بر  تاکید  با 
دو پروژه که از مطالبات شهروندان است همزمان با 
چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به بهره 

می رسد. برداری 
 او با بیان این که پروژه بهسازی آرامگاه دکتر حشمت 
از سال 97 کلید خورد افزود: دکتر حشمت از یاران 
نزدیک میرزا بود که همزمان با ایام هللا دهه فجر نماد 
این مبارز  نصب شده و برای بازدید عمومی گشوده 
تخصصی  درمانگاه  ادامه   در  احمدی  می شود. 
پایانی  در مراحل  استان گیالن که  بیماران هموفیلی 

کار است را مورد اشاره قرار داد و افزود: این پروژه 
استان  در  هموفیلی  بیماران  تخصصی  درمانگاه  تنها 
در  هموفیلی  درمانی  جامع  مرکز  سومین  و  گیالن 
ساخته  رشت  شهرداری  مشارکت  با  است که  کشور 

می شود.
شامل  فوق تخصصی  درمانگاه  این  کرد:  اعالم  او 
درمان  و  داروخانه  فوق تخصصی،  پزشکی  دندان 
می تواند  که  بخش هاست  سایر  و  فوق تخصصی 
رفع  کند. را  هموفیلی  بیماران  مشکالت  از  بسیاری 
نیازمند  هموفیلی  بیماران  این که  بیان  با  احمدی 
این  افتتاح  از  هستند  مسئوالن  ویژه  حمایتی  نگاه 
درمانگاه تخصصی در راستای کاهش دغدغه خانواده 
ابراز  و  داد  خبر  فجر  دهه  ایام  با  همزمان  بیماران 
در  درمانگاه  این  از  بهره برداری  با  کرد؛  امیدواری 
کام  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهل و دومین 
آنان شیرین شود. خانواده های  و  هموفیلی  بیماران 

شهردار رشت خبر داد:

پروژه آرامگاه دکتر حشمت دهه فجرافتتاح می شود رئیس امور پیمان های شرکت پاالیش گاز ایالم 
با اشاره به این که جایگاه گوگرد تولیدی این واحد 
صنعتی در بازارهای داخلی ارتقا یافته است گفت: 
در سال جهش تولید، گوگرد به عنوان یکی از 
فرآورده های ویژه در پاالیشگاه گاز ایالم از ابتدای 
امسال بیش از 20 درصد افزایش تولید نسبت به 

مدت مشابه سال قبل داشته است.
رضا شیرخانی افزود: با توجه به کیفیت و خلوص 

باالی گوگرد تولیدی در این پاالیشگاه و به منظور 
جلوگیری از آسیب به محیط زیست حین فرآیند 
تولید، عرضه آن عمدتا به صورت دانه بندی شده، 

انجام می شود. 
شرکت  این  تولیدی  گوگرد  داشت:  اظهار  او 
حوزه  در  صورت گرفته  فعالیت های  واسطه  به 
بازاریابی و ارتقا جایگاه آن، در بازارهای داخلی 
به  نسبت  کشور  داخل  در  قیمت  باالترین  با 
محصوالت مشابه تولیدی سایر پاالیشگاه ها از 
بازار فیزیکی  سوی خریداران در رینگ داخلی 
از  مستقیم  صورت  به  همچنین  و  بورس کاال 
پاالیشگاه خریداری می گردد. او با بیان این که 
ایده  این  بر  فروش  مهندسی  امروز  جهان  در 
متکی است که در شرایط مساوی، مشتری ها 
کیفیت  که  می کنند  خریداری  را  محصوالتی 
کرد:  تصریح  باشند،  داشته  باالتری  کارایی  و 
پیمان های  امور  فروش  بخش  استراتژی 

مستمر،  بهبود  روی  بر  ایالم  گاز  پاالیشگاه 
شناسایی مشتریان و نیازهای آن ها و در نهایت 
می شود. متمرکز  فروش  روش های  تعریف 
رئیس امور پیمان های شرکت پاالیش گاز ایالم 
با اشاره به این که در آینده برنامه تولید گوگرد 
تولید،  زنجیره  تکمیل  آن  بنتونیتی که حاصل 
و  محصول  تنوع  بیشتر،  افزوده  ارزش  کسب 
دستیابی به بازارهای جدید است نیز در دست 
اقدام می باشد، خاطرنشان کرد: در این رابطه 
ارتباط دوسویه مناسبی با مشتریان تعریف شده 
که برحسب نیازهای آن ها برنامه تولید و فروش 
برنامه ریزی می گردد. شیرخانی خاطرنشان کرد: 
با مجموعه اقدامات انجام شده و به یمن زحمات 
کلیه همکاران در مجموعه پاالیشگاه گاز ایالم، 
درآمد فروش گوگرد سال جاری از لحاظ ارزش 
ریالی بیش از 58 درصد نسبت به مدت مشابه 

است. داشته  افزایش  قبل  سال 

رئیس امور پیمان های شرکت پاالیش گاز ایالم خبرداد:

ارتقا جایگاه گوگرد تولیدی پاالیشگاه گاز ایالم در بازارهای داخلی

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: بیش از 800 مورد تست فوری 
کرونا از مسافران خودرویی قشم گرفته شد که موردی از تست مثبت ابتال میان 
آن ها گزارش نشده است. انجام بیش از 850 تست کرونا از مسافران خودرویی 
قشم/ گزارشی از مورد مثبت نداشتیم به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، 
هجوم انبوهی از مسافر در تعطیالت اخیر به جزیره قشم نگرانی های پراکنده ای 
را در سطح استان و کشور در بر داشته است و برخی آمارها از ورود 40 هزار 
تست  انجام  موضوع  اخیر خبر می دهد.  روزهای  در  این جزیره  به  گردشگر 
سریع با توجه به ظرفیت های محدود هرمزگان برای انجام آن، طی سه روز 
اخیر در دستور دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان قرار داشته و انجام تست از 

مسافران خودرویی قشم در محل بندر پل در دستور کار قرار داشته است.
در این زمینه دکتر فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
در گفت وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس از انجام 867 تست رپید کرونا در 
محل بندر پل در 80 کیلومتری غرب شهر بندرعباس و محل سفر با خودرو 
از  به صورت تصادفی  تا  و عنوان کرد: تالش شده  داد  به جزیره قشم خبر 

خودروهای مسافران به ازای هر خودرو یک نفر تست کرونا اخذ شود.

نوبت  نخستین  اعالم کرد :در  فارس  استان  جهاد کشاورزی  سازمان  رئیس 
مرودشت  درودزن  سد  از  آب  متر مکعب  میلیون   90 جاری   زراعی  سال  از 
رهاسازی  و خرامه  زرقان  و شهرستان های  این شهرستان  آبخور  برای حوزه 
شد. مطلب دریافتی جمعه ایرنا از سازمان جهاد کشاورزی فارس به استناد 
درخواست  به  توجه  با  آب  رهاسازی  است:  حاکی  پژمان  حسین  گفته 
با  و  خرامه  و  زرقان  مرودشت،  شهرستان های  در  ذی مدخالن  و  ذی نفعان 
نتایج جلسات کارشناسی صورت گرفت. او اضافه کرد: در اسرع وقت شورای 
به  فرمانداران  ریاست  به  خرامه  و  زرقان  مرودشت،  شهرستان های  تامین 
رهاسازی  زمان  در  منطقه ای  آب  شرکت  با  الزم  هماهنگی  و  نظارت  منظور 
منظور  به  الزم  دستورات  فرمانداران  گفت:  پژمان  شود.  می  تشکیل  آب 
نوبت  زمان  در  آهوچر  و  پل خان  مناطق  محدوده  الکتروپمپ های  برق  قطع 
جهادکشاورزی  سازمان  رئیس  می کنند.  صادر  را  خرامه  شهرستان  آبیاری 
افزود: نظام های صنفی کشاورزی شهرستان های مرودشت، زرقان و  فارس 
خرامه  همکاری الزم به منظور عقد قرارداد کشت شتوی کشاورزان با شرکت 

داشت.  خواهند  زهکشی  و  آبیاری  شبکه های  بهره برداری 

پلیس  ورودی  و  خروجی  رمپ  و  محوطه سازی  اصلی،  ساختمان  احداث 
آغاز شد. زرند_یزد  راه 

مقبلی معاون فنی و اجرایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 
با بیان این که مهم ترین مسیر ترافیکی از بنادر جنوبی به مرزهای شرقی 
کشور از مسیر زرند_راور می گذرد، تاکید کرد: با احداث این پروژه، ضریب 
ایمنی ترافیکی حجم باالی ترانزیت و حمل و نقل بار درون و برون شهری 

افزایش چشمگیری می یابد. زرند 
و  راهداری  سازمان  بودجه  و  برنامه  دفتر  مدیرکل  جمشیدی  احمد 
اعتبار  تامین  در  موضوع که  این  بر  تاکید  با  نیز  حمل و نقل جاده ای کشور 
خصوص  در  نداریم،  محدودیتی  هیچ  زرند_یزد  پلیس راه  پاسگاه  ساخت 
بهره برداری از این پروژه زودتر از موعد مقرر اتمام و تحویل، قول مساعد 
داد. علی صادق زاده فرماندار زرند در این مراسم گفت: این پروژه از محل 
به  زمینی  در  ماه   18 مدت  طی  ریالی  میلیارد   90 اعتبار  با  ملی  اعتبارات 

می شود. ساخته  متر مربع   451 زیربنا  و  مربع  متر   5000 مساحت  

انجام بیش از ۸5۰ تست کرونا 
از مسافران خودرویی قشم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:
9۰ میلیون متر معکب آب از سددرودزن 
مرودشت برای مصارف کشاورزی رها شد

با حضور مسئوالن کشوری، استانی و محلی
کلنگ احداث ساختمان اصلی پلیس راه 

زرند_یزد به زمین زده شد

| هرمزگان | | فارس | | یزد |

آگهــی مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
ــناد و  ــت اس ــتقر در اداره ثب ــاف مس ــل اخت ــأت ح ــاعی هی ــمی و مش رس
ــده  ــان پرون ــروزی متقاضی ــه مف ــات مالکان ــم تصرف ــک ق ــه ی ــاک منطق ام
تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد 

ــد. ــه شــرح ذیــل تأییــد نمــوده ان ــده ب مــدارک موجــود در پرون
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330001010561 شــماره  رای   -1
ــد  ــاد فرزن ــی آب ــنگی عل ــه سرس ــه محبوب ــوط ب 1399114430001000462 مرب
ــع  ــه مســاحت 51 مترمرب ــاب ســاختمان ب محمدجــواد در ششــدانگ یــک ب
پــاک شــماره 10473 اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک 
اداره یــک قــم مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از زهــرا 
ــم)م  ــه 20 ق ــورخ 74/03/20 دفترخان ــی 87986 م جمشــیدی از ســند قطع

الــف 8582(
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330001011084 شــماره  رای   -2
ــه  ــی در س ــد عل ــی فرزن ــن چراغ ــه محس ــوط ب 1399114430001000862 مرب
ــه مســاحت ششــدانگ  ــاب ســاختمان ب ــک ب ــگ مشــاع از ششــدانگ ی دان
114/40مترمربــع پــاک شــماره فرعــی 26 از 11038 اصلــی واقــع در قــم بخــش 
حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه 
از صنــدوق ذخیــره علــوی صــادره در دفتــر 279 صفحــه 73)م الــف 8585(
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330001011085 شــماره  رای   -3  
1399114430001000863 مربــوط بــه زهــره چراغــی فرزنــد علــی در ســه 
ــه مســاحت ششــدانگ  ــاب ســاختمان ب ــک ب ــگ مشــاع از ششــدانگ ی دان
114/40مترمربــع پــاک شــماره 26 فرعــی از 11038 اصلــی واقــع در قــم بخــش 
حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه 
ــف8586( ــر 279 صفحــه 73)م ال ــوی صــادره در دفت ــره عل ــدوق ذخی از صن
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330001010576 شــماره  4-رای 
ــه  ــر در س ــی اکب ــد عل ــدی راد فرزن ــه مه ــوط ب 1399114430001000991 مرب
ــه مســاحت ششــدانگ  ــاب ســاختمان ب ــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب دان

325/73 مترمربــع پــاک شــماره 10863 اصلــی واقــع در قــم بخــش 
ــماره 14349  ــه ش ــی ب ــند قطع ــم س ــک ق ــک اداره ی ــت مل ــوزه ثب ــک ح ی
ــورخ  ــی 51404 م ــه اصاح ــم و اقرارنام ــه 52 ق ــورخ 1389/06/15دفترخان م

1399/08/25 دفتــر 52 قــم)م الــف8587(
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330001008864 شــماره  5-رای 
در  اکبــر  علــی  فرزنــد  راد  هــادی  بــه  مربــوط   1399114430001000597
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 330مترمربــع پــاک شــماره 
10863 اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم 
ــه 20 قــم)م  ــه شــماره 142698 مــورخ 1381/07/21 دفترخان ســند قطعــی ب

الف8588(
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330001010696 شــماره  6-رای 
ــنبه در  ــد یکش ــی فرزن ــیاوش نصرت ــه س ــوط ب 1398114430001002223 مرب
ــاک  ــع پ ــاحت 103/30 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
ــک حــوزه  ــم بخــش ی ــع در ق ــی واق ــی از 10590و 10591 اصل شــماره 19 فرع
ثبــت ملــک اداره یــک قــم مبایعــه نامــه عــادی خریــداری از وراث ســید علــی 

ــف8615( ــه 82)م ال ــر 136 صفح ــادره در دفت ــریفی ص ش
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330001010572 شــماره  7-رای 
ــی در دو  ــد عل ــی فرزن ــال میرزابیگ ــه جم ــوط ب 1399114430001001097 مرب
ــه مســاحت ششــدانگ  ــاب ســاختمان ب ــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب دان
151/80مترمربــع پــاک شــماره 10872 و 10872/1اصلــی واقــع در قــم بخــش 
یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم ســند قطعــی بــه شــماره 4329 مــورخ 

ــف8618( ــم)م ال ــه 112 ق 1392/01/14 دفترخان
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330001010573 شــماره  رای   -8
1399114430001001098 مربــوط بــه آقــای احســان نجاتــی فرزنــد علــی 
اصغــر در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ششــدانگ 151/80 مترمربــع پــاک شــماره 10872 و 10872/1اصلــی واقــع در 
قــم بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم ســند قطعــی بــه شــماره 

ــف8619( ــم )م ال ــه 112 ق ــورخ 1392/01/14 دفترخان 4329 م
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330001010574 شــماره  9-رای 
1399114430001001099مربــوط بــه رضــا فرزانــگان فرزنــد حســن در دو دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ 151/80 
مترمربــع پــاک شــماره 10872 و 10872/1 اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک 
ــورخ  ــماره 4329 م ــه ش ــی ب ــند قطع ــم س ــک ق ــک اداره ی ــت مل ــوزه ثب ح

ــف8620( ــم)م ال ــه 112 ق 1392/01/14 دفترخان
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330001010892 شــماره  10-رای 
در  حســین  فرزنــد  جلیلــی  ربابــه  بــه  مربــوط   1398114430001002039
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 77/13مترمربــع پــاک شــماره 
10473 اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم 
ســند قطعــی بــه شــماره 23958 مــورخ 98/11/08 دفترخانــه 74 قــم .

رای اصاحی
ــأت  ــه اینکــه رای هی ــت ب ــا عنای ــاد گــزارش کارشــناس و ب ــه مف ــا توجــه ب ب
تاکنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای صــادره بــه شــرح زیــر اصــاح مــی گــردد:

مســتند مالکیــت متقاضــی ســند قطعــی بــه شــماره 23958 مــورخ 98/11/08 
دفترخانــه 74 قــم نســبت بــه 68/5 ســهم و مبایعــه نامــه عــادی خریــداری 
از رضــا بیگدلــی فرزنــد عبــاس احــد از ورثــه مهــدی بیگدلــی نســبت بــه 8/5 

ســهم صحیــح اســت.
رای صــادره قبلــی بــا رعایــت اصاحــات فــوق قابــل اجــرا میباشــد. )م الــف 

)8621
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330001011121 شــماره  11-رای 
ــی  ــد عل ــزدی فرزن ــی ی ــه حمیدرضــا رضائ ــوط ب 1399114430001001293 مرب
اکبــر در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 66/30مترمربــع پــاک 
شــماره 6693 اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک 
قــم ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 456 صفحــه 24 بــه موجب ســند 
قطعــی بــه شــماره 16805 مــورخ 83/06/30دفترخانــه 24 قــم)م الــف8622(

کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330001011086 شــماره  12-رای 
ــواد در دو  ــد ج ــان فرزن ــه عصاری ــه ریحان ــوط ب 1399114430001000953 مرب
ــه مســاحت ششــدانگ  ــاب ســاختمان ب ــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب دان
61 مترمربــع پــاک شــماره 11192/7اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه 
ثبــت ملــک اداره یــک قــم مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از 

ــف8623( ــه 55)م ال ــر 104 صفح ــادره در دفت ــری ص ــری مظاه مه
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330001011088 شــماره  13-رای 
در  جــواد  فرزنــد  عصاریــان  حانیــه  بــه  مربــوط   1399114430001000955
دودانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ 
61مترمربــع پــاک شــماره 11192/7اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه 
ثبــت ملــک اداره یــک قــم مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از 

ــف8624( ــه 55)م ال ــر 104 صفح ــادره در دفت ــری ص ــری مظاه مه
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330001011087 شــماره  14-رای 
1399114430001000954 مربــوط بــه الهــام عصاریــان فرزنــد جــواد در دو 
ــه مســاحت ششــدانگ  ــاب ســاختمان ب ــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب دان
61مترمربــع پــاک شــماره 11192/7 اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه 
ثبــت ملــک اداره یــک قــم مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از 

ــف8625( ــه 55)م ال ــر 104 صفح ــادره در دفت ــری ص ــری مظاه مه
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330001010554 شــماره  15-رای 
1398114430001001787 مربــوط بــه حســین ســعادتمند فرزنــد صفــر در 
ــاک  ــع پ ــاحت 85/03 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
ــک اداره  ــت مل ــوزه ثب ــک ح ــش ی ــم بخ ــع در ق ــی واق ــماره 11139 اصل ش
ــه  ــه شــماره 121223 مــورخ 1394/12/25 دفترخان یــک قــم ســند قطعــی ب

ــف8627( ــم)م ال 5 ق
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330001011095 شــماره  16-رای 
در  فرزنــد حســین  شــریفی  جــواد  بــه  مربــوط   1399114430001001065
ــاک  ــع پ ــاحت 149/08 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش

شــماره 10921 اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک 
قــم ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 713 صفحــه 291)م الــف8628(

کاســه  پرونــده  بــه  139960330001008569مربــوط  شــماره  رای   -17
ــی در  ــد مرتض ــواه فرزن ــری خ ــی قنب ــه عل ــوط ب 1399114430001000290 مرب
ششــدانگ یــک بــاب کارگاه )زمیــن محصــور کــه در آن احــداث بنــا شــده( بــه 
مســاحت 180/80 مترمربــع پــاک شــماره 11004 اصلــی واقــع در قــم بخــش 
ــه شــماره 113559  ــی ب ــند قطع ــم س ــک ق ــک اداره ی ــت مل ــوزه ثب ــک ح ی

ــف 8638( ــم )م ال ــه 9 ق ــورخ 87/02/19 دفترخان م
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   399603300010076131 شــماره  رای   -18
1399114430001000314 مربــوط بــه حســن زمــان زاده فرزنــد عبــاس در 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 119 مترمربــع پــاک شــماره 4 
فرعــی از 10402اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک 
ــه موجــب  قــم ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 118 صفحــه 577 ب
ــف 8639( ــم)م ال ــه 51 ق ــورخ 1385/09/08 دفترخان ــی 1790 م ســند قطع
مــورد تأییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر 
آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه 
ــه  ــه فاصل ــت ب ــب در دونوب ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ــی ب ــدم دسترس ــه ع ب
15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف 
ــه اداره  ــت اول اعتــراض خــود را ب مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوب
ــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف یکمــاه  ــت اســناد منطق ثب
ــه و دادخواســت  ــه دادگاه مراجع ــت ب ــه اداره ثب ــراض ب ــس از تســلیم اعت پ
ــل  ــن اداره تحوی ــه ای ــی آن را ب ــم و گواه ــی تقدی ــع قضائ ــه مرج ــود را ب خ
نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند براســاس قانــون مذکــور مانــع 

ــود ــه دادگاه نخواهــد ب از مراجعــه متضــرر ب
تاریخ انتشار نوبت اول:99/10/13
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/10/29

داود فهیمی نیک- رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم  8626

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

رسمی 
اول  برابــر رای شــماره 139960301060003523 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بامعــارض 
متقاضــی آقــای صــادق حــق شــناس بســته دیمــی 
فرزنــد تــراب بــه شــماره شناســنامه 531 صــادره از رشــت 
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی در آن 
بــه مســاحت 142/67 مترمربــع پــاک شــماره 101 فرعــی 
از 60 اصلــی واقــع در قریــه دهویــن تهــران بخــش حــوزه 
ثبــت ملــک ورامیــن از مالکیــت عزیزالــه شــیرازی محــرز 
ــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در  ــذا ب گردیــده اســت ل
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــخ انتشــار  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش اعتراضــی داش
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
ــدت  ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ای
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
ــی اســت در  ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای را ب
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 470 
ث / م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/10/14 تاریــخ 

ــت دوم : 99/10/29 انتشــار نوب
رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی 8634 

آگهی حصر وراثت
احترام گواهی می شود که شادروان محمد رضا مصطفوی مقدم 
فرزند محمود به شماره ملی 3040448846  در مورخ 99.6.21 در 
 اقامتگاه دائمی خود در گذشته و وراثت حیل الفوت وی عبارتند از:
 1-محمود مصطفوی مقدم فرزند محمد به کد ملی 3051808441 پدر متوفی.
2-عزت علی عسکر نوه بهشت آبادی فرزند رمضان به کدملی5429827568 

مادر متوفی
وراث دیگری ندارد چنانچه کسی شکایتی یا وصیت نامه یا مدرکی از متوفی در 
 دست دارد ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار به شورا ارائه نماید.م_الف4695
مسئول دفتر شورای حل اختالف کشکوئیه_زارع
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به  فروریختن  از  بعد  ساله   52 ساختمان 
و  مستضعفان  بنیاد  میان  مجادله  محل 
چندباری  بود.  شده  تبدیل  تهران  شهرداری 
عملیات ساخت و ساز متوقف شد، علی محمد 
آذر سال گذشته  سعادتی شهردار منطقه 12 
به دلیل نداشتن پروانه ساخت وساز، عملیات 
اجرایی آن را متوقف کرد. سعادتی آن زمان 
به موضوع  نگاهمان  بود: »ما  ایسنا گفته  به 
و  بود  مساعدت  و  همراهی  پالسکو  ساخت 
قصد توقف آن را نداشتیم، اخطارهای جدی 
داده شد و عوامل نواحی به ساختمان رفتند 
را به محوطه  هر چند که همکاران شهرداری 
ندادند و علی رغم تذکرات پی در پی یک  راه 
تا دو ستون نیز احداث کردند اما به صورت 
جدی مانع فعالیت و ساخت و ساز در پالسکو 
قانون  به  باید  مستضعفان  بنیاد  چرا  شدیم 

بنیاد  رئیس  فتاح،  پرویز  بگذارد.«  احترام 
نگاه یک  برنامه  در  پارسال  مستضعفان هم 
مذاکراتی  و  توقف  این  درباره  توضیحاتی 
بود داد: »ما  تازه به شهرداری آغاز شده  که 
معتقدیم که براساس مصوبه کمیسیون ماده 
پنج نباید عوارضی برای پالسکو پرداخت کنیم 
اما به هر صورت با شهردار به توافق می رسیم 
و این کار را جلو می بریم البته در این زمینه 
تعامل خوبی با شهرداری و شورای شهر تهران 

داریم.«

توافق بنیاد مستضعفان 
با شهرداری تهران

نشد،  ختم  واکنش ها  همین  به  اما  ماجرا 
فتاح وعده داده بود که پالسکوی تازه امسال 
در سالگرد این اتفاق سر جای خود بنشیند. 

نظر  به  که  تفاوت  این  با  شد  هم  همین 
این  به  شهری  مدیران  از  بسیاری  می رسد 
هفته  ساالری  محمد  نشدند.  راضی  توافق 
درباره  اقتصادآنالین  با  گفت وگو  در  گذشته 
آخرین توافقات با بنیاد مستضعفان گفته بود: 
مستضعفان  بنیاد  با  توافقی که  اساس  »بر 
 700 و  14هزار  حدود  مجموعا  شده  انجام 
میلیارد تومان عوارض ساختمان پالسکو شده 
که بخشی از آن را به نرخ سال 1397 حساب 
کردند چون باغ معروف به عبقری در منطقه 
شهرداری  به  مستضعفان  بنیاد  سوی  از   2
نرخ سال 1398 که  به  و 20درصد  داده شد 
افزود  او  پول گرفتند.«  و  توافق کرده  با هم 
ساخت  پایانی  مراحل  در  که  شد  قرار  بود: 
ساختمان دوباره شهرداری بررسی های دقیق 

از سطح  ممیزی  و یک  دهد  انجام  و کامل 
و سطوح داشته باشد و بناهای مازاد نسبت 
به ساختمان قبلی پالسکو »در زیرزمین  چند 
طبقه نسبت به ساختمان گذشته، ساخت و 
ساز بیشتری شده است « را با نرخ جدید و 

می کند. اخذ  مربوطه  جرایم 

پروانه صادر شد
فارغ از مسئله مهمی پروانه ساخت و عوارض، 
بودن ساختمان پالسکو هم  استاندارد  بحث 
به عنوان یکی از دغدغه های تازه مطرح بود. 
کسبه که تجربه تلخ آوار ساختمان را داشتند، 
فرآیند  بودند.  آن  دوباره  ویرانی  نگران  حاال 
ساخت پالسکو اما در کمیته مسابقات وزارت 

راه و شهرسازی تایید شده بود.
گفت وگوی  از  پس  سعادتی  علی محمد 

ابتدای  ساالری، اعالم کرد که پروانه پالسکو 
این هفته صادر می شود. شنبه اعالم شد که 
بازدید  با  همزمان  است.  شده  صادر  پروانه 
رئیس  و  تهران  شهرداری  معاون شهرسازی 
پالسکو.  ساختمان  از  مستضعفان  بنیاد 
به  پالسکو  پروانه  درباره  عبدالرضا گلپایگانی 
خبرنگاران گفته بود: »پروانه از نظر حقوقی، 
مهندسی، مالکیتی و مالی چهار رکن اساسی 
دارد و برای این که این کار متوقف نشود بعد از 
برگزاری دو مسابقه  با حضور شرکت کنندگان 
تراز اول حوزه معماری و شهرسازی برگزار و 
این طرح برگزیده شد.« معاون شهردار تهران 
تکمیل  از  پس  و  ابتدا  »از  همچنین گفت: 
نقشه های سازه اجازه عملیات را زیر نظر ناظر 
و نظام مهندسی را دادیم و در سال اول اجازه 
ایمن سازی گود تا تراز طبقه همکف در شورای 
نقشه  شدن  کامل  از  بعد  شد .  داده  تامین 
دوسال  طی  در  و  شد  داده  انجام کار  اجازه 
گذشته فرایند پیچیده ای برای محاسبه حقوق 
انجام شد. 350 پرونده در پالسکو  مکتسبه 

افراد لحاظ می شد. باید رسیدگی و حقوق 
دیگری  نظر  اما  پالسکو  عوارض  درباره  او 
فارغ از آنچه ساالری مطرح کرده بود داشت: 
»تعامل خوبی بین شهرداری و بنیاد رخ داد. 
شهرداری  که  کرد  اعالم  ابتدا  شورای تامین 
عوارض نمی گیرد اما به دلیل مغایرت با قانون 
و عوارض محل محاسبه و حدود 45 میلیارد 
از  بود.  عوارض   99 سال  نرخ  طبق   تومان 
نرخ  با  عبقری  و  وثوق الدوله  باغ  آنجایی که 
نقدی  به صورت  سال 97 محاسبه و مابقی 
توسط بنیاد پرداخت شد.« این صحبت ها در 
حالی مطرح شده بود که 80 درصد عوارض به 
نرخ سال 97 محاسبه شده و در این صورت 
کل عوارض حدود 14 میلیارد و 700 میلیون 
تومان خواهد بود که پرداخت نشده است. 

پالسکوهای پایتخت
تا  این وجود طبق گفته مسئوالن پالسکو  با 
پایان امسال به کسبه واگذار می شود، مانند 
تهران  شهر  در  ناامن  ساختمان  پالسکو، 
بسیارند. پاساژ مهستان در شهرداری منطقه 11 
تهران، پاساژ شانزلیزه و ساختمان آلومینیوم 
ساختمان های  جمله  از  منطقه  همین  در 
ناایمنی هستند که پیشتر نامشان در سامانه 
به  تهران  شهرداری  ناایمن  ساختمان های 
چشم می خورد. باالتر در منطقه یک تهران نیز 
نام تعدادی از ساختمان های ناایمن به چشم 
می خورد، بیمارستان شهدای تجریش و مرکز 
خرید کوثر فرمانیه نیز از جمله ساختمان های 
ناایمنی هستند که پیشتر شهرداری نامشان 
کرده  منتشر  ناامن  ساختمان های  رده  در  را 
اعالم کرده  پیشتر  شهری  امر  متولیان  بود. 
ساختمان ها  این  شناسایی  با  که  بودند 
اما  می آیند.  بر  آن ها  ایمن سازی  پی  در 
در  هنوز  تهران  در  تاریخی  ساختمان های 
ساختمان هایی  نابودی اند.  و  ریزش  معرض 
معماری  کمیسیون  رئیس  گفته  طبق  که 
پیام ما   به  تهران  شهر  شورای  شهرسازی  و 
میراث فرهنگی هنوز ضوابطی برای ایمن سازی 

است.  نداده  ارائه  آن ها 

بی اعتنایی بنیاد مستضعفان به ضوابط شهری

پروانه پالسکوی جدید بعد از ساخت صادر شد
پاساژ شانزلیزه و مهستان در منطقه ۱۱ و بیمارستان شهدای تجریش در منطقه یک از جمله ساختمان های مشابه پالسکو و ناایمن در شهرهستند 

پاساژ مهستان در شهرداری 
منطقه 11 تهران، پاساژ 

شانزلیزه و ساختمان آلومینیوم 
در همین منطقه از جمله 

ساختمان های ناایمنی هستند 
که پیشتر نامشان در سامانه 

ساختمان های ناایمن شهرداری 
تهران به چشم می خورد

اولین ساختمان مدرن  به عنوان  از آن  بود که پالسکو که  نیم صبح روز پنجشنبه 3۰ دی ماه سال 95  |پیام ما| ساعت حوالی 7 و 
افتاد. ساختمان دود شد و به هوا رفت.  خاورمیانه یاد می شد آتش گرفت و فروریخت. زبانه های آتش به جان ۱۲۰۰ واحد پالسکو 
آوار برداری تقریبا هشت روز طول کشید، هشت بهمن ماه در نهایت زبانه های آتش فروکش کرد درحالی که ۱6 آتش نشان و 6 شهروند 
را در خود سوزانده بود. مالک پالسکو یعنی بنیاد مستضعفان وعده داده بود که ساختمان و سرقفلی های کسبه را ظرف مدت کوتاهی 
به آن ها بازگرداند و پالسکو را از نو بسازد. همین هم شد، پالسکو بعد از مدتی در حالی که جای خالیش در چهارراه استانبول به چشم 
می خورد، باال رفت اما بدون پروانه. پروانه ای که باید پیش از ساخت صادر می شد حاال بعد از اتمام ساخت پالسکو صادر شده است و از 

همین رو فعاالن حوزه شهری از آن به عنوان یکی از نمادهای بی قانونی در شهر تهران یاد می کنند.

بوم و َبر

|  
م 

سنی
  ت

|

شیده اللمی دبیر اجتماعی 
روزنامه همشهری درگذشت

خداحافظی ابدی با 
روزنامه نگار مسئول

دبیر  و  سابقه  با  روزنامه نگار  اللمی،  شیده 
درگذشت. همشهری  روزنامه  اجتماعی 

به گزارش »پیام ما«، این روزنامه نگار که پیشتر 
ایرنا،  شهروند،  روزنامه  چون  رسانه هایی  در 
سی اچ ان و تهران امروز قلم زده بود، روز شنبه بر 
اثر درگذشت. صفحه مجازی روزنامه همشهری 
در توییتر خبر درگذشت او را تایید کرد. از سوی 
برخی منابع مطلع دلیل درگذشت خانم اللمی 
شهر  شوراهای  است.  اعالم شده  گازگرفتگی 
اجتماعی  پیامدهای  پیش رو،  چشم انداز  و 
حمل و نقل اینترنتی در خیابان های تهران، تاثیر 
مال های پایتخت بر سبک زندگی مردم، با جان 
باغ ها به جای خانه های تاریخی )ساخت و سازها 
روی دل های  فرزندان مرده  داغ  و  تهران(  در 
تولد  و  تدریجی مردم  از مرگ  کزاز )گزارشی 
کودکان معلول در چند صد متری صنایع بزرگ 
در اراک( از جمله گزارش های سال های اخیر 
شیده اللمی، روزنامه نگار تحقیقی در رسانه ها 
بوده است. تحریریه روزنامه »پیام ما«، فقدان 
این روزنامه نگار را به جامعه روزنامه نگاران ایران 

تسلیت می گوید.

مدیر واحد آالینده در 
همدان جریمه شد

شهرستان  محیط زیست  حفاظت  اداره  رئیس 
در  آالینده  واحد  یک  »مسئول  همدان گفت: 
ناصحیح فاضالب و  به علت مدیریت  همدان 
آلوده کردن  و همچنین  در طبیعت  آن  تخلیه 
خاک و آب جریمه شد.« مجید شعبانلو به ایرنا 
توضیح داد: »پس از صدور اخطاریه های مکرر و 
بی توجهی مدیر واحد تولیدی به اخطاریه های 
فاضالب  ورود  از  خودداری  بر  مبنی  دریافتی 
به بستر خاک، مدیر این واحد به اتهام تهدید 
علیه بهداشت عمومی از طریق تخلیه فاضالب و 
پساب خط تولید در بستر خاک به دادگاه معرفی 
شد.« او اضافه کرد: »مقام قضایی با توجه به 
مستندات موجود در پرونده، مدیر واحد تولیدی 
را به پرداخت  36 میلیون ریال جزای نقدی بدل 
از 6 ماه حبس تعزیزی در حق صندوق دولت 
محکوم کرد.« رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
تکرار  بیان کرد: »در صورت  شهرستان همدان 
تخلف و بی توجهی به رفع آلودگی با رای نظر 
قاضی و طبق قانون برای فرد متخلف حبس 
و زندان در نظر گرفته می شود.« شعبانلو گفت: 
»تخلیه فاضالب بر روی زمین و مدیریت نکردن 
پساب سبب آلودگی خاک و به تدریج نفوذ آن 
به درون خاک و آلوده کردن آب های زیرزمینی 

می شود.«
به گفته او برای مدیریت پساب واحد تولیدی، 
مدیر باید واحد اقدام به گرفتن مشاور و ارائه 
طرح تهیه شده به محیط زیست کرد و در بیشتر 
مواقع برای مدیریت پساب تصفیه خانه نصب و 

استخر ایزوله ایجاد می کنند.

ساماندهی ۴۰ بازار دست فروشان تهرانی
مشاغل  ساماندهی  شرکت  مدیرعامل 
شهرداری تهران گفت: شورای شهر برای اجرای 
الیحه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون باید 
دستورالعمل الیحه را ابالغ کند که تاکنون با 
این دستورالعمل مورد تایید یکی از اعضای 
شهرداری  به  اجرا  برای  و  نگرفته  قرار  شورا 
ابالغ نشده است. سیدعلی مفاخریان درباره 

الیحه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون که 
اخیرًا برخی اعضای شورای شهر تهران درباره 
ایسنا گفت:  به  مطرح کردند،  را  نکاتی  آن 
مختلف  سوی گروه های  از  نادرستی  تصور 
این  است.  شده  ایجاد  الیحه  این  درباره 
برداشت تنها مختص به شورای شهر نیست و 
شهروندان و شهرداری نیز شامل این برداشت 

الیحه ای که  در  این که  بیان  با  او  می شوند. 
بوده ضوابط  این  بر  قرار  شورا مصوب کرده، 
حاکم بر این الیحه توسط کمیته ای به نام 
کمیته برنامه ریزی مشاغل سیار و بی کانون 
مرکب از 13 عضو تعیین شود، افزود: اعضای 
این کمیته یک نفر عضو کمیسیون فرهنگی 
عضو  نفر  یک  شهر،  شورای  اجتماعی  و 

کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات 
شهری شورا، معاون خدمات شهری، معاون 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  مناطق،  امور 
شهردار تهران، مدیرعامل شرکت ساماندهی 
شهرداری تهران، مدیرعامل سازمان خدمات 
نماینده  نفر  اجتماعی شهرداری تهران، یک 
سازمان مردم نهاد فعال در حوزه اجتماعی 
به انتخاب کمیسیون فرهنگی و اعضای ناظر 
شامل نماینده اتاق اصناف، اداره کل تعاون، 
کار و امور اجتماعی و نماینده سازمان صنعت 

نماینده  و  تهران  استان  تجارت  و  معدن  و 
نیروی انتظامی تهران هستند که این گروه 
13 نفره مکلف به تهیه دستورالعمل و ابالغ 
برنامه ریزی  بارها جلسه کمیته  و  بودند  آن 
تشکیل شده، اما تاکنون موفق نشده ایم که 
نظرات همه اعضای این کمیته را برای یک 
دستورالعمل واحد جلب کنیم. او گفت: هنوز 
دستورالعمل ابالغ نشده و 3 بحث مختلف 
در حوزه مشاغل سیار و بی کانون وجود دارد 
مشاغل  دست فروشی،  مشاغل  شامل  که 

سیار موتوری و موضوع پیاده راه ها می شود. 
این 3 بخش کاماًل متفاوت است و شرکت 
ساماندهی برای هر یک از آن ها دستورالعمل 
مشخصی ارائه کرده است. مفاخریان ادامه 
داد: این کم لطفی دوستان در شورای شهر 
است که می گویند ساماندهی دست فروشان 
باشد 40  این طور  اگر  اجرایی نشده است. 
در  دست فروشان  حاضر  حال  در  بازاری که 
حال کار در آن ها هستند چطور ایجاد شده 
است. بازارهای محلی چطور به وجود آمده اند؟

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و مشاعی

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات 
مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونــده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس 
گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح ذیــل تأییــد 

نمــوده انــد
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330002012477 شــماره  1-رأی 
ــر  ــد غضنف ــادی فرزن ــم آب ــفی کری ــد یوس ــه محم ــوط ب 1399114430002001057مرب
ــه مســاحت  ــا شــده ب ــه در آن احــداث بن ــن ک ــه زمی درقســمتی از ششــدانگ قطع
ــع در قــم بخــش حــوزه  ــی واق ــع پــاک شــماره فرعــی از 2280 اصل 62/50 مترمرب
ثبــت ملــک اداره دو قــم مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از محمــد 
ــه  ــژاد از ورث ــه شــهرت همگــی بیــوک ن صــادق و صدیقــه و فاطمــه وخدیجــه و رباب

ــف8616( ــژاد)م ال ــوک ن ــینعلی بی حس
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330002013150 شــماره  رأی   -2
ــد علــی درقســمتی از  ــه اردی خانــی فرزن ــه زیدال ــوط ب 1399114430002000653 مرب
ــع  ــه مســاحت 150مترمرب ــده ب ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع شش
پــاک شــماره فرعــی از 1953/329 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک 
اداره دوقــم مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از علــی بختیــاری احمــد 

ــف8617( ــر 225)م ال ــه 271 دفت ــی صفح روغن
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330002015492 شــماره  رأی   -3
1399114430002001005 مربــوط بــه ابوالفضــل عزیــزی واال فرزنــد حســن در قســمتی 
از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت 105مترمربــع 
پــاک شــماره 2/11 فرعــی از 2478 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک 
اداره دو قــم مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از ابوالفضــل محمــودی 

ــف8626( ــر 310)م ال ــه 478 و 481 دفت ــو صفح آلوچل
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330002015650 شــماره  رأی   -4
ــمتی از  ــود درقس ــد محم ــی فرزن ــد اوجاق ــه احم ــوط ب 1399114430002000346 مرب

ــع  ــه مســاحت 100 مترمرب ــا شــده ب ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ششــدانگ قطع
پــاک شــماره فرعــی از 1956/762 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک 
اداره دو قــم مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از نبــی رضایــی میمنــد 
طــی ســند قطعــی شــماره 34758 مــورخ 55/5/2 دفترخانــه 6 قــم)م الــف8629(

کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330002015327 شــماره  5-رأی 
1398114430002002008 مربــوط بــه ســید رضــی موســوی فرزنــد ســید احمــد 
درقســمتی از 1/090 دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا 
ــع پــاک شــماره فرعــی از 1895/41اصلــی واقــع در  ــه مســاحت 159مترمرب شــده ب
قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم مالکیــت متقاضــی طــی ســند قطعــی 

ــف8630( ــر 113)م ال ــه 286 دفت صفح
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330002015329 شــماره  6-رأی 
1398114430002002009 مربــوط بــه ســید مرتضــی موســوی فرزنــد ســید احمــد در 
ــا  ــه در آن احــداث بن ــن ک ــه زمی ــگ مشــاع از ششــدانگ قطع قســمتی از 1/090 دان
شــده بــه مســاحت 159 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 1895/41 اصلــی واقــع در 
قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم مالکیــت متقاضــی طــی ســند قطعــی 

ــف8631( ــر 113)م ال ــه 286 دفت صفح
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330002015330 شــماره  رأی   -7
ــد ســید احمــد در  ــه ســید مجتبــی موســوی فرزن ــوط ب 1398114430002002010 مرب
ــا  ــه در آن احــداث بن ــن ک ــه زمی ــگ مشــاع از ششــدانگ قطع قســمتی از 1/090 دان
شــده بــه مســاحت 159مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 1895/41 اصلــی واقــع در 
قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم مالکیــت متقاضــی طــی ســند قطعــی 

ــف8632( ــر 113)م ال ــه 286 دفت صفح
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330002015332 شــماره  8-رأی 
ــد  ــید احم ــد س ــوی فرزن ــی موس ــید مصطف ــه س ــوط ب 1398114430002002014 مرب
درقســمتی از 1/090 دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا 
شــده بــه مســاحت 159 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 1895/41 اصلــی واقــع در 
قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم مالکیــت متقاضــی طــی ســند قطعــی 

ــف8633( ــر 113)م ال ــه 286 دفت صفح
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330002015333 شــماره  9-رأی 
1398114430002002015 مربــوط بــه راضیــه موســوی فرزنــد ســید احمــد درقســمتی 
ــه  ــا شــده ب ــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن از 0/54 دان
مســاحت 159مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 1895/41اصلــی واقــع در قــم بخــش 
حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم مالکیــت متقاضــی طــی ســند قطعــی صفحــه 286 

ــف8634( ــر 113)م ال دفت
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330002015334 شــماره  10-رأی 
1398114430002002016 مربــوط بــه ســیده زهــرا موســوی فرزنــد ســید احمــد 
درقســمتی از 0/54 دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا 
ــع پــاک شــماره فرعــی از 1895/41اصلــی واقــع در  ــه مســاحت 159مترمرب شــده ب
قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم مالکیــت متقاضــی طــی ســند قطعــی 

صفحــه 286 دفتــر 113)م الــف 8635(
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330002015339 شــماره  11-رأی 
ــد  ــید احم ــد س ــوی فرزن ــه موس ــیده فاطم ــه س ــوط ب 1398114430002002017 مرب
درقســمتی از 0/54 دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا 
شــده بــه مســاحت 159 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 1895/41 اصلــی واقــع در 
قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم مالکیــت متقاضــی طــی ســند قطعــی 

ــف8636( ــر 113)م ال ــه 286 دفت صفح
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330002014004 شــماره  12-رأی 
ابوالفضــل  فرزنــد  ســاجدی  امیرمحمــد  بــه  مربــوط   1399114430002001223
ــه مســاحت  ــا شــده ب ــه در آن احــداث بن ــن ک ــه زمی درقســمتی از ششــدانگ قطع
ــوزه  ــش ح ــم بخ ــع در ق ــی واق ــی از 2319 اصل ــماره 4 فرع ــاک ش ــع پ 76مترمرب
ثبــت ملــک اداره دو قــم مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از حســین 

محمــودی صفحــه 247 دفتــر 183)م الــف8637(
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330002000527 شــماره  13-رأی 
1391114430001004566 مربــوط بــه محمــود مــا فرزنــد علی درقســمتی از ششــدانگ 

قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت 133مترمربــع پــاک شــماره 
2593 اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم مالکیــت متقاضــی 

ــف8583( ــر 375 صفحــه 59)م ال ــت دفت ــت مشــاعی ثب طــی ســند مالکی
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002027086 شــماره  14-رأی 
1393114430002000247 مربــوط بــه زیــاد علــی قنبــری فرزنــد ســبزعلی درقســمتی 
از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت 90/30مترمربــع 
ــم  ــک اداره دو ق ــت مل ــوزه ثب ــش ح ــم بخ ــع در ق ــی واق ــماره 1964اصل ــاک ش پ
ــه  ــورخ 88/8/9 دفترخان ــماره 161504 م ــمی ش ــند رس ــی س ــی ط ــت متقاض مالکی

ــف8584( 3 قــم)م ال
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139960330002014322 شــماره  15-رأی 
1398114430002001185 مربــوط بــه نورالــه پاپــی فرزنــد ملــک احمــد درقســمتی از 
ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت 40/30مترمربــع 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش ح ــم بخ ــع در ق ــی واق ــی از 2323 اصل ــماره فرع ــاک ش پ
ــد رضــا  ــه محم ــع الواســطه از ورث ــداری م ــادی و خری ــه ع ــه نام ــم مبایع اداره دو ق

ــف8589( ــی)م ال هندیان
ــده اســت پــس از نشــر آگهــی  ــه و از آنجائیکــه مقــرر گردی ــرار گرفت ــد ق مــورد تأیی
ــدم  ــه ع ــه ب ــا توج ــردد ب ــادر گ ــمی ص ــت رس ــند مالکی ــرر س ــد مق ــاء موع و انقض
ــا  ــی ت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دونوب ــن مشــاعی مرات ــه مالکی دسترســی ب
ــخ  ــاه از تاری ــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 م چنانچــه اشــخاص ذینف
انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه ی دو قــم 
تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت به 
دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آن را بــه 
ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند براســاس قانــون 

ــود.  ــه دادگاه نخواهــد ب ــع از مراجعــه متضــرر ب مذکــور مان
تاریخ انتشار نوبت اول:99/10/13 
تاریخ انتشارنوبت دوم:99/10/29
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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 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 139960319008001173 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مسلم رحمانی نعیم آبادی فرزند 
علی به شماره شناسنامه 3080032640 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 339.90 مترمربع از پالک 1778 اصلی 
واقع در زرند اکبرآباد خیابان خیبر کوچه 3  خریداری از مالک رسمی آقای حسین رحمانی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 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 167
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/15- تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/10/29

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی 

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

آقای مسعود محمودزاده زرندی به شناسنامه شماره 5525 کدملی 3090055309 صادره از زرند فرزند احمد در ششدانگ خانه به 
مساحت 171.85 مترمربع از پالک 2389 اصلی واقع در زرند خیابان تختی کوچه 12 خریداری از مالک رسمی آقای اکبر رهنما.

آقای علی محمودزاده زرندی به شناسنامه شماره 280 کدملی 3090793253 صادره از زرند فرزند احمد در ششدانگ خانه به مساحت 
124.60 مترمربع از پالک 2389 اصلی واقع در زرند خیابان تختی کوچه 12 خریداری از مالک رسمی آقای اکبر رهنما.م الف 166

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/15-تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/29
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139960319008001617 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن عرب زاده چاکینی فرزند حبیب اله به شماره 
شناسنامه 9 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 578.65 مترمربع از پالک 2286 اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد 
ع  خریداری از مالک رسمی آقای علی ابولی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 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 
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول  شماره139960319091002277-99/09/11هیات 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرعنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد امجزی فرزند عباسقلی بشماره شناسنامه 4صادره 
از6069855221درششدانگ یک باب خانه به مساحت 335/52متر مربع 
پالک - فرعی از45- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 45 - اصلی 
قطعه یک واقع در شهرستان عنبرآباد شهرک خداآفرین بخش45کرمان 
خریداری از مالک رسمی اقای سید محمد موسوی  محرزگردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی 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:2675
تاریخ انتشار نوبت اول:99/10/15 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/10/29

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
شماره 139960319008001837 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
آقای  بالمعارض متقاضی  مالکانه  زرند تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه 
مهدی سلطانی تاج ابادی فرزند علی به شماره شناسنامه 308051556 
صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 279.75 مترمربع از پالک 
2389 اصلی واقع در زرند خیابان شهید خلیلی خریداری از مالک رسمی 
آقای محمد ذکائی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به 
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 164
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آگهی مناقصهآگهی مناقصه

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد :لوله پلی اتیلن ۴۰-5۰-75-63-9۰-۱۱۰-۱6۰ مورد نیاز خود را از طریق تولیدکنندگان 
خریداری نماید.لذا واجدین شرایط می توانند با ارائه معرفی نامه از تاریخ 99.۱۰.۲9 لغایت تاریخ 99.۱۱.۴ جهت دریافت اسناد مناقصه به 

آدرس کرمان انتهای بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضالب استان - مدیریت بازرگانی مراجعه نمایند.

مبلغ اولیه برآورد: ۱9.۴۴۰.۱۴۲.۰۰۰ ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 97۲.۰۰7.۱۰۰ ریال به صورت نقدی یا ضمانت بانکی )فرایند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضالب کرمان

آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف ،ب،ج به دبیرخانه شرکت : تا ساعت ۱۴ مورخ 99.۱۱.۱۴
افتتاح پاکتهای الف و ب و ج:ساعت ۱۰ مورخ 99.۱۱.۱5

مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه از تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد می باشد.
محل تامین اعتبار : منابع داخلی

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

ول شماره ب/99/۲7-5۲
ت ا
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عنوان: آئینه اوهام - میالد قهرمانی

| مسجد جامع یزد |
|کجارو| مسجد جامع یزد، بنایی با قدمت 900 ساله، 
باشکوه ترین و زیباترین بنای تاریخی استان یزد 
با بلندترین مناره در مرکز شهر یزد قرار دارد. این 
مسجد در وسط شهر قدیم در داخل یک حصار 
واقع شده بود. مساحت زیربنای مسجد برابر با 9800 
مترمربع است و 500 مترمربع آن شامل کاشی ها 
و کتیبه ها می شود. طول مسجد جامع یزد برابر با 
104 متر و عرض آن 99 متر است و هفت ورودی 
راه های  و  چند کوچه  به  ورودی  هفت  این  دارد. 
خروجی متصل می شوند. پایه اصلی مسجد جامع 
یزد در عصر ساسانی بنا شد،بر روی یک آتشکده 
با طرح شبستانی  عتیق  ساسانی. مسجد جامع 
در سده سوم هجری  عمرولیث صفاری  در عصر 
قمری بنا شد. مسجد جامع قدیم در زمان حکومت 
»عالءالدوله گرشاسب بن علی بن فرامرز« در سده 
پنجم هجری و در ضلع غربی مسجد عتیق با یک 
ایوان و گنبد خانه ساخته شد که آثار آن تا قرن 
سیزده هجری موجود بود و در زمان گسترش بنا، 

منهدم و به بنای جدید اضافه شد. بنای مسجد 
جامع ویران شد و در سال 724 هجری قمری، 
جامع  الحسینی« مسجد  نظام  رکن الدین  »سید 
امروزی را بنا کرد. عمر سید رکن الدین کفاف نداد 
و قبل از اتمام بنا فوت کرد. ساختمان گنبد و ایوان 
ناتمام ماند و در سال 732 هجری قمری به دست 
»شرف الدین علی یزدی« تکمیل شد. در سال 777 
در زمان امیر تیمور گنبد و ایوان مسجد کاشی کاری 
شد. »خواجه جالل الدین محمود خوارزمی« پسر 
امیر تیمور، کتیبه ای به خط نسخ به دور گنبد و ایوان 

اضافه کرد. این کتیبه که سوره فتح در آن به خط 
درآمده به قلم »بها الدین هزار اسب« از خوشنویسان 
بود. کتیبه در زمان محمود خوارزمی  نام عصر  به 
تکمیل نشد و در سال 819 هجری قمری، در زمان 
شاهرخ میرزا به دست نظام کرمانی اتمام یافت. در 
همین سال شاهرخ دستور داد تا اسامی دوازده امام 
و القاب شاهرخ در کتیبه ای نوشته شده و در محل 
سردر مدخل بزرگ نصب شود. مسجد جامع یزد را 
می توان ترکیبی از 3 مسجد قدیمی در دوره های 

مختلف در طول 100 سال دانست.

توانست  »قرنطینه«  عکس  مجموعه  با  ایرانی  عکاس  سعیدپور  مریم 
جایزه اصلی فستیوال بین المللی رسانه های تصویری جوانان »میهودو« 
ژاپن را از آن خود کند. این فستیوال که سومین دوره خود را با همراهی 
و  هستیم  همراه  هم  با  »ما  مضمون  با  و  »بیجینگ«  چینی  آکادمی 

لحظات 2020 را فراموش نمی کنیم« برگزار شد.

دارچین در زمره قدیمی ترین گیاهان دارویی و ادویه ای شناخته شده توسط بشر 
است. بعضی معتقدند از اوایل خلقت بشر، دارچین به عنوان ادویه شناخته شده 
و محترم بوده است. از این رو در کتاب تورات بارها از این گیاه نام برده شده است. 
یونانی ها و رومی های باستان از دارچین استفاده می کرده اند. بازرگانان عرب 
بر تجارت دارچین مسلط بوده و بازار جهانی دارچین در کنترل آنها بوده است. 
آنها منابع اصلی تولید و تهیه دارچین را به صورت یک راز محرمانه نزد خود 
نگاه می داشتند. دارچین در حدود 2000 سال قبل در ویتنام جزء باارزش ترین 
هدایایی بوده که به پادشاهان و امپراطوران عصر هدیه می دادند. اغلب سیاحان 
اروپایی در قرن پانزدهم و شانزدهم میالدی در جستجوی دارچین به عنوان کاالیی 
nargil.ir                                                                       .بسیار ارزشمند بودند

تابلویی از »جالل الدین مشمولی« هنرمند نقاش مازندرانی که جمعه  |ایرنا| 
گذشته یک تابلوی نقاشی از او در حراج تهران به پنج برابر قیمت پایه فروخته 
شد، معتقد است هنرمند پس از رسیدن به امضای شخصی با صبر، پشتکار و 
انتخاب مسیر درست به کمک مدیر یا مشاور هنری می تواند به اهداف بلندمدت 
در هنر و اقتصاد هنر برسد. برآورد اولیه برای قیمتگذاری آن 25 تا 35 میلیون 
تومان بود، اما هنگام حراج با استقبال خریداران تا 120 میلیون تومان چکش 

خورد و به پنج برابر قیمت پایه فروخته شد.

|ایسنا| سی و ششمین دوره جوایز انجمن بین المللی مستند، فهرست برندگان 
خود را برای تجلیل از برترین آثار مستند یک سال گذشته سینما منتشر کرد و 
در نهایت مستند »کمپ معلوالن« )Crip Camp( ساخته »نیکول نیوهام« 
و »جیم البرشت« جایزه بهترین اثر مستند این رویداد سینمایی را به خود 
اختصاص داد. »گرت بردلی« نیز برای مستند »تایم« جایزه بهترین کارگردانی 

مستند را از آن خود کرد

|ایسنا| تابلوهای نقاشی، طراحی ها و مجسمه های برخی از پرآوازه ترین 
هنرمندان تاریخ اروپا در حراجی ماه ژانویه »ساتبیز« به فروش گذاشته 
و  بوتیچلی«  »ساندرو  از  نقاشی  تابلو های  بین  این  در  شد.  خواهند 

»رامبرانت« نیز حراج خواهد شد.

| خاقانی |

خوش خوش خرامان می روی، ای شاه خوبان تا کجا

شمعی و پنهان می روی پروانه جویان تا کجا؟

ز انصاف خو واکرده ای، ظلم آشکارا کرده ای

خونریز دل ها کرده ای، خون کرده پنهان تا کجا؟

غبغب چو طوق آویخته فرمان ز مشک انگیخته

صد شحنه را خون ریخته با طوق و فرمان تا کجا؟

بر دل چو آتش می روی تیز آمدی کش می روی

درجوی جان خوش می روی ای آب حیوان تا کجا؟

طرف کله کژ بر زده گوی گریبان گم شده

بند قبا بازآمده گیسو به دامان تا کجا؟

دزدان شبرو در طلب، از شمع ترسند ای عجب

تو شمع پیکر نیم شب دل دزدی اینسان تا کجا؟

هر لحظه ناوردی زنی، جوالن کنی مردافکنی

نه در دل تنگ منی ای تنگ میدان تا کجا؟

گر ره دهم فریاد را، از دم بسوزم باد را

حدی است هر بیداد را این حد هجران تا کجا؟

خاقانی اینک مرد تو مرغ بالپرورد تو

ای گوشٔه دل خورد تو، ناخوانده مهمان تا کجا؟

| عکاسی | | حراج تهران | | سینما | | هنرهای تجسمی |

معرفی کتاب
۱۰ غریزه در »واقعیت«

قسمت دوم
کتاب  در  رزلینگ  هانس  که  نوشتیم  قبل  شماره  در 
واقعیت از ده غریزه پرده برداری می کند که نگرش ما 
را تحریف می کنند .خالصه ای از غریزه اول و دوم در 
یادداشت قبلی تحت عنوان غریزه شکاف و غریزه منفی 
گرایی ارائه شد.در ادامه در مورد دیگر غرایز مطرح شده 

این کتاب صحبت می کنیم. در 
3-غریزه پیروی از خط مستقیم

مختلف  اشکال  با  نمودارهایی  دادن  نشان  با  رزلینگ 
توضیح  Sمانند    شونده،  برابر  دو  برآمده،  ای،  سرسره 
می دهد که بینش خط مستقیم همیشه راهنمای قابل 
اعتمادی در زندگی مدرن امروزی نیست.مثال به محضی 
به  باشند شروع  داشته  را  تهیه شیرینی  توان  مردم  که 
خوردن شیرینی می کنند و دولت های شان نمی توانند 
برای  را  دندان  پوسیدن  از  جلوگیری  عمومی  آموزش 
های  دندان  بنابراین  کنند  تامین  متوسط  زیر  طبقات 
برای  اما  است  نسبی  فقر  با  مرتبط  شاخصی  پوسیده 
طبقه ثروتمند ممکن است بر خالف این امر باشد. خط 
این  برای کنترل  و  نادرند  واقعیت  در  نمودارها  مستقیم 
اشکال  دارای  ها  منحنی  باشید که  داشته  یاد  به  غریزه 
متفاوتند. هیچ کودکی رشدی هماند شش ماهه ابتدای 

نمی کند. ادامه عمر تجربه  در  را  زندگی اش 
4-غریزه ترس

در حالی که جهان هرگز به اندازه امروز ایمن و کم خشونت 
از آن در رسانه ها مخابره  اما تصویری که  نبوده است  تر 
همیشه  از  تر  و خطرناک  تر  و گزارش می شود خشن 
توجه  جلب  برای  آسانی  راه  ترس  غریزه  است.انتخاب 
و  هوایی  ؛حوادث  ربایی  هاست.کودک  رسانه  توسط  ما 
...زمانی که چندین ترس با هم تحریک می شوند درام 
بسیار قوی تر است.در سال 2016 در مجموع چهل میلیون 
به مقصدهای شان  به سالمت  پرواز مسافرتی –تجاری 
مرگبار  دچار حوادث  پرواز  ده  فقط  و  نشستند  زمین  به 
شدند.در واقع رسانه ها 0/000025 درصد از کل پروازها را خبری 
کرده اند چون پروازهای ایمن ارزش خبر شدن ندارند.سال 2016 
دومین سال امن در تاریخچه حمل و نقل هوایی بوده است و 
این نیز ارزش خبر شدن ندارد.حتی اینکه امروزه پرواز 2100 مرتبه 
ایمن تر شده است نیز بیان نمی شود.توجه کنید که ترسناک با 
خطرناک متفاوت است.ترسناک یعنی خطری که ادراک شده 
اما خطرناک یعنی خطر واقعی.چیزهای ترسناک نسبت به امور 
خطرناک باعث مصرف انرژی بسیار زیادی در مسیر های اشتباه 
می شود. باعث می شود در حالی که میلیون ها انسان از اسهال 
می میرند و پوشش گیاهی کف دریاها نابود می شود اکثر مردم 
روی زمین لرزه ها و سقوط هواپیماها تمرکز کنند. واقعیت این 
است که ترس توجه ما را به خود جلب می کند و لزوما بیشترین 
خطر را ندارد. به عبارتی ریسک به میزان ترس شما بستگی ندارد 
بلکه به ترکیب دو مسئله وابسته است: یکی خطر و دومی اینکه 

چقدر در معرض این خطر هستید.

| عبدالرضا عابدیان |

سال گذشته در چنین روزی روزنامه »پیام ما« موضوع توسعه جنگل  و 
طرح های حفاظت جنگل های زاگرس را  بررسی کرد.


