فرا رسیدن سالروز عید سعید قربان را تبریک میگوییم

پیام رهبرانقالب اسالمی به مناسبت موسم حج:

ملتهای منطقه نشان دادهاند

فعالیت یک ساله کارخانه نسوز

دراسفرجان نگرانیها برای ازدست رفتن

که بیدار و هشیارند

حاصلخیزی خاک منطقه را تشدید کرد

حضرت آیتهللا خامنهای در پیامی به مسلمانان جهان بهمناسبت ایام حج ،استمرار
حسرت دلهای مشتاق از حضور در ضیافت بیتهللا را امتحانی گذرا خواندند و با
تاکید بر لزوم کمرنگ نشدن پیامهای حج ،مقاومت در برابر قدرتهای متجاوز بهویژه
آمریکا را از جمله این پیامهای متعالی دانستند.

پیامخرب
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قیمــت  2000تومــان |
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غبار
در گلوی «اسفرجان»

چشم در چشم کارخانه نسوز تجارت سپاهان که

رئیس جمهور با اشاره به نارضایتیهای اخیر از کمآبی:

خوزستانیها حق دارند ناراحت باشند
روحانی :آدم تا کشاورز و دامدار نباشد درک نمیکند که چه شرایطی برای این قشر در صورت کمبود آب ایجاد میشود

2

بایستی ،نه میتوانی نفس بکشی و نه چیزی
ببینی .اولین نشانه سوزش چشمهاست و بعد هم
اشکی که بعد از هر پلک زدن از چشم میریزد .حاال
با تغییر جهت باد که هر تابستان روی میدهد،
غبار ،مسیر جنوب را طی میکند و به روستای
اسفرجان میرسد.

اقلیم

3

نیروگاهها در حال آزمایش ترکیب

هیدروژن با گاز طبیعی برای تامین
گرمایش خانهها هستند

هیدروژن به جای

سوختهایفسیلی
ریچل اسمیت مهندسی است که دو دهه پیش فعالیت
خود را روی دستگاههایی که سوخت پاک تولید
میکنند ،آغاز کرده است .امروز اسمیت عضوی از
گروهی است که دستگاههای عظیم میسازند تا با
استفاده از برق هیدروژن را از آب گرفته و از آن برای
مصارف شرکتهای بزرگ مانند شرکت نفت رویال داچ
شل و اورستد که در کار توربینهای بادی دریایی است.

اقلیم

4

مدیرکل محیط زیست و توسعهپایدار

دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی میگوید

شهرداری تهران خبرداد

قاچاق چوب در جنگلهای شمال کاهش یافته اما از زاگرس آماری وجود ندارد

شناسایی بیش از  2هزار

آالینده
منبع
آب و خاک تهران

ایرنا

نامعلوم
م
وضعیت نامعلو
قاچاق چوب در زاگرس

آب و خاک و هوا و صدای تهران این روزها آلوده
است .آلودگیهایی که بیشتر دستساز بشرند و از
چند جبهه گریبان کالنشهر را گرفتهاند .زمستانها ،هوا
آلوده است ،تابستانها منابع آب محدود است.

5

بوم وبر

آگهی مناقصه عمومی

احداث سایت و ساختمان های پاسگاه خیر آباد – فاز 1
شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی احداث سایت و ساختمان های پاسگاه خیر آباد – فاز 1

به شرکت های پیمانکاری ذیصالح دارای رشته ابنیه با حداقل گرید  3و تاسیسات با حداقل گرید  4واگذار نماید ،لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید

جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  1400/04/29به سایت این شرکت به آدرس  www.ggz.irمراجعه نمایند.

-1آخرين زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات  :ساعت  13:30مورخ 1400/05/10
-2شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
-3سپرده شركت در مناقصه 8.921.291.341 :لاير
-4هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .
-5کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
-6تاریخ بازدید از پروژه 1400/05/04 :
-7محل تحویل اسناد  ،پیشنهادات :سیرجان_کیلومتر  50جاده محور سیرجان _شیراز  ،شرکت معدنی وصنعتی گل گهر ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه ،
بلوك ( 5شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر)
-8تلفن جهت هر نوع هماهنگی  0۹۱3۱420642:آقای بلوردی(به غیر از ایام تعطیل)

مدیریت امور حقوقی و قراردادها
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میآورد؛ مصائب افغانستان همه را نگران

رئیس جمهور با اشاره

خوزستانیها حق دارند
ناراحت باشند

میکند؛ فلسطین در همهی بخشهای خود

| | --------

پیام رهبر انقالب اسالمی به مناسبت موسم حج:

ملتهای منطقه نشان دادهاند که بیدار و هشیارند
حضرت آیتهللا خامنهای در پیامی به مسلمانان جهان بهمناسبت ایام حج ،استمرار حسرت دلهای مشتاق از حضور در

ضیافت بیتهللا را امتحانی گذرا خواندند و با تاکید بر لزوم کمرنگ نشدن پیامهای حج ،مقاومت در برابر قدرتهای متجاوز
بهویژه آمریکا را از جمله این پیامهای متعالی دانستند .ایشان ضمن اشاره به مشکالت و ناگواریهای دنیای اسالم،

سربرافراشتن عناصر مقاومت و بیداری بخصوص در فلسطین ،یمن و عراق را از واقعیتهای امیدآفرین منطقه خواندند و

گاهی با قطع آب یا برق مواجه شوند.

تاکید کردند :وعده صادق الهی ،نصرت مجاهدان است و نخستین اثر این مجاهدت ،بازداشتن آمریکا و دیگر زورگویان از

او یادآور شد :مردم عزیز ما در خوزستان

دخالت و شرارت در کشورهای اسالمی است .به گزارش ایسنا ،متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است.

در شرایط کمآبی دچار مشکل شدند،
البته به رغم اینکه گفته شد در خوزستان
برنجکاری متوقف شود اما مردم عزیز
خوزستان برنجکاری هم میکنند که
این امر نیز مزید بر علت شده است و
مردم عزیز ما در این استان در سختی
قرار گرفتند .رئیسجمهوری با اشاره به
مصوبات روز گذشته دولت برای رفع
مشکل کمبود آب در خوزستان ،اظهار

نیست که توجهی به وضعیت مردم
نداشته باشیم ،ما تا روز آخر که دولت را
تحویل دهیم باید امور را پیگیری کنیم و
یک لحظه نبوده است که به فکر مردم و
مشکالت آنان نباشیم.

ملتهای منطقه نشان دادهاند
که بیدار و هشیارند و راه و
رویکرد آنان از برخی دولتها
که برای راضی نگه داشتن
آمریکا حتی به خواستهی او
در مسئلهی حیاتی فلسطین
تن میدهند ،جدا است؛

روحانی تصریح کرد :مردم هر چقدر

دولتهایی که با رژیم غاصب

ناراحت باشند حق دارند ،آدم تا کشاورز

صهیونیست ،آشکار و پنهان،

و دامدار نباشد درک نمیکند که چه
شرایطی برای این قشر در صورت کمبود
آب ایجاد میشود ،وقتی دام پیش چشم
دامدار باشد و آبی نباشد به او بدهد یا
درختها و نخلستانهایشان بیآب بماند

نَرد دوستی میبازند ،یعنی
حق ملت فلسطین را در میهن
تاریخیاش انکار میکنند.
این ،دستبرد به سرمایه

این فقط سبب هزینه مادی برای آن

فلسطینیها است .آنها به تاراج

کشاورزان عزیز نمیشود ،بلکه یک هزینه

سرمایههای طبیعی کشورهای

و بعد عاطفی هم دارد.
رئیسجمهوری ادامه داد :آنها گویی
وقتی این محصوالتشان ضایع میشود

خود بسنده نکردند و اکنون
سرمای ه ملت فلسطین را تاراج
میکنند

و در خطر قرار میگیرد ،جانشان و
فرزندانشان دارد از دست میرود ،آنقدر
این تالش و کوشش برای رسیدن به
محصول برای آنان اهمیت دارد.
او با بیان اینکه ما در دولت به دنبال

بسمال ّلهالرّحمنالرّحیم

یکسان و حرکات هماهنگ ،برادران را که از

امروز باید آن گذشتهی بیافتخار و شرمآور را

و الحمدلله ربالعالمین و صلیهللا علی

چهارگوشهی جهان گِ رد آمدهاند ،به یکدیگر

جبران کنند؛ باید بِایستند و در برابر زورگویی

محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین و

پیوند میدهد ،و از سویی برترین نماد امّ ت

و دخالت و شرارت قدرتهای غربی

مَ ن َتبِعهم بِاحسان الی یوم الدّ ین.

اسالمی را با همهی مناسک پُ رمعنی و

«مقاومت» کنند.

برادران و خواهران مسلمان در سراسر جهان!

رازآلودش در برابر چشم جهانیان میگذارد

سخن جمهوری اسالمی ایران
ِ
همهی

امسال نیز امت اسالمی از نعمت عظیم

و عزم و عظمت امّ ت را به رخ بدخواهان

که دنیای استکبار را نگران و خشمگین

حج محروم ماندند و دلهای مشتاق ،با آه

میکشد.

کرده است ،دعوت به این مقاومت است:

و افسوس ،ضیافت در خانهی محترمی را

معظم در دسترس نیست
ّ
بیت
امسال ،حج ِ

مقاومت در برابر دخالت و شرارت آمریکا و

که خدای حکیم و رحیم برای مردم بنا نهاده

ولی توجه به ربالبیت و ذکر و خشوع و

گرفتن
ِ
دیگر قدرتهای متجاوز و به دست

است ،از دست دادند.

تضرع و استغفار در دسترس است؛ حضور

سررشتهی آیندهی دنیای اسالم با تکیه بر

این دومین سال است که موسم شادمانی و

در عرفات میسر نیست امّ ا دعا و مناجات

معارف اسالمی.

بهجت معنوی حج ،به موسم فراق و حسرت

معرفتافزا در روز عرفه میسر است؛ رَمی

طبیعت ًا آمریکا و همراهانش در برابر عنوان

تبدیل میشود و بالی بیماری همهگیر،

شیطان در منا ممکن نیست امّ ا دفع و طرد

«مقاومت» دچار حساسیتند و به انواع

و شاید نیز بالی سیاستهای حاکم بر

شیاطین قدرتطلب در همه جا ممکن

دشمنی با «جبههی مقاومت اسالمی» کمر

حرم شریف ،چشم مشتاق مؤمنان را از

است؛ حضور یکپارچهی بدنها در گِ رد کعبه

بستهاند .همراهی برخی از دولتهای منطقه

مشاهدهی نماد وحدت و عظمت و معنویّت

فراهم نیست امّ ا حضور یکپارچهی دلها بر

با آنان نیز واقعیّ ت تلخی در جهت تداوم آن

امّ ت اسالمی محروم میسازد و این قله

گِ رد آیات روشن قرآن کریم و اعتصام به

شرارتها است.

پُ رشکوه و سرافراز را با ابر و غبار میپوشاند.

حبلاللّه وظیفهی همیشگی است.

صراط مستقیمی که مناسک حج -سعی

این امتحانی همچون دیگر امتحانهای

ما پیروان اسالم که امروز از جمعیت عظیم،

و طواف و عرفات و جمرات -و شعائر و

گذرای تاریخ امت اسالمی است که میتواند

سرزمین گسترده ،ثروتهای طبیعی بیشمار،

ُشکوه و وحدت حج به ما نشان میدهد،

فردایی تابناک در پی داشته باشد؛ مهم آن

و ملتهای زنده و بیدار برخورداریم ،باید

توکل به خدا و توجه به قدرت الیزال الهی،

است که حج در شاکل ه حقیقیاش ،در دل و

با داشتهها و ممکنهای خود ،آینده را رقم

و اعتماد به نفس ملی ،و اعتقاد به تالش

جان آحاد مسلمانان زنده بماند و اکنون که

بزنیم .م ّلتهای مسلمان در  ۱۵۰سال اخیر،

و مجاهدت ،و عزم راسخ بر حرکت ،و امید

مناسکی آن موقتا حضور ندارد ،پیام
ِ
کالبد

نقشی در سرنوشت کشورها و دولتهای

وافر به پیروزی است.

متعالی آن کمرنگ نشود.

خود نداشته و به جز استثناهای معدود،

واقعیّ ات صحنه در منطقهی اسالمی بر

حج ،عبادتی پُ ر رمز و راز است .ساخت

یکسره با سیاست دولتهای متجاوز غربی

این امید میافزاید و آن عزم را تقویت

و ترکیب زیبای حرکت و سکون در آن،

مدیریّت شده و دستخوش طمعورزی و

میکند .از سویی ناگواریهای دنیای اسالم،

سازندهی هویت فرد مسلمان و جامعهی

ماندگی
ِ
دخالت و شرارت آنها بودهاند .عقب

عقبماندگیهای علمی و وابستگیهای

مسلمان و نمایشدهندهی زیباییهای آن

سیاسی امروزِ بسیاری
ِ
علمی و وابستگی

سیاسی و نابسامانیهای اقتصادی و

در چشم جهانیان است .از سویی دلهای

از کشورها محصول آن انفعال و بیکفایتی

اجتماعی ،ما را در برابر وظیفهای بزرگ و

آحاد بندگان را با ذکر و خشوع و تضرع،

است .ملّتهای ما ،جوانان ما ،دانشمندان

مجاهدتی خستگیناپذیر قرار میدهد؛

عروج معنوی میبخشد و به خدا نزدیک

ما ،علمای دینی و روشنفکران مدنی ما،

فلسطین مغصوب ،ما را به یاری میطلبد؛

میکند ،و از سویی با پوشش و پویش

سیاستورزان و احزاب و جمعیّ تهای ما،

یَمن مظلوم و خونآلود دلها را به درد

جبران خسارت مردم خوزستان هستیم،
ادامه داد :بر اساس مصوبات دولت
جاهایی که باید آبرسانی شود ،آبرسانی

میدهد یا اگر جایی زلزله و سیل است،
ما همه توانمان را بهکار میگیریم.
روحانی یادآور شد :البته گاهی وقتها
توان ما به اندازه خسارتهای مردم نیست
و گاهی با تأخیر انجام میشود ولی من
با همه توان در خدمت مردم است.
در

اینکه

علتش این است که بخش بزرگی از
زمینهای کشاورزی ما دیم است .اگر
همه زمینهای کشاورزی ما آبی بود و
سدهای ما هم به اندازه کافی آب داشت،
شاید خیلی دچار تنش نمیشدیم اما
وقتی که بسیاری از زمینهای ما دیم
است ،دیم کامال متکی به باران به اندازه
کافی و به موقع است و هر دوی اینکه
باران که در چه زمانی و چه مقداری
است برای ما مهم است .او با بیان اینکه
متاسفانه امسال شرایط بسیار سختی را
میگذرانیم ،اظهار کرد :یعنی شرایط ما
از لحاظ خشکسالی شرایط خاصی است
که در  ۵۰سال گذشته چنین خشکسالی
تقریب ًا کمنظیر است و امسال نسبت به
سال گذشته بیش از  ۵۲درصد کاهش
بارندگی داریم.

استاندار تهران با بیان اینکه ظرفیت همه

محسنیبندپی اذعان داشت :ماموران نیروی

تختهای بیمارستانها در بخش کرونا

انتظامی در اجرا و تنظیم مقررات و اعمال

در استان تکمیل است و در شرایط قرمز

قانون در خط مقدم قرار دارند و طی  ۱۷ماه

گفت:

گذشته با حوصله و صبر مشکالت را مدیریت

تحتهای دیگر بخشهای بیمارستانها

کردند این در حالی است که با تعطیلی تهران

به بیماران کووید  ۱۹اختصاص مییابد.

کار آنها دوچندان و سختتر میشود که جای

انوشیروان محسنیبندپی روز دوشنبه در

تقدیر دارد .استاندار تهران گفت :هیچگونه

جلسه ستاد مدیریت و مقابله با ویروس

مجوز تردد بین استانی صادر نمیشود تمامی

کرونا که در سالن جلسات استانداری تهران

مجوزهای صادر شده از قبل تا بعد از تعطیالت

برگزار شد ،افزود :همزمان تعداد بیماران

باطل است .محسنیبندپی افزود :به غیر از

سرپایی ،بستری ،تخت ویژه و میزان

آمبوالنسها و خودروهای امدادی اجازه تردد

مرگومیر در تهران افزایش یافته است .او

بین استانی به دیگر خودروها داده نمیشود

ادامه داد :در پیکهای قبلی همزمان تعداد

و با خاطیان به شدت برخورد میشود .او

بیماران در بخشهای مختلف افزایش

ادامه داد :نیروی انتظامی کنترلها را قبل از

نمییافت و کادر درمان فرصت میکردند برای

گلوگاهها در مقاصد دو استان تهران و البرز

بیماران در بخشهای مختلف برنامهریزی

افزایش دهد .او گفت :در مورد عید قربان هم

کنند اما اکنون این فرصت وجود ندارد.

شرایط و پروتکلهای بهداشتی مدنظر قرار

محسنی بندپی با بیان اینکه تهران جزو هفت

گرفته و پویش تامین کپسول اکسیژن مدنظر

استان قرار گرفته در وضعیت قرمز از نظر

شهروندان قرار گیرد .استاندار تهران عنوان

شیوع ویروس کرونا است ،خاطرنشان کرد :با

کرد ۸۲ :مرکز واکسیناسیون داریم ،همچنین

توجه به شرایط موجود تهران از امروز سهشنبه

 ۷۷۰هزار نفر افراد  ۶۰سال به باال هستند و

تا یکشنبه هفته آینده تعطیل است .استاندار

تعدادی هم از قبل ماندهاند که در این شرایط

تهران گفت :با تعطیلی تهران به دنبال ایجاد

مراکز واکسیناسیون باید به  ۱۴۰مرکز افزایش

تنفس حداقلی برای کادر درمان هستیم تا

پیدا کند که مقرر شد تمام دستگاهها همچون

عالوه بر کنترل ویروس کرونا کادر درمان

آموزش و پرورش و غیره همکاری الزم را برای

بتواند در این زمینه برنامهریزی کند.

ایجاد مرکز واکسیناسیون داشته باشند.

بستریهای

خدمت مردم عزیز عرض میکنم که دولت

شرایط

بیلکنت ابراز میدارند.

و مسئوالن متذکر شد که همه باید مراقب و

تالش تبلیغاتی آمریکاییان برای تحریف

مواظب باشند تا ناخواسته در زمین دشمن بازی

عزم و خواسته و عمل جوانان غیور و عناصر

نکرده و در فضایی که دشمن ایجاد میکند قرار

«مقاومت» در عراق و سوریه و لبنان و دیگر

نگیر ند .

کشورها ،و منتسب کردن آن به ایران یا هر

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش

مرجع دیگر ،توهین به آن جوانان شجاع و

بر ضرورت کنترل بازار در این شرایط تأکید کرد

بیدار ،و ناشی از عدم فهم و درک درست

و گفت :در برخی بخشهای بازار نابسامانیهایی

آمریکاییها از م ّلتهای این منطقه است.

وجود دارد و در این شرایط که مردم زیر فشار

همین درک غلط موجب شد که آمریکا در

دشمن

افغانستان تحقیر شود ،و پس از آن ورود

هستند،

برخی

بیتدبیر یها

و کم

تدبیر یها هم اضافه شده است.

پُ ر سر و صدا در بیست سال پیش ،و پس

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای افزود:

از به کار بردن سالح و بمب و آتش در برابر

انصاف نیست بازار و گرانفروشیهایی که وجود

مردم بیدفاع و غیر نظامی ،خود را در باتالق

دارد رها کنیم و اجازه دهیم افراد فرصت طلب

حس کند و نیرو و ابزار نظامی خود را از آن

هم با فشار مضاعف به مردم سودجویی کنند.

بیرون بَرَد .البته ملت بیدار افغان باید مراقب

او با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت برخی

اطالعاتی و سالحهای جنگ نرم
ابزارهای ّ

کاالهای مورد نیاز کشور و مردم و اقالم خوراکی

آمریکا در کشورش باشد و هشیارانه در برابر

در روزهای اخیر اظهار داشت :وقتی کاالیی مانند

آن بِایستد.

سیمان و فوالد گران میشود بر خیلی بخشها

ملتهای منطقه نشان دادهاند که بیدار و

اثر میگذارد و فقط قیمت یک کاال در واقع گران

هشیارند و راه و رویکرد آنان از برخی دولتها

نشده است.

که برای راضی نگه داشتن آمریکا حتی به

رئیس قوه قضائیه بر همین اساس به دادستان

خواستهی او در مسئلهی حیاتی فلسطین

کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور مأموریت

تن میدهند ،جدا است؛ دولتهایی که با

داد که موضوع را پیگیری کنند و اگر اشکال و

رژیم غاصب صهیونیست ،آشکار و پنهان ،نَرد

ایرادی در کار مسئوالن ذ یربط بوده که مرتکب

دوستی میبازند ،یعنی حق ملت فلسطین

تعلل یا ترک وظیفه قانونی خود شد هاند با آ نها

را در میهن تاریخیاش انکار میکنند .این،

برخورد شود.

دستبرد به سرمایهی فلسطینیها است.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش

آنها به تاراج سرمایههای طبیعی کشورهای

با تقدیر از سفر هیئت ویژه بررسی مشکالت

خود بسنده نکردند و اکنون سرمای ه ملت

آب مردم خوزستان به این استان اظهار داشت:

فلسطین را تاراج میکنند.

بررسی مسئله مشکالت آبی خوزستان و ارائه

برادران و خواهران!

گزارش آن به دولت کار الزمی بود اگر چه دیر

منطقهی ما و حوادث سریع و گوناگون

انجام شد ،اما پیگیر یها نباید محدود به یک

آن ،نمایشگاه درسها و عبرتها است؛ از

سفر و یک گزارش شود.

قدرت ناشی از مجاهدت و مقاومت
ِ
سویی

محسنی اژهای به دادستان کل کشور و سازمان

در برابر زورگوی متجاوز ،و از سویی ذلّت

بازرسی مأموریت داد موضوع را تا حصول نتیجه

ناشی از تسلیم و اظهار ضعف و تحمل

روشن و قطعی و حل مشکل و جلوگیری از

تحمیلهای او .وعدهی صادق الهی ،نصرت

تکرار مشکالت مشابه پیگیری کنند و گزارش آن

َنصرُ وا اللَّهَ
مجاهدان راه خدا است :اِن ت ُ

را نیز به اطالع مردم برسانند.

َنصرکُ م وَ یُ َثبِّت اَقدامَ کُ م .نخستین اثر این
ی ُ

رئیس قوه قضائیه از مردم خوزستان نیز

مجاهدت ،بازداشتن آمریکا و دیگر زورگویان

خواست تا اجازه ندهند دشمنان از مطالبات

بینالمللی از دخالت و شرارت در کشورهای

به حق آ نها سوءاستفاده کنند و در عین حال

اسالمی است ،انشاءاللّه .از خداوند متعال

به دادستان حوزه قضایی مربوطه مأموریت داد

نصرت ملتهای مسلمان را مسئلت میکنم

مواردی که منجر به آسیب دیدن یا کشته شدن

و به حضرت بقیّ ةاللّه (ارواحنا فداه) درود

افراد شده با جدیت و فوریت پیگیری و با

خمینی
ِ
میفرستم و علوّ درجات امام

عوامل این اقدامات برخورد کند تا موضوع برای

عظیمالشأن و شهدای بزرگوار را از خدا

همگان روشن شود.

میطلبم.

مجوزی برای تردد بین استانی صادر نمیشود

اگر جایی خشکسالی مردم را در آزار قرار

نمیتوانیم خوداتکا باشیم ،اظهار کرد:

و شرارت از سوی آمریکا و همراهانش را

اعالم جزئیات تعطیلی  6روزه تهران و البرز

لحظهای نیست که به فکر مردم نباشد،

رئیسجمهوری

به هدف خود برسد.
محسنیاژهای در عین حال خطاب به مردم

گزارش دو

انجام میگیرد ،باید تأکید کنم دولت

ما

فضاسازی کند و خیلی هم امید داشت که بتواند

عزم راسخ خود بر مقابله با هر نوع دخالت

است و همین شرایط سبب شد که مردم

این خطه حل شود و مردم بدانند اگر ما

و فو قالعاد های انجام داد تا بتواند در کشور

دستنشاندهی آن را به عقب میرانند و

شرایط ما در زمینه آبوهوایی سخت بوده

در روزهای آخر کار دولت هستیم اینطور

دشمن در این مقاطع زمانی تالش مضاعف

رسا و صریح ،آمریکای اشغالگر و داعش

مردم شهرهای مختلف کشور در زمینه

که این مشکل به طور موقت برای مردم

منظور آشوب آفرینی در کشور اشاره کرد و گفت:

میکند؛ در عراق ،عناصر مقاومت با زبان

قطع برق یا آب ،تصریح کرد :امسال

کرد :ما مصوبات خوبی در دولت داشتیم

بهرهگیری از مقطع انتخابات و انتقال دولت به

و آنها را با اقتدار و ابتکار خود سراسیمه

آب مایه حیات و بقای ماست ،اما حفظ

سال جاری و مشکالت ایجاد شده برای

قضائیه با اشاره به تال شهای دشمنان برای

امکانات زیستی ،تسلیم زورگویان نمیشود

مهم است .مردم فکر میکنند فقط بحث

بین ببریم.

در جلسه دوشنبه  ۲۸تیرماه شورای عالی قوه

تاب میآورد و با وجود قحط غذا و دارو و

آب مهم است ،در حالی که درست است

روحانی با اشاره به افزایش گرمای هوا در

به گزارش ایسنا ،حجتاالسال م محسنیاژهای

کشی دشمن شرور و قسیالقلب را
ِ
و مظلوم

حسن روحانی در آیین بهرهبرداری از

مناطق حاصلخیز ،زمین کشاورزی را از

یک سفر و یک گزارش شود.

محصور و تنها ،هفت سال جنگ و جنایت

مشکالت آنان نباشیم.

خاک هم بسیار مهم است و ما نباید

دیر انجام شد ،اما پیگیر یها نباید محدود به

روز بینی متجاوز را به خاک میمالند؛ یمن

به گزارش ایسنا ،حجتاالسالمو المسلمین

در امر کشاورزی با ساختمانسازی در

ارائه گزارش آن به دولت کار الزمی بود اگر چه

طی دوازده
اردوگاهها همه برمیخیزند و در ّ

یک لحظه نبوده است که به فکر مردم و

کرد :مسئله آب و خاک برای ما خیلی

گفت :بررسی مسئله مشکالت آبی خوزستان و

قدس و غزّه و کرانه و سرزمینهای  ۴۸و

تحویل دهیم باید امور را پیگیری کنیم و

بیان اینکه این طرحها با سرمایهگذاری

حجتاالسالم محسنیاژهای ،رئیس قوه قضائیه

«شمشیر قدس» را از نیام بیرون میکشد؛

اینطور نیست که توجهی به وضعیت مردم

 ۱۱هزار میلیارد تومانی انجام شد ،تاکید

فوریت پیگیری شود

نسل جوان و پُ رنشاط ،دلها را لبریز از امید

نداشته باشیم ،ما تا روز آخر که دولت را

با

شدن افراد شده با جدیت و

عناصر مقاومت در همهی این خطهی

اگر ما در روزهای آخر کار دولت هستیم

خشکسالی

اشتن
ِ
برمیانگیزد ،و از سوی دیگر ،سر برافر

مواردی که منجر به کشته

حساس ،و بیداری م ّلتها ،و انگیزش

رفع مشکل کمبود آب در خوزستان گفت:

تاکید

دست شرارت و دخالت آمریکا و یارانش در

به دادستان حوزه قضائی

آن مشهود است ،غیرت و همت جوانان را

رئیسجمهوری درباره مصوبات دولت برای

بر

ماموریت رئیس قوه قضائیه

لبنان و برخی دیگر از کشورهای مسلمان که

به نارضایتیهای اخیر از کمآبی:

متاسفانه

0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4

میسازد؛ حوادث تلخ در عراق و سوریه و

طرحهای ملی وزارت جهاد کشاورزی با

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

استاندار تهران :هیچگونه مجوز
تردد بین استانی صادر نمیشود
تمامی مجوزهای صادر شده از
قبل تا بعد از تعطیالت باطل
است .به غیر از آمبوالنسها و
خودروهای امدادی اجازه تردد
بین استانی به دیگر خودروها
داده نمیشود و با خاطیان به
شدت برخورد میشود

کرونایی

هستیم،

تعطیلی بازار و بانکهای استان تهران
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار
تهران گفت :تمام نهادهای عمومی دولتی
و غیردولتی شامل تمام ادارات ،بانکهای
استان و بازار پایتخت از فردا (سهشنبه ۲۹
تیر) تا یکشنبه هفته آتی (سوم مرداد)
تعطیل شد .غالمرضا عباس پاشا افزود :بر
اساس مصوبه ستاد کرونا و بنابر پیشنهاد
قرارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی ،اجتماعی و
انتظامی ستاد ملی کرونا و موافقت رئیس
جمهوری تمامی ادارات ،بانکها و گروه
 ،۲سه و چهار از جمله بازار بزرگ تهران در
این استان به مدت  ۶روز تعطیل است.
همچنین «محمدحسن ابراهیمی سرو علیا»،
نایب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار،
بازار سرمایه ایران را در روزهای (سهشنبه،
شنبه و یکشنبه) تعطیل اعالم کرد .در پی
اعالم تعطیلی همه ادارات و سازمانها در
استانهای تهران و البرز ،تاالرهای مطالعه
کتابخانه ملی ایران از سهشنبه ( ۲۹تیر) تا
سوم مرداد نیز تعطیل شدند.

تعطیلی تهران شامل میادین و

بازارهای میوه و ترهبار نمیشود

سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران
اعالم کرد :تعطیلی  ۶روزه استان تهران شامل

فعالیت میادین و بازارهای میوه و ترهبار

خود و سایر شهروندان ،هنگام مراجعه به

پایتخت نمیشود و این مراکز خدماتی طبق

میادین و بازارهای میوه و ترهبار ،ضمن

روال معمول و مطابق ساعت کار اعالم شده،

رعایت نکات بهداشتی و استفاده از ماسک

باز و آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.

و دستکش ،تا جای ممکن فاصله فیزیکی

سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران روز

خود را با دیگران حفظ کنند.

دوشنبه در اطالعیهای اعالم کرد ۲۵۳ :میدان

قائم مقام عملیات شرکت بهرهبرداری مترو

و بازار میوه و تره بار تهران از روز سهشنبه ۲۹

تهران و حومه اعالم کرد :خدماترسانی در

تیر تا روز یکشنبه سوم مرداد ،فعال و آماده

تمامی ایستگاه های خطوط هفتگانه متروی

خدمترسانی به شهروندان هستند.

تهران و حومه در ایام تعطیل ادامه دارد.

با توجه به اینکه میادین میوه و تره بار،

مجید رستمی افزود :با توجه به تعطیلی

به موجب گروهبندی مشاغل از سوی ستاد

ادارات و سازمانها ،متروی تهران و حومه

ملی مبارزه با کرونا در گروه مشاغل سطح

از  ۲۹تیرماه تا  ۳مردادماه  ۱۴۰۰همانند

یک قرار دارند ،تعطیلی تهران این مراکز را در

روزهای تعطیل سرویسدهی دارد .با تشدید

برنمیگیرد .روابط عمومی سازمان مدیریت

وضعیت بحرانی کرونا در برخی از استانها،

از شهروندان

سالنهای سینما و تئاتری استان تهران نیز

میادین

شهرداری

تهران

درخواست کرده تا به منظور حفظ سالمتی

به مدت  ۶روز تعطیل شدند.

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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فعالیت یک ساله کارخانه نسوزدراسفرجان نگرانیها برای ازدست رفتن حاصلخیزی خاک منطقه را تشدید کرد

مهدی پورسینا ،فعال در حوزه صنایع نسوز

غبار در گلوی «اسفرجان»

و سیمان رد میشود .پورسینا به «پیامما»

خسارت  ۳۰میلیارد دالری

توضیح میدهد« :کارخانه فراورده نسوز و

کشوربراثرمخاطرات

سیمان قطعا نیاز به آب دارد .اینکه دوستان
اعالم کردند که این کارخانه نیاز به آب ندارد

طبیعی  ۱۸ماه گذشته

و با تانکر آبرسانی میشود کذب محض

معاون فنی اداره کلمحیط زیست اصفهان :مجوزی برای بهرهبرداری از این کارخانه داده نشده است
رئیسی ،کارشناس مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست :با توجه به اسناد آمایش سرزمین و اصول محیط زیستی
جانمایی این کارخانه نسوز ایراد دارد

است چرا که اصال امکانپذیر نیست که

رئیس سازمان فضایی با اشاره به اینکه در ۱۸

یک کارخانه با این اشل به آب نیاز نداشته
باشد».
پورسینا مدعی است که این کارخانه جزو
صنایع آببر است و در بلندمدت منابع آب
کشاورزی را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
او میگوید« :کشاورزان منطقه هم منابع
آبشان خالی و هم زمینهایشان آلوده
میشوند .به طوری که اگر این منطقه به
سمت تولیدات صنعتی مشابه این شرکت
حرکت کند ،قطعا آب بلعیده میشود ».او
معتقد است در چنین منطقهای نباید مجوز
احداث چنین کارخانهای داده شود و ادامه
میدهد« :این آالیندگی باید حذف شود
و اگر این کارخانه مجوز بهرهبرداری ندارد
قطعا باید تعطیل شود چرا که دلیلی ندارد
چنین صنایع آالیندهای در اینجا احداث

ماه گذشته کشور بیش از  ۳۰میلیارد دالر بر اثر

پرویز رئیسی ،کارشناس ارشد
مدیریت ایمنی ،بهداشت و
محیط زیست :این کارخانه
تنها در صورتی باید مجوز
فعالیت بگیرد که روی
خروجیهایش بکفیلتر و فیلتر
الکترواستاتیک نصب شود و
سیستم غبارگیر داشته باشد.
همچنین باید برای کاهش
اثرات محیط زیستی توسعه
فضای سبز در دستور کار قرار
گیرد

شود ».این کارشناس مکانیک با توجه به
تجربه گذشته خود در صنعت نسوز معتقد

| | --------

یک سال از فعالیت کارخانه نسوز تجارت
سپاهان میگذرد و درست از تیرماه پارسال
لحظهای نبوده که دود از دودکشها خارج
نشود .صبح ،ظهر ،شب و حتی نیمهشب
کارخانه فعال است و این گردوغبار و دود
است که همهوقت وارد آسمان منطقه
میشود و مه غلیظ و قهوهای رنگ که از
دودکش به سمت جنوب امتداد دارد.
«ناحیه صنعتی اسفرجان» ،محل استقرار
این کارخانه5 ،کیلومتر تا نزدیکترین
روستا فاصله دارد و به همین دلیل هم
روستانشینان تاکنون متوجه تاثیرات این
آالیندگی نشده بودند.
اما پژمان شیبانی ،رئیس هیات مدیره
سازمان

مردمنهاد

سپهرگان

بارها

شکوائیههایی راجع به فعالیت این کارخانه
به محیط زیست نوشته و خواستار رسیدگی
به وضعیت آن شده است .او به «پیام ما»
میگوید« :این موضوع را به محیط زیست
بارها اطالع دادیم و حتی پیگیری کردیم
اما تاکنون اقدامی در رابطه با این کارخانه
انجام ندادهاند .این کارخانه بدون فیلتر کار
میکند و بدون محفظه تخریب ،تمامی
آهک را وارد محیط میکند».
شکایت قبلی این انجمن از این مجموعه
منجر به ایجاد یک اتاقک برای محفظه
تخریب شده ،هرچند این هم از نظر شیبانی
قابل قبول نیست و میگوید« :حداقل باید
یک سوله بگذارند و با اسپری آب را به
محفظه تخریب تزریق کنند».

با تغییر جهت باد ،غبار روانه

اسفرجان شد

موسم بادهای خرمنکوب فرا رسیده و
حاال یک ماهی است که اهالی اسفرجان
متوجه

این گردوغبار شدهاند.

منصور

حیدرپور ،عضو شورای روستای اسفرجان
به «پیامما» میگوید« :نگرانی مردم درباره
سه ،چهار ماهی است که باد از طرف شمال
به طرف جنوب میوزد و این گرد و خاک
را به اسفرجان میرساند ،گرد و خاکی که
بعید نیست حاوی مواد صنعتی و آالینده
باشند».
این تغییر جهت باد تا مهر ماه ادامه دارد
و گردوغبار را مهمان ناخوانده روستانشینان
کرده است .حیدرپور میگوید« :درخواست
ما تعطیلی کارخانه نیست بلکه میخواهیم
که این آلودگی قطع شود .از موقعی که
گندم و جو درو میشود این باد برعکس
میشود و تا آخر شهریور و مهر ماه ما این
آلودگی را خواهیم داشت و احتمال اینکه
مردم در بلندمدت دچار مشکل شوند ،زیاد
است».

کارخانه نسوز مجوز بهرهبرداری ندارد

اگرچه یک سال از فعالیت این کارخانه
میگذرد اما پیگیریهای «پیامما» نشان
میدهد این کارخانه هیچ مجوزی برای
بهرهبرداری نداشته است .حمیرا صفیقلی،
معاون فنی اداره کل محیط زیست اصفهان
میگوید« :این واحد موافقت احداث را از

ما گرفته یعنی موقعیتش از نظر ضوابط
محیط زیستی مشکلی نداشته و به همین

بازدید نشان داد که دودکش خروجی نیاز

ترتیب هم مجوز سازمان صنعت ،معدن و

به یکسری اصطالحات دارد و باید مشاور

تجارت را دریافت کرده اما هیچ مجوزی

تکمیلی برای اصالح این روند گرفته شود».

برای بهرهبرداری از این کارخانه داده نشده
است ».به گفته او البته این موضوع به
معنای غیرقانونی بودن فعالیت این کارخانه
نیست« .روال کار بدین شکل است که اگر
واحد صنعتی بعد از احداث ،ضوابط محیط
زیستی را رعایت کند مجوز بهرهبرداری
میگیرد؛ طی بازدیدی که ما از این مجموعه
داشتیم دودکش خروجی مشکل داشته و
نیاز به یکسری اصطالحات است».
اگر

چه

این

واحد

هیچگونه

بهرهبرداری از سمت سازمان حفاظت از
محیط زیست دریافت نکرده اما به گفته
صفیقلی در فهرست صنایع آالینده هم

تا مدتی متوجه نشوند ،اما بعد از مدتی
با عملنیامدن محصوالتشان متوجه تبعات
این امر میشوند».

آب منطقه هم هستند .به گفته حیدرپور
با توجه به بیآبیهای موجود در اصفهان
هیچ صنعتی مجوز احداث چاههای عمیق
را ندارد ،اما هنوز منبع آب این کارخانه
مشخص نیست .صفیقلی اما این صنعت
را در شمار صنایع آببر تلقی نمیکند و
مدعی است که تامین آب این کارخانه از
طریق چاه است .موضوعی که البته از سمت

بالفاصله تیم واکنش سریع ماموران یگان
حفاظت محیط زیست سرمحیط بانی طارم

نوع سوخت و درصد آالیندگی خارج شده از

سفلی به محل اعزام و با همکاری یگان

دودکشها مورد آزمایش قرار گرفته و رصد

حفاظت منابع طبیعی استان و

شود ».او معتقد است این کارخانه تنها در

او تصریح کرد :بدلیل پوشش گیاهی متراکم

خروجیها بکفیلتر و فیلتر الکترواستاتیک

از نوع گون و وجود درختچهها و وزش باد در

نصب شود» .رئیسی همچنین معتقد است

مدیریت ایمنی ادامه فعالیت کارخانه ملزم
به استفاده از سیستم غبارگیر و فیلتر
الکترواستاتیک است .همچنین باید برای
کاهش اثرات محیط زیستی در مورد تمامی
صنایع نسوز توسعه فضای سبز در دستور
کار قرار گیرد.

محل پس از  6ساعت موفق به مهار آتش

موسم بادهای خرمنکوب فرا
رسیده و حاال یک ماهی است
که اهالی اسفرجان متوجه
این گردوغبار شدهاند .منصور
حیدرپور ،عضو شورای روستای
اسفرجان میگوید :نگرانی
مردم درباره سه ،چهار ماهی
است که باد از طرف شمال
به طرف جنوب میوزد و این
گرد و خاک را به اسفرجان
میرساند ،گرد و خاکی که بعید
نیست حاوی مواد صنعتی و
آالینده باشند

اینها در حالی است که این واحد با وجود
دریافت اخطاریه در فهرست صنایع آالینده

همیاران

محیط زیست برای اطفاء حریق اقدام کردند.

صورتی باید مجوز فعالیت بگیرد که «روی

مناسب نیست» .به گفته این کارشناس

بزرگ جلوگیری کرد .رئیس سازمان فضایی با

شامادشت ،منطقه حفاظت شده طارم سفلی

کارخانه و تاثیراتش بر سالمت و محیط باید

اصول محیط زیستی جانمایی این کارخانه

مخاطرات را مدیریت کرده و از بروز خسارتهای

مبنی بر بروز آتشسوزی در محدوده ییالقی

«در این واحد ذرات معلق و گردوغبار وجود

نسوز ایراد دارد و «احداث آن در این فضا

طبیعی خسارت دیده است گفت :میتوان این

به گفته احمد زارعی ،در پی گزارش مردمی

آن صحبت کرد .او به «پیامما» میگوید:

دهیم و آن را جزو صنایع آالینده بگذاریم».

قرار نگرفته ،صفیقلی درباره چرایی آن

شدند .این آتش سوزی به علت بی احتیاطی
انسانی بوده که منجر به سوخته شدن و
از بین رفتن  10هکتار از اراضی ملی طارم
شده که پس از دستگیری متخلفان تحویل
پاسگاه انتظامی سیردان شدند.
زارعی گفت :طی این آتش سوزی حدود ده
هکتار از مراتع دچار حریق شد و گونه های
با ارزشی منطقه شامل حدود  30هزار بوته
انواع گون 2000 ،درختچه ازقبیل بادام کوهی،
تمشک و  2000اصله درخت از جمله زالزالک
و بلوط و زیستگاه پستاندارانی نظیرکل و
بز،پلنگ ،روباه معمولی ،خرگوش و پرندگانی
از جمله کبک بلدرچین ،سهرهها ،زرد پره
ها،دلیجه و خزندگانی از جمله الک پشت و
مارها و حشرات طعمه حریق شد و تلف شد.

آبگیری تاالب
بینالمللی شورگل

میگوید« :این واحد اخطاریه از ما گرفته
ولی خروجی دودکش آن بر اساس نتایج
افراد معتمد استاندارد بوده و بنابراین

حسنلو در نقده آغاز شد

نمیتواند در فهرست صنایع آالینده قرار
گیرد ».او معتقد است که این صنعت

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده

صرفا نیاز به یکسری کارهای تکمیلی دارد

گفت :پمپاژ آب از دریاچه سد حسنلو به تاالب

دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور:

نوبت اول

ادعای نقش عامل انسانی در آتشسوزیها مبهم است

بینالمللی شورگل در این شهرستان آغاز شده
و تا زمان تکمیل ظرفیت این تاالب آبگیری
ادامه دارد .به گفته اکبر محمدیان ،طی ۲۴
ساعت  ۷۰مترمکعب آب به این تاالب پمپاژ
میشود و این روند تا پر کردن ظرفیت ۵۰
هکتار از تاالب ادامه خواهد داشت .او با اشاره به

ردیف

موضوع

1

انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه های توسعه و
احداث ،اصالح و بهینه سازی ،روشنایی معابر و احداث کلیه ساختمان های
عملیاتی و پست های زمینی در محدوده استان هرمزگان از محل اعتبارات
داخلی
مبلغ تضمين شركت در مناقصه  1.774.000.000:ریال
مدت زمان انجام کار :حداکثر یکسال پیش پرداخت :ندارد

49-1400

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه فقط به سه صورت (ضمانت بانکی ،واریز وجه نقد و کسر از مطالبات) مورد قبول
می باشد.

لذا كليه پیمانکاران که دارای تجربه ،تخصص و تجهیزات الزم بوده؛ می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند.

آدرس دستگاه مناقصه گزار :بندرعباس – بلوار جمهوری اسالمی – جنب شهرک مسکونی زیتون (نیروگاه قدیم)شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان تلفن076 - 31201526 ، 076-31201595 :

-به پيشنهادهاي فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضا ء مدت مقرر در آگهی واصل مي شود

تاریخ چاپ نوبت دوم1400/05/02 :

روستاییان را تلخ کرده ،مردم نگران منابع

کشور بیش از  ۳۰میلیارد دالر در اثر مخاطرات

ملی بخش طارم سفلی این استان خبر داد.

نمیتوان به صراحت درباره تاثیرات آالیندگی

که با توجه به اسناد آمایش سرزمین و

پیش برد .او با اشاره به اینکه در  ۱۸ماه گذشته

قزوین از مهار حریق حدود ده هکتار از اراضی

آالینده قلمداد میکند اما معتقد است که

محرز باشد ،میتوانیم به آن واحد اخطاریه

شماره مناقصه

تاریخ چاپ نوبت اول1400/04/29 :

فقط غبار این کارخانه نیست که کام این

ن را به سمت پیش بینی مخاطرات
داشته و آ 

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان

از این بازدیدی از این کارخانه داشته آن را

واحدی مجوز بهرهبرداری نگیرد و آالیندگی

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق
برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید:

-کد اقتصادی 411143589315:شناسه شرکت10101335577:

کارخانه

مناسبتری در مدیریت مخاطرات طبیعی

طارم مهار شد

پرویز رئیسی ،کارشناس ارشد مدیریت

قرار نگرفته است .صفیقلی میگوید« :اگر

آکهی مناقصه عمومی

مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد

مجوز

ایراداتی درباره آلودگی و جانمایی

دادههای سازمان فضایی میتوان تصمیمهای

آتشسوزی اراضی ملی

دارد ،اما در مورد سایر آالیندگیهای این
تا بتواند مجوز بهرهبرداری بگیرد« .نتایج

سازمان زمین شناسی و نقشههای ماهوارهای و

آفرینی میکند.

ایمنی ،بهداشت و محیط زیست که پیش

| روزنامهنگار |

سازمان نقشهبرداری ،اطالعات خاک و معدن

ماهوارهای بیش از  ۲۰درصد در کشاورزی ارزش

این منطقه فعالیت میکنند ممکن است

زندگی هزار روستانشین که پیشهای جز کشاورزی ندارند را دچار چالش میکند.

پیش بینی سازمان هواشناسی ،نقشههای نوین

ماهواره به صورت آنالین و  ۳۳داده آفالین

در نهایت حاصلخیزی خاک را از بین

یزاده |
| مرضیه قاض 

به گفته مرتضی براری با تجمیع کمک مدلهای

در این سازمان رصد میشوند که دادههای

میبرد .او میگوید« :کشاورزانی که در

میکند و به روستای اسفرجان میرسد .غباری که به اعتقاد فعاالن محیط زیستی منطقه در بلندمدت حاصلخیزی را خاک میگیرد و

خسارتهای بزرگ جلوگیری کرد.

کشور نقشآفرینی میکند ،ابراز داشت۱۰ :

هوا و نشست آن در زمینهای کشاورزی

چشم در چشم کارخانه نسوز تجارت سپاهان که بایستی ،نه میتوانی نفس بکشی و نه چیزی ببینی .اولین نشانه سوزش چشمهاست

میتوان این مخاطرات را مدیریت و از بروز

اشاره به اینکه این سازمان در تولید دادههای

است که پخش آالیندگی این کارخانه در

و بعد هم اشکی که بعد از هر پلک زدن از چشم میریزد .حاال با تغییر جهت باد که هر تابستان روی میدهد ،غبار ،مسیر جنوب را طی

مخاطرات طبیعی خسارت دیده است ،گفت:

ش ثبت 1954:کدپستی79136-75115:

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور با انتقاد از

نخواهیم بود.

عملکرد سازمانهای متولی و ناهماهنگی بین دستگاههای

به گزارش ایسنا ،از ابتدای سال جاری تاکنون جنگلها و

مختلف در زمینه مدیریت و اطفای حریق در این جنگلها

مراتع استانهای گیالن ،کردستان ،آذربایجان شرقی ،زنجان،

به ایسنا گفت که در سال  ۸۸این موضوع را مطرح کرده

بوشهر ،فارس ،کهگیلویه و بویراحمد ،هرمزگان ،خوزستان و

بودم که در آیندهای نزدیک مناطق جنگلی زاگرس بیابانی

 ...دچار حریق شدهاند .برخی از این استانها یک بار و برخی

میشوند و جنگلهای هیرکانی نیز این شرایط راپیدا میکند.

دیگر بارها و بارها با آتش دست و پنجه نرم کردهاند که از

حال شاهد رقم خوردن این چرخه هستیم و زاگرس اکنون

جمله آنها میتوان به استان بوشهر ،فارس و کهگیلویه و

بهلحاظ اکولوژیک و علمی دیگر توانایی تحمل تخریب و

بویراحمد اشاره کرد .همچنین سال گذشته نیز  ۲۱هزار هکتار

ش را ندارد.
تن 

از جنگلهای کشور درگیر حریق شدند که از این میزان بیش

به گفته هادی کیادلیری ،یکی از مشکالت اساسی که در

از  ۶۰۰هکتار از جنگلها و مراتع مناطق مختلف شهرستان

زاگرس وجود دارد استقرار نهال و بذر گیاهان در این

گچساران دچار آسیب جدی شدند.

اکوسیستم است که بهعلت تخریبهای صورت گرفته به
کندی و به سختی اتفاق میافتد .با این حال نهالهایی که

هدف این آبگیری اظهار داشت :جلوگیری از
خشک شدن تاالب و حفظ پهنه آبی و حفاظت
از پرندگان مستقر در این تاالب از اهداف مهم
آبگیری تاالب بینالمللی شورگل حسنلو است
و حجم آب ورودی و موجود در تاالبهای
حسنلو ،درگه سنگی ،سولدوز و درنا گلی حدود
 ۱۲میلیون مترمکعب است که رقمی مناسب به
شمار می رود.
محمدیان ادامه داد :ظرفیت آب تاالبهای
نقده به دلیل بارشهای طوالنی مدت بیش از
 ۳۰درصد افزایش یافته و این امر تاثیر زیادی
در اکوسیستم طبیعت منطقه داشته است
و یکی از ویژگیهای اصلی تاالبهاب این

مستقر میشوند نیز یا بهوسیله آتشسوزی و چرای بیرویه

شهرستان ،سیل بند بودن آنهاست و در مواقعی

دام یا بر اثر عوامل طبیعی از بین میروند بنابراین حتی اگر

که سیل اتفاق میافتد ،تاالبها به دلیل ارتفاع

آتشسوزی سطحی در مناطق زاگرس رخ دهد تمام نهالها

کم از وقوع سیل تا حدودی جلوگیری کرده و

و آینده این جنگلها را از بین خواهد برد.

آب را در خود ذخیره میکنند.

کیادلیری با اشاره به اینکه ابهامات زیادی در این ادعا که

او در خصوص مزایای احیای تاالبها اضافه

بیش از  ۹۰درصد آتشسوزی در عرصههای طبیعی ناشی

کرد :افزایش تخمگذاری و جوجه آوری

از عوامل انسانی است ،وجود دارد ،گفت :اگر انسانها باعث

پرندگان بومی و مهاجر در این تاالبها از

وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی میشوند و طی

مهمترین مزایای تاالبهای احیا شده است.

سالهای اخیر اقداماتی در زمینه فرهنگسازی انجام شده

به گزارش ایرنا ،نقده با بیش از  ۱۷تاالب

باید سال به سال شاهد کاهش این موارد آتشسوزی در

فصلی ،نیم فصلی و دائمی پناهگاه مناسبی

این عرصهها باشیم اما بالعکس شاهد روند افزایش موارد

برای حیوانات وحشی محسوب میشود؛ از

آتشسوزی هستیم .اگر در این زمینهها اقدامات موثری

میان این تعداد پنج تاالب در قالب سه سایت

انجام نشود در زمینه کنترل حریقهای جنگلی موفق

در کنوانسیون رامسر به عنوان زیستگاه جهانی
شناخته میشود.
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معاون میراث فرهنگی مازندران:

سیالب به خانه موزه

نیما یوشیج آسیب زد
معاون میراث فرهنگی مازندران گفت :سیالب
اخیر بیش از  ۱۰میلیارد ریال به بافت تاریخی
روستای یوش و خانه موزه نیما یوشیج
آسیب زد .مهدی ایزدی صبح دوشنبه در
گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه سیالب
یوش و خانه موزه نیما یوشیج در شهرستان

| | h-2bv.com

به سرعت میتواند روشن و خاموش شود؛
مزیتی بزرگ برای دستگاههایی که برای
مزارع بادی و خورشیدی ساخته میشوند

نیروگاهها در حال آزمایش ترکیب هیدروژن با گاز طبیعی برای تامین گرمایش خانهها هستند

هیدروژن به جای سوختهای فسیلی

گردشگری و صنایعدستی استان یزد از
دستگیری سه حفار غیرمجاز و کشف یک

انتظار میرود هزینه تولید انرژی پاک تا سال  2030بسیار ارزان شود

مزاده در
دستگاه فلزیاب خبر داد .مهدی رحی 
تکمیل این خبر گفت :سه حفار غیرمجاز به

| یاسمن طاهریان |

همراه یک دستگاه فلزیاب در شهرستان تفت
دستگیر شدند .او تصریح کرد :متهمان به

| روزنامهنگار |

دستور مقام قضایی پس از تنظیم صورتجلسه،
بازجوییهای اولیه و سیر مراحل قانونی به

ریچل اسمیت مهندسی است که دو دهه پیش فعالیت خود را روی دستگاههایی که سوخت پاک تولید میکنند ،آغاز کرده است.

امروز اسمیت عضوی از گروهی است که دستگاههای عظیم میسازند تا با استفاده از برق هیدروژن را از آب گرفته و از آن برای مصارف
شرکتهای بزرگ مانند شرکت نفت رویال داچ شل و اورستد که در کار توربینهای بادی دریایی است.

مراجع قضایی تحویل داده شدند .فرمانده

اغلب دولتها ،فعاالن محیط زیست و

یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی استان

نیروگاها به این نتیجه رسیدهاند که برای

سال آینده تولید گسترده ماشینهایی برقی

تسریع کاهش انتشار کربن ،جایگزینی

را آغاز کنند که توان طی کردن مسافتهای

آن با مقدار زیادی سوخت پاک مانند

طوالنی را دارند .این ماشینها بهوسیله

غلبه کرد تولید مدل درستی از هیدروژن

هیدروژن ضرورت دارد .از هیدروژن میتوان

دستگاههایی به نام پیلهای سوختی

با قیمتی مناسب است که تولیدکنندگان و

به عنوان سوخت برای ماشینهای باری و

کار میکنند که هیدروژن را به برق تبدیل

مصرفکنندگان آن را قبول میکنند.

سنگین ،قطار و سفر هوایی استفاده کرد.

میکند .آب (بخار) تنها چیزی است که این

ترکیب هیدروژن با گاز طبیعی به منظور

ماشینهای باری در هوا منتشر میکنند.

هیدروژن سبز گرانقیمت

مصرف برای آشپزی و تامین گرمایش

ارنست مونیز ،وزیر انرژی دولت اوباما که

خانهها چیزی است که برخی از نیروگاهها

حاال مدیر اجرایی یک موسسه تحقیقاتی

در حال آزمایش آن هستند .به گزارش

انرژی فیوچرز است میگوید که میتوان

نیویورکتایمز بیش از  80میلیارد دالر برای

سیستم اقتصادی را تصور کرد که کامال

بیشتر از  200پروژه بزرگ سرمایهگذاری

بهوسیله نیروی برقی پاک و هیدروژن

شده تا هیدروژن را تولید یا منتقل کنند.

بسیار پاک اداره میشود .مونیز اما درباره

دیملر و ولوو ،دو کمپانی بزرگ تولیدکننده

جا انداختن استفاده از انرژی گاز هیدروژن

در دو سال آینده

فاضالب از سازههای آبی
شوشتر خارج میشود

مدیر پایگاه سازههای آبی شوشتر گفت:
مصوب شده که فاضالب در دو سال آینده از
سازههای آبی این شهرستان خارج میشود.
محمدرضا بهادری به مهر توضیح داد :در
بازدید اخیر مدیرعامل شرکت آبفای استان
خوزستان از سازههای آبی شوشتر و به دنبال
پیگیری نماینده مردم شوشتر در مجلس،
مصوب شده که فاضالب از محدوده نهرگرگر
حدفاصل بند میزان تا برج عیار خارج و
به ایستگاه تلمبه خانه شماره  ۱۳منتقل
میشود .او افزود :این امر در دو سال
آینده انجام میشود و هم اکنون در مرحله
تعیین پیمانکار است .بهادری با اشاره به
اینکه فاضالب خسارتهایی را به سازههای
آبی وارد کرده است ،بیان کرد :در سالهای
گذشته تاکنون حفاظت و نگهداری سازههای

سبز را در صنعت و گرمایش تشویق میکند.
به زیرساختهای بهتری نیز نیاز دارد تا
مصرفکنندگان عادتهای جدید را به عنوان
بخشی از روتین زندگی خود قبول کننند.
مثال هیدروژن در رقابت با دیگر سوختهای
خودروها عقب است با اینکه مزیتهای
بیشتری از جمله باتریهای برقی مدرن و
توانایی سوختگیری دوباره در عرض چند
دقیقه را دارد.

شرکت نفت شل شبکهای

از پمپبنزینهای هیدروژنی در اروپا دارد
اما کمپانیهای ماشینسازی آلمانی روی
ماشینهایی متمرکز شدهاند که با باتری کار
میکنند .

آفتاب تغییر میکند.

فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی،

 ۰۳۵۳۶۲۰۲۷۷۷اطالع دهند.

قوانینی وجود دارد که استفاده از هیدروژن

و خروجی آنها تحت تاثیر میزان باد و نور

به میراث باغشهر تفت

مراتب را ب ه صورت شبانهروزی به شماره

میشود.

دستگاههایی

مانند

پلیمری معروف است این مزیت را دارد که

تجاوز حفاران غیرمجاز

صورت مشاهده مورد مشکوک حفاری غیرمجاز،

استقبال از بازار هیدروژنی

تبدیل شود نیاز به تغییرات بزرگی در

شرکت آیتیام که به تولید الکتروالیزر غشا

مقاصد گردشگری در کشور محسوب میشود.

بافتهای ثبتشده باید با نظر ادارهکل میراث

رایج مانند دیزل هم گرانتر است.

هیدروژن به یکی از منابع اصلی انرژی

میشوند اما تحلیلگران میگویند تکنولوژی

میراث ملی کشور به ثبت رسیده است و یکی از

فرهنگی انجام شود ،از مردم خواست تا در

هر کیلوگرم .هزینه تولید آن از سوختهای

دیگر منابع انرژی رقابت کند .برای اینکه

میشود .الکتروالیزرها قرنهاست که تولید

حفاظت و استحکامبخشی روستای یوش

تصرف در بافتهای تاریخی استان ،بهخصوص

ازای هر کیلوگرم در برابر  1تا  2دالر به ازای

به اندازه کافی ارزان شده باشد تا بتواند با

از انرژیهای بادی و خورشیدی استفاده

معابر روستا ،جدارههای کاهگلی و کانالها

با بیان اینکه هرگونه تصمیمگیری و دخل و

موسسه تحقیقاتی برنستاین 5 ،دالر به

انتظار دارند که هیدروژن سبز تا سال 2030

میکند .برای تولید این هیدروژن بدون نشر

اشاره کرد و افزود :اجرای عملیات اضطراری

مازندران است که در سال  ۱۳۸۹در فهرست

خاکستری است؛ بر اساس یافتههای

از محققان شرکت مشاورهای مککینزلی

آب به اکسیژن و هیدروژن از برق استفاده

شهرستان نور شد .او به تخریب سنگفرش

باارزشترین روستای دارای بافت تاریخی،

است که هزینه آن دو برابر تولید هیدروژن

مبتنی بر هیدروژن را توسعه دهد .برخی

الکتروالیزها وجود دارند که برای تبدیل

به همراه خانه موزه نیما یوشیج در منطقه بلده

میلیارد ریال از منابع ملی و استانی است.

تولید میشود بدون انتشار گاز گلخانهای

انرژی تجدیدپذیر ارزانتر میتوانند اقتصاد

تولید

موجب تخریب بافت باارزش روستای یوش

ایزدی عنوان کرد :روستای یوش یکی از

کمتر از  5درصد هیدروژنی که امروزه

تامین میشود .دستگاههای بزرگتر به همراه

هیدروژن بدون انتشار گازهای گلخانهای

نور آسیب زد ،افزود :سیالب چند روز گذشته

نیازمند تأمین اعتباری اضطراری بالغ بر ۱۰

بیشتری تولید میشود.

در روز است که انرژی آن از مزارع بادی

در کمپانی ریچل اسمیت در شفیلد

اخیر  ۱۰میلیارد ریال به بافت تاریخی روستای

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

هیدروژن عنصری است که در جهان
به صورت فراوان یافت میشود اما
آن را باید از مواد دیگر مانند آب و

سوختهای فسیلی جدا کرد .مثال

پاالیشگاههای نفت از مقدار زیادی
اصطالحا هیدروژن خاکستری

استفاده میکنند که هنگام جدا کردن

هیدروژن از گاز طبیعی تولید میشود

و در این روند از سوخت دیزلی ،گاز
گلخانهای بیشتری تولید میشود

ماشینهای باری برنامهریزی کردند تا چند

به عنوان تامینکننده اصلی انرژی میگوید
که باید تالشهای بسیاری انجام شود.
یکی از مهمترین موانعی که باید بر آن

هیدروژن عنصری است که در جهان
به صورت فراوان یافت میشود اما آن را
باید از مواد دیگر مانند آب و سوختهای
فسیلی جدا کرد .مثال پاالیشگاههای نفت از
مقدار زیادی اصطالحا هیدروژن خاکستری
استفاده میکنند که هنگام جدا کردن
هیدروژن از گاز طبیعی تولید میشود و در
این روند از سوخت دیزلی ،گاز گلخانهای

شرکت آیتیام میگوید که سال گذشته
ارزش قراردادهایش سه برابر شده و
به  154میلیون پوند یا نزدیک به 213
میلیون دالر رسیده است .تحلیلگران بانک
انگلیسی بارکلیز تخمین میزنند که بازاری
به ارزش  65میلیارد دالری در دهه آینده
برای این تجهیزات شکل بگیرد.
با اینکه شرکت آیتیام ضرر میکند
ارزش سهامش در بازار بورس به 2
میلیارد و سیصد میلیون دالر رسیده که
نسبت به اوایل سال  2020چهار برابر شده

کمتر از  5درصد هیدروژنی
که امروزه تولید میشود بدون
انتشار گاز گلخانهای است
که هزینه آن دو برابر تولید
هیدروژن خاکستری است؛
بر اساس یافتههای موسسه
تحقیقاتی برنستاین 5 ،دالر به
ازای هر کیلوگرم در برابر  1تا 2
دالر به ازای هر کیلوگرم .هزینه

است .آیتیام  310کارمند دارد .زمانی که

تولید آن از سوختهای رایج

استارتآپی تازهکار بود ،پیتر هارگریوز،

مانند دیزل هم گرانتر است

یکی از سرمایهگذارن اصلی آن مجبور
شد چهار بار از سرمایه شخصی خود
برای نجات کمپانی استفاده کند .به گفته
هارگریوز هیچ ضمانتی وجود نداشت که
مردم از اقتصاد مبتنی بر هیدروژن استقبال
کنند اما امروز ثمرهاش را بهخوبی میبینم.
شرکت آیتیام تاکنون دستگاههای کوچک
برای پمپ بنزینها تولید میکند که شرکت
شل در برخی از پمپبنزینهای خود برای
برخی از ماشینهایی که با هیدروژن کار
میکنند نصب کردهاند .حاال این شرکت
به دنبال اجرای پروژههای بزرگتر و تامین
سوخت ماشینهای باری و اتوبوسهاست.
یکی از پرروژههای آیتیام در یکی از
مناطق صنعتی در منطقه هامبر در شمال
شرقی انگلستان تولید  45تن هیدروژن

در آلمان هزار و دویست خودرو با سوخت
هیدروژنی وجود دارد اما به گفته کمپانی شل
این نوع ماشینها مشتری کمی دارند .در یکی
از پمپ بنزینهای شل در فرانکفورت ،پمپهای
هیدروژنی جایی پشت ایستگاه که مشتریان
میتوانند داخل ماشین خود را تمیز کنند قرار
داده شدهاند .عالمت دیجیتالی که قیمت
هیدروژن را نشان میدهد در ورودی یکی از
پمپها خاموش است .ممکن است این نوع
پروژهها بسیار مثبت اندیشانه به نظر برسند اما
به گفته استفنی سیرلی ،مدیر برنامه سوخت
لونقل در واشنگتن به
در شورای بینالمللی حم 
تعهد زیادی برای به تحقق رسیدن این پروژهها
نیاز است.

پایش

نذر طبیعت و رویکردهای حفظ محیط زیست در استان فارس
«نذر طبیعت» با وجود افزایش تدریجی دمای هوا،

کرد .خشکسالیهای مستمر در سالهای گذشته در

گفت :احداث آبشخورهای نذر طبیعت در برخی از مناطق

ع آبی و خشکسالی در عرصههای طبیعی،
کاهش مناب 

استان فارس عالوه بر ایجاد مشکالت متعدد در جوامع

زیست محیطی فارس ،اقدامی خیرخواهانه برای حفظ

تامین آب و علوفه اقدامی خیرخواهانه برای نجات

شهری و روستایی ،گونههای گیاهی و جانوری را هم

محیط زیست و موثر در زمینه تامین آب شرب حیات

گونههای جانوری و حیاتوحش در فصل تابستان است

تهدید میکند.خشکسالیهای مستمر دراین استان از

وحش است .حمید ظهرابی افزود :با توجه به مشکل

که در استان فارس با نمودهای عینی دنبال میشود.

سال  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۷باعث نابودی بسیاری از مراتع بکر

کم آبی و تداوم خشکسالی و خشک شدن چشمههای

به گزارش ایرنا ،در تازهترین اقدام نذر طبیعت ،ثواب

و حاصلخیز در مناطق حفاظت شده ،شده است که این

مورد استفاده حیات وحش در مناطق شکار ممنوع و

سیراب کردن حیات وحش در شهرستان خفر به روح پدر

امر در کاهش زاد و ولد و جمعیت جانوران علفخوار و

دیگر مناطق زیست محیطی ،برخی دوستداران محیط

از دست رفته یک نیکاندیش اهدا شد و رئیس منابع

گوشتخوار از جمله خرس ،کل ،بز و یوزپلنگ تاثیر گذاشته

زیست به صورت خودجوش ساخت آبشخورها را آغاز

طبیعی شهرستان خفر ،هزینه برگزاری مراسم چهلم

است .مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس با

کرده اند و این اقدام را نذر طبیعت می دانند .بسیاری از

پدرش را صرف ساخت آبشخور و سیراب کردن حیوانات

تقدیر از کسانی که به پویش نذر طبیعت میپیوندند

این آبشخورها در مناطق سختگذر و کوهستانی احداث

شده و دوستداران طبیعت ،وسایل و امکانات و مصالح

شاهد همیاری خیرین محیط زیست برای ساخت

مورد نیاز را کیلومترها به دوش کشیدهاند و و در ساخت و

آبشخور و تامین علوفه در قالب نذر طبیعت باشیم.

نصب آن مشارکت فعال داشتهاند.از جمله این اقدامات

همچنین با توجه به ادامه خشکسالی و کمبود مواد

احداث دو آبشخور است که خیرین شهر خانیمن با

غذایی در زیستگاه خرس قهوهای منطقه کوه خرسی

پیگیری بخشدار کامفیروز در شهرستان مرودشت انجام

شهرستان پاسارگاد و هجوم شبانه این جانوران به

دادهاند و این آبشخورها در کوه خانیمن و در منطقه دره

باغهای قوامآباد و دشت بال سعادت شهر و پاسارگاد

ماری ساخته شد .همچنین با همکاری مسئوالن محلی

در مسیرهای سخت گذر این شهرستان اقدام به ساخت

و اهالی روستای امامزاده اسماعیل شهرستان اقلید،

آبشخور نذر طبیعت شده است .با همکاری مردم و

یک آبشخور سه دهنه در مناطق زیست محیطی این

دوستداران طبیعت در پاسارگاد نیز حدود یک تن ماسه

شهرستان احداث شده است .علی بخشنجاتی ،رئیس

و سیمان و آب در مسافت حدود  ۵۰۰متر حمل و

اداره حفاظت محیط زیست اقلید نیز از تالش و همت

آبشخورهایی با کولهبری محیطبانان و همت عالقهمندان

جامعه محلی و دوستداران محیط زیست این شهرستان

به محیط زیست در محل عبور خرس قهوهای ساخته

تقدیر کرد و گفت :با توجه به وسعت مناطق امیدواریم

شد.

آبی توسط این پایگاه انجام شده که با خروج
فاضالب از سازههای آبی ،شرایط پایدارتری
در ارتباط با حفاظت این آثار خواهیم داشت.

چاتالجا میزبان یونانیزبانهای ترکیه

انتشار کتابی از نتایج

اهالی چاتالجا در کشور ترکیه به زبان

مطالعات گلمهرهای
تخت جمشید

موزه ملی ایران کتاب «شاه و نخبگان در
شاهنشاهی هخامنشی؛ گزید ه مقاالتی در
باب بایگانی گلمهرهای باروی تختجمشید»
را منتشر کرد .به گزارش روابط عمومی موزه
ایران ،جبرییل نوکنده ،رئیس موزه ملی ایران
درباره کتاب شاه و نخبگان در شاهنشاهی
هخامنشی گفت :این کتاب که به همت بخش
انتشارات موزه ملی ایران منتشر شده به
عنوان جلد نخست از مجموعه گنجآمار ایران
باستان :منابع و مطالعات فرهنگ و تاریخ
آغازین ایران ترجمهای است از  ۱۰مقاله که
پیش از این به زبان انگلیسی در مجموعههای
مختلف به انتشار رسیده بودند.
او ادامه داد :آنچه همه این مقاالت را در کنار
یکدیگر گرد هم میآورد موضوع مشترک
آنها در خصوص شبکه روابط شاه با مجموعه
نخبگان یا همان قومطبقه حاکم است که بدنه
اصلی ساختار قدرت را در دوره هخامنشی
تشکیل میدادند.
رئیس موزه ملی ایران گفت :نکته مهم این
که تمرکز همه این مقاالت بر تحلیل اطالعاتی
است که بایگانی باروی تختجمشید -یکی از
مهمترین منابع تاریخ هخامنشی -در اختیار
ما قرار میدهند.

چاتالجا در میان دریای
سیاه و مرمره و در نزدیکی
استانبول قرار گرفته،
به همین دلیل شاهد
مهاجرتهای بسیاری بوده
است .این مهاجرتها بیشتر
در هنگام جنگهای بالکان و
جنگ جهانی اول رخ دادهاند
و طبق دین مهاجران ،به
آنان هویت جدیدی تعلق
میگرفت

چاتالجا در میان دریای سیاه و مرمره و در

یونانی صحبت میکنند .لهجه آنها مانند

نزدیکی استانبول قرار گرفته ،به همین دلیل

اهالی یونان شمالی است .آنها به دنبال

شاهد مهاجرتهای بسیاری بوده است.

جنگ ترکیه و یونان ،به این منطقه آورده

این مهاجرتها بیشتر در هنگام جنگهای

شد هاند.

بالکان ( )۱۹۱۲و جنگ جهانی اول ()۱۹۱۴

به گزارش میراثآریا ،ویدیویی که بهتازگی

رخ دادهاند و طبق دین مهاجران ،به آنان

منتشر شده ،گروهی از مردان یونانیزبان را

هویت جدیدی تعلق میگرفت.

نشان میدهد به گرمی از گردشگران یونانی

طبق پیمانی که در سال  ۱۹۲۳بسته شد،

در دهکده خود استقبال میکنند .بیشتر

جمعیتی بالغ بر یکمیلیون و  ۷۰۰هزار نفر،

این مردان که همگی بیش از  ۵۰سال سن

(یک میلیون و  ۲۰۰هزار یونانی ارتدکس و

دارند ،فرزندان کسانی هستند که در سال

 ۵۰۰هزار نفر از مسلمانان) میان یونان و

 ۱۹۲۳پس از جنگ آسیای صغیر ،از یونان

ترکیه مبادله شدند .مهاجران با کشتی از

به ترکیه آمدند .برخی از آنان هرگز یونان را

بندری به بندر دیگر منتقل شده و ابتدا در

ندیدهاند ،اما دوست دارند به زبان یونانی

اردوگاههای موقت پناهندگان مستقر شدند.

صحبت کنند و این موضوع ریشه در پیوند

در نتیجه ،این مهاجرت اجباری زندگی

میان آنها و سرزمین نیاکانشان دارد.

ال تغییر کرد.
هزاران نفر کام ً

آنها با شوق فراوان آهنگهای یونانی

قبل از مبادله سال  ،۱۹۲۳یونانیان ارتدکس

میخوانند ،گویی که میخواهند ثابت کنند

ال در چاتالجا با یکدیگر
و ترکان مسلمان قب ً

با وجود ملیتی که در شناسنامههایشان

زندگی مسالمتآمیزی داشتند.

ثبت شده ،متعلق به خاک دیگری هستند.

در سال  ،۲۰۱۰یک ساختمان تاریخی در

این شهر در طول دوره عثمانی آباد شد و

چاتالجا به بنیاد مهاجران پیمان لوزان

طبق آمار رسمی آن دوران ( ،)۱۹۱۰به طور

اختصاص یافت تا به عنوان موزه مبادله

میانگین از هر  ۱۰نفر ۶ ،نفر اهل یونان

جمعیت مورد استفاده قرار گیرد .این

بود ه است .طبق آمارها این شهر در سال

موزه پس از مرمت ساختمان ،با مشارکت

 ،۱۹۱۴حدود ۳۰هزار نفر جمعیت داشت که

شهرداری چاتالجا و پشتیبانی استانبول

شامل ۱۶هزار نفر یونانی۱۳ ،هزار مسلمان ،و

 ،۲۰۱۰آژانس فرهنگی پایتخت اروپایی،

تعداد کمی یهودی ،ارمنی ،بلغاری و رومی

در دسامبر  ۲۰۱۰برای بازدید عموم افتتاح

میشد.

شد .

محوطه

خانه «متیندفتری» فروشگاه پارچه شد
مدیر بافت تاریخی شهرداری تهران از

خیابان

سرچشمه)،

و اگرچه بار دیگر این بنا در فهرست آثار

احیا و نوسازی خانه احمد متیندفتری

منطقه  ۱۱و تقاطع خیابان موسوی و

ملی کشور به ثبت رسید اما اعتراض

(از نخست وزیران دوره پهلوی اول) با

ایرانشهر نیز با تغییر کاربری شامل

مجدد مالک ،رای دیوان عدالت اداری را

همکاری شهرداری خبر داد و گفت :در

مسافرخانه،

مجتمعهای

توافق با مالک این اثر و نیز با تجاری

مهندسی تبدیل شده است که میتواند به

این خانه که در فلسطین جنوبی واقع

کردن ملک و اختصاص برند فروش

حفظ و گردشگر پذیر بودن آنان کمک کرد.

شده ،یک سال پیش از این ،با مجوزِ

پارچه ،این بنا از معرض تخریب حفظ

خانه تاریخی «متیندفتری» متعلق به

تبدیل شدن به یک مجتمع تجاری منتظر

شد .

یکی از جوانترین نخست وزیران رضاشاه

تخریب بود و به مرور آسیبهای زیادی

ابوالفتح شادمهری با اشاره به اینکه هدف

و داماد محمد مصدق ،در سال  ۸۲در

به آن وارد شد؛ مانند برداشته شدن

حفظ بناهای واجد ارزش و ثبتی در سطح

فهرست آثار ملی کشور ثبت شد ،اما

سقف و شیروانی و در و پنجرههای خانه.

پایتخت است ،به ایرنا گفت :مالک این

 ۱۱سال بعد با اعتراض مالک به دیوان

سرانجام تیرماه پارسال شهرداری منطقه

اثر  ۲مرتبه با توجه به ثبتی بودن خانه

عدالت اداری ،از این فهرست خارج شد

 ۱۱مالک را متقاعد به حفظ بنا کرد.

توانست از طریق رای دیوان عدالت اداری،
این اثر فاخر را از فهرست ملی خارج کند
که با صحبت پیرامونی معاونت معماری و
شهرسازی ،شهرداری منطقه  ۱۱و مدیریت
بافت تاریخی با مالک و پیشنهاد تجاری
کردن زیرزمین ،طبقه همکف( ۲طبقه) و
همچنین با توجه به فعالیتش در صنف
فروش پارچه و برندسازی در این محل
این اثر حفظ شد.
او با بیان اینکه با تغییر کاربری می توان
از تخریب بناهای تاریخی و ارزشمند
جلوگیری کنیم ،گفت :هم اینک این بنای
تاریخی توسط مالک در حال نوسازی و
بازسازی است.
شادمهری اضافه کرد :در این راستا نیز
برای حفظ بناهای تاریخی چند اثر در

جاویدی(خیابان

سفرهخانه،

به خروج از ثبت برگرداند.

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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دبیرمرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی میگوید قاچاق چوب درجنگلهای شمال کاهش یافته اما اززاگرس آماری وجود ندارد

وضعیت نامعلوم قاچاق چوب در زاگرس

موثر است».
دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی

کدام اصناف در

تاکید کرد که اگرچه قاچاق چوب کم شده

محدودیتهای جدید

است اما تمام نشده و همچنان قطع
درخت در شمال کشور وجود دارد.

کرونایی تعطیل هستند؟

او در مورد طرح تنفس جنگل توضیح داد:
«در طرح تنفس جنگل انحرافاتی ایجاد

کیادلیری :اقدامی برای کاهش وابستگی مردم به جنگلهای زاگرس نشده است

اتاق اصناف ایران در اطالعیهای اعالم کرد:

کردند تا طرح تنفس را شکست خورده

طی روزهای آینده محدودیتهایی برای

نشان دهند و بهرهبرداری را بازگردانند .این

برخی مشاغل اعمال میشود ،اما بقیه

طرح در واقع برای بخشی از جنگلهای

مشاغل به شرط رعایت دستورالعملهای

شمال طراحی شد که در آن بهرهبرداری

بهداشتی مجاز به فعالیت خواهند بود.

میشد و این طرح تنها درخواست توقف

به گزارش ایرنا از اتاق اصناف ایران ،این

این بهرهبرداری غلط را داشت تا طرح

نهاد اطالعیهای مبنی بر تشدید نظارتها

جامعی در نظر گرفته شود».

بر برخی از مشاغل و بالمانع بودن فعالیت

کیادلیری گفت« :بنابراین مساله ورود دام
به مناطق و تجاوز به زمینهای جنگلی در
این طرح نبود که حاال به دلیل رفع نشدن
این مشکالت این طرح را شکست خورده
بدانیم».
دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی
با تاکید بر اینکه طرح تنفس جنگلها
بسیار موفق بود ،در مورد سرنوشت آن در
دولت آینده گفت« :نمیدانیم سرنوشت
این طرح چه خواهد شد ،دولتهای
قبلی شعار یا ژستی در مورد منابع طبیعی

دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع
زیستی:
برخی میگویند بدون بهرهبرداری
از چوب جنگل مردم جنگل
فقیر میشوند اما واقعیت این
است که مگر در  60سالی که
بهرهبرداری انجام میشد مردم

جنگلنشین غنی شدند؟

میگرفتند که این را هم در دولت منتخب

طبیعی بیانجامد».
| صدا و سیما |

| روزنامهنگار |
کارگروه تشدید مبارزه با قاچاق چوب
در استانهای شمالی کشور  27تیرماه
در سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری
کشور تشکیل شد .تشکیل این کارگروه
که در روزهای پایانی دولت دوازدهم
شکل گرفته است ،این سوال را به وجود
میآورد که در انتهای کار دولت ،این
کارگروه چه کارکردی میتواند داشته
باشد؟ امیرمسعود جاللی مدیرکل دفتر
حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری در پاسخ
به این پرسش به «پیامما» گفت« :از
سال گذشته و بعد از تغییر مدیریت در
سازمان جلسات متعددی در مورد قاچاق
چوب برگزار شده است .در این کارگروه
این جلسات شکل منسجمتری به خود
گرفت تا مواردی مختلفی مورد بررسی قرار
بگیرد و همچنین با توجه به اینکه بودجه
مناسبی برای حفاظت در سال  1400در نظر
گرفته شده ،برنامهریزی مناسب برای آن
صورت بگیرد».
او موارد اعضای این کارگروه را مدیران
ستادی

مرتبط

مانند

فرمانده

یگان

حفاظت ،مدیران مالی و همچنین مدیرکل
 4اداره کل استانهای شمالی کشور یعنی
مدیرکلهای استانهای گیالن و گلستان
و  2مدیرکل استان مازندران معرفی کرد
و موارد مشخصی که این کارگروه به آن
پرداخته است را ساماندهی نیروها و

داشته باشد و قاچاق چوب در این جنگلها سیر نزولی خود را ادامه دهد در هالهای از ابهام قرار دارد.
تجهیزات ،پرداخت به موقع حقوق نیروها

مورد میزان قاچاق چوب در کشور اظهار

او اظهار کرد« :این حجم چوب قاچاق

ارزیابی عملکرد شرکتهایی که کار

کرد«:در گذشته بیشتر جابهجایی چوب

شده در مقایسه با تعداد پروندهها این

حفاظتی در مناطق انجام میدهند ،اعالم

قاچاق با کامیون بود اما اکنون به دلیل

مساله را تایید میکند که احتماال چوب

کرد .به گفته او قرار است امسال سازمان

تشدید برخورد و نظارت محموله قاچاق

قاچاق ،هیزم یا چوب کم حجم بوده که

بسیج به نیروهای مبارزه با قاچاق چوب و

بیشتر در خودرو سواری جابهجا میشود.

بیشتر با وسایل نقلیه سبک جابهجا شده

حفاظت بپیوندد و به عنوان ناظر در مناطق

در سال  99تعداد کشفیات بیشتر از سال

است».

حضور داشته باشد.

قبل از آن بود اما حجم چوب قاچاق

جاللی در مورد ساماندهی تجهیزات در

کاهش پیدا کرده است که نشان میدهد

مناطق تحت نظارت توضیح داد « :نیاز به

محمولهها کوچک شدهاند و مثل سابق

خودرو ،دوربین نظارتی بیشتر و ایستگاه

شاهد حجم باالی قاچاق چوب نیستیم».

ایست بازرسی وجود دارد .قاچاقچیان به

او اشاره کرد که در سال  99در کل

طور مداوم به علت شناسایی مسیرهای

کشور  1100بلوک حفاظتی و  104حوضه

قاچاق مسیرهایشان را عوض میکنند

در جنگلها بلوکبندی شده و منطقه

این

استحفاظی هر فرد مشخص است بنابراین

مسیرهای جدید تجهیز این مسیرها به

مشخص است که در مورد هر بلوک چه

امکانات نظارتی داریم».

کسی باید پاسخگو باشد.

و

بنابراین

ما

نیاز

به

شناسایی

او ادامه داد «:ما پیش از سال  99گاهی با

هادی

شرایطی روبهرو میشدیم که نیروها 8-7

کنوانسیون تنوع زیستی ایران در مورد

اکنون

این تغییر در تعداد و حجم کشفیات

یکی از بحثهای کارگروه تامین منظم

قاچاق چوب در شمال کشور به پیام ما

حقوق نیروها است».

گفت «:با توجه به اجرای طرح تنفس

جاللی با اشاره به ایجاد سامانه حمل

جنگل در جنگلهای شمال و نشانههای

چوب که موجب حذف سیستم کاغذی

موجود به نظر میآید میزان قاچاق چوب

و در نتیجه حذف تقلب در مجوزهای

در جنگلهای شمال کشور کاهش یافته

ماه حقوق نگرفته بودند ،بنابراین

کاغذی ،گفت:
جنگلی

«در برخی

مسیرهای

کیادلیری،

دبیر

مرجع

جنگل اظهار کرد « :با وجود قانون تنفس
جنگلها اکنون همه میدانند که استفاده
از چوب جنگل مجوز ندارد ،کارخانهها
مردم و ماموران در مسیرها به این موضوع
آگاهند و این مساله در تعداد کشفیات

استخرهای

این مشاغل هستند.

خاموش کنیم».

در این اطالعیه تاکید شده است :با توجه

کیادلیری همچنین در مورد وضعیت

به کاهش

قاچاق چوب در جنگلهای زاگرس گفت:
هستند

و تنزل آن به  ۴٨درصد مقرر شد تا وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،در قالب

این جنگلها وابستهاند .همچنین در

کمیته عالی نظارت بر رعایت دستورات

این جنگلها طرح تنفس وجود ندارد که

بهداشتی (در سطوح ملی و استانی) و

به طور

با همکاری کامل وزارت صنعت ،معدن

مناسب بررسی و ارزیابی و تحلیل کرد.

و تجارت ،دادستانی کل کشور ،نیروی

درواقع جنگلهای زاگرس جنگلهایی رها

انتظامی و اتاق اصناف ایران در سطح ملی

شد هاند».

و ردههای متناظر آنها در سطح استان های

او توضیح داد« :در زاگرس اقدامی برای

کشور ،در چارچوب «طرح جامع مدیریت

به جنگل نشده

تجمع و تردد عمومی متناسب با وضعیت

است .بنابراین نمیتوان انتظار داشت که

از این سامانه با مشکل روبهرو میشود که

،99

میزان کشفیات قاچاق چوب 6500

این مساله باید برطرف شود».

متر مکعب بوده و  6هزار  300فقره پرونده
برای

و روند بیماری کووید  ١٩در شهرهای کشور»

جنگلهای زاگرس معیشتی

اقدامات الزم را اجرایی کنند.

هستند و مردم از نظر دام،

شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال  ۹۸در

زغال و کشاورزی به این
جنگلها وابستهاند همچنین
در این جنگلها طرح تنفس
وجود ندارد که بتوان وضعیت
قاچاق چوب را به طور مناسب

کشور آغاز شد و طی هفته های گذشته در
موج پنجم قرار گرفته است.
برای کنترل این روند استان های تهران و
البرز از سه شنبه  ۲۹تیرماه تا  ۳مرداد ماه
تعطیلی اعالم شده است.

بررسی و ارزیابی و تحلیل
کرد ،درواقع جنگلهای زاگرس
جنگلهایی رها شدهاند

ا ست » .
بر اساس گفتههای کیادلیری در سال

چشمگیر میانگین

رعایت

دستورالعمل های بهداشتی در سطح کشور

و مردم از نظر دام ،زغال و کشاورزی به

باشد».

سرپوشیده

و

باشگاههای

نمایشگاه های عمومی و تخصصی از جمله

کافی نیست و باید با برگ بلوط آتش را

قاچاق در این منطقه چندان تغییری کرده

و

قهوهخانهها،

به

صورت

بدنسازی ،شهربازی و باغ وحش ها و

شاهدیم اکنون در آتشسوزیها تجهیزات

کاهش وابستگی مردم

جلوگیری از تجمعات به ویژه در اماکن

کامپیوتر ،پوشاک ،کیف ،کفش و موبایل)،

جنگلها هم هزینه نشد به طوریکه

ملی

اینترنت وجود ندارد و استفاده

مدیرکل دفتر حفاظت سازمان جنگلها در

کیادلیری با تاکید بر کارایی طرح تنفس

فعالیتها در گسترش بیماری و لزوم

نظیر الستیک ،قطعات یدکی ،آهنآالت،

میشد مردم جنگلنشین غنی شدند؟

بتوان وضعیت قاچاق چوب را

به تأثیر شناخته شده برخی از مشاغل و

سربسته (به استثنای پاساژهای تخصصی

مگر در  60سالی که به رهبرداری انجام

«جنگلهای

قرارگاه برگزار شد ،مقرر شد که با توجه

سالنهای سینما و تئاتر ،پاساژها و بازارهای

فقیر میشوند اما واقعیت این است که

زاگرس

کرونا و کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی
ستاد که به ریاست وزیر کشور و فرمانده

پذیرایی در فضای بسته ،تاالرهای پذیرایی،

بهرهبرداری از چوب جنگل مردم جنگل

معیشتی

قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با بیماری

رستورانها

حتی از پول به دست آمده برای خود

مقابله با قاچاق در جنگلهای شمال کشور که پشتوانه آن طرح تنفس جنگل است تشکیل شده اما اینکه در دولت جدید این طرح ادامه

تصمیمات نشست مشترک روز  ۲۷تیرماه،

و در فضای سربسته اعمال محدودیت شود.

او توضیح داد« :برخی میگویند بدون

| آیسان زرفام |

در این اطالعیه آمده است :بر اساس

قاطع و دقیق نسبت به مشاغل اعالم شده

و دیدگاهی طراحی شود که به حفظ منابع

پس از گذشت کمتر از  5سال از اجرای طرح تنفس جنگلهای شمال کشور بر اساس آمارهای رسمی و همچنین پایشهای انجمنهای

بهداشتی منتشر کرد.

سرپوشیده ،در شهرهای قرمز به صورت

ندیدیم امیدواریم افرادی بر سر کار بیایند

غیردولتی قاچاق چوب در جنگلهای شمال کشور کاهش پیدا کرده است .حاال در روزهای پایانی دولت دوازدهم کارگروهی برای تشدید

سایر مشاغل مشروط به رعایت پروتکلهای

آخرین وضعیت
آب ،برق و گاز

مناطق زلزلهزده

طبق اعالم مسئوالن شبکه آب و برق در
ن فارس بعد از زلزله در شرایط عادی
استا 

متخلفان تشکیل شده است.

بوده و کامال پایدار است ،همچنین زلزله
در استانهای بوشهر و فارس به ابنیه و
تاسیسات گاز آسیبی وارد نکرده و جریان

کشاورزی

گاز طبیعی در این استانها پایدار است.به

خطر هجوم ملخهای صحرایی از سر گذشت

گزارش ایسنا ،میثم جعفرزاده در خصوص،
مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو ،آخرین
جاری با هجوم ملخهای صحرایی به زمینهای

بر اساس این مصوبه سازمان حفظ نباتات

کشاورزی و پیشبینی ادامه هجومها تا آخر

موظف شد عالوه بر نظارت فنی و اجرایی

تیرماه معاون اول رئیسجمهور ،مصوبه

بر روند انجام فرآیند پایش و سم پاشی

مربوط به اختصاص اعتبار به سازمان حفظ

و فعالیت در این زمینه ،گزارش عملکرد

نباتات کشور برای مقابله با آفت ملخ صحرایی

اعتبارات در نظر گرفته شده را هر سه ماه

در تمامی استان های در معرض تهدید در

به سازمانهای مدیریت و برنامهریزی و

سطح کشور را ابالغ کرد.

مدیریت بحران کشور ارسال کند .روز گذشته

هیات وزیران در  ۲تیرماه  ،۱۴۰۰با اختصاص

اسحاق جهانگیری ،بودجه این مصوبه را به

مبلغ  ۵۰۰میلیارد ریال اعتبار هزینهای به

استانها ابالغ کرد.

سازمان حفظ نباتات کشور برای خرید

بر اساس گفته کیخسرو چنگلوایی ،رئیس

سموم ،تجهیزات و لوازم سمپاشی ،رصد و

سازمان حفظ نباتات ،هجوم ملخهای

پایش میدانی و انجام عملیات مبارزه در

صحرایی در سال زراعی  ۹۷آغاز شد و روزانه

تمامی استانهای مورد تهدید آفت ملخ

این آفت  ۱۱.۵میلیارد تومان تنها به تولید

صحرایی در سطح کشور ،موافقت کرد.

گندم کشور آسیب وارد میکرد.

وضعیت شبکههای آب و برق خشت در مرز
استانهای بوشهر و فارس پس از زلزله ۵.۷

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات

و انجام عملیات ردیابی و مبارزه ،کاهش

ملخ مراکشی ،ایتالیایی ،ملخ شاخک بلند

گفت :بر اساس آخرین گزارشها از برخی

بارندگی و از بین رفتن دسته های تخم

اوارویستا ،پلی سارکوس ،شکم بادمجانی و

مناطق کانونی ملخ صحرایی که به تازگی

آفت و خشک شدن مراتع و مناطق کانونی

انواع ملخ های بومی و غیرمهاجر هستند.

بارندگی صورت گرفته میتوان پیشبینی

ملخ صحرایی باشد که با این شواهد احتماال

نکتهای که باید در نظر گرفت این است که

کرد که با توجه به وضعیت نامساعد(خشک

طغیان چند سال اخیر ملخ صحرایی رو به

در بعضی سالها دستههای ملخ های بومی

بودن پوشش گیاهان یکساله ،گرم بودن

کاهش و درحال از بین رفتن خواهد بود.

از جمله مراکشی از سمت کشور ترکمنستان

هوا و مهاجرت دستههای ملخ صحرایی به

او اظهار کرد :بر اساس آخرین گزارشها

وارد مناطق مرزی ایران میشد و در سال

مناطق تابستانه به ویژه در اتیوپی و شاخ

از برخی مناطق کانونی ملخ صحرایی که

جاری نیز عملیات ردیابی در مناطق مرزی

آفریقا) خطری مناطق کانونی بهاره ملخ

به تازگی بارندگی صورت گرفته میتوان

استانهای خراسان رضوی ،خراسان شمالی

صحرایی در استانهای جنوبی کشور را تهدید

پیشبینی کرد که با توجه به وضعیت

و گلستان با کشور ترکمنستان در حال انجام

نمیکند.

نامساعد (خشک بودن پوشش گیاهان

است تا در صورت ورود دستههای پروازی

به گزارش ایسنا ،مسعود لطیفیان با بیان

یکساله ،گرم بودن هوا و مهاجرت دستههای

ملخ های بومی از جمله ایتالیایی و مراکشی

اینکه مبارزه با ملخ صحرایی در سال ۱۴۰۰

ملخ صحرایی به مناطق تابستانه به ویژه در

به کشور ،عملیات کنترل در همان مناطق

تاکنون در سطحی بالغ بر ۱۹هزار و ۱۷۳هکتار

اتیوپی و شاخ آفریقا) خطری مناطق کانونی

مرزی انجام شود.

انجام شده است ،گفت :این مبارزه در استان

بهاره ملخ صحرایی در استانهای جنوبی

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات

خوزستان در ۱۲هزار و  ۶۸۹هکتار ،در بوشهر

ملی گاز ایران اعالم کرد :طرحهای صنعت گاز

کشور را تهدید نمیکند.

کشور خاطرنشان کرد :با توجه به خشک

 ۵۹۹۰هکتار و در ایالم در  ۴۵۰هکتار انجام

و ابنیه و تاسیسات گازی در این استانها

لطیفیان در بخش دیگری از صحبت هایش

بودن پوشش گیاهی و انجام مراحل تخم

شده است.

آسیب ندیدند و جریان گاز بدون قطعی در

وضعیت ملخهای بومی در کشور را تشریح

ریزی ملخهای مراکشی و ایتالیایی در

او ادامه داد :سطح ردیابی و دیده بانی از

شهرهای زلزلهزده پایدار است.زمینلرزهای به

کرد و گفت:سطح مبارزه با ملخ های بومی تا

ماههای گذشته ،بارندگی اخیر و وجود سیل

مهر  ۱۳۹۹تاکنون در حدود  ۲۲میلیون هکتار

بزرگی  ۵.۷ریشتر عصر یکشنبه ۲۷ ،تیرماه

تاریخ  ۲۶تیرماه در حدود  ۱۸۰هزار هکتار در

در برخی از استانها نمیتواند نسل دیگری

انجام شده و همچنان ادامه دارد.

در مرز استانهای بوشهر و فارس حوالی

 ۲۰استان گزارش شده است .در حال حاضر

از ملخها را ایجاد کند زیرا اکثر ملخهای

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات

شهر خشت رخ داد .این زمینلرزه در عمق

نیز گزارشی از ادامه روند مبارزه با ملخهای

بومی تک نسل بوده و بعد از تخم ریزی از

اضافه کرد :در حال حاضر وضعیت ملخ

 ۱۱کیلومتری زمین و کانون آن  ۱۶کیلومتری

بومی در اکثر استانها مشاهده نمیشود و

بین میروند و ممکن است برخی ملخ های

صحرایی در ایران آرام است .در سطح

خشت (فارس) ۲۱ ،کیلومتری وحدتیه

میتوان گفت به اواخر مبارزه با ملخهای

بومی به صورت پراکنده در باغات و زراعات

جهان نسبت به سه سال گذشته جمعیت

(بوشهر) و  ۲۲کیلومتری کنارتخته در استان

بومی در کشور نزدیک شدهایم.

سبز دیده شوند اما خطر زیادی نخواهند

ملخ صحرایی کاهش داشته و این موضوع

فارس بود .شدت زمینلرزه به حدی بود که

او در ادامه افزود :ملخهای بومی در کشور

داشت.

میتواند به دالیل متعددی از جمله گسترش

برای ثانیههایی در شهرستانهای بوشهر،

که مبارزه با آنها صورت میگیرد شامل

به گزارش «پیامما» ،در هفته اول تیرماه سال

گناوه ،دیلم و دشتی هم احساس شد.

ریشتری در عمق  ۱۱کیلومتری اظهار کرد:
این زلزله نسبتا شدید در حوالی خشت در
مرز استانهای بوشهر و فارس رخ داد که
خوشبختانه وضعیت شبکههای آب و برق در
منطقه زلزله زده پایدار است.به گفته او بهدلیل

با توجه به خشک بودن
پوشش گیاهی و انجام مراحل
تخمریزی ملخهای مراکشی
و ایتالیایی در ماههای گذشته،
بارندگی اخیر و وجود سیل در
برخی از استانها نمیتواند نسل
دیگری از ملخها را ایجاد کند

شرایط جوی پیشبینی شده در استان،
تیمهای عملیاتی منطقه از قبل در آمادگی
کامل قرار داشتند.مدیرکل مدیریت بحران
وزارت نیرو با بیان اینکه آمادهباش تیمهای
عملیاتی همچنان ادامه دارد ،گفت :بازدیدهای
تک مشترک در مناطق روستایی نیز در
حال انجام است و هیچ مشکل و خسارتی
به تاسیسات آب و برق وارد نشده است.
همچنین محمد عسگری سخنگوی شرکت
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یک کاندیدای شهرداری

نقشههای تحلیلی و جامع روی پلتفرم
رصدخانه شهرداری تهران در قالب

از انصراف صولت مرتضوی یکی از ۱۲

سامانه هوشمند محیط زیست شهر

کاندیدای شهرداری تهران خبر داد.

تهران انجام شد.

پرویز سروری با بیان اینکه اعضای

مدیرکل

منتخب  ۱۲نفر از کاندیدای شهرداری تهران
گذشته صولت مرتضوی با ارسال متنی

شهر ارسال کنند تا نمایندگان مردم آنها را
بررسی کنند ،اظهار کرد :بعد از بررسی اولیه
برنامهها با این افراد مصاحبه خواهیم
داشت و در حضور همه اعضای منتخب
برنامه این افراد بررسی ،نقد و مورد سوال
قرار میگیرد و نهایتا اعضای شورای منتخب
| ایسنا |

میشود.
سروری در پاسخ به این سوال که آیا
ترکیب هیات رئیسه شورای شهر ششم نیز

مدیرکل محیط زیست و توسعهپایدار شهرداری تهران خبر داد

مشخص شده است یا خیر؟ گفت :بحث

صحبت کنیم.
منتخب مردم تهران در شورای شهر ششم
با رد برخی شایعهها مبنی بر فشار بیرونی
بر اعضای شورای منتخب در انتخاب شهردار

شناسایی بیش از  2هزار منبع آالینده آب و خاک تهران
 ۲۱۱۹منبع آالینده آب و خاک شناسایی و پایش شده و  ۱۸۷۲مورد منابع آالیندگی صوتی از جمله تعمیرگاهها،
کارخانهها ،مراکز تجاری و ...مشخص و زونبندی شده است

شورای ششم اخذ میشود و اینگونه نیست
که با فشار تصمیمگیری خواهیم کرد.

شینا انصاری ،مدیرکل محیط زیست و

جدی با کودک همسری شد و از خانوادهها
خواست در این خصوص تحقیقات کافی را

توسعه پایدار شهرداری تهران :در اطلس

شهرداری تهران با اشاره به موضوع

راهکارهای

آالیندگی صوتی از جمله تعمیرگا هها،

محیط

کارخانهها ،مراکز تجاری و ...مشخص

تصمیمگیری

بهتر،

ارائه

اطلس محیط زیست مناطق  ۲۲گانه

مدیریتی

شهر تهران به عنوان اولین محور این

نوری و حتی نوسانات اقلیمی مورد

نشست گفت :شناسایی منابع آالینده

در رابطه با مسائل محیط زیستی از

او با اشاره به بارگذاری اطلس در

محیط زیستی و ایجاد بانک اطالعاتی

جمله اهداف طرح شناسایی ،پایش

رصدخانه شهری تهران که در هفته

بررسی قرار گرفته است و اینکه فرضا

مناسب برای بهبود فرآیند حفظ و

و تدوین اطلس زیست محیطی شهر

محیط زیست سال جاری با حضور

جامع محیط زیست شهر تهران منابع
آالینده آب ،خاک ،هوا ،صدا و آلودگی

کدام مناطق و پهنهها آلودگی باالتری
دارد .به عنوان مثال در این پروژه ۲۱۱۹

نشوند .اعظم هراتی رئیس اداره بهزیستی

پایش شده و  ۱۸۷۲مورد منابع آالیندگی

جمع خبرنگاران گفت :انتظارات بهزیستی از

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار

با هدف ایجاد بستری مناسب برای

و پایش شده و  ۱۸۷۲مورد منابع

زیستی و ارتقا آگاهیهای عمومی

داشته باشند ،تا دچار آسیبهای پس از آن

دستگاهها برای همکاری فراوان است؛ در حوزه

محیط زیستی برای مدیران شهری

منبع آالینده آب و خاک شناسایی

و زو نبندی شده است.

منبع آالینده آب و خاک شناسایی و

ورامین بعد از ظهر دوشنبه  ۲۸تیر ماه در

محیط زیست بیش از پیش نیازمند

سامانههای هوشمند مبتنی بر داده

ا ست

شهر تهران با حجم قابل توجه بارگذاری

به گزارش روابطعمومی ادارهکل محیط

و فعل و انفعاالت شهری ،مدیریت و

زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران،

پایش محیط زیست بیش از پیش

انصاری با اشاره به اجرای برنامههای

نیازمند سامانههای هوشمند مبتنی بر

محیط زیستی در راستای حفاظت

داده است.

از تاال بهای شهری به عنوان محور

در واقع داد هها باید بهنحوی مدیریت

دوم هفتمین نشست محیط زیست

و بهرهبرداری شود که تولید اطالعات

کال نشهرها ،گفت :توجه به موضوع

را در پی داشته باشد و تصمیمسازی

حقابه تاال بها با توجه به شرایط

و تصمیمگیری را برای مدیران فراهم

سختی که از جهت کمبود آب در کشور

کند .

با آن مواجهیم ،حفظ تنوع زیستی و

او تاکید کرد :البته موضوع مذکور در

ذخایر اکولوژیک آ نها ،چگونگی جلب

ابتدای راه است و اطالعات موجود نیاز

همکار یهای فنی و علمی بینالمللی

به صحتسنجی و تدقیق دارند.

و تبادل دانش و تجربه ،مدیریت

به همین دلیل پروژه اطلس یا پایش

مشارکتی و بهره گیری از دانش سنتی

منابع به عنوان پروژهای مستمر در

برای حفاظت کارآمد ،خردمندانه و

شهرداری تهران تعریف شده است تا

پایدار از تاال بهای شهری «طبیعی و

از طریق آن بتوان به داد ههایی متقن

مصنوعی و انسان ساخت» از مهمترین

و مستند از منظر وضعیت منابع محیط

وجوه و اهمیت این موضوع است

زیستی دست پیدا کرد و از خروجی

اقداماتی که میتوان برای حفاظت

پروژه در تصمیمسازی ،تصمیمگیری،

تاال بهای

در طر حهای

شهری

بازبینی

مانند

طرح جامع تهران یا طر حهای موضعی

کارآمد

خردمندانه

و

طبیعی و مصنوعی و انسا نساخت در
کال نشهرها انجام داد.

هزار منبع آالینده آب و خاک خبر داد.

به گزارش «پیا مما» ،شینا انصاری،

رئیس اداره بهزیستی ورامین خواستار برخورد

انفعاالت شهری ،مدیریت و پایش

زنگ خطر فرونشست در آن به صدا در آمده است .دیروز اما در جلسهای ،مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران از شناسایی بیش از 2

میکنیم اما همه تصمیمات توسط اعضای

برخورد جدی شود

حجم قابل توجه بارگذاری و فعل و

زمستانها ،هوا آلوده است ،تابستانها منابع آب محدود است .آلودگی صوتی تقریبا اطراف هر اتوبان و بزرگراهی وجود دارد و خاک که

نظر مشورتی دوستان و حامیانمان استفاده

با کودک همسری

پایدار تاکید کرد :در شهر تهران با

آب و خاک و هوا و صدای تهران این روزها آلوده است .آلودگیهایی که بیشتر دستساز بشرند و از چند جبهه گریبان کالنشهر را گرفتهاند.

تاکید کرد :مطلقا اینگونه نیست اما حتما از

رئیس اداره بهزیستی ورامین:

تصمیمسازی

مدیرکل محیط زیست و توسعه

شهری محسوب میشود ،تاکید کرد :در

او با بیان اینکه این  ۱۱نفر تا یک هفته

و یا حتی ترکیب کمیسیونها با یکدیگر

و

داده

مهمترین ابزارهای کلیدی در مدیریت

فرصت دارند تا برنامههای خود را به شورای

ارائه کنند ما نیز در مورد ترکیب هیات رئیسه

و

محور بر خط و چند پارامتری از

کاندیدای شهرداری تهران به  ۱۱نفر رسید.

فرصت دارند که برنامههایشان را به شورا

محیط

تصمیمگیری

انصراف خود را اعالم کرد و حاال تعداد

اصلی و زمانبر ما انتخاب شهردار بود که

زیست

توسعه

پایدار با تاکید بر اینکه سیستمهای

را مشخص کردند ،به ایسنا گفت :اما شب

امیدواریم در این یک هفته که کاندیدا

که در فاز اول با همکاری رصدخانه

استفاده کرد.

محیط زیست شهر تهران با بارگذاری

منتخب مردم تهران در شورای شهر ششم

بعد از بررسی برنامهها به سه نفر رای

کار شهرداری تهران قرار گرفته است

و موضوعی تهران به نحو مطلوبی

شهر تهران ،اطالعات اطلس یکپارچه

تهران انصراف داد

خواهند داد که از آن میان شهردار انتخاب

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

کنترل

محیط

کارکردهای

زیست

اطلس

از مهمترین

محیط

تهران

کاهش

پیامدهای

است.

شهردار تهران ،رئیس فراکسیون محیط

زیست

انصاری در ادامه تاکید کرد :در اطلس

زیست مجلس و دیگر مدیران شهری

است که از سال  ١٣٩۵کار اجرایی آن

جامع محیط زیست شهر تهران منابع

انجام شد ،گفت :از سال  ۹۸سیستم
چند

در شهرداری تهران و اداره کل محیط

آالینده آب ،خاک ،هوا ،صدا و آلودگی

پایش

صوتی از جمله تعمیرگاهها ،کارخانهها،

زیست آغاز شده است.

نوری و حتی نوسانات اقلیمی مورد

پارامتری محیط زیست بهعنوان یکی

او افزود :سرعت بخشیدن و کارآمد

بررسی قرار گرفته است و اینکه فرضا

از اولویتهای اداره کل محیط زیست و

مراکز تجاری و ...مشخص و زونبندی

نظارتی

محیط

کدام مناطق و پهنهها آلودگی باالتری

توسعه پایدار و یکی از پروژههای سطح

تببین

مسائل

دارد .به عنوان مثال در این پروژه ۲۱۱۹

الف برنامه تهران هوشمند در دستور

شده است

پیشگیری جای کار بسیار گسترده است و

کردن
زیستی

سیستمهای
شهر تهران،

هوشمند

و

یکپارچه

امیدواریم در مواردی که با دستگاههای دیگر
همسو و هم جهت هستیم آنها نیز ما را یاری
کنند.

کالنشهر

این مقام مسئول در خصوص وجود جامعه
 ۴۳۰۰نفری معلوالن در ورامین و حمایتهای
بهزیستی از آنان نیز بیان کرد :الزم است،
آزمایشات ژنتیکی قبل از ازدواج جدیتر
گرفته شود و وقتی خانوادهای گرفتار شد هم
خودش آسیب خواهد دید هم جامعه را دچار
مشکل میکند و نمونه آن در شهر ورامین وجود
خانوادههای چهار و پنج معلوله هست که وقتی
ریشه یابی میشود غربالگری و ژنتیک قبل از
ازدواج آنها صورت نگرفته است.

رئیس مرکز پایش کیفیت هوای ادارهکل
حفاظت محیط زیست استان مرکزی:
براساس شاخصهای سنجش آلودگی
هوا برای کالنشهر اراک ،تعداد روزهای
ناسالم و باکیفیت نامناسب سال جاری
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
 5برابر افزایش یافته است

تعداد روزهای آلودگی هوا در اراک افزایش پیدا کرد
هوای

مشابه سال گذشته  5برابر افزایش

است .در حالی که شمار روزهای ناسالم

رئیس

مرکز

ادارهکل حفاظت محیط زیست استان

یافته که این موضوع زنگ هشدار است.

هوا برای این شهر در مدت مشابه سال

شاخصهای

محرابیان

مرکزی گفت:

پایش

کیفیت

براساس

به

گزارش

ایلنا،

علیرضا

گذشته  9روز بود.

سنجش آلودگی هوا برای کال نشهر

افزود :اراک در فهرست کال نشهرهای

او ادامه داد :از ابتدای سال جاری

اراک ،تعداد روزهای ناسالم و باکیفیت

آلوده کشور قرار دارد و  44روز ناسالم

تاکنون ،در شاخص کیفی آالیند ههای

نامناسب سال جاری در مقایسه با مدت

را در کارنامه سال جاری خود ثبت کرده

هوای کالنشهر اراک  37روز برای

گرو ههای سنی حساس و  7روز برای

به صورت متوالی شرایط ناسالم هوا

تمامی گرو ههای سنی ،به صورت ناسالم

را داشته و در چنین شرایطی انتظار

بوده است .آالینده مسئول در تمام

میرود مردم برای حفظ سالمتی خود

روزهای ناسالم هوای اراک در سال

در روزهای ناسالم هوا ،به هیچ عنوان

جاری ذرات معلق کمتر از  2.5میکرون

در فضای باز تردد نکنند.

بوده است.

محرابیان تصریح کرد :کال نشهر اراک در

رئیس مرکز پایش کیفیت هوای اداره

کارنامه سال جاری خود تنها  7روز با

استان

شاخص کیفی استاندارد هوای پاک را

کل

حفاظت

محیط

مرکزی تاکید کرد :اراک در  9روز اخیر

رئیس اداره بهزیستی شهرستان ورامین با اشاره

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 1400/2

و در این ارتباط نتایج خوبی نیز حاصل شده

شهرداری اختیار آباد بر اساس صورتجلسه تجدید مزایده به شماره  22/1729مورخ  1400/04/26و مجوز

به آسیبهای خانوادگی و وجود آمار باالی طالق
در جامعه تاکید کرد :در بحث کاهش طالق
خصوصا طالقهای توافقی جلسات الزامآوری
تعریف شده است که پنج جلسه مشاوره برای
جلوگیری از آن به صورت اجبار تاکید شده است
است .او در پایان با ابراز نگرانی در خصوص
وجود موارد کودک همسری در ورامین خواستار
خواست در این خصوص تحقیقات کافی را
داشته باشند ،تا دچار آسیبهای پس از آن
نشوند.

نماید .لذا متقاضیان شرکت درتجدید مزایده می توانند با درنظرگرفتن مراتب ذیل پیشنهادات خود را حداکثرتا
شرکت درمزایده به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .ضمنا بازگشایی پاکات حاوی پیشنهادات واصله روزشنبه

زلزله بوشهر

مرکزی شهرداری صورت می پذیرد.

خسارتی نداشت

-1قيمت پایه اراضی و سایراطالعات و جزئیات مربوط دراسناد تجدید مزایده مندرج می باشند .

مدیرکل بحران استانداری بوشهر گفت:

یکهزارو چهارصد لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ( 1400/05/14چهاردهم مرداد ماه یکهزارو

زمینلرزهها و بارندگیهای دو روز گذشته
در استان بوشهر خسارتی در پی نداشته
است .جهانگیر دهقانی به ایلنا گفت :برابر
بررسیهای صورت گرفته خوشبختانه در
لرزههای  ٥.٧ریشتری منطقه وحدتیه
زمین 
و  ٤.١در منطقه بنک هیچ گونه مشکل

-2فروش اسناد تجدید مزایده از تاریخ چاپ نوبت اول آگهی روز (  )1400/04/29بیست و نهم تیر ماه
چهارصد) می باشد.

-3سپرده نفرات اول و دوم و سوم درصورت انصراف ازخرید به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-4شهرداری دررد و با قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست.

-5هزینه های چاپ چهار نوبت آگهی روزنامه و هزینه کارشناس رسمی دادگستری ،همچنین بدهی
احتمالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی و هزینه های نقل وانتقال اسناد تماما به عهده برنده مزایده

(خریدار) خواهند بود.

خاصی به وجود نیامد .او همچنین با اعالم

-6مبلغ تضمین شرکت درمزایده (طبق مبالغ مشخص شده درستون آخرجدول پیوست اسناد) بصورت

در شهر وحدتیه ،اضافه کرد :به غیر از این

سپرده شهرداری  0107715929005باشماره شبا  IR ۸۲۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۷۷۱۵۹۲۹۰۰۵نزد بانک ملی ایران

کشته شدن یک نفر دامدار بر اثر صاعقه
یک مورد فوتی ،بارندگی خسارت چندانی
به تاسیسات شهری و برونشهری وارد
نساخته است ،ضمن ًا چند مورد ریزش کوه

شماره

قیمت پایه

قیمت کل

کارشناسی هر

کارشناسی

شرکت در

مترمربع(ریال)

(ریال)

مزایده (ریال)

1

بلوار انقالب کوچه  1قطعه  11تفکیکی

1

مسکونی

316

16.000.000

5.056.000.000

252.800.000

2

بلوار انقالب کوچه  1قطعه  12تفکیکی

2

مسکونی

316

16.000.000

5.056.000.000

252.800.000

3

بلوار انقالب کوچه  3قطعه  17تفکیکی

3

مسکونی

306.83

16.000.000

4.909.280.000

245.464.000

4

انتهای خیابان امام خمینی قطعه  4تفکیکی محمد عامری

8

مسکونی

231

18.000.000

4.158.000.000

207.900.000

5

انتهای خیابان امام خمینی قطعه  22تفکیکی محمد عامری

9

مسکونی

206

17.000.000

3.502.000.000

175.100.000

ردیف هر

موقعیت ملک

قطعه در

ضمانت نامه بانکی از بانک های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و یا واریز به حساب
شعبه گمرک کرمان (کد )۸۰۰۲معادل ( ۵%پنج درصد) قیمت کل پایه کارشناسی هر زمین( .ضمنا

شناسه ملی شهرداری  ۱۴۰۰۲۶۰۴۱۵۶و کد اقتصادی شهرداری  411373947655و کد پستی شهرداری
 ۷۶۳۸۱۵۴۶۹۳می باشد.

مترمربع

6

انتهای خیابان امام خمینی قطعه  23تفکیکی محمد عامری

10

مسکونی

219.9

18.000.000

3.958.200.000

197.910.000

7

انتهای خیابان امام خمینی قطعه  35تفکیکی محمد عامری

12

مسکونی

206

16.000.000

3.296.000.000

164.800.000

8

انتهای خیابان امام خمینی قطعه  49تفکیکی محمد عامری

13

مسکونی

203

17.000.000

3.451.000.000

172.550.000

9

انتهای خیابان امام خمینی قطعه  50تفکیکی محمد عامری

14

مسکونی

203

17.000.000

3.451.000.000

172.550.000

10

انتهای خیابان امام خمینی قطعه  60تفکیکی محمد عامری

15

مسکونی

203

16.000.000

3.248.000.000

162.400.000

11

انتهای خیابان امام خمینی قطعه  61تفکیکی محمد عامری

16

مسکونی

203

16.000.000

3.248.000.000

162.400.000

12

انتهای خیابان امام خمینی قطعه  69تفکیکی محمد عامری

18

مسکونی

223

17.000.000

3.791.000.000

189.550.000

13

انتهای خیابان امام خمینی قطعه  70تفکیکی محمد عامری

19

مسکونی

223

17.000.000

3.791.000.000

189.550.000

14

انتهای خیابان امام خمینی قطعه  74تفکیکی محمد عامری

20

تجاری

205.6

40.000.000

8.224.000.000

411.200.000

نیز به صورت جزئی بود که سریع ًا توسط
نیروهای امدادی جمعآوری شد.

کاربری

مساحت

جدول

پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ ( 1400/05/26بیست و ششم مرداد ماه یکهزارو چهارصد ) به همراه تضمین
راس ساعت  ۱۰صبح مورخ ( 1400/05/30سی ام مرداد ماه یکهزاروچهارصد) درمحل سالن کنفرانس ساختمان

نوبت اول

مبلغ تضمین

ردیف

برخورد جدی با این موضوع شد و از خانوادهها

رسمی دادگستری ،در نظر دارد نسبت به فروش ( 14چهارده) قطعه از زمین های خود واقع در شهر اختیار آباد

گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی (  )www.setadiran.irبه متقاضیان واجدشرایط واگذار

ثبت کرده است.

آدرس ،مشخصات و ابعاد چهارده ( )14قطعه زمینهای مورد تجدید مزایده شهرداری اختیارآباد سال 1400

شماره  5/99/232مورخ  99/11/29شورای اسالمی شهرو طبق نامه شماره  / 926ش مورخ  1400/3/25کارشناس

با ابعاد و مشخصات طبق جدول ذیل را ازطریق مزایده عمومی و کتبی با جزئیات مندرج دراسناد مزایده با بهره

زیست

م الف 3541

شهرداری اختیار آباد

0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

اطاع رساین

| سال شانزدهم | شماره پیاپی  | 2064سهشنبه  29تیر | 1400

| بانک |

| خراسانرضوی |

توجه به آموزههای الهی رکنی اساسی در زندگی موفق زوجین است
سمیه باقرزاده /تولیت آستان قدس رضوی توجه به

هر چیزی که با این «ساختن» منافات دارد باید پرهیز

معنویت و آموزههای الهی را یک رکن اساسی در تحقق

شود ،گفت :یکی از لوازم مهم در با یکدیگر ساختن

زندگی ایجاد میشود .حجتاالسالموالمسلمین مروی

زندگی موفق زوجین دانست.

انعطافپذیری است ،انعطافپذیری آنچنان تاثیر مهمی

همچنین زوجین جوان را به دوری از تجملگرایی و

حجت االسالم والمسلمین احمد مروی با اشاره به توجه

دارد که بدون آن زندگی مشترک ناممکن است.

چشم و هم چشمیها و در پیش گرفتن زندگی توام با

به معنویت و آموزههای الهی را یک رکن اساسی در

او در ادامه ضمن تشویق زوجهای جوان به فرزندآوری

پاکیزگی ،سادگی و صمیمیت توصیه کرد.

تحقق زندگی موفق زوجین دانست و اظهار کرد :توسل به

و تعدد اوالد چند توصیه خطاب به آنها کرد و گفت:

ائمه اطهار(ع) ،رعایت بایدها و نبایدهای الهی ،معنویت

توصیه بنده به زوجین جوان این است که برای زندگی

و عبودیت پروردگار به زندگی انسان معنا میبخشد.
او افزود :بنده این توفیق را داشتم که خطبه عقدم را
حضرت امام خمینی(ره) جاری کنند؛ ایشان همواره

را به زندگیتان ندهید.

پس از جاری کردن خطبه عقد یک جملهی کوتاه به

تولیت آستان قدس رضوی زندگی گوارا ،با نشاط و

زوجها میگفتند که «بروید با هم بسازید ».این جمله

همراه با معنویت را از اصول ضروری برای زندگی

بسیار معنای عمیقی دارد.

مشترک برشمرد و ابراز کرد :اگر به این اصول در زندگی

حجت االسالم والمسلمین مروی با تاکید بر اینکه

مشترک آسیب برسد ،به دنبال آن مشکالت دیگر نیز

سازش در زندگی مشترک یک اصل مهم است و از

در زندگی ایجاد میشود ،بسیاری از مشکالت زندگی

گسترش فرهنگ مالیاتی

لزایی برای محرومان
در اشتغا 

مشترک در پی آسیب رسیدن به نشاط و معنویت

آن اصول آسیب میرساند پرهیز کنید و اجازه ورودشان

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین

بانک سپه جزو بانکهای برتر

تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد:

مشترک خود اصولی را قرار دهید و از هر چیزی که به

7
زمینهساز مشارکت بیشتر

لزایی محرومان و کمک به خوداتکایی مددجویان
بانک سپه به سبب حمایت از اشتغا 

مودیان است

کمیته امام خمینی (ره) در ردیف برترین بانکهای کشور انتخاب شد .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی بانک ،رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در آیین تجلیل از «یاوران
اشتغال» که با حضور معاون اول رئیسجمهوری ،رئیسکل بانک مرکزی و مدیران
عامل شبکه بانکی در بانک مرکزی برگزار شد ،با اعطای لوح سپاس به مدیرعامل
بانک سپه از او و کارکنان این بانک قدردانی کرد .در متن لوح سپاس اعطایی مرتضی
بختیاری به محمدکاظم چقازردی از حمایتها ،پشتیبانیها و زحمات او و مدیران و
کارکنان بانک سپه در کمک به ترویج فرهنگ کار ،تالش ،توانمندسازی و ایجاد اشتغال
برای محرومان تشکر شده است .بنا به اظهار مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)،
بانک سپه با تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به مددجویان به
خوداتکایی بیش از  25هزار خانوار و خروج آنها از پوشش حمایتی این کمیته کمک
کرده است .بر اساس این گزارش رئیسکل بانک مرکزی در این مراسم با اشاره به

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در جمع مدیران روابط

اینکه تسهیالت تکلیفی شبکه بانکی از  ۱۵۶هزار میلیارد تومان سال گذشته به حدود

عمومیهای استان گفت :گسترش فرهنگ مالیاتی ،زمینه

 ۷۵۰هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است ،تصریح کرد :هرچند این تکالیف

ساز مشارکت بیشتر مودیان است .به گزارش روابط

کار را برای بانکها سخت میکند اما نظام بانکی کشور حمایت از تولید و اشتغال را

عمومی اداره کل امور مالیاتی استان قزوین ،به منظور

وظیفه اصلی خود میداند و در این راه از هیچ تالشی دریغ نمیکند.

تبیین اهمیت فرهنگ سازی مالیاتی ،جلسه شورای
مرکزی روابط عمومی های استان قزوین با حضور سید
حسین بی نیاز مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین،
اعضای این شورا و سعید حوائج مدیرکل امور مالیاتی

حمایت شهرداری و پلیس از توسعه دوچرخهسواری در اصفهان
در نودودومین برنامه «هر یکشنبه ،یک

۲۲

همچنین

دستگاه

موتورسیکلت

با

رسیدن به شهری شایسته چنین شهروندانی

مطبوع است.

افتتاح» با شعار «اصفهان در مسیر امید»،

هزینهای بالغ بر  ۱۲میلیارد ریال با هدف

قدرتهللا نوروزی شهردار اصفهان با بیان

 ۱۶دستگاه خودروی  ،۲۰۷تعداد  ۲۲دستگاه

کاهش زمان رسیدگی به مشکالت و تخلفات

اینکه در این دوره مدیریت شهری سطح

موتورسیکلت و  ۴۰دستگاه دوچرخه پلیس

رانندگی

محل

تعامالت با پلیس راهور را به حد خوبی

با صرف هزینهای بالغ بر  ۳۸میلیارد ریال

تصادفات

و

دسترسی

سهولت
خریداری

به

شد.

رساندیم ،تصریح کرد :اینکه ماده  ۱۰۸اعمال

رونمایی شد.

 ۴۰دستگاه دوچرخه پلیس با هزینهای بالغ

شد یک عمل دوجانبه و مطالبه جدی بود که

ناوگان جدید خودرویی و موتوری پلیس

بر دو میلیارد ریال نیز به منظور بهرهگیری

در یک تالقی میان پلیس راهور و مدیریت

راهنمایی و رانندگی به همت شهرداری

از ظرفیتهای حملونقل پاک در نظارتهای

شهری منجر به اعمال ماده  ۱۰۸شد و آثار

اصفهان در مجموع با هزینه ای بالغ بر ۳۸

میدانی

پلیس

اعمال این ماده در شهر برای همه مردم

میلیارد ریال به ناوگان نظارت ترافیکی شهر

خریداری شده است.

مشهود خواهد بود.

پنج خودرو ون جهت تجهیز و استفاده برای

شهردار اصفهان ادامه داد :اگر امروز تعدادی

حملونقل معلوالن با هزینهای بالغ بر ۴۵

خودروی  207و تعدادی دوچرخه و تعدادی

اصفهان افزوده شد.
در این راستا  ۱۶دستگاه خودرو  ۲۰۷با

و

فرآیند

اعمال

قانون

هزینهای بالغ بر  ۲۴میلیارد ریال به منظور

میلیارد ریال خریداری شده است؛ این و نها

موتورسیکلت از سوی شهرداری برای پلیس

تسریع در انجام ماموریتهای میدانی و

مجهز به باالبر برقی ،امکان جا به جایی

راهور رونمایی می شود به دلیل همکاری دو

نظارتی و تامین سالمت آمد و شد حملونقل

همزمان سه ویلچر سوار ،امکان استقرار یک

نهاد برای ایجاد یک فرهنگ مهم ،ساختن

درون شهری خریداری شده است.

نفر همراه معلول و دارای سقف بلند و تهویه

یک روش صحیح و مدیریت بهتر و برای

که مسئولیت راهنمایی و رانندگی استان به

است.

من داده شد سعی کردیم به شهروندان در

او با اشاره به تجهیز پلیس به دوچرخه،

خصوص استفاده از این وسیله نقلیه پیام

افزود :تجهیز پلیس به دوچرخه به معنای

د هیم .

کاهش آلودگی و تالش برای سالمت مردم

او ضمن تاکید بر حمایت از دوچرخه در

است که این موضوع جای تبریک به پلیس

قالب قوانین جمهوری اسالمی ،افزود :ایجاد

راهور اصفهان برای پیشقدم شدن در این

مسیرهای ویژه دوچرخه ،طرح بسیار خوبی

کار دارد.

از سوی شهرداری بوده که البته اصالحات

نوروزی با بیان اینکه زیرساختها برای

مورد نیاز آن هم با هماهنگی پلیس راهور

هدایت مردم به استفاده از دوچرخه از

انجام میشود .پلیس راهور از ایجاد ۷۷۷

سوی شهرداری فراهم شده است ،تاکید

کیلومتر مسیر دوچرخه از سوی شهرداری در

کرد :حمایت مدیریت شهری از پلیس به

چارچوب قوانین و مقررات حمایت میکند.

این دلیل است که پلیس میتواند به عنوان

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان

مظهر نظم ،حملونقل صحیح ،کمک به مهار

اصفهان با بیان اینکه تقویت ناوگان خودرویی

ترافیک سنگین و در نهایت ایجاد آسایش و

و موتوری در دستور کار پلیس راهور قرار

آرامش برای شهروندان قرار بگیرد.

گرفته است ،گفت :در این راستا امروز از ۱۶

رئیس

استان

دستگاه خودروی  ،۲۰۷تعداد  ۲۲دستگاه

اصفهان در ادامه این آیین با بیان اینکه

موتورسیکلت و  ۴۰دستگاه دوچرخه پلیس

به

با صرف هزینهای بالغ بر  ۳۸میلیاردریال

استفاده

راهنماییورانندگی

پلیس

از دوچرخه کمک

بسیاری

ترافیک شهر میکند ،اظهار کرد :از روزی

استان قزوین در سالن جلسات اداره کل امور مالیاتی
استان قزوین برگزار شد .در ابتدای این جلسه مدیرکل امور
مالیاتی استان قزوین ضمن تبریک هفته فرهنگ مالیاتی
به نقش موثر روابط عمومی ها در موفقیت سازمانها اشاره
کرد و اظهار داشت :روابط عمومیها با ایفای کارکردهای
اطالع رسانی ،اطالعیابی و آگاهی بخشی به مخاطبان و
جلب اعتماد و مشارکت مخاطبان ،در رشد و توسعه و
تحقق اهداف سازمان ها نقش موثری ایفا میکند.
او افزود :روابط عمومیها با آگاهی بخشی به مخاطبان
میتوانند افکار عمومی و دید مثبت آنان را نسبت به
عملکرد دستگاههای اجرایی افزایش دهند .حوائج با تقدیر
از فضای تعاملی ایجاد شد در بین روابط عمومیهای
استان گفت :ارتباط سازنده بین روابط عمومیهای استان
موجب هم افزایی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود
برای تحقق برنامههای استان می شود.
او با اشاره به نقش درآمدهای مالیاتی در تامین مالی
کشور گفت :یكی از پیش نیازهای ایجاد نظام مالیاتی
مطلوب ،جلب رضایت مودیان و خوداظهاری آنان است،
با ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب و اطالع رسانی های
بهنگام و به موقع تکالیف مودیان می توان انتظار ترغیب

بهرهبرداری میشود.

و مشاركت مردم به پرداخت مالیات را داشت .مدیرکل
امور مالیاتی استان قزوین تأکید کرد :درآمدهای مالیاتی
نقش مهمی در تامین هزینههای جاری و خدمات عمومی

جدول شماره 2054

افقی
 - 1گشادگی ،منبسط شدن ،فراخی -
كشك سیاه  -ده هزار متر مربع - 2گرو
گذاشتن  -هم اندازه  -بوکسور نامدار
کوبایی - 3بیخ آستین  -دلیر  -آزمندی
 خداوند ،چاشنی غذا - 4جادوگر تاریخی نامه فرستنده ،مراسلین  -باالی کوه نه بی ادبانه - 5دیگر ،جهان دیگر -نواری كه از مفتولهای نازك فلزی می
بافند  -موی ،سخن به نظم درامده ،پارچه

ن درآمدها،
و عمرانی ایفا میکنند و اتکای دولت به ای 

ابریشمی - 6مظهرزیبایی طبیعت ،مخلوط

 -برنا  -تن  -نمایش تلویزیونی ،شوهر

آب و خاک ،زدنی ورزشی  -كاله فرنگی -

روستایی ،شب روستایی - 12امر از روبیدن

مسیر  -بستنی به کمر ،به کمر میبندند7

 -جام معروف  -علت ،باعث و علت ،علت

 -قصد و آهنگ ،رکن اصلی نماز  -قصد

و سبب شونده  -بال ،کاهش تدریجی- 13

کننده  -ضمیر غائب ،وی ،ضمیر سوم

چوپان گله را به آنجا می برد ،كلمه پرسشی

شخص مفرد  -از دانشکده ها ،منسوب

 -یکدندگی ،کار بچه یک دنده  -اعالن14

به فن - 8آواز حزین  -خانه مجلل -

 -پنهان شدن  -صحنه نمایش ،آفت

درمانگاه  -مرد ترش روی - 9نوشتن -

غالت ،رود اروپایی  -سرخ رنگ  - 15از

دوران پس از بیماری - 10رطوبت ،رطوبت

حروف مقطعه قرآن ،سوره بیستم قرآن -

ناچیز  -نام این شاعر معاصر  -گوارا- 11

یال اسب  -نزاکت ،فرهنگ ،آموخته لقمان

راندن بی ادبانه ،راندن مزاحم  -زیر پا مانده

حسن معاشرت  -ویتامین انعقاد خون،

سالمت ،عدالت و رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت
و باعث ایجاد عدالت اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی
در جامعه میشود.

در «کیلید» بانک آینده هیچ

قدمی بدون پاداش نمیماند
بانک آینده در راستای ایجاد تعاملی دوسویه و مؤثر بین
بانک و مشتریان خود ،بهعنوان عضوی از خانواده بزرگ
بانک آینده ،به آنها پاداش میدهد.
تمام مشتریان بانک میتوانند با نصب سامانه «کیلید» و
انتخاب گزینه «دعوت از دوستان» و با ارسال تکبهتک

ویتامین جدولی  -از ورزشهای رزمی

یا گروهی کد معرف به دوستان و آشنایان ،آنان را برای

عمودی

افتتاح «غیرحضوری» حساب با حداقل ،موجودی
دهمیلیون ریال (یکمیلیون تومان) دعوت نموده و به

 - 1همه ،آقای آلمانی ،همه را شامل شود

ازای هر مشتری جدید ،در آخر ماه 400هزار ریال ( 40هزار

 -از عناصرشیمیایی با عدد اتمی - 25

تومان) با عنوان پاداش معرف ،دریافت کنند.

گردش کودکانه  -رود - 2زرد چوبه ،زعفران

برای اطالعات تکمیلی ،با مرکز ارتباط با مشتریان بانک

 -نوعی قارچ  -مهاجرت - 3همسر اردشير

آینده به شماره  021-27663200تماس بگیرند.

اول  -کمربند طبی ،شکم بند طبی  -تیز

مفقودی

و قاطع ،برنده - 4نوشته  -تمام ،بی عیب
و نقص  -حسرت ،دریغ ،اندوه سخت5
 -عدد کار خراب کن ،عددی یک رقمی،

برگ سبز و سند كمپاني خودروي سواري

عدد خیطی  -لرزیدن ،لرزش  -تحریک

نيسان تيپ  - ATماكسيما مدل 1388

کردن  -مخفف آتش - 6بی خطر ،جای
آسوده ،اطمینان  -ستاره ،کوکب ،نجم -
حشره جهنده ،حشره آفتی - 7نازا  -بوی
پشم سوخته  -راه روشن  -مهری و
ستم - 8جای كه بتوان ار آن بیرون رفت
 تكرار یك حرف  -روز عرب  -نام ترکی،نام آذربایجانی - 9من و تو ،ضمیر جمع،
آب تازی  -دومین پادشاه صفوی بعد از
نوبت دوم

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
هرمزگان

آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس
به شرح رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۲۳۱۶۰۰۰ ۱۷۸مورخ  1400/03/25تصرفات مالكانه
رقيه تب فرزند حسن تحت عنوان شش دانگ یک باب خانه به مساحت
 183/81متر مربع قسمتی از پالک  -۱۴اصلی واقع در نایبند جنوبی بخش
یک بندرعباس به استناد ماده  1و ماده  3قانون مذکور بمیزان یک دانگ مشاع
از ششدانگ ملکی آقای حسین خیراندیش را تایید نموده است به جهت عدم
دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار آگهی سند مالكيت رسمی
صادر و تسلیم گردد و از همین رو در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز
جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت
دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و
امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود
و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض
می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه
صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن
مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت
به صدور سند مالكيت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول -1400/04/ 13 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/04/29:

ابوالحسن دستوری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس -منطقه یک
م الف 1400/24

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک شاهرود
اگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماه  124فرعی از 2792
اصلی بخش یک شاهرود در د فتر امالک الکترونیک شماره
139520329010004338بنام رضا سنائی راد صادر و تسلیم
گردیده است .همچنین برابر سند رهنی شماره  34422مورخ
 1392/02/23دفتر 22شاهرود در قبال مبلغ 311/143/823
ریال به مدت  216ماه در رهن بانک مسکن قرار گرفت  .سپس

به شماره موتور VQ30009623Qو شماره
شاه اسماعیل - 10جای پا ،رفوزه  -مقابل

امری  -کژدم ،برج هشتم ،جانوری نیش

حیران  -سزاوار  -پهلوان - 16یازده ،دو

شاسي  PKLHA33CDL818041به

تشنه ،تشنه نیست  -انگور - 11پیکانه -

دار - 13تکرار حرف  -دندان دور ریختنی،

یار هم قد  -كفش اسب  -شن وارونه -

کامیون ارتشی  -گیاه مرداب ،ساز موالنا،

دندان ناپایدار ،صفتی برای دهان سخن

بانک خانگی - 17ولگرد ،بی بند و بار  -از

شماره پالك  79ايران  571ب  31به نام

ساز شاکی  -از موسسات مالی - 12بر

چین  -ایالتی در آمریكا - 14آتون -

عناصرشیمیایی با عدداتمی  - 9بله بیگانه،

حق بداشتن ،درست دانستن و یقین کردن

روزی در هفته  -دور كردن - 15سرگشته،

سوره سی و ششم ،از حروف مقطعه قران

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

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

رسمی برابر رای شماره  140060319062000112هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه هابیلی
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه  138صادره از گلباف در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر باغ به مساحت  3351مترمربع

پالک  2فرعی از  -1456اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  -1456اصلی واقع در بخش  27کرمان گلباف محله مهرابی

کوچه روبروی مسجد طفالن مسلم خریداری از مالک رسمی طاهره کاشی گوکی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 365
تاریخ انتشار نوبت اول -1400/04/29 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/05/13 :

محمد مقصودی – رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

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

ماده  120ائین نامه قانون ثبت مراتب یک بار در یکی از روزنامه

انجام معامله ای است مراتب را حداکثر ظرف مدت  10روز پس
از انتشار اگهی کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شاهرود اعالم
نماید .در غیر این صورت پس از تقاضای مهلت قانونی اعتراض،
سند مالکیت المثنی وفق مقررات صادر خواهد شد .شماره چاپی
سند برگی 900174سری ج سال  93می باشد.
ضمنا برابر نامه شماره  140085629010002116مورخ 1400/02/26
پالک ثبتی فوق در بازداشت است .
تاریخ انتشار1400/04/29 :

رونوشت به ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

سند رسمی

آگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره  140060319012000911هیات اول موضوع

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا سلطان

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

آگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060319012001147هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بازعلی گل محمدپور

لری فرزند علی بشماره شناسنامه  8صادره از سیرجان در یک باب خانه به مساحت  249.25متر مربع پالک 629
اصلی واقع در آباده بخش  36کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسن عسکری ،احمد رفعتی و محمدکاظم

رفعتی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 1126

تاریخ انتشار نوبت اول -۱۴۰۰/04/29:تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/05/13 :

 267.09متر مربع پالک 1فرعی  2357اصلی واقع در خیابان تختی بخش  35کرمان که

متقاضی خود مالک مشاع میباشد محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 1102
تاریخ انتشار نوبت اول -۱۴۰۰/04/14:تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/04/29 :

محمد آرمان پوررئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین 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  ۱۵روزآگهی 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  ۱۳کرمان شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای مواد مذکور بدینوسیله امالکی که برابر آراء هیاتهای حل اختالف موضوع

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی گلباف که ادامه عملیات ثبتی آنها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است به ترتیب شماره

پالک فرعی از اصلی و بخش و محل وقوع ملک و مشخصات مالک واقع در بخش 27
کرمان بشرح ذیل:

-1پالک  3فرعی از  -1211اصلی بخش  27کرمان مالکیت آقای میثم خجسته قنات غستانی

فرزند حسین به شماره شناسنامه  2942صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت

خانم مریم یزدانی احمدآبادی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه  ۳۰۸۰۱۴۰۰۱۱صادره از زرند در

 478/85مترمربع واقع در گلباف خیابان امام محله سرآسیاب خان مالک رسمی علی اکبر

واقع در زرند خیابان شهید یزدانی کوچه  ۷خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان.

-2پالک یک فرعی از  -1229اصلی بخش  27کرمان مالکیت خانم صدیقه کوه زادی گوکی

دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۶۳۶.۴۰مترمربع از پالک  ۷۵۶۱اصلی

روحی

آقای حجت یزدانی احمدآبادی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه  ۳۸۴۳صادره از زرند در

فرزند محمد به شماره شناسنامه  320صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت

واقع در زرند خیابان شهید یزدانی کوچه  ۷خریداری مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که

دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۶۳۶.۴۰مترمربع از پالک  ۷۵۶۱اصلی

خانم فاطمه نکوئی ده چناری فرزند قنبر به شماره شناسنامه  ۵صادره از زرند در دو دانگ مشاع از

 642مترمربع واقع در گلباف خیابان امام محله سرآسیاب خان مالک رسمی محمد کوه زادی

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۶۳۶.۴۰مترمربع از پالک  ۷۵۶۱اصلی واقع در زرند خیابان

اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت

م الف ۱۲۱

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر

شهید یزدانی کوچه  ۷خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان.
تاریخ انتشار نوبت اول-۱۴۰۰/۴/۲۹:تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۵/۱۳:

محمد آرمان پوررئیس ثبت اسناد و امالک

درجه اعتبارساقط مي باشد .

احمدی فرزند کمال الدین بشماره شناسنامه  310صادره از سیرجان در یک باب خانه به مساحت

اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در

المثنی به علت جابه جایی را نموده است لذا برابر تبصره یک

اعتراض دارد و یا سند مالکیت در دست وی می باشد و یا مدعی

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

اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از

مالک با ارائه دو برگ فرم استشهادیه تقاضای صدور سند مالکیت

های کثیراالنتشار اگهی تا هر کسی نسبت به صدور سند مالکیت

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

آقاي مسعود آتشگران مفقود گرديده و از

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

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی

خواهد شد .م الف 376

تاریخ انتشار نوبت اول -1400/04/29 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/05/13 :

محمد مقصودی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف

روزنامه سیاسی – اجتماعی

ایران و جهان :یاسمن طاهریان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

میراث فرهنگی و محیط زیست:

روحهللا خدیشی

مهتاب جودکی(دبیر)

سردبیر :امین شول سیرجانی

یزاده
فروغ فکری ،مرضیه قاض 

مدیر هنری :تیوا صمدیان

شهر :سوگل دانائی

تماس مدیرمسوول:
سهشنبه  29تیر 1400

توزیع:جراری ()09122131089
چاپ تهران :شاخه سبز ()02533444256
چاپ کرمان :مهدوی ()034-32134838

صفحهآرایی :فاطمه خواجویی

اقتصاد و گردشگری:

ندا صفاریان

آیسان زرفام ،فرزانه قبادی

اینستاگرام

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

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

گروه4 :
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده
و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :

بازرگانی :فاطمه صمدیان

سرپرستی استانها 021- ۲۸۴۲۱۹۱۰ :داخلی ۱

روابط عمومی :زهره فرسنگی

09192769839
09391999161

تهران  -خیابان شریعتی  -ابتدای شهید بهشتی  -پالک ( ۲۶ساختمان  -)۳۵۳واحد  / ۵تلفن021-86011893 :
نشانی  :کرمان ،میدان آزادی ،خیابان شهید بهشتی ،شهید بهشتی  ،۱۰نبش شرقی ۲

| ادبیات |

@payamema

www.payamema.ir

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

| تئاتر |

@payamema

0903 333 8494

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

 /تلفن034-32487477 :

وبسایت

اخالق

آییننامه

حرفهای

| پیام ما دیروز |

سال شانزدهم

شماره پیاپی 2064

۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶

مـارا دنبال کنید

پیامما:

www.payamema.ir/akhlagh

| چاپ و نشر |

| سینما |

 ۲نمایش «هولودومور» به کارگردانی رها حاجیزینل و «آشویتسزنان»

به تازگی کتاب «پرسهگردی با قانون دینامیت» ،سفرنوشت کمیل

به کارگردانی علی صفری اکتبر سال جاری برابر با مهر در سالن تئاتر

سهیلی ،جهانگرد و مستندساز جوان توسط انتشارات تیسا در ۲۲۰

پیچرسکای شهر کیف به مدیریت الکساندر کراژینفسکی روی صحنه

صفح ه با قیمت  ۵۴۹۰۰تومان منتشر شده است .این اثر سفرنوشت

خواهند رفت .اجرای  ۲نمایش فوق شروع فعالیت بینالمللی گروه تئاتر

کمیل سهیلی است که یک روز با قانون دینامیت تصمیم گرفت اگرها را

«سه گانه» است ،این گروه پس از اجرا در شهرهای مختلف اوکراین

کنار بگذارد ،زنجیرهای دستوپاگیر را پاره کرده و بدون هیچ سرمایه و

راهی کشور لهستان میشود /.مهر

پسانداز خاصی ،ماجراجویی را آغاز کند /.مهر

فیلم کوتاه «فرزندان ارکیده وحشی» اولین ساخته فرشاد محمدی مدیر
فیلمبرداری سینماست که پیش از این جوایز متعددی چون سیمرغ

مجتبی گلستانی ،نویسنده و منتقد ادبی ،بر اثر ابتال به کرونا در ۴۰سالگی

بهترین دستاورد هنری برای فیلم سینمایی «برلین منفی هفت»،

از دنیا رفت .مجتبی گلستانی متولد سال  ۱۳۶۰نویسنده ،مترجم و

تندیس بهترین فیلمبرداری جشن سینمای ایران برای «رگ خواب»

پژوهشگر حوزه فلسفه و نقد ادبی ،دارای مدرک دکتری فلسف ه اخالق بود.

و نامزدی چند دوره جایزه سیمرغ فجر را در کارنام ه دارد .همزمان با

او با رادیو هم همکاری داشت .از او کتابهایی از جمله «واسازی متون

آماده نمایش شدن فیلم کوتاه ،پوستر این فیلم که توسط میدیا کیاست

جاللآلاحمد» و «درآمدی تصویری بر اخالق» منتشر شده است / .ایسنا

طراحی شده منتشر شد /.هنرآنالین

آبخوان

آبشکاف
آبشکاف

از پرندگان

آبی کمیاب

ایران

یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور

است.

کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

خانوادهی آبشکاف سه گونه دارد که در آسیا و آفریقا
و آمریکا پراکند هاند.

ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن

از این خانواده در ایران فقط یک گونه آبشکاف دیده

وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور

میشود .طول بدن آب شکاف  ۴۰تا  ۴۲سانتیمتر
و گستردگی با لهایش  ۱۰۸تا  ۱۳۰سانتیمتر است.

گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن

پرندهای دریازی با با لهای بسیار بلند و نوک تیز و دم

چتر گل در سر کشی ایمرغ خوشخوان غم مخور

دو شاخ است .نر و ماده آن هم شکلاند ،فقط پرندهی

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت

نر اندکی از ماده بزرگتر است.
بخش باالی بدن و صورت این پرنده پرهایی سیاه و

دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

قهو های و بخش پایین آن پرهایی سفید دارد .منقار

هان مشو نومید چون واقف نهای از سر غیب

این پرنده به سمت نوک ،باریک میشود .نیم منقار

باشد اندر پرده بازیهای پنهان غم مخور

زیرین آن از بخش باالیی درازتر و کار مانند و تخت

ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی بر کند

است.
زیستگاه آ بشکاف رودخانهها و دریاچههای وسیع

چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور

با سواحل شنی و جزایر کوچک است و در زمستان در

در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم

مصبهای کمعمق با سواحل گلی نیز دیده میشود.

سرزنشها گر کند خار مغیالن غم مخور

شیو هی شکار آ بشکا فها منحصربهفرد است.
این پرنده هنگام پرواز به آب نزدیک میشود،

گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید

نیممنقار پایینیاش را در آب فرو میبرد و نیممنقار

هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور

باالیی را با زاویهی  ۴۵درجه خارج از آب نگه میدارد.

حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب

به محض تماس منقار زیرین به طعمهای مانند ماهی
یا میگو ،همهی سر را وارد آب میکند و همزمان

جمله میداند خدای حال گردان غم مخور

منقارش را میبندند و طعمه را شکار میکند.

حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار

این پرنده معموال در هوای گرگومیش یا در شب

تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

شکار میکند .آ بشکاف به تنهایی یا در دستههای
کوچک شکار میکند و برای استراحت به صورت
گرو ههای فشرده در سواحل شنی رودخانهها تجمع

حافظ

عمارت باغ فردوس تهران  /آژانس عکس تهران

میکنند .گاهی نیز در شبهای مهتابی به شکار
میپردازند .اغلب از ماهیهای کوچک تغذیه میکند.
آ بشکاف در فهرست سرخ اتحادیهی جهانی حفاظت،
به عنوان آسیبپذیر قرار دارد.
از مهمترین عوامل تهدید این پرنده در مقیاس
بینالمللی از این قرار است :تخریب زیستگا هها و
افزایش آشفتگی و ناامنی ناشی از فعالیتهای
صیادی ،حملونقل آبی و آلودگی ناشی از فعالیتهای
صنعتی و کشاورزی.

خانه مجیری خمینیشهر

کوچک مسقف میشوید .یک در از سمت چپ به

حاضر باغها دیگر وجود خارجی ندارد .خانه دارای

توسط شهرداری خریداری شده است .خانههایی

حیاط پشتی منزل و یک درهم به حیاط اصلی خانه

حیاطی وسیع با حوضی سنگی است و ستونهای

همچون خانه سرتیپ سدهی و مجیر بازگوكننده

خانه مجیری خمینیشهر یا مجیریها متعلق

منتهی میشود .مساحت این خانه حدود  ۳۷۵۰متر

شبیه خانه سرتیپ سدهی دارد و اتاقهای نشیمن

فرهنگ زيست نياكان ماست و بيانگر جايگاه و

است ،اتاقها و فضای اطراف حیاط دارای تزئینات

و مهمانخانه و صفه تابستانی از عناصر دیگر آن

حرمت خانواده در ميان ايرانيان .معماری آن بومی

فراوان گچبری و کاشیکاری است .شومینه خانه با

هستند .بهارنشین و طویله و حوضخانه و چاه آب

و منطبق بر باورها و اعتقادات ما است .اين خانهها

گلهای زیبا نقاشی شده که حاکی از ذوق فراوان

نیز در آن دیده میشود ،سفرهخانه نیز جلوه خاصی

به شكلی طراحی شدهاند كه عالوه بر صاحبخانه،

نقاش است .هشتی ساختمان که بیرون خانه را با

به ساختمان داده است .زیرزمین بزرگی در زیر

ميهمانان نيز در آن احساس راحتی كنند .تامين

درون آن ارتباط میدهد از یک سمت به خانه و از

فضای سفره خانه وجود دارد که از طریق نورگیرهای

روشنايی ،گرمای زمستان و خنكی تابستان بيشتر از

یک سو به بهاربند و اصطبل و از سمت دیگر به داالن

مشبک ،از حیاط خانه نور میگیرد .این خانه تاریخی

طريق عوامل طبيعی همچون نور خورشيد و جريان

و از دیگر سو به باغها و امالک ارتباط دارد که در حال

در اولین دوره شورای اسالمی شهرستان از مالکان

هوا بوده است / .سیری در ایران

به حاج ابوالحسن مجیری (متوفی به سال

فعالیتهای سدسازی در سا لهای اخیر ،کاهش

۱۲۸۶قمری) یکی از تجار معروف توتون و تنباکو

سطح آب و در نتیجه ،دسترسی آسان دا مهای

در زمان سلطنت ناصرالدینشاه است .این منزل

اهلی و طعمهخواران طبیعی به برخی زیستگا ههای

مجموعهای از اتاقهای به هم پیوسته است و

جوجهآوری آبشکاف شده است .همچنین رهاسازی

همچنین طبقه باالی این خانه دارای ایوان بزرگی

آب از سدها سبب تخریب کلونیهای جوجهآوری

است که به حیاط خانه و روبهروی خانه مشرف

آبشکاف شده است /.دانشنامه محیط زیست

است .پس از ورود از در ورودی خانه وارد یک مکان

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوب
ت
د
وم

شهرداری بروات درنظردارد مناقصه عمومی رفت و روب معابرسطح شهرو نگهداری بخشی ازفضای سبزشهربروات را ازطریق

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید ،کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران

و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس ) www.setadiran.ir ( :انجام خواهد
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.
-مدت اجرای پروژه  12ماه می باشد.

-ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ  1/098/000/000ریال (% 5براورد اولیه) دروجه شهرداری بروات به عنوان سپرده شرکت درمناقصه الزامی می باشد.

فراخوان مناقصات عمومی
یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی

دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه
تداکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شماره

عنوان

تضمين (لاير)

نوع

براورد (ریال)

فهرست بها

/170ج99/3

اجرای محوطه سازی مسکن مهر فجر و
فرهنگیان شهر جیرفت

536،000،000

ضمانت نامه بانکی( مطابق با فرمت ارایه شده
در اسناد) _ اصل فیش واریز وجه نقد

10،707،908،857

فهرست بهای راه ،راه آهن
و باند فرودگاه سال 1400

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

-شهرداری دررد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست.

-سایراطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه دراسناد مندرج است.

/171ج99/3

اجرای دیوارهای هدایت آب های سطحی ،دریواسیون
و رادیه و برید آبروها در محور کهنوج-رودان (تجدید)

6،883،000،000

-پایان مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :ساعت  17:00مورخ 1400/04/29

/172ج99/3

احداث رادیه و برید پلها و دیوارهای هدایت آب حد
فاصل پل شور تا تونل اسفند (تجدید)

6،683،000،000

-تاریخ انتشارمناقصه درسامانه تاریخ  1400/04/23می باشد.

پایان مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  17:00مورخ 1400/05/09-زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  10:00مورخ 1400/05/10

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطالعات بیشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :آدرس شهرستان بم -بخش
بروات -بلوار آزادی -خیابان باقر العلوم -شهرداری بروات -امور قراردادها -تلفن 034-44232556:اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام

مراحل عضویت درسامانه :مرکزتماس 021-41934
دفترثبت نام 85193768-88969737:

مسعود فاطمی مقدم -شهردار بروات

نوبت دوم

ضمانت نامه بانکی( مطابق با فرمت
ارایه شده در اسناد) _ اصل فیش واریز
وجه نقد

149،126،881،460
139،122،496،852

فهرست بهای راه ،راه آهن
و باند فرودگاه سال  1400و
فهرست بهای تجمیعی

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت عمومی :ساعت  13روز 1400/04/30تا تاریخ .1400/05/06 oمهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای :تا ساعت  13روزسهشنبه تاریخ .1400/05/26
 oزمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای :ساعت  8روزشنبه تاریخ .1400/05/30

 oاطالعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطالعات بیشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :آدرس :جیرفت -حدفاصل سیلو و پلیس راه ،بلوار

ورودی شهرک صنعتی شماره  2تلفن 034-43310516 :و سایت  www.jkerman.mrud.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور()http://iets.mporg.ir

اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت درسامانه :مرکزتماس  021-41934و دفترثبت نام  88969737و 8519276

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان

