
وزیر خارجه در نشست خبری
با چاووش اوغلو

وظیفه آمریکاست 
که به تعهداتش عمل کند

آالینده های محیط زیستی در مسیر 
رودخانه های جنوب شیراز شناسایی شدند

»خشک« و »چنار راهدار«
مامن فاضالب

رودخانه های »خشک« و »چنار راهدار« همان سرنوشتی 
رودخانه های  و  مشهد  رودخانه کشف رود  دارند که  را 
شهرستان دورود داشتند. فاضالب و آالیندگی کارخانجات 
را  آلودگی  و  رودخانه ها شده  این  راهی  شیراز  اطراف 
تحمیل تنشان کرده اند. شهروندان ساکن شیراز بارها از 

بوی متعفن این رودخانه شکایت کردند. 

بعد از تخریب سرای میخچی
نوبت به هتل فردوسی رشت رسید

تنها ساباط رشت
 ویران می شود 

بازار بزرگ رشت را قربانی یک هایپر مارکت کردند. هایپر 
از  را  استقرارش هتل فردوسی رشت  برای  مارکتی که 
لیست آثار ثبت ملی خارج کرد. سال ها قبل، رشت 15 بنا 
با معماری ساباط داشت، اما حاال فقط هتل فردوسی 
باقی مانده است که روزگاری نخستین خانه شورای شهر 
رشت بود. حاال با تصمیم مالک بنایی واجد ارزش که 
هفت سال پیش ثبت ملی شده بود، دیگر در فهرست آثار 
ملی نیست و یکی از همین جمعه ها زیر لودر خواهد رفت.

نجات دهنده کوچک 
گاندوها جان باخت

زکریا بشیره، کوچک ترین همیار محیط زیست کشور که 
دو سال پیش گاندویی را از مرگ در برکه ای خشک 
نجات داده بود، به علت تصادف جان خود را از دست داد.

فرصت بیمه راهنمایان گردشگری در سال  رکود
  رئیس کانون انجمن های صنفی راهنمایان: اگر بیمه راهنمایان در جلسه علنی مجلس تصویب نشود

می توان گفت نمایندگان پشت یک قشر آسیب پذیر را خالی کردند

 مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس امسال اجرایی میشود؟

| رئیس هیأت مدیره جامعه راهنمایان 
ایرانگردی |

| علی صدرنیا |

شاغالن بخش گردشگری
 به مرز بحران رسیده اند

تعلق گرفتن بیمه برای راهنمایان از لحاظ 
است.  اهمیت  حائز  بسیار  شغلی  هویت 
پیکان گردشگری هستند.  نوک  راهنمایان 
بخش اعظمی از نامالیمات و سختی های 
این بخش متوجه این قشر است، بنابراین 
این  از  شایسته است که حمایتی در خور 
و  راهنمایان  جامعه  گیرد.  صورت  صنف 
این  طول  در  گردشگری  دیگر  تشکل های 
سال  بودند.  امر  این  تحقق  پیگیر  سال ها 
کمیسیون  در  راهنمایان  بیمه  که  گذشته 
تلفیق تصویب شد، میزان سهم دولت در آن 
مشخص نشده بود. آنطور که در قانون بودجه 
تصویب شده بود، قرار بود هزینه این بیمه از 
محل بودجه هدفمندی یارانه ها تامین شود. 
اما به دلیل شفاف نبودن میزان سهم دولت، 
بار تامین آن  برنامه و بودجه زیر  سازمان 
اعالم کرد دولت  اجتماعی  تامین  و  نرفت 
مبلغ  زمانی که  تا  و  دارد  بسیاری  بدهی 
مربوط به این امر در اختیار تامین اجتماعی 
نمی کند. منعقد  جدید  قرارداد  نگیرد،   قرار 

یکی از مشکالتی که بر سر راه تحقق این 
امر وجود دارد تعیین مالک و شاخصه های 
صورت  به  که  است  راهنمایانی  انتخاب 

حرفه ای فعالیت می کنند.  

در سال های ۹۸ و ۹۹ هیچ روز پرخطری در شاخص کیفی هوای اهواز ثبت نشده است

هور لب تر کردهور لب تر کرد
7گرد و غبار کم شدگرد و غبار کم شد
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5ادامه در صفحۀ

آگهي فراخوان مناقصات 
عمومي دو مرحله ای خرید کاال

روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان

نوبت دوم

شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان)سهامی خاص( در نظر دارد کاال و تجهیزات مورد نیاز خود را 
از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي و از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به شرح جدول 

پائین و از تولید کنندگان یا تامین کنندگان واجد صالحیت خریداری نماید. 

سایت اینترنتی شرکت توزیع  شمال به آدرس : www.nked.co.ir  می باشد 
شبكه اطالع رسانی معامالت توانیربه نشانی www.tavanir.org.ir می باشد
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR     می باشد 

پیشنهاد دهنده بایستی الزاما تولید کننده و یا تامین کننده مجاز باشد.
2-شرکت کنندگان در مناقصه الزاما بایستی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( ثبت نام و 

نسبت به تهیه ، تکمیل و ارسال اسناد از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.
3- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : از ساعت 0۹:00 روز دو شنبه به تاریخ  13۹۹/11/06 میباشد.

4- آخرین مهلت واریز وجه و دریافت اسناد مناقصه از سامانه : حداکثر تا ساعت 17 روز دوشنبه به تاریخ   13۹۹/11/13
5-  آخرین مهلت بارگذاری اسناد و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد و ارائه اصل ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار: حداکثر تا ساعت 

۹:00 صبح روز بازگشایی مورخ 13۹۹/11/26
6- زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاداز ساعت 11:30 صبح روز یکشنبه مورخ 13۹۹/11/26

7- شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار می باشد .
۸-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائی بالمانع میباشد .

۹- مناقصات به صورت دو مرحله ای می باشند و سایر جزئیات ، شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  
  10- اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مناقصات : كرمان- خیابان خواجوی کرمانی - خیابان توانیر 

- شركت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تداركات و قرادادها  -  تلفن -03432520003               
 )www.setadiran.ir( به آدرس )11 - کلیه مراحل برگزاری مناقصات شماره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد
انجام خواهد شد .اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه مذکور بخش ثبت نام/پروفایل /تامین کننده /مناقصه گر موجود میباشد.

12 - ارائه ایران کد بهمراه پیشنهاد قیمت الزامی است.
ضمنا این آگهی عینا در سایت های اینترنتی به شرح زیر در دسترس میباشد.

مبلغ ضمانت نامه شرکت در        موضوع مناقصهشماره مناقصه
شماره فراخوان در سامانه ستادفرايند ارجاع کار  )لاير(

99-89
خرید انواع کنتاکتور تک فاز )65 ، 115/100 ، 

85/80 ( آمپر
576،000،0002099005630000079

1،309،000،0002099005630000080خرید انواع  المپ بخار سدیم  )70،50،35( وات99-134

99-135
خرید انواع ترانس چراغ الک پشتی )باالست( 

بخار سدیم )150،70،50( وات
760،000،0002099005630000081

روابط عمومی شرکت گازاستان تهران 

مناقصه عمومي ) یک مرحله اي(
به شماره 99-11/088 

شرکت گاز استان تهران در نظر دارد خدمات مدیریت بر اطالعات ،آرشیو فنی و خدمات تولید محتوای الکترونیک و تصویر برداری از مدارک مشترکین 
منطقه 10  گازرسانی تهران را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . 

1-نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان تهران 
-تهران، خیابان ایرانشهرشمالی، نبش خیابان اراک، ساختمان شماره 160، طبقه چهارم، 

بلوک 7، امور قـراردادها 
2-  موضوع مناقصه:

-خدمات تصویر برداری از مدارک و اسناد در بایگانیهای مختلف متعلق به کارفرما، به 
صورت Black & White با دقت DPI200 در محل کارفرما 

-ورود اطالعات و اسناد اسکن شده به نرم افزار آرشیو 
3- مدت اجراء پروژه: 365 ) سیصد و شصت و پنج ( روز تقويمي مي باشد .

4-  محل اجراء پروژه: در محدوده منطقه 10 گازرسانی تهران می باشد .
5- تضمين شركت در مناقصه مطابق مصوبه شماره 123402/ت 5065۹ هـ- مورخ 
۹4/0۹/22 هیات محترم وزیران به مبلغ 000’000’27۹            )دویست و هفتاد و نه 

میلیون ( لاير مي باشد.
6-نماينده دستگاه مناقصه گزار: مديريت بهره برداري

الکترونیکی دولت )ستاد(  7-  مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات 
۹۹/11/07 تا تاریخ 13۹۹/11/13 مي باشد .

 ۸ - زمان ارسال پيشنهادات: روز یکشنبه مورخ 13۹۹/11/26 و محل ارسال آن سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مي باشد.     

۹- زمان گشايش پيشنهادات : روز دوشنبه مورخ  27 /11/ 13۹۹  و محل گشايش آن 
سالن كنفرانس طبقه سوم می باشد.

10- مدت اعتبار پيشنهادات: مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه مي باشد .
11- شرایط متقاضی : 

داشتن  رتبه 5 انفورماتیک از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .
داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه . 

داشتن حسن سابقه در كارهاي قبلي . 
داشتن توان مالي . 

داشتن ظرفیت خالی .
ثبت نام واخذ کد اطالع رسانی مناقصات از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.

عطف به آئين نامه اجرايي راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي، 
انعقاد قراردادهاي بيش از 10 برابر نصاب معامالت متوسط ، صورتهاي مالي حسابرسي 

شده توسط حسابدار رسمي ، عضو جامعه حساب داران رسمي مورد نياز مي باشد.
عطف به نامه شماره 1/140۹35 مورخ ۹۹/05/11 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت 
صنعت ، معدن ، تجارت کلیه شرکت کنندگان ملزم به داشتن مهر و  امضاء دیجیتال 
اسناد بارگذاری شده  توسط صاحبان امضاء و شرکت ، در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت ) ستاد ( می باشند .
متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "11 " فوق بوده و آمادگي اجراي پروژه را دارند، 
مي توانند در مهلت تعيين شده فوق الذكر، جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه 

تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  021-41۹34

کد فراخوان : 2099092769000206   
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شرکت گاز استان تهران 
)سهامی خاص(

شرکت گاز استان تهران 
)سهامی خاص(

نوبت دوم

آب را َهدر ندهیم

روزنامه پیام ما

 جناب آقای دکتر حسین  انتظامی 
 بازگشت همه به سوی اوست 

مصیبت درگذشت پدر گرامیتان را 
تسلیت می گوییم. از پیشگاه خداوند 
رحمان برای آن مرحوم طلب مغفرت 
و شکیبایی  برای شما صبر  و  کرده 

 آرزومندیم.   
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از  تنها  نه  آمریکا  که  گفت  ظریف 
که  کسانی  بلکه  شود،  خارج  توافق 
به این توافق متعهد بودند را تحریم 
او  دهد.  قرار  فشار  تحت  و  کند 
نمونه  واقع  در  اقدام  این  که  گفته 
اقداماتی  و  است  قانون شکنی  بارز 
برای  توافق  اساس  بر  ایران کرد  که 
آمریکایی  طرف  اقدامات  جبران 
برای  ایران  تالش  معنی  به  و  بود 
هسته ای  سالح  به  دستیابی 
از  و  اعتقادی  نظر  از  »ما  نیست: 
را  هسته ای  سالح  استراتژیک  نظر 
امنیت  باعث  را  آن  و  نداریم  قبول 
سریع تر  هرچه  معتقدیم  نمی دانیم. 
توسط  هسته ای  سالح های  باید 
نابود  هسته ای  سالح  دارندگان  همه 

» شود.
از  آمریکا  که  کرده  تاکید  ظریف 
برجام خارج شده و تعهدات خود را 
نقض کرده است و اکنون هم وظیفه 
و  بازگردد  برجام  به  که  آمریکاست 
تعهدات خود را اجرا کند: »به محض 
اجرا  را  تعهداتش  آمریکا  این که 
تعهدات  این  اجرای  نفع  ما  و  بکند 
به  را  تعهدات خود  ما هم  ببینیم،  را 
در  این  و  می کنیم  اجرا  کامل  طور 
اسالمی  جمهوری  سطح  باالترین 
است.«  شده  اعالم  رهبری  توسط 
دولت  اعضای  انتظار  ظریف  به گفته 
ابتدا  این که  بر  مبنی  آمریکا  جدید 

»نه  برگردد،  توافق  به  باید  ایران 
»نه هیچ گاه عملی  و  است«  منطقی 

می شود«.
بارها بر این موضوع  ایرانی،  مقامات 
به  باید  آمریکا  که  کرده اند  تاکید 
بردارد  را  تحریم ها  بازگردد،  برجام 
تعهدات  به  نیز  ایران  سپس،  و 
آن ها،  گفته  به  می کند.  عمل  خود 
به  باید  برجام،  به  آمریکا  بازگشت 
تحریم ها  شدن  برداشته  معنای 
مصاحبه ای  در  پیشتر  ظریف  باشد. 
به  آمریکا  بازگشت  که  بود  گفته 
برجام، بدون برداشته شدن تحریم ها 
و بدون انجام تعهدات این کشور در 
نیست  مفید  تنها  نه  ایران،  قبال 
بلکه می تواند برای جمهوری اسالمی 
»صرف  باشد:  هم  مضر  ایران 
در شرایط  برجام  به  آمریکا  بازگشت 
به خاطر  نمی کند.  کفایت  کنونی 
مذاکره  شرایطی  در  برجام  این که 
شد که نوع دیگری از تحریم ها علیه 
صرف  بنابراین  بود.  مطرح  ایران 
کافی  برجام  به  آمریکا  بازگشت 
بردارد.« را  تحریم ها  باید  و  نیست 

آنتونی  که  است  حالی  در  این 
در  آمریکا  خارجه  وزیر  بلینکن، 
گفته  خبری اش  کنفرانس  اولین 
می خواهد  متحده  »ایاالت  است: 
اسالمی  جمهوری  با  اتمی  توافق  به 
را  اول  قدم  باید  ایران  اما  بازگردد، 

دولت  خارجه  امور  وزیر  بردارد.« 
از  بعد  است،  گفته  همچنین  بایدن 
بازگشت  توافق  این  به  ایران  آن که 
ایاالت  داد،  انجام  را  تعهداتش  و 
انجام  را  تعهداتش  هم  متحده 
یک  حصول  برای  و  داد  خواهد 
توافق »طوالنی تر و محکم تر« درباره 
تالش  مشکل ساز«  »عمیقا  مسائل 

کرد. خواهد 

برجام بن بست   
برجام،  موضوع  در  ایران  و  آمریکا 
هم  روبه روی  مختلف  موضع  دو  در 
به  بلینکن  سخنان  گرفته اند.  قرار 
به  قطعا  آمریکا  که  معناست  این 
برجام بازخواهد گشت، چرا که بدون 
تعهدات  اجرای  برجام،  به  بازگشت 
آمریکا معنایی نخواهد داشت. بحث 
چه کسی  اول  است که  این  سر  بر 
را  اول  گام  باید  آمریکا(  یا  )ایران 
بردارد. هر دو کشور می خواهند طرف 
آمریکا  بردارد؛  را  نخست  مقابل گام 
توافق های  زمینه  را  برجام  می خواهد 
دیگر  موضوعات  مورد  در  محکم تر 
که  ندارد  بنا  می گوید،  ایران  و  کند 
برنامه  در مورد موضوعات دیگر مثل 

کند. مذاکره  موشکی، 
و  سیاستمداران  از  بسیاری 
با  که  می کردند  گمان  تحلیل گران 
مشکالت  همه  ترامپ،  دولت  رفتن 
مسائل  همه  و  رفع،  برجام  مورد  در 

تا  می شود.  حل  رابطه،  این  در 
خبری  نشست  در  وقتی  که  جایی 
پایانی  روزهای  در  رئیس جمهوری 
آمریکا  ان.بی.سی  خبرنگار  ماه،  آذر 
بر  مبنی  بایدن  سخنان  درباره  او  از 
توافقی قدرتمندتر می پرسد، روحانی 
نقل  شما  که  »تعبیری  می گوید: 
کردید از آقای بایدن من نشنیدم که 
باید  برگردم  بخواهم  اگر  که  بگوید 
داشته  قوی تری  و  دیگر  توافق  یک 
و  است  ترامپ  حرف  این  باشیم. 
همین  ترامپ  نیست.  بایدن  حرف 
را  توافق  این  می گفت  می گفت،  را 
یک  به  برگردیم  باید  و  نداریم  قبول 

قوی تر.« توافق 
وزیر  بلینکن،  آنتونی  با سخنان  حاال 
خارجه آمریکا شرایط و خواسته های 
غبار  و  شده  روشن تر  طرفین، 
و  فرومی نشیند  کم کم  خوشبینی، 
نشان  بهتر  را  واقعی، خود  اختالفات 
تا جایی که دیروز، دبیرکل  می دهد؛ 
به  را  شرایط  متحد،  ملل  سازمان 
آنتونیو  کرد.  توصیف  »بن بست« 
خبری،  کنفرانس  یک  در  گوترش 
با  تا  کرد  دعوت  آمریکا  و  ایران  از 
»بن بست«  از  خروج  برای  یکدیگر 
هم  او  گرچه  کنند.  همکاری  برجام، 
فوری  راه حلی  ندارد  انتظار  گفته که 

شود. پیدا  موضوع  این  برای 
سوالی  به  پاسخ  در  گوترش  آقای 
او  میانجی گری  امکان  بر  مبنی 
»تمام  گفت:  آمریکا،  و  ایران  میان 
کرده اند  امضا  را  برجام  که  کسانی 
مسئله  این  که  دیگری  طرف های  و 
هم  با  باید  است  مهم  برایشان 
را  بی اعتمادی  تا  کنند  همکاری 
را  و مشکالت  موانع  و  دهند  کاهش 

بردارند.« راه  سر  از 
ایران یک سال پس از خروج امریکا 
به  مرحله   2019 سال  از  برجام  از 
توافق  این  در  تعهداتش  از  مرحله 
حال  در  اینک  و  نشسته  عقب 
و  اورانیوم  درصدی   20 غنی سازی 
اقدامی  است.  اورانیوم  فلز  ساخت 
ایران، آن را مطابق برجام و حق  که 
در  برجام،  طبق  که  می داند  خود 
برجام  دیگر  طرف های  که  صورتی 
نیز  ایران  نکنند،  تعهداتشان عمل  به 
تعهداتش را کاهش دهد. اروپایی ها 
از  به صورت رسمی حرفی  اما گرچه 
نقض برجام نزده اند، در سخنان خود 
مطابق  که  می کنند  متهم  را  ایران 

است. نکرده  عمل  برجام 
می رسد  نظر  به  تفاسیر،  این  همه  با 
که دولت بایدن تالش دارد به ایران 
نشان دهد که برای انجام تعهداتش 
را  این  است؛  قاطع  برجام،  در 
خارجه  وزارت  چیدمان  از  می توان 
سمت  به  مالی،  رابرت  انتصاب  و 
ایران  امور  در  دولت  ویژه  نماینده 
اشاره کرد. آقای مالی پیشتر دستیار 
باراک اوباما و یکی از اعضای اصلی 
سر  بر  کننده  مذاکره  تیم  کلیدی  و 

بود. ایران  هسته ای  برنامه 
یکی  قول  از  نیز  رویترز  خبرگزاری 
آمریکا که  وزارت خارجه  از مسئوالن 
است:  گفته  نشده،  برده  او  نامی از 
که  دارد  اطمینان  بلینکن  »آنتونی 
رابرت مالی و تیم تحت هدایتش بار 
ماموریت  این  انجام  به  موفق  دیگر 

می شود.«

وزیر خارجه در نشست خبری با چاووش اوغلو

وظیفه آمریکاست که به تعهداتش عمل کند
ظریف: انتظار اعضای دولت جدید آمریکا مبنی بر این که ابتدا ایران باید به توافق برگردد،
 نه منطقی است و نه هیچ گاه عملی می شود

طالبان: اگر غنی از قدرت 
کنار رود، حاضریم با 

حکومت جدید کار کنیم
هیات  معاون  استنکزی،  احمد  شیر 
مذاکره کننده طالبان که به روسیه سفر کرده 
دست  جنگ  از  غنی  اشرف  »اگر  گفته که 
می دهم«،  استعفا  من  بگوید که  و  بردارد 
جدید کار  حکومت  با  است  حاضر  طالبان 
هیات  معاون  داده که  ایسنا گزارش  کند. 
حکومت  مسکو،  در  طالبان  مذاکره کننده 
اشرف غنی را »سد راه« صلح خوانده است. 
او همچنین مدعی شده که اکنون نیز غنی 
با آمریکا و ناتو درباره در قدرت ماندن غنی، 
البی می کند. به گفته او حکومت افغانستان 
در مذاکرات صلح صداقت ندارد و به »تیم 
مذاکره کننده که انتخاب کرده صالحیت الزم 

است.« نداده 
یک  به  قدرت  انتقال  غنی  اشرف  پیشتر 
حکومت موقت را رد کرده و گفته بود که بعد 
منتخب  حکومت  یک  به  را  قدرت  خود،  از 

می دهد. تحویل 
پنتاگون  سخنگوی  دیروز  دیگر،  سوی  از 
خود  تعهدات  به  طالبان  که  کرده  اعالم 
اعالم  همچنین  پنتاگون  نمی کند.  عمل 
کرد، به دلیل آن که طالبان از مفاد موافقت 
تبعیت  دو طرف  بین  توافق صلح  در  شده 
نکرده، آمریکا ممکن است نتواند تا حضور 
دهد.  را کاهش  افغانستان  در  نیروهایش 
نیروهای  خروج  که  کرده  اعالم  پنتاگون 
پایبندی  گروی  در  افغانستان  از  آمریکایی 
طالبان به تعهدات ذکر شده در توافق مذکور 
است. بخشی از این توافق، کاهش خشونت 
است.  بوده  القاعده  با شبکه  روابط  قطع  و 
سازمان  جمله  از  بین المللی  نهاد  چندین 
ملل از ادامه همکاری میان گروه طالبان با 
با  توافقنامه  امضای  پس  از  حتی  القاعده 

نگرانی کرده اند. ابراز  و  داده  خبر  آمریکا 
آمریکا فوریه سال گذشته میالدی با طالبان 
وارد گفت وگو شد که این گفت وگو به توافق 
صلحی برای آتش بس دائم و کاهش حضور 
نیروهای آمریکایی در افغانستان منجر شد 
و بر این اساس، تا مه 2021 تمامی نیروهای 

خارجی این کشور را ترک می کنند.
دولت ترامپ  متعهد شده بود که در صورت 
انجام این اقدامات از سوی طالبان، نیروهای 
آمریکایی را تا پایان ماه آوریل )اردیبهشت( 
راستا  همین  در  کند.  خارج  افغانستان  از 
زمامداری اش  روزهای  آخرین  در  ترامپ 
تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان را به 

2500 نفر کاهش داد.
همزمان گزارش شده که محمد اشرف غنی، 
بلینکن،  آنتونی  با  افغانستان،  رئیس جمهور 
کرده  صحبت  آمریکا  جدید  خارجه  وزیر 
آمده  آمریکا  وزارت خارجه  بیانیه  در  است. 
است که بلینکن در این تماس بر »حمایت 
فرآیند صلح  از  آمریکا  دیپلماتیک  قاطعانه 
حل  راه  یک  به  یافتن  دست  بر  تمرکز  با 
سیاسی بادوام و عادالنه و آتش بسی دائمی 
افغانستان  مردم  همه  نفع  به  جامع که  و 

کرد.« تاکید 

فوت 71 بیمار کرونایی 
کووید19  بیمار   71 فوت  از  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
در  بیمار  و گفت: 3990  داد  در شبانه روز گذشته خبر 
بخش های مراقبت های ویژه بستری هستند. به گزارش 
ایسنا، دکتر الری اظهار کرد: از روز 9 تا 10 بهمن و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 6573 بیمار جدید 
مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که 650 نفر 
بیماران  داد: مجموع  ادامه  او  بستری شدند.  آن ها  از 
کووید19 در کشور به یک میلیون و 405 هزار و 414 هزار 
نفر رسید همچنین متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 
71 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به 57 هزار و 807 نفر رسید.

انتشار عمومی لیست 
ساختمان های ناایمن پایتخت 

منتفی شد
تهران دارای بیش از 33 هزار ساختمان ناایمن است 
ناایمنی  درجه  و  بوده  پرخطر  ساختمان  هزار   3 که 
باالتری دارند. به گزارش ایسنا، پس از حادثه پالسکو 
را  تهران  شهرداری  شهر،  شورای  سینا،  کلینیک  و 
موظف کرد که سامانه ای را به منظور معرفی و پایش 
سایتی  کند،  راه اندازی  تهران  ناایمن  ساختمان های 
ایمنی  و خدمات  آتش نشانی  مدیرعامل سازمان  که 
شهرداری تهران پیش تر گفته بود که در مهر ماه امسال 
به صورت عمومی از آن رونمایی شود، اما پس از چهار 
ماه خبرهای حاکی از منتفی شدن این مهم است.

خصوص  در  ایسنا  با  گفت و گو  در  داوری  مهندس 
انتشار اسامی ساختمان های ناایمن پایتخت و بررسی 
وضعیت ساختمان های پایتخت از سوی این سازمان 
اظهار کرد: طی جلساتی که با کمیسیون های مختلف 
با  انتشار  شد که  مشخص  شد،  برگزار  شهر  شورای 

بود نخواهیم داشت. شرایطی که پیشتر قرار شده 

آتش زدن ساختمان شهرداری 
طرابلس توسط معترضان لبنانی

برای  لبنان  طرابلس  در  التهاب  تشدید  دنبال  به 
کشور  این  رئیس جمهوری  متوالی،  شب  چهارمین 
مرکزی  امنیت  شورای  نشست  برگزاری  خواستار 
لبنان برای بررسی اوضاع امنیتی این کشور شد. به 
الیوم،  از سایت شبکه روسیا  به نقل  گزارش ایسنا، 
میشل عون، رئیس جمهوری لبنان خواستار برگزاری 
بررسی  و  مرکزی کشورش  امنیت  شورای  نشست 
تظاهرات  تداوم  پی  در  کشور  این  امنیتی  اوضاع 
نیروهای  و  معترضان  میان  درگیری  و  مردمی 
لبنان  ملی  خبرگزاری  حال،  همین  در  شد.  امنیتی 
به سمت  طرابلس  در  معترضان  داد که  گزارش  نیز 
پرتاب  مولوتف  و کوکتل  ساختمان شهرداری سنگ 
کردند که منجر به آتش سوزی وسیعی در داخل آن 
این  در  را  فرد  چهار  نیز  لبنان  ارتش  نیروهای  شد. 

کردند. بازداشت  راستا 
در  نیز  لبنان  مکلف  نخست وزیر  حریری،  سعد 
آنچه  گفت:  ساختمان  این  آتش زدن  به  واکنش 
جنایت  یک  داد  رخ  طرابلس  در  شب  شنبه  پنج 
سازمان یافته به شمار می رود و کسانی که طرابلس 
را به آتش می کشند جنایتکار بوده و اهل این شهر 
نیستند و به نام معیشت به امنیت این شهر خیانت 
کردند. معترضان در طرابلس، با آتش زدن تایر، چند 
جاده و خیابان اصلی در طرابلس را مسدود کردند. 
تظاهرات شهروندان لبنانی در طرابلس پس از کشته 
شدن یک جوان معترض درپی درگیری با نیروهای 
به  لبنان  در  اعتراضات  است.  شده  تشدید  امنیتی 
دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی برگزار 

می شود.

استقبال عفو بین الملل 
از تعلیق فروش 

سالح های آمریکایی به 
عربستان و امارات

تصمیم  الملل  بین  عفو  سازمان  مقام  یک 
موقت  تعلیق  برای  آمریکا  رئیس جمهوری 
فروش سالح  به عربستان و امارات را ستود. 
به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، فیلیپ 
بین الملل  عفو  سازمان  عضو  یک  ناصیف، 
رئیس جمهوری  بایدن،  جو  تصمیم  گفت: 
آمریکا برای تعلیق فروش سالح به عربستان 
و امارات، مایه آسودگی خاطر خوبی برخالف 
یک فصل از فصل های تاریخ شرم آور است. 
در حالی که جنگ یمن شش ساله می شود 
که عملیات غیرمسئوالنه انتقال سالح ها باعث 
 14 و  است  شده  جنگ  این  به  زدن  دامن 
میلیون یمنی در وضعیت شدیدترین نیازها 
تصریح  او  هستند.  انسانی  کمک های  به 
از جانب آمریکا،  کرد: تعلیق فروش سالح 
کشورهای  بر  فشارها  و  است  مثبتی  گام 
اروپایی از جمله انگلیس و فرانسه را بیشتر 
و  عمل کرده  این کشور  همچون  تا  می کند 
از دامن زدن به رنج انسانی در یمن دست 
بردارند. ناصیف گفت: ما از سال ها قبل این 
هشدار را به کشورهای غربی می دهیم که این 
ریسک را می کنند که در جنایت های جنگی 
مجهز  و  ارسال  به  چراکه  می کنند،  تبانی 
به سالح  عربستان  امر  تحت  ائتالف  کردن 
آثار  به  اخیرًا  بایدن  دولت  می دهند.  ادامه 
فاجعه بار این فروش های مداوم اذعان کرد. 
کشورهای دیگری که همچنان وجود شواهد 
بسیار مبنی بر جنایت های جنگی احتمالی 
مستندسازی شده توسط یمنی ها، سازمان 
ملل و سازمان های حقوق بشری طی شش 
سال گذشته نادیده می گیرند، مایه خجالت 

هستند.

ظریف تاکید کرده که آمریکا 
از برجام خارج شده و تعهدات 
خود را نقض کرده است و اکنون 
هم وظیفه آمریکاست که به 
برجام بازگردد و تعهدات خود 
را اجرا کند: »به محض این که 
آمریکا تعهداتش را اجرا بکند 
و ما نفع اجرای این تعهدات 
را ببینیم، ما هم تعهدات خود 
را به طور کامل اجرا می کنیم و 
این در باالترین سطح جمهوری 
اسالمی توسط رهبری اعالم 
شده است.«

بر اساس دستورهای اجرایی 
جو بایدن در راستای مقابله 
با بحران اقلیمی، از این پس 
قراردادهای جدید برای اجاره 
زمین ها و حوزه های آبی فدرال 
جهت استخراج و توسعۀ نفت و 
گاز متوقف می شود و در مقابل، 
تولید برق با نصب توربین های 
بادی در دریاها تا سال 2030، دو 
برابر می شود. همچنین قراردادهای 
کنونی در این زمینه نیز مورد 
بازبینی قرار می گیرد.

| پیام ما| محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در نشست خبری مشترک با چاوش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه گفته است، 
توافق برجام در چارچوب بی اعتمادی متقابل نوشته شده است لذا ساز وکارهایی پیش بینی شد که اگر یک طرف توافق را 

اجرا نکرد طرف مقابل هم بتواند تعهدات خود در توافق را اجرا نکند.

آمریکا،  رئیس جمهوری  بایدن  جو 
اجرایی  دستورهای  سلسله  یک 
با  مقابله  راستای  در  را  دیگری 
امضا  به  اقلیمی،  تغییرات  بحران 
رساند. به رغم آن که تنها یک هفته 
جو  ریاست جمهوری  دورۀ  آغاز  از 
بایدن می گذرد، او موضوع مقابله با 
بحران اقلیمی را در صدر دستور کار 

است. داده  قرار  خود  دولت 
رادیو بین المللی فرانسه،  به گزارش 
آمریکا،  رئیس جمهوری  بایدن  جو 
جریان  در  چهارشنبه،  شامگاه 
اجرایی  فرمان  سلسله  یک  امضای 
تغییرات  بحران  با  مقابله  برای 
کاخ  در  »امروز  اعالم کرد:  اقلیمی، 
هنگامی  است؛  اقلیم  روز  سفید، 
راه  و  اقلیمی  تغییرات  به  من  که 
می اندیشم،  آن  با  مقابله  حل های 
تداعی  برایم  جدید  مشاغل 
نوآوری  مورد  در  ما  می شوند؛ 
آمریکایی  محصوالت  آمریکایی، 
صحبت  آمریکایی  کار  نیروی  و 
سالمتی  مورد  در  ما  می کنیم؛ 

خانواده هایمان و آب وهوای پاک تر 
صحبت می کنیم؛ ما در مورد امنیت 

می کنیم.« صحبت  ملی 
تهدید  این  با  »باید  افزود:  او 
روبرو  آن  با  اکنون  که  حداکثری 
آب و هوا،  تغییرات  یعنی  هستیم، 
کنیم.  مقابله  بیشتری  فوریت  با 
با  مقابله  برای  ما  من،  نظر  از 
هم  حاال  همین  تا  اقلیمی،  بحران 
این  از  بیش  و  کرده ایم  دیر  خیلی 
وقت  اکنون  کنیم؛  صبر  نمی توانیم 
فرمان های  در  او  است.«  عمل 
تولید  افزایش  بر  خود،  اجرایی 
توقف  و  تجدیدپذیر  انرژی های 
تاکید  فسیلی  سوخت های  یارانۀ 
به  ملی  منسجم  واکنش  و  کرد 
مقابله  اندازۀ  به  را  اقلیمی  بحران 
با بحران همه گیری کرونا در جهان، 

دانست. مهم 
جو  اجرایی  دستورهای  اساس  بر 
بحران  با  مقابله  راستای  در  بایدن 
قراردادهای  پس  این  از  اقلیمی، 
و  زمین ها  اجاره  برای  جدید 

حوزه های آبی فدرال جهت استخراج 
و توسعه نفت و گاز متوقف می شود 
نصب  با  برق  تولید  مقابل،  در  و 
توربین های بادی در دریاها تا سال 
همچنین  می شود.  برابر  دو   ،2030
قراردادهای کنونی در این زمینه نیز 

می گیرد. قرار  بازبینی  مورد 
در  بیانیه ای  انتشار  با  سفید  کاخ 
هدف  که  است  نوشته  زمینه  این 
بایدن،  جو  اجرایی  فرمان های  از 
ناشی  زمین  گرمایش  از  جلوگیری 
همچنین  و  فسیلی  سوخت های  از 
و  اراضی  از  درصد   3٠ از  حفاظت 
آینده  سال   ١0 طی  کشور  آب های 

است.
از  دیگر  یکی  با  مطابق  همچنین 
گذشته  روز  که  اجرایی  دستورهای 
او  امضا رسید،  به  بایدن  توسط جو 
تصمیماتی  از  بهره گیری  خواستار 
قوانین  در  علمی،  شواهد  بر  مبتنی 
ماه  در  اعالم کرد که  و  شد  فدرال 
همایشی  زمین«،  »روز  در  و  آوریل 
اقلیمی با شرکت رهبران جهان و به 

میزبانی ایاالت متحده آمریکا برگزار 
از دیگر موارد مطرح شده  می شود. 
بایدن در  در فرمان های اجرایی جو 
اقلیمی،  بحران  با  مقابله  راستای 
سیاست گذاری  کارگروه  تشکیل 
آلودگی  بردن  بین  از  اقلیمی، 
تا  فسیلی  سوخت های  از  ناشی 

اقتصاد  از  آن  حذف  و   2٠35 سال 
توسعۀ    ،2050 سال  تا  آمریکا 
انرژی خورشیدی و بادی و کاهش 
وابستگی کشور به نفت و گاز و نیز 
کمک به سایر کشورهای جهان برای 
بوده  آب وهوایی،  تغییرات  با  مقابله 

است.
برای  بایدن  جو  اجرایی  فرمان های 
مقابله با بحران تغییرات اقلیمی که 
تفاوت های آشکاری با سیاست های 
رئیس جمهوری  ترامپ  دونالد 
سابق آمریکا دارد، با انتقادهایی در 
خصوص از بین رفتن برخی مشاغل 
و بیکاری افراد شاغل در این صنایع 

در  بایدن  جو  است.  شده  روبه رو 
واکنش به این انتقادات، تاکید کرد 
که رویکرد او به اشتغال زایی و ایجاد 
انرژی های  حوزه  در  جدید  مشاغل 

می شود. منتهی  تجدید پذیر، 
در  آمریکا  نماینده  کری  جان 
کرد:  تصریح  نیز  اقلیمی  امور 
معدنچی  یک  آن که  جای  »به 
با  شود،  ریوی  بیماری های  درگیر 
انرژی  تکنسین  عنوان  به  فعالیت 
در  درخشان تری  آینده  خورشیدی، 
افراد  همان  بود؛  خواهد  او  انتظار 
می توانند در مشاغل جدید مشغول 

شوند.« کار  به 

فرمان های جدید محیط زیستی »بایدن« برای مقابله با بحران تغییرات اقلیمی
اجاره زمین ها و حوزه های آبی فدرال برای استخراج 

نفت و گاز متوقف می شود

جهان
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وقتی خشکی آغاز شد
اما خشکیدن هورالعظیم از کجا آغاز شد؟ 
جبار وطن فدا، مدیر کل دفتر رودخانه های 
عنوان  با  مقاله ای  در  نیرو  وزارت  مرزی 
احیاء«  تا  تخریب  از  هورالعظیم  »تاالب 
 1980 دهه  از  را  ماجرا  گسترده تر  شروع 
می داند. او در بخشی از این مقاله نوشته 
دجله،  رودخانه های  از  که  تاالب ها  »این 
دهه  از  می شوند،  تغذیه  کرخه  و  فرات 
پروژه های  پیامد های  معرض  در   1980
اقدامات  همچنین  و  ترکیه  سدسازی 
توسعه  اهداف  با  رژیم صدام که  زهکشی 
شد،  انجام  نظامی  و  سیاسی  کشاورزی، 
اقدامات، خشک  این  نتیجه  گرفتند.  قرار 
و  مرکزی  هور  و  هورالحمار  کامل  شدن 
هورالهویزه/ از  درصد   70 حدود  همچنین 
او  که  آن طور  است.«  بوده  هورالعظیم 
سه  از  بین النهرین  تاالب های  می گوید 
تاالب اصلی و مهم هور مرکزی، هورالحمار 
شده  تشکیل  )هورالعظیم(  هورالهویزه  و 
کشور  در  کامال  اول  تاالب  دو  که  است 
هورالهویزه  تاالب  و  شده  واقع  عراق 
عراق  و  ایران  مرز  روی  )هورالعظیم( 
وطن فدا  هرچند  است.  شده  گسترده 
اقدامات خارجی را از جمله عوامل بی آبی 
شورای  عضو  جنادله،  صادق  اما  می داند 

 95 سال  ماه  اسفند  در  سوسنگرد  شهر 
استقرار  را  تاالب  بی آبی  از مشکالت  یکی 
منطقه  در  نفتی  شرکت های  گسترده 
شرکت ها که  این  بود که  و گفته  دانسته 
تولیدشان در حدود بیست هزار بشکه در 
روز است از زمان احداث تاسیسات برای 
خشک  به  اقدام  بهره برداری  و  استخراج 

کردند. هور  کردن 

سازمان  ریزگردهای  با  مقابله  دفتر 
تصاویر  گزارشی  در  هم  محیط زیست 
ماهواره ای را منتشر کرد که از خشک شدن 
بین  تاالب  مساحت  قابل توجه  و کاهش 
و  می گفت   2007 تا   1991 سال های 
داده های  بررسی  که   بود  درحالی  این 
هواشناسی در همین بازه گویای آن بود که 
خشک سالی  یا  بارش  محسوس  کاهش 
چرا که  باشد  این خشکی  علت  نمی تواند 
در  محسوسی  تغییر  زمانی  بازه  این  در 
بارش ها رخ نداده. بر همین اساس نقش 
خنثی سازی  در  هور العظیم  تاالب  مهم 
غبار طوفان هایی که از صحرای رب الخالی 
خشکیدن  اثر  بر  می آیند  ایران  سمت  به 
این تاالب از بین رفته است و این تاالب 
نه تنها خاصیت مکش خود را ازدست داده 
ریزدانه   نهشته های  انباشت  با  بلکه  است 
کف  نمکی  ریز  بسیار  رسوبات  همراه  به 

بستر خود، در هنگام وزش بادهای جنوب 
اوضاع  وخامت  بر  شرق  شمال  به  غرب 
تعداد  و  می افزاید  خوزستان  در  ریزگردها 
 1392 تا   1380 سال  از  ریزگردها  وقوع 

است. شده  برابر  پانزده 

بهبود وضع تاالب از سال ۹5
پرآب  برای  تالش ها  بعد  به   92 سال  از 
ترتیب  این  به  تا  شد  شروع  هور  کردن 
بتوان گرد و غبار را هم کنترل کرد. معصومه 
ابتکار، رئیس وقت سازمان محیط زیست 
در سال 94 گفته بود شرکت های نفتی که 
در این تاالب پیمانکاری را به عهده گرفته 
بودند با این شرط ارزیابی زیست محیطی 
برداشت  عنوان  هیچ  به  که  بودند  شده 
نباید  آن ها  توسط  تاالب  این  از  نفت 
منجر به خشک شدن هورالعظیم شود اما 
ابتدای  همان  از  »لذا  افتاده.  اتفاق  این 
آبگیری  خصوص  در  نفت  وزارت  با  کار 
هورالعظیم وارد مذاکره شدیم و سرانجام 
پیمانکار  توانستیم  استمرار  و  پیگیری  با 
دایک هایی  از  بخشی  تا  کنیم  مجبور  را 
باز  را  بودند  بسته  هورالعظیم  روی  بر  که 
شد.  هورالعظیم  تاالب  وارد  آب  و  کرده 
بار  دو  ماهانه  برنامه ریزی ها  اساس  بر 
هورالعظیم  تاالب  به سمت  آبی  یک موج 
موجب  امر  همین  که  می شود  رهاسازی 

از  جلوگیری  و  تاالب  این  آبگیری  تداوم 
اگر  حتی  می شود.  آن  کامل  خشکیدگی 
تاالب ها یک نوبت آبگیری شوند از کانون 
حدودی  تا  و  شده  خارج  بودن  گرد و غبار 
هورالعظیم  مورد  در  اما  می شوند،  احیا 
را  آن  مداوم  آبگیری  که  می دهیم  قول 

کنیم.« پیگیری 

این امر در کنار افزایش بارش ها و شروع 
تاالب  وضعیت  شد  سبب  ترسالی  دوران 
به نسبت سال های قبل از 92 بهتر شود و 
تا محمدجواد  عاملی شد  روند  این  ادامه 
محیط  حفاظت  جدید  مدیرکل  اشرفی، 
زیست خوزستان در اولین جلسه کارگروه 
سال  در  هوا  آلودگی  اضطراری  شرایط 
استانداری  در  آبان ماه   14 روز  که   99
خوزستان برگزار شد، بگوید: »امروز اولین 
 99 سال  در  هوا  آلودگی  اضطرار  جلسه 
که  است  این  نشان دهنده  که  شد  برگزار 
شرایط  ماه گذشته  هفت  در  خوشبختانه 
بهبود کیفیت  بیانگر  و  نداشته ایم  اضطرار 
 97 و   95،96 سال های  به  نسبت  هوا 

است.«

که  هورالعظیم  آبگیری  ترتیب  این  به 
افزایش  دالیلش  اصلی ترین  جمله  از 
آن  هدایت  و   98 سال  سیل  و  بارش ها 
گسترده ای  تاثیر  توانست  بود  تاالب  به 

بهبود آب و هوای  در کاهش گردو غبار و 
که  جایی  تا  باشد.  داشته  خوزستان 
هوای  آزمایشگاه  مسئول  آذریان،  علیرضا 
اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان 
آبگیری  تاثیر  درباره   98 سال  مهرماه 
ریزگرد  عنوان کانون  به  هورالعظیم  تاالب 
در کاهش گرد و غبار، به ایرنا گفت: »روند 
آغاز شده   95 از سال  تاالب  این  آبگیری 
و از همین زمان کاهش تدریجی گرد و غبار 

است.« افتاده  اتفاق 

آمارها از اهمیت آبگیری هور 
می گوید

اهواز،  هوای  کیفی  شاخص  اساس  بر 
روز  91، سه  پاک در سال  روزهای  تعداد 
17 روز،  به  این تعداد در سال 97  بود و 
به   99 در سال  و  روز   15 به   98 در سال 

رسید. روز   16

روزهای  تعداد  همچنین  شاخص  این 
این  بر  و  می دهد  نشان  هم  را  ناسالم 
 91 سال  در  که  روزهایی  تعداد  اساس 
هوا ناسالم بوده 41 روز بوده و بیشترین 
و   95 سال  به  هم  ناسالم  روزهای  تعداد 
با تعداد 55 روز ناسالم رسید که این رقم 
هم با تغییر گسترده ای در سال 99 مواجه 
ناسالم در  با هوای  شد و تعداد روزهایی 
روز   3 به  چشمگیر  با کاهش  سال  این 

رسید.

این در حالی است که تعداد روزهایی که 
سال  در  هم  بوده  خطرناک  اهواز  در  هوا 
99 و 98 صفر بوده و هیچ روز خطرناکی 
در این دو سال وجود نداشته اما در سال 
91، 52 روز خطرناک داشتیم که تا پیش 
بین  پرخطر  روزهای  تعداد   97 سال  از 
اساس  این  بر  بود.  متغیر  روز   15 تا   12
آبگیری تاالب هورالعظیم تاکنون توانسته 
اثرات مثبت فراوانی بر شاخص هوا و در 
داشته  همراه  به  گرد و غبار  کاهش  نتیجه 

باشد. 

ملی  مدیر  شعاعی،   ضیاالدین  چنان که 
با اشاره به  با ریزگردها  وقت طرح مقابله 
در   96 در سال  هورالعظیم  تاالب  آبگیری 
به  آلوده  روزهای  »تعداد  باره گفت:  این 
گردوغبار در خوزستان از سال آبی 85 – 
84 تا 89 – 88 افزایش داشته و غلظت 
پدیده گردوغبار از 2 هزار و 650 میکروگرم 
در  میکروگرم  هزار   10 به   84 سال  در 
به  است.  رسیده  اخیر  در سال  مترمکعب 
عبارتی روند غلظت پدیده گردوغبار در این 

است.« بوده  صعودی  نسبتا  سال ها 

در  زیست  محیط  آمار  مطابق  او  به گفته 
سال آبی 95 – 96 ، 27 مورد وقوع پدیده 
گردوغبار در خوزستان رخ داده که غلظت 
مترمکعب  در  میکروگرم  هزار   10 به  آن 
از  مورد   25 میان  این  است؛  می رسیده 
تنها  و  خارجی  منشا  از  ناشی  پدیده  این 
دو مورد ناشی از منشا داخلی بوده است. 
داخلی  منشا  این که  است  واضح  »آنچه 
پدیده گردوغبار در اهواز، کانون های تاالب 
اکنون  بود که   .. و  شادگان  و  هورالعظیم 
حذف  آبگیری  علت  به  هورالعظیم  کانون 

است.« شده 

پدیده  درباره  هم  دست  این  از  آمارهایی 
ریزگردها و هم شاخص کیفی هوا دلیلی 
پرآب  تداوم  و  آبگیری  اهمیت  تا  است 
پیش  از  بیش  هورالعظیم  تاالب  ماندن 
خشک  و  خشکی   که  تاالبی  شود.  عیان 
زندگی  از  بسیاری  سال های  ماندنش 
شهرهای  و  خوزستان  استان  ساکنان 

است. برده  فرو  تیرگی  در  را  اطرافش 

در سال ۹۸ و ۹۹ هیچ روز پرخطری در شاخص کیفی هوای اهواز ثبت نشده است

هور لب تر کرد، گرد و غبار کم شد
شاخص های کیفی هوا میان سال ۹1 تا ۹۹ تغییرات مثبت بسیاری را نشان می دهد

نجات دهنده کوچک 
گاندوها جان باخت 

|پیام ما| کوچک ترین همیار محیط زیست کشور 
که دو سال پیش گاندویی را از مرگ در برکه ای 
خشک نجات داده بود، به علت تصادف جان 
خود را از دست داد. زکریا بشیره، ساکن چابهار 
 97 سال  تابستان  در  بلوچستان  و  سیستان 
کوچک ترین و شجاع ترین همیار محیط زیست 
او آن  در سیستان و بلوچستان شناخته شد. 
زمان هشت ساله بود و نیره پورمالئی، مدیرکل 
حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان 
داستانش را این طور روایت کرده بود: »چندی 
پیش پسر بچه 8 ساله ای به نام زکریا بشیره 
فرزند صاحبداد، با مراجعه به ایستگاه تحقیقاتی 
روستای  زیست،  محیط  تمساح  پرورش 
واقع در 115 کیلومتری چابهار، یک  ریکوکش 
بچه تمساح پوزه کوتاه )گاندو( را که ادعا می کرد 
از گودال آبی تقریبا نیمه خشک یافته است، 
تا  را  آنان  و  داد  ایستگاه  محیط بانان  تحویل 
رهاسازی بچه تمساح در رودخانه کاجو، همراهی 
کرد.« او گفته بود که زکریا آن تمساح را از مرگ 
تمساح ها  از  ترسی  هیچ  داده،  نجات  حتمی 
نداشته و با افتخار حاضر شده که کوچک ترین و 

شجاع ترین همیار محیط بان لقب بگیرد.
سه روز پیش اما خبر رسید که زکریا، محیط  بان 
شجاع کالس چهارمی در یک تصادف درگذشته 
است. وحید پورمردان، مدیرکل حفاظت محیط 
او گفت:  بلوچستان درباره  و  زیست سیستان 
»زکریا در مواجهه با حیات وحش بسیار دلسوز 
و بدون هیچ واهمه ای در زمان خشکسالی و 
خشکی برکه ها و آبگیر های زیست تمساح در 
کنار محیط بانان به زنده گیری و انتقال گاندو ها 
کمک می کرد. زنده گیری یک سر تمساح نابالغ 
در سن هشت سالگی از رودخانه نیمه خشک 
و  رسانه ای کم نظیری داشت  بازتاب  باهوکالت 
حاال جامعه محیط زیست کشور و سیستان و 
بلوچستان از شنیدن این خبر متاثر و متالم شده 

است.«

250 هزار هکتار زمین 
فوق حاد در خوزستان 

تثبیت شد 
250 هزار هکتار از 350 هزار هکتار زمین های 

فوق حاد استان تثبیت شده اند.
این خبر گفت:  اعالم  با  استاندار خوزستان 
هزار هکتار   20 استان خوزستان  در  »امروز 
رسید که  بهره برداری  به  تثبیت شده  زمین 
 3 و  بوه  نهال  کشت  هکتار   500 و  هزار   6
انجام  رواناب  مدیریت  هکتار   500 و  هزار 

است. شده 
غالمرضا شریعتی با بیان این که 250 هزار 
فوق حاد  مناطق  هکتار  هزار   350 از  هکتار 
تثبیت  اخیر  در سال های  استان خوزستان 
با  عملیات ها  »این  داد:  ادامه  شدند، 
نهال کاری،  بوته کاری،  رواناب ها،  مدیریت 
مختلف  تکنولوژی های  و  فرطوط سازی 

است.« شده  استفاده 
او ابراز امیدواری کرد که تا چند سال آینده 
حاد  فوق  زمین های  هکتار  هزار   350 تمام 
تثبیت شوند و بتوان در مبارزه با بیابان زایی 
به خوبی عمل کرد و امکان زیست بهتر را در 

استان برای مردم فراهم آورد.

»هیرمان« شیر ایرانی 
بیمار است 

حیات وحش  امور  بر  نظارت  اداره  رئیس 
استان تهران ضمن اشاره به این که حال شیر 
نر ایرانی باغ وحش ارم خوب نیست، گفت: 
شیر  این  بی حالی  و  بیماری  علت  »هنوز 
آغاز  درمانی  اقدامات  اما  نیست  مشخص 

است.« شده 
محمد کرمی با اشاره به این که شیر نر ایرانی 
باغ وحش ارم »هیرمان« از روز سه شنبه 7 
بهمن بدحال شده است، گفت: »باغ وحش 
ارم این موضوع را به ما و دامپزشک باغ وحش 
اطالع داد و از همان زمان اقدامات درمانی آغاز 
شد. عالئم بالینی شیر نر ایرانی باغ وحش ارم 
بی حالی و آبریزش بینی است. همچنین این 
شیر دچار اختالل در قسمت فوقانی سیستم 

تنفسی شده است.«
تست های  و  آزمایش ها  تاکنون  او  به گفته 
مختلفی از این شیر گرفته شده اما هنوز مورد 
حائز اهمیتی که علت بیماری یا بی حالی آن 

باشد مشخص نشده است.
اکنون حدود 9 سال  ایرانی که  نر  این شیر 
باغ وحش بریستول  از  سن دارد، سال 98 
انگلستان به باغ  وحش تهران منتقل شد و 

شد. نام گذاری  »هیرمان« 

آبگیری هورالعظیم که از جمله 
اصلی ترین دالیلش افزایش 

بارش ها و سیل سال 98 
و هدایت آن به تاالب بود 

توانست تاثیر گسترده ای در 
کاهش گردو غبار و بهبود آب و 
هوای خوزستان داشته باشد. تا 
جایی که به مسئول آزمایشگاه 
هوای اداره کل حفاظت محیط 
زیست خوزستان روند آبگیری 

این تاالب از سال 95 آغاز 
شده و از همین زمان کاهش 

تدریجی گرد و غبار اتفاق افتاده 
است

هورالعظیم، نه فقط برای ساکنان شهرهای دشت آزادگان و هویزه که در جوار تاالب زندگی می کنند مهم است، که سالیان سال است پرآب 
بودن هور برای تمام شهرهای جنوبی و حتی مرکزی اهمیت دارد؛ آن ها که می دانند خشکی تاالب چه گرد و غباری بلند می کند و بی آبی 
آن چه مصیبتی است برای هوا و خاک. هور در این سال ها دوره های کم آبی زیادی را تجربه است. اما آبگیری هورالعظیم یکی از عوامل 
مهمی است که سبب شده که در سال ۹۸ و ۹۹ هیچ روز پرخطری در شاخص کیفی هوای اهواز ثبت نشود و شاخص های کیفی هوا میان 

سال ۹1 تا ۹۹ تغییرات مثبت بسیاری را نشان دهد.

مطابق آمار محیط زیست 
در سال آبی 95 – 96 ، 27 

مورد وقوع پدیده گردوغبار در 
خوزستان رخ داده که غلظت 
آن به 10 هزار میکروگرم در 

مترمکعب می رسیده است؛ این 
میان 25 مورد از این پدیده 
ناشی از منشا خارجی و تنها 

دو مورد ناشی از منشا داخلی 
بوده است

|  
رنا

 ای
 |

تغییرات آب و هوایی شرایط مطلوب برای رشد 
محصوالت کشاورزی را تغییر داده و زنجیره 
داده  قرار  آسیب  در معرض  را  آینده  در  غذا 

است.
به گزارش ایرنا، تارنمای سازمان »ای او اس« 
که در زمینه امنیت غذا و کشاورزی فعالیت 
جهان  مناطق  بیشتر  در  نوشت:  می کند، 
تغییرات آب و هوایی شرایط رشد محصوالت 
کشاورزی را تغییر داده و آینده آن را غیرقابل 

است. پیش بینی کرده 
و  کاشت  برای  کشاورزان  برای  وضعیت 
تامین  برای  کشاورزی  محصوالت  پرورش 
غذای کافی در مقابل افزایش تقاضا دشوارتر 

است. شده 
بنا بر ارزیابی کارشناسان، حفظ عرضه غذا در 
ابعاد مثبت  جهان در آینده مستلزم بررسی 
و منفی ساختار کنونی کشاورزی در جهان از 
جمله زیرساخت ها و فناوری سازوکار توزیع 

غذا است.
 90 حدود  که  کوچک  کشاورزی  زمین های 
درصد از 570 میلیون زمین کشاورزی جهان 
را تشکیل می دهند به ویژه در مقابل تغییرات 
هستند.  آسیب پذیر  فصلی  آب و هوایی 
زمین هایی که خانواده ها طی نسل ها از آن ها 
استفاده کرده اند ممکن است ناگهان غیرقابل 
»نوسان  مانند  پدیده هایی  شوند.  کشت 
باعث  می تواند  مثال  برای  ال نینو«  جنوبی 

بارش یا خشکسالی هایی شود که محصوالت 
می کند. نابود  را  کشاورزی 

رودخانه  طغیان   2020 مه  در  مثال  برای 
در  سیل  باعث  کنیا  در   )Nzoia( »انزویا« 
رانش  همراه  به  این کشور شد. سیل  غرب 
و  پل ها  و  جاده ها  مدارس،  خانه،  زمین 
زمین های کشاورزی به مساحت بیش از 32 

نابود کرد. را  مربع  کیلومتر 
چنین  آمده:  گزارش  این  از  بخشی  در 
نمی شود.  محدود  آفریقا  به  مشکالتی 
مشکالت  مثال  برای  ایران  در  کشاورزان 
با دوره های خشکسالی  مشابهی در مواجهه 

هستند. مواجه  سیل  و 
و  دانشگاه  استاد  از یک  نقل  به  رسانه  این 

کردستان  دانشگاه  از  آبی  منابع  مهندس 
و  اخیر  شدید  خشکسالی های  نوشت: 
سیل های سنگین در خاورمیانه بخش اعظم 
منابع غذایی را نابود کرده است. چرخه های 
پراکنده بارش نه تنها باعث کاهش محصول 
تاثیرات  به  منجر  می توانند  بلکه  می شوند 
ثانویه ای شوند که وضعیت امنیت غذایی را 
آتش سوزی هایی که  مانند  می کند،  وخیم تر 
غرب ایاالت متحده، استرالیا، برزیل و سایر 
مالی  نابرابری  ویران کرده است.   را  مناطق 
مرتبط  غذایی  امنیت  مسائل  اجتماعی  و 
می کنند.  دشوارتر  را  آب و هوایی  مسائل  با 
زراعی  زمین های  کشاورزان  از  بسیاری 
کوچک، فقیر و دچار ناامنی غذایی هستند.

تغییرات آب و هوایی؛ زنگ خطری برای کشاورزی
تغییر اقلیم

در طول امروز با توجه به 
بارش برف همراه با وزش باد 
در شمال غرب و غرب به ویژه 

مناطق مرتفع و کوهستانی 
همچنین ارتفاعات البرز 

مرکزی و غربی و زاگرس 
مرکزی احتمال کوالک برف 
و در مناطق کوهستانی البرز 

مرکزی خطر ریزش بهمن 
وجود دارد

پیش بینی برف و باران در 27 استان
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
در 27  باران  و  برف  بارش  از  هواشناسی 
استان کشور طی امروز )11 بهمن( خبر داد 
و گفت: »در دو روز آینده در برخی مناطق 

کشور وزش باد شدید خواهیم داشت.«
داد:  توضیح  ایسنا  به  ضیاییان  صادق 
دیروز،  بارشی  سامانه  فعالیت  ادامه  »با 
در  بارش  بهمن(   11( امروز  طول  در 
شرقی،  آذربایجان  استان های  از  مناطقی 
کرمانشاه،  کردستان،  آذربایجان غربی، 
لرستان، شمال و شرق خوزستان، چهارمحال 
بوشهر،  فارس،  نیمه شمالی  بختیاری،  و 
زنجان، قزوین، البرز، تهران، یزد، خراسان 
مازندران،  گیالن،  خراسان رضوی،  جنوبی، 
گلستان، سمنان و خراسان شمالی ادامه 
انتظار  این که  به  اشاره  با  دارد.« ضیاییان 
می رود از بعد ازظهر فردا از میزان بارش ها 
در نیمه غربی کشور کاسته شود، تصریح 
کرد: عمده فعالیت سامانه بارشی طی روز 
یکشنبه )12 بهمن( در شمال شرق خواهد 
از  اواخر وقت این روز  از  بود و به تدریج 
کشور خارج می شود. طی روز دوشنبه )13 
جوی  مناطق کشور  بیشتر  در  نیز  بهمن( 
پایدار خواهیم داشت. مدیرکل پیش بینی 
و هشدار سریع سازمان هواشناسی با بیان 
این که امروز سرعت وزش باد در سطح کشور 
افزایش می یابد، ادامه داد:  »در استان های 
یزد،  اصفهان،  مرکزی،  قم،  تهران،  البرز، 

خراسان جنوبی، فارس، کرمان و سیستان و 
بلوچستان شدید خواهد بود همچنین طی 
روز یکشنبه )12 بهمن( نیز در استان های 
تهران به ویژه جنوب استان، البرز، سمنان و 
خراسان رضوی وزش باد شدید دور از انتظار 
نیست.« به گفته او در طول امروز با توجه به 
بارش برف همراه با وزش باد در شمال غرب 
و غرب به ویژه مناطق مرتفع و کوهستانی 
همچنین ارتفاعات البرز مرکزی و غربی و 
زاگرس مرکزی احتمال کوالک برف و در 
مناطق کوهستانی البرز مرکزی خطر ریزش 
بهمن وجود دارد. ضیائیان در ادامه با اشاره 
به این که شمال خلیج فارس طی روزهای 
شنبه و یکشنبه )11 و 12 بهمن( مواج است، 
بهمن(   13( دوشنبه  »روز  کرد:  تصریح 
کل خلیج فارس مواج خواهد بود. دمای 
هوا نیز از امروز تا یکشنبه در استان های 
ساحلی دریای خزر بین شش تا 10 درجه 
سانتی گراد و در شمال غرب و غرب بین 
سانتی گراد کاهش  درجه  هشت  تا  پنج 
می یابد. آسمان تهران نیز امروز ابری همراه 
با وزش باد، در بعضی ساعات بارش باران 
و وزش باد شدید با حداقل دمای پنج و 
حداکثر دمای 13 درجه سانتی گراد و طی 
روز یکشنبه )12 بهمن( نیز صاف تا قسمتی 
ابری همراه با وزش باد و گاهی وزش باد 
شدید با حداقل دمای یک حداکثر دمای 
12 درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |
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درست چند روز بعد از تخریب سرای میخچی 
که آن هم ثبت ملی بود، نوبت به هتل فردوسی 
پشت  درست  میخچی   . است  رسیده  رشت 
هتل فردوسی است. آن طور که سعید متقی، 
می گوید  »پیام ما«  به  میراث فرهنگی  فعال 
به  است: »شهردار  نفر  یک  بنا  دو  هر  مالک 
مالک که آقای حاتمی است گفته که در کوچه 
مجوز تجاری نمی دهد. برای همین هم هتل 
را خریدند تا دو بنا به هم وصل شود و یک 

مجتمع بزرگ تجاری بسازند.«

سال  شهریور  هم  را  مشهد  فردوسی  هتل 
گذشته از لیست آثار ثبت ملی خارج کردند. 
داده  پاسخ  پرسش  این  به  حتی  میان  این 
نشد که چطور ساختمانی که هفت سال قبل 
در لیست آثار ملی به ثبت رسیده، حاال دیگر 

نیست؟ ارزش  واجد 

ساختمان های  معدود  جز  فردوسی،  هتل 
مانده. ماه های  تاریخی است که کامال سالم 
گذشته اما زور بهره برداران به میراث تاریخی 
این  که  دادند  دستور  و  چربید  شهر  این 
روزگاری  ساله که  چند  و  چندین  ساختمان 
اولین شورای شهر در آن پا گرفته، از بین برود. 
دریا بدری کوهی، فعال میراث فرهنگی و یکی 
از افرادی که پویش جلوگیری از تخریب هتل 
فردوسی رشت را به راه انداخته به »پیام ما« 
لحاظ ساختمانی  از  بنا  »استقامت  می گوید: 

مشکل خاصی ندارد و اینجا از معدود بناهایی 
است که کامال سالم مانده.«

از 15 بنای با ثبت ساباط فقط هتل 
فردوسی باقی مانده

به گفته بدری کوهی، هتل فردوسی رشت، تنها 
ساختمانی است که از سبک معماری ساباط 
به جا مانده است. این سبک معماری معبری 
مسیرهای  در  است که  با سقف  مانند  داالن 
طوالنی باالی سر رهگذران قرار می گیرد و مانع 
آزار آن ها می شود. سال ها  آفتاب و  از تابش 
با معماری ساباط داشت،  بنا  قبل، رشت 15 
اما حاال فقط هتل فردوسی باقی مانده است.

فاطمه نیرومند چوکامی، یکی از دانش آموختگان 
معماری در رابطه با این سبک  معماری گفته 
بود: »ساباط به نحوی طراحی می شد که دو 
بنای مجاور در یک بخش اشتراکاتی داشته و 
همین امر به استحکام دو سازه هم کمک می 
کرد. اما هوای معتدل گیالن، موجب رشد این 

سبک از معماری نشده است.«

حاال اما قرار است که تنها سبک از این معماری 
زیر لودر برود. تاکنون 4 هزار و 400 نفر پای 
کارزار جلوگیری از تخریب هتل فردوسی رشت 
را که از هفتم بهمن به راه افتاده امضا کرده اند. 
علی اصغر  به  خطاب  که  این کارزار  متن  در 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر  مونسان، 

گیالن  استاندار  زارع،  ارسالن  و  صنایع دستی 
نوشته شده، آمده است: »هتل فردوسی رشت 
در محدوده تاریخی و محور گردشگری پیاده راه 
شهرداری و بازار شهر رشت از اندک بناهای باقی 
این سرزمین   مانده  است که در دل مردمان 
از  بخشی  و  دارد  جای  آن ها  خاطرات  در  و 
هتل  آنجا که  از  است.  شهر  فرهنگی  هویت 

فردوسی از المان های مهم بخش شهرداری و 
از لحاظ معماری و تاریخی حائز اهمیت بوده 
و قسمتی از میراث فرهنگی تمامی مردم این 
مرز و بوم است، خواستار این هستیم که آن 
را چون بسیاری دیگر از چنین نمونه هایی به 
بهانه ساخت مراکز تجاری و هایپرمارکت های 
بیشتر که شهر رشت تعداد بسیاری مدل های 
کپی شده و بی روح از آن ها را حتی بیش از نیاز 

شهروندانش داراست، تخریب نکنید.«

تکراری  قصه  تخریب  و  ملی  ثبت  از  خروج 
بناهای تاریخی است که مالک شخصی دارند. 
این اتفاق در هتل فردوسی رشت هم افتاد، یا 
در خانه بچاری آبادان. نمونه ها در نقاط مختلف 
کشور بسیارند و رشت هم به این روند تخریبی 
که  زند نوابی  تاریخی  خانه  مثل  پیوسته؛ 
مالکش توانست بر اساس رای دیوان عدالت 
پیش  ماه  دو  همین  سال ١٣٨٨،  در  اداری 
هتل  به  نوبت  بار  این  بگیرد.  تخریب  حکم 
مجاورش  تاریخی  ساختمان  دو  و  فردوسی 
تاریخی،  ارزش  وجود  با  بناهایی که  رسیده. 
خیلی دیر به فهرست آثار ملی راه یافتند. متقی 
بنا، سه پالک قدیمی  از این  می گوید: »غیر 
که دارای ارزش تاریخی اند تخریب می شوند. 
این ساختمان ها بام سفالی، دیوار خشتی و 
تزیینات داخلی دارد و دارای ارزش ثبت اند 
اما وقتی که یک ساختمان تاریخی را برای 
ساخت یک هایپر مارکت از ثبت در می آورند 
دیگر درباره دیگر بناها چه می توان گفت؟«

 بازار بزرگ رشت، ثبت ملی نیست
مساحت این ساختمان ها در مجموع 4 هزار 
متر مربع است که با احتساب 5 طبقه هایپر 
مراکز  مربع  متر  هزار   20 می شود  مارکت، 
تجاری، درست در نزدیک بازار سنتی رشت. 
بازار 24 هکتاری رشت در دوره صفویه شکل 
گرفته و 14 کاروانسرای باقی مانده از دوره ی 
قاجار و پهلوی اول را در خود دارد. عجیب این 
که حتی این بازار هم به ثبت ملی نرسیده 
»بازار  می گوید:  رابطه  این  در  متقی  است. 
و  ایران است  یکپارچه  بازار  بزرگترین  رشت 

پارامترهای خاصی برای ثبت ملی دارد.«

راسته  این  بازار،  این  تاریخی  ابعاد  از  جدا 
و  گیالن  مجی  بازارهای  مهم ترین  از  یکی 
بزرگترین  همچنین  و  است  دست فروشان 
با  و  به حساب می آید  روباز کشور هم  بازار 
بازار،  نزدیکی  در  تجاری  مرکز  یک  ایجاد 
معیشت آن ها هم تحت تاثیر قرار می گیرد. 
با  تجاری  مرکز  ایجاد یک  از معیشت،  فارغ 
وسعت 20 هزار متر مربع همخوانی چندانی با 
بافت تاریخی مجموعه و حتی پروژه بازآفرینی 
این  قلب  در  درست  رشت که  تاریخی  بافت 

مجموعه تاریخی است، ندارد. متقی که تاکنون 
هزینه اولیه بیش از 10 اثر تاریخی برای ثبت 
خیابان  »در  می گوید:  کرده،  تامین  را  ملی 
شریعتی خانه ها همه متحدالشکل اند و همگی 
بافت تاریخ دارند، حتی آن حوالی را پیاده راه 
و حاال  عبور خودرو شدند  از  مانع  و  ساختند 
می خواهند در دل پروژه احیای بافت تاریخی 

را بدهند.« مجوز ساخت یک مرکز تجاری 

معماری  کارشناسان  از  یکی  روشن،  روناک 
»این  می گوید:  »پیام ما«  به  باره  این  در 
هایپرمارکت زنگ خطری برای بزرگترین بازار 
روباز کشور. بازار بزرگ رشت که اکنون شامل  
بخش عمده فعالیت بازرگانی )فروش عمده 
سنتی  بزرگ  بازار  کوچک،  تولیدات  کاال(، 
فروش محصوالت ارگانیک، بازار ماهی و دیگر 
اقالم را در قلب خود جای داده است. به طور 

این مسئله ضربه می بیند.« از  حتم 

روشن احداث این هایپر مارکت را یک عقب گرد 
در راستای بازآفرینی شهری می داند: »به جای 
حرکت به جلو، رو به عقب می رویم. در راستای 
بازآفرینی شهری میلیاردها تومان هزینه کردند 
و پیاده راه ساختند و مانع از ورود خودرو به 
منطقه شدند و حاال مجوز یک هایپر مارکت را 

در دل منطقه دادند.«

او معتقد است که این هایپر مارکت در دل بافت 
تاریخی شاهراهی می شود برای تخریب بیشتر 
کامال  که  روندی  منطقه.  تاریخی  خانه های 
»احداث  است:  تاریخی  بافت  احیای  ناقض 
هایپر مارکت، حتی دو طبقه، در جایی که پیاده 
راه است و خیابان هایش وسط بزرگترین بازار 
کشور قرار گرفته، می تواند بازار را تحت تاثیر 
خود قرار دهد و افراد دیگر  را ترغیب کند که 
بیندازند.  راه  در منطقه پاساژ و هایپر مارکت 
تخریب این هتل یک آبروریزی بزرگ است.«

با وجود برقراری پرواز بین تهران و بیروت، 
مرزهای ایران و لبنان به روی گردشگران دو 
کشور همچنان بسته بوده و محدودیت های 
بیشتری نسبت به گذشته، برای سفر تعیین 

شده است.
لبنانی  شهروندان  ایسنا،  گزارش  به 
روز   15 مدت  به  و  ویزا  بدون  سال هاست 
از  نیز  لبنان  کنند.  سفر  ایران  به  می توانند 
سال 1392 مقررات ویزا را برای اتباع ایرانی 
ایران  شهروندان  که  به طوری  کرد،  آسان 
به  سفر  امکان  روز   20 مدت  به  ویزا  بدون 
اکنون این مقررات  اما  لبنان را پیدا کردند، 
سفرهای  گرفته  و  قرار  کرونا  تاثیر  تحت 
متوقف  کشور  دو  به  توریستی  و  تفریحی 
شده است و تنها به آن دسته از اتباع ایرانی 
و لبنانی اجازه ورود داده می شود که روادید 
اقامت، کار، درمانی،  تحصیلی، چند بار ورود 

باشند. داشته  سرمایه گذاری  یا  و 
انجام  دو کشور،   به  برای سفر  دیگر  شرط 
تمام  برای  که  است  کرونا   PCR تست 

است. شده  الزامی  مسافران 
 72 باید  تست  این  لبنان،  مقررات  طبق 
به  ورود  هنگام  یا  و  پرواز  از  پیش  ساعت 
گواهی  از  نسخه  یک  و  شود  انجام  لبنان 
منفی آن به زبان انگلیسی در فرودگاه تهران 

شود. داده  تحویل  پرواز  مسئول کانتر  به 
نیز  حریری  رفیق  بین المللی  فرودگاه  در 
از  دالر   50 مبلغ  دریافت  با   PCR تست 

امکان پذیر  بیروت   - تهران  پرواز  مسافران 
مشخص  زمان  تا  مسافران  است.   شده 
از  یکی  در  باید  تست  این  نتیجه  شدن 
هتل های معرفی شده به مدت 48 ساعت، 
دولت  شوند.   قرنطینه  شخصی  هزینه  با 
قرنطینه  هزینه  پرداخت  درباره  بیروت 

است. نپذیرفته  تعهدی  مسافران 
لبنان، تکمیل و ارائه فرم سالمت مورد تایید 
سایت  در  را که  این کشور  بهداشت  وزارت 
بوده،  دسترس  قابل   https://arcg.is

است. کرده  الزامی 
باید بیمه نامه  لبنان  بر این، مسافران  عالوه 
این  باشند.  داشته  همراه  معتبر  مسافرتی 
درمانی  هزینه های  تمام  باید  بیمه نامه 

دهد. پوشش  را  کووید 19  ویروس 
مسافران بیروت به تهران نیز حتمًا باید 96 
ساعت قبل از پرواز، تست PCR مورد تایید 
باشند  داده  انجام  را  لبنان  بهداشت  وزارت 
پرواز  به سرمهماندار  را  آن  از  نسخه  و یک 

دهند. تحویل 
شرکت های  و  کرونا  ستاد  اعالم  طبق 
خوداظهاری  فرم  تکمیل  ایران،   هواپیمایی 
در  و  بوده  ضروری  خارجی  مسافران  برای 
صورت مشاهده موارد مشکوک در فرودگاه، 
با  مسافر   )PCR( تست  انجام  از  پس 
از  و  می شود  قرنطینه  غیرایرانی  ملیت 
تا  می شود  گرفته  تعهدنامه  ایرانی  مسافر 

شود. خانگی  قرنطینه  روز   14 مدت 

بعد از تخریب سرای میخچی، نوبت به هتل فردوسی رشت رسید

تنها ساباط رشت ویران می شود
روناک روشن، کارشناس معماری: ساخت هایپرمارکت زنگ خطری برای بزرگترین بازار روباز کشور است
 و می تواند ترغیب کننده تخلف های بیشتر باشد

محدودیت های جدید برای سفر ایرانیان به لبنان

نامه ایکوم ایران 
به وزیر میراث فرهنگی

در مصوبه امحای 
لنج های چوبی تجدید 

نظر کنید
رئیس کمیته ملی موزه های ایران )ایکوم( 
وزیر میراث فرهنگی خواستار  به  نامه ای  در 
پیگیری و تجدید نظر در مفاد مصوبه هیات 
دولت مبنی بر امحای لنج های قدیمی شد.

در  طباطبایی  محیط  احمد  مهر،  به گزارش 
»در  نوشت:  مونسان  علی اصغر  به  نامه ای 
مبنی  دولت  هیات  مصوبه  ابالغ  با  ارتباط 
به  توجه  با  و  قدیمی  لنج های  امحای  بر 
اهمیت اقدامات پاسدارانه انجام شده توسط 
سازمان های مردم نهاد فرهنگی با همکاری 
از زمان ثبت دانش  معاونت میراث فرهنگی 
سنتی لنج سازی و دریانوردی با لنج ایرانی 
در خلیج فارس در فهرست آثار جهانی یونسکو 
دومین  در  مطلب  همین  تایید  همچنین  و 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  ادواری  گزارش 
زمره  در  که  پاسدارانه ای  اقدامات  خصوص 
وظایف دولت و نهادهای مردمی بوده است، 
در پانزدهمین اجالس بین دول پاسداری از 
میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در آذر ماه 
99 کمیته ملی موزه های ایران )ایکوم ایران( از 
آن مقام محترم خواستار پیگیری موضوع در 
راستای تجدید نظر در مفاد مصوبه فوق الذکر با 
عنایت به ارزش و اهمیت پاسداری و ترویج 
این دانش سنتی و در معرض خطر است که 
امر حفاظت از ارزش های تاریخی نوعی رفتار 

انتظار است.« موزه ای مورد 

عضو هیات علمی پژوهشگاه 
میراث فرهنگی مطرح کرد:

تاکید یونسکو بر ارائه 
پرونده بزرگداشت مفاخر 

توسط حداقل دو کشور
عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
ثبت  نام  به  رد وجود فهرستی  با  گردشگری 
یونسکو گفت: »این سازمان  در  شخصیت ها 
تنها می پذیرد در مراسم بزرگداشت مشاهیر 
پرونده  هم  صورت  این  در  و  کند  مشارکت 
یا یک  باید توسط حداقل دو کشور  ترجیحا 
گروه منطقه ای ارائه شود.« مرتضی رضوان فر 
یونسکو  داد: »نوع مشارکت  ایرنا توضیح  به 
نام  و  نشان  از  استفاده  برای  مجوز  صدور 
به  مربوط  نشریات  و  برنامه ها  در  یونسکو 
به  امر  این  متاسفانه  اما  است؛  بزرگداشت 
باعث  و  شده  تلقی  یونسکو  در  ثبت  عنوان 
شده فعاالن و دلسوزان فرهنگی، نگران ربودن 
مفاخر و مشاهیر شوند. این فعالیت یونسکو 
انگلیسی  با عنوان   که از سال 1956میالدی 
شکل   Celebration of anniversaries
مشارکت  تقویم  می توان  را  است  گرفته 
و  مشاهیر  بزرگداشت  مراسم  در  یونسکو 
کرد:  عنوان  او  نامید.«  فرهنگی  رویدادهای 
»در یونسکو به طور کلی سه فهرست برای ثبت 
میراث  )ملموس(،  مادی  میراث  دارد،  وجود 
غیرمادی )ناملموس( و نهایتا میراث مکتوب 
و رسانه )حافظۀ جهانی( که تا حدودی با دو 
فهرست قبلی متفاوت است.« رضوان فر تاکید 
کرد: »یونسکو برای مشارکت در بزرگداشت ها 
هفت معیار وضع کرده است؛ این رویدادها باید 
با آرمان های یونسکو مرتبط باشد و باعث تقویت 
ارتباط میان انسان ها، تحمل پذیری و آرمان های 
صلح، گفت وگوی فرهنگی و درک متقابل شود، 
همچنین بزرگداشت برای رویدادهای سیاسی 
به  مربوط  باید  بزرگداشت  نباشد.  نظامی  و 
شخصیت ها )فوت شده(  یا رویدادهایی باشد 
که در سطح جهانی یا منطقه ای شناخته شده 
باشند و باید برای پنجاهمین سالگرد یا مضربی 
از آن باشد از شروط اصلی مشارکت یونسکو 
پنجمین  او  گفته  به  بزرگداشت هاست.«  در 
در  مشارکت  برای  یونسکو  شرط  ششمین  و 
قبل  از  باید  که  است  این  بزرگداشت  یک 
برنامه ریزی های الزم برای برگزاری بزرگداشت و 
تعیین منابع الزم برای حفاظت از آن در کشور یا 
کشورهای مرتبط، صورت گرفته باشد همچنین 
ترجیحًا همه بزرگداشت ها باید با حمایت حداقل 
دو کشور دیگر یا یک گروه منطقه ای ارائه شود. 
از یک کشور  بزرگداشتی که شامل بیش  هر 
درخواست  آن ها  همه  توسط  باید  باشد  عضو 
شود. او توضیح داد که شرط هفتم یونسکو برای 
مشارکت در بزرگداشت ها این است که عناصر 
برنامه  این  در  )ناملموس(  غیرمادی  میراث 

نمی شود. آورده  بزرگداشت ها(  و  )رویدادها 
درج  برای  ایران  عملکرد  از  دفاع  با  رضوان فر 
شخصیت ها و رویدادها در تقویم یونسکو گفت: 
با  رایزنی  مسئول  یونسکو  ملی  »کمیسیون 
دیگر کشورها و تهیه پرونده و ارسال آن ها به 
یونسکوست و با توجه به سهیمه یونسکو مبنی 
بر هر دو سال دو پرونده )سالی یک پرونده(، 
ایران تاکنون 37 شخصیت و رویداد را در این 
جهان  اول  پنج کشور  جز  و  درج کرده  تقویم 

است.«

متقی، فعال میراث فرهنگی 
می گوید غیر از این بنا، سه 
پالک قدیمی که دارای ارزش 
تاریخی اند تخریب می شوند. 
این ساختمان ها بام سفالی، 
دیوار خشتی و تزیینات داخلی 
دارد و دارای ارزش ثبت اند اما 
وقتی که یک ساختمان تاریخی 
را برای ساخت یک هایپر 
مارکت از ثبت در می آورند دیگر 
درباره دیگر بناها چه می توان 
گفت؟

بازار بزرگ رشت را قربانی یک هایپر مارکت کردند. هایپر مارکتی که برای استقرارش هتل فردوسی رشت را از لیست آثار ثبت ملی خارج کرد. 
سال ها قبل، رشت 15 بنا با معماری ساباط داشت، اما حاال فقط هتل فردوسی باقی مانده است که روزگاری نخستین خانه شورای شهر 
رشت بود. حاال با تصمیم مالک بنایی واجد ارزش که هفت سال پیش ثبت ملی شده بود، دیگر در فهرست آثار ملی نیست و یکی از همین 
جمعه ها زیر لودر می رود. کارشناسان میراث فرهنگی و معماری می گویند با ساخت این هایپر مارکت هم هتل فردوسی ویران می شود و 
هم بازار تاریخی رشت تحت تاثیر قرار می گیرد. این سازه از طرف دیگر ناقض پروژه بازآفرینی بافت تاریخی رشت است و می تواند شاهراهی 

باشد برای تخلفات بیشتر و تخریب بیشتر بافت تاریخی.

گردشگری

با وجود اعالم وزارت 
میراث فرهنگی درباره 
بازداشت یکی از فعاالن 
معروف گنج یابی،  رصد 
صفحه اینستاگرام پوآرو 
نشان می دهد او آزاد شده و 
همچنان به فعالیت مشغول 
است. این فرد که خودش 
را نخبه باستان شناسی ایران 
با بیش 1000 کارشناسی 
در رزومه  کاری اش معرفی 
می کند، همچون گنج یابان 
دیگر فیلم های شناسایی 
مسیرهای صعب العبور 
گنج یابی، چگونه منفجر 
کردن کوه های استوار و 
استفاده از فلزیاب ها را به 
مخاطبانش آموزش می دهد

|پیام ما| وزارت میراث فرهنگی سه روز پیش 
خبر داد که »پوآرو« را دستگیر کرده است 
اما پس از آزادی با وثیقه، فعالیت های او 
برای آموزش گنج یابی ادامه دارد. فرمانده 
روز  کشور  میراث فرهنگی  حفاظت  یگان 
چهارشنبه در گفت وگو با میراث آریا )رسانه 
نام  با  از دستگیری فردی  وزارتخانه(  این 
اقدام  در فضای مجازی  پوآرو که  مستعار 
به آموزش گنج یابی و دفینه یابی در فضای 

مجازی کرده بود، خبر داد. 
این در حالی است که فعاالن میراث فرهنگی 
پنج شنبه  و  چهارشنبه  پوآرو  می گویند 
خود  اینستاگرام  در صفحه  دیگر  بار  شب 
امیر  گرفت.  سر  از  را  گنج یابی  آموزش 
سال  تیرماه  »در  بود:  گفته  رحمت الهی 
با  پوآرو  مستعار  اسم  با  شخصی  جاری 
آموزش  عنوان  با  در فضای مجازی  تبلیغ 
افراد  گنج یابی و دفینه یابی ضمن تجمیع 
حوالی  در  منطقه ای  در  خودرو  با  زیادی 
عملی  آموزش  به  اقدام  اصفهان  شهر 
گنج یابی کرده که خوشبختانه با هوشیاری 
میراث فرهنگی  حفاظت  یگان  نیروهای 
مرحله  در  انتظامی  نیروی  همکاری  با  و 
نخست سه نفر در محل آموزش  دستگیر 
و تحویل دادگاه بخش جرقویه شدند، اما 
متاسفانه شخص اصلی متواری و پرونده 
بود. فرد مذکور دوباره در  همچنان مفتوح 
این  در  تبلیغات  به  اقدام  مجازی  فضای 

کند،  دنبال کننده جذب  تا  کرد  خصوص 
یگان  نیروهای  تمامی  به  منظور  بدین 
کشور  سراسر  در  میراث فرهنگی  حفاظت 
قانونی  برخورد  موضوع  این  با  شد  اعالم 
یگان  فرمانده  او  گفته  به  شود.«  انجام 
حفاظت میراث فرهنگی استان کرمانشاه به 
این فرد، شکایتی  تبلیغات  انتشار  محض 
علیه پوآرو تنظیم کرد و با توجه به اینکه 
برای  پرونده ای  جرقویه  بخش  دادگاه  در 
پلیس  به  موضوع  بود،  شده  تشکیل  او 
فرد  این  دستگیری  برای  اصفهان  امنیت 
ارجاع شد و در نهایت »با پیگیری های زیاد 
یگان حفاظت  میراث فرهنگی کرمانشاه و 
مراجع امنیتی و قضایی شهرستان جوانرود 
دستگیر  فرد  این  گذشته  روز  چند  طی 
رسیدگی  برای  قانونی  پیگیری های  و  شد 
امام  اظهارات  این  دارد«.  ادامه  پرونده  به 
پربازدید  صفحه  رصد  که  است  حالی  در 
اینستاگرام پوآرو نشان می دهد او آزاد شده 
و همچنان به فعالیت مشغول است. این 
فرد که خودش را نخبه باستان شناسی ایران 
با بیش 1000 کارشناسی در رزومه  کاری اش 
دیگر  گنج یابان  همچون  می کند،  معرفی 
فیلم های شناسایی مسیرهای صعب العبور 
کوه های  کردن  منفجر  چگونه  گنج یابی، 
روز  هر  را  فلزیاب ها  از  استفاده  و  استوار 
وزارت  و  می کند  منتشر  مخاطبان  برای 
میراث فرهنگی به فعالیت او بی توجه است.

با وجود ادعای وزارت میراث فرهنگی

»پوآرو« به آموزش گنج یابی مشغول است

هتل فردوسی مشهد را هم شهریور 
سال گذشته از لیست آثار ثبت ملی 
خارج کردند. این میان حتی به این 

پرسش پاسخ داده نشد که چطور 
ساختمانی که هفت سال قبل در 

لیست آثار ملی به ثبت رسیده، حاال 
دیگر واجد ارزش نیست؟
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شاغالن بخش گردشگری 
 به مرز بحران رسیده اند

1ادامه از صفحۀ

بر اساس بررسی هایی که صورت گرفته است 
-بدون در نظر گرفتن یک سال گذشته که 
تعطیل  تقریبا  کرونا  دلیل  به  گردشگری 
بود- کسانی که در سه سال اخیر به صورت 
بوده اند،  فعال  گردشگری  حوزه  در  متوالی 
این  دیگر  موضوع  می شوند.  بیمه  مشمول 
نیاز  مورد  بودجه  تصویب،  از  بعد  است که 
تخصیص پیدا کند و همچنین محل تامین 
باشد. جزییات دیگری که  بودجه مشخص 
این است  این رابطه مشخص شود  باید در 
و  کارفرما  سهم  میزان  دقیق  شکل  به  که 
بیمه گذار مشخص شود تا مشکالت امسال 
نیاز  موارد  این  تمام  بر  عالوه  نشود.  تکرار 
 است که قانون ضمانت اجرایی داشته باشد.
آسیب هایی که  در  شیوع کرونا،  جریان  در 
راهنمایان  کرد،  تجربه  گردشگری  بخش 
اگر  دیدند.  را  آسیب  بیشترین  گردشگری 
می شد  محقق   99 سال  در  راهنمایان  بیمه 
تا حدودی این آسیب کمتر می شد. در حال 
حاضر می توان گفت، شاغالن این بخش از 
گردشگری به مرز بحران رسیده اند، در یک 
سال گذشته بسیاری از راهنمایان تحت فشار 
قرار گرفته اند و به نظر نمی رسد تا یک سال 
آینده گردشگری کشور بتواند به شرایط سابق 
برگردد یا بهبود پیدا کند. اجرایی شدن بیمه 
برای  چنین شرایطی  در  می تواند  راهنمایان 

این قشر روزنه امیدی باشد.

در تمام روزهایی که آسیب  کرونا به ویژه 
بارها  می شد،  مرور  بخش گردشگری  در 
بیشترین  که  آمد  میان  به  سخن  این 
گردشگری  راهنمایان  متوجه  آسیب 
توسط  اینکه  دلیل  به  آنها  است.  شده 
کارفرمایان خود بیمه نشده بودند، امکان 
بهره مندی از تسهیالت در نظر گرفته شده 
نکردند.  پیدا  را  گردشگری  بخش  برای 
همه  عدیده  مشکالت  و  چالش ها  این 
پیش  سال  ماه  بهمن  که  بود  حالی  در 
با  همزمان  مجلس  تلفیق  کمیسیون 
را  طرحی   ،1399 بودجه  الیحه  بررسی 
راهنمایان  آن  اساس  بر  تصویب کرد که 
اما  می شدند.  بیمه  مشمول  گردشگری 
این  داشت  وجود  که  ابهاماتی  دلیل  به 
وزارت  نشد.  محقق   99 سال  در  بودجه 
تمام  در  گردشگری  و  میراث فرهنگی 
از  گردشگری  راهنمایان  که  روزهایی 
مسائل و مشکالت خود درباره آسیب های 
ناشی از شیوع کرونا می گفتند، در مقابل 
این که  تا  موضوع سکوت کرد،  این  طرح 
از  نیمی  که  زمانی  و  مرداد ماه  باالخره 
گردشگری  اصناف  و  بود  گذشته  سال 
موضوع  می گذراندند،  را  سخت  سالی 
در  دولت  میزان سهم  در  ابهامات موجود 
بیمه راهنمایان مطرح شد. دولت نه تنها 
تالشی برای رفع ابهامات موجود و رایزنی 

با سازمان برنامه و بودجه نکرد، در الیحه 
بیمه ای  پوشش  بودجه  هم   1400 بودجه 
راهنمایان گردشگری را از فهرست بودجه 
ماه  آذر  میراث فرهنگی حذف کرد.  وزارت 
سال جاری معاون گردشگری کشور اعالم 
و  ابهام  رفع  منظور  به   »استفساریه  کرد: 
در  راهنمایان  بیمه  حقوقی  موانع  حذف 
قوانین  معاونت  سوی  از  دولت،  بودجه 
سازمان  به  اجرا  برای  و  صادر  مجلس 
که  اقدامی  شد«  ارائه  بودجه  و  برنامه 
با  باید صورت می گرفت،  ابتدای سال  در 
سال  ماه  نهمین  در  امور  متولیان  تعلل 

افتاد. اتفاق 

پیگیری جدی برای تخصیص 
بودجه صورت نگرفته

کمیسیون  دبیر  جوکار  محمدصالح 
اتفاقی  با  رابطه  در  مجلس  گردشگری 
که برای تحقق بودجه بیمه راهنمایان در 
سال 99 افتاده و همچنین تصویب آن در 
بودجه 1400 به »پیام ما« می گوید: »آنچه 
این است که  وزارت میراث اعالم می کند 
نکرده  پیدا  در سال گذشته تحقق  بودجه 
این برای ما قابل قبول نیست.  اما  است. 
به این دلیل که هر آنچه در قانون بودجه 
آن  منابع  اعالم می شود،  عنوان هزینه  به 
هم در نظر گرفته می شود. این که بگوییم 

عملیاتی  و کار  نکرده  پیدا  تحقق  بودجه 
هم   1400 بودجه  الیحه  در  حتی  و  نشده 
بود،  نکرده  پیش بینی  را  امر  این  دولت 
این اصال قابل قبول نیست« جوکار درباره 
در  بخش  این  بودجه  تحقق  عدم  دلیل 
جدی  »پیگیری  است:  معتقد   99 سال 
نگرفته  صورت  بودجه  تخصیص  برای 
مجلس  امری که  به  بی توجهی ها  است« 
موافقت کرده اند،  آن  با  نگهبان  شورای  و 
میراث فرهنگی  وزارت  سوی  از  حالی  در 
صورت گرفته  بودجه  و  برنامه  سازمان  و 
بخش  این  متولیان  از  بسیاری  است که 
راهنمایان  اولیه  حقوق  جز  را  بیمه 
اصلی  ارکان  از  که  می دانند  گردشگری 

هستند.  گردشگری  صنعت 

ابهامات مرتفع شد
نزدیک به دو دهه است که فعاالن صنفی 
راهنمایان گردشگری  بیمه  پوشش  پیگیر 
بارها  مجلس  اخیر  سال های  در  هستند. 
راهنمایان  بیمه  طرح  دولت  کرد  اعالم 
اما هر  تقدیم مجلس کند.  را  گردشگری 
بار دولت به بهانه ای مثل فصلی بودن این 
آن  پیگیری جدی  از  دیگر  موارد  و  شغل 
صنفی  فعاالن  پیگیری  با  اما  زد.  سرباز 
اتفاق  باالخره  گذشته  سال  امر  این 
مجلس  موافقت  وجود  با  چند  هر  افتاد، 

است. نشده  محقق  همچنان 
رئیس کانون  حاجی سعید،  محسن  سید 
سراسر  راهنمایان  صنفی  انجمن های 
در  راهنمایان  بیمه  تصویب  درباره  کشور 
می گوید:  »پیام ما«  به  تلفیق  کمیسیون 
»با توجه به ابهاماتی که برای بودجه بیمه 
ابتدای  باید  دولت  بود،  مطرح  راهنمایان 
می گرفت  استفساریه  مجلس  از  سال 
موضوع  این  ما  نشد.  انجام  کار  این  که 
آبان ماه  تا  و  شدیم  متوجه  مرداد ماه  را 
ابهامات  رفع  به  مربوط  پیگیری های 
مطرح  ابهام  دادیم.  انجام  را  موجود 
دولت  سهم  میزان  که  بود  این  شده 
چه  نبود  مشخص  بود.  نشده  تعیین 
میزان از 27 درصد حداقل حقوق مصوب 
پوشش  باید  دولت  را  کار  شورای عالی 
شد که  شفاف  موضوع  این  باالخره  دهد. 
راهنمایان  بیمه  پوشش  در  دولت  سهم 
چقدر است و در حال حاضر ابهامی وجود 
پیگیری های  درباره  ندارد« حاجی سعید 
سال  در  راهنمایان  صنفی  انجمن  مستمر 
طور  به  و  راهنمایان  برای  که  گذشته 
بود،  سختی  سال  کشور  گردشگری  کلی 
 1400 بودجه  الیحه  در  »دولت  می گوید: 
به خاطر ابهامات موجود بخش مربوط به 
پوشش بیمه راهنمایان را از الیحه بودجه 

پیگیر  همزمان که  ما  و  بود.  حذف کرده 
باید تالش می کردیم  ابهامات بودیم،  رفع 
مجلس بخش حذف شده از بودجه را به 

برگرداند« بودجه 
حاجی سعید با اشاره به این که راهنمایان 
اقشار  از  یکی  عنوان  به  باید  گردشگری 
خاص در صنعت گردشگری مورد حمایت 
به  توجه  »با  می گوید:  گیرند  قرار  دولت 
وجود  قشر  این  برای  شرایطی که  جمیع 
دارد، تحمل بحران های مختلف اجتماعی 
شیوع  مثل   - بهداشتی  و  سیاسی  و 
کرونا- برای این قشر کار آسانی نیست. 
حمایت  بر  مجلس  نظر  دلیل  همین  به 
این  تلفیق  و کمیسیون  بود  قشر  این  از 
نگاه  به  توجه  با  تصویب کرد.  را  موضوع 
بیمه  امیدواریم  موضوع؛  به  نمایندگان 
اگر  شود.  تایید  هم  در صحن  راهنمایان 
نمایندگان  نیفتد می شود گفت  اتفاق  این 
مجلس هم پشت یک قشر آسیب پذیر را 

کردند.« خالی 
رئیس کانون انجمن های صنفی راهنمایان 
سراسر کشور در خصوص نحوه قرار گرفتن 
در  پوشش  تحت  گردشگری  راهنمایان 
می گوید:  امر،  این  نهایی  تصویب  صورت 
هر  از  جلوگیری  و  کار  این  انجام  »برای 
گونه سو استفاده، محدودیت های تعریف 
با  تشخیصمان  اساس  بر  است.  شده 
این  کرده ایم  مشخص  گردشگری  وزارت 
یکی  می کنیم.  اعمال  را  محدودیت ها 
از  پیش  که  کسانی  است  این  موارد  از 
شده اند  بیمه  دیگری  کارگاه های  در  این 
نیستند  گردشگری  فعال  راهنمای  و 
حال  در  نمی شوند.  قانون  این  مشمول 
البته  داریم،  راهنما  هزار   13 حدود  حاضر 
و  نیستند  راهنما  افراد  این  از  بسیاری 
این  دارند،  راهنمای گردشگری  فقط کارت 
کارت صادر  هزار  ما 13  نیست که  درست 
نظر  در  را  وزارت گردشگری  از سوی  شده 
بگیریم، چرا که بخشی از این افراد کارمند 
دیگر  مشاغل  در  بخشی  و  هستند  دولت 
مشغول به کار هستند و صرفا کارت راهنما 
دریافت کرده اند. قصد ما این است کسانی 
راهنمایی گردشگری  اصلی شان  شغل  که 
است از این امکان بهره مند شوند. بنابراین 
فیلترهایی در نظر گرفته ایم مثل تشخیص 
یا  استان ها،  میراث فرهنگی  کل  ادارات 
تشخیص تشکل های راهنمایان گردشگری 
 50 تا   25 بین  سنی  محدودیت  یا  کشور 
محدودیت هااست.«  این  جمله  از  سال 
نظر  در  علت  خصوص  در  حاجی سعید 
بیمه  جهت  سنی  محدودیت  گرفتن 
راهنمایان می گوید: »این محدودیتی است 
که تامین اجتماعی قرار داده و جزء قوانین 
باالدستی است، سن 25 سال هم به این 
 22 که  است  شده  گرفته  نظر  در  دلیل 
سال حداقل سن برای اخذ کارت راهنمای 
گردشگری است. ما سه سال سابقه کار در 
ساله   25 فرد  مجموع  در  گرفتیم که  نظر 
باشد.«  بیمه  از  برخورداری  شرایط  حائز 
مثل  گردشگری  راهنمایان  بیمه  موضوع 
سال گذشته از یکی از خوان ها عبور کرده 
و حال چشم انتظار طرح در صحن علنی 
است.  شورای نگهبان  تایید  همچنین  و 
را  سختی  سال  دو  راهنمایان گردشگری 
پشت سر گذاشته اند و حاال چشم به راه 
خبری هستند که سال ها انتظار تحقق آن 
و  تصویب  خبر  شنیدن  شاید  داشتند.  را 
اجرایی شدن این امر پایان خوشی برای 
این  فعاالن  نفس گیر  و  سخت  سال  دو 

باشد. صنف 

قصور وزارت گردشگری، تحقق بیمه راهنمایان را یک سال به تعویق انداخت

فرصت بیمه راهنمایان گردشگری در سال  رکود
رئیس کانون انجمن های صنفی راهنمایان: اگر بیمه راهنمایان در جلسه علنی مجلس تصویب نشود

می توان گفت نمایندگان پشت یک قشر آسیب پذیر را خالی کردند

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، راهنمایان گردشگری در سال 1400 تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. سال گذشته هم در همین 
روزها این خبر تیتر رسانه ها شد و کمیسیون تلفیق برای حمایت از راهنمایان گردشگری در بودجه 13۹۹ بخشی را در نظر گرفت. اما بودجه 
در نظر گرفته شده برای این بخش محقق نشد. در سالی که به دلیل شیوع کرونا اصناف گردشگری و بیش از همه راهنمایان گردشگری 
متحمل خسارات بسیاری شدند، دولت در باره  دالیل عدم تحقق بودجه این بخش سکوت کرد و سخنی از موانع موجود به میان نیاورد. 

حال کمیسیون تلفیق برای دومین بار با اختصاص بودجه بیمه راهنمایان موافقت کرده است.

| روزنامه نگار |

| فرزانه قبادی |

محمدصالح جوکار دبیر 
کمیسیون گردشگری مجلس:

آنچه وزارت میراث اعالم می کند 
این است که بودجه در سال 

گذشته تحقق پیدا نکرده است. 
اما این برای ما قابل قبول 

نیست. به این دلیل که هر آنچه 
در قانون بودجه به عنوان هزینه 

اعالم می شود، منابع آن هم 
در نظر گرفته می شود. این که 

بگوییم بودجه تحقق پیدا نکرده 
و کار عملیاتی نشده و حتی در 

الیحه بودجه 1400 هم دولت 
این امر را پیش بینی نکرده بود، 

این اصال قابل قبول نیست

چندین سال پیش برای اولین 
بار سیمرغ گردشگری ایران را 

طراحی کردم و حتی به روسای 
سازمان میراث فرهنگی نیز آن 

را ارائه داده و در جریان گذاشتم 
حاال پس از مدتی می بینم 

بدون این که به من بگویند از 
این طرح با کمی تغییر استفاده 
کرده و آن را به عنوان برند ثبت 

کرده اند

|  
رنا

 ای
 |

نگرانی کارگران از 
تغییرات احتمالی در 
قوانین تامین اجتماعی

احتمال انجام معافیت های مالیاتی، کارگران 
نگران کرده  بیمه  به مساله  نسبت  را  جدید 
است. به گزارش ایلنا، اگر قرار باشد در سال 
آینده بیمه اجباری دچار تغییراتی شود، باید 
اجتماعی  تامین  و  سرنوشت کارگران  بابت 
نگران بود. در روزهای اخیر، محمدی مدیرکل 
تامین  انفرادی  حساب های  و  نام نویسی 
گفت:  خبر  شبکه  با  ارتباط  در  اجتماعی 
موضوع  جدید  کارگران  بیمه  آزاد  پرداخت 
مالی  بار  نداریم  اجازه  ما  نیست.  جدیدی 
جدید به دولت تحمیل کنیم مگر این که اعتبار 
آن در بودجه سنواتی تامین شده باشد. بیمه 
کارگران جدید در کارگاه ها در حال پیگیری 
است تا در الیحه بودجه 1400 معافیت هایی 

در نظر گرفته شود.
او درباره تفاوت مبالغ بیمه از 140 هزار تومان 
تا 700 هزار تومان افزود: نرخ حق بیمه برای 
همه بیمه شدگان اجباری 30 درصد است که 
7 درصد سهم بیمه شده، 20 سهم کارفرمایان 
و 3 درصد سهم بیمه بیکاری نیز که سهم 
کارفرما است بنابراین تمامی کارگاه ها نسبت 
آن  رعایت  به  مکلف  بیمه  حق  پرداخت  به 
حساب های  و  نام نویسی  مدیرکل  هستند. 
انفرادی تامین اجتماعی گفت: 20 درصد سهم 
کارفرما از معافیت از پرداخت حق بیمه به عهده 
دولت است که دولت در قالب بودجه سنواتی 
مکلف به تامین حق بیمه سهم دولت است.

سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی 
خودرو تهران:

3 تا 4 درصد لوازم یدکی 
خودرو در بازار، قاچاق 

است 
اتحادیه  سخنگوی  و  مدیره  هیات  عضو 
تهران  ماشین آالت  و  خودرو  لوازم یدکی 
درصد  چهار  تا  سه  بین  است  معتقد 
و  است  قاچاق  بازار  در  موجود  لوازم یدکی 
تقلبی  اجناس  از  متفاوت  قاچاق  جنس 
به گزارش  شود.  بررسی  باید  بی کیفیت  و 
آنچه  می گوید:  کاظمی  مهدی  سید  ایلنا 
مسئوالن  برخی  سوی  از  مطالب  بیان  در 
حوزه  این  در  قاچاق  آمار  و  شده  استنباط 
قائل  تفاوت  می دهد،  نشان  باال  کمی  را 
و  بی کیفیت  قاچاق،  کاالهای  بین  نشدن 
تقلبی است. بین دو تا سه درصد قطعات 
درصد   20 حدود  و  تقلبی  بازار  در  موجود 
اندک  همین  است.  بی کیفیت  قطعات  نیز 
صورت  در  نیز  بازار  در  موجود  قاچاق  لوازم 
برقراری تسهیالت بیشتری از سوی گمرکات 
و رسوب کمتر کاالها، کاهش خواهد یافت. 
از آنجایی که در زمان واردات غیرقانونی افراد 
سریع تر به پول خود می رسند، برخی نسبت 
به واردات قاچاق مبادرت می کنند، اما باید 
در نظر داشت هزینه قاچاق لوازم یدکی به 
است.  هزینه های گمرکی  از  بیشتر  مراتب 
عمده قاچاق از سوی واحدهای خارج از این 

می شود. وارد  اتحادیه 

سال  مهرماه  ایران  گردشگری  برند 
با روز جهانی جهانگردی  گذشته همزمان 
»سیمرغ«  طرح  همچنین  شد.  رونمایی 
یک  باشکوه،  »ایران  شعار  با  فیروزه ای 
 Majestic Iran a( متفاوت«  تجربه 
عنوان  به   )Different Experience
انتخاب  ایران  گردشگری  شعار  و  نشان 
این  طراحی  برای  مهر  گزارش  به  شد. 
حدود  آن  با  مرتبط  شعار  و  سیمرغ 
از  و  بود  شده  خرج  تومان  میلیارد  سه 
بنا  پژوهشگران  و  کارشناسان  بسیاری 
نظرخواهی  گردشگری  معاونت  گفته  به 
حبیب هللا  پیش  چندی  گرفت.  صورت 
قدیمی  کارشناسان  از  که  متحدین 
خبرگزاری  به  است،  گردشگری  معاونت 
برای  پیش  سال  چندین  گفت:  مهر 
را  ایران  گردشگری  سیمرغ  بار  اولین 
طراحی کردم و حتی به روسای سازمان 
و  داده  ارائه  را  آن  نیز  میراث فرهنگی 
مدتی  از  پس  حاال  گذاشتم  جریان  در 
می بینم بدون اینکه به من بگویند از این 
طرح با کمی تغییر استفاده کرده و آن را 

کرده اند. ثبت  برند  عنوان  به 
وزارت  از  شکایت  قصد  که  گفت  او 
دیگری  فرد  حاال  دارد.  را  میراث فرهنگی 
در گفتگو با خبرنگار مهر بیان می کند که 

کلمه سیمرغ به زبان فارسی و انگلیسی 
در  فعالیت های گردشگری که  شاخه  در 
نام  به  شده،  ثبت  معنوی  مالکیت  مرکز 
حسین شهیدی پور و شرکتش ثبت شده 
است. بنابراین وزارت میراث فرهنگی حق 
استفاده از نام سیمرغ را برای برند خود 

است. نداشته 
یک  تنها  ایران  گردشگری  برند  منتها 
است  شعار  یک  همراه  به  سیمرغ  طرح 
زبان  به  چه  سیمرغ  از  نامی  دیگر  و 
حسین  است.  نیامده  التین  و  فارسی 
مهر  خبرنگار  به  باره  این  در  پور  شهیدی 
جا  همه  در  میراث فرهنگی  وزارت  گفت: 
سیمرغ  برند  که  گفته  رسانه ها  در  حتی 
شما  وقتی  است.  گردشگری  به  متعلق 
را  آن  باید  می کنید  استفاده  لفظ  این  از 
االن  باشید.  ثبت کرده  جایی  در  قبل  از 
برند گردشگری  بپرسید  آن ها  از  اگر  هم 
است  این  آیا می گویند شعارش  چیست 
می گویند  خیر.  است؟  آن  طرحش  و 

است. ایران  برند  سیمرغ، 
حسین  عالمت  ثبت  گواهی نامه  در 
سهامی  شرکت  این  آمده:  شهیدی پور 
سازمان  معنوی  مالکیت  مرکز  در  خاص 
به  سیمرغ  کلمه  امالک،  و  اسناد  ثبت 
یک  شامل  تصویری  و  فارسی  و  التین 

آن  دور  به  هواپیما  یک  که  کره زمین 
می چرخد و خط دوده آن تا نیمی از کره 
زمین کشیده شده و در سمت راست آن 
سیمرغ  آن  زیر  در  و  التین  به  سیمرغ 
اقدامات  است.  شده  نوشته  فارسی 
هتلداری،  مدیریت  حوزه  در  شرکت  این 
دادن  ترتیب  مسافرتی،  چک های  صدور 
خدمات  بلیت،  رزرو  مسافرتی،  تورهای 
دوره های گردشگری،  به  مربوط  آموزشی 
محل های  و  هتلداری  به  مربوط  امور 
اسکان و.... است. این برند در سال 96 
ثبت شده و تا سال 1406 نیز اعتبار دارد.
دادگستری  یک  پایه  وکیل  اسالم شمس 
برند  می گوید:  موضوع  این  درباره 
تمام  و  گردشگری  در  سیمرغ  تجاری 
حوزه های آن در سال 96 توسط سازمان 
و  است  شده  ثبت  معنوی  مالکیت 
اما  کند.  فعالیت  نام  این  با  است  قرار 
به  را  سیمرغ  میراث فرهنگی،  وزارت 
است.  کرده  اعالم  گردشگری  برند  نام 
وزارت  اگر  است.  قانون  خالف  کار  این 
را ثبت کرده  برند سیمرغ  میراث فرهنگی 
باشد باید به نحوی اعالم عمومی می کرد 
که اگر کسی اعتراضی دارد آن را مطرح 
انجام  تنها  نه  تشریفات  این  ولی  کند 
حرف  کردند.  رونمایی  آن  از  بلکه  نشد 

ثبت  برندی  وقتی  چرا  است که  این  ما 
نشده از آن رونمایی می شود؟ افرادی که 
سواستفاده  نحوی  هر  به  تجاری  نام  از 
بین المللی  و  داخلی  بعد  در  می کنند 
نیز  شهیدی پور  آقای  هستند.  محکوم 
قصد دارد در صنعت گردشگری و در فاز 
برای  ولی  دهد.  انجام  ملی  فعالیت  اول 
داشت که  مجوزهایی  به  نیاز  کار  شروع 
حمایت  میراث فرهنگی  وزارت  طرف  از 
با  خوبی  مذاکرات  وجود  این  با  نشد. 
انجام  برای جذب سرمایه  خارجی  منابع 
وزارت  اقدام  این  با  حاال  اما  گرفت. 

بهم  او  برنامه های  همه  میراث فرهنگی 
است. خورده 

از این وزارت میراث فرهنگی اعالم  پیش 
کرده بود که برند سیمرغ گردشگری ایران 
UNWTO نیز ثبت  را در سازمان جهانی 
گردشگری  جهانی  سازمان  است.  کرده 
خود  وب سایت  در  که  گزارشی  در  هم 
نماد  رسمیت شناختن  به  از  کرد،  منتشر 
ایران  گردشگری  برند  به عنوان  سیمرغ، 
ایران   UWTO اقداِم  این  با  داد.  خبر 
برند  دارای  وارد فهرست کشورهای  رسمًا 

شد. گردشگری 

بی توجهی به کپی رایت در نماد گردشگری ایران
گردشگری
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افقی
چروك  آب،  روی  موج كوچك   -  1 

 - اخم2  كهولت،  اثر  در  صورت 

ایمان قلبی،  یازده، دو یار هم قد - 

ضربه   - کردن  نشت   - اعتماد3 

وزیدن   - دوم  حرف  تكرار   - سر4 

سر  شکاف  هست،  هم  شلوار  در   -

داوینچی  لئوناردو  ملیت   - قلم5 

صدای  ارگ،  شهر   - پراکندگی6   -

خیاطی، گل  صابون   - باد   - كلفت 

 - مخالف   - آسان كردن7   - بتونه 

جهانگرد - تکرار حرف دوازدهم8 - 

قالبی  طالی   - خانه  در  شده  تهیه 

تنیس،  بازی  واحد   - روشنایی9   -

از   - وارونه  چو   - عرب  عدد شش 

زندگانی،   - - گربه  مثلثاتی10  توابع 

غلیظی  شیر  آغوز،   - ماندن  پایدار 

بعد  روز  چهار  الی  سه  تا  که  است 

اولین ترشح  آید،  از تولدت می  بعد 

غده سینه ی مادر بعد از تولد است 

از   - پروتئین  از  سرشاری  منبع  و 

سابق  رییس   - اتمسفر11  غالت، 

- کیف  المپیک  المللی  بین  کمیته 

جمع   - علفی   - گیاهی  سفری12 

دریا،  آب  آمدن  باال   - مصرف13 

سنتی  - كلوچه  روز  باب  الف،  کاله 

پر حرارت -  بسیار گرم،  تبریز14 - 

هندوستان،  مردم  زبان   - زنده15 

لشكر زدنی 

عمودی
پیشوای   - معروف2  پرتقال   -  1

کلمه   - دریا3  الهه   - زرتشتی 

مشایعت  حرف  آش،  همراهی، 

رگها4  پریدن  کشیدن،  بیرون   -

دشتی،  کبوتر   - مخلص  دوست   -

آذری،  گوشت   - صحرایی5  کبوتر 

 - ترك  اسب  آشغال،  مترادف 

و  ایتالیا  میان  اروپا  در  دریایی 

 - شدیدتر6  تر،  - سخت  ساردنی  

و  نقش   - روانها  روح،  جمع  جانها، 

لر،  مادر  یا سقف -  دیوار  روی  نگار 

بیماری، تصدیق روسی7 - زمان بی 

آغاز، دیرینگی - نت آخر، عدد ماه، 

عدد کارمندی، تایید ایتالیایی - آواز 

 - کالغ8  بانگ  کالغ،  صدای  کالغ، 

شیمی كره زمین - معدن - فراوانی 

چیزی  روی  اثری كه   - خوشی9  و 

استان  شهرهای  از   - بماند  باقی 

آمیز،  احترام  ضمیر   - مازندران  

قیمت   - آبگیر   - مؤدبانه10  ضمیر 

آغاز   - كبوتر  گرمابه،   - بازاری 

از  فیلمی   - چیزی  آخر   - بامداد11 

محمدرضا اعالمی12 - مردن از غصه 

و  لجوج   - راز  نشین،  باال  عضو   -

ستیزه کار13 - شهر اصفهان، قمشه 

صابون14  و  آب  محصول   - کنونی 

- خط كش مهندسی، چای خارجی 

اثر چربی - ضمیر  - گنجشك15 - 

مفرد شخص  دوم  داخل،  داخلی، 

جدول شماره 1۹3۸

سه هزار حلقه چاه در کردستان 
به کنتور هوشمند مجهز شد 

منطقه ای  آب  بهره برداری شرکت  و  حفافظت  معاون 
کردستان گفت: تاکنون سه هزار دستگاه کنتور هوشمند 
آب و برق و حجمی روی چاه های این استان نصب 
شده است. عرفان مومن پور روز جمعه در گفت و گو با 
با حفر چاه  به طور جد  این که  بیان  با  ایرنا  خبرنگار 
غیرمجاز برخورد می شود، اظهار داشت: از این تعداد، 
غیربرقی)دیزلی(  چاه های  روی  بر  آن  دستگاه   200
این که در حال حاضر  بیان  با  او  نصب شده است.  
14 هزار حلقه چاه آب مجاز و دارای پروانه بهره برداری 
تعداد  کرد:  اضافه  دارد،  وجود  کردستان  استان  در 
 500 و  هزار  هفت  استان  در  غیرمجاز  آب  چاه های 
حلقه است. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای کردستان یادآور شد: بر اثر انسداد 400 حلقه 
چاه و بخشی از دیگر برنامه  های طرح احیا و تعادل 
بخشی 6.5 میلیون مترمکعب آب صرفه جویی و به 
آبخوان های استان برگشت داده شد. مومن پور بر لزوم 
استفاده صحیح از منابع آب زیرزمینی به ویژه در مناطق 
شرقی استان تاکید کرد و گفت: برداشت غیر اصولی از 
سفره های آب زیرزمینی موجب تغییرات فیزیکی در 
آبخوان های استان می شود که این تغییرات غیرقابل 
اقلیم  و  استانی کوهستانی  است. کردستان،  جبران 
آن متاثر از توده های هوای گرم و مرطوب مدیترانه ای 
است که موجب بارندگی هایی در بهار و ریزش برف در 
بارندگی ساالنه در شرایط  زمستان ها می شود. میزان 
عادی اقلیمی معادل 455 میلی متر و بیشترین میزان 
بارندگی سالیانه مربوط به شهرهای مریوان و بانه با 
حدود 800 میلی متر و کمترین میزان بارندگی در شرق 
استان حدود 400 میلی متر و در قسمت مرکزی یعنی 

سنندج نزدیک به 500 میلی متر است.

میزان  به  اشاره  با  کرمان  اتاق  رئیس 

بیش  کشاورزی  محصوالت  برخی  تولید 

در  به ویژه  استان  جنوب  در  داخل  نیاز  از 

گوجه  سیب زمینی،  پیاز،  محصول  چهار 

در  کشت  تغییر  یک  با  گفت:  خیار  و 

از  و  شود  می  ایجاد  جدی  تحول  منطقه 

وارد  به کشاورزان  آسیب هایی که هر ساله 

می شود. جلوگیری  می شود 

بازرگانی،  اتاق  روابط عمومی  گزارش  به 

سید  کرمان،  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 

دو  با  نشست  در  طبیب زاده،  مهدی 

مجلس  در  استان  جنوب  مردم  نماینده 

مصرف  جنوب  در  افزود:  اسالمی  شورای 

 2.8 ساالنه  و  ندارد  مناسب  بازدهی  آب 

می شود  مصرف  آب  مترمکعب  میلیارد 

نظر  در  یورو   2 آب  قیمت  حداقل  اگر  که 

دالر  میلیارد   5.6 مجموع  در  شود،  گرفته 

بود  خواهد  منطقه  در  مصرفی  آب  ارزش 

میلیون   4.5 که  است  حالی  در  این  و 

می شود.  تولید  کشاورزی  محصول  تن 

خاک  آب،  باید  این که  بر  تاکید  با  او 

بیشتری  بهره وری  منطقه  کشاورزی  و 

سال های  در  کرد:  اظهار  باشد،  داشته 

جایگزین،  کشت های  با  رابطه  در  گذشته 

الياف  تولید  برای  اتریشی  شرکت  یک 

برای  پالپ  تولید  و  جیرفت  در  ويسكوز 

انجام  را  الزم  مطالعات  قلعه گنج  در  کاغذ 

کاشته  نهال  بخش هایی  در  حتی  و  داد 

بروز برخی مشکالت کار  به دلیل  اما  شده 

باید  فعالیت ها  این گونه  که  شد  متوقف 

شوند. پیگیری  دوباره 

برای  فراهم کردن شرایطی  به  ادامه  در  او 

بیان  و  تاکید  منطقه  در  سرمایه گذاری 

معرفی  همایش  برگزاری  با  می توان  کرد: 

جنوب  در  سرمایه گذاری  فرصت های 

به منطقه دعوت  را  استان، سرمایه گذاران 

ظرفیت ها  و  فرصت ها  نزدیک  از  تا  کرد 

کرمان  اتاق  رئیس  کنند.  مشاهده  را 

برای  را  در جنوب  فعالیت مهم  انجام چند 

دانست  ضروری  استان  و  منطقه  توسعه 

بم-  راه آهن  راه اندازی  خاطرنشان کرد:  و 

منطقه  بر  تمرکز  بندرعباس،  جیرفت- 

فعالیت های  انجام  برای  جازموریان 

و  حمل و نقل  شبکه  تکمیل  اقتصادی، 

حمایت  جیرفت،  فعلی  فرودگاه  توسعه 

راه اندازی  منطقه،  توسعه ای  نهادهای  از 

شرکت مدیریت صادرات و توسعه فرهنگ 

برای  تیمی و سرمایه گذاری  و  کار گروهی 

از جمله  منطقه  در  پارک   لجستیک  ایجاد 

است. موارد  این 

در  کرمان  اتاق  کرد:  عنوان  طبیب زاده، 

جمله  از  صادرات  به  مربوط  بخش  سه 

اقدامات  حمل و نقل  و  گمرک  استاندارد، 

اما  پرداخته  را  هزینه هایی  و  انجام  را 

مجوزی  نتوانسته  هنوز  دولت  متاسفانه 

منطقه  در  استاندارد  مرکز  راه اندازی  برای 

را  بازار  اتاق  کرد:  خاطرنشان  او  بگیرد. 

بهتر  حضور  برای  راهکارهایی  و  شناسایی 

جاهایی  در  اما  داده،  ارائه  بازارها  این  در 

نمایندگان  باید  که  خورده  بن بست  به 

الزم  تالش  مسئوالن  و  حمایت  مجلس 

محصوالت  صادرات  مشکالت  رفع  برای  را 

کرمان  اتاق  رئیس  دهند.  انجام  استان 

گفت: به دلیل وجود مشکالت در مرزهای 

بین المللی،  مسائل  برخی  و  ایران 

داده ایم  دست  از  را  عراق  مانند  بازارهایی 

کشورهای  محصوالت  حاضر  حال  در  و 

ورود  بسیار  عراق  بازار  در  مصر  و  اردن 

بازارها  این  به  دوباره  دسترسی  که  کرده 

بود. خواهد  سخت  بسیار 

رئیس اتاق بازرگانی کرمان:

 جنوب استان با تغییر کشت متحول می شود

غالمحسین حق نیا، استاد پیشکسوت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی 
بیشترین  هکتار  در  تن   20 فرسایش  میانگین  با  ایران  این که  به  اشاره  با 
نرخ فرسایش خاک را دارد، گفت: فرسایش عاملی است که کیفیت خاک 
کشاورزی را کاهش می دهد و باروری زمین های کشاورزی را پایین می آورد. 
حق نیا در وبیناری با موضوع خاک میراث طبیعی و محیط زیست که در صفحه 
اینستاگرام مرکز مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، افزود: برخی به 
مورد  و  دارد  جا حضور  همه  در  می دانند که  ماده ای  را  اشتباه خاک  صورت 
آلودگی واقع نمی شود، درحالی که در تمام بشریت تمدن هایی  فرسودگی و 
نخستین  زمین  واژگون شدند.  از خاک  نادرست  استفاده  علت  به  بودند که 
زمینی  به  را  خود  جای  انسان  فزاینده  فعالیت های  علت  به  اخیر  قرن  در 
درحال گرم شدن داده است که با بیش جمعیتی و نابودی جنگل ها روبه رو 
با سرعتی بی سابقه روبه فنا است. از خاک های روی زمین   است. بسیاری 
بایستی  تا سال 2050  نشان می دهد که  او مطالعات صورت گرفته  به گفته 
50 درصد تولید بیشتر بر زمین کمتر، با صرف انرژی و کود شیمیایی کمتری 

داشته باشیم. این مسئله چالشی ترسناک است که پیش رو داریم.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیالن با اشاره به وقوع شش فقره آتش سوزی 
بر اثر وزش باد در استان، گفت: حدود دو هکتار از اراضی جنگلی گیالن دچار حریق 
شد. به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربانی لرد ظهر جمعه در گفت وگویی با اشاره به 
هشدار هواشناسی گیالن مبنی بر وزش باد جنوبی به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها، 
اظهار کرد: از شامگاه گذشته شش فقره آتش سوزی در استان گیالن گزارش شده 
است. او با اشاره به این که برآوردهای اولیه نشان دهنده درگیری دو هکتار از 
جنگل های گیالن با آتش است، افزود: آتش سوزی ها با تالش نیروهای آتش 
نشانی، ماموران اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و مردم مهار شده است. فرمانده 
یگان حفاظت منابع طبیعی گیالن با بیان اینکه تمام آتش سوزی ها سطحی و به 
صورت لکه ای اتفاق افتاده است، اضافه کرد: این آتش سوزی ها در مناطق جنگلی 
پنگا پشت ماسال، تله خان آستارا، جوکندان تالش، کوالک آور باالی سیاهکل، اسبه 
سر رضوانشهر و دارباغ فومن گزارش و خوشبختانه مهار شده است. او در ادامه به 
برخی دالیل وقوع آتش سوزی در اراضی جنگلی اشاره و با بیان این که بی احتیاطی 
در روشن کردن آتش هنگام وزش باد گرم از مهم ترین دالیل است، افزود: از ابتدای 

امسال تا کنون 232 فقره آتش سوزی در گیالن رخ داده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان گفت: 
سنگ قبر تاریخی روستای حسن آباد دامغان از مخزن اشیا تاریخی اداره کل به موزه 
تاریخ شهر دامغان منتقل شد. مهدی قاسمی با اعالم این خبربه ایسنا گفت: در 
سال های گذشته سنگ قبری متعلق به مرحوم موالنا منصور بن محمد حسن آبادی 
در روستای حسن آباد شهرستان دامغان کشف و با هدف حفظ و نگهداری به 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان منتقل شده 
بود. او با اشاره به بازسازی مجدد قبر به عنوان یکی از نمادهای تاریخی روستای 
حسن آباد، بیان کرد: با توجه به ابراز تمایل اهالی  روستا به نگهداری این سنگ قبر 
تاریخی در موزه تاریخ شهر دامغان، با پیگیری های انجام شده و همکاری اداره کل، 
این سنگ قبر تاریخی به شهرستان دامغان عودت داده شد. قاسمی گفت: بر 
روی سنگ قبر نوشته شده "مزار مرقد مرحوم جناب جنت مکان موالنا منصور ابن 
المرحوم محمد حسن آبادی به تاریخ یوم پنج شنبه شب سیم شهر ربیع الثانی 
سنه 1120" و در حاشیه آن نام ائمه معصوم )ع( تا امام موسی بن جعفر )ع( به 
صورت "اللهم صل مصطفی محمد والمرتضی علی و الفاطمه و السبطین الحسن 

و الحسین و سجاد علی و الباقر و جعفر و الصادق و موسی" حک شده است.

فرسایش، باروری زمین ها 
را کاهش می دهد

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیالن:

وقوع 6 فقره آتش سوزی در جنگل های گیالن
بازگشت سنگ قبر عصر صفوی 

به موزه دامغان

| خراسان رضوی | | گیالن | | سمنان |

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 139960319008002051 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 خانم رحیمه السادات مهدوی خانوکی فرزند سیدجواد به شماره شناسنامه 67 صادره از زرند 
در یک باب خانه به مساحت 435.30 مترمربع از پالک 432 اصلی واقع در خانوک خریداری از مالک رسمی 
خانم کوکب بیگم مهدوی 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 180
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/11

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/11/25
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 139960319008002275 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 خانم فاطمه داورانی فرزند اصغر به شماره شناسنامه 10 صادره از زرند در یک باب خانه به 
مساحت 219.50 مترمربع از پالک 7566 اصلی واقع در زرند خیابان مطهری کوچه 18 خریداری از مالک رسمی 
خانم هایده مهرابی زاده هنرمند 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 188
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/11

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/11/25
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی     

شماره   رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
اصالحی  رای  و   1399/11/16  -139960318011015980
139960318011012269 مورخ 1399/10/2 هیات حل اختالف  مستقر  در ثبت  اسناد 
صومعه سرا  تصرف مالکانه حامد نیک کار فرزند حمیدرضا از پالک 48 و 65 از 39 
اصلی واقع  در قریه سه شنبه بخش 22 گیالن  از نسق  ابراهیم  علی  مقصودزاده  
بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  ساختمان  بمساحت  859/27 متر 
مربع  از طرف هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و پالک  124 برای  ان منظور  شده  لذا  بر 
اساس مفاد ماده 1 قانون  فوق  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشودچنانچه کسی 
نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح مذکوراعتراض داشته باشدازتاریخ اولین 
انتشارآگهی بمدت  2 ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم ورسیداخذنمایددرغیراین 
اقدام  صدورمالکیت  به  نسبت  مذکوربرابرمقررات  مدت  ازانقضای  پس  صورت 

میگرددوصدورسندمالکیت جدیدمانع مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/11-تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/11/25

۹10/۸33- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – علی کاظمی پاکدل

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی-اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 139960319012003814  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
سیرجان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای روح اله رسولی فریدونی فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 4195 صادره از سیرجان در یک قطعه زمین مزروعی  به 
مساحت 1845/27 مترمربع پالک 1157 اصلی واقع در خرم آباد بخش 36 کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا گلزاری 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 905
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/11-  تاریخ انتشار نوبت دوم:99/11/26

محمد آرمانپور رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی ابطال اسناد اوراق مشارکت      
احتراما با توجه به اینکه آقای سید حسین معین زاده میر حسيني و 
خانم نازنین خیاط زاده وکالت آقای سید وهاب معین زاده میرحسینی 
به  دادخواستی  ملی 4829703253  شماره  با  خان  اله  فتح  فرزند 
طرفیت بانک صادرات ایران  شعبه 24 آذر- شرکت آب منطقه ای تهران- وزارت 
امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال اوراق مشارکت شماره 1011835 الی 11837 
الی  1187 طرح انتقال آب شرکت آب منطقه ای تهران با ارزش هشتاد میلیون ریال 
مطرح و مدعی است اوراق مذکور مفقود  گردیده لذا از تاریخ انتشار این اعالن تا سه 
سال دارنده سند مجهول مذکور ابراز ننمايند و حقانتيت خود را اثبات ننمایند حکم 
ابطال اسناد اوراق مشارکت صدرالذکر صادر خواهد شد. شایسته است طی سه مرتبه به 
فاصله یک ماه)سی روز( در یکی از روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار منتشر و مراتب 

در هر بار چاپ گزارش گردد.
سید حسین صباغ جعفری- رئیس سوم حقوقی کرمان -166

اگهی مزایده       
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9700629 یک دستگاه اتومبیل سواری 
سمند ایکس 7، ، شماره پالک 45-286 ص 11 ، واقع در پارکینگ 
ولیعصر بم متعلق به مرحوم على دهشتبان قلعه خانی فرزند عباس 
بازدید بعمل آمد و خودرو برابر تصادف در گوشه ای از پارکینگ متوقف بود اتاق از 
حیز انتفاع خارج و لذا قطعات آن می بایست از طریق اوراق و با اخذ مجوز از شماره 
گذاری راهور به فروش برسد و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ180/000/000 ریال 
ارزیابی شده، از ساعت 9 الی 12 یکشنبه مورخ1399/11/26 در اداره ثبت اسناد و امالک 
بم واقع در بم بلوار جمهوری اسالمی از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از 
مبلغ180/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدًا فروخته می شد و 
کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدًا وصول 
خواهد شد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد 
از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به 

واریز ده درصد پایه مزایده میباشد.م/الف102
محمد امیری خواه-رییس ثبت اسناد و امالک بم

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 139960319008002276 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 معین کارگر محمدآبادی 
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 3080197933 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 
512.7 مترمربع از پالک 2286 اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد ع خریداری از مالک رسمی 
آقای وحید نظری 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 190
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/11- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/11/25

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانحسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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 139960319008001917 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 خانم سکینه محمدی فرزند علی به شماره شناسنامه 14 صادره از زرند در یک باب خانه به 
مساحت 472.15 مترمربع از پالک 7566 اصلی واقع در زرند خیابان مطهری خریداری از مالک رسمی خانم 
هایده مهرابی زاده هنرمند 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 187
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/11

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/11/25
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 139960319008002277 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 محمدعلی عرب پور فرزند حسین به شماره شناسنامه 32 صادره از زرند در یک باب 
خانه به مساحت 494 مترمربع از پالک 5546 اصلی واقع در زرند خیابان چمران خریداری از مالک رسمی ورثه 
خانم ها حیات و کبری فاضلی 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 189
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/11

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/11/25
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی     

شماره   رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
اختالف   حل  هیات   1399/8/11  -13996031801101598009892
مستقر  در ثبت  اسناد صومعه سرا  تصرف مالکانه محسن اصالح کلیدبری فرزند  
نصرت از پالک 65 از 4 اصلی  واقع  در قریه  کلیدبر بخش 25 گیالن از نسق 
نصرت اصالح کلیدبری بعنوان ششدانگ یک قطعه  زمین مشتمل بر اعیان احداثی  
بمساحت  687/99 متر مربع  ازطرف هئیت  مذکور  احراز  گردیده و پالک 333 
نوبت  دو  در  فوق   قانون   ماده 1  مفاد  اساس  بر  لذا   منظور  شده   ان  برای  
به فاصله 15 روز آگهی میشودچنانچه کسی نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی 
بشرح مذکوراعتراض داشته باشدازتاریخ اولین انتشارآگهی بمدت  2 ماه اعتراض 
مدت  ازانقضای  پس  صورت  ورسیداخذنمایددرغیراین  تسلیم  اداره  این  خودرابه 
مذکوربرابرمقررات نسبت به صدورمالکیت اقدام میگرددوصدورسندمالکیت جدیدمانع 

مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/11-تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/11/25

۹10/۸36- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – علی کاظمی پاکدل

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی     

چون دراجرای قانون فوق الذکر و به موجب رای  شماره  139960318011013038- 
1399/10/21 هیات حل اختالف مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف مالکانه بهروز 
پیارو ماسوله  فرزند  کاسگل از پالک 1 از 2 اصلی  واقع  در قریه  صیقلوندان  بخش 22 گیالن  
از نسق  سبز علی معروف زاده  بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتملبر  اعیان  احداثی  
بمساحت  495/40 متر مربع از طرف هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و پالک  95 برای  ان منظور  
شده  لذا  بر اساس مفاد ماده 1 قانون  فوق  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشودچنانچه 
کسی نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح مذکوراعتراض داشته باشدازتاریخ اولین 
انتشارآگهی بمدت  2 ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم ورسیداخذنمایددرغیراین صورت 
پس ازانقضای مدت مذکوربرابرمقررات نسبت به صدورمالکیت اقدام میگرددوصدورسندمالکیت 

جدیدمانع مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/11- تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/11/25

۹10/۸34- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – علی کاظمی پاکدل

آگهی تاسیس شرکت
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود هامون درمان پارس در تاریخ 1399/03/17به 
شماره ثبت 52766 به شناسه ملی 14009185490 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
: پخش و فروش و بازاریابی غیر شبکه ای و غیرهرمی اقالم دارویی، مکمل های 
دارویی، تجهیزات پزشکی، مکمل غذایی ، محصوالت آرایشی و بهداشتی، فعالیت 
در زمینه ساخت تولید و توزیع و خریدوفروش و صادرات و واردات تجهیزات 
پزشکی، آزمایشگاهی بیمارستانی آرایشی بهداشتی دارویی دندانپزشکی و مواد 
غذایی پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح اخذ نمایندگی از شرکت 
های خارجی و داخلی مرتبط با موارد فوق، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات، 
ایجاد دفتر وشعبه در شهرها و کشورهای دیگر برگزاری سمینار، کنفرانس، برگزاری 
نمایشگاه تخصصی مرتبط با موضوع فوق بارعایت قوانین ومقرارت جاری کشور در 

صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مرکز اصلی : استان فارس و شهرستان شیراز ، بخش مرکزی ، شهر شیراز، محله 
کوی زهرا ، کوچه))منصوریان(( ، بلوار ایثار ، پالک 0، ساختمان 14 ، طبقه سوم 
، واحد 8 کد پستی 7153734445 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 

مبلغ 1000000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 

آقای علیرضا شفیعی رونیزی به شماره ملی 2520014202 دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه

 آقای وحیدرضا شفیعی رونیزی به شماره ملی 2529985421 دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره

 آقای علیرضا شفیعی رونیزی به شماره ملی 4202 252001 و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت نامحدود

به سمت  و  ملی 2529985421  شماره  به  رونیزی  شفیعی  وحیدرضا  آقای   
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
از قبیل چک، سفته  آور شرکت  بهادار وتعهد  اوراق  : کلیه  دارندگان حق امضا 
براوت ، قرارداها ، عقود اسالمی و همچنین نامه های عادی و اداری با امضا 

وحیدرضاشفیعی رونیزی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه

 روزنامه کثیر االنتشار پیام ما جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره كل ثبت  اسناد و امالک استان فارس اداره تبت شرکت ها و موسسات 
غیر تجاری شیراز

آگهی       
بدین وسیله به خانم الهه سیوند ، نام پدر : حسن ، شماره شناسنامه 
: 578 ، شماره/ شناسه ملی : 3111426841، متولد : 1364/03/19 
، به نشانی : بم خیابان طباطبائی کوچه 5 ورثه مرحوم حسن سیوند ابالغ میگردد 
تعداد یکهزار عدد سکه طالی بهار آزادی کامل بابت مهریه به خانم/آقا طوبی بنگی 
زاده و به انضمام حقوق دولتی متعلقه بدهکار می باشد، و چون بستانکار خانم طوبی 
بنگی زاده به منظور استیفای طلب خود به شرح اجرائیه وارده تقاضای بازداشت پالک 
ثبتی 6 فرعی از176 اصلی بخش 29 و 2 فرعی 960-اصلی بخش 29 ملکی مرحوم 
حسن سیوند را به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 6616 دفتر ازدواج 107 
بم علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 139904019066000452 
در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور، ابالغ واقعی به خانم الهه سیوند به 
شرح متن سند شناخته امکان پذیر نبوده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 
آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 
محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ 
محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی 

جریان خواهد یافت.م/الف103
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بم محمد امینی خواه
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منتهی الیه  به  فاضالب  ورود  از  داستان 
شرق و جنوب شرق شیراز تا پایین دست 
فرودگاه شیراز  اطراف  و  رودخانه خشک 
آغاز می شود. ساماندهی رودخانه خشک 
و چنار راهدار در این محدوده از سال های 
بود.  شهر  مردم  مطالبه  نود  دهه  ابتدای 
به طوری که محمد علی افشانی، استاندار 
تا   « بود:  گفته   95 سال  فارس  وقت 
دریاچه  تا  سرخ  تنگ  محل  از  زمانی که 
ساماندهی  را  خشک  رودخانه  مهارلو، 
به  شیراز  در  عمرانی  اقدامات  نكنیم، 
در  تسریع  خواستار  او  نمی آید.«  چشم 
سال  که  بود  رودخانه ای  ساماندهی  امر 
نیز  به سطح شهر  متعفنش  بوی  گذشته 

بود. رسیده 
درباره  گزارشی  در  ایرنا  گذشته  سال 
رودخانه  این  نامطبوع  بوی  وضعیت 
شرق  و  سلطان آباد  روستای  حاشیه  در 
عنوان  به  »افرادی که  بود:  نوشته  شیراز 
این  از  می کنند  سفر  شیراز  به  گردشگر 
در حال حاضر  و  آزرده می شوند  بد  بوی 
گردشگران  شان  در  معضل  این  وجود 
همه  و  نیست  شیراز  گردشگری  شهر  و 
ساماندهی  موظفند  مسئول  دستگاه های 
مسافرانی  کنند.  دنبال  را  موضوع  این 
فیروزآباد،  الرستان،  شهرهای  از  که 
استان  در  استهبان  و  نی ریز  جهرم،  فسا، 

استان های  مسافران  همچنین  و  فارس 
سایراستان های  و  کرمان  هرمزگان، 
جنوبی و شرقی که از ورودی شرق شیراز 
می شوند،  وارد  فرهنگی  این کالن شهر  به 
انتهای  تا  فسا  پلیس راه  فاصل  حد 
حبس  را  خود  نفس  باید  میدان گلسرخ 
رودخانه  فاضالب  مشمئز کننده  بوی  تا 

کنند.« رد  را  سلطان آباد 

 ضرب االجل برای بررسی 
رودخانه ها وضعیت 

دادستان  بود که  اخبار  همین  جریان  در 
عمومی و انقالب شیراز  مهر ماه سال 98 
در بازدید میدانی از رودخانه چنار راهدار، 
با تذکر قانون برای رفع مشکالت فاضالب 
تعیین کرد و گفت:   در شیراز ضرب االجل 
و  انسانی  فضوالت  غیر بهداشتی  دفع 
جرم  قانون  طبق  رودخانه ها  در  پساب ها 

است. عمومی  بهداشت  علیه  تهدید  و 
حیدر آسیابی تاکید کرده بود: استفاده از 
بخش کشاورزی  در  فاضالب  پساب های 
مواد  ریختن  و  جرم  مصداق  دامداری  و 
جرم  نیز  رودخانه ها  در  کننده  مسموم 
شده،  انجام  بررسی های  براساس  است. 
در حال حاضر از پنج مسیر فاضالب وارد 
که  می شود  شیراز  راهدار  چنار  رودخانه 
برعهده  تهدید  این  تشخیص  قانون  طبق 

است. زیست  محیط  و  محیط  بهداشت 
محیط  حفاظت  کل  مدیر  ظهرابی،  حمید 
ایرنا  به  زمان  همان  نیز  فارس  زیست 
و  حقوقی  پیگیری های  که  بود  گفته 
قضایی برای برخوردهای قانونی با عوامل 
رهاساز پساب در محیط ادامه دارد آن ها 
و  پساب ها  آالینده ها،  اقسام  و  انواع  که 
وارد  رودخانه  این  به  را  سنگین  فلزات 

. می کنند
عوامل  با  برخورد  در  بود:  تاکید کرده  او   
مقام  هر  با  تعارفی  هیچ  آلودگی  ایجاد 
سالمت  داشت،  نخواهیم  جایگاهی  و 
مردم خط قرمز محیط زیست است و به 
مماشاتی  هیچ کس  با  قرمز  خطوط  روی 
نخواهیم داشت. در شان شیراز، پایتخت 
بوی  با  مسافران  نیست که  ایران  تمدن 
شیراز  فرودگاه  در  فاضالب  مشمئز کننده 

شوند. استقبال  فسا  پل  و 

 برای از بین بردن بوی بد رودخانه 
همه باید دست به کار شوند 

محیط  کمیسیون  رئیس  ناصری،  علی 
زیست شورای شهر شیراز، خرداد امسال 
نیز به بهسازی و مسیر رودخانه خشک و 
چنار راهدار اشاره کرده بود و از گزارشاتی 
راهی  که  آالینده هایی  باید  که  بود  گفته 
شناسایی  را  می شدند  رودخانه  این 

شهری  خدمات  معاونت  می کرد: 
به  نسبت  آینده  روزهای  در  شهرداری 
سایر  و  کارخانه ها  فعالیت  گزارش  ارائه 
رودخانه های  آلودگی  باعث  که  مراکزی 
خشک و چنار راهدار می شوند اقدام کرده 
شورا  به  مکتوب  صورت  به  را  نتیجه  و 

می کند. ارسال 
عادالنه  توزیع  قانون  به  اشاره  با  ناصری 
تاسیسات  بهره برداری  و  ایجاد  و  آب 
که  اقداماتی  و  شهری  آب  به  مربوط 
می داد  انجام  آب و فاضالب  شرکت  باید 
شیراز  خبری  سایت های  از  یکی  به 
توسط  هم  »لوله گذاری هایی  بود:  گفته 
با  مرتبط  که  می شود  انجام  شهرداری 
بتوانیم سیالب  آب های سطحی است که 
و روان آب هایی که ناشی از باران است را 
کنترل کنیم این لوله گذاری ها و آب هایی 
می شود  جمع  بارانی  روزهای  در  که 
می گردد  خشک  رودخانه  وارد  طبیعتًا 
ندارد  وجود  آن  بار  که  فصولی  در  اما 
و  شده  لوله گذاری ها  این  وارد  فاضالب 
راهدار می شود.  رودخانه چنار  وارد  عماًل  
راهدار  چنار  رودخانه  از  قسمت هایی  در 
شهری  فاضالب  لوله های  شبکه  این 
نشده  اجرا  خوبی  به  شود  اجرا  باید  که 
است.«  او اضافه کرد:کار هایی که اکنون 
پایگاه هوایی  این است که  صورت گرفته 

در  و  اجرا کرده  را  فاضالب خود  سیستم 
مورد بقیه موارد از جمله پساب واحدهای 
صنعتی و خانگی نیز کارهای شکل گرفته 
رودخانه  به  فاضالب ها  این  ورود  از  که 
در  همچنین  شود،  جلوگیری  راهدار  چنار 
با ساماندهی خودروهای لجن کش  رابطه 
تنها  و  است  سازمانی  چند  یک کار  این 
باید  و  نیست  آن  متولی  سازمان  یک 
همه دستگاه ها پای کار آمده و هماهنگی 
که  باشد  داشته  وجود  هم  بخشی  بین 
آبفا،  جمله  از  برد  پیش  از  کاری  بتوان 
زیست  محیط  سازمان  دادستانی، 
باید  همه  لجن کش،  خودروهای  اتحادیه 
را  سازمانی  چند  کار  بتوانیم  تا  بیایند 
رسید. مطلوب  نتیجه  به  و  داده  انجام 

شورای  عضو  دیگر  تذروی  محمد تقی 
این  بد  بوی  خصوص  در  نیز  شیراز  شهر 
یک  نیست که  این کاری  رودخانه گفت: 
بلکه  دهد  انجامش  تنهایی  به  دستگاه 
همه باید کمک کنند تا مشکل حل شود، 
محیط  و  فاضالب  و  آب  اداره  شهرداری، 
سهم  و  کرده  همکاری  باید  همه  زیست 
و  آب ها  این  تا  کنند  پرداخت  را  خود 
مشمئز  بوی  تا  برود  و  شود  رد  پساب ها 
منطقه  آن  مردم  سر  از  دست  نیز  کننده 

بردارد.

 کارواش ها و فاضالب شهری در 
دخیل هستند آلودگی 

برای  بودجه ای  اما  شیراز  شهر  شورای 
آالینده های  میزان  درباره  تحقیق و تفحص 
نظر  در  راهدار  چنار  و  خشک  رودخانه 
اعضای  از  یکی  دیروز  که  بود  گرفته 
شهر  شورای  زیست  محیط  کمیسیون 
رسانی  اطالع  آن  وضعیت  آخرین  درباره 
انجام  بررسی های  براساس  و گفت:  کرد 
شناسایی  آالینده  مراکز  از  برخی  شده 

. ند شد
سالمت،  کمیسیون  رئیس  ناصری،  علی 
شورای  شهری  خدمات  و  زیست  محیط 
وضعیت  آخرین  درباره  دیروز  شیراز  شهر 
گفت:  خشک  و  راهدار  چنار  رودخانه  دو 
شهری  فاضالب  شدن  رها  طرف  یک  »از 
برخی  فاضالب  رها شدن  دیگر  از طرف  و 
رودخانه ها  این  به  مراکز  و  کارخانه ها 
زیستی  محیط  معضالت  بروز  موجب 
برای شیراز شده و نگرانی هایی هم در پی 
دارد.« حیدری، رئیس اداره محیط زیست 
رصد  اعالم  با  دیروز  نیز  شیراز  شهرستان 
و  خشک  رودخانه های  کننده های  آالینده 
بررسی های  اساس  »بر  راهدار گفت:  چنار 
انجام شده در محور این رودخانه ها برخی 
است.«  شده   شناسایی  آالینده  مراکز 
مورد   2 شامل  مراکز  »این  داد:  ادامه  او 
نشاسته سازی، سه  به کارخانه های  مربوط 
هفت  کارواش ها،  برخی  با  مرتبط  مورد 
با  فاضالب شهری رها شده،  مورد مرتبط 
پنج مورد آالیندگی مرتبط با کانال هدایت 
بارندگی،  فصل  در  سطحی  آب های  روان 
شهرک های  فاضالب   از  بخشی  شدن  رها 
به  اقتصادی  ویژه  منطقه  و  صنعتی 
سیزده  همچنین  و  چنارراهدار  رودخانه 
از  ناشی  زیستی  محیط  آالیندگی  مورد 
رودخانه  به  شهری  فاضالب  شدگی  رها 

است.«   شده  شناسایی  خشک- 
درباره  است  سال  چند  که  وجودی  با 
آالینده های محیط زیستی راهی رودخانه 
شده  اطالع رسانی  خشک  و  راهدار  چنار 
نامطلوب  وضعیت  همچنان  اما  است، 
را  شهروندان  امان  نامطبوع  بوی  و  است 

است. بریده 

می گوید  پردیس  زیست  محیط  اداره  رئیس 
از  حفاظت  سازمان  مجوز  مترو  ساخت  که 
محیط زیست را هنوز دریافت نکرده است. به 
گزارش ایرنا، مترو تهران - پردیس به طول 24 
کیلومتر با گذشت 11 ماه از امضای تفاهم نامه 
آن منتظر تصویب در کمیسیون اصلی اقتصادی 
دولت است و طوالنی شدن این فرآیند باعث 
محیط  مشکالت  درباره  زمزمه هایی  تا  شده 
زیستی آن مطرح شود. در همین ارتباط و به 
پردیس  مترو  اینکه  بر  مبنی  ادعاهایی  تازگی 
برای رودخانه جاجرود ایجاد آلودگی می کند، در 
فضای مجازی مطرح شده است که برخی این 
موضوع را به جابه جایی تعدادی از درختان منطقه 
برای اجرای پل این رودخانه و نصب دستگاه 
حفاری مربوط می دانند.در این خصوص مدیرکل 
دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل استانداری 
تهران گفته است: اداره کل منابع طبیعی استان با 
مسیر عبوری قطار تهران پردیس موافقت دارد. 
محمدعلی صحرایی اضافه کرد: محیط زیست 
مالکیت  تحت  اراضی  مورد  در  اعالم کرده که 
مشکلی ندارد و در مورد سایر اشخاص و اراضی 
واگذار شده قبلی به غیر، تا 2 هفته آینده نقشه 
نهایی را به فرماندار شهرستان تحویل می دهد. 
رئیس اداره محیط زیست شهرستان پردیس 
نیز با بیان اینکه مترو به محیط زیست ضرر 
مترو مجوز سازمان  اما ساخت  نمی زند،گفت: 
حفاظت از محیط زیست را هنوز دریافت نکرده 

است. »عزیز میکائیلی« به ایرنا گفت: سازمان 
حفاظت محیط زیست با کلیات طرح و ضرورت 
انجام طرح موافق است اما تا زمانی که نواقص 
موجود با بازنگری طرح مرتفع نشود مجوزی برای 
ساخت داده نمی شود. او گفت: بر اساس نامه 
صادره، سازمان اعالم کرده تا زمانی که نواقص 
موجود مرتفع نشود سازمان مخالف آغاز پروژه 
است و در صورت انجام دستگاه های نظارتی و 
بازرسی ورود خواهند کرد. رئیس اداره حفاظت 
به  اشاره  با  پردیس  زیست شهرستان  محیط 
مشکالت ساخت مترو برای رودخانه جاجرود، 
گفت: جاجرود در پهنه حفاظتی قرار گرفته است، 
ساخت مترو بر روی آب رودخانه تاثیر می گذارد 
و حریم بستر را نیز تخریب می کند. او ادامه داد: 

اصالح طرح در منطقه جاجرود ضرورت دارد و 
پروژه باید پیوست زیست محیطی داشته باشد 

تا قابلیت اجرایی پیدا کند.
و  راه  وزیر  معاون  طاهرخانی«  هللا  »حبیب   
شهرسازی نیز پیشتر با اشاره به مراحل اجرای 
پروژه مترو پردیس - تهران در آبان ماه سال 
مسیر،  سنجی  امکان  مطالعات  جاری گفت: 
شامل نقشه های اجرایی به صورت کامل انجام 
نیز به صورت  شده است و در بودجه سنواتی 
این  او اضافه کرد: در  مشارکتی اجرا می شود. 
چارچوب فرآیند مذاکرات و تعیین برآوردها و 
چارچوب مشارکت در سازمان برنامه و بودجه در 
حال انجام است و به زودی مصوبه هیات وزیران 
گرفته می شود تا عملیات اجرایی آن آغاز شود. 

 آالینده های محیط زیستی در مسیر  رودخانه های جنوب شیراز شناسایی شدند

»خشک« و »چنار راهدار«، مامن فاضالب
رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر شیراز: از یک طرف رها شدن فاضالب شهری و از طرف دیگر رها شدن 

فاضالب برخی کارخانه ها و مراکز به این رودخانه ها موجب بروز معضالت محیط زیستی برای شیراز شده است

متروی پردیس مجوز سازمان محیط زیست را ندارد 

رئیس اداره محیط زیست 
شهرستان شیراز: این مراکز 

شامل 2 مورد مربوط به 
کارخانه های نشاسته سازی، 

سه مورد مرتبط با برخی 
کارواش ها، هفت مورد مرتبط 
با  فاضالب شهری رها شده، 
پنج مورد آالیندگی مرتبط با 
کانال هدایت روان آب های 
سطحی در فصل بارندگی، 

رها شدن بخشی از فاضالب  
شهرک های صنعتی و منطقه 

ویژه اقتصادی به رودخانه 
چنارراهدار و همچنین سیزده 
مورد آالیندگی محیط زیستی 
ناشی از رها شدگی فاضالب 
شهری به رودخانه خشک- 

شناسایی شده است

استفاده از پساب های فاضالب 
در بخش کشاورزی و دامداری 

مصداق جرم و ریختن مواد 
مسموم کننده در رودخانه ها 

نیز جرم است. براساس 
بررسی های انجام شده، در 

حال حاضر از پنج مسیر 
فاضالب وارد رودخانه چنار 

راهدار شیراز می شود که طبق 
قانون تشخیص این تهدید 

برعهده بهداشت محیط و 
محیط زیست است

| پیام ما | رودخانه های »خشک« و »چنار راهدار« همان سرنوشتی را دارند که رودخانه کشف رود مشهد و رودخانه های شهرستان دورود 
داشتند. فاضالب و آالیندگی کارخانجات اطراف شیراز راهی این رودخانه ها شده و آلودگی را تحمیل تنشان کرده اند. شهروندان ساکن شیراز 
بارها از بوی متعفن این رودخانه شکایت کردند. رودخانه ای که یک شاخه آن از بستر چمران می گذرد و یک شاخه دیگر آن از پشت فرودگاه 
شیراز می گذرد و وارد زمین های کشاورزی می شود و در نهایت راهی دریاچه نمک و مهارلو. بارها درباره سامان دادن به این رودخانه ها 
اطالع رسانی شده و مسئوالن وعده ساماندهی و بهسازی آن  را داده اند اما وضعیت همچنان نامطلوب است، گزارش های تازه خبر از ورود 

فاضالب کارخانه ها به رودی می دهند که به گمان اهالی پای گردشگران را هم از منطقه جنوب شیراز بریده است.

کالن شهر

اقدام جدی در زمینه کاهش 
آالینده های هوا انجام نشده 

است. طبق بررسی هایی 
که انجام داده ایم، از زمان 

تصویب و ابالغ اجرای قانون 
هوای پاک از سال 1396 
تاکنون که در پایان سال 

1399 به سر می بریم، عمال 
میزان ذرات معلق در هوا 

کاهشی نداشته است و به 
همان مقدار  است

 وزارت بهداشت:
خودرو و موتوسیکلت فرسوده 

عامل آلودگی هوای کالن شهرها است 
 رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم 
طبق  این که  بیان  با  بهداشت  وزارت 
برآورد سازمان جهانی بهداشت، 20 درصد 
آلودگی هوا  از  ناشی  ریه  از سرطان های 
هستند، گفت: متاسفانه از زمان تصویب 
و ابالغ اجرای قانون هوای پاک از سال 
زمینه  در  جدی  اقدام  تاکنون   1396
نشده  انجام  هوا  آالینده های  کاهش 

است.
 عباس شاهسونی با اشاره به سرطان زا 
میکرون   2.5 از  معلق کمتر  ذرات  بودن 
به ایسنا گفت: از سال 2016 ذرات معلق 
کمتر از 2.5 میکرون به عنوان آالینده های 
حال  عین  در  و  شد  شناخته  سرطان زا 
موسسه ای هم تحت نظر سازمان جهانی 
بهداشت اعالم کرد که به طور کلی آلودگی 
در  است.  سرطان زا  قطعی  طور  به  هوا 
جهانی  سازمان  برآورد  طبق  حال  عین 
ریه  سرطان های  از  درصد   20 بهداشت، 

آلودگی هوا هستند. از  ناشی 
شاهسونی همچنین اظهار کرد: مهم ترین 
ذرات  هوا  آلودگی  زمینه  در  ما  مشکل 
معلق کمتر از 2.5 میکرون در شهر تهران 

و سایر کالن شهرها است.

زمینه  در  اساسی  اقدامات  درباره  او 
اقدام  تصویح کرد:  هوا،  آلودگی  کاهش 
اصلی که باید انجام شود، اجرای قانون 
مالحظه ای  هیچ گونه  بدون  پاک  هوای 
فقط  هوا  آلودگی  منابع  زیرا  است. 
ثابت،  منابع  و  نیست  منبع  یک  از 
متحرک، سوخت های خودروهای دیزلی، 
خودروهای  و  فرسوده  موتوسیکلت های 
فرسوده از جمله منابع آلوده کننده هوا در 
می شوند.  محسوب  و کالن شهرها  تهران 
به  آالیندگی  درصد  بیشترین  البته 
و  فرسوده  موتوسیکلت های  و  خودروها 

است. مربوط  دیزلی  خودروهای 
اقدام  متاسفانه  تاکنون  تاکید کرد:  او  
هوا  آالینده های  زمینه کاهش  در  جدی 
انجام نشده است. طبق بررسی هایی که 
ابالغ  و  تصویب  زمان  از  داده ایم،  انجام 
از سال 1396  پاک  قانون هوای  اجرای 
سر  به   1399 سال  پایان  در  تاکنون که 
در  معلق  ذرات  میزان  عمال  می بریم، 
همان  به  و  است  نداشته  کاهشی  هوا 
مقدار  است. بنابراین تاکنون این قانون 
هیچ گونه تاثیری بر کاهش آلودگی هوا 

است. نداشته 
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 ایران در دی ماه بیش از 
۹00 بار لرزید

لرزه نگاری  مرکز  لرزه نگاری  شبکه های 
ژئوفیزیک  مؤسسه  به  وابسته  کشوری 
دانشگاه تهران، در دی ماه 1399 بیش از 900 

کردند. ثبت  را  زمین لرزه 
موسسه  گزارش  بر  بنا  ایسنا،  گزارش  به 
مرکز  لرزه نگاری  شبکه های  ژئوفیزیک، 
موسسه  به  وابسته  کشوری  لرزه نگاری 
ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در دی ماه 1399 
تعداد نزدیک به 918 زمین لرزه را ثبت کردند. 
ایران و  این زمین لرزه ها در نواحی مختلف 
شبکه های  توسط  و  رخ داده  مرزی  نواحی 

شده اند. محل  تعیین  و  ثبت  لرزه نگاری 
با  زمین لرزه   16 تعداد   1399 دی ماه  در 
توسط  داخل کشور  در   4.0 از  بیش  بزرگی 
مرکز لرزه نگاری کشوری به ثبت رسیده است 
دی ماه   27 تاریخ  در  آن ها  بزرگ ترین  که 
در  واقع  حوالی کنگ   5.4 بزرگی  با   1399
بر اساس  استان هرمزگان، رخ داده است. 
آماری 854  از لحاظ  تهران،  اعالم دانشگاه 
زمین لرزه دارای بزرگای کوچک تر 3، تعداد 
 ،4 و   3 بین  بزرگای  دارای  زمین لرزه   48
تعداد 15 زمین لرزه دارای بزرگای بین 4 و 5 
و تعداد یک زمین لرزه دارای بزرگای بین 5 

و 6 بوده است.

یک مقام مسئول در اصفهان:

رویکرد وزیر نیرو در قبال 
احیای فالت مرکزی قابل 

قبول نیست
اصفهان  شهرستان  اسالمی  شورای  رئیس 
برای حل مشکل فالت  ملی  عزم  تا  گفت: 
این  به  مسئوالن کشوری  و  نباشد  مرکزی 
نجات  به  نمی توان  نکنند،  توجه  موضوع 
بود. امیدوار  اصفهان  استان  و  مرکزی  فالت 

با  شریعتی نیا  محمد  پور  ایمنا،  به گزارش 
انتقاد از عملکرد وزارت نیرو در قبال استان 
شورای  رئیس  عنوان  به  افزود:  اصفهان، 
درخواست  اصفهان  استاندار  از  شهرستان 
به طور  وزارتخانه  این  رویکرد  با  کرده ام که 
قول  استاندار  و  شود  برخورد  جدی تری 
تحقق  برای  را  نیرو  وزارت  که  است  داده 

کند. متقاعد  استان  خواسته های 
او با تاکید بر این که عملکرد وزیر نیرو قابل 
دفاع نیست، تصریح کرد: از یک سو ریاست 
بارگذاری  نباید  که  نقاطی  برای  مجلس 
باشند،  داشته  زاینده رود  حوضه  بر  جدیدی 
سوی  از  و  می دهد  اعتبار  تخصیص  قول 
دیگر رئیس جمهور ادعا می کند بعد از دریاچه 
ارومیه، نوبت احیای فالت مرکزی است اما 
نمی شود. انجام  احیا  برای  خاصی  اقدام  هیچ 

رئیس شورای اسالمی شهرستان اصفهان با 
زاینده رود  موضوع  داریم  وظیفه  اینکه  بیان 
به  را  است  استان  مردم  اصلی  دغدغه  که 
تا  برسانیم، گفت:  مسئوالن کشوری  گوش 
ملی  عزم  مرکزی  فالت  مشکل  حل  برای 
موضوع  این  به  مسئوالن کشوری  و  نباشد 
توجه نکنند، نمی توان به نجات فالت مرکزی 

بود. امیدوار  اصفهان  استان  و 

ترک بر دیواره های 
خانه ای در منطقه 2

ساختمانی در منطقه 2 شهرداری تهران به 
همسایه اش  ساختمان  گودبرداری  سبب 

است. شده  فرونشست  دچار 
یک  دیوارهای  »پیام ما«،  گزارش  به 
ساختمان حدود 40 ساله دو طبقه در خیابان 
ستارخان تهران ترک برداشته است. یکی از 
خیابان  در  قدیمی  این ساختمان  ساکنان 
 10 تاحدود  زمین  که  می گوید  ستارخان 
سانتی متر نشست کرده است و زمین ترک 
بزرگی برداشته است. میالد سلیمی که یک 
کلینیک پزشکی دارد، می گوید که شهرداری 
ناحیه بعد از این اتفاق به آن ها اخطار داده و 
خواسته تا ساکنان جابه جا شوند. او می گوید: 
گودبرداری غیراصولی بوده است و گود باید 
ایمن سازی شود. با وجود اخطارهایی مبنی 
ساختمان سازی  و  گودبرداری  توقف  بر 
مشاهدات ساکنان ساختمان نشان از ادامه 
فعالیت مالکان ساختمانی دارد که قرار است 

7طبقه بنا شود. 
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تماس مدیرمسوول: 
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

 مدیرمسئول: روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

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

مهتاب جودکی)دبیر(
 مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(
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صفحه آرایی: فاطمه خواجویی، ندا صفاری 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

نوبت دوم

عملیات اجرایی الیروبی بخشی از رودخانه های شهرستانهای عنبر آباد، بم، فاریاب و کرمان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

فرایند شماره ۴8 /الف/99
شرکت آب منطقه ای کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی الیروبی بخشی از رودخانه های شهرستانهای عنبرآباد، بم، فاریاب 

و کرمان فرایند شماره 4۸/الف /۹۹ 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 خواهد شد و الزم 

است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۹/11/11میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 1۹ مورخ ۹۹/11/16

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 10 مورخ ۹۹/11/27
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:10 مورخ ۹۹/11/27

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گر جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه آدرس: کرمان، خیابان پاسداران شرکت آب منطقه ای کرمان، 
ساختمان شماره دو، دفتر قراردادها و تلفن 034-333233۸2

ارائه پاکت های الف به آدرس: کرمان، خیابان پاسداران، شرکت آب منطقه ای کرمان ساختمان شماره یک، طبقه دوم ، دبيرخانه محرمانه دفتر حراست
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41۹34

م الف 4532دفتر ثبت نام : ۸۸۹6۹737 و ۸51۹376۸

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده )نوبت دوم(       
شماره 99/۴5/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه " تجهيز و قفسه بندي سوله انبار مغزه حفاري" خود را از 
طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و داراي رتبه حداقل 4 در رشته ابنيه واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم 
پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه-مزايده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت ۹ الي 14 روز شنبه 
مــورخ ۹۹/11/25 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمنًا بازديد از 
محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ ۹۹/11/1۸ مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر 

مدیریت قراردادها و معامالت يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان عنبراباد

آگهی تجدید مزایده )اجاره(
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان عنبراباد در نظر دارد تعداد: 5 باب مغازه هر کدام به مساحت 25 متر مربع واقع در خیابان امام - 

روبروی بانک تجارت با جزئیات مندرج  در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) setadiran.ir( و با شماره مزایده: 
1022) شماره سیستمی ( به صورت الکترونیکی به اجاره برساند.

زمان انتشار درسایت تاریخ : ۹۹/11/11 ساعت :10صبح - مهلت دریافت اسناد مزایده تاریخ۹۹/11/21 ساعت :13
تاریخ بازدید : ۹۹/11/11- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  تاریخ : ۹۹/11/21 ساعت :14 

زمان بازگشایی تاریخ : ۹۹/11/23 ساعت : 10صبح   -زمان اعالم به برنده تاریخ :۹۹/11/25

1-برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل 
دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود هزینه مربوطه ( پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه ( ارسال پیشنهاد 

قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم برنده ، و واریز وجه مزایده در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 
2-پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 

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 راهبری سامانه : 41۹34 – 021
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir( بخش » ثبت نام / پروفایل مزایده گر « موجود است. 

4- هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد. 
5- آموزش و پرورش در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد. 

6- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش ، فاقد ضمانت نامه و پیشنهاداتی که خارج از مهلت قانونی ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد 
شد.

7- ارائه تضمین معتبر مطابق با اسناد مزایده الزامی می باشد. 
۸-شماره تماس اداره آموزش وپرورش شهرستان عنبراباد واحد کارپردازی:034432۹1۹16

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :

شهرستان عنبرآباد شهرستان عنبرآباد

جشن سده ۱۳۹۹ - کرمان،  عکاس: محمد لطیف کار 

|  
وز

یر
 د

ما
م 

پیا
  |

نمایشگاه عکس های »رضا کیانیان« ـ بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ـ با 
عنوان »او می رود دامن کشان« از 17 تا 28 بهمن ماه در گالری اعتماد برگزار 
می شود. کیانیان پیش از این نیز با چندین نمایشگاه انفرادی و شرکت در 
نمایشگاه های متعدد گروهی در حوزه عکس فعالیت داشته  است. /ایسنا

دبیر سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر گفت: بستر اصلی جشنواره فضای 
با یک  بعد  و  داوری می شوند  زنده  اجرای  با  آثار  یعنی  است  مجازی 
فرمت مناسب و استاندارد ضبط شده و از طریق پلتفرم های نمایش نت، 

تلویزیون تئاتر ایران و تیوال پخش می شوند. /فارس

مراسم اختتامیه نمایشگاه خوشنویسی »رقص قلم« پنجشنبه 9 بهمن ماه در 
کتابخانه بازار بزرگ ایران برگزار شد. رئیس مؤسسه فرهنگی اکو در اختتامیه 
نمایشگاه خوشنویسی »رقص قلم« گفت: به وسیله هنر خوشنویسی است 
که ما به عمق شعر و سخن واال پی می بریم، عاشق زیبایی می شویم و به 

دنیای عاری از خشونت ورود پیدا می کنیم./فارس

معاونت  موسیقی  دفتر  موسیقی  مجوزهای  به جدول صدور  نگاهی  با 
اثر   139 می شود که  مشخص  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  هنری 
موسیقی در هفته پایانی دی ماه موفق به اخذ مجوز شده اند، آلبوم " کجا 
رفته ای " به آهنگسازی  محمد امین همایی و با صدای ساالر عقیلی و 
تک آهنگ »یک شب تو بارون« با صدای احسان خواجه امیری از جمله 

این آثار است./ایرنا

| تجسمی | | تئاتر | | خوشنویسی | | موسیقی |

از  یکی  زمره  در  یا کاالنچو  )کاالنکوا(  کاالنکوئه 
بیماری هاست  و  آفات  برابر  در  مقاوم  گیاهان 
نسبتًا  نور  و  خشک  هوای  فراوان  آب  به  که 
رنگ های  به  دارد. گل های کاالنکوا  احتیاج  زیاد 
زرد،  صورتی،  قرمز،  نارنجی،  جمله  از  متنوعی 
دیگر  متنوع  رنگ های  و  سرخابی  سفید، 
مشخصه های کاالنکوا  از  می شوند.یکی  مشاهده 
این  است.  آن  شدن گل های  بسته  و  باز  نحوۀ 
گیاه با رشد سلول های جدید در سطوح داخلی 
بیرون هدایت کرده  به سمت  را  آن ها  گلبرگ ها 
برای  متقابال  و  می شود  شدن گل  باز  موجب  و 

سطوح  از  جدید  سلول های  رشد  گل،  بستن 
به  را  و گلبرگ های کاالنچو  شده  انجام  بیرونی 
می دهد.کاالنکوا  قرار  فشار  تحت  داخل  سمت 
گلدان  در  که  است  زینتی  آپارتمانی  گیاه  یک 
گیاهی  می شود،  تکثیر  و  می کند  رشد  سریع 
در  و  طوالنی است  آن  گل دهی  است،  مقاوم 
تا  گیاه  از  خشک  گل های  کردن  جدا  صورت 
فراوان  آب  به  کاالنچو  می کند.  گلدهی  ماه   4
رشد  حال  در  گیاه  که  زمانی  در  دارد.  احتیاج 
مخصوص  کود  از  بار  یک  هفته  دو  باید  است 

باغبون کرد.  استفاده  گل دهی 

کاالنکوئه )کاالنچو- کاالنکوا- گیاه آپارتمانی(

اگر از شما بپرسند به چه فکر می کنید، معمواًل 
می توانید به این پرسش پاسخ دهید. شما باور 
دارید که می دانید در ذهنتان چه عبور می کند. 
است  آگاهانه  تفکری  شامل  معمواًل  امر،  این 
که به تفکری دیگر می انجامد؛ اما این تنها راه 
البته  و  نمی شود  محسوب  ذهنتان  فعالیت 
چندان هم معمول نیست. بسیاری از احساسات 
و اندیشه های شما بی آن که منشا آن را بدانید، 
کنید  مشخص  نمی توانید  شما  آمده اند.  پدید 
چگونه وجود چراغی را روی میزتان متوجه شدید 
یا آزردگی همسرتان را در صدای او پشت تلفن 

تشخیص دادید. عملکرد ذهنتان، که شکل دهنده 
برداشت، ادراک و تصمیم گیری هاست، در سکوت 
به  بیشتر  این کتاب  در  دارد.  جریان  ما  ذهن 
سوگیری های شهودی یا درون یابی می پردازیم؛ 
اما این تمرکز بر خطاها از ارزش هوش انسان 
در  بیماری ها  به  توجه  نمی کاهد؛ همان گونه که 
نمی برد.  سؤال  زیر  را  تندرستی  پزشکی،  متون 
در وضعیت سالمت  اوقات،  اغلب  در  ما  بیشتر 
ما  اعمال  و  داوری ها  بیشتر  و  می بریم  سر  به 
در غالب اوقات به جا هستند. ما در زندگی خود 
ما  راهنمای  احساسمان  اجازه می دهیم  معمواًل 
باشد. اطمینانی که به باورها و احساسات شهودی 
همیشه  اما  است؛  درست  معمواًل  داریم،  خود 

نیست. این طور 

|  تفکر سریع و آهسته | 
| دنیل کانمن، مترجم : نغمه رضوی |


