
 رهبر انقالب اسالمی در دیدار مدال آوران ایران 
در رقابت های المپیک و پارالمپیک توکیو:

پیام قهرمانی شما امکان تحقق 
کارهای به ظاهر نشدنی است

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز شنبه در دیدار مدال آوران بازی های المپیک 
و پارالمپیک توکیو، با قدردانی صمیمانه از قهرمانان کشورمان گفتند: مهمترین 

پیام قهرمانی ورزشکاران افتخارآفرین کشور...

اسماعیل یغمایی، باستان شناس 
ایرانی هشتاد ساله شد

خاک باز از آتش 
نهراسید!

 »دل توی دلم نبود، اگر دکتر نگهبان اسم مرا خط 
می زد، باید سی سال توی حفاظت آثار باستانی همان 
میرزا بنویس باشم. دستی به سر و ریختم کشیدم و 
راه افتادم.« ما هم همراه نویسنده این سطور از کتاب 
»نقاط امن« می شویم و با هم راه می افتیم تا در دل 

تاریخ سفر کنیم.

 گفت وگوی »پیام ما« 
با مجتبی موسوی، معاون اسبق 

زیباسازی شهرداری تهران 

 مدیران مجسمه های 

شهری را نمی شناسند 
بوداپست،  دانوب« در  آهنی کرانه رود  »کفش های 
»یادبود رهگذران ناشناس« در لهستان، بودای بزرگ 
از  خبری  ایران  شهرهای  در  تایلند.  و  چین  در 
هیچکدام این مجسمه های خالق، غول پیکر یا حتی 
مفهومی نیست. مجسمه برای مدیران شهری ما در 

پرتره شهدا یا هنرمندان خالصه شده است.

 الشه ۲ ُفک خزری
 در سواحل بندرکیاشهر 

پیدا شد
رییس اداره محیط زیست شهرستان آستانه اشرفیه 
از کشف الشه ۲ قالده ُفک خزری در سواحل لله 
وجه سر و عسگرآباد شهرستان بندر کیاشهر خبر داد. 
رضا زمانی دلیل مرگ این ۲ فک خزری را نامعلوم 
عنوان کرد و افزود: »اهالی منطقه الشه این ۲ فک 
را به فاصله یک کیلومتر از یکدیگر پیدا کردند، ضمن 
انجام  و  زیست  محیط  کارشناسان  حضور  با  آنکه 
تست های بیومتری علت مرگ آنها در دست بررسی 

قرار گرفته است.« گر دشگری سیاه در افغانستان
 افغانستان هنوز درگیر جنگ است و به ثبات نرسیده اما زمزمه هایی از برگزاری »تور گردشگری طالبان« به مقصد این کشور شنیده می شود

به گزارش برخی رسانه ها یک دفتر مسافرتی روسیه اعالم کرده تورهای ویژه برای بازدید از مناطق تحت تصرف طالبان برگزار می کند

| قائم مقام مدیر عامل گروه مهندسی  
اجتماعی آبانگاه |

| محمد جواد سمیعی  |

قله کوه یخ چالش های آبی 
توجه ما را نبلعد

مدیریت آب کشور در دولت جدید، در شرایطی 
کار خود را آغاز می کند که با چند واقعیت آشکار 
مواجه است:  -سال آبی اخیر )1399-1400(، 
بوده و این خشکی،  بارشی  سال بشدت کم 
فشار مضاعفی را بر منابع آبی بویژه در بهار و 

تابستان 1400 وارد کرده است. 
الاقل  که  است  آن  از  حاکی  -پیش بینی ها 
در پاییز پیش¬رو نیز بارش در حد نرمال و 

نباشد. متوسط، 
-کمبودها و نارسایی های عرصه آب و انرژی، 
برای عموم مردم در ماه های اخیر، لمس شده 
و متاسفانه با ناآرامی هایی در مناطقی نظیر 

خوزستان همراه بوده است. 
-بودجه کشور و از جمله در بخش آب انقباضی 
است و این راه را برای توسعه اقدامات و حتی 
تداوم برخی رویه ها، محدود و دشوار می نماید

  به گزارش آژانس آب و هوایی سازمان ملل 
 انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 2030 حدود 16 درصد افزایش می یابد

جهان در مسیر جهان در مسیر » » فاجعهفاجعه««
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پیام مریاث

بوم و بر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت: ذخایر سدهای تامین کننده 
آب شرب تهران به 3۵0 میلیون متر مکعب رسیده و وضعیت ذخایر آبی استان 
هم چنان بحرانی است؛ به گونه ای که شاهد کاهش 110 میلیون متر مکعبی ذخیره 
سد ماملو نسبت به سال گذشته هستیم. به گزارش ایرنا از شرکت آب و فاضالب 
استان  آبی سدهای  میزان ذخایر  به  اشاره  با  بختیاری  تهران، محمدرضا  استان 
تهران گفت:  سال آبی امسال بدترین شرایط در ۵0 سال اخیر در کشور است. 
ساالنه حدود ۲.۵ درصد میزان مصرف آب در شهر تهران به دلیل رشد جمعیت 
افزایش می یابد و این رشد مصرف طبیعی است، اما امسال با وجود رشد تعداد 
مشترکان، مصرف آب در سال آبی 1399-1400 تنها یک درصد بیشتر شده و این 
از بحران  کاهش مصرف نشان دهنده مشارکت و همکاری باالی مردم برای گذر 

آب بوده است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان تهران با اشاره به بیالن منفی 1۵0 میلیون 
مترمکعبی آب تهران افزود: ما هر سال 1۵0 میلیون مترمکعب بیشتر از ورودی 
ذخایر زیرزمینی، آب برداشت می کنیم و حدود ۸۵ درصد یعنی ۲ برابر حد مجاز 
از منابع آبی تجدیدپذیر استفاده می کنیم. ما برای همه شرایط پیش رو آماده 
هستیم و حتی سناریوهای مختلف هم برای تنش آبی آماده کرده ایم تا بتوانیم در 

شرایط بحران، از آن عبور کنیم.

نخست  ماه  دو  در  ایران گفت:  خانگی  لوازم  انجمن  دبیرکل 
خانگی  لوازم  تولید  برق صنایع،  قطع  دلیل  به  تابستان  فصل 
۲0 درصد کاهش یافت اما در حال حاضر روند تولید به حالت 
حسینی  حسین  سید  مهر  گزارش  به  است.  بازگشته  عادی 
اعمال  از  بعد  خانگی  لوازم  تولید  داشت:  اظهار  شاهرودی 
توجهی  قابل  رشد  با  تحریم ها  دوره  در  و  واردات  ممنوعیت 
مواجه شد. به گونه ای که در سال 99 نسبت به سال 9۷ رشد 
بیش از ۷0 درصدی را در تولید این محصوالت شاهد بودیم. 
امسال نیز روند تولید افزایشی است و در فصل بهار بیش از 
ثبت  پارسال  مشابه  مدت  به  نسبت  را  تولید  رشد  درصد   ۲9

کردیم.
نیز  ایران در مورد کاهش تقاضا  لوازم خانگی  انجمن  دبیرکل 
و  مردم  خرید  قدرت  دلیل کاهش  به  طبیعی  طور  به  گفت: 
این  و  یافته  کاهش  مختلف  بازارهای  در  تقاضا  تورم،  نرخ 
موضوع فقط مختص بازار لوازم خانگی نیست؛ چه بسا که در 
حال حاضر مشتری در بازار حضور دارد در حال خرید است و 

می شود. تزریق  بازار  به  دائم  خانگی  لوازم 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان:

وضعیت ذخایر آبی استان تهران 
بحرانی است

کاهش ۲۰ درصدی تولید لوازم 
خانگی در پی قطعی برق

3 اقلیم
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تزریق  مجوز  صدور  از  دارو  و  غذا  سازمان  رییس 
سنین  برای  سینوفارم  و  پاستور  واکسن های 
نوجوانی کمتر از 1۸ سال خبر داد و گفت: امیدواریم 
در مهر ماه حداقل شش میلیون دز واکسن پاستور 

باشیم. داشته  را 
به گزارش ایسنا،  محمدرضا شانه ساز از صدور مجوز 
تزریق واکسن های پاستور و سینوفارم برای سنین 
اعالم  و گفت:  داد  خبر  از 1۸ سال  نوجوانی کمتر 
کردیم که واکسن پاستور یکی از واکسن هایی است 
شود.  مصرف  نوجوانی  سنین  برای  می تواند  که 
همچنین واکسن سینوفارم چین هم مجوزهای الزم 
را دریافت کرده است. مطالعات بالینی نشان داد که 
این واکسن ها می تواند در سنین نوجوانی استفاده 
واکسیناسیون  سبد  در  این ها  و خوشبختانه  شود 
و  برنامه  طبق  امیدواریم  و  دارد  وجود  هم  ما 
بهداشتی،  معاونت  و  بهداشت  وزارت  اولویت بندی 
این واکسیناسیون به موقع انجام شود تا به همان 

ایمنی زایی و قطع زنجیره برسیم.
زنجیره   قطع  قضیه  اصل  کرد:  تاکید  ساز  شانه 
بیماری کرونا عالوه بر واکسیناسیون رعایت فاصله 

و ضدعفونی  از ماسک  استفاده  اجتماعی،  گذاری 
کردن دست ها است که باید مردم به درستی به 
آنها توجه کنند. واکسیناسیون یا کاهش مرگ و میر 

نباید ما را از مسائل کلیدی و اصلی غافل کند.
امیدواریم که  ماه  مهر  در  ما  کرد:  اظهار  شانه ساز 
حداقل شش میلیون دز واکسن پاستور را داشته 
باشیم  و واکسن پاستور در مهر ماه به صورت جدی 
وارد بازار می شود. در عین حال تاکنون 10 میلیون 
البته  است.  داده  تحویل  برکت  هم  را  واکسن  دز 
برای تزریق  این معنا نیست که 10 میلیون دز  به 
برای  تا  می برد  زمان  هفته  دو  بلکه  باشد،  آماده 
تزریق آماده شوند.او افزود: سه واکسن دیگر یعنی 
فخرا، رازی و اسپایکوژن سیناژن هم توانستند از 
سازمان غذا و دارو مجوز مصرف اضطراری دریافت 
کنند. البته همه این ها تولیدات شان زمان بر است و 
مراحل خاص خود را دارد. درباره سایر برندها هم 
مجوزهایی را دادیم و تعداد زیادی از شرکت های 
خصوصی که یا نمایندگی کمپانی ها را داشتند، مانند 
جانسون  و جانسون، فایزر بایون تک و... همه این ها 
ماه هاست که از سازمان غذا و دارو معرفی نامه برای 

واردات دریافت کردند و می توانند وارد کنند. مشکلی 
برای واردات این ها وجود ندارد.

او گفت: برخالف شعارهایی که داده شد و هجمه 
واردات همه واکسن هایی که در دنیا  از  کردند، ما 
به  منتها گاهی  می کنیم.  استقبال  هستند،  معتبر 
نتوانستند  کمپانی ها  خود  محدودیت های  دلیل 
صادر  معرفی نامه ها  وگرنه  وارد کنند.  را  واکسن ها 
شده است. خیلی سر و صدا کردند، اما هر کدام از 
شرکت های خصوصی که آمدند، معرفی نامه واردات 

نتوانستند که وارد کنند. اما  دریافت کردند، 
شانه ساز که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می 
کرد، با بیان اینکه در واردات واکسن در سایه همدلی 
دستور  و  مختلف  دستگاه های  بین  همکاری  و 
رییس جمهور تحرک خوبی ایجاد شده است، گفت: 
در کنار مجوزهایی که شرکت های داخلی یکی بعد 
از دیگری دریافت می کنند، روند افزایشی واردات 
واکسن هم نشان می دهد که می توانیم ظرف مدتی 
واکسیناسیون  می شد،  تصور  قبال  آنچه  از  کوتاه تر 
ماه های  در ظرف  اطمینان بخش  نقطه  به یک  را 

آتی برسانیم.

 صدور مجوز تزریق واکسن های پاستور و سینوفارم
 برای زیر ۱۸ ساله ها 
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5ادامه در صفحۀ

تجدید " فراخوان عمومی 
شناسایی و ارزیابی پیمانکار"  

جهت" خرید واجرای گریتینگ والیف الین مورد نیاز کارخانه نورد بردسیر "
"شماره۱۰-۰۰-خ"

  شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به " خرید واجرای گریتینگ والیف الین موردنیاز 
کارخانه نورد " خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از پیمانکاران معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق 
و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید حداکثر تا هفت روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی، نامه 
اعالم آمادگی خود را به همراه مدارک زیر به آدرس ایمیل                                                          ارسال نمایند.

الزامی  ثابت و همراه  تلفن  ایمیل، شماره تماس  اعالم آدرس  با ذکر شماره و موضوع مناقصه)  ۱-درخواست رسمی 
است. (

۲-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ... (
3-رزومه، سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.)قرارداد و رزومه ارسالی 

باید مربوط و مرتبط با موضوع مناقصه باشد(
4-مدارک و مستندات توان مالی )صورتهای مالی سه سال اخیر(

5-گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
6-دریافت ، تکمیل وارسال فرم خوداظهاری تامین کنندگان ازسایت اینترنتی SJSCO.IR قسمت خریدوفروش

۱-محل انجام پروژه: شهرستان بردسیر، کیلومتر ۲ جاده بردسیر کرمان-کارخانه میلگرد  جهان فوالد 
۲-شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

3-جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۰99۱39۰7953 تماس حاصل نمایید. 
) پاسخگویی در ساعات اداری (

4-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان

• اسناد و مدارک: 

• شرایط شرکت در مناقصه :

 SJS.TENDER1400@GMAIL.COM

صفحه6
صفحه6

نوبت اول
آگهی مناقصه عمومی 

یک مرحله ای 
به روش معمولی 

با ارزیابی کیفی ) نوبت اول/ دوم (  

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

به شماره 1400/77/۲0  

 اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان چهار محال و بختیاری
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 2

سید ابراهیم رئیسی که برای شرکت در 
اجالس سران سازمان همکاری شانگهای 
با  است  کرده  سفر  تاجیکستان  به 
امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان 
و  دیدار  این  داشت که  دوجانبه ای  دیدار 
عالی رتبه  هیات های  مشترک  مذاکرات 
همکاری های  اسناد  امضای  به  دو کشور 

شد. منجر  دوجانبه 
با  مشترک  خبری  نشست  در  رئیسی 
دیدار  از  پس  تاجیکستان  رئیس جمهور 
قراردادهای  از  »مهم تر  گفت:  دوجانبه 
برای  کشور  دو  تصمیم  و  اراده  مکتوب، 
مختلف  حوزه های  در  مناسبات  توسعه 
است.« به گزارش ایرنا، او ابراز امیدواری کرد 
این سفر که برای تجارت ۵00 میلیون دالری 
بین دو کشور هدف گذاری شده، فصل نویی 

باشد. تاجیکستان  و  ایران  روابط  در 
ظرفیت  اینکه   بیان  با  جمهور  رئیس 
تجاری و اقتصادی که امروز بین ایران و 
تاجیکستان است قابل قبول نیست اظهار 
کرد که این ظرفیت باید توسعه پیدا کند 
و به یک مرحله قابل قبول برسد، او ادامه 
ایران  بندر عباس  و  بندر چابهار  داد:» در 
زمینه های خوبی برای توسعه و افزایش 
ارتباط اقتصادی و تجاری با تاجیکستان 
مناسبات  زمینه  در  دو کشور  دارد.  وجود 
فرهنگی و هنری نیز از زمینه های خوبی 
برای همکاری برخوردارند که می تواند به 

بیانجامد.« روابط  توسعه 
به  از بخش کشاورزی  رئیسی همچنین 
دو  همکاری  در  مهمی که  بخش   عنوان 

کشور باید مورد توجه قرار بگیرد نام برد 
و اشاره کرد که در این زمینه هم قراردادی 

میان دو کشور به امضا رسیده است.

 باید دست بیگانگان را از 
افغانستان قطع کرد

همکاری های  به  ادامه  در  جمهور  رئیس 
منطقه ای بین ایران و تاجیکستان اشاره کرد  
و از آنجا که یکی از مهم ترین مسائل منطقه 
اینکه  بیان  با  است  افغانستان  وضعیت 
نظرات دو کشور در مورد افغانستان نزدیک 
داریم  اعتقاد  دو کشور  »هر  است، گفت: 
که دخالت بیگانگان در افغانستان موجب 
بالهای بسیاری بر این کشور شده و باید 
دست بیگانگان را از افغانستان قطع کرد«.
رئیسی با تاکید بر اینکه بیگانگان به هیچ 
امنیت  افغانستان  برای  نتوانستند  عنوان 
گفت:  نبودند،  امنیت ساز  و   بیافرینند 
»بیگانگان نتوانستند برای ملت افغانستان 
مشکلی را حل کنند و ادامه حضور و نقش 

آفرینی بیگانگان را نمی پذیریم.«
باید  افغانستان  مساله  تاکید کرد که  او 
همکاری  با  و  کشور  این  مردم  توسط 
در  و کشورهایی که  همسایه  کشورهای 
علقه ای  افغانستان  به  نسبت  منطقه 
رئیسی گفت:»همکاری  شود،  دارند حل 
همسایه  و کشورهای  تاجیکستان  با  ما 
اینکه  برای  را  زمینه  می تواند  افغانستان 
رقم  را  خود  سرنوشت  افغانستانی ها  
مساله  معتقدیم  کند.  فراهم  بزنند، 
افغانستانی ها  خود  باید  را  افغانستان 

باید  افغان  بین  مذاکرات  یک  حل کنند 
شکل بگیرد البته با تسهیل گری و آماده 
افغان ها  خود  اینکه  برای  فضا  کردن 
بیان  با  جمهور  بگیرند.«رئیس  تصمیم  
در  بخواهد  دولتی که  و  حکومت  اینکه 
فراگیر  دولتی  باید  شود  برپا  افغانستان 
باشد، گفت: »دولتی که فقط به یک قوم 
نمی تواند  باشد  متعلق  سیاسی  و گروه 
دولت  و  کند  حل  را  افغانستان  مسایل 
گونه ای  به  باشد  فراگیر  باید  این کشور 
در  سیاسی  گروه های  و  اقوام  همه  که 
این  و  کنند  نقش  احساس  دولت  این 
دولت هم بتواند از همه ملت افغانستان 
نمایندگی کند.« رئیسی در ادامه با تاکید 
بر اینکه حضور تروریست ها در افغانستان 
نه فقط برای افغانستان بلکه برای منطقه 
با  »آمریکایی ها  گفت:  است،  خطرناک 
منطقه  در  شرارتی که  و  داعش  تشکیل 
سوریه و عراق انجام دادند، امروز به سمت 

رفته اند.«  افغانستان  در  استقرار 
زمینه  باید  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
در  را  تروریستی  جریان  هرگونه  حضور 
با  کرد که  اظهار  برد،  بین  از  افغانستان 
حضور هرگونه جریانی که بستر برای رشد 
افغانستان  در  تروریستی  جریان های 
قاطعانه  آن  با  باید  و  مخالفیم  باشد، 
برخورد شود: »به هیچ وجه نمی پذیریم 
و  تروریستی  جریان  ما  مرز  کنار  در 
داعشی بخواهد خانه کند و به کشور ما، 

بزند.« ضربه  افغانستان  و  منطقه 
با  افغانستان  اینکه  به  اشاره  با  رئیسی 

دوستی  و  آرامش  صلح،  دارای  امنیت، 
کرد:  اظهار  داریم،  قبول  را  پیشرفت  و 
منطقه  در  اسالمی  جمهوری  »حضور 
امنیت ساز بوده است ولی حضور بیگانگان 
تخریب کننده  و  منطقه حضور مخرب  در 

است.« بوده  امنیت 
رئیس جمهور با بیان اینکه همواره تالش  
افغانستان،  مردم  است که  بوده  این  ما 
خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند، 
با  افغانستان  »راه حل مساله  تاکید کرد: 
یک کشور و یک قوم و یک گروه نیست، 
دولتی  و  فراگیر  دولتی  تشکیل  راه حل، 
است که بتواند همه اقوام را در بر بگیرد. 
کشورهای دیگر باید کمک کنند و ما هم 
در جمهوری اسالمی حتمًا این سیاست 
افغانستان  مردم  که  می کنیم  دنبال  را 
که  حکومتی  دادن  شکل   برای  بتوانند 
اداره افغانستان را در آینده تضمین کند، 

بگیرند.« تصمیم 
به  این نشست خبری  رئیس جمهور در  
نگرانی رهبر انقالب برای همه مردم منطقه 
در  عالم که  سراسر  در  مسلمان  مردم  و 
زندگی  بتوانند  منطقه  این  جای  جای 
تعالی  باآرامش، رشد، پیشرفت و  همراه 
داشته باشند اشاره کرد و افزود:»همواره 
اعالم  و  دیدگاه ها  سخنان،  در  ایشان 
جمهوری  رهبر  عنوان  به  موضع شان 
ملت های  باید  اینکه  به  نسبت  اسالمی، 
مسلمان، رشد، پیشرفت و تعالی داشته 
اند و در جهت همین  باشند تأکید کرده 
برادر،  دوست،  کشور  معتقدیم  سیاست 
تاجیکستان  فرهنگ  هم  و  دین  هم 
پیشرفت  و  توسعه  راه های  بیشتر  هرچه 
پایان  در  جمهور  کند.«رئیس  طی  را 
صحبت هایش دوباره بر همکاری مشترک 
تاکید کرد:»کوچک ترین  دو کشور  میان 
ناامنی  منطقه  و  تاجیکستان  در  ناامنی 
در  تعالی  و  پیشرفت  و  ماست  کشور 
تاجیکستان و کشورهای مسلمان منطقه 
پیشرفت ما محسوب می شود و پیشرفت 
پیشرفت  منطقه،  در  را  کشورها  همه 

می دانیم.« خودمان 

 آرامش افغانستان ضامن تامین 
امنیت منطقه است

این  در  هم  تاجیکستان  رئیس جمهور 
نشست خبری مشترک از ایران به عنوان 
تاجیکستان  هم زبان  و  دوست  کشور 
فراوان  اشتراکات  به  اشاره  با  و  برد  نام 
و  ایران  ملت  دو  میان  دینی  و  فرهنگی 
تعمیق هر چه  و  توسعه  بر  تاجیکستان، 
رحمان  تاکید کرد.امامعلی  روابط  بیشتر 
سفر  این  در  شده  امضا  همکاری  اسناد 
میان ایران و تاجیکستان را موجب توسعه 
از پیش مناسبات دو کشور خواند  بیش 
همه  در  ایران  با  همکاری ها  و گسترش 
زمینه ها اعم از سیاسی، اقتصادی، تجاری، 
علمی و فرهنگی را ضروری دانست.رئیس 
برقراری  خواهان  تاجیکستان  جمهور 
کشور،  دو  بین  منظم  مستقیم  پرواز 
مشارکت ایران در اکتشاف نفت و گاز در 
تاجیکستان، گسترش همکاری های علمی 
دو  بین  توسعه گردشگری  و  فرهنگی  و 
با  همچنین  رحمان  امامعلی  شد.  کشور 
اشاره به تحوالت اخیر در کشور افغانستان، 
گفت: »خواهان استقرار صلح و ثبات کامل 
در افغانستان هستیم و معتقدیم آرامش 
در افغانستان ضامن تامین امنیت منطقه 
است و تاسیس یک دولت فراگیر و همه 
شمول در افغانستان را عامل کلیدی برای 
استقرار صلح و ثبات پایدار در این کشور 

می دانیم.«

رئیسی در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور تاجیکستان

 زمینه حضور جریان های تروریستی
 در افغانستان باید از بین برود

رهبر انقالب اسالمی در دیدار 
مدال آوران ایران در رقابت های 

المپیک و پارالمپیک توکیو:
پیام قهرمانی شما امکان 

تحقق کارهای به ظاهر 
نشدنی است

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز شنبه در 
دیدار مدال آوران بازی های المپیک و پارالمپیک 
توکیو، با قدردانی صمیمانه از قهرمانان کشورمان 
ورزشکاران  قهرمانی  پیام  مهم ترین  گفتند: 
بین لمللی،  صحنه های  در  افتخارآفرین کشور 
امکان تحقق کارهای به ظاهر نشدنی و انتقال 
پیام ایستادگی و امید و نشاط به جامعه و جوانان 
است.حضرت آیت هللا خامنه ای این پیام را برای 
جامعه، آورده بسیار مهمی خواندند و افزودند: 
مشغول  بسیاری  دستگاه های  حالی که  در 
برنامه ریزی برای سلب امید و نشاط از جامعه 
به ویژه از جوانان هستند، قهرمانی ورزشکاران 
ایرانی، پیام امید را به کل جامعه تزریق می کند 
و این موضوع بسیار ارزشمند است. ایشان با 
از  بعد  خود  تشکر  کوتاه  پیام های  به  اشاره 
قهرمانی ورزشکاران، خاطر نشان کردند: بدانید 
این پیام ها از عمق جان است و قدر و اهمیت 
حرکت شما را می دانیم. رهبر انقالب با اشاره به 
قهرمانی ورزشکاران با وجود برخی محدودیت ها، 
گفتند: اینکه با وجود این محدودیت ها پرچم 
کشور باال برده و سکوهای جهانی فتح می شود، 
نشان از اراده قوی و عزم راسخ است و این عزم، 
اراده و قهرمانی و امیدآفرینی نه تنها در ورزش 
بلکه در عرصه های علم، فناوری، هنر و ادبیات 
نیز وجود دارد که یکی از وظایف مهم مسئوالن 
نشان دادن صادقانه این افتخارآفرینی ها است.
و  قهرمانی ها  از  نمونه هایی  به  ادامه  در  ایشان 
اشاره  جهان  ورزش  در  ناسالم  مدال آوری های 
کردند و افزودند: عالوه بر ناداوری ها، رشوه و زد و 
بندهای سیاسی و استفاده از مواد نیروزا، کسب 
مدال به واسطه وطن فروشی و خود فروشی نیز از 
نمونه های قهرمانِی ناسالم است. حضرت آیت هللا 
و  دینی  و  انسانی  ارزش های  تجلی  خامنه ای 
معنوی در کنار قهرمانی را بسیار ارزشمند خواندند 
و با اشاره به نمونه هایی از این موارد در رقابت های 
نام گذاری کاروان  پارالمپیک گفتند:  المپیک و 
ورزشی به نام شهیدان بویژه شهید سلیمانی، 
اهدای مدال از طرف چند قهرمان به شهیدان 
و  ایثار  نماد  به عنوان  از چفیه  استفاده  خاص، 
مقاومت و سجده بر آن، رعایت حجاب و پوشش 
بخصوص استفاده از چادر در پرچمداری کاروان، 
ابراز عشق و محبت به پرچم ایران، صحنه های 
نماز خواندن، در آغوش گرفتن حریف مغلوب 
و صحنه احترام تیم والیبال پارالمپیک به مادر 
شهید بابایی، جلوه هایی از ارزش های اسالمی و 
معّرف هویت ملت ایران هستند. ایشان تاکید 
رقابت ها  این  در  ایرانی  ورزشکار  بانوان  کردند: 
ثابت کردند که حجاب اسالمی مانع درخشش 
در عرصه ورزش نیست همانگونه که این موضوع 
را در عرصه های سیاست و علم و مدیریت نیز 
ثابت کرده اند. رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان 
کردند: حجاب ورزشکاران زن ایرانی، راه را برای 
ورزشکاران زن کشورهای اسالمی نیز هموار کرده 
است به گونه ای که اکنون بانوان ورزشکار بیش 
از 10 کشور اسالمی، با رعایت حجاب در میادین 
ورزشی حاضر می شوند.حضرت آیت هللا خامنه ای 
جنایتکار  رژیم  نشناختن  رسمیت  به  موضوع 
موضوعی  را  ورزشی  میادین  در  صهیونیستی 
سّفاک،  رژیم  گفتند:  و  دانستند  مهم  بسیار 
نسل ُکش و نامشروع صهیونیستی تالش دارد 
با حضور در میدان های بین المللی ورزشی برای 
خود کسب مشروعیت کند و مستکبران جهانی 
محترم  مسئوالن  اما  می کنند  او کمک  به  نیز 
ورزشی و ورزشکاران نباید در این حوزه، به هیچ 
وجه منفعل شوند. ایشان با اشاره به اقدامات 
برای  حامیانش  و  صهیونیستی  رژیم  متقابل 
وزارت  تاکید کردند:  ورزشکاران،  محروم کردن 
دستگاه های  و  خارجه  امور  وزارت  و  ورزش 
حقوقی باید این موضوع را از راههای حقوقی 
دنبال و از ورزشکاران کشور و حتی ورزشکاران 
ورزشکار  همچون  کشورها  دیگر  مسلمان 
الجزایری که اخیرًا محروم شد، حمایت کنند.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه ورزشکار 
با  مدال  یک  بخاطر  نمی تواند  ایرانی  سربلند 
او  بدهد و عماًل  نماینده رژیم جنایتکار دست 
موضوع  این  افزودند:  بشناسد،  رسمیت  به  را 
سابقه دارد و در گذشته هم ورزشکاران کشورها 
با نمایندگان رژیم آپارتاید آفریقای  از مسابقه 
جنوبی امتناع می کردند و بعد از مدتی هم آن 
رژیم از بین رفت و رژیم صهیونیستی نیز نابود 
می شود.حضرت آیت هللا خامنه ای چند توصیه 
نیز به مسئوالن ورزشی داشتند. »کیفی سازی 
ورزش بین المللی و تکیه به اعزام ورزشکار در 
رشته های مدال آور«، »برنامه ریزی برای ارتقا رتبه 
از درخشش یک  المپیک«، »تجلیل  ایران در 
نشان ایرانی پوشاک در المپیک و لزوم حمایت 
داخل«،  در  ورزشی  تجهیزات  تولیدکنندگان  از 
ایرانی  اصیل  ورزش های  به  بیشتر  »توجه 
همچون چوگان و استفاده از این موقعیت برای 
جذب گردشگران خارجی«، »استفاده از مربیان 
به  جدی  »رسیدگی  ممکن«،  جای  تا  ایرانی 
مسائل و مشکالت کاری و معیشتی قهرمانان« 
و »ارتقاء عدالت ورزشی« جزو توصیه های رهبر 

انقالب به مسئوالن ورزش کشور بود.

رئیس سازمان انرژی اتمی:

 مذاکره برجامی در سفر من
 به وین انجام نمی شود

آینده  سفر  به  اشاره  با  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
خود به وین گفت: این سفر با هدف حضور در اجالس 
عمومی انرژی اتمی انجام می شود اما در حاشیه این 
سفر مذاکرات برجامی صورت نمی گیرد زیرا مذاکرات 
به گزارش خانه ملت،  از وظایف من نیست.  برجامی 
رعایت  بر  مبنی  انتقادات  به  اشاره  با  اسالمی  محمد 
آژانس  با  توافق  در  راهبردی  اقدام  قانون  نکردن 
به  مطرح می شود، گفت:  انرژی هسته ای  بین المللی 
هیچ وجه اتفاقی نیفتاده است که قانون اقدام راهبردی 
بیان  به وین  به سفر  اشاره  با  او  باشد.  دور زده شده 
کرد: این سفر با هدف حضور در اجالس عمومی انرژی 
اتمی انجام می شود. رئیس سازمان انرژی اتمی کشور 
تاکید کرد: در حاشیه این سفر مذاکرات برجامی صورت 
نمی گیرد، مذاکرات برجامی از جمله وظایف بنده نیست.

  عراق شرایط ورود
 زائران ایرانی را اعالم کرد

وزیر کشور عراق در بیانیه ای شرایط ورود زائران ایرانی به 
این کشور برای مشارکت در مراسم اربعین را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از ناس نیوز، عثمان الغانمی، وزیر 
کشور عراق در بخشنامه ای به سفیر و سرکنسول های عراق 
در جمهوری اسالمی ایران دستور صدور روادید زیارتی به 
منظور انجام زیارت اربعین حسینی را صادر کرد. بر اساس 
این بخشنامه دارنده ویزا تنها از راه هوایی می تواند وارد 
عراق شود. در این بخشنامه همچنین تاکید شده است که 
دارنده ویزا تنها یک بار می تواند وارد عراق شود و به مدت 
30 روز اقامت داشته باشد و اجازه ندارد که در این مدت با 

دستمزد و یا بدون دستمزد در جایی شاغل شود.

 فرانسه سفرایش را از آمریکا 
و استرالیا فراخواند

کاخ سفید با ابراز تاسف از تصمیم فرانسه مبنی بر فراخواندن 
سفرای خود از واشنگتن و کانبرا گفت کشورش در روزهای 
آینده به کار خود برای حل اختالفات بین دو طرف ادامه 
می دهد. به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، وزارت 
خارجه فرانسه در پی تشدید تنش در روابط با استرالیا و 
آمریکا، سفیران خود را از واشنگتن و کانبرا فراخواند؛ این 
اقدام در پی لغو قرارداد فروش زیردریایی های فرانسوی 
به استرالیا موسوم به "قرارداد قرن" صورت گرفت. شامگاه 
برنامه  از  استرالیا  و  انگلیس  متحده،  چهارشنبه،ایاالت 
ساخت زیردریایی های هسته ای برای ارتش استرالیا خبر 
دادند.جو بایدن ، رئیس جمهور آمریکا، بوریس جانسون، 
نخست وزیر انگلیس و اسکات موریسون، نخست وزیر 
استرالیا با صدور بیانیه ای مشترک از مشارکت جدید در 
اولین  نام "AUKUS" و  به  امنیتی  زمینه های دفاعی و 
پروژه در این زمینه خبر دادند. روابط بین فرانسه و ایاالت 
متحده از یک سو و فرانسه با استرالیا از سوی دیگر وارد 
یک دوره بحران شده است، زیرا دولت استرالیا از طریق 
ایجاد این مشارکت جدید، قرارداد 40 میلیارد دالری خرید 
زیردریایی های فرانسوی را لغو کرده و تصمیم گرفت آنها را 
با تسلیحات هسته ای آمریکا جایگزین کند. پاریس این 
موضوع را "خیانت و خنجر از پشت" توصیف کرد. در همین 
راستا، ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه گفت که سفرای 
کشورش در واشنگتن و کانبرا را به دلیل اهمیت فوق العاده 
پیمان امنیتی بین آمریکا، انگلیس و استرالیا، فراخوانده 
است. او افزود که این اقدام به درخواست امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه صورت گرفت. فرانسه همچنین 
لغو پروژه "قرارداد قرن" به دنبال شراکت امنیتی جدید 

متحدانش را "غیرقابل قبول" دانست.

رئیسی: به هیچ وجه 
نمی پذیریم در کنار مرز ما 
جریان تروریستی و داعشی 
بخواهد خانه کند و به کشور ما، 
منطقه و افغانستان ضربه بزند

رئیس  دولت سیزدهم که به تاجیکستان سفر کرده است، دیروز با رئیس جمهور این کشور نشست خبری مشترکی را 
برگزار کرد. دلیل این نشست خبری دیدار دوجانبه میان این دو کشور و امضای اسناد همکاری های دوجانبه بود. توسعه 
ارتباطات تجاری و کشاورزی به عنوان بخشی از مهم ترین موضوعات همکاری های میان ایران و تاجیکستان مطرح شده 
است. بخش مهمی از این نشست خبری همچنین به  مساله افغانستان تعلق داشت. رئیس جمهور تاکید کرد که باید 

زمینه حضور هرگونه جریان تروریستی را در افغانستان از بین برد.

به  اشاره  با  آموزش و پرورش  وزارت  سرپرست 
رویکرد تفویض اختیار بازگشایی مدارس به شورای 
مدارس و مناطق گفت: با توجه به تفاوت های 
استان ها  در  متفاوت کرونا  وضعیت  و  اقلیمی 
تصمیم را به شورای مدرسه واگذار کرده ایم که به 
تایید منطقه آموزش و پرورش و ستاد ملی کرونا 
در منطقه می رسد.به گزارش ایسنا، علیرضا کاظمی 
تحصیلی  سال  آغاز  برای  برنامه ریزی  مورد  در 
برای  را  الزم  برنامه ریزی های  تمام  کرد:  اظهار 
آغاز سال تحصیلی انجام دادیم و در تالشیم تا 
سال تحصیلی را در مهرماه آغاز و زمینه بازگشایی 
مهیا  تدریجی  و  آرام  صورت  به  نیز  را  مدارس 
کنیم. در همین راستا الگوی بازگشایی مدارس 
را آماده و طی بخشنامه ای در هفته گذشته به 
مدیران ابالغ کردیم.او افزود: ما سال تحصیلی 
می کنیم.  دنبال  راهبرد  سه  و  مسیر  سه  در  را 
راهبرد اول غیرحضوری است که از طریق مدرسه 
تلویزیونی ایران دنبال می شود، تمهید مقدمات 
انجام  تلویزیونی  مدرسه  به کار  آغاز  برای  الزم 
شده است. بخش بعد که به صورت غیرحضوری 
دنبال می شود آموزش از طریق شبکه شاد است 
است. شده  انجام  خوبی  های  برنامه ریزی  و 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
در روزهای آینده از نسخه جدید شاد رونمایی و 
ظرفیت های جدید را توضیح و تبیین می کنیم 
انجام  نیز در حال  اقدامات دیگری  عنوان کرد: 

است که امیدواریم زمینه آغاز مطلوب تر آموزش 
از طریق فضای مجازی را در پی داشته باشد.
آغاز  راهبرد  این دو  با  را  افزود: مهرماه  کاظمی 
آموزش  راهبرد  هم  سوم  راهبرد  خواهیم کرد. 
حضوری است. در الگوی بازگشایی که طراحی 
کرده ایم زمینه حضور آرام، تدریجی و کم دغدغه 
را مهیا می کنیم. این کار مهم را باید با کمک همه 
رسانه ها و همدلی مردم انجام دهیم. به حفظ 
سالمت  و  داریم  توجه  آموزان  دانش  سالمتی 
آنها خط قرمز فعالیت های ماست.کاظمی با بیان 
اینکه خوشبختانه علی رغم شرایط سخت کرونا تا 
کنون بیش از 9۶ تا 9۷ درصد ثبت نام ها در 
پایه اول ابتدایی را به پایان رساندیم و به طور 
میانگین بیش از 93 تا 94 درصد ثبت نام ها 
در همه پایه ها انجام شده و کتب درسی هم به 

امید است در  همین میزان توزیع شده گفت: 
را  موجود  بتوانیم خالهای  مانده  باقی  روزهای 
جبران کنیم. جای نگرانی نیست و امیدواریم با 
کمک اولیا، دانش آموزان و همکاران بتوانیم سال 
از  یکی  افزود:  کنیم.او  آغاز  را  تحصیلی خوبی 
دالیلی که باعث شد سال را به صورت مجازی آغاز 
کنیم واکسیناسیون معلمان بود که پیش بینی 
ما به دلیل تاخیرها یا به علت تراکمی که ایجاد 
شد مقداری به تاخیر افتاد، اما اکنون با تسریع 
واکسیناسیون معلمان پیش بینی ما این است 
که تا پایان شهریور واکسیناسیون کامل انجام 
شود. واکسیناسیون دانش آموزان هم در دستور 
کار وزارت بهداشت قرار گرفته و در روزهای آینده 
خبرهای خوشی از سوی وزارت بهداشت در این 

باره اعالم می شود.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش:

واکسیناسیون دانش آموزان در دستور کار وزارت بهداشت 

آموزش

  نتایج آمارگیری نشان 
می دهد اولویت مطالعه 
افراد به ترتیب مطالعه 
قرآن و ادعیه، رمان 
و داستان های کوتاه 
بزرگساالن، روانشناسی و 
تربیتی و موضوعات دینی 
بوده است

بیشتر  و  ساله  پانزده  فرد  هر  مطالعه  سرانه 
باسواد کشور در روز، ١٦دقیقه و ٣٦ ثانیه، در 
سال ١٣٩٩ بوده است.مرکز ملی آمار اعالم کرد 
که در سال ١٣٩٩ سرانه مطالعه افراد ١٥ساله 
متوسط ٨  طور  به  ماه  در  سواد  با  بیش تر  و 
عبارت  به  برآورد شد که  دقیقه  و ١٨  ساعت 
دیگر ١٦ دقیقه و ٣٦ ثانیه در روز بوده است. از 
این مقدار ٦ ساعت و ٣٢ دقیقه سرانه مطالعه 
کتاب غیردرسی، ١ ساعت و ٢٣ دقیقه سرانه 
مطالعه  سرانه  دقیقه   ٢٣ و  روزنامه  مطالعه 
نشریات است.    طرح آمارگیری از فرهنگ 
رفتاری خانوار از طرح های آماری جدید مرکز 
آمار ایران است که با هدف شناخت فعالیت ها 
و رفتارهای فرهنگی خانوارها و استفاده از آن 
طراحی  فرهنگی کشور  برنامه ریزی های  برای 
شده است. در این آمارگیری به ٤٣٧٠٠ خانوار 
شهری و ١٨٨٦٠ خانوار روستایی و در کل به 
٦٢٥٦٠ خانوار مراجعه شده و اطالعات مرتبط 
با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه های 
اجتماعی، فعالیت های ورزشی، تغذیه، سرمایه 
اجتماعی و ... افراد ١٥ ساله و بیشتر گرفته شده 
است. نتایج این گزارش نشان می دهد که  به 
طور کلی ٩ /٦٢ درصد افراد با سواد ١٥ ساله و 
بیشتر در سال ١٣٩٩ یک نوع مطالعه غیردرسی 
نشریه  یا  روزنامه  غیردرسی،  کتاب  از  اعم 
داشته اند. ٥ /٥٤ درصد از افراد باسواد ١٥ ساله و 
بیش تر، در یک سال قبل از آمارگیری، مطالعه 

الکترونیکی  یا  از چاپی  اعم  غیردرسی  کتاب 
داشته اند.   ٤ /٢٢ درصد از افراد باسواد ١٥ ساله 
روزنامه  آمارگیری،  از  قبل  ماه  در  بیش تر،  و 
مطالعه کرده اند.  الکترونیکی  یا  چاپی  از  اعم 
همچنین  ٩ /٨ درصد از افراد باسواد ١٥ ساله و 
بیش تر، در ماه قبل از آمارگیری، نشریه )چاپی 
یا الکترونیکی(  مطالعه کرده اند.   از ٦ ساعت 
غیردرسی  کتاب  مطالعه  سرانه  و٣٢دقیقه 
در ماه، ٢ ساعت و ٣٢ دقیقه سرانه مطالعه 
قرآن و ادعیه و ٤ ساعت سرانه مطالعه سایر 
کتب غیردرسی بوده است.  از افراد ١٥ ساله و 
بیشتر که در سال ١٣٩٩ مطالعه کتاب غیردرسی 
داشته اند، ٢ /٣٣ درصد حداقل یک عنوان کتاب 
، ٧ /٥٢ درصد دو تا چهار عنوان، ٥ /٧ درصد پنج 
تا هفت و ٥ /٦ درصد بیش از هفت عنوان کتاب 
مطالعه داشته اند.  نتایج آمارگیری نشان می دهد 
اولویت مطالعه افراد به ترتیب مطالعه قرآن و 
بزرگساالن،  داستان های کوتاه  و  رمان  ادعیه، 
روانشناسی و تربیتی و موضوعات دینی )بجز 
با  بوده است. استان های یزد  ادعیه و قرآن( 
و  با ١٥ ساعت  قم  دقیقه،   و ١٦  ١٥ ساعت 
١٢ دقیقه و قزوین با ١٢ساعت و ٥٨ دقیقه 
در ماه بیشترین و استان های کرمانشاه با ٣ 
ساعت و ٤٠ دقیقه، کهگیلویه و بویر احمد با ٣ 
ساعت و ٢٢ دقیقه و بوشهر با ٢ ساعت و ٤٠ 
دقیقه در ماه کمترین سرانه مطالعه را در سال 

١٣٩٩داشته اند.

آخرین آمار مطالعه سرانه در کشور منتشر شد
۱6 دقیقه 36 ثانیه، سرانه مطالعه روزانه در کشور
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آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد 
ثروتمند  کشورهای  اگر  که  داده  هشدار 
متعهد  گازهای گلخانه ای  انتشار  با  به مقابله 
گرم  »فاجعه بار«  مسیر  در  جهان  نشوند، 
شدن تا ۲.۷ درجه تا پایان قرن قرار دارد.
متحد  ملل  سازمان  رئیس  اظهارات  این 
اقلیمی  برنامه های  به روزرسانی  از  پس 
ملل  سازمان  آب و هوایی  آژانس  ملی 
برنامه  شد.  عنوان   )UNFCCC(متحد
رسمی  طور  به  )که  شده  منتشر  جدید 
ملی  تعیین شده  مشارکت های  عنوان  با 
 191 توسط  می شود(،  شناخته   NDC یا 
کشوری که توافق نامه را امضا کرده اند، ارائه 

است. شده 
نشان می دهد که  ملل  تازه سازمان  گزارش 
زمانی کاهش گازهای گلخانه ای  بازه  گرچه 
برای  ملت ها  اما  دارد  مشخصی  روند 
در  جهانی  فاجعه بار  گرمایش  از  جلوگیری 
زمینه  در  را  خود  تالش های  فورًا  باید  آینده 

دهند.  افزایش  آب وهوا 

 این کافی نیست
اقدام 113  برنامه  به روز رسانی  این سند 
کشور است که حدود 49 درصد از انتشارات 
جهانی را شامل می شود. کشورهای اتحادیه 

اروپا و ایاالت متحده از این جمله اند.
که  دارند  انتظار  کلی  طور  به  کشورها  این 

آنها در سال ۲030  انتشار گازهای گلخانه ای 
در مقایسه با سال ۲010 به میزان 1۲ درصد 
اگرچه  منتشرشده  گزارش  یابد.  کاهش 
عنوان می کند »این یک گام مهم است« اما 
نیست«. گوترش  »کافی  می کند که  تاکید 
اقتصادهای کالن  انجمن  در  جمعه  روز  هم 
در زمینه انرژی و آب وهوا به همین موضوع 
اشاره کرد. او تاکید کرد: »ما به کاهش 4۵ 
سال  تا  گلخانه ای  گازهای  انتشار  درصدی 
۲030 نیاز داریم تا در نیمه قرن انتشار کربن 
به میزان جدی کاهش یابد. روشن است که 
در این مسیر همه باید مسئولیت های خود را 

بگیرند.« عهده  به 
تا  کربن  انتشار  حذف  هدف  از  کشور   ۷0
اواسط قرن استقبال کرده اند. تحقق این امر 
می تواند حتی منجر به کاهش بیشتر انتشار 
گازهای گلخانه ای شود، به طوری که میزان 
انتشار تا سال ۲030 در مقایسه با ۲010 حدود 

۲۶ درصد کمتر شود.

 کد قرمز؛ اشتباه رفته ایم
با این همه این ها اما بررسی های جدید 
برنامه ها،  نکردن  تغییر  با  می دهد  نشان 
در   ۲030 سال  در  جهانی  انتشار  متوسط   
مقایسه با سال ۲010، به جای کاهش، حدود 
1۶ درصد افزایش می یابد. بر اساس آخرین 
یافته های IPCC ، این بدان معناست که اگر 

این  نشود،  انجام  بالفاصله  اقلیمی  اقدامات 
شرایط در نهایت می تواند تا پایان این قرن به 
افزایش ۲.۷ درجه سانتی گرادی دما نسبت به 

دوره پیش از صنعتی شدن منجر شود.
ارشد  مذاکره کننده  اسپینوزا،  پاتریشیا 
سازمان ملل در زمینه آب وهوا، این افزایش 
گفته  و  دانسته  نگران کننده  را  درصدی   1۶
با  شدید  تضاد  در  شرایط  »این  است:  
کاهش  برای  شده  مطرح  درخواست های 
به  آالینده ها  انتشار  و گسترده  پایدار  سریع، 
منظور جلوگیری از بروز شدیدترین پیامدها 

است.« جهان  سراسر  در 
می کند:  تاکید  نیز  ملل  سازمان  رئیس 
تغییرات  دولتی  بین  هیئت  اخیر  »گزارش 
آب وهوا )IPCC(  یک کد قرمز برای بشریت 
روشن  حال  عین  در  گزارش  این  اما  بود. 
کاهش  هدف  به  رسیدن  برای  که  می کند 
1.۵ درجه توافق پاریس هنوز دیر نیست. ما 
ابزارهایی برای دستیابی به این هدف داریم. 
هرچند زمان به سرعت رو به اتمام است.«

 چالش زغال سنگ
دبیرکل سازمان ملل یک چالش خاص 
زغال سنگ  از  هنوز  انرژی  کرد:  برجسته  را 
به دست می آید. او خواستار ایجاد ائتالف هایی 
میان کشورهایی شد که هنوز وابستگی زیادی 
برای  و کشورهایی که  دارند  سنگ  زغال  به 

حمایت از جایگزینی منابع انرژی پاک، منابع 
مالی و فنی الزم را دارند.

سرنوشت  ساز  اجالس  به  اشاره  با  گوترش 
سازمان ملل متحد در حوزه آب وهوا که قرار 
برگزار  گالسکو  در  آینده  هفته  شش  است 
شود، گفت که بدون ضمانت و تعهدات مالی 
امر،  این  تحقق  برای  صنعتی  کشورهای 

است«. باال   COP۲۶ شکست  »خطر 
ملل  سازمان  آب و هوایی  تغییرات  کنفرانس 
اسکاتلند  گالسکو  شهر  در  است  قرار  که 
برگزار شود، فرصتی مهم برای جلب تعهدات 
سال  تا  کربن  انتشار  برای کاهش  کشورها 

است. شده  خوانده   ۲0۵0
دبیر کل سازمان ملل هشدار داد: »کشورهای 
دی اکسید کربن  درصد   ۸0 انتشار  در   G۲0
جهان نقش دارند. راهنمایی آنها بیش از هر 
تصمیماتی که  است.  مورد نیاز  دیگری  زمان 
تعیین کننده  می گیرند،  حاضر  حال  در  آنها 
در  شده  داده  وعده های  آیا  که  است  این 
پاریس عملی می شود یا نقض خواهد شد.«

هشدار به چین و آمریکا
دبیرکل سازمان ملل از سوی دیگر پیش 
از COP۲۶  هشداری هم به آمریکا و چین 
داد و از آن ها خواست اجازه ندهند اختالفات 
با  مقابله  در  همکاری ها  به  تنش هایشان  و 
تغییرات آب و هوایی آسیبی وارد کند. اینطور 

به  چین  و  آمریکا  روابط  نوشته،  رویترز  که 
عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان به پایین ترین 
سطح طی دهه های اخیر رسیده و پیش از 
این برخی کارشناسان هشدار داده بودند که 
این تنش ها بر همکاری های جهانی در روند 
منفی  تاثیر  آب و هوایی  تغییرات  با  مقابله 
می گذارد و نیاز است دو طرف حداقل در این 

موضوع تنش هایشان را کنار بگذارند.
را درک می کنیم  گوترش گفته است: »این 
که یکسری مشکالت در روابط میان آمریکا و 
چین وجود دارد اما این مشکالت تعارضی با 
لزوم همکاری دو کشور برای حصول موفقیت 
در کنفرانس آتی سازمان ملل درباره مقابله 
با تغییرات آب و هوایی ندارد.« روسای جمهور 
آمریکا و چین نیز پنجشنبه در تماسی تلفنی 
تغییرات  با  گفت وگو کردند و چالش مقابله 
آب و هوایی یکی از مباحث مطرح شده میان 
آن ها بود. رئیس جمهوری چین گفته که اگر 
نگرانی های اصلی هر دو طرف در این زمینه 
مورد احترام واقع شوند، موفقیت و پیشرفت 
همچنان  وهوایی  اب  تغییرات  مسئله  در 

امکان پذیر است.
»ما  گفت:  همچنین  ملل  سازمان  دبیرکل 
و  آمریکا  سوی  از  قوی تر  تعامل  یک  به 
مربوط  چالش های  با  مقابله  روند  در  چین 
چین،  داریم.«  نیاز  آب و هوایی  تغییرات  به 
آمریکا و ژاپن به ترتیب بزرگترین، دومین و 
پنجمین انتشار دهنده بزرگ کربن در جهان 
جهت  در  اهدافی  داده  قول  چین  هستند. 
قرار  و  تدوین کند  را  اقلیمی  تغییرات  مهار 
پایان سال  از  را قبل  است تمهیدات جدید 

اعالم کند. میالدی  جاری 

 هنوز زمان داریم
کننده  مذاکره  اسپینوسا،  پاتریشیا 
ارشد سازمان ملل در زمینه آب وهوا در یک 
کنفرانس مطبوعاتی تصریح کرد که کشورها 
هر  »در  را  خود  ملی  برنامه های  می توانند 
ارائه   ،COP۲۶ آستانه  در  جمله  از  زمان«، 

کنند. روز  به  یا 
برجسته  هم  را  خوبی  خبرهای  آژانس 
به روزشده  یا  جدید  برنامه های  است.  کرده 
سازگاری،  و  اهداف کاهش  در  گزارش،  در 
ارائه  اطالعات  کیفیت  در  قابل توجهی  بهبود 
شده، نشان می دهد. این برنامه ها همچنین 
و  بلندمدت   توسعه ای  اهداف  با  می توانند 
حذف  به  دستیابی  راستای  در  کم انتشار 
فرایندهای  جمله  از  باشند؛  هماهنگ  کربن 
و  برنامه ریزی  نظارت،  قانو ن گذاری،  ملی 
اهداف  مانند  بین المللی  چارچوبهای  سایر 

.)SDGs( پایدار  توسعه  برنامه 
تا  که  کرد  تصریح  ملل  سازمان  رئیس 
برنامه های  باید  کشورها  همه   ،COP۲۶
ارائه دهند که به قرار دادن  بلندپروازانه تری 
می کند. کمک  درجه   1.۵ مسیر  در  جهان 
کشورهای  به  همچنین  »ما  افزود:  او 
تعهد  سرانجام  تا  داریم  نیاز  توسعه یافته 
از  بیش  که  را  آمریکا  دالری  میلیارد   100
کشورهای  از  حمایت  در  پیش  دهه  یک 
در حال توسعه وعده داده شده بود، عملی 
کنند. گزارش Climate Finance که امروز 
توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
)OECD( منتشر شد نشان می دهد که این 

است.« نشده  محقق  نیز  هدف 
ملی  برنامه های  از  توجهی  قابل  شمار 
توسعه، که  حال  در  کشورهای  در  آب وهوا 
انتشار  برای کاهش  را  اقداماتی  و  اهداف 
شامل  می کند،  تعیین  گلخانه ای  گازهای 
تعهدات مشروطی است که تنها با دسترسی 
به منابع مالی بیشتر و سایر حمایت ها قابل 

اجراست.

به گزارش آژانس آب و هوایی سازمان ملل، انتشار گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰3۰ حدود ۱6 درصد افزایش می یابد

جهان در مسیر »فاجعه«
دبیرکل سازمان ملل می گوید به دنبال بی عملی کشورها، توافق پاریس هم دود می شود و به هوا می رود

آنتونیو گوترش از آمریکا و چین خواست اجازه ندهند اختالفاتشان به همکاری ها در مقابله با تغییرات آب و هوایی آسیبی وارد کند

 الشه ۲ ُفک خزری
در سواحل  بندرکیاشهر 

پیدا شد
شهرستان  زیست  محیط  اداره  رئیس 
ُفک  قالده   ۲ الشه  کشف  از  آستانه اشرفیه 
عسگرآباد  و  وجه سر  هللا  سواحل  در  خزری 
زمانی  رضا  داد.  خبر  کیاشهر  بندر  شهرستان 
دلیل مرگ این ۲ فک خزری را نامعلوم عنوان 
کرد و افزود: »اهالی منطقه الشه این ۲ فک 
را به فاصله یک کیلومتر از یکدیگر پیدا کردند، 
ضمن آنکه با حضور کارشناسان محیط زیست 
آنها  مرگ  علت  بیومتری  تست های  انجام  و 
در دست بررسی قرار گرفته است.« او با بیان 
روی  بر  و جرح  عالیم ضرب  هیچگونه  اینکه 
 ، است  نشده  مشاهده  فک ها  این  الشه های 
خزری  فک  یا  »فک کاسپین  داشت:  اظهار 
تنها پستاندار دریای کاسپین است که در خطر 
انقراض قرار دارد.« به گفته رئیس اداره محیط 
زیست شهرستان آستانه اشرفیه، گیر افتادن در 
تورهای ماهیگیری، آلودگی های محیط زیست، 
برخورد با قایق ها، کشتار عمدی، شکار ، ورود 
ذخایر  و کاهش  شانه دار خزری  مهاجم  گونه 
کیلکا به عنوان مهم ترین منبع غذایی این جانور 
کاهش فک های  در  موثر  عوامل  مهم ترین  از 
تقاضا  منطقه  مردم  تمامی  »از  است.  خزری 
خزری  فک های  مشاهده  صورت  در  می شود 
زنده و یا الشه این حیوان موارد را به اداره محیط 
فک  ایرنا،  گزارش  به  دهند.«  اطالع  زیست 
خزری یک گونه پستاندار دریایی کمیاب است 
که تنها در دریای خزر و رودخانه های منتهی به 
آن مانند ولگا و اورال در روسیه زندگی می کند. 
این گونه تنها پستاندار دریای خزر به شمار می آید 
و به دلیل صید بی رویه و به هم خوردن شرایط 
به  نیازمند  جمعیت  شدید  و کاهش  زیستی 

است. بین المللی  حمایت 

محیط زیست مازندران 
معدن انفجاری سوادکوه 

را تعطیل کرد
انفجار  با  هفته گذشته  چهارشنبه  معدنی که 
غیرعادی برای برداشت شن و ماسه خبرساز 
شده بود با ورود مستقیم اداره حفاظت محیط 
زیست به طور موقت، تعطیل شده است. ابراهیم 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس  فالحی، 
سوادکوه با اعالم این خبر گفت »پس از انتشار 
ویدیویی از انفجار در یکی از معادن روباز سوادکوه 
که گرد و غبار زیادی در منطقه ایجاد کرده بود و 
واکنش دوستداران محیط زیست را به دنبال 
داشت، با توجه به محرز بودن ایجاد اختالل در 
روند عادی منطقه به دلیل شدت انفجار نسبت 
او  اقدام شد.«  این معدن  به تعطیلی موقت 
افزود: این معدن فعال به طور موقت تعطیل و 
برداشت از آن متوقف شده تا مراجع قضایی 
و دستگاه های مربوطه درباره آن تصمیم گیری 
الزم را اتخاذ کنند و شکایتی نیز از طرف حفاظت 
محیط زیست از مسئول معدن تنظیم شده که 
با  پیگیری می شود.فالحی  قضایی  مراجع  در 
اظهار این که محیط زیست سوادکوه قبال هم 
در رابطه با تمامی معادن اخطاریه صادر کرده 
بود، توضیح داد: »اداره حفاظت محیط زیست 
به استناد ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی رأسًا 
می تواند برای تعطیلی یک واحد آالینده اقدام 
کند تا پیگیری های الزم توسط مراجع مرتبط 
و در صورت لزوم دستگاه قضایی انجام شود.«

رئیس سازمان ملل: گزارش 
اخیر هیئت بین دولتی 

  )IPCC( تغییرات آب و هوا
یک کد قرمز برای بشریت 

است. اما در عین حال روشن 
می کند که برای رسیدن به 

هدف توافق پاریس هنوز دیر 
نیست. هرچند زمان به سرعت 

رو به اتمام است

| پیام ما | با نزدیک شدن اجالس آب وهوایی گالسکو، هشدارها درباره اقدامات مقابله با بحران اقلیمی تندتر شده است. سازمان ملل 
در آخرین ارزیابی اش پس از مطالعه برنامه آب وهوایی ۱9۱ کشور جهان به این نتیجه رسیده که »ما در مسیر اشتباهی درحال حرکت 
هستیم.« بر اساس این هشدار حتی اگر در راستای تحقق تمامی وعده های کشورها برای مقابله با تغییرات اقلیمی اقدام شود، جهان 
همچنان در مسیر افزایش دما و رسیدن آن به سطح خطرناک قرار دارد. درحالی که برای جلوگیری از بروز بدترین اثرات گرمایش زمین، 
میزان انتشار کربن در جهان باید تا سال ۲۰3۰ به میزان 45 درصد کاهش یابد، بررسی های تازه نشان می دهد در بی عملی کشورها، 
میزان انتشار گازهای گلخانه ای در این مدت ۱6 درصد افزایش می یابد و این می تواند به افزایش ۲.7 درجه سانتی گرادی دما نسبت به 

دوره پیش از صنعتی شدن منجر شود.

بررسی های جدید نشان می دهد 
با تغییر نکردن برنامه ها، 

متوسط   انتشار جهانی در سال 
۲030 در مقایسه با سال ۲010، 

به جای کاهش، حدود 1۶ درصد 
افزایش می یابد

|  
AP

  |

اقلیم

| سمت |

| نویسنده |
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 و ما همچنان دوره می کنیم شب را
روز را، هنوز را 

احمدشاملو

نگهبان  دکتر  اگر  نبود،  دلم  توی  »دل 
توی  سال  باید سی  می زد،  خط  مرا  اسم 
بنویس  میرزا  همان  باستانی  آثار  حفاظت 
باشم. دستی به سر و ریختم کشیدم و راه 
افتادم.« ما هم همراه نویسنده این سطور 
از کتاب »نقاط امن« می شویم و با هم راه 

کنیم. تاریخ سفر  در دل  تا  می افتیم 
اسماعیل  می رسیم.   134۶ سال  به 
زندگی  از  مهمی  مرحله  وارد  یغمایی 
دانش آموخته  اکنون  او  شده،  کاری اش 
رویای  وارد  و  است  باستان شناسی 
می کرد  کار  چشم  »تا  شده:  کودکی اش 
و  برداشتم  مشتی  خاک.  و  بود  بیابان 
ریگ  و  خاک  ریز  دانه های  کردم.  نگاه 
نه  روز  آن  تا  که  من  بودند.  گرم  هنوز 
دیده  را  جایی  نه  و  بودم  رفته  مسافرت 
به  می کردم،  نگاه  که  طرف  هر  بودم، 
بیابان  این  توی  خدا  ستاره های  اندازه ی 
تا دور دورها خاک بود و ریگ. مثل یک 
می دویدم  شده  رها  قفس  از  پرنده ی 
و  می کردم  مشت  را  نرم  خاک های 
انگشت هایم  از الی  آرام  آرام  می گذاشتم 

بریزد.«
بخش  وارد  داشت  ایران  زمان،  همان 
سال   10 می شد.  تاریخش  از  مهمی 
باستان شناسی  انحصار  امتیاز  لغو  از 
گذشته  رضاشاه  زمان  در  فرانسوی ها 
غارت  دراز  سالیان  بر  پایانی  نقطه  بود. 
که  فرانسوی  باستان شناس  دیوالفواها. 
آپادانای  درباره کاخ  خاطراتش  کتاب  در 
بزرگی  گاو سنگی  نوشت: »دیروز  شوش 
را که در روزهای اخیر پیدا شده  است با 
دوازده  حدود  در  می کردم،  تماشا  تاسف 

چنین  دادن  تکان  دارد!  وزن  کیلو  هزار 
باالخره  است.  غیرممکن  عظیمی  توده 
شوم،  مسلط  خود  خشم  به  نتوانستم 
حیوان  جان  به   و  گرفتم  بدست  پتکی 
به  او  وحشیانه  ضرباتی  افتادم.  سنگی 
پتک  ضربات  نتیجه  در  سرستون  زدم. 

شکافت…« هم  از  رسیده  میوه  مثل 
و  شد  فرانسوی ها کوتاه  دست  سرانجام 
باستان شناسان  از  جدیدی  نسلی  کم کم 
شکل  ایران  در  نگهبان  عزت هللا  حضور  با 
ایرانیان  هویت  بود  قرار  نسلی که  گرفت. 
بکشد.  بیرون  خاک  از  انبوهی  زیر  از  را 
فقط  تاریخ  از  بودیم.  افتاده  عقب  ما 
و  می کشیدیم  یدک  را  پادشاهان  نام 
برایمان  ویرانه هایی  فقط  پادشاهان  از 
را  تاریخ مان  پشیزی  به  ما  بود.  مانده 

بودیم. باخته 
اولین  از  پس  ماهی  دو  »یکی 
دوباره  و صراف  با سرافراز  کلنگ زدن هایم 
و  تمام، کرمانشاه  ماه  چهار  بیابان.  رفتم 
کردستان را که کمتر باستان شناسی آن جا 
از  بود، شناسایی کردیم و بعد  پا گذاشته 
سوخته،  شهر  حفاری  رفتم  توزی  با  آن 
خارجی ها.  با  حفاری  تجربه  اولین 
سیستان وبلوچستان  که  بود  بار  نخستین 
باستانی  آثار  با  گسترده  می دیدیم،  را 
چند  استخدام  با  ناشناخته.  و  بسیار 
که  می کردم  فکر  جوان  باستان شناس 
اما  با دکتر نگهبان حفاری نمی روم.  دیگر 
برای  اوایل زمستان همان سال وقتی که 
و  بودم  واحد کرده  انتخاب  فوق لیسانس 
دکتر  دانشگاه  در  دم  برمی گشتم،  داشتم 
رنگش  سفید  شورولت  ماشین  با  نگهبان 

شو!« سوار  گفت:  و  ایستاد  کنارم 
که  می شویم  شورولت  سوار  آن ها  با  ما 
سرانجام ما را به محوطه باستانی هفت تپه 
مهم ترین  از  یکی  می رساند.  خوزستان 

باستا ن شناسی.  آموزش  سایت های 
در  ایران  باستان شناسان  از  بسیاری 
خود  آموزشی  کلنگ های  نخستین  آن 
کاوش  هم  یغمایی  اسماعیل  زدند.  را 
سالیان  آغاز  این  کرد.  آغاز  آن جا  از  را 
محوطه های  در  حفاری  و  کاوش  دراز 
در  است،  ایران  گوشه گوشه  در  باستانی 
حصار،  قالیچی،  سنگ سیاه،  بردک سیاه، 

و.... قشم  ارجان، 
فیروز  می رسیم.   13۵1 سال  به 
ایران  باستان شناسی  مرکز  باقرزاده، 
طالیی  دوران  آغاز  می اندازند،  راه  را 
با  اما  دوران  این  ایران.  باستان شناسی 
پایان دهه ۵0 و آغاز انقالب اسالمی و باال 
تخریب گرایانه  افراط گرایی  نگاه  گرفتن 
به آخر رسید. تاریخ  باستان شناسی و  به 
بود که دکتر  »از سیاه ترین روزها، روزی 
نگهبان پس از سال ها به ایران آمد.« این 

یغمایی  اسماعیل  که  بود  روزی  آخرین 
دکتر نگهبان را می بینید. هفت تپه قربانی 
بوی  »اتاق هایش  است.  شده  جنگ 
نگویم  است  بهتر  می داد که  بدی  خیلی 
لکه های  از  بود  ردی  دیوارهایش  روی  و 
کوچک  دست شویی  یک  توی  خون. 
هم  روی  را  پوتین  تا  هشتاد  هفتاد 
کردیم  باز  را  درش  تا  بودند که  انداخته 
کرد.  پر  را  همه جا  و گندشان  الش  بوی 
انگشت پای سربازاران توی آن گندیده و 

بود.« شده  فاسد 
هم نسالن  از  بسیاری  بود.  سختی  زمانه 
یغمایی از ایران رفتند. اسماعیل اما ایران 
ماند و وفادارانه به خاکی که در آن ریشه 
دوستانی که  آن   و  او  زد.  داشت، کلنگ 
ایران  باستان شناسی  چراغ  بودند،  مانده 
را به رغم سختی ها و دشواری های بسیار 
از  برخاسته  آتش  تا  داشتند  نگه  روشن 

فروکش کند. انقالبی  افراط گرایی 
سال  اما  یغمایی  زندگی  اوج  نقطه 
آتش  از  باید  او  می افتد.  اتفاق   13۷3
تهران  قطار  سوت  صدای  کند.  عبور 
ساله  هزار   ۶ گورستان  خواب  مشهد 
یغمایی  است.  کرده  آشفته  را  حصار 
و  می کند  آغاز  را  نجات بخشی  عملیات 
تاریخ  در  تکان دهنده ای  یافته های  به 
پیدا  را  مادری  اسکلت  او  می رسد. 
مرده  رحمش  در  کودکی  که  می کند 

منحصربه فرد. یافته ای  است؛ 
یغمایی  می آید.  شتابان  دارد  قطار  اما 
قطار  عبور  مخالف  او  می کند.  طغیان 
از  برآمده  او  است.  تاریخی  محوطه  از 
از  واالتر  مفهومی  هویت  است که  نسلی 

نان شب دارد. پژوهشگاه میراث فرهنگی 
این  مخالف  تنها  و  صادر  را  مجوز  اما 
می کنند.  اخراج  پژوهشگاه  از  را  مجوز 

برای  روزها  آن  از  سال   ۲۷ از  بعد  حاال 
معنایی  هویت  برای  ایستادن  مفهوم  ما 
عالقمند  مردم  روزها  این  دارد.  متفاوت 
و  هستند  تاریخ  و  میراث فرهنگی  به 
کوتاه  سفر  پایانی  لحظه های  این  دقیقا 
ماه  به وقت شهریور.  تاریخ است؛  در  ما 
بر  هنوز  او که  باستان شناس.  آقای  تولد 
که  روز  »آن  است:  خاک  با  پیمان  سر 
یقین  زدم،  خاک  بر  را  کلنگ  نخستین 
نخواهم  دست  از  را  آن  هرگز  داشتم که 
این  در  هنوز  که  است  کلنگی  این  داد. 
سن و سال با پاهای ناتوان و چشم های 
نخواهد  و  نیفتاده  من  دست  از  سو  کم 
را،  او دوره می کنیم شب  با  افتاد.« و ما 

را. باستان شناسی  هنوز  را،  روز 

اسماعیل یغمایی، باستان شناس ایرانی هشتاد ساله شد

خاک باز از آتش نهر اسید!

 کاوش 4 محوطه 
در حوضه آبگیر سد چپرآباد

پژوهشگاه  فیمابین  تفاهم نامه  راستای  در 
شرکت  و  گردشگری  و  میراث فرهنگی 
در  آذربایجان غربی  استان  منطقه ای  آب 
خصوص انجام مطالعات باستان شناختی در 
حوضه آبگیر سد چپرآباد شهرستان اشنویه 
کاوش های باستان شناسی در چهار محوطه 
مهم باستانی از جمله »شیخ رش 1« آغاز 
شد که به گفته باستان شناسان یک استثنا 

می رود. شمار  به  شمال غرب کشور  در 
  مدیر پروژه کاوش های نجات بخشی سد 
چپرآباد و سرپرست کاوش محوطه »شیخ 
رش 1«، ۲۷ شهریور 1400 با اعالم این خبر 
فی مابین  تفاهم نامه  راستای  »در  گفت: 
استان  منطقه ای  آب  شرکت  و  پژوهشگاه 
آذربایجان غربی در خصوص انجام مطالعات 
سد  آبگیر  حوضه  در  باستان شناختی 
انجام  از  اشنویه و پس  چپرآباد شهرستان 
فاز نخست مطالعات در سال 1399 )طرح 
بررسی و شناسایی آثار باستانی(، با حمایت 
پژوهشکده  رئیس  و  پژوهشگاه  ریاست 
باستان شناسی، پس از صدور مجوز های الزم 
باستان شناسی  کاوش های  نخست  مرحله 
در چهار محوطه مهم باستانی آغاز و در سه 
اتمام رسید که یک محوطه  به  محوطه آن 
را طی می کند.« پایانی خود  نیز مراحل  دیگر 
کاوش های  اینکه  بیان  با  فرحانی  علی 
محوطه  چهار  در  باستان شناسی 
پژوهشکده  از  پژوهشگرانی  توسط 
پژوهشگران  و  تیم(  )دو  باستان شناسی 
را  محوطه ها  این  رسیده،  انجام  به  آزاد 
به سرپرستی علی   »1 شامل »شیخ رش 
پژوهشکده  هیات علمی  عضو  فرحانی 
به   »۲ رش  »شیخ  باستان شناسی، 
حوا  کانی  شریفی،  فرشته  سرپرستی 
به  وگرگرو  اقاالری  بایرام  سرپرستی  به 
کارشناس  بحرانی پور  حنان  سرپرستی 

کرد. اعالم  پژوهشکده 
عضو هیئت  علمی پژوهشکده باستان شناسی 
خاطرنشان کرد: »این محوطه ها دربردارنده 
و   ۵ هزاره  تاریخ  از  پیش  دوران  از  آثاری 
آهن  عصر  مفرغ،  عصر  میالد  از  پیش   4
 4 و   3 )سده  اسالمی  نخستین  قرون  و 

بودند.«  هجری قمری( 
آسیب های  به  اشاره  با  باستان شناس  این 
کاوش،  مورد  محوطه های  به  وارده  فراوان 
نتایج بدست آمده از تمامی کاوش ها را در 
خور توجه خواند و تصریح کرد: »این نتایج 
در بازسازی سیمای تاریخی این منطقه از 
شمال غرب کشور طی ادوار مختلف تاریخی 

برخوردار است.« ویژه ای  اهمیت  از 

 موزه »متروپولیتن«
 با حراج آثار هنری 

جبران خسارت می کند
برای  نیویورک  متروپولیتن  هنر  موزه 
جبران خسارت های ناشی از تعطیلی های 
شرکت  حراجی کریستیز  در  دوران کرونا 
از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به  می کند. 
متروپولیتن  هنر  موزه  مسئوالن  نشنال، 
قصد دارند برای جبران خسارت های مالی 
ناشی از تعطیلی دوران همه گیری ویروس 
کرونا بیش از ۲00 عکس از مجموعه های 
این موزه را در حراجی پیش رو کریستیز 
ناشی  مالی  خسارت  برسانند.  فروش  به 
در  مشهور  موزه  این  تعطیلی  ماه  پنج  از 
دالر  میلیون   1۵0 حدود  همه گیری کرونا 
اثر   ۲19 مجموع  در  است.  شده  برآورد 
مزایده  به  رو کریستیز  پیش  حراجی  در 
ارزش  می رود  انتظار  و  می شود  گذاشته 
تا   904,۶00 بین  شده  فروخته  آثار  کلی 

برسد. دالر  میلیون   1.4
مجموعه  از  عکس   1۶۸ سپتامبر   ۲4 در 
موزه  این  داخلی«  »جنگ  عکس های 
تصاویر  این  می شوند.  مزایده گذاشته  به 
دارند  تعلق  میالدی   1۸۶0 حوالی  به  که 
از جمله مهم ترین مجموعه های این موزه 

می شوند. محسوب 
عکس که   1۶ مجموع  در  نیز  اکتبر   ۶ در 
هفت مورد از آن ها از کتاب »آمریکایی ها« 
مشهور  عکاس  فرانک«  »رابرت  اثر 
گذاشته  مزایده  به  نیز  هستند  سوئیسی 
عکس های  این  از  یکی  ارزش  می شوند. 
شده  برآورد  دالر  ۲۵0هزار  سفید  و  سیاه 
نوامبر   4 فاصله  در  نیز  آثار  سایر  است. 
فروش  به  آنالین  صورت  به  نوامبر   1۸ تا 

می شوند. گذاشته 
فروش آثار متروپولیتن به دنبال تغییرات 
مقررات موزه های آمریکا صورت می گیرد. 
مدیران  انجمن   ،۲0۲0 سال  آوریل  در 
مقررات  تصویب  با  هنری  موزه های 
نحوه  درباره  محدودیت ها  جدیدی 
آثار  فروش  از  حاصل  عواید  از  استفاده 
هنری موزه ها را کاهش داد. پیش از این 
حاصل  سود  داشتند  اجازه  فقط  موزه ها 
آثار  خرید  را صرف  هنری  آثار  فروش  از 

کنند. جدید 

نقطه اوج زندگی یغمایی اما 
سال 13۷3 اتفاق می افتد. او 
باید از آتش عبور کند. صدای 
سوت قطار تهران مشهد خواب 
گورستان ۶ هزار ساله حصار 
را آشفته کرده است. یغمایی 
عملیات نجات بخشی را 
آغاز می کند و به یافته های 
تکان دهنده ای در تاریخ می رسد. 
او اسکلت مادری را پیدا می کند 
که کودکی در رحمش مرده 
است؛ یافته ای منحصربه فرد

به سال 13۵1 می رسیم. فیروز 
باقرزاده، مرکز باستان شناسی 

ایران را راه می اندازند، آغاز 
دوران طالیی باستان شناسی 
ایران. این دوران اما با پایان 
دهه ۵0 و آغاز انقالب اسالمی 
و باال گرفتن نگاه افراط گرایی 

تخریب گرایانه به باستان شناسی 
و تاریخ به آخر رسید
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پیام مریاث

| روزنامه نگار |

| فاطمه علی اصغر |
خودش  درباره  یغمایی  اسماعیل 
ژاله ی  اینطور می گوید: »بچه ی خیابان 
پدر،  آب سردار.  چارراه  هستم.  تهران 
روستایی  آن ها  ریشه ی  و  رگ  و  مادر 
است. هردو از خور بیابانک که آن زمان 
روستایی بود محقر و کوچک با آبی شور 
تهران.  به  نخل. کوچیده  درخت  چند  و 
دبستان  از  را  طبیعی  دیپلم  و  ابتدایی 
 )133۷( بهمن گرفتم   1۵ دبیرستان  و 
از  را  باستان شناسی  فوق لیسانس  و 
دانشکده باستان شناسی و هنر دانشگاه 
همین  در  را  از سال 134۶ کارم  تهران. 
زمینه پی گرفتم تا امروز ولی هنوز همان 

بودم. محصلم که 
همسرم بیش از ده سال است که روی 
سالی  شش  پنج،  و  کشیده  خاک  در 
پس از او تنها فرزندم مهرداد. این روزها 

هرگونه  را  روزگار  خودم،  خلوت  در 
هست- خوب یا بد- می سپرم و چندان 
منت این ناچیز باقی مانده را نمی کشم.
یا  می سرایم  شعری  چندگاهی  از  هر 
خودم.  دل  برای  می نویسم.  قصه ای 
ورق  بیش تر  ولی  شده  چاپ  چندتایی 
پاره هایی است این سو و آن سو که خاک 
می خورند. و آخر این که پس از گذشت 
دو  کودک  همان  سال  هفتادواندی 
ساله ای هستم که بودم و شما می بینید. 
بلوز پروانه خواهرم را پوشیده ام و پشت 

است.« پدرم  خط  عکس 
او همچنین نویسنده کتاب های بسیاری 
قصر   »آن  ساله«،  هزار  »گیسوان  چون 
سیاه«،  بردک  »کاخ  جمشید…«،  که 
»وقتی که بچه بودم«، »آرایه های زینتی 

..... است. و  باستان شناسی«  در 

تعیین  قانون  موضوع  هیاتهای  آراء  برابر 
سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
اردبیل  شهرستان  دو  منطقه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است، 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح ذیل به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.:
بخش سه اردبیل:

ابراهیم   آراللوی بزرگ فرزند  زارعی  آقایان منوچهر  ردیف 1- 
ملی  شماره  به  اردبیل  صادره   103۵ شناسنامه  شماره  به 
14۶3۶۶۲۶0۲ و صاحبعلی حمیدزاده ایوریق فرزند اسرافیل 
ملی  شماره  به  اردبیل  صادره   1۲۷۸ شناسنامه  شماره  به 
14۶3۷19۸33 بالسویه از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
3۶/0۵ متر مربع پالک 9۸۲1 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی 
شده از 1 اصلی واقع در بخش سه اردبیل  از مالکیت رسمی 

سید ابراهیم اطهر نیاری.
بشماره  اله  روح  فرزند  بهروش   قلی  رضا  آقای   -۲ ردیف 
شناسنامه ۷۵903 صادره اردبیل به شماره ملی 14۶0۷۵۷4۲4 
ششدانگ یکباب واحد خدماتی به مساحت ۲۶04/۵۲ متر 
از 1 اصلی مفروز و مجزی شده  مربع پالک 9۸۲۲  فرعی 
از 1 اصلی واقع در بخش سه اردبیل  از مالکیت رسمی خود 

متقاضی.
ردیف 3- آقای تیغعلی فاضلی فرزند زیدهللا بشماره شناسنامه 
ملی 14۶۶۷449۵۲ ششدانگ  به شماره  اردبیل  صادره   ۶9
یکباب خانه به مساحت 11۷/1۵ متر مربع پالک 9۸۲3 فرعی 
از 1 اصلی مفروز و مجزی شده از 1 اصلی واقع در بخش سه 

اردبیل از مالکیت رسمی مجید حاج زاهدی نیار.
بشماره  غالمعلی  فرزند  نیا   کریم  ناصر  آقای   -4 ردیف 
شناسنامه 439 صادره اردبیل به شماره ملی 14۶40۵۵۵4۸ 
ششدانگ یکباب خانه و باغ به مساحت 309/۲9 متر مربع 
پالک ۷۶ فرعی از 13 اصلی مفروز و مجزی شده از 13 اصلی 
واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی رحیم کریم نیا 

کوردلو.
ردیف ۵- آقای محسن غضنفری ججین فرزند موسی بشماره 
ملی 14۶۷۶۸۷۶1۸  به شماره  اردبیل  صادره  شناسنامه ۵۸ 
پالک  مربع  متر   1۷۷ مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ 
 19۶ از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از 33  فرعی   34۶3۲
فرعی از 33 اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی 

شهرداری اردبیل.

بشماره  مجید  فرزند  زادگان   عوض  جعفر  آقای  ردیف ۶- 
شناسنامه ۶01 صادره به شماره ملی 14۶۲۵4۸۷1۷ ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۷0 متر مربع پالک 34۶33 فرعی از 
33 اصلی مفروز و مجزی شده از 3۶4 فرعی از 33 اصلی 

واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی ابراهیم حسینی.
ردیف ۷- آقای محمد فلزی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
1۷19۶ صادره اردبیل به شماره ملی 14۶۷۵۲0۷99 ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 1۸0 متر مربع پالک 34۶34 فرعی 
از 33 اصلی مفروز و مجزی از ق 1۸4 بشماره ۲۲03 فرعی 
رسمی  مالکیت  از  اردبیل  سه  بخش  در  واقع  اصلی  از 33 

شهرداری اردبیل.
ردیف ۸- خانم خاور اصالنی قلیچی فرزند حجت اله بشماره 
شناسنامه 4۲۸ صادره اردبیل  به شماره ملی 14۶349۲۵0۲ 
متر   39۵/10 مساحت  به  مسکونی  خانه  یکباب  ششدانگ 
مربع پالک 101 فرعی از 4۲ اصلی مفروز و مجزی شده از 
4۲ اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی حجت 

اله اصالنی قلیچی.
ردیف 9- خانم پروانه عیوضی فرزند سواد بشماره شناسنامه 
۵۲۷ صادره اردبیل به شماره ملی 14۶3۵901۶4 ششدانگ 
یکباب خانه مسکونی به مساحت 3۷۲/۵۷ متر مربع پالک ۷0 
فرعی از 44 اصلی مفروز و مجزی از 44 اصلی واقع در بخش 

سه اردبیل از مالکیت رسمی برات عیوضی.
بشماره  هادی  فرزند  اصل  دلخون  یوسف  آقای   -10 ردیف 
شناسنامه 1۲۸۲ صادره اردبیل  به شماره ملی 14۶۲1۲30۶۶ 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت ۲0000۸ متر مربع 
از  از ۷3 اصلی مفروز و مجزی شده  پالک ۲44۲۵ فرعی 
۷3 اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی خود 

متقاضی.
عباسعلی  فرزند  نور محمد مالباشی   داود  آقای  ردیف 11- 
ملی  شماره  به  اردبیل  صادره   1399 شناسنامه  بشماره 
14۶3۶۲1۷۸۷ ششدانگ یکباب خانه و مغازه و محوطه به 
مساحت 1133/۵0 متر مربع پالک 1۵313 فرعی از ۸۶ اصلی 
مفروز و مجزی از  ۸۶ اصلی واقع در بخش سه اردبیل از 

مالکیت رسمی عباسقلی نورمحمدی مالباشی.
بشماره  میکائیل  فرزند  پور   رنجبر  رستم  آقای   -1۲ ردیف 
ششدانگ  ملی 14۶3۶۲4۶۵4  شماره  به  شناسنامه 1۶۸۵ 
یکباب خانه به مساحت 4۲/۷۵ متر مربع پالک 1۵3۲۲ فرعی 
از ۸۶ اصلی مفروز و مجزی از ۸۶ اصلی واقع در بخش سه 

اردبیل از مالکیت رسمی محمدآقا)شوالن( اسدی.
ردیف 13- آقای یوسف شیرعلی زاده  فرزند یونس بشماره 
شناسنامه 4۲0 به شماره ملی 14۶۲144۶۶۷ ششدانگ یکباب 
به مساحت 110/10 متر مربع پالک 1۵3۲3  خانه مسکونی 
فرعی از ۸۶ اصلی مفروز و مجزی از  ۸۶ اصلی واقع در بخش 

سه اردبیل از مالکیت رسمی التفات حمزه زاده.
بشماره  فرزند صفر  برزگر مالباشی  پریسا  ردیف 14- خانم 
 14۵0۲۶۵۲3۵ ملی  شماره  به   14۵0۲۶۵۲3۵ شناسنامه 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۷0/۶۷ متر مربع پالک 
1۵3۲۷ فرعی از ۸۶ اصلی مفروز و مجزی از  ۸۶ اصلی واقع در 

بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی محمد عبادی.
فرزند غالمحسین  مهدی صولتی کلهوری  آقای  ردیف 1۵- 
بشماره شناسنامه ۷9۶ صادره مشگین شهر به شماره ملی 
1۶۷۲44۸۲۲0 ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 1۵۷ 
متر مربع پالک ۲3۷1 فرعی از ۸۷ اصلی مفروز و مجزی شده 
از ۶۶ فرعی از ۸۷ اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت 

رسمی اکبر بضاعت شعار.
ردیف 1۶- آقای اعتماد رسولی جمادی فرزند حسین بشماره 
 14۶۶۲40۲9۶ ملی  شماره  به  اردبیل  صادره   1۲ شناسنامه 
ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 3۶3/۲0 متر مربع 
پالک 1۸9۷ فرعی از ۸۸ اصلی مفروز و مجزی شده از ۸۸ 
اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی اسماعیل 

زارع گلمغانی.
باال بیگ بشماره  ردیف 1۷- آقایان وحید جهانگیری فرزند 
شناسنامه 140 صادره اردبیل به شماره ملی 14۶۷۷1۵3۷9 و 
باالبیگ جهانگیری فرزند نریمان بشماره شناسنامه 1193 صادره 
اردبیل به شماره ملی 14۶34۶۷34۶ بالسویه از ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت ۵۶1۶3 متر مربع پالک ۷1۵ 
فرعی از 111 اصلی مفروز و مجزی شده از 111 اصلی واقع در 

بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی خود متقاضیان.
ردیف 1۸- خانم رحیمه موسوی مجنده فرزند میربابا بشماره 
ملی  شماره  به  اردبیل  صادره   14۵04۲۵03۸ شناسنامه 
14۵04۲۵03۸ ششدانگ یکباب خانه به مساحت 101 متر مربع 
پالک ۲3۲9 فرعی از 114 اصلی مفروز و مجزی شده از 114 

اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی رقیه صدر.
ردیف 19- آقای حسن همرنگ الطران فرزند اسماعیل بشماره 
شناسنامه 90 به شماره ملی 14۶3۲۶۶413 ششدانگ یکباب 
ساختمان مسکونی به مساحت 10۵/۸0 متر مربع پالک ۲333 
فرعی از 114 اصلی مفروز و مجزی شده از 114 اصلی واقع در 

بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی هاشم زارع.
بشماره  خدایار  فرزند  لر  بنه  قربانی  وحید  آقای  ردیف ۲0- 
شناسنامه 11۸0۲۸ صادره اردبیل به شماره ملی 14۶11۷۸0۶1 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۵۵/۸0 متر مربع پالک 
۲334 فرعی از 114 اصلی مفروز و مجزی شده از 114 اصلی 

واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی خدایار قربانی.
ردیف ۲1- آقای داود سلحشور قوجه بیگلو  فرزند رحیمعلی 
ملی  شماره  به  تهران  صادره   ۶۶0۷ شناسنامه  بشماره 
به مساحت 1۶4/۶1  یکباب طویله  00۷40۸۸1۶۵ ششدانگ 
از 11۵ اصلی مفروز و مجزی  متر مربع پالک ۶۲31 فرعی 
شده از 11۵ اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی 

اللهقلی شاهی زارع.

ردیف ۲۲- آقای داود سلحشور قوجه بیگلو  فرزند رحیمعلی 
 00۷40۸۸1۶۵ ملی  شماره  به   ۶۶0۷ شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکباب طویله به مساحت 1۶0/۶3 متر مربع پالک 
۶۲3۲ فرعی از 11۵ اصلی مفروز و مجزی شده از 11۵ اصلی 
واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی اللهقلی شاهی زارع.
محمد  فرزند  وفائی  زاده  داداش  شهرام  آقایان  ردیف ۲3- 
ملی  شماره  به  اردبیل  صادره   ۸۸31 شناسنامه  بشماره 
14۶1۶۵1۷۲۷ و بهرام داداش زاده وفائی فرزند محمد بشماره 
 14۶۶0۸03۲9 ملی  شماره  به  اردبیل  صادره   11۵ شناسنامه 
مساحت  به  محوطه  و  انباری  یکباب  ششدانگ  از  بالسویه 
1۵1۲/9۵ متر مربع پالک ۶۲3۷ فرعی از 11۵ اصلی مفروز و 
مجزی شده از 11۵ اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت 

رسمی سلمان وقار.
بشماره  اله  عین  فرزند  شهبازی  مهدی  آقای   -۲4 ردیف 
اردبیل به شماره ملی 14۶۲۸۲9104  شناسنامه 4۷۷ صادره 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲01/۶0 متر مربع پالک 
۶۲3۸ فرعی از 11۵ اصلی مفروز و مجزی شده از 11۵ اصلی 
واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی اللهقلی شاهی زارع.
ردیف ۲۵- آقای سلیمان ایرانی فرزند قدیر بشماره شناسنامه 
119۸۶0 صادره اردبیل به شماره ملی 14۶119۶39۶ ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 1۵0/4۸ متر مربع پالک ۶۲39 فرعی 
از 11۵ اصلی مفروز و مجزی شده از 11۵ اصلی واقع در بخش 

سه اردبیل از مالکیت رسمی اللهقلی شاهی زارع.
ردیف ۲۶- خانم حوریه اسدی علی بابالو فرزند اسمعلی بشماره 
شناسنامه ۲9۵ به شماره ملی ۶019۵0۷033 ششدانگ یکباب 
ساختمان در حال احداث به مساحت 1۲۲/31 متر مربع پالک 
۶۲40 فرعی از 11۵ اصلی مفروز و مجزی شده از 11۵ اصلی 

واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی محمد حدادی.
 ردیف ۲۷- آقای عوض علی زاده قللولی  فرزند اکبر بشماره 
ششدانگ   1۶۲1۲341۶9 ملی  شماره  به   133۲ شناسنامه 
یکباب ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت 1۸1/۸۵ متر 
مربع پالک ۶۲41 فرعی از 11۵ اصلی مفروز و مجزی شده از 
11۵ اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی علی 

نجف زاده.
ردیف ۲۸- آقای حسن اباذری  فرزند غفار بشماره شناسنامه 
۷۶ صادره پارس آباد به شماره ملی ۵049۲94۸۵1 ششدانگ 
یکباب خانه مسکونی به مساحت 9۵/10 متر مربع پالک ۶۲4۲ 
فرعی از 11۵ اصلی مفروز و مجزی شده از 11۵ اصلی واقع در 

بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی یوسف شاهی زارع.
ردیف ۲9- آقای شمس الدین خاتمی کلخوران  فرزند سید 
تقی بشماره شناسنامه 9134۵ صادره اردبیل به شماره ملی 
14۶0911091 و خانم عالیه یعقوبی کلخوران فرزند علی بشماره 
 14۶۶40۸1۸9 ملی  شماره  به  اردبیل  صادره   ۸۲ شناسنامه 
بالسویه از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۸۵/۸۵ متر 
مربع پالک ۷۶۵۵ فرعی از 119 اصلی مفروز و مجزی شده 
از 119 اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی میر 

سالم خاتمی کلخوران.
ردیف 30- آقای ولی برکول  فرزند اصغر بشماره شناسنامه 
1039۶4 صادره اردبیل به شماره ملی 14۶103۷۵0۶ ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 1۸۲متر مربع پالک ۵4۷1  فرعی از 
1۲۷ اصلی مفروز و مجزی شده از 1۲۷ اصلی واقع در بخش 

سه اردبیل از مالکیت رسمی عبدالحسین دستاری.
ردیف 31- آقایان خلیل باقری جدی  فرزند عبداله بشماره 
شناسنامه 10۲۶۷0 صادره اردبیل به شماره ملی 14۶10۲4۵11 
ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ۲00 متر مربع پالک ۵4۷۲ 
فرعی از 1۲۷ اصلی مفروز و مجزی شده از 1۲۷ اصلی واقع در 

بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی عظیم نوحیان. 
ردیف 3۲- آقای پیمان عزیزی کله سر  فرزند اکبر بشماره 
ملی  شماره  به  اردبیل  صادره   14۵00۸۸۷۶۷ شناسنامه 
14۵00۸۸۷۶۷ ششدانگ یکباب خانه به مساحت 9۵/۵0 متر 
مربع پالک ۵4۷3 فرعی از 1۲۷ اصلی مفروز و مجزی شده از 
1۲۷ اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی اسداله 

احمدی سلطان آباد.
ردیف 33- آقای مسعود حیدری کله سر  فرزند عوض بشماره 
شناسنامه ۲03۲ صادره اردبیل به شماره ملی 14۶4۷۵۶99۶ 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۵4/10 متر مربع پالک 
۵4۷۷ فرعی از 1۲۷ اصلی مفروز و مجزی شده از 1۲۷ اصلی 
واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی محفوظ سیف 

بابالنی.
ردیف 34- آقای مسعود حیدری کله سر  فرزند عوض بشماره 
شناسنامه ۲03۲ صادره اردبیل به شماره ملی 14۶4۷۵۶99۶ 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲93/۶۷ متر مربع پالک 
۵4۷۸ فرعی از 1۲۷ اصلی مفروز و مجزی شده از 1۲۷ اصلی 
واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی محفوظ سیف 

بابالنی.
ردیف 3۵- آقای فرشید عینی کله سر فرزند گل حسن بشماره 
شناسنامه ۸۵۲ به شماره ملی 14۶۷041۸۲3 ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت ۲00/3۷ متر مربع پالک ۵4۷9 فرعی از 1۲۷ 
اصلی مفروز و مجزی شده از 1۲۷ اصلی واقع در بخش سه 

اردبیل از مالکیت رسمی محفوظ سیف بابالنی.
ردیف 3۶- آقای مسعود حیدری کله سر  فرزند عوض بشماره 
شناسنامه ۲03۲ صادره اردبیل به شماره ملی 14۶4۷۵۶99۶ 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۵۲ متر مربع پالک ۵4۸0 
فرعی از 1۲۷ اصلی مفروز و مجزی شده از 1۲۷ اصلی واقع 

در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی محفوظ سیف بابالنی.
فرزند  رستمخان  آقبالغ  نوری  التفات  آقایان   -3۷ ردیف 
جهانگیر بشماره شناسنامه 1۲09 صادره اردبیل به شماره ملی 
14۶۲4۵9۶33 و مظاهر زارع آقبالغ فرزند فتح اله بشماره 
 14۶۷۵۸3۸11 ملی  شماره  به  اردبیل  صادره  شناسنامه ۸9 
بالسویه از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۲۷/۶0 متر مربع 
پالک ۶۲۵ فرعی از 133 اصلی مفروز و مجزی شده از ۲4۵ 
فرعی از 133 اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی 

هوشنگ ناهیدی.
ردیف 3۸- آقای تقی عطاپور فرزند مظفر 

بشماره شناسنامه 9۶۸۵ صادره اردبیل به شماره 
به مساحت  یکباب مغازه  ملی 14۶۷4۵19۶۷ ششدانگ 

و  اصلی مفروز  از 133  ۲۷/۸0 متر مربع پالک ۶۲۶ فرعی 
مجزی شده از ۲4۵ فرعی از 133 اصلی واقع در بخش سه 

اردبیل از مالکیت رسمی هوشنگ ناهیدی.
ردیف 39- آقای جبرائیل اکبری مرنی فرزند محمدعلی بشماره 
شناسنامه ۲0۵۶ صادره اردبیل به شماره ملی 14۶۲9۷۷۸9۸ 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۲۷ متر مربع پالک ۶4۵1 
فرعی از 13۵ اصلی مفروز و مجزی شده از 13۵ اصلی واقع در 

بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی میرزا مهری نیاری.
ردیف 40- آقای اعتماد رسولی جمادی فرزند حسین بشماره 
 14۶۶۲40۲9۶ ملی  شماره  به  اردبیل  صادره   1۲ شناسنامه 
متر   3۲0۲/1۵ مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ 
مربع پالک ۸۸ فرعی از 33۸ اصلی مفروز و مجزی شده 
از 33۸ اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی 

خود متقاضی.
بشماره  زلفعلی  فرزند  برزگران  اله  بیت  آقای   -41 ردیف 
شناسنامه 1344 صادره اردبیل به شماره ملی 14۶1۷۵3430 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 19۷/04 متر مربع پالک 
۲۲۷ فرعی از 34۸ اصلی مفروز و مجزی شده از 34۸ اصلی 

واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی علی ببری.
عیسی  علی  فرزند  طایفه کوالنکوه  عادل  آقای  ردیف 4۲- 
ملی  شماره  به  اردبیل  صادره   11۸1 شناسنامه  بشماره 
14۶۲۲۷۷۶۵9 ششدانگ یکباب دامداری به مساحت 1۲91 
متر مربع پالک 3۷3 فرعی از 3۵0 اصلی مفروز و مجزی 
شده از 3۵0 اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی 

خود متقاضی.
بشماره  ببر  فرزند  زاده  حسین  حسین  آقای   -43 ردیف 
شناسنامه 39۷ به شماره ملی 14۶4۵۲1۲39 ششدانگ یکباب 
خانه و باغ به مساحت 1۶1۲ متر مربع پالک 1۵۵ فرعی از 39۲ 
اصلی مفروز و مجزی شده از 39۲ اصلی واقع در بخش سه 

اردبیل از مالکیت رسمی خود متقاضی.
آگهی اصالحی:

بخش سه اردبیل:
ردیف 1- خانم فریبا صفوی هیر فرزند اسد بشماره شناسنامه 
۵۸10 صادره اردبیل به شماره ملی 14۶1۲۶۷۶۶۸ ششدانگ 
یکباب خانه و مغازه به مساحت 93/۷1 متر مربع پالک ۲11۸ 
فرعی از ۲۲ اصلی مفروز و مجزی شده از ۲۲ اصلی واقع در 
بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی سید اسد صفوی هیر. برابر 

رای اصالحی هیات تجدید آگهی می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:   شنبه          1400/0۶/13

تاریخ انتشارنوبت دوم : یکشنبه        1400/0۶/۲۸
رحمان حسنی قابل
رئیس ثبت اسناد وامالک منطقه دو شهرستان اردبیل

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
نوبت دومثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
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 به گزارش برخی رسانه ها یک دفتر مسافرتی روسیه اعالم کرده تورهای ویژه برای بازدید

از مناطق تحت تصرف طالبان برگزار می کند

گردشگری سیاه در افغانستان
افغانستان هنوز درگیر جنگ است و به ثبات نرسیده اما زمزمه هایی از برگزاری »تور گردشگری طالبان« به مقصد این کشور شنیده می شود

»تور گردشگری طالبان« امروز 
ترکیبی »عجیب« در ذهن 

بسیاری از ماست، اما آینده 
خواهد گفت که این تورها 

در گردشگری خاورمیانه چه 
جایگاهی خواهند داشت

در بلندمدت، مهم ترین راهکار 
برای از بین بردن پدیده هایی 

مانند استخراج غیرمجاز رمزارز 
و یا قاچاق سوخت در کشور، 
آزادسازی قیمت حامل های 
انرژی است تا عمال امکان 

سوءاستفاده از تفاوت قیمت 
این حامل ها در داخل و خارج 

از کشور از افراد گرفته شود

| سمت |

| نویسنده |

3 روستای ایران نامزد دهکده جهانی گردشگری شدند
انتخاب و معرفی سه  از  معاون گردشگری 
روستای ایران به سازمان جهانی جهانگردی 
در راستای اجرای طرح ابتکاری دهکده های 
گردشگری خبر داد. ولی تیموری به ایسنا 
طرح  کردن  اجرایی  راستای  در  گفت: 
سازمان  گردشگری  دهکده های  ابتکاری 
برندق،  روستای  سه  جهانگردی،  جهانی 
خرانق و الرک توسط کمیته داخلی معاونت 
اعالم شده  معیارهای  با  مطابق  گردشگری 

معرفی  و  انتخاب   UNWTO سوی  از 
دهکده های گردشگری  ابتکاری  طرح  شد. 
راستای  گردشگری  در  جهانی  سازمان 
و  )گردشگری  سازمان  این  سال  شعار 
ابالغ  عضو  به کشورهای  روستایی(  توسعه 
و  شناسایی  منظور  به  طرح  این  شد.   
معرفی روستاهای گردشگر پذیر و تشکیل 
ارائه  جهان  سطح  در  روستاها  از  شبکه ای 
شد. معیارهای مورد نظر در این طرح شامل 

فرهنگی،  تاریخی  جاذبه های  بودن  دارا 
جاذبه های طبیعی، صنایع دستی، محوریت 
اقتصاد روستا بر پایه گردشگری، مشارکت 
بودن  دارا  و  توسعه  فرایند  در  روستا  مردم 
است. ورود گردشگر  برای  اولیه  امکانات 

به  توجه  با  گفت:  گردشگری  معاون 
سه  فقط  کشور  هر  از  طرح  این  در  این که 
مبنا  برهمین  شود،  معرفی  باید  روستا 
تشکیل  گردشگری  معاونت  در   کمیته ای 

و بر پایه معیارهای اعالم شده و در راستای 
کمتر  و  پذیر  گردشگر  روستاهای  معرفی 
شناخته شده کشور، سه روستا به نام برندق 
یزد(،  )استان  خرانق  اردبیل(،  )استان 
جمع آوری  برای  هرمزگان(  )استان  الرک 
همکاری  با  شدند.  انتخاب  اطالعات 
از  جامعی  اطالعات  استانی  ادارات کل 
روستاها،  گردشگری  ویژگی های  قبیل 
توسعه  خصوص  در  روستا  سیاست های 
نحوه مدیریت   اجتماعی،  و مشارکت  پایدار 
بازاریابی  شیوه های  روستا،  در  گردشگری 

آن  رقابتی  مزیت های  و  جاذبه ها  تبلیغ  و 
جهانی  سازمان  سامانه  در  و  جمع آوری 
جهانگردی وارد شد. طبق برنامه زمان بندی 
اعالم شده، قرار است آذرماه امسال اطالعات 
ارسالی ارزیابی و نتیجه نهایی به کشورهای 
عضو اعالم شود. در صورت انتخاب و تایید 
نهایی هر یک از این روستاها، نام آن ها در 
می گیرد  قرار  گردشگری  روستاهای  شبکه 
و به هر یک از آن ها، لوگو و نشان سازمان 
جهانی تعلق می گیرد و حمایت های معنوی 

می شود. آن ها  شامل 

افغانستان در حال عبور از 
بخش مهمی از تاریخ جهان 
است. شاید همین موضوع 

یکی از دالیل جذابیت شهرهای 
مختلف این کشور برای بسیاری 

از محققان و ماجراجویان و 
کسانی باشد که به دنبال تجربه 

و ثبت بخشی از تاریخ هستند

چارسوق

|  
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A 
 |

قله کوه یخ چالش های 
آبی، توجه ما را نبلعد 

البته  نیز،  این، واقعیت هایی  بر  عالوه 
نه چندان آشکار، وجود دارد: 

زیرزمینی  آب  -کسری مجموع مخزن 
در  مترمکعب  میلیارد   14۲ از  کشور 
ها  فرونشست  است.  گذشتن  حال 
در  کشور  های  استان  از  بسیاری  در 
مرگ  از  خبر  و  است  دادن  رخ  حال 
بسیاری  متوسط  دارند. شوری  آبخوان 
داشته  معنادار  افزایش  نیز  چاه ها  از 

است.
دور،  چندان  نه  زمانی  در  -اگر 
کلیدی  حلی  راه  عنوان  به  سدسازی 
برای مدیریتی آب مطرح می شد، این 
همان  از  اما  جدید  نداهایی  ها،  سال 
اکتشاف  جنس  از  سیاق،  و  سبک 
های  سازی  شیرین  ژرف،  آب های 
حجیم و انتقال آب و ... مطرح است: 
نگاه صرفا سازه ای با هزینه های گزاف 

جدی.  تخریب های  با  البته  و 
اقدامات  به دنبال  آب،  بخش  -ساختار 
شتابزده ماه های پایانی مدیریت قبلی 
وزارت نیرو، به هم ریخته و این به هم 
افزوده  وقفه  و  لکنت ها  بر  ریختگی، 
جدی  ناهماهنگی  در  آن  )نمونه  است 

تعادل بخشی( با طرح  رابطه  در 
در  جمله  )از  غیرسازه ای  -راهکارهای 
عموم،  و  نخبگان  آبی  سواد  ارتقای 
با  رابطه  در  به ویژه  مشارکتی  مدیریت 
آب های زیرزمینی و ...( کامال کم رنگ 
هستند. زمانی  هر  از  حاشیه¬تر  در  و 

مدیران  گزارش های  از  -بسیاری 
و  است  اقدامات  به  ناظر  میانی، 
دستاوردها  از  همه  نتیجه گیری،  در 
و  کارها  سرجمع  اما  می کنند  تعریف 
ناکارآمدی هاست. و  افت ها  سازوکارها، 
واقعیت های عیان )قله های کوه یخی 
در  آنچه  جنس  از  آبی(  های  چالش 
نادیده  نمی توان  را  آمد  متن  ابتدای 
گرفت اما واقعیت های کمتر آشکار، در 
مرتبا  که  هستند  کشش  این  معرض 
و  )که شده اند(  موکول شوند  آینده  به 
این کار را مرتب دشوارتر و گره را کورتر 
بتواند  زیر شاید  پیشنهاد  می کند. چند 
موضوعات  راندن  به حاشیه  برای کمتر 
تمام  بلیعیدن  )و  آب  عرصه  اساسی 
یخی  کوه  قله های  توسط  ها  ظرفیت 

باشد:   مفید  آبی(،  های  چالش 
-اقدام فوری براساس ایده ای شفاف 
برای اصالح دو انحراف بزرگ اخیر در 
بخش آب: به هم زدن با عجله و بدون 
و  آب  بخش  ساختار  کافی  پشتوانه 
آب.  قانون  اشکال  پر  الیحه  ارایه  نیز 
و  فوریت  ساختار،  تغییر  در  بازنگری 

دارد. باالتری  ضرورت 
-جدیت برای ایجاد چرخش در زمینه 
)که  زیرزمینی  آبهای  بخشی  تعادل 
و  روزمرگی  یک  به  تبدیل  متاسفانه 
کاری در حاشیه دارد می شود( و تعهد 
به هدف گذاری های سخت اما الزامی 

ها. آبخوان  از  برداشت  کاهش 
-وزن دهی جدی به اقدامات غیرسازه 
تقاضا  مدیریت  بخش  در  بویژه  ای 
برای  تالش  ها  ده  و  ها  سال  از  پس 
و  اندک  آن  ثمره  سازها که  و  ساخت 
اقتصادی(  فقط  )نه  آن  های  هزینه 

بوده  بسیار 
گذشته  اشتباهات  تکرار  از  -اجتناب 
سقف  تعریف  مسیر  در  بار  این 
و  اکتشاف  در  خیالی  آرزوهای 
ژرف، طرح های  آب های  از  بهره برداری 

و... آب  انتقال 
عمیق  اجتماعی  اقدامات  به  -تعهد 
تصمیمات  در  مشارکتی  مدیریت  و 
با  رابطه  در  ویژه  به  آبی  پروژه های  و 
این  که  این  علیرغم  کشاورزی  بخش 
قبیل اقدامات، روبان پاره کردن و کلنگ 
زدن ندارند اما در تعیین سمت و سوی 
داشت.  خواهد  نقش  بسیار  آب  نجات 
دانش  ارتقای  دادن  قرار  اولویت  -در 
و  جامعه  در  آبی  سواد  و  آگاهی  و 
غیر  پیاده سازی  برای  سرمایه گذاری 

آن سلیقه  و  نمایشی 
با  خشونت  اندکی  حتی  و  -جدیت 
به  نتیجه گرایی  بر  تمرکز  برای  بدنه 
آب های  سوی  از  اقدام محوری  جای 

استانی  گزارش های  و  منطقه ای 
سکه  روی  دو  همزمان  -دیدن 
های  دوره  و  سیالب  آبی:  چالش های 
با جدی تر  ویژه  )به  آب،  و کم  خشک 
شدن وقوع سناریوهای تغییر اقلیم( و 
برای  روزمره  اقدامات  دام  در  نیفتادن 

غافلگیری ها  به  پاسخگویی 
عکس  برای  فقط  )نه  مستمر  -تعامل 
و  مدنی  جامعه  با  گرفتن(  یادگاری 
در  رسانه ها  و  نهاد  مردم  سازمان های 
مسیر شفاف سازی و مشارکت حقیقی 

آب. نجات  در  دلسوزان  و  نخبگان 

»سفر ده روزه به شهرهای تحت تصرف طالبان 
با هزینه ای معادل 3۵0 هزار روبل )حدود 4 هزار 
یورو( و 3۵ ساعت پرواز« اینها اطالعات مربوط به 
یک تور گردشگری است که به ادعای رسانه های 
ترک زبان در ترکیه و آذربایجان یکی از دفاتر 
خدمات مسافرتی در شهر کراسنویارسک روسیه 
به مسافران ارائه کرده است. این تور گردشگری 
که عده ای آن را »عجیب« خوانده اند، هنوز برگزار 
نشده اما شاید چندان دور از ذهن نباشد که در 
آینده نزدیک برگزار شوند. سفری که چندان هم 
آسان و دور از مخاطره نیست. از آنجا که روسیه 
پرواز مستقیم به کابل ندارد، این تور یک پرواز به 
مقصد استانبول و بعد پروازی ترانزیتی به سمت 
کابل خواهد داشت که در مجموع 3۵ ساعت به 
طول خواهد انجامید. این تور هنوز برگزار نشده و 

تنها در برنامه ریزی یکی از دفاتر مسافرتی روسیه 
به عنوان یک بسته گردشگری ارائه شده است. 
اما با توجه به پیشینه گردشگری سیاه در دنیا 

برگزاری آن چندان بعید به نظر نمی رسد.
در حالی که بسیاری از اتباع افغانستانی به هر 
هستند،  این کشور  از  خروج  حال  در  قیمتی 
شهرهای تحت تصرف طالبان برای برخی افراد از 
جمله خبرنگاران، محققان، عکاسان و گردشگرانی 
که اهداف ویژه ای از سفر به کشورهای دیگر دارند، 
تبدیل به یک جاذبه شده است. افغانستان در 
حال عبور از بخش مهمی از تاریخ جهان است. 
جذابیت  دالیل  از  یکی  موضوع  همین  شاید 
از  بسیاری  برای  این کشور  مختلف  شهرهای 
به  باشد که  و کسانی  ماجراجویان  و  محققان 
دنبال تجربه و ثبت بخشی از تاریخ هستند. در 

حال حاضر بسیاری از عکاسان به طور مستقل به 
افغانستان سفر کرده اند تا مستنداتی از شرایط 
موجود این کشور تهیه کنند. هر چند نمی توان 
آنها را گردشگر دانست، اما بسیاری از کسانی که 
به بسته های تور گردشگری سیاه عالقه مندند، یا 
پژوهشگر هستند و یا مستند سازانی که با اهداف 
خاص در این تورها شرکت می کنند و تعداد کمی 
از گردشگران تنها برای رفع کنجکاوی، گردشگری 
سیاه را در این مختصات و با این حجم از مخاطره 
تجربه می کنند. در نگاه نخست، این سفرها در 
نرسیده  ثبات  به  افغانستان  هنوز  شرایطی که 
به نظر  از منطق و عقالنیت  اقدامی دور  است، 
می رسد و خطر و ریسک باالیی دارد. اما طرفداران 
گردشگری سیاه با خطر غریبه نیستند. چندی 
پیش اخبار مربوط به برگزاری تورهای گردشگری 

به چرنوبیل واکنش های بسیاری را در رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی به دنبال داشت. یکی از 
نکاتی که در مورد این تورهای گردشگری -که 
گردشگران کنجکاو  با حضور  است  سالی  چند 
برگزار می شود- مطرح بود، مخاطرات مربوط به 
وجود تشعشعات رادیواکتیو در این منطقه بود. 
هر چند برگزار کنندگان این تورها تدابیری برای 
کاهش خطر سفر به این مناطق در نظر گرفته اند 
به  سفر  قصد  پژوهشگرانی که  و  محققان  اما 
چرنوبیل را دارند، با علم به تمام این خطرها راه 
سفر را بر خود هموار می کنند. عالقه مندان به سفر 
افغانستان هم در روزهایی که هنوز شهرهای این 
کشور به آرامش و ثبات نسبی نرسیده، به یقین 
با مشکالت و چالش های موجود در راه این سفر 
آگاهند. بی ثباتی و شرایط فعلی در افغانستان وجه 

تمایزی است که می توان برای این سفر و اشکال 
تورهایی  نظر گرفت.  در  دیگر گردشگری سیاه 
که در قالب گردشگری سیاه تعریف می شوند، 
عموما پس از وقوع حوادث برگزار می شوند. مزارع 
کشتار در کامبوج، اردوگاه کار اجباری آشویتس 
در لهستان، چرنوبیل در اوکراین همه مقاصدی 
هستند که واقعه ای را از سر گذرانده و در شرایطی 
آرام میزبان گردشگران می شوند. اما افغانستان 
پس از یک دوره التهاب گسترده و شدید و جوالن 
طالبان در شهرهای مختلف و آوارگی مردم، هنوز 
ملتهب و درگیر جنگ است. هر چند دولت طالبان 
معرفی شده و اتفاقات دیگری در حوزه سیاسی 
این کشور افتاده است، اما این کشور هنوز از دل 

حادثه بیرون نیامده است.

 میراث افغانستان از تاریخ
 تا رادیکالیسم

سال ها گذشته از روزی که بامیان آثار تاریخی 
و موزه ملی  باخت  به توحش طالبان  را  خود 
افغانستان و بسیاری آثار ارزشمند دیگر قربانی 
آثار  بقایای  حاال  شد.  این گروه  تند  تفکرات 
تاریخی این کشور هم از گزند طالبان در امان 
بیانیه ای  پیش  ماه ها  چند  هر  است.  نمانده 
صادر کرده و مدعی شدند قصد حفاظت از آثار 
تاریخی را دارند و حتی با فروش اشیا تاریخی 
مخالفند، اما رفتار آنها در قبال این آثار ارزشمند 
نشان می دهد عناد این گروه با تاریخ و هویت 
یک سرزمین کهن به قوت خود باقی است. در 
روزهای اخیر ویدیویی در فضای مجازی منتشر 
شد که نیروهای طالبان را در حال تخریب قلعه 
تاریخی »گرشک« در ایالت هلمند افغانستان 
این دشمنی  یعنی هنوز  این  و  نشان می داد. 
با تاریخ و تمدن دامنه دارد.شاید تا چند سال 
باقی  تاریخی  میراث  نه  افغانستان  در  دیگر 
بماند و نه میراث ناملموس، شاید در آینده نه 
چندان دور، تندروی های طالبان جای تمام این 
جاذبه ها و آثار ارزشمند را بگیرد. شاید در آینده، 
افغانستان قرار است میزبان گردشگرانی باشد 
که برای بازدید و مطالعه رفتار مردانی به این 
کشور سفر می کنند که ایدئولوژی و افکار خاص 
رسمی  تریبون های  در  چند  هر  دارند.  را  خود 
بیانیه هایشان  و  می زنند  دیگری  حرف های 
واقعیت  در  اما  نشان می دهد،  را  افق دیگری 
نمادی که از خود به جا می گذارند جای خالی 
تندیس بودا در بامیان است. جاذبه گردشگری 
افغانستان، میراث رادیکالیسم  آینده  -سیاه- 
تمدن  و  فرهنگ  یک  بود که  خواهد  طالبانی 
اولین  روس ها  حاال گویا  زد.  زخم  ریشه  از  را 
کسانی هستند که قرار است برای بازدید از ثمره 
تفکر طالبانی راهی افغانستان شوند. قرار است 
»تور  بروند.  فرهنگ  یک  نابودی  تماشای  به 
»عجیب«  ترکیبی  امروز  طالبان«  گردشگری 
خواهد  آینده  اما  ماست،  از  بسیاری  ذهن  در 
گفت که این تورها در گردشگری خاورمیانه چه 
جایگاهی خواهند داشت. فعال کسی نمی داند 
چه  گردشگری  مفهوم  با  مواجهه  در  طالبان 

رویکردی در پیش بگیرد. 

| پیام ما | مصرف برق در صنعت ماینینگ به 
ویژه در یک سال گذشته که نرخ رمزارز به میزان 
قابل توجهی افزایش پیدا کرده است، باعث بروز 
برق کشور شده  تامین  در  چالش های جدی 
است. هر چند فعالیت مراکز مجاز استخراج 
رمزارز به دستور دولت از ابتدای تابستان متوقف 
و  کارند  مشغول  ماینرها  همچنان  اما  شده، 
همچنان از شبکه توزیع و با برق یارانه ای در 
نقاط مختلف کشور رمز ارز استخراج می شود. 
هر چند مسئوالن حوزه انرژی ادعا دارند که با 
استخراج کنندگان غیرمجاز برخورد می کنند، اما 
برخی  در  خاص  افراد  برخی  می رسد  نظر  به 
مراکز با خیالی آسوده همچنان به شبکه برق 
متصل اند و از برق ارزان قیمت کشور برای این 
توانیر  دیروز شرکت  استفاده می کنند.  منظور 
نتایج پژوهشی را در زمینه میزان مصرف برق 
مزارع استخراج رمزارز منتشر کرد. گزارشی که 
مزارع  این  برق  میزان مصرف  نشان می دهد 
بیشتر از آن چیزی است که تا به حال اعالم 
شده است. این در حالی است که بسیاری از 
کسانی که در این صنعت سرمایه گذاری کرده و 
تمام مراحل قانونی برای فعالیت را طی کرده اند 
بیش از سه ماه است که مزارع خود را به دستور 

دولت تعطیل کرده اند.

در گزارشی که توانیر منتشر کرده است مصرف 
اردیبهشت  بامداد   ۵ تا   ۲ ساعات  در  برق 
یکدیگر  با  را  و 1400  سال های 139۸، 1399 
مقایسه شده است. این ساعات و ایام سال از 
آن جهت انتخاب شدند که بار پایه و مصرف برق 
در ساعات نیمه شب به کمترین میزان می رسد 
و  عمومی  خانگی،  تجاری،  بخش های  زیرا 
کشاورزی تا حد زیادی از مدار خارج می شوند. 
بنابراین اثر مصرف این دسته از مشترکان در 
بازه مورد بررسی به حداقل می رسد. همچنین 
به دلیل معتدل بودن هوا در بازه مورد بررسی، 
می شود.  حذف  مصرف  افزایش  بر  دما  اثر 
مشترک   4۲۷ تعداد  مصرف  دیگر  سوی  از 
صنعتی که دارای رشد غیرمتعارف در سال های 
است.  شده  حذف  محاسبات  از  بودند  اخیر 
ضمن اینکه باید این موضوع را در نظر داشت 
وسیع  برنامه   1400 ماه  اردیبهشت  در  که 
جمع آوری، خانگی و صنعتی مشخص است 
لذا هرگونه رشد غیرمتعارف مصرف در بازه فوق 
این مصارف  از  به عامل مصرف کننده خارج 

مربوط می شود. متعارف 
استخراج  فعالیت  میزان  برآورد،  این  مطابق 
تخمین زده  مگاوات  هزار   ۲ با  برابر  رمز ارزها 
می شود. از این مقدار، حدود ۲00 مگاوات )یک 

فعالیت  مجاز  صورت  به  ظرفیت(  دهم کل 
می کنند که از تاریخ پنجم خردادماه 1400 به 
دستور رئیس جمهور وقت خاموش شده اند. 
این میزان توان -با فرض استفاده مستمر در 
طول یک سال- برابر با مجموع توان متوسط 
مصرفی ساالنه سه کالن شهر مشهد، اصفهان 
و تبریز در سال 1399 است. همچنین از توان 
مانند  استان هایی  ساالنه  مصرفی  متوسط 
جنوبی،  و  شمالی  رضوی،  خراسان  اصفهان، 
یزد، کرمان، مازندران، گیالن، آذربایجان غربی 

و شرقی در سال 1399 بیشتر است.

دالیل رشد شدید استخراج رمز ارزها در ایران 
در چند ماه گذشته

با اعالم شرکت خودروسازی تسال در زمستان 
نیم  و  یک  سرمایه گذاری  بر  مبنی  پارسال 
بازار بیت کوین، ارزش این  میلیارد دالری در 
رمزارز به یکباره روند صعودی بسیار شدیدی 
گرفت و در عرض کمتر از ۵ ماه با ۲00 درصد 
رشد مواجه شد. همزمانی این اتفاق با ریزش 
و  کشورمان  در  بورس  شاخص  سابقه  کم 
بازار  از  وجود نقدینگی سرگردان خارج شده 
سرمایه موجب شد تا میلیون ها ایرانی -طبق 
برآورد اتاق بازرگانی ایران- بخشی از سرمایه 
از  کنند.  سرمایه گذاری  رمز ارزها  در  را  خود 

در  یارانه ای  قیمت  با  ایران  در  برق  آنجا که 
دسترس فعاالن اقتصادی بوده و این قیمت 
از  آن -اعم  تمام شده  با هزینه  در مقایسه 
هزینه  و  نیروگاه  در  مصرفی  سوخت  هزینه 
ناچیز است، تعداد  به برق- عمال  تبدیل آن 
به جای خرید رمز  نیز  افراد  از  قابل توجهی 
رمزارز  استخراج  به خرید دستگاه های  ارزها 
به دست  برای  برق  از  غیرقانونی  استفاده  و 
زیان  بسیار  اثرات  که  زدند  رمز ارزها  آوردن 
باری بر تامین برق و گاز سایر شهروندان و 

دارد. اقتصاد کشور  بر  همچنین 

راهکارهای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز
بین  از  برای  راهکار  مهم ترین  بلندمدت،  در 
غیرمجاز  استخراج  مانند  پدیده هایی  بردن 
کشور،  در  سوخت  قاچاق  یا  و  رمزارز 
تا  است  انرژی  قیمت حامل های  آزادسازی 

عمال امکان سواستفاده از تفاوت قیمت این 
افراد  از  از کشور  و خارج  داخل  در  حامل ها 
گرفته شود. اما در کوتاه مدت باید با هدف 
مخرب  فعالیت های  چنین  حجم  کاهش 
که  مجازات هایی  و  هزینه ها  مجرمانه ،  و 
این قبیل سواستفاده ها در نظر گرفته  برای 
می شود به حدی افزایش پیدا کند تا انگیزه 
از متخلفانی که سرمایه های ملی را به تاراج 
این جریمه ها می تواند  می برند گرفته شود. 
شامل جرم انگاری استخراج غیرمجاز رمزارز، 
دریافت بهای برق یا گاز مصرفی به چندین 
محرومیت  صادراتی،  گاز  یا  برق  نرخ  برابر 
و  رفاهی  برخی خدمات  از  متخلفان  دائمی 
اجتماعی مانند قطع دائم انشعاب برق و گاز 
فرد خاطی و حتی اعمال مجازات حبس در 

باشد. جرم  تکرار  صورت 

 استخراج غیرمجاز رمزارز
 برقی معادل مصرف کالن شهرها را می بلعید

انرژی

|پیام ما | زشتی و زیبایی در دنیای گردشگری چندان فاصله ای از هم ندارند. همان اندازه که زیبایی ها جاذبه هایی بدیع برای گردشگران محسوب 
می شوند، سیاهی و تلخی هم می تواند گردشگران را به نقطه ای از جهان بکشاند و روایتی را برایشان نقل کند. گردشگری سیاه )Dark Tourism( در 
دنیا مفهوم تازه ای نیست. در میان گردشگرانی که به دنبال تماشای زیبایی ها و غرق شدن در سحر طبیعت در نقاط بکر کره زمین هستند، کسانی پیدا 
می شوند که با انگیزه های مختلف، مناطق عجیب که یادگار روزهایی تلخ و حوادثی دردناک هستند، بازدید می کنند. این روزها که اخبار افغانستان در 
صدر خبرهای دنیا قرار گرفته است، هستند کسانی که کنجکاوانه به دنبال راهی برای ورود به افغانستان در همین روزهای التهاب و ابهام هستند. اخیرا 
CNN TURK گزارش کرده یک دفتر مسافرتی روس اعالم کرده یکی از مسافرانش که به طور ثابت از این دفتر تور خریداری می کرد، درخواست انجام 
هماهنگی های الزم از سوی این آژانس برای سفر به افغانستان را داشته، همین درخواست بهانه تعریف یک بسته گردشگری 35۰ هزار روبلی شده است. 
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 از نظر شما که سابقه سال ها فعالیت در 
مدیران  چرا  دارید،  را  تهران  شهرداری 
پایتخت  حتی  و  استان ها  مراکز  در  شهری 
عالقه بیشتری به سفارش دادن پرتره و فیگور 
دارند؟ در این میان هنر مدرن یا مجسمه های 

انتزاعی در سطح شهر نمی بینیم؟
یک دیدگاه اشتباه که در بین عمده مدیران 
وجود دارد، این است که  باید مجسمه هایی 
در شهر بگذاریم که مردم آن را بفهمند و به 
را  مجسمه  مردم  اینکه  تعریف  می آید  نظر 
خودشان  دانش  براساس  بیشتر  بفهمند، 
است، آن ها آگاهی زیادی از مجسمه ندارند. 
برداشت  و  دیده اند  را  کمی  مجسمه های 
می کنند  قلمداد  اثر  فهم  مالک  را  ظاهری 
به  می کنند  سعی  عمدتا  خاطر  همین  به 
سراغ فیگور بروند که این فیگورها می تواند 
باشد،  حیوانی  می تواند  باشد،  انسانی 
عمدتا  باشد.  عمومی  کاراکترهای  می تواند 
چون  است  سمت  این  به  مدیران  گرایش 
درک و برداشت آن ها از مجسمه این است. 
یعنی مجسمه را به عنوان یک عنصر نمادین 
هویت  در  هم  تزیین،  در  هم  که  شهری 
بخشی، هم در نشانه گذاری شهری و حتی 
آنچه  از  بیش  یعنی  مفهومی  هنر  عنوان  به 
که در ظاهر دیده می شود )کاری که معانی 
و  نمی شناسند  دارد(،  در خود  را  عمیق تری 
طبیعی است که ما نباید انتظار داشته باشیم 
که چنین سفارش دهنده ای رفتاری غیر از 

باشد. داشته  این 

 شما خودتان مخالف حضور 
مجسمه های فیگوراتیو و پرتره در سطح 

شهر هستید؟  
مجسمه  در  فیگوراتیو  کار  مخالف  من 
نیستم، اتفاقا یک بخش عمده ای از جریان 
مجسمه  تاریخ  طول  در  مجسمه سازی 
انسانی(  شخصیت های  )عمدتا  بوده  فیگور 
به  و  شناسی  زیبایی  لحاظ  به  اتفاقا  که 
لحاظ ارتقا سواد بصری و آناتومی می تواند 
یکی  یعنی  باشد  باید  و  باشد  مؤثر  خیلی 
قابل  که  است  سازی  مجسمه  ژانرهای  از 
نمی شود  دلیل  هم  این  اما  نیست.  حذف 
که ما آن بخش هنر امروزی یا هنر مدرن 
یا هنر انتزاعی یا هنر مفهومی را حذف کنیم 
را  انتزاعی  هنر  و  می فهمیم  را  فیگور  چون 
منجر  نباید  اینها  از  هیچکدام  نمی فهمیم. 
جای  هیچکدام  شوند،  همدیگر  حذف  به 
همدیگر را تنگ نمی کنند، بلکه هر دو این ها 
داشته  عمومی حضور  فضای  در  می بایست 
این  پیشرفته  دنیای  در  اینکه  کما  باشند 

می افتد.  اتفاقات 

و  فیگورها  شهری  فضای  در  ما  اما   
کیفیت  که  می بینیم  بسیاری  پرتره های 
سبک  به این  مدیران  که  حال  دارند،  پایینی 
مجسمه  سازی اقبال نشان می دهند، چرا کار 

باکیفیت وجود ندارد؟ 
یک دلیل آن این است که ما در این زمینه 
هنرمند مجرب و با مهارت کافی کم داریم. 

تعطیل  سال ها  مجسمه سازی  ما  کشور  در 
شدند،  بازگشایی  دانشگاه ها  بعد که  و  شد 
به دلیل محدودیت هایی  را  فیگور  و  آناتومی 
به  ولی  نکردند.  تدریس  داشت،  وجود  که 
مرور زمان به دلیل نیازی که جامعه داشت 
تعدادی از هنرمندان مجسمه ساز ما به این 
شکر  را  خدا  و  کردند  پیدا  گرایش  سمت 
در  که  مجسمه سازانی  تعداد  نسبتا  امروز 
و  است  قابل توجه  می کنند  کار  زمینه  این 
سطح کشور  در  بتوانند  هستند که  آنقدری 
وجود  هم  دیگر  نکته  یک  کنند.  فعالیت 
اتفاق  این  شهرستان ها  در  عمدتا  که  دارد 
مجسمه  در  دارند که  ادعا  می افتد، کسانی 
به  طبیعتا  آماتورند  هستند،  فعال  سازی 
را  طرح هایی  می کنند،  مراجعه  شهرداری ها 
محیط  اینکه  دلیل  به  یا  می دهند  پیشنهاد 
است،  کم  اینها  تعداد  و  است  کوچک 
فقط  خودشان  شهرهای  در  شهرداری ها 
این ها را می شناسند و به آنها سفارش هایی 
کسی  کنند  هم  هرکاری  و  می شود  داده 
کارهای شان  اشکاالت  و  ضعف  متوجه 
شناخت  هم  سفارش دهنده  چون  نمی شود 

ندارد. زمینه  این  در  دانشی  و 

 احتماال مسائل مالی هم دخیل باشد.
من در مورد مسائل مالی آن اظهار نظری 
سفارش های  اوقات  خیلی  چون  نمی کنم 
ناچیزی  و  بودجه های کم  با  آنقدر  مجسمه 
اتفاق می افتد که بحث مالی آن آنقدر قوی 
آن کسی  من، ضعف  نظر  از  عمدتا  نیست. 
و  تسلط  می کند،  مجسمه سازی  کار  که 
است  ندیده  آموزش  ندارد،  را  مهارت کافی 
که  مسئولی  شناخت  عدم  و  ناآگاهی  و 
مجسمه  و  آن سفارش  و  می دهد  سفارش 
عمده ترین  این ها  می گیرد.  تحویل  را 
مجسمه سازی ها  در  که  است  مشکالتی 

دارد. وجود  شهرستان ها  در  به خصوص 
من درمورد موضوعات دیگر از جمله عناصر 
از  اگر  می کنم که  فکر  هم  شهری  مبلمان 
یا  و  صنعتی  طراحی  حوزه  کارشناسان 
باشند  ناراضی  هم  آنها  معمارها سوال کنید 
و  می زنید  قدم  خیابان  یک  در  شما  چون 
نوع  چندین  نیمکت،  نوع  چندین  می بینید 
سطل زباله، چندین نوع پایه چراغ کار شده 
یا حتی نرده ها و حفاظ ها چندین نوع دارند. 
می خواهم بگویم در آن زمینه ها هم اگر آن 
مدیر دارای تخصص، آگاهی و دانش باشد، 
اما  بیفتد  اتفاقی  چنین  نمی دهد که  اجازه 
در  اتفاقا  و  است  مجسمه  ما  مسئله  چون 
ایرادات  عمومی  فضای  و  شهرها  سطح 
بقیه  ایرادات  از  بیشتر  خیلی  مجسمه ها 

می آید. چشم  به  عناصر 

کیفیت  بحث  که  همین جا  بگذارید   
ناکافی  اطالعات  شاید  و  آثار  پایین 
مدیران مطرح شد به سمپوزیومی اشاره کنم 
که در خانه هنرمندان تهران برگزار شد و پرتره 
به  شد.   نصب  پارک  محدوده  در  هنرمندان 
به این  بسیاری  آثار  پایین  کیفیت  واسطه 

رویداد شکایت داشتند؛ هم هنرمندانی که در 
این رویداد شرکت کردند از نحوه قالب گیری 
هم  و  بودند  شاکی  پیمانکار  سوی  از  آثار 
این  سفارش  در  نقشی  خود  که  مدیرانی 
سمپوزیم  این  دبیر  شما  داشتند،  پرتره ها 
بودید، برای این اتفاق چه توجیهی داشتید؟

که  بود  دوره  این  در  کوچکی  پروژه  این 
انجام شد. سمپوزیم را من مدیریت کردم. 

بود  ایده ای  ابتدا  از  سمپوزیوم پرتره مفاخر 
که من آن را داده بودم آن هم در زمانی که در 
سازمان زیباسازی مدیر هنری بودم. بعد به 
سمپوزیوم مجسمه سازی مفاخر تبدیل شد 
که پرتره مفاخر بود در دوره اول در انجمن 
نصب کردیم.  همانجا  و  شد  انجام  شاعران 
دوره دوم پرتره هنرمندان بود که در گالری 
قرار  و  شد  انجام  عین الدوله(  برگ)عمارت 
قالب  گیری  اینها  زبده های  کار،   ۲۷ از  بود 
شود که  نصب  هنرمندان  خانه  در  و  شوند 
چیدمان  با  همان جا  در  آنها  همه  متاسفانه 
یا  پتینه  آن  به  ما  نهایی که  پوشش  و  بد 
مسائلی  شدند.  نصب  نهایی،  رنگ آمیزی 
ایجاد شد و مردم و بعضی از اقشار جامعه 
هستند  شبیه  این ها  که  داشتند  واکنشی 
هنری  برنامه های  از  یکی  این  نیستند.  یا 
انجام شد، من مطمئن  آن دوره  در  بود که 
هستم کسی ماهیت برنامه را نفی نمی کند 
چون این برنامه خوبی است، از این باب که 
مفاخر  از  تجلیل  هم  و  مجسمه سازی  هم 

است.

و  بود  زیاد  ماجرا  انتقادات  هرحال  به   
کیفیت  متوجه  هم  آن  از  زیادی  بخش 

کار سازندگان بود.
اتفاقات جنبی باعث شد که این سمپوزیوم 
و حاشیه دار شود،  به چالش کشیده شود 
نبود درایت در بهره برداری  اتفاق جنبی آن 
همه کار  از  اول  بود.  این کارها  از  درست 
شد،  انجام  رویشان  که  نهایی  تکنیکی 
دوم  بود.  نامطلوبی  و  غیر حرفه ای  کار 
در  این ها  چیدمان  و  نصب  نحوه  همه  از 
برای  انتخاب فضای نصب  و  کنار همدیگر 
بسیار  دیگر  هم   از  این ها  فاصله  و  این ها 
خطی  صورت  به  بود که  ناشیانه ای  اقدام 
نصب  خط،  پشت  و گروهبان  سرباز  مثل 
کرده بودند و این خیلی به مجموعه کارها 
لطمه زده بود. در نهایت هم اینکه در یک 
سمپوزیوم یا رویداد هنری که ۲۷ هنرمند 
هفته  یک  طی  است  قرار  و  دارند  حضور 
نداریم  انتظار  ما  بسازند  پرتره  روز   10 تا 
خوب  و  حرفه ای  پرتره ها  آن  تمام  که 
آنها  می خواهیم  زمانی که  بنابراین  باشند. 
کیفیت  نظر  از  که  آنهایی  کنیم،  نصب  را 
حذف  باید  نیستند  استاندارد  نهایی 
علت  متاسفانه  دلیل  چند  این  شوند. 
وگرنه  بود  کار  این  برای  حاشیه سازی 
همه  از  بدتر  بود.  ارزشمندی  اصل کار  در 
دهند،  می  پاسخ  مدیران  وقتی  اینکه 
شما  وقتی  می دهند،  پرت وپال  پاسخ های 
اصال  افتاده  اتفاقی  چه  که  ندارید  اشراف 
باید پاسخ را به  چرا پاسخ می دهید؟ شما 
کسی واگذار کنید که آگاهی و شناخت الزم 
را دارد و می داند چه اتفاقی افتاده است. 
حرف های ضد و نقیض زدن، جامعه را بدتر 
متخصص  حتی  اگر  بعد  و  می کند  آشفته 

آن  به  کسی  دیگر  بزند  حرفی  و  بیاید  هم 
اهمیت نمی دهد.  البته تا جایی که می دانم 
بعضی از دوستان که دور از این ماجرا بودند 
شیطنت های  یکسری  مجازی  فضاهای  در 

بودند. کرده  ظریفی 

 چه کسانی؟
حضور  این کار  در  خودشان  آنهایی که 
اما  بودند.  شیطنت کرده  مقداری  نداشتند 
در کل اعتقاد من بر این است که این دلیل 
انجام دهیم  ما کار بی کیفیت  نمی شود که 
و اگر کاری می کنیم باید همه جوانب کار را 
تاثیر  نهایت  در  بررسی کنیم که  به گونه ای 

بگذارد. به جای  از خود  مطلوبی 

عموما  شهرداری،  در  مدیران  تغییر  با   
آن ،  سبب  به  و  می کند  تغییر  معاونان 
سیاست ها و رویکردها نیز تغییر خواهند کرد. 
شما خودتان مدیر دوره آقای قالیباف بودید، 
در دوران اصالح طلبان دیگر فعالیت نکردید. 
در  زیباسازی  سازمان  فعالیت های  آینده 

تهران را چطور ارزیابی می کنید؟ 
درخصوص اتفاقاتی که در حوزه های فرهنگی 
و اجتماعی و هنری در تهران رخ داده است، 
طی  طوالنی  مسیر  ما  می کنم که  فکر  من 
کردیم تا به رشد فعلی رسیدیم. این رشدی 
که می گویم را بعضی نقد نکنند که در بعضی 
زمینه ها ضعیف تر از گذشته عمل کردیم بله 
اگر صحبت کنیم،  بعضی کارها مصداقی  در 
از گذشته عمل کرده  ممکن است ضعیف تر 
اما در مجموع ما یک فرآیند خوب  باشیم، 
را طی کردیم. هم می توانم ادعا کنم هم در 
مجمسه سازی و هم دیوارنگاری شهری، ما 
کمی و کیفی رشد داشتیم اما خب طبیعی 
آثار  می رود،  باال  کمیت  وقتی  که  است 
بیشتر  و  باال می رود  تعدادشان  ضعیف هم 
به چشم می آید اما نباید منکر آثار باکیفیت 
و  رشد کمی  منکر  بود.  خوب  رویدادهای  و 
تعداد  بود.  نمی توان  هم  هنرمندان  کیفی 
هنرمندانی که اکنون در حوزه شهری فعالیت 
می کنند، رشد چشم گیری داشته است. این 
نیروهایی که تربیت شدند و رویکردهایی در 
مدیریت هنری به وجود آمده و تثبیت شده 
است. بخشی از این اتفاقات هم به مطالبات 
جامعه تبدیل شده است. بنابراین من نگران 
شود،  عوض  مدیریت  اگر  که  نیستم  این 
عقب  روبه  یا  شویم  متوقف  است  قرار  ما 
حرکت  به جلو  رو  جامعه  اصال  حرکت کنیم، 
بطن  از  برآمده  هم  ما  مدیران  و  می کند 
نگرش  است  ممکن  هستند،  جامعه  همین 
اما  باشد  متفاوت  قبلی  مدیران  با  سیاسی 
فعالیت های  و  هنری  فعالیت های  زمینه  در 
هم  دیگری  رویکردهای  حتی  اگر  فرهنگی 
در نظر بگیرند، در ماهیت امر تغییری ایجاد 
فعالیت های  توقف  نگران  من  نمی کند. 
به  و  نیستم  تهران  شهر  در  هنری  فرهنگی 

است.  روشن  آینده  نظرم 

 گفت وگوی »پیام ما« با  مجتبی موسوی، معاون اسبق زیباسازی شهرداری تهران 

مدیران مجسمه های شهری را نمی شناسند
نبود درایت در بهره برداری درست، سمپوزیوم خانه هنرمندان را به حاشیه برد 

مشهد باید بهشت 
سرمایه گذاران شود 

رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری 
از  شورای اسالمی شهر مشهد گفت: هدف 
سرمایه گذاری، صرفًا گذاشتن آجر و سیمان 

روی هم نیست.
شورا  مطالبات  درخصوص  دبیریان،  مجید 
در  ایمنا گفت:  به  مشهد  جدید  شهردار  از 
نگاه متفاوتی که بنا است در حوزه اقتصاد 
از شهردار می خواهیم  شهری اجرایی شود، 
قراردادها،  در  مدل های جدید  تعریف  با  تا 
تالش شود تا مشکلی برای سرمایه گذاران 

نیاید. وجود  به 
حوزه  در  است  قرار  اگر  اینکه  بیان  با  او 
سرمایه گذاری با شهرداری تعامل شود، ابتدا 
باید خودمان را جای سرمایه گذاران ببینیم 
و منافع آن ها را در نظر بگیریم، افزود: اگر 
سرمایه گذار نباشد اقتصاد شهر نمی چرخد 
به گفته  تا  کنیم  فراهم  شرایطی  باید  لذا 
شهردار، شهر مشهد به بهشت سرمایه گذاران 

شود. تبدیل 
رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری 
کرد:  تصریح  مشهد  شهر  اسالمی  شورای 
صرفًا  سرمایه گذاری،  از  هدف  اگر  امروزه 
باشد،  هم  روی  سیمان  و  آجر  گذاشتن 

نخواهد بود. پاسخگو  گذاری  سرمایه 
انتظار  تاکید کرد:  عضو شورای شهر مشهد 
داریم سرمایه گذاران به ویژه در مجموعه های 
سرمایه  به  متفاوتی  نگاه  بزرگ  اقتصادی 

باشند. گذاری در مشهد داشته 

 مدیرعامل شرکت کنترل
 کیفیت هوای تهران: 

 یکی از راهکارهای موثر 
بر کاهش آلودگی خودروها 

توجه به وضع معیشتی 
مردم است

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
مردم  معیشتی  وضعیت  تاثیر  به  اشاره  با 
شهروندان،  بر  عالوه  هوا  گفت:  آلودگی  بر 
آلودگی  به کاهش  مستمر  با توجه  مسئوالن 
هوا و انجام اقداماتی مانند افزایش کیفیت 
سوخت نیروگاه ها در فصل های سرد می توانند 

این مشکل کمک کنند. به کاهش 
حسین شهیدزاده با بیان اینکه سوخت آلوده 
نیروگاه ها را به مازوت منحصر نکنیم، به ایسنا 
گفت: سوخت پر گوگرد اصطالح مناسب تری 
است چون ممکن است در خیلی محل های 
اطراف تهران مازوت مصرف نکنند و  گازوئیل 
بسوزانند ولی این گازوئیل از نظر آالیندگی کمتر 

از مازوت نباشد.
نیروگاه ها در حالت عادی گاز  او اضافه کرد: 
طبیعی مصرف می کنند اما در فصل زمستان 
که مصرف گاز خانگی افزایش می یابد،  ناگزیر 
البته  می شود  داده  گازوئیل  نیروگاه ها  به 
گازوئیل تخصیص یافته به صنایع با گازوئیل 
اختصاص پیدا کرده به خودروهای گازوئیل سوز 

کالنشهرها از نظر کیفیت متفاوت است.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
محتوای گوگرد گازوئیل های  ادامه گفت:  در 
توزیع شده در شهر تهران و سایر کالنشهرها در 
حد استاندارد یعنی۵0 قسمت در میلیون یا ۵0 
ppm است اما گازوئیل نیروگاه ها دارای حدود 
هنگام  و  است  سولفور   ppm 4000 تا   3000
تولید  را  زیادی  معلق  ذرات  شدن  سوزانده 
می کند. او با بیان اینکه یکی از راه های کاهش 
مصرف سوخت پر گوگرد، کاهش مصرف گاز 
خانگی است، تاکید کرد: وقتی از گاز کمتری 
استفاده کنیم، می توان گاز بیشتری را در اختیار 
از  نیروگاه ها قرارداد عالوه بر آن  بهتر است 
برق کمتری استفاده کنیم چون با انجام این 
کار نیروگاه ها مجبور به مصرف سوخت زیاد 
برای تولید برق نیستند، همچنین تردد کمتری 
داشته  موتورسیکلت  و  با خودروی شخصی 
باال رفتن  افزایش تردد موجب  باشیم چون 

غلظت آالینده ها در شهر می شود.
شهیدزاده با بیان اینکه عالوه بر مردم، دولت و 
سایر متولیان قانون هوای پاک، اقدامات مهمی 
را می توانند برای کاهش آلودگی هوای پایتخت 
انجام دهند، تاکید کرد: الزم است تا حد امکان 
دهند  افزایش  را  نیروگاه ها  سوخت  کیفیت 
چراکه کیفیت سوخت حوزه حمل و نقل نسبت 
به پنج سال پیش بسیار بهتر شده و درحد 
زیرساخت های  آن  بر  عالوه  است.  استاندارد 
الزم برای حمل و نقل عمومی افزایش پیدا کند 
تا مردم نیاز به استفاده از خودروی شخصی را 
حس نکنند و با خیال راحت و فاصله گذاری 

اجتماعی از این وسایل استفاده کنند.
او در پایان با اشاره به تاثیر وضعیت اقتصادی 
بر توجه مردم به آلودگی هوا گفت: وقتی که 
مردم درگیر تامین نیازهای ابتدایی خود باشند، 
به کاهش آلودگی هوا فکر نمی کنند. در واقع 
تاثیرگذار است  آلودگی هوا  بر  اقتصاد بسیار 
پس یکی از راهکارهای موثر بر کاهش آلودگی 
وضع  به  توجه  موتورسیکلت ها  و  خودروها 

معیشتی مردم است.

مجتبی موسوی: من مخالف کار 
فیگوراتیو در مجسمه نیستم، 
اتفاقا یک بخش عمده ای 
از جریان مجسمه سازی در 
طول تاریخ مجسمه فیگور 
بوده )عمدتا شخصیت های 
انسانی( که اتفاقا به لحاظ 
زیبایی شناسی و به لحاظ 
ارتقا سواد بصری و آناتومی 
می تواند خیلی مؤثر باشد و 
باید باشد یعنی یکی از ژانرهای 
مجسمه سازی است که قابل 
حذف نیست. اما این هم دلیل 
نمی شود که ما آن بخش هنر 
امروزی یا هنر مدرن یا هنر 
انتزاعی یا هنر مفهومی را حذف 
کنیم چون فیگور را می فهمیم و 
هنر انتزاعی را نمی فهمیم

»کفش های آهنی کرانه رود دانوب« در بوداپست، »یادبود رهگذران ناشناس« در لهستان، بودای بزرگ در چین و تایلند. در شهرهای 
ایران خبری از هیچکدام این مجسمه های خالق، غول پیکر یا حتی مفهومی نیست. مجسمه برای مدیران شهری ما در پرتره شهدا یا 
هنرمندان خالصه شده است. در سفال و سنگ و برنزی که مشخص باشد، شمایلش به چه کسی تعلق دارد. شاید در تهران فارغ از پرتره 
و فیگور، دست کم المان های مفهومی چون »هیچ« تناولی هم به چشم بیاید اما در شهرستان ها خبری از هیچ نماد انتزاعی نیست. 
مثل سیرجان شهری که میزبان نخستین سمپوزیوم مجسمه های سنگی گل گهر بود اما میدان هایش از مجسمه  فقیر است. مجتبی 
موسوی، معاون اسبق سازمان زیباسازی شهرداری تهران در دوره قالیباف و خالق ایده هایی چون »نگارخانه ای به وسعت شهر« است. 
او در سال 9۸ از زیباسازی خداحافظی کرد و اعالم کرد که در حد مشاور در سازمان زیباسازی باقی می ماند. او اخیرا مدیریت هنری 
نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی گل گهر را در سیرجان بر عهده داشت. در حاشیه این رویداد با موسوی درباره مجسمه های شهری 
گفت وگو کردیم. او به چند سوال کلیدی ما درباره عالقه مدیران به پرتره، کیفیت پایین مجسمه های فیگور و پرتره در شهرستان ها پاسخ 
داد. سمپوزیوم مجسمه سازی خانه هنرمندان موضوع دیگر صحبت ما با او بود که او برای اولین بار و بعد از فاصله گرفتن از حواشی به 

منتقدان آن توضیحاتی ارائه کرد.  
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به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 
آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیأت مندرج در 
قانون مذکور مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو 
شهرکرد مورد رسیدگی و رأی آن صادر گردیده جهت اطالع 

عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک واقع درقریه فرخ شهر به شماره پالک ۲۱- اصلی

۲۶۲ فرعی محمد ملکی  فرزند رضا نسبت به یک ونیم 
مساحت   به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
143/1۲ متر مربع خریداری شده مع الواسطه از شهین 

اشرفی و سیف اله ملکی 
۲9۵۷فرعی هادی نادریان قهفرخی فرزند  فرج اله نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۲0۷/۶۶ متر مربع خریداری شده مع الواسطه 

ازحسین باقری
اله  فرج  فرزند   قهفرخی  نادریان  حسین  ۲9۵۷فرعی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۲0۷/۶۶ متر مربع خریداری شده مع الواسطه 

ازحسین باقری
مرتضی  فرزند  قهفرخی  غم  بی  سعید  349۲فرعی 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲1۶/4۵ متر مربع 

خریداری شده مع الواسطه ازسید کمال امامی 
امالک واقع درقریه فرخ شهر به شماره پالک ۲۲- اصلی

3۸۲3فرعی پریسا باقرزاده سورشجانی فرزند سبزعلی 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۲۸9/۲9 متر مربع 

خریداری شده مع الواسطه ازسید عزیزاله حسینی
410۸ فرعی سهراب ذوالفقاری دهنوی فرزند حفیظ اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۲49/۲۵  متر مربع خریداری شده مع الواسطه 

ازقربانعلی نادری
410۸ فرعی شهربانو ذوالفقارزاده دهنوی فرزند یوسفعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۲49/۲۵  متر مربع خریداری شده مع الواسطه 

ازقربانعلی نادری
4۸03فرعی همایون شگفت  فرزند بختیار ششدانگ یک 

باب ساختمان به مساحت  ۲۲۶/۶۶ متر مربع خریداری 
شده مع الواسطه ازحیدر شگفت 

نیاز علی  فرزند  ترابی قهفرخی  فتاح  ۵14۷فرعی ملک 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  ۲۸۲/4۸ متر 

مربع خریداری شده مع الواسطه ازاحمد مشرف
۶۵۲۶فرعی کریم محسن پور  قهفرخی فرزند غالمحسین 
نسبت به 9 سهم مشاع از9۶ سهم  ششدانگ یک قطعه  
مربع  متر  مساحت   4۸۷99۲/3۵  به  مزروعی  زمین 

خریداری شده مع الواسطه از شعبانعلی الیاسی
۷0۲۶فرعی محسن شریفیان قهفرخی فرزند  عبدالعلی 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  1۷۸/۶0 متر مربع 

خریداری شده مع الواسطه ازعبداله اسدیان 
فرزندسید  قهفرخی  درخشنده  امین  سید  ۷۶01فرعی 
مساحت   به  مخروبه  خانه  باب  یک  ششدانگ  فرهاد 
ازسید  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر   1۷۲/1۷

احمد درخشنده 
حیدر   فرزند  قهفرخی  فیضی  مصطفی  ۷۶4۸فرعی 
مربع  متر    1۶0 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ 

خریداری شده مع الواسطه ازحیدر فیضی 
۷۶۸9فرعی معصومه ستاری قهفرخی فرزند عبدالرسول 
به  مسکونی  تجاری  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر   ۸4 مساحت  

ازقربانعلی نادری
حسین  فرزند  قهفرخی  موسوی  عباس  ۷۷00فرعی 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۵9/3۵  متر 

مربع خریداری شده مع الواسطه ازیوسف ربیعی
 امالک واقع درشهرهفشجان  به شماره پالک ۲۲۱- اصلی

چهارمحال  استان  برق  توزیع  شرکت  ۶3۲۸فرعی 
وبختیاری  به شناسه ملی 10۶۸00۲۵01۷ ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت  1۵41/93 متر مربع خریداری 

شده مع الواسطه ازابراهیم کامکار 
۶90۷فرعی مهین امانی هفشجانی  فرزند علی  ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 4۶9/0۸  متر مربع خریداری 

شده مع الواسطه ازعلی فروزنده 
امالک واقع در اراضی مزروعی صحرای   قریه سیرک  به 

شماره پالک ۲34- اصلی
فرزندحسن   هفشجانی   دمساز  علمدار  30۸فرعی 
متصله  وزمین  مرغداری  ساختمان  یکباب  ششدانگ 
مزروعی و مشجر  جمعا به مساحت ۲9۲4۲/۵۲  متر 
کاربری  با  ان  مربع  متر   ۸400 میزان  )توضیحا  مربع 
مزروعی  ان  مربع  متر  ومساحت۲0۸4۲/۵۲  مرغداری 
ومشجر می باشد. ( خریداری شده مع الواسطه ازغالم 

حسین و رمضان اسدی
 امالک واقع در  شهرکیان به شماره پالک ۱574- اصلی

اقامنصور   فرزند  چقاخور  رشیدی  علی  4۶۸0فرعی 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  ۲۶۶/0۲ متر مربع 

خریداری شده مع الواسطه ازلطف اله سلیمی 
  به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
آگهی  این  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
فاصله 1۵  به  نوبت  دو  در  الذکر  امالک فوق  به  نسبت 
روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی  آگهی و در 
اعتراضی  صادره  آراء  به  نفع  ذی  اشخاص  صورتی که 
داشته باشند باید تا دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی 
در شهرها و از تاریخ الصاق آگهی در روستاها اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد ناحیه یک شهرکرد تسلیم و 
رسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
به  را  دادخواست  تقدیم  و گواهی  نماید  محل  عمومی 
این  در  دهد.  تحویل  شهرکرد  یک  ناحیه  ثبت  اداره 
صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
واصل  قانونی  مهلت  در  اعتراض  صورتی که  در  است. 
نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند ، اداره ثبت محل مبادرت به 
مالکیت  سند  صدور  و  نماید  می  مالکیت  سند  صدور 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول :  یکشنبه1400/0۶/۲۸

تاریخ انتشار نوبت دوم:     دوشنبه 1400/0۷/1۲
مهرعلی هیبتی
رئیس  اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه دو  شهرستان 
شهرکرد

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی ناحیه دو  شهرکرد بخش ده استان چهارمحال و بختیاری

نوبت اول

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی|



پیامک شما را دربـاره 
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افقی
 1 - خالص - سنگ های قیمتی، گوهر 
ها - میوه ای از نوع خربزه۲ - کاشتن 
نهال - مخفف از او، باغ وحش بیگانه، 
کشیدنی بازی الک و دولک - اشتباه 
صدای   - تازی3  عزیز  عرب،  مادر   -
مبنا،  و  پایه  کار،  اساس   - گوسفند 
آهو، سقا  زیر شکم  بوی خوب   - پایه 
بر دوش دارد تا تشنگان را سیراب کند، 
در  بویی که  و خوش  رنگ  سیاه  ماده 

 - می شود4  تولید  آهوی مشک  ناف 
خدا   - دوستی   - جنگلی  پرندگان  از 
الگوی  یونانی۵ - مدل غربی،  زبان  به 
لنگه  پارچه کهنه،   - پیشوا   - اروپایی 
در - جوانمرد۶ - بیماری مزمن سلسله 
است  زندان  در  به کسی که   - اعصاب 
اطالق می شود، ییالق تهران۷ - همه، 
آقای آلمانی، همه را شامل شود - فتنه، 
بدی، فتنه و بدی - الهه اتش - پاروی 
 - برادری   - مات  تیره،   - قایقرانان۸ 
مربی دپورتیوو الکرونیا9 - زمین آماده 

به  امر  راز -  باال نشین،  کشت - عضو 
و  پیامبران   - امری  پوئیدن  پوئیدن، 
انبیا10 - زیبا، کشیده - ناپاک11 - گه 
 - برعکس  گه  برعکس،  گه  برعکس، 
جامه صاف کن، دستاویز و بهانه، صاف 
کننده چروک پارچه - نوعی آش1۲ - 
پهلوان - شهر روی اب - گمراه کردن، 
فریفتن - شلوار جین، قدم یکپا، ژنرال 
جنگهای انفصال13 - از رنگها - بی حال 
- طعام و خوراک، خوراک، طعام، سه 
وعده در روز عادی است14 - همراه خم، 
همنشین خم - غذای بسته بندی شده 
- خاندان، زائو ترسان، سرخ کمرنگ - 
آب بینی1۵ - کمیاب - آدم بسیاراگاه 

ومطلع - موی بلند

عمودی
مصالح  از   - خاکی  گردآلود،   -  1
ساختمانی، اکسید کلسیم - نرم۲ - عر 
وارونه - شهری در هلند  - دریاچه ای 
گزاری  خبر   - - کشیش  روسیه3  در 
- گاه  درد4  چشم   - بیخ   - اتریش 
استراحت، پایان روز - مرتجع الستیکی، 
فرمانده سامورایی ها۵   - مرتجعین  از 
بافندگی   - زین۶  تبر   - زایر  محل   -
مرآت،  نما،  چهره   - خار  خاشاک،   -
اختراع ماروی۷ - شهرت تیم شارلوت 
از  ناخن ستور۸ - فیلمی   - NBA در
 - اتمسفر  غالت،  از   - محسنی  رامین 
کشور دو تکه، بعضی ها از ماست می 
گیرند9 - دانه خوشبو، سیاهدانه معطر 
 - اسکارلت  همسر  عریان،  برهنه،   -

پشت سر، عقب - رنگ سیاه10 - خاک 
سفالگری، خاک سرخ، خاک عهد عتیق 
- میوه گوشواره ای، میوه ملین و اشتها 
هر  یارغم،   - خوابگاه گوسفند11   - آور 
ماهی کنسروی  بدن،  کیلو،  هزار   - دو 

به  اشاره  اشاره،  ضمیر   - میز  جعبه   -
دور، از خواهران برونته1۲ - لحم - یار 
دستک، از لوازم التحریر - کار و پیشه 
نام   - اکراین  پایتخت   - داشتن13 
ورزشگاهی در بروکسل بلژیک14 - من 

میخ   - تازی  آب  جمع،  ضمیر  تو،  و 
بندگی،  نوکری،   - فرانسه  برج کج   -
ملی  تیم  بدنساز   - بندگی1۵  و  نوکری 
- مکان، مرغ می رود، رختخواب - زهر 

پنچری صدای   - آگین 

جدول شماره ۲۱۰9

اقتصاد

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی 
خلیج فارس اعالم کرد: این منطقه با اتکا به توانمندی 
مورد نیاز  قطعات  و  تجهیزات  داخلی،  مهندسان 
به گزارش  بومی سازی کرد.  را در دوران تحریم  تولید 
به  فارس  خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه  روابط عمومی 
این  بیان  ایمیدرو، حسن خلج طهرانی ضمن  از  نقل 
طی  خلیج فارس  اقتصادی  ویژه  منطقه  مطلب گفت: 
نوارهای  جایگزینی  همچون  اقداماتی  گذشته،  سال 
مجموعه  نوسازی  آن،  خارجی  مشابه  جای  به   ep
اصالح  مواد،  برداشت  آلمانی  دستگاه های   WHEEL
درام های مورد استفاده در خطوط )روکش زنی و اصالح 

شد. انجام  آن(،  شافت های 
صفحه  ساخت  و  طراحی  دیگر،  اقدام  افزود:  او 
محل  )پخت  گرم  اسپالیس  به  مربوط  پرشرپلیت 
اتصال( نوار نقاله با کیفیت تر از نوع آلمانی آن توسط 
مهندسان شرکت بود که صرفه جویی ارزی به همراه 

داشت. همچنین آمادگی تامین نیاز شرکت ها به این 
داریم. را  محصول 

 مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس با اشاره 
سازی  بومی  حوزه  در  شده  انجام  اقدامات  دیگر  به 
گفت: خودکفایی در ساخت ۶ دستگاه فیدر ویبراتوری 
با ظرفیت ۵00 تن بر ساعت برای هدایت مواد معدنی 
از هوپرهای روی نوار نقاله و در نتیجه صرفه اقتصادی 
ساخت  نیز  و  تومانی  میلیون   400  -300 حدود 
دامپر  چرخ دنده ای  و  ریل ها  اصلی،  استراکچر  کامل 
ایستگاه های تخلیه واگن، از اقدامات دیگر بومی سازی 
است. خلج طهرانی اظهار داشت: باز طراحی و نوسازی 
کامل هوبرها و فیدرهای ایستگاه های تخلیه واگن در 
داخل و ساخت مجموعه کامل ترمز هیدرولیکی مورد 
دستگاه های   WHEEL محرک  سیستم  در  استفاده 
بومی سازی در  اقدامات دیگر  از جمله  برداشت مواد، 

این منطقه بوده است.

 بومی سازی تجهیزات 
در منطقه ویژه خلیج فارس

استان کرمان  به عنوان  بزرگترین استان کشور به 
دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و ظرفیت های 
زیاد اقتصادی، معدنی و گردشگری نقش مهمی 
در حمل و نقل بار و مسافر کشور ایفا می کند.مدیر 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
کرمان گفت:  وجود بیش از ۷0  نوع محصول 
باغی ، ۵4 نوع محصول زراعی )در ایران رتبه اول 
با سهم 1۷ درصد ی( همچنین  باغ های کشور 
حجم  انضمام  به  جاذبه گردشگری   41۷ ثبت 

باالی معادن استان که لقب بهشت معدن کاران 
را به خود اختصاص داده است.سید علی حاج 
سیدعلیخانی افزود: سهم اصلی بارهای استان 
به مواد معدنی ، سیمان )با توجه به وجود سه 
کارخانه سیمان بزرگ در استان( و مواد نفتی) 
با توجه به توزیع مواد نفتی از مبدا استان کرمان 
محصوالت کشاورزی  و  همجوار(  استانهای  به 
 9۸ سال  در  شد:  یادآور  وی  دارد.  اختصاص 
متوسط بار حمل شده در کشور 1۵ میلیون  تن 
بوده که استان کرمان با حمل  3۲ میلیون ۶00 
هزار تن  کاال در جایگاه سوم حمل بار کشور قرار 
گرفته است.حاج سیدعلیخانی افزود: طی سال 
99 در استان کرمان 34 میلیون و ۶00 هزار تن 
بار حمل شده  که به نظر می رسد پس از انتشار 
حمل و نقل  و  راهداری  سازمان  رسمی  آمارنامه 

جاده ای، در جایگاه دوم کشور قرار گیریم.
جاده ای  حمل و نقل  و  راهداری  کل  اداره  مدیر 
استان کرمان اظهار داشت: در حال حاضر حدود 

1۲ هزار و ۷00 دستگاه  کامیون و بیش از 1۸ هزار 
فعالیت  استان  در بخش حمل و نقل  راننده  نفر 
دارند که جوابگوی نیازهای استان هستند. او با 
اشاره به این مطلب که بخش اعظم  بار استان 
به  عمده  طور  به  است که  معدنی  مواد  کرمان 
به  توجه  با  افزود:  صورت خام صادر می شوند، 
ارزش کم محموله های معدنی، هزینه حمل و نقل 
آنها نقش مهمی در اقتصاد آنها دارد و اگر کرایه 
حمل از حد مشخصی بیشتر شود، صادرات مواد 
مهم  بسیار  لذا  اقتصادی می شود.  غیر  معدنی 
توجه  حمل و نقل  اقتصادی  بخش  به  است که 
ویژه ای شود.مدیر اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان کرمان خاطرنشان کرد: هزینه 
های  هزینه  به  به صورت مستقیم  های حمل 
افزایش  به  توجه  لذا   ، هستند  وابسته  ناوگان 
قیمت الستیک، هزینه قطعات، تعمیرات و....
الزم است تعادل بین کرایه حمل و هزینه ناوگان  

برقرار شود.

سهم عمده مواد معدنی و محصوالت کشاورزی در حمل و نقل استان کرمان 

به  سمنان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  اعوانی  علیرضا 
بسیج  شورای  و  مدیره  هیئت  اعضای  از  جمعی  همراه 
پایگاه شهید اخالقی این شرکت با حضور در دفتر نماینده 
در  فقیه  ولی  سابق  نماینده  و  رهبری  خبرگان  مجلس 
استان، با حضرت آیت هللا سید محمد شاهچراغی دیدار و 
ابتدا مدیرعامل  گفت گو کرد.به گزارش روابط عمومی؛ در 
آیت هللا  از  تشکر  و  تقدیر  با  سمنان،  استان  شرکت گاز 
شرکت  مجموعه  برای  توفیقی  را  دیدار  این  شاهچراغی، 
وضعیت  آخرین  از  گزارشی  ارائه  ضمن  و  دانست  گاز 
گازرسانی و پروژه های در دست اقدام، گفت: هم اینک 
ضریب  با  استان  سطح  در  مشترک  هزار   30۷ بر  بالغ 
بخش  درصدی   91 و  شهری  بخش  درصدی   100 نفوذ 
خانوارهای  درصدی   9۸ میانگین  مجموع  در  و  روستایی 
استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.اعوانی با اشاره به 
سقف سرانه تعیین شده هر خانوار از سوی وزارت نفت، 

مشمول  سمنان  استان  در  بسیاری  روستاهای  گفت: 
پیگیری های  با  اما  برخوردارند  نعمت گاز  از  و  طرح  این 
مجلس  در  مهدیشهر  و  سرخه  سمنان،  نماینده  مجدانه 
راستای  در  توانستیم  سابق  نفت  وزیر  و  اسالمی  شورای 
گازرسانی  عملیات  اجرای  و  اجتماعی  مسئولیت های 
روستاهای  از  تعدادی  برای  سردسیر،  روستاهای  به 
اخذ کنیم  معمول  سقف  از  باالتری  مجوزهای  باقیمانده 
منطقه  به  مربوط  حاضر  حال  در  ویژه  امتیازات  این  که 
از  3۸ کیلومتری  فاصله  با  خطیرکوه  و  چاشم  سردسیر 
شهمیرزاد)شهرستان مهدیشهر( و روستاهای ایج، جوین 
است.مدیرعامل  سرخه  شهرستان  در  عبداله  امامزاده  و 
گاز  مصرف  کاهش  ادامه  در  سمنان  استان  گاز  شرکت 
در  استان  شریف  مردم  از  را  آن  از  بهینه  استفاده   و 
شد.در  خواستار  سرما  فصل  در  باالخص  فصول  تمامی 
نماینده  شاهچراغی  آیت هللا  حضرت  دیدار  این  ادامه 

توجه  از  رهبری، ضمن تشکر  در مجلس خبرگان  استان 
مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان به مناطق محروم و 
ارائه گزارشات مفید ایشان، گفت: امید است با رفع موانع 
در  توسعه گازرسانی  زمینه  اعتبارات،  موقع  به  تامین  و 
موجبات  و  شده  فراهم  فاقد گازرسانی  روستایی  مناطق 
رفاه روستائیان عزیز و همچنین رونق اقتصادی خصوصًا 
در زیر بخش کشاورزی شود.آیت هللا شاهچراغی با تأکید 
بر صرفه جویی در مصرف انرژی، گفت:  مردم نیازمند آب، 
برق و گاز هستند و این ها نعماتی اند که نبود هر کدام 
از این سرمایه ها مشکل ساز است و باید با صرفه جویی 
شویم  منابع  این  روی  هدر  از  مانع  مصرف  در  دقت  و 
گاز  مصرف  در  جویی  صرفه  مردم،  کمک  بزرگترین  و 
مداحان  جماعات،  ائمه  باالخص  قشرها  همه  از  و  است 
درخواست می کنم در خالل برپایی روضه ها و نشست ها، 

یادآوری کنند. مردم  به  را  مصرف گاز  در  صرفه جویی 

جاری  اصالحی  بودجه  بررسی  جلسه  مومنی : گلستان |   
استان  گاز  شرکت   1401 سال  پیشنهادی  1400و   سال 
هزینه های  کنترل  و  بودجه  رئیس  حضور  با  گلستان 
مدیره  هیئت  اعضای  و  مدیرعامل  گاز،  ملی  شرکت 
مرتبط  کارشناسان  و  روسا  گلستان ،  استان  گاز  شرکت 
استانی و ستاد شرکت ملی گاز از طریق ویدیو کنفرانس 
گاز  شرکت  روابط عمومی  گزارش  به   . گردید  برگزار 
شرکت  جاری  بودجه  جلسه  این  در  گلستان ،  استان 
و  درآمدی  اقالم  تفصیل  به  هزینه ها  و  درآمدها  شامل 
تاثیرگذار  متغیرهای   احتساب  با  سرفصل های هزینه ای 
بند "  تایید  قرار گرفت.   وفق  ،تحلیل و  مورد  بررسی 
د "  ماده 1۲  اساسنامه ، تهیه برنامه عملیات و فصول 
شرکت  ای  سرمایه  و  جاری  بودجه های  تمامی  ارقام  و 
برای تسلیم به مجمع عمومی برای تصویب از اختیارات 

است. شرکت  مدیره  هیئت 

آیت هللا شاهچراغی در دیدار مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان:
صرفه جویی در مصرف گاز، کمک به حفظ این سرمایه است

 موافقت با بودجه اصالحی جاری
 شرکت گاز استان گلستان

| سمنان | | گلستان |

آمادگی شرکت گاز 
استان کرمان برای ورود 

به فصول سرد
در جلسه   استان کرمان  مدیرعامل شرکت گاز 
به  ورود  "آمادگی کامل جهت  ویدیو کنفرانس 
مدیر  مشایخی  مهندس  با  سال"  سرد  فصل 
صورت  برنامه ریزی  با  گفت:  گازرسانی کشور 
گرفته  در شرکت گاز استان کرمان، این شرکت 
جهت ورود به فصول سرد سال آماده است. به 
گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان، 
مدیر  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  فالح  منوچهر 
گازرسانی کشور، گفت: این شرکت با برنامه ریزی 
های دقیق امکانات الزم جهت آمادگی زمستانی 
را به خوبی رصد کرده و انشالله فصل سرما را 
گذاشت. خواهیم  سر  پشت  مشکل  بدون 
استان  گاز  شرکت  پیشرومخابراتی  خودروی 
کرمان امکان ایجاد ارتباط ماهواره ای از طریق 
ماهواره بدر "ایران ست" را برای اولین بار در کشور 
فراهم کرد. وی در این جلسه به تجهیز خودرو 
پیشرو مخابراتی شرکت گاز استان کرمان اشاره 
کرد و گفت: این خودرو دارای آنتن ماهواره ای 
است که برای اولین بار در کشور امکان ایجاد 
ارتباط ماهواره ای از طریق ماهواره بدر ایران ست 
را فراهم می کند و امکان ضبط تصاویر به صورت 
زنده را دارد. مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان 
در رابطه با دیگر خصوصیات این خودرو افزود: 
خودرو پیشرو مخابراتی بحران شرکت گاز استان 
کرمان امکان ارتباط بیسیم VHF تا شعاع100 
کیلومتر، اتصال به شبکه تلفن مرکزی با سایر 
آنالین  عکس  و  زنده  تصاویر  ارسال  ادارات، 
ارتباط  ایجاد  اداره مرکزی،  به  از منطقه بحران 
رادیویی بصورت شبکه های محلی به شعاع ۵0 
کیلومتر، امکان ارتباط اینترنتی از طریق سیم 
کارت های همراه اول و ایرانسل، ایجاد ارتباط 
با سامانه 194 در منطقه بحران و تقویت کننده 
هوشمند موبایل در منطقه بحران را فراهم می 
کند. فالح ادامه داد: پیشنهاد ما به شرکت ملی 
گاز ایران و دیگر استان های معین این است که 
امکان اتصال به ماهواره ی بدر و تجهیزات الزم را 
برای خود فراهم آورند تا بتوانیم در همه ی این 
مناطق از امکانات ماهواره ای خودروی پیشرو 
ارسال  با  و  شویم  مند  بهره  مخابراتی کرمان 
تصاویر زنده از حوادث پیش آمده در تمامی این 
استان ها  در کمترین زمان ممکن از حوادث 
احتمالی  مطلع شویم. مدیرعامل شرکت گاز 
استان کرمان با بیان اینکه در حال حاضر کرمان 
رتبه سوم در حوزه GIS  را به خود اختصاص 
برای  پهپادهایی که شرکت  افزود:  داده است، 
GIS خریداری کرده، می توانند در مواقع بحران 
از حوادث پیش آمده فیلمبرداری کنند و تصاویر 
را به آنتن ماهواره ای ارسال نمایند که در صورت 
اتصال شرکت ملی گاز ایران و استان های معین 
به ماهواره بدر "ایران ست" آنها نیز می توانند این 

تصاویر را دریافت کنند.

صفحه رسمی بانک 
 پارسیان در اینستاگرام
 از دسترس خارج شد

بانک   1400 شهریور   ۲۶ امروز  که  حالی  در 
پارسیان به مناسبت بیستمین سالروز تاسیس 
خود؛ کمپین برندینگ بانک را با جوایز ارزنده 
در اینستاگرام و باشگاه مشتریان اطالع رسانی 
زیاد  استقبال  دلیل  به  این صفحه  بود،  کرده 
دوستان  به  اعضای صفحه  معرفی  و  کاربران 
خارج  دسترس  از  پیش  ساعاتی  از  خود 
جدیدی  صفحه  علت  همین  است.به  شده 
آدرس  با  اینستاگرام  در  موقت  صورت  به 
 https://instagram.com/parsianbank.ira
معرفی و تا فعال شدن صفحه قبلی به فعالیت 
خود ادامه خواهد داد.مدیر روابط عمومی بانک 
در این زمینه تاکید کرد؛ پیگیری ها جهت اطالع 
از دالیل از دسترس خارج شدن این صفحه و 
بازگرداندن آن آغاز شده و حتما تالش می شود 
راه ارتباطی با مشتریان بانک در صفحه قبلی که 
دنبال کنندگان فراوانی نیز دارد، مجدداً برقرار شود.

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

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 

از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

1. خانم ساناز گلستانی حتکنی فرزند علی بشماره شناسنامه 30۸019۸034 صادره از زرند در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲4۷ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 10 فرعی از  ۵0۶۸ اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد خیابان شهدای مدافع حرم خریداری از مالک 

رسمی خانم فاطمه تهامی سلیمان آبادی.
۲. آقای سجاد مهدیزاده گزوئی فرزند ماشاءاله بشماره شناسنامه  30۸01۸4۶۶1 صادره از  زرند در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۲4۷ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 10 فرعی از  ۵0۶۸ اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد خیابان شهدای مدافع حرم خریداری 

از مالک رسمی خانم فاطمه تهامی سلیمان آبادی. م الف 149
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/۶/13- تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/۶/۲۸

حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
1400۶031900۸0013۷۵هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم هما مختاری آب پنگوئی فرزند حسین جان به شماره شناسنامه 11 
صادره از زرند در یکباب خانه به مساحت ۲9۸.۶0 مترمربع از پالک ۷۶۷3 اصلی واقع در زرند روستای روح آباد خریداری از مالک رسمی 
آقای سید احمد عمرانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 1۵۲
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/۶/13

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/۶/۲۸
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
فاقد  های  و ساختمان  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت 
سند رسمی برابر رای شماره 1400۶031900۸0013۶۲هیات 
دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 
عباس  فرزند  حتکنی  حسین گلستانی  آقای  متقاضی 
به شماره شناسنامه 10 صادره از زرند در یکباب خانه به 
واقع  اصلی   ۷۵۶1 پالک  از  مترمربع   ۲0۷.40 مساحت 
در زرند خیابان ۲0 متری محرم کوچه شهید ضیاالدینی 
زاده  مهرابی  هایده  خانم  رسمی  مالک  از  خریداری 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  هنرمند 
شود  می  آگهی  1۵روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  مدت 

1۵3 م/الف  خواهد شد.  صادر  مالکیت 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/۶/13

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/۶/۲۸
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
1400۶031900۸00114۶هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رجب زاده زرندی فرزند محمد به شماره شناسنامه 3۷۸۵ صادره از زرند در یکباب خانه به 
مساحت ۷۲0.10 مترمربع از پالک ۵۲۵۲ اصلی واقع در زرند خیابان 1۷ شهریور خریداری از مالک رسمی آقای محمد رجب زاده محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 1۵0
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/۶/13

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/۶/۲۸
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1400۶031900۸0013۶0هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی فاضلی حسن آبادی فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 1۲۶ صادره از زرند در یکباب مغازه به مساحت ۲۶۲.۲0 مترمربع از پالک ۷۵۶۶ اصلی واقع در زرند خیابان عالمه خریداری از 
مالک رسمی آقای مجتبی حکمت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 1۵1

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/۶/13
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/۶/۲۸

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

دو کرمان
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
رسمی سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره 1400۶03190۷۸004۷9۷ هیات دوم مورخه 
1400/0۵/۲3 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 بلقیس سنجری بنستانی  فرزند 
برفعلی بشماره شناسنامه ۲0۵ صادره از جیرفت کدملی 
3030۷۵044۲ در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
 ۲94۲ از  فرعی   30۲۲ پالک  تحت  مترمربع   14۸/1۲
اصلی بخش 3 کرمان واقع در خیابان گلدشت کوچه 30 
خریداری از مالک رسمی آقای یحیی هدایت محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعترافی 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 تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۶۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول :  1400/0۶/14
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/0۶/۲۸

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

پیام ما: حرفه ای  اخالق  آیین نامه 
www.payamema.ir/akhlagh

توزیع:جراری  )091۲۲131089(
چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(
چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

/  تلفن:  32487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: یاسمن طاهریان
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 03  333  8494

/  تلفن:  86011893-021تهران - خیابان شریعتی - ابتدای شهید بهشتی - پالک 26 )ساختمان 3۵3(- واحد ۵

|  
وز

یر
 د

ما
م 

پیا
  |

هنر پیکر تراشی و مجسمه سازی با چوب/ مهر

عکس:  مهر

| عمارت ذوالفقاری زنجان |
بافت  مرکز  در  زنجان  ذوالفقاری  عمارت 
داالن  نام  به  محله ای  در  زنجان  قدیمی شهر 
و مسجد  میدان  در ضلع شمالی سبزه  آلتی 
بنا توسط سردار  جامع واقع شده است. این 
اسعد ذوالفقاری ساخته شد و محل سکونت 
فرزند او محمودخان ذوالفقاری بوده است که 
دموکرات،  فرقه  و  آذربایجان  قضیه  زمان  در 
به همین  و  پرداخت  با دموکرات ها  به مقابله 
پهلوی نشان و درجه  از محمدرضا شاه  دلیل 
تاریخ ۲۵  در  اثر  این  دریافت کرد.  سرهنگی 
به عنوان   1۸۵۲ ثبت  شماره  با   13۷۵ اسفند 
است.  ثبت رسیده  به  ایران  ملی  آثار  از  یکی 
این مجموعه شامل ساختمان های اندرونی و 
بیرونی و قسمت های اداری است که قبل از 
احداث خیابان ذوالفقاری )طالقانی کنونی( با 
یک شبکه ارتباطی در طبقه همکف و زیرزمین 
این  هم اکنون  است.  بوده  مرتبط  همدیگر  به 
آن  از  قسمت هایی  و  شده  تقسیم  مجموعه 
بناهای  جالب ترین  از  است.  رفته  میان  از 

مرکز  تاریخی  بنای  مجموعه  این  باقی مانده 
مجموعه بیرونی است. این بنا در دو طبقه و 
یک سردابه ساخته شده است. پالن بنا ایرانی 
اروپا  گوتیک  بناهای  از  ساختمان  سبک  و 
تقلید شده است. در طبقه همکف، ورودِی بنا 
که یک سقف سرپوشیده با دو ستون تعبیه 
شده به هشتی منتهی می شود. در این طبقه 
حسابداری  و  دفتری  و  اداری  امور  قسمت 
قرار گرفته و سمت شرقی بنا به احتمال زیاد 
عملکردی غیر اداری و یا گلخانه بوده است. در 

طبقه دوم که دارای دو راه پله است، تاالرهای 
نشیمن  اتاق های  خواب،  اتاق های  پذیرایی، 
است.  گرفته  قرار  بهداشتی  سرویس های  و 
با  چهار تاقی  به سبک  بنا  این  مرکزی  هسته 
سقف گنبدی اجرا شده و جرز و دیوارهای باربر 
محدثات  می  کنند.  تحمل  را  سقف  سنگینی 
جانبی این چهارتاقی با تیرهای چوبی پوشیده 
خارجی  پوشش  با  مجموعه  است. کل  شده 
شیروانی است که تا زمان احداث در این شهر، 

ایران در  است./ سیری  نداشته  سابقه 

 آلودگی محیط زیست
 )قسمت اول(

آلودگی محیط زیست،  یا  آلودگی 
به  آالینده  شدن  وارد  فرآیند 
صورت ماده )جامد، مایع یا گاز( 
حرارت،  مانند  انرژی  از  یا شکلی 
به محیط  رادیواکتیو  پرتو  یا  صدا 
تغییرات  ایجاد  و  است  زیست 
فیزیکی،  ویژگی های  در  مخرب 
آن،  زیست شناختی  و  شیمیایی 
طوری که ادامه ی حیات جانداران 
خطر  به  را  زیستشان   محیط  و 
هرچند  تغییرات  این  بیندازد. 
بزرگ یا کوچک یا طوالنی مدت یا 

موقتی، تاثیر جهانی یا دست کم 
می گذارند. برجا  منطقه ای 

یک کشور  زیست  محیط  آلودگی 
کشور  آن  مرزهای  به  معموال 
آب  و  باد  با  بلکه  نیست؛  محدود 
کشورهای  و  می گذرد  مرزها  از 
به  می کند،  آلوده  نیز  رو  همسایه 
دریا هایی  آب   آلودگی  مثال  طور 
خلیج  و  مدیترانه  دریای  مانند 
فارس بدون توجه به این موضوع 
قرار  کجا  در  آالینده  منبع  که 
کشورهای  به  خسارت هایی  دارد، 
پیرامون آن وارد می کند. در برخی 
آلودگی آب وهوا  شرایط، گسترش 

تنها به کشورهای پیرامون محدود 
سطحی  در  تاثیرش  و  نمی شود 
طوری  می شود،  دیده   گسترده تر 

که تاثیر آلودگی آب دریای شمال 
شده  دیده  قطبی  فک های  بر 
زیست محیط  دانشنامه  است./ 

فیلم سینمایی »کشتن خواجه« به کارگردانی عبد آبست و 
تهیه کنندگی شهرزاد سیفی به عنوان تنها فیلم ایرانی در بخش 
مسابقه اصلی بیست وپنجمین دوره جشنواره شب های سیاه 
تالین حضور دارد که از ۲1 آبان تا ۷ آذر در شهر تالین کشور 
استونی برگزار می شود. »کشتن خواجه« دومین فیلم آبست 
رفت.  دوربین  مقابل   9۸ پاییز  است که  »تمارض«  از  بعد 
فیلمبرداری این فیلم توسط حمید خضوعی ابیانه در بیش از 
پایان رسید. در  به  از 90 جلسه  تهران پس  لوکشین در   ۵0
نهایت این اثر، اواخر بهار 1400 بعد از حدود یک سال و نیم 
پست پروداکشن آماده نمایش شد. هایده صفی یاری تدوین 
»کشتن خواجه« و کریستف رضاعی ساخت موسیقی آن را 
برعهده داشت. داستان این فیلم درباره قاتل زنجیره ای است 
که مقتوالن را توسط مقتوالن به قتل می رساند./ هنرآنالین

دو کبوتر«  و  بهاری  بادهای  پاییزی،  »بادهای  پویانمایی 
پنجمین  از  موسیقی  بهترین  جایزه  برنده  حالی  در 
انیمیشن  و  کمیک  فیلم های  بین المللی  جشنواره 
یازدهم«  »قدم  پویانمایی  که  شد  یونان  »چانیارتون« 
بهنام  یافت.  راه  هنری  رویداد  این  مسابقه  بخش  به  نیز 
بادهای  پاییزی،  پویانمایی »بادهای  آهنگسازی  معیریان 
به  اثر  این  است.  داشته  برعهده  را  دو کبوتر«  و  بهاری 
نام  همین  با  اساس کتابی  بر  جوادی  صادق  کارگردانی 
مریم  ساخته  یازدهم«  »قدم  و  احمدی  احمدرضا  نوشته 
زنده یاد  نوشته  نام  با همین  اساس کتابی  بر  کشکولی نیا 
کانون   139۸ سال  تولیدات  از   ۲ هر  طاقدیس  سوسن 
پنجمین  هستند.  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
»چانیارتون«  انیمیشن  و  کمیک  بین المللی  جشنواره 
امسال از ۲۲ شهریور تا ۶ مهر 1400 در شهر چانیار کشور 

مهر است./  برگزاری  حال  در  یونان 

  درخواست بازنگری
 در آیین نامه ۱۰۲ بیمه مرکزی

 10۲ آیین نامه  در  بازنگری  درخواست  نام  با  کارزاری 
کارگزاران  و  نمایندگان  کارمزد  موضوع  با  مرکزی  بیمه 
هشتگ  با  است که  جریان  در  وب سایت کارزار  در  بیمه 
از متن  در بخشی  پیگیری می شود.  #حق_فعالین_بیمه 
این کارزار خطاب به رئیس کل بیمه مرکزی آمده است: 
اصالح  و  بیمه مرکزی  آیین نامه 10۲  ابالغ  پیرو  »احترامًا 
و  رسانده  استحضار  به  را  نکاتی  کارمزد،    ۸3 آیین نامه 
تقاضای بازنگری فوری و توقف اجرای آیین نامه فوق الذکر 
را داریم. در این آیین نامه بدون توجه به ذی حقان واقعی 
که  بیمه  نمایندگان  و  کارگزاران  یعنی  آیین نامه،  موضوع 
بیش از 100هزار نفر را در بر می گیرد، و بد ون در نظر گرفتن 
بی رویه قیمت ها  افزایش  و  اقتصاد کشور  بحرانی  شرایط 
در  و کارگزاران،  نمایندگان  اداری  و  زندگی  هزینه های  و 
اقدامی کاماًل عجوالنه و غیر کارشناسی حدود ۲۵ درصد از 
درآمد این بخش از فعاالن صنعت بیمه کاهش پیدا کرده 
است. این یعنی کاهش بیش از چهار هزار میلیارد تومان 
کارمزد نمایندگان و کارگزاران فعال در سراسر کشور. قطعًا 
این کاهش درآمد و در برابر آن افزایش هزینه های اداری 
فعال  کارمندان  از  بسیاری  بیکاری  و  نیرو  تعدیل  موجب 
در دفاتر نمایندگی و کارگزاری بیمه می شود.«امضاکنندگان 
و  اجرا  »توقف  پیگیر  راه  این  از  می خواهند  کارزار  این 

شوند.  بیمه«   10۲ آیین نامه  در  بازنگری 

صدای سوز دل شهریار و ساز حبیب

چه دولتی است به زندانیان خاک نصیب

به هم رسیده در این خاکدان ترانه و شعر

چو در والیت غربت دو همزبان غریب

روان دهد به سر انگشت دل نواز به ساز

که نبض مرده جهد چون مسیح بود طبیب

صفای باغچه قلهک است و از توچال

نسیم همره بوی قرنفل آید و طیب

به گرد آیه توحید گل صحیفه باغ

ز سبزه چون خط زنگار شاهدان تذهیب

دو شاهدند بهشتی به سوی ما نگران

به لعل و گونه گلگون بهشت الله و سیب

چو دو فرشته الهام شعر و موسیقی

روان ما شود از هر نگاهشان تهذیب

مگرفروشده ازبارگاه یزدانند

که بزم ما مرسادش ز اهرمن آسیب

صفای مجلس انس است شهریارا باش

که تا حبیب به ما ننگرد به چشم رقیب

شاعر: شهریار

آبشارهای تنگ براق
آبشارهای تنگ براق اقلید در استان فارس 
زیبایی  دره  نام  براق،  تنگ  است.  واقع 
 ۲0 در  براق  تنگ  روستای  نزدیکی  در 
کیلومتری شهر سده در شهرستان اقلید، 
شمال غربی شیراز است. فاصله روستای 
تنگ براق تا شهر سده ۲0 کیلومتر، تا اقلید 
90 کیلومتر و تا شیراز 190 کیلومتر است. 
 1940 دریا  سطح  از  براق  تنگ  روستای 
بهار  در  آن  آب وهوای  و  دارد  ارتفاع  متر 
و زمستان  پاییز  در  و  تابستان معتدل  و 
استقرار  دلیل  به  روستا  این  است.  سرد 
در ناحیه کوهستانی، چشم اندازهای بسیار 
زیبایی دارد. مزارع سرسبز پیرامون روستا، 
در  ویژه  به  وسیع  باغ های  و  جنگل ها 
فصل های بهار و تابستان فضای دل نشینی 
براق،  می آورد.تنگه  پدید  برای گردشگران 
نام دره زیبای شمال روستای تنگ براق 
است. در این تنگه شاهد رویش گیاهان 
و تشکیل پاسیوهای طبیعی در دیواره ها 
و شکاف ها هستیم. رودخانه پرآبی که در 
این دره جریان دارد به رود کر می ریزد. این 
با  را بریده و شکافی  رودخانه دیواره کوه 

دیواره هایی عمودی به پهنای چهل متر و 
در حدود صد متر بلندی در کوه به وجود 
آورده  است. در دیواره صخره سمت چپ 
تنگ غاری زیبا وجود دارد که منشا آهکی 
دارد و آب از سقف آن به صورت قطرات 
و کف  دیواره  می ریزد.  غار  به کف  باران 
غار پوشیده از خزه است. تنگ براق یکی 
از تنگه های متعدد استان فارس است که 
آب  دارای  منطقه  بودن  دلیل کارستی  به 
ارتفاعات  آهکی  الیه های  میان  در  فراوان 
نمناک  موجب  امر  این  است.  اطراف 
بودن اغلب بخش های دیواره ها و سرازیر 
محیط  و  تنگه است  میان  به  آب  شدن 
زیبا و فرح بخشی را پدید آورده است. این 
فلک  سربه  درختان  انبوه  میان  در  تنگه 
کشیده با چشمه های متعدد و رودخانه ای 
خروشان، غارهای زیبا، آبشارها، آبچک ها 
بدیع  مناظری  آهکی معلق  و ستون های 
از  آورده است.  وجود  به  را  چشم نواز  و 
این  گردشگری  جاذبه های  مهم ترین 
روستا می توان به کتیبه ای به خط پهلوی 
غار  روستا،  قدیمی  بافت  براق،  تنگ  در 

اشاره کرد. مالصدرا  دریاچه  و  طبیعی 
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هامستر خاکستری جثه کوچک، دم کوتاه، چشم ها به 
نسبت درشت و گوش هایی پهن و بیضی شکل دارد. 
رنگ موهای پشت خاکستری تیره است که به تدریج 
در پهلوها زرد ُاخرایی می شود، پایین بدن، دست و 
پا، و زیر دم سفید است، حد فاصل رنگ پشت و 
زیر بدن به طور کامل مشخص است. شباهت زیادی 
به ُول دارد ولی چشم هایش درشت تر و گوش هایش 
بزرگ تر است. طول سر و تنه این هامستر 90 تا 11۵ 
میلی متر و درازای دم آن ۲۲ تا ۲۸ میلی متر است. 
میانگین وزن آن حدود 3۵ گرم است. در ایران در 
اکثر مناطق به جز مناطق مجاور دریای مازندران و 
خلیج فارس گزارش شده است. اکثرًا شبگرد است. 
گاهی روزها نیز فعال است. به صورت انفرادی زندگی 
می کند. النه را در زیر زمین می سازد، این النه چندین 

راه خروجی و قسمت هایی برای زایمان، انبار غذا و 
توالت دارد. در مناطق سردسیر زمستان ها به خواب 
دانه،  مانند  مواد گیاهی  از  فرو می رود.  زمستانی 
میوه، و مواد حیوانی مانند حشرات تغذیه می کند. 
زیادی  مقدار  برای ذخیره زمستانی  این هامستر 
مواد غذایی را به وسیله کیسه دهانی به النه حمل 
می کند. در کیسه دهانی هامستر خاکستری 43 
دانه سویا دیده شده است. در برخی از مناطق کشور 
هامستر خاکستری آفتی جدی برای محصوالت 
کشاورزی به شمار می رود.جفت گیری در بهار، و به 
طور احتمالی در النه ماده، صورت می گیرد. نر به 
مدت 10 روز با ماده زندگی می کند. طول آبستنی 1۷ 
تا ۲۲ روز است و بین دو تا 11 بچه کور و بدون مو 
می زاید. ماده قادر است ۵ تا ۶ بار در سال و گاهی 
کند. زایمان  دفعه   10 از  بیشتر  نیز  اوقات 

/ کویرها و بیابان های ایران

 هامستر خاکستری

کارزارآبخوان

نویسندگانی  کنید  تصور  است  ممکن 
می نویسند،  کوتاه  داستان  که 
ندارد.  مهارت  نویسان  رمان  به اندازه ی 
کاماًل  اید ه ی  ایده،  این  درحالی که 
نویسی  داستان کوتاه  است.  اشتباهی 
نیازمند تبحر خاصی است که نویسنده 
مدت ها  آوردنش  دست  به  برای  باید 
موجز گویی  مهارت  کند.  صرف  زمان 
مهارتی به غایت سخت و دشوار است. 

از  یکی  به عنوان  همینگوی  ارنست 
مشهورترین داستان نویسان، زمانی که 
داستان هایش را می نوشت، بخش های 
را  داستان  تا  می کرد  پاک  را  اضافه 
ریموند  کند.  کوتاه تر  آن هم  از  حتی 
نویسندگان  مهم ترین  از  یکی  کارور 
خواندن  است.  آمریکا  بیستم  قرن 
داستان های او به خواننده دیدی جدید 
به  را  خواننده  شک  بدون  و  می دهد 
کوتاه های  داستان   و  کتاب ها  خواندن 
را  کارور  ریموند  می دهد.  سوق  بیشتر 
احیاکننده  مجدد داستان کوتاه در قرن 
از  بیستم می دانند. داستان کوتاه یکی 
هر  ادبیات  از  جدا ناشدنی  بخش های 
ژانری  کوتاه«  »داستان  است.  ملتی 
آن  به  کمتر  که  است  ادبیات  در  مهم 
تاریخ  طول  در  است.  پرداخته شده 

داستان  برای  مختلفی  تعریف های 
متداول ترین  است.  ارائه شده  کوتاه 
بتوان  است، که  »داستانی  آن  تعریف 
آن را در زمان کوتاهی مطالعه کرد و به 

رساند.« پایان 
جامع  کلیسای  داستان  مجموعه ی 
این  است.  کارور  ریموند  نوشته ی 
کتاب برای نخستین بار در سال 19۸3 
کلیسای  کتاب  است.  شده  منتشر 
در  به سرعت  انتشارش  از  بعد  جامع 
فهرست کتاب های پرفروش قرار گرفت 
دریافت  را  زیادی  مثبت  نقد های  و 
چند  و  جامع  کلیسای  کتاب  کرد. 
داستان  مجموعه  سه  از  دیگر  داستان 
ابتدای این کتاب  نوشته شده است. در 
کارور،  ریموند  از  مصاحبه ای  همچنین 
خواندن  است که  منتشرشده  نویسنده 

نیست. لطف  از  خالی  آن  

| کلیسای جامع  | 
 | ریموند کارور |
| فرزانه طاهری  |


