
 دستور  رئیس جمهور  در سفر به مازندران:

»میانکاله« را احیا کنید
رئیس جمهوری دیروز در سفر یک روزه هیات دولت به مازندران سفر کرد. 
سفری که عمده محورهای آن براساس اذعان سخنگوی دولت سیزدهم، محیط 
زیستی بوده است. سفر به میانکاله و دستورهای رئیس دولت برای احیای این 
تاالب  از  بازدید  در  او  باشد.  او  سفر  اتفاقات  مهم ترین  از  یکی  شاید  تاالب 

میانکاله که یکی از مهم ترین تاالب های ایران محسوب می شود...

 مروری بر ایده های مسئوالن
  برای کاهش آلودگی هوا

 در  روزهای ناسالم کالنشهرها 

پیشنهادهای »عجیب« 
برای تنفس هوای پاک 

 نشست »کولبری، نه شغل
 و نه کرامت« برگزار شد 

 کولبری
 برده داری نوین است 

نیاز سازی کاذب بر ای انتقال آب
حجت میان آبادی، پژوهشگر دیپلماسی آب: خصولتی ها با در اختیار داشتن ابزاری مثل منابع آب شرب می توانند مناسبات نادرستی را در کشور رقم بزنند

در نشست آینده آب، با موضوع انتقال آب از دریای عمان به خراسان و سیستان و بلوچستان مطرح شد

| مهدی زارع |

مخاطرات  محیط زیستی 
جنگ  اوکراین 

حمالت به اماکن غیرنظامی و نظامی باعث 
آلودگی هوا، زمین و آب به ویژه در کشوری به 
شدت صنعتی مانند اوکراین می شود. جنگ، 
امنیت غذایی مردم اوکراین و سایر کشورهایی 
را که به گندم و ذرت آن متکی هستند، تهدید 
محیط  روایت  یک  درگیری  هر  می کند. 
زیستی منحصر به فرد دارد. برای اوکراین، این 
موضوع حول محور تعداد مخاطرات فناورانه 
ناشی از بخش های بزرگ صنعتی و انرژی و 
 شدت فزاینده اقدامات نظامی روسیه است.

محیط  اضطراری  شرایط  مدت،  کوتاه   در 
یا اختالل  از آسیب  زیستی می تواند ناشی 
در تاسیسات انرژی یا صنعتی باشد. اما در 
دراز مدت، منطقه ممکن است شاهد تضعیف 
مسائل  و  باشد  زیستی  محیط  حاکمیت 
مورد  است  ممکن  درگیری  زیستی  محیط 
توجه قرار نگیرد زیرا دولت با مشکالت متعدد 

است.  روبه رو   حمله روسیه به اوکراین باعث شده تا دولت ها به دنبال تقویت ذخایر انرژی باشنددیگری 
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| سپیده رحمن پور |

 پیامدهای امنیتی 
تغییر اقلیم

جهان در برهه کنونی با بحران های امنیتی نوین 
مفهوم  که  به نحوی   است.  مواجه  غیرسنتی  و 
زندگی  ارکان  همه  به  و  شده  متحول  امنیت 
به عنوان  امن  جامعه  است.  یافته  تسری  بشر 
جامعه  مردمی،  حکومت های  اساسی  هدف 
اوصاف  این  با  می شود.  تعریف  تهدید  بدون 
اقلیم  تغییر  به ویژه  زیستی  محیط  چالش های 
تهدیدی جدی برای حیات بشر و امنیت انسانی 
شد.  خواهد  تلقی  بین الملل  روابط  امنیت  و 
اقلیم  تغییر  پیامدهای  و  آثار  سریع  پیشروی 
محیط   و  جهان  امنیت  درهم تنیدگی  نمایانگر 
متوجه  آثار  این  است.  ابعاد  همه  در  زیست 
همه جهانیان است. اما در کشورهای ناتوان در 
انطباق و سازگاری با وضعیت جدید و کشورهای 
بی ثبات از لحاظ سیاسی تأثیرات عمیق تری بر 

گذاشت. خواهد  جای 

آگهی مناقصه عمومی  
400 / T / 013شماره

شرکت سنگ آهن گهرزمین در نظر دارد:
طراحی و ساخت قطعات هوزینگ و متعلقات آسیاب HPGR افزایش بلین خود را بر مبنای مشخصات اسناد 
مناقصه با ارزیابی فنی و تاثیر آن در مناقصه به شرکت سازنده داخلی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به 

شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از شرکت های توانمند در این حوزه جهت دریافت اسناد، از تاریخ 22 / 12 / 1400 لغایت 16 / 01 / 1401 دعوت به 
عمل می آید.

محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: تهران، بلوار آفریقا، بلوار آرش غربی، پالک 12، شرکت سنگ آهن گهرزمین
الزم بذکر است مهلت تحویل پاکت ها به دبیرخانه مرکزی تهران تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 24 / 01/ 1401 می باشد.
شبای   شماره  به  را  ریال   3.000.000 مبلغ  اسناد،  خرید  جهت  بایستی  محترم  کنندگان  شرکت  است  ذکر  شایان 

نمایند.  واریز   IR680150000001137800200075
شماره تلفن جهت کسب اطالعات بیشتر: 0۹213014831

شرکت سنگ آهن گهرزمین

آگهی تجدیدمناقصه و ارزیابی کیفی شماره814/12/5061
مناقصه گذار: شر کت ملی پخش فر آورده های نفتی منطقه خراسان رضوی

موضوع مناقصه : برگزاری تجدید مناقصه رنگ آمیزی داخل و خارج مخازن 1و3و4و5و6و7 انبار نفت ناحیه نیشابور , مخازن 6و10 انبار نفت ناحیه قوچان , مخازن 5و7 انبار نفت شماره2مشهد.
تاریخ،مهلت ونشانی محل دریافت و تحویل استعالم ارزیابی: دارندگان گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر و صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با حداقل گرید  ،  صادره از معاونت راهبردی ریاست جمهوری  می توانند جهت 
دریافت فرم استعالم ارزیابی و فرم توانمندی بهداشتی ، ایمنی و زیست محیطی از تاریخ انتشار دومین نوبت آگهی )1400/12/24(  به آدرس :  درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد ( www.setadiran.ir مراجعه نمایند . الزم 
بذكر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، می بایست مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضاء الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . ضمنا " جهت كسب اطالعات بیشتر با سامانه ستاد برای انجام 

مراحل عضویت با شماره 41۹34 – 021 تماس حاصل فرمایند . 

دستگاه مناقصه گزار با توجه به معیارهای ذكر شده در فرم های تحویلی و مدارك دریافت شده  نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام و  بر اساس سامانه ستاد اقدامات مقتضی بعمل می آورد.                                                         
شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد : 20000۹1781000048

آگهی نوبت اول : شنبه 1400/12/21- آگهی نوبت دوم : سه شنبه 1400/12/24       

نوع مناقصه : عمومی یك مرحله ای فشرده همراه با ارزیابی کیفی
مبلغ برآورد مناقصه : 15/304/37۹/6۹1 ریال.

مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : 765/218/۹85 ریال .
نامه  ضمانت  شامل   : كار  ارجاع  فرآیند  در  شركت  تضمین  نوع 
تضمین  نامه  آیین   4 ماده  مفاد  مطابق  موارد  سایر  و  بانكی 
سه  آن  اعتبار  مدت  كه   13۹4/0۹/22 مصوب  دولتی  معامالت 
بینی  پیش  مدت  برابر  نوبت  یك  برای  حداكثر  مدت  واین  ماهه  

شده قابل تمدید می باشد . 
مدت اجرای كار : برابر مدت معین شده در قرارداد 

 مهلت دریافت اسناد مناقصه : مناقصه گران صرفا" بایستی به سامانه 
تداركات الكترونیكی دولت مراجعه و نسبت به دانلود اسناد اقدام نمایند 
.) در صورت دریافت اسناد و مدارك مناقصه از سایر منابع ، امكان شركت 

در مناقصه و بارگذاری پاكتها میسر نمی باشد (. 

تاریخ چاپ دومین  از  امكان دریافت ) دانلود ( اسناد مناقصه   
روزشنبه  اداری  وقت  پایان  لغایت   )  1400/12/24  ( آگهی  نوبت 

مورخ 1401/01/06 ساعت 16
مهلت تحویل پیشنهاد ها )اپلود اسناد( :  پیشنهادها )اسناد مناقصه 
آخرین  از  بایست  می  ج(  و  ب  و  الف  پاكت  شامل  مدارك  و كلیه 
اداری  وقت  پایان  لغایت   ،)1401/01/06( مناقصه  اسناد  توزیع  روز 
تداركات  سامانه  طریق  از   16 ساعت   1401/01  /20 مورخ  شنبه   روز 

الكترونیكی دولت توسط مناقصه گر بارگذاری گردد . 
تا  مذكور  سایت  در  ج  و  و ب  الف  پاكت  بارگذاری  بر  عالوه  ضمنا" 
فقط  مورخ1401/01/20(  روزشنبه   16 ساعت   ( تعیین گردیده  مهلت 
پاكت الف )تضمین ( بصورت فیزیكی نیز تحویل دبیرخانه كمیسیون 

مناقصات منطقه تا مهلت تعیین شده گردد .
: ساعت ۹/30 صبح روز سه شنبه  اسناد  جلسه توضیح و تشریح 
منطقه  ومهندسی  فنی  خدمات  واحد  محل  در   1401/01/16 مورخ 

به  شماره2(  نفت  انبار   ( بیخوش  شهید  نفت  انبار  در  مستقر   ,
/ سالن  بیخوش  نفت شهید  /انبار  / شهرک عسگریه  آدرس طرق 

جلسات واحد خدمات فنی ومهندسی برگزار می گردد.
ضمنًا با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع مناقصه ارزیابی کیفی کلیه 
مناقصه گران توسط کمیته فنی بازرگانی منطقه خراسان رضوی انجام و در 
صورت احراز حداقل امتیاز کیفی )40 امتیاز کیفی ( هریک از مناقصه گران 
سپس اقدامات بازگشایی فایل پاکات )الف/ب/ ج( بر اساس اسناد موجود 

در سامانه ستاد انجام خواهد پذیرفت.
یکشنبه  روز  8/30صبح  ساعت   : پاكات  بازگشایی  مكان  و  زمان 
منطقه  نفتی  فرآوردهای  پخش  ملی  شركت  مورخ1401/02/18، 

خراسان رضوی  طبقه سوم، ) سالن آمفی تاتر منطقه ( 
مدت اعتبار پیشنهادها : بمدت ۹0 روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است 

محل اجرای كار : استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد / قوچان/نیشابور
www.setadiran.ir     -     www.iest.mporg.ir:آدرس سایت

1 – ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره كل تعاون ، كار 
و رفاه اجتماعی . 

2 -  ارائه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع 
مناقصه باحداقل گریدصادره از معاونت راهبردی ریاست جمهوری.

3 – ارائه تصویر آگهی ثبتی ) تأسیس شركت ( .

4 – ارائه تصویر آگهی ثبتی آخرین تغییرات شركت . 
5 – ارائه تصویر اساسنامه شركت ممهور به مهر و امضاء مجاز . 

6 – تمامی مستندات اعالم شده در بندهای  )1 الی 4 ( می بایست 
بصورت برابر با اصل  ) محضری( باشد .

7 – قیمتها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد . 
8 – حد نصاب تعداد شركت كنندگان در تجدیدمناقصه حداقل با حضور 

هرتعداد مناقصه گر می باشد .
مالی  ارزیابی  دستورالعمل  وفق  مناقصه  برنده  فرآیندانتخاب   -۹
به شماره ی  نفت  فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت  و 

7۹6-20/2 مورخ 13۹۹/12/11 مقام عالی وزارت نفت خواهدبود.
10- درج امضای الکترونیکی به هنگام بارگذاری اسناد درسامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( از سوی مناقصه گر الزامی می باشد.

اطالعات مناقصه :

شرایط عمومی متقاضی :

ت اول
نوب

روابط عمومی منطقه خراسان رضوی شناسه آگهی : 1288016 م الف -1
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مخاطرات محیط زیستی 

جنگ اوکراین 
»اختالفات برون مرزی« بر سر کنترل منابعی 
تأسیسات  ریسک  مدیریت  یا  آب  مانند 
دهد که  رخ  صورتی  در  است  ممکن  خطرناک 
از اوکراین  روسیه به طور دائم مناطق بیشتری 
را اشغال کند. اثرات محیط زیستی فراتر از دو 
به  تا  بکشد  طول  سال ها  است  ممکن  کشور 
بخش های  در  اختالل  شود.  درک  کامل  طور 
صنعتی کشور مخاطرات محیط زیستی و اثرات 
افزایش می دهد.  را  آب  و  هوا  کیفیت  بر   سوء 
ملل  سازمان  بین دولتی  هیئت  گذشته،  هفته 
هوایی گزارشی  و  آب  تغییرات  مورد  در  متحد 
اینکه فروپاشی آب و هوا  منتشر کرد مبنی بر 
آنچه قبال تصور می شد رخ می دهد  از  سریع تر 
نشود،  انجام  اقدامی  حاضر  حال  در  اگر  و 
بخش هایی از جهان در چند دهه آینده غیرقابل 
زندگی می شود. حتی اگر آسیب های فیزیکی، 
بیولوژیکی و شیمیایی محدود به اوکراین باقی 
بماند، تأثیرات اجتماعی و سیاسی بسیار فراتر از 
آن است. اثرات محیط زیستی جنگ ها خیلی 
آغاز می شود. تشکیل و حفظ  از وقوع آن  قبل 
نیروهای نظامی مقادیر زیادی از منابع را مصرف 
می کند. اینها ممکن است فلزات معمولی یا عناصر 
خاکی کمیاب، آب یا هیدروکربن ها باشند. حفظ 
آمادگی نظامی به معنای آموزش است و آموزش 
نظامی،  نقلیه  وسایل  می کند.  مصرف  را  منابع 
هواپیماها، کشتی ها، ساختمان ها و زیرساخت ها 
همگی به انرژی نیاز دارند و بیشتر اوقات از انرژی 
 نفت استفاده می کنند و بازده انرژی پایین است. 
ارتش ها بیش ترین میزان CO2 را تولید می کنند. 
ارتش ها همچنین به مناطق وسیعی از خشکی 
برای  امکانات چه  و  پایگاه ها  برای  دریا، چه  و 
آزمایش و آموزش نیاز دارند. اعتقاد بر این است 
که زمین های نظامی بین 1 تا 6 درصد از سطح 
زمین را پوشش می دهند. این مناطق از نظر بوم 
سامانه مهم هستند. در حالی که کنار گذاشتن 
توسعه عمومی از این مناطق می تواند به نفع تنوع 
زیستی باشد، این سوال که آیا می توان آن ها را به 
عنوان مناطق حفاظت شده مدنی بهتر مدیریت کرد 
به ندرت مورد بحث قرار می گیرد. آموزش نظامی 
باعث ایجاد انتشار گازهای گلخانه ای، اختالل در 
مناظر و زیستگاه های زمینی و دریایی می شود و 
آلودگی های شیمیایی و صوتی ناشی از استفاده 
 از سالح، هواپیما و وسایل نقلیه ایجاد می کند.
تداوم و تجدید تجهیزات و مواد نظامی از جمله 
با  مذبور،  تجهیزات  اسقاط  مستمر  هزینه های 
است.  همراه  زیست  محیط  برای  پیامدهایی 
این فقط خطرناک ترین سالح های هسته ای و 
شیمیایی نیستند که در طول چرخه زندگی آن ها 
مشکالت محیط زیستی ایجاد می کنند. همین 
صادق  نیز  متعارف  تسلیحات  درمورد  موضوع 
است. به ویژه در مواردی که از طریق آتش زدن 
یا انفجار باز دفع می شوند. از نظر تاریخی، مقادیر 
 زیادی مهمات مازاد نیز در دریا ریخته می شود.

اوکراین چندین ساختگاه صنعتی دارد. بر اساس 
از  قبل  زیستی، حتی  عملکرد محیط  شاخص 
این درگیری، این کشور در شاخص های محیط 
زیستی مانند کیفیت هوا، تولید تنوع زیستی و 
سالمت بوم سامانه در رتبه پایینی قرار داشت. 
منطقه مورد مناقشه دونباس در شرق اوکراین که 
درست قبل از وقوع جنگ در پنجم اسفند ماه، از 
سوی روسیه به عنوان جمهوری مستقل شناخته 
سنگ،  زغال  استخراج  دلیل  به  دیرباز  از  شد، 
متالورژی و تاسیسات تولید مواد شیمیایی یکی 
 از آلوده ترین مناطق این کشور محسوب می شود. 
با توجه به تمرکز نیروگاه های تولید برق، کارخانه های 
شیمیایی، کارخانه های فلزکاری و مواردی از این 
قبیل، جنگ در مناطق صنعتی مخاطرات آلودگی 
سمی زیادی ایجاد می کند. این سازه ها مملو از 
و  خطرناک  شیمیایی  مواد  نفتی،  فرآورده های 
ترکیبات قابل احتراق هستند که وقتی در محیط 
آزاد می شوند، می توانند آسیب های کوتاه مدت و 
بلندمدت زیادی را به بار آورند. اگر سدهای برق 
سیل  باعث  می تواند  شود  منهدم  اوکراین  آبی 
فاجعه بار در پایین دست شود و  هدف قرار دادن 
این تاسیسات باید توسط جامعه بین المللی به 
 عنوان جنایت جنگی به رسمیت شناخته شود.

هسته ای،  ساختگاه های  دادن  قرار  هدف 
به  نیز  را  بهداشتی و محیط زیستی  مخاطرات 
کنترل  روسیه  فوریه2022،   24 در  دارد.  همراه 
چرنوبیل را به دست گرفت. همان جایی که بر 
رادیواکتیو  انفجار در آن در سال 1986 مواد  اثر 
آلوده کرد. آخرین گزارش ها  را  اطرافش  مناطق 
حاکی از آن است که در محدوده نیروگاه گرد و غبار 
رادیواکتیو پخش شده و سطوح قابل تشخیص 
 تشعشعات را در این ساختگاه افزایش داده است.

احتمااًل برای ایجاد مخاطرات تشعشعات محلی 
نیاز  تاسیسات  به  مستقیم  متعدد  حمله های 
است، اما این خطر وجود دارد که نظارت مداوم 
مختل  اوکراینی  دانشمندان  توسط  منطقه  بر 
شود. اثرات محیط زیستی خود درگیری ها بسیار 
از درگیری های مسلحانه  برخی  متفاوت است. 
بین المللی ممکن است کوتاه اما بسیار مخرب 
باشند. خطر آلودگی هسته ای فراتر از چرنوبیل 
است. اوکراین بیش از 12 رآکتور هسته ای را اداره 
می کند و حمالت روسیه در نزدیکی تأسیسات 
زباله هسته ای، خطر آلودگی و مشکالت بهداشتی 
در  زیستی  محیط  بحران  می دهد.  افزایش  را 
اوکراین همچنین می تواند بر سیاست های آب و 

هوایی آینده اثر بگذارد.

پیام خرب

1ادامه از صفحۀ

استانی  سفر  هفدهمین  مقصد  مازندران 
دیروز،  رئیس جمهوری  بود.  رئیس جمهور 
بیستم اسفند ماه همراه با مسئوالن ارشد 
دولت به استان مازندران سفر کرد و در بدو 
ورود از سوی نماینده ولی فقیه در استان، 
استاندار و جمعی از مسئوالن ارشد استانی 
در فرودگاه ساری مورد استقبال قرار گرفت. 
ایران  ریاست جمهوری  اطالع رسانی  پایگاه 
و  صنعتی  پروژه های  و  طرح ها  از  »بازدید 
عمرانی و زیربنایی، دیدار با اقشار مختلف 
شهدا،  خانواده  و  ایثارگران  نخبگان  مردم، 
شرکت در شورای اداری و نشست خبری« 
رئیسی  ابراهیم  برنامه های  مهمترین  از  را 
استان  به  خود  روزه  یک  سفر  جریان  در 
مازندران اعالم کرد اما با گذشت چند ساعت 
مشخص شد که بعد محیط زیستی این سفر 
بیش از پروژه های عمرانی و صنعتی و زیر 
بنایی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. 
یکی از مهم ترین این بازدیدها سفر رئیس 
جمهوری به شبه جزیره میانکاله بود. میانکاله 
شبه جزیره ای در جنوب شرقی دریای مازندران 
است، در 12 کیلومتری بهشهر. میانکاله از 
عنوان »منطقه حفاظت شده«  به  سال 48 
تعیین و هم اکنون با عناوین مختلفی چون 
»پناهگاه حیات وحش«، »تاالب بین المللی« 
تحت  زیست کره«  طبیعی  »ذخیره گاه  و 
دارد.  قرار  زیست  محیط   سازمان  حفاظت 
آنچه اما اخیرا نام این تاالب را بیش از پیش 
انداخت، جنجال شکارچیان  زبان ها  بر سر 
بود. بیست بهمن ماه فیلمی در شبکه های 
فیلم،  این  براساس  منتشر شد.  اجتماعی 
گروهی صد نفره از شکارچیان با اسلحه و 

صورت هایی پوشیده شده در اعتراض به لغو 
مجوز شکار در میانکاله به این منطقه حمله 
کرده و حتی محیط بانان را نیز زخمی کردند. 
امنیت میانکاله چند روز بعد تامین شد اما 
اخبار تلخی مبنی بر مرگ پرندگان مهاجر در 
میانکاله منتشر شد. اخباری که در سال های 
توجهات  و  بود  و 99 هم منتشر شده   98
جلب  بیشتر  میانکاله  وحش  حیات  به  را 
در چنین شرایطی  رئیسی  بود. سفر  کرده 
به میانکاله احتماال نشانه ای است از اهمیت 
موضوع محیط زیست برای دولت سیزدهم 
و ایستادگی مقابل شکارچیان غیرقانونی. اما 
مهم تر از این پیام، دستورات ابراهیم رئیسی 
است. دستوراتی که باید دید به سرنوشت 
دستورات او در زمینه های خودرو و کاالهای 
نظیر  سرنوشتی  یا  می شود  دچار  اساسی 
آزادسازی حریم دریاها وسط نهادهای دولتی 

در انتظارش خواهد بود.

لزوم محافظت از تاالب
بازدید  در  جمعه  روز  رئیسی  ابراهیم 
از  آگاهی  ضمن  میانکاله  جزیره  شبه  از 
مشکالتی که این منطقه را تهدید می کند، 
اظهار کرد: »احیا و نگهداری این منطقه از 
سرمایه  و  است  برخوردار  زیادی  اهمیت 
ارزشمندی است که باید برای نسل های آینده 
حفظ شود.« رئیس دولت سیزدهم تصریح 
کرد: »هر اقدامی که برای احیاء و نگهداری 
شود.«  انجام  است  الزم  میانکاله  منطقه 
رئیسی همچنین بر لزوم توجه جدی به حفظ 
این  در  پرندگان  زیستگاه  و  حیات وحش 
منطقه تاکید کرد. رئیس جمهوری در بخش 
دیگری از اظهاراتش با اشاره به جاذبه های 

طبیعی منطقه میانکاله اظهار کرد: »الزم است 
زمینه های طبیعت گردی در این منطقه فراهم 
شود تا مردم هم بتوانند در چارچوب مقررات 
استفاده  طبیعت  این  از  زیستی  محیط 
با  ادامه  در  سیزدهم  دولت  رئیس  کنند.« 
بیان اینکه هرگونه اقدامی در این منطقه با 
رعایت اصول محیط زیست و حفظ طبیعت 
باشد«، گفت: »ایجاد طبیعت گردی در منطقه 
میانکاله می تواند برای مردم محل درآمد و 
رئیسی  باشد.«  داشته  همراه  به  اشتغال 
همچنین در بخش پایانی اظهاراتش دستور 
منطقه  این  در  اینکه  به  توجه  »با  داد که 
آتش سوزی های فصلی اتفاق می افتد یک 

ایستگاه آتش نشانی ایجاد شود.«

در دستور کار قرار می گیرد
محیط  سازمان  رئیس  سالجقه،  علی 
زیست سیزدهمین دولت جمهوری اسالمی از 
جمله مسئوالن عالی همراه رئیسی در جریان 
بازدید او از تاالب میانکاله در استان مازندران 
بوده است. او پس از اظهارات ابراهیم رئیسی 
بر اجرای این دستورات تاکید کرد. سالجقه 
تاالب  از  رئیس جمهوری  بازدید  حاشیه  در 
بین المللی میانکاله به خبرنگار »ایرنا« گفته 
است: »رئیس جمهوری پس از بازدید منطقه 
دستور دادند کارهای عملیاتی مورد نیاز برای 
احیاء و حفاظت تاالب میانکاله در  دستور کار 
قرار بگیرد. رئیسی در این بازدید هم بر انجام 
پمپاژ آب و هم اجرای کانال 20 کیلومتری 
تامین  کردند.  تاکید  آب  اختالط  برای 
حریق  اطفاء  زیرساخت های   و  تجهیزات 
رئیس جمهوری  تاکید  مورد  نیز  میانکاله 
قرار گرفت.« سخنگوی دولت نیز در صفحه 

توئیتر  اجتماعی  شبکه  در  خود  شخصی 
رویکرد دولت در سفرهای استانی را حمایت 
از موضوع محیط زیست در ایران اعالم کرد. 
علی بهادری جهرمی نوشته است: »توجه به 
محیط زیست  یکی از برنامه های مهم رئیس 
جمهوری در سفرهای استانی است. ممنوعیت 
آزادسازی  هرمزگان،  سفر  در  ترال  صید 
و  الیروبی کانال ها  گیالن،  در سفر  سواحل 
احیای خلیج گرگان در سفر گلستان و امروز 
زباله سوز ساری و  نیروگاه  راه اندازی  دستور 
احیای تاالب میانکاله در مازندران صادر شد.«

تاکید بر سالم سازی سواحل
میانکاله همانطور که سخنگوی دولت 
بازدید و تاکید محیط  هم نوشته، آخرین 
به  سفرش  در  رئیسی  ابراهیم  زیستی 
مازندران نبوده است. رئیس جمهوری ضمن 
استان  شده  آزادسازی  سواحل  از  بازدید 
مازندران در منطقه خزرآباد ساری به استاندار 
سواحل  سالم سازی  طرح های  داد  دستور 
برای  را  الزم  امکانات  و  دهند  را گسترش 
تفریح سالم مردم فراهم کنند. او مقصود 
»تفریح  و  سواحل  »سالم سازی«  از  خود 
سالم« مردم را روشن نکرده اما پیش از او، 
احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد که پدر 
همسر ابراهیم رئیسی نیز به شمار می رود، 
در اظهاراتی از وضعیت »حجاب« در سواحل 
انتقاد کرده و گفته بود: »به رئیسی گفتم، تمام 
فسادها و بی عفتی های سطح خیابان های 
در  بدتری  شکل  به  بعد  به  این  از  تهران 
مساله  می شود.«  مشاهده  دریا  ساحل 
»سالم سازی سواحل« اما آخرین اظهارات 
رئیسی نبود. او در این بازدید با جمعی از 
مردم حاضر در محل به گفت وگو پرداخت 
گرفت.  قرار  آنان  مشکالت  جریان  در  و 
رئیسی در این بازدید همچنین در گفت وگو 
با صیادان از استاندار خواست مشکالت و 
رسیدگی  مورد  اولویت  با  را  آنان  مطالبات 
قرار دهد. رئیس جمهوری همچنین تاکید 
کرد: »مطالبات و حقوق همه کارگران پیمانی 
شرکت های طرف قرارداد دولت باید قبل از 
پایان سال پرداخت شود.« رئیس جمهوری 
مرکز  »مجهزترین  از  همچنین  ادامه  در 
بازاریابی  و  نگهداری  بسته بندی،  آزمایش، 
رئیسی  بازدید کرد.  محصوالت کشاورزی« 
در جریان این بازدید از امکانات، تاسیسات 
و تجهیزات شرکت روماک گستر پارس بر 
لزوم راه اندازی مراکز پیشرفته بسته بندی و 
نگهداری محصوالت باغی در مناطق مختلف 
کشور به ویژه  استان هایی که قطب کشاورزی 
هستند، تاکید کرد. رئیس جمهوری همچنین 
دانش  بومی سازی   برای  تالش  خواستار 
پیشرفته  بندی  بسته  و  ازمایش  فراوری، 
تولیدی  محصوالت کشاورزی شد. خطوط 
استانداردهای  بروزترین  مطابق  واحد  این 
بین المللی طراحی و ساخته شده است. این 
مرکز مجهز به آزمایشگاه های تخصصی بوده 
و از امکان اسکن و عکسبرداری سه بعدی 
محصول،  داخلی  کیفیت  سنجش  برای 
شناسایی و ردیابی محصوالت بسته بندی 
شده، تشخیص صدمات محیطی میوه جات، 
سرعت  با  و  دقیق  صورت  به  میوه  توزین 
محصوالت  انواع  ابعاد  اندازه گیری  و  باال 
است.  جهانی  بازارهای  به   عرضه  برای 
سالن های  دارای  همچنین  مجموعه  این 
بسته بندی، آماده سازی، بارانداز، آزمایشگاه، 
سردخانه های  و  بسته بندی  انجماد،  تونل 
زیر صفر درجه است. سالن های سردخانه 
نگهداری  قابلیت  مرکز،  این  انجماد  و 
و  سبزی  محصول کشاورزی،  تن  هزاران 
صیفی دارد و از این روی از نقش مهمی 
در  تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و باغی 

است. برخوردار 

 دستور  رئیس جمهور در سفر به مازندران

»میانکاله« را احیا کنید
رئیس سازمان محیط زیست: کارهای عملیاتی مورد نیاز برای احیا و حفاظت تاالب میانکاله در دستور کار قرار می گیرد

عرب سرخی معتقد است که با طرح 
صیانت، شکاف میان ملت - حاکمیت 

بیشتر می شود

هشدار درباره »صیانت« 
دوباره  بررسی  دوراهی  در  حاال  صیانت«  »طرح 
علنی  صحن  به  بازگشت  یا  ویژه  کمیسیون  در 
همچنان  طرح  این  از  انتقادها  است.  مجلس 
مختلف  نهادهای  در  آن  حامیان  اما  دارد  ادامه 
فعال  عرب سرخی،  فیض هللا  فعالند.  هم  هنوز 
سیاسی اصالح طلب اما این طرح را علیه همین 
می کند  تاکید  و  دانسته  اجتماعی  اندک های 
 – ملت  شکاف  موجب  می تواند  طرح   این  که 
»خبرآنالین«  اظهاراتی که  در  او  شود.  حاکمیت 
است:  زمینه گفته  همین  در  کرده،  منتشر  را  آن 
جناحی  سیاسی  اهداف  به  ناظر  صیانت  »طرح 
است. یعنی کسانی که از آزادی فضای اجتماعی 
یک  تصویب  با  می کوشند  ندارند،  دل خوشی 
محدود  را  فضا  ویژه،  مسیری  از  آن هم  قانون، 
فضای  بیشتر  کنترل  امکان  و  ببندند  و  کرده 
دغدغه  اساسًا،  آن ها،  کنند.  فراهم  را  مجازی 
حوزه  در  به ویژه  مردم  حقوق  از  صیانت  آن ها 
آزادی های اجتماعی و فردی نیست و به همین 
مجازی  کسب وکارهای  اهمیت  به  هم  نسبت 
تورم  گرداب  در  مردم گرفتار  معاش  تأمین  در 
پیامدهای  به  توجه  بدون  آنان،  ندارند.  توجهی 
هستند  تالش  در  فقط  صیانت  طرح  هزینه ساز 
تصویب  به  را  قانون  این  ابزاری،  و  روش  هر  با 
و  مواضع  سماجت،  و  خودرایی  با  و  برسانند 
نمایندگان  از  یکی  نمی کنند.  اصالح  را  نگاه خود 
که  کرده  تاکید  صیانت  حامی  و  طراح  مجلس 
این  ما  باشند  ناراضی  هم  مردم  همه  »اگر 
قانون را اجرایی می کنیم«، درواقع، این موضع، 
موضوع  به  آنان  جمعی  و  فردی  نگاه  چکیده 
است.«او در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح 
مردم  ذهن  در  مهم،  سؤال  این  »اکنون،  کرد: 
معمول  قاعده  طبق  که  کسانی  که  شکل گرفته 
مطالبات  باید  ایران  قوانین  تاکید  و  جهان  همه 
به  چگونه  نمایندگی کنند،  را  موکالنشان  و  مردم 
مواضعی  چنین  اعالم  با  می دهند  اجازه  خود 
عمومی  افکار  به  تفکراتی  چنین  از  پیروی  یا 
مردم  نماینده  به عنوان  انگارنه انگار  توهین کنند؟ 
مسیری  در  آسودگی،  با  و  رفته اند  مجلس  به 
حتی  و  می کنند  موکالنشان، حرکت  اراده  خالف 
برای ظاهرسازی هم که شده، حرمت نظر مردم 
نمی کنند.  حفظ  را  رای دهندگانش  خواست  و 
انتخاباتی  مکانیزم های  مجموعه  متأسفانه، 
در  حضور  برای  نمایندگان  که  است  به گونه ای 
می شوند  حاضر  رقابتی  فضای  در  مجلس، کمتر 
نمی دانند  را  نمایندگی  اهمیت مجلس وظایف  و 
یا الزامات این ها را به سادگی زیر پا می گذارند.« 
عرب سرخی در ادامه در پاسخ به این سوال که 
»اگر مردم احساس کنند، به عقایدشان احترام 
نشان  واکنشی  نوع  چه  نمی شود،  گذشته 
دارد؟«،  ضررهایی  چه  حالت  این  و  می دهند 
گفته است: »یکی از افتخارات مورد تأکید نظام 
سیاسی ما این است که پشتوانه مردمی دارد و 
با حمایت مردم سرپا است. در چنین وضعیتی، 
طبیعتًا، از دست دادن اعتماد مردم، مترادف از 
دست رفتن سرمایه و پایگاه اصلی نظام خواهی 
ناامید  و  به هر دلیلی دلسرد  به مردم  اگر  شد. 
و...  انتخابات  مانند  مهمی  رخدادهای  در  شوند 
خواهند  امتناع  حاکمیت  نیاز  مورد  حمایت  از 
برخورداری  بزنگاه های سرنوشت ساز،  در  و  کرد 
می شد.  دشوار  مردم  حمایت  موهبت  از  نظام 
در  صیانت،  حامیان  و  طراحان  زاویه،  این  از 
و  خارجی  گوناگون  چالش های  کشاکش 
و  نشانه گرفته اند  را  مردم  امید  داخلی کشور، 
حاکمیت  و  ملت  شکاف  ناخواسته،  و  خواسته 

می زنند.« دامن  را 

رئیس دولت سیزدهم: احیا 
و نگهداری تاالب میانکاله از 
اهمیت زیادی برخوردار است 
و سرمایه ارزشمندی است که 
باید برای نسل های آینده حفظ 
شود. هر اقدامی که برای احیا 
و نگهداری منطقه میانکاله الزم 
است، انجام شود

مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا: به دلیل 
عوامل خارجی به مکث در 
گفت وگوهای وین نیاز است. 
متن نهایی اساسا آماده 
و روی میز است. به عنوان 
هماهنگ کننده، من به همراه 
تیمم به ارتباط با همه اعضای 
برجام و ایاالت متحده برای 
غلبه بر وضعیت فعلی و توافق 
ادامه خواهم داد

رئیس جمهوری دیروز در سفر یک روزه هیات دولت به مازندران سفر کرد. سفری که عمده محورهای آن براساس اذعان 
سخنگوی دولت سیزدهم، محیط زیستی بوده است. سفر به میانکاله و دستورهای رئیس دولت برای احیای این تاالب 
شاید یکی از مهم ترین اتفاقات سفر او باشد. او در بازدید از تاالب میانکاله که مهم ترین تاالب بهشهر و یکی از مهم ترین 
تاالب های ایران محسوب می شود، صراحتا اعالم کرد که مسئوالن موظفند همه اقدامات الزم برای احیاء و بهبود وضعیت 
این تاالب را انجام دهند. پس از این اظهارات رئیس سازمان محیط زیست جمهوری اسالمی هم تاکید کرد که بنا به دستور 
رئیس جمهوری، همه اقدامات و برنامه های عملیاتی الزم برای احیا و حفاظت از تاالب میانکاله به زودی در دستور کار 

مسئوالن امر قرار خواهد گرفت تا اوضاع این تاالب از اینکه هست، بدتر نشود و شاهد بهبود وضعیت آن باشیم.
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مذاکرات احیای برجام برای مدت زمانی نامعلوم به واسطه »دخالت های خارجی« متوقف شد
آغاز 1401 با تحریم؟!

»جدال با مانع روسی« در نظر گرفته شده در 
مسیر برجام ناموفق بود و ایران و آمریکا پس از 
حدود 11 ماه مذاکره دوباره تن به تعویق مذاکرات 
دادند. مذاکرات وین بدون نتیجه متوقف شد. 
آمریکا به برجام برنگشت و ایران هم تعهدات 
هسته ای برجامی خود را اجرا نمی کند. دو دوره 
مذاکره فشرده در دولت ابراهیم رئیسی با تعویض 
تیم مذاکره کننده ایران در وزارت امور خارجه با 
جمهوری  در  تاثیرگذار  نهادهای  حمایت  جلب 
این ها در  بود. همه  نتیجه  بدون  اسالمی عمال 
شرایطی اتفاق افتاد که اوضاع مذاکرات خوب بود 
و دود سفید از وین بلند شده بود اما »عاملی 
خارجی« همه چیز را به هم زد. ماجرا با حمله 
نظامی روسیه به اوکراین آغاز شد. وقوع جنگ در 
اوکراین روسیه و آمریکا را دوباره رو در روی هم 
قرار داد. اتحادیه اروپا هم در این میان به مقابله با 
روسیه پرداخت. روسیه، اوکراین را بمباران کرد و 
آمریکا و اروپا، روسیه را تحریم. مشخص بود که 
ترکش های این نبرد نظامی و رویارویی به ایران 
هم خواهد گرفت. نزدیکی بیش از پیش ایران 
به روسیه دردسرساز شد. والدیمیر الوروف، وزیر 
امور خارجه روسیه درست در شرایطی که ایران 
توافق  به  اتمی هم  انرژی  بین المللی  آژانس  و 
رسیده بودند تا آخرین مانع از مسیر احیای برجام 
برداشته شود، سنگی بزرگ در مسیر قرار داد. 

روسیه خواستار تضمین آمریکا برای تجارت با 
ایران در صورت احیای برجام شد. این در شرایطی 
بود که ایران از مطالبه تضمین خود عقب نشینی 
کرده بود و تحریم های روسیه اساسا ارتباطی با 

تهران نداشت.

انتقاد از روسیه
همین سنگ در نهایت کار خود را کرد و دیروز 
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی 
توییتر نوشت: »به دلیل عوامل خارجی به مکث 
در گفت وگوهای وین نیاز است. متن نهایی اساسا 
آماده و روی میز است. به عنوان هماهنگ کننده، 
من به همراه تیمم به ارتباط با همه اعضای برجام 
و ایاالت متحده برای غلبه بر وضعیت فعلی و 
توافق ادامه خواهم داد.« او نگفت مقصودش از 
عوامل خارجی چیست ولی پیش از این مشخص 
شده بود که روسیه می تواند مذاکرات را از مسیر 
اصلی خود منحرف کند. پیش از این، ند پرایس، 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از »تمامی 
جمله  از  وین  مذاکرات  در  مشارکت کنندگان 
روسیه خواست تا تمرکزشان را بر روی حل وفصل 
مشکالت نهایی جهت احیای برجام قرار دهند.« 
این اظهارات در کنار گمانه زنی های مطرح شده 
درباره نقش روسیه سبب شد تا پس از اعالم 

خبر توقف مذاکرات وین، انتقادات از روسیه و 
البته حمایت همه جانبه جمهوری اسالمی از این 
کشور دو چندان شود. علی واعظ، تحیل گر مسائل 
بین الملل در توئیتر خود نوشت: »باعث تاسف 
روسیه  مقابل  در  اندازه  این  در  ایران  است که 
کرنش می کند که حتی حاضر است از توافقی 
که به اندازه کافی منافع ملی اش را تامین می کند، 
به نفع روسیه چشم پوشی کند و تقصیر را گردن 
آمریکا بیاندازد.« دیاکو حسینی، دیگر تحلیل گر 
مسائل بین الملل هم در توئیتر خود نوشت: »اگر 
بهترین  در  حمایت کنیم،  روسیه  درخواست  از 
حالت ساالنه 4 میلیارد دالر تجارت دوجانبه را 
ضمانت می کنیم اما اگر با مقاومت مقابل این 
نتیجه  به  را  امریکا  با  مذاکرات  زیاده خواهی، 
برسانیم، در بدترین حالت، ماهانه 4 میلیارد دالر 
را فقط از صادرات نفت ضمانت می کنیم. انتخاب 

سختی نیست.«

مقصر کیست؟
اوضاع در میان اصولگرایان و حامیان تیم 
مطالبات  آنان  بود.  متفاوت  اما  مذاکره کننده 
آمریکا از یک سو و زیاده خواهی های اروپا را از 
سوی دیگر دو عامل توقف مذاکرات اعالم کردند. 
این در حالیست که پیشتر اخبار غیررسمی از 
حل و فصل این اختالفات حکایت داشت. وزارت 

یکسان  موضعی  تقریبا  هم  ایران  خارجه  امور 
داشت. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی در توئیتر خود در پاسخ 
به بورل، مساله دخالت عوامل خارجی را رد کرد 
و نوشت: » وقفه اعالم شده در مذاکرات وین 
می تواند زمینه ساز حل  موضوعات باقی مانده و 
بازگشت نهایی باشد. دستیابی به  موفقیت در 
گفت وگوها تمرکز اصلی همه طرف ها خواهد بود. 
هیچ عامل خارجی ای بر اراده مشترک ما برای 
حرکت به سمت یک توافق جمعی اثر نخواهد 
روسیه  نماینده  اولیانوف،  میخائیل  گذاشت.« 
یکسان  موضعی  تقریبا  هم  وین  مذاکرات  در 
کشور  از  دفاع  به  او  تفاوت که  این  با  داشت 
خود پرداخت و اظهار کرد: » فرجام توافق تنها 
نیز به  بازیکنان  ندارد. دیگر  به روسیه بستگی 
زمان بیشتری نیاز داشته و نگرانی های بیشتری 
گفت وگوهایی  مسائل  این  درخصوص  دارند. 

مسائل سبب  این  همه  می گیرد.«  انجام  دارد 
شد تا مذاکرات وین فعال متوقف شود. زمان از 
سرگیری مذاکرات مشخص نیست ولی خبرنگار 
وال استریت ژورنال در صفحه شخصی خود در 
بورل  نوشت که  بورل  جوزف  از  نقل  به  توئیتر 
امیدوار است مذاکرات »به زودی« از سر گرفته 
نیز  مذاکرات  در  چین  نماینده  همزمان  شود. 
نسبت به از سرگیری مذاکرات ظرف دو روز آینده 
ابراز امیدواری کرد. تحلیل گران اما معتقدند با 
این روند سال 1401 با تحریم برای ایران آغاز 
خواهد شد. همزمان آمریکا هم اقدام به توقیف 
نفتکش ایرانی کرده، اقدامی که می تواند به منزله 
ورود دوباره تهران و واشنگتن به درگیری و تنش 
در صورت عدم دستیابی به توافق در وین باشد. 
موضوعی که نه ایران از آن سود خواهد برد و نه 
آمریکا ولی میزان ضرر تهران به مراتب بیشتر 

خواهد بود.



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 3|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2250   | شنبه  21 اسفند 1400  |4
 تهدیدات امنیتی ناشی

 از تغییر اقلیم
معیشت  شیوه  در  تغییر  با  اقلیم  تغییر   
تشدید  و  جهان  مختلف  مناطق  در  مردم 
ملی  اقتصادهای  کردن  مختل  و  فقر 
سالمت  دادن  قرار  خطر  معرض  در  و 
تغییر  و  غذا  و  آب  منابع  و کمبود  مردم 
سیاسی  جغرافیایی  مرزبندی های  در 
حاضر  عصر  تهدید  جدی ترین  می تواند 
برای صلح و امنیت روابط بین الملل باشد. 
را  مسئله ای که می تواند منازعات ریشه دار 
مناقشات  انواع  بروز  سبب  و  داده  بسط 
آب  کمبود  و  آب  بحران  شود.  جدید 
بارش  در وضعیت  تغییر  دنبال  به  شیرین 
و نوسانات و کاهش بارندگی از یک سو و 
اقیانوس ها  و  دریاها  آب  آمدن سطح  باال 
به دلیل گرمایش زمین و ورود آب شور به 
احتمال  دیگر  سوی  از  شیرین  آب  ذخایر 
ذخایر  تصرف  برای  منازعه  و  تنش  بروز 
باال می برد. چه بسا که رشد  را  آب شیرین 
و  سدسازی  و  مصرف گرایی  و  جمعیت 
بر  جنگ  ظهور  برای  را  بستر  آب  آلودگی 
آب،  پی کمبود  در  می کند.  فراهم  آب  سر 
ناامنی غذایی  و  خشکسالی و کاهش غذا 
افراد  سالمت  برای  تهدیدی  می تواند  نیز 
بشر باشد. سوءتغذیه و تامین نشدن مواد 
مورد نیاز بدن احتمال ابتال به بیماری های 
واگیردار را باال می برد. غلظت باالی اوزون 
به عنوان یکی از گازهای گلخانه ای که عامل 
اقلیم است سبب  گرمایش زمین و تغییر 
تنفسی  بیماری های  از  ناشی  مرگ ومیر 
انسانی  امنیت  فقر،  و  بیماری  می شود. 
نقصان  دچار  را  بین الملل  روابط  امنیت  و 
راهبرد  نخستین  اجباری  مهاجرت  می کند. 
ناتوانی  است.  اقلیم  تغییر  با  مواجهه 
در  ناتوانی  و  بحران  مدیریت  در  دولت ها 
متناسب  ظرفیت های  و  فرصت ها  ایجاد 
جانی  امنیت  نبود  و  جدید  وضعیت  با 
تحت  مهاجرت  به  منجر  ملی  و  مالی  و 
و  آوارگی  و  بی خانمانی  می شود.   فشار 
پناهندگی به قصد بقا زمینه ساز شکل گیری 
مقصد  و  مبدا  کشورهای  در  مشکالتی 
و  اتهام  مورد  مبدأ  کشور  شد.  خواهد 
عمدتًا  می گیرد.  قرار  منطقه ای  فشارهای 
نظارت  نبود  معتقدند  همسایه  کشورهای 
دولت و ناتوانی در مدیریت جمعیت سبب 
است.  شده  مجاور  مناطق  به  مردم  راندن 
و  نزاع  نیز  مقصد  کشور  در  است  ممکن 
بومی  مردم  توسط  اعتراضی  جنبش های 
بومی  مردم  موارد  برخی  در  گیرد.  شکل 
و  فرهنگ  با  افراد  پذیرش  به  تمایلی 
ندارند.  خود  با  متفاوت  عقاید  و  مذهب 
به عالوه کشورهای پناه دهنده به مهاجرین 
نیروی  جلب  و  فراریان  از  حمایت  به 
اقلیم  تغییر  می شوند.  متهم  ارزان  کار 
می دهد.  افزایش  را  تروریسم  بروز  خطر 
نبود  و  سیاسی  بی ثباتی  و  مهاجرت 
مدیریت  در  ناتوانی حکومت  و  دموکراسی 
درحال توسعه  کشورهای  در  به ویژه  بحران 
مذاهب  دارای  و  چندفرهنگی  و کشورهای 
موارد  همه  است.  چالش آفرین  متعدد 
تندروها  ظهور  زمینه ساز  می تواند  مذکور 
با  غیرقانونی  گروه های  و  جدایی طلبان  و 
معضل  شود.  تروریسم  و  سیاسی  اهداف 
تهدید  را  بین المللی  امنیت  که  بعدی 
زیاده خواهی  و  سودجویی  مسئله  می کند، 
برخی از دولت ها است. آب شدن یخ های 
نفت  استخراج  تسهیل  سبب  شمال  قطب 
و  اکتشاف  شد.  خواهد  مناطق  این  و گاز 
عرصه  جدید  مناطق  استثمار  و  تصاحب 
قطب  مجاور  قدرت های  رقابت  برای  را 
شکل گیری گذرگاهی  می کند.  مهیا  شمال 
که  دولت هایی  برای  آن  تملک  و  آبی 
و  تجارت  گسترش  آنها  اصلی  اولویت 
منابع  به  دستیابی  و  اقتصادی  رشد 
شد.  خواهد  اساسی  هدف  است،  انرژی 
تنظیم  دنبال  به  چندین کشور  چه بسا که 
ارائه  برای  سیاسی  و  حقوقی  الیحه های 
ادعای  تأیید  به منظور  قضایی  مراجع  به 
از  هستند.  شمال  قطب  بر  خود  مالکیت 
آب  زیر  بسیاری  سرزمین های  طرفی 
بسیاری  از  مالکیت  حق  و  رفت  خواهند 
تغییر  این  شد.  خواهد  سلب  کشورها  از 
سیاسی  مرزبندی های  و  مالکیت ها  در 
می تواند عاملی برای منازعات خشونت آمیز 
و  جبران ناپذیر  عوارض  که  هرچند  شود. 
غیرقابل پیش بینی دیگر آب شدن یخ های 

نیست. قابل چشم پوشی  قطبی 
مؤلفه های  می توانند  شده  ذکر  موارد  همه 
باشند.  بین الملل  روابط  عرصه  در  بحران زا 
ارائه  راهکاری  آنها  برای  اگر  که  مسائلی 
نشود، کانون اصلی نگرانی های بین المللی 
روزهای  در  روی،  هر  به  بود.  خواهند 
مؤلفه ای  اقلیم  تغییر  جهان  پیشروی 
و  منطقه ای  و  داخلی  منازعات  در  مؤثر 
شناسایی  می شود.  قلمداد  بین المللی 
کاهش  برای  تالش  و  اقلیم  تغییر  آثار 
آن  پیامدهای  رفع  برای  چاره جویی  و  آن 
تا  را  بین الملل  صلح  برقراری  می تواند 

کند. تضمین  اندازه ای 

اقلیم

1ادامه از صفحۀ

سمت  به  تغییر  با  می توانند  جهان  کشورهای 
یا  بادی  انرژی های  مانند  انرژی  پاک تر  منابع 
تنهایی  به  برقی-که  ماشین های  و  خورشیدی 
یکی از راهبردهای مقابله با تغییر اقلیم است- 
نوسانات  برابر  در  را  خود  آسیب پذیری  میزان 
شدید بازارهای نفت و گاز کاهش دهند. مرحله 
پس  بکشد.  طول  سال ها  است  ممکن  گذار 
فعال بسیاری از دولت ها تالش می کند تا ضرب 
شوک های قریب الوقوع بخش انرژی را بگیرند. 
برای  جهانی  نفت  تولید  افزایش  آنها  هدف 
جایگزین کردن مصرف روزانه میلیون ها بشکه 

روسیه صادر می شود. از  نفتی است که 

افزایش تولید نفت 
و تامین امنیت انرژی

مقامات آمریکایی و اروپایی می گویند که افزایش 
با  لزوما  انرژی های پاک  به  نفت و گذار  تولید 
یکدیگر در تضاد نیستند. اما بعضی ها از کشورها 
به شدت درگیر بحران مستقیم انرژی شده اند 
نگرانند به سیاست های طوالنی مدت  و برخی 
به سوخت های فسیلی،  وابستگی  برای حذف 

با  را  دنیا  آینده نگری که  نبود  شود؛  کم توجهی 
شوک های بیشتر صنعت نفت و گاز و کره زمینی 

بسیار داغ و خطرناک روبه رو کند.
سازمان  در  برنماه ریزی  مدیر  الدیسالو،  سارا 
پاک  انرژی  مردم نهاد RMI که روی مشکالت 
کار می کند در گفت وگو با نیویورک تایمز می گوید: 
»باید در کوتاه مدت سعی کنیم تا جلوی بحرانی 
که به فاجعه اقتصادی منجر می شود، گرفته شود. 
اما گام هایی برای آینده نیز باید برداشته شوند 
تا میزان آسیب پذیری تامین انرژی های اساسی 
کاهش پیدا کند.« در غیر این صورت، الدیسالو 
می گوید که چندین سال به عقب برمی گردیم.

قطع وابستگی به روسیه
قیمت نفت قبل جنگ روسیه با اوکراین باال 
رفته بود. اقتصاد جهانی در حال بازگشت به روال 
عادی از پاندمی کرونا بود و تقاضا از عرضه پیشی 
گرفته بود. اما حمله روسیه به اوکراین در اواخر 
ماه فوریه باعث افزایش سرسام آور قیمت نفت 
خام شد و در هفته گذشته به 1۳0 دالر در ازای هر 
بشکه رسید. جو بایدن،  ریاست جمهوری آمریکا 

را متوقف  روسیه  از  نفت  واردات  اعالم کرد که 
می کند. قبل از جنگ با اوکراین، روسیه یکی از 
10 بشکه نفتی را که دنیا مصرف می کند، تامین 
می کرد. بایدن در سخنرانی خود تاکید کرد که این 
تصمیم تبعاتی مانند افزایش قیمت در داخل 

کشور را خواهد داشت.

پیشگیری از وقوع اختالالت اقتصادی
نشستی  در  انرژی  وزیر  گرنهولم،  جنیفر 
در هیوستون به مدیران نفت و گاز می گوید که 
باید ذخایر کوتاه مدت خود را پر کنند تا بتوانند 
شرایط بازار را تثبیت کنند تا میزان آسیب به 
شهروندان آمریکایی کاهش پیدا کند. به گفته 
گرنهولم این یعنی افزایش تولید در حال حاضر 

و در هر کجا که می شود.
افزایش تولید نفت و گاز در  گرنهلم می گوید 
اهداف  گرفتن  نادیده  معنی  به  مدت  کوتاه 
دولت بایدن در حذف سوخت های فسیلی برای 
مقابله با گرمایش جهانی نیست. بایدن وعده 
داده بودن انتشار گازهای گلخانه ای آمریکا تا 
سال 20۳0 به حداقل نصف میزان آن در سال 

2005 برسد. گرنهلم می گوید که به دنبال تامین 
هیچ  است که  اعتمادی  قابل  منابع  از  انرژی 
وابستگی به دشمنان خارجی نداشته باشیم.

هنوز مشخص نیست که آمریکا چه اقداماتی 
فسیلی  سوخت های  به  وابستگی  قطع  برای 
اطالعات  اداره  دهد.  انجام  آینده  در سال های 
انرژی آمریکا می گوید که اگر تغییر اساسی در 
سیاست گذاری ها رخ ندهد، نفت و گاز تا سال 

2050 منابع اصلی انرژی باقی می ماند.
هیوستون  در  و گاز  نفت  کارشناسان  از  برخی 
آمریکا اعالم کردند با اینکه نیاز مقابله با تغییر 
به  فوری  نیاز  فعال  اما  می کنند  درک  را  اقلیم 
وجود  فسیلی  سوخت های  تولید  افزایش 
اقتصادی  اختالالت  وقوع  از  بتوان  تا  دارد 

کرد. پیش گیری 

هشدار دانشمندان 
درباره تبعات آشکار تغییر اقلیم

شریف سوکی، رییس یکی از شرکت های گاز 
مایع طبیعی می گوید: »از آن جایی که تبعات 
اقلیم ۳0 تا 40 سال دیگر مشخص می شود، 

حواس مردم بیشتر متوجه اتفاقاتی است که 
بعدا  می کند که  می افتد.« سوکی گمان  االن 

می توانیم به موضوع اقلیم رسیدگی کنیم.
که  دارد  وجود  دانشمندان  بین  اجماعی 
می گویند خطرات تغییر اقلیم در حال حاضر 
آشکار است و روی هر گوشه ای از زمین تاثیر 
می گذارد؛ از توفان های مخرب گرفته تا موج 

بی سابقه. خشکسالی های  و  گرما 
همزمان، مدیران شرکت های نفتی قبول کردند 
که ممکن است برای تولید نفت و گاز بیشتر 
در طوالنی مدت دچار محدودیت هایی شوند. 
دوران  به سطح  تقریبا  آمریکا  در  نفت  تولید 
پیش از پاندمی، کمی کمتر از 12 میلیون بشکه 
انرژی  اطالعات  وزارت  شده.  نزدیک  روز  در 
پیش بینی می کند که این میزان تولید می تواند 
تا سال 20۳0 به 1۳ میلیون بشکه در روز برسد.

افزایش سرمایه گذاری اروپا 
در انرژی های پاک

سرمایه گذاری های   2010 سال  از  اروپا  قاره 
و کارآمدی  تجدیدپذیر  انرژی های  در  زیادی 
آنها انجام داده که باعث کاهش میزان مصرف 
گاز طبیعی شده. اما تولید داخلی گاز به شدت 
کاهش داشته که این کشورها را به شدت به 
روسیه  است.  کرده  وابسته  روسیه  صادرات 
نزدیک به 40درصد از گازی را تامین می کند که 
در اروپا به گرما و الکتریسیته تبدیل می شود.
طرحی  گذشته  روزهای  در  اروپا  اتحادیه 
تا  را  روسیه  گاز  واردات  که  پیشنهاد کرد  را 
طرح  این  برساند.  سوم  دو  به  سال  آخر 
اروپا  که  می کند  پیش بینی  کوتاه مدت  در 
از کشور دیگری  را  می تواند گاز طبیعی مایع 
باید  طوالنی مدت  در  اما  تامین کند.  دنیا  در 
و  بادی  انرژی  مانند  پاک تر،  گزینه های  از 
به  مربوط  اقدامات  کارگیری  به  خورشیدی، 
کارایی انرژی و افزایش تولید هیدروژن سبز 
برای  سنگین  صنایع  مصارف  تامین  برای 

است. گاز  جای  به  استفاده 

آمریکا می خواهد جای خالی 
روسیه را پر  کند

اقلیم  امور  در  آمریکا  فرستاده  کری،  جان 
در  گاز  و  نفت  تولید  افزایش  است  معتقد 
آمریکا می تواند به اروپایی ها کمک کند جای 
خالی گاز روسیه را پر کند و این اقدام با اهداف 
واقع می گوید  در  او  نیست.  ناسازگار  اقلیمی 
که امنیت انرژی مانعی بر سر راه رسیدن به 
اهداف صفر خالص تا سال 2050 نیست. کری 
تاکید می کند که با وجود فشار برای تولید نفت 
بیشتر، هنوز برای حذف سوخت های فسیلی 

زمان وجود دارد.
حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه درست 
بین دولتی  هیئت  که  افتاد  اتفاق  زمانی 
را  گزارشی  ملل  سازمان  اقلیمی  تغییرات 
منتشر کرد که در آن هشدار می داد خطرات 
تغییر اقلیم بیشتر شده و خیلی زودتر از آنچه 
انتظار می رفت آشکار شده است. دانشمندان 
در این گزارش می گویند که اگر انتشار گازهای 
گلخانه ای به سرعت در چند دهه آینده کاهش 
پیدا نکند، بشر ممکن است نتواند با تبعات 

بیاید.  آن کنار 

 حمله روسیه به اوکراین باعث شده تا دولت ها به دنبال تقویت ذخایر انرژی باشند

بحران انرژی در برابر بحران اقلیمی
در دورانی که دانشمندان می گویند کشورها باید فورا استفاده از سوخت های فسیلی را متوقف کنند 

قیمت نفت و تقاضا برای تولید انبوه آن جهش پیدا کرده است

هنوز مشخص نیست که 
آمریکا چه اقداماتی برای 

قطع وابستگی به سوخت های 
فسیلی در سال های آینده 
انجام دهد. اداره اطالعات 

انرژی آمریکا می گوید 
که اگر تغییر اساسی در 

سیاست گذاری ها رخ ندهد، 
نفت و گاز تا سال 2050 منابع 

اصلی انرژی باقی می ماند

در حالی که جهش قیمت نفت و گاز همه را گیج کرده، حمله روسیه به اوکراین بشر را با معضل جدیدی روبه رو کرده: اینکه کشورها همچنان و به شدت 
به سوخت های فسیلی وابسته باقی می مانند؛ آن هم در دورانی که دانشمندان تکرار می کنند دنیا باید مصرف نفت، گاز و زغال سنگ را محدود کند تا 

جلوی آسیب های جبران ناپذیر آن بر کره زمین را بگیرد. اما جنگ باعث شده تا دولت ها به دنبال تقویت ذخایر خود در هر لحظه باشند.

قیمت نفت قبل جنگ روسیه 
با اوکراین باال رفته بود. اقتصاد 
جهانی در حال بازگشت به روال 

عادی از پاندمی کرونا بود و 
تقاضا از عرضه پیشی گرفته بود. 

اما حمله روسیه به اوکراین در 
اواخر ماه فوریه باعث افزایش 

سرسام آور قیمت نفت خام شد 
و در هفته گذشته به 1۳0 دالر در 

ازای هر بشکه رسید
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معاون جانشین یگان حفاظت محیط زیست 
ضمن اشاره به چالش های موجود برای فعالیت 
یگان حفاظت محیط زیست از نقش پهپاد در 
سرشماری حیات وحش و پیشگیری از خسارت 

به محیط بانان گفت.
تجهیزات  گفت:  ایسنا  به  فالحی  منوچهر 
بی سیم در جریان فعالیت یگان حفاظت بسیار 
تعیین کننده است علی رغم اینکه با تلفن همراه 
نیز می توان ارتباط برقرار کرد اما بی سیم نقاط 
کوری را پوشش می دهد که از توانایی تلفن های 
همراه خارج است. این پوشش می تواند جان 

نیروهای ما را نجات دهد.
فالحی افزود: سیستم بی سیم فعلی ما آنالوگ 
است و برنامه ما برای سال آینده به روزرسانی 
به دیجیتال است که تجهیزات  این تجهیزات 
نوین پلیس نیز از همین نوع است. با یکی از 
شرکت های داخلی توافقی انجام شده تا این نیاز 
برطرف شود. این بی سیم قابلیت ثبت تصویر، 
ثبت مکان و تماس صوتی و تصویری را دارد. 
در چند استان اقدامات مطالعات مربوط به آن 
انجام شده و این طرح آماده اجراست. در برنامه 
هفتم یکی از اهداف اصلی ما اجرای همین طرح 

است.
معاون جانشین یگان حفاظت محیط زیست 
یگان  نیاز  مورد  تجهیزات  اصلی ترین  درباره 

حفاظت برای اطفای حریق گفت: زمانی که حرف 
از ادوات و تجهیزات اطفای حریق به میان می آید، 
یکی از مهمترین تجهیزات هلیکوپتر است. در 
فرایند اطفا هر لحظه برای انتقال نیروها به کانون 
آتش سوزی تعیین کننده است. اگر نیروهای ما 
با پای پیاده همراه با تجهیزات و آب به محل 
نخواهند  اطفا  برای  توانی  دیگر  شوند،  منتقل 
با  نیز  صعب العبور  نقاط  به  دسترسی  داشت. 

کمک این تجهیزات ممکن است.
او ادامه داد: خواسته ما همکاری نهادهایی مانند 
وزارت دفاع است چرا که از طرفی هزینه نگهداری 
هلیکوپتر باالست و از طرفی نهادهای دیگر در 

به ما  با دریافت مبلغی مشخص  زمان عادی 
کمک می کنند.

معاون جانشین یگان حفاظت محیط زیست 
تاکید کرد: اگر بتوان 600 خودرو در اختیار هر 
پاسگاه گذاشت، کمک بزرگی به یگان حفاظت 

می شود. زیست  محیط 
در سرشماری  پهپاد  به کمک  اشاره  با  فالحی 
حیات وحش گفت: در زمینه پایش دستگاهی 
مانند کمرا تراپ وجود دارد که به ثبت تصاویر 
اکثر  دارد.  باالیی  هزینه  اما  می کند  کمک 
فعالیت های تحقیقاتی در حیات وحش طبیعی 

این چنینی هستند. نیازمند تجهیزات 

نقش پهپاد در سرشماری حیات وحش 
و پیشگیری از خسارت به محیط بانان

پایش

امروزه تحقق توسعه پایدار 
کشور بدون توجه بـه 

مسائل محیط  زیست و 
منابع طبیعی میسر نیست؛ 

به ویژه که منابع طبیعی 
موجود در کشور ما محدود 
بوده و روند تجدیدپذیری 

آن به کندی صورت می گیرد 

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:
توسعه پایدار بدون توجه به محیط  زیست میسر نیست

با  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
پایدار  توسعه  تحقق  امروزه  اینکه  به  اشاره 
محیط زیست  مسائل  بـه  توجه  بدون  کشور 
و منابع طبیعی میسر نیست، گفت: مجموعه 
در  اجرایی  مختلف  دستگاه های  اقدامات 
فرآیند توسعه باید متناسب با وضعیت منابع 
و با رعایت اصول آینده نگری و پایداری کشور 

شود. انجام 
کشور،  بحران  مدیریت  سازمان  گزارش  به 
محمد حسن نامی صبح پنج شنبه در مراسم 
کرد:  عنوان  درختکاری  هفته  گرامیداشت 
مساحت  کل  از  هکتار  میلیون   140 حدود  
)انفال(  طبیعی  منابع  های  عرصه  کشور، 
آن  هکتار  میلیون   14 رقم  این  از  است که 
جنگل، ۳4میلیون بیابان و بقیه مرتع است.
او با طرح این پرسش که ما چگونه از این 
گفت:  کنیم؟  می  استفاده  عمومی  ثروت 
فرصت  یک  عنوان  به  می تواند  که  ثروتی 
دلیل  به  باشد،  مردم  همه  نفع  به  و  طالیی 
سوء مدیریت ها و کم توجهی ها، می شود بالی 
جامعه  سطوح  تمام  در  تقریبا  مردم،  جان 
مردم  از  می خورد،  چشم  به  مشکل  این 
تا مسئولین و سیاست  بازار گرفته  کوچه و 
گذاران و اهل دانش و اگر از موضوع تغییر 
در همین  ریشه اش  اقلیم صحبت می کنیم 

است. سوء مدیریت ها  و  کم توجهی ها 
ادامه  بحران کشور  مدیریت  سازمان  رئیس 

داد: ایران نیز همانند سایر کشورهای جهان در 
معرض تغییر اقلیم قرار دارد که برنامه ریزی 
امری  پدیده  این  اثرات  کاهش  جهت  در 

است. اجتناب ناپذیر 
او تاکید کرد: امروزه تحقق توسعه پایدار کشور 
بدون توجه بـه مسائل محیط  زیست و منابع 
طبیعی میسر نیست؛ با درک ایـن واقعیـت کـه 
منابع طبیعی موجود در کشور ما محدود بوده و 
روند تجدیدپذیری آن به کندی صورت می گیرد 
و یا گاه به دلیل میزان تخریب غیرقابل احیا 

می شود الزامی است.
اقدامات  مجموعـه  کرد:  تاکید  نامی 
دستگاه های مختلف اجرایی در فرآیند توسعه 
با رعایت  و  بـا وضعیت منابع  باید متناسب 
اصول آینده نگری و پایداری کشور انجام گیرد.
او با بیان این آمار که طی 25 سال گذشته 
ملی  سطح  در  بزرگ  بسیار  سیل   11۷
داشته ایم و  حدود 100 هزار هکتار از اراضی 
جنگلی و مرتعی طی 5 سال گذشته طعمه 
حریق شده، از رشد خسارات ناشی از حوادث 
و گفت: خاطره  انتقاد کرد  در کشور  طبیعی 
استان  آبیکار  روستای  در  لغزش زمین  تلخ 
چهارمحال و بختیاری با 5۳ کشته، همچنین 
در  روستا،  دو  نابودی کامل  و  زمین  لغزش 
فراموش  هیچگاه  منجیل،  و  رودبار  زلزله 
فرونشست  مانند  دیگری  موارد  و  نمی شود 

نمی گنجد. مجال  این  در  و... که  زمین 

| روزنامه نگار |

| یاسمن طاهریان |

استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
و  استروژن  آزمایشات  نتایج  سمنان گفت: 
درصدی  نود  از  باالتر  احتمال  از  پروژسترون 
بارداری »ایران« یوز ماده جوان خبر می دهد.

حفاظت  اداره کل  عمومی  روابط  به گزارش 

محیط زیست استان سمنان، امیر عبدوس 
از  نمونه برداری  نتایج  ادامه  در  کرد:  بیان 
سرگین »ایران« یوز ماده جوان مرکز تحقیقات 
در  که  توران  ملی  پارک  آسیایی  یوزپلنگ 
هفته اول بهمن ماه امسال با »فیروز« یوز 

نر زنده گیری شده از طبیعت جفتگیری کرده 
بود، آزمایشات تشخیص سطح هورمون های 
استروژن و پروژسترون بر روی نمونه ها نشان 
می دهد که هورمون استروژن تا هفته گذشته 
به پایین ترین سطح و پروژسترون به باالترین 

سطح رسیده است.
 او ادامه داد: این نتایج نشان از موفقیت باالی 
نود درصدی در انجام لقاح کامل داشته و برای 
قطعیت باید تا نتایج آزمایشات پنجاه روزگی 

تخمک لقاح یافته صبر کرد.
 عبدوس با ارائه بخش هایی از تصاویر مراحل 
پایانی جفتگیری ایران با فیروز افزود: در یک 
جفتگیری موفق معموال رفتارهایی باید از یوز 
آن  بخش  مهمترین  و  شود  مشاهده  ماده 

از  پس  نر  یوز  مقابل  در  ماده  یوز  غلطیدن 
انجام جفت گیری است که یکی از مهمترین 
محسوب  لقاح  موفقیت  برای  رفتارها 

می شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان 
و  نمونه برداری  ادامه  با  امیدواری کرد:  ابراز 
آزمایشات در هفته آینده اخبار قطعی از این 
رویداد بزرگ که برای اولین بار در سطح جهان 

در حال وقوع است انتشار خواهد یافت.

با ادامه نمونه برداری و 
آزمایشات در هفته آینده اخبار 

قطعی از وضعیت بارداری 
ماده یوز توران اعالم می شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان خبر داد
احتمال بارداری ۹0 درصدی ماده یوز توران
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قلعه جالل الدین یکی از برجسته ترین قلعه های 
نظامی خراسان شمالی شناخته می شود و در 
ساخته شده  هجری  هفت  و  شش  سده های 
است. معماران آن روزگار این سازه را با سنگ 
و ساروج بنا کردند؛ یک شش ضلعی منظم روی 
سطح ناهموار و صخره ای تپه ای بلند، قلعه ای بر 
سر راه ارتباطی شهرها و مراکز مهم شمال شرق 
و  مرو  جرجان،  نیشابور،  همچون  ایران  فالت 
خوارزم. چنان که از گزارش بهار 1۳5۷ برمی آید، 
است.  نبوده  چنین  گذشته  در  قلعه  اوضاع 
مرمتش را در سال 1۳86 آغاز کردند و پس از 
چهار سال موزه مردم شناسی قلعه جالل الدین 

شد. بازگشایی 
میراث آریا با انتشار گزارشی درباره این بنا نوشته 

مشهورترین  از  یکی  جالل الدین  قلعه  است: 
در  که  می آید  بشمار  خراسان  نظامی  قالع 
سده های ۷-6 هجری ساخته شده است. قلعه 
جالل الدین در ابتدای بلوار امام رضا )ع( از شرق 
و اول شهر گرمه قرار دارد و با مصالح سنگ و 
به صورت یک شش ضلعی منظم روی  ساروج 
احداث  بلند  تپه ای  و صخره ای  ناهموار  سطح 
شده است. این قلعه از نظر ابعاد معماری در 
نوع خود کم نظیر است. بی تردید حفر چاه در دل 
صخره در گوشه غربی حیاط قلعه از شاهکارهای 

مهندسی این بناست.
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره کل 
صنایع دستی خراسان شمالی برای احیای قلعه 
جالل الدین به عنوان موزه از سال 1۳86 مطالعه 

در خرداد سال  و  کرد  آغاز  را  بنا  این  مرمت  و 
1۳90 این بنا با عنوان موزه معرفی شخصیت های 
»جالل الدین« با تأکید بر شخصیت جالل الدین 
مدرن  تکنیک های  از  استفاده  با  و  خوارزمشاه 
شد.  افتتاح  دیجیتال(  )سیستم  نور  و  صدا 
جنوب  گوشه  در  و  جالل الدین  قلعه  تپه  پای 
از  دارد که  قرار  باصفا  و  پرآب  غربی چشمه ای 
جمله جاذبه های ارزشمند طبیعی این مجموعه 

است. گردشگری 

نگاهی به گرمه
شهرها و آبادی های شمال خراسان در تمام 
اقوام  تهاجم  مورد  پیوسته  تاریخی،  دوره های 
بیابان گرد و چادرنشین آسیا مرکزی و شمالی 

و  دژها  قلعه ها،  ساخت  رو  همین  از  بوده اند. 
بازوبندی شهرها اهمیت  یافته است. شهرهای 
راهبردی  ویژه  موقعیت  با  هم  و گرمه  جاجرم 
خود بر سر راه های مواصالتی و تجاری از این 
قاعده مستثنی نبوده است و قلعه جالل الدین 
در مجاورت آن با توجه  به گنجایش محدودش 
بدون تردید نقش مقر دیده بانی و دژ نظامی را 

است. می کرده  ایفا 
بررسی های  و  معماری  ویژگی های  باتوجه به 
باستان شناختی انجام شده تاکنون، کارشناسان 
قدمت این اثر تاریخی را در حدود سده های 6 و 
۷ هجری قمری مقارن با حکومت خوارزمشاهی 

و هجوم مغوالن به ایران دانسته اند.

قلعه  کم نظیر جالل الدین
قلعه جالل الدین از نظر ابعاد معماری در نوع 
خود کم نظیر است و باروی آن در تراز پایین و 
ارتفاع 5 متری نزدیک به ۳ متر ضخامت  تا 
دارد. روی  هم  رفته بلندای بارو در ضلع شرقی 

حدود 15 است.
این قلعه به صورت یک شش ضلعی تقریبًا منتظم 
احداث  تپه ای  و صخره ای  ناهموار  روی سطح 
شده است. موقعیت جغرافیایی قلعه بر سر راه 
ارتباطی شهرها و مراکز مهم شمال شرق فالت 
نیشابور، جرجان، مرو و خوارزم  ایران همچون 

اهمیت راهبردی قلعه را دوچندان می کرد.
فضاهای درون برج های استوانه ای بدون هیچ 
با  ورودی  از طریق یک  فقط  بیرون  به  روزنه 
حیاط قلعه مرتبط می شوند. کشیدگی و بلندای 
این ورودی ها شکل معماری ویژه ای را ایجاد 

است. کرده 
ورودی که  برج  به جز  برج ها،  فوقانی  تراز  در 
با  اتاق هایی  آن تخریب شده،  باالیی  قسمت 
طرح چلیپا وجود دارد که هر کدام سه روزن 
تیرکش به سمت بیرون قلعه دارند. کف فضاها 
در این تراز با مالت سفیدرنگ و ضخیمی اندود 

است. شده 
در کف برج ها و راهروهای تراز فوقانی باروی 
قلعه خمره هایی به بلندی حدود 1 متر و قطر 
داخلی 65 سانتی متر در کف برج ها و راهروها 
تراز فوقانی کار گذاشته شده که در مواقع نیاز آب 
یا آذوقه مورد نیاز را تامین  کرده است. هر یک 
از این خمره ها نزدیک به 150 لیتر حجم دارند 
و با درنظرگرفتن مجموع 128 خمره موجود در 
فضاهای مختلف برآورد می شود در این ظروف 
حدود 19000 لیتر یا 20 تن مایع یا غله ذخیره 
می شده است. باتوجه به رسوب گرفتگی بدنه ی 
خمره ها احتمال نگهداری مایعات در این خمره ها 

بیشتر است.
به عالوه چاهی به قطر حدود ۳ متر در گوشه ی 
غربی حیاط قلعه حفر شده است که امروزه تا 
حد زیادی با نخاله و خاشاک پر شده و عمق 
اولیه آن قابل تشخیص نیست ولی به استناد 
متون تاریخی عمق زیاد داشته و شاید دسترسی 
ساکنان قلعه به منبع آب دایمی را فراهم می کرده 
است. باتوجه به بستر صخره ای قلعه، بی تردید 
شاهکارهای  از  سنگ  دل  در  چاه  این  حفر 

مهندسی در زمان خود بوده است.

وقتی قلعه احیا شد
اقدامات  از  پس  جالل الدین  قلعه  بنای 
موزه  عنوان  با   1۳90 خرداد  احیا  و  مرمتی 
افتتاح  ایران  تاریخ  شخصیت های جالل الدین 
شد.  اینطور که میراث آریا می نویسد با توجه 
به  را  قلعه  نام  نمی توان  قطعیت  با  اینکه   به 
هیچ کدام از شخصیت های معروف جالل الدین 
منسوب کرد در ضلع شرقی قلعه موزه در طبقه 
قلعه  معروف  شخصیت های  معرفی  به  اول 
نام  آن  در  است که  پرداخته شده  جالل الدین 
آثار و احوال این شخصیت ها به صورت جداگانه 

است. شده  معرفی 

یکی از ویژگی های منحصربه فرد این موزه - قلعه 
که آن ها از نظر محتوایی از نمونه های مشابه خود 
متمایز ساخته شیوه پرده خوانی و نقالی در آن 
ایرانی  ملی  و  مذهبی  نمایِش  نوعی  است که 
است. در این نمایش، داستان تصویری نقش 
شده بر پرده های درون هر برج به شیوه نقالی 
روایت می شود که طی آن وقایع تاریخی دوران 
مغول و معایب اولیای دین با کالم آهنگین بازگو 

می شود.
برج های موجود در موزه به این نوع روایتگری 
ویژگی های  از  است  اختصاص داده شده 
سیستم  از  استفاده  موزه  این  منحصربه فرد 
دیجیتال برای پخش این نوع روایتگری در هر 

است. جداگانه  به صورت  برج ها  از  کدام 
در این نمایش کسی با عنوان »پرده خوان« از 
روی تصویرهاِی منقوش بر پرده، وقایع تاریخی، 
مذهب  اولیای  به ویژه   – دین  اولیای  مصائب 

شیعه – را با کالم آهنگین روایت می کند.
مسیرهای  در  موزه  نمایشی  قسمت های  سایر 
بازدید قرار گرفته که این امکان را به بازدیدکننده 
می دهد که ضمن حرکت در مسیر و مرتفع ترین 
قسمت های قلعه، با ویژگی های معماری، مصالح 
به کاررفته، خمره های تاریخی بجا مانده از دوران 
اولیه موجود در میان راهروها و برج ها در طبقه 
بنا به دلیل  فوقانی از نزدیک آشنا شود.  این 
ویژگی های شاخص فرهنگی و تاریخی در سال 
1۳56 به شماره 15۷۷ در فهرست آثار ملی به 

ثبت رسیده است.

یکی از برجسته ترین قلعه های نظامی خراسان که روزگاری مخروبه بود، به موزه مردم شناسی گرمه تبدیل شده است

جالل الدین؛ قلعه ای بر بلندای تاریخ
چاهی در گوشه غربی حیاط قلعه حفر شده که امروزه با نخاله و خاشاک پر شده و عمق اولیه آن قابل تشخیص نیست 
ولی به استناد متون تاریخی دسترسی ساکنان قلعه به منبع آب دائمی را فراهم  کرده است

محمدمهدی ناصح 
درگذشت

محمدمهدی ناصح در سن 82سالگی از دنیا 
رفت. به گزارش ایسنا، این پژوهشگر و استاد 
پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی روز پنجشنبه 
19 اسفندماه درگذشت.محمدمهدی ناصح در 
ادبیات  پژوهشگر  او  شد.  متولد   1۳18 سال 
دانشگاه  بازنشسته  استاد  و  فارسی، مصحح 
تصحیح  برای  ناصح  بود.  مشهد  فردوسی 
کتاب »روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر 
القرآن« )به همراه محمدجعفر یاحقی( برگزیده 
به  می توان  او  آثار  از  شد.  ایران  سال  کتاب 
دلبر:  »شعر  ویرایش«،  و  نگارش  »راهنمای 
نگار:  »شعر  بیرجندی«،  عامیانه  دوبیتی های 
دوبیتی های عامیانه بیرجندی«، »شعر غم«، 
»گزیده مرصادالعباد«، »گنج شایگان: معرفی 
و  هند  قاره  شبه  در  فارسی  زبان  پاسداران 

اشاره کرد.  و...  پاکستان« 

عراق 6 شی باستانی 
را از سوئیس پس گرفت

وزارت امورخارجه عراق پنجشنبه شب اعالم کرد 
که 6 شی باستانی متعلق به این کشور را از 
سوئیس پس گرفته است.به گزارش ایرنا از 
الصحاف، سخنگوی  احمد  عراقی،  رسانه های 
وزارت امورخارجه عراق با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد که عراق شش اثر باستانی را از سوئیس 
تحویل گرفته است.او تأکید کرد که این اقدام 
برای  در سایه تالش دیپلماتیک دولت عراق 
بازگرداندن آثار باستانی قاچاق شده انجام گرفته 
است.پیش از این نیز عبداالمیر الحمدانی وزیر 
برای  اخیر  های  ماه  در  عراق  فرهنگ  وقت 
بازگرداندن این قطعه های باستانی رایزنی های 
گسترده ای با مسئوالن آمریکایی داشته تا اینکه 
از حمله  برسد.پس  توافق  به  آنها  با  توانست 
و تجهیز  به عراق در سال 200۳  آمریکایی ها 
شمار  داعش،  جمله  از  تروریستی  گروه های 
زیادی از آثار باستانی و هنری عراق به تاراج 
رفت.موزه ملی بغداد یکی از مکان هایی بود که 
به شدت هدف حمله غارتگران آثار باستانی و 
پیگیری های  از  اما پس  تاریخی قرار گرفت؛ 
گسترده، یکهزار و ۳00 اثر از این آثار به سرقت 
رفته به موزه ملی عراق بازگردانده و به مقامات 

عراقی در بغداد تحویل شد.

شهرها و آبادی های شمال خراسان 
در تمام دوره های تاریخی، پیوسته 
مورد تهاجم اقوام بیابان گرد و 
چادرنشین آسیا مرکزی و شمالی 
بوده اند. از همین رو ساخت 
قلعه ها، دژها و بازوبندی شهرها 
اهمیت می یافته است. شهرهای 
جاجرم و گرمه هم با موقعیت 
ویژه راهبردی خود بر سر راه های 
مواصالتی و تجاری از این قاعده 
مستثنی نبوده است 

»از بیرون به علت ارتفاع زیاد دیوارهای خارجی و برج ها چنین بنظر می رسد که بنا سالم و مستحکم است، در حالی که با مشاهده داخل بنا شاهد وضع 
نامناسب و ویرانی بنا هستیم. سر تا سر دیوارها در طبقه باال فرو ریخته و دیوار رو به حیاط بکلی از بین رفته است. داخل برج های شرقی و جنوب شرقی 
و جنوبی که ورودی را تشکیل می دهد فرو ریخته و بشدت صدمه دیده است .کف راهروها را کنده و خمره های داخل آن را خارج ساخته اند. سقف 
طبقه باال و برج ها و راهروها از بین رفته و به احتمال زیاد حدود یک تا دو متر از ارتفاع دیوارها در مجموع فرو ریخته است و به طور کلی از نحوه پوشش 
طبقه باال و ورودی های آن چیزی بر جای نمانده است.« در بهار 1357خورشیدی، فائق توحیدی، رئیس هیات بررسی ناحیه خراسان در مجله بناهای 
تاریخی ایران )انتشارات اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی( این جمله ها را درباره قلعه جالل الدین نوشت؛ قلعه ای که بر بلندای صخره ای 

در گرمه بنا شده، روزگاری یکی از مشهورترین قالع نظامی خراسان بوده و امروز موزه مردم شناسی است.

با توجه  به اینکه با قطعیت 
نمی توان نام قلعه را به 

هیچ کدام از شخصیت های 
معروف جالل الدین منسوب 

کرد در ضلع شرقی قلعه 
موزه در طبقه اول به معرفی 
شخصیت های معروف قلعه 

جالل الدین پرداخته شده است 
که در آن نام آثار و احوال این 
شخصیت ها به صورت جداگانه 

معرفی شده است

|  
رنا

 ای
 |

میدان

سنگر کتاب  علیه بمب در اوکراین
در دوران شیوع کرونا، مردم اوکراین به سراغ 

خرید کتاب رفتند، اما به روشی دیگر.
از گاردین، مدت  نقل  به  و  ایسنا  به گزارش 
اوکراین،  به  روسیه  حمله  از  پیش  کمی 
فرهنگی  پیشرفت  کرونا  همه گیری 
وجود  به  اوکراین  در  را  غیرمنتظره ای 
آمار  پایین ترین  از  یکی  اوکراین  آورد. 

واکسیناسیون در جهان را داشت و »موسسه 
کتاب اوکراین« که یک آژانس دولتی نسبتا 
مطرح کرد که  را  جدیدی  پیشنهاد  نوپاست 
بر اساس آن به ازای دریافت واکسن کرونا 
کوپن های فرهنگی به افراد اهدا می شد. هر 
معادل  یا  گریونا   1000 کوپن ها  این  از  یک 
حدود 25 پوند ارزش دارد و مردم با استفاده 

از آن ها می توانستند بلیت سینما، کنسرت یا 
خریداری کنند.  یا کتاب  و  باشگاه  عضویت 
از  بیش  اساس  این  بر  اوکراین  شهروندان 
کتاب  خریداری  برای  گریونا  میلیارد  یک 

کردند. هزینه 
نداشتند  عادت  قبال  اوکراینی ها  از  بسیاری 
پیوستن  زمان  از  اما  خریداری کنند  کتاب 

بخش هایی  اشغال  و  روسیه  به  کریمه 
 ،2014 سال  در  روسیه  توسط  دونباس  از 
درباره  را  مختلفی  قوانین  اوکراین  مقامات 
این  از  یکی  اساس  بر  وضع کردند.  کتاب 
روسیه  در  که  کتاب هایی  واردات  قوانین 
برای  برنامه هایی  چاپ شده اند ممنوع شد. 
آثار  ترجمه  و  داخلی  نویسندگان  از  حمایت 
اجرا  اوکراینی  زبان  به  خارجی  نویسندگان 
شد. این مسئله به پیشرفت انتشاراتی ها در 

اوکراین و ظهور نویسندگان جدید منجر شد.
با  روسیه  حمله  روز  نخستین  در  اوکراین 
برای  کتاب وداع کرد. در حال حاضر زمانی 
ندارد، چرا  یا مطالعه کردن وجود  و  نوشتن 
که مردم در تالش برای حفاظت از جان خود 
و عزیزانشان هستند. زمانی که در 24 فوریه، 
آغاز کرد، شهروندان  را  روسیه حمله نظامی 
برای  جدیدی  روش های  شدند  مجبور 

پیدا کنند. خود  از  محافظت 

آگهی مرحله بیستم سال 
1400) منطقه یک کرمان (

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک 

شهرستان كرمان
هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
)) آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی ((
در اجرای  مواد مذکور بدین وسیله  امالکی  که برابر آراء 
هیأت های  حل اختالف  موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی  ناحیه یک  کرمان  تقاضای ثبت آن ها پذیرفته و ادامه 
عملیات ثبتی آن ها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است، 
به ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی  و بخش محل  وقوع  
ملک و مشخصات مالک یا مالكین ) متقاضیان ثبت ( واقع در 
بخش های  )1 -4 -8(  ثبتی شهرستان کرمان  به شرح ذیل 
آگهی  می شود تا  در صورتی که  شخص  یا اشخاصی  نسبت 
به صدور سند مالكیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند بتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد 
شد. شایان ذکر است صدور و تسلیم سند مالكیت بر اساس 

قانون مذکور مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

فرزند  مرادی  فهیمه  خانم  اصلی  -   4015 از  فرعی   33
در  کرمان  از  صادره  شماره 282  شناسنامه  به  محمدعلی 
ششدانگ یكباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
10 /154 متر مربع به آدرس کرمان خیابان حكیم کوچه 2 
جنوبی 3 خریداری از محل مالكیت سیدجواد عمرانی  - ردیف  

0762
34 فرعی از 4015 اصلی  - آقای علیرضا زندوکیلی فرزند 
محمدحسین به شناسنامه شماره 6490 صادره از کرمان در 
ششدانگ یكباب خانه به مساحت 150 متر مربع به آدرس 
کرمان خیابان حكیم کوچه 2 بعد از شمالی 4 سمت راست 

خریداری از محل مالكیت سیدجالل و سیدسلیمان عمرانی 
 - ردیف  0772

17900 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 11 فرعی از 
4776 اصلی  - آقای محمود عارفی فرزند عزیزاهلل به شناسنامه 
شماره 1838 صادره از شهداد در ششدانگ یكباب خانه به 
مساحت 232 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه 
ای بلوار پردیس خیابان امام سجاد پشت فرهنگسرای قمر بنی 
هاشم خریداری از محل مالكیت کیخسرو و فریدون کیانیان 

 - ردیف  0481
17964 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 125 فرعی از 
4776 اصلی  - آقای امید ابراهیم آبادی تكابی فرزند محمد به 
شناسنامه شماره 6997 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب 
خانه به مساحت 53 /244 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه 
آیت اله خامنه ای بیست متری امام سجاد کوچه 9 درب اول 
سمت چپ خریداری از محل مالكیت سیدعباس عمرانی  - 

ردیف  0818
18241 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 33 فرعی از 
4776 اصلی  - خانم زینب سیدی مرغكی فرزند اسحق به 
شناسنامه شماره 1 صادره از بم در ششدانگ یكباب خانه به 
مساحت 92 /148 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله 
خامنه ای کوچه 31 خیابان امام سجاد کوچه 23 قطعه هفتم 
سمت راست خریداری از محل مالكیت شاپور کیانیان  - ردیف  

1404
از 121 فرعی  اصلی مجزی شده  از 4776  فرعی   18243
از 4776 اصلی  - آقای حسن مهدی زاده فرزند محمد به 
شناسنامه شماره 4 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه 
به مساحت 95 /180 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت 
اله خامنه ای خیابان امام سجاد کوچه 11 بیست متری دوم 
کوچه علی اصغر 9 انتهای کوچه سمت راست خریداری از 

محل مالكیت غالمحسین بهرامپور  - ردیف  0187
18251 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 121 فرعی از 
4776 اصلی  - خانم فاطمه پورنخعی گوکی فرزند اکبر به 
شناسنامه شماره 371 صادره از گلباف در ششدانگ یكباب 
خانه به مساحت 150 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت 
اله خامنه ای انتهای کوچه 25 انتهای خیابان امام سجاد کوچه 
از محل مالكیت محمد  11 کوچه علی اصغر 9 خریداری 

رشیدفرخی فرزند رضا  - ردیف  0608

فرعی  از 147  اصلی مجزی شده  از 4776  فرعی   18256
از 4776 اصلی  - آقای مصیب نوروزی گوکی فرزند رضا به 
شناسنامه شماره 1549 صادره از گلباف در ششدانگ یكباب 
خانه به مساحت 65 /109 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه 
آیت اله خامنه ای خیابان رضوان کوچه کربال 1 خریداری از 

محل مالكیت سیدعباس عمرانی  - ردیف  0596
18258 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 140 فرعی از 
4776 اصلی  - آقای علی ناظمی معزآبادی فرزند احمد به 
شناسنامه شماره 1318 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب 
بزرگراه  آدرس کرمان  به  مربع  متر  به مساحت 300  خانه 
آیت اله خامنه ای کوچه 23 چهار کوچه دوم سمت راست 
یک منزل به آخر خریداری از محل مالكیت سیدعباس و 

سیدسلیمان عمرانی  - ردیف  0502
18279 فرعی از 4776 اصلی  - خانم فاطمه صادقی پاسیبی 
در  کرمان  از  صادره   2 شماره  شناسنامه  به  محمد  فرزند 
ششدانگ یكباب خانه به مساحت 65 /143 متر مربع که موازی 
5 /4 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در 
اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار سیدی بین کوچه 
گلستان 2 و 4 نبش جاده کوهپایه خریداری از محل مالكیت 

اکبر رشیدفرخی فرزند محمد  - ردیف  1451
ابراهیمی  عباس  آقای  اصلی  -   4776 از  فرعی   18289
دارسینوئی فرزند رضا به شناسنامه شماره 1 صادره از کرمان 
در ششدانگ یكباب ساختمان مسكونی و تجاری به مساحت 
243 متر مربع به آدرس کرمان بلوار باستانی پاریزی کوچه 24 
خریداری از محل مالكیت سیدعلی عمرانی فرزند سیدجالل 

 - ردیف  0760
4525 فرعی از 4809 اصلی  - آقای مصطفی استوارزاده راوری 
از کرمان در  فرزند احمد به شناسنامه شماره 760 صادره 
ششدانگ یكباب خانه به مساحت 4 /174 متر مربع به آدرس 
کرمان خیابان پارادیس کوچه 21 اولین چهار کوچه خریداری 

از محل مالكیت قنبر خدایی  - ردیف  0624
4581 فرعی از 4809 اصلی  - آقای علی زنگی آبادی فرزند 
محمد به شناسنامه شماره 12 صادره از کرمان در ششدانگ 
یكباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 16 /322 متر 
مربع که موازی 56 /33 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا 
متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار 
شهید عباس پور کوچه 35 منزل ششم سمت چپ خریداری 

از محل مالكیت ماشااله ثمره هدایت  - ردیف  1498
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

2227 فرعی از 5 اصلی  - آقای علی رضا بلوچ نژاد جوپاری 
در  ماهان  از  صادره   8 شماره  شناسنامه  به  حسین  فرزند 
ششدانگ یكباب خانه دوبلكس به مساحت 35 /61 متر مربع 
به آدرس کرمان بلوار امام حسن مجتبی کوچه 11 فرعی دوم 
بن بست اول سمت چپ منزل اول سمت راست خریداری از 

محل مالكیت شیخ حسین هرندی  - ردیف 0938
2243 فرعی از 5 اصلی  - آقای مجید شیروانی سعادت آبادی 
در  کرمان  از  به شناسنامه شماره 16 صادره  فرزند محمد 
ششدانگ یكباب خانه به مساحت 226 متر مربع به آدرس 
کرمان بلوار امام حسن مجتبی کوچه شهید محمد معصومی 
مالكیت محمدحسین  از محل  بست شقایق خریداری  بن 

نظریان  - ردیف 0098
5746 فرعی از 5 اصلی  - آقای محمدرضا موالئی فرزند محمد 
در ششدانگ  کرمان  از  صادره  شماره 3550  شناسنامه  به 
یكباب ساختمان به مساحت 60 /28 متر مربع به آدرس کرمان 
بلوار امیرکبیر بین کوچه 8 و 10 خریداری از محل مالكیت 

محمدحسین نظریان  - ردیف 0939
5747 فرعی از 5 اصلی  - آقای محمدرضا موالئی فرزند محمد 
در ششدانگ  کرمان  از  صادره  شماره 3550  شناسنامه  به 
یكباب ساختمان به مساحت 60 /27 متر مربع به آدرس کرمان 
بلوار امیرکبیر بین کوچه 8 و 10 خریداری از محل مالكیت 

محمدحسین نظریان  - ردیف 1180
5843 فرعی از 5 اصلی  - آقای سعید ایرانمنش فرزند علی 
به شناسنامه شماره 2980579841 صادره از کرمان نسبت 
به پنجاه و هشت سهم و دو سوم سهم مشاع و خانم ساناز 
شناسنامه شماره 2980377066  به  علی  فرزند  ایرانمنش 
صادره از کرمان نسبت به بیست و نه سهم و یک سوم سهم 
مشاع و خانم مریم رساء فرزند محمد به شناسنامه شماره 2 
صادره از کرمان نسبت به هشت سهم مشاع از نود و شش 
سهم از ششدانگ یكباب خانه به مساحت 67 /178 متر مربع 
به آدرس کرمان طاهرآباد بلوار امام حسن کوچه 11 خریداری 
از محل مالكیت محمدحسین نظریان  - به ترتیب ردیف های 

1291 و 1293 و 1305
11920 فرعی از 11 اصلی  - خانم مهری نعمت زاده فرزند 
حبیب اله به شناسنامه شماره 5161  صادره از تهران و آقای 

محمود نعمت زاده فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 1815 
صادره از تهران بالمناصفه در ششدانگ یكباب گاراژ به مساحت 
1463 متر مربع به آدرس کرمان بلوار شهید صدوقی نبش بلوار 
امام رضا )ع( گاراژ نعمت زاده خریداری از محل مالكیت محمد 

ثریا  - ردیف  های 0265 و 0268
761 فرعی از 16 اصلی  - آقای مجتبی شهریارپناه فرزند حسن 
به شناسنامه شماره 553 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب 
خانه به مساحت 250 متر مربع که موازی 67 /41 متر مربع 
از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده 
قرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری انتهای بلوار رضوان 
خیابان فردوس کوچه ایلیا خریداری از محل مالكیت عوض 

شهریارپناه  - ردیف 1005
311 فرعی از 37 اصلی مجزی شده از 89 فرعی از 37 اصلی 
به شناسنامه  آبادی فرزند حسین  نژادشاهرخ   - خانم زهرا 
شماره 5 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 
97 /385 متر مربع به آدرس کرمان  - شاهرخ آباد بلوار ولیعصر 
کوچه 8 خریداری از محل مالكیت حسین ارباب زاده  - ردیف 

1395
223 فرعی از 61 اصلی  - خانم فیروزه هوشمند فرزند هوشنگ 
به شناسنامه شماره 950 صادره از کرمان در ششدانگ زمین 
پسته ای به مساحت 40 /77213 متر مربع به آدرس کرمان 
 - زنگی آباد  - کهنوج مدیم  - تلمبه باقرآباد شور )امجدیه( 
خریداری از محل مالكیت محمد کهنوجی و فیروزه هوشمند 
)ضمناً حق ارتفاقی بدین نحو که با حق عبور مجاورین از ملک 

مورد ثبت می باشد(  - ردیف 0914
224 فرعی از 61 اصلی  - خانم فیروزه هوشمند فرزند هوشنگ 
به شناسنامه شماره 950 صادره از کرمان در ششدانگ زمین 
پسته ای به مساحت 80 /41913 متر مربع به آدرس کرمان 
 - زنگی آباد  - کهنوج مدیم  - تلمبه باقرآباد شور )امجدیه( 
خریداری از محل مالكیت محمد کهنوجی و فیروزه هوشمند 
)ضمناً حق ارتفاقی بدین نحو که با حق عبور مجاورین از ملک 

مورد ثبت می باشد(  - ردیف 0915
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

1498 فرعی از 1 اصلی مجزی شده از 796 فرعی از 1 اصلی 
 - آقای رسول صدقی ده زیاری فرزند علی به شناسنامه شماره 
2980221732 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه به 
مساحت 16 /112 متر مربع به آدرس کرمان  - چترود  - بلوار 

از محل  به چنارمال خریداری  نرسیده  اورژانس  کوچه  امام 
مالكیت سكینه وزیری نسب  - ردیف 0389

984 فرعی از 21 اصلی مجزی شده از 76 و 58 فرعی از 
21 اصلی  - خانم مجیده کهنوجی فرزند حسین به شناسنامه 
شماره 32 صادره از کرمان در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
دوباب ساختمان به مساحت 95 /1038 متر مربع به آدرس 
کرمان  - چترود  - هوتک خیابان سجادیه سمت راست منزل 
سوم خریداری از محل مالكیت ربابه رمضانی و احمد صفوی 

نژاد  - ردیف 1551
76 فرعی از 161 اصلی مجزی شده از 23 فرعی از 161 اصلی 
 - خانم نرجس زنگی آبادی فرزند حسین به شناسنامه شماره 
953 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه و باغچه به 
مساحت 446 متر مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه  - ده لولو 
 - درختنجان مع الواسطه واگذاری شورای اسالمی روستای ده 

لولو  - ردیف 1364
78 فرعی از 161 اصلی مجزی شده از 23 فرعی از 161 اصلی 
 - آقای محسن کارنما فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 
870 صادره از کرمان و خانم طاهره تفرشی فرزند حسن به 
شناسنامه شماره 318 صادره از کرمان و خانم بدری کارنما 
فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 849 صادره از کرمان و 
خانم بتول کارنما فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 1133 
صادره از کرمان بالسویه هر کدام نسبت به یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یكباب خانه و باغچه به مساحت 900 متر 
مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه  - ده لؤلؤ پشت دهیاری مع 
الواسطه واگذاری شورای اسالمی روستای ده لولو  - ردیف های 

0338 و 0339 و 0343 و 0344
52 فرعی از 172 اصلی  - خانم محبوبه مفیدی فرسنگی فرزند 
اصغر به شناسنامه شماره 5 صادره از کرمان در ششدانگ 
آدرس  به  مربع  متر  مساحت 8 /348  به  ساختمان  یكباب 
کرمان  - کوهپایه  - اسحاق آباد دوراهی ده قاضی نهضت آباد 
روبروی قبرستان خریداری از محل مالكیت سیدمهدی کارآموز 

 - ردیف 0839
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 07 /12 /1400
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 21 /12 /1400

رییس اداره ثبت اسناد  وامالک  ناحیه یک شهرستان 
کرمان-عیسی حافظی فر
شناسه آگهی : 1284265

وزیر میراث فرهنگی:
در احیای باغ 33 هکتاری 

رامسر قانون رعایت شود
باغ  جهانی  ثبت  درباره  فرهنگی  میراث  وزیر 
نیمه کاره  سازه  باوجود  رامسر  هکتاری   ۳۳
حتم  طور  به  هنری گفت:  فرهنگی  مجتمع 
قوانین میراثی در عرصه باغ ۳۳ هکتاری باید 
رعایت شود، ضمن این که به زودی بررسی های 
می شود. اعالم  موضوع  این  پیرامون  کارشناسی 
عزت هللا ضرغامی به ایرنا گفت: مقرر شد سوابق 
از  و  بررسی شود  وزارتخانه  این  از سوی  باغ 
طریق بخش کارشناسی تصمیم ها پیرامون این 

مساله اعالم می کنیم.
گردشگرپذیر  شهرستان  هکتاری   ۳۳ باغ 
رسید،  ملی  ثبت  به   8۳ سال  در  که  رامسر 
یکی از دو طرح پیشنهادی برای ثبت جهانی 
به سازمان یونسکو بود که سال 88 ارائه شد، 
اما کارشناسان یونسکو با مشاهده احداث سازه 
نیمه تمام در عرصه باغ، ثبت این اثر را از دستور 
خارج کردند و همین مساله در کنار کمبود اعتبار 

روند بهسازی این اکو باغ را متوقف کرد.



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 5|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2250   | شنبه  21 اسفند 1400  |4
 در نشست آینده آب، با موضوع انتقال آب از دریای عمان به خراسان و سیستان و بلوچستان مطرح شد

 نیازسازی کاذب برای انتقال آب
حجت میان آبادی، پژوهشگر دیپلماسی آب: خصولتی ها با در اختیار داشتن ابزاری مثل منابع آب شرب می توانند 

مناسبات نادرستی را در کشور رقم بزنند

حداقل نیاز آبی در سیستان 
و بلوچستان فقط برای ادامه 

حیات – و نه کشاورزی و ...-  
بالغ بر 10 میلیارد مترمکعب 

است. چطور در طرح های 
انتقال آب با وعده صد میلیون 
مترمکعب آب برای کل استان 
امنیت آبی و نجات از بحران 

آب می دهید؟

| سمت |

| نویسنده |

مطالعات علمی صورت گرفته 
توسط شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی و دانشگاه 

فردوسی نشان می دهد 
باالترین ریسک و کمترین 

میزان اعتماد پذیری و در نتیجه 
پایین ترین اولویت گزینه های 

تامین آب نسبت به سایر 
گزینه های تامین آب برای 

مشهد، گزینه انتقال آب عمان 
به مشهد است

| پژوهشگر دیپلماسی 
آب و استاد دانشگاه |

  | حجت میان آبادی |

چارسوق

|  
یم

سن
  ت

|

 رئیس اتحادیه قالیشویان
 تهران خبر داد

 تعطیلی 25 درصد
 از قالیشویی های تهران 
به علت مشکالت مالی

می گوید:  تهران  قالیشویان  اتحادیه  رئیس 
از کرونا حدود  به مدت مشابه قبل  نسبت 
50 درصد کاهش تقاضا داشته ایم. عالوه بر 
این حدود 25 درصد از واحدهای قالیشویی 
و  مالی  مشکالت  تقاضا،  نبود  علت  به 
تعطیلی  به  مجبور  کار  باالی  هزینه های 
شده اند. به گزارش ایلنا حمید محمدی در 
قالیشویی  صنفی  واحدهای  وضعیت  مورد 
امسال  ویروس کرونا  خاطر  به  کرد:  اظهار 
شست وشوی  برای  تقاضا  گذشته  سال  و 
به مدت  به طوری که نسبت  بود،  فرش کم 
مشابه قبل از کرونا حدود 50 درصد کاهش 
 25 حدود  این  بر  عالوه  داشته ایم.  تقاضا 
علت  به  قالیشویی  واحدهای  از  درصد 
هزینه های  و  مالی  مشکالت  تقاضا،  نبود 
تعطیلی  به  مجبور  قالیشویی  کار  باالی 
قالیشویی  خدمات  قیمت های  شده اند. 
 20 بین  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
تا 25 درصد افزایش داشته است. اما این 
وجود  تورمی که  به  نسبت  قیمت  افزایش 
داشته کافی نیست. تورم در مشاغل دیگر 
موجب افزایش ۳00 تا 400 درصدی شده اما 
خدمات شست وشوی فرش تنها 25 درصد 

است. یافته  افزایش 
تقاضا  علت کاهش  است:   معتقد  محمدی 
قدرت خرید  بر شیوع کرونا، کاهش  عالوه 
مردم است. وضعیت مردم از نظر اقتصادی تا 
حدی ضعیف شده که توان آنکه فرش برای 
شست وشو به قالیشویی بدهند را ندارند و 
اولویت های مهم تری برای هزینه کرد دارند. 
کرونا باعث شده که دورهمی ها کم و به تبع 
فرش ها هم کمتر کثیف شوند و همچنین 
باعث می شود که افراد به خاطر احتیاط در 
مقابل کرونا نخواهند که کسی برای تحویل 

فرش وارد خانه شود.
این  در  به گفته محمدی مشکل جدی  اما 
صنف در جای دیگری است: مشکل اساسی 
غیرمجاز  واحدهای  قالیشویی،  صنف  در 
ایام اسفند حدود 2 تا ۳ برابر  هستند. در 
صورت  به  دارند،  کسب  مجوز  که  کسانی 
غیرمجاز با یک خط تلفن و یک وانت شروع 
به تبلیغات در فضای مجازی می کنند. برخی 
و  را خاموش کرده  تلفن خود  آنها حتی  از 
متواری می شوند که نوعی کالهبرداری است. 
در مورد بقیه هم اگر خسارتی به فرش وارد 
شود یا گرانفروشی کنند، دیگر نمی توان به 
در  شکایاتی که  بیشتر  رسیدگی کنند.  آن 
اتحادیه ثبت می شود از ناحیه افراد غیرمجاز 
برای  زیادی  مشکالت  بنابراین  است، 
ایجاد می شود. کسانی که  اتحادیه  مردم و 
می خواهند فرش خود را شست وشو دهند به 
سایت اتحادیه مراجعه کنند، در این سایت 
که  دارد  وجود  مجاز  واحد  کافی  اندازه  به 
مشکل  دچار  و  مراجعه کنند  آن  به  بتوانند 
نشوند. اگر هم ایرادی مانند گرانفروشی یا 
تداخل رنگ به وجود آمد می توانند از طریق 

پیگیری کنند. اتحادیه 

هوشمندسازی در 
کشاورزی می تواند مشکل 

کمبود آب را حل کند
به  توجه  فناوری،  کارشناس  یک  گفته  به 
کشاورزی  بخش  هوشمند سازی  موضوع 
می تواند مشکل کمبود آب در کشور را حل 
کرده و در نهایت منجر به مهاجرت معکوس 
شود. به گزارش ایسنا، محمدجواد مطهری، 
با بیان اینکه آمار بانک جهانی از فاصله 80 
کشورها  از  برخی  به  نسبت  ایران  برابری 
تعداد  به  کشاورزی  کل  درآمد  نسبت  در 
عدم  دلیل  به  حوزه  این  در  شاغل  افراد 
هوشمندسازی حکایت دارد، گفت: حدود 10 
سال از موضوع اقتصاد مقاومتی می گذرد و 
سیاست های آن ابالغ شده اما کاری که باید 
تا به امروز انجام نشده و در حوزه اقتصاد به 

است. و شترمرغ خالصه شده  مرغ 
مطهری با طرح این پرسش که نقش فضای 
سیاست های  در  هوشمندسازی  و  مجازی 
حوزه  در  خاص  به طور  و  مقاومتی  اقتصاد 
حال  در  کرد:  اظهار  چیست؟  کشاورزی 
حوزه  در  کشور  در  آب  درصد   85 حاضر 
کشاورزی مصرف می شود که هوشمندسازی 
می تواند به این موضوع کمک کند به طوری 
تکیه  با  مشکل  این  رفع  صورت  در  که 
آب  مسئله  تقریبی  به طور  راهکار،  این  بر 
حاضر  حال  در  نمی شود.  حل  کشور  در 
شرکت های دانش بنیان متعددی هستند که 
سیاست های خود را بر اساس سیاست های 
بنابراین  کرده اند،  تدوین  مقاومتی  اقتصاد 
تجربه نشان داده که می توان این سیاست ها 
پیش  با مشارکت شرکت های خصوصی  را 
برد تا ضمن مشارکت، نسبت به ایجاد بازار 

شود. اقدام  مناسب 

طرح پر حاشیه ای که خارج از نوبت در مجلس 
حدیث های  و  حرف  و  شد  تصویب  و  بررسی 
تبدیل  داشت حاال  آن وجود  مورد  در  بسیاری 
به قانون شده است. در فازهای بعدی آن هم 
قرار است آب دریای عمان با هزینه های هنگفت 
به شهرهای شمال شرقی کشور برسد. امری که 
تبعات و آثار اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی 
و امنیتی فراوانی به دنبال دارد. اما فارغ از تمام 
حواشی و ماجراها، طرح انتقال آب از عمان به 
سه استان شرقی کشور، تبعات منفی بسیاری از 
منظر علمی هم دارد که تصویب کنندگان و ابالغ 
کنندگان آن چشم و گوش خود را به روی تمام 
این تبعات بستند و باالخره طرح را به مرحله 
اجرا رساندند. البته این تنها طرحی نیست که در 
این سال ها بدون توجه به هشدارها و تذکرات 
جامعه دانشگاهی به مرحله اجرا می رسد و در 
نهایت در سکوت خبری متوقف شده و شکست 
می خورد و کسی در خصوص هزینه های صورت 
گرفته و سرمایه های تلف شده در این طرح ها 
پاسخگو نیست. در دولت سیزدهم هم طرح های 
انتقال آب و بهره برداری از آب های ژرف از جمله 
طرح های مورد تاکید دولت و وزارت نیرو بوده 
به  عمان  آب  انتقال  طرح  چرا  اما  هستند.  و 
را  کارشناسان  اینقدر  شرقی کشور  استان های 
نگران کرده و انتقادات بسیاری در مورد اجرای آن 
مطرح است؟ در نشست »آینده آب« کارشناسان 

حوزه آب و محیط زیست از زوایای مختلف به 
بررسی این طرح و پاسخ به این سوال پرداختند. 
پژوهشگر  میان آبادی  حجت  نشست  این  در 
دیپلماسی آب و استاد دانشگاه، مواردی را در 
خصوص ابعاد اقتصادی و امنیتی طرح ارائه کرد 
و در نهایت به پایداری این طرح در سخنرانی 
خود پرداخت و نکات حائز اهمیتی درباره اجرایی 
شدن این طرح ذکر کرد. میان آبادی در سخنان 
خود با مرور کلیت طرح گفت: »به طور متوسط 
این پروژه قرار است صد میلیون مترمکعب در 
سال برای سیستان وبلوچستان، شصت میلیون 
مترمکعب برای خراسان جنوبی و صد و بیست 
-در  رضوی  خراسان  برای  مترمکعب  میلیون 
را  دریا  آب  مترمکعب-  میلیون   280 مجموع 
نمک زدایی و منتقل کند. زمانی بین 10 تا 14 
سال برای اجرای پروژه تخمین زده شده است 
و هزینه کل اجرا طبق مطالعات و آمار رسمی به 
بیش از 6 میلیارد یورو برآورد شده است« به 
گفته میان آبادی و با استناد به مطالعات انجام 
شده در دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت 
نیرو در فروردین ماه 1400، هزینه هر مترمکعب 
آب شیرین و منتقل شده در این طرح در شهر 
مشهد بالغ بر 105 هزار تومان برآورد شده بود. به 
باور این استاد دانشگاه به رغم اینکه اعالم شده 
است این مبلغ قرار است به طور مشترک توسط 
بخش خصوصی و دولت پرداخت شود، اما در 

نهایت بنای مجریان طرح بر این است که این 
مبلغ از صندوق توسعه ملی برداشت شود. او در 
خصوص ابعاد امنیتی طرح انتقال آب از دریای 
عمان به خراسان هم به نکاتی اشاره کرد از جمله 
به بخش خصوصی  پروژه  این  واگذاری  اینکه 
کشور  برای  بسیاری  امنیتی  تبعات  می تواند 
»مسئله  سخنانش گفت:  در  او  باشد،  داشته 
آب بسیار مهم است و ارتباط جدی با امنیت 
ملی دارد. به خصوص وقتی موضوع تامین آب 
شرب مطرح است. اینکه ما در حوزه امنیت ملی 
و پدافندی تا چه میزان می توانیم مسائلی که 
ارتباط مستقیم با امنیت ملی دارد را در اختیار 
بخش خصوصی قرار دهیم جای سوال دارد. در 
کشورهای مختلف دنیا مثل هلند توزیع شبکه 
آب شهری است که در اختیار بخش خصوصی 
فرض کنید  آن.  تامین  و  تولید  نه  گرفته  قرار 
شهرهای مشهد و زابل وزاهدان وابسته به تامین 
آب توسط بخش خصوصی شدند، در آینده اگر 
به هر دلیلی بخش خصوصی که عهده دار این 
مسئولیت شده، نتوانست به کار خود ادامه دهد 
این  نمی شود؟  امنیتی  وابستگی  این  تکلیف 
مسئله بسیار مهم است. در این طرح بهره بردای 
به  شرکت های  از  متشکل  هلدینگ  یک  به 
اصطالح خصولتی سپرده شده، همه می دانیم 
که این اتفاق چه تبعاتی از منظر امنیتی خواهد 
مثل  ابزاری  داشتن  با  خصولتی ها  داشت. 

مناسبات  می توانند  شهرهای کشور  شرب  آب 
نادرستی را در کشور رقم بزنند« میان آبادی در 
تصویب  در  مشاور  نقش شرکت های  به  ادامه 
سیاست گذاران  رضایت  و کسب  طرح ها  این 
اشاره کرد و گفت»شرکت ها و کسانی که در این 
پروژه ها منتفع هستند در غالب موارد با بحرانی 
جلوه دادن شرایط اینطور القا می کنند که وضعیت 
بسیار بحرانی است و اگر این پروژه اجرا نشود 
شرایط بحرانی تر خواهد شد، ولی اگر این پروژه 
نگاهی  او  برقرار است.«  آبی  امنیت  اجرا شود 
هم به آمارهای مربوط به منابع آب و نیازهای 
تنها  اگر تصمیم گیران  آبی خراسان داشت که 
کمی به این اعداد و ارقام توجه می کردند شاید 
بسیاری از هزینه ها به کشور تحمیل نمی شد: 
»مجموع کسری مخزن آب سه استان شرقی 
ایران بیش از یک میلیارد مترمکعب در سال 
بوده است. کسری آب زیرزمینی هم   96-95
نزدیک به یک میلیارد و ۳80 مترمکعب در سال 
است. این طرح برای این کسری مخزن در سه 
استان با هزینه بیش از 6 میلیارد یورو و مدت 
زمان حداقل بین 10 تا 14 سال -به فرض اینکه 
تحریم وجود نداشته باشد. بودجه تامین شود 
و تاخیر در اجرا نباشد- قرار است 280 میلیون 
مترمکعب آب تامین کند. کسری چقدر است؟ 
یک میلیارد مترمکعب. در نتیجه این طرح بر 
به رغم وعده هایی  و  ادعاهای مطروحه  خالف 

به سیاستمداران کشور  مشاور  که شرکت های 
می دهند، به هیچ عنوان نمی تواند نقش موثری 
در حل بحران و امنیت پایدار آبی در این استان ها 
ناتمام  طرح های  به  اشاره  با  او  باشد«  داشته 
سیستان  استان  در  به ویژه  که  غیراصولی  و 
وبلوچستان با عنوان حل بحران آب تعریف شده 
و با صرف هزینه بسیار بی نتیجه مانده اند گفت: 
»حداقل نیاز آبی در سیستان و بلوچستان فقط 
برای ادامه حیات – و نه کشاورزی و ...-  بالغ 
بر 10 میلیارد مترمکعب است. چطور در طرح های 
انتقال آب با صد میلیون مترمکعب آب برای کل 
استان وعده امنیت آبی و نجات از بحران آب 
می دهید؟« میان آبادی در ادامه سخنان خود 
در خصوص انتقال آب دریای عمان به خراسان 
تاکید کرد: »این پروژه ضد امنیتی است و نا 
امنی را از منظر آبی، اجتماعی و سیاسی در مشهد 
به شدت افزایش خواهد داد. این بدیهیات علم 
سیاست گذاری است. حداقل قیمت تمام شده 
آبی که شیرین شده و به خراسان می رسد بین 
۳ تا 5 یورو است. وزارت نیرو از بدهی هایی که 
خصولتی ها دارند خبر دارند. چه تضمینی وجود 
دارد که این شرکت ها با این شرایط بتوانند آب 
شرب این استان را تامین کنند؟ در نهایت هم 
را  هزینه  این  ملی  توسعه  صندوق  است  قرار 
تامین کند« میان آبادی با استناد به اسناد رسمی 
و نامه های رسمی شرکت تابش می گوید: »قرار 
است حداقل سه میلیارد دالر به اسم امنیت آبی 
از صندوق توسعه ملی برداشت شود. مطالعات 
مرکز پژوهش های مجلس نشان داده است از 
انتهای  تا  ملی  توسعه  تاسیس صندوق  زمان 
از  خارج  برداشت  دالر  میلیارد   1۳ از   1۳9۷
اساسنامه صندوق نزدیک به ده میلیارد دالر برای 
طرح های آب و خاک و بهره وری بوده مخصوصا 
طرح های آبی.  چرا یک گزارش ارائه نمی شود 
که بگویند اثرگذاری این 10 میلیارد دالر از بودجه 
بیت المال کجا بوده؟« او در ادامه سخنان خود 
و  اشاره کرده  مدیریت کالن کشور  موضوع  به 
معتقد است هزینه ای که صرف انتقال آب به 
استان هایی مثل خراسان که آمار حاشیه نشینی 
در آنها سه برابر میانگین کشوری است، می شود 
می تواند صرف توسعه شهرهای ساحلی جنوب 
کشور شود. او همچنین به وضعیت مدیریت آب 
در بخش کشاورزی اشاره و کرده و در نهایت با 
اشاره به اقداماتی که در حوزه مدیریت شهری 
به  در خصوص  انتقاداتی  افتاده،  اتفاق  مشهد 
افتتاح دریاچه ها و آبشارهای مصنوعی در شهری 
است  روبه رو  آب  بحران  با  می شود  که گفته 
مطرح کرد. حجت میان آبادی در پایان سخنان 
اشاره کرده و می گوید:  پایداری طرح  به  خود 
»مطالعات علمی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی و دانشگاه فردوسی نشان می دهد طرح 
دارای  مشهد،  به  عمان  دریای  از  آب  انتقال 
باالترین ریسک، کمترین میزان اعتمادپذیری و 
در نتیجه پایین ترین اولویت گزینه های تامین 
آب نسبت به سایر گزینه ها است. این مطالعات 
نشان داده که ناپایدارترین گزینه از نظر قیمت، 
شاهد  اما  است.  طرح  این  ریسک  و  حجم 
هستیم که در حوزه اجرا این طرح را به عنوان 
اصلی ترین گزینه نجات بخش مشهد معرفی 
می کنند« تبعات بی توجهی به ابعاد اجتماعی 
از  غفلت  و  عمرانی،  طرح های  و  ابرپروژه ها 
نادیده  و همچنین  آمایش سرزمین  موضوع 
طرح ها  این  زیستی  محیط  تبعات  گرفتن 
سرزمین  این  مردم  گریبانگیر  سال هاست 
است و مدیرانی که چند صباحی با تصمیمات 
خود زمینه ساز این مشکالت هستند، در زمان 
بروز آنها دیگر نه سمتی دارند و نه حتی در 
کشور حضور دارند تا در مورد تبعات تصمیمات 
خود پاسخگو باشند. طرح انتقال آب از دریای 
این  تمام  باالی  بلند  فهرست  به  هم  عمان 

می شود. اضافه  طرح ها 

| پیام ما | نیمه اسفند ماه جاری بود که رئیس دولت سیزدهم قانون انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان را برای اجرا ابالغ کرد. 
قانونی که پیش از تصویب، با ایرادات فراوان و نقدهای بسیاری روبه رو بود اما باالخره بهمن ماه در مجلس تصویب، در شورای نگهبان تایید و در 
نهایت توسط رئیس جمهور  ابالغ شد. در فاز دیگر آن قرار است آب دریای عمان و خلیج فارس به دیگر استان های شرقی کشور برسد. طرحی که 
به زعم بسیاری از کارشناسان نه تنها مشکل آب شرب استان های شرقی کشور را حل نمی کند، بلکه مسائل و تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیاری 
به دنبال خواهد داشت. کارشناسان معتقدند اجرای آن عالوه بر اینکه صرفه اقتصادی ندارد، می تواند تبعات امنیتی هم برای کشور به دنبال 
داشته باشد. چهارشنبه شب گذشته نشستی با همین رویکرد با حضور فعاالن و پژوهشگران حوزه آب و محیط زیست برگزار شد. نکات و انتقاداتی 
که در این نشست مطرح شد و آمارهایی که در خصوص اجرای این طرح ارائه شد -هر چند از سوی منابع رسمی منتشر شده بودند- قابل تامل 
بود و عجیب اینکه هیچ یک از این آمارها مورد توجه و اعتنای سیاست گذارانی که با اجرای چنین طرح هایی موافق هستند قرار نگرفته  و عالوه بر 

آن آنچه در این طرح مثل بسیاری از ابرپروژه ها و طرح های عمرانی دیگر مورد توجه قرار نگرفته، آمایش سرزمین است.

شهرداری فالورجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 6/88۹ مورخ 1400/11/24 
شورای اسالمی شهر فالورجان پارکینگ واقع در میدان ازادی با متراژ تقریبی 1600 

متر مربع و پارکینگ واقع در بلوار طالقانی با متراژ تقریبی 1100 متر مربع را طبق شرایط ذیل بر 
اساس قیمت کارشناسی جهت پارکینگ عمومی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره بهاء 
برای مدت یکسال شمسی واگذار نماید . 1 – قیمت پایه اجاره بر اساس قیمت کارشناسی برای 
پارکینگ میدان آزادی ماهیانه مبلغ 110/000/000 ریال می باشد . 2 – قیمت پایه اجاره بر اساس 
قیمت کارشناسی برای پارکینگ بلوار طالقانی ماهیانه مبلغ 17/000/000 ریال می باشد . – شرکت 
کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را حد اکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 
26 / 12 / 1400 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند . – کمیسیون در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهاد ات مختار است – هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد . 
– جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی WWW. Falavarjan.ir مراجعه نمائید . 

آگهی مفقودی آگهی مزایده
سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
خودرو  کارت  و  )شناسنامه( 
سواری پژو 405GLX1800I مدل  
82 به رنگ بژ_متالیک به شمار 
موتور 12482018874 و شماره 
شماره  به  شاسی0082045420 
به   4۹ 84ج373ایران  پالک 
ناصرآباد  بخت  نیك  فرخنده  نام 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود 

می باشد. ساقط 
محمد علی عزیزی – شهردار فالورجان

نوبت دوم

شناسه آگهی 1286۹37
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/21

آگهی مفقودی آگهی مفقودی  آگهی مفقودی 
سند و برگ سبز)شناسنامه( خودروی 
سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی 
1383،شماره  مدل  سبز-متالیک 
انتظامی 534 س 13 ایران 24 به 
شماره  و  موتور 00۹53637  شماره 
شاسی S141228334108۹ به نام 
درجه  واز  کارمفقود گردیده  بزر  ظفر 

اعتبار ساقط می باشد

سواری  خودرو  کمپانی    سند   
ایکس  ال  تیپ  سمند   سیستم 
مدل 13۹0به رنگ سفید روغنی  و 
انتظامی۹۹5و77ایران  شماره  به 
63به شماره موتور124۹0222275 
شاسی   شماره  به  و 
به   NAAC۹1CC7CF884563
نام سیروس شاهین   مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

سند کمپانی وبرگ سبز)شناسنامه(
ال  405جی  سواری  خودرو  وکارت 
رنگ  8۹به  مدل   1/8 آی  ایکس 
موتور  شماره  به  اي_متالیک  نقره 
شاسی 1248۹08۹4۹4وشماره 

NAAM01CA3AE210221وشماره 
نام  38ص663ایران4۹به  پالک 
اسکندر بهتري مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

پاسخ جدول شماره 2185

پیام صدقی- مدیر کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/21- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/22
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رئیس  محمدی زاده،  محمد جواد   ،89 آذر 
وقت سازمان حفاظت محیط زیست اعالم 
هوای  آلودگی  برای کاهش  دولت  کرد که 
آب پاش  هواپیماهای  از  استفاده  پایتخت 
پیشنهاد  را  هوا  تهویه  و نصب دستگاه های 
داده است. این پیشنهاد بعدتر هم در جلسه 
کمیته اضطرار آلودگی هوا به بحث گذاشته 
شد و در نهایت به گفته استاندار وقت تهران 
با استناد به مصوبه هیات دولت اعالم شد 
که 100 دستگاه تهویه و هواپیمای آب پاش 

می شوند.  به کارگیری 
هم  اما  آبپاش  هواپیماهای  پرواز  پیشنهاد 
انتقاد فعاالن محیط زیست و هم مسئوالن 
داشت.  دنبال  به  را  تهران  شهرداری  وقت 
مدیرعامل  زمان  آن  که  رشیدی  یوسف 
بود،  تهران  هوای  کیفیت  کنترل  شرکت 
درباره سمپاشی به ایسنا گفته بود: اگر قرار 
باال  ارتفاع  در  سمپاش  هواپیماهای  باشد 
اقدام به ریزش آب کنند پیش از آنکه آب 
به سطح زمین برسد کال تبخیر می شود، لذا 
نه تنها تاثیری در کاهش میزان آالینده ها 
ندارد، بلکه در تغییر اینورژن نیز موثر نیست. 
به صورت  هوا  آلودگی  تولید  دیگر  از سوی 
پاشی  آب  لحظه  یک  با  و  است  پیوسته 
نمی توان به هیچ عنوان مشکل را حل کرد. 
سازمان  سابق  معاون  اصیلیان،  حسن 
حفاظت محیط زیست نیز همان روزها آب 
پاشی را زمینه هایی برای ایجاد باران اسیدی 
خوانده بود و به رسانه ها گفته بود: اگر دی 

اکسید گوگرد در هوای تهران باال باشد پس 
از ترکيب با آب اسيد سولفوريک ايجاد کرده 
اسيدی  باران  بارش  به  منجر  نهايت  در  و 
اکسيد های  غلظت  ميزان  اگر  يا  می شود 
آب  با  ترکيب  از  پس  باشد  باال  نيتروژن 
همچنین  او  می کند.  اسيد نيتريک  ايجاد 
بود:  کرده  تاکید  روش  این  از  انتقاد  با 
مانند  فضايی  در  آب  ليتر  هزار   10 پاشيدن 
تهران مثل قطره ای در درياست بنابراين در 
بپردازيم که  عمل  نفس  به  بايد  اول  وهله 
آن سوی  در  خير؟  يا  است  آيا کارشناسی 
هواشناسی  مدیرکل  دقیقی،  جباری  ماجرا 
استان تهران نیز اعالم کرده بود که در جلسه 
مخالفت  آن  با  هوا  آلودگی  اضطرار  کمیته 
هواشناسی  تاکید کرده که سازمان  و  کرده 
تایید  را  آن  و  نمی داند  علمی  را  طرح  این 
نمی کند: این طرح به هیچ عنوان پایه علمی 
ندارد و سازمان هواشناسی این طرح را به 
هیچ وجه از نظر علمی تایید نمی کند چرا که 

ندارد.  هوا  آلودگی  کاهش  در  تاثیری 
باوجود تمام این انتقادات 5 فروند هواپیمای 
تک موتوره سمپاش وزارت جهاد کشاورزی 
16 آذر در محدوده خیابان های آزادی تا یافت 
آباد، آزادی تا انقالب، شهید مطهری و طالقانی 
و  درآمدند  پرواز  به  مرکز شهر  از  مناطقی  و 
هواپیماها که  این  آب پاشی کردند.  را  تهران 
در ارتفاع 100 متری زمین پرواز می کردند، در 
هر سورتی پرواز قابلیت آب پاشی 1500 لیتر 
آب را داشتند و با توجه به شرایط آب وهوایی 

 45 حدود  پروازشان  مرحله  هر  پروازی،  و 
آب  از  بعد  ساعاتی  می کشید.  طول  دقیقه 
پاشی آسمان تهران، آنچه دولت به دنبال آن 
بود محقق نشد. مرکز هماهنگی اطالع رسانی 
آلودگی هوای تهران در اطالعیه  ای اعالم کرد: 
ایستگاه های  از  رسیده  اطالعات  »براساس 
سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان 
غلظت کلیه آالینده ها به غیر از منوکسید کربن 
نسبت به روز گذشته افزوده شده، همچنین 
در میزان غلظت آالینده ازن تغییری مالحظه 
نمی شود. بدین ترتیب میانگین غلظت آالینده 
ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون فراتر از حد 
مجاز بوده و شاخص کیفیت هوای تهران در 

شرایط »هشدار« است.«

 مه پاشی در حد پیشنهاد باقی ماند 
مشابه  ایده ای  اما  نود  دهه  ابتدای 
هواپیمای آب پاش دوباره از زبان مسئوالن 
محمودی،  محمدرضا  اینبار  شد.  شنیده 
استاندار تهران شهریور سال 91 پیشنهاد داد 
که برای کاهش آلودگی هوای ناشی از ذرات 
مه  از روش  استفاده  از 2.5 میکرون  کمتر 
پاش را پیشنهاد می کند. به گفته او در این 
روش آب به مه تبدیل می شود و با افزایش 
رطوبت هوا وزن ذرات افزایش پیدا می کند. 
با مخالفت سازمان  البته  مه پاشی  پیشنهاد 
محمد  شد.  روبه رو  زیست  محیط  حفاظت 
سازمان  اسبق  رئیس  زاده،  محمدی  جواد 
حفاظت محیط زیست مهرماه همان سال به 
ایرنا گفته بود که مه پاشی تنها ممکن است 

هوا  آلودگی  مشکل  از  درصد   15 تا   10 بین 
مورد  در  عمدتا  پاشی  مه  را حل کند: طرح 
کارگاه های ساختمانی که پس از آوار شدن، 
قصد نوسازی دارند، صورت می گیرد و موجب 
می شود تا با ایجاد رطوبت بر روی خاک در 
اثر وزش باد این خاک در هوا پخش نشود 
اما  است.  پسندیده  و  مطلوب  امر  این  که 
این طرح فقط برای ساختمان هایی است که 
می خواهند کار نوسازی انجام دهند و آلودگی 
هوای تهران را حل نمی کند و مه پاشی در 
وسعت ۷00 کیلومترمربعی تهران بدون شک 

ندارد. تاثیر جدی 

هواکش ها به تهران نیامدند 
خبرهایی  دوباره  نیز  امسال  پاییز 
مصنوعی  تهویه  و  هواکش  پروژه  درباره 
شد.  منتشر  هوا  آلودگی  کاهش  برای 
همزمان  هشتاد  دهه  اواخر  که  ایده هایی 
تهران  در  آبپاش  هواپیماهای  پروژه  با 
معاون  اما  امسال  پاییز  بود.  شده  مطرح 
محیط زیست استان تهران در یک برنامه 
تلویزیونی از طرح مطالعاتی شرکت کنترل 
بر  طرحی  داد.  خبر  تهران  هوای  کیفیت 
می تواند  که  مصنوعی  هواکش  مبنای 
آلودگی هوا را کاهش دهد. حسین شهید 
شرکت کنترل کیفیت  وقت  مدیرکل  زاده، 
هوای تهران نیز پاییز امسال در گفت وگو 
با فارس، درباره جزئیات این طرح گفته 
هوای  کیفیت  کنترل  شرکت  در  بود: 
مصنوعی  تهویه  درباره  پروژه ای  تهران 
بررسی کنیم  به صورتی که  تعریف شده، 
رنگ  تغییر  مانند  تغییراتی  با  آیا  که 
و...  آسفالت  سطح  و  پشت بام ها  سطح 
در  سبز  فضای  ایجاد  و  توسعه  همچنین 
نقاطی از تهران آیا می توان تا حدودی در 
ایجاد باد دائمی در پایتخت اقدام کرد. به 
هر حال این مساله هر چند ممکن است 
آن  اجرای  باشد ولی  نداشته  پررنگی  اثر 
تهویه  موضوع  نیست.  هم  بی اثر  چندان 
حال  در  آن  اولیه  مطالعات  مصنوعی 
شده،  آغاز  پیش  ماه  سه  و  است  انجام 
برداشته  زمینه  این  در  اولیه  قدم های 
نتایج موثر در این  شده و انشاهللا شاهد 
رئیس  چمران  مهدی  بود.  خواهیم  زمینه 
این  درباره  نیز  تهران  شهر  ششم  شورای 
ثمره موضوع به رسانه ها گفته بود: با یقین 
نتیجه  به  این مطالعات  نمی توان گفت که 
با  آیا صددرصد می توان  و  قطعی می رسد 
را کاهش  تهران  هوای  آلودگی  روش  این 
داد. تهویه مصنوعی البته تاکنون در تهران 

است.  نشده  اجرایی 

دعا کنید که باد بیاید 
مسئوالن حوزه شهری و محیط زیست 
برای کاهش  غریب  ایده های  خلق  به  تنها 

بی عملی  آن ها  نکردند،  اکتفا  هوا  آلودگی 
دعا  به  دست  با  گاه  را  حوزه  این  در  خود 
برداشتن به مردم نمایان می کردند. اول بار 
در پاییز 96 بود که عیسی کالنتری، رئیس 
سابق سازمان حفاظت محیط زیست درباره 
آلودگی هوا گفته بود: مشکل ما در ارتباط با 
گازوئیل است که باید اصالح شود. گازوئیلی 
از استانداردی  برابر بیش  که می دهند ده ها 
که باید وجود داشته باشد، آلوده کننده است. 
می بینید.  هم که  را  خودروهایمان  وضعیت 
بیشتر آلودگی هوا مربوط به این دو موضوع 
دولت  است.  ماشین ها  و  گازوئیل  یعنی 

ندارد. چاره ای 

 اگر جلوی خودروها را بگیریم تا هوا را آلوده 
می رود. گازوئیل ها  بین  از  نکنند حمل و نقل 
هم غیراستاندارد است. باالخره باید بین بد 
دعا کنیم  باید  انتخاب کرد.  را  یکی  بدتر  و 
وگرنه  جابجا کند  را  آلودگی ها  تا  بیاید  باد 
سوخت  بدون  و  خودرو  بدون  می توانیم 

کنیم؟ زندگی 
این اظهار نظر واکنش برانگیز البته تاحدودی 
منطقی  هم بود. کنش مسئوالن برای کاهش 
کافی  ایران  خاکستری  آسمان  آالیندگی 
نیست »که تنها کائنات است که می تواند شر 
آلودگی را از سر این مملکت دور نگهدارد.«  

پس دعا کنید که باد بیاید. 

متاسفانه  گفت:  تهران  شهر  شورای  عضو 
مجلس  در   100 ماده  کمیسیون  بازنگری 
شده  متوقف  راه  نیمه  در  اسالمی  شورای 
است و امیدواریم مجلس در این خصوص 

اتخاذ کند. را  نهایی  تصمیم 
و  شفافیت  رئیس کمیته  صادقی«  »احمد 
تهران  شهر  اسالمی  شورای  هوشمند  شهر 
به  پاسخ  در  ایلنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
تهران  استاندار  اخیر  اظهارات  درباره  سوالی 
ماده  کمیسیون  »گاهی  اینکه  بر  مبنی 
برخورد  برای  الزم  جدیت  و  قاطعیت   100
را  غیرمجاز  ساخت وسازهای  با  مقابله  و 
این  نیز  از موارد  ندارند. متاسفانه در برخی 
قانونی سازی  برای  ابزاری  به  کمیسیون 
برخی از تخلفات تبدیل شده است.« گفت: 
در ابتدا باید تعریفی از کمیسیون ماده 100 
داشته باشیم. کمیسیون ماده 100 بزرگترین 
ساختمانی  تخلفات  به  رسیدگی  مرجع 
و  است  رای  صدور  مرجع  البته  که  است 
برخورد  به  مربوط  آرای  تنها  این کمیسیون 
اجرا  در  اما  می کند،  صادر  را  تخلفات  با 
این کمیسیون  داد:  ادامه  او  ندارد.  دخالتی 
از سه عضو اصلی و 10 شعبه تشکیل شده 
است که اعضای آن متشکل از یک نماینده 
شورای شهر، یک نماینده دادگستری و یک 
نفر  یک  البته  است که  فرمانداری  نماینده 

حضور  کمیسیون  در  نیز  شهرداری  نماینده 
دارد که حق رای ندارد. عضو شورای اسالمی 
در  آنچه  اساس  بر  حال  افزود:  تهران  شهر 
آنچه که  و  آمده  این کمیسیون  تبصره های 
سوی  از  و  می شود  احصا  تخلف  عنوان  به 
دستگاه های ناظر و اجرایی به این کمیسیون 
ارسال می شود، کمیسیون ماده 100 موظف به 
صدور رای برای برخورد با تخلفات می شود. 
لذا در اینجا باید گفت کمیسیون ماده 100 در 
مقابل تخلفات بر طبق قانون برخورد می کند. 
صادقی افزود: حال اینکه گفته می شود این 
تخلفات  مقابل  در  قاطع  برخورد  کمیسیون 
می شود  صادر  که  آرایی  در  باید  ندارد، 
به  اشاره  با  ادامه  در  صادقی  جستجو کرد. 
بحث اصالح ماده 100 در قانون گفت: وزارت 
کشور در سال گذشته دنبال اصالح ماده 100 
حاجوی  آقای  اتفاق  برحسب  و  بود  قانون 
با  بود.  شهردار کنونی منطقه یک پیگیر آن 
این حال با حضور ایشان در شهرداری این 
موضوع دنبال نشد. رئیس کمیته شفافیت 
و شهر هوشمند شورای اسالمی شهر تهران 
بازنگری  متاسفانه  ساخت:  خاطرنشان 
کمیسیون ماده 100 در مجلس هم در نیمه 
راه متوقف شده است و امیدواریم مجلس 
تصمیم  خصوص  این  در  اسالمی  شورای 
خصوص  در  صادقی  کند.  اتخاذ  را  نهایی 

برای  ابزاری   100 ماده  اینکه گفته می شود 
داشت:  اظهار  است،  تخلفات  شدن  قانونی 
در کمیسیون ماده 100 بر حسب مستندات 
ارائه شده و برطبق قوانین موجود رای صادر 
افتاده  اتفاق  تخلفی  اگر  یعنی  می شود 
آن  با  برخورد  برای  قوانین  بر حسب  باشد 
می تواند  رای  این  حال  می شود  صادر  رای 
این  اما  باشد.  تخلف  تخریب  یا  و  جریمه 
 100 ماده  کمیسیون  که  بگیرید  نظر  در  را 
آخرین مرجع مطلع شونده از تخلف است. 
تخلف در مقیاس  کوچک تا بزرگ در شهر ها 
رخ می دهد و چون شهرداری ها عزم برخورد 
تخلف  موضوع  ندارند  را  برخورد  توان  یا  و 
می دهند.  ارجاع   100 ماده  به کمیسیون  را 
دقیقا  اضافه کرد:  تهران  شهر  شورای  عضو 
شورای  مجلس  که  است  نقطه  همین  در 
ورود  باید  ماده  این  اصالح  برای  اسالمی 
به  تخلفات  با  برخورد  مکانیسم  یعنی  کند 
همان  از  تخلفات  جلوی  باشد که  گونه ای 
و  قوانین  اینکه  یا  و  آغاز گرفته شود  نقطه 
یابند.  تغییر   100 ماده  تبصره های  و  ضوابط 
پیگیری  مرجع  افزود:  ادامه  در  صادقی 
وزارت  قانون شهرداری ها،   100 ماده  اصالح 
این  استانداری  است  بهتر  و  است  کشور 
موضوع را درون سازمانی حل کند تا اینکه 

شود. مطالبه  دستگاه ها  سایر  از 

مروری بر ایده های مسئوالن برای کاهش آلودگی هوا در روزهای ناسالم کالن شهرها 

پیشنهادهای »عجیب« برای تنفس هوای پاک 

یک عضو شورای شهر تهران خبر داد

توقف بازنگری در کمیسیون ماده 100 در مجلس  

 توفان در مناطقی
 از استان اصفهان خسارت 

مالی بر جا گذاشت
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
در  روز جمعه  لحظه ای  توفان  وزش  گفت: 
مناطقی از این استان سبب اخالل در تردد 
جاده ای، خسارت مالی و شکسته شدن چند 

درخت شد.
وزش  ایرنا گفت:  به  شیشه فروش  منصور 
 100 با سرعت  لحظه ای  توفان  و  باد شدید 
دید،  میدان  به کاهش  بر ساعت   کیلومتر 
اردستان  جاده های  در   برخاستن گردو غبار 
زواره، نایین و انارک و نیز  مختل شدن رفت 
و آمد در مسیر نایین به اردکان منجر شد.

او ادامه داد: به علت شدت تند باد و گرد و 
خاک مسیر رفت و برگشت بصورت موقت 

توسط پلیس راه مسدود شد.
مدیرکل بحران اصفهان تاکید کرد: همچنین 
وزش تند باد و توفان در شهرستان سمیرم، 
بخش پادنا و شهر بیده سبب شکسته شدن 
چند اصله درخت، سقوط شماری از تیرهای 
شیروانی  سقف های  شدن  کنده  برق، 
از  تعدادی  و شکسته شدن شیشه  اماکن 

شد. عبوری  خودروهای 

توفان سه محور استان 
یزد را مسدود کرد 

رئیس پلیس راه استان یزد از مسدود شدن 
به  استان  این  اصلی  و  خروجی  محور  سه 
دلیل وزش شدید توفان گرد و خاک خبر داد 
و از رانندگان خواست از تردد در این مسیرها 
خودداری کنند. سرهنگ رحیم حاجی ده ابادی 
به ایرنا گفت: اکنون محورهای یزد به کرمان، 
یزد به نایین و یزد به شیراز، مسدود  و تردد در 
آنها امکان پذیر نیست. او اضافه کرد: در صورت 
چراغ های  مسیرها،  این  در  حضور  ضرورت 
خودرو را روشن و در نقطه ای امن متوقف کنند، 
ضمن آنکه هواکش داخل خودرو را باز کنند تا 
فشار هوای داخل خودرو باعث شکسته شدن 

شیشه های خودرو نشود. 

قرارداد 630 واگن متروی 
تهران پیگیری می شود  

قفل  است  امیدوار  تهران  متروی  مدیرعامل 
باز شود. آینده  در سال  واگن  قرارداد 6۳0 

قرارداد  درخصوص سرانجام  درستی  مسعود 
6۳0 واگن متروی تهران که بیش از 4 سال 
ایسنا گفت:  به  مانده  باقی  بالتکلیف  است 
دستگاه اجرایی انعقاد این قرارداد، وزارت کشور 
است اما ما در شهرداری تهران به عنوان ذی نفع 
اصلی، به سرانجام رسیدن قرارداد را پیگیری 
می کنیم. او با بیان اینکه انصافا دست اندرکاران 
این موضوع  پیگیری  در  وزارت کشور  در  امر 
سنگ تمام گذاشته اند و نهایت مساعدت را 
داشته اند، اظهار کرد: با شرکت چینی سازنده 
این واگن ها مذاکرات خوبی انجام شده و اگر 
دولت 15 درصد سهم خود را پرداخت کند، این 
قرارداد ظرف 2 ماه عملیاتی می شود و شرکت 

چینی ساخت واگن ها را آغاز می کند.

رئیس شورای شهر بندر انزلی: 
اجرای طرح شفافیت 

حقوق کارکنان شهرداری 
منع قانونی دارد 

بندرانزلی گفت:  رئیس شورای اسالمی شهر 
اجرای طرح شفافیت حقوق کارکنان شهرداری 
دارد  قانونی  منع  اداری  عدالت  دیوان  توسط 
و مدیریت شهری برنامه ای برای اجرای این 

ندارد. طرح 
شعبان جعفری به ایمنا گفت: شورای اسالمی 
شفافیت  سامانه  راه اندازی  بندرانزلی  شهر 
شهرداری را در راستای ارتقای سطح اطمینان 
متقابل میان شهروندان و شهرداری، کاهش 
فساد اداری، افزایش بهره وری و روشن سازی 
و ابهام زدایی عملکردها در برنامه خود داشت، 
این  قانونی  منع  و  محدودیت  دلیل  به  اما 
شهرداری  افزود:  او  نمی کند.  اجرا  را  طرح 
کشور  در  شهرداری  اولین  عنوان  به  کرمان 
طرح شفافیت حقوق کارکنان را اجرا کرد، اما 
برخی از کارکنان به دلیل انتشار اسناد حقوقی 
شکایت کردند  اداری  عدالت  دیوان  به  خود 
آن  اجرای  قانونی  منع  دلیل  به  شهرداری  و 
بندرانزلی  شهر  شورای  متوقف کرد.رئیس  را 
تصریح کرد: مدیریت شهری به دنبال اجرای 
طرح شفافیت قرارداد شهرداری با پیمانکاران 
پروژه ها، جزئیات اجرای طرح ها و مبلغ ریالی 
آن در سال آینده است. او گفت: امیدواریم با 
پیگیری شهردار این طرح در سال آینده اجرا 
شود و نحوه اجرای پروژه ها و جزئیات کامل 
مبلغ  و  پیمانکاران  با  شهرداری  قراردادهای 
در  بندرانزلی  شهرداری  سایت  در  آن  ریالی 

قرار گیرد. دسترس عموم شهروندان 

آذر 89، محمد جواد 
محمدی زاده، رئیس وقت 
سازمان حفاظت محیط زیست 
اعالم کرد که دولت برای کاهش 
آلودگی هوای پایتخت استفاده 
از هواپیماهای آب پاش و 
نصب دستگاه های تهویه هوا را 
پیشنهاد داده است

| پیام ما | هفته گذشته بود که همزمان با آلودگی هوای اراک، مدارس تعطیل شد. مدارسی که به دلیل کرونا نیم بند شده بودند، اینبار به 
دلیل ذرات معلق هوا تعلیق شدند. در ماه  های اخیر اصفهان و تهران نیز به تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا تن داده بودند. تعطیلی 
مدارس و دانشگاه و ادارات عمده تصمیمات کارگروه کاهش آلودگی هوا هستند. تعطیلی که به کاهش تردد و کاهش انتشار آالینده ها 
منجر می شود. غیر از تعطیالت برقراری طرح های زوج و فرد برای کاهش تردد اتومبیل در مناطق مرکزی و آلوده شهر،  تعطیل شدن 
کارگاه های عمرانی و توقف مازوت سوزی در کارخانه ها ختم می شود. فارغ از این تصمیمات، مسئوالن گاهی پیشنهادهای ضرب االجلی 
نیز برای کاهش آلودگی هوا می دهند، پیشنهاداتی که عموما از سوی فعاالن محیط زیست »عجیب« خوانده می شود. هرچند که همین 

عجایب گاهی اجرایی هم می شوند. 

 پارلمان شهری

 نشست »کولبری، نه شغل 
و نه کرامت«، 18 اسفند در 
کمیسیون حقوق بشر کانون 
وکالی دادگستری مرکز با 
حضور فعاالن اجتماعی و 
وکال برگزار شد

نشست »کولبری، نه شغل و نه کرامت«، 18 
اسفند در کمیسیون حقوق بشر کانون وکالی 
دادگستری مرکز با حضور فعاالن اجتماعی و 
وکال برگزار شد. در این نشست عثمان مزین، 
نشست  این  ابتدای  در  دادگستری  وکیل 
دانست: کولبری  نوین  برده داری  را  کولبری 
نوین است، شغل نیست و چون  برده داری 

انسان است.  خالف کرامت 
صالح نیکبخت،  وکیل دادگستری نیز در ادامه 
این نشست با تاکید بر اینکه کولبری برزخی 
است بین کار و بیکاری و شغل نیست، گفت: 
شاخص فالکت در مناطق مرزی خود نمایانگر 
معلول  است. کولبری  پدیده کولبری  دلیل 
و  اقتصاد مناطق مرزی  و  اجتماعی  شرایط 
توسعه ناهماهنگ و ناموزون سرمایه گذاری و 
ثروت در کشور است. سرهنگ جالل امینی، 
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال نیز در این 
نشست با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی باور 
دارد که برخورد سلبی با کولبران دیگر نتیجه 
بخش نیست گفت: نیروی انتظامی حامی 
تصمیمات حاکمیتی در بهبود معیشت مردم 
است. همچنین قاچاق سازمان یافته اصول در 
مناطق مرزی یا مناطق آزاد و از مبادی رسمی 
شکل می گیرد. به گفته او در قوانین جدید، 
کولبر معنایی ندارد و مصداق و جایگزین آن 

واژه های قاچاق بر یا کاالبر است.

تکلیف  انتظامی  نیروی  دارد:  ادامه  امینی 
دارد از مرزهای کشور مراقبت کند و وضعیت 
ژئوپلیتیک کشور و وجود مرزهای طوالنی 
در  نظام  معاندان  رخنه  و  خاکی  و  آبی 
کشورهای همسایه سبب گردیده حساسیت 
و برخوردها بعضا چالش برانگیز شده است. 
عادله خلیفی، نویسنده کودک و نوجوان که 
رمانی با نام »اینجا صدای گرگ ها بلندتر 
دارد،  هوراماناتی  کولبران  درباره  است«، 
قاچاقچی  شبکه های  وجود  کرد:  تاکید 
دلیل اصلی استثمار کولبران است و همین 
او  می شود.  حذف کولبری  مانع  شبکه ها 
همچنین تاکید کرد: نحوه برخورد با کولبران 
باعث شده نیروی انتظامی در مقابل مردم 
پایه  وکیل  بگیرد. حمیدرضا موسوی،  قرار 
اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  نیز در  دادگستری 
و  اجتماعی  عدالت  نبود  معلوم  کولبری 
است  مرزی  مناطق  در  توزیعی  عدالت 
تاکید کرد: بر مبنای اصول قانون اساسی، 
جنس تعهدات دولت به ایجاد رفاه عمومی، 
تعهد به نتیجه قلمداد می شود نه تعهد به 

وسیله.
او همچنین تاکید کرد: کولبری چون شغل 
محسوب نمی شود، کولبران کارگر به حساب 
نمی آیند و در نتیجه از حداقل حمایت های 

مشموالن قانون کار نیز برخوردار نیست. 

نشست »کولبری، نه شغل و نه کرامت« برگزار شد 
کولبری، برده داری نوین است 
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پیشنهاد پرواز هواپیماهای 
آب پاش اما هم انتقاد فعاالن 
محیط زیست و هم مسئوالن 

وقت شهرداری تهران را به دنبال 
داشت. یوسف رشیدی که آن 
زمان مدیرعامل شرکت کنترل 
کیفیت هوای تهران بود، درباره 

سمپاشی به ایسنا گفته بود: اگر 
قرار باشد هواپیماهای سم پاش 

در ارتفاع باال اقدام به ریزش آب 
کنند پیش از آنکه آب به سطح 
زمین برسد کال تبخیر می شود، 

لذا نه تنها تاثیری در کاهش 
میزان آالینده ها ندارد، بلکه در 
تغییر اینورژن نیز موثر نیست. 
از سوی دیگر تولید آلودگی هوا 

به صورت پیوسته است و با یک 
لحظه آب پاشی نمی توان به 
هیچ عنوان مشکل را حل کرد

 تصویری از آب پاشی تهران در دهه هشتاد



پیامک شما را دربـاره 
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افقی
 1 - بنده و غالم، زاویه هدف گیری برای 

توپخانه - اهریمن، شیطان - انکار 
ناتمام2 - آبشاری در لرستان - الفت، 

خو گرفتن، همنشین جن - كوزه 
سفالین، ظرف شراب - باالی فرنگی، 

باال به گویش عمو سام۳ - همراه خم، 
همنشین خم - زاینده آتش - مقابل 
گوینده، شنونده4 - کاغذ کاهی، شبكه 

رایانه ای - قطعی  - كرانه آسمان 

- جوی خون، لوله خونی5 - جزیره 
- میوه كال، نرسیده - ضمیر غائب، 

وی، ضمیر سوم شخص مفرد - حرف 
هشتم التین6 - باد سرد - مادر عرب، 

عزیز تازی - عدد منفی، جواب سر 
باال - از شاهان فرانسه ۷ - ترتیب، 
نظم و ترتیب، نظم - رود آرام، خم 

بزرگ - عادت و خو8 - فیلمی با بازی 
جولیا رابرتز9 - شانه سر، ماهوت پاك 

كن، ابزار آراستن موها - بدنیا آوردن 
- كارمایه، استعداد انجام كار، قدرت و 

نیرو، توانائی انجام كار10 - دهن کجی 
- اثری از ارسکین کالدول - آلونك - 

کالم تنفر، حرف بیزاری11 - عکس 
- موجود نامرئی، همنشین انس - 

فروغ و روشنی12 - آژیر - تكرار حرف 
دوم - پرنده دریاچه، معروف است که 
این پرنده تنها می میرد1۳ - ساخت 
و ساز - اشك آسمان، فرزند ابر، در 

لطافت طبعش خالف نیست - سارق و 
دزد14 - تکرار حرف - نوبت کاری - وتر 

کمان، احسنت، ابریشم تابیده - همه، 
آقای آلمانی، همه را شامل شود15 - نام 
دخترانه - وحشی، حیوان وحشی - کنار 

- وسیله نخ ریسی، لقب اشرافی

عمودی
1 - چو وارونه - الیه جوی، الیه سوراخ 
رود   - افزون  زیاد،   - زمین  جو  شده 
فرشته،   - رایانه   از  جزیی   - شمالی2 
وجنات،  مفرد   - ای  افسانه  موجود 
بزرگی۳- برهنه، عریان، همسر اسكارلت 
- کلمه همراهی، آش، حرف مشایعت - 
خواندنی محصلین - ماده ای سمی4 - 
صد و یازده - سبزی ساالد - همنشین 
 - وارونه5  شی   - یزد  سابق  نام  گنده، 
پیروزی، ظفر، سوره چهل و هشتم قرآن - 
جمع منت ها - گذر نامه6 - نشت درهم - 
ویرایش - دف وارونه۷ - فیلمی از سیف 
 - دادن8  پاسخ  قبول كردن،   - داد  هللا 
رودی در روسیه - راه میانبر، طریق کوتاه 
- افاده، فیس، خود نمایی - دیوار کوتاه9 
- بله بیگانه، سوره سی و ششم، از حروف 

مقطعه قران - شالوده و بنیاد، پایه و مبنا، 
سنگ آسیاب،حرف هیتلری، حرف نازی 
ها - كیسه كش حمام - از سبزی های 
معطر10 - سیب مازندرانی  - گوارا - همراه 
مت - ساکن محله، شایسته، مقیم11 - 

لقب پادشاهان چینی، كلمه تركی یعنی 
شاه - قالب کوهنوردی12 - امتها - زگیل 
- تكرار حرف دوم1۳ - انکراالصوات - از 
ستاره گان سرشناس لیورپول - یکی از 
القاب اروپایی14 - ویتامین انعقاد خون، 

و  تر   - ته  بی  - گام  جدولی  ویتامین 
نمناک  - استخوان سینه15 - بالشتك 
سر شانه لباس - چند خودمانی - زنده - 
ورزش مادر، عدد بهم زدنی - طلیعه اعداد، 

عدد نخستین، عدد پیشتاز

جدول شماره 2250

خراسان رضوی

تولیت آستان قدس رضوی افزایش بهره وری و بهره برداری 
شایسته از موقوفات را موجب ارتقا اعتماد عمومی و توسعه 
فرهنگ وقف و نذر در جامعه دانست.حجت االسالم والمسلمین 
و  شرکت ها  مدیران  در ششمین گردهمایی  مروی  احمد 
موسسه های بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 
که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و 
دارایی در مشهد برگزار شد، به روایت »هركس دو روزش 
با هم برابر باشد، زیان کار است.« اشاره و خاطرنشان کرد: 
از نظر اسالم دلبستگی به دنیا که موجب غفلت انسان از 
آبادی  دنیای  انسان  اگر  اما  بوده  نکوهیده  شود،  خداوند 
داشته باشد که از رهگذر آن آخرتش را نیز آباد کند، مورد 
تائید و پسند اسالم است.او افزود: امیرالمؤمنین علی)ع( 
پس از پیامبر اکرم)ص( زاهدترین انسان عالم است، اما 
اختیار  را  دنیا  از  هیچ گاه گوشه گیری  زهد  اوج  در  ایشان 
نکرد و تمام عمر خود را در کار و تالش بود، بر اساس گواه 
مورخان اگر امیرالمؤمنین)ع( آن نخلستان ها و قنات هایی را 

که با دسترنج خود ایجاد کرد را در راه خدا صدقه نداده بود، 
ثروتمندترین مرد عرب در دوران خود بود. مروی با بیان 
اینکه »کار«، »بهره مندی« و »آبادانی« دنیا مورد بی اعتنایی 
و نهی اسالم نیست. اظهار کرد: هرکسی به میزان توان خود 
باید برای آبادانی دنیا تالش کند.حجت االسالم والمسلمین 
مروی با بیان اینکه دو شعار »خواستن توانستن است« 
و »کار نشد ندارد«، باید شعار تمام مدیران آستان قدس 
باور  و  به معنای عمل کردن  باشد، عنوان کرد: خواستن 
داشتن است که اگر بخواهیم به اهداف و خواسته های خود 
خواهیم رسید.تولیت آستان قدس رضوی در ادامه نسبت 
به برنامه ریزی برای افزایش بهره وری موقوفات تاکید و با 
اشاره به اجر و پاداش الهی تالش برای افزایش بهره وری 
موقوفات، اظهار کرد: ارتقاي بهره وری در موقوفات و استفاده 
مناسب از منابع وقفی، باعث می شود مردم به اهمیت و 
تاثیرات مبارک وقف در جامعه بيشتر پی ببرند و در نتیجه 

انگيزه برای وقف نیز افزایش یابد.

تولیت آستان قدس رضوی: 

افزایش بهره وری موقوفات موجب 
توسعه فرهنگ وقف می شود مدیر پروژه کلکین اعالم کرد ثبت نام از متقاضیان 

پروژه آموزشی کلکین تا پایان سال جاری )1400( 
ادامه خواهد داشت. تورج صابری وند با اشاره به 
اینکه با وجود اینکه فراتر از پیش بینی و ظرفیت 
اولیه تاکنون بیش از 400 نفر برای حضور در این 
دوره آموزشی ثبت نام کرده اند گفت: »تیم وند با 
یاری  را  ما  پروژه  این  در  همفکری کسانی که 
می کنند به این نتیجه رسیده که در حال حاضر 
محدودیتی برای ثبت نام متقاضیان تعریف نکند 

و تا پایان سال روند ثبت نام ادامه داشته باشد.« 
نظر  در  ظرفیت  طبق  اینکه  با  افزود  صابری وند 
گرفته شده اولیه پیش بینی شده بود نهایتا امکان 
پذیرش 100 نفر در این دوره وجود داشته باشد، 
اما با ثبت نام بیش از 400 زن و دختر افغانستانی 
آن هم تنها طی 4 روز پس از آغاز ثبت نام کلکین، 
مدیران این پروژه تصمیم گرفته اند فعال ثبت نام 
متقاضیان را متوقف نکنند و  امکان ثبت نام را تا 29 

اسفندماه 1400 باز بگذارند.
که  کرد  تاکید  همچنین  کلکین  پروژه  مدیر 
اجتماعی،  مسئولیت  پروژه  این  دست اندرکاران 
تالش خواهند کرد امکان حضور همه ثبت نام شدگان 
و متقاضیان را در اولین دوره کلکین فراهم کنند.

صابری وند گفت: »طی این مدت بیش از  250 
زن و دختر افغانستانی ساکن این کشور و نزدیک 
ساکن  حاضر  حال  در  هم که  دیگر  نفر   150 به 
کشورهایی چون ایران، فرانسه، پاکستان، آلمان، 

امارات و آلبانی و... هستند )و حدود40 درصدشان 
افغانستان  ترک  به  مجبور  سال گذشته  یک  در 

شده اند( در این دوره ثبت نام کرده اند. «
پروژه کلکین یک دوره آموزشی رایگان و داوطلبانه 
است که توسط شرکت بین المللی »وند« با تمرکز 
بر توانمندسازی زنان و دختران افغانستانی در حوزه 
آموزش دیزاین انجام خواهد شد. در این پروژه به 
دعوت تیم برگزار کننده، ۳2 شرکت و استارتاپ  
ایرانی به عنوان همران کلکین اعالم آمادگی کردند 
را به فرصت های شغلی  تا فارغ التحصیالن دوره 

موجود در کسب وکار خود وصل کنند.
متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی و همچین 
شرکت هایی که می خواهند با پروژه کلکین همراهی 
www.vandint. وب سایت  به  می توانید  کنند 
vand.@و یا صفحه اینستاگرام co.uk/kelkin

آدرس  به  یا  و  کنند  مراجعه   international
بفرستند. ایمیل    kelkin@vandint.co.uk

ثبت نام از متقاضیان کلکین تا 2۹ اسفندماه ادامه خواهد داشت
در کمتر از چهار روز  بیش از 400 نفر در این دوره آموزشی داوطبانه ثبت نام کرده اند

 دهیار روستای نمونه گردشگری اوان گفت: در حال حاضر گردشگری روستای اوان 
رونق دارد و در برخی تعطیالت حتی 10 هزار خودرو وارد روستا می شوند، جذب 
گردشگر در روستا می تواند افزایش پیدا کند اما زیرساخت های مناسب گردشگری 
در روستا وجود ندارد و از نظر مکان و اقامتگاه مشکل داریم، در واقع شرایط وجود 

ندارد که گردشگر بیشتر از یک یا دو شب در روستا اقامت داشته باشد.
منطقه ای  در  شرقی  الموت  در  اوان  روستای  ایسنا گفت:  به  طاهری  مرتضی 
کوهستانی قرار دارد، دریاچه اوان مهم ترین ظرفیت گردشگری الموت شرقی در 
این روستا واقع شده است، وجود محوطه های تاریخی در اطراف دریاچه همچون 
تپه چاکی سر در بخش شمال روستا با قدمتی در حدود سه هزار سال و محوطه 
از  نشان  رزان  تپه جیر  نام  به  دیگری در بخش جنوب غربی روستای خزرآباد 
قدمت روستا دارد.  طاهری با اشاره به مشکالت ورود گردشگر به روستا، یادآور 
شد: درگذشته فرهنگ خاص روستا زبانزد عام و خاص بود اما حضور گردشگران 
و جوان ها  اجتماعی شود  آسیب  درگیر  روستا  فرهنگ  باعث شده که  روستا  در 
تغییر رویکرد دهند، از طرفی برخی گردشگران به زمین کشاورزی و باغات تعرض 

کرده و به آن آسیب می زنند.

هفته  مناسبت  به  گفت:  یاسوج  یک  منطقه  امداد  کمیته  رئیس 
احسان و نیکوکاری و اعیاد شعبانیه 80 جهیزیه به زوج های جوان 
زندگی  یاسوج جهت شروع  امداد منطقه یک  تحت حمایت کمیته 

شد. اهدا  مشترک 
و سومین  تبریک چهل  با  مراسم  این  در حاشیه   مصیب حیدری 
نظام  برکت  به  شعبانیه، گفت:  اعیاد  و  نهاد  این  تاسیس  سالگرد 
با تاسیس کمیته امداد اقدامات بسیار موثری  جمهوری اسالمی و 

است. شده  ارائه  نیازمندان  به  تاکنون 
او تصریح کرد: اهدا جهیزیه به منظور تحکیم بنیاد خانواده و کمک 
به ازدواج آسان مددجویان تحت حمایت یکی از برنامه های فرهنگی 

این نهاد است.
حیدری بیان کرد: اعتبار و مبلغ هزینه شده در خصوص تامین این 

تعداد جهیزیه بالغ بر یک میلیارد و600 میلیون تومان است.
اقالم جهیزیه های اهدایی شامل یخچال، تلویزیون، جاروبرقی، اجاق 

گاز و ماشین لباسشویی است.

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان در دیداری از »جواد مظفری« 
فعال قرآنی آزادشهری تجلیل کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد 
به شهرستان  اداری اش  اسالمی گلستان، محمد رعیت در سفر یکروزه کاری 

آزادشهر به دیدار »جواد مظفری« از قاریان ممتاز آزادشهری رفت.
او در حاشیه این دیدار، گفت: قرآن مهم ترین وسیله ارتباط بنده با معبود بوده 
و تدبر در این کتاب الهی زمینه هدایت انسان، رشد معنوی و اجتماعی او فراهم 

می شود.
او افزود: با انس به کالم الهی می توان قله های ترقی را یکی پس از دیگری طی 
کرد و با صبوری دغدغه های روزمره را حل و فصل کرد. همچنین انس با قرآن 
و فهم و درک کالم الهی، زمینه رشد انسان در دیگر بخش های زندگی را فراهم 

خواهد کرد.
نورانی در  این فرهنگ  الهی آشنا شده،  آیات  با  ادامه داد: جوانانی که  رعیت 
بیراهه کشیده  به  زندگی شان درخشیده و هیچ گاه در پیچ و خم های زندگی 
نخواهند شد. گفتنی است، در پایان این دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

گلستان، لوح تقدیر و هدیه ای تقدیم قاری جوان آزادشهری کرد.

زیرساخت مناسب گردشگری 
در روستای »اوان« الموت وجود ندارد

80 نوعروس یاسوجی با اهدای 
جهیزیه به خانه بخت رفتند

دیدار مدیرکل ارشاد گلستان 
با قاری جوان آزادشهری 

| قزوین | | یاسوج  | | گلستان |

نشست مدیران شرکت 
ملی نفت منطقه قم 

با جایگاه داران سوخت 
شرکت  مسئوالن  و  مدیر  نشست   - قم 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم با 
مسئوالن و مالکین شرکت های صاحب  نشان 
جلسه  شد.  برگزار  استان  جایگاه داران  و 
 85 متصدیان  و  مالکان  با  هم اندیشی 
به منظور  قم  استان  سوخت  عرضه  جایگاه 
پایش مسائل و مشکالت جایگاه های عرضه 
راهکارهای  بررسی  و  نفتی  فرآورده های 
برگزار  سال  پایانی  روزهای  در  پیشنهادی 
شد.این نشست به منظور تعامل، تبادل نظر 
و بررسی مسائل پیش رو با حضور مدیر و 
مسئوالن اجرایی بخش های مختلف منطقه 
صاحب نشان  شرکت های  و  جایگاه داران  با 
تبیین شرایط موجود،  برگزار شده و ضمن 
ارائه  کیفیت  بهبود  جهت  الزم  راهکارهای 
گرفت. قرار  بحث  مورد  مسافرین  به  خدمات 
طاهری  محمود  این گزارش، سید  پایه  بر 
ضمن  جلسه  آغاز  در  قم،  منطقه  مدیر 
بی شائبه  زحمات  از  شعبانیه  اعیاد  تبریک 
مجاری  کارکنان  و  مالکان  شبانه روزی  و 
عرضه و همچنین عوامل پشتیبان سامانه 
تجهیزات  نگهداشت  و  تعمیر  هوشمند  
و  کرد  تشکر  سوخت  جایگاه های  فنی 
سامانه  به  سایبری  حمله  یادآوری  با 
با  که  آبان   4 تاریخ  در  سوخت  هوشمند 
حضور مستمر، فوری، موثر و فعال کارکنان 
در  عوامل پشتیبان  و  منطقه، جایگاه داران 
کمترین و سریع ترین زمان ممکن، عبور از 
افزود:  ساخت  میسر  را  پیش آمده  بحران 
این همکاری و هماهنگی در تاریخ انقالب 
به  این خود کار جهادی  بوده که  کم سابقه 

می آید. حساب 

تفویض بخشی 
از اختیارات وزیر اقتصاد 
در سال 1401 به استان ها

مشهد - وزیر امور اقتصاد و دارایی از آماده 
داد که  شدن پیش نویس بخشنامه ای خبر 
در آن شماری از اختیارات این وزارتخانه در 
بازارچه های  گمرکات،  دولتی،  اموال  حوزه  
سال  از  مالیاتی،  مباحث  بعضی  و  مرزی 
استان ها  در  متولی  دستگاه های  به   1401

می شود. تفویض 
نشست  حاشیه  در  خاندوزی  احسان  سید 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
خبرنگاران،  با  گفتگو  در  و  رضوی  خراسان 
افزایش  به  کمک  را  اقدام  این  از  هدف 
توان اقتصادی استان ها و برقراری عدالت 
حوزه  در  افزود:  و  کرد  عنوان  منطقه ای 
در  الزم  اختیارات  تا  شده  تالش  مالیاتی 
بحث تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی ها 
که  ُخرد  موارد  در  ویژه  به  حوزه  این  در 
متاسفانه همچنان باید از مرکز تایید بگیرند، 
به مراکز استانی واگذار شود. رئیس شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کشور 
نیز  بانکی  حوزه  در  کرد:  عنوان  همچنین 
افزایش سقف اختیارات بانک های دولتی، 
مبحث مهم دیگری بود که درخواست کردیم 
در  دولتی  های  بانک  هماهنگی  شورای  تا 
ماه  اولین  در  و  دهد  قرار  خود  کار  دستور 
سال 1401 نیز این موضوع را به عنوان یک 
دولتی  های  بانک  اتفاق  مورد  بخشنامه که 
ابالغ  کشور  های  استان  همه  به  است 
به  توجه  با  ادامه گفت:  در  خاندوزی  کنند. 
به  سرمایه  هرگونه  ورود  تسهیل  ضرورت 
اقتصاد ایران، آیین نامه ای را با هدف ارتقای 

تدوین کردیم. بخش  این  در  مشوق ها 

رقص بومی محلی 
آذربایجان غربی 

ثبت ملی شد
فرهنگی  میراث  معاون  غربی-  آذربایجان 
آذربایجان غربی گفت:  در جلسه شورای ملی 
رقص های  انواع  ناملموس کشور  میراث  ثبت 
محلی و بومی استان با نام جلمان یا یاللی در 
فهرست آثار ملی ثبت شد.حسن سپهرفر روز 
جمعه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: تاریخ 
منطقه  سنگهای  صخره  روی  بر  ها  حجاری 
ترین  رایج  از  نشان  باکو  نزدیکی  در  قوبستان 
است  بومی محلی  ترین رقص های   و کهن 
غربی،  آذربایجان  مناطق  بیشتر  در  امروزه  که 
یا  جلمان  نام  با  اردبیل  و  شرقی  آذربایجان 
یاللی شناخته می شود. او اضافه کرد: حرکات 
موزون و رقص هایی در استان رایج است که 
هریک برخاسته از فرهنگ و فولکلور اقوام بوده 
که از جمله این رقص ها می توان از شیرخانی 
)شیخانی(،  اکملی، تک ایاق، ایکی آیاق، اوچ 
و  زره، کوچری  تن  باسدی،  یان  تووالما،  ایاق، 
یارپدا و سایر رقص های مرسوم می توان نام برد.

او اظهار کرد: این رقص ها در همه جای آذربایجان 
غربی در مراسم و جشن های عروسی و اعیاد 
ملی توسط گروه های مردمی انجام می شود.

آگهی ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون   ۳ ماده  آگهی 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ثبت  اداره  در  اختالف مستقر  هیأت حل  مشاعی 
مالکانه  تصرفات  قم  یک  منطقه  امالک  و  اسناد 
قانون  طبق  تشکیلی  پرونده  متقاضیان  مفروزی 
مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد 
تأیید  ذیل  شرح  به  پرونده  در  موجود  مدارک 

نموده اند. 
به  140060۳۳00010108۷9مربوط  شماره   رای   -1
مربوط   14001144۳0001000994 کالسه  پرونده 
یک  ششدانگ  در  اصغر  فرزند  بهی  جعفر  به 
مربع  متر   8۷/0۷ مساحت  به  ساختمان  باب 
بخش  قم  در  واقع  اصلی   11191 شماره  پالک 
نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک 
)م  انسی کیالی  از  الواسطه  مع  خریداری  عادی 

الف12908( 
به  مربوط  رای شماره 140060۳۳0001009824   -2
به  مربوط   14001144۳000100121۳ کالسه  پرونده 
یک  ششدانگ  در  ناصر  فرزند  عدل  صادق  نیره 
مربع  متر   104/۷0 مساحت  به  ساختمان  باب 
بخش  قم  در  واقع  اصلی   1054۳ شماره  پالک 
رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک 
 ۷4 دفترخانه   1400/04/10 مورخ   25440 شماره 
مورخ   25۷6۷ شماره  مالی  غیر  اقرارنامه  قم 
ثمنیه  به  نسب  قم   ۷4 دفترخانه   1400/08/18

اعیانی )م الف12909(
مربوط  شماره140060۳۳000100886۷  رای   -۳  

مربوط   14001144۳0001000506 کالسه  پرونده  به 
زمین  در ششدانگ  علی  فرزند  به  محرم کورگل 
پالک  مربع  متر   115۳52 مساحت  به  مزروعی 
حوزه   ۳ بخش  قم  در  واقع  اصلی   19/1 شماره 
شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت 
قم   20 دفترخانه   1۳۷۷/06/02 مورخ   1145۳۳

)م الف12910(
به  140060۳۳00010105۳5مربوط  شماره  رای   -4
به  مربوط   14001144۳00010006۳2 پرونده کالسه 
حمیده الحلو فرزند یقوب  در  در ششدانگ  یک 
مربع  متر   1۳۳/۳6 مساحت  به  ساختمان  باب 
در  واقع  اصلی  یک  از  فرعی   669 شماره  پالک 
قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  چهار  بخش  قم 
صادقی  جلیل  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه 
به موجب سند مالکیت مشاعی صادر در دفتر ۷ 

صفحه 201)م الف 12911(
به  مربوط   140060۳۳00010102۷0 شماره  رای   -5
به  مربوط   14001144۳000100001۳ کالسه  پرونده 
زهرا جهان بینی  فرزند محمد در  ششدانگ یک 
پالک  مربع  ۳8/8۷متر  مساحت  به  دکان  باب 
در قم بخش  واقع  اصلی    ۷410 و   ۷409 شماره 
مالکیت  اداره یک قم سند  ثبت ملک  یک حوزه 
مشاعی صادره در دفتر 185 صفحات 422 و 466 
منافع  حفظ  با  خیاری  صلح  سند  موجب  به  و 

مادام العمر برای مصالح )م الف 12912(
به  مربوط   140060۳۳0001010692 شماره  رای   -6
به  مربوط   14001144۳0001000864 پرونده کالسه 
رضا تشتری فرزند حسین در ششدانگ یک باب 
پالک  مربع  12۷/18متر  مساحت  به  ساختمان 
قم  در  واقع  مکرر)11898(اصلی   11121 شماره 
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه 

حسین  وراث  از  الواسطه  مع  عادی  نامه 
تشتری)م الف1291۳(

 140060۳۳000101000۳ شماره  رأی   -۷
کالسه  پرونده  به  مربوط 
14001144۳0001000۷1۷ آقای/خانم  جعفر 

باب  یک  ششدانگ  در  حسن  فرزند  بیگدلی 
ساختمان بمساحت 60/44 مترمربع پالک شماره 
حوزه  چهار  بخش  درقم  واقع  اصلی  از1  49فرعی 
الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم.  ثبت  یک 
مالکیت  سند  جمکرانی  اسماعیلی  مصطفی  از 
مشاعی صادره در دفتر 16 صفحه۷4 و به موجب 
مورخ1۳۳8/5/1۳   295۳1 شماره  رسمی  سند 

دفترخانه ۳ قم  . )م الف 12960 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده 
مقرر  موعد  انقضاء  و  آگهی  نشر  از  پس  است 
به عدم  توجه  با  مالکیت رسمی صادر گردد  سند 
دونوبت  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به  دسترسی 
به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع 
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ 
اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  آگهی  انتشار 
را  آن  رسید  و  تسلیم  قم  منطقه یک  اسناد  ثبت 
به  اعتراض  تسلیم  از  ماه پس  و ظرف یک  اخذ 
اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را 
به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره 
تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  براساس 

دادگاه نخواهد بود
) پیام ما-اقتصاد آینده (

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/05
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/12/21

مهرداد میرشکرائی -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

فاقد  اراضی و ساختمانهای  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  آگهی 
اداره ثبت  سند رسمی و مشاعی هیأت حل اختالف مستقر در 

تشکیلی  پرونده  متقاضیان  مفروزی  مالکانه  تصرفات  قم  دو  منطقه  امالک  و  اسناد 
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده 

به شرح ذیل تایید نموده اند.
1- رای شماره  140060۳۳000201490۷ مربوط به پرونده کالسه 14001144۳000200022۳ 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  از  قسمتی  در  تیمور  فرزند  زینلی  حمیده  به  مربوط 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 161 متر مربع پالک شماره  فرعی 
از259۳ اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و 
خریداری مع الواسطه از حاجی مالحسینی صفحه 268 دفتر 122 )م الف 12914(

2- رای شماره  1۳9660۳۳00020122۳1 مربوط به پرونده کالسه 1۳951144۳00020009۳۷ 
مربوط به احمد سلطانی حسین آبادی فرزند قاسم در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین 
۷1/40 )هفتاد و یک مترو ممیز چهل(مترمربع  بنا شده به مساحت  که در آن احداث 
پالک شماره 69 فرعی از 2۷۳8 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم 

سند رسمی /سند مالکیت مشاعی دارای مالکیت می باشد )م الف 12915(
انقضاء  از نشر آگهی و  از آنجائیکه مقرر گردیده است پس  مورد تایید قرار گرفته و 
مالکین  به  دسترسی  عدم  به  توجه  با  گردد  صادر  رسمی  مالکیت  سند  مقرر  موعد 
ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی 
اعتراض  اول  نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی 
یک  ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید  و  تسلیم  قم  دو  منطقه  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود 
ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به 
مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است 

که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
) پیام ما – اقتصاد آینده(

اول:1400/12/05 نوبت  انتشار  تاریخ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/21

مرتضی نورایی آرانی - رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

وم
 د

ت
نوب

وم
 د

ت
اداره کل ثبت اسناد و امالک  استان خراسان رضوینوب

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فریمان
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

وساختمانهای فاقد سندرسمی                    
آگهی موضوع  ماده ۳  قانون  و ماده 1۳ آئین نامه  قانون تعیین 
تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی                                                 
برابر رای شماره  140060۳060220008۷8 هیات اول موضوع  قانون  
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
مالکانه  تصرفات  فریمان  ملک  ثبت  حوزه  مستقردرواحدثبتی 
بالمعارض متقاضی خانم فاطمه هالل فریمان فرزندمحمدبشماره 
به  ساختمان  باب  دریک  ازفریمان  شناسنامه28صادره 
اصلی  از2۷6    پالک2405فرعی  مساحت8۳،6۳مترمربع 
مختاراختیاری  آقای  رسمی  ازمالک  دربخش1۳خریداری  واقع 
دردونوبت  مراتب  عموم  منظوراطالع  لذابه  است  گردیده  محرز 
به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  میشود  15روزآگهی  بفاصله 
صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمیتوانندازتاریخ 
انتشار اولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ازاخذرسید ظرف  وپس 
است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  خودرابه  دادخواست 
درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهدشد.                                   
تاریخ انتشارنوبت اول:1400،12،۷                       

تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،12،21                   
محمدرضارجایی مقدم
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک 
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
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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

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

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

 مهتاب جودکی)دبیر(
 یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

 مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 
اقتصاد و گردشگری: فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 03  333  8494
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|  
وز

یر
 د

ما
م 

پیا
  |

بادگیرهای شهر جهانی یزد عنصری مهم در معماری سنتی- عکس از مجید دهقانی زاده /مهر

عکس:  مهر

|  آلودگی حرارتی )بخش 8(  |
آلودگی حرارتی بر روند رشد، تولید مثل و مهاجرت گونه های دریایی به 
شدت تاثیر می گذارد. با افزایش دمای آب های پیرامون نیروگاه، آبزیان، 
به ویژه در فصل سرد، به این منطقه جذب می شوند. این موضوع سبب 

تلفات بیش تر آن ها در این منطقه می شود. / دانشنامه محیط زیست

آبست  عبد  و کارگردانی  نویسندگی  به  خواجه«  »کشتن  فیلم 
در جشنواره کراالی هند به نمایش گذاشته می شود. به گزارش 
خبرگزاری مهر، این فیلم در بخش سینمای جهان بیست و ششمین 
دوره فستیوال فیلم »کراال« که از 26 اسفند 1400 تا 5 فروردین 
1401 در کراالی هند برگزار می شود، به نمایش در می آید. از دیگر 
فستیوال  از  دوره  این  در بخش سینمای جهان  فیلم هایی که 
»کراال« حضور دارند می توان به »تیتان«، »ماشینم را بران«، »کوپه 
دنیا«  آدم  »بد ترین  و  »مموریا«  موازی«،  »مادران  شماره 6«، 
اشاره کرد. کراال دومین جشنواره هندی است که میزبان »کشتن 
خواجه« می شود. پیش از این جشنواره »گوآ« هم از این فیلم 
در بخش رقابتی خود دعوت کرده بود. جشنواره »شب های سیاه 
تالین« و ِ»اِسلم َدنس« آمریکا که در آن »کشتن خواجه« برنده 
جایزه بزرگ هیات داوران شد از دیگر فستیوال های بین المللی 

هستند که »کشتن خواجه« در آن ها حضور داشت. 

 از سال آینده نمایش هایی که در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه 
می روند به صورت حضوری و آنالین قابل تماشا هستند. به گزارش 
ایسنا، به تازگی سامانه »دیدارو« در خانه هنرمندان ایران رونمایی 
شده که از طریق آن امکان تماشای تئاتر به شیوه واقعیت مجازی 
فراهم شده است. در مراسم رونمایی از این پلتفرم مجید رجبی 
معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، بیان کرده است:»اقدام به 
راه اندازی پلتفرم دیدارو در این روزهای سخت برای فرهنگ و هنر 
که شرایط مطلوبی ندارد، سبب می شود تا رشد و پیشرفتی در هنر 
تئاتر صورت بگیرد. عالقه مندان هنرهای نمایشی در سایر استان ها 
حق دارند از تئاتر تهران و دیگر مناطق بهره مند شوند و تحقق این 
امر مهم با »دیدارو« ممکن است. وظیفه ما در خانه هنرمندان 
ایران این است که شرایط عرضه این امکان را فراهم کنیم و اولین 
تجربه اجرای عمومی این سامانه با نمایش »ژپتو« به کارگردانی 

اوشان محمودی در تماشاخانه ایرانشهر آغاز شده است.«

| سینما |

| تئاتر |

سروی به راستی چو تو در جویبار نیست

نقشی به نیکویی چو تو در قندهار نیست

جفت مهی اگرچه به خوبیت جفت نیست

یار شهی اگر چه به خوبیت یار نیست

زلف تو مشک بارد و بر مه زره شود

پس نام او چرا زره مشکبار نیست

خواهم  که بند و حلقه او ِبشَمرم یکی

هر چند بند و حلقه او را شمار نیست

با خار نیست نرگس و بی خار نیست گل

گویند مردمان و مرا استوار نیست

زیراکه ِگرد نرگس تو هست خارها

گرد گل شکفته تو هیچ خار نیست

جانا به من اشارت انگشت و لب مکن

کاندر اشارت تو دلم را قرار نیست

چون بنگری ز دور مکن غمزه زینهار

کز غمزه تو جان مرا زینهار نیست

در چین اگرچه صنعت مانی نگار هست

زیباتر از تو در همه چین یک نگار نیست

مهر تو اختیار ملوک است تا تو را

جز مهر اختیار ملوک اختیار نیست

امیر معزی

جثه بزرگ و استوانه شکلی دارند، سطح بدن بدون مو 
است. فقط موهای نازک و کوتاهی در سطح پهلوها و 
دم، و موهای کلفت و کوتاهی در دو طرف لب باال دیده 
می شود. رنگ پشت این حیوان خاکستری متمایل به 
قهوه ای، پهلوها و پایین بدن خاکستری است. قسمت 
جلوی پوزه به طور کامل به طرف پایین خمیدگی دارد. 
لب باالیی شکاف دار است. طول بدن آن ها 250 تا 
410 سانتی متر است و وزنشان گاهی به هزار کیلوگرم 
می رسد. در سواحل کم عمق و غرقابی دریا با پوشش 
آب  رودخانه های  گاهی  و  مناسب،  آبزی  گیاهان 

است.  آبزی  جانور  این  می کنند.  زندگی  شیرین 
در  شب ها  و  عمیق  نسبت  به  آب های  در  روزها 
معمول  طور  به  می پردازد.  چرا  به  غرقابی  مناطق 
به صورت فامیلی زندگی می کند. دشمن طبیعی 
گاوهای دریایی کوسه و نهنگ قاتل است. آلودگی 
آب ناشی از جنگ خلیج فارس و چاه های نوروز و 
همچنین گیر افتادن در تورهای ماهی گیری باعث 
کاهش جمعیت این حیوان شده است. گیاه خوار 
است و از گیاهان آبزی تغذیه می کند. /کویرها و 

بیابان های ایران

گاو دریایی )دوگونگ(

بچه  که  زن هایی  احمق اند،  »زن ها 
همین که  احمق اند.  آن ها  می خواهند. 
می فهمند حامله اند، بی درنگ دریچه ها را 
عشق،  دریچه های  می گشایند؛  به تمامی 
عشق، عشق و دیگر آن ها را نمی بندند. آن ها 
داشتم کسی  »دوست  احمق اند.« کتاب 
جایی منتظرم باشد« نوشته  »آنا گاوالدا« 
نویسنده  معروف فرانسوی در سال 1999 
منتشر شد. این اثر اولین مجموعه داستان 
کوتاه از این نویسنده  مشهور است که شامل 
دوازده داستان »در حال و هوای سن ژرمن «، 
»ُاپل  و زن«،  مرد  »این  »سقط جنین«، 
تاچ«، »آمبر«، »مرخصی«، »حقیقت روز«، 
»سال ها«،  کوچولو«،  »پسر  بخیه«،  »نخ 
این  است.  »سرانجام«  و  تاک«  »تیک 
داستان های ساده درعین حال تأثیرگذار که 
زبانی سهل و آسان نگاشته شده اند بازتابی 
از اولین تجربه های نویسندگی »آنا گاوالدا« 
هستند. این اثر پس از انتشار به بیش از 
سال 2000  در  و  ترجمه  دنیا  زبان  بیست 
موفق به دریافت جایزه ی »رادیو-تلویزیون 
لوکزامبورگ- ِلر« شد. »آنا گاوالدا« زنان را 
یکی از ارکان مهم داستان هایش قرار داده و 
الیه های عمیق احساسی  زنان را به تصویر 
لطیف  و  روان  نثری  با  او  است.  کشیده 
عشق در میان زوج ها و جوانان را دست مایه 

خود قرار داده و داستان هایی ساده که از 
دل جامعه برآمده اند را بیان کرده است. او 
در حال حاضر یکی از نویسندگان مشهور 
آثارش  که  است  فرانسه  معاصر  ادبیات 
چندین  به  و  هستند  خوش خوان  بسیار 
زبان ترجمه شده اند. از جمله آثار او که به 
فارسی ترجمه شده اند می  توان به »با هم، 
همین و بس«، »گریز دلپذیر«، »من او 
را دوست داشتم» و »زیر پوست زندگی« 
داشتم کسی  »دوست  اشاره کرد. کتاب 
جایی منتظرم باشد« نوشته  »آنا گاوالدا« 
را انتشارات کتاب کوله پشتی با ترجمه ی 
»سولماز واحدی کیا« در سال 1۳9۳ منتشر 
کرده است. »سولماز واحدی کیا« مترجم 
را  متولد سال 1۳6۳ تحصیالتش  ایرانی 
در رشته  ادبیات زبان انگلیسی به سرانجام 
زبان  تدریس  به  در حال حاضر  و  رساند 

مشغول است.

| دوست داشتم کسی 
جایی منتظرم باشد | 

|  آنا گاوالدا  |
|  مترجم : سولماز واحدی کیا  |

شهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی تکمیل پارک بانوان را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید ، کلیه مراحل برگزاری 
و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه 
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 3/007/۹53/۹13 ریال براساس فهرست بهای 

ابنیه سال 1400 می باشد.
- مدت اجرای پروژه 4 ماه می باشد

- اعتبار پروژه فوق از اعتبارات دولتی و به صورت اسناد خزانه تأمین 
می گردد

 - ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 150/400/000 ریال در وجه شهرداری 

بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد. 
- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است 
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/12/21 می باشد

 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18:00 مورخ 
1400/12/28

- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت18:00 مورخ 1401/01/15
- زمان بازگشایی پاکت ها ساعت ۹:00 مورخ 1401/01/17

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس بم بلوار شهید 
رجایی سایت اداری-شهرداری بم امور قراردادها- تلفن:44345214-

034 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 
و مرکز تماس 41۹34-021 دفتر ثبت نام :851۹3768-88۹6۹737

شهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت الین کندرو 
اتوبان هاشمی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایی  و  گران  مناقصه 
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 4/500/652/284 ریال براساس فهرست بهای راه 

و باند سال 1400 می باشد.
- مدت اجرای پروژه 4 ماه می باشد

- اعتبار پروژه فوق از اعتبارات دولتی و به صورت اسناد خزانه تأمین 
می گردد

 - ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 225/400/000 ریال در وجه شهرداری 

بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد. 
- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است 
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/12/1۹می باشد

از سایت: ساعت 18:00 مورخ  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت   - 
1400/12/28

- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 18:00 مورخ 1401/01/18
- زمان بازگشایی پاکت ها ساعت ۹:00 مورخ 1401/01/17

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس بم بلوار شهید رجایی 
تلفن:034-44345214  قراردادها-  امور  بم  اداری-شهرداری  سایت 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و مرکز 

تماس 41۹34-021 دفتر ثبت نام :851۹3768-88۹6۹737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

علیرضا ریاضی - شهردار بم علیرضا ریاضی - شهردار بم

 )نوبت اول( )نوبت اول(

 جناب آقای
مهندس افشین کیانی

سرپرست  عنوان  رابه  جنابعالی  بجاوشایسته  انتصاب 
لیاقت  کارآمدی،  تخصص،  بیانگرتعهد،  اروند«که  پتروشیمی 
کارآمددرصنعت  و  مدیردلسوز  آن  برجسته  های  شایستگی  و 
بندر  پتروشیمی های  اقتصادی  پتروشیمی کشورومنطقه ویژه 
گفته  است،شادباش  بوده  صادقانه  باخدمات  ماهشهر،همراه 
خواستاریم. یکتا  خداوند  ازدرگاه  شمارا  وسربلندی  وموفقیت 

 محمدابولیان نوروزی
سرپرست روزنامه» پیام ما«درخوزستان


