
رییس سازمان حفاظت محیط زیست 

 یک در صد برق کشور
 از منابع تجدیدپذیرتامین می شود

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه کشور در حوزه توسعه 
در  است، گفت:  برنداشته  بزرگی  گام های  تجدید پذیر  انرژی های  از  استفاده 
حالی که ۲۳ درصد از برق دنیا از تجدید پذیرها تامین می شود، این میزان در 

ایران کمتر از یک درصد است. 

تردد زیاد در ساحل بکر بندر مقام 
 سرعت فرسایش صخر ه های طبیعی 

را تندتر کرده است

فرسودگی  تندیس های 
»ُمکسر«

شکوهمندش  تندیس های  به  را  »مکسر« 
می شناسند. تا قبل از دو سال پیش که بخشی از 
ساحل را برای پرورش الرو میگو خاکبرداری کردند، 
راهنمایان  بعضی  نبود.  مکسر  از  نامی  خبرها  در 
گردشگری می گفتند این ساحل بکر است و نباید به 

هر کسی نشانش داد.

 تکثیر در زیستگاه 
 برنامه محیط زیست
 برای حفاظت از یوز

حفاظت  سازمان  زیستی  تنوع  معاونت  سرپرست 
محیط  زیست با اشاره به چالش های پیش رو برای 
محافظت از یوز، »تکثیر در زیستگاه« را برنامه این 
کرد. حسن  ذکر  این گونه  از  برای حفاظت  سازمان 
اکبری به ایسنا توضیح داد: ما باید طرح های خود را 
در جهت حفظ زیستگاه طبیعی این گونه متمرکز کنیم 
و ایده هایی مانند طرح تکثیر در حصر صرفا برای حفظ 

ژنوم این گونه است.

۱۴سال بعد از صدور مجوز اجرای طرح 
گردشگری در اسفرجان، در این منطقه بدون 

پشتوانه آبی، فقط ویال ساخته شده است

 ویالسازی
 به اسم گردشگری

ساخت  برای  اراضی  امور  که  مجوزی  از  ۱۴سال 
دهکده گردشگری اسفرجان صادر کرد گذشته است. 
۶هکتار از اراضی ملی در اختیار افرادی است که قرار 
بود این نقطه از روستای اسفرجان را با ساخت موزه 
مردم شناسی، پارک تاریخی، عکاسخانه روستایی، 
به محل جذب  تفریحی کودکان  پارک  و  ملل  باغ 
گردشگران تبدیل کنند و از این طریق منبع درآمدی 

هم برای روستاییان ایجاد شود. طرح مضر علیه حیو انات خا نگی
میرزاده، کارشناس محیط زیست: نتیجه این طرح فقط زیر زمینی شدن اقدامات و پول باد آورده برای مافیا است

پیام ما  طرح »صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات مضر و خطرناک« مجلس یازدهم را بررسی می کند

| فعال حقوق حیوانات |

| سپهر سلیمی |

 طرح بحران زا برای انسان ها
 و حیوانات

مقابل  در  عامه  حقوق  از  صیانت  طرح 
در  حالی  در  خطرناک  و  مضر  حیوانات 
مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شده 
است که ایرادات فراوانی به آن وارد است. 
رابطه  به  تنها کمکی  نه  این طرح  تصویب 
احتمالی  دغدغه های  و  حیوانات  و  انسان 
طراحان آن نمی کند که می تواند زمینه ساز 
مشکالت بسیار زیادی در این حوزه باشد.

به حضور حیواناتی  احتمااًل مسائل مربوط 
مثل سگ در محیط های شهری و مسکونی 
از دالیل شکل گیری این طرح بوده است. 
ایران،  در  حیوانات  که  است  این  راست 
از  حامیانشان  و  سرپرستان  همچون 
در  مشخص  مقرراتی  و  قانون  نداشتن 
خصوص حمایت و شرایط نگهداری از آنها 

می برند. رنج 
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و  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان  رییس 
بهره وری انرژی برق )ساتبا( گفت: با همکاری 
سایر نهادها مدلی برای زیست توده و کاهش 
آالیندگی زباله ارائه می شود. به گزارش ایسنا، 
نمایشگاه  ششمین  در  دیروز  کمانی  محمود 
ملی  جایزه  سومین  و  المللی  بین  کنفرانس 
وضعیت  به  اشاره  با  تجدیدپذیر  انرژی های 
در  شده  نصب  پذیر  تجدید  نیروگاه های 
نیروگاه  مگاوات   ۹.۵ تاکنون  افزود:  کشور، 
تجدیدپذیر در کشور نصب شده است که یک 
در  است،  کشور  انرژی  تولید  ظرفیت  درصد 
حالی که در دنیا ۳۰ درصد از انرژی مورد نیاز 
می کنند.  تامین  تجدیدپذیرها  منبع  از  را  خود 

کشورهای  اخیر  های  سال  در  داد:  ادامه  او 
پیشرو در این حوزه سال های ۲۰۳۰ و  ۲۰۴۰ 
فسیلی  انرژی های  از  استفاده  پایان  سال  را 
می دهد  نشان  امر  این  و  اند  کرده  اعالم 
انجام  برای  حوزه  این  در  زیادی  کار  ما  که 
از  بودند که  چند که کسانی  هر  داریم،  دادن 
کرده اند. اقدام  زمینه  این  در  قبل   سال های 
کمانی با تاکید بر اینکه ایران در زمینه توسعه 
دارد،  ماندگی  عقب  تجدیدپذیر  نیروگاه های 
از سوی دیگر مجموعه های فعال  یادآور شد: 
باید  دارند که  از ساتبا  این حوزه مطالباتی  در 
ساتبا  سازمان  رییس  شود.  رسیدگی  آنها  به 
هزار   ۱۰ احداث  را  سازمان  این  اصلی  برنامه 

سال   ۴ مدت  در  تجدیدپذیر  نیروگاه  مگاوات 
نام برد و خاطر نشان کرد: با انتشار فراخوانی 
هزار   ۴۰ احداث  درخواست  زمینه  این  در 
مگاوات برای ما ارسال شد که در حال مذاکره 
موضوع  به  کمانی  هستیم.  قرارداد  عقد  و 
تا   ۵۰ روزانه  و گفت:  اشاره کرد  توده  زیست 
شود  می  تولید  کشور  در  زباله  تن  هزار   ۶۰
پی  در  را  بسیاری  محیطی  زیست  آلودگی  که 
چون  نهادهایی  همکاری  با  امیدواریم  و  دارد 
شهرداری  و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
مدلی برای امحاء زباله به گونه ای ارائه دهیم 
حوزه  به  را  آن  سرمایه  جذب  با  بتوانیم  که 

کنیم. تبدیل  جذاب 

 برنامه ساتبا برای عقب ماندگی کشور در حوزه تجدیدپذیرها
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3ادامه در صفحۀ

آگهی استعالم عمومی تجدید شده    
  )نوبت دوم( شماره 400/18/س

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد"خرید تجهیزات و اجرای شبکه پسیو ساختمان های 
ویال و اداری جدید " خود را از طریق برگزاری استعالم عمومی به شركت پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا كلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه و 
اسناد مذکور و دستورالعمل ارزیابی كیفی و فنی  را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین كنندگان از قسمت 
- مناقصه و مزایده  دانلود نمایند . مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی ۱۴ روز دوشنبه مــورخ ۱۴00/09/08 در 
محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بمنظور بازدید از 
محل پروژه و پاسخ به سواالت احتمالی روز چهارشنبه مورخ  ۱۴00/09/03 برای متقاضیان پیش بینی گردیده 
است  ، الزم به ذكر است شركت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات واصله 

کمیسیون معامالت بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد .
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

صفحه 8
صفحه 3

نوبت اول
نوبت اول

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور پیمان و رسیدگی اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

همزمان با ارزیابی کیفی  ) فشرده(  

آگهی مناقصه
شهرداری انار به استناد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و بودجه داخلی سال ۱۴00در نظر دارد پروژه آسفالت معابر سطح شهر انار را تا سقف 

50/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی به شرکتها و پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران دعوت می شود به 
شهرداری انار واقع در بلوار هشتم محرم مراجعه نموده و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

۱-شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آئین نامه شهرداری ها در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.
2-سپرده نفرات اول تا سوم تا اتمام تشریفات مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد. ضمنا در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان به 

ترتیب به استناد ماده 8 آئین نامه مالی شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3-هزینه درج آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

۴-سایر اطالعات در اسناد مناقصه قید شده است.
5-پیمانکار موظف است 5 درصد سقف قرارداد معادل 2/500/000/000 ریال را به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه به صورت فیش واریزی به حساب سپرده 

شهرداری یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2/500/000/000 ریال تحویل شهرداری نماید.
روابط عمومی شهرداری انار6-آخرین زمان تحویل پاکات تا ساعت ۱0 صبح  پنجشنبه ۱۴00/09/0۴ می باشد.

آسفالت معابر شهر انار )نوبت دوم(

دوم
نوبت 

آگهی 
مناقصه عمومی 
160-75-00 و 161 -00-75 

وزارت بهداشت: احتمال افزایش مراجعه به بیمارستان ها برای مشکالت قلبی و ریوی وجود دارد

 مرور تجربه شهرهای موفق جهان در کاهش آلودگی هوا 
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یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
در  می شود.  ساله   ۲ دیگر  ماه  چند 
مجلس نشینان  وعده های  که  شرایطی 
هنوز  نمایندگان  آرای  شفافیت  مانند 
نمایندگان  است،  نرسیده  نتیجه  به 
عجیب  طرح هایی  تصویب  دنبال  به 
ارائه  با  می کوشند  نمایندگان  هستند. 
به  فقط  ناظران  دید  از  که  طرح هایی 
آنان  اجتماعی  بدنه  از  بخشی  انتظارات 
پاسخ می دهد، برای اندکی هم که شده 
آورند.  فراهم  را  آنان  رضایت  موجبات 
از  پارلمان  صیانت  طرح های  مجموعه 
طرح  از  بعد  طرح هاست.  دست  این 
شبکه های  کاربران  حقوق  از  صیانت 
به  طرح  دومین  اکنون  اجتماعی 
نمایندگان  دارد.   اختصاص  حیوانات 
بخشی  اصالح  به  اقدام  که  طرحی  با 
مجازات  قانون  پنجم  کتاب  مواد  از 
از  »صیانت  مدعی  می کند،  اسالمی 
مضر  حیوانات  برابر  در  عامه  حقوق 
حاال  که  ادعایی  شدند.  خطرناک«  و 
حتی  و  می کنند  انتقاد  آن  از  ناظران 
به  حاضر  هم  طرح  امضا کنندگان  برخی 

نیستند. آن  از  کمال  و  تمام  دفاع 

 تله پایداری
روزنامه  خبرنگار  پیگیری های 
هر  که  است  آن  از  حاکی  »پیام ما«، 
در  مجلس  نمایندگان  صیانت  طرح   ۲
پایداری  جبهه  اعضای  با  رایزنی  نتیجه 
صیانت  است.  شده  مطرح  پارلمان  در 
اگرچه  اجتماعی  شبکه های  کاربران  از 
محوریت  با  بار  اولین  دهم  مجلس  در 
ستاد کل نیروهای مسلح طرح شد ولی 
مرتضی  با  رایزنی  یازدهم،  پارلمان  در 
آقاتهرانی و علیرضا زاکانی و رضا تقی پور 
سبب  بود که  دست  این  از  نمایندگانی 
شد این طرح مجددا در دستور کار قرار 
در  عامه  حقوق  از  صیانت  طرح  بگیرد. 
یکی  محوریت  با  هم  حیوانات  برابر 
طیف  این  در  حاضر  نمایندگان  از  دیگر 
ذوالنوری.  مجتبی  است:  شده  طرح 
ملی  امنیت  سابق کمیسیون  رئیس  او 

طرح  با  که  نماینده ای  همان  است. 
حمله  برجامی،  مساله گرین کارت های 
سابق  جمهوری  رئیس  ترامپ،  دونالد 
را  هسته ای  توافق  و  ایران  به  آمریکا 
نکرد.  ارائه  سندی  هرگز  و  آورد  فراهم 
این  نمایندگان مجلس هم طرح  برخی 
پارلمان  بدنامی  موجب  را  قبیل طرح ها 
عملکردهای  گرفتن  قرار  تحت الشعاع  و 
مثبت خود می دانند، فعاالن سیاسی هم 
از آن به عنوان تله پایداری ها و تندروها 
اظهاراتی که  می کنند.  یاد  پارلمان  برای 
دارد.  نمایندگان  میان  در  هم  حامیانی 
نمایندگان  این  از  یکی  توانگر  مجتبی 
علنی  صحن  در  هم  پیشتر  او  است. 
کارنامه  به  وقتی   « بود:  گفته  مجلس 
می بینیم  می کنیم  نگاه  یازدهم  مجلس 
بزرگ  بسیار  اقدامات  از  مجموعه ای 
دیگر  مجالس  که  است  داده  انجام 
می کردند،  تصویب  را  آن ها  از  یکی  اگر 
همه  این  گرفته ایم.  را  دنیا  می گفتند 
حالی  در  یازدهم  مجلس  قوی  اقدام 
است که عده ای نماینده هزینه ساز باعث 
به  نمایندگان  اکثریت  زحمات  می شوند 
می کند  مصاحبه  نفر  یک  برود.  حاشیه 
که نمایندگان خودشان هم نمی دانند به 
تلویزیون  در  شب  و  می دهند  رای  چه 
کمیسیون  فالن  در  نفر  یک  می بینند. 
رعایت مالحظات حق الناس را نمی کند و 
رهبر انقالب را ناگزیر از تذکر می کند. آن 
دیگری طرح فضای مجازی را به شکلی 
ناخواسته  یا  خواسته  می کند که  تنظیم 
می دهد.« قرار  مردم  مقابل  را  مجلس 

 مفاد یک طرح
هدف طرح »صیانت از حقوق عامه 
خطرناک«،  و  مضر  حیوانات  برابر  در 
الحاق چهار ماده )۶۸۸ مکرر ۱(، )۶٨٨ 
مکرر ٢(، )۶٨٨ مکرر ۳( و )۶۸۸ مکرر 
قانون  تعزیرات  پنجم-  پخش  به   )۴
توجیهی  مقدمه  است.  اسالمی  مجازات 
حوزه  این  در  قوانین  نبود  بر  طراحان، 
می کند  اشاره  قوانین  تبیین  لزوم  و 
زعم  به  آمده،  طرح  متن  در  آنچه  ولی 

حقوق دانان و کارشناسان، نه تنها مشکلی 
از نبود قوانین را حل نمی کند بلکه خود 
جدی  مشکالت  از  یکی  به  سادگی  به 
تبدیل  ایران  در  زندگی  برای  ایرانیان 
»واردات،  طرح،  این   ۱ ماده  می شود. 
تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، 
و  پیاده  از  اعم  و گردانیدن  نقل  و  حمل 
حیوانات  نگهداری  و  نقلیه  وسیله  با  یا 
از  نامتعارف، مضر و خطرناک،  وحشی، 
الک پشت،  )تمساح(،  کروکودیل  قبیل: 
خرگوش،  موش،  گربه،  سوسمار،  مار، 
العین  نجس  حیوانات  سایر  و  سگ 
برای  و  کرده  »ممنوع«  را  میمون«  و 
مرتکبان، »جزای نقدی معادل ۱۰ تا ۳۰ 
نظر  در  را  حقوق کارگری«  حداقل  برابر 
گرفته است حال آنکه امکان دسته بندی 
و  با موش  و گربه  حیواناتی چون سگ 
کروکودیل  و  سوسمار  البته  و  خرگوش 
وجود ندارد. حمیدرضا میرزاده، کارشناس 
محیط زیست به »پیام ما« گفت: »این 
طرح همه این حیوانات را در یک دسته 
قرار داده و از آنان به عنوان حیوانات مضر 
یاد کرده است ولی هیچ تعریفی از این 
درحالیست  این  است.  نداده  ارائه  واژه 
که بخشی از این حیوانات اهلی هستند 
دیگر  بخشی  و  آن  قوانین  مشمول  و 
حفاظت شده و بخشی وحشی که آن ها 
را  خود  خاص  تعاریف  و  مباحث  هم 
نظر  در  یکجا  این ها  اینجا همه  اما  دارد 
گرفته شده است. این تعریف باز، سبب 
می شود تا شما با یک نوع اعمال سلیقه 
به جای قانون گذاری مواجه باشید. فردا 
روز هم ممکن است بگویند گاو و گوسفند 

است.« ممنوع 
ماده ۲ این طرح هم مجازات هایی را برای 
مشاوران امالکی که خانه به دارندگان این 
حیوانات اجاره دهند، در نظر گرفته است 
حال آنکه مشخص نشده تکلیف آنان که 
همین حاال با حیوانات خانگی چون سگ 
این  چیست.  می کنند،  زندگی  گربه  و 
بالتکلیفی در مواد ۳ و ۴ هم به چشم 
می خورد. براساس ماده ۳ »هر یک از 

موضوع  حیوانات  نگهداری  از  شهروندان 
این قانون توسط همسایگان، گزارش یا 
نیروی  و  قضایی  دستگاه  شکایت کند، 
انتظامی به عنوان ضابط قضایی، موظف 
قانون است.«  این  اعمال  به رسیدگی و 
صورت  »در  تاکید کرده که  هم   ۴ ماده 
این  موضوع  حیوانات  و گردانیدن  حمل 
قانون با وسایل نقلیه، عالوه بر مجازات 
راننده  حیوان،  حامل  یا  مالک  نقدی 
خودرو نیز به جزای نقدی تعیین شده در 
این قانون محکوم و خودروی مربوطه نیز 
عالوه بر جریمه توسط پلیس به مدت ۳ 
ماه توقیف می شود.« میرزاده درباره این 
انتظامی  نیروی  قانون  مواد گفت: »این 
ضبط  و  خودرو  توقیف  به  موظف  را 
حیوانات کرده ولی نگفته سرنوشت این 
حیوانات چه می شود. همانطور که هیچ 
پیش بینی درباره بار مالی این اقدامات 
ذکر  هم  را  سازوکاری  و  است  نکرده 
می شود  باعث  این ها  همه  است.  نکرده 
با تصویب این طرح، همه این اقدامات 
مردم  شود.  انجام  زیرزمینی  شکل  به 
که حیوانات خود را از فردای این قانون 
دور نمی اندازند، فقط پنهانی مواد غذایی 
آنان را می خرند و تعداد دفعات مراجعه 
حیواناتشان به دامپزشکی را هم کم می 
کنند که می تواند باعث بروز بیماری های 
مشترک بین انسان و حیوان شود. البته 
این طرح سود هم دارد. مافیا می تواند با 
واردات مواد غذایی و فروش زیر زمینی، 
سودهای آنچنانی و پول های باد آورده به 

آورد.« دست 

 شکست از نقطه آغاز
از  برخورداری  ممنوعیت  روزگاری 
ویدئو یا حضور نیروی انتظامی در پشت 
دیش های  جمع آوری  برای  منازل  بام 
شکست  طرح های  مصداق  ماهواره ها 
خورده است. میرزاده، کارشناس محیط 
هم  طرح  این  است که  معتقد  زیست 
خواهد  دچار  طرح ها  این  به سرنوشت 
به »پیام ما« گفت: »این طرح  او  شد. 
آنقدر ناقص است و آنقدر ایراد دارد که 
فکر می کنم اقدامی است شتابزده برای 
رو  این  از  رضایت قشری خاص  جلب 
احتمال می دهم یا مرکز پژوهش ها یا 
کنار  را  طرح  این  کال  کمیسیون  حتی 
کند  تغییر  دچار  را  آن  تماما  یا  بگذارد 
ولی حتی اگر این اتفاق هم نیفتد، در 
چالش های  با  را  جامعه  مدت کوتاهی 
جدی مواجه می کند و در نهایت مجری 
را وادار می کند تا بدون سروصدا از کنار 
این طرح رد شوند.« این ایرادات از قرار 
قرار  هم  نمایندگان  توجه  مورد  معلوم 
گرفته است چنانکه محمدتقی نقدعلی 
این  امضاکنندگان  از  یکی  عنوان  به 
است:  ایران« گفته  »دیده بان  به  طرح 
ابتدایی  مرحله  در  طرح  چون  »فعال 
ارجاع  کمیسیون  به  هنوز  و  دارد  قرار 
داده نشده است نمی شود در خصوص 
نمایندگان  کرد،  صحبتی  آن  جزئیات 
امضا کننده با کلیت حیوانات خطرناک 
موافقت کرده اند، لذا اجازه دهید که این 
داده  ارجاع  کمیسیون  داخل  به  طرح 
می شود.«  تصمیم گیری  آن موقع  شود 
نماینده مجلس  قزلجه،  نوری  غالمرضا 
هم از جمله مخالفان این طرح است. او 
گفت وگو مفصل تر درباره این طرح را به 
آینده و زمان تعیین تکلیف آن موکول 
»این  گفت:  ما«  »پیام  به  ولی  کرد 
نرسیده  به جای خاصی  هنوز  طرح که 
اصال  و  شده  مطرح  هم  تازه  است. 
قرار  مرحله ای  چه  در  نیست  مشخص 
است،  از حاال مشخص  آنچه  ولی  دارد 
با  هم  مردم  است.  آن  بسیار  ایرادات 
با  بنابراین  مخالفند  داده اند  نشان  آن 
این وضع فعلی بعید می دانم این طرح 
به کلی دچار  آنکه  برسد مگر  به جایی 

شود.« تغییر 

پیام ما  طرح »صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات مضر و خطرناک« مجلس یازدهم را بررسی می کند

 طرح مضر علیه حیو انات خانگی
میرزاده، کارشناس محیط زیست: نتیجه این طرح فقط زیر زمینی شدن اقدامات و پول باد آورده برای مافیا است

درپی دستور رئیس جمهور 
ممنوعیت تردد شبانه 

لغو می شود
رئیسی،  ابراهیم  سید  دستور  با 
تردد  ممنوعیت  است  قرار  رئیس جمهوری، 
عمومی  واکسیناسیون  به  توجه  با  شبانه 
جریان  در  او  شود.  لغو  کشور  سراسر  در 
نشست ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی 
متولیان  با  مردم  همکاری  و  همراهی  از 
مقابله با کرونا اظهار کرد: »اقدامات بزرگ و 
ارزشمندی در راستای واکسیناسیون عمومی 
انجام  مردم،  سالمت  و  جان  از  صیانت  و 
شیوه نامه های  رعایت  همچنان  اما  شده، 
هرگونه  از  باید  و  است  ضروری  بهداشتی 
شیوه  رعایت  در  سستی  و  انگاری  عادی 
نامه های بهداشتی پرهیز کرد. کادر بهداشت 
روحیه  با  دست اندرکاران  همه  و  درمان  و 
مقابله  مقدم  خط  در  بسیجی  و  جهادی 
فداکاری  و  ایثار  مشغول  بیماری کرونا  با 
هستند و با حفظ و تقویت این روحیه می 
توان بر مشکالت غلبه کرد. دغدغه و اولویت 
اصلی دولت، صیانت از جان مردم است و 
این مسیر را تا رسیدن به شرایط مطلوب با 
قوت ادامه خواهیم داد«. رئیسی جدیت در 
کنترل رفت و آمد از طریق مرزهای کشور را 
»وزارت  کرد:  اظهار  و  دانست  اهمیت  حائز 
کشور و وزارت بهداشت و درمان وظیفه دارند 
با  حساسیت و جدیت، تردد افراد از مرزها 
را کنترل کنند.« رئیس جمهوری با تاکید بر 
تاثیر  و  های هوشمند  اعمال کنترل  تداوم 
»به هر  بیماری کرونا،  گفت:  کنترل  در  آن 
میزان که ابعاد و حجم کنترل های هوشمند 
محدودیت های  توان  می  می یابد،  افزایش 
به  توجه  با  داد.  کاهش  را  هوشمند  غیر 
تردد  ممنوعیت  عمومی،  واکسیناسیون 

شود.« لغو  شهرها  در  شبانه 

سخنگوی شورای نگهبان خواستار عمل 
به وظیفه مرکز پژوهش ها برای نگارش 

صحیح قوانین در مجلس شد

اذعان به ضعف قانون نویسی 
پارلمان

قابل  نقاط ضعف  ایران  دوره مجلس  هر  تقریبا 
توجهی در زمینه نگارش قوانین دارد. نمایندگان 
یا  می نویسند  چنان  را  طرح ها  اوقات  اکثر 
فقط  نه  که  می کنند  اصالح  چنان  را  لوایح 
در  کل  به  بلکه  نمی دهد  را  مدنظرش  معنای 
همین  می کند.  حرکت  آن  با  متفاوت  مسیری 
تشدید  برای  درخواست ها  تا  مساله سبب شده 
مجلس  پژوهش های  مرکز  سوی  از  فعالیت ها 
برای اصالح این مواد دوچندان شود. این مطالبه 
از قرار معلوم به نهادهای حاکمیتی و دخیل در 
نگهبان  شورای  چون  ایران  قانون گذاری  روند 
طحان نظیف،  هادی  چنانکه  است  کشیده  هم 
نشست  جریان  در  نگهبان  شورای  سخنگوی 
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  خود  دیروز  خبری 
نمایندگان  سوی  از  قانون  نگارش  چون  و  چند 
مشورتی  ظرفیت  اگر  گفتیم  بارها  »ما  گفت: 
دستگاه ها  اختار  در  باشیم  داشته  پژوهشی  و 
است  محدود  ما  بضاعت  البته  می دهیم.  قرار 
می شویم  حاضر  در مجلس  خودمان  به سهم  و 
و  تبیین  تخصصی  کمیسیون های  در  را  ایراد  و 
به  باید  هم  دستگاه ها  البته  می کنند  تشریح 
رویه های شورای نگهبان توجه کنند زیرا شورای 
انجام وظیفه  ۴۰ سال است که  از  نگهبان بیش 
است  مشخص  و  روشن  رویه هایش  و  می کند 
این  مجلس  پژوهش های  مرکز  داریم  انتظار  و 

یادآوری کند.« را  موارد 

دفاع از قانون پرحاشیه
شورای  بیشتر  توجه  درباره  مطالباتی  طرح 
دیگر  معیشتی  لوایح  و  طرح ها  به  نگهبان 
سخنگوی  خبری  نشست  در  که  بود  موضوعی 
گفت:  او  شد.  پرداخته  آن  به  نگهبان  شورای 
اساسی کامال  قانون  در  نگهبان  شورای  »وظایف 
ما  دست  قانون گذاری  ابتکار  و  است  مشخص 
نیست و موضوع از مجلس و دولت آغاز می شود 
و نقطه شروع ما نیستیم. ما تنها نهادی هستیم 
ما  یعنی  داریم  زمان  اظهارنظرمان  به  نسبت  که 
و  داریم  نگه  خود  نزد  را  مصوبه ای  نمی توانیم 
مجلس  در  قوانین  تصویب  است  زمان بر  آن چه 
است. ما نمی توانیم موضوعی را در اولویت قرار 
طرح  است.«  نظر  اظهار  ما  نقش  تنها  و  دهیم 
انتقادات بسیاری از سوی  با  جوانی جمعیت که 
کارشناسان  و  زنان  حقوق  فعاالن  و  کاربران 
سخنگوی  که  بود  موضوعی  دیگر  شده،  مواجه 
پرداخت  آن  به  خود  نشست  در  نگهبان  شورای 
نکرد  مطروحه  انتقادات  به  اشاره ای  هیچ  ولی 
از  نهاد متبوع خود  اعالم حمایت  از  و در عوض 
این طرح خبر داد و گفت: »این طرح چندباری 
ما  بود.  نگهبان  شورای  و  مجلس  بین  تردد  در 
به  نسبت  مفصلی  ایرادات  ابتدایی  مراحل  در 
رفت  ساله  یک  فرایند  در  و  داشتیم  طرح  این 
برطرف  نگهبان  شورای  اشکاالت  مرور  به  آمد  و 
کارشناسی  جلسات  که  طرح هایی  از  یکی  شد. 
طرح  همین  داشت  نگهبان  شورای  در  متعددی 
بود و بیش از ۱۰ جلسه شخص خودم با موافقان 
در  طحان نظیف  داشتم.«  طرح  این  مخالفان  و 
ارتباط  در  خود  خبری  نشست  از  دیگری  بخش 
بیان  نیز  خودرو«  صنعت  »ساماندهی  مصوبه  با 
نکردیم،  دریافت  را  مصوبه ای  هنوز  »ما  کرد: 
دغدغه های مجلس برای ما هم محترم است و 
ما معتقدیم این صنعت باید سازماندهی شود ما 
در مورد واردات خودرو بحث کارشناسی نداشتیم 
و وارد موضوعات کارشناسی نمی شویم، شان ما 
را  قانون  و  شرع  نظر  از  مغایرت  است که  این 
ما  نیستیم.  مانع تراشی  دنبال  و  کنیم  بررسی 
و  نداشتیم  مصوبه  این  به  راجع  اشکالی  اساسا 
حل  دنبال  به  ما  داشت.  وجود  ابهام  چند  تنها 
دریافت  را  مصوبه  باید  و  هستیم  مسئله  این 

کنیم.« بررسی  دقیق تر  تا  کنیم 

واکنش ظریف به 
ادعاهای برجامی نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران

وزیر امور خارجه سابق جمهوری اسالمی در 
ویژه  نماینده  ادعاهای  به  توییترش  صفحه 
آمریکا در امور ایران درباره تعهداتش نسبت 
به توافق هسته ای و اجرای آن واکنش نشان 
نوشت:  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد  داد. 
»نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از فرصت 
»فراموشکاری«  و  ایران  در  دولت  تغییر 
می  بهره  اروپا  اتحادیه  و  اروپا  تروئیکای 

جوید تا تاریخ اخیر را بازنویسی کند. 
به  دوجانبه  »بازگشت  از  گاه  هیچ  ایران 
برجام« دست نشست. آمریکا این کار را کرد. 
برجام  اجرای«  »عدم  اسناد   بررسی  برای 
به  لطفا  اروپا،  تروئیکای  و  آمریکا  از سوی 
 ۹۶۸/7۵/undocs.org/A آدرس اینترنتی
مراجعه کنید. « اظهارات ظریف در پی این 
مطرح می شود که رابرت مالی، نماینده ویژه 
وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران روز 
جمعه ۲۸ آبان در بحرین گفت، به نقطه ای 
نزدیک می شویم که شاید بازگشت به توافق 
هسته ای ۲۰۱۵، منافعی که این توافق در پی 
کنفرانس  در  مالی  بدهد.  دست  از  را  دارد 
منامه گفت: »زمانی فرا خواهد رسید که اگر 
ایران به پیشرفت های فعلی خود ادامه دهد، 
هسته ای  توافق  به  که  می شود  غیرممکن 
برجام بازگردیم و منافع آن توافق را بار دیگر 
زنگ  ایران  پیشرفت های  باشیم.  داشته 
خطر را در تمام منطقه به صدا درآورده و این 
همان چیزی است که به گذر زمان سرعت 
بخشیده و همه ما را به این نقطه رسانده که 
بگوییم زمانی اندکی برای بازگشت به توافق 

هسته ای برجام باقی مانده است.«

 دستور رئیس
 قوه قضائیه درباره 

وسایل نقلیه توقیفی 
پرونده های مواد مخدر

به  دستوری  طی  قضائیه  قوه  رئیس 
دادستان کل کشور تاکید کرد که نسبت به 
یا  و  توقیف  نقلیه  وسایل  تکلیف  تعیین 
مواد  پرونده های  خصوص  در  شده  ضبط 

گیرد.  صورت  تسریع  مخدر، 
خطاب  دستور  این  متن  ایسنا،  به گزارش 
است:  این شرح  به  دادستان کل کشور  به 
در  که  نقلیه ای  وسایل  اطالع،  قرار  »از 
توقیف  مخدر  مواد  پرونده های  خصوص 
نسبتا طوالنی  به مدت  یا ضبط شده است، 
محل های  در  و  نشده  تکلیف  تعیین 
طریق  از  لذا  نمی شوند؛  نگهداری  مناسبی 
دادستان های محترم و هر طریق دیگری که 
مناسب می بینید از محل نگهداری خودروها 
تکلیف  تعیین  در  و  آمده  عمل  به  بازدید 
نهایی تسریع شود و گزارش اقدامات صورت 
گرفته، ارائه که اگر اقدامی از ناحیه اینجانب 

شود.« انجام  است  الزم 

حمیدرضا میرزاده، کارشناس 
محیط زیست: طرح صیانت از 
حقوق عامه در برابر حیوانات 
آنقدر ناقص است و که فکر 
می کنم اقدامی است شتاب زده 
برای جلب رضایت قشری 
خاص است از این رو احتمال 
می دهم مرکز پژوهش ها یا 
حتی کمیسیون کال این طرح را 
کنار بگذارد 

نماینده اصفهان در مجلس 
یازدهم طی نامه ای به ابراهیم 
رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، 
درخواست تشکیل جلسه 
شورای عالی آب و جلسه هیات 
دولت در اصفهان برای حل و 
فصل سریع مساله زاینده رود و 
تامین مطالبات کشاورزان را کرد 

برخی نمایندگان مجلس یازدهم خود را موظف به »صیانت« از مردم می دانند. روزی با تابلوی صیانت از حقوق کاربران در 
برابر فضای مجازی که به زبان ساده می شود؛ محدودیت دسترسی به اینترنت و روزی دیگر  به بهانه حفاظت از حقوق مردم 
علیه حیوانات خانگی طرح تهیه می کنند. کارشناسان معتقدند این طرح ها و این قبیل اقدامات حتی در صورت تصویب و 

عبور از پیچ بهارستان هم موفق نخواهند بود همچون جمع آوری دیش های  ماهواره .
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نمایندگان اصفهان در مجلس یازدهم طی نامه ای خطاب به رئیس جمهوری مطرح کردند

درخواست تشکیل شورای عالی آب کنار زاینده رود
اصفهان  مساله  فقط  زاینده رود  مساله 
و  یزد  ایالم،  چهارمحال وبختیاری،  نیست. 
اصفهان کم یا زیاد آب آشامیدنی خود را از 
رودی تامین می کنند که این روزها بیشتر 
از هر زمان دیگری در وضعیت بحران قرار 
دارد. مساله آب همه ایران  را در بر گرفته 
مرکزی  فالت  و  جنوبی  شهرهای  است. 
ایران البته بیشتر از شهرهای شمالی با آن 
می کند  تالش  دولت  به گریبان اند.  دست 
با اقداماتی چالش های فعلی را حل و فصل 
برسد.  آینده  چالش های  به  نوبت  تا  کند 
همین  از  یکی  آب  عالی  شورای  تشکیل 
اما  اصفهان  نمایندگان  است.  اقدامات 
اصفهان  در  شورا  این  تشکیل  خواستار 
اصفهان  نماینده  مقتدایی،  عباس  هستند. 
به نمایندگی از مجمع نمایندگان این استان 
رئیس  رئیسی،  ابراهیم  سید  به  خطاب 
دولت سیزدهم نوشته است: »جلساتی که 

برگزار می شود اگرچه شایسته تقدیر است، 
لیکن در حد و اندازه این نیست که بتواند 
مشکالت زاینده رود را مرتفع سازد و برخی 
اظهارنظرهای مسئوالن  یا  و  از مصاحبه ها 
باعث  نیرو  محترم  وزیر  جمله  از  امر 
شکل گیرد که  ذهنیت  این  تا  است  شده 
همچنان مسائل اصفهان در کانون توجه و 
در روند پیگیری اساسی و بنیادی نیست، 
با  دارم  تقاضا  جنابعالی  شخص  از  لذا 
آثاری  و  زاینده رود  موضوع  به  ویژه  عنایت 
که بی توجهی به آن می تواند داشته باشد؛ 
حضور  ضمن  تا  فرمایید  تدبیر  به گونه ای 
تشکیل  و  اصفهان  در  جنابعالی  شخص 
یا جلسه هیات دولت  و  عالی آب  شورای 
ساعته  چند  جلسه  برگزاری  و  اصفهان  در 
بررسی  را  موضوع  مختلف  ابعاد  بتواند  که 
و راهکارهای مناسب را عملیاتی سازد، در 
اندازه نیاز زاینده رود ظاهر شوید تا بتوانیم 

نحو شایسته  به  را  موضوع  وقت  اسرع  در 
روندهای  ادامه  وگرنه  دهیم  سامان  و  سر 
که  گریخته ای  جسته  حرفه ای  و  موجود 
به  موضوع  ارجاع  یا  و  می زنند  مسئوالن 
شورای  مجموعه  از  وزیر)خارج  دو  یا  یک 
عالی آب(، همگی نه تنها به موضوع زاینده 
تر  پیچیده  به  بلکه  نمی کنند  کمک  رود 

می شود.« منتهی  موضوع  شدن 
این نامه در شرایطی نوشته شده که دیروز 
نشستی  در  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
و  نیرو  جهاد کشاورزی،  وزرای  حضور  با 
کشور به بررسی مشکالت آب استان های 
چهارمحال وبختیاری  و  اصفهان  یزد، 
نمایندگان  حال  این  با  است  پرداخته 
خواستار برگزاری این نشست در اصفهان 

 . هستند
او در بخش دیگری از نامه مقتدایی آمده 
در  همچنان  رود  زاینده  »موضوع  است: 

رتبه  عالی  مسئوالن  جدی  توجه  کانون 
از  مواقع  از  برخی  و  نگرفته  قرار  کشور 
چهارمحال وبختیاری، اصفهان و یزد درکنار 
یکدیگر سخن می گویند. درحالیکه بخشی 
زیاده  نتیجه  در  متاسفانه  زاینده رود  از 
وزیر  از جمله  قبلی  مسئوالن  خواهی های 
نیروی دولت قبل )که خود زادگاهش یزد 
است( سبب شده  تا صحنه واقعی زاینده 
گیرد  قرار  دستبرد  مورد  آن  حجم  و  رود 

معتقدند  اصفهان  بران  آبه  حق  اکنون  و 
که آب بران زاینده رود در کنار دو استان 
درحالیکه یک طرف  دیگر ذکر می شوند، 
شناخته  رسمیت  به  حق  اصفهان  یعنی 
جهت  به  دیگر  طرف  و  دارد  قانونی  شده 
قراردادها  نقض  و  دولتی  وستدهای  داد 
سو،  این  به  سالیان گذشته  از  مقررات  و 
اند  کرده  دست درازی های  رود  زاینده  به 
که عمال کار را بسیار پیچیده کرده است.«



پیامک شما را دربـاره 
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طرح بحران زا برای 
انسان ها و حیوانات

تامین  بر  عالوه  که  مشخصی  قوانین 
حیوانات،  برای  سزاوارانه  زیست  شرایط 
در  نکاتی  به  ملزم  را  آنها  سرپرستان 
نحوه حضور  و  نگهداری  شرایط  خصوص 
استفاده  عمومی کند.  محیط های  در  آنها 
تصویب  برای  کارشناسان  نظرات  از 
این خصوص ضامن  در  قوانین مشخص 
حیوانات  و  شهروندان  حقوق  تامین 

بود. خواهد 
همانطور که حامیان حقوق حیوانات بارها 
مقررات  تصویب  لزوم  داده اند  هشدار 
سختگیرانه برای جلوگیری از ورود، تکثیر 
است.  ضروری  حیوان  هرگونه  تجارت  و 
رشد  به  رو  روند  به  توجه  با  همچنین 
خطرناک  و  خاص  حیوانات  از  نگهداری 
و  کروکدیل  میمون،  مار،  انواع  مثل 
منع  شیر،  و  ببر  مثل  بزرگ  گربه سانان 
هرگونه ورود، تجارت و نگهداری آنها باید 

بگیرد. قرار  کار  دستور  در 
برده  نام  خطرناک  حیوانات  فراوانی 
شده در این طرح در مقایسه با حیوانات 
در  یک  شاید  گربه  و  سگ  مثل  اهلی 
طرح  این  مشکل  بزرگترین  نباشد.  هزار 
از  صحبت  که  جایی  همینجاست؛  دقیقًا 
این چندین  نقل  و  نگهداری و حمل  منع 
میلیون حیوان شده است. این دو حیوان 
سال  هزار  بیست  از  بیش  سابقه  با 
پرتعدادترین  شاید  انسان  با  همزیستی 
حیوانات خانگی در ایران باشند. نخستین 
چه  اساس  بر  اساسًا  است  این  پرسش 
و  گربه  خرگوش،  مثل  حیواناتی  میزانی 
شده اند؟  نامیده  مضر  و  خطرناک  سگ 
استفاده  نسبی  عبارات  از  آمار  ارائه  )در 
این  در  دقیقی  اطالعات  هیچ  چون  شده 

ندارد.( وجود  خصوص 
این  اجرای  صورت  در  نیست  مشخص 
حیوانات  انتظار  در  سرنوشتی  چه  طرح 
بمانند  خانه ها  در  اگر  بود.  خواهد  خانگی 
و  شکایت  زیادی  شمار  منتظر  باید  که 
پرونده قضایی بر علیه سرپرستانشان بود. 
رها  طبیعت  و  شهر  در  شکلی  هر  به  اگر 
در  محیط  زیستی  فاجعه  یک  که  شوند 
اجازه  نبود  اینکه  بود. ضمن  پیش خواهد 
حمل و نقل آنها سبب نبود دسترسی آنها 
مشکالت  بروز  و  دامپزشکی  خدمات  به 
بهداشتی برای حیوانات و سرپرستان آنها 
خواهد شد. مشاهده می کنید در هر کدام 
و  شهروندان  از  بسیاری  حالت   ۳ این  از 
مواجه  و مشکل جدی  بحران  با  حیوانات 
افزودن  و  روانی  هزینه های  شد.  خواهند 
روزهای  این  فراوان  مشکالت  بر  مشکلی 
ماجراست.  از  دیگری  بخش  نیز  مردم 
بیکاری هزاران دامپزشک که برای رسیدن 
سال  ده  از  بیش  گاهی  شغل  این  به 
بخش  داشته اند  دانشگاهی  تحصیالت 
برای  طرح  این  گرفتاری های  از  دیگری 

بود. خواهد  شهروندان 
یا  مضر  در  معیاری  چه  اینکه  از  فارغ 
لحاظ  حیوانات  برخی  نامیدن  خطرناک 
از  نگهداری  منع  اساسًا  باید گفت  شده 
این حیوانات وجه دقیق مذهبی ندارد، تا 
نگهداری  برای مثال در خصوص  آنجا که 
تنها منعی وجود  نه  از حیوانی مثل گربه 
بودن  )ص(،  اسالم  پیامبر  که  ندارد 
برکت  باعث  و  رحمت  را  خانه  در  گربه 

. نستند ا می د
مورد  در  طرح  این  توجیه  درباره  آنچه 
آمده  حیوانات  این  بهداشتی  مشکالت 
است.  پراشکال  و  غیردقیق  کاماًل 
برای  بازار  کوچه  عمومی  اطالعات  گویا 
مورد  بخش  این  تخصصی  بررسی 
نگاهی  تنها  است.  گرفته  قرار  استفاده 
و  انسان  زیست  چندهزارساله  سابقه  به 
همزیستی  همچنین  و  موجودات  این 
با  شهرها  و  روستاها  در  هموطنانمان 
است  نکته  این  موید  حیوانات  این 
نکات  ساده ترین  رعایت  صورت  در  که 
قابل  بخش کاماًل  این  مسائل  بهداشتی، 

است. مدیریت  و  پیشگیری 
طرح  این  به کلیات  توجه  با  مجموع  در 
طرح  این  احتمالی  تصویب  گفت،  باید 
انسان ها  برای  بروز مشکالت بسیار  سبب 
در  مشکالتی که  شد.  خواهد  حیوانات  و 
زیستی،  محیط  حیواناتی،  حقوق  ابعاد 
توجه  قابل  اقتصادی  و  روانی  بهداشتی، 
در  حاکم  نگاه  اینکه  ضمن  بود.  خواهد 
افزایش  کلی  زمینه  می تواند  طرح  این 
افزایش  را  جامعه  سطح  در  حیوان آزاری 
محیط  مشکالت  که  روزهایی  در  دهد. 
تا  آبی  منابع  نابودی  از  ایران  زیستی 
خاک،  فرسایش  زمین،  فرونشست 
آلودگی هوا، جنگل زدایی در کنار مشکالت 
مناطق  در  وحش  حیات  با  مرتبط 
حفاظت شده نیازمند توجه سریع و جدی 
حاصلی  طرح هایی  چنین  وجود  است، 
و  مادی  سرمایه های  و  زمان  اتالف  جز 

داشت. نخواهد  حاصلی  اجتماعی 

اقلیم

۱ادامه از صفحۀ

گردشگری  دهکده  اولیه  درخواست 
این  ایده پرداز  برمی گردد.   ۸۶ سال  به 
به  را  زمین  ۳۰هکتار  درخواست  طرح 
جهاد کشاورزی داده بود تا از آن طریق این 
درخواست به امور اراضی منتقل و زمینی که 
قبال پارک بازی بچه های روستا و همینطور 
اسفرجان  روستای  اهالی  دام  های  چراگاه 
یابد.  اختصاص  عام المنفعه  به کاری  بوده 
موافقت  هکتار   ۶ با  صرفا  البته  زمان  آن 
مبنای  بر  دهکده  اساس  نهایت   در  و  شد 
 ۹۹۸ شماره  تحت   ۱۳۸۶ سال  در  تعاونی 
ثبت شد. زمین دهکده در ارتفاعات و در ۵۰ 
کیلومتری شهرضا و ۱۲۰کیلومتری اصفهان 
اهالی  تعبیر  به  روستایی که  داخل  است؛ 
همان کاربری را برای اصفهان دارد که شمال 

تهرانی ها.  برای 

مردم تاسیسات آبی دهکده 
گردشگری را شکستند

اما  است  نفر  هزار   ۸ اسفرجان  جمعیت   
اهالی  به گفته  وقتی که  و  تعطیل  ایام  در 
موسم ییالق است، همه ساکنان از اصفهان 
و شهرستان های اطراف به اینجا برمی گردند 
می رسد.  هم  نفر  ۲۰هزار  به  جمعیت  و 
تامین  دو چاه  از  آبشان  منبع  جمعیتی که 
پایین  در  چاهی  اصلی ترینش  می شود که 
همین  است.  اسفرجان  دهکده گردشگری 
این  برای  قبل  سال  چند  تا  اما  را  منبع 

و  گرفتند  روستاییان  از  گردشگری  طرح 
برای  این تصمیم ۱۸ ساعت بی آبی  نتیجه 
شروعی  این  بود.  روستا  اهالی  از  بعضی 
دهکده  سرمایه گذارن  میان  تنش  برای 
نهایت کار  بود. در  گردشگری و روستاییان 
به جایی رسید که تعدادی از روستاییان با 
افتادند  آب  لوله های  به جان  بیل  و  کلنگ 
دهکده  سمت  به  را  آب  که  تاسیساتی  و 
حیدرپور،  منصور  شکستند.  می کرد  منتقل 
به  رابطه  این  در  اسفرجان  شورای  عضو 
یک  بود  قرار  »اینجا  می گوید:  »پیام ما« 
اسفرجان  و  شود  ساخته  طرح گردشگری 
اما  باشد،  گردشگری  نمونه  روستای  هم 
به  و  کرد  پیدا  انحراف  طرح  بعد  مدتی 
جایش ویالهایی برای تعدادی از مسئوالن 
مسئوالن  از  برخی  و  شهرضا  شهرستان 
هم  را  ویال  تعدادی  ساختند.  استانداری 
فروش کردند.  و  خرید  به صورت شخصی 
اساس  از  اینجا  که  است  حالی  در  این 
نباید  و  است  اسفرجان  محدوده  از  خارج 
آبی از روستا به آن اختصاص پیدا کند اما 
سال  ها به صورت غیرقانونی  از آب شرب و 

است.« شده  استفاده  مردم  کشاورزی 

منبع آب روستا را غیرقانونی 
فروختند

است  استوار  چاه  دو  بر  مردم  شرب  آب 
گردشگری  طرح  پایین  در  اصلی  چاه  و 

است. به گفته حیدرپور این چاه در مقطعی 
مبلغ  به  آبفا  اداره  از  غیرقانونی  صورت  به 
شده  خریداری  تومان  از۲۰۰میلیون  بیش 
به  و  شود  واگذار  دهکده گردشگری  به  تا 
به  روستا  آب  تامین  برای  مردم  آن  دنبال 
آلوده  اساس  از  که  شدند  متوسل  منبعی 
اسفرجان  آب  چاه  اصلی ترین  »اینجا  بود: 
شده  مردم  وقف  انقالب  از  قبل  که  است 
پرآب ترین  و  سالم ترین  چاه  این  است. 
منبع تامین آب شرب روستاست که توسط 
فروخته  دهکده  به  قبل  سال  دو  آبفا  اداره 
روستا  آب  تامین  برای  دیگری  چاه  و  شد 
مسئول  توسط  نهایت  در  که  شده  ساخته 
بهداشت شهرضا به دلیل وجود نیترات باال 
پیگیری هایی که  با  آن  از  بعد  نشد.  تایید 
صورت گرفت، این چاه به روستا برگردانده 
از  غیرقانونی  صورت  به  هم  هنوز  اما   شد 
باغ  در  آب  چاه  می کنند.«   استفاده  آن 
یکی از اهالی روستاست. محمد علوی زاده، 
را  چاه  این  پدرش  منطقه که  دهیار  اولین 
از  »قبل  »پیام ما« می گوید:  به  وقف کرده 
روستا  برای  می خواستند  زمانی که  انقالب 
آب لوله کشی بیاورند تمام روستا رصد شد 
دادند که  نهایت کارشناسان تشخیص  و در 
فقط در همین محدوده باغ ما امکان حفر 
چاه میسر است. آن زمان پدرم این آب را 
برای مصرف شرب اهالی روستا بخشید، اما 
چند سال قبل با اعمال نفوذی که از سمت 

تصمیم  گرفت،  صورت  وقت  فرمانداری 
مجموعه گردشگری  این  به  را  چاه  گرفتند 
بدهند و پولش را بگیرند که بالفاصله ما به 
رای  نهایت  در  و  شکایت کردیم  دادستانی 
به نفع ما صادر شد و فرماندار وقت هم از 
چاهی  اعالم کرد که  و  برگشت  خود  حرف 
واگذار  حقوقی  یا  و  حقیقی  افرادی  به   را 

است.« نکرده 
در تازه ترین اتفاق اما اهالی روستا از حفر 
چاه بر روی منبع آب چشمه »کنی« و چاه 
روستا خبر می دهند. عضو شورای اسفرجان 
این  جریان  در  محل  از  بازدید  از  بعد  که 
»اخیرا  می گوید:  گرفته  قرار  موضوع 
محدوده  از  خارج  و  غیرمجاز  استخر  یک 
آب سرچشمه  به  دستیابی  برای  طرحشان 
حفاری  افراد  این  واقع  در  زدند.  کنی 
و  چاه  آب  سرچشمه  در  دقیقا  غیرمجازی 
وقتی  و  داشتند  سرچشمه کنی  آب  حتی 
ظرفیت  کردند.  اعتراض  فهمیدند  مردم 
توجه  با  اما  نشده  مشخص  هنوز  استخر 
نظر  به  صورت گرفته  حفاری که  حجم  به 
مترمکعب  میلیارد  یک  باالی  که  می رسد 

باشد.«

کارشناس جهاد: 
کار را متوقف کردیم

نصیری،  بهنام  از  »پیام ما«  پیگری های   
اسفرجان  جهاد کشاورزی  اراضی  کارشناس 

طرح  در  استخر  این  است که  این  گویای 
نصیری  است.  نشده  تعریف  مجموعه  این 
بازدیدی که  »طی  می گوید:  رابطه  این  در 
را  استخر  کار  داشتم  مجموعه  از  شخصا 
متوقف کردیم؛ چرا که بر اساس استعالمات 
طرحی  ان  از  خارج  استخر  گرفته  صورت 
بوده که ما به آن  ها واگذار کردیم و بایستی 

شود.« متوقف 

تامین آب ویالها با تانکر
بیش از ۲۰ ویالی یک تا دو طبقه در 
منبع  هنوز  که  شده  ساخته  محدوده  این 
بهزادفر،  حسین  نیست.  مشخص  آبشان 
بخشدار شهرضا به »پیام ما« می گوید:»آب 
شرب ویالها از طریق تانکر فراهم می شود، 
بدین صورت که تانکرهای ۲تا ۴هزار لیتری 
در کنار هر ویال گذاشته شده و هر وقت که 
این آب مصرف شد، دوباره تماس می گیرند 
تا تانکر پر شود. البته یک انشعاب آب برای 
نمازخانه و سرویس بهداشتی این مجموعه 
ساختمان  دو  این  برای  و  شده  گرفته 
مشکلی در رابطه به آب رسانی وجود ندارد.« 
است  مدعی  البته  شهرستان  این  بخشدار 
این  با  رابطه  در  قانونی  هیچ کار خالف  که 
نبودن  وصل  علت  و  نگرفته  دهکده صورت 
نبودن  فراهم  آب رسانی  شبکه  به  ویالها 
تاسیسات است: »فعال آب شرب از طریق 
ندارد  وجود  مشکلی  و  شده  کشیده  تانکر 
اما هر وقت که مجوز نهایی از سازمان های 
تا  می شوند  ملزم  ادارات  شود  اخذ  متولی 
دهند،  آب  به  دسترسی  هم  ویالها  این  به 
کنار  که  مسکونی  شهرک  همانند  درست 
اسفرجان ساخته شده؛ نمی شود که بگویند 
آب  ساختمان  ها  این  به  نداریم  آب  چون 
ایجاد  دهکده   این  حال  هر  به  نمی دهیم. 

به آن آب تعلق گیرد.« باید  شده و 
جهاد کشاورزی  کارشناس  پیشتر  اینکه  با 
اما  بود  مجموعه گفته  این  استخر  توقف  از 
روند  این  است که  معتقد  شهرضا  بخشدار 
قانونی بوده و باید اجرایی شود: »برای تامین 
صورت  به  را  سبز  فضای  مجموعه  این  آب 
مصنوعی ایجاد کردند تا آب کمتری مصرف 
شود و برای الباقی هم قرار بر این است که 
مکان  این  در  آب  تا ذخیره  بزنند  استخری 
سرمایه گذارانی  زمستان ها  و  گیرد  صورت 
حقابه  سهم  هستند  اسفرجان  اهالی  از  که 
مجموعه  این  به  را  رودخانه  از  خودشان 
در  مجموعه  آب کل  تامین  تا  منتقل کنند 
بخشدار  به گفته  شود.«  محقق  سال  طول 
به  بیشتر  زمین  اختصاص  با  هنوز  چه  اگر 
به  توجه  با  اما  نشده  موافقت  این مجموعه 
پیشرفت 7۰درصدی ساختمان ها و ضرورت 
بلوکه شده  درخواستی  زمین  استخر،  ایجاد 
تا به فرد دیگری واگذار نشود و در این مدت 
کارهای اداری مربوط به این موضوع صورت 
عزیزی،کارشناس  فرشاد  این حال  با  گیرد. 
حقوقی در گفت وگو با »پیام ما« تصرف زمین 
اراضی  بارز تصرف  توسط سازنده را مصداق 
اسفرجان  »دهکده گردشگری  می داند:  مل 
تا  می دهد  توسعه  درخواست   ۹۵ سال  در 
زمینی به مساحت ۸هکتار به آنها واگذار شود 
این  اما  نشده  موافقت  واگذاری  این  با  که 
آن   ها  به  هنوز  زمینی که  روی  و  رفتند  افراد 
در   ۲۸ مساحت  به  استخری  نشده  واگذار 
۲7 متر  ساخته اند. این امر مصداق تصرف 
اراضی ملی و منابع طبیعی است و طبق ماده 
محسوب  جرم  اسالمی  مجازات  قانون   ۶۹۰
است  معتقد  همچنین  عزیزی  می شود.« 
باعث  به مسئوالن شهرستان  ویالها  فروش 
باید در این  ایجاد تعارض منافع می شود و 

صورت گیرد. الزم  شفافیت  رابطه 

۱۴سال بعد از صدور مجوز اجرای طرح گردشگری در اسفرجان، در این منطقه بدون پشتوانه آبی، فقط ویال 
ساخته شده است

ویالسازی به اسم گردشگری
حیدرپور، عضو شورای اسفرجان: قرار بود یک طرح گردشگری اجرا شود اما طرح انحراف پیدا کرد و به جایش ویالهایی برای 

تعدادی از مسئوالن شهرستان شهرضا و استانداری ساختند

بیش از ۲۰ ویالی یک تا دو 
طبقه در این محدوده ساخته 

شده که هنوز منبع آبشان 
مشخص نیست. بخشدار 
شهرضا می گوید: هیچ کار 

خالف قانونی انجام نشده و 
علت وصل نبودن ویالها به 

شبکه آبرسانی فراهم نبودن 
تاسیسات است

۱۴سال از مجوزی که امور اراضی برای ساخت دهکده گردشگری اسفرجان صادر کرد گذشته است. 6هکتار از اراضی ملی در اختیار 
افرادی است که قرار بود این نقطه از روستای اسفرجان را با ساخت موزه مردم شناسی، پارک تاریخی، عکاسخانه روستایی، باغ ملل و 
پارک تفریحی کودکان به محل جذب گردشگران تبدیل کنند و از این طریق منبع درآمدی هم برای روستاییان ایجاد شود. حاال اما به 
جای تمامی این تفریگاه  ها، ویالهایی ساخته شده که به گفته عضو شورای اسفرجان در اختیار مسئوالن سابق بخشداری و فرمانداری 
اسفرجان و شهرضاست. این تغییر و تحول از سوی دیگر بدون پشتوانه آبی بوده و حاال برای تامین آب ویالها به منبع اصلی آب شرب 

روستا و رودخانه اطراف نظر انداخته اند. 

عضو شورای اسفرجان : قرار بود 
اسفرجان هم روستای نمونه 
گردشگری باشد، اما مدتی 

بعد طرح انحراف پیدا کرد و 
به جایش ویال ساختند. در 

این ویالها سال  ها به صورت 
غیرقانونی از آب شرب و 

کشاورزی مردم استفاده شده 
است
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| روزنامه نگار |

|  مرضیه قاضی زاده |

پیمان و رسیدگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه به شرح زیر به پیمانكار 
واجد شرایط واگذار نماید.

محل دریافت اسناد :  سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی 
www.setadiran.ir

به سایت http://IETS.MPORG.IR  مراجعه  بیشتر  اطالع  جهت 
نمایید 

آخرین مهلت دریافت اسناد : تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۴00/09/03
آخرین مهلت ارائه  پیشنهاد قیمت : تا ساعت ۱۴ مورخ : ۱۴00/09/۱3

محل تحویل پاكت الف به صورت فیزیکی: دبیرخانه اداره كل واقع 
در همدا ن بلوار سید جمال الدین اسد آبادی نبش بلوار شهید ستار 

ابراهیمی
سامانه  الکترونیکی:  به صورت  ج  و  و ب  الف  پاكت  تحویل  محل 

www.setadiran.ir تدارکات الکترونیک دولت به نشانی
تاریخ بازگشائی پاكات : ساعت 9 صبح مورخ ۱۴00/09/۱۴

 محل بازگشایی پاكات : سالن جلسات اداره کل واقع در همدا ن بلوار 
سید جمال الدین اسد آبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی 

صالحیت الزم : مناقصه ۱60 :صرفا سرپرستی های بیمه مجاز به شرکت 
در مناقصه می باشند.

مناقصه ۱6۱ : دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری )حداقل رتبه 5 راه 
و ترابری  ( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تائید دفتر ایمنی راه و 

حریم  سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای  
مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت : 3ماه

آگهی مناقصه عمومی 
160-75-00 و 161 -00-75 

نوبت اول: ۱۴00/08/30 - نوبت دوم: ۱۴00/09/0۱
میم الف: ۱2۱8

مزایده عمومی 
واگذاری خدمات و محل فیزیوتراپی کلینیک ویژه شهرستان جیرفت

مزایده عمومی 
واگذاری خدمات دارویی و محل داروخانه کلینیک ویژه والیت شهرستان جیرفت 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در 
نظر دارد با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی واگذاری خدمات 
و محل فیزیوتراپی کلینیک ویژه شهرستان جیرفت اقدام نماید.
الکترونیکی  تدارکات  به سامانه  واجدالشرایط میتوانند  اشخاص 
دولت)ستاد( مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور 

نمایند. شماره فراخوان  )500009۱۱680000۱2(
مهلت دریافت اسناد تا روز۱۴00/09/0۴

مورخ   ۱۴ ساعت  الف:  پاکت  تحویل  محل  و  مهلت  اخرین 
۱۴00/09/۱۴ ستاد مرکزی-دبیرخانه حراست

ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مزایده  مبلغ را به شماره 
شبا IR۴60۱30۱0000000027699۴838 بانک رفاه کارگران واریز 

گردد.
کد اقتصادی به شماره:۴۱۱3998۱3۱96

کد ملی به شماره:۱۴000235860

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در 
نظر دارد با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی واگذاری خدمات 
دارویی و محل داروخانه کلینیک ویژه والیت شهرستان جیرفت 
تدارکات  به سامانه  میتوانند  واجدالشرایط  نماید.اشخاص  اقدام 
الکترونیکی دولت)ستاد( مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام در 

مناقصه مذکور نمایند. شماره فراخوان  )500009۱۱680000۱3(
مهلت دریافت اسناد تا روز۱۴00/09/0۴

مورخ   ۱۴ ساعت  الف:  پاکت  تحویل  محل  و  مهلت  اخرین 
۱۴00/09/۱۴ ستاد مرکزی-دبیرخانه حراست

ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مزایده  مبلغ را به شماره 
شبا IR۴60۱30۱0000000027699۴838 بانک رفاه کارگران واریز 

گردد.
کد اقتصادی به شماره:۴۱۱3998۱3۱96

کد ملی به شماره:۱۴000235860

»** همچنین الزامًا پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال ،  به نشانی جیرفت میدان – انقالب – ستاد 
مرکزی – دبیرخانه  دانشگاه – کدپستی 786۱63۴20۴ ارسال نماید**«

»** همچنین الزامًا پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال ،  به نشانی جیرفت میدان – انقالب – ستاد 
مرکزی – دبیرخانه  دانشگاه – کدپستی 786۱63۴20۴ ارسال نماید**«

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

شماره 
مبلغّ برآوردموضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع 
کار)ریال( براساس آیین نامه تضمین 

معامالت دولتی به شماره ۱23۴02/
ت50659هـ مورخ 9۴/9/22

۰۰-7۵-۱۶۰
انجام خدمات بیمه شخص ثالث 
ماشین آالت اداره کل راهداری 

همدان
۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالمقطوع

۰۰-7۵-۱۶۱
تهیه و اجرای خط کشی سرد 

ترافیکی در سطح راه های حوزه 
استان همدان

۲۹/۸۸۹/۲۲۹/۹۴۱
) بر اساس فهرست بهاء 

راهداری ۱۴۰۰ (
۱/۴۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نوبت اول
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
متن آگهی مزایده

آگهی مزایده مال منقول )اتومبیل (
 اسناد ذمه ای پرونده کالسه ۱۴0000970    

به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق علیه آرش طالئی 
و له سمانه بهمندفیروز ششدانگ یک دستگاه خودرو 
سواری پراید، شماره انتظامی ایران ۶7۸-۱۸ص ۵۶، 
موتور  شماره  به  روغنی   – سفید  رنگ   ۱۳۸۹ مدل 
۳۶۲۶7۲۲ و شاسی )S ۱۴۱۲۲۸۹۵۳۵۶۸۳ ( دوگانه 
سوز دستی تیپ GTXi که طبق نظر کارشناس رسمی 
حال  در  مذکور  خودرو   ۱۴۰۰/7/۱۰ مورخ  دادگستری 
حاضر آماده بکار است ولیکن باطری آن بسبب توقف 
طوالنی مدت از حیز انتفاع ساقط گردیده است وموتور 
 – )بدنه  فیزیکی  لحاظ  به  اتومبیل  نمیشود،  روشن 
شرایط  در  عقب(  و  جلو  تعلیق  سیستم  و  مکانیکی 
مفید  ۶۰درصد  چرخها  الستیک  قراردارد  قبول  قابل 
است درب جلو سمت راست و گلگیر جلو دارای ضربه 
هشتاد  و  )پانصد  ۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰ لاير  مبلغ  به  و  است 
پارکینگ  در  و  است  گردیده  ارزیابی  لاير(  میلیون 
همدان  کیلومتر۲۰جاده  در  واقع  دشت  سبز  عمومی 
تعهد  انجام  عدم  علت  به  و  است  متوقف  /قزوین 
۱۴۰۰/۰۹/۱۳در  مورخ  شنبه  روز   ۱۲ الی   ۹ ساعت  از 
اداره اجرای رسمی همدان واقع در سعیدیه باال، نبش 
بلوار غنی زادیان، اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
همدان طبقه اول به فروش می رسد، مزایده از مبلغ 
ریال(  میلیون  هشتاد  و  )پانصد  لاير    ۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰
فروخته  نقدا  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع 
میشود. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد 
و  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  پایه  مبلغ  از 
مزایده  جلسه  در  او  قانونی  نماینده  یا  خریدار  حضور 
مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف  مزایده  برنده  است، 
ظرف  را  فروش  مانده  مقرر،  مهلت  ظرف  را  فروش 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت 
تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده 
، مبلغ مذکور  فروش را به حساب سپرده واریز نکند 
قابل استرداد نبود و به حساب خزانه واریز خواهد شد 
کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده میباشد 

و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد.
سرپرست اجرای اسناد رسمی همدان – یدی متوسل   

شماره مزایده:۱۴000۴32603300002۴3 
تاریخ ثبت: ۱۴00/08/۱۱ 

م الف :۱۴00/08/30-۱۱۴0

در  شیبکوه  بخش  توابع  از  مقام  بندر 
هرمزگان  استان  بندرلنگه  شهرستان 
حکومت  مقر  زمانی  آن  دهستان  است. 
بقایایی  هنوز هم  و  بود  بنی حّماد  قبیله 
دیده  منطقه  این  در  دوره  آن  آثار  از 
دروازه  مقام  صیادی  بندر  می شود. 
وجود  است.  نیز  الوان  جزیره  ورودی 
ساحل  در  زمین شناسی  عارضه های 

لحاظ  به  را  منطقه  این  نیز  ُمکّسر 
سال  دو  اما  کرده  مطرح  گردشگری 
منتشر  ساحل  این  از  فیلمی  پیش 
درحال  لودری  می داد  نشان  که  شد 
محیط  و  است  ساحل  خاک برداری 
زیستی ها گفتند که مجوز پرور الرو میگو 
در این ساحل صادر شده است. آن خطر 
حاال  اما  گذشت  مکسر  ساحل  سر  از 

ساحل  این  زمین شناسی  عارضه های 
در  ایسنا  می شود.  تهدید  شناخته شده، 
در  است:  نوشته  ارتباط  این  در  گزارشی 
بی ضابطه  رفت و آمد  اخیر،  سال  چند 
تخریب  سرعت  مسافران،  و  گردشگران 

است. کرده  شدید  را  آن 
جست وجوی  با  گزارش،  این  اساس  بر 
در غرب  مقام  بندر  »ُمکسر«  نام ساحل 

این  از  زیادی  تصاویر  هرمزگان  استان 
ساحل و صخره هایش و البته تبلیغ های 
مشاهده  می توان  آن  وسوسه برانگیز 
ساحل،  این  از  بخشی   ٩٨ سال  کرد. 
الرو  پرورش  مرکز  تا  شد  خاکبرداری 
ایجاد شود که اعتراض محلی ها و  میگو 
ادامه آن پروژه را متوقف کرد. رسانه ها، 
می گویند  محلی  زیست  محیط  فعاالن 
زمانی  مکسر  ساحل  و  مقام  بندر  که 
الک پشت های  تخم گذاری  محل 
انسانی  مداخله های  که  بوده  پوزه عقابی 
این  زیست  محل  اخیر،  سال  چند  در 
در  را  انقراض  معرض  در  جانوری  گونه 
در  فارس  خلیج  سواحل  از  بخش  این 

است. داده  قرار  تهدید 
میراث فرهنگی  فعال  سطوت زاده،  سام 
را  جدیدی  عکس های  گردشگری،  و 
قرار  ایسنا  اختیار  در  مکسر  ساحل  از 
فرسایش  سرعت  نشان دهنده  که  داده 
به گفته  است که  ساحل  این  تخریب  و 
سال  میلیون ها  زیست،  محیط  فعاالن 
مکسر  تندیس های  تا  می برد  زمان 

شود.  ترمیم  یا  بگیرد  شکل  دوباره 
مسکر  »در  می دهد:  توضیح  سطوت زاده 
گردشگری«  »سایت  عنوان  با  تابلویی 
برای  ورودی  نه  اما  کرده اند،  نصب 
نگهبانی  نه  و  شده  تعیین  ساحل  این 
صورت  سرکشی  یا  و  است  مستقر 
ساحل  لب  تا  ماشین ها  نمی گیرد. 
صخره ها  داخل  مردم  و  می کنند  تردد 
روشن  آتش  کوچک،  خلیج های  و 
کمپ  می خواهند  کجا  هر  و  کرده اند 
می زنند و روی صخره های تندیسی راه 
وضوح  به  صخره ها  فرسایش  می روند. 
هم  را  طرف  هر  است.  مشاهده  قابل 
که نگاه کنید زباله ریخته شده است.«
او اضافه می کند: »وقتی در محل تابلو 
را  آن  مسئولیت  باید  می کنند  نصب 
به  دسترسی  مدیریت کنند.  و  بپذیرند 
به راحتی  است،  محدود  مکسر  ساحل 
نگهبان  و  ورودی  آن  برای  می توان 
به  را  مبلغی  مسافران  از  تعیین کرد،   
دره  مثل  کرد،    دریافت  ورودی  عنوان 
و  ورودیه،  نگهبان  قشم که  در  ستاره ها 
به  هم  اجازه کمپ  و  دارد  حرکت  مسیر 

نمی دهند.« مسافر 
اثر  بر  فرسایش  منتشر شده  تصاویر  در 
صخره های  از  بخش  این  در  زیاد  تردد 
این  است.  مشاهده  قابل  مکسر  ساحل 

»بیشتر  ادامه می دهد:  فعال گردشگری 
می آیند  مکسر  ساحل  به  که  مردمی 
باال  صخره ها  از  نمی کنند،  رعایت  اصال 
اثر  بر  آن صخره ها  درحالی که  می روند، 
به هیچ وجه  و  ایجاد شده اند  فرسایش 
اتفاقی  برای کسی  اگر  و  نیستند  ایمن 
بود؟« خواهد  پاسخگو  چه کسی  بیفتد 

گردشگری  و  میراث فرهنگی  فعال  این 
به ازدحام جمعیت در پایان هر هفته در 
می گوید:  و  می کند  اشاره  مکسر  ساحل 
تمام  و  مکسر  هفته ها  آخر  تمام  »در 
در  است،  شلوغ  آن  به  نزدیک  سواحل 
به  تور  اتوبوس   ۵۰ هفته شاید  آخر  یک 
پارک  جای  بودند.  آورده  مکسر  ساحل 
تا  نمی شود،  خودروها  پیدا  ماشین 
مردم  که  دیده ام  می آیند.  ساحل  لب 
دریا می ریزند،  در  را  زباله هایشان  گاهی 
شدت  تجزیه ناپذیرند.  که  زباله هایی 
حجم  این  از  ناشی  فرسایش  و  آسیب 
و  فاجعه برانگیز  انسان،  و حضور  تردد  از 

است.« اسف بار 
مطالعات  طرح  روی  که  سطوت زاده 
نیز  الرک  و  هرمز  جزایر  گردشگری 
»بخش  می کند:  اظهار  است،  کرده  کار 
جزایر  و  فارس  خلیج  سواحل  از  زیادی 
با  آن ها  همه  دارند،  وضعیتی  چنین  آن 
مشکل دفع زباله مواجه اند و البته ازدحام 
به عنوان  انسان  بدون ضابطه و مدیریت 
راهبردی  راهکار  باید  و گردشگر.  مسافر 
تا  می دانم  بعید  وگرنه  گرفت،  درنظر 
شش ماه دیگر جایی مثل ساحل مکسر 
دوام بیاورد و حتما با تخریب گسترده ای 
صخره ای  ساحل  دیگر  و  می شود  مواجه 
برای  که  داشت  نخواهیم  تندیسی  و 
گردشگری  فعال  این  کنیم.«  تبلیغ  آن 
برای  می کند  تاکید  فرهنگی  میراث  و 
ویژه  به  فارس  خلیج  سواحل  نجات 
پیش  سال  چند  تا  که  مکسر  ساحل 
و  ورودی  باید  بود،  بکر  و  دست نخورده 
ورودیه  مردم  از  شود،  تعیین  نگهبان 
از  محافظت  برای  را  آن  و  شود  گرفته 
هزینه  زباله ها  جمع آوری  و  منطقه  این 
مشخص  ساحل  در  حرکت  مسیر  کنند. 
شود،  اجازه تردد و ورود به خودروها در 
ُبرد  ظرفیت  و  نشود  داده  مکسر  ساحل 
محدودی  جمعیت  یعنی  شود،  تعیین 
این ساحل  در  شوند.  وارد ساحل  روزانه 
همزمان  نفر  سه هزار  تا  دو  روزانه  گاهی 

دارند. حضور 

گناوه  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
گفت: عملیات جمع آوری لکه های نفتی در 
این  روستاهای  از  یکی  راضی  از  بخشی 

شد. آغاز  شهرستان 
پس  داد:  توضیح  ایرنا  به  عبدالهی  کامبیز 
اراضی  از  بخشی  اخیر  بارندگی های  از 
این  مرکزی  بخش  روستاهای  محدوده 
شهرستان به مواد نفتی آلوده شده بود که 
بازدید  نظر  از منطقه مورد  اطالع  به محض 
برای  الزم  پیگیری های   و  آمد  عمل  به 
نفت  با  شرکت  آن  پاکسازی  و  جمع آوری 
و گاز گچساران بصورت تلفنی و نامه نگاری 

شد. انجام 
خیلی  میزان  به  شکستگی  داد:  ادامه  او 
پنجم  در  نفت  لوله های  از  یکی  کوچک 
در  آن که  و کلمس گذاری  جاری  ماه  آبان 
به  توجه  با  بود،  شده  انجام  بعد  روز  یک 
بود  شده  باعث  اخیر  بارندگی  و  آن  نشتی 
دست  پایین  اراضی  به  نفتی  لکه های  که 

شود. سرازیر  منطقه  این 
او همچنین گفت: در مرحله اول پاکسازی 
آب  روی سطح  نفتی  لکه های  منطقه،  این 
توسط شرکت نفت وگاز گچساران به وسیله 
دستگاه های مکنده جمع آوری و به مخازن 

ریخته می شود. استحفاظی  نفتی حوزه 
گناوه  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
از  از جمع آوری لکه های نفتی  افزود: پس 
سطح آب مانده از بارندگی، مواد نفوذ کننده 

نفتی  تلمبه خانه  منطقه  به  نیز  خاک  در 
می شود. داده  انتقال  گوره 

نفت  قدیمی  مناطق  از  گناوه  شهرستان 
خیز جنوب و  پیرامونی صنعت نفت کشور 
نقاط  از  یکی  عنوان  به  می آید که  شمار  به 
قرار  کشور  نفت  صادرات  امر  در  راهبردی 
دارد اما همواره در معرض آلودگی نفتی از 
خشکی و ساحل قرار گرفته است. سرازیر 
تاسیسات  های  لوله  از  نفتی  مواد  شدن 
خشکی  و  دریا  از  موجود  شرکت های  و 
حکایت  و  دیرینه  گناوه  شهرستان  در 
است  منطقه  این  مردم  برای  ساله  چندین 
پیشگیری  برای  کارساز  اقدامی  هنوز  و 

نگرفته  صورت  معضالتی   چنین  از  دائمی 
بعضی  شوراهای  اعضای  نیز  دیروز  است. 
نفتی  مواد  به  شده  آلوده  روستاهای 
خطوط  که  بودند  گفته  »پیام ما«  به 
سال هاست  گناوه  و  دیلم  در  نفت  انتقال 
به  مناطق  این  ساکنان  برای  مشکالتی 
آلوده شدن  با  نیز  بار  این  و  آورده  وجود 
دیگر  کشاورزی شان  محصوالت  زمین ها، 
است  حالی  در  این  نیست.  برداشت  قابل 
مسئولیت  نفتی،  شرکت های  مسئوالن  که 
روستاییان  قبال  در  را  خود  اجتماعی 
مواقع  اغلب  در  و  کرده اند  فراموش 
نمی کنند. پرداخت  روستاییان  به  خسارتی 

تردد زیاد در ساحل بکر بندر مقام، سرعت فرسایش صخر ه های طبیعی را تندتر کرده است

فرسودگی تندیس های »ُمکسر«
سطوت زاده، فعال گردشگری: در تمام آخر هفته ها مکسر و تمام سواحل نزدیک به آن شلوغ است، در یک آخر هفته 
شاید 50 اتوبوس تور به ساحل مکسر آورده بودند.  خودروها تا لب ساحل می آیند

جمع آوری لکه های نفتی گناوه آغاز شد

فصل پنجم کاوش 
 باستان شناسان ایرانی

و آلمانی در معدن چهرآباد
به  برای  آلمانی  و  ایرانی  باستان شناسان 
دست آوردن آگاهی بیشتر از معدن کاری دوره 
معدن  از  بخش هایی  ساسانی  و  هخامنشی 
کاوش  را  دوزالخ  به  معروف  چهرآباد  نمک 

می کنند.
در  باستان شناسی  هیات  ایرانی  سرپرست 
این ارتباط گفت: پنجمین فصل کاوش هیات 
دانشگاه  و  موزه  و  میراث فرهنگی  مشترک 
بوخوم آلمان از نیمه آبان آغاز شد و تا نیمه 

داشت. خواهد  ادامه  امسال  آذرماه 
ابوالفضل عالی با بیان اینکه کاوش این فصل 
در  و  میدانی  کار  در  وقفه  سال  سه  از  پس 
باستان شناسی سال های  ادامه پژوهش های 
دو  در  کرد:  تصریح  می شود  انجام  گذشته 
فصل اخیر کاوش در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹7 
به جز حفاری در ترانشه های قدیمی که محل 
معدنکاری  به  مربوط  و  نمکی  مردان  کشف 
دوره هخامنشی و ساسانی است، بخش های 
دیگری از کوه معدن نمک از جمله تونل های 
دوره  پهلوی،  و  قاجار  دوره های  ریخته  فرو 
در  معدن کاران  استقراری  و کمپ  سلجوقی 

پایین کوه معدن کاوش شد.
به گفته او مطابق نتایج به دست آمده از کاوش 
فصول گذشته، معدن کاری نمک در چهرآباد 
از  بوده که  مدت  دراز  فعالیت  یک  )زنجان( 
دوره هخامنشی آغاز شده و در ادوار مختلفی 
از جمله دوره ساسانی، دوره سلجوقی، عصر 

صفوی، قاجار و پهلوی ادامه یافته است.
هر  در  اینکه  به  اشاره  با  باستان شناس  این 
مورد  نمک  معدن  کوه  از  قسمت هایی  دوره 
بهره برداری قرار گرفته عنوان کرد: کیفیت باالی 
ادامه دار  اصلی  دالیل  از  یکی  چهرآباد  نمک 
بودن بهره برداری و صدور آن به دیگر مناطق 
و  استخراج  تکنیک  این حال  با  است.  بوده 
میزان بهره برداری در هر دوره ای متفاوت بوده 

است.
به گفته او با توجه به یکپارچه نبودن رگه های 
نشدن  رعایت  چهرآباد،  نمکی  گنبد  در  نمک 
ریزش  احتمالی  زلزله های  و  ایمنی  مسائل 
نمک  استخراج  تونل های  فروریزی  و  معدن 
در چند نوبت از جمله دوره هخامنشی، ابتدا 
دوره  و  قاجار  دوره  ساسانی،  دوره  انتهای  و 
پهلوی انجام یافته و در هر ریزش تعدادی از 
معدن کاران که امروزه به مردان نمکی معروف 

هستند کشته و مدفون شده اند.
پیگیری  را  فصل  این  کاوش  از  هدف  عالی 
ساسانی  دوره  به  مربوط  تونل های  وضعیت 
و معدنکاری در این دوره عنوان کرد و گفت: 
بزرگی  بخش  گذشته  سال های  کاوش  در 
ساسانی  دوره  نمک  استخراج  تونل های  از 
مضطرب  زیر الیه های  در  که  شد  مشخص 
فعالیت معدنکاران ساسانی  آثار  قاجار،  دوره 
اینکه پس  از  ابراز خرسندی  با  دارد.او  وجود 
تونل ها که در سراسر  دیوارهای  از فروریزی، 
آنها اثر و رّد ابزارهای معدنکاری دیده می شود، 
معدنکاران  گفت:  است،  مانده  باقی  پابرجا 
ساسانی بخش های زیادی از کوه معدن نمک 
استخراج کرده اند. طوالنی  زمانی  بازه  یک  در  را 
پژوهشگاه  روابط عمومی  گزارش  به 
میراث فرهنگی و گردشگری، مطابق با شواهد 
موجود قسمت هایی از تونل های دوره ساسانی 
باربر بوده و احتمااًل  محل نگهداری حیوانات 
تونل های  داخل  در  نمک  بارگیری  و  حمل 

است. می شده  انجام  معدن  سرپوشیده 

»مکسر« را به تندیس های شکوهمندش می شناسند. تا قبل از دو سال پیش که بخشی از ساحل را برای پرورش الرو میگو خاکبرداری 
کردند، در خبرها نامی از مکسر نبود. بعضی راهنمایان گردشگری می گفتند این ساحل بکر است و نباید به هر کسی نشانش داد. اما حاال 
مکسر که روزگاری بکر بود، به یکی از پرطرفدارترین سواحل بندر مقام در خلیج فارس شده و تصاویری که تازه از آن منتشر شده نشان 

می دهد، تخریب سازه های طبیعی شدت گرفته است.

پایش

فعالیت معدن ها در کشور ما 
بدون توجه به استانداردهای 
محیط زیستی انجام 
می شود و آسیب زیادی به 
تنوع زیستی ما وارد می کند

سازمان  زیستی  تنوع  معاونت  سرپرست 
به  اشاره  با  محیط  زیست  حفاظت 
از  محافظت  برای  رو  پیش  چالش های 
این  برنامه  را  زیستگاه«  در  »تکثیر  یوز، 
سازمان برای حفاظت از این گونه ذکر کرد.

حسن اکبری به ایسنا توضیح داد: ما باید 
طرح های خود را در جهت حفظ زیستگاه 
طبیعی این گونه متمرکز کنیم و ایده هایی 
برای  صرفا  حصر  در  تکثیر  طرح  مانند 
حفظ ژنوم این گونه است. در شرایطی که 
وضعیت تکثیر این گونه مناسب باشد نیاز 
شرایط  در  اما  نیست  اقداماتی  چنین  به 
فعلی که ممکن است حتی تکثیر در باغ 
وحش نیز در دستور کار قرار گیرد، پوست، 
برای  این گونه هم  جنین و حتی اسپرم 
در  آن  تکثیر  شانس  داشتن  نگاه  زنده 

است. آینده ضروری 
۱۹ گونه  برای   حاضر  حال  در  افزود:  او 
در خطر انقراض در کشور ما برنامه عمل 
تعریف شده و سیاست های ما برای حفظ 
گونه های در خطر انقراض، بر اساس این 
وجود  با  اما  می شود.  تبیین  راه  نقشه 
زیادی  مشکالت  راه،  نقشه  این  طراحی 
دارد.  قرار  ما  آن پیش روی  اجرای  برای 
ناکافی  اعتبار  اولین مشکل ما تخصیص 

طرح هاست. این  پیشبرد  برای 
اکبری با اشاره به ویژگی های خاص گونه 
پرتحرک  یوزپلنگ گونه ای  داد:  ادامه  یوز 

موارد  برخی  در  است.  قلمرویی وسیع  با 
کیلومتر   ۲۰۰ تا  یوز  که  شده  مشاهده 
جابجایی داشته و در حال رفت و آمد بوده 
خود  قلمرو  از  موجود  این  وقتی  است. 
خارج می شود در معرض خطرات فراوانی 
قرار می گیرد. راه محافظت از این گونه در 
مقابل این خطرات توجه به زیستگاه های 

است. توران  اطراف 
روی  پیش  چالش های  به  اشاره  با  او 
مناطق  از  خارج  زندگی  برای  یوزپلنگ 
حفاظت  شده تصریح کرد: سگ های گله، 
 ... و  طعمه  جاده ها، کمبود  معدن کاوی، 
از  خارج  یوزپلنگ  هستند که  مشکالتی 
منطقه حفاظت شده با آن ها دست و پنجه 
نرم می کند. وزارت صنعت معدن و تجارت 
بر  باید مسئولیت تخریب محیط زیست 
بپذیرد.  را  معدن کاوی  فعالیت های  اثر 
فعالیت معدن ها در کشور ما بدون توجه 
انجام  زیستی  محیط  استانداردهای  به 
می شود و آسیب زیادی به تنوع زیستی 

می کند. وارد  ما 
او افزود: در منطقه توران هنوز چند خانواده 
یوز داریم و باید توان و توجه خود را برای 
محافظت از آن ها و زیستگاهشان متمرکز 
کنیم. تالش ما این است که تا حد امکان 
برای  معیشتی  جایگزین  روش های 
به منابع  کاهش وابستگی جوامع محلی 

زیستی در دستور کار قرار گیرد.

تکثیر در زیستگاه؛ برنامه محیط زیست برای حفاظت از یوز

بخش زیادی از سواحل خلیج 
فارس و جزایر آن با مشکل 
دفع زباله مواجه اند
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انتشارات

رونمایی از کتاب »چگاسفالی من« در خانه موزه خیمه شب بازی
رونمایی کتاب »چگاسفالی من«، از مجموعه 
نقش نگاره های کودکانه ایران چهارم آذر با هدف 
آشنایی کودکان ۱۰ تا ۱۳ سال با باستان شناسی 
و میراث فرهنگی در خانه موزه خیمه شب بازی 

برگزار می شود.
کتاب  گردآوری  ماجرای  مهر،  گزارش  به 
»چگاسفالی من« به سال ۱۳۹۹ برمی گردد، 
زمانی که محوطه باستانی چگاسفلی در بهبهان 
خوزستان در خطر نابودی قرار داشت. انتشارات 
دادکین از کودکان ایران خواست تا نقش هایی 
باستانی  محوطه  این  از  شده  کشف  آثار  از 
بکشند و برای این انتشارات ارسال کنند. این 
فراخوان به منظور آشنایی و تشویق بیش تر 
ایران  آثار تاریخی و میراث فرهنگی  با  بچه ها 
داده شده بود تا کودکان ایران بیش از پیش 
و خودشان  آشنا شوند  ایران  باستانی  آثار  با 

حافظان میراث فرهنگی این سرزمین باشند.
این فراخوان با استقبال روبه رو شد. پیش از 
این هم عباس مقدم، سرپرست هیات کاوش 
این محوطه تاریخی نقاشی هایی در حمایت 
از چگاسفلی دریافت کرده بود که تعدادی از 
این نقاشی ها هم در کنار نقاشی هایی که به 

انتشارات ارسال شده بود، قرار گرفت.
محوطه های  مهم ترین  از  یکی  چگاسفلی 
باستان شناسی کشف شده در بهبهان خوزستان 
ارجان  ارزش  با  محوطه  کنار  در  که  است 
باستانی هویت خلیج فارس ایران را بیش از 
پیش تثبیت می کند. این محوطه در فهرست 
موقت  ثبت  نزدیک  خاور  آیینی  لنداسکیپ 
جهانی شده است. باستان شناسان نخستین 
سال  هزار  شش  در  جهان،  آجری  گورستان 
بهبهان کشف کردند. در چگاسفلی  را  پیش 

اسماعیل یغمایی، باستان شناس پیشکسوت و 
سرپرست هیأت باستان شناسی ارجان بهبهان 
از این ایده حمایت کرده و سرانجام پس از 
کودکان  که  نوشته هایی  و  نقاشی ها  بررسی 
برای انتشارات ارسال کردند، این کتاب به چاپ 

رسید.
عباس مقدم، سرپرست هیات باستان شناسی 
با جان و دل پاسدار این محوطه  چگاسفلی 
نوشت:  این کتاب  و در مقدمه  بوده  تاریخی 
»طی سال های گذشته، دستاوردهای ارزشمند 
به  چگاسفلی  در  باستان شناسی  کاوش های 
اصلی  هدف  شد.  روایت  مختلف  شیوه های 
جلب  دستاوردهایمان،  روایت گسترده  در  ما 
مشارکت همگانی در حفاظت از چنین میراث 
ما،  اقداماِت  این  مقابل  در  بود.  ارزشمندی 
دستاوردهای متعلق به شش هزار سال پیِش 

چگاسفلی مورد استقبال گسترده افراد چه در 
آحاد  چه  و  خارجی  و  داخلی  علمی  مجامع 
مردم با خاستگاه های مختلف قرار گرفت. با 
تالش های صورت گرفته، جمع گسترده ای از 
اکتشافات  نزدیک  از  توانستند  دانش آموزان 
صورت گرفته در گورستان چگاسفلی را شاهد 
باشند. در این بین، هنرمندان سفالگر نیز به 

بازآفرینی ظروف سفالین و نقش های نمادین 
زدند.« دست  چگاسفلی 

صفحه، کاغذ   ۶۴ در  من  چگاسفالی  کتاب 
شده  منتشر  بزرگ  خشتی  قطع  و  گالسه 
در  شرکت  برای  می توانند  عالقمندان  است. 
این رونمایی به صفحه اینستاگرامی انتشارات 
دادکین  dadkinpublisher@ مراجعه کنند.
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گزارش پیام ما از شهرهایی که توانسته اند با آلودگی هوا مقابله کنند

مبارزان آلودگی هوا
بر اساس اعالم سازمان ملل، نیویورک یکی از شهرهای موفق در کاهش آلودگی هوا بوده است

| روزنامه نگار |

| حسین نیازبخش |

 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

یک درصد برق کشور از منابع تجدیدپذیر تامین می شود
با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس   
تاکید بر اینکه کشور در حوزه توسعه استفاده از 
انرژی های تجدید پذیر گام های بزرگی برنداشته 
است، گفت: در حالی که ۲۳ درصد از برق دنیا 
میزان  این  می شود،  تامین  تجدید پذیرها  از 
ایران کمتر از یک درصد است. به گزارش  در 

ایسنا علی سالجقه در ششمین نمایشگاه و 
ملی  جایزه  سومین  و  بین المللی  کنفرانس 
انرژی های تجدید پذیر،  روز ۲۶ آبان را سالگرد 
ابالغ  سیاست های ۱۵ گانه مقام معظم رهبری 
دانست و گفت: یکی از سرفصل های آن مربوط 
به انرژی های تجدید پذیر می شود که تاکنون 

گام های بزرگی برای تحقق آن برداشته نشده 
است. او یکی از ارکان پایداری انرژی را استفاده 
اظهارکرد:  و  عنوان  پذیر  تجدید  انرژی های  از 
کاهش انتشار کربن و آالیندگی از مزایای این 

نوع نیروگاه ها است.
 سالجقه با بیان اینکه دو سوم انتشار گازهای 

گلخانه ای ناشی از احتراق سوخت های فسیلی 
افزایش ساالنه مصرف سوخت  است، گفت: 
و تولید دی اکسید کربن، گرم شدن زمین و 
تغییرات گسترده آب و هوایی از  چالش های 
این  و  است  فسیلی  سوخت های  مصرف 
سمت  به  می کند که  مجاب  را  ما  چالش ها 
حرکت  تجدید پذیر  انرژی های  از  استفاده 
کنیم.  رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
با تاکید بر اینکه استفاده از انرژی های تجدید 
پذیر نه یک الزام بلکه یک ضرورت است، ادامه 
داد: ایران کشوری با ۳۰۰ روز تابش خورشید 

است که در زمره کشورهایی با پتانسیل انرژی 
تابش  پتانسیل  او  می گیرد.  قرار  خورشیدی 
خورشید در کشور را معادل ۴.۵ کیلووات در هر 
متر مربع دانست و گفت: در برخی نقاط این 
میزان به 7.۵ کیلووات در هر متر مربع می رسد 
در حالی که متوسط آن در دنیا ۳.۵ کیلووات 
در هر متر مربع است. سالجقه ظرفیت انرژی 
زیست توده را ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تن در سال 
برآورد کرد. او گفت: ۲۳ درصد برق دنیا از منابع 
تجدید پذیر تامین می شود ولی این میزان در 

ایران کمتر از یک درصد است.
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یک کارشناسی اقلیم شناسی

کاهش بارش ها را باید ذیل 
تغییر اقلیم تحلیل کنیم

آبی  منابع  وضعیت  می دهد  نشان  بررسی ها 
کشور وخیم تر از آن است که بارش های پراکنده 
به گزارش  جبران کند.  را  آن  بتواند  موقت  و 
ایسنا، آخرین آمار از وضعیت بارندگی های کشور 
حاکی از این است که با وجود بارندگی ۲۱.۸ 
میلی متری در ۵۲ روز سپری شده از سال آبی 
۱۴۰۱ - ۱۴۰۰، هم چنان ۱۰ استان کشور شاهد 
سال  مشابه  به مدت  نسبت  بارندگی  کاهش 
قبل هستند و وضعیت آبی این استان ها حتی 
نسبت به سال گذشته وخیم تر نیز شده است. 
حسین اینانلو،  کارشناس ارشد اقلیم شناسی 
گفت: کاهش بارندگی در ایران که در سال های 
مفهوم  ذیل  نباید  می کنیم  مشاهده  اخیر 
خشک سالی  چون  شود،  تعریف  خشکسالی 
در  دوره ای  به صورت  که  است  طبیعی  امری 
طبیعت ایران رخ می داد و اقلیم و بارندگی به 
حالت عادی بازمی گشت، ولی کاهش بارندگی 
که در سال های اخیر می بینیم باید ذیل تغییر 
اقلیم دیده شود و در تغییر اقلیم بازگشت به 

نداریم. عادی  حالت 
کرد:  اظهار  اقلیم شناسی  ارشد  این کارشناس 
واقعیت  یک  ایران  در  خشک سالی  گرچه 
اقلیمی است، اما افزایش جمعیت، تغییرات 
آب و هوایی و کاهش بارندگی، توسعه ناموزون 
عوامل  سایر  و  نادرست  کشاورزی  صنعتی، 
از دالیلی هستند  ناپایدار شهرها  نظیر توسعه 
که باعث تشدید آن شده اند. اینانلو گفت: در 
سال گذشته   ۲۰ در  بارندگی  میزان  حالی که 
دما،  افزایش  است،  یافته  کاهش  ۲۰ درصد 
دهه  چهار  )در  تجدیدپذیر  آب  سرانه  کاهش 
گذشته از ۳۸۵7مترمکعب به ازای هر نفر، به 
نفر(، افت شدید  ازای هر  به  ۱۲۹۴مترمکعب 
سفره های آب زیرزمینی کشور و کاهش کیفیت 
منابع آبی موجب شده است تا با پدیده »کمبود 

آبی« در کشور مواجه شویم. انباشته منابع 

استاندار:
وضعیت منابع آبی سدهای 
خوزستان نگران کننده است 
تشریح  با  خوزستان  استاندار  خوزستان 
خوزستان  استان  آبی  منابع  وضعیت 
خوزستان  استان  آبی  منابع  کرد:  تاکید 
هیچ  به  استان  و  یافته  شدت کاهش  به 
ندارد.  قرار  آبی  مناسب  شرایط  در  وجه 
شامگاه  خلیلیان  صادق  ایسنا،  به گزارش 
گفت وگوی  یک  در  ماه  آبان   ۲۸ جمعه 
تلویزیونی ضمن اشاره بر تاثیر خشکسالی 
خاطرنشان  استان  آبی  منابع  وضعیت  بر 
آب  از  استان  شهرهای  از  بخشی  کرد: 
استفاده  آشامیدنی  آب  برای  شیرین کن 
با  می کنند و در بخش های شمالی استان 
وجود سدها، آب آشامیدنی برخی روستاها 
طریق  از  آبرسانی  که  شده  مشکل  دچار 
به  ایسنا  به گزارش  می شود.  انجام   تانکر 
وضعیت  او  خوزستان،  استانداری  از  نقل 
و  خواند  نگران کننده  را  استان  سدهای 
تراز سدها در خوزستان منفی شده  گفت: 
و بخش عمده کشاورزان استان خوزستان 
خود  به کشت  موفق  تا کنون  تابستان  از 
به  اشاره  با  خوزستان  استاندار  نشده اند. 
خاطر  به  کلزا  و  چغندر  کشت   ممنوعیت 
داد:  توضیح  آبان  و  مهر  در  آبی  شرایط 
امیدواریم وضعیت بارش ها در روزهای آتی 
مناسب باشد تا آذرماه بتوانیم کشت گندم 

باشیم. داشته  را 

معموال در ذهن ما تصویر روشنی از شهرهایی که 
توانسته اند با آلودگی هوا مقابله کنند وجود ندارد. 
ذهن ما معموال با شنیدن نام آلودگی هوا فورا به 
سراغ شهرهایی چون بمبئی، دهلی، اسالم آباد 
و پیشاور می رود و با خود می گوید همانطور که 
این شهرها نتوانسته اند در این سال ها با معضل 
آلودگی هوا مقابله کنند، ما نیز نمی توانیم با این 

بحران مقابله کرده و آن را کنترل کنیم.
این همه  ماجرا نیست. بررسی دقیق شهرها 
توانسته اند  مناطق  برخی  که  می دهد  نشان 
را  آن  و  کرده  مقابله  هوا  آلودگی  مشکل  با 
کنترل کنند. چندی پیش پایگاه اطالع رسانی 
 United( ملل  زیست سازمان  برنامه محیط 
 )Nations Environment Programme
در یک گزارش به معرفی شهرهایی پرداخت که 
توانسته اند سهم عمده ای در کاهش آالینده ها، 
آبی شدن آسمان دنیا و تنفس ساکنان زمین 

داریم  سعی  گزارش  این  در  باشند.  داشته 
نقشه شان  و  طرح  و  شهرها  این  بر  مروری 
برای مبارزه با آلودگی هوا داشته باشیم. طبق 
اعالم سازمان ملل شهرهای پاریس )فرانسه(، 
سئول )کره جنوبی(، نیویورک )ایاالت متحده(، 
اخیر  سال  در  )غنا(  آکرا  و  )کلمبیا(  بوگوتا 
بیشترین سهم را در کاهش آلودگی هوا داشته 
و توانسته اند آسمان شهر خود را تا حد زیادی 

آبی نگه دارند.

سه شهر بزرگ چگونه توانستند آلودگی 
هوا را کم کنند؟

نام شهرهایی چون پاریس و سئول و نیویورک 
در فهرست سازمان ملل خیلی عجیب نیست. 
به هرحال، این سه شهر از جمله کالن شهرهایی 
هستند که کامال هوشمند بوده و به علت تجهیز 
شدن به ابزارهای الزم توانسته اند شهر خود را 

سبز نگه دارند.

بر اساس گزارش برنامه محیط زیست سازمان 
ملل متحد، پاریس از طریق ممنوع کردن ورود 
وسایل نقلیه پرآالینده و دودزا به شهر، ایجاد 
طرح ممنوعیت تردد در روزهای سرد در مناطق 
مختلف شهر به خصوص حوالی رودخانه سن، 
بازسازی فضای جاده ای برای عابران و گسترش 
توانسته  سواری  دوچرخه  مسیرهای  شبکه 
تا حد زیادی به یک شهر پاک تبدیل شود. 
دنبال  به  سخت  پاریس  شهرداری  همچنین 
اجرای طرح پیاده روی در شهر است و امیدوار 
است به زودی روزانه حدود ۱۵ میلیون پاریسی 

از طریق پیاده روی به محل کار خود بروند.
پروژه  چند  طریق  از  هم  کره جنوبی  سئول 
نگه دارد. تجهیز  آبی  را  توانسته آسمان خود 
هوشمند  ربات های  به  صنعتی  مجتمع های 
مجهز به ۵G برای نظارت بر کیفیت هوا، به 
کارگیری یک سیستم نظارت ماهواره ای دقیق 

افزایش  هوا،  کیفیت  داده های  تحلیل  برای 
تشویق  اتوبوس رانی،  مسیر  و  مترو  خط های 
و  روی  پیاده  و  سواری  دوچرخه  به  مردم 
جمله  از  شهری  سبز  فضای  سطح  افزایش 
طرح های شهرداری پایتخت کره جنوبی برای 

است. بوده  هوا  آلودگی  با  مقابله 
باد«  مسیر  »جنگل  طرح   اجرای  همچنین، 
از  یکی  سئول  در   )wind path forest(
پروژه های بسیار جالب این شهر برای مقابله با 
آالینده هاست. در این طرح، شهرداری درختانی 
را به صورت انبوه و خطی در کنار هم و در مسیر 
رودخانه ها و جاده ها می کارد تا اکسیژن و هوای 
پاک را به مرکز شهر هدایت کند. انتظار می رود 
این درخت ها ذرات معلق را جذب کرده و نسیم 

خنکی را به مرکز شهر سئول بفرستند.
بر اساس اعالم سازمان ملل، نیویورک آمریکا 
نیز یکی دیگر از شهرهایی است که توانسته 

کند.  حل  را  هوا  آلودگی  معضل  خوبی  به 
ایجاد فضای سبز و پارک های فراوان در قلب 
نیویورک، اختصاص بودجه  ۱.۴ میلیارد دالری 
برای پروژه های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر 
)مثل نیروگاه های خورشیدی و مزارع بادی(، 
جریمه خودروهای پرآالینده و اختصاص درآمد 
نقل  بودجه توسعه حمل و  به  این جریمه ها 
عمومی از جمله اصلی ترین روش های نیویورک 

برای مبارزه با آلودگی هوا بوده است.
تعهد  نیویورک  اجرایی  مقامات  همچنین،   
داده اند که تا انتهای سال ۲۰۲۲  چند ده پروژه 
مربوط به محیط زیست و به خصوص پروژه های 
تا  برسانند  پایان  به  را  انرژی های تجدیدپذیر 
نیویورک بتواند انتشار کربن را تا ۱.۶ میلیون 
تن کاهش دهد. برای فهم دقیق بزرگی این 
عدد باید توجه کرد که خروج ۳۴۰.۰۰۰ خودرو از 
جاده ها حدود ۱ میلیون تن از انتشار گاز کربن 

کم می کند.

بوگوتا و آکرا، شگفتی سازان 
همانطور که بیان شد، انتظار از شهرهایی 
مثل پاریس و نیویورک و سئول باال است. اما 
قرار گرفتن نام دو شهر بوگوتا و آکرا در لیست 
برنامه محیط زیست سازمان ملل بسیار عجیب 
اینکه  جالب تر  است.  جالب  حال  عین  در  و 
بوگوتا، تا چند سال قبل خود یکی از آلوده ترین 
با اجرای  اکنون  اما  بود  شهرهای قاره آمریکا 
چند طرح توانسته بیشترین سهم را در کاهش 

آالینده ها داشته باشد.
شهرداری بوگوتا مجموعه ای از ابتکارات را برای 
پاکسازی دائمی بخش حمل و نقل خود انجام 
 )Claudia LOpez(لوپز کلودیا  است.  داده 
چند  این  اجرای  است  معتقد  بوگوتا  شهردار 
طرح توانسته 7۰ درصد آلودگی هوای بوگوتا را 
کم کند. اعمال سختگیرانه ترین استانداردهای 
مربوط به انتشار گازهای گلخانه ای بر کامیون ها 
و سایر وسایل نقلیه سنگین، توسعه سیستم 
جابجایی  قابلیت  با  برقی  متروی  و  ریلی 
به  کیلومتر   ۶۰ افزودن  و  مسافر  میلیون   ۸
مسیرهای دوچرخه سواری موجود شهر از جمله 
طرح های شهرداری بوگوتا برای مقابله با آلودگی 

هوا در این شهر بوده است.
عین  در  و  آلوده  شهرهای  از  یکی  هم  آکرا 
حال نسبتا فقیر غنا و قاره آفریقا بود که حاال 
از پاکترین شهرهای دنیا لقب  توانسته یکی 
بگیرد. مهم ترین اقدام آکرا برای جلوگیری از 
سازمان  به طرح های  پیوستنش  هوا  آلودگی 
اعالم  بود. طبق  برنامه محیط زیست  و  ملل 
پایگاه این سازمان، آکرا اولین شهر آفریقایی 
بود که به کمپین BreatheLife پیوست. این 
کمپین برنامه ای مشترک بین WHO، برنامه 
و  جهانی  بانک  ملل،  سازمان  زیست  محیط 
چند سازمان بین المللی دیگر بود که هدفی جز 
بسیج شهرها برای مقابله با آلودگی هوا نداشت.
خودروهای  خروج  خانگی،  سوخت  تغییر 
با  آنها  تعویض  و  شهر  سطح  از  پرآالینده 
خودروهای جدید و توقف سوزاندن زباله ها در 
شهر روش های دیگر مقامات آکرا برای کاهش 
آالینده های هوا و پاک شدن آسمان پایتخت 

است. بوده  غنا 

تصویر آسمان سیاه و دودگرفته پایتخت در روزهای سرد پاییز و زمستان برای همه شهروندان عادی شده است. به نظر می رسد که در 
سال های اخیر نه تنها با آلودگی تهران مقابله نشده است بلکه بسیاری از طرح های مقابله با آالیندگی نیز با رکود مواجه شدند. درحالیکه 
بیماری کرونا در بسیاری از مناطق دنیا  پای حیوانات اهلی و گله های آهو و گوزن به شهرها باز کرد تهران در این دو سال با هجوم 
وحشتناک آالینده ها مواجه بوده است. به جز تهران، سایر شهرهای بزرگ ایران هم با این مشکل دست به گریبان هستند. اصفهان، کرج، 

مشهد، شیراز، اراک، سمنان و... همگی در روزهای سرد سال با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کنند.

شهر سئول کره جنوبی هم از 
طریق چند پروژه توانسته 

آسمان خود را آبی نگه دارد. 
تجهیز مجتمع های صنعتی به 

ربات های هوشمند مجهز به 
۵G برای نظارت بر کیفیت 

هوا و به کارگیری یک سیستم 
نظارت ماهواره ای دقیق برای 
تحلیل داده های کیفیت هوا 
از جمله طرح های شهرداری 

پایتخت کره جنوبی برای مقابله 
با آلودگی هوا بوده است

مقامات اجرایی نیویورک تعهد 
داده اند که تا انتهای سال ۲۰۲۲  
چند ده پروژه مربوط به محیط 
زیست و به خصوص پروژه های 

انرژی های تجدیدپذیر را به 
پایان برسانند تا نیویورک بتواند 

انتشار کربن را تا ۱.۶ میلیون 
تن کاهش دهد

قوه قضائیه
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

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 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰ شماره ۱۲۰۰۲۶۲۹  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند و مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای/خانم محمد رضا فروتن فرزند علی محمد بشماره شناسنامه ۴۹ صادره از خلیل آبادی در ششدانگ اعیان 
یکباب ساختمان به مساحت ۲۳۹/۹۰  متر مربع از پالک ۹۰ فرعی از ۳۰۲7 اصلی واقع در بخش یک حومه 
کاشمر به آدرس خیابان شبنم ۵ پالک ۱7 خریداری از مالک رسمی آقای/خانم اداره اوقاف محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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.  شماره ۴۰۸۵
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴00/08/30
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴00/09/۱5
احمد جهانگیررئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

قوه قضائیه
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر  

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 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۲۸۰۴  رای  برابر   
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای / خانم فرهاد مسرور نعیمی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ۵۲ صادره از بردسکن در ششدانگ اعیان 
یکباب ساختمان به مساحت ۲۰۰ مترمربع از پالک ۱۶۵۵۹ فرعی از ۳۰۲7 اصلی واقع در بخش یک حومه 
کاشمر به آدرس جمهوری ۳۰ پالک ۵ خریداری از مالک رسمی آقای / خانم اداره اوقاف محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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. شماره ۴۰۲۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴00/08/30
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴00/09/۱5
احمد جهانگیررئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

قوه قضائیه
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر  

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 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  و ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۲۸۵۸هیات  شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۲۸۵7  آرای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك كاشمر به ترتیب 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم عباس رمضانی به شماره ملی ۰۹۰۲۳۶۳۳۸7 در ششدانگ 
دو باب ساختمان به مساحت های ۹۹/۸۱ مترمربع، ۱۱۵/۹۰ مترمربع از پالك ۱۲۲۸ فرعی از ۵۸ اصلی واقع 
در بخش سه کاشمر به آدرس خیابان قائم ۲۱-عبدی ۱۲ خریداری از مالك رسمی آقای/خانم مالکیت عباس 
رمضانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ا ز تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. شماره ۴۰۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴00/08/30
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴00/09/۱5
احمد جهانگیررئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

ت اول
نوب

ت اول
نوب

ت اول
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مفقودی
تراکتور  بغل  سینی  پالک   
285مدل ۱377 به شمار سریال 
موتور  شماره  و   TC72570
LFW76۴G مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 بوم  وبر6

باد به داد آلودگی هوای اصفهان رسید 
هواشناسی  پیش بینی  مرکز  کارشناس 
هوای  کیفیت  بهبود  از  اصفهان  استان 
سامانه  ورود  با  استان  مرکزی  مناطق 
ناپایدار بارش زا تا بعد از ظهر فردا یکشنبه 

داد. خبر 
امروز  اینکه  به  اشاره  با  هنرمند   ابراهیم 
غلظت  افزایش  و  مه آلودگی  دلیل  به 
هوای  کیفی  شاخص  جوی  آالینده های 
و   AQI  ۲۰۰ باالی  به  اصفهان  کالنشهر 

وضعیت بسیار ناسالم رسید، به مهر گفت: 
و  مه  اثر  بر  اصفهان  شهر  در  افقی  دید 
آلودگی صبح امروز کمتر از دو کیلومتر بود 
انتظار  بارشی  ناپایدار  سامانه  ورود  با  اما 
یابد. بهبود  تدریج  به  شرایط  این  داریم 

او با بیان اینکه امسال تاکنون شرایط جو 
نبوده  هوا مستمر  و سکون  همراهی کرده 
است، افزود: امسال پایداری جو بیش از 
حالی که  در  است  نداشته  ادامه  روز  سه 

ادامه  هفته  یک  گذشته  سال  مانند  اگر 
باالی  به  شاخص ها  اکنون  شاید  بود  دار 
زیرا سال های گذشته  AQI می رسید   ۵۰۰
شاخص  هوا  پایداری  روز  سه  از  پس 
پس  اکنون  اما  می رسید   AQI  ۱۵۰ به 
اثر  بر  بارندگی  و  جوی  ناپایداری های  از 
هوا  پایداری  روز  یک  با  آالینده ها  تولید 

می رسد.  AQI  ۲۰۰ باالی  به  شاخص ها 
هواشناسی  پیش بینی  مرکز  کارشناس 

آسمان  امروز  اضافه کرد:  اصفهان  استان 
ابری  نیمه  تا  قسمتی  مناطق  از  بسیاری 
است و گاهی وزش باد پیش بینی می شود 
و ساعات صبح فردا یکشنبه نیز در مناطق 
کالن شهر  ویژه  به  صنعتی  و  مرکزی 
آالینده های جوی  غلظت  افزایش  اصفهان 

دارد. استمرار 
هنرمند ادامه داد: موج بارش های پراکنده 
غرب  نیمه  امروز  شامگاه  از  باران  و  برف 
و  فرا می گیرد  را  اصفهان  استان  و جنوب 
مناطق  سایر  در  دوشنبه  روز  تا  تدریج  به 
استان نیز بارندگی ها ادامه خواهد داشت.

درجه ای  تا سه   ۲ افزایش  به  اشاره  با  او 
گفت:  آینده،  ساعت   ۲۴ در  هوا  دمای 
اصفهان  کالن شهر  هوای  دمای  بیشینه 
امروز به ۱۵ سانتی گراد باالی صفر و کمینه 
سانتی گراد  درجه   ۲ به  فردا  بامداد  دما 

می رسد. صفر  باالی 
هنرمند اضافه کرد: زرین شهر با دمای ۱7 
فرودگاه  و  صفر  باالی  سانتی گراد  درجه 
شهید بهشتی اصفهان با دمای چهار درجه 
گرم ترین  ترتیب  به  صفر  زیر  سانتی گراد 
پیش بینی  استان  نقاط  سردترین  و 

می شود.

هوای تبریز هم آلوده شد
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
تبریز  اینکه هوای  بیان  با  آذربایجان شرقی 
برای گروه های حساس ناسالم است، گفت: 
شاخص کیفیت هوای این شهر روی عدد 
برای گروه های حساس  و  بوده  واحد   ۱۲۴

است. ناسالم 
به گزارش  ایلنا، حسن عباس نژاد  در جمع 
خبرنگاران به شهروندان توصیه کرد: شهروندان 
باید با مشارکت عمومی از هرگونه فعالیت 
منجر به افزایش آلودگی هوا، خودداری کرده 
و بیماران قلبی و ریوی و سالمندان و کودکان 

در فضای باز حضور پیدا نکنند.
او افزود: شاخص آلودگی از صفر تا ۵۰ هوای 
پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰ هوای سالم و از ۱۰۰ تا ۱۵۰ 
هوای ناسالم برای گروه های حساس بوده و 
هم چنین از ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیز بیانگر ناسالم بودن 

هوا برای تمامی گروه ها و شاخص آلودگی 
بیش از ۲۰۰ نیز وضعیت بحرانی آلودگی هوا 

را نشان می دهد.
آذربایجان  زیست  مدیرکل حفاظت محیط 
شرقی ادامه داد: چند روز پیش در جلسه 
از  گزارشی  هوا،  آلودگی  اضطرار  کارگروه 
ارائه کرد که  وضعیت هوای کالن شهر تبریز 
روز   ۶۵ امسال،  آبان   ۲۵ تا  آن  براساس 
پاک، ۱7۰ روز قابل قبول، ۵ روز ناسالم برای 
برای  ناسالم  گروه های حساس و یک روز 

است. بوده  همه گروه ها 
منابع  و  تبریز  نیروگاه  اینکه  به  اشاره  با  او 
متحرک بیشترین حجم آلودگی هوا را به خود 
اختصاص داده اند، افزود: غلظت اکسیدهای 
گوگرد در هوای تبریز در دو ماه گذشته تقریبا 

دو برابر ۶ ماه ابتدایی سال بوده است.

شاخص آالیندگی هوای تهران در ۲۴ ساعت 
منتهی به ۲۹ آبان ماه روی عدد ۱۳۵ ایستاد. 
برای گروه های  هوا  یعنی وضعیت  عدد  این 
نارنجی  روزهای  است.  ناسالم  حساس 
پایتخت هرچند که از تابستان امسال شروع 
بیشتری  شدت  امسال  پاییز  اما  بود  شده 
از  ما  پیام  بررسی های  که  آن طور  گرفت. 
تهران  داده های شرکت کنترل کیفیت هوای 
نشان می دهد، تهران از ابتدای پاییز امسال 
است  داشته  قبول  قابل  هوای  روز   ۳۹ تنها 
حساس  برای گروه های  هوا  هم  روز   ۲۰ و 
رمق  کم  بارندگی های  و  است  بوده  ناسالم 
پاییزی نتوانستند هیچ روزی هوای پایتخت 
 ۵۹ در  غالب  آالینده  آلودگی کنند.  بدون  را 
سنجیده  پایتخت  هوای  کیفیت  که  روزی 

شده است، ذرات کوچکتر از دو و نیم میکرون 
بوده است. بررسی ها نشان می دهد که ذرات 
کوچکتر از دو و نیم میکرون دست کم ۲۰ روز 
هوای پایتخت را آلوده کردند و البته دو روز 
میکرون  ده  از  معلق کوچکتر  ذرات  این  هم 
بودند که کیفیت هوای تهران را پایین  آوردند. 
بررسی ها تا زمان نگارش این گزارش نشان 
کنترل  ایستگاه های  از  بعضی  که  می دهد 
مختلف  مناطق  در  پایتخت  هوای  کیفیت 
همه  برای  ناسالم  را  هوا  کیفیت  تهران، 
در  هوا  کیفیت  دادند.  گزارش  هم  گروه ها 
دانشگاه  منطقه۱(،  سوهانک)  ایستگاه های 
تهران  دانشگاه   ،)۴ )منطقه  صنعت  و  علم 
)منطقه۶(، تربیت مدرس)منطقه۶(،  میدان 
امام خمینی)منطقه۱۲(،  پیروزی)منطقه۱۳(،  

 ( قائم  پارک    ،)۱۴ شکوفه)منطقه  پارک 
منطقه۱۸(،  شادآباد) منطقه ۱۸( و شهرداری 
و ۲۲  در شرایط   ۲۱ ،۱۹ ،۱۱  ،۱۵ ،۱۰ مناطق 
همچنین  دارد.  قرار  افراد  همه  برای  ناسالم 
کیفیت هوا در ایستگاه های اقدسیه )منطقه 
دانشگاه شهید   ،)۱۱ منطقه  رازی)  پارک   ،)۱
بهشتی ) منطقه ۱(، شهرک چشمه )منطقه 
در   )۲۰ )منطقه  شهرری  فرمانداری  و   )۲۲
قرار  برای گروه های حساس  ناسالم  شرایط 
میان  از  که  می دهد  نشان  بررسی ها  دارد. 
علم  دانشگاه  ایستگاه های  ایستگاه ها،  تمام 
و صنعت و شهرداری منطقه ۱۵ با ثبت عدد 
۱7۳ باالترین شاخص آلودگی هوا بین تمام 

داشته اند. را  ایستگاه ها 
پایداری های جوی کارشناسان را به این باور 

رسانده که کیفیت هوای پایتخت در روزهای 
می شود،  ناسالم  گروه ها  همه  برای  اخیر 
نارنجی  رنگ  روی  احتماال  شاخص ها 
انتظار  در  تیره تری  روزهای  و  بایستند  تیره 
این شرایط چه  اما  باشد.  تهرانی  شهروندان 
معنایی دارد و برای عبور از آن چه باید کرد؟ 
عباس شاهسونی، رئیس گروه سالمت هوا و 
تغییر اقلیم مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
اضطرار  شرایط  کارگروه  از  دیروز  بهداشت 
تصمیم  نسبت  تا  بود  خواسته  هوا  آلودگی 
گرفته  هوا  آلودگی  با  مقابله  برای  عاجلی 
»پیام ما«  روزنامه  با  گفت وگو  در  او  شود. 
هوا  آلودگی  کاهش  کارگروه  که  می گوید 
است  شده  تشکیل  استانداری  در  چندبار 
هوا  آلودگی  نتوانسته  »تصمیماتشان  اما: 
تصمیمات  دهد.  جدی کاهش  صورت  به  را 
جزیی بوده است به طور مثال روشن نبودن 
اتوبوس ها در پایانه ها یا آتش نزدن نخاله ها. 
نمی تواند  و  نیستند  شاخص  تصمیماتی که 
او  ببخشد.«  بهبود  را  هوا  آلودگی  وضعیت 
آلودگی  برای کاهش  اقدامات عاجل  از  یکی 
از در منازل می داند:  هوا را تردد زوج و فرد 
»دورکاری کارمندان هم می تواند یکی دیگر از 
اقدامات عاجل برای کاهش آلودگی هوا باشد، 
زمینه و امکانات آن هم فراهم است، کاهش 
کردن ساعات  شناور  و  ادارات  ساعات کاری 
کاری، برخورد با خودروهای دودزا به خصوص 
هوا  آلودگی  کاهش  به  می تواند  کامیون ها 
منجر شود و دست کم باعث شود که تهران 

نشود.«  بحرانی  شرایط  وارد 
پیش  هوا  آلودگی  اشجعی، کارشناس  بهزاد 
از این درباره اقداماتی که می تواند در شرایط 
پیام  »روزنامه  به  بگیرد  قرار  نظر  مد  فعلی 
از  بیش  هوا  وضعیت  »اگر  بود:  گفته  ما« 
داشت،  قرار  بندی کیفی  رده  یک  در  روز   ۲
اقدامات رده بندی کیفی باالتر باید انجام شود. 

هوا  پیاپی کیفیت  روز  از ۲  بیش  اگر  یعنی 
نارنجی بود، اقدامات مربوط به وضعیت قرمز 
اساس  بر  شرایط  این  شوند.در  انجام  باید 
آموزشی  مقاطع  کلیه  بایستی  دستورالعمل 
باید تعطیل شوند، ادارات ۲ ساعت دیرتر باز 
شوند.  تعطیل  زودتر  هم  ساعت   ۲ و  شوند 
پلیس می بایستی در بعضی مناطق از پیش 
و  کند  وضع  تردد  محدودیت  شده  تعیین 
متوقف  شهر  در  عمرانی  فعالیت های  انجام 
شود و استفاده از سوخت مایع در صنایع و 

شود.«  ممنوع  نیز  نیروگاه ها 
میکرون  نیم  و  دو  از  کوچکتر  معلق  ذرات 
تهرانی  شهروندان  ریه  روی  مخربی  تاثیر 
پایتخت  هوای  دارند. شرکت کنترل کیفیت 
بارها اطالعیه داده و در آن  در روزهای اخیر 
یا  بیماری قلبی  به  افراد مبتال  تاکیده کرده: 
ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت های 
را کاهش  منزل  از  خارج  یا سنگین  طوالنی 

دهند. 
شهروندان  برای  را  شرایط  نیز  شاهسونی 
 : می گوید  و  می کند  توصیف  نامطلوب 
احتمال  افزایش  توقع  ما  شرایط،  این  »در 
مراجعان به بیمارستان را برای مشکالت قلبی 
نیز مشکالت  آسمی  بیماران  داریم،  ریوی  و 
بیشتر می شود، در  ایام  این  تنفسی شان در 
موارد  افزایش  باعث  می تواند  نیز  سالمندان 
سکته شود این ها آثار کوتاه مدت است و در 
بعضی مواقع می تواند منجر به مرگ زودرس 
باعث  می تواند  هوا  آلودگی  همچنین  شود. 
این  تشدید  و  به کرونا  ابتال  میزان  افزایش 

شود«. نیز  بیماری 
با وجود آلودگی ای که بسیاری از کارشناسان 
آن را بحران پایتخت می دانند تا لحظه نگارش 
به کارگروه  عاجلی  اقدام  هنوز  این گزارش، 
ابالغ  پایتخت  هوای  آلودگی  بهداشت  وزارت 

است.  نشده 

 آلودگی هوای پاییزی تهران 20 روزه شد

پایتخت درحصار آلودگی
شاهسونی، رییس گروه سالمت هوا در وزارت بهداشت: تصمیمات کارگروه آلودگی هوا نتوانسته آلودگی را به صورت جدی کاهش دهد

شهردار کرج:
زیرساخت های شهری 
برای هدایت آب های 
سطحی فراهم نیست 

شهردار کرج با بیان اینکه مشکالت فنی معابر 
موجب تشدید آب گرفتگی در هنگام بارندگی 
در  شهری  زیرساخت های  گفت:  می شود، 
سطحی  آب های  هدایت  و  کنترل  راستای 

نیست. فراهم 
ایمنا گفت: در  به  مصطفی سعیدی سیرایی 
بارندگی های اخیر با آب گرفتگی معابر شهری 
مواجه بودیم، زیرا زیرساخت های شهری در 
سطحی  آب های  هدایت  و  کنترل  راستای 
ما هنوز  از کلکتورهای  بعضی  نیست؛  فراهم 
مشغول  پیمانکاران  و  است  نشده  تکمیل 
افزود: مشکالت  او  آن هستند.  اجرای طرح 
آب گرفتگی ها  تشدید  باعث  شهر  در  فنی 
می شود، در این راستا اقدامات کارشناسی در 
با  کرج  است. شهردار  گرفته  قرار  کار  دستور 
اشاره به اهمیت الیروبی جوی ها، تاکید کرد: 
معاونت خدمات شهری کرج با توجه به اعالم 
بارندگی های  پیش بینی  بر  مبنی  هواشناسی 
گسترده به صورت آماده باش فعالیت خود را 
آغاز کرده است. سعیدی سیرایی در خصوص 
در  زباله  سبدهای  آوری  جمع  طرح  اجرای 
رفع  راستای  در  داریم  گفت: سعی  نیز  کرج 
طرح  این  اجرای  از  پس  موجود  مشکالت 
بر  رابطه سطل مکانیزه  این  در  برداریم،  گام 
سر معابر شهر نصب می شود. او همچنین از 
استان  نواحی  در  مجاز  غیر  ساخت وسازهای 
برنامه ریزی های  طبق  گفت:  و  کرد  انتقاد 
پروانه  مراحل صدور  مقرر شد  صورت گرفته 

پایان کار تسهیل شود. و  ساخت 

انجام غربالگری 
»اچ.آی.وی« 
در گرمخانه کرج

محیط زیست  و  شهری  خدمات  معاون 
غربالگری  تست  انجام  از  کرج  شهردار 
اچ.آی.وی در گرمخانه آقایان کرج با هدف 
خبر  ویروس  این  به  مبتال  افراد  شناسایی 

داد.
به گزارش فارس، غالمرضا رضوانی با اشاره 
از  »اچ. آی.وی«  غربالگری  انجام تست  به 
آقایان  گرمخانه  در  مستقر  بی سرپناهان 
افراد  شناسایی  به منظور  کرد:  اظهار  کرج، 
مبتال به ویروس »اچ. ای.وی« و پیشگیری 
از  از سرایت این بیماری، تست غربالگری 
بی سرپناهان مستقر در گرمخانه آقایان واقع 

انجام شد. در شاه عباسی کرج 
افراد  آمارهای موجود  به  با توجه  افزود:  او 
بسیاری وجود دارند که از ابتالی خود به ایدز 
بیماری  پنهان کردن  یا در حال  ندارند  خبر 
توجه  ضمن  امر  متولیان  هستند که  خود 
به  اقداماتی مشابه  باید در  این موضوع  به 

اقدام کنند. مبتال  افراد  شناسایی 
زیست  محیط   و  شهری  خدمات  معاون 
غذای گرم،  دادن  تاکید کرد:  کرج  شهردار 
حمام و رسیدگی به بهداشت فردی، انجام 
و  کارتن خواب ها  برای  پزشکی  معاینات 
جلوگیری  و  اجتماعی  دیدگان  آسیب 
از  جامعه  به  بیماری ها  انواع  انتقال  از 

است. گرمخانه  مزیت های 

دورکاری کارمندان هم می تواند 
یکی دیگر از اقدامات عاجل 
برای کاهش آلودگی هوا باشد، 
کاهش ساعات کاری ادارات 
و شناور کردن ساعات کاری، 
برخورد با خودروهای دودزا به 
خصوص کامیون ها می تواند به 
کاهش آلودگی هوا منجر شود 
و دست کم باعث شود که تهران 
وارد شرایط بحرانی نشود

ارتفاع ذرات کوچکتر از دو نیم میکرون در تهران به حدی کم شده که بسیاری رنگ غالب این روزهای پایتخت را خاکستری توصیف 
چندباری  تهران  هوای  شرکت کنترل کیفیت  و  هواشناسی  سازمان  بوده که  بحرانی  حدی  به  اخیر  روزهای  در  هوا  آلودگی  می کنند. 
دستورالعمل صادر کرده و به شهروندان توصیه داشته که از حضور طوالنی مدت در معرض هوای آزاد خودداری کنند. به گواه مسئوالن 
جلسه های کارگروه اضطرار کاهش آلودگی هوا از ابتدای پاییز امسال چندبار تشکیل شده اما مصوباتش نتوانسته با روند افزایشی آلودگی 

هوای پایتخت مقابله جدی کند. 

| رییس گروه سالمت هوا و تغییر 
اقلیم مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت |

  | عباس شاهسونی |

|  
ما

م 
پیا

ی 
ش

دی
 خ

سر
 یا

 |

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |

اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان

اداره كل نوسازی مدارس استان كرمان  در اجرای آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱2 قانون برگزاری مناقصات  در نظر دارد  تجهیزات به شرح ذیل 
را  با روش  مناقصه عمومی دو مرحله ای  از تولیدکنندگان و شرکت های واجد شرایط خریداری  نماید. لذا از متقاضیان دعوت میشود از تاریخ چاپ 

فراخوان نوبت اول به مدت  3  روز به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند.

فراخوان نوبت دوم
شماره 1400-14/ ت

شناسه آگهی : ۱22۴6۴9

مبلغ اعتبار ۱۴5.000.000.000ریال از طرح۱80۱027002 به صورت اسناد خزانه با سر رسید ۱۴03/۴/۱8

تعداد - دستگاهکاال

۵۸۰اسپلیت ۱۸۰۰۰

۱۴۰۰/۸/۲۹تاریخ انتشار نوبت اول

۱۴۰۰/۸/۳۰تاریخ انتشار نوبت دوم

ساعت ۸:۰۰ مورخ ۳//۱۴۰۰/۹مهلت دریافت اسناد مناقصه

تا ساعت ۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳مهلت تحویل اسناد مناقصه تکمیل شده وارائه پیشنهادها

ساعت ۸:۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳زمان بازگشایی پاکت ها

تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ساعت ۱۹:۰۰مدت اعتبار پیشنهادها

تا ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱7مهلت انعقاد قرارداد

فراخوان 
مزایده عمومی دو مرحله ای 

تاسیس شرکت

دارد  نظر  در  استان کرمان  پرورش  و  آموزش  اداره کل 
۱۱000 متر مربع زمین واقع در هتل آسمان به نشانی: كرمان 
بلوار جمهوری اسالمی، روبروی دانشکده فنی را از طریق مزایده 
و تشخیص  ارزیابی کیفی  با  ای همراه  )دو مرحله  عمومی 
صالحیت( در قالب قرارداد اجاره به مدت ده سال واگذار نماید.

متقاضیان می بایست طرح های مد نظر خود را با تایید کارشناس 
ذیصالح به اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان 

کرمان واقع در خیابان معلم تحویل نمایند.
 مهلت تحویل طرح ها: از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه .

 طرح های ارائه شده از سوی کمیته فنی و بازرگانی مورد بررسی 
و پس از تأیید كمیته مزبور برای شرکت در مزایده فراخوان داده 

خواهند شد.
 اعیان و مستحدثات ایجاد شده توسط برنده مزایده پس از احداث 

متعلق به اداره کل آموزش و پرورش خواهند بود.

تاسیس شرکت سهامی خاص سالمت مرغ خاورمیانه درتاریخ۱۴00/08/22 به شماره ثبت 
۱۴۴5۱ به شناسه ملی ۱۴0۱05060۴6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید پخش و توزیع خرید و 
فروش واردات و صادرات گوشت و خوراک انواع دام و طیور و مرغ آبزیان و ماکیان،دریافت 
تسهیالت از بانکها و موسسات مالی و اعتباری،اخذ و اعطا نمایندگی سایر شرکتها و موسسات 
با اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات و ارگان ها و سازمانهای خصوصی و  عقد قرارداد 
دولتی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان گلستان ، شهرستان گرگان ، بخش مرکزی ، شهر گرگان، محله شالیکوبی 
شرقی ، کوچه ))سلطنت بیگم طاهری(( ، کوچه عدالت2]زیادلو[ ، پالک ۱0 ، طبقه همکف 
کدپستی ۴9۱665۴7۴7 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 50,000,000 ریال 
نقدی منقسم به 5000 سهم ۱0000 ریالی تعداد 5000 سهم آن با نام عادی مبلغ 50000000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 75۱6۴0 مورخ۱۴00/07/۱۴ نزد بانک بانک ملی 
شعبه گرگان با کد 920۱ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای سید رضا یحیی پور 
استرآبادی به شماره ملی 2۱2۱5۴03۴2 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
میثاق هالکوئی به شماره ملی 2۱2۱722۴59 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال خانم آنیا زیادلو به شماره ملی 2۱2۱73326۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای محمد شاهکومحلی به شماره ملی 2۱22775۴۱6 به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای غالمحسین 
ضیغمی تالی به شماره ملی 2۱2۱۴38696 به سمت بازرس اصلی به مدت ۱ سال آقای 
یعقوب کوسلی به شماره ملی 2۱22556۱88 به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال 
روزنامه کثیر االنتشار پیام ما جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان 

شناسه آگهی : 50۴۴7شناسه آگهی: 1225772 میم الف: 0

ن ن همدا



پیامک شما را دربـاره 
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افقی
 ۱ - پرخور - آینده - تیم فوتبال اف.سی.بروژ 
در این شهر قرار دارد۲ - معبر رودخانه، فنی 
در كشتی، جسر - دلدادگی، وابستگی عاطفی 
- دور افتادگی، دور شدن - چه وقت؟، چه 
کسی؟۳ - کشیدن، زدنی در بازی، کشمکش 
و نزاع - تنگدستی  - جایگاه - غزال، گریز 
پای زیبا چشم، مارال۴ - ظرف استوانه ای 
شکل - مخترع ماشین چمن زنی - پیشوای 
زرتشتی۵ - لقمه چرب گربه - نسب کننده، 

نسب شناس - یار سمرقند، آلوی مخصوص 
 - سامانیان۶  سلسله  دولت  پایتخت  غذا، 
توشه، خوراك سفر - هزار كیلو، بدن، ماهی 
كنسروی - نشانه مفعولی، عالمت مفعول 
بی واسطه - زندگی کن، طرف، جانب7 - 
عر وارونه - سالح جنگجوی قدیم - حادثه، 
اتفاق، پیشامد۸ - یاسمن، گل سفید - آخر، 
قعر - قفل کمربند - فوم بی ته۹ - گذر نامه 
- حکمت ارسطویی - نت ششم موسیقی، 
نفی عرب، درون چیزی۱۰ - سخن بی پرده - 
بانک ناشر اسکناس - گرفته شده از چیزی، 

شکافته و جدا شده، جدا شده۱۱ - اهریمن، 
بدخوی افسانه ها، شیطان - جزیره میخک 
- گشودن معما، پاسخ به جدول۱۲ - كاشف 
میكروب سل - فرو بردن غذا، قورت دادن 
غذا - نشانه جمع، بله شیرازی، بله بی ادب 
زبان عربی، درخت عرب۱۳ -  - درخت در 
در  نوایی   - متحده  ایاالت  در  آتشفشانی 
موسیقی قدیم ۱۴ - خرده سنگ، سنگریزه 
- چراگاه ایالت - دریا - عنوان نامه۱۵ - شهر 
 - امیرالمؤمنین  مدفن  عراق، شهر  مقدس 
فیلمی با بازی حامد بهداد - مبارک شمردن 

عمودی
۱ - حرف استثنا - بریدن شاخه های اضافه 
درخت - ابزار اضافه الزم۲ - آلونك - از اقوام 
برادر پدر - آب منجمد، آب صفر  نزدیک، 
درجه - ردیف قالیبافی، ردیف۳ - آزاد و رها، 
افسار گسیخته - همراه گداز، نیش سرما 
- قدرت وتوان - ایمن فرنگی، شمشیر۴ - 
تشنه، صفتی برای شهدای کربال - کز وارونه 
است،  معروف  آن  زنبور   - حشیش۵   -
لباس   - رایانه  اطالعات   - است  شیرین 
نو، جامه، برد یمانی۶ - بدكارترین - وتر 
ناتوان،   - تابیده  ابریشم  احسنت،  کمان، 
درمانده7 - صدای كوبیدن در - مركز اتم 
- سرحد و کناره ، موش، فیلمی از جمشید 
حیدری، همنشین بوم - قیمت۸ - وسط. 
بین - خوراكی با پیاز داغ و تخم مرغ و آب، 
از غذاهای خوشمزه كه با پیاز داغ و تخم 
مرغ و آب تهیه می شود - ضمیر داخلی، 
داخل، دوم شخص مفرد۹ - مسلط و پیروز، 
مسلط، پیروز - تمام و كامل، دراز و طوالنی۱۰ 

- آشکار شدن - واحد شمارش چار پا، کله 
- تیر پیكاندار - بانگ نزدیک، بانگ چوپان، 
پایتخت   - من  خدای   - عربی۱۱  ضمیر 
حاجت،  بقدر  خوراک   - مرکزی  آفریقای 
قوت الیموت۱۲ - پوستین - فرمانده بدن 

- كنده كاری روی چوب - عدس، امیدوار، 
امید داشته شده۱۳ - دست افزار کفاشان 
- الشه حیوان - نت آخر، عدد ماه، عدد 
کارمندی، تایید ایتالیایی۱۴ - کوچک - شهر 
پبروز، فتح کننده   تبریزی -  مذهبی، من 

- گوشت۱۵ - اثری از كارلوس فوئنتس - 
رایحه - جای عشق آنجاست، از اختیارات 
شاعری، مار سفید - ضمیر اشاره، اشاره به 

دور، از خواهران برونته

جدول شماره 2۱58

گیالن

اکبر  حسین  گیالن،  گاز  روابط عمومی  گزارش  به 
جلسه کمیته  در  استان گیالن  شرکت گاز  مدیرعامل 
مدیریت بحران شرکت گاز با اشاره به پیش بینی های 
سازمان هواشناسی مبنی بر ورود جبهه هوای سرد و 
پربارش اظهار داشت: با توجه به تعمیرات انجام شده 
تمامی  اورهال  همچنین  و  جاری  سال  اول  نیمه  در 
خواهیم  سرما  سراغ  به  آمادگی کامل  با  ایستگاه ها، 
رفت. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن اظهار داشت: 
الزم است کلیه پرسنل شرکت با آمادگی و هوشیاری 
ارتباطی و  نیز در اختیار داشتن سیستم های  کامل و 
برای  الزم  آمادگی  مستمر  صورت  به  تجهیزات  سایر 

باشند. داشته  را  احتمالی  بحران های  با  مواجهه 
رسانه های  و  سیما  و  صدا  با  همکاری  همچنین  او   
و  مردم  به  اطالع رسانی  برای  را  مجازی  و  مکتوب 
طبیعی  گاز  درست  و  ایمن  مصرف  درباره  مشترکان 

ضروری برشمرد و تصریح کرد:  باید از راه های مختلف 
نظیر مصاحبه مدیران و کارشناسان شرکت در صدا و 
اطالع  بهینه،  مصرف  زیرنویس های  و  پیام ها  سیما، 
رسانی پیامکی به مشترکان و ... برای مدیریت مصرف 
گاز تالش کنیم. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با 
اشاره به دوره های آموزشی برگزار شده برای بخش های 
و...  بسیج  نیروهای  دهیاران،  نظیر  جامعه  مختلف 
زمینه  این  در  برنامه ریزی های صورت گرفته  با  گفت: 
باید از تمام ظرفیت همیاران شرکت گاز جهت پایداری 
با  اکبر  حسین  کنیم.  استفاده  مشترکان  گاز  جریان 
اشاره به نقش پررنگ سپاه و بسیج در زمینه مدیریت 
بحران در استان گفت: باید همانند سال های گذشته 
مکاتبات الزم با سپاه برای استفاده از ناوگان خودروها 
رفع  برای  بسیجی  نیروهای  ظرفیت  از  استفاده  و 

پذیرد.  صورت  موردی  قطعی های 

شرکت گاز استان گیالن با آمادگی کامل 
به سراغ سرما می رود مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با بیان این 

استفاده  و  از مشکالت  برون رفت  برای  مطلب که 
بهینه از فرصت ها، ارتباط و تعامل متقابل صنعت 
و دانشگاه ضرورتی اجتناب ناپذیر است گفت: یکی 
راندمان  افزایش  مشترک  همکاری  حوزه های  از 
این  موضوع در کنار مصرف  وسایل گازسوز است. 
درست گاز طبیعی اگر در گذشته یک انتخاب بود 
امروز تبدیل به یک الزام برای پایداری این نعمت 
الهی شده است. حسن افتخاری در مراسم اختتامیه 
در  ایران  شیمی  مهندسی  ملی  هفدهمین کنگره 
از  جمعی  حضور  با  مشهد که  فردوسی  دانشگاه 
اساتید، دانشگاهیان و دانشجویان برگزار شد اظهار 
دهنده  توسعه  و  محرک  موتور  گازطبیعی  کرد: 
او  است.  اقتصادی کشور  فعالیت های  همه جانبه 
افزود: سهم گاز طبیعی در سبد انرژی جهان با توجه 
ارزانی، پاک بودن، سهولت دسترسی و امنیت نسبت 
به سایر سوختهای فسیلی رو به رشد بوده و تا دو 
دهه آینده به ۲۶ درصد افزایش پیدا می کند و این 

در حالی است که سهم نفت و زغال سنگ رو به 
کاهش است؛ گاز طبیعی از بیشترین رشد مصرف در 
بین سوخت های فسیلی برخوردار است و به همین 
دلیل تعدادی از مراکز معتبر بین المللی از گاز طبیعی 
بعنوان سوخت آینده و سوخت منتخب یاد می کنند. 
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: در کشور 
ما در حال حاضر بالغ بر 7۶ درصد سبد انرژی را گاز 
طبیعی به خود اختصاص داده است. با توجه به 
منابع و مخازن گازی می توان از سوخت گاز طبیعی 
به انرژی ارزان، پاک، پایدار و نوین در مقایسه با 
دیگر سوختهای فسیلی نام برد. افتخاری ادامه داد: 
این موضوع باعث رشد فزاینده نقش گاز در اقتصاد 
و صنعت ایران هم شده است. درست است که ایران 
دارنده دومین ذخایر گازی دنیا است اما در کنار این 
مطلب موضوعاتی وجود دارد که در صورت عدم توجه 

به آن فرصت را به تهدید تبدیل می کند.
به فعالیت شرکت گاز خراسان رضوی  با اشاره  او 
به عنوان قطب پژوهشی شرکت ملی گاز ایران در 

زمینه بهینه سازی و ارتقای راندمان تجهیزات گازسوز 
تصریح کرد: درباره نحوه مصرف گاز طبیعی در کشور 
می توان به دو موضوع راندمان پایین تجهیزات در 
صنایع و مصارف لجام گسیخته در بخش خانگی 
اشاره کرد. متاسفانه بخش عمده ای از مراکز  گازسوز 
و صنایع از قبیل نیروگاه ها با راندمان پایین در حال 
کار هستند. در این باره باید از نقش مهندسی به 
ویژه مهندسی شیمی در راستای افزایش راندمان در 

صنعت استفاده کرد. 

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی مطرح کرد 

ضرورت تعامل متقابل صنعت گاز و دانشگاه برای عبور از مشکالت

عملیات اجرایی طرح های توسعه چادرملو آغاز شد در دومین نشست رفع موانع 
و  یزد  استان  اجرایی  مدیران  و  معاونان  استاندار،  با حضور  چادرملو که  توسعه 
با  مدیرعامل و مجریان طرح های توسعه چادرملو در استانداری یزد برگزار شد، 
تخصیص مکان های اجرای ۱۰ واحد صنعتی موافقت و کلید عملیات پیاده سازی این 
طرح ها زده شد. در این جلسه که در پی نشست های متعدد کارشناسی و ارزیابی 
طرح ها برگزار شد با موافقت مسئوالن اجرایی استان، به چادرملو اجازه داده شد 
عملیات آماده سازی پروژه های خود را آغاز کند. این طرح های بزرگ صنعتی شامل، 
واحدهای گندله سازی، آهن اسفنجی، کنسانتره سنگ آهن، تولید ورق و فوالدهای 
آلیاژی، اجرام و آجرنسوز، ذوب و کالف فوالدی و نیروگاه خورشیدی است. مهندس 
تقی زاده مدیرعامل چادرملو ضمن تقدیر از نگاه مثبت و موثر استاندار جدید یزد و 
همکاری در جهت حل موانع راه اندازی طرح های توسعه بخش و حمایت بی دریغ 
نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسالمی، در خصوص منابع مالی این 
طرح ها گفت: برای اجرای این پروژه ها بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
پیش بینی شده است که بخش اعظم آن از محل تسهیالت و اعتبارات بانکی، حمایت 
سهامداران، درآمد حاصل از فعالیت واحدهای معدنی و صنعتی موجود و تدابیر و 

فنون مدیریتی تأمین می شود.

سمیه باقرزاده/ شهردار مشهد گفت: کاری جز زمینه سازی اعتالی دین نداریم. اساس حکومت، 
انقالب، آرمان شهدا، پیام رهبر، خواست مرجعیت محترم و خواست مردم اجرای دین خدا 

است.
سید عبدهللا ارجائی در نشست با مسئوالن فرهنگسراها و بخش های فرهنگی و دینی شهرداری 
مشهد، اظهار کرد: دین و محور قرار گرفتن آن، وجه تمایز جمهوری اسالمی و طاغوت است؛ لذا 
نباید مسائل اجرایی و دینی تفکیک شود. او با تاکید بر اینکه وجود مراکز امور دینی به معنای 
غیر دینی بودن سایر امور نیست، افزود: وجود این مراکز صرفا برای تاکید بیشتر است، زیرا 
ما چیزی به جز دین نداریم. دین مانند اتمسفر است و اقتصاد و فرهنگ و سیاست و... را در 
بر گرفته برای همین افتخار من این است که این مسائل به شهرداری متصل است. شهردار 
مشهد الرضا)ع( ادامه داد: افتخار می کنم که سرسپرده این آستان باشم. چه افتخاری بهتر از 
اینکه عمر انسان خرج مسائل، مظاهر علنی دین مثل عفاف، حجاب، نماز، امر به معروف و نهی 
از منکر و... که فروع دین است شود. ارجائی با تاکید بر اهمیت اقامه نماز گفت: بحث اقامه نماز 
بحث بسیار مهمی است. نماز ستون دین و اساس کار است و نباید به بهانه کرونا نماز را کمرنگ 
کرد. شهرداری مشهد نیز مفتخر است که با ۱۴۰ روحانی که دل در گرو انقالب اسالمی دارند و 
سفیر فرهنگی هستند در ارتباط است. این رقم ظرفیت بسیار بزرگی است. او افزود: هرچند این 
روحانیون با کس دیگری معامله کرده اند اما علیرغم اینکه مجموعه پرداخت شهرداری به این 
عزیزان از تمامی دستگاه های اجرایی بهتر است باز هم می توان حق القدم آنان را افزایش داد.

محمدابولیان/ معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان 
گفت : طرح پاییزه کتاب به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و حمایت از 
کتابفروشی ها از ۲۹ آبان تا سوم آذرماه ۱۴۰۰ به مدت ۵ روز  همزمان با سراسر 

کشور در خوزستان برگزار می شود.
 مرتضی جمشیدی افزود: در این طرح که به همت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و موسسه خانه کتاب و ادبیات داستانی برگزارمی شود،خریداران 
می توانند کتاب های تالیفی را با تخفیف ۲۰ درصد وکتاب های ترجمه را با تخفیف 
۱۵ درصدازکتاب فروشی های عضو طرح خریداری کنند. او سقف مجاز خرید کتاب 
برای هر نفر را ۳ میلیون ریال و سقف یارانه خرید برای هر خریدار ۶۰۰ هزار ریال 
برشمرد و گفت: از ۲۳ کتاب فروشی شرکت کننده در طرح پاییزه کتاب خوزستان،۱۴ 
کتاب فروشی در اهواز و ۹ کتاب فروشی متعلق به سایر شهرستان های استان 
هستند. اسامی، مشخصات و نشانی کتاب فروشی های عضو طرح پاییزه کتاب 
۱۴۰۰ درسایت tarh.ketab.ir قابل مشاهده است. بیست ونهمین دوره هفته کتاب 
جمهوری اسالمی ایران از بیست و چهارم آبان  تا یکم آذر ١٤٠٠ با شعار »جای خالی 

را با کتاب خوب ُپرکنیم« در سراسر کشور برگزار می شود.

آغاز عملیات اجرایی طرح های توسعه 
شرکت چادرملو

       شهردار مشهد: 
آغاز طرح پاییزه کتاب در       برای کار فرهنگی ایجاد شوق کنید

کتاب فروشی های خوزستان

| یزد | | خراسان رضوی | | خوزستان |

شهردار کرمان تاکید کرد:

ضرورت برنامه ریزی مناسب 
برای ورزش و تفریح کودکان

به مناسبت روز جهانی کودک، شهردار کرمان در جمع 
حضور  نیکان«  »امیدسرای  خیریه  موسسه  کودکان 

یافت.
َشعرباف تبریزی،  سعید  کرمان آنالین،  گزارش  به 
حضور  با  مناسبت،  همین  به  که  ویژه برنامه ای  در 
سرپرست  و  شهردار  معاون  شیخ شعاعی،  عبدالرضا 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، هادی 
عسکری، مشاور شهردار در هماهنگی و تعامالت حوزه 
مشاور  جبارپور،  محمد  و  کرمان  شهرداری  ریاست 
شهردار در بهینه سازی فرایندهای راهبردی برگزار شد، 
با اشاره به ضرورت برنامه ریزی مناسب برای ورزش 
و تفریح کودکان، از در اختیار قرار دادن تمام امکانات 
فرهنگی و ورزشی شهرداری به کودکان موسسه خیریه 

نیکان« و دیگر خیریه ها خبر داد. »امیدسرای 
او ضمن تقدیر از تالش ها و مسئولیت پذیری مدیران 
موسسه خیریۀ »امیدسرای نیکان« گفت: از هر کمکی 
کرمان  شهرداری  سوی  از  و  شخصی  به صورت  که 
بتوانیم به موسسه خیریۀ »امیدسرای نیکان« و دیگر 
خیریه های فعال در این حوزه ارائه کنیم، دریغ نخواهیم 

کرد.
شهردار کرمان ارائه خدمت به کودکان تحت پوشش 
تمام  و گفت:  دانست  شهرداری  وظیفۀ  را  خیریه ها 
امکانات شهرداری کرمان از جمله امکانات و سالن های 
ورزشی شهرداری، در اختیار بچه های خیریه خواهد بود.
بازدید بچه های موسسه خیریۀ  شعرباف تبریزی بر 
»امیدسرای نیکان« از نقاط گردشگری شهر و استان 
کرمان تاکید کرد و گفت: شهرداری کرمان امکان بازدید 
بچه های این خیریه را از نقاط گردشگری فراهم می کند.

او افزود: همچنین شهرداری کرمان در قالب بنیاد خیریه 
بناهای ماندگار شهرداری، هر کمکی که در توان داشته 
ارائه  نیکان«  »امیدسرای  خیریه  موسسه  به  باشد، 

می کند.
شهردار کرمان همچنین با اشاره به انتصاب عبدالرضا 
سرپرست  و  شهردار  معاون  به عنوان  شیخ شعاعی، 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان 
گفت: یکی از اولویت های آقای شیخ شعاعی، پرداختن 
به حوزه کودک به ویژه کودکان تحت پوشش خیریه های 

مختلف خواهد بود.

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد 

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 
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۲۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ هیأت اول موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی شرکت تعاونی 
اعتبار مولی الموحدین به شناسه ملی ۱۰۳۰۸۰۲77۰۲  و شماره ثبت ۱۸۵۲۸۲ اداره ثبت شرکت های تهران 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت کل ۱۱۲/۴۱ مترمربع قسمتی از پالک ۱۹7۰ فرعی )مساحت 
۶۵/۸۸ متر مربع( و قسمتی از پالک ۱۹7۱ فرعی )مساحت ۲۳/۲۲ مترمربع( و تمامت پالک ۶۵ ۶۰ فرعی 
)مساحت ۲۳/۳۱ متر مربع( از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک گناباد از محل مالکیت مشاعی 
خود متقاضی و خریداری شده مع الواسطه از خانم خدیجه خواجه مالک رسمی محرز گردیده است . لذا به 
موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها رأی هیأت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
سید ضیا الدین مهدوی شهری 
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
از طرف باقرزاده

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه 

ناحیه دو  
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  ۱۴۰۰۶۰۳۱۶۰۱۴۰۰۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۹ هیات 
اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای / خانم نیکتا امیری فرزند علی حسن بشماره شناسنامه 
به  ساختمان  ششدانگ  یک  در  از  صادره   ۳۲۴۳۳۴۴۰۹۳
مساحت ۱۵/۵7 متر مربع ) به آدرس دولت آباد جنب پاساژ 
سبز ( در قسمتی از پالک ۱۹ – اصلی واقع در بخش سه حومه 
خریداری از مالک رسمی آقای / خان رضا بهمنی ده مجنونی 
محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود 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 ، ظرع 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 . 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۸/۱۵ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۸/۳۰

سعید سلیم فر - رئیس ثبت اسناد و امالک 

نوبت دوم
نوبت دوم 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 
قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مورخ   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۵۰۰۰۳۸۸ شماره  رای  برابر  رسمی  سند 
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهداد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
متقاضی آقای غالمرضااسمعیلی سیرچی فرزند احمد بشماره 
به  یکبابخانه  ششدانگ  در  شهداد  از  صادره   7 شناسنامه 
۱۶۱۰ فرعی مفروز و مجزی  مساحت۴۳۶/۵۰ مترمربع پالک 
به  کرمان   ۲۶ بخش  در  واقع  ۴7-اصلی  از  فرعی   ۴۵۹ از 

رسمی  مالک  از  خریداری  زمق  باغ  محله   - سیرچ  آدرس 
به  لذا  است.  گردیده  محرز  سیرچی  اسماعیلی  احمد  آقای 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین 
تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم 
تقدیم  به مراجع قضایی  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند. 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   وصول 

۱۰۴۱ الف  م 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان  
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ثبتی 
قانون  نامه  آئین   ۱۳ ۳ قانون و ماده  آگهی موضوع ماده 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰7۸۰۰۶۰۱۲هیات 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع   ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ مورخه  دوم 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
دو کرمان  منطقه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
شیری  اشرف  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
از  صادره   ۳۱ شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  کهنوئی 

مساحت به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  ماهان 
۲7۰/۳ مترمربع تحت پالک ۱۵7۱۸ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مفروز 

و مجزی شده از پالک ۸۹۹ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی واقع در بخش 
۲ کرمان به آدرس خیابان شهید دستغیب کوچه ۱۶ خریداری 
از مالک رسمی خانم رخشنده اهورایی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۱۱۹
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه 
تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۳۳۶۸ هیات اول موضوع  رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی خانم بتول اسکندری تربتی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه ۳۶۱ 
صادره از تربیت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۱7/۲۸ مترمربع 
)دویست و هفده و بیست و هشت صدم مترمربع( قسمتی از پالک ۹۸ فرعی ار اراضی 
ضیاءالدین سفلی پالک ۱۲۶ اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه 
ثبت ملک تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی فاطمه ارزگلیان محرز گردیده 
است . لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از انتشار اولین 
آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.

معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 

و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . شماره ۱۰۹۱
تاریخ انتشار اول : ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
تاریخ انتشار دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

محمد کاظم باقرزاده- رئیس ثبت اسناد و امالک
ت ح ج

نوبت دوم

مفقودی
پژو  سواری  خودرو  سند  و  سبز  برگ 
به   ۱393 مدل   PARSXU7 تیپ 
رنگ سفید _ روغنی  به  شماره موتور 
شاسی  شماره  و   ۱2۴K038۱956
شماره  به   NAAN0۱CA7EH۱۱2۱72
بنام   75 ص   9۴7 ایران   ۴5 پالک 
سید اشکان معین زاده به شماره ملی 
29805۱۴00۴ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.   زرند

مفقودی
مدل   tu5 رانا  خودرو  سبز  برگه 
به شماره موتور  ۱392 رنگ سفید 
شاسی   شماره  و    ۱60B00۱6285
 NAAUO۱FE3DT0۱357۴
متعلق  وپالک۱۱5ص5۴ایران96 
به محمدعلی اساعیلی به کد ملی 
۴59۱79772۴  مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.



۲۱۵۸ شماره پیاپی  شانزدهم       سال       ۱۴۰۰ آبان   ۳۰ یک شنبه   

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: میالد علوی
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
 یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

 مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 
اقتصاد و گردشگری: فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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کارزار آبخوان

برداشت چای ترش در شهرستان کارون/ میزان

| مناره آجری خرم آباد |
آثار تاریخی  از  منار آجری خرم آباد یکی 
جنوب  در  که  است  لرستان  استان 
پارک  محوطه  داخل  در  خرم آباد  شهر 
این  دارد.  قرار  قاضی آباد  محله  شقایق 
که  شکل  استوانه ای  است  بنایی  مناره، 
سنگی  مکعب مربع  سکوی  یک  روی  بر 
عنوان  به  گذشته  در  است.  شده  واقع 
کاروان ها  هدایت  جهت  راهنما  میل 
کاربرد  شهر  از  نگهبانی  یا  دیده بانی  و 
به سبک معماری  توجه  با  است.  داشته 
تاریخ  احتمالی  طور  به  مناره،  بنای 
ساخت آن به دوره فرمان روایی دیلمیان 

می شود. مربوط 
سنگی  پایه  احتساب  با  بنا  این  ارتفاع 
به  است که  متر   ۳۰ حاضر  حال  در  آن، 
بیشتر  گذشته  آن  در  بلندای  قطع  طور 
به  طبیعی،  عوامل  دخالت  اثر  در  و  بوده 
مقدار کنونی رسیده است. قطر مناره در 
پایین ترین قسمت به ۴.۵ متر می رسد. 
و  شده  واقع  غربی  جبهه  در  بنا  ورودی 
از  مناره،  پشت بام  و  باال  به  دسترسی 
طریق صعود از ۹۹ پله در فضای داخلی 
پله های  از  اگر  است.  امکان پذیر  آن 

چشم اندازی  باال  در  بروید  باال  منار  این 
انتظارتان  در  اطراف  مناظر  از  جذاب 
بنا  این  خوب  مکانی  موقعیت  است. 
باعث  دارد  راحتی  دسترسی  این که  و 
آن  از  زیادی  تا سالیانه گردشگران  شده 
دیواره هایی  مناره  اطراف  در  دیدن کنند. 
در  می دهد  نشان  می خورد که  چشم  به 
کاروانسرا  و  مسجد  مثل  بناهایی  اینجا 
وجود داشته است. مناره یعنی جای نور 
است  و کشیده  بلند  بنایی  اصطالح  در  و 
مثل  مذهبی  بناهای  کنار  در  معموال  که 
مساجد ساخته می شود. در دوره اسالمی 
ساخت منارها متداول تر شد به طوری که 

مناره ها  اسالم،  نخستین  سال های  در 
کنار  در  و  تکی  صورت  به  معمول  به طور 
مساجد بنا می شدند. ولی از حوالی قرن 
آن ها  ساخت و ساز  شیوه   هجری  پنجم 
در سردر  دوتایی  به صورت  و  تغییر کرد 
شیوه  شدند.  نمایان  مسجد  ورودی 
با  مناره ها  کاربرد  همین طور  و  ساخت 
استوانه ای،  صورت  به  و  دارد  فرق  هم 
می شوند.  بنا  مخروطی  و  ضلعی  چند 
به  مناره ها  این  اسالم  از  قبل  زمان  در 
غیر از این که جنبه مذهبی داشتند برای 
به  هم  مسافران  و  کاروانیان  راهنمایی 

ایران در  سیری   / می رفتند.  کار 

ملی  جایزه ساالنه  به کسب  موفق  بد«  »کتاب خیلی  رمان 
کتاب آمریکا در بخش ادبیات داستانی شد. به گزارش ایسنا، 
هفتاد و دومین دوره جایزه ملی کتاب آمریکا برندگان امسال 
آنالین  به صورت  ویروس کرونا  به سبب همه گیری  را  خود 
اعالم کرد و »جیسون موت« نویسنده اهل کارولینای شمالی 
موفق به کسب جایزه ادبیات داستانی این جوایز برای رمان 
»کتاب خیلی بد« شد. هیات داوران جایزه ملی کتاب آمریکا 
به  توصیف کرده  که  استادانه  رمانی  را  موت«  »جیسون  اثر 
زمینه های جدیدی قدم نهاده و بررسی جسورانه ساختاری و 
مفهومی از هنر ارائه داده که در عین حال سرگرم کننده، روشنگر 
و به طور کامل عمیق است. »جیسون موت« گفته رمان »کتاب 
خیلی بد« را با الهام گرفتن از کشته شدن افراد سیاه پوست به 

دست پلیس آمریکا در سال های اخیر نوشته است.

فیلم کوتاه »خانه بخت« به کارگردانی عادل معشوری در دوازدهمین 
حضور بین المللی خود در بیستمین جشنواره »Route ۶۶« آمریکا جایزه 
بهترین بازیگری را دریافت کرد. این جشنواره با موضوع مسائل انسانی و 
حقوق بشر در ایالت الینوی شهر اسپرینگ فیلد از ۵ تا ۱۵ نوامبر برابر با 
۱۴ تا ۲۴ آبان برگزار شد. به گزارش مهر، فیلم کوتاه »خانه بخت« پیش 
از این نیز از جشنواره »Symorna« ترکیه جایزه بهترین بازیگری را برای 
نسیم افشارپور و بهترین فیلمبرداری را برای عادل معشوری به ارمغان 
 »Buffalo« Dreams Fantastic« جشنواره  در  همچنین  و  آورده 

آمریکا نامزد بهترین فیلم کوتاه بین المللی شده است.
 Vienna ،آمریکا  Jersey Shore این فیلم کوتاه در جشنواره های  
 Indie Short Fest ،کانادا Short That Are Not Pants ،اتریش
آمریکا و Short Film Slam آمریکا، برای حضور در بخش مسابقه 
انتخاب شده و در آن جشنواره ها نمایش داده می شود نسیم افشارپور 

تنها بازیگر و نویسنده و مشاور کارگردان این فیلم کوتاه است.

جرم انگاری  از  ممانعت  درخواست  نام  با  کارزاری 
دوچرخه سواری زنان در وب سایت کارزار در جریان است که 
با هشتگ #با_مردم_خویش_مهربان_باشیم می شود. در 
بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس مجلس شورای 
اسالمی و ریاست محترم قوه قضائیه آمده است: » تعداد 
عناوین مجرمانه در کشور ما در مقایسه با کشورهای دنیا 
خیلی زیاد است. خیلی کشورها 7۰- ۸۰ عنوان مجرمانه 
وجود  مجرمانه  عنوان   ۲۰۰۰ حدود  ما  کشور  در  و  دارند 
به  نسبت  ما  مردم  موجهی  دلیل  هیچ  بدون  یعنی  دارد. 
دادگاه ها  نتیجه  در  و  بیشتر مجرمند  مردم سایر کشورها 
باید به پرونده های بسیار بیشتری رسیدگی کنند. از شما 
به  اعتماد  رویکرد  با  و  سعه صدر  با  می کنیم  درخواست 
مردم، لیست عناوین مجرمانه موجود را بازنگری کنند بلکه 
نمایندگان  برخی  اخیرًا  شوید.  آن ها  تعداد  افزایش  مانع 
ساده ای  کارهای  جرم انگاری  برای  آمادگی  ابراز  مجلس 
مثل دوچرخه سواری بانوان کرده اند. چنین تصمیماتی چه 
سودی به حال چه کسی دارد؟ چه مشکلی را حل می کند 
جز اینکه فاصله بین مردم و حاکمیت را بیشتر می کند و 
بی اعتمادی به سالمت اخالقی شهروندان را دامن می زند و 

می شود؟« عادی  مردم  دلزدگی  موجب 
پیگیر  راه  این  از  می خواهند  کارزار  این  امضاکنندگان 
شوند. زنان«  دوچرخه سواری  جرم انگاری  از  »ممانعت 

آسمان پوشیده نیلی جان من غمناک چیست

دیگری دارد مصیبت بر سر من خاک چیست

هر طرف هست آرزویی در دل صدپاره ام

در میان الله و گل اینقدر خاشاک چیست

بر شهید دیگری تیغ آزمودن خوب نیست

عشق ما را بس بود بی مهری افالک چیست

سنبل و گل پرده تا برداشتی دانسته اند

زلف عنبر بو کدام و روی آتشناک چیست

گر نظر با غیر بودش چون دل من شاد شد؟

تیغ اگر بر دیگری زد سینه من چاک چیست

در حریم وصل خود منع دلم از غم مکن

غنچه می داند که در گلشن دل غمناک چیست

آنکه هرگز برنمی دارد قدم از دیده ام

حیرتی دارم که نقش پای او بر خاک چیست

دیده گریان خود تا دیده ام دانسته ام

با همه آلوده دامانی نگاه پاک چیست

ای سراپا عشوه گاهی جلوه ای در کار ما

بر سر گنجی نشسته اینقدر امساک چیست

دل به زلفش بسته ای قدسی چه می خواهی دگر

صید بسمل گشته را معراج جز فتراک نیست

قدسی مشهدی

جغرافیایی  موقعیت  در  ده والی  دره  آبشار 
E۵7۱۹ N۲۹۱۱ در استان کرمان واقع است. 
در بخش شمالی شهرستان جیرفت و در دره 
زیبای ده والی ساردوییه، آبشاری زیبا با فضایی 
فرحبخش، جان بخش طبیعت منطقه است. 
»محمدآباد  روستای  نزدیکی  در  آبشار  این 
روز پیکر«  و در مسیر رودخانه ای که در شمال 
غرب این روستا جریان دارد؛ واقع است. آب 
قله  بلندترین  قله »نشانه«،  از  رودخانه  این 
رشته کوه بحر آسمان )۳۸۸۶ متر( سرچشمه 
می گیرد. ریزش و خروش این آب بر تخته 
سنگ ها و دیواره های اطراف، عالوه بر ایجاد 
صدای موزون آبشار، فضاهای سبز خزهای را 
نیز در سطوح پیرامون ایجاد کرده است. ارتفاع 
این آبشار بیش از ۱۰ متر است. این روستا 
جیرفت  شهرستان  ارتباطی  جاده  طریق  از 
به  غرب  سمت  فرعی  جاده  درب بهشت،  به 
منطقه  است.  امکان پذیر  روز پیکر  روستای 
است که  مجموعه ای کوهستانی  بحرآسمان 
به همراه جبال بارز طوالنی ترین و مرتفع ترین 
رشته کوه جنوب شرقی کشور را ایجاد کرده 
است. در واقع این کوهستان به مانند بسیاری 
مجموعه  در  شده  واقع  کوهستان های  از 
پراکنده  کوه  یک سری  تنها  مرکزی  فالت 

نبوده بلکه کامال رشته کوهی مرتفع است که 
از نظر توپوگرافی و اقلیمی هیچ سنخیتی با 
مناطق دشتی اطراف خود ندارد. ارتفاعات این 
کرمان  شهر  شرقی  جنوب  در  کوهستان که 
نزدیکی کوهستان های هزار  در  و  واقع شده 
و جوپار قرار دارد زمستان های بسیار سردی 
این  و  است  همراه  برف  بارش  با  که  دارد 
می ماند.  باقی  مدت ها  تا  ارتفاعات  در  برف 
ارتفاعات بحر آسمان در بخش جنوبی با قرار 
گرفتن در حوضه آبریز هلیل رود و جازموریان 
تا   ۶۰۰ ارتفاع  با  دشتی  مناطق  به  در نهایت 
۱۲۰۰ متر ختم می شود که از آب و هوای بسیار 
است.  برخوردار  مرطوب  حدودی  تا  و  گرم 
به  کوه  رشته  این  شمالی  جبهه  برعکس، 
دشت های مرتفع تری وصل می شود که دارای 
اقلیمی سرد و خشک هستند. این محدوده 
کوهستانی مرتفع هم به دلیل بارش ساالنه به 
نسبت زیاد که شامل باران و به ویژه برف است 
و هم وجود چشمه های فراوان، از منابع آبی 
زیادی برخوردار است که به صورت جوی ها و 
بزرگی دیده می شود  و  رودخانه های کوچک 
رودخانه  سرچشمه های  از  آن ها  تمامی  که 
هلیل رود بوده و نهایتا به هامون جازموریان 

می ریزند.

|  چاپ و نشر  |

| سینما |

درخواست ممانعت از جرم انگاری آبشار دره ده والی، جیرفت
دوچرخه سواری زنان

من  پیر  استاد  زندگی  کالس  »آخرین 
تشکیل  او  منزل  در  یک بار  هفته ای 
می شود، در کنار پنجره ای در اتاق مطالعه 
را  بامیه  بوته کوچک  ازآنجا  بتواند  تا  او، 
کند.  تماشا  صورتی رنگش  برگ  های  با 
از صرف  بعد  و  روزهای سه شنبه  کالس 
صبحانه تشکیل می شد. موضوع درس ما 
»معنای زندگی « بود. استاد آن چه را به 
تجربه می دانست، درس می داد.« این ها 
را  آلبوم کتابش  میچ  است که  جمالتی 
با  سه شنبه ها  است.  کرده  آغاز  آن ها  با 
موری کتاب بسیار تاثیرگذار این نویسنده 
است که داستان واقعی ارتباط و مالقات 
شوارتس  موری  استادش  با  آلبوم  میچ 
را روایت می کند. میچ آلبوم که نویسنده  
از  تلفنی  تماس  »اولین  مشهور  کتاب 
بهشت« نیز هست این کتاب را با لحنی 
را  روان و زیبا  نوشته است که خواننده 
وادار می کند همراه میچ آلبوم در جلسات 
مالقاتش با موری شرکت کند. سه شنبه ها 
زندگی نامه  یک  هم  می توان  را  موری  با 
این  دانست.  فلسفی  رمان  یک  هم  و 
کتاب پر از درس های آموزنده ای است که 
می تواند نگاه خواننده را نسبت به جهان 
با  در سه شنبه ها  آلبوم  میچ  دهد.  تغییر 
موری دریچه ای تازه به سوی دنیا را برای 

خواننده باز می کند. دریچه ای که از نگاه 
به  آلبوم  میچ  شوارتس کسی که  موری 
نشات  می کند  نگاه  او  به  مراد  دیده ی 
گرفته است.  بیش از ۳۹ میلیون نسخه 
سراسر  در  موری  با  سه شنبه ها  رمان  از 

است. فروخته شده  جهان 
سال  بار  اولین  موری  با  سه شنبه ها 
زبان  به  آمریکا  متحده  ایاالت  در   ۱۹۹7
ویرایش  است.  شده  منتشر  انگلیسی 
جدید این کتاب که پس گفتاری نیز به آن 
اضافه شده است سال ۲۰۰7 منتشر شد. 
سه شنبه ها با موری با گونه زندگی نامه ای 
از  بیش  به  تاکنون  فلسفی  داستان  و 
و  است  ترجمه شده  مختلف  زبان  سی 
می رسد.   فروش  به  جهان  ۳۴ کشور  در 
کتاب  درباره  ی  سیگل«  »برنی  دکتر 
»این  است:  گفته  موری  با  سه شنبه ها 
است. نشدنی  توصیف  کتاب گنجینه ای 

| سه  شنبه ها با موری | 
| نویسنده : میچ آلبوم

مترجم : مهدی قراچه داغی |
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