
حاشیه ها درباره شهردار منتخب تهران ادامه دارد
 سرنوشت شهرداری »زاکانی«

در دستان وزیرکشور
علیرضا زاکانی به شهرداری تهران نیامده، حاشیه درست کرده است. یک روز از 
استعفایش از مجلس گفته می شود و روز دیگر از نداشتن سوابق مدیریتی و 
اخیر چنان شدت  روز  در چند  با سمت شهردار. حاشیه ها  مرتبط  تحصیالت 
گرفت که گفته می شود، حتی سازمان بازرسی هم به آن واکنش نشان داده...

نظرخواهی »پیام ما« از کارشناسان 
 درباره شاخص های انتخاب

 وزیر میراث فرهنگی

وزیر میراث شناس 
می خواهیم

فرهنگی،  میراث  سازمان  98 که  ماه سال  مرداد  از 
مجلس،  تصویب  با  دستی،  صنایع  و  گردشگری 
عنوان وزارتخانه را به خود گرفت تاکنون یک وزیر را 
به خود دیده است: علی اصغر مونسان. او پیش از 
آنکه سکان هدایت وزارتخانه را بر عهده بگیرد، رئیس 
سازمان بود و پیش از آن هم عضویت در هیئت مدیره 
در  را  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعاملی  و 

کارنامه اش داشت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در 
واکنش به اظهارات وزیر منابع آبی عراق:

 فاضالب دجله 
وارد اروند می شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه کشورها 
به خاطر مشکالت آبی به هر نحوی منابع آبی موجود 
و  ضوابط  از  خارج  ما  می کنند، گفت:  مدیریت  را 
قوانین جهانی اقدامی را به روی آب های مشترک 

نداشته ایم.

 تداوم آتش سوزی ها  در روسیه
یونان و کالیفرنیا 

 دود، قطب شمال 
را پوشاند

شعله های آتش در سه قاره گر گرفته است و آسمان 
تصاویر  شده.  سیاه  دود  از  مختلف  نقاط  در 
ماهواره ای جدید نشان می دهد دود آتش سیبری 
در روسیه، به قطب شمال رسیده و یک رکورد تازه 
ثبت کرده است. در یونان، زبانه های بلند آتش، یک 
فاجعه بزرگ رقم زده  و مردم را آواره کرده . شعله های 
دیکسی فایر در کالیفرنیا، آرام نگرفته و جنگل ها و 

خانه های بسیاری را سوزانده  است. مجلس صدای ملت ر ا نشنید
نزدیک به یک میلیون نفر کارزار مخالفت با طرح محدود کننده استفاده از اینترنت موسوم به »صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی« را امضا کرده اند

پیشنهاد شماری از نمایندگان برای بازگشت طرح صیانت به روند عادی بررسی طرح ها، در مجلس رای نیاورد 

 دستور رئیس جمهور  برای تسریع در تامین منابع واردات واکسن 

فر اوانی مر گفر اوانی مر گ
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اقتصادی  هماهنگی  ستاد  جلسه  در  جمهور  رئیس  رئیسی  ابراهیم  سید 
دولت، پس از بحث و بررسی آخرین وضعیت تامین منابع ارزی واردات 
در  تسریع  برای  الزم  تمهیدات  و  اقدامات  همه  داد  واکسن کرونا، دستور 
تامین منابع الزم برای واردات واکسن به میزان مورد نیاز با اولویت به کار 

شود. گرفته 
در این جلسه همچنین دو موضوع تامین نیاز ارزی کاالهای اساسی و نیز 
دارو، تجهیزات پزشکی و توزیع سریع کاالهای اساسی دپو شده در بنادر، در 

سطح کشور مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
همچنینی گزارشی از وضعیت میزان ذخایر کاالهای اساسی ارائه و با توجه 
به وضعیت بسیار مناسب کاالهای موجود در بنادر، مقرر شد، تامین ارز این 
کاالها پیگیری شده و جریان انتقال و توزیع کاالها در سطح کشور بدون وقفه 
به گونه ای ادامه یابد که در آینده نزدیک شاهد بهبود وضعیت دسترسی به 

کاالها در سراسر کشور باشیم.

منابع امنیتی اعالم کردند گروه طالبان بعد از ظهر امروز سه شنبه شهر فراه در 
مرز افغانستان با ایران را پس از درگیری شدید تصرف کردند.به گزارش ایرنا، 
منابع محلی در فراه با تایید سقوط شهر این شهر گفتند که نیروهای دولتی 
از این شهر عقب نشینی کردند.شهر فراه  مرکز هفتمین استان افغانستان 
است که طی سه روز گذشته از کنترل  نیروهای دولتی افغانستان خارج 
و در اختیار طالبان قرار می گیرد.فاروق خالد حضرتی، سخنگوی فرماندهی 
پلیس صبح امروز اعالم کرد در این درگیری 8۰ نفر از جنگجویان طالبان 
کشته شدند.فراه در غرب کشور، یکی از ناامن ترین والیت ها شمرده می شود. 
به  دارند.طالبان شب گذشته  کنترل  در  را  فراه  ولسوالی   ۱۰ تمامی  طالبان 
شهرهای فیض آباد- مرکز بدخشان، پلخمری- مرکز بغالن و مزارشریف مرکز 
والیت بلخ  حمله کردند. به گفته منابع این حمله دفع شده است.پیش از 
این مراکز استانهای نیمروز، جوزجان، قندوز، سرپل، تخار و سمنگان بدست 

طالبان افتاده بود.

 دستور رئیس جمهور  برای تسریع در تامین 
منابع واردات واکسن طالبان شهر فراه در مرز ایران را تصرف کردند
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فراخـوان
شركت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در نظر دارد  از  شرکتهای واجد صالحیت و دارای  تجربه کاری در پروژه های مشاوره در خصوص 

طراحی، نظارت و بروز رسانی اطالعات مکانی دعوت به همکاری  نماید.

1- شرکت کنندگان در فراخوان 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.

2-شرکت های مشاور دارای گواهینامه صالحیت  می تواند اسناد ارزیابی کیفی را  از روز یکشنبه به تاریخ  1400/05/17 لغایت شنبه مورخ  1400/05/23 
با مراجعه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( دریافت نمایند.

3- آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده در سامانه ستاد حداکثر تا ساعت 10:30 روز چهارشنبه به تاریخ       03/ 1400/06 می باشد.
4- اطالعات تماس کارفرما جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص جزئیات طرح : كرمان- خیابان خواجوی کرمانی - خیابان توانیر - شركت توزیع 

نیروی برق شمال استان کرمان - ساختمان شماره 3 – دفتر مدیریت مصرف  -  تلفن :03432539692         
5- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد ارزیابی کیفی  مندرج است .

6- این آگهی به منظور ارزیابی كیفی انتشار یافته و پس از ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی دعوت بعمل خواهد آورد. ضمنًا در قبال 
ارائه مدارك ارزیابی وجهی دریافت نخواهد شد.به مدارک و اسناد فاقد امضاء، مخدوش ، غیر مستند ، و مدارکی که بعد از انقضاء مهلت قید شده در آگهی 

واصل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد . بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد کرد.
ضمنا این آگهی عینا در سایت های اطالع رسانی ذیل قابل دسترسی می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شمال استان کرمان

ت دوم
نوب

سایت اینترنتی این شركت 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 

با صرفه جوئی در مصرف برق ما هم می توانیم در توسعه رفاهی واقتصادی کشور سهیم باشیم

شناسایی شرکت های مشاور طراحی ، نظارت و بروزرسانی اطالعات مکانی

شماره فراخوان در سامانه ستادشرحشماره فراخوان

۱4۰۰ -59
مشاور طراحی پروژه های مربوط به انتقال نیرو،برقرسانی و نوسازی 
شبکه های توزیع نیروی برق حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق 

شمال استان کرمان
2۰۰۰۰۰563۰۰۰۰۰43

۱4۰۰ -6۰
مشاور نظارت بر پروژه های مربوط به انتقال نیرو،نیرورسانی و نوسازی 
و بروزرسانی اطالعات مکانی)GIS( شبکه های توزیع نیروی برق حوزه 

عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
2۰۰۰۰۰563۰۰۰۰۰44

بُحران کم آبی را جدی بگیریم

 برای سومین روز پیاپی تعداد جانباختگان کرونا بیش از 500 نفر است
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تعداد  پی  در  پی  روز  سومین  برای 
جان باختگان کرونا در کشور بیش از 5۰۰ 

است. نفر 
ظهر  از  بعد  به  منتهی  ساعت   24 در 
تعداد  از  بزرگی  رکورد  ماه  مرداد   ۱8
جان باختگان  کرونا در ایران به ثبت رسید 
و بر اساس آمار رسمی 588 نفر در 24 
ساعت جانباختند و جان باختن ۱ نفر در هر 
2 دقیقه در ایران به دلیل کرونا، ایران را به 
تیتر اخبار جهان تبدیل کرد. گاردین نوشت 
که این بدترین وضعیت در میان کشورهای 

است. خاورمیانه 
بر اساس آخرین آمار تنها در 24 ساعت 
منتهی به بعد از ظهر ۱9 مرداد ماه ۱4۰۰، 
بیش از 39 هزار مبتالی جدید در کشور 
شناسایی شده اند و 5۰8 نفر جان باخته اند 
در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا به 
شرایط  با  گسترده  واکسیناسیون  دلیل 
روبه رو  بحرانی  کم  یا  و  عادی  تقریبا 
سویه  دلیل گسترش  به  واگرچه  هستند 
دلتا حتی برخی افراد واکسینه شده هم 
در این کشورها مبتال شده اند اما بیماری  
آنها شدت ندارد و آمار بستری شدگان کم 

است.
در ایران هم در روزهای اخیر با ورود پی 
خارجی،  واکسن  محموله های  پی  در 
واکسیناسیون شدت گرفته است. تاکنون 
حدود ۱6 میلیون و 8۰۰ هزار دز واکسن در 
ایران تزریق شده است و تعداد کسانی که 
هر دو نوبت واکسن را دریافت کرده اند در 
جمعیت حدود 85 میلیون نفری ایران به  
حدود 3 میلیون و 274 هزار نفر رسیده اند.

رئیس جمهور،  اول  معاون  مخبر  محمد 
به  سمت   این  در  گرفتن  قرار  از  پیش 
امام  فرمان  اجرایی  ستاد  رئیس  عنوان 
در 22 تیرماه ۱4۰۰ گفته بود:»از هفته اول 
مرداد ماه هر هفته یک میلیون و 2۰۰ هزار 
بهداشت  وزارت  تحویل  واکسن کرونا  دز 
می دهیم که با راه اندازی خط دوم از اوایل 
مرداد، این عدد به حداقل 2 میلیون دز در 
هفته می رسد و همانطور که وعده دادیم تا 
پایان شهریور حداقل 5۰ میلیون دز واکسن 

کوو ایران برکت تولید خواهیم کرد.«
او البته در تاریخ ۱۰ مردادماه راه اندازی خط 
دوم تولید کوو ایران برکت را به ۱7 یا ۱8 
مرداد موکول کرد:»خط دوم تولید واکسن 
نرم افزاری  و  سخت افزار  لحاظ  به  برکت 
نیز رو  آزمایشی  آماده شده و تست های 
مردادماه   ۱8 یا   ۱7 تا  و  است  اتمام  به 
راه اندازی می شود و میزان تولید واکسن 

را شتاب قابل توجهی خواهد داد.«
 8 در   هم  بهداشت  وزیر  نمکی،  سعید 
اسفندماه گذشته، اعالم کرده بود:»در بهار 
قطب های  بزرگ ترین  از  یکی  ما  آینده 

شد.« خواهیم  جهان  واکسن 

 هیچکس موافق تعطیلی نبود
ادارات،  فعالیت  شرایطی  چنین  در 
بازارها و کسب و کارها در جریان است و 
به جز منع تردد با خودرو پس از ساعت 
22 و منع ورود افراد به برخی اماکن بدون 
ضمانت  که  ویژه ای  ممنوعیت  ماسک، 
با  مقابله  برای  باشد  داشته  اجرایی قوی 

ندارد. وجود  کرونا، 

تصویب  از  کشور  وزیر  مشاور  همچنین 
هیچ  بدون  شهرها،  نشدن  تعطیل 
مخالفتی در ستاد مبارزه با کرونا خبر داده 
است. روح هللا جمعه ای، مشاور وزیر کشور 
دیروز صبح در حساب کاربری توییتر خود 

نوشت: »کما فی السابق؛ هرگونه تصمیمی 
تصویب  آرا  اتفاق  به  ملی کرونا  در ستاد 
می شود و نظرات فردی و بخشی مالک 
تصمیم جمعی نیست. پیشنهاد تعطیلی 
نیز ابتدا در قرارگاه مورد بحث قرار گرفت 
حضور  با  ملی کرونا  ستاد  در  سپس  و 
به شرایط  توجه  با  رئیس جمهور محترم، 
فعلی بدون هیچ مخالفتی، عدم تعطیلی 

شد«. تصویب 
شهر   336 حاضر  حال  در  است  گفتنی 
در  شهر   84 قرمز،  وضعیت  در  کشور 
وضعیت نارنجی و 28 شهر در وضعیت زرد 

دارند. قرار 

 سفر را ممنوع کنید
با آغاز ایام سوگواری ماه محرم اجتماع 
مردم برای عزاداری و سفر آنها در تعطیالت 
به  است  نگران کننده شده  نیز  رو  پیش 
مجلس  در  مشهد  نمایندگان  که  طوری 
شورای اسالمی روز گذشته در نامه ای به 
به  ممنوعیت سفر  رئیس جمهور خواستار 
آمده  نامه  این  در  مشهد مقدس  شدند 
شماره  هشدارآمیز  نامه  »علی رغم  است: 
نمایندگان   ۱4۰۰ مرداد   9 مورخ   ۱5۱۱/5
مجلس  در  و کالت  مشهد  شریف  مردم 
محترم  رئیس جمهور  به  اسالمی  شورای 
ملی  ستاد  در  مقتضی  تصمیم  سابق، 

مقابله با کرونا در رابطه با وضعیت بحرانی 
شهر مقدس مشهد و مراکز درمانی مملو از 
بیماران کرونایی اتخاذ نشد. در نتیجه هر 
روز شاهد وخیم تر شدن وضعیت کرونایی 
در این شهر مقدس بوده و هستیم.عبور از 
این بحران، تصمیم قاطع و فوری جنابعالی 
مبنی بر تفویض اختیارات ویژه به استان 
و تامین فوری نیازهای دارویی، تجهیزاتی 
و بودجه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
را می طلبد. بر این اساس موارد زیر مورد 

تقاضاست:
۱. اعمال ممنوعیت قانونی و فیزیکی سفر 
به مقصد مشهد مقدس 2. الزام به رعایت 
پروتکل ها در ادارات، واحدهای صنفی و...؛ 
و تعطیلی موقت یا کاهش ساعت فعالیت 
تفویض   .3 استاندار  صالحدید  به  آنها 
اختیار تعطیلی موقت اماکن و تجمعات 
در  فقیه  ولی  نماینده محترم  به  مذهبی 
شهید  طرح  مجدد  فعال سازی  استان4. 
سلیمانی در شهر مقدس مشهد به منظور 
سازمان دهی فوری نیروهای داوطلب برای 
شناسایی و کمک به افراد مبتال به کووید 
۱9، قرنطینه فعال و رصد بیماران تا حصول 
اطمینان از بهبودی کامل آنان توسط سپاه 
و بسیج استان5. تحویل فوری امکانات، 
اماکن و نیروهای در اختیار ادارات دولتی، 
نیروهای  و  غیردولتی  عمومی  نهادهای 
نظامی و انتظامی به دانشگاه علوم پزشکی 
و  دانشگاه  رئیس  درخواست  یا  مشهد، 
بودجه  فوری  تخصیص  استاندار6.  تایید 
مورد نیاز، دارو و تجهیزات به دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد.

در حال حاضر آمار ابتال به بیماری کووید 
۱9 و بستری و مرگ ناشی از آن در مشهد 
بسیار باالتر از میانگین کشوری است. بر 
این اساس، ما نمایندگان این خطه مقدس 
مشهد  در  کرونا  فاجعه  بروز  به  نسبت 
مقدس به جنابعالی به عنوان رئیس ستاد 
با کرونا هشدار داده و تقاضا  ملی مقابله 
خصوص  در  فرصت،  فوت  بدون  داریم 
تصمیم  اتخاذ  فوق الذکر  شش گانه  موارد 
فرمایید.«پیش از این حمید سوری، رئیس 
گروه واکنش سریع کووید۱9 وزارت بهداشت 
هم با اشاره به روند پیشروی کرونا در کشور، 
درباره روزهای آتی و مراسمهای پیش رو 
در ایام ماه محرم، ضمن هشدار نسبت به 
هرگونه تجمع در شرایط فعلی بیماری در 
ایام  کشور  به ایسنا گفته بود:»سوگواری 
محرم قطعا الزم است اما شکل اجرای آن 
در شرایط اپیدمی مهم است. در کنار اینکه 
سالمت معنوی جامعه باید حفظ شود ولی 
باید سنجیده اقدام کنیم.«در این شرایط 
تنها می توان روزها را شماره کرد تا پیک موج 

پنجم کرونا روند خود را طی کند.
 این روزها می گذرند اما داغ جان باختگان 
این موج ها و پیک ها که یکی یکی از پی 
هم می آیند و مشخص نیست تا کی ادامه 
شهروندان  یاد  و  دل  بر  داشت،  خواهند 

می ماند.

برای سومین روز پیاپی تعداد جان باختگان کرونا بیش از 500 نفر است

 فراوانی مر گ
مشاور وزیر کشور: »تعطیل نشدن« بدون هیچ مخالفی در ستاد مبارزه با کرونا تصویب شد

محسنی اژه ای:
 دیوان عالی کشور جای 
مصلحت اندیشی نیست

عالی  دیوان  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس 
و  نیست  اندیشی  مصلحت  جای  کشور 
باید بر اساس مّر قانون و استنباط قضات 
صادر  رویه  وحدت  رأی  دیوان،  صاحب نظر 

شود.
رسانه  مرکز  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمین  قضائیه،  قوه 
نظارت  تقویت  بر  تاکید  با  محسنی اژه ای 
به  رسیدگی  کنار  در  دادگاه ها  احکام  بر 
فرجام خواهی ها و اعاده دادرسی ها و اعمال 
دیوان  قضات  و  مسئوالن  به   477 ماده 
توصیه کرد برای جلوگیری از نقض مکرر آرا 
اشکاالت  دلیل  به  آرایی که  قضایی صادره، 
نقض  دیوان  سوی  از  شکلی  و  ماهوی 
دهند. قرار  آسیب شناسی  مورد  را  می شود 
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: دیوان عالی 
آراء  در  که  اشکاالتی  یک بار  وقت  هرچند 
قضایی مشاهده می کند که به صورت مکرر 
اتفاق می افتد را به ستاد قوه قضائیه اعالم 
نماید تا هم در دستور کار آموزشی قرار گیرد 
با صدور بخشنامه و  و هم در صورت لزوم 

از تکرار آن جلوگیری شود. دستورالعمل 
دیوان  دیگر  وظیفه  درباره  اژه ای  محسنی 
رویه  وحدت  رای  صدور  برای  کشور  عالی 
تفاسیر  و  برداشت  درباره مسائلی که مورد 
دیوان  قضات  به  می گیرند،  قرار  مختلف 
در  مصلحت اندیشی  از  کرد  توصیه  عالی 
کنند. اجتناب  موضوعات  این  درباره  اظهارنظر 
رئیس قوه قضائیه گفت: دیوان عالی کشور 
بر  باید  و  نیست  اندیشی  مصلحت  جای 
اساس مّر قانون و استنباط قضات صاحب نظر 

رویه صادر شود. رای وحدت  دیوان، 
محسنی اژه ای همچنین با اشاره به شفاف 
برداشت ها  موجب  قوانین که  برخی  نبودن 
از قضات دیوان  و تفاسیر مختلف می شود 
عالی کشور خواست هرجا به قانونی برخورد 
موجب  صراحت  فقدان  دلیل  به  کردند که 
اختالف می شود، نظر کارشناسی خود را برای 

اصالح قانون توسط مجلس اعالم کنند.
قوانینی  کرد:  تاکید  قضا  دستگاه  رئیس 
که وضع می شوند باید صراحت و شفافیت 
قوانین  برخی  گاهی  اما  باشند،  داشته 
مورد  باید  نیستند که  شفافیت  این  دارای 

گیرند. قرار  آسیب شناسی 

سعید مرتضوی تبرئه شد
وکیل مدافع سعید مرتضوی از تبرئه موکلش از اتهام 

معاونت در قتل خبر داد.
به گزارش ایسنا، سعید ایوبی اظهار کرد:  دیوان عالی 
از معاونت در قتل در اعتراضات سال  را  کشور موکلم 
88 تبرئه کرد.او افزود: استدالل قاضی شعبه یک دیوان 
عالی این بوده که" انتساب بزه معاونت محل خدشه 
است، به خصوص اینکه دو نفر دیگر از همکاران نام برده 
بوده اند و حتی  اقدامات مورد نظر دخیل  که عمال در 
مباشرت در بازداشت داشته اند، از اتهام معاونت در قتل 
تبرئه شده اند." همچنین در بخش دیگری از رأی نیز 
آمده که سعید مرتضوی در دادنامه صادرشده در تیرماه 
بازداشت غیرقانونی  اتهام مشارکت در  از  سال جاری، 
نیز تبرئه شده و به این ترتیب، اساس و مبنای اتهام 
معاونت در قتل منتفی شده است.او یادآور شد: دوسال 
پیش  موکل درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین 
دادرسی کیفری را کرده بود تا ریاست محترم قوه قضائیه  
پرونده را شخصا مورد بازبینی قرار دهد که خوشبختانه 
با نظر دیوان عالی موکلم از اتهام معاونت در قتل تبرئه 
شد. ایوبی در پاسخ به این سوال که اثر رای دیوان عالی 
کشور و تبرئه سعید مرتضوی چیست؟ گفت: این رای 
برای این است که اعاده حیثیت  از او شود و مشخص 
شود که او در اتفاقی که در کهریزک افتاده بی گناه بوده 
است. اگرچه نوشدارو بعد از مرگ سهراب است ولی 
برای این است که اکنون  در تاریخ قضایی می ماند  
حکمی علیه یک  دادستانی صادر شده که تمام هم و 
غمش حفظ امنیت شهری بوده ولی  به جای تقدیر دو 
سال تحمل حبس کرده است و  بعد از دو سال حبس 
به این نتیجه رسیدند که او بی گناه بوده است. بر اساس 
این گزارش، میرمجیدطاهری وکیل مدافع اولیای دم 
روح االمینی اسفندماه سال 96  از ارسال حکم دو سال 
حبس مرتضوی در پرونده کهریزک به شعبه دوم اجرای 
احکام ناحیه ٢٨ دادسرای کارکنان دولت خبر داده بود. 
سعید ایوبی دوم اردیبهشت ماه سال 97 به ایسنا گفته 
بود که موکلم به دنبال اعمال ماده 477 قانون آیین 
دادرسی کیفری است و قصد دارد راسا از ریاست محترم 
قوه قضائیه تقاضا کند که پرونده را شخصا مورد بازبینی 
قرار دهد. اگر رئیس محترم قوه قضائیه واقعا این رای 
را خود شخصا تایید کنند که قانونی و شرعی صادر شده، 
مجازات  تحمل  حتما  مرتضوی  آقای  باشید  مطمئن 
سال حبس  دو  برای گذراندن حکم  می کند.مرتضوی 
خود به زندان منتقل شد اما به دلیل آن چه حسن رفتار 
خوانده شد بعد از گذراندن حدود ۱7 ماه و در مهر سال 

98 از زندان آزاد شد.

 موافقت با تحقیق وتفحص
  از شرکت های متولی

 آب و فاضالب خوزستان
بودجه تخصیص یافته 
برای تامین آب غیزانیه 

صرف نشده است
از  تحقیق وتفحص  درخواست  با  نمایندگان 
خوزستان  آب و فاضالب  متولی  شرکت های 

کردند.  موافقت 
ملت،   خانه  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
 ۱9 شنبه،  سه  علنی  نشست  در  نمایندگان 
 ۱74 با  اسالمی  شورای  مجلس  مردادماه، 
رای موافق، 22 رای مخالف و 8 رای ممتنع 
جلسه  در  حاضر  نماینده   223 مجموع  از 
جهت  نمایندگان  از  تعدادی  تقاضای  با 
متولی  های  شرکت  از  تحقیق وتفحص 

کردند. موافقت  خوزستان  آب و فاضالب 
کمیسیون  سخنگوی  ایری  عبدالجالل 
جریان  در  اسالمی  شورای  مجلس  عمران 
از نمایندگان  ارائه گزارش تقاضای تعدادی 
جهت تحقیق وتفحص از شرکت های متولی 
این  کنار  در  خوزستان، گفت:  آب و فاضالب 
دیوان  از  مولوی  آقای  تحقیق وتفحص 
درخواست  خوزستان  استان  محاسبات 
را  مذکور  شرکت های  از  تحقیق وتفحص 
حدود  گزارش  این  براساس  که  داشته اند 
3 هزار و 55۰ میلیارد تومان تخلف محرز 

است. شده 
او ادامه داد: در سال 96 تا 98، 42 میلیارد 
تومان به رفع مشکل تامین آب غیزانیه در 
گونه  هیچ  اما  کرده  پیدا  اختصاص  اهواز 
روستا  شرب  آب  تامین  برای  ای  نتیجه 
جای  مبالغ  این  احتماال  است که  نداشته 

است. شده  هزینه  دیگری 
شرکت  از  است  قرار  تحقیق وتفحص  این 
خوزستان،شرکت  استان  وفاضالب  آب 
آب و فاضالب شهر اهواز، شرکت آب و فاضالب 
تا   ۱394 سال  از  ازادغام(  روستایی)قبل 

شود. انجام   ۱399 شهریورماه  پایان 
تحقیق وتفحص  این  انجام   ضرورت 
دریافتی  اعتبارات  »میزان  محورهای 
استان  آب و فاضالب  متولی  های  شرکت 
دارایی  تملک  اعتبارات  وجوه  محل  از 
تنظیم  قانون   )۱۰( ماده  سرمایه ای،  های 
صندوق  مدیریت،  قانون   )۱2( ماده  و 
از  استانی  تملک  و  ابالغی  تملک  توسعه، 
و   ۱399 شهریورماه  پایان  تا   ۱394 سال 
چگونگی هزینه کرد آن« به تصویب رسیده 

ست. ا

رکورد نیاز مصرف برق امسال 
شکسته شد

نیاز مصرف برق از مرز 67 هزار مگاوات عبور کرد و 
به 67 هزار و۱2 مگاوات رسید. سخنگوی صنعت برق 
با اشاره به این موضوع تاکید کرد: در این شرایط به 
نیازمند همکاری مردم عزیز هستیم.مصطفی  شدت 
بی  رکورد  این  ثبت  وجود  با  مشهدی گفت:  رجبی 
به 5۰ درصد روز گذشته  سابقه، میزان خاموشی ها 
رسید. دوشنبه شب در ساعت ۱2 و 38 دقیقه مصرف 
برق به عدد 65 هزار و 933مگاوات رسید. این میزان 
مصرف در مقایسه با روز یکشنبه که میزان مصرف 65 
هزار و 692 مگاوات بود با رشد 24۱ مگاواتی همراه 
شده است.همچنین میزان مصرف برق شب گذشته 
نیز افزایشی بود به گونه ای که این میزان در ساعت 
2۱ و 27 دقیقه به عدد 6۰ هزار و 435 مگاوات رسید 
بیش  با رشد  پارسال  زمان مشابه  با  مقایسه  در  که 
بخش  است.روزگذشته  همراه  مگاوات  هزار  هفت  از 
صنعت 2 هزار و 862 مگاوات برق مصرف کرد که این 
میزان در شب به عدد 2 هزار 558 مگاوات کاهش 
یافت.تداوم روند افزایشی مصرف برق می تواند منجر 

به اعمال خاموشی  شود.

جان باختن ۱ نفر در هر 2 دقیقه 
در ایران به دلیل کرونا، ایران را 
به تیتر اخبار جهان تبدیل کرد 
گاردین نوشت که این بدترین 
وضعیت در میان کشورهای 
خاورمیانه است

در دو روز پیاپی رکورد ها شکسته شد، صحبت از رکوردها در المپیک نیست صحبت از تعداد جان باختگان کرونا در کشور 
است که حاال به باالی 500 نفر رسیده است، 1 نفر در هر 2 دقیقه! شهروندان حاال یکی یکی عدد می شوند و در جدول ها 
جای می گیرند در جلو عناوینی مانند مبتالشد گان، جان باختگان، بستری شده ها در آی سی یو و ... البته آنها که در آی سی 
یو جایی پیدا نکرده اند و بسیاری دیگر در این خانه جدول و خانه های دیگر جایی ندارند. این جدول ها در میان اعضای 
ستاد مبارزه با کرونا دست به دست می چرخند اما همه این اعضا، بدون هیچ مخالفتی، تصویب می کنند که در این شرایط 

شهری تعطیل نشود. 

روح هللا جمعه ای، مشاور وزیر کشور:
پیشنهاد تعطیلی نیز ابتدا در 

قرارگاه مورد بحث قرار گرفت و 
سپس در ستاد ملی کرونا با حضور 

رئیس جمهور محترم، با توجه به 
شرایط فعلی بدون هیچ مخالفتی، 

عدم تعطیلی تصویب شد

کسی به صورت دقیق و قاطع نمی تواند از نرخ 
ارز در آینده حرفی بزند اما با ادامه همین روند 
موجود ادامه دالر 4۰ هزار تومانی تا پایان سال 
وجود دارد. به هر حال عامل تعیین کننده در نرخ 
دالر و ارز موضوع برجام است. احمد حاتمی یزد 
با بیان این جمالت درباره نگرانی ها از شرایط 
نگرانی  داشت:  اظهار  برجام  بدون  اقتصادی 
کارشناسان از وضعیت اقتصادی با ادامه همین 
روند و عدم لغو تحریم ها به جاست و معتقدم با 
ادامه این شرایط نرخ تورم بی سابقه ای را تجربه 
خواهیم کرد و رکورد می زنیم. چند عامل را باید 
به صورت زنجیره ای باید در هم دیگر ببینیم؛ 
درآمد دولت  این است که  مهم ترین موضوع 
به دلیل تحریم های نفتی و عدم فروش نفت 
کاهش یافته است.به گزارش ایلنا این کارشناس 
درآمدهای  بخش  سه  به  اشاره  با  اقتصادی 
دولت گفت: درآمد حاصل از فروش نفت و گاز،  
درآمد مالیات و درآمد گمرک عمده درآمد دولت 
است که هر سه مورد به دلیل تحریم ها کاهش 
پیدا کرده  است که بیشترین افت درآمد را در 
بخش نفت و گاز داشتیم به طوری که به ۱۰ 
درصد رسیده است. اما از سوی دیگر به دلیل 
کاهش ذخایر ارزی و نبود ارز،  توان خط تولید 
بسیار کاهش یافته و سود کارخانه ها و تولید کم 
شده و اساسا برخی از صنایع به مرحله تعطیلی 
رسیده اند،  بنابراین به همان نسبت درآمدهای 

مالیاتی هم کاهش پیدا می کند و احتماال آنچه 
به عنوان مالیات در بودجه آمده، قابل وصول 
هم کاهش  واردات  تحریم،  دلیل  به  نیست. 
یافته و کمتر می شود چراکه ارزی وجود ندارد 
که خرید خارجی انجام شود به دنبال آن درآمد 
گمرکات هم کاهش پیدا می کند.این کارشناس 
اقتصادی گفت: در حالی که هزینه های دولت 
پرداخت  بازنشستگی،  صندوق های  جمله  از 
حقوق و دستمزد، درمان و آموزش و... تغییر 
نکرده بلکه افزایش یافته؛ در حال حاضر حدود 
3 میلیون نفر از دولت حقوق دریافت می کنند 
و  روحانی  دولت  چه  دولت ها  این شرایط  در 
چه دولت رئیسی برای اینکه بتواند حقوق این 
افراد را بپردازد چاره ای جز چاپ پول ندارد و 

این به معنای افزایش نقدینگی است که این 
اقدام هم به طور مستقیم باعث رشد نرخ تورم 

می شود.
اینکه  بر  تاکید  با  اقتصادی  کارشناس  این 
 ۱4۰۰ سال  تورم  شرایط  به  توجه  با  معتقدم 
حتما حدود 5۰ درصد خواهد بود، اظهار داشت: 
تمام  قیمت  افزایش  شاهد  حاضر  حال  در 
اقالم و کاال در هر بخشی از بازار هستیم. تورم 
برای سال جاری پیش بینی  باالی 5۰ درصد 
می شود که رکورد تاریخی در افزایش نرخ تورم 
جلوی  می تواند  راهی که  تنها  اما  می زنیم  را 
رشد نرخ تورم را بگیرد رفع تحریم است حتی 
اگر بخشی از تحریم ها هم لغو شود می توان 

جلوی رشد تورم را گرفت.

 احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی:

امسال رکورد تاریخی افزایش تورم را می زنیم

اقتصاد

با اقداماتی که روی دجله 
و فرات انجام شده، آب 
اروند در سمت ایران بسیار 
کم شده و در واقع فاضالب 
دجله وارد این رود می شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه 
کشورها به خاطر مشکالت آبی به هر نحوی 
منابع آبی موجود را مدیریت می کنند، گفت: 
ما خارج از ضوابط و قوانین جهانی اقدامی 
به  نداشته ایم.  مشترک  آب های  روی  به  را 
گزارش ایلنا فریدون عباسی درباره اظهارات 
بستن  اینکه  بر  مبنی  عراق  آبی  منابع  وزیر 
دو رودخانه سیروان و کارون موجب کمبود 
آب در استان دیالی شده است، توضیح داد: 
طبق یک کنوانسیون و سیاست آبی جهان هر 
کشوری فرصت داشته که تا سال 2۰۱8 اقدام 
به احداث سد و یا هر سازه آبی بروی آب های 
مرزی و یا مشترک کند و بعد از آن هر فعالیت 
هماهنگی  با  باید  مشترک  منابع  روی  آبی 
کشورهای همسایه باشد. تاکنون و تا زمانی 
کشورهای  بود،  جاری  کنوانسیون  این  که 
ترکیه، عراق، سوریه و حتی افغانستان اقدام 
به طوری  زیادی کردند،  احداث سدهای  به 
که اکنون مانع ورود آب های دجله و فرات و 
هامون به سمت کشور ما شده اند. با اقداماتی 
که روی دجله و فرات انجام شده، آب اروند در 
سمت ایران بسیار کم شده و در واقع فاضالب 
دجله وارد این رود می شود. آب شور دریا نیز 
پیشروی کرده و منجر به خشکی و نابودی 
نخلستان های ایران شده است. طبیعی است 
برای  را  سدهایی  کنوانسیون  طبق  هم  ما 
احداث تا قبل از پایان مهلت تعیین شده در 

هیچگاه  اما  پیش بینی کرد ه ایم  کنوانسیون 
اینگونه نبوده که جلوی ورود آب به کشورهای 
دیگر را بگیریم. طبق کنوانسیونی که از 2۰ سال 
پیش مطرح بوده کشورها می توانند آب های 
جاری در محدوده خود را کنترل کنند و پس 
از آن باید به قاعده جهانی و مفاد کنوانسیون 
پایبند باشند.عباسی یادآور شد: اظهارات مقام 
عراقی هیچ ارتباطی به موضوع کم آبی اخیر در 
خوزستان ندارد و مشکل آبی این استان منجر 
به هیچ اقدامی از سوی ایران برای بستن آب 
به روی کشور عراق نشده است.وزیر منابع آبی 
عراق روز دوشنبه ۱8 مرداد ادعا کرده است که 
ایران با بستن دو رودخانه سیروان و کارون 
موجب کمبود آب در استان دیالی شده است. 
مهدی رشید الحمدانی، وزیر منابع آبی عراق  از 
قطع آب دو رودخانه سیروان و کارون توسط 
الخیرهللا،  نزار  با  دیدار  در  و  داده  خبر  ایران 
قائم مقام وزارت امور خارجه عراق بر لزوم 
وضعیت  توجه  با  ایران  مقام های  با  دیدار 
آب منطقه به ویژه پس از قطع آب این دو 
حقابه  است:  و گفته  تأکید کرده  رودخانه 
عراق و تقسیم ضرر ناشی از کمبود آب بین 
دو کشور باید رعایت و تعیین شود. به گفته 
او قطع آب دو رودخانه سیروان و کارون از 
استان  در  آب  به کمبود  منجر  ایران  سوی 
دیالی و تاثیر بر کیفیت آب در شط العرب 

است. )اروندرود( شده 

عضو کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به اظهارات وزیر منابع آبی عراق:
فاضالب دجله وارد اروند می شود
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سایت  در  شده  منتشر  اطالعات  اساس  بر 
وضوح  با  تصویربرداری  طیف سنجی  رسمی 
از  ناشی  دود   ،)MODIS( ناسا  متوسط 
سیبری  منطقه  سراسر  در  آتش سوزی ها 
این  در  است.  به قطب شمال رسیده  روسیه 
از  »بیش  دود  این  که  است  آمده  گزارش 
3۰۰۰ کیلومتر از یاکوتیا دور شده« تا به قطب 
شمال برسد و »به نظر می رسد برای اولین بار 
است«. شده  ثبت  رکوردی  چنین  تاریخ  در 
از صدها  دود وسیع، غلیظ و تند؛ دودی که 
آتش سوزی جنگلی برآمده بود، در روز ششم 
آگوست بخش وسیعی از روسیه را پوشاند. 
شده  منتشر  دیروز  که  ماهواره ای  تصاویر 

می دهد. نشان  اینطور 
 6 در   Aqua ماهواره  توسط  که  رنگی  تصویر 
آگوست برداشته شده، نشان می دهد دود آنقدر 
را  از سطح زمین  زیادی  بوده که بخش  غلیظ 
پوشانده است؛ این دود از شرق به غرب حدود 
2۰۰۰ مایل )32۰۰ کیلومتر( و از جنوب به شمال 
25۰۰ مایل )4۰۰۰ کیلومتر( امتداد دارد اما این 
از  ناشی  دود  از  کوچکی  بخش  فقط  تصویر 

می دهد. نشان  را  روسیه  آتش سوزی 
این هفته دود آتش سوزی بیش از 3۰۰۰ کیلومتر 
سفر کرد و از یاکوتیا دور شد تا به قطب شمال 
برسد؛ اتفاق شگفت انگیزی که به نظر می رسد 

برای اولین بار در تاریخ ثبت شده است.
داده  گزارش  هوا«  »شین  چینی  خبرگزاری 
است که در چهارم آگوست، دود سیبری آسمان 
بخش هایی از مغولستان، از جمله اوالن باتور، 
یعنی  است؛  تیره کرده  را  این کشور  پایتخت 

)2۰۰۰ کیلومتر(.  مایل   ۱2۰۰ از  بیش  وسعتی 
در ششم آگوست هم، دودی که ظاهرًا با ابرها 
غرب  و  کانادا  نوناووت،  فراز  بر  بوده،  همراه 

است. شده  مشاهده  گرینلند 
اگرچه تعیین وسعت دقیق جنگل هایی که امسال 
در سراسر روسیه سوخته دشوار است و در منابع 
مختلف، اعداد متفاوتی عنوان می شود، سرویس 
نظارت بر اتمسفر کوپرنیک، وابسته به اتحادیه 
اروپا، گزارش داده که دی اکسید کربن منتشرشده 
از ماه ژوئن بیش از 5۰5 مگاتن بوده است. این 
آتش سوزی شدید سال  در  است که  حالی  در 
2۰2۰، کل دی اکسید کربن منتشر شده در کل 

فصل معادل 45۰ مگاتن بود.
این دود به طور عمده از جمهوری یاقوتستان 
ساخا،  است.  برخاسته  سیبری  در  )ساخا( 
با  و  است  روسیه  در  جمهوری  بزرگترین 
می شود.  شناخته  تایگا  شمالی  جنگل های 
چندین  یاقوتستان  جمهوری  شمالی  بخش 
داشته،  را  زمین  دمای  پایین ترین  رکورد  بار 
اما زمستان امسال این ناحیه دمای باالیی را 

رساند. ثبت  به  منطقه  این  برای 
در دوم آگوست، روزنامه سیبرین تایمز در مورد دود 
شدید و کور کننده ای نوشت که ساکنان یاقوتستان 
هنگام آتش سوزی جنگل ها تجربه کردند. در این 
گزارش آمده است: »جمهوری ساخا، بزرگترین 
پادشاهی  عنوان  به  قباًل  روسیه، که  سرزمین 
پرمافُرست شناخته می شد، )اکنون( به پایتخت 
آتش سوزی تبدیل شده است«. در آن زمان، آنها 
تخمین زدند که دو میلیون هکتار از جمهوری این 

کشور در سال جاری در آتش سوخته است.
دود  نوشت:  دیروز  ارتباط  این  در  هم  گاردین 
ناشی از آتش سوزی جنگلی در سیبری برای 
اولین بار در تاریخ رکوردها به قطب شمال رسیده 
است، این در حالی است که یک موسسه نظارتی 
روس هشدار داده است که آتش سوزی ها در حال 

شدت گرفتن است.
آتش سوزی های ویرانگر در چند سال گذشته 
درگیر  را  سیبری  افزایشی سراسر  روندی  در 
آب وهوایی  مقامات  میان  این  و  است  کرده 
روسیه و کارشناسان محیط زیست، این وقایع 
بودجه  کمبود  و  آب وهوایی  تغییرات  به  را 

دانسته اند. مرتبط  جنگلی  خدمات 
کارشناسان اقلیمی سازمان ملل هم روز دوشنبه 
گزارشی منتشر کرده اند که نشان می دهد گرمای 
حال  در  می شد  تصور  آنچه  از  سریعتر  جهانی 
آشکار شدن است و به طور تقریبی، بشر مقصر 

این وضعیت است.
روسیه  آب وهوا  بر  نظارت  موسسه 
Rosgidromet روز دوشنبه گفت که وضعیت 
وخامت  به  رو  »همچنان  یاقوتستان  منطقه 
است« و نزدیک به 3.4 میلیون هکتار )8.4 
جمله  از  می سوزد،  منطقه  در  هکتار(  میلیون 
مناطقی که دسترسی به آنها دشوار و دور است.
مقصر  را  مسئوالن  زیست  محیط  کارشناسان 
می دانند چرا که آنها بر اساس یک قانون اجازه 
جنگل ها  از  وسیعی  مناطق  ساله  هر  می دهند 
در آتش  بسوزند. این قانون  به مقامات اجازه 
می دهد در صورتی که هزینه اطفای حریق بیش از 

میزان خسارت باشد یا چنانچه آتش سوزی برای 
مناطق مسکونی تهدید نیست، در آتش سوزی 
مداخله نکنند. به گفته آژانس جنگلداری روسیه، 
میلیون   ۱4 از  بیش  امسال  آتش سوزی های 
هکتار از جنگل ها را از بین برده و این وقایع را به 
دومین آتش سوزی بزرگ فصلی از ابتدای قرن 

تبدیل کرده است.
جنگل های  برنامه  رئیس  یاروشنکو،  الکسی 
آتش سوزی های  افزایش  روسیه،  گرین پیس 
و  آب وهوایی  تغییرات  تاثیرات  با  را  این کشور 
همچنین »کاهش مداوم مدیریت جنگل های 

دانست. مرتبط  دولتی« 

 تماشای فاجعه در یونان
تصاویر منتشر شده از یونان، سراسر سرخ 
که  اینطور  سوزان.  شعله های  از  سرخ  است؛ 
سی ان ان نوشته، یونان در حالی با »فاجعه ای 
آتش سوزی ها  که  است  رو به رو  بی سابقه« 
کشور را ویران کرده است.به گفته کیریاکوس 
میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان، این کشور 
شده  روبه رو  بی سابقه«  طبیعی  »فاجعه  با 
است، زیرا 586 آتش سوزی »گوشه و کنار« 
تاثیر  تحت  می سوزاند.مدیترانه  را  این کشور 
دهه  چند  موج های گرمایی  بدترین  از  یکی 
اخیر است و آتش نشانان همچنان به مبارزه 
مشغول اند.  کشور  این  سراسر  در  آتش  با 
میتسوتاکیس در سخنرانی تلویزیونی خود در 
روز دوشنبه گفت که 63 تخلیه سازمان یافته 
انجام  مختلف  نقاط  در  گذشته  روز  چند  در 

است. شده 

مهار  در  دولت  ضعف  دلیل  به  همچنین  او 
آتش سوزی که در هفته گذشته صدها خانه را 
ویران کرده و مردم ده ها روستا را مجبور به ترک 

عذرخواهی کرد. خود کرده،  خانه های 
و  شدید  گرمای  به  اشاره  با  میتسوتاکیس 
تالش های  که  دالیلی  عنوان  به  خشکسالی 
آتش نشانی را پیچیده کرده، گفت: »روزهای اخیر 
برای کشور ما، سخت ترین روزها در چند دهه 

است.« بوده  گذشته 
مرکز  در  یونان  بزرگ  جزیره  دومین  اویا، 
آتش سوزی هایی است که یونان را ویران کرده. به 
گفته مقامات محلی اکنون بیش از نیمی از این 

است. سوخته  جزیره 
یونانیانی  برای  دیگر  از سوی  آتش سوزی  این 
که برای امرار معاش به جنگل ها وابسته بودند، 
به  محلی  ساکنان  اویا،  در  است.  بوده  ویرانگر 
دیر  خیلی  ملی  CNN گفته اند که کمک های 
رسیده و محصوالت آنها -از جمله رزین، عسل، 
زیتون و انجیر- در شعله های آتش از بین رفته 
است. مسئوالن محیط زیست هشدار داده اند که 
تاثیرات تغییرات آب وهوایی، برای جنوب اروپا 
که خشکسالی ها در آن تداوم یافته و شدیدتر 
می شود، در معرض بیشترین تهدیدها قرار دارد.
بحران  است که  »بدیهی  میتسوتاکیس گفت: 
قرار  تاثیر  تحت  را  زمین  کره  سراسر  اقلیمی 
داده است.« او اضافه کرد: »این توضیح است، 
نه بهانه تراشی. ممکن است ما هر کاری را که 
از دست بشر برمی آمد انجام داده باشیم، اما در 
بسیاری از موارد به نظر نمی رسد که این کارها در 

نبرد نابرابر با طبیعت کافی باشد.«

 سه شعله در ترکیه می سوزد
سایت  در  دیروز  که  گزارشی  اساس  بر 
ریلیف وب منتشر شده، در دو هفته گذشته در 
مجموع 27۰ آتش سوزی در 53 استان ترکیه 
این  از  مورد  حالی که 267  در  است.  داده  رخ 
آتش سوزی ها مهار شده، هنوز 3 آتش سوزی 
در مناطق مختلف آنتالیا، آدانا، اسپارتا، مرسین، 
موگال و عثمانیه را در حال ویران کردن است. این 
را  مسکونی  مناطق  و  جنگل ها  آتش سوزی ها 
تحت تأثیر قرار داده و با شدت گرفتن آن در هفته 
گذشته، چندین محله و روستا تخلیه شده اند. 
همچنین بسیاری از حیوانات در میان شعله ها 
تلف شده اند. بر اساس آخرین اطالعات دریافت 
فوریت های  و  بالیا  مدیریت  ریاست  از  شده 
پزشکی AFAD( (، در مجموع 9 نفر بر اثر این 
آتش سوزی جان خود را از دست دادند. با این 
همه مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه 
گفته است که آتش سوزی ها در این کشور تحت 

کنترل است.

 هکتارها جنگل در دیکسی فایر 
خاکستر شد

هنوز  کالیفرنیا  در  دیکسی فایر  آتش سوزی 
 CalFire مهار نشده است. بر اساس گزارش
این حریق، که دومین آتش سوزی بزرگ  در 
تاریخ کالیفرنیا نام گرفته، بیش از 87۰ سازه 
همچنان  نفر  هزاران  جان  و  شده  تخریب 
هکتار   482،۰47 همچنین  است.  خطر  در 
از  درصد   22 فقط  و  سوخته اند  جنگل ها  از 
مانده  محفوظ  منطقه  این  جنگلی  پوشش 
اینطور که CNN نوشته، دیکسی فایر،  است. 
یکی از ۱۱ مورد حریقی است که کالیفرنیا از 
روز دوشنبه تجربه می کند. در مجموع 9542 
آتش نشان در حال مبارزه با شعه های آتش اند 
اما آتش نشانان کهنه کاری که در منطقه حضور 
دارند می گویند از رفتار آتش وحشت کرده اند. 
و  آتش  با  پلوماس  در  گرین ویل  روستای 
خاکستر یکسان شده است، همه مشاغل در 
مرکز تجاری شهر سقوط کرده یا از بین رفته 
باقی  آوار  در  آتش  شعله های  هنوز  و  است 

می سوزد. و  مانده 

تداوم آتش سوزی ها  در روسیه، یونان و کالیفرنیا 

دود، قطب شمال را پوشاند
تصاویر ماهواره ای ناسا نشان می دهد، دود ناشی از حریق سیبری، بیش از 3 هزار کیلومتر تا قطب پیش رفته است

تامین نیاز آبی تاالب ها 
ضرورتی انکارناپذیر

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تاالب ها در 
سازمان حفاظت محیط زیست تامین نیاز 
امکان  پایداری،  حفظ  برای  تاالب  ها  آبی 
ارائه خدمات اکوسیستمی و نیز پیشگیری 
را  آنها  از خشک شدن  ناشی  سو  اثرات  از 

دانست. انکارناپذیر  ضرورتی 
تغییر  به  توجه  با  گفت:  اشرفی زاده  آرزو 
وزارت  آب  مدیریت  بخش  در  ساختاری 
برای  آبریز  مدیریت حوضه  استقرار  و  نیرو 
تامین  اهمیت  اصلی، همچنین  رودخانه   9
حقابه تاالب ها، تاکنون سه جلسه با مدیران 
رودخانه  ارومیه،  دریاچه  آبریزهای  حوضه 
برای  زاینده رود  و  مرکزی  فالت  و  کرخه 
پیگیری نحوه تامین نیاز آبی محیط زیستی 

است. شده  تشکیل  تاالب ها 
او ادامه داد: این جلسات به منظور بررسی و 
ارائه راهکارهای اجرایی نحوه تامین نیاز آبی 
محیط زیستی دریاچه ارومیه و تاالب  های 
خوزستان  استان  تاالب  های  آن،  اقماری 
تاالب  های  و  هورالعظیم  تاالب  بر  تاکید  با 

برگزار شد. فارس  استان 
اساس  بر  که  این  یادآوری  با  اشرفی زاده 
مدیریت  و  احیا  حفاظت،  قانون   2 ماده 
محیط  حفاظت  سازمان  کشور،  تاالب های 
زیست مکلف است نیاز آبی زیست محیطی 
بر  کرد:  تصریح  کند،  تعیین  را  تاالب ها 
نیز  نیرو  اساس همان ماده قانونی، وزارت 
برنامه  اجرای  مکلف است ضمن تدوین و 
مدون در این خصوص، نسبت به تخصیص 

اقدام کند.  آن  تامین  و 
موجب  به  نیرو  وزارت  همچنین  افزود:  او 
و  تخریب  از  جلوگیری  آیین نامه   4 ماده 
آلودگی غیرقابل جبران تاالب ها مکلف است 
و کیفیت  با کمیت  را  تاالب ها  حقابه  سهم 
مناسب و متناسب با شرایط اقلیمی مختلف 
با توزیع زمانی معین و در اولویت دوم پس 

از تامین آب شرب تخصیص دهد.
تاالب  ها  احیای  و  حفاظت  دفتر  مدیرکل 
سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد: 
و  پیگیری  راستای  در  برگزار شده  جلسات 
زیستی  محیط  آبی  نیاز  تامین  بر  نظارت 
تامین  نحوه  اجرایی  راهکارهای  تاالب  ها، 
چگونگی  همچنین  و  تاالب ها  آبی  نیاز 
در  موجود  چالش  های  و  مشکالت  رفع 

بود. تاالب ها  آبخیز  حوضه  های 
سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
ضمن  اشرفی زاده  زیست،  محیط  حفاظت 
صحیح  اجرای  و  تدوین  این که  یادآوری 
برنامه   های تامین حقابه تاالب  ها برای حفظ 
اکوسیستمی  ارائه خدمات  امکان  پایداری، 
اثرات  از  پیشگیری  نیز  و  تاالب ها  توسط 
ضرورتی  آنها،  شدن  خشک  از  ناشی  سوء 
به  موضوع  این  گفت:  است،  انکارناپذیر 
حوضه های  در  واقع  تاالب های  درباره  ویژه 
دلیل  به  کشور،  جنوبی  و  مرکزی  آبخیز 
آبی،  منابع  محدودیت   های  چون  مسائلی 
برداشت  های مستمر آب کشاورزی و مسائل 
از  خشکسالی ها،  تواتر  از  متاثر  اجتماعی 

است. برخوردار  به سزایی  اهمیت 

رییس سازمان زندان ها:

 هومن جوکار
 به مرخصی رفت

خاکسپاری  از  پس  ساعت  چند  |پیام ما| 
محیط  کارشناس  جوکار،  هومن  پدر 
زیست زندانی، رئیس سازمان زندان ها از 

داد. خبر  او  به  مرخصی  اعطای 
توییتر  در  حاج محمدی  محمدمهدی 
یک  که  جوکار  آقای  هومن  »به   نوشت: 
پس  بود؛  رفته  هم  پدر  مالقات  به  نوبت 
از اینکه توانست وثیقه الزم را تودیع کند، 

شد.« اعطا  مرخصی  مقررات  وفق 
زیست  محیط  فعاالن  جوکار،  هومن  پدر 
زندانی، پنج شنبه شب بر اثر ابتال به کرونا 
 ۱4۰۰ از  بیش  پیش  هفته  سپرد.  جان 
کارشناس  و  مدنی  فعال  روزنامه نگار، 
امضای  با  زیست  محیط  دوست دار  و 
درخواست  قضائیه  قوه  رئیس  از  نامه ای 
که  جوکار  هومن  مرخصی  با  بودند  کرده 
مبتال  کرونا  به  همسرش  و  مادر  و  پدر 
این کارشناس  اما  شود  موافقت  شده اند، 
یکشنبه  نهایت  در  زندانی،  زیست  محیط 
در  دقیقه   ۱۰ برای  توانست  پیش  هفته 
خود  پدر  با  مامور  حضور  در  بیمارستان 
جوکار،  هوشنگ  باشد.  داشته  مالقات 
دو  دریافت  وجود  با  جوکار  هومن  پدر 
حالی  در  و  کرونا شد  درگیر  واکسن،  دوز 
دست  از  ریه  اش  درصد   7۰ از  بیش  که 
ویژه  مراقبت  های  بخش  در  بود،  رفته 
کاشانی،  سپیده  شد.  بستری   بیمارستان 
همسر هومن جوکار نیز که او هم از بهمن 
با  روزها  این  می برد،  سر  به  زندان  در   96
می کند  نرم  پنجه  و  دست  ویروس کرونا 
درمان  مراحل  پیگیری  برای  تازگی  به  و 
بود. آمده  مرخصی  به  زندان،  از  بیرون  در 

بر اساس آمار سرویس 
نظارت بر اتمسفر کوپرنیک، 

وابسته به اتحادیه اروپا، 
دی اکسیدکربن منتشرشده از 
ماه ژوئن بیش از 5۰5 مگاتن 
بوده است. این در حالی است 
که در آتش سوزی شدید سال 

2۰2۰، کل دی اکسید کربن 
منتشرشده در تمام فصل 

معادل 45۰ مگاتن بود

شعله های آتش در سه قاره گر گرفته است و آسمان در نقاط مختلف از دود سیاه شده. تصاویر ماهواره ای جدید نشان می دهد دود 
آتش سیبری در روسیه، به قطب شمال رسیده و یک رکورد تازه ثبت کرده است. در یونان، زبانه های بلند آتش، یک فاجعه بزرگ رقم 
زده  و مردم را آواره کرده . شعله های دیکسی فایر در کالیفرنیا، آرام نگرفته و جنگل ها و خانه های بسیاری را سوزانده  است. در ترکیه هم 

آتش سوزی بزرگ به کنترل درآمده اما سه آتش سوزی باقی مانده هنوز مهار نشده است.

در چهارم آگوست، دود 
سیبری آسمان بخش هایی از 

مغولستان، از جمله اوالن باتور، 
پایتخت این کشور را تیره کرده 

است؛ یعنی وسعتی بیش از 
۱2۰۰ مایل )2۰۰۰ کیلومتر(. 

در ششم آگوست هم، دودی 
که با ابرها همراه بوده، بر فراز 
نوناووت، کانادا و غرب گرینلند 

مشاهده شده است
|  
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 |

بیش از 5 هزار و 2۰۰ نفر به وضعیت نگهداری 
هویزه  وحش  باغ   در  حیوانات  غیراستاندارد 
باغ  این  تعطیلی  خواستار  و  کردند  اعتراض 

شدند. وحش 
به گزارش مهر، وضعیت نگهداری غیراستاندارد 
باغ وحش هویزه سال هاست که  حیوانات در 
مورد اعتراض حامیان حقوق حیوانات است اما 
تا امروز هیچ توجهی به این اعتراض ها نشده 
حیوانات  حقوق  فعاالن  از  حاال گروهی  است. 
با راه اندازی کارزاری خواستار تعطیلی این باغ 

شده اند. وحش 
امضاکنندگان این کارزار که شمارشان تا امروز به 
بیش از 5 هزار و 2۰۰ نفر رسیده معتقدند با توجه 
به شرایط نگهداری حیوانات در باغ وحش هویزه 
و  جسمی  سالمت  به  مسئوالن  بی توجهی  و 
روانی حیوانات باید این باغ وحش تعطیل شود.
امضاکنندگان دالیل درخواست تعطیلی این باغ 

وحش را اینگونه مطرح می کنند:
۱. قفس های باغ وحش هویزه همگی زیر تیغ 
آفتاب سوزان خوزستان قرار گرفته اند و آنطور که 
از شواهد و نظر بازدیدکننده ها پیداست، حتی 
در غذارسانی حیوانات مشکالت بسیاری وجود 
برای میمون های رزوس  به عنوان مثال  دارد. 
سبزی و کاهوی چند روز مانده می آورند و از 
نیازمند  که  آفریقایی  شیرهای  غذای  تأمین 

گوشت هستند ناتوانند.

باالی  دمای  در  حیواناتی که  2. حوضچه های 
خوزستان نیاز به آب دارند اکثر مواقع خالی بوده 

و یا آب آن آلوده است.
3. حیوانات در قفس های تنگ زندگی می کنند 
و حتی مجالی برای دویدن و یا رفت وآمد کافی 
ندارند و گرمای زیاد آن ها را پرخاشگر، عصبی و 

هراسان کرده است.
بهبود  برای  را  راهکارهایی  این کارزار همچنین 
باغ  این  تعطیلی  زمان  تا  حیوانات  وضعیت 
وحش پیشنهاد کرده است که حیواناتی نظیر 
رزوس که  میمون های  و  آفریقایی  شیرهای 
متعلق به طبیعت ایران نیستند به زادگاه خود 

بازگردند؛ در غیر این صورت به مکانی خارج از 
استان که امکانات اولیه و آب وهوایی بهتر دارد 
خروس ها،  مرغ ها،  همچنین  شوند.  منتقل 
اردک ها، مرغابی ها، طاووس ها و سایر حیواناتی 
که نباید در باغ وحش باشند رهاسازی شوند و 
عقاب، کرکس ها و کالغ ها که متعلق به طبیعت 
طبیعت  به  سالمت  صورت  در  هستند  ایران 
برگردند. این کارزار همچنین می خواهد حیواناتی 
نظیر خرس، گراز، روباه، گرگ و شغال هم به 

مکانی دیگر برای زندگی بهتر منتقل شوند.
کارزار تعطیلی باغ وحش هویزه تا پنجم شهریور 
در وب سایت کارزار در حال جمع آوری امضاست.

با امضای یک کارزار

هزاران نفر خواستار تعطیلی باغ وحش هویزه شدند

حیات وحش

هدف از بازگرداندن این 
دو شیر ایرانی هیچ زمان 

زادآوری و احیای نسل آن 
نبوده بلکه فقط نمایش 

عمومی و شکل گیری ارتباط 
و همکاری با اتحادیه باغ 
وحش اروپا بود و امکان 
تکثیر با این جفت شیر 

مطلقا وجود ندارد

به مناسبت روز جهانی شیر
آخرین وضعیت »هیرمان« و »ایلدا«؛ شیرهای ایرانی

»روز جهانی شیر« امسال مصادف با ۱9 
بزرگداشته  دنیا  در  حالی  در  ماه  مرداد 
یعنی  آن  زیرگونه های  از  یکی  که  شد 
شیر ایرانی که زمانی در دشت های کشور 
است  سال   8۰ از  بیش  می کرد  زیست 
زیستگاه  تخریب  از جمله  دالیلی  به  که 
و  است  شده  منقرض  ایران  در  شکار  و 
تنها یک جفت شیر نر و ماده ایرانی در 
در شرایط  باغ  وحش های کشور  از  یکی 
این  دامپزشک  می کنند.  زندگی  اسارت 
باغ وحش می گوید: که هر دو آن ها حال 

دارند. خوبی 
باغ وحش  دامپزشک   پیمان محمدزاده، 
جفت  این  وضعیت  آخرین  درباره  ارم، 
شیر نر و ماده ایرانی 9 و 5 ساله به ایسنا 
خوب  ایرانی  شیر  دو  هر  حال  می گوید: 
است و  از زمان بهبود بیماری هیرمان، این 
دو حیوان در کنار یکدیگر زندگی می کنند.
بازگرداندن  از  اینکه هدف  بر  تاکید  با  او 
این دو شیر ایرانی هیچ زمان زادآوری و 
می افزاید:  است،  نبوده  آن  نسل  احیای 
هدف از ورود این جفت شیر فقط نمایش 
عمومی و شکل گیری ارتباط و همکاری با 
اتحادیه باغ وحش اروپا بود و امکان این 
تکثیر مطلقا با این جفت شیر وجود ندارد.
باغ  اتحادیه  می گوید:  محمدزاده 
میزان  اینکه  برای  اروپا  وحش های 

در  وحش  باغ   یک  قدرت  و  توانایی 
بررسی  را  خاص  یک گونه  از  نگهداری 
کند در مرحله نخست یک جفت از آن 
گونه  را که به لحاظ شرایط فیزیولوژیک و 
ژنتیک نیز از رده های  پایین ژنتیکی به 
حساب می آیند را به باغ وحش مورد نظر 
منتقل می کنند و توانایی و مهارت آن را 
در نگهداری از آن حیوان می سنجند. این 
ایرانی نیز به همین ترتیب در  دو شیر 
مرحله نخست به باغ وحش ارم تحویل 
داده شده است تا طی یک  فرایند زمانی 
مشخص توانایی این باغ وحش ارزیابی 

شود.
ارم  وحش  باغ  دامپزشک،  این  به گفته 
طی دو سال اخیر در نگهداری این دو شیر 
اتحادیه  و  ایرانی موفق عمل کرده است 
تصمیم  آینده  در  اروپا  وحش های  باغ 
با خلوص ژنتیک  می گیرد که شیرهایی 
باغ وحش  این  به  را  بیشتری  تعداد   یا 

منتقل کند یا خیر.
پیش  سال   ۱۱۰ حدود  ایسنا،  به گزارش 
شیرهای  از  قالده   ۱۰ حدود  ایران  دولت 
که  داد  هدیه  انگلستان  به  را  ایرانی 
کشور  آن  در  شیرها  این  آن،  دنبال  به 
تکثیر شدند و در حال حاضر نیز در باغ 
وحش های اتحادیه اروپا به صورت پراکنده 

می کنند. زندگی 

| روزنامه نگار |

| مهتاب جودکی |
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نظرخواهی »پیام ما« از کارشناسان درباره شاخص های انتخاب وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

وزیر میراث شناس می خواهیم
 اردشیر اروجی: وزیر آینده باید فردی عمیق و علمی باشد و به درک درستی از میراث فرهنگی رسیده باشد
اسکندر مختاری: خواسته ما این است که وزیر بعدی سرنوشت اقتصاد گردشگری را با میراث فرهنگی گره نزد

مسجد 900 ساله 
شیرازی ها در زنگبار

مسجد کیزیمکازی زنگبار پس از مسجد جامع 
مسجد  قدیمی ترین  تانزانیا،  در  کیلوا  جزیره 
ساخته شده توسط شیرازی ها در آفریقا است 
که هنوز مورد استفاده نمازگزاران قرار می گیرد و 
هرساله گردشگران بسیاری از آن دیدن می کنند.
ارتباط  این  در  پژوهشگاه  هیأت علمی  عضو 
گفت: طبق کتیبه محراب، مسجد کیزیمکازی 
پیش(  سال   94۰ از  )بیش  ق   5۰۰ سال  در 
بر  افزود:  روانفر  مرتضی  است.  شده  ساخته 
اساس مشاهده، این نوع طراحی سه پره ای در 
محراب بعدها در برخی مساجد تانزانیا و کنیا، 
توسط اقوام شیرازی، بلوچ، شوشتری، کازرونی 
و ُعمانی استفاده شده که به عنوان نمونه می توان 
یا مسجد  و  زنگبار  در  به مسجد شوشتری ها 
بلوچ ها در کائوله اشاره کرد. او اضافه کرد: دیوید 
باستان شناس  2۰۱3م(   -۱94۱( وایتهاوس 
بریتانیایی که چند فصل کاوش در ایران و آفریقا 
داشته، کتیبه کوفِی مسجد کیزیمکازی را مشابه 
به  می داند.  ایران  در  سیراف  بندر  کتیبه های 
گزارش روابط  عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشگری، به گفته رضوانفر، اهالی روستای 
ماکوندوچی که مسجد کیزیمکازی در نزدیکی 
آن واقع شده، خود را شیرازی می دانند و مراسم 
نوروز )نیروزی( را در مرداد ماه و تقریبا همزمان 
با مراسم نوروز دریایی )صیادی( در ایران برگزار 

می کنند.

مقررات تازه برای سفر 
زمینی ایران و ارمنستان

در آخرین به روزرسانی مقررات سفر بین ایران 
و ارمنستان، مسافران هنگام بازگشت و ورود 
به ایران، به داشتن تست PCR با اعتبار 72 

ساعت ملزم شده اند.
به گزارش ایسنا، در بخشنامه ای که تازگی به 
دست دفاتر خدمات مسافرتی و شرکت های 
اجتماعی  امنیتی  گردشگری رسیده، کمیته 
تاکید  انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا  و 
کرده در سفرهای زمینی، تمام پروتکل های 
بهداشتی در اتوبوس ها رعایت شود. مسافر 
داشتن  به  به کشور  ورود  و  بازگشت  هنگام 
تست PCR منفی با اعتبار 72 ساعت ملزم 
این  انجام  این صورت  غیر  در  است،  شده 
تست و قرنطینه با هزینه شخصی مسافر تا 

مشخص شدن نتیجه، الزامی خواهد بود.
اعتبار  بخشنامه ای  در  قبال  ملی کرونا  ستاد 
از  تست منفی کرونا برای مسافران ورودی 
مسیرهای بین المللی را تا 96 ساعت اعالم 

بود. کرده 
وزارت بهداشت ارمنستان نیز مقرر کرده که در 
زمان ورود به این کشور، مسافر یا باید نتیجه 
تست منفی تشخیص کرونا را که بیش تر از 
72 ساعت از آن نگذشته باشد همراه داشته 
باشد یا گواهی واکسیناسیون کامل در برابر 
بیماری کووید را ارائه دهد که دست کم ۱4 روز 
از تاریخ دریافت آخرین ُدز واکسن نیز باید 

گذشته باشد.
در صورت ارائه نکردن یکی از این دو گواهی، 
پایانه های  در  مستقر  مراکز  در  باید  مسافر 
مرزی و یا فرودگاه، آزمایش کرونا را انجام 
منفی،  نتیجه  شدن  مشخص  تا  و  داده 
در  آزمایش  نتیجه  شود.  اجباری  قرنطینه 
سامانه Armed ثبت می شود و به مدت 48 
ساعت در اختیار مسافر قرار می گیرد که در 
از  فرد  آزمایش،  جواب  بودن  منفی  صورت 

می شود. خارج  قرنطینه 

احیای موزه های 
کرونازده برلین 
با بازدید رایگان

طرح یک روز بازدید رایگان از »جزیره موزه« 
برلین در هفته، ویترین های کرونازده تاریخ 

و هنر پایتخت آلمان را احیا کرد.
جزیره  بلومبرگ،  نشریه  از  ایرنا  به گزارش 
موزه برلین که میزبان مشهورترین موزه های 
این شهر است و تا قبل کرونا همیشه پر بود 
از بازدیدکننده، با شیوع این ویروس به طرز 
به  حاال  اما  شد.  خالی  جمعیت  از  عجیبی 
لطف برنامه جدید مسئوالن شهر برلین که 
بازدید از موزه های این مجموعه را در روزهای 
بازدیدکنندگان  رایگان کرده، کشتی  یکشنبه 

بار دیگر در این جزیره پهلو می گیرد.
حمایت  با  رایگان«  »یکشنبه های  طرح 
فدرال،  دولت  و  برلین  موزه های  انجمن 
برلین کلید خورد  موزه   67 در  پیش  ماه  از 
هزار   2۰ از  بیش  نخست  روز  همان  از  و 
در  برلین  سناتور  کرد.  جذب  بازدیدکننده 
است  معتقد  اروپا  و  فرهنگ  کمیسیون 
بازدید رایگان به تنهایی مردم را به موزه ها 
برنخواهد گرداند و باید به آنها اطمینان خاطر 
داده شود که بازدید از موزه و اماکن عمومی 
برایشان خطری ندارد بنابراین موزه هایی که 
باید  رایگان شرکت کرده اند  بازدید  در طرح 
مربوط  قواعد  و  بهداشتی  دستورالعمل های 
و کمال  تمام  را  اجتماعی  فاصله گذاری  به 

کنند. رعایت 

اسکندر مختاری: میراث فرهنگی 
را که موضوعی مرتبط با فرهنگ 
کشور است، با مسئله اقتصاد 
درآمیختند و در نتیجه 
میراث فرهنگی در گوشه رینگ 
گیر افتاد. سوال ما این است 
که اگر موضوعی فرهنگی است 
چطور در قالب برنامه های 
اقتصادی مطرح می شود؟ این 
را می گوییم چون می دانیم زور 
اقتصاد بیشتر است و با این 
نگاه اگر میراث فرهنگی بازده 
اقتصادی نداشته باشد، کنار 
گذاشته می شود

از مرداد ماه سال 98 که سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با تصویب مجلس، عنوان وزارتخانه را به خود گرفت 
تاکنون یک وزیر را به خود دیده است: علی اصغر مونسان. او پیش از آنکه سکان هدایت وزارتخانه را بر عهده بگیرد، رئیس سازمان 
بود و پیش از آن هم عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد کیش را در کارنامه اش داشت. دولت دوازدهم تمام 
تمرکز خود را بر گردشگری گذاشت و البته نه پیش از کرونا و نه پس از آن، فعاالن این حوزه را از عملکرد خود راضی نکرد و بخش 
میراث فرهنگی را نیز فراموش کرد. حاال سوال این است که رئیس دولت جدید که او هم در برنامه هایش برای جلب رای مردم از 

حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سخنی به میان نیاورد، قرار است چه کسی را برای این سمت انتخاب کند؟  
سازمان  سابق  رئیس  ضرغامی،  عزت هللا  به  می توان  جمله  آن  از  که  شده  مطرح  گوناگونی  اسامی  مختلف  سیاسی  محافل  در 
صداوسیما اشاره کرد که سابقه ای در این حوزه ها نداشته و دیگری سعید اوحدی که معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی 
بوده، سابقه ریاست سازمان حج و زیارت را در دولت دوازدهم داشته و اکنون رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران است. اسامی 
احمدزاده کرمانی، حرمت هللا رفیعی،  آمده روح هللا  زبان ها  بر سر  نامشان  وزارتخانه در محافل مختلف  این  برای وزارت  دیگری که 
محمدرضا دشتی و محسن منصوری است. افرادی که دیدارنیوز درباره شان می نویسد: »از میان گزینه های احتمالی رئیس جمهور 
تنها دو نفر از این افراد در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری دستی بر آتش داشته و دارند؛ احمدزاده کرمانی که این تجربه را مدیون 
ریاست 9 ماهه اش بر سازمان میراث فرهنگی است و حرمت هللا رفیعی هم که در حال حاضر ریاست انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرت هوایی و جهانگردی ایران را به عهده دارد. اما محمدرضا دشتی اردکانی یه گام عقب تر از احمدزاده کرمانی و حرمت هللا 
فراکسیون گردشگری  بر  حاضر  حال  در  و  نداشته  میراث فرهنگی  وزارت  در  مدیریتی  پست های  در کسب  سابقه ای  و  است  رفیعی 
مجلس ریاست می کند و محسن منصوری تنها سابقه فعالیت در حوزه آموزش و پرورش را در کارنامه کاری خود دارد و تاکنون نه 
با  از حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فعالیت مشترکی نداشته است.«  با هیچ یک  نه غیرمستقیم  مستقیم و 
وجود این اسامی فعاالن حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نگران آینده این وزارتخانه هستند و از وزیر جدید توقع 
وزارتخانه  این  داد-  رخ  دوازدهم  دولت  در  آنچه  نیز –همچون  آینده  در  آیا  آنها می پرسند  از  برخی  دارند.  و درست  عمیق  نگاهی 
یا باالخره میراث فرهنگی و صنایع دستی هم جایگاه خود را خواهند یافت؟ و  بیشترین تمرکزش را به گردشگری خواهد گذاشت 
در نهایت آیا این وزارتخانه به دست فردی متخصص خواهد افتاد یا همچنان نگاه سیاسی در انتخاب وزیر اولویت خواهد داشت؟ 
»پیام ما« نظر سه کارشناس در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را درباره وضعیت این سه بخش در 8 سال 

گذشته پرسیده و نیازهای امروز وزارتخانه و توانایی های مورد نیاز وزیر احتمالی را جویا شده است.

اردشیر اروجی: وزیر این وزارتخانه باید به دور از سیاسی کاری 
انتخاب شود چرا که ایران کشوری تاریخی-فرهنگی است. وزیر باید 
به درک درست از میراث فرهنگی رسیده باشد، ایران را گشته باشد 

و میراث تاریخی و صنایع دستی کشور را به دقت بشناسد و اهمیت 
آن را درک کند. از سوی دیگر باید به زبان خارجی مسلط باشد
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| فروغ فکری |

کاوش

افسانه ای که به حقیقت پیوست

کشف بقایای اسب تروآ در  ترکیه
گروهی از باستان شناسان مدعی کشف بقایای 
نبرد  وقوع  محل  در  تروآ  افسانه ای  اسب 
تاریخی تروی در ترکیه شدند. به گزارش ایرنا 
ریپورتر، گروهی  اطالع رسانی گریک  پایگاه  از 

ترکیه در حین کاوش  اهل  باستان شناسان  از 
باستانی  تل  در  واقع  تروی  تاریخی  شهر  در 
حصارلیک در آناتولی، به یک سازه چوبی بزرگ 
برخوردند که به باور تاریخ نگاران و کارشناسان آثار 

است. تروآ  اساطیری  اسب  بقایای  باستانی 
در این عملیات حفاری، قطعاتی چوبی از جنس 
صنوبر با ارتفاع ۱5 متری کشف شد که به شکل 
عجیبی سرهم بندی شده بودند، ساختاری که 

مردم،  اغلب  باور  به  است.  تروآ  اسب  یادآور 
اسب تروآ چیزی بیش از یک افسانه نیست. 
این اسب معموال به اشعار حماسی ایلیاد و 
ادیسه هومر پیوند داده می شود. این اشعار 
کالسیک داستان نبرد تروآ و سفر دور و دراز 
شهر  به  بازگشت  برای  )اولیس(  اودیسئوس 
ایتاکا را روایت می کنند اما در آنها به این اسب 
معروف چوبی اشاره ای نشده است.  داستان 

نوشته  انئید  حماسی  منظومه  در  تروآ  اسب 
ویرژیل آمده است. تاریخدانان بر این باورند که 
این نویسنده در کتاب خود از تصویر اسب تروآ 
به عنوان تشبیهی برای اشاره به یک جنگ افزار یا 

یک بالی طبیعی استفاده کرده است.
سازه چوبی که به تازگی در ترکیه کشف شده، 
و کوینتوس  آگوستوس  ویرژیل،  توصیفات  با 
و  داشت  تطبیق  تروآ  اسب  از  اسمیرانئوس 

باستان شناسان را به این فکر انداخت که آنچه 
کشف کرده اند بقایای ابزاری است که سربازان 
یونان از آن برای فتح شهر باستانی تروآ استفاده 
تیم  این  ادعای  دیگری که  مساله  کردند.   
باستان شناسی را تایید می کند، کشف یک پالک 
برنز است که جمله »یونانیان برای بازگشت به 
خانه، این پیشکش را به آتن تقدیم می کنند« بر 

روی آن حک شده است.

میراث فرهنگی، به جایگاهش
 بازگردانده شود

ترکیب  بگویم  باید  چیز  هر  از  قبل 
صدمه  گردشگری  و  میراث فرهنگی 
بزرگی به حوزه حفاظت میراث فرهنگی 
اول  مرحله  در  صدمه  این  کرد.  وارد 
و  وزارتخانه  توجه  تمام  که  بود  این 
موضوع  به  استانی  مراکز  همینطور 
گردشگری معطوف شد و اکثر مدیران 
استانی بر اساس ظرفیت های تعاملی 
تعیین  سیاسی  عرصه  و  استان  با 
شدند و نه دانش و سابقه کار در این 

حوزه.
گردشگری  حوزه  به  صرف  نگاه  این 
تضاد  میراث فرهنگی  نادیده گرفتن  و 
داشت.  دنبال  به  هم  را  زیادی  منافع 
پنج  ماده  کمیسیون  در  نمونه  برای 
توسعه  یا  تاریخی  بافت  به  مربوط 
شد  پررنگ  منافع  تضاد  این  شهرها 
بالتکلیف  اغلب  استانی هم  مدیران  و 
ماندند. نمونه دقیقش ساخت هتل در 
ساحت ارگ کریمخان در شیراز است؛ 
هتل سازی  از  باید  آیا  نمی دانند  انگار 
یا  راستای گردشگری حمایت کنند  در 
بپردازند.  میراثی  بنای  از  حراست  به 
هم  اخیر  سال های  در  مسائل  این 
همچنان پررنگ بوده و نگرانی فعاالن 
را  حفاظت  و  میراث فرهنگی  عرصه 

است. کرده  بیشتر 
مشکل دیگری که همواره با آن روبه رو 
را  میراث فرهنگی  است:  این  بوده ایم 
فرهنگ کشور  با  مرتبط  موضوعی  که 
درآمیختند  اقتصاد  مسئله  با  است، 

گوشه  در  میراث فرهنگی  نتیجه  در  و 
است  این  ما  سوال  افتاد.  رینگ گیر 
که اگر موضوعی فرهنگی است چطور 
مطرح  اقتصادی  برنامه های  قالب  در 
چون  می گوییم  را  این  می شود؟ 
و  است  بیشتر  اقتصاد  زور  می دانیم 
بازده  میراث فرهنگی  اگر  نگاه  این  با 
گذاشته  کنار  باشد،  نداشته  اقتصادی 

می شود. 
او  تیم  و  بعدی  وزیر  اینها،  همه  با 
از  فارغ  میراث فرهنگی  بدانند  باید 
آنکه جاذبه گردشگری است باید مورد 
بررسی و رسیدگی قرار گیرد و باید به 

شود. برگردانده  جایگاهش 
جذب  در  که  است  این  دیگر  اشکال 
میراث فرهنگی  وزارت  مالی،  اعتبارات 
از  بعد  ما  و  عمل کرده  چکانی  قطره 
این  همچنان  سازندگی  دوره  و  جنگ 
دلیل  به همین  و  داشته ایم  را  مشکل 
لباس  بعدی  وزیر  می خواهیم  حاال 
حفاظت از میراث فرهنگی را به تن کند 
و لباس توسعه اقتصادی لباس اولش 
سرزمینی  و  ملی  ارزش  حفظ  نباشد. 
در اولویتش باشد و برای این امر هم 
بیشتر از هر چیز نگاه دولت و شخص 
را  وزیر  که  است  مهم  جمهور  رئیس 
می کند.  تعیین  ماموریتی  چه  برای 
تعیین  فرهنگ  جنس  از  را  وزیر  اگر 
نباید  بعدی  وزیر  است.  مهم  کند 
با  را  گردشگری  اقتصاد  سرنوشت 

بزند. گره  میراث فرهنگی 

اگر ارتباطمان با دنیا درست نشود، گردشگری رونق نمی گیرد

وزیر بعدی، صنایع دستی کشور را بشناسد

اگر بخواهیم وضعیت گردشگری را در چهار سال 
تحوالت  باید  دهیم،  قرار  بررسی  مورد  گذشته 
و  تحول  از  بگذرانیم.  نظر  از  را  گوناگون کشور 
گشایشی که بعد از برجام رخ داد، تا اعتراضات 
و اصابت موشک به هواپیمای اوکراین که رفت 
از آن هم شیوع  بعد  و  را مختل کرد  آمدها  و 
گسترده کرونا در ایران و جهان. اما بگذارید در 
ابتدا بگویم تبدیل سازمان به وزارتخانه در نوع 
خود اتفاق بزرگی بود. این گام بلند باعث شد 
دیگر نشنویم که سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری حیاط خلوت دولت هاست. 
با تبدیل شدن سازمان به وزارتخانه امکانی چون 
پرسشگری درباره عملکرد آن در مجلس فراهم 
شد. اما بهتر است به سال های گذشته برگردیم. 
در  و گردشگری  برجام تصویب شد  سالی که 
ایران رونق گرفت. در سال 97 تراز گردشگری 
داخلی و خارجی  ما که همیشه منفی بود، برای 
گردشگران  تعداد  یعنی  شد.  صفر  بار  اولین 
آنقدر  میزان  این  رفت.  باال  بسیار  خارجی 
محسوس بود که آمریکا گفت هرکس به ایران 
سفر کرده باشد برای آمدن به آمریکا دچار مشکل 

می شود. چرا که دیدند رشد گردشگران اروپایی و 
حتی آمریکایی تا چه میزان بوده است و من 
همان زمان در مصاحبه ای گفتم »ایران هراسی 
آن  از  بعد  است«.  شده  بدل  ایران شناسی  به 
اما شاهد اعتراضات به قیمت بنزین در آبان ماه 
98 و اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی در 
دیگر  بار  موارد  این  بودیم.  دی ماه همان سال 
مغشوش  به شدت  را  وجهه گردشگری کشور 
کرد، ترس  از آمدن به ایران را زیاد کرد و شاهد 
کاهش جدی حضور گردشگران بودیم. در نهایت 
شیوع کرونا تیر خالصی بر این صنعت بود. ما آن 
زمان از دولت و وزارتخانه خواستیم تا صندوق 
اتفاق  این  اما  شود  ایجاد  حمایت گردشگری 
نیفتاد و صنایع مرتبط با گردشگری یکی یکی 
ورشکسته شدند. اکنون هم در حالی که با آمدن 
واکسن، بسیاری از کشورها گردشگری را از سر 
گرفته اند، ما همچنان درگیر کرونا و مرگ و میر 
جدی هستیم. بنابراین حوزه گردشگری ما در 
ابتدا از مسائل سیاسی آسیب دید و بعد هم از 
ویروس کرونا. حاال این وزارتخانه که بسیار نوپا و 
جدید است قبل از هر چیز باید وزیری مطلع و 

آگاه داشته باشد که ایران را بشناسد. وزیر این 
انتخاب  سیاسی کاری  از  دور  به  باید  وزارتخانه 
تاریخی-فرهنگی  ایران کشوری  که  چرا  شود 
است و جزو هفت کشور تمدن ساز بشری است. 
وزیر چنین وزارتخانه ای باید به درک درست از 
میراث فرهنگی رسیده باشد. ایران را گشته باشد 
و میراث تاریخی و صنایع دستی کشور را به دقت 
بشناسد و اهمیت آن را درک کند. از سوی دیگر 
باید به زبان خارجی مسلط باشد. در دنیا ایران را 
نه به کشاورزی اش می شناسند و نه به صنعتش. 
در موزه های بزرگ جهان بخش ایران قرار دارد؛ از 
موزه لوور پاریس تا موزه های انگلستان و آمریکا. 
آنها جایگاهی مشخص برای آثار ایران دارند، هم 
ایران را معرفی می کنند و هم از آن درآمد دارند. 
است که  این  من  توقع  اصلی ترین  نتیجه  در 
وزیر آینده به دور از سیاسی کاری و فردی عمیق 
انتخاب چنین فردی  کنار  در  و  باشد  علمی  و 
با دنیا درست نشود، نمی توانیم  ارتباطمان  اگر 
گردشگری را رونق دهیم. باید بدانیم این ارتباط 
ایران جذب  به  با دنیاست که مردم را  سازنده 

می کند. نه بستن درهای کشور و بی تعاملی.

و  دستی  صنایع  میراث فرهنگی،  حوزه 
گردشگری هر کدامشان در هر کشوری 
که باشند به عنوان سرمایه مورد بررسی 
قرار می گیرد و از جمله ابزارهای تقویت 
می شوند  تلقی  اقتصادی  شاخص های 
عامل  و  درآمد  منبع  می توانند  که  چرا 

باشند. اشتغال 
صنعت  این  ویژگی های  از  یکی 
دستی  صنایع  زمینه  در  به خصوص 
روستایی  و  محلی  مردم  است که  این 
فعال  زمینه  این  در  عشایر  همینطور  و 
و  کشاورزی  که  کجا  هر  می شوند. 
فرصتی  دستی  صنایع  داریم،  دامداری 
به صورت  موجودشان  منابع  از  بوده که 
که  بنابراین کسی  کنند.  استفاده  بهینه 
شود  انتخاب  وزیر  عنوان  به  است  قرار 
دستی  صنایع  از  دقیقی  اطالعات  باید 
بداند  و  باشد  داشته  مختلف  شهرهای 
تولید  برای  امکاناتی  چه  منطقه  هر 
چطور  و  چیست  کمبودهایش  دارد، 
وزیر  کرد.  مرتفع  را  مشکالت  می توان 
آینده تنها در صورت شناخت این حوزه 
است که می تواند در زمینه قانون گذاری 
در مجلس وارد شود. می تواند در زمینه 
برای  حقوقی  پیگیری های  و  بیمه 
عامل  و  بردارد  گام  عرصه  این  فعاالن 

باشد. پیشرفت 
و  سال  یک  در  دستی  صنایع  حوزه 
دیگر  مشاغل  تمام  مانند  گذشته  نیم 
جهان،  در  کرونا  ویروس  شیوع  با 
و  گرفت  قرار  تنگنا  در  شدت  به 
از  حوزه  این  حرفه ای  دست اندرکاران 
در شرایطی که  هم  آن  ماندند؛  فعالیت 
کاالهای  جزو  دستی  صنایع  می دانیم 
و  می شود  محسوب  لوکس  نسبت  به 
باعث کاهش خرید  اقتصادی  مشکالت 

است.  شده  استقبالشان  و  مردم 
بعدی  وزیر  از  ما  آنچه  نتیجه  در 
این  بر  اشراف  بر  عالوه  می خواهیم 
فضای  ایجاد  تشویق گردشگری،  حوزه، 
بازاریابی و فروش، فعال کردن فروش 
به  کمک  دیگر  سوی  از  و   خارجی 
سازمان های  خصوصی،  بخش  حضور 
و  فعاالن  کنار  در  دانشگاه  و  مردم نهاد 
میراث فرهنگی  وزارت  است.  هنرمندان 
باید بخواهد به دور از شعارزدگی صنایع 
دستی را به خانه مردم ببرد. راه افتادن 
برای  تالش  البته  و  دائمی  بازارچه های 
ثبت جهانی و ملی شهرها و روستاهای 
که  است  مواردی  دیگر  از  هم  کشور 
می تواند این حوزه را از رکود خارج کند 
سازد. امیدوار  را  عرصه  این  فعاالن  و 

| اردشیر اروجی |

| کارشناس گردشگری |

| زهرا نقوی |

| دبیر کارگروه صنایع دستی شبکه 
سمن های میراثی استان تهران |

| اسکندر مختاری طالقانی |

| کارشناس میراث فرهنگی |
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پیشنهاد شماری از نمایندگان برای بازگشت طرح صیانت به روند عادی بررسی طرح ها، در مجلس رای نیاورد 

مجلس صدای ملت را نشنید
توانگر، نماینده مجلس: طراحان طرح صیانت گفتند مخالفان آن تحت تاثیر صهیونیست ها هستند

مجتبی توانگر، نماینده مجلس:
این طرح هنوز ناپخته است. 
زندگی، آموزش و کسب و کار 
بخش قابل توجهی از جامعه 

تحت تاثیر این طرح قرار 
می گیرد. ما نباید یک قرارداد با 
یک شرکت خارجی را با ارتباط 
مردم با اینترنت مقایسه کنیم

| سمت |

| نویسنده |

وزیر ارتباطات: 
طراحان می خواهند از ظرفیت 
اصل 85 قانون اساسی حتی 

برای جلوگیری از مشارکت کلیه 
نمایندگان مجلس در تدوین 

این قانون که در حکم یک 
قانون اساسی در فضای مجازی 

است استفاده ناصواب ببرند
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نخلداران خوزستان:

اگر سال مانع زدایی ا ست  
پس چرا ما سرگردانیم 

از طرفی  استان خوزستان که  نخلداران  دیروز 
در  خاک  و  آب  شوری  اثر  در  محصوالتشان 
طرفی  از  و  است  گرفته  قرار  خطر  معرض 
تحت  را  محصوالتشان  قیمت  واسطه گری ها 
به ساختمان سازمان  ورود  با  داده،  قرار  تاثیر 
به  نسبت  خوزستان  استان  کشاورزی  جهاد 
مشکالت خود اعتراض کردند. به گزارش عصر 
جنوب با شور شدن زمین هایی که سالیان متعدد 
زیر کشت محصوالت متنوع بوده، کشاورزی در 
روستاهای حمیدیه خوزستان دیگر رونق ندارد و 
به گفته ی محلی ها حتی نخل ها دیگر نمی توانند 
رشد کنند. کیفیت بد آب خسارت های بسیار 
سنگینی به زمین های کشاورزی و دام ها وارد 

است. کرده 
به  اعتراض  در  دیروز  نخلداران  و  کشاورزان 
کم آبی، از بین رفتن نخستان ها، سیاست های 
آنچه  قیمت گذاری و ورود دالالن به خرید و 
خسارات جبران ناشدنی دانستند وارد ساختمان 
و  شدند  خوزستان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
نماینده  کردند،  متوقف  را  اداره  این  فعالیت 
نخلداران در این تجمع خطاب به مدیران سازمان 
جهاد کشاورزی گفت: اگر سال تولید است من 
تولید کننده هستم، اگر سال مانع زدایی است 
پس چرا ما سرگردان و بالتکلیفیم و منعمان 
اگر سال پشتیبانی است پس چرا  می کنید. 
حمایتمان نمی کنید. چرا همیشه از واسطه ها 
و دالل ها حمایت میشه و به آنها تسهیالت کالن 
داده می شود. در جریان هستید که مردم امسال 

اکثر محصوالت خود را از دست داده اند؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون 
کشاورزی مجلس:

بزرگترین چالش تولید 
گوشت، وضعیت نامناسب 

توزیع نهاده هاست
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس 
با بیان اینکه بزرگترین چالش های موجود در 
زمینه تولید گوشت قرمز و سفید توزیع نهاده ها 
است، گفت: درحال حاضر میلیون ها تن نهاده 
در  اما  است  شده  دپو  بنادر  در  وارداتی  دامی 
داخل کشور با کمبود مواجه هستیم. به گزارش 
خبرگزاری خانه ملت علی اکبر علیزاده برمی در 
خصوص اولویت های وزیر جهاد کشاورزی برای 
کنترل بازار گوشت سفید و قرمز، گفت: تولید 
گوشت قرمز و گوشت مرغ یک زنجیره است که 
با کنترل بخش های مختلف آن به صورت خودکار 
مصرف کنندگان  دست  به  که  نهایی  محصول 

می رسد دچار چالش نمی شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی با اشاره 
به اینکه یکی از بزرگترین چالش های موجود در 
زمینه تولید گوشت قرمز و سفید توزیع نهاده ها 
است، ادامه داد: در حال حاضر میلیون ها تن نهاده 
دامی وارداتی در بنادر کشور خصوصا بندر امام 
خمینی)ره( دپو شده است اما در داخل کشور با 
کمبود مواجه هستیم و این کاالی استراتژیک به 

دست مصرف کننده حقیقی نمی رسد.
علیزاده برمی گفت: در حال حاضر در زمینه جوجه 
یک روزه و تخم مرغ نطفه دار کمبود وجود دارد 
و برخی از سود جویان به دلیلی تفاوت قیمت 
از مرزهای غربی تخم مرغ نطفه دار را قاچاق 
می کنند. در حال حاضر با کمبود گوشت مرغ در 
سطح بازار مواجه هستیم که باید به صورت موقت 
از طریق واردات این کسری جبران شود. علوفه 
مورد نیاز دام دامداران با توجه به خشکسالی ها 
آنها  تا  تامین شود  باید  مراتع  رفتن  بین  از  و 
از  دولت  نام  به  واقعی  حامی  احساس کنند 
آنها حمایت می  کند، مجموعه این اقدامات بازار 
گوشت قرمز و گوشت مرغ را به سمت آرامش و 

تعادل هدایت می کند.

رئیس مجمع نمایندگان 
استان خوزستان

رهاسازی آب کرخه و 
دز همراه با تدبیر نباشد 

فایده ای ندارد 
رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان گفت: 
اگر تدبیری برای رهاسازی آب سد کرخه و دز به 
هورالعظیم نشود، این آب فایده ای برای محیط 
به  داشت.  نخواهد  استان  دامداران  و  زیست 
گزارش مهر عبدهللا ایزدپناه با اشاره به وضعیت 
هورالعظیم گفت: با رهاسازی که از سد کرخه 
و سد دز انجام شد، موقتًا آب به هورالعظیم 
رسیده ولی این آب رسانی باید مدام باشد، زیرا 
وقتی آب در هور راکد می شود، اکسیژن خود 
را از دست می دهد و فایده ای برای دامداری و 
محیط زیست نمی تواند داشته باشد. اگر آب به 
درستی مدیریت شود و تدبیری برای رهاسازی 
ایام  فرارسیدن  تا  می توانیم  شود،  انجام  آب 

بارندگی ، مشکالت را پشت سر بگذاریم.

لغو  تقاضای  طرح  ماه،  مرداد  یکشنبه ۱7  روز 

رسیدگی طرح صیانت بر اساس اصل 85 قانون 
اساسی، از سوی برخی نمایندگان مطرح و در 
این طرح در  اعالم وصول شد. دیروز  مجلس 
جلسه غیرعلنی به رای نمایندگان گذاشته شد 
و غالب نمایندگان حاضر در جلسه با اجرای آن 
موافقت کردند و طرح برای قانونی شدن، جهت 
رای در صحن مطرح شد. اما نتیجه، از تغییر نظر 
برخی نمایندگان خبر می داد. در جلسه علنی، از 
مجموع 262 نماینده حاضر ۱3۰ نفر رای موافق، 
۱2۱ نفر رای مخالف و 7 نفر به لغو رسیدگی این 
طرح در کمیسیون مشترک، رای ممتنع دادند.  

این طرح وقت مجلس را می گیرد
سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیات 
جلسه  در  اینکه  بر  تاکید  با  مجلس  رئیسه 
غیرعلنی طرحی به تصویب نمی رسد و تصمیم 
در این جلسه تنها »نوعی تمهید اولیه« است، 
در خصوص دالیل این تصمیم با مقایسه طرح 
انتخابات، گفت:  قانون  تغییر  طرح  با  صیانت 
»موافقین استداللشان این است که بررسی این 
طرح زمان می برد. چون مسائل مهمتری داریم و 
دغدغه اصلی باید مسائل معیشتی و اقتصادی 
باشد، اگر این طرح در دستور کار قرار گیرد با 
این ابعاد وقت مجلس را می گیرد همان طور که 
طرح تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری یک 
ماه وقت مجلس را گرفت« موافقان با بررسی 

طرح در کمیسیون مشترک، معتقدند: »اگر طرح 
متخصص  افراد  شود،  بررسی  علنی  در صحن 
اما  ارتباطات  وزیر  کنند«  اظهارنظر  نمی توانند 
نظر دیگری دارد. او در نامه ای که به محمدباقر 
قالیباف و سید ابراهیم رئیسی نوشت، با اشاره 
به اشکاالت این طرح هشدار داد: »اجرای این 
طرح ضمن محدود سازی کاربران در دسترسی 
آزاد به اطالعات باعث کمرنگ شدن نقش دولت 
در تصمیم گیری های فضای مجازی می شود« 
او از روسای قوه مقننه و مجریه درخواست کرد 
طرح صیانت با حضور کارشناسان و متخصصان 
این حوزه دوباره بررسی شود. به عقیده جهرمی 
حذف دولت از اختیارات اجرایی جدا از معضالت 
آن  اثر  تنها  موازی کاری هایی که  و  ساختاری 
می تواند تضییع بیت المال باشد. او همچنین به 
اصرار عجیب نمایندگان به رسیدگی به این طرح 
بر اساس اصل 85 قانون اساسی اشاره کرد و 
نوشت: »طراحان می خواهند از ظرفیت اصل 85 
قانون اساسی حتی برای جلوگیری از مشارکت 
کلیه نمایندگان مجلس در تدوین این قانون که در 
حکم یک قانون اساسی در فضای مجازی است 

استفاده ناصواب ببرند«
مجتبی توانگر از نمایندگانی است که درخواست 
 85 اصل  براساس  صیانت  طرح  بررسی  لغو 
بیان  با  دیروز  او  ارائه کردند،  را  اساسی  قانون 

اینکه مصلحت نیست این طرح براساس اصل 
»این  شود، گفت:  بررسی  اساسی  قانون   85
طرح هنوز ناپخته است. زندگی، آموزش و کسب 
و کار بخش قابل توجهی از جامعه تحت تاثیر 
این طرح قرار می گیرد. ما نباید یک قرارداد با 
یک شرکت خارجی را با ارتباط مردم با اینترنت 
مقایسه کنیم. برخی از مواد این طرح چنان خام 
و مخرب است که تصویب و اجرای آن می تواند 
اخالل جدی در سازوکار حاکم بر فضای مجازی 
ایجاد کند. این طرح منجر به فرار نخبگان از کشور 
می شود و اجرای کوتاه مدت آن نیز آثار زیان باری 
به دنبال دارد. مجلسی که شعار شفافیت را داد 
تاریکی  در  را  این طرح  بررسی  چرا می خواهد 
اتهاماتی که  به  همچنین  توانگر  ببرد؟«  پیش 
نسبت به مخالفان این طرح بیان می شود اشاره 
کرده و گفت: »طراحان این طرح گفتند مخالفان 
هستند. گفتند  صهیونیست ها  تاثیر  تحت  آن 
شورای عالی فضای مجازی با این طرح موافق 
است. اما بنده سوال کردم و آنها این امر را رد 
کردند. حتی سخنگوی شورای نگهبان صراحتا 
طرح  درباره  قبلی  هماهنگی  هیچ  کرد  اعالم 

صیانت با آنها نشده است«.

مردم را نمایندگی کردن
استدالل کسانی که قصد دارند طرح صیانت 

در کمیسیون مشترک بررسی شود این است 
که طرح خدشه ای به کسب و کارهایی که بر 
وارد  هستند  فعالیت  مشغول  اینترنت  بستر 
نمی کند، اما فعاالن بخش خصوصی و صاحبان 
کسب و کارهای اینترنتی نظر دیگری دارند. از 
جمله اینکه صاحبان 48 کسب وکار اینترنتی، در 
بیانیه ای اعتراضی، خواهان تجدید نظر درباره 

این طرح و توقف آن شدند.
»این  است:  آمده  بیانیه  این  از  بخشی  در   
اینترنتی  کسب وکارهای  نفع  به  قطعًا  طرح 
بدانند  آن  تدوین کنندگان  و  نیست  ایرانی 
صدمات و خسارات این طرح به کسب وکارهای 
بومی، به مراتب بیشتر از کمک به آن هاست« 
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران 
هم در نامه ای به رئیس مجلس با بیان اینکه 
بهتر است »تصمیمات مرتبط با فضای مجازی 
با دریافت نظرات کارشناسان خبره اتخاذ شود« 
خطاب به محمدباقر قالیباف نوشت: »بسیاری 
از کسب و کارهای نوین از طریق فضای مجازی 
صورت می پذیرد و این وابستگی به سرعت در 
حال افزایش است؛ در همین راستا استدعا دارد 
هر تصمیمی در مورد کسب و کارهای مرتبط با 
فضای مجازی با اخذ نظرات کارشناسان خبره 
صورت پذیرد و نفع عمومی در جهت اشتغال 
را مدنظر  و توسعه کسب و کارهای دیجیتال 

حامیان  مجلس  در  طرح  این  اما  دهد«  قرار 
قوه  رئیس  جمله شخص  از  دارد،  سرسختی 
مقننه که در نامه شافعی، خطاب قرار گرفته است 
و رضا تقی پور که در نطق دیروز خود با اعالم 
اینکه رئیس مجلس هم با این طرح و بررسی 
آن در کمیسیون مشترک موافق است، گفت: 
»تعطیلی این طرح یعنی حمایت از کسانی که 
8 سال در فضای مجازی خیانت کردند و کشور 
را بدون قید و شرط در اختیار دشمنان ملت ایران 
اشغال  امروز فضای مجازی کشور  دادند؛  قرار 
شده است و باید قانونمند شود« در روزهای اخیر 
عالوه بر بسیاری از چهره های شاخص سیاسی 
و اجتماعی از طیف های گوناگون که در مخالفت 
با این طرح و تبعاتی که برای جامعه امروز ایران 
به دنبال خواهد داشت، اظهار نظر کرده  و در مورد 
آثار سو این طرح هشدار داده اند. صاحبان کسب 
و کارها هم نگران سرنوشت این طرح هستند. 
بی تدبیری  نتیجه  در  روزگاری که  در  چرا که 
تصمیم گیران کشور کرونا به پیک های چهارم و 
پنجم و حتی ششم و... رسیده است، با تعطیلی 
کسب و کارها، فضای اینترنت تنها امید صاحبان 
این کسب و کار هاست. روزنامه »پیام ما« در 
ماه منتشر کرد  نهم مرداد  روز  در  گزارشی که 
فرصتی را برای طرح دغدغه صاحبان کسب و 
کارهای اینترنتی فراهم کرد تا از نگرانی هایشان 
بگویند. آنها گفتند: »با اجرای این طرح بیشترین 
فشار به استارت  آپهای کوچک و کسب و کارهای 
معلوالنی که  از  یکی  و  می شود«  وارد  خانگی 
با کمک تکنولوژی فضایی برای کسب و کار و 
درآمدزایی برای خود ایجاد کرده بود گفت: »به 
عنوان یک کارآفرین در حوزه اجتماعی و معلوالن 
اگر این طرح اجرایی شود دیگر فعالیت نمی کنم. 
ما دوستان دارای معلولیت بسیاری را آموزش 
داده ایم که تولید محتوا کنند و به عنوان ادمین 
پیج در شرکت های مختلف مشغول به کار شوند. 
اگر اینترنت و شبکه های اجتماعی نباشد، تمام 
این آموزش ها بیهوده است و انگیزه آنها از بین 
می رود و ناامید می شوند.« با این حال دیروز 
تقی پور در دفاع از این طرح گفت: »دغدغه این 
طرح کسب و کار هاست« به نظر می رسد صدای 
صاحبان کسب و کارها آنقدر بلند نبوده که به 

گوش نمایندگانشان در مجلس برسد. 
حتی صدای نزدیک به یک میلیون نفر از فعاالن 
شرکت  با  که  مردم  عموم  و  مجازی  فضای 
طرح های  با  »مخالفت  عنوان:  با  کارزاری  در 
محدودکننده اینترنت بین المللی و فیلترینگ 
شبکه های اجتماعی« خطاب به رئیس مجلس 
مخالفت خود را با این طرح اعالم و آن را زیر 
محدود کردن  و  را  حقوق کاربران  پا گذاشتن 
خدمات بسیاری در فضای مجازی دانستند، هم 
به صحن مجلس نرسیده است. همین است که 
این جمالت در دفاع از این طرح پشت تریبون 
می خواهند  »برخی  می شود:  بیان  مجلس 
مجلس را از حق قانون گذاری در حوزه فضای 
مجازی محروم کنند. نمایندگان نباید اجازه دهند 
مغلطه بر منطق و هوچی گری بر عقل غلبه کند و 

نباید تصمیم درست خود را لغو کنند«

طرح به قوت خود باقی است
بعد از این قیل و قال ها اما، طرح صیانت 
انتظار  در  و  باقی است  به قوت خود  همچنان 
تصمیم کمیسیون مشترک تا در صورت تصویب 
به مدت 6 ماه به صورت آزمایشی اجرایی شود. 
تقابل میان مخالفان و موافقان طرح، نه تنها در 
مجلس که در میان طیف های مختلف سیاسی 
دیده می شود. تقابل برای اجرای طرحی که نه تنها 
از حقوق کاربران این فضا »صیانت« نمی کند که 
زندگی و کسب و کار آنها را هم به خطر انداخته 
است. اجرای این طرح با نه تنها کاربران ایرانی را 
در دنیای به هم تنیده اینترنت منزوی می کند، 
که زندگی و کسب و کار و بیش از همه، باقیمانده 
امید بسیاری از کسانی که در این فضا مشغول به 

کار هستند را هم به نابودی می کشاند.

|پیام ما| واکنش های گسترده در فضای عمومی در انتقاد به طرح محدود کننده استفاده از اینترنت یا »طرح صیانت« هم بی فایده بود 
و مجلس از موضع قبلی اش عقب ننشست. البته بلند شدن صدای مخالفت ها از سوی جامعه، موجب شده بود تا تعدادی از نمایندگان 
تقاضای »لغو رسیدگی طرح طبق اصل 85 در کمیسیون مشترک« را به مجلس ارائه کنند. طرحی که دیروز به رای نمایندگان گذاشته 
شد، اما با صدای بلند تندروها در مخالفت با آن، در نهایت رای نیاورد. مخالفانی از جمله رضا تقی پور که معتقد بودند: »نمایندگان نباید 
اجازه دهند مغلطه بر منطق و هوچی گری بر عقل غلبه کند« او که دیروز در مخالفت با لغو رسیدگی به طرح صیانت طبق اصل 85 پشت 
تریبون مجلس رفت، درباره انتقاداتی که طیف های مختلف اجتماعی و سیاسی و اقشار مختلف مردم و فعاالن کسب و کارها به تصمیم 
دو هفته پیش مجلس وارد کردند، با تاکید بر اینکه »موضوع از جایی دیگر هدایت می شود« تلویحا مخالفان این طرح را دست نشانده 
دشمن دانست و گفت برخی نمایندگان »همراه با عملیات شناختی دشمنان با اصل طرح مخالفت کردند« دیروز در حالی که نتایج 
جلسه غیر علنی صبح مجلس اخباری مبنی بر موافقت نمایندگان با لغو رسیدگی به طرح صیانت را طبق اصل 85 قانون اساسی، روی 
صفحه اول خبرگزاری ها برده بود، تغییر نظر برخی نمایندگان، در فاصله برگزاری جلسه غیرعلنی تا طرح موضوع در صحن، سرنوشت این 

طرح را تغییر داد و دقایقی بعد خبر رسید مجلسی ها با لغو رسیدگی این طرح در کمیسیون مشترک، مخالفت کرده اند.

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی رفسنجان و تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبًا 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت به نام متقاضی 

صادر خواهد شد.
خانه  دانگ  عباس شش  فرزند  آباد  علی  ۱-امین حیدریان 
مساحت2۱5.7۰ متر مربع قسمتی از پالک ۱8۱7 اصلی واقع 
در اراضی قطبب اباد رفسنجان بخش9 کرمان خیابان معراج 
شمالی کوچه 25.2 و خریداری شده با واسطه از مالک رسمی 

ورثه علی معاون.
خانه  دانگ  شش  محمود  فرزند  معین  حسینی  2-منصور 
از پالک ۱8۱7 اصلی  مساحت۱79.4۰ متر مربع که قسمتی 
خیابان  بخش9 کرمان  رفسنجان  آباد  قطب  اراضی  در  واقع 
مالکیت  از محل  و خریداری شده  معراج شمالی کوچه 62 

معاون. طیبه  رسمی  مالک 
خانه  دانگ  شش  حسین  فرزند  زاده  کافی  3-محبوبه 
مساحت246.7۰ متر مربع قسمتی از پالک ۱8۱7 اصلی واقع 
آباد رفسنجان بخش9 کرمان خیابان شهید  اراضی قطب  در 
زینعلی بلوک 7 و خریداری شده با واسطه از مالک رسمی 

. معاون  طیبه 
4-سمیه ابراهیمیان فرزند علیرضا شش دانگ قسمتی از خانه 
از ۱8۱8  فرعی  پالک 88  از  قسمتی  مربع  متر   ۱۱ مساحت 
اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان بخش9 کرمان خیابان 
کارگر کوچه 2۱  و حسب استشهاد محلی از مالکیت سید زین 

العابدین رضوی.
5-محمد نخعی جریسکانی فرزند حسین و فاطمه ایراندوست 
فرزند عبدا... بالمناصفه ششدانگ خانه مساحت279.9۰ متر 
مربع در قسمتی از پالک 976 فرعی از ۱8۱8 اصلی واقع در 
اراضی کمال آباد رفسنجان بخش9 کرمان خیابان بوستان کوچه 

25 و طبق استشهاد محلی از مالکیت علی اکبر ابراهیمی.
6-احمد جمعه ای فرزند عباس شش دانگ خانه مساحت 
399.5متر مربع قسمتی از پالک 26۰ فرعی از ۱8۱8 اصلی 

واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان بخش 9کرمان خیابان کارگر 
کوچه 25 و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی عبدالکریم 

ابراهیمی و اکبر بمی نژاد.
7-محمد محمدی فیض آبادی فرزند اکبر شش دانگ خانه 
مساحت 336.6۰متر مربع قسمتی از پالک 87۰ فرعی مکرر از 
۱8۱8 اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان بخش9 کرمان 
رسمی  مالک  از  واسطه  با  شده  خریداری  و  بستان  خیابان 

محمدحسین رفیعی و احمد صحت بخش.
8- پوران قاسم بیگی فرزند محمد و توران قاسم بیگی فرزند 
دانگ  شش  مساحت  مغازه  دانگ  شش  بالمناصفه  محمد 
46.8۰ مترمربع قسمتی از پالک 67 فرعی از ۱8۱9 اصلی واقع 
در اراضی علی آباد اربابی رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شهدا 
کوچه ۱5 و خریداری شده از مالک رسمی محمد قاسم بیگی.
9-لیال شکرعلی فرزند شاپور شش دانگ مغازه مساحت25.3۰ 
مترمربع قسمتی از پالک 5۰7 فرعی از ۱8۱9 اصلی واقع در 
اراضی علی آباد اربابی رفسنجان بخش9 کرمان خیابان شریعتی 
شرقی نبش چهارراه نیکزاد و حسب استشهاد محلی از مالکیت 

سیدکریم علوی .
خانه  دانگ  شش  محمد  فرزند  احمدی  جعفر  ۱۰-محمد 
مساحت۱87.2 متر مربع  قسمتی از پالک 334 فرعی از ۱8۱9 
اصلی واقع در اراضی علی آباد اربابی رفسنجان بخش9 کرمان 
خیابان امیرکبیر شرقی کوچه ۱4 و حسب استشهاد محلی از 

مالک رسمی قاسم تجدد.
۱۱-محمد محمدرضا خانی رو کرد فرزند حسین شش دانگ 
خانه مساحت3۱2.2۰ متر مربع قسمتی از پالک 879 فرعی از 
۱823 اصلی واقع در اراضی خلیل آباد رفسنجان بخش9 کرمان 
خیابان امام هادی و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی 

محمد ابراهیم سام.
۱2-حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی فرزند حسین ششدانگ 
از پالک  باغ پسته به مساحت 7684.45؛مترمربع قسمتی 
724 فرعی از ۱823 اصلی واقع در اراضی خلیل آباد رفسنجان 
بخش9 کرمان خیابان شهید کاظم هاشمی و حسب استشهاد 

محلی از مالکیت اختر سام.
به  پسته  باغ  ششدانگ  غالمرضا  فرزند  عباسی  ۱3-وحید 
مساحت856.5 مترمربع قسمتی از پالک ۱868 اصلی واقع 
در اراضی مومن آباد رفسنجان بخش 9کرمان خیابان شهید 
رسمی  مالک  مالکیت  از  محلی  استشهاد  و حسب  خالویی 

باقری. عباس 
باغ  پور فرزند محمد شش دانگ  العابدین یوسف  ۱4-زین 
مساحت2۱47 متر مربع قسمتی از پالک ۱868 اصلی واقع 

در اراضی مومن آباد رفسنجان بخش 9کرمان خیابان شهید 
عباس  رسمی  مالک  از  واسطه  با  شده  خریداری  و  خالویی 

باقری.
خانه  دانگ  شش  علی  فرزند  نژاد  اکبری  ۱5-حسین 
مساحت3۰2.5۰ متر مربع قسمتی از پالک 2 فرعی از ۱869 
اصلی واقع در اراضی هللا آباد رفسنجان بخش9 کرمان بزرگراه 
با  قدس خیابان شهید کشاورزی کوچه 2 و خریداری شده 

صرافی. طیبه  رسمی  مالک  از  واسطه 
خانه  دانگ  شش  داریوش  فرزند  مقدم  جمالی  ۱6-حسن 
مساحت255.۱۰ مترمربع قسمتی از پالک 79 فرعی مجزی از 
۱883 اصلی واقع در اراضی عباس آباد خان رفسنجان بخش 
استشهاد  و حسب   جنگل کوچه ۱9  خیابان سردار  9کرمان 

محلی از مالک رسمی علی اکبر شفیعی پور کرمانی.
۱7- جالل وحیدی نژادفرزند

فرزند عباس شش دانگ خانه مساحت 273.4۰ متر مربع 
در قسمتی از پالک 79 فرعی از ۱883 اصلی واقع در اراضی 
امام حسن  بلوار  بخش9 کرمان  رفسنجان  خان  آباد  عباس 
خیابان آبفار و حسب  استشهاد محلی از مالکیت علی اکبر 

پور. شفیعی 
خانه  دانگ  شش  حسین  فرزند  غالمرضاپور  ۱8-جالل 
مساحت452.۱5 متر مربع قسمتی از پالک ۱892 اصلی واقع 
در اراضی تقی آباد رفسنجان بخش9 کرمان خیابان سعادت 
کوچه9 که متقاضی از مالکین مشاعی پالک مذکور می باشد.) 

دارای سند مالکیت مشاعی(
۱9-معصومه زین العابدینی گلوساالر فرزند حسین و علی زین 
العابدین گلوساالر فرزند حسین بالمناصفه شش دانگ خانه 
مساحت شش دانگ26۰.5 مترمربع قسمتی از پالک ۱892 
اصلی واقع در اراضی تقی آباد رفسنجان بخش9 کرمان خیابان 
سعادت نبش کوچه ۱ و حسب  استشهاد محلی از مالک رسمی 

سید ابوالقاسم قرشی.
آبادی فرزند علی ششدانگ مغازه  2۰-عباس تقی زاده رضا 
مساحت 4۰ مترمربع قسمتی از پالک ۱894 اصلی واقع در 
اراضی اسماعیل آباد رفسنجان بخش9 کرمان خیابان مصطفی 
خمینی و حسب استشهاد محلی از مالکیت ملیحه هجری.

دانگ خانه  فرزند علی شش  راویز  الدینی  زین  2۱- حجت 
مساحت255.4۰  متر مربع قسمتی از پالک ۱ فرعی از ۱9۱۰ 
اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش9 کرمان خیابان 
استقالل کوچه 4 و دارای بنچاق از مالک رسمی رضا واحدی.
22-فاطمه رنجبر فرزند محمد شش دانگ خانه مساحت 2۰۰ 
متر مربع قسمتی از پالک ۱ فرعی از ۱9۱۰صلی واقع در اراضی 
دهشیخ رفسنجان بخش 9کرمان بلوار امام حسن)ع( خیابان 
از مالکیت  العابدینی و حسب  استشهاد محلی  شهید زین 

سید مهدی اوحدی.
23-مهدیه صابری ریسه فرزند محمد قلی ششدانگ مغازه 

مساحت2۱.85 مترمربع قسمتی از پالک  ۱ فرعی از ۱9۱۰ اصلی 
واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان بخش9  کرمان بلوار حجت 
مالک  از  محلی  استشهاد  و حسب   خیابان شهید کهنوجی 

رسمی سید جواد افصح هجری.
آبادی فرزند حسین ششدانگ  24- محمد صالحی عباس 
خانه مساحت258.25  مترمربع قسمتی از پالک ۱ فرعی از 
۱9۱۰ اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش 9 کرمان 
خیابان فکوری کوچه 2 و خریداری شده با واسطه از مالک 

رسمی محمد صادق صداقت.
خانه  دانگ  شش  ابوالفتح  فرزند  راویز  فاتحی  25-ناصر 
مساحت 28۰.55متر مربع قسمتی از پالک ۱ فرعی از ۱9۱۰ 
اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش9 کرمان خیابان 
امیر کبیر غربی خیابان شهدای هویزه و حسب استشهاد محلی 

از مالک رسمی سید جواد هجری.
آباد فرزند احمد شش دانگ خانه  26- آرزو یوسفی صالح 
 ۱9۱۰ از  فرعی    ۱ پالک  از  مربع قسمتی  متر  مساحت 2۱3 
اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش9 کرمان خیابان 
مالک  از  بنچاق  دارای  و  زاری  الله  گلزار شهدا خیابان شهید 

خاندانی. اکبر  رسمی 
خانه  دانگ  شش  ابوالفتح  فرزند  راویز  فاتحی  27-ناصر 
مساحت 28۰.55متر مربع قسمتی از پالک ۱ فرعی از ۱9۱۰ 
اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش9 کرمان خیابان 
امیر کبیر غربی خیابان شهدای هویزه و حسب استشهاد محلی 

از مالکیت  سید جواد افصح هجری.
28-صغری علی بیگی پارسان فرزند غالمرضا ششدانگ خانه 
مساحت 25۰ متر مربع قسمتی از پالک ۱ فرعی از ۱9۱۰ اصلی 
واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش9 کرمان خیابان گلزار 
شهدا و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی اکبر خاندانی.

29- علی اکبر محمدی میریک فرزند محمد رجب شش دانگ 
خانه مساحت 229.4۰ متر مربع قسمتی از پالک ۱ فرعی از 
۱9۱۰  اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش 9کرمان 
خیابان شهید فکوری کوچه 8 و حسب  استشهاد  محلی از 

مالک رسمی پری شمسی.
3۰-آسیه حکیم پور  فرزند محمد ششدانگ خانه مساحت 
۱98.5متر مربع قسمتی از پالک۱  فرعی از ۱9۱۰ اصلی واقع 
در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش 9کرمان بلوار امام حسن 
خیابان شهید زین العابدینی و دارای بنچاق از مالک رسمی 
فرزند  سرآسیابی  هرندی  3۱-احمد  هجری.  جواد  سید 
غالمعلی ششدانگ خانه مساحت 26۰ متر مربع قسمتی از 
پالک ۱ فرعی از ۱9۱۰  اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان 
بخش9 کرمان خیابان استقالل کوچه 4 و دارای بنچاق از مالک 

رسمی سید جواد افصح هجری.
32-میثم و محمد جواد عبدلی راویزی فرزندان احمد هر کدام 
سه دانگ مشاع از شش دانگ خانه مساحت 295 مترمربع 

قسمتی از پالک ۱ فرعی از ۱9۱۰ اصلی واقع در اراضی دهشیخ 
رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان گلزارشهدا و دارای بنچاق از 

مالک رسمی اکبر خاندانی.
خانه  دانگ  شش  درویش  فرزند  چنار  فاتحی  33-پریسا 
مساحت ۱85 متر مربع قسمتی از پالک ۱ فرعی از ۱9۱۰ اصلی 
خیابان  9 کرمان  بخش  رفسنجان  دهشیخ  اراضی  در  واقع 
ارسالن کوچه ۱2 و حسب  استشهاد محلی از مالکیت سیدجواد 

هجری.
خانه  دانگ  فرزند سید حسین شش  مرعشی  زینب   -34
مساحت338.9  مترمربع قسمتی از پالک 28 فرعی از ۱9۱3 
اصلی واقع در اراضی اسد آباد رفسنجان بخش9 کرمان بلوار 
با  و خریداری شده  کوچه ۱  نجار  بنی  فارس خیابان  خلیج 

واسطه از مالک رسمی احمد رضائی.
35-حسن عبداللهی فرزند حسین و فاطمه زین العابدینی دره 
دری فرزند اکبر هر کدام سه دانگ مشاع از شش دانگ خانه 
مساحت ۱95.3۰ مترمربع قسمتی از پالک ۱۰6 فرعی از ۱9۱3 
اصلی واقع در اراضی اسد آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان 
شهید غالمعباس عباس آبادی کوچه 6 که متقاضی از مالکین 

مشاعی پالک مذکور می باشد.
مراد  فرزند  صابری  نجمه  و  محمد  فرزند  درکی  36-رضا 
بالمناصفه شش دانگ خانه مساحت 22۰ متر مربع قسمتی 
آباد  اسد  اراضی  در  واقع  اصلی  از ۱9۱3  فرعی   ۱۰6 پالک  از 
رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شهید عباس آبادی کوچه 6 و 
خریداری شده از مالک رسمی حسن پور عبداللهی حیدرآبادی.
خانه  دانگ  شش  احمد  فرزند  گلکار  عابدینی  37-محدثه 
مساحت ۱7۰.5 متر مربع قسمتی از پالک ۱6 فرعی از ۱9۱5 
اصلی واقع در اراضی حسین آباد رفسنجان بخش 9 کرمان 
بلوار کوثر کوچه 3 و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی 

صالحی. علی 
38-ناصر بازمانده بارچی فرزند علی شش دانگ خانه مساحت 
247.75 مترمربع قسمتی از پالک ۱6۱ فرعی از ۱9۱5 اصلی 
واقع در اراضی حسین آباد رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار امام 
علی )ع( خیابان شهید حسینی نژاد کوچه 5 و حسب استشهاد 

محلی از مالکیت سید محمد علوی.
39-طاهره بهرام آبادی فرزند جهانگیر ششدانگ باغ پسته به 
مساحت6۱83.4 مترمربع قسمتی از پالک 74 فرعی از ۱9۱7 
اصلی واقع در اراضی علی آباد خان رفسنجان بخش 9 کرمان 
بلوار شهید مقیمی و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی 

محمد علی امین.
4۰- امیرحسین بساوند فرزند علی ششدانگ مغازه مساحت 
378.6۰ مترمربع قسمتی از پالک ۱42 فرعی از ۱936 اصلی 
واقع در اراضی حیدر آباد رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار زائر 
میدان امام رضا ع( و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی 

علی یوسفیان.

4۱-صادق فرامرزپور دارزینی فرزند محمد شش دانگ خانه 
از  فرعی   48 پالک  از  قسمتی  مترمربع   3۰5.75 مساحت 
۱936 اصلی واقع در اراضی حیدر آباد رفسنجان بخش 9 کرمان 
خیابان عالمه امینی کوچه 3 حسب استشهاد محلی از مالکیت 

علی هدایت.
42-الهام کرمی فتح آبادی فرزند حسین شش دانگ خانه 
از  فرعی  پالک 4۱9  از  قسمتی  مربع  متر  مساحت 25۱.۱5 
 9 بخش  رفسنجان  آباد  حیدر  اراضی  در  واقع  اصلی   2342
کرمان بلوار صاحب الزمان و حسب استشهاد محلی از مالک 

کبوترخانی. رنجبر  رسمی حسین 
43-عباس باقری چاروک فرزند غالمحسین شش دانگ خانه 
مساحت867.4 متر مربع قسمتی از پالک 5۰46 اصلی واقع 
در اراضی خنامان رفسنجان بخش ۱۰ کرمان و طبق استشهاد 

محلی از مالک رسمی غالمرضا مرجوعی.
خانه  دانگ  شش  علی  فرزند  زاده  ابوالحسنی  44-حمید 
مساحت ۱۰58 مترمربع قسمتی از پالک 9۰77 اصلی واقع 
در اراضی فیض آباد نوق رفسنجان بخش ۱۰ کرمان و حسب 

مالک رسمی محمد فرحبخش از  استشهاد محلی 
تاریخ انتشار نوبت اول :چهارشنبه :۱4۰۰.۰5.2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم :پنجشنبه :۱4۰۰.۰6.۰4

ابوالفضل تیموری رئیس ثبت اسناد و امالک رفسنجان
آگهی اصالحی 

از آنجا که آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی نسبت به پالک ذیل قبال منتشر شده لیکن به 
دلیل وقوع اشتباه موثر در متن آگهی می بایست تجدید گردد 

به شرح ذیل منتشر می گردد:
نجمه فاتحی چنار فرزند عباس شش دانگ خانه مساحت 
۱9۱۰ اصلی  از  ۱ فرعی  از پالک  262.2۰ متر مربع قسمتی 
واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان خیابان ارسالن کوچه 32 
بخش 9 کرمان و خریداری شده با واسطه از محل مالکیت 
و   ۱4۰۰.۰4.۰۱ مورخ   آگهی  در  خاندانی  اکبر  رسمی  مالک 
۱4۰۰.۰4.۱6 روزنامه رسالت و هفته نامه آیینه پالک اصلی 
یک  در  اصالحی  آگهی  است  افتاده  قلم  از  مالک  فرعی  و 
نسبت  اشخاصی  یا  شخص  چنانچه  می شود  منتشر  نوبت 
به صدور سند مالکیت به نام متقاضی فوق اعتراضی داشته 
آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باید ظرف مدت یک ماه  باشند 
اعتراض خود را کتبًا به اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان 
تاریخ  از  بر آن ظرف مدت یک ماه  نمایند و عالوه  تسلیم 
تسلیم اعتراض می بایست دادخواست الزم در این خصوص 
را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی آن را به این اداره ارسال 
نمایند در غیر این صورت سند مالکیت طبق مقررات به نام 

متقاضی صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار آگهی اصالحی :۱4۰۰.۰5.2۰

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

 راهکار کمیته ملی طبیعت گردی برای حفاظت از جنگل جهانی ابر

 اجرای طرح واکنش سریع مدیریت گردشگری
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
لزوم  گفت:  سمنان  استان  صنایع دستی 
مدیریت  و  سریع  واکنش  طرح  اجرای 
شاهرود  ابر  جهانی  جنگل  گردشگری 
وزارت  طبیعت گردی  ملی  کمیته  در 
گزارش  به  شد.  مصوب  میراث فرهنگی، 
گفت:  دوست محمدی  حمیدرضا  ایسنا 
گردشگری  مشکالت  بررسی  جلسه  در 

راهکارها  مشکالت،  شاهرود،  ابر  جنگل 
و  سامان دهی  با  مرتبط  پیشنهادهای  و 
شاهرود  ابر  جنگل  جهانی  میراث  حفاظت 
اینکه  به  توجه  با  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 
سالیق و رویکردهای متفاوتی در مدیریت 
جنگل ابر وجود دارد، راهکارهای قابل اجرا 
اداره کل  توسط  مشکالت  این  رفع  برای 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 

اساس  بر  شد.  مطرح  سمنان  استان 
طرح  شد  مقرر  اداره کل،  این  درخواست 
شاهرود  ابر  جنگل  گردشگری  مدیریت 
ناشی  آسیب های  از  جلوگیری  رویکرد  با 
گردشگران  بی برنامه  و  بی رویه  ورود  از 
اداره کل  توسط  منطقه  در  مداخله  نحوه  و 
پس از تخصیص اعتبار ملی اجرایی شود. 
توسط  سریع  واکنش  طرح  اجرای  و  تهیه 

دستگاه های اجرایی متولی محدوده جنگل 
ابر با برگزاری جلسات مشترک نیز از دیگر 
مصوبات این جلسه بود و مقرر شد به زودی 
شود. برگزار  خصوص  این  در   جلسه ای 
دوست محمدی گفت: رعایت تاب آوری در 
حمایت  گردشگر،  پذیرش  ظرفیت  زمینه 
زمینه  در  تعریف شده  سرمایه گذاری  از 
خدمات  تأمین  منطقه،  زیست بوم  حفظ 
حداقلی در عرصه و حریم و تکیه بر ایجاد 
با  جنگل  محدوده  از  خارج  در  خدمات 
جمله  از  محدوده  بر  مدیریت  مرکز  ایجاد 

موضوعات ضروری و مهم برای حفاظت از 
انتخاب  است.  شاهرود  ابر  جهانی  جنگل 
ارائه  برنامه،  دارای  و  توانمند  سرمایه گذار 
آموزش به جوامع محلی و گردشگران برای 
تعریف  و  جنگل  محیط زیست  از  حفاظت 
نکات  دیگر  از  طبیعت گردی  مسیرهای 
ضروری برای حفاظت از این جنگل است. 
حوزه  با  غیر مرتبط  آسیب های  در خصوص 
پیگیری های  شد  مقرر  نیز  میراث فرهنگی 
متولی  اجرایی  دستگاه های  توسط  الزم 
گیرد. قرار  برنامه  در  ابر  جنگل  برای حفظ 

یکشنبه، ۱7 مرداد ماه، 3 عضو شورای شهر 
چرا که  ندادند  رای  زاکانی  شدن  شهردار  به 
تصدی سمت  احراز  »آیین نامه  بودند  معتقد 
شهردار« باید در هیات دولت اصالح شود تا 
رشته تحصیلی زاکانی در زمره رشته های مورد 
نگاه  از  بگیرد.  قرار  شهردار شدن  برای  تایید 
از  آیین نامه  در  تغییر  به  نیازی  دو حقوقدان 
رغم  به  زاکانی  و  نیست  دولت  هیات  سوی 
تطبیق نداشتن رشته اش با آیین نامه می تواند 

با نظر وزیر کشور، شهردار شود. علی دشتی، 
آیین نامه شرایط  مفاد  به  اشاره  با  حقوقدان، 
احراز سمت شهرداران مصوب سال 97 هیات 
ماده  به »پیام ما« می گوید: »مطابق  وزیران، 
3 این آیین نامه مدارک و رشته های تحصیلی 
مورد نیاز باید توسط وزیر کشور به تناسب درجه 
در  هم  کشور  وزیر  تعیین شود.  شهرداری ها 
تاریخ ۱3/۱۱/97 طی بخشنامه ای تکلیف خود 
را انجام داده و آن را به استانداران ارسال کردند 

و استانداران نیز آن را به شوراها ابالغ کردند. 
در این بخشنامه مدارک و رشته های تحصیلی 
را گفته است، یک سری رشته ها لیست شده 
است و گفته شده که این مدارک الزم است، 
اضافه  اولیه  لیست  به  هم  رشته  چند  بعدا 
رشته هایی  که  است  یادم  من  است،  شده 
پایان  اضافه شد. در  الکترونیک  و  برق  مثل 
همان بخشنامه هم گفته شده که اضافه کردن 
رشته ها و مدارک و  سایر موارد با تشخیص 

روستایی  و  شهری  توسعه  و  عمران  معاون 
چند  هر  دشتی  به گفته  است«.  کشور  وزیر 
وزیران  احراز مصوب هیات  آیین نامه شرایط 
است اما بخشنامه مربوط به مدارک و رشته ها 
به تشخیص وزیر واگذار شده و وزیر هم آن 
را به معاون عمرانی خودش واگذار کرده است 
تا زمانی که بخشنامه معتبر است، معاون  و 
عمرانی می تواند تشخیص دهد و رشته ها و 

مدارک را در آن کم و زیاد کند.
روزنامه  به  هم  حقوقدان،  نوروزی،  کامبیز 
پیام ما می گوید: »وزیر کشور حکم شهردار را 
صادر می کند، اگر وزیر کشور مشاهده کند که 
شرایط قانونی در فرد منتخب دیده نمی شود 
به شورای شهر اعالم می کند و از صدور حکم 
بر  شورا  اگر  می گوید  او  می کند.«  خودداری 
انتخاب خود اصرار کند، شورا باید موضوع را 
به هیات حل اختالف ارجاع دهد و هیات حل 

اینباره تصمیم گیری کند.  در  اختالف 

مخالفت ها با رسیدن زاکانی به 
بهشت ادامه دارد 

حاشیه هایی  از  یکی  تنها  زاکانی  تحصیالت 
به  او  رسیدن  راه  سد  روزها  این  که  است 
مجلس  از  او  استعفای  است.  شده  بهشت 
گروه های  سایر  سوی  از  مخالفت هایی که  و 
وارد  او  شدن  شهردار  به  انقالبی  و  اصولگرا 
شده است، مساله دیگری است که به نظر 
روز  دو  بیابد.  چاره ای  آن  برای  باید  زاکانی 
که  کردند  اعالم  خبری  سایت های  گذشته 
مهدی  به  خطاب  نامه ای  بازرسی  سازمان 
چمران نوشته و تاکید کرده: بر اساس ضوابط 
و مقررات مربوطه از جمله مدرک تحصیلی و 
سابقه مدیریت مرتبط، شهردار تهران انتخاب 
شود. هرچند که بعد از صدور این نامه، ایمان 
شمسایی، مشاور سازمان بازرسی درخصوص 
بازرسی کل کشور  سازمان  نامه گفت:  این 
زد  نامه  کشور  وزیر  به  قانونی  وظیفه  بر  بنا 
و خواستار رعایت ضوابط قانونی شد. مهدی 
توصیه  را  بازرسی  سازمان  نامه  اما  چمران 
نامه خواند. او در جمع خبرنگاران اعالم کرد: 
نامه های توصیه ای دارند و  بازرسی  سازمان 
شهرداری های  برای  مدارک  و  احراز  درباره 
حقیقت  در  است.  فرستاده  همه  به  استان 
به  بازرسی کل کشور  توسط  نامه ای  چنین 
وزیر کشور برای ابالغ به کل کشور داده شده 
نامه ها  اینگونه  بود:  کرده  تاکید  او  است. 
نمی خواهد.  پاسخ  و  است  داخلی  مسائل 
البته این نامه برای کل شوراهای استان تهران 
از  اسمی  آن  در  همچنین  است  ارسال شده 

است.  نیامده  شخصی 
دیروز بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، عالمه 
نامه ای  در  دیگر هم  دانشگاه  و 5  طباطبایی 
خواستار استعفای زاکانی از سمت شهرداری 
به  است:  آمده  نامه  این  در  شدند.  تهران 
صالحیت  قوانین،  طبق  شما  می رسد  نظر 
تهران  شهرداری  تصدی  جهت  الزم  قانونی 

را دارا نیستید؛ زیرا طبق بند ب ماده ی یک 
رشته های  و  مدارک  تعیین  »بخشنامه ی 
تحصیلی موضوع تبصره ۱ ماده 2 آیین نامه ی 
شهردار  سمت  تصدی  احراز  شرایط  اجرایی 
مصوب 25/9/۱397 هیئت وزیران«، رشته ی 
هسته ای،  پزشکی  یعنی  شما  تحصیلی 
گروه  در  اشاره شده  مرتبط  رشته های  جزو 
به  نامه  این  ادامه  در  نیست.  تجربی  علوم 
جمع  در  شورا  صحن  در  زاکانی  صحبت های 
خبرنگاران مبنی بر ایرادات بخشنامه نیز اشاره 
ایراداتی  بخشنامه  این  فرموده اید  اخیرا  شد: 
دارد و شما دارای سوابق اجرایی الزم هستید، 
این  بقای  به یادآوری است که در زمان  الزم 
قانون، همه به صورت برابر ملزم به رعایت آن 
هستند و نظر شخصی افراد تاثیری در عدم 

ندارد. آن  اجرای 
استعفای  به  نامه  این  دیگر  بخش های  در 
است،  شده  اشاره  نیز  مجلس  از  زاکانی 
استعفایی که به گفته رئیس مجلس دیروز 
اعالم وصول شده است: با استعفای شما پس 
از انتخابات میان دوره ای شهر قم به مدت دو 
بود،  خواهد  جایگزین  نماینده  بدون  سال 
جنابعالی پیش از این نیز با بیان دالیلی خود 

را اهل قم و خادم آن دیار معرفی کردید، در 
انتخابات اخیر مجلس هم با وجود انتقادات 
صدای  تاکنون  که  است  امید  شدید،  نامزد 
اعتراض حوزه های علمیه و مردم قم را شنیده 

باشید. 

خواسته  نامه  انتهای  در  دانشجویی  بسیج 
بسیج  است:  مطرح کرده  را  زاکانی  از  خود 
در  زمانی  خود  جناب عالی که  از  دانشجویی، 
و جلودار  داشته   فعالیت  این شجره ی طیبه 
در  وقت  اسرع  در  که  دارد  انتظار  بوده اید، 
جلسه ای پاسخ ایرادات وارده را اعالم کرده و 
در صورت نداشتن جوابی مستدل و قانونی، 
از قبول سمت شهرداری تهران خودداری کرده 
اعالم  مسئولیت  این  از  را  خود  استعفای  و 

فرمایید. 
 باوجود تمام این حاشیه ها به نظر می رسد که 
باید در انتظار تصمیم وزیر کشور بود. براساس 
قانون وزیر باید ظرف ده روز از دریافت نامه 
شورای شهر، درباره شهردار پیشنهادی استعالم 
و اعالم نظر کند، اگر زاکانی تایید نشود و شورا 
دیگری  فرد  باید  نکند،  اصرار  بر مصوبه خود 
انتخاب شود و تا آن زمان سرپرست، وظایف 

شهرداری را سامان می دهد.

معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه 
و شهرسازی کردستان از گذران زندگی 5۱ درصد 
جمعیت استان در بافت های ناکارآمد شهری 

خبر داد.
بافت های  وضعیت  آخرین  رضایی  مصطفی 
برای  شده  انجام  مطالعات  استان،  ناکارآمد 
احصاء مشکالت و اقدام الزم برای حل آنها را 
مطالعات  براساس  ایسنا گفت:  به  و  تشریح 
مصوب در هفت شهر با جمعیت باالتر از 5۰ هزار 
نفر استان قریب بر 4727 هکتار بافت ناکارآمد 
وجود دارد که حدود 36 درصد مساحت مصوب 

طرح تفصیلی شهرها را شامل می شود.
او با اعالم اینکه 5۱ درصد از جمعیت استان در 
سطح بافت های ناکارآمد زندگی می کنند، افزود: 
این میزان اسکان جمعیت در سطح کمتری از 
شهر نشان دهنده نابرابری در توزیع خدمات در 

سطح شهرها است.
اداره کل  شهری  بازآفرینی  و  مسکن  معاون 
راه و شهرسازی کردستان، در رابطه با وضعیت 
پنج پهنه ناکارآمد شهر سنندج بیان کرد: بافت 
شهر  گیری  شکل  اولیه  هسته  که  تاریخی 
سنندج بوده ۱82 هکتار، بافت فرسوده میانی 
که الیه پس از بافت تاریخی بوده 22۰ هکتار، 
بافت با پیشینه روستایی که حاصل رشد شهر 
به روستاهای اقماری گذشته بوده ۱23 هکتار، 
بافت ناسازگار شهری که شامل کلیه تاسیسات 
شهری است و کارکرد چندانی با زندگی امروز ما 
در داخل شهرها ندارد 527 هکتار و در نهایت 

 646 مساحت  به  غیررسمی  سکونت گاه های 
هکتار است.

بافت  هکتار   ۱697 سنندج  در  داد:  ادامه  او 
ناکارآمد وجود دارد که 35 درصد مساحت شهر 
را شامل می شود و جمعیتی قریب به 2۰6 هزار 

نفر را در دل خود جای داده است.
شامل  استان  شهر   4 در  عنوان کرد:  رضایی 
سقز، مریوان، قروه و بیجار مطالعات مربوط 
به شناسایی و پهنه بندی بافت های ناکارآمد به 
اتمام رسیده و در حال مالک عمل است، در 
سایر شهرهای استان نیز به تناسب مطالعات 
در پهنه هایی که عملیات اجرایی طرح ها در آن 
محالت در دست احداث وجود دارد به انجام 

است. رسیده 
معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و 

شهرسازی کردستان بیان کرد: متاسفانه سطح 
اراضی در اختیار شرکت بازآفرینی شهری ایران 
در سطح استان بسیار ناچیز است بنابراین با 
چندانی  امید  نمی توان  اراضی  فروش  روش 
به حل مشکالت داشت ضمن اینکه در چند 
سال اخیر براساس آمار سال 95 رشد مهاجرت 
روستایی به شهری در استان شدت گرفته که 
می تواند زنگ خطری جدید باشد، بنابراین الزم 
ملی  ستاد  طریق  از  مالی  حمایت های  است 
بازآفرینی شهر پایدار از روند نوسازی بافت در 

استان شکل گیرد.
به گفته او، در استان کردستان نیز در 2 سال 98 
و 99 در مجموع 73۰ فقره تسهیالت نوسازی 
متقاضیان  و  سرمایه گذاران  مالکان،  به  بافت 

پرداخت شده است.

حاشیه ها و چالش های شهردار منتخب شورای ششم، ادامه دارد

سرنوشت شهرداری »زاکانی« در دستان وزیر کشور
دو حقوقدان به روزنامه »پیام ما« می گویند برای شهرداری زاکانی نیازی به اظهار نظر دولت نیست 
و وزیرکشور می تواند تصمیم گیری کند

سکونت 51 درصد جمعیت استان کردستان در بافت ناکارآمد شهری

جذب نیرو در شهرداری 
قزوین ممنوع شد

با  قزوین  شهر  شورای  جلسه  چهارمین  در 
تصمیم و رأی موافق 9 عضو شورای اسالمی 
و  دستگاه ها  از  نیرو  انتقال  و  جذب  شهر 
قزوین  شهرداری  به  دیگر  شهرداری های 
ممنوع شد و در شرایط خاص کمیته ای سه 
و  شورا  عضو  یک  شهردار،  از  متشکل  نفره 
یک نفر از دفتر امور شهری استانداری، باید 

بررسی کنند. را  موضوع 
مصوبه  این  براساس  ایسنا  گزارش  به 
به  پرداخت حقوق  همچنین شهرداری حق 
این کار  و  داشت  نخواهد  را  جدید  نیروی 

می شود. محسوب  تخلف 
طبق این مصوبه در موارد استثنا اگر نیاز به 
جذب نیرو در تخصص خاصی باشد، باید 
شهردار،  از  متشکل  نفره  سه  کمیته ای  در 
دفتر  از  نفر  یک  و  شورا  عضو  نفر  یک 
و  بررسی  موضوع  استانداری،  شهری  امور 
باید  نیز  کمیته  نظر  و  شود  تصمیم گیری 
اعضای شورای  به تصویب  در صحن شورا 

برسد. قزوین  شهر  اسالمی 

بحرانی ترین روزهای 
کرونایی در سمنان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: 
این استان در بحرانی ترین روزهای پیک پنجم 
خود قرار دارد و از همین رو رعایت پروتکل های 
بهداشتی، پرهیز از هرگونه جابه جایی جمعیت 

و عدم شرکت در اجتماعات ضروری است.
نوید دانایی در جمع خبرنگاران از تداوم روند 
مناطق  در  بستری ها  و  مبتالیان  صعودی 
تحت پوشش این دانشگاه خبر داد و گفت: 
روند صعودی مبتالیان در استان نگران کننده 
است و می طلبد که عموم شهروندان با رعایت 
بهداشت  وزارت  و  کرونا  ستاد  توصیه های 
همراهی بیشتری با مدافعان سالمت داشته 

باشند.
دبیر ستاد استانی مقابله با کرونا ویروس از 
شناسایی 3۱3بیمار جدید در 48ساعت اخیر 
خبر داد و افزود: جدا از بیش از 2۰۰ بیمار مثبت 
سرپایی در این مدت ۱۱3 مبتالی قطعی جدید 
در بیمارستان های تحت پوشش علوم پزشکی 

سمنان بستری شده است.
او با بیان اینکه شناسایی این تعداد مبتالی 
در  وضعیت  بودن  نگران کننده  جدید گویای 
مناطق تحت پوشش است افزود: ما در حال 
حاضر در بحرانی ترین روزهای موج پنجم کرونا 
از هم استانی ها خواهشمندیم  لذا  قرار داریم 
را  بهداشتی  پروتکل های  حداکثری  رعایت 

باشند. داشته 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با 
بیان اینکه هرگونه کوتاهی در این شرایط مراکز 
درمانی و بیمارستانی استان را با بحران مواجه 
می کند، اضافه کرد: توصیه ما شرکت نکردن در 
هرگونه اجتماع و دورهمی و گردهمایی است.

ایام  در  خواست  پرخطر  گروه های  از  دانایی 
محرم، به صورت مجازی یا از طریق برنامه های 
تلویزیونی به عزاداری بپردازند و به هیچ عنوان 
عزاداری  مراسم های  در  حضوری  صورت  به 
برگزارکنندگان  از  همچنین  نکنند.  شرکت 
در  خواهشمندیم که  نیز  عزاداری  آیین های 
رعایت پروتکل ها جدی باشند و مراسم ها را 
فاصله گذاری  حفظ  و  برگزار  افراد  حداقل  با 

فیزیکی را نیز جدی بگیرند.

احتمال یک تخلف 
محیط زیستی در تهران 

عضو شورای شهر تهران به استناد گزارش های 
 4 منطقه  در  باغی  درختان  قطع  از  مردمی 
خبر داد. به گزارش روزنامه »پیام ما«، مهدی 
اقراریان پیش از آغاز جلسه شورای شهر تهران 
در گروه اطالع رسانی خود در فضای مجازی 
از احتمال یک  اعالم کرد: »تا دقایقی دیگر 
تخلف زیست محیطی در منطقه چهار تهران 
رسانه های  امیدوارم  و  کرد  خواهم  رونمایی 
فسادستیز به نحو شایسته موضوع را دنبال 
در  گفت:  امروز  جلسه  صحن  در  او  کنند.« 
بازدید میدانی که دیروز از منطقه چهار داشتم 
گزارشات مردمی از وقوع تخلف و قطع تعدادی 
خیابان  در  لویزان  باغات  از  یکی  در  درخت 
شهرداری  از  داشتیم که   4 منطقه  بحرینی 
درخواست دارم این موضوع را پیگیری کنند 
همچنین از رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار 
تا  را  موضوع  این  دارم  درخواست  عمومی 
حصول نتیجه دنبال کنند. عضو شورای اسالمی 
شهر تهران افزود: مقایسه عکس های هوایی در 
ادوار گذشته و وضعیت امروز این باغ می تواند 
در رسیدگی به موضوع مؤثر باشد تا اگر تخلفی 

صورت گرفته جلوی آن گرفته شود.
اقراریان تاکید کرد: می دانید یکی از مشکالت 
اصلی شهر تهران و مطالبات شهروندان موضوع 
آلودگی هوا است و درختان به عنوان عناصر 
مهم و تأثیرگذار در تلطیف هوای تهران مطرح 
هستند لذا باید نسبت به حفظ و نگهداشت 

این عناصر مهم بسیار حساس باشیم.

براساس قانون وزیر باید ظرف 
ده روز از دریافت نامه شورای 
شهر، درباره شهردار پیشنهادی 

استعالم و اعالم نظر کند

علیرضا زاکانی به شهرداری تهران نیامده، حاشیه درست کرده است. یک روز از استعفایش از مجلس گفته می شود و روز دیگر از نداشتن 
سوابق مدیریتی و تحصیالت مرتبط با سمت شهردار. حاشیه ها در چند روز اخیر چنان شدت گرفت که گفته می شود، حتی سازمان بازرسی 
هم به آن واکنش نشان داده و در همین راستا نامه ای خطاب به شورای شهر تهران نوشته است. مساله ای که البته از سوی مهدی چمران، 
رئیس شورای شهر تهران به نحوی دیگر بیان شد و گفته شد که نامه تنها یک توصیه نامه برای انتخاب شهردار بوده است. حاشیه دیگر دیروز 
برای زاکانی ایجاد شد، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و 6 دانشگاه دیگر خطاب به او نامه نوشت. در این نامه از زاکانی خواسته شد که با 
توجه به تطبیق نداشتن سوابق و تحصیالتش با قانون از پذیرفتن سمت شهرداری خودداری کند. با این حال، باوجودی که در جلسه دوم 
شورای شهر تاکید شد که برای شهردار شدن زاکانی، پیشنهادی به دولت برای تغییر آیین نامه داده شده و دولت هم پذیرفته که مسئله را 
بررسی کند اما به گمان دو حقوقدان نیازی به تغییر در آیین نامه و قانون نیست و وزیر کشور به تنهایی می تواند در این باره تصمیم بگیرد. 

سکونتگاه 

معاون شهرداری تهران با 
اشاره به اینکه 72 درصد 
ناوگان اتوبوسرانی فرسوده 
است، گفت: این اتوبوس ها 
فایده ای ندارد و هم فعالیت 
آنها برای راننده اقتصادی 
نیست و هم استفاده از این 
اتوبوس ها آلودگی دارد

شهرداری  ترافیک  و  حمل و نقل  معاون 
انجام  اقدامات  مورد  در  گزارشی  تهران 
گرفته در حوزه حمل و نقل در زمان مدیریت 

داد. ارائه  حناچی 
به گزارش ایمنا، معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهردار سابق امروز در صحن شورای شهر 
یافت و گزارش عملکردی در حوزه  حضور 

حمل و نقل به شورای ششمی ها ارائه داد.
در حوزه  نواقصی  این گزارش گفت:  در  او 
کرده ایم  تالش  که  داریم  مترو  تجهیزات 
گیرد  صورت  راستا  این  در  الزم  اقدامات 
واگن های  کمبود  و  کرونا  شیوع  علیرغم 
استفاده  قطارها  ظرفیت  حداکثر  از  مترو 
شده و سرفاصله حرکت مترو کاهش یافته 

است.
شهرداری  ترافیک  و  حمل و نقل  معاون 
تهران افزود: سرفاصله حرکت مترو علیرغم 
را  آن  بود  مسافر  میلیون  دو  برای  اینکه 
کم نکردیم و حتی سرعت فاصله حرکت 
قطارها بیشتر شد. و طی هفته گذشته آمار 
مسافران مترو حدود 7۰۰ تا 8۰۰ هزار نفر 

در طول روز بود.
هاشمی ادامه داد: سرفاصله حرکت قطارها 
در خط یک از پنج دقیقه به 3.5 دقیقه، 
به سه دقیقه، خط  از پنج دقیقه  خط دو 
سه از ۱۰ دقیقه به شش دقیقه، خط چهار 
از پنج دقیقه به سه و نیم دقیقه، خط پنج 
و  دقیقه  نیم  و  سه  به  دقیقه  پنج  از  هم 

خط شش از 25 دقیقه به ۱5 دقیقه رسیده 
است که البته ایده آل ما نیست.

شهرداری  ترافیک  و  حمل و نقل  معاون 
تهران گفت: تعمیرات اساسی 3۱ رام قطار 
در دستور کار قرار گرفت و اعزام قطارها در 
شرایط کرونا 28 درصد بیشتر شد ولی در 
اتوبوسرانی شرایط متفاوت است چرا که در 
سال   ۱3 ناوگان  متوسط  عمر  اتوبوسرانی 
اتوبوس طی  و ساالنه هزار دستگاه  است 
۱۰ سال گذشته باید به ناوگان اتوبوسرانی 
اضافه می شد که یا دولت این اتوبوس ها را 
تخصیص نداده یا شهرداری بودجه نداشته 

است.
قیمت  دنیا  جای  همه  داد:  ادامه  او 
واقعی بلیت را می گیرند و یا یک سوم را 
و یک  دولت  را  و یک سوم  را  شهروندان 
سوم را شهرداری می پردازد که در کشور ما 
یک سوم دولت را که نتوانسته ایم بگیریم و 
سهم مردم هم بخشی را دولت و شهرداری 
باید بدهد که دولت اقدامات الزم را انجام 
واقعی یک سوم مردم هم  و سهم  نداده 
فقط  شهرداری  که  است  نشده  پرداخت 

است. داده  انجام  را  حمایت ها 
هاشمی با اشاره به اینکه 72 درصد ناوگان 
این  گفت:  است،  فرسوده  اتوبوسرانی 
اتوبوس ها فایده ای ندارد و هم فعالیت آنها 
برای راننده اقتصادی نیست و هم استفاده 

آلودگی دارد. اتوبوس ها  این  از 

72 درصد ناوگان اتوبوسرانی تهران فرسوده است 
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افقی
زنگار  شعاع،   - مادها  سلسله  پادشاه   -  ۱ 

- پوشاك سر2 - مخفف از او، باغ وحش 

 - دولک  و  الک  بازی  کشیدنی  بیگانه، 

دورشدن  - ستم، گونه - مایه حیات، مایه 

روشنایی، مظهر پاكی - درون دهان3 - نوای 

موسیقی  - مجموعه حروف امالئی یك زبان، 

نشانه های نوشتاری - پدر بیگانه4 - نان تنك 

روغنی - مصیبت، آزمون الهی، از نازل شدنی 

ها - آزرده و دلخور، آزرده، دلخور - پاک از 

گناه 5 - خرقه درویشی  - کشیش - نماز 

واپسین، از نمازهای پنجگانه - سو وارونه6 

- ماه زمستانی، ماه آخر سال - سرچشمه 

هیرمند7 - دوشیزه - فتنه، هرج و مرج، شور 

و غوغا - نام ترکی، نام آذربایجانی - نشان، 

بینایی،   - بیهوده  یافتن،  به  امر   - قاعده8 

بصیرت - موجود نامرئی، همنشین انس - 

نشانه9 - دریاچه ای در روسیه - بخش ها، 

پاره ها - متاع، رخت و متاع، رخت۱۰ - دریای 

فرانسه - درخشیدن - از پرندگان كوچك۱۱ 

- آخرین نازی، دستیار هیتلر، معاون هیتلر 

- نشانه مفعولی، عالمت مفعول بی واسطه 

و  شکل   - مغازه۱2  شاگرد   - وارونه  - کز 

قالب، قالب، شکل - مخفف گاه - وسیله 

سرخ،  فلز   - اشرافی۱3  لقب  ریسی،  نخ 

فلز بادیه، فلز رسانا - جمله های قرآنی، از 

نمازهای واجب، نشانه ها - از رنگها - نفس 

خسته۱4 - صدای گوسفند - تر و نمناک  - 

گذر نامه - سوسمار۱5 - تمام كردن، كامل 

نمودن - خشک است و بسيار جدی، خشك 

مزاج - لك دار - آرزو، شهر شمالی، شهر آرزو

عمودی
۱ - نوعی چوب، صندلی - نکوهش2 - کوه 

بلند - دستگاه گوارش - سنگین نیست، 

شیوه، فوری، مقابل سنگین3 - الفت، انس 

گرفتن، عادت - نزدیکی و خویشاوندی  - 

پدر4  برادر   - اندوه سخت  دریغ،  حسرت، 

- باال بر ماشین - بیماری ریوی، نت بیمار 

- هرگز نه عرب - بندگی5 - هزار كیلو، بدن، 

ماهی كنسروی - مال عام المنفعه - فا  - 

روغن مو6 - دو رویی - تو بنوش - کالم 

تنفر، حرف بیزاری7 - خواستن، در خواست 

- ناسزا، فحش - آبگیر8 - پولک ماهی - 

پنبه دانه، غوزه پنبه - گریزان9 - جمع نجیب 

- درون دهان - شهر فردوسی۱۰ - بندری 

در هند - كجاست؟ - تکرار حرف - همگی، 

نر، کچل۱۱ - كاشف میكروب جذام -  بز 

 - امتها   - عبادتگاه   - جانشین، عوض۱2 

قطره باران۱3 - نت ششم موسیقی، نفی 

عرب، درون چیزی - پوسته - روز جشن 

- ماه سرد، روز گذشته۱4 - زمان بی انتها، 

زندانی مادام العمر، همیشه - كوزه آب - 

مالمت وسرزنش۱5 - سد خوزستان، سدی 

در جنوب كشور - تمسك جستن، متوسل 

شدن، دستاویز جویی۱6 - خوب - نوشابه 

قدیمی - تحلیل غذا در معده۱7 - ردیف 

قالیبافی، ردیف - درخت تسبیح، سهولت و 

آسانی - دوغی كه پس از جوشیدن خشك 

كنند - با جادو می آید، همنشین جادو

جدول شماره 2080

کرمان

در پی تداوم افزایش دما و باال رفتن مصرف برق، شركت 
توانیر اطالعیه جدیدی صادر كرد.

به گزارش پایگاه خبری توانیر، در این اطالعیه آمده است:
به استحضار هموطنان گرامی می رساند كه براساس پیش 
بینی، روند افزایش دما تا پایان هفته جاری ادامه و مصرف 

برق روند صعودی می کند.
با توجه به این كه در شرایط كنونی امكان استفاده از همه 
ظرفیت نیروگاه های برق آبی از مدار تولید )به دلیل كاهش 
شدید نزوالت جوی( وجود ندارد، شاهد ناترازی شدیدی در 

تولید و مصرف برق هستیم .
از این رو لذا از همه مشتركان گرامی به ویژه در بخش های 
خانگی و تجاری خواهشمند است به منظور جلوگیری از 
خاموشی های ناخواسته، نسبت به كاهش مصرف خود اقدام 

تا از قطع برق جلوگیری شود.
راهكارهای ساده كاهش مصرف برق در بخش های خانگی 

و تجاری : 
كاهش مصرف بارهای سرمایشی از جمله تنظیم كولرهای 
آبی روی دور  گازی روی 25 درجه و قرار دادن كولرهای 
به  میزان مصارف  بیشترین  اكنون  هم  آنجا كه  از   ( كند 
بخش سرمایش اختصاص دارد، اجرای این راهكار توسط 
همه مشتركان می تواند به تنهایی همه كمبود برق كشور 

را برطرف کند(
كاهش روشنایی غیر ضروری و خاموش كردن حداقل یک 
المپ اضافی ( اجرای این راهكار می تواند حداقل یک هزار 

مگاوات از مصرف برق كشور را كم كند(
استفاده نکردن از وسایل پرمصرف برقی در ساعات ۱2 تا ۱8( 
اجرای این راهكار می تواند فشار مضاعف بر شبكه را از بین 
ببرد(. صنایع عمده و كشاورزان، همچنان با صنعت برق برای 
مدیریت بار در ساعات اوج مصرف برق همكاری می كنند كه 

از این بابت از همه مشتركان همكار تقدیر و تشكر می شود.

در هفته جاری؛ تداوم روند افزایش دما تا پایان هفته 

همچنان نیازمند همكاری مشتركان هستیم کارشناسان  همایش  در  سینا  بانک  مدیرعامل 
حقوقی و مطالبات؛ از کاهش نسبت مطالبات در 
این بانک علی رغم ایجاد جهش اعتباری در سال 
99 خبر داد. دکتر ایمانی با اشاره به میانگین نسبت 
مطالبات در مجموعه بانک های خصوصی گفت: 
بانک سینا با وجود جهش اعتباری در سال 99 
و ادامه مسیر در سال ۱4۰۰ به نسبت خوبی در 
کاهش این بخش دست پیدا کرده که این امر 
و  حقوقی  حوزه  همکاران  تمام  تالش  از  ناشی 
وصول مطالبات در مجموعه صف و ستاد است. 
او با بیان آنکه در سال گذشته بالغ بر 259 هزار 
میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شد، اظهار داشت: 
بانک  مطالبات  رفت  می  انتظار  اقدام  این  با 
افزایش یابد و نسبت مانده مطالبات بانک از رقم 
6.5 درصد در سال 98 با این حجم از پرداخت 
تسهیالت به رقم پیش بینی شده 8 درصد در سال 
99 برسد، که نه تنها افزایشی را شاهد نبودیم بلکه 

این رقم به 4.5 درصد کاهش یافت که اتفاقی کم 
نظیر و قابل توجه در بانک سینا است. دکتر ایمانی 
با تاکید بر این نکته که در بخش پیگیری و وصول 
مطالبات بحث دعاوی و حقوقی می بایست آخرین 
مرحله باشد، افزود: همکاران در تعامل با بدهکاران 
و پرونده های مطالباتی نهایت سعی خود را بر 
مذاکره و گفتگو بر اساس ضوابط و دستورالعمل ها 
متمرکز سازند و بحث دعاوی را به مراحل نهایی 
موکول کنند تا شاهد ایجاد کمترین نارضایتی در 

بین این دسته از مشتریان باشیم. 
او از دیگر موفقیت های بانک سینا در مجموعه 
را وصول پرونده های  حقوقی و وصول مطالبات 
جمله  از  کرد:  خاطرنشان  و  برشمرد  کالن 
چالش های عمده بانک ها، موضوع پرونده های 
مطالباتی کالن است که به لحاظ شرایط اقتصادی 
به بانک ها تحمیل شده که خوشبختانه عملکرد 
بخش،  این  در  سینا  بانک  همکاران  خوب 

کارنامه ای مطلوب را به همراه داشته است. او 
با تاکید بر آنکه بانک سینا یکی از شفاف ترین و 
ارزشمندترین بانک ها به لحاظ ماموریت و اهداف 
در شبکه بانکی است، اظهار داشت: عمده رویکرد 
این بانک در سال 99، بر چند محور اساسی شامل 
مدیریت و کنترل مطالبات معوق، کنترل نرخ بهای 
مصارف،  و  منابع  سازی  بهینه  پول،  شده  تمام 
کاهش شعب زیان ده و افزایش شعب سودده و 
فروش اموال مازاد بود که با توجه به برنامه تدوین 
شده، عملکرد مناسب و قابل قبولی را شاهد بودیم. 
از اعضای  بانک سینا ضمن قدردانی  مدیرعامل 
هیات مدیره ناظر بر معاونت حقوقی و مطالبات 
و مسئوالن و کارکنان این معاونت، ابراز امیدواری 
کرد در ادامه راه سال ۱4۰۰ نیز با همدلی و همراهی 
همکاران، به شرایط مطلوب و ایده آلی که مد نظر 
بانک است در تمامی حوزه ها به ویژه حوزه حقوقی 

و مطالبات دست یابیم.

مدیر عامل بانک سینا خبر داد:

کاهش نسبت مطالبات بانک سینا علیرغم جهش اعتباری در سال99

با بکارگیری نیروهای با انگیزه و استفاده 
از بروزترین تجهیزات، عملیات نشت یابی 
تاسیسات  و  گازرسانی  شبکه های  از 
در  سال(  در  نوبت  )دو  دوره ای  بصورت 

می شود. انجام  استان  سطح 
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
مسئول  پزشکیان  خوزستان،محسن 
بازرسی فنی این شرکت در خصوص میزان 
نشت یابی از شبکه و تاسیسات گفت: هر 
ساله بیش از 4٧٠٠٠ کیلومتر شبکه توزیع 
میلیون   ٢ از  بیش  همراه  به  تغذیه  و 
انشعاب تجاری و خانگی و حدود ٢٢ هزار 
شیر و حوضچه نشت یابی می شود. او در 
ادامه افزود: در سال گذشته طبق برنامه 
تعداد 4٠4 ایستگاه تقلیل فشار و اندازه 

استان  در   )CGS,TBS,DRS( گیری 
قرار  خوزستان تحت عملیات نشت یابی 
گرفت و از ابتدای سال تا کنون همچنان 
نشت یابی ایستگاه های گازرسانی مطابق 
انجام است. برنامه زمانبندی در حال  با 
محسن پزشکیان تصریح کرد: نشتی های 
سامانه  در  شده  شناسایی  زمینی  زیر 
نشت یابی ثبت وبالفاصله توسط همکاران 
بهره بردار نسبت به رفع آن اقدام می شود. 
این  داشت:  اظهار  فنی  بازرسی  مسئول 
مدیرعامل  تاکید  و  تدابیر  با  عملیات 
و  همت  و  خوزستان  استان  محترم گاز 
پیگیری مدیریت بهره برداری بدست آمده 
است که در این خصوص از تمامی ارکان 
تاثیر گذار و همکاران مرتبط سپاس گذارم.

نشت یابی  اهمیت  درخصوص  پزشکیان 
دارد،  به سزایی  اهمیت  نشت یابی  گفت: 
به نحوی که کوتاهی و غفلت از آن می 
جبران ناپذیری  و  فراوان  خسارات  تواند 
داشته است. در همین راستا امور بازرسی 
هوایی،  و  آب  شرایط  به  توجه  با  فنی 
طول عمر شبکه و تعداد نشت های پیدا 
منطقه  هر  در  قبل  سال های  در  شده 
برنامه  یک  سالیانه  نشت یابی  جهت 
شرکت  استانداردهای  با  مطابق  مدون، 
دوره ای  کنترل  و  کرده  تنظیم  گاز  ملی 
پیشرفته  از  بهره گیری  با  تاسیسات  از 
و  لیزری  نشت یاب  های  دستگاه  ترین 
استقرار نرم افزار سیستم مدیریت برخط 
نشت یابی بر پایه GIS انجام می پذیرد. 

اپراتورهای  ردیابی  قابلیت  سیستم  این 
نشت  آنالین  ارسال  و  یاب،ثبت  نشت 
نمایش  شده،  شناسایی  نواقص  ها، 
تهیه  و  اطالعات  سازی  کلی،ذخیره  آمار 
گزارش های تحلیلی را دارا است. مسئول 
امور بازرسی فنی گاز خوزستان در پایان 
گفت: ما طبق وظیفه و رسالتی که داریم، 
هرساله تاسیسات زیرزمینی و روزمینی را 
نشت یابی می کنیم، اما در مواردی ممکن 
است تاسیسات توسط سازمان های دیگر 
در حین کار و یا به دلیل حفاری و برخورد 
به نشت گاز  با علمک منجر  یا تصادف 
شوند. از مشترکان محترم درخواست دارد 
درصورت مالحظه چنین مواردی با شماره 

فرمایند. تماس حاصل  امداد گاز ۱94 

وطن خواهان اصفهان - »یو پی اس« های توربین های سولزر مرکز انتقال نفت 
شهید ملک باغملک )شماره 3 مارونـ  اصفهان( با مجموعه دستگاه UPS ساخت 
داخل جایگزین شدند. اجرای عملیات تعویض و نصب upsهای ۱۱۰ ولت جدید 
توربین های سولزر مرکز فوق توسط واحد ابزار دقیق با همکاری واحد برق و پرسنل 
این مرکز طی 36 ساعت توقف کامل توربین های سولزر و راه اندازی توربین های 
سوالر انجام شد. علی اکبر حیدرپور رئیس واحد ابزار دقیق و کنترل منطقه در این 
باره گفت: به دلیل فرسودگی دستگاه مورد نظر و بروز برخی اشکاالت فنی نسبت به 
جایگزینی UPS ها با دستگاه ساخت  داخل اقدام شد. او گفت: این دستگاه ها 
جهت تغذیه برق اصلی توربین ها و پنل های کنترل توربین های سولزر استفاده 
می شوند و در این پروژه  یک مجموعه دستگاه UPS ساخت داخل با تکنولوژی 
load Sharing جایگزین UPS های گوتر قدیمی ساخت کشور سوئیس شدند.

رئیس واحد ابزار دقیق و کنترل با اشاره به برخی از مزایای استفاده از تولیدات 
صنعتی بومی افزود: تأمین قطعات یدکی، پشتیبانی و خدمات پس از فروش 
شرکت سازنده و همچنین نظارت و نگهداری اطالعات مجموعه UPSها از جمله 
مزایای استفاده از دستگاه های ساخته شده توسط شرکت های داخلی است.

حیدرپور در پایان گفت: نصب و راه اندازی UPSهای مربوطه طی 36 ساعت توقف 
کامل توربین های سولزر با 2۰۰ نفرساعت تالش کارکنان واحد ابزار دقیق انجام شد.

مسئول بازرسی فنی شرکت گاز خوزستان خبرداد:

استمرار عملیات نشت یابی از شبکه های گازرسانی وتاسیسات
تعویض  »یو پی اس«های توربین های 

سولزر منطقه اصفهان

| خوزستان | | اصفهان |

قطع درگاه های بانک سپه و 
کوثر در 21 و 22 مرداد 

همه درگاه های الکترونیکی و کارت بانک سپه و واحد 
ادغام شده موسسه مالی اعتباری کوثر شامل )اینترنت 
بانک، عابربانک، پایانه های فروشگاهی )POS(، همراه 
بانک و...( به دلیل مهاجرت سیستمی این مؤسسه به 
سامانه جامع بانکی بانک سپه، از ساعت ۱2:۰۰ ظهر روز 
پنج شنبه 2۱ مرداد ماه تا 9:۰۰ صبح جمعه 22 مردادماه 
قطع و طی روزهای بعد از آن با اختالل احتمالی همراه 
سپه  بانک  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش  بود.  خواهد 
با توجه به این مهاجرت همچنین شماره شبای کلیه 
مشتریان واحد ادغام شده موسسه مالی اعتباری کوثر 
مؤسسه  این  حساب های  صاحبان  می کند که  تغییر 
می توانند از طریق درگاه ها و پرتال اینترنتی بانک سپه از 
شماره شبای جدید خود مطلع شوند. روابط عمومی بانک 
سپه ضمن تشکر از صبر و بردباری مشتریان گرامی، به 

دلیل قطعی فوق پیشاپیش عذرخواهی می کند.

حمایت شرکت چادرملو 
از ورزشکاران اردکانی 

با موافقت مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
از ورزشکاران اردکانی حمایت می شود. با موافقت مدیر 
عامل شرکت از خانم ها میترا فالحی پور قهرمان کشوری 
در رشته اتومبیل رانی، فاطمه محیطی زاده قهرمان رده 
سنی جوانان در رشته دو و میدانی)7گانه(، فاطمه خدایی 
و فاطمه ادبی در رشته دومیدانی)پرش با نیزه(، زبیده 
مهدی  و  زنی  مشت  رشته  در  رکورددار  اردکانی  کمالی 
هاتفی در رشته تنیس روی میز حمایت الزم را انجام داد.
همچنین مبلغ یک میلیارد و 54۰ میلیون ریال به هیئت 
دو و میدانی بابت خرید تشک تخصصی پرش با نیزه و 

مانع تخصصی پرداخت شده است.

سیل 130 میلیارد تومان 
به راه ها و ابنیه فنی کلیبر 

خسارت وارد کرد
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
آذربایجان شرقی گفت: طبق برآورده های اولیه جاری شدن 
سیل در کلیبر حدود ۱3۰ میلیارد تومان به راه ها و ابنیه 
فنی این شهرستان خسارت وارد شده است. غالمرضا 
رسول زاده، روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: میزان 
خسارت وارد شده بر راه ها و ابنیه فنی این شهرستان در 
جلسه کمیته بحران مطرح و از مدیریت بحران استانداری 
و فرماندار کلیبر درخواست شده تا با تخصیص اعتبارات 
مورد نیاز اقدامات الزم برای بازسازی و تعمیر راه ها و 
ابنیه های خسارت دیده در اولین فرصت انجام شود. او  با 
اشاره به حضور نیروهای راهداری از اولین ساعات وقوع 
سیل سهمگین کلیبر برای بازگشایی راه های آسیب دیده 
و امدادرسانی به آسیب دیدگان از سیل، اظهار داشت: 
نیروهای راهداری اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کلیبر با بهره گیری از ماشین آالت موجود و همچنین 
2 دستگاه لودر و یک دستگاه بیل مکانیکی اعزامی از 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اقدام به 
بازگشایی مسیرهای مسدود شده و باکس گذاری برای 
راه های  ارتباطی و  راه های  پل های تخریب شده در 

روستایی این شهرستان کردند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک منطقه 2 استان کرمان

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱4۰۰6۰3۱9۰78۰۰26۰۰ مورخه ۱399/۰3/۱2 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
رضا جعفری فرزند علی بشماره شناسنامه 988 صادره از کرمان کدملی 2992593842در یک باب خانه به مساحت 225 مترمربع 
پالک ۱66۰2 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از 3968 اصلی بخش دو کرمان واقع در کرمان انتهای 
بلوار 22 بهمن پشت شهربازی اسدآبادی 7 جنوبی 5 سمت چپ درب پنجم خریداری از مالک رسمی خانم کیاندخت کیانیان 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 382
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه ۱4۰۰/۰5/۰6-تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱4۰۰/۰5/2۰

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک منطقه 2 استان کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی-برابر رای اصالحی شماره ۱4۰۰6۰3۱9۰78۰۰3594 مورخه ۱4۰۰/۰4/۱3 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم مهدیه بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱6442 صادره از کرمان کدملی 299۰57672۱ در یک باب 
خانه به مساحت 2۱9 مترمربع تحت پالک ۱6۰۰2 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از 3968 اصلی 
بخش دو کرمان واقع در کرمان خیابان اسدآبادی نبش کوچه ۱9 خریداری از مالک رسمی آقای علی احمدی نژاد محرز گردیده 
است. مساحت از 2۱3/79 متر به 2۱9 متر اصالح و مجددا منتشر میگردد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 424
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه ۱4۰۰/۰5/۰6-تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱4۰۰/۰5/2۰

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اراضی  و  ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئين  قانون و ماده ۱3  آگهی موضوع ماده 3 
ساختمانهای فاقد سند رسمی- برابر رای شماره ۱4۰۰6۰3۱9۰78۰۰3827مورخه ۱4۰۰/۰4/2۰ هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی علی حسینی جوپاری فرزند حبیب هللا بشماره شناسنامه ۱322 
صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۱26 مترمربع تحت پالک ۱666۰ فرعی از 3968 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 899 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در کرمان خیابان شهید قدوسی کوچه 5 خریداری 
از مالک رسمی آقای حسین احمدی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 525
تاریخ انتشار نوبت اول : چهار شنبه ۱4۰۰/۰5/2۰- تاریخ انتشار نوبت دوم : چهار شنبه ۱4۰۰/۰6/۰3

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گلباف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

و  اراضی  و  ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئين  قانون و ماده ۱3  آگهی موضوع ماده 3 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱4۰۰6۰3۱9۰62۰۰۰۰6۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس تیموری فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 99 صادره از گلباف در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۱85 مترمربع پالک 2۰ فرعی از 
۱۱۱9- اصلی مفروز و مجزی شده از پالکهای 6 و 7 فرعی از ۱۱۱9- اصلی و قسمتی از پالک یکفرعی از ۱۱33- اصلی 
واقع در بخش 27 کرمان گلباف خیابان ولیعصر جنب کمیته امداد خریداری از مالک رسمی شهربانو مهدی زاده گوکی و 
حسن مهدی زاده گوکی و احمد نقیب پور گوکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 432
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۱4۰۰/۰5/۰5- تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه ۱4۰۰/۰5/2۰

محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک منطقه 2 استان کرمان

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

فاقد سند رسمی
برابر رای اصالحی شماره ۱4۰۰6۰3۱9۰78۰۰3596 مورخه ۱4۰۰/۰4/۱3 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم مهدیه بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱6442 صادره از کرمان کدملی 299۰57672۱ در یک باب مغازه به 
مساحت 25/8۰ مترمربع تحت پالک ۱6۰۰۰ فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از 3968 اصلی واقع 
در کرمان خیابان اسدآبادی نبش کوچه ۱9 خریداری از مالک رسمی آقای علی احمدی نژاد محرز گردیده است. که مساحت از 
2۰/47 مترمربع به 25/8۰ مترمربع اصالح و مجددا منتشر میگردد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 422
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه ۱4۰۰/۰5/۰6-تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱4۰۰/۰5/2۰

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک منطقه 2 استان کرمان

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱4۰۰6۰3۱9۰78۰۰22۰2 مورخه ۱399/۰3/۰2 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
احمد تقی زاده فرسنگی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱3۰ صادره کرمان در یک باب خانه دوبلکس مشتمل بر مغازه با کاربری 
عرصه مسکونی به مساحت 38۰/85 مترمربع تحت پالک ۱654۰ فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 487 فرعی 
از 3968 اصلی بخش دو کرمان واقع در کرمان سرآسیاب فرسنگی خیابان احمدی خیابان شهید بختیاری روبروی ترانس برق 
خریداری از مالک رسمی آقای ماشاهللا احمدی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 4۱8
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۱4۰۰/۰5/۰6-تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه ۱4۰۰/۰5/2۰

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک منطقه 2 استان کرمان

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱4۰۰6۰3۱9۰78۰۰4398مورخه ۱4۰۰/۰5/۱۰ هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسین جوکار فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱2 صادره از زرند به شماره ملی 3۰9۱۱۱3353 در ششدانگ 
یک باب خانه مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت 23۱ مترمربع تحت پالک 3۰ فرعی از 75 اصلی بخش 6 کرمان 
واقع در شهرک هشت بهشت کوچه ۱8 خریداری از مالک رسمی آقای جواد حسینی گوهری محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 527
تاریخ انتشار نوبت اول : چهار شنبه ۱4۰۰/۰5/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهار شنبه ۱4۰۰/۰6/۰3

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
آگهی ماده 3 قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره 
۱4۰۰6۰323۱36۰۰۰248 مورخ ۱4۰۰/۰4/27 تصرفات مالكانه غالم بارانی ماشهرانی فرزند حسین تحت عنوان ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 76.58   متر مربع قسمتی از پالک ۱4- اصلی واقع در نایبند جنوبی بخش یک بندرعباس به 
استناد ماده ۱ و ماده 3 قانون مذکور بميزان یک دانگ مشاع از ششدانگ ملکی آقای حسین خیراندیش را تایید نموده 
است به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار آگهی سند مالكيت رسمی صادر و تسلیم گردد و 
از همین رو در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دونوبت 
به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین 
انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رأی 
فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاريخ تسليم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری 
شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد 

نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۰5/2۰-تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۰/۰6/۰6

۱4۰۰/296 م الف

نوبت اول

مفقودی
سواری   خودرو  پالک  سند 
 315 تیپ  ام  وی  ام  سیستم 
شهربانی  شماره  به   1394 مدل 
موتور  شماره   36 ایران  413ن21 
MVM477FJAF036420  و شماره  
 NATFBAKD8F1008836 شاسی 
گوجی  زاده  حسن  مهدی  به  مربوط 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. 
شماره 1046
ت ح ج
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کارزار آبخوان

یونان در آتش تغییرات اقلیمی می سوزد/گتی ایمیجز

| کلیسای مریم مقدس جلفا |
از  دره شام  منطقه  در  مریم مقدس  کلیسای 
توابع شهر جلفا و در حاشیه جنوب ارس واقع 
زیارتگاه  نیز  امروز  به  تا  این کلیسا که  است. 
مسیحیان است در سال ۱5۱8 به دست ارمنی 
تباران ساکن همان روستا بنا شده است. کلیسا 
دارای یک پالن مستطیلی شکل است به جهت 
شرق به غرب که سقف و گنبد آن بر روی چهار 
ستون تکیه دارد به صورتی که هر یک از ستون ها 
توسط چهار قوس در چهار جهت به ستون های 
مقابل و دیواهای بنا متصل اند. ارتفاع قوس های 
شرقی و غربی بلندتر از ارتفاع قوس های شمالی 
و جنوبی بوده و در قسمت مربعی شکل زیر 
گنبد و باالی قوس های شمالی و جنوبی چهار 
طاقچه یا پنجره نما قرار دارد. در قسمت پایین 
گنبد چهار نورگیر بزرگ و در باالی آن ها دوازده 
نورگیر کوچک قرار دارد. در قسمت پایین گنبد 
چهار نورگیر بزرگ و در باالی آن ها دوازده نورگیر 
کوچک قرار دارند. ورودی اصلی کلیسا در قسمت 
غرب بنا قرار دارد که در جلوی آن بقایای بنایی که 

احتماال ناقوس خانه کلیسا بوده است به چشم 
می خورد. مصالح بکار رفته در ساختمان این بنا 
سنگ و مالت است و سطح دیوارهای داخلی با 
گچ پوشانده است. محراب کلیسا که در سمت 
حجاری های  دارای  است  شده  بنا  آن  شرقی 
ساده ولی زیبایی است. در دو سمت محراب 
دو اتاق چهارگوش ساخته شده است. بر روی 
سردر ورودی کلیسا نوشته ای به زبان ارمنی در 
بنای کلیسا نصب شده است.  با تاریخ  ارتباط 

همچنین در بافت دیوارهای داخل کلیسا و کنار 
نورگیرها صلیب سنگ هایی به چشم می خورد 
که به احتمال زیاد در زمان بازسازی کلیسا در 
این دیوارها کار گذاشته شده اند. در اطراف کلیسا 
می خورد که  چشم  به  ساختمان هایی  بقایای 
احتمال می رود در گذشته محل اسکان راهبان 
این کلیسا بوده است. در فاصله کمی از این محل 
با سنگ های حجاری  قبرستان قدیمی کلیسا 

شده واقع است./ سیری در ایران

در روز 2۰ام مرداد ۱399، تحریریه روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی با عنوان 
»سرنوشت نامعلوم حیوانات باغ وحش صفه اصفهان« کار کرده است، که به 
موضوع رای شورای شهر اصفهان مبنی بر تعطیلی باغ  وحش صفه و پیروی 
نکردن شهرداری از این رای، اشاره دارد. همچنین خبری با مضمون »ساختار 

ناکارآمد مدیریت  منابع آب« در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

 آتش فشان )بخش پنجم(
آتش فشان از فاجعه های طبیعی ویرانگر است. در 6۰۰ سال گذشته حدود 2۰۰ 
هزار نفر جان خود را بر اثر آتش فشان از دست داده اند و شهرهای بسیاری زیر 

گدازه ها و خاکسترهای آتش فشانی مدفون شده و از بین رفته اند.
و خرده های  پرتاب قطعه ها  مواد مذاب،  از طریق جریان های  آتش فشان ها 
متالشی گدازه آتش فشانی در شکل و اندازه های گوناگون و نشر گازهای سمی، 

به محیط زیست آسیب های جدی می رسانند.
ذرات ریز جامد و ذرات مایع با فوران های آتش فشانی به الیه های تروپوسفر و 
استراتوسفر در جو پرتاب می شوند. ماندگاری این ذرات در این الیه ها به ارتفاع 
آن ها از سطح دریا و شرایط آب وهوایی بستگی دارد. این ذرات پرتوهای آفتاب 
را کاهش می دهند و بر کدر شدن جو می افزایند. روانه ِگل و جریان گدازه و باران 
خاکستر مهم ترین سرچشمه ی خطرات آتشفشان هستند. براساس شواهد به 

دست آماده طی چند سده  گذشته، روانه  گل عامل اصلی تلفات بوده است.

از تاریخ 2۱ تا 3۱   بیست ویکمین جشنواره فیلم »افق های نو« 
مردادماه در وروکالو لهستان، سه فیلم برگزیده ایرانی را در برنامه 
نمایش خود قرار داد. »دشت خاموش« دومین فیلم بلند سینمایی 
احمد بهرامی است که تاکنون در بیش از 2۰ جشنواره بین المللی 
حضور داشته و در هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم ونیز هم برنده 
جایزه بهترین فیلم بخش افق ها شده است و در بخش رقابتی اصلی 
جشنواره »افق های نو« در کشور لهستان به روی پرده می رود. فیلم 
»قهرمان« ساخته اصغر فرهادی نیز پس از رونمایی در جشنواره 
کن و کسب جایزه بزرگ هیات داوران به عنوان یکی از فیلم های 
بخش نمایش های ویژه این جشنواره لهستانی به نمایش گذاشته 
می شود و فیلم »جاده خاکی« نخستین ساخته بلند پناه پناهی که 
در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره کن حضور داشت نیز در بخش 
»دیسکاوری« جشنواره »افق های نو« نمایش خواهد داشت./ ایسنا

تالستایا  تاتیانا  اثر  نازنین«  »آلکساندرای  مجموعه داستان 
انتشارات کتاب  توسط  مهدیه حسن زاده  ترجمه  با  به تازگی 
نیستان با ۱۰4 صفحه و قیمت 26 هزار تومان منتشر شده 

است.
تولستوی  آلکسی  نوه  این کتاب،  نویسنده  تالستایا  تاتیانا 
نویسنده روس است و مجموعه  داستانش 6 داستان کوتاه 
را در بر می گیرد. او در داستان نویسی بیشتر به سمت پست 
مدرنیسم گرایش دارد با این همه نوع پست مدرنیسمی که 
در ادبیات و داستان های کوتاهش می توان مشاهده کرد از 
نوع غربی و معمول آن نیست که در ساحت داستان ناگهان 
تمامی عرصه و جغرافیای داستان دست خوش تغییر شده 
و فضایی ماورایی خلق می شود که مخاطب تا پیش از آن 

احساس و ادراکی نسبت به آن نداشته است. /مهر

کارزاری با نام درخواست برقراری فوق العاده خاص مدافعان 
سالمت، تبدیل وضعیت نیروها و معافیت مالیاتی آنان در وب 
سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #مدافعان سالمت 
به  خطاب  این کارزار  متن  از  بخشی  در  می شود.  پیگیری 
»این  است:  آمده  رئیس جمهورکشور  رئیسی،  ابراهیم  سید 
رزمندگان خسته و داغ دیده، خسته دل و شهید دادگان جامعه 
سالمت ۱8 ماه است بی وقفه با نهایت تالش خود ایثارگرانه، 
تماس  در  داوطلبانه  چشم داشتی  هیچ  بدون  و  مظلومانه 
حال  در  مقدم  خط  در  منحوس کرونا  ویروس  با  مستقیم 
جانفشانی هستند و در اين راه چندين بار به اين بيماري مبتال 
شده و سالمتی شان به خطر افتاده و تعدادی از همكاران خود 
را نيز در راه خدمت به هموطنان عزيزمان از دست داده اند. 
قطعًا اجر معنوی این عزیزان با هیچ چیز قابل قیاس نخواهد 
بود. با این وجود انتظار می رود حداقل قدردانی از این عزیزان، 

اجرای مطالبات قانونی آن ها باشد.«
راه پیگیر »طرح  این  از  این کارزار می خواهند  امضاکنندگان 
نیروهای  وضعیت  تبدیل  و  خاص  فوق العاده  برقراری 

شوند. قراردادی« 
این کارزار از١٤ مرداد ١٤٠٠ آغاز شده و تا ١٤ شهريور ١٤٠٠ ادامه 
دارد. همچنین این کارزار یکی از پربازدیدکننده ترین کارزارها 

بوده و توسط 34 هزار و ۱86 نفر امضا شده است.

طاق کرد از هر دو عالم طاق آن ابرو مرا
ساخت وحشی از جهان آن نرگس جادو مرا

چون دهانش زود بی نام و نشان خواهم شدن
گر چنین پیچد به هم فکر میان او مرا

از سیاهی تازه گردد داغ آب زندگی
شد خمار چشم لیلی بیش از آهو مرا

نیست ممکن چون صدف لب پیش نیسان وا کنم
گر دهد گوهر به دامن جای آب رو مرا
سخت می ترسم نپیوندد به دریای بقا

آب باریکی که هست از زندگی در جو مرا
فکر رنگین با دماغ من کند کار شراب
نیست از رطل گران کم کاسه زانو مرا

آن زمان گوی سعادت بود در چوگان من
کز ترنج غبغب او بود دستنبو مرا
می توانستم به بستر کرد پهلو آشنا

جای دل، پیکان اگر می بود در پهلو مرا
می پرستی فارغ از همصحبتانم کرده است

ساغر می همدم و میناست همزانو مرا
چون شرار از سنگ دارم خانه هر جا می روم
می رسد سنگ مالمت بس که از هر سو مرا
همت من دست اگر از آستین بیرون کند

آسمان باشد کمان حلقه بر بازو مرا
وحشت من رام گردیدن نمی داند که چیست

خانه صیاد باشد سایه چون آهو مرا
خورده ام خون، کرده ام تا مشک خون خویش را

در گره چون نافه هیهات است ماند بو مرا
از شکر خند سلیمان ساخت رزق مور من
چون زبان آید برون از شکر گفت وگو مرا؟

صائب تبریزی

روستای حمید در 7 کیلومتری شرق بجنورد 
واقع شده است. در جنوب روستا، دره تنگ 
انتهای  در  و  دارد  قرار  عظیم  با صخره های 
از روستای  دره به فاصله حدود 2 کیلومتر 
حمید آبشار حمید به ارتفاع 25 متر دیده 
می شود. شهرستان بجنورد به مرکزیت شهر 
بجنورد، بخش های مرکزی و شمالی استان 
خراسان شمالی را به خود اختصاص داده 
و از شمال با کشور ترکمنستان، از شرق به 
شهرستان  به  غرب  از  شیروان،  شهرستان 
مانه و سملقان و از جنوب به شهرستان های 
این  می شود.  محدود  جاجرم  و  اسفراین 
در  و  بجنورد  شرق  7 کیلومتری  در  آبشار 
نزدیکی روستایی به همین نام واقع شده 
است. آبشار حمید با ارتفاعی بیش از 25 
متر همواره مورد توجه گردشگران ورزشکاران 
آبچور  روستای  از  آبشار  این  آب  بوده؛ 
سرچشمه می گیرد و پس از چندین کیلومتر 
و عبور از مناطق مختلف در کوهستان های 
به رخ  را  از زیبایی طبیعت  حمید جلوه ای 
اعظم  قسمت  می کشد.  خود  بینندگان 
و  کوهستانی  مناطق  را  بجنورد  شهرستان 
فالت های مرتفع در بر گرفته و از همین رو 

دارد.  معتدل کوهستانی  آب وهوای  منطقه 
به طور کلی این منطقه زمستان های سرد و 
مرطوب و تابستان های گرم و خشک دارد. 
دره  در  بجنورد  شهرستان  از  بزرگی  بخش 
رود اترک وسطی قرار گرفته و تحت تأثیر 
به علت  دارد که  قرار  مازندران  توده هوایی 
داشتن رطوبت موجب سرسبزی و خرمی 
گیاهان در بهار و تابستان می شود. رشته کوه 
کپه داغ در شمال به عنوان مرزی طبیعی بین 
ترکمنستان و شهرستان بجنورد قرار گرفته و 
رشته کوه آالداغ در جنوب غربی بجنورد قرار 
گرفته است. شهرستان بجنورد به دلیل واقع 
شدن بر روی گسل هایی با منشا تکتونیکی 
از نواحی زلزله خیز استان به شمار می رود. 
پیچ  در  پیچ  دره ای  انتهای  در  آبشار  این 
صخره ای قرار گرفته که عبور از آن عالوه بر 
زیبایی و جذابیت، ریزش آب از دو ستون 
)کوه( سنگی 25 متری، آهنگی زیبا از نغمه 
تا  به گوش مخاطبان می رساند  را  طبیعت 
رخ  به  را  خداوند  خلقت  عظمت  امر،  این 
بکشد. نوع سنگ های منطقه بیشتر آهکی 
بوده و سنگ های کنار بستر رودخانه رسوبی 

و مملو از فسیل هستند. 

| سینما |

| چاپ و نشر |

قهوه ای  خرس  از  کوچک تر  سیاه  خرس  جثه 
به  و  بلند  بزرگ، موها  به نسبت  است. گوش ها 
رنگ سیاه است. در وسط سینه لکه سفیدی به 
شکل 7 وجود دارد )نمونه هایی با رنگ قهوه ای 
قهوه ای مشاهده شده  یا کاماًل  قرمز  به  متمایل 
 ۱8۰ تا   ۱2۰ این خرس  تنه  و  سر  طول  است(. 
سانتی مترو طول دم آن 7 تا ۱۰ سانتی متر است. 
میانگین وزن این جانور 5۰ تا ۱7۰ کیلوگرم است.
کرمان،  جنوب  جنگلی  و  کوهستانی  مناطق  در 
زیتون  و  داز  درختچه  پراکنده  رویشگاه های 
می کند.  زیست  هرمزگان  و  بلوچستان  در  واقع 
پاکستان  با  ایران  بلوچستان  مرزی  مناطق  از 
مناطق  دارد.  پراکندگی  جیرفت  و  میناب  تا 
بیرک  رشته کوه  و  نیک شهر  زابلی،  کوهستانی 

رودان  و  بشاگرد  کوه های  بلوچستان،  در  واقع 
جبال  ده بکری  مناطق کوهستانی  هرمزگان،  در 
بارز، دلفارد، بحر آسمان و کهنوج واقع در جنوب 
حیوان  این  زندگی  مناطق  مهم ترین  از  کرمان 

است.
معمول  طور  به  است.  شبگرد  سیاه  خرس 
از  قبل  و  بیرون می آید  النه  از  غروب  اواخر  در 
روشن شدن هوا دوباره به النه برمی گردد، به نحو 
بسیار ماهرانه ای از درخت باال می رود. به صورت 
حفره هایی  یا  غارها  در  می کند.  زندگی  انفرادی 
که در اثر ریختن صخره ها به وجود آمده است 
النه می سازد. حالت تهاجمی این خرس بیشتر 
از خرس قهوه ای است. در ایران به احتمال زیاد 
مانند  مناطقی  در  ولی  ندارد  زمستانی  خواب 
سیبری چهار تا پنج ماه به خواب زمستانی فرو 

ایران بیابان های  و  می رود./ کویرها 

خرس سیاه

درخواست برقراری فوق العاده آبشار حمید
خاص مدافعان سالمت

مردم سرزمینش  از  جدا  فوتبال چیزی 
خیابان،  در  لحظه  هر  و  روز  هر  نیست. 
خانه، محل کار و تحصیل، زن و مرد تحت 
طرفداری  هیجان  هستند.  فوتبال  تاثیر 
پیگیری مسابقات  و  مورد عالقه  تیم  از 
فوتبالی به کنار، حواشی ماجراهای فوتبالی 
به  جهانی  پدیده ی  این  جذابیت های  از 
شمار می رود. فوتبال، در چنین شرایطی 
از یک بازی تیمی فراتر می رود و تبدیل 
می شود به یک آیین؛ آیینی درباره ی قل 

توپ. یک  بی وقفه ی  خوردن های 
مختلفی  جهات  از  می توان  را  فوتبال 
بررسی کرد. دیگر عجیب نیست که فوتبال 
می تواند تماشاگرانش را تا نیمه های شب 
بیدار نگه دارد یا آن ها را از راه های دور به 
استادیوم ها برساند. عشق هواداران فوتبالی 
و  عالقه شان  مورد  تیم  از  حمایت  برای 
بازیکنان  با  عکس  داشتن  به  اشتیاق 
همگانی  جریان  یک  هم  شده  تحسین 
در سراسر جهان محسوب می شود. کتاب 
اجتماعی  دیدی  با  دشمن  علیه  فوتبال 
کوپر،  سایمون  می کند.  نگاه  فوتبال  به 
بداند که هر  نویسنده ی کتاب می خواهد 
جای دنیا چگونه فوتبال بازی می کنند و 
چطور به تماشای آن می نشینند. پس او 
به 22 کشور مختلف جهان سفر می کند، در 

هتل های ارزان قیمت مستقر می شود و با 
مردم فوتبال دوست کوچه و بازار حشرونشر 
می کند تا پرده از راز جذابیت فوتبالی بردارد. 
ماجراهایی که او از حواشی فوتبال تعریف 
آرژانتینی،  ژنرالی  ماجرای  مثل  می کند 
اتفاقات مشابه در  یادآوری  با  را  خواننده 
جامعه اش با خود همراه می کند و باعث 

می شود. او  هم ذات پنداری 
در همه جای دنیا، فوتبال با سیاست گره 
یادداشت های كوپر، کتاب  است.  خورده 
سفرنامه  یک  به  را  دشمن  علیه  فوتبال 
فوتبالی تبدیل کرده که به دنبال واکاوی 
تاثیر سیاست بر فوتبال است. از این نظر، 
فوتبال به عنوان یک ابزار کارآمد برای همراه 
کردن طیف وسیعی هوادار فوتبالی در برابر 
یک هدف مشترک یعنی دشمن استفاده 

می شود.

| فوتبال علیه دشمن  | 
| نویسنده : سایمون کوپر

مترجم : عادل فردوسی پور |


