
سخنگوی صنعت برق:

ز مستان قطعی برق نداریم
سخنگوی صنعت برق با ابراز امیدواری از اینکه طبق برنامه تا پایان آبان 
به نظر می رسد  از کفایت الزم برخوردار شوند، گفت:  ماه مخازن سوخت 
برق  تامین  در  مشکلی  باشد  داشته  ادامه  سوخت رسانی  روند  این  اگر 

نخواهیم داشت.  مشترکان 

با بحرانی تر شدن وضعیت فرونشست 
زمین در اصفهان کارشناسان تاکید کردند  

 کنترل فرونشست ز مین 
با مدیریت تقاضای آب

 فعاالن شهری و حوزه کودک
 بر مطالبه گری در رسیدن به شهر 

دوستدار کودک تاکید کردند 

مصوبه شهر دوستدار 
 کودک، امید بخش

 اما ناکافی
سر در گمی سیاست گذار در مهار کرونا

  رئیس جمهوری در شرایطی نسبت به وقوع موج جدید شیوع کرونا هشدار می دهد که مقام های وزارت بهداشت 
بر حصول ایمنی جمعی در یکی دو ماه آینده تاکید می کنند

تناقض در اظهارات و تصمیم های مقام های دولتی برای مقابله با موج جدید کرونا

| فعال محیط زیست و طبیعت گردی |

| حر منصوری عبدالملکی |

دفاع از بهره برداری پایدار

رسانه ها  در  که  شاهدیم  اوقات  بسیاری 
افراد  از  بسیاری  اجتماعی،  شبکه های  و 
حالی که  در  می  کنند  تقبیح  را  شکارچیان 
اولین بار  ما  جمله کشور  از  و  دنیا  همه  در 
اوضاع  دریافتند  که  بودند  شکارچیان 
حیات وحش رو به وخامت است و همین 
سازمان  تشکیل  پیگیر  که  بودند  گروه ها 
چرا که  شدند  زیست  محیط  یا  شکاربانی 
در وجود و حضور پرندگان، ذی نفع بودند. ما 
در دوره های مختلف، واکنش های متفاوتی 
با  توام  داشته ایم که  به شکارچیان  نسبت 
افراط یا تفریط بوده است.  اکنون اما شاهد 
از دست رفتن احساس تعلق مردم بومی 
احساس  روش هایی که  از  یکی  هستیم. 
تعلق را ایجاد می کرد، بهره برداری پایدار از 
منابع و از جمله انجام شکار بود که قانون 
همیشه اجازه آن را به بومی ها داده است.

  با آغاز کوچ پرندگان مهاجر، محیط زیست مازندران 
درباره فعالیت معروف ترین بازار پرندگان هشدار داد

 وعده دوبار ه وعده دوبار ه
 برچیدن دامگاه ها برچیدن دامگاه ها
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پلنگ  مطالعات  تخصصی  موسسه  عامل  مدیر 
آسیایی از انتخاب پروژه پلنگ ایرانی به عنوان 
موسسه  این  سوی  از   2021 سال  برتر  پروژه 
اظهاراتی  جریان  در  صانعی  آرزو  خبرداد. 
را  آن  ایرنا،  اسالمی،  جمهوری  خبرگزاری  که 
منتشر کرده، در همین راستا گفته است: »برای 
همه کشورها  سال،  برتر  های  پروژه  شناسایی 
می توانند پروژه های خود را ارسال کنند که بعد 
از ارزیابی، پروژه ای انتخاب می شود. امسال 
گرفته،  صورت  های  ممیزی  و  ارزیابی  از  بعد 
روسیه،  ایران،  کانادا،  بلژیک،  از  هایی  پروژه 
چین، اسکاتلند، ایرلند، سوییس، آمریکا، هند، 
و  تایوان  سعودی،  عربستان  جنوبی،  آفریقای 
همچنین گفته  او  اند.«  شده  انتخاب  فیلیپین 
بدون  که  ها  پروژه  سنجش  »معیار  است: 
محدودیت و به صورت بین المللی از کشورهای 
میزان  اند،  گرفته  قرار  بررسی  مورد  مختلف 
کمی  لحاظ  به  اجرایی  های  روش  اثرگذاری 
طراحی  و  ریزی  برنامه  در  نوآوری  و  و کیفی 
تسهیلگری  رویکرد  از  مندی  بهره  با  اقدامات 

است.« بوده  ها  پروژه  در  فرآیندی گروه 
صانعی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره 
جایزه  »این  است:  جایزه گفته  این  اهمیت  به 
در  المللی  بین  جایزه  معتبرترین  عنوان  به 
سال  در  شود که  می  شناخته  شده  یاد  زمینه 
از هفت  هایی  پروژه  انتخاب  با  میالدی  جاری 
سه  بزرگ،  شرکت  چهار  غیرانتفاعی،  سازمان 
سازمان کوچک و متوسط و دو سازمان دولتی 
و  ها  پروژه  جوایز،  معرفی  مراسم  برگزاری  به 

پایانی  هفته  در  آنها  اجرای  اندرکار  افراد دست 
موسسه  عامل  مدیر  پردازد.«  می  اکتبر  ماه 
شد:  متذکر  آسیایی  پلنگ  مطالعات  تخصصی 
به منظور طراحی  را  برنامه ای  »از سال 1۳۹۷ 
پایش  برای  نوآورانه  ساختاری  شکل گیری  و 
ایرانی  پلنگ  زیستگاه  مطلوبیت  و  جمعیت 
حفاظت  عملیاتی  ملی  برنامه  مفاد  بر  منطبق 
که  کردیم  آغاز  ایران،  در  پلنگ  مدیریت  و 
های  چالش  با  طرح  این  اجرای  هنگام  به 

شدیم.« مواجه  متعددی 
حایز  فصول  از  ارزیابی  و  پایش  تحقیقات، 
حفاظت  عملیاتی  ملی  برنامه  در  اهمیت 
پایش  که  است  ایران  در  پلنگ  مدیریت  و 
وضعیت مطلوبیت زیستگاه ها و جمعیت گونه، 
از عناوین مورد تأکید در آن است. برنامه ملی 
در  برنامه   ۳0 اجرای  دنبال  به  ایرانی  پلنگ 
تدوین  و  تهیه   ،1۳۹1 سال  از  مختلف  سطوح 

شده که شامل 11 فصل با موضوعات زیستگاه ها 
و مناطق آزاد و چهارگانه؛ دامپزشکی، بیماری ها 
و امداد و نجات، فضای حفاظت فیزیکی، امور 
بین الملل و زیستگاه های فرامرزی، طرح بیمه 
ارزیابی؛  و  پایش  تحقیقات،  ایرانی،  پلنگ 
شبکه  ژنتیکی،  ذخایر  پردیسان،  طبیعت  پارک 
توانمندسازی،  و  آموزش  ایرانی،  پلنگ  ملی 
روابط عمومی و امور رسانه است. پلنگ ایرانی 
یکی از زیرگونه های پلنگ در آسیا است که در 
و  مرکزی  آسیای  در  وسیعی  پراکنش  گذشته 
که  مطالعاتی  است.  داشته  آسیا  غرب  جنوب 
پیشتر در خصوص میزان تلفات و مرگ و میر 
داد  نشان  بود،  شده  انجام  کشور  در  این گونه 
که طی دوره مطالعاتی مذکور، شکار و استفاده 
ترتیب  به  ای  جاده  تلفات  و  مسموم  طعمه  از 
از موارد تلفات پلنگ در  ۷0 و 1۸ درصد  عامل 

است. بوده  کشور 

پروژه پلنگ ایرانی در میان پروژه های برتر سال 2۰2۱
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یخچال های ایران و شواهد 
تغییر اقلیم در گذشته

شواهد یخچال های طبیعی در ارتفاعات کوه های 
البرز در شمال ایران ، کرمان، سبالن در آذربایجان، 
غربی کشور  در جنوب، شمال  زاگرس  کوه های 
حدود  یخچال ها  کلی  مساحت  دارند.  وجود 
بیشترین  است.  شده  برآورد  مربع  20 کیلومتر 
غربی کوه های  قسمت  در  طبیعی  یخچال های 
البرز در منطقه توده تخت سلیمان در دامنه های 
شیب دار رو به شمال وجود داشته است. برآورد 
 می شود که سرچال، بزرگترین یخچال طبیعی، 
اعظم سطح  قسمت  و  داشته  طول  ۷ کیلومتر 
در  است.  شده  پوشانده  سنگ  بقایای  با  آن  
در  کوچک  یخچال  دو  مرکزی،  البرز  کوه های 
دامنه قله دماوند قرار دارد. در کوه های زاگرس، 
بزرگترین  است که  شده  توصیف  یخچال  پنج 
 150 حدود  ارتفاع  و  عرض  متر   500 حدود  آنها 
متر دارد. در دوران پلیستوسن، یخبندان در ایران 

است. بوده  بسیار گسترده 

آگهی مناقصه عمومی 
یك مرحله ای

خرید، نصب و راه اندازی 
 ATS 45۰ و تابلوی KVA یک دستگاه دیزل ژنراتور

صفحه 6      سازمان امور مالیاتی کشور

صفحه 3

صفحه 3

نوبت دوم

روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

  آگهی تجدید ارزیابی
 کیفی مناقصه گران 

شماره 2000091701000131

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

)سهامی خاص(

نوبت اول

نوبت اول

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

آگهی مزایده 1400-11

براساس اطالعات موجود درمصرف بهینه اب 
برترین شرکت فوالدی در کشورهستیم

مهندس تقی زاده؛ مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بیان کرد:

داد؛هم  ادامه  چادرملو  مدیرعامل 
اکنون شرکت آهن و فوالد ارفع نیز 
50% از نیاز آبی خود را به میزان یک 
میلیون متر مکعب را از طریق این 

خط تامین می کند.
آب  از  درصد   15 تنها  مقادیر  این 
 20  ( چادرملو  شرکت  تخصیصی 
میلیون مترمکعب درسال( از فاز اول 
آب شیرین کن پروژه عظیم انتقال 
 %۷0 باشد.   می  فارس  خلیج  آب 
ظرفیت مازاد این آب که 1۷ میلیون 
تواند  است،می  درسال  مترمکعب 
راهگشای نیاز آبی مابقی صنایع در 
باید  باشد.البته  یزد  استان صنعتی 
انتقال  خط  این  تاكید كرد؛ظرفیت 

تکمیل  با  و  بوده  بیشتر  مراتب  به 
ورود  کن،  شیرین  آب  آتی  دوفاز 
60 میلیون متر مکعب آب در سال 
به  شودو  می  میسر  یزد  استان  به 
پشتوانه این خط انتقال،در تابستان 
امسال ۳00000 مترمکعب در راستای 
کاهش تنش آبی شهرستان اردکان 
به آبفا اردکان به صورت داوطلبانه از 
از  سهمیه مجتمع صنعتی چادرملو 
خط انتقال اصفهان اختصاص یافت.
در  تاكیدكرد؛  زاده  تقی  مهندس   
موجود  اطالعات  اساس  بر  کشور 
شرکت  از  نیز  آب  بهینه  مصرف  در 
شرکت  برترین  فوالدی،  دیگر  های 

. هستیم

تولید فوالد ما از خاک معدن تا 
از  بازای هر تن فوالد کمتر  شمش 
1.2 مترمکعب می باشد که با هدف 
به  شاءهللا  ان  شده  انجام  گذاری 
شمش  تن  بر  مترمکعب  یک  زیر 

رسید. خواهیم 
مدیرعامل شركت چادرملو در پایان 

گفت؛ به روش اسمز معکوس
پسب های صنعتی مجددا به چرخه 
تولید بازمی گردند و زیرآب حاصله از 
این سیستم نیز بخشی جهت آبیاری 
جهت  دیگر  بخش  و   سبز  فضای 
استفاده  مورد  سرباره  سازی  خنک 
چادرملو  شرکت  لذا  می گیرد؛  قرار 

كوچكترین دور ریز آبی ندارد.

مدیرعامل شركت معدنی و صنعتی چادرملو 
در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی 
شركت اعالم كرد؛با رسیدن آب خلیج 

فارس به مجتمع صنعتی چادرملو و شروع 
برداشت از این منبع، ساالنه به میزان 

2،100،000 مترمکعب كاهش برداشت آب از 
منابع فعلی را در بر خواهد داشت كه باعث 

صیانت بیشتر محیط زیست استان می شود 
و ان شاءاهلل با تکمیل زیر ساختهای خط آب 
خلیج فارس به مرور زمان با كمک و حمایت 

دولتمردان و دست اندركاران استان 
و همکاری صنایع، روز به روز برداشت 

آب از خط انتقال خلیج فارس افزایش و 
برداشت آب از دیگر خطوط انتقالی استان و 
علی الخصوص چاه ها)هرچند كه قانونا مالک 
منابع اب فعلی هستیم(كاهش یابد تا باعث 

افزایش سطح رفاه مردم استان و افزایش 
كارایی و اشتغال زایی صنایع استان شود.

دوستان و همکاران تان در روزنامه پیام ما

 دوست و همکار گرانقدر 

سرکار خانم فاطمه باباخانی 

» انا لله و انا الیه راجعون «

 مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تان تسلیت می گوییم.
 ما را در غم خود شریک بدانید. 

برایتان از درگاه خداوند رحمان طلب صبر می کنیم.  
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آغاز به کار دولت سیزدهم در ایران مصادف 
شد با افزایش قابل توجه واردات واکسن. 
ایران که در دوران ریاست جمهوری حسن 
و  برد  می  رنج  واکسن  کمبود  از  روحانی 
آمریکایی  های  واکسن  واردات  همزمان 
دوران  در  بود،  ممنوع کرده  را  انگلیسی  و 
ابراهیم رئیسی شاهد افزایش قابل  سید 
های  واکسن  بود.  واکسن  واردات  توجه 
وارداتی عمدتا سینوفارم بود و از مبدا چین 
ولی خبرهایی از آزادسازی واردات فایزر و 
جانسون اند جانسون به گوش می رسید. 
وزارت  ها مسئوالن  آن  منبع  خبرهایی که 
هم  ها  آن  اظهارات  ولی  بودند  بهداشت 
تکذیب شد تا سینوفارم واکسن تزریقی به 
اکثر قریب به اتفاق ایرانیان باشد. آسترازنکا 
هم در این میان تا حدودی وارد شد. واردات 
این واکسن ها سبب شد تا مسئوالن وزارت 
بهداشت دولت سیزدهم به یکباره از جشن 
آورند. وزیر  به میان  بر کرونا سخن  غلبه 
بهداشت ایران نخستین مسئولی بود که از 
این مهم سخن گفت. اظهار نظری که چندی 
بعد از سوی رئیس دولت هم تکرار شد تا 
عزم جزم مسئوالن دولت رئیسی برای اعالم 
پایان کرونا در ایران در شرایطی عیان شود که 
آمار کشته شدگان این ویروس در ایران هنوز 
۳ رقمی است. این اظهارات انتقاد پزشکان 
حاکمیتی  نهادهای  به  وابسته  و  مستقل 
اسبق  وزیر  در پی داشت. دکتر مرندی  را 
از این افراد بود. او حصول  بهداشت یکی 
ایمنی جمعی در مواجه با کرونا را مشروط 
به واکسیناسیون بیش از ۹0 درصد جامعه 
کرد ولی از قرار معلوم نمایندگان مجلس از 
یک سو و مسئوالن وزارت بهداشت از سوی 
دیگر واکسیناسیون ۷0 درصدی را مدنظر قرار 
داده و دستیابی به این آمار را در شرایطی 

به معنای ایمنی جمعی می دانند که رئیس 
دولت سیزدهم از یک سو نسبت به ساده 
انگاری کرونا هشدار می دهد و از سوی دیگر 
خواستار بازگشایی مدارس و بازگشت ادارات 

به روند عادی خود شده است.

 ایمنی جمعی و اختالف اعداد
وزارت  مسئوالن  وعده های  از  یکی 
ایمنی  حصول  سیزدهم،  دولت  بهداشت 
جمعی در مواجه با کرونا در آینده نزدیک 
است. وزارت بهداشت آذرماه را در شرایطی 
جمعی  ایمنی  به  ایرانیان  رسیدن  موعد 
روند  افزایش  از  و  اعالم  کرونا  برابر  در 
واکسیناسیون در شهرهای مختلف استقبال 
اعالمی  رسمی  ارقام  و  آمار  بود که  کرده 
برای دستیابی به این مهم با آنچه مدنظر 
مسئوالن است، تفاوت دارد. واکسیناسیون 
بهداشت  وزارت  هدف  ایرانیان،  درصد   ۷0
است. دبیر کمیته علمی کشوری در همین 
پیش بینی های  »طبق  است:  راستا گفته 
انجام شده و با سرعت واکسیناسیونی که 
در 1.5 ماه اخیر انجام می شود، امیدواریم 
تا اوایل آذر ماه بتوانیم به میزان پوشش 
جامعه  در  درصدی   ۷5 واکسیناسیون 
در  بهداشت  وزارت  مقامات  برسیم.« 
شرایطی این عدد را به عنوان نقطه مطلوب 
برای مواجه با ویروس کرونا در نظر گرفته 
اند که روز گذشته روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی شیراز تاکید کرده بود که برای 
دستیابی به ایمنی جمعی حداقل باید ۸۳ 
ایرانیان 2 دز واکسن کرونای خود  درصد 
آمار  براساس  و  امروز  تا  را دریافت کنند. 
اعالمی از سوی وزارت بهداشت، کمتر از 25 
درصد ایرانیان 2 دز واکسن کرونا را دریافت 
کرده اند. تعداد افرادی که یک دز واکسن 
دریافت کرده اند از 50 درصد عبور کرده است. 

نمایندگان مجلس هم چندان با آمار و ارقام 
بهداشت  وزارت  مقامات  سوی  از  اعالمی 
بندپی،  محسنی  چنانکه  نیستند  موافق 
تاکید کرده که  بهداشت  عضو کمیسیون 
واکسیناسیون ۷0 درصدی به معنی ایمنی 
جمعی در برابر کرونا نیست. او گفته که این 
عدد می تواند »ایمنی نسبی« در برابر این 

ایجاد کند. ویروس 

 کاهش آمار واکسیناسیون
اتکای مسئوالن  نکته  ایرادها،  با همه 
ایمنی  به  دستیابی  در  بهداشت  وزارت 
جمعی، واکسیناسیون حداقل ۷0 درصدی 
اعالمی  آمارهای  آنکه  است. حال  ایرانیان 
اظهارات  و  سو  یک  از  نهاد  این  سوی  از 
از  دیگر  سوی  از  استان ها  در  مسئوالن 
تزریق  مراکز  به  مردم  مراجعه  کاهش 
واکسن حکایت دارد. سید ابراهیم رئیسی 
با ابراز نگرانی از این مساله، روز گذشته در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت که 
»بزرگان صاحب نفوذ و صاحب تریبون در 
جوامع محلی و استان های مختلف کشور 
خواست مردم را به واکسیناسیون تشویق 
و ترغیب کنند.« این اظهارنظر در شرایطی 
صورت گرفته که پیشتر رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی اهواز از بزرگان روستاهای خوزستان 
به عنوان موانع تزریق واکسن به مردم یاد 
کرده بود. اوضاع در استان آذربایجان غربی 
نیست چنانکه معاون  هم چندان مساعد 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار این 
استان، تاکید کرده که در آذربایجان غربی 
فقط و فقط 20 درصد واجدان شرایط دز دوم 

واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

 خطر بیخ گوش ایران
تاکید مسئوالن بر بهبود وضعیت ایران 
شرایطی  در  ویروس کرونا  با  مواجهه  در 

صورت می گیرد که آمار براساس آمار وزارت 
به شنبه،  منتهی  در 24 ساعت  بهداشت، 
از ۷ هزار و 500 نفر به کرونا مبتال  بیش 
شده اند و حدود 6 هزار نفر نیز در وضعیت 
بنزین  آمار مصرف  برند.  به سر می  حاد 
ماه نخست سال  در 6  نیز  ایرانیان  میان 
در سال  با مدت مشابه  در قیاس  جاری 
گذشته 14 درصد رشد پیدا کرده که به نشان 
از افزایش سفرها دارد. اوضاع در شهرهای 
مذهبی هم چندان مساعد نیست. مشهد 
در شرایطی که به تازگی از وضعیت قرمز 
و سیاه کرونا خارج شده بود، در شرایطی 
وضعیتش زرد شده و در آستانه ورود به 
عزاداری  مراسم  برد که  می  سر  به  قرمز 
بدون هیچ  امام هشتم شیعیان  شهادت 
محدودیتی در این شهر برگزار شد. تصاویر 
فارس،  خبرگزاری های  در  شده  منتشر 
تسنیم و ایسنا حکایت از رعایت حداقلی 
مراسم ها  این  در  بهداشتی  پروتکل های 
داشت. همه این عوامل در کنار هم سبب 
شده تا هشدار آغاز پیک ششم کرونا در 
مطرح  مربوطه  مسئوالن  سوی  از  ایران 
شود. جماعتی، دبیر کمیته علمی کشوری 
کرونا در این باره گفته است: »بسیاری از 
مجامع علمی در دنیا اعالم کردند که ممکن 
است در اواخر اکتبر یعنی اواخر مهر و اوایل 
آبان ماه با پیک جدیدی مواجه باشیم.« 
رئیسی  ابراهیم  سید  شرایطی،  چنین  در 
بازگشت  لزوم  بر  به عنوان رئیس دولت، 
مشاغل به حالت عادی تاکید کرده است. 
او در جلسه روز گذشته ستاد ملی مقابله 
دستور داد که کارمندان به صورت کامل در 
ادارات حاضر شوند. او همچنین از  محل 
لزوم بازگشایی »تدریجی« مدارس گفت.

 ادعای بزرگ
را  پنجم  پیک  از  فرار  مسئوالن شرط 
تشدید روند واکسیناسیون می دانند چنانکه 
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفته است: 
ششم  پیک  شیوع  درباره  »پیش بینی ها 
کرونا در ایران بر اساس اقدامات بهداشتی 
و  واکسیناسیون  میزان  جامعه،  رعایت  و 
نسبت  اینکه سویه جدیدی که  همچنین 
مقاوم  واکسن  یا  بهداشتی  اقدامات  به 
باشد، ایجاد می شود یا خیر، متغیر است.« 
این اظهارات در شرایطی صورت گرفته که 
مسئوالن وزارت بهداشت ایران و رسانه های 
حامی دولت از همین حاال خود را پیروز 
جوان  چنانکه  پندارند  می  کرونا  با  نبرد 
وزیر  حالی که  »در  است:  نوشته  آنالین 
داده بود  وعده  سیزدهم  دولت  بهداشت 
به  را  عمومی  واکسیناسیون  فجر  دهه  تا 
مهر  اواخر  تا  وعده  این  می رساند،  پایان 
آبان ماه محقق می شود و  نیمه  نهایتًا  یا 
جمعی  ایمنی  به  می توان  صورت  این  در 
رسید.« این ادعا بر مبنای واردات حدود ۸0 
میلیون دز واکسن به ایران صورت گرفته 
اما با اتکا به اعداد اعالمی از سوی وزارت 
بهداشت، می توان گفت که بعید است ایران 
تا نیمه آبان ماه بتواند همه جمعیت خود را 
واکسینه کند مگر آنکه مالک شان افرادی 
دریافت کرده  را  واکسن  دز  باشد که یک 
کارشناسان  این،  بر  افزون  دز.   2 نه  اند 
تحقق وعده های مسئوالن را هم به معنای 
دستیابی به ایمنی جمعی نمی دانند. دبیر 
است:  گفته  کرونا  علمی کشوری  کمیته 
»ایمنی معموال حداقل بعد از 2 تا ۳ هفته 
پس از تزریق دز دوم در بدن افراد واکسینه 
جشن  بنابراین  آید  می  وجود  به  شده 
واکسیناسیون به معنای این نیست که ما 

ایم.«  آورده  به وجود  ایمنی جمعی 

تناقض در اظهارات و تصمیم های مقام های دولتی برای مقابله با موج جدید کرونا

سر در گمی سیاست گذار در مهارکرونا

 یخچال های ایران
  و شواهد تغییر اقلیم 

در گذشته
در آن زمان خط برف اقلیمی 600 تا 1100 متر 
و  آب  بود.  کنونی  تراز  سطح  از  پائین تر 
تحت کنترل  ایران  مدیترانه ای  عمدتًا  هوای 
سامانه های پرفشار سیبری و موسمی جنوب 
غربی است. در گذشته، مکان ها و شدت این 
سامانه ها تغییر کرده است، احتمااًل باعث تغییر 
اقلیم شده و بر تغییر چشم اندازهای طبیعی در 

اثر گذاشته است. ایران 
شرایط  بین  اقلیم  ایران،  غرب  و  شمال  در 
و هوایی خشک و سرد شرایط مرطوب  آب 
و گرم در دوره های میان یخچالی تغییر کرده 
نیز  لس  رسوبات  و  دریاچه  رسوبات  است. 
رسوبات  سطح  در  رطوبت  نشان  می دهد که 
بین یخچالی آخر افزایش  می یابد. در غرب ایران 
هولوسن پسین و اوایل عهد حاضر به احتمال 
زیاد با شرایط آب و هوایی خشک مشخص 
و  آب  چرخه های  کلی،  طور  به  است.  شده 
هوایی و رویدادهای شناخته شده در سایر نقاط 
جهان به ندرت در ایران ثبت  می شود و تصویر 
است.  ناقص  اقلیم های گذشته  تغییر  از  ما 
لسی  نهشته ای  و  دریاچه ای  رسوبی  سوابق 
برای شناسایی سیگنال های  پتانسیلی قوی 
اقلیمی است و اطالعات دیرینه اقلیمی غارهای 
سنگی یا حلقه های درخت هنوز مورد چالش 

قرار نگرفته است.
زمانی کواترنری  بازه  پلیستوسن-  دوران  در 
پسین تا قبل از هولوسن، از 2.6 میلیون سال 
تا 11500سال قبل- یخچال های طبیعی در ایران 
وجود داشته است.  »علم کوه« بارزترین نمونه 
یخچال طبیعی کوهستانی در البرز ، شمال ایران 
است. این یخچال ساالنه حدود 2۳0 سانتی متر 
حرکت می کند. همچنین سیرک های یخچالی 
است. سیرک  ایران  یخچالی  مهم  از شواهد 
یخچالی، محلی با ویژگی های فرسایشی است 
که در نیمرخ به ریخت L یا صندلی و از روبه رو 
شبیه سالن آمفی تئاتر بدون سقف است. در 
زیر رسوبات پرشیب آن، یخ و رسوبات یخرفتی 
با هم ترکیب شده است. کف سیرک به شکل 
کاسه است . اگر سیرک در معرض ذوب فصلی 
)دریاچه  تارن  یک  اغلب  سیرک  باشد، کف 
کوچک( در پشت سد طبیعی تشکیل  می دهد. 
چنین نمونه ای از تارن، در نزدیکی دماوند در 
البته به کمک  استان تهران در دریاچه تار – 
رخداد یک زلزله در15 ژوئن 1665م و وقوع 
یک زمینلغزش، نمادی از دریاچه های یخچالی 
البرز است. خود سد  می تواند متشکل از مورن، 
یخ، یا سنگ بستر زیرین باشد. مورن ها تجمع 
رسوبات و واریزه هایی هستند که در جلو، روی 
سطح یخچال یا هنگام حرکت یخچال طبیعی 
در مجاور آنها جابه جا شده اند. اندازه خاک و 
تشکیل  می دهند  را  مورن  که  سنگ هایی 
 می تواند از خاک ریزدانه تا سنگ های بزرگ 
متغیر باشد. یخچال طبیعی در حال ذوب شدن 
بگذارد که  سر  پشت  را  مورن هایی   می تواند 
مدت ها پس از عقب نشینی یخچال طبیعی 
سیرک های  بنابراین  هستند.  مشاهده  قابل 
یخچالی از مهمترین مناطق بررسی تغییرات 

اقلیمی در گذشته هستند.
در ناحیه تهران آثار و شواهد زیادی از یخبندان 
وورم وجود دارد.  فاز یخچالی وورم آخرین عصر 
یخ بوده و از ۷0 هزار سال قبل تا قبل از عهد 
حاضر – حدود 11500 سال قبل – طول کشیده 
است. مهندس منوچهر  پدرامی، زمین شناس 
برجسته کوارنر و یخچال شناس فقید ایران، بر 
این باور بود که یخچال بزرگ كرج ۹0 كیلومتر 
در دره کرج- چالوس طول داشته و تا محل 
فعلی شهر كرج گسترش یافته بود. در وورم 
قدیم، یخچال دره ای جاجرود نیز تا رقوم 1400 
متر پائین  می آمد. زنده یاد پدرامی سه سطح  
یخچالی چین نخورده را در  توچال، شمال تهران 

و آبعلی معرفی كرد.
ارتفاعات زردکوه بختیاری در  زاگرس مرتفع 
یخچال های  است.  یخچال  نشانه های  دارای 
زردکوه قرار گیری روی سنگ آهک و علم کوه 
در ارتفاعات تخت سلیمان  البرز بر روی پی 
سنگ گرانیتی قرار دارند. سیرک های یخچالی 
در ارتفاع ۳200 متری در شیرکوه یزد نیز واقع 
شده است.در ارتفاعات باالی سه هزار متر جوپار 
کرمان، چندین سیرک یخچالی شناسایی شده 
است. یخبندان های پلیستوسن عالوه بر کوه 
جوپار در توده های مجاور کوه الله زار )4۳۷4 
متر( و کوه هزار )446۹ متر( در نزدیکی راین، 

استان کرمان یافت شده است.
در یخچال های طبیعی گذشته در دینور زاگرس 
در غرب ایران خط برف دائمی در آخرین دوره 
از سطح دریا و  یخبندان در رقوم 2۸20 متر 
متوسط دما  5.۸ درجه کمتر از زمان کنونی 
بوده است. مهندس پدرامی تنها در یک قسمت 
قابل دسترس از کوه قندیل – در مرز ایران و 
عراق – در کنار رودخانه زاب کوچک تحقیقاتی 
میدانی در مورد یخچال انجام داد. بزرگترین 
راستای   با  آیش  سیخ  نام  به  یخچالی  دره 
شرقی – غربی رسوبات یخچال طبیعی در رقوم 
1۷40 متر دارد. چهار پادگانه آبرفتی یافته شده 
در این ناحیه تغییرات اقلیمی دوره گذشته را 

نشان می دهد.
 

 واکنش روحانی 
 به حمله تروریستی 

قندوز افغانستان
شخصی  صفحه  در  ایران  سابق  جمهوری  رئیس 
تروریستی  توئیتر حمله  اجتماعی  در شبکه  خود 
و  محکوم  را  افغانستان  قندوز  در  مسجدی  به 
مردم  جان  حفظ  مسئول  را  طالبان«  »گروه 
پایان  از  پس  که  روحانی  حسن  کرد.  معرفی 
دوران ریاست جمهوری اش مدتی را در سکوت 
مجمع  عضو  عنوان  به  حتی  و  بود  گذرانده 
در  نشد،  منصوب  هم  نظام  مصلحت  تشخیص 
توئیتر  اجتماعی  شبکه  در  خود  شخصی  صفحه 
نوشت:  افغانستان  تروریستی  حمله  به  اشاره  با 
نمی توان  بی رحمانه  قندوز  کشتار  برابر  »در 
پس  در  را  خود  تروریست هایی که  سکوت کرد. 
فقط  نه  پنهان کرده اند،  دینی  افراطی  شعارهای 
رحمانی  چهره  به  نسبت  که  انسان ها،  جان  به 
اسالم جنایت می کنند. در شرایط فعلی که گروه 
مسئولیت  است  تصرف کرده  را  حکومت   طالبان، 

آن هاست.« عهده  به  افغانستان  مردم  جان 

 درگذشت اولین
  رئیس جمهوری تاریخ 

جمهوری اسالمی 
سید ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری 
پاریس  سالپتریه  بیمارستان  در  ایران  تاریخ 
1۳12 در استان  2 فروردین  درگذشت. او متولد 
از  بنی صدر  سیدنصرهللا  پدرش  و  بود  همدان 
روحانیون با نفوذ همدان به حساب می آمد. بنی 
همدان  استان  در  را  متوسطه  تحصیالت  صدر 
گذراند و سپس در دانشگاه تهران، در رشته های 
اقتصاد و حقوق اسالمی تحصیل کرد. او مسئول 
دانشگاه  در  ملی  جبهه  دانشجویان  سازمان 
تهران بود که پس از وقایع 15 خرداد 1۳42 به 
ایران  به  راحل  امام  بازگشت  تا  و  رفت  فرانسه 

ماند. پاریس  در 
بود  ایران  تاریخ  رئیس جمهوری  نخستین  او   
داشت،  عهده  بر  نیز  را  انقالب  ریاست شورای  و 
شورای  مجلس  رای  با   ،1۳60 خرداد   ۳1 در  اما 
شد.  عزل  خود  مقام  از  و  استیضاح  اسالمی 
به  ایران  از  مخفیانه  خروج  از  پس  بنی صدر 
مجاهدین  سازمان  رهبر  رجوی  مسعود  همراه 
پرداخت،  اسالمی  جمهوری  با  دشمنی  به  خلق 
پایان  رجوی  با  همراهی  به   1۳62 سال  در  اما 

داد.

 یامین پور 
معاون وزیر ورزش شد

وحید یامین پور، فعال سیاسی و فرهنگی اصولگرا 
محمدباقر  مشاور  عنوان  به  این  از  پیش  تا  که 
شورای  مجلس  دوره  یازدهمین  رئیس  قالیباف، 
سرپرست  عنوان  به  بود،  فعالیت  مشغول  اسالمی 
به  شد.  انتخاب  ورزش  وزارت  جوانان  معاونت 
در ششمین جلسه شورای  برنا،  گزارش خبرگزاری 
حمید  سید  شد،  برگزار  امروز  عصر  که  معاونین 
رئیسی  ابراهیم  سید  دولت  ورزش  وزیر  سجادی، 
عنوان سرپرست  به  را  یامین پور  طی حکمی وحید 
جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  معاونت 
تندگویان  مهدی  محمد  زحمات  از  و  منصوب 
کرد. تشکر  و  تقدیر  جوانان  امور  پیشین  معاونت 

سید ابراهیم رئیسی در 
شرایطی نسبت به ساده انگاری 
مسئوالن در مدیریت ویروس 
کرونا در ایران هشدار داد که 
پیشتر او و وزیر بهداشت از 
لغو محدودیت های کرونایی 
اعمال شده در ایران گفته بودند. 
مقامات وزارت بهداشت نیز هم 
اکنون از دستیابی به ایمنی 
جمعی تا آذرماه می گویند حال 
آنکه کارشناسان این مساله را 
خوش بینی توصیف می کنند.

غالمرضا مصباحی مقدم، عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در شرایطی نبود زنی شایسته 
و پخته را دلیل منصوب نشدن 
زنان به عنوان عضو مجمع اعالم 
کرده که خود او فقط ۳ دوره 
نماینده مجلس بوده و هرگز 
سابقه اجرایی نداشته است حال 
آنکه در طول سال های گذشته 
زنان وزیر، معاون رئیس جمهور 
و نماینده مجلس بسیاری در 
کشور فعالیت کرده اند

افزایش اظهارات مسئوالن حوزه بهداشت و درمان درباره کنترل بیماری کرونا در ایران و تاکید مسئوالن دولتی بر لغو 
محدودیت های اعمال شده، موجب کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی افکار عمومی شده است. رئیس جمهوری 
در شرایطی نسبت به وقوع موج جدید شیوع بیماری آن هشدار می دهد که همچنان مقامات وزارت بهداشت بر گفته های 

پیشین خود و حصول ایمنی جمعی در یکی دو ماه آینده تاکید می کنند.
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دلیل منصوب نشدن زنان در مجمع تشخیص مصلحت از زبان غالمرضا مصباحی مقدم:

 زنان پخته نیستند
آخرین  و  اولین  از  پس  و   6۸ سال 
اساسی  قانون  در  بازنگری صورت گرفته 
تحت  نهادی  که  بود  جمهوری اسالمی 
با  عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام 
اداری  روال  در  بست شکنی  »بن  هدف 
و حقوقی« ایران تاسیس شد. این نهاد 
هم به زیرمجموعه های نهاد رهبری اضافه 
از جمله  آن  اعضای  و نصب  و عزل  شد 
آن  از  شد.  اعالم  مقام رهبری  اختیارات 
زمان تا کنون این نهاد 4 رئیس را به خود 
دیده است: آیت هللا سید علی خامنه ای، 
محمدعلی  هاشمی رفسنجانی،  اکبر 
هاشمی  محمود  سید  کرمانی،  موحدی 
جز  الریجانی.  آملی  صادق  و  شاهرودی 
سوی  از  که  خامنه ای  سیدعلی  آیت هللا 
عنوان  به  اسالمی  جمهوری  بنیان گذار 
شد،  انتخاب  تشخیص  مجمع  رئیس 
این  به  خامنه ای  آیت هللا  حکم  با  مابقی 
رفسنجانی  هاشمی  آمدند.  نائل  مقام 
وفات  زمان  تا  شاهرودی  هاشمی  و 
در  داشتند.  برعهده  را  نهاد  این  ریاست 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  ترکیب 
هیچ زنی وجود ندارد و در تاریخ تقریبا 
زنی  نداشته  سابقه  نهاد،  این  ساله  سی 
در  نهاد  این  عضویت  به  رهبری  با حکم 
آید. زنان در حد معاون رئیس جمهوری 

بارها و بارها به هنگام بررسی طرح ها و 
حاضر  مجمع  جلسات  در  مختلف  لوایح 
بدون  و  میهمان  عنوان  به  ولی  اند  شده 
برای  اساسی  قانون  آنکه  حال  رای  حق 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  اعضای 
نظر  در  عمل  مالک  را  جنسیت  فاکتور 
نگرفته است. موضوعی که در سال های 
در  زنان  مطالبات  افزایش  با  و  اخیر 
خود،  قانونی  حقوق  استیفای  راستای 
است. شده  مواجه  بسیاری  انتقادات  با 
بسیاری  بهانه های  سال ها،  این  طول  در 
در توجیه چرایی حضور نداشتن زنان در 
مطرح  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
شده ولی یکی از قابل توجه ترین آن ها، 
احتماال اظهارات دیروز غالمرضا مصباحی 
روحانیون  جمله  از  که  او  است.  مقدم 
نهادهای  میان  در  مقبول  و  اصولگرا 
حاکمیتی جمهوری اسالمی به شمار می 
آن  ایلنا  خبرگزاری  اظهاراتی که  در  رود، 
نبودن شخصیتی در حد  را منتشر کرده، 
دلیل  را  زنان  میان  در  تشخیص  مجمع 
شمرده  بر  نهاد  این  در  آنان  خالی  جای 
موضوع  می کنم  »گمان  است:  گفته  و 
پیشینه  به  تشخیص  مجمع  در  حضور 
اکنون نگاه کنید  افراد برمی گردد،  تجربه 
مثال  یا  غالبًا،  پیشین  جمهوری  روسای 

معاون اول چند رئیس جمهور یا روسای 
برجسته  شخصیت های  مجلس،  سابق 
داشتند  مدتی  طوالنی  تجربه  نظامی که 
همینطور  و  دارند  حضور  مجمع  در 
مانند  روحانی  برجسته  شخصیت های 
واقع مجمع  در  موحدی کرمانی.  آیت هللا 
جای افراد پخته و باتجربه سطوح عالی 
مدیریت است، خب ما از خانم ها چنین 
شخصیت هایی با این سوابق را نداریم.«
مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  این 
بر  اظهارتش  از  دیگری  بخش  در  نظام 
حضور  از  زنان  منع  برای  قانونی  نبود 
کرده  تاکید  مجمع  اعضای  میان  در 
»من  شد:  متذکر  مقدم  مصباحی  است. 
این  از  مساله  این  که  می دهم  احتمال 
بابت باشد وگرنه اینطور نیست که منعی 
تشخیص  مجمع  در  خانم ها  برای حضور 
است  آنچه که خیلی مهم  باشد. چرا که 
تشخیص  مجمع  جایگاه  که  است  این 
مسائل  پیرامون  تخصصی  جایگاه  یک 
کشور و به همین خاطر افراد با سابقه در 
سطوح و حوزه های مختلف در آن حضور 
دارند و حتی کسانی هستند که منتسب 
سیاسی  جریانات  و  احزاب  از  بعضی  به 
جایگاهی  در  اما  می شوند  محسوب  هم 
آن  از  فارغ  را  خود  می توانند  هستند که 

در  نظری  و  داده  قرار  حزبی  جایگاه 
این  بدهند.«  کشور  مصلحت  راستای 
اظهارات در شرایطی صورت گرفته که در 
شورای  مجلس  چون  انتخابی  نهادهای 
احراز  زنان  تعداد  همواره  اسالمی، 
با مردان کمتر  صالحیت شده در قیاس 

است. بوده 
نبود  به  آن  یکسر  البته  که  موضوعی   
این  در  نام  ثبت  برای  زنان  میان  تمایل 
انتخابات  عرصه بر می گردد. در موضوع 
اما نگاه مردانه شورای  ریاست جمهوری 
سیاسی  رجل  کلیدواژه  تفسیر  و  نگهبان 
حضور  مانع  ترین  اصلی  آنان  سوی  از 
تاریخ  طول  در  می رود.  شمار  به  زنان 
سوی  از  زنی  هرگز  اسالمی،  جمهوری 

میدان  در  حضور  برای  نگهبان  شورای 
جمهوری  ریاست  کرسی  برای  رقابت 
عواملی که  است.  نشده  صالحیت  تایید 
مخالفان  برای  بهانه ای  حاال  شده  سبب 
حضور زنان در مجمع تشخیص مصلحت 
پرسش  حال  این  با  شود.  ایجاد  نظام 
آن است در تمام ۳0 سال اخیر، از میان 
زنانی که سابقه وزارت و معاونت رئیس 
جمهوری و ادوار مختلف مجلس شورای 
نداشت  حضور  زنی  داشتند،  را  اسالمی 
عنوان عضو مجمع منصوب  به  بتواند  که 
 ۳ فقط  خود  مقدم  مصباحی  شود؟ 
تازگی  به  و  بوده  مجلس  نماینده  دوره 
رهبری  خبرگان  مجلس  عضو  عنوان  به 

است. شده  انتخاب 
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دفاع از بهره برداری پایدار 
با برخورد قهری با این موضوع باعث شدیم که 
مردم بومی، تعلق خاطر خود را نسبت به محیط 
پناهگاه  در  ما  خود  بدهند.  دست  از  پیرامون 
میانکاله به وضوح شاهد این هستیم که احساس 
تعلق خاطر مردم در ده سال اخیر، نسبت به منطقه 
بسیار کاهش یافته است تا جایی که بخشی از 
جامعه آن را آتش می زند و بقیه می گویند: جهنم 
که آتش گرفت! به این دلیل که برخورد قهری با 
شکارچیان شده یا اجازه ورود مالکان را به منطقه 
ندادند. این در شرایطی است که برخی با توسل به 
روش های غیرقانونی اجازه ورود به مناطق را پیدا 
می کنند.   حاصل چنین اقداماتی مطلوب نبوده 
است. اکنون خود سازمان حفاظت محیط زیست 
تعلق خاطر مردم  نتیجه رسیده که  این  به  هم 
نسبت به منطقه بسیار کاهش یافته و نسبت به 
تخریب آن واکنش چندانی ندارند. روشن است که 
سازمان محیط  زیست در منطقه ای به وسعت 6۸ 
هزار هکتار و فقط با هشت نفر پرسنل، به حضور 
و مشارکت مردم نیاز دارد. به نظرم بهره برداری از 
منابع طبیعی و مناطق حفاظت شده و تاالب ها که 
مردم به طور ویژه با آن در تماس هستند و از آن 
منافعی می برند، حساسیت اجتماعی بسیار باالیی 
دارد و بی گدار نباید به آب زد و همواره باید توجه 
داشت که جلوگیری از شکار به صورت قهری و یا 
تقبیح آن در شرایطی که دست به تفنگ بودن و 
شکار کردن یک ارزش اجتماعی برای روستاییان 
به شمار می رود، عوارض اجتماعی متعددی به دنبال 
دارد. همین جا یادآوری کنم که بنده موافق شکار 
نیستم بلکه چندین سال قبل، به همراه گروهی از 
دوستان، کمپینی برای ممنوعیت پنج ساله شکار 
رئیس  موافقت  با  آن  دو سال  انداختیم که  راه 
تاثیراتی  ولی  متوقف شد  زیست  سابق محیط 
منفی از این اقدام دیدیم چرا که در حالت عادی، 
محیط زیست به شکارچیان دفترچه ای می دهد که 
منافعی از جمله فشنگ تعاونی دولتی و... برای 
آن ها به دنبال دارد. به دلیل منافع این دفترچه، 
فرد، قانون را رعایت می کند و در مناطق ممنوعه 
شکار نمی کند ولی وقتی دفترچه را از او می گیریم 
و منافعی از اجرای قانون برایش ایجاد نمی شود، 
قطعا در مناطق حفاظت شده هم شکار می کند. ما 
در دوره ای که ممنوعیت شکار اجرایی می شد شاهد 
حجم گسترده ای از شکارچیان غیرمجاز در مناطق 
از دستگیری  ابایی هم  بودیم که  حفاظت شده 
نداشتند. از نظر من، تسهیالت دولت برای توسعه 
برای  ایجاد منافع  ابزاری مناسب در  اکوتوریسم 
جامعه بومی اطراف مناطق حفاظت شده است. بر 
این اساس مردم بدون اینکه کسی به آن ها بگوید 
یا قانونی سرکوب و تقبیح شان کند، جذب فعالیتی 
می شوند که حضور پرنده برای آنان منافعی دارد 
چرا که می بینند اگر پرنده در تاالب باشد، گردشگر 
به سراغ آنان می آید. البته فراموش نشود که دولت 
مثال  و  دهد  توسعه  را  نباید خودش گردشگری 
شهرک توریستی بسازد، بلکه باید نقش تسهیلگر را 
ایفا کند. دولت می تواند با آموزش و تربیت نیروی 
انسانی،  طبیعت گردی را توسعه دهد و کاری کند 
همه کنشگران  شود. از  تقسیم  همه  بین  منافع 
محیط زیست دعوت می کنم تا با نگاه ژرف تری 
به موضوع بسیار عمیق اجتماعی شکار بپردازند 
حفاظت شده،  مناطق  حاشیه  در  اینکه  به  ویژه 
اقتصادی سکونت  لحاظ  از  آسیب  پذیر  جوامعی 
دارند و در برخورد با آنان حتما باید مسائلی در 
نظر گرفته شود تا با از بین بردن حس تعلق خاطر 
مردم بومی باعث از بین رفتن زیستگاه و جمعیت 
حیات وحش نشویم. از نظر قانونی باید با کسانی 
که تجارت حیات وحش و خرید و فروش صید 
انجام می دهند؛ برخورد شود. برخوردی که منجر به 
توسعه پایدار شود نه این که به رفتارهای لجوجانه 

طرف مقابل منجر شود. 
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گروه  نخستین  فالمینگوها،  و  خوتکاها 
به  پاییز  شروع  با  بودند که  مهاجر  پرندگان 
تاالب سرخرود و ازباران در مرکز و میانکاله 
بدانند  بی آنکه  رسیدند،  مازندران  شرق  در 
صیادان غیرمجاز در کمین آنها نشسته اند. تا 
اواسط آذر پرندگان دیگری در 500 تا 600 هزار 
هکتار از تاالب ها، آبگیرها و آب بندان ها فرود 
پرنده  120 گونه  پایان زمستان  تا  و  می آیند 
در حالی  این زیستگاه ها می شوند.  میهمان 
که بیش از ۳00 نفر از محیط بانان و ده ها نفر 
از همیاران محیط زیست وظیفه حفاظت از 
بر اساس  دارند،  به عهده  را  پرندگان مهاجر 
اداره  اداره نظارت بر امور حیات وحش  آمار 
تعداد  مازندران  زیست  محیط  حفاظت  کل 
به  نسبت  فروش  هدف  با  که  را  صیادانی 
شکار پرندگان در تاالب، آبگیر و آب بندان های 
فریدون کنار فعالیت دارند دست کم 500 نفر 
فریدون کنار  بازار  خونین  سینی های  است. 
اینطور پر می شود.  آمارهای مختلفی درباره 
استان های  در  شده  صید  مهاجر  پرندگان 
شمالی داده می شود و طبق آخرین آمار، به 
وحش  حیات  بر  نظارت  اداره  رئیس  گفته 
طور  به  ساالنه  مازندران،  زیست  محیط 
بال پرنده در  تا ۳00 هزار  متوسط 150 هزار 

می شود. شکار  فریدون کنار  تاالب 

محیط زیست: صید و فروش 
پرندگان مهاجر کاهش یافته

از  یکی  فریدون کنار،  پرنده فروشی  بازار 
مهم ترین مراکز عرضه پرندگان مهاجر است و 
مخالفت ها با آن هنوز نتوانسته به تعطیلی اش 

اداره  رئیس  ربیعی،  کوروس  اما  بینجامد 
نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت 
محیط زیست مازندران دیروز خبر داده که در 
سال ۹۹ با راه اندازی پویش مردمی »نه به 
کشتار پرندگان« »کاهش 15 درصدی صید 
و فروش پرندگان زمستان گذران مانند انواع 
غاز خاکستری  و  مرغابی ها، خوتکا، کله سبز 
در بازار پرنده فروشان فریدون کنار در مقایسه 
با سال ۹۸« رخ داده است. اما این آمار بر 
چه اساسی است و چقدر به واقعیت نزدیک 
ابراهیمی کارنامی، مدیرکل  است. حسینعلی 
به  مازندران  استان  محیط  زیست  حفاظت 
نیست  دقیق  آمار  »این  »پیام ما« می گوید: 
و  صید  کاهش  شاهد  تقریبی  طور  به  اما 
سال  در  بوده ایم.  مهاجر  پرندگان  فروش 
چندین  انتظامی  نیروی  همراه  به  گذشته 
دیگِر  شهرهای  و  استان ها  از  که  محموله 
را  می آمد  فریدون کنار  بازار  به  مازندران 
متخلفان  دستگیری  ضبط کردیم.  و  کشف 
فرستادن  شد  باعث  عملیات  سه  دو،  در 
این محموله ها به بازار فروکش کند و دیگر 
از  نداشتیم.  دیگر  شهرستان های  از  ورودی 
طرف دیگر شمارش پرنده ها هم این کاهش 
را نشان می دهد. به طور مثال اگر هر تختی 
20 پرنده عرضه می کرد، با این ممنوعیت ها 
یک  فریدون کنار  بازار  رسید.  عدد   15 به 
همه  می شد.  تعطیل  اجبار  به  هفته  در  روز 
این  شاهد  می گذاریم،  هم  را که کنار  اینها 
کاهش تقریبی هستیم.« به گفته او برنامه 
این  دادن  شدت  زیست  محیط  امسال 

محدودیت هاست.

بازار فریدون کنار تعطیل می شود؟
همکاری  با  که  گفته  ربیعی  کوروس 
فرمانداری فریدون کنار قرار است »از فروش 
این  فروشان  پرنده  بازار  در  پرنده  گونه  هر 
بی  کشتار  از  جلوگیری  هدف  با  شهرستان 
گذران  زمستان  مهاجِر  پرندگان  رحمانه 
جلوگیری شود« و »در صورت هرگونه تخلف 
نسبت به تصمیم جمعی دراین باره، متخلفان 
به مراجع قضایی معرفی خواهند شد«. اما 
مدیر کل محیط زیست می گوید این تعطیلی 
نمی تواند به ناگهان رخ بدهد. به گفته او در 
و  مخالفت ها  معلوم شده که  اخیر  جلسات 
مقاومت های پیشین درباره تعطیلی این بازار 
فروکش کرده است. »وقتی در سال ۹6 که 
اجرای برخورد با صید غیرمجاز در فریدون کنار 
مقامات  داشتیم،  نظر  در  را  محمودآباد  و 
محلی با ما همکاری نمی کردند و دقیقا رو به 
روی ما بودند. اما االن خوشبختانه بیشتر آنها 
در کنار ما هستند. همه به جمع بندی رسیدند 
می دهد  رخ  پرنده فروشی  بازار  در  آنچه  که 

تخلف است و باید با آن برخورد شود.«
این  »در  می دهد:  ادامه  کارنامی  ابراهیمی 
زمینه در سال ۹۸ تا حدودی توانستیم پیش 
امسال  شد.  بهتر  اوضاع   ۹۹ سال  و  برویم 
و  بیشتر شود  این همکاری ها  امیدوارم  هم 
روش های  شدن  برچیده  شاهد  کم  دست 
این  که  دارم  اعتقاد  من  باشیم.  غیرمجاز 
کار باید انجام بشود و از روز اول که در این 
سمت قرار گرفتم، همینطور فکر می کردم. در 

گذشته در بازار امکان دخالت نداشتیم. اما از 
دو سال پیش بازار را از منظر عمومی جمع 
پارسال  فرستادیم.  یک کوچه  به  و  کردیم 
را کم کردیم، ساعت کار  تعداد تخت ها  هم 
حتما  ورودی ها  و  کردیم  محدود  را  روزانه 
امسال  برخوردها  این  می شد.  شمارش 

شدیدترمی شود.«
بازار  زیست  »محیط  می گوید:  همچنین  او 
با  و  نمی داند  قانونی  اصال  را  فریدون کنار 
عرضه حیوانات وحشی چه کشته و چه زنده 
مخالف است اما با توجه به شرایط، تعطیلی 
حقوقی  نظر  از  بیفتد.  اتفاق  رفته  رفته  باید 
تخلف، تخلف است، چه در فریدون کنار، چه 

دیگر.« جای 

بازار عامل افزایش صید است
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش 
مازندران  زیست  محیط  حفاظت  اداره کل 
فروش  بازار  محدودسازی  ایرنا گفته که  به 
قطع  طور  به  تقاضا  کاهش  و  پرندگان 
شهرستان  این  در  هم  پرندگان  شکار  آمار 
شکار  دالیل  از  یکی  او  می یابد.  کاهش 
به ویژه  مازندران  در  مهاجر  پرندگان  بی رویه 
فروش  و  خرید  بازار  وجود  را  فریدون کنار 
الشه و زنده این پرندگان دانسته که »باعث 
شده برخی از شکارچیان با سودجویی شیوه 
دسته جمعی  کشتار  به  هم  را  سنتی  شکار 
از  استقبال  ربیعی  گفته  به  دهند.«  تغییر 
خرید الشه پرندگان مهاجر هم دلیل دیگری 
پرنده فروشی  بازار  رونق  و  ماندگاری  بر 
فریدون کنار است. به طوری که »در زمستان 

سال 1۳۹۹ یک جفت غاز خاکستری در بازار 
میلیون  پنج  تا  فریدون کنار  فروشان  پرنده 
ریال و ُاردک خوتکا و کله سبز تا سه میلیون 
ریال به فروش می رسید«. تور هوایی، ِکرس 
جمعی  کشتار  شیوه های  جمله  از  ُگذر  و 
پرندگان است که در دو دهه اخیر در منطقه 
باب شده و گسترش یافته، در حالی که نسل 
مازندران  تاالب های  حاشیه  ساکنان  قدیم 
نیاز،  رفع  حد  در  و  چال«  »دوما  شیوه  به 

می کردند. شکار  را  مهمان  پرندگان 

مسئوالن قبال مقاومت می کردند 
اکنون همراه شده اند

بازار  با  مقابله  برای  می گوید  زیست  محیط 
می خواهد  و  دارد  جدی  برنامه  فریدون کنار 
پرندگان  فروش  و  صید  آمار  طریق  این  به 
ابراهیمی  اما چطور.  دهد.  را کاهش  مهاجر 
متعهد  می دهد:  »همه  توضیح  کارنامی 
فرمانداری،  انتظامی،  نیروی  شده اند؛ 
اگر  می کنند.  همه گفته اند کمک  دادستانی 
و  می کنیم  دعوا  طرح  ما  نیفتد  اتفاق  این 
می کنیم.  پیگیری  قضایی  مرجع  طریق  از 
ریزش  سبب  محدودیت ها  این  همه 
بازار  او در  به گفته  از طرف دیگر  می شود.« 
فقط محیط زیست مسئول نیست. »مهم تر 
است که  وظیفه شهرداری  زیست  محیط  از 
وظیفه  جمع آوری کند،  را  غیرمجاز  بازارهای 
عرضه  و  جلوی کشتار  است که  دامپزشکی 
دامی  محصوالت  فرآورده های  غیربهداشتی 
همین  به  هم  درمان  و  بهداشت  بگیرد،  را 
دامپزشکی  می گوید  او  که  اینطور  ترتیب.« 
و  قوانین  »وقتی  آمد.  کار  پای  پارسال  از 
به  که  گفتیم  و  کردیم  یادآوری  را  مقررات 
و  هستند  مکلف  ارتباط  این  در  قانونی  طور 
این بی توجهی ترک فعل به حساب می آید، 
آمادگی  اعالم  هم  اخیر  جلسه  در  و  آمدند 
محیط  کنار  در  مستمر  طور  به  اینکه  کردند. 
زیست باشند مهم است.« او ادامه می دهد: 
بان  به مدت چند دهه محیط  »به هر حال 
حتی جرات نداشت وارد منطقه شود. در دهه 
۷0 و همینطور دهه ۸0 دو عملیات انجام شد 
ناچار شد  زیست  آنها محیط  دوی  هر  در  و 
پس  غیرمجاز  صیادان  به  را  تورها  بار  یک 
به  وحشی که  غازهای  هم  بار  یک  و  بدهد 
عنوان طعمه استفاده می شدند. در سال ۹۸ 
خوردند.  خوردند، کتک  فحش  ما  بچه های 
 ۹۸ تا   ۹6 سال های  در  نیامدیم.  اما کوتاه 
یگان را از اداره کل و شهرهای تابعه به بازار 
دیگر  رسیده ایم که  روزی  به  اما  می بردیم. 
نبود، خود  استان  نیروهای  به حضور  نیازی 
و  محمودآباد  فریدون کنار،  زیست  محیط 
بابلسر، تورهای هوایی را جمع کردند. دیگر 
این موضوع نهادینه شد که قانون برای آنها 
هم هست و به راحتی اجازه تخلف ندارند. 
به  تابوی گذشته  آن  شکستن  همه  این  با 
این سادگی نبوده و نخواهد بود. با فرایندی 
هم  ما  همکاران  شده،  حاکم  امروز  که 
احساس امنیت دارند و می دانند که حمایت 
می شوند.« با همه اینها اما ابراهیمی کارنامی 
با  هم  باز  زیست  محیط  که  است  معتقد 
»صید  البته  و  دارد  فاصله  مطلوب  حالت 
تقریبا  سال  چند  این  در  مهاجر  پرندگان 
نصف شده است«. او توضیح می دهد: »چهار 
و  تا  دو  به  پارسال  پا می شد،  بر  کرسی که 
باشد.  نباید  امسال کرس  بود.  رسیده  یکی 
نیست  معنی  این  به  ممنوعیت  این  هرچند 
هر  هم  را  هوایی  دام های  شده.  حذف  که 
چه جمع می کنیم، باز برپا می کنند. ولی ما 
باز هم جمع می کنیم. روی این قضیه اصرار 
داریم و آنقدر سماجت می کنیم تا پرندگانی 
پرواز  اینجا  تا  را  راه  کیلومتر  هزاران  که 
برگردند.« زیستگاهشان  به  سالم  می کنند، 

با آغاز کوچ پرندگان مهاجر، محیط زیست مازندران درباره فعالیت معروف ترین بازار پرندگان هشدار داد

وعده دوبار ه برچیدن دامگاه ها
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران: محیط زیست بازار فریدون کنار را قانونی نمی داند و با عرضه حیوانات وحشی چه 

کشته و چه زنده مخالف است اما تعطیلی باید رفته رفته اتفاق بیفتد

استقبال از خرید الشه 
پرندگان مهاجر دلیل دیگری 

بر ماندگاری و رونق بازار 
پرنده فروشی فریدون کنار است. 
به طوری که در زمستان 1۳۹۹ 
یک جفت غاز خاکستری در 

بازار پرنده فروشان فریدونکنار 
تا پنج میلیون ریال و ُاردک 

خوتکا و کله سبز تا سه میلیون 
ریال به فروش می رسید

|پیام ما| با فرود پرندگان مهاجر در تاالب ها، آب بندان ها و آبگیرهای شمالی، بازار فریدون کنار شروع به کار کرده و سینی های فروشندگان 
از پرندگان مرده پر شده است. با این همه مسئوالن محیط زیست مازندران می گویند صید این پرندگان در سال 99 کاهش ۱5 درصدی 
داشته و محدودیت ها و برخورد با متخلفان امسال جدی تر خواهد بود. اداره محیط زیست همزمان آغاز کوچ پرندگان زمستان گذران 

درباره آغاز کار بازار فریدون کنار هشدار داده است.

ابراهیمی کارنامی: به مدت چند 
دهه محیط بان حتی جرات 
نداشت وارد منطقه شود. در 
دهه ۷0 و همینطور دهه ۸0 

دو عملیات انجام شد و در هر 
دوی آنها محیط زیست ناچار 

شد یک بار تورها را به صیادان 
غیرمجاز پس بدهد و یک بار 

هم غازهای وحشی که به عنوان 
طعمه استفاده می شدند. اما ما 

کوتاه نیامدیم
|  

یم
سن

  ت
|

روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

  آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران 
شماره 2000091701000131

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره : 99۰22- موضوع مناقصه :  انواع ترانسفورماتور
شماره تقاضای خرید : 

شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظردارد مطابق شرایط و مشخصات ذیل، انواع ترانسفورماتور مورد نیاز مناطق عملیاتی 
سروستان و سعادت آباد، آغار و داالن و پارسیان خود را از شركتهای واجد شرایط تامین نماید. از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود با مراجعه به 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و مشخصات فنی کاالی مورد نیاز، در صورتیکه توانایی 

تهیه کاال را داشته باشند, نسبت به تکمیل و ارسال فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران واقع در سایت فوق اقدام نمایند.
۱- شرح مشخصات فنی كاال : )شرح کامل مشخصات فنی کاالها  به همراه 

همین آگهی در سایت فوق الذکر موجود می باشد.(
انواع ترانسفورماتور )کیفیت و کمیت کاال در سامانه ستاد بارگذاری شده 

است.(
2- کلیه مراحل برگزاری فرآیند مناقصه، از دریافت و بارگذاری اسناد ارزیابی 
کیفی تا  ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل، صرفا از طریق سامانه تدارکات 
میسر   http://www.setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی 
خواهد بود. ضمنا مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، 
الزم است مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
را جهت شرکت در مناقصه به انجام رسانند. صرف ارائه پیشنهاد مالی از طرف 

مناقصه گران در سامانه، به منزله تایید کلیه اسناد مناقصه می باشد.
3- مهلت تحویل : آخرین مهلت بارگذاری فرمهای تکمیل شده ارزیابی کیفی 
تا پایان وقت اداری روز 1400/0۸/01 می باشد.الزم به ذکر است که مهلت 
دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد، 14 روز قبل از تاریخ مذکور 

می باشد.
4- ارسال اسناد مناقصه :

۱-4 ( پس از انجام ارزیابی کیفی، شرکتهای تایید شده ملزم به ارائه پاکات 
ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار معتبر بانکی سه ماهه قابل تمدید و یا 
رسید واریز وجه نقد )شماره حساب جهت واریز وجه با هماهنگی امور مالی 
مشخص می گردد( به مبلغ 000ر000ر451 ریال به نام شرکت بهره برداری 
نفت و گاز زاگرس جنوبی، پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی از طریق سامانه 
ستاد می باشند. در غیر این صورت امکان ادامه حضور در روند مناقصه وجود 

نخواهد داشت . 
2-4( تاریخ گشایش ضمانتنامه های شرکت در فرآیند ارجاع کار، پشنهادات 
فنی و پیشنهادات مالی پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی کیفی شرکتها, 

توسط کمیسیون مناقصات اعالم خواهد شد.
5- کلیه شرکت کنندگان در مناقصه الزم است در فهرست بلند منابع تامین 

کاالی دستگاه مرکزی وزارت نفت ) AVL (  باشند.
6- در صورت حضور سازندگان داخلی در مناقصه، فرآیند مناقصه با سازندگان 
داخلی ادامه می یابد. در غیر این صورت، در بین تامین کنندگان، اولویت با 

پیشنهاد تامین کاال از سازندگان داخلی می باشد.
صورت  به  باید     SAD  -  97۰۰۱3۰ خرید  درخواست  به  مربوط  7-اقالم 
پیشکرایه به آدرس : استان فارس- شهرستان فراشبند- منطقه عملیاتی 
آغار و داالن-انبار تدارکات کاال، اقالم مربوط به تقاضای ZVD-۹۷000۳0  به 
صورت پیشکرایه به آدرس : استان فارس-جاده شیراز سروستان-نرسیده 
به سروستان-منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد-انبار تدارکات کاال و 
اقالم مربوط به درخواست ZRD-۹۷00024 به صورت پیشکرایه به آدرس : 
استان فارس-شهرستان المرد-بلوار دانشجو-فلکه دانشجو-مجتمع اداری 

منطقه عملیاتی پارسیان-انبار تدارکات کاال  ارسال گردد.
۸- درصورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد 

مبلغ معامله الزامیست.
۹- برنده مناقصه می تواند با ارائه ضمانتنامه بانكی معتبر حداكثر به میزان 

8۰% كل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
10- قیمت تراز شده باتوجه به امتیازات فنی ارایه شده توسط کمیته فنی 

بازرگانی وضریب تاثیر40 درصد محاسبه ومالک تعیین برنده خواهد بود.
توجه : هرگونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطالع كلیه شركت كنندگان 

در مناقصه خواهد رسید.
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32۱384۰2 و 32۱38657-۰7۱ تماس 

بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 323۱4447-۰7۱ ارسال نمایید.

شناسه آگهی: 120۳2۷۷ میم الف: -1

تاریخ چاپ نوبت اول: ۱4۰۰/۰7/۱8 -تاریخ نوبت چاپ دوم : ۱4۰۰/۰7/۱9

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

)سهامی خاص(

نوبت اول

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

آگهی مزایده 1400-11
بدینوسیله به اطالع میرساند اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد یک قطعه زمین تجاری ) صرفا جهت احداث نانوایی (  واقع در ناحیه شهری 

مهرگان را به شرح جدول ذیل ، از طریق مزایده عمومی و صرفا با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) setadiran.ir ( با شرایط ارائه شده در 
سامانه مذکور به فروش برساند . 

زمین موصوف صرفا جهت احداث نانوایی بوده و ارائه مجوز از سوی اتحادیه خبازان ) نانوایی ( در منطقه معرفی شده به نام شرکت کننده 
در زمان شرکت در مزایده  الزامی می باشد

*  برگزاری فراخوان صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت 
برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد .

*  کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی وانتخاب می باشد.
* عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت کسب اطالع از نحوه ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( به سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت 

نام / پروفایل مزایده گر  مراجعه و با تلفن  41۹۳4-021 داخلی 5  تماس حاصل نمایند نمایند . 

تاریخ انتشار :  ۱4۰۰/7/۱8 و ۱4۰۰/7/۱9   مهلت دریافت اسناد مزایده :  ۱4۰۰/7/2۱    تاریخ بازدید :   ۱4۰۰/7/22   مهلت ارسال پیشنهاد :  ۱4۰۰/8/۱
تاریخ بازگشایی :   ۱4۰۰/8/3      تاریخ اعالم به برنده :  ۱4۰۰/8/3

شماره شهرردیف
مساحت  هر قطعه پالک ثبتیقطعه

)مترمربع(
قیمت پایه هر 
مترمربع )ریال(

قیمت پایه 
مزایده برای هر 

قطعه

مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده برای هر 

قطعه
آدرس ملک

12مهرگان1
5۷ فرعی از ۳۳ 

اصلی 
بخش 14

641۸0000000115200000005۷6000000
مهرگان ، زون A6 ، از جنوب به بلوار 

امام حسین  ، از شمال و شرق 
به گذرهای فرعی – طبق نقشه الصاقی  

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده / فراخوان دستگاه اجرایی

نوبت اول

تاریخ چاپ نوبت اول: ۱4۰۰/۰7/۱8- تاریخ چاپ نوبت دوم: ۱4۰۰/۰7/۱9

ZVD - 97۰۰۰3۰ & SAD - 97۰۰۱3۰ & ZRD - 97۰۰۰24
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آگهی مفقودیآگهی مفقودی

آگهی مفقودی

كاميون  خودروي  سبز  برگ 
اسكانيا  سيستم  چوبي  باري 
تيپ تي ۱۱2 اچ ال مدل ۱982 
و  موتور 5244522  به شماره 
و   ۰۱۰56973 شاسي  شماره 
 988 ايران   79 پالك   شماره 
آقاي محمد رضا  نام  به  ع 49 
جباري مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد   

سايپا  سواري  خودروي  سبز  برگ 
تيپ SAINA مدل ۱396 به شماره 
شماره  و   M۱5/85۰45۱4 موتور 
  NAS83۱۱۰۰H574842۰  شاسي
ايران 899 ط  به شماره پالك 79 
97 به نام آقاي فرزين محمديان 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد 

برگ سبز و سند خودرو وانت مزدا 
مدل  معمولی  طوسی  2۰۰۰سی 
و   ۱79۱62 موتور  شماره  با   ۱99۱
شماره  به   2۱69۰9 شاسی  شماره 
پالک 332 ل 25 ایران 65 به نام 
اکبر طیبی کدملی 3۱4946224۱ 
از  و  مفقود گردیده  عباس،  فرزند 

درجه اعتبار ساقط شده است.

آگهی مفقودی
سمند  سواری  خودرو  سبز  برگ 
روغنی  سفید   CNG  LX EF7
موتور  شماره  با   ۱393 مدل 
شاسی  شماره  و   ۱47H۰۰99۰32
به   NAACJ۱JE2EF۱76233
ایران 65  ل 52  پالک 4۱5  شماره 
به نام رضا محمودی میمند کدملی 
3۱4989۰845 فرزند مجید، مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط شده 

است.

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی شهریار پور بنمایندگی از شرکت صنایع چرم مصنوعی طوس به شناسه 
ملی 10۳۸02۳1100 و شماره ثبت ۷۳10   باستناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده منضم 
به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی 
است یک جلد سند مالکیت به شماره سریال 10۷5۸4 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
شماره  ۳20  فرعی واقع در اراضی شهرستانک  پالک 1۸- اصلی بخش ۷ سبزوار که متعلق به 
شرکت مزبور میباشد به علت نامعلوم مفقود گردیده  که با بررسی دفتر امالک معلوم گردید سند 
مالکیت نامبرده ذیل ثبت 204۸ صفحه 2۹ دفتر جلد 50 بنام وی ثبت گردیده و دفتر امالک 
بیش از این حکایتی ندارد لذا باستناد تبصره 5 ماده 120 آئیننامه  قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی  اعتراض کتبی خود 
را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 

معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار :    1۸ / 0۷ / 1400 

حمیدرضا آریان پور
رئیس ثبت اسناد و امالک جغتای

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی رحمتی فرزند رمضانعلی  باستناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده 
منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده 
ومدعی است سند مالکیت به شماره سریال ۷۳۳2۳۸ مربوط به ششدانگ یک باب منزل به 
شماره 245 فرعی واقع در اراضی فشانجرد  پالک 162- اصلی بخش ۷ سبزوار که متعلق به 
وی میباشد به علت نامعلوم مفقود گردیده  که با بررسی دفتر امالک معلوم گردید سند مالکیت 
نامبرده ذیل ثبت 6225 صفحه 264 دفتر جلد 65 بنام وی ثبت گردیده و دفتر امالک بیش از 
این حکایتی ندارد لذا باستناد تبصره 5 ماده 120 آئیننامه  قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و 
متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی  اعتراض کتبی خود را به 
پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.

تاریخ انتشار :   1۸ / 0۷ / 1400
حمیدرضا آریان پور
رئیس ثبت اسناد و امالک جغتای
رونوشت: ستاد محترم اجرای فرمان حضرت امام خمینی)ره(

ای
جغت

ای
جغت

کیلومتری   45 فاصله  در  کوخرد  روستای 
جنوب شرقی شهر بستک و در 2۳ کیلومتری 
سراسری  آسفالت  راه  سر  بر  و  جناح  شهر 
شهرستان  با  بندرلنگه  شهرستان  ارتباطی  و 
کوخرد  فاصله  است.  شده  واقع   الرستان 
 155 الر  شهر  تا  و  125 کیلومتر  بندرلنگه  تا 
کوخرد  منطقه  اهالی  زبان  است.  کیلومتر 
بخش های  و  بستک  شهر  مردم  همچون 
محلی  گویش  با  فارسی  مرکزی،  و  جناح 
است. دو روستا نیز در منطقه وجود دارد که 
ساکنان آن به زبان هندی و یا سندی صحبت 
از خلوص  می کنند. این دو روستا عبارت اند 
و  بستک  شهرستان  ساکنان  همه  گتاو.  و 

بخش های آن یعنی کوخرد، جناح و مرکزی، 
شافعی  شاخه  از  سنت  اهل  و  مسلمان 
هستند. دین مردم منطقه پیش از ورود به 
اسالم دین زرتشتی بوده و آثار زیادی از آن 

است. مانده  به جای  زمان 
»معرفی  عنوان  با  پژوهشی  مقاله ای  در 
بر  سیبه-کوخرد،  شهر  باستانی  محوطه 
از  حاصل  بررسی های  داده های  اساس 
نوشته  باستان شناسی«  و  آرکئوژئوفیزیک 
در  نظیف که  سمانه  و  محمدخانی  کوروش 
دانشگاه  باستان سنجی  پژوهه  در   ۹۷ سال 
آمده  شده،  منتشر  تبریز  اسالمی  هنر 
در  بسیاری  باستانی  محوطه های  است: 

این  در  و  مانده اند  ناشناخته   مرزوبوم  این 
سال ها با بی توجهی و به بهانه رشد و توسعه 
شده اند؛  انگاشته  نادیده  روستاها  و  شهرها 
محوطه هایی که هر یک حلقه ای در زنجیره 
مطالعات تاریخ بشر هستند و وجود هر کدام 
گذشتگان  فرهنگ  صحیح  خوانش  برای 
از  یکی  کوخرد  روستای  در  است.  بایسته 
محوطه های باستانی کمتر شناخته شده وجود 
و  اطراف  در  آثار  برخی  وجود  اگرچه  دارد. 
نزدیکی محوطه باستانی بر این مطلب که این 
استقرار  دارای  منطقه ای  جغرافیایی،  منطقه 
در پیش از اسالم بوده، صحه می گذارد، اما 
نتایج مطالعات میدانی و سفال های سطحی، 

نگارندگان را در انتساب این محوطه به دوران 
است. تردید کرده  دچار  اسالم  از  پیش 

تا  پیش ازتاریخ  دوران  از  آثاری  پراکندگی 
منطقه  اطراف  در  اسالمی  متاخر  دوران 
کوخرد، وجود نقاشی های صخره ای از دوران 
)از  ترنه  آبی  تا اسالمی، سازه  پیش ازتاریخ 
ساسانی(  دوره  در  ساخته شده  سازه های 
اسالمی،  دوره  حمام  و  دوگنبدان  آرامگاه 

می دهند. خبر  خطه  این  غنای  از  همگی 
باستانی  محوطه  است:  نوشته  آریا  میراث 
شهر سیبه در روستای امروزی کوخرد از توابع 
استان  غربی  شمال  در  بستک  شهرستان 
هرمزگان قرار دارد. ارتفاع متوسط آن از سطح 
دریا 2۹0 متر است و در کنار جاده آسفالته 
اصلی کوخرد به هرنگ و بستک قرار گرفته 
جاده  همین  طریق  از  آن  دسترسی  راه  و 
زمین های  را  محوطه  سطح  است.  آسفالته 
کشاورزی پوشانده و چند ساختمان برای دام 
و احشام نیز در اطراف آن ساخته شده است. 
باستانی دوگنبدان  را گورستان  غرب محوطه 
مشایخ کوخرد  و  علما  از  تن  سه  آرامگاه  و 
تشکیل می دهد. در حدود ۷00 متری جنوب 

دارد. مهران جریان  رودخانه  محوطه 

 پیشینه محوطه
زرتشتی  کوخرد،  اولیه  ساکنان  ظاهرًا 
بوده اند و نام قدیم کوخرد سیبه بوده است. 
به  فارسی  در  مهجور  واژه ای  سیبا  یا  سیبه 
معنی شهر دارای حصار و بارو است. برخی 
ترکی  زبان  از  واژه  این  نقل قول کرده اند که 
معنای  به  را  سیبه  همچنین  است.  آمده 
قلعه  دور  علف  و  چوب  از  دیواری  یا  قلعه 
و شهر، سنگر دور شهر و قلعه نیز گفته اند. 
زیر  را  بسیاری  مناطق  این محل،  حاکمان 
نظر داشته اند؛ به طوری که خرما و محصوالت 
اطراف  روستاهای  و  بستک  از  کشاورزی 
سیبه  به  بوده  آن ها  تصرف  تحت  آن که 
انتقال داده می شده است. مردم  )کوخرد( 
سیبه پس از ورود دین اسالم در عهد خلیفه 
دوم عمر بن خطاب، مسلمان می شوند و نام 
سیبه را به »کوی خرد« تغییر می دهند که 
به معنای دیار عاقالن و دانایان و خردمندان 
و هوشیاران است که در اثر کثرت استعمال 
و با گذشت زمان به کوخرد تبدیل می شود.
بقایای آثار گوناگون از قدیمی بودن این مکان 
دوگنبدان  مجموعه  آرامگاه  می گوید.  سخن 
بزرگ، مال اسماعیل  عبدالرحمن  )بقعه شیخ 
سید  مظفر  سید  آرامگاه  مال عبدالواحد(،  و 
منصور، مسجد جامع قبله، پاراو کوخرد، کانال 
آب معروف به ترنه، کاروان سرا، قلعه سیبه، 
قلعه توصیله، قلعه آماج و حمام سیبه از آن 

جمله اند.

 آرامگاه دوگنبدان
محوطه  در  مانده  به جای  آثار  از  یکی 
دو گنبدان  است.  دوگنبدان  مجموعه  سیبه، 

آرامگاه سه تن از بزرگان و مشاهیر کوخرد، 
»قاضی  بزرگ«،  عبدالرحمان  شیخ  »حاج 
حاج مال اسماعیل« و »حاج مال عبدالواحد« 
است. این بزرگان در دوره خود به علم و فقه 
داشته اند.  فراوان  دانایی شهرت  و  و حدیث 
این آرامگاه ها در میان گورستان کوخرد و در 
بنا  هزار متری غرب کوخرد واقع شده است. 
توسط یکی از مشهورترین معماران شهرستان 
معمار،  کاظم  شری  محمد  حاج  بستک، 
بنیادگذاری شده است و به عنوان یکی از آثار 
ملی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
»مجموعه  نام  با  کشور  صنایع دستی  و 
اثر  این  است.  رسیده  ثبت  به  دوگنبدان« 
قمری  1151 هجری  تا   114۹ بین سال های 

است. ساخته شده 

 حمام سیبه
شهر  حمام  محوطه،  آثار  از  دیگر  یکی 
سیالب  اثر  در  که  است  سیبه  باستانی 
 ،1۳۹1 سال  در  حمام  است.  شده  آشکار 
اداره کل  باستان شناسی  هیئت  توسط 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
مورد  طائفی  مجید  سرپرستی  به  هرمزگان 
آواربرداری و کاوش قرار گرفت. حمام سیبه 
است،  زیرزمینی  حمام های  جمله  از  نیز 
زمین  باقی مانده،  آثار  به  توجه  با  چراکه 
حمام  بنای  و  شده  گود  مختلف  ابعاد  در 
این کار  است.  شده  ایجاد  زمین  داخل  در 
طول  و  استحکام  هم  که  می شود  سبب 
عمر دیوارهای آن بیشتر باشد و هم گرمای 
بیشتری را در روزهای سرد زمستان در خود 
نگه دارد. سیستم تنظیم شرایط محیطی در 
سنتی  حمام های  دیگر  مانند  سیبه  حمام 
ایران به گونه ای بوده که حرارت و رطوبت به 
)نیمه گرم  بینه  و  ورودی  هشتی  از  ترتیب 
نیمه مرطوب( به صحن حمام و گرم خانه  و 
حمام  خزینه  به  نهایتًا  و  مرطوب(  و  )گرم 
بیشتر  مرطوب(  بسیار  و  گرم  )بسیار 
می شده است. این فضاها هر یک مستقل 
بوده و از طریق داالن های باریک با یکدیگر 

داشته اند. ارتباط 

دومین ساالنه هنرهای تجسمی »ساتین« با 
نمایش بیش از ۳00 اثر از هنرمندان ایرانی و 
افغانستانی با موضوع »نگرش تازه، بیان نو« 

در موسسه صبا آغاز به کار کرد.
برگزیده  آثار  نمایشگاه  ایرنا،  گزارش  به 
دومین ساالنه »ساتین« جمعه 16 مهرماه با 
نمایش بیش از ۳00 اثر در پنج رشته نقاشی، 
هنرهای  و  عکاسی  دستی،  چاپ  مجسمه، 
شرقی  خیال  و  ملی  گالری های  در  جدید 

کرد. به کار  آغاز  صبا  مؤسسه 
دومین ساالنه »ساتین« با موضوع »نگرش 
متفاوت  رویکردی  دنبال  به  نو«  بیان  تازه، 
بستری  فراهم کردن  و  هنر  مفهوم  ارائه  در 
مناسب جهت نمایش، فروش و حمایت از 
است. و خالق  جوان مستعد  هنرمندان  آثار 
پس از اعالم فراخوان در مدت 6 ماه بیش از 
۳000 اثر به دبیرخانه ساالنه رسید که به لحاظ 
به  نسبت  توجهی  قابل  رشد  و کیفی  کمی 
اولین دوره ساالنه داشتند. داوری آثار توسط 
1۳ نفر از اساتید هنر در 2 مرحله انجام شد 
و در نهایت حدود ۳00 اثر از 150 هنرمند به 
حمایت  منظور  به  یافت.  راه  نمایش  مرحله 
توسط کارشناسان  آثار  تمامی  هنرمندان،  از 
در  آنها  خرید  امکان  و  شده  قیمت گذاری 

است. فراهم شده  نمایشگاه 

»ساتین«  تجسمی  هنرهای  ساالنه  دومین 
هیات  و  می شود  برگزار  غیررقابتی  به صورت 
عنوان  به  را  نفر   2 بخش  هر  در  داوران 
دریافت کننده بورس حمایتی »ساتین« به مبلغ 
داوران  می کنند.  معرفی  ریال  میلیون  هفتاد 
بخش عکاسی فرهاد فخریان و پرهام تقی اف، 
بخش نقاشی محمد خلیلی و خسرو خسروی، 
بخش چاپ دستی مهرداد ختایی، شکوفه فالح 
نرگس  مجسمه سازی  بخش  هدایت،  رضا  و 
حریریان، روح هللا شمسی زاده و کامبیز صبری، 
بخش هنرهای جدید هلیا دارابی، رزیتا شرف 

جهان و شهرام انتخابی هستند.

بخش جنبی دومین ساالنه »ساتین« نیز به 
اختصاص  افغانستانی  هنرمندان  آثار  نمایش 
 25 از  اثر   50 بخش  این  در  است.  یافته 
هنرمند افغانستانی مقیم ایران و افغانستان در 
شاخه های نقاشی، طراحی، نقاشی خط، عکاسی، 
ویدیوآرت و … به نمایش گذاشته شده است.
حمایت  با  دوره  دومین  در  »ساتین«  ساالنه 
هنر  دانشگاه  و  اکو  فرهنگی  موسسه  معنوی 
برای  است.عالقه مندان  شده  برگزار  فرشچیان 
بازدید از آثار برگزیده دومین ساالنه »ساتین« 
می توانند تا ۳0 مهرماه همه روزه از ساعت 11 
تا 20 به فرهنگستان هنر در تهران مراجعه کنند.

محوطه باستانی کوخرد بستک، همچنان ناشناخته است 

»سیبه«؛ شهری از دوران پیش از تاریخ
پراکندگی آثاری از دوران پیش از تاریخ تا دوران متاخر اسالمی در اطراف منطقه کوخرد و وجود نقاشی های صخره ای و 
سازه های آبی از غنای این خطه خبر می دهد

هنرمندان ایرانی و افغانستانی 
در ساالنه هنرهای تجسمی »ساتین«

 کتاب 
»بررسی پوشاک مردم 
سیستان و بلوچستان« 

منتشر شد
مردم  پوشاک  بررسی  کتاب 
معرفی  مرکز  سوی  از  سیستان و بلوچستان 
و  میراث فرهنگی  پژوهشگاه  فرهنگی 
گردشگری چاپ و منتشر شد.این مجموعه 
شامل  نفره  سه  هیات  تالش  حاصل 
شهین  و  نوبان  مهرالزمان  فروزانفر،  فرزاد 
برهان زهی است، که در نتیجه پژوهش های 
این کتاب در ۹  میدانی فراهم آمده است. 
فرهنگ  درباره  تصاویری  همراه  به  فصل 
به  سیستان و بلوچستان  مردم  پوشش  و 
چاپ رسیده است. به گزارش روابط عمومی 
گردشگری،  و  میراث فرهنگی  پژوهشگاه 
سیستان و بلوچستان،  استان  با  آشنایی 
سیستان و بلوچستان،  تاریخی  بررسی های 
سرحد،  پوشاک  سیستان،  پوشاک 
تنوع  سوزن دوزی،  هنر  مکران،  پوشاک 
و  دوخت  روش  و  پوشاک  واژه های  رنگ، 
این  سرفصل های  سنتی  لباس های  الگوی 
مجموعه را تشکیل می دهند.در فصل ششم 
از این کتاب می خوانیم: سوزن دوزی هنری 
است که در میان اقوام و طوایف جهان به 
گونه های متفاوت به چشم می خورد، آنچه 
در  سوزن دوزی  کار  تکنیک  است  مسلم 
کشورهای  با  آسیایی  و  شرقی  کشورهای 

دارد. بسیار  تفاوت  غربی 
با  ارتباط  در  بیشتر  تفاوت ها  این 
حاشیه دوزی ها و نقش مایه ها است که در 
قوم و طایفه به گونه ای سنتی معمول بوده 
است. یافته  انتقال  دیگر  نسل  به  نسلی  از  و 

فعاالن گردشگری 
شوشتر تجلیل شدند

گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
هدف  »با  گفت:  شوشتر  صنایع دستی  و 
پاسداشت و گرامی داشت زحمات فعاالن حوزه 
تنی  از  شوشتر،  و گردشگری  سرمایه گذاری 
چند از این فعاالن به مناسبت هفته گردشگری 
شد.«به گزارش  تقدیر  ربیع االول  ماه  حلول  و 
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی خوزستان، علی محمد چهارمحالی 
اظهار کرد: »با پایان ماه محرم و صفر و همزمان 
هفته  مناسبت  به  و  ربیع االول  ماه  حلول  با 
گردشگری، از طرف اداره میراث فرهنگی و تیم 
کارشناسی، دیدار با برخی از فعاالن در این حوزه 
صورت پذیرفت و از چندین نقطه از فضاهای 
گردشگری بازدید و تجلیل از سرمایه گذاران و 
فعاالن انجام شد.«رئیس اداره میراث فرهنگی، 
از  هدف  شوشتر  صنایع دستی  و  گردشگری 
و  پاسداشت  را  برنامه هایی  چنین  برگزاری 
گرامیداشت از زحمات این فعاالن عنوان کرد و 
افزود: »چنین اقداماتی، وظیفه ای ناگسستنی 
است  عطفی  نقطه   اما  هر چند مختصر  که 
برای دلگرمی فعاالن حوزه گردشگری در سطح 
استان خوزستان.«چهارمحالی در پایان با اشاره 
به تالش های در حال انجام برای ثبت جهانی 
کردن سرای افضل بیان کرد: »بدون تردید با 
پیوستن سرای افضل در فهرست میراث جهانی، 
حوزه  در  خوب  آینده ای  شوشتر،  برای  ما 
گردشگری و سرمایه گذاری پیش بینی می کنیم 
و  میراث فرهنگی  حوزه  در  سرمایه گذاری  و 
گردشگری قطعاً مطمئن و موفق خواهد بود.«

کوخرد روستایی است که ساکنانش آن را »شهر سیبه« می خوانند؛ نامی بازمانده از گذشته ای دور. این نقطه از شهر بستک در هرمزگان، 
یکی از محوطه های باستانی کمتر شناخته شده است. هرچند پراکندگی آثاری از دوران پیش از تاریخ تا دوران متاخر اسالمی در اطراف 
منطقه کوخرد، وجود نقاشی های صخره ای از دوران پیش از تاریخ تا اسالمی، سازه آبی ِترُِنه که یادگار دوره ساسانی است، آرامگاه دوگنبدان 

و حمام دوره اسالمی، همگی از غنای این خطه خبر می دهند.

تجسمی

مردم سیبه پس از ورود دین 
اسالم در عهد خلیفه دوم عمر 
بن خطاب، مسلمان می شوند 
و نام سیبه را به »کوی خرد« 

تغییر می دهند که به معنای دیار 
عاقالن و دانایان و خردمندان و 
هوشیاران است که در اثر کثرت 

استعمال و با گذشت زمان به 
کوخرد تبدیل می شود
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در دیدار با سفیر تونس پیشنهاد 
طراحی بسته سفر بین ایران، 
تونس و یک کشور دیگر مطرح 
شد تا این مسیر یک طرفه و 
فقط به سمت تونس نباشد

گردشگری

تونس و سریالنکا خواهان ازسرگیری گردشگری با ایران
روابط  ازسرگیری  برای  سریالنکا  و  تونس 

آمادگی کردند. اعالم  ایران  با  گردشگری 
دفاتر  صنفی  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
جهانگردی  و  هوایی  مسافرت  خدمات 
سفیر  با  که  جداگانه ای  دیدار  در  ایران 
انرژی  وزیر  و  تهران  در  تونس  جدید 
ایران  به  اخیرش  سفر  در  سریالنکا 
انرژی  سفیر  ایسنا گفت:  به  است،  داشته 
ایران داشت  به  به تازگی سفری  سریالنکا 
که از بخش خصوصی گردشگری ایران نیز 
همکاری های  توسعه  درباره  تا  شد  دعوت 

سریالنکا  و  ایران  بین  دوجانبه گردشگری 
شود. گفت وگو 

گردشگری  رابطه  افزود:  رفیعی  حرمت هللا 
است،  یک طرفه  کامال  سریالنکا  با  ایران 
ایرانی  گردشگران  مقصد  بیشتر  سریالنکا 
نداریم،  توریست  این کشور  از  ما  و  است 
آن ها  سفر  هدف  و  سلیقه  در   چون 
انرژی  وزیر  با  دیدار  در  اما  نبوده ایم، 
این  دولت  از  نمایندگی  به  که  سریالنکا 
بود،  درخواست  کرده  سفر  ایران  به  کشور 
کشور  دو  بین  دوسویه ای  روابط  کردیم 

با بخش  دیدار  در  قرار شد  برقرار شود که 
گردشگری سریالنکا این برنامه را جدی تر 
معتقدم  کرد:  بیان  کنیم.رفیعی  پیگیری 
چرخ  می تواند  هم  خروجی  گردشگری 
درآورد.  حرکت  به  را  ایران  گردشگری 
در  نفری که  میلیون   10 تا  هشت  بین  از 
سفر  کشور  از  خارج  به  سال های گذشته 
می کردند فقط حدود چهار میلیون نفر زائر 
میلیون  یک  حدود  بودند،  عراق  عتبات 
داشتند  و کاری  تجاری  سفرهای  هم  نفر 
از  خارج  در  ایرانی هایی که  آمار  سوای  و 

کشور زندگی می کنند و ورود و خروجشان 
نیز محاسبه می شود، آیا سفر سه تا چهار 
از  کشور  از  خارج  به  سال  در  نفر  میلیون 
ایران،  عدد  جمعیت  نفر  میلیون   ۸5 بین 

است؟ زیادی 
او همچنین به دیدار با سفیر جدید تونس 
تونس  تمایل  و گفت:  اشاره کرد  ایران  در 
به  ایرانی ها  سفر  دوباره  سرگیری  از  برای 
با  دیدار  موقعیت  از  اما  است،  این کشور 
پیشنهاد  و  کردیم  استفاده  تونس  سفیر 
اجرای تورهای مشترک با تونس را مطرح 
بخش  با  دیدار  در  شد  قرار  که  کردیم 
همکاری  موضوع  کشور،  این  گردشگری 

و یک کشور سوم،  تونس  ایران،  سه جانبه 
در  رفیعی  شد.به گفته  پیگیری  و  بررسی 
طراحی  پیشنهاد  تونس  سفیر  با  دیدار 
ایران، تونس و یک کشور  بسته سفر بین 
و  این مسیر یک طرفه  تا  دیگر مطرح شد 
تونس  نباشد. سفیر  تونس  به سمت  فقط 
از کشورهایی که  یکی  با  اعالم کرد که  نیز 
بیشترین توریست را در تونس دارد، یعنی 
پکیج  تا  می کند  مذاکره  فرانسه  یا  ایتالیا 
توریست های  و  شود  تعریف  مشترکی 
کشور سوم پس از این که تونس را دیدند، 

کنند. سفر  ایران  به  روزی  چند  برای 



پیامک شما را دربـاره 
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با بحرانی تر شدن وضعیت فرونشست زمین در اصفهان کارشناسان تاکید کردند

کنترل فرونشست زمین با مدیریت تقاضای آب
مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی: فرونشست معلول خزنده ای است که ناشی از سو مدیریت منابع آب های زیرزمینی است

| مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات 
زمین شناسی، سازمان زمین شناسی کشور |

  | رضا شهبازی |

|  
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مدیرکل دفتر بهبود تغذیه 
وزارت بهداشت:

افزایش شاخص سوتغذیه 
نگران کننده است 

بهداشت  وزارت  تغذیه  بهبود  دفتر  مدیرکل 
گفت: افزایش ناامنی غذایی که به ویژه در 
است،  شده  مشاهده  محروم کشور  مناطق 
سوتغذیه کودکان  شیوع  افزایش  به  منجر 
زیر پنج سال و دیگر گروه های آسیب پذیر 
نوجوانان،  و  باردار  مادران  مانند  تغذیه ای 
کمبود ریزمغذی ها مانند کمبود آهن، روی، 
ویتامین آ و کمبود دریافت مواد پروتئینی 
که شواهد کمبود آن همیشه در کشور وجود 
داشته است، می شود. به گزارش ایلنا زهرا 
وزارت  تغذیه  بهبود  دفتر  مدیرکل  عبداللهی 
غذایی  امنیت  وضعیت  درباره  بهداشت، 
کشور گفت: در شرایط فعلی با بحران کرونا 
و  هستیم  مواجه  آن  اقتصادی  تبعات  و 
عده ای از مردم شغلشان را از دست داده اند 
طرفی  از  است.  شده  درآمدشان کم  یا  و 
خشکسالی  و  وهوایی  آب  تغییرات  شاهد 
نیز هستیم و خشکسالی در یکی دو سال 
تولید  با کاهش  است که  باعث شده  اخیر 
مواد غذایی در کشور مواجه باشیم. مساله 
تحریم های  دلیل  به  که  است  این  دیگر 
اقتصادی، مشکالتی که در واردات و صادرات 
افزایش  دارد،  وجود  کشور  در  غذایی  مواد 
قیمت مواد غذایی و گرانی ها همگی دست 
به دست هم داده اند که خطر ناامنی غذایی 
و  درآمد  کم  اقشار  در  مخصوصا  کشور  در 

یابد. افزایش  پایین  درآمدی  دهک های 
استان  چند  وضعیت  گفت:  عبداللهی 
و  سیستان  جمله  از  کشور  برخوردار  کم 
خراسان  کرمان،  هرمزگان،  بلوچستان، 
جنوبی و خوزستان به لحاظ امنیت غذایی 
این  حاضر  حال  در  و  است  نامطلوب تر 
مواردی  به  توجه  با  دارد که  وجود  نگرانی 
و  خشکسالی  یعنی  شد،  اشاره  آن  به  که 
استان های  در  شرایط  اقتصادی،  وضعیت 
بیشتر  غذایی  ناامنی  و  بدتر  برخوردار  کم 
شکل  به  را  خودش  موضوع  این  شود. 
پنج  زیر  سوتغذیه کودکان  شیوع  افزایش 
قدی  کوتاه  وزنی،  کم  الغری،  یعنی  سال 
نشان می دهد. شواهدی نیز وجود دارد که 
در برخی از استان ها همزمان با کرونا و تورم، 
میزان سوتغذیه نسبت به سال های گذشته 
بیشتر شده است. برای مثال پیش از سال 
۹۹ یعنی قبل از شیوع کرونا، میزان الغری 
سوتغذیه کودکان  شاخص های  از  یکی  که 
حدود  در  بلوچستان  و  سیستان  در  است 
شش یا هفت درصد بوده است اما این رقم 
رسیده  درصد   12 حدود  به  حاضر  حال  در 
است. در استان خراسان جنوبی این میزان 
در سال ۹6 که کرونا شیوع پیدا نکرده بود 
به  نیز  غذایی  مواد  قیمت  و  و خشکسالی 
این اندازه نبود، در حدود 5 درصد بوده است 
که در حال حاضر به ۸ درصد رسیده است. 
هشدار به مسئوالن در حال حاضر این است 
که اگر به موقع برای وضعیت امنیت غذایی 
از  بیش  با شیوع  نشود  انجام  مردم کاری 
پیش سوتغذیه و کمبود ریزمغذی ها مواجه 

بود. خواهیم 

سخنگوی صنعت برق:

زمستان قطعی برق 
نداریم 

از  امیدواری  ابراز  با  برق  سخنگوی صنعت 
اینکه طبق برنامه تا پایان آبان ماه مخازن 
سوخت از کفایت الزم برخوردار شوند، گفت: 
به نظر می رسد اگر این روند سوخت رسانی 
برق  تامین  در  مشکلی  باشد  داشته  ادامه 
ایلنا  به گزارش  داشت.  نخواهیم  مشترکان 
مصطفی رجبی مشهدی درباره احتمال بروز 
خاموشی در فصل زمستان سال جاری گفت: 
صورت  توافقات  و  برنامه ریزی ها  مطابق 
گرفته با وزارت نفت روند سوخت رسانی به 
سرعت  از  نیروگاه ها  مایع  سوخت  مخازن 
خوبی برخوردار است و در حال حاضر میزان 
 62 از  بیش  نیروگاه ها  مخازن  گازوئیل 
درصد ظرفیت است. رجبی مشهدی با بیان 
اینکه به نظر نمی رسد اوضاع تامین سوخت 
نیروگاهی بحرانی شود، گفت: سوخت رسانی 
محدودیتی  و  می شود  انجام  روال  طبق 
نخواهد بود، همچنین توافق شده که مصرف 
باشد که شرکت گاز  به گونه ای  گاز خانگی 
دهد. تحویل  نیروگاه ها  به  بیشتری  سوخت 
جمع آوری  تاثیر  درباره  رجبی مشهدی 
رمزارزها بر تامین پایدارتر برق بیان داشت: 
رمز  مجاز  غیر  مصارف  از  یکی  حال  هر  در 
که  بوده  این  ما  پیش بینی  هستند  ارزها 
2000 مگاوات از ظرفیت برق کشور را به خود 
اختصاص داده باشند. در حال حاضر رشد 
حدود  سال گذشته  به  نسبت  برق  مصرف 
دالیل  از  یکی  است که  بیشتر  درصد   ۳-2
هم رمز ارزها هستند که به صورت غیرمجاز 

می کنند. فعالیت 

اروپا  اتحادیه  در  موجود  آمارهای  اساس  »بر 
اگر در منطقه ای 4 میلی متر فرونشست ایجاد 
بحرانی می شود.  وارد شرایط  منطقه  آن  شود، 
وقتی ما در ایران صحبت از سانتی متر می کنیم، 
باید متوجه شویم که دچار شرایط بسیار حادی 
شده ایم« اینها اظهارات علیرضا شهیدی رئیس 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 
دشت های  اینکه  بر  تاکید  با  شهیدی  است. 
کشور  مناطق  بحرانی ترین  از  اصفهان  استان 
اصفهان  شهر  در  فرونشست  میزان  هستند 
می گوید:  و  کرده  اعالم  سانتی متر   16 حدود 
»متاسفانه زبانه های فرونشست وارد شهر شده 
و قسمت های مرکزی و بافت تاریخی شهر نیز 
تحت تاثیر قرار گرفته است« به گفته او »تهران 
روزانه یک میلی متر دچار فرونشست می شود 
که عدد بسیار زیادی است« از 606 دشت کشور 
بیش از ۳00 دشت ممنوعه اعالم شده اند. یعنی 
برداشت آب از منابع زیرزمینی موجود در آنها طبق 
قانون ممنوع است. اما تخلفاتی در این دشت ها 
در مورد حفر چاه های غیرمجاز صورت گرفته که 
این دشت ها را در میان داده های آماری دچار 
وضعیت قرمز کرده است. باقی دشت های کشور 
هم با توجه به خشکسالی گسترده در سال اخیر، 

وضعیت چندان مطلوبی ندارند. در این میان نفوذ 
پدیده فرونشست -که در نتیجه برداشت بی رویه 
به  می گیرد-  صورت  زیرزمینی  آب  منابع  از 
بافت های شهری، موجب بروز نگرانی های جدی 
شده است. فرونشست های متعدد در خیابان ها 
و مناطق مختلف پایتخت، ایجاد ترک های عمیق 
بر بناها و خیابان های اصفهان، بروز نشانه هایی در 
تاسیسات خدماتی شهری در شهرهای مختلف، 
فرونشست  هایی هستند که  زنگ خطر  همه 
زنگ  است.  درآورده  صدا  به  کشور  در  زمین 
خطری که سال ها پیش کارشناسان منابع آب 
در مورد آن هشدارهای الزم را داده و بر ضرورت 
زیرزمینی  آب  منابع  اصولی  و  مدیریت جدی 
تاکید کرده بودند. حاال اما کار از هشدار گذشته 
است. وضعیت آبخوان ها در دشت های کشور به 
مرز بحران رسیده اند و تنها کشاورزی نیست که 
در معرض تهدید زمین هایی قرار می گیرد که دیگر 
بلکه حیات  ندارد،  آنها وجود  قابلیت کشت در 
مردم ساکن در شهرها هم در معرض تهدید این 

پدیده قرار گرفته است.

شکوه اصفهان قربانی سو  مدیریت ها
را  آن  جهان  که  اصفهانی  در  آب  مسئله 
همیشه  زاینده رود  بر  باشکوهش  پل های  با 

خروشان و زنده می شناخت، سالهاست تبدیل 
به موضوعی جدی برای کشاورزان، مردم و حاال 
هم تاسیسات شهری و بناهای تاریخی آن شده 
است. پروژه های جنجالی و پرهزینه انتقال آب که 
زمینه ساز ایجاد تنش بین مردم دو استان اصفهان 
و چهارمحال و بختیاری شد، تنها چرخ صنعت را 
در این استان به گردش درآورد. لب زمین های 
کشاورزی هنوز تشنه است و مردم همچنان با 
چالش های جدی در تامین آب روبه رو هستند. 
از منابع آب زیرزمینی  برداشت های بی حساب 
در طول این سالها، حاال نشانه هایی را در بناها و 
تاسیسات شهری این استان نمایان کرده اند که 
به تعبیر برخی کارشناسان وضعیت این استان 
را به مرحله ای »رعب آور« رسانده است. اما این 
تنها مشکل اصفهان نیست. بسیاری از شهرهای 
کشور زیر سایه این تهدید جدی قرار دارند. مرگ 
آبخوان ها در نتیجه برداشت های بی رویه از منابع 
آب زیرزمینی، به مرور با ایجاد فروچاله و بروز 
فرونشست نمایان می شود. زمین هایی که دیگر 
نه قابل سکونت هستند و نه قابلیت کشت دارند. 
زمین هایی که اکسیر جانشان در طول سال ها 
بدون هیچ مدیریت و حساب و کتابی کشیده 

شده، حاال هر روز سست تر می شوند.

چرا فرونشست زمین 
در اصفهان مهم است؟

»فرونشست در بین انواع مخاطرات دارای یک 
ویژگی خاص است و به دلیل اینکه قابل دیدن 
داشت.  خواهد  دنبال  به  باالیی  خطر  نیست، 
کار  از  دیده می شود که کار  زمانی  فرونشست 
گذشته و به همین دلیل یکی از سخت ترین 
و خطرناک ترین مخاطرات زمین است.« این 
خصوص  در  شهبازی  رضا  که  است  نکته ای 
موارد  نکته ای که  می گوید،  زمین  فرونشست 
بسیاری را روشن می کند، او تاکید می کند که: 
»در ارتباط با فرونشست و با توجه به نقشه های 
موجود، از سه سال پیش هشدارهای شدید به 
اصفهان داده شده است« رضا شهبازی مدیرکل 
زمین شناسی، سازمان  بررسی مخاطرات  دفتر 
زمین شناسی کشور در نشستی مجازی که هفته 
گذشته برگزار شد، گفت: »تاکید خطر فرونشست 
در اصفهان دلیلی بر بی توجهی به این مخاطره در 
دیگر مناطق کشور و به این مفهوم که بقیه نقاط 
ایران چالش فرونشست ندارد، نیست؛ بلکه به 
دلیل باالبودن مخاطره در معادله ریسک خطر 
است. آسیب پذیری فرونشست در این منطقه 

به حدی باال است که ریسک خطر را باال می برد 
و در ارتباط با فرونشست معادله ریسک خطر 
در اصفهان به حدی باال رفته که این منطقه را به 
عنوان یک هات پوینت برای فرونشست معرفی 
می کنیم. در سازمان زمین شناسی بیش از 20 
مخاطره طبیعی بررسی می شود و هر بخش از 
کشور به عنوان یک هات پوینت در خصوص یک 

مخاطره معرفی می شود«
شهبازی معتقد است: »برای رفع این مخاطره 
در ارتباط با اصفهان به عنوان یک نمونه از کل 
وهله  در  شود.  انجام  باید  راهکار  چند  کشور، 
نخست، باید تالش کنیم فرونشست را جلوی 
چشم مردم بیاوریم. در گام دوم باید بدانیم که 
فرونشست یک معلول است نه علت و باید علت 
آن را بدانیم و برطرف کنیم و در مرحله سوم اینکه 
باید به سمت مدیریت تقاضا برویم« او تاکید 
می کند که: »راهی برای پیشگیری از بروز برخی 
مخاطرات وجود ندارد. برای مثال در مورد زمین 
لرزه راهی جز دور شدن از محل گسل ها و یا 
پذیرفتن آنها نداریم، اما در خصوص فرونشست 
باید توجه کرد که فرونشست معلول خزنده ای 
آب های  منابع  سومدیریت  از  ناشی  است که 
نیز در آن  زیرزمینی است هرچند خشکسالی 
فرونشست ها  درصد   ۹0 بر  بالغ  است.  دخیل 
در دنیا به طور مستقیم به دلیل برداشت های 

بی رویه از منابع آب  زیرزمینی رخ می دهد«
به گفته  رسید؟  نقطه  این  به  اصفهان  اما چرا 
شهبازی سه دوره را برای این موضوع می توان 
در نظر گرفت. دوره ای که عرضه آب مناسب بوده، 
زیرساخت ها  و  بود  توسعه  دنبال  به  اما کشور 
فراهم نبود. در آن دوران قنات اداره کننده سطح 
زیرکشت بود. روشی بسیار خردمندانه که تا اوایل 
دهه ۸0 اجرا می شد. دوره دوم مرحله ای است 
که باید وارد مدیریت عرضه و تقاضا می شدیم 
که به دلیل اینکه در عرضه متوقف شده بودیم 
شدیم.  روبه رو  آب  بحران  با  ناگهانی  طور  به 
از  مصرف  که  هستیم  مرحله ای  در  اما  حاال 
موجودی پیشی گرفته و باید تقاضا برای آب را 
مدیریت کنیم.  شهبازی طرح های انتقال آب را 
تفکراتی واهی دانسته و تنها راهکار را مدیریت 
تقاضا عنوان می کند. او معتقد است در بخش 
کشاورزی هم باید بهره وری افزایش پیدا کند. 
مدیرکل مخاطرات سازمان زمین شناسی معتقد 
است برای کنترل این بحران نیازمند وحدت رویه 
هستیم و تصمیم گیری واحد برای موضوع مهم 
فرونشست یکی از نیازهای مهم در این شرایط 

است.
آمارهای رسمی می گویند از ۳1 استان کشور 2۹ 
استان در معرض خطر فرونشست قرار دارند، 
نرخ فرونشست هم در برخی مناطق حدود ۳0 
سانتی متر در سال اعالم شده است. با این وجود 
غالمعلی جعفرزاده رئیس سازمان نقشه برداری 
کشور چندی پیش اعالم کرد این روند با شتاب 
ارائه  با وجود  او  به گفته  افزایش است.  به  رو 
اطالعات و هشدارهای الزم به مسئوالن مربوطه 
»دریغ از اینکه دستگاه های مرتبط، برنامه های 
اعالم  بحران  این  خصوص کاهش  در  را  خود 
مرکز  زلزله  مرکز  مدیر  بیت اللهی  علی  کنند« 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی معتقد است: 
»این پدیده قابل کنترل است. در کشوری مانند 
ژاپن مدیریت شده، به گونه ای که در منطقه ای 
از این کشور که ساالنه 11 سانتی متر فرونشست 
داشت، با برنامه ریزی جدی پس از 15 سال، 
دشت  در  است.  شده  صفر  فرونشست  این 
کالیفرنیا که در وضعیت بحرانی قرار داشت، در 
اصالح شیوه  با  زمین  فرونشست  حال حاضر 
آبیاری، تزریق آب به سفره های زیرزمینی )تغذیه 
مصنوعی آب های زیرزمینی( کنترل شده است. 
فرونشست بر خالف زلزله با اقدامات برنامه ریزی 
شده قابل کنترل است و در این زمینه بیشتر عزم 

و اراده و درک اهمیت موضوع نیاز است«

سیزدهم  دولت  در  نیرو  وزیر  حالی که  در 
در منطقه  برداشت آب ژرف  بر  ویژه  تاکید 
سیستان دارد، بسیاری از کارشناسان حوزه 
آب نسبت به تبعات این اقدام ابراز نگرانی 
این  همچنان  اما  می دهند،  هشدار  و  کرده 
موضوع مورد تاکید وزیر و برخی نمایندگان 
زابل  مردم  نماینده  دیروز  دارد.  قرار  استان 
در مجلس اعالم کرد: در زمینه حفر چاه های 
برداشت  پیش بینی  از  اولیه  برآورد  ژرف 
این  از  آب  مترمکعب  میلیارد   2000 حدود 
مسیر حکایت دارد و در این راستا تاکنون 
جانمایی  ژرف  چاه  حفر  برای  نقطه   100
حبیب هللا  تسنیم،  گزارش  به  است.  شده 
دو  از  بیش  وقوع  پی  در  گفت:  دهمرده 
در سیستان گرفتاری های  دهه خشکسالی 
متعددی برای مردم این منطقه ایجاد شده 
اصلی ترین  آب  تامین  موضوع  امروز  و 
حل  راستای  در  است.  سیستان  مسئله 
معضل آب در سیستان بحث حفر چاه های 
ژرف، انتقال آب از دریای عمان و پیگیری 
هامون  بین المللی  تاالب  حق آبه  دریافت 
جلوگیری  همچنین  و  افغانستان  کشور  از 
صورت  به  نیمه ها«  »چاه  آب  تبخیر  از 
همزمان و با جدیت در حال پیگیری است. 

نتایج  تاکنون  ژرف  چاه های  حفر  زمینه  در 
از  اولیه  برآورد  و  شده  حاصل  امیدبخشی 
میلیارد   2000 حدود  برداشت  پیش بینی 
دارد  حکایت  مسیر  این  از  آب  مترمکعب 
و در این راستا تاکنون 100 نقطه برای حفر 

است. شده  جانمایی  ژرف  چاه 
دهمرده تصریح کرد: برخی تالش دارند با 
شایعه سازی و انتشار اخبار کذب در مسیر 
سیستان  منطقه  ژرف  چاه های  حفر  پروژه 
مانع تراشی کنند و گاهی مطرح می کنند حفر 
این چاه ها باعث نشست زمین و خسارات 
مطالب  این  که  می شود  محیطی  زیست 

تحقیقات  نتایج  است.  کذب  اساس  از 
علمی نشان می دهد منابع آبی ژرف منطقه 
سیستان تجدیدپذیر است و سرچشمه آن 
در کوه های هندوکش افغانستان قرار دارد؛ 
این  سریعتر  هرچه  داریم  تالش  بنابراین 
پروژه را به نتیجه برسانیم. برای تامین آب 
تمرکز  داخلی  ظرفیت  روی  باید  سیستان 
از  منطقه  روی حق آبه  برنامه ریزی  و  کنیم 
البته  است؛  اشتباه  امری  افغانستان  کشور 
جدیت  با  حق آبه  دریافت  موضوع  باید  که 
به  عقل حکم می کند  اما  دنبال شود  تمام 

باشیم. پایدار  آبی  منابع  فکر 

نماینده مردم زابل در مجلس:

آسیب های محیط زیستی ناشی از برداشت آب ژرف 
شایعه و کذب است

انرژی

میزان تولید برق از 
انرژی های تجدیدپذیر که در 

تیرماه امسال 1۸0 میلیون 
کیلووات ساعت بوده در 

شهریور ماه با کاهش همراه 
شده و به 1۷2 میلیون 

کیلووات ساعت رسیده است

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران اعالم کرد:

کاهش تولید برق از منابع انرژی های تجدیدپذیر
میزان تولید برق از منابع انرژی های تجدیدپذیر 
در شهریور ماه با کاهش نسبت به تیرماه امسال 
به 1۷2 میلیون کیلووات ساعت رسید. به گزارش 
ایرنا، ایران با داشتن ۳00 روز آفتابی یکی از 
مناسب ترین کشورها از نظر شدت تابش آفتاب 
است، همچنین به دلیل برخورداری از بادهای 
مستعد  کشورهای  از  یکی  مناسب،  موسمی 
به  تجدیدپذیر  انرژی های  از  بهره برداری  برای 
شمار می رود. اما بنا به دالیلی استفاده از این 
نوع انرژی پاک در کشور آنچنان که باید و شاید 

توسعه نیافته است .
آخرین گزارش سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
میزان  می دهد  نشان  ایران  برق  بهره وری  و 
در  که  تجدیدپذیر  انرژی های  از  برق  تولید 
کیلووات ساعت  میلیون   1۸0 امسال  تیرماه 
با کاهش همراه شده و  بوده در شهریور ماه 
به 1۷2 میلیون کیلووات ساعت رسیده است. 
در شهریورماه ماه امسال  با تولید حدود 1۷2 
در  تجدیدپذیر  انرژی  میلیون کیلووات ساعت 
و  گلخانه ای  تن گاز  هزار   111 انتشار  از  کشور 
همچنین ۷00 ُتن آالینده های محلی تا پایان 
این  البته  است که  شده  جلوگیری  ماه  این 

می دهند. نشان  را  کاهش  نیز  میزان ها 
باعث  تجدیدپذیر  انرژی  میزان  این  تولید 
در  آب  لیتری  میلیون   ۳۸ صرفه جویی 
این،  بر  عالوه  که  است  شده  شهریورماه 
صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی به 

میزان 4۹ میلیون مترمکعب معادل گاز طبیعی 
مولدهای  تعداد  اکنون  است.  محقق کرده  را 
به  )محدود  مشترکان  مختص  تجدیدپذیر 
ظرفیت انشعاب( تا پایان شهریورماه به 5 هزار 
و 505 واحد با مجموع ظرفیت ۷0 هزار و ۸06 

است. رسیده  کیلووات 
باید  دولت  توسعه  برنامه ششم  قانون  طبق 
سهم نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک را تا پایان 
اجرای آن به حداقل پنج درصد برساند، اما به 
گفته سخنگوی سازمان ساتبا این سهم اکنون 
به گذشت  نسبت  رسیده که  درصد  یک  به 
سال های برنامه، با عقب ماندگی روبه رو است.
همچنین براساس تصویب نامه هیات وزیران 
در سال ۹5 و با استناد به اصل 1۳۸ قانون 
وزارتخانه ها،  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی 
نهادهای  موسسه ها و شرکت های دولتی و 
شهرداری ها،  بانک ها،  غیردولتی،  عمومی 
و  تعیین  نیرو  وزارت  فهرستی که  براساس 
منتشر کرده، وظیفه دارند در دو سال حداقل 
20 درصد از برق مصرفی ساختمان های خود را 

انرژی های تجدیدپذیر تعیین کنند. از 
 بررسی کارشناسان نشان می دهد بنا به دالیل 
مختلف از جمله نوسان قیمت ارز در سال ۹۷ 
و نیز جذاب نبودن فعالیت در بخش انرژی های 
برق،  قیمت  بودن  ناعادالنه  و  تجدیدپذیر 
عقب ماندگی توسعه انرژی های تجدیدپذیر از 
برنامه توسعه کشور اجتناب ناپذیر بوده است.

کار از هشدار گذشته است. وضعیتی که دشت های ایران در نتیجه مرگ آبخوان ها داشتند، حاال نرم نرمک به شهرها نفوذ کرده و خود را در 
ترک های روی دیوار و فرو رفتگی ها و شکست های روی زمین نشان می دهد. کار از هشدار درباره بحران گذشته است. حاال ما اینجاییم، 
درست در قلب بحران، بحرانی که »فرونشست زمین« برایمان رقم زده است. بحرانی که بی توجهی به تمام هشدارها آن را پیش پایمان 
گذاشته است. حاال خبر از ترک روی بناهای تاریخی بی نظیر اصفهان می رسد و خطراتی که تاسیسات شهری پایتخت را تهدید می کند. 
دشت قزوین حال خوشی ندارد و بسیاری از کارشناسان در مورد خطراتی که جاده ها و خطوط ریلی این محدوده را تهدید می کند، ابراز 
نگرانی می کنند. وضعیت دشت مشهد به گونه ای دیگر موجبات نگرانی را فراهم کرده است. خشکسالی در دو سال کم بارش اخیر هم 
به تمام این بحران ها دامن زده است. بحران هایی که نتیجه سال ها بی تدبیری در مدیریت منابع آب در کشوری خشک و کم آب است. 
حاال این بحران ابعاد تازه ای پیدا کرده است. و »زلزله خاموش« کالنشهرهای کشور را به طرزی نگران کننده تهدید می کند. علیرضا 
شهیدی رئیس سازمان زمین شناسی می گوید: »پدیده فرونشست در همه جای کشور به جز استان های گیالن و مازندران بروز پیدا کرده، 

پیش بینی می شود استان های گیالن و مازندران هم در سال    های آینده دچار فرونشست شوند«

تاکید خطر فرونشست در 
اصفهان دلیلی بر بی توجهی به 

این مخاطره در دیگر مناطق 
کشور و به این مفهوم که بقیه 
نقاط ایران چالش فرونشست 

ندارد، نیست؛ بلکه به دلیل 
باالبودن مخاطره در معادله 

ریسک خطر است

فرونشست به دلیل اینکه 
قابل دیدن نیست، خطر 

باالیی به دنبال خواهد داشت. 
فرونشست زمانی دیده می شود 
که کار از کار گذشته و به همین 

دلیل یکی از سخت ترین و 
خطرناک ترین مخاطرات زمین 

است
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فعاالن شهری و حوزه کودک بر مطالبه گری در رسیدن به شهر دوستدار کودک تاکید کردند

مصوبه شهر دوستدار کودک، امید بخش اما ناکافی
فرزانه صادق مالواجرد، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: گفت وگو در خصوص »شهر دوستدار کودک« گفت و گویی قابل 
جمع بندی نیست و این گفت وگو یک آغاز است و آنچه باید بر آن پای فشرد و من از همگی می خواهم این است: مطالبه، مطالبه، مطالبه

حضور رئیس شورای شهر 
تویسرکان منوط به نظر 

نهایی شورای حل اختالف 
شورای  انتخابات  بر  نظارت  هیئت  رئیس 
شهر استان همدان از بررسی پرونده رئیس 
حل  شورای  در  تویسرکان  شهر  شورای 

داد. خبر  استان،  اختالف 
حسین  احمد  حجت االسالم والمسلمین 
فالحی درباره مسئله عدم صالحیت رئیس 
در  عضویت  برای  تویسرکان  شهر  شورای 
خزایی  آقای  ایسنا گفت:  به  شهر،  شورای 
داشتند  حضور  انتظامی  نیروی  در  چون 
باید برای عضویت در شورای شهر، استعفا 

بودند. بازنشسته  یا  می دادند 
فالحی تصریح کرد: ایشان در زمان ثبت نام 
بود  نداده  استعفا  و  نشده  بازنشسته  هنوز 
بنابراین از استانداری به فرماندار تویسرکان 
نامه زده شده و فرماندار نیز پرونده را برای 
کرده  ارسال  استان،  اختالف  حل  شورای 

است.
حضور  عدم  یا  حضور  با  رابطه  در  او گفت: 
شورای  باید  شهر  شورای  در  خزایی  آقای 
حل اختالف تصمیم بگیرد و االن نمی توانیم 

باشیم. داشته  باره  این  در  صحبتی 
در  خزایی  علی  حضور  ایسنا،  گزارش  به 
انتخابات  دوباره  تویسرکان  شهر  شورای 
او  و  به حاشیه کشیده  را  این شهر  شورای 
که به عنوان رئیس شورای شهر تویسرکان 
در  خود  فعالیت  ادامه  برای  شده  انتخاب 
اختالف  حل  شورای  نظر  منتظر  باید  شورا 

باشد. استان، 

عضو شورای ششم شهر تهران: 
سیاست های شورای 
پنجم درباره باغات 

سختگیرانه بود
مهدی بابایی، رئیس کمیته صیانت از باغات در 
پاسخ به سوال دیگری درباره بررسی پرونده 
باغات در صحن شورای شهر و سیاست های 
ایلنا  باغات به  دوره ششم در بررسی پرونده 
پرونده های  رسیدگی  قانون  براساس  گفت: 
و  است  انجام  حال  در  متر  هزار  دو  از  کمتر 
احتیاجی هم به ارسال به شورای شهر و تایید 
با  پرونده هایی  بررسی  نیست.  شورا  توسط 
مساحت بیش از دو هزار متر در دستور کار 
از  پایینی  لذا درصد  بررسی در شورا است و 
پرونده های تخریب و نوسازی مربوط به ارائه 

در صحن علنی است. 
است  این  اصلی  مسئله  اما  داد:  ادامه  او 
شهرسازی  حوزه  در  ما  سیاست گذاری  که 
درخصوص بارگذاری و سطح اِشغال چه باشد. 
این  در  شهرسازی  کمیسیون  در  باید  االن 
حوزه پیشنهادات را ارائه دهند. در دوره پنجم 
سختگیری ها بیش از حد بوده و در دوره قبل از 
آن نیز سیاست گذاری ها به گونه ای بوده است 
که آنگونه که باید نتوانستند از باغات صیانت 
با  بینابینی در این حوزه  باید سیاست  کنند. 
پیشنهاداتی که از طرف کمیسیون شهرسازی 
می آید اتخاذ شود که در عین حفظ و صیانت از 

باغات حقوق شهروندان نیز رعایت شود. 
او در پاسخ به اینکه نظر کمیسیون سالمت 
و محیط زیست در این زمینه چیست، گفت: 
دوستان در حوزه شهرسازی باید پیشنهادات 
خود را ارائه دهند و ما هم به عنوان کمیسیون 
چرا که  می دهیم.  نظر  حوزه  این  در  همکار 
اصالتا این مساله مربوط به حوزه شهرسازی 

است. 
بابایی در واکنش به اینکه مساله درختان نباید 
همانگونه  و  شود  محول  شهرسازی  حوزه  به 
ساز  و  ساخت  از  شهرسازی  کمیسیون  که 
زیست  محیط  کمیسیون  می کند،  حمایت 
هم باید حافظ درختان باشد اظهار کرد: این 
حرف را قبول ندارم. اینکه بگوییم دوستان در 
کمیسیون شهرسازی به دنبال ساخت و ساز 
هستند و ما به دنبال حفظ و صیانت درست 
از  صیانت  و  حفظ  حوزه  نگاه  این  نیست. 
باغات در کمیسیون شهرسازی هم هست و به 
دنبال مدیریت و ساماندهی این فضا هستند 
یا  تغییر  را  قانون  آن می خواهند  براساس  و 

دهند.  پیشنهاد 
او ادامه داد: دوستان در حوزه شهرسازی باید 
طرح ها را به ما ارائه دهند و ما به عنوان همکار 
در این حوزه بررسی ها را انجام دهیم. رویکردی 
که در شورای پنجم بوده و با سختگیری هایی 
که انجام شده برخی از افراد به دنبال این بودند 
که باغات را خشک کنند چرا که رویکرد خیلی 
سختگیرانه بوده و از طرفی هم مصوباتی که 
در کمیسیون در دوره های قبل بوده؛ مصوبات 
خوبی بوده است و شهرداری در اجرا درست 

برخورد نکرده است. 
رئیس کمیته صیانت از باغات تاکید کرد: لذا 
به دنبال این هستیم که با همکاری کمیسیون 
در  باشیم.  داشته  را  پیشنهاداتی  شهرسازی 
حال بررسی های اولیه هستیم و تا طرح یا 
همان  فعال  شود،  مطرح  بخواهد  الیحه ای 
قوانین گذشته جاری است و عین قوانین قبلی 

انجام می دهیم. را  نظارت های الزم 

|پیام ما|  سال 97 سازمان دهیاری ها و شهرداری های وزارت کشور آیین نامه اجرایی شهرهای دوستدار کودک را ابالغ کرد. در سال های 
و  مصوبات  با وجود  شدند  معرفی  کودک  دوستدار  شهرهای  پایلوت  عنوان  به  وزارت کشور  و  یونیسف  همکاری  با  هم  شهر  چند  اخیر 

است. فراوان  مانع  کودکانه کردن شهرها  بر سر  اما هنوز  آیین نامه های متعدد 
 4 مرداد ماه، شورایعالی معماری و شهرسازی اما و الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک را تصویب کرد. مصوبه ای که براساس 
محیط  در  کودکان  نیاز  به  توجه  تایید  ضمن  مصوبه  این  براساس  باشد.  جمعیت کودکان  پذیرای  شهر  عمومی  فضاهای  تمام  باید  آن 

تاکید شده است. بر رعایت چند مورد  شهری، 
 اهمیت توجه به نیازهای روانی و جسمانی کودکان و تسهیل دسترسی به امکانات محیطی، ایمن کردن محیط و ایجاد محیط های شاد 
برای بازی و پرورش خالقیت، تامین سرانه  های خدماتی و کاربری  های مرتبط شهری و لزوم مشارکت انجمن ها و سمن های فعال در 

حوزه کودک از جمله مواردی هستند که باید به منظور ارتقای شهرهای دوستدار کودک لحاظ شوند.
برگزار  با حضور فعاالن و مسئوالن  این مصوبه در شهرداری های کشور، نشست مجازی  به منظور چگونگی اجرای  اواسط هفته گذشته   
مطالبه گری  گیرد،  قرار  مد نظر  مصوبه  این  اجرای  ضمن  باید  معماری که  و  شهرسازی  جنبه های  بر  عالوه  نشست  این  در  فعاالن  شد. 

است.
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آگهی مناقصه عمومی- یك مرحله ای
 ATS و تابلوی  KVA  45۰ خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور

۱-میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ 9۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ) نه صد میلیون ریال ( مقطوع و به صورت واریز نقدی به شماره حساب 
4۰۰۱۰۰۱۰۰7۱435۱3 - شبا IR۱7۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۰۰۱۰۰7۱435۱3  بنام اداره کل امور مالی سازمان امور مالیاتی کشور و یا ضمانتنامه معتبر )بدون 

قید و شرط( دریافت خواهد شد.
2-مهلت دریافت اوراق شرایط مناقصه ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول از طریق مراجعه به پایگاه ملی مناقصات به 

نشانی www.iets.mporg.ir و به سامانه مناقصات الكترونیكی دولت به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir  می باشد.
3-مناقصه گران می بایست پاكت های پیشنهادی خود را به صورت: فیزیکی ) فقط پاکت الف( به نشانی: تهران-میدان امام خمینی- خیابان 
داور-سازمان امور مالیاتی كشور- طبقه اول- اتاق ۱47- اداره امور اجرایی قراردادها- شماره تماس 399۰3997- و همچنین به صورت 
الكترونیكی) هر سه پاکت الف، ب و ج( از طریق سامانه مناقصات الكترونیكی دولت به نشانی مذكور حداكثر تا ساعت 3۰ : ۱4 روز دوشنبه مورخ 

۱4۰۰/۰8/۰3 ارسال نمایند. 
4-زمان گشایش پیشنهادات به صورت فیزیکی و هم به صورت الكترونیكی از طریق سامانه مناقصات الكترونیكی دولت راس ساعت ۱۱ روز 
سه شنبه، مورخ ۱4۰۰/۰8/۰4 در محل سالن جلسات معاونت توسعه مدیریت و منابع واقع در طبقه دوم سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس مذکور.

سازمان امور مالیاتی كشور در نظر دارد؛ بر اساس قانون برگزاری مناقصات، انجام امور مربوط به خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور 
KVA 45۰  و تابلوی ATS مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی یك مرحله ای و انعقاد قرارداد به شركتهای واجد شرایط واگذار نماید.کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه مناقصات الکترونیکی دولت به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت 

گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

      سازمان امور مالیاتی کشور
شناسه آگهی : ۱2۰2478 میم الف : 234۱

مناقصه شماره  ۱۱۰-۱4۰۰سازمان امور مالیاتی كشور
نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی 

ضمنا شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات 
نوبت  دو  درج  های  هزینه  و  بوده  مختار 

آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شهرداری اختیار آباد

ت اول
نوب

شهرداری اختیار آباد در نظر دارد نسبت به اجرای 
جدولگذاری قسمتی از معابر شهر اختیار آباد به متراژ 
تقریبی ۱۰۰۰۰ متر طول )ده هزار متر طول( از محل 
اعتبارات داخلی خود از طریق مناقصه عمومی 
اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های 
واجد شرایط دارای صالحیت و رتبه بندی دعوت 
به عمل می آید از تاریخ نشر نوبت دوم این آگهی 
حداکثر به مدت یک هفته کاری جهت دریافت 
به  مناقصه  و جزئیات  از شرایط  اطالع  و  اسناد 
واحد امور مالی )امور قراردادها( شهرداری مراجعه 

نمایند.

این  از  کودک«  دوستدار  »شهر  مصوبه 
و  تالش  حاصل  که  دارد   اهمیت  رو 
است  بوده  حوزه کودک  فعاالن  دغدغه 
معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  و 
دبیرخانه  ویرایشی  اصالحات  جز  به 
جهت فرمت شدن آن در قالب مصوبات 
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، 
آن را همانطور که پیشنهاد شد مصوب 
مصوبات  دانیم،  می  که  همانطور  کرد. 
ایران  معماری  شهرسازی   شورای عالی 
طبق ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی 
شهرسازی و معماری برای شهرداری ها 

دارد  را  قانون  حکم  و  است  االجرا  الزم 
و این مصوبه نیز حاصل همکاری بین 
و  معماری  و  شهرسازی  شورای عالی 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت 
مصوبه  این  در  مهم  نکته  است.  کشور 
توجه ویژه به فضاهای بازی کودکان در 
طرح ها و سرانه ها و کاربری هاست. گفتگو 
کودک«  دوستدار  »شهر  خصوص  در 
و  نیست  بندی  قابل جمع  گفت وگویی 
این گفتگو یک آغاز است و آنچه باید بر 
آن پای فشرد و من از همگی می خواهم 

این است: مطالبه، مطالبه، مطالبه.

است  کامل  حقوقی  بسته  یک  مصوبه  این 
برای حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد 
شهرداری ها،  کودک،  دوستدار  انجمن های  و 
خصوصی  بخش  سازمان های  و  دهیاری ها 
تالش  زندگی کودکان  شرایط  بهبود  برای  که 
مترقی  بسیار  وجه  دو  مصوبه  این  می کنند. 
دارد. نخست، ارزیابی تأثیر پروژه های شهری 
 Child Impact(نوجوانان و  کودکان  بر 
به  توجه  برای  الزاماتی  که   )Assessment
منافع کودکان و پیامدهای اقدامات بر کودکان 
را در پروژه ها ایجاب می کند اعم از بحث ایجاد 
شهری،  ناامن  و  خلوت  و  بی دفاع  فضاهای 
در  کودک  حضور  و  کودکان  بازی  در  اخالل 

ساختار  گسستگی  هم  از  شهری،  فضاهای 
کالبدی-فضایی محالت و تأثیر منفی آن بر 
دسترسی کودکان به خدمات، انواع آلودگی های 
محیطی، کاهش سرانه انواع زمین های بازی 
مشورتی  شورای  دوم،  نوجوانان.  و  کودکان 
کودکان و نوجوانان که در کنار شوراهای شهر باید 
فعالیت کنند و این یکی از وجوه اصلی شهر 
دوستدار کودک است و یونیسف این شاخص را 
ارزیابی می کند که آیا کودکان در تصمیم سازی 
و تصمیم گیری مشارکت دارند یا خیر. در حال 
کودک  دوستدار  شهر  پایلوت  شهر   12 حاضر 
هستند و شهر اصفهان نیز کاندیدای دریافت 
نشان شهر دوستدار کودک از یونیسف است.

عنوان  به  من  برای  مصوبه  این  شکل گیری 
کسی که سال ها سابقه فعالیت مدنی در حوزه 
کودک دارم مانند یک رویا بود. در بخش مهمی 
از مصوبه، ضوابط موجود تحت عنوان ضوابط 
الزامی یکپارچه شده اند که بررسی آنها نشان 
می دهد که چه ظرفیت هایی برای حمایت از 
حقوق کودکان در شهر وجود داشته است که 
مغفول واقع شده است. عالوه بر ضوابط الزامی 
ما ضوابط توصیه ای را داریم که حاصل سال ها 
مهندسان  دانشگاهیان،  پژوهش  و  تجارب 
مشاور، فعاالن مدنی حوزه کودک و بهره گیری از 

ضوابط و راهنماهای جهانی است و باید تالش 
کرد در دوره به روزرسانی و بازنگری مصوبه، 
این ضوابط توصیه ای را به ضوابط الزامی بدل 
متخصصان  و  فعاالن  همه  همچنین  و  کرد 
مشارکت کنند و با ارائه پیشنهادهای خود برای 
به روزرسانی و بازنگری مصوبه یاری کنند چنان 
که در مصوبه آمده است که هر سه سال امکان 
بازنگری آن وجود دارد. در مصوبه به استاندارد 
زمین بازی توجه شده است و مسأله  ی بازی 
نشده  مطرح  سرانه  و  به صورت کمی  صرفا 

است و به بعد کیفی آن توجه شده است.

دارد.  ممتاز  و  مهم  ویژگی  چند  مصوبه  این 
نخست آنکه رویکرد آن صرفا مناسب سازی 
شهر برای کودکان نیست و به وجوه اجتماعی 
توجه ویژه داشته است.  در برنامه عملیاتی 
شهر دوستدار کودک، شیوه های جلب مشارکت 
در طرح های شهری که تأکید شده است باید 
بر  مبتنی  و  خالقانه  و  جمعی  و  مشارکتی 
عاملیت کودک و نوجوان باشد و شیوه هایی 
نظیر پرسشنامه های مرسوم یا نظرخواهی های 
فردی غیر روشمند را معتبر نمی داند و هم در 
چارچوب انطباق دوستدار کودک به این جنبه ها 
تأکید داشته است. برای مثال در چهارچوب 
انطباق، مشارکت هم در تدوین و هم نظارت و 

هم اجرای طرح ها و در بخش های مختلف از 
مسئله شناسی و چشم اندازسازی و راهبردها 
و سیاست ها و پروژه ها آمده است، به آموزش 
و رشد و شکوفایی کودک توجه شده است، 
دو  هر  بین کودکان  و  علیه  تبعیض  مسأله 
دیده شده است و هم نهاد شورای مشورتی 
کودکان و نوجوانان یک تضمین جدی برای 
مشارکت و صدادار کردن کودکان و نوجوانان در 
شهر است. دوم توجه مصوبه به ظرفیت های 
نهادی و پرهیز از نهادسازی ناقص و کژکارکرد 
برای نزدیک شدن به تحقق پذیری بیشتر بوده 
است که این با توجه به بدیع بودن موضوع هم 

یک نقطه امتیاز است.

به عنوان یک  به عنوان یک مادر و هم  هم 
فعال حوزه کودکان می گویم که خالهای زیادی 
رفاه  در طراحی شهری، مبلمان شهری و در 
دارد.  وجود  مادران  و  برای کودکان  اجتماعی 
مسائل متعدد از تردد، فضای امن نگهداری 
امنیت  و  بازی  زمین های  ایمنی  کودکان، 
کودکان در پارک ها وجود دارد. یک موضوعی که 
دوستان مان در شبکه یاری کودک مطرح کردند 
این است که سند به مسأله قومیتی و ملی 

کودکان برای مثال کودکان افغانستانی توجه 
نکرده و همگی را به صورت کلی و در چارچوب 
برخی  که  است  الزم  است.  دیده  شهروند 
بندهای این سند وارد مقررات ملی ساختمان 
شود تا ضمانت اجرایی آن افزایش یابد. مسأله 
عدالت فضایی بین کودکان و دسترس آنها به 
فضاهای بازی و تفریح و سبز هم بسیار واجد 

اهمیت است که باید به آن توجه شود.

به  تجربه  اما  است  امیدبخش  مصوبه  این 
ما نشان داده است که برای تحقق آن باید 
واحد شهر دوستدار کودک به طور واقعی در 
شهرداری وجود داشته باشد، در حالی که در 
شیراز که جزو 12 شهر پایلوت هم است این 
واحد وجود ندارد و صرفا یک کارشناس بدون 

اطالِق این مسئولیت و فاقد اختیار است و در 
شورای شهر نیز این موضوع رها شده است و 
تالش های ما نیز که برنامه ای را برای اقدامات 
شهر دوستدار کودک در یک محله داشتیم جز 

برگزاری رویداد به نتیجه ای نرسیده است.

و  بازی  زمین های  استانداردهای  به  باید 
ایمنی آنها و ویژگی های زیبایی شناختی و 
روانشناختی آنها توجه کرد. بازی های گروهی 
و سنتی را برای کودکان احیا کرد. به آموزش 
موسیقی برای کودکان و توزیع ساز بین آنها 
توجه کرد. کودکان و شهر به شادی احتیاج 

و  پیوند کودک  و  به مدارس طبیعت  دارند. 
طبیعت توجه کرد. نقش کودکان در جشن های 
ملی و مذهبی را دید. ورزش کودکان را تقویت 
کرد. باید بر تحقق و عملی شدن بهبودها برای 
کودکان تأکید کرد هرچند خیلی جزئی باشد و 
نه حتما مجموعه ضوابطی گسترده و پیچیده.

|  فرزانه صادق مالواجرد |

|  دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران |

|  موسی پژوهان |

|  استاد دانشگاه و عضو کمیته ملی شهر دوستدار 
کودک وزارت کشور |

|  مهرناز عطاران |

| شهرساز و عضو تیم تدوین مصوبه|

|  محمدکریم آسایش |

| کنشگر و پژوهشگر شهری |

|  زهرا رحیمی خامنه |

| مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی |

|  مژگان انصاری |

| مدیرعامل مجمع کنشگران شهری هم ساخت |

|  ترانه یلدا |

| معمار و شهرساز |



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 7|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 212۳   | یک شنبه  1۸ مهر 1400  |4 اطالع رساین

افقی
 1 - میانه ها، وسط ها - معضل اقتصادی، 
در  شهری  آذری،  شهر   - آماسیدگی 
 - زنبور  صدای   - شرقی2  آذربایجان 
خوابیده - كنایه از آدم سبك۳ - ظرف 
استوانه ای شکل - کز وارونه - از رنگها - 
عمیق4 - حرف نداری، كالم فقدان - دم 
بریده، بی دنبال، مقطوع النسل - بیماری 
سگی - انکراالصوات5 - رنگ - فلز سرخ، 

فلز بادیه، فلز رسانا - بچه تازه دندان در 
آورده می گیرد، بخار6 - توبه کننده - برای 
دینو  از  اثری   - یخ۷   - وقار  لنگ،  پای 
نگاه  مخفف   - وارونه۸  شن   - بوتزاتی 
- كم كردن - غروب كننده۹ - بزرگ - 
جمع سریر - اجازه دادن، گوش، رخصت 
- پهلوان10 - سو وارونه - زود باور، كودن 
تر،  خاصتر، گزیده   - علت11   - واحمق 
قلندر  ویژه - خدای دراویش، خدای  به 
 - پنچری12  صدای   - جت  مخترع   -

طایفه ایرانی، قوم غیور - چیز داغ، می 
گویند که چای باید اینگونه باشد - پزشک 
اتاق عمل1۳ - لیوان چایی خوری  - پر 
گویی، زدني پرچانه ها، طرف - صدای درد، 
کالم درد - گمان14 - ماشین نویسی - 
ازمیقاتهای پنجگانه عمره تمتع - جدید15 
- باران اندک - در شلوار هم هست، شکاف 
سر قلم - استان غربی، از استانهای كشور

عمودی
و سبب  علت  علت،  و  باعث  علت،   -  1
شونده - نشانه مفعولی، عالمت مفعول 
بی واسطه - بلند تر2 - در نوردیدن، قبیله 
حاتم، پیمودن - حرف فاصله، خمیدگی 
كاغذ، لنگه بار - تسخیر شده، تصرف شده، 
رام و مطیع - سوپ وطنی، غذای نذری، 
غذای ایرانی۳ - جنبیدن - سنگ ترازو 
- بمب منتظر4 - حرص و طمع، زیاده 
خواهی، از حروف اضافه - میدان تیراندازی 
- جام ورزشی5 - رایگان، پسر طهماسب 
- اسباب سفر - سودای ناله، نفس بلند، از 
دل پر سوز بر آید6 - استخوانی در بدن - 
کوچکترین واحدموجودزنده، یاخته - رمق 
آخر۷ - بازیگر فیلم ذهن زیبا - رایحه۸ 
- تحمل، پیچ و شكن، توان - شکسته 
شده - سوری درهم۹ - خاص، خصوصی 
بدخوی  اهریمن،   - لرستان  دریاچه   -
افسانه ها، شیطان - نت ششم موسیقی، 
نفی عرب، درون چیزی10 - گریزحیوان، 
مرکز ایتالیا، شهر بی دفاع، شهر فراری - 

مادر عرب، عزیز تازی - از افعال ماضی11 
رخنه،   - ناکس   - نازك  پارچه  نوعی   -
صحنه   - جسور  گستاخ،   - تباهی12 
نمایش، آفت غالت، رود اروپایی - برج 

كج فرانسه - من و تو، ضمیر جمع، آب 
تازی1۳ - حرف نخستین، هزار عرب - 
نام قدیم کوی نصر تهران - شادی 14 - 
دستگاه نساجی  - عیب و ننگ، عیب 

 - معبد15  خدمتکار   - بازاری  قیمت   -
سالح رستم، سالحی خاردار که در گذشته 
در جنگها استفاده می شد - معبود یگانه، 

خداوند، ایزد،پروردگار - رشک برنده 

جدول شماره 2۱23

همدان

 فرمانده انتظامی استان همدان گفت: ناجا در سال های 
اخیر توجه ویژه ای به موضوع هوشمندی پلیس داشته 
»سلمان  سردار  است.   رفته  پیش  سمت  این  به  و 
نیروهای  مشترک  صبحگاه  در  شنبه  روز  امیری« 
مسلح به مناسبت آغاز هفته ناجا با تبریک این هفته 
اظهار  ناجا  بزرگ  خانواده  و  همکاران  همسنگران،  به 
 ، هوشمند  »پلیس  امسال  ناجا  هفته  شعار  داشت: 
امنیت پایدار« است که این شعار برگرفته از فرمایشات 
رهبری انقالب که فرمودند »مردم می خواهند پلیس، 
قوی و مقتدر باشد، هوشمند و پیچیده باشد« است. 
و  استفاده مجرمان  و  پیچیدگی جرایم  اضافه کرد:  او 
بزهکاران از ابزارهای علمی و فنی پلیس را به استفاده 
از ابزارهای دقیق علمی و وسایل هوشمند ناگزیر کرده 
تا در کشف علمی جرایم، ایجاد امنیت پایدار و ثبات 

بیاورد. به دست  توفیق های خوبی  امنیت 
پلیس  کرد:  بیان  همدان  استان  انتظامی  فرمانده 
و  بوده  شهروندان  رضایتمندی  دنبال کسب  هوشمند 

در این راستا اولویت اصلی پلیس در همه ماموریت ها 
است  پلیس  خدمات  همه  از  شهروندان  رضایتمندی 
که به همین منظور توسعه و ارتقای تجهیزات پلیسی 
ضرورتی انکار ناپذیر است. سردار امیری افزود: استفاده 
از تجهیزات مدرن و امروزی در کنار ایمان قوی، تقوای 
الهی و بهره گیری از جوانان خالق می تواند راه رسیدن 
به امنیت پایدار و پلیس در تراز انقالب اسالمی مد نظر 
اینکه  بیان  با  او  فراهم کند.  را  انقالب  معظم  رهبری 
همدان یکی از استان های امن کشور است گفت: امنیت 
کنونی حاکم بر کشور و استان حاصل رشادت و تالش 
شبانه روزی شما و به برکت خون شهدایی است که در 
اهتمام و مجاهدات های  از حرم و حریم دقت،  دفاع 
الزم را داشتند. فرمانده انتظامی استان همدان افزود: 
رضایتمندی مردم از پلیس رو به افزایش، خوب و امید 
را خادم مردم  نیرو خود  بخش است هر چند عوامل 
خدمت های  سزاوار  و  شایسته  مردم  چرا که  دانسته 

شایسته و بهتر هستند.

 فرمانده انتظامی همدان:

هوشمند شدن ابزار پلیس موجب امنیت پایدار می شود حضور  با  ملی کودک  هفته  هماهنگی  جلسه 
مرکز  محل  در  اجرایی  دستگاه های  نمایندگان 
فرهنگی هنری شماره یک کانون پرورش فکری 

برگزار شد. همدان  نوجوانان  و  کودکان 
جلسه هماهنگی هفته ملی کودک روز دوشنبه 
دوازدهم مهرماه با حضور نمایندگان دستگاه های 
اجرایی مرتبط با کودکان و نوجوانان در محل مرکز 

فرهنگی هنری شماره یک همدان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه مدیرکل کانون استان، به 
و  اشاره کرد  ملی کودک  بودن هفته  رو  پیش 
گفت: هفته ملی کودک از شانزدهم مهرماه با 
شعار »حال خوش کودکی، رنگ خوش زندگی« 
آغاز و تا روز 22 همین ماه ادامه خواهد داشت.
او هفته ملی کودک را بهار کاری کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان نامید و بیان داشت: 
در خدمت کودکان  ایام سال  همه ی  در  کانون 
و نوجوانان عزیز کشورمان است اما هفته ملی 
کودک فرصتی است که همکاران ما بیش ازپیش 

تالش  کنند تا با اجرای برنامه های شاخص، به 
نحو شایسته تر و بهتری کانون را به همگان و به 

خصوص والدین و کودکان معرفی کنند.
مدیرکل کانون استان در ادامه به بی دفاع بودن 
کودکان و نوجوانان در زمینه های مختلف اشاره 
قشر  نوجوانان  و  داشت، کودکان  اذعان  و  کرد 
بی دفاعی هستند که برای نشو و نما و بالندگی 

نیازمند بزرگساالن هستند.
او کانون را در سرنوشت کودکان و نوجوانان بسیار 
تاثیر گذار دانست و گفت: کانون تالش می کند 
کودکان و نوجوانان را به نحو شایسته ای پرورش 

دهد.
ضرابی زاده پرورش کودکان و نوجوانان را ضامن 
ارتقای سالمت کشور عزیزمان ایران قلمداد کرد 
و بیان داشت، اگر پرورش و هدایت کودکان و 
نوجوانان به نحو شایسته و موثری انجام گردد، 
بهره مند  موثرتری  افراد  وجود  از  آینده   قطعًا 

خواهدبود.

از  دیگری  بخش  در  استان  کانون  مدیرکل 
و  فعالیت ها  تشریح  به  خود  صحبت های 
برنامه های اجرایی در هفته ملی کودک پرداخت 
و گفت: قریب چند صد برنامه مختلف شاد و 
مفرح در قالب برنامه های فرهنگی، هنری و ادبی 
در 4۳ مرکز فرهنگی هنری استان به دو صورت 

می شود. اجرا  مجازی  و  حضوری 
ضرابی زاده برگزاری جشن بزرگ آغاز هفته ملی 
خوش  »حال  نشست   4۳ برگزاری  کودک، 
در 4۳  نهال  والدین، کاشت4۳  ویژه  زندگی« 
سالمت،  مدافعان  یاد  به  فرهنگی هنری  مرکز 
مجازی،  و  حضوری  نمایشگاه های  برپایی 
با  امید  پیک  اجرای  هنری،  ورکشاپ  برگزاری 
حضور مربیان سیار و پستی سراسر استان در 
روستاها و چادرهای عشایر، اجرای برنامه برای 
کودکان بستری در بیمارستان ها و نشست های 
تخصصی ادبی را از جمله برنامه های هفته ملی 

بر شمرد. کودک 

هفته ملی کودک، بهار کاری مربیان کانون است

مومنی / مدیر مخابرات منطقه گلستان در بازدید از مدیریت ارتباطات سیار ، 
تاسیس سایت های جدید را نوید بخش توسعه چشمگیر همراه اول در استان 
دانست. به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان ، دکتر غالمعلی 
شهمرادی که از مدیریت ارتباطات سیار بازدید می کرد ، ضمن اشاره به اجرای 
از پروژه احداث   ، استان  ارتباطات سیار  عملیات های توسعه ای در بخش 
سایت های جدید همراه اول در نقاط مختلف خبر داد و افزود: توسعه کمی 
و کیفی شبکه همراه اول استان به طور جدی در دستور کار است که با اجرای 
این عملیات کیفیت ارتباطات همراه اول افزایش چشمگیری خواهد داشت .
اجرای   : گفت  سیار  ارتباطات  مجموعه کارکنان  تالش های  از  قدردانی  با  او 
پروژه ها در زمان بندی انجام شده مورد انتظار است و نیاز است تا در صورت 
رفع  موانع  و  بازنگری  فرآیندها  برنامه ها،  موقع  به  اجرای  برای  موانع  وجود 

شوند.
مدیر مخابرات منطقه گلستان افزایش سهم بازار همراه اول را با ارائه خدمات و 

سرویسهای با کیفیت امکان پذیر دانست و بر این موضوع تاکید کرد.

از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا کنون 100 موشن گرافی، 50 کلیپ و 20 انیمیشن 
با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب از طریق فضای مجازی برای دانش آموزان 
اصفهانی پخش شده است. معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: تولیدات فرهنگی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 
اولیا و مربیان عضو آن هستند  شبکه آموزشی شاد که تمامی دانش آموزان، 
بارگذاری می شود. مهدی اسماعیلی به فعالیت ۸۷ کانون فرهنگی تربیتی در سطح 
استان اصفهان اشاره کرد و گفت: این تولیدات همچنین در کانال ها و گروه های 
مجازی کانون های فرهنگی تربیتی توزیع می شود تا اعضای این کانون ها نیز با 
شیوه های صحیح مصرف آب آشنا شوند. رئیس خانه فرهنگ آب آبفای استان 
اصفهان نیز گفت: از اواخر سال 1۳۹۸ و پس از شیوع ویروس کرونا، خانه فرهنگ 
آب با همکاری اداره کل آموزش و پرورش اقدام به آموزش دانش آموزان از طریق 

فضای مجازی کرد که با استقبال معلمان  و دانش آموزان روبه رو شده است.
زهره تشیعی افزود: قبل از  شیوع ویروس کرونا، ساالنه بیش از 50 هزار نفر از 
دانش آموزان مقاطع تحصیلی مختلف با حضور در خانه فرهنگ آب از نزدیک با 
روش های صحیح مصرف آب، استفاده از شیرآالت کاهنده و چگونگی بازچرخانی 

پساب آشنا می شدند که امیدوارم این روند دوباره از سر گرفته شود.

در شهرستان  تقویت شبکه گاز  برنامه  از  مازندران  سرپرست شرکت گاز 
خبرداد.  بابلسر 

بیگلریان«  »مقدم  مازندران،  استان  روابط عمومی شرکت گاز  به گزارش 
احداث  و  تغذیه  خط  اجرای  پروژه  اجرای  تسریع  بررسی  جلسه  در 
انتقال  کرد: خط  اظهار  بابلسر  فرمانداری  در  تقلیل فشار جدید  ایستگاه 
انجام  بابلسر  شهرستان  گازی  شبکه  تقویت  منظور  به  اینچ   10 گاز 
پایداری گاز  افزایش  این خط، ضمن  با اجرای  ادامه داد:  او  می شود.  
CNG و طرح های توسعه نیز تامین  بابلسر ، گاز مورد نیاز  در شهرستان  
بهره برداری  به  جاری  سال  طی  مهم  پروژه  این  می شود  تالش  و   شده 

برسد. 
بیگلریان تصریح کرد: با توجه به تغییر مسیر لوله گذاری و متعهد بودن 
به مرمت ترانشه های حفاری، انتظار داریم کشاورزان عزیز در این زمینه 
نیز  محلی  مسئوالن  بابلسر،  فرماندار  تاکید  به  توجه  با  و  همکاری کنند 
از تقویت  را هر چه سریعتر  این شهرستان  بتوانیم  تا  حمایت الزم کنند 

و پایداری نعمت گاز طبیعی برخوردار کنیم.

مدیر مخابرات منطقه گلستان : 
توسعه کمی و کیفی شبکه همراه اول 

استان در دستور کار است

آشنایی دانش آموزان اصفهان 
با مدیریت مصرف آب 

سرپرست شرکت گاز مازندران خبر داد
شبکه گاز در شهرستان بابلسر تقویت می شود

| گلستان | | اصفهان | | مازندارن |

پروژه تعویض 4 کیلومتر 
از خط لوله مارون ـ اصفهان 

در ایستگاه آخر 
وطن خواهان / پروژه تعویض 4 کیلومتر از خط 
حال  در  اصفهان  ـ  مارون  خام  نفت  انتقال  لوله 
فیزیکی،  پیشرفت  درصد   ۹4 از  بیش  با  حاضر 
است. اتمام  حال  در  شده  تعریف  برنامه  از  جلوتر 
اعالم  با  منطقه  مدیر  اورنگی  سیاوش  مهندس 
از  کیلومتر   4 تعویض  پروژه  گفت:  فوق  خبر 
اصفهان  به  مارون  خام  نفت  انتقال  لوله  خط 
استان  سرخون  تنگ  و  دره گندمکار  محدوده  در 
از  پس  حاضر  حال  در  چهارمحال و بختیاری 
درصد   ۹4 از  بیش  پروژه،  آغاز  از  روز   214 طی 

دارد. فیزیکی  پیشرفت 
افزود:  شده  انجام  فعالیت های  تشریح  در  او 
عبور  مسیر  طراحی  و  مطالعات  انجام  از  پس 
طرح ها،  و  مهندسی  اداره  توسط  جدید  لوله 
ترابری،  مختلف؛  واحدهای  توسط  پروژه  مسیر 
تعریض  تسطیح،   ... و  ساختمان  خط،  تعمیرات 

شد. محوطه سازی  و 
قدیم  لوله  مسیر  کردن  مشخص  و  یابی  لوله   
در  و  انجام  جدید  پروژه  مسیر  خط کشی  و 
طی   22۹ کیلومتر  از  کانال  حفر  عملیات  ادامه 
و  منطقه  این  کارکنان  روزی  شبانه  فعالیت های 
سنگالخی  مسیر  در  مناطق  از  تعدادی  همکاری 
 4 و طول  متر   2 ارتفاع  و  به عرض  و سخت گذر 
است. شده  انجام  زمان  کوتاه ترین  در  کیلومتر 
از  دیگری  بخش  در  داد:  ادامه  اورنگی  مهندس 
با نظارت کارشناسان واحد مهندسی خوردگی  کار 
طرف  کارخانه  محل  در  منطقه،  فنی  بازرسی  و 
از  FBE شدند و  قرارداد لوله های جدید پوشش 
منتقل شده است.  پروژه  اجرای  به محل  اصفهان 
لوله ها، رادیوگرافی و  سپس فیتاپ و جوشکاری 
بازرسی جوش ها، پوشش سرجوش ها با دقت و 
حساسیت انجام و طی 2 فاز لوله های راک شیلد 

شده در کانال قرار داده شد.
جوشکاری  کانال،  در  لوله ها  استقرار  از  پس   
اتصاالت در محدوده تالقی خطوط قدیم و جدید 
پوشش  و  رادیوگرافی  تست  از  پس  و  انجام 
و  هیدروتست  بک فیلد،  عملیات  سرجوش ها، 
شد  انجام  موفقیت  با  کننده  پاک  پیگ  ارسال 
و  اتصال  و   Tie-in عملیات  وقت  اسرع  در  و 

می شود. انجام  جدید  لوله  جایگزینی 
گفت:  پروژه  این  انجام  اولویت  بر  تأکید  با  او 
آسیب دیدگی  و  زمین  رانش  حادثه  از  پس 
بخشی از خط لوله مارون به اصفهان در محدوده 
این  فوری  ایمن سازی  و  تعویض  گندمکار،  دره 
برنامه های  اولویت  باالتر در  با ضخامت  لوله  خط 
قرار  ایران  نفت  مخابرات  و  لوله  خطوط  شرکت 
در  منطقه  اقلیمی  شرایط  به  توجه  با  و  گرفت 
قدیم  لوله  خط  تعمیر  از  پس  روزهای  نخستین 
و عملیات ایمن سازی، جلسات متعددی با ستاد 
شد  برگزار  مربوطه  دستگاه های  سایر  و  شرکت 
عملیات  برای  مقرر  موعد  از  پیش  آن  پی  در  و 
اجرایی، کار را آغاز کردیم و انشاهللا بزودی شاهد 

بود. خواهیم  پروژه  این  از  بهره برداری 

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
اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
140060۳1۹014001606- 1400.04.12 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای میثم یزدان پناه ابوسعیدی  فرزند کیکاووس  بشماره شناسنامه ۸۸۳صادره از کرمان در 
ششدانگ یک قطعه باغ نخیالتی مشتمل بر زمین به مساحت 1222۳۷متر مربع پالک - فرعی از ۳۷۷- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 
۳۷۷- اصلی قطعه دو واقع دراراضی هللا اباد جیرفت  بخش 45کرمان  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 :1400.۷.4تاریخ انتشار نوبت دوم :1400.۷.1۸ 

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 شهر عنبر آباد                

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابرر رای شماره 
140060۳1۹0۹1000510- 1400.06.10 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای روح هللا ایالغی زاده بردسیری فرزند عنایت هللا پشماره شناسنامه 12۳۸ با کد ملی 
۳0۳0۹۷۹۸۸1 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۹0 متر مربع پالک - فرعی از 4۹ - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی 
از 4۹ - اصلی قطعه یک بخش 45کرمان  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 : 1400.۷.4-تاریخ انتشار نوبت دوم :1400.۷.1۸
مصیب حیدریان .رئیس ثبت اسناد وامالک.م الف :289۰۰

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
اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
140060۳1۹014002404- 1400.06.16 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حیات صباحی گراغانی فرزند خدارحم بشماره شناسنامه 1050صادره ازجیرفت 
در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 2۹6.۷6متر مربع پالک - فرعی از 1- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳ فرعی از 1- اصلی قطعه یک واقع 
دراراضی محمد اباد مسکون جبالبارز جیرفت  بخش 45کرمان  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 اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400.۷.4تاریخ انتشار نوبت دوم :1400.۷.1۸ 

جواد فاریابی  .رئیس ثبت اسناد جیرفت .م الف :338

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده 1۳  و  ماده ۳  موضوع  اگهی 
140060۳1۹00۸0014۷۸ هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه پوررشیدی فرزند حسن به شماره شناسنامه 42۷ صادره از  زرند در یک باب خانه به 
مساحت 24۸.۷5 مترمربع از پالک 242۳ اصلی واقع در زرند شهرک ولیعصر خریداری از مالک رسمی اقای سیداشرف موسوی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف 1۷4
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/۷/۳-  تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/۷/1۸

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی- 
برابر رای شماره 140060۳1۹0۷۸00551۷ هیات دوم مورخه 1400/06/1۳ 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 حیدرپور فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 6 صادره بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 15۳/۳5 مترمربع پالک شماره 5۸۷۸ فرعی از ۳۹6۸ 
از اصلی مذکور واقع در بخش 2 حوزه ثبت منطقه دو کرمان آدرس کرمان محله میالد  از پالک ۸۹۹ فرعی  اصلی مفروز و مجزی شده 
کوچه 5۷ سمت چپ خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم فاطمه پور حیدری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
باشند می  داشته  اعتراضی  مالکیت متقاضی  به صدور سند  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در 
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 
اعتراض  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت  نمایند.  به مراجع قضایی تقدیم  را  اعتراض، دادخواست خود  تسليم 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف ۷26
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1400/0۷/0۳- تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1400/0۷/1۸

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060۳1۹0۷۸005522 مورخه 1400/06/1۳ 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 142/۷ مترمربع پالک شماره 6150 فرعی از ۳۹۸2 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک ۳ فرعی از۳۹۸2 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 ۷54
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه 1400/0۷/04
تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 1400/0۷/1۸

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
140060۳1۹00۸001622 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدجواد تهامی پور 
فرزند سیدعباس به شماره شناسنامه41 صادره از  زرند در یک باب خانه 
)جهت الحاق به پالک مجاور(  به مساحت 46.25 مترمربع از پالک 2۳6۷ 
اصلی واقع در زرند میدان قره نی خریداری از مالک رسمی اقای جواد ذکائی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 1۷5
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/۷/۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/۷/1۸
حسین توحیدی نیا
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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کارزار آبخوان

آماده سازی اولین جشنواره ملی آلو در روستای »حیدره قاضی خانی« همدان/ مهر

| خانه های سنگی اشتهارد |
خانه های سنگی اشتهارد، در مسیر جدید اشتهارد 
به نظرآباد واقع شده است. این خانه ها در ده 
کیلومتری اشتهارد است که نشان دهنده زندگی 
و حیات را در زمان های دور و چیزی حدود 2000 
سال پیش را نشان می دهد. مجموعه خانه های 
سنگی اشتهارد شامل اتاق هایی دست کند در دل 

کوه های سنگی است.
 این مجموعه در منطقه ای با نام دایلر قرار دارد. 
اسالمی  دوران  به  سنگی  تاق های  این  قدمت 
این خانه های  برمی گردد.  آن  از  و حتی پیش 
سنگی به علت بارش های باران و تغییر فصول 
فرسوده شده است. امروزه برخی از این خانه ها 
به صورت سالم باقی مانده است و جزئی از آثار 
تاریخی اشتهارد محسوب می شود. در محدوده 
تاریخی  بناهای  مجموعه  اشتهارد  شهرستان 
متعلق به معماری دستکند وجود دارد، که ساختار 
آن تولید فضا از طریق ایجاد فضاهایی در بستر 
کوه و سنگ است. در معماری دستکند فضاهای 
دل خواه با برداشتن توده صخره  ای و ایجاد بناها 

به  صخره  ها  در  شده  ایجاد  حفره  های  دل  در 
وجود می  آید. این مکان به لحاظ زمین شناسی 
مشتمل بر یک سری کوه های سنگی است که 
حالت گنبدی شکل دارند. نوِع خاک محل به  
گونه ای است که کندن خاک آن جا راحت تر از 
سنگ های سخت تر دیگر است. به همین دلیل 
مجموعه بناهای معماری دستکند در این مکان 
است. که  شده  تشکیل  اشتهارد  شهرستان  در 
تاکنون حدود 1۳ تا 14 بنای صخره ای مجزا در 

کنار همدیگر اما با فاصله های دور و نزدیک در آن 
محل شناسایی  شده است. در محل قرارگیری 
این بناهای دستکند بقایای سفالی پیدا شده 
که بیشتر آن متعلق به دوران اسالمی و اواخر 
سده  های سوم و چهارم تا دوره صفوی است. اما 
چند تکه از آن  هم به دوره اشکانی تعلق دارد که 
ممکن است جزو سفال  های همراه چوپان ها بوده 
و مربوط به خود این منطقه نباشد. این منطقه 
به بیابان اشتهارد نزدیک است./ سیری در ایران

آلودگی آب )6(
انسان هزاران ترکیب آلی مانند آفت کش ها، علف کش ها و کودهای شیمیایی تولید 

یا سنتزی هستند. آلی مصنوعی  آالینده های  می کند، که زیرمجموعه 
می شوند.  آن  آلودگی  سبب  و  می یابند  راه  آب  منابع  به  ترکیب ها  این  از  بسیاری   
بخش عمده ای از ترکیب های آلی سمی تجزیه ناپذیرند یا به کندی تجزیه می شوند 
و تا مدتی در آب باقی می مانند. برخی از ترکیب های آلی در زنجیره ی غذایی انتقال 
می یابند. شماری از این ترکیب انسان و جانداران آبزی را به سرطان مبتال می کنند. 
برخی دیگر از آن ها ماهی ها و دیگر آبزیان را نابود می کنند و برخی سبب بد بو شدن 

آب و گوشت ماهی ها می شوند.
 آالینده های غیر آلی که شامل بسیاری از مواد شیمیایی، از جمله فلزات، اسید ها و 
از منابع بسیاری مانند  از آالینده های غیرآلی آب محسوب می شوند. فلزات  نمک ها 
فاضالب های شهری، صنعتی و معدنی، رواناب های شهری و ته نشست آالیند های هوا 

وارد آب می شوند./ دانشنامه محیط زیست

پیشکسوت  نمایشنامه نویس  و  بازیگر  مهرآوران  عزت هللا 
ابتال به کرونا و پس از چند هفته مقاومت  اثر  کشورمان بر 
در برابر بیماری، در بیمارستان درگذشت. خبر ابتالی عزت هللا 
مهرآوران به کرونا و بستری شدن این هنرمند در بیمارستان 
پس از دریافت دو ُدز واکسن، چهارم مهر ماه رسما اعالم شد. 
از آن زمان تا شامگاه جمعه )16 مهر ماه( وضعیت جسمانی 
عزت هللا مهرآوران با نوسان همراه بود و پس از چند روز که 
شرایط بهتر شد، متاسفانه در دو روز گذشته سطح هوشیاری 
این بازیگر پایین آمد و در نهایت شامگاه گذشته فوت کرد. او 
متولد 1۸ اردیبهشت 1۳2۸ در مسجد سلیمان، بازیگر کارگردان 
است. فارغ التحصیل لیسانس رشته تئاتر از دانشگاه خوزستان 
و دارنده نشان درجه 1 هنر از وزارت ارشاد است که از قبل انقالب 

بازی در جلوی دوربین را تجربه کرده است./ ایسنا

نوشته  آیند«  در می  به صدا  انگلیسی »وقتی زنگ ها  رمان 
آداش  نشر  توسط  بهناز شیبانی  ترجمه  با  کارمل هرینگتون 
چاپ شده است. بهناز شیبانی فوق لیسانس زبان و ادبیات 
انگلیسی، فرانسوی و ترکی  به زبان های  انگلیسی و مسلط 
استانبولی و این کتاب دومین اثر ترجمه شده رسمی او است. 
رمان وقتی زنگ ها به صدا در بیایند اثر کارمل هرینگتن بر 
اساس فیلم زندگی شگفت انگیز نوشته شده است. داستان زن 
جوانی به نام ِبل اهل دوبلین است که از کودکان بی سرپرست 
نگهداری می کند که با سخت ترین تصمیم زندگی اش در روز 
این داستان جزو پرفروش های  کریسمس مواجه می شود. 
نیویورک تایمز است و سبک نگارشش ناخودآگاه شما را به یاد 
رمان های جوجو مویز می اندازد. این رمان با سیصد و هفتاد و 
دو صفحه با قیمت نود و شش هزار تومان توسط نشر آداش 

وارد بازار نشر شد./ مهر

کارزاری با نام درخواست احتساب پزشکی به عنوان شغل 
است که  در جریان  در وب سایت کارزار  زیان آور  و  سخت 
با هشتگ #شغل_زیان_آور_پزشکی پیگیری می شود. در 
بخشی از متن این کارزار خطاب به جناب آقای قالیباف 
ریاست مچلس شورای اسالمی آمده است: »همان گونه 
تمامی  در  درمان کشور  بزرگ  کادر  دارید،  استحضار  که 
عرصه های خدمات پزشکی، حضوری مؤثر و توانمند داشته 
و با وجوِد کم و کاستی های ناشی از تحریم های ظالمانه 
در سال های اخیر، پاسخگوی بسیاری از نیازهای درمانی 
خدمات  عطف  نقطه  است.  بوده  کشورمان  عزیز  مردم 
عمق  از  و  پررنگ  متمادی، حضور  سال های  در  ارائه شده 
شیوع  شرایط  در  زحمت کش  قشر  این  ایثارگونه  و  جان 
بیماری کووید 1۹ در طی دو سال اخیر بوده، تا جایی  که 
عنوان  به  را  از همکاران و خانواده های خود  زیادی  درصد 
شهدای سالمت در این راه تقدیم کشور و ملت بزرگ ایران 
کرده است. شاهد این مدعا، بیش از 240 نفر از بهترین و 
دلسوزترین پزشکان در اقصی نقاط ایران بودند که به دنبال 
نائل  شهادت  واالی  مقام  به  خود  شغلی  محیط  در  ابتال 
آمدند و بسیاری دیگر در بستر بیماری متحمل رنج و درد 
ناشی از ویروس بوده و هستند و چه بسیار خانواده هایی 
از پزشکان که به دلیل سرایت باالی ویروس، گرفتار این 

شده اند. منحوس  بیماری 

سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد

به دست مرحمت یارم در امیدواران زد

چو پیش صبح روشن شد که حال مهر گردون چیست

برآمد خنده ای خوش بر غرور کامگاران زد

نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست

گره بگشود از ابرو و بر دل های یاران زد

من از رنگ صالح آن دم به خون دل بشستم دست

که چشم باده پیمایش صال بر هوشیاران زد

کدام آهن دلش آموخت این آیین عیاری

کز اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد

خیال شهسواری پخت و شد ناگه دل مسکین

خداوندا نگه دارش که بر قلب سواران زد

در آب و رنگ رخسارش چه جان دادیم و خون خوردیم

چو نقشش دست داد اول رقم بر جان سپاران زد

منش با خرقه پشمین کجا اندر کمند آرم

زره مویی که مژگانش ره خنجر گزاران زد

نظر بر قرعه توفیق و یمن دولت شاه است

بده کام دل حافظ که فال بختیاران زد

شهنشاه مظفر فر شجاع ملک و دین منصور

که جود بی دریغش خنده بر ابر بهاران زد

از آن ساعت که جام می به دست او مشرف شد

زمانه ساغر شادی به یاد میگساران زد

ز شمشیر سر افشانش ظفر آن روز بدرخشید

که چون خورشید انجم سوز تنها بر هزاران زد

دوام عمر و ملک او بخواه از لطف حق ای دل

که چرخ این سکه دولت به دور روزگاران زد

حافظ

موقعیت  در  الیگودرز  سفید  آب  آبشار 
در   N۳25۹5۸  E4۹۳444 جغرافیایی 
استان لرستان واقع است. این آبشار در جنوب 
شرقی این استان و در دامنه کوه های زاگرس 
و در کنار کوه بلند قالی کوه در بخش بشارت 
زلقی از شهرستان الیگودرز قرار گرفته است 
و دسترسی به آن با جاده از شهر الیگودرز 
امکان پذیر است. آب این آبشار از دل تونلی 
در دل یک کوه سنگی بیرون می آید. ارتفاع 
آبشار ۷0 متر و عرض تاج آن در فصل پر آبی 
حدود ۸ متر است. این آبشار به رود رودبار 
لرستان می پیوندد و سرانجام به دز می ریزد. 
می توان گفت به علت اینکه آب آن به صورت 
مخلوط با هوا بر اثر برخورد با سنگ ها به شکل 
حباب سفید در می آید به آب سفید معروف 
شده است. خود آبشار در دره های تاریک که 
در اثر فعالیت های زمین شناختی و فرسایش 
توسط آب در چند هزار سال به وجود آمده 
قرار دارد. آبشار در دره های تاریک که در اثر 
فرسایش  و  زمین شناختی  فعالیت های 
توسط آب در چند هزار سال به وجود آمده 
قرار دارد. آبشار آب سفید الیگودرز در منطقه 
پیشکوه ذلقی در حدود 50 کیلومتری شهر 

زلفی  پشت کوه  بنام  منطقه ای  در  الیگودرز 
بهار  فصل  در  آبشار  این  است.  شده  واقع 
پوشش  و  است  زیادی  پذیرای گردشگران 
جنگلی و گیاهی در اطراف آبشار زیبایی و 
طراوت خاصی به این منطقه توریستی داده 
بازدید  برای  زمان  بهترین  بهار  است. فصل 
از آبشارهای لرستان به خصوص آبشار آب 
سفید است. در امتداد مسیر دسترسی به این 
آبشار، زیارتگاه »مومد حسن« قرار دارد که در 
میان ساکنان مناطق بختیاری نشین از جایگاه 
است. مسیر  برخوردار  احترامی  قابل  و  باال 
دسترسی به آبشار آب سفید از روستاهای 
کاکلستان و قلیان است که با کوه های سر 
و  بلوط  زیبای  درختان  و  فلک کشیده  به 
این  هوای  می کند.  همراهی  را  شما  گردو 
منطقه بسیار خنک است به طوری  که حتی 
در تابستان برای گذران شب به ناچار باید در 
پناه چادر بیتوته کنید. آب این منطقه نیز یکی 
از بهترین و سالم ترین آب های آشامیدنی به 
شمار می رود. رودخانه دائمی آب سفید به 
طول 1۷ کیلومتر از این محل در دامنه کوه های 
کازینستان و حرا، سرچشمه گرفته و در انتها 

به رودخانه کاکلستان می ریزد.

| سینما |

| چاپ و نشر |

جثه خارپشت گوش بلند از خارپشت اروپایی کوچک تر 
است و پوزه کشیده تر و نوک تیزی دارد. گوش هایش 
بسیار دراز و از خارهای پشت سر بلندتر است. دست ها 
و  بیابانی  بر خالف خارپشت  دارد.  بلندی  پاهای  و 
خارپشت برانت، خارهای جلوی پیشانی دو قسمت 
میلی متر   15 حدود  قهوه ای  به  متمایل  نمی شوند. 

است.
تیره  نوارهای  تیره  نوار  دو  و  خارها گندمی رنگ اند   
روشن تر است. رنگ موهای صورت، گلو و پیشانی 
دارچینی متمایل به زرد است. موهای زیر بدن، پهلوها، 
پا سفیدند. در منطقه سیستان رنگ  دم، دست و 
خارپشت  این  شکم  زیر  موهای  و  پشت  خارهای 
تازگی  به  تحقیقاتی که  اساس  بر  است.  تیره رنگ 
موزه  از  پاتون  دکتر  توسط   ،DNA از طریق مطالعه

جانورشناسی دانشگاه برکلی بر روی نمونه هایی که در 
چاه نیمه زابل جمع آوری شد انجام گرفت، مشخص 
شده که خارپشت های این منطقه زیر گونه ای به نام 
)H. a. megalotis( هستند که با زیر گونه کرمان 

دارند.  تفاوت 
طول سر و تنه این جانور 150 تا 2۷0 میلی متر، درازای 
دم آن 10 تا 55 میلی متر و میانگین وزن آن ها حدود 
450 گرم است. خارپشت بلند گوش بلند در ایران در 
کرمان، سیستان، خراسان،  گلستان، تهران، اصفهان و 
خوزستان مشاهده شده است. اغلب خصوصیاتش 
شبیه خارپشت اروپایی است، ولی برای ایجاد النه به 
طور معمول سوراخ هایی به عمق 60 تا 100 سانتی متر 
جانوران  سایر  سوراخ  در  یا  می کند  حفر  زمین  در 
ساکن می شود. در موقع احساس خط نیز هر چند 
تا حدودی گلوله مانند می شود ولی مانند خارپشت 
و  درنمی آید./ کویرها  به صورت کامل گرد  اروپایی 

بیابان های ایران

خارپشت گوش  بلند

درخواست احتساب پزشکی آبشار آب سفید
به عنوان شغل سخت و زیان آور

با مسئله   انسان ها هنگام روبه رو شدن 
واکنش های  مرگ،  نام  به  بزرگی 
مسیر  پایان  پذیرش  دارند.  متفاوتی 
زیستن برای بسیاری از افراد کار راحتی 
نیست. تولستوی در کتاب مرگ ایوان 
ایلیچ، توانسته با نگاهی باورپذیر و سب 
و  ذهنیات  همیشگی اش،   واقع گرایانه  
با مرگ مواجه  انسانی که  واکنش های 
مرگ  ترسیم کند. کتاب  را  است  شده 

ایوان ایلیچ داستان مرد موفقی است که در 
زندگی حرفه ای، کاری و روزمره اش چیزی 
و  شخص اش  زندگی  در  اما  ندارد.  کم 
برقراری ارتباط درست و سالم با نزدیکانش 

دارد.  مشکل  بسیار 
اوایل  همان  در  مشکالت  این  کنار  در 
داستان متوجه می شویم که او بنا به دالیلی 
که تولستوی با دقت و جزئیات در داستان 
ذکر کرده است دچار یک بیماری سخت 
تمام  از  رمان  این  در  تولستوی  می شود. 
قدرت کلمات خود استفاده می کند تا حال 
و روز ایوان ایلیچ را به تصویر بکشد. او برای 
توصیف حاالت روحی ایلیچ، رفتارهای او را 
از زمان روبه رو شدن با بیماری تا لحظه ی 

مرگ، به پنج دسته تقسیم می کند.
تولستوی نام اولین مرحله را عدم پذیرش 
یا انکار گذاشته است و توضیح می دهد 

که این مرحله درست بعد از شنیدن خبر 
می شود.  شروع  پزشک  زبان  از  بیماری 
ایلیچ در این بخش برای تسکین خود، 
ابری در ذهنش تشکیل می دهد که حتما 
پزشک اشتباه کرده و او چنین بیماری ای 
ندارد. بعد از مدتی شخصیت داستان دچار 

خشم و عصبانیت می شود. 
او دلیل بیمار شدنش را در اطرافیان اش 
و به طور خاص در همسر و فرزندان اش 
جست وجو می کند. ایلیچ که مردی موفق 
در کار خود است، خشمش از این بیماری 
را وارد دنیای کار و حرفه ای خود می کند و 
عصبانیتش را سر هر کسی که با او کمی 

مخالفت کند خالی می کند.
 ایلیچ در این خشم و عصبانیت ها فکر 
می کند که او بیمار شده تا دیگران سالم 
عصبانی  را  او  بیش تر  همین  و  بمانند 

می کند.
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