
سخنگوی وزارت امور خارجه:
 درباره برجام و غیرآن

با آمریکا تماس نداشته و نداریم
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشستی خبری درباره نامه وزیر خارجه آمریکا به 
رئیس جمهور افغانستان و پیشنهاد تشکیل سازوکاری در ارتباط با موضوع افغانستان با 
حضور ایران، آمریکا و چند کشور دیگر گفت: »ما هیچ تماس مستقیم و غیرمستقیمی 

با آمریکا در مورد موضوعات برجامی و یا غیربرجامی نداشته و نداریم.«

از سوی معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری مطرح شد

درخواست استمهال برای 
رسیدگی قضایی به پرونده 

جمعیت امام علی)ع(
معاونت  اساسی  قانون  ترویج  و  پژوهش  معاون 
در  معاونت  این  اعالم کرد که  رئیس جمهور  حقوقی 
جلساتی که موضوع درخواست انحالل جمعیت امام 
علی )ع( در دستور آن قرار داشته، حضور نداشته و 
پس از اطالع از این تصمیم طی مکاتبات و مذاکرات 
پیاپی، راهکار حقوقی به وزارت کشور و رئیس جمهور 
اجرا،  فرصت  ایجاد  جهت  و  ارائه  دولت  هیأت  و 
پیشنهاد استرداد و یا دست کم استمهال در رسیدگی 

قضایی را داد.

مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی 
شرکت آب منطقه ای تهران:

ذخایر سدهای تهران 
رضایت بخش نیست

حجم ذخایر سدهای پنجگانه 64 میلیون متر مکعبی 
کاهش بافته است. در حال حاضر مجموع ذخیره سدهای 
در  است که  مکعب  متر  میلیون   ۵6۷ تهران  پنجگانه 
مقایسه با روز مشابه سال گذشته که 6۳۱ میلیون متر 

مکعب بود 64 میلیون متر مکعب کاهش ذخیره داریم.

آشنایی با زنان و دختران فعال محیط 
زیست که هرکدام هدفی مشترک دارند 

مبارزه زنانه با تغییر اقلیم 
نیمی از وجودمان را آب فراگرفته است و نیم دیگر 
آن از آسمان است. این را زنان و دخترانی در صفحه 
اینستاگرامشان نوشتند که برای رسیدن به عدالت 
از  جوانی  دختران  و  زنان  می کنند.  تالش  اقلیمی 
دارند:  مشترک  دغدغه  یک  تنها  که  دنیا  سراسر 
»مبارزه با بحران اقلیمی زمین.« آن ها بارها پشت 
تریبون فریاد زدند، تظاهرات کردند و علیه حاکمان 
کتاب  کشیدند،  فریاد  زیست  محیط  به  بی توجه 
نوشتند، مقاله چاپ کردند، گفت وگو کردند و گاهی 

به همین دلیل مجرم شناخته شدند. وعده روحانی برای تامین بودجه مرمت 
  قول می دهم بودجه هر طرح مرمتی را که تا پایان دولت تکمیل شود، تامین کنیم

رییس جمهور از اهمیت میراث فرهنگی سخن گفت

درباره سرنوشت زیلو و آنچه در موزه زیلوهای میبد می گذرد

حکایت نامیرای یک فرشحکایت نامیرای یک فرش
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آگهی مناقصه عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد نسبت به  واگذاری پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام  نماید:

لذا كليه پیمانکاران که دارای تجربه، تخصص و تجهیزات الزم بوده؛ می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
-آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس – بلوار جمهوری اسالمی – جنب شهرک مسکونی زیتون )نیروگاه قدیم( شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان تلفن: 076-31201595، 

076 -31201526
-به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضا ء مدت مقرر در آگهی واصل مي شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد

-کد اقتصادی:411143589315   شناسه شرکت:10101335577      ش ثبت:1954     کدپستی:79136-75115
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

موضوعردیف شماره مناقصه 

۱

تامين برق مسكن مهر تعاوني بنيان سازان ميناب فاز2بشرح پیوست اسناد از محل اعتبارات اسناد خزانه اسالمي 
سال ۱۳99 سر رسيد ۱6 /0۳ /۱402

مبلغ تضمين شركت در مناقصه :۳۷2.000.000          
مدت زمان انجام کار: حداکثر  2  ماه                         پیش پرداخت: ندارد

99-۱6۵

2

تامين نيروي انساني  به منظور انجام فعاليت هاي اتفاقات، تعميرات، تامين خودرو و لوازم ايمني در محدوده 
مدیریت های برق نواحی یک و چهار بندرعباس از محل اعتبارات داخلی

مبلغ تضمين شركت در مناقصه:۳.800.000.000 ریال                  
مدت زمان انجام کار: حداکثر ۱2 ماه             پیش پرداخت: ندارد

 99-۱۵2
تجدید

۳

تامين نيروي انساني  به منظور انجام فعالیت های تعمیرات به روش خط گرم، تامين خودرو و لوازم ايمني در 
محدوده مدیریت بندرعباس از محل اعتبارات داخلی

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ۱.022.000.000ریال                  
مدت زمان انجام کار: حداکثر ۱2 ماه             پیش پرداخت: %۱0

 99-۱۵6
تجدید

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه فقط به دو صورت ضمانت بانکی  و واریز وجه نقد مورد قبول می باشد.

نوبت دوم

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان

تجدید آگهی مناقصه 
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد انواع کود شیمیائی مورد نیاز باغات خود را از طریق 

مناقصه عمومی خریداری نماید لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی 
به مدت 4 روز به آدرس کرمان بزرگراه امام خمینی )ره( جنب اداره کل زندانهای استان مراجعه و یا جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای 332398600 و 33224681 – 034 تماس حاصل فرمایند.

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

آگهی مناقصه عمومی
احداث میدان شهدا واقع در منطقه گل گهر

شرکت توسعه ، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد احداث میدان شهدا واقع در منطقه گل گهررا به شرکت های پیمانکاری ذیصالح دارای رشته 
ابنیه با حداقل گرید 2 و تاسیسات با حداقل گرید 4 واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1399/12/16 به 

سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

-آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات : ساعت 13:30 مورخ 1399/12/25
-شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

-سپرده شرکت در مناقصه: 7.464.603.923 ریال
-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
-تاریخ بازدید از پروژه : 1399/12/16

-محل تحویل اسناد ، پیشنهادات: سیرجان- کیلومتر 50 جاده محور سیرجان - شیراز ، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه ، 
بلوک 5) شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر (

-تلفن جهت هر نوع هماهنگی : 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(

دولتمردان  و  »مسئوالن  قضاییه گفت:  قوه  رئیس 
وظیفه دارند در شب عید با رفع دغدغه های جامعه، 
دسترسی مردم به کاالهای مورد نظرشان را تسهیل 
در  دیروز  رئیسی  ابراهیم  ایسنا،  به گزارش  کنند.« 
جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت 
ایستادگی و مقاومت در مقابل مستکبران و متجاوزان، 
تصریح کرد: »توجه به راهبرد خنثی سازی تحریم ها 
که مقام معظم رهبری طی سخنرانی های اخیرشان 
برای ملت ایران تبیین کردند، راهگشای وضعیت امروز 
ارسال  ادامه،  در  قضاییه  قوه  رئیس  است.«  کشور 
پالس ضعف به خارج را خالف شان و خواست ملت 
بزرگ ایران عنوان کرده و تاکید کرد: »خواست مردم 
ایران ارسال پالس های قوت و تولید قدرت هستند.« 

رئیسی با اشاره به شرط جمهوری اسالمی مبنی بر 
رفع تحریم ها که از سوی مقام معظم رهبری مطرح 
شد، افزود: »انجام راهبرد خنثی سازی تحریم از داخل 

و تاکید بر شرط رفع تحریم ها در خارج، هم دشمن 
را وادار به عقب نشینی خواهد کرد و هم گشایش ها 
را برای کشور ما به ارمغان می آورد. رئیس دستگاه 
قضا سپس با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری و 
گله مندی ایشان از وضعیت بازار، گفت که آنچه امروز 
در جامعه، مشاهده می کنیم حاکی از این است که هم 
تولیدکننده هم توزیع کننده هم مصرف کننده ناراحت 
هستند. او همچنین با اشاره به نارضایتی تولیدکنندگان، 
توزیع کنندگان و مصرف کنندگان از وضعیت بازار به 
ویژه کاالهای مورد نیاز مردم، گفت: »زنجیره تولید، 
تامین و مصرف را فرآیندی قابل مدیریت است و این 
مدیریت می تواند مردم را در دستیابی به کاالی مورد 

نظرشان کمک کند.«

رئیس قوه قضاییه:

زنجیره تولید، تامین و مصرف قابل مدیریت است
وزیر نیرو از  از تحقق وعده آبرسانی پایدار به ۱۷00 
روستا در کشور خبر داد و گفت: »از روز سه شنبه 
400 روستا در کشور با جمعیتی بالغ بر 220 هزار 
نفر تحت پوشش آبرسانی  پایدار قرار می گیرند.« 
در  دیروز  عصر  اردکانیان  رضا  ایرنا،  گزارش  به 
گفت:  جهادی کشور  مدیریت  همایش  هفتمین 
برنامه ریزی  و  منظم  تالش  با  »خوشبختانه 
فعالین  نصیب  بزرگی  امسال دستاوردهای  شده  
صنعت آب و برق شد و کشور ما سرافرازانه نه تنها 
پاسخگوی نیازهای جمعیت فعلی بلکه جمعیتی 
بیش از این خواهد بود و شرایط مناسبی فراهم 
است که برای توسعه و عمران منطقه بتوانیم سهم 
اردکانیان  باشیم.«  داشته  شایسته ای  نقش  و 

برق  صنعت  در  »زیرساخت هایی که  اضافه کرد: 
امروز فراهم است ارتباط ما را با همه کشورهای 
همسایه برقرار کرده و ما قادر هستیم با کشورهای 

همسایه تبادل انرژی داشته باشیم و پهنه وسیع 
کشور و نعمت خداداد انرژی های تجدیدپذیر، اعم 
در  وسیع که  ظرفیت های  و  باد  و  خورشیدی  از 
این عرصه است ما را جزو کشورهای پیشرفته و 

داد.« پیشتاز قرار خواهد 
از  یکی  »امسال  گفت:  پایان  در  نیرو  وزیر   
 ۱۷00 به  پایدار  آبرسانی  ما  هدفگذاری های 
فردا  که  برنامه ای  با  که  بود  کشور  روستای 
)سه شنبه ۱9 اسفند( در هفت استان اجرا خواهد 
شد و 400 روستای ما با جمعیتی بیش از 220 
متصل  شبکه  این  به  روستایی  هموطن  هزار 
خواهند شد. بدین ترتیب همه وعده ما از ۱۷00 

شد.« خواهد  محقق  روستا 

وزیر نیرو:

 400 روستا از سه شنبه تحت پوشش آبرسانی پایدار قرار می گیرند

دوستان و همکاران شما در روزنامه پیام ما

همکار گرامی سرکار خانم فروغ فکری
» انا لله و انا الیه راجعون «

مصیب وارده را به شما تسلیت می گوییم و برای شما و سایر 
بازماندگان آرزوی شکیبایی داریم

آب را 
َهدر ندهیم
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حجت االسالم حسن روحانی در جریان 
گفت:  ملی  طرح   2۷2۱ از  بهره برداری 
امروز یک طرح بسیار مهم گندله سازی 
که طرح بسیار مهمی هم بود با ارزش 
رسید  افتتاح  به  تومان  میلیارد  هزار   9
این  در  که  بود  عظیمی  بسیار  کار  که 
زمینه  در  رسید.  افتتاح  به  سال  چند 
همت  و  کمک  با  خوبی  کار  بهزیستی 
 2400 و  انجام گرفت  داوطلبان  و  مردم 

شد. افتتاح  و  رونمایی  مرکز 
خدماتی  با  افزود:  او  ایسنا،  به گزارش 
که به خانواده ها و مردم داده می شود، 
حدود ۵ میلیون نفر تحت پوشش این 
یک  در  این که  می گیرند.  قرار  خدمات 
روز می توانیم 2400 مرکز مثبت زندگی 
را افتتاح کنیم کار بسیار عظیم اجتماعی 
برای  برای همه خانواده هایی که  است. 
کمک  به  نیاز  آگاه سازی  و  توانمندی 
مردم  رنج  تا  کنیم  اقدام  باید  دارند 
به  آنهایی که  همه  و  پیدا کند  کاهش 
توانبخشی نیاز دارند بتوانند توان خود را 
از خداوند و بعد از آن از مردم و مسئوالن 

بگیرند.
روحانی گفت: میراث فرهنگی یک سند 
است. هر چقدر کتاب بخوانیم که تمدن 
ایران گذشته چگونه بوده است و هزاران 
به  سر  یک  اگر  بخوانیم،  کتاب  جلد 
را  جهان  نقش  میدان  و  بزنیم  اصفهان 
ببینیم بیش از خواندن کتاب داللت دارد 

و  دانشمندان  و سخن می گوید که چه 
با  توانستند  خوبی  طراحان  و  معماران 
بهترین مصالح، زیباترین ساختمان ها را 

بسازند. ما  برای 
این  زیبایی  بر  عالوه  داد:  ادامه  او 
ساختمان ها، آدم احساس غرور می کند، 
از این که می فهمد ایرانی است و ایرانیان 
را  آثار  این  ۱0 قرن قبل  و  پنج قرن  ما 
امروز  می تواند  حتی  و  آورند  وجود  به 
ایرانی  و  برای معماری شرقی، اسالمی 
زیبایی  خانه های  باشد.  الهام بخش  ما 
باعث  اوال  می شود  احیا  و  مرمت  که 
و  می شود  خانه  صاحب  نام  ماندگاری 
جاذبه گردشگری  شهر  یا  استان  برای 
ایجاد می کند. خود آن مکان ها می تواند 
محل بهره برداری قرار گیرد و به موزه و 
چایخانه یا بوم گردی و هتل زیبا تبدیل 

شود.
روحانی اظهار کرد: هتل های بسیار گران 
قیمتی در اسپانیا هست که قرن ها قبل 
به دست مسلمانان ساخته شده است. 
می توانیم  مکان ها  این  از  ما  نهایت  در 
هم بهره مندی اقتصادی و هم بهره مندی 
اجتماعی و فرهنگی کنیم. گردشگری کار 
عظیم و بزرگی است و وزارت گردشگری 
گردشگری  در  مهمی  نقش  می تواند 

باشد. داشته 
بسیار  کار  گردشگری  افزود:  روحانی 
مهمی است. گردشگری در دولت تدبیر 

سال  یک  این  شد.  برابر  دو  امید  و 
برای گردشگری،  سختی  سال  گذشته 
خدمات  که  آنهایی  همه  و  هتل داران 

بود. می دهند،  انجام  گردشگری 
از سخنانش  روحانی در بخش دیگری 
و گفت که  اشاره کرد  موضوع کرونا  به 
سال آینده سال غلبه بر ویروس و رونق 
داد:  ادامه  او  بود.  خواهد  مشاغل  همه 
به مرور واکسن  اما  اول سال.  نه  البته 
خارجی وارد می شود و به بازار می آید و 
عده ای  می شود.  توزیع  داخلی  واکسن 
که مبتال شدند و از این بیماری گذشتند 
به طور طبیعی واکسینه شدند و عده ای 
که نگرفتند واکسینه می شوند. روحانی 
تاکید کرد: دولت همه تالش خود را به 
کار می گیرد و بخش گردشگری روزهای 

بهتری خواهد داشت.
مراسم  این  از  بخشی  در  روحانی 
افتتاحیه گفت: بسیار برای ما خوشحال 
بزرگترین  از  یکی  که  است  کننده 
امروز  کشور  گندله سازی  کارخانه های 
ظرفیت  می شود. کارخانه ای که  افتتاح 
۵ میلیون تن گندله آهن دارد و کارخانه 
بسیار مهمی است و با کمترین ضایعات 
قرار  فوالد  تولید  زنجیره  در  می تواند 

گیرد.
توسط  افتتاح شده  درباره طرح های  او 
سازمان بهزیستی، نیز تصریح کرد: کار 
بسیار ارزشمند و مردمی در حال انجام 

است. امیدواریم سازمان بهزیستی هم 
داشته  را  همکاری  و  هماهنگی  بهترین 

باشد.
تالش های  با  ارتباط  در  رئیس جمهور 
گردشگری  و  میراث فرهنگی  وزارت 
تمدنی  آثار  و  فرهنگی  مراکز  گفت:  نیز 
این  است.  مهم  بسیار  ما  برای  ایران 
ایرانیان  هنر  و  علم  اهمیت  معنای  به 
یکی  بناها  این  است.  تاریخ  طول  در 
ثمرات همان مناسبات علمی،  و  آثار  از 
ریاضی، اجتماعی و طراحی بسیار خوب 

است. بوده  گذشته  در 
او با بیان این که »آثاری در ایران عزیز 
است«  ما  افتخار  موجب  هست که  ما 
در  که  می داده  نشان  آثار  این  گفت: 
قرن ها پیش ایرانیان چگونه می زیستند 
ایران  چگونه  و  می اندیشیدند  چگونه  و 
بوده  فرهنگ  و  هنر  دانش،  علم،  مهد 
طرح  هر  می دهم  قول  اینجا  است. 
مرمتی داشته باشید که تا پایان دولت 
بتوانید آن را تکمیل کنید، بودجه اش را 
بیشتری  سرعت  با  تا  می کنیم  تامین 
در پایان امسال و آغاز سال ۱400 انجام 
و  ترکمن صحرا  در  که  مزارعی  گیرد. 
قسمت های دیگر استان لرستان وجود 
ارزشمند  مردم  و  ما  برای  بسیار  دارد، 

است.
شاهد  امروز  این که  از  داد:  ادامه  او 
ما  تاریخی  مهم  بسیار  اثر   ۷ هستیم 
می شود  مرمت  و  احیا  همدان  شهر  در 
همدان  است.  کننده  خوشحال  بسیار 
بسیار  جاذبه های  با  مهمی  بسیار  مرکز 
هر  و  است  تاریخی  و  طبیعی  فراوان 
می تواند  که  استان ها  این  در  اقدامی 
برای گردشگری  را  استان ها  این  جاذبه 
داخلی و خارجی افزایش دهد برای ما 

است. مهم  بسیار 
خاطرنشان  مراسم  این  ادامه  در  او 
پنجاه  امروز  بسیار خوشحالیم که  کرد: 
و پنجمین افتتاح بزرگ در سال ۱۳99 
بود و توانستیم همه هفته های امسال را 
اختصاص  مهم  بسیار  افتتاح های  برای 
دهیم و بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان 

است. افتتاح شده  پروژه  و  طرح 
موجب  افتتاح ها  این  گفت:  روحانی 
برای  می شود،  نفر  هزار   ۱۳ اشتغال 
بخش های  در  است که  مهم  بسیار  ما 
این  فوالد  بخش  مانند  مختلف 
این  است.  گرفته  صورت  افتتاح ها 
توسعه  در  مهم  بسیار  اقدامات  دولت 
زنجیره  این  و  داشته  فوالد  زنجیره 
به  دولت  عمر  سال   8 طول  در  تقریبا 

است. رسیده  برابر  دو  حدود 
است  مهم  خیلی  گفت:  رئیس جمهور 
که 8 سال را با کل تاریخ کشور مقایسه 
می کنیم و کارهای بسیار عظیمی که از 
شمش  نهایت  و  گندله  کنسانتره،  نظر 
فوالد شده باعث شده است که از خام 
این  ارزش  شود.  جلوگیری  فروشی 
معادن بزرگ و صنایع معدنی ما باعث 
شده است که ارزآوری بسیار خوبی در 
شرایط این سه سال که سال تحریم و 

باشد. داشته  است،  بوده  سختی 
سال  ان شاهللا  کرد:  امیدواری  ابراز  او 
از آن سال هایی است که خداوند   ۱400
رحمت خود را بر این مردم نازل می کند. 
این  آزار  باعث  پرده هایی که  می توانیم 
مردم  و  بزنیم  را کنار  است  مردم شده 
جنگ  هم  و  کرونا  بیماری  در  هم  ما 
بدست  بزرگی  موفقیت های  اقتصادی 

آورد. خواهند 

رئیس جمهور از اهمیت میراث فرهنگی سخن گفت

 وعده روحانی
برای تامین بودجه مرمت 

 قول می دهم بودجه هر طرح مرمتی را که تا پایان دولت بتوانید آن را تکمیل کنید، تامین کنیم

معاون اول رئیس جمهور:
هر ایرانی عالقه مند به آینده 
کشور باید به منابع طبیعی 

حساسیت داشته باشد
موضوع  گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون 
موضوعی  آبی  منابع  مصرف  مدیریت 
برای  جدی  راهکارهای  باید  و  است  مهم 
اسحاق  ایسنا،  به گزارش  پیدا کنیم.  آن 
مراسم  در  سخنانی  طی  جهانگیری 
اراضی  از سامانه مدیریت جامع  رونمایی 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  در  که  کشور 
به  گاهی  گفت:  شد،  برگزار  آبخیزداری 
قنوات،  و  چشمه ها  شدن  خشک  خاطر 
می دهد  رخ  مهاجرت  و  روستاها  تخلیه 
یا اقتصاد خانوارها به خاطر کاهش سطح 
به  که  می شود  آسیب  دچار  کشت  زیر 
نتیجه می رسیم که موضوع مدیریت  این 
و  است  مهم  موضوعی  آبی  منابع  مصرف 
کنیم. پیدا  آن  برای  جدی  راهکارهای  باید 
از چالش های پیش روی  افزود: یکی  او 
دریاچه  شدن  خشک  موضوع  دولت 
بود که می توانست  آبی  اثر کم  ارومیه در 
تاثیر  تحت  را  نفر  میلیون   20 زندگی 
هم  حاضر  حال  در  متاسفانه  دهد.  قرار 
یا  شده اند  خشک  یا  مهم  تاالب های 
در  یا  می روند.  پیش  نابودی  سمت  به 
مقطعی  در  ریزگردها  مسئله  خوزستان 

شد. دشوار  بسیار 
برخی  یا  بلوچستان  سیستان و  در   
شاهد  هم  دیگر  کویری  استان های 
جاده ها  آن  اثر  در  که  هستیم  بادهایی 
زیر شن مدفون می شوند و زندگی مردم 

می بیند. آسیب 
ایرانی  هر  این که  بیان  با  جهانگیری 
منابع  به  باید  کشور  آینده  به  عالقمند 
گفت:  باشد،  داشته  حساسیت  طبیعی 
که  دادیم  نشان  دولت  این  در  البته 
مانند  بزرگ  مشکالت  از  بعضی  می توان 
همکاری  و  تدبیر  با  را  ارومیه  دریاچه 
دولت  مصوبه  اولین  وقتی  کرد.  برطرف 
شد،  صادر  ارومیه  دریاچه  احیای  برای 
برخی کارشناسان در رسانه ها این تصمیم 
را مورد تمسخر قرار دادند اما نشان دادیم 
این تصور که دولت نمی تواند ساالنه چند 
دریاچه  احیای  برای  تومان  میلیارد  هزار 

است. باطل  دهد،  اختصاص 
کرد:  تصریح  رئیس جمهور  اول  معاون 
که  گفت  اطمینان  با  می توان  اکنون 
کرده  عبور  خطر  مرحله  از  ارومیه  دریاچه 
و این در شرایطی است که روزهای آینده 
دریاچه  به  بیشتری  آب  بزرگی که  تونل 
می رسد. بهره برداری  به  هم  رساند  خواهد 
برای  هم  ستادی  داد:  ادامه  جهانگیری 
ایران  و  کردیم  ایجاد  جنگل ها  احیای 
یعنی  مهم  بسیار  جنگلی  محدوده  دو 
جنگل های شمال و جنگل های زاگرس که 
باید مانند جان خودمان از آن ها حفاظت 

دارد. را  کنیم 
بر  تاکید  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
این که آنچه برخی می گویند که قسمتی از 
است، گفت:  شوخی  شده  وقف  جنگل ها 
ملک  و  ملت  به  متعلق  و  انفال  جنگل ها 
آن ها  از  باید  و  است  ایران  مردم  مشاع 
رهبری  فقهی  نظر  حراست کنیم.  و  دفاع 
نیز در این باره مشخص است. دولت نیز 
کرده  ارسال  مصوبه ای  مسئله  حل  برای 

است.
او تصریح کرد: این که برخی می گویند کوه 
دماوند جزو موقوفات است سخنی است 
بیان  ایران  مردم  روح  آزار  برای  فقط  که 
به  وابسته  ماندگاری  برای  ایران  می شود. 
طبیعی  منابع  و  است  خود  طبیعی  منابع 

آینده هم هست. به نسل های  متعلق 
جهانگیری یادآور شد: الیحه و برنامه های 
شمال  جنگل های  از  صیانت  برای  خوبی 
ستاد  جلسه  نخستین  در  و   شده  ارائه 
آسیب  به  نسبت  همه  نیز  زاگرس  نجات 
خاص  بیماری  اثر  بر  منطقه  درختان 
نگرانی و دغدغه داشتند که در آن جلسه 
در  کارشناسی  از هر  گفتم مکلف هستید 
داخل و خارج استفاده کنید تا این جنگل 

پیدا کند. نجات 
این که  بیان  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
وقتی کسی برای مهار آتش جان خود را 
از دست می دهد، باید در برابر چنین افراد 
ادامه  بیاوریم،  فرود  تعظیم  فداکاری سر 
دامن  در  البرز  نام  به  جوانی  وقتی  داد: 
می دهد  دست  از  را  خود  جان  زاگرس 
خانواده های  از  که  شنیدم  اتفاقا  که 
مستضعف هم بوده، باید به این انسان ها 

گذاشت. احترام 
به تالش های دولت  با اشاره  او همچنین 
و  زیست  محیط  برای  هاشمی رفسنجانی 
سوم  مجلس  در  موضوع کاداستر، گفت: 
یکی از پیشنهادهایی که با رئیس سازمان 
همین  اجرای  می شد  دنبال  اسناد  ثبت 
طرح بود و امروز به نظرم تحوالت خوبی 
دارای  اراضی کشور  باید  است.  داده  رخ 
باشد  مشخص  مرزبندی ها  و  باشند  سند 
اراضی طبیعی شویم. به  تجاوز  از  مانع  تا 

انتخابات شوراهای شهر و 
روستا رسما آغاز شد 

و  فرمانداران  به  ابالغیه ای  در  کشور  وزیر 
شروع  دستور  کشور  سراسر  بخشداران 
کرد. صادر  را  روستا  شهرو  شوراهای   انتخابات 
وزیر  فضلی  رحمانی  عبدالرضا  ایسنا،   به گزارش 
کشور در ابالغیه ای به فرمانداران و بخشداران سراسر 
تشکیالت،  قانون   )48( ماده  اجرای  در  کشور، 
وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و ماده 
)22( آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسالمی 
انتخابات  اجرایی  نامه  آیین   )2۱( ماده  و  شهر 
انتخابات  شروع  دستور  روستا،  اسالمی  شوراهای 
کرد. صادر  را  روستا  و  شهر  اسالمی   شوراهای 
بخشداران  و  فرمانداران  به  خطاب  ابالغیه  این  در 
مواد  اساس  بر  است  »ضروری  است:  آمده 
تشکیل  به  نسبت  مذکور  قانون   )۳6( و   )۳۵(
برنامه های  سایر  انجام  و  اجرایی  هیات های 
و  شهر  اسالمی  شورای  دوره  ششمین  انتخابات 
روستا طبق برنامه زمانبندی ابالغی و در مهلت های 
بخشنامه  این  وصول  و  نموده  اقدام  مقرر  قانونی 
جامع  سامانه  طریق  از   )2( شماره  فرم  مطابق  را 
نمایید.« اعالم  انتخابات کشور  ستاد  به   انتخابات 

بر اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، 
است:  شده  اشاره  کشور  وزیر  ابالغیه  در  همچنین 
»با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی انتخابات 
براساس  و  کرونا  مدیریت  ملی  ستاد  نظر  مورد 
توافق سه جانبه ستاد انتخابات کشور و هیات های 
مرکزی نظارت موضوع نامه شماره ۱94۳22 مورخ 
سوم اسفند ماه ۱۳99 انتخاب معتمدین هیات های 
اجرایی مطابق با مفاد نامه شماره 2048۳۱ مورخ ۱6 

اسفند ماه ۱۳99 انجام می پذیرد.«

داوطلبان 18 تا 55 ساله 
برای تست واکسن کرونای 
»کووپارس« ثبت نام کنند 

رازی  واکسن  بالینی  کارآزمایی  اپیدمیولوژیک  مسئول 
تا ۵۵ ساله و سالم خواست  از داوطلبان ۱8  کووپارس 
که برای فازهای بعدی تست انسانی این واکسن ثبت نام 
کنند. به گزارش ایسنا، دکتر مسعود سلیمانی دودران در 
نشست خبری که درباره کارآزمایی بالینی واکسن کووپارس 
برگزار شد، گفت: برای این که هر دارو یا واکسنی که تولید 
می شود، نشان داده شود که موثر و بی خطر است، باید مورد 
مطالعه قرار گیرد. عزیزان باید به خاطر داشته باشند که 
آنچه اکنون انجام می دهیم، یک مطالعه است و بر همین 
اساس باید صبر کنیم تا نتایج کامل استخراج شود و بعد بر 

اساس آن نتایج می توانیم قضاوت نهایی کنیم.
او افزود: آنچه که در این مطالعه پیش بینی شده، ارزیابی 
بینابینی است که بعد از این که آخرین نفری که از این ۱20 
نفر وارد مطالعه می شود، از روز ۳۵ عبور کند، ارزیابی هایی 
انجام شده و نتایج آن به ما اطالعات زیادی درباره بی خطری 
و اثربخش بودن واکسن می دهد. بنابراین باید منتظر آن 
گزارش باشیم تا بر اساس آن درباره اقدامات بعدی ما 
تصمیم گیری شود. او ادامه داد: از همه می خواهم، به ویژه 
کسانی که در نزدیکی سایت مطالعه واقع در بیمارستان 
رسول اکرم )ص(، سکونت دارند و امکان تردد به محل 
سایت را دارند در آدرس covid.rvsri.ac.ir مراجعه کرده 
و ثبت نام کنند. کسانی که ثبت نام می کنند باید بدانند 
که ما برای فازهای مختلف داوطلب گیری می کنیم و برای 
این مرحله به دنبال افراد ۱8 تا ۵۵ ساله سالم هستیم. او 
تاکید کرد: ظرف یکسال گذشته مطالعات متعددی روی 
این واکسن انجام شده و تاکنون همه این مطالعات نشان 
داده که واکسن ایمن و اثربخش است. با این حال ما باید 
این مستندات را در کارآزمایی بالینی تولید کرده و ارائه 
دهیم تا بتوانیم با خیال راحت ادعا کنیم که واکسن مان 

کامال بی خطر است.

روحانی با اشاره به آثار فرهنگی 
در ایران گفت: این آثار نشان 
می داده که در قرن ها پیش 
ایرانیان چگونه می زیستند و 
چگونه می اندیشیدند و چگونه 
ایران مهد علم، دانش، هنر و 
فرهنگ بوده است. اینجا قول 
می دهم هر طرح مرمتی داشته 
باشید که تا پایان دولت بتوانید 
آن را تکمیل کنید، بودجه اش 
را تامین می کنیم تا با سرعت 
بیشتری در پایان امسال و آغاز 
سال ۱400 انجام گیرد.

|پیام ما| رئیس جمهور گفت: سال آینده سال غلبه بر ویروس و رونق مشاغل خواهد بود. البته نه اول سال. اما به مرور 
واکسن خارجی وارد می شود و به بازار می آید و واکسن داخلی توزیع می شود. او همچنین از سال 1400 به عنوان سال 
رونق مشاغل و سال غلبه بر ویروس کرونا نام برد و گفت که سال 1400 از آن سال هایی است که خداوند رحمت خود را 
بر این مردم نازل می کند و می توانیم پرده هایی را که باعث آزار این مردم شده است، کنار بزنیم. او همچنین  قول داد که 

طرح های مرمت بناهای تاریخی تامین اعتبار شود.
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ایران  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
مستقیم  تماس  هیچ  که  است  گفته 
با  ارتباط  در  آمریکا  با  غیرمستقیمی  و 
موضوعات برجامی و غیربرجامی نداشته و 
نداریم. به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده 
به  دیروز در نشست خبری خود در پاسخ 
سوالی در خصوص نامه وزیر خارجه آمریکا 
پیشنهاد  و  افغانستان  رئیس جمهور  به 
موضوع  با  ارتباط  در  سازوکاری  تشکیل 
چند  و  آمریکا  ایران،  حضور  با  افغانستان 
گفت:  ملل  سازمان  قالب  در  دیگر  کشور 
غیرمستقیمی  و  مستقیم  تماس  هیچ  ما 
یا  و  برجامی  آمریکا در مورد موضوعات  با 

نداریم. و  نداشته  غیربرجامی 
سوال  به  پاسخ  در  همچنین  خطیب زاده 
اخیر  روزهای  در  این که  بر  مبنی  دیگری 
برخی  سوی  از  اظهارنظرهایی  شاهد  بعضا 
خارجی کشور  سیاست  عرصه  در  افراد  از 
باعث  بعضا  اظهارنظرها  این  و  بوده ایم 
دستگاه  و  کشور  برای  هزینه هایی  ایجاد 
باید  همه  گفت:  است،  شده  دیپلماسی 
در  خارجی کشور  سیاست  دهند که  اجازه 

کند. حرکت  خود  حرفه ای  مسیر 
سفر  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  او 
از  برخی  و  تهران  به  ایرلند  خارجه  وزیر 

این  در جریان  این که  بر  مبنی  اظهارنظرها 
تماس ها سیگنال هایی بین ایران و آمریکا 
ایران  موضوع  تاکید کرد:  شده،  بدل  و  رد 
ارسال سیگنال  و  پالس  موضوع  آمریکا  و 
موثر  اجرای  موضوع  واقع  در  بلکه  نیست 
رفع  و  ملل  سازمان   22۳۱ قطعنامه  مفاد 
است  آمریکا  سوی  از  تحریم ها  موثر 
و  سیگنال  پالس،  به  احتیاج  این ها  و 

ندارد. گمانه زنی 
گفت  همچنین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
ایفای  برای  اروپا  اتحادیه  امروز  که  آنچه 

عنوان نقش هماهنگ کننده  با  نقش خود 
انجام می دهد را ما با حسن نیت می بینیم 
که  داریم  تاکید  موضوع  این  بر  ولی 
خود  تعهدات  به  آمریکا  کنار  در  اروپایی ها 

نکرده اند. عمل  برجام  مورد  در 
آمریکایی ها  گفت:  همچنین  خطیب زاده 
هنوز قدم اول را نیز برنداشته اند و همان 
باید  آن ها  گفته ایم  این  از  پیش  که  طور 
ملت  علیه  تحریم ها  موثر  رفع  به  اقدام 
ایران کنند. آن ها هنوز اقدامی در این زمینه 

نداده اند. انجام  هم  روی کاغذ  بر  حتی 

سخنگوی وزارت امور خارجه:

درباره برجام و غیر آن با آمریکا تماس نداشته و نداریم

دیپلماسی

معاون پژوهش و ترویج 
قانون اساسی معاونت 
حقوقی رئیس جمهور :

معاونت حقوقی حسب 
وظیفه خود پس از طرح 
مشکالت حقوقی در 
خصوص سازمان مردم نهاد و 
حتی دیگر اشخاص حقوقی، 
در وهله اول به دنبال یافتن 
راهکار حقوقی برای رفع 
اشکاالت مطروحه است و 
قوّیًا معتقد است که از بین 
رفتن نهادها باید آخرین و 
دور از دسترس ترین اقدام 
باشد

اساسی  قانون  ترویج  و  پژوهش  معاون 
کرد  اعالم  رئیس جمهور  حقوقی  معاونت 
موضوع  که  جلساتی  در  معاونت  این  که 
)ع(  علی  امام  جمعیت  انحالل  درخواست 
و  نداشته  داشته، حضور  قرار  آن  دستور  در 
پس از اطالع از این تصمیم طی مکاتبات 
و مذاکرات پیاپی، راهکار حقوقی به وزارت 
کشور و رئیس جمهور و هیات دولت ارائه و 
جهت ایجاد فرصت اجرا، پیشنهاد استرداد و 
یا دست کم استمهال در رسیدگی قضایی را 
داد. به گزارش ایسنا،  بیژن عباسی، معاون 
معاونت  اساسی  قانون  ترویج  و  پژوهش 
حقوقی رئیس جمهور درخصوص درخواست 
انحالل جمعیت امام علی )ع( توضیح داد: 
نمایندگی  و  شهروندی  حقوق  دستیاری 
و  توسعه  ملی  شورای  در  حقوقی  معاونت 
حمایت از تشکل های مردم نهاد مستقر در 
وزارت کشور، به معاونت پژوهش و ترویج 
عهده  به  آن  مسئولیت  که  اساسی  قانون 
اینجانب است، تفویض شده است. در جلسه 
تیر و مرداد ماه سال جاری شورای مورد اشاره 
که به بررسی موضوع انحالل جمعیت امام 
سوی  از  دعوت نامه ای  پرداخته،  )ع(  علی 
معاونت حقوقی رئیس جمهور دریافت نشده 
است. او ادامه داد: معاونت حقوقی موضوع 
شرکت در جلسات را پیگیری و درخواست 

ارسال دعوت نامه و حضور در جلسات نموده 
که سرانجام در شهریور ماه این امر میسر 
به  تصمیمات شورا  البته چون  است.  شده 
اکثریت است و نظر مخالف معاونت مانع از 
اتخاذ تصمیم نیست. عباسی گفت: بنابراین 
معاونت حقوقی، در جلسات شورای فوق که 
موضوع درخواست انحالل جمعیت در دستور 
آن قرار داشته، حضور نداشته و پس از اطالع 
از این تصمیم طی مکاتبات و مذاکرات پیاپی، 
راهکار حقوقی به وزارت کشور و رئیس جمهور 
ایجاد  ارائه و جهت  و هیأت دولت  محترم 
فرصت اجرا، پیشنهاد استرداد و یا دست کم 
استمهال در رسیدگی قضایی را داده است. 
بدین ترتیب، اعالمات دایر بر موافقت معاونت 
انحالل  درخواست  با  رئیس جمهور  حقوقی 
جمعیت خالف واقع و  بی پایه است. او افزود: 
معاونت حقوقی حسب وظیفه خود پس از 
طرح مشکالت حقوقی در خصوص سازمان 
مردم نهاد و حتی دیگر اشخاص حقوقی، در 
وهله اول به دنبال یافتن راهکار حقوقی برای 
رفع اشکاالت مطروحه است و قوّیًا معتقد 
است که از بین رفتن نهادها باید آخرین و 
دور از دسترس ترین اقدام باشد و پیش از 
آن، همه تالش ها باید معطوف به راهکارهای 
نهادهای  بقای  و  حفظ  به  ناظر  اصالحی 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد.

از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح شد

درخواست استمهال برای رسیدگی قضایی به پرونده جمعیت امام علی)ع(
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نشاط  و  سرزندگی  در  همگانی  مشارکت 
جنگل های زاگرس خون بهای طبیعت دوستی 
است که برای نجات درختان زاگرس جانش 
اکنون  است که  حالی  در  این  آتش گرفت. 
جنگلی،  عرصه های  کاربری  تغییر  مسئله 
طرح های جاده سازی و انواع پروژه های ناپایدار، 
آفت ها و بی آبی ها و همه آنچه به آتش سوزی 
در جنگل های زاگرس می انجامد، ادامه داشته 
است. ایرنا در گزارشی نوشته است که براساس 
 6 زاگرس  جنگل های  وسعت  موجود  آمار 
میلیون هکتار است که بخشی از آن تاکنون 
آستین  صورتی که  در  و  است  رفته  بین  از 
از  صیانت  در  همگانی  مشارکت  برای  همت 
این جنگل ها باال نزنیم دیری نخواهد پایید که 
سرمایه های طبیعی کشور نابود شده و از دست 
برود. جنگل های زاگرس با قدمتی بیش از ۱۳ 
ایران  غربی  مرز شمال  نزدیکی  از  سال  هزار 
با ترکیه به موازات مرز عراق به سمت جنوب 
کشیده شده است.۱۱ استان آذربایجان غربی، 
لرستان،  ایالم،  همدان،  کردستان، کرمانشاه، 
چهارمحال و بختیاری،  اصفهان،  خوزستان، 
کهگیلویه و بویراحمد در حوزه رویشگاه زاگرس 
تاکنون ۱80 گونه  این جنگل ها  دارند. در  قرار 
درختی و درختچه ای شناسایی شده است که 
خود نمایانگر ارزش ژنتیکی این رویشگاه است. 
شاخص منطقه زاگرس، درخت بلوط است اما 
سایر گونه های درختی نظیر بنه، بادامک، ارزن، 
دیده  رویشگاه  در  نیز  وحشی  کیکم، گالبی 

می شود.

ضرورت  و  انسانی  نیروی  کمبود   
مشارکت مردم

در  گچساران  طبیعی  منابع  رئیس  دیروز 
نشستی با خبرنگاران گفت: »این شهرستان 
با 4۳۵ هزار جنگل و مرتع و تنها یک نیروی 
شهروندان  فعال  مشارکت  نیازمند  حفاظتی 
برای حفظ و بقای عرصه های طبیعی و جنگلی 
در  مشارکت  جنگلی،  درختان  غرس  است. 
اطفای حریق هنگام آتش سوزی و خودداری 
از آلوده کردن طبیعت و پیشگیری از قاچاق 
چوب از حداقل اقدام هایی است که می تواند 

به بقای جنگل ها و مراتع کمک کند.«
این که  به  اشاره  با  ادامه  در  نظری  مجید 
برای  امسال ۳0 کارت قرق بان در گچساران 
عالقه مندان به طبیعت در این شهرستان صادر 
اداره منابع طبیعی را در حفاظت از  شده تا 
منابع طبیعی یاری کنند ابراز داشت: »با وجود 
این به شدت خال کمبود نیروی حفاظتی در 

می شود.« احساس  این شهرستان 
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران 
عنوان کرد: »هم اینک یک پاسگاه قرق بانی 
در این شهرستان وجود دارد و برای صیانت 
بهینه از عرصه های طبیعی نیاز به 2 پاسگاه 
دیگر در مناطق باباکالن و لیشتر وجود دارد.«

برنامه ریزی برای کاهش خسارت های 
آتش سوزی

فصل  بودن  پیش  در  به  اشاره  با  نظری 
در شمال شهر  بر  آتش  ایجاد  آتش سوزی، 

دوگنبدان، تکمیل تجهیزات اطفای حریق و 
ارتباط  رسانه های  از  استفاده  در  برنامه ریزی 
جمعی برای آگاهی بخشی به شهروندان را 
از برنامه های منابع طبیعی گچساران برای به 
حداقل رساندن خسارت های آتش سوزی ها  

در جنگل ها  و مراتع ذکر کرد.
او با یادآوری این نکته که هرگز جنگل های 
جنگل های  اثربخشی  و  دست کاشت کارایی 
طبیعی را ندارند از شهروندان خواست برای 
کمک به حفظ جنگل ها  احساس مسئولیت 

باشند. بیشتری داشته 
نظری اجرای طرح های مرتع داری را از دیگر 
منظور  به  اجرا شده سال جاری  برنامه های 
حفاظت عرصه های طبیعی گچساران ذکر کرد 
و اظهار داشت: »این طرح امسال در2 هزار 
و 400هکتار از مراتع این شهرستان اجرا شده 

است.«

 توسعه جنگل های دست کاشت
او در ادامه گفت: »عملیات غرس ۵8 
هزار اصله نهال در این شهرستان همزمان با 
هفته منابع طبیعی آغاز شد.۱۵ تا 2۱ اسفند 
منابع  و  درختکاری  هفته  نام  به  ایران  در 
طبیعی نامگذاری شده است.«مجید نظری 
 40 طرح  این  »در  داد:  توضیح  همچنین 
هکتار از منابع ملی منطقه دریال با نهال های 
کهور، کنار و اکالیپتوس غرس می شود که با 

دارند.« آب و هوای منطقه سازگاری 
افزون  این طرح  بیان کرد: »اجرای  نظری 

کاهش  موجب  ملی  عرصه های  احیای  بر 
و  مردم  سالمت  بر  ریزگردها  آالیندگی  آثار 

می شود.« هوا  تعدیل گرمای 
او از سوی دیگر عنوان کرد: »۳2 هزار اصله 
از این  نهال ها در نهالستان منابع طبیعی این 
شهرستان خزانه گیری شده است. پنج هزار 
هکتار جنگل دست کاشت از سال 92 تاکنون 

در این شهرستان ایجاد شده است.«
اصالح  را  طرح  این  اجرای  از  هدف  نظری 
از  جلوگیری  شده،  تخریب  مراتع  احیای  و 
فرسایش خاک و هدر رفتن آب، نگهداری و 
ذخیره نزوالت آسمانی، تلطیف هوا و ایجاد 
محیط تفرج گاهی، ایجاد اشتغال، جلوگیری 
از مهاجرت روستاییان به شهرستان و کمک 
به توسعه پایدار اعالم کرد. رئیس اداره منابع 
نهال  آبخیزداری گچساران، کاشت  و  طبیعی 
از  بهره برداری  اجرایی،  دستگاه های  از سوی 
طرح های آبخیزداری و آبخوان داری، برگزاری 
مراسم درختکاری با حضور داوطلبان و رسانه، 
رسانه های  فعاالن  و  فرهنگ سازان  از  تقدیر 
با  دیدار  حفاظت،  یگان  مانور  برگزاری  برتر، 
و  یاد شهدا  به  مسئوالن قضایی، درختکاری 
فداکاران منابع طبیعی و دیدار با خانواده آنها را 
از دیگر برنامه های هفته منابع طبیعی در این 

شهرستان ذکر کرد.
نظری گفت: »90 درصد از اراضی شهرستان 
تشکیل  ملی  عرصه های  را  گچساران 
می دهد که از این میزان ۷0 درصد مرتع و 

است.« جنگل 

 احیای مراتع
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
در  بذرپاشی  هکتار   ۷۳0« گچساران گفت: 
دشت گازال  دریال، کوه سرخ،  مناطق  مراتع 
و لیشتر در این شهرستان انجام شد. این 
چوب  زرین   ، بومی بادام  گونه  از  نهال ها  
هوای  و  آب  با  است که  یونجه  و   )قیچ( 
تاکید  با  نظری   دارند.  سازگاری  منطقه 
منابع  حفظ  برای  فرهنگ سازی  لزوم  بر 
این طرح هفت  اجرای  برای  طبیعی گفت: 
از محل  اعتبار  ریال  ۳00 میلیون  و  میلیارد 

شد.« هزینه  ملی  توسعه  صندوق 
او هدف اجرای این طرح را اصالح و احیای 
مراتع تخریب شده، جلوگیری از فرسایش 
و ذخیره  نگهداری  آب،  رفتن  و هدر  خاک 
نزوالت آسمانی، تلطیف هوا و ایجاد محیط 
از  جلوگیری  اشتغال،  ایجاد  گاهی،  تفرج 
و کمک  شهرستان  به  روستاییان  مهاجرت 

به توسعه پایدار ذکر کرد.

نجات 280 هکتار زمین از دست 
زمین خواران

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
یگان  ماموران  تالش  با  گفت:  گچساران 
زمین های  از  هکتار   280 نهاد  این  حفاظت 
دست  از  امسال  شهرستان  این  در  ملی 
سودجویان و زمین خواران خارج شده است.
اراضی  مقدار  »این  افزود:  نظری  مجید 
تالش  و  قضایی  احکام  صدور  با  ملی 
 ۵0 دست  از  طبیعی  منابع  حفاظت  یگان 
پیگیری  و  هوشیاری  شد.با  خارج  سودجو 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  حفاظت  یگان 
و  شناسایی  متخلف  افراد  این  شهرستان 
قضایی  مراجع  به  پرونده  تشکیل  از  پس 
معرفی و حکم قطعی برای آنان صادر شد.«

افزود: »80 پرونده تخلف در عرصه  نظری 
منابع طبیعی این شهرستان امسال تشکیل 
مراجع  به  قانونی  پیگیری های  برای  و 

است.« شده  ارسال  قضایی 

 توسعه آبخیزداری
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
 800 و  هزار  »هشت  گفت:  گچساران 
 ۷00 حجم  با  آبخیزداری  سازه  مترمکعب 
طرح  هشت  قالب  در  و  مکعب  متر  هزار 
امسال در این شهرستان اجرا شده است.«

مجید نظری ابراز داشت: »این طرح ها  با 
اعتبارات  منابع  از  اعتبار  ریال  20میلیارد 
ملی و استان اجرا می شود. دولت به منظور 
مقابله با خشکسالی و کنترل سیالب ها به 
توجه  آبریز  حوضه های  جامع  مدیریت 
را  آبخیزداری  ادامه  در  او  دارد.«  ویژه ای 
دانست  با خشکسالی  مقابله  راه  مهمترین 
آب  سطح  روان آب ها  کنترل  »با  گفت:  و 

می شود.« تقویت  زیرزمینی  سفره های 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
 8۵ در  ممیزی  »طرح  گفت:  گچساران 
با  شهرستان  این  ملی  اراضی  از  درصد 
هدف ساماندهی بهره برداران و مرتع داران و 
حفاظت از این زمین ها  اجرا شده است.«

بهره برداران،  »شناسایی  کرد:  اضافه  او 
تعادل  ایجاد  برای  مراتع  حدود  تعیین 
دام  چرای  پروانه  صدور  و  مرتع  و  دام 
از  پایدار  مدیریت  ملی  طرح  راستای  در 
ممیزی  طرح  اجرای  اهداف  مهم ترین 

است.« مراتع 
جنگل  هکتار  هزار   ۱۱۵ و  مرتع  هزار   ۳20
در گچساران وجود دارد و گونه های جنگلی 
وسعت  بیشترین  بنه  و  بلوط  بادام، 
خود  به  را  شهرستان  این  جنگل های 

داده  است. اختصاص 

عرصه های جنگلی گچساران فقط با یک پاسگاه قرق بانی حفاظت می شود

زندگی زاگرس، خون بهای »البرز«
رئیس منابع طبیعی گچساران: خال کمبود نیروی حفاظتی در این شهرستان به شدت احساس می شود

رئیس سازمان جنگل ها:
سند تاالب انزلی اصالح 

می شود
نیرو  وزارت  به   انزلی  تاالب  انتقال سند  پی  در 
سند  دریافت  برای  وزارتخانه  این  پیگیری  و 
42 تاالب دیگر رئیس سازمان جنگل ها گفت: 
»تاالب ها به هیچ وجه قابل واگذاری نیستند. در 
مورد تاالب انزلی نیز اشتباه شده است و سند 
این تاالب به زودی به سازمان جنگل ها بازخواهد 
گشت.« مسعود منصور با تاکید بر این که تاالب ها 
به هیچ وجه قابل واگذاری نیستند، به ایسنا گفت: 
»بر اساس قانون وزارت نیرو، سازمان حفاظت 
وظایف  جنگل ها  سازمان  و  زیست  محیط 
مشخصی از جمله حفاظت، تعیین حد بستر  و... 
تاالب ها را برعهده دارند. با وجود وظایف متعدد، 
سند مالکیت تاالب ها باید به عنوان انفال برای 
منابع طبیعی حفظ شود.« او در ادامه با اشاره 
به این که هیچ استناد قانونی مبنی بر انتقال سند 
تاالب ها به اسم وزارت نیرو نداریم، عنوان کرد: 
»سند تاالب انزلی به دلیل اشتباه اداره ثبت استان 
گیالن به اسم وزارت نیرو شد.« رئیس سازمان 
جنگل ها ادامه داد: »بالفاصله پس از این اتفاق 
من به رئیس سازمان ثبت نامه زدم، مستندات 
قانونی را ارسال و اعتراض سازمان جنگل ها را 
اعالم کردم.  رئیس این سازمان اعالم کرد که 
اشتباه  نیرو  وزارت  به  انزلی  تاالب  انتقال سند 

است و اصالح می شود.«

حال تاالب انزلی خوب نیست
کاهش  از  فیلم هایی  و  تصاویر  انتشار  پی  در 
شدید عمق تاالب انزلی طی هفته  گذشته، یک 
انزلی  تاالب  عمق  »کاهش  کارشناس گفت: 
دهه  یک  از  بیش  و  نیست  موضوع جدیدی 
جهت  در  است  الزم  و  افتاده  اتفاق  است که 
مهم  تاالب  این  تهدیدکننده  عوامل  با  مقابله 
طواف زاده  نسیم  اقدامات جدی صورت گیرد. 
با بیان این که مساله کاهش سطح آب تاالب 
انزلی موضوع تازه ای نیست و بیش از یک دهه 
است که اتفاق افتاده، به ایسنا گفت: »چند عامل 
عمده در زمینه کاهش سطح آب تاالب انزلی 
مطرح است که از جمله آن ها می توان به ورود 
رسوبات از باالدست رودخانه های تامین کننده 
آب تاالب به بستر تاالب اشاره کرد به خصوص 
رودخانه هایی که از حوضه آبریز تالش به سمت 
داد:  ادامه  او  هستند.«  سرازیر  انزلی  تاالب 
»جنگل تراشی هایی که در ارتفاعات باالدست این 
رودخانه ها صورت گرفته سبب افزایش خاک 
باعث  این موضوع  و  است  در دسترس شده 
باران شدیدی تبدیل به سیل  می شود که هر 
شود و خاک در دسترس از مسیر کوهستان 
 پایین آید و در زمان کاهش فشار آب های روان 
در دل تاالب رسوب کند و باقی بماند.« دبیر 
گروه هم اندیشی سازمان های غیردولتی تاالبی 
کشور با اشاره به این که ورود فاضالب شهرهای 
اطراف  روستاهای  و  انزلی، صومعه سرا  رشت، 
تاالب نیز از دیگر عوامل کاهش عمق این تاالب 
زیادی  میزان  فاضالب ها  »این  گفت:  است، 
نیتروژن و فسفر را وارد آب تاالب انزلی می کنند 
که باعث افزایش رشد گیاه در دل تاالب و ایجاد 
حالت خودشکوفایی شدید می شود. طول عمر 
این گیاهان در اثر خودشکوفایی کاهش  پیدا 
می کند و در نتیجه زمانی که این گیاهان از بین 
می روند به کف تاالب می روند و کف تاالب باال 
می آید.« مدیرعامل موسسه سبزکاران باالن با 
بیان این که یک سری عوامل در کنار یکدیگر 
باعث کاهش عمق تاالب انزلی شده اند، درباره 
راهکارهای مقابله با این معضل گفت: نمی توان 
با استفاده از روش های عمومی مانند برداشت از 
کف تاالب یا الیروبی اقدام به بهبود شرایط تاالب 
برای  انزلی کرد چرا که الیروبی عمل مفیدی 
تاالب نیست و باعث برهم خوردن بستر تاالب 
و محل تخم ریزی بسیاری از ماهیان می شود. 
از این رو به یک برنامه جامع در این زمینه نیاز 
است.به گفته او برای بهبود وضعیت تاالب انزلی 
نیاز است اقداماتی در باالدست حوضه این تاالب 
از جمله نصب تله های رسوب گیر در باالدست 
اراضی کوهستانی و کاهش ورود مواد آلی به 
تاالب انجام شود تا از میزان رسوبات وارد شده 
به تاالب کاسته شود.او اضافه کرد: »ورودی آب 
این تاالب نیز به شدت کاهش  پیدا کرده است 
و بنابر دالیل مختلفی اکنون  آب  رودخانه های 
رودخانه های  یعنی  تاالب  این  تغذیه کننده 
گوهررود و زرجوب که در خارج از شهر رشت 
به یکدیگر می پیوندند و رود  پیربازار را تشکیل 
می دهند، کاهش  یافتخ است. گرچه شرکت آب 
منطقه ای استان گیالن ادعا می کند که از آب 
گوهررود و رودخانه سیاه رود برداشت نمی کند 
این  از  آب  ورودی  است که  این  واقعیت  اما 
رودها کم شده است و تنها فاضالب است که 
به سمت تاالب می رود.«به گفته طواف زاده، سد 
شفارود در نزدیکی تالش نیز مشکالت متعددی 
را برای رودخانه های اطراف به وجود آورده است 
چراکه حاشیه دریاچه این سد طوری طراحی 
آن  سمت  به  اطراف  جاری  آب های  شده که 
جریان  پیدا می کند و این مساله باعث شده که 
بسیاری از رودخانه های این منطقه با بحرانی 
جدی روبه رو شوند همچنین کاهش آب ورودی 
رودخانه های خالکایی و مرغک که بخشی از آن 
به دلیل تغییرات اقلیمی و بخش دیگر به علت 
مدیریت غلط منابع آب در مناطق مختلف استان 
رخ داده است نیز کم شدن سطح آب تاالب 

انزلی را تشدید می کند.

امسال ۳0 کارت قرق بان در 
گچساران برای عالقه مندان به 

طبیعت در این شهرستان صادر 
شده تا اداره منابع طبیعی را در 
حفاظت از منابع طبیعی یاری 

کنند ابراز داشت: »با وجود این 
به شدت خالء کمبود نیروی 
حفاظتی در این شهرستان 

احساس می شود.«

رئیس منابع طبیعی گچساران:  
این شهرستان با 4۳۵ هزار 

جنگل و مرتع و تنها یک 
نیروی حفاظتی نیازمند 

مشارکت فعال شهروندان برای 
حفظ و بقای عرصه های طبیعی 
و جنگلی است. غرس درختان 

جنگلی، مشارکت در اطفای 
حریق هنگام آتش سوزی و 

خودداری از آلوده کردن طبیعت 
و پیشگیری از قاچاق چوب 

از حداقل اقدام هایی است که 
می تواند به بقای جنگل ها و 

مراتع کمک کند

»البرز« سرسبزی جنگل های زاگرس را می خواست و برای همین در آن روز سوزان بهار به آتش زد. او هر سال در این روزها که هفته 
منابع طبیعی است، همراه گروه های طبیعت دوست ده ها اصله نهال در طبیعت می کاشت تا جنگل های زاگرس هر روز سبزتر و گسترده تر 
شود. البرز زارعی، کوهنورد 38 ساله گچسارانی دوازدهم خرداد امسال به عنوان نیروی داوطلب در عملیات اطفای حریق کوه های دیل 

دچار سوختگی شدید و چند روز بعد از دنیا رفت.

|  
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 ای
 |

مدیرکل دفتر بررسی های زمین شناسی دریایی 
از  اکتشافات معدنی  و  زمین شناسی  سازمان 
ژئوشیمی  هوشمند  نقشه  نخستین  انتشار 
رسوبی و آالینده های زیست محیطی سواحل 
و مناطق دریایی خزر خبر داد و گفت: »این 
همت  به  یک پنجاه  هزارم  مقیاس  در  نقشه 
کارشناسان دفتر زمین شناسی دریایی تهران 
منتشر  خاوری  و  باختری  کاسپین  مراکز  و 
شده است.« به گزارش روابط عمومی سازمان 
کشور،   اکتشافات معدنی  و  زمین شناسی 
اولین  تهیه  به  اشاره  با  پدرام  زمانی  مسعود 
نقشه هوشمند ژئوشیمی رسوبی و آالینده های 
دریای  مناطق  و  سواحل  محیطی  زیست 
رسوبی  ژئوشیمی  »نقشه های  افزود:  خزر، 
برگیرنده  در  زیست  محیطی  آالینده های  و 
اطالعات کامل از شرایط ژئوشیمیایی و میزان 
آالیندگی عناصر از مناطق ساحلی و کم عمق 
شبکه  یک  در  نمونه برداری  است که  دریایی 
منظم از رسوبات سطحی بستر دریا، تاالب ها، 
آب بندها، کانال های آب و مسیل رودخانه ها و 

می گیرد.« انجام  زمین های کشاورزی 
تهیه  از  نخست  فاز  »در  خاطرنشان کرد:  او 
زیست  آالینده های  و  ژئوشیمی  نقشه های 
عمق  کم  مناطق  و  سواحل  طول  محیطی 
مدیریت های  دفتر  مشارکت  با  خزر  دریای 
در  سازمان  این  خاوری  و  باختری  کاسپین 
سواحل استان های گیالن، مازندران و گلستان 

در حال انجام است.« زمانی پدرام ادامه داد: 
»نخستین نقشه مربوط به منطقه "لسکوکالیه" 
از توابع استان گیالن تهیه شد و قرار بر است ۷ 
نقشه آستانه، رشت، بابل، جویبار، محمود آباد، 
بندر ترکمن و شاه کیله تا پایان سال ۱400 تهیه 

شده و به مرحله انتشار برسند.«
مدیرکل دفتر بررسی های زمین شناسی دریایی 
اکتشافات معدنی  و  زمین شناسی  سازمان 
نقشه   2۵ تعداد  این که  بیان  با  کشور 
کم  مناطق  و  سواحل  طول  یک پنجاه هزارم 
یادآور  می دهد،  پوشش  را  خزر  دریای  عمق 
شد: »قرار است با همت کارشناسان سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در دو 
سال آینده )پایان سال ۱40۱( این تعداد نقشه 

قالب های  در  منسجم  و  یکپارچه  شکل  به  
استاندارد، در خدمت برنامه ریزان و مسئوالن 
قرار گرفته و امکان خدمت رسانی برای سطوح 
دولتی،  ارگان های  از  اعم  کاربران  مختلف 
دانشگاه ها و بخش خصوصی و عموم مردم 

شود.« فراهم  بستر  این  در 
صیانت  و  حفظ  پایش،  لزوم  به  اشاره  با  او 
شناسایی  رودخانه ها،  و  تاالب ها  دریاها،  از 
اهداف  از  را  و زمین زاد  انسان زاد  آلودگی های 
تهیه این نقشه عنوان کرد و گفت: »همکاری 
دریا  علوم  با  مرتبط  سازمان های  منسجم تر 
در  به خصوص  لجستیکی  و  فنی  نظر  از  چه 
پهنه های دریایی می تواند کمک قابل توجهی 

باشد.« داشته  نقشه ها  این  تهیه  در 

انتشار اولین نقشه هوشمند آالینده های محیط زیستی خزر
زمین شناسی

بریدن درختان برای به دست 
آوردن چوب و تبدیل کاربری 

زمین عمدتا به منظور 
کشاورزی، موجب نابود 

و ناپدید شدن ۳4 درصد 
جنگل های بارانی استوایی 

زمین و همچنین تخریب ۳0 
درصد آنها شده که در نهایت 

به آسیب پذیرترشدن این 
جنگل ها در برابر آتش سوزی 

و عوامل نابود کننده آتی 
منجر شده است

هشدار برای ساکنان زمین
 دو سوم جنگل های بارانی نابود شده است

تخریب یا نابودی حدود دو سوم جنگل های 
انسان ها،  دست  به  جهان  استوایی  بارانی 
منابع  این  رفتن  بین  از  برای  هشدار  زنگ 
طبیعی و افزایش خطر تغییرات آب وهوایی 
ایرنا از  را به صدا درآورده است. به گزارش 
نشان  تازه  داده های  رویترز،  خبرگزاری 
می دهد با توجه به این که جنگل های انبوه 
استوایی، بزرگ ترین منبع ذخیره کننده کربن 
به شمار می روند، از بین رفتن این جنگل ها، 
عامل اصلی انتشار گازهای گلخانه ای است 
که خود موجب گرم شدن دمای کره زمین 
بنیاد  تحلیل  و  تجزیه  براساس  می شود. 
جنگل های بارانی نروژ، بریدن درختان برای 
به دست آوردن چوب و تبدیل کاربری زمین 
و  نابود  موجب  کشاورزی،  منظور  به  عمدتا 
بارانی  جنگل های  درصد   ۳4 شدن  ناپدید 
استوایی زمین و همچنین تخریب ۳0 درصد 
آن ها شده که در نهایت به آسیب پذیرترشدن 
برابر آتش سوزی و عوامل  این جنگل ها در 
از  بیش  است.  شده  منجر  آتی  نابودکننده 
سال 2002میالدی  از  تخریب  این  از  نیمی 
به این سو در آمازون در آمریکای جنوبی و 
هم مرز جنگل های بارانی رخ داده است.به 
جنگل های  پژوهشگر  آندرس کروگ،  گفته 
بارانی و نگارنده این گزارش، با نابودی بیشتر 
بیشتری  بالقوه  احتمال  بارانی،  جنگل های 

برای تغییرات اقلیمی ایجاد می شود که به 
نوبه خود ادامه زندگی جنگل های باقی مانده 
را دشوارتر می کند. او با وحشتناک خواندن 
این چرخه، افزود: »گستره جنگل های از بین 
رفته در میان سال های 2002 تا 20۱9، بیشتر از 
مساحت کشور فرانسه بوده است.« بر اساس 
گزارش دیگری از موسسه منابع جهان نرخ از 
بین رفتن جنگل ها در سال 20۱9 با سطوح 
ساالنه نابودی در 20 سال پیش از آن برابر 
بوده است و در هر 6 ثانیه، جنگل هایی به 
ابعاد یک زمین فوتبال، ازبین می رود.  جزایر 
به  بیشتر  آسیا که  جنوبی  بخش  در  واقع 
اندونزی تعلق دارد، به طور کلی در جایگاه 
دوم نابودی جنگل از 2002 به شمار می رود که 
بیشتر درختان آن ها برای ایجاد کشتزارهای 
روغن پالم )نخل( از بین برده شده است. 
دارد  قرار  سوم  جایگاه  در  مرکزی  آفریقای 
که بیشتر نابودی به علت کشاورزی سنتی 
برای  درختان  بریدن  و همچنین  تجاری  و 
آوردن چوب، در حوضه رود کنگو  به دست 
متمرکز بوده است. از سوی دیگر براساس 
تازه ترین بررسی ها که در نشریه علمی نیچر 
منتشر شده، دود ناشی از آتش سوزی های 
گسترده در ایالت کالیفرنیا به علت تغییرات 
اقلیمی، ممکن است از گازهای منتشر شده از 

موتور خودروها زیان بارتر باشد.  

| سمت |

| نویسنده |
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در زیلو روح انسانی می دمیدند و برای فضاهای 
مذهبی تربیتش می کردند. واحد شمارش آن فرد 
وزنش  بفروشندش،  می خواهند  وقتی  و  است 
می کنند. وقتی نوزاد پسری به دنیا می آمده، یک 
درخت توت هم جان می گرفته تا با فرزند پسر 
با  رشد کند و بزرگ شود. عمر درخت همزمان 
نوجوانی پسر به پایان می رسیده تا یک دار زیلو 
برپا شود و رسم زیلوبافی برقرار باشد، این رسم 
میبدی های قدیم بوده. خمیدگی خاص درخت 
توت کار را برای ساخت دارِ زیلو راحت تر می کرده 
این کار  برای  زیادی  مقاومت  و  بهتر  شکل  و 
داشته. چون این دستبافته با انرژی زیادی شکل 
بودند.  مرد  هم  آن  بافنده های  بیشتِر  می گیرد، 
بافنده باید برای یک زیلوی شش متری بین ۱۳ 
تا ۱۵ کیلومتر در عرض دست بافته برود و بیاید و 

۱200 کیلو را جابجا کند. 
شاید به همین دلیل بافنده ها بدن های ورزیده ای 
ویژه و  این دست بافته  دارند. ساختار  و  داشته 
ابزاری  به  قدیمی ها  و  بافنده ها  است.  پیچیده 
می گویند،  دستگاه  می بافند  را  زیلو  آن  با  که 
دستگاهی که محاسبات خاص خودش را دارد. 
همه دستگاه های بافندگی دو ردیف تار دارند اما 
دستگاه زیلوبافی سه ردیف تار دارد و به همین 
دلیل هم بافته محکم و ماندگاری دارد و به آن 
فرش دو رو می گویند، هر دو طرفش هم قابل 
استفاده است و می توان رویش کارهای هنری 

زیادی انجام دارد از جمله نوشتن.
زمانی میبد 20 هزار جمعیت داشته و در آن روزی 
6 هزار کیلو زیلو بافته می شده اما حاال اوضاع 
فرق کرده، گرچه جمعیت شهر بیشتر شده اما 
بافنده ها محدودند و هنوز هم قدیمی هایی که باال 
60 سال عمر دارند، پای کار ایستاده اند و معتقدند 
پول کمی  که از این کار در می آورند حالل است و 
پر برکت. حاال جوان ترها حوصله کارهای سخت و 
پیچیده را ندارند و ترجیح می دهند در کارخانه های 
کاشی و سرامیک اطراف شهر کار کنند. شاید اگر 
بیمه ای برایشان در نظر می گرفتند بیشتر به سنت 

پدرانشان دلبستگی نشان می دادند. 
این روزها ۱0 نفر از بهترین بافنده های میبد در 
تعاونی شهر در رفت و آمدند. دست بافته هایشان 
را روی موتور می اندازند و برای کارِ 8 ساعته روانه 
می شوند. زیلوهای بیت رهبری و حسینه امام 
تهران  به  از دل همین کارگاه  )ره( هم  خمینی 

می رسند.
داستان زندگی زیلو به رنج گره خورده و فراز و 
است.  گذاشته  را پشت سر  بسیاری  فرودهای 
زیلوبافی بعد از انقالب به پایین ترین حد خود 
در میبد می رسد. دهه های ۵0  تا 60 کارخانه های 
فرش ماشینی و موکت در کشور جان می گیرند 
و طبع و سلیقه مردم هم عوض می شود و در 
سال هایی که می گذرد، زیلوبافی فراموش و کار 
دستبافته های  این  می شود.  رونق  بافنده ها کم 

گیاهی آن قدر بی حرمت می شوند که حتی روی 
آن ها فرش های مصنوعی و موکت پهن می کنند. 
نویسنده  و  محقق  پویا،  عبدالعظیم  روزها  آن 
در  میراث فرهنگی که  و  تاریخ  در حوزه  میبدی 
پایان  از  بعد  فرانسه جامعه شناسی می خوانده، 
تحصیالت به وطنش ایران برمی گردد و بی حرمتی 
به هنر سنتی شهرش را طاقت نمی آورد. دست 
به کار می شود و با همراهی استاد مرحوم حبیب 
باغستانی یکی از بافنده های قدیمی و آقای فالح 
فرماندار وقت میبد و برخی دیگر گروهی تشکیل 
می دهد و 8 ساِل تمام مساجد، خانقاه، کنیسه 
و کلیساها را می گردند تا قدیمی ترین زیلوها را 
آنجایی که  از  اما  جمع آوری کنند.  و  شناسایی 
بودند  اماکن مذهبی وقف شده  این  به  زیلوها 
و همه آن ها وقف نامه داشتند، متولیان زیر باِر 
مقام  از  پویا  استاد  نمی روند.  زیلوها  بخشیدن 
معظم رهبری استفتا می گیرد و اجازه کار صادر 
و منجر به جمع آوری قدیمی ترین و خاص ترین 
زیلوهای ایران و شکل گیری موزه زیلو می شود. 
گرچه هنوز هم بسیاری از زیلوهای ارزشمند در 
اماکن مذهبی پهن هستند و بسیاری از متولیان 
این  انتقال  جلوی  شرعی  مشکالت  دلیل  به 
زیراندازها به موزه را حتی با وجود اجازه رهبری 
ندادند، زیرا در وقف نامه های زیلو تاکید شده که 
این بافته ها از محل مورد نظر بیرون برده نشوند 
و  است  ملعون  خالف کننده  شود  چنین  اگر  و 

به همین دلیل  ابدی گرفتار می شود.  لعنت  به 
بسیاری از زیلوها همچنان فقط با عذر شرعی و 
شرط تطهیر جابجا می شوند یا در انبارها خاک 

می خورند. 
آنان  ندادن  اجازه  و  اهل محل  سختگیری های 
خاطرات  مساجد  از  زیلوها  نشدن  خارج  برای 
زیادی برای استاد پویا به جا گذاشته است. او 
تعریف می کند: »گاهی زیلوها از مساجد دزدیده 
یا جابجا می شدند و ما بدون آن که بخواهیم در 
نقش این افراد فرو رفته بودیم. هربار که برای 
جابجایی زیلوها به مشکل بر می خوردیم، مرحوم 
باغستانی به شوخی این شعر را به زبان محلی 
پالس  نفریم(،  )سه  سه َکسن  می کرد:  زمزمه 
را می دزدند(،  مسجد می َکشن) پالس مسجد 
اگر بگویم می ُکشن )اگر آن ها را لو بدهیم ممکن 
است کشته شوند(، اگر نگوییم می َکشن )اگر هم 

معرفی شان نکنیم زیلوها را می برند(«.
زمان  سال  هشت  تاریخی  زیلوهای  شناسایی 
در  تاریخی  زیراندازهای  این مدت  در  و  می برد 
فرمانداری میبد نگه داشته می شدند تا ساختمان 
تاریخی کاروانسرای میبد مرمت شود. سرانجام 
و  می شود  تاسیس   ۱۳80 سال  در  زیلو  موزه 
میراث فرهنگی،  سازمان  کمک  با  زیرانداز  این 
صنایع دستی و گردشگری ثبت ملی و بعدتر ثبت 
جغرافیایی و در نهایت سال ۱۳9۷ ثبت جهانی 

می شود.
معرض  در  موزه  تاریخِی  زیلوهای  که  زمانی 
با  کننده  بازدید  هزاران  گرفتند،  قرار  نمایش 
فرش هایی بازمانده از قرن ها پیش آشنا شدند. 
دارد  زیلو  موزه  بسیاری که  وجود مشکالت  با 
حدود 60 زیلو از دوره تیموری تا دوران معاصر در 
آن نگهداری می شود. یکی از خوش بافت ترین 
زیلوهای موزه مربوط به سال ۱2۳۳ با نقوشی 
باستانی است که این نقوش روی سفالینه های 
پیش از تاریخ هم وجود داشته اند مثل نقش 
سرو که درخت مقدس آیین مهر است و بعدها 
وارد آیین زرتشتی و اسالم می شود و با رونق 
ادیان مختلف تطبیق پیدا می کند تا زنده بماند. 
بیش از ۱0 زیلو با امضای بافنده و از دوره صفویه 
در موزه نگهداری می شود. یکی از این زیلوها به 
دستور مسما آغا فصیح، بنت آقا حسین ابن 
وقف   ۱۱0۱ سنه  در  رکن آبادی  محمد  حاجی 

مسجد رکن آباد میبد شده است.
اجتماعی  جایگاه  دارای  زنانی که  به  قدیم ها   
ویژه بودند آغا می گفتند. »مختار زمان میبدی« 
جزئیات زیلو را همراه این شعر حزین الهیجی به 
بهترین شکِل تایپوگرافی بر زیلو ثبت کرده است: 
»غرض نقشی ست کز ما باز ماند/ که هستی را 
نمی بینم بقایی/ مگر صاحب دلی روزی به رحمت/ 

کند در حق درویشان دعایی« 
تاریخی ترین و یکی از ویژه ترین زیلوهای موزه 
خالف  که  است  تیموری  دوره  به  مربوط  هم 

زیلوهای دیگر با سه رنگ بافته شده. در عرض 
زیلو فقط می توان از دو رنگ  استفاده کرد و تا 
کنون کسی متوجه نشده که چگونه سه رنگ آبی، 
سفید و قرمز در عرض این زیرانداز استفاده شده 
است، آن هم به این شکل منظم. وقف نامه این 
زیلو در سه نقطه نوشته شده و می توان بعد از 
گذشت 600 سال از زمان بافت آن متوجه شد 
برای چه بخشی از یک مکان مذهبی بافته شده 
و حتی به کجا جابجا شده است. تنها زیلوی به 
جا مانده ها از کلیسایی در یزد که حاال تخریب 
شده هم در موزه نگهداری می شوند.  زیلوهایی 
ندارند  چندانی  قدمت  و  بودند  وقف کلیسا  که 
یک  زیلوها  این  واقف  می شود  زده  حدس  و 
که  مسلمان  یک  آن  بافنده  و  بوده  فرانسوی 
اسمش را در وقف نامه ثبت نکرده است و در کنار 
نقش خروس )نماد فرانسه(، شیر )نماد ایران( 
و به احترام آیین مسیحیت نقش صلیب را هم 
چهار بار تکرار کرده است. همین نشانه هاست که 
عنوان شهر گفت وگوی ادیان را به یزد داده است. 
ادیان مختلف با صلح در کنار هم زندگی می کنند 

و گواهش همین دست بافته است. 

انسان ها  از  بسیاری  بالی جان  وقتی کرونا  از   
هم  میبد  تاریخی  زیلوهای  موزه  درهای  شده، 
بسته شده است. برخی از بافنده های قدیمی هم 
کرونا گرفته اند و بعد از درمان به کارشان برگشته اند 
از  یکی  زندگی  ادامه  برای  را  پنجه هایشان  تا 

بکوبند. میراثی ترین فرش های دنیا محکم تر 

محوطه کله کوب یکی از معدود محوطه های 
پیش از تاریخی استان خراسان جنوبی است 
امکان  و  است  الیه نگاری  توالی  دارای  که 
به صورت  آن  در  باستان شناسی  کاوش 
بلندمدت وجود دارد. به گزارش روابط عمومی 
گردشگری،  و  میراث فرهنگی  پژوهشگاه 
هجدهمین  نشست  پنجمین  در  دیروز 
از  بخشی  ایران  باستان شناسی  گردهمایی 

شد. ارائه  گرفته  صورت  پژوهش های 
ابتدای  در  عزیزی خرانقی  محمدحسین 
این نشست به تشریح فعالیت های صورت 
گرفته در دومین فصل کاوش محوطه پیش 
این  و  پرداخت  آیسک  تاریخی کله کوب   از 
محوطه را، یکی از معدود محوطه های پیش 
ایران  شرق  و  جنوبی  خراسان  تاریخ   از 

دانست.
این باستان شناس با بیان این که کاوش های 
به  منجر  محوطه  این  در  گرفته  صورت 
پیش ازتاریخ  فرهنگ های  شناسایی 
کرد:  تصریح  شد  منطقه  در  ناشناخته ای 
این  در  کاوش  دستاورد  »شاخص ترین 
محوطه شناسایی فرهنگ های هزاره چهارم 
با خاستگاه جنوب غربی و  از میالد  پیش 
بین النهرینی است که شواهد آن بسیار دور 
از مرکز در این محوطه به دست می آیند.«

 او با بیان این که دومین فصل کاوش های 
با  آیسک  محوطه کله کوب  باستان شناسی 
معماری  ساختارهای  شناسایی  هدف کلی 

چهارم  و  پنجم  هزاره های  در  محوطه  این 
»در  کرد:  اظهار  شد  انجام  میالد  از  پیش 
بررسی های  اساس  بر  کاوش  فصل  این 
جدیدی  محل های  شده،  انجام  ژئوفیزیک 
برای کاوش انتخاب شد و انجام کاوش در 
ترانشه های با ابعاد بیشتر منجر به شناسایی 
محوطه  پیش ازتاریخ  معماری  از  بخشی 
انجامید.« در ادامه مصطفی ده پهلوان با بیان 
قالب  در  صورت گرفته  اقدامات  از  بخشی 
پروژه باستان شناسی در تپه سگزآباد گفت: 
قره تپه  گورستان  در  کاوش  چهارم  »فصل 
و  یافته ها  بررسی  گرفت.  انجام  سگزآباد 
گورنهاده ها به ویژه وجود ظروف سفالی، اشیا 
با کاربری خاص )شاخ  تزیینی و زیورآالت( 
نیز  نو  آشور  سبک  استوانه ای  مهرهای  و 

محوطه های  با  را  نزدیکی  فرهنگی  تعامل 
غرب  شمال  ایران،  فالت  مرکزی  شمال 
نشان  میانرودان  شمال  و  ایران  غرب  و 
سخنران  دیگر  خانی پور  مرتضی  می دهد.« 
این نشست با توصیف موقعیت و محوطه 
پلوار، استان  تل سنگی در حوضه رودخانه 
فارس گفت: »تل سنگی در یک کیلومتری 
جنوب شهر مرغاب شهرستان صفاشهر و بر 
با گمانه زنی  دارد.  قرار  پلوار  رودخانه  تراس 
این محوطه  و کاوش های صورت گرفته در 
سفال  با  و  بی سفال  نوسنگی  دوره  دو 
شناسایی شد که سفال های به دست آمده 
نمونه های فوق قدیمی ترین  نشان می دهد 
سفال های فارس بوده که تاریخ آن ها حدود 

است.« پ.م   ۷000

درباره سرنوشت زیلو و آنچه در موزه زیلوهای میبد می گذرد

حکایت نامیرای یک فرش
در وقف نامه های زیلو تاکید شده که اگر این بافته ها از محل مورد نظر بیرون برده شوند، خالف کننده به لعنت ابدی 
گرفتار می شود. به همین دلیل بسیاری از زیلوهای قدیمی همچنان در انبارها خاک می خورند

یافته های کاوش های بلندمدت در »کله کوب«

کشف شواهدی از فرهنگ 
»کوراارس« در قم

یوسف  گورستان  در  اضطراری  کاوش های 
و مدارک مستقیم،  قم، شواهد  خان خاوه 
عناصر  حضور  بر  دال  مستندی  و  مستدل 
قدیم  مفرغ  عصر  فرهنگی  شاخصه های  و 
شمال غرب ایران، موسوم به فرهنگ ماورای 
قفقاز قدیم یا فرهنگ »کورا ارس« را همراه 
قم  دشت  در  منطقه ای  فرهنگ  تاثیرات  با 

ارائه کرد.
پژوهشگاه  روابط  عمومی  گزارش  به 
سیامک  گردشگری،  و  میراث فرهنگی 
در  انجام شده  اقدامات  تشریح  به  سرلک 
نخستین فصل کاوش های تپه )گورستان( 
یوسف خان خاوه پرداخت و گفت:»کاوش 
توسط  پی خاک برداری  در  محوطه  این  در 
زراعی  فعالیت های  هدف  با  مکانیکی  بیل 
 – تاریخی  آثار  به  برخورد  و  ساختمانی  و 
شکل  سفالی  ظروف  تعدادی  و  فرهنگی 

گرفت.«
وصفت  این  »با  باستان شناس گفت:  این 
در  ابتدا  در  یوسف خان،  تپه  کاوش های 
شکل گرفت  اضطراری"  "کاوش های  قالب 
از  آمده  دست  به  نتایج  اما  شد  تعریف  و 
تکمیل،  در  به ویژه  محوطه  این  کاوش های 
و  توالی گاه شناختی  روند  تدقیق  و  تبیین 
تحوالت فرهنگی دشت قم، موجب تصویب 
تداوم کاوش در این محوطه، به عنوان یک 
تعریف  و  هدفمند  و  پرسش محور  برنامه 
بلندمدت  پژوهشی  طرح  در  آن  تثبیت  و 
تحت  باستان شناسی  پژوهشکده  مصوب 
با  قم،  دشت  پیش ازتاریخ  "پروژه  عنوان 
شد.« آهن"  عصر  آغاز  تا  مفرغ  عصر  بر  تأکید 

در  اضطراری  »کاوش های  تصریح کرد:  او 
گورستان یوسف خان خاوه، برای نخستین 
و  مستدل  مستقیم،  مدارک  و  شواهد  بار 
مستندی دال بر حضور عناصر و شاخصه های 
فرهنگی عصر مفرغ قدیم شمال غرب ایران، 
یا  قدیم  قفقاز  ماورای  فرهنگ  به  موسوم 
فرهنگ کورا ارس را همراه با تاثیرات فرهنگ 

منطقه ای در دشت قم ارائه کرد.«
از  پیش  باستان شناس،  این  گفته  به 
حضور  شواهد  گورستان،  این  کاوش های 
مناطق  قدیم  مفرغ  عصر  فرهنگی  عناصر 
شمال  غرب و زاگرس مرکزی )با شاخصه 
فرهنگ عصر مفرغ موسوم به ماوراء قفقاز 
 II و   I قدیم  مفرغ  عصر  کوراارس،  قدیم، 
 IIIA دوره  در   )IV دوره گودین  تپه،  یانیق 
بود  شده  شناسایی  قلی درویش  محوطه 
از سنت های سفالی،  به جز شواهدی  لیکن 
عناصر شاخص  دیگر  از  عینی  مدرک  هیچ 
و  شده  شناخته  فرهنگی  ویژگی های  و 
الگو های  به ویژه  فرهنگ  این  یافته  تعمیم 
معماری و عناصر مرتبط با آن در این محوطه 

بود. نشده  شناسایی 
و  سطح  بی تردید  این که  بیان  با  سرلک 
محدوده اندک کاوش در الیه های این دوره 
میزان  در  می تواند  قلی درویش  محوطه  در 
درک و شناخت اندک ما مبنی بر نبود عناصر 
در  فرهنگ  این  معماری  شاخصه های  و 
محوطه قلی درویش عامل مهمی به شمار آید 
خاطرنشان کرد: »اما در مجموع، با مطالعه 
قلی درویش   IIIA دوره  مدارک  مجموعه 
این تحلیل اولیه قابل طرح است که دوره 
برقراری  نشانگر  احتمااًل  قلی درویش   IIIA
بین  متقابل  تاثیرات  و  تعامالت  ارتباطات، 
فرهنگ بومی دشت قم )ساکن در دشت( 
با فرهنگ های شمال غرب و زاگرس مرکزی 

است.«
تعامالتی  چنین  او، همچنین یک  به گفته 
می تواند مبین ارتباط مستقیم فرهنگ های 
بومی ساکن در دشت قم )قلی درویش( با 
فرهنگ های کوچ رو یا نیم کوچروی کورا ارس 
باشد که در ارتفاعات جنوب دشت قم حضور 

یافته اند.

پیکره خسرو پرویز ثبت 
ملی شد

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
صنایع دستی استان استان کرمانشاه از موافقت 
با ثبت ملی پیکره خسرو پرویز و چهار میراث 
آخرین  »در  و گفت:  داد  خبر  استان  منقول 
جلسه شورای ملی ثبت آثار منقول کشور با 
ثبت ملی پنج اثر از مواریث منقول کرمانشاه 

شد.« موافقت 
امید قادری در گفت و گو با ایرنا افزود: »پیکره 
خسروپرویز)ُکِل جوِبر(، تابوت سنگی دوران 
تاریخی، تابلو نقاشی شهادت امام حسین )ع( 
امام  نقاشی  تابلو  اکبر)ع(،  علی  حضرت  و 
حسین )ع( و زعفر جنی، تابلو نقاشی شمایل 
حضرت ابوالفضل )ع( در شط فرات از جمله 

این موارد ثبت شده است.«
و  گردشگری  میراث  فرهنگی،  مدیرکل 
اهمیت  به  اشاره  با  کرمانشاه  صنایع دستی 
تاریخی  های  داشته  صیانت  و  حفاظت 
نسل های  به  آن  انتقال  و  استان  ارزش  با 
این  پرونده  »جمع آوری  تصریح کرد:  آینده، 
در  مستمر  صورت  به  فرهنگی  داشته های 
دستور کار کارشناسان این اداره  کل قرار دارد 
می شود.« ارائه  کشور  ملی  ثبت  جلسات  در  و 

شناسایی زیلوهای تاریخی 
هشت سال زمان می برد و در 
این مدت زیراندازهای تاریخی 
در فرمانداری میبد نگه داشته 
می شدند تا ساختمان تاریخی 
کاروانسرای میبد مرمت شود. 
سرانجام موزه زیلو در سال 
۱۳80 تاسیس می شود و 
این زیرانداز با کمک سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری ثبت ملی و بعدتر 
ثبت جغرافیایی و در نهایت 
سال ۱۳9۷ ثبت جهانی می شود

سرنوشتش از همان روز اول با مذهب گره خورد و جایش در مساجد، خانقاه ها، کنیسه ها و حتی کلیساها بود. آن قدر پنجه را محکم به 
جانش می کوبیدند تا با »سرو«، »زلفک«، »چیتی«، »پرت توره«، »چشم بلبلی«، »پیله«، »رکنه دونی« و »پنج شیر« نقش بگیرد، آن هم 
با نخ پنبه و رنگ های سفید و نیلی. شاید زندگی در فضای معنوی عمرش را به بیشتر از 600 سال هم رسانده، گاهی مجبور می شدند جاِن 
نامیرایش را در زمین های کشاورزی دفن کنند تا کود شود یا آتش به جانش بیندازند تا خاکستر شود. می گویند یکی از میراثی ترین 
زیراندازهاست. سه الیه بافته می شود، یعنی سه الیه نخ روی هم قرار می گیرد و حالش وقتی بهتر است که بیشتر پا بخورد. پالس هم به 

آن می گفتند اما حاال همه به اسم »زیلو« می شناسندش؛ زیرانداز گیاهی دست ساخته ای که در سادگی خالصه می شود.

محوطه

با ثبت منظر تاریخی می توان 
بهترین راهبرد را برای ثبت 
هگمتانه باستان تا همدان 
معاصر به کار گرفت و سیر 
تحول را در اولین پایتخت 
مادها که از هگمتانه آغاز 
شده را به تصویر کشید

وزارتخانه  میراث فرهنگی  معاون 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
با بیان این که پرونده ثبت جهانی هگمتانه 
به یونسکو ارسال می شود، گفت: »منظر 
دوران  آثار  همدان  تا  هگمتانه  تاریخی 

برمی گیرد.« در  را  معاصر  تا  باستان 
محمد حسین طالبیان اضافه کرد: »اصل 
کار هگمتانه انجام شده است و به موازات 
تکمیل پرونده موانع نیز برداشته می شود و 
با این روند امیدواریم در سال ۱400 شاهد 

ثبت جهانی هگمتانه باشیم.«
سال  »یکصد  کرد:  خاطرنشان  طالبیان 
گذشته در تپه هگمتانه آثار با ارزشی کشف 
شده است که نیازمند محل مناسبی برای 
منطقه غرب  امن  و مخزن  بود  نگهداری 

کشور در این راستا احداث شد.«
معاون میراث فرهنگی با بیان این که ساالنه 
یک اثر در کشور سهمیه ثبت جهانی دارد 
می توانیم  تاریخی  منظر  ثبت  »با  گفت: 
بهترین راهبرد را برای ثبت هگمتانه باستان 
تا همدان معاصر به کار بگیریم و سیر تحول 
را در اولین پایتخت مادها که از هگمتانه آغاز 
شده را به تصویر بکشیم. در منظر تاریخی 
می توانیم بخش زیادی از آثار را در دوران 
معاصر در نظر گرفته و اولین شهر بی رقیب 
در ثبت منظر تاریخی را ثبت جهانی کنیم.« 
او در پایان عنوان کرد: »چهار هزار بنا و آثار 

تاریخی در کشور مرمت شده است و برخی 
احیا و در حال بهره برداری است و برخی نیز 

به زودی بهره برداری می شود.«
جهانی  ثبت  درباره  هم  همدان  استاندار 
ثبت  پرونده  اصلی  »کار  هگمتانه گفت: 
جهانی هگمتانه انجام شده است و موانع 
جزئی که وجود دارد مربوط به جابجایی بازار 
آهن فروش ها و تغییراتی است که در طرح 

جامع شهر وجود دارد.«
از  بهره برداری  آیین  در  شاهرخی  سعید 
هفت پروژه میراث فرهنگی استان همدان 
عنوان کرد: »به موازات تکمیل پرونده ثبت 
سازمان  به  آن  ارسال  و  هگمتانه  جهانی 
رفع  نیز  نامبرده  موانع  یونسکو  جهانی 
می شود و به عبارت دیگر انجام این کارها 
مانع روند کار نیست و همزمان با هم پیش 

می رود .«
علی مالمیر، مدیرکل میراث فرهنگی استان 
 ۳20 مجموع  »از  کرد:  بیان  نیز  همدان 
پروژه که در سطح کشور با دستور ریاست 
جمهوری افتتاح شد، هفت پروژه متعلق به 
استان بود که با مبلغ 6۱ میلیارد و اشتغال 
۱۱۷ نفر افتتاح شد. این پروژه ها بخش 
کوچکی از پروژه های مرمتی بود که طی 
سال های قبل انجام شد و بخشی از آن 
قبال افتتاح شده است و بخش دیگری از 
آن ها طی ماه های بعد افتتاح می شوند.«

معاون وزیر میراث:

پرونده ثبت هگمتانه به یونسکو می رود

آن روزها عبدالعظیم پویا 
که در فرانسه جامعه شناسی 

می خوانده بعد از پایان 
تحصیالت به وطنش ایران 
برمی گردد و بی حرمتی به 

هنر سنتی شهرش را طاقت 
نمی آورد. دست به کار می شود و 
با همراهی استاد مرحوم حبیب 

باغستانی یکی از بافنده های 
قدیمی و آقای فالح فرماندار 

وقت میبد و برخی دیگر 
گروهی تشکیل می دهد و 8 
ساِل تمام مساجد، خانقاه، 

کنیسه و کلیساها را می گردند تا 
قدیمی ترین زیلوها را شناسایی 

و جمع آوری کنند

|  
ما

م  
پیا

د/ 
میب

ی 
یلو

ی ز
یم

قد
ی 

ها
ده 

افن
ز ب

ل ا
س

ن ن
ری

آخ
  |

|  
ما

م  
پیا

ت/ 
س

ی ا
ور

یم
ه ت

ور
 د

 به
ط

ربو
 م

که
زه 

مو
گ 

 رن
سه

ی 
یلو

| ز

| روزنامه نگار |

| کبریا حسین زاده |



پیامک شما را دربـاره 
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اختالف مدیریتی مانع از احیای دریاچه نمک می شود

ادعای مالکیت 5 وزارتخانه و سازمان 
بر یک تاالب و لزوم اصالح

احیای تاالب ها و مدیریت یکپارچه آن ها توسط مجموعه ای از دستگاههای ذی مدخل در قانون آب فعلی در نظر گرفته شود

جریان آب های ورودی از 
طریق رودخانه های منتهی به 
دریاچه نمک قم قطع شده و 
چون طبق قوانین جاری حق 
آبه زیست محیطی تاالب و 
رودخانه از سدها رها سازی 
نمی شود لذا سطح رطوبتی 

دریاچه که مانع از پخش 
گرد و غبار نمکی به سمت 

استانهای تهران و قم می شد، 
تقریبا در حال خشک شدن 

کامل است و این در شرایطی 
است که اختالف مدیریتی ۵ 

وزارتخانه و سازمان مانع از 
احیای دریاچه نمک می شود

| کارشناس تاسیسات آبی |

| محسن موسوی |

دریاچه نمک قم با مساحت 
بیش از ۱800 کیلومتر مربع در 
حال حاضر از نظر مدیریت و 

حاکمیت متاسفانه مورد اختالف 
۵ وزارتخانه و سازمان دولتی 

قرار گرفته و هر کدام به نحوی 
ادعای مالکیت این تاالب را 

داشته و برنامه هایی مطابق با 
سیاست های دستگاه متبوع 
خود برای این تاالب در نظر 

دارند
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مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری 
از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت 

آب منطقه ای تهران:

ذخایر سدهای تهران 
رضایت بخش نیست 

از  نگهداری  و  بهره برداری  دفتر  مدیر 
آب  شرکت  برق آبی  و  آبی  تاسیسات 
کاهش  به  اشاره  با  تهران  منطقه ای 
ذخایر  حجم  متر مکعبی  میلیون   64
حاضر  حال  در  گفت:  پنج گانه  سدهای 
تهران  پنج گانه  سدهای  ذخیره  مجموع 
در  که  است  متر مکعب  میلیون   ۵6۷
که  گذشته  سال  مشابه  روز  با  مقایسه 
میلیون   64 بود  متر مکعب  میلیون   6۳۱
به  داریم.  ذخیره  کاهش  متر مکعب 
به  اشاره  با  شهریاری  ایلنا  گزارش 
میزان ذخایر سدها به تفکیک افزود: از 
ابتدای سال آبی )اول مهرماه- تاکنون( 
دریاچه  به  آب  متر مکعب  میلیون   ۳۷9
که  شده  وارد  تهران  پنج گانه  سدهای 
میلیون   ۳96 با  مقایسه  در  میزان  این 
4 درصد کاهش  متر مکعب سال گذشته 
را نشان می دهد. شهریاری یکی از دالیل 
نزوالت  شدن  را کم  آورد  میزان  کاهش 
از  و گفت:  دانست  جوی  ریزش های  و 
 ۱9۱ تاکنون  امسال  آبی  سال  ابتدای 
میلی متر بارش در سطح استان داشتیم 
مشابه  مدت  با  مقایسه  در  رقم  این  که 
سال آبی گذشته که 2۵2 میلی متر بوده 

می دهد. نشان  را  کاهش  درصد   24
بارندگی  به کاهش چشمگیر  اشاره  با  او 
به  نسبت  جاری  سال  ماه  اسفند  در 
خاطرنشان کرد:  قبل  سال  مشابه  مدت 
 8۵ ماه  اسفند  روز   ۱6 در  سال گذشته 
حالی  در  داشتیم  بارندگی  میلی متر 
 ۵.2 به  بارش  میزان  این  امسال  که 
میلی متر رسیده است و این یعنی بیش 
داشته ایم  بارندگی  کاهش  درصد   90 از 
که همین موضوع بر روی روان آب ها اثر 
گذاشته و میزان آب ورودی به سدها کم 
شاهد کاهش  اساس  همین  بر  و  شده 
در  آب  ذخیره  متر مکعبی  میلیون   64
کرونایی  شرایط  هستیم.  سدها  مخازن 
رو  روند  تهران  استان  و  در کشور  حاکم 
به رشد مصرف آب را به سیستم تامین 
که  است  کرده  تحمیل  آب  انتقال  و 
بخشی از آن را در کاهش حجم مخازن 
هستیم. شاهد  تهران  پنجگانه  سدهای 
آب  قطعی  احتمال  درباره  شهریاری 
افزایش  و  بارندگی  کاهش  به  توجه  با 
لحاظ  به  اکنون  ما  داد:  توضیح  مصرف 
میلیون   64 کاهش  با  آبی  ذخیره 
به  البته هنوز  متر مکعبی مواجه هستیم، 
انتهای  بارش های  و  سد  آبگیری  فصل 
و  فروردین  در  شاید  امیدواریم،  اسفند 
به  باثبات تری  شرایط  ماه  اردیبهشت 
لحاظ بارش های بهاری و آبگیری سدها  
ظرفیت  به  توجه  با  باشیم.  داشته 
که  پیش بینی هایی  و  سدها  ذخیره 
صورت گرفته مشکل جدی در تامین آب 
شرب تابستان سال آتی و پیک مصرف 
سال  است  ممکن  اما  باشیم،  نداشته 

باشد. امسال  از  چالشی تر  آینده  آبی 

نخستین سند مالکیت 
حریم رودخانه های 

لرستان صادر شد
لرستان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
و  بستر  به  مربوط  اسناد  نخستین  گفت: 
شهرستان  در  استان  رودخانه های  حریم 

شد. صادر  خرم آباد 
حسن نژاد  داریوش  ایرنا  گزارش  به   
در  اسناد  این  گفت:  خبر  این  اعالم  با 
توزیع  قانون   2 و  یک  مواد  راستای 
و حریم  بستر  آیین نامه حد  آب،  عادالنه 
جامع  قانون   9 و  سه  مواد  رودخانه ها، 
به  توافقات  پیرو  و  )کاداستر(  حدنگار 
سازمان  و  نیرو  وزارت  بین  آمده  عمل 
شد. صادر  کشور  امالک  و  اسناد  ثبت 

حریم  بستر،  حد  تعیین  مطالعات   
به  رودخانه  ساماندهی  اول  مرحله  و 
مرحله  مطالعات  کیلومتر،   6۳0 طول 
 24 طول  به  رودخانه ها  ساماندهی  دوم 
طول  به  رپرگذاری  عملیات  کیلومتر، 
دیوارسازی  عملیات  و  کیلومتر   ۱8۵
رودخانه ای به طول ۱۵ کیلومتر در استان 

است. شده  انجام 
بر  که  دارد  جریان  رود   2۳ لرستان  در 
به سه دسته حوضه  آبریز  اساس حوضه 
دز ، کرخه و مرکزی تقسیم می شوند که 
سطح  درصد   96 اول  حوضه   2 رودهای 
استان را در برمی گیرند و رودهای حوضه 
ترین  شرقی  از  کوچکی  سطح  مرکزی 
اختصاص  خود  به  را  لرستان  قسمت 

داده اند.

عدم ثبات در سیاست های 
انرژی کشور آسیب رسان 

است و در حالی که با 
سال ها سرمایه گذاری، 

 CNG زیرساخت های توسعه
را ایجاد کرده ایم، این که 
دوباره LPG را به سبد 

سوخت خودروها اضافه کنیم 
یک اشتباه بزرگ است

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران:

اضافه شدن LPG به سبد سوخت خودروها هیچ مزیتی ندارد
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی 
تهران با اشاره به مزیت CNG نسبت به LPG در سبد 
سوخت خودروهای کشور گفت: ما مدت هاست سوخت 
CNG را به سبد سوخت خودروهای کشور آورده ایم و 
 CNG ،بسیاری از خودروهای ما نیز با تبدیل وضعیت
چنین   LPG بخش  در  که  صورتی  در  شده اند؛  سوز 
رضا  ایلنا،  گزارش  به  است.  نشده  ایجاد  زیرساختی 
اتاق  انرژی و محیط زیست  پدیدار، رئیس کمیسیون 
بازرگانی تهران گفت: اضافه شدن LPG به سبد سوخت 
خودروها هیچ مزیتی ندارد. وقتی صحبت از مزایای یک 
طرح می کنیم یکی از فاکتورهای مهم، مزیت اقتصادی 
طرح است و مباحث قیمتی مطرح می شود؛ یکی دیگر 
از فاکتورهای مزیتی، مباحث زیست محیطی است و 
به سبد   LPG ابعاد، اضافه شدن این  از  از هیچ کدام 

سوخت دارای مزیت نیست.
افزایش سهم گاز در سبد سوخت کشور  پدیدار گفت: 
یک استراتژی ملی است. مدت هاست سوخت CNG را 
به سبد سوخت خودروهای کشور آورده ایم و بسیاری از 
خودروهای ما نیز با تبدیل وضعیت، CNG سوز شده اند؛ 
در صورتی که در بخش LPG چنین زیرساختی ایجاد 

نشده است.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی 
اقتصادی و زیست محیطی، هیچ  نظر  از  تهران گفت: 
سوختی قابل رقابت با گاز طبیعی نیست و ما با توجه به 
گستردگی شبکه گاز در سراسر کشور، امکان تخصیص 
گاز به صورت CNG به خودروها در تمام کشور را داریم. 

به   LPG تخصیص  طرح  موافقان  که  مزایایی  تمام 
در  و مطرح می کنند،  سبد سوخت خودروها می بینند 
 ،LPG وجود دارد و برخالف CNG جایگزینی و توسعه
ما زیرساختهای توسعه CNG را با سال ها سرمایه گذاری 
ما  وقتی  داریم.  دسترس  در  و  ایجاد کرده  کشور  در 
 LPG می توانیم بدون هزینه های سنگینی که در آوردن
به سبد سوخت خودروها وجود دارد، همان مزایا و نتایج 
مثبت مورد نظر را با توسعه سهم CNG در سبد سوخت 
دنبال صرف  به  باید  و محقق کنیم، چرا  آورده  بدست 
 LPG زیرساخت های  توسعه  هزینه  تحمیل  و  زمان 

باشیم؟
پدیدار با بیان این که بحث رقابت در قیمت تمام شده 
از   LPG:است، گفت مهم  بسیار  طرحی  هر  اجرای  در 
نظر قیمتی نیز با CNG قابل رقابت نیست؛ LPG بر 
اساس وزن در هر کیلو بیش از 600 تومان است و از نظر 
وزنی، قیمتی بیش از 2.۵ برابر CNG دارد. حتی در 
فصل سرما نیز قیمت LPG افزایش قابل توجهی پیدا 
می کند و توجیه اقتصادی جایگزینی LPG با بنزین را 

زیر سوال می برد.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی 
تهران تصریح کرد: اگر بخواهیم حجم باالیی به میزان 2 
میلیون تن در سال LPG را در بخش سوخت خودروها 
برای  را  توجهی  قابل  هزینه های  باید  کنیم،  توزیع 
ایجاد زیرساخت ها تخصیص  سرمایه گذاری در بخش 
لوله  خطوط  احداث  زیرساخت ها،  این  از  یکی  دهیم. 
 LPG و احداث تلمبه خانه های مخصوص LPG انتقال

است؛ همچنین در توزیع این نوع سوخت نیز تجهیزات 
مورد نیاز، مخازن و کپسول ها و ... باید تامین شوند و 
هزینه های پنهان اجرای چنین طرحی نیز بسیار باال و 
قابل توجه است. پدیدار در خصوص نبود مزایای زیست 
محیطی در تخصیص LPG به سوخت خودروها گفت: 
طرحی در کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی 
در حال بررسی است تا از نظر زیست محیطی نیز اجرای 
را  خودروها  سبد سوخت  به   LPG اضافه شدن  طرح 
سوخت  سبد  به   LPG ورود  دهند.  قرار  بررسی  مورد 
خودروها می تواند سیاست گذاری ها و برنامه ریزی هایی 
آن شده  زیرساخت های  ایجاد  و   CNG توسعه  در  که 
و سرمایه گذاری هایی که دولت و بخش خصوصی در 

زمینه CNG انجام داده اند را تحت الشعاع قرار دهد.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی 
تهران اذعان داشت: صنعت CNG یک زمانی حدود 4 
 CNG سال پیش در آستانه ورشکستگی بود اما االن
یک چهارم سبد سوخت خودروها را به خود اختصاص 
داده، چطور می توانیم سهم یک چهارمی CNG در سبد 
صنعت  این  بودن  فعال  و  خودروهای کشور  سوخت 
نادیده  را  از شرکت های خصوصی  در طیف گسترده ای 
بگیریم؟ پدیدار معتقد است: عدم ثبات در سیاست های 
انرژی کشور آسیب رسان است و در حالی که با سال ها 
ایجاد  را   CNG توسعه  زیرساخت های  سرمایه گذاری، 
کشور  در   CNG عرضه  جایگاه   2۵00 حدود  کرده ایم، 
توسعه  کشور  در  را  آن  تجهیزات  داخلی  تولید  داریم، 
داده ایم، از مزیت توسعه شبکه گاز کشور بهره می گیریم 
و ده ها امکان دیگر که در زمینه توسعه CNG داریم؛ 
اضافه  به سبد سوخت خودروها  را   LPG دوباره  اینکه 

کنیم یک اشتباه بزرگ است.

بزرگترین  عنوان  به  قم  نمک  دریاچه 
دارای  ایران  فراشور  و  فصلی  دریاچه 
شامل  بی نظیری  زمین شناختی  ساختار 
است  باتالقی  حاشیه  و  نمکی  پوسته 
استحصال  از  حاصل  افزوده  ارزش  که 
پتانسیل های  از  جدا  آن  معدنی  مواد 
برآورد  دالر  میلیارد   20 از  بیش  دیگر 
با  وسیعی  پهنه  چنین  ولی  می شود. 
در  مربع  ۱800 کیلومتر  از  بیش  مساحت 
حاکمیت  و  مدیریت  نظر  از  حاضر  حال 
و  وزارتخانه   ۵ اختالف  مورد  متاسفانه 
به  کدام  و هر  قرار گرفته  دولتی  سازمان 
نحوی ادعای مالکیت این تاالب را داشته 
سیاست های  با  مطابق  برنامه هایی  و 
در  تاالب  این  برای  خود  متبوع  دستگاه 
شرایط  این  در  که  جایی  تا  دارند.  نظر 
می توان این امر را یکی از عجایب روزگار 

دانست. ما 

گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت 
صنایع دستی و 

به   ۱۳98 سال  در  قم  نمک  دریاچه 
عنوان میراث طبیعی بین سه استان قم، 
رسید.   ملی  ثبت  به  سمنان  و  اصفهان 
و  شناسایی  بررسی  این که  به  توجه  با 
دستورالعمل  اساس  بر  طبیعی کشور  آثار 
سال  میراث فرهنگی  سازمان  مصوب 
انجام  مرتبط  آیین نامه های  و   ۱۳86
فوق الذکر  قانون  طبق  لذا  می شود 

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت 
حد  تعیین  به  نسبت  باید  صنایع دستی 
ملی  طبیعی  اثر  قانونی  حریم  و  بستر 
مسلما  کند.  اقدام  وقت  اسرع  در  شده 
پس از تعیین حد بستر و حریم قانونی و 
میراث فرهنگی،  وزارت  نام  به  سند  صدور 
بهره  هرگونه  صنایع دستی  و  گردشگری 
دریاچه  حریم  در  ساخت وساز  یا  برداری 
صادر  وزارتخانه  این  مجوز  با  فقط  نمک 

. د می شو

وزارت صنعت ، معدن و تجارت
اکتشاف  ۱۳۷6 صدور مجوز  در سال 
و بهره برداری از معادن موجود در دریاچه 
کل  اداره  به  دولت  طرف  از  قم  نمک 
صنایع و معادن استان قم تفویض اختیار 
و  اکتشاف  پروانه  آن  دنبال  به  و  شده 
بر  و  دریاچه  از  معدنی  مواد  بهره برداری 
نظر  در  و  بین المللی  مناقصه  اساس یک 
 ۱۳9۵ قانونی در سال  گرفتن کلیه موارد 
به یک شرکت ذی صالح برای  استحصال 
مواد معدنی از شورابه های دریاچه واگذار 
می شود و چون بعد از سال ۱۳9۱ ارزیابی 
یا  و  معدنی  های  طرح  محیطی  زیست 
محیط  حفاظت  سازمان  از  استعالم 
برای  مانعی  لذا  نبوده  الزامی  زیست 
نمی شود. ایجاد  بهره برداری  پروانه  صدور 

 به عبارت دیگر طی اصالح قانون معادن 
شورای  مجلس  در   ۱۳9۱ سال  در  که 

اختیارات  تمام  گرفت،  صورت  اسالمی 
از  زمینه  این  در  مجوز  صدور  و  نظارتی 
سلب  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
طریق  هر  به  بهره برداری  بالطبع  و  شد 
نظارت  بدون  و  قم  نمک  دریاچه  از 
بالمانع  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
اعالم شد. شایان ذکر است که هم اینک 
هیچ  تنها  نه  مذکور  شرکت  مجوز  بدون 
مواد  استحصال  حق  دیگری  شرکت 
بلکه  نداشته  را  دریاچه  این  از  معدنی 
گردشگری  توسعه  چون  اقداماتی  شاید 
در محدوده دریاچه هم باید با هماهنگی 
صورت  صمت  وزارت  و  مذکور  شرکت 

. گیرد

وزارت جهاد کشاورزی و سازمان 
مراتع و  جنگل ها 

جنگل ها  شدن  ملی  قانون   ۱ ماده  در 
تفکیکی  قانونگزار   ۱۳4۱ سال  مصوب 
تاالب  و  رودخانه  و  دشت  و  جنگل  بین 
طبیعی  عوارض  این  کلیه  و  نشده  قایل 
جزو  طبیعی  اندام های  عنوان  به  را 
کرده  قلمداد  ملی  اراضی  ناپذیر  تفکیک 
به  را  مراتع کشور  و  جنگل ها  سازمان  و 
سند  اخذ  مسئول  دولت  نماینده  عنوان 
دولت  از طرف  واقع حاکمیت  در  و  ثبتی 
معرفی کرده است و عالوه بر آن در قانون 
مصوب  ساحلی  و  مستحدث  اراضی 
می شود  تاکید  موضوع  این  بر    ۱۳۵4

نمک  دریاچه  حریم  و  بستر  قاعدتا  لذا 
همین  به  و  بوده  ملی  اراضی  جزو  قم 
به  مراتع کشور  و  منظور سازمان جنگل ها 
عنوان متولی از ده ها سال قبل مطالعه و 
اجرای عملیات متفاوتی برای احیا مراتع 
از گسترش  جلوگیری  و  دریاچه  پیرامون 
گرد و غبار نمک به استان های تهران و قم 

است. داشته 

نیرو وزارت 
حد  یا  کاداستر  قانون  اساس  بر 
 ۱۱ و   9  ،  ۳ مواد  در  و   ۱۳9۳ سال  نگار 
اعم  ملی  اراضی  تمامی  رای  برای  باید 
ثبتی  سند  جنگل  و  تاالب  و  رودخانه  از 
اراضی  این  از  بخشی  چون  شود  صادر 
می شود  مربوط  کشور  آبی  پهنه های  به 
دولت  به  سند  این  تاالب ها،  برای  لذا 
وزارت  نمایندگی  با  و  اسالمی  جمهوری 
)دستگاه های   9 ماده  اساس  بر  و  نیرو 
صادر  عرصه ها(  این  از  حفاظت  متولی 
برای  اسناد  این  صدور  البته  و  می شود. 
و  بستر  اراضی  از  حراست  و  حفاظت 
جلوگیری  و  تاالب ها  و  رودخانه ها  حریم 
طبیعی  عرصه های  به  تجاوز  هرگونه  از 
قانون  اساسی،  قانون   4۵ اصل  طبق 
قانون جامع حدنگار  و  آب  عادالنه  توزیع 
اجرای  اصل  با  منافاتی  و  شده  صادر 
طبق  ندارد.  سازمان ها  دیگر  تکالیف 
ما  وظیفه  واقع  در  نیرو،  وزارت  ادعای 

مشخص  و  تاالب ها  برای  آب  تامین 
محدوده  و  آن  حریم  و  بستر  کردن 
است  ملی  و  عمومی  ثروت های  و  انفال 
اراضی  قانون   2 ماده  در  موضوع  این  که 
آیین نامه   2 ماده  و   ۱۳8۷ مستحدث 
صراحت  به   ۱۳94 تاالب ها  از  حفاظت 
ارگانی  همان  قاعدتا  و  شده  بیان  نیز 
می کند  تعیین  را  حریم  و  بستر  حد  که 
حفاظتش هم با او بوده و به همین دلیل 
ادارات  با  تفاهم نامه  اساس  بر  است که 
نام  به  ، صدور سند   ۱۳94 در سال  ثبت 
است. قانونی  تاالب ها  برای  نیرو  وزارت 

زیست محیط  حفاظت  سازمان 
و  احیا  و  حفظ  قانون  استناد  به 
سال  در  که  کشور  تاالب های  مدیریت 
قانون  همچنین  و  شده  تصویب   ۱۳96
زیست،  محیط  بهسازی  و  حفاظت 
به  آن ها  از  صیانت  و  تاالب ها  مدیریت 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  عهده 
شده که  بیان  صراحت  به  و  شده  واگذار 
های  خسارت  تعیین  و  مدیریت  مسئول 
وارده به تاالب ها، سازمان حفاظت محیط 
آیین نامه  در  دیگر  از طرف  است.  زیست 
غیر قابل  آلودگی  و  تخریب  از  جلوگیری 
تبصره  و   ۱۳9۷ مصوب  تاالب ها  جبران 
اکتشاف  پروانه  هرگونه  ۵، صدور  ماده   ۱
حریم  و  تاالب  در  معدنی  بهره برداری  و 
زیست  محیط  سازمان  مجوز  مستلزم  آن 
است -مجوزهای صادر شده قبل از ابالغ 
مستثنا  تبصره  این  حکم  از  مصوبه   اين 
حفاظت  سازمان  ادعای  طبق  هستند- 
پوشش  دارای  تاالب ها  زیست،  محیط 
پیچیده  رابطه  و  جانوری  حیات  گیاهی، 
واسطه  به  تنها  که  هستند  اکوسیستمی 
وظیفه  نمی توان  تاالب  در  آب  عنصر  یک 
نیرو  وزارت  به  را  حفاظتی  و  مدیریتی 
اراضی  جزو  تاالب  زیرا گرچه  کرد  واگذار 
اراضی  این  کلیه  متولی  و  بوده  ملی 
است،  کشور  مراتع  و  جنگل ها  سازمان 
و  حفاظت  قانون   ۱6 ماده  اساس  بر  اما 
محیط  سازمان  زیست،  محیط  بهسازی 
زیست قائم مقام منابع طبیعی در اراضی 
تاالب  مدیریت  و  و حفاظت  است  تاالبی 

است. سازمان  این  عهده  به 
سدهای  از  بهره برداری  و  احداث  از  بعد 
قمرود،  رودخانه  روی  قم  خرداد   ۱۵
قره  رودخانه  روی  بر  ساوه  الغدیر 
رودخانه  روی  بر  ورامین  ماملو  چای، 
رودخانه  روی  بر  کرج  امیرکبیر  جاجرود، 
شور  رودخانه  روی  قزوین،  نهب  و  کرج 
طریق  از  ورودی  آبهای  جریان  متاسفانه 
قم  نمک  دریاچه  به  منتهی  رودخانه های 
جاری  قوانین  طبق  چون  و  شده  قطع 
رودخانه  و  تاالب  محیطی  زیست  حق آبه 
از سدهای مذکور رها پسازی نمی شود لذا 
پخش  از  مانع  دریاچه که  رطوبتی  سطح 
گرد و غبار نمکی به سمت استانهای تهران 
خشک  حال  در  تقریبا  می شد،  قم  و 
شرایطی  در  این  و  است  کامل  شدن 
وزارتخانه   ۵ مدیریتی  اختالف  که  است 
نمک  دریاچه  احیای  از  مانع  سازمان  و 
توزیع عادالنه  قانون  نه در  البته  می شود. 
 ۱۳99 ۱۳6۱ و نه در قانون آب  آب سال 
اسالمی  شورای  مجلس  به  عنقریب  که 
پیش  وضعیتی  چنین  می شود  ارسال 
بینی نشده و پیشنهاد می شود که احیای 
توسط  آن ها  یکپارچه  و مدیریت  تاالب ها 
مجموعه ای از دستگاه های ذی مدخل در 

شود. گرفته  نظر  در  فعلی  آب  قانون 

منبع : زیست آنالین

ایران جزو کشورهایی محسوب می شود که دارای بیشترین تنوع تاالب ها در جهان است. به طوری که از 42 نوع تاالب شناخته شده 
در جهان، 41 نوع آن در ایران وجود داشته و به همین دلیل در راستای شناسایی تاالب های ایران تاکنون یک لیست  140 تاالبی به 
مساحت 3 میلیون هکتار توسط سازمان حفاظت محیط زیست قانونمند و شناسایی شده است. دریاچه نمک قم از جمله تاالب های 

لیست مذکور است.
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افقی
نازك،  نهال   - رودها   الهه   -  ۱ 
شیر   - هاله2  جمع   - رسیده  تازه 
از صور فلکی -  بیشه، صورت پنجم 
سجده کننده - چشم درد - سخن 
 - رمضان  شیرینی   - پرده۳  بی 
تب کرده،   - وارونه  دف   - مقبره4 
 - درشطرنج۵  اصطالحی   - دار  تب 
مخزن جذب بخار بنزین - بازرگان، 
سوداگر - صدای درد، کالم درد6 - 

محله   - معلق  و  سرنگون  آویخته، 
و برزن - همان آه است۷ - چوب 
خوشبو، عود - دست عرب، هالوژن 
مرموز8   - هالوژنها  از  طعام،  نمک 
- الکل چوب  - پیغامبری، رسالت، 
به  اشاره   - اسالم9  دین  اصول  از 
بینایی،   - اشاره  ضمیر  نزدیك، 
بی  - گام  معدنی   سنگ   - چشم 
ته۱0 - شكمو - دست درد  - داخل 
شهری   - بردن۱۱  درون  به  كردن، 
تهران  بین  رودی  تهران،  نزدیك 

 - تاویانی  برادران  فیلم   - قم  و 
درهم  نسل   - سوارکاری۱2  صندلی 
رختخواب  رود،  می  مرغ  مكان،   -
- بانگ نزدیک، بانگ چوپان، ضمیر 
مو   - بینی۱۳  راه  - گرفتگی  عربی 
ماه   - ریخته  هم  به  دوار   - وارونه 
ضمیر  بیگانه،  شمای   - پاییزی 
از   - دو  هر  یارغم،   - انگلیسی۱4 
توابع مثلثاتی۱۵ - وادار شده - دور 

اعالن  - كردن 

عمودی
هدایت  مامور   - آخر  رمق   -  ۱
وسیله های شناور یا پرنده - نغمه، 
زندگی2  وسایل  آهنگین،  صدای 
 - مسابقه  حیوان  نجیب،  حیوان   -
 - پیچیده۳  سبزی   - مثبت  قطب 
کهنه  لباس   - ارتش  در  اصطالحی 
معطر4  سیاهدانه  خوشبو،  دانه   -
کار  یکدندگی،   - اجرایی  مهارت   -
نت   - نهفته۵  راز   - دنده  یک  بچه 
تایید  ماه، عدد کارمندی،  آخر، عدد 
همسر  دخترانه،  نامی   - ایتالیایی 
بی   - نیا6  بزرگ،  پدر   - کیکاووس 
مغز،  بی   - معتبر  كالم   - معنی 
آزاده،  میان تهی۷ - سوسن زرد - 
كربال  شهید  نخستین  كربال،  آزاده 
 - سلیمان  حضرت  مادری  جد   -
مركز یونان، شهر المپیكی8 - ادامه 
داشتن - بی حال - خونبها - کالم 
از  بخشی   - بیزاری9  حرف  تنفر، 
موتور الکتریکی - درفش معروف۱0 

 - رنگها۱۱  از   - هندوان   حماسه   -
هزارو   - شجریان  اثر   - ها  همت 
نامدار  بازیكنان  از   - یازده۱2  صدو 
هلند،  ملی  تیم  تكنیك  صاحب  و 
آژاكس  نامدار  و  اسبق  بازیكنان  از 

آبرو۱۳  عار،  و  عیب   - آمستردام 
از  - گروهی  التین  هشتم  حرف   -
پیروان  پیامبر،  یك  پیروان  مردم، 
آخر،   - مرطوب   - جماعت  انبیاء، 
دریایی  آبزی  آبزیان،  از   - قعر۱4 

موجد  ماهاتما،  خانوادگی  نام   -
همنشین  تنها،   - هند۱۵  استقالل 
تنها - آواز حزین - آالس  - وسیله 

بازی

جدول شماره 1968

ذوب آهن ، توسعه 
مترو در کالن شهرها

 را شتاب داد 
به  اصفهان  ذوب آهن  تولید  مترو  ریل  بار  اولین 
شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه تحویل 
شد. این محموله، 2۵0 تن ریلUIC60  و اولین 
برای  است که  تنی    800 قرارداد  یک  از  بخش 
و حومه  تهران  ۵ متروی  نگهداری خط  و  تعمیر 

می گیرد. قرار  استفاده  مورد 
و فروش ذوب آهن  بازاریابی  معاون  بهزاد کرمی 
مجتمع  این  گفت:  خصوص  این  در  اصفهان 
هفتاد  دهه  از  را  ملی  ریل  تولید  صنعتی  عظیم 
خودکفایی  که  عظیم  دستاورد  این  کرده،  آغاز 
ایران را رقم زد با تولید ریل 46E2  و تحویل آن 
تحقق  رسمًا  ایران  اسالمی  آهن جمهوری  راه  به 
یافت. در ادامه بازاریابی و فروش ریل قطارهای 
زیربناهای  توسعه  و  به شرکت ساخت  پرسرعت 
حمل و نقل کشور در دستور کار قرار گرفت و اولین 
میانه  محور  برای  تن  هزار   ۱۵ فروش  با  قرارداد 

شد. اجرایی  تبریز  _بستان آباد_ 
فروش  راه آهن،  ریل  موازات  به  داد:  ادامه  او 
طی  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در  نیز  مترو  ریل 
آیینی با حضور مدیرکل حمل و نقل ریلی سازمان 
کشور،  سراسر  دهیاری های  و  شهرداری های 
شهری  قطار  سازمان های  اتحادیه  مدیرعامل 
کالن شهرهای  متروی  عامل  مدیران  و  کشور 
انجام  شیراز  و  مشهد  قم،  اصفهان،  تهران، 

یرفت. پذ
تصریح کرد:  شرکت  فروش  و  بازاریابی  معاون 
پس از آن با انجام مذاکرات، تفاهم نامه همکاری 
میان ذوب آهن اصفهان و سازمان شهرداری ها و 
و  یزدی زاده  منصور  امضا  به  دهیاری های کشور 

رسید. جمالی نژاد  مهدی 
اولین  تحویل  از  پس  افزود:  مسئول  مقام  این 
و  فعال  خط  هفت  با  تهران  متروی  به  محموله 
بزرگترین  عنوان  به  ارتباطی  خط  کیلومتر   246
متروی  ریل  نیز  کالن شهر ها  سایر  کشور،  مترو 
تامین  اصفهان  ذوب آهن  از  را  خود  مورد نیاز 

کردند.
و  جشنواره  دومین  در  افزود:  کرمی  بهزاد 
نمایشگاه ملی فوالد ایران، قرارداد فروش حدود 
800 تن ریل توسط مدیر عامل ذوب آهن اصفهان 
و  تهران  شهری  راه آهن  بهره برداری  شرکت  و 

رسید. امضا  به  حومه 

فارس 

با  فارس گفت:  توابع  از  فسا  جنگل سازان  انجمن  دبیر 
اجرای طرح پویش بذرکاری )بذرانه( در این شهرستان 
و  ادارات  خانواده ها،  از  اعم  از 2۵0 گروه مختلف  بیش 

نهال کاشتند. پنج هزار  نهادهای مختلف 
امیرحسین آقاجانی دوشنبه در گفت و گو با ایرنا  داشت: 
با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم اجتناب از حضور 
احیای  و  درختکاری  هنگام  دورهمی ها  و  تجمعات  در 
مرتع های سوخته، پویش بذرکاری با عنوان بذرانه برای 
نخستین بار در شهرستان فسا آغاز شد و اجرای آن سه 

ماه طول کشید.
او اضافه کرد: پویش بذرانه با همکاری گروه جهادی امر به 
معروف و نهی از منکر ذوالفقار فسا، از ابتدای دی ماه 99 

در این شهرستان آغاز شد.
آقاجانی گفت: در این طرح بذرها به صورت بسته بندی 
شده که در هر بسته دستورالعمل و نحوه کاشت بذر آموزش 

داده شده به عالقه مندان به صورت رایگان داده  شد.
از  درختکاری  امر  در  خانواده ها  اضافه کرد: مشارکت  او 

دیگر اهداف این پویش بود که  مشارکت خانواده ها را در 
حفاظت و نگهبانی از محیط زیست به دنبال داشت.

به گفته آقاجانی ارتقای فرهنگ درختکاری کاری،توسعه و 
گسترش فضای سبز و جنگل ها و از طرفی افزایش فواید 
مثبت طبیعت در ارتقای سالمت روحی و روانی  مردم  و 

جامعه از دیگر اهداف این پویش بود.
شهرستان فسا در فاصله ۱۳0 کیلومتری جنوب شرقی 

است. واقع شده  شیراز 

مردم فسا در طرح بذرانه، پنج هزار نهال کاشتند
تبدیل  از  قائمشهر  آموزش و پرورش  مدیر 
ریکنده  روستای  بالاستفاده  مدرسه 
دانش آموزی  ارودگاه  به  قائمشهر 

داد. خبر  کشور  بومگردی 
روز  اصغریان  هوشنگ  ایرنا،  گزارش  به 
گفت  خبرنگاران  با  گفت وگو  در  دوشنبه 
بالاستفاده  مدارس  از  یکی  تبدیل  که کار 
نیشکر  پرورش  مهد  که  ریکنده  روستای 
به   ، است   مازندران  قرمز  شکر  تولید  و 
و  میلیارد  یک  تاکنون  و  شروع  ارودگاه 
است. شده  هزینه  هم  ریال  میلیون   ۵00

او با اعالم این که فاز نخست این اردوگاه 
بهره برداری  بزودی  دانش آموزی  کشوری 
در  اردوگاه  این   : داد  توضیح   ، می شود 
فاز اول دارای چهار اتاق مجهز به امکانات 
هم  بعدی  فازهای  در  و  است  اقامتی 

می یابد. توسعه 
مهد  ریکنده  روستای   : گفت  اصغریان 

در  که  است  مازندران  نیشکر  کشت 
گرفته  رونق  آن  در  تولید  اخیر  سال های 
اردوگاه  حیاط  در  است  قرار  و  است 
و  نیشکر  فرآوری  کارگاه  دانش آموزی 
دانش آموزانی  تا  بنا شود  پخت شکر قرمز 
بومگردی  با  می آیند  ایران  سراسر  از  که 

شوند. آشنا  روستا  این 
زمین  هکتار   8۵0 از  که  ریکنده  روستای 
به  هکتار    80 از  بیش  آن  باغی  و  زراعی 
تولید  اولیه  ماده  عنوان  به  نیشکر  کشت 
از روستاهایی   ، شکر قرمز اختصاص دارد 
در  قرمز  تولید شکر  است که  مازندران  در 
حاضر  حال  در  دارد.  قدمت  قرن  نیم  آن 
این  در  نیشکر  فرآوری  کارگاه   20 حدود 
نیمه  بیشترشان  که  است  فعال  روستا 

هستند. سنتی  و  صنعتی 
96 ثبت ملی شد. نیشکر ریکنده سال 

برای  اقامتی   - آموزشی  مجموعه  ساخت 

بی سرپرست آموزان  دانش 
همچنین  قائمشهر  آموزش و پرورش  مدیر 
آموزشی،  مجموعه  یک  ساخت  از 
دانش آموزان  برای  رفاهی  و  خوابگاهی 
بدسرپرست و بی سرپرست توسط خیرین 
خبر  نزدیک  آینده ای  در  شهرستان  این 

داد.
او افزود که برای ساخت این مجموعه 2۵ 
میلیارد تومان هزینه می شود که تمام این 

مبلغ را خیرین تقبل کرده اند.
مجموعه  این  ساخت  آغاز  زمان  اصغریان 

اعالم کرد. آینده  ماه  از یک  را کمتر 
هزار   ۵0 از  بیش  قائمشهر  شهرستان 

دارد. مدرسه   ۳۳0 با  دانش آموز 
اینترنت  نصب  از  همچنین  اصغریان 
 ۱0 و  روستایی  مدرسه   ۱00 در  پرسرعت 
آموزش  شدن  فعال  برای  شهری  مدرسه 

داد. خبر  کرونایی  شرایط  در  مجازی 

اردوگاه بومگردی دانش آموزی در مازندران فعال می شود

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان گفت: طرح »نذر 
اجرا  درخت  کاشت  در  سمنانی  شهروندان  نذر  ادای  به  برای کمک  سبز« 

می شود.
معصومه منظمی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان این که مشارکت در 
طرح »نذر سبز« به 2 صورت امکان پذیر است گفت: در شیوه اول، متقاضی 
معلوم،  مدتی  برای  و  می شود  نهالستان  در  موجود  نهال  تعدادی  حامی 

مراقبت و نگهداری از نهال را به عهده می گیرد. 
او افزود: شیوه دوم مشارکت نیز نذر تولید نهال است و متقاضیان می توانند 
با خرید نهال و سپردن آن به کسی که امکان و فضای کاشت و نگهداری از 
آن را دارد در این طرح مشارکت کنند یعنی تعداد نهال نذر خود را از منابع 
طبیعی وآبخیزداری شهرستان می گیرند و در مکانی که این اداره مشخص 
کرده می کارند و نگهداری از آن به عهده شهرداری و یا شخصی خاص باشد. 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان گفت: هزینه تولید 
هر نهال از زمان کشت بذر تا توزیع نهال و به مدت یک سال، ۵0 هزار ریال 

است و متقاضیان با پرداخت این هزینه در تولید نهال مشارکت می کنند.

 اداره کل هواشناسی گلستان امروز دوشنبه در اطالعیه ای هشدار داد که با نفوذ 
سامانه جدید سرد و بارشی، آخر هفته زمستانی در انتظار ساکنان این استان 
است. بر اساس این اطالعیه، این سامانه پنجشنبه شب وارد گلستان می شود 
که کاهش حدود ۱2 درجه ای دما، بارندگی، رعد و برق، ریزش برف در اغلب 
نواحی، احتمال تگرگ، یخبندان، مه غلیظ ، وزش شدید باد و طوفانی شدن 
دریا، از پیامدهای آن است. همچنین در مدت زمان فعال بودن این سامانه، 
آبگرفتگی برخی معابر، باالآمدن سطح آب رودخانه ها، کاهش قابل مالحظه 

دید، لغزندگی جاده و اختالل در تردد مورد انتظار است.
از سرمازدگی  برای پیشگیری  به کشاورزان توصیه کرد   هواشناسی گلستان 
محصوالت زراعی و باغی، گلخانه ها و آبزیان گرمابی تمهیدات الزم را از جمله 
کنترل  و  بررسی  جوان،  نهال های  روی  پوشش  ایجاد  خزانه ها،  پوشاندن 
سیستم گرمایشی گلخانه ها و نهالستان ها و اطمینان از استقرار پوشش بدنه و 
سقف گلخانه ها بیندیشند. بر اساس اعالم هواشناسیی گلستان، در مدت زمان 
فعالیت این سامانه دریا مواج و طوفانی است و ارتفاع امواج بین ۱ تا 2 متر 

خواهد بود که برای فعالیت هایی دریایی نامناسب و خطرناک است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان از تمدید 8 گواهینامه استاندارد مدیریتی 
)ISO( در شرکت گاز استان کرمان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
افزود: شرکت  این خبر  گاز استان کرمان، مهندس منوچهر فالح در تشریح 
تمدید  و  بازنگری  منظور  به  روزه  دو  مراقبتی  ممیزی  در  استان کرمان  گاز 
شامل  گواهینامه،   8 تمدید  به  موفق   ،)ISO( مدیریتی  گواهینامه های 
گواهینامه رسیدگی به شکایات مشتریان  )ISO۱0002:20۱8(، میزان رضایت 
مدیریت   ،)ISO900۱:20۱۵( کیفیت  مدیریت   ،)ISO۱0004:20۱8( ذی نفعان 
زیست   ،)ISO۱00۱۵:20۱8( آموزش   ،)ISO4۵00۱:20۱8( بهداشت  و  ایمنی 
HSE- و   )ISO۳۱000:20۱8( ریسک  مدیریت   ،)ISO۱400۱:20۱۵( محیطی 

استان کرمان  شرکت گاز  مدیر عامل  شود.  آلمان   TUV شرکت  توسط   MS
با اشاره به این موضوع که رضایتمندی ذی نفعان و ارائه خدمات به موقع و 
همچنین پاسخگویی مناسب و پایش آن یکی از اولویت های اصلی شرکت گاز 
بوده، افزود: بدون شک تمدید دو گواهینامه رسیدگی به شکایات مشتریان و 
میزان رضایت ذی نفعان سندی بر تعهد مشتری مداری و پایبندی این شرکت 

ارائه اهداف تعیین شده در راستای مسئولیت های اجتماعی است. در 

سمنانی ها با طرح »نذر سبز« به توسعه 
درختکاری کمک کنند

آخر هفته زمستانی در انتظار ساکنان 
گلستان است

 )ISO( تمدید 8 گواهینامه مدیریتی
در شرکت گاز استان کرمان

| سمنان | | گلستان | | کرمان |

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

آگهي نوبت اول
مناقصه عمومی

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس  بودجه  مصوب شماره 1440 مورخ 
98/12/27 شوراي محترم اسالمي شهر ،  جهت روشنایی بزرگراه قدس، بلوار کارگر ، 
بلوار سید کاظم هاشمی و شهرک هزار واحدی  نسبت به خرید  220 عدد  پایه  چراغ  
11/5 متری دکوراتیو دار با دستک از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا 
از کلیه شرکتهای واجد صالحيت و دارای شرایط الزم که تجربه و توانايي انجام كار را 
دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت وتحويل اسناد و اطالع از شرايط شركت 
در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان 
را  پيشنهادات خود  و  مراجعه   www.rafsanjan.ir نشانی  به  يا  تختي  خيابان 
مركزي  شهرداري  دبيرخانه  به  مورخ 1400/01/07  شنبه  روز  اداري  وقت  پايان  تا 

تسليم  نمایند.

- مدت انجام کار  یکماه از تاریخ ابالغ می باشد .
-  ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ 826/000/000  ریال که بصورت ضمانتنامه بانکی 
معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 3100003594008 بانک ملی شعبه شهرداری 

رفسنجان 
-آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداري روز شنبه  مورخ 1400/01/07 می باشد.

 - شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
- مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج 

شده است 
شماره تلفن های تماس 5- 034-34258701

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــات اول  ــورخ 99/10/23 هی ــماره 139960331009001903 م ــورخ 99/10/23 و ش ــماره  139960331009001902 م ــر رای ش براب
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه  موضــوع قان
ثبــت ملــک کــرج – ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی عادلــه عابــدی فرزنــد عباســعلی بشــماره شناســنامه 
ــه دو  ــوض بشــماره شناســنامه 328 نســبت ب ــد ع ــرد فرزن ــادی ف ــد عب ــای محم ــگ مشــاع و اق ــار دان ــه چه 251 نســبت ب
دانــگ مشــاع بــه صــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت250متر مربــع مفــروز و مجــزی شــده 
از پــالک 2048 فرعــی از 154 اصلــی واقــع در حســن آبــاد کــه انتقــال مســاحت 76/55 متــر مربــع از مــورد تقاضاطبــق ســند 
رســمی ) اســناد رســمی شــماره 15021 مــورخ 98/7/14 دفتــر خانــه 117 کــرج بــه خانــم عادلــه عابــدی و اقــای محمــد عبــادی 
ــر قولنامــه  ــع از مــورد تقاضــا براب فــرد ( از مالــک رســمی ذیــل ثبــت صفحــه 413 دفتــر 1256 و مســاحت 68/70 متــر مرب
عــادی توســط خانــم خدیجــه مرزبــان و اقــای عزیــز الــه ســاری فــرد مالکیــن رســمی ذیــل ثبــت صفحــه 415 دفتــر 1251 و 
مســاحت 76/45 متــر مربــع از مــورد تقاضــا برابــر قولنامــه عــادی توســط اقــای احــد آقــا یــاری و اقــای احمــد قــره حســنلو 
) طبــق شناســنامه نــام و نــام خانوادگــی نامبــرده بــه احمــد حســنلو تغییــر یافتــه اســت ( مالــک رســمی ذیــل ثبــت صفحــه 
ــد  ــر قولنامــه عــادی از طــرف اقــای علــی همــت جاللون ــع از مــورد تقاضــا براب 459 دفتــر 1254 و مســاحت 28/30 متــر مرب
ــه  ــه متقاضیــان منتقــل شــده اســت و تصزفــات متقاضیــان نســبت ب مالــک رســمی ذیــل ثبــت صفحــه 517 دفتــر 1252 ب
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب ــده اســت ل مــورد تقاضــا محــرز گردی
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م الــف :  99/772/ف تاریــخ انتشــار نوبــت اول :  

1399/12/04 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم :   99/12/19 
رئیس ثبت اسناد و امالک – عباسعلی شوش پاشا  9600

آگهی حصر وراثت
صالح  یوسفی  رضا  شادروان  شود  می  گواهی  احتراما   
مورخ  در  ملی۳0۵0۵۳۷۱24  شماره  به  اکبر  فرزند  آباد 

از: عبارتند  وی  الفوت  حین  وراثت  و  گذشته  در   ۱۳۵9.۵.2۷
۱- محمد یوسفی صالح آباد به کد ملی۳0۵۱82۱۷64 فرزند متوفی 
2-احمد یوسفی صالح آباد به کد ملی ۳0۵۱8۳۱824 فرزند متوفی 
۳-محمود یوسفی صالح آباد به کد ملی۳0۵۱۱0۵۳2۵ فرزند متوفی.

4- پوران یوسفی صالح آباد به کد ملی ۳0۵۱8۳2۷2۳ فرزند متوفی 
۵-طاهره یوسفی صالح آباد به کد ملی ۳0۵0۵60۵۵۱ فرزند متوفی 

6-فاطمه لطفی به کد ملی۳0۵0۵۵۷0۷9 همسر متوفی
 و وراث دیگری ندارد چنانچه کسی شکایت یا وصیت نامه یا مدرکی از 
متوفی در دست دارد ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار روزنامه به شورا 

نماید.م_الف4۷09 ارائه 
 دبیرشورای حل اختالف کشکوییه_ زین العابدینی

آگهی ابالغ وقت تحقیق 
بدینوسیله آقای علی بیدشهری به واسطه معلوم 
قانون   ۱۷4 ماده  راستای  در  اقامت  نبودن محل 
حسینی  رضا  محمد  آقای  شود که  می  ابالغ  دادرسی کیفری  آیین 
نموده که  مطرح  کالهبرداری  بر  دایر  علیه شما شکایتی  مقدم  نسب 
و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  اول  شعبه  در   ۱۳99.۱.2۳ مورخ  برای 
انقالب رفسنجان وقت رسیدگی تعیین شده است لذا ظرف مدت یک 
آخرین  و  انتسابی  اتهام  از  دفاع  اخذ  آگهی جهت  نشر  تاریخ  از  ماه 
جلب  اعالم  مقررات  برابر  حضور  عدم  نتیجه  می گردد.  احضار  دفاع 

بود.م_الف4۷08 خواهد  غیابی  محکومیت  تقاضای  و  دادرسی 
بازپرس دادسرای عمومی و انقالب رفسنجان_ جواد رضایی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:9900804
عباس  محمدی  میرزا  سکینه  خانم  به  بدینوسیله    
شماره    ۱۳۳۵.0۷.02 تولد  تاریخ  محمد   پدر  نام  ابادی 
بدهکار  ابادی  ملک  صالحی  مرتضی  مرحوم  ورثه  ملی۳0۵۱4۳6666  
مامور  گزارش  برابر  که  کالسه۱۳99040۱906۳000۷80.۱   اجرایی  پرونده 
ابالغ به آدرس اعالمی متن سند ازدواج شناخته نگردیده ابالغ می گردد 
۱۷0۱۵۱298۷۱  ریال  ازدواج صادره به شماره 28۵8 مبلغ  برابر سند  که 
پرونده  بستانکار  بادپروا  طاهره  خانم  و  باشید  می  بدهکار  مهریه  بابت 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و 
پرونده اجرایی به کالسه 9900804 در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق 
می گردد  اعالم  شما  به  رسمی  اسناد  مفاد  اجرائی  نامه  آئین   ۱8 ماده 
فقط  است  محسوب  اجرائیه  ابالغ  تاریخ  آگهی که  این  انتشار  تاریخ  از 
۱0 روز  یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر شد می گردد و ظرف مدت 
انتشار  بدون  صورت  این  غیر  در  و  اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت 
خواهد  تعقیب  شما  علیه  مقررات  طبق  اجرائی  عملیات  دیگری  آگهی 

شد.م_الف۳۳۳۳
 رئیس واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_ علی خسرو انجم

دکتر ابراهیم محمدی ریس هیات بدوی 
رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه

از  دارای شماره شناسنامه 2 صادره  فرزند جهانگیر  پور  آقای دکتر فرشید خواجه 
شهرستان بردسیر تاریخ تولد 1348/1/1 پست سازمانی پزشک عمومی نظر به اینکه 
پرونده شما به اتهام در این هیات مطرح می باشد و با توجه به تجویز ماده 73 آئین 
دادرسی مدنی بدین وسیله یک نوبت در روز نامه های کثیر االنتشار کشوری آگهی می 
شود تا ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر آخرین آگهی به نشانی جیرفت میدان شاهد 
دانشگاه علوم پزشکی دفتر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مراجعه و در مقام 
پاسخگویی  خود برآیند در غیر اینصورت هیات در اجرای ماده 18 قانون رسیدگی به 
تخلفات اداری مصوب 72/9/7 مجلس محترم شورای اسالمی غیابا به اتهام شما 

رسیدگی و تصمیم مقتضی  اتخاذ خواهد نمود .

آگهی ابالغ 
اتهام هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت



پیامک شما را دربـاره 
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آگهی فقدان سند مالکیت
از  وکالت  به  آبادی  جنت  رویا کریمی  خانم 
طرف آقای حسن عظیمی جرجافکی با تسلیم 
اسناد  دفتر  شده  استشهادیه گواهی  برگ  دو 
رسمی ۷6 رفسنجان مدعی  هستند که سند مالکیت ششدانگ 
زمین   پالک 22۳9 فرعی از ۱88۳  اصلی واقع در رفسنجان 
بخش 9 کرمان که به نام آقای حسن عظیمی جرجافکی صادر 
و تسلیم و به علت جابه جایی مفقود گردیده  و لذا به دستور 
تبصره  یک اصالحی ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت 
شخصی  چنانچه   تا  اگهی  روزنامه  در  نوبت  یک  عموم  اطالع 
مدعی انجام معامله یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد 
می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشارآگهی اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم داردو درغیر این صورت پس از سپری شدن 
مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی  بنام مالک 

شد.م_الف۳۳۳4 خواهد  صادر 
ابولفضل تیموری_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
رفسنجان

 آگهی مفقودی
برگ سبز

برگ سبز ماشین پراید رنگ سفید مدل 1382
شماره شاسی  s1412282994426 و شماره 
موتور 537020 و شماره پالک 65-571 ی 
52  به نام حسین هدایتی پور درجوزی فرزند 
علی صادره از رفسنجان کد ملی3052021931  

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.                                                           
     رفسنجان

اسفند  دوم  هفته  گفت:  تهران  استاندار 
افزایش  شاهد  اول  هفته  به  نسبت  ماه 
بخش های  در  بستری ها  درصدی   4.۷
بستری های  درصدی   ۱۷ افزایش  و  ویژه 

هستیم. عادی  تخت های 
محسنی بندپی  انوشیروان  مهر،  به گزارش 
با  مقابله  ستاد  در  دوشنبه  ظهر  از  بعد 
بازارهای  شلوغی های  تهران  استان  کرونا 
را  سال  پایانی  روزهای  در  استان  این 
رعایت  میزان  افزود:  و  خواند  نگران کننده 
تهران  استان  در  اجتماعی  فاصله گذاری 
اکنون ۷۱ درصد بوده، که این درصد نگران 
به  مکلف  دستگاه ها  همه  و  است  کننده 
انجام وظایف خود برای افزایش این میزان 

هستند. جامعه  در 
با برشمردن وظایف ادارات  استاندار تهران 
میزان  افزایش  در  گوناگون  نهادهای  و 
عنوان  به  گفت:  اجتماعی  فاصله گذاری 
پروتکل ها  رعایت  به  مکلف  اصناف  مثال 
با اطالع رسانی  نیز  هستند و صدا و سیما 
رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از 

مردم گوشزد کند. به  را  ماسک 
مورد  در  آمارهایی  ارائه  با  سپس  او 
گفت:  تهران  استان  کرونایی  وضعیت 
هفته دوم اسفند ماه نسبت به هفته اول 
در  بستری ها  درصد   4.۷ افزایش  شاهد 
درصدی   ۱۷ افزایش  و  ویژه  بخش های 
هستیم، که  عادی  تخت های  بستری های 
است. کننده  نگران  افزایش  میزان  این 

میزان  البته  داد:  ادامه  تهران  استاندار 
فوتی ها در همین مدت ۳.۷ درصد کاهش 
داشته است، که جای خوشحالی دارد، اما 
نباید فراموش کنیم، که خطر ویروس کرونا 

است. افزایش  در حال  همچنان 
این  عمده  نگرانی  افزود:  محسنی بندپی 
در  سال   ۱0 زیر  بستری  افراد  که  است، 
قباًل  داشته،  ۱۱.۱ درصد رشد  تهران  استان 
 ۳ تا   2 سال   ۱0 زیر  افراد  بستری  میزان 
درصد بوده و در بهمن ماه به ۷ و 8 درصد 
رسیده و اکنون ۱۱ درصد شده که این امر 
نگرانی ها را افزایش می دهد و همه نیازمند 
پروتکل های  و  رعایت  و  مراقبت  دقت، 

هستند. بهداشتی 
او همچنین بر ضرورت بهره گیری از دولت 
الکترونیک به عنوان یکی از راهکارها برای 

مقابله با کرونا اشاره کرد و گفت: بهره گیری 
از این ظرفیت سبب پیشگیری از حضور در 
ایجاد تجمع  از  اداری و پیشگیری  اماکن 

می شود.

99 فوتی جدید کرونا در کشور
از  بهداشت  وزارت  سخنگوی  همچنین 
کووید۱9  بیمار   ۳۱۳ و  8هزار  شناسایی 
دکتر  ایسنا،  به گزارش  داد.  در کشور خبر 
سیما سادات الری گفت: از روز ۱۷ تا ۱8 
اسفند ۱۳99 و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، 8 هزار و ۳۱۳ بیمار جدید مبتال 
که  شده  شناسایی  کشور  در  کووید۱9  به 
۷2۵ نفر از آن ها بستری شدند. او افزود 
در این مدت 99 بیمار کووید۱9 جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به 60 هزار و ۷86 نفر رسید.

آشنایی با زنان و دختران فعال محیط زیست که هدفی مشترک دارند 

مبارزه زنانه با تغییر اقلیم
برنامه جهانی »جمعه ها برای آینده« دانش آموزان سراسر دنیا را متحد کرد تا برای مقابله با تغییرات آب و هوایی کنشگری کنند

بستر ی بیماران کرونایی در تهران 17 درصد افزایش پیدا کرد

دیشا راوی فعال محیط 
زیست جوانی در هند است 

که  اوایل اسفندماه در جریان 
اعتراض کشاورزان به قوانین 

جدید دستگیر شد. لئونی 
همانند بسیاری دیگر از فعاالن 

جوان محیط زیست به این 
دستگیری اعتراض کرده بودند 
و با هشتگی خواستار آزادی او 

از زندان شدند

سالمت

شهرداری رفسنجان براساس 
مفاد بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون 

شهرداری ها ضمن حفظ 
حقوق این دسته از حیوانات، 

به دستورالعمل های ابالغی 
نیز پایبند بوده و با وجود 

فشارها و هزینه های 
گزاف ناشی از تهیه دارو 

و نگهداری، تمام قد برای 
کنترل جمعیت سگ های 

دوره گرد در رفسنجان 
ایستاده است

شهرداری رفسنجان معدوم شدن سگ های ولگرد را تکذیب کرد

شهردار رفسنجان خبر معدوم شدن سگ های 
ولگرد از سوی شهرداری رفسنجان را که این 
تکذیب  پیچیده،  مجازی  فضای  در  روزها 
کرد.  محمد مختاری، شهردار رفسنجان با 
بالصاحب  سگ های  کشتار  خبر  تکذیب 
توسط شهرداری رفسنجان، به ایسنا گفت: 
از  جلوگیری  برای  رفسنجان  شهرداری 
تضییع حقوق حیوانات تالش می کند و در 
اجرای طرح ساماندهی سگ های دوره گرد 
حقوق  از  حمایت  انجمن  پشتیبانی  از  نیز 
حیوانات برخوردار بوده است. او در تشریح 
سابقه معدوم سازی و دفع سگ های ولگرد، 
گفت: پس از لغو شیوه طعمه مسموم برای 
از بین بردن سگ ها که به علت ماندگاری 
در طبیعت مضراتی را ایجاد می کرد، دستور 
تفنگ شکاری و سپس  با  کشتار سگ ها 
از اسلحه سازمانی صادر شد و  با استفاده 
سرانجام در پاییز ۱۳8۷ دستورالعملی مبنی 
بر تقسیم بندی سگ ها به دو گروه مفید و 
غیرمفید ابالغ، اما هیچگاه توسط شهرداری 
رفسنجان اجرایی نشد.  مختاری ادامه داد: 
برای کنترل  الزم  مطالعات   ۱۳9۷ سال  از 
جمعیت سگ های دوره گرد آغاز و به دنبال 
آن با همراهی، پشتیبانی و نظارت انجمن 
حمایت از حیوانات، پناهگاه نگهداری موقت 
و عقیم سازی در ۱۷ کیلومتری شهر احداث 
شد تا با حفظ حقوق این دسته از حیوانات، 
از روش نامتعارف معدوم سازی که به نوعی 
بداخالقی اجتماعی نیز محسوب می شود، 

جلوگیری شود. 
تضییع  از  جلوگیری  این که  به  اشاره  با  او 
حقوق حیوانات به خصوص سگ های دوره 
گرد در ردیف اهم برنامه های مدیریت شهری 
قرار دارد، گفت: شهرداری رفسنجان براساس 
قانون شهرداری ها  ماده ۵۵  بند ۱۵  مفاد 
ضمن حفظ حقوق این دسته از حیوانات، 
به دستورالعمل های ابالغی نیز پایبند بوده و 
با وجود فشارها و هزینه های گزاف ناشی از 
تهیه دارو و نگهداری، تمام قد برای کنترل 
رفسنجان  در  دوره گرد  جمعیت سگ های 

ایستاده است.
در  شهرداری  اقدام  تأثیر  داد:  ادامه  او 
دوره  سگ های  ایمن کردن  و  عقیم سازی 
از  و  می شود  مشخص  بلندمدت  در  گرد 
نتایج آن می توان به توقف در تولیدمثل و 
کاهش جمعیت آن ها و رفع دغدغه و نگرانی 
در  حیوانات  حقوق  حامیان  و  شهروندان 

کرد. اشاره  آتی  سال های 

نکبویه هیلدا 
)Nakabuye Hilda( دیگر 
مبارز بحران اقلیمی است و 

 Friday For عضو گروه جهانی
Future.  او اهل اوگانداست. 
او در اینستاگرامش یکی در 

میان تصویری از خودش 
تصویری با یک مقوای کاغذی 
منتشر کرده. مقوایی که روی 
آن نوشته شده، »مبارزه برای 

هر بحران اقلیمی.«
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شهردار تهران: 

طرح جامع خیابان 
ولیعصر به خشک شدن 
درختانش ارتباطی ندارد  
درختان  نشدن  درباره حفظ  تهران  شهردار 
این  جامع  طرح  پی  در  ولیعصر  خیابان 

داد. توضیحاتی  خیابان 
به  زودی  به  ولیعصر  خیابان  جامع  طرح 
این  اساس  بر  می رود   ۵ ماده  کمیسیون 
طرح محدودیت هایی برای ساخت و ساز 
در این خیابان پیش بینی شده است. این 
اعضای  از  برخی  انتقادات  موجب  طرح 

است. شده  تهران  شهر  شورای 
طرح  درباره  تهران  شهردار  حناچی،  پیروز 
قرار  تاثیر  تحت  و  ولیعصر  خیابان  جامع 
پانا گفت:  به  خیابان  این  درختان  گرفتن 
ولیعصر  خیابان  عادی  »ساختمان های 
ضمن  ندارند  درختان  حفظ  به  ربطی 
این که در طول سه سال اخیر 4۵00 اصله 
جایگزین شده  ولیعصر  خیابان  در  درخت 

است.«
جامع  طرح  »با  داد:  ادامه  تهران  شهردار 
که  سنگینی  تراکم  ولیعصر،  خیابان 
است،  داشته  وجود  خیابان  این  در  قبال 
مذکور  طرح  تا  البته  می شود  تعدیل 
کرد  پیش بینی  نمی توان  نشود،  تصویب 
موضوع  وارد  باید  پنج  ماده  و کمیسیون 
می توان  تصویب شد،  وقتی طرح  و  شود 
این  به  پاسخ  در  او  زد.«  آن حرف  درباره 
طرح  در  ساختمان ها  ارتفاع  آیا  سوال که 
است،  تعیین شده  ولیعصر  خیابان  جامع 
است  ارتفاع، کارشناسی  از  »حرف  گفت: 
بحث  مورد  نیز  حوزه های کارشناسی  در  و 
اساس  بر  طرح  بنابراین  می گیرد.  قرار 
و  کارشناسان  ارزیابی  و  مشاور  مطالعه 
به  پنج  ماده  کمیسیون  تصویب  نهایتا 

می رسد.« سرانجام 

زباله ها دیگر در قنات 
تاریخی ایذه دفن 

نمی شوند  
شکایت های مردم ایذه سرانجام محل دپوی 
زباله در این شهر را تغییر داد.  به گزارش ایلنا، 
مردم  بی شمار  و گالیه های  شکایات  پی  در 
غیراصولی  تخلیه  به  نسبت  ایذه  شهرستان 
دهانه  در  بیمارستانی،  و  شهری  زباله های 
با  سرانجام  ایذه،  شهر  تاریخی  قنات های 
حکم دادستان عمومی شهرستان، از این پس 
شهرداری این شهر از تخلیه هرگونه زباله ای 
شمولی  مراد  شود.  منع  مکان  این  در  را 
دراین باره  ایذه  شهرستان  عمومی  دادستان 
گفت: شهرداری ایذه از تاریخ ۱8 اسفندماه، 
حق تخلیه زباله در کوره های سرقنات را ندارد. 
با وجودی که این مجموعه یک سال و نیم 
فرصت داشت تا با تعیین یک مکان مناسب، 
زباله های  طوالنی مدت  بحث  به  سرانجام 
اما  دهد،  پایان  شهرستان  این  در  شهری 
متأسفانه به خاطر نبود توان تصمیم گیری در 
این مجموعه، از این پس شهرداری حق ندارد 
هیچ گونه زباله ای در محل کوره های تاریخی 
"سرقنات " تخلیه کند. او افزود: در پی تشدید 
گالیه ها و اعتراضات مردم منطقه سرقنات و 
مردم  شهروندی  حقوق  به  احترام  جهت  در 
هجدهم  دوشنبه  تاریخ  از  منطقه،  این 
اسفندماه، شهرداری ایذه حق تخلیه زباله در 
کنار قبرستان روضه الزهرا را ندارد.  پرونده ای 
در این زمینه علیه خاطیان تشکیل و در حال 

استان است. در محاکم قضایی  رسیدگی 

دختران و زنان از برنامه جهانی »جمعه ها 
دانش آموزی  جنبش  یک  آینده« که  برای 
سن  از  کردند.  آغاز  را  خود  بود، کنشگری 
شدن  فهمیدند که گرم  سالگی   ۱8 یا   ۱۷
یخ های  شدن  ذوب  آلودگی،  هوا،  ناگهانی 
از  باال آمدن آب دریاها نشانه هایی  قطبی، 
روزهای  است.  آب و هوایی  بحران  مساله 
پایان هفته با آن هایی که دغدغه مشترک 
داشتند به گفت وگو نشستند و گاهی حتی 
رهبران سیاسی کشورشان  تا  تالش کردند 
این  داوطلب  زنان  این  کنند.  هوشیار  را 
روزها بیشتر از هرزمانی با هر رسانه ای که 
در اختیار دارند، می کوشند تا درباره تغییر 

کنند. شفاف سازی  اقلیم 

مبارزه با فرکینگ 
 Nicki(یکی از این کنشگران، نیکی بکر
اهل  جوان  دختری  Becker(است. 
آرژانتین که چندی پیش در اجالس جهانی 
نماینده  عنوان  به  ملل  سازمان  آب و هوای 
سبب  به  نیکی  کرد.  سخنرانی  آرژانتین 
فعالیت های محیط زیستی اش در مندوزا به 
این اجالس دعوت شده بود. او در بخشی 
از سخنرانی خود به Fracking اشاره کرد. 
به آن  برداشت نفت و گاز که  برای  روشی 
»شکست هیدرولیکی« هم گفته می شود. 
فعاالن  از  بسیاری  گفته  به  که  مساله ای 

نمی توانست  بکر  جز  زیست کسی  محیط 
به  اغلب کشورها  و  آن صحبت کند  درباره 
رئیس جمهور  ترامپ  سیاست های  دلیل 
سکوت  آن  برابر  در  متحده  ایاالت  سابق 

بودند. کرده 

دو  مناظره  به  بعدها  اما  فرکینگ  پای   
آمریکا،  جمهوری  ریاست  کاندیدای 
شد.  باز  ترامپ  دونالد  و  بایدن  جو  یعنی 
سطح  افزایش  باعث  این که  با  روش  این 
اشتغال و کاهش قیمت حامل های انرژی 
در آمریکا شده بود اما اثرات محیط زیستی 
شدیدی به بار می آورد، دانشجویان دانشگاه 
این  درباره  مقاله ای  در  شریف  صنعتی 
باالی  مصرف  بر  »عالوه  نوشته اند:  روش 
از  باقی مانده  آب  فرکینگ،  فرآیند  در  آب 
فرآیند حفاری به طور بالقوه آالینده آب های 
ابتدا  در  بود،  زیرسطحی خواهد  و  سطحی 
در  زمین،  عمق  به  آب  این  مجدد  انتقال 
آب  سفره        های  محدوده  از  خارج  جایی 
خالصی  برای  امن  راه حل  تنها  زیرزمینی، 
آن  نامطلوب  محیطی  زیست   اثرات  از 
این  شدن  عملیاتی  اما  می رسید  نظر  به 
باعث رانش زمین در برخی مناطق  راه حل 
و ایجاد زلزله شد! )نظیر زلزله نوامبر 20۱۱ 
یا تصفیه  اوکالهما( ذخیره سازی  پراگ  در 
این آب نیز به دلیل وجود برخی ترکیبات 
و  پرهزینه  بسیار  بنزن،  نظیر  سرطان زا 

ناایمن است. در این بین مشاهده آلودگی 
در چاه        های آب خانگی در مناطق مسکونی 
نزدیک سایت        های حفاری، خاطرات تلخ و 
ایالت  در  فلینت  آبی شهر  بحران  ترسناک 
زنده کرد؛  آمریکا  مردم  برای  را  میشیگان 
فاجعه ای که منجر به مرگ تعدادی زیادی 
در  اقتصادی  بحران  وقوع  و  شهروندان  از 
اتفاقاتی مثل فوران  از دیگر سو  شهر شد. 
چاه        های گاز در فرآیند استخراج نیز، باعث 
آزادسازی حجم زیادی از گاز متان به عنوان 
یک گاز گلخانه ای به شدت آالینده در هوا 
می شود.« بکر در سخنرانیش به تمام این 
اثرات اشاره کرد، او هنوز هم فرکینگ را رها 
در صفحه مجازی خود تصاویری  و  نکرده 
از تبعات این روش منتشر کرده است. او 
همچنین بنیان گذار لیگ عدالت اقلیمی در 

است.  نیز  آرژانتین 

جهان سبز فیلیپین 
 Mitzi Jonelle( تن  جونل  میتزی 
Tan( دیگر کنشگر و فعال محیط زیست 
است  فیلیپین  اهل  و  ساله   22 او  است. 
مانیل  مترو  ساکن کالن شهر  روزها  این  و 
آسیب پذیرترین  از  یکی  فیلیپین  است. 
کشورها در حوزه تغییرات آب و هوایی است. 
میتزی در بیوگرافی اش خاطرات جالبی از 
نحوه عالقه مند شدنش به طبیعت نوشته. 

شاید جالب ترین آن خاطره 9 سالگی اش 
باشد، وقتی از گازهای گلخانه ای شنیده بود 
و در خیابان جلوی غریبه ها را می گرفت تا 
در  اثرات گازهای گلخانه ای  درباره  آن ها  با 
آینده زمین صحبت کند.  بزرگترها خاطره 
از طوفان های  بعد  دارند،  او  از  دیگری هم 
ویرانه  او  که  هربار  فیلیپین  در  سهمگین 
شده  تخریب  خانه های  از  مانده  جای  بر 
اشک هایی  می ریخت.  اشک  می دید،  را 
مسیر  در  او  محرکه  نیروی  به  امروز  که 
فعالیت رسمی  او  تبدیل شدند.  فعالیتش 
کنشگرانه خودش را از سال 20۱۷ آغاز کرد. 
لوماد) گروه  بومی  رهبران گروه  از  یکی  با 
گفت وگو  فیلیپین(  باستانی  و  مسلمان 

کرد. او به میتزی درباره روش های مبارزه 
گفته  جنگل ها  از  حفاظت  برای  خودشان 
برای کنشگری  بود  دریافته  میتزی  و  بود 
محیط زیست به جمع نیاز است. او در سال 
جمعه ها  رویداد  جوانان  از  جمعی  با   20۱9
زمان  همان  از  و  آینده گفت وگو کرد  برای 
تاکنون تالش کرده تا در مسیر رسیدن به 
مردم  به  و  رهبران گفت وگو  با  سبز  جهانی 

کند.  آگاهی رسانی 

حیوانات مستحق بحران نیستند 
 )Nakabuye Hilda( هیلدا  نکبویه 
عضو  و  است  اقلیمی  بحران  مبارز  دیگر 
او    .Friday For Future جهانی  گروه 
اهل اوگانداست. او در اینستاگرامش یکی 
با  تصویری  خودش  از  تصویری  میان  در 
مقوایی  کرده.  منتشر  کاغذی  مقوای  یک 
که روی آن نوشته شده، »مبارزه برای هر 
اما  او  اقلیمی.« عالقه مندی اصلی  بحران 
به حیات وحش است از همین روست که 
در  آفریقا هم  بومی  از حیوانات  تصاویری 
تاثیرات  از  و  دارد  اینستاگرامش  صفحه 
است،  نوشته  آنها  روی  اقلیمی  بحران 
آخرین پست او جمعی شامپانزه در جنگل 
نیستند  این  مستحق  »آن ها  بوگوماست: 
نقشی  آن  در  خودشان  بحرانی که  از   که 
نداشتند، آسیب ببینند.« هشتگ ما را هم 
تمام  زیر  اوست.  ابداع  بیاورید،  شمار  به 
پست های صفحات مجازی اش آن را نوشته 
و از مردم خواسته تا حیوانات و جنگل ها را 

بشمارند.  انسان ها  مانند 

23 ساله ی مدافع توافق پاریس 
 )Leonie Bremer (  ،برمر لئونی 
فعال محیط زیست دیگری در آلمان است. 
در  است.  ساکن کلن  و  دارد  سال   2۳ او 
مدافع  را  خودش  اینستاگرام،  صفحه 
از  همواره  و  معرفی کرده  حیوانات  حقوق 
انفعال حاکمان سیاسی در موضوع بحران 
یک  در  او  می کند.  شکایت  آب و هوایی 
در  نظرش  از  که  گفته  تلویزیونی  برنامه 
اقلیمی  از نظر داشتن بحران  آینده مناطق 
ندارد،  وجود  خاکستری  دسته اند:»  چند 
بقا نیست. «لئونی که در  یا  بقا هست،  یا 
تجدیدپذیر  انرژی های  رشته  در  دانشگاه 
درس خوانده، بارها درباره توافق پاریس نیز 
سخنرانی کرده و گفته که »سازش ها منجر 
به انطباق با توافق نامه پاریس ننمی شود.« 
لئونی ماه پیش همزمان با دستگیر شدن 
منتشر  نیز  را  او  از  تصویری  راوی،  دیشا 
کرده بود. راوی فعال محیط زیست جوانی 
در هند است که  اوایل اسفندماه در جریان 
اعتراض کشاورزان به قوانین جدید دستگیر 
شد. لئونی همانند بسیاری دیگر از فعاالن 
دستگیری  این  به  زیست  محیط  جوان 
اعتراض کرده بودند و با هشتگی خواستار 

شدند.  زندان  از  او  آزادی 

نیمی از وجودمان را آب فراگرفته است و نیم دیگر آن از آسمان است. این را زنان و دخترانی در صفحه اینستاگرامشان نوشتند که 
برای رسیدن به عدالت اقلیمی تالش می کنند. زنان و دختران جوانی از سراسر دنیا که تنها یک دغدغه مشترک دارند:» مبارزه با بحران 
اقلیمی زمین.« آن ها بارها پشت تریبون فریاد زدند، تظاهرات کردند و علیه حاکمان بی توجه به محیط زیست فریاد کشیدند، کتاب 
نوشتند، مقاله چاپ کردند، گفت وگو کردند و گاهی به همین دلیل مجرم شناخته شدند. آن ها می گویند بحران اقلیمی این روزها مساله 
فمنیست هاست. آن ها 8 مارس، روز جهانی زن را مغتنم شمردند و در فضای مجازی خود از تاثیراتی که می توانند در کاهش آلودگی 

زمین داشته باشند، گفتند. از این که اگر دنیا به دست زنان بیفتد، از آلودگی اش کم می شود؟ 
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رایزن فرهنگی سفارت ایران در ژاپن، با اهدا لوح تقدیر از تالش ها و زحمات 
بیش از ۳0 ساله خانم هیساکو تسونادا تجلیل کرد. او گفت:»ایران شناسان، 
اسالم شناسان و اساتید زبان و ادبیات فارسی از ژاپن و ژاپن شناسان ایرانی نقش 
ماندگار و بی نظیری را در راه شناخت هر چه بیشتر این دو ملت بزرگ با سابقه 
طوالنی فرهنگی، تاریخی و صمیمانه ایفا کرده اندو همواره قدردان تالش ها و 

نقش موثر آنان بوده و خواهیم بود.«/ایسنا

ملی  رویداد  سومین  برگزیده  طرح های  مجموعه  از  »تتابرد«  اسباب بازی 
ایده آزاد با حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همکاری شرکت 
اندیشه آفرینان شریف به مرحله تولید رسید. »تتابرد« اولین بازی از مجموعه 
بازی های تتا )تقلید، ترکیب و ابداع( است که از طریق بازی می تواند بسیاری 
از مباحث علمی و مهارتی را به روش سرگرم کننده به کودکان آموزش دهد./مهر

ارکستر ملی ایران در فاصله حدود دو هفته از اجرای آنالین در جریان 
جشنواره موسیقی فجر، بار دیگر در تاالر وحدت کنسرت رایگان برگزار 
به   ۱8 ساعت  اسفندماه   20 چهارشنبه،  روز  ایران  ملی  ارکستر  می کند. 
روی  آنالین  و  زنده  صورت  به  وحدت  تاالر  در  حیدریان  نصیر  رهبری 

ایرنا  / می رود.  صحنه 

بیش از ۱00 قطعه آثار هنری و تاریخی ایران از دوران قاجار تا امروز به 
موزه  در  »ایران زمین«  نمایشگاه  قالب  در  نو  آغاز سال  و  نوروز  مناسبت 
موزه  میزبانی  نخستین  این  درمی آید.  نمایش  به  سیدنی  پاورهاوس 
پاورهاوس از آثار هنری و تاریخی کمتر دیده شده ایران در تاریخ ۱4۱ ساله 
آن خواهد بود. نمایشگاه »ایران زمین« ۱8 مارس در آستانه فرارسیدن فصل 

بهار آغاز به کار می کند و تا اوایل آوریل ادامه می یابد./ هنر آنالین

مطالعات جدید نشان می دهد که ماه دارای یک دنباله از 
از جو  اما آنچنان پراکنده است که نمی تواند  سدیم است، 
زمین عبور کند و با چشم غیرمسلح نیز قابل مشاهده نیست. 
رازهای  تحقیقات جدید نشان می دهد که ماه هنوز رمز و 
بیشتری برای ما در آستین خود دارد و به تازگی مشخص 

شده که دارای یک دنباله سدیمی پراکنده است.
محققان در مورد این پدیده در مطالعه خود نوشتند: سطح 
و  فوتون ها  خورشیدی،  بادهای  توسط  مداوم  طور  به  ماه 
شهاب واره ها بمباران می شود که می تواند اتم های )سدیم( 
درون خاک ماه موسوم به »رگولیث« را آزاد کند. این اتم ها 
متعاقبًا با فشار فوتون خورشیدی تسریع می شوند و یک 
دنباله طوالنی را مقابل خورشید تشکیل می دهند. در ادامه 
با  زمین  نزدیکی  در  اتم ها  این  است:  آمده  مطالعه  این 
گرانش آن روبه رو می شوند و به شکل یک پرتو با چگالی 
افزایش یافته درمی آید. این پرتو به عنوان »نقطه ماه سدیم 

)SMS(«با قطر تقریبی ۳ درجه ظاهر می شود.
اما این برای کره زمین چه معنایی دارد؟ هنوز چیز زیادی 
مشخص نشده است فعال تنها در حد یک موضوع جالب 
است، چرا که با چشم غیرمسلح دیده نمی شود. »جفری 
بامگاردنر« نویسنده اصلی این مطالعه و دانشمند ارشد مرکز 
فیزیک فضایی دانشگاه »بوستون« در پاسخ به این سوال که 
آیا این دنباله یک کاربرد عملی دارد؟ به نیویورک تایمز گفت: 
احتمااًل نه. او افزود: این باعث می شود ماه به نوعی شبیه 
به یک دنباله دار شود. اما محققان چگونه این دنباله تقریبًا 
نامرئی را کشف کردند؟ دانشگاه »بوستون« چندین دوربین 
تصویربرداری از آسمان در سراسر کره زمین دارد که برای 

تشخیص شفق های قطبی طراحی شده اند. /ایسنا

| ادبیات فارسی | | اسباب بازی | | موسیقی | | هنرهای تجسمی |

ماه یک دنباله بلند سدیمی دارد! 

سمفونی مردگان کتابی است بسیار تراژیک اما بسیار زیبا و 
عالی که برای همیشه در ذهن خواننده باقی خواهد ماند این 
کتاب داستان خانواده ای است که در زمان جنگ جهانی دوم، در 
اردبیل زندگی می کنند. خانواده ای که نمادی از یک جامعه است 
که خفقان در آن موج می زند و به ندرت روشنفکری در آن پیدا 
می شود. نوع روایت معروفی در سمفونی مردگان منحصر به فرد 
است. راوی داستان چندین بار عوض می شود و هر بار داستان 
از دید یک شخص متفاوت بیان می شود. در بخش هایی از 
داستان یک واقعه از زاویه دید دو نفر مختلف بیان شده است 
و خواننده احساس و افکار دو نفر را درک می کند. در هنگام 
خواندن متن کتاب سمفونی مردگان مدام شاهد تغییرات زمانی 
و مکانی هستیم و این بر جذابیت کتاب به قطع می افزاید. 
این رمان برنده جایزه سال 200۱ از بنیاد انتشارات ادبی فلسفی 
سورکامپ شده  و به زبان های آلمانی، انگلیسی، ترکی استانبولی، 
ترکی آذری و ُکردی ترجمه شده است. وقتی کتاب سمفونی 
مردگان را باز می کنیم به جای مقدمه با تفسیری از آیه 26 سوره 
مائده مواجه می شویم که: قابیل گفت: من تو را البته خواهم 
کشت، هابیل در جواب گفت: مرا گناهی نیست که خدا قربانی 
پرهیزکاران را خواهد پذیرفت. اگر تو قصد کشتن مرا داشتی من 
هیچ وقت چنین قصدی برای تو نخواهم داشت، چرا که من 

از خدا می ترسم!

| کتاب سمفونی مردگان | 
| نویسنده : عباس معروفی |

اداره ارتباطات و اطالع رساني بنادر و دریانوردی هرمزگان

))آگهی مناقصه عمومي یک مرحله اي((
شماره : 12 / فني / 99

تبصره1: متقاضيان مكلفند عالوه بر بارگذاري اسناد خود در سايت مذكور نسبت به تحويل فيزيكي صرفًا پاكت الف محتوي ضمانتنامه شركت در 
مناقصه حداكثر تا مورخ 1400/01/28 ساعت 14:00 به دبيرخانه مركزي اداره كل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان – مجتمع بندري شهيدرجايي – 

ساختمان مركزي – طبقه همكف اقدام نمايند .
تبصره2 :کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاكت الكترونيكي از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ) ستاد ایران( 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 بديهي است در صورت عدم انجام فرایند در 

سامانه مذکور پیشنهاد ارائه شده به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمي گردد.
-تضمين شركت در مناقصه : مناقصه گران مي بايست ضمانتنامه بانكي بدون قيد و شرط و قابل تمديد به دفعات يا اصل فيش واريز وجه به حساب 

شماره 4101064571214853 بنام تنخواه گردان پرداخت بندر شهيد رجايي نزد بانك مركزي به مبلغ 000ر000ر500ر3 ریال 
 ) سه میلیارد و پانصد میلیون( لاير ارائه نمايند.
- شماره اقتصادي كارفرما: 4113-1957-7986

- شناسه ملي : 14000180614
IR 920100004101064571214853 : شماره شبا -

- آدرس دستگاه مناقصه گزار : بندرعباس – مجتمع بندري شهيد رجايي – اداره كل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان – واحد مهندسي و عمران – 
اداره پيمان و رسيدگي و مديريت پروژه – تلفن : 07632123606

- برآورد اولیه مناقصه )حجم کار( : خرید، حمل و تحویل 28 فروند بویه و 11 دستگاه چراغ لنترن، 22 عدد بیکن
- مدت اجراي كار : 6 ماه

- شرايط اختصاصي :
1-  دارا بودن سوابق كاري مشابه در پنج سال اخير

2-  داشتن توان مالي و فني 
3- ارائه كد اقتصادي و شناسه ملي 

4- ارائه گواهي نامه تائيد صالحيت ايمني پيمانكاري صادر شده توسط وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي 
5- ارئه اساسنامه و گواهي آخرين تغييرات 

6- كسب حداقل 60 امتياز ارزيابي كيفي طبق معيارهاي ارزيابي كيفي
-زمان و محل بازگشايي پيشنهادات:

تاريخ 1400/01/29 ساعت9:00 مجتمع بندري شهيدرجايي – ساختمان مركزي اداره كل – طبقه سوم – دفتر مدير كل
تبصره : دريافت اسناد ،مراحل ثبت نام و بارگذاري كليه اسناد و مدارك مي بايست از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( انجام پذيرد.

اسناد بايد با كيفيت باال و خوانا )400 يا dpi 300( اسكن و بارگذاري گردد . در صورت ناخوانا بودن ، به اسناد مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد.
شناسه آگهی 1108318

موضوع مناقصه : خرید، حمل و تحویل 28 فروند بویه و 11 دستگاه چراغ لنترن، 22 عدد بیکن حوزه جنوب شرقی ) بنادر شهید 
رجایی، شهید باهنر و چابهار(

-مهلت و نحوه دریافت اسناد :
متقاضیان شركت در مناقصه مي توانند  از تاریخ 99/12/18 پايان وقت اداري مورخ 99/12/27 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت 

www.setadiran.ir  نسبت به دريافـت)خرید(رایگان اسناد اقدام نمايند. 
* ضمنًا دريافت آگهی از سايتهای  www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نيزامکان پذير و رايگان مي باشد.

- مهلت و محل تسليم پاكات و بارگذاري اسناد:
متقاضیان بايد پيشنهـادات خود را تا ساعت 14:00 مـورخ 1400/01/26 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران( به آدرس 

www.setadiran.ir بارگذاری نمایند . 

وزارت راه و شهرسازي
سازمان بنادر و دریانوردی

 اداره کل بنادرودریانوردی استان هرمزگان 

P.M.OP.M.O

| قلعه کوهزاد رومشکان |
قلعه کوهزاد رومشکان، در سال ۱۳64 توسط هیئتی از 
مرکز باستان شناسی ایران کشف و مطالعاتی در مورد آن 
انجام گرفت، سپس در پاییز ۱۳6۷ه.ش توسط هیئتی 
به سرپرستی دکتر نصرت هللا معتمدی به مدت 4۵ روز 
مورد کاوش قرار گرفت. طی گزارش منتشر شده این 
قلعه در اوایل حکومت اشکانی شکل گرفته که جهت 
نیایش مهر  و آناهیتا بوده و سپس در زمان ساسانیان با 
رسمیت یافتن دین زرتشت به  عنوان دین رسمی کشور 

با اندکی تغییر به آتشکده مبدل شده است.
کوه ویژن هر )که ویزنهار یا وزنیار نیز در منطقه تلفظ 
می شود( در جنوب غربی بخش سوری به ارتفاع ۱900 
متر واقع شده و به خاطر دارا بودن دو حلقه چاه نفت 
ازدامنه کوه تا بلندترین نقطه کوه جاده شنی دارد. 
پوشش گیاهی این کوه درختانی چون بلوط، ون، بنگ 
)قلنگ(، انجیر و بادام کوهی، زالزالک و گیاهان دیگر، 
که بر زیبایی منطقه افزوده است. کوه ویزنهار دو غار 
باستانی نیز دارد که یکی در دره ای در ضلع شمالی کوه 
واقع شده و در آن چشمه ای به صورت دائمی که در 
دل غار می جوشد در جریان است، غار دیگر در ارتباط 
با معبد کوهزاد در ضلع جنوبی کوه واقع شده که بر 

روی تخته سنگی کنده کاری شده است، به نوعی که 
یک نفر می تواند فقط به صورت سینه خیز وارد آن شود 
که به احتمال قوی تونلی است که به داخل قلعه راه 
دارد. آثار یک قلعه بزرگ باستانی در این نقطه )باالی 
کوه ویزنهار( باقی مانده است که اکنون آن را قلعه 
کوهزاد می نامند و درباره آن افسانه های مختلفی نیز 
ذکر می شود، تمام دیواره های قلعه از سنگ و مالت و 

شبیه به قلعه زاخه است. 
نکته بسیار جالب این که در وسط چهار طاقی شواهدی 
افروختن  جهت  مرکزی  بنای  در  که  شده  یافت 

آتش مقدس از گاز طبیعی استفاده  شده است که 
این موضوع توسط مهندسان وزارت نفت که در 2 
کیلومتری قلعه کار می کرده اند در همان سال ۱۳6۷ 

دقیقًا مورد تایید قرار گرفته است.
اين بنا با 800 متر ارتفاع از سطح دشت بر فراز قله شرقي 
كوه منفرد »ويژن هر« در غرب بخش رومشكان قرار 
دارد. قلعه كوهزاد با مصالح سنگ و گچ در ابعاد ۱۷ در 
۳۵ متر بر سطح كوه ساخته شده و مساحت آن بدون 
محاسبه ساخت و سازهای پراكنده گرداگرد، حدود 600 

متر مربع است. / سیری در ایران

 سال گذشته در چنین روزی روزنامه سراسری »پیام  ما« گزارش هایی با 
عنوان سبک زندگی کرونایی، سدسازی؛ مرهم یا نمک پاشی روی زخم 

محیط زیست کارکرده است. 
این گزارش ها به ترتیب به مقاومت مردم برای تغییر سبک زندگی خود 
در شرایط کرونایی و اهداف سدسازی در کشور به دلیل درآمدزایی برای 

یک سری از افراد تحت تاثیر، اشاره داشت.

مژگان به هم بزن که بپاشی جهان من
کوبی زمین من به سر آسمان من

درمان نخواستم ز تو من درد خواستم
یک درد ماندگار! بالیت به جان من
می سوزم از تبی که دماسنج عشق را
از هرم خود گداخته زیر زبان من

تشخیص درد من به دل خود حواله کن
آه  ای طبیب درد فروش جوان من
نبض مرا بگیر و ببر نام خویش را

تا خون بدل به باده شود در رگان من
گفتی : غریب شهر منی این چه غربت است

کاین شهر از تو می شنود داستان من
خاکستری است شهر من آری و من در آن

آن مجمری که آتش زرتشت از آن من
زین پیش اگر که نصف جهان بود بعد از این

با تو شود تمام جهان اصفهان من

حسین منزوی

نام  با  پوزه کوتاه  کروکودیل  یا  گاندو 
علمی   Crocodylus palustris نوعی 
مناطق  و  هند  شبه قاره  بومی  کروکودیل 
هند،  کشورهای  در  که  است  اطراف 
و  سریالنکا  ایران،  پاکستان،  بنگالدش، 
برمه زندگی می کند. گاندو تنها کروکودیل 
بزرگ ترین  و  ایران  و  پاکستان  بومی 
همچنین  و  کشور،  دو  این  خزنده 
هندوستان  در  کروکودیل  پرشمارترین 

است.
کمین گر  شکارچی  و  گوشتخوار  گاندو 

است و رژیم غذایی متنوعی شامل انواع 
دارد.  پستانداران  و  خزندگان  ماهی ها، 
حشرات،  از  بیشتر  کوچک  گاندوهای 
ماهی های  سخت پوستان،  دوزیستان، 
کوچک و گاندوهای بالغ هم از پرندگان، 
پستانداران  انواع  و  ماهی ها  خزندگان، 
تغذیه می کنند.در واقع بیشتر مهره دارانی 
که به آب های محل زندگی گاندو نزدیک 
به درون آب رفته  می شوند ممکن است 
شوند. گاندوهای  تمساح  این  خوراک  و 
 22۵ سمبر  گوزن  گاهی  حتی  هندی 
کیلویی و گاومیش اهلی 4۵0 کیلویی را 

خزنده ایران   / کرده اند.  شکار 

معرفی گاندو


