
 مدیرعامل شرکت آبفای کشور:

تالشمیکنیمخوزستانیها
ازآبباکیفیتاستفادهکنند

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: برای ماه های 
آینده حتی اگر بارش نداشته باشیم، تالش خواهیم کرد تا مردم در 
خوزستان با مشکل کاهش کیفیت آب مواجه نشوند و از آب شرب 

با کیفیت استفاده کنند. 

آتش سوزی در جنگل های منطقه 
 حفاظت شده جهان نما و درازنو

 به روز سوم رسید

آتِشگلستانراباران
خاموشمیکند

 »پیام ما« اظهار نظر رئیس جمهوری 
مبنی بر واکسیناسیون 70 درصد ایرانیان 

تا چند روز آینده را بررسی می کند

اشتباهمحاسباتی
دربارهواکسیناسیون تاریخشوشتر

مدفوندرآب
  مدیر پایگاه جهانی شوشتر: وضعیت آسیاب ها و آبشارها از ابتدای امسال

 به واسطه افزایش نشتی رو به وخامت گذاشته است

مستهلک بودن سیستم آب و فاضالب شهری، باعث تخریب بخشی 
 استقرار فزاینده صنایع در اطراف شهر زرند، نگرانی فعاالن و مدیران از »سازه های آبی شوشتر« و  خانه های تاریخی شده است

محیط زیست استان کرمان را در پی داشته است

خوابآشفتهخوابآشفته»»زرندزرند««
درجوارصنایعآالیندهدرجوارصنایعآالینده

3

2

6

4

5

اقلیم

پیام خرب

 استخراج آب های ژرف در دیگر کشورها چه پیامدهایی داشت؟

 تکرار تجربه شکست خورده
 عربستان در ایران

  دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران: عربستان دست به استخراج آب های ژرف زد 
تا شعار خودکفایی در تولیدات کشاورزی بدهد

  عربستان مزارع را در بیابان ایجاد کرده بود تا فقط شعار خودکفایی بدهد 
با این همه بعد از مدتی آن را کنار گذاشتند
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رهبر جبهه مقاومت افغانستان می گوید که طالبان افغانستان را به 
مکانی برای فعالیت تروریسم بین المللی تبدیل کرده است. وی خاطر 
نشان کرد که نظامی که تنها نماینده یک بخش از جامعه افغانستان 
باشد، غیرعملی بوده و شکست خواهد خورد. به گزارش ایسنا، به نقل 
از اسپوتنیک، احمد مسعود، رهبر جبهه پنجشیر با صدور بیانیه ای در 
کنفرانس بزرگداشت احمدشاه مسعود در دانشگاه کمبریج انگلیس 
ضمن انتقاد از طالبان، خواستار تشکیل دولت فراگیر در افغانستان 
شد. مسعود در این کنفرانس با بیان اینکه مردم باید رهبران خود 
را انتخاب کنند، گفت: نظامی که تنها نماینده یک بخش از جامعه 
افغانستان باشد، غیرعملی بوده و شکست خواهد خورد.  مسعود در 
بخشی دیگری از اظهارت خود گفت: تاریخ افغانستان ثابت کرده که 
تشکیل دولت تنها براساس یک بخش از جامعه و تحمیل آن بر کل 
مردم ناکارآمد است. به گفته وی، مردم محلی باید قدرت انتخاب 
رهبران و پاسخگو کردن آنها را داشته باشند و این مدل از حکمرانی به 

نوعی طی قرن گذشته در افغانستان وجود داشته است.
او در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد طالبان تاکید کرد: طالبان پس از به 
قدرت رسیدن در کابل، حقوق زنان را نادیده گرفته اند. مسعود گفت 
که طالبان افغانستان را به مکانی برای فعالیت تروریسم بین المللی 
تبدیل کرده است. او خاطر نشان کرد که پس از به قدرت رسیدن، 
طالبان حقوق اساسی زنان از جمله حق تحصیل را از آنها گرفته و 
افغانستان را به مکانی برای فعالیت تروریسم جهانی تبدیل کرده 
تاکید کرد: ما خواهان یک دولت فراگیر هستیم،  است. مسعود 
دولتی که به حقوق زنان احترام بگذارد و نه تنها منزوی نباشد بلکه با 
تمام کشورهای دنیا رابطه حسنه داشته باشد. این اظهارات در حالی 
مطرح می شود که طالبان در اواخر ماه گذشته میالدی مدعی شده که 

پنجشیر آخرین والیت افغانستان را به کنترل خود در آورد.

اقتصادی  گروه  پژوهشگر  نادیان«  »حسین 
مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به نقش 
به  فساد،  کاهش  در  منافع  تعارض  مدیریت 
ایرنا گفت: شفافیت و دوری از سیاست زدگی در 
نظام اداری از الزامات عملیاتی شدن مدیریت 
تعارض منافع و در نتیجه کاهش فساد است.
 مبارزه با فساد بیش از آن که با شعار امکان 
تحقق پیدا کند، نیازمند ارائه اصالحات اساسی 
در نظام اداری کشور است. کلیدواژه هایی چون 
شفافیت، دسترسی آزاد به اطالعات قراردادهای 
مدیریت  و  سیستمی  نظارت های  دولتی، 
تعارض منافع از جمله مفاهیمی است که در 
به گوش می رسد؛  اخیر در رسانه ها  سال های 
مفاهیم مهمی که اجرا شدن آن ها تحول بزرگی 

در نظام اداری کشور محسوب می شود.
این  اجرایی سازی  است که  اینجا  اما  نکته   
متمادی  سالیان  اداری که  نظام  در  راهبردها 
آسانی  عادت کرده، کار  خاصی  مولفه های  به 
نیست. به عنوان مثال بحث مدیریت تعارض 
فساد  کاهش  در  اساسی  نقش  که  منافع 
با موانع  در سیستم اداری کشور دارد در اجرا 
مختلفی روبرو است. همین موانع هم باعث 
شده با وجود صحبت از این مفهوم، اما همچنان 
ساختار بروکراسی کشور دچار عدم شفافیت و 

باشد. اساسی  منافع های  تعارض 
 در حال حاضر که رئیس دولت فسادزدایی را 
در همکاری با مجلس اولویتی اساسی قرار داده، 
ریاست قوه قضاییه نیز بر مبارزه جدی با فساد 

تاکید دارد. در این میان، مسئله تعارض منافع 
یکی از گلوگاه های اصلی فساد در کشور است. 
در گفت وگو با »حسین نادیان« پژوهشگر حوزه 
تعارض منافع در مرکز پژوهش های مجلس، 
نسبت این مسئله با کاهش فساد و الزامات 
پیاده سازی مدیریت تعارض منافع در نظام 

اداری کشور را مورد بررسی قرار دادیم.

 تدوین برنامه های متعدد اما کم فایده 
مبارزه با فساد

نادیان در تشریح و تبیین مفهوم تعارض منافع 
گفت: ابتدا باید به این نکته تاکید کنم که طرح 
مدیریت تعارض در مورد مفهوم تعارض منافع 
عرصه  در  بفهمی  بد  یا  فهمی  یک کج  دچار 
یک  ماده  همان  در  و  شده  سیاست گذاری 
این  از  نمی توان  استفاده شده که  تعریفی  از 
تعریف در عرصه سیاست گذاری استفاده کرد. 
همین امر طرح را ناقص و مبهم کرده است چرا 
که مبتنی بر این تعریف احکامی در طرح تعیین 

شده که همه ناقص مانده است.
 وی افزود: تعارض منافع یک موقعیت و یک 
جایگاه مدیریتی است که مدیر در آن جایگاه 
دچار تعارض منافع بین منافع خود و منافع 
عمومی است. اگر منافع خود را بر منافع عمومی 
ترجیح دهد فساد شکل گرفته است. اگر ما 
تصمیمات مدیر و عملکرد او را در یک فضای 
شفاف قرار دهیم جلوی تعارض منافع را گرفته 
و می توانیم به کاهش فساد امیدوار باشیم. البته 
بعد دیگر این است که تا حد امکان اجازه شکل 

گیری تعارض منافع در ساختار اداری را ندهیم.
این سوال که مدیریت تعارض  با طرح   وی 
منافع به چه میزان در کاهش فساد در کشور 
دادن  پاسخ  برای  تصریح کرد:  داشته،  نقش 
به این سوال ما باید برنامه هایی را که تحت 
شده  تدوین  کشور  در  فساد  با  مبارزه  عنوان 
برنامه  نوع  هفت  کلی  طور  به  ارزیابی کنیم. 
شده  تعریف  کشور  در  فساد  با  مبارزه  جامع 
است؛ مثل برنامه شفافیت و قانون انتشار و 
دسترسی آزاد به اطالعات، قانون مبارزه با فساد 
و پول شویی، قانون ارتقاء سالمت نظام اداری، 
برنامه آزادسازی اقتصادی یا همان اصل ۴۴ یا 
قانون برخورد با اخاللگران نظام اقتصادی کشور 
و قوانین دیگری که با مضامین مشابه در این 
حوزه تدوین شده است. نادیان ادامه داد: این 
برنامه ها نتوانستند مبارزه جدی با فساد را رقم 
بزنند و شاخص های بین المللی هم این مسئله 
اجرا شدن  با وجود  واقع  در  تایید می کند.  را 
برنامه های مختلف با هدف مبارزه ما نتوانستیم 
مبارزه با فساد را به صورت جدی دنبال کنیم.
مجلس  پژوهش های  مرکز  پژوهشگر  این   
سپس با اشاره به موانع اجرایی سازی مدیریت 
تعارض منافع در نظام اداری کشور، گفت: بحث 
تعارض منافع بیشتر در بروکراسی اداری قابل 
طرح است. به نظر می رسد همان منطقی که 
باعث شده برنامه های مبارزه با فساد در کشور 
موفق نشود در حوزه مدیریت تعارض منافع هم 

مطرح است.

آن  همزمانی  و  عراق  و  ایران  در  کرونا  شیوع 
چون  و  چند  تا  شده  سبب  حسینی  اربعین  با 
برگزاری این راهپیمایی در هاله ای از ابهام قرار 
ایران فقط  از  بگیرد. نخست عراق اعالم کرد که 
پذیرد  را می  از مرز هوایی  آن هم  زائر  60 هزار 
مرزها  در  مردم  حضور  روزهای گذشته  در  ولی 
زمینی  مرزهای  طریق  از  برخی  تا  شد  سبب 
با  که  مرزهایی  از  یکی  شوند.  سفر  این  عازم 
عبور  برای  آنان  تالش  و  مردم  گسترده  حضور 
شلمچه  مرز  بود،  مواجه  مرزی  ماموران  سد  از 
از  تردد  بود که  اعالم شده  پیش  روز  بود. چند 
به کلی ممنوع است ولی شب گذشته  این مرز 
شد.  اعالم  مرز  این  بازگشایی  خبر  ناگهان 
محمد حیدری، معاون استاندار و فرماندار ویژه 
را  آن  ایرنا  خبرگزاری  اظهاراتی که  در  خرمشهر 
منتشر کرد، یک شرط برای عبور از مرز شلمچه 
اعالم کرد و گفت: »فقط زائران اربعین حسینی 
که دارای روادید اضطراری هستند امکان خروج 
از گذرگاه مرزی شلمچه را دارند.« این اظهارات 
اجتماعی  های  شبکه  در  انتقادهای گسترده  با 
همراه شد. انتقاداتی که از یک سو بی برنامگی 
دیگر  سوی  از  و  میداد  قرار  هدف  را  مسئوالن 
نگرانی از شیوع دوباره کرونا در ایران را حکایت 
میکرد. در همین راستا اخباری درباره مرز مهران 
نیز منتشر شد که امید کوثری فر، دبیر اجرایی 
رادیو  با  گو  و  گفت  در  اربعین  مرکزی  ستاد 

اربعین به تکذیب آن پرداخت و اظهار کرد: »طی 
ساعات اخیر اخباری در فضای مجازی  منتشر 
اربعین  زائران  سفر  برای  مهران  مرز  که  شده 
صورتی  در  است  شده  باز   عراق  به  حسینی 
مهران  مرز  جمله  از  ها  مرز  همه  باید گفت  که 
تصمیم گیری  هیچگونه  و   است  بسته  کماکان 
جدیدی برای بازگشایی مرزها  برای سفر زائران 
نگرفته است.«  به عراق صورت  اربعین حسینی 
همه این اخبار ضد و نقیض سبب شد تا محمد 
امور  و  شوراها  رئیس کمیسیون  جوکار،  صالح 
تر  دقیق  ریزی  برنامه  خواستار  مجلس  داخلی 
مسئوالن شود. او به ایسنا گفته است: »با توجه 
سال  اربعین  ایام  در  بیماری کرونا  وضعیت  به 
به  زائران  ورود  برای  هایی  محدودیت  جاری 
کربال در نظر گرفته شد و دولت عراق نیز مجوز 
شاهد  ما  اما  کرد،  صادر  را  نفر  هزار   60 ورود 
هواپیما،  بلیت  بحث کمبود  در  جدی  مشکالت 
محدودیت پرواز در فرودگاه ها، سرگردانی مردم 
در فرودگاه ها و قیمت های سرسام آور هستیم.
باید از این روزها برای اربعین سال آینده برنامه 
هم  و  ایرانی  زائران  هم  تا  صورت گیرد  ریزی 
وارد عراق می  ایران  از خاک  زائران خارجی که 
باید  نشوند.  مواجه  مشکالتی  چنین  با  شوند 
زائران  هوایی  و  زمینی  نقل  و  حمل  زمینه  در 
تمهیدات الزم صورت گیرد تا با کمترین زحمت 

شرکت کنند.« مراسم  این  در  زائران 

روی کار آمدن دولت سید ابراهیم رئیسی در ایران 
و حضور اصولگرایان در ساختار قدرت، سبب شد تا 
روند مذاکرات میان جمهوری اسالمی و کشورهای 
1+5 بر سر توافق هسته ای موسوم به برجام متوقف 
شود. توقفی که با رایزنی های صورت گرفته میان 
آینده  در  میرود  امید  غربی  و  ایرانی  های  طرف 
و  برطرف شود  نزدیک  نه چندان  و  دور  نه چندان 
را بگیرد.  دیپلماسی دوباره جای تهدیدهای لفظی 
امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
در همین راستا چندی پیش گفته بود که »به زودی« 
ایران به میز مذاکره بر می گردد. اظهار نظری که با 
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مواجه 

شد. ند پرایس، در جریان نشست خبری هفتگی 
خود که خبرگزاری ایسنا اقدام به انتشار آن کرد، در 
واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه ایران گفت: »ما 
هم اظهارات امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه ایران که 
گفته است این کشور به میز مذاکرات باز می گردد را 
شنیده ایم. الزم است از آنها پرسیده شود که منظور از 
عبارت »زود« یا »خیلی زود« چیست.« او در بخش 
دیگری از اظهاراتش تاکید کرد: »این چیزی است 
که در هفته گذشته بارها شنیده ایم اما هنوز به طور 
دقیق متوجه نشده ایم که معنی آن چیست. ما به 
نوبه خود آماده بازگشت به وین و به نتیجه رساندن 
مذاکرات مان هستیم؛ مذاکراتی که باید به سرعت 

پیش از بسته شدن پنجره فرصت بازگشت به برجام 
به نتیجه برسد.« این اظهارات با واکنش وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی مواجه شد. امیر عبداللهیان 
در جریان گفت وگوی خود با خبرگزاری صداوسیما با 
بیان اینکه »ایران اراده بازگشت به مذاکرات را دارد 
اما مذاکره ای جدی و تأمین کننده حقوق و منافع 
ملت ایران«، بدون نام بردن از کشوری خاص، بیان 
کرد: »برخی در مالقات ها دوست دارند مدام بگویند 
اینکه شما می گویید به زودی این "به زودی" یعنی 
یعنی  زودی  به  ماه؟...  روز، چند هفته، چند  چند 
به محض کامل شدن بررسی های ما، این اقدام را 

انجام خواهیم داد.«

احمد مسعود:
 طالبان حقوق زنان
 را سلب کرده است

پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس تحلیل کرد

مدیریت تعارض منافع چگونه به کاهش فساد می انجامد؟
نمایندگان مجلس خواستار برنامه ریزی دقیق برای اربعین شدند، 

وضعیت مرزها نامشخص است

اخبار ضد و نقیض درباره اربعین

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا را داد

خیلی زود یعنی کی؟!
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2ادامه در صفحۀ

| کارشناس منابع آب  |

| داریوش بهارلویی |

 آالیندگی چراغ خاموش صنایع 
در خوزستان

به همان شدت که آثار منفی سد گتوندعلیا در 
خوزستان برای مدافعان محیط زیست اهمیت 
به  نسبت  مراکزی که  و  آالینده ها  سایر  دارد ، 
آلوده سازی آب رودخانه ها اقدام می کنند ، مهم 
و قابل رصد و پیگیری است . امروزه فرآيندهاي 
و  متنوع  توليدات  با  همراه  صنعتي  گوناگون 
گسترده مواد و تركيبات، آلودگي هاي متعددي 
شناسايي  كه  طوري  به  مي کند،  ايجاد  را 
فعاليت  از  ناشي  زیستی  محیط  آالينده هاي 
واحدهاي صنعتي به ويژه در قسمت منابع آب 
ضرورت پيدا کرده است . زمانی رودخانه دز به 
رودخانه  کیفیت  تعدیل  منابع  از  یکی  عنوان 
قیر  بند  محل  در  آن  به  اتصال  از  پس  کارون 
به حساب می آمد . لیکن هم اکنون آمارها نشان 
می دهند شرایط به نفع کارون آلوده نسبت به دز 

در حال تغییر است.

روابطعموميشرکتگازاستانخراسانرضوي

آگهيتجدیدمناقصه)ارزیابيکیفي(
1( مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوی

 2( موضوع مناقصه : مرمت آسفالت مسیرهای شبكه گاز با اولویت جنوب و غرب استان 
خراسان رضوی

3(   شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارا بودن رتبه متناسب در رشته راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع كار
ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره كار و امور اجتماعی

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الكترونیكی
4(  دریافت كاربرگهای استعالم ارزیابی كیفی: از سایت مذكور از ساعت 08:00 مورخ 

1400/06/31 تا مورخ 1400/07/08 اعالم شده در سامانه ستاد

5(  بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی كیفی به همراه مستندات مربوطه مطابق مندرجات 
آن: در سایت مذكور تا مورخ 1400/07/25 اعالم شده در سامانه ستاد

شماره  مصوبة  مطابق  كار:  ارجاع  فرآیند  در  شركت  تضمین  مبلغ  و  نوع    )6
123402/ت50659هـ هیأت محترم وزیران و اصالحیه های بعدی آن می باشد.

7(   یادآورد می گردد كلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی 
دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

8( رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از 
كاالی ایرانی الزامی است و ماده 5 قانون مذکور و صرفا موسسات و شركتهای 
مجاز  توانیران  سامانه  در  مندرج  های  توانمندی  فهرست  در  ثبت شده  ایرانی 

می باشد.

دوم
بت
نو

شناسه آگهی: 1195966 میم الف -1

شایان ذكر است دسترسی به متن  این آگهی، در سایت WWW.nigc-khrz.ir   امكان پذیربوده 
و در صورت  نیاز به كسب اطالعات بیشتر با تلفن: 37072532-051  - فاکس 37640036  - 051 تماس بگیرید.                                                         
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واکسن  ماجرای  اما  بزرگتر  جنجال 
سایر  از  دیرتر  مراتب  به  ایران  بود. 
حال  در  و  یافته  توسعه  کشورهای 
توسعه واکسیناسیون کرونا را آغاز کرد. 
اعتراض  فریاد  ماهه که  چند  تاخیری 
و  اجتماعی  فعاالن  و  شهروندان 
سیاسی را به هوا بلند کرد. به رغم همه 
وضع  داخلی  ممنوعیت های  و  تاخیرها 
شده در زمینه واردات واکسن، در دولت 
سید ابراهیم رئیسی، واکسن های ثبت 
سفارش شده در دولت حسن روحانی 
واکسیناسیون  روند  و  شد  کشور  وارد 
اما  پیدا کرد.  خوبی  نسبت  به  سرعت 
اظهار نظرهای  برخی  اخیر  روزهای  در 
و  آمار  با  نه  دولتی  مسئوالن  شتابزده 
همخوانی  آنان  سوی  از  اعالمی  ارقام 
الزم را دارد و نه با اظهارات کارشناسان 
مستقل. گویی که مسئوالن دولت برای 
پیروزی در نبردی کرونایی عجله دارند. 
به زعم  آمارهای  ارائه  ماجرای 
از  اعالمی  واقع  خالف  کارشناسان 
سیزدهم،  دولت  مسئوالن  سوی 
که  شد  گذشته  از  جنجالی تر  زمانی 
ارائه  به  نیز  درمان  و  بهداشت  وزیر 
سی ام  عین اللهی،  بهرام  پرداخت.  آن 
شهریور ماه در اظهار نظری عجیب اعالم 
در  ایرانیان  درصد   50 حدود  که  کرد 

شده اند. واکسینه  کرونا  با  مقابله 
واقعیت  با  هم  اول  نگاه  در  رقمی که   
واسطه  همین  به  و  نداشت  همخوانی 
وزارت بهداشت را با انتقادات تند و تیز 
با وزیر بهداشت  مواجه کرد. همسویان 
و  نماندند  بیکار  اما  سیزدهم  دولت  و 

یادآوری مجموع واکسن های تزریق  با 
گفته های  زمان،  آن  تا  ایران  در  شده 
اقدامی  کردند.  تایید  را  عین اللهی 
دولت  رئیس  قامت  در  رئیسی  که 
اتکا  با  تا  آن داشت  بر  نیز  را  سیزدهم 
گذشته  روز  آمار،  ارائه  جدید  به سبک 
ایرانیان  درصدی   70 واکسیناسیون  از 
دولت  رئیس  بگوید.  آینده  روز  تا چند 
در  خود  اظهارات  جریان  در  سیزدهم 
جدید  تحصیلی  سال  آغاز  مراسم 
انتشار  به  اقدام  ایسنا  خبرگزاری  که 
بازگشایی  لزوم  بر  تاکید  با  کرده،  آن 
مدارس همزمان با رعایت پروتکل های 
چند  »تا  گفت  شرایطی  در  بهداشتی 
واکسینه  جامعه  درصد   70 آینده  روز 
اعالمی  آمار  براساس  که  می شوند« 
فقط  مهرماه  سوم  تا  بهداشت،  وزارت 
و فقط 15 میلیون ایرانی 2 دز واکسن 
یعنی  این  کرده اند.  دریافت  را  کرونا 
ایرانیان  درصد   20 حدود  فقط  و  فقط 
اگر  و  شده اند  واکسینه  کرونا  مقابل 
باشد،  رئیسی  اظهارات  پذیرش  بر  قرار 
به  نیل  برای  آینده  روز  باید ظرف چند 
میلیون   56 اعالمی،  درصدی   70 عدد 
دریافت  را  خود  واکسن  دز   2 ایرانی 
سرعت  گرفتن  نظر  در  با  که  کنند 
و  سو  یک  از  ایران  در  واکسیناسیون 
از  وارداتی  واکسن های  میزان  البته 
سوی دیگر، امری بعید و دور از ذهن 

می رسد. نظر  به 
نکته قابل توجه آنکه رئیسی در جلسه 
رسیدن  نیز  با کرونا  مقابله  ملی  ستاد 
واکسیناسیون  در  درصدی   70 آمار  به 

بر  تاکید  با  و  کرده  تکرار  را  ایرانیان 
به  بازگشت  برای  برنامه ریزی  لزوم 
به  »امروز  است:  گفته  اولیه،  حالت 
اعمال  جای  به  که  رسیده ایم  نقطه ای 
درباره  باید  جدید  محدودیت های 
و  برنامه  ریزی  محدودیت ها  رفع 
مراقب  باید  اما  کنیم،  تصمیم گیری 
باشیم که در اجرای دقیق شیوه نامه های 
اینکه  نشود.«  ایجاد  سستی  بهداشتی 
واکسیناسیون حدود 16 میلیون ایرانی 
می رود  شمار  به  دولت  مطلوب  نقطه 
قرار  از  ولی  نیست  مشخص  خیر،  یا 
بازگشایی  در  سیزدهم  دولت  معلوم 
های  محدودیت  رفع  و  و کارها  کسب 
اعمال شده جدی است چنانکه رئیسی 
تاکید  اظهارات  از  دیگری  بخش  در 
انجام  ارزشمند  تالش های  »با  کرد: 
سراسری  کردن  واکسینه  برای  شده 
است  الزم  و  رسیده ایم  میلیون   50 به 
شرایط  مطابق  کارها  و  کسب  برای 
در  اما  آنچه  برنامه ریزی شود.«  جدید 
یارانش  و  رئیسی  می تواند  مسیر  این 
درصدی   70 عدد  به  دستیابی  برای  را 
توجیه  همان  کند،  یاری  اعالمی 
مجازی  فعاالن  و  اصولگرا  رسانه های 
آنان است؛ نگاه به مجموع واکسن های 
دز   2 جای کسانی که  به  شده  تزریق 
و  رئیسی  در حقیقت  دریافت کرده اند. 
تغییری  درمانی اش  و  ای  رسانه  تیم 
ایجاد  واژگان  معنای  در  را  کوچک 
دز   2 که  کسانی  جای  به  و  کرده اند 
 ۴9 به  اند،  کرده  دریافت  را  واکسن 
میلیون نفری اشاره می کنند که نشانگر 

افرادی است که دز اول و دوم واکسن 
را دریافت کرده اند حال آنکه بر اساس 
افراد  بهداشت جهانی،  تعاریف سازمان 
مقابل کرونا کسانی  در  شده  واکسینه 
هستند که 2 دز واکسن خود را دریافت 
ایران  در  قرار معلوم  از  اما  باشند  کرده 
صورت  سیاسی  تاخیرهای  لطف  به  و 
گرفته در واردات واکسن، راهی نیست 
اقدامی  واژگان.  معنای  در  تغییر  جز 
تعداد  اعالم  در  که  سابقه  به  مسبوق 
میزان  و  بود  صورت گرفته  نیز  بیکاران 
برای  هفته  در  افراد  کردن  کار  ساعت 
چند ساعتی کمتر  آنان  خواندن  شاغل 

بود. شده 

 سکوت سیاسی کمیسیون
نخستین نهاد حاکمیتی که طبیعتا 
تکذیب  حتی  یا  تصحیح  به  می تواند 
دولت  رئیس  سوی  از  اعالمی  آمار 
مجلس  بپردازد،  وزرایش  و  سیزدهم 
این مورد خاص،  در  و  اسالمی  شورای 
است  درمان  و  بهداشت  کمیسیون 
کمیسیون اش  و  یازدهم  مجلس  ولی 
این  قصد  تنها  نه  معلوم  قرار  از 
پذیرش  رغم  به  بلکه  ندارند  را  اقدام 
ارائه  آمار  به  وارده  ایرادهای  تلویحی 
سکوت  دولت،  رئیس  سوی  از  شده 
زهرا  می دهند.  ترجیح  اظهارنظر  به  را 
بهداشت  کمیسیون  سخنگوی  شیخی، 
او  است.  افراد  این  از  یکی  مجلس 
خبرنگار  با  خود  جریان گفت وگوی  در 
نقدهای  تلویحا  »پیام ما«،  روزنامه 
پذیرفت  را  رئیسی  اظهارات  به  وارده 
با  و  نکند  اظهارنظر  داد  ترجیح  ولی 
رئیسی  »از  چون  جمالتی  به  اتکا 
است  رئیس جمهوری  »او  و  بپرسید« 
این  می خواهد  چطور  می داند  حتما  و 
درباره  گفت وگو  از  محقق کند«،  را  آمار 
این مهم شانه خالی کرد. اقدامی که از 
این کمیسیون  اعضای  از  تن   3 سوی 
این  از  یکی  حتی  گرفت.  صورت  نیز 
شود،  اعالم  نامش  نخواست  که  افراد 
زمان  فعلی  شرایط  »در  تاکید کرد که 
سکوت  اینکه  نیست«.  دولت  از  انتقاد 
ادامه  زمانی  چه  تا  پارلمان  سیاسی 
از  ولی  نیست  مشخص  یافت،  خواهد 
قرار معلوم در روزهای آتی این سکوت 
کشیده  هم  پزشکی  نظام  سازمان  به 

می شود.
نظام  سازمان  کل  رئیس  انتخابات 
در  مهر ماه  نهم  است  قرار  پزشکی 
این  ریاست  که  شود  برگزار  شرایطی 
سازمان در حال حاضر بر عهده محمدرضا 
توجه  با  و  است  اصالح طلب  ظفرقندی 
ساختار  در  شده  ایجاد  تغییرات  به 
سیاسی ایران و قدرت گیری اصولگرایان، 
دولت شانس های  به  نزدیک  چهره های 
شمار  به  سازمان  این  ریاست  اول 
می روند و به زعم فعاالن این عرصه، این 
همسویی ها  افزایش  معنی  به  تغییرات 
با آمار و ارقام اعالمی از سوی مسئوالن 
دولتی است. همه این موارد در کنار هم 
در  جدید  عصری  به  ورود  از  می تواند 
ارائه آمار و ارقام را حکایت کند. عصری 
که در آن برخوردها با فعاالن سیاسی و 
قانونی  شکایت  قصد  مستقل که  مدنی 
یا رد ادعاهای مسئوالن را داشته باشند، 
مسئوالن  عوض  در  و  می شود  تشدید 
بر  آمار  خوانش  به  اقدام  حامیانشان  و 
اساس سلیقه یا تفاسیر شخصی و بعضا 

می کنند.   جریانی 

  »پیام ما« اظهار نظر رئیس جمهوری مبنی بر واکسیناسیون 70 درصد ایرانیان
 تا چند روز آینده را بررسی می کند

اشتباهمحاسباتیدربارهواکسیناسیون

 شکایت یک اصولگرا 
از وزیر کشور بابت صدور 

حکم شهرداری زاکانی
جدال ها بر سر انتخاب و صدور حکم علیرضا 
در  تهران همچنان  عنوان شهردار  به  زاکانی 
معاون  اتفاق  جدیدترین  در  است.  جریان 
منکر  از  نهی  و  به معروف  امر  سابق ستاد 
دولت  کشور  وزیر  وحیدی،  احمد  سردار  از 
قانون  نقض  آنچه  دلیل  به  سیزدهم 
عالی کشور شکایت کرد.  دیوان  به  خوانده، 
صفحه شخصی اش  در  مفتاح  محمد صالح 
»سه  نوشت:  توئیتر  اجتماعی  شبکه  در 
تهران  شهرداری  حکم  صدور  از  پس  روز 
در  کشور  وزیر  از  زاکانی،  دکتر  آقای  برای 
دیوان عدالت اداری شکایت کردم و ابطال 
کرده ام.  درخواست  را  او  غیرقانونی  حکم 
فردی  صالحیت های  از  فارغ  شکایت  این 
است  زاکانی طرح شده  آقای  و شخصیت 
شده  تاکید  مقررات  و  قوانین  بر  صرفًا  و 
توئیتش  از  دیگری  بخش  در  او  است.« 
عدالت  دیوان  به  بردن  »شکایت  نوشته: 
دادن  فرصت  و  قضائیه  قوه  تکریم  اداری، 
خود  جایگاه  به  بازگشت  برای  قوه  این  به 
انتصاب  »در  کرده:  تاکید  مفتاح  است«. 
اجرایی  آیین نامه   3 ماده  زاکانی،  دکتر 
احراز تصدی سمت شهردار )شامل  شرایط 
تحصیلی  رشته  نیز  و  اجرایی کافی  سوابق 
از  نادیده گرفته شده است. پیش  مرتبط( 
یادآوری  بازرسی  این حکم، سازمان  صدور 
کرده بود که آیین نامه را در انتخاب شهردار 
نکردند«. اعتنا  ولی  دهید  قرار  مدنظر  باید 

 آالیندگی چراغ خاموش 
صنایع در خوزستان

پساب های کشاورزی و مواد آالینده صنایع در مسیر، موجب 
از  انتهای رودخانه دز به بیش  شده که آستانه شوری در 
دز،  رودخانه  عبوری  دبی  با کاهش  برسد.  واحد  سه هزار 
این میزان به ارقام باالتر نیز خواهد رسید . در طول رودخانه 
کارون نیز سایر صنایع آلوده کننده وجود دارند که هم افزایی 
تخریبی ایجاد می کند. اثر این آالینده ها فقط بر شوری آب 
خالصه نمی شود بلکه سایر عناصر نامطلوب در آب را افزایش 
داده و احتماال بسیاری از آنها در حدی باالتر از استانداردهای 
الزم قرار دارند . آب شیرین رودخانه ها منبع اصلی تامین 
آب شرب خوزستان محسوب شده که سالمت، کیفیت و 
بهداشت آن بسیار حائز اهمیت است . باید به استانداردهای 
موجود اشاره کرد که برخی شاخص های آن ها نسبت به سایر 
استانداردهای جهانی کشورهای مرجع متفاوت بوده و ارقامی 
باالتر را شامل می شوند . چنانچه برای شاخص های کیفیت 
آب، استانداردهای اروپا را در نظر بگیریم، در رتبه بندی کیفی 
آب شاهد سقوط هستیم . منصفانه است بگوییم در برخی 
شاخص ها نیز گاهی ما حداقل بر حسب قانون سختگیرانه تر 
چک لیست های الزم را تدوین کرده ایم . صنایع آالینده که به 
شکلی پیوسته در حال تزریق آلودگی به آب هستند باید برای 
شرایط خود چاره ای بیندیشند . تلفیق آب و هوای آلوده بدون 
شک بیماری های خاص را در استان خوزستان افزایش داده 
است . درباره این موضوع به شکل دقیق باید بخش بهداشت 
و درمان استان اظهار نظر کند. اما منطق و عقل می گوید 
بدون تردید این نابسامانی ها بر سالمت جامعه خوزستانی 
اثر مخرب و نامطلوب داشته است . وضع قوانین سختگیرانه 
در کنار رعایت بدون ارفاق در اعمال استانداردها ، حداقل کاری 
است که باید در نظر گرفته شود . در سیستم یکپارچه تعدیل 
کیفی آب، نقش و تکلیف هر سازمان در اصالح فرآیندهای 
بهبود کیفی تدوین و اقدامات قابل احصاء برای آن ها برای 
رصد برنامه ها ابالغ می شود. برای تغییر شرایط، موعظه و 
آبی  توصیه دیگر چاره ساز نیست . خشکسالی ها و کمبود 
فرصتی است که نشان می دهد این منابع آلوده کننده چگونه 
نقشی ناسازگار و مخرب ایفا می کنند.  به هر شکل در تب 
تاالب و گتوندعلیا، نباید از صنایعی که با چراغ خاموش از 

خورموسی تا انتهای کارون را آلوده می سازند، غافل ماند .

آزادی مهدی محمودیان منتفی شد

ابالغ حکم پرونده قبلی 
یک فعال مدنی

۴0 روز پیش خبر بازداشت مهدی محمودیان 
در  دادگستری  وکیل   5 و  مدنی(  )فعال 
دستگیری  این  دلیل  شد.  منتشر  رسانه ها 
البته اعالم نشد و در غیاب اخبار رسمی و 
در میان سکوت مراجع قضایی و انتظامی، 
بازار گمانه زنی ها داغ بود تا اینکه خبر آزادی 
وکالی  تعداد  تا  شد  رسانه ای  حیدری  لیال 
روز  چند  یابد.  تن کاهش   ۴ به  بازداشتی 
با  تا  رسید  افرافراز  مریم  به  نوبت  بعد هم 
قید وثیقه آزاد شود. سرنوشتی که در ادامه 
تا  شد  تکرار  هم  فقیهی  محمدرضا  برای 
حاال مصطفی نیلی و آرش کیخسوری تنها 
از  یکی   باشند.  پرونده   بازداشتی  وکالی 
محمودیان  مهدی  سرنوشت  ابهامات  این 
است که پیش از این هم چند بار به مراجع 

بود.  شده  فراخوانده  قضایی 
قوه قضائیه 9  ذبیح هللا خداییان، سخنگوی 
خود  خبری  نشست  جریان  در  شهریور ماه 
»اخالل در نظم« را دلیل بازداشت این افراد 
سوی  از  اما  اظهارات  این  بود.  کرده  اعالم 
جامعه حقوقی و مطبوعاتی مورد انتقاد قرار 
با  آنان شکایت از ستاد ملی مقابله  گرفت. 
کرونا به واسطه تاخیرهای صورت گرفته در 
واردات واکسن به ایران و مرگ هزاران ایرانی 
را حق هر یک از شهروندان دانسته و خواستار 
احترام نهادهای قضایی و انتظامی به این مهم 
شدند. دیروز اما خبری آمد که احتمال آزادی 
مهدی محمودیان را از بین برد.  حکم پرونده 
پیشین او برای اجرا ابالغ شد تا به زعم بابک 
برای  شانس ها  محمودیان،  وکیل  نیا،  پاک 
آزادی او به شکل قابل توجهی کاهش یابد.
این وکیل دادگستری به پایگاه خبری امتداد 
وکالی  با  را  جلساتی  ما  »فعال  است:  گفته 
پرونده تشکیل داده و در این جلسات، وکالی 
هر پنج نفر از متهمان حضور داشتند. در این 
ابعاد  با  رابطه  در  مختلفی  مطالب  جلسات 
پرونده مورد بحث و تبادل نظر از سوی وکال 
جهت دفاع از موکلین مورد ارزیابی و طرح 
هیچ  متاسفانه  امروز،  تا  است.  گرفته  قرار 
دسترسی به پرونده نداشتیم. تا این لحظه 
بار هم به شعبه مراجعه  اینکه چند  به رغم 
کردیم، اما پرونده را برای مطالعه در اختیار 
ما قرار نداده اند. قاضی شعبه عنوان کرده که 
مشغول مطالعه پرونده بوده و پس از اتمام 
برای مطالعه  را  آن، می تواند مساعدت الزم 
بدهد.«این  صورت  نیز  ما  سوی  از  پرونده 
وکیل دادگستری گفت: »درخصوص پرونده 
قطعی  او که  قبلی  حکم  متاسفانه  موکلم، 
شده بود را به اجرا گذاشته اند. با این اوصاف، 
حتی اگر ما درخواست تبدیل قرار را به دادگاه 
ارائه کنیم و مقام قضایی نیز با آن موافقت 
او  آزادی  مانع  موکلم،  قبلی  حکم  باز  کند، 
خواهد بود. مهدی محمودیان در این حکم 
قبلی به دلیل امضای بیانیه موسوم به 77 
نفر به یک سال حبس و چهار سال هم به 
دلیل اقدام برای روشن کردن شمع به یاد 
جان باختگان هواپیمای اوکراینی محکوم شد 
اجرا  قابل  که در مجموع چهار سال حبس 
محکوم شده بود. متاسفانه به دلیل اجرای 
منتفی  موکلم  آزادی  امکان  نیز،  حکم  این 
را  پرونده  تقاضا کرده  پاک نیا  بود.«  خواهد 

زودتر در اختیار او  قرار دهند.

صعود تیم ملی فوتبال زنان 
ایران به جام ملت های آسیا

تیم ملی فوتبال زنان ایران روز گذشته و در ضربات پنالتی 
موفق به شکست تیم ملی فوتبال زنان اردن شد و موفق 
به صعود به جام ملت های آسیا شد. به گزارش ورزش 3، 
برخالف تصورات تیم ملی فوتبال زنان ایران در نیمه اول 
اختیار  در  میدان  و  توپ  بیشتر  و  داشت  دفاعی  آرایشی 
اردنی ها بود و در چند نوبت دروازه ایران را تهدید کردند که 
درخشش زهره کودایی در خط دروازه مانع از گلزنی مهاجم 
اردن از جمله میسا جباره شد؛ البته در نیمه نخست یک 
ملیکا  ایران شد که ضربه  دختران  نصیب  فرصت طالیی 
متولی از روی خط دروازه برگشت داده شد. در نیمه دوم هم 
مالکیت توپ و میدان در اختیار اردنی ها بود و میسا جباره 
چند حمله به سوی دروازه ایران داشت که با درخشش خط 
دفاعی و دروازه بان آماده ایران توپ های جباره به گل تبدیل 
نشد و دروازه ایران در نیمه دوم بسته ماند؛ چند موقعیت 
گلزنی نصفه و نیمه هم نصیب شاگردان مریم ایراندوست 
شد که خط دفاعی اردن اجازه عبور توپ از خط دروازه را نداد 
تا بازی در 90 دقیقه بدون گل مساوی به پایان برسد. در 
ضربات پنالتی بهناز طاهرخانی، فاطمه عادلی، زهرا قنبری و 
ثنا صادقی برای ایران پشت ضربه ایستادند که همه ضربات 
آن ها به گل تبدیل شد؛ اما در طرف مقابل سنگربان تیم ملی 
فوتبال زنان ایران، زهره کودایی عملکردی استثنایی از خود به 
جای گذاشت و موفق به مهار دو ضربه پنالتی اردنی ها شد تا 
تیم ملی فوتبال زنان ایران با حساب ۴-2 در ضربات پنالتی 

به پیروزی برسد.

رئیس دولت سیزدهم در 
شرایطی از دستیابی ایران به 
آمار 70 درصدی واکسیناسیون 
شهروندان خود در چند روز 
آینده خبر داده که آمار اعالمی 
از سوی وزارت بهداشت چنین 
وضعیتی را نشان نمی دهد

سخنگوی کمیسیون حقوقی 
در شرایطی از اشراف نداشتن 
کمیسیون اقتصادی و لزوم 
ارجاع طرح تهیه شده توسط 
آنان به کمیسیون قضایی سخن 
به میان آورد که چندی پیش 
جزئیات طرحی برای ساماندهی 
بازار رمز ارزها منتشر شده بود

اسفند 98 بود که نخستین بیمار مبتال به کرونا در ایران شناسایی شد. ایران آن روزها درگیر انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی بود و کسی توجهی به این ویروس نمی کرد. صداوسیما از نبود کرونا در قم گزارش ها تهیه می کرد 
و از فضای گرم انتخابات می گفت. برخی رسانه ها نیز یکی پس از دیگری در رد شیوع کرونا در ایران می نوشتند اما فاجعه 
خیلی زود از راه رسید و ایران پیک های اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم را یکی پس از دیگری تجربه کرد و شاهد از 

دست رفتن حدود 120 هزار جان عزیز بود. 
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1ادامه از صفحۀ

کمیسیون حقوقی مجلس عزم حضور در بازار  رمز ارزها و نظام مند سازی این عرصه را کرده است

سودای نظارت
رمز ارزها  موضوع  که  است  سالی  دو  یکی 
یکی  به  ایران  جمله  از  و  جهان  سراسر  در 
است.  شده  تبدیل  حاکمان  چالش های  از 
بازار رمز ارزها به لطف غیرقابل ردیابی بودن 
بر  مالیات  نبود  البته  و  انتقاالت  و  نقل 
حضور  برای  جذاب  ای  عرصه  به  درآمدها 
این  تبدیل شد و در  اقشار مختلف جامعه 
مسیر برخی افراد نیز با سواستفاده از این 
کسی  و  گذاشتند  پول  روی  پول  عرصه، 
این  همه  نبود.  مال باختگان  جوابگوی  هم 
تا کشورهای  شد  هم سبب  کنار  در  عوامل 
فکر  به  قوانینی  وضع  با  شرقی  و  غربی 
ساماندهی این عرصه بیفتند و تالش کنند 
برای ذره ای هم که شده اوال جلوی تضییع 
در  و  بگیرند  را  خود  حکمرانی  های  پایه 
افراد  برخی  سودجویی  مقابل  نیز  نهایت 
خم کار  و  چم  به  آشنا  چندان  نه  مردم  از 
این کشورها  از  یکی  بایستند.  بازار  این  در 
مجلس  اواخر  از  است.  اسالمی  جمهوری 
دهم بود که موضوع نظارت بر بازار رمز ارزها 
در پارلمان مطرح شد ولی به جایی نرسید 
و با توجه به تغییر ترکیب مجلس یازدهم 
اعتدال گرایان  و  اصالح طلبان  و خداحافظی 
شکل  هرمی  ساختمان  سبز  با کرسی های 
به  وقتی  چند  مهم  این  بهارستان،  میدان 

دست فراموشی سپرده شد تا اینکه در دو 
سه ماه گذشته بار دیگر کمیسیون حقوقی 
عزم  اقتصادی  کمیسیون  کنار  در  مجلس 
را  آن  ساماندهی  و  بازار  این  به  ورود 

کرده اند.
مسیر  این  در  مجلس  حقوقی  کمیسیون 
در  فعالیت  قوانینی،  وضع  با  میکند  تالش 
بازار رمز ارزها در ایران را نظارت پذیر و نظام 
سخنگوی  دلخوش،  کاظم  سید  کند.  مند 
این کمیسیون در همین راستا به خبرگزاری 
ایسنا گفته است: »اعتقاد دارم استفاده از 
خوب  می تواند  کشور  در  رمز ارزها  ظرفیت 
باشد و ما می توانیم مانند کشورهای دیگر 
های  بخش  در  حوزه  این  از  استفاده  با 
باشیم،  داشته  فعالیت  اقتصادی  مختلف 
به  باید  که  دارد  خطراتی  حوزه  این  البته 
مرکزی،  بانک  کنترل  کنیم،  توجه  آن 
نهادها  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت 
ای  گونه  به  باید  نظارتی  های  دستگاه  و 
استفاده  رمز ارزها  این  از  بتوانیم  باشد که 
خوبی داشته باشیم.« این نماینده مجلس 
یادآوری  با  اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در 
تابستان گذشته  در  برق  مکرر  های  قطعی 
واظهارات مسئوالن مربوطه و ربط دادن این 
در  رمز ارزها  مجاز  غیر  استخراج  به  مساله 

تابستانی  همین  »در  ایران، گفت:  سراسر 
و  استفاده  که  بودیم  شاهد  گذشت  که 
را  مشکالتی  رمزارزها  از  نادرست  استخراج 
در حوزه قطعی برق برای مردم ایجاد کرد، 
برنامه  فاقد  پیکر استخراج  مزارع بی در و 
برق  قطعی  دچار  را  مردم  و  بودند  ریزی 
ایجاد  مشکل  هم  ما  صنایع  برای  و  کردند 

کردند.«
شرایطی  در  حقوقی  کمیسیون  سخنگوی 
عدم  از  اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در 
اقتصادی  کمیسیون  کمال  و  تمام  اشراف 
آنان  توسط  تهیه شده  ارجاع طرح  لزوم  و 
آورد  میان  به  سخن  قضایی  به کمیسیون 
برای  طرحی  جزئیات  پیش  چندی  که 
بود.  شده  منتشر  رمز ارزها  بازار  ساماندهی 
دلخوش گفته است: »کمیسیون اقتصادی 
اشراف  رمز ارز  حوزه  به  جامع  صورت  به 
ندارد، این موضوع فعال در اختیار یک گروه 
حقوقی  ابعاد  به  توجه  با  است،  تحقیقاتی 
این  که  کردیم  درخواست  ما  رمزارز  حوزه 
حقوقی  به کمیسیون  بررسی  برای  موضوع 
این  شود.«  ارسال  نیز  مجلس  قضایی  و 
کمیسیون های  که  معناست  بدان  اظهارات 
به  امروز  تا  حداقل  اقتصادی  و  حقوقی 
دوازدهم  ولی  اند  نیافته  دست  طرحی 

نمایندگان  برخی  زبان  از  طرحی  تیرماه 
منتشر شد که بر مبنای آن »بانک مرکزی 
مبادالت  حوزه  در  مقررات  تنظیم  مرجع 
تنها  و  داخل کشور خواهد شد  در  رمزارزها 
داخل  پرداخت  ابزار  عنوان  به  ملی  رمزارز 
طرح  این  براساس  است.«  مجاز  کشور 
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم »متولی 
صنعت استخراج رمز ارز« و »مسئول صدور 
همچنین  و  بود  شده  آن«  مزارع  مجوز 
امور  بود »با همکاری وزارتخانه های  مکلف 
اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و ارتباطات و 
فناوری اطالعات به گونه ای برنامه ریزی کند 
رمز ارز  استخراج  مزارع  پردازش  قدرت  که 
کشور منجر به تولید درآمد ناخالص ساالنه 
پانصد میلیون ) 500.000.000 ( دالر در سال 
1۴01 شده و بعد از آن حداقل 10 درصد رشد 

نظر  به  ترتیب  بدین  باشد.«  داشته  ساالنه 
گروه   2 حداقل  کنونی  شرایط  در  می رسد 
بر  تحقیق  و  بررسی  مشغول  نمایندگان  از 
این  در  قوانین  وضع  و  رمز ارزها  بازار  سر 
با  چندان  آنان،  از  یکی  که  هستند  حوزه 
ارتباط  در  و قضایی  کمیسیون های حقوقی 
نیست که اگر بود، طرحش را برای بررسی 
ارجاع  این کمیسیون ها  به  و چکش کاری 
تا لحظه نگارش  اقدامی که حداقل  میداد. 
پیگیری های  براساس  و  گزارش  این 
باید  و  نگرفته  صورت  »پیام ما«،  خبرنگار 
پارلمان  و  شد  خواهد  چنین  آینده  در  دید 
می تواند به دور از شعار قانونی جامع را در 
این حوزه به تصویب برساند یا اینکه باز هم 
باید انتظار طرح  هایی چون طرح صیانت از 

باشیم. داشته  را  مجازی  فضای 



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 3|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2115   | یک شنبه  ۴ مهر 1۴00  |4 اقلیم

برای خاموش کردن  بالگردی  گذشته  روز   
چندانی  موفقیت  اما  رفت  منطقه  به  آتش  
نداشت و رسول حسام،  مدیرکل مدیریت 
در  که  گفت  گلستان  استانداری  بحران 
بالگرد  صورت مهیا بودن شرایط سه فروند 
حریق  اطفای  عملیات  در  مشارکت  برای 
استان  این  به  از شنبه  جنگل های کردکوی 
خودروی  دستگاه  »ده ها  می شوند.  ارسال 
آتش نشانی، تراکتورهای آب پاش، ادوات 
راهداری و خودرو های کمک دار در منطقه 
جنگلی کردکوی حضور دارند و بیش از 100 
نیروی تازه نفس از دستگاه های مختلف تا 
عملیات  در  حاضر  نیروهای  به  فردا  بامداد 
افزود می شوند.« بالگردها اما امکان پرواز 
آنها  حضور  اصلی  مانع  غلیظ  مه  نداشتند. 
الهه  و  شد  آتش  کردن  خاموش  برای 
که  زیست  محیط  حوزه  خبرنگار  موسوی، 
ما«  »پیام  به  هم  دارد  حضور  منطقه  در 
امکان  که  بوده  غلیظ  آنچنان  مه  می گوید 
آنها ممکن نشده است »آنها ساعات  پرواز 
هربار  از  بعد  و  می کنند  پرواز  محدودی 
و  برگردند  آب گیری  برای  باید  ریختن  آب 
به  همین هم زمان بر است. در حال حاضر 
دلیل وضعیت جوی آنها در فرودگاه گرگان 
مستقر هستند و شرایط پرواز وجود ندارد.« 
سومین  به  آتش سوزی  حاال  می گوید  او 
این  امید  تنها  و  می شود  نزدیک  خود  روز 
باران  بارش  با  مه،  و  ابرها  است که همین 
ارتفاعات خاموش  در  آتش  و  همراه شوند 
شود »شرایط در منطقه واقعا سخت است. 

هم  آتش سوزی  و  است  شدید  باد  وزش 
گسترده بوده است. همین هم باعث شد تا 
تعدادی از نیروها مصدوم شوند و به دلیل 

شود.« ایجاد  خفگی  آتش  از  ناشی  دود 
تاکید  امکانات  کمبود  بر  همچنان  موسوی 
نیروی  صد  میان  از  می گوید  و  می کند 
با  نفرشان   50 حداقل  منطقه  در  حاضر 
آتش  خاموش کردن  درحال  خالی  دستان 
هستند و این مشکل به دلیل صعب العبور 
بودن راه ها هم بیش از پیش خود را نشان 
مدیرکل  لطفی،  عبدالرحیم  است.  داده 
هم  گلستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
به علت  به کمبود تجهیزات فردی  اشاره  با 
طریق  »از  استان گفت:  در  حریق ها  تعدد 
همجوار  استان   ۴ از  جنگل ها،  سازمان 
فردی  تجهیزات  تا  شده  درخواست  استان 
استان گلستان  به  را  حریق  با  مقابله  برای 

کنند.« ارسال 

 تعارض منافع، عامل آتش سوزی
و  خسارات  دقیق  میزان  از  هنوز 
اما  نیست  دست  در  دقیقی  اطالع  تلفات 
گفته  به  جهان نما  شده  حفاظت  منطقه 
نامش  نخواست  که  بانان  محیط  از  یکی 
است  کمی  مدت  بیاید  گزارش  این  در 
این  از  پیش  و  می شود  حریق  طعمه  که 
شاهد آتش زدن هایی از این دست در این 
دالیل  از  یکی  می گوید  او  نبودند.  مناطق 
ایجاد شده میان  منافع  تعارض  اتفاق  این 
جامعه محلی با رئیس جدید منابع طبیعی 
برخوردهای  دلیل  به  و  است  کردکوی 

برای  عده ای  انجام گرفته،  ناشایست  بعضا 
به چنین  انتقام گیری ممکن است تصمیم 
کاری گرفته باشند »من سال هاست در این 
ابعاد  این  در  آن هم  آتش،  شاهد  منطقه 
نبوده ام. این آتش را در شرق و غرب برپا 
امکان  شده  باعث  هم  همین  و  کرده اند 
نیروهای  رسیدگی و خاموش کردن توسط 
موجود کم باشد.  این کار با تصمیم و فکر 
اتفاق افتاده و باز هم همان ناراحتی جامعه 
می تواند  نادرست  برخوردهای  از  محلی 
آتش سوزی  به  باشد.«او  دالیلش  از  یکی 
شهریور ماه در این منطقه هم اشاره می کند 
و می گوید این تعارض منافع در حدود چند 
ماه است که شکل گرفته و در همین مدت 
بوده ایم  بزرگ  آتش های  شاهد  هم  اندک 
منطقه  به جان  شهریور ماه  که  آتشی  »در 
بین  از  هکتار   150 گفتند  افتاد،  جهان نما 
سوختن  از  توپوگرافی  نقشه های  اما  رفته 
حدود 300 هکتار خبر می دهد که این برای 

است«. ناراحت کننده  بسیار  ما 
این فعال حوزه می گوید آنچه ما را بیشتر 
در  که  است  این  کرده  نگران  گذشته  از 
مورد  سه  تا  دو  فقط  سال گذشته  چندین 
نقطه ای  صورت  به  هم  آن  و  آتش سوزی 
به  مدتی  در  حاال  و  داشتیم  محدود  و 
آن  بزرگ،  آتش  دو  شاهد  کوتاهی  این 
شاخه  و  ُارس  جنگلی  عرصه های  در  هم 
اهمیت  از  برایمان  ارس ها  هستیم که  زاد 
انسانی  دالیل  وجود  برخوردارند.«  زیادی 
روز  بود که  دلیلی  آتش سوزی،  این  برای 
گلستان  دادگستری  کل  رئیس  گذشته 

با  برخورد  و  شناسایی  برای  ویژه  دستور 
درازنو  جنگل های  آتش سوزی  عامالن 

کند. صادر  را  کردکوی 
گفت:  خصوص  این  در  آسیابی  حیدر 
دارد  ماموریت  کردکوی  »دادستان 
منطقه  جنگل های  آتش سوزی  موضوع 
درازنو  منطقه  و  نما  جهان  حفاظت شده 
آن  عامالن  و  بررسی  ویژه  صورت  به  را 
این  انسانی  عوامل  و  کند  شناسایی  را 
وقت  اسرع  در  و  شناسایی  آتش سوزی ها 
او  می رسانند.«به گفته  خود  عمل  به سزای 
جنگل های هیرکانی، گنجینه و میراث کهن 
جنگل  آتش سوزی گسترده  و  است  کشور 
در  نما  جهان  شده  حفاظت  منطقه  های 

دارد. تاسف  جای  ماه،  یک  از  کمتر 

 گلستان، دومین 
منطقه پر آتش کشور

از  رسمی  خبرهای  آخرین  دیروز  عصر 
سازمان  رئیس  منصور،  مسعود  را  منطقه 
به گفته  داد.  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
نیروهای  گسترده  تالش  نتیجه  در  او 
حداکثر  از  بهره گیری  با  امدادی  و  مردمی 
ارتفاعات جنگلی  آتش  توان ممکن، سطح 
به  نسبت  کردکوی  درازنوی  زرشک چال 
روزگذشته حدود ۸0 درصد کمتر شد. او به 
دالیل آتش سوزی در منطقه هم پرداخت و 
باند قاچاق  با توجه به دستگیری  گفت که 
عامل  زیاد  احتمال  به  منطقه  در  چوب 
از  »منطقه  است.  حادثه  این  بروز  انسانی 
طریق دوربین های نظارتی در حال پایش 
بروز آتش سوزی شناسایی  تا عوامل  است 
و معرفی شوند.« به گفته منصور سال قبل 
و  هزار   39 سطح  با  مورد   662 و  هزار   2
500 هکتار آتش سوزی در عرصه های منابع 
لحاظ  از  امسال  ثبت شد که  طبیعی کشور 
به  کاهش  درصد   ۴5 با  سطح  و  تعداد 
هکتار  هزار   23 با سطح  مورد   ۴60 و  هزار 
کاهش یافته است. »استان فارس با 529 
۸00 هکتار شاهد  و  هزار   1۴ و سطح  مورد 
بیشترین آتش سوزی بود و گلستان با 199 
مورد و 10 هزار و 700 هکتار رتبه دوم کشور 
گذشته  روز  تا  داد.«  اختصاص  خود  به  را 
منطقه  در  مستقر  امدادی  تیم های  تعداد 
میقانی،  فرهاد  گفته  به  و  بود  زیاد  هم 
تیم  هفت  گلستان،  هالل احمر  مدیرعامل 
امدادی شامل 1۸ نیروی عملیاتی از شعبه 
امداد و نجات درازنو،  پایگاه های  کردکوی، 
بندرترکمن، آق قال به همراه تیم مرکز استان 
امدادی  پشتیبانی  برای  سریع  واکنش  و 
محل  در  حریق  اطفای  عملیات  نیروهای 
حادثه مستقر شدند. »پنج نفر از نیروهای 
که  شدند  مصدوم  حریق  اطفای  عملیات 
پای  ترومای  دلیل  به  ساله   30 مرد  یک 
راست به بیمارستان امیرالمومنین کردکوی 
اعزام و سایر مصدومان با صدمه جزئی به 
صورت سرپایی مداوا شدند«.گلستان ۴52 
هزار هکتار عرصه جنگلی و ۸62 هزار هکتار 
عرصه مرتعی دارد که جزو مناطق پرخطر از 
نظر وقوع آتش سوزی هستند و گردشگران، 
دامداران و حاشیه نشینان جنگل ها و مراتع 
این  نگهداری  و  حفظ  در  بسزایی  نقش 
خشکسالی های  دارند.  خدادادی  نعمت 
حریق  وقوع  ریسک  تا  شد  موجب  امسال 
در زیستگاه های استان افزایش یابد و حاال 
عمدی  و  منافع  تعارض  از  محلی  فعاالن 
نکته ای که  می گویند.  آتش سوزی ها  بودن 
باید مسئوالن محلی به آن توجه کنند و به 
دنبال راهی برای همراه کردن جامعه محلی 

برآیند. خود  با 

آتش سوزی جنگل های منطقه حفاظت شده جهان نما و درازنو به روز سوم رسید

آتِشگلستانرابارانخاموشمیکند
 رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری: استان فارس با 529 مورد شاهد بیشترین آتش سوزی بود و گلستان

 با 199 مورد  رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است

تخلیه 
نخاله های ساختمانی 

در ورودی نهاوند
زیست  محیط   حفاظت  اداره  رئیس 
و  شهرها  »ورودی  نهاوند گفت:  شهرستان 
محل  نهاوند  روستایی  و  اصلی  جاده های 
است.« شده  ساختمانی  نخاله های  تخلیه 
گفت:  خبرنگاران  جمع  در  سلگی  مهراد 
ورودی شهرها  متاسفانه شاهد هستیم که 
روستایی  و  اصلی  جاده های  اطراف  و 
شهرستان نهاوند محل تخلیه نخاله ها شده 
و  عمومی  منظر  نظر  از  حریم ها  این  که 
است. شده  مواجه  چالش  با  زیست محیطی 
ساماندهی  و  توجه  به ضرورت  اشاره  با  او 
در شهرستان،  نخاله های ساختمانی  تخلیه 
تصریح کرد: »این امر نیاز به توجه بیشتر 
توسط  نخاله  تخلیه  محل  جانمایی  به 
روستاها  دارد.  را  شهرستان  شهرداری های 
هم باید با کمک دهیاری ها و با کمک اداره 
محل  جانمایی  و  جمع آوری  به  نسبت  راه 
تخلیه نخاله ها اقدام کنند که در این زمینه 
قوانین بازدارنده هم وجود دارد که در صورت 
خودروی  اول  مرحله  در  می توانیم  رؤیت 
آن ها را توقیف کنیم و در مراحل بعد جریمه 
اعمال شود.« به گفته او در شهرستان نهاوند 
نخاله ها  هجوم  مورد  شهرها  ورودی  بیشتر 
قرار گرفته اند که اداره راه با کمک شهرداری 
با کامیون داران و رانندگانی که در این زمینه 
فعال هستند باید جلساتی را برگزار کنند و 

این خصوص ساماندهی صورت گیرد. در 
زیست  محیط   حفاظت  اداره  رئیس 
شهرستان نهاوند یادآوری کرد: »شهرداری ها 
به صورت  تعیین محل هایی که  با  می توانند 
آماده از قبل وجود دارد برای تخلیه نخاله ها 
در آن محل اقدام کنند و این محل ها را برای 
تخلیه نخاله ها معرفی و اطالع رسانی کنند و 
درصورتی که قانون مند این کار هدایت شود 
می توانند از ریختن نخاله های ساختمانی در 

جلوگیری کنند.« ممنوعه  محل های 
او در پایان ادامه داد: محل تخلیه نخاله های 
روستایی نیز باید توسط دهیاری ها جانمایی 
همکاری  با  متمرکز  صورت  به  و  شود 
از  مجوز  همچنین گرفتن  و  بخشداری های 
اداره امور منابع آب که موضوع بستر رودخانه ها 

را در بر می گیرد این کار صورت گیرد.

کشف محموله قاچاق 
باله کوسه در کلمبیا

مصادره  از  کلمبیا  زیستِی  محیط  مقامات 
باله   3500 به  نزدیک  حاوی  ای  محموله 
کوسه خبر دادند که قرار بود به هنگ کنگ 
قاچاق شود. مقامات کلمبیایی اعالم کردند: 
باله کوسه که   3۴93 شامل  ای  »محموله 
قرار بود به طور غیرقانونی از فرودگاه بوگوتا 
به هنگ کنگ منتقل شود، ثبت و ضبط شده 
است.«مسئوالن محیط زیست کلمبیا اظهار 
داشتند: »تعداد باله های کشف شده حاکی 
از آن است بین 900 تا 1000 کوسه به طول 

حدود یک تا پنج متر کشتار شده اند.«
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، 
در برخی از کشورها به دلیل اینکه باور دارند 
باله کوسه فوایدی برای سالمتی دارد، این 

کاال خرید و فروش می شود.

42 دهانه غار 
در استان همدان 

شناسایی شده است
استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
همدان گفت که ۴2 دهنه غار در این استان 
طرح  اساس  برهمین  که  شده  شناسایی 
حال  در  استان  غارهای  جامع  مطالعات 
اظهار  نژاد  جعفری  محسن  است.  تدوین 
داشت: 10 دهنه از مجموع ۴2 غار شناسایی 
مناطق حفاظت شده شرا همدان،  در  شده 
خانگرمز  و  مالیر  لشگردر  نهاوند،  ملوسان 

دارند. قرار  تویسرکان 
که  کارهایی  مهم ترین  از  »یکی  افزود:  او 
در مورد غارها مغفول مانده »ارزش گذاری 
ارزشمند  بوم سازگان  این  زیستی«  محیط 
است چرا که غارها می توانند به عنوان یکی 
نقش  گردشگری  های  جاذبه  بهترین  از 
موثری در رونق اقتصادی کشورها با جذب 
گردشگر ایفا کنند.«مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان همدان گفت: غار سراب یکی 
از مهم ترین و بکر ترین غارهای این استان 
به شمار می رود که در نوبت ثبت در فهرست 

آثار طبیعی ملی کشور قرار دارد.
جعفری بسطامی افزود: »رعایت قوانین و 
مقررات و استانداردهای حفاظتی و محیط 
از  پایدار  برداری  بهره  اصلی  زیستی، شرط 
غارها است، زیرا این امکان از جمله ذخایر 
شوند  می  محسوب  کشور  هر  طبیعی 
بنابراین باید تالش مسئوالن به بهره گیری 
ریزی  برنامه  با  اکولوژیکی  از ظرفیت های 
شود.« معطوف  خردمندانه  و  دقیق  علمی، 

الهه موسوی، خبرنگار  حاضر 
در منطقه: از میان صد نیروی 

حاضر در منطقه حداقل 50 
نفرشان با دستان خالی در حال 
خاموش کردن آتش هستند و 

همچنان با کمبود امکانات روبه رو 
هستیم

مدیرعامل هالل احمر گلستان: 
پنج نفر از نیروهای عملیات 
اطفای حریق مصدوم شدند 

که یک مرد 30 ساله به 
دلیل ترومای پای راست 

به بیمارستان امیرالمومنین 
کردکوی اعزام و سایر مصدومان 

با صدمه جزئی به صورت 
سرپایی مداوا شدند

|  
رنا

 ای
 |

مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس   
 ۴0 کاهش  از  هواشناسی  سازمان  بحران 
آبی گذشته  سال  طی  بارندگی ها  درصدی 

داد. خبر  نرمال  حد  به  نسبت 
احد وظیفه با اشاره به اینکه دمای کشور طی 
سانتیگراد  درجه   1 حدود  امسال  تابستان 
گفت:  ایسنا  به  بود،  نرمال  حد  از  باالتر 
گذشته  آبی  سال  طی  بارندگی ها  »مقدار 
)1399- 1۴00( منتهی به اول مهر ماه سال 
جاری نیز کاهش چشمگیری داشته است. 
طی  بارندگی  میلی متر   1۴3.۴ کلی  به طور 
سال آبی گذشته در سطح کشور رخ داد که 
متوسط کشور  بارش  به  نسبت  مقدار  این 
 ۴0 میلی متر  کاهش حدود   235.2 یعنی 

است.« داشته  درصدی 
خشک  دوره های  با  اینکه  بیان  با  او   
مواجه  زمستان  و  بهار  در  به ویژه  متعددی 
بارش  »متوسط  کرد:  تصریح  بودیم، 
یک  تا  سوم  یک  بین  کشور  در  ساالنه 
رو  این  از  است.  جهانی  متوسط  چهارم 
به  نسبت  بارندگی ها  درصدی   ۴0 کاهش 
به حساب  چشم گیری  کاهش  نرمال  حد 
می آید که می تواند کشور را با چالش های 
آب  تامین  مشکالت  جمله  از  متعددی 

کند.« مواجه  شرب 
استان ها  برخی  »در  افزود:  وظیفه 
به خصوص چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه 

لرستان، کرمانشاه، کردستان  احمد،  بویر  و 
فصول  در  کشور  پربارش  مناطق  که   -
با  نیز   - می شوند  محسوب  سال  سرد 
بارندگی ها  درصدی   ۴0 حدود  کاهش 
جمله،  از  استان ها  این  از  برخی  و  روبه رو 
بختیاری،  و  چهارمحال  لرستان،کرمانشاه، 
خوزستان  شمال  و  بویراحمد  و  کهگیلویه 
طی  بارش  کسری  میلی متر   200 با  تقریبا 

بودند«. 1۴00مواجه   -99 آبی  سال 
و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس  به گفته  
کم  هواشناسی،  سازمان  بحران  مدیریت 
بارشی شدید طی سال آبی گذشته به ویژه 
بسیار  اثرات  و غرب کشور  در جنوب غرب 
دبی  برای  را  زیادی  مشکالت  و  جدی 

ایجاد کرد،  سدها  پشت  آب  و  رودخانه ها 
به طوری که در حال حاضر نیز مخازن سدها 
شرایط  به  نسبت  مالحظه ای  قابل  کسری 

دارند. سال گذشته  حتی  و  نرمال 
او با اشاره به اینکه کشاورزان به ویژه در نوار 
غربی کشور با آغاز مهرماه در انتظار دریافت 
اولین بارش هستند، گفت: نخستین بارش 
آن  به  اصطالحا  که  پاییز  در  مالحظه  قابل 
با مرطوب کردن  بارش موثر گفته می شود 
کشاورزان  به  را  بذر  کاشت  اجازه  اراضی 
می دهد اما متاسفانه به نظر می رسد که این 
و  می شود  آغاز  تاخیر  با  امسال  بارندگی ها 
نقاط کشور  سایر  در  شمالی،  نوار  در  به جز 

داشت. نخواهیم  بارندگی 

پاییز کم بارشی پیش رو داریم
تغییر اقلیم

ماموران یگان حفاظت محیط 
زیست شهرستان باشت در 

منطقه حفاظت شده خامین 
یک متخلف که 2 قطعه دراج 

شکار کرده بود را به همراه 
یک قبضه اسلحه بادی 

دستگیر و اعمال قانون کردند 

11 شکارچی متخلف در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شدند 
مدیر کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه 
و بویراحمد از دستگیری 11 متخلف شکار 
و کشف ۸ قبضه اسلحه مجاز و غیرمجاز 

در 2 روز پنج شنبه و جمعه خبر داد.
به گزارش ایلنا، همزمان با آغاز نخستین 
دوم  و  یکم  در  سال  دوم  نیمه  روز های 
محیط  حفاظت  یگان   1۴00 مهرماه 
زیست استان در مناطق تحت مدیریت 
خود موفق به شناسایی و دستگیری 11 

شدند.  صید  و  شکار  متخلف 
استان،  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
ضمن ابراز نگرانی از افزایش آمار شکار و 
صید در این دو روز گفت: »طی عملیات 
محیط  حفاظت  یگان  کنترل  و  گشت 
موفق  ماموران  روز  دو  این  در  زیست 
همراه  به  را  شکار  متخلف   11 می شوند 
و غیر مجاز الشه  اسلحه مجاز  ۸ قبضه 
را  دراج  قطعه   2 و  بزغاله  و  بز  راس   2
در سطح استان دستگیر و اعمال قانون 

کنند.«
تشریح  ضمن  هاشمی  اسدهللا  سید 
یگان  ماموران  گفت:  خبر  این  جزئیات 
حفاظت محیط زیست شهرستان باشت 
یک  خامین  شده  حفاظت  منطقه  در 
متخلف که 2 قطعه دراج شکار کرده بود را 
به همراه یک قبضه اسلحه بادی دستگیر 

قانون کردند. اعمال  و 
استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 

دنای  شده  حفاظت  منطقه  رصد  به 
و  اشاره کرد  بانان  محیط  توسط  شرقی 
کنترل  و  گشت  عملیات  »طی  گفت: 
در  بویراحمد  شهرستان  حفاظت  یگان 
شرقی3  دنای  شده  حفاظت  منطقه 
اسلحه  قبضه  دو  و  مسلح  متخلف 
غیرمجاز کالشینکف و ساچمه زنی دو لول 
شناسایی شدند و از آن ها الشه دو راس 

شد.« وحشی کشف  بزغاله  و  بز 
محیط  حفاظت  یگان  عملیات  به  او 
زیست شهرستان چرام اشاره کرد و گفت: 
»یگان حفاظت محیط زیست شهرستان 
چرام یک متخلف را به همراه یک قبضه 
غیرمجاز  لول  تک  ساچمه زنی  اسلحه 
ادامه  در  هاشمی  کردند.«  دستگیر 
افزود: طی عملیات گشت و کنترل یگان 
منطقه  در  متخلف  دو  استان  حفاظت 
شکار ممنوع خرم ناز به همراه دو قبضه 

شدند.  دستگیر  ساچمه زنی  اسلحه 
ضمن  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
محیط  حفاظت  یگان  زحمات  از  تشکر 
زیست استان گفت: طی عملیات گشت 
دنا  شهرستان  حفاظت  یگان  کنترل  و 
ساچمه زنی  لول  تک  اسلحه  قبضه  یک 
غیرمجاز کشف و ضبط شد همچنین این 
نفر  سه  دنا  ملی  پارک  منطقه  در  یگان 
متخلف را دستگیر کردند که از آن ها یک 

شد. ساچمه زنی کشف  اسلحه  قبضه 

|پیام ما| حوالی ظهر روز پنجشنبه هفته گذشته جنگل های محدوده یانه سر، رادکان و درازنو در کردکوی دچار حریق شدند. هواشناسی 
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 شوشتر، شهری احاطه شده با آب است و 
تعیین  نقش  آب  متمادی،  سالیان  گذر  در 
کننده ای در زیست ساکنان این شهر داشته. 
هم  شهر  این  در  آب  حضور  بی بدیل  نمونه 
است که  شوشتر«  تاریخی  آبی  »سازه های 
یونسکو  سال ۸۸ در فهرست میراث جهانی 
به هم  مجموعه ای  سازه،  این  رسید.  ثبت  به 
پل ها،  شامل  تاریخی  اثر   13 از  پیوسته 
دست  کانال های  آبشارها،  آسیاب ها،  بندها، 
کند و تونل های عظیم هدایت آب است که 
با یکدیگر کار می کنند و در دوران  ارتباط  در 
بهره گیری  برای  ساسانیان،  تا  هخامنشیان 
بیشتر از آب ساخته شده اند و حاال لوله های 
ویران شهری به یکی از این 13 اثر تاریخی، 
آبی  آسیاب های  و  آبشارها  مجموعه  یعنی 
مدیر  بهادری،  محمدرضا  است.  زده  آسیب 
پایگاه جهانی شوشتر به »پیام ما« می گوید 
این  به  مربوط  هستیم  اتفاقی که شاهدش 
کهنه  دلیل  به  سال هاست  و  نیست  اواخر 
هستیم  تخریب  شاهد  آب  لوله های  بودن 
»آسیاب ها و آبشارها چون در بخش مرکزی 
شهر قرار دارد و در ارتباط با لوله هاست دچار 
امسال  ابتدای  از  و  است  عمیقی  مشکالت 
افزایش نشتی آب وضعیتش رو  به واسطه 
این  می گوید  او  است.«  وخامت گذاشته  به 

قسمت هایی  در  حاال  و  بوده  مستمر  رطوبت 
ایجاد کرده است  نگرانی هایی  این منطقه  از 
رسیدگی  تقاضای  مسئوالن  از  بارها  آنها  و 
داشته اند »قرار است در هفته آینده جلسه ای 
بحران  ستاد  در  متولی  مسئوالن  حضور  با 
فرمانداری تشکیل شود و فکری اساسی به 

شود.« جهانی  ثبت شده  اثر  حال 
اداره  رئیس  چهارمحالی،  محمد  علی 
هم  شوشتر  دستی  صنایع  و  میراث فرهنگی 
که سال ها پیگیر حل مشکل آب و فاضالب 
شهر بوده حاال به ستوه آمده و به »پیام ما« 
می گوید »این وضعیت بیش از بیست سال 
است که خانه های تاریخی ما را نابود کرده و 
حاال هم در حال نابودی اثر ثبت جهانی است. 
زیر میدان آسیاب ها و آبشارها که میدان مهم 
شهر است وضعیت بسیار مخرب است و این 
وضع خطر جانی دارد. در این منطقه ما شاهد 
خارجی هستیم  و  داخلی  گردشگران  حضور 
به دلیل رطوبت ممکن است جان  و ریزش 

بسیاری را تهدید کند.«
او می گوید بارها و بارها به مسئوالن مختلف 
شهری مراجعه کرده و هیچکس پاسخگوی 
وضع فعلی نیست. میراث فرهنگی در نهایت 
از سازمان آبفا شکایت کرده و حاال در حکمی 
که آمده اعالم شده »این اتفاق با غرض نبوده 

است.« چهارمحالی می گوید می دانیم غرضی 
شاهد  می شود  چطور  اما  نیست  این کار  در 
شهر  تاریخی  اثر  خشت  به  خشت  ویرانی 
باشیم و چیزی نگوییم؟ چطور می شود ببینم 
در این بی آبی و وضعیت وخیم تنش زا، حجم 
بزرگی از آب تصفیه شده به دل زمین نفوذ 

می کند و برای کسی مهم نباشد؟

شواداون ها در هم شکسته اند
اغلب خانه های تاریخی شوشتر، فضایی 
با نام شبستان که عمقی  در زیرزمین دارند 
در حدود چهار متر از کف حیاط  دارد و بعد 
نسبتًا  به فضائی  است که  آن »شوادون«  از 
عمیق و دستکند گفته می شود. این مکان در 
دارد  قرار  قدیم شوشتر  بیشتر خانه های  زیر 
و در گذشته و حتی حال، مردم برای فرار از 
گرمای طاقت فرسای تابستان به آن ها پناه 
اثر فرسودگی شبکه آب و  بر  می بردند. حاال 
عبور وسایل سنگین از روی آن، بخش زیادی 
از آب شهری در عمق زمین نفوذ کرده که در 
از خانه های  این میان شوادون های بسیاری 

تاریخی پر آب شده. 
شوادون ها  برخی  دیواره های  به  آب  نفوذ 
آن ها  است،  رس  آن گل  صخره  جنس  که 
و  فرآیند  تر  اثر  بر  و  کرده   آسیب پذیرتر  را 
فراوانی  ریزش های  مکرر،  شدن  خشک 

خانه های  تعداد  افتاده.  اتفاق  آن ها  در  هم 
تاریخی که شوادان هایشان یا ریخته و یا در 
حال ریزش است کم نیستند و چهارمحالی 
از  وقتی  تمام سال های گذشته  در  می گوید 
ویرانی این خانه ها به دلیل مشکل شبکه آب 
حرف زده ایم گفته اند سفره های آب زیرزمینی 
است »دالیلی که برای سلب مسئولیت عنوان 
شوادان ها  این  نیست.  ممکن  اصال  می کنند 
هیچ  و  بوده اند  اینطور  است  سال  سالیان 
آبی هم از سفره های زیرزمینی باعث نابودی 
و  لوله کشی  از  بعد  اما چند سال  نشده  آنها 
اتفاق  این  شاهد  لوله ها  شدن  مستهلک 

بوده ایم.«
سایر  و  آبفا  با  را  مکاتبات   92 سال  از  آنها 
ارگان ها به صورت جدی شروع کردند اما عمال 
هیچ اتفاقی نیفتاد »بعد از واکنش ما، چند 
اینکه  برای  می آورند  را  مکانیکی  بیل  روزی 
بگویند کار انجام می شود. همین کارها هم به 
بافت تاریخی آسیب رسانده و در نهایت هیچ 

نداشته.« نتیجه ای هم 
خانه  ساداتی،  تاریخی  خانه  از  چهارمحالی 
می برد  نام  مشارزاده  و  کجباف  رحیمی، 
خانه  از  و  مشکلند  همین  درگیر  همگی  که 
واسطه  به  می گوید که  ابریشم کار  تاریخی 
شده.  تخریب  اندرونی کامال  بخش  این کار 
جزایری که  و  التجار  معین  خانه  همچنین 
خانه های بازمانده از دوران صفویه هستند هم 
در خطر ریزش قرار دارند »خانه تاریخی سید 
صدرالدین امام، بازمانده از دوران قاجار است 
و حاال شوادان آن پر آب است و نکته مهم این 
است که فاصله این شوادون با مناره مسجد 
ایجاد  آسیب  اگر  و  است  متر  بیست  محل 
مرمت  قابل  تاریخی  اثر  این  تنها  نه  شود، 
نخواهد بود بلکه حتما خسارت جانی هم دربر 

داشت.« خواهد 
هاشمی  بنی  تاریخی  خانه  به  همچنین  او 
اشاره می کند. خانه ای که بنا بر اسناد تاریخی 
آنجا  می آمده،  شوشتر  به  نادرشاه  زمانیکه 
ساکن می شده و حاال این خانه در خود فرو 
ریخته و هیچکس هم پاسخگو نیست »هر 
آجری که از خانه های تاریخی می افتد، دیگر 
نه قابل مرمت است و نه می توان به روز اول 
برگردانده شود. از دست دادن این تعداد خانه 
تاریخی برای ما درد بزرگی است اما هیچکس 
در تمام این سال ها پاسخگوی این وضعیت 
نبوده است. این در حالی است که می دانیم 
تاریخ  تخریب  بر  عالوه  ریزش ها  این  همه 
تمدن کشور، می تواند خطر جانی هم داشته 

باشد و جان مردم در معرض خطر است.«
آنها  به  چهارمحالی  که  خانه هایی  بر  عالوه 
شوشتری  طبیب  تاریخی  خانه  کرد،  اشاره 
)هتل سنتی طبیب(، خانه تاریخی نجاتیان، 
سرابی(،  سنتی  )هتل  سرابی  تاریخی  خانه 
خانه تاریخی ساداتی، خانه تاریخی سمندی، 
تاریخی شرافتمند،  قناد، خانه  تاریخی  خانه 
بقعه سیدمحمد بازار، خانه تاریخی معین فر، 
خانه تاریخی داروئی و چندین خانه دیگر در 

دارند. قرار  تخریب جدی  معرض 

به اعتبارات ملی نیازمندیم
طول لوله های آب در بافت تاریخی، آنطور 
که رستم عبدهللا پور، رئیس آب و فاضالب 
شهرستان شوشتر به »پیام ما« می گوید در 
همین  او  به گفته  است.  90 کیلومتر  حدود 
از  و  سویی  از  لوله ها  مسیر  بودن  طوالنی 
سوی دیگر قرار گرفتن این لوله ها در بافتی 
کار  باریک  خیابان های  و  کوچه  با  تاریخی 
است  سخت کرده  را  اوضاع  بهبود  و  اصالح 
مدیر  که  است  سال  یک  حدود  در  »من 
بارها  و  بارها  تاکنون  و  شده ام  بخش  این 
میراث  چون  مختلف  سازمان های  و  مردم 

نسبت به ترکیدگی لوله ها معترض بودند. ما 
در  و حتی  را شروع کرده ایم  اصالح  هم کار 
بسیاری از موارد توانسته ایم موفق باشیم اما 
نداده است.«  پیشرفت دقیقی رخ  همچنان 
او می گوید کالف لوله صد و ده متری در یک 
پیمانکاران  و  شده  میلیون گران  پنج  هفته 
حاضر نیستند با این شرایط وارد چنین کاری 
 شوند و همین هم مشکلی بر مشکالت دیگر 
این  موارد  از  دیگر  »یکی  است  اضافه کرده 
و  است  باریک  و  تاریخی  است که کوچه ها 
تجهیزات جدید امکان رفتن به آنجا را ندارد. 
در نتیجه کار باید دستی و با کارگران و بیل و 
کلنگ هایشان انجام گیرد که همین هم باعث 
در  آب  شبکه  اصالح  پیش  از  بیش  کندی 

است.« شده  شوشتر 

عبدهللا پور می گوید شهر شوشتر مانند کاسه ای 
در  خصوصا  خاک،  جنس  و  است  وارونه 
شکستگی  اگر  که  شده  باعث  قدیم  بافت 
به  آنکه  جای  به  آب  شود،  ایجاد  لوله ها  در 
بیرون بیاید، به درون خاک نفوذ می کند. در 
نتیجه تشخیص ترکیدگی لوله ها هم از جمله 
هستیم  روبه رو  آن  با  است که  سختی هایی 
»در حال حاضر حدود 12 کیلومتر از شبکه آب 
را اصالح کرده ایم و برای پایش و تشخیص 
نشت یاب  دستگاه های  ترکیدگی،  نقاط 
آب  وضعیت  دلیل  به  همچنین  و  آورده ایم 
و هوایی این منطقه از پایش ماهواره ای هم 

می کنیم.« استفاده 
شوشتر  شهرستان  فاضالب  و  آب  رئیس 
شهری  مشکل  حل  برای  می کند که  تاکید 
و  میراثی  خانه های  تعداد  که  شوشتر  چون 
ملی  اعتبارات  به  دارد،  جهانی  باستانی  آثار 
نمی توان  استانی  بودجه های  با  و  نیازمندیم 
»مدت هاست  کرد  حل  را  مشکل  این 
و  آب  اصالح  و  دادیم  اعتبار  درخواست 
در خیابان مسجد  فرعی  فاضالب کوچه های 
جامع هم برای مناقصه گذاشته شده است. 
قطع  به  نیاز  اصالحات  انجام  برای  از سویی 
آب بوده که در فصل گرم سال ممکن نیست 
و حاال با شروع فصل سرد سال امیدواریم کار 

شود.« پیگیری  بیشتری  جدیت  با 
اعتبارات  است  امیدوار  می گوید  درنهایت  او 
شاهد  نزدیک  آینده ای  در  و  شود  تامین 
و  شکستگی  اصالح  در  خوبی  پیشرفت 
بازسازی لوله های قدیمی باشند. اما آنچه او 
نمی گوید این است که در مدت پیش رو و با 
وجود کند بودن روند اصالح لوله ها، باید شاهد 
از دست رفتن چند شوادون و خانه تاریخی در 
شوشتر بود و در نهایت آب و فاضالب روان در 
شهر ممکن است به چند نفر از اهالی شوشتر 

برساند. آسیب 

مجازی  فضای  در  تصاویری  اخیرا 
کلیسای  داد  می  نشان  که  شد  منتشر 
بخش کمره  در  لیلیان که  روستای  ارامنه 
به  است  شده  واقع  خمین  شهرستان 
پارکینگ ماشین های شخصی و کشاورزی 
تولید  و  انگور  سنتی  آونگ  برای  محلی  و 
کشمش تبدیل شده است و حتی بخشی 
شده  تخریب  نیز  شده  ثبت  اثر  این  از 

است.
ارامنه  و  قدیمی  منطقه  لیلیان  روستای 
نشین مربوط به دوره قاجار است و وجود 
دوره  به  مربوط  قدمتی  با  ارامنه  کلیسای 
روستا  این  ایجاد  بر  گواهی  نیز  قاجار 

ارامنی هاست. توسط 
ماه  اردیبهشت   20 در  لیلیان  کلیسای 
آثار  فهرست  در   1906۴ شماره  با   13۸6
لیلیان  ارامنه  قبرستان  و  گرفت  قرار  ملی 
نیز که مربوط به دوره قاجار و دوره پهلوی 
است در تاریخ 23 بهمن 13۸5 با شماره 
ملی  آثار  از  یکی  به عنوان   17350 ثبت 

است. رسیده  ثبت  به  ایران 
پیروان شاخه گریگوری  روستا  این  ارامنه 
شاه  توسط  که  هستند  مسیحیت  دین 
این  به  ارمنستان  کشور  از  صفوی  عباس 
روستایی  واقع  در  و  شدند  آورده  منطقه 
شکل گرفت،  منطقه  این  در  نشین  ارمنی 
به  روستا  این  تاریخی  ابنیه  وضعیت  اما 

نیست. خوب  عنوان  هیچ 

در شهریورماه 1393، مدیرکل وقت میراث 
فرهنگی استان مرکزی از مرمت قبرستان 
ارامنه این روستا خبر داد، اما امروز پس 
از گذشت 7 سال، خبر از ویرانی کلیسای 

این روستا می رسد.
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
خصوص  در  مرکزی  استان  صنایع دستی 
می گوید:  ایسنا  به  کلیسا  این  وضعیت 
و  مرکزی  استان  تاریخی  بناهای  »تعداد 
است.  زیاد  بسیار  آنها  پراکندگی  و  تراکم 
شرایط  واجد  اثر  هزار   2 از  بیش  واقع  در 
است  استان شناسایی شده  در  ملی  ثبت 
که 900 مورد در فهرست آثار ملی کشور قرار 

است.« گرفته 
و  خمین  لیلیان  کلیسای  خصوص  در  او 

از  مجازی  فضای  در  شده  منتشر  تصاویر 
این کلیسا تصریح کرد: »کلیسا و درمانگاه 
لیلیان در سال 13۸6 در فهرست آثار ملی 
ثبت شده، بنابر گزارشات و تصاویر منتشر 
شده که در واقع به سه سال پیش مربوط 
می شود، مالک این کلیسا، این محل را به 

انبار علوفه و پارکینگ تبدیل کرده بود.«
کل  اداره  پیش  سال  »دو  گفت:  مرزبان 
دلیل  به  مرکزی،  استان  فرهنگی  میراث 
شرایط ایجاد شده در کلیسا و تصمیم به 
مالک  از  شکایت  به  اقدام  کاربری،  تغییر 
مالک  علیه  دادگاه  خوشبختانه  و  بنا کرد 
در  شد،  محکوم  او  اقدامات  و  داد  رای 
قبلی  نیز مجددا، حکم  نظر  دادگاه تجدید 

شد.« محکوم  مالک  و  تکرار 

مستهلک بودن سیستم آب و فاضالب شهری، باعث تخریب بخشی از »سازه های آبی تاریخی شوشتر« و  
خانه های تاریخی شده است

تاریخشوشتر،مدفوندرآب
مدیر پایگاه جهانی شوشتر: وضعیت آسیاب ها و آبشارها از ابتدای امسال به واسطه افزایش نشتی رو به وخامت گذاشته است
رئیس آبفای شوشتر: برای حل مشکل شهری چون شوشتر که تعداد قابل توجهی خانه های میراثی و آثار باستانی جهانی دارد، به 
اعتبارات ملی نیازمندیم و با بودجه های استانی نمی توان این مشکل را حل کرد

کلیسا به پارکینگ و انبار علوفه بدل شد

 مرمت 75 قلم 
از اشیای موزه ای 

اردبیل در 6 ماه گذشته
و  گردشگری  میراث فرهنگی،   مدیرکل  
از پایش محیطی  اردبیل  استان  صنایع دستی 
امسال  ماهه   6 در  اردبیل  موزه های  مجموعه 
از  قلم   75 مدت  این  »در  و گفت:  داد  خبر 
نادر  است.«  شده  مرمت  موزه های  اشیای 
فالحی در مورد عملکرد حوزه حفاظت و مرمت 
اشیای موزه های اردبیل اظهار کرد: »در 6 ماهه 
نخست سال جاری با راه اندازی مجدد آزمایشگاه 
مرمت موزه باستان شناسی و به کارگیری افراد 
متخصص در این زمینه تمام مجموعه موزه ها 
مورد پایش محیطی قرار گرفته است.« مدیرکل  
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اردبیل از برنامه ریزی های الزم برای انجام مداوم 
کارهای حفاظتی و مرمتی در موزه های استان 
سامان دهی  راستا  این  »در  و گفت:  داد  خبر 
آسیب شناسی  اشیا،  از  نگهداری  شرایط 
ایجاد  و  اشیا  و  موزه ای  مختلف  قسمت های 
اولویت مرمتی اشیا انجام گرفته است.« او افزود: 
»در این مدت تعداد ۴7 قلم از اشیای سفالین 
و فلزی این موزه ها در بخش دولتی مرمت و 
2۸  قلم از اشیای سفالین و فلزی در قالب 
پروژه پیمانکاری در بخش خصوصی مرمت شده 
است.« فالحی ادامه داد: »در بخش حفاظت از 
اشیا تعداد 13 قلم از اشیا مورد حفاظت و تعداد 
30 قلم از اشیا مورد آسیب شناسی قرار گرفته 
است که برای حفاظت هر چه بهتر و بیشتر از 
مدیرکل   می یابد.«  تداوم  اقدامات  این  اشیا 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اردبیل از افزایش تعداد موزه های استان در کنار 
اقدامات مرمتی و حفاظتی در موزه ها خبر داد و 
افزود: »ارتقای کیفی و کمی موزه های استان از 
برنامه های مهم بوده که در این راستا اقدامات 

انجام شده است.« اساسی 

رقابت زشت ترین سازه های 
معماری  در چین

رقابت  از  دوره  یازدهمین  برای  رای گیری ها 
زشت ترین سازه های معماری در چین، با حضور 
۸7 نامزد آغاز شد. به گزارش ایرنا از روزنامه 
 archcy.com آرچی  چینی  تارنمای  گاردین، 
دعوت  را  افراد  ساله  هر  سال گذشته   11 در 
می کند تا در رای گیری برای انتخاب زشت ترین 
رقابت  این کشور شرکت کنند.  ساختمان های 
برای راهیابی به فهرست 10 مورد از زشت ترین  
سازه های معماری چین، امسال با ۸7 طراحی 
عجیب و غریب از جمله یک کلیسای ویولن 
روسی  عروسک  یک  طرح  با  هتلی  و  شکل 
غول پیکر کار خود را آغاز کرد. کشور چین سال ها 
محلی برای پیاده سازی معماری های بلندپروازانه 
داخلی و خارجی بوده است که البته همیشه از 
آنها استقبال نشده است. به عنوان نمونه کاربران 
ساختمان  به  چین  در  اجتماعی  شبکه های 
تلویزیون مرکزی چین که توسط رم کولهاس 
طراحی  هلندی  معمار   )Rem Koolhaas(
 )big pants( بزرگ  شلوار  لقب  است؛  شده 
داده اند چون شبیه یک جفت پاست. همچنین 
در یک پارک سازه ای وجود دارد که نیمی از آن به 
شکل معبد بهشت چین است و نیم دیگر شبیه 
ساختمان کنگره آمریکا! از نامزدهای این دوره 
از رقابت زشت ترین سازه های معماری چین، 
می توان به یک پل شیشه ای در استان سیچوان 
اشاره کرد که دو کوه را به هم وصل می کند و با 
دو مجسمه بزرگ لباس محلی به تن، عابران 

را می ترساند. 

رئیس اداره میراث فرهنگی 
و صنایع دستی شوشتر: این 
وضعیت بیش از بیست سال 
است که خانه های تاریخی ما 
را نابود کرده و حاال هم در حال 
نابودی اثر ثبت جهانی است. 
زیر میدان آسیاب ها و آبشارها 
که میدان مهم شهر است 
وضعیت بسیار مخرب است و 
این وضع خطر جانی دارد

بیش از 20 خانه تاریخی در بافت قدیم شهر شوشتر در حال ویرانی اند. خانه ها نه با کلنگ و تیشه، بلکه با آب و فاضالب روان که محصول 
لوله های مستهلک و شکسته اند رو به نابودی گذاشته اند. این خانه ها بیش از 20 سال است که با چنین مشکلی روبه روهستند و با وجود 
شکایت های فراوان میراث فرهنگی از آبفا و سایر سازمان های مسئول، تاکنون کسی پاسخی به این ویرانی نداده است. حاال اما آب و 
فاضالب روان شده از لوله های شکسته به »مجموعه آبشارها و آسیاب های آبی« رسیده و دیواره غربی این مجموعه که جزو آثار ثبت جهانی 

است، وضعیت بحرانی دارد و تکه ای از آن کنده شده است. 

تخریب

رستم عبدهللا پور: شهر شوشتر 
مانند کاسه ای وارونه است 

و جنس خاک، خصوصا در 
بافت قدیم باعث شده که اگر 

شکستگی در لوله ها ایجاد شود، 
آب به جای آنکه به بیرون 
بیاید، به درون خاک نفوذ 

می کند. در نتیجه تشخیص 
مکان ترکیدگی لوله ها هم از 

جمله سختی هایی است که با 
آن روبه رو هستیم

|  
ما

ام 
 پی

 |

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |

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

سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
رسمی-آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۴006031907۸005522 مورخه 1۴00/06/13 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر هادی زاده فرزند عیسی بشماره شناسنامه 
۸۸1 صادره کرمان در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی  به مساحت 1۴2/7 مترمربع 
پالک شماره 6150 فرعی از 39۸2 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از39۸2 اصلی واقع 
در بخش 2  کرمان آدرس خیابان شهید دستغیب کوچه 50 خریداری از مالک رسمی آقای محمدرضا 
نفیسی فاطمه پور حیدری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف 75۴
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه 1۴00/07/0۴
تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 1۴00/07/1۸

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

پرونده كالسه   1۴00/02/25 مورخ   1۴006030906۸000۴72 شماره  رای  برابر 
ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139911۴۴0906۸00036۸

قزوین  دو  منطقه  ثبت ملك  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 
ابوالفضل علی بخش به شناسنامه شماره 626 كد ملی  تصرفات مالكانه بالمعارض مالكیت آقای 
۴322695۴1۸ صادره از قزوین فرزند اكبر در ششدانگ یكباب خانه مسكونی به مساحت 150/۴0 
متر مربع پالك شماره 1 فرعی از 3 اصلی واقع در قزوین بخش 5 حوزه ثبت ملك منطقه دو قزوین 
خریداری مع الواسطه از مسلم سلطانی تایید و محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودر 
ا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴00/06/20 

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴00/07/0۴
علی شهسواری – رئیس ثبت اسناد و امالك 

آگهیمفقودیآگهیمفقودی

آگهیمفقودیآگهیمفقودی

سایپا  سواری  خودروی  سبز  برگ 
تیپ SAINA  مدل 1400 به شماره 
شماره  و   M15 /9235292  موتور
   NAS831100M5739906  شاسی
 338 ایران   40 پالك  شماره  به 
نام آقای امیر حسین  به  ص 44 
از  و  مفقود گردیده  ها  میرزاخانی 

درجه اعتبار ساقط می باشد  .

سیستم  سیكلت  موتور  سبز  برگ 
CC125 مدل  تیپ   رادیسون 
موتور    شماره  به   1395
0125N3C104340  و شماره شاسی  
به    N3C***125R9500747
 66536 ایران   525 پالك  شماره 
خانی  موسی  میالد  آقای  نام  به 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

سال  مدل   405 پژو  سبز  برگ 
1388 نقره ای رنگ به شماره  موتور 
شاسی    شماره  12488069441و 
 NAAM01CA39R292634
65-728ق34  پالک  شماره 
متعلق به لیال چمنی  شماره ملی 
درجه  واز  مفقود   3161232682

اعتبار ساقط گردیده است .
قلعه گنج

برگ سبز و سند كمپانی خودروی 
 Z24NIB تیپ   زامیاد  وانت 
موتور  شماره  به   1394 مدل 
شاسی   شماره  و   688586
  NAZPL140BF0418462
به شماره پالك 79 ایران 972 
ج 96 به نام آقای علی علیزاده 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 

ت دوم
نوب
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 استخراج آب های ژرف در دیگر کشورها چه پیامدهایی داشت؟

تکرارتجربهشکستخوردهعربستاندرایران
دبیر اندیشکده تدبیر آب: عربستان دست به استخراج آب های ژرف زد تا شعار خودکفایی در تولیدات کشاورزی بدهد
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مرکز آمار ایران اعالم کرد:

افزایش 43 درصدی 
مقدار عرضه گوشت قرمز در 
کشتارگاه های رسمی کشور

دام  کشتار  آمارگیری  طرح  نتایج 
ماه  مرداد  در  کشور  رسمی  کشتارگاه های 
سال جاری از سوی مرکز آمار ایران منتشر 
شد. بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت 
انواع دام های ذبح شده در  قرمز عرضه شده 
 1۴00 مرداد  در  رسمی کشور  کشتارگاه های 
سهم  که  شده،  گزارش  تن   52٬۸00 جمعًا 
گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام 
عملکرد کشتارگاه های  مقایسه  است.  بوده 
رسمی کشور در مرداد 1۴00 با ماه مشابه سال 
درصدی   ۴3 افزایش  نشان دهنده   1399
در کشتارگاه های  قرمز  مقدار عرضه گوشت 
گوشت  عرضه  مقدار  است.  کشور  رسمی 
سال  مشابه  ماه  به  نسبت   1۴00 مرداد  در 
برای  بره 65 درصد،  برای گوسفند و   1399
و گوساله  برای گاو  درصد،   27 بزغاله  و  بز 
بچه گاومیش  و  برای گاومیش  درصد،   32
62 درصد، و برای شتر و بچه شتر 12 درصد 

است. داشته  افزایش 
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری 
نشان می دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز 
در کشتارگاه های رسمی کشور در مرداد 1۴00 
نسبت به ماه قبل )تیر( در حدود 2 درصد 

کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت آبفای کشور:

تالش می کنیم 
خوزستانی ها از آب 

باکیفیت استفاده کنند
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
حتی  آینده  ماه های  برای  گفت:  کشور 
اگر بارش نداشته باشیم، تالش می کنیم 
کاهش  مشکل  با  خوزستان  در  مردم  تا 
آب شرب  از  و  نشوند  مواجه  آب  کیفیت 
ایسنا  به گزارش  استفاده کنند.  با کیفیت 
پیش بینی  امسال  حمیدرضا جانباز گفت: 
اتفاق  دیرهنگام  بارش ها  که  می شود 
درجه  افزایش  و همچنین شاهد  می افتد 
حرارت بیشتر از متوسط میانگین خواهیم 
سامانه های  عمده  خوزستان  در  بود. 
شرب،  و  بخش کشاورزی  در  آب  تامین 
اکنون  است.  باالدست  بارش  به  وابسته 
وضعیت  ذخیره،  نظر  از  سدها  وضعیت 
هستند  تالش  در  همه  و  نیست  مناسبی 
خوزستان  برای  را  آب  و کیفیت  مقدار  تا 
بحث شرب،  در  ویژه  به  تا  مدیریت کنند 
کمترین مشکل را داشته باشیم . در حال 
برنامه ریزی هستیم تا با مدیریت مصرف 
بخش  همچنین  و  کشاورزی  حوزه  در 
حداقل  به  پاییز  در  را  مشکالت  شرب، 
ما  سعی  شرب  آب  بخش  در  برسانیم. 
از  انتقالی  آب  بیشترین  است که  این  بر 
منتقل  خوزستان  جمعیتی  نقاط  به  غدیر 
هستیم  آن  دنبال  به  همچنین  شود. 
از  مستقیما  که  روستاها  از  تعدادی  که 
به کمک  را  می کنند  برداشت  آب  کارون 
آن ها  برای  کیفیت  با  آب  روش هایی، 

کنیم. تامین 
طرح  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  جانباز 
فاضالب  طرح  داد:  ادامه  اهواز  فاضالب 
حال  در  عمده  و  مهم  محور  سه  در  اهواز 
توسط  کار  از  عمده ای  بخش  و  بررسی 
است  انجام  حال  در  خاتم  سازندگی  قرار 
و در بحث گرفتگی های فاضالب نیز سعی 
شده در نقاطی که مردم بیشتر در مضیقه 

بگیرد. قرار  اولویت  در  هستند، کار 

زمانی  از  است  دهه گذشته  یک  به  نزدیک 
کشاورزی  زمین های  از  هوایی  تصاویر  که 
عربستان در دل کویر خشک و بی آب و علف 
بسیاری را شگفت زده کرد و شهرهایی مثل 
طبرحل و تبوک و حائل در شمال عربستان 
در  موفق  ظاهر  به  الگوی  یک  به  تبدیل  را 
حوزه کشاورزی در این کشور کرد. دایره های 
سبز رنگی -که شعاع آنها از ۸00 متر تا 3 
آنها  در  که  میان کویر  در  کیلومتر می رسد- 
محصوالتی مثل ذرت، گندم، یونجه پرورش 
را  عربستان  که  محصوالتی  می کرد.  پیدا 
کننده گندم کرد.  صادر  بزرگترین  به  تبدیل 
به  زود  خیلی  عربستان  کشاورزی  روش 
همسایه او »مغرب« و کشورهای آفریقایی 
هم صادر شد و مزارع دایره ای در زمین های 
تشنه یکی پس از دیگری شکل گرفت. اما 
از شعار  بخشی  توانست  مزارع  این  چگونه 
خودکفایی سیاستمداران عربستان را محقق 
برای  نیاز  مورد  آب  قیمتی؟  چه  به  کند؟ 
تامین  کجا  از  مدور  مزارع  این  ماندن  سبز 
می شد؟ حاال رویکرد دولت عربستان به این 

چیست؟ سیاست 
این  نیاز  مورد  آب  تامین  برای  عربستان 
به استحصال  از حدود سه دهه قبل  مزارع 
بود.  آورده  روی  )فسیلی(  ژرف  آب های 
قرن های گذشته ای  به  مربوط  آب هایی که 

بود که این سرزمین اقلیمی متفاوت داشت 
دیگری  شرایط  آن  در  بارندگی  وضعیت  و 
داشت. استحصال آب های ژرف که بسیاری 
یاد  استراتژیک«  »آب های  عنوان  با  آن  از 
می کنند، برای استفاده کشاورزی، اشتباهی 
سر  از  پس  سال  چند  عربستان  که  بود 
محصوالت  تولید  در  خودکفایی  شعار  دادن 
مورد  در  صادرات  به  رسیدن  و  کشاورزی 
بعضی محصوالت، به آن اعتراف کرد. انوش 
تدبیر  اندیشکده  دبیر  نوری اسفندیاری، 
زمینه  در  عربستان  تجربه  درباره  ایران  آب 
استخراج آب های ژرف و استفاده از آن در 
»دولت  می گوید:  ما«  »پیام  به  کشاورزی 
ماجرا  این  پیگیر  دیگر  امروز  عربستان 
آن  از  اشتباه  کار  یک  عنوان  به  و  نیست. 
در  مسئله  مهمترین  می کند.  یاد  جریان 
این راهبرد، ناپایداری آن بود که هزینه های 
تحمیل کرد.  این کشور  به  را  گزافی  بسیار 
گزارش های منتشر شده در آن مقطع نشان 
تن گندم  هر  تولید  برای  عربستان  می داد 
می کرد.  هزینه  آب  تامین  برای  دالر   1200
شده  تمام  قیمت  مبلغ  این  احتساب  با 
با  و  بود  باال  بسیار  این کشور  برای  گندم 
قیمت جهانی گندم فاصله معناداری داشت. 
تا  می داد  انجام  را  کار  این  عربستان  اما 
همه  این  با  بدهد.  خودکفایی  شعار  فقط 

تصاویر  گذاشتند.  را کنار  آن  مدتی  از  بعد 
از  نوع  این  مورد  در  امروز  اطالعاتی که  و 
به  مربوط  می بینید  عربستان  در  کشاورزی 
به  است.  اشتباهات  بیان  از  پیش  دوران 
اطالعات  است.  قدیمی  اطالعات  عبارتی 
در  سیاست ها  این  که  است  این  جدید 

است« کرده  تغییر  عربستان 
آب های  اینکه  بر  تاکید  با  نوری اسفندیاری 
باید  که  هستند  محدودی  منابع  فسیلی 
آینده  در  استراتژیک  استفاده های  برای 
حفظ شوند در مورد تجربه ایران و کشف و 
استخراج آب های ژرف در سیستان می گوید: 
در  که  وسعتی  به  هنوز  مخازن  ایران  »در 
اطالعاتی  نشده اند.  شناخته  بود  عربستان 
هم که در مورد سیستان و بلوچستان منتشر 
شده  اصالح  مسئوالن  سوی  از  می شود، 
در  نیرو  وزارت  آبفای  و  آب  معاون  است. 
اختیار  در  را  صحیح  اطالعات  قبل  دولت 
این  میزان  اعالم کرد  و  داد.  قرار  ها  رسانه 
آب  آن  بر  عالوه  و  نیست  توجه  قابل  آب 
کیفیت مناسبی ندارد و دمای بسیار باالیی 
قابل قیاس  نمونه عربستان  با  اصال  و  دارد 

» نیست
تجربه عربستان در زمینه استخراج آب های 
به  هم  که  غلط  تجربه ای  عنوان  به  ژرف 
زیست  محیط  به  هم  و  استراتژیک  منابع 

امروز  است،  زده  آسیب  سرزمین  این 
فراهم  بدون  است که  مدیرانی  روی  پیش 
هزینه های  محاسبه  و  زیرساخت ها  کردن 
مشکل  رفع  به  تنها  آبها  این  از  بهره برداری 
به  و  می اندیشند  آب  زمینه  در  کشور  امروز 
با  ولو  هستند،  آن  رفع  پی  در  قیمتی  هر 
منابع  دادن  دست  از  و  گزاف  هزینه های 
نیرو،  وزارت  فعلی  مدیران  اما  استراتژیک. 
برنامه های  سرلوحه  هم  را  دیگری  موضوع 
راه  تنها  معتقدند  مصرانه  و  داده  قرار  خود 
از  بسیاری  در  آب  بحران  از  رفت  برون 

دریاست. آب  از  استفاده  استان ها 
درباره  ایران  آب  تدبیر  اندیشکده  دبیر   
به  استدالل  این  طرح  با  سیاست که  این 
حاشیه  کشورهای  که  می شود  دنبال  جد 
بهره برداری  منابع  این  از  فارس  خلیج 
این  از  را  خود  سهم  باید  هم  ما  می کنند، 
»این  است:  معتقد  کنیم،  برداشت  منابع 
از  بهره برداری  هستند.  ناپایدار  بسیار  منابع 
امکانات  دارد.  باالیی  بسیار  هزینه های  آنها 
بهره برداری وجود  این  برای  نیاز  مالی مورد 
امکانات  این  االن  دولت  عبارتی  به  ندارد. 
را به لحاظ مالی ندارد که یارانه بدهد. تازه 
یارانه  این  و  داشت  را  امکان  این  هم  اگر 
بودن  ناپایدار  موضوع  می داد،  تخصیص  را 
را  موضوع  این  ما  بود.  مطرح  منابع  این 

موازین  و  پایدار  توسعه  چارچوب  در  باید 
انجام  که  اقداماتی  ببینیم.  پایدار  توسعه 
باشد.  موازین سازگار  این  با  باید  می دهیم 
از  این است که  پایدار  اول در توسعه  مورد 
اینکه  دوم  صرفه،  به  مقرون  اقتصادی  نظر 
انصاف  بتواند معیارهای  اجتماعی  لحاظ  به 
برای  اینکه  و سوم  تامین کند،  را  عدالت  و 
خطرات  زیست  محیط  و  اکوسیستم ها 
عمده ای نداشته باشد. از لحاظ هر سه این 
موارد، هر دو این راه حل ها که به آنها اشاره 
مدیریت  چون  هستند.  سوال  زیر  کردیم 
ما  تصمیم گیران  است،  سختی  کار  تقاضا 
نمایشی  و  راحت تر  کارهای  دارند  عالقه 
ناتمام  این کارها  هم  اغلب  دهند.   انجام 
ناکام  به عنوان یک تجربه  و  باقی می ماند 

ماند« خواهد  بعدی  مدیران  دست  روی 
خصوص  در  ادامه  در  نوری اسفندیاری 
و  و کارشناسان  مدیران  برخی  تاکیدی که 
دارند  موضوع  این  بر  مجلس  نمایندگان 
استان های  بحران  رفع  برای  راهکار  تنها  که 
و  شیرین سازی  کشور،  جنوبی  و  مرکزی 
مدیریت  موضوع  به  دریاست،  آب  انتقال 
»در  می گوید:  و  کرده  اشاره  آب  منابع 
حال  در  ما  که  آبی  میزان  با  مقایسه 
مصرف می کنیم، ارقامی که از این پروژه ها 
هستند. محدود  بسیار  می شود  استحصال 
گلی  چه  آب،  مصرف  میزان  این  با  ما   
اقتصاد  و  زیست  محیط  سر  به  توانستم 
جامعه  محروم  اقشار  معیشت  وضعیت  و 
بزنیم که حاال می خواهیم این مقدار محدود 
منتقل  دارد،  هم  باالیی  هزینه های  آب که 
جبران کنیم.  را  بخواهیم کمبودها  کنیم که 
طبیعی است که باید به پیوستگی مدیریت 
توجه کنیم. مدیریتی که در مورد 100 میلیارد 
منفی  پیامدهای  چنین  آب،  مترمکعب 
دو  اگر  داشته،  اقتصادی  و  زیستی  محیط 
میلیارد و سه میلیارد مترمکعب آب اضافه تر 
–آن هم با این هزینه های گزاف- در اختیار 
داشته باشد، همان کاری را می کند که با آن 

آب کرد. مترمکعب  میلیارد  صد 
آب  در  را  حکمرانی  بنیان های  تا  معتقدم   
نمایشی  عمدتا  اقدامات  این  نشود،  اصالح 
از  عمومی  اذهان  کردن  منحرف  برای  و 
به  نزدیک  می شود«  تلقی  اصلی  مسائل 
از  که  عربستان  تا  کشید  طول  سال   50
بیرون  را  زمین  اعماق  در  آب  منابع  سویی 
برای  را  دریا  آب های  از سویی  و  می کشید 
مصارف مختلف طی فرایندی قابل استفاده 
)شیرین( می کرد، به اشتباه خود پی ببرد و 
این سیاست را متوقف کند. اما ما در جایی 
 19 قرن  اواخر  در  عربستان  ایستاده ایم که 

بود. ایستاده 
آب  سفره های  از  برداشت  مجوز  صدور   
و  کم آبی  بحران  از  عبور  برای  زیرزمینی 
تامین  برای  دریا  منابع  به  اندازی  دست 
آب در مناطق خشک و کم بارش، موضوعی 
هم  و  می کند  تهدید  را  آینده کشور  هم  که 
امروز آن را. شیرین سازی آب دریا هر چند 
خلیج  حاشیه  کشورهای  برخی  سوی  از 
مشکل  ظاهر  در  و  می شود  تبلیغ  فارس 
فارس  خلیج  جنوب  خشک  آب کشورهای 
و  آثار  مورد  در  اما کمتر  است،  را حل کرده 
سخن  اقدامات  این  زیستی  محیط  تبعات 
به میان می آید. همانطور که وقتی مسئوالن 
در  »مردم  می کنند:  اعالم  نمایندگان  و 
دریای  از  آب  انتقال  خواستار   .... استان 
عمان/ خلیج فارس/ دریای خزر هستند تا 
از بحران آب عبور کنند« سخنی از اعتراض 
فعاالن محیط زیست در مورد این اقدامات و 
انتقادات کارشناسان در خصوص اجرای این 
نمی شود. آورده  زبان  به  سیاست ها سخنی 

تظاهرات  طی  مختلف  کشورهای  در  جوانان 
در چند شهر جهان خواستار اقدامات فوری در 
راستای مقابله با تغییرات آب وهوایی و جلوگیری 
از بروز فجایع محیط زیستی ناشی از تغییرات 
آب وهوایی شدند. خبرگزاری رویترز، گزارش داده 
است این بزرگترین تظاهرات اعتراضی در زمینه 
مطالبه برای اقدامات مربوط به چالش تغییرات 
بوده  همه گیری کرونا  آغاز  زمان  از  آب وهوایی 
است. این تظاهرات  که در چند شهر دنیا از جمله 
چند  است،  برگزار شده  تورین  و  ورشو  برلین، 
هفته پیش از برگزاری نشست سازمان ملل در 
مورد چالش تغییرات آب وهوایی در شهر گالسکو 
اسکاتلند با هدف تضمین اقدامات رهبران جهان 
برای کاهش انتشار گازهای گل خانه ای شکل 

گرفته است.
گرتا تونبرگ فعال محیط زیستی مطرح سوئدی 
در جمع هزاران معترض در برلین آلمان گفت: 
بیشتر از هر زمان دیگری آشکارتر شده است 
در  کافی  اقدامات  سیاسی  حزب  هیچ  که 
راستای مقابله با تغییرات انجام نداده است. این 
تظاهرات پیش از این در بیش از 1500 مکان 
در جهان سازماندهی شده بود که در آسیا نیز 
برگزار شد. یک فعال محیط زیستی 22 ساله 
در شهر داکا نیز گفت: هر کسی را می بینید که 
در مورد مقابله با تغییرات آب وهوایی وعده هایی 

عمل  اش  وعده  به  کس  هیچ  اما  می دهد 
نمی کند. ما خواهان اقدام در این زمینه هستیم 
افراد و  و نمی خواهیم فقط شاهد وعده دادن 
مقامات باشیم. دومینیکا السوتا فعال 19 ساله 
محیط زیست در تظاهرات شهر ورشو گفت: ما 
اینجا هستم تا به سیاست های دولت در زمینه 
مقابله با تغییرات آب وهوایی »نه« بگوییم. دولت 
ما سال هاست که در مسیر هر سیاست مربوط 
و  می کند  ایجاد  مانع  آب وهوایی  تغییرات  به 
نسبت به درخواست های ما برای ایجاد آینده ای 
سالم بی توجه بوده است. نخست وزیر انگلیس 
تغییرات  آتی  اجالس  بود که  اعالم کرد  اخیرا 
زیادی  شانس  گالسکو  شهر  در  آب وهوایی 

برای حصول توافق الزم به منظور جلوگیری از 
با  مقابله  و  زمین  گرمایش  فاجعه بار  افزایش 
تغییرات اقلیمی ندارد.  بوریس جانسون معتقد 
است شانس موفقیت اجالس »کاپ 26« در 
تغییرات  به  مربوط  چالش های  بررسی  مورد 
از   6« موثر،  توافقی  حصول  برای  آب وهوایی 
 60 اجالس  این  دیگر  عبارت  به  است.   »10
درصد شانس موفقیت دارد. اجالس آب وهوایی 
آبان ماه سال جاری  تا 21  آبان  از 10  گالسکو 
رهبران جهان، کارشناسان  از  با حضور شماری 
امور زیست محیطی و  فعاالن حامی مقابله با 
در  آب وهوایی  تغییرات  به  مربوط  چالش های 

انگلیس برگزار می شود. شهر گالسکو 

تظاهرات جوانان جهان و درخواست اقدام فوری برای 
تغییرات آب وهوایی

تغییر اقلیم

شیوه فعلی حکمرانی صنعت 
برق باعث ایجاد تعارض 

منافع، یک جانبه گرایی در 
قراردادها و عدم انتشار 
شفاف اطالعات می شود

معاون پژوهشی سندیکای برق ایران:

شکل گرفتن »تجارت برق« برای اصالح حکمرانی ضروری است
تورم باال، بزرگترین ریسک برای فعاالن صنعت 
برق است. علیرضا اسدی، معاون پژوهش و 
با بیان این  برنامه ریزی سندیکای برق ایران 
جمله افزود: مهم ترین بحث صنعت برق، بهبود 
اقتصاد آن است که با اصالح شیوه حکمرانی 
با  اسدی  مهر  به گزارش  است.  میسر  فعلی 
اشاره به انتشار نتایج نظرسنجی ریسک های 
کسب و کار برق گفت: این نظرسنجی با جامعه 
آماری بیش از پنجاه نفر از فعاالن و مدیران 
و  شده  برق گرفته  صنعت  خصوصی  بخش 
حاصل برآورد و اکتشاف خبرگان از تغییرات 
ورودی ها  نظرسنجی  این  در  است.  پیش رو 
شده  لحاظ  آماری  به خصوص  شیوه  یک  با 
صنعت  در  گذار  تاثیر  نهاده های  و  عوامل  و 
اقتصادی  عوامل  در  است.  شده  بررسی  برق 
بیشترین ریسک برای فعاالن این حوزه تورم 
آن  دلیل  است.  بوده  ارزی  و جهش های  باال 
هم وجود تجهیزات و مواد مصرفی هست که 
و  می شوند  استفاده  نیروگاه سازی  فرایند  در 
به دلیل وارداتی بودن مستقیمًا از قیمت دالر 

است. متاثر 
اسدی با اشاره به اینکه جهش ارزی سالهای 
اخیر در متوقف کردن بسیاری از پروژه ها نقش 
استعالمی که  اساس  بر  افزود:  است،  داشته 
سندیکای صنعت برق گرفته است، در سالهای 
گذشته ۴00 پروژه به همین دلیل متوقف شده 
و از همین رو فعاالن این بخش بایستی در 

دقیقی  پیش بینی  خودشان  آتی  قراردادهای 
باشند. طبیعتًا وقتی  تورم احتمالی داشته  از 
خروجی  قیمت  می رود  باال  نهاده ها  قیمت 
هم باال می رود و اقتصاد صنعت برق تضعیف 
از  اول  گام  اینکه  بیان  با  اسدی  می شود. 
بخش  شدن  جدا  حکمرانی،  اصالح  الزامات 
بنگاهی برق از بخش ستادی آن است، افزود: 
شیوه فعلی حکمرانی صنعت برق باعث ایجاد 
قراردادها  در  یک جانبه گرایی  منافع،  تعارض 
به  می شود.  اطالعات  شفاف  انتشار  عدم  و 
عنوان مثال، چه برای بنده و چه برای رسانه ها، 
حال  در  برق  شده  تمام  قیمت  به  دسترسی 
حاضر وجود ندارد. این بحث موجب مشخص 
اقتصاد  در  بهره وری  و  واقعی  بازدهی  نشدن 
برق می شود و از طرفی انگیزه سرمایه گذار را 
از برای ورود به این بخش کاهش می دهد.

در  ایران  برق  سندیکای  پژوهشی  معاون 
اصالح  برای  که  دومی  گام  گفت:  ادامه 
حکمرانی صنعت برق بایستی برداشته شود، 
از  منظور  است.  برق«  »تجارت  شکل گرفتن 
به  خدمات  ارائه  و  خرده فروشی  برق  تجارت 
انحصار چند  در  هم اکنون  است که  مشترکان 
شرکت دولتی است. اگر دولت در این بحث 
برود،  تنظیم گری  سمت  به  انحصار گرایی  از 
بازار از حالت انحصاری به سمت رقابتی شدن 
و کیفی  لحاظ کمی  از  برق  عرضه  و  می رود 

می آید. بهبود 

»فوران امید از اعماق زمین« این عنوانی بود که برخی رسانه ها برای خبر اکتشاف آب ژرف در سیستان و بلوچستان انتخاب کردند. 
موضوعی که در افکار عمومی هم بازتاب بسیاری داشت. اما بسیاری از کارشناسان حوزه هیدرولوژی را نگران کرد. مقاومت ها ثمر 
نداشت و پروژه استخراج آب ژرف در سیستان آغاز شد. حاال هم دولت جدید تاکید بسیار بر بهره برداری از این آب ها دارد. وزیر نیرو 
معتقد است: »باید منابع تأمین آب را متنوع کنیم و عالوه بر تأمین آب از دریا، می توانیم از منابع آب ژرف استفاده کنیم« محرابیان 
در پاسخ به کسانی که معتقدند کیفیت این آب برای استفاده در کشاورزی مناسب نیست، می گوید: » ای سی آب حدود 12 هزار است 
که با تصفیه ساده می توان از آب استفاده کرد و نرخ تمام شده آن نسبت به خطوط انتقال در برخی موارد، بسیار کمتر است« به نظر 
می رسد عزمی جدی برای تخلیه منابع استراتژیک آب کشور وجود دارد. اما در همین نزدیکی، تجربه ای شکست خورده در این زمینه 

وجود دارد: عربستان. 

مدیریتی که در مورد 100 
میلیارد مترمکعب آب، چنین 

پیامدهای منفی محیط زیستی 
و اقتصادی داشته، اگر دو 

میلیارد و سه میلیارد مترمکعب 
آب اضافه تر –آن هم با این 

هزینه های گزاف- در اختیار 
داشته باشد، همان کاری را 

می کند که با آن صد میلیارد 
مترمکعب آب کرد

عربستان مزارع را در بیابان 
ایجاد کرده بود تا فقط شعار 
خودکفایی بدهد. با این همه 

بعد از مدتی آن را کنار 
گذاشتند. تصاویر و اطالعاتی 
که امروز در مورد این نوع از 

کشاورزی در عربستان می بینید 
مربوط به دوران پیش از بیان 

اشتباهات است. اطالعات 
جدید این است که این 

سیاست ها در عربستان تغییر 
کرده است

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد  
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

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

فاقد سند رسمی
مورخ   1399603190050005۸0 شماره  رای  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1399/09/1۸
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
تصرفات  ثبت ملک شهداد  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر 
مالکانه بالمعارض متقاضی علی خیاطی خبیصی فرزند 
در  شهداد  از  صادره   165 شناسنامه  بشماره  محمدرضا 
پالک  مترمربع   395 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
36 فرعی از 2500- اصلی واقع در بخش 23 کرمان به 
از مالک  آدرس شهداد- کوچه امام زاده زید خریداری 
لذا  است.  گردیده  محرز  رستمی  پروین  خانم  رسمی 
 15 به فاصله  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو  به منظور 
به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور 
دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید، 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف 6۴0
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴00/06/21

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴00/07/0۴
ابراهیم سیدی- رئیس ثبت اسناد و امالک
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پارلمان شهری

رئیس شورای شهر اصفهان: 

جاری شدن زاینده رود تنها راه مقابله با فرونشست در اصفهان است 
غیر  به  اصفهان گفت:  شهر  شورای  رئیس 
دیگری  راه  هیچ  زاینده رود  شدن  جاری  از 
برای مقابله با فرونشست در اصفهان وجود 

ندارد.
بیان  با  نورصالحی  محمد  ایلنا،  گزارش  به 
اینکه بحران آب ناشی از خشکی زاینده رود 
شرب،  آب  تامین  در  را  اصفهان  و  بوده 
دچار  کشاورزی  و  سبز  فضای  آبیاری 
اظهار کرد: شورای شهر  مشکل کرده است، 
مسئولیت  آب  مشکل  رفع  خصوص  در 
نمایندگان  عنوان  به  اما  ندارد،  مستقیم 

دارد. جدی  مطالبه  مردم 
تخصصی تر  بررسی  برای  داد:  ادامه  او 

مناطق  و  آب  ویژه  کمیسیون  موضوع 
شده  پایه گذاری  دوره  این  در  کم برخوردار 
مسئوالن  و  دولت  استقرار  با  امیدواریم  و 
نمایندگان  همراهی  با  اصفهان  استاندار  و 
به  دست  بتوانیم  شهر  شورای  و  مجلس 
پیدا کنیم. را  آن  راه حل  و  داده  هم  دست 
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 
شدن  فعال  باعث  زمین  فرونشست  اینکه 
گسل ها و در نتیجه تخریب بناهای تاریخی 
کرد:  تصریح  است،  شده  مردم  منازل  و 
بستر  در  که  شهر  جنوب  از  قسمتی  جز  به 
پهنه مرکز  تمام  دارد،  قرار  سنگی کوه صفه 
دیده اند. آسیب  اصفهان  شمال کالن شهر  و 

از  غیر  به  اینکه  بر  تاکید  با  صالحی  نور 
جاری شدن آب زاینده رود هیچ راه دیگری 
برای مقابله با فرونشست در اصفهان وجود 
زاینده رود  نبودن  جاری  کرد:  اضافه  ندارد، 
بین  از  و  به کشاورزی  آسیب  باعث  صرفًا 
ادامه  بلکه  نمی شود،  سبز  فضای  رفتن 
مواجه  با خطر  را  استان  و  این شهر  حیات 

می کند.
او افزود: به موازات مشکل آب، آلودگی هوا 
این  وضعیت  و  دارد  وجود  اصفهان  در  نیز 
است،  کرده  بحرانی تر  هم  تهران  از  را  شهر 
اصفهان  در  پاک  هوای  روزهای  تعداد  زیرا 
رتبه  هوا  آلودگی  در  و  بوده  شمار  انگشت 

شهر  اسالمی  شورای  رئیس  دارد.  را  اول 
اصفهان گفت: آلودگی هوای اصفهان شرایط 
دراز  در  و  کرده  ایجاد  را  قبولی  غیرقابل 
زیستی،  محیط  آسیب های  بر  عالوه  مدت 
کودکان، نوجوانان و جوانان شهر را نیز دچار 

می کند. آسیب 
برای  شهر  شورای  اینکه  بیان  با  نورصالحی 
دستگاه های  با  اصفهان  شهر  مشکالت  رفع 
جلسه  تشکیل  مربوطه  مدیران  و  مختلف 
داده و می دهد، ادامه داد: مشکالت اصفهان 
از نوعی است که باید در سطح ملی به آن 
کوهرنگ  سوم  تونل  حفاری  شود؛  توجه 
انجام شده، اما سد تنظیم آن ساخته نشده 

است؛ انتقال آب از طریق این تونل در حال 
حاضر امکان پذیر نیست و سایر پروژه های 

است. به فالت مرکزی متوقف  آب رسانی 
عنوان  به  شهر  شورای  کرد:  تاکید  او 
گوش  به  را  اصفهان  مشکالت  مطالبه گر، 
مسئوالن می رساند و امیدوار است در نتیجه 
اقدامات اعضا به صورت ویژه به این موارد 

شود. توجه 
و  آب  از  بعد  اینکه  بیان  با  نورصالحی 
کم تر  مناطق  موضوع  زمین،  فرونشست 
شهر  عمده  مشکالت  از  یکی  برخوردار 
در  مناطق  این  داد:  ادامه  است،  اصفهان 
بوده و ساکنان آن شهروندان  شهر اصفهان 
کمتری  امکانات  از  اما  هستند،  شهر  این 
برخوردارند و شرایط زندگی در آن به راحتی 

نیست. مناطق  سایر 

دعوای مردم و فعاالن صنعت و معدن در 
شهر زرند، دعوای تازه ای نیست. از اواسط 
حریم  در  کارخانه ها  این  که  هشتاد  دهه 
زرند  روستاهای  اهالی  افتتاح شدند،  شهر 
و شهر زرند هر از چندگاهی به آلودگی هایی 
ناشی از کارخانه فوالد و کک و زغال سازی، 
گاهی  که  اعتراضاتی  می کنند.  اعتراض 
پیدا کرده  رسمی  رسانه های  به  هم  راهی 
دنبال شده  نیز  مسئوالن  جانب  از  و  است 

است. اول بار زرندی ها در ابتدای دهه 90 
آزاردهنده کارخانه های کک  بوی  انتشار  به 
اعتراض  شهر  حومه  در  قطران  و  سازی 
آالیندگی  که  کردند  اعالم  و  بودند  کرده 
می شود.  بیشتر  روزبه روز  کارخانه ها  این 
93 در خبرگزاری  گزارش دیگری در سال 
ایسنا منتشر شد که نشان می داد؛ گازها و 
خارج  خطرناک  غبارهای  و  سمی  بخارات 
در  زغال سازی  و  قطران  کارخانه  از  شده 

مجاور  ساکنان  خاطر  آزردگی  موجب  شهر 
است.  شده  این کارخانه ها 

گیاهان  بیماری شناسی  کارشناس  یک 
یکی  با  گفت وگو  در  تاریخ  همان  در  نیز 
مخرب  اثرات  که  کرد  ادعا  رسانه ها  از 
زرند،  قطران  و  سازی  کک  کارخانه های 
و  کشاورزی  زمین های  به  می توانند 
آسیب  نیز  شهرها  حاشیه  در  پسته کاری 
»یکی  بود:  گفته  جمالی زاده  کنند.  وارد 

آالیندگی  سنگین  فلزات  مهم ترین  از 
است که  عنصر سرب  زرند  قطران  کارخانه 
و گیاه  انسان، حیوان  برای  آن  مسمومیت 
مسمومیت  این  است  شده  شناخته  کامال 
در اثر احتراق به صورت سرب معدنی خارج 
شده و آلودگی زیادی ایجاد می کند. سرب 
از طریق آلودگی هوا در سطح خاک تجمع 
ذرات سرب  دلیل وجود  به  و  پیدا می کند 
در  می تواند  باد  جهت  و  سرعت  هوا  در 
پایین  اراضی  آلوده کردن  و  سرب  انتقال 
منطقه  پسته خیز  منابع  به خصوص  دستی 
این  باشد.«  موثر  خیلی  وحدت  بهشت 
سبب  اخیر  سال های  در  اما  کارخانه ها 
به  و  شدند  نیز  منطقه  در  اشتغال  ایجاد 
توسعه ای  کردند.  ایجاد  توسعه  نوعی 
در  است  قرار  می رسد  نظر  به  ناموزون که 
مساله ای  پیدا کند.  ادامه  نزدیک  آینده ای 
که مرجان شاکری، مدیرکل محیط زیست 
آن  به  نسبت  پیش  چندی  استان کرمان 

کرد.  نگرانی  ابراز 
پیام ما  روزنامه  با  گفت وگو  در  حاال  او 
و  صنایع  این  استقرار  اینکه  با  می گوید 
سبب  و  می کنند  ایجاد  توسعه  کارخانه ها 
می تواند  اما  می شوند  نیز  اشتغال  ایجاد 
زیست  محیط  برای  دوچندانی  هزینه های 
و سالمت انسان ها در درازمدت شود: »ما 
حرف  شهر  در  آلودگی  استاندارد  حد  از 
آلودگی  بدون  معنای  به  این  و  می زنیم 
استاندارد  برای  می گوید  او  نیست.« 
بر  آالینده ها  تجمعی  اثرات  خروجی، 
زندگی مردم اهمیت دارد: »ما باید بدانیم 
که وقتی یک معدن یا یک صنعتی ایجاد 
و  کرده  ایجاد  هزینه  قدر  چه  می کنیم، 
می کنیم،  کسب  درآمد  قدر  چه  آن  از 
چقدر شغل ایجاد شده و این شغل ها آیا 
نصیب افراد بومی می شود یا غیربومی.« 
محیط  اقتصاد  از  صحبتش  میانه  در  او 
مفقوده ای  حلقه   می کند،  صحبت  زیست 
نیست  زرند  شهرستان  مختص  تنها  که 
آن  نداشتن  از  هم  دیگر  شهرهای  و 
و  آورده  باید  که  مساله ای  می برند،  رنج 
هزینه های ایجاد یک معدن یا صنعت در 
مشخص کند:  زیست  محیط  برای  را  شهر 
باید  تازه  معدن  یک  مثال  احداث  »برای 
برهه ای تامل کرد و نگاه روبه جلو داشت و 
پرسید که اگر من یک معدن ایجاد کردم، 
پایین  کشاورزی  در  می تواند  تاثیری  چه 
معدن کاوی  این  آیا  باشد،  داشته  دست 
تغییراتی  آبی  منابع  کیفیت  در  می تواند 
معادن  این  انفجار  تاثیر  یا  کند؟  ایجاد 

خواهد  چگونه  منطقه  اکولوژیک  حوزه  در 
بود.« با این وجود تاکنون پژوهشی درباره 
تجمیعی  آالینده های  این  تاثیرات  میزان 
شهر  مردم  زندگی  کیفیت  و  سالمت  بر 
محیط  حفاظت  سازمان  سوی  از  زرند 

است. نگرفته  صورت  زیست 

 با اینکه مشخص نیست اصرار بر استقرار 
بر  دسته ای  و  گروه  چه  جانب  از  صنایع 
استقرار دوباره صنایع در ززند شکل گرفته 
دستگاهی  تنها  شاکری  عقیده  اما  است 
که می تواند با زیاد شدن و رشد ناهمگون 
محیط  مقابله کند،  شهر  اطراف  در  صنایع 
زیست است: »مردم شهر می گویند از بوی 
می گوید  او  می بینند«  آزار  کک  کارخانه 
برای  شاخصی  زیست  محیط  بااینکه 
اما قابل درک است که  ندارد  بو  استاندارد 
استشمام هرروزه بویی که حاصل از خنک 
در  می تواند  تاثیری  چه  است  شدن کک 
داشته  مدت  دراز  در  افراد  روان  سالمت 

باشد. 
در  هم  زیست  محیط  فعال  یک  سعیدی،  
پیام  ما  روزنامه  با  گفت وگو  در  زرند  شهر 
صنایع  و  معادن  این  مخرب  اثرات  از 
اینکه  با  می گوید  و  می کند  نگرانی  ابراز 
کیلومتری   10 تا   7 فاصله های  کارخانه ها 
شهر  حریم  در  بازهم  اما  دارند  شهر  از 
از  بسیاری  »در  می شوند:  محسوب 
ساکنان  معادن  این  اطراف  روستاهای 
اگر  بیماری های مختلفی مبتال شدند حاال 
سر  بر  چه  شود،  بیشتر  صنایع  این  تعداد 

می آید؟« مردم  سالمت 

 استقرار فزاینده صنایع در اطراف شهر زرند، نگرانی فعاالن و مدیران محیط زیست استان کرمان را در پی داشته است

خوابآشفته»زرند«درجوارصنایعآالینده

خشکسالی 
در خراسان شمالی
 هوا را آلوده کرد

معاون پایش اداره کل محیط زیست خراسان 
هوای  با  روزهای  تعداد  کاهش  از  شمالی 
پاک در این استان به علت وقوع خشکسالی 
خبر داد. هراتی به ایسنا گفت: خشکسالی و 
به تبع آن افزایش غبار محلی باعث شده تا 
تعداد روزهای هوای پاک به نسبت به سال 
گذشته کاهش یابد. او افزود: در شش ماهه 
نخست سال 1۴00 ایستگاه سنجش کیفیت 
هوا در شهرستان بجنورد 31 روز هوای پاک، 
ناسالم  هوای  روز   1۴ سالم،  هوای  روز   139
وضعیت  روز   2 و  حساس  گروه های  برای 
ثبت  به  را   برای کلیه گروه ها  ناسالم  هوای 
رسانده است. هراتی ادامه داد: روز 9 فروردین 
با شاخص کیفی هوای 25، پاک ترین روز در 
شش ماهه گذشته و روز 15 شهریور با شاخص 
او  ثبت رسیده است.  به  روز  آلوده ترین   ،160
تاکید کرد: فروردین ماه با 31 روز هوای پاک 
و سالم به عنوان پاک ترین ماه و شهریور با 
13 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و 
ناسالم برای تمامی گروه ها به عنوان آلوده ترین 
ماه ها در شش ماهه نخست سال جاری به 
ادامه  مسئول  مقام  این  است.  رسیده  ثبت 
داد: در شش ماهه نخست سال گذشته تعداد 
روزهای  تعداد  روز   63 پاک  هوای  روزهای 
هوای سالم 90 روز و تعداد روزهای ناسالم برای 

گروه های حساس دو روز بوده است.

فلکه گاز شیراز
 ثبت ملی شد

مدیر کل فرهنگی امور زائرین و گردشگری 
استانداری فارس گفت: »فلکه گاز« شیراز 
تاریخی- ارزش  واجد  آثار  فهرست  در 

رسید. ثبت  به  ایران  فرهنگی 
برابر  به گزارش مهر، مجتبی علوی گفت: 
گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  ابالغ 
استاندار  به  خطاب  دستی،  صنایع  و 
اجرای  در  که  است  شده  اعالم  فارس 
تشکیل  قانون  واحده  ماده  )ج(  بند 
سازمان میراث فرهنگی کشور و بند ششم 
سازمان  اساسنامه  قانون  سوم  ماده 
آثار  ثبت  بر  مبنی  کشور،  میراث فرهنگی 
فرهنگی- منقول  غیر  و  منقول  ارزشمند 
و  ملی  آثار  فهرست  در  کشور  تاریخی 
فرهنگی-تاریخی  اثر  مرتبط،  فهرست های 
واجد  آثار  فهرست  در  شیراز  »فلکه گاز« 
است. شده  ثبت  فرهنگی  تاریخی-  ارزش 
تحت  این  است  بدیهی  داد:  ادامه  او 
حفاظت و نظارت اداره کل میراث فرهنگی 
و  خواهد گرفت  قرار  فارس  و گردشگری 
هرگونه دخل و تصرف یا اقدام و عملیاتی 
آن  هویت  تغییر  یا  تخریب  به  منجر  که 
شود، خالف قانون و جرم محسوب شده 

است. قانونی  مجازات  مشمول  و 
مدیر کل فرهنگی امور زیارت و گردشگری 
و  مرمت  گونه  هر  که  فارس  استانداری 
تاریخی  ثبتی  اماکن  تعمیر  و  بازسازی 
تأیید کارشناسان  و  نظارت  با  صرفًا  باید 
و  میراث فرهنگی  سازمان  متخصصان  و 

شود. انجام  گردشگری 

| پیام ما | زرند در استان کرمان با کارخانه ها و معادن احاطه شده است. کارخانه های زغال سازی و فوالدسازی در سال های اخیر آالیندگی 
بسیاری را تحمیل تن جنوب شرق استان کرمان کرده اند. آن طور که فعاالن محلی شهر می گویند، دو کارخانه کک 600 و 800 هزار تنی در 
7 کیلومتری شهر و یک کارخانه فوالد هم در 10 کیلومتری شهر قرار دارند. عالوه بر این آمار، داده های سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان هم نشان می دهد که تا پایان خرداد سال 99 در شهر زرند حدود 66 معدن به بهره برداری رسیده اند. هرچند که مردم شهر 
و فعاالن محلی معتقدند، معادن و صنایع، زرند را اشباع کرده اند اما به نظر می رسد که مسئوالن بر ازدیاد استقرار صنایع در این شهر اصرار 

دارند. اصراری که نگرانی مدیرکل محیط زیست استان کرمان را هم در پی داشته است.

هرچند که مردم شهر و فعاالن 
محلی معتقدند، معادن و 

صنایع، زرند را اشباع کرده اند 
اما به نظر می رسد که مسئوالن 
بر ازدیاد استقرار صنایع در این 

شهر اصرار دارند. اصراری که 
نگرانی مدیرکل محیط زیست 

استان کرمان را هم در پی 
داشته است
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مناقصات ذیل اقدام نماید :

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه : 1۴00/07/0۴
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: 1۴00/07/1۴

تاریخ بازگشایی پاکات :1۴00/07/17
نوع تضمين: تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت 
نامه های موضوع بندهای الف ب، پ، ج، چ وح ماده ۴ آیین نامه تضمین معامالت دولتی )شماره 

123۴02/ت 50659 ه مورخ 9۴/09/22 می باشد. 
و  مناقصه گران  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه 
الکترونیکی دولت )ستاد(  از طریق سامانه تدارکات  از آن  بازگشایی پاکات و مراحل بعد 
به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند . 
محل تحویل پاکت الف - ایالم - بلوار مدرسـ  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
 ، www.setadiran.ir ایالم واحد دبیر خانه جهت دریافت اطالعات مناقصه به سایت اینترنتی

مراجعه نمایید . 
تلفن تماس: 0۸۴33362922 - 0۸233330195 - 0۸۴3333۸۴00 اداره پیمان و رسیدگی

فاکس 33۴163۸ 

درتاریخ  نوتریکا  فوالد  صنایع  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ملی 1۴0102۸9۸30  به شناسه  ثبت 5223  به شماره   1۴00/06/29
زیر  به شرح  آن  دفاترتکمیل گردیده که خالصه  ذیل  امضا  و  ثبت 
جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: فراوری ضایعات، 
ریخته گری و ذوب، فراوری مواد معدنی، داللی و حق العمل کاری و 
نمایندگی تجاری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: 
شاهرود،  شهر  مرکزی،  بخش  شاهرود،  شهرستان  سمنان،  استان 
محله 2۸متری امام، خیابان 2۸متری امام، کوچه نوری، پالک 1، 
حقوقی  سرمایه شخصیت   361765336۸ همکف کدپستی  طبقه 
عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسم به 10000 سهم 1000 
ریالی تعداد 10000 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ریال توسط 
مورخ   1۴0025۸۸011۸7679 شماره  بانکی  گواهی  طی  موسسین 
1۴00/06/17 نزد بانک بانک ملی ایران شعبه شعبه فروغی شاهرود با 
کد 25۸۸ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای مجید دیمه 
به شماره ملی 573006۴152 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم فاطمه دیمه به شماره ملی 57396۸339۴ و 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی آریان 
نژاد به شماره ملی 57399۸2022 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
دارندگان  به مدت 2 سال  مدیرعامل  به سمت  و  به مدت 2 سال 
حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، 
های  نامه  همچنین کلیه  و  اسالمی  عقود  قراردادها  بروات،  سفته، 
عادی و اداری باامضاء مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مهال 
طبسی به شماره ملی 0922901619 به سمت بازرس اصلی به مدت 
به  به شماره ملی 573992۴1۴6  نژاد  آقای مهدی هدایت  1 سال 
سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار پیام 
ما جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری شاهرود 
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالمشناسه آگهی: 1198711 میم الف 0

شناسه اگهی : 1198605 میم الف:  0
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مزایده گذار: اداره کل آموزش و پرورش منطقه ماهان
موضوع مزایده : اجاره امالک

مزایدهعمومی

مهلت دریافت و ارسال  اسناد مزایده :از تاریخ درج آگهی به 
مدت 10 روز از طریق سامانه ستاد ایران

به  نیاز  اسناد مزایده و سایر اطالعات مورد   جهت دریافت 
setadiran.irمراجعه شود. آدرس  به  ایران  سامانه ستاد 

شناسه آگهی : 209۸

 اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

توضیحاتشماره مزایدهموضوع مزایدهردیف

2
اجاره امالک و 

مدارس  
5 - 1۴00

به سامانه ستاد 
ایران  مراجعه 

شود.

اداره كل ثبت اسناد و امالك 
استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك جغتای
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون 

رسمی سند  فاقد  ساختمانهای 
  -   1۸/1۴00/105۴ شماره    اصالحی   رأی  برابر 
تعیین  قانون  اول/دوم موضوع  1۴00/06/16  هیات 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك 
خانم   متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  جغتای 
محترم محمدآبادی  فرزند  میرزا  بشماره شناسنامه 
3۴۴ صادره از جغتای در ششدانگ یك قطعه زمین 
مزروعی، به مساحت ۴2۴3.۴6 مترمربع،  پالک  3 
فرعی واقع در اراضی عباس آباد پالک 1۸2 - اصلی 
از بخش 7 سبزوار حوزه ثبت ملک جغتای خریداری 
مع الواسطه از مالك رسمی آقای  علی اکبر راه چمنی 
منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  قربانعلی  فرزند 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :       1۴00/06/20

تاریخ انتشار نوبت دوم :       1۴00/07/0۴
حمیدرضا   آریان پور
رئیس ثبت اسناد و امالک جغتای

نوبت دوم



پیامک شما را دربـاره 
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افقی
دندانه  ته كفش،  برآمدگی  پاداش، جزا -   - 1 
سوهان - صندلی راحتی - مظهر زیبایی طبیعت، 
مخلوط آب و خاک، زدنی ورزشی - شی وارونه2 
- تلخ، پیمانه ، اندازه ، شماره و حساب ، گذشتن 
بر چیزی - اثر شجریان - این حس در سگ 
بسیار قوی است، حس بویایی3 - حشره جهنده، 
حشره آفتی - باز التین، آشپزخانه باز - حس 
زنانه،  تعجب  تعجب،  حرف   - بوئیدن  بویایی، 
گشوده۴ - گرداگرد لب و دهان - حس وارونه 
اصفهان  اصفهان،  قدیمی  نام  تهران،  پادگان   -
قدیم - ستودن، تحسین کردن، تمجید کردن5 

خون،  انعقاد  ویتامین   - سرو  نوعی  وصف   -
ویتامین جدولی - ستون بدن، عضو رونده، از 
اعضای بدن - قابل اشتعال - حرف پیروزی، 
ضمیر غایب، جانشین او6 - هیاهوی مردم در 
شادی - ماه تابستانی، ماه پرتابی، انداختنی با 
كمان - چرم نرم 7 - وسیله بازی - مردی - 
موسس سلطنت پارس۸ - قبیله وحشی پرو 
- فلز سرخ، فلز بادیه، فلز رسانا - راه فاضالب9 
- هنوز التین، عالمت مصدر جعلی - ولیكن - 
نهم،  امام  لقب   - رخصت  دادن، گوش،  اجازه 
پرهیزكار - انکراالصوات10 - اضافه، به عالوه - 
عدد منفی، جواب سر باال - دست عرب، هالوژن 
نمک طعام، از هالوژنها - درخت کنار11 - از دیدنی 

های قشم  - علف گربه را گویند، سنبل الطیب 
- قمر زمین، چراغ آسمان12 - نیرومند، پر زور، 
محکم و استوار - ریشه - كاغذ كپی13 - شوهر 
مادر - خواندنی محصلین - درشتی، پرخاش1۴ 
- نوعی موشك - برتری جستن، بلندی و مناعت 
- سند ضامن15 - تکرار حرف - چاق فرنگی، 
چاق خارجی - نت ششم موسیقی، نفی عرب، 
درون چیزی - شکوه، اجاق کیک پزی، نوعی 
اجاق گاز - صابون خیاطی، گل بتونه16 - جان 
یك  عدد   - آفرینش17   - دریا   - سرباز  پناه 
رقمی - آكنده، مظهر سبكی، پوشش طیور، مملو، 
انباشته - کرانه های آسمان، افقها - پر گویی، 

زدني پرچانه ها، طرف

عمودی
1 - لغو و حذف خارجی - تخته ای که در تیر 
اندازی هدف قرار می گیرد، بعضی ها آن را در 
صورت نشانه مردانگی می دانند، باالی لب مردان 
می روید - آتشفشان ایتالیا، الهه عقل2 - مو 
وارونه - عدد کار خراب کن، عددی یک رقمی، 
عدد خیطی - پارازیت، شكاف - ضمیر اشاره، 
اشاره به دور، از خواهران برونته3 - باغ شیراز، 
دین  پیروان   - شداد  بهشت  كارخانه،  عالمت 
مازندرانی  - جدید - صحنه  موسی - سیب 
نه  هرگز   - اروپایی۴  رود  آفت غالت،  نمایش، 
عرب - بر جستگی زیر گونه، گونه - باال رفتن، 
پیشرفت، صعود - مار بی آزار5 - صورت، مهره 
شطرنج - کوچک - تیرانداختن - پو وارونه - 
پایین حوض 6 - مایه حیات، مایه روشنایی، 
مظهر پاكی - تقویم - نامی دخترانه، اندک - 
ناحیه - مردم  اروپایی7 -  الگوی  مدل غربی، 
باالی   - قاعده۸  نشان،   - آخر  رمق   - شجاع 
فرنگی، باال به گویش عمو سام - ساكنان خانه، 
وارونه  ذم   - رهایی   - )ص(9  رسول  خاندان 
- رودی در فرانسه، از باشگاه های فرانسوی - 
اندیشمندان10 - پنج تركی - یک عامیانه، یك 

خودمانی - منع كردن - ای دل11 - جسد حیوان 
مرده - نرم تر، مالیم تر - پایتخت غنا - دوش 
و كتف، كتف12 - تكرار یك حرف - الفت گرفتن، 
انس گرفتن، مأنوس شدن - سوره قران13 - 
مخفف گاه - روزها، روزگارها - بچه می کشد، 

قامت، اندازه - برگ1۴ - جانوران بیابانی - لوله 
تنفسی، از اجزای دستگاه تنفسی،حلقوم و گلو، 
زندان مسعود سعد سلمان - روز بعثت پیغمبر 
- ضمیر داخلی، داخل، دوم شخص مفرد15 - 
سقف دهان - ظرف آب پوستی، خیک - یک 

صدم فرانک16 - شهر ابراهیم، مشت و تو دهنی، 
محل تولد حضرت ابراهیم )ع( - قرار - كمتر، 
كمترین اندازه17 - رود - نام کوچک باجیو ی 
ایتالیایی - تکرار حرف دوازدهم - گنبد - خودم، 

ضمیر وزنی، سه کیلو

جدول شماره 2115

اصفهان 

وطن خواهان/ مدیر آبفای گلپایگان می گوید زنگ خطر 
کمبود آب شرب در این شهرستان به صدا در آمده است.  
ناصر دهقادنی افزود: بر اساس برنامه شرکت مدیریت 
ابتدای شهریور ماه امسال 20 درصد  از  ایران  منابع آب 
آب تحویلی به گلپایگان کمتر شده و سهم آب شهرستان 
گلپایگان با کاهش 60 لیتر در ثانیه، از 330 به  270 لیتر 

در ثانیه رسیده است.
او با بیان این که جبران کمبود آب شرب شهرهای گلپایگان، 
گوگد، گلشهر و سایر روستاها از محل چاه های سطح شهر 
انجام می شود افزود: از 13 حلقه چاه فعال در شهرهای 
گلپایگان، گلشهر و گوگد، دو حلقه چاه در شهر گلشهر 
»هرستانه«،  »غرقن«،  روستاهای  آب  تامین  منبع  که 
»حاجیله«، »َمرغ چاه « و چشمه  به شمار می رود، در حال 

خشک شدن است.
دهقادنی با بیان این که امسال منابع آب محلی روستاهای 

این شهرستان از 50 تا ۸0 درصد نسبت به سال گذشته 
کاهش یافته است، گفت: در چهار ماه گذشته 756 هزار 
لیتر آب از طریق تانکر به این روستاها آب رسانی شده 
است. او با اشاره به کاهش 50 درصدی بارندگی ها در 
سد  درصد   53 اکنون  هم  گفت:  گلپایگان  شهرستان 
کوچری و ۸7 درصد سد گلپایگان خالی است و به همین 
دلیل از شهروندان تقاضا داریم در مدیریت مصرف آب 
کوشا باشند چرا که گلپایگان شهر پر آبی نیست و مانند 

سایر شهرهای استان با کمبود آب مواجه است.
دهقادنی در رابطه با پروژه فاضالب شهری گفت: زمین 
جمع آوری  خطوط  و  است  شده  تملک  خانه  تصفیه 
فاضالب نیز تا مرکز شهر گوگد اجرا شده است اما با توجه 
به نبود اعتبارات باید دنبال راهکاری جدید برای عملیاتی 
بود که  شدن شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب 
بهترین راه، جذب سرمایه گذار بخش خصوصی است.

به صدا در آمدن زنگ خطر کمبود آب 
در گلپایگان

بیش از یکصد مختارنامه در قالب نسخه خطی، 
به  عکسی  چاپ  و  سربی  چاپ  سنگی،  چاپ 
زبان های فارسی، عربی و ترک در گنجینه رضوی 

می شود. نگهداری 
فاضل  محمدرضا  سید  نیوز،  آستان  گزارش  به 
هاشمی، مسئول امور ارزشیابی نسخ خطی سازمان 
قدس  آستان  اسناد  مرکز  و  موزه ها  کتابخانه  ها، 
از وجود 110 نسخه خطی، چاپ سنگی،  رضوی، 
چاپ ُسربی و عکسی با موضوع قیام مختار و نیز 
مختارنامه هایی به نظم و نثر از شاعران عرب و ترک 

و فارس در گنجینه رضوی خبر داد.
سازمان  خطی  نسخ  ارزشیابی  امور  مسئول 
قدس  آستان  اسناد  مرکز  و  موزه ها  کتابخانه  ها، 
رضوی تصریح کرد: این آثار شامل 19 نسخه خطی، 
۴۸ نسخه چاپ سنگی، 33 نسخه چاپ ُسربی و 

10 نسخه عکسی می شود.
او با بیان اینکه یکی از نسخ خطی با عنوان »مختار 
معظم  مقام  توسط  المختار«  اخبار  فی  االخیار 
رهبری)مدظله( به این مرکز اهدا شده، اظهار کرد: 

این نسخه به کتابت 123۴ قمری در 267 برگ 
به شمارۀ 36902 در گنجینه رضوی به ثبت رسیده 

است.
فاضل هاشمی، نسخه خطی »مقتل کبیر و حدیث 
الثار و خروج مختار« اثر ابومخنف، لوط بن يحيي 
دیگر  از  را  عربی  زبان  به  ق(  سال  157   )وفات 
نفایس این مجموعه با محوریت قیام مختار ثقفی 
ذکر کرد و افزود: این اثر به دست يوسف بن عبدهللا 
جاسر در سال 9۸9 قمری به خط نسخ 1۸ سطری 
در 5۴ برگ کتابت شده است و با شمارۀ 21۸93 در 
مخزن نسخ خطی آستان قدس نگهداری می شود.
چهارده  حال  )شرح  »رسائل  از  همچنین  او 
عبدهللا بن محمد  اثر  معصوم)ع( خروج مختار(« 
جعفر مشهدي اصفهاني )وفات قرن  11  ق( در شمار 
نسخ نفیس این مجموعه نام برد وگفت: این اثر نیز 
به زبان عربی است و تاریخ کتابت آن به سال 10۸6 
قمری برمی گردد و با شمارۀ غ1/10212 در مخزن به 

ثبت رسیده است.
سازمان  خطی  نسخ  ارزشیابی  امور  مسئول 

قدس  آستان  اسناد  مرکز  و  موزه ها  کتابخانه  ها، 
رضوی ادامه داد: نسخه ای از مختارنامه که توسط 
علی اکبر شرفی در قرن 1۴ تألیف و کتابت شده 
است، از دیگر نفایس خطی این مجموعه به شمار 

می رود.
به  مختارنامه هایی  افزود:  نسخه شناس  این 
یزدی،  خاموش  همچون  شعرایی  از  نثر  و  نظم 
عطار نیشابوری، اشعث تبریزی، حسینی یزدی، 
ابومحنف و مال محمدصالح تاشکندی به صورت 
نسخه خطی و عکسی و دیجیتالی به زبان های 
فارسی و ترکی در گنجینه رضوی موجود است که از 
نفیس ترین این مختارنامه های منظوم، نسخه ای 
المسلمین« )مختارنامه( است  با عنوان »زینت 
که در قرن 13 هجری قمری در 323 برگ کتابت 

است. شده 
المؤمنین«  »حدیقه  همچنین  هاشمی  فاضل 
مختارنامه به زبان ترکی، از محمدرضا تبریزی را 
که در سال 1329 قمری به چاپ رسیده است، از 

نام برد. نسخه های نفیس چاپ سنگی 

نسخ خطی گنجینه رضوی راوی قیام مختار

مومنی / مدیر کل بیمه سالمت گلستان از اجرای طرح پزشک خانواده شهری در 
گلستان خبر داد و گفت : در حال حاضر 101 هزار نفر از بیمه شدگان صندوق همگانی 

سالمت از 107 پزشک خانواده خدمت دریافت می کنند. 
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی گلستان فردا، مهرداد کمانگری مدیر کل بیمه 
سالمت گلستان با بیان اینکه در گلستان 1۴0 هزار بیمه شده صندوق بیمه سالمت 
همگانی تنها از خدمات دولتی می توانستند استفاده کنند ، گفت : از ابتدای تیر ماه بیمه 
شدگان این صندوق در 6 استان کشور همچون کرمانشاه ، همدان، ایالم ، کردستان ، 

یزد و گلستان به صورت آزمایشی خدمات پزشک خانواده استفاده می کنند.
مدیر کل بیمه سالمت گلستان با بیان اینکه در اجرای طرح پزشک خانواده هر پزشک 
باید بین 750 تا 1500 نفر بیمه شده را پوشش دهد ، گفت : پزشکان این طرح در ماه 

موظف هستند 15 درصد از جمعیت تحت پوشش را ویزیت اولیه کنند.
او همچنین در ادامه با بیان اینکه اداره کل بیمه سالمت گلستان در زمینه نسخه نویسی 
الکترونیک در بخش خصوص رتبه پنج کشوری و در بخش دولتی رتبه دهم را کسب 
کرده افزود : نسخه هایی که به صورت سرپایی در بخش دولتی نوشته 6۸/۴ درصد و 

در بخش خصوصی 76/۸ درصد است .

نگین کوهستانی / شرکت آب و فاضالب استان قم با کسب باالترین امتیاز در 
ارزیابی های به عمل آمده برای چهارمین سال متوالی رتبه نخست جشنواره شهید 
رجایی را در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی به خود اختصاص داد. 
سرمست استاندار قم در جلسه راهبردی توسعه مدیریت و جشنواره شهید رجایی 
استان قم که با حضور جمعی از مدیران استان در سالن کرامت استانداری برگزار 
شد، از دستگاه های برتر تقدیر کرد. استاندار قم در این مراسم با اهدا لوح از دکتر 
علی جان صادق پور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم تقدیر کرد؛ شرکت 
آب و فاضالب در ارزیابی های به عمل آمده توانست باالترین امتیاز را در مجموع 
شاخص های عمومی و اختصاصی در بین دستگاه های اجرایی و ادارات دولتی 
و غیردولتی به دست آورد. استاندار قم در ادامه تاکید کرده است: جشنواره شهید 
رجایی در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری 
و تاکید دولت تدبیر و امید بر اجرای نقشه راه اصالح نظام اداری به صورت شفاف 
و کارآمد است. سرمست با اشاره به تایید شورای راهبری توسعه مدیریت استان 
آورده است:  شرکت آب و فاضالب  استان در ارزیابی عملکرد سال 1399 استان، 

حائز رتبه برتر در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان در دیدار با استاندار کرمان 
گفت: با اتصال انبار نفت شهید احمدی روشن کرمان به شبکه ریلی کشور، ضریب 
انتقال سوخت مایع افزایش می یابد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه کرمان، سید باقر نورالدینی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 
هیچگونه کمبودی در راستای تامین فرآورده های نفتی در سطح استان وجود ندارد، 
افزود: کاهش تردد نفتکش های جاده ای، تسهیل و تسریع در حمل فرآورده های نفتی 
و همچنین افزایش پایداری توزیع سوخت از مهمترین مزیت های اتصال این انبار نفت 
به شبکه ریلی کشور به شمار می رود. نورالدینی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن 
اشاره به فعالیت 276 جایگاه عرضه سوخت در استان کرمان، گفت: تعداد ۴3 جایگاه 
دیگر نیز با انجام مطالعات اقتصادی، جانمایی الزم، ضرورت های عملیاتی و صدور 
مجوز و موافقت نامه اصولی احداث، در حال راه اندازی است که نیاز استان با بهره برداری 
از این جایگاه ها در سوخت رسانی به شهروندان تامین می شود. استاندار کرمان نیز 
ضمن تاکید بر پیگیری های الزم در خصوص اجرای هر چه سریعتر این طرح، از تالش 
و زحمات ارزشمند و صادقانه مسئوالن و کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه کرمان در زمینه پیشبرد اهداف شرکت و همچنین سوخت رسانی مطلوب به 

شهروندان تشکر کرد. 

در استان گلستان انجام می شود
خدمات رسانی 107 پزشک به بیمه شدگان 

بیمه سالمت
رتبه نخست شرکت آب و فاضالب 
استان قم در جشنواره شهید رجایی

 انبار نفت شهید احمدی روشن کرمان 
به شبکه ریلی کشور متصل می شود

| گلستان | | قم  | | کرمان |
مشاور مدیرعامل و مدیر گروه 

روابط عمومی شرکت مس خبر داد:

ارائه بیش از 2700 خدمت درمانی 
رایگان در  روستای قلعه زری

مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط  عمومی شرکت مس 
گفت: در اردوی جهادی که از 23 تا 25 شهریور ماه در 
روستای قلعه  زری واقع در استان خراسان  جنوبی برگزار 
شد؛ 117۸ نفر از مراجعه کنندگان از 27۴۴ مورد خدمات 
درمانی رایگان بهره مند شدند. به گزارش مس پرس؛ محمد 
جواد خلیلی با اشاره به اینکه این طرح جهادی– درمانی از 
سوی شرکت ملی صنایع مس ایران صورت گرفته است، 
تاکید کرد: در این مرحله از اردوی جهادی - درمانی 117۸  
نفر از متقاضیان 27۴۴ مورد خدمات متنوع پزشکی را به 
صورت رایگان دریافت کردند. او در ادامه افزود: در این اردو 
تیمی متشکل از پزشکان متخصص شامل زنان ومامایی، 
روانشناس،  دندانپزشک،  قلب وعروق،  چشم،  ارتوپدی، 
و  داشتند  حضور  پرستاری  خدمات  و  عمومی  پزشک 
خدمات رادیوگرافی، سونوگرافی، نوار قلب و غربالگری را به 
صورت رایگان به متقاضیان ارائه دادند. مشاور مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع مس خاطرنشان کرد: عالوه بر این 
دو تیم درمانی - جهادی هم به روستای بیشه و دم 
روباه ارسال و خدمات پزشکی موردنیاز به متقاضیان ارائه 
شد. همچنین در مدتی که همکاران جهادی در این مناطق 

حضور داشتند؛  دو کارگاه مشاوره خانواده نیز برگزار شد.
خلیلی همچنین گفت: در این خدمات تعدادی عینک 
از  برخی  و  شد  اهدا  متقاضیان  به  رایگان  صورت  به 
تخصصی  درمان های  انجام  برای  نیز  مراجعه کنندگان 
شدند. اعزام  تخصصی  بیمارستان های  به  قلب  و  چشم 
مدیر گروه روابط  عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران 
در پایان تاکید کرد: در همین راستا یک پزشک نیز برای 
تزریق 200 دز واکسن کرونا به مردم این روستا اعزام شد.

پیام تبریک سرپرست منطقه هرمزگان  
شرکت ملی فرآورده های نفتی برای هفته 

دفاع مقدس:

جانفشانی دالورانه ایرانیان در 
دفاع مقدس، دفاع از مکتب 
انقالب و میهن اسالمی بود 

منطقه  سرپرست  عابدینی  مرتضی  مهندس 
مقدس  دفاع  هفته  فرارسیدن  بمناسبت  هرمزگان 
و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی 
پیامی منتشر کرد.  به گزارش روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان، در 
یادآور  مقدس  دفاع  هفته  است:  آمده  پیام  این 
دالورانه  های  جانفشانی  و  افتخارات  برجسته ترین 
ایرانیان در صیانت از مرزهای خاکی ایران اسالمی 
پیام  از  دیگری  بخش  در  عابدینی  مرتضی  است. 
خود به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا آورده 
و  انقالب  مکتب  کیان  از  دفاع  در  رزمندگان  است: 
میهن اسالمی قله های بلند ایثار و شرف را درنوردیده 
از کشور و دستاوردهای نظام  و مفتخر به حفاظت 
مقدس جمهوری اسالمی شدند. سرپرست منطقه 
هرمزگان در انتهای پیام خود به مناسبت هفته دفاع 
و  نظام  به  خدمت گذاران  روزافزون  توفیق  مقدس 
از خداوند متعال مسئلت کرده است. را  مردم شریف 

روحالهحمیدینیا-مدیرمنابعانسانیدانشگاه

آگهیرؤیتابالغرأیهیأتبدوی
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان 

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

شناسه آگهی : 119۸7۴۸

بدینوسیله خانم فاطمه مشایخی به شماره شناسنامه 3131355695 صادره از 
کرمان پزشک عمومی مستخدم پیمانی شاغل در شبکه بهداشت ، درمان شهرستان 
قلعه گنج ، دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جیرفت ، اعالم میگردد از تاریخ درج 
آگهی به مدت یک ماه فرصت دارد نسبت به روئیت و دریافت رأی صادره به 
آدرس جیرفت میدان سپاه دانشگاه علوم پزشکی مدیریت منابع انسانی مراجعه 

نماید . در غیر اینصورت دانشگاه ملزم به اجراء رأی صادر خواهد گردید.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

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

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

1. متقاضی آقای سیدذوالفقار جعفری فرزند سیدعلی بشماره شناسنامه ۴9۸2 
صادره از زرند در ششدانگ کارگاه به مساحت 2001.90 مترمربع از پالک22۸۸ 
اصلی واقع در زرند _ کمربندی جاده زرند رفسنجان خریداری از مالک رسمی 

آقای علی حسن زاده.
2. متقاضی آقای حسین ناظوری زرندی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 77 
صادره از زرند در ششدانگ خانه به مساحت 3۴۸.35 مترمربع از پالک 1 فرعی 
از  237۸ اصلی واقع در زرند _ بلوار تختی کوچه شماره 10  خریداری از مالک 

رسمی خانم ربابه صالحی. 
3. متقاضی آقای  عباس کوچک زاده فتح آبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه  
539 صادره از زرند در ششدانگ خانه به مساحت 32۸.۴0 مترمربع از پالک 1 
فرعی از  237۸ اصلی واقع در زرند _ بلوار تختی کوچه شماره 10  خریداری از 

مالک رسمی خانم ربابه صالحی. 
۴. متقاضی آقای علی افشار زرندی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 272  صادره 
از  زرند در ششدانگ خانه به مساحت 2۴5.۸۸ مترمربع از پالک23۸2  اصلی 
واقع در زرند خیابان پوریای ولی خریداری از مالکین رسمی خانمها مهناز و اشرف 

موسوی استرآبادی. 
5. متقاضی خانم گوهر اثناء عشری کهنوجی فرزند اسدهللا بشماره شناسنامه 
۴  صادره از زرند در ششدانگ محوطه حیاط )جهت الحاق به پالک 552 فرعی 
از 7566( اصلی به مساحت 62.50 مترمربع از پالک شماره 7566 اصلی واقع 
در زرند بلوار جمهوری کوچه 1۴ خریداری از مالک رسمی آقای مجتبی حکمت. 
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حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت               
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  اگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   1۴00.0۴.12  -1۴006031901۴001606
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای میثم یزدان 
در  کرمان  از  بشماره شناسنامه ۸۸3صادره  فرزند کیکاووس   ابوسعیدی   پناه 
122237متر  مساحت  به  زمین  بر  مشتمل  نخیالتی  باغ  قطعه  یک  ششدانگ 

مربع پالک - فرعی از 377- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 
377- اصلی قطعه دو واقع دراراضی هللا اباد جیرفت  بخش ۴5کرمان  خریدا 
ری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول :1۴00.7.۴تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴00.7.1۸ 

جواد فاریابی  .رئیس ثبت اسناد جیرفت .م الف :339

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

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

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  اگهی 

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1۴00.06.16  -1۴006031901۴002۴0۴ شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات  تکلیف وضعیت ثبتی 

در  ازجیرفت  1050صادره  شناسنامه  بشماره  خدارحم  فرزند  صباحی گراغانی  حیات  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 

از پالک 3  1- اصلی مفروز و مجزی شده  از  به مساحت 296.76متر مربع پالک - فرعی  باب خانه   ششدانگ یک 

فرعی از 1- اصلی قطعه یک واقع دراراضی محمد اباد مسکون جبالبارز جیرفت  بخش ۴5کرمان  خریدا ری از مالک 

رسمی اقای الب ارسالن طیاری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 

می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 

اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 

اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

مالکیت صادر خواهد شد. اعتراض طبق مقررات سند 

 تاریخ انتشار نوبت اول :1۴00.7.۴تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴00.7.1۸ 

جواد فاریابی  .رئیس ثبت اسناد جیرفت .م الف :33۸

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد                
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1۴00.06.10  -1۴0060319091000510 رای شماره  پراپر  فاقد سند رسمی  ساختمانهای 
عنبرآباد  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای روح هللا ایالغی زاده بردسیری فرزند عنایت هللا پشماره شناسنامه 123۸ با کد 
ملی 3030979۸۸1 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 90 متر مربع پالک - فرعی از ۴9 - اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۴9 - اصلی قطعه یک واقع در عنبراباد محمد اباد بی بی شهری - خیابان 
امام جنب کوچه دفتر امام جمعه خریداری از مالک رسمی آقای عباس امیری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار  نوبت اول : 1۴00.7.۴تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴00.7.1۸

مصیب حیدریان .رئیس ثبت اسناد وامالک.م الف :2۸900



2115 پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       1۴00 مهر   ۴ یک شنبه   

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

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

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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کارزار آبخوان

آماده سازی اسب برای مسابقات قهرمانی پرش با اسب همدان  / میزان

| خانه کبیری خوی |
قدیمی  بافت  میانه  در   ، خوی  خانه کبیری 
امیر  کوچه  شمالی  ضلع  در  و  شهرخوی 
حاج  مرحوم  خانه  این  مالک  دارد.  قرار 
همین  به  و  است  بوده  میراسماعیل کبیری 
معروف  کبیری  خانه  به  خانه  این  مناسبت 
شده است . در حال حاضر مالکیت بنا متعلق 
آذربایجان  استان  به سازمان میراث فرهنگی 
اردیبهشت   5 تاریخ  در  اثر  این  است.  غربی 
1356، با شماره ثبت 1613 به عنوان یکی از آثار 
ملی ایران به ثبت رسید. امروزه در حیاط آن 
بازدیدکنندگان  از  پذیرایی  برای  سفره خانه ای 
خانه،  و جنوب حیاط  در شمال  است.  برقرار 
دو  در  که  می شود  دیده  ساختمان  باب  دو 
اول  طبقه  داخلی  قسمت  شده اند.  بنا  طبقه 
است  تزئینات  بدون  کامل  به طور  ساختمان 
و فقط در تاالر آن گچ بری هایی دیده می شود 
توجه  قابل  قسمت  دوم که  طبقه  تاالر  ولی 
نقاشی های  با  می شود.  محسوب  ساختمان 
گل و بوته تزیین شده و دارای ارسی های زیبا 

زمان  در  بنا  این  است.  رنگی  شیشه های  با 
مظفرالدین شاه قاجار احداث شده و در میان 
 12۸2 تاریخ  اول  طبقه  تاالر  دیواری  نقاشی 
خورشیدی دیده می شود. پنجره ارسی زیبایی 
با شیشه های رنگارنگ كه توسط دستان ماهر 
استاد كاری هنرمند با ظرافت خاص گره بندی 
این  است.  داده  زینت  را  بنا  این  است  شده 
ساختمان دارای دو درب ورودی است كه یكی 
از ضلع غربی به محوطه بنا كه كف آن نسبت 

به كوچه، حدود ۸0 سانتی متر پایین تر است، 
شمالی  ضلع  از  دیگری  و  است  جای گرفته 
باز می شود. حیاط فعلی  به داخل ساختمان 
جلوی  قسمت  در  و  است  باغچه  صورت  به 
ساختمان، حوض به نسبت  كوچكی با عمق 
قسمت  در  دارد.  وجود  سانتی متر   50 حدود 
جنوبی محوطه، ساختمانی است كه به سبب 
عدم توجه به حالت مخروبه در آمده و سقف 
به داخل ریزش كرده است. / سیری در ایران

مستند »پریزاد« یکی از تولیدات صدا و سیمای مرکز سمنان در جشنواره 
ملل )FON( که در کشور اتریش برگزار می شود، به عنوان بهترین مستند 
دست یافت. »پریزاد« که به تازگی به بخش نهایی جشنواره مستند درخت 
طالیی )golden tree( در کشور آلمان نیز راه یافته، چندی پیش در 
هشتمین دوره جشنواره سینما پورو در کشور ایتالیا هم به عنوان بهترین 
مستند معرفی شد. این فیلم مستند که در سال های 99 - 9۸ تولید شده 
است با نگاهی داستانی به معرفی یکی از هنرهای دستی زنان روستای 
چاشم می پردازد. »گلیچ« نوعی گلیم است که تنها در منطقه چاشم بافته 
می شود، افسانه ها و قصه های زیبایی از مادران و مادربزرگ های چاشمی 
درباره این بافته وجود دارد که در مستند »پریزاد« به آنها پرداخته شده 
است. مهدی ایمانی تهیه کنندگی و کارگردانی این مستند را بر عهده داشته 
و از دیگر عوامل تولید آن می توان به زانیار لطفی به عنوان تصویر بردار، 
امیررضا صباغیان در مقام صدابردار و صدرا شرق به عنوان تدوین کننده 

اشاره کرد./ مهر

 نمایش »بازپرس وارد می شود« به نویسندگی جی بی پریستلی و 
کارگردانی امیر سینا جوادی با شروع فصل پاییز در تماشاخانه شانو 
روی صحنه رفت. تهیه کنندگی این نمایش را ایمان اسدی و ترجمه 
آن را حسین خوانین شیرازی بر عهده دارند. در خالصه داستان نمایش 
از خانواده های اشرافی شهر  »بازپرس وارد می شود« آمده:»در یکی 
این  به  بازپرسی  وارد شدن  با  برپاست که  خانوادگی  کوچک، جشن 
جشن اتفاقاتی رقم می خورد که … .« امیر سینا جوادی، مرضیه رسولی، 
یگانه سروری، محمدحسین صحت مند، شاهین علی نژاد، مایا فروغی 
و محسن قاسمی در این نمایش به ایفای نقش می پردازند. مدت زمان 
این نمایش 70 دقیقه است. عالقه مندان به تماشای »بازپرس وارد 
می شود« می توانند هر روز ساعت 20 غیر از شنبه ها، به تماشاخانه شانو 
در نشانی خیابان وصال شیرازی، باالتر از تقاطع طالقانی، کوچه فرهنگی 
بهنام، پالک 3 مراجعه کنند. به منظور رزرو و تهیه بلیت سایت تیوال 

نمایش در اختیار مخاطبان است./ هنرآنالین

کارزاری با نام اعتراض به گران شدن داروهای مورد نیاز بیماران 
هشتگ  با  است که  جریان  در  وب سایت کارزار  در  ام اس 
#ام اس پیگیری می شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب 
به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است: »حدودًا 
مهرماه سال گذشته بود که داروی آوونکس در داروخانه های 
ایران نایاب شد. مدتی بعد، این اتفاق برای بتافرون افتاد و در 

نهایت ربیف هم به همین سرنوشت دچار شد.
 در عرض نه ماه، سه داروی خارجی خط اول کنترل ام اس 
کمیاب و در نهایت نایاب شدند. اتفاق بعدی این بود که مشابه 
ایرانی داروی آونکس ناگهان دچار کمبود پوشش بیمه ای شد و 
افرادی که این دارو را مصرف می کردند یک شبه در داروخانه ها 
با فاکتور سیصد هزار تومانی به جای شصت یا هفتاد هزار 
تومان مواجه شدند. حاال امروز خبر رسیده این سه داروی 
خارجی در داروخانه ها با قیمت هشت تا نه میلیون تومان با 
بیمه، موجود شده اند و دلیل این افزایش ناگهانی وارد کردن 
این داروها با ارز آزاد است. این در حالی است که قبل از این 
اتفاق این داروها ماهانه با قیمت هشت صد تا نه صد هزار تومان 
قابل تهیه بودند. روزگاری قرار بود بیماران هیچ رنجی غیر از 
رنج بیماری نداشته باشند، اما حاال مبتالیان ام اس عالوه بر 
رنج بیماری، باید با مشکالت بسیاری در زمینه کمبود و گرانی 

دارو دست وپنجه نرم کنند.«

ای باغبان بگو که ره بوستان کجاست

در بوستان گلی چو رخ دوستان کجاست

وی دوستان چه باشد اگر آگهی دهید

کان سرو گلعذار مرا بوستان کجاست

تا چند تشنه بر سر آتش توان نشست

آن آب روح پرور آتش نشان کجاست

در دم بجان رسید و طبیبم پدید نیست

دارو فروش خسته دالن را دکان کجاست

من خفته همچو چشم تو رنجور و در دلت

روزی گذر نکرد که آن ناتوان کجاست

چون ز آب دیده ناقه ما در وحل بماند

با ما بگو که مرحله کاروان کجاست

از بس دل شکسته که برهم افتاده است

پیدا نمی شود که ره ساربان کجاست

در وادی فراق به جز چشم های ما

روشن بگو که چشمه آب روان کجاست

خواجو ز بحر عشق کران چون توان گرفت

زیرا که کس نگفت که آنرا کران کجاست

خواجوی کرمانی

جغرافیایی  موقعیت  در  نطنز  طامه  آبشار   
N332755 E5150۴7 در استان اصفهان واقع 
و  تاریخی  شهرهای  از  نطنز  شهرستان  است. 
مرکزی ایران است که در استان اصفهان و در 
میانه راه کاشان به اصفهان در دامنه کوهستان 
کرکس قرار دارد. روستای تاریخی طامه نیز در 
دل دامنه های کوه کرکس در حدود 7 کیلومتر 
جاده فرعی آسفالت ) ابتدای نطنز سرابان ( در 
شرق کوه کرکس واقع شده است. از طریق این 
روستا و از مسیری زیبا می توان به قله کرکس 
دست یافت. قابل ذکر است که این مسیر جبهه 
است.  دشواری  مسیر  نسبتا  است که  شرقی 
آبی که  رود کوچک  طامه  روستای  انتهای  در 
سرچشمه آن از دامنه های کرکس است، جریان 
دارد که در مسیر خود چندین آبشار زیبا را پدید 
آورده است و کوهنوردان را به طرف قله هدایت 
می کند. روستای طامه در جنوب شهر نطنز واقع 
است و به دلیل واقع شدن در دامنه کوه سر 
نقاط بسیار خوش  از  به فلک کشیده کرکس 
آب وهوا، بی نظیر و ییالقات درجه اول نطنز به 
طامه گالبی  سوغات  مهم ترین  می آید.  شمار 
شامل  و  غنی  منطقه  پوشش گیاهی  است. 
گیاهانی چون آنغوزه، روناس ،هندوانه ابوجهل 

خاطر  به  و..که  ،شنگ  ،گون  ،گزنه  ،آویشن 
کمبود بارندگی رشد در خور توجهی ندارند. در 
قسمت غربی روستا، دو دره زیبا دیده می شود 
که یکی از آن ها در امتداد باغ های روستا قرار 
انتهای  در  است.  معروف  پاپول  به  و  داشته 
این دره یکی از زیباترین آبشارهای موجود در 
منطقه به نام آبشار طامه با ارتفاع تقریبی 23 
به  دالوان  منطقه  از  آن  آب  است،  نمایان  متر 
سمت آبشار سرازیر می شود. دره دیگر نیز که به 
پاکدار معروف است، به دلیل وجود آب فراوان، 
آبشارهای زیبایی در مسیر قله کرکس به وجود 
آورده است. چشمه دالوان، چشمه ال گله، چشمه 
خواجه فاضل، امامزاده سید فاضل طامه با بقعه  
دوره تیموری، خانه های سنتی با پوشش چوب 
و خار و پشت بام هایی با پوشش کاه گل، از دیگر 
دیدنی های این روستا است. در دره دیگر نیز 
که به پاکدار معروف است، به دلیل وجود آب 
فراوان، آبشارهای زیبایی در مسیر قله کرکس 
به وجود آمده است. در مسیرهای جنوبی قله 
کرکس)از مبدا روستای کشه( و همچنین مسیر 
شمالی)از مبدا روستای اوره و امامزاده سلطان( 
چشم  به  زیبایی  ولی  فصلی  آبشارهای  نیز 

می خورند.

| مستند |

| تئاتر |

این پرنده 23 سانتی متر طول دارد و شکل 
اما  بزرگ،  چشم  سنگ  شبیه  آن  ظاهری 
آبی  بال  و  پر  میوه خور  است.  بلندتر  دمش 
سیاه  لکه  نر،  پرنده  در  و  است  خاکستری 
مشخصی که چشم و گوشپر ها را فرا گرفته 
به  سر،  پس  در  سیاهی  باریک  نوار  با  و 
انتهای  می شود.  دیده  شده،  متصل  هم 
لبه  در  که  کوتاه،  و  گرد  بال ها  سیاه،  دم 
سیاه،  پو شپرها  و  سفید  اولیه  شاه پره های 

است. 
به  متمایل  خاکستری  دم  و  تاریک  روتنه 
تنه  زیر  رنگ،  گوشتی  قهوه ای  پاها  آبی، 
تیره  خاکستری  منقار  و  خاکستری  سفید 

است. 

پرنده ماده فاقد لکه سیاه چشمی و اندکی 
کمرنگ تر است. 

به صورت گله های کوچک دیده شده  اغلب 
آسانی  به  و  می کند  تغذیه  میوه های  از  و 
و  ساده  پرنده  این  صدای  می شود.   رام 
هنگام  در  و  تور«  تور  »تری  به  شبیه 
به  شبیه  صدایی  درخت  روی  نشستن 
»وی یو« شنیده می شود. میوه خور در بوته 
برده  سر  به  بیشه ها  و  خرما  باغ های  زارها، 
درختان  روی  حجیمی  و  بزرگ  آشیانه  و 
تابستان ها  در  ایران  در  می سازد.  کوچک 
اخیرا  و  شده  دیده  فراوان  خوزستان  در 
نیز  سیستان  در  آن  مثل  تولید  از  اخباری 
محل های  از  حفاظت  است.  شده  گزارش 
ضروری  پرنده  این  آشیانه  و  مثل  تولید 

ایران بیابان های  و  کویرها  است./ 

میوه خور

اعتراض به گران شدن داروهای مورد نیاز آبشار طامه
بیماران ام اس

از  جدا نشدنی  بخشی  نمایش نامه   
خواندن  گاهی  است.  کشور  هر  ادبیات 
اطالعات  می تواند  کوتاه  نمایش نامه ای 
مهم تری از یک ملت به شما بدهد تا مثال 
می خوانید.  را  بلند  رمان  یک  زمانی که 
نمایش نامه خوانی با توجه به اینکه نکات 
ریز و مهم بیشتری از رمان و داستان کوتاه 
خوانش  سبک  از  که  مدت هاست  دارد 
کتاب  است.  دورافتاده  به  کتاب خوان ها 
ننه دالور و فرزندان او یکی از مهم ترین 
در  است.  برشت  برتولت  نمایشی  آثار 
میان آثار برشت این کتاب از نظر شهرت 
بعد از کتاب زندگی گالیله قرار دارد. عنوان 
دوم این کتاب »گزارش جنگ های سی 
سال« نام دارد و به همین دلیل است که 
مترجم این اثر اشاره کوتاهی به داستان 

است.  داشته  این جنگ 
سال های  بین  را  نمایشنامه  این  برشت 
نمایشنامه  این  و  نوشت  193۸ و 1939 
در   19۴1 سال  در  بار  نخستین  برای 
مصطفی  رفت.  صحنه  روی  به  زوریخ 
این  درباره ی  کتاب  ابتدای  در  رحیمی 
فرزندان  و  دالور  »ننه  می نویسند:  اثر 
نمایشنامه های  مشهورترین  از  یکی  او 
برشت است. این اثر را پاره ای از منتقدان 
»چکیده افکار برشت« و بعضی شاهکار 

عنوان  با  نیز  عده ای  دانسته اند.  او 
جنگ«  ضد  نمایشنامه  »بزرگ ترین 
درباره ی  همچنین  او  یادکرده اند.  آن  از 
»اشاعه  می نویسد:  سی ساله  جنگ های 
افکار جدید از طرفی، که فن چاپ کمک 
و  فساد کشیشان  و  آن کرد،  به  شایانی 
موجب شد که  دیگر،  از طرف  روحانیان 
در قرن شانزدهم میالدی وحدت جهان 
مسیحی متزلزل شود و مذاهب جدیدی 
دو  امر  این  آید.  پدید  مسیح  دین  در 

آورد.  بار  به  مختلف  نتیجه 
نخست گروهی از دهقانان به تصور این که 
ضد  بر  آن هاست  پشتیبان  تازه  مذاهب 
رهبران  اما  شوریدند،  عصر  ستمگران 
پاپ های  خود  به نوبه  جدید  مذاهب 
برتافتند.  روی  مردم  از  و  شدند  دیگری 
مسیح  دین  اصالح کننده  لوتر  چنان که 
و  زشت کار  زبردستان  اگر  که  داد  فتوا 
نباید  زیردستان  باشند،  هم  بیدادگر 

کنند.« سرکشی 

| کتاب ننه دالور و فرزندان او | 
| نویسنده : برتولت برشت
مترجم : مصطفی رحیمی  |
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