
سخنگوی وزارت امور خارجه 

در وین بن بست نداریم
امیدها برای دستیابی به توافقی دوباره برای بازگشت به برجام و لغو تحریم های 
تعهدات  به  ایران  بازگشت  و  اسالمی  جمهوری  علیه  شده  اعمال  اقتصادی 
هسته ای اش دو چندان شده است. دیروز سخنگوی وزارت امور خارجه هم گمانه 
زنی های مطرح شده در رسانه های مختلف را تایید کرد و رسما اعالم کرد که تقریبا 
کار در وین تمام شده و فقط مانده اتخاذ برخی تصمیمات سیاسی در پایتخت 

کشورها. تصمیماتی که اگر سریعتر اخذ شود.

 آغاز نخستین  همایش
  توسعه پایدار در معادن 

و صنایع معدنی 

مروری بر سیاست های 
 مواجهه با  بی خانمانی

 در جهان
 بسیاری از هتل های شهر استانبول و آنکارا

  درهای خود را به روی بی خانمان ها باز کردند
 در کنار هتل ها، برخی مساجد نیز داوطلب شدند

تقاضای اصالح قانون مالیات به نفع محیط زیست
تمامی خودروهای داخلی و وارداتی باید مشمول پرداخت عوارض آالیندگی شوند 

سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد کرد بخشی از عوارض آالیندگی منابع متحرک به صندوق ملی محیط  زیست واریز شود

| کارشناس جنگل |

| شاهرخ جباری |

تنفس جنگل از نگاهی دیگر

حدود دو دهه است که سازمان حفاظت محیط 
سازمان های  از  بعضی  و  رسانه ها  زیست، 
و  تهیه  کاستی های  و  اشتباهات  مردم نهاد 
اجرای طرح های جنگلداری شمال کشور را زیر 
ذره بین گرفته اند. در پی این اقدامات سرانجام 
کار به آنجا رسید که در سال 1396 و در اجرای 
قانون برنامه ششم توسعه، حدود پانصد طرح 
اجرا - حتی طرح های  در دست  جنگلداری 
دولتی و دانشگاهی - منحل و فعالیت آنها 
متوقف شد. مخالفان قانون موسوم به تنفس 
توقف  قانون  درست تر  بیان  به  یا  و  جنگل 
فعالیت طرح های جنگلداری - که بیشترشان 
کارشناسان  و  جنگل  علوم  دانشگاهیان  از 
دستگاه های اجرایی هستند- تاکنون بیشتر 
مانند  سیاست گذاری  این  ملموس  اثرات  بر 
ساختمان ها،  و  جنگلی  جاده های  تخریب 
بی کار شدن کارگران، ناتمام ماندن عملیات احیا 
افزایش  اولیه چوبی،  و پرورش، کمبود مواد 

قاچاق چوب... ناگزیر 

در پی بارش ها تاکنون 4 مصدوم و ۹ مفقودی گزارش شده است

تاالب ها در سیل هم تشنه اند

گزند سیل بر جان کشورگزند سیل بر جان کشور
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علمی  پژوهش کمیته  و  اپیدمیولوژی  کمیته  دبیر 
کشوری مقابله با کووید19 با بیان اینکه در حال حاضر 
حدود ۴۰ درصد از موارد کرونایی که در کشور در حال 
گردش است، از نوع سویه ُامیکرون است، گفت: درصد 
ابتال به ُامیکرون و تعداد موارد بیماری در کشور در حال 
افزایش است و به نظر می رسد که سیگنالی برای موج 
ششم دریافت کرده ایم و در صورت ادامه این شرایط، 
هفته آینده ُامیکرون به ویروس غالب در کشور بدل 
می شود.دکتر مسعود یونسیان در گفت وگو با ایسنا، 
درباره وضعیت بیماری کووید 19 با سویه ُامیکرون در 
کشور، گفت: ثبت تعدادی مرگ ناشی از ُامیکرون چیز 
دور از انتظاری نبود. زیرا قبال هم تمام صاحب نظران 
اعالم کرده بودند که هرچند شدت ُامیکرون بسیار کمتر 
مقایسه  قابل  یک سرماخوردگی  با  اصال  اما  است، 
نیست. به طوری که هم می تواند بیماری شدید و 
هم مرگ به دنبال داشته باشد. زمانیکه تعداد موارد 
افزایش می یابد، طبیعی است که منجر به مرگ ومیر 
هم می شود. او با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۴۰ 
درصد از موارد کرونایی که در کشور در حال گردش 
طبیعتا  افزود:  است،  ُامیکرون  سویه  نوع  از  است، 
تعداد  است. همچنین  افزایش  در حال  درصد  این 

موارد بیماری هم در هفته گذشته از روز شنبه تا روز 
جمعه، به شکل منظمی در حال افزایش بود. البته 
شنبه یک کاهش موارد داشتیم، اما باید توجه کرد که 
معموال روزهای جمعه و روزهای تعطیل تعداد موارد 
کمتری داریم. موارد ابتالیی را که در روز جمعه گزارش 
صبح  تا  پنجشنبه  از  هستند که  مواردی  می کنیم، 
جمعه شناسایی شدند و همیشه شنبه ها کاهش موارد 
داریم. بنابراین کاهشی که شنبه هفته جاری نسبت به 
روزهای گذشته داشتیم، خیلی قابل استناد نیست و 

باید روزهای دیگر را مدنظر قرار داد.
یونسیان با بیان اینکه واقعیت این است که سویه 
طوری  به  گفت:  است،  یافته  افزایش  ُامیکرون 
ُامیکرون  موارد  تقریبا  که طی چهار هفته گذشته، 
هفته ای 1۰ درصد افزایش یافته است. به طوری که 
چهار هفته گذشته، هشت درصد موارد ابتال را شامل 
می شد، در سه هفته گذشته 1۸ درصد، در دو هفته 
گذشته 33 درصد و در هفته اخیر هم ۴3 درصد 
بنابراین درصد  ابتال را شامل می شده است.  موارد 
ابتال به ُامیکرون و تعداد موارد بیماری در کشور در 
حال افزایش است و به نظر می رسد که سیگنالی 

برای موج ششم دریافت کرده ایم.

وی ادامه داد: در صورت ادامه این شرایط، هفته آینده 
می شود.  بدل  کشور  در  غالب  ویروس  به  ُامیکرون 
طبق  استان ها  برخی  در  هم  حاضر  حال  در  البته 
نمونه گیری های انجام شده، ُامیکرون غالب بوده است. 
تصادفی  به صورت  نمونه گیری  آنجایی که  از  منتها 
درصدهایی  روی  نمی توانیم  خیلی  نمی شود،  انجام 
که از استان ها می آید، استناد کنیم. اگر نمونه گیری 
اطمینان  با  می توانستیم  می دادیم،  انجام  تصادفی 
بیشتری صحبت کنیم. با این حال با هر روشی که 
نمونه گیری را انجام داده باشیم، مشخص است که 
طی چهار هفته اخیر به طور متوسط هر هفته 1۰ درصد 
افزایش داشتیم و با هر روالی که نمونه گیری کرده 
باشیم، شاهدیم که سهم ُامیکرون در حال افزایش 
است و انتظار داریم که در هفته آینده، ُامیکرون در 

کشور غالب شود.
پروتکل های  رعایت  کاهش  به  اشاره  با  یونسیان 
بهداشتی، گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی هم از 
نظر ماسک، هم از نظر حضور در اجتماعات و ... بسیار 
پایین آمده است. از طرفی نه دولت اعمال محدودیت 
را تشدید کرده و نه مردم همراهی کرده اند. وقتی دولت 

سخت گیری ندارد، مردم هم همراهی نمی کنند.

حمل ونقل  و  هوشمندسازی  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: طرح شفافیت 
و  واقعی  صورت  به  باید  اداری  سالمت  ارتقای  و 
سلیقه  اعمال  و  طرح  بندهای  گزینش  بدون 
باشد.  نداشته  افراد  برای  شائبه ای  تا  شود  اجرا 
یکی  شهرداری ها  اینکه  بیان  با  فالح  محمدرضا 
شهروندان  با  ارتباط  در  مجموعه ها  مهمترین  از 
 ۷۰ از  بیش  ما  کشور  در  ایمنا گفت:  به  هستند، 
و  می کنند  زندگی  شهری  مناطق  در  مردم  درصد 
شهرداری  و  شهروندان  بین  ارتباطات  و  تعامالت 
صورتی  در  لذا  است؛  گسترده  و  وسیع  بسیار 

شهرداری ها و شوراهای اسالمی شهر موفق خواهند 
بود که مردم و شهروندان با این ارگان همراهی و 
تعامل داشته باشند. او تصریح کرد: همراهی مردم 
از  را  شهری  مدیریت  که  می گیرد  صورت  وقتی 
خودشان بدانند و این موضوع حاصل نمی شود مگر 
اینکه مدیریت شهری همه امور و موضوعات مربوط 
در معرض  طور شفاف  به  را  و شهروندان  به شهر 
دید مردم قرار داده و همیشه و در همه حال مردم 
رئیس  بدانند.  خود  عملکرد  و  اعمال  بر  ناظر  را 
شورای  حمل ونقل  و  هوشمندسازی  کمیسیون 
اسالمی شهر اصفهان تاکید با بیان اینکه شفافیت 

می تواند اعتماد و همراهی مردم را به خود جلب 
کند، افزود: با ایجاد طرح شفافیت نتایجی از قبیل 
افزایش کارایی و جلب اعتماد مردم و شهروندان را 
حاصل می شود، همچنین این طرح سبب کاهش 
اداری شهر خواهد شد.  فساد و رانت در سیستم 
شفافیت  طرح  اینکه  بر  تاکید  با  شورا  عضو  این 
و  واقعی  صورت  به  باید  اداری  سالمت  ارتقای  و 
اجرا  اعمال سلیقه  بندهای طرح و  بدون گزینش 
باشد، گفت:  نداشته  افراد  برای  شائبه ای  تا  شود 
امیدواریم این طرح در همه ارکان جامعه به ویژه 

شود.  اجرایی  و  عملیاتی  دولتی  ادارات 

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل ونقل شورای اسالمی شهر اصفهان: گردش 4۰ درصدی »ُامیکرون« در کشور 

طرح شفافیت باید بدون گزینش و اعمال سلیقه اجرا شود 

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 22۰7   | سه شــنبه  28 دی 14۰۰  |    قیمــت  2۰۰۰ تومــان   | 
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| روزنامه نگار |

| زهرا مشتاق |

یک سالگی فقدان »شیده اللمی« 

شیده می میرد و در رسانه ها اعالم می شود یکی 
از روزنامه نگاران صاحب سبک ایران به دلیل گاز 
گرفتگی مرده است. درست می شود 36۵ روز. 
به خود  مار  مثل  بار  کردن. 36۵  فکر  بار   36۵  
پیچیدن. 36۵ بار چرا پرسیدن های بی پایان. شاید 
باید همه ما دست به یکی می کردیم. مثال من، 
نرگس، زهرا، افشین، ثمانه، فروغ، طلیعه، حسن، 
و  بیست  روز  می ریختیم کاغذ  شبانه  باید  زری. 
هفتم را از تمام تقویم ها پاره می کردیم. بعد فردا 
که می شد، چون روز نامشخصی بود، مرگ راهش 
را گم می کرد. می رفت جایی دیگر. یا نه. اصال هیچ 
کجا نمی رفت. آن وقت روز ۲۷ دی ماه 1399 یک 
روز جهانی در تمام تقویم های دنیا می شد. روزی 
که شیده و هیچ کس دیگری در آن نمرده بود. بعد 
فردای روز بیست و هفتم، منتظر شیده می شدیم 
که مثل همه روزهای دیگر بیاید روزنامه و گزارش 
بنویسد و خبرهای شورای شهر را چک کند و افشین 

زنگ بزند که بیا باال صفحه ات را ببند. 

دهیاری حاجی آباد

فروش زمین دهیاری حاجی آباد

آگهی تجدید مزایده عمومی
دهیاری حاجی آباد به استناد مصوبه شماره 38/ش مورخه 4/17/ 14۰۰ شورای محترم اسالمی حاجی آباد در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین از 

نقشه تفکیکی ذیل از طریق مزایده عمومی )طبق ارزیابی کارشناس دادگستری( با حدود ومشخصات مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید . لذا ازکلیه متقاضیان 
14۰۰ و جهت  /11 /۰8 14۰۰  لغایت  /1۰ شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت بازدید از نقشه ها و موقعیت امالک ودریافت اسناد مزایده از تاریخ  2۹/

14۰۰ به دهیاری حاجی آباد واقع در کرمان - جاده تهران بعد از پل راه آهن خیابان ولیعصر کوچه شماره 17 مراجعه نمایند. /11 تسلیم پیشنهادات تا مورخه 2۰/
در ضمن دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید به ازاء هر قطعه زمین مورد تقاضای خود 5 درصد قیمت پایه را به عنوان تضمین 
شرکت در مزایده به شرح مبالغ امالک برابر فهرست قطعات مورد مزایده که بر اساس قیمت پایه و مساحت هر قطعه تعیین شده که جزء اسناد و مدارک مزایده می 

باشد را به صورت ضمانتنامه بانکی به انضمام سایر مدارک تحویل نمایند. 
14۰۰ و در محل دفتر دهیاری انجام خواهد شد و برنده مزایده بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم برندگان  /11  بازگشایی پاکات در تاریخ 24/
به صورت کتبی نسبت به واریز مبلغ کل پیشنهادی به حسابی که دهیاری اعالم می نماید اقدام ودر غیر این صورت تضمین شرکت در مزایده ایشان به ترتیب 

به نفع دهیاری ضبط خواهد گردید. 

بدیهی است که هزینه چاپ آگهی در روزنامه های محلی و هزینه کارشناسی ملک و همچنین کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال اسناد 
مالکیت ، عوارض و مالیات و غیره به عهده برندگان مزایده خواهد بود. سایر اطالعات وجزئیات در اسنادمزایده مندرج است

مبلغ پایه یک قطعه زمین )ریال(مساحت )متر مربع( کاربریموقعیتشماره قطعه

 قطعه 13 ازنقشه تفکیکی ملک وراث مرحوم رحیم رشیدی1
11.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال275.۰1مسکونیواقع در حاجی آباد خیابان ولی عصر کوچه شماره 17

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
انتخاب پیمانکار خرید ، نصب و راه اندازی 

دوربین های مدار بسته
 ساختمان های تحت پوشش )سیلوهای کمالوند خرم آباد و 

سیلوی جدید شهرستان ازنا(

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان

نوبت اول

صفحه 3

لذا خواهشمند است ضمن تكميل و بارگذاري فرم ارزيابي كيفي، نسبت به 
بارگذاري مدارك ذيل در سامانه ستاد اقدام نماييد: 

مدارك مورد نياز: ارائه اساسنامه، آگهي آخرين تغييرات هيئت مديره شركت، 
گواهي امضا، سوابق كاري مرتبط، مشخصات فني  كاال و مجوزات و تائيديه 

هاي رسمي و قانوني و ... 
ضمنا، بارگذاري اسناد بايستي بصورت دو فايل pdf جداگانه )ارزيابي كيفي 

و مدارك( انجام شود. 
و  تخصص  تجربه،  داراي  تامين كنندگان كه  و  توليدكنندگان  لذا كليه 
تجهيزات الزم بوده؛ مي توانند جهت اطالع، دريافت و  ارسال اسناد به 

آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند. 
آدرس دستگاه فراخوان: بندرعباس – بلوار جمهوري اسالمي – جنب شهرك 

مسكوني زيتون )نيروگاه قديم( شركت توزيع  نيروي برق هرمزگان 
تلفن كارشناس بازرگاني: ۰76-312۰152۹ ،۰76-312۰1526 

تلفن كارشناس فني: ۰76312۰16۹4 
كد اقتصادي:41114358۹315 شناسه شركت:1۰1۰1335577 

شماره ثبت:1۹54 كدپستي:7۹136-75115 

روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق هرمزگان

نوبت اول

تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰۰/1۰/28-تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰۰/1۰/2۹

آگهی فراخوان عمومی
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توافق  احیای  مذاکرات  دور  هشتمین 
هسته ای موسوم به برجام در وین در جریان 
اخبار  تنها  نه  اینبار  تفاوت که  این  با  است 
مخابره شده بد و ناامید کننده نیست بلکه دود 
سفید هم از محل مذاکرات بلند شده است. 
از قرار معلوم و براساس اخبار منتشر شده در 
رسانه های بین المللی، همه طرف ها به ویژه 
راهکاری  به  آمریکا  متحده  ایاالت  و  ایران 
مشخص برای حل و فصل اختالفات خود و 
بازگشت دو طرف به مفاد توافق برجام توافق 
کرده اند. دیروز سعید خطیب زاده، سخنگوی 
آخرین  در جریان  ایران  امور خارجه  وزارت 
گمانه زنی های  همه  خود  خبری  نشست 
میان  توافق  نزدیکی  بر  مبنی  شده  مطرح 
ایران و کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا، 
آلمان، روسیه و چین را تایید کرد و گفت: 
صورت  توافق  طبق  ارشد  »مذاکره کنندگان 
همچنین  و  مشورت ها  انجام  برای  گرفته 
انجام تنفس پس از چند روز گفت وگوهای 
فشرده به پایتخت ها بازگشته بودند و اکنون 
به  مذاکره کنندگان  مجدد  بازگشت  شاهد 
وین هستیم. البته در این چند روز جلسات 
کارشناسی برگزار شده و تمرکز جلسات بر 
روی چهار متن اصلی در خصوص موضوعات 
مختلف بوده است. در راستای گفت وگوهایی 
جداول  از  بسیاری  شده  انجام  تاکنون  که 
جداول  این  ستون های  است.  شده  آماده 
نیز آماده است. بخشی از پرانتزها پاکسازی 
شده اند. در مورد ایده ها نیز تا حدود بسیار 
زیادی توافقاتی انجام شده است و در حال 
و کلمات هستند.  به جمالت  تبدیل شدن 
موضوعات  باقی مانده،   موضوعات  البته 
تصمیمات  اخذ  به  نیاز  هستند که  کلیدی 
طرف  از  خصوص  به  دارد  سیاسی  خاص 
واشنگتن و آن ها باید تصمیمات خود را در 
مورد مسائل باقی مانده به خصوص موضوع 
رفع تحریم ها اعالم کنند. اگر این اتفاقات در 
بازگشت تیم های مذاکره کنندگان کشورها به 
وین رخ دهد می توان گفت با سرعت خوبی 
به سمت رسیدن به یک توافق پایدار و قابل 

اتکا در حال حرکت هستیم.«

اختالف بر سر تضمین
تاکید سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
به لزوم اخذ برخی تصمیمات کلیدی از طرف 
احتماال  نباشد،  روانی  جنگ  اگر  واشنگتن 
جمهوری  مطالبه  مورد  تضمین  مساله  به 
او در  دارد.  اشاره  از مذاکرات وین  اسالمی 
خود  مطبوعاتی  نشست  از  دیگری  بخش 
خطوط  از  ایران  بود  قرار  »اگر  است:  گفته 
دور  در شش  حتما  بیاید  خود کوتاه  قرمز 
برای  ما  می شد.  حاصل  توافقی  مذاکرات 
رسیدن به توافق محورها و خطوط قرمز خود 
را فراموش نمی کنیم. توافقی که ما به دنبال 
آن هستیم باید از دو ویژگی قابل اتکا و پایدار 
بودن برخوردار باشد و ترجمه آن در اتاق های 
مذاکرات به طرف های اروپایی و آمریکایی 
اخذ  اصل  در  اختالفی  است.  شده  گفته 
تضمین و راستی آزمایی وجود ندارد. باید این 
تضمین وجود داشته باشد که در آینده آمریکا 
مجددا نظام بین الملل را با زیر پا گذاشتن 
تعهدات خود و خروج از توافقات امضا شده 
به سخره نمی گیرد و هیچ دولتی در آمریکا از 
سازوکارهای برجام ضد برجام استفاده نکند 
و تضمین هایی ارائه شود که انتفاع ایران از 
منافع اقتصادی برجام را تضمین کند. این ها 
موضوعات جدی هستند که در هر توافقی 
که حاصل شود باید این مسائل لحاظ شده 
باشد. من به شما عرض می کنم که در اتاق 
مذاکرات ما به صورت روشن خواسته های 
خود را گفته ایم و اگر ما به صورت مکتوب 
برای  می گوییم  را  موضوعات  از  برخی 
مکتوب  و  شفاف  صورت  به  است که  این 

خواسته های خود را بیان کرده باشیم.«

مذاکره مستقیم ایران و آمریکا؟
در  خطیب زاده  که  دیگری  موضوع 
جریان نشست خبری خود به آن اشاره کرد، 
برخی گمانه زنی ها مبنی بر احتمال مذاکرات 
ایاالت  و  اسالمی  جمهوری  میان  مستقیم 
وزارت  در  مسئول  مقام  این  است.  متحده 

امور خارجه ایران در پاسخ به سوالی در این 
زمینه بیان کرد: »سیاست جمهوری اسالمی 
ایران تا امروز که من در خدمت شما هستم 
این بوده است که آمریکا باید نشان دهد که 
از مسیر غلط گذشته خود به صورت عملی 
اتفاق  این  مادامی که  تا  و  است  برگشته 
نیفتد در میز برجام جایی ندارد. این اعتماد 
و شناسایی را آمریکا باید با اصالح رفتار خود 
کسب کند. ما از طریق مسیر مطلوب و به 
صورت غیررسمی از طریق آقای مورا نکات 
و کماکان  و گرفته ایم  داده  را  نظرمان  مورد 
تا نقطه ای که الزم  ادامه دارد و  این مسیر 
باشد این مسیر ادامه پیدا می کند. مسیر 
 non paper .گفت وگوها کامال روشن است
امروز  به  تا  و  و گرفته می شود  داده  هایی 
به اندازه کافی پیشرفت هایی را ایجاد کرده 
انجام  ادامه پیدا کند  باید  نقطه ای که  تا  و 

می شود.«

چشم امید ایران به روسیه و چین
شده  مطرح  اظهارات  این،  بر  افزون 
امور  وزیر  امیرعبداللهیان،  از سوی حسین 
خارجه جمهوری اسالمی حاکی از امید ایران 
به کشورهای روسیه و چین برای دستیابی 
به توافقی مطلوب برای بازگشت به برجام 
 CGTN است. امیرعبداللهیان به تلویزیون
و  سازنده  نقش  »چین  است:  چین گفته 
معقولی در مذاکرات توافق هسته ای داشته 
است، به ویژه در مذاکرات اخیر در وین برای 
لغو تحریم ها علیه کشور ما. چین در طی این 
مذاکرات، همیشه با تحریم های یک جانبه 
بر  آمریکا  توسط  شده  اعمال  بی رحمانه 
و  بوده  مخالف  ایران  جمله  از  کشورهایی 
رویه زورگویانه آمریکا را محکوم کرده است. 
همان طور که در صحبت هایم با نخست وزیر 
از  ما  وانگ  یی گفتم،  امور خارجه،  وزیر  و 
حمایت چین در طی مذاکرات وین قدردانی 
می کنیم و ]در این گفت وگوها[ ابراز امیدواری 
کردم چین به حمایت از موضع ایران ادامه 
دهد. ما همچنین به مقامات چینی اطمینان 

تالش  یا  نمی کند  وقت کشی  ایران  دادیم، 
خود  اصلی  مسیر  از  را  مذاکرات  نمی کند 
خارج کند و ما پیشنهادهای سازنده، موثر 
و واقع بینانه ای را پای میز مذاکرات در وین 
مطرح کرده ایم. همکارم آقای باقری و هیاتی 
از کارشناسان ارشد ایرانی به صورت فشرده 
روی پیش برد این  طرح ها کار می کنند.« به 
گفته وزیر امور خارجه ایران، »چین و روسیه 
از برنامه سازنده ایران حمایت می کنند اما 
تا کنون  آمریکا  جمله  از  غربی  کشورهای 
هیچ طرح نویی در مذاکرات ارائه نکرده اند. 
اگر طرفین مذاکرات بتوانند تعهداتشان در 
توافق هسته ای را از سر بگیرند، ایران نیز بر 
اساس توافق به تعهداتش باز خواهد گشت. 
توافق  اقتصادی  از مزایای  بتواند  ایران  اگر 
بهره مند  هم  طرفین  تمامی  شود،  بهره مند 

می شوند.«

حمایت های داخلی
نکته قابل توجه در این دور از مذاکرات، 
از مذاکره  حمایت همه نهادهای حاکمیت 
روحانی،  حسن  دولت  در  است.  کنندگان 
برخی  تا  جمعه گرفته  نماز  تریبون های  از 
تخریب  به  بی گاه  و  انتصابی گاه  نهادهای 
اما  اینبار  می پرداختند.  کنندگان  مذاکره 
خبری از این اقدامات نیست. اصالح طلبان 
و حامیان دولت قبل حاال خود به حامیان 
بدل  رئیسی  دولت  در  مذاکره کنندگان 
شده اند. سید عباس عراقچی، مذاکره کننده 
ارشد ایران در دولت گذشته در آخرین نمونه 
دیروز به حمایت از تیم مذاکره کننده ایران 
پرداخت و در صفحه شخصی خود در شبکه 
اجتماعی اینستاگرام نوشت: »دکتر باقری 
ماموریت  وین  مذاکرات  در  همکارانش  و 
سختی را دنبال می کنند. حمایت کامل و 
دعای خبر همه با ایشان است.  همانطور که 
مقام معظم رهبری در ٢۵ فروردین امسال 
مسئولین  ان شاءهللا  "امیدواریم  فرمودند: 
کشور در این زمینه ]مذاکرات وین[ هم کامال 
با چشم باز، با دل محکم و با توکل به خدا و 
با ذکر »حسبناهللا و نعم الوکیل« ان شاءهللا 
حالشان  الهی شامل  بروند،  توفیقات  جلو 
بشود و ملت را خرسند و خوشحال کنند".« 
علی خضریان، نماینده عضو جبهه پایداری 
مجلس هم به حمایت از تیم مذاکره کننده 
ایران و البته توافق با کشورهای جهانی برای 
از  رفع تحریم ها پرداخت که نشانی است 
در  اصولگرا  تندرو  جریان های  نظر  تغییر 
از  با قدرت های جهانی پس  قبال مذاکره 
به دست گیری قدرت. این نماینده مجلس 
طرح  حال  در  کسانی  »امروز  است:  گفته 
شائبه و شبهه افکنی در افکار عمومی نسبت 
به تعامل با جهان هستند که ۸ سال گذشته 
اما  آمدند،  دنیا روی کار  با  تعامل  با شعار 
ملت ایران تجربه کرد که تمام ظرفیت خود 
پنجره  درز  کردن  باز  خرج  تنها  را  و کشور 
تعامل با کدخدا و چند کشور اروپایی کردند 
که نه تنها بی نتیجه ماند، بلکه با رویکرد غلط 
با عموم کشورها را بستند و  دروازه تعامل 
تنها در  رویای آن درز پنجره تعامل با کدخدا 
و دو - سه کشور اروپایی بودند و ظرفیت 
غرب  منطقه  همسایگان،  همچون  مهمی 
و کشورهای  آفریقا  التین،  آمریکای  آسیا، 
شرق را نادیده گرفتند و بدتر از همه اینکه 
این ها غرب را هم فقط در کدخدا و آن سه 
کشور اروپایی دیدند. کسانی بلندگوی طرح 
شعارهایشان  در  شده اند که  شائبه ها  این 
خود  دشمنان  با  باید  حتی  ما  می گفتند 
گفت وگو کنیم. آن هم با دشمنی که سال ها 
و به صورت علنی از براندازی نظام جمهوری 
اسالمی سخن گفته و در میدان عمل نیز 
بارها اقدام کرده است؛ حتی پس از اینکه 
یک مقام رسمی و عالی رتبه کشورمان را در 
حالی که به صورت رسمی مهمان کشور عراق 
بود، به صورت ناجوانمردانه ترور کردند و در 
عالی ترین سطح سیاسی هم رئیس جمهور 
و وزیر خارجه وقت آمریکا بالفاصله به این 
این  اذعان کردند،  ترور و صدور دستور آن 
با  جریان همچنان پالس مذاکره و توافق 

می داد.« دشمن 

سخنگوی وزارت امور خارجه نزدیکی ایران و شش قدرت جهانی برای بازگشت به برجام را تلویحا تایید کرد

در وین بن بست نداریم
فقط موضوعات کلیدی باقی مانده نیازمند اخذ تصمیم در پایتخت کشورها است

تقدیم برنامه مکتوب 
دولت به مجلس برای 
حذف ارز 42۰۰ تومانی

 1۴۰1 بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
ترجیحی  ارز  حذف  مکتوب  برنامه  ارائه  از 
توسط دولت به هیئت رئیسه این کمیسیون 
خبرنگاران  جمع  در  زارع  رحیم  داد.  خبر 
ارز  حذف  اجرایی  برنامه  »دولت  گفت: 
در  آن  تاثیرات  جبران  شیوه  و  ترجیحی 
معیشت مردم را به کمیسیون تلفیق بودجه 
مجلس تقدیم کرد. این برنامه در کمیسیون 
دولت  با  مشترکی  کارگروه  در  و  تلفیق 
بررسی می شود و این کمیسیون نظر نهایی 
خود را درباره اجرای آن و در راستای تقویت 
معیشت مردم در صورت حذف این ارز اعالم 
می کند.« زارع با تاکید بر لزوم حفظ آرامش 
معیشتی مردم کرد: »اولویت اصلی مجلس 
کمک به دولت برای تقویت معیشت مردم 
مکتوب  برنامه  بررسی  در  چنانچه  و  است 
دولت  برسیم که  جمع بندی  این  به  دولت 
و  ترجیحی  ارز  حذف  برای  توامان  قدرت 
حمایت دقیق و اطمینان بخش از معیشت 
مردم را دارد، به قوه مجریه برای اجرای آن 

خواهیم کرد.« کمک 

با دستور رئیس قوه قضائیه و به دلیل 
تخلفات مربوطه صورت گرفت

 صدور دستور تخریب یکی
از ساختمان های دستگاه قضا

رئیس قوه قضائیه دیروز خبر از صدور دستور تخریب 
انجام  دلیل  به  قضائیه  قوه  ساختمان های  از  یکی 
محسنی اژه ای  غالمحسین  داد.  را  تخلفات  برخی 
بیان کرد:  وزارتخانه  این  معاونان  شورای  جلسه  در 
چالوس  رود  حاشیه  در  دستگاه هایی که  از  »یکی 
که  است  قضائیه  قوه  کرده،  ساخت وساز  به  اقدام 
قبل  سالیان  به  مربوط  قدیمی  کوچک  بنای  یک 
به  من  است؛  نیرو  وزارت  دیگر  دستگاه  و  است 
نظر  تاکید کردم که  البرز  استان  دادگستری  رئیس 
کارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و 
باید قلع وقمع شود بنای  اولین ساخت و سازی که 
مربوط به قوه قضائیه است و پس ازآن بنای مربوط 
مسلمًا  بناها  این  تخریب شود؛  باید  نیرو  وزارت  به 
بستر  داخل  در  و  ساخته شده اند  خالف  به صورت 
زمینه  این  در  تأکید کردیم که  ما  و  است  رودخانه 
اعمال  برای  و  داده شود  به سایر دستگاه ها هشدار 
قانون نسبت به آن ها زمان تعیین شود.« اژه ای در 
به  قضائیه  قوه  عالی  شورای  امروز  نشست  ادامه 
هویتی که  مدارک  و  شناسنامه  فاقد  افراد  موضوع 
به نوبه خود مقوله ای آسیب زا و مولد جرم و تخلف 
محدودی  تعداد  »امروز  گفت:  و  کرد  اشاره  است 
هویتی  مدارک  و  شناسنامه  بدون  جامعه،  افراد  از 
هستند و بدین واسطه مشکالتی در زندگی اجتماعی 
حقوق  از  شهروند  به عنوان  و  می شود  ایجاد  آن ها 
واسطه  بدین  اولیه خود محروم می شوند و چه بسا 
امور  به  ناچار  خود  اجتماعی  زندگی  پیشبرد  برای 
این  در  لذا  شوند  متوسل  جرم خیز  و  قانون  خالف 
رابطه باید معاونت اجتماعی قوه قضائیه ورود کرده 
و با بخش های مختلف دولت از جمله وزارت کشور 
ذی ربط  دستگاه های  سایر  و  ثبت احوال  سازمان  و 
جلساتی را برگزار کند تا بخشی از مشکالت در این 
ادامه  در  قضا  دستگاه  رئیس  شود.«  مرتفع  زمینه 
ذی ربط  دستگاه های  همه  تالش  بر  امروز،  نشست 
اظهار  و  تاکید کرد  شهروندان  امنیت  تحکیم  برای 
در  اجتماعی  ناهنجاری های  از  برخی  »وقوع  کرد: 
جامعه نگران کننده است که در این زمینه باید اقدام 
عاجلی صورت گیرد، از جمله آن ها موضوع کیف قاپی 
با  را  مردم  امنیت  به نوعی  است که  قاپی  موبایل  و 
مخاطره مواجه کرده است و مردم بدین واسطه اظهار 
نگرانی می کنند؛ نباید حس ناامنی در جامعه شکل 
این  در  مسئولیم،  قطعًا  زمینه  این  در  ما  و  بگیرد 
زمینه جلساتی را با نیروی انتظامی خواهیم داشت؛ 
نیز  کشور  مختلف  مناطق  دادستان های  همچنین 
نسبت به این گونه موارد که مخدوش کننده امنیت و 
برخورد کنند.« اغماض  بدون  است  شهروندان  آرامش 
محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز شورای عالی 
اراضی  به موضوع چالش برانگیز تصرف  قوه قضائیه 
ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و 
کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی 
را صادر کرد. رئیس قوه قضائیه در همین راستا به 
اشاره کرد  هزینه زا  و  غیرمنطقی  نادرست،  رویه  یک 
و گفت: »اینکه با صرف هزینه های بسیار و مصالح 
تغییر  یا  اراضی  تصرف  از  مرغوب، پس  ساختمانی 
کاربری آن ها یا در حاشیه و بستر رودخانه ها، یک 
بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران 
احداث  ناظر  و  مسئول  دستگاه های  چشمان  مقابل 
به  مبادرت  ذی ربط  دستگاه های  سپس  و  شود 
قلع وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و 
به سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات 
الزم اتخاذ شود.« محسنی اژه ای بر همین اساس به 
تجربه و ابتکار نسبتًا موفق دادگستری استان البرز 
در تشکیل »قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با 
»مدتی  و گفت:  اشاره کرد  اراضی«  کاربری  تغییر 
است در استان البرز در نتیجه همکاری و هماهنگی 
میان دادگستری و سازمان جهاد کشاورزی استان با 
جغرافیایی،  اطالعات  تخصصی  سامانه  از  استفاده 
آب  منابع  و  کشاورزی  حوزه  تغییرات  و  تخلفات 
به صورت لحظه ای رصد می شود و از همان ابتدای امر 
از وقوع تخلف در این حوزه جلوگیری به عمل می آید 
و در این زمینه هم دستاوردهای خوبی حاصل شده 

است.«

استقبال دبیر شورای 
عالی امنیت ملی از آغاز 
اجرای توافق 25 ساله 

ایران و چین
جمهوری  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
ساله   ۲۵ موافقتنامه  اجرای  آغاز  اسالمی 
راهبردی  موفقیتی  را  چین  و  ایران  میان 
در  در  شمخانی  علی  دانست.  تهران  برای 
اجتماعی  شبکه  در  خود  شخصی  صفحه 
توئیتر نوشت: »آغاز اجرای موافقتنامه ۲۵ 
دومین  عنوان  به  و چین  ایران  میان  ساله 
اقتصاد بزرگ جهان آن هم در شرایطی که 
تداوم  و  یکجانبه گرایی  با  همچنان  آمریکا 
فشار حداکثری به دنبال محروم کردن ایران 
از تعامالت اقتصادی با دنیاست، موفقیتی 
می شود.« محسوب  تهران  برای  راهبردی 

موافقت با الیحه 
اصالح قانون جامع 
خدمات رسانی به 

ایثارگران
دولت  و  اجتماعی  امور  اعضای کمیسیون 
الکترونیک در جلسه اصلی این کمیسیون، 
جامع  قانون   )63( ماده  اصالح  الیحه  با 
ترکیب  درباره  ایثارگران  به  خدمات رسانی 
توسعه  و  ترویج  عالی  »شورای  اعضای 
کردند.  موافقت  شهادت«  و  ایثار  فرهنگ 
دفتر  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
روز  ظهر  جلسه که  این  در  دولت،  هیئت 
ریاست  به   1۴۰۰ دی   ۲6 مورخ  یکشنبه 
استخدامی  و  اداری  سازمان  رئیس 
وزرای  کمیسیون،  دبیر  حضور  با  و  کشور 
و  راه  آموزش و پرورش،  جوانان،  و  ورزش 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  شهرسازی، 
بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  پزشکی، 
کشور، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
دستگاه ها  نمایندگان  و  اعضا  سایر  و 
امور  و  شهید  بنیاد  پیشنهاد  شد،  برگزار 
 )63( ماده  اصالح  الیحه  درباره  ایثارگران 
ایثارگران  به  خدمات رسانی  جامع  قانون 
جوانان،  و  ورزش  وزیر  الحاق  موضوع 
رئیس  و  ها  استان  عالی  شورای  رئیس 
ترکیب  به  مستضعفین  بسیج  سازمان 
فرهنگ  توسعه  و  »ترویج  شورای  اعضای 
ایثار و شهادت« مورد بررسی قرار گرفت و 
اعضای کمیسیون به بحث و بررسی و بیان 
نظرات خود در این خصوص پرداختند. به 
خدمات  جامع  قانون   )63( ماده  موجب 
ترویج  عالی  ایثارگران، »شورای  به  رسانی 
و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت« با هدف 
فرهنگ  نمودن  نهادینه  و  ترویج  توسعه، 
و  وظایف  شرح  با  شهادت،  و  ایثار  جهاد، 
شده  تشکیل  ماده  این  در  مندرج  ترکیب 
و  اداری  سازمان  خصوص،  این  در  است. 
استخدامی کشور با اشاره به بند )ب( ماده 
وظایف  اهداف،  قانون   )۴( ماده  و   )3(
با  و  جوانان  و  ورزش  وزارت  اختیارات  و 
متولی  عنوان  به  وزارتخانه  این  اینکه  بیان 
ارتقای  و  بوده  جوانان  امور  ساماندهی 
هویت دینی، انقالبی و ملی جوانان، ارتقا و 
مسئولیت پذیر،  اجتماعی،  سرمایه  تقویت 
جوانان،  جانبه  همه  مشارکت  و  هویت 
بهبود و اصالح سبک زندگی جوانان منطبق 
توسعه  اسالمی-ایرانی،  ارزش های  بر 
امور جوانان  مشارکت داوطلبانه مردمی در 
جهت  در  حمایتی  سیاست های  اتخاذ  و 
از وظایف وزارت  ازدواج جوانان  اشتغال و 
اضافه  با  را  خود  موافقت  است،  مذکور  
ترکیب  به  جوانان  و  ورزش  وزارت  شدن 
اعضای شورای یاد شده را اعالم کرده بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران: در این چند روز جلسات 
کارشناسی برگزار شده و تمرکز 
جلسات بر روی چهار متن 
اصلی در خصوص موضوعات 
مختلف بوده است. در راستای 
گفت وگوهایی که تاکنون انجام 
شده بسیاری از جداول آماده 
شده است. ستون های این 
جداول نیز آماده است. بخشی 
از پرانتزها پاکسازی شده اند

سید ابراهیم رئیسی: بانک ها 
تالش کنند کارمزد و سود 
تسهیالت اعطایی را تا حد 
ممکن کاهش دهند. همچنین 
در پرداخت تسهیالت خرد به 
مردم اعتبارسنجی جایگزین 
اخذ وثیقه شود؛ بانک ها به 
مردم تسهیالت بدهند نه 
تضییقات

امیدها برای دستیابی به توافقی دوباره برای بازگشت به برجام و لغو تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه جمهوری 
اسالمی و بازگشت ایران به تعهدات هسته ای  دو چندان شده است. دیروز سخنگوی وزارت امور خارجه هم گمانه زنی های 
مطرح شده در رسانه های مختلف را تایید کرد و رسما اعالم کرد که تقریبا کار در وین تمام شده و فقط مانده اتخاذ برخی 
تصمیمات سیاسی در پایتخت کشورها. تصمیماتی که اگر سریعتر اخذ شود، می تواند دولت سیزدهم را برای عبور از کسری 
منابع مالی ناشی از تحریم ها یاری رساند. وزیر امور خارجه ایران هم در همین راستا تاکید کرده که ایران حاضر به وقت کشی 
نیست. اظهار نظری که امیدها برای حل و فصل هرچه سریعتر مساله تحریم های ایران و بازگشت دوباره همه طرف ها به 

برجام را دوچندان کرده است.
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رئیس جمهوری در نشست با مدیران عامل بانک ها تاکید کرد

بانک ها به مردم تسهیالت دهند، نه تضییقات
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، صبح دیروز 
در نشستی با مدیران عامل بانک ها با بیان اینکه 
دولت سیزدهم اصلی ترین وظیفه خود را ایجاد 
تحول در عرصه های مختلف و به ویژه تحول در 
وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب می داند، 
گفت: »عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت، 
مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی 
است. نظام بانکی با دو دسته مشکالت درونی 
و بیرونی مواجه است. اگر مجموعه نظام بانکی 
عملکرد  و  مرتفع کرده  را  مشکالت  این  نتواند 
صحیحی داشته باشد بالتبع عدالت را نیز نقض 
کرده است. خود بانک ها با همکاری بانک مرکزی، 
تا پیش از پایان سال کارگروهی برای شناسایی 
و رفع مشکالت درونی نظام بانکی تشکیل دهند 
تعارض ها،  به رفع  بانکی  بازنگری مقررات  با  تا 
فعالیت های  مسیر  تسهیل  و  شفافیت  ایجاد 
با  تولیدکنندگان  و  مردم  ارتباط  زمینه  در  بانکی 
تصریح  رئیس جمهوری  کنند.«  اقدام  بانک ها 

کرد: »بزرگترین سرمایه بانک ها آبرو و اعتبار نظام 
بانکداری کشور نزد مردم است که این سرمایه با 
امانتداری صحیح بانک ها از پول مردم به دست 
آمده و حفظ می شود. آفت این اعتبار فساد در 
با  بانکی  نظام  لذا  و  است  بانکی  نظام  عملکرد 
»خودمراقبتی« پیش و بیش از هر کس مانع 
از مخدوش شدن حیثیت و اعتبارش شود.« او 
بازنگری در عملکردها را در کنار بازنگری در مقررات 
بانکی مورد تاکید قرار داد و افزود: »هدف تحول 
و بازنگری در نظام بانکی تطبیق کامل مراودات 
بانکی در کشور با احکام اسالمی است.« رئیسی 
خاطرنشان  اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در 
کرد: »تجربه و دانش مدیران بانکی سرمایه ای 
ارزشمند است که به ایجاد تحول واقعی در نظام 
بانکی کمک می کند. در عین حال مدیران بانک ها 
بدانند که شرط موفقیت در ایجاد تحول در نظام 
بانکی آن است که همه اجزا و کارکنان نظام بانکی 
به تحول مورد نظر مقید و متعهد باشند. مدیران 

بانکی همچنین باید ریسک پذیر و مسئولیت پذیر 
باشد،  نداشته  شجاعت  که  مدیری  و  باشند 
نمی تواند مجری خوبی برای سیاست های تحولی 
با  بانکی خواست که  از مدیران  باشد.« رئیسی 
حساسیت و دقت و در عین حال شجاعت در 
چارچوب مقررات الزام آور، برای ایجاد تحول در 
نظام بانکی تالش کنند. رئیس جمهوری همچنین 
در  الکترونیک  خدمات  و  زیرساخت ها  توسعه 
بانک ها را باعث ارتقای شفافیت و تسهیل نظارت 
بر ضرورت  رئیسی  دانست.  بانک ها  عملکرد  بر 
توسعه جریان قرض الحسنه در نظام بانکی تأکید 
کرد و گفت: »بانک ها تالش کنند کارمزد و سود 
تسهیالت اعطایی را تا حد ممکن کاهش دهند. 
مردم  به  خرد  تسهیالت  پرداخت  در  همچنین 
اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک ها 
به مردم تسهیالت بدهند نه تضییقات.« رئیسی 
اعطای  در  بانک ها  »مقررات  کرد:  خاطرنشان 
تسهیالت به مردم باید سهل و آسان و در اعطای 

باشد.  بدحساب سختگیرانه  افراد  به  تسهیالت 
بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی، دسترسی آنها 
به اعتبارات بانکی قطع و در صورت لزوم معرفی 
شوند. بعضی بدحساب ها با بانک های متعدد در 
بانک ها  بین  هماهنگی  این  لذا  ارتباط هستند، 
وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با 
شود.«  جلوگیری  متعدد  و  مختلف  بانک های 
رئیسی با تاکید بر اینکه دریافت سود مشارکت از 
تسهیالت بانکی دقیقا بر اساس مقررات مصوب 
و ابالغی بانک مرکزی انجام شود، گفت: »اخذ 
هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از تسهیالت 

منفی  نگاه  ایجاد  باعث  و  نیست  مجاز  گیرنده 
در مردم نسبت به نظام بانکی می شود. چنانچه 
بانکی مبالغی غیر از نرخ سود مشارکت مصوب 
از افراد اخذ کرده این مبالغ را به آنها بازگردانید.« 
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش، 
خاطر نشان کرد: »بانک ها تا آنجا که ممکن است 
از تملیک واحدهای تولیدی خودداری کنند، اما 
چنانچه ناچار به این کار شدند، در کوتاه ترین زمان 
ممکن یا آن واحد تولیدی را مجددًا راه اندازی و 
یا واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران 

بیکار نشوند.«



پیامک شما را دربـاره 
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سازمان حفاظت محیط زیست، در جدیدترین 
منابع  باالی  سهم  به  اینباره  در  پیشنهادش 
اشاره  آالینده ها  انتشار  در  موتوری  متحرک 
داخلی  خودروهای  تمامی  گفته  و  کرده 
عوارض  پرداخت  مشمول  باید  وارداتی  و 
تولید  از  حمایت  هدف  با  و  شوند  آالیندگی 
به  متعلقه  عوارض  مصرف،  کم  خودروهای 
شود  سوخت، کاسته  مصرف  نسبت کاهش 
و بخشی از درآمد ناشی از اجرای بند »ب« 
ماده »۲9«  در زمینه پایش، کاهش و کنترل 
محیط  ملی  صندوق  حساب  به  هوا  آلودگی 

شود. واریز  زیست 
به این ترتیب سازمان در تالش است تا در 
 )۲9( ماده  اصالحی  الیحه  آتی،  سال های 
قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عوارض 
آالیندگی منابع متحرک اشاره دارد را تهیه و 
اسالمی  شورای  مجلس  به  دولت  طریق  از 
چرا  گیرد  قرار  بازنگری  مورد  تا  کند  ارائه 
بسزایی  سهم  موتوری،  متحرک  منابع  که 
تمامی  دارند،  هوا  آالینده های  انتشار  در 
محل  از  فارغ  وارداتی  و  داخلی  خودروهای 
شماره گذاری و شهرهای آلوده، باید مشمول 

شوند.  آالیندگی  عوارض  پرداخت 
به  تشویق  و  حمایت  منظور  به  همچنین 
مصرف،  کم  خودروهای  واردات  و  تولید 
سازوکاری ایجاد شود تا از عوارض متعلقه به 
مصرف  نسبت کاهش  به  مذکور  خودروهای 

است  بهتر  طرفی  از  و  شود  سوخت، کاسته 
به محیط  وارده  و عوارض  اثرات  به  توجه  با 
از  بخشی  خودروها،  تردد  از  ناشی  زیست 
به   )۲9( ماده  این  اجرای  از  ناشی  درآمد 
واریز  زیست  محیط  ملی  صندوق  حساب 
کنترل  و  کاهش  پایش،  زمینه  در  تا  شود 
آلودگی هوا و اجرای برنامه های بهبود کیفیت 

شود. هزینه  هوا 

ارائه فهرست شهرهای آلوده برای 
اعمال عوارض به دولت

محیط  سازمان  توسط  پیشنهاد  این  ارائه  با 
زیست، داریوش گل علیزاده، سرپرست مرکز 
زیست  اقلیم سازمان حفاظت محیط  و  هوا 
هم خبر از ارائه فهرست شهرهای آلوده برای 
موتوری  نقلیه  وسائط  ساالنه  عوارض  اعمال 

به دولت داد.
بر این اساس شهرهایی که شاخص آلودگی 
متاثر  و  داشته  قرار  ناسالم  وضعیت  در  آنها 
در  است  متحرک  و  ثابت  آالیندگی  منابع  از 
اکنون  هم  و  دارند  قرار  شده  یاد  فهرست 
کار  دستور  در  مراحل کارشناسی  سیر  برای 
محیط  و  صنعت  زیربنایی،  امور  کمیسیون 

دارد. قرار  دولت  زیست 
تمامی  ساالنه  عوارض   )۲9( ماده  )ب(  بند 
و  سبک  خودروهای  از  اعم  نقلیه  وسائط 
بخش  دو  شامل  موتورسیکلت ها  و  سنگین 
است: بخش اول، وسائط نقلیه تولید داخل 

و  فروش کارخانه  قیمت  هزارم  یک  معادل 
در  نیم  و  یک  معادل  وارداتی  نقلیه  وسائط 
ورودی  و حقوق  ارزش گمرکی  هزار مجموع 
مأخذ  می شود.  ساالنه  عوارض  مشمول 
محاسبه عوارض موضوع این بند مأخذ مذکور 
در تبصره )9( ماده )۴۵( این قانون است. 
و بخش دوم وسائط نقلیه در شهرهای آلوده 
در  مذکور  مأخذ  با  تولید  از  1۰ سال پس  تا 
تبصره )9 ( ماده )۴۵( این قانون و معادل 
یک بیستم نرخ های مندرج در جدول ماده 
آالیندگی  ساالنه  عوارض  مشمول  مذکور 
بند  موضوع  عوارض  بر  عالوه  نقلیه  وسائط 
سال  از  پس  می شوند.  ماده  این  »الف« 
دهم تولید، هر سال به میزان 1۰درصد )%1۰( 
نقلیه  وسائط  آالیندگی  عوارض  پایه  نرخ  به 
مذکور اضافه می شود تا حداکثر به ۲ برابر 

می کند.  پیدا  افزایش  پایه  نرخ 
از سوی دیگر وسائط نقلیه ای که نرخ عوارض 
ماده  ذیل  جدول  در  آن ها  آالیندگی  ساالنه 
پنج  شدن   سپری  تا  است،  صفر   )۴۵  (
عوارض  پرداخت  از  تولید،  سال  از  سال 
آن،  از  پس  و  است  معاف  آالیندگی  ساالنه 
یک  معادل  نرخی  با  سنگین  نقلیه  وسائط 
نقلیه  وسائط  سایر  و  مندرج  نرخ های  دهم 
مندرج  نرخ های  دهم  یک  معادل  نرخی  با 
در  است.  آالیندگی  ساالنه  عوارض  مشمول 
آنها  واردات  یا  تولید  که  خودروهایی  مورد 

توسط  محاسبه  مأخذ  می شود،  متوقف 
یا  تولید  با آخرین سال  سازمان و متناسب 
شهرهای  فهرست  شود.  می  تعیین  واردات 
انتظامی  پالک  با  نقلیه  وسائط  که  آلوده 
عوارض  مشمول  مذکور  شهرهای  به  متعلق 
ساالنه آالیندگی می شوند هم حداکثر تا پایان 
دی ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت 
محیط زیست و تصویب هیات وزیران برای 

می شوند. تعیین  بعد  سال  در  اجراء 
سامانه  ایجاد  با  است  مکلف  کشور  وزارت 
وسائط  ساالنه  عوارض  متمرکز  الکترونیک 
الکترونیکی  صدور  و  پرداخت  امکان  نقلیه، 
بندهای  موضوع  عوارض  مفاصاحساب 
مالکان  برای  را  ماده  این  »ب«  و  »الف« 
پرداخت  عوارض  میزان  برخط  استعالم  و 
نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی 
کند. فراهم  رسمی  اسناد  دفاتر  و  انتظامی 

ماده   11 »تبصره  اجرایی  آیین نامه  سویی  از 
از  پس  و  تهیه  کشور  وزارت  توسط   »۲9
بررسی در کمیسیون فرعی اقتصاد، در دستور 

است.  گرفته  قرار  دولت  کار 

56 درصد مرگ و میر 
بر اثر آلودگی هوا

سازمان  که  بود  گذشته  سال  آذر ماه 
برای  تا  تالش کرد  محیط  زیست  حفاظت 
اسقاط  برگه  رسوبی  موتورسیکلت های 

آلودگی  کاهش  به  کمکی  تا  کند  دریافت 
پلیس  آن  از  پس  اما  باشد  کرده  هوا 
راهنمایی و رانندگی از اجرای طرح ترخیص 
موتورسیکلت های رسوبی خبر داد و این خبر 
محیط  تالش های  شدن  بی اثر  معنای  به 

بود. زیست 
بسیاری  نوشته، گزارش های  ایرنا  که  آنطور 
فرسوده  موتورسیکلت های  باالی  سهم  از 
به  می گویند،  کالن شهرها  هوای  آلودگی  در 
هوای  آلودگی  از  درصد   1۰ از  بیش  طوریکه 
موتورسیکلت های  این  از  ناشی  تهران  شهر 
از  کدام  هر  است که  و کاربراتوری  فرسوده 
 ۴ یورو  خودروی  یک  برابر   1۲ حدود  آنها 

می کنند. ایجاد  آالیندگی 
هوای  قانون  در  موضوع  اهمیت  به  توجه  با 
ها  موتورسیکلت  به  ویژه  به طور  پاک 
 11 ماده  اساس  بر  طوری که  به  شده  نگاه 
آیین  نامه فنی ماده دو الیحه هوای پاک که 
در شهریور ماه سال 139۷ به تصویب هیات 
موتورسیکلت  شماره گذاری  رسید،  وزیران 
دستگاه  یک  اسقاط  به  منوط  بنزینی 
برقی  موتورسیکلت های  است،  موتورسیکلت 
شواهد  اما  هستند،  معاف  اسقاط  شرط  از 
نشان می دهد که تاکنون در راستای اجرای 
نشده  اقدامی  پاک  هوای  قانون  از  بند  این 
به  وزیران  هیات  در  مصوبه ای که  در  است. 
تصویب رسید، خودروسازان و موتورسیکلت 
ازای تولید یک دستگاه خودرو و  سازان در 
دستگاه  یک  اسقاط  به  ملزم  موتورسیکلت 
اجرایی  می رسد  نظر  به  که  شدند  فرسوده 

است. نشده 
اثر  بر  مرگ و میر  که  است  حالی  در  این 
اساس  بر  و  است  بسیار  هم  هوا  آلودگی 
اعالم روز گذشته انوشیروان محسنی بندپی، 
تغییر  و  هوا  تحقیقات کیفیت  مرکز  رئیس 
اقلیم، مرگ و میر ناشی از مواجهه با آلودگی 
هوا در سال 1399 حدود 9 میلیون و ۲۲6 
یعنی  میزان  این  است که  نفر   ۲۷۷ و  هزار 
و  هوا  آلودگی  اثر  بر  مرگ و میر  درصد   ۵6

است. هوا  در  معلق  ذرات 
پیرهادی،  مهدی  هم  امسال  پاییز  در   
محیط  زیست  و  سالمت  رئیس کمیسیون 
مؤثر  عوامل  تشریح  با  تهران  شهر  شورای 
»اکنون  تهران گفت  هوای  آلودگی  ایجاد  در 
ساالنه ۴ هزار مرگ زودرس به دلیل آلودگی 
و  برای خودرو ها  اگر  و  داریم  تهران  در  هوا 
به  نکنیم  کاری  فرسوده  موتورسیکلت های 
می رسیم.«  هوا  آلودگی  در  بحرانی  وضعیت 
او در جلسه کارگروه اضطراری آلودگی هوای 
موتورسیکلت های  این که  به  اشاره  با  تهران 
خودرو ها  برابر  هفت  تا  پنج  بین  فرسوده 
برای  »اگر  گفت:  دارند،  آالیندگی 
موتورسیکلت ها و خودرو های فرسوده کاری 
خواهیم  تهران  در  بحرانی  مرحله  به  نکنیم، 
فردی که  عنوان  به  »من  او گفت:  رسید.« 
نماینده مردم هستم، روی گفتن این جمله 
را که »مردم از خودرو های شخصی استفاده 
حمل ونقل  نتوانسته ایم  زیرا  ندارم،  نکنند« 
این  هم  آن  علت  دهیم.  توسعه  را  عمومی 
نکرده  وظایف خود عمل  به  دولت  است که 
 1۵۰۰ به  تهران  که  است  حالی  در  این  و 
هزار   ۷۰ حدود  به  آن  تامین  و  مترو  واگن 
شهرداری  و  دارد  نیاز  بودجه  تومان  میلیارد 
ندارد.«  را  هزینه  این  تقبل  توان  به تن هایی 
حاال در شرایطی که آلودگی هوا معضلی حل 
نشدنی برای اغلب کالن شهرهای کشور است، 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  و  عوارض  تعیین 
برای منابع آالینده متحرک پیشنهادی است 
که شاید بتواند بخش اندکی از این معضل 

را کم کند. 

سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد کرد بخشی از عوارض آالیندگی منابع متحرک به صندوق ملی محیط  زیست واریز شود

تقاضای اصالح قانون مالیات به نفع محیط زیست
تمامی خودروهای داخلی و وارداتی باید مشمول پرداخت عوارض آالیندگی شوند

کاداستر بیش از 5۰۰۰ 
هکتار از اراضی ملی 

استان تهران 
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیر کل 
تهران از اخذ سند تک برگی برای بیش از ۵۰۰۰ 
مالرد،  شهرستان های  در  ملی  اراضی  از  هکتار 
داد. خبر  ورامین  و  ری  شمیرانات،  پردیس، 

علینقی حیدریان گفت: تثبیت مالکیت دولت با 
اخذ 1۰ سند کاداستر )سند تک برگی( به میزان 
۵1۸1هکتار، 6 سند به مساحت 3۲ میلیون و 
9۸۴ هزار و 1۴۵ متر در اراضی ملی پالک های 
رضاآباد، یوسف آباد، شیرین آباد، هللا آباد و حسین 
آباد شهرستان مالرد، یک سند به مساحت 691 
هکتار  از اراضی ملی پالک خسروآباد  شهرستان 
از  به مساحت 9۴1 هکتار  پردیس، یک سند 
اراضی پالک آرمیان شهرستان شمیرانات، یک 
سند به مساحت ۲۲۸هکتار از اراضی ملی پالک 
باقرآباد تنباکویی  شهرستان ری و و  یک سند 
پالک  ملی  اراضی  از  هکتار   ۲3 مساحت  به 
منظور  به  ورامین  شهرستان  قرچک  رضی آباد 
جلوگیری از زمین خواری با همت روسای ادارات 
منابع طبیعی این پنج شهرستان و با همکاری 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان های مالرد 
و پردیس، لواسان، ری و ورامین انجام شد.  او 
تصریح کرد: با اجرایی شدن طرح جامع کاداستر 
و اخذ اسناد تک برگی اراضی ملی با افزایش 
از هرگونه تجاوز  اراضی ملی  ضریب حفاظتی 
و دست درازی افراد سودجو و فرصت طلب به 
اراضی ملی و انفال که متعلق به نسل های بعدی 
است با شدت و سرعت بیشتری نسبت به قبل 

جلوگیری می شود.

 پلنگ مجروح شده
در ایالم به دلیل شدت 

جراحات تلف شد 
پلنگ  گفت:  ایالم  زیست  محیط  مدیرکل 
شدت  دلیل  به  ایالم  در  شده  مجروح 
ابدالی  غالمرضا  است.  شده  تلف  جراحات 
انجام  پزشکی  اقدامات  طبق  داشت:  اظهار 
علت  شد  مشخص  پلنگ  این  روی  گرفته 
ارزش  با  این گونه  مرگ  و  دیدگی  آسیب 
حیات وحش بر اثر تصادف با جسم سختی 
بوده  سنگین  ماشین  زیاد  احتمال  به  و 
است. به گفته او هر ۲ دست پلنگ در برخی 
بود  نواحی دچار آسیب دیدگی شدید شده 
و خونریزی داخلی و پارگی برخی اندام های 
داخلی و آسیب دیدگی قسمت های دیگری 
بررسی های پزشکی مشاهده  در  نیز  بدن  از 

بود. شده 
پزشکان  تالش  وجود  با  داد:  ادامه  ابدالی 
برای  پلنگ  آماده سازی  و  وحش  حیات 
ارزش  با  گونه  این  متاسفانه  اما  جراحی 
دوام  وارده  جراحات  عمق  علت  به  جانوری 

شد. تلف  و  نیاورد 
او افزود که ماشین های سبک عبوری توان 
آسیب زدن به پلنگ بالغ را برای پرش های 
بلند این جانور ندارند اما ماشین های سنگین 
می توانند تصادف های مرگباری را برای پلنگ 
ایجاد کنند. به گفته ابدالی جاده های استان 
عبور  محل  بودن  علت کوهستانی  به  ایالم 
که  است  وحش  حیات  مختلف  گونه های 
رانندگان اعم از ماشین سنگین یا سبک در 
هنگام تردد در جاده ها مراعات گذر وحوش 
وحش  حیات  مختلف  به گونه های  تا  کنند 

آسیب وارد نشود.

محیط زیست 
 محدودیت های آبی

 را بی پاسخ نمی گذارد
ما  برای  را  آب  ترکیه  و  افغانستان  اگر 
هورالعظیم  یا  و  هامون  دریاچه  نکنند  رها 
آب  اگر  هم  ما  می کنند،  تولید  ریزگرد 
مسئله  هورالعظیم  نکنیم  رهاسازی  را 
موضوع  یک  زیست  محیط  می کند،  پیدا 
سیاسی  مرز  و  است  فرامنطقه ای 
نمی شناسد. داودرضا عرب کارشناس حوزه 
آب با بیان این نکته درباره آب های مرزی 
و نوع نگاه به آن به ایلنا می گوید: در حال 
یکی  دارد  وجود  آب  به  نگاه  دو  حاضر 
اینکه جنگ آینده بر سر آب است و دیگر 
آینده؛  در  صلح  محورهای  از  یکی  اینکه 
ملت ها  پیونددهنده  آب  یعنی  است  آب 
پیونددهنده  آب  نیز  بنده  اعتقاد  به  است، 
دو  و  پایین دست  و  باالدست  ملت های 
اینکه محیط  آن  علت  و  بوده  رودها  طرف 
است.  فرامرزی  مسئله  یک   زیست 
را  آب  بخواهد  اینکه هرکس  بیان  با  عرب 
بر دیگری ببندد نتیجه ای جز جنگ ندارد، 
محیط  جنگ؛  بر  عالوه  کرد:  خاطرنشان 
بی پاسخ  را  آبی  محدویت های  نیز  زیست 
نخواهد گذاشت همان قدر که کشور مقصد 
و  مبدا  کشور  می شود،  آسیب  دچار  آب 
سرچشمه منابع آبی نیز خسارت می بینند، 
مثال از ریزگردهای زابل ترکیه و افغانستان 

می بینند. آسیب  هم 

شهرهایی که شاخص آلودگی 
آنها در وضعیت ناسالم قرار 

داشته و متاثر از منابع آالیندگی 
ثابت و متحرک هستند 

در فهرستی به دولت ارائه 
شده اند و هم اکنون برای سیر 

مراحل کارشناسی در دستور 
کار کمیسیون امور زیربنایی، 

صنعت و محیط زیست دولت 
قرار دارد

 پیام ما/ آمارها می گویند بیش از 7 میلیون موتور سیکلت فرسوده در کشور وجود دارد. این در حالی است که میزان انتشار آالیندگی 
هر موتور سیکلت ، بیش از 18 برابر یک خودروی سبک است. مواردی از این دست دلیلی بوده تا روز گذشته سرپرست مرکز هوا و اقلیم 
سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به سهم باالی منابع متحرک موتوری در انتشار آالینده ها، از طرح پیشنهادی بگوید که بر اساس 
آن بخشی از درآمد ناشی از اجرای تکالیف بند»ب« ماده »2۹« در زمینه پایش،کاهش، کنترل آلودگی هوا و اجرای برنامه های بهبود 

کیفیت هوا به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز شود.

سازمان محیط زیست در تالش 
است تا در سال های آتی، 

قانون مالیات بر ارزش افزوده 
که به عوارض آالیندگی منابع 

متحرک اشاره دارد را تهیه و از 
طریق دولت به مجلس شورای 

اسالمی ارائه کند

|  
جم

ام 
 ج

 |

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
انتخاب پیمانکار خرید ، نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته

 ساختمان های تحت پوشش )سیلوهای کمالوند خرم آباد و سیلوی جدید شهرستان ازنا(

زمان انتشار اولین آگهی /ارسال به صفحه اعالن عمومی تاریخ  26/ 14۰۰/1۰ 
مهلت زمانی دریافت  اسناد:  ۰3/ 14۰۰/11                                                    مهلت ارسال پاکات: 16/ 11/ 14۰۰
زمان بازگشایی پاکت ها: تاریخ 17/ 14۰۰/11                                               زمان اعتبار پیشنهاد: 3۰/ ۰1 / 14۰1

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و تحویل پاکات آدرس: خرم آباد چهارراه امام خمینی )ره( 
خیابان آیت اله طالقانی تلفن ۰6633316381-2 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس ۰21-61۹34
 توضیح اینکه مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 1484۰۰۰۰۰7 2۰۰۰۰۰ لغو گردیده است.

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار پایش تصویری در قالب مناقصه عمومی به شماره 1484۰۰۰۰۰8 
2۰۰۰۰۰ از طریق سامانه ستاد اقدام نماید. مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا بارگذاری اسناد و مدارک مناقصه از طریق سامانه ستاد انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند .

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان

نوبت اول
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

مورخه  دوم  هيات   1۴۰۰6۰319۰۷۸۰۰۸39۲ شماره  راي  برابر 
1۴۰۰/۰9/۰۸موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مهديه عبداللهي خبيصي فرزند 
رمضان بشماره شناسنامه 3۷91 صادره از شهداد در ششدانگ يك باب خانه 
به مساحت 1۰۰ مترمربع تحت پالك 16۷1۷فرعي از 396۸ اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالك ۸99 فرعي از 396۸ اصلي بخش۲کرمان واقع در 
کرمان شهرک امام حسن)ع(بلوارشهیدان محمدی کوچه۲۲ خريداري از 
مالك رسمي آقاي رضا رشیدفرخی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/1۰/1۴ -تاريخ انتشار نوبت دوم:1۴۰۰/1۰/۲۸ 

شناسه آگهی 1۲۵39۲3

دوم
ت 

نوب

مفقودی گواهی 
کشف معدن گچ

گواهی کشف معدن گچ سفید 
شماره  به  طغرالجرد  پاکتی 
شماره  به  ۹1/6187و  پروانه 
از  ثبت 13۹ مفقود گردیده و 

درجه اعتبار ساقط است.
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 4
 تنفس جنگل

 از نگاهی دیگر
به موقع دولتی برای  اعتبار مناسب و  نبود 
پرداخت دستمزد محافظان جنگل و از این 
قبیل موارد اشاره کرده اند. اما توقف فعالیت 
نیز  دیگری  الیه های  جنگلداری  طرح های 
آنها  از  یکی  به  یادداشت  این  در  دارد که 
تاثیر سیاست موسوم  اشاره می شود و آن 
واقعی  تثبیت  فرایند  بر  جنگل  تنفس  به 
بر جنگل  مالکیت عمومی و ملی )دولتی( 
از  قبل  تا  است که  یادآوری  شایان  است. 
جنگل ها  بر  مالکیت  نوع  سه   13۴1 سال 
خصوصی،  یا  اربابی  است:  داشته  وجود 
این  نسبت  وقفی.  و  درباری؛  یا  خالصه 
مالکیت ها در جنگل های شمال کشور تقریبا 
بوده است. و ۵ درصد  ترتیب ۷۵؛ ۲۵  به  و 

در سال 13۴1 این جنگل ها ملی اعالم شد 
از  اعمال مالکیت دولت هنوز هم پس  اما 
گذشت شش دهه به تمامی محقق نشده 
و  ارباب ها  از  اگرچه  فرایند  این  در  است. 
جوامع محلی خلع ید شد اما مدعیان )مانند 
از جنگل )مانند  اوقاف( و استفاده کنندگان 
باقی ماندند. جنگل نشینان( سرجای خود 

تهیه و اجرای هر نوع طرح مدیریت جنگل 
در ابتدا یا به تدریج مالکیت عمومی و ملی 
بر جنگل را تثبیت می کرد و مانعی بزرگ بر 
سر تغییر کاربری آن بود و در صورت اضطرار 
منوط به موافقت باالترین واحد علمی – فنی 
سازمان متولی یعنی شورای عالی جنگل، مرتع 
و آبخیزداری بود و چه بسا متقاضیان تغییر 
پوشش  زیر  به  بردن  پی  با  جنگل  کاربری 
طرح بودن عرصه مورد نظر، تقاضای خود را 
مطرح نکرده و در جستجوی مناطق مناسب 
در جنگل های بدون طرح جنگلداری بوده اند.

نوعی  جنگل  تنفس  به  موسوم  سیاست 
بهره برداران  و  مدعیان  برای  را  رهاشدگی 
سنتی تداعی کرد که داستان جنگل وقفی آق 
مشهد، بازگشت دامداران خارج شده از ناحیه 
دامداری های  و گسترش  به جنگل  طرح ها 
از آن است. باقی مانده در جنگل نمونه هایی 
کاربری  تغییر  برای  تقاضا  دیگر  طرف  از 
و  تاسیسات  جنگلی،  نهالستان های 
ساختمان های طرح ها، معدن کاوی و تصرف 
بدون  واقع  در  عرصه های  قانونی  ظاهر  به 

است. یافته  افزایش  متولی 
بسیاری  احتماال  سال   ۵ گذشت  از  پس 
نتیجه  این  به  از همان سیاست گذاران هم 
رسیده اند که این سیاست پاسخ مورد انتظار 

اندیشید. باید چاره دیگری  و  نداده  را 
چاره کار به باور اینجانب، به زیر پوشش طرح 
است.  کشور  شمال  جنگل های  همه  بردن 
منتها این بار دیگر به جنگل نباید به عنوان 
معدن چوب نگاه کرد و باید برای همه امور 
مدیریت جنگل؛ استانداردهایی تعریف کرد. از 
طرف دیگر نظارت بر اجرای طرح ها باید بسیار 
توسط کارشناسان  و  صورت گرفته  جدی تر 
باید  آن  بر  عالوه  شود.  انجام  وارد  و  سالم 
امکان نظارت توسط سازمان های ملی و مردم 
نهاد نیز فراهم شود تا اطمینان جامعه نسبت 

به حفاظت و پایداری جنگل جلب گردد.
توان  می  که  است  شرایط  این  در 
ملی  تحقق  جهت  در  موجود  دوگانگی های 
و  نظرات  از  استفاده  با  را  واقعی  شدن 
کرد. برطرف  نشین  جنگل  جوامع  همکاری 

فعالیت  بستر  در  امور  این  آنکه  ضمن 
بزرگ کشور  جامعه  اقتصادی   – اجتماعی 
صورت می گیرد و بهبود امور آن خواه ناخواه 
وابستگی  و  نشینان  جنگل  نیاز  تامین  بر 
مند کردن  نظام  و  منابع  این  به  آنان  کمتر 
دارد.  به سزایی  تاثیر  مرتبط  صنایع  فعالیت 

پیام جامعه

1ادامه از صفحۀ

ممنوعیت دریافت 
جریمه پیش از صدور 

حکم ماده 1۰۰ 
شورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
براساس  گفت:  تبریز  شهر  اسالمی 
از  قبل  وجه  هرگونه  دریافت  قانون 
است. ممنوع   1۰۰ ماده  حکم   صدور 

در جلسه  نوای باغبان  علی  ایمنا،  به گزارش 
کرد:  اظهار  محلی،  عوارض  تعرفه  بررسی 
متأسفانه در برخی مناطق از شهروندان خواسته 
می شود مبلغی از جریمه احتمالی ماده 1۰۰ را 
پرداخت کنند. به کمیسیون  ارجاع  از   پیش 
او با خالف قانون خواندن این اقدام، تاکید 
مشخص  اقدام  این  قانونی  محمل  کرد: 
شهروند  به  مضاعف  فشار  و  نیست 
احتمال  اقدام،  این  با  می شود.  تحمیل 
ابقا  جهت  برای  شهرداری  فشار  که  دارد 
جلوی  و  شده  بیشتر  کمیسیون  در  گرفتن 
بگیرد. را  کمیسیون  درست   تصمیم گیری 

شورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر تبریز، افزود: از سوی دیگر اگر 
کمیسیون حکم به تخریب بنا صادر کرد، نحوه 
بازگرداندن مبلغی که از شهروند دریافت شده 
مشخص نیست و مشکالت عدیده ای را در 

آینده برای شهرداری ایجاد خواهد کرد.

اتکا  با  استان کرمان  بحران  مدیریت  ستاد 
به پیش بینی هواشناسی هشدار سطح قرمز 
و اعالم ناپایداری شامل بارش باران، برف و 
وزش باد به نسبت شدید تا اواخر هفته جاری 
در  روز پیش  در سیل چند  و  را صادر کرده 
جنوب استان افزون بر ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان خسارت اعالم شده است. هرچند دو 
جمعیت  رییس  اما  مفقودند  هنوز  کودک 
هالل احمر ریگان خبر از نجات 6 نفر گرفتار 
مدیر  عارف،  بهزاد  گفته  به  داده.  سیل  در 
همراه  به  ریگان  عشایری  آموزش وپرورش 
ارسال  برای  جرثقیل  راننده  و  معلم  چهار 
به  دانش آموزان  آموزش  منظور  به  کانکس 
مناطق کوهستانی رفته بودند که با بارش باران 
و سیالبی شدن رودخانه ها از صبح امروز تا 
امشب در منطقه گرفتار شدند و در نهایت با 
تالش نیروهای امدادی نجات یافتند. با این 
حال امین باقری، فرماندار ریگان با اشاره به 
سیل  محاصره  در  روستا  ده ها  اکنون  اینکه 
اکنون برق 3۲ روستا  قرار دارند گفت »هم 
بر اثر افتادن تیرهای برق قطع شده و تالش 
ادامه دارد.  تاریکی  از  برای رفع مشکل قبل 
همچنین بیش از ۵۰ روستا در محاصره سیل 
نشده  روستاها  وارد  آب  هنوز  اما  دارند  قرار 
کودک  دو  کردن  پیدا  برای  تالش  و  است 

دارد.« ادامه  نیز  مفقودی 
اخیر  روزهای  در  هم  قلعه گنج  در  وضعیت 
سخت بود و انسداد راه های روستایی به ویژه 
در  منازل  آبگرفتگی  و  مناطق کوهستانی  در 

روستای چراغ آباد از جمله مهم ترین مشکالت 
به گفته مسلم روستازاده، دهیار  اعالم شد. 
روستای چراغ آباد از توابع شهرستان قلعه گنج 
از  بخشی  تخریب  و  بارش ها  حجم  کرمان 
محل  از  که  سورگاه  رودخانه  خاکی  جداره 
به  آب  ورود  عبور می کند، سبب  روستا  این 
روستایی  خانوارهای  برخی  مسکونی  منازل 
نوابی که  پیری  آبادی  خانوار  و  است  شده 
قرار  رودخانه سورگاه  و مجاورت  نزدیکی  در 

دارند. قرار  بدتری  وضعیت  در  گرفتند، 
ایالم و لرستان هم در روزهای اخیر اسیر سیل 
شدند و استاندار ایالم گفت: برآوردها نشان 
بخش  به  سیل  از  ناشی  خسارت  می دهد 
کالت مورموری 11۷ میلیارد تومان است که 
9۷ میلیارد آن خسارت به زیر ساخت ها است 
به  خسارت  آن  تومان  میلیارد   ۲۰ حدودا  و 

منازل مردم است.
بارش های گسترده همچنین راه های ارتباطی 
شهرستان های خراسان رضوی را هم مسدود 
کرد و محسن نجات، مدیرکل مدیریت بحران 
در  آنکه  اعالم  با  رضوی  استانداری خراسان 
طول ۴۸ ساعت گذشته 11 شهرستان استان 
بارندگی و سیالب دچار خسارت هایی  اثر  بر 
همچنین  و  سیل  وقوع  اثر  »بر  شدند گفت 
شهرستان   ۷ در  روستا   ۴۰ شدید،  توفان 
استان دچار قطعی و اختالل در شبکه  برق 
بارندگی  و  شدید  توفان  همچنین  شدند 
قبلی  هشدار های  مطابق   ، سیالب  و  شدید 
هواشناسی در شهرستان صالح آباد منجر به 

از   بیش  آب شرب  انتقال  و خط  برق  قطع 
شد.« صالح آباد  شهرستان  روستای 

تخلیه اضطراری سه روستای میناب
مازغ  مازغ باال،  روستای  سه  اهالی 
پایین و تنبک در میناب روز گذشته مجبور 
بی امان  سیل  شدند.  روستایشان  ترک  به 
از  بیش  و  زد  میناب  روستاهای  دل  به 
است.  کرده  بی خانمان  تاکنون  را  نفر  هزار 
تاکید  با  میناب  فرماندار  سلحشور،  مجید 
با  روستاها  این  »مردم  حادثه گفت  این  بر 
نیروی های قرارگاه مدینه منوره سپاه  کمک 
پاسداران به شهرک صنعتی تیاب و مدارس 

حال  در  تیاب  و  حکمی  ُدهو،  روستاهای 
او همه دریچه های سد  به گفته  انتقال اند.« 
استقالل میناب با ظرفیت ۷1۰ مترمکعب بر 
ثانیه باز شده است و تا زمانی که آب ورودی 
بود »میزان  باز خواهد  سد کاهش پیدا کند 
بوده  پیش بینی ها  از  بیشتر  نیز  بارندگی ها 
با  روستاها  تخلیه  و  باال  بارندگی  شدت  و 
سرعت در حال انجام است. بر اساس گزارش 
هواشناسی هرمزگان با فعالیت سامانه بارشی 
در استان از روز گذشته تاکنون بیش از 1۰1 
باریده  میناب  در شهرستان  باران  متر  میلی 
 ۵ بند  سیل  احداث  خبر  درنهایت  است.« 
شاید  تا  آمد  هرمزگان  استان  در  کیلومتری 

را کم کند. از خسارات سیل  بتواند کمی 
کم  هم  فارس  استان  برای  سیل  خسارت 
نبوده. جاری شدن سیل در شهرستان رستم 
سبب وارد آمدن خسارت به بیش از سه هزار 
شدن  تلف  و  زمین های کشاورزی  از  هکتار 
افزون بر 1۰۰ راس دام شد. همچنین بارش 
باران که از روز شنبه شدت گرفته، آبگرفتگی 
توابع  از  سید  قلعه  روستای  منازل  و  معابر 
استان  در  شهرستان کازرون  مرکزی  بخش 
فارس را به همراه داشته است و برخی دیگر 
و  سیالب  درگیر  نیز  کازرون  روستاهای  از 

شده اند. آبگرفتگی 
با  هم  فارس  استان  بهزیستی  مدیر کل 
ماه  دی  بارندگی های  دنبال  به  آنکه  اعالم 
خساراتی  سیالب،  و  سیل  شدن  جاری  و 
سازمان  این  پوشش  تحت  خانوار  به 13۵ 
شده  وارد  استان  جنوبی  شهرستان های  در 
و سیل  بارندگی  وقوع  پی  »در  است گفت 
در بخش بیرم الرستان تعداد 3۷ خانوار از 
مددجویان دچار خسارت شده اند. در بخش 
چاهورز المرد نیز 9۸ خانواده تحت پوشش 
گرفتار خسارت ناشی از سیل هفته گذشته 
شدند که این آسیب ها شامل نشست سقف 
دیوار  خرابی  ساختمان ها،  اتاق  خانه، کف 
برقی،  وسایل  به  خسارت  و  خانه  حیاط 

می شود.« مددجویان  مصرفی  و  ضروری 

88۹ محور از سیل اخیر آسیب دیدند
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و تجهیز 
ماشین آالت سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اعالم کرد که بیش از ۸۸9 محور از 
سیل اخیر آسیب دیدند که خسارت وارد شده 
به راه های شریانی، اصلی و روستایی به 1۸61 

میلیارد تومان می رسد.
وضعیت  آخرین  درباره  مهریاری  فرهاد 
امسال  از سیل دی ماه  دیده  آسیب  راه های 
به هشدارهای سازمان  توجه  »با  کرد:  اظهار 
 ۲۵ تا  یکم  زمانی  بازه  در  هواشناسی 
در  بارش ها  میزان  بیشترین  امسال  دی ماه 
استان های جنوب و غرب کشور اتفاق افتاده 
 ۸۸9 دیده  آسیب  محورهای  تعداد  است. 

جنوب  هرمزگان،  استان های  در  که  محور 
جنوبی،  خراسان  الرستان،  ایرانشهر،  کرمان، 
بوشهر  و  لرستان  خوزستان،  ایالم،  فارس، 

است.« بوده 
از  کیلومتر   1۰۴9 میان  این  در  افزود:  او 
راه های  کیلومتر   ۲۷۰۰ شریانی،  راه های 
آسیب  ابنیه  دستگاه   1۷9۸ و  روستایی 
دیدند.  ۲6 هزار و ۴۸۲  متر مکعب ریزش 
دستگاه   1۰۲۸ و  گرفت  صورت  برداری 
وارد  خسارات  شدند.  درگیر  ماشین آالت 
میلیارد   1۸61 نیز  مذکور  محورهای  به  شده 

است. شده  برآورد  تومان 
تجهیز  و  بحران  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
حمل و نقل  و  راهداری  سازمان  آالت  ماشین 
وارد  خسارات  بیشترین  داد:  ادامه  جاده ای 
شده به  راه های ایرانشهر به مبلغ ۵۵۰ میلیارد 
تومان اختصاص دارد و بعد از آن محورهای 
الرستان 3۴۰ میلیارد تومان، هرمزگان 33۰ 
تومان،  میلیارد   ۲۲۰ لرستان  تومان،  میلیارد 
خوزستان 1۲۵ میلیارد تومان، کرمان جنوب 
 ۸1 جنوبی  خراسان  تومان،  میلیارد   1۲۰
تومان،  میلیارد   3۵ بوشهر  تومان،  میلیارد 
تومان،  میلیارد   ۲۵ سیستان و بلوچستان 
فارس ۲۰ میلیارد تومان و  ایالم 1۵ میلیارد 

است. دیده  خسارت  تومان 

وضعیت  آخرین  درباره  همچنین  مهریاری 
محورهای مسدود به ایسنا گفت: »بر اساس 
گزارش مرکز مدیریت راه های کشور محورهای 
دهگالن - حسین آباد - آزاد راه پل زال - 
خرم آباد، محور دالکی به برازجان، محور بندر 
خمیر به بندرعباس و محور بندر خمیر به بندر 
مسدود  شریانی  محورهای  عنوان  به  لنگه 
هستند.   همچنین 1۸۵ محور روستایی نیز 
 ۲۰1 از  بیش  تا کنون  البته  بوده که  مسدود 
محور  روستایی، اصلی و شریانی بازگشایی 

شده اند.«

زیست  محیط  حامیان  انجمن  مدیرعامل 
ابوزیدآباد آران و بیدگل با اشاره به مشاهده ۷ 
گونه جدید در پناهگاه حیات وحش یخاب، 
به 11۷  پناهگاه  این  گفت: تنوع پرندگان در 

یافت. افزایش  گونه 
به گفته مسیب صدری، آنها موفق شد تا با 
شناسایی و مستند نگاری از هفت گونه پرنده 
بلوطی(،  نام های )دم سرخ پشت  با  جدید 
)سسک بیابانی(، )عقاب دریایی دم سفید(، 
)سهره سینه سرخ(، )چکچک پشت سفید(، 
طوقی  )سلیم  و  سیاه(  دم  سر  )چکاوک 
یخاب  وحش  حیات  پناهگاه  در  کوچک( 
شهرستان آران و بیدگل تعداد گونه های این 
پناهگاه ارزشمند واقع در بیابان مرکزی ایران 

را از 11۰ به 11۷ گونه ارتقا دهد.
گونه  هفت  این  از  مستندنگاری  افزود:  او 
انجمن  تنوع زیستی و  به کارشناسان  پرنده 
آوای بوم در یک پایش یک روزه در 1۵ درصد 
تنوع  و  شد  انجام  پناهگاه  این  مساحت  از 
پرندگان پناهگاه حیات وحش یخاب به 11۷ 

یافت افزایش  گونه 
زیست  محیط  حامیان  انجمن  مدیرعامل 
ابوزیدآباد خاطرنشان کرد: با توجه فون غنی 
این زیستگاه ارزشمند ظرفیت پژوهش های 
بیشتر روی تنوع زیستی حیات وحش وجود 
دارد که نتایج این تحقیقات می تواند در روند 
حفاظت منطقه کمک شایانی کند تا جوامع 

منطقه  حفاظت  در  پیش  از  بیش  محلی 
از ارزش های حفاظتی  دخیل و عموم مردم 

آگاه شوند. این منطقه 
او با اشاره به اینکه یخاب به دلیل تنوع تیپ 
)حدود  منطقه  ارتفاع  اختالف  و  زیستگاهی 
برخوردار  خوبی  گونه ای  تنوع  از  متر(   16۰۰
است، گفت: بر اساس آخرین پژوهش هایی 
پرنده،  11۷ گونه  شده  انجام  منطقه  در  که 
از جمله گربه شنی، گربه  پستاندار  ۲۲ گونه 
وحشی، کاراکال و شاه روباه و همچنین ۲۰ 
از  گونه  چهار  رسید که  ثبت  به  خزنده  گونه 
این منطقه جزو  گونه های مشاهده شده در 
در  و  بین المللی  شده  حفاظت  گونه های 

دارند. قرار   IUCN قرمز  لیست 

ارتباط  پل  یخاب،  وحش  حیات  پناهگاه   
سمنان  و  اصفهان  استان  وحش  حیات 
غنی ترین  از  یکی  هکتار   ۲۷1 وسعت  با 
این  است.  اصفهان  استان  چهارگانه  مناطق 
شهرستان  غرب  در  وحش  حیات  پناهگاه 
آران و بیدگل قرار دارد که از لحاظ موقعیت 
مسیر  راه های  شاه  از  یکی  جغرافیایی 
به  است.  وحش  حیات  گونه های  مهاجرت 
دلیل ارتقا حفاظتی منطقه در پنج سال اخیر 
از شکار ممنوع به پناهگاه حیات وحش و با 
ملی  پارک  با  منطقه  این  مجاورت  به  توجه 
کویر سمنان و شباهت فون این دو منطقه، 
جریان ژنتیکی خوبی بین حیات وحش این 

است. شده  مشاهده  استان  دو 

در پی بارش های اخیر در 31 استان کشور، تاکنون 4 مصدوم و ۹ مفقودی گزارش شده است

 گزند سیل بر جان کشور
اهالی سه روستای مازغ باال، مازغ پایین و تنبک در میناب دیروز مجبور به ترک روستایشان شدند

تنوع پرندگان پناهگاه حیات وحش یخاب به 117 گونه افزایش یافت

در سیل  دی ماه، بیش از ۸۸9 
محور آسیب دیدند که خسارت 
وارد شده به راه های شریانی، 
اصلی و روستایی به 1۸61 
میلیارد تومان می رسد

دی ماه اهالی جنوب و جنوب شرق کشور پرحادثه بود و آنها تقریبا تمام ماه را در سیل گذراندند. هنوز از ویرانی های گسترده در این مناطق 
زمانی نگذشته بود که بارش های 72 ساعت گذشته باز سیل را راهی این مناطق و البته سایر استان های کشور کرد. رئیس اورژانس کشور 
از 4 مصدوم و ۹ مفقودی در پی بارش های اخیر در 31 استان کشور خبر داد و گفت »شدت بارش ها و درگیری در استان های کردستان، 
آذربایجان شرقی و غربی ، اردبیل و کرمانشاه و زنجان بیشتر بوده است.« با این حال کرمان، میناب، لرستان و چند استان دیگر هم از 

گزند حادثه در امان نبودند و خبرها تاکنون حاکی از مفقود شدن دو کودک در ریگان بوده اند.

حیات وحش

این بارش ها نمی توانند 
کم آبی ها را جبران کنند. 
بعضی از بارش ها به صورت 
سیالبی هستند که نه تنها در 
ایران بلکه تقریبا در کل دنیا 
در مدل های بلندمدت دیده 
می شوند

اینکه  بیان  هواشناسی ضمن  سازمان  رئیس 
بارش های دی ماه 1۸درصد باالتر از حد نرمال 
بوده است، گفت: »دمای کشور تا پایان زمستان 
حداکثر نیم تا یک درجه باالتر یا پایین تر از حد 

نرمال خواهد بود.
بودن میزان  نرمال  به  با اشاره  سحرتاج بخش 
بارش ها در فصل جاری اظهار کرد: »از ابتدای 
سال1۴۰۰(  مهرماه  )اول  جاری  آبی  سال 
بارش ها حدود 19.۸ درصد زیر حد نرمال قرار 
دارد اما از ابتدای فصل جاری )ابتدای دی ماه( 
بارش ها حدود 1۸درصد باالتر از حد نرمال بوده 
و فقط میزان بارش پنج استان خراسان جنوبی، 
سیستان وبلوچستان، قم، هرمزگان و یزد باالتر 
از حد نرمال و در باقی استان ها  کمتر از حد 

نرمال گزارش شده است.«
در  کشور  سدهای  »اصلی ترین  افزود:  او   
استان های غربی یعنی استان های ایالم، لرستان، 
چهارمحال و بختیاری،  خوزستان،  کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد قرار دارند که آب کشاورزی، 
آب شرب و سایر کاربری ها را تامین می کنند و 

بسیار شرایط نامساعدی دارند.«
رئیس سازمان هواشناسی افزود: »از ابتدای 
سال آبی بارش کرمانشاه حدود13۰میلی لیتر 
زیر حد نرمال، ایالم حدود 11۲میلی لیتر زیرحد 
نرمال و لرستان۷۵ میلی لیتر زیر حد نرمال  بوده 
است و کل کشور حدود1۷درصد زیر حد نرمال 
بارش قرار دارد که این میزان یعنی ما ۲۰درصد 
کاهش بارش نسبت به حد نرمال داشته ایم.«

پاییز میزان  اینکه در فصل  بیان  با  تاج بخش 
بارش ها ۴۰درصد زیر حد نرمال بود، افزود: »ما 
سال گذشته بارش برف نداشتیم، این کمبود 
بارش در سال 99 مزید برعلت شد تا شرایط 
باالدستی  ذخیره  و  نباشد  مناسب  آبی  منابع 
تامین  را  آب پشت سدها  نتواند  ارتفاعات  در 
کند. موضوع مدیریت منابع آب در حوزه های 
شرب،کشاورزی،صنعتی و سایر کاربری ها باید 

با جدیت پیگیری شود.«
او درباره پیش بینی بارش های فصل زمستان 
اظهار کرد: »پیش بینی ما برای فصل زمستان 
بارش های نرمال است. ممکن است در بعضی 
نرمال  حد  از  باالتر  به  بارش  میزان  استان ها 
برسد اما این بارش ها نمی توانند منابع آبی را 
به حدی که تا پایان تابستان الزم است تامین 
کند، مگراینکه بارش خاصی اتفاق افتد که فعال 
این اتفاق در نقشه های هواشناسی قابل رؤیت 

نیست.«
رئیس سازمان هواشناسی ضمن بیان اینکه این 
بارش ها نمی توانند کم آبی ها را جبران کنند، گفت: 
هستند  سیالبی  به صورت  بارش ها  از  بعضی 
که نه تنها در ایران بلکه تقریبا در کل دنیا در 
مدل های بلندمدت دیده می شوند. به طور مثال 
بارش سیل آسای چند ماه پیش آلمان که 1۰۰نفر 
بود  به همراه داشت، پیش بینی نشده  کشته 
و این وضعیت به تغییر اقلیم مربوط است و 
مدل های پیش بینی هوا نسبت به این بارش ها 

آشنا نیستند.

بارش های دی ماه 18درصد باالتر از حد نرمال

|  
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 ای
 |

بیشترین خسارات وارد شده به  
راه های ایرانشهر به مبلغ ۵۵۰ 

میلیارد تومان اختصاص دارد و 
بعد از آن محورهای الرستان ، 

هرمزگان ، لرستان ، خوزستان ، 
کرمان جنوب ، خراسان جنوبی 
، بوشهر ، سیستان و بلوچستان ، 
فارس و  ایالم خسارت دیده اند



پیامک شما را دربـاره 
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به رغم بارش های قابل توجه در مناطق مختلف کشور، تاالب ها و دریاچه ها هنوز در وضعیت نامطلوبی هستند

تاالب ها در سیل هم تشنه اند
مدیر پایگاه پژوهشی تاالب بین المللی پریشان: هر قدر میزان بارندگی زیاد باشد نمی تواند 4۰ میلیون مترمکعب آبی که ساالنه از 

تاالب پریشان برداشت می شود را جبران کند

| مدیر پایگاه پژوهشی تاالب 
بین المللی پریشان |

  | محمد جواد سیاح پور  |

|  
هر

 م
 |

پیش بینی بانک جهانی 
درباره اقتصاد ایران 

بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، متوسط 
رشد اقتصادی ایران در هشت سال دولت های 
برآورد  بوده که  درصد   1.۴ دوازدهم  و  یازدهم 
می شود در دولت سیزدهم به ۲.6 درصد افزایش 
پیدا کند. بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، 
سال  هشت  در  ایران  اقتصادی  رشد  متوسط 
بوده  درصد  دوازدهم 1.۴  و  یازدهم  دولت های 
است. در گزارش بانک جهانی با اشاره به ثبت دو 
رشد منفی باالی 6 درصد در سال های 139۷ و 
139۸ از بهبود رشد اقتصادی ایران در سال 1399 
خبر داده شده و درباره علت آن آمده است: در 
جمهوری اسالمی ایران، تاثیر همه گیری کرونا 
بر بخش خدمات محدود شد و تولید نفت و 
فعالیت های صنعتی دوباره احیا شد و کاهش 

رشد اقتصادی را به حداقل رساند.
بر اساس تحلیل بانک جهانی، در سال ۲۰۲۲ 
کاهش محدودیت های کووید-19 به نفع بخش 
خدمات خواهد شد و بهبود تدریجی در بخش 
نفت، کمی بیشتر می شود و نهایتا سبب افزایش 
ایران  اسالمی  جمهوری  در  اقتصادی  رشد 
خواهد شد. بانک جهانی پیش بینی کرده است 
که رشد اقتصادی ایران در سه سال اول دولت 
رئیسی )1۴۰۰ تا 1۴۰۲( به طور متوسط به ۲.6 

درصد افزایش پیدا کند. 

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:

ایران می توانست صادر 
کننده اصلی برق باشد

و  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  در  ایران 
تجهیزات و کاالی صنعت برق موفق بوده است، 
می گوید:»  موضوع  بیان  با  صالحی  حمیدرضا 
ایران از بخش تولید تجهیزات برق مثل ژنراتور، 
کابل، تابلو و... گرفته تا خدمات فنی و مهندسی 
و انتقال انرژی یعنی از a تا z صنعت برق توانمند 
است« عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد 
است میزان صادرات برق از ایران به دلیل اینکه 
تا به امروز صادرات برق در اختیار دولت ها بوده و 
به بخش خصوصی به هر دلیلی اجازه ورود داده 
نشده، متاسفانه نتوانسته به اندازه ظرفیت های 
کشور باشد. حمیدرضا صالحی می گوید: »ما به 
دلیل اختالف افق، از نظر جغرافیایی و همچنین 
چهارفصل بودن؛ ویژگی های بارزی داریم، عالوه بر 
این موارد در منطقه ای قرار گرفته ایم که کشورهای 
همسایه با نیاز شدید انرژی رو به رو هستند. مثال 
کشور پاکستان با ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت تنها 
3۵ هزار مگاوات برق تولید می کند و نیاز شدید 
به برق دارد و در کشورهای عراق و افغانستان و… 
کمبودهایی وجود دارد که برای کشور ما با توجه 
تبدیل  ظرفیت  به  می توانست  توانمندی ها  به 
شود. در واقع ما برخالف ظرفیت ها نتوانسته ایم 
پیدا کنیم درحالی که بخشی  مناسبی  جایگاه 
از درآمدهای کشور از صادرات برق می توانست 
و  تحریم ها  دوره  در  به خصوص  شود،  تامین 
کاهش صادرات نفت این درآمدها می توانست 

کمک دولت و حاکمیت باشد.«
او با اشاره به اینکه درآمدهای صادرات برق هم 
اکنون از سوی وزارت نیرو برای جبران کسری 
بودجه این وزارتخانه هزینه می شود، به توانمندی 
ایران در حوزه فنی مهندسی برق و تولید تجهیزات 
صنعت برق هم اشاره کرده و می گوید: »اولین 
نیروگاه برق بعد از سقوط صدام را به نام صدر در 
بغداد ایرانی ها ساختند؛ ایران از نظر خدمات فنی 
و مهندسی به خصوص در حوزه صنعت برق هیچ 

چیز در منطقه کم ندارد.«

بارندگی،  هر  پی  در  کشور  در  سیالب  بروز 
معمول  امری  به  تبدیل  اخیر  سال های  در 
دخل  هزینه  میان  این  در  اما  است.  شده 
بارگذاری های  و  غیرمجاز  تصرف های  و 
را  حادثه خیز  مناطق  در  غیراصولی 
شدن  متحمل  با  شهروندان  و  کشاورزان 
متعدد  مشکالت  می پردازند.  خسارات 
باعث  اخیر  سال های  در  شهری  حوزه  در 
بارندگی  و  سیالب  خسارات  میزان  شده 
کند.  پیدا  افزایش  مختلف  شهرهای  در 
با  متناسب  ضوابط  و  اصول  نکردن  رعایت 
توسعه ای  پروژه های  و  در شهرسازی  اقلیم 
دامن  سیالب  از  ناشی  خسارات  میزان  بر 
جامعه  که  هشدارهایی  رغم  به  می زند. 
بارگذاری های  خصوص  در  کشور  علمی 
و  مناطق  برخی  در  جمعیتی  اصولی  غیر 
و  سرزمین  آمایش  به  بی توجهی  همچنین 
ساخت  در  منطقه  هر  اقلیمی  خصوصیات 
این  از  کشور  همچنان  شهری،  سازهای  و 
آسیب های  کنار  در  آسیب می بیند.  موضوع 
ناشی از سیل بسیاری از کارشناسان بر این 
مثل  خشکی  سرزمین  در  سیل  که  باورند 
به  دست  با کم آبی  سال  از  نیمی  ایران که 
مورد  باید  است که  موهبتی  است،  گریبان 
بهره برداری قرار گیرد و با روش هایی اصولی 

تهدید ناشی از مخرب بودن آب جاری شده 
در سیالب را تبدیل به فرصتی کرد که با آن 
بتوان تبعات و آثار کم آبی را کاهش داد. اما 
سیل در این سال ها تنها یک دستاورد برای 

تخریب. و  خسارت  داشته:  کشور 
سیل  شدن  جاری  آن  پی  در  و  بارندگی  
دارای  کشور  برای  هم  دیگر  منظری  از 
تاالب های  و  دریاچه ها  است.  اهمیت 
اخیر  سال های  در  که  ایران  مختلف  نقاط 
خشک  و  دیده  آسیب  مختلف  عوامل  با 
به  امید  آسمان  سخاوت  با  حاال  شده اند 
بهبود وضعیتشان است. اما واقعیت ها چیز 
که  اخیر  بارندگی های  می گویند.  دیگری 
و  بی سابقه  برف  شکل  به  مناطق  برخی  در 
سیل آسا  باران  صورت  به  مناطق  برخی  در 
بر  زخمی که  و  آسیب  نتوانسته  هنوز  بود، 
تن تاالب ها و دریاچه های داخلی کشور در 
کند.  ترمیم  را  است  نشسته  سال ها  طول 
پایگاه  مدیر  سیاح پور  محمد جواد  دیروز 
در  پریشان  بین المللی  تاالب  پژوهشی 
گفت و گو با مهر وضعیت تاالب پریشان را در 
اخیر تشریح کرده و گفته  بارندگی های  پی 
در  گذشته  روز  چند  بارش های  »در  است: 
میلی متر   ۵۰ از  بیش  پریشان  تاالب  حوزه 
بارندگی  میزان  این  که  است  باریده  باران 

تاالب  هکتاری  هزار   ۲3 آبریز  حوضه  در 
شمال  در  مهبودی  روستای  از  پریشان که 
غرب  جنوب  در  ابوعلی  تا  و  شروع  شرق 
)که  آبگینه  پل  زوالی،  بادی،  پوزه  مراتع  و 
است( گسترده  معروف  ُمشیری  دشت  به 
است، بسیار کم و ناچیز محسوب می شود. 
تمامی آب بارانی که در این ۲3 هزار هکتار 
تاالب  به  آب  روان  به صورت  نازل می شود 
چقدر  هر  اما  می شود  سرازیر  پریشان 
بارندگی هم زیاد باشد نمی تواند ۴۰  میزان 
تاالب  از  ساالنه  آب که  مترمکعب  میلیون 
به  توجه  با  را جبران کند،  برداشته می شود 
منطقه،  در  خشکسالی  و  بارش  کم  میزان 
متاسفانه  شود،  کمتر  نیز  آب  برداشت  باید 
چاه های  کشاورزی،  زمین های  افزایش 
بهره برداری  افزایش  و  غیر مجاز  و  مجاز 
را  باران  آب  بهینه   و مصرف  مدیریت  اجازه 
نمی دهد و نمی توان انتظار داشت که میزان 
آب سرازیر شده حاصل از بارندگی به احیای 
است  حالی  در  این  کند.«  کمکی  تاالب 
کازرون  شهرستان  در  بارندگی  میزان  که 
شده  اعالم  میلی متر   ۷۰ فارس  استان 
جاری  به  منجر  منطقه  این  در  بارندگی  و 
است. سیاح پور  شدن سیالب شهری شده 
زیرزمینی  آب  کانال های  وضعیت  مورد  در 

حاضر  حال  »در  می گوید:  پریشان  تاالب 
بیش  پریشان  تاالب  زیرزمینی  کانال های 
و  دارند  نیاز  آب  مترمکعب  میلیون   1۵۰ از 
تراز  از  متر   16 تا   1۴ بین  ایستابی  سطح 
صفر )کف بستر تاالب( پایین تر رفته است، 
هم  مترمکعب  میلیون   6۰ ساالنه  اگر  حتی 
داشته  پریشان  تاالب  حوزه  در  بارندگی 
شود.  پر  ایستابی  سطح   1.3 نهایتًا  باشیم 
طبق مطالعات و پژوهش ها در سال گذشته 
حدودًا  پریشان  آبی  نیاز  شد که  مشخص 
با  نه  که  است  مترمکعب  میلیون   ۲۰۰
بارندگی بلکه با انتقال آب از سد نرگسی هم 
به تنهایی جبران نمی شود، مگر اینکه میزان 
پریشان  تاالب  از  آب  مصرف  و  برداشت 
کمتر شود« یکی از مهم ترین عوامل خشک 
و  بی رویه  بهره برداری های  پریشان  شدن 
آبریز  حوضه  این  در  متعدد  چاه های  حفر 
بوده است. این دریاچه بین المللی بیش از 
بسیاری  و  است که خشک شده  دهه  یک 
شدن  خشک  این  اصلی  علت  معتقدند 
کشاورزی ناپایدار و بهره برداری های بی رویه 
از منابع آب زیرزمینی و در نتیجه خشکیدن 
تغذیه  را  تاالب  این  که  بود  چشمه هایی 
در  نقش کشاورزی  خصوص  در  می کردند. 
است:  معتقد  سیاح پور  وضعیت  این  بروز 

اقتصادی،  اجتماعی،  امری  »کشاورزی 
ما  و  است  منطقه  در  هویتی  و  فرهنگی 
کنیم،  را کمتر  بگوییم کشاورزی  نمی توانیم 
است  زمان بر  فرایندی  کشاورزی  مدیریت 
و  بپذیرند  معیشت  در  تغییر  تا کشاورزان 
منطقه  در  جدیدی  نوآوری های  و  رویکرد 
اگر  که  کنند  باور  باید  مردم  گیرد.  شکل 
احیا و ترمز تخریب پریشان کشیده  تاالب 
روستاهای  و  باالده  کازرون،  شهر  نشود 
اطراف تاالب نابود می شوند، احیای پریشان 
مردم کل  مطالبه  و  اساسی  همتی  نیازمند 
محلی  مردم  همفکری  یا  است.  شهرستان 
از  تر  سودآور  و  جایگزین  معیشت های  به 
ساکنین  و  اهالی  که  برسیم  کشاورزی 
اشتیاق  با  خودشان  پریشان  تاالب  اطراف 
از کشاورزی فاصله و به سوی معیشت های 
بروند  نباشند،  آب  بر  مبتنی  که  جایگزین 
آب  منابع  از  را  اطراف  آبی  نیاز  بتوانیم  تا 
صفر  به  حتی  و  کنیم  کمتر  زیرزمینی 
برسانیم تا تاالب در مسیر احیا قرار گیرد« 
نبود که  پریشان  تنها  اخیر  بارندگی های  در 
هم  بختگان  نکرد،  تجربه  را  شدن  سیراب 
بهره ای از بارندگی هایی که بسیاری از مردم 
را امیدوار کرد، نبرده است، علمدار علمداری 
یکی از فعاالن محیط زیست استان فارس 
می گوید: »با وجود اینکه شاهد بارش باران 
این  اما  بودیم  استان  مختلف  مناطق  در 
را  انتظارات  حداقل  نتوانست  بارندگی ها 
برآورده کند و متأسفانه وضعیت دریاچه های 
استان همچنان نگران کننده است. از تاالب 
استان  تاالب  بزرگترین  عنوان  به  بختگان 
شمالی ترین  عنوان  به  کافتر  تا  فارس 
و  هستند  خشک  همچنان  استان  تاالب 
هیچ  و  است  گذشته  مانند  وضعیتشان 
به  علمداری  است.«  نشده  حاصل  تغییری 
اشاره  زیرزمینی  آب  منابع  وخیم  وضعیت 
حدی  به  »بارندگی ها  می گوید:  و  کرده 
دریاچه ها  شدن  آب گیر  باعث  که  نیست 
برای  حدودی  تا  بارندگی  میزان  این  شود. 
سیراب کردن سطح سفره آب های زیرزمینی 
مؤثر است و نمی توان انتظار احیا دریاچه ها 
را داشت. آب سفره های زیرزمینی هم افت 
آبدار  دلیل  به  گذشته  در  داشته.  بسیاری 
سمت  به  آب  اطراف،  حوضه های  بودن 
حاضر  حال  در  اما  می شد  روان  دریاچه 
ابتدا  حوضه ها،  این  بودن  خشک  دلیل  به 
آنها را تغذیه می کنند و در نهایت آبی باقی 
نمی ماند که وارد دریاچه شود« او به خشکی 
را  پریشان  نیاز  مورد  آب  که  چشمه هایی 
می گوید:  و  کرده  اشاره  می کردند  تامین 
منابع  سطح  و  خشک  چشمه ها  »وقتی 
آب زیرزمینی پایین باشد، آب وارد دریاچه 
هم  و حتی سیالبی  بارندگی  اگر  نمی شود. 
و سطح  فقط چشمه ها  است  باشد، ممکن 
سفره ها باال بیاید.« به گفته علمداری مهارلو 
حاصل  آب  این  اما  دارد  آب  حدودی  تا 
و  صنعتی  فاضالب  به  آلوده  آب  ورود  از 
خانگی است. او معتقد است حفر چاه های 
وضعیت  بهبود  از  مانع  منطقه  در  غیرمجاز 
سیل آسا  بارش های  پی  در  حتی  دریاچه 
این  به  توجه  »با  دارد:  تاکید  و  می شود 
فارس  دریاچه های  وضعیت  خشکسالی ها 
هر روز بدتر می شود و به طور حتم طی چند 
سال آینده با مشکالت زیادی در این حوزه 
ایجاد  فروچاله های  شد.«  خواهیم  روبه رو 
شده در پی فرونشست زمین و بهره برداری 
دریاچه ها  جان  بالی  زیرزمینی،  آب های  از 
فروچاله ها  و  چاه ها  این  وجود  با  شده اند. 
داد  به  هم  آسمان  سخاوت  حتی  دیگر 

نمی رسد.  تشنه  دریاچه های 

معادن  در  پایدار  »توسعه  همایش  نخستین 
امیرکبیر  دانشگاه  در  امروز  معدنی«  صنایع  و 
که  همایش  این  می کند.  کار  به  آغاز  تهران 
هوشمند  معدن  پایش  شرکت  همکاری  با 
میزبان  می شود،  برگزار  ما  پیام  روزنامه  و 
از حوزه های مختلف  کارشناسان و صاحبنظران 
جامعه  و  اقتصاد  توسعه،  آب،  زیست،  محیط 
به   1۴۰۰ ماه  19 دی  و   1۸ روزهای  در  و  است 
به بررسی و تحلیل  صورت حضوری و مجازی 
موضوعات مرتبط با فعالیت های معدنی با توجه 
به اصول توسعه پایدار می پردازد. علی سیامکی 
مدیرعامل پایش معدن هوشمند و دبیر علمی 
در  معادن  در  پایدار  توسعه  همایش  نخستین 
خصوص رویکرد این همایش و اهداف برگزاری 
بزرگترین  از  به »پیام ما« می گوید: »یکی  آن 
چالش هایی که صنعت معدن کاری در دنیا با آن 
روبرو است، ارتباط بین معدن و ذی نفعان است 
محیط  سازمان  جمله  از  سازمان ها  شامل  که 
زیست، جوامع محلی، روستاها و روستانشینان 
ممکن  نحوی  به  ارگان هایی که  و  موسسات  و 
اقدامات  و  فعالیت  در  معدن  موضوع  با  است 
سال   3۰ حدود  از  دنیا  در  باشد.  اثرگذار  آنها 
مسئولیت  جمله  از  مختلفی  موضوعات  پیش 
اجتماعی شرکتی و این اواخر توسعه پایدار به 
این مشکالت  با  شرکت های معدنی کمک کرد 

ایران  در  اما  کنند.  حل  را  آن  و  شده  روبرو 
چطور  اینکه  مورد  در  صحیحی  رویکرد  هنوز 
مسئوالنه ای  و  پایدار  معدن کاری  می توانیم 
بتوانیم ریسک های اجتماعی  باشیم و  داشته 
و محیط زیستی معدن را کاهش دهیم وجود 
برگزاری  علت  خصوص  در  سیامکی  ندارد« 
جدی  اقدام  اینکه  بر  تاکید  با  همایش  این 
می گوید:  است  نگرفته  صورت  زمینه  این  در 
تدوین  مانند  و گریخته ای  جسته  اقدامات   «
اما  انجام شده  راهنمای معدن کاری مسئوالنه 
در مجموع اقدام جدی چندانی صورت نگرفته 
است. رویکرد غالب در این همایش این است 
افرادی  و  زیست  محیط  معدنی،  جامعه  که 
پیاده  برای  تالش هایی  دیگر  صنایع  در  که 
تالش هایی  پایدار  توسعه  اصول  موفق  کردن 
صورت داده بودند، دعوت شود تا این موضوع 
از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و در 
نهایت راهکارها و تجارب موفق و چالش ها را 
بررسی قرار  و  به شکلی عمیق تر مورد تحلیل 
عصاری،  عزیزهللا  چون  کارشناسانی  دهیم« 
انصاری،  شینا  ظهرابی،  حمید  مکنون،  رضا 
صدر  شوان  عطایی،  محمد  یحیایی،  محسن 
قاضی، علی  سوفسطایی، رعنا نوروزی، هومن 
نخست  روز  در  وفایی فرد  مجید  و  فرزامی 

می کنند.  سخنرانی  همایش 

نخستین همایش توسعه پایدار در معادن و صنایع معدنی امروز آغاز میشود

هم اندیشی پژوهشگران درباره نسبت توسعه پایدار و معدنکاری

گزارش 2

سیل باز هم در شهرهای مختلف کشور منجر به بروز خسارات مالی و جانی فراوان شده است. مناطق مسکونی به ویژه در شهرهای جنوبی 
چند سالی است که با این پدیده دست و پنجه نرم می کنند. عالوه بر هشدارهایی که در مورد تکرار سیلی در ابعاد سیل سراسری ۹8 
شنیده می شود و موجبات نگرانی در مورد تکرار فاجعه ای دوباره می شود، بسیاری از شهرها و روستاهای کشور با خسارات این پدیده در 
سطحی گسترده روبه رو هستند. در سال های اخیر موضوع مدیریت سیل به یکی از مسائل مهم در کشور تبدیل شده است، اما اقدامات 
صورت گرفته در این زمینه هنوز ثمربخشی الزم نداشته و بارندگی هایی که می تواند برای سرزمین خشک و کم آب ایران موهبتی بزرگ 
باشد، سال هاست که جز خرابی در شهرها و روستاها چیزی به جا نمی گذارد. به رغم تمام خسارات وارد شده به مناطق مسکونی، سیل 
کمک چندانی به دریاچه های خشک شده و تشنه کشور نکرده است این موضوع باز هم ضرورت توجه به مدیریت سیالب و توجه ویژه 

به منابع محدود آب را یادآور می شود. 

طبق مطالعات و پژوهش ها در 
سال گذشته مشخص شد که 
نیاز آبی پریشان حدودًا ۲۰۰ 

میلیون مترمکعب است که نه 
با بارندگی بلکه با انتقال آب 
از سد نرگسی هم به تنهایی 
جبران نمی شود، مگر اینکه 

میزان برداشت و مصرف آب از 
تاالب پریشان کمتر شود

در بارش های چند روز گذشته 
در حوزه تاالب پریشان بیش 

از ۵۰ میلی متر باران باریده 
است که این میزان بارندگی در 
حوضه آبریز ۲3 هزار هکتاری 

تاالب پریشان، بسیار کم و 
ناچیز محسوب می شود

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/12

شناسه آگهی : 1260981

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

موضوع  اول  هيات   1۴۰۰/۰9/۲۷ 1۴۰۰6۰319۰۰۵۰۰۰661مورخ  شماره  راي  برابر 
فاقد سند رسمي  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  تكليف وضعيت  تعيين  قانون 
بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شهداد  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
متقاضي آقای سید اکبر قوامی سیرچی فرزند سید عبداله بشماره شناسنامه 
1۴۸۷ صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 31۷ مترمربع  پالك 

16۲۰ فرعی مفروز و مجزی از ۴3۵ فرعی از ۴۷-اصلي واقع در بخش ۲6 کرمان 
به آدرس سیرچ-خیابان ولیعصر خريداري از مالك رسمي ماشاهللا صادقی نژاد 
کرمانی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.

بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد.

آگهی تحدید حدود اختصاصی اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان راور سال 14۰۰   

نظر به اینکه ششدانگ هر یک از پالک های 
ذیل واقع در بخش 19 کرمان قبال از نوبت تحدید خارج 
شده اند و نیز اعمال تبصره ذیل ماده 1۵ قانون ثبت میسر 
نمی باشد لذا حسب درخواست متقاضی آقای غالمرضا 
کاربخش راوری وارده به شماره  1۴۰۰.11۰۲1.196۷ نیاز به 
تحدید حدود دارد تحدید حدود امالک مشروحه ذیل واقع 
در بخش 19 کرمان حوزه ثبتی شهرستان راور به ترتیب 
شماره پالک در تاریخ مقرر در محل شروع و به عمل 

خواهد آمد:
 بخش 19 کرمان 

سه شنبه 1۴۰۰.1۰.۲۸
 پالک 1 فرعی از 6۷ اصلی آقای حاج غالمرضا کاربخش 
راوری موازی سه دانگ مشاع از کل ششدانگ یک قطعه 
زمین واقع در راور تنگل معروف به گود حسین عباس به 

مساحت 6۸۰ مترمربع .پالک ۲ فرعی 
از 6۷ اصلی آقای حاج غالمرضا کاربخش راوری موازی 

سه دانگ از کل ششدانگ یک قطعه زمین واقع در راور 
به مساحت ۲93۸.۸  به حسین عباس  تنگل معروف 
مترمربع. پالک 3 فرعی از 6۷ اصلی آقای حاج غالمرضا 
کاربخش راوری موازی سه دانگ مشاع از شش دانگ 
یک قطعه زمین واقع در راور تنگل معروف به گود حسین 
عباس به مساحت ۲93۵.6 متر مربع .پالک ۴ فرعی از 
6۷ اصلی آقای حاج غالمرضا کاربخش راوری موازی سه 
دانگ مشاع از کل ششدانگ یک قطعه زمین واقع در راور 
تنگل معروف به گود حسین عباس به مساحت ۲۴۲۸ 
مترمربع .پالک ۵ فرعی از 6۷ اصلی آقای حاج غالمرضا 
کاربخش راوری موازی سه دانگ مشاع از کل ششدانگ 
یک قطعه زمین واقع در راور تنگل معروف به حسین 
عباس به مساحت 36۵.1 مترمربع. پالک 6 فرعی از 6۷ 

اصلی آقای حاج غالمرضا کاربخش راوری موازی 3  
دانگ مشاغل از کل ششدانگ یک قطعه زمین واقع در 
راور تنگل معروف به حسین عباس به مساحت ۴۵1۵ 
متر مربع .پالک ۷ فرعی از 6۷  اصلی آقای حاج غالمرضا 
کاربخش راوری یک قطعه زمین واقع در راور تنگل معروف 

به گود حسین عباس به مساحت 1۰31 مترمربع.
لذا بدین وسیله به مالکین و صاحبان امالک مجاور اخطار 
می گردد راس ساعت 9 صبح روز مذکور در محل حضور 
بهم رسانند در غیر این صورت تحدید حدود با معرفی 
مالکین  انجام و اعتراض مجاورین  طبق ماده ۲۰ قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدیدی به مدت 3۰ 
روز قابل پذیرش خواهد بود. ضمنا معترض بایستی به 
استناد ماده ۸6 آیین نامه قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 
یک ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست 
الزم جهت طرح دعوی به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به اداره ثبت اسناد و امالک راور تسلیم نماید 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار روز سه شنبه مورخ: 1۴۰۰.1۰.۲۸

مرتضی کاربخش راوری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان راور
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1ادامه از صفحۀ

 فقدان »شیده«
یک ساله شد 

می توانست  سادگی  همین  به  چیز  همه 
قرار کوه  برای جمعه  باشد. حتی می شد 
آرایشگاه  قرار  پنجشنبه اش  یا  گذاشت. 
برای مرتب کردن ناخن ها. یا دیدن فیلم 
یا  پروژه  آخرین کارهای  دادن  انجام  یا 

دیگر. معمولی  کار  هر 
به  بزند  زنگ  شیده  می شد  حتی 
بگوید  همیشه  مثل  و  گیتی  مادرش 
این  در  بیرون  نروی  جوجه؟  کجایی 
خوشبختی  احساس  چه  گیتی  و  کرونا 
باشد.  شیده  جوجه  که  داشت  عمیقی 
از  بعد  بزند که  زنگ  حتی می شد شیده 
روزنامه برای شام می آیم خانه و از گیتی 
بخواهد برایش پلو قرمز، دمپختک، مرغ 
یا هر غذای دیگری درست کند که شیده 
شمال  قرار  می شد  حتی  دارد.  دوست 
و شهاب  با شهروز  بگذارند دسته جمعی 
عوض  هوایشان  و  حال  بروند  گیتی  و 
شود، از بس دو سال خودشان را حبس 
پشمک  راه  سر  شاید  خانه.  بودند  کرده 
را می برد دامپزشکی برای واکسن. گیتی 
می گفت میومیوهایش یک جوری است 
شیده  و  مامان  گوید  می  دارد  انگار  که 
برق  سبزش  های  چشم  و  خندید.  می 

افتاد. می 
فردا روز سیصد و شصت و پنجم است و 
همه ما می خواهیم خودمان را جایی قایم 
گوش هایمان  می خواهد  دلمان  کنیم. 
چیزی  نباشیم  بلد  نشنود.  چیزی 
چشم هایمان  ما  بنویسیم.  یا  بخوانیم 
تماشا  بد  خبرهای  بس  از  است.  خسته 
کردیم. از بس روز ۲۷ دی 1399 مردیم 
و زنده شدیم. هی گوشی تلفن برداشتیم 
و هی شماره گرفتیم و هی جیغ کشیدیم 
و گریه کردیم. و چقدر آرزو کردیم کاش 
شده،  خبرها  تیتر  حاال  که  شیده  این 
شیده دیگری باشد. یک مشابهت اسمی 
عکس  چه که  یعنی  بزنیم که  غر  بعد  و 
دیگری  برای کس  اشتباهی  را  ما  شیده 
گذاشته اند و هی خودمان را بزنیم به آن 
شیده  و  است  نمرده  شیده  انگار  راه که 
زنده است و حاالست که در آسانسور باز 

شود....  تحریریه  وارد  و  شود 
مرد  خواهی  دوباره  دیگر  ساعت  چند  تا 
و من می دانم گیتی تمام امشب را بیدار 
باید  می کند  فکر  گیتی  ماند.  خواهد 
جوری جلوی زمان را بگیرد. فکر می کند 
 ۲۷ به  به عقب کشاند.  را  عقربه ها  بشود 
می تواند  می کند  فکر   .99 سال  دی ماه 
را  تو  بخواهد  تقدیر  از  یا  دارد.  نگه  را  تو 

کند.  پشیمان 
کاش هنوز بودی. خانه بی تو چقدر خالی 
دیگر  و  شده اند  باز  پنجره ها کمتر  است. 
تو نبودی که پرده ها را کنار بزنی و از ضلع 
برج  از طبقه هفتم  و  غربی خانه،  شمال 
سامان، برج دیگری را نگاه کنی و بگویی 
چقدر قشنگ است برج میالد از این دور. 
تو  و  نیست  صدایی  است.  خلوت  خانه 
تمام این روزها را بی صدا و در سکوت، در 
آرایشت  میز  رفته ای. کشوهای  راه  خانه 
و  را  هایت  لباس  کمد  کرده ای،  نگاه  را 
ظرف های آشپزخانه که انگار دارند کم کم 
از یاد می روند. و گاز خاموش. اگر به من 
را  لعنتی  این گاز  خواهد  می  دلم  باشد 
تا  پایین  پرت کنم  هفتم  طبقه  همین  از 
از رفتن تو گیتی تا  نابود شود. اصال بعد 
نمی رفت.  گازی  هیچ  به  دستش  ماه ها 
کنار تمام گازها تو نشسته بودی و گیتی 
می گویم  را.  جوجه ات  می کردی.  نگاه  را 
جوجه  شیده  اینکه  جای  به  عجیب  چه 
شما باشد، شما جوجه او بودید. و گیتی 
شور  آب  هایش  چشم  از  و  خندد  می 
یک  اسم  می کنم  سعی  من  و  می ریزد. 
تواند  بیاورم که فقط می  یاد  به  را  ماهی 

در آب های شور زندگی کند. 
اگر یک سال قبل بود، در این ساعت ها 
همه  آن  با  باشی.  بوده  خواب  باید  تو 
قرصی که خورده بودی باید بیهوش شده 
مانده.  تلخ  ساعت  آن  به  هنوز  باشی. 
وقت  بی وقت ترین  که  لحظه ای  آن  به 

شد.  رفتنت 
گیتی آن موقع کجا بود؟ چه کاری داشت 
انجام می داد؟ مگر کاری مهم تر از تو در 

تمام دنیا داشت؟ 
پرت می گویم. خسته ام. می خواهم تو را 
از گورخوابی فراری دهم بکشانمت سمت 
خودمان. اینجا آدم های زیادی منتظرند. 
من یکی از آنهایم. که فکر می کنم هنوز 
تو  و  داشت  ایمان  معجزه  به  می شود 
گیتی  دوباره  جایی  در  گشت.  برخواهی 
و  بگیرد  آغوش  در  را  تو  می کند  فرصت 
تعریف کند  برایت  ببوید  و  را  گلویت  زیر 
بی  اندازه  چه  تا  برایش  تو  بدون  زندگی 

است. بوده  غمبار  و  معنا 
باشی؟  اینجا  االن  است  ممکن  شیده 

لحظه؟ همین  درست 
که  می دانم  نباشی.  است  غیرممکن 
می کنم. احساس  را  تو  بوی  من  هستی. 

محیط زیست شهری 
شهردار سابق تهران: 

باید به طور جدی با خودروهایی که معاینه فنی ندارند، برخورد شود 
شهردار سابق تهران درباره کنترل آلودگی هوا گفت: 
آالینده های محرک در بحث آلودگی هوا از اهمیت 
باالیی برخوردارند و کنترل معاینه فنی خودروها 

باید به طور جدی نظارت و اعمال قانون شود.
به گزارش ایسنا، پیروز حناچی استاد دانشکده 
تهران  سابق  شهردار  و  تهران  دانشگاه  معماری 
در نشست تخصصی روز ملی هوای پاک درباره 
آلودگی هوا گفت: وضعیت آلودگی هوا در کشور 
به خصوص در کالن شهرها به ویژه در فصل پاییز 
و زمستان اصال مناسب نیست.اما این مشکل 
آلوده ترین  که  شهرهایی  و  نیست  حل نشدنی 
با  امروزه  بودند  شده  شناخته  جهان  شهرهای 

مدیریت توانستند آلودگی هوا را کنترل کنند.
او افزود: آالینده های محرک در بحث آلودگی هوا 
از اهمیت باالیی برخوردارند. در کنترل آالینده های 
محرک، موضوع کنترل معاینه فنی باید به طور 
جدی در دستور کار قرار گیرد. دوربین های تهران 
به  اگر  و  هستند  مجهز  فنی  معاینه  به کنترل 
طور جدی با خودروهایی که معاینه فنی ندارند 
از  اما  دارد؛  ادامه  آلودگی ها  این  نشود  برخورد 
طرفی هم به دلیل تحریم و گران بودن تجهیزات 
به  آوردن  فشار  طبیعتا  بازار  در  تاسیسات  و 
مردم هم کار سختی است. شهردار سابق تهران 
افزود: بعضی از ترکیبات این آلودگی ها ناشی از 

احتراق ناقص است که بر اساس تابش خورشید 
فزاینده می شوند.در بحث آلودگی هوا یک سری 
محیط  حفاظت  اصلی)سازمان  دستگاه های 
نیرو،  وزارت  نفت،  وزارت  وزارت کشور،  زیست، 
وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی، سازمان 
ملی استاندارد سازمان انرژی اتمی، وزارت راه و 
شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه شهرداری ها 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت 
اقتصاد و دارایی( و دستگاه های فرعی)سازمان 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  صدا و سیما، 
قوه  مرکزی،  بیمه  سازمان  خارجه،  امور  وزارت 

سازمان  پرورش،  و  آموزش  وزارت  قضائیه، 
گمرک، وزارت ارتباطات و وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح( تاثیرگذارند؛ اما اقدامات اصلی 
در دست وزارت کشور است که میان دستگاه ها 

تقسیم کار و نظارت جدی داشته باشد.
او  ادامه داد: در فصل زمستان افت فشار گاز را 
داریم که دائما از سوی وزارت نفت هشدار کنترل 
مصرف دریافت می کنیم که نمی توانیم گاز مورد 
نیاز کشور را تامین کنیم که در این صورت وزارت 
نفت، گاز مورد نیاز کشور را از نیروگاه ها وصنایع 
سوخت  از  ها  نیروگاه  بنابراین  می کند.  تأمین 
استفاده  است  مازوت  سوخت  که  جایگزین 
می کنند که افزایش آلودگی هوا را به دنبال دارد.
سال  ماه های  آلوده ترین  داد:  ادامه  حناچی 
به دلیل سکون جریان هوا آذر و دی ماه است 

این  می تواند  آالینده ها  و کنترل  باد  که جریان 
شرایط را بهبود بخشد. او افزود: روش های جدید 
اعمال شده در محاسبه شاخص های کیفیت هوا 
قبل  از  بیشتر  محاسبه ها  در  می دهد که  نشان 
سخت گیری می شود و اکسید گوگرد در سال 99 
نشان دهنده این است که با افزایش so۲ رابطه 
معناداری دارد و سبب افزایش آلودگی هوا و بوی 
نامطبوع در تهران می شود. شهردار پیشین تهران 
با بیان این که در سال 99 دو دوره 6روزه ناسالم در 
تهران ثبت شده و در صورت کنترل نشدن موجب 
وخیم  شدن اوضاع می شود، اظهار کرد: در مقایسه 
ماهانه دما بین سال های 9۸ و 99 جریان باد 
تاثیر مستقیمی در کنترل آلودگی هوا دارد  و در 
پاییز و زمستان جریان باد می تواند آلودگی هوا 

را کنترل کند.

است  بزرگی  شهرهای  از  یکی  مصر  در  قاهره 
که جمعیت زیادی از بی خانمان ها  را در خود 
 The  جای داده است. بر اساس گزارش پایگاه
Borgen project، بسیاری از این بی خانمان ها 
کودک هستند. بعد از مطالعه ای که در سال ۲۰1۰ 
و  قاهره  در  خیابانی  بررسی ۸۵۷ کودک  با  و 
اسکندریه انجام شد، مشخص شد که 93 درصد 
با آزار و اذیت جسمی  از کودکان در خیابان ها 
و جنسی مواجهه می شوند. عالوه بر این، این 
از  کودکان  از  درصد   6۲ داد که  نشان  مطالعه 

مواد مخدر استفاده می کنند. همچنین، دختران 
نوجوان 1۵ تا 1۷ ساله اظهار داشتند که یک یا 

چند بار مورد آزار جنسی قرار گرفته اند.
برنامه هایی برای کمک  اما  باوجود این تفاسیر 
به کودکان خیابانی مصر به وجود آمده است. در 
سال ۲۰16، دولت مصر پروژه ای را با هدف ساخت 
سرپناه و آموزش کودکان خیابانی راه اندازی کرد. 
وزارت حمایت اجتماعی مصر نیز کمپین »کودکان 
این  ماموران  انداخت.  راه  به  را  سرپناه«  بدون 
وزارتخانه به کودکان خیابانی کمک های اولیه را 

آموزش می دهند و سعی می کنند هرگونه مدارک 
شناسایی را جمع آوری کنند تا بتوانند از آنها برای 
انتقال کودکان به پناهگاه استفاده کنند. فرستادن 
کودکان به پناهگاه ها دشوار است، زیرا قوانین مصر 
به پناهگاه ها اجازه نمی دهد کودکانی را که گواهی 
تولد ندارند، بپذیرند. با این حال اقداماتی در این 
زمينه انجام شده و طبق قانون جدید، سرپناه ها 
دیگر در مورد این کودکان سخت گیری نمی کنند.

کودکان  از  »حفاظت  برنامه  همچنین  دولت 
ده  آن، چند  ایجاد کرده که طی  را  بی خانمان« 

و  پزشکی  خدمات  ارائه  برای  سیار  اتوبوس 
روانشناختی موقت به کودکان بی سرپناه به کار 

شدند. گرفته 

اجرای کمپین سرپناه در اسالم آباد 
جمعیت  با  کشورهای  از  یکی  پاکستان 
 The باالی بی خانمانی است. بر اساس گزارش
Borgen project، حدود ۲۰ میلیون بی خانمان 
این  از  بسیاری  می کنند.  زندگی  پاکستان  در 
بی خانمان ها زنان و کودکانی هستند که شب های 
تاثیر  آنها  سالمت  بر  شدت  به  زمستان  سرد 

را به خطر می اندازد. آنها  گذاشته و زندگی 
این افراد بی خانمان به خصوص در شهر اسالم آباد 
یعنی پایتخت پاکستان یافت می شوند. دولت تا 
چند سال قبل اقدامات زیادی را برای پناه دادن 
به این افراد انجام نداده بود اما با به قدرت رسیدن 
عمران خان، اقداماتی در این زمینه شکل گرفت. 
عمران خان کمپینی را با نام »سرپناه« به وجود 
آورد و توانست در این کمپین، افراد بی خانمان 

بسیار زیادی را به گرمخانه های مناسب ببرد.
این طرح ابتکاری همچنان ادامه دارد و طی آن، 
پناهگاه های متعددی ساخته یا خریداری شده 
است. طرح عمران خان یک جدول زمانی پنج 
سال  پنج  این  طی  و  مشخص کرده  را  ساله 
قرار است در تمام مناطق اسالم آباد و شهرهای 
برای  غذا  و  سرپناه گرم  پاکستان  دیگر  بزرگ 

شود. فراهم  بی خانمان ها 
به جز طرح سرپناِه عمران خان، طرح هایی که با 
همکاری سازمان بین المللی FINCA در مناطق 
محروم پاکستان انجام شده و نیز کمپین هایی 
توانسته اند  نیز  را نجات دهید«  مانند »کودکان 
در زمینه نجات بی خانمان ها فعالیت هایی داشته 

باشند.

در مساجد و هتل ها به روی 
بی خانمان ها باز شد 

به گزارش پایگاه TRT، دولت ترکیه در آنکارا و 
استانبول از طریق طرح سراسری مکان گرم برای 
بیرون  نباید  »هیچکس  نام  )با  خانمان ها  بی 
باشیم«( تالش کرد  بیایید میزبان همه  باشد، 
سرد  شب های  در  افراد  این  مرگ  از  حدی  تا 
زمستان جلوگیری کند. شهرداری آنکارا و استانبول 
شهرهای خود را به چند ده منطقه تقسیم کرده 
و از طریق ساخت گرم خانه های بزرگ و امن و 
گشت های اجتماعی فراوان به جمع آوری کارتن  

خواب ها و انتقالشان به محل امن پرداختند.
تبلیغ  با  آنکارا  و  استانبول  همچنین، شهرداری 
فراوان از مردم خواستند در صورت مشاهده یک 
تماس  اجتماعی  اورژانس  با  بی خانمان سریعا 

گرفته و آن را گزارش دهند.
برای  مکان گرم  جامع  طرح  در  این،   جز  به 
بی خانمان ها، بسیاری از هتل های شهر استانبول 
و آنکارا که در فصول سرِد بعد از تعطیالت ژانویه 
روی  به  را  خود  درهای  دارند  کمی  مشتری 

برخی  هتل ها،  کنار  در  کردند.  باز  بی خانمانان 
مساجد نیز داوطلب شدند و درهای خود را به 

نمودند. باز  کارتن خواب ها  روی 

محل تولد: خیابان های هندوستان 
 The Borgen project بر اساس گزارش
معضل کودکانی که در خیابان ها متولد می شوند 
اجتماعی هندوستان  مهم ترین مسائل  از  یکی 
است. در هند بیش از ۴۰۰ هزار کودک در خیابان 
طبق  می کنند.  زندگی  همانجا  و  آمده  دنیا  به 
دسته  چهار  خیابانی  یونیسف، کودکان  گزارش 

هستند:
الف. بچه هایی که با خانواده می مانند، اما برای 

امرار معاش در خیابان کار می کنند.
ب. کودکانی که عمدتًا در خیابان زندگی می کنند، 

اما مدتی را با خانواده می گذرانند.
ج.  کودکانی که زندگی را در خیابان می گذرانند 
و به همین دلیل با خانواده زندگی نمی کنند )اما 

دارند(. خانواده 
سرپرست  هیچ  بدون  که  یتیمی  کودکان  د. 

مانده اند. تنها  بزرگ سالی 
دولت هند برای جمع آوری این کودکان و دادن 
پناهگاه به آنها با مشکالت فراوانی روبه رو است. 
و  دولت  سوی  از  اقداماتی  اخیرا  حال،  این  با 
خیریه های غیر دولتی هندوستان برای مدیریت 

بهتر این وضعیت انجام گرفته است.

بر اساس اقدام اخیر دولت هند، مراکزی ایجاد 
پناه گاه های  توسط  بی خانمان  تا کودکان  شده 
مختلف  پذیرش شوند. این مراکز توسط چندین 
به  برای کمک  غیردولتی که  و  دولتی  سازمان 
بی خانمان ها در هند کار می کنند راه اندازی شده اند. 
سازمان )SBT( یکی از این سازمان هاست که از 
سال 19۸9 در دهلی فعالیت می کند. SBT  چهار 
مرکز اجتماعی را اداره می کند که ۲۴ ساعته باز 
هستند و می توانند حداکثر ۲۲۰ کودک را در هر 
زمان در خود جای دهند. این گروه به 3۵۰۰ کودک 
است. همچنین،  خیابان کمک کرده  در  ساکن 
و  حمایتی  برنامه های  مدرسه،  غذا،  لباس، 
توانبخشی رایگان همگی در مراکز SBT موجود 

است.

مروری بر سیاست های مواجهه با بی خانمانی در جهان
بسیاری از هتل های شهر استانبول و آنکارا درهای خود را به روی بی خانمان ها باز کردند در کنار هتل ها، برخی مساجد نیز داوطلب شدند

حناچی: در پکن از شدت 
آلودگی هوا مردم همیشه 
ماسک می زدند؛ اما روش هایی 
را اعمال کردند که توانستند 
آلودگی هوا را کنترل کنند

سکونت در اتوبوس و خوابیدن روی صندلی ها چند صباحیست که سوژه روز رسانه ها شده است. اتوبوس خوابی پدیده ای که در تهران 
مشاهده شده، تنها مختص به کارتن خواب ها نبوده و نیست. در روزهای اخیر که اتوبوس خوابی مطرح شده است، کارشناسان حوزه 
اجتماعی مشکل حل نشدن معضل بی خانمانی و تغییر شکل آن از حضور در گرمخانه به اتوبوس ها، سیاست های حمایت و مواجهه با 

دانستند.  بی خانمان ها 
سیاست هایی که در کشورهای دیگر نیز اجرا می شود. اگرچه پاک کردن کامل و مطلق معضل کارتن  خوابی و بی خانمانی در  شهرهای بزرگ 
و پرجمعیت امری سخت بوده و محتاج برنامه ریزی مداوم، دقیق و طوالنی است اما نباید گمان کرد که شهرهای بزرگ منطقه دست 
روی دست گذاشته و برای حل معضل بی خانمانی و به خصوص تامین جای خواب برای آنها در شب های سرد زمستان اقدامی نکرده اند.
در این گزارش سعی داریم به چهار کشوری که به لحاظ فرهنگی، اقتصادی و یا سرزمینی به ایران شبیه هستند اما توانسته اند طرح های 

خوبی برای کنترل بی خانمانی و حل این معضل اجتماعی ارائه دهند، اشاره ای داشته باشیم. 
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تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوع تضمین: ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه یا با واریز نقدی در وجه 
شهرداری و به حساب بانکی شهرداری به شماره حساب 31۰۰۰۰67۹۹۰۰1 بانک 

ملی به نام شهرداری بندر انزلی و بارگذاری در سامانه ستاد.
هزینه خرید اسناد مناقصه : مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ 1 ریال واریز به حساب شماره 
از طریق سامانه  انزلی  بندر  1۰763275۹۰۰1بانک ملی بحساب شهرداری 
از  یکی  به  ریال  مناقصه 2.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  در  تضمین شرکت  مبلغ  ستاد.و 

روشهای مورد قبول در آیین نامه  تضامین معامالت دولتی میباشد .
تاریخ انتشار و مهلت بازدید اسناد در سامانه ستاد : از تاریخ 14۰۰/1۰/22 

لغایت 14۰۰/11/7.
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 14۰۰/1۰/22 لغایت ساعت 1۹ مورخ 

.14۰۰/1۰/2۹
مهلت ارائه پیشنهاد و بارگذاری اسناد در سامانه ستاد: از ساعت 8 صبح مورخ 

14۰۰/1۰/3۰ لغایت 8 صبح مورخ 14۰۰/11/1۰.
زمان بازگشایی پیشنهادها:  ساعت 1۰ صبح روز یکشنبه مورخ 14۰۰/11/1۰ دفتر 

کار شهردار بندر انزلی.
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از 
انقضای مدت مقرر واصل شود و همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده و یا 

سپرده های مخدوش و یا کمتر از میزان مقرر چک شخصی و نظیر آن ترتیب 
اثر نخواهد شد.

مدت اعتبار پیشنهاد مالی: پیشنهاد مالی ارائه شده می بایست به مدت سه 
ماه از تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت دارای اعتبار باشد.

شرکت پیمانکار میبایست شرکت طرح وساخت )EPC (ویا گروه همکاری 
Joint Venture متشکل از یک شرکت پیمانکار و یک شرکت مشاور با 
پیمانکاران طرح  نامه تشخیص صالحیت  آیین  تخصصهای مرتبط )وفق 
وساخت (و سوابق کار مرتبط که در ارزیابی کیفی حائز حداقل امتیاز 6۰ باشد  
و دارای گواهی HSE بوده و سایر مدارک خواسته شده در اسناد ارزیابی کیفی  

را در سامانه بارگذاری نماید.
در صورتی که نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری 
نمایند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد 

شد.
مبلغ تضمین انجام تعهدات برابر 4۰ درصد مبلغ پیشنهادی به یکی از روشهای 

مورد قبول در آیین نامه  تضامین معامالت دولتی میباشد .
متقاضیان میتوانند برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن 445۰8266  -۰13 

واحد پیمان و رسیدگی آقای مهندس نوربخش تماس حاصل نمایند.

کلیه مراحل شرکت در مناقصه از خرید  اسناد تا تحویل در بستر سامانه 
ستاد به آدرس Setadiran.ir انجام میشود.

بستر سامانه ستاد  الکترونیکی در  الف و ب و ج بصورت  پاکتهای  کلیه 
بارگذاری و ارسال گردد.

شرکت کنندگان میبایست اصل پاکت الف یعنی مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه را بصورت فیزیکی و مهر و موم شده بعد از ثبت در سامانه ستاد تا 
ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ  14۰۰/11/1۰  به دبیر خانه تحویل داده و به 
پاکتهای )ب(شامل اسناد ارزیابی کیفی  و )ج(شامل طرح پیشنهادی و 
آنالیز مبلغ پیشنهادی  بصورت فایل قابل بارگذاری  و فاقد امضاء الکترونیکی 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شماره پشتیبانی ثبت نام: 31141۹34)داخلی 1( 

مراحل ثبت نام از طریق دفاتر پیشخوان دولت قابل انجام می باشد و جهت 
کسب اطالعات بیشتر در خصوص مراکز ثبت نام به سایت شهرداری بندر 

انزلی به آدرس: ANZALI.IR مراجعه گردد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است و هزینه آگهی 

به عهده برنده مناقصه می باشد.
نوبت اول:14۰۰/1۰/23      نوبت دوم:14۰۰/1۰/28

شهرداری بندر انزلی در نظر دارد  نسبت به تکمیل و بهره برداری پیش تصفیه و تصفیه تکمیلی شیرابه کارخانه کمپوست انزلی به روش طرح وساخت )E.P.C ( از طریق 
مناقصه عمومی به شماره 2۰۰۰۰۰523۰۰۰۰۰۰6 در سامانه ستاد طبق ضوابط و مقررات به اشخاص حقوقی واجد صالحیت به شرح ذیل اقدام نماید.

شهرداری بندر انزلی

نوبت دوم
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افقی
 1 - خیس نیست، مقابل خیس - نقشه 
انگلیسی - مایه حیات، مایه روشنایی، 
مظهر پاكی - سیاه چشم۲ - قورباغه 
سنگی  قیمتی،  سبز  سنگ   - درختی 
سفید  رنگهای  به  عقیق  شبیه  است 
دانش  شاگرد،   - تیره  سبز  و  كبود   .
 - گردآورنده3  و  کننده  تحصیل  آموز، 
شدن  آماده   - درشطرنج  اصطالحی 
خمیدگی كاغذ،  فاصله،  حرف   - خمیر 

لنگه بار۴ - فیلمی از كارول رید - دهن 
کجی - لنا وارونه۵ - گام بی ته - سخن 
بی پرده - نفس سیگاری، به سیگار می 
زنند - حشره كش قدیمی6 - پراكنده 
 - خبر  شدن  فاش  پراكندگی،  شدن، 
دراقیانوسیه  - كشوری  آتش۷  مخفف 
شیر   - ندادن۸  مقابل  قامت،  و  قد   -
نامی دخترانه - گل گندم 9 -  آغوز - 
معاون  هیتلر،  دستیار  نازی،  آخرین 
و  دادن  جهت  تغییر  بازتاب،   - هیتلر 
برگشتن امواج - در بیمارستان خدمت 

- گاو  - گرفتار  پرستار1۰  می كند، سر 
چران امریكایی11 - حرف انتخاب، بله 
آلمانی، حرف گزینش - نسل درهم - 
چشم1۲  سو   - چیزی   از  کاویدن  باز 
- اندرز، نصیحت - مخترع ماشین یخ 
سازی - سوگ وعزا13 - حرف هشتم 
التین - جمع نكته - کشوری کوهستانی 
در اروپا1۴ - راز نهفته - سكرتر - طاقچه 
باال، بام فرنگی1۵ - دیوانگی - آبگیر - 

ناتمام دف وارونه - آگاه 

عمودی
بدنبال  معدن  در   - كشتی  انبار   -  1
داخل،  مقابل   - بوی گوشت   - آنند 
داخل نیست۲ - صد و یازده - گزیدن 
مار - زمین فوتبال را با آن فرش می 
كنند، در پارك می كارند3 - برزن - 
تیم فوتبالی در یونان - رهبر كاتولیك 
های جهان - مخفف از او، باغ وحش 
بیگانه، کشیدنی بازی الک و دولک۴ - 
شرکت خارجی - یازده، دو یار هم قد 
- درون دهان۵ - زندگی کن، طرف، 
جانب - دارای نیرو و قدرت زیاد6 - 
عدد هندسی، شالوده ساختمان، عدد 
ارشمیدس - صدای آبشار  - زنبور آن 
معروف است، شیرین است - عیب 
تلویزیونی،  نمایش   - آبرو۷  عار،  و 
شوهر روستایی، شب روستایی - پوچ 
بیضایی۸ - جمله  بهرام  از  فیلمی   -
دستوری - رنگ ناخن، زینت ناخن، 
خانه سنگ پشت - صدای افسوس9 
- نوعی بست - خوی آدمی، آراسته 

بودن به خصایل انسانی1۰ - نت سوم، 
 - مضارع  فعل  پیشوند  مخمور،  نت 
نیمتنه، یار شلوار - جانشین، عوض - 
جای پا، رفوزه11 - گوژ پشت - استوار 
ساختن، محکم کردن - اسلوب، شیوه 

حرف  تنفر،  کالم   - متد  طریقه،  و 
خاندان،   - محكم  قلعه   - بیزاری1۲ 
زائو ترسان، سرخ كمرنگ - همبازی 
گسیخته  افسار  رها،  و  آزاد   - پت13 
 - گوشت1۴  پر  سفره   - نشاسته   -

ترین  بنام   - تنیدن  از  مصدر  اسم 
و  شالوده   - بستر   - فرعون1۵  ملكه 
بنیاد، پایه و مبنا، سنگ آسیاب،حرف 
پایتخت   - ها  نازی  حرف  هیتلری، 

سوریه

جدول شماره 22۰7

قزوین 

مجمع  در  قزوین  رسمی  عضویت  از  قزوین  شهردار 
داد. خبر  ایران  کالن شهرهای  شهرداران 

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قزوین، 
مهدی صباغی شهردار قزوین اظهار کرد: شهر قزوین با دارا 
بودن سبقه ای باستانی، به تاریخ، فرهنگ، سبک زندگی و 

هویت ایران اسالمی گره خورده است.
او عنوان کرد: این شهر همواره در طول تاریخ مرکز فرهنگ، 
علم، اندیشه، تمدن سازی و تحوالت فرهنگی، سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و نظامی بوده است و از این رو باید 
جایگاه ویژه آن را در عصر کنونی و در توسعه کشور تبیین 

کرد.
چهره های شاخص شهدای گرانقدر  عنوان کرد:  صباغی 
قزوین همچون شهیدان رجایی، بابایی، لشگری، حسن 
پور و اسوۀ ایثار و مقاومت سردار آزادگان مرحوم ابوترابی 
و همچنین چهره های درخشان علمای گرانقدر این دیار 
در طول تاریخ و پرورش هنرمندان، ادیبان و دانشمندان 

نشان دهندۀ هویت ریشه دار مردم قزوین است. شهردار 
قزوین با اشاره به جمعیت نیم میلیونی و توسعه شهری 
قزوین، عنوان کرد: با پیگیری و مکاتبات انجام شده، با 
عضویت قزوین به عنوان بیستمین عضو مجمع شهرداران 

کالنشهرهای ایران موافقت شده است.
مجمع  این  در  قزوین  عضویت  کرد:  تصریح  صباغی 
عالوه بر ارتقای جایگاه سیاسی و اجتماعی شهر قزوین، 
فرصت های ویژه ای را در مسیر توسعه و پیشرفت شهر 
تجربیات  از  استفاده  و  نظر  تبادل  امکان  همچنین  و 
کالنشهرها در زمینه های موفق گوناگون را فراهم می آورد.

به همراه  این شهردار قزوین  از  گفتنی است که پیش 
شهرداران سایر کالن شهرهای ایران با احمد وحیدی وزیر 
کشور جمهوری اسالمی ایران دیدار و پیرامون موضوعات 
نماینده  بین  جانبه  دو  گفت وگوهای  شهرها،  مدیریت 
دولت و مدیریت شهرها، مسائل مشترک شهرها و دولت 

گفت وگو و تبادل نظر کردند.

با پیگیری شهردار قزوین محقق شد:

عضویت قزوین در مجمع کالن شهرهای ایران نظارت  و  هماهنگی  معاون  شریف آباد/  فریبا 
اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور گفت: 
انجام پروژه های آب از جمله تامین آب مشهد به 
دلیل زائرپذیر بودن این کالنشهر و نیز زیرساخت های 
انرژی کشور از اولویت و اهمیت ویژه ای برخوردار 

است. 
دکتر هادی زاهدی وفا در جریان بازدید از پروژه های 
افزود:  مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت  آب  تامین 
پروژه های مختلفی در کشور و مشهد برای تامین 
آب در حال اجراست که اعتباراتی نیز در چارچوب 

بودجه به آنها تخصیص یافته است.
او با تاکید بر تسریع در اجرای پروژه ها اضافه کرد: 
در مشهد نیز امیدواریم پروژه های تامین آب تا پایان 
سال بهره برداری شود تا از مشکالت کم آبی در دوره 
اوج مصرف کاسته شود. معاون هماهنگی و نظارت 
اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور گفت: 
در زمینه اعتبار مشکل خاصی وجود ندارد و کار کردن 

و تسریع در اجرای پروژه ها مهم است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد نیز در این 
بازدید اظهار داشت: پروژه های متعددی به منظور 
ارائه خدمات مطلوب تر به زائران و مجاوران بارگاه 

منور رضوی در دستور کار این شرکت قرار دارد.
 مهندس حسین اسماعیلیان افزود: در این راستا 
طرح بزرگ نبی اکرم )ص( مربوط به جمع آوری و 
انتقال آب چاه های داخل شهر مشهد با ۷۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و تکمیل آن 
مشهد  آب شرب  پایداری  در  توجهی  قابل  نقش 
نبی  طرح  اجرای  کرد:  اضافه  او  داشت.  خواهد 
اکرم)ص( از چهار سال پیش آغاز شده و مطابق 
برنامه زمان بندی، پیش بینی می شود با صرف اعتبار 
هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بخش عمده باقی مانده این 
طرح تا پایان سال اجرا شود  که با تکمیل این طرح 
حدود هزار و ۵۰۰ لیتر بر ثانیه از توان بالقوه منابع آب 
موجود شهر مشهد به صورت بالفعل درخواهد آمد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد گفت: هم 
اکنون چهار باب مخزن با مجموع ظرفیت 11۰ هزار 
مترمکعب در حال ساخت است که با ساخت این 
مخازن، حجم ذخیره سازی آب در شهر مشهد با 
1۵ درصد افزایش از ۷۲۵ هزار مترمکعب به ۸3۵ 
هزار مترمکعب خواهد رسید.  اسماعیلیان افزود: 
شهر مشهد با جمعیتی نزدیک به 3 میلیون نفر 
دارای یک میلیون و ۸۰ هزار مشترک آب و 6۷۰ 
هزار مشترک فاضالب است که آب مورد نیاز این 
کالن شهر از 3۷۰ حلقه چاه، یک دهنه چشمه، ۲ 
رشته قنات و سدهای طرق، دوستی و کارده تامین 
می شود. معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و 
زیربنایی معاون اول رئیس جمهور در این سفر از 
مخازن پهنه A، پروژه آبرسانی جمع آوری چاه های 
آب شرب با عنوان پروژه نبی اکرم )ص( و مرکز 
پایش و مونیتورینگ شرکت آب و فاضالب مشهد 

بازدید کرد.

معاون هماهنگی اقتصادی معاون اول رئیس جمهور مطرح کرد:

 پروژه های آب کشور در اولویت است

رانندگان و كاركنان واحد  بیشتر  با هدف آشنایی  تدافعی  رانندگی  آموزشی  دوره 
ترابری با تكنیک های روز رانندگی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
شمال شرق برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی شركت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران- منطقه شمال شرق؛ مجاهد ارشدی مدرس این دوره گفت: جلوگیری 
از تصادفات در رانندگی امری محتمل به نظر می رسد ولی تقلیل این امر و کاهش 
با رعایت مقررات و دستورالعمل های راهنمایی و رانندگی  از آن  صدمات حاصل 
امکان پذیر است. او افزایش ایمنی راننده و سرنشینان، کاهش مصرف سوخت، 
کمتر شدن استهالک وسیله نقلیه با بازدیدها و بازرسی های فنی و تبدیل خسارات 
حداکثری به حداقلی را از دیگر اهداف برگزاری این دوره معرفی کرد  و ادامه داد: 
پیشگیری از تصادفات رانندگی به تمرین، مهارت، رعایت دقیق مقررات راهنمایی 
آیین نامه  مدرس  این   . دارد  نیاز  خونسردی  حفظ  و  حواس  تمرکز  رانندگی،  و 
راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: با استفاده از آموزش های رانندگی تدافعی می توان 
خسارات  و  خطرات  دیگران  اشتباهات  و  خطرناک  موقعیت های  پیش بینی  با 

رانندگی را کاهش داد.
ارشدی خاطرنشان كرد: در رانندگی تدافعی مردم باید هوشیار باشند و با روش های 
پیشگیری از وقوع حادثه آشنا باشند تا بتوانند به موقع از صحنه تصادف دور شوند.

بیمارستان  از  کهگیلویه وبویراحمد  استاندار 
کرونایی  بیماران  ویژه  یاسوج  جلیل  شهید 
بازدید کرد و از زحمات و تالش های ۲۲ ماهه 
با کرونا  مقابله  در  آن  و کارکنان  درمان  کادر 

کرد. تقدیر  صمیمانه 
استاندار کهگیلویه وبویراحمد در این دیدار که 
امنیتی  سیاسی  معاون  هاشمی  سیدجواد 
رئیس  یزدان پناه  و  استانداری  اجتماعی  و 
دانشگاه علوم پزشکی استان حضور داشتند از 
نزدیک با مشکالت کارکنان و کادر درمان مطلع 
شد و با آنها گفت وگو کرد و به درد دل های 

آنها گوش داد.
سید علی احمدزاده با بیان اینکه، شما عزیزان 
پیشگامان حوزه سالمت استان هستید، اظهار 
داشت: کار شما از خودگذشتگی، فداکاری و 

جهادگرانه است.

او تصریح کرد: شما در بدترین شرایط ممکن 
به خطر  را  و سخت کار کردید و جان خود 
انداختید تا سالمت جانی مردم را تامین کنید.
شما  همه  به  ما  کرد:  خاطرنشان  استاندار 
رنج هایی که  و  زحمات  تمام  به  و  عزیزان 
بیماران  به  را  سالمتی  تا  شدید  متحمل 

می نهم. ارج  و  گفته  سپاس  برگردانید 
درود  سالمت  مدافع  شهیدان  به  استاندار 
از جان  راه عزیزانی  این  فرستاد و گفت: در 
خود گذشتند و شهید شدند که یاد و خاطره 
آنها را گرامی می داریم و به مقام شامخ این 
آنها  و گرانقدر  معزز  خانواده های  و  شهیدان 
می فرستیم. درود  و  می کنیم  احترام  ادای 

همه  کرد:  تاکید  دیدار  این  در  احمدزاده 
را  شده  مطرح  مشکالت  و  درخواست ها 

خواهم کرد. پیگیری 

سیده حبیبه مومنی / با هدف دیدار و ارزیابی روند انجام خدمات رسانی در 
اداره گاز شهرستان رامیان، علی طالبی مدیرعامل گاز گلستان  و به همراه 
مقصودلو رئیس برنامه ریزی با حضور در بخش های مختلف این اداره از 

نزدیک با کارکنان آن ها دیدار و گفت وگو کردند.
 به گزارش روابط عمومی، در این دیدار طالبی با حضور در بخش های مختلف 
اداری و عملیاتی با تقدیر و تشکر از تالش همکاران، میزان آگاهی و تسلط 
کارکنان از وظایف محوله را نیز مورد ارزیابی قرار داده و در جریان فعالیت ها 

و مسائل و مشکالت موجود آن ها نیز قرار گرفتند.
 مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان همچنین جهت تسهیل در روند انجام 
کار، توصیه و رهنمودهای الزم را نیز ارائه کرده اند و در ادامه بر انجام درست 
و به موقع کارها، حفظ کرامت ارباب رجوع و پاسخگویی مناسب به آن ها و 

همچنین خدمات رسانی مناسب در این ایام سرد سال تأکید کردند.
 او همچنین در این بازدید از تاسیسات گازرسانی و فنی موجود در اداره 
این تجهیزات  از  نگهداشت  و  بر صیانت  و  بازدید کرده  نیز  گاز شهرستان 

تأکید کرد.

برگزاری دوره آموزشی رانندگی تدافعی 
در منطقه شمال شرق

 قدردانی استاندار از کادر درمان
 بیمارستان شهید جلیل یاسوج

مدیرکل شرکت گاز گلستان خطاب به کارکنان اداره گاز 
رامیان مطرح کرد 

لزوم حفظ کرامت ارباب رجوع 

| عنوان | | کهگیلویه وبویراحمد | | گلستان |

بر روی سالمت و بهداشت آب قم

 بیش از 78 هزار آزمون
 در ۹ ماه نخست سال جاری

کیفیت  بر  نظارت  و  پایش  توکلی/مدیر مرکز  محمد 
روی  بر  دقیق  نظارت  از  قم  استان  فاضالب  و  آب 
 9 در  و گفت:  داد  خبر  قم  آب  بهداشت  و  سالمت 
ماهه سال جاری بیش از ۷۸ هزار آزمون میکروبی، 
شیمیایی، کلر سنجی و... بر روی آب قم صورت گرفته 

است.
مهندس رضا انصاری طادی با تأکید بر اینکه شرکت 
آب و فاضالب نظارت دقیق و بدون وقفه ای بر سالمت 
دارد، خاطرنشان  آب  تاسیسات  و  بهداشت شبکه  و 
مختلف  آزمون های  روزانه  راستا  همین  در  کرد: 
میکروبی، فیزیکی و شیمیایی و کلر سنجی به منظور 
تاسیسات  و  شبکه  روی  بر  آب  از سالمت  اطمینان 

می  شود. انجام 
او در ادامه به ارائه گزارشی از عملکرد مرکز پایش و 
نظارت بر کیفیت آب و فاضالب استان قم از ابتدای 
سال جاری تا پایان آذرماه پرداخت و گفت: در این 
تاسیسات  نمونه برداری   3۵۵ و  هزار   19 با  مدت 

گرفته اند. قرار  پایش کیفی  مورد  آبرسانی 
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب 
از  بیش  امسال  ماه   9 در  اینکه  بیان  با  قم  استان 
و  آزمایشگاهی  به صورت  کلر سنجی  آزمون  هزار   ۵9
است،  شده  انجام  شهر  سطح  در  آنالین  تجهیزات 
یادآور شد: تمام آزمون ها و پایش ها بر روی شبکه، 
تاسیسات و آب قم به صورت روزانه و بر نقاط مختلف 

می شود. انجام  شبکه 
مخازن،  شبکه،  بر شستشوی  نظارت  به  اشاره  با  او 
اظهار داشت:  کلر شویی شوک کیفی تصفیه خانه آب 
از خطوط  ابتدای سال جاری هزار و ۲61 کیلومتر  از 
انتقال و شبکه آبرسانی و ۷ هزار و ۵۴۰ متر مکعب از 

مخازن آب شستشو شده اند 
آب  تصفیه خانه  بهره برداری  بر  نظارت کیفی  انصاری 
سامانه های گندزدایی،  و  فاضالب  تصفیه خانه های  و 
ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای و آزمایشگاهی به 
دانش پژوهان در غالب تفاهم نامه با دانشگاه ها، تمدید 
محیط زیست،  )معتمد   1۷۰۲۵ ایزو  گواهی نامه های 
کفایت تخصصی انجام آزمون میکروبی و شیمیایی، 
مرکز  اقدامات  دیگر  از  را  دستگاهی(  کالیبراسیون 
پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب قم برشمرد.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت   

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره13996۰319۰1۴۰۰۲939-

99/۰۷/۰۲هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای عباس کمالی سراب فرزند حسین  بشماره شناسنامه 3۷۴صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۲۸۰متر مربع پالک 
-فرعی از۵۸1- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۵۸1-اصلی قطعه دو واقع دراراضی حسین اباد جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای کیومرث منشی زاده  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت 

سند مالکیت صادر خواهدشد .م الف:۲9۰
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/1۰/1۴ – تاریخ انتشارنوبت دوم :1۴۰۰/1۰/۲۸

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت   

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1۴۰۰6۰319۰1۴۰۰۴۰۰۰-
1۴۰۰/۰9/۲3هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم آذرمحمدی انائی  فرزند رسول بشماره شناسنامه 9صادره ازرابر در ششدانگ یک باب خانه مشتمل برطبقه فوقانی به مساحت ۴۲9/۸۰متر مربع 
پالک -فرعی از۵۷9- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 16 فرعی از ۵۷9-اصلی قطعه دو واقع دراراضی رهجرد جیرفت بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای امرهللا گیالنی   محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد .م الف:۵۴۴
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/1۰/1۴ – تاریخ انتشارنوبت دوم :1۴۰۰/1۰/۲۸

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت   

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1۴۰۰6۰319۰1۴۰۰۴۰۰1-
1۴۰۰/۰9/۲3هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رحیم راینی زاده  فرزند کرم بشماره شناسنامه 1۷1۴9صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 1۴۸/9۰متر مربع 
پالک -فرعی از۵۸1- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۵۸1-اصلی قطعه دو واقع دراراضی حسین اباد جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای کیومرث منشی زاده  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت 

سند مالکیت صادر خواهدشد .م الف:۵۵۰
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/1۰/1۴ – تاریخ انتشارنوبت دوم :1۴۰۰/1۰/۲۸

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت   

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1۴۰6۰319۰1۴۰۰3۵6۸-

1۴۰۰/۰۸/۲9هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای احمد امیرمحمدی دولت آباد  فرزند امید علی بشماره شناسنامه 1113صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۴۴6/۵متر مربع 
پالک -فرعی از۵6۴- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۵6۴-اصلی قطعه دو واقع دراراضی کهوروئیه جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای غالمعباس غزنوی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد .م الف:۵16
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/1۰/1۴ – تاریخ انتشارنوبت دوم :1۴۰۰/1۰/۲۸

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

جیرفت   
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
شماره1۴۰۰6۰319۰1۴۰۰3۵۸۲- برابررای  رسمی  فاقدسند 

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  1۴۰۰/۰۸/3۰هیات 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
فرزند  داودی   مهران  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
نجات  بشماره شناسنامه ۵۲صادره ازجیرفت در ششدانگ 
پالک  مربع  ۲۲۷/16متر  مساحت  به  خانه   باب  یک 
 ۲۲ پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از۷9-  -فرعی 
فرعی از ۷9-اصلی قطعه یک واقع دراراضی سقدر جبالبارز 
جیرفت  بخش 3۴کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  صفوی   سیاوش 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اداره تسلیم  به این  آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
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 مذکوروعدم وصول 
.م  خواهدشد  صادر  مالکیت  سند  ت  مقررا  طبق  اعتراض 

الف:۵۴۵
انتشارنوبت  تاریخ   – اول:1۴۰۰/1۰/1۴  نوبت  انتشار  تاریخ 

دوم :1۴۰۰/1۰/۲۸
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
شمالی اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 

بجنورد دو  منطقه 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 

فاقد سند رسمی   و ساختمانهای  اراضی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۴۰۵۷ – 1۴۰۰ مورخ 1۴۰۰/1۰/۰۲ هیأت 
قانون  موضوع   1۴۰۰  –  31۷ شماره  پرونده  به کالسه 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بجنورد  دو  منطقه  ملک 
متقاضی خانم زهره قورچی فرزند ملک محمد بشماره 
۲61 صادره از بجنورد در ششدانگ یک باب  شناسنامه 
محوطه محصور دارای اعیان به مساحت ۵9۰ متر مربع 
از پالک 116 فرعی از 1۲9 اصلی واقع در اراضی ملکش 
رضا  آقای  رسمی  مالک  از  بجنورد خریداری  دو  بخش 
لذا   . است  گردیده  محرز  محمد  ملک  فرزند  قورچی 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور 
دو  مدت  به  آکهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف   ، رسید 
نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست   ،
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   .
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴۰۰/1۰/13
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴۰۰/1۰/۲۸

اداره ثبت اسناد و  احمد اصغری شیروان-رئیس 
بجنورد دو  منطقه  امالک 
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کارزار

برف و کوالک شدید در اردبیل - تسنیم

| مسجد وکیل شیراز |
تاریخی  بناهای  از  یکی  شیراز  وکیل  مسجد 
است  زندیه  حکومت  دوران  از  برجای مانده 
از جمله  نوع ساخت،  و  به دلیل معماری  که 
می شود.  محسوب  مهم  و  ارزشمند  بناهای 
با   1311 تیرماه   1۸ در  تاریخی  مسجد  این 
شماره ی 1۸۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران 
در  تاریخی که  آثار  و  بناها  از  رسید.  ثبت  به 
تاریخی  عمارت  این  نزدیکی  و  همسایگی 
مشاهده می شود، بازار و حمام وکیل است که 
مسجد  می شوند.  شناخته  وکیل  مجموعه   به 
بخش  در  وکیل  سلطانی  مسجد  یا  وکیل 
شمشیرگرها  بخش  انتهای  در  و  بازار  غربی 
قرار گرفته  است. این عمارت زیبا از وسعتی 
نسبتا بزرگ برخوردار بوده و به دلیل زیبایی 
و معماری به کار رفته در آن، یکی از بناهای 
است.  شیراز  شهر  دوست داشتنی  و  محبوب 
استان فارس از جمله مناطق تاریخی و کهن 
بناهای  به واسطه ی عمارت و  ایران است که 
پادشاهان  حکومت  دوران  از  مانده  برجای 
در  آوازه،  پر  فرمان روایانی  امپراتوری های  و 

است.  شده  شناخته  و  مشهور  جهان  سراسر 
از پادشاهانی است که در  کریم خان زند یکی 
زمان حکومت خود بر ایران، مجموعه  بناهایی 
ارزشمند و با شکوه را تاسیس کرد. همین امر 
سبب شد تا شهر شیراز که مرکز فرماندهی او 
آباد و  از نقاط  در نظر گرفته می شد، به یکی 
دوست داشتنی آن روزگار تبدیل شود. مسجد 
عمارتی  وکیل  بازار  و  وکیل  حمام  وکیل، 
داشته  شهرت  وکیل  مجموعه   به  هستند که 

طبق  شده اند.  احداث  شیراز  شهر  مرکز  در  و 
تاریخ ساخت  نظر می رسد  به  تاریخی  اسناد 
باز می گردد.  هجری قمری   11۸۷ سال  به  آن 
و  کتب  از  برجای مانده  اطالعات  واسطه ی  به 
نوشته های ایران کهن، گفته می شود معماران 
با  همزمان  وکیل شیراز،  سازندگان مسجد  و 
ساخت  به  بازار  و  میدان  ساختمان  احداث 
شدند./  مشغول  تاریخی  اثر  این  تاسیس  و 

ایران در  سیری 

آلودگی اقیانوس و دریا )بخش 14( 
در گذشته، تصور می کردند که اقیانوس ها به سبب وسعتشان 
اما  زباله اند،  و  شیمیایی  سموم  تخلیه   برای  مناسب  مکانی 
زائد  مواد  انواع  تخلیه   که  رسیده اند  نتیجه  این  به  امروزه 
فعالیت  دریایی  زیست  محیط  در  لجن  و  فاضالب  مانند 
محلول  اکسیژن  افزایش می دهد، سبب کاهش  را  باکتری ها 
در آب می شود، بر جانداران بستر محیط زیست دریایی تاثیر 
مستقیم دارد و به نابودی بیش تر آبزیان حساس به وضعیت 
می انجامد.  وضعیت  این  با  سازگار  آبزیان  افزایش  و  جدید 
است سبب  ممکن  فاضالب  در  موجود  معلق  ذرات  هم چنین، 

زیست محیط  شود./دانشنامه  آبزیان  خفگی 

کتاب »نخل« نوشته هوشنگ مرادی کرمانی به تازگی توسط انتشارات 
معین به چاپ هفدهم رسیده است. به گزارش مهر، قصه این کتاب که 
سال ۵9 به عنوان کتاب برگزیده شورای کتاب کودک و سال 19۸۴ نیز 
به عنوان برنده دیپلم افتخار دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان معرفی 
شد، آمیزه ای شاعرانه از افسانه های کهن و داستان های امروزی است. 
پیش بردن داستان هم به عهده قهرمان هایی است که مانند درویش خداجو 
یا پسرکی یتیم گاهی انسان اند و گاهی مانند نخل که نماد برکت، ایمان 
و سرسبزی است، درخت هستند. در معرفی »نخل« آمده است:»قصه 
نخل، مانند چشمه ای است که از دل باورهای پاک و یادبودهای مذهبی، 
لوت  حاشیه کویر  آبادی های  از  برخی  سنت های  و  مراسم  افسانه ها، 
می جوشد، از دره ها و جویبارهای پرفراز و نشیب سال های دور می گذرد، 
و در بستر زندگی روزمره مردم آن نواحی جریان پیدا می کند؛ زندگی که 

سرشار از ایمان، تالش، مقاومت، فقر و مبارزه در برابر طبیعت است. 

جوایز ساالنه انجمن منتقدان فیلم تورنتو جوایز اصلی خود را به 
فیلم ژاپنی »ماشین منو بران« اعطا کرد. به گزارش ایسنا، »ماشین 
منو بران« ساخته »ریوسوکه هاماگوچی« در ادامه حضور درخشان 
جایزه  کسب  به  موفق   ۲۰۲1-۲۰۲۲ سینمایی  جوایز  فصل  در 
بهترین فیلم، بهترین فیلم بین المللی و فیلمنامه از سوی انجمن 
منتقدان فیلم تورنتو شد. این فیلم که نماینده سینمای ژاپن در 
نود و چهارمین دوره جوایز سینمایی اسکار است، یکی از شانس های 
اصلی در شاخه بهترین فیلم بین المللی و حتی بهترین فیلم است 
و این فرصت را دارد تا تاریخ سازی فیلم کره ای »َانگل« در سال 
۲۰۲۰ را دوباره تکرار کند. در سایر بخش های جوایز انجمن منتقدان 
»قدرت سگ«  فیلم  ساخت  برای  »جین کمپیون«  تورنتو،  فیلم 
برنده جایزه بهترین کارگردانی شد، »اولیویا ُکلمن« برای بازی در 
فیلم »دختر گمشده« ساخته »مگی جیلنهال« بهترین بازیگر زن 
نام گرفت و »جسی باکلی« هم برای این فیلم برنده نقش مکمل 

زن شد.

کارزاری با نام درخواست درخواست جمع آوری کلیه معادن سنگ 
اطراف روستای طار نطنز در وب سایت کارزار در جریان است که با 
هشتگ #طار_بدون_معادن_سنگ پیگیری می شود. در بخشی 
رئیس سازمان حفاظت محیط   به  این کارزار خطاب  متن  از 
زیست و وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است:» طبیعت 
زیبای نطنز و روستاهایی همچون طار و نیز منطقه حفاظت شده 
کرکس، زیر تیغ معادن حال خوشی ندارد. وجود بیش از 6۰ 
معدن سنگ گرانیت و تراورتن و برداشت های بی رویه از این 
معادن خسارت های زیادی بر عرصه های محیط زیستی، منابع 
آبی و تنوع زیستی منطقه برجا گذاشته است. رشته کوه کرکس 
با وسعت بیش از 3۰۰ هزار هکتار پس زاینده رود، دومین منبع 
آب شیرین در شمال  شرقی استان اصفهان به شمار می رود. این 
منطقه به رغم مجاورت با مناطق کویری، از دیرباز دارای چشمه ها 
از این منطقه  و قنوات بسیاری بوده است و بخش وسیعی 
مامن حیات وحش و رویشگاه گونه های گیاهی ارزشمند و در 
خطر انقراض مانند زرین گیاه است اما معادن به جان کرکس 
کوه افتاده اند و علی رغم نارضایتی مردم نطنز و کاشان به ویرانی 
طبیعت ادامه می دهند. از صدای مهیب انفجار و تکه تکه شدن 
دل کوه و رفت وآمد خودروهای غول پیکر حامل سنگ گرفته، تا 
تجاوز به حریم باغات، مزارع کشاورزی، مناطق مسکونی شهری 
و روستایی، انباشت نخاله ها و باطله های معدنی در مسیل ها 
و قنات ها و آلودگی آب تا انتشار ریزگردها، زندگی و سالمتی 
مردم نطنز و حیات گونه های جانوری و گیاهی منطقه را تهدید 

و نابود می کند. 

اگر بزرگی و جاه و جالل در درم است

ز کردگار بر آن مرد کم درم ستم است

نداد داد مرا چون نداد گربه مرا

تو را از اسب و خر و گاو و گوسفند رمه است

یکی به تیم سپنجی همی نیابد جای

تو را رواق ز نقش و نگار چون ارم است

چو مه گذشت تو شادی ز بهر غله تیم

ولیکن آنکه تو را غله او دهد به غم است

همه ستاره که نحس است مر رفیق تو را

چرا تو را به سعادت رفیق و خال و عم است

کسی که داد بر این گونه خواهد از یزدان

بدان که راه دلش در سبیل داد گم است

ببین که بهره آن پادشا ز نعمت خویش

چو بهره تو ضعیف از طعام یک شکم است

نه هر چه هست مرو را همه تواند خورد

ز نان خویش تو را بهره زان او چه کم است

کسی که جوی روان است ده به باغش در

به وقت تشنه چو تو بهره زانش یک فخم است

گرت نداد حشم تو غم حشم نخوری

غم حشم همه بر جان اوست که ش حشم است

زبانت داد و دل و گوش و چشم همچو امیر

نشان عدل خدای، ای پسر، در این نعم است

کنی پسند که به چشم و گوش بنشینی

بجای آنکه خداوند ملکت عجم است

ناصرخسرو

بویراحمد  تامرادی  تنگ  آبشار 
جغرافیایی  موقعیت  در 
استان  در   N3۰3۰۴۸  E۵1۲۵۰۸
آبشار  دارد.  قرار  کهگیلویه  وبویراحمد 
تنگ تامرادی در فاصله ۵۵ کیلومتری 
ایران  طبیعت  پایتخت  یاسوج  شهر  از 
گچساران  جاده  مسیر  در  که  زمین 
واقع شده و ارتفاع آن بیش از 1۵ متر 
است. وجود چهار آبشار با ارتفاع ۸ تا 
1۰ متری و حوضچه های آب در مسیر 
و  آبشار  این  خنک  بسیار  و  زالل  آب 
از دل  همچنین وجود غارهایی که آب 
آن می گذرد و آب مداوم از سقف آنان 
هر  است که  شده  باعث  می کند  چکه 
بودن  خاص  و  جذابیت  بر  بیشتر  چه 
آن بیفزاید. طبیعت زیبا و جنگل بلوط 
به  خاصی  زیبایی  آبشار  این  اطراف 
این منطقه بخشیده است. از مهم ترین 
گردشگری  منطقه  این  مشکالت 
عالئم  هر گونه  وجود  عدم  به  می توان 
راهنمایی و رانندگی در 1۰ کیلومتر مسیر 
مکان  این  به  منتهی  خم  و  پیچ  پر 
امکانات رفاهی  اشاره کرد. عدم وجود 
بهداشتی  سرویس  رستوران،  جمله  از 
و روشنایی مناسب برای شب از دیگر 

تفریحی  مکان  این  است که  مسائلی 
را در انزوا نگه داشته است. اطراف به 
کوه های زرآور و ساور محدود می  شود 
دارد  ارتفاع  متر   1۴۰۰ دریا  از سطح  و 
و تحت تاثیر اقلیم معتدل و مرطوب، 
تابستان  بهار و  آب و هوای آن در فصل 
سرد  زمستان  در  و  دل پذیر  و  مطبوع 
در  و  تامرادی  تنگ  ورودی  در  است. 
دخمه  حسین آباد،  روستای  مجاورت 
به  هخامنشی  دوران  از  مقبره ای  و 
یا  و  سرداران  از  یکی  به  مانده که  جا 
تنگ  است.  مربوط  هخامنشی  نجبای 
تامرادی محل وقوع یکی از جنگ های 
به  توجه  با  هست.  نیز  معاصر  تاریخ 
طوالنی  قدمتی  می توان  مذکور،  موارد 
مردم  گرفت.  نظر  در  روستا  این  برای 
لری  زبان  به  تامرادی  تنگ  روستای 
پیرو  و  مسلمان  می گویند  سخن 
مذهب شیعه جعفری هستند. چشمه 
تنگ  آبشار  در حوالی  بلوط عسلی، که 
از معروف ترین  واقع شده است، یکی 
به  منطقه  تفرجگاه های  و  ییالقات 
پایین  در  چشمه،  این  می رود.  شمار 
طبیعی  حوضچه های  خود،  دست 

است. آورده  وجود  به  را  زیبایی 

| چاپ و نشر |
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شبیه  و  دارد  طول  سانتی متر   ۲۴ پرنده،  این 
سلیم شنی کوچک است، با این تفاوت که اندکی 
نسبت  به  و چشم ها  منقار  است،  آن  از  بزرگ تر 
نوار  نر،  پرنده ی  در  است.  زیتونی  پاها  و  بزرگ 
چشمی سیاه، پیش تارک ) پیشانی( دارای دو 
لکه  سفید، تارک شنی رنگ، سطح پشتی قهوه ای 
شنی، چانه سفید و در سینه طوق پهنی به رنگ 
بلوطی دارای چینی دیده می شود. در پرنده  ماده، 
طوق  خاکستری،  به  مایل  قهوه ای  چشمی  نوار 
سفیدی  با  پیشانی  و  قهوه ای، کم رنگ  سینه ای 
و  ابروی سفید  با  اما  نر،  پرنده   به  نسبت  کمتر 
سفید  زیر تنه  همچنین  می شود.  دیده  پیوسته، 
است.  سیاه  شاه پرها  و  بالی  سفید  نوار  دو  با 
است  روشن  قهوه ای  رو تنه  نابالغ؛  پرنده ی  در 

دیده  خاکستری  لکه های  سینه  حاشیه   در  و 
هم اند  شبیه  زمستان  در  ماده  و  نر  می شود. 
روی  سیاهی  از  کمی  اثر  نر،  پرنده   در  تنها  و 
سرش باقی می ماند. صدای این پرنده هنگام 
پرواز، کشیده و شبیه »کی ررر« یا ت رررر« 
و هنگام اوج گیری در هوا به صورت »هوایت- 
هوایت- هوایت« « یا »دووی – دووی – دووی 
– تووی- دیت« شنیده می شود. این پرنده در 
سواحل ماسه ای و گلی به سر می برد. در ایران، 
زمستان ها در سواحل جنوبی به وفور و به صورت 
دیده  ساحلی  مناطق  اغلب  در  عبوری  مهاجر 
این  مثل  تولید  بر  مبنی  می شود. گزارش های 
پرنده در شمال شرقی خراسان در دست است. 
کنترل شکار و حفاظت از محل های تولید مثل 
این پرنده برای بقایش کافی به نظر می رسد./ 

ایران بیابان های  و  کویرها 

سلیم شنی

درخواست جمع آوری کلیه معادن سنگ آبشار تنگ تامرادی، بویراحمد
اطراف روستای طار نطنز

روز  ماه(  دی   ۲۸( ژانویه   1۸  
برفی،  آدم  است.  برفی  آدم  جهانی 
بسیاری از ما را به یاد کودکی هایمان 
که  گرمی  خنده های  و  می اندازد 
بی اعتبار  را  برفی  روزهای  سرمای 
می کرد و حیاط خانه و کوچه و پارک 
می بردمان  نام  این  می کرد.  پر  را 
رسالت  گویی  که  برفی  صبح های  به 
برف هایی که  با  می دانستیم که  خود 
کنیم.  هنرنمایی  پوشانده  را  زمین 
قدیمی تر  قصه شان  اما  برفی ها  آدم 

حرف هاست.  این  از 
باشد که  آدمی  تنها  شاید  برفی  آدم 
نه ملیت دارد و نه به مذهب خاصی 
حد  تا  تاریخ  طول  در  است.  پایبند 
زیادی ظاهر خود را حفظ کرده است 
به  از جهان  نقطه  هر  در  این که  با  و 
آمده  در  منطقه  همان  مردم  هیبت 
پوش  سفید  مرد  این  اما  است، 
جهانی، در ذهن همه مردم دنیا یک 
سمبل  دارد.  واحد  شمایل  و  تعریف 
تنش  تمام  و  است  سرد  روزهای 
خندانی  مرد  زمستان،  یادآور سرمای 

می کند. تهدید  را  جانش  گرما  که 
با گرم شدن زمین  قصه آدم برفی ها 

تراژدی  یک  به  تبدیل شدن  حال  در 
شاهد  زمستان  هر  واقع  در  و  است 
مردان  این  جمعیت  شدن  کمتر 
هستیم.  جهان  سطح  در  چاق  سفید 
نام  به  جهانی  روز  یک  انتخاب 
دارد:  خود  در  پیام  دو  برفی ها  آدم 
این  آمار  کاهش  که  این  نخست 
داشتنی  دوست  سفید  مجسمه های 
برای  است  شده  نمادی  به  تبدیل 
هشدار  و  اقلیمی  تغییرات  درک 
با  رابطه  در  زیست  محیط  فعاالن 
که  این  دیگر  و  زمین  شدن  گرم 
داشتنی  دوست  عروسک های  این 
نتیجه یک  در  برفی  روزهای سرد  در 
متولد  جمعی  صمیمیت  و  همدلی 
دوستی  نماد  می توانند  و  می شوند 
باشند.  علت انتخاب 1۸ ژانویه برای 
آدم  روز جهانی  عنوان  به  نام گذاری 
است، کورنلیوس  شنیدنی  هم  برفی 
روز  این  دهنده  پیشنهاد  گرتس 
که  کرده  انتخاب  را  روزی  جهانی، 
احتمال  و  باشد  زمستان  فصل  در 
دیگر  رویدادهای  برای  آن  انتخاب 
وجود نداشته باشد، از طرفی عدد 1۸ 
می شود،  نوشته  انگلیسی  به  وقتی 
دارد  برفی  آدم  به  بسیاری  شباهت 
دست  در  چوبی  جاروی  یک  که 

است. گرفته 

زمین و قصه آدم برفی ها  
 فرزانه قبادی 


