
سخنگوی صنعت برق:

 پاداش کاهش مصرف برق
۵ برابر شد

سخنگوی صنعت برق گفت: مشترکانی که تا حاال ۲۰۰ کیلووات ساعت مصرف داشتند 
و رقم مصرفشان به ۱۰۰ کیلووات ساعت کاهش یافته، نه تنها از تعرفه رایگان برخوردار 

می شوند، بلکه در ۴ ماهه گرم سال، از وزارت نیرو بستانکار خواهند شد. 

  نشانه های اختالالت تغییر اقلیم 
در  قطب جنوب

 جنوبگان 
سبزتر می شود

نامه استاد معماری به استاندار فارس:

توسعه به شیوه 
عربستانی را در شیر از 

متوقف کنید

 پیدا کردن جای پارک فقط
 در کالنشهرهای ایران معضل نیست 

 فقر»جای پار ک« 
در فرانسه 

 سازمان ملل:

آلودگی، بیشتر از 
کرونا قربانی می گیر د 

ایاالت متحده آمریکا دور هشتم 
 مذاکرات وین را دور نهایی خواند 

و از نزدیکی به توافق گفت

خوان آ خر 

جاده سازی ر وی قبر ستان زیرین ری
ابوحمزه ری شناس: جاده سازی فعال متوقف شده اما اقدامات تخریبی کارخانه سیمان مدت هاست آثار تاریخی را تهدید می کند

بعد از حفاری در دژ رشکان، تهدید تاریخ ری بار دیگر از سوی کارخانه سیمان شهرری آغاز شد

 پژوهشگر صنایع دستی: اعالم آمار اغراق آمیز و عجیب صادرات صنایع دستی سیاست گذاری ها را به راه باطل می کشاند

صنایع دستی از تصورات مدیران تا حقایق موجودصنایع دستی از تصورات مدیران تا حقایق موجود
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مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با تاکید بر اینکه 
باید در تهران مسکن استطاعت پذیر به حد مورد نیاز 
تولید شود؛ معتقد است که ساالنه باید حدود ۱۵۰ هزار 
واحد مسکونی در تهران ساخته شود.کاوه حاجی علی 
اکبری در تشریح روند نوسازی بافت های فرسوده در 
سطح شهر تهران و الحاق محدوده های دیگر به بافت 
فرسوده در سال گذشته به ایسنا گفت: سال ۱۳۸۵ 
شد  داده  تشخیص  و  احصا  فرسوده  بافت های  که 
بخش هایی در جنوب غرب تهران وجود داشت که در آن 
موقع هنوز در محدوده قانونی شهر اضافه نشده بودند، 
همچنین در مورد برخی بلوک های شهری اطالعاتی 
که مالک عمل قرار گرفته بود غلط بود و در برخی 
نقاط هم اشتباه کاربری صورت گرفته بود که تعدادی 
بلوک با وجود داشتن هر سه شرط فرسوده بودن جا 
افتاده بودند که الحاق آنها به یکی از مطالبات شهروندان 
تبدیل شده بود.علی اکبری ادامه داد: مشکالت شهری 
جنس متفاوتی دارند به شکلی که دسته ای را می توان 
به یک مرتبه برایشان راه حل ارائه و اجرا کرد مثل 
احداث پارک برای محله ای که بوستان ندارد اما برخی 
مثل  دارند  وجهی  چند  و  پیچیده تر  جنس  مسائل 
مشکل حمل و نقل که در هر دوره ای برنامه ای برای 
آن داشته اند. با این وجود معضل حمل و نقل عمومی 
به طور کامل رفع نمی شود. مسئله بافت فرسوده نیز از 
همین جنس موضوعات چند وجهی و پیچیده است 
به شکلی که امروز حدود ۴۵۰۰ هکتار از محدوده تهران 
که حدود ۷ درصد مساحت شهر را شامل می شود به 
خود اختصاص داده و ۲۱ درصد جمعیت شهر در این 
محدوده ها ساکن شده اند.او تاکید کرد: نوع مشکالت 
در این محدوده ها مختلف است و تنها به کم دوام 
بودن ساختمان ها خالصه نمی شود، لذا مجموعه ای از 
مشکالت اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و... و هم افزایی 
آنها موجب شکل گیری بافت های فرسوده می شود. 
به  حل مسئله فرسودگی در اختیار هیچ دستگاهی 
تنهایی نیست. قطعا مشکالت پیچیده راه حل های 

پیچیده و زمان بر خواهند داشت.
او در تشریح مساحت بافت های فرسوده در شهر تهران 

نیز گفت: تا سال گذشته ۳هزارو۲۶۸ هکتار بلوک های 
فرسوده و معابر درون بافت فرسوده داشتیم که ۸۵۰ 
هکتار دیگر بدون احتساب معابر ابالغ شد به بافت 
فرسوده، ولی اگر معابر را هم در نظر بگیریم حدود 
یک هزار ۱۵۰ هکتار الحاق شده است، البته مصوبه 
دیگری هم شورای عالی شهرسازی و معماری داشت 
که محدوده مسکونی کن را به عنوان بافت فرسوده 
تشخیص داد که حدود ۱۱۸ هکتار است به این ترتیب 
مجموع بافت های فرسوده در تهران به حدود ۴هزارو 

۵۵۰ هکتار می رسد.
نوسازی  در  اینکه  بر  تاکید  با  اکبری  علی  حاجی 
اما  حوزه مسکن پیشرفت ۵۰ درصدی محقق شده 
در حوزه خدمات عقب افتادگی بسیاری وجود دارد، 
تصویب  به  بازآفرینی که  آیین نامه  براساس  افزود: 
هیات وزیران رسیده سهم دولت و شهرداری در تامین 
خدمات زیربنایی و روبنایی به این شکل است که ۳۰ 
درصد هزینه را شهرداری تامین و ۷۰ درصد را دولت 
با نگاه به تغییرات بودجه شهرداری  تامین می کند. 
تهران مشاهده می شود از سال ۱۳۹۷ تا امروز ۱۵ برابر 
افزایش در بودجه تامین خدمات زیربنایی و روبنایی 
بافت های فرسوده انجام شده است، اما این تناسب 
را خیلی از سوی دولت مشاهده نمی کنیم، لذا کمبود 
خدمات وجود دارد به شکلی که سرانه خدماتی در بافت 
فرسوده امروز یک چهارم متوسط شهر است و از سوی 

دیگر خدمات در حوزه آموزشی خود دچار فرسودگی 
است که دستگاه های متولی باید اقدامات الزم را انجام 

دهند.
او ادامه داد: از سال ۱۳۹۳ به بعد تامین مسکن در 
تهران کاهش پیدا کرده و ساالنه متوسط ۶۰ هزار واحد 
بوده است، در حالی که تهران باید سالی ۱۵۰ هزار واحد 
مسکونی در آن تولید شود. این اختالف سال به سال 
انباشته شده و به ناگهان بحران مسکن اتفاق می افتد 
نزدیک به نیمی از خانواده های تهرانی مستاجر هستند، 
نمی توانند  را  خود  استطاعت  قابل  مسکن  که  چرا 
خریداری کنند و بحران می رود به سمت بازار اجاره و 

اجاره ها افزایش پیدا می کند.
او افزود: باید مسکن به اندازه کافی تولید شود و هم 
مسکن استطاعت پذیر تولید شود و هم امکان تولید 
واحدهای کوچک وجود داشته باشد. سیاست های ما 
به گونه ای بوده که میانگین مساحت واحد مسکونی در 
تهران افزایش پیدا کرده است. در ۱۰ سال گذشته در 
تهران میانگین مساحت واحد از ۷۵ متر مربع به ۱۰۵ 
متر مربع و حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. 
در بافت فرسوده که همیشه واحدهای کوچک تولید 
می شده این میانگین مساحت از ۵۵ متر به ۸۰ متر 
مربع رسیده و ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده که باعث 
می شود گروه های بیشتری استطاعت تامین مسکن 

از دست بدهند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران:
باید سالیانه حدود ۱5۰ هزار واحد مسکونی در تهران ساخته شود
 از سال ۱3۹3 به بعد تامین مسکن در تهران کاهش پیدا کرده و ساالنه متوسط 6۰ هزار واحد بوده است

 در حالی که تهران باید سالی ۱5۰ هزار واحد مسکونی در آن تولید شود
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محمد شبانی- شهردار بهارستان محسن خرمی شریف-شهردار قرچک

 آگهی تجدید 
مناقصه عمومی

نوبت دوم

صفحه 3

مناقصه یک مرحله ای عمرانی
شماره مناقصه: ۱4۰۰-۰2

پارک علم و فناوری لرستان  در نظر دارد جهت تکمیل احداث کارخانه نوآوری لرستان 
از طریق فراخوان عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران 
واجد شرایط که دارای تاییدیه صالحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست 
انتخاب  به  نسبت  عمومی  فراخوان  طریق  از  می باشند  پایه5  ابنیه  رشته  در  جمهوری 

پیمانکار اقدام نماید.

فناوری  ساختمان  تکمیل  مناقصه:   موضوع   _۱
تاسیسات  و  )معماری  لرستان  فناوری  و  علم  پارک 

طبقات منفی یک و همکف(
تاییدیه  دارای  که  پیمانکاران  کلیه  شرایط  واجد   -2
راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  از معاونت  صالحیت 

ریاست جمهوری در رشته ابنیه پایه5  یا باالتر
3-محل اعتبار پروژه : اعتبارات عمرانی -اسناد خزانه 
اسالمی سه ساله ) مبلغ اعالمی توسط مناقصه گران  

باید با احتساب حفظ قدرت خرید باشد(
صـورت  بـه  مناقصه:  در  شركت  تضمين   _4
 2.2۱4.746.386 مبلـغ   بـه  بانکی  ضمانتنامه 
ریال معادل دومیلیارد دویست و چهارده میلیون و 
هفتصد و چهل و شش هزار و سیصد و هشتاد و شش 

ریال می باشد.
سامانه  طریق  از  مناقصه  اسناد  دریافت  مهلت   _5
اینترنتی: از روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۰/۱۱/27، تا روز 

دوشنبه مورخ ۱4۰۰/۱2/۰2.
می توانند  متقاضيان  مناقصه:  اسناد  دریافت   _6
سامانه  سایت  به  مناقصـه  اسناد  دریافت  جهت 
www. تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتی

setadiran.ir مراجعه نمایند.
در  مناقصه  شده  تکمیل  اسناد  بارگذاری  مهلت   _7
شنبه  سه  ازروز  دولت:  الکترونیک  تدارکات  سامانه 

مورخ ۱4۰۰/۱2/۰3، تا روز  شنبه مورخ ۱4۰۰/۱2/۱4
برگزاری جلسه كميسیون مناقصه: ساعت  8_ زمان 

۰8:3۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱4۰۰/۱2/۱5
۹-آدرس مناقصه گزار: لرستان،خرم آباد،کیلومترپنج 
کمالوند،  دانشگاهی  آباد-تهران،پردیس  خرم  جاده 
ورودی دانشگاه،معبرآخر،پارک علم وفناوری لرستان
شماره تلفن: 334۰25۱8– ۰66  دبيرخانه كميسيون 

معامالت پارک علم و فناوری لرستان.
ریاست  حوزه  جلسات  اتاق   : مناقصه  برگزاری  محل 

پارک علم وفناوری لرستان.
موجود  مناقصه  اسناد  در  جزئيات  و  اطالعات  ساير 

است.
_ هزینه نشر آگهی برعهده برنده مناقصه است.

ضمنًا توجه به موارد زیر الزامی است:
اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه 
بازگشایی  و  مناقصه گران  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  پاکتها 
دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام 

خواهد شد و الزم است مناقصه گران
در  ثبت نام  مراحل  قبلی،  عضویت  عدم  صورت  در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.
مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  اطالعات 

عضویت در سامانه
مرکزتماس: ۰2۱4۱۹34

دفتر ثبت نام: ۰2۱85۱۹3768 و 88۹6۹737۰2۱  

پارک علم و فناوری لرستان

نوبت اول
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مانده  باقی  توافق  تا  دقیقه  پنج  »تنها 
است«، »دور نهایی مذاکرات است«، »به 
توافق امیدواریم«، »آمریکا تصمیم بگیرد 
»طرفین  نداریم«،  توافق  تا  فاصله ای 
خویشتن داری کنند برجام احیا می شود« 
و...، این ها و ده ها جمله مشابهی که در 
روزهای اخیر مطرح شده، همه و همه خبر 
از نزدیکی زمان بازگشت جمهوری اسالمی 
و البته ایاالت متحده آمریکا به بند به بند 
مفاد قید شده در توافق برجام دارد. آمریکا 
دوران  در  برجام  از  خود  خروج  اعالم  با 
اعمال  و  ترامپ  دونالد  جمهوری  ریاست 
تاریخ  اقتصادی  تحریم های  شدیدترین 
بی خاصیت  را  برجام  عمال  ایران،  علیه 
برای  تالش هایش  و  اروپا  اتحادیه  کرد. 
راه اندازی کانال مالی مستقل با ایران و 
هم  واشنگتن  اقدامات  مقابل  ایستادگی 
راه به جایی نبرد اگرچه اختالفات سیاسی 
میان اروپا و آمریکا را تا حد بی سابقه ای 
افزایش داد. ایران هم در چنین شرایطی 
گرفت  برجام  نقض  به  تصمیم  که  بود 
اجرا  را  خود  هسته ای  تعهدات  دیگر  و 
نمی کرد تا برجام عمال به توافقی مختومه 
و  آمریکا  در  دولت  تغییر  با  تبدیل شود. 
حضور جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری 
در کاخ سفید، امیدها برای احیای برجام 
غیرمستقیم  مذاکره  دوره   ۶ شد.  بیشتر 
میان ایران و آمریکا برگزار شد ولی اینبار 
این مخالفت های سیاسی در ایران بود که 
برجام شد. مخالفت هایی  اجرای  از  مانع 
آخر  روزهای  در  روحانی  حسن  که 
حضورش در کاخ ریاست جمهوری ایران 
با حضور  بود.  اشاره کرده  آن  به  صراحتا 
ابراهیم رئیسی در کاخ ریاست جمهوری، 
این مخالفت ها در تهران هم برطرف شد و 
پس از برگزاری ۲ دور مذاکره میان ایران 

و کشورهای ۱+۴ و رایزنی های غیررسمی 
و با واسطه میان تهران و واشنگتن، همه 
طرف ها از نزدیکی زمان بازگشت به برجام 
فعلی  دور  رسما  دیروز  آمریکا  می گویند. 
مذاکرات را دور نهایی خواند و تاکید کرد 
هسته ای  برنامه  سرعت  به  توجه  با  که 
جمهوری اسالمی، زمان برای دستیابی به 

است. محدود  توافق 

 چالش زمان
برجام  احیای  مذاکرات  هفتم  دور 
هنوز در جریان بود که طرف های اروپایی از 
محدودیت زمانی برای دستیابی به توافق 
گفتند و تاکید کردند که پس از گذشت 
را  خود  خاصیت  برجام  دیگر  زمان،  این 
از دست خواهد داد با این حال اما هرگز 
پایان  بر  مبنی  مشخصی  و  دقیق  زمان 
مقامات  نشد.  مشخص  مذاکره  فرصت 
خارجه  امور  وزیر  از  اسالمی  جمهوری 
ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر  تا  گرفته 
نپذیرفته  را  زمانی  محدودیت  هرگز  اما 
تالش  اظهارات،  این  که  کردند  تاکید  و 
ایران  بر  فشارها  افزایش  برای  آمریکا 
امور  وزیر  امیرعبداللهیان،  است. حسین 
خارجه البته همان زمان تاکید کرده بود که 
توافقی خوب  به  آمادگی دستیابی  ایران 
را دارد. مختصات دقیق توافق خوب هم 
اعالم نشد ولی براساس اظهارات مطرح 
شده از سوی مقامات جمهوری اسالمی، 
برای  آمریکا  تضمین  که  گفت  می توان 
لغو  کنار  در  برجام  از  دوباره  خروج  عدم 
همه تحریم ها و بازگشت ایران به بازارهای 
جهانی از جمله الزامات توافق خوب از دید 
به  حال  این  با  می رود.  شمار  به  تهران 
از خواسته های  برخی  ایران  نظر می رسد 
کنار  را  واشنگتن  تضمین  نظیر  خود 
تعدیل  توجهی  قابل  حد  تا  یا  گذاشته 

اولیانوف،  میخائیل  چنانکه  باشد  کرده 
نماینده روسیه در مذاکرات برجام پیشتر 
را  ایران  چین،  و  »روسیه  بود:  گفته 
خواسته هایش  برخی  که  کردند  متقاعد 
را کنار بگذارد.« با این حال چالش زمان 
به  پیشتر  اولیانوف  پابرجاست.  همچنان 
بود هشدارهای زمانی  ایران توصیه کرده 
اروپا و آمریکا را جدی بگیرد. دیروز هم 
امور خارجه  ند پرایس، سخنگوی وزارت 
پایان  تقریبا  »زمان  بود:  گفته  آمریکا 
یافته است. زمان به سرعت می گذرد. ما 
به وضوح  گفته ایم با وجود سرعت فعلی 
پیشرفت های هسته ای ایران، زمان کمی 
این  به  دقیقا  است،  مانده  باقی  برایمان 
به  خصوص،  به  نقطه ای  در  که  خاطر 
از  موجب  پیشرفت های هسته ای  زودی 
بین بردن مزایای برجام می شوند.« این 
که  گرفته  صورت  شرایطی  در  اظهارات 
بود:  ایران گفته  امور خارجه  وزیر  پیشتر 
»اگر امروز در وین توافقی حاصل شود و 
تحریم ها لغو شود برای ایران بهتر از این 
است که فردا این اتفاق رخ دهد. لذا ما 
عجله  خوب  توافق  یک  به  رسیدن  برای 
و  منطقی  مذاکراتی  چارچوب  در  داریم؛ 
تاکید بر دستیابی به حقوق ملت ایران.«

 آخرین اختالف ها
چالش زمان برای آمریکا از این نظر 
نظامی  درگیری  احتمال  دارد که  اهمیت 
در اوکراین همچنان وجود دارد و ترجیح 
واشنگتن، حل و فصل مساله تهران و بعد 
حال  این  با  است.  تازه  بحرانی  به  ورود 
هنوز تمامی اختالفات حل و فصل نشده 
لغو کامل  تهران  مطالبه  مهم ترین  است. 
تحریم ها و اجرای بی کم و کاست برجام 
جریان  در  ایران  خارجه  امور  وزیر  است. 
رایزنی تلفنی خود با سرگئی الوروف، وزیر 

به  توجه  ضرورت  بر  روسیه  خارجه  امور 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  حقوق کامل 
عمل طرف های مقابل به تعهدات خود در 
هرگونه توافقی تاکید کرد. او پیش از این 
گفت وگوی تلفنی، در یک کنفرانس خبری 
در تهران گفته بود: »ما منتظر این هستیم 
اروپایی  سه کشور  و  آمریکایی  طرف  که 
ذیل  تعهداتشان  اجرای  به  بازگشت  در 
برجام جدی باشند. اگر چنین اراده ای به 
انجام شود،  اتفاقی  و چنین  بیاید  وجود 
کوتاه  در  خوب  توافق  یک  به  رسیدن 
نمایندگان  است.«  دسترس  در  مدت 
مجلس یازدهم هم در این میان بر لزوم 
لغو کامل تحریم ها تاکید دارند. فریدون 
عباسی، عضو کمیسیون انرژی در همین 
زمینه با تاکید بر لزوم اجرای کامل قانون 
اساس  برجامی مجلس گفته است: »بر 
مذاکرات  در  ما  موضع  مجلس  مصوبه 
مذاکره کننده  تیم  و  است  تحریم ها  رفع 
بدین  بردارد.«  این چارچوب گام  در  باید 
لغو  چون  و  چند  می رسد  نظر  به  ترتیب 
تحریم ها هنوز محل اختالف است. ایران 
خواستار لغو همه و کامل تحریم هاست اما 
آمریکا از لغو گام به گام تحریم ها همزمان 
با بازگشت ایران به تعهدات هسته ای خود 
می گوید. موضوعی که حاال خود به یکی از 
اختالف ها تبدیل شده است. ند پرایس، 
در  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
واشنگتن  بیشتر  احتیاط  از  زمینه  همین 
گفته و تصریح کرده است: »باید بگویم ما 
در زمینه پیشرفتی که ممکن است در وین 
شاهدش باشیم، محتاط تر خواهیم بود، به 
این خاطر که در مراحل پایانی مذاکراتی 
قرار داریم که با هر معیار سنجشی پیچیده 
است. واقعیت این است که این آخرین 
آن  در  ما  است که  تعیین کننده ای  دوره  
در موقعیت تصمیم گیری بر سر این قرار 
دوجانبه  بازگشت  آیا  که  گرفت  خواهیم 
هسته ای[  ]توافق  برجام  به  پایبندی  به 
اروپایی  نه. شرکای  یا  امکان پذیر هست 
ما، همین طور چین و روسیه، همگی به 

به تفاهم رسیدن هستیم.« دنبال 
آن  توافق  به  دستیابی  به  آمریکا  تمایل 
هم تا پایان دور هشتم مذاکرات وین با 
پاسخ تهران همراه شده است. وزیر امور 
اشاره  بدون  خود  توئیتر  در  ایران  خارجه 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  اظهارات  به 
در  وین  در  خوب  »توافق  است:  نوشته 
صورت واقع بینی طرف غربی دست یافتنی 
علی  اظهارات،  این  با  همزمان  است.« 
امنیت ملی  عالی  دبیر شورای  شمخانی، 
ایران هم از بدعهدی آمریکایی ها در توئیتر 
راستی  لزوم  بر  دیگر  بار  و  نوشته  خود 
آزمایی لغو تحریم ها از سوی تهران اشاره 
کرده است: »رفع واقعی تحریم ها یعنی 
قابل  اقتصادی  منافع  از  ایران  بهره مندی 
اتکا و پایدار. بدعهدی اثبات شده آمریکا 
هرگونه  کننده  تهدید  عامل  مهم ترین 
توافق است. راستی آزمایی و ارائه تضمین 
بخش الینفک توافق خوب است.« مساله 
است  از جمله موضوعاتی  آزمایی  راستی 
که اختالف میان ایران و آمریکا را تشدید 
می کند. آمریکا معتقد است که ایران باید 
با لغو گام به گام تحریم ها در ازای توقف 
برنامه هسته ای خود کنار بیاید اما ایران 
بازگشت خود به برجام را منوط به راستی 
آزمایی لغو تحریم ها می داند. اختالفی که 
به نظر می رسد تا پایان دور فعلی مذاکرات 
و  تهران  آنکه  بر  باشد مشروط  قابل حل 
داشته  را  الزم  سیاسی  اراده  واشنگتن 
از  تا پیش  باشند. در آن صورت احتماال 
بیانیه  ایران، شاهد قرائت  پایان سال در 
۲۰ صفحه ای شرکای برجام و اعالم احیای 

بود. توافق خواهیم  این  دوباره 

ایاالت متحده آمریکا دور هشتم مذاکرات وین را دور نهایی خواند و از نزدیکی به توافق گفت

خوان آخر
وزیر امور خارجه ایران: رویکرد منطقی ایران دلیل رسیدن به این مرحله از مذاکرات است

سخنگوی صنعت برق:
پاداش کاهش مصرف 

برق 5 برابر شد
مشترکانی  گفت:  برق  صنعت  سخنگوی 
مصرف  ساعت  کیلووات   ۲۰۰ حاال  تا  که 
۱۰۰ کیلووات  به  مصرفشان  رقم  و  داشتند 
ساعت کاهش یافته، نه تنها از تعرفه رایگان 
گرم  ماهه   ۴ در  بلکه  می شوند،  برخوردار 
بستانکار خواهند شد.  نیرو  وزارت  از  سال، 
با  رجبی مشهدی  ایسنا مصطفی  به گزارش 
قبوض جدید،  در  تغییرات  اعمال  به  اشاره 
گفت: قطعا قبوضی که بعد از بهمن ماه صادر 
بود،  خواهد  جدید  تعرفه های  با  می شوند 
همچنین پیش بینی شده در این طرح برای 
مشترکینی که میزان مصرف آنها زیر الگوی 
شود. لحاظ  مشوق هایی  است  مصرفی  کم 

درصد   ۷۵ اینکه  بیان  با  مشهدی  رجبی 
مشترکان زیر الگو مصرف منطقه قرار دارند و 
تنها ۲۵ درصد که حدود هفت میلیون مشترک 
پرمصرف  مشترکان  جزو  می شود،  شامل  را 
مختلف  مناطق  در  البته  گفت:  هستند، 
این  مجموع  در  است،  متفاوت  پراکندگی ها 
دسته از مشترکان که بیش از  حد مصرف 
طرح  این  حال  شامل  دارند  مصرف  منطقه 
خواهند شد.سخنگوی صنعت برق همچنین 
گفت:  اخیر  خاموشی های  علت  تشریح  با 
تهران  خاموشی هایی که در روزهای اخیر در 
بوده  مقطعی  حوادث  دلیل  به  افتاد،  اتفاق 
محدودیت  از  ناشی  خاموشی  هیچگونه  و 
سوخت در کل کشور نداریم. رجبی مشهدی با 
بیان اینکه وقوع آتش سوزی در بازار باعث قطع 
یکی از پست های برق و وقوع خاموشی های 
مقطعی در برخی مناطق شد، اظهار کرد: در 
برق  قطعی  مشکل  ابتدایی  ساعات  همان 
حل شد و اکنون در هیچ کدام از بخش های 
تهران با خاموشی مواجه نیستیم. با تدابیر و 
اقدامات انجام شده و همکاری وزارت نفت و 
تامین به موقع سوخت نیروگاه ها، توانستیم 
زمستان را بدون مشکل سپری کنیم، هرچند 
که یک ماه از این فصل باقی مانده و انشالله 
محدودیت  از  ناشی  خاموشی های  بدون 
سوخت زمستان را پشت سر خواهیم گذاشت.

اقدامات  به  اشاره  با  برق  صنعت  سخنگوی 
انجام شده برای پیک سال آینده نیز گفت: 
از شهریورماه برنامه ریزی برای گذر از پیک آغاز 
شده، تعمیرات نیروگاهی نیز در حال انجام 
است و پیش بینی می کنیم که تا خرداد ماه 
عملیات تعمیرات نیروگاهی به پایان برسد. در 
هیچ منطقه ای از کشور  برنامه ای برای اعمال 
وقوع  و  نشده  تعریف  شبکه  در  محدودیت 
احتمالی است  به دلیل حوادث  خاموشی ها 
که معموال در زمانی کوتاه نیز برطرف می شود.

واکنش نمایندگان به انتشار 
فایل صوتی

با انتشار فایل صوتی اظهارات محمدعلی عزیز جعفری 
و صادق ذوالنقدر نیا درباره فسادهای هولدینگ یاس در 
زمان شهرداری محمد باقر قالیباف، به مرور نمایندگان 
مجلس و چهره های حامی قالیباف در این باره اظهار نظر 
می کنند. دیروز یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
در اظهاراتی که خبرگزاری فارس منتشر کرد، به همین 
مساله پرداخت. سید علی آقازاده دافساری، نماینده حوزه 
انتخابیه رشت در مجلس یازدهم گفته است: »نکته ای که 
وجود دارد این است که اسامی افرادی که در این فایل 
صوتی در رسانه های ضد انقالب منتشر شده است تمامًا از 
افراد مخلص و انقالبی در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
هستند پس نمی توان با چنین حرکاتی ارزش این افراد 
را در نظر مردم ایران مکدر کرد. دشمن برای آنکه بخواهند 
ضربه به نظام و ارکان آن بزند دست به هر اقدامی از جمله 
انتشار دروغ در فضای مجازی می زند تا بتواند اهداف 
خود را از طریق تحریفات پیش ببرند.« عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس گفت: »نکته مهمی که در فایل صوتی 
منتشر شده وجود دارد این است که فرماندهان سپاه خود 
مبارزان اصلی با فساد هستند. یعنی حتی اگر فسادی هم 
در ساختار سپاه وجود داشته باشد با آن مقابله می شود و 
اجازه داده نخواهد شد این سازمان دچار انحرافات شود. 
ذات ساختاری سپاه پاسداران انقالب اسالمی ضد فساد 
است و هیچکس نمی تواند در این ساختار دست به فساد 
بزنند؛ زیرا مدت کوتاهی آن شخص پاالیش خواهد شد و 
اجازه انجام اقدامات بعدی به آن داده نمی شود.« همزمان 
با او، علی اکبر علیزاده برمی، نماینده دامغان در مجلس 
یازدهم هم گفته است: » سیستم های مختلفی در داخل 
سپاه برای مقابله با فساد وجود دارد. از سویی پاسداران به 
گونه ای تربیت شده اند که خودشان در خط مقدم مبارزه با 
فساد قرار دارند. نیروهای سپاه اگر اهل فساد و مفسده 
بودند هرگز قادر نبودند که مدافع حرم باشند و برای امنیت 

کشور این چنین رشادت و جانبازی کنند.«

 ارسال الیحه بودجه ۱4۰۱ 
به هیات رئیسه پارلمان

بودجه  تلفیق  کمیسیون  سوی  از   ۱۴۰۱ بودجه  الیحه 
شد.  ارسال  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیات  به 
محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 
مجلس شورای اسالمی با اعالم این خبر به خبرگزاری 
فارس گفته است: »علت تاخیر در ارسال الیحه بودجه 
توسط  بودجه  ویراستاری  مجلس  رئیسه  هیئت  به 
از  بعد  رو  این  از  بود.  تلفیق  رئیسه کمیسیون  هیئت 
اتمام ویراستاری الیحه در سامانه مجلس بارگزاری شده 
است.« عضو کمیسیون تلفیق بودجه افزود: »نمایندگان 
مجلس تا ۳۰ بهمن فرصت دارند تا الیحه بودجه را بررسی 
کنند و پیشنهادات خود را در سامانه نمایندگی ثبت کنند 
سپس بررسی الیحه بودجه در روز یکشنبه ۱ اسفند آغاز 
می شود. طبق آیین نامه داخلی بررسی الیحه بودجه در 
صحن علنی ۲۰ روزه است که احتمال دارد شیفت های 

مجلس افزایش پیدا کند.«

پیش بینی بارش های پراکنده 
در برخی استان ها

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات 
وضع هوا، از بارش پراکنده برف و باران در برخی استان ها 

خبر داد.
به گزارش مهر، صادق ضیائیان با اشاره به پیش بینی ها 
از شرایط جوی کشور در چند روز آینده گفت: چهارشنبه 
)۲۷ بهمن ماه( در اردبیل، گیالن، مازندران، غرب گلستان و 
ارتفاعات رشته کوه البرز بارش باران و برف و در آذربایجان 
شرقی، آذربایجان غربی، دامنه های جنوبی البرز در برخی 
نقاط استان های زنجان، قزوین، البرز، تهران و همچنین 
در استان های همدان و مرکزی بارش پراکنده و وزش باد 

پیش بینی می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس:
 یک چهارم جمعیت ایران 

حاشیه  نشین هستند
می گوید:  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
امروز ۲۰ میلیون نفر در کشور حاشیه نشین 
شدند و تقریبا یک چهارم جمعیت ایران در 
حاشیه زندگی می کند که این میزان به دلیل 
بوده  بخشی نگری  غلط  سیاست های  اتخاذ 
اعتبارات  توزیع  در  متوازن  نگاه  اگر  است. 
حاشیه نشین  جمعیت  امروز  داشت  وجود 
به ۲۰ میلیون نفر نمی رسید. به گزارش ایلنا 
درصدی   ۵۰ افزایش  درباره  یوسفی  مجتبی 
نرخ تورم نقطه ای اجاره بها می گوید: مسکن 
محسوب  خانوار  سبد  در  مهم  مولفه  یک 
می شود و قطعا در معیشت خانوار تاثیرگذار 
روش هایی  با  کشورها  از  بسیاری  و  است 
توانسته اند بازار اجاره بها را کنترل کنند. باید 
اقتصادی  باشیم که مولفه های  توجه داشته 
بازار مسکن و اجاره  بازارها از جمله  بر تمام 
کشوری  در  و  می گذارد  اثر  مستقیم  به طور 
بدیهی  بوده  مواجه  درصدی   ۵۰ تورم  با  که 
نرخ  این  از  متاثر  بازار مسکن هم  است که 
مولد  اقتصاد  وقتی  شود.  تالطم  دچار  تورم 
تورم،  نرخ  افزایش  با  و  و  تضعیف می شود 
قیمت انواع کاال و خدمات و همچنین در یک 
مدت زمان کوتاهی افزایش قابل توجیه پیدا 
اقتصادی  فعاالن  و  سرمایه گذاران  می کند، 
دارایی خود را وارد بخش مسکن می کنند تا 
سرمایه آنها متاثر از نرخ تورم از بین نرود. از 
این رو قطعا ثبات و بی ثباتی اقتصاد در بازار 
و  است  تاثیرگذار  شدت  به  مسکن  و  اجاره 
با افزایش قابل توجه اجاره  به همین دلیل 
بها در طول بازه زمانی کوتاه مواجه شده ایم.
به  اشاره  با  مجلس  عمران  عضو کمیسیون 
جمعیت مستاجران ایران گفت: در حالی که 
نیم  و  آمار سرشماری سال ۹۵ شش  طبق 
 ۸۰۰ سالیانه  داریم  مستاجر  خانوار  میلیون 
هزار ازدواج جدید صورت می گیرد یعنی پی 
در پی در جمعیت مستاجران کشورمان اضافه 
هشت  در  است که  حالی  در  این  می شود، 
سال گذشته دولت با افتخار اعالم کرد هیچ 
مسکنی نساخته است البته در یک سال آخر 
دولت دوازدهم اقداماتی در حوزه مسکن ملی 
با  اما همچنان در بخش مسکن  انجام شد 

بودیم. مواجه  عقب ماندگی هایی 

علی شمخانی، دبیر شورای 
عالی امنیت ملی ایران: رفع 
واقعی تحریم ها یعنی بهره مندی 
ایران از منافع اقتصادی قابل 
اتکاء و پایدار. بدعهدی اثبات 
شده آمریکا مهم ترین عامل 
تهدید کننده هرگونه توافق 
است. راستی آزمایی و ارائه 
تضمین بخش الینفک توافق 
خوب است

دادستان کل کشور: وضعیت 
معیشتی کارگران وضعیت خوبی 
نیست و همه باید کمک کنند تا 
رضایت کارگرها جلب شود. باید 
حقوق این قشر رعایت شود. 
باید مجلس شورای اسالمی و 
دولت شرایطی ایجاد کنند که 
هم شرایط کارگر و هم شرایط 
کارفرما بهبود یافته و مشکالت 
پیش رو حل و فصل شود

ایران و آمریکا حاال در نزدیک ترین نقطه ممکن برای بازگشت به برجام قرار گرفته اند هرچند که اختالفات همچنان باقیست. 
ایران لغو همه تحریم ها و تضمین واشنگتن را طلب می کند و آمریکا خواستار توقف کامل پیشرفت برنامه هسته ای ایران 
و جلوگیری از تبدیل جمهوری اسالمی به قدرتی اتمی است. روسیه نیز در کنار شرکای اروپایی برجام تالش می کنند تا 
زمینه های الزم برای بازگشت دوجانبه ایران و آمریکا به برجام را آماده کنند. اتفاقی که اگر رخ دهد، می تواند هم بر فضای 

اقتصادی تهران اثری مثبت بگذارد و هم آمریکا را بیش از پیش بر حل و فصل بحران اوکراین متمرکز کند.

بازتاب

|  
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 |

دادستان کل کشور با انتقاد از وضعیت معیشتی مردم، قوام »کشور« را بسته به اقتصاد دانست

هشدارهای دادستان کل
ایران  اقتصادی  نابسمانی های  تشدید 
مسئوالن کشور  از  شماری  تا  شده  موجب 
چالش ها  افزایش  و  مولد  اقتصاد  موانع  از 
قیمت   افزایش  کنند.  انتقاد  زمینه  این  در 
کاالها و کاهش توان خرید مردم از سویی 
و کاهش توان بخش مولد اقتصاد از سوی 
حوزه  این  مشکالت  تا  شده  موجب  دیگر 
دادستان کل کشور  دیروز  شوند.   پیچیده 
هم به جمع منتقدان پیوست و از وضعیت 
اقتصاد در ایران گالیه کرد و »قوام کشور« را 
بسته به وضعیت اقتصادی مردم دانست و 
خواستار توجه مسئوالن دولتی به این مقوله 
نوزدهمین  در  منتظری  محمد جعفر  شد. 
گفته  ملی  افتخار  ملی،  تولید  جشنواره 
است: »همه می دانیم که قوام و پایداری هر 
کشور و ملتی بستگی به وضعیت اقتصادی 
اش دارد. بنا بفرموده امام صادق )ع( باید 
در  کشور  هر  اقتصادی  فرمان  و  هدایت 
دست اهل و صالح این کار باشد تا نتیجه 
رهبری  معظم  مقام  شود.  حاصل  درست 
و  توجه  مسئله  این  به  است  سال  چندین 
سال ها  این  در  متاسفانه  اما  دارند.  تاکید 
کسی به این منویات توجهی نداشته است. 

حتی مقام معظم رهبری بخاطر اهمیت این 
با حضور  را  اقتصادی  عالی  مسئله، شورای 
سران سه قوا تشکیل دادند و فرمودند برای 
هم  بنده  باشد  الزم  هرجا که  موضوع  این 
همراهی و کمک خواهم کرد. ایشان مسائل 
اقتصادی کشور را جنگ اقتصادی دانسته و 

ایجاد کردند.« قرارگاه  آن  برای 
منتظری قاچاق یکی از موانع تولید دانست 
)مدظله  خامنه ای  امام  »حضرت  گفت:  و 
العالی( بر مبارزه با قاچاق کاال تاکید جدی 
باید  داشته و دارند و حتی اعالم کردند که 
کشید،  آتش  به  را  لوکس  قاچاق  کاالی 
دولت سیزدهم رویکرد تحقق اهداف انقالب 
عملی  اما  دارد،  را  رهبری  معظم  منویات  و 
زمانبر  موجود  مسائل  کردن  حل  و  کردن 
حل  امکان  کوتاه  مدت  این  در  و  است 
بخش  نیست.  گرفتاری ها  و  مسائل  همه 
و  مکمل  باید  خصوصی  بخش  و  دولتی 
همراه هم باشند تا بتوان به مشکالت فائق 
جلسه  رهبری  معظم  مقام  هم  اخیرا  آمد. 
به برخی مسائل  با تولیدکنندگان داشتند و 
اشاره و سرفصل هایی را هم برای برون رفت 
باید بخش  از مشکالت اعالم کردند. اکنون 

را جزم  خود  عزم  دولت  با کمک  خصوصی 
و  پیشرفت  دنبال  به  خود  تالش  با  و  کند 
همچنین  او  باشد.«  کشور  اقتصاد  رونق 
و  کارگران  معیشتی  وضعیت  از  انتقاد  با 
این  در  مجلس  و  دولت  وظایف  یادآوری 
معیشتی  »وضعیت  کرد:  تصریح  زمینه 
باید  همه  و  نیست  خوبی  وضعیت  کارگران 
شود.  جلب  رضایت کارگرها  تا  کمک کنند 
باید حقوق این قشر زحمتکش رعایت شود. 
باید  و  دارد  طبیعتًا مشکالت کارگری وجود 
شرایطی  دولت  و  اسالمی  شورای  مجلس 
ایجاد کنند که هم شرایط کارگر و هم شرایط 
کارفرما بهبود یافته و مشکالت پیش رو حل 

شود.« فصل  و 

انتقاد از صنعت خودرو
به  خطاب  خود  اظهارات  ادامه  در  منتظری 
همایش  مهمانان  جمع  در  که  صمت  وزیر 
حاضر بود، اظهار کرد: »شما مسئول صنعت 
باشید.  مردم  امانتدار  باید  و  هستید  کشور 
معظم  مقام  اخیرا  می دانید  که  همانگونه 
گالیه  خودروسازی  وضعیت  از  رهبری 
پیگیری  را  این مسئله  باید  و شما  داشتند 

کنید. در دولت قبل ما هرچه تالش کردیم 
و  داشتیم  صمت  وزیر  با  جلسه  چندین  و 
بسیار پیگیری کردیم، اما نتیجه ای نداشت 
و اقدامی انجام نشد.« او متذکر شد: »بنده 
اوال به عنوان یک شهروند و ثانیا به عنوان 
مطالبه  و  درخواست  شما  از  مدعی العموم 
فریاد  به  که  کرد  خواهم  و  داشته  جدی 
صنعت خودروسازی برسید. قبال هم گفته ام 
اختاپوسی  گرفتار  خودروسازی  صنعت  که 
آنگونه  وضعیت  نمی گذارد  که  است  شده 
که شایسته مردم است پیش برود. در این 
راستا شما با تمام توان و با کمک نیروهای 
دنبال کنید  را  و کاردان کار  توانمند  و  سالم 
و بدانید که ما هم در قوه قضائیه همراه و 

این موضع کوتاه  از  پشتیبان شما هستیم. 
نیایید و صنعت خودروسازی کشور را از این 
که  مافیایی  قطعا  دهید.  نجات  وضعیت 
متناسب  آبرویی  خودرو  صنعت  نمی گذارد 
شما  برای  باشد  داشته  کشور  شرایط  با 
موانع ایجاد خواهد کرد، اما شما از موانع و 
مشکالت نهراسید و هرجا که نیازمند کمک 
هستیم.«  شما  کنار  در  ما  بدانید که  بودید 
از  »یکی  اینکه  بیان  با  دادستان کل کشور 
اصلی ترین گالیه های مردم همین وضعیت 
تالش  همه  »باید  است«، گفت:  خودروها 
کنیم تا وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد 
از  مردم  نهایتا  و  کارفرمایان  و  کارگران  و 
وضعیت تولید کشور رضایت داشته باشند.«



پیامک شما را دربـاره 
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اولین گزارشی که درباره سرعت تغییرات به وجود 
آمده در اکوسیستم های مناطق قطبی شمال و 
جنوب در دهه گذشته منتشر شده نشان می دهد 
با گرم تر شدن دمای کره زمین سرعت گسترش 
پوشش گیاهی به ویژه دو گونه از گیاهان گلدار 

بومی بیشتر شده است.
پژوهشگرانی که در جزیره سیگنی متعلق به جزایر 
اورکنی جنوبی کار می کنند، می گویند که گسترش 
پوشش گیاهی این منطقه از سال ۲۰۰۹ نسبت به 
مجموع ۵۰ سال گذشته خیلی بیشتر شده است 
و با افزایش سریع دمای هوا و جمعیت فک های 
خزپوش همزمان کاهش یافته است. دانشمندان 
تعداد موئین گیاه ها و صدفی سای جنوبگان را از 
نشان  تحقیق  این  مطالعه کرده اند.  سال ۱۹۶۰ 
می دهد که رشد موئین گیاه بین سال های ۲۰۰۹ 
و ۲۰۱۸، در مقایسه با سال های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۹،  
برای  میزان  این  است.  شده  سریع تر  برابر   ۵

صدفی سای جنوبگان ۱۰ برابر بیشتر بوده.
گاردین با انتشار گزارشی نوشته است که در دهه 

گذشته، با وجود آنکه سال ۲۰۱۲ کمی خنک تر شد 
اما دمای تابستان هر سال بین ۰.۰۲ سلسیوس 

تا ۰.۲۷ سلسیوس باالتر رفته است.
نیکولتا کانون، محقق و استاد دانشگاه اینسوبریا 
در کوموی ایتالیاست. او می گوید: »اکوسیستم 
ورودی های  به  سریع  خیلی  جنوبگان  زمینی 
اقلیمی واکنش نشان می دهد. انتظار داشتم که 
این گیاهان بیشتر شوند اما نه با این شدت.« 
کانون تاکید می کند که شواهد متعددی نشان 
در قطب جنوب  دارد  بزرگی  تغییرات  می دهند 

می دهد. رخ 

تبعات گرم تر شدن تابستان ها
این تحقیق نشان می دهد اولین محرک این 
تغییرات، گرم تر شدن هوای فصل تابستان است. 
طوالنی ترین تغییرات در پوشش گیاهی قطب 
جنوب رکوردی است که به خاطر گرم تر شدن آب 
تابستان زده شده. محرک دوم  و هوای فصل 
کاهش تعداد فک های خزپوش در این جزیره 
است که قبال این گیاهان را لگدمال می کردند. 

خزپوش  فک های  تعداد  کاهش  دلیل  هنوز 
در  تغییر  احتمال می رود  اما  نیست  مشخص 
دسترس بودن مواد غذایی و شرایط دریاها نقش 

داشته باشند.
تحلیل ها نشان می دهند تغییر تعداد فک های 
خزپوش بین سال های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۹ تغییراتی 
تاثیر قرار داد در حالی که اصلی ترین  را تحت 
افزایش  تا ۲۰۱۸،  سال های ۲۰۰۹  بین  محرک 

بوده است. دمای زمین 
انتظار می رود رویه گرم شدن کره زمین ادامه دار 
باشد. قرار است یخ مناطق بیشتری در دهه های 
آینده آب شود. دانشمندان می گویند یافته های 
جزیره سیگنی نشان دهنده روندی است که در 
سراسر جنوبگان دارد رخ می دهد. پژوهشگران در 
گزارشی که در مجله کارنت بیولوژی منتشر شده 
می گویند »یافته های ما در تایید فرضیه ای است 
که گرم شدن هوا در آینده تغییرات منحصر به 
فردی را در اکوسیستم های شکننده مناطق قطبی 

ایجاد می کند«.

اختالل در اکوسیستم جنوبگان
میزان  روی  گیاهی  پوشش  گسترش 
بر  نهایت  در  و  اسیدیته خاک  قارچ،  باکتری، 
به  اثر می گذارد.  آلی  مواد  تجزیه شدن  شیوه 
گفته کانون تغییرات مواد شیمیایی خاک و از 
بین رفتن خاک منجمد حجم بزرگی از تغییرات 
را به وجود می آورد که تبعات آن بر تمام اجزای 
اکوسیستم های مناطق قطبی اثر خواهد گذاشت. 
گیاهان قطب جنوب فصل رشد خیلی کوتاهی 
زمانی که  و  برفی  و می توانند در شرایط  دارند 
دما زیر صفر درجه سلسیوس می رود، فتوسنتز 
کنند. بر خالف اینکه به سرعت و در شرایط آب 
و هوایی بسیار سخت تکثیر می شوند، در رقابت 
شکست  جنوبگان  غیربومی  گیاهان  دیگر  با 
می خورند. پژوهشگران هشدار می دهند ممکن 
است گرم شدن زمین به سود برخی از گونه های 
بومی باشد که در شرایط ایزوله قرار دارند اما خطر 
گسترش گونه های غیربومی که از گونه های بومی 
جلو می زنند و منجر به از دست رفتن غیرقابل 

را  جنوبگان  می شود،  وحش  حیات  بازگشت 
تهدید می کند.

نام  به  مهاجم  علف  نوعی   ۲۰۱۸ سال 
به  زمین های گلف  در  اغلب  Poaannua که 
کار می رود سراسر جزیره سیگنی را فرا گرفت. 
کانون می گوید: »ورود گونه های بیگانه می تواند 
باعث از بین رفتن تنوع زیستی گونه های بومی 
شود که در اثر میلیون ها سال تکامل و بقا بوجود 
آمده اند. عالوه بر آن تغییر در پوشش گیاهی اثر 
دومینویی را بر تمام اکوسیستم های این منطقه 

داشت.« خواهد 
جنوب  قطب  دمای  پلیوسن،  دوره  اواسط  در 
گرم تر شده بود که مهاجرت خودجوش گونه هایی 
آن  برعکس  و  به جنوبگان  آمریکای جنوبی  از 
اثر  بر  دمای کنونی  افزایش  داشت.  پی  در  را 
صنعت  ویژه گسترش  به  انسان  فعالیت های 
گردشگری، مهاجرت خزه ها، گلسنگ ها، گیاهان 
آوندی و بی مهرگان را در قطب جنوب به همراه 

است. داشته 
موسسه  در  زمینی  بوم شناس  نیوشام،  کوین 
تحقیقاتی مناطق قطبی در بریتانیا می گوید که 
این تحقیق نشان می دهد هر چه دمای زمین 
در دهه های آینده گرم تر شود جمعیت گونه های 
گیاهی افزایش می یابد. در نهایت این منطقه 
بیشتری  خطر  حال  عین  در  می شود.  سبزتر 
معرض  در  است که  اکوسیستم هایی  متوجه 

قرار گرفته اند. گونه های گیاهی غیربومی 

گرم تر شدن هوا و تغییر رفتار اقیانوس ها
قطب  حول  که  جنوبی  منجمد  اقیانوس 
دور  دنیا  چشم های  اکثر  از  می چرخد  جنوب 
مانده است. تقریبا از ذهن ها هم رفته است. این 
اقیانوس نقش حیاتی در آب و هوای زمین دارد. 
اما چون شرایط آب وهوایی آن بسیار سخت و 
آن  در  کمتری  پژوهش های  است،  خطرناک 
نسبت به اقیانوس های دیگر انجام شده است. 
دانشمندان امروزه می توانند به وسیله شناورهای 
به  را  الزم  داده های  آب،  اندازه گیری  خودکار 
ماهواره ها مخابره کنند. هر چه داده های بیشتری 
از این اقیانوس می رسد، نگرانی دانشمندان هم 
بیشتر می شود. با گرم تر شدن دمای هوا بر اثر 
گلخانه ای  گازهای  و  دی اکسید کربن  افزایش 
در جو زمین، رفتار اقیانوس دارد تغییر می کند. 
بررسی داده ها نشان می دهد که اقیانوس منجمد 
جنوبی ممکن است در نهایت دی اکسید کربن 
بیشتری به جو زمین وارد کند. ممکن است به آب 
شدن یخ های قطبی را سرعت ببخشد. پدیده ای 
افزایش  عامل  بزرگترین  مدت  طوالنی  در  که 

سطح آب دریاها بوده است.
بررسی های هیات کارشناسان سازمان ملل در 
امور تغییرات آب وهوایی نشان می دهد که تبعات 
ناشی از تغییر اقلیم »هیچ گاه تا این حد زیاد 
نبوده است«. دمای کره زمین نسبت به قبل از 
دوران صنعتی شدن ۱.۱ درجه سانتی گراد افزایش 
 ۲۰۱۵ سال  از  جهان  کشورهای  است.  داشته 
افزایش  توافق کردند که  یکدیگر  با  پاریس  در 
دمای زمین را تا سال ۲۰۳۰ در بهترین حالت 
به ۱.۵ درجه سانتی گراد محدود کنند. تعهدی که 
همچنان معلوم نیست کشورهای جهان چگونه 

قرار است به آن پایبند باشند. 

نشانه های اختالالت تغییر اقلیم در  قطب جنوب

جنوبگان سبزتر می شود
افزایش دمای زمین، آب شدن یخ های قطبی و کاهش جمعیت فک های خزپوش باعث رشد بیشتر گیاهان بومی شده است

سازمان ملل:

آلودگی، بیشتر از کرونا 
قربانی می گیرد 

سازمان  زیستی  محیط  گزارش  جدیدترین 
ملل حاکی از آن است که »آلودگی« بیش از 

قربانی می گیرد. همه گیری کووید-۱۹ 
زیستی  محیط  گزارش  ایسنا،  گزارش  به 
سازمان ملل که دیروز )سه شنبه( منتشر شد، 
نشان داد: آلودگی ایجاد شده از طریق فعالیت 
شرکت ها و دولت ها باعث مرگ و میر بیشتری 
نسبت به بیماری کووید-۱۹ در جهان شده و 
اقدام فوری به منظور منع استفاده از برخی مواد 
شیمیایِی سمی، ضروری است. در این گزارش 
آفت کش ها،  از  ناشی  آلودگی  است:  آمده 
باعث  الکترونیکی،  زباله های  و  پالستیک ها 
نقض گسترده حقوق بشر و همچنین دستکم 
۹ میلیون مورد مرگ زودرس در سال می شود 
و این موضوع تا حد زیادی نادیده گرفته شده 
است. این در حالی است که بنا بر آمار پایگاه 
به  نزدیک  تاکنون  »ورلدُامتر«،  اطالع رسانی 
۵.۹ میلیون نفر در جهان بر اثر ابتال به بیماری 
اند.   داده  دست  از  را  خود  جان  کووید-۱۹ 
دیوید بوید، نویسنده این گزارش، گزارشگر ویژه 
سازمان ملل، عنوان کرد: رویکردهای کنونی به 
کار گرفته شده برای مدیریت خطرات ناشی 
از آلودگی و مواد سمی شکست خورده اند که 
منجر به نقض گسترده حق برخورداری از یک 

محیط پاک، سالم و پایدار می شود.

ضرورت منع استفاده از 2 ماده 
شیمیایی سرطان زا

از  استفاده  ممنوعیت  بر  گزارش  این  در 
ماده  دو  پرفلوئوروآلکیل،  و  پلی فلوروآلکیل 
ساخت بشر که در محصوالت خانگی مانند 
ظروف نچسب کاربرد دارد، تاکید شده چرا که 
با خطر ابتال به سرطان مرتبط بوده و به آنها 
»مواد شیمیایی پایدار« لقب داده شده است 
به گزارش  نمی شوند.  تجزیه  راحتی  به  زیرا 
خبرگزاری رویترز، همچنین در این گزارش بر 
پاکسازی مکان های آلوده و در موارد شدید، 
جابجایی  برای  برنامه هایی  به  احتمالی  نیاز 
آلوده که  مناطق  این  از  دیده  آسیب  جوامع 
بومی  و  حاشی نشین  فقیر،  آنها  از  بسیاری 

است. توصیه شده  نیز  هستند 

حجم آلودگی های شیمیایی، فراتر از حد 
ایمن زمین

یک  در  زیست  محیط  همزمان کارشناسان 
مطالعه تازه هشدار دادند که سطح آلودگی های 
پالستیکی و شیمیایی از حد ایمن برای کره 
زمین فراتر رفته است. کارشناسان برای اولین 
بار به این نتیجه رسیدند که سیل زباله های 
شیمیایی و پالستیکی ساخته دست بشر در 
از محدوده  به طور گسترده ای  سراسر جهان 
ایمن برای بشر و حتی سیاره زمین فراتر رفته 
است و ضرورت دارد که محدودیت هایی در 
روند تولید این مواد اعمال شود. تخمین زده 
می شود که ۳۵۰ هزار ماده شیمیایی مختلف 
تولید شده در بازار وجود دارد و حجم زیادی 
از آنها روانه محیط زیست می شوند. تاثیراتی 
اندازه کافی  به  هستیم  آن  شاهد  امروز  که 
بر عملکردهای حیاتی  چشمگیر هستند که 
سیاره زمین و سیستم های آن تاثیر بگذارد. 
محققان سوئدی عنوان کردند: مواد شیمیایی 
و پالستیکی بر تنوع زیستی تاثیر می گذارند و 
فشار بیشتری را بر اکوسیستم هایی که پیش 
از این تحت فشار قرار داشتند، ایجاد می کند. 
آفت کش ها موجودات زنده را از بین می برند 
و موجودات زنده مواد پالستیکی را می بلعند.

نیکولتا کانون، محقق و استاد 
دانشگاه اینسوبریا می گوید: 

»اکوسیستم زمینی جنوبگان 
خیلی سریع به ورودی های 

اقلیمی واکنش نشان می دهد. 
انتظار داشتم که این گیاهان 

بیشتر شوند اما نه با این 
شدت.« کانون تاکید می کند که 
شواهد متعددی نشان می دهند 

تغییرات بزرگی دارد در قطب 
جنوب رخ می دهد

دیگر نمی توان گفت درباره ماهیت تغییر اقلیم ابهاماتی وجود دارد؛ پدیده ای که تغییرات جبران ناپذیری را در اتمسفر زمین به جای 
شدن  سبز  روند  می کنند.  عمل  زمین  ترموستات  عنوان  به  خود،  سطح  از  نور  بازتاب  باالی  درصد  با  قطبی  یخ های  است.  گذاشته 
کالهک های یخی، آنها را از »بازتابنده خالص« به »جاذب خالص« تبدیل می کند. در نتیجه تعادل انرژی جهانی مختل می شود و آب 

شدن یخ های قطبی سریع تر.

پژوهشگرانی که در جزیره 
سیگنی متعلق به جزایر اورکنی 

جنوبی کار می کنند، می گویند که 
گسترش پوشش گیاهی این 
منطقه از سال ۲۰۰۹ نسبت به 

مجموع ۵۰ سال گذشته خیلی 
بیشتر شده است و با افزایش 

سریع دمای هوا و جمعیت 
فک های خزپوش همزمان 

کاهش یافته است
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درخواست تشکل های  مردم نهاد محیط زیست از مجلس برای اعمال تغییر در بودجه ۱4۰۱

برداشت مصالح مازاد رودخانه ای، به نفع سوداگران است
شورای هماهنگی شبکه تشکل های مردم نهاد 
محیط زیست و منابع طبیعی کشور در نامه ای به 
رئیس و نمایندگان مجلس، خواستار  حذف بند 
»و« تبصره ۸ از بودجه سال آینده شد. این بند 
به برداشت مصالح مازاد رودخانه ای اشاره دارد.

»برای سومین سال  است:  آمده  نامه  این  در 

پیاپی، موضوع برداشت مصالح مازاد رودخانه ای 
با اهدافی چون پیشگیری و بازسازی خسارت 
ناشی از سیل و ساماندهی و الیروبی رودخانه ها 
مورد نیاز  منابع  کسری  از  بخشی  تأمین  و 
رودخانه های  الیروبی  و  ساماندهی  طرح های 
الیحه  تبصره ۸  »و«  بند  در  مستعد سیالب، 

شده  گرفته  نظر  در   ۱۴۰۱ بودجه  پیشنهادی 
است. اگرچه دفع خطر احتمالی و اجتناب از 
خسارت پذیری در برابر سیالب، عقال واجب و 
مستحضرید،  همانگونه که  اما  است  ضروری 
الزمه  رفع عواقب منفی هر معلولی، شناسایی 
به  مسأله،  تا  است  آن  ریشه های  و  علت ها 

هماهنگی  شورای  شود.«  حل  بنیادی  صورت 
شبکه تشکل های مردم نهاد محیط زیستی ادامه 
می دهد: »سیل اگرچه پدیده ای طبیعی و نعمتی 
از نعمات بی شمار الهی محسوب می شود؛ لکن، 
افزایش خسارت های آن در سالیان اخیر عموما 
دهشتناک کاربری  و  گسترده  تغییر  دلیل  به 
طبیعت  توان  حد  از  بیش  تعرض  و  اراضی 
فقدان  آبخیز،  حوضه های  و  طبیعی  منابع  به 
فعالیت های آبخیزداری واقعی و کامل، تعرض به 
حریم رودخانه ها و مسیل ها، ساخت و سازهای 
غیرقانونی در بستر رودخانه ها و ... بوده است. 

از منظر توسعه پایدار، تنها راه سازگاری با سیل 
و کاهش خسارات آن، مدیریت جامع حوضه 
آبخیز و کمک به بازآفرینی فرآیندها و وضعیت 
مطلوب گذشته است. با این حال، راهکار کنترل 
سیل در بودجه پیشنهادی، به پایین ترین سطح 
تنزل یافته و در قالب بند »و« تبصره ۸ ارائه شده 
است.« تشکل ها با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد 
و توسعه آبخیزداری جامع و واقعی با افزایش 
بودجه های مربوطه، درخواست کرده اند نسبت به 
بررسی فوری موضوع و حذف بند »و« تبصره ۸ 

از بودجه سال آتی، اقداماتی انجام شود. 

 آگهی تجدید مناقصه عمومی
شهرداری قرچک در نظر دارد به استناد مجوز شماره 4۰۰/۱/43۹5۱ مورخ۱4۰۰/۰۹/2۹ قائم مقام شورای 

اسالمی شهر قرچک از نسبت به اجرای پروژه فاز اول احداث پارک و سوله ورزشی پرواز پویینک از طریق برگزاری 
تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد الشرایط دعوت میشود جهت اخذ اسناد تجدید 

مناقصه بر اساس اطالعات اعالم شده ذیل اقدام نمایند

۱- دستگاه مناقصه گذار : شهرداری قرچک                  
2- سپرده شرکت در تجدید مناقصه بصورت ضمانتنامه 
حساب  به  واریز  جهت  نقد  وجه  یا  خزانه  اسناد  بانکی، 
می  شهرداری  اشخاص  سپرده  بنام   ۰۱۰5۹78385۰۰3

باشد و مدت قرارداد 4ماه میباشد.
3- محل دریافت اسناد تجدید مناقصه : شهرداری قرچک 
بنشانی شهرک طالییه، جنب بخشداری واحد امور قراردادها 

به شماره تلفن 4 الی 36۱5۱58۰-۰2۱ داخلی ۱6۰
4- مهلت اخذ اسناد تجدید مناقصه از مورخه ۱4۰۰/۱۱/2۰ 

لغایت ۱4۰۰/۱2/۱۱ و زمان تحویل پاکات پیشنهادات از
شهرداری  دبیرخانه  به   ۱4۰۰/۱2/۱۱ لغایت   ۱4۰۰/۱۱/2۰

قرچک میباشد.
عالی معامالت شهرداری قرچک  5-تشکیل کمیسیون 
روز چهارشنبه مورخ  پیشنهادی در  پاکتهای  بازگشایی  و 
جلسات  سالن  محل  در   ۱5 ساعت  راس   ۱4۰۰/۱2/۱۱

شهرداری میباشد.
6-به پیشنهادات مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و رتبه 

)گرید( ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پیشنهادات  از  یک  هر  قبول  یا  رد  در  شهرداری    -7

مختار است.
اول و دوم و سوم تجدید مناقصه هرگاه  برندگان   -8
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط 

خواهد شد.
۹- سایر اطالعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در 
اسناد تجدید مناقصه قید و هزینه آگهی بعهده برنده تجدید 

مناقصه میباشد.
۱۰- جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه معرفی نامه به همراه 
مهر شرکت با امضا مجاز از صاحبان امضاء در شرکت و 

تصویر رتبه آن الزامی است.

محسن خرمی شریف-شهردار قرچک

نوبت دوم

مبلغ سپرده )ریال(مبلغ اعتبارموضوعردیف
۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۹/۹۹۹/۰۰۰/۱۰۲فاز اول احداث پارک و سوله ورزشی پرواز پویینک۱

نوبت اول :1400/11/20- نوبت دوم: 1400/11/27

شهرداری بهارستان در نظر دارد جهت انجام پروژه های زیر از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار نماید.

۱ – متقاضیان جهت کسب اطالع بیشتر و از اخذ اوراق مناقصه می توانند از تاریخ چاپ 
آگهی تا مورخ ۱4۰۰/۱2/۱۱ نسبت به خرید اسناد مناقصه از سامانه خدمات الکترونیک 

دولت ) ستاد( اقدام نمایند.
مورخ  شنبه  اداری  وقت  پایان  تا  را  خود  های  پیشنهاد  باید  دهندگان  پیشنهاد   -2

۱4۰۰/۱2/2۱ که باید در سامانه خدمات الکترونیک  دولت ) ستاد ( بارگذاری نمایند.
3- پیشنهاد های رسیده ساعت ۱4 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ ۱4۰۰/۱2/22 در کمیسیون 

عالی معامالت که در محل شهرداری بهارستان تشکیل می گردد . بازگشایی می گردد .
4- شهرداری بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهاد ها مختار است .

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .
تاریخ انتشار : ۱4۰۰/۱۱/27

محمد شبانی- شهردار بهارستان

آگهی مناقصه عمومی

برآورد اولیه ) ریال(نام پروژه
ردیف 
اعتباری

سپرده شرکت در 
مناقصه ) ریال(

عملیات ترمیم و اصالح هندسی معابر 
فاز یک شهر بهارستان ) نوبت اول(

۲۱/۰۱۰/۶۱۲/۴۰۲۴۰۱۰۳۰۱۱/۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰

عملیات پیاده روسازی و ترمیم معابر 
سطح شهر بهارستان ) نوبت دوم (

۲/۴۹۶/۴۵۳/۱۶۰۶۰۶۰۱۰۷۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰

عملیات جدول گذاری و اصالح 
هندسی معابر سطح شهر بهارستان 

)نوبت دوم (
۳/۱۶۷/۴۵۸/۵۲۷۴۰۱۰۳۰۱۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰

شناسه آگهی : ۱۲۷۸۴۴۶

حوزه ثبت ملک  منطقه یک  گرگان
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 

وساختمانهای فاقدسندرسمی برابر ماده ۳ ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف

برابر رای  شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۰۷۸ هیئت  موضوع  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی تصرفات  مالکانه بالمعارض  کالسه   
۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۶۸  تقاضای خانم زینب شهریاری به شماره شناسنامه  ۱۷۰۵ و کد ملی  
۲۱۲۱۷۵۶۹۰۶  صادره از گرگان فرزند علی اصغر در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان بانضمام 
پنج دانگ مشاع  از ششدانگ عرصه که مابقی آن وقف است به مساحت  ۱۳۳/۶۰ مترمربع از 
پالک شماره  ۱۱۸- اصلی واقع در اراضی سعدآباد بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره 

حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای اصغر ناهیدی به متقاضی دارد.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله  پانزده روز آگهی  می شود از این رو 
اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت  متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی بمدت  دوماه اعتراض  خود را با ذکر شماره پرونده  به این اداره  تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف  مدت  یکماه از تاریخ  تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواست خودرا 

به مرجع  ذیصالح قضایی تقدیم نماید.
 م.الف:  ۱۰۰۴۳ 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ 
 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک  گرگان
از طرف رضا باقری

وم
ت د

نوب

آب را 
َهدر ندهیم
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ری  پشت کوه های  از  شده  منتشر  تصاویر 
می دهد  نشان  همیشه کوچکتر شده،  از  که 
کارخانه  به  متعلق  سنگین  ماشین های 
تاریخی  محوطه  از  عبور  حال  در  سیمان، 
به  که  فیلمی  هستند.  زیرین  گورستان 
دست »پیام ما« رسیده جاده ای را به تصویر 
می کشد که از میان جنگل های دست کاشت 
کارخانه سیمان گذشته، تعدادی از درختان را 
قطع کرده و برای نزدیک کردن کمپ کارگران 
کارخانه، از آثار بازمانده تاریخی عبور می کند. 
در این فیلم گفته می شود: »این محوطه ای 
تاریخی است که باستان شناسان چند سال 
پیش در آن کار کردند و بقایای دو گنبد در 
کنار آن است. کوه خوارها دارند جاده درست 
کمپ  برای  که  درخت ها.  وسط  از  می کنند 

و  باستانی  محوطه  کنار  از  باشد.  راحت تر 
کوه اینانج یا کوه ناقاره خانه از جاده آجرنسوز 
و  این سیری ناپذیر  استفاده می کنند.  دارند 
شهری  مسئوالن  بی اطالعی  در  سواستفاده 
چون  شود  برخورد  باید  می گیرد.  صورت 
دستگاه ها  همه  و  است  تاریخی  محوطه 
تنهایی  به  فرهنگی  میراث  چون  بیایند 
دادستانی  فرمانداری،  شهرداری،  نمی تواند. 
همه باید برخورد کنند تا جلوی این تعرض و 
تعدی به محوطه های تاریخی گرفته شود.«

این  درباره  که  ری شناس  ابوحمزه،  احمد 
ما«  »پیام  به  اطالع رسانی کرده  تخریب ها 
سیمان  کارخانه  »کارگران  می دهد:  توضیح 
ری برای رسیدن به کمپی که برایشان درست 
ماشین  با  را  طوالنی  خیلی  مسیر  شده، 

شدن  نزدیک  برای  بار  این  اما  می رفته اند. 
آجرنسوز،  جاده  انتهای  به  مقصدشان  به 
داشتند.  را  میان بر  جاده  یک  ساخت  قصد 
می رسید  آن  به  جاده  که  محله ای  به 
هفت  اوایل  چون  می گویند،  هفت دستگاه 
حاال  اما  می گرفت  بر  در  را  خانه  دستگاه 
ساخته اند.  آنجا  در  خانه  دستگاه   ۴۰،۵۰
تاریخی کمپ  آثار  آن طرف  درست  کارگران 
از وسط جنگل  را  و جاده جدیدشان  زده اند 
عنوان  به  سیمان  دست کاشتی که کارخانه 
گذشته   بود،  کاشته  اجتماعی  مسئولیت 
است. درختان را بریده اند و از طرف دیگر از 

شده اند.« رد  هم  تاریخی  آثار  روی 

انجمن  عضو  این  که  تاریخی  محوطه 
ری شناسی به آن اشاره می کند جایی است 

باستان شناسی  کاوش   ۱۳۷۳ سال  در  که 
در آن انجام شد. ابوحمزه می گوید: »در آن 
و مسئول  بودم  دانشجو  آن وقت  زمان من 
کاوش در این محوطه ارزشمند که گورستان 
مرحوم  و  چوبک  حمیده  است،  ری  زیرین 
آقای کوثری بودند.« او البته خبر می دهد که 
این جاده سازی که از چهار روز پیش شروع 
اما مسئوالن  است  متوقف شده  فعال  شده، 
میراث فرهنگی برای توضیح درباره وضعیت 

نیستند. پاسخگو  محوطه،  این 

بار نیست که کارخانه سیمان  این نخستین 
ری  تاریخی  آثار  تهدید  و  تخریب  سبب 
می شود. ابوحمزه می گوید در روزهای گذشته 
دژ  سلجوقی  کاخ  نزدیکی  در  حفاری هایی 
منتشر  تصاویر  است.  شده  انجام  رشکان 
نشان  را  بولدوزرهایی  تخریب  این  از  شده 
می دهد که در حال زیر و رو کردن خاک این 
منطقه تاریخی است. به گفته این ری شناس 
شده که  انجام  سوی کسی  از  تخریب  این 
و  خریده  سیمان  کارخانه  از  را  »زمین ها 
می کرد،  حفاری  روی کوه  بولدوزر  با  داشت 

تاریخی.« تپه  روی  درست 

این  درباره  گذشته  روزهای  در  خبر  میراث 
تخریب ها در ارگ سلجوقی که هنوز کاوش 
نشده و قدمت آن احتماال به دوره های پیش 
ارگ  »این  نوشت:  برمی گردد  سلجوقی  از 
جزو آخرین بازمانده های ری کهن و ام البالد 
جهان اسالم به شمار می رود. کارخانه سیمان 
شهرری نه تنها مهمترین منابع طبیعی ایران 
را در ری تخریب کرده، منبع بزرگ آلودگی  
هوای تهران است، در چهل سال گذشته بارها 
و بارها اقدام به تخریب آثار تاریخی بی بدیل 
فتحعلی شاهی  کتیبه  از  است.  ایران کرده 
که  امروز  تا  بگیر  شهرری  کوه های سرسره 
به  مکانیکی  بیل  با  هستیم که  آن  شاهد 
کرده  حمله  کهن  ری  نشانه های  آخرین 
است. بسیاری از دوستداران میراث فرهنگی 
در شهرری کارخانه سیمان را عامل بسیاری 

این شهر می دادند.« از تخریب های 

امام  اتوبان  ساخت  به  گزارش  این  در 
بخش  قلب  از  درست  اشاره شده که  علی 
و  گذشته  ری  سلجوقی  اشکانی،  تاریخی 
حاال شمال غربی کارخانه  سیمان ری هدف 
صاحبان آن قرار گرفته است. »در همان زمان 
خواستار  میراث فرهنگی  دوستداران  بارها 
گروه  اما  شدند  باستان شناسی  کاوش های 
کارشناسان  به  وقت  شهردار  اتوبان سازی 
مجال حفاری نداد و چه بسیار از آثار تاریخی 
آسفالت ها  زیر  همیشه  برای  محوطه  این 

ماندند.«

 مطالبات بی نتیجه برای نجات میراث
کارخانه  علیه  کارزاری  این  از  پیش 
سیمان راه افتاده بود که در آن فعاالن میراث 
فرهنگی و اهالی شهر ری خواستار تعطیلی 
این  امضاکنندگان  »بدینوسیله  شدند:  آن 

کارزار، تقاضا دارند تا نسبت به جلوگیری از 
رفتن  بین  از  و  شهربانو  بی بی  تخریب کوه 
محیط زیست توسط کارخانه سیمان تهران و 
تعطیلی و انتقال این صنعت آالینده، دستور 
فرمایش های  خصوص  این  در  فرمایید. 
مقام معظم رهبری در خصوص پدیده تلخ 
و منفعت طلبانه کوه خواری و ضرورت برخورد 
و خواستار  یادآور شده  را  مسببین  با  قاطع 
بی بی  کوه  تخریب  عوامل  با  قاطع  برخورد 
شهربانو هستیم.« این درخواست اسفند ۹۹ 
خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه 
قضاییه نوشته بود و بی نتیجه به پایان رسید.

مکرر  تذکرهای  به  گزارشش  در  میراث خبر 
شهر  شورای  عضو  خلیل آبادی«،  »حسن 
که  می کند  اشاره  گذشته  سال  در  تهران 
از  پیش  او  بود.  بی نتیجه  کارزار  این  مثل 
درصد   ۴۰ »اگر  بود:  رسانه ها گفته  به  این 
صنایع  این  به  مربوط  تهران  آالیندگی های 
است، چرا با حضور پرطمطراق مدیران محیط 
زیست آن هم در آستانه فصل سرما، آلودگی 
هوا و ویروس کرونا، هدیه مسموم به مردم 
»بر  بود:  کرده  تاکید  او  کردید؟«  تقدیم 
اساس ماده ۶۰ قانون برنامه توسعه شهری 
که وظیفه شهرداری مبنی بر تعطیلی و عدم 
ماسه  و  شن  کارخانه های  از  بهره برداری 
تهران  شهردار  به  دارد،  تاکید  تهران   اطراف 
نیز تذکر می دهم.« امروز کارخانه سیمان اما 
به عملکرد تخریب گرانه خود ادامه می دهد، 
بی آن که یک بار هم شده صدای اعتراض های 

بشنود. را  و کارشناسان  مردم 

 کاری از کسی برنمی آید
کوه  تخریب  توقف  از  بسیاری 
برج های  کردن  ویران  بی بی شهربانو، 
آلودگی  از  جلوگیری  و  روی کوه  دیده بانی 
نقش  ری  سیمان  کارخانه  که  هوا  مدام 
احمد  شده اند.  ناامید  دارد  آن  در  پررنگی 
در  »هیچکس  می گوید:  ناامیدانه  ابوحمزه 
آنها  و  نمی کند  تخریب ها کاری  این  مقابل 

هستند.« آزاد 

سال  هر  ری  شهر  »در  می دهد:  ادامه  او 
روزهایی  اسفند،  و  بهمن  ماه های  در 
چنین  با  است،  کار  سرشان گرم  همه  که 
حاال  همین  می شویم.  مواجه  تخریب هایی 
عبدهللا،  امامزاده  تاریخی  قبرهای  تخریب 
و  است  انجام  حال  در  بهسازی  نام  به 
مردم  است.  نرسیده  نتیجه  به  اعتراضات 
هم با میراث همراهی نمی کنند چون آنقدر 
میراث  و  تاریخ  هستند که  نان  غم  گرفتار 
فرهنگی برایشان دغدغه نیست. هر روز که 
سیمان  گرد  از  پر  را  هوا  سیمان  کارخانه 
و  است  مواجه  سکوت  همین  با  می کند، 
توجهی  هم  اخطارها  به  دلیل  همین  به 
هم  مسئوالن  دلیل  همین  به  نمی کند. 
پیگیری نمی کنند و اصال نمی خواهند درگیر 

باشند.« میراثی  موضوعات 

بعد از حفاری در دژ رشکان، تهدید تاریخ ری بار دیگر از سوی کارخانه سیمان شهرری آغاز شد

جاده سازی روی قبرستان زیرین ری
ابوحمزه ری شناس: جاده سازی فعال متوقف شده اما اقدامات تخریبی کارخانه سیمان مدت هاست آثار تاریخی را تهدید می کند

زخم عمیق معدن بر 
»میان جنگل«

توابع  از  میان جنگل  دهستان  منطقه  در 
یکی  به جز  فسا  مرکزی شهرستان  بخش 
معدنی  هیچ  دیگر  غیرفعال،  معدن  دو 
سطور  این  نگارنده  نظر  به  ندارد.  وجود 
شانس منطقه و ساکنان آن بوده که همین 
معادن هم به دالیلی که مهم ترین آنها عدم 
شده  تعطیل  فعال  بوده  سنگ  مرغوبیت 
است. مطالعه آثار معادن در نقاط دیگر کشور 
نشان می دهد که فعالیت معادن معموال با 
یک واقعیت تلخ همراه است که نه بومیان 
هیچوقت  مربوطه  مسئوالن  نه  و  منطقه 
آگاهانه یا ناآگاهانه نخواستند این مصیبت 

کنند. درک  را  جبران ناپذیر 
معمواًل  معادن  از  برداشت  در  ما  کشور  در 
و  نمی شود  رعایت  زیستی  موازین  محیط 
سازمان های مربوطه هم مانند وزارت صنعت، 
دنبال  به  قیمتی  هر  به  تجارت  و  معدن 
مقابل، محیط  در  و  است  راه اندازی معادن 
و  جلوگیری  قدرت  طبیعی  منابع  و  زیست 
نظارت بر فعالیت معادن را ندارند. چنانچه 
فعال  معادن  مناطقی که  تمامی  در  تقریبا 
دیگر  و  انسان ها  زندگی   بر  عرصه  هستند 
است. شده  تنگ  به شدت  زنده  موجودات 

است که  این  در  معادن  واگذاری  مشکل   
کمیته  نام  به  کمیته ای  با  واگذاری  اصل 
استان  سطح  در  این کمیته  است.  تعامل 
از  آن  اعضای  از  نفر  سه  و  شده  تشکیل 
صنعت و معدن، دو نفر از استانداری و فقط 
این  با  هستند؛  طبیعی  منابع  از  نفر  یک 
وضعیت مشخص است اگر بخواهند معدنی 
را واگذار کنند، آرا به چه شکل خواهد بود. 
ثبت های  اغلب  است که  این  جالب  نکته 
نام  به  معدن،  همه  این  برای  شده  انجام 

است. غیربومی  افراد 
 اینجانب شخصًا در ابتدا با راه اندازی یکی 
نام  به  فسا  میان جنگل  منطقه  معادن  از 
مربوط  مراتع  قلب  در  واقع  سنگابی  چهل 
و  خمسه  ایل  عشایری  طایفه  چهار  به 
وحش  حیات  ارزشمند  پناه گاه  با  همجوار 
بختگان موافق بودم اما وقتی معدن مزبور 
شروع به فعالیت کرد و از نزدیک تخریب، 
آالت  ماشین  صدای  وخاک،  آلودگی، گرد 
محیط  حق  در  جنایت  بگویم  است  بهتر  و 
زیست و منابع طبیعی را  لمس کردم، به 
این نتیجه رسیدم که فعالیت معادن  با در 
بار می آورد  نظر گرفتن خسارت هایی که به 
صرفا  و  ندارد  اقتصادی  توجیه  هیچ  واقعا 
با ایجاد اشتغال محدود و ناپایدار، فرصت 
مگر  می برند،  بین  از  نیز  را  پایدار  اشتغال 
اینکه تمامی اصول  محیط زیستی را رعایت 
فناوری های  از  برداشت،  عملیات  در  و  کند 
به  معدن  فعالیت  و  استفاده کند  دنیا  روز 
یک زمان معین محدود شود. چنین چیزی 
اما در کشور ما رعایت نمی شود و بدتر آنکه 
سود اصلی به جیب بهره بردارانی می رود که 
متمکن جامعه  افراد  از  و  معموال  غیربومی 

. هستند
فوق الذکر  معدن  فعالیت  محدود  زمان  در 
با وجود سپردن تعهد رسمی صاحب امتیاز 
موازین  محیط  حداکثری  رعایت  بر  مبنی 
مرتعی  اراضی  هکتار  چند  حدود  زیستی، 
شده  مدفون  نخاله ها  دپوی  زیر  ارزش،  با 
به گونه ای که اگر تا دو سال دیگر فعالیت 
و  خاک  گرد  اثر  بر  می کرد  پیدا  ادامه  آن 
آلودگی ناشی از آن و از بین رفتن پوشش 
خانوار  ده ها  پایدار  اشتغال  قطعا  گیاهی، 
چندین  و  می رفت  بین  از  ابد  تا  عشایری 
محل  در  می شد.  خشک  هم  چشمه  چاه 
دارد  وجود  دائمی  چشمه  یک  معدن  این 
که آبشخور گونه های پرندگان با ارزش مانند 
کبک و تیهو و هوبره بوده و زخم معدن به 
این چشمه هم رسیده و در صورت ادامه کار 

می خشکید. قطعا 
هیچ عقل سلیمی تعطیلی کامل معادن را 
نمی پذیرد اما فعالیت معادن به شکل فعلی 
قطعا خالف ماده ۵۰ قانون اساسی باالترین 
سند حقوقی  کشور و به عنوان میثاق ملی 
پابرجا ماندن هر اصل آن، هزاران  برای  که 
جوان سرو قامت به خاک افتاده اند، است. 
طرح های  در  زیست  به  محیط  بی توجهی 
و  معدنی  و  صنعتی  توسعه ای،  عمرانی، 
حاتم بخشی دولت ها از جیب منابع طبیعی 
زیر  نهفته  آتشی  مانند  قبل  سال های  در 
خاکستر  در حال حاضر در مناطق مختلف 
و  اصفهان  آبی  تنش های  مانند  کشورمان  
خوزستان شعله ور شده است و اگر اقدامی 
تنش های  موجب  نشود  انجام  جدی 
خدشه دار  نهایت  در  و  اجتماعی گسترده تر 

می شود. ملی  امنیت  شدن 
اگرچه زخم عمیق معدن مزبور بر تن رنجور 
طبیعت منطقه شاید تا صد سال دیگر هم 
التیام نیابد ولی امیدواریم هیچ وقت دیگر 
اگر  یا  برنگردد  فعالیت  مدار  به  معدن  این 
آن  مجدد  فعالیت  از  زمزمه ای  هم  روزی 
شنیده شد مردم به آن سطح از آگاهی رسیده 

باشند که از فعالیت آن جلوگیری کنند.

بسیاری از توقف تخریب کوه 
بی بی شهربانو، ویران کردن 
برج های دیده بانی روی کوه و 
جلوگیری از آلودگی مدام هوا 
که کارخانه سیمان ری نقش 
پررنگی در آن دارد ناامید 
شده اند. احمد ابوحمزه ناامیدانه 
می گوید: »هیچکس در مقابل 
این تخریب ها کاری نمی کند و 
آنها آزاد هستند

|پیام ما|پشت کوه های شهرری که هر روز کوچک و کوچک تر می شوند، قبرستان زیرین ری در حال تخریب  است. این محوطه  ارزشمند تاریخی 
که آخرین کاوش ها در آن مربوط به 3۰ سال پیش است، در روزهای گذشته دور از چشم مسئوالن میراث فرهنگی، زیر چرخ ماشین های 
سنگین کارخانه سیمان له شده است. میراث استان تهران و شهرری پاسخگو نیستند و درباره جاده سازی اخیر کارخانه سیمان در قبرستان 
زیرین ری و همینطور حضور بیل های مکانیکی در کنار ارگ سلجوقی و زیر و رو کردن خاک آن هیچ نگفته اند. اما این کارخانه که هوای شهر را 
هم آلوده کرده، در جلسات اخیر شورای شهر، ابرمشکل منطقه 2۰ تهران معرفی شده است؛ مجموعه ای که بارها هشدار داده شده برداشت های 

گسترده روزانه اش از کوه ها و لرزش های حاصل از انفجار معدن سنگ، تخریب بناهای تاریخی را در آینده نزدیک به دنبال دارد.
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  |

چنین نگاهی به بافت های 
تاریخی در دنیای امروز نه تنها 
منسوخ شده است، بلکه اقدامی 
ضد فرهنگی و در جهت از 
بین بردن هویت ملی و محلی 
محسوب می شود

بازتاب

نامه استاد معماری به استاندار فارس:

توسعه به شیوه عربستانی را در شیراز متوقف کنید
نسبتًا  بدن های  شیراز  تاریخی  بافت  »در 
برادر  و  )ع(  چراغ  شاه  حضرت  سالم 
فوتشان  از  سال   ۴۰۰ حدود  از  بعد  ایشان 
این  شد.  پیدا  ساختمان ها  از  یکی  زیر  از 
در  اقدامی  هر  برای  می دهد  نشان  موضوع 
دقت عمل کرد،  با  است  نیاز  تاریخی  بافت 
لودرها  و  بولدوزرها  با  دوره  این  در  ما  ولی 
را  آن  و  می رویم  تاریخی  بافت  سراغ  به 
زمین  روی  ارزشمند  آثار  و  می زنیم  شخم 
و  می کنیم  خاک  به  تبدیل  را  زمین  زیر  و 
از  خوشحال  و  کرده  آسفالت  را  رویش 
داده ایم.«  انجام  مثبت  اقدامی  که  این 
معماریان،  غالمحسین  نامه  از  بخشی  این 
علم  دانشگاه  در  معماری  رشته  استادتمام 
است.  فارس  استاندار  به  ایران  صنعت  و 
منچستر  دانشگاه  از  معماری  دکتری  او که 
به  خطاب  نامه  این  در  دارد  انگلستان 
محمدهادی ایمانیه، به روند تخریب شهری 
شیراز از دهه ۱۳۶۰ تا امروز اشاره کرده و با 
ایران و عربستان،  مقایسه شهرهای زیارتی 
نگاه  می رسد  نظر  به  »متاسفانه  می گوید: 
و  تاریخی  بافت های  تخریب  عربستانی 
برای  الگویی  زیارتی،  مجموعه های  طراحی 
وزیر  حالی که  در  است«.  ایرانیان شده  ما 
تاریخی  بافت  پیش تر  فرهنگی  میراث 
شیراز را »بافت فرسوده« خوانده و با آمدن 
ابراهیم رئیسی، طرح حرم تا حرم با وجود 
گروه های  و  فعاالن  و  کارشناسان  مخالفت 
مردمی مجوز ادامه کار گرفته اما اعتراض ها 
در روزهای اخیر بار دیگر شدت گرفته و حاال 
فارس  استاندار  از  نامه اش   در  معماریان 
بدون  طرح،  »این  درخواستی کرده:  چنین 

شود.« گذاشته  کنار  رسما  تخریب 
در این نامه که به آیت هللا دژکام، امام جمعه 
تولیت آستان شاه  شیراز، آیت هللا کالنتری، 
چراغ )ع(، دکتر پاک فطرت، نماینده شیراز، 
مهندس طاهری، رئیس شورای شهر شیراز 
رونوشت  شیراز  شهردار  اصنافی  مهندس  و 
شده آمده است: »مخربان شهرهای تاریخی 
جهرم،  کازرون،  کهن  شهرهای  از  چیزی 

داراب، آباده، نیریز و... به جای نگذاشته اند 
و به حفظ چند تک بنا دل خوش کرده اند.«
تخریب ها  آغاز  به  اشاره  با  معماریان 
گسترده شهرها از یک قرن پیش می گوید: 
و  زند  کریمخان  خیابان های  احداث  »با 
بافت  از  زیادی  بخش های  لطفعلی خان 
تخریب ها  این  شد.  تخریب  شیراز  تاریخی 
و  داشت  ادامه  نیز  دوم  پهلوی  دوره  در 
چندین خیابان فرعی بخش های دیگر بافت 
را نابود کرد و در نامه به وزیر محترم میراث 

شد.« بیان  آن  شرح  فرهنگی 
نیز  اخیر  دهه  چهار  در  نامه  این  اساس  بر 
یافت؛  ادامه  تاریخی  بافت  ویرانی های 
با  نو  مسجد  شمال  تاریخی  بافت  تخریب 
شهید  خیابان  ساخت  و  خانه  ده ها  نابودی 
دستغیب در دهه  ۱۳۶۰، تخریب حدود ۸۰ 
جنوب  در  تاریخی  بافت  از  مربع  متر  هزار 
بارگاه شاهچراغ به نام بین الحرمین در اوایل 
دهه ۱۳۷۰ و تبدیل آن به پاساژها و هتل و 
...، تخریب ۳۵۰۰۰ متر مربع فضای پیرامون 
بزرگ  عالم  مالصدرا  )مدرسه  خان  مدرسه 
در  پاساژ طالفروشی  به  تبدیل  اسالمی( که 
کم نظیر  مهم  مدرسه  این  حفاظتی  حریم 
دی   ۹ خیابان  احداث  است،  شده  تاریخی 
در بافت تاریخی به بهانه ایجاد دسترسی به 
ده ها  تخریب  بهای  به  و  غرب شاهچراغ  در 
خانه تاریخی، در حالی که دسترسی از طریق 
ساخت  با  و   بود  موجود  میدان  و  خیابان 
شبستان روی میدان احمدی، راه دسترسی 
مشکل  با  را  مجموعه  و  بستند  را  عمومی 
مواجه کردند و در آخر طرح ۵۷۰ هزار متری 
گسترش  متر مربع(  میلیون  نیم  از  )بیش 
بخش های  تخریب  هدف  با  )ع(  شاهچراغ 
بزرگی از بافت تاریخی و ایجاد صحن بزرگ 
) به اندازه تقریبی ۶ زمین فوتبال(، قبرستان 
زیرزمینی و مراکز رفاهی، خرید و ... که در 
امام  بارگاه  پیرامون  مانند  سرنوشتی  نهایت 
رضا )ع( را در پی خواهد داشت که تاکنون 

است. شده  تخریب  نیز  آن  از  بخش هایی 
»چنین  می دهد:  ادامه  معماری  استاد  این 

نگاهی به بافت های تاریخی در دنیای امروز 
اقدامی  بلکه  است،  شده  منسوخ  تنها  نه 
هویت  بردن  بین  از  در جهت  و  ضد فرهنگی 
نظر  به  می شود.  محسوب  محلی  و  ملی 
بهانه  به  که  هستند  کشور  دو  تنها  نگارنده 
به تخریب  بهانه های دیگر  یا  زائران و  اکرام 
بافت تاریخی اقدام کرده و می کنند، ایران و 
ایرانی ها  ما  اقدامات  دیدن  برای  عربستان. 
کافی است به شهرهای مشهد و شیراز اشاره 
کنیم. البته بافت های تاریخی شهرهای دیگر 
تخریب   ... و  اقتصادی  توسعه  بهانه  به  را 
تاریخ  از  بندرعباس که  شهر  مانند  کرده اند، 
صفوی و دوره های بعد آن چیزی باقی نمانده 
مهم ترین  از  یکی  بندر  اداره  که  بوشهر  یا  و 
بندر  برای گسترش  را  بخش های شهر کهن 
نابود  ارزشمند  بنای  ده ها  و  کرد  تخریب 
شدند. تخریب بافت های تاریخی به جز چند 
شهر و روستای کوچک در همه جای ایران از 
شمال تا مرکز و جنوب آن به چشم می خورد 
و این یکی از فجایع بزرگ تاریخی در کشور 

پنهان مانده است.« از دید  است که فعاًل 
»احتمااًل  می گوید:  موارد  این  بیان  با  او 
شهرهای  در  عربستان  مداخالت  جنابعالی 
تاریخی مکه و مدینه را از نزدیک مشاهده 
این  تاریخی  بافت  بخش  هیچ  کرده اید. 
قبرستان  آن ها  است.  نمانده  باقی  دو شهر 
بقیع با ده ها مقبره ارزشمند را نیز به بیابان 
مسجد  پیرامون  محالت  کرده اند،  تبدیل 
فروشگاه  و  به هتل  تبدیل  را  پیامبر )ص( 
خاطرات  از  چیز  هیچ  و  خیابان کرده اند  و 
در  بیابید.  آن جا  نمی توانید  را  اسالم  صدر 
این  عمدی  طور  به  می رسد  نظر  به  واقع 
وقایع  از  بخشی  که  داده  روی  اتفاقات 
نبینیم.  عینی  صورت  به  را  اسالم  صدر 
نشناسیم  را  )ص(  رسول  خانه  همسایگان 
و  تاریخ  با  حسی  و  عینی  پیوند  هیچ  و 
زمان حضور بزرگان صدر اسالم ایجاد نشود. 
به  می بینیم،  را  چیزی  چنین  هم  مکه  در 
دوران  آثار  از  اثری  هیچ  خدا  خانه  جز 
را  نمی بینیم. خانه ای  حضرت رسول )ص( 

آمده اند  دنیا  به  آن جا  در  رسول گرامی  که 
تکریم  نام  به  آن ها   ... و  تخریب کرده اند 
زائران، اقامت در هتل، نماز جماعت، زیارت 
برنامه ریزی  مدینه  زائران  برای  را  خرید  و 
آن.  لوکس ترین شکل  در  هم  آن  کرده اند، 
تاریخ  در  تفکر  برای  جایی  شهرها  این  در 
جمله  از  دوره  آن  اتفاقات  و  اسالم  صدر 
مشقاتی که حضرت رسول )ص( و یارانش 
برای بنیان نهادن دین اسالم تحمل کردند، 
بین  از  را  عینی  آثار  بیشتِر  نمی شود.  دیده 
برده اند و در عوض ساختمانی ۱۰۰ طبقه در 
در  ساخته اند که  خانه کعبه  دیداری  حریم 
بگیرد.« قرار  رویمان  جلو  در  طواف  هنگام 

نگاه  اینکه  به  اشاره  با  نهایت  در  نامه  این 
تاریخی  بافت های  تخریب  عربستانی 
الگویی  زیارتی،  مجموعه های  طراحی  و 
می توان  را  این  و  شده  ایرانیان  ما  برای 
شهرهای  در  دهه گذشته  چند  تجربیات  از 
به ویژه مشهد و شیراز مشاهده کرد،  ایران، 
به طرح ۵۷ هکتاری توسعه حرم شاهچراغ 
ابتدا  از  این طرح  اشاره می کند و می گوید 
اشتباه بوده است: »نتایج این طرح از پیش 
حرم  طرح های گسترش  و  است  مشخص 
در مشهد و طرح موسوم به بین الحرمین در 
شیراز بخشی از آینده طرح ۵۷ هکتاری را 
تاریخی  محله  یک  تبدیل  می دهند.  نشان 
حفظ  با  حتی  صحن  یک  به  شیراز  شهر 
رفتن  بین  از  به  منجر  ارزشمند  بنای  چند 
تاریخی  حافظه  و  هویت  از  بزرگی  بخش 
شیراز می شود. تبدیل محله تاریخی به یک 
در  نه  و  تابستان  در  نه  که  نیمه باز  فضای 

یک  مانند  و  است  استفاده  قابل  زمستان 
ارزش معمارانه و  بیابان عمل می کند هیچ 
هنری و فرهنگی و اجتماعی نخواهدداشت 
و عماًل همان اتفاقی را که در صحن رضوی 
تکرار  دوباره  است  افتاده  اتفاق  نیز  مشهد 
امام  حرم  زائران  از  بسیاری  خواهیم کرد. 
از  باید  ضریح  به  رسیدن  برای  )ع(  رضا 
زمستان  در  که  کنند  عبور  رضوی  صحن 
است  گرم  بسیار  تابستان  در  و  بسیار سرد 
با  قدس  آستان  خدام  منظور  این  برای  و 
وسیله نقلیه گروه زیادی از مردم را از این 
صحن به صحنی دیگر می برند. نگارنده در 
وسیله  این  از  سرد  زمستان های  از  یکی 
است؛  استفاده کرده  حرم  به  رسیدن  برای 
زیرا تحمل سرمای موجود در صحن رضوی 

است.« نداشته  را 
استاد معماری دانشگاه علم و صنعت ایران 
در آخر از استاندار فارس، به عنوان باالترین 
مرجع مدیریتی و سیاسی استان درخواست 
 ۵۷ به گسترش   موسوم  »طرح  کرده که 
گذاشته  رسمًا کنار  )ع(  هکتاری شاه چراغ 
با حفظ  و  بیشتر  شود و بدون تخریب های 
متخصصاِن  و  دانشگاهیان  از  موجود  وضع 
کمک  مطهر  حرم  ساماندهی  برای  دیگر 
اجرای  خواستار  همچنین  او  شود.«  گرفته 
برای  بناها  استحکام بخشی  طرح های 
زلزله  از  ناشی  تخریب های  از  جلوگیری 
به  و خطاب  تاریخی شده  بافت  همه  برای 
استاندار فارس می گوید: »بدون شک با این 
اقدامات نامی نیک در تاریخ فرهنگ و هنر 
ماند.« خواهد  یادگار  به  جنابعالی  از  کشور 

  | هادی شیروانی شیری |
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ششمین جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر در شرایطی پایان یافت که جایگاه صنایع دستی 
در سیاست گذاری اقتصادی ایران روشن نیست

صنایع دستی از آمارهای مدیران تا حقایق موجود
پژوهشگر صنایع دستی: اعالم آمار اغراق آمیز و عجیب صادرات صنایع دستی سیاست گذاری ها را به راه باطل می کشاند

| وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری |

  | عزت هللا ضرغامی |

| پژوهشگر حوزه صنایع دستی |

  | حجت هللا مرادخانی |
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جزئیات شرایط جدید کرونایی 
برای سفرهای جاده ای 

مدیرکل دفتر حمل ونقل مسافر سازمان راهداری 
کسانی  تنها  کرد:  اعالم  جاده ای  حمل ونقل  و 
منفی  یا تست  باشند  داشته  واکسن  که کارت 
کرونای خود را با مهلت کمتر ۷۲ ساعت ارائه کنند 
به سفر  با وسایل حمل ونقل عمومی  می توانند 
بروند و نظارت ها در شرایط کرونایی کنونی تشدید 
شده است. به گزارش ایسنا داریوش باقر جوان 
گفت: در حال حاضر  اتصال سامانه امید برای 
همه شرکت های حمل ونقل جاده ای از این نظر 
که بتوانند از طریق کد ملی اطالعات کرونایی مانند 
وضعیت واکسیناسیون و تست PCR مسافران 
جزئیات  برخی  برای  و  شده  انجام  شود،  چک 
بیشتر زیر ساخت ها نیز تکمیل شده اند. ستاد ملی 
مقابله با کرونا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی نیاز به اطالعات و جزییات بیشتری برای 
حمل ونقل  وسایل  با  مردم   جاده ای  سفرهای 
عمومی، مانند مقصد، مبداء، زمان سفر و ... دارند 
که برای در جمع آوری و ارائه چنین جزئیاتی نیز 
آماده  و  شده  فراهم  الزم  زیر ساخت های  همه 
دفتر  مدیرکل  هستیم.  سامانه  این  به  اتصال 
حمل ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای ادامه داد: در شرایط جدید کشور از نظر 
شدن  قرمز  و  امیکرون  ویروس کرونای  شیوع 
دوباره اکثر شهرهای کشور، نظارت ما و مجموعه 
در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
پایانه های مسافری، محورهای مواصالتی پایانه ها 
و ... تشدید شده است و از سوی دیگر اخیرا سفر 
بدون داشتن کارت واکسن یا نتیجه منفی تست 
PCR با مدت زمانی کمتر از ۷۲ ساعت غیرقانونی 
و ممنوع شده است و همین مسئله کمک می کند 
ایجاد  زمینه  این  در  بیشتری  سخت گیری  که 
شود. باقرجوان در پاسخ به سوالی درباره اینکه اگر 
تخلفی در حوزه رعایت پروتکل های بهداشتی در 
حوزه حمل ونقل جاده ای رخ دهد چه برخوردی با 
آن خواهید کرد، گفت: از سال گذشته تاکنون طبق 
شیوه نامه های اعالم شده،  ۱۲ هزار و ۶۰۰ تخلف در 
کمیسیون های ماده ۱۱، ۱۲ و ۱۴ ثبت شده است 
که بر اساس آن برخوردهای متعددی با رانندگان، 
شرکت های حمل ونقلی و مالکان و صاحبان ناوگان 
در دستور کار قرار گرفته است و در این راستا بر 
که  نظارت هایی  و  مردمی  گزارش های  اساس 
همکاران در مسیرهای دارند اگر کسی رعایت نکند 
برخوردهای مختلفی از تذکر کتبی تا لغو مجوز به 
صورت موقت یا دائمی، توقف وسیله نقلیه و... 
صورت گرفته است. نظارت ها و برخوردهای قانونی 
با متخلفان در حوزه حمل ونقل جاده ای در شرایط 
با  تا کنون  است.  شده  تشدید  کرونایی کنونی 
حدود ۳۰۰ شرکت، راننده و صاحب ناوگان به دلیل 
تخلف کرونایی برخورد شده است و بقیه ۱۲ هزار 
و ۳۰۰ پرونده  تشکیل شده در انتظار صدور رای 
نهایی، آغاز جریمه و برخورد و ... هستند. از سوی 
دیگر پروتکل های بهداشتی در دو سال اخیر شیوع 
ویروس کرونا، سیستم شناوری و شرایط شناوری 
است و به محض اینکه ستاد مرکزی مقابله با 
کرونا پروتکلی تصویب و ابالغ کند آن را به سرعت 

اجرایی خواهیم کرد.

استفاده از آب سبز برای 
تولید برنج گیالن 

معاون سازمان جهاد کشاورزی گیالن در امور آب 
و خاک گفت: برنامه داریم استفاده از آب سبز 
را برای تولید برنج سفید گیالن افزایش دهیم. 
به گزارش ایسنا مجتبی شاه نظری گفت: هر ساله 
مقداری از آب سبز )آب حاصل از نزوالت جوی( 
وارد دریای خزر می شود که در صورت بهره برداری 
می توان از این امکان برای تولید بیشتر برنج و کلزا 
استفاده کرد. شاه نظری با بیان اینکه آب سبز آب 
سازگار با زیست بوم است و آب بندان ها یکی از 
مصادیق بارز تامین آب سبز هستند، افزود: گیالن 
۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد و در ۳۸ 
هزار هکتار از شالیزارهای گیالن با آب سبز، نیاز 
برنج اراضی تامین می شود. برنامه داریم ۸۵۰۰ 
با  هکتار از آب بندان های گیالن بازسازی شود و 
انجام این کار، به ظرفیت حجم آب سبز گیالن 
اضافه می شود. زهکشی اراضی شالیزارها نیز در 
حال انجام است تا زمینه توسعه کشت دوم در 
شالیزارها بیش از پیش فراهم شود. با افزایش 
استفاده از آب سبز عالوه بر برنج برای کشت دوم 
سایر محصوالت کشاورزی در گیالن نظیر کلزا نیز 
اتفاقات خوبی خواهد افتاد. با توجه به اینکه ۸۵ 
درصد دانه های روغنی و مواد اولیه تهیه روغن مورد 
نیاز کشور از خارج وارد می شود، تولید کلزا با آب 
سبز می تواند قسمتی از نیاز داخلی روغن کشور را 

تامین کند و این امکان در گیالن وجود دارد

سیستم  است که  این  مشکل کشور  »امروز   
مثل  مختلف  بخش های  در  اداری  ناکارآمد 
افتاده  مردم  روی  بختک  مثل  و  اختاپوس 
حد  در  ما  می کند.  مشکل  دچار  را  دولت ها  و 
خودمان باید زنجیرها را از دست و پای افرادی 
که می خواهند رشد کنند باز کنیم« این جمالت 
آیین  در  ضرغامی  عزت هللا  اظهارات  از  بخشی 
بود که  فجر  دستی  صنایع  جشنواره  اختتامیه 
شد.  برگزار  ایران  ملی  موزه  در  گذشته  هفته 
ضرغامی معتقد است: » نشانه گذاری ما در دنیای 
بی هویت امروز همین صنایع دستی و هنرهای 
سنتی ما است. ما باید هویت خود را حفظ کنیم 
و ارزش ها را نگهداری کنیم اما حتما باید یک 
نگاه تحول گرا در این باره داشته باشیم« موضوعی 
که در برنامه پیشنهادی خود برای کسب مقام 
وزارت هم به آن تاکید داشت و تحقق آن را در 
گرو حمایت از استارت آپ ها و کسب وکارهای نوپا 
در حوزه صنایع دستی و تسهیل عرضه و تقویت 
تقاضای محصوالت صنایع دستی دانسته بود. او 
در سخنان خود به همان موضوعی اشاره کرد که در 
برنامه  پیشنهادی خود پیش از وزارت به آن تاکید 
داشت: »برند سازی صنایع دستی« موضوعی 
که تحقق آن ملزوماتی می طلبد که دست کم در 
سال های اخیر همتی برای فراهم آوردن آن دیده 
نشده است. در شهرها و روستاهای جهانی صنایع 
دستی، می توان رد پای صنایع دستی چینی را 

مشاهده کرد. در جزایر و شهرهای جنوبی کشور، 
به وفور صنایع دستی تولید شده در هند و چین 
بی بدیل  هنر  از  اثری  و  عرضه می شود  نپال  و 
ایرانیان نیست. هر چند سال هاست که از لزوم 
برندسازی و رفع مشکالت در حوزه بسته بندی 
صنایع دستی سخن گفته می شود اما در سوی 
برنامه های  به  مایل  سیاست گذاری ها  دیگر 
بندرهای  در  و کانتینرهایی که  هستند  دیگری 
ایران پهلو می گیرند متاع دیگری برای بازار ایران 

و عالقمندان به صنایع دستی در چنته دارند.
کارگاه های صنایع دستی به ویژه در دو سال اخیر 
به دلیل مشکالت و مسائل اقتصادی یکی پس از 
دیگری تعطیل شدند. دولت که همواره در سخنان 
خود بر حمایت از هنرمندان صنایع دستی تاکید 
دارد تنها نظاره گر این تعطیل شدن ها بود. حاال هم 
افزایش قیمت حامل های انرژی برای بسیاری 
است.  شده  مسئله ساز  تولیدی  کارگاه های  از 
کارگاه هایی که در دو سال تعطیلی نمایشگاه هایی 
که تنها امید برای ارائه محصوالتشان بود، طعم 
تلخ رکود را چشیده اند، حاال با هزینه هایی چون 
بی سابقه  افزایش  و  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
روز  چند  شدند.  روبه رو  انرژی  حامل های  نرخ 
اعتراض  در  تهرانی  شیشه گر  هنرمندان  پیش 
به سال  بهای گاز نسبت  برابری  افزایش ۷  به 
گذشته به ضرغامی نامه نوشتند و از تعطیلی 
در  ناتوانی  دلیل  به  قریب الوقوع کارگاه هایشان 

پرداخت هزینه های ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیونی بهای گاز 
گفتند. هنرمندان شیشه گر تهرانی در نامه خود به 
ضرغامی نوشته اند: »با عنایت به افزایش گاز بها 
مترمکعب از ۱۲۰۰ ریال در اسفند ۹۹ تا به امروز 
مترمکعب ۸۷۰۰ ریال که هنوز متغیر و بی رویه رو 
به افزایش است و تاثیر بسیاری روی قیمت تمام 
شده و عدم فروش محصول دارد ما تولیدکنندگان 
صنایع دستی، شیشه گری سنتی دارای پروانه 
شرف  در  آن  به  وابستگان  و   کارگاهی  تولید 
تعطیلی و بیکاری هنرمندان این صنعت هستیم. 
با توجه به تعرفه کارگاهی خدمات و کسبه به مبلغ 
۱۴۹۵ریال شامل این صنف است، تقاضا داریم 
دستورات مقتضی را صادر کنید« مسئله افزایش 
استان  شیشه گر  هنرمندان  مختص  تعرفه ها 
تهران نیست، در بسیاری از شهرها و روستاهای 
کشور هنرمندان با افزایش تعرفه ها توان پرداخت 
هزینه های جاری کارگاه تولیدی خود را ندارند و 
اگر این هزینه را به قیمت فروش محصوالت خود 
اضافه کنند، بازار را از دست می دهند. از طرفی 
قیمت  افسار گسیخته  افزایش  و  شیوع کرونا 
کلیه اقالم از جمله مواد اولیه تولیدی – تا حدود 
سه برابر- بسیاری از صنعتگران را با چالش های 
معیشتی  مشکالت  است.  روبه رو کرده  جدی 
جامعه، بازار صنایع دستی را تحت تاثیر قرار داده 
هم  محصوالت  صادرات  جهت  حمایت  نبود  و 
بازار بین المللی را از دسترس خارج کرده است. 

در چنین شرایطی چه راهی جز تعطیلی و آغاز 
مشکالت معیشتی برای آنها باقی می ماند؟ حال 
وزیر میراث فرهنگی می گوید: »باید کاری کنیم 
که صنایع دستی در سبد خرید مردم قرار گیرد« 
اما به نظر می رسد پیش از هر اقدامی باید کاری 
کنیم که صنایع دستی تولید شود و شاید در 
قدم های بعد اگر دیگران کاری کنند که کاالهای 
اساسی یکی پس از دیگری از سبد خانوارهای 
میراث  وزارت  در  شاید  نشود،  حذف  ایرانی 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بتوان کاری 
کرد که صنایع دستی در سبد خرید مردم قرار 
گیرد. آمارها می گویند بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر هنرمند 
در بخش صنایع دستی به طور مستقیم مشغول 
به فعالیت هستند. حدود دو برابر این آمار هم به 
طور غیرمستقیم در رشته های مختلف هنرهای 
سنتی مشغول به کار هستند. این قشر فعال که 
می توانند بخشی از اقتصاد کشور را تحت تاثیر 
قرار دهند، سال هاست که در سیاست گذاری های 
کالن کشور نادیده گرفته می شوند و تنها به تقدیر 
بسنده  هنرنمایی شان  از  نمادین  تشکرهای  و 
پژوهشگر حوزه  می شود.  حجت هللا مرادخانی 
صنایع دستی چندی پیش مصادیقی از بی مهری 
به این حوزه را عنوان کرد و با بیان اینکه به رغم 
گذشته  ادوار  طول  در  ما  غالب  پارادایم  اینکه 
تاکنون همواره مبتنی بر استفاده از صنایع خالق 
و هنرهای سنتی بوده، امروز در حالی این حوزه 

مهجور شده و مورد بی مهری قرار گرفته است که 
بیش از هر زمان دیگر به آن نیازمندیم، می گوید: 
»سند توسعه ملی فناوری های فرهنگی و نرم، 
شورای  تصویب  به  دولت گذشته  اواخر  در  که 
عالی فرهنگی رسید، یک نمونه بارز از بی توجهی 
به هنرهای سنتی و صنایع دستی است. در این 
سند، ۱۷ هدف کمی به منظور دستیابی به نظام 
تحقق  و  ایران  فرهنگ  صنایع  کارآمد  نوآوری 
الگویی کارآمد در زمینه فناوری های نرم با تکیه 
و  تبیین و تدوین شده است  انسانی  بر علوم 
نوشت افزار،  مواردی همچون  برای  آن حتی  در 
سینما و بازی های رایانه ای نیز هدف گذاری شده 
است اما در کمال تعجب در این سند هیچ گونه 
حرفی از صنایع دستی و هنرهای سنتی به میان 
بی توجهی ها  این  دیگر  مصداق  است.  نیامده 
این است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
کشور با محوریت تحقق اقتصاد مقاومتی و به 
منظور حمایت از تولید ملی در راستای استفاده 
اهداف  ذیل  را  پروژه  نوین، ۷۵  فناوری های  از 
مذکور در اولویت اجرا قرار داده است، در حالی 
از  بهره مندی  راستای  در  پروژه ای  که هیچ گونه 
ظرفیت های صنایع دستی در این خصوص تهیه 
و تدوین نشده است« مرادخانی در جایی دیگر به 
آمارسازی هایی که تالش دارند احوال صنعتگران 
صنایع دستی را خوب و مناسب جلوه دهند اشاره 
کرده و از آثار مخرب این آمارسازی ها به ایسنا 
می گوید: »اعالم آمار اغراق آمیز و عجیب صادرات 
صنایع دستی و خالق از سوی مدیران معاونت 
صنایع دستی به جهت بیان عملکرد موفق خود، 
مشکل ساز است. چرا که سیاست گذاری ها را به 
جهت توسعه و ترویج به راه باطل می کشاند و 
در نهایت نهادهای باالدستی مانند سازمان امور 
اجتماعی  تامین  سازمان  کار،  وزارت  مالیاتی، 
بر  را  تصور  برنامه ریزی  مدیریت  سازمان  و 
و  می گذارند  حوزه  این  شرایط  بودن  مطلوب 
اعتبار و حمایت  زمینه تخصیص  در  نتیجه  در 
به این حوزه اهتمام الزم را به عمل نمی آورند. 
یکی از نمونه های این آسیب ها پیشنهاد حذف 
معافیت مالیات بر درآمد فعاالن صنایع دستی 
و فرش دستباف از سوی دفتر پژوهش سازمان 
امور مالیاتی بود. آبان ۱۳۹۸ و در جریان پیش 
نویس اصالحیه قانون مالیاتی مستقیم، ماده 
۱۴۲ این قانون حذف شد. بر اساس ماده ۱۴۲ 
قانون مالیات مستقیم، درآمد کارگاه های صنایع 
دستی و فرش دستباف و شرکت های تعاونی 
و اتحادیه های تولیدی مربوط به آنها از پرداخت 
کردن مالیات معاف هستند. قابل پیش بینی 
است که دفتر پژوهش های سازمان امور مالیاتی 
با استناد به آمارهای فروش و صادرات منتشر 
شده از سوی معاونت صنایع دستی کشور، این 
طور تحلیل کرده بود که حال این هنر-صنعت 
مالیات  آن  فعاالن  چرا  و  است  خوب  بسیار 
ندهند؟ در حالی که واقعیت چیز دیگری بود و 
کارگاه های صنایع دستی چه در آن مقطع زمانی و 
چه پس از آن با وقوع پاندمی کرونا شرایط بسیار 
بد و ناخوشایندی را سپری کرده و می کنند. در 
نهایت بعد ۹ ماه پیگیری فعاالن و تشکل های 
صنایع دستی در بخش غیر دولتی، در نهایت وزیر 
میراث فرهنگی در مرداد ماه ۱۳۹۹ اعالم کرد که 
ماده ۱۴۲ به حال قبل برگشته است« حال باز 
هم می شود آمارها را مرور کرد، آمارهایی که تنها 
بخشی مطلوب از صنایع دستی کشور را پررنگ 
مهاجرت  تعطیلی کارگاه ها،  آمار  به  و  می کنند 
صنعتگران، کوچ شغلی هنرمندان و بسیاری موارد 
دیگری حتی نگاهی گذرا هم ندارند. با این همه 
این هنر- صنعت هنوز دلسوزانی دارد که در گوشه 
و کنار کشور با تمام سختی ها هنر آبا و اجدادی 
خود را زنده نگه داشته اند و همچنان ایستاده اند، 
اما با وضعیت وخیم اقتصاد و معیشت عمومی 
جامعه کسی نمی داند این ایستادگی آنها تا چه 

زمانی طول خواهد کشید.

ایران سومین کشور تولید کننده صنایع دستی در دنیاست. از 46۰ رشته صنایع دستی جهان 37۰ رشته در ایران است. ۱4 شهر و روستای 
ایران به عنوان شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی معرفی شده اند. اینها بخشی از آماری است که در حوزه صنایع دستی وجود 
دارد. آمارهایی که مبنای هیچ یک از آنها مشخص نیست و بیشتر زمینه ساز یک خطای محاسباتی در برنامه ریزی های کالن -اگر چنین 
برنامه ای در حوزه صنایع دستی وجود داشته باشد- هستند تا تصویری شفاف از این حوزه. با این حال دلخوشی مدیران به مرور همین 
آمارها در سخنرانی هایشان است، برای آنها مطلوب تر آن است که پشت این ارقام پنهان شوند و بگویند وضعیت صنایع دستی در کشور 
خوب است. در کارگاه های هنرمندان صنایع دستی در شهرها و مناطق مختلف ایران اما خبری از این آمارها نیست. در این کارگاه ها 
واقعیت دیگری جریان دارد. واقعیتی که تصویری متفاوت است با آنچه مدیران پشت تریبون ها ارائه می کنند. صنایع دستی هر چند 

ظرفیت این را دارد که بخشی از بار اقتصاد ایران را به دوش بکشد اما جایی در برنامه های اقتصادی کشور ندارد.

امروز مشکل کشور این است 
که سیستم ناکارآمد اداری 
در بخش های مختلف مثل 

اختاپوس و مثل بختک روی 
مردم افتاده و دولت ها را 

دچار مشکل می کند. ما در 
حد خودمان باید زنجیرها 

را از دست و پای افرادی که 
می خواهند رشد کنند باز کنیم

به رغم اینکه پارادایم غالب ما 
در طول ادوار گذشته تاکنون 
همواره مبتنی بر استفاده از 

صنایع خالق و هنرهای سنتی 
بوده، امروز در حالی این حوزه 

مهجور شده و مورد بی مهری 
قرار گرفته است که بیش از هر 

زمان دیگر به آن نیازمندیم

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

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۵۰۰۰۶۱۰مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك شهداد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی آقای حسینعلی سالجقه فرزند درویش بشماره شناسنامه ۵۸۳۰۰۸۷۱۲۱ 
صادره از بافت در ششدانگ یکبابخانه و باغچه به مساحت ۱۶۰۱ مترمربع  پالك ۱۶۱۶ فرعی مفروز و 
مجزی از ۳۱۸،۳۱۹،۳۲۰ فرعی از ۴۷-اصلی واقع در بخش ۲۶ کرمان به آدرس سیرچ-کوچه حسین 
آباد خریداری از مالك رسمی مشاعی محمود گواشیری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 
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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۱۱/۱3- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۰/۱۱/27
شناسه آگهی : ۱27۰82۰

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
 ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۴۷۸ شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۴۰۰/۰۸/۳۰-
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهروز محمد علی زابلی فرزند کهندل بشماره 
شناسنامه ۵۱۱صادره ازرودبارجنوب در یک باب خانه به مساحت ۴۴۶ متر مربع پالک 
۱۶۴۶فرعی از۱۸۸- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۸۸اصلی قطعه سه واقع در 
رودبار جنوب –بلوار شهید پیکان کوچه شماره ۳ خریداری از مالک رسمی آقای مهیمی 
وخانم ایران دخت خدا دادی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  ۱۵روزآگهی  فاصله  به  نوبت 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد ./م الف:۲۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۱/۱۳ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۱۱/۲۷

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۶۷۸ -۱۴۰۰/۱۰/۲۷ هیات 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
به مساحت  باب مغازه  از دریک  ۶ صادره  یداله بشماره شناسنامه  آقای محمد ساالری فرزند 
اصلی   ۱۸۸ پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از۱۸۸-  فرعی   ۱۶۶۸ پالک  مترمربع   ۵۰
آقای   از مالک رسمی  اورژانس خریداری  راه  امام سه  رودبار جنوب –بلوار  واقع در  قطعه سه 
است. گردیده  محرز  مرادی  بیگ  فاطمه  خانم  و  مهیمی  ،مهسا  مهدی  ،محمد  عبدالحسین 

در صورتی که  آگهی می شود  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
از اخذ رسید،  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  به مدت دوماه  آگهی  اولین  انتشار 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

الف:۲۲۳ ./م  مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۱/۱۳ – تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۱۱/۲۷

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
 ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۶۷۵ شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۴۰۰/۱۰/۲۷-
رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین پیرنیا فرزند رستم بشماره 
مربع  متر   ۲۹۰.۸۰ مساحت  به  خانه  باب  یک  در  ازجیرفت  ۴۹صادره  شناسنامه 
پالک ۱۶۶۵فرعی از۱۸۸- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۸۸اصلی قطعه سه 
آقای   از مالک رسمی  اندیشه کوچه شماره ۳ خریداری  واقع در رودبار جنوب –بلوار 
نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  مهیمی  عبدالمهدی 
به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
مالکیت صادر  اعتراض طبق مقررا ت سند  انقضای مدت مذکوروعدم وصول  صورت 

خواهدشد ./م الف:۲۲۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۱/۱۳ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۱۱/۲۷

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 
اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان

نوبت اول

 آگهی عمومی مزایده فروش زمین 
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/27

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/28

اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان در نظر دارد بر اساس مجوز صادره از سوی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی یک فقره از امالک مازاد قابل واگذاری خود را از طریق سامانه تدراکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس 

www.setadiran.ir از طریق مزایده به فروش برساند .

 شناسه آگهی: ۱27868۰  میم الف: ۰

الف :نوع تضمین 
تمدید  قابلیت  با  ماه   ۳ مدت  به  بانکی  نامه  ضمانت 
شماره   به  نقدی  واریز  یا  و  دیگر  ماه   ۳ مدت  به 
واریز  شناسه  با   IR  2۰۰۱۰۰۰۰4۰78۰۰55۰7۹2535۰
مرکزی  بانک  نزد   ۹3۱۱28578۱۱4۰۰۰26۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
به نام اداره کل ورزش و جوانان گلستان ) زمان استرداد 

) باشد  می  روز   6۰ حدود  نقدی  سپرده 
ب: آدرس ، تاریخ توزیع اسناد تحویل پاکات :

۱. استان گلستان – خیابان شهید بهشتی ، بهشت هشتم ، 
دبیر خانه  اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان

۲. از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
3. تاریخ نمایش مزایده در سامانه : از ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ساعت 

 ۱۲
4. مهلت بازدید از ملک : ساعت ۸ صبح روز چهار شنبه 
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ تا ساعت  ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ 

۱۴۰۰/۱۲/۵ ) به غیر از ایام تعطیل(
ساعت  ۱۴۰۰/۱۱/۲۷تا  تاریخ  از  اسناد  دریافت  مهلت   .5

۱۴۰۰/۱۲/۲  ۱۴:۳۰
6. مهلت ارائه پیشنهاد ها : از روز چهار شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ تا 

ساعت ۱۳روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷

7. زمان بازگشایی پاکت: ساعت ۹صبح روز .یکشنبه مورخ 
۱۴۰۰/۱۲/۸

۸. شرکت کنندگان می بایست ضمن بارگذاری تضمین 
تدارکات  سامانه  در  مزایده  ارجاع کار  فرایند  در  شرکت 
الکترونیکی دولت اصل آنرا در پاکت الف به مزایده گزار به 

آدرس ردیف ۱ تحویل و رسید اخذ نماید .
۹. ملک با وضعیت موجود بفروش می رسد و بازدید از 

ملک الزامی می باشد
۱۰.زمان اعالم برنده مزایده یک روز بعد از بازگشایی پاکات 

می باشد.
یادآوری : کلیه فرایند مزایده فقط از طریق سامانه تدارکات 
به  اسناد  ارسال  از  و  انجام می شود  دولت  الکترونیکی 

صورت کاغذی )بجز ردیف ۸( خود داری گردد
عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام 
و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن( از دفاتر پیشخوان 

دولت اقدام نمایند تلفن تماس :۰۱۷۳۲۲۶۱۶۲۰

مساحت پالک ثبتیردیف
قیمت پایه کاربری)متر مربع(

کارشناسی

مبلغ ضمانت 
نامه بانکی به 

ریال
آدرس

۱
شش دانگ پالک ثبتی 

۱۲۲۱۶ فرعی از یک اصلی 
بخشی ثبتی ۱۰ ناحیه ۲ گنبد

۳۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰مسکونی۴۱۰
شهر گنبد ، محله گلشن 
، کوچه یکم ، بن بست 
)تاج محمد آخوندی (

اصالحیه آگهی
آگهی  خصوص  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
فراخوان جذب سرمایه گذار جهت تبلیغات محیطی 

پیاده اصالح می گردد. و ساخت پل عابر 
تا  انتشار ۱4۰۰/۱2/3مهلت دریافت اسناد  تاریخ 
ارسال  مهلت  و  تاریخ ۱4۰۰/۱2/۱2ساعت ۱4:3۰ 
در  تاریخ ۱4۰۰/۱2/22ساعت ۱4:3۰  تا  پیشنهاد 
سامانه www.setadiran.ir و تاریخ بازگشایی 
می   ۱4:3۰ ساعت   ۱4۰۰/۱2/23 تاریخ  پاکات 

باشد.
علی صفری شهردار نظرآباد



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2231   | چهارشنبه  27 بهمن 1400  |
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 معاون محیط انسانی اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان همدان 
گفت: درجا کارکردن ناوگان حمل و نقل 
عمومی در پایانه ها و ایستگاه ها و 
تردد خودرو های تک سرنشین سهم 
باالیی در آلودگی هوای همدان در 
فصول سرد سال دارد

آلودگی هوا 

هوای همدان آلوده می شود
افزایش  از  همدان  استان  هواشناسی  اداره کل 
داد.  خبر  آتی  روزهای  در  آالینده ها  غلظت 
همدان  استان  هواشناسی  اداره کل  کارشناس 
گفت: در پی پایداری هوا و وارونگی دما، غلظت 
صنعتی  مناطق  و  بزرگ  شهرهای  در  آالینده ها 
استان طی ۲ روز آینده مقدار اندکی افزایش پیدا 
می کند.  »سید محسن موسوی« به ایرنا گفت: 
براساس بررسی داده ها و نقشه های پیش یابی 
هواشناسی، آسمان بیشتر نقاط استان همدان 

ابری،  قسمتی  تا  صاف  آینده  ساعت   ۲۴ در 
همراه با افزایش میزان آالیندگی و وزش مالیم 
باد پیش بینی می شود. او افزود: سرعت وزش 
افزایش می یابد  امروز کمی  از ظهر  بعد  در  باد 
می شود.  باد کاسته  وزش  سرعت  از  فردا  از  و 
همدان  استان  هواشناسی  اداره کل  کارشناس 
گفت: از روز جمعه سامانه جدید بارشی استان 
همدان را فرا می گیرد و به صورت ریزش برف 
در آسمان این استان فعالیت می کند. او تاکید 

کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته قهاوند با هفت درجه 
سانتی گراد زیر صفر و نهاوند و مالیر با ۱۳ درجه 
و  سردترین  ترتیب  به  صفر  باالی  سانتی گراد 
گرمترین نقاط استان همدان بودند. این دومین 
بار است که نسبت به آلودگی هوای همدان هشدار 
محیط  علمی گروه  هیات  عضو  می شود.  داده 
زیست دانشگاه آزاد نیز آذر امسال در گفت وگو 
با خبرگزاری تسنیم با اشاره به شرایط توپوگرافی 
همدان گفته بود که در مقاطعی از سال میزان 

آلودگی هوای شهر همدان بیشتر از حد استاندار 
می شود که  نیاز به بررسی دارد البته نباید فقط 
هنگامی که شهر آلوده است به بررسی رفع این 
چالش بپردازیم و سپس مجدد تا سال بعد آن 
را رها کنیم. مهرداد چراغی با بیان اینکه باید یک 
سنجش صحیح در مورد وضعیت هوای همدان 
صورت گیرد، افزود: برای آن که بدانیم در حال 
حاضر وضعیت هوای همدان چگونه است باید به 
یک سری غلظت های آالینده  ها مراجعه و آن ها را 
با حد استاندارد مقایسه کنیم. او با انتقاد از کافی 
نبودن ایستگاه های پایش آلودگی هوا در همدان 

با جمعیت همدان حداقل ۶  در شهری  گفت: 
ایستگاه پایش نیاز داریم ولی فقط یک ایستگاه 
وجود دارد. آنطور که آبان امسال نیز معاون محیط 
انسانی حفاظت محیط زیست استان همدان به 
ایرنا گفته بود که وسایل نقلیه عمومی از عوامل 
آلودگی هوا در همدان هستند. سید عادل عربی، 
محیط  حفاظت  اداره کل  انسانی  محیط  معاون 
زیست استان همدان گفت: درجا کارکردن ناوگان 
حمل و نقل عمومی در پایانه ها و ایستگاه ها و تردد 
خودرو های تک سرنشین سهم باالیی در آلودگی 

هوای همدان در فصول سرد سال دارد. 

در   ،just landed پایگاه  گزارش  اساس  بر 
خودرو  پارک  برای  مشخصی  قوانین  فرانسه 
در خیابان ها و معابر وجود دارد. در بسیاری از 
شهرها، پارک خودرو در نیمه اول ماه در یک 

نیمه  در  و  مثال(  خیابان )سمت شرق  طرف 
دوم ماه در سمت دیگر )سمت غرب( مجاز 
است. فرانسوی ها به این قانون، »پارک نیمه 
stationnement alterné semi-( برج« 

mensuel( می گویند. البته الزم به ذکر است که 
این قانون تنها در برخی خیابان ها اجرا می شود. 
در برخی مناطق مرکزی پاریس، پارک خودرو 
در معابر به طور مطلق ممنوع است و در مقابل، 

در برخی مناطق هم پارک خودرو در هر روز و هر 
قسمتی آزاد است.

بزرگ  شهرهای  مرکزی  و  شلوغ  مناطق  به 
است،  ممنوع  آنها  در  مطلقا  خودرو  پارک  که 
می گویند.   )axe rouge( قرمز«  »معابر 
همچنین، در برخی معابر، توقف خودرو مطلقا 
ممنوع است. در این معابر تابلوهایی با عنوان 
یک  تصویر  و   )Stationnement gênant(
جرثقیل که در حال حمل خودرو است، نصب 
خودرو  پلیس،  مشاهده  صورت  در  و  شده 
برده  مخصوص  پارکینگ  به  شده  متوقف 

می شود.
در فرانسه، پارک کردن خودرو جلوی شیر آب 
آتش نشانی ممنوع است. در پاریس، گذاشتن 
معبر  یک  از  مشخص  نقطه  یک  در  خودرو 
غیرقانونی  ساعت  از ۲۴  بیش  برای  عمومی 
است. پارک کردن کاروان در خیابان های پاریس 
و برخی شهرهای شلوغ در هر زمان و ساعتی 

ممنوع است.
فرانسه  شهرک های  و  شهرها  از  بسیاری  در 
با  که  دارد  وجود  بزرگی  مناطق  و  خیابان ها 
شناخته   )zone bleue( آبی«  »مناطق  نام 
می شوند. این خیابان ها با تابلوهایی با عالمت  
رانندگان  داده می شوند.  نشان  آبی«  »خیابان 
مجازند به مدت یک ساعت بین ساعت ۰۹:۰۰ 
تا ۱۲:۰۰ و یا از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰ از دوشنبه 
تا شنبه و بدون هر گونه محدودیتی خارج از 
این ساعات یا در روزهای یکشنبه و تعطیالت 
رسمی، خودرو خود را در این مناطق پارک کنند.

هزینه پارک خودرو در فرانسه
پارک کردن در بسیاری از معابر به خصوص 
در  دارد.  هزینه  فرانسه  بزرگ  شهرهای  در 
دستگاه  فرانسه،  مهم  مناطق  از  بسیاری 
داده  قرار   )horodateurs( بلیط  تهیه 
شده است. اگر روی تابلوی پارکینگی کلمه 
تابلوی  یا  شده  نوشته   )Horodateur(
)Stationnement payant( وجود داشته 
از  باید  شما  است که  معنی  این  به  باشد، 
دستگاه نزدیک آن پارکینگ، بلیط تهیه کنید.

هزینه پارک خودرو در پارکینگ های دستگاهی 
ذکر شده، حدود ۰.۶۵ تا ۱ یورو در ساعت است. 
در برخی شهرها پارک خودرو در پارکینگ برای 
۳۰ دقیقه رایگان است اما بعد به ازای افزایش 
بیشتر  پرداختی  مبلغ  خودرو  توقف  زمان 
خودرو  پارک  پارکینگ ها،  این  در  می شود. 
به مدت یک ساعت ۰.۳۰ یورو، به مدت ۹۰ 
دقیقه ۰.۶۵ یورو و به مدت دو ساعت ۱.۵۵ 
یورو هزینه دارد. در بسیاری از پارکینگ ها یک 
خودرو بیشتر از این بازه زمانی )۲ ساعت( نباید 
پارک باشد و بعد از گذشت این زمان، شخص 

باید جریمه بپردازد.
هزینه پارک خودرو در پارکینگ های مسقف و 
عمومی کمی بیشتر است. در بیشتر شهرهای 
فرانسه، قیمت پارکینگ از ۰.۳۰ یورو تا ۲ یورو 
در ساعت و ۲.۵۰ تا ۱۵ یورو برای ۲۴ ساعت 
متغیر است. پارکینگ های مرکز پاریس ۱.۵۰ 

تا ۳ یورو در ساعت و ۱۲ تا ۲۰ یورو برای ۲۴ 
ساعت هزینه دارند. همچنین در فرانسه می توان 
»بلیط های ماهانه« پارکینگ خریداری کرد. در 
صورت پارک مکرر خودرو، خرید این بلیط ها 
صاحب  هزینه های  و  است  صرفه  به  بسیار 

اتومبیل را کاهش می دهد.

معضل پاریس چگونه حل می شود؟
با وجود تمام قوانین و شرایط ذکر شده باید 
اعتراف کرد که در فرانسه مشکالتی در زمینه پارک 
خودرو وجود دارد. این مشکالت به خصوص در 
قلب پاریس خود را نشان می دهد. پارک کردن 
یک  شبیه  چیزی  معموال  پاریس  در  خودرو 
کابوس است. پاریسی ها آنارشیست های پارک 
خودرو هستند. آنها در زمینه پارک کردن، قهرمان 
هنر خالقانه اند. شما در خیابان های پاریس بارها 
اتومبیل هایی را مشاهده می کنید که با فاصله ی 
تعدادی  یا  پارک شده اند   از هم  میلی متری 
را می بینید که در یک فضای واحد و  خودرو 
کوچک فشرده شده اند. پارک کردن خودرو در 
گوشه و کنار خیابان ها و حتی روی پیاده روها 

یک رفتار روزمره و عادی در پاریس است.
با این حال، توجه داشته باشید که قانون در این 
زمینه روز به روز سخت گیرانه تر عمل می کند. 
را  خود  خودرو  راننده،  یک  اگر  مثال،  طور  به 
به طور غیرقانونی یا در یک مکان غیر مجاز )مثال 
یا  پل  روی  یا  دیگر  خودرو  یک  به  چسبیده 
پیاده رو( پارک کند، در صورتی که خودرو آسیب 
ببیند، بیمه هیچ هزینه ای را متقبل نمی شود.

روز  هر  پاریس  شهری  مقامات  این،  جز  به 
بیشتر از دیروز بر استفاده از وسایل حمل ونقل 
عمومی تاکید داشته و شهروندان را به استفاده 
از اتوبوس و مترو تشویق می کنند. آنها هزینه 
پارکینگ را باال برده اند. نبود جای پارک هم مزید 
بر علت شده تا این طرح موفق شود. امروزه 
اکثر شهروندان پاریسی از خودرو شخصی در 
شهر استفاده نمی کنند و ترجیح می دهند برای 
عبور و مرور در سطح شهر از وسایل حمل ونقل 
عمومی استفاده کنند. این رفتار فزاینده باعث 
شده معضل جای پارک در پاریس هر روز بیشتر 

از دیروز به سمت حل شدن پیش برود.

پیدا کردن جای پارک فقط در کالنشهرهای ایران معضل نیست

فقر»جای پار ک« در فر انسه
مقام های شهری در پاریس هزینه پارکینگ را باال برده اند تا سیاست  استفاده از وسیله نقلیه عمومی رونق بگیرد

یک کارشناس شهری تشریح کرد
تبعات رشد 2۰۰ درصدی 

عوارض شهرسازی در قزوین
کارشناس حوزه شورا و شهرداری قزوین گفت: با 
رشد ۲۰۰ درصدی عوارض در بودجه سال آینده، 
مردم بدهکارتر و مطالبات شهرداری انباشته تر 
بودجه  خصوص  در  چگینی  احد  می شود. 
پیشنهادی شهرداری قزوین به ایمنا گفت: بودجه 
قزوین هر سال طبق یک عادت غیرمنطقی به 
صورت حبابی بسته می شود و بخش بزرگی از 
محقق  پیش بینی شده  برنامه های  و  پروژه ها 
نمی شود و در حوزه های عمرانی بیشترین آسیب 
متوجه مردم است. او با بیان اینکه بودجه باید 
بالقوه مجموعه شهری  قابلیت های  اساس  بر 
تحقق  میزان  از  میانگینی  افزود:  شود،  بسته 
بودجه در سال های گذشته و توجه به درآمدهای 
پایدار مدیریت شهری باید در زمان تنظیم الیحه 
این  بگیرد.  قرار  توجه  مورد  شهرداری  بودجه 
کارشناس شهرداری قزوین تاکید کرد: بودجه 
شهرداری قزوین هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده و 
برای سال آینده این میزان تقریبًا دو برابر شده 
است. چگینی با بیان اینکه باید در نظر داشت 
درآمدهای پایدار شهرداری به چه سمت و سویی 
می رود، اضافه کرد: شخص شهردار قزوین نقش 
پررنگی در تحقق بودجه شهرداری دارد و می تواند 

با جذب منابع ملی مشکل را حل کند.
او تصریح کرد: پرداخت بدهی های شهرداری در 
بودجه سال آینده پیش بینی شده و اقدامات 
خوبی طی چند ماه اخیر برای پرداخت بدهی 
 ۲۵۰ از  بیش  است؛  گرفته  انجام  شهرداری 
میلیارد تومان از بدهی شهرداری به بانک شهر 
با انجام رایزنی تسویه شد که قابل تقدیر است.
شهردار  داد:  ادامه  شهرداری  کارشناس  این 
قزوین می تواند از ظرفیت های ملی برای تأمین 
در  بودجه  رفع کسری  برای  و  استفاده  منابع 
شهرداری مدیریت خوبی را اعمال کند. چگینی 
اشاره  قزوین  شهر  در  ساخت وساز  به کاهش 
از طریق  افزود: بیشتر درآمد شهرداری  کرد و 
عوارض و ساخت وساز به دست می آید اما در 
حال حاضر با رکود سنگینی در این بخش مواجه 
هستیم؛ لذا نمی توان بودجه شهرداری را با در 
نظر داشتن اهداف آرمانی تامین کرد. او ادامه 
داد: عوارض شهرداری رشد ۲۰۰ درصدی را نشان 
می دهد که شامل عوارض ساخت وساز، پسماند 
پرداخت  شهروندان  است که  عوارضی  سایر  و 
می کنند اما احتمال تحقق آن بسیار کم است. 
کارشناس حوزه شورا و شهرداری قزوین اظهار 
کرد: تاب آوری اقتصادی مردم در زمان تدوین 
گرفته  نظر  در  باید  عوارض  تعیین  و  بودجه 
شود، در غیر این صورت مطالبات شهرداری از 
انباشته می شود و مردم نمی توانند  شهروندان 
پرداخت بودجه را تضمین کنند که در نهایت این 
مسئله به کمیسیون ۷۷ ارجاع و عوارض برای 
شهروندان تقسیط می  شود. چگینی تاکید کرد: 
دریافت عوارض از مردم نمی تواند درآمد پایداری 
برای شهرداری باشد، اگر مردم نتوانند عوارض 
و بدهی های خود به شهرداری را پرداخت کنند، 
عالوه بر اینکه بدهی شهروندان زیاد می شود، 
درآمد شهرداری کاهش پیدا می کند و مردم در 

مضیقه قرار می گیرند.

شهردار اراک: 
شهرداری اراک از دریافت 
سهم آالیندگی محروم است

آالیندگی  از  زیادی  بخش  اراک گفت:  شهردار 
صنایع استان مرکزی وارد شهر اراک می شود، 
این در حالی است که در لیست دستگاه های 
مشمول دریافت عوارض از صنایع آالینده نامی 
از شهرداری اراک نیامده است. به گزارش ایمنا، 
علیرضا کریمی گفت: رویکرد سازمان های محیط 
زیست در قبال صنایع مبهم است و مشخص 
نیست چگونه باید همزمان با حفظ اشتغال و 
صنعت، چاره ای هم برای پاکی هوا بیاندیشیم.
او تاکید کرد: از مسئوالن سازمان محیط زیست 
مجازات  و  جرایم  تعیین  در  می رود که  انتظار 
صنایع، سهم شهرداری را هم در نظر بگیرند، زیرا 
شهرداری باید به تنهایی در قبال تمام مسائل 
محیط زیستی شهر پاسخگو باشد و هزینه آن 
هم از پول شهروندان تأمین می شود. شهردار 
ماست که  مطرح  سوال  این  داد:  ادامه  اراک 
سایر دستگاه های ذی ربط در این خصوص چه 
وظیفه ای دارند؟ به طور مثال در اجرای قانون 
هوای پاک، دولت کدام یک از تعهداتش را عملی 

کرده است.

اغلب  در  روزها  این  پارک  جای  کردن  پیدا  گذاشته اند.  همیشگی«  »مصیبت  را  نامش  دارند،  شخصی  خودروی  که  آن هایی 
کالن شهرهای ایران به معضل تبدیل شده است. خیابان های باریکی که از ابتدا پذیرای انسان بودند و نه وسیله نقلیه حاال گرفتار 
حجم باالی اتومبیل  شدند. دیروز معاون فنی و مهندسی سازمان حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران از آغاز نهضت پارکینگ سازی 
در تهران در سال آینده خبر داد. محمدرضا شیخ بهایی به ایسنا گفته بود: ساخت پارکینگ در محل های مختلف بعد از بررسی های 
ترافیکی انجام می شود، بگونه ای که پارکینگ با اولویت محله هایی ساخته می شود که  وجود این پارکینگ سفر بیشتر تولید نکند 
و همچنین موجب افزایش ترافیک نشود. او همچنین با تاکید بر اینکه شیوه نامه احداث پارکینگ عمومی توسط شهرداری ابالغ 
شده که این شیوه نامه مالک عمل ما خواهد بود، ادامه داد: اعتبارات خوبی برای سال آینده در جهت نهضت پارکینگ سازی در نظر 
تنها  اما  بود.  آینده شاهد خواهیم  پارکینگ های محلی و عمومی را در سال  گرفته شده و منابع مشخص است و ان شاهللا توسعه 
نرم  پنجه  و  این مشکل دست  با  نیز  اروپایی  از شهرهای کالن شهرهای  بسیاری  نیستند،  پارک  تهرانی درگیر معضل جای  رانندگان 
می کنند، معضلی جهانی که به نظر می رسد راه رهایی از آن تنها و تنها پناه بردن از وسایل نقلیه عمومی و دوری گزینی از اتومبیل 
این گزارش  در  باشیم.   داشته  دنیا  بزرگ  شهرهای  در  خودرو  پارک  قوانین  بر  مروری  بهانه،  همین  به  نیست  بد  است.  شخصی 
فرانسه را به عنوان نمونه انتخاب کردیم و سعی داریم قوانین پارک خودرو در معابر عمومی را در شهرهای این کشور و به خصوص 

بررسی کنیم. پاریس  یعنی  آن  پایتخت 
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به جز این، مقام های شهری 
پاریس هر روز بیشتر از 

دیروز بر استفاده از وسایل 
حمل ونقل عمومی تاکید داشته 

و شهروندان را به استفاده 
از اتوبوس و مترو تشویق 

می کنند. آنها هزینه پارکینگ را 
باال برده اند. نبود جای پارک هم 
مزید بر علت شده تا این طرح 

موفق شود

| مترجم |

| حسین نیازبخش |

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۵۰۰۰۶۵۶مورخ ۲۱/۰۹/۱۴۰۰هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك شهداد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مهین ثمره کوه کن زاده فرزند محمد 
بشماره شناسنامه ۱۱۰۳ صادره از کرمان در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۶۰ مترمربع  پالك ۲ فرعی از ۱۴۰۵-اصلي واقع در بخش ۲۳ 
کرمان به آدرس شهداد-خیابان تمدن کوچه ۴ خريداري از مالك رسمي حسن ابراهیمی خبیصی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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:۱4۰۰/۱۱/27 
تاريخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۰/۱2/۱۱
شناسه آگهی : ۱2782۰4

آگهی فقدان سند مالکیت 
مرحوم  ورثه  از  احدی  مطهری  علیرضا  آقای  اینکه  به  نظر 
استشهادیه  برگ  دو  باستناد  غالمعلی  فرزند  مطهری  محمد 
تقاضای کتبی  به  منضم   ... و  وراثت  انحصار  و گواهی  شده  امضاء  گواهی 
نموده  مراجعه  اداره  این  به  اول  نوبت  المثنی  مالكيت  سند  دریافت  جهت 
و مدعی است سند مالکیت به شماره سریال ۱۲۹۵۲۸ ششدانگ یک باب 
مغازه به شماره ۱۴۹۱ فرعی واقع در اراضی جغتای پالک ۵- اصلی بخش 
امالک معلوم  بررسی دفتر  با  نامعلوم مفقود گردیده که  به علت  ۷ سبزوار 
مرحوم  بنام  امالک   ۲۲ دفتر   ۳۵۵ در صفحه  نامبرده  مالکیت  سند  گردید 
دفتر  و  تحویل گردیده  و  صادر  مزبور  مالکیت  سند  و  ثبت  مطهری  محمد 
امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۲۰ آئیننامه 
به  نسبت  کس  هر  میگردد  متذکر  و  آگهی  نوبت  یک  مراتب  ثبت  قانون 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
اعتراض کتبی  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  روز  ده  میباشد ظرف مدت  خود 
خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره 
تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. .
تاریخ انتشار : ۲۷ / ۱۱ / ۱۴۰۰

حمیدرضا آریان پور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جغتای

آگهی فقدان سند مالکیت 
مرحوم  ورثه  از  احدی  مطهری  علیرضا  آقای  اینکه  به  نظر 
استشهادیه  برگ  دو  باستناد  غالمعلی  فرزند  مطهری  محمد 
تقاضای کتبی  به  منضم   ... و  وراثت  انحصار  و گواهی  شده  امضاء  گواهی 
نموده  مراجعه  اداره  این  به  اول  نوبت  المثنی  مالکیت  سند  دریافت  جهت 
یک  ششدانگ   ۵۶۱۹۷۲ سریال  شماره  به  مالکیت  سند  است  مدعی  و 
اصلی   -۵ اراضی جغتای پالک  در  واقع  ۱۲۳۶ فرعی  به شماره  باب منزل 
امالک  بررسی دفتر  با  نامعلوم مفقود گردیده که  به علت  ۷ سبزوار  بخش 
دفتر   ۱۳۹۷۲۰۳۰۶۰۱۸۰۰۰۴۲۲ در صفحه  مذکور  مالکیت  معلوم گردید سند 
امالک  دفتر  و  ثبت گردیده  مطهری  محمد  مرحوم  بنام  امالک  الکترونیک 
بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۲۰ آئیننامه قانون 
ملک  به  نسبت  کس  هر  میگردد  متذکر  و  آگهی  نوبت  یک  مراتب  ثبت 
مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را 
به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
صدور  به  نسبت  رسمی  معامله  سند  یا  مالکیت  سند  ارائه  بدون  اعتراض 

اقدام خواهد شد. به متقاضی  المثنی و تسلیم آن  سند مالکیت 
تاریخ انتشار : ۲۷ / ۱۱ / ۱۴۰۰

حمید رضا آریان پور .رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جغتای



پیامک شما را دربـاره 
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افقی
 ۱ - از احشام، پرفسور حیوانات - نفس، 
خون، نفس غنیمتی - صدمه و آسیب، 
 - پیسی۲  بیماری   - نشده  باز  كارتن 
راندن بی ادبانه، راندن مزاحم - از آثار 
زیاده  طمع،  و  حرص   - اوستن  جین 
جام   - اضافه۳  حروف  از  خواهی، 
حبس  بریدن،  قطع کردن،   - معروف 
کردن - نور شناسی - آزمندی۴ - الشه 
حیوان - ستاره کم پیدا، ستاره معروف، 

سخت   - سر۵  ضربه   - پسرانه  نامی 
 - ته  بدون  یسار   - بحرانی  دشوار،  و 
مخترع ماشین چمن زنی۶ - فراخی - 
فعل نهی از دادن - معین ، تعیین شده، 
معلوم ۷ - مرغ سنگ خوار - صدای 
درد، کالم درد - تکرار یک حرف۸ - یار 
و همدم، الفت گیرنده، خوی گیرنده - 
نت آخر، عدد ماه، عدد کارمندی، تایید 
آشکار   - انگلیسی۹  شب   - ایتالیایی 
 ۱۹۹۲۱۰ اقتصاد  نوبل  برنده   - شدن 
از چیزی  مانده  باقی  عالمت  نشانه،   -

زندگی   - کتابها  خاموش،  دوستان   -
روستا،   - فرانسه   شاهان  از   - كن۱۱ 
عدد روستایی - ناخن ستور۱۲ - جای 
پا، رفوزه - نوعی حلوا، خبر افشاگرانه، 
قطعی   - دال   - رسوا کنند  تا  میدهند 
۱۳ - عصاره کنجد - مرتجع، متعصب 
- آگاه ناتمام - کهنه و پوسیده ۱۴ - 
چند   - اعتماد  بنی  رخشان  از  فیلمی 
خودمانی۱۵ - متضاد صحت، بیماری - 
همه، آقای آلمانی، همه را شامل شود - 
بوی نامطبوع - زندگی کن، طرف، جانب

عمودی
 - خدا  خانه  به  سفر  عبادات،  از   -  ۱
بدن،  كیلو،  هزار   - سایبان   - برگ 
جهنده،  حشره   - كنسروی۲  ماهی 
 - قیمت۳   - مزه   - آفتی  حشره 
آخرین حرف التین - نامی دخترانه، 
و  آگاه   - هندو  های  الهه  از  بلیغ، 
فلز   - ناراست   - بندگی۴   - بصیر 
سرخ، فلز بادیه، فلز رسانا - موروثی 
- روز عرب۵ - زیر خاك پنهان كردن 
مرطوب   - پایبند   - بلند۶  طناب   -
- از آثار هاوارد فاست۷ - کوچک - 
اشکال کار، دست بند۸ - برانگیختن، 
عجول،  هواپیمای   - کردن  تحریک 
ولیكن۹   - السیر  سریع  هواپیمای 
باشد -  - دری که خوب بسته شده 
عدد کار خراب کن، عددی یک رقمی، 
میزان  به  زیاد،  بسیار   - خیطی  عدد 
فراوان - كیف التین۱۰ - صنم ها - 
ایوان   - انگلیس  کار  محافظه  حزب 

ان مایه عبرت است كه در عراق قرار 
دارد، ایوانش آئینه عبرت شاعر شد۱۱ 
طعام،  نمک  هالوژن  عرب،  دست   -
رو،  زینت  انگور،  درخت  هالوژنها -  از 
غذا  چاشنی  خداوند،   - باریك  مظهر 

- رنج و محنت ۱۲ - معده اتومبیل، 
چارپا  ترمز   - اتومبیل  سوخت  محل 
حرف   - قدیم  جنگجوی  سالح   -
درخت  سرخ،  - گل  التین۱۳  هشتم 
انگور - فیلمی با بازی آل پاچینو - زن 

طلیعه   - دزد  و  سارق   - برعکس۱۴ 
  - پیشتاز  عدد  نخستین،  عدد  اعداد، 
آورده شده،  به دست  روکفشی ۱۵ - 
 - شدن  آلوده  خاک   - شده  گرفته 

مانند نظیر،  نظیر،  و  مانند 
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ایالم 

احمد مبارکی/ فرمانده انتظامی ایالم از آمادگی کامل پلیس 
استان برای ماموریت های پایانی سال و نوروز ۱۴۰۱ خبر 
داد و گفت: برنامه ریزی ها و تمهیدات الزم برای امنیت و 

آرامش مردم در این ایام اندیشیده شده است.
و  کالنتری ها  همایش  در  القاصی مهر  دالور  سردار   
پاسگاه های انتظامی استان ایالم اظهار داشت: با تمهیدات 
اندیشیده شده و اقداماتی که قرار است اجرایی و عملیاتی 
شود، برای تامین امنیت کامل و جامع، در این ایام در 
خدمت مردم خواهیم بود.  او افزود: تالش های پلیس 
در این ایام تنها به حوزه انتظامی محدود نمی شود بلکه 
پلیس استان در جاده ها نیز حضور فعال خواهد داشت 
تا مردم و بدون مشکالت ترافیکی به فعالیت های خود 
بپردازند. فرمانده انتظامی ایالم در بخش دیگری از سخنان 
خود به اهمیت کار در کالنتری ها و پاسگاه ها اشاره کرد و 
گفت: والیت مداری، ایثار، چابکی، آماده به خدمت بودن 
و توان باال در انجام رزم از شاخص های کارکنان کالنتری 
و پاسگاه هاست که اهمیت تامین امنیت ایجاب می کند 

این ویژگی ها به طور مستمر تقویت شود تا امکان انجام 
ماموریت شایسته فراهم شود. او بیان داشت: رهنمودها 
عزیز  خامنه ای  امام  قوا،  کل  معظم  فرمانده  تاکید  و 
)مدظله العالی( در مورد کالنتری ها و تشبیه این مراکز به 
سرانگشتان نیروی انتظامی توسط ایشان موجب شد تا 
حساسیت پلیس به این بخش بیش از پیش شده و توجه 
بیشتری نسبت به رعایت حقوق شهروندی در کالنتری ها 
شود. سردار القاصی مهر، رعایت حقوق شهروندی را موضوع 
بسیار اساسی و مهمی دانست و تصریح کرد: رعایت حقوق 
شهروندی از تکالیف قانونی، اخالقی و حرفه ای ماموران 
کالنتری ها و پاسگاه ها است که موجب افزایش عملکرد 
امنیت  تولید  در  مردم  بیشتر  مشارکت  و  پلیس  مثبت 
در  اقدامات خوبی که  با  امیدواری کرد  ابراز  او  می شود. 
زمینه خوشایندسازی، تجهیز، بازسازی و هوشمند سازی 
کالنتری ها و پاسگاه های حوزه انتظامی استان انجام شده 
است شاهد خدمات بهتر و با کیفیت تری به مراجعان در 

این اماکن باشیم

آمادگی کامل پلیس ایالم برای ماموریت های 
پایانی سال و نوروز ۱4۰۱ ساماندهی  طرح  مدیر   / وطن خواهان 

ناژوان  ویژه  منطقه  احیای  گفت:  ناژوان 
گرو  در  تنها  اصفهان  شهر  ریه  عنوان  به 

است. زاینده رود  دایمی  جریان 
افزود:  مطلب  این  بیان  با  قائلی  مهدی 
خود  توان  تمام  شهری  مدیریت  مجموعه 
را در جهت زنده نگه داشتن پارک جنگلی 
چراکه  است،  گرفته  خدمت  به  ناژوان 
ظرفیت عظیم فضای سبز ناژوان به عنوان 
بعدی  به نسل های  باید  سرمایه ای گرانبها 

شود. داده  تحویل 
تحسین  قابل  همراهی  به  اشاره  با  او   
اعضای  و  شهری  مدیریت  مجموعه 
و  حفاظت  زمینه  در  شهر  اسالمی  شورای 
همانگونه  گفت:  سبز  فضای  از  نگهداری 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  دغدغه  که 
تاکید کرده اند، کم  آن  بر  بارها  و  بوده  نیز 

شدن  ضعیف  باعث  اخیر  سال های  آبی 
و  آسیب ها  تحمل  در  ناتوانی  و  درختان 
بیماری های  هجوم  و  محیطی  آفت های 

است. شده  آنها  به  مختلف 
داد:  ادامه  ناژوان  ساماندهی  طرح  مدیر 
خشکی  با  اخیر  سال های  در  متاسفانه 
زاینده رود و از بین رفتن شریان مادی ها، 
بخش عمده ای از باغات و مزارع شخصی 
گرفته  قرار  خطر  معرض  در  نیز  مردم 

است.
پساب  ظرفیت  از  استفاده  افزود:  او 
کم  به  مقاوم  درختان  کاشت  شهری، 
آبیاری  شبکه  توسعه  و  اصالح  آبی، 
از  حفاظت  گشت های  استقرار  و  قطره ای 
که  است  اقداماتی  جمله  از  سبز  فضای 
کم آبی  بحران  صحیح  مدیریت  هدف  با 
مدیریت  این  کار  دستور  در  و خشکسالی 

همجواری  به  اشاره  با  قائلی  دارد.  قرار 
رودخانه  با  ناژوان  گردشگری  منطقه 
در  زاینده رود  رودخانه  گفت:  خشکسالی 
از  و گردشگران  استقبال مردم  این سالها 
مراکز گردشگری ناژوان را نیز تحت تاثیر 
همنشینی  زیبای  جلوه های  و  داده  قرار 
مراکز گردشگری و ساحل زیبای رودخانه 

است. برده  بین  از  را 
شبانه روزی  استقبال  به  اشاره  با  او 
رودخانه  بودن  جاری  زمان  در  شهروندان 
کرد:  خاطرنشان  ناژوان  جنگلی  پارک  از 
بسیاری  هستیم که  آن  شاهد  اکنون  هم 
از خانواده ها و شهروندان علی رغم سرمای 
هوا حتی تا پاسی از شب در این مجموعه 
به تماشای رودخانه نشسته اند و این خود 
زنده  دایمی  جریان  لزوم  گواه  و  شاهد 

است. ناژوان  منطقه  احیای  برای  رود 

مدیر طرح ساماندهی ناژوان:

احیای دوباره ناژوان در گرو جریان دایمی زاینده رود است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: عملیات ساماندهی رودخانه مرزی 
بالهارود گرمی سرعت گرفته و پیشرفت فیزیکی آن به ۵۴ درصد رسیده است. »علی 
بالهارود  رودخانه  ساماندهی  اجرایی  روند  از  بازدید  در  دوشنبه  روز  حیدری اناری« 
افزود: ساماندهی رودخانه مرزی بالهارود در دستور کار قرار گرفته و برای تکمیل و 
اتمام به موقع آن برنامه ریزی شده است این رودخانه به لحاظ پتانسیل آب و خاک 
همیشه از اهمیت باالیی برخوردار بوده و با توجه به وقوع سیالب های مخرب و نیز 
فرسایش های ساحل رودخانه در اثر دبی پایه رودخانه، ساالنه خسارات زیادی به 
اراضی کشاورزی و تاسیسات مجاور رودخانه وارد می شود. حیدری اناری تکمیل سد 
عمارت و تصفیه خانه سد تازه کند را یادآور شد و گفت: تمامی تالش بر این است 
این دو پروژه در زمان مقرر به بهره برداری برسد. او ادامه داد: سد عمارت با حجم 
مخزن ۱۸۲ میلیون مترمکعب از نظر حجمی بزرگترین سد استان اردبیل است که 
با بهره برداری از این سد امکان آبیاری حدود ۳۸ هزار هکتار از اراضی شهرستان های 
انگوت و گرمی فراهم شده و از خروج منابع آبی کشور از مرزها جلوگیری می شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: ارتفاع این سد از بستر رودخانه ۸۲ متر، 
طول تاج آن ۳۱۵ متر، عرض تاج آن ۱۲ متر، حجم مفید ذخیره آب آن ۱۵۷ میلیون 

متر مکعب و حجم کل ذخیره آن ۱۸۲ میلیون مترمکعب است.

محمدابولیان /  استخر بین المللی شهید »نادر حمید« با همت شرکت ملی حفاری 
با حضور مسئوالن به افتتاح رسید.

آیین افتتاح این استخر بین المللی ملی حفاری با حضور مجتبی یوسفی نماینده 
اهواز، افشار رئیس اداره تربیت بدنی و ورزش شرکت ملی نفت ایران، فالحی فرماندار 
اهواز، حمید بنی تمیم مدیرکل ورزش وجوانان خوزستان، امینی شهردار اهواز، سید 
ساالر محمدنیا مدیرعامل باشگاه حفاری برگزار شد. در این آیین خانواده های شهدای 
مدافع حرم، شهید نادر حمید و محمود مراد اسکندری نیز حضور داشتند. همچنین 
احداث طرح استخر شرکت ملی حفاری ایران با هدف توسعه فضای فرهنگی ورزشی 
و ارتقا کیفیت خدمات به کارکنان وخانواده های صنعت حفاری و برگزاری مسابقات 
بررسی  با  گرفت.  قرار  کار  دستور  در  سال۱۳۸۹  از  بین اللملی  و  داخلی، کشوری 
مهندسان مشاور و تصویب طرح، عملیات ساختمانی استخر در زمینی به مساحت 
۸ هزارو۷۰۰مترمربع درسه طبقه و در مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای شرکت ملی 
بین المللی شرکت ملی  آغاز شد. استخر  اهواز  ایران در شمال شرقی شهر  حفاری 
حفاری ایران از لحاظ سازه، معماری و تاسیسات موتورخانه و استانداردهای روز در 
نوع خود در صنعت نفت و کشور کم نظیر است. دستگاه های درگیر با احداث این 
پروژه شرکت ملی حفاری ایران و وزارت نفت بوده اند و هزینه انجام شده تاکنون 

بیش از٣٠٠میلیارد تومان است. 

سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان به همراه معاون منابع انسانی 
و پشتیبانی و مدیر حقوقی و مدیر شهرک ها و نواحی صنعتی حوزه جنوب 
استان از زیرساخت های ایجاد شده در شهرک های صنعتی جیرفت ۱ و ۲ 

و ناحیه صنعتی عنبرآباد در راستای مقابله با سیل بازدید کردند.
 به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی کرمان، در جریان این 
شریف  مردم  نماینده  اعظمی  دکتر  با  دیدار  در  سلطانی راد  مهدی  بازدید 
شهرستان های جیرفت و عنبرآباد  عنوان کرد: با توجه به جاری شدن سیل 
الزم  زیرساخت های  که  آنجایی  از  استان،  شهرستان های جنوبی  در  اخیر 
از شهرک ها  به هیچ کدام  بود  اجرا شده  با سیل پیش بینی و  برای مقابله 
نواحی  و  شهرک ها  این  در  مستقر  تولیدی  واحدهای  و  صنعتی  نواحی  و 

نشد. وارد  آسیبی  صنعتی 
شرکت  مدیره  هیئت  اعضای  جمع  در  سلطانی راد  بازدید  این  ادامه  در   
خدماتی شهرک صنعتی جیرفت ۲  حاضر و از نزدیک با اقدامات صورت 
گرفته توسط شرکت خدماتی آشنا و در خصوص مسائل و مشکالت آن ها 

پرداختند. بررسی  و  بحث  به 

عملیات ساماندهی رودخانه مرزی بالهارود 
سرعت گرفت

افتتاح استخر  بین المللی شهید »نادر حمید« بازدید سرپرست شرکت شهرک های 
صنعتی کرمان از  زیرساخت های صنعتی جیرفت 

|  اردبیل | | خوزستان | | کرمان |

اعتراف به 3۰ فقره سرقت 
فرمانده انتظامی استان از دستگیری سارق و اعتراف 
او به ۳۰ فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرستان 
گنبدکاووس خبر داد. سردار سعید دادگر در گفت و گو 
با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، اظهار داشت: به دنبال 
وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در گنبدکاووس، 
رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار 
گرفت. او افزود: ماموران با گشت زنی هدفمند در نقاط 
دستور  و  مشکوک  پراید  دستگاه  یک  به  جرم خیز، 
توقف دادند که راننده به محض مشاهده پلیس اقدام 
به فرار کرد. فرمانده انتظامی استان گلستان با بیان 
اینکه طی یک تعقیب و گریز کوتاه خودرو متوقف و 
راننده دستگیر شد، گفت: متهم در تحقیقات اولیه به ۳۰ 
فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرستان گنبدکاووس 

اعتراف کرد.
سردار دادگر با اشاره به دستگیری دو مالخر در این 
راستا، خاطرنشان کرد: سارق پس از تشکیل پرونده به 

مراجع قضایی معرفی شد.

الیروبی رودخانه بهمنشیر 
آبادان در دستور کار قرار 

گرفت
شورای  مجلس  در  آبادان  مردم  نمایندگان  از  یکی 
اسالمی گفت: ۱۰۰ هزار متر مکعب از رودخانه بهمنشیر 

تا پایان سال الیروبی می شود.
جلیل مختار روز سه شنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا 
به  بهمنشیر  رودخانه  نام  الحاق  از  پس  بیان کرد: 
ردیف استانی ساماندهی و الیروبی رودخانه کارون، 
کار کارشناسی برای الیروبی گام نخست آن در حال 

است. انجام 
او افزود: مشاور طرح و کارشناسان سازمان آب و برق 
خوزستان روز دوشنبه هفته جاری به صورت میدانی 
از این رودخانه دیدن کردند و با توجه به احداث پارک 
و مجموعه روباز ورزشی در حاشیه رودخانه بهمنشیر 
در منطقه کشتارگاه، پیشنهاد شد تا در گام نخست 

این قسمت الیروبی شود.
امکان  بر  عالوه  بهمنشیر  الیروبی  با  گفت:  مختار 
طبیعی  و  جاذبه های گردشگری  از  مردم  استفاده 
آبیاری  امکان  سبز،  فضای  و  پارک  عنوان  به 
طبیعی  انهار  از  استفاده  با  حاشیه  نخلستان های 

می شود. میسرتر 
اعتبارات سال ۱۴۰۱  در  افزود: در تالش هستیم  او 
اختصاص  بهمنشیر  الیروبی  ادامه  برای  ردیفی  نیز 
ایران و در  بهمنشیر در جنوب غربی  یابد. رودخانه 
تامین آب  منبع  واقع شده که مهم ترین  خوزستان 
شرب و کشاورزی شهرستان های خرمشهر و آبادان 
است. این رودخانه از انشعابات رودخانه کارون بوده 
که به دلیل وجود نخلستان های زیبا در حاشیه این 
رودخانه، ظرفیت مناسبی برای گردشگری روستایی 

و آبی فراهم است.

مطالعات تعیین حریم 
رودخانه های خراسان جنوبی 

انجام شد 
 مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای خراسان 
جنوبی گفت: هزار کیلومتر نقشه برداری و مطالعات تعیین 
استان در ۲ سال گذشته  رودخانه های  بستر  و  حریم 
انجام شده و نقشه برداری و مطالعات تعیین حریم و 

بستر هزار و ۲۱۴ کیلومتر هم در حال انجام است.
محمدعلی شهابی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا افزود: هزار کیلومتر نقشه برداری و مطالعات تعیین 
حریم و بستر رودخانه های استان با اعتبار ۴۰ میلیارد 
ریال انجام شد و ۷۲ میلیارد ریال هم به نقشه برداری 
و مطالعات تعیین حریم و بستر هزار و ۲۱۴ کیلومتر 
اختصاص یافته است. او گفت: مطالعات تعیین حریم 
و بستر ۵۰۰ کیلومتر دیگر از رودخانه های استان با اعتبار 
به مرکز پیشنهاد شده که در صورت  ریال  ۳۰ میلیارد 

تخصیص اعتبار در سال جاری انجام  می شود.
مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای خراسان 
جنوبی بیان کرد: نقشه های این حدود بستر و حریم برای 
جانمایی در سامانه کاداستر در اختیار اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان و به منظور جانمایی در طرح های هادی 
و تفصیلی در اختیار اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
بستر  و  حد  افزود:  او  می گیرد.  قرار  جنوبی  خراسان 
رودخانه ها با هدف جلوگیری از خسارت های جانی و مالی 
هنگام عبور سیالب ها، رفع تصرفات غیرقانونی مجاوران 
دولت  حاکمیتی  محدوده های  شناسایی  و  رودخانه ها 
تعیین می شود. شهابی از آغاز الیه روبی و رفع تصرفات 
در رودخانه چاه دراز نهبندان به طول چهار کیلومتر از محل 
اعتبارات ملی نیز خبر داد و گفت: همچنین الیه روبی 
رودخانه شاهرود در بیرجند حد فاصل روستای امیرآباد 
تا حاجی آباد به طول سه کیلومتر در حال انجام است. او 
بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶ هزار و ۸۳۰ 
مترمربع رفع تصرف حریم و بستر رودخانه های استان 
انجام شده و ۱۳ میلیارد ریال اعتبار برای رفع تصرف و 
الیه روبی رودخانه ها اختصاص یافته که قرارداد الزم با 
پیمانکار هم منعقد شده است. مدیر رودخانه ها و سواحل 
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با بیان اینکه هرگونه 
توسعه کشاورزی در  و  از ساخت  وساز  اعم  بهره برداری 
حریم و بستر رودخانه ها ممنوع است افزود: ایجاد هر 
نوع اعیانی، حفاری، دخل و تصرف در حریم و بستر 
رودخانه ها، انهار طبیعی، کانال های عمومی و مسیل ها 
ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو، در غیر این صورت 

با متخلفان برابر مقررات برخورد می شود.
او از مردم خواست قبل از هر گونه ساخت و ساز یا خرید 
اخذ  به  نسبت  رودخانه ها  حاشیه  در  ملک  فروش  و 
استعالم های الزم از شرکت آب منطقه ای اقدام کنند.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی می شود در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

خانم سلطنت حسن خانی فرد فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱۷ صادره 
از زرند در قسمتی از خانه به مساحت ۲۳.۸ مترمربع مفروز و مجزی شده 
از پالک ۶ فرعی از ۵۷۰۳ اصلی )جهت الحاق به پالک مجاور(واقع در 
زرند خیابان سردار جنگل خریداری از مالک رسمی آقای عباس خسروی.

خانم سلطنت حسن خانی فرد فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱۷ صادره 
از زرند در قسمتی از خانه به مساحت ۴۸ مترمربع مفروز و مجزی شده 

از پالک ۶
فرعی از ۵۷۰۳ اصلی )جهت الحاق به پالک مجاور(واقع در زرند خیابان 
سردار جنگل خریداری از مالک رسمی آقای عباس خسروی. م الف ۲۹۰

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۱/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۱/۲۷

حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

حوزه ثبت ملک  منطقه دو   گرگان 
تعیین  قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 

های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
فاقدسندرسمی برابرماده ۳وماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  برابرآراء 
اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر درواحد ثبتی تصرفات 
مالکانه بالمعارض  آقای / خانم  محمدعراقی  بشماره شناسنامه  ۴ 
بشماره  ملی  ۲۱۲۲۵۴۲۱۴۳۶  صادره از گرگان فرزند  شعبانعلی  
متقاضی  کالسه  پرونده  ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۸۰۰۰۰۷۰۱  در ششدانگ یک 
  ۵۵/۷۴ بمساحت   است  شده  بنا  احداث  آن  در  زمین که  قطعه 
مترمربع از پالک ۳- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ۳ حوزه ثبت 

ناحیه ۲ گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد .
روز  پانزده  فاصله   به  دردونوبت  مراتب   عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
آگهی  می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به رای  صادره فوق الذکر 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت 
دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم وپس 
از اخذ رسید ظرف مدت یکماه  از تاریخ  تسلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی ، دادخواست خودرا به مرجع  ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی 

تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند .
تاریخ انتشارنوبت اول : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

حجت هللا تجری-رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه دو گرگان  - ازطرف 
محمدامین صافی 
م.الف  : ۱۰26۰  

ول
ت ا

نوب

مفقـودی

مفقـودی

برگ سبز خودرو وانت پیکان 
رنگ: سفید شیری –روغنی

مدل: ۱3۹3
۱۱8P۰۰57۰25 :ش موتور

NAAA36AA7EG66۰۱۹7 :ش شاسی
متعلق به حلیمه جغتائی مفقود گردیده و اعتبار ندارد.

برگ سبز خودروی پیکان وانت
رنگ: سفید صدفی روغنی 

مدل : ۱3۹۱
۱۱4F۰۰24۹6۰ :ش موتور

NAAA46AA3CG358۱25  :ش شاسی
متعلق به محمد رضا راهچمنی مفقود و فاقد اعتبار میباشد.

ول
ت ا

نوب اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده۱۳آئين نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای 
قانون  موضوع  اول  شماره ……۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۵۱۹۵……..هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی   
مالکانه   تصرفات  ورامين  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر 
بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر تاجیک فرزند محمد  به شماره  
شناسنامه ۴۳۰ صادره از ورامین  ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی  در آن به مساحت ۹۰ متر مربع از پالک شماره ۱۶۱۵ فرعی 
از اصلی واقع در باغرین  بخش حوزه  ثبت ملک ورامین از مالکیت 

محمد تاجیک محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدد وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲

محمود داودی رئیس ثبت اسناد و امالک
 556 ث /م الف
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه
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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
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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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| موزه تاالر عاج تهران |
موزه تاالر عاج تهران )تاالر آج( یکی دیگر از 
تاالرهای عمارت اصلی در کاخ موزه گلستان 
غرب  در سمت  و  آینه  تاالر  از  بعد  است که 
احداث  تاریخ  است.  گرفته  قرار  برلیان  تاالر 
این تاالر و حوض خانه زیر آن معلوم نیست. 
آینه  تاالر  و  سالم  تاالر  از  قبل  تاالر  این 
ناصرالدین  دوره  بناهای  از  و  شده  ساخته 
او  خود  زمان  در  بعدها  البته  است که  شاه 
تاالر  دو  با  تا  دادند  تغییراتی  آن  نمای  در 
ديگر هماهنگ شود. پیش از این، این تاالر 
جدید،  تغییرات  با  که  بوده  ایوانی  دارای 
شده  اضافه  آن  به  سقفی  و  حذف،  ایوان 
شده اند.  حفظ  سابق  ستون های  ولی  است 
در این تاالر در زمان ناصرالدین شاه، هدایای 
نگهداری  خارجی  دولت های  پادشاهان 
و  پذیرایی  محل  پهلوی  زمان  در  و  می شد 
اوج  بود.  دربار  رسمی  مهمانی های  برپایی 
زیبایی این تاالر را می توان در تابلوی آبرنگ 
در  مشاهده کرد که  ملک الشعرا  محمود خان 
بیرونی  نمای  از  هجری قمری   ۱۲۸۶ سال 
تاالر  نقاشی،  این  طبق  است.  کشیده  تاالر 
ستون   ۶ با  ایوانی  بزرگ،  ارسی  سه  عاج 

فعلی،  تاالر  در  است.  داشته  پله  راه  یک  و 
بزرگ فیل قرار داده شده است که  دو عاج 
اما  باشد.  نام تاالر عاج  بر  می تواند توجیهی 
گذشته  در  تاالر  این  دیگر،  برخی  تعبیر  به 
محل پذیرایی و صرف غذا بوده و برخی نام 
درست اين عمارت را »تاالر آج« یاد می کنند 
و دلیل آن را به این صورت بیان می کنند که 
دوم  است،  »سفره خانه«  آن  ديگر  نام  اول 
معنای گرسنه  به  ترکی  زبان  در  آج  اين كه 
ساخت  جای  هيچ  در  كه  اين  سوم  است، 
این تاالر عاج به كار نرفته است، و در پايان 

)سفرنامه  خود  سفرنامه  در  سرنا  کارال 
صورت  به  عمارت  اين  از  سرنا(  مادام كارال 

است. ياد كرده  گرسنه ها  تاالر 
راهرو،  دهلیز،  حوض خانه،  و  تاالر  این   
به  آنها  همه  گچ بری،  و  نقاشی  تزیینات 
سبک  به  نزدیک  خیلی  و  ایرانی  سبک 
تاالر  این  داخل  است.  زندیه  دوره  بناهای 
پادشاهان  هدایای  ناصر الدین شاه،  زمان 
پهلوی  زمان  در  و  نگهداری می شده  خارجی 
دربار  رسمی  مهمانی های  و  پذیرایی  محل 

ایران در  سیری  است./  بوده 

پرتوزا و هسته ای  آلودگی 
)بخش ۱۰( 

پس از آشنایی با مواد زائد هسته ای سطح یک، 
دو  سطح  هسته ای  زائد  مواد  معرفی  به  نوبت 

می رسد:
۲.مواد زائد هسته ای با تراکم پرتوزایی فراوان)سطح 
باال(: این مواد بسیار سمی و دربردارنده  باقی مانده  

اتمی هستند که  راکتورهای  سوخت مصرف شده  
به منظور دفع یا فرآوری دوباره و تهیه  پلوتونیوم و 
اورانیوم شکافته نشده در آینده نگهداری می شوند.  
بهترین و مطمئن ترین مکان برای دفن این مواد 
در مکان های توافق شده، دماهای زیر صفر، پوشش 
مخصوص، انبار هایی در عمق حداقل ۱.۵ کیلومتری 

زمین است.
برای جمع آوری موقت و حمل ونقل مواد زائد پرتوزا 

از کانتینرهای ویژه  این کار استفاده می شود و آن ها 
را در محل ویژه ای نگه داری و سرانجام با مقررات 

خاص دفن می کنند. 
برچسب های  با  باید  رادیواکتیو  حامل  بسته های   
دارای  بسته های  شوند.  عالمت گذاری  مخصوص 
برچسب شماره یک، حاوی مواد کم خطر، شماره ی 
مواد  حاوی  سه،  شماره    و  مواد خطرناک  اوی  دو، 
زیست محیط  دانشنامه  هستند./  خطرناک  بسیار 

بخش  به  داوطلب  مصطفی  ساخته  »سایکو«  کوتاه  فیلم 
مسابقه آثار کوتاه داستانی بین الملل بیست و دومین جشنواره 
بین المللی »سینه لبو« شیلی راه یافت. این جشنواره که مورد 
تایید آکادمی اسکار است، ۲۲ بهمن آغاز به کار کرد و تا ۳۰ 
بهمن ادامه خواهد داشت. طبق اعالم رسمی جشنواره، ۳۵۰۰ 
اثر متقاضی حضور در بخش آثار داستانی بین الملل این دوره از 
جشنواره بوده اند که در این میان، »سایکو« به نمایندگی از ایران 
برای رقابت در این بخش برگزیده شده است. »در »سایکو«، 
زن جوانی، همسر خود را که از بیماری حاد روحی رنج می برد، 
به آسایشگاه روانی می برد. با درگیری لفظی میان »سایکو« و 
راننده، اما، اتفاق دیگری رقم می خورد.« رضا عموزاد در نقش 
»سایکو«، رویا حسینی در نقش همسر »سایکو« و محمد 

نریمانی در نقش راننده بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

مجموعه شعر سه زبانه  »قصیده ی اندوِه تار« سروده  فدریکو 
گارسیا لورکا با ترجمه  فانوس بهادروند منتشر شد. به گزارش 
ایسنا، این مجموعه در ۱۳۶ صفحه و با قیمت ۴۰ هزار تومان 
براساس  انتشارات دوات معاصر منتشر شده است.  توسط 
آن چه در معرفی مجموعه »قصیده ی اندوِه تار« می خوانیم، 
این سروده ها با نام اصلی »قصاید یا آوازهای کولی«، در میان 
سال های ۱۹۲۰- ۱۹۲۸ سروده شد. »فدریکو گارسیا لورکا« در 
نامه ای به دوست خود چنین می نویسد:»می خواهم پیوندی 
اساطیری میان زندگی کولیان و زندگی مدرن بیافرینم. این 
اثر توانمندی خود را در منشوری عمیق از دریافت های حسی، 
دقت  و  دید  می کشد.  رخ  به  احساس-انسانی  و  فیزیکی 
عمیق لورکا به زندگی ُپررمز و راز، و از سویی بی پیرایه  کولیانی 

بود که در حاشیه  شهرها به سر می بردند. 

کسی هم بوده کز شوخی بزور یک نظر کردن

تواند صد هزاران خانه را زیر و زبر کردن

کسی هم بوده کز مردم اگر عالم شود خالی

تواند در دل جن و ملک مهرش اثر کردن

کسی هم بوده از دلها اگر نبود اثر پیدا

تواند تیر عشقش از دل خارا گذر کردن

کسی هم بوده کز عشاق چون یک زنده نگذارد

تواند مردٔه افسرده را خون در جگر کردن

کسی هم بوده کز شهری چو گیرد باج در خوبی

به تنهائی تواند کار صد بیدادگر کردن

کسی هم بوده کز عاشق زبانیها به یک ایما

تواند مهر لیلی از دل مجنون بدر کردن

کسی هم بوده کز شوق وصالش کوه کن آسان

تواند دست با هجران شیرین در کمر کردن

کسی هم بوده کز حسنش ترنج از دست نشناسان

توانند از جمال یوسفی قطع نظر کردن

کسی هم بوده زین سان محتشم کز شوکت خوبی

تواند خسروان را چون گدایان دربدر کردن

محتشم کاشانی

| سینما |

| چاپ و نشر  |

شور  درآمیختگی  سرخ«،  من  »نام 
جنایی که  فضایی  با  عاشقی  و  جوانی 
منجر به قتل هنرمندان دربار عثمانی در 
زمان سلطان مراد سوم می شود. کتاب 
»اورهان  نوشته ی  سرخ«  من  »نام 
شد.  منتشر   ۱۹۹۸ سال  در  پاموک« 
داستان این رمان شاهکار درباره  نقاشان 
دربار عثمانی است که به دستور پادشاه 
از جمله  اروپایی  نقاشی  اصول  به  وقت 
می آورند.  روی  چهره  و  پرتره  نقاشی 
استادان  که  هنرمندان  این  از  برخی 
هستند  خطاطی  و  تذهیب  مینیاتور، 
به  یکدیگر  با  و  می کنند  ساختارشکنی 
اختالف می خورند. در میان کشمکش ها 
مرموز  قتل  چندین  آن ها  اختالف  و 
حتی  توجه  که  می خورد  گره  مبهم  و 
پادشاه را برمی انگیزد. »اورهان پاموک« 
این رمان شاهکار هنرمندان عثمانی  در 
نگاه شان  طرز  و  آنان  دیدگاه  ایرانی،  و 
و  کشیده  تصویر  به  را  جهان  به  نسبت 
به گنجینه ای از ادبیات فارسی از نظامی 
در  او  است.  کرده  اشاره  فردوسی  تا 
و عاشقانه  میان فضایی جنایی، هنری 
داستان رمان را پیش می برد و خواننده 
استانبول  خیابان های  و  کوچه  در  را 
داستان  »پاموک«  می کند.  خود  همراه 
»نام من سرخ« را طی پنجاه ونه فصل 
به نگارش درآورده است که نام برخی از 
آن ها عبارت اند از »نام من قارا«، »من، 

»نام  شکوره«،  »من،  عثمان«،  استاد 
»نام  کتاب  زن«.  »من،  استر«،  من 
پاموک«  »اورهان  نوشته ی  سرخ«  من 
را انتشارات مروارید با ترجمه ی»تهمينه 
کرده  منتشر   ۱۳۹۱ سال  در  زاردشت« 
است. »تهمينه زاردشت« مترجم ایرانی، 
زبان  مترجمی  رشته   در  را  تحصیالتش 
به  فارسی  ادبیات  و  زبان  و  انگلیسی 
نویسندگان  دیگر  آثار  و  رساند  سرانجام 
و  شهر«  »آینه  های  از جمله  ترکی 
ترجمه کرده  هم  را  اشیا«  »معصومیت 
است. »اورهان پاموک« اولین نویسنده  
دریافت  به  موفق  که  است  ترک زبان 
جایزه ی نوبل ادبیات شد. او همچنین در 
سال ۲۰۰۵ موفق به دریافت جایزه  صلح 
جهان  در  بیش ازپیش  و  شد  آلمان  از 
به شهرت رسید. او از جمله استادان و 
سخنرانان دانشگاه کلمبیا و عضو انجمن 
بیشتر  او  است.  چین  اجتماعی  علوم 
سال های عمرش را در استانبول گذرانده 
و زندگی اش را وقف نوشتن کرده است.

| نام من ُسرخ | 
| نویسنده : اورهان پاموک
مترجم : تهمينه زاردشت |

شهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی پیاده روسازی خیابان سرگرد 
سخایی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید ، کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
و  انجام خواهد شد   www.setadiran.ir  : آدرس  به  دولت )ستاد( 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
 - برآورد اجرای کار مبلغ ۱۱/682/۹25/8۱۱ ریال بر اساس فهرست 

 بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱4۰۰ می باشد. 
 - مدت اجرای پروژه 6 ماه می باشد.

 - ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 585/۰۰۰/۰۰۰ ریال در وجه 
 شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد .

  - شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
  - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است . 

 - تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱4۰۰/۱۱/2۱ می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  ساعت ۱8:۰۰ مورخ 

۱4۰۰/۱۱/3۰ 
  - مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت ۱8:۰۰ مورخ ۱4۰۰/۱2/۱2
 - زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۹:۰۰ مورخ ۱4۰۰/۱2/۱4 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارايه پاکت های الف: ادرس بم بلوار شهید 

رجایی سایت اداری- شهرداری بم امور قراردادها
  تلفن : ۰34-443452۱4

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 
مرکز تماس: 4۱۹34-۰2۱ دفتر ثبت نام 88۹6۹737- 85۱۹3768

شهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی درزگیری آسفالت معابر سطح شهر را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید ، کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 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 الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 - برآورد اجرای کار مبلغ ۱۰/۱46/۰52/۰۰۰ ریال بر اساس فهرست بهای راه ،راه 

 آهن و باند فرودگاه سال ۱4۰۰ می باشد. 
 - مدت اجرای پروژه 3 ماه می باشد.

 - ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 5۰8/۰۰۰/۰۰۰ ریال در وجه شهرداری بم 
 به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد .

  - شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

  - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است . 
 - تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱4۰۰/۱۱/2۱ می باشد.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:ساعت ۱8:۰۰  مورخ 
۱4۰۰/۱۱/3۰ 

  - مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت ۱8:۰۰ مورخ ۱4۰۰/۱2/۱۱
 - زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت۱۱:۰۰ مورخ ۱4۰۰/۱2/۱2 

 -محل تحویل پاکات الف، اداره حراست شهرداری بم می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 

خصوص اسناد مناقصه و ارايه پاکت های الف: ادرس بم بلوار شهید رجایی 
سایت اداری- شهرداری بم امور قراردادها

 تلفن : ۰34-443452۱4
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز 

تماس: 4۱۹34-۰2۱ دفتر ثبت نام 88۹6۹737- 85۱۹3768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ایفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

علیرضا ریاضی - شهردار بمعلیرضا ریاضی - شهردار بم

 )نوبت دوم( )نوبت دوم(


