
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد 

لزوم ایجاد در آمد پایدار برای 
صندوق ملی محیط زیست

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به همراه، اصغر 
دانشیان معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس و هیات همراه از صندوق 
ملی محیط زیست دیدار و با اعضای هیئت مدیره این صندوق گفت وگو کردند. 

 پلیس فیلم برخورد گشت ارشاد
  با یک زن را تایید و مامور خاطی

 را مجازات کرد

گشت ارشاد مقابل آینه 

راهنمای چندین ساله آثار باستانی کول 
فرح ایذه، در 70 سالگی جان سپرد

کول فرح  تنها شد 

 شکنجه  نور انی
 در ختان در اصفهان 

پا فشاری دو لت بر ای انتقال آ ب
دبیر اندیشکده آب ایران در گفت وگو با »پیام ما«: نمی توانیم بدون توجه به برنامه توسعه در یک منطقه، سیاست های آبی تدوین کنیم

دولتمردان در حالی بر سیاست انتقال آب تاکید دارند که کارشناسان اقدام در این زمینه را شتابزده می دانند

| دبیر فدراسیون صنعت آب ایران |

| سید علیرضا شریعت |

انتقال آب و اولویت های 
فراموش شده

در  نیرو  وزارت  رویکرد  متاسفانه 
آب،  منابع  مدیریت  از  سال های گذشته 
کرده  پیدا  تنزل  آب  توزیع  مدیریت  به 
ابتدای  از  آن که  تاسف بارتر  و  است. 
استقرار  و  سیزدهم  دولت  کار  شروع 
تمام  به  رغم  و  نیرو  وزارت  در  تیم جدید 
دلسوزان  و  متخصصان  هشدارهای 
صنعت آب و محیط زیست، به استفاده 
رفع  برای  آب  انتقال  راهکار  از  نکردن 
عنوان  به  و خشکسالی  مشکالت کم آبی 
گزینه برتر، باز هم همین سیاست دنبال 
تریبون های  از  که  شاهدیم  می شود.  
استفاده  برای  آب  انتقال  بحث  مختلف 
در مصارف شرب و صنعت – که صد البته 
بعدها کشاورزی هم به آن اضافه خواهد 

می شود. مطرح  شد 

 نشست ۵ روزه حفاظت از تنوع زیستی در چین پایان یافت

 وعده بیش از 100کشور 
بر ای حفاظت از جانور ا ن
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راه حل کوتاه مدت رفع معضل  »به نظر می رسد 
امام  به ویژه  آب زاینده رود توسل به معصومین 
الزم  و  است  باران  نماز  و  )ع(  جعفر  بن  موسی 
است بزرگان این شهر مانند آیت هللا مهدوی مانند 
سال های پیش نماز باران بخوانند«، این اظهارات 
در  اصفهان  روحانی  نماینده  میرزایی،  حسین 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی است. او 
که از جمله نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در 
مجلس محسوب می شود، این اظهارات در واکنش 
های  حل  راه  درباره  ایمنا  خبرگزاری  پرسش  به 
کنترل خشکسالی در این استان مطرح کرده بود. 
اظهاراتی که در شبکه های اجتماعی جنجال برانگیز 
را  اصفهانی  واکنش کشاورزان  دیروز  و  بود  شده 
اصفهانی  کشاورزان  از  داشت. جمعی  پی  در  هم 
با حضور در دفتر میرزایی در اصفهان، اعالم کردند 
که برای برپایی نماز باران برای حل مشکل بی آبی 
این شهر آماده اند. در فیلم منتشر شده در شبکه 
های اجتماعی، یکی از کشاورزان می گوید که آنان 
حاضرند به امامت میرزایی، نماینده اصفهان نماز 

اعتراض  نیاید،  باران  زمانی که  تا  و  بخوانند  باران 
خود را پایان نمی دهند.این اظهارات اما تنها گفته 
های جنجالی نماینده عضو جبهه پایداری اصفهان 
نیست. او دیروز همچنین به مساله تیراندازی به 
زنان در اصفهان اشاره کرده بود و در شرایطی آن 
اصفهان  دادستان  پیشتر  بود که  توطئه خوانده  را 
خاطی  فرد  بازداشت  از  و  تایید  را  موضوع  اصل 
نماینده  این  بود.  داده  خبر  وثیقه  با  او  آزادی  و 
مجلس در پاسخ به پرسش خبرگزاری برنا مبنی 
بر اینکه »ماجرای تیراندازی به دختران در اصفهان 
را مورد پیگیری قرار داده اید؟« گفت: »اخباری در 
این سوال  به  پاسخ  در  او  نداشتیم«.  زمینه  این 
که »یعنی می فرمائید چنین اخباری کذب است؟« 
بیان کرد: »چنین چیزی در اصفهان نبوده است.« 
سوال که  این  به  پاسخ  در  اصفهان  نماینده  این 
رسیدگی  اصفهان  های  اسیدپاشی  موضوع  چرا 
اصفهان  در  »اسیدپاشی هایی که  گفت:  نیز  نشد 
اتفاق افتاد فقط به صورت دختران بدحجاب نبود، 
این  مورد  انقالبی هم   و  بلکه دخترهای محجبه 

خشونت قرار گرفتند.« حسین میرزایی همچنین 
نادرستی  جو  یک  زمان  آن  »در  خاطرنشان کرد: 
علیه بعضی از مجموعه ها شکل گرفت که به نظرم 
یک توطئه ای بیش نبود. عده ای برای بدنام کردن 
بخشی از مجموعه های مذهبی و متدین اقدام به 
چنین شیطنت هایی کردند و عجیب آن که بعضی از 
خانم هایی که در اسیدپاشی مورد ظلم واقع شدند 
کامال محجبه بودند، در ماجرای تیراندازی هم خبر 
مستقیمی به ما نرسیده و این یک شیطنت و توطئه 
است.« او همچنین گفت: » بعضی از اسیدپاشی ها 
صورت گرفت که  انتقام جویی  سر  از  اصفهان  در 
بسیار حرکت زشت و ناهنجار است. افرادی سعی 
داشتند در ماجرای اسیدپاشی اصفهان، توطئه ای را 
علیه بعضی از مجموعه های حزب اللهی و متدین 
ایجاد کنند اما این صحت نداشت، شاهدش هم 
این است که اسیدپاشی را روی صورت بعضی از 
بودند. یک توطئه  نیز، مرتکب  خانم های محجبه 
حال  در  متدین  مجموعه های  علیه  جوسازی  و 

بود.« شکل گیری 

دیروز  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت 
های  درگیری  و  لبنان  در  داده  رخ  اتفاقات  به 
نظامی ایجاد شده در بیروت واکنش نشان داد 
و همزمان خواستار حفظ امنیت در این شهر و 
اسرائیل  مقامات  آفرینی  دسیسه  از  جلوگیری 
امور  وزارت  زاده، سخنگوی  شد. سعید خطیب 
در  لبنان  اخیر  وقایع  به  اشاره  با  ایران  خارجه 
اظهار  اتفاقات  این  به  ایران  واکنش  تشریح 
بر  تاکید  ضمن  ایران  اسالمی  »جمهوری  کرد: 
دقت  با  لبنان،  آرامش  و  ثبات  حفظ  اهمیت 
دارد.«  نظر  زیر  را  لبنان  تحوالت  نزدیک  از  و 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  ایسنا،  به گزارش 

و  سربلندی  اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در 
با  و  عنوان کرد  ایران  مطالبه  را  لبنان  موفقیت 
این کشور،  مقامات  هوشمندی  لزوم  بر  تاکید 
گفت: »جمهوری اسالمی ایران ضمن تاکید بر 
و  دقت  با  لبنان،  آرامش  و  ثبات  اهمیت حفظ 
بر  و  دارد  نظر  زیر  را  لبنان  تحوالت  نزدیک  از 
این باور است که مردم، دولت و ارتش در کنار 
با انسجام و وحدت خود، مانند  لبنان  مقاومت 
ریشه  که  دسیسه هایی  و  فتنه ها  از  همیشه 
اربابان  توسط  و  دارد  صهیونیستی  رژیم  در 
می شود،  اجرا  و  طراحی  رژیم  این  عوامل  و 
کرد.«  خواهند  عبور  سربلندی  و  موفقیت  با 

اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در  زاده  خطیب 
آتش  از  عمیق  تاسف  ابراز  و  محکوم کردن  با 
لبنان  گناه  بی  مردم  به  تیراندازی  و  گشودن 
اند،  بوده  آمیز  مسالمت  تظاهرات  حال  در  که 
مقامات  و  دولت  است  »ضروری  کرد:  تاکید 
عوامل  دستگیری  و  شناسایی  به  نسبت  لبنان 
لبنان  مردم  میان  انگیزی  فتنه  و  جنایتها  این 
مسئول  مقام  این  دهند.«  صورت  عاجل  اقدام 
در وزارت امور خارجه ایران همچنین با تسلیت 
خانواده های  خصوصا  لبنان،  مردم  و  دولت  به 
وشفای  سالمت  دیدگان  جراحت  برای  داغدار، 

کرد. آروز  عاجل 

تجمع کشاورزان اصفهانی مقابل دفتر نماینده این شهر در واکنش به اظهاراتش درباره خشکسالی

بیا نماز باران بخوانیم
واکنش ایران به درگیری های نظامی ایجاد شده در بیروت

لبنان از دسیسه ها عبور کند
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| مهدی زارع |

زلزله و تغییر اقلیم

در 50 سال گذشته به دلیل پمپاژ  و استفاده از 
آب های زیر زمینی حدود 16 متر سطح آب زیر 
زمینی در دشت های غرب تهران افت کرده است. 
همین موضوع موجب فرونشست زمین نیز شده  
و خانه های شهریار، وردآورد، مالرد و شهر قدس 
و جنوب جاده تهران-کرج تا نزدیک منطقه غرب 
تهران از جمله فرودگاه مهرآباد، تهرانسر و منطقه 
17، 18 ، 21 و جنوب منطقه  22 شهر تهران را تحت 
تاثیر قرار داده است. فرونشست زمین عامل تغییر 
تنش در گسل های تهران است.   برای ایجاد ارتباط 
بر روی پوسته طی   بارهای تنشی  بین تغییرات 
خشکسالی و  زلزله ، ابتدا باید تعیین کنید که چه 
نوع فرایندهای زمین ساختی ممکن است با پدیده 
های اقلیمی مرتبط باشد.  زمین لرزه ها می توانند 
با تغییر در میزان تنش بر روی گسل ایجاد یا مهار 
شوند. بزرگترین متغیر آب و هوایی که می تواند 
بارهای تنش گسل را تغییر دهد ، آب های سطحی 
متعددی  مطالعات  است.  برف  و  باران  شکل  به 

چنین همبستگی هایی  را تایید کرده اند. 

روابط عمومي منطقه خراسان رضوي

آگهی مناقصه شماره814/07/4037
مناقصه گزار: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی

موضوع مناقصه :مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در عملیات سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه .
ایمنی  صالحیت  دارندگان گواهینامه  ارزیابی:  استعالم  تحویل  و  دریافت  محل  ونشانی  تاریخ،مهلت 
معتبر و صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با كدهای تأیید شده در زمینه های 
)1-حمل ونقل، 2 - خدمات عمومی ،3 – امور تایپ و تكثیر( صادره از اداره كل تعاون ، كار و رفاه 
اجتماعی می توانند جهت دریافت فرم استعالم ارزیابی و فرم توانمندی بهداشتی ، ایمنی و زیست 
محیطی از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی)1400/07/24( به آدرس :درگاه سامانه تداركات الكترونیكی 

دولت ) ستاد (www.setadiran.ir مراجعه نمایند . 
الزم بذكر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، می بایست مراحل ثبت نام در سایت مذكور و 
دریافت گواهی امضاء الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . ضمنا " جهت كسب اطالعات 

بیشتر با سامانه ستاد برای انجام مراحل عضویت با شماره 41934 – 021 تماس حاصل فرمایند . 
نوع مناقصه : عمومی یك مرحله ای 

مبلغ برآورد مناقصه : 17/778/609/144 ریال.
مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : 888/930/457ریال .

نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : شامل ضمانت نامه بانكی و سایر موارد مطابق مفاد ماده 4 آیین 
نامه تضمین معامالت دولتی مصوب 1394/09/22 كه مدت اعتبار آن سه ماهه  واین مدت حداكثر برای یك 

نوبت برابر مدت پیش بینی شده قابل تمدید می باشد . 
مدت اجرای كار : یک سال شمسی

 مهلت دریافت اسناد مناقصه : مناقصه گران صرفا" بایستی به سامانه تداركات الكترونیكی دولت مراجعه و 

نسبت به دانلود اسناد اقدام نمایند .) در صورت دریافت اسناد و مدارك مناقصه از سایر منابع ، امكان شركت 
در مناقصه و بارگذاری پاكتها میسر نمی باشد (. 

 امكان دریافت ) دانلود ( اسناد مناقصه از تاریخ چاپ اولین نوبت آگهی لغایت پایان وقت اداری روز 
چهارشنبه مورخ 1400/07/28 ساعت 14

مهلت تحویل پیشنهاد ها )اپلود اسناد( :  پیشنهادها ) اسناد مناقصه و كلیه مدارك شامل پاكت الف و ب 
و ج  (می بایست از آخرین روز توزیع اسناد مناقصه )1400/07/28(، لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه  
مورخ 1400/08/09 ساعت 14 از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت توسط مناقصه گر بارگذاری گردد . 

جلسه توضیح و تشریح اسناد : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/08/03در محل سالن جلسات , 
طبقه دوم برگزار می گردد.

ضمنا" عالوه بر بارگذاری پاكت الف و ب و ج در سایت مذكور تا مهلت تعیین گردیده ) ساعت 14 روزیک 
شنبه مورخ 1400/08/09 فقط پاكت الف ) اصل تضمین ( بصورت فیزیكی نیز تحویل دبیرخانه كمیسیون  

مناقصات تا مهلت تعیین شده گردد .
زمان و مكان بازگشایی پاكات : ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ1400/08/10، شركت ملی پخش فرآوردهای 

نفتی منطقه خراسان رضوی  طبقه دوم، ) سالن جلسات منطقه ( 
مدت اعتبار پیشنهادها : بمدت 90 روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است 

محل اجرای كار : مشهد مقدس و حوزه عملیاتی منطقه
www.setadiran.ir              www.iest.mporg.ir:آدرس سایت

1 – ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی . 
2 - ارائه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با كدهای تأیید شده 
در زمینه های ) 1- حمل و نقل ، 2 -  خدمات عمومی ، 3 – امور تایپ و تكثیر (   از اداره كل تعاون ، 

كار و رفاه اجتماعی.
3 – ارائه تصویر آگهی ثبتی ) تأسیس شركت ( .

4 – ارائه تصویر آگهی ثبتی آخرین تغییرات شركت . 
5 – ارائه تصویر اساسنامه شركت ممهور به مهر و امضاء مجاز . 

6 –تمامی مستندات اعالم شده در بندهای  )1 الی 4( می بایست بصورت برابر با اصل)محضری( باشد .
7 – قیمتها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد . 

8 – حد نصاب تعداد شركت كنندگان در تجدیدمناقصه حداقل با حضور تعداد 3 مناقصه گر می باشد .
دستگاه مناقصه گزار با توجه به معیارهای ذكر شده در فرم های تحویلی و مدارك دریافت شده  نسبت به 
ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام و  بر اساس سامانه ستاد اقدامات مقتضی بعمل می آورد.                                                         
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بیست و یکم مهر ماه است. آفتاب چشم 
ناچار،  به  که  آنقدر  اذیت کرده،  را  ماموران 
پلک هایشان را برهم فشار داده اند اما هوا 
گرم نیست. این را می توان از پوشش شان 
انجام  برای  ثانیه   40 فقط  آن ها  فهمید. 
ماموریت محوله زمان نیاز دارند. 40 ثانیه ای 
که از دید آن ها فقط یک ماموریت ساده 
از  یکی  احتماال  زن،  آن  برای  ولی  است 
 4 ماموران  زندگی اش.  روزهای  تلخ ترین 
نفرند. 2 مرد و 2 زن. همگی با لباس های 
شخصی. یکی از مردان مامور دست به کمر 
ایستاده و مشغول تماشای اطراف است. با 
نگرانی چشم به اطراف می چرخاند. مرد دوم 
اما با قدرت هرچه تمام تر در کنار 2 مامور 
زن تالش می کند به هر شکلی که شده زن 
از دید خود خاطی را سوار ون کند. ونی سفید 
رنگ که حداقل در ظاهر با ماشین های مورد 
استفاده ماموران گشت ارشاد اندکی تفاوت 
دارد. رنگ سبز و سفید مورد استفاده در 
اکثر ماشین های گشت ارشاد، در ون مورد 
اشاره، استفاده نشده بود. فقط روی در آن 
نوشته شده بود: »فرماندهی انتظامی تهران 

بزرگ«.
همین تفاوت کوچک در ساعات اولیه انتشار 
موسوم  برخی کاربران  تا  شد  فیلم سبب 
به ارزشی در شبکه اجتماعی توئیتر تالش 
کنند اصل فیلم را زیر سوال ببرند اما نیروی 
نکرد. شهروندی  تکذیب  را  فیلم  انتظامی 
که فیلم را تهیه کرده، در طول فیلم، ساکت 
زنی که  در عوض صدای جیغ  ولی  است 
ماموران گشت ارشاد تالش می کنند سوار 
ماشین اش کنند، به خوبی شنیده می شود 
به ویژه از ثانیه 10 به بعد. جایی که مامور زن 
حاضر در بیرون خودرو، موهای قهوه ای رنگ 
فرد از دید خود متهم را در دست می گیرد و 
با کشیدن اش، تالش می کند او را به داخل 
ماشین بفرستند. مامور مرد هم با تمام توان 
ثانیه  به داخل ماشین هل می دهد.  را  او 
16 اما فیلمبردار هم از حجم خشونت روا 
با گفتن  و  به سطوح می آید  داشته شده 
»سرشو کوبیدن به ماشین«، نارضایتی خود 
را نشان می دهد. مامور زنی که داخل خودرو 
قرار گرفته هم در این میان با استفاده از 
های  شبکه  در  چیستی اش  وسیله ای که 

اجتماعی مشخص شد، به همکارانش کمک 
می کند. کمکی که در نهایت موثر واقع و زن 
به زور سوار اتومبیل گشت ارشاد شد. 2 مرد 
هم پس از بسته شدن در عقب خودرو، سوار 

ون می شوند تا محل حادثه را ترک کنند.

قالب 14 میلیونی شکار 
و  ماند  فیلم  این  ولی  رفتند  آن ها 
همه مشغول  وقتی  اجتماعی.  شبکه های 
نقد رفتار ماموران بودند. سیدعلی موسوی، 
ابزار مورد  از  از کاربران ارزشی توئیتر  یکی 
برداری کرد:  پرده  ماموران  توسط  استفاده 
جایی  کلیپ،  اوایل   .»Catch Pole  «
که زن در مقابل تالش ماموران برای سوار 
کردنش به ون گشت ارشاد مقاومت می کند، 
این  از  صحنه  در  حاضر  نیروی  استفاده 
قالب به خوبی نمایان می شود. وسیله ای 
استفاده  حیوانات  زنده گیری  برای  که 
می شود. همین مساله انتقادات به پلیس 
پاسخی  هیچ  آنان  ولی  چندان کرد  دو  را 
به استفاده از این وسیله ندادند و نگفتند 
صورت  قانون  مطابق کدام  آن  از  استفاده 
داخلی  آنالین  فروشگاه های  است.  گرفته 
هم مشابه این وسیله را موجود نداشتند ولی 
امکان خریدش از فروشگاه آمازون فراهم 
با قیمتی حدود 200 دالر. فروشگاه  است 
اینترنتی »مالتینا« که امکان خرید ایرانیان 
از آمازون را فراهم کرده و مجوز فعالیت از 
و  مجازی  و کارهای  اتحادیه کسب  طرف 
وزارت فرهنگ و ارشاد در کنار نماد اعتماد 
بود که  فروشگاهی  تنها  دارد،  الکترونیکی 
مورد  شکار  زنده گیری  قالب  خرید  امکان 
در  ارشاد  ماموران گشت  توسط  استفاده 
ویدیوی منتشر شده را فراهم می کرد. آن 
هم با مبلغی حدود 14 میلیون تومان. این 
فروشگاه زمان دریافت کاال را 3 تا 8 هفته 

بعد از ثبت سفارش اعالم کرد.

بمب اتم، وسط تهران
امنیت  پلیس  رئیس  کاویانی،  پیام 
عمومی پایتخت رسما کلیپ منتشر شده را 
تایید کرد ولی همزمان از »برخورد انضباطی« 
با مامور خاطی گفت. او تاکید کرد که »در 
این ماموریت برخورد نامناسب و خارج از 
ضوابط« از سوی ماموران صورت گرفته ولی 

هیچ توضیحی درباره استفاده 
ارائه  زنده گیری حیوانات  از قالب  ماموران 
نکرد. عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر اما 
در توئیتر خود نوشت که »استفاده از قالب 
مربوط به گرفتن حیوانات برای بازداشت این 
زن، جزو ابزارهای سازمانی موجود در ماشین 
پلیس« است. او انتشار کلیپ هایی از این 
دست را مثال انفجار بمب اتم وسط تهران 
دانست و خواستار برخورد قاطع با ماموران 
ارشاد  بساط گشت  شدن  جمع  و  خاطی 
در ایران شد. محمد پدرام، فعال فرهنگی 
حاضر در شبکه اجتماعی توئیتر از دیگران 
منتقدان گشت ارشاد بود. او که خود در زمره 
روحانیون قرار دارد، با انتقاد از کلیپ منتشر 
شده نوشت: » گشت ارشاد، ادابازی دولت 
است برای فریفتن مذهبی ها که مثال ما به 
مطالبات فرهنگی شما اهتمام داریم! طرحی 
که هم واره به تلقی مردم از دین و متدینین 
و حتی پلیس صدمه زده و اسباب نفرت 
فراهم آورده، طرح باطلی است! طرحی که 
بهره برداری اش را دشمن بکند و تاوانش را 
دوستان بدهند، طرح باطلی است!« گروهی 
دیگر از کاربران اصولگرای توئیتر هم به طعنه 
اظهارات گذشته رئیسی را یادآوری کردند. 
ابراهیم رئیسی در جریان مناظرات انتخابات 
ریاست جمهوری گفته بود که در دولت او 
»گشت ارشاد فقط برای مدیران« خواهد بود 
ولی پس از حضورش در دولت، هم اعالم 
اموال مسئوالن محرمانه و ممنوع شد و هم 

گشت ارشاد فعال تر از گذشته.

معنای دفاع 
از طرح صیانت روشن می شود

پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان 
مجلس دهم از بعد دیگری به بررسی کلیپ 
سابق  نماینده  این  پرداخت.  شده  منتشر 
مجلس در گفت وگو با »پیام ما« با انتقاد از 
گشت ارشاد گفت: »کجای دنیا یک زن، یک 
انسان را اینطور سوار ماشین می کنند؟ کدام 
اسالم اجازه داده یک مرد این چنین پای 
یک زن نامحرم را بگیرد و او را سوار ماشین 
کند؟ کجای اسالم گفته با خشونت با مردم 
برخورد کنید؟« سلحشوری در بخش دیگری 
سوار  زور  به  زنی که  حجاب  اظهاراتش  از 

ماشین گشت ارشاد شده بود را هم بدون 
ایراد دانست و بیان کرد: »آنچه ما دیدیم، این 
بود که حجاب آن زن هیچ ایرادی نداشت 
و معمولی بود. اگر قرار باشد با این حجاب 
زنان  از  نیمی  باید  بگیرند که  را  مردم  هم 
ایران را بازداشت کنند.« او انتشار کلیپ هایی 
بر  نمایندگان  اصرار  دلیل  را  دست  این  از 
طرح صیانت دانست و به »پیام ما« گفت: 
»وقتی می گویند طرح صیانت باید تصویب 
شود، به دنبال دیده نشدن همین فیلم ها 
را  این خشونت  مردم  می خواهند  هستند. 
مجلس  زنان  فراکسیون  رئیس  نبینند.« 
دهم همچنین همزمانی انتشار این کلیپ با 
محرمانه دانستن اموال مسئوالن جمهوری 
اسالمی را معنادار خواند و تصریح کرد: »یک 
دیدگاه می تواند آن باشد که می خواهند مردم 
حواسشان از آن اتفاق پرت شود. فراموش 
نکنید که محرمانه شدن اموال مسئوالن از 
طرف آنانی که مدعی شفافیت بودند و فضای 
مجازی را با فحش به ما در مجلس دهم 
پر می کردند، امر بسیار خطرناکی است. ما 
که رای ندادیم اما آنانکه رای دادند، بگویند 
چرا همه چیز به یکباره تغییر کرد و مدعیان 

شفافیت شدند مخالف آن؟«

سکوت؛ از پاستور تا بهارستان
خشونت آمیز  برخورد  انتشار  غوغای 
ماموران گشت ارشاد با یک زن و استفاده 
از قالب شکار حیوانات اما از قرار معلوم به 
مجلس و دولت نرسید. معاونت زنان ریاست 
جمهوری هیچ واکنشی به این مسئله نشان 
نداد. فراکسیون زنان مجلس یازدهم هم 
همچنین. خبرنگار »پیام ما« تالش کرد نظر 
نمایندگان زن مجلس یازدهم را درباره این 
کلیپ جویا شود ولی از 15 نماینده، فقط 9 
نفر تلفن همراه خود را پاسخ دادند که هیچ 
کدام کلیپ منتشر شده را ندیده بودند. آنان 
درخواست خبرنگار »پیام ما« برای تماشای 
این کلیپ 40 ثانیه ای و گفت وگو درباره اش را 
هم با بهانه »جلسه داریم«، رد کردند. فاطمه 
محمدبیگی، عضو فراکسیون زنان مجلس 
یازدهم اما بررسی این کلیپ در فراکسیون 
زنان را بدون مانع خواند و به »پیام ما« گفت: 
»من این کلیپ را ندیده ام ولی ما پیگیر 
حقوق زنان در حوزه های اجتماعی هستیم 
و تالش می کنیم این کلیپ را هم بررسی 

کنیم.«

هر 3 هفته، یک جلسه
همه این ها در کنار هم می تواند نشانی 
مجلس  زنان  فراکسیون  انفعال  از  باشد 
آسیب های  به  رسیدگی  حوزه  در  یازدهم 
مرتبط با زنان در قیاس با مجلس دهم. 
محمد بیگی در جریان گفت وگوی خود با 
ولی گفت  رد کرد  را  اتهام  این  ما«  »پیام 
ماموریت های  و  سفرها  دالیل  به  »ما  که 
نمایندگان، جلسات منظمی در فراکسیون 
زنان نداریم و آخرین جلسه حدود 2 یا 3 
هفته پیش بود.« پروانه سلحشوری، رئیس 
جریان  در  دهم  مجلس  زنان  فراکسیون 
مواجه  در  »پیام ما«  با  خود  گفت وگوی 
با انفعال زنان مجلس یازدهم در دفاع از 
حقوق زنان، به شکایت نیروی انتظامی از 
خود در دوران حضورش در مجلس اشاره 
به  مربوط  من  پرونده های  از  »یکی  کرد: 
شکایت نیروی انتظامی در ماجرای اظهاراتم 
درباره دختر تهران پارس بود. درباره ماجرای 
من  برای  هم  آبی  دختر  خدایاری،  سحر 
فراکسیون  وظیفه  دادند.  تشکیل  پرونده 
زنان است که سریعا به این مسائل رسیدگی 
کند نه این اینکه ماهی یک جلسه بگذارد.« 
پیش از این و در جریان زیرگرفتن یک زن 
به دلیل حجابش در ارومیه، سارا فالحی، 
»برخورد  وعده  زنان  فراکسیون  سخنگوی 
قضایی با رفتارهای طالبانی« داده بود ولی 
هرگز فراکسیون زنان گزارشی درباره بررسی 
این مساله یا شکایت به قوه قضائیه ارائه 
نکرد تا کارشناسان بیش از پیش از انفعال 
آنان بگویند. انفعالی که می تواند زنان ایرانی 
نهادهای  عریان  خشونت  با  مواجهه  در  را 
قانونی، بی پناه تر از گذشته کند و باید پرسید 
در دولت و مجلسی که مدعی حفظ کرامت 
زنان بر مبنای اسالم اند، چرا برخورد قاطعی 
با این اقدامات صورت نمی گیرد و در عوض 

سکوت مسئوالن شنیده می شود.

پلیس فیلم برخورد خشن گشت ارشاد با یک زن را تایید و مامور خاطی را مجازات کرد
زنان مجلس و دولت فقط سکوت کردند

 گشت ار شاد مقابل آینه
از 1۵ عضو فراکسیون زنان، 9 نفر فیلم را ندیده بودند بقیه اعضا هم حاضر به گفت وگو نشدند
محمدبیگی، عضو فراکسیون زنان به »پیام ما«: جلسات منظم نداریم، تالش می کنیم فیلم را بررسی کنیم

واکنش ایران به اظهارات 
گروسی درباره برنامه 

هسته ای رژیم صهیونیستی
کاظم غریب آبادی، سفیر ایران نزد سازمان های 
بین المللی در وین به اظهارات مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی مورد دلیل سکوت این 
سازمان در برابر برنامه هسته ای رژیم اسرائیل 
واکنش نشان داد. او در صفحه شخصی خود 
»فایده  نوشت:  توئیتر  اجتماعی  شبکه  در 
عضویت در معاهده عدم اشاعه و اجرای کامل 
پادمان های آژانس چیست؟ چگونه می توان 
آژانس را به عنوان یک نهاد جدی، حرفه ای و 
بی طرف دید، در حالی که اجرای رژیم پادمانی 
خود را بطور برابر و عادالنه برای تمامی اعضایش 
دنبال نمی کند؟« او گفت: »سکوت و غفلت در 
برابر برنامه هسته ای اسراییل پیام منفی به 
اعضای ان پی تی می فرستد مبنی بر این که 
»عضویت در معاهده مساوی است با پذیرش 
قوی ترین راستی آزمایی و نظارت، در حالی که 
بیرون ماندن از آن به معنای رهایی از هرگونه 
تعهد و انتقاد و حتی دریافت پاداش است!«. 
پیش از این، رافائل گروسی مدیرکل آژانس در 
مصاحبه خود با »انرژی اینتلیجنت« در پاسخ 
به این سوال که چرا اینقدر درباره ایران صحبت 
می کنید، در حالی که درباره برنامه هسته ای 
اسرائیل صحبت نمی کنید، گفته بود: »اسرائیل 
عضو NPT نیست و حتی آن را امضا نیز نکرده 
است، در حالی که ایران عضو معاهده است و 

تعهدات حقوقی در این زمینه دارد.«

رئیسی در جریان سفر خود به فارس 
 از تمرکز دولت بر کاهش

 گرانی و تورم گفت

 وعده حل مشکالت
با  کسری بودجه ۵0 درصدی

استانی  سفر  جدیدترین  مقصد  فارس  استان 
دولت  سیزدهمین  رئیس  رئیسی،  ابراهیم  سید 
سفر،  این  جریان  در  او  بود.  اسالمی  جمهوری 
و  ورزشکاران  و  مسئوالن  با  دیدار  بر  عالوه 
گروه های منتخب، در جمع برخی از اقشار مردم 
مشکالت  حل  وعده  شرایطی  در  و  شد  حاضر 
جدیدی  آمارهای  مجلس  نمایندگان  که  داد  را 
حوزه  در  اسالمی  جمهوری  فعلی  مشکالت  از 

کردند.  ارائه  اقتصادی 
اظهاراتی که  در  فارس،  به  ورود  بدو  در  رئیسی 
برنامه ریزی  لزوم  از  کرد،  مطرح  فرودگاه  در 
کرد:  تاکید  و  گفت  استانی  سفرهای  بیشتر 
جهت  در  ریزی  برنامه  با  همراه  باید  ما  »سفر 
را  مردم  که  مشکالتی  و  استان  مشکالت  رفع 

باشد. می دهد  رنج 
و  شده  اعزام  هیئتی  استان،  به  سفر  از  قبل   
در  جلساتی  و  است  کرده  بررسی  را  مشکالت 
اتخاذ شده و  تا راهکار هایی  تهران تشکیل شده 
اقدام شود.«  رفع مشکالت  برای  برنامه ریزی  با 
ادامه سفر خود، حرم شاهچراغ در شیراز  در  او 
کارخانه  از  بازدید  به  سپس  و  کرد  زیارت  را 

پرداخت. آزمایش 
رفع  برای  الزم  دستورهای  بازدید  این  در  او   
سپس  و  کرد  صادر  را  کارخانه  این  مشکالت 

شد. جمشید  تخت  مجموعه  راهی 
این  و کارمندان  مشکالت کارگران  با  جایی که   
حقوق  دریافت  عدم  باب  در  تاریخی  مجموعه 
رفع  وعده  اظهاراتی  با  و  شد  مواجه  خود  های 

داد. را  ها  آن 
دیگر  مقصد  رزقان  زاگرس  کاغذ سازی  کارخانه 
او بود. رئیسی سپس نزد مردم کناره شهرستان 
بی  به  نسبت  روستا  این  مردم  رفت.  مرودشت 
کردند  دولت  رئیس  متوجه  را  انتقادهایی  آبی 
»این  شرایطی گفت  در  آنان  به  پاسخ  در  او  و 
از  است،  سفر  مصوب  طرح های  جزء  موضوع 
مواردی که بالفاصله پیگیری می شود و در مدت 
کوتاه حل شود« که خشکسالی ایران از یک سو 
از جمله  از سوی دیگر  بودجه متناسب  و فقدان 
عواملی است که می تواند این وعده را با چالش 
استان  نخبگان  او همچنین در جمع  مواجه کند. 
تاکید  و  معیشتی گفت  مشکالت  حل  از  فارس 
کرد: »گام دوم و البته همزماِن دولت، توجه به 
رونق  و  و گرانی ها  تورم  و کنترل  معیشت مردم 
دادن به کسب و کارها بود که امروز با مهار نسبی 
کرونا می توانیم با فراغ بال بیشتری بر آن تمرکز 
کنیم.« این درحالیست که نمایندگان مجلس از 
میدهند.  خبر  دولت  درصدی   50 بودجه  کسری 
تهران  نمایندگان  مجمع  رئیس  تقوی،  رضا  سید 
در همین راستا به فارس گفته است: »بر اساس 
و  برنامه  سازمان  رئیس  میرکاظمی  آقای  اعالم 
بودجه، دولت با کسری بودجه 50 درصدی کار را 
فروخته  بهادار  اوراق  رقم کالنی  و  تحویل گرفته 
دوره  در  آنها  اقساط  سررسید  زمان  که  شده 
دولت فعلی است و تعهداتی هم که دولت قبل 
قبول کرده و عملیاتی نشده، بر روی دوش این 
به  می توان  آنها  جمله  از  است که  افتاده  دولت 
منابع اجرای رتبه بندی معلمان و افزایش حقوق 

اشاره کرد.« از جمله قضات  کارکنان  سایر 
بودجه  کسری  که  شرایطی  در  رئیسی  اینکه 
دیپلماسی  حوزه  در  و  است  متوجه کشور  جدی 
نیز هنوز تا حصول توافق و باز شدن شریان های 
اقتصادی ایران راه به نسبت طوالنی باقی مانده 
را  دهد  می  مردم  به  هایی که  وعده  تواند  می 
به  پاسخ  است که  پرسشی  خیر،  یا  عملی کند 
نمایندگان  ولی  است  زمان  گذشت  نیازمند  آن 
دولت  مدیران  سریع  تغییر  معتقدند  مجلس 
ایران  مشکالت  راه حل  میتواند  روحانی  حسن 
مردم  نماینده  دهقانی،  هللا وردی  چنانکه  باشد 
به »فارس«  راستا  در همین  در مجلس  ورزقان 
مدیرانی  قبل  دولت  مدیران   « است:  گفته 
بی انگیزه هستند و از سوی دیگر در حال حاضر 
نمی دانند  و  به سر می برند  بالتکلیفی  در شرایط 
این خود بی انگیزگی  یا می روند که  که می مانند 

می کند.« بیشتر  را  آنها 

ورود هشتمین محموله 
کمک های انسان 

دوستانه ایران به قندوز
سفارت جمهوری اسالمی در افغانستان خبر 
از ورود هشتمین محموله کمک های انسان 
دوستانه ایران به قندوز داد. سفارت ایران در 
تکمیل این خبر نوشت که »هشتمین محموله 
والیت  وارد  ایران  انسان دوستانه  کمک های 
و  والیت  این  مردم  اختیار  در  تا  شد  قندوز 
بازماندگان حمله داعش علیه مسجد شیعیان 
سیدآباد قرار گیرد. این کمک ها شامل مواد 
غذایی، دارو و لوازم بهداشتی است.« 16 مهر 
ماه سال جاری حمله تروریستی هنگام نماز 
جمعه در والیت قندوز افغانستان اتفاق افتاد 
که موجب کشته و زخمی شدن تعداد بسیاری 
شد. گفته می شود داعش مسئولیت این حمله 

را به عهده گرفت.

واکنش ارمنستان به اتهام 
جدید آذربایجان به ایران 
درباره قاچاق مواد مخدر

رئیس جمهوری آذربایجان در دور تازه اقدامات 
ایرانی خود، جمهوری اسالمی  و اظهارات ضد 
به قاچاق سازمان  را متهم  ارمنستان  و دولت 
علی اف  الهام  اروپا کرد.  به  مخدر  مواد  یافته 
دیروز در جلسه شورای سران کشورهای مستقل 
مشترک المنافع در قالب یک کنفرانس ویدیویی 
گفته بود که »ارمنستان به مدت 30 سال با تبانی 
برای  آذربایجان  از مناطق اشغالی قبلی  ایران 
استفاده می کرد.«  اروپا  به  قاچاق مواد مخدر 
رئیس جمهوری آذربایجان همچنین تاکید کرده 
توقیف  هروئین  حجم  شدید  »افزایش  بود: 
از  تعدادی  بر  آذربایجان  کنترل  از  شده پس 
مناطق اشغالی، حاکی از این امر است.« نیکول 
تکذیب  با  ارمنستان  وزیر  نخست  پاشینیان، 
این اظهارات، گفت که »ما بطور بسیار تنگاتنگ 
با نهادهای انتظامی ایران همکاری کرده و به 
شکل بسیار موثری با قاچاق مواد مخدر مبارزه 
می کنیم. من همچنین می توانم ارقامی را ارائه 
کنم که به خوبی میزان ناکام گذاشتن عملیات 
قاچاق مواد مخدر و کشف و ضبط مواد مخدر را 
نشان می دهند.« بر اساس اظهارات او، حجم 
مواد مخدر کشف شده سه تا چهار برابر و حتی 
بیشتر شده است. پاشینیان همچنین بیان کرد: 
»این نشان می دهد که نیروهای انتظامی ایران 
و ارمنستان همکاری تنگاتنگی داشته و به طور 
موثری با قاچاق مواد مخدر مبارزه می کنند.«

پروانه سلحشوری، رئیس 
فراکسیون زنان مجلس دهم: 
حجاب آن زن کامال معمولی 
بود، اگر قرار باشد به خاطر 
این حجاب هم مردم را بگیرند 
که باید نیمی از زنان ایرانی 
بازداشت شوند. وقتی می گویند 
طرح صیانت تصویب شود، 
می خواهند همین کلیپ ها به 
دست مردم نرسد

به گفته منابع اروپایی، ایران و 
کشورهای تروئیکا ابتدا در بروکسل 
درباره برجام و توافقات ایران با 
فرانسه، آلمان و بریتانیا گفت وگو 
می کند و سپس در مذاکرات وین 
با حضور آمریکا شرکت خواهد کرد. 
ایران گفت وگوهای دوجانبه ای با 
روسیه و چین هم خواهد داشت. 
اقدامی که برخی از آن به عنوان تعلل 
در لغو تحریم ها یاد کرده اند.

انتشار فیلم کوتاهی که نشان دهنده برخورد خشن ماموران گشت ارشاد با یک زن بود واکنش انتقادی چهره های سیاسی 
اصالح طلب و اصولگرا و فعاالن مدنی را در پی داشت. نیروی انتظامی البته در برابر این انتشار این فیلم سکوت نکرد 
و ضمن تایید فیلم، از مجازات مامور خاطی خبر داد. فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی و معاونت زنان ریاست 

جمهوری اما تاکنون واکنشی به این موضوع نداشته اند. سکوت، تنها پاسخ آنان بود.
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ایران اول در بروکسل با اروپا مذاکره می کند بعد در مذاکرات وین حاضر می شود

مذاکره برای مذاکره
محوریت  با  سیزدهم  دولت  حضور 
مخالفان  قدرت  افزایش  و  اصولگرایان 
ایران  در  برجام  به  موسوم  هسته ای  توافق 
شرایطی  در  توافق  این  آینده  تا  شد  سبب 
از  پیش  بیگرد که  قرار  ابهام  از  هاله ای  در 
انتخابات  در  رئیسی  ابراهیم  سید  پیروزی 
امیرعبداللهیان  حسین  انتخاب  و   1400
حسن  خارجه اش،  امور  وزیر  عنوان  به 
نبود  اگر  بود که  تاکید کرده  بارها  روحانی 
از  پس  واشنگتن  و  تهران  سنگ اندازی ها، 
و  سفید  کاخ  از  ترامپ  دونالد  خداحافظی 
انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری 
و  برجام  اجرای  و چون  بر سر چند  آمریکا 

به  بین المللی  عهدنامه  این  دوباره  احیای 
اجازه  اما  ممانعت ها  بودند.  رسیده  توافق 
تا  نداد  را  وین  مذاکرات  رسیدن  نتیجه  به 
آمد.  ایران روی کار  اینکه دولت رئیسی در 
در ابتدای امر بازگشت دوباره تهران به میز 
مذاکره امری دور از ذهن به نظر می رسید 
خود  آمادگی  بیشتر  ایران  رفته  رفته  ولی 

داد. نشان  را  مذاکرات  به  بازگشت  برای 
وزیر امور خارجه ایران پایان جمع بندی ها در 
تهران درباره مذاکرات وین را زمان بازگشت 
حاال  ولی  بود  اعالم کرده  مذاکرات  این  به 
در رسانه های  اخبار منتشر شده  براساس  و 
تهران  تامل  قابل  سکوت  با  که  بین المللی 

قصد  ایران  می رسد  نظر  به  شده،  همراه 
بروکسل  در  ابتدا  اکتبر،  ماه  پایان  در  دارد 
سپس  و  مذاکره کند  اروپایی  با کشورهای 
در مذاکرات وین حاضر شود. وال استریت 
از یک منبع  به نقل  ژورنال در همین راستا 
پایان  در  ایران  با  »مذاکرات  نوشت:  غربی 
اکتبر در بروکسل  فقط میان اتحادیه اروپا و 
ایران انجام می شود. ایران مذاکرات دوجانبه 
مطرح  که  ایده ای  داشت.  خواهد  دیگری 
است، "پرداختن به تمامی متن های روز میز 
در وین" به منظور شفاف سازی آن ها با تیم 
جدید ایران است و "آن ها سواالت متعددی 
از  اقدام  این  باره خواهند داشت".«  این  در 

امور  وزارت  تعلل  کارشناسان،  برخی  سوی 
توصیف شد.  لغو تحریم ها  در  ایران  خارجه 
در  همچنین  وال استریت ژورنال  منبع 
تکمیل  به  مصمم  ایران  که  گفته  شرایطی 
خارجه  امور  وزارت  است که  وین  مذاکرات 
»ایران  بود:  گفته  رویترز  به  دیروز  فرانسه 
باید با عملکردش آمادگی برای از سرگیری 
مذاکرات وین با قدرت های جهانی را نشان 
دهد.« فرانسه همچنین خواستار توقف نقض 
برجام از سوی تهران شد. پیش از این ایران 
اقدامات  توقف  شرط  که  است  کرده  اعالم 
به برجام و لغو کلیه  بازگشت آمریکا  ایران، 
کاخ  سخنگوی  ساکی،  جن  تحریم هاست. 
سفید هم دیروز در جریان کنفرانس خبری 
به  بازگشت  برای  آمریکا  اشتیاق  از  خود، 
تاکید کرده  همزمان  و  بود  خبرداده  برجام 
به  دوجانبه  بازگشتی  دنبال  به  »ما  بود که 

برجام هستیم. اگر تهران چیزهای بیشتری 
این  دهد،  ارائه  کمتری  چیز  و  بخواهد 
همچنین  او  بود.«  نخواهند  موفق  مذاکرات 
درباره  متعدد  پرسش های  با  مواجه  در 
علیه  اسرائیل   »B »پلن  به  آمریکا  رضایت 
است.  دیپلماسی  بر  ما  »تمرکز  ایران گفت: 
دیپلماسی بستر تالش های ما در برهه فعلی 
با  همچنین  آمریکا  متحده  ایاالت  است.« 
هسته ای  توافق  درباره  سعودی  عربستان 
با ایران رایزنی کرد. نماینده ویژه آمریکا در 
امور ایران و وزیر امور خارجه آمریکا به طور 
جداگانه با وزیر امور خارجه عربستان رایزنی 
کردند تا رضایت این کشور برای گفت وگو و 
احتماال توافق با تهران را جلب کنند. ایران و 
عربستان اخیرا مذاکراتی محرمانه را ترتیب 
نیز  اولیه  توافقات  به  قرار معلوم،  از  و  داده 

یافته اند. دست 

ایران حمله تروریستی 
قندهار را محکوم کرد

انفجار  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت 
تروریستی رخ داده در مسجد »فاطمه )ص( 
قندهار« را محکوم کرد. در متن بیانیه وزارت امور 
امور خارجه  ایران آمده است: » وزارت  خارجه 
جمهوری اسالمی ایران حمله تروریستی کوردالن 
تکفیری به مسجد فاطمیه قندهار که موجب 
شهادت و جراحت جمع کثیری از شرکت کنندگان 
در نماز جمعه شده را به شدت محکوم نموده و 
ضمن تسلیت به خانواده های محترم شهداء 
و مردم عزیز افغانستان، و با آرزوی صبر و اجر 
برای بازماندگان قربانیان و شفای عاجل برای 
دیگر  بار  بشری،  ضد  جنایت  این  مجروحان 
نسبت به توطئه های تفرقه افکنانه دشمنان امت 
اسالم هشدار داده و بر لزوم وحدت و یکپارچگی 
شیعه و سنی و نفی خشونت و افراطی گری با 

نام اسالم تاکید می کند.«



پیامک شما را دربـاره 
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استان یون نان واقع در جنوب غرب چین دارای 
اکوسیستم های مختلف است و منطقه ای غنی 
از تنوع زیستی در جهان به شمار می رود. یکی از 
اهداف برگزاری COP15 ارتقاء سطح حفاظت از 
تنوع زیستی به میزان تغییرات اقلیمی است. به 
گفته کارشناسان محیط زیست، اکوسیستم های 
سالم، به طور مشخص جنگل ها و اقیانوس ها 
حفاظت  پس  دارند  باالیی  جذب کربن  قدرت 
اقلیمی گره  با بحران تغییرات  از تنوع زیستی 
خورده است. کاهش گرمایش کره زمین نیز خطر 

انقراض جانوران را نیز کاهش می دهد.

ارتباط نشست های تنوع زیستی 
با تغییرات اقلیمی

همایش احزاب یا COP، نشست هایی زیر نظر 
سازمان ملل است که سران دولت ها، نمایندگان 
سازمان های محلی و سازمان های مردم نهاد در 

آنها شرکت می کنند. سازمان ملل نشست های 
COP را با محورهای متفاوتی از جمله تغییرات 
اقلیمی و حفاظت از تنوع زیستی برگزار می کند. 
تنوع  و  اقلیمی  تغییرات  نشست های  تاکنون 
اما  می کردند  فعالیت  مستقل  طور  به  زیستی 
در نهایت به گفته الیزابت ماروما، مدیر اجرایی 
کنوانسیون تنوع زیستی این دو بحران به یکدیگر 
گره خورده اند و راه حل ها باید هر دو بحران کارساز 
نشست های   COP شناخته شده ترین  باشد. 
کشور  در  سال  هر  است که  اقلیمی  تغییرات 
متفاوتی برگزار می شود. برگزاری کنفرانس سال 
معاهده  به شکل گیری  منجر  فرانسه  در   2015
پاریس شد. هدف این معاهده کاهش گرمایش 
کره زمین به کمتر از 2 درجه و ترجیحا 1.5درجه 
پاریس  در  احزاب  است. کنفرانس  سانتی گراد 
تغییرات  بیست ویکمین کنفرانس    COP21یا

اقلیمی بود.

نشست حفاظت از تنوع زیستی
تنوع  کنوانسیون  دنیا   150 کشور  رهبران 
ریودوژانیرو  نشست  در   1992 سال  را  زیستی 
امضا کردند.  زیستی  تنوع  از  با هدف حفاظت 
امروز 195 کشور به عالوه اتحادیه اروپا عضو این 
کنوانسیون شده اند که آمریکا و واتیکان عضو این 
دسته نیستند. بر اساس پیش نویس بیانیه ای 
که روی وب سایت کنفرانس منتشر شده انتظار 
کشورهای  تعهدات  و  تالش ها  بر  تا  می رود 
بسیاری تاکید شود تا سال 2030، از 30درصد 

اقیانوسی حفاظت کنند. مناطق خشک و 

 تنوع زیستی به زمین جان می دهد
در جریان این نشست که نمایندگان ایران 
پینگ،   جین  شی  کردند،  شرکت  آن  در  هم 
رئیس جمهوری جمهوری خلق چین اعالم کرد 
از  حفاظت  منظور  به  صندوقی  تشکیل  برای 

گونه های مختلف گیاهان و جانوران در کشورهای 
در حال توسعه، 1.5 میلیون یوان معادل 232 
شی  می کند.   اهدا  دالر  هزار   500 و  میلیون 
انرژی  توسعه  سرعت  تا  داد  وعده  همچنین 
دهد:  افزایش  چین  در  را  خورشیدی  و  بادی 
»تالش هایمان برای توسعه انرژی تجدیدپذیر را 
بیشتر می کنیم و سرعت برنامه ریزی پروژه های 
انرژی باد و فوتوولتائیک با مقیاس بزرگ را در 
می دهیم.«  افزایش  اطراف  مناطق  و  صحراها 
اول  فاز  »ساخت  افزود:  چین  رئیس جمهوری 
این پروژه ها با ظرفیت تولید 100 میلیون کیلووات 
از  همچنین  شی  است.«  شده  شروع  برق 
احداث پارک های ملی جدید خبر داد. یکی از 
پارک ها قرار است در فالت تبت که سرچشمه 
شود.   تاسیس  آسیاست  بزرگ  رودخانه  سه 
استان  بزرگ  پانداهای  برای  ملی  پارک  یک 
سیچوان در جنوب غرب چین و پارک دیگری 

برای ببرهای سیبری و پلنگ های آمور در شمال 
به گفته  تاسیس خواهند شد.  نیز  غرب چین 
شی مساحت کل این مناطق حفاظت شده به 
از  230هزار کیلومتر مربع می رسد که 30درصد 
مساحت زمین را به خود اختصاص خواهد داد.
شی جین پینگ در سخنرانی خود تاکید کرد که 
تنوع زیستی به زمین جان می دهد و حفاظت از 

آن به ارتقای توسعه پایدار بشر کمک می کند.
به گفته رسانه های چینی، این کشور به منظور 
اجرای برنامه حفاظت از تنوع زیستی، نزدیک 
به 18درصد از خشکی را به منطقه حفاظت شده 
از  تبدیل کرده که باعث شده که 90درصد گونه 
اکوسیستم زمینی و 71درصد گونه های وحشی 
را تحت پوشش خود قرار دهد.  رئیس جمهوری 
چین همچنین پیش تر قول داده بود که چین 
قبل از سال 2030 که انتشار دی اکسید کربن به 
ازای هر واحد تولید داخلی را تا سال 2030 را 
به 65درصد میزان آن در سال 2005 می رساند 
و خنثی کردن آن تا سال 2060 به وقوع خواهد 
پیوست. در روزهای گذشته، رجب طیب اردوغان، 
به  ویدئویی  پیامی  هم  ترکیه  جمهور  رئیس 
پانزدهمین کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل 
فرستاد و گفت: »بار مسئولیت مبارزه با تغییرات 
اقلیمی و مشکالت محیط زیستی نباید تنها بر 
دوش کشورهای خاصی قرار گیرد.« او به این 
اشاره کرد که »رسیدگی به مسئله تغییرات آب 
و هوایی ضروری است« و »همه کشورها بدون 
توجه به قدرت اقتصادی، موقعیت جغرافیایی و 
مسئولیت تاریخی خود باید در مسیر مبارزه با 
تغییرات اقلیمی تالش کنند«. اردوغان همچنین 
دالیل  از  یکی  زیست  محیط  »نابودی  گفت:  
عنوان گهواره  به  مدیترانه  دریای  شدن  تبدیل 
است.«  پناهجویان  به گورستان  جهان  تمدنی 
به  توجه  با  اعالم کرد که  ترکیه  جمهور  رئیس 
برای  زیستی  تنوع  و  اقلیمی  تغییرات  اهمیت 
ترکیه، سال آینده میزبان شانزدهمین کنفرانس 
طی  و  بود  خواهد  ملل  سازمان  زیستی  تنوع 
سال های 2022 تا 2024 نیز ترکیه ریاست این 

ساز و کار را برعهده خواهد داشت.

احیای اقتصاد 
همگام با حفاظت از تنوع زیستی

شی، رئیس جمهور چین همچنین درخواست 
سیستمی  جهانی  زیست  محیط  اداره  تا  کرد 
»منصفانه تر« و »منطقی تر« شود و در جریان 
احیای اقتصاد و حفاظت از محیط زیست، به 
کشورهای در حال توسعه توجه بیشتری شود. از 
نظر شی، محیط زیست خوب، ثروت اقتصادی 
طور  به  باید  زیست  محیط  و  اقتصاد  و  است 
هماهنگ پیشرفت کنند. او همچنین با تاکید بر 
همکاری کشورها چهار پیشنهاد شامل هماهنگی 
میان انسان و طبیعت با کمک تمدن اکولوژیکی، 
تحقق توسعه پایدار جهانی با محرکه ایده سبز، 
برقراری انصاف و عدالت اجتماعی با محوریت 
رفاه مردم و در نهایت حفظ سیستم مدیریت 
قوانین  اساس  بر  منطقی  و  عادالنه  جهانی 

بین المللی را مطرح کرد.
قول  کشور   100 از  بیش  نیز  چهارشنبه  روز 
اصلی  محور  را  جانوران  از  حفاظت  تا  دادند 

دهند قرار  خود  دولت  تصمیم گیری های 

نشست ۵ روزه حفاظت از تنوع زیستی در چین پایان یافت

وعده بیش از 100 کشور برای حفاظت از جانوران
رئیس جمهوری چین وعده داد 1.۵ میلیون یوان معادل 232 میلیون و ۵00 هزار دالر برای حفاظت از تنوع زیستی 

به کشورهای در حال توسعه کمک کند

پیشنهاد محیط زیست برای 
 اصالح آیین نامه ماده 8 

قانون هوای پاک

»سن مرز فرسودگی« 
معیار فرسودگی 
خودروها قرار گیرد

منظور  به  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
تدقیق اجرای آیین نامه ماده )8( قانون هوای 
پاک موضوع تعیین سن فرسودگی برای انواع 
وسایل نقلیه موتوری و افزایش تعداد دفعات 
معاینه فنی ساالنه خودرو پس از رسیدن به 
سن مرز فرسودگی، پیشنهاد اصالح آیین نامه 
مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، 
به دولت ارائه کرده است.بر اساس آیین نامه 
با  پاک که  هوای  قانون   )8( ماده  اجرایی 
رویکرد حفظ حق مالکیت افراد درباره وسیله 
نقلیه و افزایش نظارت بر انجام معاینه فنی 
به عنوان معیار  به جای تعیین مطلق سن 
سال جاری  خرداد ماه  در  خودرو،  فرسودگی 
به تصویب هیئت وزیران رسید،  با توجه به 
کاهش ایمنی و آالیندگی انواع وسایل نقلیه با 
گذشت زمان در اثر استهالک و پوسیدگی اجزا 
و بدنه، شاخص سن مرز فرسودگی به جای 
خودروهای  و  شده  تعیین  فرسودگی  سن 
مشمول ملزم به افزایش دفعات ساالنه معاینه 
فنی و افزایش هزینه های تردد هستند.این 
نقلیه  وسیله  مالک  است که  نحوی  به  امر 
جهت اطمینان از صحت عملکرد آن، بایستی 
در بازه های زمانی کوتاه تری اقدام به معاینه 
فنی و بازرسی خودرو کنید. این خودروها به 
و طول عمرشان، عمدتًا  بیشتر  علت کارکرد 
و  می شوند  ساختار  و  بدنه  پوسیدگی  دچار 
و  جاده ها  سطح  در  تصادفات  بروز  ریسک 
شهرها را به شدت افزایش می دهند.سازمان 
حفاظت محیط زیست با اعالم اینکه در حال 
حاضر تعداد دفعات معاینه فنی ساالنه وسایل 
نقلیه موتوری پیش از رسیدن به سن مرز 
فرسودگی، به صورت واضح در متن آیین نامه 
به منظور تدقیق  یاد شده ذکر نشده است، 
موضوع و جلوگیری از ایجاد هرگونه ابهام در 
را  آیین نامه  اصالح  پیشنهاد  مصوبه،  اجرای 
جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت 
ارائه کرده است.بنابر اعالم پایگاه اطالع رسانی 
دفتر هیئت دولت، پیشنهاد فوق هم اکنون 
در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط 
زیست مراحل تصمیم گیری را سپری می کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط 
 زیست تاکید کرد

لزوم ایجاد در آمد پایدار 
برای صندوق ملی محیط 

زیست 
سازمان  رئیس  و  رئیس جمهوری  معاون 
اصغر  همراه،  به  زیست  محیط  حفاظت 
و  حقوقی  مدیریت،  توسعه  معاون  دانشیان 
به  گذشته  روز  همراه  هیات  و  مجلس  امور 
بازدید از صندوق ملی محیط زیست و دیدار 
و گفت وگو با اعضای هیئت مدیره این صندوق 

پرداختند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست، علی سالجقه در این نشست 
ایجاد درآمد پایدار را امری ضروری عنوان کرد 

و بر ضرورت اجرای این موضوع تاکید کرد.
زیستی  محیط  مالیات های  موضوع  به  او 
اشاره کرد و گفت: همه در امر محیط زیست 
هر  و  هستیم  موظف  آن  احیای  و  ارتقا  و 
کس به هر اندازه ای که در این بستر در حال 
استفاده از آن است باید مشارکت در ارتقا آن 
داشته باشند از این رو شرکت ها و سازمان ها 
تا محیط  به پرداخت مالیات هستند  موظف 
دهیم.  تحویل  آیندگان  به  سالم  زیستی 
سالجقه کنوانسیون ها و مشارکت صندوق در 
این امر را مهم دانست و گفت حمایت از این 
و  حضور  می تواند  بین المللی  کنوانسیون های 
مشارکت صندوق را در عرصه بین المللی فراهم 
سازد . او با تاکید مجدد بر آموزش و تعامل 
با بستر فرهنگ سازی گفت : صندوق همواره 
باید در این امر با برنامه ریزی های خوب نقش 
سازنده ای در اتقای فرهنگ و آموزش محیط 
زیست داشته باشد و در تمام مقاطع آموزشی 
با مشارکت آموزش و پرورش و دانشگاه ها و 
رسانه ها و سمن ها  و سایر نهادهای دلسوز 

. محیط زیست همکاری شود 
رئیس سازمان محیط زیست کشور با تاکید به 
بحث تجهیز مراکز پایش آب و خاک و هوا در 
سطح کشور تاکید کرد و گفت: این بخش هم 
برای ما بسیار اهمیت دارد چرا که می توانید 
داشته  خوبی  آماری  داده های  و  اطالعات 
و  تهیه  در  به سزایی  نقش  می تواند  و  باشیم 

تدوین برنامه های مختلف ایفا کند.
او در پایان با تاکید بر انسجام در بین سازمان 
این  گفت:  ارگان ها  سایر  با  زیست  محیط 
انسجام و همکاری با سایر ارگان ها به عنوان 
یک اصل در سازمان مطرح است و می تواند 
نقش مهمی در جامعه بشری داشته باشد.

در روزهای گذشته، رئیس 
جمهور ترکیه هم پیامی 
ویدیویی به پانزدهمین 

کنفرانس تنوع زیستی سازمان 
ملل فرستاد و گفت که نابودی 

محیط زیست یکی از دالیل 
تبدیل شدن دریای مدیترانه 
به عنوان گهواره تمدنی جهان 

به گورستان پناهجویان است و 
بار مسئولیت مبارزه با تغییرات 

اقلیمی و مشکالت محیط 
زیستی نباید تنها بر دوش 
کشورهای خاصی قرار گیرد

قسمت اول پانزدهمین کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل یا COP1۵ با محور »تمدن اکولوژیکی: ساخت آینده ای مشترک برای 
تمام جان های روی کره زمین« در طول ۵ روز به میزبانی چین برگزار شد. همه گیری بیماری کووید-19 که تاریخ برگزاری این نشست را 
دو بار عقب انداخته بود و در نهایت برگزارکنندگان آن تصمیم گرفتند تا این دوره را در دو قسمت برگزار کنند. قسمت اول آن از 11تا 1۵ 
اکتبر )۵ روز گذشته( به صورت مجازی برگزار شد. قسمت دوم این نشست نیز از 2۵ آوریل تا 8 می در کونمینگ مرکز استان یون نان 

با محور حفاظت از طبیعت و گونه ها طی دهه آینده و به صورت حضوری خواهد بود.

در جریان این نشست، شی 
جین پینگ، رئیس جمهوری 

جمهوری خلق چین اعالم کرد 
که 1.5 میلیون یوان معادل 

232 میلیون و 500 هزار دالر 
اهدا می کند تا برای کمک به 

کشورهای در حال توسعه برای 
حفاظت از گونه های مختلف 

گیاهان و جانوران در دنیا 
صندوقی تاسیس کند
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تقی زاده خامسی: در 
بخش های مختلف دریای 

خزر برای ساخت ویال 
برداشت غیر قانونی ماسه 
انجام می شود که آسیب 

زیادی به طبیعت و محیط 
زیست وارد کرده است

 رواج ماسه خواری در خزر برای ساخت ویال
رواج  درباره  نیرو  وزیر  آبفای  و  آب  معاون 
زیست  محیط  در  اختالل  و  ماسه خواری 

داد. هشدار 
ویدیویی  انتشار  با  تقی زاده خامسی  قاسم 
کنار  از  بی رویه  به صورت  برداشت ماسه  از 
دریای خزر در صفحه اینستاگرام خود نسبت 
به رواج پدیده ماسه خواری در ایران هشدار 
ماسه  قانونی  غیر  »برداشت  نوشت:  و  داد 
ویال  ساخت  برای  خزر  دریای  سواحل  از 
شده  مرسوم  ایران  در  دوم  خانه  عنوان  به 

است.«
معاون آب و آبفای وزیر نیرو در این ارتباط 
روز پنج شنبه به ایسنا گفت: »چندین سال 
است که پدیده ماسه خواری بسیار رواج پیدا 
کرده و موجب برهم زدن زیست بوم دریای 
خزر شده است و اگر اکنون جلوی آن گرفته 
را  جدی تری  آسیب های  آینده  در  نشود 

متحمل محیط زیست کشور می کند.«
رواج  اینکه  بیان  با  تقی زاده خامسی 
و  زیست  محیط  در  اختالل  ماسه خواری 
چرخه زندگی آبزیان دریای خزر را به همراه 
در  هستیم که  شاهد  »امروزه  افزود:  دارد، 
بخش های مختلف دریای خزر برای ساخت 
ویال برداشت غیر قانونی ماسه انجام می شود 
که آسیب زیادی به طبیعت و محیط زیست 

است.« وارد کرده 
غذایی  زنجیره  در  ماسه ها  اینکه  بیان  با  او 
با این کار امکان  برخی آبزیان قرار دارند و 

گرفته  موجودات  از  بسیاری  از  حیات 
به  منجر  »ماسه خواری  گفت:  می شود، 
زندگی  چرخه  و  زیست  محیط  در  اختالل 
آبزیانی که در دریا زندگی می کنند، می شود 
شود  اتخاذ  حوزه  این  در  تدابیری  باید  لذا 
جبران  های  چالش  با  صورت  این  غیر  در 

می شویم.« مواجه  آینده  در  ناپذیری 
بر  تاکید  با  نیرو  وزیر  آبفای  و  آب  معاون 
این  دانستن  مهم  و  زیست  محیط  حفظ 
بی رویه  »برداشت  کرد:  تصریح  بخش، 
شن و ماسه از بستر رودخانه ها، عامل بروز 
فجایع زیست  محیطی جبران ناپذیر می شود 

بگیرد.« قرار  توجه  مورد  باید  که 
از رودخانه ها  به گفته خامسی بستر برخی 
مشکالتی  با  بی رویه  برداشت های  دلیل  به 
مشکالت  این  حل  که  است  شده  روبه رو 
این  در  مدیریت  و  ریزی  برنامه  مستلزم 

است. بخش 
و  شن  غیرمجاز  »برداشت  کرد:  تاکید  او 
ماسه از مهم ترین مشکالت در منابع طبیعی 
اگر راه عالجی برای  به حساب می آید که 
آن اندیشیده نشود  آسیب های زیادی را به 
محیط زیست و منابع طبیعی وارد می کند.«
خزر جنوبی که کرانه های ساحل ایران است 
نسبت به سایر نقاط دریا دارای عمیق ترین 
نقاط است. بیشترین عمق در این قسمت 
یک هزار و 25 متر و متوسط آن 325 متر 

است.

| روزنامه نگار |

| یاسمن طاهریان |

آگهی تجدید مناقصه 
آسفالت شهرداری نجف شهر

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/07/17می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت از تاریخ انتشار اسناد 

مناقصه تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/07/27
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 
13 روز شنبه تاریخ 1400/08/08 زمان بازگشایی پاکات روز یکشنبه 

مورخ 1400/08/09 ساعت 08:00 
ضمنا در صورت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره 

تلفن 03442397380 تماس حاصل نمایند .

شهرداری نجف شهر

نوبت دوم

شماره  مجوز  استناد  به  دارد  نظر  در  شهر  نجف  شهرداری 
313/00/49 مورخ 1400/6/7 شورای محترم اسالمی تهیه، حمل 
و پخش قیرmc 2 و تهیه و حمل ، بخش و اجرای آسفالت معابر 
سطح شهر از نوع بیندر 19-0  به شماره 20000906۵7000004  را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت  و الزم است  خواهد شد 
قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند .

مفقودی

مفقودی

کمپانی  سند  و  سند  سبز،  برگ 
مدل  سیعلو  دوو  خودروسواری 
1380 به شماره پالک 317 ن 43 
موتور 807611  ایران 32 شماره 
 ir8016۵024690 شاسی  شماره 
مربوط به مهدی جامعی حصاری 
اعتبار  درجه  از  و  مفقود گردیده 

ساقط می باشد. شماره 1068 
ت ح ج

پراید  سواری  خودرو  سبز  برگ 
پالک  شماره  به   1383 مدل 
شماره   42 ایران   28 ب   946
شماره  و   00994303 موتور 
 S1412283374416 شاسی 
نژاد  صالحی  محمد  به  مربوط 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
1076 شماره  باشد.  می  ساقط 
ت ح ج

محوطه

مدیر کل میراث فرهنگی گیالن:

ثبت جهانی کاروانسراها فرصتی برای احیای برند جاده ابریشم است
به  اشاره  با  گیالن  فرهنگی  میراث  مدیر کل 
بازدید نماینده یونسکو از کاروانسرای »تی تی« 
جهانی کاروانسراها  ثبت  سیاهکل، گفت:  در 
فرصتی مناسب برای احیای برند جاده ابریشم 

است.

حاشیه  در  حالج پور  مسعود  مهر،  به گزارش 
از  یونسکو  جهانی  سازمان  نماینده  بازدید 
کاروانسرای تی تی شهرستان سیاهکل، گفت: 
در این سفر نماینده سازمان جهانی یونسکو از 
کاروانسرای تاریخی تی تی سیاهکل به منظور 

ابریشم که  جاده  جهانی کاروانسراهای  ثبت 
و  فرهنگی، گردشگری  میراث  وزارت  توسط 
به  بازدید  اقدام است  صنایع دستی در دست 
عمل آورد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی گیالن افزود: ثبت جهانی مجموعه 

کاروانسراهای کشور فرصت ارزشمندی در مسیر 
احیای برند جاده ابریشم و معرفی ظرفیت های 
سطح  در  گیالن  استان  تاریخی  فرهنگی 
بین المللی است. حالج پور با اشاره به جایگاه 
این کاروانسرا در مبادالت تجاری قرون گذشته، 
اضافه کرد: این کاروانسرا از قدیمی ترین بناهای 
شهرستان سیاهکل محسوب شده و در مسیر 
راه کاروانی دیلمان به الهیجان قرار داشته که 
شرق گیالن  منطقه  تجاری  مسیر  عنوان  به 

قرار  استفاده  مورد  ایران  مرکزی  بخش  به 
پژوهش های  بر  بنا  داد:  ادامه  او  می گرفت. 
تی تی  دستور  به  کاروانسرا  این  شده  انجام 
پادشاه  آخرین  دوم،  احمد  همسرش  خانم، 
کیایی گیالن در 12 کیلومتری شهر سیاهکل با 
نقشه ای مربعی شکل احداث شده که از جمله 
ویژگی های معماری این اثر می توان به ویژگی 
درون گرا بودن اثر به منظور جلوگیری از حمله 

اشاره کرد. سارقان 
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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 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
هیات   140060319078005417 شماره  رای  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
مالکانه  تصرفات  کرمان  دو  منطقه  ملک  ثبت  حوزه 
فرزند  پور  حسین  اکرم  خانم  متقاضی  بالمعارض 
رفسنجان  از  صادره   33 شناسنامه  بشماره  حسین 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 169 مترمربع 
بخش  در  واقع  اصلی   2785 از  فرعی   326 پالک 
خیابان  قائم  بلوار  آباد  شرف  آدرس کرمان  3 کرمان 
رسمی  مالک  از  خریداری  یک   امام حسین شمالی 
به  لذا  است.  گردیده  محرز  ایرانمنش  محمد  آقای 
 15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور 
به  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  روز 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور 
دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
از تاریخ تسلیم اعتراض،  رسید، ظرف مدت یک ماه 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

خواهد شد. م الف 773
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/24
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی-برابر رای شماره 139960319078010342 هیات  دوم مورخه 1399/10/15 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 امیر محمدی قناتغستانی  فرزند محمود بشماره شناسنامه 840 صادره کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
212/5 مترمربع پالک شماره 19 فرعی از 75 اصلی واقع در بخش 6 حوزه ثبت منطقه دو کرمان آدرس کرمان شهرک هشت بهشت 
کوچه 29 منزل آخر سمت چپ  خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای سید جواد حسینی گوهری 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 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 767
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/10- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/24

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

حوزه ثبت ملک  منطقه یک  گرگان 
آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان 

های فاقدسندرسمی برابرماده 3وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف  
برابررای شماره 140060312001005699 هیئت  موضوع  قانون  تعیین تکلیف  
وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی  مستقر درواحد ثبتی 
تصرفات  مالکانه بالمعارض  کالسه    1399114412001001586 تقاضای  خانم  
فاطمه آتش پنجه به شماره شناسنامه  27088  وکدملی  2120270597  
صادره از گرگان فرزند محمدعلی  در ششدانگ  یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است  بمساحت  220مترمربع واقع در اراضی  مازاد سعدآباد 
از پالک شماره 1  فرعی  از 123- اصلی بخش دو حوزه ثبت  گرگان طبق رای 

صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی  به متقاضی  دارد. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  دردونوبت به فاصله  پانزده روز آگهی  می شود 
ازاین رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت  متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی بمدت  دوماه اعتراض  خودراباذکر 
شماره پرونده  به این اداره  تسلیم وپس از اخذرسید ظرف  مدت  یکماه از 
تاریخ  تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواست خودرا به مرجع  ذیصالح 

قضایی تقدیم نماید. 
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400/07/24    

 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1400/08/10
علی برقی 
م.الف  8968                                                                                              
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک  گرگان

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060319078005464 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم علوی رضوی فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 1623 صادره از کرمان و آقای سید حمید میر رضائی 
جوشانی فرزند سیدرضا بشماره شناسنامه 1 صادره از گلباف بالمنالصفه در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 146/57 مترمربع پالک 16554 فرعی از 3968 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از 3968 اصلی واقع در بخش 2 کرمان 
آدرس کرمان توکل آباد خیابان قدوسی انتهای قدوسی 24 کوچه صاحب الزمان 
سمت راست درب سوم خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمجید هروی 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 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 892

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/24-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/08
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد  و امالک

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 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی-برابر رای شماره 140060319078006202 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهسا حیات 
بخش عباسی فرزند محمدجواد بشماره شناسنامه 2980027332 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 198 
مترمربع که مقدار 71.56 متر مربع از شش دانگ عرصه آن متعلق بوقف است و در اجاره مالک متن می باشد پالک 22272 
فرعی از 1783 اصلی واقع در بخش 3 کرمان آدرس کرمان خیابان جهاد خیابان یاسین کوچه 14 بعد از چهارکوچه سمت راست 
خریداری از مالک رسمی آقای سیدحسین طباطبایی 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 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 771
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/10- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/24

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب                

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

ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده 13  و  قانون  ماده 3  اگهی موضوع 
            -1400603190790000286 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و 
1400.6.20 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
ثبتی حوزه ثبت ملک رودبار جنوب تصرفات مالکانه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
از  فرزندعیسی بشماره شناسنامه 1770صادره  اقای مهدی سنجری  بالمعارض متقاضی 
رودبار در  یک باب خانه  به مساحت 342.24متر مربع پالک 1565 فرعی از188- اصلی 

مفروز و مجزی شده از پالک 188 - اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب -بلوار والیت 
-کوچه شماره 5خریداری از مالک رسمی عبدالحسین ؛محمد مهدی ومهسا مهیمی وخانم 
فاطمه بیگ مرادی  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 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 :184
تاریخ انتشار نوبت اول :1400.7.24 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400.8.8   

علی رحمانی خالص  .رئیس ثبت اسناد وامالک 

آگهی مفقودی
شماره  و    13991120424 شماره  به  اتاق  فاکتور  میشود  گواهی 
اعتبار ساقط می  از درجه  و  مفقود  گردیده   KK1649۵3  شاسی

باشد******
گواهی میشود فاکتور  بلوک سیلندر به شماره 990283464 و شماره 
می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود   181B00789۵1 موتور 

باشد*****
گواهی میشود فاکتور اتاق به شماره 13991132۵20 شماره شاسی 
JK404422مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد*****
گواهی میشود فاکتور بلوک سیلندر به شماره 139936778 و شماره 
می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  مفقود گردیده  موتور 12487260307 

باشد*****
گواهی میشود فاکتور بلوک سیلندر به شماره 1400313789و شماره 
از درجه اعتبار ساقط می  موتور 124K0332307 مفقود گردیده و 

باشد.
تاریخ چاپ نوبت اول  1400.7.24

تاریخ چاپ نوبت دوم 1400.8.1

مفقودی
برگ سبز ؛ سند وکارت پالک سواری موتور سیکلت مدل 139۵ 
012۵N۵P928299وشماره  موتور   شماره   به  رنگ  زرشکی 
89423ایران  پالک   شماره   N۵P12۵B9۵70880 شاسی 
816متعلق به اسماعیل غالمحسین زاده مفقود واز درجه اعتبار 

ساقط گردیده است .قلعه گنج

زبان  به  بلیط  بلیطی.  می گفتند  او  به 
بلندی های  بلوط؛ درختی که  بختیاری یعنی 
آرد  آن  از  گذشته  در  و  پوشانده  را  دیار  آن 
خودش گفته  آعبدالرحیم  می کردند.  درست 
قد ٌکه،  بی  رن  مردم  بی.  پاییز  »فصل  بود: 
واس که  ُمَنم  حین  همو  در  ایچیدن.  بلیط 
بلیطی.«  ایگن  آویدم،  دنیا  نیام، وه  دنیا  به 
)فصل پاییز بود. مردم برای چیدن بلوط به 
آردش  تا  می چیدند  بلوط  بودند.  رفته  کوه 
کنند و نان بپزند. همان وقتی مردم از کوه 
من  آوردند،  را  بلوط ها  و  برگشتند  روستا  به 
از  آمدم.  دنیا  به  دنیا می آمدم،  به  نباید  که 
بلوطی.« مرد 70  به  آن وقت معروف شدم 
ساله در مستند »تنها میان سنگ ها«، ساخته 
آرمان قلی پور دشتکی که یک سال پیش به 

سومین جشنواره باستان شناسی، قوم نگاری 
بلیطی  داستان  یافت،  راه  قبرس  تاریخی  و 
را تعریف کرده بود. او از گیرشمن هم گفته 
در  و  آمده  ایذه  به   1345 سال  در  بود که 
مصاحبه های دیگر هم بارها تعریف کرده بود 
که 20 روز در خانه اش مانده و خط عیالمی 
او آموخته.آعبدالرحیم اسدپور،  باستان را به 
محافظ و راهنمای چندین ساله آثار باستانی 
کولفرح ایذه، صبح پنج شبه به دلیل بیماری 
و کهولت سن، در بیمارستان شهدای ایذه به 
میراث فرهنگی،  فعاالن  شتافت.  باقی  دیار 
با  آنها که  و  تاریخ  دوست داران  و  مسئوالن 
و  نوشته اند  او  درباره  بوده اند،  آشنا  بلیطی 
پیام هایی منتشر کرده اند؛ تسلیت هایی برای 

خوزستان. میراث دوستان  و  بختیاری  ایل 

او زاده اول فروردین ماه 1330 خورشیدی بود؛ 
زاده روستا و تنگه تاریخی کول فرح. کودکی 
و نوجوانی را در کنار نگارکندهای بی بدیل کول 
فرح سپری کرد و بسیار به آنها دل بست. او 
جایی در مستند »تنها در میان سنگ ها« از 
این کنجکاوی می گوید: »نیمه های شب کنار 
سنگ ها می آمدم و با آنها راز و نیاز می کردم. 
از خدا می خواستم که یا آنها )سنگ نگاره ها( 
من  یا  کنند  صحبت  من  با  و  زنده کند  را 
بلیطی  کنجکاو  روح  ببرم.«  پی  آنها  راز  به 
گرفت  اوج  زمانی  آثار  این  شناخت  برای 
آلوارز  خاویر  بعدها  و  مهرکیان  جعفر  که 
تنگه  به  آثار  شناخت  برای  اسپانیایی  مون 
تاریخی کول فرح وارد شدند و این سرآغاز 
خود  نیاکان  یادمان های  از  او  بهتر  شناخت 

به مدت 3 سال  از سال 1366  شد.اسدپور 
با شرکت گاز همکاری کرد و برای نخستین 
و  آیاپیر  فرهنگی  میراث  پایگاه  بنیان  با  بار 
به  فرح  تاریخی کول  و  پرآوازه  جایگاه  نیاز 
او  پدری  سنگی  خانه  دلباخته،  مراقب  یک 
توسط پایگاه آیاپیر به عنوان جایگاه حفاظت 
از آثار بازسازی و با حمایت جهاد سازندگی 
وقت در سال 1379 در آنجا مستقر شد. او 
سال ها در همین خانه پدری در دره باستانی 
کول فرح از آثار تاریخی نگهبانی می کرد. در 
سال 1380 به عنوان مراقب آثار تاریخی کول 
فرهنگی  میراث  سازمان  استخدام  به  فرح 
مراقب  کسوت  در  سال ها  و  درآمد  وقت 
داخلی  و  خارجی  گردشگران  راهنما  و  آثار 
اواخر  همین  تا  و  راهنمایی  را  بی شماری 
نگارکندهای  تاریخ  آنها  برای  جان  و  دل  با 

بازگو می کرد. را  فرح  عیالمی کول 

 همراهی با گیرشمن
آعبدالرحیم، همراه رومن گیرشمن بود؛ 
که  اوکراینی تباری  فرانسوی  باستان شناس 
ایران  در  باستان شناسی  پیشگامان  از  یكی 
مصاحبه ای  در  پیش  سال  دو  بلیطی  بود. 
با اسکان نیوز گفته بود: »گیرشمن که زبان 
بود،  خوب  خیلی  مسلمانیش  و  فارسیش 
خط  می گرفتم،  یاد  که  را  میخی  خط  هر 
اول  خط  اگر  اما  می داد  آموزش  را  دیگر 
تا  می کرد  تکرار  این قدر  نمی گرفتم  یاد  را 
کتیبه های  آخر  خطر  به  بگیرم.  یاد  کامل 
ایالمی که رسیدیم دیدم گیرشمن ناراحت 
و پژمرده است، گفتم دکتر امروز ناراحتی، 
من  مهمان نوازی  یا  هست  وطن  از  دوری 
خط  خواندن  برای  )گیرشمن  بوده؟  بد 
نگهبان  اسدپور،  منزل  در  روز   20 میخی 
گیرشمن  داشت.(  اقامت  کول فرح  دره 
ایالمی  دوره  میخی  الفبای  خط  گفت: 
حرف   220 این جا  ولی  داشته  حرف   300
از  بعد  دارد.  حرف کم   80 می شود،  دیده 
چند روز 80 حرف الفبا را هم پیدا کردیم و 
گیرشمن به من گفت که اگر عمرت کفاف 
داد هرکس که برای کاوش به این منطقه 
آمد بگو که 80 حرف الفبا میخی ایالمی در 
این منطقه است، اگر هم کسی نیامد بهتر 
است در زیر خاک باشد تا ضربه ای نخورد 

بماند.« سالم  و 

تنهایی کول فرح
کول فرح، یعنی دره فراخ؛ مجموعه ای 
صخره ای  نگارکند های  دیرینه ترین  از 
دارد.  خود  در  را  ایذه  شهر  عیالمی  دوران 
در  مجموعه  این  ٣٥٠٠ساله  نگارکند   ٦
در  گرفته؛  قرار  آسیب ها  انواع  معرض 
سال های گذشته گلسنگ ها روی بعضی از 
فرهنگی  میراث  اداره  و  را گرفت  کتیبه ها 
روی  آعبدالرحیم  واداشت.  تکاپو  به  را 
می گفت:  و  می خواند  را  کتیبه ها  از   یکی 

فرمانروای  تاهی هی،  فرزند  هانی،  »من 
آیاپیر، امواُلم، آثاُرم در این سرزمینه. کسی 
تعالی  خدای  برسونه،  آسیبی  امواُلم،  به 
بخشکونه.« کتیبه ها  را  او  داغ  آفتاب  زیر 
آفتاب  و  فصلی  بارش های  زیر  سالهاست 
دل نگرانی  و  گرفته اند  قرار  ایذه  پرجان 
میراثی هاست.  همیشه  نگرانی  آنها،  برای 
به  یونسکو  بود که کارشناسان   ٢٠٠٨ سال 
نقش  کتیبه ها،  مجموعه  تا  آمدند  ایذه 
را  شهر  این  نگارکندهای  و  برجسته ها 
برای ثبت در فهرست جهانی، بررسی کنند 
پرونده  و  ماند  وعده  در حد  همه چیز  اما 
حاال  نرسید.  جایی  به  ایذه  فرهنگی  منظر 
نگارکندها  فرح،  دره کول  نگهبان  رفتن  با 
دلسوزترین آدم ایل را از دست داده اند و 

شده اند. تنهاتر 

نگهبان و راهنمای چندین ساله آثار باستانی کول فرح ایذه، در 70 سالگی جان سپرد

 کول فرح تنها شد
کول فرح از چندین سال پیش فقط یک محافظ داشت؛ آعبدالرحیم اسدپور، پیرمردی که روزگاری نزد رومن گیرشمِن 
باستان شناس به اهمیت آثار تاریخی این دره پی برد

خانه پدری فروغ فرخزاد 
به تملک شهرداری درآمد

خانه پدری فروغ فرخزاد پس از چند سال 
کش و قوس سرانجام به تملک شهرداری 
بازسازی آن آغاز  درآمد و کارهای مرمت و 
از  دست کم  ایسنا،  شد.به گزارش  خواهد 
پدری  خانه  تخریب  زمزمه های   1391 سال 
انتهای  فروغ فرخزاد، شاعر معاصر واقع در 
تهران  امیریه  محله  در  آزاد  خادم  کوچه 
و  می شد  شنیده  خانه  این  مالکان  توسط 
در سال 1397 بار دیگر قوت گرفت. در پی 
این موضوع شهرداری تهران  قول هایی برای 
حفظ این خانه داد و سازمان وقت میراث 
فرهنگی هم مهرماه همان سال خبر داد که 
خانه به ثبت ملی رسیده. اما وضعیت این 
خانه در یکی  دو سال اخیر نامشخص بود و 
پیگیری هایی برای حفظ آن وجود داشت تا 
این که سرانجام به تملک شهرداری درآمد.
دیانا قوقاسیان، همسر مهرداد فرخزاد )برادر 
فروغ فرخزاد( که پیگیر کارهای خانه پدری 
فروغ فرخزاد بوده به ایسنا می گوید: کارهای 
تملک روز چهارشنبه )22 مهرماه( به انجام 
هم  قبال  بگیرند.  را  خانه  توانستند  و  رسید 
ثبت ملی انجام شده و از  هفته آینده مرمت 
عالقه مندان  روی  به  زودی  به  و  آغاز  خانه 
مرمت  شد  قرار  می افزاید:  او  می شود.  باز 
توسط سازمان زیباسازی شهرداری تهران و 
با نظارت من انجام شود، زیرا تقریبا آخرین 
می داند.  را  مسائل  همه  که  هستم  کسی 
و  بود  خانواده  فرد  همسر من کوچک ترین 
دائم به آن خانه می رفتیم. از قبل نقشه اولیه 
امیدوارم  و  آماده کرده ام  شهرداری  برای  را 
خانه هرچه زودتر به روز اول برگردد و موزه ای 

آیندگان. برای  شود 

رئیس فراکسیون گردشگری و 
میراث فرهنگی مجلس:

فکر عاجلی برای سازه های 
آبی شوشتر شود

رئیس فراکسیون گردشگری و میراث فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به شکاف های 
ایجاد شده در سازه های آبی - تاریخی شوشتر 
فاجعه ای  شاید  نشود  عاجلی  فکر  اگر  گفت: 
و  فرهنگی کشور  میراث  و  تاریخی  زمینه  در 
دنیا رخ دهد.محمدرضا دشتی به ایسنا گفت: 
با دعوت از مجمع نمایندگان خوزستان، هیات 
فراکسیون گردشگری مجلس سفره دو روزه ای 
ارتقای  راهکارهای  تا  داشتیم  خوزستان  به 
دستی  صنایع  و  فرهنگی، گردشگری  میراث 
استان بررسی شود. او با اشاره به بازدید از موزه 
منطقه ای اهواز و سرعت خوب ساخت آن افزود: 
امیدوارم با پیشرفت های فیزیکی، این موزه در 
چرا که  افتتاح شود  نخست سال 1401  نیمه 
سرمایه بزرگی برای منطقه جنوب و جنوب غرب 
کشور خواهد بود. رئیس فراکسیون گردشگری 
اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی  میراث  و 
گفت: دانشکده سه گوش اهواز نیز ساختمان 
بی مهری  مورد  متاسفانه  است که  بی نظیری 

مسئوالن استان خوزستان قرار گرفته است.

وزیر میراث فرهنگی:
مردم پاسارگاد به دلیل 

مقبره کوروش نمی توانند 
کشاورزی کنند

صنایع  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
به دلیل  پاسارگاد  مردم  امروز  دستی گفت: 
کنند،  کشاورزی  نمی توانند  کوروش  مقبره 
برطرف شود  این مشکالت  باید  بزنند،  چاه 
پیدا  انقباض  مقداری  حریم ها  قوانین  و 
در  تسنیم، عزت هللا ضرغامی  کند.به گزارش 
شورای اداری استان فارس عنوان کرد: فارس 
فوق العاده ای  نسبی  وضعیت های  به نسبت 
میراث فرهنگی  و  گردشگری  امر  در  که 
است.وزیر  عقب ماندگی  دچار  بسیار  دارد، 
رهبری  معظم  مقام  افزود:  میراث فرهنگی 
سال ها پیش در سفری که به استان فارس 
داشتند، فرمودند؛ اگر گردشگری درست  کار 
کند این استان هیچ نیازی به هیچ بودجه ای 
ندارد، هم گردشگری داخلی و هم خارجی، در 
میراث فرهنگی رتبه نخست را داریم.او گفت: 
در انواع 17گانه گردشگری به ویژه گردشگری 
سالمت در همه این ها فارس جایگاه ویژه ای 
تومان  میلیارد   80 رقم  ازاین رو  داراست،  را 
است. شده  داده  اختصاص  بخش  این  به 
بودجه  گفت:  دیگری  بخش  در  ضرغامی 
80میلیاردی را توزیع کرده ایم که بخشی از 
آن را به مرمت و بازسازی اختصاص داده ایم 
برای مجموعه های کوچک  را  مقدار کمی  و 
در شهرستان ها اختصاص داده ایم، این مبلغ 
نخواهد  دوا  را  دردی  و  است  شده  توزیع 
حرم  طرح  اجرای  درباره  همچنین  کرد.او 
به حرم گفت: خانه های میان این دو حرم 
ازمیان رفته و داغان است و برای گردشگری 

است. مهم  زیارتی شیراز 

|پیام ما|دره فراخ تاریک و ساکت است. نگارکندهای عیالمی دیگر نگهبانی ندارند. »َبلیطی«، راهنمای چندین ساله آثار باستانی کول فرح 
ایذه، صبح پنج شنبه در کهنسالی و بیماری جان سپرد. »کول فرح« از چندین سال پیش فقط یک محافظ داشت؛ آعبدالرحیم اسدپور، 
پیرمردی که روزگاری نزد رومن گیرشمن به اهمیت آثار تاریخی این دره پی برد و حتی وقتی اهالی کول فرح در پی درگیری این دره را 
خالی کردند و دو کیلومتر دورتر ساکن شدند، او به تنهایی آن جا ماند. هرچند دیگر مثل قدیم توان نداشت. کول فرح دره ای فراخ بود و 

بلیطی گرچه از جان مایه می گذاشت اما به تنهایی از پس آن گستره بزرگ برنمی آمد.

آعبدالرحیم اسدپور، محافظ و 
راهنمای چندین ساله آثار باستانی 

کولفرح ایذه، صبح پنج شبه به 
دلیل بیماری و کهولت سن، در 
بیمارستان شهدای ایذه به دیار 

باقی شتافت. فعاالن میراث 
فرهنگی، مسئوالن و دوست داران 

تاریخ و آنها که با بلیطی آشنا 
بوده اند، درباره او نوشته اند 

و پیام هایی منتشر کرده اند؛ 
تسلیت هایی برای ایل بختیاری و 

میراث دوستان خوزستان
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محوطه

مشاور وزیر میراث فرهنگی:
۵6 کاروانسرای تاریخی برای ثبت جهانی بررسی می شود

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر  مشاور 
صنایع دستی گفت: 56 کاروانسرای تاریخی 
کشور توسط نمایندگان یونسکو برای ثبت در 
می شود. ارزیابی  جهان  میراث فرهنگی  آثار 

بازدید  حاشیه  در  طالبیان  محمدحسین 
تاریخی  کاروانسرای  از  یونسکو  نماینده 
شاه عباسی در گردنه صائین شهرستان نیر 
توسط  تاکنون  تعداد  این  از  ایرنا گفت:  به 

ارزیابی  مورد  پرونده   30 یونسکو  نماینده 
اجراست. حال  در  نیز  مابقی  و  گرفته  قرار 
استان   24 در  کاروانسراها  این  افزود:  او 
کشور قرار دارند و متعلق به دوران ساسانیان 
زنجیره ای  آثار  مجموعه های  از  و  قاجار  تا 
بوده اند  کاروان ها  اتراق  محل  و  راهی  بین 
طرح های  با  ایرانی  ناب  معماری  دارای  و 
اشاره  با  هستند.طالبیان   متنوع  و  خاص 

نیر  عباسی  شاه  گرفتن کاروانسرای  قرار  به 
جهانی  ثبت  تاریخی  اثر  دومین  عنوان  به 
این  افزود:  نهایی  لیست  در  اردبیل  استان 
و  بوده  صفویه  دوره  به  متعلق  کاروان سرا 
همچنین  ابریشم  جاده  اقتصادی  رونق  در 
نقش  اروپا  و  چین  بین  امن  ارتباط  ایجاد 
به  توجه  با  است که  داشته  پررنگی  بسیار 
اهمیت تاریخی آن، تالش برای ثبت جهانی 

کشورمان  در  گفت:  می گیرد.او  صورت  اثر 
چهار کاروانسرای سرپوشیده داریم که یکی 
امیدواریم  و  است  نیر  شهرستان  در  آنها  از 
به  خدمات رسانی  برای  را  کاروانسرا  این 
به  دهیم.  قرار  الگو  مسافران  و  گردشگران 
تاریخی  اثر   26 دارای  ایران  طالبیان،  گفته 
و 16 اثر ناملموس مانند مراسم نوروز است 
است  رسیده  ثبت جهانی  به  یونسکو  در  که 
و آخرین مورد آن منطقه طبیعی و تاریخی 
اورامانات در استان های کرمانشاه و کردستان 
است و اکنون نیز پرونده های دیگری مانند 

جنگل های هیرکانی و بیابان های لوت برای 
داریم.مشاور  بررسی  دست  در  جهانی  ثبت 
صنایع  و  و گردشگری  میراث فرهنگی  وزیر 
گذشته  دهه های  در  کرد:  اظهار  دستی 
راستای صیانت  فعالیت های چشمگیری در 
نیروهای  تربیت  با  تاریخی کشور  میراث  از 
او،  افزون  خبره حاصل شده است.به گفته 
ثبت  برای  در فهرست موقت  اثر هم  بر 52 
جهانی قرار دارد که باید به تدریج پرونده آنها 
تکمیل شود و کارهای مهمی نیز در راستای 

است. انجام  دست  در  آنها  آماده سازی 
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1ادامه از صفحۀ

انتقال آب و اولویت های 
فراموش شده

همه ما می دانیم که انتقال آب طی دهه های 
گذشته در بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص 
کشورهای توسعه یافته انجام می شده که شاید 
در آن زمان نماد قدرت و فناوری بود ولی به واقع 
انتقال آب نشان دهنده بی کفایتی و سوء مدیریت 
منابع پایدار آب است. تجارب بسیار تلخ حاصل 
از انتقال آب آن کشورها را مجاب کرد که به جای 
استفاده از این گزینه ابتدا راهکارهای دیگری 
را به اجرا بگذارند و در نهایت در شرایط بسیار 
سخت به این راهکار به عنوان آخرین گزینه روی 
آورند. اهم راهکارهای آزمایش شده در دسترس 

به شرح ذیل است:
1. ارتقاء بهره وری آب 2. جلوگیری از هدررفت 
آب در شبکه های تامین 3. اصالح و افزایش 
تعرفه آب برای ایجاد انگیزه در بهره وری بیشتر 
و ورود سرمایه گذاران در بخش صنعت آب به 
منظور تولید روش هایی که منجر به مصرف کمتر 
آب شود 4. بازچرخانی آب در مناطق شهری 5. 
به روز کردن قوانین و مقررات مرتبط با آب 6. 
نظارت مستمر به دور از هرگونه سیاسی کاری 
7. مدیریت مصرف آبهای سطحی و زیرزمینی
رفع  به  منجر  و  انجام  راهکارها  این  چنانچه 
مشکل کم آبی نشد، با رعایت کلیه مالحظات 
محیط زیستی و اجتماعی و با صرف هزینه های 
بسیار سنگین اجرای پروژه ها و عملیات انتقال 
دهه های گذشته  توجه پذیر می شود. طی  آب 
مشارکت  و  یکپارچه  مدیریت  به  بی توجهی 
عمومی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، و 
صرفا انجام پروژه با تحلیل های هزینه- فایده 
منجر به مراجعه به راهکار انتقال آب می شد. که 
آثار مخرب آن در محیط زیست بر کسی پوشیده 
نیست. لذا باید از خود بپرسیم که آیا راهکارهای 
دیگر موجود برای مهار بحران آب را آزموده ایم 
آیا  رسیده ایم؟  آب  انتقال  به گزینه  حال  که 
زمان و هزینه هایی که برای اجرای این پروژه ها 
بهتر  آیا  گرفته ایم؟  نظر  در  را  می شود  صرف 
نیست یک بار برای همیشه از ابزارهای موجود 
استفاده کنیم؟ ابزارهایی که هزینه های به مراتب 
کمتری دارند و ماندگارتر هستند؟ در کشوری 
که بهره وری آب پایین است به بازچرخانی آب 
محدودیت های  دلیل  به  یا  و  نمی شود  توجه 
شده اند.  رها  آن  به  مربوط  پروژه های  مالی 
کشوری که به لحاظ فناوری کشاورزی در حد 
فاجعه است و یا طرح آمایش سرزمین در آن 
توجهی به مالحظات محیط زیستی ندارد، انتقال 

آب توجیه دارد؟

دولتمردان در حالی بر سیاست انتقال آب تاکید دارند که کارشناسان اقدام در این زمینه را شتابزده می دانند

پا فشاری دو لت بر ای انتقال آ ب
دبیر اندیشکده آب ایران: نمی توانیم بدون توجه به برنامه توسعه در یک منطقه، سیاست های آبی تدوین کنیم

|  دبیر اندیشکده آب ایران |

  | انوش نوری اسفندیاری |

|  
رنا

 ای
 |

»انتقال آب« این طبلی است که محرابیان و 
حامیان او چند ماهی است که با وجود تمام 
می کوبند.  آن  بر  مصرانه  همچنان  انتقادات، 
در سفرهای استانی تاکید وزیر بر پروژه های 
انتقال آب و نقش آنها در حل بحرانی است 
مدت  بلند  سیاست گذاری های  نیازمند  که 
سهل ترین  اما گویا  است.  هوشمندانه تری  و 
مدت  کوتاه  حل  برای  راه  پرهزینه ترین  و 
نیرو،  وزیر  منظر  از  بحران،  این  مقطعی  و 
اجرای پروژه های انتقال آب از دریا به فالت 
قرن ها  که  منطقه ای  است.  ایران  مرکزی 
دارد،  را  آب  اصولی  مدیریت  تاریخ  و  سابقه 
حاال چشم به دریاهای شمال و جنوب کشور 
انتقال  و هزینه های هنگفت شیرین سازی و 
آب دریا دارد تا شاید کمی سیراب شود. هر 
چند این انتقال ها در مواردی نه برای تامین 
برای  مردم، که  حیاتی  نیازهای  و  آب شرب 
بخش صنعت و کشاورزی هزینه های هنگفت 
به کشور تحمیل می کنند. با این همه باز هم 
دولت  در  آبی  کالن  سیاست های  میان  در 
خودنمایی  همه  از  بیش  آنچه  سیزدهم، 
می کند، تاکید بر بهره برداری از آب های ژرف 
و انتقال آب دریا به فالت مرکزی است. این 
اهمیت  دولتمردان  برای  جایی  تا  سیاست 
پیدا کرده است که معاون اول رئیس جمهور، 
اجرای  برای  جدید  مشاوری  پیش  روز  چند 

حکمی  طی  و  انتخاب کرده  سیاست ها  این 
علیرضا رزم حسینی را به سمت »مشاور امور 
پروژه های انتقال آب از دریا به نقاط نیازمند 
کشور« منصوب کرد. در حکم رزم حسینی آمده 
است این انتساب در پی تاکید  رئیس جمهور 
ابراهیم  بر این امر صورت گرفته است. سید 
هم  خود  انتخاباتی  سخنان  در  بارها  رئیسی 
بر این موضوع تاکید کرده بود و حاال دولت 
او هم پیگیر این سیاست است که به جای 
بهره برداری از منابع آب با نگاهی پایدار، دست 
به دامن راحت ترین راه یعنی انتقال آب شود. 
بسیاری از کارشناسان حوزه آب با نگرانی این 
و  می کنند  دنبال  را  تصمیمات  و  سیاست ها 
معتقدند در این نوع نگاه به مهار بحران آب 
برنامه بلندمدتی دیده نمی شود. انوش نوری 
اسفندیاری، دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران در 
در  سیزدهم  دولت  سیاست گذاری  خصوص 
اینکه یک  بر  تاکید  با  آب  بحران  زمینه حل 
شتابزدگی در این سیاست گذاری ها وجود دارد 
به »پیام ما«  نگران می کند  را  که کارشناسان 
بدون  تالش های  این  از  »بخشی  می گوید: 
در  است که  پروژه هایی  مگا  مورد  در  برنامه 
کشور اجرا می شود. این پروژه ها در غالب موارد 
ناکامی های  با  همواره  عرضه  مدیریت  برای 
زیادی همراه بوده است. در شرایط فعلی، ما 
به اجبار و به دلیل رشد و اسکان مهار نشده 

آب  محدودیت  با  که  مناطقی  در  جمعیت 
روبه رو هستند، باید به فکر تامین منابع آب 
باشیم. اما الزم است که این اقدام سنجیده 
و همراه با مآل اندیشی باشد. از آنجا که این 
پروژه ها هزینه های باالیی دارند و هزینه های 
با  زیاد است  آنها هم  بهره برداری  و  نگهداری 
مشکالت فراوانی روبه رو هستند از نظر تامین 

می شوند.« روبه رو  چالش  با  منابع 
موفقیت  میزان  خصوص  در  اسفندیاری 
است:  معتقد  حوزه ها  این  در  سرمایه گذاری 
»سرمایه گذاری در این پروژه ها سنگین است 
و این موضوع همواره مورد نقد بوده و در عین 
حال کارایی این اقدامات هم زیر سوال است. 
در حال حاضر با توجه به شرایطی که دولت 
خود  مالی  منابع  در  محدودیت ها  تشدید  با 
این موضوع  نمی توان  دارد، طبیعی است که 
را نادیده گرفت و آن را بی تاثیر دانست. این 
افزایش  را  پروژه  اجرای  دوره  هم  وضعیت 
با  اجرا  که  می شود  موجب  هم  و  می دهد 
این در  بر  نواقص زیادی محقق شود. عالوه 
آینده در بهره برداری و کیفیت خدماتی که این 
خواهیم  مشکل  دچار  هم  می کند  پروژه ارائه 
بود. به همین دلیل است که این موضوع با 

است.« همراه  نگرانی هایی 
مالی  منابع  حوزه  در  که  انتقاداتی  بر  عالوه 
آثار  دانست،  وارد  پروژه ها  این  بر  می توان 

اجتماعی اجرای این طرح ها هم قابل اغماض 
نیستند. دبیر اندیشکده آب البته معتقد است: 
مختلف  از خطوط  یکی  آب  انتقال  »موضوع 
سیاست گذاری های دولت در مورد مهار بحران 
آب است. باید منتظر ماند تا خطوط دیگر این 
سیاست ها هم روشن شود تا بتوان در مجموع 
قضاوت بهتری کرد. اما در حال حاضر چنین 
شیوه ای  به  هم  آن  خطی،  چنین  کشیدن 
می کند«  بیشتر  را  نگرانی ها  ناشیانه،  چنین 
در  که  هزینه ای  معتقدند  کارشناسان  برخی 
می شود  صرف  آب  انتقال  پروژه های  اجرای 
منجر  که  طرح هایی  اجرای  برای  می تواند 
در یک منطقه می شود،  پایدار آب  تامین  به 
چطور  آب  حوزه  در  شود.  داده  تخصیص 
نظر  در  را  پایدار  توسعه  اصول  هم  می شود 
گرفت و هم به تامین منابع با هزینه و آسیب 
کمتر پرداخت؟ پاسخ انوش نوری اسفندیاری 
به این پرسش این است که: »برای هر منطقه 
باید این موضوع را جداگانه مورد بررسی قرار 
داد. به فرض در سیستان و بلوچستان تا به 
شده  حوزه  در  گزافی  بسیار  هزینه های  حال 
است. از تامین شبکه ها تا تامین آب شرب و 
کشاورزی. اما موضوع اینجاست که آسیب ها 
قرار  رسیدگی  مورد  اقدامات  این  نواقص  و 
و  نواقص  این  به  منتج  دالیل  است.  نگرفته 
است.  نشده  بررسی  آنها  بودن کارایی  پایین 

به  توجه  بدون  نمی توانیم  است که  طبیعی 
سیاست های  منطقه،  یک  در  توسعه  برنامه 

آبی برای آن منطقه  تعیین کنیم«.
بخش عمده آب در ایران در حوزه کشاورزی 
که  حالی  در  می گیرد.  قرار  مصرف  مورد 
محصوالتی که در این حوزه تولید می شود به 
مقدار قابل توجهی، به اندازه آبی که در این حوزه 
مورد مصرف قرار می گیرد نیست. اسفندیاری 
معتقد است: »در مجموع از شواهد مختلف 
باشیم که  داشته  را  برداشت  این  می توانیم 
تکیه بیش از حد بر کشاورزی سنتی و عدم 
توسعه ای  می تواند  تحوالت  بر  دقیق  توجه 
نتایج منفی را در زمینه منابع آب داشته باشد. 
به  بپذیریم که  باید  است که  حقیقتی  این 
سوی کشاورزی با مصرف آب کمتر برویم و 
منابع آب را برای مصارف غیر کشاورزی تامین 
تاکید  اینکه  نداریم جز  راهی  ما هیچ  کنیم. 
کنیم کشاورزی در ایران یا باید محدود شود یا 
کارایی خود را افزایش دهد. تنها در اینصورت 
است که می توانیم بخشی از منابع آب را در هر 
منطقه آزاد کنیم و به مصارف مربوط به توسعه 
تنها  را  توسعه  ما  که  ندارد  دلیلی  برسانیم. 
توسعه کشاورزی بدانیم یا توسعه روستایی را 

محدود به توسعه کشاورزی کنیم.«
پیش فرض های  می توان  وسیع تر  نگاهی  با 
پایدار منابع آب تعریف  تامین  برای  دیگری 
کرد و به نتایج مطلوب تری دست پیدا کرد. 
در  را  آن  آب  اندیشکده  دبیر  که  موضوعی 
تحوالت عمده و افزایش مهارت نیروی انسانی 
تعریف می کند و معتقد است: »طبیعی است 
باید  کشاورزی  انسانی  نیروی  حوزه  در  که 
با سالمندان  نمی شود  تحوالتی صورت گیرد. 
در  ما  کشاورزی  کرد.  متحول  را  کشاورزی 
دارد.  تکیه  سالمندان  بر  ایران  مناطق  بیشتر 
آنها توانایی همراهی با این تحوالت را ندارند. 
بنابراین در درجه اول باید روی نیروی انسانی 
به  تا  در بخش کشاورزی سرمایه گذاری کرد 
تحوالت توسعه ای رسید. این نکته قابل تاملی 
نشود  اصالح  توسعه  برنامه های  تا  است که 
آب  منابع  مدیریت  حوزه  در  ما  برنامه های 
از  بیشتر  بود.  روبه رو خواهد  با شکست  هم 
80 تا 90 درصد آب در ایران صرف کشاورزی 
منابع  شرایط  به  نسبت  میزان  این  می شود. 
از  باید  نیست.  مناسبی  میزان  ایران  در  آب 
سهم آب کشاورزی کمتر کنیم و منابع آب را 
و  دهیم  قرار  استفاده  مورد  پایدار  صورت  به 
بر مبنای رشته های غیر کشاورزی  را  توسعه 
برنامه ریزی کنیم« و  تعریف  بنیان  دانش  و 

به  و  محرابیان  که  سیاست  هایی  زمینه  در 
طور کلی مدافعان انتقال آب دنبال می کنند، 
یکی از نگرانی ها و انتقادات جدی این است 
که این انتقال با تمام هزینه ای که به کشور 
و  کشاورزی  مصارف  برای  می کند  تحمیل 
اسفندیاری  عقیده  به  شود.  منتقل  صنعت 
اما: »این موضوع هیچگونه توجیه اقتصادی 
ندارد و با توجه به نوع مصرفی که وجود دارد 
زیادی  بسیار  یارانه های  با  است که  طبیعی 
نمی تواند  که  یارانه هایی  بود.  خواهد  همراه 
یارانه  با  ما  کشاورزی  باشد.  داشته  تداوم 
تحول پیدا نمی کند. این تصور نباید به وجود 
از بخش کشاورزی  اقدامات  این  با  بیاید که 
حمایتی صورت می گیرد. در نهایت با اجرای 
این طرح ها کشاورز است که با پایین آوردن 
قدرت خرید و قیمت محصوالت تولیدی خود 
به شهرنشین ها یارانه می دهد« با وجود تمام 
انتقاداتی که صاحب نظران حوزه آب به رویکرد 
هم  باز  دارند،  آب  حوزه  در  سیزدهم  دولت 
باید منتظر ماند و دید در سفر بعدی هیئت 
دولت به استانی دیگر از کشور، وعده  محرابیان 
برای حل بحران آب، سد سازی خواهد بود یا 

آب. انتقال  و  شیرین سازی 

خواروبار  سازمان  آمار  آخرین  اساس  بر 
جهانی )فائو( رتبه نخست هدر رفت ضایعات 
محصوالت میوه و تره بار به ایران اختصاص یافته 
ایلنا مدیر صنایع تبدیلی و  است. به گزارش 
غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 
محصوالت کشاورزی  ضایعات  است:  معتقد 
مرحله  در  بلکه  نیست  تولید  حوزه  در  تنها 
کاشت، داشت، برداشت،حمل ونقل و نگهداری 
و ذخیره سازی و مصرف نیز ما شاهد ضایعات 
و  مدیریت  با  البته  که  هستیم  کشاورزی 
بهینه سازی فرایند کاشت تا برداشت می توانیم 
این نقش را مهندسی و نظارت کرد و در پایان از 
ضایعات کشاورزی که اجتناب ناپذیر است برای 

تولید کود باکیفیت اقدام کرد.
تبدیلی و غذایی  اظهارات مدیر صنایع  بر  بنا 
هر  رضوی  خراسان  جهاد کشاورزی  سازمان 
محصولی که به مرحله برداشت می رسد باید 
پروسه ای را شامل کاشت و داشت طی کند و 
لذا برای برداشت هر محصول زمان و هزینه 
بسیار زیادی تلف و هدر می شود که یکی از 

است. آب  آن ها مصرف  مهم ترین 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، 
افزایش میزان ضایعات به ویژه در محصوالت 
آب های  تضییع  حقیقت  در  را  کشاورزی 
می گوید:  و  می داند  شرب  قابل  و  زیرزمینی 
در  کشاورزی  ضایعات  مصرفی  آب  میزان 
خراسان رضوی حدود یک میلیارد مترمکعب 

در سال برآورد می شود. محمد عالیی با اشاره 
به این موضوع که شاخص میانگین تولید ماده 
خشک به ازای مصرف یک مترمکعب آب در 
جهان 2.5 کیلوگرم و در کشورهای پیشرفته 
3.5 کیلوگرم است می گوید: این رقم در ایران 
تا چند سال پیش 800 گرم بود و اکنون به یک 
کیلوگرم افزایش یافته است. متاسفانه مصرف 
آب در ایران سه برابر مصرف و میانگین جهانی 
زیرزمینی  آب های  از  عمده ای  بخش  است. 
که اغلب از چاه های عمیق و قنات ها تامین 
محصوالت  برداشت  و  برای کاشت  می شود 
نهایت  در  و  می شود  استفاده  آب دوست 
مشاهده می شود که به چه سادگی به دلیل نبود 
صنایع تبدیلی و یا بی توجه به استانداردهای 

صنایع  از  محرومیت  یا  و  بارگیری  و  حمل 
بسته بندی این محصوالت هدر داده شده و دور 

می شود. ریخته 
اقتصاد  ارشد  کارشناس  طبسی  حسین 
تبدیلی  صنایع  نبود  است:  معتقد  کشاورزی 
برداشت  فصل  فرارسیدن  تا  می شود  موجب 
از فساد  برای جلوگیری  هر محصول کشاورز 
بازار  روانه  را  خود  محصول  محصول،  بیشتر 
می کند که متاسفانه با بی رغبتی واسطه گران 
یا  دارد  انتخاب  دو  می شود. کشاورز  مواجه 
باید محصول را با قیمت بسیار پایین عرضه 
کند یا این که شاهد فساد محصول خود باشد 
لذا همه ساله ما شاهد ضرر و زیان کشاورزان 

هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

ساالنه یک میلیارد مترمکعب آب برای ضایعات کشاورزی هدر می رود

کشاورزی

رئیس سازمان برنامه 
بودجه گفته است طی یک 

برنامه ریزی، درصدد افزایش 
تولید برق بین 20 تا 30 هزار 
مگاوات هستند، اما این عدد 
بزرگی است که به راحتی در 
اجرا نمی توان به آن رسید و 
جبرانش در این بازه زمانی 

امکان پذیر نیست

رئیس کمیته نیرو کمیسیون انرژی مجلس:

با ساخت نیروگاه نمی توان ظرف مدت یک تا دو سال 
کمبود برق را جبران کرد

انرژی  کمیسیون  نیرو  کمیته  رئیس 
با  می شود  پیش بینی  گفت:  مجلس 
توجه به اینکه در زمستان گاز کافی برای 
خاموشی ها  نداریم،  نیروگاه ها  راه اندازی 
مدیریت  در  هنر  اما  می کنیم  تجربه  را 
طریق  این  از  تنها  چرا که  است  مصرف 
به  کرد.  جبران  را  کمبود  این  می توان 
با  محمدنژاد  پرویز  ملت  خانه  گزارش 
سازمان  رئیس  اخیر  اظهارات  اشاره 
غیر علنی  جلسه  در   بودجه  و  برنامه 
هزار   11 حدود  وجود  بر  مبنی  مجلس 
و  کشور  در  برق  منفی  تراز  مگاوات 
برنامه ریزی،  با  این کمبود  امکان جبران 
 12 کمبود  این  بگویم  باید  ابتدا  گفت: 
مگاوات،  هزار   11 نه  است  مگاوات  هزار 
سازمان  رئیس  اگرچه  اینکه  دوم 
یک  طی  است؛  گفته  بودجه  برنامه 
برق  تولید  افزایش  درصدد  برنامه ریزی، 
اما  مگاوات هستند،  هزار   30 تا   20 بین 
در  راحتی  به  است که  بزرگی  عدد  این 
جبرانش  و  رسید  آن  به  نمی توان  اجرا 
نیست  امکان پذیر  زمانی  بازه  این  در 
چراکه مجموعه نیروگاهی که می توان تا 
3 هزار  نهایتا  کرد  مدار  وارد  پایان سال 
صورت  در  حتی  بنابراین  است  مگاوات 

 12 با  مالی  امکانات  تمام  بسیج کردن 
خواهیم  بسیاری  فاصله  مگاوات  هزار 
این  در  باید  میرکاظمی  آقای  لذا  داشت 

کند. تجدیدنظر  اظهارنظر 
از  مجلس گفت:  انرژی  عضو کمیسیون 
تا  یک  طی  منفی  تراز  این  بردن  بین 
آینده امکان پذیر نیست چرا که  دو سال 
نیروگاه هزار مگاواتی بیش  ساخت یک 
از 4 سال با وجود داشتن تمامی شرایط 

خواهد کشید. طول  به 
نیروگاه  ساخت  با  اینکه  به  توجه  با   
سال  دو  تا  یک  مدت  ظرف  نمی توان 
حوزه  در  باید  جبران کرد  را  برق  کمبود 
هرچند  کرد  مدیریت  را  مصرف  تقاضا 
برای  برنامه ای  هم  هنوز  متاسفانه 

است. نشده  ارائه  مصرف  مدیریت 
حوزه  در  اینکه  بیان  با  محمدنژاد 
برنامه  باید  نیز  تجدیدپذیر  نیروگاه های 
از  بخشی  بتوان  تا  شود  دنبال  خوبی 
توجه  با  را جبران کرد، گفت:  این کمبود 
سال  تا  حداقل  شرایط کنونی  جمیع  به 
برقی  مگاوات  هزار   12 نمی توان   1402
بنابراین  کرد  جبران  را  داریم  کمبود  که 
ادامه  شده  برنامه ریزی  خاموشی های 

داشت. خواهد 

از همان روزی که علی اکبر محرابیان برنامه های خود را برای سکانداری وزارت نیرو در دولت سیزدهم ارائه کرد، تا دیروز که در سفر 
اولویت است« همواره یک  از خلیج فارس در  انتقال آب  به استان فارس گفت: »این استان در تخصیص منابع برای اجرای طرح 
سیاست را دنبال کرده است. سیاستی که سال هاست امتحان خود راپس داده و از منظر بسیاری از کارشناسان حوزه آب و محیط 
زیست یک استراتژی غلط و پرهزینه است. محرابیان و سیاست گذاران دولت سیزدهم اما همچنان معتقدند: »یکی از راهکارهای مهم 
تامین آب مورد نیاز، انتقال آب دریا به فالت مرکزی و استان های مختلف است« و با جدیت این رویکرد را دنبال کرده و در میان 
سیاست گذاری ها، مصوبات و تصمیمات خود جایگاه ویژه ای برای آن قائلند. سوال اینجاست که پیامدهای این اصرار و پیگیری سیاستی 
که بسیاری از صاحبنظران بر اشتباه بودن آن تاکید دارند، چیست؟ آیا با هزینه ای که برای اجرای این طرح ها صرف می شود، می توان 

اقدامی پایدار در حوزه تامین منابع آب در کشور صورت داد؟

سرمایه گذاری در پروژه های 
انتقال آب سنگین است و 

این موضوع همواره مورد نقد 
بوده و در عین حال کارایی 
این اقدامات هم زیر سوال 

است. در حال حاضر با توجه 
به شرایطی که دولت با تشدید 

محدودیت ها در منابع مالی 
خود دارد، طبیعی است که 

نمی توان این موضوع را نادیده 
گرفت و آن را بی تاثیر دانست

ما هیچ راهی نداریم جز اینکه 
تاکید کنیم کشاورزی در ایران 
یا باید محدود شود یا کارایی 
خود را افزایش دهد. تنها در 
این صورت است که می توانیم 
بخشی از منابع آب را در هر 

منطقه آزاد کنیم و به مصارف 
مربوط به توسعه برسانیم

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

ایجاد نیروگاه تجدیدپذیر 
از محل صرفه جویی در 

سوخت 
مدیرکل دفتر ارزیابی فنی، مهندسی و زیست 
و  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان  محیطی 
انرژی های  توسعه  گفت:  ایران  برق  بهره وری 
تجدیدپذیر از محل اعتبار سوخت صرفه جویی 
رضا  ایرنا  به گزارش  است.  تحقق  قابل  شده، 
صمدی گفت: اکنون ایجاد و توسعه نیروگاه های 
تجدیدپذیر با اعتبارات مورد نیاز از محل خرید 
تضمینی و دریافت عوارض از محل قبض برق 
مشترکان پیگیری و اجرا می شود. اعتباراتی که 
از این دو محل در نظر گرفته می شود جوابگوی 
توسعه بیش از حد این نوع نیروگاه ها نبوده و 
برهمین اساس توسعه چندانی اتفاق نیفتاده 
ارزیابی فنی، مهندسی و  است. مدیرکل دفتر 
زیست محیطی ساتبا گفت: وزیر نیرو توسعه10 
یکی  عنوان  به  را  انرژی ها  این  مگاواتی  هزار 
نیاز  مورد  اعتبار  و  اعالم   خود  برنامه های  از 
به  شده  صرفه جویی  سوخت  اختصاص  را 
سوخت  اختصاص  کرد.  اعالم  سرمایه گذاران 
صرفه جویی شده برای سرمایه گذاران انرژی های 
کمک  که  است  مناسبی  راهکار  تجدیدپذیر 
می کند هدف مدنظر وزیر نیرو محقق شود، زیرا 
نداشته  سوخت  به  نیازی  نیروگاه ها  نوع  این 
و صرفه جویی که در مصرف سوخت به همراه 
دارند عدد قابل مالحظه ای است که جوابگوی 
تعدادی  اکنون  بود.  خواهد  گذاری ها  سرمایه 
تشکیل  یکدیگر  با  متقاضی  شرکت های  از 
کنسرسیوم داده و درخواست احداث 2 تا 3 هزار 
مگاواتی نیروگاه های داده اند که نشان از عالقمند 
شدن شرکت ها برای فعالیت در این بخش به 
دلیل راهکار سوخت صرفه جویی شده است. 
راهکارهای قبلی نیز برای متقاضیان یک مگاواتی 
نیز همچنان برقرار است و آنها نیز می توانند از 
نیروگاه های کوچک  ایجاد  برای  روش ها  این 
شده  صرفه جویی  سوخت  راهکار  ببرند.  بهره 
سبب می شود درصورت بروز نوسان های ارزی 
و گران شدن تجهیزات این نیروگاه ها باز برای 
متقاضیان، این فعالیت،  مقرون به صرفه باشد 

زیرا قیمت سوخت نیز تغییر خواهد داشت.
براساس قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه 
نیروگاه های  سهم  باید  دولت   )1396  -1400(
به  آن  اجرای  پایان  تا  را  پاک  و  تجدیدپذیر 

برساند.  درصد  پنج  دست کم 
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بلدیه

معاون شهرداری کرج: 

70  درصد معابر کرج برای نابینایان مناسب سازی شد 
معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج اعالم 
معابر  درصد   70 حدود  تاکنون  که  کرد 
جانبازان  تردد  برای  کالن شهر  این  اصلی 
و معلوالن به ویژه نابینایان مناسب سازی 

ایرنا  به  همتی  علی اصغر  است.  شده 
گفت: ساالنه اعتبار ویژه ای برای مناسب 
هزینه  کرج  کالن شهر  در  معابر  سازی 
سازی  مناسب  طرح  افزود:  او  می شود. 

معابر کرج از حدود هفت سال پیش آغاز 
شده و این طرح با جدیت در حال انجام 
شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون  است. 
بهسازی  کنار  در  ساالنه  کرد:  خاطرنشان 

این  سازی  مناسب  روها،  پیاده  و  معابر 
معابر برای رفت و آمد نابینایان و معلوالن 
ادامه  همتی  می شود.  انجام  جانبازان  و 
داد: تالش ها بر این است تا در کنار معابر 
مناسب سازی  نیز  فرعی  معابر  اصلی، 
شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون  شود.  

و  هزار  یک  حدود  امسال  گفت:  کرج 
انجام  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   400
کالن شهر  در  مختلف  عمرانی  طرح های 
این  از  بخشی  که  یافته  اختصاص  کرج 
در  معابر  سازی  مناسب  صرف  اعتبارات 

می شود. کالن شهر  این  ده گانه  مناطق 

1ادامه از صفحۀ

بار  اولین  نورپردازی درختان در شهر اصفهان 
در اواسط دهه نود آغاز شد. سازمان زیباسازی 
شهرداری اصفهان در سال 94 درختان خیابان 
فیض در این شهر را نورانی کرد. در ویدیویی 
که این سازمان در فضای مجازی منتشر کرده 
پروژکتورهای  که  می شود  مشخص  است، 
سانتی متری  چند  در  رنگی  نارنجی  و  بنفش 
را  بنا شدند و درختان  درختان خیابان فیض 
سال  یک  می کنند.  نور  این  تحمل  به  مجبور 
بعد، هم سازمان زیباسازی به دنبال استقبال 
مردم از این نورپردازی اقدام به نورانی کردن 
بیدآبادی  خیابان  می کند.  بیدآبادی  خیابان 
یکی از محله های قدیمی شهر اصفهان است 
که به گفته مدیرعامل وقت سازمان زیباسازی 
با 156 پروژکتور به صورت دفنی با طیف رنگی 
rgb با 16 میلیون رنگ متنوع نورپردازی شد. 
پروژه ای که به گفته مهدی بقایی در راستای 
تبدیل شهر اصفهان به شهر شب ایجاد شده 
تاثیر  پیرامون  بارها  اخیر  در سال های  است. 
انوار رنگی بر درختان و محیط زیست پیرامون 
حامد  است.  شده  منتشر  مطالبی  آن ها 

معتقد  نوری  آلودگی  پژوهشگر  میرزاخلیل، 
است که نورپردازی باعث می شود که درختان 
حس کنند، هنوز طول روز کم نشده است و 
همچنان تابستان است: »به همین دلیل هم 
اتفاق می افتد  تاخیر  با  فرآیند خزان درختان 
و متاسفانه گاه شاهد آن هستیم که تا پایان 
آذر روی درختان چنار همچنان برگ سبز وجود 
شکوفه زنی  فصل  روال  این  با  طبیعتًا  دارد. 
به  نهایت  در  و  می افتد  عقب  ماه  چند  هم 
اما این  تدریج باعث مرگ درخت می شود.« 
نوری،  آلودگی  اثر  بر  نیستند که  تنها درختان 
آسیب می بینند، بلکه پرندگان و حشراتی که 
نور  این  از  هم  زیست می کنند  درختان  روی 
پژوهشگر  ابراهیمی،  مهسا  نیستند.  امان  در 
فعالیت  بوم  آوای  در موسسه  پرنده نگری که 
می کند، معتقد است که دو دسته پرنده روز 
فعال و شب فعال وجود دارند و پرندگان روز 
برای  جایی  دنبال  به  شب  تاریکی  در  فعال 
نورپردازی  ما  »وقتی  می گردند:  شدن  پنهان 
مختل  را  پرنده  زیستی  ساعت  می کنیم، 
می کنیم و پرنده نمی تواند جایی پنهان شود 

و حتی اگر النه سازی کرده باشد، فضا را برای 
پرندگان شب فعال مهیا می کنیم تا دست به 
دیگری  انواع  می گوید  او  بزنند.«  آن ها  شکار 
»اطراف  هستند:  خوار  هم حشره  پرندگان  از 
نورهایی که در پیاده روهای کنار درختان و در 
اطراف درختان نصب می شود، حشرات زیادی 
وجود دارند، حشرات روز فعال که حشره خوار 
هستند هنگام شب استراحت نمی کنند؛ زیرا 
این  دارد.  وجود  نورها  اطراف  فراوانی  به  غذا 
باعث آسیب به پرنده روزفعال می شود و چرخه 
مهاجرتش  زمان  و  می خورد  بهم  زیستی اش 
نیز تغییر می کند.« هاشمی می گوید نور زیاد 
مهاجرت  مسیریابی  و  می کند  را گیج  پرنده 
پرندگان مختل می شود، بسیاری از پرندگان به 

می شوند.  نابود  دلیل  همین 

انتقادات به فراخوانی بی نتیجه 
ختم شد 

سال های  در  درختان  نورپردازی  به  منتقدان 
چراغ   توانستند  آن ها  نبودند.  تعداد  کم  اخیر 
کنند.  خاموش  را  ولیعصر  خیابان  چنارهای 
روزبه روز  اصفهان  در  البته  که  چراغ هایی 

نورانی تر می شوند و به گفته ابراهیمی: »به نظر 
بر تعداد خیابان هایی که درختان  می رسد که 
او  می شود.«  افزوده  روزبه روز  دارند،  نورانی 
نوری، در سال های  آلودگی  می گوید منتقدان 
آمد  و  رفت   اصفهان  شهرداری  به  بارها  اخیر 
کردند و پیشنهاد دادند تا دست کم، درختان 
قدیمی تر که مامن پرندگان بیشتری هستند، 
میان  در  یکی  »درختان  نشوند:  نورانی 
نورپردازی شوند، یا دست کم این اتفاق تنها در 
یک خیابان رخ دهد و از طیف نورهایی استفاده 
شود که تاثیر کمتری روی سالمت موجودات 
می زند،  مثال  او  رنگی که  طیف  دارد.«  زنده 
است.  نارنجی  و  قرمز  مانند  رنگ های گرمی 
کمیسیون  سابق  رئیس  محمدی،  کوروش 
شورای  شهری  خدمات  و  زیست  محیط 
نیز می گوید در 4 سال گذشته  اصفهان  شهر 
چندباری از طریق کمیسیون محیط زیست به 
سازمان پارک ها و سازمان زیباسازی که متولی 
نورپردازی درختان است، اعتراض شده است: 
»یک دیدگاه می گوید، این نورپردازی ها موجب 
برهم زدن تعادل بیولوژیکی و خواب درختان 
از  استفاده  می گوید،  دیگر  دیدگاه  و  می شود 
رنگ های خاص مشکل ساز نیستند.« با این 
هیچکس  سال ها  این  در  می گوید  او  حال 
اصفهان  به شورای شهر  پاسخ علمی درستی 
درختان  برای  نورپردازی  آیا  است که  نداده 
نکرد  ورود  زیست  »محیط  نه:  یا  دارد  ضرر 
و سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری که 
مسئول صیانت از فضای سبز است به نوعی 
ابراز بی خطری کردند و گفتند این نورپردازی ها 
ضرری ندارد.« محمدی می گوید تنها اقدامی 
اصفهان  شهرداری  در  اخیر  سال های  در  که 
نورپردازی  بوده که  این  است،  صورت گرفته 
از حالت شبانه روزی خارج شود و تنها هنگام 
شاید  می شوند.  روشن  چراغ ها  هوا  تاریکی 
شدن  نورانی  به  نسبت  انتقادات  باالگرفتن 
این شهر  بود که شهرداری  اصفهان  درختان 
مجاب شد تا فراخوانی درباره بررسی تاثیرات 
نورپردازی بر فضای سبز و اکوسیستم در این 
شهر برگزار کند. اسفند سال گذشته پیرامون 
نظر  به  اما  شد  اطالع رسانی  فراخوان  این 
می رسد که نتایج آن هنوز منتشر نشده است. 
موضوعی که محمدی هم آن را تایید می کند: 
»نتایج مطالعات هنوز مشخص نشده است، با 
این حال ما امیدواریم شورای جدید پیگیر این 

باشد.«   موضوع 

درختان پهن برگ هم نورانی 
می شوند 

فعلی  عضو  مصور،  احمدرضا  وجود  این  با 
شهری  خدمات  و  زیست  محیط  کمیسیون 
پیشتر  که  اصفهان  شهر  شورای  اصفهان 
اصفهان  شهرداری  شهری،  خدمات  معاون 
اطالعاتی که  بر  بنا  می گوید  است،  بوده  هم 
داشته طیف نوری چراغ هایی که پای درختان 
است:  نبوده  آن ها مضر  برای  دفن می شدند، 
باشند،  داده  تغییر  آن ها  تازگی  اینکه  »مگر 
تنها  که  می شود  توجه  گذشته  در  همچنین 
درختان سوزنی برگ که مقاومت باالیی دارند، 
مشاهدات  حال  این  با  شوند.«  نورپردازی 
میدانی خبرنگار روزنامه پیام ما از خیابان های 

اصفهان نشان می دهد که در هفته های اخیر 
درختان پهن برگی چون چنار هم در اصفهان با 
انواع طیف های نوری، رنگی شدند. مساله ای 
که مصور هم آن را تایید می کند و می گوید: 
دیدم  خیابان ها  بعضی  در  هم  من  »اخیرا 
شدند.  نورپردازی  هم  برگ  پهن  درختان  که 
قاعدتا ما باید استدالل های سازمان زیباسازی 
آن  توسعه  و  نورپردازی  سبک  این  درباره  را 
بعد  و  بار  اول  است که  معتقد  او  بشنویم.« 
از نورپردازی اطراف گلستان شهدای اصفهان، 
نورپردازی درختان و خیابان ها هم رونق پیدا 
کرده است و این روزها چشمه های نوری که 
از پایین به باال نور می تابانند، برای نورپردازی 

گرفته شدند. به کار  این شهر  در  درختان 

علمی نیست
اما این گزاره که بعضی از طیف های نوری 
آسیبی به درختان وارد نمی کنند از نظر حامد 
میرزاخلیل علمی و پذیرفته نیست. او می گوید 
این مساله در هیچ ژورنال علمی پذیرفته شده 
نیست و مانند تولید علم است: »نور این ال 
و  می کند  تغییر  یکبار  ثانیه   5 هر  دی ها  ای 
تنش  بتواند  نمی دهند که  فرصت  درخت  به 
میکروارگانیسم  به  همچنین  او  رفع کند.«  را 
زندگی  درخت  در  که  ماکروارگانیسم هایی  و 
می کنند، اشاره می کند و می گوید این تغییر 
طیف می تواند روی آن ها نیز موثر باشد. اینکه 
سوزنی برگ ها تاثیر کمتری از نورها می گیرند، 
موضوع دیگریست که میرزاخلیل آن را تشریح 
دارند  خزان  درختانی که  می گوید  او  می کند. 
آن ها  دما  تغییر  و  روز  طول  تغییر  عامل  دو 
را متوجه خواب زمستانی  می کند: »درختانی 
که خزان ندارند احتماال از این نورها که چرخه 
را بهم می زند، آسیب کمتری  زیستی درخت 

ببینند.« 

تمایل مردم اصفهان به نورپردازی 
درختان؟

در  بارها  و  بارها  می گوید  ابراهیمی  مهسا 
مردم  او گفته شده که  به  جلسات شهرداری 
با شهرداری تماس می گیرند و می خواهند که 
بگیرد.  از سر  را  درختان  نورپردازی  شهرداری 
موضوعی که مصور هم روی آن تاکید دارد و 
می گوید بعد از تبدیل شده رودخانه زاینده رود 
به رودخانه ای فصلی، شهرداری به دنبال ایجاد 
لذت بصری در شهر بود و چه چیزی بهتر از 
نورپردازی خیابان ها. گفته هایی که البته هیچ 
پژوهش و نظرسنجی مردمی درباره اش منتشر 
نشده است. میرزاخلیل اما موافق این موضوع 
که مردم خواستار نورپردازی درختانند نیست.  
از  اول  قدم  در  شهروندی  هیچ  می گوید  او 
شهرداری اش نخواسته تا درختی را نورپردازی 
کند و این از اساس ایده  شهرداری ها بوده تا 
طریق  این  از  را  خاکستری  شهرهای  بتوانند 
از بین ببرند: » شهر که اتاق نقاشی نیست. 
و  بنفش  نور  از  نورپردازی ها  در  االن  همین 
قرمز استفاده می کنند، در روانشناسی رنگ ها، 
بنفش نماد ترس و شک و افسردگی است، 
دل  در  بدگمانی  و  رنگ ها خودشان ظن  این 
چه  به  شهرداری  می کنند،  ایجاد  شهروندان 
مجوزی این آشوب را در ذهن شهروندان ایجاد 

می کند؟« 

رئیس شورای اسالمی شهرستان ری گفت: در 
شهر تهران حدود 50 پروژه عمرانی نیمه کاره وجود 
دارد که بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته باید 20 
پروژه تا پایان سال تکمیل شده و به بهره برداری 
برسد. به گزارش ایرنا، جعفر شربیانی در دومین 
جلسه شورای اسالمی شهرستان ری با تأکید بر 
ایجاد زیرساخت های بهتر در حوزه ورزش قهرمانی 
اظهار کرد: با توجه به استعدادهای بی بدیلی که در 
شهرستان ری در زمینه منابع انسانی در حوزه های 
مختلف وجود دارد باید با توسعه زیرساخت ها 
آورد.او گفت:  فراهم  را  بیشتر  بهره گیری  امکان 
هم  تقویت  شهرستان  شورای  در  ما  هدف 
افزایی و همگرایی در راستای توسعه همه جانبه 
شهرستان است که با احصا و بررسی مشکالت 
در نقاط مختلف شهری و روستایی شهرستان در 
راستای توسعه آن گام برخواهیم داشت.رئیس 
شورای اسالمی شهرستان ری در ادامه با اشاره 
به معضل ترافیک در محدوده بهشت زهرا گفت: 
بهشت  محدوده  در  ترافیکی  بار  پروژه کاهش 
زهرا حدود 13 سال است که نیمه کاره مانده و 
مشکالت زیادی را برای مردم باقرشهر و کهریزک 

ایجاد کرده است.
و  گالیه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  شربیانی 
باقرشهر،  و  کهریزک  مردم  فراوان  مطالبه های 

شهردار تهران در جریان این موضوع قرار گرفت 
و به همراه معاون عمرانی شهردار تهران از محل 

آوردیم. عمل  به  بازدید 
پروژه   50 حدود  تهران  شهر  در  تاکید کرد:  او   
اساس  بر  که  دارد  وجود  نیمه کاره  عمرانی 
برنامه ریزی انجام گرفته باید 20 پروژه تا پایان 
سال تکمیل شده و به بهره برداری برسد. رئیس 
شورای اسالمی شهرستان ری ادامه داد: پروژه پل 
سه راه بهشت زهرا هم جزو 20 پروژه ای است که 
با اراده شورای شهر و شهردار تهران تا پایان سال 
به صورت کامل تکمیل می شود و بخشی از این 

گره ترافیکی شدید رفع می شود.
او اضافه کرد: تکمیل این پروژه نیازمند همکاری 

باقرشهر و شهرداری منطقه 19 است  شهرداری 
لذا کارگروهی ویژه از روز گذشته ایجاد شده که 
روند این پروژه را به طور روزانه پیگیری می کند 
تا در صورت نیاز به تامین اعتبار از معاونت مالی 

پیگیری های الزم انجام گیرد. 
شربیانی با بیان اینکه خدمات تهران و ری باید 
متقابل باشد تاکید کرد: شهرداری تهران تعهداتی 
البته  را در این حوزه ها برای شهرستان دارد که 
ارائه شهرداری  تالش می کنیم تا خدمات قابل 
اسالمی  شورای  کنیم.رئیس  تقویت  را  تهران 
روند  اگر  کرد:  تاکید  پایان  در  ری  شهرستان 
پیگیری به همین شکل پیش رود تا پایان سال 
بهره برداری حداکثری از این پروژه اجرا می شود.

»پیام ما« از ابهامات درباره پیامدهای طرح نورپردازی درختان گزارش می دهد 

 شکنجه نورانی درختان در اصفهان 

عضو شورای شهر تهران: 

پروژه ترافیکی محدوده بهشت زهرا بیش از 13 سال 
بالتکلیف مانده است 

زلزله و تغییر اقلیم
به طور معمول ، جایی که ما شاهد این نوع 
لرزه خیزی  خرد  بوده ایم ،  همبستگی ها 
زمین لرزه های  رخداد   ریتم  است ،  مشهود 
بسیار  صفر ،  از  کمتر  بزرگای  با  کوچک 
احساس  می تواند  انسان  آنچه  از  کوچکتر 
می گیرند.  فزونی   1.5 حدود  بزرگای  تا  کند 
و  هیمالیا  در  لرزه خیزی   خرد  میزان  بین 
فصل بارندگی موسمی ساالنه ارتباط وجود 
مقدار   ، تابستان  ماه های  طول  در  دارد. 
و گنگتیک،  هند  دشت  در  بارندگی  زیادی 
بر  در  را  هند  قاره  شبه  شمالی  مناطق  که 
باعث  موضوع  این  بارد.  می   ، می گیرد 
افزایش بارهای تنش بر روی پوسته زمین 
در  ها  لرزه  خرد  سطح  و کاهش  آنجا  در 
هیمالیا در  مجاورت آن ناحیه می شود. در 
طول فصل خشک زمستان، هنگامی که وزن 
پوسته زمین در دشت وجود  کمتری روی 
دارد ، خرد زمین لرزها در  هیمالیا به اوج خود 
مورد  در  مواردی  چنین  استنباط  رسد.  می 
می شود.  دشوارتر  بسیار  بزرگتر  زلزله های 
کوچک  نسبتًا  تغییرات  که  شده  مشاهده 
استرس به دلیل تغییرات اقلیمی می تواند 
بر خرد لرزه خیزی   اثر بگذارد.  بسیاری 
زمین  پوسته  در  شکستگی های کوچک  از 
باعث  تواند  ناپایدار هستند. جزر و مد می 
باید دانش ما   . لرزش ضعیف زمین شود 
در مورد ریز لرزه خیزی بیشتر شود تا آن را 
برای بررسی احتمال رخداد و تحریک وقوع 

بریم.  به کار  بزرگ  زلزله 
جنوب  در  ریجکرست  زمین لرزه های 
کالیفرنیا به ترتیب با بزرگاهای  6.4 و 7.1 
که به ترتیب در 4 و 5 ژوئیه 2019 در   در 
صحرای موهاوی کالیفرنیا در شمال شرقی 
لس آنجلس رخ داد.  این زمین لرزه ها به 
برای مردم کالیفرنیای    عنوان زنگ خطری 
زده  زلزله  کشور  در  که  می روند  شمار  به 
زلزله  برای  را  خود  باید  و  می کنند  زندگی 
آماده کنند.   ناپذیری   اجتناب  "بزرگ"  ای 
تغییرات بارهای تنشی بر روی پوسته زمین 
قابل  تواند    می  های خشکسالی  دوره  از 
توجه باشد.   دوره های متناوب خشکسالی 
و بارش سنگین در سیرا نوادا بین 2011 تا 
2017 در واقع باعث ایجاد باال و پایین رفتن 
تقریبًا 5  است.  رشته کوه شده  این  آمدن 
 2.5 حدود  و سپس  رفته   باال  سانتی متر 
سانتی متر پایین رفته ، زیرا سنگهای کوه 
از دست داده و  را  در خشکسالی آب خود 
سپس آن را دوباره به دست آورده اند. چنین 
تواند  می  بالقوه  طور  به  استرس  تغییرات 
آن  نزدیک  یا  محدوده  های  روی گسل  بر 

شود. احساس 
محدوده سیرا نوادا در کالیفرنیا بین سال های 
به  خشکسالی  دوره  طول  در   2015 تا   2011
سنگ ها  داخل  از  آب  دادن  دست  از  دلیل 
تقریبًا 3.5 سانتی متر افزایش یافت. چنین 
پوسته  روی  بر  تنشی  بارهای  در  تغییراتی 
زمین می تواند به طور بالقوه در گسل های  
 ، مشابه  طور  به  شود.  احساس  آن  نزدیک 
پمپاژ آبهای زیرزمینی از سفره های زیرزمینی 
خشکسالی  زمان  در  که   ، انسان  توسط 
تشدید می شود، با باربرداری از پوسته زمین 
گذارد.  می  اثر  تنشی  بارهای  الگوهای  بر 
دره  در  زیرزمینی  آبهای  استخراج  بررسی  با 
مرکزی کالیفرنیا و اثر آن بر لرزه خیزی در 
گسل سن آندریاس ، مشخص شد که  چنین 
جانبی  تغییرات  توانند  می  هایی  استخراج 
آندریاس   سان  طرف گسل  دو  در  را  تنش 
به طور  تواند  این موضوع  می  ایجاد کنند. 

بالقوه باعث قفل شدگی ، سپس لغزش 
و در نتیجه زلزله شود.  چنین تنش هایی 
کوچک هستند ، اما اگر در مدت زمان طوالنی 
پمپاژ آب های زیرزمینی تداوم داشته باشد، 
می توانند اهمیت بیشتری پیدا کنند و   به 
طور بالقوه می تواند شروع زلزله بزرگ بعدی 
در سان آندریاس را تسریع کند . ضمنا  از 
آنجا که میزان لغزش گسل با گذشت زمان 
بین زلزله ها افزایش می یابد، می تواند منجر 

به زلزله های مکرر اما کوچکتر نیز  شود.

نورپردازی درختان در شهر 
اصفهان اولین بار در اواسط دهه 
نود آغاز شد. سازمان زیباسازی 
شهرداری اصفهان در سال 94 
درختان خیابان فیض در این 
شهر را نورانی کرد

درختان در بیش از 4 خیابان بلند در اصفهان نورپردازی شدند. روندی که از ابتدای دهه نود آغاز شده و به نظر می رسد که به تعداد 
بیشتری از خیابان های شهر نیز سرایت کند. درحالی که گفته شده بود، المپ های ال ای دی، تنها درختان سوزنی برگ در خیابان های 
این شهر را منور می کنند اما در روزهای گذشته مسافران به این شهر خبر از نورانی شدن درختان کاج و توت و چنار در خیابان های کمال 
اسماعیل، انقالب، استانداری و محورهای کنار رودخانه و خیابان چهارباغ می دهند. برگ  درختان در این شهر هنگام غروب، ۵ ثانیه 
بنفش می شوند، ۵ ثانیه آبی و بعد هم سبز. با اینکه نورپردازی درختان چند سالیست به دلیل آسیب به پرندگان و حشرات و رشد 

درختان در پایتخت ایران متوقف شده است اما به نظر می رسد که کالن شهرهای دیگر هنوز بر آن اصرار دارند. 

پارلمان شهری 

یک دکترای طراحی شهری 
گفت: پروژه های محرک 
توسعه همانطور که از نام 
توسعه مشخص است، همه 
جانبه بوده و تمام ابعاد 
به خصوص ابعاد محیط 
زیستی و اجتماعی را مورد 
توجه قرار دهد تا تدوین 
و عملیاتی کردن طرح با 
موفقیت همراه باشد

یک دکترای طراحی شهری گفت: پروژه های 
محرک توسعه همانطور که از نام توسعه 
تمام  و  بوده  جانبه  همه  است،  مشخص 
ابعاد محیط زیستی و  به خصوص  ابعاد 
اجتماعی را مورد توجه قرار دهد تا تدوین و 
عملیاتی کردن طرح با موفقیت همراه باشد.
حسن سجادزاده به ایمنا گفت: پروژه های 
پروژه های  مکان یابی  و  توسعه  محرک 
راهبردی  طرح های  قالب  در  باید  شهری 
ساختاری دیده شود تا این طرح ها از ابعاد 
فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  مختلف 
سنجیده و سپس نسبت به پیاده سازی 
و  تهیه  از  پس  افزود:  شود.او  اقدام  آن 
تدوین پروژه های شهری از جمله پروژه های 
اعمال  با  شهری  طراحی  توسعه،  محرک 
اصول و ضوابط مشخص به مفاد طرح ها 
و برنامه های شهری شکل داده و برنامه را 
عملیاتی می کند.این دکترای طراحی شهری 
تاکید کرد: اقتصاددانان، جامعه شناسان و 
برنامه ریزان شهری در فرآیند تهیه پروژه ها 
و طرح های محرک توسعه نقش دارند تا 
پروژه ها را به درستی تعریف و جانمایی کنند 
و ادامه کار را به دست طراح شهری بسپارند.
شهری  طراحی  تاکید کرد: کار  سجاد زاده 
است  فضا  به  دادن  فرم  و  دادن  شکل 
یک  کنار  در  طراح شهری  یک  وجود  لذا 
برنامه ریز، اقتصاددان و جامعه شناس در 

توسعه  محرک  پروژه های  اجرای  فرآیند 
بسیار مهم است تا این برنامه ها به درستی 
متأسفانه  داد:  ادامه  شود.او  سازی  پیاده 
99 درصد پروژه های شهری فاقد محرک 
توسعه هستند و ابعاد اجتماعی، اقتصادی، 
و  اجتماعی  فرهنگی،  زیستی،  محیط 
کالبدی را به درستی تبیین نکرده و مورد 
طراحی  دکترای  نمی دهند.این  قرار  توجه 
است  این  ما  انتظار  تصریح کرد:  شهری 
قالب  در  توسعه  محرک  پروژه های  که 
طرح های راهبردی ساختاری و طرح های 
بازآفرینی دیده شود و از اعمال دیدگاه صرفًا 
مهندسی پرهیز شود؛ چرا که اعمال چنین 
دیدگاهی به شهرهای ما آسیب های جدی 
وارد می کند. سجادزاده اضافه کرد: چنانچه 
یک پروژه در ابعاد مختلف سنجیده نشود 
در زمان اجرا و پیاده سازی، مدیران اجرایی 
را با مشکالت زیادی مواجه می کند و در 
اتمام فرآیند اجرایی نیز کارایی و  صورت 
زیرا  داشت  نخواهد  را  الزم  اثربخشی 
عمومًا مورد استقبال شهروندان نیست.این 
کارشناس گفت: پروژه های محرک توسعه 
همانطور که از نام توسعه مشخص است، 
همه جانبه بوده و قصد دارد تمامی ابعاد به 
خصوص ابعاد محیط زیستی و اجتماعی 
را مورد توجه قرار دهد تا تدوین و عملیاتی 

کردن طرح با موفقیت همراه باشد.

یک طراح شهری: 
99 درصد پروژه های شهری، محرک توسعه ندارند 
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| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |

 انفجار لوله گازشهری 
در زاهدان چهار مصدوم 

برجا گذاشت
مدیر مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم 
زاهدان  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی 
گفت: بر اثر انفجار لوله گاز شهری در خیابان 
کوثر)بازار مشترک( این شهر چهار نفر مصدوم 
شدند.دکتر فریبرز راشدی در همین رابطه به ایرنا 
گفت: این حادثه ساعت 8:31 دقیقه امروز رخ 
داد که بالفاصله آمبوالنس دانشگاه علوم پزشکی 
به محل حادثه اعزام شد. او ادامه داد:  مصدومان 
به  آمبوالنس  دستگاه   2 توسط  حادثه  این 
بیمارستان علی بن ابیطالب)ع( زاهدان منتقل 
شدند. مدیر مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه 
علوم علوم پزشکی زاهدان گفت: مجروحان این 
حادثه  که یک خانواده چهار نفره بودند درمان  

آنان  در بیمارستان در حال انجام است.
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افقی
 1 - دندان آرد كننده - مقیاس طول - اگر 

آن نپرد برق همیشه هست، با پریدن آن 

برق می رود2 - پنج تركی - از فیلمهای 

حرف   - زیان   - پیشکار   - ارشاد3  جواد 

مخفف   - زنانه، گشوده4  تعجب  تعجب، 

آتش - خانه مجلل - خدمتکاری5 - بحث 

اثر،  كردن در مورد معایب و محاسن یك 

نكته سنجی، خرده گرفتن - مایع شیر - گل 

سرخ، درخت انگور6 - نیم صدای سگ - 

پوشاك ستور - پدر مرده، کودک بی پدر7 - 

نت سوم، نت مخمور، پیشوند فعل مضارع 

چه   - جالب   جذاب،  و  جالب  جذاب،   -

وقت؟، چه کسی؟ - نت ششم موسیقی، 

نوبل  برنده   - چیزی8  درون  عرب،  نفی 

نیمتنه،  بسیار درخشان9 -  ادبی 1946 - 

یار شلوار - مكان، مرغ می رود، رختخواب 

 - شاکی  ساز  موالنا،  ساز  مرداب،  - گیاه 

پیشوای   - دوات10  مركب، كنیزك،  ظرف 

زرتشتی - هرج و مرج، اغتشاش، آشوب 

و بی نظمی - از توابع گیالن 11 - ریه، عدد 

گسیخته  افسار  رها،  و  آزاد   - نفس کش 

- شهر ارگ، صدای كلفت - جاده، طریق، 

خوشی12 - مزه خرمالو، مزه دهان جمع کن 

- اثری از محمدزكریای رازی13 - فیلمی 

از شهریار بحرانی - غول برفها14 - جایگاه 

مروارید، نامی دخترانه - وسیله نخ ریسی، 

لقب اشرافی - سوغات اصفهان، ره آورد شهر 

ویتامین  انعقاد خون،  ویتامین  اصفهان - 

جدولی15 - تکرار حرف بیست و شش - 

اردک فرنگی - ازشیمیدانان آمریکایی

عمودی
1 - مطابق و برابر، مطابق ، برابر - نامعلوم 

- فراهم، به دست آوردن2 - سوپ وطنی، 

غذای نذری، غذای ایرانی - روشن کردن  - 

بیماری صرع - جانشین، عوض3 - گرفته 

از چیزی، شکافته و جدا شده، جدا  شده 

شده - تنها، همنشین تنها - عجیب4 - 

لغب - اثری از ارسکین کالدول - پسوند 

و  سخت  چوب  با  درختی   - شباهت5 

نیازمند  متکدی،  سائل،   - جدید   - گلدار 

شتر   - طعام    - رستگاری   - خیابانی6 

باركش، كابوی خوش شانس7 - تاریخ نگار 

- داراي گنجايش، وسيع و فراخ - میدانی 

زائو  خاندان،   - نامه  پایان   - تهران8  در 

ترسان، سرخ كمرنگ - گاه استراحت، پایان 

روز9 - مدل غربی، الگوی اروپایی - عدد 

هندسی، شالوده ساختمان، عدد ارشمیدس 

- فیلمی از سیف هللا داد10 - نویسنده در 

روزهای طوالنی - اشعه نافذ11 - واحد پول 

بچه   - پاره12  و  جامه کهنه   - مجارستان 

دان - تیر پیكاندار - کیف سفری - بوی 

پشم سوخته13 - صدای زنبور - باغ شیراز، 

از  كنایه   - شداد  بهشت  كارخانه،  عالمت 

شخص گناهكار14 - کشت و زرع، خمير نان 

را با دست ماليدن - سلیمان بی سروته - 

هنوز التین، عالمت مصدر جعلی15 - عضو 

راه رونده - پشته علف - برنامه تلویزیونی 

پی دار

جدول شماره 2128

گلستان

از سوی سرمایه  تکلیف زمین هایی که  تعیین   مومنی| 
گذاران  طرح آنها اجرایی نشده از برنامه های مهم شرکت 
شرکت  مدیرعامل  است.  گلستان  صنعتی  شهرکهای 
شهرک های صنعتی گلستان گفت: قرارداد 30 هزار مترمربع 
زمین در قالب 79 قطعه در شهرک ها و نواحی صنعتی 
تولیدی در سال  اجرا نشدن طرح های  به دلیل  استان 
جاری فسخ و آماده سرمایه گذاری جدید شده است. به 
گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی گلستان ، 
رضا شهمرادی اظهارداشت: این مقدار زمین طی سال های 
گذشته برای اجرای طرح های صنعتی در شهرک ها و نواحی 
صنعتی استان به سرمایه گذاران واگذار شده بود. به گفته او 
امسال حداقل 150 هزار متر مربع زمین های واگذار شده به 
افراد طرف قرارداد که سرمایه گذاری در آن ها صورت نگرفته 
بررسی و تعیین تکلیف می شود تا از این ظرفیت برای 
رونق صنعتی استان استفاده شود. او اضافه کرد: تعیین 
تکلیف زمین هایی که از سوی سرمایه گذاران  طرح آنها 
اجرایی نشده یکی از برنامه های مهم شرکت شهرک های 

صنعتی استان است که با جدیت در کمیته داوری تعیین 
تکلیف می شود. شهمرادی در خصوص آخرین وضعیت 
قراردادهای بسته شده در شهرک ها، نواحی و منطقه ویژه 
اقتصادی اترک در استان، یادآور شد: تاکنون برای یک هزار 
و 258 فقره قرارداد برای سرمایه گذاران طرف قرارداد منعقد 
و 200  با ظرفیت اسمی 13 هزار  آن  شده که 822 مورد 
فرصت شغلی به بهره برداری رسیده است. او ادامه داد: 
تعداد 612 واحد بهره بردار با سرمایه گذاری 14 هزار و 130 
میلیارد ریال و با ایجاد فرصت شغلی برای 9 هزار و 314 
نفر ، فعال  بوده و 210 واحد باقی مانده با سرمایه گذاری 
2 هزار و 240 میلیارد ریال و ایجاد فرصت شغلی برای 
سه هزار و 812 نفر،به دالیلی از جمله کمبود نقدینگی،عدم 
تامین مواد اولیه، مستهلک بودن ماشین آالت ، اختالف 
شرکا و فقدان بازار راکد است.  شرکت شهرک های صنعتی 
گلستان، در مجموع  23 شهرک و ناحیه صنعتی و  یک 
منطقه ویژه اقتصادی اترک با وسعت بیش از 2 هزار و 41 

هکتار وجود دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان خبر داد

رسیدگی به وضعیت زمین های بالتکلیف 
شرکت  مدیرعامل  فریباشریف آباد/ 
رضوی گفت:  خراسان  صنعتی  شهرک های 
کارگاهی  واحد   85 برای  زمین  تاکنون 
به  استان  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در 
واگذار شده است که پیش بینی  متقاضیان 
تولیدی  70 کارگاه  سال  پایان  تا  می شود، 

برسد. برداری  بهره  به  جدید 
علی بهرامی زاده در نشست ویدیو کنفرانسی 
وزیر  معاون  رسولیان«،  »علی  حضور  با 
و  صنایع کوچک  سازمان  رییس  و  صمت 
شهرکهای صنعتی ایران به تشریح وضعیت 
پرداخت. استان  طرح های کارگاهی  اجرای 
سازمان  سیاست های  راستای  در  او گفت: 
صنعتی  شهرک های  و  کوچک  صنایع 
 500 تا   200 ایجاد کارگاه های  امسال  ایران، 

جذب  روند  در  تسهیل  هدف  با  مترمربعی 
و  تولید  های  هزینه  سرمایه گذار، کاهش 
 10 در  متوسط  و  صنایع کوچک  از  حمایت 
ناحیه صنعتی در دستور کار قرار  و  شهرک 

است. گرفته 
شامل  را  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  این 
فناوری های  و  ماشین سازی  »چناران، 
بجستان،  خیام،   ،2 قوچان   ، نوین، کالت 
صنایع  فناوری   ،2 حیدریه  تربت  کاخک، 

است. فریمان  و    2 سبزوار  غذایی، 
تخصیص  مساحت  کل  داشت:  اظهار  او 
آماده  صنعتی  نواحی  و  شهرکها  در  یافته 
تولیدی،  کارگاه  ایجاد  به  زمین  واگذاری 
از  که  است  مترمربع   787 و  هزار   259
در  مترمربع   644 و  هزار   141 میزان  این 

او  است.  واگذاری  قابل  قطعه   443 قالب 
تولیدی  511 کارگاه  واگذاری  داشت:  اظهار 
مزبور  صنعتی  ناحیه  و  شهرک   10 در  دیگر 
اخذ  محض  به  دارد که  قرار  کار  دستور  در 
دستگاه  از  آنها  زیستی  محیط  تاییدیه 
برای  زمین  واگذاری  کار  مربوطه،  اجرایی 
جوانان  اولویت  با  ها  کارگاه  این  ایجاد 
شود. می  آغاز  ها  دانشگاه  آموخته  دانش 
صنعتی  ناحیه  و  شهرک   50 است:  گفتنی 
این  از  که  دارد  وجود  استان  در  مصوب 
مورد   21 و  صنعتی  مورد شهرک   29 تعداد 
این موارد،  از مجموع  ناحیه صنعتی است، 
صنعتی  ناحیه   14 و  صنعتی  شهرک   26
فعال و واگذاری زمین در آن در حال انجام 

است.

 70 واحد کارگاهی جدید در شهرک های صنعتی 
خراسان رضوی به بهره برداری می رسد

شود. استان  گردشگری  قطب  می تواند  شهر  این  گفت:  شلمزار،  شهر   شهردار 
افشین بهمنی در گفت وگو به ایمنا گفت: در مدت 11 ماه فعالیت خود در شهرداری 
نداد. را  بیشتر  فعالیت  اجازه  اعتبارات  اما کمبود  دادیم،  انجام  اقداماتی   شلمزار 
او تاکید کرد: شهر شلمزار مرکز شهرستان کیار است که با وجود دریاچه و قلعه تاریخی 
صمصام السلطنه می تواند به عنوان قطب گردشگری استان معرفی شود. با همکاری 
بوم گردی در  با مشارکت بخش خصوصی می توان یک طرح  و  میراث فرهنگی 
قلعه صمصام السلطنه اجرا کرد. بهمنی ادامه داد: برای گردشگری در دریاچه شلمزار 
مطالعات و طرح مصوب موجود نیست لذا ردیف اعتباری در بودجه ندارد؛ در این راستا 
قراردادی با جهاد دانشگاهی استان به مبلغ 90 میلیون تومان منعقد شده که تاکنون 
یک سوم این مبلغ پرداخت شده است. او افزود: در این مطالعه یک طرح گردشگری 
برای دریاچه مدنظر است تا اعتبار الزم برای آن جذب شود؛ این دریاچه در حدود چهار 
 کیلومتری شهر قرار دارد و تاکنون امکاناتی برای گردشگران در آن لحاظ نشده است.
شهردار شلمزار اظهار کرد: شلمزار در حوزه المان ها و مبلمان شهری حرفی برای گفتن 
ندارد، لذا می توان المان های شهری را در میادین متناسب با نام آن میدان ها، نصب 

کرد.

نگین کوهستانی / مدیر منطقه هشت شهرداری قم يكي از ویژگی های اين منطقه 
برنامه های  را محله محوری و مسجد محوری دانست و گفت: طرح ها و  شهري 
مختلفی از جمله اقدامات فرهنگی در اين زمينه انجام شده است. محمد رمضانی  با 
اشاره به دغدغه و همکاری شهرداری قم در اجرای برنامه های محله محوری اظهار 
داشت: در حوزه محله محوری و خدمات فرهنگی اقدامات متنوع و مختلفی در منطقه 
هشت شهرداری قم صورت گرفته است. او یکی از ویژگی های این منطقه شهری 
را محله محوری و مسجد محوری دانست و ابراز کرد: در طرح تفصیلی محالت، 
پیش بینی ساخت مساجد صورت گرفته بوده و دولت هم این پروژه ها را اجرا کرده 

است و به همین خاطر شرایط خدمات فرهنگی در منطقه بسیار خوب است.
مدیر منطقه هشت شهرداری قم خاطرنشان کرد: شهرداری تفاهمی با بسیج پردیسان 
دارد که امکانات بوستان ها توسط بسیج تقویت شده و فعالیت های فرهنگی نیز در 
آن ها انجام شود. او با بیان اینکه مراکز فرهنگی و دانشگاهی بسیار مهم و زیادی در 
منطقه پردیسان وجود دارد تصریح کرد: در حد امکان مشارکت و همکاری فرهنگی و 
عمرانی با این مرکز توسط شهرداری صورت می گیرد. به گفته رمضانی، با توجه به بافت 
منطقه هشت، حضور بخش زیادی از طالب و روحانیون در منطقه و بافت سکونتگاهی 
جدیداالحداث آن، موجب شده محله محوری در این منطقه شکل گرفته و در هر منطقه 

متناسب با نیاز امکانات الزم شکل بگیرد.

رضا بهنام/ »ابراهیم علیپور« اظهار کرد: قرق بهترین نوع حفاظت در منابع طبیعی است. 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بیرجند با بیان اینکه از مساحت 322 
هزار و 310 هکتار عرصه های منابع طبیعی، جنگل، مرتع و بیابان است، افزود: از این 
مساحت 270 هزار و 571 هکتار اراضی مرتعی است که 228 هزار و 553 هکتار آن در 
41 سامان عرفی ممیزی شده و تعداد یک هزار و 760 خانوار از این مراتع بهره برداری 
می کنند.  او از آزادسازی چهار هزار و 200 هکتار از مراتع قرق شده این شهرستان خبر 
داد و گفت: مساحت مناطق قرق در شهرستان بیرجند بیش از 20 هزار هکتار که شامل 
ذخیره گاه های جنگلی، جنگل های دست کاشت و مراتع احیا شده است.  او تصریح 
کرد: قرق مراتع همه ساله پس از مطالعه و بررسی های الزم توسط کارشناس مربوطه 
با اعالم آگهی با مشخص نمودن حدود و ثغور مرتع و مدت آن به اطالع بهره برداران و 
دامداران همان مرتع و مراتع مجاور می رسد، که در این راستا همه ساله از اواسط مهر 
ماه مراتع قرق شده این شهرستان که احیا شده اند برای تعلیف دام های مرتعداران 
آزاد سازی می شود.  علیپور ادامه داد: مدت زمان آزاد سازی بستگی به ظرفیت مرتع 
داشته که پس از تعیین ظرفیت مراتع توسط کارشناس مشخص می شود، همچنین 
همزمان با آزادسازی قرق، افرادی که مرتع دار و پروانه بهره برداری دارند باید عالوه بر 
تمدید سالیانه پروانه چرای دام، پروانه استفاده موقت از مراتع آزادشده از قرق را با 

مراجعه به اداره دریافت کنند. 

شلمزار می تواند قطب گردشگری 
چهارمحال بختیاری شود

اجرای طرح های محله محوری با 
مشارکت مساجد در منطقه 8 شهر قم

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری بیرجند خبر داد:
آزادسازی 4200 هکتار از مراتع قرق شده بیرجند

| قم || چهارمحال و بختیاری | | خراسان جنوبی |

اهدای نشان خادمی 
و کارت خدمت به خانواده 

سرگرد کرمانی  

امام  حرم  افتخاری  خادمین   / تقی آغدیر  محمد علی 
سرگرد حسین  مرحوم  خانواده  با  علیه السالم  حسین 
کرمانی دیدار و نشان خادمی را اهدا کردند. به گزارش 
افتخاری  خادمین  ستاد  قم؛اعضای  از  پیام ما  خبرنگار 
امام حسین علیه السالم با حضور در منزل خادم الحسین 
سرگرد حسین کرمانی، ضمن عرض تسلیت به خانواده 
این  در  پرداختند.  عزاداری  مراسم  برپایی  به  ایشان 
مراسم که جمعی از پرسنل خدوم نیروی انتظامی نیز 
حضور داشتند، حاجی علیانی مسئول کمیته پشتیبانی 
سخاءالحسین با بیان خصوصیات خادمی مرحوم کرمانی، 
حضور فعال ایشان در خدمت رسانی به خادمین و زوار 
امام حسین علیه السالم در کربالی معلی را افتخاری واال 
برشمرد. او با اشاره به برخی از خدمات ایشان افزود : 
تنها  نظام اسالمی و والیت،  این سرباز  خدمت رسانی 
معطوف به خدمت در کربالی معلی نبود، بلکه در طول 
سال نیز جهت رفع گرفتاری های پیش آمده برای خدام 
از هیچ کوششی دریغ نکرده و تا رفع گرفتاری از پای 
نمی ایستاد  . در پایان این مراسم معنوی، نشان خادمی 
خادمین افتخاری حرم امام حسین علیه السالم و کارت 
خدمت عتبه حسینی مرحوم کرمانی، به فرزند ایشان اهدا 
شود و به نشان احترام و سپاس از خدمات این خادم 
با اخالص حرم سیدالشهداء علیه السالم، فرزند ایشان 

مفتخر به عضویت در سخاءالحسین گردید.
سرگرد حسین کرمانی در شب عاشورای سال 1358 دیده 
به جهان گشود و در شب اربعین سال 1400 در امامزاده 

طیب طاهر علیه السالم استان قم به خاک سپرده شد.

پیشرفت 60 درصدی ساخت 
مجموعه فرهنگی ورزشی 

چادرملو 
به گزارش روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، 
پیشرفت   60 شرکت  این  ورزشی  فرهنگی  مجموعه 
فیزیکی داشته است. این پروژه مهم با استانداردهای 
پروژه  می رسد.  بهره برداری  به  خرداد١٤٠١  بین المللی 
مجتمع ورزشی چادرملو  در زمینی به وسعت 42 هکتاری 
طراحی شده و در حال حاضر سالن ورزش چند منظوره 
آن به ظرفیت شش هزار نفر مراحل پایانی خود را سپری 
می کند . چادرملو در حوزه ورزش کارگری از بدو تاسیس 
تاکنون اقدامات گسترده ای انجام داده است .   در حوزه 
ورزش خارج از مجموعه های خود نیز در شهرستان اردکان 
بیشترین حمایت مالی مالی را انجام داده است.  در پروژه 
مجموعه فرهنگی ورزشی چادرملو کمپ های ورزشی، 
سالن های استخر و ورزش های آبی و زمین های ورزشی 
مختلف پیش بینی شده است. این پروژه منحصر به فرد 
در سطح کشور  قابلیت برگزاری اردوهای ورزشی را خواهد 

داشت.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 140060319008001956 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 ناصر محمدی اکبرآبادی فرزند 
غالمرضا به شماره شناسنامه 1131 صادره از  زرند در یک باب ساختمان خشت و گلی به مساحت 67.20 مترمربع از پالک 6681 
اصلی واقع در زرند بلوار طوطی خریداری از مالک رسمی اقای هادی هادی پور زرندی 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 181
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/24-  تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/9

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 140060319008001664 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 وحید ضیاءالدینی 
دشتخاکی فرزند حسن به شماره شناسنامه 99 صادره از  زرند در یک باب خانه به مساحت 298.50 مترمربع از پالک 2389 
اصلی واقع در زرند خیابان شهید خلیلی کوچه 13 خریداری از مالک رسمی خانم سلطنت کریمی 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 183
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/24-  تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/9

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 140060319008001954 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 طاهره نکوئی ده چناری 
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 3 صادره از  زرند در یک باب خانه به مساحت 384.80 مترمربع از پالک 5140 اصلی واقع 
در زرند خیابان توکلی خریداری از مالک رسمی اقای حسین زعیم باشی زرندی 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 185
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/24-  تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/9

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در زرند بخش 13 کرمان

آقای جواد صادقی حصنی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 6 صادره از زرند 
در یک باب خانه  به مساحت 260 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 
14 فرعی از 5068 اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد کوچه شهید اکبر 

صادقی خریداری از مالک رسمی آقای حسین حسن زاده.
خانم طیبه میرزائی زرندی فرزند حسین بشماره شناسنامه 199  صادره از 
زرند در یک باب مغازه به مساحت 22.80 مترمربع از پالک 5123 اصلی 
واقع در زرند خیابان امام خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه سلطان زاده. 
آقای حسین چاهخو محمدآبادی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 329 صادره 
از پالک 7561  به مساحت 288.30 مترمربع  باب خانه  از زرند در یک 
اصلی واقع در زرند خیابان 20 متری محرم خریداری از مالک رسمی خانم 

شمسی سادات حجازی. 
م الف 189

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/24
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/9

حسین توحیدی نیا
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 140060319008001670 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 سیدرضا میرزائی فرزند 
سیدمحمد به شماره شناسنامه 45 صادره از  زرند در یک باب خانه به مساحت 326.62 مترمربع از پالک 7561 اصلی واقع در 
زرند 20 متری محرم کوچه شهید علیزاده خریداری از مالک رسمی خانم هایده مهرابی زاده هنرمند 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 182
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/24
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/9

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 140060319008001893 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 رسول میرزائی شاه 
جهان آبادی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 814 صادره از  زرند در یک باب خانه به مساحت 271.30 مترمربع از پالک 7561 
اصلی واقع در زرند خیابان فردوس 20 متری محرم خریداری از مالک رسمی خانم مهناز مهرابی زاده هنرمند 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 184
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/24
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/9

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 140060319008001856 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 محمدعلی فراهی فرزند 
اکبر به شماره شناسنامه 3080308387 صادره از  زرند در یک باب خانه به مساحت 268.45 مترمربع از پالک 1778 اصلی واقع 
در زرند اکبرآباد خیابان شهید جوکار خریداری از مالک رسمی اقای حسین رحمانی 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 186
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/24
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/9

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
رای شماره 140060319008001672 هیات دوم  موضوع قانون تعیین 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
به  غالمعباس  فرزند  نسب  حسنی  مجید  آقای  متقاضی  بالمعارض 
شماره شناسنامه 1741 صادره از  زرند در یک باب خانه به مساحت 
روستای  زرند  در  واقع  اصلی   7673 پالک  از  مترمربع   249.75
خانم  رسمی  مالک  از  زاده خریداری  قربان  خیابان شهید  آباد  روح 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  عمرانی  سلطنت 
صورتی که  در  شود  می  آگهی  15روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
ماه  دو  مدت  به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و 

شد. م/الف 187
اول:1400/7/24 نوبت  انتشار  تاریخ 
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/9

نیا توحیدی  حسین 
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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کارزار آبخوان

تولید با چشمان بسته در کارگاه تولیدی فرچه های مویی در تبریز/ مهر

| قلعه ضحاک هشترود |
قلعه ضحاک هشترود، یکی از قلعه های تاریخی 
آذربایجان است و قلعه ای با همین نام در عجب شیر 
هم وجود دارد. در ایران قلعه های زیادی وجود دارند 
که برخی از آن ها در مناطق کوهستانی و صعب العبور 
ساخته شده اند. یا کارکرد نظامی دارند یا به قصد 
امنیتی و برای دور ماندن از حمله دشمن و به قصد 

دفاع شکل گرفته اند.
 قلعه هشترود نیز یکی از قلعه هایی است که در 
منطقه ای کوهستانی و صخره ای ساخته شده است 
که شواهد نشان می دهد به احتمال بسیار، دژی 
نام  از  قلعه  نام  تسمیه  وجه  است.  بوده  نظامی 

ضحاک و آژدهاک گرفته شده است.
 ضحاک شخصیتی اساطیری در شاهنامه است 
که در قلعه ضحاک زندگی می کرده و کاوه آهنگر 
علیه ظلم او خروج می کند و او را از تخت به زیر 
می کشد. مطابق روایات شاهنامه، ضحاک فردی 
دارای نژاد تازی است. برخی نام ضحاک را معرب 
شده نام آژدهاک پادشاه ماد می دانند که به وسیله 
این  روی،  هر  به  شد.  کشیده  زیر  به  کوروش 
قلعه را برخی همان قلعه مادی آژدهاک می دانند 

محل  این  در  اورارتو  دیوار  از  قسمتی  معتقدند  و 
می تواند قرینه ای بر اثبات این امر باشد. مینورسکی 
در سال 1943 و بار دیگر در سال 1964 نام کهن 
قلعه ضحاک را بر آن داده و معتقد است که قلعه 
ضحاک با محلی که بطلمیوس به عنوان فاناسپا از 

آن نام برده مطابقت دارد.
 قلعه ضحاک در حدود 10کیلومتر طول و 2کیلومتر 
عرض دارد. این قلعه که به عنوان دژ شناخته می شد، 
دارای معماری است که کار کرد نظامی آن را به ذهن 

نزدیک می کند. این قلعه از سه طرف مشرف به 
پرتگاه بوده و دیوارهای آن کنده کاری شده اند. قلعه 
این  است.  شده  تشکیل  مختلفی  بخش های  از 
بخش ها عبارت اند از مخازن سنگ، آب انبار، آسیاب، 
سالن شورا، حمام و ده ها قسمت دیگر. از مجموعه 
بناهای قلعه، تنها بنای خارج از خاک که تقریبا 
زمان،  با گذشت  است که  مانده، چهارتاقی  سالم 
پوشش تاق و یکی از پایه های آن تخریب شده 
که مورد مرمت قرار گرفته است./ سیری در ایران

عنوان  با  »پیام ما« گزارشی  روزنامه سراسری  مهر 1399،  روز 24 ام  در 
»چند قدم تا توقف طرح بهشت آباد« منتشر کرده است که به ابالغ دستور 
دادستانی کل کشور پیرامون توقف پروژه غیر محیط زیستی انتقال آب در 
بهشت آباد اشاره دارد. همچنین گزارش دیگری با تیتر »فرمان ایست در 5 

کالن شهر« در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

 آلودگی آب )8(
کشاورزی،  جنگل،  قطع  عملیات  نتیجه ی  در  که  زائدی  مواد 
و  می شود  ایجاد  ساختمان سازی  و  راه سازی  معدن کاوی، 
عوارض  هستند.  ته نشین  یا  رسوب  یابد،  راه  آب  به  است  ممکن 
و  می روند  بین  از  ماهی ها  تخم  از،  است  عبارت   رسوب گرفتگی 
روبه رو  با دشواری  تغذیه  برای  بچه ماهی ها خفه می شوند، ماهی ها 
کاهش  را  نرم تنان  و  ماهی ها  جمعیت  موضوع  این  که  می شوند 
آبزی  آن، گیاهان  نتیجه ی  در  آب که  در  نور  نفوذ  می دهد، کاهش 
بستر  و  دریاچه ها  پر شدن  به  آب  در  رسوب گذاری  می شوند،  نابود 
آب های جاری می انجامد که با پر شدن بستر آب عمق آب کاهش 
آب  در  محلول  اکسیژن  مقدار  و  می رود  باال  آب  دمای  و  می یابد 
نیاز  بیش تری  اکسیژن  به  ترتیب گونه هایی که  این  به  و  می شود 

زیست محیط  دانشنامه  می شوند./  نابود  دارند، 

 پنجاه وهفتمین دوره جشنواره شیکاگو از 15 اکتبر برابر با 23 مهر ماه 
آغاز به کار کرد و شهرام مکری به عنوان یکی از داوران بخش اصلی به 
همراه چهار عضو دیگر فیلم ها را قضاوت می کنند. در بخش مسابقه 
اصلی سیزده فیلم به نمایش درمی آید که شش فیلم پیش از این در 
فستیوال کن نمایش داده شده بود و پنج فیلم دیگر هم از فستیوال ونیز 
به این جشنواره آمده اند. هیات داوران پنج نفره امسال جشنواره عالوه بر 
مکری از جان فرانکو رزی برنده شیر طالی ونیز و خرس طالی برلین 
و کاندید اسکار، پاتریشیا رزما کارگردان سریال »موتزارت در جنگل« و 
فیلم »در میان درختان«، باربارا کلینگر رییس انجمن مطالعات سینما 
و رسانه در لس آنجلس و جان مانوئل دومینگوئز منتقد مجله رولینگ 
استون تشکیل شده است. امسال از ایران 2 فیلم »قهرمان« ساخته 
اصغر فرهادی و »جاده خاکی« ساخته پناه پناهی در بخش های خارج 

از مسابقه جشنواره شیکاگو به نمایش در می آیند./ مهر

جمشید سماواتیان نقاش پیشکسوت نوگرا صبح روز 23 مهر ماه 
بر اثر عارضه قلبی در سن 83 سالگی در خانه خود درگذشت. 
جمشید سماواتیان از چهره های نسل دوم نقاشان نوگرای ایران، 
در دوره ای در دانشکده هنرهای زیبای تهران هنرآموزی می کرد 
برجسته  شاگردان  از  حیدریان،  علی محمد  آموزه های  هم  که 
نوگرایی  استادان  هم  و  داشت  نفوذ  دانشکده  در  کمال الملک، 
چون محمود جوادی پور به کار آموزش مشغول بودند. او متأثر 
زادگاهش  صفوی  عصر  دیوارنگاره های  و  سنتی  هنرهای  از 
اصفهان به خلق آثاری پرداخته که یادآور و نشان دهنده گذر زمان 
و تخریبی است که بر هنرهای سنتی ایران رفته است. او در 
نقاشی های نیمه فیگوراتیو خود از موادی چون خاک، گل، گچ، 
مواد ترکیبی، ورق های طال و نقره همراه با شیوه های مختلف 
پتینه کاری بهره می گیرد تا فرسودگی، ریختگی و ترک ها را به 

ایسنا نمایش بگذارد./ 

کارزاری با نام درخواست تحقیق و تفحص در خصوص به کارگیری 
معامالت الگوریتمی و هوش مصنوعی در بورس در وب سایت 
#معامالت_الگوریتمی  هشتگ  با  که  است  جریان  در  کارزار 
پیگیری می شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به جناب 
آقای درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور آمده است: » با 
احترام با توجه به اهمیت بازار بورس و اوراق بهادار، به عنوان بستر 
اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، جمعیت زیادی از 
مردم با نیت سرمایه گذاری در بورس و مشارکت در تولید و رونق 
اقتصادی کشور در شرایط تحریم، وارد این بازار شدند و برای حدود 
60 درصد جمعیت کشور کد بورسی صادر شده و درصد زیادی از 
جمعیت کشور را درگیر خود کرده است. لذا لزوم برقراری عدالت و 
شفافیت در این بازار بسیار با اهمیت و مورد توجه است؛ به طوری که 
هرگونه عدم شفافیت در این بازار مالی می تواند زمینه ساز فساد 
و عدم اعتماد مردم به بازار سرمایه شود. از آنجایی که به نظر 
می رسد از آغاز سال 1399 با تحلیل ها و رصد های کارشناسان زبده، 
متخصص و جمعی از دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسالمی که 
گزارش آن به صورت تخصصی به نهادهای ناظر ذی صالح ارجاع 
داده شده است، معامالت الگوریتمی در بورس تهران استفاده شده 
و قیمت ها دچار تغییرات لحظه ای و غیرطبیعی از تاریخ مذکور تا 
به امروز شده است که به دلیل پیچیدگی های فنی این سبک از 
معامالت، درخواست می شود که نحوه و چگونگی و علت استفاده 
از هوش مصنوعی و معامالت الگوریتمی در بازه زمانی مورد نظر نزد 

نهاد قانونی عادل و صادق بررسی شود.«

مد احسان است بسم هللا دیوان صبح را

ره به مضمون می توان بردن ز عنوان صبح را

صادقان را بهر روزی زحمتی در کار نیست

کز تنور سرد، گرم آید برون نان صبح را

گر چه در ابر سفید امید باران کمترست

فیض می بارد ز سیما همچو باران صبح را

می زداید گریه از آیینه دل تیرگی

اشک انجم می نماید پاکدامان صبح را

با دل پرخون، دهن از شکوه بستن مشکل است

می کند پاس نفس از سینه چاکان صبح را

چون گران خوابان غفلت را به دام احیا کند؟

نیست گر شور قیامت در نمکدان صبح را

چون سبک مغزان فریب خنده شادی مخور

کز شفق رنگین به خون شد روی خندان صبح را

قدر تیغ مهر را روشندالن دانند چیست

کرد شادی مرگ، یک زخم نمایان صبح را

داغ عشق از صفحه سیمای عاشق ظاهرست

مهر چون  ماند نهان در زیر دامان صبح را؟

از رفوی سینه ما بگذر ای ناصح، که زخم

می شود از بخیه انجم نمایان صبح را

با نگاه دور قانع شو که با این قرب نیست

بهره ای جز آه سرد از مهر تابان صبح را

صائب تبریزی

در  شاهرود  ابر،  جنگل  در  آلوچال  آبشار 
موقعیت جغرافیایی N3647 E5501 در 
در  ابر  جنگل  است.  واقع  سمنان  استان 
مسیر  در  شاهرود  شمال  45 کیلومتری 
از  دارد.  قرار  شهر  آزاد  به  شاهرود  جاده 
به جنگل های  طرف شمال محدود است 
استان گلستان و از طرف شرق به منطقه 
اولنگ، از طرف جنوب به کوه قاسم و کوه 
به  محدود  غرب  طرف  از  و  قطری  و  ابر 
شرشر  آبشار  است.  تکیانو  و  یخام  کوه 
در  و  ابر  در شیب شمالی کوه  ابر  جنگل 
بسیار  جنگل،  این  متراکم  درختان  میان 
یک  با  زیبا  آبشار  این  است.  پرآوازه 
ساعت پیاده روی از محل سرتخت حمام 
چشمه های  از  و  است  رویت  قابل  دره 
پاکوب  جاده های  می شود.  تغذیه  پرآب 
گرگان  جنوب  جنگل های  به  جنگل  این 
منتهی می شوند. آبشار آلوچال، یکی دیگر 
از ده ها آبشار روان در دل ابرهای جنگل 
بزرگ  آبشار   2 شامل  آلوچال  است.  ابر 
روی  متری  چند صد  فاصله  از  است که 
را  اصلی  آبشار  نهایت  در  و  هم می ریزند 
شکل می دهند و صدای بی نظیر این بازی 

است  صدایی  تنها  درخت،  و  سنگ  آب، 
را می شکند  که سکوت خنک دل جنگل 
و همین خود جاذبه ای است برای آن که 
پیرامون  نیز در  انواع پرندگان خوش صدا 
این فضای رویایی گرد هم آیند. صعود به 
نیست  ساده ای  صعود  نیز  آلوچال  آبشار 
و صعودکنندگان باید از توانایی جسمانی 
صورت  هر  در  اما  باشند؛  برخوردار  الزم 
صعود به آن با راهنمایی راهنمایان محلی 
و  نمی شود  محسوب  غیرممکن  امری 
راهنمایان محلی  این  دید  از  بسا که  چه 

نباشد. سخت  صعودی 
از  بیش  ناحیه  این  در  بارندگی  میزان 
 20 دما  متوسط  و  بوده  میلی متر   400
این  اساس  بر  است.  سانتی گراد  درجه 
گزارش، منطقه جنگل ابر در بیشتر فصول 
و وجه تسمیه  ابر است  از  پوشیده  سال 
است که  ابرها  همین  وجود  جنگل  این 
به  باد  جریان  توسط  خزر  کرانه های  در 
می شوند.  هدایت  کوهستان  ارتفاعات 
این  در  سال  فصول  اغلب  در  ابر  غلظت 
و  جالب  گیاهی  پوشش  باعث  جنگل 

ایران در  سیری   / است.  شده  متبوع 

| سینما |

| هنرهای تجسمی |

به  دارد.  طول  سانتی متر   48 پرنده  این 
جالی  با  سفید  و  سیاه  رنگ  واسطه ی 
آبی سبز شفاف و به خصوص دم درازش 
با  پرواز  در  می شود.  شناخته  آسانی  به 
لبه   با  سفید  شاه پرهای  و  گرد  بال های 

می شود.  دیده  سیاه 
سر، گردن و سینه سیاه و زیر تنه سفید 
زدن های  بال  با  قوی  پروازی  است. 
گروه های  صورت  اغلب  دارد.  نامنظم 
زمستان ها  در  و  می شود  دیده  کوچک 

می دهند.  تشکیل  را  بزرگی  گله های 
و  مانند  نجوا  پرنده  این  صدای 
هشدار دهنده به صورت »چاک – چاک- 
این  می شود.  شنیده  چاک«  چاک- 

دارای  باز  مناطق  درکشتزارهای  پرنده 
تا  سرو  و  کاج  جنگل های  پرچین، 
در  و  برده  سر  به  متری   2900 ارتفاع 
اغلب  روستاها،  و  شهرها  حاشیه ی 
روی  و  می شود  دیده  زباله ها  نزدیک 
پرچین ها  خار،  بوته های  بلند،  درختان 
گنبد  آشیانه   جنگل ها،  حاشیه ی  و 
و  بومی  درایران  می سازد.  مانندی 

است. فراوان 
زاغی ها  بیشتر  اخیر  سال های  در   
کشیده  شهر ها  درون  و  اطراف  به 
که  می رسد  نظر  به  چنین  و  شده اند 
ویژه ای  )اکولوژیک(  زیستی  جایگاه 
نیازی  بنابراین،  اشغال کرده اند،  نیز  را 
و  کویرها  ندارند./  ویژه  حفاظت  به 

ایران بیابان های 

زاغی

تحقیق و تفحص در خصوص به کارگیری معامالت آبشار آلوچال
الگوریتمی و هوش مصنوعی در بورس

با  عاشقانه  داستانی  خالی«  »قاب های 
در  عطار«  »فهیم  است.  متفاوت  روایتی 
این کتاب سوژه های متفاوتی برای نوشتن 
پیدا کرده است. این داستان درون مایه های 
روان شناسی و ماجراجویی هم دارد. با وجود 
کتاب هایی مثل قاب های خالی، هنوز هم 
می توان به خواندن یک کتاب خوش خوان 
فضای  بود.  امیدوار  ایرانی  پرکشش  و 
است.  ملموس  و  امروزی  داستان خیلی 
آدم های داستان همان کسانی هستند که 
هر  و  کنارمان می گذرند  از  بی صدا  و  آرام 
شخصیت  دارند.  ناخوانده  داستانی  کدام 
این آدم ها در این کتاب خیلی خوب ساخته 
اتفاقات  و  افراد  است.  شده  پرداخته  و 
حتی در بیست سی سال پیش، باز هم 
با هم ارتباطی نامرئی دارد. دنیا چرخیده و 
چرخیده و آدم های جدیدی که چندان هم 
غریبه نیستند، سر راه هم قرار داده  است. 
دیدار شهاب و ترنج از آن ها دو آدم جدید 
می سازد. حاال زمان پوست انداختن است. 
فرو  خود  الک  در  سال هاست  شهاب که 
رفته، حاال چنان شور زندگی پیدا کرده که 
حتی حاضر است مرتکب قتل شود »همه 
دارند.  خودشان  درون  قاتل  یک  آدم ها 
بعضی وقت ها بی هوا از ته معده آدم باال 
می آید و مرتکب قتل می شود. حاال قاتل 
درون من هم خودش را باال کشیده و بعد 
از سال ها فرصت نفس کشیدن پیدا کرده 

می خواست«.  حساب  تسویه  دلش  بود. 
پونه همه جا همراه شهاب است. انگار دو 
داستان موازی را با هم می خوانیم، داستان 
با  پابه پا  مثل سایه ای  پونه  ترنج.  و  پونه 
شهاب می آید و می رود و خاطراتش را مدام 
در ذهن شهاب زنده می کند. پنج سال از 
این  در  »شهاب«  می گذرد.  »پونه«  مرگ 
مدت جریان زندگی را از دست داده است. 
مانند کسی  درست  دارد؛  آرامی  زندگی  او 
که در باتالق افتاده، حتی دیگر دست و پا 
نمی زند و منتظر هیچ کمک و نجاتی هم 
نیست. »سیامک« دوست شهاب، او را به 
»ترنج« معرفی می کند. ترنج روان شناسی 
است که سال ها در آمریکا زندگی کرده و 
دیدارهای  است.  خوانده  درس  همان جا 
ترنج و شهاب چیزی بیش از مالقات های 
رسمی می شود، حاال شهاب دیگر تنها یکی 
از مراجعه کنندگان ترنج نیست. او معنای 
تازه ای برای زندگی پیدا کرده است و حاضر 
است برای التیام دردهای ترنج، هر خطری 

را به جان بخرد.
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