
وزیر امور خارجه: 
هنوز برای مذاکره مستقیم با آمریکا 

به جمع بندی نرسیده ایم
وزیر امور خارجه کشورمان گفت:آمریکایی ها مکررًا برای مذاکره درخواست دارند اما 
هنوز به این مسأله در جمع بندی های خودمان نرسیده ایم. به گزارش ایسنا، حسین 
امیرعبداللهیان در جمع خبرنگاران در پاسخ به ایسنا مبنی بر اینکه با رسیدن طرف ها بر 
مرحله تصمیم سیاسی احتمال دیدار وزیران خارجه ایران و ۴+۱ در وین وجود دارد؟ 

سازمان جهانی گردشگری:

صنعت گردشگری تا سال 
 2024 به شرایط پیش

از پاندمی باز نمی گردد
صنعت  وضعیت  درباره  ملل  سازمان  اخیر  گزارش  در 
گردشگری در دنیا از سال 2020 به عنوان بدترین سال این 
صنعت در طول تاریخ یاد شده است. سالی که گردشگری 

در تمام نقاط دنیا رکودی بی سابقه را تجربه کرد.

بررسی موانع استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر در شهرها 

تجدیدپذیرها هنوز توجیه 
اقتصادی ندارند 

پیام ما/دومین نیروگاه خورشیدی دیروز، دوشنبه ۴ 
نیروگاه  افتتاح شد.  تهران  منطقه 20 شهر  در  بهمن 
کوچک مقیاسی با ظرفیت 30 کیلووات می تواند ساالنه 

حدود ۴5 هزار کیلووات ساعت انرژی تولید کند.

معاون محیط زیست طبیعی عنوان کرد:

پیشگیری از انقراض یوز 
گرفتار کمبود اعتبار

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظت محیط زیست، با اشاره به وضعیت بحرانی 
میش مرغ و یوزپلنگ آسیایی، برنامه های این سازمان 

را برای حفظ این گونه ها تشریح کرد.

رئیس سازمان هواشناسی در پنجمین 
کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی 

خلیج فارس مطرح کرد

توسعه پایدار بر پایه 
توان اقلیمی جدید

انتقاد ایر ان ازانحر اف آ ب هیر مند
خطیب زاده: در سال آبی گذشته کمتر از ۵ درصد از حق آبه ایران براساس این معاهده تامین شد و تاکنون هم حق آبه ای تامین نشده است

سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری مطرح کرد:

 پروژه دیوار سبز بزرگ در چین و آفریقا نتایج مثبتی به دنبال داشته است 

تولد جنگل در صحرای آفریقاتولد جنگل در صحرای آفریقا
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چارسوق

اقلیم

بوم وبر

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سربازان ستاد کل نیروهای مسلح از ابالغ 
 بخشنامه پرداخت تسهیالت اشتغال زایی به سربازان ماهر پس از پایان خدمت خبر داد.

سردار موسی کمالی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه اشتغالزایی وحمایت 
از اشتغال یکی از اصلی ترین اهداف قرارگاه مهارت آموزی سربازان ستادکل 
نیروهای مسلح است، گفت:  در واقع طرح مهارت آموزی به سربازان در این 
راستا به اجرا درآمده تا اوال سربازان در طول خدمت دست کم یک مهارت 
بتوانند  و  نیاز کشور است  بگیرند که مورد  فرا  را  ثانیا مهارتی  و  بیاموزند  را 
 پس از پایان خدمت نیز در همان حوزه جذب به کار شده و فعالیت کنند.
وی ادامه داد:  در همین راستا نیز قرارگاه مهارت آموزی سربازان پیگیری هایی 
را برای پرداخت وام های اشتغالزایی به سربازان ماهر پس از پایان خدمت 
پرداخت  روند  نیز  و تجارت  ، ملت  ، صادرات  بانک های  ملی  و  آغاز کرد 
به  سپه  بانک  خوشبختانه  نیز  پیگیری ها  تازه ترین  در  کردند.  آغاز  را  وام 
 عنوان یکی دیگر از بانکهای عامل، انجام یکسری تعهدات را برعهده گرفت.
نیروهای  کل  ستاد  سربازان  آموزی  مهارت  مرکزی  قرارگاه  عالی  مشاور 
و  سپه  بانک  همکاری  با  وام  این  اعطای  ضوابط  اینکه  بیان  با  مسلح 
برای  ضوابط  این  گفت:  شد،  نهایی  و  تدوین  مسلح  نیروهای  ستادکل 
خدمتشان  پایان  از  پس  ماهر  سربازان  پس  این  از  و  شده  ابالغ  اجرا 
شوند. بهره مند  اشتغالزایی  راستای  در  تسهیالت  این  از   می توانند 

کمالی درباره جزئیات این ابالغیه و افراد واجد شرایط نیز گفت: براساس این 
ابالغیه، تسهیالت تنها به طرح های اشتغال متقاضیان معرفی شده از کارگروه 
تخصصی مهارت تا اشتغال هر استان تعلق می گیرد و معرفی نامه مذکور با 
امضای معاون اقتصادی استاندار و معاون وظیفه عمومی استان خواهد بود.

 پرداخت وام یک میلیارد ریالی 
 به سربازان ماهر 

4 پیام جامعه
2 پیام خرب
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 2۱ نفر دیگر در 2۴ ساعت منتهی به دوشنبه 
بر اثر ابتال به کرونا فوت کردند و در این بازه 
کووید۱۹  به  مبتال  جدید  بیمار   ۷۶۹۱ زمانی 
شناسایی شدند. این در حالی است که رنگ 
کشور  کرونایی  نقشه  به  دیگر  بار  نارنجی 

است. بازگشته 
وزارت  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  مرکز 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد: 
تا دوشنبه چهارم بهمن ماه ۱۴00 و بر اساس 
بیمار   ۷۶۹۱ تشخیصی،  قطعی  معیارهای 
شناسایی  کشور  در  کووید۱۹  به  مبتال  جدید 

شدند. بستری  آنها  از  نفر   5۷۷ شد که 
دوشنبه  به  منتهی  ساعت   2۴ طی  همچنین 
 ۶ به  کشور  در  کووید۱۹  بیماران  مجموع 
با  و  رسید  نفر   ۱۸۱ و  هزار   25۸ و  میلیون 
این  جان باختگان  مجموع  تن،   2۱ مرگ 

رسید. نفر   25۱ و  هزار   ۱32 به  بیماری 
هزار   ۸2 میلیون   ۶ کنون  تا  دیگر  سوی  از 

از  یا  و  یافته  بهبود  بیماران،  از  نفر   ۷5۹ و 
بیماران   ۱222 بیمارستان ها ترخیص شده اند. 
مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند و تا 
کنون ۴۴ میلیون و ۱3۸ هزار و ۱2۸ آزمایش 
تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
گزارش  به  که  است  حالی  در  شرایط  این 
نقشه کرونایی  به  دیگر  بار  نارنجی  رنگ  وبدا 
وزارت  عمومی  روابط  است.  بازگشته  کشور 
ماسک  اپلیکیشن  به  استناد  با  بهداشت، 
یافته،  انتشار  بهمن  چهارم  یکشنبه  روز  که 
 32 بستری،  موارد  افزایش  با  کرد:  تصریح 
شدند  خارج  آبی کرونا  وضعیت  از  شهرستان 

گرفتند. قرار  زرد  وضعیت  در  و 
یک  حاضر  حال  در  گزارش،  این  اساس  بر 
شهرستان نارنجی، 2۴ شهرستان زرد و ۴03 
شهرستان آبی است و هیچ شهری قرمزی در 

ندارد. وجود  نقشه کرونای کشور 

از  پس  و  اخیر  هفته های  طی  کرونا  تلفات 
به  توجه  با  کشور  از  کرونا  پنجم  خیز  عبور 
کاهشی  روندی  سراسری  واکسیناسیون 
برای  ماه  آذر   2۷ شنبه  روز  است.  داشته 
بار و پس از شیوع کرونا در کشور،  نخستین 
تعداد شهرستان های قرمز و نارنجی کرونا در 

رسید. صفر  به  کشور 
کشور  در   ۹۸ اسفند  اوایل  از  ویروس کرونا 
شیوع یافت و تا کنون پنج خیز را پشت سر 
ابتدای  از  کرونا  پنجم  خیز  است.  گذاشته 
بهداشت  وزارت  و  شد  آغاز  کشور  در  ماه  تیر 
هشتم مهر ماه از عبور این خیز از کشور خبر 
ماه  مهر  و هفتم  مرداد   2۸ در  این خیز  داد. 
به ترتیب شمار تلفات از یکصد و ۱20 هزار نفر 
ژنتیکی  جهش  چهار  تاکنون  کرد. کرونا  عبور 
داشته  دلتا  و  بتا، گاما  آلفا،  شامل  خطرناک 
یافته  جهش  نسخه  جدیدترین  اومیکرون  و 

است. ویروس  این 

کمیته  پژوهش  و  اپیدمیولوژی  کمیته  دبیر 
اینکه  بیان  کووید۱۹با  با  مقابله  کشوری  علمی 
در  کرونا  گردش  در  موارد  درصد   50 از  بیش 
گفت:  است،  ُامیکرون  سویه  به  مربوط  کشور 
کشور  در  ُامیکرون  که  گفت  می توان  بنابراین 

است. شده  غالب 
مسعود یونسیان درباره وضعیت ابتال به کووید۱۹ 
در کشور به ایسنا گفت: شرایط کشور به گونه ای 
ماه  نیمه دی  از  هفته گذشته  دو  است که طی 
را داشتیم که  افزایش موارد جدید کرونا  روزانه 
۱0 تا ۱2 درصد افزایش نسبت به  حدودا روزی 

بودیم. روز قبلش شاهد 
روز  به  افزایش نسبت  افزود: وقتی درصدی  او 
قبل داشته باشیم، این درصد به صورت تصاعدی 
۱0 درصد  اگر همان  عنوان مثال  به  باال می رود. 
را هم به عنوان حداقل محاسبه کنیم،   اگر قرار 
اضافه  بیماران مان  تعداد  درصد   ۱0 روزی  باشد 
شود، بعد از ۱0 روز تعداد بیماران جدیدمان 2.۶ 
برابر می شود؛ به عنوان مثال اگر ما امروز 5000 
بیمار جدید داشته باشیم و هر روز هم ۱0 درصد 

به تعداد بیماران روز گذشته ما اضافه شود، بعد 
از ۱0 روز تعداد بیماران ما 2.۶ برابر ضربدر 5000 
بیماران  تعداد  نتیجه  در  و  می شود  امروز  مورد 
فرآیند  همین  اگر  حال  می شود.  نفر  هزار   ۱3
از  بعد  نگیرد،  را  آن  جلوی  و کسی  یابد  ادامه 
20 روز این تعداد ۶.۷ برابر می شود. اگر همین 
یابد و جلوی روند  ادامه  اتفاق یک ماه متوالی 
ما  بیماران  تعداد  ماه  یک  از  بعد  نشود،  گرفته 
نفر   ۸5000 بیماران مان  تعداد  و  شده  برابر   ۱۷

شد. خواهد 
با  نکنیم که  تصور  بنابراین  تاکید کرد:  یونسیان 
گذشته  روز  به  نسبت  روز  هر  در  که  افزایشی 
اضافه می شود،    بیماران  به  مورد   ۱000 می بینیم، 
بلکه ۱0 درصد اضافه می شود که به تدریج عدد 
دیگر  مهم  نکته  حال  عین  در  می شود.  بزرگی 
مردم  از  بسیاری  تصور  برخالف  که  است  این 
انجام  بیماری  روند  در  امروز  مداخله ای که  هر 
بلکه  نداریم.  را  انتظار نتیجه آن  دهیم، روز بعد 
حداقل یک تا دو هفته طول می کشد تا نتیجه 
تمام  حتی  امروز  همین  اگر  بنابراین  دهد. 

ماه  بهمن  نیمه  تا  بازگردانیم،  را  محدودیت ها 
اساس  این  بر  داشت.  خواهیم  را  روند  همین 
را  محدودیت هایمان  همه  امروز  همین  اگر 
 ۱00 هم  مردم  بازگردانیم،  حدت  و  شدت  با 
باشند،  داشته  را  بهداشتی  موارد  رعایت  درصد 
و  می شود  رقمی   5 بیماران مان  تعداد  هم  باز 
اقدامات  انجام  اما  است،  اجتناب ناپذیر  این 
پیشگیرانه و کنترلی در حال حاضر، بعد از نیمه 
بهمن ماه است که کمک می کند تا سرعت رشد 

یابد. کاهش  بیماری 
در  ُامیکرون  گردش  میزان  درباره  یونسیان 
درصد   50 از  بیش  حال حاضر  در  کشور، گفت: 
گردش  حال  در  کشور  در   که  کرونایی  موارد 
می توان گفت  و  است  ُامیکرون  سویه  از  است، 
که ُامیکرون در کشور غالب شده است. در عین 
حال در کل دنیا ۷2 درصد موارد ابتال به کرونایی 
بوده و طبیعی است  ُامیکرون  که بررسی شده، 
بنابراین  نباشد.  مستثنی  هم  ما  کشور  که 
و در کشور ما هم  دنیا غالب شده  ُامیکرون در 

است. شده  بدل  غالب  ویروس  به  طبیعتا 

فوت 2۱ نفر دیگر بر اثر کرونا

»ُامیکرون« در کشور غالب شدشناسایی ۷6۹۱ بیمار جدید

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 22۱3   | سه شــنبه  ۵ بهمــن ۱400  |    قیمــت  2000 تومــان   | 

مناقصه  عمومی
پایگاه هوانیروز کرمان در نظر دارد جهت اجرای فضای 

و همچنین   » » فضای سبز  تفریحی  پارک  و   سبز  
ایزوگام سقف تعدادی از مجتمع های مسکونی خود 

اقدام به برگزاری مناقصه نماید. 

اسناد  و  طرح  دریافت  جهت  متقاضی  شرکتهای 
شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت ۵ روز 
کاری به پست مهندسی پایگاه هوانیروز کرمان مراجعه 
 0۹۱32۹۷4200  – های 0۹۱۷۱0۷640۷  با شماره  با  و 

تماس حاصل نمایند.

پایگاه هوانیروز کرمان

آب را 
َهدرندهیم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان در نظر دارد مناقصه  لکه گیری هندسی و چاله پرکنی محورهای جنوبی استان به شماره 2000003۱2300020۵ ,تکمیل 

آسفالت زیرگذر سرخ آباد  به شماره 2000003۱23000206 و تهیه و نصب تابلوهای اخطاری , انتظامی و اطالعاتی کنارگذر اسدآباد و شیرین سو به شماره 2000003۱2300020۷, 
تهیه و نصب گاردریل محور مراد بالغی , پیچ امیرآباد و پیست اسکی شهرستان همدان به شماره 2000003۱23000208 و ساخت راه روستایی محور چهره قان – راستگویان 
شهرستان فامنین به شماره 2000003۱2300020۹    را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزماست مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 

تاریخ 03/ ۱400/۱۱ می باشد 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت ۱3:00 روز پنجشنبه تاریخ ۱400/۱۱/0۷ 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱3:00 روز یکشنبه تاریخ  ۱400/۱۱/۱۷

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 0۹:00 روز دوشنبه تاریخ ۱8 /۱400/۱۱
اطالعات تماس دستکاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف 

آدرس : همدان بلوار سید جمال الدین اسدآبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان تلفن : 08۱34228۱۵4
شناسه آگهی ۱2۶3۷۶۶ – م الف ۱5۹۴

نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
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سعید خطیب زاده از انحراف آب هیرمند 
به طور تلویحی انتقاد کرد. او با بیان این 
خاک  از  مرزی  رودهای  از  بسیاری  که 
ایران می آمدند و به افغانستان می رفتند 
و امروز با این انحراف در آب نه موضوع 
زیست  محیط  موضوع  بلکه  حق آبه، 
است ،  گرفته  قرار  تاثیر  تحت  منطقه 
اخیر  در گفت وگوهای  نشان کرد :  خاطر 
در تهران این مسئله مطرح شد. در سال 
حق آبه  از  درصد   5 از  آبی گذشته کمتر 
ایران براساس این معاهده تامین شد و 
تاکنون هم حق آبه ای تامین نشده است.
اینکه آن چه به عنوان »باز  بیان  با  او 
شدن سدهای آبی است باید از وزارت 
کرد«،  سوال  را  فنی  جزییات  نیرو 
خارجه  وزارت  موضع  عنوان  به  افزود: 
 ۱35۱ قرارداد  اجرای   می کنم   عرض 
عنوان  به  با جدیت  قراردادی است که 
افغانستانی ،  طرف  حقوقی  وظیفه 
روزهای گذشته  در  پیگیری می کنیم.  
سوی  از  هامون  حق آبه  تامین  خبر 
اما  شد  اعالم  داخلی  مقام های  برخی 
را  خبر  این  طالبان  بود که  آن  از  پس 

کرد. تکذیب 
استاندار  خیابانی؛  مدرس  حسین 
این  از  پیش  بلوچستان  و  سیستان 
گفته بود: »توجه به بارندگی هایی که در 
دو  گذشته  روز  شده،  انجام  افغانستان 
دریچه از بند کمال خان باز شد با توجه 
به فاصله ۸0 تا ۹0 کیلومتری که با چاه 
می شود  پیش بینی  دارد،  ما  نیمه های 
ساعت   ۷2 تا   ۴۸ بین  آب  حجم  این 
آنچه  شود.  ایران  خاک  وارد  آب  دیگر 
دولت  با  شده  تعهد  و  شده  توافق  که 
کمک  هم  بارندگی ها  و  افغانستان 

می کند، این است که این جریان ادامه 
داشته باشد تا حق آبه ایران کامل تامین 
هدایت  نیمه ها  چاه  به  آب  این  شود 
مورد  آبی  منابع  عنوان  به  و  می شود 
این  است«.  منطقه سیستان  برای  نیاز 
از سوی مقا م های طالبان  بعدا  اما  خبر 
تکذیب شد. عبدالطیف منصور، وزیر آب 
و برق حکومت طالبان با انتشار ویدیویی 
به اخبار منتشر شده درباره رها سازی آب 
از بند کمال خان به سمت ایران واکنش 
سد  »آب  بود:  گفته  و  داده  نشان 
به سمت  برای سرازیر شدن  کمال خان 
ایران رهاسازی نشده بلکه به درخواست 
افغانستان  نیمروز  والیت  کشاورزان 
انجام شده است. آب در حد تامین نیاز 

است« شده  رهاسازی  آنها 
نصرت، سخنگوی  اختر محمد  مولوی   
گفته  هم  طالبان  آب  و  انرژی  وزارت 
مکرر  خواست های  از  »پس  است: 
محلی  مقام های  نیمروز،  در  دهقانان 
به  را  بند  این  دریچه های  والیت  این 
دهقانان  و  نیمروز  زمین های  سوی 
یکی  هامون  حقابه  تامین  گشودند.«  
از موارد چالش برانگیز و سابقه دار میان 
ایران و افغانستان است و مذاکرات دو 
کشور درباره این در جریان بوده است. 
پس از ساخت سد کمال خان وضعیت 
ورود آب به هامون با چالش جدید هم 
روبرو شده است. تامین نشدن حق آبه 
هامون می تواند یک چالش جدید برای 
روزنامه  تالش های  باشد.  کشور  شرق 
پیام ما برای گفت وگو با مسئوالن دفتر 
نیرو  وزارت  در  مرزی  رودخانه های 
بی نتیجه  تاکنون  موضوع  این  درباره 

است.  بوده 

 از مذاکرات وین چه خبر
وزارت   سخنگوی  ایسنا،  به گزارش 

نشست  در  دوشنبه  صبح  خارجه 
و  داخلی  خبرنگاران  با  خود  خبری 
ارتباط  در  سوالی  به  پاسخ  در  خارجی 
آخرین  و  وین  مذاکرات  بحث  با 
تحوالت در جریان این مذاکرات گفت: 
مذاکرات  موضوع  در  امروز  که  آنچه 
که  است  این  هستیم  آن  شاهد  وین 
در  زمینه  این  در  پیشرفت گفت وگوها 
چهار  در  ما  دارد.  قرار  درستی  مسیر 
داریم.  گفت وگو  برای  اسنادی  حوزه 
انجام شده است.  پیشرفت های خوبی 
از اسناد اختالفات و پرانتزها  در برخی 
این  بزرگ  موفقیت  است.  شده  کمتر 
بود که بسیاری از ایده های ایران تبدیل 
به کلمات شده است از جمله در حوزه 
تضامین. او با بیان اینکه موضوع مهم 
این است که همه طرف ها در مذاکرات 
باید  که  رسیده اند  نتیجه  این  به 
اتفاقات گذشته  تا  اخذ شود  تضامینی 
تصمیمات  باید  و  نشود  تکرار  دیگر  بار 
تضامین  بحث  مورد  در  تضامینی  و 
مورد  موضوع  این  و  شود  اندیشیده 
قبول همه اطراف مذاکرات است، گفت: 
ایده های  وین  مذاکرات  جریان  در  ما 
ارائه  واقع نگری  با  عملیاتی  و  اجرایی 
ایده های  که  می کنیم  فکر  و  دادیم 
تضامین  حوزه  در  گفت وگو  امکان  ما 
بار  همچنین  او  است.  آورده  فراهم  را 
وین  مذاکرات  در  ما  تأکید کرد:  دیگر 
قابل  توافقی  به  پیدا کردیم که  حضور 
راستا  در همین  و  برسیم  پایدار  و  اتکا 
وزارت  سخنگوی  می کنیم.  تالش 
خارجه همچنین در پاسخ به این سوال 

است که  این  موید  اخبار  از  برخی  که 
توافق  به  رسیدن  برای  آمریکایی ها 
کرده اند،   مطرح  را  شرط هایی  پیش 
از  را  شرطی  پیش  هیچ  ایران  گفت: 
ادامه  در  او  است.  نپذیرفته  اول  روز 
کرد:  تصریح  پرسش  این  به  پاسخ 
است  پیچیده  اندازه کافی  به  مذاکرات 
را  آن  چنینی  این  اظهارات  با  نباید  و 
پیچیده تر کرد. خطیب زاده همچنین در 
مورد اظهارات اخیر رابرت مالی نماینده 
ویژه آمریکا در مذاکرات وین در ارتباط 
و  ایران  در  آمریکایی  اتباع  آزادی  با 
کرد:  اظهار  وین  مذاکرات  با  آن  ارتباط 
ما نگرانی های خود را در مورد وضعیت 
اتباع ایرانی در آمریکا از همان روز اول 
مطرح کرده ایم، چه به صورت مستقیم 
این  از  پیش  چه  و  غیرمستقیم  چه  و 
مذاکرات.  با  زمان  هم  چه  و  مذاکرات 
است  مختلف  مسیر  دو  دو،  این  البته 
پایبند  قبلی   توافقات  به  آمریکا  اگر  و 
باشد این مسئله در کمترین زمان قابل 
خارجه  وزارت  سخنگوی  است.  حل 
بهانه های  به  ایرانی  اتباع  داد:  ادامه 
تحریم های  زدن  دور  جمله  از  واهی 
سوی  از  آمریکا  غیرقانونی  و  ظالمانه 
و  شده اند  گرفته  گروگان  به  واشنگتن 
برخی از این اتباع در شرایط غیرانسانی 
نگهداری می شوند، این در حالی است 
زندانی هستند  ایران  در  افرادی که  که 
اتهامات آن ها توسط قوه قضاییه اعالم 
مرتکب  جرایمی  آن ها  و  است  شده 
جرایم  به  رسیدگی  مراحل  و  شده اند 
آن هادر دادگاه صالحه طی شده است.
او بار دیگر تأکید کرد: این دو،  دو مسیر 
در  اراده  اگر  البته  هستند،   هم  از  جدا 
طرف مقابل باشد این امکان وجود دارد 
که در کمترین زمان در مورد دو موضوع 

به یک توافق پایدار برسیم.
در  همچنین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
پاسخ به سوال دیگری در مورد آخرین 
وضعیت بدهی کره به ایران و همچنین 
از  اینکه  بر  مبنی  شده  منتشر  اخبار 
طریق بازپرداخت بخشی از بدهی کره 
مورد  در  آمده  بوجود  مشکل  ایران  به 
حق رای ایران در سازمان ملل برطرف 
شده است، اظهار کرد:  متاسفانه بدهی 
همچنان  ایران  به  جنوبی  کره  قطعی 
پرداخت نشده و این بدهی باقی مانده 
بین دو کشور  است. گفت وگوهایی که 
یک  با  می شود  انجام  زمینه  این  در 
انجام است  در حال  سرعت الکپشتی 
و مورد قبول ما نیست و این موضوع 
از سوی ایران فراموش نمی شود. این 
نزد  در  است که  ایران  ملت  پول های 
کره امانت است که متاسفانه ما شاهد 
با  همچنین  او  نبودیم.  امانت  رعایت 
چگونگی  مورد  در  توضیحاتی  ارائه 
ملل  سازمان  به  ایران  بدهی  پرداخت 
نزد  ما  پول های  از  بخشی  طریق  از 
پول   این  از  بخشی  جنوبی گفت:   کره 
به حساب سازمان ملل  امن  از طریق 
منتقل شده است. خطیب زاده با بیان 
طی  بدهی  پرداخت  عدم  این  اینکه 
تحریم های  خاطر  به  سال گذشته  دو 
متاسفانه  گفت:   است،  بوده  آمریکا 
از  مناسبی  برخورد  زمینه  این  در  ما 
به  توجه  با  ملل  سازمان  دبیرخانه 
در  او  نبودیم.  شرایط  از  آن ها  آگاهی 
شرایطی  منتظر  ما  گفت:   مجموع 
به  ما  دسترسی  امکان  که  هستیم 

شود. فراهم  مالی مان  منابع 

سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری مطرح کرد:

انتقاد ایران از انحراف آب هیرمند

به دنبال تشدید آالیندگی هوای 
پایتخت صورت گرفت:

درخواست استانداری تهران 
از پلیس برای ممنوعیت 
تردد خودروهای دودزا

سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی 
واحدهای  تعطیلی  از  تهران  استاندار 
آسفالت  و  ماسه  شن،  بتن،  تولید 
انباشت  به  توجه  با  گفت:  و  داد  خبر 
بزرگ،  تهران  راهور  پلیس  آالینده ها 
خودروهای  و  موتورسیکلت ها  تردد  از 
کند. جلوگیری  فنی  معاینه  فاقد  و  دودزا 
در  ملکی  عابد  ایرنا،  گزارش  به 
هماهنگی  کارگروه  جلسه  دوازدهمین 
راهور  افزود: پلیس  آلودگی هوا  اضطرار 
اتحادیه  و  تهران  فرمانداری  همکاری  با 
از تردد شبانه  تهران  داران شهر  کامیون 
کامیون های  استثنای  به  کامیون ها 
مواد  و  غذایی  مواد  سوخت،  حامل 
هفته  دوشنبه  شب  طی  فاسدشدنی 

کنند. جلوگیری  جاری 
نسبت  نیز  استان  شهرداران  افزود:  او 
عمرانی  های  فعالیت  از  جلوگیری  به 
آلودگی هوا می شود،  که موجب تشدید 
شناسایی  ویژه،  پایش  و  کنند  اقدام 
و  اخطار  هشدار  اعالم  آالینده،  منابع 
کل  اداره  توسط  تشدیدی  اقدامات 
با جدیت  حفاظت محیط زیست استان 

یابد. تداوم 
شهرداری  همچنین  شد:  یادآور  ملکی 
و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  و  تهران 
نقل جاده ای استان نسبت به جلوگیری 
بوس  مینی  و  اتوبوس  ماندن  روشن  از 
درون شهری  مسافربری  پایانه  در  ها 
ممنوعیت  و  کنند  اقدام  برون شهری  و 
واحدهای  همه  در  کوره  نفت  مصرف 
و  معدنی  تولیدی  صنعتی،  نیروگاهی 

یابد. ادامه  کماکان  استان  خدماتی 
سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی 
اینکه باید از  با تاکید بر  استاندار تهران 
محیط های  در  ورزشی  فعالیت  هرگونه 
سیما  و  صدا  شود، گفت:  خودداری  باز 
اطالع رسانی  به  نسبت  رسانه ها  و 
و  همکاری  جلب  و  توصیه ها  الزم، 
نکات  رعایت  حوزه  در  عمومی  مشارکت 
آلودگی  اضطرار  شرایط  ویژه  بهداشتی 
نقلیه  وسایل  از  استفاده  کاهش  هوا، 
غیرضروری  از سفرهای  پرهیز  شخصی، 
کنند.  اقدام  انرژی  مصرف  کاهش  و 
از  استفاده  به  نسبت  توصیه  با  ملکی 
ماسک های مورد تایید وزارت بهداشت، 
آحاد  توسط  پزشکی  آموزش  و  درمان 
راهور  پلیس  شاغالن،  ویژه  به  مردم 
مواجهه  بیشترین  که  شهرداری ها  و 
باز  فضای  در  حضور  و  هوا  آلودگی  با 
نسبت  استان  شرکت گاز  افزود:  دارند، 
نیاز  مورد  گاز  سوخت  تامین  تداوم  به 
شبکه  به  متصل  واحدهای  و  نیروگاه ها 

کنند. اقدام  گازرسانی 
برای  استان  شهرداران  کرد:  تاکید  او 
سوزاندن  و  پسماندسوزی  از  جلوگیری 
ویژه  نظارت  درختان  برگ  و  شاخ 
استمرار  به  توجه  با  و  کنند  اعمال 
پسماندسوزی در شهر تهران به ویژه در 
خالزیر در منطقه ۱۹، استانداری تهران و 
اداره کل حفاظت محیط زیست با توجه 
را  موضوع  این  هوا  آلودگی  شرایط  به 
پیگیری کنند.  تهران  از طریق شهرداری 
تدوین  به  نسبت  باید  تهران  شهرداری 
دستورالعمل و مدلی برای فروش طرح 
هوا  آلودگی  اضطرار  شرایط  در  تفکیک 

دهد. انجام  را  الزم  اقدامات 
در همین راستا، اداره هواشناسی استان 
پایداری  تقویت  به  به  نسبت  نیز  تهران 
به  جوی  آالینده های  انباشت  و  هوا 
میکرون   2.5 از  معلق کمتر  ذرات  ویژه 
ظهر  از  بعد  از  هوا  کیفیت  کاهش  و 

است. داده  هشدار  دوشنبه 
با  بینی کرده که  اداره هواشناسی پیش 
انباشت  و  پایداری هوا  تقویت  به  اشاره 
تا  بهمن(  دوشنبه)۴  روز  از  آالینده ها 
بهمن(  غلظت  اواخر وقت چهارشنبه)۶ 
از  کمتر  معلق  ذرات  به ویژه  آالینده ها 
2.5 میکرون در نواحی پرتردد و صنعتی 
بر  می کند.  پیدا  افزایش  تهران  استان 
آلودگی  شاخص  افزایش  اساس،  این 
هوا  کیفیت  کاهش  و  جو  سکون  هوا، 
در  و  تمام گروه ها  برای  ناسالم  حد  تا 
)ثابت  آالینده  منابع  نکردن  مهار  صورت 
حد  تا  هوا  متحرک(  کاهش کیفیت  و 
مورد  مناطق  برخی  در  ناسالم  بسیار 

است. انتظار 
استان  هواشناسی  کل  اداره  همچنین 
باز  فضای  در  حضور  به  نسبت  تهران 
بیماری های  سابقه  دارای  افراد  برای 
آمدهای  و  رفت  ریوی،  و  قلبی 
غیرضروری به نواحی پرتردد برای افراد 
فیزیکی  فعالیت  و  خردسال  و  سالمند 
این  در  باز  فضای  در  ورزش  و  طوالنی 

داد. هشدار  مدت 

وزیر خارجه: 

 هنوز برای مذاکره مستقیم 
با آمریکا به جمع بندی نرسیده ایم

گفت:آمریکایی  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
اما  دارند  درخواست  مذاکره  برای  مکررًا  ها 
های  بندی  جمع  در  مسأله  این  به  هنوز 
حسین  ایسنا،  گزارش  به  نرسیده ایم.  خودمان 
به  پاسخ  در  خبرنگاران  جمع  در  امیرعبداللهیان 
ایسنا مبنی بر اینکه با رسیدن طرف ها بر مرحله 
خارجه  وزیران  دیدار  احتمال  سیاسی  تصمیم 
فعال  ما  دارد؟ گفت  وین وجود  در   ۱+۴ و  ایران 
مذاکرات را در سطح کارشناسان ارشد و مدیران 
امیدواریم  و  کردیم  تنظیم  خارجه  وزیران  کل 
نیاز  و  شویم  اجرا  پروسه  وارد  سطح  همین  در 
با  متناسب  اما  نباشد  باال  سطح  دیدارهای  به 
دیگر  اقدام  نوع  هر  درباره  مذاکرات  پیشرفت 
آنچه  کرد:  تصریح  او  می شود.  گرفته  تصمیم 
برای ما مهم است و اگر دقت کرده باشید سعی 
را  وین  مذاکرات  موضوع  اخبار  صدر  در  داریم 
قرار ندهیم این است که زمانی مردم در جریان 
مذاکرات  میز  در  که  گیرند  قرار  مسایل  دقیق 
اتفاق خوبی رخ داده شود. امیدوارم به آن نقطه 
با  مستقیم  مذاکرات  درباره  او  شویم.  نزدیک 
برای  مکررًا  آمریکایی ها  گفت:  وین  در  آمریکا 
این مسأله  به  هنوز  اما  دارند  مذاکره درخواست 

نرسیدیم. خودمان  جمع بندی های  در 

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

افزایش پلکانی تعرفه برق 
تاثیری بر کنترل مصرف ندارد

یک  در  را  پرمصرف  و  مرفه  اقشار  رفاه  ما  اگر 
با  دیگر  بخش های  در  و  کنیم  گران  حوزه 
استفاده از سیاست هایی نظیر مالیات بر مصرف 
بر آن نظارت نداشته باشیم، بازهم به ضرر قشر 
متوسط و ضعیف جامعه تمام می شود. فریدون 
تاکید  با  مجلس  انرژی  عضو کمیسیون  عباسی 
هیات  مصوبه  به  اشاره  با  و  موضوع  این  بر 
برق  تعرفه  پلکانی  افزایش  خصوص  در  دولت 
علت  گفت:  نیوز  برق  به  مصرف،  پر  مشترکان 
از  باالیی  مصرف  جامعه  سطح  در  عده ای  اینکه 
آب، برق و گاز دارند این است که به دنبال رفاه 
افراد را در  این  اگر ما رفاه  بیشتر هستند، حال 
با  دیگر  بخش های  در  و  کنیم  گران  حوزه  یک 
استفاده از سیاست هایی نظیر مالیات بر مصرف 
بر آن نظارت نداشته باشیم باز هم به ضرر قشر 
این  می شود.  تمام  جامعه  ضعیف  و  متوسط 
سرمایه  عمدتا  دارند  باالیی  مصرف  که  اقشار 
به  خدماتی  و  دارند  درآمد  محلی  از  و  بوده  دار 
هر  در  بخواهیم  ما  اگر  و  می دهند  ارائه  جامعه 
اخذ  را  پولی  آنان  از  پلکانی  صورت  به  حوزه ای 
و  آورد  خواهند  مردم  بر  فشار  نیز  آن ها  کنیم 
باال  را  خود  کاالی  و  خدمات  ارائه  هزینه های 
دارند،  بیشتری  پول  افرادی که  می برند. معموال 
داشت،  خواهند  حوزه  هر  در  باالتری  مصرف 
مالیات  ما  است که  این  راهکار  بهترین  بنابراین 
بر مصرف داشته باشیم، چون با اخذ مالیات از 
اینکه  اعمال کرد.  بهتری  می توان کنترل  مصرف 
بخواهیم روی یک بخش نظیر حامل های انرژی 
باال  را  آن ها  قیمت  رویه  بی  و  بگذرایم  دست 
و  مرفه  اقشار  مصرف  کنترل  در  تاثیری  ببریم، 
اقشار  میان  این  در  هم  باز  و  ندارد  پرمصرف 

کرد. خواهند  ضرر  جامعه  ضعیف  و  متوسط 

در گفت وگوهای اخیر در تهران 
این مسئله مطرح شد. در سال 
آبی گذشته کمتر از 5 درصد 
از حق آبه ایران براساس این 
معاهده تامین شد و تاکنون هم 
حق آبه ای تامین نشده است

 رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست: احیای یک 
رودخانه به معنای بازگرداندن 
سامانه طبیعی رودخانه به 
حالت پیشین دست نخورده 
آن است، به بیان دیگر احیای 
رودخانه ها را می توان بهبود 
کیفیت و کاهش آلودگی، بهبود 
وضعیت حریم و بستر رودخانه، 
کنترل فرسایش و بازسازی 
بستر طبیعی رودخانه، حذف 
سازه های غیر اصولی و ایجاد 
شرایط بهتر محیط زیستی و 
بوم شناسی تعریف کرد

سخنگوی وزارت خارجه درباره اظهار نظرهای مطرح شده در مورد جاری شدن آب سد کمال خان  به سمت ایران و تکذیب 
این موضوع از سوی طالبان گفت: آن چه بین ایران و مقامات افغانستان در سال های مختلف بحث شده، یک قرارداد الزام 
آور حقوقی است که در سال ۱3۵۱ درباره حق آبه ایران از هیرمند بین دو کشور امضا شده و الزم  الجرا و حقوقی است. عالوه 
بر این که اصول حقوق بین الملل شامل وفای به عهد و اصول حسن همجواری تأکید می کند که هر کس در افغانستان 

حاکم است این حق آبه را برای ایران و مردم منطقه و طبیعت منطقه قائل شود.

محیط زیست

پیام خرب

|  
رنا

  ب
|

رییس سازمان حفاظت محیط زیست :
 چالش های رودخانه  ها فشار تحمل ناپذیری

 بر منابع آب وارد کرده است
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت 
رودخانه ها  اینکه  به  اشاره  با  زیست  محیط 
شریان های حیاتی کره زمین و حوضه های آبخیز 
هستند، گفت: فعالیت های انسانی موجب شده 
که رودخانه ها با چالش های بسیاری روبرو شوند 
که همزمان فشار تحمل ناپذیری بر منابع آب وارد 
شده است.علی سالجقه در دوازدهمین کنفرانس 
در  دیروز  که   رودخانه  مهندسی  المللی  بین 
سالن نشست های سازمان آب و برق خوزستان 
اهمیت  درباره  شد،  برگزار  مجازی  به صورت 
رودخانه ها گفت: رودخانه ها شریان های حیاتی 
کره زمین و حوضه های آبخیز هستند که همواره 
از گذشته های دور مورد توجه جوامع انسانی بوده 
اند، به طوری که رودخانه ها نه تنها در سیمای 
کلی سطح زمین نقش دارند، بلکه نحوه زیستن 

انسان در کره زمین را تعیین می کنند.  
تحت  ها  رودخانه  افزود:  او  ایرنا،  به گزارش 
تاثیر عوامل طبیعی و یا دخالت های انسانی 
کناره  فرسایش  کنی،  یا کف  فرسایش  دچار 
تداوم  و جابجایی های جانبی می شوند،  ای 
رفتارهای فرسایشی رودخانه ها هر ساله موجب 
ساحلی،  تاسیسات  کشاورز،  اراضی  تخریب 
پل ها و اماکن حاشیه آنها می شود و به طور 
همزمان گسترش فعالیت های انسانی در سطح 
حوضه های آبخیز و همچنین ورود پساب های 

شهری و روستایی به رودخانه ها و تعرض به 
حد بستر و حریم رودخانه ها عالوه بر مسائل 
اقلیمی و طبیعی این بوم سازگان های ارزشمند 
بسیاری  چالش های  با  را  آن ها  زیستمندان  و 
روبرو ساخته و فشار تحمل ناپذیری را بر منابع 
حفاظت  سازمان  رئیس  است.  وارد کرده  آب 
رودخانه خاطر  درباره مهندسی  محیط زیست 
و  علم  از  عبارت  رودخانه  مهندسی  نشان کرد: 
هنری است که درباره پدیده های حاکم بر رفتار 
رودخانه در رابطه با طراحی پروژه های مختلف 
بهره برداری، حفاظت و اصالح و تغییر مسیر 
یا جلوگیری و  بهینه و  برای استفاده  رودخانه 
کاهش خسارات و جنبه های منفی آنها بحث 
می کند، این علم مانند سایر علوم کاربردی بر 
دیگر علوم مانند هیدرولوژی، هیدرولیک، زمین 
شناسی، ژئومورلفولوژی، رسوب شناسی و ... تکیه 
دارد، اصالح مسیر و اقدامات ساماندهی در مسیر 
رودخانه باعث تثبیت کناره ها و حفاظت اراضی 
تخریب  از خطر  مناطق مسکونی  و  کشاورزی 
سیالب ها می شود، به طور کلی مهندسی رودخانه 
شامل تمام مراحل برنامه ریزی، طراحی، اجرا 
و بهره برداری از انواع طرح های مختلفی است 
که به منظور بهبود شرایط رودخانه و در جهت 
به محیط زیست  توجه  با  آن  از  بهتر  استفاده 
اعمال می شود. او درباره اهداف مهم مهندسی 

رودخانه ها گفت: عملیات مهندسی رودخانه، کم 
مورفولوژی  و  رودخانه  بیش محیط طبیعی  و 
آن را تغییر می دهد. بحث مهم این است که 
در این اقدامات، مشخصه های تغییر یافته به 
تا در حالت فعلی عملکرد  رودخانه کمک کند 
مناسب تری نسبت به حالت طبیعی خود داشته 
الزامی  رودخانه  مهندسی  عملیات  در  باشد، 
است که عالوه بر لحاظ مسائل اقتصادی طرح، 
ویژگی های طبیعی محیط نیز کامال شناخته شده 
و مورد بررسی قرار گیرد. سالجقه در خصوص 
شناسایی  مرحله  رودخانه  مهندسی  مطالعات 
را  رودخانه  مورفولوژی  بر  تأثیرگذار  متغیرهای 
بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: متغیرهایی 
که بر رودخانه ها اثر می گذارند، متعدد و مرتبط 
هستند و نقش هر متغیری را نمی توان مستقل 
و جدای از دیگر متغیرها مطالعه و بررسی کرد.  
او به پارامترهای متعدد موثر در شکل رودخانه ها 
که عمدتا عبارتند از دبی رودخانه و بار رسوبات، 
نوع رودخانه و مقاومت سواحل  شیب طولی، 
و  بوم سازگان  متغیرهای  آب،  جریان  برابر  در 
هیدرولوژی نظیر پوشش گیاهی، درجه حرارت 
و شرایط زمین شناسی و نهایتا انواع تجاوز به 
حریم رودخانه ها و تغییرات طبیعت جریان به 
سازمان  رئیس  اشاره کرد.  انسانی  روش های 
حفاظت محیط زیست به بحث مهم دیگر برای 

احیای رودخانه ها اشاره کرد و گفت: احیای یک 
طبیعی  سامانه  بازگرداندن  معنای  به  رودخانه 
آن  نخورده  دست  پیشین  حالت  به  رودخانه 
است، به بیان دیگر احیای رودخانه ها را می توان 
بهبود کیفیت و کاهش آلودگی، بهبود وضعیت 
و  فرسایش  کنترل  رودخانه،  بستر  و  حریم 
بازسازی بستر طبیعی رودخانه، حذف سازه های 
غیر اصولی و ایجاد شرایط بهتر محیط زیستی و 
بوم شناسی تعریف کرد.  او تصریح کرد: موفقیت 
یک طرح احیای رودخانه بیش از همه، مرهون 
موفقیت در دستیابی به سه هدف عمده است 
که شامل موفقیت و توجیه اقتصادی طرح در 
زمینه های مختلف، رعایت مسائل بوم شناختی 
و بهینه سازی روش ها است و شاید به همین 
دلیل است که در سال های اخیر بیشتر طرح های 
مهندسی و احیای رودخانه، از طرح های سازه ای 
به سمت راه حل های بوم شناختی برای حفاظت 
رودخانه در برابر تخریب و فرسایش، تغییر پیدا 

مهندسی  اصول  از  بهره گیری  لذا  است،  کرده 
رودخانه با رویکرد بوم شناختی قادر است امر 
حفاظت، احیا و مدیریت تاالب ها و رودخانه های 
کشور را تسهیل کرده و امکان پذیر کند. سالجقه 
آلودگی  بحث  جمله  از  مباحثی  به  ادامه  در 
و  تاالب ها  آب های سطحی،  و  زیست  محیط 
رامسر،  المللی  بین  کنفرانس  در  رودخانه ها 
و  تاالب ها  مشکالت  و  تهدیدات  ترین  عمده 
رودخانه ها و دیگر موارد زیست محیطی اشاره 
کرد. این سمینار به منظور تبادل اطالعات و ارائه 
نتایج آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه 
مهندسی رودخانه با تاکید بر چالش های اخیر 
که شامل تغییر اقلیم، خشکسالی و بحران کمی 
و کیفی آب رودخانه ها، از چهارم تا ششم بهمن 
ماه امسال در شهر اهواز با حضور پژوهشگرانی 
از کشورهای ایران، هند، کانادا، ایتالیا، سنگاپور، 
فیلیپین، آمریکا، آلمان و کانادا به صورت مجازی 

برگزار می شود.
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آفریقایی  رهبران  دهه گذشته،  اواسط  از 
سبز  فضای  از  نواری  ساختن  فکر  در 
فرسایش  و  بیابان زایی  با  که  بودند 
نام  با  که  پروژه  این  کند.  مقابله  خاک 
در  می شود،  شناخته  بزرگ  سبز  دیوار 
این  از  هدف  درآمد.  اجرا  به   200۷ سال 
کیلومتری   ۱۴ کمربندی  کاشت  پروژه 
ساحل  از  که  بود  گیاهانی  و  درختان  از 
جیبوتی  تا  اطلس  اقیانوس  در  سنگال 
این  می گیرند.  فرا  را  آفریقا  شاخ  در 
می توانند  تاسیس  تازه  جنگل های 
فصلی،  شغلی  فرصت های  ایجاد  باعث 
از  حمایت  برای  کشاورزان  به  کمک 
مقابله  برای  روشی  و  خانواده هایشان 
دی اکسید  جذب  با  اقلیمی  تغییرات  با 

شود.  گیاهان  وسیله  به  کربن 
زیست  محیط   مرکز  و  جهانی  بانک 
آفریقایی،  دولت   ۱2 همکاری  با  جهانی 
بیش از یک میلیارد دالر برای این پروژه 

قرار  پروژه  این  در  سرمایه گذاری کردند. 
نابرابری  فقر، کاهش  با  مقابله  برای  بود 
برابر  در  مقاوم  زیرساخت های  احداث  و 
اقلیم نیز تالش شود. این پروژه از لحاظ 
است.  بوده  بزرگی  موفقیت  اکولوژیکی 
سازمان  کنوانسیون  داده های  اساس  بر 
سال  از  بیابان زدایی،  با  مقابله  برای  ملل 
هکتار  هزار   ۴00 به  نزدیک  تاکنون   2020
شده  حاصل حخیر  نیجر  در  تنها  خاک  از 

است. 
آزمایش  و  درخت  سال ها کاشت  از  بعد 
کردن روش های مختلف برای جمع آوری 
آن  نتایج  شاهد  نیجر  کشاورزان  آب، 
محصوالت  و  شد  سالم تر  خاک  بودند. 
 ،20۱۹ سال  کردند.  رشد  به  شروع 
دیدن  نیجر  از  گزارش  این  نویسندگان 
فادا،  اهل  کشاورز  آلکالی،  ناموا  کردند. 
روستایی در 200 کیلومتری جنوب شرقی 
می گوید  آنها  به  نیجر،  پایتخت  نیامی، 
فاجعه  زمین  وضعیت  پیش،  سال   ۹ که 

بود که  آنقدر خراب  بود و وضعیت خاک 
عایدی  هیچ  می کاشتید  که  بذری  هر 

نداشت. 

تنها  همراهی 
راه نجات زمین است

در برنامه های نقد در ازای کار که در مدت 
زمان رشد محصول ارائه می شود، به ازای 
جایزه ای  می شود  کاشته  که  درختی  هر 
کشاورزان  به  مستقیم  به طور  نقدی 
برخی  اما  می گیرد.  تعلق  کم درآمد 
دریافت  از  را  عده ای  فرهنگی  هنجارهای 

می کند.  محروم  کمک ها  این 
به  نیاز  برنامه  این  در  شرکت  برای  زنان 
از  برخی  دارند.  اجازه رسمی همسر خود 
زنان اجازه ندارند در کنار مردان در زمین 
کار کنند. برخی دیگر هم باید از خودشان 
کودکانشان  و  همسران  چون  کنند  دفاع 
دیگری  جای  به  شغل  کردن  پیدا  برای 

رفته اند.

دامداران میان  چالش 
و کشاورزان 

کاشته  جدید  بذرهای  و  درخت های 
برای  را  زمین  از  استفاده  می تواند  شده 
در  و  کند  مشکل  دامداران  و  کشاورزان 
شود.  ایجاد  تداخل  سنتی  توافقنامه های 
از  نفر  میلیون   50 به  نزدیک  معیشت 
می کنند  زندگی  ساحل  در  که  جمعیتی 
چه  هر  است.  وابسته  دام  پرورش  به 
نظر  در  بذر  کاشت  برای  بیشتری  زمین 
گرفته شود، سهم زمین دامداران کوچکتر 
می گویند  دامداران  از  برخی  می شود. 
از محصوالت  دام شان  باشند  مراقب  باید 

نکنند. تغذیه  جدید  مزارع 
سازمان  اقلیمی  تغییرات  نشست  آخرین 
نتایج  شد  برگزار  گالسکو  در  که  ملل 
مثبتی به همراه داشت. توافق هایی برای 
دیوار  گسترش  در  سرمایه گذاری  ادامه 
این  اینکه  برای  شد.  انجام  بزرگ  سبز 

نیازهای  میان  باید  باشد  موفق  برنامه 
شود.  برقرار  تعادل  مختلف  افراد 

جوامع کوچکی  بزرگ،  سبز  دیوار  سراسر 
از  هکتار  هزار  صدها  می کنند.  زندگی 
درخت،  دارای  شده،  بازسازی  زمین های 
که  است  باشکوه  چشم اندازی  و  آب 
را  متنوع تری  و  کارآمد  توسعه  فرصت 
زندگی  منطقه  این  در  که  افرادی  برای 

می آورد.  به وجود  می کنند، 

زندگی  بازگشت 
به خاک های فرسوده

جنبش های  از  یکی  بزرگ  سبز  دیوار 
زندگی  دوران  در  الهام بخش  و  سریع 
است  آن  هدف  پروژه  این  در  ماست. 
کیلومتر  ۸هزار  آفریقا  قاره  عرض  در  که 
کاشته شود تا زندگی میلیون ها نفری که 
اقلیمی  تغییرات  با  مقابله  مقدم  خط  در 
کنوانسیون  کند.  تغییر  می کنند،  زندگی 
بیابان زایی  با  مقابله  برای  ملل  سازمان 
پروژه ست.  این  بانیان  مهم ترین  از  یکی 
اجرایی شدن  و  دهه  یک  گذشت  از  بعد 
مناطقی  به  زندگی  تاکنون  آن،  ۱5درصد 
بازگشته،  داشتند  فرسوده  خاک  که 
برای  دلیلی  و  شغل  غذایی،  امنیت 
ماندن و زندگی کردن بوجود آمده است. 
برابر  در  متقاعدکننده  راه حلی  دیوار  این 
تهدیداتی بود که نه تنها قاره آفریقا، بلکه 
جامعه جهانی با آن روبه روست؛ تغییرات 
اقلیمی، خشکسالی، گرسنگی، درگیری و 

مهاجرت. 
شود  کامل  بزرگ  سبز  دیوار  زمانی 
کره  روی  زندگی  قابل  سازه  بزرگترین 
برابر   3 آن  بزرگی  بود که  خواهد  زمین 
است.  استرالیا  در  مرجانی  بزرگ  سد 
این پروژه نشان می دهد زمانی که بتوان 
جهان  چالش برانگیز  نقاط  در  طبیعت  با 
از  می توان  کرد،  همکاری  ساحل  مانند 
بهتری  دنیای  و  برآمد  بد  روزهای  پس 

ساخت.  آینده  نسل های  برای 

با گسترش  مبارزه 
صحرا ها در چین

به  اصل  در  سبز  بزرگ  دیوار  پروژه  اما 
کلید   ۱۹۷۸ سال  از  که  برمی گردد  چین 
روزنامه نگار  بیسر،  وینس  است.  خورده 
یک  به  »نزدیک  می گوید:  نویسنده  و 
این  و  صحراست  چین  زمین های  چهارم 
صحراها تا همین اواخر در حال گسترش 
و  ۴هزار  از  بیش  پروژه  این  بوده اند«. 
بر  را در  ۸00 کیلومتر سراسر شمال چین 
بزرگ گابی  صحرای  جوار  در  و  می گیرد 
آن  در  زندگی  که  می کند  درست  مرزی 
ساله   50 پروژه  این  است.   جریان  در 
است   درخت  میلیارد   ۸۸ کاشت  شامل 
بوده  فوق العاده  تاکنون  آن  پیشرفت  و 
است. به گفته بسیر می توانید در مناطقی 
و  میلیون ها  میلیون ها،   که  کنید  رانندگی 

است.  شده  کاشته  درخت  میلیون ها 
خاک  از  تن  میلیارد   2۴ از  بیش  ساالنه 
بین  از  بیابان زایی  خاطر  به  حاصلخیز 
کره  سطح  خاک  از  ۴0درصد  می رود. 
زمین فرسوده شده است. به گفته آنتونیو 
خسارت  ملل  سازمان  دبیر کل  گوترش، 
بلکه  بود  نخواهد  زیستی  فقط محیط  آن 
اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  لحاظ  از 
ملل  سازمان  گذاشت.  خواهد  تاثیر  نیز 
 3 زندگی  بیابان زایی  می زند  تخمین 
می دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  نفر  میلیارد 

پروژه دیوار سبز بزرگ در چین و آفریقا نتایج مثبتی به دنبال داشته است

تولد جنگل در صحر ای آفریقا
در این پروژه هدف آن است که در عرض قاره آفریقا 8هزار کیلومتر کاشته شود تا زندگی میلیون ها نفری که در خط مقدم مقابله با 

تغییرات اقلیمی زندگی می کنند، تغییر کند
سراسر دیوار سبز بزرگ، جوامع کوچکی زندگی می کنند؛ صدها هزار هکتار از زمین های بازسازی شده، فرصت توسعه کارآمد را برای 

افراد فراهم کرده است 

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت 
حیات وحش:

غذادهی دستی به گونه های 
جانوری ممنوع است 

حیات  مدیریت  و  حفاظت  دفتر  مدیرکل 
زیست گفت:  وحش سازمان حفاظت محیط 
هر گونه غذادهی به گونه های جانوری به ویژه 
پرندگان  و  وحشی  علفخواران  گوشتخواران، 
مهاجر آبزی ممنوع است و فقط در مواقع خاص 
با هماهنگی ادارات کل حفاظت محیط زیست  و 
با رعایت اصول بهداشتی و ایمنی انجام شود.

شهاب الدین منتظمی افزود: بارش گسترده برف 
بخش های  در  دما  شدید  و کاهش  و کوالک 
وسیعی از کشور، به ویژه در غرب کشور موجب 
شد تا سطح وسیعی از زیستگاه های طبیعی از 
برف پوشیده شده است. او با بیان این که تداوم 
آینده  روز  دما طی چند  و کاهش  برف  بارش 
احتماال شاهد نزدیک شدن گونه های جانوری 
وحشی به حریم روستاها و مراکز انسانی برای 
تامین غذا خواهیم بود، گفت: با نزدیک شدن 
گونه های جانوری به مناطق مسکونی و غذادهی 
دستی به آنها موجب افزایش تعارض بین انسان 
و حیات وحش می شود. منتظمی تصریح کرد: 
هر گونه غذا دهی به گونه های جانوری به ویژه 
همچنین  و  وحشی  علفخواران  گوشتخواران، 
در  فقط  و  است  ممنوع  آبزی  مهاجر  پرندگان 
ادارات کل حفاظت  با هماهنگی  مواقع خاص 
اصول  رعایت  با  و  استان ها  زیست  محیط 
بهداشتی و ایمنی در مناطق مربوط انجام شود.

زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  گزارش  به 
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش 
سازمان حفاظت محیط زیست، عنوان کرد: از 
تمامی شهروندان و طبیعت دوستان خواستاریم 
حیوانات  حضور  هرگونه  مشاهده  صورت  در 
وحشی و یا بیمار و تلف شده در طبیعت، موارد را 
به نزدیکترین پاسگاه محیط بانی و ادارات محیط 

زیست استان ها گزارش دهند.

آلودگی های نفتی از 
مهم ترین منابع آلودگی خاک 
زیست  مدیریت  و  حفاظت  دفتر  مدیرکل 
محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به نقش آن به عنوان بستر تولید 
محصوالت کشاورزی گفت: اگر خاک منطقه ای 
غیرقابل استفاده و آلوده شود می تواند آلودگی 
محصوالت کشاورزی و به خطر افتادن سالمت و 

امنیت غذایی را در پی داشته باشد.
علی مریدی با تشریح مسئله آلودگی خاک به 
ایسنا توضیح داد: فلزات سنگین و آلودگی های 
نفتی از مهم ترین منابع آلودگی خاک هستند 
همچنین شوری خاک به عنوان یکی از مصادیق 
علت  به  می شود که  محسوب  خاک  آلودگی 
اتفاق  از خاک  نادرست  بهره برداری  و  استفاده 
می افتد. این آلودگی می تواند تاثیر منفی زیادی 

روی تولیدات کشاورزی بگذارد.
او درباره ارتباط میان آلودگی خاک و فرسایش 
خاک  مسمومیت  یا  آلودگی  کرد:  عنوان  آن 
ارتباطی با فرسایش آن ندارد و فرسوده شدن 
خاک به دلیل استفاده بیش از حد یا برخی علل 

طبیعی است. 
مریدی با اشاره به راهکارهای جلوگیری از آلودگی 
خاک گفت: مدیریت صحیح و درست پسماند 
و دفن آن طبق اصول مهندسی، تصفیه کامل 
از سموم  استفاده  و صنعتی،  فاضالب شهری 
و کود استاندارد به میزان مناسب و بهره برداری 
پایدار از خاک می تواند نقش موثری در مقابله با 
آلودگی خاک داشته باشد. مدیرکل دفتر حفاظت 
و مدیریت محیط زیستی آب و خاک درباره 
جایگاه آلودگی خاک در قانون حفاظت از خاک 
اظهار کرد: قانون حفاظت از خاک که مشتمل 
بر 2۶ بند است، در سه بند مهم خود به مسئله 
این  ماده ۱۸  است.  اشاره کرده  آلودگی خاک 
قانون مربوط به خوداظهاری واحدهای صنعتی و 
خدماتی درباره آلودگی خاک است. طبق این بند 
واحدهای صنعتی و خدماتی باید آلودگی ایجاد 
شده بر اثر فعالیت های خود در خاک را پایش و 
اندازه گیری و به سازمان ارائه کنند. مریدی ادامه 
داد: مواد ۱۴ و ۱۶ قانون حفاظت از خاک نیز به 
الزام آلوده کنندگان خاک برای رفع آلودگی ایجاد 
شده در خاک و برگرداندن آن به حالت طبیعی 
می پردازد. طبق این مواد قانونی، فرد یا واحد 
آلوده  کننده مکلف است که آلودگی خاک را رفع 
کند و آن را به حالت طبیعی خود برگرداند. با 
توجه به اینکه با آلودگی خاک، امکان آلودگی 
امنیت  رفتن  از دست  و  محصوالت کشاورزی 
و سالمت محصوالت کشاورزی نیز وجود دارد، 
عمده آلودگی خاک در کشور ما مربوط به شوری 
آن است که سهم زیادی را به خود اختصاص 
داده و مقابله با آن نیازمند توجه بیشتری است 
البته با توجه به قانون خوب حفاظت از خاک، 
حجم گسترده ای از آلودگی خاک در کشور ما 
مشاهده نمی شود اما مقدار فعلی آن در مناطق 

مختلف متفاوت است.
او در پایان با اشاره به امکان برگشت خاک آلوده 
به حالت طبیعی و سالم گذشته خود یادآور شد: 
احیای خاک یکی از وظایف آلوده کنندگان خاک 
است. برگشت خاک به شرایط اولیه با روش های 
مهندسی، بیولوژیک و شیمیایی صورت می گیرد 
که سبب می شود مدیریت آلودگی خاک با دقت 

بیشتری انجام شود.

درخت های و بذرهای جدید 
کاشته شده می تواند استفاده 

از زمین را برای کشاورزان 
و دامداران مشکل کند و در 
توافقنامه های سنتی تداخل 
ایجاد شود. معیشت نزدیک 

به 50 میلیون نفر از جمعیتی 
که در ساحل زندگی می کنند 
به پرورش دام وابسته است. 
هر چه زمین بیشتری برای 

کاشت بذر در نظر گرفته شود، 
سهم زمین دامداران کوچکتر 

می شود. برخی از دامداران 
می گویند باید مراقب باشند 
دام شان از محصوالت مزارع 

جدید تغذیه نکنند

برای پیشگیری از انقراض  
یوزپلنگ آسیایی کمبود اعتبار 
داریم. البته در حال رایزنی با 

سازمان برنامه و بودجه هستیم 
که بتوانیم این کار را انجام 

دهیم

در یک دهه گذشته، میلیون ها آفریقایی در ساحل، منطقه ای با آب و هوای نیمه خشک که هزاران کیلومتر زیر صحرای بزرگ آفریقا را 
اشغال می کند، به خاطر خشونت و ناامنی غذایی و اقتصادی مجبور به جابه جایی شده اند. تغییرات اقلیمی بخشی از علت آن است: 
وقوع خشکسالی و سیل بیشتر و طوالنی تر شده است. اما افزایش جمعیت، جنگل زدایی و چرای بی رویه نیز در عریان کردن زمین تاثیر 
داشته اند. رائول رومان، بنیان گذار سازمان گزارش نویسی تجسسی و چندرسانه ای داونینگ است، لورن کلی ارزیاب ارشد بانک جهانی، 
راف اندروز دستیار مدیر و متصدی ارشد داونینگ و نیک پاریس دبیر عکس است. این 4 نفر در یادداشتی در نیویورک تایمز درباره 

تجربیات و مشاهدات خود در صحرای آفریقا نوشته اند.

بعد از گذشت یک دهه و 
اجرایی شدن ۱5درصد پروژه، 

زندگی به مناطقی که خاک 
فرسوده داشتند بازگشته، امنیت 

غذایی، شغل و دلیلی برای 
ماندن و زندگی کردن به وجود 
آمده است. این دیوار راه حلی 

متقاعدکننده در برابر تهدیداتی 
بود که نه تنها قاره آفریقا، بلکه 

جامعه جهانی با آن روبه روست؛ 
تغییرات اقلیمی، خشکسالی، 
گرسنگی، درگیری و مهاجرت
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تنوع  و  طبیعی  زیست  محیط  معاون 
زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  زیستی 
و  میش مرغ  بحرانی  وضعیت  به  اشاره  با 
یوزپلنگ آسیایی، برنامه های این سازمان 

تشریح کرد. این گونه ها  حفظ  برای  را 
به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، 
حفاظت  سازمان  در  گفت:  اکبری  حسن 
اقدامات  انجام  بر  عالوه  زیست  محیط 
حیات  حفظ  برای  فیزیکی  حفاظت 
برنامه های  اجرای  سمت  به  وحش کشور 

رفته ایم. هم  دیگر  مدیریتی 
قبال  ایرانی  زرد  گوزن  مثال،  عنوان  به   
و  خوزستان  زیستگاه های  از  بسیاری  در 
می کرده  زندگی  زاگرس  از  بخش هایی 
است. این گونه در طبیعت منقرض شده 
این گونه در  از  تعدادی  و در حال حاضر 
دارد،  وجود  سازمان  تکثیر  سایت های 
زیستگاه های  که  هستیم  تالش  در  ما 
ویژه  به  ایرانی  زرد  گوزن  برای  مناسبی 
اجرای  با  و  کنیم  پیدا  زاگرس  حوزه  در 
طبیعت  به  را  آنها  حفاظتی  برنامه های 
این گونه ها  وجود  ارزش  چون  برگردانیم 
زندگی کنند. در طبیعت  است که  این  در 

بازگشت گور ایرانی به طبیعت
او با بیان اینکه کارهای زیادی درباره 
افزود:  است،  شده  انجام  ایرانی  گورخر 
در  قبال  که  بوده  گونه ای  ایرانی  گورخر 
سمنان  از  مرکزی  ایران  دشت های  بیشتر 

از  بخش هایی  و  فارس  جنوب  تا  گرفته 
به  اما  است  داشته  پراکنش  شرق کشور 
زیستگاه  تخریب  و  بی رویه  شکار  واسطه 
و  سمنان  توران  در  یکی  منطقه  دو  به 
شده  محدود  فارس  بهرام گور  در  دیگری 

است.
تنوع  و  طبیعی  زیست  محیط  معاون 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  زیستی 
ادامه داد: سازمان محیط زیست طرح های 
استان  چندین  در  را  ایرانی  گورخر  تکثیر 
اجرا کرد و ما موفق شدیم در 3 نقطه اینها 
اخیرا  اتفاق  این  بازگردانیم،  طبیعت  به  را 
در پارک ملی کویر بین استان های سمنان 
در  پروژه  این  البته  است،  افتاده  تهران  و 
تعدادی  داریم  بنا  و  است  تکمیل  حال 
برگردانیم. به طبیعت  را  این گونه  از  دیگر 
و  جبیر  آهو،  همچون  گونه هایی  اکبری، 
عنوان کرد که  گونه هایی  دیگر  از  را  مرال 
در مراکز تکثیر قرار دارند و گفت: در حال 
حاضر 35 مرکز تکثیر در کشور وجود دارد 
ضرورت  اینها  از  بعضی  فعالیت  البته  که 
تکلیف  تعیین  زودتر  است  بهتر  و  ندارد 
سازمان  برنامه  در  موضوع  این  و  شوند 

دارد. قرار 

یوزپلنگ  بحرانی  وضعیت 
میش مرغ و  آسیایی 

گونه ها  از  برخی  مورد  در  عنوان کرد:  او 
میش مرغ  و  آسیایی  یوزپلنگ  مانند 

گونه ها  این  است،  حاد  بسیار  وضعیت 
زیستگاهشان  در  که  تغییراتی  دلیل  به 
و  دارند  بحرانی  وضعیت  افتاده،  اتفاق 
نیاز است که توجه ویژه ای به آنها داشته 

 . شیم با
تنوع  و  طبیعی  زیست  محیط  معاون 
زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  زیستی 
در  یوزپلنگ  گذشته  در  داد:  ادامه 
مناطق  اغلب  در  و  ما  اطراف  کشورهای 
ایران مرکزی و شرق کشور وجود داشت 
جانوری  گونه  این  حاضر  حال  در  اما 
طور  به  ایران  همسایه  کشورهای  در 
به  هم  ایران  در  و  شده  منقرض  کلی 
خراسان  یزد،  استان های  از  بخش هایی 
شده  محدود  سمنان  و  کرمان  جنوبی، 
البته  جمعیت آن در 3 استان  است که 
بسیار  کرمان  و  جنوبی  خراسان  یزد، 
چند  سمنان  استان  در  اما  است  ناچیز 

می کنند. زندگی  یوز  این  از  خانواده 
بر  را  خود  توان  تمام  امسال  افزود:  او 
هر  به  تا  کرده ایم  متمرکز  منطقه  این 
شکل ممکن این گونه در معرض انقراض 

دهیم. نجات  را 
اکبری در عین حال بر سخت بودن این 
جمعیت  وقتی  گفت:  و  کرد  تاکید  کار 
یک گونه در طبیعت از یک حد مشخص 
تغییرات  کوچکترین  می آید،  پایین تر 
تا  شود  منجر  آن  انقراض  به  می تواند 
یوزپلنگ  یک  نازایی  فرض  به  که  آنجا 

را  جمعیت  سرنوشت  می تواند  ماده 
دهد. تغییر 

تنوع  و  طبیعی  زیست  محیط  معاون 
زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  زیستی 
با  است  گونه ای  یوزپلنگ  کرد:  تصریح 
جابه جایی های  و  وسیع  بسیار  قلمرو 
زیاد در حالی که در شرایط حاضر امکان 
جاده ها،  توسعه  دلیل  به  جابه جایی  این 
موضوع  این  و  رفته  بین  از  و...  معادن 
به  جانوری  گونه  این  برای  را  مشکالتی 

است. آورده  وجود 
یوزپلنگ  انقراض   از  پیشگیری  او، 
آسیایی را بسیار هزینه بر دانست و گفت: 
مواجه  اعتبار  با کمبود  زمینه  این  در  ما 
سازمان  با  رایزنی  حال  در  البته  هستیم 
این  بتوانیم  هستیم که  بودجه  و  برنامه 

دهیم. انجام  را  کار 
اکبری ادامه داد: ما برای دیگر گونه های 
هم  میش مرغ  جمله  از  انقراض  خطر  در 
گرفته ایم  نظر  در  را  خاصی  برنامه های 
مستثنیات،  حذف  آموزش،  شامل  که 
کنترل محل های حضور و کریدور گونه ها 
سازمان  که  است  دیگری  اقدامات  و 
دهد. انجام  نوع گونه  به  بسته  می تواند 

۱0 مرجع  با  برقراری ارتباط 
حفظ گونه ها برای  بین المللی 

تنوع  و  طبیعی  زیست  محیط  معاون 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  زیستی 
 ۱0 دست کم  با  سازمان  این  ارتباط  از 
گونه ها  حفظ  برای  بین المللی  مرجع 
مراجع،  این  مهم ترین  افزود:  و  داد  خبر 
کنوانسیون تنوع زیستی است، ما با این 
مراجع تبادل داده داریم یعنی هم از آنها 

اطالعات می گیریم و هم به آنها اطالعات 
می دهیم، حتی در مواردی با این مراجع 
پروژه هایی تعریف شده و اعتبارات مالی 

گرفته ایم. آنها  از 
در  ارتباطات  این  اگرچه  کرد:  عنوان  او 
است  یافته  کاهش  اخیر  سال  چند 
مدیریت  با  و  سیزدهم  دولت  در  ما  اما 
جدید سازمان محیط زیست به شدت در 
ژنتیکی  منابع  حفظ  کنار  در  که  تالشیم 
داشته  سازنده  تعامل  هم  دنیا  با  کشور، 
باشیم تا از ظرفیت های علمی  و فناورانه 
حیات  از  حفاظت  برای  کشور  دیگر 
داده های  هم  و  کنیم  استفاده  وحش 
این  بگذاریم،  اشتراک  به  آنها  با  را  خود 
اقدامات موجب می شود که بتوانیم برای 
در  به ویژه  جانوری  مختلف  گونه های 
بهتری  برنامه های  مهاجر  مورد گونه های 

باشیم.  داشته 
را  وحش  حیات  بیماری های  اکبری، 
خسارت بار  اما  جدید  نسبتا  معضلی 
برشمرد و تصریح کرد: اگر حیات وحش 
خیلی  درمانش  شود،  بیماری  دچار 
روی  باید  عمدتا  بنابراین  است.  سخت 

کنیم.  هزینه  پیشگیری 
تنوع  و  طبیعی  زیست  محیط  معاون 
بعضی  موارد گفت:  این  بیان  با  زیستی 
حیات  به  دام  طریق  از  بیماری ها  از 
طاعون  مثل  می شوند  منتقل  وحش 
 ۹ امسال  که  کوچک  نشخوارکنندگان 
در  شد.  شناسایی  کشور  در  آن  کانون 
بیماری،  مهم ترین  هم  پرندگان  مورد 
که  است  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای 
اتفاق می افتد. مهاجر  پرندگان  در  بیشتر 

معاون محیط زیست طبیعی عنوان کرد:

پیشگیری از انقراض یوز، گرفتار کمبود اعتبار

حیات وحش

| روزنامه نگار |

| یاسمن طاهریان |
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بین المللی  کنفرانس  پنجمین 
شعار  با  فارس  خلیج  اقیانوس  شناسی 
خلیج فارس، توسعه دریامحور در سازمان 
کار  به  آغاز  روز  دو  مدت  به  هواشناسی 
کشور های  از  نمایندگانی  حضور  با  و  کرد 
آذربایجان،  جمهوری  فنالند،  بالروس، 
و  روسیه  و  پاکستان  اوکراین،  عراق، 
همچنین مقامات و مسووالن دستگاه های 
با بهره برداری و توسعه دریا و بندر  مرتبط 
برگزار می شود. رئیس سازمان هواشناسی 

فرمانده کشور، 

جمهوری  ارتش  راهبردی  دریایی  نیروی   
شیالت،  سازمان  رئیس  ایران،  اسالمی 
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی 
مراسم  در  حاضر  مسئوالن  جمله  از 
حاضران  و  هستند  همایش  این  افتتاحیه 
بنا دارند که از بهره برداری از منابع دریایی، 
حقوق  دریایی،  گردشگری  و  اکوتوریسم 
دریایی  امنیت  دریایی،  تجارت  دریایی، 
نمایندگانی  و  بگویند  فراساحل  توسعه  و 
آذربایجان،  جمهوری  فنالند،  بالروس،  از 
و  روسیه  و  پاکستان  اوکراین،  عراق، 
دستگاه های  مسئوالن  و  مقامات  همچنین 
با بهره برداری و توسعه دریا و بندر  مرتبط 

دارند. حضور  کنفرانس  در 

مناطق ساحلی از تغییر اقلیم 
در امان نبوده اند

و  اکوتوریسم  دریایی،  منابع  از  بهره برداری 
تجارت  دریایی،  حقوق  دریایی،  گردشگری 
توسعه  همچنین  و  دریایی  امنیت  دریایی، 
فراساحل از جمله محور های مورد بحث این 
بود.  خواهد  روزه  دو  بین المللی  کنفرانس 
رئیس سازمان هواشناسی  سحرتاج بخش، 
کرد  تمرکز  اقلیم  تغییر  بر  خود  در سخنان 
و از اهمیت برنامه ریزی برای توسعه گفت. 
او با اشاره به تغییر اقلیم در سواحل جنوب 
پایدار  توسعه  »برای  گفت:  شمال کشور  و 
نیاز  جنوب کشور  و  شمال  ساحلی  مناطق 
دقت  به   داده  رخ  تغییرات  ابتدا  است 
اقلیمی  توان  به  توجه  با  و  شود  بررسی 

پذیرد.« صورت  برنامه ریزی  جدید 

او تصریح کرد: »آثار منفی و زیان بار تغییر 
بسیاری  و  ایران  در  اخیر  دهه  طی  اقلیم 
افزایش  به صورت  منطقه،  کشورهای  از 
شدید،  توفان های  مانند  جوی  مخاطرات 
خاک  و  گرد  و  مکرر  خشکسالی های 
ساحلی  مناطق  است.  کرده  خودنمایی 
تغییرات  این  از  نیز  جنوب کشور  و  شمال 
در امان نبوده اند و زیست بوم انسان، حیوان 
اقتصادی  فعالیت های  دریایی،  گیاهان  و 

به  و  ساحل  و  دریا  در  انسان  اجتماعی  و 
عبارت دیگر توان اقلیمی این مناطق تغییر 

است.« کرده 

به  اشاره  با  هواشناسی  سازمان  رئیس 
پایدار  توسعه  برای  برنامه ریزی  اهمیت 
مناطق ساحلی  پایدار  توسعه  »برای  گفت: 
ابتدا  است  نیاز  کشور  جنوب  و  شمال 
و  شود  بررسی  به دقت  داده  رخ  تغییرات 
با توجه به توان اقلیمی جدید برنامه ریزی 
از  باید  برنامه ریزی  برای  و  پذیرد  صورت 
اقلیم  تغییر  بلندمدت  پیش بینی  و  پایش 
مختلف  بخش های  در  آن  اثرات  برآورد  و 
شاخه های  از  استفاده  با  و  کرد  شروع 
راستای  در  دریایی  فنون  و  علوم  مختلف 
تعریف دقیق توسعه پایدار در ساحل و دریا 

برداشت.« گام 

»سازمان  کرد:  عنوان  ادامه  در  تاج بخش 
متولی  عنوان  به  کشور  هواشناسی 
بستر  می کند که  دریایی سعی  هواشناسی 
فراهم  یادشده  اهداف  تحقق  برای  را  الزم 
راه،  این  در  مهم  ابزارهای  از  یکی  و  کند 
سطح  در  علمی  همایش های  برگزاری 
طریق  این  از  تا  است  بین المللی  و  ملی 
دریایی  بخش  محققان  و  کارشناسان 
کشور در راه رسیدن به توسعه دریا محور با 

مجریان، برنامه ریزان و تصمیم گیران همراه 
شوند.«

نگرانی برای آینده خلیج فارس
سازمان  رئیس  خون میرزایی،  نبی هللا 
شیالت ایران نیز در آیین افتتاحیه پنجمین 
اقیانوس شناسی  بین المللی  کنفرانس 
امنیت  تقویت  ضرورت  بر  فارس  خلیج 
گفت:  و  کرد  تاکید  مختلف  حوزه های  در 
آب های  در  ترال  صید  فعالیت  »هیچ گونه 
سرزمینی کشور به طور قانونی وجود ندارد.«

او با اشاره به اینکه در سال گذشته تقریبًا 
تولیدات  تن  هزار   2۷0 و  میلیون  یک 
شیالتی در داخل کشور داشتیم و بیش از 
۹2 درصد از اهداف برنامه تحقق پیدا کرد، 
به  مربوط  نیز  تن  هزار   5۷0 گفت: »حدود 
این  در  ما  دستاورد  و  بود  صیادی  و  صید 
زمینه پنج تا هشت درصد بیش از تکلیف 
برنامه بود که این صید عمدتًا در جنوب و 

است.« فراساحلی  و  ساحلی  حوزه های 

رئیس سازمان شیالت ایران تقویت امنیت 
در حوزه های مختلف را ضرورت توسعه کار 
دانست و افزود: »یکی از مواردی که ما را از 
آینده نگران می کند آلودگی های مختلف در 

خلیج فارس و عمان است.«

کرد:  تاکید  ادامه  در  خون میرزایی 
آب های  در  ترال  فعالیت صید  »هیچ گونه 
وجود  قانونی  به طور  کشور  سرزمینی 
انکار  را  غیرقانونی  فعالیت های  اما  ندارد؛ 
را  آن  تا  کنیم  تالش  باید  و  نمی کنیم 

دهیم.« کاهش  و  نظم  سامان، 

تاکید وزیر راه بر تامین 
آب شرب سواحل

شهرسازی  و  راه  وزیر  قاسمی،  رستم 
بود  همایش  این  سخنرانان  دیگر  از  هم 
رئیس  تاج بخش،  را  پیامش  البته  که 
خواند.  حضار  برای  هواشناسی  سازمان 
در پیام قاسمی آمده بود: »توسعه پایدار 
سواحل کشور به عنوان یکی از اولویت های 
برنامه های دولت در سال های اخیر توسط 
و  پیگیری  آن  مجموعه های  زیر  و  نهادها 

است.« گرفته  قرار  توجه  مورد 

در  مکران  سواحل  اهمیت  به  اشاره  با  او 
»برای  گفت:  کشور  توسعه ای  برنامه های 
در  مهمی  بایدگام های  امر  این  به  رسیدن 
اصلی ترین  که  شود  برداشته  زمینه  این 
ساحلی  مناطق  کردن  جمعیت پذیر  آن ها، 
جمعیت  افزایش  الزمه  است.  مکران 
توسعه  و  تامین  ساحلی  مناطق  در  ساکن 
که  است  مورد نیاز  اولیه  زیرساخت های 

است.  موارد  این  از  یکی  آب شرب  تامین 
مجاورت  در  دریا  آب  عظیم  ذخایر  وجود 
با  شرب  آب  تامین  ساحلی،  مناطق 
را  کن  شیرین  آب  تاسیسات  از  استفاده 
عالوه  می تواند  اقدام  این  می کند.  توجیه 
بر تامین آب مورد نیاز جوامع شهری، برای 
نیز  مناطق  این  در  مستقر  صنایع  مصارف 
مورد استفاده قرار گیرد که قدم دیگری در 
توسعه پایدار مناطق ساحلی مکران است.«

از نگاه قاسمی از جمله صنایعی که می تواند 
در مدت زمان کوتاه موجب رونق اقتصادی 
گردشگری  صنعت  شود  ساحلی  مناطق 
متعدد  جاذبه های گردشگری  وجود  است. 
برای  را  زمینه  مکران،  ساحلی  مناطق  در 
این  در  و خارجی  داخلی  جذب گردشگران 
در  شایانی  کمک  و  کرده  فراهم  مناطق 
مناطق  این  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه 
فراهم می کند. از سوی دیگر عامل دیگری 
مکران  منطقه  اقتصادی  توسعه  در  که 
کریدورهای  عبور  ایفا می کند،  نقش مهمی 
چرا که  است.  مکران  منطقه  از  بین المللی 
حمل و نقل ترانزیتی از این منطقه از مسیر 
و  شمالی  خراسان  استان  به  چابهار  بندر 
کشور ترکمنستان، که مسیر انتقال کاالهای 
به آب های  تجاری کشورهای آسیای میانه 
منطقه  برای  مهمی  درآمد  منبع  است،  آزاد 
در  الزم  زیرساخت های  ایجاد  با  و  است 
برای  و  می شود  فراهم  شده  یاد  مسیر 
توسعه  این کریدور،  از  مناسب  بهره برداری 
بنادر موجود در منطقه مکران امری الزم و 
ضروری به نظر می رسد. وزیر راه همچنین 
پایه  مطالعات  انجام  خود  پیام  ادامه  در 
علوم  مختلف  رشته های  در  مهندسی  و 
در  گام ها  این  برداشتن  برای  را  دریایی 
مسیر توسعه، امری الزم و ضروری دانست.

رئیس سازمان هواشناسی در پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس مطرح کرد

توسعه پایدار بر پایه توان اقلیمی جدید
 سحر تاج بخش، رئیس سازمان هواشناسی: به دلیل تغییر اقلیم، توان سواحل شمال و جنوب تغییر کرده و توسعه پایدار سواحل 
باید با توجه به این تغییرات باشد
رئیس سازمان شیالت: آلودگی های مختلف در خلیج فارس و عمان ما را از آینده نگران می کند

۹0 سال حبس برای 
متخلفان میراث 

چهارمحال و بختیاری
اداره کل  امالک  و  حقوقی  امور  مسئول 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
حبس  سال   ۹0 چهارمحال و بختیاری گفت: 
اموال فرهنگی و  برای قاچاقچیان  تعزیری 

شد. صادر  استان  این  در  تاریخی 
روابط عمومی  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به  
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل 
لیلی  چهارمحال و بختیاری،  صنایع دستی 
حکم  صدور  خبر  اعالم  با  بلداجی  خاکسار 
قاچاقچیان  برای  تعزیری  حبس  سال   ۹0
استان،  در  تاریخی  و  فرهنگی  اموال 
پنج  برای  حکم  میزان  این  کرد:  اظهار 
در  تاریخی  و  فرهنگی  اموال  قاچاقچی 
حکم  که  شده  صادر  چهارمحال و بختیاری 
است. تعزیری  حبس  سال   ۱۸ نفر  هر 

اتهام کاوش  به  قاچاقچیان  این  افزود:  او 
و  فرهنگی  اموال  آوردن  به دست  برای 
تاریخی در شهرستان فارسان، مشارکت در 
بنیان فرهنگی و نگهداری  تخریب و تزلزل 

شدند. دستگیر  منفجره  مواد 
میراث  اداره کل  حقوقی  امور  مسئول 
ادامه  چهارمحال و بختیاری  فرهنگی 
به دست  قصد  به  قاچاقچیان  این  داد: 
بخش  تاریخی  و  فرهنگی  اموال  آوردن 
در  تاریخی  اشکفت  یک  از  توجهی  قابل  
را  چهارمحال و بختیاری  فارسان  شهرستان 

کردند. تخریب 
خاکسار عنوان کرد: در نهایت با حکم قاضی، 
حبس  سال   ۱۸ به  متهمان  از  کدام  هر 
تعزیری  حبس  سال   ۱0 شامل  تعزیری 
فرهنگی  اموال  تخریب  بزه  ارتکاب  به علت 
و تاریخی، سه سال حبس تعزیری به علت 
ارتکاب بزه حفاری و کاوش به قصد به دست 
آوردن اموال تاریخی و فرهنگی و پنج سال 
و  بزه حمل  ارتکاب  به علت  تعزیری  حبس 

شدند. محکوم  منفجره  مواد  نگهداری 

توفان به گلدان های 
طبیعی فهرج آسیب زد

و  گردشگری  میراث  فرهنگی،  مدیر 
اشاره  با  فهرج  شهرستان  صنایع دستی 
گفت:  شهرستان  این  در  توفان  وزش  به 
گلدان های  به  توفان  این  وزش  »شدت 
کرده  وارد  آسیب  شهرستان  این  طبیعی 

» ست. ا
یا  »نبکاها  افزود:  وحیدزاده  حمید 
پدیده های  و  عوارض  از  گلدان های طبیعی 
می رود که  به شمار  این شهرستان  بیابانی 
ارتفاع آن ها به بیش از 20 متر و در بعضی 

می رسد.« هم  متر   30 به  نقاط 
او عنوان کرد: »همچنین در روزهای گذشته 
وزش توفان قسمت هایی از بناهای تاریخی 
ادویه،  سنگ  جاده  نادری،  میل  همچون 

قلعه برج معاذ و… را دچار آسیب کرد.«
کل  اداره   روابط  عمومی  گزارش  به  
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
»هرساله  افزود:  وحیدزاده  کرمان،  استان 
زیادی  توفان های شن خسارت های  وزش 
وارد  شهرستان  این  تاریخی  بناهای  به 
می کند که امیدواریم با تخصیص اعتبار از 
شود.« جلوگیری  بناها  این  به  بیشتر  آسیب 

رئیس سازمان هواشناسی: 
آثار منفی و زیان بار تغییر 
اقلیم طی دهه اخیر در ایران 
و بسیاری از کشورهای منطقه، 
به صورت افزایش مخاطرات 
جوی مانند توفان های شدید، 
خشکسالی های مکرر و گرد و 
خاک خودنمایی کرده است. 
مناطق ساحلی شمال و جنوب 
کشور نیز از این تغییرات در 
امان نبوده اند و زیست بوم 
انسان، حیوان و گیاهان دریایی 
تغییر کرده است

|پیام ما| پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس در حالی از دیروز آغاز شده که بر توسعه دریامحور تاکید دارد. در 
افتتاحیه این کنفرانس وزیر راه، توسعه پایدار سواحل کشور را از مهم ترین اولویت های وزارتخانه متبوعش عنوان کرد و جمعیت پذیر کردن 
مناطق ساحلی مکران را گام اصلی در توسعه این مناطق دانست و رئیس سازمان هواشناسی بیشتر بر اهمیت تغییر اقلیم تاکید کرد و 
گفت که با توجه به توان اقلیمی جدید باید برای توسعه پایدار برنامه ریزی شود. رئیس سازمان شیالت ایران هم با حضور در این همایش 
آلودگی های مختلف در خلیج فارس و عمان را یکی از نگرانی ها برشمرد و گفت اگرچه هیچ گونه فعالیت صید ترال در آب های سرزمینی 

کشور به طور قانونی وجود ندارد اما فعالیت های غیرقانونی را نمی توان انکار کرد.

|  
انا

ش
  |

نبی هللا خون میرزایی، رئیس 
سازمان شیالت: هیچ گونه 

فعالیت صید ترال در آب های 
سرزمینی کشور به طور قانونی 
وجود ندارد؛ اما فعالیت های 
غیرقانونی را انکار نمی کنیم و 

باید تالش کنیم تا آن را سامان، 
نظم و کاهش دهیم

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴00۶03۱۹00۸0023۷۱ هیات دوم  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم ترک زاده فرزند 
رضا به شماره شناسنامه 30۱ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 3۴2.5 مترمربع  
مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از ۷5۶۶ اصلی واقع در زرند بلوار دفاع مقدس کوچه ۱2 
خریداری از مالک رسمی آقای محمود افتخاری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 25۹

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴00/۱0/20
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴00/۱۱/5

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

نامه قانون تعیین تکلیف  آئین  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رأی شماره ۱۴00۶030۶0۱200335۸ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم سید مهدی باقرپور 
فرزند سید غالمرضا  به شماره شناسنامه ۱۱۹۷ صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۱۴۷/0۷ مترمربع از پالک یک فرعی از ۱33۹ اصلی واقع در 
بخش یک شهر کاشمر به آدرس خیابان ۱5 خرداد 5 خریداری از مالک رسمی آقای 
/ خانم کلیه ورثه سید علی محمد حسینی یزدی محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴00/۱0/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴00/۱۱/05

احمد جهانگیر- رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک کاشمر

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴00۶03۱۹00۸00250۴ هیات دوم  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب کردعلی اله آباد 
فرزند عباس به شماره شناسنامه 2۴ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 30۷.۸5 
مترمربع از پالک ۷555اصلی بخش ۱3 کرمان واقع در زرند بلوار فردوس خیابان رستگار کوچه 
۱5 خریداری از مالک رسمی آقای قاسم اقبالی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 2۶0

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴00/۱0/20
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴00/۱۱/5

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان   
آگهی ماده 3 قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای 
شماره ۱۴00۶0323۱3۶000۶۹2 مورخ ۱۴00/۹/۱۷ تصرفات مالكانه عباس صفت زاده فرزند 
ماشاءاله تحت عنوان ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱02/۷۸ متر مربع قسمتی از پالک 
5۴۶۷- اصلی واقع در نایبند بخش یک بندرعباس به استناد ماده ۱ و ماده 3 قانون مذکور 
را تایید نموده است به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار آگهی 
سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین رو در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت 
اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین 
انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند 
مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در 
صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت 
یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن 
مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند 
مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد  بود.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴00/۱0/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴00/۱۱/05

ابوالحسن دستوری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس- منطقه یک
عباس- میم الف: ۱400/620 مر
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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 ۱3 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي- برابر راي شماره ۱۴00۶03۱۹0۷۸00۹۷53 هيات دوم مورخه ۱۴00/۱0/۱2موضوع 
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 آقاي روح اله خاني زاده سرآسيابي فرزند هاشم 
بشماره شناسنامه ۴ صادره از كرمان در ششدانگ يك باب خانه مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت 
20۸.۸0 مترمربع تحت پالك 25۱۶ فرعي از 20 اصلي بخش۶کرمان واقع در کرمان قائم اباد خیابان پردیس 
2۱ خريداري از مالك رسمي آقاي احمد ومحمد ایالقی  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 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.

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي-برابر راي شماره ۱۴00۶03۱۹0۷۸0۱0005 هيات دوم مورخه۱۴00/۱0/22موضوع 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 مژده عموحسيني فرسنگي فرزند محمود بشماره شناسنامه 
2۹۸000۱۶۴3 صادره از كرمان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت ۶3.2 مترمربع تحت پالك ۱۶۷۶2فرعي از 
3۹۶۸ اصلي مفروز و مجزي شده از پالك ۷5۷ فرعي از 3۹۶۸ اصلي بخش2کرمان واقع در کرمان سراسیاب 
خیابان شهید اشرف گنجویی نبش کوچه شماره ۱0 خريداري از مالك رسمي آقاي سید حسین حجت فرسنگی 
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 : ۱400/۱۱/0۵- تاريخ انتشار نوبت دوم :۱400/۱۱/20
محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

شناسه آگهی : ۱264۷2۵

تاريخ انتشار نوبت اول : ۱400/۱۱/0۵-تاريخ انتشار نوبت دوم :۱400/۱۱/20
محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

شناسه آگهی : ۱264204

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

آگهی حصر وراثت 

آگهی حصر وراثت 

آقای /خانم حسینعلی جعفری اطمینان  دارای شماره شناسنامه شماره 34۵به 
شرح دادخواست به کالسه              ۱۱۱ در این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان خدیجه  به شماره شناسنامه  ۱    در تاریخ ۱3۵2/۱2/۹ دراقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن متوفي / متوفيه  منحصر است به
 ۱- حسینعلی جعفری اطمینان فرزند علی ب ت ت ۱342/3/03 ب ش ش 34۵

 2- فاطمه ترابی نوا فرزند محمود علی ب ت ت ۱3۵0/۱0/۱۷ ب ش ش۱006
3- محمود علی  ترابی نوا فرزند احمدقلی ب ت ت ۱303 ب ش ش2۱

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد ويا وصیت نامه متوفي/متوفيه نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک 

ماه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
قاضی حوزه ۱۱۱   شورای حل اختالف قهاوند
شناسه آگهی : ۱26۵842  م الف ۱6۱8

به شرح  آقای حسینعلی جعفری اطمینان دارای شماره شناسنامه شماره 34۵ 
دادخواست           ۱۱۱ به کالسه در این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد علی ترابی نوا به شماره شناسنامه  2۱    در تاریخ ۱3۷4/۱0/2 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن متوفي /متوفيه منحصر است به

 ۱-فاطمه ترابی نوا فرزند محمود علی ب ت ت ۱3۵0/۱0/۱۷ ب ش ش2۱
2- مریم ترابی نوا فرزند محمود علی ب ت ت ۱326/3/۵ ب ش ش۵8۱

3- عزیز هللا ترابی نوا فرزند محمود علی ب ت ت ۱33۱/2/۹ب ش ش688
4- عزت هللا ترابی نوا فرزند محمود علی ب ت ت ۱33۹/3/۹ ب ش ش2

 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد ويا وصیت نامه متوفي/متوفيه نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک 

ماه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
قاضی حوزه ۱۱۱   شورای حل اختالف قهاوند
شناسه آگهی : ۱26۵83۷ - م الف ۱6۱۷
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سازمان جهانی گردشگری در گزارش اخیر خود اعالم کرد:

صنعت گردشگری تا سال 2024 به شرایط 
پیش از پاندمی باز نمی گردد

سازمان جهانی گردشگری: در سال جاری صنعت گردشگری رشدی 30 تا ۷8 درصدی خواهد داشت، اما این آمار نسبت به 
آمارهای سال 20۱۹ بسیار پایین تر است
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رئیس کمیسیون 
کشاورزی مجلس:

دیگر مجوز صید ترال به 
چینی ها را نمی دهیم 

مجلس  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
ترال  صید  که  آنجا  از  می گوید: 
به خطر می اندازد  را  اکوسیستم دریایی 
مجلس به خصوص کمیسیون کشاورزی 
ساله   25 قرارداد  و  شد  صید  این  مانع 
که  نمی شوند  باعث  نیز  چین  و  ایران 
داده شود.  به چینی ها  ترال  مجوز صید 
آیا  اینکه  درباره  عسگری  محمدجواد 
چین،  و  ایران  ساله   25 قرارداد  از  بعد 
در  چینی ها  ترال  صید  شاهد  دوباره 
و  مطالعه  گفت:  بود؟  خواهیم  ایران 
25 ساله صورت  بررسی ها روی قرارداد 
قرارداد  این  مجموع  در  و  است  گرفته 
منافع 2 کشور را دنبال می کند. در حوزه 
طور  به  ترال کمیسیون کشاورزی  صید 
راستای  در  است.  کرده  ورود  خاص 
دریایی  پروتئین  تامین  آینده  منافع 
باید با تدبیر عمل کنیم و با برنامه جلو 
شرایط  نیایید.  پیش  مشکلی  برویم که 
چینی ها  سوی  از  ترال،  صید  فعلی 
ظرفیت  اگر  البته  افتاد  نخواهد  اتفاق 
ممکن  شود  حد  از  بیش  آبزیان  حوزه 
که  شود  داده  آنها  به  مجوز  این  است 
و  صادرات  راستای  در  آن  از  بتوان 
ترال  صید  کنیم.  استفاده  ارزآوری 
صورت  بی برنامه گی  یک  با  چینی ها 
این  در  که  گفت  می توان  و  می گرفت 
صید کف دریا به عبارتی جارو می شد و 
به خطر می انداخت،  را  دریا  اکوسیستم 
از این رو مجلس به خصوص کمیسیون 
کرد. جلوگیری  موضوع  این  از  اقتصادی 

که  پرسش  این  به  پاسخ  در  عسگری 
برخی  که  است  درست  سخن  این  آیا 
باال  با  می خواهند  گوشت  مافیای 
داخلی  بازار  در  قرمز  نرخ گوشت  بردن 
کنند؟  پذیر  توجیه  را  گوشت  واردات 
پروتئین  حوزه  در  ما  ظرفیت  گفت: 
توجه  قابل  قرمز  گوشت  خصوص  به 
صورت  خوبی  بسترسازی  و  است 
با  پیش بینی شده می شود  است  گرفته 
قرمز  پروتئین  تولیدات  اینکه  به  توجه 
اشتغال زایی قابل توجه دارد روز به روز 
به سمت تولید بیشتر می رویم که دیگر 

باشیم. نداشته  واردات  به  نیاز 

معاون آبخیزداری سازمان 
جنگل ها:

سهم 2۵ درصدی 
آبخیزداری از کل حوزه های 

سیل خیز کشور 
بیابان  و  مراتع  امور  آبخیزداری،  معاون 
 25 در  تنها  می گوید:  جنگل ها  سازمان 
کشور  خیز  سیل  حوزه های  از  درصد 
است.  انجام گرفته  آبخیزداری  عملیات 
به گزارش مهر پرویز گرشاسبی با اشاره 
اخیر  در سیالب های  آبخیزداری  آثار  به 
جنوب  در  اخیر  در سیالب  گفت:  کشور 
 2۴ در  ایستگاه ها  از  بعضی  در  کشور 
اتفاق  بارش  میلی متر   2۷0 ساعت 
ببینیم که چطور  باید  البته  افتاده است 
کنیم.  نعمت  به  تبدیل  را  سیل ها  این 
بهترین  عنوان  به  آبخیزداری  عملیات 
به  خسارت  این  تبدیل  برای  راهکار 

است. فرصت 
گرشاسبی با اشاره به اینکه تنها در 25 
کشور  خیز  سیل  حوزه های  از  درصد 
است،  انجام گرفته  آبخیزداری  عملیات 
عملیات ها  این  اثربخشی  با  رابطه  در 
آبخیز  حوزه  در  مثال  عنوان  به  گفت: 
هرمزگان  استان  در  میناب  شهر  شهری 
که هفته گذشته مورد بازدید قرار گرفت 
آبخیزداری  عملیات  شهر  غرب  در 
صورت نگرفته است که نتیجه آن ورود 
بسته  و  شهر  به  فراوان  رسوبات  و  آب 
بود،  خسارات  بروز  و  جاده ها  شدن 
عملیات  که  شهر  شرق  قسمت  در  اما 
شهر  است،  گرفته  صورت  آبخیزداری 
در  یعنی  است،  بوده  امان  در  کامال 
ملموس،  صورت  به  هم  کنار  حوزه  دو 
مشاهده  قابل  آبخیزداری  عملیات  اثر 
یک  زهکلوت که  آبخیز  حوزه  در  است. 
شهر کوچک در شمال جازموریان است، 
شهر  این  به  منتهی  آب ها  روان  کلیه 
سیستم  کلنگ  که   ۹۶ سال  می شود. 
خورد،  زمین  بر  آنجا  در  سیالب  پخش 
سیلی  اینجا  مگر  می گفتم  بنده  خود 
می کنیم.  کار  اینجا  داریم  ما  که  است 
از  بزرگی  احجام  چه  دیدیم که  امسال 
ایمنی  باعث  و  کرد  کنترل  را  سیالب 

است. شده  زهکلوت  شهر 

دنیای گردشگری این روزها شاهد شکل گیری 
کمپین های بازاریابی با رویکردها و روش های 
جزو  روزگاری  که  کشورهایی  است.  مختلف 
از  بعد  حاال  بودند،  اصلی گردشگری  مقاصد 
بازگرداندن  برای  تالش هایی  رکود،  سال  دو 
در  گرفته اند.  کار  به  خود  بازار  به  گردشگران 
کنجکاو«  »بریتانیایی  کمپین  جرسی  جزیره 
در حال جذب گردشگران برای تابستان و بهار 
به دنبال تشویق  این کمپین  پیش رو است. 
ماجراجویان به تجربه نقاط جذاب این جزیره 
است. در همسایگی ایران هم ترکیه با کمپین 
»سالم ترکیه« به استقبال روزهای بعد از کرونا 
رفته است و با ترفندهایی از جمله ویدیوهای 
اینفلوئنسرهای  از  دعوت  و  تبلیغاتی  جذاب 
جاذبه های  دوباره  معرفی  حال  در  بین المللی 
به  هوشمندی  یک  ایسلند  در  است.  خود 
در  شده که  شکل گیری کمپینی  سبب  موقع 
با  متاورس شکل گرفت. کمپینی  پی معرفی 
توضیح  در  آن  طراح  Icelandverse که  نام 
مقصدی که به گردشگران معرفی کرده می گوید: 
»اینجا مکانی از واقعیت حقیقی و بهبود یافته 
بدون هدست های احمقانه است و همه چیز 
همینطور  سال  میلیون ها  برای  است.  واقعی 
بوده« این کمپین با انتشار تصاویری از طبیعت 
ایسلند این پیام را به مخاطب می دهد که بعد از 

قرنطینه طوالنی و اجباری و محدودیت هایی که 
کرونا برای سفر ایجاد کرده، این مقصد می تواند 
به شکلی حقیقی و دور از دنیا و تصاویر مجازی 

باشد. او  پذیرای 
تالش های فعاالن گردشگری دنیا تنها به این 
در  حال  این  با  اما  نمی شود.  ختم  کمپین ها 
گزارش هایی که با استناد به آمار و ارقام مربوط 
به سفر منتشر می شود، این حقیقت بارها مورد 
در  صنعت گردشگری  می گیرد که  قرار  تاکید 
دنیا قرار است دو سال دیگر هم برای رسیدن 
به شرایط مطلوب منتظر بماند. در گزارش اخیر 
سازمان جهانی گردشگری در خصوص وضعیت 
این صنعت آمده است: »بعید به نظر می رسد 
ورود گردشگران به مقاصد سفر در سراسر جهان 
تا سال 202۴ به شرایط پیش از پاندمی برگردد. 
خفیف  اگرچه  )امیکرون(  جدید کرونا  سویه 
است، اما روند بهبود سفر را مختل می کند« این 
گزارش همچنین به رشد ۴ درصدی این صنعت 
در سال 202۱ نسبت به سال 2020 اشاره کرده 
و آورده است: »درآمد گردشگری در سال 2020 
نسبت به سال قبل ۷2 درصد کاهش داشت«
بر  سازمان جهانی گردشگری در گزارش خود 
این موضوع هم تاکید کرده که سرعت بهبودی 
است  متفاوت  دنیا  مختلف  نقاط  در  شرایط 
تفاوت   این  به  منجر  عواملی که  مهم ترین  و 

می شود را: »درجات مختلف محدودیت ها برای 
مسافران، نرخ واکسیناسیون و اعتماد مسافران 
به شرایط و ایمنی مقصد« عنوان کرده است. 
بر اساس این گزارش در اروپا و آمریکا، تعداد 
بازدیدکنندگان خارجی در سال گذشته نسبت به 
افزایش  به ترتیب ۱۹ و ۱۷ درصد  سال 2020 
یافته است با این حال آمار گردشگری در این 
از پاندمی ۶3 درصد  دو قاره نسبت به پیش 
کاهش داشته است. در خاورمیانه، گردشگری 
ورودی کاهشی 2۴ درصدی داشته و در آسیا 
به  نسبت  درصدی   ۶5 کاهشی  اقیانوسیه  و 
سال قبل و افت ۹۴ درصدی نسبت به پیش از 

همه گیری اتفاق افتاده است.
این گزارش نشان می دهد در  پیش بینی های 
سال جاری گردشگری دنیا رشدی 30 تا ۷۸ 
همچنان  که  حالی  در  باشد،  داشته  درصدی 
آمارهای مربوط به این صنعت نسبت به آمارهای 
سال 20۱۹ بسیار پایین تر باقی بماند. بر اساس 
معتقدند  کارشناسان  از  بسیاری  این گزارش 
بازگشت به شرایط پیش از پاندمی حداقل تا 

نیست. امکان پذیر  سال 202۴ 
 )IATA( انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی
با وضعیت  رابطه  را دارد و در  باور  هم همین 
»فرصت  است:  کرده  اعالم  هوایی  سفرهای 
کمی برای بهبود وضعیت در سفرهای هوایی 

به  دولت ها  است  الزم  دارد،  وجود  بین المللی 
جایگزین   عنوان  به  راهی  قاطعانه  و  سرعت 
بسته شدن مرزها، برای کنترل شیوع ویروس 
شرکت   2۹0 که  انجمن  این  کنند«  پیدا 
هواپیمایی را نمایندگی می کند، عوامل متعددی 
کاهش  مشتریان،  اعتماد  کاهش  جمله  از 
سفرهای تجاری، افزایش دوباره ابتال به کرونا را 
علت کندی در بهبود وضعیت پروازهای هوایی 
نقاط  از  بسیاری  در  است  معتقد  و  می داند 
حال  در  همچنان  ویروس  به  آلودگی  جهان 
افزایش است. همه اینها حاکی از دوره بهبودی 
طوالنی تر و درد بیشتر برای صنعت و اقتصاد 

جهانی است. ایرالین های بزرگ دنیا در دو سال 
گذشته با خسارات قابل توجهی روبه رو شده اند 
و همچنان با نیمی از ظرفیت خود در حال ارائه 
مالی  آسیب  شرایط  این  و  هستند  خدمات 
قابل توجهی را به آنها تحمیل کرده و در عین 
حال منجر به بروز تخلفاتی در ارائه خدمات به 

است. شده  مشتریانشان 
امسال  آذرماه  اکونومیست  که  گزارشی  در 
منتشر کرد، در خصوص بهبود شرایط در صنعت 
خواهد  نابرابر  »بهبودی  بود:  آمده  گردشگری 
بود. سفرهای داخلی در بعضی کشورهای بزرگ 
به شرایط قبل برگشته است. حتی در آمریکا 
آمار سفرهای داخلی در حال نزدیک  شدن به 
شرایط قبل از پاندمی است. از طرفی سفرهای 
منطقه ای هم در حال افزایش است. بر اساس 
تخمین های یاتا، سفرهای هوایی در اروپا ممکن 
است در سال 2022 به چهار پنجم آمارهای قبل 
آسیا کند  در  بهبود  این  اما  برگردد.  پاندمی  از 
بوده است و ممکن است کشورهای این منطقه 
همچنان از دیگر نقاط جهان عقب بمانند. در عین 
حال سفرهای طوالنی مدت تا زمانی که انجام 
واکسیناسیون گسترده تر شده و محدودیت ها 
کاهش پیدا کند، همچنان افزایش پیدا نخواهند 
کرد« گزارش اکونومیست نکته دیگری را هم به 
عنوان دلیل کاهش سفرها عنوان کرده که شاید 
سفر  مفهوم  در  با گردشگری  ارتباطی  چندان 
اما در  باشد،  یا تفریحی نداشته  ماجراجویانه 
میزان آمار و ارقام مربوط به سفر تاثیر گذار است. 
گزارشگر این مجله معتقد است: »کسب و کارها 
سفر  محدودیت های  شدن  برداشته  از  پس 
هزینه کمتری را برای سفر کارکنان و مدیران خود 
در نظر خواهند گرفت. بررسی ها نشان می دهد 
بودجه این بخش بین 20 تا ۴0 درصد کاهش 
پیدا می کند. همچنین پیش بینی ها حکایت از 
این دارد که نیمی از سفرهای کاری ممکن است 

برای همیشه از بین برود.
 بسیاری از نشست ها و کنفرانس ها به صورت 
شکل  به  حداقل  یا  می مانند،  باقی  مجازی 
ترکیبی و با حضور افراد کمتری برگزار می شوند.« 
افزایش  این گزارش  دیگر  توجه  قابل  نکته  و 
نوع  »یک  است:  اختصاصی  هوایی  سفرهای 
از جهانگردان به شکل اختصاصی پرواز می کنند 
جت های  در  صندلی  برای  فزاینده  تقاضای  و 
خصوصی احتمااًل ادامه خواهد یافت. به گفته 
WingX -که یک شرکت هواپیمایی خصوصی 
است- در هشت ماه ابتدایی سال 202۱ بیش 
تجاری  توسط جت های  پرواز  میلیون  از 2.۹ 
صورت گرفته که ۷0 درصد بیشتر از سال 2020 و 
میزانی باالتر از آمارهای سال 20۱۹ بوده است. در 
حالی که پروازهای تجاری هنوز حدود ۴0 درصد 
پایین تر از آمارهای پیش از پاندمی هستند« هر 
چند فعاالن گردشگری در تالشی روز افزون به 
دنبال یافتن راهی برای بازگشتن آمارها و ارقام 
روزهای پیش از پاندمی هستند، اما این را هم 
روزها  آن  به  آمارها  اگر  حتی  می دانند  خوب 
بازگردد، شرایط سفر و مسافران دیگر به پیش از 

پاندمی باز نخواهد گشت. 

مثل  مواقع  برخی  در  شدید  بارندگی های 
بلند  خشکی  نمی تواند  اخیر،  سال  چند 
این  کند،  برطرف  را  شده  ایجاد  مدت 
دومین  در  عسگری  سهراب  را  جمله 
هیدروپلیتیک  چشم انداز  علمی  نشست 
منابع  و  کشاورزی  پردیس  در  که  ایران 
بیان  شد،  برگزار  تهران  دانشگاه  طبیعی 
وضعیت  به  برگشت  برای  گفت:  و  کرد 
هزار   ۸ حدود  قرن گذشته،  نیم  آب های 
منابع  از  نکردن  استفاده  شرط  به  سال 
موجود زمان الزم است. به گزارش ایسنا، 
وضعیت  است:  معتقد  عسگری  سهراب 
سیاسی،  شرایط  در  کشور  یک  طبیعی 
اهمیت  ملت  یک  تاریخی  و  اجتماعی 
خود  از جغرافیای  متأثر  نیز  ایران  و  دارد 
بیابانی  و  خشک  از  ایران  اقلیم  است. 
پیش  شدن  بیابانی  سمت  به  مرطوب  و 
و  بارندگی  میزان  در  آن  نمود  می رود که 
آب و هوای سال های اخیر مشخص است. 
شده  کم  اخیر  سال های  در  بارندگی 
گذشته  سال  در  بارش  متوسط  و  است 
تقریبا  میزان  این  بوده که  میلیمتر   23۴
است.  بوده  ثابت  گذشته  سال  چند  در 
متوسط  با  مقایسه  در  ما  بارندگی  میزان 
از  بیش  است،  میلیمتر   ۸50 که  جهانی 
است که  از یک سوم  و کمتر  چهارم  یک 

است.  ما  بارش های  شدن  کم  معنی  به 
عسگری با اشاره به اینکه از بارندگی های 
 ۴00 حدود  ساالنه  متوسط  به طور  فعلی 
می آید،  دست  به  آب  متر مکعب  میلیارد 
از  بعد  آب  این  درصد   ۷0 حدود  گفت: 
خارج  دسترس  از  و  تبخیر  باران  بارش 
میلیارد متر مکعب   ۱30 می شود و حدود 
و  شرب  کشاورزی،  مصارف  تمام  برای 
بیشترین  می ماند.  باقی   ... و  صنعت 
که  می شود  کشاورزی  صرف  آب  منابع 
 ۸ است.  متر مکعب  میلیارد   ۹0 حدود 
آشامیدن  صرف  نیز  متر مکعب  میلیارد 
اینکه  به  توجه  با  می شود.  خدمات  و 

صنعت  در  را  صنعت  در  آب  بازچرخانی 
در  نیز  متر مکعب  میلیارد   3.5 نداریم 
حقابه  می شود.  مصرف  صنعت  بخش 
متر مکعب است  میلیارد   5 طبیعت حدود 
و  نمی دهیم  طبیعت  به  را  آن  معموال  که 
با  می شود.  مصرف  دیگر  بخش های  در 
کشور  آب  بخش  بیشترین  اینکه  وجود 
عمال  اما  می شود،  کشاورزی  صرف 
نیست  خوب  کشور  کشاورزی  خروجی 
در  می شوند.  تکرار  سال  هر  مشکالت  و 
واقع در بخش آب مجازی عملکرد خوبی 
نداریم و بسیاری از محصوالت کشاورزی 

می شوند. نابود 

در نشست چشم انداز ژئوپلتیک ایران مطرح شد:

8 هزار سال زمان نیاز داریم تا منابع آب به وضعیت ۵0 سال پیش برگردند

منابع آب

برای نخستین بار بند 
کمال خان پر آب شده 

است و مقداری از آب برای 
زمین های کشاورزی و آب 

نوشیدنی روستاهای اطراف 
شهر زرنج باز شده، آب این 

بند به کشورهای همسایه 
نمی رود و تمرکز بر رساندن 
آب به زمین های کشاورزان 

نیمروزی است

مقامات افغانستان:

در پی پر شدن مخزن بند کمال خان؛ آب به روی 
زمین های کشاورزی باز شده

بند  گشایش  از  ماه  ده  از  پس 
است  باری  نخستین  این  کمال خان، 
کاسه  اخیر  سیالب های  اثر  بر  که 
است.  شده  آب  از  پر  تقریبا  بند  این 
افغانستان  از  نیوز  طلوع  گزارش  به 
نیمروز  والیت  محلی  مقام های 
کمال  بند  نخستین بار  برای  می گویند 
پس  آنان  و  است  شده  آب  پر  خان 
از  مقداری  بند،  این  شدن  آب  پر  از 
زمین های کشاورزی  برای  را  آن  آب 
اطراف  روستاهای  نوشیدنی  آب  و 
شهر زرنج باز کرده اند. در حال حاضر 
همسایه  کشورهای  به  بند  این  آب 
به  آب  آنان رساندن  تمرکز  و  نمی رود 
است. نیمروزی  زمین های کشاورزان 

رئیس  الهام،  حبیب هللا  مفتی 
گفت:  نیمروز  فرهنگ  و  اطالعات 
و  مناطق  آبیاری  برای  آب ها  این 
شهر  اطراف  در  زراعتی که  زمین های 
بر  است.  شده  باز  دارند  قرار  زرنج 
بیش  حاضر  حال  در  آمارها،  اساس 
در  آب  مترمکعب  میلیون  پنجاه  از 
از  و  بند کمال خان ذخیره شده است 
این  آب  تخلیه  مجرای  سه  مجموع 
شده  باز  آن  مجرای  یک  تنها  بند، 

بند  شدن  آب  پر  با  همزمان  است. 
از  امنیتی  مقام های  خان،  کمال 
زیربنایی  پروژه  این  امنیت  تامین 
همت،  احسان  ابو  می دهند.  اطمینان 
کمال  بند  حفاظتی  نیروهای  فرمانده 
و  داخلی  دشمن  هیچ  به  خان گفت: 
بند  در  که  نمی دهیم  اجازه  خارجی 

کند. ایجاد  مشکل  خان  کمال 
کشاورزان  طلوع نیوز  گزارش  به 
رسیدن  برای  می گویند  نیمروزی 
زمین های  به  کمال خان  بند  آب 
کشاورزی اش لحظه شماری می کند.: 
بند  آب  که  هستم  این  منتظر  »ما 
زمین های  ما  که  بیاید  کمال خان 
و  کشت  و  کنیم  آبیاری  را  خود 
برخی  کنیم.«  شروع  را  خود  زراعت 
بیشتر  می گویند  نیمروز  اهالی  از 
ریگ  از  پر  خان  بند کمال  آب روهای 
این  مسئوالن  از  و  هستند  خاک  و 
بند  این  تا کانال های  می خواهند  بند 
از  یکی  ظاهر،  محمد  کنند.  پاک  را 
این  »تمام  گفت:  نیمروز  شهروندان 
کانال ها را ریگ فرا گرفته، این ها باید 
کشاورزی  دهقانان  ما  که  شود  پاک 

کنیم.« شروع  را  خود 

در گزارش اخیر سازمان ملل درباره وضعیت صنعت گردشگری در دنیا از سال 2020 به عنوان بدترین سال این صنعت در طول تاریخ 
یاد شده است. سالی که گردشگری در تمام نقاط دنیا رکودی بی سابقه را تجربه کرد. این گزارش اما در عین حال اعالم کرده است که 
وضعیت برخالف تمام پیش بینی های خوشبینانه در کشورهای مختلف، تا دو سال دیگر به وضعیت نرمالی که این صنعت پیش از شیوع 
کرونا داشت، بر نخواهد گشت. انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی )IATA( هم با اعالم آمار و ارقام مربوط به سفرهای هوایی در سال 
گذشته همین پیش بینی را نسبت به وضعیت ایرالین ها در دو سال آینده دارد. در حالی که این روزها گردشگری در نقاط مختلف دنیا 
در تالش برای بازگشت دوباره به فعالیت است، آمارهای رسمی نشان می دهد درآمد این صنعت در دنیا در دوران پاندمی با ۷2 درصد 
کاهش روبه رو بوده است. این رقم در نگاهی دیگر به معنای تعطیلی مراکز خدمات گردشگری و از دست رفتن بسیاری از نیروهای 

متخصص این صنعت است.

سازمان جهانی گردشگری:
بعید به نظر می رسد ورود 

گردشگران به مقاصد سفر در 
سراسر جهان تا سال 202۴ به 

شرایط پیش از پاندمی برگردد. 
بر اساس گزارش سازمان 

جهانی گردشگری سویه جدید 
کرونا )امیکرون( اگرچه خفیف 
است، اما در ابتدای سال 2022 
پس از آنکه شاهد رشدی چهار 

درصدی نسبت به سال 2020 
بودیم، روند بهبود سفر را مختل 

می کند

انجمن بین المللی حمل ونقل 
: )IATA( هوایی

عوامل متعددی از جمله کاهش 
اعتماد مشتریان، کاهش 
سفرهای تجاری، افزایش 

دوباره ابتال به کرونا علت کندی 
در بهبود وضعیت پروازهای 

هوایی است و همه اینها موجب 
دوره بهبودی طوالنی تر و سختی 

بیشتر برای صنعت و اقتصاد 
جهانی خواهد شد
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پارلمان شهری

سخنگوی شورای شهر اراک

مدیریت شهری اراک رکورد شفافیت را زده است 
اراک گفت:  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
شعار شورای ششم از ابتدا شفاف سازی بوده 
تاکنون  جرات گفت که  به  می توان  و  است 
را  این دوره مدیریت شهری رکورد شفافیت 

است. زده 
افشاگری،  ایمنا گفت:  به  خسروانی  عباس 
اعتماد زدایی و شفاف سازی، اعتماد زایی را در 

پی دارد، لذا از ابتدا به دنبال شفافیت بوده و 
هستیم و بر همین اساس تمام عملکردها و 

مصوبات را منتشر کردیم.
او افزود: باید مصوبه ای مبنی بر الزام مرکز 
و  شفافیت  مسئول  عنوان  به  پژوهش ها 
پیگیری عملکردها در این راستا ایجاد شود، 
زیرا تا زمانی که قانون نشود که شهرداری و 

شورا ملزم به شفافیت هستند کار به جایی 
تشکیل  رصد  باید یک کمیته  برد.  نخواهیم 

ارائه دهد. را  و گزارش ها  شود 
سخنگوی شورای اسالمی شهر اراک تصریح 
اقدام  اداره خزانه داری مهمترین  ایجاد  کرد: 

شورای ششم در جهت شفاف سازی است.
به  اشاره  با  اراک  اسالمی شهر  عضو شورای 

اقدامات شورای ششم در راستای شفافیت، 
سامانه  ایجاد  بر  پافشاری  خاطرنشان کرد: 
تمام  نشر  شهرداری،  مطالبات  و  بدهی 
برنامه ای  ایجاد  شورا،  مصوبات  و  برنامه ها 
تمام  نشر  جهت  در   ۱۴0۱ سال  بودجه  در 
مشخصات و آموزش نحوه محاسبه عوارض 
به زبان ساده به مردم، ایجاد طرح تشکیل 
که  فساد  از  پیشگیری  و  اداری  سالمت 
ماهیت آن پیگیری است و شهرداری ملزم به 
انجام آن است، ایجاد طرح گزارشگران فساد 
و سوت زنی فارغ از افشاگری که در چهارچوب 

شد،  خواهد  بررسی  شفاف سازی  کانال  و 
پروانه  صدور  و  محاسبه  سامانه  راه اندازی 
عوارض شهری به منظور جلوگیری از تخلفات 

است. موارد  این  جمله  از 
او گفت: بروکراسی و بدنه سست شهرداری 
باعث شده طرح ها به کندی انجام شود. در 
می بریم که  سر  به  شرایطی  در  حاضر  حال 
به شدت به اعتماد مردم نیازمند هستیم و 
مسیر  این  در  می تواند  بسیار  شفاف سازی 
به ما کمک کند، البته می طلبد که مدیران و 

باشند. داشته  بیشتری  همکاری  مسئوالن 

نیروگاه کوچک مقیاس خورشیدی  دومین 
این  ایجاد  که  شده  افتتاح  شرایطی  در 
نیروگاه  ها در برنامه سوم توسعه شهر تهران 
است.  شده  تکلیف  تهران  شهرداری  به 
روزها  این  مسئوالنش  گواه  به  که  نهادی 
انرژی  مصرف  کاهش  میزان  بیشترین 
ساالنه  تا  شده  مکلف  و  است  داشته  را 
از  را  خود  مصرف  انرژی های  از  درصد  دو 
کند.  تامین  تجدیدپذیر  انرژی های  محل 
موضوعی که شینا انصاری، مدیرکل محیط 
زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران آن 
و  می داند  شهرداری  برای  تکلیف  یک  را 
برای این تکلیف یک نقشه راهی به مناطق 

براساس  »پروژه هایی  است:  کرده  ابالغ 
تعداد ساختمان های  و  پتانسیل  و  ظرفیت 
تحت تملک مناطق 22 گانه تعریف، نقشه 
راه آن ها تهیه و به مناطق ابالغ شده است. 
موتورخانه ها،  هوشمندسازی  همچنین 
انرژی های  توسعه  و  انرژی  ممیزی 
بر  موثری  نقش  می تواند  تجدیدپذیر 
دارند،  گلخانه ای  گازهای  انتشار  کاهش 
آفتابی  روز   300 بر  بالغ  نیز  تهران  شهر  در 
بتوانیم  تا  است  خوبی  پتانسیل  داریم که 
از  اولیه  و  مناسب  سرمایه گذاری های  با 
این نعمت خدادادی بهره ببریم و کمتر بر 
سوخت های فسیلی که موجب آلودگی هوا 

و گرمایش زمین می شوند، متکی باشیم.« 
تهران  شهرداری  در  مسئول  مقام  این 
تهران  شهرداری  است که  معتقد  همچنین 
یکی از سازمان های موفق در زمینه توسعه 

است.  بوده  تجدید پذیر  انرژی های 

جنوب  خورشیدی  نیروگاه  دومین 
تهران افتتاح شد 

نیز   20 منطقه  شهردار  ناظم رضوی،  محمد 
طور  به  شهرداری ها  امروز  اینکه  بیان  با 
هستند،  پاک  انرژی های  دنبال  به  جدی 
کوچک  خورشیدی  نیروگاه  ویژگی های 
مقیاس را شرح داده است: »منطقه 20 با 

انرژی  از  خود  جغرافیایی  خاص  موقعیت 
بهره مند  مطلوبی  میزان  به  خورشیدی 
کوچک  خورشیدی  نیروگاه  دومین  است. 
مقیاس این منطقه با ظرفیت 30 کیلووات 
کیلووات  قادر است ساالنه حدود ۴5 هزار 
یعنی صرفه جویی  تولید کند  انرژی  ساعت 
لیتر  هزار   ۱5 میزان  به  در مصرف گازوئیل 
گازهای  انتشار  موجب کاهش  سال که  در 
سال  در  تن   ۴0 میزان  به  گلخانه ای 

می شود.«

نیروگاه های  ظرفیت  مگاوات   ۹04
انرژی تجدیدپذیر 

انرژی های  سازمان  گزارش های  تازه ترین 
ایران  در  برق  بهره وری  و  تجدیدپذیر 
نیروگاه های  مجموع  که  می دهد  نشان 
عدد  به  کشور  در  تجدیدپذیر  انرژی های 
۹0۴ مگاوات رسیده است و از مجموع کل 
تجدیدپذیر  انرژی های  موجود  نیروگاه های 
تولید  با  خورشیدی  نیروگاه های  کشور 
 3۸/50 سهم  و  برق  مگاوات   5/۴55
درصدی مقام نخست را به خود اختصاص 
داده اند. تقی اکبرپور، مدیر دفتر نظارت بر 
پراکنده  تولید  و  مقیاس  مولدهای کوچک 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  نو  انرژی های  و 
تهران بزرگ نیز آخرین روز آذر امسال اعالم 
نصب  خورشیدی  نیروگاه های  از  که  کرد 
مگاوات  هزار  چهار  سال گذشته  در  شده 
این  که  است  شده  تولید  انرژی  ساعت، 
مقدار انرژی، معادل صرفه جویی در ۶ هزار 
و ۸۶ بشکه نفت خام بوده است. این رقم 
 ۶۱۷ و  هزار   2 انتشار  از  جلوگیری  معادل 
را  ُتن گاز دی اکسید کربن و منافع حاصل 
معادل کاشت بیش از ۶0 هزار اصله درخت 

است.  ساله   ۱0
تقی اکبرپور همچنین ظرفیت سامانه های 
سازمان های  در  شده  نصب  خورشیدی 
غیردولتی  و  عمومی  نهادهای  و  دولتی 
پایتخت را حدود 2 مگاوات دانست که به 
گفته او بیشترین ظرفیت نصب برای بانک 

است.  بوده  تهران  شهرداری  و  ملی 

چالش های ادارات دولتی در حوزه 
تجدیدپذیرها 

ادارات  عقیده کارشناسان،  به  حال  این  با 
قبولی  قابل  رتبه  همچنان  ایران  در  دولتی 
برای ترویج و توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
مدیره  هیات  عضو  احمدی،  ایمان  ندارند. 
و  سازندگان کاال  و  تامین کنندگان  انجمن 
خدمات انرژی های تجدیدپذیر در گفت وگو 
یکی  که  است  معتقد  پیام ما  روزنامه  با 
عمومی  اقبال  عدم  اساسی  مشکالت  از 
انرژی  پایین  قیمت  به  تجدیدپذیرها  به 
نیروگاه  یک  احداث  »اکنون  می گردد:  بر 
خورشیدی در خانه شخصی هر فرد حدود 
می شود،  تمام  تومان  میلیون   25 تا   20
تومان  هزار   200 تنها  ماهانه  نیروگاهی که 

یعنی  می کند.  ذخیره  خانواده  هر  برای 
پول  این  تا  بگذرد  باید  ماه   ۱00 واقع  در 
نمی رسد.«  نظر  به  منطقی  شود که  جبران 
برق  قیمت  تازمانی که  است که  معتقد  او 
این  در  سرمایه گذاری  عمال  است،  ارزان 
احمدی  نیست.  صرفه  افراد  برای  حوزه 
آن  طی  که  می کند  اشاره  بخشنامه ای  به 
شرکت های  موسسات،  وزارتخانه ها،  دولت 
را  غیردولتی  و  عمومی  نهادهای  و  دولتی 
ملزم کرده بود تا 20 درصد از برق مصرفی 
خود را از راه انرژی های تجدیدپذیر تامین 
مصرف  کاهش  این  کوتاه مدت  »در  کنند: 
امکان پذیر نیست، زیرا ادارات و موسسات 
اصال  و  ندارند  انرژی  ممیزی  اغلب  ما 
نمی داند که هر ساختمان، هر بخش و هر 
می کند،  مصرف  انرژی  میزان  چه  قسمت 
انرژی  این  که  نمی دانند  دیگر  عبارت  به 
یا  می شود  سیستم های کامپیوتری  صرف 
روشنایی ساختمان ها یا حتی سرمایش و 
است  معتقد  همچنین  احمدی  گرمایش.« 
در  وزیران  هیات  بخشنامه  براساس  که 
سال ۹5 که ادارات بایستی ظرف دو سال، 
راه  از  را  خود  مصرفی  انرژی  از  درصد   20
تجدیدپذیرها جذب می کردند، می گوید که 
که  کردند  ادعا  سال  دو  از  بعد  دستگاه ها 
فارغ  نداشتند،  موضوع  این  برای  اعتباری 
که  دستگاه ها  برای  جریمه ای  هم  آن  از 
تعیین  عمل کنند،  قانون  مطابق  نتوانستند 

 . نشد

او به غیر از قیمت پایین انرژی برق، چالش 
تجدید  انرژی های  حوزه  در  دیگر  اساسی 
وزارت  در  موجود  منافع  تعارض  را  پذیر 
تجدید  انرژی های  »سازمان   خواند:  نیرو 
زیر مجموعه وزارت نیرو است، منطقی این 
افزایش  دنبال  به  سازمان  این  که  است 
واقع  در  اما  باشد  پذیر  نیروگاه های تجدید 
اینطور نیست.« به گفته او مادامی که اعتبار 
برق  از محل فروش  این سازمان  درآمد  و 
تامین شود: »پس برای این سازمان هم به 
باالتر  برق  انرژی  است که مصرف  صرفه تر 

باشد.«  باالتر  آن  درآمد  تا  باشد 

بررسی موانع استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در شهرها

تجدیدپذیرها هنوز توجیه اقتصادی ندارند
احمدی، عضو هیات مدیره انجمن تامین کنندگان و سازندگان کاال و خدمات انرژی های تجدیدپذیر: ادارات و موسسات ما اغلب 
ممیزی انرژی ندارند و اصال نمی داند که هر ساختمان، هر بخش و هر قسمت چه میزان انرژی مصرف می کند

یک استاد دانشگاه: 
2۷ دشت استان اصفهان در 
رده ممنوعه اعالم شده است
آمارها نشان می دهد که توسعه اراضی باغی در 
استان اصفهان به شدت افزایش یافته است 
و این امر موجب شده که از 35 دشت استان 

2۷ دشت ممنوعه اعالم شود.
به گزارش ایسنا، دکتر جهانگیر عابدی کوپایی، 
عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه 
صنعتی اصفهان در وبینار تخصصی فرونشست 
روند  آمارها  اساس  بر  تصریح کرد:  اصفهان، 
برداشت آب های زیر زمینی به شدت در چهار 
به گونه ای  یافته است،  افزایش  دهه گذشته 
که رتبه ایران در میان ۱۱۶ کشور دنیا از لحاظ 

برداشت آب ۱۴ جهانی گزارش شده است.
در  بهره برداری کشور  مورد  چاه های  تعداد  او 
از  بیش  به  حلقه  هزار   ۴۷ از  را  مدت  این 
۷۶3 هزار حلقه دانست و اظهار کرد: آمارهای 
یک  به  تعداد  این  می دهد که  نشان  جدید 
ترتیب  این  به  و  است  میلیون حلقه رسیده 
میزان برداشت ساالنه آب از منابع زیر زمینی 
از ۹ میلیارد متر مکعب به رقمی بیش از ۴۷ 
میلیارد متر مکعب رسیده و این عدد یعنی 
تعداد چاه ها ۱۶ برابر و میزان برداشت 5 برابر 

است. شده 
عابدی کوپایی با اشاره به آمارهای وزارت نیرو، 
تاکید کرد: ۴5 درصد چاه های موجود در کشور 
غیر مجازند و تحقیقات نشان دهنده آن است 
استراتژیک  تغذیه  از  آب  برداشت  میزان  که 
آب زیر زمینی ساالنه 5 میلیارد متر مکعب 
است. در سال ۹0 نیز آمارها نشان می دهد که 
تقریبا ۱20 میلیارد متر مکعب از آب استاتیک 
اگر کل  استفاده کردیم.  زیر زمینی  منابع آب 
ذخایر کشور را 500 میلیارد متر مکعب در نظر 
بگیریم، حدود یک چهارم این ذخایر آبی را که 
باید برای نسل های آینده حفظ کنیم، تاکنون 

مصرف کرده ایم.
عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه 
در  آمار  این  اینکه  بیان  با  اصفهان  صنعتی 
به  متر مکعب  میلیارد   ۱20 از  اخیر  سال های 
یادآور  است،  رسیده  متر مکعب  میلیارد   ۱3۶
برای  پروانه  هزار   ۱50 از  بیش  صدور  شد: 
چاه های غیر مجاز، رایگان شدن آب کشاورزی، 
چاه ها  از  استفاده   3 ماده  ذیل  تبصره  لغو 
است. بوده  آب  بی رویه  برداشت  برای  عاملی 

این محقق دانشگاهی اضافه کرد: تقریبا 5۶ 
بوده  خالی  سدهای کشور  ظرفیت  از  درصد 
است و باعث شده که آب های سطحی را از 
از  به سمت استفاده بی رویه  دست دهیم و 
آب های زیر زمینی برویم. در نتیجه ایران در 
آمریکا، چین، هند،  کنار کشورهایی همچون 
بیشترین  که  گیرد  قرار  سعودی  عربستان 
میزان تخریب آب های زیر زمینی را در قرن 

داشته اند. بیستم 
عربستان  میالدی  سال ۱۹۸۷  از  او  به گفته 
تصمیم گرفت از ذخایر استاتیک آب های زیر 
باعث شد که  امر  این  زمینی استفاده کند و 
در سال 2000 این کشور به صادر کننده گندم 
تبدیل شود، ولی از سال 20۱2 ذخایر استاتیک 
این کشور رو به انحطاط گذاشت و هیچ آبی 
حتی در آب های ژرف وجود ندارد، به صورتی 
که از سال 20۱۶ عربستان تبدیل به کشور ۱00 

درصد واردکننده گندم شد.
ما  به  مثال  این  کرد:  اضافه  عابدی کوپایی 
نشان می دهد که باید ۱00 درصد از ذخایر آب 
های زیر زمینی را برای نسل های آینده باقی 

بگذاریم.
صنعتی  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این 
اصفهان تاکید کرد: آمار جدید نشان می دهد 
در  زمینی  زیر  های  آب  سطح  کاهش  که 
مناطق مختلف کشور را از ۱0 تا ۱00 سانتی متر 
در سال با میانگین ۴۹ سانتی متر در سال در 
سراسر کشور داشته ایم و این امر موجب شده 
که شوری آب های زیرزمینی افزایش یابد و 
با خطر شوری  اصلی کشور  تقریبا ۶ حوضه 
این  هستند.  روبه رو  آبیاری  برای  باال  بسیار 
واقعیت افزایش فراوانی فرونشست زمین را 

دارد. به همراه 
این استاد دانشگاه به وضعیت استان اصفهان 
اشاره کرد و گفت: افزایش شدید صنعتی در 
این استان را شاهدیم، به گونه ای که در میان 
آن  بزرگترین  ایران،  فوالدسازی  مجتمع   ۱5
در استان اصفهان مستقر شده است و تولید 
بیش از ۶0 درصد از فوالد کشور بر عهده این 

استان است.
او ۴ شرکت پتروشیمی و ۴ نیروگاه سیکل 
از  را  آالینده  صنعت   550 همراه  به  ترکیبی 
دیگر صنایع موجود در استان اصفهان نام برد 
و یادآور شد: عمده این صنایع در شعاع 50 

اند. گرفته  قرار  اصفهان  کیلومتری 
افزایش  اینکه  بر  تاکید  با  کوپایی  عابدی 
فعالیت صنعتی موجب مهاجرت مردم به شهر 
اصفهان  استان  افزود:  است،  شده  اصفهان 
بعد از استان البرز دومین استان مهاجرپذیر 
کشور به شمار می رود و عمده مهاجرت ها از 
استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و 

است. بوده  لرستان 
عابدی با تاکید بر اینکه از 35 دشت استان 
اصفهان، 2۷ دشت ممنوعه اعالم شده است، 
 ۱0 و  داریم  آزاد  محدوده   ۸ تنها  تاکید کرد: 

نیز ممنوعه بحرانی است. منطقه 

مجموع نیروگاه های انرژی های 
تجدیدپذیر در کشور به عدد 
۹0۴ مگاوات رسیده است و از 
مجموع کل نیروگاه های موجود 
انرژی های تجدیدپذیر کشور 
نیروگاه های خورشیدی با تولید 
5/۴55 مگاوات برق و سهم 
3۸/50 درصدی مقام نخست را 
به خود اختصاص داده اند

پیام ما/دومین نیروگاه خورشیدی دیروز، دوشنبه 4 بهمن در منطقه 20 شهر تهران افتتاح شد. نیروگاه کوچک مقیاسی با ظرفیت 30 
کیلووات می تواند ساالنه حدود 4۵ هزار کیلووات ساعت انرژی تولید کند. یعنی صرفه جویی در مصرف گازوئیل به میزان ۱۵ هزار لیتر در 
سال موجب کاهش 40 تن انتشار گازهای گلخانه ای در سال می شود. مسئوالن شهرداری تهران می  گویند در سال های اخیر نسبت به سایر 
دستگاه ها در کاهش میزان مصرف انرژی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر موفق  عمل کردند، ادعایی که البته به گواه یک کارشناس 

حوزه انرژی چندان درست نیست، زیرا استفاده از انرژی های تجدیدپذیر هنوز در کشور توجیه اقتصادی ندارد.

|  
س 

فار
  |

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/ ۱400/۱0 
مهلت زمانی دریافت  اسناد:  03/ ۱400/۱۱                                                    مهلت ارسال پاکات: ۱6/ ۱۱/ ۱400
زمان بازگشایی پاکت ها: تاریخ ۱۷/ ۱400/۱۱                                               زمان اعتبار پیشنهاد: 30/ 0۱ / ۱40۱

 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 066333۱638۱-2 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 02۱-6۱۹34
 توضیح اینکه مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۱48400000۷ 200000 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 
۱484000008 200000 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 دوم آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

كمپاني  سند  و  سبز  برگ 
خودروي سواري پژو 206 هاچ 
بك مدل ۱38۹ به شماره موتور 
۱3۵8۹003۷۷0 و شماره شاسي  
  NAAP23FG۷AJ۱626۱3
به شماره پالك 20 ايران ۵۱۷ ج 
62 به نام آقاي محسن صالحي 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد .

ته  تکلول  مدل  سالح  جواز 
سالح  شماره  با  کوسه  پر 
 ۱2 کالیبر   EUA۱600۱24
به  متعلق  ایران  ساخت 
شماره  با  اوریا  خلیل  اقای 
تولد  تاریخ  ۱۵۱۵و  شناسنامه 
اعتبار  درجه  واز  ۱336مفقود 
ساقط گردیده است .قلعه گنج 

احمدی، کارشناس حوزه 
انرژی های تجدیدپذیر: به غیر 

از قیمت پایین انرژی برق، 
چالش اساسی دیگر در حوزه 

انرژی های تجدید پذیر تعارض 
منافع موجود در وزارت نیرو 

است
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افقی
امپراتوران  از  ای  سلسله   - زیبا   -  ۱ 
چین  - زیبایی2 - نهنگ، نوعی پارچه 
ابریشمی - حرف تعجب، تعجب زنانه، 
رطوبت،   -  3 بگو  معنی  به   - گشوده 
رطوبت ناچیز - زادگاه ناپلئون - دوره ها، 
زمانها - گرداگرد لب و دهان۴ - تکرار 
 - چسبناک5   - دار  عزا   - حرف  یک 
نام دیگر بالنگ، نقشی بر قالی، بادرنگ 
- تکرار حرف بیست و شش - حرف 

انتخاب، بله آلمانی، حرف گزینش - با 
لیس می آید۶ - دختر - سال ترکی، 
سال آذری - بنده و غالم، زاویه هدف 
بلند  مشهور،   - توپخانه۷  برای  گیری 
آوازه، معروف - مخترع دستگاه اندازه 
پسوند   - زنده   - باد۸  سرعت  گیری 
غذاهای  از   - وارونه۹  سو   - شباهت 
یکی   -  ۱0 اصحاب کهف  از   - شمالی 
از  مصدر  اسم   - اروپایی  القاب  از 
تنیدن - شهری در آلمان۱۱ - خدمتكار 
شوهر  تلویزیونی،  نمایش   - زن 

روستایی، شب روستایی - گم وارونه - 
گریزحیوان، مرکز ایتالیا، شهر بی دفاع، 
شهر فراری۱2 - كوشیدن، تالش - قلم 
درك۱3   - آلمانی   رقص   - انگلیسی 
فوتبالیست،  - كشوری  زرد  سوسن   -
میزبان  جنوبی،  آمریكای  در  كشوری 
ژاپن  -  از جزایر   - جام جهانی ۱۹50 
لرز،  همراه   - محبت۱۴  سرای  قلب، 
نشانه بیماری، باال رفتن حرارت بدن - 
آخر، قعر - زگیل۱5 - زنگ کاروان، زنگ 
گردن چهار پا - مثل و مانند، بدرستی 

نهی را گویند،  که - ممنوع 

عمودی
 - معتبر  كالم   - روان  روح،   -  ۱
نژاد مردم سریالنکا  -  هماهنگ2 - 
درخت  پیكاندار -  تیر   - روشن3  راه 
نوای  زبان گنجشك - جمع مولود - 
منفصل - کشت  ۴ - سوا،  موسیقی 
و زرع، خمير نان را با دست ماليدن5 
- آماس - یکتاپرستی، از اصول دین 
اسالم، نام دیگر سوره اخالص - دور 
شهرهای  از   - افتاده۶  دور  انداختن، 
جراحت،  صورت،  محاسن   - گیالن 
پهلوان   - دمنه۷  و  - گاو کلیله  زخم 
- كیسه وسایل خیاطی - غالف پنبه، 
مرغ سنگ خوار۸ - مادر عرب، عزیز 
تازی - بیماری زردی، مرضی كه در اثر 
اختالل در عملکرد كبد بوجود می آید 
اژدهای  الکتریکی۹ -  - مخترع پیل 
افسانه ای ژاپن - ضمیر احترام آمیز، 
 - خسته۱0  نفس   - مؤدبانه  ضمیر 

زیاد،  بسیار   - دوستداران  دوستان، 
 -  ۱۱ رنگ  سرخ   - فراوان  میزان  به 
سودای ناله، نفس بلند، از دل پر سوز 
بر آید - ارجمند، عزیز، ارجمند و عزیز 
- پاداش عمل، مکافات عمل، کیفر۱2 

عریان،  برهنه،   - آرام  و  قرار  جای   -
لبی  زیر  سخن   - اسكارلت  همسر 
ترسان،  زائو  خاندان،   - قورباقه۱3   -
سرخ كمرنگ - بوکسور نامدار کوبایی 
- چهره۱۴ - شهر مقدس عراق، شهر 

امیرالمؤمنین - چرك - دسر  مدفن 
خاک  سفالگری،  خاک   - وارونه۱5 
سرخ، خاک عهد عتیق - آذری زبان، 
رها كردن، شكاف - عمومی تر، عام تر 

- گل و الی

جدول شماره 22۱3

اردبیل

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری 
و صنایع دستی استان اردبیل از ثبت ملی میراث طبیعی 
جنگل حتم  مشه  سی شهرستان مشگین شهر به عنوان 
ذخیره گیاه ژنتیکی در حافظه ملی ایران خبرداد.  روح هللا 
محمدی روز دوشنبه اظهارکرد: به منظور تعیین حریم 
حفاظتی و اعمال ضوابط قانونی برای سیمای بصری و 
متجاوزان به حریم استحفاظی منطقه و تقویت نیروهای 
بازوان کمکی  عنوان  به  فرهنگی  میراث  یگان حفاظت 
یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در پاسداری 
و صیانت و حفاظت از این میراث طبیعی اقدام به ثبت 
این جنگل شد.او با بیان اینکه ذخیره گاه جنگلی حتم 
مشه سی به وسعت ۶.۱۹5 هکتار در 2۸ کیلومتری غرب 
اهر(   - مشگین شهر  )جاده  مشگین شهر  شهرستان 
استان اردبیل واقع شده است، افزود: این میراث طبیعی 
به شماره ۹22 در تاریخ دهم آذر ماه ۱۴00 برای همیشه 

در  حافظه آثار ملی ایران ماندگار شد.
او قدمت جنگل حاتم مشه سی را اواخر پلیئوستوسن 
و اوایل هولوسن ذکر کرد و گفت: این جنگل بومی و 

قدیمی به عنوان ذخیره گیاه ژنتیکی در ایران به شمار 
سال  در  مشه  سی  حتم  جنگل  بیان کرد:  او  می آید. 
آبخیزداری  و  از سوی سازمان جنگل ها و مراتع   ۱3۷۱
کشور به عنوان ذخیره گاه ژنتیکی درخت  اوری در کشور 
شناخته شده و برنامه های مدیریتی ویژه ای در ارتباط با 
آن تدوین شده است. محمدی با اشاره به اینکه اوری 
گونه غالب درختی این جنگل است که پراکنش آن از 
ارتفاع ۱۷۴0 متری شروع و تا ارتفاع ۱۹50 متر از سطح 
دریا ادامه دارد، اضافه کرد:  از مهم ترین گونه های درختی 
و درختچه ای همراه اوری می توان به زالزالک، ون، ازگیل 
وحشی، گالبی جنگلی و فندق و از مهم ترین گونه های 
علفی کف جنگل می توان به فستوکا، گون، آگروپایرون، 

بومادران، شبدر و جو بنفش اشاره کرد.
بازمانده  را  مشگین شهر  مشه  سی  حتم  جنگل  او 
جنگل های هیرکانی و قره داغ دانست و بیان کرد:  جنگل 
حاتم و آنزان مشه سی در حد فاصل جنگل های هیرکانی 
را بهم  و قره داغ واقع شده و در گذشته این 2 جنگل 

است. پیوند  داده 

جنگل حتم مشه سی مشگین شهر ثبت ملی شد
رئیس شورای اسالمی شهرستان دیلم استان 
ظرفیت های  شهرستان،  این  گفت:  بوشهر 
جلوه های  و  قدیمی  بافت های  گردشگری، 
فرهنگی و سنتی بسیار پر جاذبه ای دارد که 
گیرد.  قرار  توجه  مورد  و جدی تر  بیشتر  باید 
اسالمی  شورای  و  شهرداری  روابط عمومی 
محمدجواد  از  نقل  به  دوشنبه  روز  دیلم 
میراث فرهنگی،  مدیرکل  با  دیدار  در  اکبری 
بوشهر  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
افزود: با توجه به موقعیت های خوب تجاری  
و بازار پویا، گردشگری دریایی و آثار باستانی 
اهتمام  و  توجه  باید  سازمان  آن  شهرستان، 
و  گردشگری  جلوه های  به  نسبت  بیشتری 

باشد. داشته  منطقه  فرهنگی  میراث 
صدمات  و  تخریب  از  نگرانی  ابراز  با  او 
چهاربرج  قلعه  به  شده  وارد  طبیعی 
"حصار"،  گردشگری  نمونه  روستای 

ثبت  اثر  این  مرمت  و  نظارت  خواستار 
داشت:  اظهار  اکبری  شد.  ملی  شده 
میراث فرهنگی،  نمایندگی  یا  اداره  تاسیس 
تکلیف  تعیین  صنایع دستی،  و  گردشگری 
و  بازسازی  حماد،  گردشگری  نمونه  بندر 
موزه   تاسیس  حصار،  تاریخی  قلعه  مرمت 
بافت  احیای  مردم شناسی،  و  فرهنگ 
گردشگری  نمونه  کوچه  جانمایی  و  قدیم 
در  بوم گردی  اقامت گاه های  ایجاد  و  دیلم 

دارد. ضرورت  شهرستان  این 
دیلم  شهرستان  اسالمی  شورای  رئیس 
مشوق های  و  زمینه ها  وجود  بر  تاکید  با 
سرمایه گذاری در این منطقه گفت:  هدایت 
در  سرمایه گذاری  به  مشتاق  سرمایه گذاران 
ضرورت  شهرستان  این  گردشگری   بخش 
دارد که از این طریق با ایجاد منابع درآمدی 
جدید، نقطه عطفی برای پیشرفت این منطقه 

محمدحسین  گزارش،   این  بنابر  است. 
صنایع  فرهنگی  میراث  مدیرکل  ارسطوزاده 
این  در  بوشهر  استان  گردشگری  و  دستی 
به  اهتمام  با  داد  مساعد  قول  نشست  
مورد نظر،  امالک  حقوقی  و  قانونی  شرایط 
بافت  احیای  و  بهبود  برای  الزم  بررسی های 
شود. انجام  دیلم  کهن  بندر  سنتی  و  قدیم 

در این نشست مقرر شد، کارشناسان اداره کل 
دستی  صنایع  و  فرهنگی، گردشگری  میراث 
بافت  و  بررسی محالت  برای   بوشهر  استان 
و  سنتی  الگوهای  طراحی  و  دیلم  قدیمی 
گردشگری به بازیابی نمونه هایی از کوچه ها 
اقدام  گذشته  دوره های  معماری  سبک  با 

. کنند
کیلومتری   2۱0 در  دیلم  ساحلی  شهرستان 
استان  همسایگی  در  و  بوشهر  استان  شمال 

دارد. قرار  خوزستان 

رئیس شورای اسالمی شهرستان دیلم:

ظرفیت های گردشگری دیلم نیازمند توجه بیشتر است

نشت  خطر  از  فرد  آگاه سازی  و  استان کرمان گفت: کنترل  شرکت گاز  مدیرعامل 
گازهای خطرناک، حوادث آتش سوزی و انفجار، اطالع رسانی نشت گاز یک ضرورت 

دائمی به ویژه در فصول سرد سال به شمار می رود.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان، منوچهر فالح افزود: ضروری است 
که مردم بدانند در صورت نشت گاز طبیعی و استشمام بوی آن، قبل از هر کاری 
از روشن  نشود و همچنین  زده  آن محل هیچگونه جرقه ای  در  باید دقت کنند که 
کردن کبریت، فندک و امثال آن و همچنین از روشن و یا خاموش کردن وسایل 

برقی، خودداری شود.
افراد  باید فورًا شیر اصلی گاز بسته شود،  از مشاهده نشت گاز  ادامه داد: پس  او 
با تکان  باز شوند، سپس  خانواده از محل آلوده به گاز خارج شوند، در و پنجره ها 
دادن حوله پنبه ای مرطوب جریان خروج هوای آلوده به گاز تسریع شود و چنانچه 
از  در خارج  قوه که  از چراغ  روشنایی محل  برای  باشد،  تاریک  به گاز  آلوده  محل 

به گاز روشن شده، استفاده شود. آلوده  فضای 
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان همچنین بیان کرد: در صورت بروز هرگونه حادثه 
منجر به نشت گاز، بدون فوت وقت و با خونسردی کامل با شماره تلفن شبانه روزی 

۱۹۴ پست امداد شرکت گاز تماس گرفته شود.

زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
در  آهو  شکارچی   2 گفت:  دامغان 
اجرای عملیات کنترل و پایش محیط 
مناطق  در  گذشته  هفته  طی  بانان 
شمالی این شهرستان دستگیر شدند.
گفت و گو  در  دوشنبه  روز  پور  آذر  علی 
متخلفان  از  نفر   2 بیان کرد:  ایرنا،  با 
با سابقه شکار غیرمجاز آهو در مناطق 
دشتی شهرستان دامغان، هفته گذشته 
محیط بانان  شبانه  پایش  و  تالش  با 
محیط  حفاظت  یگان  سختکوش 
افزود:  او  شدند.  دستگیر  زیست 
طالو  دشت های  در  شکارچیان  این 
آرسک که  سفید کوه  ممنوع  شکار  و 
و  کشی  چراغ  به  اقدام  ناجوانمردانه 
شکار آهو کردند، دستگیر و به مراجع 
معرفی  دامغان  شهرستان  قضایی 
این  از  داد:  ادامه  آذرپور  شدند.  

یک  آهو،  رأس  یک  الشه  متخلفان، 
قبضه سالح جنگی 30۸، تعداد ۱0 تیر 
پروژکتور  دستگاه   2 جنگی،  فشنگی 
غیرمجاز  صید  و  شکار  اداوت  دیگر  و 
کشف و ضبط شد. او خاطرنشان کرد: 
اهمیت  از  دامغان  آهوان  از  حفاظت 
زیست  محیط  حفاظت  برای  ویژه ای 
مشاهده  صورت  در  و  است  برخوردار 
هرگونه تخلف، با شکارچیان به شدت 
اداره  رئیس  می شود.  قانونی  برخورد 
دامغان گفت:  زیست  محیط  حفاظت 
از تمامی مردم فهیم و دوستدار حیات 
هرگونه  تا  خواستاریم  دامغان  وحش 
در  مشکوک  افراد  شبانه روزی  تردد 
مناطق دشتی و کوهستانی شهرستان 
سازمان  مردمی  ارتباط  سامانه  به  را 
حفاظت محیط زیست به شماره ۱5۴0 

کنند. اطالع رسانی 

سیده حبیبه مومنی /۶۹0میلیون تومان توسط کمیته امداد به مددجویان آسیب دیده 
از زلزله رامیان اهدا شد.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، عیسی بابایی، 
مدیرکل کمیته امداد استان گلستان گفت : در جریان زلزله سال گذشته شهرستان 
رامیان 3۶ واحد مسکونی مددجویان تحت پوشش این نهاد دچار آسیب شد که 
تسهیالت سایر  بر  عالوه  و  اقدام  واحدهای مسکونی  به ساخت  نسبت  بالفاصله 
دستگاه ها، مبلغ ۶۹0 میلیون تومان نیز از سوی این نهاد حمایتی به  صورت بالعوض 
در سال ۹۹ به خانواده های آسیب دیده کمک شد. او ادامه داد : همچنین برای تکمیل 
این واحدها مبلغ ۱میلیارد و ۱۸0 میلیون تومان توسط بنیاد کرامت رضوی در سال جاری 
مساعدت شد و در آذرماه ، طی مراسمی واحدهای آسیب دیده به  بهره برداری رسید  
بابایی با اشاره به اینکه تمامی منازل آسیب دیده مددجویی تکمیل شده ، افزود : 
برای احداث هر واحد مبلغ 50 میلیون تومان به عنوان تسهیالت وام مسکن و مبلغ 
25 میلیون تومان بالعوض و همچنین ۸ تن سیمان نیز از سوی بنیاد مستضعفان 
مساعدت شده است  بابایی تصریح کرد: به حول و قوه الهی ، مددجویان آسیب دیده 
از زلزله رامیان در حال حاضر در  منازل جدید خود سکونت دارند که در قالب تامین 
لوازم ضروری زندگی با همت بنیاد کرامت رضوی ۱۸ دستگاه آبگرمکن، ۱5 دستگاه 
بخاری و 20 مورد کابینت جمعًا به ارزش 22۸ میلیون تومان به این خانواده ها اهدا شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت:
خطر نشت گاز را جدی بگیرید 

2 شکارچی آهو در دامغان دستگیر شدند خدمات کمیته امداد استان گلستان به 
مردم آسیب دیده از زلزله شهرستان رامیان

| کرمان | | سمنان | | گلستان |
نایب رئیس انجمن علمی موتور در 

دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای 
درون سوز و نفت مطرح کرد:

بررسی راهکارهای کاهش 
مصرف سوخت و آلودگی هوا  
از بررسی راهکارهای  انجمن علمی موتور  نایب رئیس 
دوازدهمین  در  هوا  آلودگی  و  سوخت  مصرف  کاهش 
داد. خبر  نفت  و  درون سوز  موتورهای  المللی  بین  همایش 

موتور  علمی  انجمن  رئیس  نایب  چیت ساز،  ایمان 
المللی  بین  همایش  دوازدهمین  برگزاری  آستانه  در 
موتورهای درون  سوز و نفت اظهار داشت: هر سال بسیاری 
از کالن شهرهای کشور درگیر معضل آلودگی هوا هستند که 
بخش عمده ای از این آلودگی طبق بررسی های به عمل 

آمده از خودروهای ثابت و متحرک نشات می گیرد.
مسئولیت  یک  پایه  بر  و  اساس  همین  بر  افزود:  او 
اجتماعی انجمن علمی موتور این رسالت را در عهده دار 
دوازدهمین  برگزاری  طریق  از  موضوع  این  به  شده که 
بپردازد. نفت  و  درون سوز  موتورهای  المللی  بین  همایش 
 نایب رئیس انجمن علمی موتور با اشاره به اینکه این 
همایش هر ساله به صورت ملی و هر دو سال یکبار به 
صورت بین المللی برگزار می شود و دستاوردهای خوبی 
را به همراه دارد، گفت: بنا داریم که به صورت اساسی 
به معضل آلودگی هوا در این همایش بپردازیم چرا که 
رشد روز افزون موتورهای برقی و روش های جایگزین 
موتورهای سنتی در کاهش آلودگی هوا در بسیاری از 

کشورهای جهان موثر بوده است.
 او با اشاره به اینکه باید راهکارهای جایگزین مناسب 
به سیاستمداران ارائه شود تا مصرف سوخت در کشور 
از طریق خودروهای ثابت و متحرک کاهش یابد، ایمنی 
بیشتر شود و آلودگی هوا هم روند کاهشی داشته باشد 
اتخاذ کنیم، خاطرنشان کرد: برخی از راهکارها مشخص 

ولی نیازمند حمایت باالدستی دولت است.
او گفت: بخشی از راهکارها نیز چالشی است مانند موضوع 
خودروهای هیبریدی یا دورگه که این مسئله موافقان و 
مخالفانی را دارد بنابراین باید در مجامع علمی از جمله 
بین المللی موتورهای درون سوز و  دوازدهمین همایش 
نفت مورد بحث و گفت وگو قرار گیرد و سپس راهکار موثر 

به تصمیم گیرندگان سیاسی و دولتمردان منتقل شود.
دکتر چیت ساز با بیان اینکه برگزاری دوازدهمین همایش 
بین المللی موتورهای درون سوز و نفت در کاهش آلودگی 
هوا و کاهش مصرف سوخت بسیار حائز اهمیت است، 
گفت: راندمان کم موتورهای سنتی مصرف سوخت را باال 
می برد و در شرایطی که قیمت سوخت در کشور ما با 
مسائل و حاشیه هایی همراه است باید اقداماتی انجام 
بهینه  به صورت  انرژی  در سبد  موضوع  این  دهیم که 
مورد توجه قرار گیرد. دوازدهمین همایش بین المللی 
موتورهای درونسوز و نفت با حضور اساتید و صاحب نظران 
برجسته از داخل و خارج از کشور سوم تا پنجم اسفند 
سال جاری با چشم انداز توسعه سازندگان رده یکمی با 

رویکرد صادرات دانش بنیان برگزار می شود.

آگهی   
مرجع رسيدگي کننده: شعبه هفتم بدوي تعزيرات 

حكومتي كرمانشاه
متهم: نام: محمد نام خانوادگي: مرادي به نشاني متواری

تخلف: نگهداري ۸  دستگاه پکیج  قاچاق موضوع قبض انبار شماره 
00۱203۶۴   سازمان جمع آوری  و فروش اموال تملیکی         

گردشکار:  
به تاريخ  2۴-0۹-۱۴00 شعبه هفتم بدوی و ویژه قاچاق کاال وارز 
تعزیرات حکومتی کرمانشاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل 
است و پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد .در این پرونده 
مالحظه می گردد در تاریخ ۱۴-0۶-۱۴00  برابر گزارشات واصله 
و پس از هماهنگی الزم مامورین اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
پلیس امنیت اقتصادی در محور کرمانشاه - کامیاران مشاهده می 
نمایند که یک دستگاه خودرو پراید به صورت مشهود اقدام به حمل 
کاالی قاچاق نموده و علیرغم اخطار جهت توقف توجهی نموده 
لیکن با اقدامات پلیسی خودرو موصوف پنچر و راننده آن اقدام به 
فرار می نماید  و تالش مامورین برای دستگیری وی بی نتیجه 
مانده  لذا  حسب دستور مرجع قضایی خودرو و کاالها توقیف و به 
اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز داللت و خانم مونا  اسمعیلی  همسر 
آقای محمد مرادی راننده فراری  که از قاچاق بودن کاالی مکشوفه 
اظهار بی اطالعی نموده  به همراه  بچه خردسالش که سرنشین 
خودرو بوده اند آزاد و سپس کاال برابر قبض انبار شماره 00۱203۶۴ 
به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل و مراتب را 
طی گزارش شماره ۱۴00/30۱۷۱5/۶0۴02/23 مورخ ۱۴00/0۶/2۴ 
به این اداره کل ارسال و حسب دستور به این شعبه ارجاع ، شعبه 
نیز پس از ثبت و جری تشریفات قانونی  با اعطای نیابت به 

شهرستان روانسر خواستار جلب و معرفی متهم می گردد لکن 
اقدامات انجام گرفته منتج به نتیجه نمیگردد در ادامه برابر اوراق 
واصله از مالک قبلی خودرو نیز کمکی جهت شناسایی مالک فعلی 
خودرو و  کاالی توقیفی بی ثمر بوده و هیچ شخص و یا اشخاصی 
تا کنون خود را بعنوان مالک آن معرفی ننموده  لذا از آنجا ئیکه 
پرونده های قاچاق کاال و ارز قائل به وقت می باشند به جهت عدم 
تطویل در رسیدگی به پرونده موصوف ، با  امعان نظر در دیگر  اوراق 
و محتویات پرونده  ختم رسیدگی را اعالم  وبا استعانت از خداوند 
متعال به  شرح آتی مبادرت به صدور رأی  می نماید.                

)) رأی شعبه بدوی ((
مورخ   ۱۴00/30۱۷۱5/۶0۴02/23 شماره  خصوص  گزارش   در 
۱۴00/0۶/2۴  اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی 
انبار  شماره  بر کشف  کاالی  موضوع  قبض   دائر  کرمانشاه 
0۱203۶۴   سازمان جمع آوری  و فروش اموال  تملیکی،شعبه  
ضمن  مالحظه  صورتجلسه  کشف و گزارش  واصله از مرجع 
کاشف  و دیگر  قرائن  و امارات مندرج در پرونده ، مالحظه می 
گردد اقدامات  مامورین  و  تالش  آنها جهت دستگیری  مالک بی 
نتیجه  مانده و نظر  به  اینکه  شواهد حاکی  از این  است کاالی 
مکشوفه  بدون  رعایت ضوابط تعیین  شده موضوع  بند  ت ماده 
۱ از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز وارد کشور گردیده و از آنجائیکه  
پرونده های قاچاق مقید به زمان بوده و می بایست ظرف مدت  
یک ماه از تاریخ  وصول پرونده تعیین تکلیف گردند لذا این  شعبه 
با عنایت به مراتب معنونه موضوع  کاالی مکشوفه  را از مصادیق 
اموال صاحب متواری تشخیص و به استناد مواد ۴3 و تبصره های 
آن و تبصره  ۱ ماده  53 و بند الف ماده ۱۸ و 20 از قانون مبارزه 
باقاچاق کاال وارز مصوب سال ۹2/۱0/03 مجلس شورای اسالمی 

و ماده 2۱5 قانون مجازات اسالمی مصوب ۱3۹2 ماده  2۸ قانون 
مدنی و 3 قانون تاسيس سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی مصوب سال ۷۷  و ماده ۶0۱ اصالحي آیین نامه نحوه 
رسیدگی به پرونده های اصل ۴۹ و ماده ۱۱ اساسنامه ستاد اجرائی 
فرمان امام خمینی )ره( فرمان تاریخی مورخه 2 / ۶ / ۶۷ حضرت 
امام )ره(با امعان نظر به راي شماره ۸۷ / 3۱ مورخ ۱ / ۱۱ / ۸۶ 
شعبه 3۱ دیوان عالی کشورو بند يك كارگروه مشترك گمرك و 
سازمان تعزيرات حكومتي مورخ ۸۹/0۸/۱۹  عالوه بر حکم به ضبط 
کاال به نفع ستاد اجرای فرمان امام خمینی )ره(  صادر ،و توجه 
به   آخرین جوابیه گمرک به شماره ۱۴00/۱22203۷ مورخ 0۹-۱3-
۱۴00 شخص متورای ) محمد مرادی ( را  عالوه بر ضبط خودرو 
توقیفی به  پرداخت جزای نقدی  به مبلغ ۷۹۹/۸۸۶/۴۷۴ ریال 
)هفتصد و نود و نه هزار و هشتصد و هشتاد و شش هزار و 
چهارصد و هفتاد و چهار ریال ( در حق  دولت  محکوم  و مقرر 
می دارد ستاد اجرایی وفق مقررات جاری )با رعایت مواد  55 و 
5۶  قانون مبارزه با قاچاق کاال وارز مصوب ۹2 در خصوص ضبط 
آورند رای صادره غیابی  را بعمل  اقدامات الزم  کاالی مکشوفه 
اصدار یافته و قابل واخواهی در مهلت قانونی )20 روز( در این 

شعبه  می باشد.
دفتر مقرر است تصویر  دادنامه تهیه و وفق مقررات به متهم،اداره 
جمع آوری وفروش اموال تملیکی  و اداره کل گمرکات استان 
کرمانشاه و ستاد اجرایی فرمان امام ) ره ( ،دفتر  مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز مستقر در استانداری کرمانشاه ارسال  و ابالغ گردد.
رئیس شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی کرمانشاه

بهزاد اعظمی مقدم 

مفقودی برگ سبز

 فقدان مدرك تحصیلي 

 ۱۱۱SE برگ سبز خودرو سواری هاچ بک ، سیستم سایپا، تیپ
مدل ۱3۹۵ به رنگ سفید _ روغنی به شماره موتور 

  NAS43۱۱00G۵8۹2082 به شماره شاسی  M۱3/۵۷36۱40 
به  شماره پالک 6۵ ایران ۵63 ط 8۷ بنام ابوذر فتحعلی زاده 
حسین آبادی به شماره ملی 308002۵4۹0 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. زرند

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مجيد فتح هللا زاده فرزند سعدهللا 
به شماره شناسنامه ۱6600۹۵328 صادره از مشكين شهر در مقطع 
كارداني رشته نقشه كشي معماري صادره از واحد دانشگاهي قزوين 
با شماره 04۵6۷42 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار مي باشد . از 
يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به  دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
قزوين به نشاني قزوين بلوار نخبگان – باالتر از پونك كد پستي 

۱۵۱۹۵-34۱۹۹ و صندوق پستي : 34۱8۵۱4۱6 ارسال نمايد . 

  آگهی حصر وراثت
آقای  حسینعلی جعفری اطمینان  دارای شماره شناسنامه شماره 
34۵به شرح دادخواست به کالسه             ۱۱۱ در این حوزه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی 
اقامتگاه  در  تاریخ ۱344/0۷/2۷  در  به شماره شناسنامه    266  
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن متوفی/  متوفيه   

منحصر است به
 ۱- حسینعلی جعفری اطمینان فرزند علی ب ت ت ۱342/3/3 

ب ش ش 34۵ 
 2-  خدیجه  فرزند قنبرعلی ب ت ت   ۱3۱8/۱0/3  ب ش ش ۱  

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد ويا وصیت نامه متوفي/ 
متوفيه نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه تقديم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
قاضی حوزه ۱۱۱   شورای حل اختالف قهاوند
شناسه آگهی ۱26۵84۵ م الف ۱6۱۹

۷43
۱400

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی  
نامه قانون تعیین  آگهی موضوع ماده3قانون وماده۱3آئین 

 تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی  

موضوع  اول  ۱۴00۶030۶022000۸۶۸هیات  شماره  برابررای 

وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 

فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد حیدریان کته 

شمشیر فرزند غالم -رضابشماره شناسنامه ۶۱2صادره ازفریمان 

به مساحت ۱۹500،00مترمربع  در یک قطعه زمین مزروعی 

پالک فرعی از23۱اصلی واقع دربخش۱3خریداری از مالک 

رسمی آقای براتعلی پاکدل محرز گردیده است. لذا به منظور 

اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱5روزآگهی می شود 

درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 

بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم و پس از اخذ 

رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.            
  تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴00،۱۱،5                    

   تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴00،۱۱،۱۹                   

محمدرضا رجایی مقدم- رئیس ثبت اسنادوامالک



22۱3 پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱۴00 بهمن   5 سه شنبه   

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

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

 مهتاب جودکی)دبیر(
 یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

 مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 
اقتصاد و گردشگری: فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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کارزار آبخوان

شیراز میزبان مرغان دریایی رودخانه خشک - عکس از امین برنجکار/ مهر

| موزه ملی تاریخ پزشکی ایران |
موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران در سال 
۱3۸0 و در واپسین روزهای وزارت دکتر محمد 
فرهادی وزیر وقت بهداشت درمان و آموزش 
جمهوری  ریاست  زمان  در  )و  ایران  پزشکی 
آقای سید محمد خاتمی( افتتاح شد. طرح 
و   ۱3۷۶ سال  در  موزه  این  تاسیس  اولیه 
به دعوت سازمان میراث فرهنگی کشور آغاز 
بزرگان  حضور  با  و  مشترک  جلسه ای  در  و 
و  رسیده  نهایی  تایید  به  پزشکی کشور  علوم 
پزشکی کشور  موزه  اولین  تاسیس  عملیات 
آغاز شد. موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران 
و  می رود  شمار  به  تهران  دیدنی  جاهای  از 
 ۹000 از  بیش  مساحتی  با  قدیمی  بنایی  در 
دارد.  قرار  تهران  امیرآباد  محله  در  متر مربع 
این بنا که از یادگارهای دوره قاجار است، در 
دوره ناصرالدین شاه قاجار به دستور امیرکبیر 
به  و  شد  ساخته  پیش(  سال   ۱۶0 )حدود 
است.  بوده  امیرکبیر  کالسکه خانه  روایتی 
شماره  ۱3۷۸/۴/2۹با  تاریخ  در  موزه  بنای 
به  فرهنگی  میراث  سازمان  در   23۴۷ ثبت 

تحت  موزه  اجرایی  امور  است.  رسیده  ثبت 
بهداشت  وقت  محترم  وزیر  مستقیم  نظارت 
تهران  دانشگاه علوم پزشکی  ریاست وقت  و 
علوم  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  حوزه  در  و 
با  همزمان  رسید.  انجام  به  تهران  پزشکی 
مساعدت و همکاری سازمان میراث فرهنگی 
تهران چندین طرح  دانشگاه علوم پزشکی  و 
پژوهشی تحت نظر ریاست وقت موزه )آقای 
شناسایی  جهت  بناب(  اشرفیان  مازیار  دکتر 

ابزار،  و  ادوات  اطالعات،  کلیه  جمع آوری  و 
آثار  همچنین  و  تاریخی  مدارک  و  اسناد 
ایران  پزشکی  علوم  تاریخ  با  مرتبط  هنری 
در  تنها  رسید.  اتمام  به  موفقیت  با  و  انجام 
به  موزه های کشور  طرح ها کلیه  این  از  یکی 
بازدید  مورد  دو سال  و طی مدت  کامل  طور 
تاریخ  با  مرتبط  آثار  کلیه  تا  گرفتند  قرار 
فهرست برداری  و  شناسایی  ایران  پزشکی 

ایران در  سیری   / شوند. 

در روز پنجم بهمن ماه ۱3۹۹، روزنامه »پیام ما« گزارشی با عنوان »فرار معادن 
از مجوز محیط زیست« منتشر کرده  است که به کاهش مهلت استعالم معادن 
از محیط زیست به یک ششم برای صدور مجوزهای کسب و کار را توسط هیات 
مقررات زدایی و تسهیل اشاره دارد. همچنین گزارش دیگری با تیتر »دفاع 

دیرهنگام از لنج های چوبی« در این شماره از روزنامه منتشر شده است.

آلودگی اقیانوس و دریا )بخش ۱8( 
الزم است بدانیم که همکاری در مبادله  اطالعات برای بهره برداری 

پایدار از اقیانوس ها ضروری است. 
برای حفاظت از محیط زیست دریایی ضروری است از صید بی رویه 
در صیدگاه ها جلوگیری شود و همه  صیدگاه ها و زیستگاه های تهی 
به شکلی کاهش  باید  دریاها  آلودگی  شوند.  احیا  آبزیان  از  شده 
یابد که هیچ یک از محصوالت صید شده به دلیل آلودگی، سالمت 

انسان را به خطر نیندازند.
مناطق  شبکه   از  جهانی  نظامی  ایجاد  دریاها  از  حفاظت  برای   
حفاظت شده ی دریایی و ساحلی ضروری است. امروزه، مدیریت 
معضالت  حل  برای  موثری  روش  ساحلی  منطقه ی  یک پارچه  

زیست محیط  است./دانشنامه  منطقه 

و  »نارنج  آلبوم  سال  هفت  از  پس  به تازگی  که  حامی  حمید 
زمانه کرونا  در  را  را منتشر کرده، نخستین کنسرت خود  ترنج« 
دو  در  حامی  هنرآنالین،  به گزارش  می کند.  برگزار  بهمن ماه   ۱2
نوبت ۱۸:30 و 2۱:30 روز سه شنبه ۱2 بهمن ماه در سالن همایش 
ایرانیان میزبان مخاطبانش خواهد بود. پیش  تر قرار بود کنسرت 
حامی ساعت 2۱:30 برگزار شود اما به دلیل استقبال عالقه مندان، 
این اجرا برای یک نوبت دیگر نیز تمدید شد. بلیت فروشی ساعت 
آغاز شده است. حسن  ایران کنسرت  در سایت  ۱۸:30 کنسرت 
قنواتی نژاد، تهیه کننده این اجرا که طی سال ها فعالیت در عرصه 
موسیقی سابقه همکاری با خوانندگان متعدد داشته است، ضمن 
اعالم برگزاری کنسرت حامی در تهران از شروع همکاری با این 
خواننده خبر داد. »نارنج و ترنج« هشتمین آلبوم حمید حامی به 
دلیل استقبال مخاطبان موسیقی به تیراژ دوم رسیده و همزمان 

نماهنگ »پشیمون نیستم« این آلبوم نیز منتشر خواهد شد.

ادامه  با  عنکبوتی«  فیلم های »مرد  از سری  قسمت جدید 
رکوردشکنی خود در گیشه به رتبه ششم جدول پرفروش ترین 
»مرد  ایسنا،  به گزارش  یافت.  راه  سینما  تاریخ  فیلم های 
با رساندن فروش جهانی  به خانه نیست«  راهی  عنکبوتی: 
خود به ۱.۶۹ میلیارد دالر با عبور از »دنیای ژوراسیک« ۱.۶۷ 
رتبه ششم  در  دالر  میلیارد  و »شیرشاه« ۱.۶۶  دالر  میلیارد 
قسمت  گرفت.  قرار  سینما  تاریخ  فیلم های  پرفروش ترین 
جدید »مرد عنکبوتی« در آخر هفته میالدی که گذشته به 
فروش ۱۴.۱ میلیون دالری در آمریکا دست یافت و در گیشه 
بین الملل نیز 2۷.۷ میلیون دالر به فروش خود افزود. این 
سال گذشته  دسامبر  از  را  خود  اکران  ابرقهرمانی که  فیلم 
میالدی آغاز کرده تاکنون ۷2۱ میلیون دالر در گیشه آمریکا 
و ۹۷0 میلیون دالر هم در گیشه بین المللی فروخته است.

کارزاری با نام اعتراض به قطع همکاری با دو استاد دانشگاه 
شهید بهشتی و شریف در وب سایت کارزار در جریان است 
#اعتراض_به_قطع_همکاری_دانشگاهی  هشتگ  با  که 
به  خطاب  این کارزار  متن  از  بخشی  در  می شود.  پیگیری 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آمده است:» متاسفانه مطلع 
شدیم که دو دانشگاه بزرگ کشور، دانشگاه شهید بهشتی و 
دانشگاه صنعتی شریف، همکاری خود را با دو تن از استادان 
برجسته، دکتر محمد فاضلی از گروه جامعه شناسی و دکتر 
آرش اباذری از گروه فلسفه علم، قطع کرده اند. اگر این قطع 
فقدان  قبیل  از  دانشگاهی،  و  علمی  دالیلی  به  همکاری ها 
ادای وظایف آکادمیک،  شایستگی در تدریس، پژوهش و 
بود، جای اعتراض نداشت، اما تا آن جا که می دانیم و همکاران 
بر  همکاری ها  قطع  می کنند،  تایید  اساتید  این  دانشگاهی 
آنجا که می دانیم،  تا  نیز  نبوده است.  اساس چنین دالیلی 
سابقه  کاری و تدریس و پژوهش این دو استاد جوان روشن 
و درخور افتخار است: یکی استاد جوان جامعه شناسی است 
که در سیاست گذاری و عرصه عمومی نیز حضور موثر دارد و 
دیگری استاد جوان فلسفه است که صالحیت حرفه ای خود 
را با انتشار آثارش در مهم ترین مراجع نشر اندیشه  فلسفی 
می دانیم  آنجا که  تا  همچنین،  است.  داده  نشان  جهان  در 
دانشجویان از شیوه و محتوای تدریس این دو استاد رضایت 

داشته اند و دارند.

ترک دین و دل نمودم ترک جان هم می کنم

غیر عشقت هر چه باشد ترک آن هم می کنم

گر تو صیاد منی آزردگی در دام نیست

در قفس سیر و صفای گلستان هم می کنم

همچنان کز دل زدودم ز نک مهر غیر را

بعد از این نام تراورد زبان هم می کنم

این که دور افتادم از کویت بود جرم رقیب

گه گهی بر سستی طالع گمان هم می کنم

ناله ام از هجر گل تنها در این گلزار نیست

شیون از ناکامی فصل خزان هم می کنم

غیر یادت کوانیس روز هجران منست

در برت شب قاصد آهی روان هم می کنم

غیر لذتهای پنهانی که بر جان می رسد

زیر دست و تیر آن ابرو کمان هم می کنم

عاشقانش سودها دیدند و من در راه او

جای سود از بهر این سودا زیان هم می کنم

)صامتا( از اشک من تنها زمین نبود خراب

رخنه در بنیاد اهل آسمان هم می کنم

صامت بروجردی

آبشار بیار بجنورد در موقعیت جغرافیایی 
استان  در   N3۷322۸  E5۶5۶5۷
خراسان رضوی واقع است. این آبشار به 
فاصله یک کیلومتری جنوب شهر آشخانه 
و در جوار روستای بیار واقع شده است 
و  نام  به همین  دره ای  میان  در  آبشار   .
سملقان  و  مانه  شهرستان  محدوده  در 
روستا  جنوب  ارتفاعات  از  و  گرفته  قرار 
سرچشمه می گیرد. ارتفاع آبشار حدود ۱5 
متر است. شهرستان مانه و سملقان از 
نظر جغرافیایی به دو قسمت کوهستانی 
بخش  می شود.  تقسیم  دشتی  و 
جنوب  و  جنوب  در  عمدتا  کوهستانی 
کوه  های  و  گرفته  قرار  شهرستان  غربی 
محدوده  این  در  حسن بگ  و  خورد  قور 
غرب  در  دشتی  بخش  می گیرند.  قرار 
و  شمال  در  محدوده هایی  و  شهرستان 
مرکز شهرستان را شامل می شود که مراکز 
است.  داده  جای  خود  در  را  جمعیتی 
جریان دائمی رود اترک از بخش جنوبی 
این شهرستان می گذرد. به طور کلی وجود 
حاصل خیز  خاک  و  دائمی  آب  منابع 
این شهرستان را به یکی از مناطق عمده 

است.  کرده  تبدیل  استان  کشاورزی 
رطوبت نسبی باال و چشمه های جوشان 
مراتع  و  انبوه  جنگل های  ایجاد  باعث 
سرسبز در نوار جنوبی شهرستان و دامنه -

های رشته کوه  یامان داغی شده است. 
وجود منابع سرشار طبیعی در شهرستان 
جمعیت  های  دیرباز  از  سملقان  و  مانه 
باعث  و  نموده  به خود جذب  را  انسانی 
پرورش فرهنگ های درخشان در منطقه 
دوره- از  تاریخی  آثار  است. وجود  شده 
در  معاصر  دوره  تا  تاریخ  از  پیش   های 
بخش  های مختلف این شهرستان گویای 
است.  این خطه  در  بشر  مداوم  استقرار 
باستان شناسی  پژوهش های  اساس  بر 
بخش  هایی از شهرستان مانه و سملقان 
بار در حدود هشت هزار  برای نخستین 
آن  آثار  که  شده  مسکونی  پیش  سال 
دشت  در  قلعه خان  تپه  در  می  توان  را 
شهرستان  این  کرد.  مشاهده  سملقان 
طی دوره هخامنشی به عنوان بخشی از 
شهربانی پارت مطرح بوده و طی دوره  های 
اشکانی و ساسانی نیز بسیار مورد توجه 
ایران بیابان های  و  است./ کویرها  بوده 
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با  و  دارد  طول  سانتی متر   2۱ پرنده،  این   
محیط  با  و  سازگار  کویری  زیستگاه های 
اطرافش بسیار هماهنگ است. مانند سلیم ها، 
می ایستد  ناگهانی  به طور  و  رفته  راه  سرعت  با 
رنگ  به  می دهد.  ترجیح  پرواز  بر  را  دویدن  و 
لکه   واسطه   به  سرش  و  است  نخودی  شنی 
تا  و  شده  آغاز  چشم ها  پشت  از  که  سیاهی 
و  سیاه  دارد،  امتداد  شکل»۷«  به  سر،  پس 
اندکی  با  کوتاه  منقاری  می شود.  دیده  سفید 
ایستادن  هنگام  دارد.  پایین  به  رو  خمیدگی 
را  بدن  کرمی کم رنگش؛  سبز  پاهای  روی  به 
راست نگه می دارد. بال ها کشیده و اندکی گرد، 
ثانویه  و  اولیه  شاهپرهای  روی  شنی،  روتنه 

سیاه مایل به قهوه ای و دم با لکه های سیاه 
هم شکل  ماده  و  نر  می شود،  دیده  انتها  در 
هستند. این پرنده اغلب ساکت است و تنها 
در پرواز، صدای کوتاه» که ویت- که ویت« 
مناطق  در  پرنده  این  می شود.  شنیده  او  از 
پوشش  با  کویری  و  بیابانی  نیمه  شنی، 
اراضی  حاشیه   و  مخروبه  یا  اندک  گیاهی 
برده و روی زمین  کشاورزی درون کویر سر 
نیمه  صورت  به  ایران،  در  می سازد.  آشیانه 
مهاجر و به نسبت فراوان است.چنین به نظر 
می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی 
و  /کویرها  ندارد.  حفاظتی  ویژه   برنامه   به 

ایران بیابان های 

دودوک

اعتراض به قطع همکاری با دو استاد آبشار بیار، بجنورد
دانشگاه شهید بهشتی و شریف

برجسته ترین  از  یکی  محاکمه  رمان 
رمان های فرانتس کافکا است. کتابی 
چیزی  همان  یا  نویسنده،  دنیای  که 
از آن تحت عنوان  به طور معمول  که 
به  را  می کنند،  یاد  کافکایی  دنیای 
می دهد.  نشان  ممکن  وجه  بهترین 
از  مدام  آثارش  توضیح  در  کافکا 
درونی  پرتگاهی  تصویر  و  توصیف 
سخن می گوید و چه در یادداشت های 

دارایی  نامه هایش،  در  چه  و  روزنامه 
اعماق  در  که  می داند  نیرویی  را  خود 
متمرکز  ادبیات  شکل  به  وجودش 
است. در این کتاب هم نیروی ادبیات 
مد  پرتگاهی که  آن  هم  و  می بینیم  را 
نظر کافکاست. این رمان در سال ۱۹25 
به چاپ رسید. فرانتس کافکا در سوم 
خانواده  در یک  پراگ  در  ژوئیه ۱۸۸3 
 ۱۹0۶ سال  در  آمد.  دنیا  به  یهودی 
 ۱5 حدود  در  و  گرفت  حقوق  دکترای 
یک شرکت  در  اداری  سال سرگرم کار 
نکرد  ازدواج  اینکه  با  کافکا  بود.  بیمه 
فلیسه  با  بار  دو  نامزد کرد،  بار  سه  اما 
به  او  با یولی ویتسک.  بار  باوئر و یک 
شهرهای مختلف سفر می کرد و جنگ 
جهانی اول را نیز مشاهده کرده بود. از 
سه  کافکا  کارهای  مشهورترین  جمله 
محاکمه، قصر  نام های  به  ناتمام  رمان 

و آمریکا است. کافکا سرانجام در سوم 
ژوئن ۱۹2۴ در اثر سل در آسایشگاهی 
عمر  طول  در  درگذشت. کافکا  وین  در 
زندگی  عشق،  مانند  لذت هایی  از  خود 
محروم  فردی  استقالل  و  خانوادگی 
خانه  در  هنوز  سالگی  سی  در  ماند، 
پدری زندگی می کرد و به پدر و مادرش 
ُبعد  یک  زندگی اش  اما  بود.  وابسته 
درونی.  بعد  داشت:  دیگر  متفاوت 
باره می نویسد:  این  در  علی اصغر حداد 
ظاهرًا  عمقی  در  درونی کافکا  »زندگی 
جریان  روزمرگی ها  گذران  از  گسسته 
داشت. نیرویی نشات گرفته از درون او 
وصف ناپذیر،  تالشی  با  وامی داشت  را 
با پذیرش  از کامروایی،  با چشم پوشی 
درد و رنج جسمانی، ادبیات منحصر به 
که  یگانه  ادبیاتی  بیاورد،  پدید  فردی 
است.«  تقلید ناپذیر  آن  و سیاق  سبک 
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