
رهبر  انقالب:

مذاکره با دشمن به معنای تسلیم نیست
قشرهای  از  با جمعی  تصویری  دیدار  در  )یکشنبه(  دیروز  انقالب صبح  رهبر 
مختلف مردم قم، قیام تاریخی ۱۹ دی ۱۳۵۶ قم را نشان دهنده »عمق اعتقاد 
دینی« و »غیرت دینی همراه با عقالنیت« خواندند و با اشاره به کینه عمیق 
وظیفه  با درک  باید  ایران گفتند:  اعتقادات ملت  از  برخاسته  نظام  به  امریکا 
کنونی، با امید و وحدت و قدرت به سمت چشم انداز روشِن آینده حرکت کنیم 

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت 
حیات وحش سازمان محیط زیست:

 نگران تلفات 
پرندگان مهاجریم

هزار  از  بیش  جان  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای 
مدیرکل  است.  را گرفته  میقان  تاالب  مهاجر  پرنده 
سازمان  وحش  حیات  مدیریت  و  حفاظت  دفتر 
حفاظت محیط زیست می گوید کاهش آب میانکاله 
نگرانی از تکرار این حادثه را در این تاالب شمالی را 

بیشتر کرده است. 

بکتاش آبتین در آغوش 
خاک آرام گرفت

زندانی  مستندساز  و  شاعر  آبتین،  بکتاش  پیکر 
شد. سپرده  خاک  به  شهرری  عبدهللا  امامزاده   در 

بار به کرونا مبتال شد و  آبتین در زندان دو  بکتاش 
در هفته های گذشته با وخیم شدن وضعیت سالمت 
او، به بیمارستانی در تهران منتقل شد و پزشکان به 
اما  شنبه  روز  بردند.  مصنوعی  خواب  به  را  او  ناچار 
محکومیت  دوران  حالی که  در  ساله  شاعر 47  این 
باخت.   جان  بیمارستان  در  می کرد  سپری  را   خود 

 لزوم تعویق در بازگشایی 
 مدارس و دانشگاه ها به روایت

 دبیر کمیته علمی مقابله با کرونا

 موج  امیکرون
 در ر اه است

»با توجه به کاهش چشمگیر موارد ابتال و فوتی، 
که  گرفت  تصمیم  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد 
و  مدارس  امتحانات  و  درس  کالس های 
دانشگاه ها به شکل حضوری برگزار شود که باید 
پیگیری  را  آن  اجرای  مسئول  دستگاه های 
رئیسی  ابراهیم  روز شنبه  را  این سخنان  کنند«؛ 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  رئیس  عنوان  به 
خوش بینی  نشانگر  که  اظهاراتی  کرد.  مطرح 

رئیس دولت به آینده مقابله با کرونا بود. جاز موریان جان نگر فت
عضو کمپین احیای جازموریان:  هنوز حقابه محیط زیستی تاالب جازموریان داده نمی شود و بستن شاخه های هلیل رود و احداث سد باعث وضعیت فعلی است

محیط زیست می گوید بارش های اخیر باعث آبگیری بیش از 50 درصد تاالب جازموریان شده اما محلی ها می گویند آب چندانی به تاالب نرسیده است

»پیام ما« در گفت وگو با یک پژوهشگر جامعه شناسی شهری طرح جمع آوری معتادان از رود دره فرحزاد را بررسی می  کند 

آسیب های اجتماعی به محالت باز می گردند آسیب های اجتماعی به محالت باز می گردند 
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پیام  جامعه

پیکر بکتاش آبتین، شاعر و مستندساز زندانی 
 در امامزاده عبدهللا شهرری به خاک سپرده شد.
بکتاش آبتین در زندان دو بار به کرونا مبتال 
وخیم شدن  با  گذشته  هفته های  در  و  شد 
وضعیت سالمت او، به بیمارستانی در تهران 
منتقل شد و پزشکان به ناچار او را به خواب 
مصنوعی بردند. روز شنبه اما این شاعر 47 
را  خود  محکومیت  دوران  حالی که  در  ساله 
باخت.   جان  بیمارستان  در  می کرد   سپری 
مرگ بکتاش آبتین )مهدی کاظمی( در پی 
ابتال به کرونا در زندان، واکنش های گسترده ای 
را از سوی نهادهای صنفی، فعاالن سیاسی و 
 مدنی در شبکه های اجتماعی به دنبال داشت.
در پی انتقادات درباره روند درمان این شاعر 
اما دادستانی تهران با انتشار اطالعیه ای درباره 
داد.  توضیح  آبتین  بکتاش  درمانی  روند 
اینکه  به  اشاره  با  اطالعیه  این  از  بخشی  در 
به  تبانی  و  اجتماع  جرم  به  آبتین  »مرحوم 
قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور به تحمل ۵ 
سال حبس محکوم شده بود« آمده است: »در 
فروردین ماه سال ۱4۰۰ و در زمانی که مرحوم 
آبتین در حال گذران دوران محکومیت خود 
بود، به محض ادعا مبنی بر ابتال به بیماری 
خطاب  مقتضی  پزشکی  دستورات  کرونا، 
نهایتا  اما  شده،  صادر  اوین  بازداشتگاه  به 
برهه  آن  در  مشارالیه  بود که  مشخص شده 
 زمانی به ویروس کووید۱۹ مبتال نبوده است.«
شده  تاکید  تهران  دادستانی  گزارش  در 
است، در مدت بستری این شاعر زندانی در 
اعزام  با  تهران  دادستانی  بیمارستان،  دو  هر 
قانونی  پزشکی  کل  اداره  حاذق  پزشکان 
نظارت  به  نسبت  او،  بالین  بر  تهران  استان 
بیشتر  هرچه  تضمین  و  او  درمان  روند  بر 
بیمارستان های  در  بیمار  به  دهی  خدمات 
است. بوده  کرده  اقدام  بستری   محل 
اعالم خبر  نوشته است »با  ایسنا  اینطور که 
فوت مرحوم بکتاش آبتین، عکسی قدیمی از 
حضور وی در بیمارستان در شبکه های مجازی 
شده،  زده  پابند  او  پای  بر  شده که  منتشر 
خرداد  به  مربوط  تصویر  این  آنکه  ذکر  قابل 
ماه سال جاری است که وی جهت پیگیری 
بود«. شده  اعزام  بیمارستان  به   معالجات 
برگردیم«،  نوشت  شد  قلم  من که  پای  »و 
کرده اند«،  بخیه  را  چشم هایم  »مژه ها، 
میمون  »در  خلوت«،  »شناسنامه  
)برگزیده  »پتک«  و  پدربزرگم«  خودم 
خبرنگاران(  شعر  سال  کتاب  جایزه 
هستند. آبتین  بکتاش  شعر   کتاب های 

بکتاش آبتین در آغوش 
خاک آرام گرفت
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جناب آقای مهدی سیاوشی
» انا لله و انا الیه راجعون «

با سالم و احترام
خانواده  و  به شما  را  گرامیتان  برادر  درگذشت 
محترم تسلیت عرض می کنیم و آرزوی صبر و 

سالمتی برایتان داریم.
از خداوند منان خواستاریم که به شما صبر عطا نماید.

خدیشی - مدیرمسئول روزنامه »پیام ما«

فراخـوان 
ارزیابی کیفی 

جهت برگزاری مناقصه عمومی
روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز                              

صفحه6
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آگهي مناقصه عمومي 
شماره )  30- 1400  (

شهرداری زنجان در نظر دارد امورات خدماتی سازمان آرامستانهای شهرداری را به شركتهای 
رفاه  و  و  ،كار  تعاون  اداره  از  با موضوع مناقصه وصالحیت  خدماتی دارای سابقه مرتبط 
اجتماعی معتبر برای سال  1400با برگزاری مناقصه عمومی بمدت سه سال برابر شرایط قید 
شده در اسناد از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت واگذار نماید  . لذا ازكلیه اشخاص 
حقوقی واجد شرایط دعوت میشود درصورت تمایل به همكاری جهت دریافت  اسناد  از 
تاریخ  1400/10/20 لغایت 1400/10/26 به سامانه تداركات الكترونیك دولت )ستاد ایران 
 www.zanjan.ir مراجعه وجهت كسب اطالعات بیشتر به نشانی اینترنتی )setadiran
ویا با شماره تماسهای 02433422036 اداره قراردادها و شماره 02432221070 سازمان 

آرامستانهای شهرداری زنجان تماس حاصل نمایند. 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداري زنجان

بحران کم آبی را جدی بگیریم
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منشأ  را  دی ۱۳۵۶   ۱۹ حادثه  انقالب  رهبر 
ایجاد حرکتی سلسله وار در شهرهای مختلف 
و در نهایت پیروزی انقالب خواندند و افزودند: 
اینگونه حوادث که مضامین قوی و پیام های 
بزرگی برای نسل های آینده دارند، نباید در غبار 

فراموشی، کمرنگ شوند.
دنباله های  و  ۱۹دی  حادثه  افزودند:  ایشان 
عمق  نشان دهنده  آن،  اجتماعی  سیاسی- 
به  امام  اگر  زیرا  بود  مردم  دینی  اعتقادات 
در  دینی  عاِلم  و  تقلید  مرجع  یک  عنوان 
جریان  و  شخص  هیچ  نبود،  آن  مرکزیت 
دیگری نمی توانست ملت را شهر به شهر به 

وادارد. قیام  و  خروش 
حضرت آیت هللا خامنه ای با اشاره به محوریت 
در  سیاست شناس  و  شجاع  دینی  علمای 
اغلب حوادث تاریخی و اجتماعِی ۱۵۰ سال 
نهضت  تنباکو،  قضیه  جمله  از  ایران  اخیر 
و  تیر  قیام ۳۰  حادثه گوهرشاد،  مشروطه، 
قیام ۱۵ خرداد گفتند: عناصر با نفوذ ممکن 
است شماری از مردم را به حرکت درآورند 
اما به موج درآوردن اقیانوس عظیم ملت در 
مقابل استعمار و استکبار و دنباله های آنها، 
فقط کار عاِلم و مرجع دینی است و از همین 
جا می توان راز دشمنی عمیق مستکبران را 
با دین، علمای دینی، علمای سیاسی، فقه 

سیاسی و اسالم سیاسی درک کرد.
ایشان با اشاره به کسانی که شعار »مرگ بر 
امریکا« را علت خصومت همیشگی استکبار 
با جمهوری اسالمی می دانند، افزودند: امریکا 
از ُبن دندان با نظام اسالمی دشمن است زیرا 
این نظام را برخاسته از دین و مظهر اعتقادات 

دینی ملت می داند.
حضرت آیت هللا خامنه ای، غیرت دینی را از 
دیگر عوامل قیام ۱۹ دی برشمردند و گفتند: 
برخی تالش و تبلیغ می کنند که غیرت دینی 
را »بی منطقی و خشونت« بنامند اما حقیقت 
این است که غیرت دینی همراه با عقالنیت 
نیز  و بصیرت  از بصیرت است  برخاسته  و 
شعبه و مظهری از عقالنیت است ضمن اینکه 
با  در عمل نیز در اغلب موارد، غیرت دینی 

عقالنیت همراه بوده است.
کامل  مظهر  را  خمینی)رض(  امام  ایشان 
غیرت دینِی همراه با عقالنیت و خردمندی 
امام،  شایسته  شاگرد  افزودند:  و  دانستند 
آیت هللا مصباح نیز، هم در غیرت دینی در اوج 
بود و هم در عقالنیت یک فیلسوف به معنی 

واقعی کلمه بود.
رهبر انقالب تصمیم رژیم طاغوت برای چاپ 
مقاله موهن درباره امام در یکی از روزنامه ها را 
تصمیمی براساس محاسبه و نقشه خواندند 
و گفتند: طاغوت با درک نفوذ روزافزون امام 
در مردم، می خواست جایگاِه انگیزه بخش و 
انرژی بخش ایشان را تنّزل دهد و مرکزیت 
نهضت را از بین ببرد و اگر مشت محکم مردم 
قم در ۱۹ دی ۵۶ به سینه طاغوت نمی خورد، 
ادامه  مختلف  شکل های  در  را  حرکت  این 

می داد.
رهبر انقالب با اشاره به پشت گرمی طاغوت 
کارتر  سخنان  و  واشنگتن  حمایت  به 
رئیس جمهورِ وقِت آمریکا در ۱۰ دی ۵۶ در 
تهران افزودند: کارتر براساس محاسبات غلط 
ایراِن  دارد،  ادامه  همچنان  که  امریکایی ها 
پهلوی را »جزیره ثبات« نامید اما قیام مردم 
قم و سلسله قیام های بعد از آن، به گونه ای 
نقشه محاسباتی رژیم و امریکا را بر هم زد 
که کارتر مجبور شد سال ۵7، ژنرالی به نام 
هایزر را به ایران بفرستد تا با کشتار، کودتا 
یا هر روش دیگر، نهضت اسالمی ملت ایران 
را سرکوب کند که به فضل الهی ناکام ماند.
حضرت آیت هللا خامنه ای به شهادت رساندن 
سردار سلیمانی را نمونه دیگری از استمرار 
و  دانستند  امریکایی  ها  غلط  محاسبات 
حاج  می خواستند  تروریست ها  افزودند: 
عظیمی که  حرکت  نماد  به عنوان  را  قاسم 
نماینده اش بود از بین ببرند اما حرکت عظیم 
و ابراز ارادت و محبت عمومی ملت ایران و 
سالگرد  دومین  در  دیگر  کشورهای  مردم 
شهادت سردار، به عنوان یک حرکت عظیم 
ناشی از دست قدرت خداوند، نشان داد که 
دستگاه محاسباتی امریکایی ها حقًا و انصافًا 

است. و خراب  معیوب 
رهبر انقالب با اشاره به گذشت 4۳ سال از 
روزهای پر شکوه پیروزی انقالب و برپایی 
ملِت  دینی، وظیفه یک  نظام مردم ساالری 
شناخت  گذشته،  از  گرفتن  عبرت  را  زنده 
وظایف کنونی، و تعیین چشم انداز و گام های 
آن  به سمت  قدرت  پر  برای حرکت  استوار 
چشم انداز دانستند و افزودند: این وظیفه دانی 
پیروزی  و  موجب کامیابی  آینده شناسی  و 
نهایی یعنی حیات طیبه ملت ایران و تأمین 
دین، دنیا و رفاه روحی و جسمی برای ملت 

می شود.

ابراز خرسندی از گسترش فکر و  با  ایشان 
عمل جوانان مؤمن و حزب اللهی در سراسر 
کشور، گفتند: برخی اظهار نظرها و گزارش ها 
و  باطن  و  نیست  ملت  حقیقت  گویای 
باید در مسائلی  را  احساسات واقعی مردم 
همچون تشییع شهید سلیمانی درک کرد.
حضرت آیت هللا خامنه ای در ادامه چند تذکر 
مهم خطاب به مردم و مسئوالن برای حفظ 
نشاط و حرکت رو به پیشرفت انقالب اسالمی 

بیان کردند.
ایشان »غیرت دینی« را عامل نجات کشور 
در بزنگاههای مختلف و تبدیل کردن تهدیدها 
به فرصت خواندند و افزودند: غیرت دینی را 
حفظ کنید زیرا این غیرت دینی مردم بود که 
کشور را در دفاع مقدس -یعنی آن جنگ 
بین المللی که آمریکا، شوروی، ناتو و ارتجاِع 
راه  به  انقالب  درآوردن  زانو  به  برای  روز  آن 

انداخته بودند- پیروز کرد.
رهبر انقالب، تشییع تاریخی شهید سلیمانی را 
نمونه دیگری از فوراِن غیرِت فرصت ساز مردم 
دانستند و گفتند: در آن مراسم، ملت ایران بار 
دیگر وحدت و هویت دینی و انقالبی خود را 
عیان کرد و اگر آن پیکر مقدس به سوریه، 
لبنان و پاکستان نیز می رفت، همانند ایران و 
عراق مورد استقبال عظیم ملت های مسلمان 

قرار می گرفت.
ایشان ۹ دی ۸۸ را مصداق دیگری از تجّلی 
خاطرنشان  و  خواندند  مردم  دینی  غیرت 
کردند: در آن حادثه نیز غیرت دینی مردم آثار 
سوء تهدیدها را از بین برد و آنها را به فرصت 
تبدیل کرد، بنابراین باید گویندگان، نویسندگان 
و صاحبان نفوذ تالش کنند تا غیرت دینی 

مردم محفوظ بماند.
حضرت آیت  هللا خامنه ای »حساسیت زدایی 
تبلیغات  به وسیله  انقالب  و مبانی  از اصول 
وسیع در فضای مجازی و رسانه های بیگانه 
و برجسته سازی سخنان افراد کم مایه و پر 
ادعا« را از دیگر برنامه های دشمنان دانستند 
و گفتند: اصول انقالب از جمله »شکل گیری 
حکومت و جامعه بر اساس هندسه دینی«، 
»استقالل« و»مبارزه با فساد و بی عدالتی« 

نباید تضعیف شوند.
»تسلیم  افزودند:  زمینه  همین  در  ایشان 
نشدن در برابر دشمن مستکبر و زورگو« نیز 
جزو اصول انقالب است و اینکه در مقطعی 
با دشمن مذاکره، صحبت و تعامل شود به 

نیست،  آن  مقابل  در  شدن  تسلیم  معنای 
همچنانکه تا کنون تسلیم نشده و از این پس 

نیز نخواهیم شد.
رهبر انقالب، حساسیت زدایی از اصول انقالب 
را بخشی از جنگ نرم وسیع و متنوع علیه 
ملت دانستند و با دعوت از اهل فکر و قلم 
و صاحبان فعالیت های اجتماعی و مجازی 
برای مقابله با این نقشه، افزودند: این تصور 
که اصول انقالب برای مردم و آینده سودمند 
نیست خالف واقع و بی انصافی محض است.
به اصول  پایبندی  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
انقالب از مهم ترین ابزارهای پیشرفت کشور 
این 4۳  طول  در  خاطرنشان کردند:  است، 
کرده ایم،  حرکت  و  پیشرفت  جا  هر  سال 
افراد مؤمن و  محصول روحیه و مجاهدت 
انقالبی بوده و هر جا کار زمین مانده، پای 
فرصت طلبی، فساد، اشرافی گری و نگاه های 

است. میان  در  غیرانقالبی 
دیگر،  تذکری  در  آیت هللا خامنه ای  حضرت 
همگان را به »حفظ وحدت و انسجام ملی« 
فراخواندند و تأکید کردند: البته در خصوص 
بعضی که در مقابل انقالب می ایستند، انقالب 
چاره ای جز ایستادگی ندارد اما نباید »اختالف 
مقابل  در  جبهه گیری  به  سلیقه«  و  نظر 
شدن  مخدوش  و  امید  تضعیف  یکدیگر، 

انسجام عمومی منجر شود.
ایشان با اشاره به تخصص برخی دشمنان 
انقالب در سیاست »تفرقه بینداز و حکومت 
کن« و تالش آنها برای ایجاد اختالف های 
مذهبی و درگیر کردن شیعه و سّنی، افزودند: 
اتفاق  این مسائل در کشور  نباید اجازه داد 
بیفتد و اوج بگیرد، همچنانکه قرن ها است 
شیعه و سّنی در کشور در کنار یکدیگر و بدون 
بنابراین  درگیری و اختالف زندگی کرده اند، 
نباید برای اختالف ها بهانه ای به وجود بیاید که 

خوشبختانه نیز به وجود نیامده است.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: حاال یک کسی 
حرف غلطی می زند و یک نفر هم احساس 
تکلیف می کند اما این مسائل را نباید ادامه 
داد و همه باید انسجام عمومی را حفظ کنند.
مظهر  را  ایران  اسالمی  جمهوری  ایشان، 
اسالم و حاکمیت امت اسالمی خواندند و 
با اشاره به اظهار عالقه و تعصب اهل سنت 
در کشورهای مختلف به جمهوری اسالمی، 
گفتند: مراسم های عظیم تجلیل از شهید 
نمونه ای  اسالمی  کشورهای  در  سلیمانی 
امت  پشتیبانی  و  تعصب  و  عالقه  این  از 
اسالمی از جمهوری اسالمی از شرق آسیا تا 

است. آفریقا  غرب 
حضرت آیت هللا خامنه ای در توصیه بعدی با 
تأکید بر لزوم تقویت امید به آینده، گفتند: 
جواِن امیدوار، بهتر کار و تالش و تحقیق 
می کند البته تقویت امید فقط با حرف زدن 
نیست و مسئوالن باید با کار و تالش خود 
که امروز بحمدهللا به آن مشغول هستند، دل 

جوانان را از امید لبریز کنند.
ایشان با اشاره به مکتوم ماندن موفقیت های 
عرصه های گوناگون،  در  اسالمی  جمهوری 
و  اقتصادی  مشکالت  وجود  با  افزودند: 
ضعیف  طبقات  برای  بخصوص  معیشتی 
و  بانکی  مشکالت  همچون  مشکالتی  و 
دستاوردهای  اسالمی  جمهوری  مالیاتی، 
مهمی در بخش های مختلف داشته که باید 
برای مردم و کسانی که فقط با بیان مشکالت 
از این موفقیت ها غافل هستند، بیان شود.

حضرت آیت هللا خامنه ای با تحسین گرایش 
مردمی و محسوس دولت، تقویت و تکمیل 
این حرکت را ضروری خواندند و افزودند: 
باید به وعده ها نیز در موِعد خود عمل کرد 
و اگر به هر دلیلی اجرای وعده ممکن نشد، 

صریح و صادقانه برای مردم توضیح داد.
استفاده  برای  سازوکاری  ایجاد  ایشان 
پیشنهادی  شیوه های  و  دیدگاهها  از 
صاحبنظران، متخصصان و مردم و بررسی 
از مشارکت های مردمی  استفاده  چگونگی 
به  و  دانستند  الزم  دولت  اقدامات  در  را 
ظرفیت های  از  کردند  توصیه  دولتمردان 
مردمی برای نظارت عمومی بر مسائلی نظیر 

کنند. استفاده  نیز  ویژه خواری  و  فساد 
رهبر انقالب در پایان سخنانشان تأکید کردند: 
مسئوالن با همه وجود برای مردم کار کنند و 
با نیت خالص، کار و تالِش محسوِس فعلی 
را گسترش دهند تا خداوند این تالش ها را 

هرچه بیشتر ُپر برکت گرداند.

رهبری در دیدار تصویری با جمعی از مردم قم

مذاکره با دشمن به معنای تسلیم نیست
اصول انقالب از جمله »استقالل« و »مبارزه با فساد و بی عدالتی« نباید تضعیف شوند

اعالم وصول استیضاح 
وزیر بهداشت در هیات 

رئیسه مجلس
مجلس  دوره  یازدهمین  رئیسه  هیات 
وزیر  استیضاح  مساله  اسالمی  شورای 
دولت  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
این  جلسات  در  بررسی  برای  را  سیزدهم 
محسنی بندپی،  کرد.  وصول  اعالم  هیات 
مجلس  درمان  و  بهداشت  عضو کمیسیون 
همچنین  او  است.  اعالم کرده  را  خبر  این 
مجلس  نمایندگان  از  تن   22 که  گفته 
شده اند.  بهداشت  وزیر  استیضاح  خواستار 
طرح استیضاح وزیر بهداشت 7 روز پیش 
در شرایطی تهیه شده بود که پیشتر برخی 
اعضای هیات رئیسه مجلس گفته بودند که 
بنا به توصیه ها از سوی نهادهای باالدستی 
به  را  وزرا  استیضاح  فعال  مجلس  پارلمان، 
صالح کشور نمی داند. طرح استیضاح وزیر 
بهداشت با ۸ محور تهیه شده است. »عدم 
در  عمرانی  پروژه های  اعتبار  عادالنه  توزیع 
سراسر کشور«، »عدم فراهم کردن قابلیت 
درمانی  پایه  به خدمات  و دسترسی  خرید 
ساماندهی  در  »ضعف  همگان«،  برای 
اقدام  »عدم  متخصص«،  انسانی  نیروهای 
دارو  موضوع  در  ایران  خودکفایی  زمینه  در 
حوزه«،  این  در  گسترده  نابسامانی های  و 
در  متخصص  نیروهای  از  استفاده  »عدم 
به  نکردن  »عمل  و  بهداشت«  وزارت  بدنه 
جلسه  در  شده  ارائه  برنامه های  و  وعده ها 
رای اعتماد به نمایندگان« از جمله محورهای 

می رود. شمار  به  استیضاح  طرح  این 

کلیات الیحه بودجه با 174 موافق و 76 
مخالف در مجلس تصویب شد

جدال لفظی بر سر ارز ترجیحی
همان روزی که دولت سیزدهم الیحه حذف ارز 
»حمایت  عنوان  با  را  تومانی   42۰۰ ترجیحی، 
مجلس کرد  تقدیم  جامعه«  فرودست  اقشار  از 
رئیس  اول  معاون  قامت  در  مخبر  محمد  و 
پرداخت،  مساله  این  از  دفاع  به  جمهوری 
به  دیگری  از  پس  یکی  مجلس  نمایندگان 
باعث  را  این تصمیم  و  پرداخته  دولت  از  انتقاد 
مجدد  قیمتی  و شوک  جامعه  در  تورم  افزایش 

دانستند. مردم  به  بیشتر  فشار  و  بازار  به 
شد  باعث  مجلس  و  دولت  میان  اختالف  این   
غیر  طور  به  مجلس  کار  دستور  از  دولت  الیحه 

شود.  خارج  رسمی 
دولت اما بر تصمیم خود اصرار داشت در نتیجه 
 42۰۰ ارز  حذف  ماجرای  غیررسمی  طور  به 
و  پیگیری کرد  را  دارو  چون  اقالمی  از  تومانی 
همزمان این مهم را در الیحه بودجه ۱4۰۱ لحاظ 
همراه  نمایندگان  اعتراض  با  که  اقدامی  کرد. 
بودجه  و  برنامه  رئیس کمیسیون  نایب  و  شد 
گفت.  بودجه  به  تومانی   42۰۰ ارز  بازگشت  از 
به  اوضاع  اما  شد  تشکیل  تلفیق که  کمیسیون 

برگشت. دولت  سود 
تصویب  را  بودجه  کلیات  فورا  کمیسیون  این   
بررسی  در  پارلمان  جدید  روال  براساس  و  کرد 
بودجه، آن را به صحن علنی ارجاع داد. مجلس 
بررسی  رئیسی  با حضور  را  بودجه  دیروز کلیات 

کرد. 
 7۶ مقابل  در  موافق  رای   ۱74 با  بودجه  کلیات 
ارز  سر  بر  اختالفات  اما  شد  تصویب  مخالف 

برجاست. پا  همچنان  ترجیحی 
رای  از  مجلس  در  جمهوری  رئیس  رئیسی، 
ندادن مجلس به الیحه دو فوریتی دولت درباره 
ارز ترجیحی تلویحا انتقاد کرد و گفت: »ترجمان 
حذف  یعنی  دولت،  الیحه  فوریت  عدم  به  رای 
ریاست مجلس  برای  ترجیحی. من شرحی  ارز 
نوشتم تا برای نمایندگان روشن شود که رای به 

چیست. دولت  الیحه  فوریت  عدم 
ارز  این  می گفت  باید  مجلس  یا  باالخره   
نیابد که  ادامه  می گفت  یا  یابد  ادامه  ترجیحی 
ما جبران آن را چه کنیم. نتیجه این می شد که 
به  را  آن  ما  ولی  شود  حذف  باید  ترجیحی  ارز 

ندانستیم.  مصلحت 
این کار شوک وارد کردن به معیشت مردم است 
را  و مشکل  رهبری لطف کردند  مقام معظم  که 
وضعیت  ما  تا  کردند  حل  ماه  چند  این  برای 
فعلی اقتصادی را ادامه دهیم تا تعیین تکلیف 

شود.  قطعی 
ترجیحی  ارز  اگر  است که  این  باورمان  هم  ما 
قطع شود حتمًا باید برای جبران آن برای زندگی 
مردم و به ویژه نیازمندان فکر جدی کرد. امکان 
اینکه  بدون  شود  حذف  ترجیحی  ارز  این  ندارد 
این  صورت گیرد.«  مردم  معیشت  برای  فکری 

همراه شد.  قالیباف  پاسخ  با  اظهارات 
بود دولت  این بحث خوب  واقعا  او گفت: »اگر 
این کار  می داد که  بودجه  اصالحیه  الیحه  باید 
و  اسالمی  شورای  مجلس  امروز  نداد.  انجام  را 
معیشت  که  دارند  تاکید  موضوع  براین  دولت 
کلیات  در  اگر مجلس  اول است،  اولویت  مردم 
با  هماهنگی  جزئیات  در  رسید  جمع بندی  به 

داشت.  خواهد  دولت 
ما  اول  دغدغه  می دهیم که  اطمینان  مردم  به 
معیشت مردم است درباره ارز ترجیحی در سال 
اولویت  با  مردم  معیشت  به  ما  توجه  هم   ۱4۰۱

بود.« خواهد  محرومان 
کمیسیون  رئیس  حاجی بابایی،  حمیدرضا   
تلفیق هم در پاسخ به اظهارات رئیس دولت، بر 
شفاف  تصمیمات  اخذ  و  نمایندگان  اقناع  لزوم 
گفت:  و  کرد  تاکید  دولتی  مسئوالن  سوی  از 
با  باید  بگیرید  تصمیمی  می خواهد  دولت  »اگر 
خیال  تا  کند  تصویب  را  آن  مجلس  همراهی 
شود.  راحت  مردم  منافع  تأمین  از  نمایندگان 
 4۰۰ تصمیمات ما چه مثبت چه منفی می تواند 
را  دولت  منابع  و  اعتبارات  تومان  میلیارد  هزار 

دهد. افزایش  یا  کاهش 
دادند،  رای  مخالف  که  دوستانی  از  بسیاری   
اگر  که  است  این  حرفشان  نبودند.  مخالف 
به  حذف کنید  را  تومانی   42۰۰ ارز  می خواهید 
است.« چگونه  آن  حذف  کیفیت  که  بگویید  ما 

دیدار روسای جدید 
هیأت های انگلیس و 
آلمان با مذاکره کننده 

ارشد ایران در وین
مذاکرات  هشتم  دور  رایزنی های  ادامه  در 
وین، مذاکره کنندگان جدید انگلیس و آلمان 
روز شنبه با علی باقری رئیس هیات ایرانی 
ایسنا،  به گزارش  و گفت وگو کردند.  دیدار 
دلیل  به  آلمان  نماینده  تغییر  است  گفتنی 
و  این کشور  جدید  دولت  آمدن  کار  روی 
تغییر نماینده انگلیس به دلیل بازنشستگی 
مذاکره کننده قبلی صورت گرفته است. پس 
از این دیدارها، جلسه ای نیز با حضور آقای 
باقری، انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس 
سه  روسای  و  اروپا  اتحادیه  خارجی  اقدام 
هیات اروپایی )از جمله هر دو مذاکره کننده 
جدید و دو مذاکره کننده پیشین انگلیس و 
آلمان( در هتل کوبورگ برگزار شد. پیش از 
ظهر شنبه نیز کارگروه کارشناسی رفع تحریم 
داد.  جلسه  تشکیل  کارشناسی  سطح  در 
همزمان جلسات کارشناسی دو و چندجانبه 

نیز در موضوعات مختلف ادامه دارد.

توضیح وزارت خارجه 
ایران درباره وضعیت 
سفارت افغانستان در 

عصر طالبان
برخی  رد  با  امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
فعالیت های  مورد  در  شده  مطرح  مطالب 
گفت  تهران  در  افغانستان  سفارت  آینده 
سفارت  دیپلماتیک  »فعالیت های  که 
تمامی  همانند  تهران  در  افغانستان 
سفارتخانه های خارجی در چارچوب اصول 
روابط  خصوص  در  شده  تعریف  قواعد  و 
خطیب زاده  سعید  دارد.«  قرار  دیپلماتیک 
با رد برخی مطالب مطرح شده در خصوص 
افغانستان  سفارت  آینده  فعالیت های 
»فعالیت های  کرد:  اظهار  تهران،  در 
تهران  در  افغانستان  سفارت  دیپلماتیک 
خارجی  سفارتخانه های  تمامی  همانند 
در چارچوب  اصول و قواعد تعریف شده 
روابط  خصوص  در  وین   ۱۹۶۱ کنوانسیون 
تغییر  گونه  هیچ  و  دارد  قرار  دیپلماتیک 
بر  نیست.«  آن ممکن  از  تحولی خارج  و 
با  همزمان  آوا،  خبرگزاری  اساس گزارش 
امور  وزیر  متقی،  خان  امیر  مولوی  ورود 
تهران،  به  طالبان  موقت  دولت  خارجه 
برخی رسانه ها با انتشار عکس ورود هیات 
از  استقبال  و  مهرآباد  فرودگاه  در  طالبان 
آن، به نقل از منابع نامعلوم گزارش دادند 
در  افغانستان  سفارت  ایران  دولت  که 
ادامه  در  را تحویل طالبان می دهد.  تهران 
این خبر آمده بود که ایران، دولت طالبان 
سفارت  اما  نمی شناسد،  رسمیت  به  را 
آنها خواهد  را تحویل  تهران  در  افغانستان 
افغانستانی  شهروندان  امورات  به  تا  داد 
به  واکنش  در  کنند.  رسیدگی  ایران  در 
در  آگاه  منبع  یک  شایعه،  این  بازتاب 
سفارت افغانستان در تهران در گفت وگو با 
خبرنگار آوا، این ادعا را کامال رد کرد و آن 

خواند. بی اساس  را 

رهبر انقالب: اینکه در مقطعی با 
دشمن مذاکره، صحبت و تعامل 
شود به معنای تسلیم شدن 
در مقابل آن نیست، همچنانکه 
تا کنون تسلیم نشده و از این 
پس نیز نخواهیم شد.

دبیر کمیته علمی مقابله با 
کرونا در ایران: با توجه به اینکه 
امیکرون در کشورمان تقریبا 
دارد شیوع پیدا می کند و در دو 
تا سه هفته آینده به احتمال 
زیاد به پیک خودش می رسد، 
کمیته علمی در نظر گرفت که 
حتما بحث بازگشایی مدارس 
و دانشگاه ها به تعویق بیفتد و 
این بازگشایی انجام نشود

رهبر انقالب صبح دیروز )یکشنبه( در دیدار تصویری با جمعی از قشرهای مختلف مردم قم، قیام تاریخی 1۹ دی 13۵6 
قم را نشان دهنده »عمق اعتقاد دینی« و »غیرت دینی همراه با عقالنیت« خواندند و با اشاره به کینه عمیق امریکا به 
نظام برخاسته از اعتقادات ملت ایران گفتند: باید با درک وظیفه کنونی، با امید و وحدت و قدرت به سمت چشم انداز روشِن 
آینده حرکت کنیم که در این مسیر مسئوالن نیز باید با تقویت و تکمیل ابعاد مردمی، تالش های مشهود خود را برای حل 

مشکالت گسترش دهند.
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لزوم تعویق در بازگشایی مدارس و دانشگاه ها به روایت دبیر کمیته علمی مقابله با کرونا

موج امیکرون در راه است
موارد  چشمگیر  کاهش  به  توجه  »با 
با کرونا  مقابله  ملی  ستاد  فوتی،  و  ابتال 
درس  کالس های  که  گرفت  تصمیم 
به  دانشگاه ها  و  مدارس  امتحانات  و 
باید  که  شود  برگزار  حضوری  شکل 
را  آن  اجرای  مسئول  دستگاه های 
روز شنبه  را  این سخنان  پیگیری کنند«؛ 
ستاد  رئیس  عنوان  به  رئیسی  ابراهیم 
ملی مقابله با کرونا مطرح کرد. اظهاراتی 
دولت  رئیس  خوش بینی  نشانگر  که 
روز  یک  بود.  کرونا  با  مقابله  آینده  به 
از  اظهارات  این  نقض  اما  یکشنبه،  بعد، 
با کرونا  مقابله  علمی  کمیته  دبیر  سوی 
دیروز  جماعتی،  حمیدرضا  شد.  مطرح 

بیان  با  کمیته  این  جلسه  حاشیه  در 
در  امیکرون  شیوع  به  توجه  »با  اینکه 
اطراف  کشورهای  در  و  جهان  کشورهای 
نظر  به  و کویت،  بحرین  در  جمله  از  ما 
می رسد که ما در چند هفته آینده شاهد 
»با  گفت:  باشیم«،  امیکرون  از  پیکی 
کشورمان  در  امیکرون  اینکه  به  توجه 
در  و  می کند  پیدا  شیوع  دارد  تقریبا 
زیاد  احتمال  به  آینده  هفته  سه  تا  دو 
علمی  کمیته  می رسد،  خودش  پیک  به 
بازگشایی  بحث  حتما  گرفت که  نظر  در 
بیفتد  تعویق  به  دانشگاه ها  و  مدارس 
سه  دو  تا  نشود  انجام  بازگشایی  این  و 
کجای  در  شود که  مشخص  آینده  هفته 

متخصصان  پیش بینی های  هستیم.  کار 
کمیته  اعضای  و  آمار  و  اپیدمیولوژی 
هفته  سه  دو  طی  که  است  این  علمی 
مواجه  کشور  در  امیکرون  پیک  با  آینده 
نمی رسد  نظر  به  بنابراین  شد.  خواهیم 
کار  دانشگاه ها  و  مدارس  بازگشایی  که 
را  الزم  احتیاطات   باید  باشد.  معقولی 

باشیم.« داشته 
او از آغاز روند افزایش ابتال به امیکرون 
دیگری  بخش  در  و  گفته  ایران  در 
»طبق  که  کرده  تاکید  اظهاراتش  از 
انجام  آزمایش های  اساس  بر  گزارش ها 
را گزارش کردند  بیمار   ۵۰۰ حدود  شده  
در  است که  آزمایش هایی  اساس  بر  که 

 27 تقریبا  که  است  ما  آزمایشگاه های 
شده  انجام  تست هایی که  کل  از  درصد 
در هفته گذشته، مربوط به امیکرون بوده 
است که نشان می دهد که در عرض یک 
می تواند  که  یافته  افزایش  اینقدر  هفته 
خودش  پیک  به  دیگر  هفته  چند  در 
برسد.« دبیر کمیته علمی مقابله با کرونا 
متذکر شد: »بر همین اساس با توجه به 
بحث امیکرون که در کشور وجود دارد و 
جدیدی  پیک  شاهد  آتی  هفته  چند  در 
به صورت  اعضای کمیته  توصیه  هستیم، 
دز  تزریق  بر  حتما  که  بود  این  مصوب 
صورت  اقدام  این  و  شود  تاکید  سوم 
 ۹ حدود  اکنون  اینکه  به  توجه  با  گیرد. 
میلیون نفر در کشور ما دز سوم را تزریق 
کردند، نیاز است که 4۰ تا ۵۰ میلیون نفر 
حتما  و  شوند  سوم  دز  تزریق  وارد  دیگر 
شیوع  خطر  او  تزریق کنند.«  را  سوم  دز 

کرد:  گوشزد  نیز  را  اطفال  بین  بیماری 
اینکه  به  توجه  با  که  است  این  »دیگر 
تا   ۵ سن  در  ما  جامعه  درصد   ۱۰ حدود 
۱۱ سال هستند، خود واکسیناسیون این 
چرخش  و  پیک  ایجاد  از  می تواند  افراد 
نکته  کند.  جلوگیری  جامعه  در  ویروس 
اینکه  به  توجه  با  این است که  دیگر هم 
است،  مطرح  مدارس  بازگشایی  بحث 
از  یکی  واکسیناسیون  انجام  بنابراین 
انجام  باید  حتما  است که  ضرورت هایی 
باز  مدارس  اگر  اینکه  به  باتوجه  شود. 
نباشند،  واکسینه  کودکان  اما  شده 
سنین  در  که  امیکرونی  اوج  به  باتوجه 
می تواند  می شود،  دیده  بیشتر  کودکان 
به  را  موثری  بسیار  بحث  یک  خودش 
آمدن  وجود  به  باعث  که  آورد  وجود 

باشد.« اطفال  بین  در  بیماری 
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برای کرمانی ها  جازموریان  تاالب  خشکی 
و اهالی سیستان و بلوچستان که با این 
آنها  است.  تکراری  همسایه اند،    تاالب 
جازموریان  است که  دهه  یک  حدود  در 
باران های  و  دیده اند  تشنه  و  را خشکیده 
خوش  روزگار  نوید  برایشان  مقطعی 
ساکنان  از  که  عباس زاده  رضا  نیست. 
اخیر  باران های  از  است  جنوب  رودبار 
ما«  »پیام  به  و  دیده  را  سیل  فقط 
و  بارید  ساعت   24 فقط  باران  می گوید 
»هندوانه  نداشت.  سیل  جز  نتیجه ای 
گندم  ماست.  محصول  خیار  و  گوجه  و 
می شود.  زیاد کشت  منطقه  این  در  هم 
می برد  هندوانه  کشت  که  آبی  وجود  با 
کاشتنش  از  دست  نمی توانیم  اما 
درآمد  کسب  برای  مجبوریم  برداریم. 
نداشتیم  محصولی  قبل که  سال  بکاریم. 
این  در  نیامد.  در  هم  زمین  هزینه  و 
آنها  شده.«  سخت  هم  صادرات  مدت 
می کارند  هندوانه  تشنه  زمین های  در 
حاال  و  است  دومشان  محصول  گندم  و 
برای عباس زاده سوال است که چطور در 
از حال خوش جازموریان و بیش  خبرها 
در  گفته اند،  تاالب  آبگیری  درصد   ۵۰ از 
حالی که آنها نشانی از آب نمی بینند. »در 
بود  زیاد  باران  بارش  که  قبل  سال های 
می کردند  باز  را  جیرفت  سد  طرفی  از  و 
نمی افتاد  اتفاق  آبگیری  میزان  این  هم 
آبگیری  درصد   ۵۰ می گویند  االن  اما 

دیده  را  مختلفی  روستاهای  او  شده.« 
آواره شده اند  این سیل ساکنانش  در  که 
هجوم  خیابان ها  به  آب  هم  رودبار  در  و 
تاالب  شدن  پرآب  از  خبری  اما  آورده 
نبوده. »اگر هم آبی به بعضی از بخش ها 
خیس کرده  را  زمین  صرفا  باشد  رسیده 
باشد.  خوب  دامداران  برای  می تواند  و 
همین  و  می شود  زیاد  زمین  در  علوفه 
غبار  و  گرد  برای  البته  نیست.  بد  هم 
مقطعی  اینها  همه  اما  است  خوب  هم 
سال  از  او  قبل.«  سال های  مثل  است. 
گسترده ای  بارش های  و  می گوید   ۹۸
تاالبی  زیستگاه های  از  بسیاری  حال  که 
اما  کرد  خوب  را  شرق  جنوب  و  جنوب 
مورد  آب  که  کشاورزانی  برای  هم  باز 
نیازشان را از چاه می گیرند فرق چندانی 
چاه  با  منطقه  این  »کشاورزان  نداشت. 
نیست  چابهار  مثل  اینجا  می کنند.  کار 
کشت  کنیم.  استفاده  سد  و  رود  از  که 
زدیم که  بار  ماند.  زمین  روی  پارسالمان 

همین.« برود.  چشممان  مقابل  از 
است.  همان  هم  گنج  قلعه  در  وضعیت 
آنها که در 2۰ کیلومتری جازموریان زندگی 
آبگیری  تاالب  می گویند  هم  می کنند 
مقطعی  و  بارش های کم  این  با  و  نشده 
حسنی،  مرتضی  نمی رود.  پیش  از  کاری 
خشکسالی های  از  که  است  کشاورزی 
بار  سال  هر  اینکه  و  می گوید  پی  در  پی 
چاره ای  اما  شده  قبل  از  کمتر  گندمش 

مختلفی  »سدهای  ماندن.  جز  نبوده 
اطراف تاالب ساختند. سد جیرفت هم که 
قطره  یک  نگذاشت  سال ها  این  تمام  در 
آب به پایین دست برسد، چطور می گویند 
با بارانی چند روزه تاالب آبگیری شده؟« 
و  است  رسوبی  تاالب  خاک  می گوید  او 
سیل جاری شده به آن منطقه روان شده 
اتفاق  این  اما  مانده  مناطق  بعضی  در  و 
طوالنی مدت نخواهد بود. »مگر سال ۹۸ 
بسیاری از تاالب ها به خاطر باران و سیل 
خشکسالی  پارسال  اما  نشدند؟  آبگیری 
گسترده بود.« برای حسنی رفتن محلی  ها 
به شهر برای کارگری خاطره تلخ سال های 
از  بدتر  است؛ وضعیتی که هر سال  اخیر 

شده. قبل  سال 
بارش های  به  اما  محلی ها  از  بعضی 
از  باقری،  عیسی  امیدوارند.  بعدی 
است  افراد  این  از  یکی  زهکلوت  اهالی 
شده  خیس  زمین  که  حاال  می گوید  که 
دیده  خود  به  را  آب  رنگ  تاالب  و کف 
تاالب  آبگیری  دارد که  وجود  امکان  این 
»این  بگیرد.  بیشتری  حجم  و  وسعت 
بلکه آب  نبود.  از رود هلیل رود  اما  آب ها 

است.« فصلی  رودهای 

احیای جازموریان   کلیات 
شد تصویب 

سال  در  جازموریان  خشکی  زمزمه های 
با  هلیل رود که  زمان  آن  ۹۳ شنیده شد. 

ارتفاعات  از  کیلومتر   ۳۹۰ قریب  وسعت 
رابر، بحرآسمان، بافت، ساردوئیه و رمون 
گذشت  از  پس  و  می گرفت  سرچشمه 
کرمان  استان  جنوبی  شهرستان های  از 
می شد،  سرازیر  جازموریان  تاالب  به 
روی  بر  بی برنامه  سدسازی های  اثر  بر 
پس  و  جیرفت  سد  آبریز  سرچشمه های 
چاه های  حفر  و  خشکسالی  بروز  آن  از 
معصومه   ۹4 سال  خشکید.  غیرمجاز 
سازمان  رئیس  زمان  آن  که  ابتکار 
کرد  سفر  کرمان  به  بود  زیست  محیط 
احیای  سفرش  محورهای  از  یکی  و 
بود. روند احیای تاالب  تاالب جازموریان 
نرسید.  سرانجام  به  و  شد  طوالنی  اما 
مدیریت  مدیرکل  صالحی،  محسن 
با  رابطه  در  کرمان  استانداری  بحران 
نگرانی مردم از طوالنی شدن زمان شروع 
عملیات احیای تاالب جازموریان در سال 
»مشاور  بود:  گفته  ما«  »پیام  به   ۹۵
احیای تاالب جازموریان جهاد دانشگاهی 
می  پژوهش هایی که  اساس  بر  و  است 
تاالب  این  احیای  برای  الزم  اعتبار  شود، 

شود.« می  مشخص 
جازموریان  احیای  برنامه  درباره  آنچه 
ساله   2۰ تا   ۵ برنامه ای  می شد،  گفته 
شاکری،  مرجان  امسال  مهرماه  است که 
درباره  کرمان  زیست  محیط  مدیرکل 
مدیریت  برنامه  »کلیات  گفت:  آن 
شورای  در  جازموریان  تاالب  احیا  جامع 

است.  شده  مصوب  استان  برنامه ریزی 
حقابه  میزان  تعیین  شامل  طرح ها  این 
و طرح معیشت پایدار برای مردم منطقه 
اصلی  طرح  کنار  در  است که  جازموریان 
چشم انداز  جازموریان  تاالب  مدیریت 

دارند.« تاالب  برای  خوبی 

 طبیعت را به حال خودش رها کنید
تا  احیا  برنامه  سال های گذشته  در 
چندانی  نتیجه  اما  شد  شروع  حدودی 
و  گاه  بارش های  همچنان  و  نداشت 
کرد.  زنده  را  تاالب  حدودی  تا  بی گاه 
دلیلی است که فرود رفعتی،  همین هم 
جازموریان  احیای  کمپین  فعاالن  از 
بگوید:  ما«  »پیام  به  کرمان  در 
»طرح های احیا در سال های اخیر بدون 
برنامه ریزی و دقت بوده. پنج سال قبل 
از ما هم دعوت کردند تا به آنها بپیوندیم 
ستاد  این  دفتر  حتی  نکردیم.  قبول  اما 
اطراف  مناطق  نه  است،  کرمان  در  هم 
نمی توانند  افراد پشت میز نشین  تاالب. 
حتی  ببخشند.  بهبود  را  تاالب  شرایط 
اشتباه  انجام گرفته  درختکاری  های 
از  و  نشد  بومی کاشته  درختان  و  بوده 
تا  گرفت  انجام  هم  مالچ پاشی  سویی 
با  نتیجه  در  و  بخوابانند  را  غبار  و  گرد 
هر  برنامه ریزی  بدون  اقدامات  این 
منطقه  متوجه  را  بیشتری  آسیب  روز 

کردند.«
آبگیری  درباره  اخیر  صحبت های  به  او 
می گوید  و  می کند  اشاره  هم  تاالب 
را  وضعیت  دست  این  از  آبگیری هایی 
تاالب  که  چرا  نمی بخشند  بهبود  چندان 
و  شود  آبگیری  مداوم  صورت  به  باید 
حقابه  »هنوز  باشد.  خیس  همیشه 
داده  جازموریان  تاالب  زیستی  محیط 
هلیل رود  شاخه های  بستن  و  نمی شود 
باعث وضعیت فعلی است.«  و سد زدن 
آب  که  می گوید  سال هایی  از  رفعتی 
آنچنان  و  بود  جاری  هلیل رود  رودخانه 
باغداران  و  داشت که کشاورزان  حجمی 
زهکشی  رود  اطراف  بودند  مجبور  منطقه 
با  گذشته  سالیان  طول  در  و  کنند 
باعث شدن  رودخانه  روی  بر  بستن سد 
سال  سالیان  که  باغدارانی  و  کشاورزان 
شغلشان همین بوده مجبور به حفر چاه 
چاه های  حفر  شاهد  آن  از  بعد  و  شوند 
»منبع  بودیم.  غیرمجاز  و  مجاز  گسترده 
هلیل رود  جازموریان  آب  تامین  اصلی 
2۰۰ میلیون مترمکعب از  است که باالی 
آب آن پشت سد جیرفت ذخیره شده و 
می شود  تبخیر  فقط  آفتاب  تابش  اثر  بر 
باعث  فقط  برقی  هیچ  تولید  بدون  و 

نرسد.« جازموریان  به  آب  شده 
نیاز  آشامیدنی  آب  به  می گوید کرمان  او 
ندارد و وقتی در سال ۹۵ در شورای آب 
آب،  انتقال  لوله های  که  کردند  تصویب 
بار  ببرند  کرمان  به  هلیل رود  از  را  آب 
به منطقه زدند. »سد  دیگر ضربه سختی 
را  آب  بود که  مخزنی  عنوان  به  صفارود 
پمپاژ کند و بعد از طریق لوله و با گذر از 
بردسیر به آنجا برسد. این آب برای صنایع 
همین  و  می شود  استفاده  گردشگری  و 

است.« دیگر  مشکالت  بر  مشکلی  هم 
باید  که  می کند  تاکید  نهایت  در  او 
احیا  دوباره  منطقه  طبیعی  روند  بگذارند 
صورتی  در  فقط  جازموریان  تاالب  شود. 
دستکاری  از  دست  که  می شود  احیا 
باقی  دیگری  راه  بردارند،هیچ  طبیعت 
شکلی که  به  احیا  برنامه های  و  نیست 
بود. خواهد  بی نتیجه  اجراست  حال  در 

محیط زیست می گوید بارش های اخیر باعث آبگیری بیش از ۵0 درصد تاالب جازموریان شده اما محلی ها 
 می گویند آب چندانی به تاالب نرسیده است

جاز موریان جان نگر فت
عضو کمپین احیای جازموریان: هنوز حقابه محیط زیستی تاالب جازموریان را نداده اند

یکی از کشاورزان رودبار جنوب: در سال های قبل که بارش باران زیاد بود و سد جیرفت را باز می کردند هم این میزان آبگیری اتفاق نمی افتاد
یکی از کشاورزان زهکلوت: حاال که تاالب خیس شده این امکان وجود دارد که آبگیری وسعت و حجم بیشتری بگیرد

استاندار فارس اعالم کرد

 اختصاص بودجه 
 به تاالب های پریشان

 و بختگان
استاندار فارس گفت: تا پایان دی ماه قرارگاه 
منابع  مدیریت  هدف  با  فارس  استان  آب 
آبی  منابع  و  تاالب ها  حفظ  و  استان  آبی 

شد. خواهد  تشکیل  استان 
ایمانیه صبح  به گزارش مهر، محمد هادی 
نگهداری  و  حفظ  کارگروه  در  یکشنبه 
تمامی  کرد:  بیان  استان  تاالب های 
دستگاه های مرتبط با حوزه منابع آبی استان 
در قرارگاه آب استان فارس عضو هستند و 
محول شده  تکالیف  اجرای  به  نسبت  باید 

دهند. انجام  را  الزم  اقدامات 
او ادامه داد: با توجه به سفر رئیس قوه مقننه 
به استان فارس و حضور در شهرستان های 
ویژه ای  اعتبار  تا  مقرر شده  موارد  و  نی ریز 
و  بختگان  تاالب های  احیا  و  حفظ  برای 
پریشان در بودجه سال ١4٠١ لحاظ شده تا 
بتوان نسبت به اجرای طرح های احیایی در 

این مناطق اقدام کرد.
استاندار فارس از اجرایی شدن قرارگاه آب 
داد  خبر  دی ماه  پایان  تا  فارس  استان  در 
بر  نظارت  بر  مکلف  را  استان  فرمانداران  و 

حوزه کرد.  این  در  اجرایی  فعالیت های 
فارس  استان  در  دولت  مقام  عالی ترین 
از  حفاظت  به  مربوط  مطالبات  افزود: 
تاالب ها و محیط زیست باید از فرمانداران 
محیط  شوند؛  توجیه  فرمانداران  و  خواسته 

کند. اجرا  بر  نظارت  فقط  زیست 
دانشگاه  فعالیت های  به  ادامه  در  ایمانیه 
استان  تاالب های  احیا  خصوص  در  شیراز 
باید  شیراز  دانشگاه  داد:  ادامه  و  پرداخت 
برنامه ریزی جامعی در خصوص ١٣ تاالب 
استان داشته باشد تا تمامی تاالب ها در یک 

شوند. احیا  راستا 
به  برای کمک  نی ریز  فوالد  با  رایزنی  از  او 
افزود:  و  داد  خبر  زیست  محیط  حفاظت 
برای  نی ریز  پساب  و  فاضالب  از  استفاده 
صنعت، استفاده خط انتقال آبی که از خلیج 
سد  از  استفاده  و  آمده  سیرجان  تا  فارس 
صنعت  و  کشاورزی  برای  عاشق  چشمه 
مواردی است که با فوالد نی ریز صحبت شده 
حفاظت  امر  این  نتیجه  شود که  انجام  تا 

است. آب  منابع  از  بیشتر 

سازمان محیط زیست 
مکلف به اعالم عمومی 
مناطق شکارممنوع شد

دولت،  لوایح  کمیسیون  مصوبه  اساس  بر 
برقراری  سازمان محیط زیست مکلف شده 
هرگونه محدودیت و ممنوعیت شکار و صید 
را که به صورت ساالنه تعیین می شود، به اطالع 
همه برساند.کمیسیون لوایح دولت در جلسه 
عصر شنبه با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط 
زیست درباره اصالح آیین نامه اجرایی قانون 
اجرایی  موافقت کرد.آیین نامه  صید  و  شکار 
قانون شکار و صید هشتم دی ۱۳۹۸ و در 
حفاظت  سازمان  سیاست های کلی  راستای 
محیط زیست و اعمال محدودیت قانونمند در 
بهره برداری از منابع متناسب با توان اکولوژیک 
آنها بر اساس معیارها و شاخص های پایداری، 
مدیریت اکوسیستم های حساس و ارزشمند و 
حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقای آنها تا سطح 

استانداردهای بین المللی به تصویب رسید.
مطابق ماده )۵( این آیین نامه، سازمان محیط 
زیست مکلف است »محدوده هایی از جنگل، 
زمین های  و  آب بندان، کوهستان  آب،  مرتع، 
بایر یا دایر )به غیر از مناطق چهارگانه تحت 
مدیریت خود( را که قصد صدور پروانه شکار 
با موافقت  را دارد،  و صید در آن محدوده ها 
شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و 
از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران 
به اطالع عموم برساند«.سازمان محیط زیست 
اما با این استدالل که بر اساس قانون شکار و 
صید، حفظ و حمایت از جانوران وحشی یکی 
از وظایف ذاتی این سازمان بوده و طبق ماده 
)۸( قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، 
و  مطابق ضوابط  است  ُمخّیر  مذکور  سازمان 
معیارهایی که در شورای عالی حفاظت محیط 
زیست به تصویب می رسد، پروانه شکار و صید 
آیین نامه   )۵( ماده  صادره  حکم  کند،  صادر 
اجرایی یاد شده را مغایر با نص صریح اصل 
خواستار  و  دانسته  اساسی  قانون   )۱۳۸(
حذف این ماده شده بود.اما در جلسه اصلی 
کمیسیون لوایح دولت با پیشنهاد حذف ماده 
)۵( آیین نامه مخالفت شد و مقرر شد یک 
آن،  موجب  به  الحاق شود که  آن  به  تبصره 
برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی 
زمانی، مکانی، نوعی و طریقی و کمی شکار و 
صید، هر ساله به عهده سازمان است که مطابق 
ماده )4( قانون شکار و صید - مصوب ۱۳4۶ 
- با اصالحات بعدی اعالم عمومی خواهد شد.
در  طرح  نوبت  در  مصوب کمیسیون،  متن 
جلسات هیات دولت قرار خواهد گرفت تا به 

برسد. نهایی  تصویب 

وضعیت در قلعه گنج هم همان 
است. آنها که در 2۰ کیلومتری 
جازموریان زندگی می کنند هم 

می گویند تاالب آبگیری نشده و 
با این بارش های کم و مقطعی 
کاری از پیش نمی رود. مرتضی 

حسنی، کشاورزی است که 
از خشکسالی های پی در پی 
می گوید و اینکه هر سال بار 

گندمش کمتر از قبل شده اما 
چاره ای نبوده جز ماندن

سیل هفته گذشته اگرچه خانه های بسیاری را به زیر آب برد و بسیاری را آواره کرد اما حاال خبر رسیده همان سیل جازموریان را کمی 
زنده کرده است. تاالبی که سال گذشته را در خشکی گذراند، در روزهای اخیر توانسته کمی جان بگیرد و مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان کرمان هم گفته »در بارش روزهای اخیر افزون بر ۵0 درصد تاالب جازموریان آبگیری شده. این در حالی است که ورودی تاالب 
هنوز در حال آبگیری است بنابراین عدد ۵0 درصد طی روزهای بعدی تغییر می کند، ضمن اینکه احتمال بارش هنوز در این فصل وجود 

دارد«. اما محلی ها همچنان می گویند: »جازموریان خشک است.«

فرود رفعتی، عضو کمپین 
احیای جازموریان : منبع اصلی 

تامین آب جازموریان هلیل 
رود است که باالی 2۰۰ میلیون 

متر مکعب از آب آن پشت 
سد جیرفت ذخیره شده و بر 
اثر تابش آفتاب فقط تبخیر 
می شود و بدون تولید هیچ 

برقی فقط باعث شده آب به 
جازموریان نرسد
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متخلفی که یک قوچ و میش آبستن را در 
بود،  منطقه حفاظت شده لشگردر شکار کرده 
به ۱۸ ماه ممنوعیت اقامت در این شهرستان 
محیط  حفاظت  اداره  شد.رییس  محکوم 
این  گفت:  خبر  این  اعالم  با  مالیر  زیست 
شکارچی با حکم دادگاه به ۱۸ ماه ممنوعیت 
محل  روستای  و  شهرستان  این  در  اقامت 
سکونت و همچنین پرداخت جزای نقدی و 
حبس تعزیری محکوم شد.عباس نجاری روز 
یک شنبه با تاکید بر بازدارندگی احکام صادره 
برای شکارچیان غیرمجاز، عنوان کرد: با توجه 
به اینکه این شکارچی اهل و ساکن یکی از 
روستاهای همجوار منطقه حفاظت شده لشگردر 
مالیر است، حکم صادره مانع از حضور او در 
این منطقه برای شکار و صید غیرمجاز می شود.

متهم  اگر  حکم  این  طبق  کرد:  تاکید  او 
ممنوعیت اقامت ۱۸ ماهه را رعایت نکند، ۶ ماه 
دیگر به این مدت اضافه خواهد شد و در صورت 
تکرار، متهم به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم 
خواهد شد.رییس اداره حفاظت محیط زیست 
مالیر ادامه داد: نامبرده به تازگی به همراه یک 
نفر دیگر اقدام به شکار یک راس قوچ و میش 
آبستن دوقلو در منطقه حفاظت شده لشگردر 
مالیر کرده بود که با اقدام به موقع و واکنش 
الشه  و  دستگیر  منطقه  محیط بانان  سریع 

حیوان نیز کشف و توقیف شد.

دستگاه  هماهنگی  با  نجاری،  گفته  به 
بازرسی  دستور  مالیر،  دادستان  و  قضایی 
با  و  شد  صادر  شکارچی  این  منزل  از 
جمع آوری مستندات الزم، مشخص شد که 
او یکی از شکارچیان سابقه دار منطقه است. 
مالیر  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رییس 
دستگاه  از  صادره  حکم  اساس  بر  گفت: 
واسطه  به  متخلف  شکارچی  این  قضایی، 
و  ضرر  جریمه  پرداخت  به  غیرمجاز  شکار 
زیان وارده به حیات وحش، سه سال حبس 
تعزیری و همچنین ۱۸ ماه حبس تعزیری 

شد. محکوم  غیرمجاز  اسلحه  حمل  برای 

 ۱۸ اقامت  ممنوعیت  به  اشاره  با  نجاری 
ماهه در منطقه به عنوان مجازات تکمیلی، 
شکارچی  این  همدست  فرد  کرد:  عنوان 
یک خرگوش  واسطه شکار  به  نیز  متخلف 
به  وارده  زیان  و  ضرر  جریمه  پرداخت  به 
تعزیری  حبس  ماه   ۱۰ و  وحش  حیات 

است. شده  محکوم 
حیوان  شکار  جریمه  اینکه  به  اشاره  با  او 
ماده و نوزاد سه برابر گونه نر است، افزود: 
شکارچی متخلف برای شکار قوچ و میش 
میلیون   2۵۰ پرداخت  به  دوقلو  آبستن 

شد. محکوم  نقدی  جریمه  تومان 

 شکارچی متخلف به 1۸ ماه ممنوعیت اقامت
در مالیر محکوم شد

محیط زیست 

در جلسه هم اندیشی 
حفاظت از یوزپلنگ آسیایی 

مدیریت دام های اهلی و 
جلوگیری از صدور مجوزهای 

معادن در مناطق ضروری 
عنوان شد

در نشست هم اندیشی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی عنوان شد:
زمان نجات یوز اندک است

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 
گفت: با توجه به تعداد باقی مانده از جمعیت 
یوزپلنگ در طبیعت ایران، زمان برای نجات 
یوز بسیار اندک استحسن اکبری در نشست 
هم اندیشی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با 
اشاره به حفاظت از بازماندگان یوزپلنگ در 
منطقه گفت: باید با نگاه ویژه ای جهت تمرکز 
حفاظتی منطقه توران  و سایر زیستگاه ها 
انجام شود.او با اشاره به زمان اندک برای 
و  تالش  تمام  باید  اشاره کرد:  یوز  نجات 
امکانات خود را در این مدت زمان محدود 
برای حفظ این گونه ارزشمند به کار گیریم.

در ادامه این جلسه، نماینده اداره کل محیط 
اقدامات  آخرین  از  سمنان  استان  زیست 
انجام شده در منطقه توران درباره حفاظت از 
یوزپلنگ گفت: از جمله اقدامات انجام شده 
می توان به خرید سامانه های عرفی در توران، 
نصب تابلوهای هشدار در مسیر تردد یوز در 
جاده عباس آباد، کاهش محدودیت سرعت 
مجاز و نتایج پایش های دوربین های تله ای 
در منطقه با همکاری انجمن یوزپلنگ و نتایج 
شناسایی یوزها اشاره کرد.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، 
انجمن  و  استان  نمایندگان  این جلسه  در 
پیشنهادات  و  دیدگاه ها  بیان  به  یوزپلنگ، 
مورد نظر خود پرداختند و افزایش نیرو و 
حفاظت  زمینه  ایجاد  و  حفاظتی  امکانات 

هوشمند در مناطقی به خصوص در توران و 
میاندشت، حفاظت از کریدورهای یوزپلنگ 
در  توران  و  میاندشت  مناطق  حدفاصل 
قالب ایجاد مناطق شکار ممنوع یا قرق های 
خصوصی، پایش و افزایش نیرو و امکانات 
حفاظتی در مناطق پیرامونی توران )شمال 
و شرق منطقه( و خوش ییالق از جمله این 
موارد بود. همچنین خرید سامانه های عرفی 
در مناطق توران و میاندشت و خالی کردن 
منطقه توران از شترها ضروری عنوان شد و 
بر مدیریت تهدیدات یوز از جمله سگ های 
گله، وجود شتر و حتی سایر گوشتخواران 
هم بوم از جمله گرگ در زیستگاه های یوز 
تاکید شد. در این جلسه همچنین حاضران 
بیان کردند که موضوع امکان سنجی ارتقای 
سطح حفاظتی منطقه حفاظت شده توران 
در دستور کار قرار گیرد و حتی ایجاد مناطق 
جدید و یا ارتقاء سطح حفاظتی در سایر 
زیستگاه های یوز برای جلوگیری از دخل و 
تصرف های بیشتر بررسی شده و به دفتر 
زیستگاه ها اعالم شود. از سوی دیگر برای 
مدیریت دام های اهلی در مناطق و جلوگیری 
از صدور مجوزهای معادن در مناطق ضروری 
عنوان شد. موضوع تعامل با سایر دستگاه ها 
و دستیابی به منابع مالی برای حفاظت از 
یوز از این طریق نیز از دیگر موارد پیشنهادی 
بودند که در جلسه هم اندیشی مطرح شد. 

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |
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بیماری در خشکی و تاالب حیات وحش را 
دفتر  مدیرکل  دیروز  جلسه  می کند.  تهدید 
سازمان  حیات وحش  مدیریت  و  حفاظت 
حفاظت محیط زیست با مسئوالن سازمان 
با  مرتبط  دفاتر  نمایندگان  و  دامپزشکی 
آنفلوآنزای  به  بیشتر  اما  کشور  تاالب های 
فوق حاد پرندگان اختصاص داشت؛ یکی از 
بیماری های ویروسی خطرناک پرندگان که 
معموال در فصل مهاجرت از طریق پرندگان 
مهاجر منتقل می شود. این ویروس می تواند 
به سرعت منتشرشود و پرندگان، حیوانات و 

حتی انسان های بسیاری را بیمار کند.
ابتدای  »از  جلسه گفت:  این  در  منتظمی 
شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
در سال جاری تاکنون، شمار تلفات پرندگان 
 ۱۰7۰ به  اراک  میقان  تاالب کویری  مهاجر 
غاز  گونه  از  تلفات  بیشترین  و  رسیده  بال 
ضرورت  به  او  است.«  بوده  خاکستری 
و  میقان  تاالب  از  بیشتر  پایش  و  نظارت 
حاد  فوق  آنفلوانزای  بیماری  کنترل  لزوم 
رعایت  با  تلفات  جمع آوری  و  پرندگان 
تاکید کرد و شرحی  بهداشتی  پروتکل های 
نماینده  سوی  از  شده  انجام  اقدامات  از 
استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره 
مرکزی برای پیشگیری و مهار بیماری داد: 
بهداشتی  امحای  و  به موقع  »جمع آوری 
الشه پرندگان در شرایط سخت محیطی و با 
وجود مشکالت و کمبود امکانات.« به گفته 
به  با توجه  اقدامات  این  منتظمی پیگیری 

شرایط فصل مهاجرت پرندگان و لزوم رصد 
و پایش تاالب ها، ضرورت استفاده از وسایل 
اقدام هایی که  و  فردی  حفاظت  بهداشتی، 
محیط بانان، نیروهای اجرایی و کارشناسان 
در شرایط سخت محیطی و در خط مقدم 
انجام  باید  بیماری  با  مبارزه  و  پیشگیری 
ابالغ  استان  به  دستورالعملی  طی  دهند، 
ورود  ممنوعیت  دیگر  سوی  از  است.  شده 
با  مقابله  برای  میقان  تاالب  به  گردشگران 
شیوع احتمالی بیماری آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان هم انجام شده است؛ مسئله ای که 
با طاعون نشخوارکنندگان  ارتباط  در  از قضا 

نشد.   جدی گرفته  چندان  کوچک 
خبری  نشست  در  منتظمی  شهاب الدین 
محیط  سازمان  ساختمان  در  که  امروز 
اشاره  با  شد  برگزار  برخط  به صورت  زیست 
به شیوع طاعون نشخوارکنندگان خاطرنشان 
بودند.  طاعون  درگیر  استان  هشت  کرد: 
و  دامپزشکی  هماهنگی  با  خوشبختانه 
وجود  با  ما  تلفات  مناسب،  واکسیناسیون 
روزهای  برای  شد.  مدیریت  آن  گستردگی 
واکسیناسیون  دقت  و  قدرت  با  نیز  آینده 
انجام می شود. شیوع این بیماری اکثرا در 
مناطق حفاظت شده بود همچنین در برخی 
دام  و  پرندگان  نیز  وحش  حیات  مناطق 
این  می کردند که  استفاده  مشترک  آب  از 

شد. برطرف  نیز  موضوع 
کرده اند،  نقل  ایرنا  و  ایسنا  که  اینطور 
حیات  مدیریت  و  حفاظت  دفتر  مدیرکل 

هم  دیروز  صبح  خبری  نشست  در  وحش 
به سم بوتولیسم و مرگ پرندگان مهاجر در 
است  »چندی  و گفت:  اشاره کرد  میانکاله 
در میانکاله با تلفات سنگینی بین پرندگان 
شاهد هستیم. مرجع مقابله با این بیماری 
بررسی  در  و  است  دامپزشکی  سازمان 
در  نشست هایی  شد.  تایید  سم  این  آنها 
این  از  و  داشته ایم  موضوع  ارزیابی  زمینه 
بیماری  شیوع  درباره  ما  نگرانی  امسال  رو 
بلکه  نشده  کمتر  تنها  نه  پرندگان  میان 
بیشتر هم شده است. موضوع کاهش آب 
میانکاله نگرانی ما از تکرار این حادثه تلخ 
بخش های  امیدواریم  می کند که  بیشتر  را 
متولی تامین آب به این مسئله توجه ویژه 
تلفات سنگین  به  او  اشاره  باشند.«  داشته 
پرندگان در سال ۹۸ بود که به دلیل کاهش 
آب میانکاله، رخ داد و سم بوتولیسم هزاران 
اشاره  با  منتظمی  کشت.  را  مهاجر  پرنده 
پرنده فروشی  بازار  و  پرندگان  قاچاق  به 
فریدون کنار ادامه داد: »ما جدی هستیم تا 
حوادث تلخ گذشته مانند قاچاق و جابجایی 
بیماری رقم نخورد و از طریق وزارت بهداشت 
هستیم.  موضوع  این  پیگیر  دامپزشکی  و 
برای  بهتری  کار  و  ساز  بتوانیم  امیدواریم 

باشیم.« داشته  فریدونکنار 
او با اشاره به این موارد اضافه کرد: »مدیریت 
سه  همکاری  مستلزم  حاد  فوق  آنفلوانزای 
وزارت  دامپزشکی،  سازمان  شامل  دستگاه 
زیست  و سازمان حفاظت محیط  بهداشت 

عهده  بر  این کار  بخش  است. سخت ترین 
ماست چرا که این گونه ها تلف می شوند و 
جمع آوری آن ها کار بسیار سختی است. لذا 
مجبور شدیم غذادهی دستی داشته باشیم 

تا از پراکندگی آن ها جلوگیری کنیم.«
حیات  مدیریت  و  حفاظت  دفتر  مدیرکل 
وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
درگیر  استان  هشت  در  کانون   ۱۰ امسال 
بود  بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک 
که برخی آنها در مناطق حفاظت شده بودند.

تلفات طاعون کمتر از پارسال بود
با وجود نگرانی از تلفات پرندگان مهاجر 
اما منتظمی گفت که تلفات امسال طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک، کمتر از پارسال بوده 
و  استان ها  تعداد  اینکه  وجود  »با  است. 
اما  بود  زیاد  بیماری  این  درگیر  کانون های 
دام های  واکسیناسیون  علت گستردگی  به 
شاهد  دامپزشکی  سازمان  سوی  از  اهلی 
نبودیم  وحش  حیات  در  زیادی  تلفات 
بود که  حتی کمتر  قبل  سال  به  نسبت  و 
ادامه  قدرت  با  واکسیناسیون  امیدواریم 
گونه های  تلفات  کاهش  شاهد  تا  یابد 
وحشی در طبیعت به علت ابتال به بیماری 
به  باشیم.«  طاعون نشخوارکنندگان کوچک 
گفته او مشکل اصلی دام های اهلی سبک 
در  بیماری  این  شیوع  موجب  هستند که 
طرف  از  می شوند،  وحش  حیات  میان 
دیگر خشکسالی امسال سبب شد حیات 
به  خود  مورد نیاز  آب  تامین  برای  وحش 
و  بروند  حفاظت  تحت  مناطق  حاشیه 
دام  با  مشترک  آبشخورهای  از  استفاده 

زد. دامن  بیماری  به  اهلی، 
نبود نگرانی در این ارتباط اما در حالی است 
که پنج روز پیش خبر آمد طاعون بار دیگر 
بیماری  این  است.  طالقان شایع شده  در 
زیستگاه های  بعضی  در  تابستان  اواخر 
حیات وحش مازندران به ویژه منطقه دلیر 

شایع شد و اوایل مهر به طالقان رسید.
زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر  به گفته 
البرز در ماه های آبان و آذر تلفاتی مشاهده 
کنترل  بیماری  می رسید  نظر  به  و  نشد 
شده اما ۱۵ دی ماه ) حدود 2۰ روز از زمان 
بز  بز(، الشه  یک  و  شروع سرمستی کل 

مشاهده شد. منطقه  در  وحشی 

برای  انتظار حکم مراجع قضایی  در 
گردشگری آشوراده

در این نشست آنالین همچنین علی بالی، 
مناطق  امور  و  زیستگاه ها  دفتر  معاون 
درباره  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
گفت:  آشوراده  گردشگری  منطقه  فعالیت 
برای  قضایی  مراجع  حکم  صدور  »منتظر 
به  هستیم.«  آشوراده  گردشگری  منطقه 
گفته او »با توجه به اینکه پرونده گردشگری 
مفتوح  قضایی  مراجع  در  آشوراده  جزیره 
تا  زیست  محیط  سازمان  رو  این  از  است 
نمی کند« چرا  اقدامی  تکلیف فعال  تعیین 
ریاست  حقوقی  معاون  با  با  مکاتباتی  که 
مستندات  و  مدارک  شده،  انجام  جمهوری 

ماند. رای  صدور  منتظر  باید  و  شده  ارائه 
فعال  گروه های  جدی  مخالفت  وجود  با 
محیط زیست از جمله مرکز حفاظت از فک 
بر  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  خزری، 
تاکید  آشوراده  در  گردشگری  راه اندازی 
»موضوع  می گوید:  بالی  آنکه  چه  دارد. 
که  است  مواردی  از  یکی  طبیعت گردی 
و  باشیم  داشته  ویژه  توجه  آن  به  باید 
موضوع  که  است  این  سازمان  سیاست 
طبیعت گردی را در جاهای مناسب توسعه 
اما  دارد  وجود  زیادی  موانع  اگرچه  دهد 
است  طبیعت گردی  توسعه  ما  سیاست 
منافع  که  است  روش هایی  از  یکی  چون 

برسد.«  محلی  جوامع  به  می تواند  آن 
تنها  اجرای طرح گردشگری در آشوراده که 
مخالفان  همیشه  است  خزر  ایرانی  جزیره 
بار  دهم  دولت  اواخر  است.  داشته  زیادی 
و  شد  مطرح  آشوراده  کاربری  تغییر  دیگر 
با مخالفت دوباره مخالفان در اجرای آن با 
حکم دادستانی کل کشور طرح متوقف شد 
و همچنان نیز مسکوت مانده است. معاون 
دفتر زیستگاه ها اما در نشست دیروز گفت 
که »در این فرآیند بر رعایت تمام ضوابط و 
برای  داریم«. طبق طرحی که  تاکید  اصول 
نظر  در  گردشگری  مرکز  به  جزیره  تبدیل 
گرفته شده، قرار بود که در جزیره ٢٣ پروژه 

درآید. اجرا  به  گردشگری 

دستورالعمل شناسایی گونه های 
مهاجم نهایی شد

محمد مدادی، مدیر کل دفتر موزه و ذخایر 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  ژنتیکی 
تازه  خبری  نشست،  این  در  حضور  با  هم 
 « گفت:  او  داد.  مهاجم  گونه های  درباره 
موضوع گونه های  درگیر  دستگاه   ۱2 حدود 
مهاجم هستند. با توجه به اهمیت موضوع 
شد  تدوین  دستورالعملی  آنها  همکاری  با 
مبنی بر تشکیل کارگروهی برای شناسایی، 
بررسی و مدیریت گونه های مهاجم که بعد 
او  به گفته  نهایی شد.«  بررسی  بار  از چند 
برگزار  این کارگروه  جلسه  اولین  زودی  به 
می شود و تمام دستورالعمل ها و سیاست ها 
قرار  رصد  مورد  مهاجم  زمینه گونه های  در 

می گیرد.«

انتظار ناتمام برای گزارش مرگ »بوریس«
منتظمی در پایان درباره مرگ بوریس، شیر 
دریایی دلفیناریوم برج میالد در باغ وحش 
از  »صفادشت  چنین گفت:  هم  صفادشت 
مراکزی است که ۶۰ فاکتور استاندارد دارد و 
مشکلی از نظر مدیریتی در این مرکز وجود 
ندارد. ما منتظر گزارشات مرگ شیر دریایی 
هستیم تا بتوانیم علت آن  را به شکل دقیق 
در  این گزارش  به  او  اشاره  کنیم.«  اعالم 
از مرگ  حالی است که 2۸ آذر »پیام ما« 
تهران  دلفیناریوم  بازمانده  آخرین  بوریس، 
خبر داده بود و منتظمی درباره پیگیری این 
ماجرا باز هم از »انتظار« برای ارسال گزارش 

از سوی باغ وحش گفته بود.

سواحل  در  ایرانی  جوان  باستان شناسان 
ُسرخ رود دریای مازندران موفق به کشف ُمهر 
با  ُمهرهایی  و گل  با نقش خرگوش  سنگی 
نقوش جانوری همچون گاو کوهان دار )ورزا(، 
قوچ، گوزن، مرغابی و کتیبه پهلوی ساسانی 
شده اند که در زمره کمیاب ترین و مهمترین 
به  ایران  شمال  باستان شناسی  کشفیات 

می رود. شمار 
میثم فالح سرپرست هیئت باستان شناسی 
از  فصل  دو  »طی  گفت:  خبر  این  اعالم  با 
تپه  در  باستان شناسی  علمی  کاوش های 
قالکتی ِگل محله ُسرخ رود استان مازندران، 
با کشفیاتی مواجه هستیم که در نوع خود در 
منطقه بی نظیر و در ایران به عنوان یافته های 

می شوند.« مطرح  شاخص 
این باستان شناس افزود: »کشف نخستین 
گاو  همچون  جانوری  نقوش  با  گل مهرها 
و  مرغابی  و  گوزن  قوچ،  )ورزا(،  کوهان دار 
و  اشخاص  نام  با  ساسانی  پهلوی  کتیبه 
این  دورادور  در  مذهبی  و  حاکمیت  القاب 
فصل  یافته های  مهم ترین  زمره  در  نقوش 
نخست کاوش در این محوطه بوده است.«

بر  عالوه  دوم،  بیان اینکه کاوش فصل  با  او 
پیدایی نخستین معماری خشتی مربوط به 
دوران اشکانیان، کشف ُمهری سنگی با نقش 
خرگوش متعلق به دوره ساسانی را نیز در پی 
این دوره  در  داشته، تصریح کرد: »خرگوش 

نماد ماه و باروری و نگهبانی است.«

و  تحلیل ها  »این کشفیات،  اظهار کرد:  فالح 
برده که  سویی  و  سمت  به  را  ما  نگاه های 
قالکتی را کانونی بسیار مهم و مرکز محور در 
دوران تاریخی)مشخصًا اشکانی – ساسانی( 

بدانیم.« ایران  شمال 
دوران  مرحله  در  قالکتی  »شاید  گفت:  او 
شهرهای  نخستین  باقی مانده  تاریخی، 
با  مازندران  ساسانی  متعاقبًا  و  اشکانی 
شاخصه  های مهم اقتصادی، بازرگانی، نظام 
حاکمیت  و  فرهنگی   - اجتماعی  طبقاتی 
آینده  در  باستان شناسی  داده های  باشد که 

بخشد.« قوت  را  ما  فرضیات  می  تواند 
»از  افزود:  باستان شناسی  سرپرست هیات 
و  دریا  به  محوطه  این  بودن  نزدیک  سویی 
مباحث  داشتن،  قرار  هراز  رودخانه  کنار  در 

بندرگاهی و مبادالت دریایی با سرزمین های 
مفروض  نیز  را  تاریخی  دوران  در  همجوار 

می  دارد.«
پژوهشگاه  روابط عمومی  گزارش  به  
پایان  در  و گردشگری، فالح  میراث فرهنگی 
با اشاره به اینکه ِقالکتی محوطه ای نزدیک 
در  که  است  مازندران  دریای  سواحل  به 
و  رود  سرخ  شهر  محمودآباد،  شهرستان 
تصریح کرد:  شده  واقع  محله  ِگل  روستای 
قلعه  و  آهن  عصر  شدن  مشخص  از  »غیر 
مرکز  اسالمی،  دوران  مرعشیان  َسر  ماهانه 
اشکانی  دوران  از  مهمی  بسیار  استقرار  و 
امیدواریم  که  دارد  خود  در  را  ساسانی   –
و  بیشتر  اطالعات  آتی  پژوهش های  در 

آوریم.« به دست  متقن تری 

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست:

نگران تلفات پرندگان مهاجریم
بیش از هزار پرنده مهاجر بر اثر آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در تاالب میقان تلف شدند

کشف ُمهر سنگی با نقش خرگوش در جلگه مازندران

برای نخستین بار اتفاق افتاد
کشف کتیبه زرتشت 

در مرودشت
گفت:  جمشید  تخت  جهانی  پایگاه  مدیر 
در  ساسانی  دوره  اواخر  به  مربوط  »کتیبه ای 
شد.« کشف  مرودشت  در  استخر  شهر  حوالی 
حمید فدایی با اشاره به این خبر گفت: »این 
کتیبه در شش سطر و به زبان پهلوی نگارش 
شده است.« او ادامه داد: »این کتیبه در ابعاد 
4۰ در ۳۵ سانتی متر است که به دلیل فرسایش 
با  مورخان  و  باستان شناسان  توسط  کتیبه 
روش های تخصصی خوانده و ترجمه  شده است 
و نام زرتشت بر آن حک  شده است.« به گزارش 
استان  میراث فرهنگی  اداره کل  روابط عمومی 
فارس، به گفته فدایی در اسناد کاغذی تاریخی 
نام زرتشت آورده شده بود، اما برای نخستین بار 
است که در کتیبه این نام شناسایی  شده است.«

مدیرکل امور موزه ها:
مالکیت بیشتر بناهای 
تاریخی در اختیار سایر 

دستگاه ها است
وزارت  منقول  اموال  و  موزه ها  امور  مدیرکل 
اسناد  با  اینکه  بر  تاکید  با  میراث فرهنگی، 
خزانه سه ساله نمی توان آثار تاریخی را مرمت 
و بهسازی کرد گفت: »در حال حاضر بیشتر 
بناها و خانه های تاریخی در مالکیت و تصرف 
سایر دستگاه های دولتی از قبیل اوقاف است 
و  حفاظت  برای  نمی تواند  میراث فرهنگی  و 

نگهداری این قبیل بناها وارد عمل شود.«
به  گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی 
استان کرمان، محمدرضا کارگر خواهان همکاری 
همه دستگاه ها و نهادها برای حفظ آثار فرهنگی 
و تاریخی شد و افزود: »در حال حاضر بخش 
زیادی از این آثار در تملک ارگان های دولتی 
است و کارشناسان میراث فرهنگی حتی امکان 

انجام بازدیدهای دوره ای از آن ها را ندارند.«

مرمت و احیا تاق های 
فرسوده سرای میرزا شفیع

از  شرقی  آذربایجان  میراث فرهنگی  مدیرکل 
مرمت و احیا تاق های فرسوده سرای میرزا شفیع 
بازار جهانی تبریز خبر داد. احمد حمزه زاده گفت: 
»با توجه به فرسودگی ایجاد شده در طاق های 
انبارهای  و  بهداشتی  سرویس  قدیمی  محل 
احیا،  و  مرمت  به  نیاز  و  شفیع  میرزا  سرای 
عملیات الزم با طرح و نظارت این اداره کل به 
همت مالکان جدید و هیئت امنا این سرا در حال 
اجرا است.« مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان 
شرقی ادامه داد: »در حال حاضر سرویس های 
بهداشتی، داالن های منتهی به آن و بخش های 
خدماتی در طبقات فوقانی طبق طرح قدیمی و 
اولیه در حال مرمت و احیا هستند.« به گزارش 
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان 
شرقی، حمزه زاده اظهار داشت: »اجرای پوشش 
آجری در این محل تا پایان سال جاری تکمیل 
می شود و مراحل عملیاتی نظیر اتصال به شبکه 
بعدی  مراحل  در  عمومی، کف سازی  فاضالب 
اجرا می شود که این اقدامات سبب استحکام 
بخشی سایر قسمت های مرتبط با این قسمت 

می شود.«

پروژه مطالعه 
و ایجاد سایت موزه 

چهرآباد آغاز شد
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی 
سایت  ایجاد  و  مطالعه  »پروژه  زنجان گفت: 
توسعه  راستای  در  زنجان  چهرآباد  موزه 
آغاز شد.«  تاریخی  این سایت  زیرساخت های 
میراث فرهنگی  اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
زنجان، امیر ارجمند عنوان کرد: »این مطالعات و 
مستندسازی با هدف شناسایی، تدقیق مطالعات 
مستندسازی  و  شناسایی  باستان شناسی، 
سه  در  منطقه  این  و…  قدیمی  حفاری های 
مرحله، شناخت، ارائه طرح راهبردی و ارائه طرح 
فاز یک و دو انجام می شود.« او افزود: »مرحله 
اول شامل شناخت محوطه، معیارهای ارزیابی، 
بازشناسی  عینی،  ادراکی  الیه های  بازشناسی 
کلی  سناریوی  ارائه  و  ذهنی  ادراکی  الیه های 
است.« مدیرکل میراث فرهنگی زنجان ادامه داد: 
»مرحله دوم این پروژه ارائه طرح راهبردی منظر 
فرهنگی و گردشگری موزه باز، ارائه برنامه های 
سایت  در  پیشنهادی  فعالیت های  و  فیزیکی 
مانند دسترسی ها، فضاهای جانبی، تاسیسات 
زیربنایی، جانمایی فضاهای و پالن کلی سازمان 
فضایی سایت و مکان یابی و… است.« ارجمند 
بیان کرد: »مرحله سوم شامل طرح های معماری، 
سازه، تأسیسات الکتریال و مکانیکال، طراحی 
محیطی، معماری داخلی و گرافیک محیطی بر 
اساس پالن کلی فضای سایت، طراحی فاز یک و 
دو دسترسی ها بر اساس تحلیل الیه های مرحله 
اول و… است. مدیرکل میراث فرهنگی زنجان 
گفت: »این معدن تاریخی به دلیل ویژگی های 
خاص خود، مقادیر قابل توجهی از مواد ارگانیک، 
ابزارهای معدن کاوی و همچنین مومیایی های 
طبیعی موسوم به مردان نمکی را در خود جای  

است.« داده 

با وجود نگرانی از تلفات 
پرندگان مهاجر اما منتظمی 
گفت که تلفات امسال طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک، کمتر از 
پارسال بوده است. به گفته او 
با وجود اینکه تعداد استان ها 
و کانون های درگیر این بیماری 
زیاد بود اما به علت گستردگی 
واکسیناسیون دام های اهلی از 
سوی سازمان دامپزشکی شاهد 
تلفات زیادی در حیات وحش 
نبودیم. این در حالی است که 
به تازگی طاعون ابر دیگر در 
طالقان شایع شده است

|پیام ما| آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان جان بیش از هزار پرنده مهاجر تاالب میقان را گرفته است. مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات 
وحش سازمان حفاظت محیط زیست می گوید کاهش آب میانکاله نگرانی از تکرار این حادثه را در این تاالب شمالی را بیشتر کرده است. 
او دیروز هم در نشستی خبری از آنفلوآنزای پرندگان سخن گفت و  هم در جلسه ای با مسئوالن سازمان دامپزشکی. پیش از این در پاییز 
درباره شیوع این بیماری در تاالب، آب بندان و آبگیرهای مازندران هشدارهایی داده شده بود و حاال با کم آب شدن تاالب میانکاله، 
هشدارها جدی تر شده است. آنفلوآنزا اما تنها بیماری کشنده حیات وحش نیست، امسال 10 کانون در هشت استان درگیر بیماری طاعون 

نشخوارکنندگان کوچک بود و چهار روز پیش خبر رسید که این بیماری ویروسی بار دیگر در علف خواران طالقان شایع شده است.

کاوش

 یکی از مهم ترین مشکالت 
کنونی هنرمندان صنایع 
دستی را بحث عرضه و 
فروش محصوالتشان است 
و در این سال ها موانعی 
همچون نبود همکاری سایر 
دستگاه های ذی ربط را شاهد 
بوده ایم

سرپرست میراث فرهنگی استان کرمانشاه 
به  غرب  ملی کرند  ثبت  برای  پیگیری  از 
عنوان شهر ملی ابزارآالت فلزی سنتی خبر 

داد.
رشته های  تعدد  به  اشاره  با  گوهری  جبار 
صنایع دستی در کرمانشاه، به ایسنا گفت: 
در حال حاضر حدود ۶۰ رشته صنایع دستی 
آنها  از   برخی  که  است  فعال  استان  در 

دارند. زیادی  بسیار  و قدمت  پیشینه 
تنبور،  سنتی،  سازهای  گلیم،  گیوه،  از  او 
زیورآالت سنتی، ابزارآالت فلزی، نمدمالی 
و موج بافی به عنوان رشته های دارای ریشه 
کهن در کرمانشاه نام برد و گفت: با توجه 
این  از  تعدادی  اصلی  خاستگاه  اینکه  به 
روستاهای  و  شهرها  از  برخی  در  رشته ها 
کرمانشاه بوده، از چندسال پیش به منظور 
حفظ، توسعه و ترویج آنها برنامه ثبت ملی 
این مناطق در دستور کار قرار گرفته است.

بیان  با  استان  فرهنگی  میراث  سرپرست 
روستای  یک  و  شهر  سه  تاکنون  اینکه 
استان در این زمینه به ثبت ملی رسیده اند، 
ملی  شهر  عنوان  به  هرسین  کرد:  عنوان 
نودشه شهر  تنبور،  گلیم، داالهو شهر ملی 
ملی گیوه و روستای فش به عنوان دهکده 

رسیده اند. ثبت  به  سنتی  سازهای  ملی 
او از برنامه ریزی برای ثبت شهر کرند غرب 
خبر  سنتی  ابزارآالت  ملی  شهر  عنوان  به 
داد و گفت: با توجه به سفر مدیرکل دفتر 

دستی  صنایع  معاونت  ترویج  و  آموزش 
از ایشان  وزارت میراث فرهنگی به استان 
درخواست کرده ایم تا سفری به این شهر 
را  آن  ملی  ثبت  مقدمات  و  باشد  داشته 

کنیم. فراهم 
ظرفیت ها  به  توجه  با  عنوان کرد:  گوهری 
ابزارآالت فلزی در  باالی ساخت  و قدمت 
فراهم  با  بتوانیم  امیدواریم که  کرند غرب 
کردن مقدمات و پیگیری هایی الزم آن را 
به عنوان شهر ملی ابزارآالت فلزی به ثبت 

برسانیم.
او در ادامه به وضعیت این روزهای صنایع 
دستی کرمانشاه اشاره کرد و گفت: شیوع 
همانند  اخیر  سال  دو  طی  کرونا  بیماری 
دستی  صنایع   دیگر،  های  حوزه  سایر 
و  داد  قرار  تاثیر  تحت  نیز  را  کرمانشاه 
مشکالتی را برای فعاالن این حوزه به همراه 

داشت.
سرپرست میراث فرهنگی استان از سوی 
کنونی  مشکالت  مهم ترین  از  یکی  دیگر 
و  عرضه  بحث  را  دستی  صنایع  هنرمندان 
با  و گفت:  دانست  محصوالتشان  فروش 
اینکه میراث فرهنگی استان طی چند سال 
اخیر تالش کرده تا برای رفع این مشکل 
اقدام به احداث بازارچه های صنایع دستی 
کند، اما موانعی همچون نبود همکاری سایر 
دستگاه های ذی ربط همچون شهرداری ها را 

بوده ایم. شاهد 

»کرند غرب« شهر ملی ابزارآالت فلزی می شود

با وجود مخالفت جدی 
گروه های فعال محیط زیست 
از جمله مرکز حفاظت از فک 

خزری، سازمان حفاظت محیط 
زیست بر راه اندازی گردشگری 

در آشوراده تاکید دارد. چه 
آنکه بالی می گوید: موضوع 

طبیعت گردی یکی از مواردی 
است که باید به آن توجه ویژه 

داشته باشیم و سیاست سازمان 
این است که موضوع طبیعت 

گردی را در جاهای مناسب 
توسعه دهد اگرچه موانع 

زیادی وجود دارد اما سیاست 
ما توسعه طبیعت گردی است 
چون یکی از روش هایی است 

که منافع آن می تواند به جوامع 
محلی برسد
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معاون وزیر نیرو سناریوهای مدیریت مصرف در سال آینده را تشریح کرد 

خاموشی در تابستان 1401 قطعی است
همایون حائری: برنامه ای برای مشارکت نیروگاه های حرارتی، صنایع و تجدیدپذیرها به منظور مدیریت پیک مصرف سال 

آینده تهیه شده است
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مدیرعامل اتحادیه کارخانجات 
خوراک دام:

کارخانجات خوراک دام و 
طیور با 30 درصد ظرفیت 

کار می کنند
مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور 
و آبزیان کشور گفت: اکنون 7۵۶ کارخانه تولید 
خوراک دام، طیور و آبزیان و کنسانتره بین 22 تا 
2۵ میلیون تن در سال ظرفیت تولید دارند اما 
با ۳۰ درصد ظرفیت کار می کنند. به گزارش ایرنا، 
» مجید جعفری« در نشست مطبوعاتی خود درباره 
برگزاری ششمین همایش بین المللی و نمایشگاه 
جانبی خوراک دام، طیور و آبزیان، نیاز کشور به 
دانست  تن  میلیون  تا ۱۵   ۱2 بین  دام  خوراک 
تامین  بر  عالوه  ظرفیت  این  وجود  با  افزود:  و 
واحدهای تولیدی و پرورشی داخلی وارد فرایند 
صادرات این محصوالت شوند که ارزآوری خوبی 
برای کشور در پی خواهد داشت. مدیرعامل اتحادیه 
تعاونی های خوراک دام، طیور و آبزیان گفت: اکنون 
در اکثر کشورهای دنیا مصرف نهاده های خام دامی 
در واحدهای تولیدی دام و طیور منسوخ است، 
حتی در ترکیه و اندونزی هم خوراک آماده مصرف 
برای دام، طیور و آبزیان استفاده می شود زیرا این 
از هرگونه  نیم پز شدن عاری  به دلیل   خوراک 
آلودگی است. او افزود: خوراک آماده مصرف دام، 
طیور و آبزیان به انضمام  داشتن ریز مغذی ها 
تبدیل می شود که می تواند  به یک غذای کامل 
در نهایت در افزایش کیفیت محصوالت پروتئینی 
اثرگذار باشد. جعفری افزود: مصرف خوراک دام 
منجر به افزایش تولید و بهره وری می شود و در 
عین حال در ضریب تبدیل نقش به سزایی خواهد 
خوراک  کارخانجات  اتحادیه  مدیرعامل  داشت. 
دام، طیور و آبزیان کشور با تاکید براینکه حذف 
ارز 42۰۰ تومانی رانت در نهاده های دامی را از بین 
می برد گفت:  به طور حتم آزادسازی نرخ ارز به 
نفع تولیدکنندگان است زیرا عالوه بر تامین کافی 
نهاده ها می توانند از محصول با کیفیت تر استفاده 
کنند. طی سال های اخیر با تعیین نرخ ارز ترجیحی 
برای نهاده های بخش کشاورزی عده ای از این رانت 
بهره بردند به طوری که حتی یک کیلوگرم نهاده نیز 
با ارز آزاد وارد کشور نمی شد، اما با نرخ های آزاد 
این محصول در اختیار تولیدکنندگان دام و طیور 
تعاونی های  اتحادیه  مدیرعامل  می گرفت.  قرار 
اینکه  بیان  با  آبزیان کشور  و  طیور  دام،  خوراک 
اکنون به دلیل محدودیت ارز دولتی نهاده کافی 
وارد نمی شود اظهارداشت: در صورت آزادسازی نرخ 
ارز مشکل کمبود و کیفیت نهاده ها برطرف می شود. 
جعفری تصریح کرد: تفاوت چهار برابری ارز دولتی 
و ارز نیمایی باعث ایجاد رانت و فساد می شود 
به طوری که یک تریلی سویا اگر در بازار آزاد به 
فروش برود ۳۰۰ میلیون تومان سود آوری دارد. 
این در حالی است که یک مرغداری در طول دوره 
پرورش، ۱۰ها تریلی از این خوراک استفاده می کند 
و اگر در بازار آزاد بفروشد سود سرشاری خواهد 
خوراک  تعاونی های  اتحادیه  مدیرعامل  داشت. 
دام، طیور و آبزیان کشور اضافه کرد: بنابراین اصالح 
یارانه ارز ترجیحی به نفع تولید کنندگان و در نهایت 
مصرف کنندگان است. اما به نظر می رسد دولت 
باید برای کاهش آسیب ها در این بخش تدابیری 
بیندیشد. او تصریح کرد: تخصیص ارز ترجیحی 
به واردات نهاده های دامی طی سال های گذشته 
به نفع کارخانه های تولید خوراک دام و کنسانتره 
نیز نبود زیرا فاصله قیمتی بین نهاده های خام با 
ارز ترجیحی با خوراک آماده مصرف با نرخ ارز آزاد 
قابل رقابت نبود، اما در صورت آزادسازی نرخ ارز و 
کاهش این فاصله قیمتی به نفع تولید است که از 

خوراک آماده مصرف بهره ببرند.

را  مردم  پارسال   زمستان  خاموشی های 
ممنوعیت  و  گاز  کمبود  بود.  کرده  شوکه 
استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها یکی 
شد.  عنوان  پارسال  خاموشی های  دالیل  از 
اما همان موقع هم کارشناسان در گفت وگو 
خاموشی ها  دادند که  هشدار  ما«  »پیام  با 
برق  نیروگاه های  زیرا  می رسد  تابستان  به 
آبی به دالیل فنی و کمبود آب نمی توانند به 

دهند. ادامه  تولید 
خبرهای  اولین  که  بود  امسال  اردیبهشت 
رجبی  مصطفی  شد.  منتشر  برق  قطعی 
بارش  به  برق  صنعت  سخنگوی  مشهدی، 
وضعیت  که  گفت  و  کرد  اشاره  باران  کم 
ذخایر برق آبی ها مناسب نیست و تا حدود 
۳4 درصد میزان مخازن نسبت به سال ۹۹ 
در  رجبی مشهدی  گفته   طبق  است.  کمتر 
اردیبهشت ۱4۰۰ حدود ۳۰۰۰ مگاوات نسبت 

داشت.  وجود  برق  ۹۹ کمبود  سال  به 
رضا اردکانیان وزیر پیشین نیرو تیرماه ۱4۰۰ 
در  برق  و مصرف  تولید  ناترازی  اعالم کرد: 
است.  مگاوات  هزار   ۱2 به   ۱4۰۰ تابستان 
افزایش بی سابقه مصرف برق به دلیل رشد 
مصرف صنایع بزرگ به میزان ۱۵۰۰ مگاوات، 

استخراج رمز ارز با مصرف بیش از 2 هزار 
مگاوات، افزایش بی سابقه دما، خشکسالی 
و  بارندگی ها  کاهش  باعث  که  بی سابقه 
برق  نیروگاه های  از  نیمی  از  بیش  خروج 
بود که  عوامل  جمله  از  تولید،  مدار  از  آبی 
اردکانیان علت ناترازی تولید و مصرف برق 

عنوان کرد.
به  تابستان و خاموشی های مکرر،  پایان  با 
اقتصادی،  مسائل  بر  سنگین  تبعات  دنبال 
 ۹۰ اصل  کمیسیون  سیاسی  و  اجتماعی 
آبان ماه  کرد.  ورود  موضوع  به  مجلس 
خاموشی های  در  دخیل  عوامل  فهرست 
بنا  شد.   منتشر  سال  اول  نیمه  سریالی 
 ،۹۰ اصل  کمیسیون  گزارش  یافته های  به 
اوج  در  کشور  در  برق  تولید  عملی  ظرفیت 
و  مگاوات  ۵۶هزار  امسال  تابستان  پیک 
مصرف در اوج پیک ۶۶هزار و 4۰۰ مگاوات 

است. بوده 
همچون  دالیلی  هم   ۹۰ اصل  کمیسیون 
تبدیل  در  مناسب  اقدامات  نداشتن 
رشد  ترکیبی،  سیکل  به  نیروگاه های گازی 
نکردن  پرداخت  انرژی بر،  صنایع  سریع 
خصوصی،  بخش  نیروگاه های  مطالبات 
نیروگاه ها،  سوخت  تامین  در  ناهماهنگی 

دستگاه های  از  استفاده  رمز ارزها،  استخراج 
لوازم  و  سرمایشی  وغیراستاندارد  پرمصرف 
خانگی را از دالیل خاموشی ها تابستان ۱4۰۰ 

کرد.  اعالم 

خاموشی تابستان آینده 
قطعی است 

حاال   ۱4۰۰ سال  پایان  به  ماه   ۳ از  کمتر 
امور  در  نیرو  وزیر  معاون  حائری  همایون 
برق و انرژی از آغاز برنامه ریزی برای  پیک 

است.  داده  خبر  آینده   سال 
به گزارش ایسنا همایون حائری گفته که با 
توجه به تجربیات سال های گذشته به نظر 
تابستان  تکرار خاموشی ها در  می رسد خطر 
بخش  فعاالن  و  داشت  خواهد  وجود 
دارند.  اذعان  موضوع  این  به  نیز  خصوصی 
او  از اضافه شدن حدود ۶ هزار مگاوات به 
ظرفیت تولید کشور تا زمان پیک سال آینده 

است. داده  خبر 
برنامه ریزی  جزئیات  به  اشاره  با  حائری  
است:  آینده، گفته  پیک مصرف سال  برای 
نیروگاه های  عهده  بر  برنامه  این  از  بخشی 
بخشی  و  صنایع  عهده  به  بخشی  حرارتی، 
از   و  بود  خواهد  تجدیدپذیرها  توسط  دیگر 

در  و  تنظیم شده  نیز  آن  برنامه های  اکنون 
است. گرفته  قرار  اجرا  دست 

در حال حاضر ظرفیت مجموع نیروگاه های 
ایران به ۸۶ هزار و 2۱۵ مگاوات رسیده که از 
این میزان ۶۹ هزار و ۶22 مگاوات آن سهم 
نیروگاه های حرارتی است که از ابتدای سال 
تا نیمه آذرماه، ۹۵ درصد برق کشور توسط 
نیروگاه های حرارتی تولید شده؛ در این بازه 
زمانی سهم این واحدها در تامین برق مورد 
نیاز مشترکان 2۵7 میلیارد کیلووات ساعت 

بوده است.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته تا پیک 
نیروگاهی کشور  واحد   2۸۶ در  آینده  سال 
ظرفیت  به  تولید  توان  ارتقای  طرح های 
علی اکبر  می شود،  اجرایی  مگاوات   ۱۱۱۳
از  پیش  نیز چندی  نیرو  وزیر   - محرابیان 
افزایش ظرفیت تولید برق کشور به ۶ هزار 
مگاوات خبر داد و گفت: از این میزان 4۵۰۰ 
مگاوات از طریق نیروگاه های حرارتی، گازی 

شود.  تامین  بخار  و 
برنامه  کشور  در  برق  تولید  برای  گفته  او 
براساس  که  شده  پیش بینی  چهارساله ای 
برق  تولید  در  موجود  کسری  برنامه  این 
برای  میان  این  در  می شود.  جبران  کشور 

شده  برنامه ریزی  نیز  تجدیدپذیرها  توسعه 
نیروگاه های  ظرفیت  حاضر  درحال  است؛ 
تجدیدپذیر احداث شده در کشور یک درصد 
این در حالی است که  و  بوده  برق  ظرفیت 
براساس قانون برنامه ششم توسعه باید به 
الکتریکی  انرژی  سبد  از  درصد  پنج  سهم 
دولت  برنامه های  می یافت.  ارتقاء  کشور 
تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه  در  سیزدهم 
برای احداث ۵۰۰ مگاوات تا پیک تابستان 
نیروگاه  مگاوات  هزار   ۱۰ احداث  و   ۱4۰۱
تجدیدپذیر تا سال ۱4۰4 تدوین شده است.
مگاواتی  هزار   ۱2 ناترازی  گرفتن  نظر  در  با 
تابستان سال گذشته، حتی با وجود اضافه 
شدن ۶ هزار مگاوات جدید به نظر می رسد 
هم   ۱4۰۱ تابستان  در  برق  قطعی  داستان 
قطعی باشد. اما برای نجات کشور از بحران 

باید کرد؟ برق چه 

راهکار نجات کشور 
از بحران برق چیست؟

خود  گزارش  در   ۹۰ اصل  کمیسیون 
برای  بلندمدت  و  کوتاه مدت  ۱۵پیشنهاد 
نجات کشور از بحران برق ارائه شده است. 
موانع  رفع  قانون   ۱2 ماده  کامل  »اجرای 
واحدهای  تکمیل سریع  و  احداث  با  تولید 
گازی،  و  ترکیبی  سیکل  نیروگاه های  بخار 
راه سرمایه گذاری  بر سر  موانع موجود  رفع 
بخش  توسط  خورشیدی  نیروگاه های 
انرژی  ظرفیت  کشور  )در  خصوصی 
انرژی  ۱۰۰ هزار مگاوات و  خورشیدی حدود 
است(،  شده  برآورد  مگاوات  ۶۰ هزار  بادی 
برقی  وسایل  انرژی  مصرف  بازده  بهبود 
وزارت  هماهنگی  با  داخل  ساخت  خانگی 
ایران،  استاندارد  ملی  سازمان  و  صمت 
بخش  و  نیرو  وزارت  مالی  رابطه  بهبود 
انرژی  حکمرانی  ساختار  اصالح  خصوصی، 
چابک  سیاست گذاری  منظور  به  کشور  در 
انرژی،  حوزه  در  هماهنگ  و  منسجم  و 
اصالح نظام حکمرانی صنعت برق از طریق 
برق  تنظیم گر بخش  نهاد مستقل  تاسیس 
ارز  تامین  ممکن،  زمان  سریع ترین  در 
مورد نیاز برای نیروگاه های در حال احداث 
تجهیزات  و  قطعات  تامین  برای  تعمیر  و 
واردات  ترخیص  در  تسریع  و  نیروگاهی 
آن« از جمله برخی از این پیشنهادهاست.
حدود  ساالنه  کاهش  برای  برنامه ریزی 
تولید،  بخش  در  انرژی  اتالف  ۱درصد   /۵
تفویض  توزیع،  فوق  و  انتقال  و  توزیع 
وزیر  به  فنی  نظام  شورای عالی  اختیارات 
معضل  رفع  وزارتی  تشکیل کارگروه  و  نیرو 
نهاد  نماینده  حضور  با  متوقف  قراردادهای 
قراردادهای  مدت  افزایش  مرتبط،  صنفی 
خرید تضمینی برق یا صدور مجوز صادرات 
یا اختصاص برق مازاد در دوران غیر پیک 
به  رمزارز  استخراج  به  مقررات  رعایت  با 
طوری که امکان بازپرداخت تسهیالت ارزی 
توسعه  صندوق  منابع  با  که  نیروگاه هایی 
از  بخشی  و  فراهم  شده اند  احداث  ملی 
شود.  مستهلک  نیز  آنان  به  وزارت  بدهی 
استخراج  نحوه  ساماندهی  همچنین، 
رمزارزها و زمان بندی تخصیص برق به آن با 
برنامه ریزی دقیق به طوری که تا رفع کامل 
در  صرفا  مصرف،  و  تولید  ناترازی  معضل 
ایام غیر پیک از محل مازاد اختصاص یابد، 

پیشنهادهاست. دیگر  از 
است  شده  تاکید  این گزارش  در  همچنین 
سازمان برنامه و بودجه مکلف شود در الیحه 
تحت  را  مشخصی  ردیف  سنواتی،  بودجه 
مابه التفاوت  بابت  دولت  »تعهدات  عنوان 
فروش  تکلیفی  و  شده  تمام  قیمت های 

کند. پیش بینی  برق« 

تابستان1400 و حتی پیش از آن یعنی زمستان ۹۹ قطعی برق مشکالت زیادی برای مردم ایجاد کرد. رضا اردکانیان وزیر پیشین نیرو 
تیرماه 1400 گفته بود ناترازی تولید و مصرف برق در تابستان امسال 12 هزار مگاوات است. کمیسیون اصل ۹0، آبان ماه در گزارشی 
ظرفیت عملی تولید برق در کشور در اوج پیک تابستان امسال را ۵6 هزار مگاوات و مصرف در اوج پیک را 66هزار و 400 مگاوات بیان 
کرد، که مهر تاییدی بر صحبت های وزیر نیرو بود. افزایش بی سابقه مصرف برق به دلیل رشد مصرف صنایع بزرگ به میزان 1۵00 مگاوات، 
استخراج رمز ارز با مصرف بیش از 2 هزار مگاوات، افزایش بی سابقه دما، خشکسالی بی سابقه که باعث کاهش بارندگی ها و خروج بیش 
از نیمی از نیروگاه های برق آبی از مدار تولید، از جمله عوامل بود که علت ناترازی تولید و مصرف برق عنوان شد. حاال کمتر از سه ماه 
مانده به پایان سال 1400 همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از آغاز برنامه ریزی برای پیک سال آینده خبر داده است: 
تا  پیک سال آینده 6 هزار مگاوات به ظرفیت تولید کشور اضافه می شود. با در نظر گرفتن ناترازی 12 هزار مگاواتی تابستان سال گذشته، 
حتی با وجود اضافه شدن 6 هزار مگاوات جدید به نظر می رسد داستان قطعی برق در تابستان 1401 هم قطعی باشد. اما برای نجات 

کشور از بحران برق چه باید کرد؟

معاون وزیر نیرو در امور برق 
و انرژی: با توجه به تجربیات 

سال های گذشته به نظر 
می رسد خطر تکرار خاموشی ها 

در تابستان وجود خواهد داشت 
و فعاالن بخش خصوصی نیز 

به این موضوع اذعان دارند. 
او  از اضافه شدن حدود ۶ هزار 
مگاوات به ظرفیت تولید کشور 
تا زمان پیک سال آینده خبر 

داده است

در حال حاضر ظرفیت 
نیروگاه های تجدیدپذیر احداث 

شده در کشور یک درصد 
ظرفیت برق بوده و این در 

حالی است که براساس قانون 
برنامه ششم توسعه باید به 

سهم پنج درصد از سبد انرژی 
الکتریکی کشور ارتقاء می یافت

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰2۳7۱ هیات دوم  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم ترک زاده فرزند 
رضا به شماره شناسنامه ۳۰۱ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۳42.۵ مترمربع  
مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 7۵۶۶ اصلی واقع در زرند بلوار دفاع مقدس کوچه ۱2 
خریداری از مالک رسمی آقای محمود افتخاری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 2۵۹

تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۱۰/2۰
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۰/۱۱/۵

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیأت 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 رأی شماره ۱4۰۰۶۰۳۰۶۰۱2۰۰۳۳۵۸ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم سید مهدی باقرپور 
فرزند سید غالمرضا  به شماره شناسنامه ۱۱۹7 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۱47/۰7 مترمربع از پالک یک فرعی از ۱۳۳۹ اصلی واقع در 
بخش یک شهر کاشمر به آدرس خیابان ۱۵ خرداد ۵ خریداری از مالک رسمی آقای 
/ خانم کلیه ورثه سید علی محمد حسینی یزدی 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 . 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۱۰/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۱۱/۰۵

احمد جهانگیر- رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک کاشمر

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰2۵۰4 هیات دوم  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب کردعلی اله آباد 
فرزند عباس به شماره شناسنامه 24 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۳۰7.۸۵ 
مترمربع از پالک 7۵۵۵اصلی بخش ۱۳ کرمان واقع در زرند بلوار فردوس خیابان رستگار کوچه 
۱۵ خریداری از مالک رسمی آقای قاسم اقبالی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 2۶۰

تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۱۰/2۰
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۰/۱۱/۵

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان   
آگهی ماده ۳ قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای 
شماره ۱4۰۰۶۰۳2۳۱۳۶۰۰۰۶۹2 مورخ ۱4۰۰/۹/۱7 تصرفات مالكانه عباس صفت زاده فرزند 
ماشاءاله تحت عنوان ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۰2/7۸ متر مربع قسمتی از پالک 
۵4۶7- اصلی واقع در نایبند بخش یک بندرعباس به استناد ماده ۱ و ماده ۳ قانون مذکور 
را تایید نموده است به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار آگهی 
سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین رو در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین 
انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند 
مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در 
صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت 
یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن 
مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند 
مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد  بود.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۱۰/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۱۱/۰۵

ابوالحسن دستوری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس- منطقه یک
عباس- میم الف: 1400/620 مر

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰7۸۰۰۸۸۶۵ هیات دوم مورخه ۱4۰۰/۹/۱۸ موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه 
دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رخساره ابوصالح راینی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱۵ صادره 
از راین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳۶2/7 متر مربع تحت پالک ۱7۱ فرعی از ۶۳۵ اصلی بخش 2۸ 
کرمان واقع در کرمان راین خیابان کاشانی کوچه ۱۱ خریداری از مالک رسمی آقای شکرهللا دهقانی راینی 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. م الف ۱42۱
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه ۱4۰۰/۱۰/۶

تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه ۱4۰۰/۱۰/2۰
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

شعبه ۸ شورای حل اختالف شهرستان ایالم
اجرائیه     

مشخصات محکوم له/ محکوم لهم
ایالم،  استان  نشانمی  علی  پدر  نام  غیاثی  ۱-احسان 

شهرستان ایالم، ایالم، خ مطهری، محله رندان، رستوران کاراکو
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم

۱-نگار مرادی پور مجهول المکان
خوزستان،  استان  نشانی:  عبدالحمید  پدر  نام  حافظی  2-ایمان 

شهرستان مسجد سلیمان، مال کریم جنب مسجد امام رضا
خوزستان،  استان  نشانی:  عبدالحمید  پدر  نام  حافظی  ۳-امیر 
جنب  ملکریم  راهی  سه  بنگله  هشت  سلیمان،  مسجد  شهرستان 

نانوایی علی وند
4-احسان حافظی نام پدر عبدالحمید نشانی: استان یزد، شهرستان 
بست  بن  بزرگ،  باغ  کوچه  انتهای  بافقی،  وحشی  خیابان  بافق، 
همراه  تلفن   ۱۹7۱۵۰۹۰۵۱ ۸۹7۱۹۱۶۱۶۱ کدملی  حیدری، کدپستی 

۰۹۱۳۹۵۱7۵۵4
خوزستان،  استان  نشانی:  مجید  فرزند  پور  مرادی  ۵-شهین 
جنب  ملکریم  راهی  سه  بنگله  هشت  سلیمان،  مسجد  شهرستان 

نانوایی علی وند

پرونده  شماره  به  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به 
 ۱4۰۰۱۰۳۹۰۰۰۰۸2۳4۳۸ دادنامه  شماره  و   ۱4۰۰۱۰۹2۰۰۰۰۳۹۳۹۶7
انتقال سند و پالک سواری  مربوطه محكوم عليه محکوم است به 
مبلغ  به  دادرسی  هزینه  و   ۵۳ ایران   ۵۵ م   2۵7 پاژن  استیشن 
2.۶۸2.۰۶۸ ریال و سایر خسارات دادرسی و هزینه اجرائيه ۱۸۰/۰۰۰ 
تیموری کیا قاضی شعبه هشتم  نظر  له علی  ریال در حق محکوم 

شورای حل اختالف ایالم 
محكوم عليه مكلف است از تاریخ ابالغ اجرائيه :

قانون   ۳4 گذارد)ماده  اجرا  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  ۱-ظرف 
به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  مدنی(.2-  احکام  اجرای 
به  استيفا محکوم  و  اجرا حكم  معرفي کند که  مالي  بدهد.۳- 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه 
یا  تعداد  شامل  را  خود  اموال  كليه  روز  سی  ظرف  باید  نداند 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح 
و  بانکها  نزد  عنوان  هر  به  که  نقدي  وجوه  میزان  بر  مشتمل 
همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  و  مالی  موسسات 
به  او  اموالی که  و کلیه  مذکور  حساب-های  دقیق  مشخصات 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
در  دیگر  تغییر  نوع  هر  و  انتقاالت  و  نقل  فهرست  نیز  و  ثالث 

به  اعسار  دعوای  طرح  از  قبل  سال  يك  زمان  از  مذکور  اموال 
به  واال  نماید  ارائه  قضائی  مقام  به  اعسار  دادخواست  ضمیمه 
قانون  و۳   ۸ )مواد  شود  می  بازداشت  له  محکوم  درخواست 
محكوم  خودداری   -4  .)۱۳۹4 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه 
عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
قانون   ۳4 )ماده  دارد.  پی  در  را  هفت  درجه  تعزیری  حبس 
نحوه  قانون   ۱۶ ماده  و  ا  م  2۰ ق  ماده  و  مدنی  احکام  اجرای 
دیگری  به  مال  انتقال   -۵  )۱۳۹4 مالی  محکومیت  اجرای 
باقیمانده  نحوی که  به  دین  ادای  از  فرار  انگیزه  با  نحو  هر  به 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزيری 
دو  هر  یا  به  نصف محکوم  معادل  نقدی  یا جزای  درجه شش 
محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   2۱ )ماده  شود.  می  مجازات 
سی  مهلت  از  پس  اموال  صورت  چنانچه   -۶  .)۱۳۹4 مالي 
موافقت  به  منوط  زندان  از  عليه  محكوم  آزادي  شود  ارائه  روز 
با معرفی کفیل توسط محكوم عليه  یا تودیع وثیقه  له  محكوم 
محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   ۳ ماده   ۱ )تبصره  بود.  خواهد 

مالی ۱۳۹4(" 
قاضي شوراي حل اختالف شعبه ۸ شوراي حل اختالف شهرستان 
ایالم - علي نظر تيموري کيا

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر اراء شمارهای ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰7۸۰۰۸2۱۳ و ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰7۸۰۰۸2۱2 هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانمها پروین صائب فرزند قاسم بشماره شناسنامه 
۱۹۵ صادره از بم واعظم صائب به شماره شناسنامه ۱۸22۰ فرزند قاسم صادره از بم بالسویه در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 2۸7 متر مربع تحت پالک 24724 فرعی از 27۸7 اصلی بخش ۳ کرمان واقع در ابوذرشمالی 
کوچه ۱۹ درب دوم سمت چپ خریداری از مالک رسمی آقای محمودپورزاده حسینی 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 اعترافی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف ۱4۱۶
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه ۱4۰۰/۱۰/۶- تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه ۱4۰۰/۱۰/2۰

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک
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پردل رئیسی - شهردار رمشک

ول
ت ا

آگهی فراخوان مناقصه عمومی نوب
)دو مرحله ای(

دستگاه مناقصه گذار : شهرداری رمشک 
شماره مناقصه 400/10۵3  مورخ 1400/10/20

عنوان پروژه: آسفالت گرم
منابع تامین اعتبار : مبلغ 20.000.000.000  ریال ) بیست میلیارد ریال ( 

شرح مختصر پروژه : آسفالت گرم خیابانهای رمشک
1-اجرای آسفالت گرم به ضخامت ۵ سانتی متر پس از کوبیدگی به میزان حداقل ۵0 کیلوگرم قیر در هر تن 

آسفالت گرم
2-اجرای مرمت و رفع نقاط حادثه خیز در سطح شهر

شرکت کنندگان باید مبلغ 100.000.000 ریال بعنوان ضمانت سپرده شرکت در مناقصه بصورت وجه نقد واریز به حساب شماره 
0112۹32077001  بنام شهرداری رمشک و یا بصورت ضمانت نامه بانکی و با اسناد خزانه اوراق شرکت بی نام موضوع قانون نحوه 
انتشار اوراي مشارکت مصوب 1376 به همراه سایر اسناد تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند ، بنابراین از کلیه پیمانکاران 
تایید صالحیت شده که دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته مربوط متقاضی شرکت در مناقصه هستند 
دعوت میشود جهت خرید اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی به مدت 7 روز و آخرین مهلت تحویل 

پیشنهادات 7 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم می باشد.
 زمان گشایش پاگات و پیشنهادات اولین روز اداری بعد از اتمام 7 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم میباشد .

۱-در صورتیکه برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
2-شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .

۳-به پیشنهاد مخدوش و فاقد مدارک الزم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4-هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد

۵-پیشنهاد دهندگان جهت اطالعات بیشتر در خصوص سایر مشخصات فنی پروژه و همچنین آنالیز قیمت به دفتر فنی شهرداری مراجعه نمایند.

سایر شرایط :

روح هللا حمیدی نیا - مدیر منابع انسانی شناسه آگهی : 12۵704۹

 بدین وسیله آقای دکتر حسن خسروی الریجانی به شماره شناسنامه ۸17 صادره از قائم شهر متخصص بیهوشی مستخدم رسمی 
شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهنوج دانشگاه علوم پزشکی جیرفت،اعالم می گردد از تاریخ درج آگهی به مدت یک ماه 
فرصت دارد نسبت به روئیت و دریافت رای صادره به آدرس جیرفت میدان سپاه دانشگاه علوم پزشکی_  مدیریت منابع انسانی مراجعه 

نماید. در غیر اینصورت دانشگاه ملزم به اجرای رای صادره خواهد بود .

         فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی
       خدمات عمومی ، پشتیبانی ، تأسیسات و خطوط لوله منطقه پنج عملیات انتقال گاز

منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران درنظردارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی "فوق" به شماره مناقصه ج-1400-1۵ را ازطریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت تا تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ازطریق 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
تاریخ  سازند.  محقق  درمناقصه  شرکت  جهت  را  الکترونیکی  امضای  دریافت گواهی  و 
انتشارفراخوان در سامانه ستاد تاریخ ۱4۰۰/۱۰/2۰ می  باشد . اطالعات و اسناد مناقصه عمومی 
پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به آدرس مناقصه 

گران ارسال خواهد شد. 
1(مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد : تا ساعت ۱۸ روز دو 

شنبه                     ۱4۰۰/۱۰/27
2(مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد : تا ساعت ۱۸ روز    دو 

شنبه                     ۱4۰۰/۱۱/۱۱
3(اطالعات دستگاه مناقصه گزار : 

-آدرس : شیراز ، بزرگراه امام خمینی ، حدفاصل شهرک فرهنگیان و شهرک فرزانگان ، منطقه 
پنج عملیات انتقال گاز ، کدپستی ۹۶۳۱۵-7۱7۹۸  و شماره تماس   ۳۸4۰۳۸۰۰-۹ -۰7۱

4(شماره فراخوان درسامانه ستاد:   2۰۰۰۰۹۳2۶۱۰۰۰۰۰27

۵(تاریخ درج آگهی:
- تاریخ آگهی نوبت اول :    روز دوشنبه                     ۱4۰۰/۱۰/2۰
-تاریخ آگهی نوبت دوم :   روز سه شنبه                     ۱4۰۰/۱۰/2۱

6(گواهی صالحیت مورد نیاز: 
-گواهی صالحیت معتبر در رشته های " خدمات عمومی" و "تعمیر و نگهداری" و "خدمات 

فضای سبز" و "امور تأسیسات" از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  
-گواهی صالحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

7(درصورت نیاز به توضیحات تکمیلی جهت موارد مرتبط با مناقصه و پیمانی با شماره 
تلفن  0713۸13231۹   و   0713۸132310 و موارد مرتبط فنی و اجرایی با شماره تلفن 

0713۸13244۹  تــماس حاصل نمایند.
۸(اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه 

-مرکزتماس : ۰2۱-4۱۹۳4
-دفترثبت نام: ۸۸۹۶۹7۳7 – ۸۵۱۹۳7۶۸

روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز                               )۸7200040(شناسه آگهی : 12۵۵767 میم الف: -1

ول
ت ا

نوب

رویت ابالغ رای هیات بدوی رسیدگی 
به تخلفات اداری  

کارمندان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه 
ثبت ملک منطقه دو کرمان       
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین 
و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰7۸۰۰۸۶24 هیات دوم 
مورخه ۱4۰۰/۹/۱۳ موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی علی دادی سلیمانی فرزند 
از  صادره   ۶27 شناسنامه  بشماره  میرزابگ 
رابر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۱2۸/۶۶ متر مربع تحت پالک ۶۱۵7 فرعی 
از ۳۹۸2 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۳۳2 فرعی از ۳۹۶۸ اصلی بخش 2 کرمان 
واقع در کرمان خیابان شهید نگارستانی کوچه 
2۰ خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی 
وزیری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می 
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 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض 

خواهد شد. م الف ۱4۱4
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه ۱4۰۰/۱۰/۶

تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه ۱4۰۰/۱۰/2۰
محمود مهدی زاده 
 رئیس ثبت اسناد و امالک

قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران از نخستین 
روزهای حضور زاکانی در بلدیه تهران سازوکار 
بود. طرح کلی  روشن کرده  را  اهداف خود  و 
که یکی از اهدافش کاهش جمعیت 2۰ هزار 
آماری  بود.  تهرانی  متجاهر  معتادان  نفری 
در  و  می کرد  استناد  آن  به  تهران  شهردار  که 
چون  کلیدواژه هایی  از  مختلف  گفت وگوهای 
»پاک  کردن لکه های ننگ« برای کاهش این 
جمعیت استفاده می کرد. زاکانی مرداد امسال 
گفته بود که شهرداری با سیاست جمع آوری 
موافق است. موافقتی که اکنون در محله هایی 
چون »رود دره فرحزاد« به روشنی نمایش داده 

است.  شده 
به گفته محمد امین توکلی زاده، معاون اجتماعی 
از  بعد  نهاد  این  تهران،  شهرداری  فرهنگی  و 
او  دارد.  رو  پیش  را  غربالگری  جمع آوری، 
تنها  اول  مرحله  »در  می گوید:  ما«  »پیام  به 
از جمع آوری غربالگری  جمع آوری است، بعد 
می کنیم، کسی ممکن است کبر سنی داشته 
باشد، کسی صغر سنی دارد، کسی زخم باز دارد 
برای  باشد،  و کسی هم ممکن است ترنس 
هرکدام قرار شده، مجموعه جدا داشته باشیم.« 
در مرحله اول متولیان قرارگاه اجتماعی،  تهران 
را به 7 منطقه پرمساله اجتماعی تقسیم بندی 
کرده اند که برای هرکدام نقشه راه جداگانه ای 

مصوب شده است. به گفته توکلی زاده متناظر 
با شورای اجتماعی شهر تهران که رئیس آن 
شهردار تهران است، در 7 منطقه آسیب زا نیز 
شورای اجتماعی شکل گرفته است با حضور 
شهردار منطقه و اعضای محلی. برای هرکدام 
از این محالت نیز طرحی استخراج شده است: 
متفاوت  با خالزیر  فرحزاد  دره  موضوع  »مثال 
باید ساماندهی شود،  است. مثال دره فرحزاد 
باید وارد شوند،  شهرسازی و خدمات شهری 
مالکیت افراد مشخص شود، حاشیه و حریم 
یعنی مساله  تعیین کند  باید  آبفا  را  رودخانه 
آنجا  مالکیت  درباره  است.  دستگاهی  بین 
ستاد اجرایی نظر دارد زمین شهری نظر دارد، 
مطرح  افراد  شخصی  مالکیت  جاها  بعضی 
می خواهد.  حقوقی  کمیته  بنابراین  و  است 
موقوفه  است،  متفاوت  موضوع  خالزیر  در 
اقتضا  به  مناطق  این  از  هرکدام  یعنی  دارد. 
جلسه  خودش  مجموعه های  با  باید  خودش 
بیاورد و طرح جامع  بگذارد و طرح جامع در 
در شورای اجتماعی تهران تصویب می شود و 
اجرا می شود.« مهدی چمران، رئیس شورای 
شهر تهران نیز دیروز در توضیحاتی تاکید کرد 
که فعالیت های قرارگاه آغاز شده و شهرداری 
تهران مکلف شده حدود ۵ هزار نفر از معتادان 

را ساماندهی کند.  متجاهر 

پیش  مدتی  که  هرندی  و  شوش  از  بعد   
سروصدا  بدون  متجاهر  معتادان  جمع آوری 
در آنجا آغاز شده بود، ۱۶ دی ماه طرح ضربتی 
جمع آوری معتادان متجاهر از فرحزاد آغاز شد. 
احسان شریفی، شهردار منطقه ۵ در حاشیه 
طرحی موسوم به پاکسازی دره فرحزاد گفته 
است که این منطقه اهمیت محیط زیستی دارد 
و طبیعتش جذاب است: در سال های اخیر به 
دلیل بی توجهی بخش های مختلف، این دره به 
مکانی برای تجمع معتادان و فروشندگان مواد 
مخدر و پایگاه ناامنی برای شهروندان منطقه 

تبدیل شده بود.
او اعالم کرده که از یک ماه پیش  و همزمان 
با دستور رئیس جمهور که شهرداری تهران را 
متولی طرح امنیت اجتماعی تهران کرده است، 
آن:  و طی  کرده  به کار  آغاز  اجتماعی  قرارگاه 
انتظامی،  نیروهای  بسیج،  سپاه،  »اعضای 
مقامات قضایی، بهزیستی و شهرداری تهران 
دارند. چند کار ویژه در  این قرارگاه حضور  در 
این قرارگاه تعریف شده که یکی از آنها موضوع 
پاکسازی دره فرحزاد است.« به گفته او بعد 
بعدی  گام  در  متجاهر  معتادان  جمع آوری  از 
طرح: »سازمان پارک ها و فضای سبز متولی 
ایجاد اکوپارک در این محدوده و به تعبیری 
امتداد شمالی بوستان نهج البالغه خواهد بود. 

مردم  دور،  چندان  نه  آینده  در  امیدواریم که 
را داشته  این طبیعت زیبا  از  بهره مندی  لذت 
برای  پیاده شده  طرح  که  شریفی  باشند.« 
پاکسازی دره فرحزاد را موفقیت آمیز می داند، 
تاکید کرده: »ما هفته گذشته به اتفاق مقامات 
انتظامی و قضایی از این دره بازدید کردیم و با 
حمله معتادان مواجه شدیم که درگیری نیز با 
نیروهای انتظامی همراه ما شکل گرفت ولی با 
پاکسازی صورت گرفته، امروز فضای دره بسیار 
امن است و به نظر می رسد فضای دره به سمت 

امنیت پایدار پیش خواهد رفت.«
معتادان  شهری،  مسئوالن  هم   ۹۸ سال 
متجاهر در رود دره فرحزاد را جمع آوری کردند. 
جمع آوری که پلیس پیشگیری پایتخت پای 
کار آن بود و حدود 22۰ معتاد متجاهر برای 
جلوگیری از روند تکراری پاکسازی این منطقه 
و تبدیل فرحزاد به بوستان تفریحی جمع آوری 
شدند. سردار ظهیری همان زمان در گفت وگو با 
رسانه ها گفته بود: در این طرح که با همکاری 
 22۰ شد،  انجام  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس 
معتاد متجاهر از سطح این منطقه جمع آوری 
بازپروری  به کمپ  آنها  انتقال  کار  که  شدند 

می گیرد. صورت 
فرآیندی که سال های قبل نیز تکرار شده بود، 
به نظر بی نتیجه می آمد زیرا رود دره فرحزاد 
مجدد به پاتوق معتادان تبدیل می شد و هویت 

دیگری پیدا نکرد.
نفیسه آزاد، پژوهشگر جامعه شناسی شهری 
به روزنامه پیام ما می گوید که تمام شهرداران 
و  انتظامی  مداخله  یک بار  دست کم  تهران 
مناطق  در  معتادان  جمع آوری  برای  ضربتی 
»مساله  داده اند:  انجام  را  تهران  مختلف 
اینجاست که تمام شهرداران تصور می کردند 
اگرچه  و  ندارند  دیگران  دارند که  قدرتی  که 
پیشینیان شکست خوردند اما آن ها در پروژه 
موفق خواهند شد و دقیقا همان کار را تکرار 
کردند، به نظرم همگی می خواستند با سرعت 
و قاطعیت این زمینه به نتیجه برسند، اما کدام 
یک از این پروژه ها موفق بود؟ هیچکدام.« به 
گفته او مطالعات روی محله هایی که جمع آوری 
معتادان روی آن ها انجام شده نشان می داد 
که بعد از ساماندهی های ضربتی، آسیب به 
محله های مجاور یا حتی محالت دیگر منتشر 
شد است: »ما نمی توانیم آسیب را در شهر 
تهران دستکاری کنیم و انتظار داشته باشیم 
تبعات آن در همان محله بماند. انتشار آسیب 
لزوما به محالت مجاور هم نیست، یعنی در 
زمینه آسیب های اجتماعی فرحزاد به هرندی 
وصل است، هرندی به خالزیر وصل است حتی 
اگر این مناطق به لحاظ جغرافیایی مجاور هم 
پژوهشگر حوزه جامعه شناسی  این  نباشند.« 
شهری معتقد است که آسیب های اجتماعی به 
مناطق باز خواهند گشتند: »شما وقتی با حلقه 
و معتاد  یعنی بی خانمانی  زنجیر آسیب  آخر 
کارتن خواب مبارزه می کنید، زنجیره هنوز وجود 

دارد، هنوز بی خانمان در اثر فقر در اثر توسعه 
می شود،  اضافه  و  می شود  تولید  نامتمرکز 
افرادی که اعتیاد دارند به کمپ می روند و آن ها 
دوباره به شهر باز می گردند.« آزاد با اشاره به رود 
دره فرحزاد نیز می گوید: »شما اگر دره فرحزاد 
را به اکوپارک تبدیل کنید که آرزوی بسیاری 
از شهرداران هم بوده است، سرنوشتش مانند 
ممکن  یعنی  می شود،  هرندی  زندگی  پارک 
است در آن محدوده جغرافیایی دیگر کارتن 
در  درمان  آسیب  واقعا  آیا  اما  نباشد  خواب 
دروازه غار درمان شد؟ برای محله های مجاور 
اجتماعی  پژوهشگر  این  افتاد؟«  اتفاقی  چه 
مانند سایر جامعه شناسان به رویکرد شهرداری 
در موضوع مساله اجتماعی نیز انتقاد می کند: 
»آیا شهرداری تهران یا هر نهاد دیگری قادرست 
ریشه کن  تهران  از  را  اجتماعی  آسیب  اساسا 
نقش  اسکان  حوزه  در  تنها  شهرداری  کند؟ 
دیگری  حاکمیتی  نهادهای  ما  دارد.  محوری 
داریم که در حوزه مسائل اجتماعی صاحب و 
نقش و وظیفه اند که بعید است در کوتاه مدت 
بتوانند ریشه آسیب های اجتماعی را بخشکانند 
چرا که ساختارهای کالن اجتماعی و اقتصادی 
کالن در همین شهر تهران دوباره کارتن خواب 
بنابراین  می کند  تولید  را  متجاهر  معتاد  و 
جمع آوری های ضربتی از یک محله به معنای 
 استقرار بیشتر آسیب در یک محله دیگر است.«

او معتقد است که تجربه های پیشینیان بدون 
هیچ تغییری درحال تکرار است، تجربه هایی که 
نه تنها نتوانستند شرایط زندگی قشر آسیب پذیر 
را  وضعیت  بلکه  ببخشند  بهبود  را  جامعه 
جز  نداریم  »چاره ای  کردند:  هم  پیچیده تر 
طرد،  به جای  پذیرش  رویکرد  جایگزین کردن 
موضعی  و  محله محور  راهکارهای  از  استفاده 
یا  پایین  به  باال  از  و  ضربتی  به جای کارهای 
همان طور که با خاطیاِن ساخت و سازی مناطق 
برخوردار مدارا می کنیم با بی خانماِن آسیب دیده 

محله فرودست هم مدارا کنیم.«

 »پیام ما« در گفت وگو با یک پژوهشگر جامعه شناسی شهری طرح جمع آوری معتادان از رود دره فرحزاد را بررسی می  کند

   آسیب های اجتماعی به محالت باز می گردند
نفیسه آزاد، پژوهشگر جامعه شناسی شهری: جمع آوری های ضربتی از یک محله به معنای استقرار بیشتر آسیب در یک محله دیگر است

 کنارک همچنان
 در وضعیت بحرانی است 
ننماینده سیستان وبلوچستان در شورای عالی 
سیل  اصلی  مشکل  اینکه  بیان  با  استان ها 
حال  در  سیستان وبلوچستان  استان  زدگان 
حاضر توزیع نامناسب و ناعادالنه امکانات است، 
گفت: به این دلیل برخی چندبار کمک دریافت 
کرده و برخی اصال کمک دریافت نکرده اند.به 
به سیل  اشاره  با  اعظمی  فاروق  ایلنا،  گزارش 
اخیر جنوب استان سیستان وبلوچستان گفت: 
سامانه بارشی که پنجشنبه هفته گذشته جنوب 
جاری شدن  باعث  برگرفت  در  را  شرق کشور 
سیل شد و مهم ترین نقطه هدف این سامانه 
هم شهر کنارک در جنوب سیستان وبلوچستان 
بود. به طوری که در کمتر از 24 ساعت بیش 
از ۱۸۱ میلی متر باران بارید.او افزود: بر اساس 
برای  بارندگی  حجم  این  هواشناسی  گزارش 
مدت زمان 2 سال بود که یکباره بارید و موجب 
وقوع سیالب در روزهای پنج شنبه و جمعه هفته 
پیش شد.اعظمی افزود: باتوجه به این که شهر 
کنارک فاقد هرگونه سیستم سیالب و فاضالب 
است و شبکه جمع آوری آب های سطحی نیز 
هنوز به طور کامل ساخته نشده اند به سرعت 
معابر شهر پر از آب شد و شهر را درگیر سیالب 
در  افزود:  شهرستان کنارک  شورای  کرد.عضو 
ابتدا شهرداری مشهد بود که برای کمک وارد 
عمل شد و تجهیزات خود را به منطقه منتقل 
کرد. ضمن اینکه از نیروها و امکانات استان به 
ویژه اداره کل بنادر استان، مناطق آزاد تجاری نیز 
استفاده شد اما پاسخگو این حجم از سیالب 
نبود. پس از گذشت 24 ساعت بر حجم بارش 
افزوده شد و کار را سخت تر کرد. به این دلیل 
این  اطراف  روستاهای  کنارک  شهر  بر  عالوه 
استان  شدند.نماینده  سیالب  درگیر  هم  شهر 
سیستان وبلوچستان در شورای عالی استان ها 
ادامه داد: در شهرستان چابهار شهر تیس هم 
کامال زیر آب رفت و راه های ارتباطی بسته شد و 
بسیاری از خانه ها دچار آبگرفتگی شد.او افزود: 
همچنین در شهرستان دشتیاری هم ۱۵۰ میلی 
لیتر باران بارید و مسیر ۱۸ روستا مسدود شد 
و کمک رسانی را با مشکالت بیشتری مواجه 
هم  لحظه  همین  در  داد:  ادامه  کرد.اعظمی 
ارتباط روستاهای ریپک، سهیل، نکوچ و ... در 
شهرستان دشتیاری قطع شده و دسترسی به 
ممکن  هوایی  راه  طریق  از  تنها  روستاها  این 
در  سیستان وبلوچستان  استان  است.نماینده 
حال  در  کرد:  اضافه  استان ها  عالی  شورای 
حاضر از میان شهرستان های چابهار، کنارک و 
دشتیاری که درگیر بحران هستند، شهرستان 
دارد.عضو شورای  بحرانی تری  کنارک وضعیت 
شهرستان کنارک افزود: متاسفانه در نبود یک 
ستاد مدیریت یکپارچه برخی از اقالم حیف و 
میل می شوند و برخی از مردم چندین بار کمک 
دریافت می کنند در حالی که بسیاری حتی یکبار 
هم موفق به دریافت کمک نشده اند.اعظمی در 
خصوص خسارت وارد شده گفت: تنها در شهر 
کنارک نزدیک 2۰۰۰ خانه نیازمند بازسازی دارند. 
یعنی حدود 2۰۰۰ خانوار نیاز به کمک های فوری 
و جدی دارند. در تیس هم بالغ بر ۵۰۰ خانه 
آسیب دیده اند. شهرستان چابهار و دشتیاری 
هم همین شکل است.او اظهار داشت: بنابراین 
منتشر  میزان خسارت  از  دقیقی  آمار  تاکنون 
نشده است چرا که تاکنون دغدغه اصلی هدایت 
آب به بیرون از شهرها و روستاها بوده است 
از  بیرون  به  اکنون هدایت آب  و خوشبختانه 
شهرها و روستاها با موفقیت همراه بوده است. 
در  غرق  که  هستند  خانه هایی  هنوز  هرچند 
سیالب و گل والی هستند و نیروهای هالل احمر 
و شهرداری تالش  می کنند آب را تخلیه کنند.

در مرحله اول متولیان قرارگاه 
تهران به 7 منطقه پرمساله 
اجتماعی تقسیم بندی کرده اند 
که برای هرکدام نقشه راه 
جداگانه ای مصوب شده است

قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران وارد فاز عملیاتی شده است و در اقدامی هفته گذشته معتادان متجاهر اطراف رود دره فرحزاد جمع آوری 
شدند. منطقه ای اطراف مسیل فرحزاد مابین منطقه 2 و منطقه ۵ شهرداری تهران که مدیران شهری پایتخت در ادوار گذشته سودای تبدیل 
آن به اکوپارک را داشتند. در این طرح حدود 400 معتاد متجاهر و کارتن خواب شناسایی و به مراکز مربوطه تحویل داده می شوند. معتادان 
با توجه به جنسیت، سن و سال و سالمتشان به مراکز بازپروری و کمپی در منطقه ۵ شهرداری تهران می روند که حدود ۵ هزار نفر ظرفیت 
دارد. به گفته مسئوالن شهرداری تهران، قرار است در این مراکز برنامه های کارآفرینی، آموزش های تخصصی فنی و حرفه ای برایشان در نظر 
گرفته شود که هدف آن ها ایجاد ارتباط میان فرد معتاد با خانواده و جامعه است. فرآیند مداخله فیزیکی جمع آوری ضربتی معتادان در 
اطراف رود دره فرحزاد که به گواه مدیران شهری نامش ساماندهی آسیب های اجتماعی است و در سال های اخیر هم چندباری عملیاتی 

شده است، تا چه میزان می تواند در کاهش تعداد معتادان و بازگرداندن هویت اجتماعی محالت موثر باشد؟ 

نفیسه آزاد، پژوهشگر 
جامعه شناسی شهر: شما اگر دره 
فرحزاد را به اکوپارک تبدیل کنید 

که آرزوی بسیاری از شهرداران 
هم بوده است، سرنوشتش مانند 

پارک زندگی هرندی می شود، 
یعنی ممکن است در آن محدوده 

جغرافیایی کسی نباشد اما آیا 
واقعا آسیب درمان در دروازه غار 

درمان شد؟ خیر
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خراسان رضوی

گفت:  رضوی  خراسان  استاندار  شریف آباد/  فریبا 
و  رضوی  خراسان  استانداری  برای  افتخاری  این 
دستگاه های اجرایی استان است که علم شهدا در نقطه 
خداوند  شاید  و  شود  برپا  استانداری  مرکز  و  کانونی 
برکات  و  آثار  به  ما  همه  درونی  نیاز  خاطر  به  متعال 
داشته  ارزانی  ما  به  را  آنها  حضور  نعمت  این  شهدا، 

است.
یعقوبعلی نظری در مراسم خاکسپاری دو شهید گمنام 
برگزار  استانداری  محوطه  در  مقدس که  دفاع  دوران 
شد، اظهار کرد: باور ما بر این است که در استانداری 2 
هدیه الهی را دریافت کرده ایم که به وجود آنها در این 

بودیم. نیازمند  محیط 
این مکان فقط استانداری  از این پس،  ادامه داد:  او 
خراسان رضوی نیست بلکه آرامگاه 2 شهید است. در 
ما کمک  به  شهیدان  این  حضور  و  وجود  راستا  این 
تاثیرگذار خواهد  استان  می کند و در فضای مدیریتی 
را  ظرفیت  این  امیدواریم  کرد:  تصرح  استاندار  بود. 
داشته باشیم که با هر نگاه به مرقد مطهر این شهیدان 
مبارک  وجود  آثار  آنها،  مزار  کنار  از  آمد  و  رفت  هر  و 
آنها را در مراحل خدمت گذاری حس کنیم و از برکت 
حضور  به  اشاره  با  نظری  شویم.  بهره مند  آنها  وجود 

خانواده معظم شهدا در این مراسم عنوان کرد: حضور 
خانواده های معظم شهدا به استانداری خراسان رضوی 

است. داده  معنویت 
او با اشاره به اینکه این عهد و پیمان را با شما مردم 
به کار  را  فکر و جسم خود  بندیم که همه تالش،  می 
خوبی  خدمت گذاران  امیدواریم  کرد:  ادامه  بگیریم، 
برای مردم باشیم. باید گفت حضور ما در این جایگاه، 
نظام  استحکام  و  مردم  به  خدمت  جز  دلیلی  هیچ 

ندارد. اسالمی  جمهوری 
در ادامه این مراسم مدیرکل دفتر امور زنان وخانواده 
مراسماتی  پیروی  گفت:  رضوی  خراسان  استانداری 
سالم هللا  زهرا  فاطمه  حضرت  شهادت  با  همزمان  که 
علیها در استان خراسان رضوی برگزار می شود، مراسم 
تقریبی  سن  برآورد  شهید گمنام که  پیکر  دو  تشییع 
رسیده  شهادت  به  رمضان  عملیات  در  و   ۱۹ شهدا  آن 
شهید د دیگر 2۳ سال و در عملیات کربالی به شهادت 

رسیده اند.
گرانقدر  شهید  دو  این  تدفین  مراسم  در  افزود:  او 
این  در  مفقوداالثر  و  شهید  که  خانواده های  مادران 
مکان حضور دارند تا بتوانیم میزان خوبی برای شهدای 

باشیم. عزیزمان 

 استانداری خراسان رضوی میزبان پیکر دو 
شهید مطهر از دفاع مقدس غرب  استان های  دستی  صنایع  از  اثر   ۱۰7

داوری  و  برررسی  مورد  است  قرار  کشور 
»مهر  برگزیده  آثار  نهایت  در  و  گرفته  قرار 
اصالت« دریافت کنند. ششمین دوره داوری 
غرب کشور  دستی  صنایع   ملی  اصالت  ُمهر 
کردستان،  کرمانشاه،  استان های  حضور  با 
ایالم، لرستان و همدان روز یکشنبه در هتل 
پارسیان کرمانشاه آغاز به کار کرد. به  گزارش 
فرهنگی،  میراث  اداره کل  سرپرست  ایرنا، 
صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه 
خرسندیم که  بسیار  نشست گفت:  این  در 
کرمانشاه به عنوان یکی از ۹ منطقه منتخب 
کشور برای برگزاری رویداد ملی نشان اصالت 
کشور  غرب  منطقه  میزبان  صنایع دستی 
این  در  افزود:  گوهری«  »جبار  است.  شده 
دوره ۱۰7 اثر از استان های ایالم، کرمانشاه، 
داوران  توسط  همدان  و  لرستان  کردستان، 
قرار  قضاوت  مورد  صنایع دستی  برجسته 
ملی  اصالت  مهر  برگزیده  آثار  و  گرفته 
دریافت می کنند. او ادامه داد: این رویداد و 
باعث رونق و تعالی صنایع دستی  نتایج آن 
و شناسایی آثار فاخر در این حوزه می شود. 
گوهری با بیان اینکه این رویداد به مدت 2 

روز در کرمانشاه ادامه دارد، گفت: امیدواریم 
شایسته  و  بایسته  آنچه که  رویداد  این  در 
صنایع  دستی کشور است، برای رونق هرچه 
برجسته  هنرمندان  آثار  ماندگاری  و  بیشتر 
از  یکی  افزود:  او  بیفتد.  اتفاق  استان ها 
بحث  کشور  در  صنایع دستی  مشکالت 
است  محصوالت  این  فروش  و  بازاریابی 
که این رویداد می تواند با برندسازی زمینه 
را  شاخص  محصوالت  فروش  و  و  معرفی 
میراث   کل  اداره   سرپرست  کند.  فراهم 
فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی استان 
می تواند  برندسازی  تصریح کرد:  کرمانشاه 
ایجاد کند  مضاعف  انگیزه  صنعتگران  برای 
و نیز فرصتی را پیش روی ما برای معرفی 
بازارهای  در  محصوالت  این  بیشتر  هرچه 

فراهم کند. خارجی  و  داخلی 

60 رشته صنایع دستی در استان 
کرمانشاه فعال است

صنایع   فعال  رشته   ۶۰ استان کرمانشاه  در 
اثر  پنج  تاکنون  که  دارد  وجود  دستی 
مهر  کرمانشاهی  هنرمندان  تولیدات  از 
ملی  اصالت  مهر  اثر   ۱۱7 و  جهانی  اصالت 
دریافت کرده اند. جاجیم بافی، چاقوسازی و 

ابزارآالت فلزی قلم زنی منبت، معرق، پارچه 
کاری  ریزه  و  چوب  کاری  نازک  دستباف، 
چوب، نمدمالی، مصنوعات چرمی و ساخت 
را  فلزکاری  و  بافی  چیخ  محلی،  زیورآالت 
کرمانشاه  دستی  صنایع  جمله  از  می توان 
سنتی  دوخت های  همچنین  برد.  نام 
سفالگری،  برجسته،  گل  گلیم  )رودوزی(، 
)موج  نساجی  بافی،  سبد  سنتی،  طراحی 
شیشه،  تراش  بافی(  اهرامی  و  بافی 
تذهیب،  فرش،  طراحی  سنتی،  رنگرزی 
نگارگری، خراطی و مجسمه سازی از جمله 
دیگر تولیدات کنونی استان کرمانشاه است. 
)مسگری(،  سنتی  دواتگری  بافی،  ماشته 
سنتی،  دباغی  علم سازی،  یا  عالمت سازی 
سنتی،  رنگریزی  جاجیم بافی،  بافی،  هور 
را  بافی  موج  چادر(،  )سیاه  بافی  داور 
فراموش  دستی  صنایع  جمله  از  می توان 
گیالنغرب،  در  که  دانست  کرمانشاه  شده 
در  و  سومار  اورامانات،  داالهو،  کرمانشاه، 
داشته  وجود  بیشتر  استان  عشایر  میان 
نفر  میلیون   2 با  کرمانشاه  استان  است. 
 ۵۹۵ و  هزار   2 و  شهر   ۳۵ دارای  جمعیت 

است. روستا 

 داوری در کرمانشاه آغاز شد:

 صنایع دستی غرب کشور ُمهر اصالت می گیرند 

شمال  از  خارج  جنگل های  مرکز  رئیس 
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
حوزه  اعتبارات  درصد   ۵۰ گفت:  کشور 
جنگل کاری کشور در سال جاری به استان 

است. یافته  اختصاص  ایالم 
گفت وگو  در  یکشنبه  روز  پورمقدم  کامران 
میلیارد   ۱۹۰ داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار  با 
در  کاری  جنگل  برای  محل  این  از  ریال 

است. یافته  اختصاص  ایالم 
استان  در  اقدامات حوزه جنگل کاری  به  او 
دهلران  افزود:  و  اشاره  دهلران  و  ایالم 
برای  زیادی  پتانسیل های  و  ظرفیت ها 
جنگل کاری دارد و این مهم منجر به توجه 

است. شده  استان  به  کشور 
به  شمال  از  خارج  جنگل های  مرکز  رئیس 
نیاز کشور در حوزه زراعت چوب هم اشاره 

متر مکعب  میلیون   ۶ شد:  یادآور  و  کرد 
ایالم و  استان  و  نیاز است  چوب در کشور 
به ویژه شهرستان دهلران در این عرصه نیز 

است. داشته  خوبی  اقدامات 
بیابانی  اگر عرصه های  تاکید کرد:  پورمقدم 
در  می توانیم  ببریم،  چوب  کشت  زیر  را 
سال های آینده در این  زمینه بی نیاز و به 
عمل کنیم. حوزه  این  در  مقاومتی  اقتصاد 
از  جنگل کاری  توسعه  کرد:  اضافه  او 
دهلران  و  ایالم  استان  در  اولویت های  

می شود. دنبال  به خوبی  که  است 
از  یکی  ایالم  استان  ایرنا،  گزارش  به 
تولید  قطب های  مهم ترین  و  اصلی ترین 
و  است  و کیفی کشور  لحاظ کمی  از  نهال 
و  مرغوب ترین  با  استان  ملی  اراضی  در 
استان،  تولیدی  نهال های  باکیفیت ترین 

جغرافیایی  شرایط  و  اقلیم  هر  با  متناسب 
می شوند. کاشت  مناطق 

نهال  اصله  میلیون  پنج  از  بیش  ساالنه 
سردسیری  و  گرمسیری  نهالستان های  در 
صورت  به  و  می شود  تولید  ایالم  استان 
انجمن های  گروه ها،  اختیار  در  رایگان 
که  مختلفی  اقشار  و  ادارات  نهاد،  مردم 
قرار  دارند،  نهال کاری  در  مشارکت  قصد 

. می گیرد
اوکالیپتوس،  زالزالک،  کنار،  بنه،  بلوط، 
گونه های  مهم ترین  جمله  از  تای  و  بادام 

هستند. ایالم  استان  جنگلی 
منجل  و  شلم  داالب، ششدار،  ارغوان،  دره 
استان  جنگلی  ذخیره گاه های  مهم ترین  از 
واریته های  اصلی  زیستگاه های  و  ایالم 

هستند. بلوط 

شرکت  مدیرعامل  مومنی/  حبیبه  سیده 
تصفیه خانه  صنعتی گلستان گفت:  شهرک های 
استاندارد  کامال  گنبدکاووس  صنعتی  شهرک 
رعایت  آن  در  زیستی  محیط  الزامات  و  است 
شرکت  روابط عمومی  گزارش  به  می شود. 
شهمرادی  رضا  گلستان ،  صنعتی  شهرک های 
فقط  صنعتی  شهرک های  شرکت  کرد:  اظهار 
قصد  که  می کند  واگذار  زمین  افرادی  به 
ابتدای سال  از  دارند.  تولید  و  سرمایه گذاری  
شد  واگذار  آنها  به  زمین  که   کسانی  تاکنون 
داوری  به کمیته  ندادند  انجام  تولیدی  اما کار 
سال  ابتدای  از  داد:  ادامه  او  شدند.  معرفی 
جاری ۱2هکتار زمین در شهرک صنعتی شامل 
که  شد  ارسال  داوری  کمیته  به  پرونده   24
زمین های آنها خلع ید شد و قرار است زمین ها  
به سرمایه گذاران جدید واگذار شود. زمین های 

نیست  فروش  و  خرید  قابل   صنعتی  شهرک 
ادامه  در  او  است.  سرمایه گذاری  برای  فقط  و 
به وضعیت شهرک صنعتی گنبد کاووس اشاره 
صنعتی گنبد  شهرک  تصفیه خانه  و گفت:  كرد 
کاووس کامال استاندارد و موارد محیط زیستی 
در  صنعتی  واحد های  تعداد  می شود.  رعایت 
گاهی  است  ممکن  و  بوده  زیاد  شهرک  این 
تولیدی  واحدهای  فاضالب  میزان  اوقات 
با  كه  باشد  بیشتر  تصفیه خانه  ظرفیت  از 
احداث مدول دوم برطرف می شود. مدیرعامل  
از  افزود:  صنعتی گلستان  شهرک های  شرکت 
دوم  مدول  اجرای  مطالعه  گذشته  سال  یک 
آغاز  گنبدکاووس  صنعتی  شهرک  تصفیه خانه 
به  مطالعاتی  طرح  این  زودی  به  و  کردیم  
اجرایی   عملیات  آن  از  بعد  تا  می رسد  اتمام 

شود. شروع  طرح 

رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال:
۵0 درصد اعتبارات جنگل کاری کشور به ایالم اختصاص یافت

 تصفیه خانه شهرک صنعتی 
گنبد کاووس استاندارد است

| ایالم | | گلستان |

سفرنویسی در »اردکان گرام« 
از دوم تا هفتم بهمن ماه امسال 7۰ سفرنویس در 
می کنند.  شرکت  اردکان گرام  سفرنگاری  جشنواره 
با برگزاری مرحله اول داوری جشنواره سفرنگاری 
برای  سفرنویسان  انتخاب  منظور  به  اردکان گرام 
در  محتوا  تولید  و  اردکان  شهرستان  در  حضور 
در  نفر   ۵۰ اجتماعی،  شبکه های  و  مجازی  فضای 
سطح ملی و 2۰ نفر در سطح استانی و از استان 
جشنواره  از  دوره  این  داوران  شدند.  انتخاب  یزد 
فرجی،  ستایش  شامل  اردکان گرام  سفرنگاری 
عبدالهی  عالم نژاد، حسین  علیرضا  نوروزی،  پژمان 
صفحات  مشخصات  بررسی  با  ادیب  محسن  و 
آیین نامه ها  کلیه  شرکت کنندگان،  همه  اجتماعی 
از  اردکان گرام،  سفرنگاری  جشنواره  ضوابط  و 
جشنواره  ضوابط  که  کننده ای  ثبت نام   ۱۸۹ میان 
را  نفر   7۰ رعایت کردند  را  اردکان گرام  سفرنگاری 
شرکت کنند.  خالقانه  رویداد  این  در  تا  برگزیدند 
اردکان گرام  سفرنگاری  جشنواره  در  شرکت  برای 
تن   7۶ و  تهران  از  تن   ۹۱ یزد،  استان  از  تن   22
نهایت  در  ثبت نام کردند که  شهرستان ها  سایر  از 
و  شده  پذیرفته  داوری  نخست  مرحله  در  تن   7۰
خود  شده  تولید  محتواهای  اردکان،  در  حضور  با 
جشنواره  می کنند.  منتشر  مجازی  فضای  در  را 
برای  است  فراخوانی  اردکان گرام،  سفرنگاری 
آن چه  هستند،  خود  سفرهای  روایتگر  که  آنها 
تحریر  رشته ی   به  می کنند  حس  و  می بینند  را 
برای مسافران  و در قاب دوربین خود  درمی آورند 
شرکت  می کنند.  ثبت  نزدیک  آینده ای  آینده، 
در  به مشارکت  و عالقمندان  در جشنواره  کنندگان 
انتخاب برگزیده مردمی، برای اطالع از ادامه فرآیند 
جشنواره لطفا به سایت etravelgram.ir و صفحه 
کنند.  مراجعه   ardakan.gram@اینستاگرام
بعد  دلیل  این  به  اردکان گرام  جشنواره  سفرنگاری 
از جشنواره های »ماکوگرام« و »دزفول گرام« توسط 
انجمن  و گردشگری گیلگمش،  میراث  فصلنامه ی  
هنری  فرهنگی  موسسه    و  اردکان  کویر  چارسوق 
اردکان در  چادرملو برگزار می شود چون شهرستان 
استان یزد شامل بخش های مرکزی، عقدا و خرانق 
میراث  فرهنگی،  میراث  از  است  مملو  و  می شود 
ناملموس  و  ملموس  میراث  همچنین  و  طبیعی 
سفرنگاری  جشنواره  برگزاری  از  هدف  است. 
ظرفیت های  معرفی  و  شناسایی  اردکان گرام، 
ابزارهای  طریق  از  اردکان  شهرستان  گردشگری 
اینستاگرام(  و  وب سایت  )وبالگ،  مجازی  فضای 
است تا به مدت یک هفته اردکان را به دنیا معرفی 
تولید  آثار  از  استفاده  حق  است که  شود. گفتنی 
شده در طول جشنواره )متن، عکس و فیلم( برای 
محفوظ  فصلنامه ی  گیلگمش  و  جشنواره  حامیان 
 7 تا   2 از  اردکان گرام  سفرنگاری  جشنواره  است. 

می شود. برگزار  اردکان  در   ۱4۰۰ بهمن 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شاهرود

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 

فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 

یک-شاهرود  بخش 
موضوع  دوم   / اول  هيات   ۱4۰۰/۰۹/۱7 مورخ   ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰۰2 شماره  رای  ۱-برابر 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی اقای خانم علی 
باب  یک  ششدانگ  در  شاهرود  از  صادره   4۹۱ شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  محمدی 
انبار به مساحت 22۰ مترمربع قسمتی از پالک ۳۱۳۹ اصلی واقع در بخش یک شاهرود 

خریداری از فاطمه شه دوست محرز گردیده است .
موضوع  دوم   / اول  هیات   ۱4۰۰/۰۹/۱۸ مورخ   ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰۵۰ شماره  رای  2-برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
فاطمه  خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شاهرود  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
یزدانی فرزند علی بشماره شناسنامه ۳ صادره از شاهرود در ششدانگ یک باب ساختمان 
در بخش یک  واقع  اصلی   ۳۵۱۹ از  فرعی   2 پالک  از  مترمربع قسمتی   2۶۵ به مساحت 

شاهرود خریداری با واسطه از سید احمد میر غفوریان محرز گردیده است.
موضوع  دوم   / اول  هيات   ۱4۰۰/۰۹/۱7 مورخ   ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰۱۸ شماره  رای  ۳-برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
عبداله  خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شاهرود  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
باب  در ششدانگ یک  از شاهرود  ۳۶۶ صادره  عباسعلی شماره شناسنامه  فرزند  گندمکار 
انبار مساحت ۳7۸۶۳ مترمربع قسمتی از پالک ۳7۰۱ اصلی واقع در بخش یک شاهرود 

از عباسعلی گند مکار محرز گردیده است. خریداری 
موضوع  دوم   / اول  هيات   ۱4۰۰/۰۹/۱7 مورخ   ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰۱2 شماره  رای  4-برابر 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شاهرود  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
حسینعلی عابدی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ۶ صادره از شاهرود در ششدانگ یک 
2۰۰ مترمربع قسمتی از پالک ۱۸ فرعی از ۳۸۹۸ اصلی واقع در  باب ساختمان مساحت 

بخش یک شاهرود خریداری از محمدرضا یوسفی محرز گردیده است. 
۱4۰۰/۰۹/۱۸ هیات اول / دوم موضوع  ۵-برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰۰4۰2۸ مورخ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
محمد  خانم   / اقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شاهرود  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
حسن فردوسی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه ۹۹ صادره از شاهرود در ششدانگ یک 
در بخش  واقع  اصلی   ۳۹44 از پالک  مترمربع قسمتی   ۱۶۶/2۵ باب ساختمان مساحت 

یک شاهرود خریداری از ابراهیم طالع زاری محرز گردیده است. 
موضوع  دوم   / اول  هیات   ۱4۰۰/۰۹/۱۸ مورخ   ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰4۶ شماره  رای  ۶-برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
فاطمه  خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شاهرود  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
باب  در ششدانگ یک  از شاهرود  7۹7 صادره  بشماره شناسنامه  منوچهر  فرزند  رئیسیان 
4۰4۰ اصلی واقع در بخش  از  ۱۰ فرعی  از پالک  گاراژ به مساحت 2۳۸ مترمربع قسمتی 

یک شاهرود خریداری از عصمت فرزامی محرز گردیده است.

بخش دو- شاهرود 
باغزندان - یک اصلی 

موضوع  دوم   / اول  هیات   ۱4۰۰/۰۹/۱۹ مورخ   ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰۳2 رای شماره  7-برایر 
قانون 

واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مهدی  خانم  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شاهرود  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
در  شاهرود  از  صادره   4۵۸۰۱۰۱۱۹7 ملی  بشماره کد  اسماعیل  محمد  فرزند  اکرامی  عجم 
از  فرعی   ۱۰4 پالک  از  قسمتی  مترمربع   ۱۹2 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
پور  حسین  جواد  از  واسطه  با  خریداری  شاهرود   2 بخش  باغزندان  در  واقع  اصلی  یک 

محرز گردیده است.
موضوع  دوم   / اول  هیات   ۱4۰۰/۰۹/۱۹ مورخ   ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰۳۸ رای شماره  ۸-برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

/ خانم محدثه  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  ثبت ملک شاهرود  ثبتی حوزه 
حیدری فرزند علی اصغر بشماره کد ملی 4۵۸۰۵۸۹۸2۳ صادره از شاهرود در ششدانگ 
2۳/7۰ مترمربع قسمتی از پالک 2۵۹ فرعی از یک اصلی واقع  یک باب مغازه مساحت 

در باغزندان بخش 2 شاهرود خریداری با واسطه از مهدی اخوين محرز گردیده است.
موضوع  دوم   / اول  هيات   ۱4۰۰/۰۹/۱7 مورخ   ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰۰۰ شماره  رای  ۹-برابر 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شاهرود  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
مهدی سلیمانی نژاد فرزند على شماره شناسنامه ۶2۵ صادره از رامیان درسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب انباری مساحت 2۰۵/2۰ مترمربع قسمتی از پالک ۳2۰ فرعی از یک 

اصلی واقع در باغزندان بخش 2 شاهرود محرز گردیده است.
۱۰-برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳2۹۰4۱۰۰۰4۰۵2 مورخ ۱4۰۰/۰۹/۱۸ هیات اول/  دوم موضوع 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای خانم جواد 
از  مشاع  دانگ  سه  در  رامیان  از  صادره   ۳ شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  نژاد  سلیمانی 
از یک  ۳2۰ فرعی  از پالک  2۰۵/2۰ مترمربع قسمتی  انباری مساحت  ششدانگ یک باب 

اصلی واقع در باغزندان بخش 2 شاهرود محرز گردیده است.
موضوع  دوم  اول/   هیات   ۱4۰۰/۰۹/۱۸ مورخ   ۱4۰۰۶۰۳2۹۱۰۰۰4۰۳۰ شماره  رای  ۱۱-برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
سید  خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شاهرود  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
حسین طزره ئی فرزند سید على بشماره شناسنامه 72۰2 صادره از شاهرود در ششدانگ 
یک باب انبار مساحت 244/4 مترمربع قسمتی از پالک ۳۸۸ فرعی از یک اصلی واقع در 

باغزندان بخش 2 شاهرود خریداری از سید علی طزره ئی محرز گردیده است. 
۱2-برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰۳4 مورخ ۱4۰۰/۰۹/۱۸ هیات اول/  دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
هادی  خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شاهرود  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
ششدانگ  در  شاهرود  از  صادره   ۱۶4۵ شناسنامه  بشماره  حسین  محمد  فرزند  محمدیان 
یک باب انبار مساحت ۶۸/۰۹  مترمربع قسمتی از پالک ۳۹۳ فرعی از یک اصلی واقع در 

باغزندان بخش 2 شاهرود خریداری از با واسطه از محمد عامریان محرز گردیده است.
اول/  دوم موضوع  ۱4۰۰/۰۹/۱۸ هیات  ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰4۰ مورخ  رای شماره  ۱۳-برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
محمد  خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شاهرود  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
دانگ مشاع  در سه  از جغتای  2۵4 صادره  بشماره شناسنامه  اکبر  علی  فرزند  پور جاوید 
از  انبار مساحت 2۱۶/7۳ مترمربع قسمتی  اعيانی یک باب  به استثناء ثمن  از ششدانگ 
پالک ۵۳۸ فرعی از یک اصلی واقع در باغزندان بخش 2 شاهرود خریداری با واسطه از 

محترم و فرخ و صدیقه ناظمی محرز گردیده است.
۱4۰۰/۰۹/۱۸ هیات  امیدی وفا مورخ  ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰4۸ وح هللا  ۱4-برابر رای شماره 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای / خانم روح اله امینی وفا فرزند حسن بشماره شناسنامه ۱7۸۰ صادره از جغتای در 
انبار به مساحت 2۱۶/7۳  اعیانی یک باب  سه دانگ مشاع از ششدانگ به استثناء ثمن 
2 شاهرود  بخش  باغزندان  در  واقع  اصلی  یک  از  فرعی   ۵۳۸ پالک  از  قسمتی  مترمربع 

خریداری با واسطه از محترم و فرخ و صدیقه ناظمی محرز گردیده است.
اول / دوم موضوع  ۱4۰۰/۰۹/۱۸ هیات  ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰2۶ مورخ  ۱۵-برابر رای شماره 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شاهرود  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
مجتبی آشوری فرزند محمود بشماره شناسنامه 7۱۶4 صادره از شاهرود در ششدانگ یک 
در  واقع  اصلی  یک  از  فرعی   ۸۰4 پالک  از  قسمتی  مترمربع   ۱۸۸/۶۰ مساحت  انبار  باب 
باغزندان بخش 2 شاهرود خریداری از با واسطه از خدیجه قنبریان احد از ورثه غالمرضا 

است. گردیده  قنبریان محرز 
موضوع  دوم   / اول  هیات   ۱4۰۰/۰۹/۱7 مورخ   ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰۱۶ رای شماره  ۱۶-برابر 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
خانم  آقای/   متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شاهرود  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
ششدانگ  در  شاهرود  از  صادره   2۵۹ شناسنامه  شماره  عباسعلی  فرزند  عامریان  محمد 
اصلی  یک  از  فرعی    ۹۳۹ پالک  از  قسمتی  مترمربع    ۳۸۰ مساحت  ساختمان  باب  یک 
واقع در باغزندان بخش دو شاهرود خریداری از کلیه ورثه موسی قنبریان عامریان محرز 

است. گردیده 
/ دوم موضوع  اول  ۱4۰۰/۰۹/۱7 هیات  ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰۱4 مورخ  رای شماره  ۱7-برابر 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 

خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شاهرود  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
ششدانگ  در  شاهرود  از  صادره   2۵ شناسنامه  بشماره  على  محمد  فرزند  پور  قنبر  فاطمه 
از یک اصلی واقع  از ۹۳۹ فرعی  22۸/۳۹ مترمربع قسمتی  یک باب ساختمان مساحت 

در باغزندان بخش 2 شاهرود خریداری از ورثه موسی عامریان محرز گردیده است.
اول / دوم موضوع  ۱4۰۰/۰۹/۱7 هیات  ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰22 مورخ  ۱۸-برابر رای شماره 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
خانم   / آقای   متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شاهرود  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
زهرا قنبریان فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ۳۳۶ صادره از شاهرود در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب انبار به مساحت 22۹/۳۰ مترمربع قسمتی از پالک ۱۰۸۳ فرعی از 
یک اصلی واقع در باغزندان بخش دو شاهرود خریداری از خانم طاهره صالحیان احد از 

ورثه جواد صالحیان محرز گردیده است
اول / دوم موضوع  ۱4۰۰/۰۹/۱7 هیات  ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰24 مورخ  ۱۹-برابر رای شماره 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
نرگس  خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  ملک شاهرود  ثبت  حوزه  ثبتی 
از  مشاع  دانگ  سه  در  شاهرود  از  صادره   4۶ شناسنامه  بشماره  غالمرضا  فرزند  قنبریان 
از یک  فرعی   ۱۰۸۳ از پالک  22۹/۳۰ مترمربع قسمتی  انبار مساحت  باب  ششدانگ یک 
اصلی واقع در باغزندان بخش 2 شاهرود خریداری از طاهره صالحیان احد از ورثه جواد 

است. گردیده  صالحیان محرز 
موضوع  دوم   / اول  هیات   ۱4۰۰/۰۹/۱7 مورخ   ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰۰4 رای شماره  2۰-برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
حلیمه  خانم  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شاهرود  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
خانی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه ۶7۳ صادره از شاهرود در ششدانگ یک باب انبار 
۵۱۱۰ فرعی از یک اصلی واقع در باغزندان  به مساحت 2۸۹/۵ مترمربع قسمتی از پالک 

بخش دو شاهرود خریداری از با واسطه از نسرین میر باقری محرز گردیده است. 
/ دوم موضوع  اول  ۱4۰۰/۰۹/۱7 هیات  ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰۰4۰۱۰ مورخ  رای شماره  2۱-برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
فاطمه  خانم  آقای/  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شاهرود  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
یک  در ششدانگ  شاهرود  از  صادره   24۵ شناسنامه  بشماره  ابراهيم  فرزند  عامری  عرب 
در  واقع  اصلی  یک  از  فرعی   ۵۱۱۰ پالک  از  قسمتی  مترمربع   27۵/۵ مساحت  انبار  باب 
باغزندان بخش 2 شاهرود خریداری از با واسطه از نسرین میر باقری محرز گردیده است. 
22-برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰42 مورخ ۱4۰۰/۰۹/۱۸ هیات اول / دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شاهرود تصرفات مالکاته بالمعارض متقاضی آقای / خاتم علی اکبر 
از شاهرود در ششدانگ یک  22 صادره  پور فرزند محمد حسن شماره شناسنامه  حسین 
از یک اصلی واقع  ۶2۸۱ فرعی  از پالک  باب مغازه به مساحت ۱۸/۸۳ مترمربع قسمتی 
در باغزندان بخش 2 شاهرود خریداری از کلیه ورثه محمد سنندجی محرز گردیده است. 
اول / دوم موضوع  ۱4۰۰/۰۹/۱7 هیات  ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰2۰ مورخ  2۳-برابر رای شماره 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
محمد  خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شاهرود  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
مهدی جعفری فرزند جالل شماره شناسنامه ۹۳2 صادره از شاهرود در ششدانگ یک باب 
۱4۰/۱۶ مترمربع قسمتی از پالک ۸۶۶۸ فرعی از یک اصلی واقع در  ساختمان مساحت 
 ۱4۰ به مقدار  باشد  از )متقاضی مالک مشاعی می  2 شاهرود خریداری  باغزندان بخش 

سهم مشاع از 2۳۶ سهم ششدانگ( محرز گردیده است. 
24-برابر رأی شماره ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰۰4۰۰۶ مورخ ۱4۰۰/۰۹/۰7 هیات اول / دوم موضوع 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
خاتم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شاهرود  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
رقيه رضائی فرزند اسداله بشماره شناسنامه ۵۸۸ صادره از شاهرود در ششدانگ یک باب 
انبار به مساحت 24۸/۳۳ مترمربع قسمتی از پالک 24۹۸2 فرعی از یک اصلی واقع در 

ابوالقاسم کاظمی محرز گردیده است. از  2 شاهرود خریداری  باغزندان بخش 

اصلی  رویان-20 
2۵-برابر رأی شماره ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰۵۶ مورخ ۱4۰۰/۰۹/۱۸ هیات اول / دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
امراله  خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شاهرود  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
به  باغ  قطعه  یک  در ششدانگ  شاهرود  از  صادره   ۱ شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  جمعه 
مساحت ۵۸۹۱ مترمربع قسمتی از پالک 44۵ فرعی از 2۰ اصلی واقع در باغزندان بخش 

2 شاهرود خریداری از مجید ساغری محرز گردیده است .

ارديان -32 اصلی 
2۶-برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰44 مورخ ۱4۰۰/۰۹/۱۸ هیات اول / دوم موضوع 

در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شاهرود  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
ششدانگ  در  شاهرود  از  صادره   ۱72 شناسنامه  بشماره  حسینعلی  فرزند  غالمی  سلمان 
۱4۱ فرعی از ۳2 اصلی  یک باب ساختمان به مساحت  ۱۰7/7مترمربع قسمتی از پالک 
عبدالحسین  ورثه  از  احدی  موذن  جلیله  از  خریداری  شاهرود   2 بخش  اردیان  در  واقع 

محرز گردیده است. 
27-برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰۵4 مورخ ۱4۰۰/۰۹/۱۸ هیات اول / دوم موضوع 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شاهرود  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
محمد کریم نژاد فرزند اسمعیل شماره شناسنامه ۱4774 صادره از شاهرود در ششدانگ 
یک باب انبار مساحت 72/۶۸ مترمربع قسمتی از پالک ۹۰2 فرعی از ۳2 اصلی واقع در 

اردیان بخش 2 شاهرود خریداری از علی سعیدی محرز گردیده است 
اول / دوم موضوع  ۱4۰۰/۰۹/۱۰ هیات  ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰۳۹۱۵ مورخ  2۸-برابر رای شماره 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
سحر  خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شاهرود  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
باب  از شاهرود در ششدانگ یک  ۱4۱۳4 صادره  فرزند غالمرضا شماره شناسنامه  اسدی 
ساختمان مساحت ۳۸4/72 مترمربع قسمتی از پالک 47 اصلی واقع در علی آباد بخش 

2 شاهرود خریداری با واسطه از توراندخت مهدوی محرز گردیده است. 

شاهرود  بخش-سه 
بسطام - یک اصلی 

/ دوم موضوع  اول  ۱4۰۰/۰۹/۱7 هیات  ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰۰۸ مورخ  رای شماره  2۹-برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
/ خانم مجتبی  آقای  بالمعارض متقاضی  مالکانه  ثبت ملک شاهرود تصرفات  ثبتی حوزه 
سالک فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه ۵۵۳ صادره از شاهرود در ششدانگ یک باب 
از یک اصلی  2۰۶۶ فرعی  از پالک  24۰ مترمربع قسمتی  بنزین مساحت  ساختمان پمپ 

واقع در بسطام بخش یک شاهرود خریداری از حمیدرضا جمالی محرز گردیده است.
۳۰-برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰7۹ مورخ ۱4۰۰/۰۹/22 هیات اول / دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
شهین  خانم   / اقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شاهرود  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
یک  در ششدانگ  شهر  آزاد  از  صادره   ۸2۶ شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  پور  سعادتی 
قطعه زمین به مساحت 2۵۶۵ مترمربع قسمتی از پالک ۳۳۶۸ فرعی از یک اصلی واقع 

در بسطام بخش ۳ شاهرود خریداری از منصور شمس محرز گردیده است. 

اصلی  امیریه-4 
۳۱-برابر شماره ۱4۰۰۶۰۳2۹۰۱۰۰۰4۰۳۶ مورخ ۱4۰۰/۰۹/۱7 هیات اول / دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
اکبری  ربابه  خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شاهرود  ملک  ثبت  حوزه 
باب  یک  ششدانگ  در  شاهرود  از  صادره   4۵۸۰۱۵4۶۶۵ کدملی  بشمار  عباسعلی  فرزند 
ساختمان مساحت ۹7۳/۶۰ مترمربع قسمتی از پالک 2۱ فرعی از 4 اصلی واقع در امیریه 

بخش ۳ شاهرود خریداری از عباسعلی اکبری محرز گردیده است. 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی  به فاصله  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالكيت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
از  اداره تسلیم و پس  به این  را  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود  انتشار  تاریخ 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسليم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسیده  اخذ 
اعتراض  و عدم وصول  انقضای ملت مذکور  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

1400/10/0۵ : یکشنبه  اول  انتشار نوبت  تاریخ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه  1400/10/20

۹7- مرحله 
 : رونوشت 

اطالع  - فرمانداری محترم ویژه شهرستان شاهرود -جهت 
- شهرداری شاهرود - جهت اطالع 

- شهرداری بسطام - جهت اطالع 
اسناد و امالک شهرستان شاهرود رئیس ثبت 
بخشی از طرف مصطفی 
1246760 آگهی:  شناسه 

نوبت دوم
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اللجین همدان شهر جهانی سفال- عکس از رضا زنگنه/باشگاه خبرنگاران جوان

| خانه زینت الملک قوامی شیراز |
خیابان  در  شیراز  قوامی  زینت الملک  خانه 
لطفعلی خان زند شیراز در ضلع غربی نارنجستان 
قوام، بنایی زیبا و باشکوه قرار دارد که به پاس 
شده  مشهور  زینت الملک  مالکش،  نیکی های 
است. شروع ساخت این خانه قاجاری که در سال 
۱2۹۰ هجری قمری توسط علی محمد خان قوام 
الملک دوم و اتمام آن در سال ۱۳۰2 هجری قمری 
صورت  سوم  قوام الملک  محمد رضا خان  توسط 
گرفت قرار دارد. ابتدا این خانه محل سکونت و 
زندگی )اندرونی( قوام ها و خانواده آن ها بوده که 
از طریق دری در زیرزمین به نارنجستان قوام راه 
اتاق  از بیست  می یابد. خانه زینت الملک بیش 
مزین به گچ بری، نقاشی و آیینه کاری های بسیار 
نفیس و چشمگیر است. بنیاد فارس شناسی در 
سال ۱۳7۳شمسی با همکاری میراث فرهنگی به 
بهسازی و مرمت این خانه تاریخی پرداخت و در 
سال بعد زیرزمین آن به نگارخانه ای برای نمایش 
آثار هنرمندان شیرازی و ایرانی تبدیل شد. سپس 
با همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی پارس 

به  از سال ۱۳۸2شمسی  فارس شناسی  بنیاد  و 
از  حوض  این  شد.  تبدیل  فارس  موزه گنجینه 
شده که  تشکیل  یک پارچه  سنگ  قطعه  شش 
در قرینه آن حوضی کوچک تر به چشم می خورد. 
شبیه تمام خانه های قدیمی حوض آبی در وسط 
سنگی  ازاره های  آن.  پیرامون  در  اتاق هایی  و 
حجاری و مشبک کاری شده که از سنگ گندمک 
ساخته شده، دور تا دور حیاط دیده می شود که 
به منظور نورگیری و تهویه هوای زیرزمین خانه 
نمای  شده اند.  تزیین  و  مشبک  شکل  این  به 

با  سردری  دارای  حیاط،  در  ساختمان  پیشانی 
با  شکل  هاللی  رنگ  هفت  کاری های  کاشی 
نگاره ای )شیر و خورشید( از دو خورشید در پشت 
سر دو شیر شمشیر به دست است که باالی سر 
آن ها دو فرشته نقش شده و میان دو شیر آیه 
»نصرمن  لله و فتح قریب« دیده می شود. از درب 
ورودی که به داخل بنا قدم می گذارید. ابتدا وارد 
هشتی شده و باید از درب ورودی حیاط خانه که 
در سمت چپ هشتی قرار دارد، وارد حیاط شوید. 

/ سیری در ایران

در روز بیستم دی  ماه ۱۳۹۹، روزنامه »پیام ما« گزارشی با عنوان
به  کرده است که  منتشر  می شود«  جنگلی  پارک  آلوده،  » کَشف رود 
اشاره  مشهد  قدیمی  رودخانه  ساماندهی  و  بهسازی  وضعیت  آخرین 
دارد. همچنین گزارش دیگری با تیتر »تنفس در وضعیت اضطرار« در 

از روزنامه منتشر شده است. این شماره 

آلودگی اقیانوس و دریا )بخش ۹( 
نفت،  استخراج  و  اکتشاف  مانند  ساحل  از  دور  صنعتی  فعالیت های 
استخراج شن و ماسه، حفاری بستر دریاها برای مواد معدنی چون منگنز 
از عوامل آالینده  ی محیط زیست دریایی به شمار می آیند. آالینده های جو 
نیز با باران به دریا و زمین باز می گردند. این آالینده ها اگر به شکل ذرات 
بزرگ  باشند، خود به خود رسوب می کنند. بخشی از آالینده های گازی در 
الیه  سطحی آب دریا حل می شوند و بخشی دیگر، به همراه بارش های 

جوی به دریا و زمین باز می گردند. 
کنوانسیونی در 2۹ دسامبر ۱۹72، در چهار نسخه در لندن، مکزیکوسیتی، 
مسکو و واشنگتن تنظیم و امضا شد. ایران هم در شهریور ۱۳7۵ به آن 
پیوست. براساس این کنوانسیون اعضا باید به طور فردی و جمعی کنترل 
موثر همه  منابع آلودگی محیط زیست دریایی را تشویق کنند./ دانشنامه 

محیط زیست

با سریال  از همه  ایران بیش  حمید لبخنده که برای مردم 
شناخته   7۰ دهه  در  تو«  پناه  »در  خاطره انگیز  و  پربیننده 
در سن  از عمل جراحی  ناشی  پیامدهای  دلیل  به  می شد، 
7۰ سالگی از دنیا رفت. حمید لبخنده، خالق »در پناه تو« و 
»در قلب من« در 7۰ سالگی درگذشت. به گزارش هنرآنالین، 
زنده یاد  استاد  شاگرد  و  جنوبی  سینماگران  از  لبخنده که 
حمید سمندریان بود، در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران درس بازیگری و کارگردانی تئاتر خواند و در میانه های 
دهه ۶۰ شمسی وارد دنیای بازیگری سینما، تئاتر و تلویزیون 
نمایشی  کارگردانان مجموعه  از  یکی  او همان سال ها  شد. 
شرح  »این  مجموعه های  ادامه  در  و  بود  اخبار«  »راویان 
بی نهایت«، »ماجرای خالو« و »مهر و ماه« را هم بیشتر برای 

شبکه دو ساخت.

مهرگان  نمایش  در خانه  پیر«  اسب  َترِک  بر  نمایش »ماه   
روی صحنه می رود. به گزارش خبرگزاری مهر، »ماه بر َترِک 
اسِب پیر« که از مونودرام های چاپ شده ایوب آقاخانی است 
به کارگردانی محمد عبدالهادی و با بازی نویسنده روی صحنه 
می رود. این اثر که به تازگی مراحل تایید، تصویب و بازبینی را 
پشت سر گذاشته از روز چهارشنبه 22 دی ماه در سالن شماره 
۱ خانه نمایش مهرگان روی صحنه می رود. »ماه بر َترک اسب 
پیر« اثری با محوریت یک بازیگر است که به سرنوشت یک 
پناهنده ایرانی در آلمان می پردازد. آقاخانی در کارنامه خود به 
عنوان نویسنده چهار نمایشنامه تک پرسوناژ دارد که در کتاب 
»ماه بر ترک اسب پیر و سه تک گویی دیگر« چاپ شده است. 
در خالصه این نمایش آمده است: امشب شب یلدا نیست؛ اما 
»داوود مینو« طوالنی ترین شب خود را پیش رو دارد. شبی 

سرشار از رازهای سر به مهر ... و تصمیم های عجیب ... .

کارزاری با نام زرادخانه کیفری بورس را متوقف کنید در 
با هشتگ #امنیت_ در جریان است که  وب سایت کارزار 
این  متن  از  بخشی  در  پیگیری می شود.  سرمایه _گذاری 
کارزار خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده است: » در طول 
هشتاد  از  بیش  مردم  سرمایه  نیم گذشته  و  سال  یک 
بدعهدی  و  بی مهری  همچنان  ولی  کرده،  ریزش  درصد 
برخی مدیران بر زندگی و معیشت پنجاه میلیون سهامدار 
باقی است. جوانان این مملکت به رمز ارزها روی آورده و 
است  مملکت  از  خروج  حال  در  ارزی  و  انسانی  سرمایه 
بازار  از  حمایت  در  اقتصادی  مسئوالن  از  صدایی  ولی 
به  به دعوت دولت مردان خود  برنمی خیزد. ملتی  سرمایه 
برآمده  فریاد  به  چنان  بی مهری  با  ولی  آمدند  بازار  این 
بسیار  وضعیت  ادامه  تحمل  دیگر  گشته اند که  بی قرار  و 
سخت گردیده است. اهالی بازار سرمایه چند وقتی است 
دستوری که  با  و  بسته  امید  جنابعالی  فرمایشات  به  که 
به دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور 

شده اند.« امیدوار  شدت  به  فرمودید  صادر 
پیگیر  راه  این  از  می خواهند  کارزار  این  امضاکنندگان 
»شفاف سازی بازار سرمایه و قوانین حاکم بر آن« شوند.

 ١4۰۰ بهمن   ۱7 تا  و  شده  آغاز   ١4٠٠ دی  از۱7  این کارزار 
پر مخاطب  کارزارهای  از  کارزار  این  همچنین  دارد.  ادامه 
شده  امضا  نفر   ۵۰۵ و  هزار   ۱۱ از  بیش  سوی  از  و  بوده 

است.

تاجداری کند آن کس که ز سردر گذرد

ره بمنزل برد آنکو ز سفر در گذرد

کوه سنگین دل اگر قلزم چشمم بیند

موج طوفان سر شکش ز کمر در گذرد

نکند ترک شکر خندٔه شیرین خسرو

لیک پیش لب شیرین ز شکردر گذرد

دیده دریا دلی از خون دلم می بیند

کو تواند که روان از سر زر در گذرد

نتواند که نهد بر سر کوی تو قدم

مگر آن کس که نخست از سر سر در گذرد

باد را بر سر زلف تو اگر باشد دست

بهوایت ز سر سنبل تر در گذرد

خنک آن خسته که در کوی تو بی بیم رقیب

دهدش دست که چون باد سحر  در گذرد

چرخ را بر سر میدان محبت هر دم

ناوک آه من از هفت سپر در گذرد

گر قدم پیش نهی در صف عشقش خواجو

تیر دلدوز فراقت ز جگر در گذرد

خواجوی کرمانی

موقعیت  در  بویراحمد  یاسوج  آبشار 
جغرافیایی N۳۰4۰۳۶ E۵۱۳7۳7 در استان 
کهگیلویه و بویراحمد واقع است. یاسوج مرکز 
شهرستان بویراحمد است و در شمال شرقی 
از ایجاد این  استان واقع شده است. پیش 
شهر، در حدود ۶ کیلومتری آن، یک شهر 
داشت  قرار  خسرو«  »تل  نام  به  قدیمی 
که زمانی مرکز نفوذ خوانین بویراحمد علیا 
بوده است. اینک به جز تپه های پراکنده و یک 
روستا، اثری دیگر از آن باقی نمانده  است. 
قدمت  سال  هزار  دو  از  متجاوز  تل خسرو 
دارد. یاسوج در کنار رودخانه بشار در تپه های 
متعدد در ارتفاع ۱۸7۰ متری از سطح دریا 
قرار گرفته است. این آبشار در 2 کیلومتری 
شمال شهرستان یاسوج واقع شده و ارتفاعی 
در حدود ۱۰ متر دارد و در شمال شهر یاسوج 
واقع شده و دارای جاده دسترسی آسفالته 
بوده و از ابتدای نوروز تا اواخر مهر ماه فصل 
مناسبی جهت تفریح و پذیرایی گردشگران 
است. در طول مسیر تا پای آبشار تفرجگاهی 
منطقه  با طبیعت  و هماهنگ  زیبا  شکیل، 
احداث شده و زیبایی ویژه ای به این مکان، 
از مهم ترین جاذبه های گردشگری و طبیعی 

است.  بخشیده  استان کهگیلویه و بویراحمد 
بویراحمد  شهرستان  آبی  منابع  عمده ترین 
کبگیان)دشت  رودخانه  و  بشار  رودخانه 
ارتفاعات  از  بشار  رودخانه  که  است  روم( 
جنوب شرقی و شمال شرقی شهر یاسوج 
سرچشمه گرفته و از کنار شهر یاسوج گذشته 
با  ادغام  از  پس  غربی  شمال  ناحیه  در  و 
رودخانه کبگیان و خرسان به سمت جنوب 
غربی ادامه مسیر داده و در نهایت در مرز 
استان چهارمحال و بختیاری به رودخانه کارون 
کوه های  از  نیز  رودخانه کبگیان  می پیوندد. 
اطراف منطقه سرگچینه و سپیدار در بیست 
کیلومتری جنوب یاسوج سرچشمه گرفته و 
در ادامه با دریافت آب چشمه ها و نهر هایی 
در مسیر خود، در نزدیکی بخش کبگیان و 
در منطقه ای به نام دروهان به رودخانه بشار 
می پیوندد. مهم ترین ارتفاعات این شهرستان، 
چال کالغ، کوه هجال، کوه آب نهر، دومازه، 
کاچیان،  کالوس،  پازنان،  دوپشته،  وزگ، 
شیرکش و تامر نام دارند. شهر نوپا و زیبای 
صخره های  شکل  انبری  دهانه  در  یاسوج 
زاگرس و در البه الی جنگل های انبوه و سرسبز 

است. آرمیده  بلوط، 

| سینما |

| تئاتر |

شبیه  و  دارد  طول  سانتی متر   ۳4 پرنده،  این 
دارکوب سبز و اندکی بزرگ تر از آن است و به 
سفید  و  سیاه  مانند  پولک  پرهای  واسطه ی 
پرهای  تا  سینه  پایین  قسمت  از  که  زیرتنه، 
شناخته  است،  پوشانده  را  دم  زیر  پوششی 
می شود. منقار سبز خاکستری کم رنگ با خط 
به  که  صورت  در  سیاهی  لکه   سفید،  ابرویی 
سبیل  و  می شود  منتهی  سیاه  چشمی  خط 
پرنده   در  تارک،  می شود.  دیده  خالدار  سیاه 
نر، قرمز و در پرنده  ماده سیاه است. در پرواز 
دمگاه بسیار سبز دیده شده و رگه های کم رنگ 
روی دم آشکارتر می شود. پرنده ی جوان شبیه 
تا  مانندی  پولک  پرهای  و  بالغ است  پرنده ی 
روی  اغلب  می گیرد.  بر  در  را  سینه اش  باالی 
پرنده  این  است.  تغذیه کردن  حال  در  زمین 

صدایش  و  صداست  و  سر  پر  نسبت  به 
کوویک-  تکرار»کوویک-  شاهین ها  شبیه 
ک«   »کی  یا  کوک«و  »پی  یا  کوویک« 
شنیده می شود. همچنین در هنگام نشستن 
این  دارد.  کوک«  لوه-  »که  شبیه  صدایی 
زمین های  با  تنک  جنگل های  در  پرنده 
درختان  و  باغ ها  بیشه زار،  باز ،  کشاورزی 
سر  به  متر   ۳۰۰۰ ارتفاع  تا  برگ  سوزنی 
می برد. در ایران، در سال های اخیر نشانه ای 
به  اما  است،  نیامده  دست  به  پرنده  این  از 
تولید  مناطق شمال شرقی  در  احتمالی  طور 
پرنده  این  باید وضعیت  ابتدا،  مثل می کند. 
تا  گرفته  قرار  بررسی  مورد  آن  پراکندگی  و 
انجام  حفاظتی  برنامه ریزی  آن  اساس  بر 

ایران بیابان های  و  کویرها  پذیرد./ 

دارکوب سبز شکم پولکی )دارکوب سبز راه راه(

زرادخانه کیفری بورس را متوقف کنیدآبشار یاسوج، بویراحمد

مصادف  را  اروپا  بیستم  قرن  تاریخ نگاران، 
شعله   که  سالی  می دانند،   ۱۹۱4 سال  با 
شد.  برانگیخته  آن  در  جهانی  جنگ های 
شهر  کتاب  نویسنده   اوئورژدنیک  پاتریک 
بیستم  تاریخ قرن  اثر  این  در  اروپا  فرنگ 
دو  تنها  نه  می کشد.  چالش  به  را  اروپا 
جنگ جهانی، بلکه ادیان مختلف، فرقه های 
کمونیست ،  چون  نوینی  تعاریفی  مذهبی، 
اروپای  از یک  فاشیست، همگی تصویری 
با  ارائه می دهد که  را  مخوف و وحشتناک 
تاکنون دیده اید و شنیده اید متفاوت  آنچه 
است. اگرچه مخاطب با مطالعه ی این اثر با 
چهره  تاریک و وحشی اروپا روبه رو می شود 
اما روایت شیوای نویسنده و لحن طنز او از 
تلخی های این اثر می کاهد. کتاب شهر فرنگ 
اروپا کتابی تاریخی است که با زبانی سرگرم 
کننده سعی در بیان حقیت های نهفته اروپای 
قرن بیستم دارد. کتاب تاریخی شهر فرنگ 
تاریخ را با رویکردی داستانی و پرکشش بیان 
می کند. پاتریک اوئورژدنیک  مخاطب را از 
اروپای پیشرفته و متمدن کنونی به اروپای 
جهانی  جنگ  دو  از  و  می برد  بیستم  قرن 
نژادی، پیشرفت های  بهسازی  خانمان سوز، 
تکنولوژی و جنبش های آزادی خواه زنان در 
اروپای آن دوران می گوید. نویسنده در این 
کتاب مهم ترین حوادث قرن بیستم اروپا، 

یکدیگر  کنار  در  را  شرقی  اروپای  ویژه  به 
قرار می دهد و با قلمی روان و لحنی طنز به 
قاره  این  سیاسی  اجتماعی،  تحوالت  بیان 
اروپا برای آن  می پردازد. کتاب شهر فرنگ 
دسته از افرادی به دنبال یک روایت تاریخی 
است.  عالی  انتخاب  یک  هستند  جذاب 
نگارش  تجربه ی  که  اوئورژدنیک  پاتریک 
آثار ادبی را در کارنامه ی خود داشته است 
با تلفیق تاریخ و ادبیات یک ماجرای جذاب 
از علل تغییرات اروپا در قرن بیستم را تالیف 
ادبی  تکنیک های  از  استفاده  است.  کرده 
به او امکان حرکت در تاریخ را داده است. 
او نقاط بحرانی تاریخ اروپا را انتخاب کرده 
است. پاتریک اوئورژدنیک ابتدا مخاطب را به 
سال های جنگ جهانی دوم می برد سپس با 
تغییر مبدا تاریخ به گذشته باز می گردد. او به 
شکل ویژه ای به جنگ های جهانی پرداخته 

است. 

| شهر فرنگ اروپا | 
| نویسنده : پاتريک اوئور ژدنیک

مترجم : خشايار ديهيمی |


