
علی الریجانی در واکنش به اظهارات عضو حقوقدان 
شورای نگهبان خواستار انتشار دالیل رد صالحیت اش شد

جدال احسن
در  نگهبان صالحیت حضور  شورای  دید  از  ایران  مجلس  بر  ریاست  رکورددار 
میدان رقابت برای تکیه بر کرسی ریاست جمهوری را نداشت تا با حذف علی 

الریجانی، یکی از رقبای قدرتمند ابراهیم رئیسی  از رقابت باز بماند. 

گفت وگو با مانی میرصادقی، مستندساز

دعوت به حفظ محیط 
زیست، به زبان مستند

از سال ۱۳۶۲در زمینه ساخت مستند فعالیت دارد. 
عنوان  به  را  مستندش  کار  اولین   ۱۳7۲ سال 
تهیه کننده به نام »هوای تهران« ساخت، که در مورد 
آلودگی هوا بود. بعد در سال 79، »نگین تتیس« را 
ساخت؛ مجموعه ای ۱۳ قسمتی درباره محیط زیست 
مانی  فعالیت های  از  بخشی  این  خزر.  دریای 

میرصادقی، مستندساز محیط زیست است.

 گزارش»پیام ما« از تحولی تازه 
در سیستم حمل و نقل قاره سبز 

  قطارهای سبز
در مسیر اروپا

اتوماتیک  و  دیجیتال  شهری  سریع  قطار  اولین 
)خودران( آلمان در هامبورگ چندی پیش افتتاح 
 )Siemens( شد. این قطار توسط شرکت زیمنس
و دویچه بان )Deutsche Bahn( توسعه یافته و 
آلمان«  دیجیتال  آهن  »راه  پروژه  از  بخشی 
)Digital Rail Germany( است؛ پروژه ای وسیع 
بزرگترین  ریلی  شبکه  نوسازی  برای  پیشرفته  و 

کشور اقتصادی اروپا.

 مستند محیط زیستی
 »شهر زنده« اکران شد

 تنوع زیستی تهران
روی پر ده

جمعیت  جز  به  شلوغ،  و  آلوده  تهران  ما|  |پیام 
بزرگ آدم ها، حیوانات شهری و پرنده ها، از شمال 
تا جنوب و شرق تا غرب گونه های دیگری هم در 
مستند  نشده اند.  دیده  چندان  داده که  جا  خود 
مستند که  این  می گوید.  را  همین  زنده«  »شهر 
در   ۱۲ منطقه  شهرداری  میزبانی  به  دیروز  صبح 
زمینه صحبت  درآمد،  نمایش  به  سینمای چارسو 

درباره نادیده های این زیستگاه بزرگ شد.  چراغ سبز به تجدیدپذیر ها
 محرابیان: ایران  به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سازگاری با تغییرات اقلیمی احترام می گذارد

وزیر نیرو در اجالس وزرای انرژی از آمادگی ایران برای پذیرش سرمایه گذاری در انرژی های نو سخن گفت

 گفت و گوی »پیام ما« با مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه 

دریاچه ارومیه زودتر از دریاچه ارومیه زودتر از 14071407 احیا نمی شود  احیا نمی شود 
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با کشورهای  قیاس  در  ایران  به  جذب گردشگر 
و  مذهبی  سیاسی،  دلیل  هزاران  به  همسایه 
مسئوالن  معضالت  از  یکی  همواره  اجتماعی 
جمهوری اسالمی به شمار می رفت. شیوع کرونا 
و بسته شدن مرزها نیز مزید بر علت شد تا همان 
کاهش  با  نیز  ایران  به  ورودی  گردشگر  میزان 
بسیار جدی مواجه شد. در دولت سیزدهم تالش 
شد تا همزمان با واکسینانسیون در سراسر جهان 
و تالش برای مدیریت کرونا، اقداماتی برای جذب 
افزایش  مذهبی  های  حوزه  در  حداقل  گردشگر 
پیدا کند. در همین راستا دیروز نشستی با حضور 
و  ضرغامی  هللا  عزت  امیرعبداللهیان،  حسین 
و  بهداشت  خارجه،  امور  وزای  اللهی،  عین  بهرام 
محل  در  و گردشگری  فرهنگی  میراث  و  درمان 
این  جریان  در  شد.  برگزار  خارجه  امور  وزارت 
نشست امیرعبدالهیان اظهار کرد: » از برنامه های 
خارجی  سیاست  عرصه  در  سیزدهم  دولت  مهم 
در  گردشگری  توسعه  عمومی  دیپلماسی  و 
سالمت،  جمله گردشگری  از  مختلف  عرصه های 

گردشگری زیارتی، گردشگری عام و دیگر حوزه ها 
این جلسه جمع  در  ما  اینکه  بیان  با  او  است.« 
شده ایم که در مورد تقویت گردشگری در کشور و 
رفع موانع آن رایزنی و گفت وگو کنیم، گفت: »رونق 
گردشگری در کشور باعث ارزآوری خواهد بود و 
امیدواریم  اقدام ماندگار فرهنگی است.  هم یک 
بتوانیم حوزه های مختلف گردشگری در کشور از 
جمله گردشگری سالمت، زیارتی و گردشگری به 
معنای عام را تقویت کنیم و با برگزاری این گونه 
این  در  ریل گذاری جدید  یک  بتوانیم  نشست ها 

باشیم.« داشته  سیزدهم  دولت  در  حوزه 
ورود  شرط  را  واکسن  تزریق  هم  بهداشت  وزیر 
کسی  »هر  اینکه  بیان  با  او  اعالم کرد.  ایران  به 
باید حتما دو دوز  که می خواهد وارد کشور شود 
»ما  باشد«، گفت:  تزریق کرده  را  واکسن کرونا 
با هماهنگی وزارت امور  تالش مان این است که 
دیپلماسی  موضوع  گردشگری  وزارت  و  خارجه 
سالمت را تقویت کنیم و بتوانیم خدمات بیشتری 
دریافت  برای  کشورمان  به  که  کسانی  به  را 

تسهیالت بهداشتی مراجعه می کنند، ارائه کنیم.« 
تاکید کرد که »ارائه مناسب  عین اللهی همچنین 
باعث  سالمت  گردشگران  به  بهداشتی  خدمات 
خواهد  ایران  بهداشتی  خدمات  مورد  در  تبلیغ 
بود و این موضوع منافع خوبی را برای کشور به 
همراه دارد«. وزیر میراث فرهنگی هم با تاکید بر 
لزوم شروع دوباره جذب گردشگر در ایران گفت: 
صدور  است  ماه   ۲۰ اشاره کردم  که  »همان طور 
توجه  با  است،   شده  متوقف  ویزای گردشگری 
به اهمیت موضوع گردشگری و همچنین اهمیت 
رعایت پروتکل های بهداشتی و تنظیم مقررات در 
این زمینه آیین نامه ای در این زمینه تدوین شده 
که ابالغ می شود. در ارتباط با این آیین نامه عوامل 
مؤثر در گردشگری توجیه شده اند و در این زمینه 
آموزش هایی به آن ها در حال ارائه شدن است و 
ما در تالش هستیم تا بتوانیم گردشگری را هر 
برای  الزم  زمینه های  و  بگیریم  سر  از  زودتر  چه 
صدور ویزای گردشگری در تمام حوزه های مرتبط 

شود.« فراهم 

در  فارس  استان  نمایندگان  مجمع  عضو  یک 
با  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  یازدهمین 
ضرغامی،  عزت هللا  اظهارات  از  روز  چند  فاصله 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  وزیر 
پاسارگاد،  حریم  کاهش  درباره  گردشگری 
به  اقدامات  قبیل  این  عواقب  به  نسبت 
مسئوالن دولت سیزدهم هشدار داد و خواستار 
شد.  احساسی  های  تصمیم  از  آنان  پرهیز 
استان  آباده  اصولگرای  نماینده  زارع،  رحیم 
خود که  اظهارات  جریان  در  مجلس  در  فارس 
اظهارات  به  کرد،  منتشر  را  آن  ایسنا  خبرگزاری 
اظهار  و  داد  نشان  واکنش  میراث  وزیر  اخیر 

و  فرهنگی  میراث  وزیر  که  جایی  »در  کرد: 
ای کشاورزی  منطقه  یافتند،  حضور  گردشگری 
از  تا  هستند  مند  عالقه  طبیعتا کشاورزان  بود. 
و حرائم  برداری کرده  بهره  زیرزمینی  های  آب 
تر  منقبض  برای کشاورزی  گرفته شده  نظر  در 
این  بر  نگاه کارشناسی  از سوی دیگر  اما  شود. 
حرائم در اطراف آثار تاریخی ثبت جهانی تاکید 
گذاشته  زیرپا  اگر  که  است  معتقد  و  داشته 
آثار  این  به  آینده  سال  صد  چند  طی  در  شود 
او  شد.«  خواهد  وارد  آسیب  تاریخی  ارزشمند 
نظر  با  نظر  هم  نیز شخصا  »بنده  تصریح کرد: 
کارشناسان هستم و معتقدم برای جلوگیری از 

آسیب رسیدن به میراث فرهنگی حرائم قانونی 
دیده شده در اطراف این آثار باید رعایت شود. 
دولت می تواند از طریق منابع یارانه یا در حوزه 
و  منطقه کمک کرده  این  مردم  به  دیگر  های 
نماینده  این  کند.«  زایی  اشتغال  آنان  برای 
زیر  حرائم  این  اگر  »اما  شد:  متذکر  مجلس 
پا گذاشته شود و به این آثار آسیب وارد شود 
به  بود. کشاورزها  آن کار سختی خواهد  جبران 
دنبال  به  که  فشاری  و  بارندگی  کمبود  خاطر 
خشکسالی و کمبود درآمد بر دوش آنان است 
این مسئله را مطرح کردند اما نباید در پاسارگاد 

گرفت.« تصمیم  احساسی 

در نشست مشترک وزیران امور خارجه، بهداشت و میراث فرهنگی بررسی شد

شروط جذب گردشگر
هشدار نماینده آباده به برخی تصمیم ها درباره پاسارگاد

احساسی عمل نکنید

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 2131   | سه شــنبه  27 مهــر 1400  |    قیمــت  2000 تومــان   | 

روابط عمومی منطقه خراسان رضوی

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 
)۱-حمل ونقل، ۲ - خدمات عمومی ،۳ – 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)۱4۰۰/۰7/۲4( 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 4۱9۳4 – ۰۲۱ تماس حاصل فرمایند . 
نوع مناقصه : عمومی یك مرحله ای 

مبلغ برآورد مناقصه : ۱7/778/۶۰9/۱44 ریال.
مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : 888/9۳۰/457ریال .

نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : شامل ضمانت نامه بانكی و سایر موارد مطابق مفاد ماده 4 آیین 
نامه تضمین معامالت دولتی مصوب ۱۳94/۰9/۲۲ 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 ۱4۰۰/۰7/۲8 ساعت ۱4

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 )۱4۰۰/۰7/۲8(، لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه  
مورخ ۱4۰۰/۰8/۰9 ساعت ۱4 از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت توسط مناقصه گر بارگذاری گردد . 

جلسه توضیح و تشریح اسناد : ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱4۰۰/۰8/۰۳در 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 ۱4 روزیک 
شنبه مورخ ۱4۰۰/۰8/۰9 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 مورخ۱4۰۰/۰8/۱۰، شركت ملی پخش فرآوردهای 

نفتی منطقه خراسان رضوی  طبقه دوم، ) سالن جلسات منطقه ( 
مدت اعتبار پیشنهادها : بمدت 9۰ روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است 

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

۱ – ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی . 
۲ - ارائه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با كدهای تأیید شده 
در زمینه های ) ۱- حمل و نقل ، ۲ -  خدمات عمومی ، ۳ – امور تایپ و تكثیر (   از اداره كل تعاون ، 

كار و رفاه اجتماعی.
۳ – 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 . 

۶ –تمامی مستندات اعالم شده در بندهای  )۱ 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 ۳ 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.                                                         

شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد : 2000091781000023
آگهی نوبت اول : شنبه ۱4۰۰/۰7/۲4

آگهی نوبت دوم : سه شنبه ۱4۰۰/۰7/۲7       

شرایط عمومی متقاضی :

نوبت دوم

میم الف: -1   شناسه آگهی: 1205278 

 وزارت نیرو فقط 30 درصد حقابه دریاچه را داد
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همه چیز با تصمیم فقها و حقوق دانان شورای 
نگهبان آغاز شد. علی الریجانی که کمتر از 
یک سال بود کرسی ریاست مجلس را به 
محمدباقر قالیباف واگذار کرده و برای مدتی 
از صحنه سیاست ایران کناره گرفته بود، در 
انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد تا در 
کنار اسحاق جهانگیری و ابراهیم رئیسی، 
مثلث مدعیان پاستور ۱4۰۰ را تشکیل دهد. 
جهانگیری معاون اول حسن روحانی بود 
نهادهای  مقبول  اصالح طلبان  دایره  از  و 
صالحیت اش  رد  احتمال  اما  حاکمیتی 
سال  انتخابات  در  اظهاراتش  به  توجه  با 
9۶ و البته پرونده های تشکیل شده برای 
برادرش، دور از ذهن نبود. در این میان کمتر 
کسی تصور می کرد که الریجانی به عنوان 
رکوردار ریاست بر قوه مقننه هم صالحیتش 
احراز نشود و از حضور در میدان رقابت باز 
بماند اما این اتفاق افتاد. شورای نگهبانی 
وقت  رئیس  هاشمی رفسنجانی،  اکبر  که 
مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دلیل 
آنچه حیدر مصلحی، وزیر اطالعات دولت 
باال  آوری  رای  احتمال  را  آن  احمدی نژاد 
خوانده بود، کنار گذاشته و صالحیت اش را 
احراز نکرده بود، با کنار زدن علی الریجانی، 
جمهوری  پرنفوذ  چهره های  از  دیگر  یکی 
اسالمی را شایسته کرسی پاستور ندانست. 
اقدامی که سبب شد الریجانی تا اینجای کار 
دست کم سه مرتبه به صورت علنی بخواهد 
شورای نگهبان دالیل رد صالحیتش را به 
بعید  درخواستی که  برساند.  مردم  اطالع 
است مستجاب شود ولی از دید کارشناسان 
به مثابه جدال احسن است برای بازگرداندن 

شورای نگهبان به مسیر قانونی.

 از »بنده خدا« اصرار؛ از شورا انکار
علی  بود که  خرداد  از 4  بعد  روز   ۱4
الریجانی روزه سکوت خود را شکست و در 
اظهاراتی از تصمیم شورای نگهبان انتقاد کرد. 
انتقادهایی که همان روز اعالم کاندیداهای 
ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین  نهایی 
و  صریح تر  مراتب  به  زبانی  با  جمهوری 
لحنی تندتر از سوی صادق آملی الریجانی، 
برادر  البته  و  نگهبان  شورای  فقهای  عضو 
علی الریجانی مطرح شده بود. صادق آملی 
تصمیم شورای نگهبان را غیر قابل دفاع خوانده 
بود و از تصمیم سازی نهادهای امنیتی برای 
این شورا انتقاد کرده بود. علی الریجانی اما 
به نهادهای امنیتی اشاره نکرد و در عوض 
داده شده«  بیانیه ای کوتاه »گزارش های  در 
به شورای نگهبان درباره خود و خانواده اش 
بار  نخستین  برای  و  خوانده  »کذب«  را 
دالیل  »کلیه  خواست  نگهبان  شورای  از 
را »بدون هرگونه  او  عدم احراز صالحیت« 
عمومی«  و  رسمی  صورت  به  پرده پوشی 
اعالم کند. این درخواست به شکل توئیتری 
رد شد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت 
شورای نگهبان در شرایطی از منع قانونی در 
این زمینه نوشت که براساس بند اول »قانون 
لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد 
صالحیت شده در انتخابات مختلف« مصوب 
78، شورای نگهبان موظف است حداقل به 
صورت کتبی دالیل رد صالحیت الریجانی را 
به او اعالم کند ولی شورا بدون ذکر دلیل، 
انتخابات های  در  قانونی  تکلیف  این  از 
مختلف سر باز زده چنانکه ده ها کاندیدای رد 
صالحیت شده از اعالم نشدن دالیل رد خود 

از طرف شورا گفته اند.

درخواست  دوباره  الریجانی  بعد  چندی 
خود را مطرح کرد. او ۲۲ خرداد در نامه ای 
خدا«  »بنده  واژه  کلید  با  که  سرگشاده 
با  البته  و  جدی  شکلی  به  می شد،  آغاز 
زبانی حقوقی تر، به صف اعضای شورای 
نگهبان زد. او گفته های کدخدایی مبنی بر 
پیش بینی نشدن راهکارهای قانونی برای 
اعالم دالیل رد صالحیت افراد را »بهانه« 
و »آدرس غلط« خواند و با استناد به بند 
۲ ماده ۱۱ قانون انتخابات، ابالغی رهبری، 
از لزوم پاسخگویی کتبی اعضای شورای 
نشدن  احراز  یا  رد  دالیل  اعالم  و  نگهبان 
گفته ای  گفت.  کاندیداها  صالحیت های 
نشد.  داده  آن  بر  اثری  ترتیب  بازهم  که 
شورای نگهبان حتی اظهارات رهبر انقالب 
در  صورت گرفته  جفا«  »جبران  بر  مبنی 
تا  نپذیرفت  نیز  را  کاندیداها  برخی  حق 
علی  رسمی  درخواست  سومین  به  کار 
سوم  درخواست  شود.  کشیده  الریجانی 
دیروز و پس از آن مطرح شد که هادی 
طحان نظیف، سخنگوی جدید این شورا 
خود  خبری  نشست  آخرین  جریان  در 
صراحتا اعالم کرد که دالیل و چرایی احراز 
نشدن صالحیت الریجانی به او اعالم شده 
است. او تاکید کرد که منتشر نشدن این 
دالیل برای حفظ آبروی افراد است. طحان 
نظیف پیشتر اعالم دالیل احراز نشدن و 
رد صالحیت ها را با اصالح قانون و »قانع 
ممکن  نگهبان«  شورای  فقهای  شدن 

بود. دانسته 

 انتقام شخصی یا اصالح روند؟!
این اظهارات با پاسخ الریجانی همراه 
شد. او گفته های سخنگوی شورای نگهبان 

را به طور کلی درست خواند ولی تاکید کرد 
درباره افرادی چون او که شخصا خواستار 
صالحیت شان  نشدن  محرز  دالیل  انتشار 
نحو  به  ظلم  از  او  ندارد.  کاربرد  شده اند، 
نظیف«  »طحان  به  و  گفت  هم  ایهام 
هشدار داد از ابتدای پذیرش مسئولیت در 
جمهوری اسالمی در این زمین حرکت نکند. 
شورای  حقوق دانان  جمله  از  طحان نظیف 
البته  و  جنتی  احمد  با  است که  نگهبان 
عباسعلی کدخدایی، حقوقدان پرنفوذ این 
شورا که از قرار معلوم دوره آخر حضورش در 
این نهاد را سپری می کند؛ارتباط حسنه ای  
دارد. در این وانفسا، برخی از لزوم انتشار 
نامه شورای نگهبان به الریجانی درباره دالیل 
احراز نشدن صالحیت اش توسط او گفتند. 
محرمانه  نامه  نمی تواند  الریجانی  قانونا 
را  نگهبان  شورای  چون  حاکمیتی  نهادی 
منتشر کند ولی نجات هللا ابراهیمیان، عضو 
تفسیر  نگهبان  شورای  اسبق  حقوقدان 
دیگری از این قانون دارد. او به »ایلنا« گفته 
است: »از آنجایی که آقای الریجانی یک 
شخص است نه یک اداره یا سازمان، علنی 
کردن این دالیل افشای اسناد طبقه بندی 
به  مربوط  مسئله  همچنین  نیست.  شده 
احراز صالحیت هم یک مسئله مربوط به 
حقوق افراد است، آقای الریجانی می تواند 
دالیل عدم احراز صالحیت خود را اعالم کند؛ 
فکر نمی کنم مهر محرمانه مانعی در این 

زمینه تلقی شود.«
گفته های ابراهیمیان از یک سو و جایگاه 
الریجانی در جمهوری اسالمی از سوی دیگر 
گویای آن است که در صورت انتشار نامه 
شورای نگهبان، محاکمه نمی شود ولی چرا 
اینکار را انجام نمی دهد؟ غالمعلی جعفرزاده 
در  الریجانی  به  نزدیک  ایمن آبادی، چهره 
ما«  »پیام  با  گفت وگو  در  دهم  مجلس 
دلیل این مساله را کشاندن شورای نگهبان 
به گوشه رینگ می داند. او معتقد است که 
الریجانی تالش می کند شورا را با همان زبان 
مرسوم میان مسئوالن جمهوری اسالمی به 
جایی برساند که چاره ای جز تن دادن به 
قانون نداشته باشد. عبدالکریم حسین زاده، 
مجلس  در  امید  فراکسیون  رئیس  نایب 
تاکید  ما«  با »پیام  اما در گفت وگو  دهم 
کرد که الریجانی بیش از آنکه سنگ قانون 
را به سینه بزند، سنگ خودش را به سینه 
الریجانی سال ها  است  او معتقد  می زند. 
رئیس مجلس بود و با روند اقدامات شورای 
نگهبان آشنا بنابراین همان زمان می توانست 
در راستای اصالح این مسیر قانون جدیدی 
را در مجلس تصویب کند نه اینکه پس از 
رد خود، شاکی قانون شود. جدال لفظی 
الریجانی با شورای نگهبان به هریک از این 
دالیل باشد، نتیجه آن می تواند سودی به 
حال آنان داشته باشد که خواستار اجرای 
نهادهای  در  شخصی  تفاسیر  نه  و  قانون 
هستند.  اسالمی  جمهوری  حاکمیتی 
مشکل آن است که مشی سیاسی الریجانی 
و حسن روحانی شباهت بسیاری به هم 
دارد و این یعنی احتمال آنکه الریجانی پس 
از نامه دیروز دوباره به سکوت پناه ببرد و از 
ایجاد چالش با نهادی چون شورای نگهبان 
پرهیز کند، باالست هرچند که تا همین جای 
کار هم شورای نگهبان و اقداماتش بیش از 
پیش زیر سوالند چرا که از اصالح طلبانی 
چون مصطفی تاجزاده گرفته تا اصولگرایان 
همه  الریجانی  علی  چون  خودی هایی  و 
متفق القول از رعایت نشدن قانون در نهادی 
که هدف از تاسیس اش پاسداری از قانون 

اساسی بود، می گویند.

 علی الریجانی در واکنش به اظهارات عضو حقوقدان شورای نگهبان
  خواستار انتشار دالیل رد صالحیت اش شد

جدال احسن

 برآورد مرکز آمار ایران از جمعیت 
ایران تا 1415 نشان داد:

 سکونت در روستاها
 رو به کاهش است

ایران  جمعیت  رسمی،  مراجع  برآورد  طبق 
میلیون   95.۲ از  بیش  به   ۱4۱5 سال  تا 
نفر افزایش پیدا می کند. به گزارش ایسنا،  
بعد از سرشماری نفوس و مسکن در سال 
ایران  در  جمعیتی  سرشماری  دیگر   ۱۳95
در  ایران  آمار  مرکز  اما  است،  نشده  انجام 
گزارش مفصلی که در رابطه با شاخص های 
به  کرده  تهیه  اجتماعی  و  اقتصادی  کالن 
فاصله  در  کشور  کل  جمعیت  پیش بینی 
است.  پرداخته   ۱4۱5 تا   ۱۳9۶ سال های 
پیش بینی  ترکیبی  روش  با  بررسی  این 
جمعیت انجام شده است که متداول ترین 
روش پیش بینی جمعیت بوده و از مجموعه 
جمعیت  تحوالت  و  تغییر  بر  موثر  عوامل 
یعنی باروری، مرگ ومیر، مهاجرت و ترکیب 
است. شده  استفاده  جمعیت  جنسی  و  سنی 
ایران  جمعیت  می دهد  نشان  گزارش  این 
در سال ۱۳9۶  نفر  میلیون  از حدود 8۱.۰7 
 ۲78 و  میلیون   95 به  افزایشی  روندی  با 
ترکیب  می رسد.   ۱4۱5 سال  در  نفر  هزار 
جمعیتی ایران به نحوی پیش رفته که در 
سال ۱۳9۶ تعداد مردان حدود یک میلیون 
نفر بیش از زنان بوده است؛ به طوری که از 
 4۰.۰۲ و  مرد  میلیون   4۱.۰4 جمعیت،  کل 
میلیون زن بوده اند که در سال ۱4۱5 تعداد 
مردان به 47.9 میلیون نفر و زنان به 47.۳ 
میلیون نفر افزایش پیدا می کند. اما در نقاط 
شهری و روستایی وضعیت افزایش جمعیت 
به نحوی است که تا سال ۱4۱5 تعداد زنان 
و مردان نسبت به سال ۱۳9۶ در مواردی با 
این گزارش،  طبق  می شود.  مواجه  کاهش 
در سال ۱۳9۶ تعداد مردان و زنان در نقاط 
 ۳۰.5 که  بوده  نفر  میلیون   ۶۰.۲ شهری 
میلیون مرد و ۲9.7 میلیون زن بوده اند، اما 
برآوردهای مرکز آمار از این حکایت دارد که تا 
۱5 سال آینده مجموع زنان و مردان در نقاط 
رسید  خواهد  نفر  میلیون   7۶.۳ به  شهری 
که سهم مردان ۳8.۳ میلیون و زنان ۳7.9 
میلیون خواهد بود. اما در نقاط روستایی و 
خواهد  جمعیت کاسته  تعداد  از  غیرساکن 
 ۲۰.7  ،۱۳9۶ سال  در  که  گونه ای  به  شد 
نقاط روستایی و  نفر مرد و زن در  میلیون 
غیرساکن بوده اند که در سال ۱4۱5 از تعداد 
آن ها حدود دو میلیون نفری کاسته و ۱8.9 
میلیون نفر برآورد شده است. تعداد مردان 
نیز از ۱۰.5 میلیون به 9.5 میلیون نفر و زنان 
از ۱۰.۲ میلیون به 9.4 میلیون نفر در سال 
۱4۱5 در نقاط روستایی و غیرساکن کاهش 

یافت. خواهد 

 وزیر نیرو در اجالس وزرای انرژی
 از آمادگی ایران برای پذیرش سرمایه گذاری 

 در انرژی های نو سخن گفت

چراغ سبز به تجدیدپذیر ها
ظرفیت  و  توانمندی ها  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
تجدیدپذیر،  انرژی  تولید  در  ایران  حقیقی 
توسعه  و  سرمایه گذاری  پذیرش  برای 
سبز  آینده  راستای  در  تجدیدپذیر  انرژی های 
کرد. آمادگی  اعالم  کشور  در  انرژی  فراگیر   و 
دومین  در  محرابیان  علی اکبر  ایسنا،  به  گزارش 
با موضوع  در کشور چین  انرژی  وزرای  اجالس 
به صورت  که  انرژی«  فراگیر  و  سبز  »آینده 
به موضوع  اشاره  با  برگزار شد،  ویدیو کنفرانسی 
نقش  اقتصاد  که  جایی  در  گفت:  سبز  انرژی 
پیدا  دیگری  زمان  هر  به  نسبت  برجسته تری 
در  نوینی  فصل  انرژی  ژئواکونومی  و  کرده 
صرف  نیز  سبز  انرژی  است؛  گشوده  جهان 
اهمیت  محیطی،  زیست  مالحظات  از  نظر 
کنار  در  به کارگیری کلمه سبز  و  یافته  اقتصادی 
دی اکسیدکربن،  تولید  کاهش  با  انرژی؛  منابع 
زیست  آلودگی های  عدم  و  محیط  با  هماهنگی 

است. شده  مترادف  محیطی 
آنکه  انرژی برق، ضمن  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
رابطه  می شود،  مردم  زندگی  کیفی  رشد  سبب 
افزایش  و  رونق  پایدار،  توسعه  با  مستقیمی 
این  در  افزود:  دارد،  مختلف  جوامع  در  تولید 
سمت  از  حرکت  نیز  جهانی  صحنه  در  میان 
تولید  برای  فسیلی  انرژی های  از  استفاده 
به دلیل  تجدیدپذیر،  انرژی های  سمت  به  برق 
سبب  و  گرفته  شدت  محیط زیستی  مالحظات 
انرژی کشورهای  سبد  سهم  افزایش  و  توسعه 
تجدیدپذیر  و  پاک  برق  انرژی  از  مختلف 
از  بهره مندی  دلیل  به  عامل  همین  که  شده 
به  منجر  جهانی،  توسعه  و  تحقیق  ظرفیت های 
نوین و رشد و توسعه صنعت  فناوری های  خلق 

است. شده  اخیر  دهه  چند  طی  برق 
اسالمی  جمهوری  کرد:  خاطرنشان  نیرو  وزیر 
مسئولیت پذیر  کشورهای  سایر  همانند  ایران، 
و  گلخانه ای  گازهای  انتشار  کاهش  موضوع  به 
و  احترام گذاشته  اقلیمی  تغییرات  با  سازگاری 
به دنبال جهان ایده آل و عاری از هرگونه آلودگی  
ذخایر  بودن  دارا  با  نیز  دلیل  همین  به  است. 
از سرمایه ها  تجدیدپذیر،  و  فسیلی  انرژی  غنی 
یا  پاک  انرژی های  زمینه  در  سرمایه گذاران  و 
داده  قرار  اولویت  در  را  آن  و  سبز حمایت کرده 

است.
ایران  حقیقی  ظرفیت  محرابیان،  گفته  به 
بافت  واسطه  به  تجدیدپذیر  انرژی  تولید  برای 
و  باالست  بسیار  آن  جغرافیایی  موقعیت  و 
طی  ایران  در  تجدیدپذیر  انرژی  تولید  حجم 
است.  گذاشته  افزایش  به  رو  اخیر   سال های 
ایران  کنونی  دولت  اینکه  بیان  با  محرابیان 
هزار   ۱۰ افزایش  برای  ساله  چهار  برنامه ای 
تاکید  دارد،  تجدیدپذیر  انرژی های  مگاواتی 
ایران،  تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه  بازار  کرد: 
انرژی های  منابع  باالی  پتانسیل  به  اتکا  با 
بادی،  خورشیدی،  از  اعم  تجدیدپذیر 
عقد  امکان  طریق  از  زمین گرمایی،  زیست توده، 
بازار  با نرخ های تشویقی،  بلندمدت  قراردادهای 
ایران  است.  سرمایه گذاران  برای  جذابی  بسیار 
سرمایه گذاری  از  حمایت  و  تشویق  قانون  از 
اقتصادی  فرصت  و  بوده  برخوردار  خارجی 
تجدیدپذیر  حوزه  سرمایه گذاران  برای  مناسبی 
برای ایجاد مزارع تجدیدپذیر فراهم کرده که در 
را در جلسات تخصصی  آن  نیاز می توان  صورت 

کرد. تشریح  بیشتر 

انتقاد از خاک خوری 
 پرونده کرسنت 
در قوه قضائیه

قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  عضو  یک 
کرسنت  پرونده  خوردن  خاک  از  مجلس 
آن  به  نشدن  رسیدگی  و  قضائیه  قوه  در 
نماینده  ابوترابی،  ابوالفضل  کرد.  انتقاد 
اصولگرای مجلس به خبرگزاری مهر گفت: 
پرونده  بررسی  سریعًا  باید  »قوه قضائیه 
را  پرونده کرسنت  مسئوالن رشوه گیرنده در 
در دستور کار قرار دهند. در پرونده کرسنت 
اما  است  مطرح  سنگینی  بسیار  اتهامات 
متأسفانه این پرونده در قوه قضائیه خاک 
را  پرونده  این  قضائیه  قوه  اگر  می خورد. 
بررسی و احکام آن را صادر می کرد، امثال 
زنگنه و معاونانش نمی توانستند در جمهوری 

بگیرند.« مسئولیت  اسالمی 

دولت ساالنه یک 
میلیون مسکن نمی سازد

دولت سیزدهم  استقرار  از  ماه  چند  از  کمتر 
در  مسکن  میلیون  یک  ساخت  شعار  با 
و  راه  وزیر  قاسمی،  رستم  نگذشته که  سال 
شهرسازی دولت ابراهیم رئیسی صراحتا اعالم 
کرد که امکان ساخت یک میلیون مسکن در 
سال برای دولت وجود ندارد. او در اظهاراتی 
کرده،  منتشر  جوان  خبرنگاران  باشگاه  که 
گفته است: » درباره مسکن به دلیل قانون 
جهش تولید و خواست دولت مقرر شده تا 
چهار سال آینده چهار میلیون واحد مسکونی در 
کشور ساخته شود و در این راستا اخیرا قانون 
خوبی در مجلس طی ماه گذشته ابالغ شد که 
می تواند کمک بزرگی به مردم برای صاحبخانه 
میلیون  وعده ساخت چهار  البته  شدن کند. 
واحد مسکونی در دولت سیزدهم به این معنی 
نیست که در هر سال یک میلیون واحد ساخته 
می شود. چرا که همه می دانیم ساخت مسکن 
حدود یک سال و نیم زمان می برد. بنابراین 
از ابتدا این مسئله را اعالم کردیم که در وهله 
نخست باید تا حدود دو میلیون واحد مسکونی 
شروع کنیم و هم اکنون عملیات اجرایی آن نیز 

در شرف آغاز شدن است.«

علی الریجانی طی نامه ای برای 
سومین بار به صورت رسمی از 
شورای نگهبان درخواست کرد که 
دالیل احراز نشدن صالحیت اش 
برای انتخابات ریاست جمهوری 
را اعالم کند. این نهاد می گوید 
در این مسیر منع قانونی دارد 
و ناظران خواستار انتشار این 
مساله از سوی شخص الریجانی 
هستند اما او فعال ترجیح 
داده به مهر محرمانه شورای 
نگهبان بر دالیل احراز نشدن 
صالحیت اش احترام بگذارد.

پس از وزیر امور خارجه ایران 
که خواستار اقدام عملی آمریکا 
پیش از مذاکرات وین شده 
بود، سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی مجلس هم در شرایطی 
این اظهارات را تکرار کرد که 
سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران تلویحا به رد آن ها پرداخت 
و تاکید کرد که ایران هیچ 
پیش شرطی برای مذاکرات 
وین ندارد.

ریاست  کرسی  بر  تکیه  برای  رقابت  میدان  در  نگهبان صالحیت حضور  دید شورای  از  ایران  بر مجلس  ریاست  رکورددار 
جمهوری را نداشت تا با حذف علی الریجانی، یکی از رقبای قدرتمند ابراهیم رئیسی  از رقابت باز بماند. اقدامی که الریجانی 
همیشه حاضر در حلقه نیروهای معتمد نظام را به یکی از منتقدان سبک و سیاق اقدامات در شورای نگهبان تبدیل کرد. 
شاید از این طریق و برای انتخابات 1404، تغییری در رویه شورای نگهبان اتفاق بیفتد و این نهاد حداقل دالیل احراز نشدن 

صالحیت کاندیداها را به خودشان و افکار عمومی اعالم کند.

دیپلماسی
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سخنگوی وزارت خارجه می گوید ایران برای مذاکرات پیش شرط ندارد 

احیای برجام در هاله ای از ابهام
به  موسوم  هسته ای  توافق  مخالفان  حضور 
و  ایران  در  اجرایی  قدرت  راس  در  برجام 
وزارت  مسئولیت  کرسی های  بر  تکیه شان 
تنهایی  به  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور 
برجام،  درباره  ابهام  یک  و  هزار  ایجاد  برای 
در  نیست.  ماجرا  همه  این  ولی  کافی ست 
ایران گاه و بی گاه مسئوالن مختلف اظهاراتی 
درباره چند و چون مذاکره با ۶ قدرت جهانی 
کننده  تکمیل  تنها  نه  که  می آورند  زبان  به 
یکدیگر نیست بلکه بعضا در مسیری مغایر 
با هم حرکت می کنند. همین دو روز پیش 
بود که امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران 
مشاور  عنوان  به  فعالیت اش  روزگار  در  که 
محمدباقر  و  الریجانی  علی  بین الملل  امور 
قالیباف، روسای سابق و حال حاضر مجلس 
شورای اسالمی چندین و چند مرتبه با برجام 
پیش  رسما  اظهاراتی  در  بود،  مخالفت کرده 
 5+۱ و  ایران  میان  مذاکره  برای  شرطی 
پیش  باید  آمریکا  او گفت که  تعیین کرد. 
دهد.  انجام  عملی  اقدام  ایران  با  مذاکره  از 
امورخارجه سابق  وزیر  ادامه گفته های  در  او 
ایران، محمد جواد ظریف را تکرار کرد و گفت 
برابر عمل است.   ایران عمل در  که سیاست 
دیروز اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
و  تایید کرد  را  او  اظهارات  دوم  بخش  فقط 

گفت که ایران هیچ پیش شرطی برای آغاز 
ندارد. برجام  احیای  برای  وین  مذاکرات 

پیش شرط نداریم
آخرین  جریان  در  خطیب زاده،  سعید 
نشست خبری خود تالش کرد اظهارات خود 
را تکمیل و روشن کننده گفته های وزیر امور 
ولی  کند  معرفی  اسالمی  جمهوری  خارجه 
امیرعبداللهیان  با گفته های  بیان کرد،  آنچه 
هیچ  »ما  خطیب زاده گفت:  داشت.  تفاوت 
مطرح  گفت وگوها  برای  شرطی  پیش 
تالش  اظهاراتش  ادامه  در  او  نکرده ایم.« 
کرد بخش نخست اظهارات وزیر امور خارجه 
ایران مبنی بر لزوم اقدام عملی آمریکا پیش 
بر  تاکید  با  و  کند  روشن تر  را  مذاکرات  از 
متذکر شود:  ندارد،  پیش شرطی  ایران  اینکه 
»آنچه که آقای امیرعبداللهیان مطرح کردند 
بر  تاکید  واقع  در  و  است  منطق  یک  بیان 
علی رغم  آمریکا  دولت کنونی  این کردند که 
گونه  هیچ  اظهارنظرها  و  شعارها  از  برخی 
به  نسبت  سیاست هایش   در  عملی  تغییر 
است  نکرده  ایجاد  کشور  این  قبلی  دولت 
با  آمریکا  دولت  اقدامات کنونی  عمل  در  و 
دولت قبلی این کشور هیچ تفاوتی ندارد لذا 
برای ما عمل و اقدام مهم است. آمریکایی ها 
خیلی  پیش از این می توانستند بسیاری از 

را علیه  اقدامات ظالمانه و گردن کشانه خود 
ایران متوقف کنند ولی تقریبا این سیاست 
فراگیری  بحبوحه  در  آن ها  و  نگرفت  صورت 
سیاست ها  این  به  همچنان  کرونا  ویروس 

دادند.« ادامه 

پیش شرط بگذارید
رد تلویحی اظهارات وزیر امور خارجه از 
تناقض  تنها  اما  نهاد  این  سخنگوی  سوی 
نیست.  ایران  در  برجام  فرجام  درباره  اخیر 
مجلس هم موضع مشخصی ندارد و تقریبا 
روزانه اظهارات مختلفی از سوی آنان به ویژه 
اعضای کمیسیون امنیت ملی که طبیعتا باید 
هماهنگ تر از سایر کمیسیون ها با وزارت امور 
باشند، شنیده می شود.  خارجه و مواضعش 
زاده  عباس  محمود  موضع،  آخرین  در 
ملی  امنیت  سخنگوی کمیسیون  مشکینی، 
سوی  از  شرط  پیش  تعیین  خواستار  رسما 
برجامی  مذاکرات  سرگیری  از  برای  ایران 
و  تحریم ها  »لغو  شرایطی گفته  در  و  شده 
و  آمریکا  توسط  برجامی  تعهدات  اجرای 
اروپا اولین قدم برای شروع مذاکرات است 
داخل  در  که  هم  آنهایی  قدم.  آخرین  نه 
کشور با ارائه اطالعات و تحلیل های غلط از 
نقش  ایفای  قصد  ایران،  اقتصادی  شرایط 
تاریخ  دارند  غربی ها  برای  جاده صاف کن 

مصرفشان تمام شده است« که آمار و ارقام 
از نابسامانی اوضاع اقتصادی ایران و کسری 
حکایت  فزاینده  تورم  و  درصدی   5۰ بودجه 
دارد و از دید ناظران همه این عوامل می تواند 

دهد. حرکت  مذاکرات  به سمت  را  ایران 
نه زمان مشخص است و نه مذاکره کنندگان

برای مذاکره  به زمان مذاکره  این تناقض ها 
هم کشیده شده است.

بود که روز  ایران اعالم شده  از سوی  ابتدا   
بروکسل  در  اروپا  اتحادیه  و  ایران  پنجشنبه 
وین گفت وگو  مذاکرات  چون  و  چند  سر  بر 
سخنگوی  مسرالی،  نبیال  ولی  می کنند 
ایران  با  که  کرد  تاکید  اروپا  کمیسیون 
گفت وگویی روز پنجشنبه در بروکسل صورت 
نخواهد گرفت. این در حالی است که پیش 
وزارت  سخنگوی  خطیب زاده،  سعید  او  از 

مذاکرات  که  بود  گفته  ایران  خارجه  امور 
می شود.  آغاز  آتی«  »روزهای  در  بروکسل 
هم  ایران  مذاکره کنندگان  این،  بر  افزون 
علی  شده که  اعالم  فقط  نیست.  مشخص 
و  شده  عراقچی  عباس  جانشین  باقری 
دارد  برعهده  را  مذاکرات  تیم  مسئولیت 
کسانی  چه  او  یاران  نیست  مشخص  ولی 
خواهند بود حداقل برای افکار عمومی. اخبار 
ضد ونقیض بسیاری در این رابطه وجود دارد. 
ضد و نقیض هایی که برجام را بیش از پیش 
این  نهایت  در  دید  باید  و  ابهام کرده  اسیر 
و قوس سیاسی  و یک کش  هزار  از  توافق 
ترجیح  ایران  یا  می برد  در  به  سالم  جان 
آنچنان  و  بگذارند  زورگار  تحریم  در  می دهد 
که سید ابراهیم رئیسی گفته به فکر توسعه 

باشد. التین  آمریکای  با  روابط 
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لیال  کارگردانی  به  زنده«  »شهر  مستند 
دیروز  نظری،  محمدحسین  و  فوالدوند 
آن  سازندگان  درآمد که  نمایش  به  در حالی 
پایان  هنوز  آن  صداگذاری  و  تدوین  گفتند 
نهایی  نسخه  شده،  اکران  آنچه  و  نیافته 
به  دسترسی  اینکه  از  همچنین  آنها  نیست. 
زیستگاه های مختلف به ویژه در شرق تهران 
وجود  با  و گفتند  بوده گالیه کردند  ناممکن 
پارک ها  به  ورود  نیاز،  مورد  مجوز های  تهیه 
ممکن  سخت  بسیار  آنها  از  فیلم برداری  و 
شده و اجازه تصویربرداری از توچال با وجود 

است. نشده  داده  آنها  به  بسیار  دوندگی 
پایدار  توسعه  و  زیست  محیط  کل  مدیر 
شهرداری تهران، شینا انصاری در آیین اکران 
تهران  شهر  زیستی  تنوع  مستند  نخستین 
دشواری ها  همین  به  سخنانش  ابتدای  در 
اشاره کرد و گفت: »برای ساخت آثار مستند، 
دارد  وجود  متعددی  موانع  و  مشکالت 
به خصوص اگر مرتبط با موضوعات و مسائل 
بودن  فراهم  مانند  باشد  زیستی  محیط 
شرایط و زمان مناسب برای حضور گونه ها و 
سوژه ها و هماهنگی با مراکز طبیعی و مناطق 

حفاظت شده.«
باقی مانده  درباره ضرورت حفظ  ادامه  در  او 
زیستگاه های طبیعی تهران سخن گفت و به 
این اشاره کرد که با وجود تخریب ها، ساخت 
و سازها و آلودگی هایی که در مستند به آن 
از  تتمه ای  هنوز  کالنشهر  این  شده،  اشاره 
دارد که  را  مانده  به جا  زیستگاه های طبیعی 

بستر مناسبی برای زیست گونه های جانوری 
و گیاهی فراهم کرده و الزم است برای حفظ 

بقای آن ها بیشتر تالش کرد.
با  پایدار  توسعه  و  زیست  محیط  مدیرکل 
جاجرود  حفاظت شده  منطقه  اینکه  بیان 
در جوار  و خجیر  پارک های سرخه حصار  و 
با  طبیعی  اندوخته های  به عنوان  تهران 
پتانسیل  از  هنوز  بی مهری  سال ها  وجود 
محیط زیستی باالیی برخوردارند، ادامه داد: 
کریدورهای  به عنوان  تهران  روددره  »هفت 
طبیعی با وجود دهه ها تخریب و ساخت و 
تنوع  برای  مناسبی  بسترهای  همچنان  ساز 
زیستی جانوری و گیاهی هستند که نیاز به 

دارند.« بیشتری  حفاظت 
اولویت  در  را  زیستی  تنوع  مسئله  انصاری 
دانست و گفت که موضوعات مرتبط به قوت 
توسعه  و  زیست  محیط  اداره کل  در  خود 
پیگیری خواهد شد.  تهران  پایدار شهرداری 
مستند  اکران  و  تولید  کنار  در  او  گفته  به 
تنوع زیستی »شهر زنده«، برگزاری جشنواره 
متوالی  سال  سه  در  زیستی  تنوع  عکاسی 
مورد استقبال عالقه مندان قرار گرفته و کتاب 
تنوع زیستی شهر تهران بر مبنای پروژه های 
مطالعاتی در مناطق ٢٢گانه با همکاری مرکز 
مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در دست 

منتشر می شود. به زودی  است که  چاپ 
انصاری همچنین ابراز امیدواری کرد که این 
شناساندن  برای  سرآغازی  به عنوان  مستند 
اندوخته ها و سرمایه های طبیعی شهر تهران 

دارایی های  این  بیشتر  حفاظت  به  منجر 
شود. پایتخت  ارزشمند 

تهران دیگر غریب نیست
از  بود  سیری  ما  برای  فیلم  »این 
غریبه ای که در تهران زندگی می کند و حاال 
محمدحسین  است.«  شده  تهران  نگران 
نظری، از سازندگان این مستند حرف  هایش 
را اینطور شروع کرد. به گفته او پروژه »شهر 
زنده« از فروردین سال ۱۳98 کلید خورد و 
یک  و  شد  آغاز   99 شهرور  از  تصویربرداری 
طول  در  اینکه  درباره  او  طول کشید.  سال 
دیده  چطور  را  تهران  مستند  این  ساخت 
مستند  یک کار  تجربه  این  از  »قبل  گفت: 
از  که  داشتیم  را  آلوده  دست های  نام  به 
پروژه  طول  در  شد.  پخش  مستند  شبکه 
رفته رفته شهری که زادگاه من نبود، به مرور 
بیشتر  شناختم  و  می رفت  پیش  فیلم  که 
در  شد.  بیشتر  تهران  به  عالقه ام  می شد، 
خیلی  صورت  به  آلوده  دست های  حین کار 
محدود به تنوع زیستی تهران پرداخته بودم 
کنم که  فکر  این  به  شد  باعث  جرقه ای  اما 
زیستی  تنوع  درباره  مجموعه ای  می شود 
شهر تهران ساخت. شهر زنده حاصل همان 
احساس تعلقی است که نسبت به تهران پیدا 
تا چیزی  نتیجه رسیدم که  این  به  کرده ام. 
را نشناسیم، دوستش نخواهیم داشت و تا 
دوستش نداشته باشیم، نگرانش نیستیم.«
و  صدا  تدوین،  درباره  انتقاداتی  طرح  با 
نریشن این مستند، نظری به این اشاره کرد 

که این فیلم به هنوز نسخه نهایی نیست و 
هنوز موسیقی و صداگذاری به صورت کامل 
انجام نشده. او هدف از ساخت فیلم را هم 
اینطور توضیح داد: »در پایان فیلم هدف را 
در نریشن گنجانده ایم. ما انسان ها در هوای 
آلوده می مانیم و در حاشیه زندگی می کنیم و 
با زباله می سازیم؛ با این حساب سازگارترین 
گونه ها هستیم. در این مستند می خواستیم 
این که  از  بگیریم  نشانه ای  را  زیستی  تنوع 
پیام  نه؟  یا  کرد  زندگی  شهر  در  می شود 
فیلم این بود که از بین رفتن تنوع زیستی 
این  باید  را غیرقابل سکونت می کند و  شهر 
شاخص های طبیعی را حفظ کرد. شهری که 
تنوع زیستی چشمگیری دارد و زنجیره های 
حیات در آن کارکرد دارد و جمعیت ها توازن 

دارد، قابل سکونت و سالم است.«

فیلمی درباره حشرات تهران
بررسی مستند  و  نقد  پنل تخصصی  در 
موضوع  به  کارشناسان،  حضور  با  زنده  شهر 
پرداختن به حشرات در شهر زنده اشاره شد. 
پژوهشگر  و  حشره شناس  نادری،  علیرضا 
صحبت ها  این  ادامه  در  نیز  زیستی  تنوع 
دنیا  در  امروز  که  مسائلی  از  »یکی  گفت: 
در  امروز  بایوم هاست.  بحث  است،  مطرح 
جهان حدود ۱۱ بایوم )جامعه محیط زیستی  
دارای آب و هوا و گیاهان و حیوانات خاص( 
نام  آن  از  و  کرده ایم  شناسایی  را  عمده 
۱۰ مورد آن طبیعی است. مورد  می بریم که 
دانشمندان  است که  شهری  بایوم  یازدهم، 

بشناسند  رسمیت  به  را  آن  باید  پذیرفته اند 
چون  بدانند.  طبیعی  بایوم های  از  بخشی  و 
چاره ای نیست. یک گونه به نام انسان آن را 
بایوم شهری، موجوداتی زیست  ساخته. در 
کرده اند.«  سازگار  ما  با  را  خود  می کنند که 
این  ساخت  در  حاضر  کارشناسان  از  او که 
مستند بوده، با این توضیح گفت که نظری 
ایرانی  بود که در مستندهای  این  به  معتقد 
موجوداتی که کمتر  به  بایوم های شهری،  و 
دیده شده اند، کمتر پرداخته شده و  بر همین 
اساس گرایش به سمت موجوداتی که کمتر 

بود. بیشتر  این مستند  در  دیده شده اند 
نادری هم گفت: »در این مستند خواستیم 
به  را  زیستی  تنوع  پنهان  های  الیه 
محدودیت ها،  دلیل  به  که  بکشیم  تصویر 
نتیجه  به  بودیم  کرده  که  برنامه ریزی هایی 
و  پستانداران  جای  حشرات  و  نرسید 

گرفت.« را  خزندگان 

راه مستندساز را سد می کنند
در  هم  دیگر  فیلمساز  فوالدوند،  لیال 
فیلم،  در  حشرات  بودن  پررنگ  به  پاسخ 
به موانعی که بر سر راه مستندسازان است، 
اشاره کرد. او گفت: »مار در شرق تهران اجازه 
مجوز  مناطق  از  بسیاری  در  نداشتیم.  کار 
حراست  اداره کل  اینکه  با  نمی دادند.  ورود 
برای ما کارت صادر کرده بود، در هیچ پارکی 
به  پارک شهر.  به جز  نیافتیم،  اجازه حضور 
راحتی از مشکالت قنبرآباد تصویر گرفتیم اما 
در شهر دوربین به سختی اجازه کار داشت. 
بدون مجوز  از تصاویر هلی شات ها  بسیاری 
نقاط  اغلب  در  نداشتیم.  چاره ای  چون  بود، 
با  زد که  مثال  او  ندادند.«  اجازه کار  تهران 
وجود دو ماه دوندگی و اجازه تصویربرداری 
و  »سازمان ها  گفت:  و  ندادند  توچال  در 
را  طبیعی  عرصه های  مختلف،  دستگاه های 
تصاحب کرده اند و به من فیلمساز اجازه ورود 
نمی دهند. بنابراین خال تصاویر به دلیل این 

را سد می کردند.« راه ما  است که 

مرغ مینا، مرغ حق را کشت
به  پرداختن  ادامه  در  کارشناسان 
و  بی صاحب  سگ های  به  بی رویه  غذادهی 
در  را  تهران  به حیات وحش  حمله سگ ها 
کردن  پررنگ   از  و  دیدند  ارزشمند  مستند 
علیرضا  مستند گفتند.  در  مهاجم  گونه های 
این  در  زیست  محیط  فعال  شهرداری، 
حیات وحش شهری  »مسئله  ارتباط گفت: 
به خوبی در مستند به نمایش درآمد. اینکه 
در  از حیواناتی که  بدانند گذشته  شهروندان 
شهر می بینند، به جز سگ ها و گربه ها، چقدر 
حیات وحش شهری ارزشمند است و چطور 
تنوع  و  وحش  حیات  به  دخالت هایمان  با 
به  او  است.«  مهم  می زنیم،  آسیب  زیستی 
بخشی از فیلم که دو مرغ مینا، مرغ حقی را 
زخمی می کنند و از النه بیرون می کنند اشاره 
موضوع گونه های  کشیدن  تصویر  به  و  کرد 

دانست. ارزشمند  را  مهاجم 
در  هم  زیست  محیط  فعال  دیباج،  پرهام 
فرال،  گونه های  موضوع  »به  گفت:  ادامه 
طبیعت  در  رهاسازی شان  نحوه  و  سگ ها 
که  حالی  در  بود.  شده  پرداخته  خوبی  به 
ممکن  بحث  این  به  شدن  وارد  می دانم 
است چه هجمه ای علیه مستندساز به دنبال 
حاضران  بعضی  همه  این  با  باشد.«  داشته 
مستند  در  پالن هایی  بودند که  نظر  این  بر 
عکس این ماجرا را نشان داده؛ چندسکانس 
پایانی با طرح موضوع حمایت، روی تصویر 
بخش  در  کارشناسان  سگ ها.  به  غذادهی 
قصه پردازی  و  روایت گری  لزوم  به  دیگر 
بیشتر در مستند تاکید کردند و مثال هایی از 

زدند. امیری  فتح هللا  مستندهای 

مستند محیط زیستی »شهر زنده« اکران شد

تنوع زیستی تهران ر وی  پر ده
لیال فوالدوند، مستندساز: دستگاه های مختلف، عرصه های طبیعی را تصاحب کرده اند و به من فیلمساز اجازه ورود نمی دهند

دادستان اصفهان:

کوتاهی مسئوالن 
در زمینه آلودگی هوا 
قابل تعقیب است 

اصفهان گفت:  انقالب  و  عمومی  دادستان 
»کوتاهی مسئوالن در زمینه آلودگی هوا از 
مصادیق ترک وظایف قانونی و قابل تعقیب 
که  داشت  اظهار  اصفهانی  علی  است.« 
دستگاه قضائی در دو سال گذشته به صورت 
آالیندگی های  با  مقابله  موضوع  در  جدی 
و  ورود داشته  هوا  آلودگی  و  محیطی 
دستورات قاطعی از حیث برخورد با صنایع 
توسعه  و  زغال  تولید  کارگاه های  آالینده، 
و  گچ  کوره های  و  سنگ بری ها  غیرقانونی 

است. شده  صادر  نیز  آجرپزی 
از رویه کنونی در دستگاه های  انتقاد  با  او  
متولی که صرفًا پس از ایجاد شرایط بحرانی 
را  مصوباتی  آن  با  همزمان  یا  هوا  آلودگی 
تصریح  می کنند،  اجرا  ناقص  صورت  به 
و  استانی  مراجع  به  شهریور ماه  »از  کرد: 
شهرداری و شورای شهر ابالغ شده است که 
عالوه بر اقدامات زیربنایی باید با لحاظ نظر 
کارشناسان و به صورت علمی تقویم بازه های 
زمانی که مستعد استقرار شرایط جوی و به 
تبع آن افزایش آلودگی هوا هستند، تهیه و 
ایجاد  از  قبل  شرایط  با  متناسب  مصوبات 
بحران اجرایی شود تا مخاطرات و تأثیرات 
ممکن  حداقل  به  شهروندان  سالمت  بر 

برسد.«
دادستان اصفهان در پایان کوتاهی مسئوالن 
ترک  مصادیق  از  را  زمینه  این  در  متولی 
کرد  عنوان  تعقیب  قابل  و  قانونی  وظایف 
حوزه  در  موضوع  این  بر  »نظارت  و گفت: 
مرکز  دادسرای  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
خواهد شد.« پیگیری  ویژه  صورت  به  استان 

تصویر یک قالده پلنگ 
در کوه بیرمی استان 

بوشهر ثبت شد 
در جریان پایش های همیاران محیط زیست 
تنگ  بیرمی  کوه  شده  حفاظت  منطقه  در 
شیرینه در شهرستان دشتی استان بوشهر، 
دوربین های تله ای تصویر یک قالده پلنگ 
که از گونه های ارزشمند و در معرض خطر 

انقراض است را ثبت کردند.
روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان بوشهر به رسانه ها اعالم کرد: »پلنگ 
ایرانی یکی از گونه  های جانوری کمیاب و از 
بزرگترین زیرگونه های پلنگ به شمار می رود 
که بومی غرب آسیا است.« ایران مهم ترین 
که  می  رود  به شمار  ایرانی  پلنگ  زیستگاه 
بخشی از این زیستگاه  های مهم در استان 
بوشهر )دشتستان، تنگستان و دشتی( واقع 
سازمان های  کمک  با  دولت  است.  شده 
از  جانور  این  نسل  نجات  برای  نهاد  مردم 
ایرانی  پلنگ  از  حفاظت  طرح   ۱۳8۶ سال 
مناطق حفاظت شده کشور  از  در شماری  را 
از جمله پنج استان دامنه جنوبی زاگرس به 

درآورده است. اجرا 

نماینده رودبار در مجلس:
اجازه تبدیل لوشان
 به سراوانی دیگر 

در گیالن را نمی دهیم
نماینده رودبار در مجلس با تاکید بر اینکه 
شورای شهر رشت باید مشکل زباله سراوان 
»اجازه  گفت:  کند،  حل  شهر  همان  در  را 
تبدیل  دیگر  سراوانی  به  لوشان  نمی دهیم 
بیان  با  چگینی  گودرزوند  مهرداد  شود.« 
اینکه با پاک کردن صورت مسئله نمی توان 
مهر  به  کرد،  حل  را  سراوان  زباله  مشکل 
گفت: »منطقه خشک، منطقه ای نیست که 
مشکل  حل  کنیم  بیشتر  آن  در  را  آلودگی 
ظرفیت های  و  راهکارها  در  باید  را  سراوان 
علمی و نخبگانی جستجو کرد و شهردار و 
اعضای شورای این شهر باید مشکل رشت را 

همان شهر حل کنند«. در 
کرد:  تأکید  مجلس  در  رودبار  نماینده 
»شهرداری رشت سال ها است از شهروندان 
اما  می کنند  دریافت  عوارض  مردم  و 
در سراوان  زباله  برای حل مشکل  تدبیری 

نداشته اند.«
او همچنین در واکنش به اظهارات اعضای 
شورای اسالمی رشت مبنی بر انتقال جایگاه 
کرد:  اظهار  جنوب گیالن،  به  سراوان  زباله 
اجازه  این  هرگز  رودبار  شهرستان  »مردم 
به سراوانی دیگر  لوشان  تا  داد  را نخواهند 
با  باید  رشت  شهر  شورای  و   شود  تبدیل 
استفاده از تکنولوژی روز، مشاهده عملکرد 
کشورهای همسایه در برخورد با این وضعیت 
رفع  برای  منطقه،  آب وهوای  با  متناسب  و 

بزند.« باال  زیستی  دغدغه محیط  این 

شینا انصاری: با وجود 
تخریب ها، ساخت و سازها و 
آلودگی هایی که در مستند به 
آن اشاره شده، این کالنشهر 
هنوز تتمه ای از زیستگاه های 
طبیعی به جا مانده را دارد که 

بستر مناسبی برای زیست 
گونه های جانوری و گیاهی 

فراهم کرده و الزم است برای 
حفظ بقای آن ها بیشتر تالش 

کرد

|پیام ما| تهران آلوده و شلوغ، به جز جمعیت بزرگ آدم ها، حیوانات شهری و پرنده ها، از شمال تا جنوب و شرق تا غرب گونه های دیگری 
هم در خود جا داده که چندان دیده نشده اند. مستند »شهر زنده« همین را می گوید. این مستند که صبح دیروز به میزبانی شهرداری 
منطقه 12 در سینمای چارسو به نمایش درآمد، زمینه صحبت درباره نادیده های این زیستگاه بزرگ شد. در ادامه اکران فیلم، کارشناسان 

محیط زیست به نقد آن پرداختند و فیلم سازان از دشواری های ساخت این مستند گفتند.

علیرضا نادری:امروز در 
جهان حدود ۱۱ بایوم عمده 
را شناسایی کرده ایم که ۱۰ 

مورد آن طبیعی است. مورد 
یازدهم، بایوم شهری است که 
دانشمندان پذیرفته اند باید آن 

را به رسمیت بشناسند و بخشی 
از بایوم های طبیعی بدانند. 

چون چاره ای نیست و یک گونه 
به نام انسان آن را ساخته. در 

بایوم شهری، موجوداتی زیست 
می کنند که خود را با ما سازگار 

کرده اند

|  
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م  
پیا

  |

تهران  سازان  دما  حجره  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   584810 ثبت  شماره  به   1400/07/19 درتاریخ 
خالصه  دفاترتکمیل گردیده که  ذیل  امضا  و  ثبت   14010392703
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: 
خرید و فروش .واردات و صادرات . نصب و تعمیر کلیه سیستم های 
حرارتی و برودتی و ملزومات ان در پروژهای ساختمانی مسکونی . 
تجاری .صنعتی.خدماتی.امدادی و درمانی.رفاهی. ورزشی. اخذ وام 
و اعطاع نمایندگی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی 
شرکت در کلیه نمایشگاه ها و غرفه ارایی، انجام کلیه عملیات مربوط به 
مطالعات.طراحی. معماری.محاسبات .نظارت.مشاوره. اجراء . )شامل 
گود برداری و پایدارسازی و سفت کاری و نازک کاری (وکلیه خدمات 
مهندسی مشاور . مدیریت طرح و انرژی .نقشه برداری . ابنیه. انواع 
پل.تونل . ترانشه . انواع سد . راه وباند فرودگاه . راه اهن . محوطه سازی 
سازه های هید رولیکی . بندرها . اسکله ها . تصفیه خانه ها . نیروگاه ها. 
کلیه مخازن و منابع هوایی . زمینی .مدفون . کلیه خطوط انتقال)نیرو . 
آب . گاز. نفت .مخابرات. فاظالب (لوله گذاری. ترمیم .مرمت .و مقاوم 
سازی. بهسازی و نو سازی و استحکامات و احیای بافت فرسوده .سازه 
های فلزی . بتونی. وخاص امور قراردادها . کنترول و مدیریت پروژه 
در مراحل مختلف اعم از اداری تجاری مسکونی صنعتی خدماتی 
بازرگانی.  فعالیتهای  انجام کلیه  ورزشی،  رفاهی  درمانی  و  امدادی 
. سیم کشی 0 )تکفاز و سه فاز (.  . کابل کشی  واردات و صادرات 
نصب روشنایی . نصب و تعمیر تابلو برق درصورت لزوم پس از اخذ 

مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش 
مرکزی ، شهر تهران، محله سلسبیل شمالی ، کوچه میرزائی ، خیابان 
قصرالدشت ، پالک 751 ، طبقه همکف کدپستی 1345975145 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد گودرزی به شماره ملی 
0019572697 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای رضا سرخیل به 
شماره ملی 0063305641 دارنده 4500000 ریال سهم الشرکه آقای 
امین جمالی به شماره ملی 0084187719 دارنده 500000 ریال سهم 
الشرکه آقای احمد تنها به شماره ملی 6189903177 دارنده 4500000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای رضا سرخیل به شماره ملی 
0063305641 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال 
به شماره  تنها  احمد  آقای  به مدت 2 سال  به سمت مدیرعامل  و 
ملی 6189903177 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل چک سفته 
قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با 
امضاء رئیس هیت مدیره و مدیرعامل و یا یکی از ان دو با اجازه نامه 
کتبی داخلی شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار پیام ما جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

تاسیس شرکت

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
شناسه آگهی 1209297 میم الف0

بحران کم آبی را جدی بگیریم سرپرست  سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج- محسن امیدوار حسینی 

آگهی مناقصه عمومی
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کرج در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مناقصه 

عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید ،  لذا متقاضیان میتوانند  از تاریخ 1400/07/27 جهت 
دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات خود با در نظر گرفتن شرایط عمومی – خصوصی پیمان به واحد 
امور قراردادها سازمان به ادرس  کرج – میدان استاندارد – بعد از موسسه استاندارد – ساختمان مرکزی- 

واحد امور قراردادها  مراجعه یا با شماره تلفن 32800843-026 تماس حاصل نمایند .

-واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 700830922392 نزد بانک شهر بنام سازمان بابت خرید 
هریک از اسناد 

-محل تحویل اسناد : دبیرخانه سازمان 
-آخرین مهلت قبول پیشنهادات : ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1400/08/09

-هزینه کارشناسی و نشر آگهی ها بر عهده برندگان مناقصه خواهد بود 
-سایر اطالعات و جزییات در اسناد منااقصه مندرج است .

سپرده شرکت در مبلغ برآوردشرح عملیاتردیف
توضیحاترتبهمناقصه )ریال(

۱
پروژه بهسازی و زیباسازی پایانه ها و 

ایستگاههای سطح شهر
شرکت های 7/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۳5۰/۰۰۰/۰۰۰

دارای رتبه 5 
ابنیه

نقدی

نقدی8/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰4۲5/۰۰۰/۰۰۰پروژه توقفگاه باغستان۲
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آقای میرصادقی! پس از گذشت 
بیش از دو دهه از اولین کارهای 

مستندتان در حوزه محیط زیست، 
از »مستند محیط زیست«  تعریفتان 
چیست؟ اهمیت این ژانر در چیست؟

ژانر  یک  زیست  محیط  مستند 
اکوسیستم های  به  است که  مستند سازی 
مختلف و متاثر از انسان یا طبیعت بکر و 
چالش های پیش روی آن می پردازد. یک 
مستند  و  آگاه سازی  مستند،  مهم  وظیفه 
در  وظیفه  دو  این  و  است  اطالعات  کردن 
دیده  و  دارد  وجود  زیستی  محیط  مستند 
طریق  از  زیست  محیط  مستند  می شود. 
دریچه تلویزیون و سینما نقش آگاه سازی 
عمومی که ابزار مهمی است را ایفا می کند. 
نیاز به مستند محیط زیست در حال حاضر 
باید  ما  می شود.  بسیار حس  ما  کشور  در 
با  را  خودمان  زیستی  محیط  مشکالت 
و  ما  نگاه  که  چرا  بسازیم،  خودمان  نگاه 
فرق  دنیا  فیلم سازان  دیگر  با  ما  مشکالت 

می کند.

در این شرایط آیا مستند محیط 
توانسته زمینه ساز حل  زیست 

باشد؟ مشکالت 
مشکالت  زیست  محیط  زمینه  در  ما 
گرفته  هوا  آلودگی  از  داریم؛  فراوانی 

صنعت  معدن کاری ها،  اقلیم،  تغییر  تا 
به  دست اندازی  بی رویه،  توسعه  نفت، 
دیگر.  زیاد  بسیار  مشکالت  و  طبیعت 
از  بزنم،  داخلی  مثال های  بخواهم  اگر 
مستند  به  می توانم  اخیر  سال های  آثار 
اشاره  سوهانی  آقای  »مادرکشی«ساخته 
و خصوصا سد گتوند  آب  مورد  در  کنم که 
وزیر  یک  شد  باعث  مستند  همین  است. 

نگیرد. اعتماد  رای  مجلس  در 

مستند محیط زیست در این 
سال ها به لحاظ کمی و کیفی رشد 

کرده است. اما به نظر شما مستند 
محیط زیست در ایران در مقایسه با 

کشورهای پیشرو در این حوزه چه 
جایگاهی دارد؟

داستان مستندهای محیط زیست در دنیا 
فیلم  الگور  آقای  مثال  به طور  می کند  فرق 
در شرکت های  زیستی می سازد که  محیط 
بزرگ توزیع کننده فیلم پخش شده است. 
توسط  فیلم  که  است  متداول  دنیا  در 
آن  پخش  حق  و  ساخته  کمپانی  یک 
به  هم  سینما  ستاره های  شود.  فروخته 
در  مثال  به طور  و  یافته اند  راه  ماجرا  این 
اقلیم،  تغییر  و  سیل  چون  موضوعی  مورد 
در  ساخت.  مستندی  دی کاپریو  لئوناردو 
دنیا به موضوعات فراوانی در قابل این ژانر 

پرداخته می شود. اما در ایران بیش از 99 
ساخته  زیستی  محیط  مستند های  درصد 
و  سرمایه گذاری  صداوسیما  توسط  شده 
تهیه می شود و از این میزان در حال حاضر 
مستند  شبکه  به  متعلق  درصد   8۰ حدود 
یک  حاضر  حال  در  همه  این  با  است. 

است. شده  ایجاد  انسجام 

 این انحصار را مثبت می بینید؟
شبکه  در  که  خوبی  اتفاقات  از  یکی 
که  است  این  هستیم  آن  شاهد  مستند 
حفظ  را  خود  بودن  زبانی  چند  شبکه  این 
ساخت  در  انحصار  معمواًل  است.   کرده 
به  نگاه  و  زبان  یک  ایجاد  باعث  مستند 
مستند می شود، که خوشبختانه این اتفاق 
شبکه  است.  نداده  رخ  مستند  شبکه  در 
شده  پرداخته  کمتر  موضوعات  به  مستند 
دیگری  بخش های  دارد.  ویژه ای  توجه 
محیط  مستند  ساخت  به  که  هستند  نیز 
و  صدا  مقابل  در  که  می پردازند  زیستی 
گذشته  در  هستند.  کوچک  بسیار  سیما 
تولیدات  نیز  چهار  و  سه  یک،  شبکه های 

داشتند. مستند 

فکر می کنید شبکه مستند در 
عالقه مند شدن به ژانر مستند در 

ایرانی نقشی داشته  بین مخاطبان 
است؟

بیشتر  را  مستند  تاثیرگذاری  نظرم  به 
افزایش  مورد  در  نمی توانم  است،  کرده 
بدهم  نظری  مستند  به  مخاطبان  عالقه 
است که مخاطبی که  این  اتفاق خوب  اما 
مستند را دوست دارد راحت تر می تواند به 

برسد. خواسته اش 

زیستی  رویکرد مستندهای محیط 
در ایران در گذر زمان چگونه بوده 

است؟
ابزار  تحول  اول  مورد  دارد،  وجود  نکته  دو 
روز در حال  به  روز  تولید مستند است که 
به  بیشتری  امکانات  و  است  پیشرفت 
به  و  می دهد  حرفش  بیان  برای  فیلم ساز 
می انجامد.  تاثیر گذار  مستندهای  ساخت 
ساخت  ساده شدن  مورد  در  دوم  نکته 
برخی  می شود  باعث  که  است  مستند 
ساده ای  کار  مستند  ساخت  کنند  فکر 
ما  نیست.  اینگونه  واقعیت  اما  است 
یک  ساخت  به  ساده انگارانه  خیلی  نباید 
دوربین کوچک  یک  با  نگاه کنیم.  مستند 
دانست  باید  اما  ساخت  مستند  می شود 
بدهیم.  انجام  می خواهیم  کاری  چه  که 
این دانستن خیلی مهم است که از طریق 
شناخت موضوع، تحقیق و ارتباط گرفتن با 

می آید. به دست  آن 

شما خودتان بیولوژی دریا 
خوانده اید. آیا برای ساخت 

باید متخصص  مستند محیط زیست 
این حوزه بود؟

اطالعات  و  دغدغه  داشتن  نیست.  اینطور 
درباره  کنجکاوی  باشد.  مفید  می تواند 
اگر  است،  مهم  بسیار  مستند  موضوع 
هرچقدر  باشد  نداشته  وجود  کنجکاوی 
اثر بخشی  کار  شود،  انجام  مطالعه  هم 
تولید نمی شود. در مرحله بعد نکات فنی 
آنها آگاهی وجود  است که باید نسبت به 
این  شود.  رعایت  کار  در  و  باشد  داشته 
دانش می تواند آکادمیک یا تجربی باشد.

تحقیق، بخش مهمی در یک اثر 
مستند است، این بخش چگونه 

در یک اثر مستند انجام می شود؟
کنیم،  حذف  مستند  از  را  تحقیق  اگر 
حتی اگر کار خوش ساخت و خوب باشد، 
مستند.  یک  نه  می شود  گزارشی  یک کار 
یا  نویسنده  یک  باید  موفق  پروژه  یک  در 
تمام  در  گروه  کنار  در  خوب  خیلی  محقق 
مراحل  قبل، حین و پس از تولید حضور 
با  مستند  فیلم  در  تحقیق  باشد.  داشته 
در  است.  متفاوت  بسیار  سینمایی  فیلم 
انجام می شود  فیلم سینمایی یک تحقیق 
اما  می شود  فیلم شروع  و سپس ساخت 
محقق  تحقیق،  انجام  از  پس  مستند  در 
و  تدوین  مراحل  حتی  و  پروژه  انتهای  تا 
میکس در کنار گروه حضور دارد تا مستند 
براساس  و  نشود  خارج  خود  مسیر  از 
طبیعت  چرا که  برود  پیش  جدید  دانش 
دیگر  طرف  از  است.  تغییر  حال  در  مدام 
ما مدام نیاز به یادگیری داریم اما خطری 
که در بین مستندسازها می بینم این است 
که برخی بعد از بردن یک جایزه دیگر خود 
را بی نیاز از یادگیری و به روز کردن دانش 

می دانند.

از سختی های ساخت مستند 
بگویید؟ زیست  محیط 

طبیعت  با  شما  است که  این  اول  مسئله 
طرفید و باید تابع قوانین آن باشید. ممکن 
ضبط  برای  را  راه  کیلومتر  صدها  است 
دارد،  غبار  هوا  وقتی  اما  طی کنید  تصویر 
منطقه  یک  در  نمی رود.  پیش  هیچ کاری 

بارندگی وجود دارد و باید صبر کنید تا هوا 
جایی  در  یا  شود،  تصویربرداری  مناسب 
منتظر باران هستید اما باران نمی بارد. این 
جزئی از بدیهیات کار ماست. از طرف دیگر 
یک  مورد  در  مستند  تهیه  قصد  وقتی که 
موضوع خاص را دارید و این موضوع زمان 
موضوعات  برخی  در  دارد،  خاص  مکان  و 
زمان انتظار زیادی نیاز است. انتخاب ابزار 
مثال  به طور  است  مهم  بسیار  ما  کار  در 
شما در زمان تهیه مستند از حیات وحش 
باید لنز مناسب همراه داشته باشید، چون 
حد  در  است  ممکن  حیوان  رویت  زمان 
چند ثانیه باشد. باید ریسک را در مواردی 
که در اختیار شماست، صفر کنید چون در 
برخی موارد موضوع به حد زیادی ریسک 
دارد. در ایران چون مستند هنرپیشه ندارد 
معروفی  آدم های  معموال  مستندسازها  و 
نیستند، کار کردن سخت تر است و اهمیت 
صورتی  در  می شود.  داده  کار  به  کمتری 
کارهای  از  بیشتر  سختی  اگر  ما  کار  که 
نخواهد  هم  کمتر  باشد  نداشته  سینمایی 
هم  معروف  افراد  موارد  برخی  در  بود. 
دغدغه  اما  می شوند  مستند  ساخت  وارد 

است. مشکلی  نیز  این  و  ندارد  چندانی 

نگاه مدیران به ساخت مستند 
چگونه است؟

و  ندارند  سردرد  حوصله  مدیران  معموال 
محسوب  آنها  برای  سردرد  یک  مستند 
کمتری  دردسر  داستانی  فیلم  می شود. 
نسبت به مستند دارد و به خاطر همین توجه 
مستند  سمت  به  مدیران  طرف  از  کمتری 
توانایی  معموال  مستندساز  یک  می شود. 
انتقاد زیادی در ساخت مستند دارد و اغلب 
این دید انتقادی سازنده است. من در مورد 
اگر  نمی زنم.  حرف  انتقاد  بدی  یا  خوبی 
شما در مورد یک گونه خاص حرف می زنید 
آن  تهدید کننده  خطرات  مورد  در  می توانید 
شما  اصلی  موضوع  انتقاد  اما  بزنید  حرف 

. نیست
از یک  باز است که   در مستند دست شما 
شخص یا گروهی انتقاد کنید و این خیلی 
معموال  که  و  نیست  مدیران  میل  مطابق 
باعث می شود با روی خوش با مستندسازها 
ایجاد  را  اعتماد  این  باید  ما  نشود.  برخورد 
از  مستند  ساخت  از  را  خود  هدف  و  کنیم 
ابتدا بیان کنیم و به حرفمان پایبند باشیم.

 با توجه به شرایط محیط زیست 
ایران، در حال حاضر شما کدام 

رویکرد انتقادی یا آموزشی را اولویت 
ساخت مستند می دانید؟

به عقیده من ساخت مستندهای آموزشی 
را باید اولویت بدانیم. درباره شرایط محیط 
زیست ایران، فکر نمی کنم کسی نباشد که 
و  نداند  را  ایران  زیست  محیط  بد  شرایط 
در  این  می شود.  مطرح  روز  هر  انتقادات 
شما  آموزشی،  مستند  در  که  است  حالی 
انجام می دهد  نادرست  دقیقا کسی که کار 

راه درست دعوت می کنید. به  را هم 

 گفت وگو با مانی میرصادقی، مستندساز  

دعوت به حفظ محیط زیست، به زبان مستند
دست مستندساز برای انتقاد باز است و این مطابق میل مدیران نیست

بازدید کارشناس 
یونسکو از کاروانسرای 

مشیرالملک برازجان
کارشناس ارزیاب یونسکو به دنبال تدوین پرونده 
زنجیره ای ثبت جهانی کاروانسراهای ایران و به 
منظور بررسی ویژگی های کالبدی و مستندات 
از  برازجان  مشیرالملک  کاروانسرای  پرونده 
بازدید کرد. مشاور وزیر  این مجموعه تاریخی 
و  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
مسئول ثبت میراث جهانی ایران در یونسکو در 
حاشیه بازدید از کاروانسرای مشیرالملک شهر 
تاریخی  بنای  این  جهانی  ثبت  برای  برازجان 
گفت: »امید می رود با ادامه روند مرمت و احیای 
کاروانسرای مشیرالملک یک سمبل فرهنگی، 
تاریخی و ملی برای ایران و استان بوشهر داشته 
باشیم. دو سال پیش پرونده 5۶ کاروانسرا در 
مسیر ۲4 استان کشور را با ارائه روایت ها برای 

سازمان ملی یونسکو ارسال کردیم.«
کنار  در  شده  معرفی  افزود: کاروانسراهای  او 
راه های مهم تجاری و فرهنگی کشور از شاهراه 
و  گرفته اند  قرار  ابریشم  جاده  تا  خراسان 
مهمترین  از  یکی  مشیرالملک  کاروانسرای 
فارس  بوشهر-برازجان-  مسیر  در  کاروانسراها 
بوده است و موجب تجارت سراسری می شده 
کاروانسرا   4۲ کنون  »تا  داد:  ادامه  او  است. 
استان های  در  یونسکو  ارزیابان  سوی  از 
مختلف کشور بازدید شده، مشکالتی در برخی 
کاروانسراها مشاهده شده است به کارشناسان 
گفته شده تا بررسی و برطرف کردن مشکالت، 
بار دیگر عکس برداری انجام شود و گزارش ها 
وزیر  مشاور  کنند.«   ارسال  یونسکو  برای  را 
و  صنایع دستی   و  میراث فرهنگی، گردشگری 
مسئول ثبت میراث جهانی ایران در یونسکو با 
اشاره به اینکه کاروانسرای مشیرالملک برازجان 
است،  یک کشور  درجه  کاروانسراهای  از  یکی 
در نشست  بررسی ها  این  »نتیجه  عنوان کرد: 
می شود.« اعالم   ۱4۰۱ تیرماه  در  جهانی  میراث 

ظرفی از عصر برنز 
در اتریش کشف شد

محوطه  یک  در  کاوش  با  باستان شناسان 
تاریخی واقع در اتریش موفق به کشف یک 
ظرف طالیی پرنقش از عصر برنز شده اند.

الیوساینس،  از  نقل  به  و  ایسنا  به گزارش 
گروهی از باستان شناسان در اتریش اعالم 
کردند با کاوش در یک محوطه باستان شناسی 
سه هزارساله موفق به کشف یک کاسه طالیی 
است  بسته  نقش  آن  روی  بر  که خورشید 
شده اند. در بخش زیرین و بیرونی این کاسه 
یک خورشید با ۱۱ پرتو نور به تصویر کشیده 
کاسه،  این  طراحان  یا  طراح  است.  شده 
عالوه بر خورشید از اشکال مدوری به همراه 
نقطه برای تزئین این کاسه طالیی استفاده 
۳۰ کاسه  پیش تر  باستان شناسان  کرده اند. 
این  اما  بودند  اروپا کشف کرده  در  مشابه 
نخستین باری است که چنین اثر تاریخی  در 
اتریش کشف می شود. به گفته کارشناسان 
این کاسه ها در مناطقی که امروزه به عنوان 
شناخته  دانمارک  و  اسکاندیناوی  آلمان، 

تولید می شدند. می شوند 
این کاسه قطری معادل ۲۰ سانتی متر دارد 
بررسی ها  سانتی متر.  پنج  معادل  عمقی  و 
نشان می دهد 9۰ درصد از طال، پنج درصد از 
نقره و پنج درصد از مس تشکیل شده است.
تاریخی  اثر  تنها  کاسه  این  حال  این  با 
قابل توجهی نبوده که در این محوطه تاریخی 
کشف شده است. دو دستبند که از سیم های 
نیز در  پیچ طالیی ساخته شده اند  در  پیچ  
کنار این کاسه کشف شده اند. این کاسه در 
به  متعلق  خانه  یک  دیوار  بقایای  نزدیکی 
عصر برنز کشف شده است و گمان می رود 
به همراه دستبندهای طال به عمد و در جریان 
یک مراسم تشریفاتی در این محل رها شده 
باشند. باستان شناسان عالوه بر این، حدود 
نیز  خنجر  و  چاقو  همچون  برنزی  اثر   5۰۰
کشف کرده اند. هیچ یک از این آثار آسیب 
جدی ندیده اند و گمان می رود این سالح ها 
در  تشریفاتی  مراسم های  جریان  در  نیز 
توسط  است  خشکیده  امروزه  که  مردابی 
به  طالیی  کاسه  می شدند.  انداخته  مردم 
نمایش  به  وین  در  واقع  موزه ای  در  زودی 
گذاشته خواهد شد و کاوش در محل کشف 

ادامه خواهد داشت نیز  آثار  این 

 ساخت مستندهای آموزشی 
را باید اولویت بدانیم. درباره 
شرایط محیط زیست ایران، فکر 
نمی کنم کسی نباشد که شرایط 
بد محیط زیست ایران را نداند و 
انتقادات هر روز مطرح می شود. 
این در حالی است که در مستند 
آموزشی، شما دقیقا کسی که 
کار نادرست انجام می دهد را 
هم به راه درست دعوت می کنید

از سال 1362در زمینه ساخت مستند فعالیت دارد. سال 1372 اولین کار مستندش را به عنوان تهیه کننده به نام »هوای تهران« ساخت، 
که در مورد آلودگی هوا بود. بعد در سال 79، »نگین تتیس« را ساخت؛ مجموعه ای 13 قسمتی درباره محیط زیست دریای خزر. این 
بخشی از فعالیت های مانی میرصادقی، مستندساز محیط زیست است. او که دانش آموخته رشته کارشناسی ارشد بیولوژی دریاست، با 
ساخت »حیات وحش ایران« در سال 87، برای نخستین بار جایزه جشنواره جهانی حیات وحش و محیط زیست انگلستان »پاندا« را در 
کارنامه خود ثبت کرد و چندین مستند دیگر هم در این حوزه ساخت؛ کاری چون »جان مرجان 1 و 2« درباره خلیج فارس. آثار میرصادقی 
چالش های زیست بوم ایران را تصویر کرده و از سوی دیگر آنطور که خودش می گوید بیش از همه در پی آگاه سازی است. او در گفت وگو 

با »پیام ما« از پستی و بلندی تجربه ساخت مستند  در حوزه محیط زیست می گوید.
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ما مدام نیاز به یادگیری 
داریم اما خطری که در بین 

مستندسازها می بینم این است 
که برخی بعد از بردن یک جایزه 

دیگر خود را بی نیاز از یادگیری 
و به روز کردن دانش می دانند

| روزنامه نگار |

| محمد مهدی گوهری |

رونوشت آگهی حصر وراثت    
آقای محمود اصغری بایگی دارای شناسنامه شماره 54۳7 به شرح دادخواست به کالسه 57/۱4۰۰-۱۰ از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید باقر اصغری بایگی به 
شناسنامه 894 در تاریخ ۱۳9۶/۰9/۲۲در اقامتگاه دائمی خود بدورد زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
۱ـ علی اصغری بایگی ش.ش:48۰9 ، ت.ت :۱۳۳۲ ، ح 8 تربیت حیدریه فرزند متوفی

۲ـ سید اصغر اصغری بایگی ش.ش:5۱۱7 ، ت.ت :۱۳۳4 ، ح 8 تربیت حیدریه فرزند متوفی
۳ـ سیدمحمود اصغری بایگی ش.ش:54۳7 ، ت.ت :۱۳۳8 ، ح 8 تربیت حیدریه فرزند متوفی

4ـ سیداحمد اصغری بایگی ش.ش:8۶ ، ت.ت :۱۳4۰ ، ح 8 تربیت حیدریه فرزند متوفی
5ـ سیدحسن اصغری بایگی ش.ش:۱۲ ، ت.ت :۱۳48، ح 8 تربیت حیدریه فرزند متوفی

۶ـ سیدابوالقاسم اصغری بایگی ش.ش:۶79۲ ، ت.ت :۱۳5۳ ، ح 8 تربیت حیدریه فرزند متوفی
7ـ بی بی زهرا اصغری بایگی ش.ش:744۲ ، ت.ت :۱۳58 ، ح 8 تربیت حیدریه فرزند متوفی

8ـ خاتون ظهری بایگی فرزند عباسعلی ش.ش:4۱۲7، ت.ت :۱۳۱5 ، ح 8 تربیت حیدریه همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد .  شماره ۱۰85
رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف بایگ
ت ح ج

رونوشت آگهی حصر وراثت     
به  دادخواست  شرح  به  شماره 54۳7  شناسنامه  دارای  بایگی  اصغری  محمود  سید  آقای 
کالسه58/۱4۰۰-۱۰ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان خاتون ظهری بایگی به شناسنامه 4۱۲7 در تاریخ ۱۳99/۰۳/۰7در اقامتگاه دائمی خود 

بدورد زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ..
۱ـ سید اصغر اصغری بایگی ش.ش:5۱۱7 ، ت.ت :۱۳۳4 ، ح 8 تربیت حیدریه فرزند متوفی

۲ـ سیدمحمود اصغری بایگی ش.ش:54۳7 ، ت.ت :۱۳۳8 ، ح 8 تربیت حیدریه فرزند 
متوفی

۳ـ سیداحمد اصغری بایگی ش.ش:8۶ ، ت.ت :۱۳4۰ ، ح 8 تربیت حیدریه فرزند متوفی
4ـ سیدحسن اصغری بایگی ش.ش:۱۲ ، ت.ت :۱۳48، ح 8 تربیت حیدریه فرزند متوفی

5ـ سیدابوالقاسم اصغری بایگی ش.ش:۶79۲ ، ت.ت :۱۳5۳ ، ح 8 تربیت حیدریه فرزند 
متوفی

۶ـ بی بی زهرا اصغری بایگی ش.ش:744۲ ، ت.ت :۱۳58 ، ح 8 تربیت حیدریه فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . شماره ۱۰8۶
رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف بایگ
ت ح ج

آگهی 
اینجانب سید واحد موسوی مالک 
خودروی سواری پژو 4۰5 جی 
ال ایکس به شماره شهربانی 

47۳ب۲9ایران۱۲
موتور  شماره  و   8۳۰۰۲۱۳۱ بدنه  شماره 
۱۲48۳۰۰۶4۱۱ بعلت فقدان اسناد فروش 
تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را 
نموده است لذا چناچه هر کس ادعایی 
در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 
دفتر حقوقی سازمان فروش  به  روز   ۱۰
شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
بدیهی  نماید  مراجعه  سمند  ساختمان 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد . 
شماره 1084 
ت ح ج

آگهی مفقودی 
سواری  خودروی  سند كمپانی 
مدل    405GLXI تیپ   پژو 
موتور  شماره  به   1385
شماره  و   12485177905
شماره  به   12201064 شاسی 
پالك 79 ایران 548 الف 11 به 
نام اداره كل دادگستری استان 
قزوین مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 5|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی ۲۱۳۱   | سه شنبه  ۲7 مهر ۱4۰۰  |4 چارسوق

گفت و گوی »پیام ما« با مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه زودتر از 1407 احیا نمی شود 
وزارت نیرو فقط 30 درصد حقابه دریاچه را داد 

| مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق 
ستاد احیای دریاچه ارومیه |

  | مسعود تجریشی |

|  
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 |

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
خوزستان:

از 30 سال پیش تاکنون 
پروژه فاضالب اهواز 40 

درصد پیشرفت داشته است 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خوزستان با 
نیازمند  اهواز  فاضالب  اینکه حل مشکل  بیان 
چهار سال زمان است گفت: تا چهار سال آینده 
دیگر هیچ مشکلی در بخش فاضالب شهرستان 
اهواز نخواهیم داشت. به گزارش ایرنا محمدرضا 
کرمی نژاد گفت: ظرف مدت ۲ سال پروژه توسعه 
اتمام می رسد  به  اهواز  بهبود فاضالب شرق  و 
میلیارد  هزار   ۳۲ بر  بالغ  اعتباری  تامین  با  و 
ریال فاضالب غرب اهواز نیز توسعه و بهسازی 
 5۰ اختصاص  به  اشاره  با  می شود. کرمی نژاد 
آبفای  به  از صندوق توسعه ملی  یورو  میلیون 
اهواز بعد از سیل سال ۱۳98 برای اجرای طرح 
دراز مدت  در  مبلغ  این  داشت:  اظهار  فاضالب 
به رقم پنج هزار و 48۰ میلیارد ریال رسید و 
به حساب آبفای استان خوزستان واریز شد. با 
پیگیری مسئوالن و با ترک تشریفات قرارداد 
فاضالب اهواز به مبلغ ۱7 هزار و 4۰۰ میلیارد ریال 
با این قرارگاه امضا شد.در حال حاضر قرارگاه در 
۲8 جبهه کاری در اهواز مشغول به کار است. 
از این میزان چهار هزار و 85۰ میلیارد ریال از 
ماده 5۶ تامین شد که به عنوان فاینانس، قرارگاه 
خاتم باید این مبلغ را در مدت سه سال تامین 
اعالم کرده است  کند. سازمان مدیریت کشور 
در صورتی که پیمانکار برای تمامی پروژه های 
فاضالب اهواز تعیین شود ۱7 هزار و 4۰۰ میلیارد 
ریال را در مدت سه سال تامین می کند. پروژه 
فاضالب شرق اهواز در مدت ۲ سال به اتمام 
می رسد، امسال که سال اول است هفت هزار 
میلیارد ریال به آبفای استان تخصیص داده شده 
است. کرمی نژاد گفت: تمام پروژه فاضالب اهواز 
در اختیار قرارگاه خاتم نیست، از ۳۰ سال پیش 
تا کنون 4۰  آغاز شده  اهواز  که پروژه فاضالب 
درصد پیشرفت داشته است و قرارگاه خاتم ۲5 
درصد این پروژه را انجام خواهد داد. با اتمام این 
پروژه همچنان حدود 4۰ درصد پروژه فاضالب 
اهواز باقی می ماند. با پیگیری که انجام شد برای 
باقی پروژه فاضالب اهواز اعتباری بالغ بر ۳۲ هزار 
و 9۰۰ میلیارد ریال نیاز است که اسناد این پروژه 
با بستن قرارداد پروژه  در دست تهیه است و 

فاضالب اهواز به اتمام می رسد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس 
مطرح کرد:

انباشت 300 هزار تن 
سیب در جاده ها

نماینده مردم ارومیه در مجلس از عدم اجرایی 
سیب  تضمینی  خرید  مصوب  قیمت  شدن 
صنعتی در آذربایجان غربی انتقاد کرد. به گزارش 
مهر سید سلمان ذاکر با بیان اینکه امسال هم 
متاسفانه بازار سیب صنعتی به یکی از مشکالت 
بخش کشاورزی استان تبدیل شده است، افزود: 
تضمینی سیب صنعتی  اعالم خرید  وجود  با 
از سوی دولت همچنان سیب های صنعتی در 
شدن  فاسد  حال  در  و  شده  انباشت  جاده ها 
هستند. دولت امسال اقدام به خرید تضمینی 
سیب صنعتی با قیمت یک هزار و 4۶۰ تومان 
کرد اما این اقدام در حد مصوبه مانده و اجرایی 
نشد، هر چند هزینه های تولید سیب رقم باالیی 
از این میزان است اما همین قیمت هم اجرایی 
نشد تا باغداران استان همچنان متضرر شوند.

دریاچه  از  خوبی  خبرهای  امسال 
ارومیه منتشر نمی شود. ارزیابی شما از 

وضعیت دریاچه چیست؟
کانون های  گذرانده ایم،  را  تثبیت  شرایط  ما   
گرد وغبار و مناطقی که می توانست مخاطراتی 
دنبال  به  منطقه  مردم  بهداشت  و  در سالمتی 
آب  و  شده   مهار  حاضر  حال  در  باشد،  داشته 
اجرایی  دستگاه های  اگر  حال  عین  در  دارند. 
مصوبات  و  قانون  در  که  خود  تعهدات  به 
هیئت دولت مورد تاکید قرار دارد، عمل نکنند 
متاسفانه نمی توانیم انتظار داشته باشیم که در 
۱4۰5 دریاچه به احیای کامل برسد. همانطور که 
امسال وزارت نیرو به تعهدات خود عمل نکرد 
و باعث شد احیای دریاچه یک سال به تعویق 
بیفتد. ما نمی توانیم برنامه ها را تدوین کنیم و 
دستگاه های اجرایی به تعهدات خود عمل نکنند 
اعالم  بازه  در همان  باشیم که  داشته  انتظار  و 
به  توجه  با  شود.  دریاچه کامل  احیای  شده، 
اقدامات دستگاه های اجرایی ما زودتر از سال 
۱4۰7 نمی توانیم به احیای کامل دریاچه برسیم. 
درصد   99 تا   97 ما  پروژه های  عمده  در  کار 
سازمان  همراهی  با  امیدواریم  دارد.  پیشرفت 
برنامه بودجه و دستگاه های متولی پروژه های 

برسانیم. اتمام  به  امسال  را  سازه ای 

پانزدهمین جلسه کارگروه ملی ستاد 
احیای دریاچه ارومیه با یک وقفه چهار 
ماهه برگزار شد، با توجه به اینکه این جلسه 
نخستین جلسه با حضور مسئوالن و وزرا در 
دولت جدید بود، آیا درباره این تعهدات و 

موانع تصمیم گیری شد؟
جدید  دولت  تشکیل  ابتدای  از  احیا  ستاد 
پیگیری ها و مکاتباتی با نمایندگان مجلس و 
نیرو،  اعضای ستاد که وزاری جهاد کشاورزی، 
سازمان  همچنین  و  بودند  اقتصاد  و  صمت 
حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه بودجه 
صورت داده بود، بنابراین حاضران در جلسه تا 
پیشرفت کارها  و کیف  حدودی در جریان کم 
بودند. در جلسه اخیر هم مروری بر فعالیت های 
ستاد از آغاز داشتیم و اینکه با چه چالش هایی 

روبه رو بوده و چه اقداماتی توسط دستگاه های 
عنوان شد که  و همچنین  انجام شده  اجرایی 
دریاچه  کامل  احیای  به  بتوانیم  اینکه  برای 

روبه رو هستیم. با چه چالش هایی  برسیم 
در خصوص  مطرح کردند  را  نکاتی  استانداران 
موفقیت آمیز  ستاد  فعالیت های  بعضی  اینکه 
آقای  اعتراض  با  موضوع  این  است.  نبوده 
مخبر روبه رو شد و گفتند استانداران اگر مورد 
اگر  دهند.  ارائه  راهکار  می بینند  مشکلی  و 
راهکاری غلط بود، شما راهکار درست ارائه کنید، 
با  جایگزین  راهکار  داشتن  بدون  نمی توانید 
اقدامات فعلی مخالفت کنید. در نهایت  رئیس 
ستاد احیا به استانداران دو  هفته مهلت دادند 
تا هر ابهام و نکته ای در مورد فعالیت ها دارند 
مطرح کنند. دوستان می توانند هر برنامه ای که 
اجرا  قابلیت  و  نیست  عملیاتی  می کنند  فکر 
ندارد، بررسی کرده و راهکار خود را ارائه کنند تا 
در جلسه بعد این کارگروه مشخص تر، فنی تر، 

و کاربردی تر صحبت کنند. عملیاتی 

 جلسه مصوبه ای هم داشت؟
 یک مصوبه در رابطه با کاهش مصرف آب 
در بخش کشاورزی درخواست کردیم که مربوط 
به طرح »به کاشت« است. بر اساس بررسی ها 
و مطالعاتی که فائو و IHE هلند انجام دادند، 
به  و  منطقه  دانشگاه  دو  و  داخلی  مشاورین 
دادند، مشخص شد که 5  انجام  ملی  صورت 
محصول کشاورزی در منطقه 75 درصد مصرف 
می دهند.  اختصاص  خود  به  را  حوضه  آب 
آب  مصرف  است که  شده  شناسایی  مناطقی 

آنها بیش از حد است.
 ۶۰۰ می توانیم  ساله   5 برنامه  یک  قالب  در   
صرفه جویی کنیم  آب  در  مکعب  متر  میلیون 
باشیم.  داشته  محصول  کاهش  اینکه  بدون 
امکان  حتی  برنامه  این  اجرای  با  مواردی  در 
افزایش محصول هم وجود دارد. بعد از طرح 
آقای  دستور  به  مصوبه،  این  برای  درخواست 
مخبر قرار بر این شد که وزارت جهاد کشاورزی 
فعالیت  آن  مورد  در  و  بررسی  را  مورد  این 

ارائه کند. را  جدی  و  مشخص 
ستاد  عملکرد  از  ارزیابی  یک  اخیر  جلسه  در 

عنوان   به  جلسه  این  در  مخبر  دکتر  داشتیم. 
رئیس ستاد پشتیبانی خوبی داشتند. نقل قول 
کردند از دولت و انتظار داشتند که دستگاه های 
به کار  را  وزرای مربوطه تالش خود  و  اجرایی 
احیای  موضوع  به  نسبت  تاکید کردند  ببرند. 
دریاچه اهتمام جدی صورت گیرد و با توجه به 
اینکه خشک شدن دریاچه به معنای خساراتی 
و سالمت  بهداشت  و  زیست  است که محیط 
احیای  موضوع  می اندازد،  خطر  به  را  مردم 

است.  ضروری  دریاچه 

همانطور که اشاره کردید اخیرا شماری 
آبریز  حوضه  استان های  مقام های  از 
احیا  امکان  و  ستاد  عملکرد  به  نسبت 
دریاچه نقد داشته اند. در این شرایط تصور 
پیدا  سرنوشتی  چه  احیا  برنامه  می کنید 

کند؟
من به احیای دریاچه ارومیه امید بسیار زیادی 
دارم. ما شرایط بحرانی را گذرانده ایم، آب هم 
اشاره کردند،  مخبر  آقای  نکته که  این  داریم. 
اجرا  مصوبات  تا  تالش کنند  هم  با  باید  همه 
دارند  انتقاد  مصوبه ای  به  نسبت  اگر  شود. 
بدون  را  تخصیص ها  نروند  و  کنند  مطرح 
اطالع تغییر دهند - مشکلی که با وزارت نیرو 
این  می دهد  نشان  است که  پیامی  داشتیم- 
دولت مصمم تر از دولت قبلی در رابطه با انجام 
تعهدات دستگاه های اجرایی است. البته دولت 
مالی، کمک های  شرایط  بدترین  در  هم  قبل 
اما  را تزریق کرد،  را داشت و منابع مالی  الزم 
اجرایی  دستگاه های  کردن  هماهنگ  بابت  از 
اجرای  از  آنها  تخطی  به  نسبت  بازخواست  و 
دولت  در  من  تعهداتشان  انجام  و  مصوبات 

می بینم. جدی تری  حرکت  جدید 

از  زمزمه هایی  دوازدهم  دولت  اواخر 
و  احیا  ستاد  فعالیت های  توقف 
دریاچه  آینده پژوهی  مرکز  جایگزینی 
موضوع  این  مورد  در  شد،  شنیده  ارومیه 

هم در جلسه تصمیمی اتخاذ شد؟
در  و  بود  شده  انجام  مکاتباتی که  اساس  بر 
که  داشتند  انتظار  نمایندگان  همه  مجلس 

چون  پیدا کند.  ادامه  احیا  ستاد  فعالیت های 
از  پروژه های محیط زیستی سیاسی نیستند. 
طرفی با توجه به اینکه مسائل محیط زیستی 
حاکمیتی هستند، همواره مورد توجه دولت ها و 
مجالس قرار دارد. لذا از همان ابتدا که دولت 
جدید روی کار آمد با پیگیری ها و مکاتباتی که 
اظهار  داشتند، همه  منطقه  نمایندگان مجلس 
نظرها حکایت از این داشت که این فعالیت ها 
در  نباید  تغییری  هیچ  و  پیدا کند  ادامه  باید 
ساختار و فعالیت های ستاد احیا صورت گیرد.

همکاری دستگاه های اجرایی با ستاد 
احیا را چطور ارزیابی می کنید؟ عملکرد 
آنها در قبال مصوبات چقدر می تواند موثر 

باشد؟
و  جنگل ها  سازمان  و  جهاد کشاورزی  وزارت 
مراتع اقدامات موثری در زمینه کنترل و مهار 
ما  که  بود  صورتی  به  دادند.  انجام  گرد و غبار 
درصد   ۶۱ به  نزدیک  توانستیم  از 4 سال  بعد 
را کنترل و  از کانون های گرد و غبار در منطقه 
مدیریت کنیم و با رسیدن آب به این کانون هایی 
که داخل دریاچه بود، می توانیم اعالم کنیم که 

رسیده ایم. بخش  این  در  اهدافمان  به 
در  صرفه جویی  به  مربوط  مطالعات  حوزه  در 
مصرف آب در حوضه آبریز، بر اساس مطالعات 
صورت گرفته کارشناسان داخلی که با کمک فائو 
و IHE هلند تکمیل شد، به این نتیجه رسیدیم 
که حدود 988 میلیون متر مکعب آب از محل 
صرفه جویی آب در بخش کشاورزی، می توانیم 
مطالعات  این  در  کنیم.  تامین  دریاچه  برای 
در  بسیاری  مناطق  رسیدیم که  نتیجه  این  به 
حوضه آبریز بسیار بیشتر از نیاز آبی که دارند، 
آب مصرف می کنند. در این مطالعات به عدد 
عبارتی ظرفیت کاهش  به  4۰ درصد رسیدیم. 
4۰ درصد مصرف آب را در حوضه آبریز داریم. 
این میزان می تواند به سمت دریاچه برود. از 
شوند.  خالص  شدن  زه دار  از  زمین ها  طرفی 
زرینه رود  انتهای  در  و  دریاچه  جنوب  در  ما 
میلیون   7۰ حدود  ساالنه  داشتیم که  مناطقی 
مترمکعب آب در آنها تبخیر می شد. به قدری 
آب رها می کردند که زمین ها را زه دار می کرد و 

از دست  نتیجه کشاورزی  در  و  بین می برد  از 
این  انجام  برای  اقداماتی که  از  بعد  می رفت. 
کاهش  تنها  نه  گرفت،  صورت  صرفه جویی ها 
در  درصد   ۱۲ که  نداشتیم  محصول  عملکرد 
تولیدات کشاورزی  افزایش  میاندوآب  منطقه 
داشتیم. از حدود ۲ میلیارد مترمکعب آبی که 
صرفه جویی  بخش کشاورزی  در  می خواستیم 
کنیم، منبع مربوط به 988 میلیون مترمکعب 
با تغییرات  را شناسایی کردیم. میزانی که  آن 
الگوی کشت و اقداماتی که در رابطه با آبیاری 
تحت فشار و سردهنه سازی و موارد دیگر قابل 
دستیابی بود. این اقدامات را پیشنهاد کردیم و 
به مدت دو سال در اراضی که در پایاب سدهای 
ملی هستند به اهداف مان رسیدیم. اما در مورد 
دیگر منابع آب های سطحی و دیگر بخش های 
حوضه آبریز متاسفانه جهادکشاورزی نتوانست 
به اهداف خود دست پیدا کند. در این جلسه 
زمینه  وزارت جهادکشاورزی گزارشی در همین 
ارائه دادند که دکتر مخبر بررسی اینکه به چه 
دالیلی به اهدافشان نرسیده اند را به جلسه بعد 

موکول کرد.
بسیار  خود  تعهدات  از  بخشی  به  نیرو  وزارت 
زمینه  در  که  اقداماتی  مثال  کرد،  عمل  خوب 
ساخت تونل داشتند رضایت بخش است. تجربه 
چنین تونلی در ایران و دنیا سابقه نداشته  -۳۶ 
کیلومتر تونل در 5 سال به اتمام رسید- شاید 
تا حدود 4۰ روز دیگر تونل کامال به اتمام برسد. 
آب  برداشت  اجازه  داریم که  قانونی  مصوبات 
در محدوده داده نمی شود. حدود 4۰۰ میلیون 
مترمکعب هم آب پشت سد کانی سیب وجود 
بارش های  شروع  از  پیش  و  ماه  آذر  از  دارد. 
جدید می توانیم ذخیره سال گذشته را به سمت 
دریاچه هدایت کنیم. اما وزارت نیرو در بخش 
تصفیه خانه ها عملکرد قابل دفاعی نداشت. در 
رابطه با تصفیه خانه تبریز و ارومیه با اینکه در 
شرایط  اقتصادی  لحاظ  به  شرایطی که کشور 
خوبی نداشت، تمام منابع مالی آن تامین شد 
و حتی برای یکی از این تصفیه خانه ها ما دو 
منابع  بودند  کرده  نیاز  اعالم  مقداری که  برابر 
نداشتیم.  مطلوب  نتیجه  تامین کردیم،  مالی 
این موضوع در جلسه هم مورد اعتراض دکتر 
خواستند که  نیرو  وزیر  از  و  گرفت  قرار  مخبر 
بررسی کرده و گزارشی در این زمینه ارائه کنند. 
البته از وزارت نیروی دولت یازدهم بسیار راضی 
بودیم. اما در دولت دوازدهم کمبودهای بسیاری 

داشتیم.

پیش  سال  که  دریاچه  حق آبه  درباره 
تخصیص پیدا نکرد موضوع را با وزیر 

نیروی دولت جدید مطرح کردید؟
در  بارش   درصد کاهش   ۱5 آبی گذشته  سال 
ارومیه، داشتیم. در عین  آبریز دریاچه  حوضه 
طبق  باید  آبی که  درصد  نیرو ۶5  وزارت  حال 
حاضر  حال  در  نداد.  می داد،  تخصیص  قانون 
است.  ورود کرده  به موضوع  دیوان محاسبات 
در جلسه شنبه شب مقرر شد سازمان حفاظت 
لحاظ  به  را  الزم  پیگیری های  زیست  محیط 
قانون  طبق  نیرو  وزارت  دهد.  انجام  قانونی 
محیط  حفاظت  سازمان  اعالم  با  بود  موظف 
زیست این حق آبه را تامین کند. در این زمینه 

داشتیم.  هم  را  وزیران  هیئت  مصوبه 
پارسال  به رغم اینکه می دانستیم سال کم آبی 
جای  به  کردیم  توافق  نیرو  وزارت  با  است، 
دریاچه  به  آب  مترمکعب  میلیارد  یک  اینکه 
مترمکعب  میلیون   ۶4۰ دهد،  اختصاص 
به  نیرو  وزارت  متاسفانه  اما  دهد.  تخصیص 
این توافق پایبند نبود و در حوضه آبریز دریاچه 
تخصیص  آب  میزان  این  سوم  یک  ارومیه 
پیدا کرد  پیدا کرد. آب شرب کامل تخصیص 
قرار  که  میزانی  دوبرابر  صنعت  بخش  در  و 
این حال ما استقبال  با  یافت.  بود تخصیص 
اقتصاد  به  بودیم صنعت  کردیم، چون معتقد 
محلی و اشتغال کمک می کند و فشار روی آب 
و خاک را کاهش می دهد. در حوزه کشاورزی 
محیط  و  کشاورزی  بین  باید  اینکه  به رغم 
تقسیم  آب   5۰-5۰ و  مساوی  به طور  زیست 
تخصیص  کشاورزی  آب  درصد   9۰ می شد، 
پیدا کرد و تنها ۳۰ درصد حق آبه محیط زیست 
به  توجه  بدون  عبارتی  به  پرداخت کردند.  را 
مصوبات هیئت وزیران وزارت نیرو این اقدام 
حق  یک  امر  این  حالی که  در  داد.  انجام  را 
به خساراتی که می تواند  با توجه  عامه است. 
روی محیط زیست بگذارد و بر سالمت مردم 
تاثیرات مهمی دارد. به همین دلیل هم بود که 
دکتر مخبر تاکید داشتند که به این موضوع به 
صورت بخشی پرداخته نشود و نگاه به مسئله 
احیای دریاچه ملی باشد و برای دستیابی به 
اهداف آن نیاز به همکاری همه دستگاه هاست.

شنبه شب گذشته، پانزدهمین جلسه کارگروه ملی ستاد احیای دریاچه ارومیه و نخستین جلسه این کارگروه در دولت سیزدهم برگزار شد. 
جلسه ای که در آن معاون اول  رئیس جمهور بر نقش احیای دریاچه ارومیه بر سالمت و معیشت مردم تاکید کرد و دستگاه های اجرایی را موظف 
به انجام تعهداتشان درخصوص احیای دریاچه ارومیه کرد. موضوعی که مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه 
ارومیه هم آن را یکی از مهم ترین عواملی عنوان می کند که تحقق اهداف ستاد احیای دریاچه ارومیه را تا حدودی به تعویق انداخته است. پس از 
برگزاری این جلسه با مسعود تجریشی گفت و گویی داشتیم تا از وضعیت پیشرفت پروژه ها بگوید و ارزیابی خود را از نگاه دولت به پروژه احیای 
بزرگترین دریاچه داخلی ایران بیان کند. تجریشی می گوید درباره احیای دریاچه بسیا امیدوار است او معتقد است که ستاد احیا شرایط بحرانی 
را پشت سر گذاشته و در حال حاضر منابع آب مورد نیاز برای انجام پروژه ها هم در اختیار دارد، اما در عین حال گله مندی هایی از دستگاه های 
دخیل در این پروژه هم دارد. از  بد عهدی ها می گوید و بی توجهی وزارتخانه ها به مصوبات و بسیاری موارد که باعث شده او امروز بگوید: »زودتر 

از سال 1407 نمی توانیم به اهدافمان در احیای کامل دریاچه برسیم«

ما نمی توانیم برنامه ها را تدوین 
کنیم و دستگاه های اجرایی 

به تعهدات خود عمل نکنند و 
انتظار داشته باشیم که در همان 
بازه اعالم شده، احیای دریاچه 

کامل شود

سال گذشته به رغم اینکه 
می دانستیم سال کم آبی است، 

با وزارت نیرو توافق کردیم 
به جای اینکه یک میلیارد 
مترمکعب آب به دریاچه 

اختصاص دهد، ۶4۰ میلیون 
مترمکعب تخصیص دهد. اما 
متاسفانه وزارت نیرو به این 

توافق پایبند نبود

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

 L90 رنو  سواری  خودرو  سبز  برگ 
 1390 مدل  متالیک  ای  نقره  لوگان 
با شماره موتور D132245 و شماره 
 NAPLSRALD01105496 شاسی 
ایران   17 ل   255 پالک  شماره  به 
65 به نام محمود امینی تبار کدملی 
3149537010 مفقود گردیده است 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تیپ  وانت  پیکان  خودرو  سند 
شیری  سفید  1600iمدل1390 
موتور  شماره   به  رنگ  –روغنی 
شاسی شماره  و   11489093209
 NAAA36AA4BG235323
به شماره پالک 48ق499ایران 65 
دهکهان  عمرانی  شنبه  به  متعلق 
فرزند محمد مفقود واز درجه اعتبار 

ساقط گردیده است . منوجان 

آگهی مفقودی  آگهی مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری سایپا هاچ بک 
تیبا2 سفید روغنی مدل 1399 باشماره 
شماره  و   9032427/M15 موتور 
به   NAS821100L1282719 شاسی 
 84 ایران   35 ق   191 پالک  شماره 
کدملی  بشیری  عبدالمحمد  نام  به 
3390955534 مفقود گردیده است 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خودرو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
سفید   PARSTU5 پژو  سواری 
موتور  شماره  با  مدل 1399  روغنی 
شاسی  شماره  و   139B0176750
به   NAAN11FE5LH294067
شماره پالک 992 ل 47 ایران 65 به 
نام مسعود فاتحی پور گالب کدملی 
3140064586 مفقود گردیده است 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک همدان ناحیه یک

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حمداله پژمان با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 96 همدان برابر وارده شماره 
27880/1400 مورخ 1400/7/19 مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 13/1556 واقع در حومه بخش 
سه همدان به شماره مسلسل 421824 ذیل ثبت 40381 دفتر 255 صفحه 86 بنام آقای حمداله پژمان 
به علت نامعلوم مفقود گردیده و نزد کسی در بیع شرط نیست، لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت 10 روز به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و یا سند معامله، اعتراض خود را کتبًا تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن 
اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به نام متقاضی 
صادر و تسلیم خواهد شد. مراتب براساس آخرین اطالعات سیستم جامع تهیه و گزارش شده است. شماره 

نامه : 140085626001011281- تاریخ ارسال نامه : 1400/07/24
شماره م الف 1052

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان از طرف بهرام زارع زادگان

آگهی مفقودی  
نوبت اول

دانشنامه با درجه کارشناسی بنام خانم 
پونه مهرابیان فرزند احمد به شماره 
کرمان  از  صادره  شناسنامه 3843 
متولد 1363 در تاریخ 1388/06/31 
در  هنر  دانشکده  تحصیالت  دوره 
شماره  به  معماری  مهندسی  رشته 
در  صادرشده    031.88.169658
مورخ 1389/01/24 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی 
تیپ  مزدا  وانت  خودرو  سند 
ای-  مدل1390نقره  2000آی  بی 
موتور شماره   به  رنگ  متالیک 
شاسی FE144417وشماره 
NAGEPX2PE11D43193به 
14ن534ایران  پالک  شماره 
65متعلق به فرضعلی نوشادی الله 
زارفرزند دادعلی مفقود واز درجه اعتبار 

ساقط گردیده است .منوجان 
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محیط زیست شهری

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران خبر داد

پلمب 20 واحد متخلف و شناسایی 287 واحد آالینده در تهران
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران 
گفت: برنامه چهار ماهه ویژه ای برای پایش و 
کنترل آلودگی هوا در فصل سرما پیش بینی 
و  نظارتی  اجرایی  برنامه  شده که شامل یک 
که  است  اطالع رسانی  و  فرهنگی  اقدامات 
گزارش  به  می شود.  اجرا  آبان ماه  ابتدای  از 
ایلنا، سعید محمودی گفت: اولویت اصلی ما 
پایش های  و  نظارت  بحث  رو  پیش  ایام  در 
محیط زیستی در حوزه آلودگی هواست، چرا 

که در فصل سرما در کنار آلودگی هوا و پدیده 
اینورژن به احتمال زیاد و با توجه به مدل های 
با  بارندگی،  و کاهش  آب و هوایی  پیش بینی 
کانون های گرد و غبار نیز در استان تهران مواجه 

بود. خواهیم 
  او با بیان اینکه بر این اساس از هم اکنون 
شده  پیش بینی  چهارماهه ای  پایشی  برنامه 
و  نظارتی  اجرایی،  اقدامات  شامل  که  است 
فرهنگی و اطالع رسانی با همکاری دستگاه ها 

بر  افزود:  می شود،  مسئول  سازمان های  و 
عالوه  پایش ها  بخش  در  برنامه  این  اساس 
واحدها  و  مقیاس  صنایع کوچک  کنترل  بر 
و  صنعتی  لکه های  و  شهرک ها  و  صنفی 
پمپ بنزین ها،  و  فنی  معاینه  مراکز  همچنین 
سوخت مصرفی صنایع بزرگ مقیاس و برخی 
واحدهای صنعتی خصوصا در شرایط اضطرار 
استان  کل  در  روزانه  به صورت  هوا  آلودگی 
حفاظت  مدیرکل  می شود.   بررسی  و  پایش 

محیط زیست استان تهران با تأکید بر اینکه 
و  هوا  آلودگی  افزایش  از  جلوگیری  لحاظ  به 
حفظ سالمت شهروندان اجازه مصرف سوخت 
مازوت را به هیچ وجه نخواهیم داد، تصریح 
کرد: در این برنامه حتی واحدهایی که دارای 
به  اقدام  یا  و  بوده  لحظه ای  پایش  سامانه 
خوداظهاری دارند، بطور روزانه و هفتگی بازدید 

می شود.  رصد  و 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران 
همچنین در ادامه به گزارشی از اقدامات این 
اداره کل در حوزه پایشی در ۶ ماهه نخست سال 
پایش های  و  در گشت  داشت:  بیان  و  اشاره 
 ۶4۰۳ تهران  استان  در  امسال  نخست  نیمه 

واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی تحت پایش 
قرار گرفتند که این پایش ها منجر به 9۲7 مورد 
نمونه برداری و صدور ۱۶5۰ اخطاریه شد.  او 
افزود: با عنایت به معضل مهم استان تهران در 
بر پایش های صورت  آلودگی هوا عالوه  حوزه 
گرفته از سوی ادارات تابعه، در ۶ ماه نخست 
به طور  هوا  آلودگی  پایش  مورد   ۳۳9 سال 
جداگانه از سوی معاونت محیط زیست انسانی 

صورت گرفته است. 
محمودی گفت: از میان پایش های انجام شده 
۲۰ واحد متخلف پلمب و ۲87 واحد آالینده 
نیز به محل مورد تایید محیط زیست منتقل 

شدند.

 ،)Roland Busch( بوش  روالند 
رفته  پیش  آنجا  تا  زیمنس  مدیرعامل 
طرح  مقدمه ی  را  شهری  قطار  این  که 
آلمان  سراسری  راه آهن  شدن  دیجیتالی 
زودی  به  او،  نظر  از  است.  خوانده  اروپا  و 
سراسر راه آهن قاره سبز می تواند دیجیتال 
این صورت، سیستم  در  و  شود  خودران  و 
سریع السیرترین  قاره،  این  حمل و نقل 
بود. خواهد  جهان  حمل و نقلی  سیستم 

هرچند   ،The Mayor پایگاه  طبق گزارش 
پروژه قطار شهری دیجیتال هامبورگ )که 
می شود(  شناخته   S-Bahn پروژه  نام  با 
نیست  جهان  در  اتوماتیک  راه آهن  اولین 
ریلی  پروژه های  پیشروترین  از  یکی  اما 
هامبورگ  شهری  سریع  قطار  است.  جهان 
را  دیجیتال  حمل و نقل  از  جدید  تصویری 
به جهان ارائه می دهد. صاحبان این پروژه 

هستند  اروپا  و  آلمان  تکنولوژی  غولهای 
سرعت  با  می توانند  خود  سرمایه  با  که 
و  شهری  ریل های  سراسر  توجهی  قابل 
برون شهری شهرهای مهم اروپا را در یک 
شبکه چندالیه به هم وصل کرده و همه را 

کند. خودران  و  دیجیتال 
چیست  پرسرعت  شهری  قطار  فایده  اما 
در صنعت  تحولی  چه  قطارها  این  اصوال  و 
 The Mayor گزارشگر  می کنند؟  ایجاد 
تاکید دارد که قطارهای خودران به اپراتورها 
در  را  بیشتری  قطارهای  تا  می دهد  اجازه 
این  علت  دهند.  حرکت  واحد  خط  یک 
سیستم ها کارآمدتر  این  است که  این  امر 
مخصوصی  دقت  با  می توانند  و  هستند 
کنند.  تنظیم  را  یکدیگر  از  قطارها  فاصله 
آنچه  اساسًا  داده  نشان  تجربه  که  آنطور 
صورت  به  و  دیجیتال  سیستم  پایه  بر 

اتوماتیک کار می کند سرعت بیشتری دارد 
آن  تصادف  و  خرابی  احتمال  و  درصد  و 

است. کمتر  بسیار 
زمان  می شود  باعث  دقیق  سیستم  این 
 9۰ از  به کمتر  ایستگاه ها  به  قطارها  ورود 
یک  قطاِر  پذیرش  ظرفیت  و  برسد  ثانیه 
عالوه  دهد.  افزایش  برابر  چند  را  ایستگاه 
و  مصرف  خودران  دیجیتال  قطار  این،  بر 
و  راه آهن  خط  یک  عملیاتی  هزینه های 
سیستم مرکزی آن را کاهش می دهد و از 
توجهی  قابل  باعث صرفه جویی  این جهت، 

می شود.
شهری  قطار  پروژه  گزارش ها،  اساس  بر 
 )Digital S-Bahn( هامبورگ  دیجیتال 
و  داشته  هزینه  یورو  میلیون   ۶۰ حدود 
هزینه  این  شد،  گفته  باال  در  که  همانطور 
شهرداری  توسط  مساوی  و  کامل  طور  به 

زیمنس  و  بان  دویچه  کمپانی  هامبورگ، 
نسبتا  طرحی  پروژه  این  می گردد.  تأمین 
جاه طلبانه است و مجریان پروژه برآنند که 
این خط آهن دیجیتال را از ایستگاه برلینر 
تور )Berliner Tor( آغاز کنند و سپس به 

دهند. گسترش  شهر  سرتاسر 
پروژه ی  مجریان  برنامه ریزی  براساس 
قطار شهری دیجیتال و هوشمند هامبورگ، 
هرگونه  بدون  قطارها  زودی  به  است  قرار 
لوکوموتیوران  یا  انسانی  هدایت کننده 
ایمنی  برای  حال،  این  با  کنند؛  حرکت 
بیشتر، قرار است تا مدتی راننده ای در همه 
تا مطمئن شود  باشد  قطارها حضور داشته 
بدون  قطار  و  بوده  مشکل  بدون  چیز  همه 
مانع و خطری حرکت می کند. این فرد در 
مواقع  در  تنها  و  نمی کند  دخالت  قطار  کار 
اضطراری مداخله کرده و هدایت قطار را به 
اتوماتیک  از وضعیت  را  آن  و  دست گرفته 
دستور  طبق  همچنین،  می کند.  خارج 
قطار  طرح  است  قرار  هامبورگ،  شهرداری 
دیجیتالی  منطقه  از  خارج  خودران  شهری 
و  نشده  اجرا   )digitalised area( شده 
نشده(،  دیجیتالی  )مناطق  مناطق  این  در 
انسانی  لوکوموتیوران های  توسط  قطارها 

هدایت  شوند.
پروژه،  مجریان  برآوردهای  براساس 
تا  می تواند  اتوماتیک  راه آهن  سیستم 
را  آلمان  سراسر  دیگر،  سال   ۲۰ یا   ۱5
پوشش دهد. وسعت این پروژه بسیار زیاد 
می تواند  دیجیتال  راه آهن  و  بود  خواهد 
درون  )قطارهای  کوتاه  مسافت های  هم 
برون  )قطارهای  طوالنی  هم  و  شهری( 

دهد. پوشش  را  شهری( 
به  شدت  به  هم  آلمان  سیاست مداران 
را  آن  و  بوده  امیدوار  پروژه  این  اجرای 
تبلیغ می کنند. از نظر مقامات آلمان، پروژه 
صدر  در  را  آلمان  می تواند  نوین  راه آهن 
قرار  دیجیتال  فناوری  صاحب  کشورهای 
نمونه کند. جهان  و  اروپا  در  را  آن  و  دهد 

راه آهن دیجیتال چیست؟
راه آهن دیجیتال به طور کلی به معنی 
این  است.  قطار  دیجیتال  کنترل  فناوری 
تا  می دهد  را  امکان  این  ما  به  فناوری 
خدمات حمل و نقل راه آهنی را به طور موثر 
و مقرون به صرفه تر از راه آهن های معمولی 

کنیم. دریافت 
واقع سیستمی  در  دیجیتال  ریلی  سیستم 
اینترنتی  مرکز  یک  بر  مبتنی  که  است 
هوشمند بوده و این مرکز هوشمند می تواند 
رفت و آمد قطارها، فواصل زمانی و مکانی 
 ... آنها، زمانبندی حرکت، سرعت حرکت و 
را بدون دخالت عوامل انسانی تعیین کند.
از  یکی  خودران  یا  اتوماتیک  قطار 
حمل و نقل  حوزه  فناوری های  جدیدترین 

طرح  در  خصوص  به  که  است  دیجیتال 
توجه  مورد  آلمان  دیجیتال  راه آهن  توسعه 
قرار گرفته است. البته آلمان در این فناوری 
قطار  اولین   ۲۰۱8 سال  اواخر  نیست.  تنها 
شهرهای  از  یکی  در  راننده  بدون  شهری 
قطار  این  گرفت.  قرار  آزمایش  مورد  چین 
با سنسورهایی که داشت توانایی تشخیص 

بود. دارا  را  مسیر  تعیین  و  جاده  ابعاد 
آلمان هم پروژه قطار شهری هامبورگ،  در 
و  دیجیتال  حمل و نقل  پروژه  اولین 
پایتخت صنعتی  در  است.  نبوده  اتوماتیک 
قبل،  سال  چند  زیمنس  شرکت  اروپا، 
اولین تراموای بدون راننده را با نام کمبینو 
)Combino( و در شهر پوتسدام آزمایش 

کرد.

براساس گزارش های منتشر شده، شهرهای 
به خصوص شهرهای صنعتی  و  اروپا  بزرگ 
آلمان در حال ایجاد نوعی انقالب در صنعت 
راه آهن  دیجیتال هستند. شرکت زیمنس 
و دویچه بان در راس این انقالب قرار داشته 
و هدایت آن را بر عهده دارند. فناوری هایی 
آمده  وجود  به  شرکت  دو  این  توسط  که 
اروپایی  مقامات  از  بسیاری  تعجب  باعث 
مثال،  طور  به  است.  گردیده  رسانه ها  و 
افتتاح  را  قطاری  قبل  چندی  بان  دویچه 
مایل   7۶۰ سرعت  با  می توانست  که  کرد 
یک  که  قطار  این  کند.  حرکت  ساعت  بر 
نمایش  صفحه  بود  دیجیتال  فناوری 
لمسی روی پنجره هایش داشت که متصل 
مسافران  به  و  بوده  پرسرعت  اینترنت  به 
اجازه می داد تمام اطالعات مربوط به قطار، 
سفر و مقصد خود را در کسری از ثانیه به 

آورند. دست 
بان  دویچه  جدید  پروژه  می رسد  نظر  به 
به  دیگر  یک گام  را  آلمان  هم  زیمنس  و 
خود  حمل و نقل  حوزه  دیجیتالی  انقالب 
 ۱۰ تا  شاید  پروژه ای  که  می کند؛  نزدیک 
فرا  را  اروپا  تمام  و  شده  کامل  دیگر  سال 

. بگیرد

گزارش »پیام ما« از تحولی تازه در سیستم حمل و نقل قاره سبز

 قطارهای سبز در مسیر اروپا

انتقاد عضو شورای 
شهر تهران از وضعیت  

پسماند آرادکوه
یک عضو هیات  رئیسه شورای شهر تهران با 
اشاره به وجود سوله های غیربهداشتی تفکیک 
تهران  اطراف  در  اسفناک  وضعیتی  با  زباله 
به  مربوط  فرایندهای  روزرسانی  به  لزوم  بر 
تاکید کرد. جعفر  تهران  پسماند در شهرداری 
بندی شربیانی در واکنش به گزارشی مبنی بر 
تشکیل اردوگاه کار کودکان در آرادکوه به ایسنا 
گفت: در حاشیه آرادکوه سوله هایی وجود دارد که 
در آن تفکیک زباله انجام می شود، به این ترتیب 
اگر این موضوع در خود آرادکوه هم نباشد در 
حاشیه آن وجود دارد. او افزود: این زباله گردها 
پسماند را از تهران با وضعیتی عجیب به حاشیه 
می برند و عمدتا کسانی که در این مکان ها کار 
تفکیک زباله را انجام می دهند از اتباع هستند؛ 
در حقیقت این افراد در کلونی های غیر بهداشتی 
با وضعیتی اسفناک در همان جا زندگی و کار 
می کنند. او در پاسخ به این سوال که پس از 
ورود شهرداری به موضوع زباله گردی کودکان و 
انتقال آنها به کارگاه های غیرمجاز تفکیک زباله، 
یا  داشت  خواهد  موضوع  به  ورودی  شورا  آیا 
خیر؟ گفت: بی تردید باید این بحث و وضعیت 
قانون  آن  برای  و  ساماندهی کنیم  را  موجود 

پیش بینی کنیم.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: نهایتا موضوع 
زباله مربوط به شهرداری تهران است و ارگان 
باید  لذا  نیست؛  این موضوع  دیگری مسئول 
شهرداری تهران را ملزم کنیم اقداماتی را مرتبط 

با این حوزه در دستور کار قرار دهد.
او تاکید کرد: باید شهرداری تهران در موضوع 
پسماند خود را به روز کند و تمام فرایندهایی 
که برای ۱.5 دهه قبل است به روزرسانی کند، 
با تحقق این مهم دخالت عوامل انسانی در این 
الزم  شهرداری  و  می رسد  حداقل  به  روش ها 
است که به سمت مکانیزه تر کردن بحث پسماند 

حرکت کند.

بدهکاری 10 ماهه شهرداری 
مشهد به پیمانکاران

شهردار مشهد با اشاره به اینکه وضعیت نقدینگی 
وضعیت مناسبی نیست، گفت: تعداد زیادی از 
پیمانکاران در شهرداری بیش از ۱۰ ماه است که 

مطالبه خود را دریافت نکردند. 
به گزارش ایسنا، سید عبدهللا ارجائی، شهردار 
مشهد، در دهمین جلسه صحن علنی ششمین 
تاالر  در  مشهد که  شهر  اسالمی  شورای  دوره 
شهر برگزار شد، در جریان بررسی الیحه نحوه 
به روزرسانی و دریافت مطالبات شهرداری مشهد 
از موسسه مالی ملل، گفت: نقدینگی وضعیت 
مناسبی ندارد. حدود ۱5 روز است که کارهایی 
به صورت فشرده در مشهد و تهران انجام شد که 
ثمرات خوبی به همراه داشت. به مرور هرکدام 
که به نتیجه برسد گزارش آن را ارائه خواهیم داد.
او افزود: تعداد زیادی از پیمانکاران در شهرداری 
بیش از ۱۰ ماه است که مطالبه خود را دریافت 
صورتی که  در  آن  از  محدودی  مقدار  نکردند. 
با  پرداخت کنیم.  می توانیم  بیاورد  رای  الیحه 
کمک و همراهی مدیریت شهری جدید مبلغ 
یک میلیارد و 4۰۶ میلیون تومان از مبالغ تعیین 

تکلیف شده است. 
مردم کوتاه  از حق  اضافه کرد:  مشهد  شهردار 
نخواهیم آمد و تمام تالش خود را برای دریافت 

بدهی ها و مطالبات می کنیم.

اولین قطار سریع شهری دیجیتال و اتوماتیک )خودران( آلمان در هامبورگ چندی پیش افتتاح شد. این قطار توسط شرکت زیمنس 
 )Digital Rail Germany( »توسعه یافته و بخشی از پروژه »راه آهن دیجیتال آلمان )Deutsche Bahn( و دویچه بان )Siemens(

است؛ پروژه ای وسیع و پیشرفته برای نوسازی شبکه ریلی بزرگترین کشور اقتصادی اروپا.
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 |

شهرهای بزرگ اروپا و 
به خصوص شهرهای صنعتی 

آلمان در حال ایجاد نوعی 
انقالب در صنعت راه آهن 
دیجیتال هستند. شرکت 

زیمنس و دویچه بان در راس 
این انقالب قرار داشته و هدایت 

آن را بر عهده دارند

| روزنامه نگار |

| حسین نیازبخش |

آگهی مناقصه آگهی مناقصه

آگهی مناقصه آگهی مناقصه

شركت پارس زیگورات بافت قصد دارد عملیات عمرانی احداث جایگاه سوخت مجتمع 
خدماتی رفاهی بافت را به پیمانكار ذیصالح با مناسب ترین قیمت ممكن واگذار نماید.
مورخ  تا  حداكثر  اسناد  خرید  جهت  میتوانند  مناقصه  این  در  شركت  به  عالقمندان 
1400/0٧/29 به ادرس این شركت  واقع در كیلومتر ١0 جاده بافت- سیرجان ، مجتمع 

خدماتی رفاهى مراجعه نمایند.

 شركت پارس زیگورات بافت قصد دارد عملیات روسازى و آسفالت معابر فاز-
قیمت  ترین  مناسب  با  پیمانكار ذیصالح  به  را  بافت  رفاهی  ١ مجتمع خدماتی 
ممكن واگذار نماید.عالقمندان به شركت در این مناقصه میتوانند جهت خرید 
اسناد حداكثر تا مورخ 1400/0٧/29 به ادرس این شركت  واقع در كیلومتر ١0 

جاده بافت- سیرجان مراجعه نمایند.

برقی  تاسیسات  زیركار  و  سفتكارى  عملیات  دارد  قصد  بافت  زیگورات  پارس  شركت 
پیمانكار  به  را  بافت  رفاهی  خدماتی  مجتمع  رانندگان  خدمات  ساختمان  مكانیكی  و 
این  در  شركت  به  نماید.عالقمندان  واگذار  ممكن  قیمت  ترین  مناسب  با  ذیصالح 
مناقصه میتوانند جهت خرید اسناد حداكثر تا مورخ 1400/0٧/29 به ادرس این شركت  

واقع در كیلومتر ١0 جاده بافت- سیرجان مراجعه نمایند.

فاز-١ مجتمع  عملیات محوطه سازى  دارد  بافت قصد  زیگورات  پارس  شركت 
خدماتی رفاهی بافت را به پیمانكار ذیصالح با مناسب ترین قیمت ممكن واگذار 
نماید.عالقمندان به شركت در این مناقصه میتوانند جهت خرید اسناد حداكثر 
بافت-  ١0 جاده  واقع در كیلومتر  این شركت   ادرس  به  تا مورخ 29/1400/0٧ 

سیرجان مراجعه نمایند.

شرکت پارس زیگورات بافت شرکت پارس زیگورات بافت

شرکت پارس زیگورات بافت شرکت پارس زیگورات بافت
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افقی
 ۱ - هرگز نه عرب - هکر ناتمام - صدمه 

پندار، گمان   - نشده  باز  آسیب، كارتن  و 

نومیدی،   - ومساوی۲  برابر   - وخیال 

گلی سفید وخوشبو - كتاب عیسی )ع(، 

ترسایان  كتاب  مسیحیان،  مقدس  كتاب 

و  کننده  تحصیل  آموز،  دانش  شاگرد،   -

گردآورنده۳ - دوست و همدم، هر یک از 

بازیکنان یک تیم ورزشی - جمع محنت ، 

محنت و بالها - به تدریج، رفته رفته، اندک 

اندک4 - داوطلب - هزار كیلو، بدن، ماهی 

كنسروی - دهان5 - صنم، خدای دروغین 

- شاعر فرانسوی - گمراه۶ - دور فرنگی، 

فانوس دریایی - واحد شمارش چار پا، کله 

- خالص7 - ریه، عدد نفس کش - كوزه 

 - لباس  گنجه   - شراب  ظرف  سفالین، 

تجملی، تجملی فرنگی8 - سستي و نرمي 

- توانا - جواز، بلیط - عر وارونه9 - رنگ 

زرد - کلمه همراهی، آش، حرف مشایعت 

- شیرینی تولد - بن بست بدن۱۰ - گونه، 

رژه جنگی - تکرار حرف دوازدهم - فیلمی 

دارویی   - میالنی۱۱  تهمینه  كارگردانی  به 

موی،   - مردگان  اجساد  برای حفظ  سیاه 

 - ابریشمی  پارچه  درامده،  نظم  به  سخن 

جای  خطر،  بی   - آرزومندی۱۲  اشتیاق، 

آسوده، اطمینان - زراعت - دودمان، نسل 

بنادر نروژ - دروغگو در  از  و دودمان۱۳ - 

غربت فراوان زند - از ذرات بنیادی اتم ۱4 

- شهر همدان - پاداش، جزا - کدورت۱5 

- اهل فلسفه - نوعی تقسیم سلول - کاغذ 

کاهی، شبكه رایانه ای

عمودی
۱ - شلوار جین، قدم یکپا، ژنرال جنگهای 

انفصال - از آثار ویلیام فالکنر - زمان بی 

انتها، زندانی مادام العمر، همیشه۲ - پیدا 

نشدنی - پیکر، تن و بدن - گذر گاه۳ - 

و  - سحر  اندازه گیری  اندازه گیری،  واحد 

تله   - رفوزه  پا،  جای   - ساحری4  جادو، 

و دام - اهلی، مطیع - بخشش، غذا5 - 

 - جدولی  ویتامین  خون،  انعقاد  ویتامین 

جمع یلمق - پسندیده، خوب - گرداگرد لب 

و دهان۶ - مرطوب - خرس فلكی، خرس 

رتبه  حقوقی،  پایه  اداری،  پایه   - آسمان 

كارمندی7 - حق كسی را ضایع كردن، كار را 

بر كسی تنگ گرفتن، نقصان كردن - تنبلی 

- احاطه کردن8 - عداوت - باروک  - باران 

اندک - فوم بی ته9 - از هم دور شدن - 

ارجمندی - مادر عرب، عزیز تازی۱۰ - عنوان 

اشرافی برای زنان - مجسمه - حرف نداری، 

كالم فقدان۱۱ - همت ها - قایق و بلم - کز 

وارونه۱۲ - چنین پایه ای هرگز فرو نمیریزد، 

 - توان  و  نیرو  باتری،   - استوار  و  سخت 

دهقان، زارع، فالح۱۳ - ناشنوا، کر - بسیار 

خندان - راه آب پشت بام۱4 - پهلوان - نت 

چهارم، نت قبل از سل، کلید آن در موسیقی 

عارف  لقب  خیمه،  چادر،   - است  معروف 

نمایشنامه   -  ۱5 داشتن  امید   - قزوینی 

معروف شكسپیر - بخشودن - فیلمی از 
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جدول شماره 2131

برای  رضوی  خراسان   / شریف آباد  فریبا 
مقاطع  تمام  در  بدنی  تربیت  درس  پوشش 
نیازمند  استان  این  مدارس  تحصیلی 

است. دیگر  معلم   ۱5۰۰ به کار گیری 
اداره کل  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
نشستی  در  خراسان رضوی  آموزش وپرورش 
پوشش  فعلی  وضعیت  در خصوص  رسانه ای  
نیرویی  به کمبود  توجه  با  بدنی  تربیت  درس 
می شود  احساس  استان  در  حوزه  این  در  که 
معلم  نفر   ۲87۶ حاضر  حال  در  گفت: 
تدریس  وظیفه  داریم که  استان  در  متخصص 
با  دارند  برعهده  را  مدارس  در  بدنی  تربیت  در 
همه  پوشش  برای  دیگر  نفر   ۱5۰۰ وجود  این 

داریم. کمبود  مدارس  در  پایه ها 
با  اینکه  وجود  با  داد:  ادامه  سلطانی  صفدر 
کارگیری  به  جمله  از  مختلفی  طرح های 
همکاران  و  حق التدریسی  صورت  به  همکاران 

جبران  را  کمبود  این  کردیم  سعی  بازنشسته 
کنیم اما باز هم هستند کالس هایی که معلم 

ندارند. ورزش 
کمبود  این  از  بخشی  جبران  برای  افزود:  او 
ورزش  معلم  نفر   ۳۰۰ استخدام  مجوز  امسال 
حوزه  در  نیز  میزان  همین  به  را گرفته ایم که 
داریم. استخدامی  سالمت  و  بهداشت  مراقب 

اضافه وزن دانش آموزان 
در دوران کرونا

معضل  رواج  موضوع  به  اشاره  با  سلطانی 
اضافه وزن در بین دانش آموزان اظهار داشت: 
این  آموزش  شدن  مجازی  و  کرونا  شیوع  با 
خطر احساس می شد که با توجه به کم تحرک 
افزایش  برای  شرایط  دانش آموزان  شدن 
چاقی  درصد  رفتن  باال  و  دانش آموزان  وزن 
افتاد  هم  اتفاق  همین  که  شود  بیشتر  آنها 
بود  دانش آموزان  از  درصد   ۲5 ما  پیش بینی 

که دچار اضافه وزن در دوران کرونا باشند اما 
با پایشی که ابتدا صورت گرفت این میزان به 

یافت. افزایش  درصد   ۲7
حرکتی  برنامه های  ارائه  با  وجود  این  با   
مرحله  در  که  ارزیابی  طبق  همکاران  توسط 
دوم صورت گرفت این میزان ۳ درصد کاهش 
دانش آموزان  وضعیت  شرایط  بااین  یافت. 
شرایط  استان ها  سایر  میانگین  با  قیاس  در 

داشتیم. بهتری 

زمره شهرهای کم برخوردار  مشهد در 
سرانه فضای ورزشی 

کل  اداره  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
همچنین  رضوی  خراسان  آموزش و پرورش 
استان  مدارس  ورزشی  فضای  سرانه  درباره 
گفت: تالش ما این بوده که سالن های ورزشی 
راستا  همین  در  که  بیاوریم  ها  مدرسه  به  را 
تربیت  درس  کالس   5۶ گذشته  سال  طی 

پویا در فضاهای  ایجاد مدارس  با هدف  بدنی 
هرچند کوچک مدرسه ها به بهره برداری رسیده 
ما  اهداف  جز  موضوع  این  پیشبرد  که  است 
فضای  سرانه  وجود  این  با  می آید  حساب  به 
 ۱8 حاضر  حال  در  ما  ورزشی  سرپوشیده 
در  مطلوبی  شرایطی  است که  مترمربع  صدم 
با  زیادی  فاصله  هرچند که  است  سطح کشور 
روباز  فضای  داریم.  متر مربع  یک  استاندارد 
مجموع  در  است که  مترمربع  ۲۱ صدم  نیز  ما 
4۰ صدم متر مربع میزان سرانه  چیز در حدود 

است. ما  ورزشی 
۱۱ صدم  ما  این سرانه  از  پیش  داد:  ادامه  او 
این میزان  با تالشی که شد  بود که  متر مربع  
اینکه  برای  فقط  است  پیدا کرده  خوبی  ارتقا 
بگویم  باید  شود  مشخص  تالش ها  این  ابعاد 
فضاها  این  از  مترمربع  صدم  یک  ارتقا  برای 
ورزشی  فضاهای  به  متر مربع  هزار   ۱۳ باید 

شود. اضافه  استان 
در  مشهد  نواحی  اینکه  بیان  با  سلطانی 
در  کم برخوردار  مناطق  جزو  استان  بین 
هستند  ورزشی  فضای  سرانه  موضوع 

نواحی  و  خواف  تبادکان،  منطقه  اظهارداشت: 
کمترین  ترتیب  به  مشهد  آموزش و پرورش 
استان  مدارس  ورزشی  فضای  سرانه  میزان 

دارند. را 
اداره کل  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
کاروان  به  خراسان رضوی  آموزش و پرورش 
مدارس  برای  بهداشتی  و  ورزشی  تجهیزات 
قلم  هزار   88 افزود:  و  کرد  اشاره  استان 
تجهیزات ورزشی و بهداشتی طی همین هفته 
بزرگترین  که  می شود  ارسال  مدارس  برای 
حساب  به  کل کشور  در  خود  نوع  در  کاروان 
رضوی  خراسان  مدارس  از  نیمی  آید که  می 

داشت. خواهند  کاروان  این  از  سهمی 
واکسیناسیون  میزان  به  همچنین  سلطانی 
اشاره ای  استان  دانش آموزان  و  معلمین 
فرهنگیان  از  درصد  کرد:9۱  بیان  و  داشت 
دوم  دوز  نیز  درصد   58 و  اول  دوز  تاکنون 
میزان  این  دریافت کردند که  را  واکسن کرونا 
در بین دانش آموزان 75 درصد است که تالش 
8۰ درصد که وضعیتی  به  را  میزان  این  داریم 

برسانیم. هفته  این  در  است  مطلوب 

کمبود 1500 معلم ورزش در استان خراسان رضوی

رئیس اتاق کرمان گفت: کشور هندوستان ۳۶8 میلیارد دالر واردات و ۲75 میلیارد دالر 
صادرات دارد و باید از این تراز تجاری منفی برای توسعه صادرات استان استفاده کرد.

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سید مهدی  اتاق  به گزارش روابط عمومی 
طبیب زاده، در نشست مجازی بررسی همکاری های اقتصادی استان کرمان و هندوستان 
افزود: هند با حدود یک میلیارد و 5۰۰ میلیون نفر جمعیت، کشوری در حال توسعه است و 
با توجه به اشتراکات مختلف دو کشور باید از این بازار بزرگ برای درآمدزایی بهره برد. رئیس 
اتاق کرمان با بیان اینکه متاسفانه کشور ما جزو ۲۰ صادرکننده اول محصوالت به هندوستان 
نیست، اظهار کرد: صادرات ما به این کشور تنها یک میلیارد دالر و واردات ما از هند حدود 

۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر است.
او خاطرنشان کرد: در سال 99 از ۱۳۰ میلیون دالر واردات پسته هند از ایران، 7۲ میلیون دالر 
سهم استان کرمان بود اما در بخش مس و مصنوعات مسی از 8۲ میلیون دالر واردات هند 
از ایران، نامی از استان کرمان نیست. طبیب زاده، با اشاره به اینکه در مجموع صادرات استان 
کرمان به هندوستان 8۳ میلیون دالر و واردات تنها ۱4۶ هزار دالر است، بیان کرد: از ۶8 
میلیون دالر میوه وارداتی هند از ایران، سهم استان کرمان تنها یک میلیون دالر است و از 55 
میلیون دالر خرمای وارداتی هند از ایران، سهم استان کرمان 8 میلیون و 5۰۰ هزار دالر است.

رضا بهنام/ مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی از افزایش ۶۱ درصدی جمعیت تحت 
پوشش گاز طبیعی در حوزه روستایی در این استان طی سه سال اخیر خبر داد.  سید 
محمود هاشمی در تشریح این خبر گفت: در ابتدای سال ۱۳97 تنها ۲۰۱ روستای 
استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار داشت و  با بهره مندی ۳5 درصدی خانوار 
روستایی، استان خراسان جنوبی به عنوان یکی از استان های کم برخوردار از نعمت گاز 
طبیعی شناخته می شد. او در ادامه افزود: با یاری خداوند متعال و همت کارکنان طی 
سه سال اخیر و با رشد گازرسانی هم اکنون 9۶ درصد خانوار روستایی استان از این 
نعمت خدادادی بهره مند هستند  و با این احتساب درصد بهره مندی خانوار روستایی 
استان به باالتر از میانگین کشوری افزایش یافته است.  مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
جنوبی تصریح کرد: با بهره برداری از پروژه های گازرسانی روستایی در شهریور ماه 
سال جاری، تعداد روستاهای بهره مند از نعمت گاز طبیعی در استان از ۲۰۱ روستا 
در سه سال قبل به ۱45۲ روستا در حال حاضر افزایش یافته است. او تاکید کرد: تا 
چند ماه آینده و با اتمام پروژه های در دست اجرا تمامی روستاهای دارای قابلیت 
گازرسانی در استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند و پرونده گازرسانی روستایی 

در خراسان جنوبی بسته می شود .

وطن خواهان / دبیر هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی استان 
اصفهان از همکاری و مساعدت مدیرعامل و کارکنان آبفای استان اصفهان در 
برگزاری ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی قدردانی کرد. مظفر حاجیان 
داشتن  با  اصفهان  استان  و فاضالب  و کارکنان شرکت آب  گفت: مدیرعامل 
روحیه جهادی، انقالبی و ارزشی بیشترین همکاری را با دبیرخانه هیات عالی 
نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی استان داشتند که جای تقدیر و تشکر 
دارد. او گفت: آبفای استان اصفهان از جمله دستگاه های خدمات رسان محسوب 
می شود که به دلیل عملکرد خوب توانسته است بیشترین اعتماد عمومی را 
به خود جلب کند و این مهم باید سر لوحه کار سایر دستگاه ها برای افزایش 
میزان اعتماد مردم به نظام قرار گیرد. مدیر عامل آبفای استان اصفهان نیز 
همکاری با دبیرخانه هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی استان 
اصفهان را به منزله انجام یک مسئولیت اجتماعی تلقی کرد وگفت: شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان سعی کرده تا عالوه بر انجام وظایف سازمانی، در 
موضوعات اجتماعی نظیر مبارزه با ویروس کرونا، ترویج فعالیت های ورزشی و 
فرهنگی و کمک به آسیب دیدگان حوادث و بالیای طبیعی نیز وارد عمل شده و 

نقش سازنده خود را در جامعه ایفا کند.

رئیس اتاق بازرگانی کرمان: 
باید از تراز تجاری منفی هندوستان برای 

توسعه صادرات استان استفاده کرد

گازرسانی به 1251 روستا طی سه سال 
اخیر در خراسان جنوبی

تقدیر دبیرخانه هیات عالی نظارت بر انتخابات 
شوراهای اسالمی از آبفای استان اصفهان

| کرمان | | خراسان جنوبی | | اصفهان |
از سوی معاون فرهنگی 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
جندی شاپور انجام شد

تقدیر از  رئیس روابط عمومی 
شرکت گاز  خوزستان

استان  گاز  شرکت  روابط عمومی  گزارش  به 
خوزستان،در بخشی از این تقدیر نامه آمده است: با 
عنایت به زحمات و تالش های مسئوالنه و مدبرانه 
حضرتعالی درباره تسهیل و راه اندازی امور مرتبط با 
دانشگاه  تابعه  دانشجویی  اماکن  و  خوابگاه ها  گاز 
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و نظر به اینکه نگاه 
ویژه جنابعالی به این دانشگاه به عنوان مهد دانش 
و تخصص حوزه سالمت و بهداشت جامعه، نقش 
به سزایی در کاهش و حل مشکالت موجود داشته 
که قطعا باعث بروز خدمات ماندگار به دانشجویان و 

بود. اهواز خواهند  پرور  قهرمان  مردم خطه 

با هدف کاشت 1400 نهال در 
سراسر ایران؛ رکابزن حامی 

محیط زیست وارد گرگان شد 
مومنی / دوچرخه سوار حامی محیط زیست که با هدف 
کاشت ۱4۰۰ نهال به سراسر ایران رکاب می زند، وارد شهر 
روابط عمومی  اطالع رسانی  به گزارش مرکز  گرگان شد. 
دوچرخه سوار  عزیززاده«  »کرامت  گرگان،  شهرداری 
اردبیلی با شعار »حمایت از محیط زیست سالم، زندگی 
اشاعه  همچنین  و  همگان«  برای  پاک  شهر  و  سالم 
»فرهنگ دوچرخه سواری« و »کاهش آلودگی هوا« صبح 
روز یکشنبه به شهر گرگان رسید و مورد استقبال کارکنان 
شهرداری قرار گرفت.  این دوچرخه سوار جهانگرد، تور 
ایرانگردی سه ماهه خود را از پنجم مهرماه از شهرستان 
اردبیل با هدف کاشت بیش از یک هزار نهال در مراکز 

استان ها آغاز کرده است.
 آقای عزیززاده که تاکنون بیش از 4۰ هزار نهال در 7۰ 
کشور جهان کاشته است، قصد دارد در اقامت سه روزه 
خود در شهر گرگان، ۱4 نهال در این شهر بکارد و سپس 

عازم شهرستان گنبدکاووس می شود.

مدیرعامل سازمان همیاری 
شهرداری های خراسان جنوبی:

اولین محموله گاز از بازارچه 
یزدان به افغانستان ارسال شد

شهرداری های  همیاری  سازمان  مدیرعامل  رضابهنام/ 
خراسان جنوبی گفت: اولین محموله سیلندر گاز از طریق 
بازارچه مرزی یزدان به کشور افغانستان ارسال شد و این 
سازمان  مدیرعامل  قلی زاده  مسعود  دارد.  ادامه  برنامه 
همیاری شهرداری های خراسان جنوبی اعالم کرد: جامعه 
نظر” کشور  “کالته  روستای  مردم  محموله،  این  هدف 
نخستین محموله،  این  در  افزود:  او  است.  افغانستان 
تعداد ۳۲۲ سیلندر گاز به روستای کالته نظر ارسال شد.
قلی زاده اظهار داشت: براساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته از این پس روزانه 5۰ سیلندر گاز از طریق بازارچه 
همیاری  سازمان  مدیرعامل  می شود.  ارسال  یزدان 
شهرداری های خراسان جنوبی گفت برنامه این است که 
ماهانه هزار و ۲۰۰ سیلندر گاز به کشور افغانستان ارسال 
شود. او ادامه داد: اولین پروژه ارسال محموله سیلندر 
با همکاری اداره کل گمرکات خراسان جنوبی، مرزبانی و 
مسئوالن بازارچه یزدان در تاریخ ۲۱ مهر ماه انجام شد.
قلی زاده بیان کرد: با توجه به اینکه بازارچه مرزی یزدان با 
دستور استاندار در قالب خرده فروشی کار خود را آغاز کرد، 
سازمان همیاری برای استفاده از این فرصت اعالم آمادگی 
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های  است.  کرده 
خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات در حوزه اقتصادی 
و بازرگانی عنوان کرد: این سازمان برای تحقق برنامه های 
استفاده  مطلوبی  فرصت  هر  از  بازرگانی  حوزه  در  خود 
می کند. قلی زاده اظهار داشت: با توجه به فراهم شدن 
رئیس  تاکید  نیز  و  یزدان  مرز  در  امکان خرده فروشی 
جمهوری در سفر نوزدهم شهریور ماه به خراسان جنوبی 
مبنی بر توسعه فعالیت ها در بازارچه های مرزی، سازمان 
همیاری در راستای بهره برداری از این فرصت برنامه هایی 

دارد.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱9۰۰8۰۰۱74۰ 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 سیدمجتبی هاشمی زاده زرندی فرزند سیدمظفر به شماره شناسنامه ۳۰8۰۱۰94۰۶ صادره از  زرند در یک باب 
مغازه به مساحت ۲8 مترمربع از پالک 5۶78 اصلی واقع در زرند خیابان سردار جنگل نبش کوچه 7 خریداری 
از مالک رسمی آقای سیدفتاح میرطاهری سلیمان آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت  به فاصله ۱5روز 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 ۱9۶

تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/7/۲7-  تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۰/8/۱۲
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی-برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱9۰78۰۰۶۶8۳ 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 زهرا جهری 
فرزند صفر بشماره شناسنامه ۲8 صادره از شهداد در ششدانگ یک باب خانه مساحت ۲۳۱/45 مترمربع پالک ۱۶۶۰8 فرعی از 
۳9۶8 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۶5۰ فرعی از ۳9۶8 اصلی واقع در بخش ۲ کرمان آدرس کرمان سرآسیاب فرسنگی 
شهید ابراهیمی جنوبی کوچه 8 فرعی اول سمت راست خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه اشرف گنجویی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 9۱۱
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۰7/۲7-تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۰8/۱۱

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یك قطعه باغ به پالك ۲7 فرعی از ۳۱- اصلی واقع در بخش – 4 جنوب شرق قزوین به علت عدم 
حضور مالك به عمل نیامده و عمل تبصره ذیل ماده ۱5 قانون ثبت نیز میسور نیست لذا بنا به تقاضای  مهین كریمی و وراث بتول 
كریمی عبارتنداز علی اكبر كریم زندی همسر متوفی و علیرضا و جواد فرزندان متوفی شهرت كریم زندی تحدید حدود پالك فوق 
در روز پنج شنبه مورخ ۱4۰۰/۰8/۲۰ ساعت ۱۱ صبح به وسیله نماینده و نقشه بردار این اداره در محل وقوع ملك به عمل خواهد آمد . بدینوسیله به 
مالكین مجاور اخطار می شود كه در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل حضور به هم رسانند مجاورین معترض كه در محل حضور نداشته باشند 
می توانند طبق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدیدی لغایت سی روز اعتراض كتبی خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت 
یكماه از تاریخ  تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تنظیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره تسلیم نماید . با ارائه گواهی مزبور این اداره بدون توجه به 

اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد . 
 تاریخ انتشار : ۱4۰۰/۰7/۲7 

شعبان عسگری –رئیس اداره ثبت و امالك شهرستان منطقه یك قزوین

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱9۰۰8۰۰۱۶۶۶ 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 صغری خاک رنگین فرزند صفر به شماره شناسنامه ۳4 صادره از  زرند در یک باب خانه به مساحت ۳۰۲.۲5 
مترمربع از پالک 8۰۶ اصلی واقع در ریحانشهر خیابان امام خریداری از مالک رسمی آقای علی مومنی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله ۱5روز 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 ۱95
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/7/۲7-  تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۰/8/۱۲

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی -برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱9۰۰5۰۰۰۰۳8 مورخ ۱4۰۰/۰۲/۰۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی پور نامداری فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه ۱۲۰ صادره از ماهان در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۶4/5۰ مترمربع 
پالک ۱۶۰5 فرعی مفروز و مجزی از 558 فرعی 47-اصلی واقع در بخش ۲۶ کرمان به آدرس سیرچ - خیابان امام خمینی 
خریداری از مالک رسمی آقای اسدهللا احمدی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 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 9۲۶
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۰7/۲7- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۰8/۱۱

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی

آگهی فقدان سند مالکیت   
نظر به اینکه آقای مجید حسن زاده قالی باف برابر وکالتنامه7۳4۲9 مورخ ۱4۰۰/۰۳/۱7 توسط دفترخانه ۳۶ کاشان 
باستناد دو برگ استشهاد گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این 
اداره مراجعه کرده و مدعی است ششدانگ پالک 49۱ فرعی از ۱45 اصلی واقع در بخش یک اربعه تربت حیدریه که 
متعلق به موکل نامبرده می باشد به علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی سوابق و سامانه مدیریت کشوری امالک 
تربت حیدریه سند مالکیت مذکور ذیل دفتر ۳۶8 صفحه ۳۱4 و شماره ثبت 4۲4۱9 بنام متقاضی آقای اصغر ریاضی 
فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 47 صادره تربت حیدریه صادر و تسلیم گردیده است و سامانه مدیریت کشوری 
امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا به استناد ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر 
می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی 
ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تسلیم نماید  بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت 

یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. شماره ۱۰8۳
محمد کاظم باقرزاده 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 
ت ح ج

آگهی مفقودی 
برگ سبز وانت سیستم نیسان تیپ 
پالک  شماره  به   1385 مدل   2400
موتور  شماره   65 ایران  632ج65 
 J021100 334535 و شماره شاسی
جهان  جرجندی  اله  روح  به  مربوط 
آبادی نسب مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. شماره 1082
ت ح ج
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کارزار آبخوان

تغذیه شیر باغ وحش ارم سبز/ میزان

| بازار تاریخی اهر ) نصیربیگ ( |
بازار تاریخی اهر ) نصیربیگ ( یک بازار سرپوشیده 
دارای چندین ورودی با نوشته سردر »نصیر بیگ« 
بوده که به صورت تقریبی دست نخورده باقی مانده 
است. راسته سه دکانالر و راسته مسجد سفید به 
اضافه محله قلعه قاپوسی از مراکز دادوستد در اهر 
به شمار می رفته است. بازار مسگران )مسگرخانه(، 
دواب،  میدان  آهنگران،  راسته  کاله دوزان،  بازار 
میدان تره بار از دیگر بخش های بازار است. بازار 
سرپوشیده اهر از جمله بازارهای تاریخی است که 
معماری آن و مشاغل موجود جلب توجه می کند. 
یکی از جاذبه های گردشگری اهر به شمار می آید 
و از جمله بازارهای تاریخی است که عالوه بر حفظ 
بافت سنتی از لحاظ معماری و مشاغل موجود 
بسیار جلب توجه می کند. قدم زدن در این بازار 
و گشت وگذار درون حجره ها برای هر گردشگری 
لذت بخش است. این بنا دارای حمامی بوده که 
اکنون  و  است  رفته  بین  از  قدیم  زمان های  در 
محوطه آن دیده می شود. این بازار به علت رونق 
اهمیت  از  قاجار  در عصر  اقتصادی خاص خود 
باالیی برخوردار بوده است. محله سادات لوی اهر 

همواره مورد توجه و محل استقرار رجال آن عصر 
بوده است. و اسکان متمکنین شهر در این محله 
بزرگ و نیز بخشی از صنعت گران و صاحبان حرف 
نشانگر اهمیت آن بوده است. این محله به نسبت 
بزرگ با یک خط مستقیم جنوبی شمالی از محل 
تا  معین التجار  خانه  مقابل  از  باله مچید  میدان 
راسته جنوبی و شمالی گوی مچید اهر به صورت 
از  و  بود.  یک شارع شش متری کشیده شده 
محل تقاطع شارع جنوبی و شمالی به طرف شرق 
دو تا شارع غربی و شرقی ایجاد شده بود که هر 
دو نهایتا به راسته های شمالی و جنوبی میدان 

آق مچید و محل بازار تاریخی می رسیدند. این بازار 
دارای تزئیناتی است که در بازارهای شهر های دیگر 
کمتر دیده می شود. قسمت عمده آن ۲ طبقه و 
دارای راسته های مستقیم و دارای گنبد های تمام 
آجری است. پوشش سقف بازار به صورت کلمبو 
است ولی در یک قسمت از بازار پوشش به صورت 
کاربندی است و دیوار مغازه ها خشتی و سقف 
قبال  هم  مغازه ها  است. سردرب  چوبی  مغازه ها 
گچ بری و با نقوش اسلیمی تزئین شده بودند. 
بوده است./  با تیر و حصیر  بازار در قدیم  بنای 

سیری در ایران

در روز ۲7ام مهر ۱۳99، روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی با عنوان 
»سایه سهمگین کرونا بر زندگی مردم« منتشر کرده است که به افزایش 
مبتالیان و فوتی های ناشی از کرونا و سختی زندگی مردم اشاره دارد. 
از  با تیتر »طعم تلخ عسل« در این شماره  همچنین گزارش دیگری 

روزنامه به چاپ رسیده است.

آلودگی آب )10(
نیاز شیمیایی به اکسیژن عبارت است از مقدار میلی گرم در لیتر اکسیژن 
دو  در  فاضالب که  یا  آب  لیتر  یک  در  موجود  آلی  مواد  کل  مورد نیاز 
ساعت برای تجزیه مصرف می کنند. کل مواد آلی در این آزمایش، موادی 
تجزیه پذیر توسط ریزسازواره ها و تجزیه پذیر بدون دخالت موجودات زنده 

در فرآیند زیست شیمیایی اند.
 شاخص زیستی یکی دیگر از شاخص های آلودگی آب است. با در نظر 
و  آلودگی  وجود  به  پی بردن  برای  بوم سازگان،  در  تنوع گونه ها  گرفتن 
کیفیت و کمیت آن استفاده می شود، به طور مثال بررسی تنوع موجودات 
برای  شاخص زیستی  رودخانه ها،  ویژه  به  آبی  گستره های  در  آبزی 
یک.  است.  استوار  اساسی  اصل  دو  بر  و  است  آب  آلودگی  مطالعه ی 
بنابراین،  و  می شود  آبزی  موجودات  تنوع  شدن  محدود  سبب  آلودگی 
ممکن است گونه های مقاوم در برابر آلودگی در آب آلوده بیش تر باشند./ 

زیست محیط  دانشنامه 

راپاس  نومی  نقش آفرینی  با  »بره«  ایسلندی  وحشت  ژانر  فیلم 
برنده جایزه اصلی بهترین فیلم سینمایی فستیوال فیلم فانتزی و 
وحشت سیتکس شده است. این فیلم که نخستین ساخته والدیمار 
یوهانسون از ایسلند بود، امسال نخستین نمایش خود را در بخش 
نوعی نگاه فستیوال فیلم کن تجربه کرد. این فیلم افسانه های فولک 
اسکاندیناوی را با عناصر کالسیک ژانر وحشت ترکیب می کند و داستان 
دامداران ایسلندی را تعریف می کند که کشفی حیرت انگیز دارند. راپاس 
در جوایز سیتکس توانست جایزه بهترین بازیگر زن را هم از آن خود 
کند و آن را به صورت اشتراکی با سوزان ینسن به خاطر ایفای نقش 
در فیلم ژانر وحشت اتریشی »شیطان« ساخته پیتر برونر دریافت کرد. 
یوستین کورزل کارگردان اتریشی برنده جایزه بهترین کارگردان برای 
فیلم ژانر وحشت »نیترام« شد که درباره رخدادهای منجر به کشتار 

پورت آرتور در جزیره تاسمانی در سال ۱99۶ است./ مهر

رمان »یورِش سرد« که اولین جلد سه گانه »مست جنگ« و نوشته 
مسعود آذرباد است توسط انتشارات کتابستان معرفت منتشر شد. 
»مسِت جنگ« دست روی بخشی از تاریخ دست گذاشته که با 
تمام دردهای جانکاهی که برای ما داشته، کمتر به آن پرداخته 
شده است؛ ایلغار مغول. آن ها که آمدند، کندند، کشتند، سوختند و 
بردند! حال اگر قرار باشد ایرانیان مسلمان، در برابر آن ها مقاومت 
کنند جهان چگونه خواهد شد؟ مسِت جنگ ظاهری تاریخی دارد 
و بنیانی علمی تخیلی. داستانی که از هرات شروع می شود و تا 
از پیچ وخم کاخ  ادامه می یابد.  نیشابور و گرگان و بلخ و طوس 
سلطنتی سلطان خوارزمی می گذرد و تا یورت های مغولی ادامه 
می یابد. مسعود آذرباد در »یورش سرد« که اولین جلد از سه گانه 
»مست جنگ« است به چگونگی مقاومت اولیه در برابر این یورش 
سهمگین پرداخته است. این رمان در ۳۶۰صفحه و با قیمت 7۲هزار 

تومان روانه بازار نشر شده است./ مهر

کارکنان  حقوق  افزایش  درخواست  نام  با  کارزاری 
در  نیرو  وزارت  وابسته  شرکت های  و  دولتی  مجموعه های 
وب سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #وزارت_نیرو 
به   خطاب  این کارزار  متن  از  بخشی  در  می شود.  پیگیری 
رئیس جمهوری اسالمی ایران و وزیر نیرو آمده است: » به 
استحضار می رساند جامعه بزرگ کارگران و کارمندان وزارت 
وابسته،  شرکت های  و  دولتی  مجموعه های  از  اعم  نیرو، 
و  روبه رو هستند  فراوانی  اقتصادی  با مشکالت  روزها  این 
تمام  با  رهبری  معظم  مقام  بیانات  طبق  دستمزد کم،  با 
تولید  اقتصادی و  توان در زمینه شکوفایی صنعت و رونق 
تالش می کنند. این نیروها در سخت ترین شرایط محیطی، 
با کمترین  جانی  خطرات  وجود  با  و  و کاری  آب وهوایی 
امکانات مشغول خدمت رسانی در پروژه های صنعت آب و 
برق بوده و از سال های دور به دلیل اهمیت حوزه انرژی و 
متناسب  مزایایی  و  امور تخصصی، همواره حقوق  انجام  با 
با درآمد متوسط جامعه برخوردار بوده اند. در حال حاضر با 
توجه به شرایط کنونی حاکم بر صنعت برق کشور و علی رغم 
صورت  به  برق  صنعت  ظالمانه، کارکنان  تحریم های  وجود 
شبانه روزی و خستگی ناپذیر مشغول خدمت رسانی به ملت 

هستند. ایران  شریف 

کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست

هیچ بازار چنین گرم که بازار تو نیست

سرو زیبا و به زیبایی باالی تو نه

شهد شیرین و به شیرینی گفتار تو نیست

خود که باشد که تو را بیند و عاشق نشود

مگرش هیچ نباشد که خریدار تو نیست

کس ندیدست تو را یک نظر اندر همه عمر

که همه عمر دعاگوی و هوادار تو نیست

آدمی نیست مگر کالبدی بی جانست

آن که گوید که مرا میل به دیدار تو نیست

ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته ای

صلح کردیم که ما را سر پیکار تو نیست

جور تلخست ولیکن چه کنم گر نبرم

چون گریز از لب شیرین شکربار تو نیست

من سری دارم و در پای تو خواهم بازید

خجل از ننگ بضاعت که سزاوار تو نیست

به جمال تو که دیدار ز من باز مگیر

که مرا طاقت نادیدن دیدار تو نیست

سعدیا گر نتوانی که کم خود گیری

سر خود گیر که صاحب نظری کار تو نیست

سعدی

موقعیت  در  سراب  اسب فروشان  آبشار 
جغرافیایی N۳74۶49 E47۲7۲9 در استان 
آذربایجان شرقی و در نزدیکی شهر سراب واقع 
توابع  از  اسب فروشان  روستای  است.  شده 
بخش مرکزی شهرستان سراب، در فاصله ۱۳ 
کیلومتری جنوب غربی سراب واقع شده است. 
این روستا، از طرف شمال به روستای سرانسر 
از  صومعه حق،  روستای  به  شرقی  جنوب  از 
شرق به روستای هریس و از طرف غرب به 
سردها محدود می شود. ارتفاع روستا از سطح 
دریا ۱7۰9 متر است. ارتفاع روستا از سطح دریا 
۱7۰9 متر است. آب گرم معدنی اسب فروشان 
در فاصله 4 کیلومتری شمال روستا واقع شده 

و جاده آن تا شهر سراب آسفالت است.
 از اطراف روستا رودخانه های متعددی عبور 
می کنند که از جمله آن ها می توان به آجی چای، 
آب  اشاره کرده.  مهین چای  و  پسلر  تاجیار، 
روستا  زراعی  زمین های  و  مردم  مصرفی 
تأمین  بزغوش  کوه  جوشان  چشمه های  از 
اسب فروشان  روستای  آب وهوای  می شود. 
در فصل بهار و تابستان معتدل و در پاییز و 
اقلیمی  روستا  است.  سرد  بسیار  زمستان 
سردسیر دارد و میزان بارندگی سالیانه آن در 

منطقه  پیرامون  است.  میلی متر   45۰ حدود 
زمان  در  اسب فروشان،  روستای  آب گرم 
ولیعهدی عباس میرزا، محل تفریح و شکارگاه 
رجال حکومت ایالتی آذربایجان بوده است. در 
فصل شکار، محلی برای خرید و فروش اسب 
ایجاد شده بود که به مرور از ییالق شکارگاهی و 
محل اسب فروشی به روستایی با اسکان دائمی 
تبدیل شده که امروزه به روستای اسب فروشان 
معروف است. در شرق روستا، تپه ای معروف 
به  دارد که  وجود  )تپه خاکستر(  به کول تپه 
منسوب  آذربایجان  باستانی  آتشکده های 
است و اشیا قدیمی زیادی در آن یافت شده 
است. به طور ظاهری، هسته اولیه روستا بر 
روی آن تپه و در کنار آتشکده استقرار یافته 
بود که در دوره های بعدی و به دالیل نامعلومی 
در  روستا  این  است. دسترسی  رفته  بین  از 
۱۳ کیلومتری جنوب شهر سراب واقع شده و 
جاده ای اتومبیل رو دارد. آبشار اسب فروشان در 
نزدیکی روستایی به همین نام در دامنه های 
شمالی کوه بزقوش واقع است. این آبشار از بهم 
پیوستن چشمه های زالل دامنه این کوه شکل 
به طبیعت منطقه  می گیرد که جلوه خاصی 

است. بخشیده 

| سینما |

| چاپ و نشر |

و  دم  با  و  دارد  طول  سانتی متر   ۲۱ پرنده  این 
بال های کوتاه که در هنگام پرواز سریع و مستقیم 

و مثلثی شکل است دیده می شود. 
پرنده  بالغ هنگام تولید مثل با پر و ال سبز سیاه 
سفید  خال های کوچک  فراوانی  تعداد  و  شفاف 
دیده می شود که در زیرگونه ای که در ترکیه هست 
بنفش  شانه اش  و سر  سینه  اما  نمی شود  دیده 
است. پرنده  جوان به رنگ قهوه ای سیاه با منقار 
بلند و مستقیم و تیره و جلو چشم تیره مشاهده 

می شود.
سیاهی  به  زمستان  اولین  در  بال  و  پر  رنگ   
فراوانی،  سفید  خال های  اما  است،  متمایل 
پرنده ای  دارد.  زمستان ها  در  بالغ  پرنده   شبیه 
هزارتایی  تا گروه های چند  و گاه  بوده  اجتماعی 

راه  به سرعت  زمین  روی  آن ها  شده اند.  دیده 
می روند. صدای این پرنده سریع سوت مانند و 
تودماغی شبیه سی  وو شنیده می شود و گاهی 
پرواز صدایی شبیه  در  تقلید می کند.  نیز صدا 
»ته چی ر « و هنگام احساس خطر » که جت« 
و در آشیانه نجوا  مانند و به صورت » استاده« 
شنیده می شود. این پرنده در گروه های بزرگ 
در جنگل ها، نیزارها، ساختمان ها، مناطق شهری 
روی  و  برده  سر  به  پارک ها  و  روستایی  و 
ساختمان ها  شکاف  درختان  سوراخ  شاخه ها، 
زیر شیروانی ها و سوراخ ها داخل زمین آشیانه 
می سازد و به صورت گروهی تولید مثل می کند. 
در ایران زمستان ها بسیار فراوان است و به وفور 
نیز تولید مثل می کند. چنین به نظر می رسد که 
این پرنده در حال حاضر نیازی به برنامه ریزی 
تحت  آن  شکار  باید  اما  ندارد  حفاظتی  ویژه  

ایران بیابان های  و  باشد./ کویرها  کنترل 

سار

درخواست افزایش حقوق کارکنان آبشار اسب فروشان
مجموعه های دولتی و شرکت های وابسته 

وزارت نیرو

 نفت در ایران داستان درازی دارد. از 
ملی کردن  در  مصدق  دکتر  تالش های 
گرفته  استعمار  از  خالصی کشور  و  آن 
با کشورهای  ایران  امروز  مذاکرات  تا 
فروش  برای  روسیه  و  چین  اروپا، 

نفت. بهتر 
اقتصاد  چرخه ی  که  می دانیم  همه   

می چرخد. نفت  پول  روی  ایران 
 ما به قدری به فروش نفت وابسته ایم 
و  خرید  بازار  در  نوسان  کمترین  که 
روزانه مان  معاش  امرار  بر  فروش اش 

می گذارد. تاثیر 
امیرخانی  رضا  چیست؟  راه حل  خب،   
این سوال  به  از کسانی است که  یکی 
کتاب  در  را  جوابش  و  کرده  فکر 

است.  داده  نفت  نفحات 
فرهنگ  در  جستاری  نفت؛  نفحات 
مسئله   به  دولتی  مدیریت  و  نفتی 
سیاست  اقتصاد،  بر  آن  تاثیر  و  نفت 
می پردازد.  ایران  مردم  فرهنگ  و 
زبانی  با  این کتاب  در  امير خانی  رضا 
رابطه ی  انتقادی،  نگاهی  و  طنزآمیز 
مدیریت  و  نفت  بر  مبتنی  اقتصاد 
دولتی متکی به درآمد نفت را بررسی 

. می کند
نفت  دردسرهای  از  برخی  با شرح  او   

بیکاری،  مثل  آن  دولتی  مدیریت  و 
قاچاق  و  داخلی  بازار  رونق  کاهش 

می کند. دل  و  درد  مخاطب  برای 
مختلف  مثال های  ذکر  با  امیرخانی   
ایران،  در  خودروسازی  وضعیت  مثل 
سینما  و  ادبیات  نفتی،  دانشگاه های 
احزاب  نفتی،  ورزش  نفتی،  هنر  و 
در  و  نفتی  مدیران  نفتی،  سیاسی 
مخرب  تاثیر  از  نفتی  دولت  یک كالم 

می گوید. سخن  نفت  به  وابستگی 
به  جسارت  کتاب  این  در  امیرخانی   
دولتی  مدیران  سراغ  به  و  داده  خرج 
که آن ها را »مسئول سه لتی« می نامد، 
نقد  را  آن ها  مدیریتی  شیوه ی  و  رفته 
دولت  داشتن  تبعات  و  است  کرده 

است. کشیده  تصویر  به  را  نفتی 

| نفحات نفت | 
| رضا امیرخانی |


