
رئیس دفتر  رئیس جمهور:
 می خواهیم کشور را بدون تحریم

به دولت بعدی تحویل بدهیم
زمان دولت حسن روحانی رو به پایان است. بزرگ ترین دستاورد دولت او، یعنی برجام 
به دست دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایاالت متحده آمریکا به شدت آسیب 
دید؛ شرایط بسیار پیچیده شد و حاال دولت حسن روحانی، در تالش برای زنده کردن 

این توافق و دفاع از مهم ترین میراث خود است.

 تلفات میانکاله
به رکورد سال 98 

نزدیک می شود
45 روز از آغاز تلفات پرندگان مهاجر در تاالب میانکاله 
می گذرد، و آخرین آماری که عصر چهارشنبه منتشر 
شد نشان می داد مرز 37 هزار شکسته است. سال 
گذشته بوتولیسم بیش از 43 هزار پرنده را کشت و 
حاال به نظر می رسد، مرگ و میر گسترده به این عدد 

نزدیک شده است.

ایران می تواند بهشت استخراج رمز ارز  باشد

 ماینینگ و فرصت های
از دست رفته

و  داشته  بسیاری  حواشی  ایران  در  کوین  بیت 
گردن  به  که  برق  کمبود  تقصیر  از  دارد.  همچنان 
ماینرها افتاد تا غیرمجاز اعالم شدن سایتهای خرید 
و فروش رمزارز و ممنوع شدن استفاده از بیت کوین 
بانک  مدیرکل  اظهارات  نهایت  در  و  معامالت  در 
برنامه هایی که جهت صدور مجوز  بر  مرکزی مبنی 
بر پایه بیت کوین در تجارت  انجام معامالت  برای 

خارجی، در سر دارند.

مالک تبرئه و میراث فرهنگی »ارشاد« شد
  یک خبرنگار محلی در نیشابور: خانه این روزها به زباله دانی تبدیل شده است

صدور رای نهایی تخریب خانه پدری مشکاتیان 

»آریابوم« کشتی به جا مانده از جنگ هشت ساله در خطر نابودی قرار دارد

توفیقیان، باستان شناس: این کشتی بخشی از تاریخ جنگ است و نباید به بهانه پول اجازه ویرانی اش را داد
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آگهي مزایده )مرحله دوم (
موضوع :  مزایده فروش گل محمدی سایت کوهپایه دانشگاه  

دانشگاه آزاداسالمي واحدکرمان    

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان در نظر دارد  محصول  گل محمدی سایت کوهپایه خود ازطریق 
مزایده به فروش برساند. لذا از متقاضیان خرید دعوت میشود  جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده 
و کسب اطالعات بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل رسمی و پنجشنبه ها از ساعت 8 لغایت 14به 

شرح ذیل الذکر مراجعه نمایند

محل و مهلت بازدید : سایت کشاورزی کوهپایه دانشگاه واقع در روستای هینمان از تاریخ درج آگهی لغایت  
چهارشنبه  1400/01/18

مهلت  و مکان  دریافت اسناد  : از تاریخ درج آگهی لغایت چهارشنبه  1400/1/18 – دبیرخانه کمیسیون معامالت 
دانشگاه  واقع در ساختمان اداری شماره یک 

مهلت و مکان تحویل پیشنهادات : از تاریخ درج آگهی لغایت چهارشنبه 1400/01/18 – اداره کل حراست دانشگاه 
همچنین سایر شرایط در فرم های اسناد مزایده مندرج است . دانشگاه در قبول پیشنهادات و انعقاد قرارداد 
یا رد آنها دارای اختیارات تام می باشد و هزینه درج آگهی منتشره در روزنامه سراسری و محلی بر عهده برنده 

مزایده است .

 شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم.

آگهی  مناقصه  عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه 

مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 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 . 
*- ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1400/01/21   

الزامی می باشد .
*- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور 99/12/23  می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : روز شنبه  مورخ 99/12/23  و حداکثر تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1400/01/11 خواهد بود  .
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 19  روز شنبه  مورخ  1400/01/21 خواهد بود. 
زمان بازگشایی پاکت ها : راس ساعت 10 صبح  روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 خواهد بود.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های  الف  : 
آدرس : کرمان بلوار جمهوری اسالمی روبه روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی : 7618815676

تلفن تماس : 5-32110403 داخلی 1063

مبلغ تضمین )ریال(کد فراخوان در سامانه ستادموضوعشماره مناقصهردیف
2099001574000180895.000.000خرید کابل فشار متوسط آلومینیوم 185*1 -زره دار199-11-147

2099001574000181590.000.000توسعه ... و  ایجاد نقاط مانور در شهرستان جیرفت 299-11-149

2099001574000182784.000.000خرید کابل فشار ضعیف مسی 10+10*399-11-1503

رییس کل بانک مرکزی از رشد اقتصادی مثبت در سه ماهه سوم سال 
جاری و خروج اقتصاد کشور از رکود خبر داد و اعالم کرد که جزئیات رشد 
بخش های مختلف اقتصادی کشور اوایل هفته پیش رو منتشر خواهد 
اینستاگرامی  یادداشتی  در  همتی«  »عبدالناصر  ایرنا،  به گزارش  شد.  
اعالم کرد: براساس گزارش اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی رشد 
اقتصادی کشور که از فصل دوم سال جاری مثبت شده بود، در سه ماهه 
سوم سال نیز مثبت بوده است. او افزود: رشد مثبت 3.9 درصد با نفت 
و مثبت 2.9 درصد بدون نفت در سه ماهه سوم سال ثبت شده است. 
بنابراین، اقتصاد در دو فصل متوالی دوم و سوم سال 1399 رشد مثبت 
داشت. لذا، امروز با اطمینان می توان از گذر اقتصاد ایران از دوره سخت 
تحریم و رکود ناشی از آن و ورود به دوره رشد مجدد اقتصادی خبر داد.  
همتی تاکید کرد: با توجه به تداوم تحریم حداکثری علیه ایران و شیوع 
کرونا، که موجب رکود و رشد منفی شدید در بسیاری کشورها شده است، 
رشد حاصله مهم و حاصل اجرای اقتصاد مقاومتی و نماد جهش تولید 
در شرایط تحریم است. رییس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: جزئیات 

رشد بخش های مختلف اقتصادی کشور اوایل هفته پیش رو اعالم خواهد 
شد. این اتفاق خوب نتیجه مقاومت مردم، قدرت انعطاف اقتصاد ایران 
در مقابل شوک های وارده به آن است و امیدوارم فصل های آینده نیز رشد 

اقتصاد تداوم پیدا کند.

بیستمین  مورد  در  روسیه  خارجه  امور  وزارت 
و  متقابل  روابط  مبانی  معاهده  امضای  سالگرد 
و  ایران  اسالمی  میان جمهوری  اصول همکاری 

کرد.  منتشر  را  بیانیه ای  روسیه،  فدراسیون 
آمده  بیانیه  این  از  بخشی  در  ایسنا،  به گزارش 
سالگرد  بیستمین  با   2021 مارس   12« است: 
اصول  و  متقابل  روابط  مبانی  قرارداد  امضای 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  میان  همکاری 

است. مصادف  روسیه  فدراسیون 
میان  روابط  در  تاریخی  مرحله ای  سند  این 
عالقه  ضمن  روسیه  و  ایران  ماست.  کشورهای 
زمینه های  در  مناسبات  تحکیم  برای  مندی 
علمی-فنی،  اقتصادی-تجاری،  سیاسی، 
با  نیز  و  ها  دیگر حوزه  و  فرهنگی-بشردوستانه 
پایبندی  اساس  بر  صلح  ایجاد  ضرورت  درک 
دقیق به مفاد منشور سازمان ملل و قوانین بین 

المللی، توافق کرده اند تا روابط میان خود را بر 
متقابل،  اعتماد  حاکمیتی،  برابری  اصول  مبنای 
احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقالل و 
عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر تنظیم کنند.

دوستی و حسن همجواری میان ایران و روسیه 
در راستای منافع مردم دو کشور و نیز ایجاد ثبات 
سال  به  سال  آن  ماورای  و  منطقه  در  امنیت  و 

تحکیم می شود.
از دستاوردها در  با »بسته ای«   تهران و مسکو 
آمده اند.  سالگرد  این  استقبال  به  حوزه ها  همه 
ظرفیت های جاری به کار گرفته نشده و پتانسیل 
گسترده ای  اندازهای  چشم  متقابل،  شراکت 
چندوجهی  مناسبات  توسعه  و  تعمیق  برای  را 
دیگر،  سوی  از  می کند.«  باز  کشور  دو  میان 
آینده ای  است:  گفته  نیز  مسکو  در  ایران  سفیر 
بین  روابط  جانبه  همه  گسترش  از  درخشان 

جاللی  کاظم  است.   پیش رو  روسیه  و  ایران 
نوشت:  توییتی  رشته  در  روسیه  در  ایران  سفیر 
»بیستمین سالگرد معاهده اساس روابط متقابل 
ایران  اسالمی  جمهوری  بین  همکاری  اصول  و 
تحکیم  ضرورت  یادآور  روسیه  فدراسیون  و 
مودت بین دو کشور همسایه و دوستی دو ملت 
از  دو کشور  روابط  بنیادین  اصول  بر  تاکیدی  و 
تهاجم  با  مقابله  و  دوجانبه  روابط  تعمیق  جمله 
اقتصادی و سیاسی قدرت های مداخله گر غربی 
در منطقه غرب آسیا و حفظ ثبات و امنیت در 

است.«  منطقه 
از  درخشان  ای  »آینده  نوشت:  ادامه  در  او 
و  جدید  ایران  بین  روابط  جانبه  همه  گسترش 
های  همکاری  روشن  های  افق  و  نوین  روسیه 
رو  پیش  المللی  بین  و  ای  منطقه  دوجانبه، 

است.«

به دنبال رشد اقتصادی مثبت در دو فصل متوالی

همتی: اقتصاد ایران از رکود خارج شد

وزارت خارجه روسیه: 

روابط ایران و روسیه سال به سال تحکیم می شود

بحران کم آبی را جدی بگیریم

 به همراه
100 صفحه سالنامه
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دفتر  رئیس  واعظی،  محمود 
که  است  گفته  رئیس جمهوری 
تا  می کند  را  خود  تالش  همه  دولت 
تحریم ها را رفع کند و دولت را بدون 
دهد.  تحویل  بعدی  دولت  به  تحریم 
خبرگزاری  با  مصاحبه ای  در  واعظی 
برای  دولت  اقدامات  درباره  ایرنا 
بهتر  زندگی  نوید  با  و  تحریم ها  رفع 
1400 گفته است:  برای سال  به مردم 
چه  هر  که  است  این  دولت  »تالش 
و  شود  برداشته  تحریم ها  سریع تر  
دولت را بدون تحریم به دولت بعدی 
خیلی  ما  برای  این  و  دهیم  تحویل 
مهم است.« واعظی در ادامه گفته که 
تالش  و  وقت  »همه  رئیس جمهوری 
خود« را برای انجام این کار می گذارد 
و وزیر خارجه و بقیه همکاران هم در 

هستند. تالش  حال 
اما گفته  رئیس جمهوری  دفتر  رئیس 
ایران  کرامت  باید  مسیر  این  در  که 
موضع  »از  اقدامات،  و  شود  حفظ 
قدرت« باشد. او با انتقاد از اظهارنظر 
ندارند  مسئولیتی  هیچ  که  افرادی 
مطالبی  مرتب  طور  به  آن ها  گفته که 
ما  برای  را  »کار  که  می کنند  بیان  را 
خواسته  همه  از  او  می کند.«  مشکل 
مسیر  ملی  مسائل  دهند،  اجازه  تا 
ملی  امنیت  عالی  شورای  در  را  خود 

برود. پیش 
»برخی  است:  همچنین گفته  واعظی 
دارند  را  انتخابات  در  حضور  قصد  که 

به  را  تحریم  برداشتن  دلیلی  هر  به 
می خواهند  و  نمی دانند  خود  نفع 
به  حمله  برای  بهانه هایی  همیشه 
که  دیگر  برخی  باشند.  داشته  دولت 
مسئولیت دارند یا ندارند هم به شکل 

می کنند.« مانع تراشی  دیگری 
انتخابات  تا  ماه  سه  که  حالی  در 
ظاهر  مانده،  باقی  جمهوری  ریاست 
بازگشت  در  پیشرفتی  از  نشان  خبرها 
ذیل  تعهداتشان  به  آمریکا  و  ایران 
مقامات  نمی شود.  دیده  برجام 
به  ایران  اگر  که  می گویند  آمریکایی 
هم  آمریکا  بازگردد،  خود  تعهدات 
بازخواهد  برجام  ذیل  تعهداتش  به 
ایرانی  مقامات  که  حالی  در  گشت؛ 
میز  که  بوده  آمریکا  این  می گویند، 
باید  نیز  خود  و  ترک کرده  را  برجام 
به آن بازگردد و بعد از برداشته شدن 
برجام،  با  مرتبط  تحریم های  همه 
بازخواهد  خود  تعهدات  به  نیز  ایران 
گشت. گرچه وزیر خارجه آمریکا گفته 
تحریم های  رفع  تا  زیادی  فاصله  که 

دارد. وجود  ایران 
وزارت  سخنگوی  پرایس،  ند  حاال 
مذاکره  برای  که  گفته  آمریکا  خارجه 
پیشنهاد  را  مشوقی  هیچ  ایران،  با 
پنجشنبه  روز  پرایس  ند  نمی دهند. 
»ما  است:  گفته  خبرنگاران  جمع  در 
برای  یک جانبه ای  مشوق  هیچ گونه 
میز  به  آمدن  برای  ایرانیان  تحریک 
اگر  نمی دهیم.  پیشنهاد  ]مذاکره[ 

در  که  است  این  ایرانیان  برداشت 
آن ها  سوی  از  اقدامی  هرگونه  غیاب 
به  کامل  پایبندی  ازسرگیری  برای 
جانبه  یک  امتیاز  ما  هسته ای،  توافق 
سوبرداشت  دچار  می کنیم  پیشنهاد 
خارجه  وزارت  سخنگوی  شده اند.« 
به  ایران  اگر  »تنها  گفته  آمریکا 
و  آماده  ما  بیاید،  مذاکره  میز  پای 
سر  بر  که  بود  خواهیم  موقعیتی  در 
دو طرف کمک  هر  به  پیشنهاداتی که 
به  دوجانبه  پایبندی  مسیر  به  کند 
کنیم.«  گفت وگو  یابند،  سوق  توافق 
این در حالی است که حسن روحانی 
بوریس  با  گفت وگو  در  پنجشنبه  روز 
انگلیس گفته  وزیر  نخست  جانسون، 
از  مذاکره  با  آمریکایی ها  که  بود 
بازگشتشان  که  نشدند  خارج  برجام 

باشد. مذاکره  مستلزم 
گفت وگوی  این  در  روحانی  حس 
دنبال  »اگر  که  کرده  تاکید  تلفنی 
رفع  روشن،  راه  هستیم،  دیپلماسی 
آمریکا  تعهدات  ایفای  و  تحریم ها 
ندارد.«  وجود  دیگری  و گزینه  است 
گفته  همچنین  ایران  رئیس جمهوری 
عالقمندی  مدعی  آمریکا  دولت  که 
اما  است  برجام  اجرای  و  بازگشت  به 
این  در  عملی  اقدام  »هیچ  تاکنون 
عرصه نداشته است.« رئیس جمهوری 
بوریس  با  خود  گفت وگوی  در  ایران 
بدهی های  موضوع  به  جانسون 
اشاره  خارجی  کشورهای  از  ایران 

و  »تحریم ها  که  است  گفته  و  کرده 
سنگ اندازی های آمریکا و متحدانش 
در دسترسی ایران به منابع مالی خود 
در خارج، مشکالت کرونایی و درمانی 

است.« کرده  چندان  دو  را  مردم 
»بی تردید  که  افزوده  همچنین  او   
طلب های  بازپرداخت  در  تسریع 
روابط  دیگر  مشکالت  رفع  در  ایران، 

است.« موثر  نیز 
با این حال به نظر نمی رسد که آمریکا 
اراده ای برای آزادسازی پول های بلوکه 
تکلیف  تعیین  از  پیش  ایران،  شده 
روز  سه  سخنان  باشد.  داشته  برجام 
پیش آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه 
سات.  موضوع  این  موید  آمریکا 
جلسه  یک  در  چهارشنبه  روز  بلینکن 
خارجی  روابط  کمیته  در  استماع 
که  گفت  آمریکا  نمایندگان  مجلس 
کشورش تا زمانی که ایران به پایبندی 
هسته ای  توافق  به  تعهداتش  به 
بلوکه  پول های  آزادسازی  با  بازنگردد، 
موافقت  کره جنوبی  در  ایران  شده 
با  ندارد  قصد  »آمریکا  نمی کند: 
ایران  شده  بلوکه  پول های  آزادسازی 
تحت  که  کره جنوبی  بانک های  در 
موافقت  دارند  قرار  آمریکا  تحریم های 
کند، مگر این که ایران به تعهداتش در 

کند.« پایبندی  هسته ای  توافق 
را در  این سخنان  وزیر خارجه آمریکا 
نمایندگان که  از  یکی  سوال  به  پاسخ 
را  رسانه ها  گزارش  »آیا  بود  پرسیده 
شده  بلوکه  پول های  این که  بر  مبنی 
با  از رایزنی  ایران در کره جنوبی پس 
تایید  می شود،  آزاد  زودی  به  آمریکا 
می کند« بیان کرده است. بلینکن این 
گزارش ها را نادرست خوانده و آن ها را 
پایبندی  به  ایران  رد کرده است: »اگر 
هسته ای  توافق  در  تعهداتش  به 
را  کار  همین  نیز  آمریکا  بازگردد، 
می کند و تا زمانی که ایران به پایبندی 
این  آزادسازی  به  بازنگردد،  توافق  به 
پول ها دست پیدا نخواهد کرد و چنین 

نادرستند.« کامال  گزارش هایی 
گروسی،  رافائل  دیگر،  طرف  از 
انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
از  یورونیوز  با  گفت وگو  در  نیز  اتمی 
جدید  توافق  یک  به  دستیابی  لزوم 
چرایی  درباره  او  است.  گفته  سخن 
جدید  توافق  یک  به  دستیابی  لزوم 
با ایران گفته است: »این طور نیست 
سال  توافق  به  شبه  یک  بگویید  که 
2015 برمی گردیم. از آن زمان تاکنون 
است.  داده  روی  بسیاری  اتفاق های 
ساخته،  موادی  ایران  که  دیدیم  ما 
)اورانیوم  مواد  این  از  محصوالتی 
غنی شده( تولید شده است. اگر این 
مواد  همین  اگر  شود،  فروخته  مواد 
را  آن  چه کسی  شود،  خارج  ایران  از 
این وظیفه  اصوال  کنترل خواهد کرد؟ 
و  پژوهش ها  از  گروهی  است.  ما 
و  بود  ممنوع  برجام[  ]طبق  فعالیت ها 
ایران این ممنوعیت را نقض کرد. باید 
باید  کار  چه  وضعیت  این  با  ببینیم 
کرد و ما چطور می توانیم آن را کنترل 
گفته  ادامه  در  همچنین  او  کنیم.« 
اتمی،  سالح  به  ایران  »دستیابی  که 
و   بود«  خواهد  بزرگ  شکست  یک 
خواهد  رقم  را  تاسف باری  »شرایط 
را  ]خاورمیانه[  پرتنش  منطقه  و  زد 

کرد.« خواهد  ناپایدارتر 

تالش دولت برای احیای برجام در میان فشارهای داخلی و خارجی

واعظی: می خواهیم کشور را بدون 
تحریم به دولت بعدی تحویل بدهیم

وزارت خارجه:
روابط ایران و روسیه 
مستحکم تر از هر زمان 

دیگری است
با  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت 
صدور بیانیه ای در خصوص بیستمین سالگرد 
معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری 
بین جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه، 
تاکید کرد روابط دو کشور مستحکم تر از هر زمان 
دیگری است. به گزارش ایسنا، در این بیانیه 
آمده است: بیستمین سالگرد »معاهده اساس 
روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری 
اسالمی ایران و فدراسیون روسیه« مصادف با 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  رهبران  پیام  تبادل 
فدراسیون روسیه شده است. جمهوری اسالمی 
ایران به فدراسیون روسیه به عنوان کشور همسایه 
پایه  »همکاری و  بر  قدرتمند و دوست خود 
احترام متقابل« می نگرد و عالقمند به گسترش 
بیش از پیش روابط خود با این کشور در همه 
زمینه ها است. در پرتو اراده رهبران و مقامات 
عالی، همکاری های دو کشور در راستای تامین 
منافع مشترک از مرزهای روابط دوجانبه عبور 
کرده و وارد کمک به تامین امنیت منطقه ای 
زمان  هر  از  مستحکم تر  و  بین المللی شده  و 
دیگری است.ایران و روسیه علیه »تحریم های 
ضد بشری و یک جانبه«، »مداخالت غرب در 
امور دیگر کشورها« ، »ممانعت از ایفای نقش 
عوامل ثالث در روابط خود« و ضرورت »احترام 

به حقوق بین الملل« همبستگی کامل دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

عملیات اجرایی انتقال آب 
خلیج فارس و عمان بزودی 

آغاز می شود
و  بهره برداری  آیین  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
شروع عملیات اجرایی طرح انتقال آب خلیج فارس و 
دریای عمان به استان های شرقی و مرکزی کشور توسط 
رزم  »علیرضا  ایرنا،  به گزارش  داد.  رئیس جمهوری خبر 
حسینی« با بیان این که این آیین روز یکشنبه به صورت 
می شود،  برگزار  جمهور  رئیس  حضور  با  ویدیوکنفرانسی 
افزود: قطعه 2 خط یک انتقال آب خلیج فارس به صنایع 
سرچشمه و قطعه 3 خط یک انتقال آب از خلیج فارس 
به اردکان )چادرملو( در این روز افتتاح می شود. او ادامه 
داد: عملیات اجرایی خط 2 انتقال آب از خلیج فارس به 
استان های خراسان جنوبی و خراسان رضوی نیز با دستور 
ویدیوکنفرانسی رئیس جمهوری آغاز می شود. رزم حسینی 
در خصوص انتقال آب به اصفهان را بخش دیگری از طرح 
بیان کرد: روز یکشنبه همچنین عملیات اجرایی خط 3 
انتقال آب از خلیج فارس به استان اصفهان آغاز می شود. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به آغاز 
عملیات اجرایی خط 4 انتقال آب به سیستان و بلوچستان 
تصریح کرد: در این روز به صورت همزمان عملیات اجرایی 
آغاز  نیز  زاهدان  به  )چابهار(  عمان  دریای  از  آب  انتقال 
می شود. او حجم سرمایه گذاری در این طرح ملی انتقال 
آب خلیج فارس و دریای عمان را 1200 هزار میلیارد ریال 
اعالم کرد. رزم حسینی افزود: به عینیت رسیدن این رویای 
ناباورانه با افتتاح کامل خط اول و با این ریل گذاری صحیح 
و اجرای خطوط 2 و 3 و 4، حیات و امید به توسعه پایدار 
را در فالت مرکزی و شرق کشور شاهد خواهیم بود. انجام 
این طرح از منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و 

مورد تاکید ریاست جمهوری بوده است.
ایران و 16 کشور دیگر 
»ائتالف حفاظت از 

منشور سازمان ملل« 
تشکیل دادند

ایران، چین، روسیه، کره شمالی و چندین کشور 
از منشور سازمان  برای حفاظت  ائتالفی  دیگر 
آن  دنبال گسترش  به  و  دادند  تشکیل  ملل 
نامه ای  با  مطابق  ایسنا،  گزارش  به  هستند. 
که روز پنج شنبه به رصد رویترز رسیده است، 
ایران و 1۶ کشور دیگر به دنبال یافتن حمایت 
از  به منظور محافظت  ائتالفی  برای گسترش 
یا استفاده  تهدید  منشور سازمان ملل دربرابر 
از زور و تحریم های یک جانبه هستند. نام این 
ائتالف »گروه دوستان مدافع منشور سازمان 
آمده که  آن ها  معرفی  نامه  در  و  است  ملل« 
بی سابقه ای  حمالت  تحت  »چندجانبه گرایی 
قرار دارد که این مسئله تهدیدی برای صلح و 
امنیت جهانی محسوب می شود.« در بخشی 
از اساسنامه این گروه آمده است: این روزها، 
است  یک جانبه گرایی  به  توسل  شاهد  جهان 
که با انزواطلبی و اقدامات خودسرانه از جمله 
تحمیل اقدامات قهریه یک جانبه یا عقب نشینی 
از موافقتنامه های مهم و نهادهای چند جانبه و 
تالش های  تضعیف  برای  تالش  همچنین 
مشترک  چالش های  با  مقابله  برای  اساسی 
این  اعضای  است.  شده  مشخص  جهانی،  و 
ائتالف شامل ایران، روسیه، کره شمالی، چین، 
بولیوی،  بالروس،  آنگوال،  الجزیره،  فلسطین، 
کامبوج، کوبا، اریتره، الئوس، نیکاراگوئه، سنت 
وینسنت و گرنادین ها، سوریه و ونزوئال هستند.

وزیر کشور اعالم کرد:

ممنوعیت چادر زدن در 
بوستان ها و استفاده از مدارس 

و خانه های شخصی در نوروز
وزیر کشور گفت: براساس مصوبه ستاد کرونا مقرر شده 
سفر به شهرهای قرمز و نارنجی و از این شهرها ممنوع 
باشد، اما به بقیه شهرستان ها و شهرها سفر آزاد است. 
البته توصیه می کنیم اگر کسانی فکر می کنند که قدرت 
و شرایط رعایت پروتکل ها را ندارند از سفر خودداری 
در  فضلی  رحمانی  عبدالرضا  ایسنا،  به گزارش  کنند. 
سفری به قم در پاسخ به سوالی در خصوص شرایط 
با کرونا در  نوروزی گفت: ستاد ملی مبارزه  سفرهای 
این زمینه مصوبه دارد و ما نیز تابع آن هستیم. او ادامه 
داد: در این ستاد مقرر شده شهرهایی که در رنگ بندی 
قرمز و نارنجی هستند، سفر کردن به آن ها و یا از آن ها 
ممنوع است، ولی سفر به بقیه شهرستان ها و شهرهای 
توصیه  گفت:  راستا  همین  در  است.او  آزاد  کشور 
می کنیم اگر کسانی فکر می کنند که قدرت و شرایط 
کنند،  خودداری  سفر  از  ندارند  را  پروتکل ها  رعایت 
پروتکل ها را شدیدتر کرده ایم. چادر زدن در بوستان ها و 
خیابان ها و استفاده از مدارس و یا خانه های شخصی 
این ها ممنوع خواهد  نیستند، همه  اطمینان  که مورد 
بود. هتل ها و رستوران هایی که می روند باید از قبل با 
هماهنگی وزارت گردشگری به گونه ای تدارک ببینند که 
و  اتوبوس، هواپیما  برای  رعایت شود.  دستورالعمل ها 
قطار از قبل دستورالعمل داده شده است. محور سالمت 
و محور صحت برای مردم خود مردم هستند. رحمانی 
اجرایی،  دستگاه های  و  دولت  وظیفه  افزود:  فضلی 
امکاناتی  مهیا کردن  مؤثر،  برنامه ریزی  و  بینی  پیش 
مانند پزشک، دارو و تخت و همچنین ارائه تذکرها و 

توصیه های الزم است. فوت 53 بیمار کرونایی 
در کشور

فوت  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
بیمار جدید  بیمار کووید19 گفت: 8088   53
شناسایی شدند. به گزارش ایسنا، دکتر سیما 
سادات الری درباره آخرین آمارهای کرونا در 
کشور اظهار کرد: بر اساس معیارهای قطعی 
ماه،  اسفند  روز 22  تا   21 روز  از  تشخیصی، 
8088 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور 
آن ها  از  نفر   593 است که  شده  شناسایی 
با توجه به این  او ادامه داد:  بستری شدند. 
یک  به  کشور  در  کووید19  بیماران  مجموع 
به  رسید.  نفر   558 و  هزار   731 و  میلیون 
گفته سخنگوی وزارت بهداشت متاسفانه در 
طول این مدت، 53 بیمار کووید19 جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به ۶1 هزار و ۶9 نفر رسید.

آمریکا:
برای برقراری آتش بس 
در یمن پیشرفت هایی 

صورت گرفته است
زمینه  در  پیشرفت  از  آمریکا  وزارت خارجه 
به  داد.  خبر  یمن  در  آتش بس  برقراری 
وزارت  رویترز،  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش 
که  کرد  اعالم  بیانیه ای  در  آمریکا  خارجه 
در  آتش بس  برقراری  زمینه  در  پیشرفتی 
خارجه  وزارت  است.  گرفته  صورت  یمن 
آمریکا علی رغم اعالم پیشرفت در برقراری 
آتش بس در یمن، طرف های درگیر در این 

فراخواند.  بیشتر  پایبندی  به  را  کشور 

ند پرایس، سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا: »ما هیچ گونه 
مشوق یکجانبه ای برای تحریک 
ایرانیان برای آمدن به میز 
]مذاکره[ پیشنهاد نمی دهیم. 
اگر برداشت ایرانیان این 
است که در غیاب هرگونه 
اقدامی از سوی آن ها برای 
ازسرگیری پایبندی کامل به 
توافق هسته ای، ما امتیاز یک 
جانبه پیشنهاد می کنیم دچار 
سوبرداشت شده اند.«

خانم زاخاروا خطاب به 
خبرنگاران گفت: »تشکیل یک 
دولت موقت و فراگیر راه حلی 
منطقی برای ادغام طالبان در 
حیات سیاسی افغانستان به 
شمار می رود.«

ترامپ،  دونالد  دست  به  برجام  یعنی  او،  دولت  دستاورد  بزرگ ترین  است.  پایان  به  رو  روحانی  حسن  دولت  زمان 
رئیس جمهوری پیشین ایاالت متحده آمریکا به شدت آسیب دید؛ شرایط بسیار پیچیده شد و حاال دولت حسن روحانی، 
در تالش برای زنده کردن این توافق و دفاع از مهم ترین میراث خود است. فشارهای داخلی و خارجی از هر سو بر این راه 

سایه افکنده و تاکنون شرایط را برای بازگشت آرام و آسان به تعهدات ذیل توافق هسته ای دشوار کرده است.
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خبرگزاری فرانسه:
مسکو حامی تشکیل دولت ائتالفی موقت با حضور طالبان 

در افغانستان است
کرد  اعالم  اسفند   22 جمعه  روز  روسیه 
در  فراگیر  و  موقت  دولتی  تشکیل  از  که 
از  گروه ها  همه  مشارکت  با  افغانستان 
جمله طالبان برای اداره این کشور استقبال 
یورونیوز،  خبرگزاری  گزارش  به  می کند. 
اعالم  گزارشی ضمن  در  فرانسه  خبرگزاری 
این خبر به نقل از ماریا زاخاروا، سخنگوی 
کرد  تصریح  روسیه  خارجه  امور  وزارت 
با  حائل  دولتی  تشکیل  حامی  مسکو  که 
این  در  امور  اداره  برای  طالبان  مشارکت 

است. کشور 
پیش  هفته  یک  از  زاخاروا که کم تر  خانم 
مشارکت  با  مسکو  در  نشستی  برپایی  از 
در  سیاسی  مختلف  نیروهای  و  احزاب 
طالبان  نمایندگان  جمله  از  افغانستان 
خبرنگاران  به  خطاب  می گفت،  سخن 
تصریح کرد: »تشکیل یک دولت موقت و 
طالبان  ادغام  برای  منطقی  راه حلی  فراگیر 
شمار  به  افغانستان  سیاسی  حیات  در 

می رود.«
روسیه  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
از  کشورش  از  نمایندگی  به  حالی  در 
برای  موقت  دولتی  در  طالبان  مشارکت 
استقبال کرده که کرملین  افغانستان  اداره 

تالشی  بایدن  جو  آمدن  روی کار  از  پس 
دیپلماتیک را برای یافتن راه حلی سیاسی 
جهت رفع بحران کنونی در افغانستان آغاز 

است. کرده 
در همین راستا ضمیر کابلوف، نماینده ویژه 
افغانستان  امور  در  روسیه  رئیس جمهور 
به  شده  دعوت  افراد  کلیه  اعالم کرده که 
این  در  را  خود  مشارکت  مسکو  کنفرانس 

کرده اند. تایید  نشست 
امور  در  پوتین  والدیمیر  نماینده  گفته  به 
به  خلیل زاد  زلمی  است  قرار  افغانستان 
 18 نشست  در  آمریکا  دولت  از  نمایندگی 

یابد. حضور  مارس 
اعالم  روسیه  در  دولتی  رسانه های  برخی 
کرده اند که در این نشست جدا از نمایندگان 
سیاسی  جناح های  و  دولت  طالبان، 
از  نمایندگی  به  نیز  افرادی  افغانستان، 
ایاالت متحده و دو کشور چین و پاکستان 

داشت. خواهند  حضور 
در گزارشی که اسپوتنیک در این خصوص 
سیاسی  دفتر  است که  آمده  کرده  منتشر 
این  از  نمایندگانی  دعوت  قطر  در  طالبان 
گروه به مسکو را تایید و اعالم کرده که در 

است. یاد شده  دعوت  بررسی  حال 

افغانستان  نیوز  طلوع  خبرگزاری  همچنین 
ویژه  نماینده  »ضمیرکابلوف«،  از  نقل  به 
مسکو  نوشت  افغانستان  امور  در  روسیه 
ترجیح می دهد تا تمامی طرف های درگیر 
دولت  یک  ایجاد  سر  بر  افغانستان  در 
الزم  افزود:  او  برسند.  توافق  به  موقت 
حل   به  قادر  ائتالفی که  دولت  یک  است 
شود.  تشکیل  باشد،  افغانستان  مشکالت 
او اظهار داشت باید دولتی تشکیل شود که 
طالبان در آن جایگاه مناسبی داشته باشد. 
افغانستان،  امور  در  روسیه  ویژه  نماینده 
و  خواند  ناکام  را  دوحه  صلح  مذاکرات 
حضور  با  باید  صلح  مذاکرات  که  گفت 
آمریکا، روسیه، چین و کشورهای همسایه 

شود. تشکیل  افغانستان 
دولت  بین  گفت وگو  آغاز  بر  تاکید  با  او 
آتش  برقراری  و  طالبان  و  افغانستان 
درباره  طالبان  پافشاری  که  گفت  بس 
در  مزاحمت  باعث  اسالمی  امارت  تشکیل 
گفت وگوهای صلح می شود. در حال حاضر 
سیاسی،  احزاب  افغانستان  دولت  بجز 
مذاکره  هیات  اعضای  از  برخی  و  طالبان 
نیز ایجاد دولت موقت را راه حل بحران این 
و  دولت  صلح  گفت وگوی  می دانند.  کشور 

گروه طالبان در حال حاضر در دوحه متوقف 
شده  است و دولت افغانستان گروه طالبان 
به  گفت وگو  جای  به  که  می کند  متهم  را 

است. آورده  روی  سیاسی  سفرهای 

پیشنهاد صلح تازه واشنگتن
حضور  با  حالی  در  مسکو  کنفرانس 
ایاالت  و  پاکستان  چین،  از  نمایندگانی 
متحده برپا می شود که واشنگتن در تالش 
است تا بستر مذاکرات و گفتگو های جاری 
با هدف دستیابی به راه حلی مسالمت آمیز 
را  افغانستان  در  داخلی  مناقشه  برای 

کند. تقویت 
ایاالت  که  می شود  گفته  دیگر  سوی  از 
ماه  اول  تاریخ  به  نزدیک شدن  با  متحده 
مه، مهلت تعیین شده برای خروج احتمالی 
افغانستان  خاک  از  آمریکایی  نظامیان 

و  مقامات کابل  به  را  جدیدی  صلح  طرح 
است. کرده  پیشنهاد  طالبان 

از  نامه ای  به  استناد  با  فرانسه  خبرگزاری 
افغانستان  رسانه های  که  بلینکن  آنتونی 
محتوای آن را فاش کرده اند، یادآور شده که 
در این طرح صلح جدید به ویژه بر تشکیل 
یک دولت جدید فراگیر تاکید شده است.

دوشنبه  روز  راستا  همین  در  واشنگتن 
افغانستان  صلح  روند  در  تسریع  خواستار 
شد و تاکید کرد که پیش رفت در این زمینه 

است. دسترسی  قابل  و  ممکن 
همزمان ترکیه نیز روز جمعه اعالم کرد که 
میزبان گفتگوهای  آوریل  ماه  در  کشورش 
منابع  برخی  بود؛  خواهد  افغانستان  صلح 
و  توصیه  به  نشست  این  که  گفته اند 
استانبول  در  آمریکایی  مقامات  پیشنهاد 

می شود. برپا 
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اما  دارد  درخت  30 میلیون  از  بیشتر  تهران 
اگرچه   – قدبلند  و  قطور  چنارهای  وجود 
نام  شد  سبب  شده-  قطع  بسیاری شان 
ملی  آثار  فهرست  در  )عج(  ولیعصر  خیابان 
جای بگیرد. بعضی پژوهش ها نشان می دهد 
از هزاران چنارِ بلندترین خیابان مشجر تهران 
شهرداری  مانده.  باقی  درخت   ۶000 از  کمتر 
همه  شمار  کرد  اعالم  پارسال  سال گذشته 
چنار-  فقط  نه   – خیابان  این  درخت های 
15 هزار و 8۶۶ اصله است و بیشتر چنارهای 
دلیل  به   11 و  شش  سه،  یک،  مناطق 
آسفالت  نهرها،  در  بتن ریزی  ساخت وسازها، 
این همه  با  از بین رفته اند.  و پیاده روسازی 
تالش  سال گذشته  سه  در  تهران  شهرداری 
کرد، با کاشت چنارهای جایگزین، زخم این 

دهد. التیام  را  خیابان 

 3500 چنار کهنسال در خیابان 
پاگرفت

پروژه  چهارم  فاز  از  بهره برداری  آیین  دیروز 
خیابان  چنار  درختان  ساماندهی  و  احیاء 
ولیعصر )عج( برگزار شد. این رسمی هر ساله 
در این خیابان است و دیروز به مناسبت هفته 
منابع طبیعی مسئوالن شهری درباره احیای 
درختان از بین رفته خیابان ولیعصر گفتند. بر 
اساس آنچه محمدعلی مختاری، مدیر عامل 

سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران 
 139۶ شهریور  از  اعالم کرد  مراسم  این  در 
در دستور  ولیعصر  طرح ساماندهی درختان 
کار سازمان قرار گرفت، چرا که در سال های 
به  خیابان  این  درختان  از  تعدادی  گذشته 
دلیل ساخت وسازها، خیابان سازی و مسائلی 

شبیه این از دست رفته بود.
مختاری دیروز ولیعصر را »خیابانی نمونه در 
خاورمیانه« خواند که باید برای ساماندهی و 
به  چنارهایی که  درباره  او  آن کوشید.  حفظ 
این خیابان آمده اند گفت: »از شهریور 139۶ 
کهنسال  چنار  درخت  اصله   3500 کنون  تا 
از  سال   15 تا   10 باالی  قدمت  و   50 بن  با 
به  مشهد  و  اصفهان  اطراف  نهالستان های 
تهران  به  روت بال  روش  به  و  تریلی  وسیله 
آورده شده اند. این تعداد درخت در چهار فاز 
شده اند.  کاشته  )عج(  ولیعصر  خیابان  در 
امسال هم 1500 اصله درخت در این خیابان 

شد.«  کاشته 

 وعده ثبت جهانی
این  در  تهران  شهردار  حناچی  پیروز 
مراسم، خیابان ولیعصر را یکی از خیابان های 
»مدیریت  گفت:  و  دانست  جهان  در  نادر 
شهری فعلی تالش می کند تا به هرجهت این 
خیابان  این  شود.  نگهداری  و  حفظ  خیابان 

باارزش یکی از زیبایی های شهر تهران بشمار 
گذشته  در  دوستانی  که  همان طور  می رود. 
مدیریت  کردند،  تالش  اثر  این  خلق  برای 
شهری فعلی نیز تالش می کندتا به هرجهت 
در  او  شود.«  نگهداری  و  حفظ  خیابان  این 
این خیابان  به ثبت ملی  ادامه حرف هایش 
اشاره کرد و گفت: »به زودی این خیابان ثبت 
جهانی هم می شود.« با این همه انتقادهایی 
درباره انتخاب خیابان ولیعصر به عنوان گزینه 
مطرح  یونسکو  فهرست  در  ثبت  پیشنهادی 
است. منتقدان می گویند آثار دیگری ظرفیت 
بلند  خیابان  اندازه  به  اما  دارند  جهانی  ثبت 
در  شهردار  نمی شود.  توجه  آن ها  به  تهران 
)عج(  ولیعصر  خیابان  که  کرد  تاکید  ادامه 
خیابان  یک  ضوابط  اجرای  خصیصه های 
نوستالژی، کاربری های  حفظ  دارد؛  را  کامل 
متنوع و... . او گفت این هم جزو برنامه های 

است. شهری  مدیریت 
به گزارش روابط عمومی شهرداری تهران، صبح 
جمعه -22 اسفند 1399- مراسم بهره برداری 
از فاز چهارم پروژه احیا و ساماندهی درختان 
علی  حضور  با  )عج(  ولیعصر  خیابان  چنار 
ربیعی، سخنگوی دولت،  مدیر عامل سازمان 
بوستان ها و فضای سبز شهر تهران و دو عضو  

شورای اسالمی شهر تهران برگزار شد.

 تالش برای حفاظت از باقی مانده 
باغ ها

شهر  اسالمی  شورای  عضو  ساالری،  محمد 
در  درختان  این  اهمیت  درباره  هم  تهران 
»چنارهای  گفت:  ولیعصر  خیابان  هویت 
ملی  ثبت  برای  )عج(  ولیعصر  خیابان 
نقش  هویت،  با  خیابان  این  جهانی  و 
ادامه  در  او  داشت.«  خواهند  مهمی  بسیار 
دوره  این  سختی های  از  مراسم  این 
»مدیریت  گفت:  چنین  شهر  مدیریت 
مشکالت،  همه  برخالف  پنجم  دوره  شهری 
بدهی های  و  مالی  جدی  محدودیت های 
که  کرد  تالش  رسیده،  ارث  به  انباشته 
زندگی  سمت کیفیت  به  را  خود  استراتژی 
یعنی ایجاد نشاط و آرامش برای شهروندان 
ببرد.« این عضو شورای شهر تهران توضیح 
از  حفاظت  برای  راستا  همین  در  که  داد 
و  شده  برداشته  بسیاری  درختان گام های 
توضیح داد: »مصوبه برج-باغ در تهران لغو 
شد و این اقدام به معنی حفظ و صیانت از 
باقی مانده باغات تهران است. همچنین در 
تهران،  شهر  غیربرخوردار  و  فرسوده  مناطق 
حدود 20 باغ مهم تملک شد. طرح موضعی 
مهم ترین  از  ساماندهی  و  حفاظت  صیانت، 
و  فرحزاد  کن،  یعنی  تهران  شهر  باغات 

مدیریت  دوره  این  در  شد.  اجرا  سوهانک 
شهری، حفظ و صیانت از 1700 هکتار باغات 
کن و 211 هزار هکتار باغات فرحزاد در یک 

شد.« مصوب  کارشناسی  فرآیند 
ربیعی و صحبت از نهال های مسئولیت پذیری
حضور  مراسم  این  در  هم  دولت  سخنگوی 
که  گفت  استعاری  سخنانی  در  او  داشت. 
تهران نیازمند باغبانی و درخت داری گسترده 
است و »جامعه امروز باید باغبان هم باشد و 
نهال های مهربانی، مسئولیت پذیری و در کنار 

پایتخت کاشته شود.« بودن در  یکدیگر 
امور  و  ارتباطات  مرکز  گزارش  اساس  بر 
در  ربیعی  علی  تهران،  شهرداری  بین الملل 
و  احیا  پروژه  فاز چهارم  از  بهره برداری  آیین 
ساماندهی درختان چنار خیابان ولیعصر )عج( 
سخنانی  طی  درختکاری  هفته  به  اشاره  با 
آبادانی است،  گفت: »درخت نماد زیست و 
ما نیازمند یک باغبانی و  درخت داری گسترده 
مفهوم  باغداری؟  نمی گویم  چرا  هستیم. 
باغداری یعنی کسب و کار اما بطن باغبانی به 
نوعی نگهداری و نگهبانی است. جامعه امروز 
باغبان یکدیگر باشد، شهروندان تهرانی  باید 
را  اجتماعی-مهربانی  زیست  نوعی  به  باید 
کنار یکدیگر داشته باشند.« ربیعی با اشاره به 
احیای چنارها، ادامه داد: »همه تهرانی ها در 
خیابان ولیعصر)عج( خاطرات فراوانی دارند، 
باید نهال های مهربانی، مسئولیت پذیری و در 
کنار یکدیگر بودن در شهر تهران کاشته شود. 
تهران باید زیست پذیر باشد و بخشی از این 
زیست به محیط زیست یعنی کاشت درخت 
زیستی  زیست،  این  از  مهم تر  برمی گردد. 
مشکالت،  و  سختی ها  کنار  در  که  است 
داشته  هم  باید کنار  مسئوالن  و  شهروندان 

باشند.«

 موانع ثبت جهانی خیابان ولیعصر
ثبت  درباره  روزه  هر  وعده های  و  اصرار 
در  دیگر  سوی  از  ولیعصر  خیابان  جهانی 
اردیبهشت  در  این  از  پیش  است که  حالی 
معاون  طالبیان،  محمدحسن  امسال  ماه 
میراث فرهنگی از موانعی گفته بود که باعث 
تاخیر در ثبت جهانی خیابان ولیعصر )عج( 
فهرست  اگرچه  او  گفته  به  است.  شده 
تهیه  )عج(  ولیعصر  خیابان  ثبت  موقت 
دارد؛  وجه  چند  فهرست  این  اما  شده 
مقدماتی  و  فنی  تاریخی،  اطالعات  بخش 
این  و  است  حاضر  مدیریتی  برنامه  برای 
است.  مهم  مسئله  اجرایی  کارهای  میان 
طالبیان توضیح داده بود: »وقتی مکانی به 
باید  می شود  معرفی  میراث فرهنگی  عنوان 
ساماندهی شده باشد تا اگر زمانی بخواهند 
نداشته  وجود  ریسکی  کنند  ارزیابی  را  آن 
یک  که  کردیم  صحبت  شهرداری  با  باشد. 
مدیریت یکپارچه در کل خیابان ایجاد شود 
و دوم این که تمام مناطقی که آسیب شناسی 
مانند  مختلفی  طرح های  دارای  و  شده 
میادین موجود  یا خیابان هاست باید به طور 
دقیق تری ساماندهی شوند.« این طور که به 
نظر می رسد با جایگزینی نهال های جدید و 
درختان کهنسال به جای چنارهای از دست 
رفته، کار ساماندهی خیابان در حال اجراست 
میراث فرهنگی،  وزارت  اعالم  اساس  بر  اما 
و  نما ها  پیاده رو ها،  تابلو ها،  که  است  الزم 
نمایان  درستی  به  تاریخی  بخش های  تمام 
شوند.  دیده  خوبی  به  هم  محالت  و  شوند 
عالوه بر همه چالش های پاگیری چنارهای 
کاشته شده، اینها درست همان مواردی است 
می خواست  شهرداری  از  میراث فرهنگی  که 
و هنوز به سرانجام نرسیده است. حاال باید 
دید برنامه شهرداری برای این بخش ها چه 

بود. خواهد 

مدیریت شهری تهران با کاشت 3500 چنار به دنبال احیای خیابان ولیعصر است

خیابان بلند »چنارستان« در راه جهانی شدن
از شهریور 1396 تا کنون 3500 چنار کهنسال با بن 50 و قدمت باالی 10 تا 15 سال از نهالستان های اطراف اصفهان 

و مشهد به خیابان ولیعصر منتقل شده است

هوا سردتر می شود
سریع  هشدار  و  پیش بینی  مدیرکل 
کاهش  به  اشاره  با  هواشناسی  سازمان 
محسوس دمای هوا در کشور گفت: »امروز 
شرق،  شرق،  شمال  در  نیز  اسفند(   23(
برخی  خزر،  دریای  ساحلی  استان های 
ارتفاعات  و  اصفهان  شرق  سمنان،  مناطق 
انتظار  از  دور  باران  و  برف  بارش  کرمان 
خراسان  در  بارش  روز  این  طی  نیست. 
رضوی و ارتفاعات گلستان شدت بیشتری 
با  ضیائیان  صادق  مهر،  به گزارش  دارد.« 
بیان این که طی امروز )23 اسفند( بارش 
به صورت  و کوهستانی  سردسیر  مناطق  در 
به صورت  برف و کوالک، در مناطق مستعد 
تگرگ و در سایر مناطق به شکل باران، رگبار 
و رعد و برق است، عنوان کرد: »این سامانه 
بارشی اواخر وقت روز شنبه از کشور خارج 
و  پیش بینی  مدیرکل  به گفته  می شود.«  
هشدار سریع سازمان هواشناسی، وزش باد 
شدید تا خیلی شدید که از دیروز )جمعه( 
امروز  شده،  آغاز  کشور  مناطق  بیشتر  در 
برای بیشتر مناطق نیمه شرقی پیش بینی 
از این رو در جنوب، جنوب شرق،  می شود. 
گرد  وقوع  احتمال  کشور  مرکز  و  شرق 
به  اشاره  با  ضیائیان  دارد.  وجود  خاک  و 
تا   24( سه شنبه  تا  یکشنبه  روز  از  این که 
مناطق  بیشتر  در  آرام  جوی  اسفند(   2۶
کشور حاکم است، عنوان کرد: »طی امروز 
کاهش محسوس دمای هوا بین شش تا 
12 درجه سانتی گراد در نیمه شمالی کشور 
و طی روزهای شنبه و یکشنبه )23 و 24 
اسفند( کاهش چهار تا هشت درجه ای دما 
همچنین  می دهد.  رخ  شرق کشور  در  هوا 
در  هوا  دمای  اسفند(   25( دوشنبه  روز  از 

می یابد.« افزایش  شده  ذکر  مناطق 
او ادامه داد: »دریای خزر طی امروز، خلیج 
فارس تا یکشنبه )22 تا 24 اسفند( و تنگه 
هرمز و شرق دریای عمان طی روزهای شنبه 
و یکشنبه )23 و 24 اسفند( متالطم و مواج 

پیش بینی شده است.«

20 هزار مترمربع 
از ارتفاعات دنا
 آزادسازی شد

عمومی  دادستان  عامه  حقوق  حفظ  معاون 
از  استان کهگیلویه و بویراحمد  مرکز  انقالب  و 
آزادسازی، تخریب و قلع و قمع در 20 هزار 
مترمربع در ارتفاعات دنا خبر داد. به گزارش 
آنا، عبدالحسین تمدن درباره این خبر گفت: 
در  اراضی  واگذاری  قانون  صراحت  »طبق 
مناطق حفاظت شده ممنوع است و مسئوالن 
به  اقدام  قانون،  نص صریح  برخالف  وقت 
واگذاری 2 هکتار از اراضی ملی واقع در منطقه 
حفاظت شده دنا به شخصی کرده بودند و اداره 
کل محیط زیست استان به عنوان صیانت از 
مناطق حفاظت شده در سال 98 دادخواستی 
تقدیم کرد که  یاسوج  حقوقی  محاکم  به  را 
بطالن  اعالم  و  تصرف  رفع  و  شد  رسیدگی 
و  ید  خلع  بر  مبنی  بدوی  رای  در  واگذاری 
بنا و مستحدثات در این 2 هکتار  قلع و قمع 
صادر شد.« این مقام قضایی ادامه داد: »رای 
قطعی  استان  نظر  تجدید  دادگاه  در  صادره 
شد و 2 هکتار از اراضی واقع شده در منطقه 
حفاظت شده دنا به اسم آب نهر که در امتداد 
جاده یاسوج – اقلید واقع شده آزادسازی و 

شد.« تخریب  احداثی  بنای 

تلفات میانکاله به رکورد 
سال 98 نزدیک می شود

در  مهاجر  پرندگان  تلفات  آغاز  از  روز   
تاالب میانکاله می گذرد، و آخرین آماری 
نشان  شد  منتشر  چهارشنبه  عصر  که 
است.  شکسته  هزار   37 مرز  می داد 
سال گذشته بوتولیسم بیش از 43 هزار 
می رسد،  نظر  به  حاال  و  را کشت  پرنده 
نزدیک  عدد  این  به  گسترده  مرگ و میر 

است. شده 
توجه  با  داده که  زیست گزارش  محیط 
پرندگان  بین  غیرعادی  تلفات  وقوع  به 
میانکاله  بین المللی  تاالب  در  مهاجر 
و  پایش  عملیات  گرگان،  خلیج  و 
تاریخ  از  پرندگان  این  الشه  جمع آوری 
صورت  به  همچنان   99 ماه  بهمن  نهم 
این  با  اما  است  انجام  حال  در  روزانه 
حال آمار تلفات به صورت روزانه منتشر 

. د نمی شو
سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش 
می دهد  نشان  زیست  محیط  حفاظت 
مجموع تلفات پرندگان مهاجر جمع آوری 
به  اسفند(   20( چهارشنبه  عصر  تا  شده 

است. رسیده  قطعه   241 و  هزار   37
با توجه به شرایط سخت و باتالقی بودن 
استان های  محیط بانان  تالش  منطقه، 
عملیات  در  گلستان  و  مازندران 
در  شده  تلف  پرندگان  الشه  جمع آوری 
همچنان  خلیج گرگان  و  میانکاله  تاالب 

دارد. ادامه 

مدیرعامل سازمان بوستان ها: 
از شهریور 139۶ تا کنون 3500 

اصله درخت چنار کهنسال با 
بن 50 و قدمت باالی 10 تا 15 

سال از نهالستان های اطراف 
اصفهان و مشهد به وسیله 

تریلی و به روش روت بال به 
تهران آورده شده اند. این تعداد 

درخت در چهار فاز در خیابان 
ولیعصر )عج( کاشته شده اند. 

امسال هم 1500 اصله درخت در 
این خیابان کاشته شد

|پیام ما| اگرچه چنارهای بلند ترین خیابان تهران، طراوت گذشته را ندارد، اما به مدد حضور همین بازمانده های »چنارستان«، ثبت 
جهانی خیابان ولیعصر نزدیک است. همین دیروز شهردار تهران چنین وعده ای داد. او گفت که در سه سال گذشته 3500 درخت کهنسال 
در این خیابان کاشته شده است اما این میزان نهال، درختان از دست رفته را جبران نمی کند. همه عابران دیده اند که در سال های خیلی 
از چنارها حتی قبل صدسالگی شان، از بین رفتند و اکنون آنچه در این خیابان 18 کیلومتری باقی ماند خاطره ای از شهری است که 
روزگاری نامش »چنارستان« بود. در این سال ها پای چنارهای بازمانده سیمان ریختند، فاضالب به خورد ریشه های شان دادند، شبانه 
قطعشان کردند و  هزار بال به سرشان آمد. در سال های اخیر با تغییرات اقلیمی و همه کاستی های به وجود آمده، کارشناسان بارها گفته اند 

که تهران چنارها را پس می زند و باید به فکر گونه ای جایگزین باشیم اما هنوز اصرار مدیریت شهری به احیای چنارهاست.

در سال های اخیر با تغییرات 
اقلیمی و همه کاستی های به 
وجود آمده، کارشناسان بارها 

گفته اند که تهران چنارها را پس 
می زند و باید به فکر گونه ای 

جایگزین باشیم اما هنوز اصرار 
مدیریت شهری به احیای 

چنارهاست

|  
داد

مر
  ا

|

فصل بهار فصل زادآوری طبیعت است. در 
جان  دیگر  بار  گیاهی  فصل  پوشش  این 
متولد  وحش  حیات  نوزادان  و  می گیرد 
بهار،  فصل  به  شدن  نزدیک  با  می شوند. 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 
صید  متخلفان  با  جدی  برخورد  از  تهران، 
برداشت  به  اقدام  که  افرادی  و  شکار  و 

داد. خبر  می کنند،  گیاهی  گونه های 
روال  طبق  این که  بیان  با  زندی  فرهاد 
ایام  بهار و  همیشه  پاسگاه های ما در فصل 
نوروز فعال هستند و نیروهای محیط بان در 
مناطق حفاظت شده حضور فعالی دارند، به 
ایسنا گفت: »نیروهای محیط بان در مناطق 
حفاظت شده به گشت و پایش خود ادامه 
نوع  هر  مشاهده  صورت  در  و  داد  خواهند 
تخلف در خصوص صید و شکار یا برداشت 
از گیاهان و حتی زنده گیری نوزادان حیات 
وحش - که گاهی در فصل زادآوری حیات 
وحش اتفاق می افتد - با متخلفان برخورد 
و آنان را به مراجع قضایی معرفی می کنند.«
نیروی گشت  افزایش  ادامه داد: »برای  او 
و گیاهان  وحش  حیات  زادآوری  فصل  در 
استفاده  نیز  طبیعت  همیار  نیروهای  از 
هرگونه  مشاهده  صورت  در  تا  می شود 
برخورد  متخلفان  با  و  دهند  اطالع  تخلف 

شود.« جدی 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 

تعدادی  »با  کرد:  عنوان  همچنین  تهران 
حفاظت  مناطق  برخی  در  که  نهادهایی  از 
می کنند  همکاری  ما  با  تهران  استان  شده 
صورت  در  تا  داریم  را  تفاهم نامه هایی  نیز 
از  برداشت  زمینه  در  تخلفات  مشاهده 
تنوع زیستی آن را اطالع دهند تا نیروهای 

شوند.« عمل  وارد  به سرعت  محیط بان 
گونه های  برداشت  این که  بیان  با  زندی 
استان  شده  حفاظت  مناطق  در  گیاهی 
ضوابط  »طبق  گفت:  است،  ممنوع  تهران 
که  گیاهی  گونه های  برداشت  قوانین  و 
کشت  خاصی  مناطق  در  رسمی  به صورت 
می شوند ممنوع است. همچنین جمع آوری 

و  گیاهی  گونه های  از  بی رویه  برداشت  و 
باعث  فروش  هدف  با  دارویی  گونه های 

می شود.« آن ها  نابودی 
برداشت  زمینه  در  افراد  برخی  او  به گفته 
گونه های گیاهی برای فروش آن ها فعالیت 
است  غیرقانونی  کار  این  اما  می کنند 
صورت  در  فردی  هر  است  الزم  بنابراین 
مشاهده متخلفانی که نسبت به جمع آوری 
اقدام  آن  فروش  جهت  گیاهی  گونه های 
سامانه  طریق  از  فورا  را  موضوع  می کند، 
1540 به محیط زیست اطالع دهند. تخلف 
جریمه  شامل  گونه های گیاهی  از  برداشت 

می شود. نیز 

ممنوعیت صید و شکار در تهران در بهار هم ادامه دارد
حیات وحش

از آنجا که دستگاه های 
زیادی در امر حفاظت از 

الک پشت ها دخیل هستند، 
برنامه ای تحت عنوان برنامه 

»اقدام ملی حفاظت از 
الک پشت های دریایی« 

توسط دانشگاه آزاد چابهار و 
با مشارکت همه ذی نفعان 

تدوین شده است

تدوین برنامه »اقدام ملی حفاظت از الک پشت های دریایی«
مدیرکل دفتر حفاظت از زیست بوم های 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  دریایی 
از تدوین برنامه »اقدام ملی حفاظت از 
الک پشت های دریایی« خبر داد و گفت: 
»در حال  حاضر اقداماتی برای حفاظت از 
این گونه روبه انقراض در دستور کار قرار 
گرفته است.« داوود میرشکار با اشاره به 
در کشور  دریایی  این که الک پشت هایی 
ما رو به  انقراض هستند، به ایسنا توضیح 
داد: »طبق بررسی ها و پایش های انجام 
خلیج  در  الک پشت  گونه  پنج  شده، 
فارس و دریای عمان مشاهده شده اند. 
گونه غالب الک پشت ها در خلیج فارس 
در  که  است  عقابی  منقار  الک پشت 
گونه  می کنند.  تخم گذاری  آن  سواحل 
نیز  عمان  دریای  در  الک پشت ها  غالب 
همچنین  است.  سبز  الک پشت  گونه 
اخیر گزارش های محدودی  طی سال ها 
الک پشت  زیتونی،  الک پشت  حضور  از 
سرخ و حتی الک پشت چرمی در سواحل 
خلیج فارس و دریای عمان داشتیم.« به 
گفته او یک مورد تخم گذاری الک پشت 
شده  ثبت  نای بند  سواحل  در  زیتونی 
سرخ  الک پشت  الشه  تعدادی  و  است 
و الک پشت پشت چرمی نیز در سواحل 

است. مشاهده شده  جنوب 
اهمیت  به  اشاره  با  ادامه  در  میرشکار 
ساحلی  اکوسیستم های  در  الک پشت ها 

زیستگاه  »هرساله  گفت:  دریایی  و 
بررسی  را  تخم گذاری ها  و  الک پشت ها 
تخم گذاری  اگر محل  می کنیم همچنین 
امکان  و  نباشد  مناسب  الک پشت ها 
وجود  آن ها  رفتن  بین  از  و  آبگرفتگی 
داشته باشد، تخم ها را به سایت های که 
برای نگهداری از آن ها تعبیه شده است، 
سواحل  پاکسازی  می کنیم.«  منتقل 
و  دریایی  الک پشت های  تخم گذاری 
بیومتری  و  تک گذاری  و  آن ها  شمارش 
تخم گذاری  برای  که  الک پشت هایی 
جمله  از  می کنند  مراجعه  سواحل  به 
میرشکار،  گفته  به  که  است  اقداماتی 
الک پشت ها  از  حفاظت  برای  ساله  هر 
انجام می شود.  در سواحل جنوبی کشور 
نصب تابلوهای هشدار دهنده در سواحل 
منابع  مدیریت  و  تخم گذاری  مستعد 
نوری - هنگامی که جوجه الک پشت ها 
به سمت دریا می روند - از دیگر اقدامات 
انجام شده برای حفاظت از الک پشت ها 
زیست  از  حفاظت  دفتر  مدیرکل  است. 
بوم های دریایی در ادامه گفت: »از آنجا 
حفاظت  امر  در  زیادی  دستگاه های  که 
برنامه ای  دخیل هستند،  از الک پشت ها 
"اقدام ملی حفاظت  برنامه  عنوان  تحت 
از الک پشت های دریایی" توسط دانشگاه 
با مشارکت همه ذی نفعان  و  آزاد چابهار 

است.« شده  تدوین 

| سمت |

| نویسنده |
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قصد  که  نیست  یادگاری  نخستین  آریابوم 
فراوانی  دارند. کشتی های  را  اوراق کردنش 
در گذر سال ها نابود شده اند که می توانستند 
نوبت  ببخشند. حاال  رونق  را  آبی  گردشگری 
آریابوم رسیده؛ شناوری به  جا مانده از هشت 
این  صغیر.  اروند  در  تحمیلی  جنگ  سال 
رود از جزیره مینو )مینوشهر( عبور می کند؛ 
با  مشترک  آبی  مرز  در  کوچک  جزیره ای 
کشور عراق که به واسطه رودخانه اروند صغیر 
سال ها  جایی که  است،  جدا شده  آبادان  از 
این  اوراق  با  حاال  و  بوده  »آریابوم«  میزبان 
از  را  خاطرات گذشته اش  از  بخشی  کشتی 

می دهد. دست 

پیگیری های بی نتیجه
اداره کل  مدیر  پاک گهر،  سجاد 
گردشگری  و  صنایع دستی  میراث فرهنگی، 
پیگیر  اخیر  روزهای  در  می گوید  خرمشهر 
اما  بوده اند  بوم«  »آریا  نشدن کشتی  ارواق 
تالشهای شان تاکنون نتیجه ای نداشته است. 
او به »پیام ما« می گوید مالک این کشتی 
فردی است که می خواهد با اوراق این کشتی 
از ظرفیت اقتصادی آن بهره مند شود. »مالک 
برآورده شان کنیم  باید  ما  دارد که  انتظاراتی 
اما تاکنون نتوانسته ایم به نتیجه دقیقی برای 
سال  سالیان  این کشتی  برسیم.  مورد  این 
بی استفاده  و  نداشته  تردد  امکان  است که 
از  بعد  که  است  دلیلی  هم  همین  و  بوده 
پول  از  کشتی،  فروش  با  بخواهد  سال  ها 

حاصل از آن استفاده کند.« پاک گهر می گوید 
این کشتی یکی از کشتی های خوب منطقه 
است و با توجه به این که چندین دهه در آب 
بوده حس نوستالژیک بسیاری را برای مردم 
از  حاال  و  ایجاد کرده  منطقه  این  در  ساکن 
بین رفتنش هم حتما آن ها را نگران خواهد 
از تعداد کشتی های  نداریم  کرد. »ما آماری 
مغروق یا اوراق شده. اما وجود این کشتی ها 
و  بندر  به گفته کارشناسان  بنا  دریا  قعر  در 
در  و  باشد  آسیب رسان  می تواند  دریانوردی 
نتیجه باید هرچه زودتر فکری به حال آن ها 
تعدادی  تا  دادیم  طرحی  ما  نتیجه  در  کرد. 
از دریا خارج کنیم  بازمانده را  از کشتی های 
آن ها  از  بخش خصوصی  فعاالن  با کمک  و 
استفاده کنیم. می خواهیم با کمک شهرداری 
و سازمان بنادر این اتفاق بیفتد و تا بتوان در 
کنار حفظ کشتی ها، از آن ها درآمد هم کسب 

کرد.«
رئیس اداره میراث فرهنگی خرمشهر می گوید 
بهترین کار این است که کشتی ها از آب خارج 
از  و  نشوند  زده  زنگ  این  از  بیش  تا  شوند 
چند  در  شود.  جلوگیری  بیشترشان  آسیب 
برای  تالش هایی  خرمشهر  در  سال گذشته 
صورت  شده  غرق  کشتی های  موزه  ایجاد 
گرفته و طرحی برای ساخت موزه کشتی های 
داده  دریانوردی  و  بنادر  موزه  و  شده  غرق 
شود. »ما مکاتبات بسیاری با سازمان بنادر 
درباره  مکاتبات  این  داشته ایم.  شهرداری  و 

هم  آن  حفظ  برای  تالش  و  آریابوم  کشتی  
دیر  تا  امیدواریم  مکاتباتی که  است.  بوده 
نشده به آن پاسخ داده شود تا بتوانیم کشتی 
آریابوم را خریداری کنیم، یا این که با دادن 
کار  پای  را  خصوصی  بخش  فراخوان،  یک 

را حفظ کنیم.« این کشتی  و  بیاوریم 

شناورهای اوراقی و زیستگاه های آبی
نگهداری  که  حالی  در  دیگر  سوی  از 
میراثی شان  جایگاه  در  بازمانده  کشتی های 
صحبت هایی  می شود، گه گاه  محسوب  مهم 
زیستگاه های  برای  آن ها  بودن  مضر  درباره 
آبی هم مطرح شده است. چه آن که پیش 
از این پروین فرشچی، معاون دریایی وقت 
اوراق   ،95 سال  در  زیست  محیط  سازمان 
برای  دریایی  صنعت  مضرترین  را  کشتی ها 
بود که   و گفته  دانسته  دریا  زیست  محیط 
174 کشتی در اروند و صدها شناور کوچک 
و بزرگ در خلیج فارس و دریای عمان غرق 
شده است که بخش خصوصی به دنبال اوراق 
سازمان  سوی  از  ولی  است.  این کشتی ها 
مجوزی  هیچ  تاکنون  کشور  زیست  محیط 
به گفته  است.  نشده  صادر  اقدام  این  برای 
نروژ،  ترکیه،  هندوستان،  کشور  شش  او 
 184 میان  از  اندونزی  و  پاکستان  هلند، 
فعال کرده اند  را  صنعت  این  ساحلی  کشور 
آلودگی بسیار زیاد  و سایر کشورها به دلیل 
زیست،  محیط  برای  ویژه  به  صنعت  این 
»به  ندارند.  آن  کردن  فعال  برای  تمایلی 

لحاظ سیاسی و امنیتی نیاز به شناورسازی 
و خروج این کشتی ها است، اما اوراق شدن 
آن ها تبعات بسیار زیادی برای محیط زیست 
دریا در پی خواهد داشت و حتی در سال های 
ابتدای انقالب هم مجوز فعالیت این صنعت 
در منطقه چابهار و دریای عمان صادر نشد.« 
فرشچی با تاکید بر این که مجتمع های فوالد 
در کشور نیاز به خوراک و مواد مصرفی دارند، 
 100 از  بیش  خصوصی  بخش  بود که  گفته 
کشتی فرسوده را از کشور عراق خریده تا با 
اوراق آن ها و فروش به مجتمع های فوالدی 

شود. عایدشان  خوبی  درآمد 

غلبه نگاه سوداگرانه
از میراث  بر اساس کنوانسیون حفاظت 
جهانی فرهنگی و طبیعی یونسکو یک کشتی 
از عمرش در زیر آب  باید حداقل صد سال 
به  را  آن  بتوان  تا  باشد  آب گذشته  روی  یا 
به گفته حسین  اما  عنوان میراث حفظ کرد 
پژوهشگاه  علمی  هیئت  عضو  توفیقیان، 
در  آب  زیر  باستان شناس  و  میراث فرهنگی 
این خصوص استثنائاتی هم وجود داشته و 
اینطور نیست که حتما کشتی های صد ساله 
را باید حفظ کرد. او در گفت وگو با »پیام ما«، 
می زند که  مثال  را  کیش  در  رافائل  کشتی 
به تایتانیک ایران مشهور است. کشتی با 13 
طبقه و 27۶ متر طول که در دوران پهلوی 
آب های  زیر  در  حاال  و  شد  خریداری  دوم 

است. مدفون  بوشهر  ساحل 
 »این کشتی حاال کلونی بزرگی است برای 
استفاده های  می توان  و  دریایی  حیوانات 
داشت.  آن  از  گردشگری  نظر  از  فراوانی 
تورهای  گردشگری،  توسعه  برای  می توان 
گرفته  نادیده  اینها  اما  گذاشت  غواصی 
سال های  در  می گوید  توفیقیان  می شود.« 
رفته اند  آب  زیر  به  افرادی  شنیده  اخیر 
و  کنده اند  را  کشتی  فوقانی  طبقه های  و 
داشته اند  نیاز  آهن  به  که  بخش های  به 
ساحل  در  ما که  »کشتی های  فروخته اند. 
غرق  که  آن ها  چه  باقی مانده اند؛  جنوبی 
بازمانده،  کشتی هایی که  سایر  چه  شده اند 
بخشی از تاریخ دریانوردی و کشتی رانی ما 
هستند. ما در بسیاری از حوزه ها موزه داریم 

نه. حوزه  این  در  اما 
را  این بخش  اقتصادی و سوداگرانه  نگاه   
تحت تاثیر قرار داده و در حال از بین بردن 
هم  آریابوم  به کشتی  او  است.«  آن  تاریخ 
اشاره می کند و می گوید این کشتی بخشی از 
تاریخ جنگ و اتفاقاتی است که در آن منطقه 
افتاده و نباید به راحتی اجازه ویران شدنش 
را به بهانه پول و مسائل اقتصادی صادر کرد.

در  میراث  این  ویرانی  از  صحبت  درحالی 
پژوهشکده   9۶ سال  از  که  است  میان 
را  واحدی  رسمی  طور  به  میراث فرهنگی 
داد  اختصاص  دریایی  باستان شناسی  به 
مواردی  به  واحد  این  در  شد  این  بر  قرار  و 
این  حاال  شود.  رسیدگی  هم  دست  این  از 
چون  برای کشوری  می گوید  باستان شناس 
گستره  این  و  دریاچه  تعداد  این  با  ایران 
تعداد  و  واحد کوچک  یک  آبی  مرز  عظیم 
نفرات محدود کارساز نیست و باید ساز و کاری 
اندیشیده شود که هم متخصصان بیشتری 
جذب شوند و هم منابع مالی بیشتری به این 

شود.  داده  اختصاص  بخش 
»هرچند از سال 9۶ این واحد راه اندازی شد 
اما ما در حدود دو دهه روی باستان شناسی 
آب کار کردیم و تالش هایی در این حوزه انجام 
گرفته است.« به گفته این باستان شناس زیر 
اوراق  از تعداد کشتی هایی که هر ساله  آب، 
اصال  و  نیست  دست  در  اطالعی  می شوند، 
نمی شود  مطلع  موارد  این  از  میراث فرهنگی 
قرار  جریان  در  را  سازمان  این  هم  و کسی 
نمی دهد »ما به صورت غیرمستقیم می دانیم 
که شرکت هایی وجود دارند که روی این حوزه 

مطالعه می کنند. 
با  بعد هم  و  را شناسایی می کنند  کشتی ها 
آن ها می روند. چرا که  اوراق  به سراغ  تیمی 
آهن ارزش دارد و پول خوبی از آن به دست 
می آید.« با این همه توفیقیان امیدوار است 
روزی نگاه به این مسئله جدی شود و با درک 
این که این کشتی ها می توانند اهمیت فراوانی 
از نظر میراثی و گردشگری داشته باشند به 

آن ها پرداخته شود.  

این که  بیان  با  یک کارشناس صنایع دستی 
بر  بیشتر  تاکید،  صنایع دستی  حوزه  در 
»توجه  گفت:  کار،  انجام  تا  است  شوآف 
زنده  حامالن  کرونا  روزگار  در  نداشتیم 

می دهیم.« دست  از  را  سنتی  هنرهای 
صنایع  پژوهشگر  مرادخانی،  حجت اله 
با  گفت وگو  در  دانشگاه  مدرس  و  خالق 
یک  در  صنایع دستی  وضعیت  درباره  ایسنا 
سال کرونا، با تاکید بر این که صنایع دستی 
است،  اجتماعی  و  فرهنگی  ظرفیت  یک 
می توانست  ظرفیت  »این  کرد:  عنوان 
توانمندی  به  کرونا  ایام  در  می تواند  و 
روستایی،  نواحی  در  به خصوص  اجتماعی 
از کشورها  بسیاری  کمک کند. ظرفیتی که 
بر  تکیه  با  بحران  با  مواجهه  مواقع  در 
اما  می کنند؛  توجه  آن  به  بومی،  تولیدات 
کشور  در  ارزشمند،  ظرفیت  این  متاسفانه 
در  اصال  و  نشد  گرفته  جدی  هرگز  ما 

نگرفت.« قرار  اولویت 
بسیاری  که  شرایطی  »در  داد:  ادامه  او 
مشکل  دچار  کرونا  روزگار  در  مشاغل  از 
داشت  را  امکان  این  صنایع دستی  شدند، 
که بتواند عالوه بر نشان دادن ظرفیت های 
کند؛  ایجاد  نیز  کشور  برای  فرصتی  خود، 
معیشت  هم  و  تعدیل کند  را  فشارها  هم 
اما  کند.  تقویت  را  خانواده ها  از  بسیاری 
توانمندی  این  از  ما  مختلفی  دالیل  به 
توانمندی ها  این  اساس  و  نبردیم  بهره ای 

این کارشناس  رها شده اند.«  خدا  امان  به 
 99 سال  »در  کرد:  عنوان  صنایع دستی 
مشکالت  حل  برای  ایجابی  اتفاقی  عمال 
است  در حالی  این  نداد؛  رخ  صنایع دستی 
و  رسانه ها  از  بسیاری  ابتدا  همان  از  که 
یک  راه اندازی  بر  حوزه  این  کارشناساِن 
تدوین  داشتند که  تاکید  سایت  یا  پورتال 
در  این که  تا  نبود؛  دشواری  کار  اصال  آن 
رونمایی  نمایشگاه مجازی  از یک  زمستان 
شد  رها  خدا  امان  به  آن  از  بعد  که  شد 
برایش  اتفاقی  چه  ندارد که  خبر  و کسی 
پرسش  این  طرح  با  ادامه  در  او  افتاد.« 
تدوین  برای  صنایع دستی  معاونت  چرا  که 
از  حمایت  برای  اجرایی  آیین نامه های 

حوزه  فعاالن  و  استادکاران  هنرمندان، 
گفت:  است،  نکرده  اقدامی  صنایع دستی 
قانون  این  ابالغ  از  سال  سه  از  »بیش 
می گذرد و در آن بسیاری از مسائل قانونی 
و مباحثی همچون ترویج و فرهنگ سازی، 
و  هنرمندان  از  حمایت  صندوق  بیمه، 
دیده  نمایشگاه ها  برگزاری  و  پیشکسوتان 
صراحت  به  قانون  این   15 ماده  در  شده.  
و  میراث فرهنگی  وزارت  که  است  آمده 
مکلف  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
آیین نامه  ماه،  شش  مدت  ظرف  هستند 
انجام  از  آیا  بنویسند.  را  قانون  این  اجرایی 
ندادن این کار می توان به عنوان تخلف یاد 

کرد؟«

»آریابوم« کشتی به جا مانده از جنگ هشت ساله در خطر نابودی قرار دارد

اوراِق خاطرات اروند
رئیس اداره میراث فرهنگی خرمشهر: تالش ها برای اوراق نشدن کشتی بازمانده تاکنون نتیجه ای نداشته است
توفیقیان، باستان شناس زیر آب: این کشتی بخشی از تاریخ جنگ است و نباید به بهانه پول اجازه ویرانی اش را داد

وضعیت صنایع دستی در یک سال کرونا

دو عکاس ایرانی نامزد 
جایزه »ورلدپرس« 

شدند
خبری  عکس  معتبر  جایزه  نامزدهای 
»ورلد پرس« 2021 در شاخه های گوناگون، 
شد.  اعالم  ایرانی  عکاس  دو  حضور  با 
نامزدهای جایزه عکس خبری »ورلدپرس« 
از  عکاس  آثار 45  با حضور   2021 در سال 
28 کشور جهان از جمله آرژانتین، ارمنستان، 
دانمارک،  برزیل، کانادا،  بالروس،  استرالیا، 
فرانسه، هند، یونان، ایتالیا، ایرلند، مکزیک، 
روسیه، اسپانیا، سوئد و سوئیس اعالم شد 
این  از  شاخه  دو  در  نیز  ایرانی  عکاسان  و 

شدند.  جایزه  نامزد کسب  معتبر  جایزه 
 فرشته اصالحی عکاس ایرانی با مجموعه 
عکس »سودای پرواز« که روایتی از زندگی 
دچار  که  پارکور  رشته  سابق  ورزشکار  یک 
ورزشی  بخش  در  شده،  نخاعی  ضایعه 
توکلیان  نیوشا  و  است  جایزه  نامزد کسب 
یادبود  مراسم  درباره  عکسی  مجموعه  با 
بخش  در  سلیمانی  قاسم  سردار  شهادت 
اخبار عمومی این رویداد مهم و ساالنه نامزد 

است. شده  معرفی  جایزه  کسب 

بنای امامزاده »حواخاتون« 
مرمت می شود

گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
مرمت  از  اراک  شهرستان  صنایع دستی  و 
بنای تاریخی امامزاده حوا خاتون موت آباد 
خبر  خیریه  امور  و  اوقاف  مشارکت  با 
از  پس  گفت:  آقازیارتی  محمدعلی  داد. 
بنای  این  از  بازدید  در  اولیه  بررسی های 
همراهی  با  گذشته  روز  در  که  تاریخی 
کارشناس اداره کل اوقاف انجام شد مرمت 
می شود.  آغاز  زودی  به  آن  بازسازی  و 
مرمت  برای  مورد نیاز  اعتبار  »پیش بینی 
بنای تاریخی امامزاده حوا خاتون 3 میلیارد 
ریال است که مقرر شد با مشارکت اداره کل 
اوقاف استان به زودی و بعد از تهیه شرح 
خدمات آن نسبت به مرمت آن اقدام شود. 
امامزاده حوا خاتون یکی از مهم ترین بناهای 
آن  قدمت  است که  روستا  این  در  مذهبی 
به دوره سلجوقی- ایلخانی برمی گردد.« او 
روستای  در  تاریخی  بنای  »این  داد:  ادامه 
و  دارد  قرار  معصومیه  دهستان  آباد  موت 
مصالح اصلی و تزئینات آجری آن از ارزش 
امامزاده  و  است  برخوردار  باالیی  معماری 
حوا خاتون به شماره 1127 در سال 1354 
رسیده  ثبت  به  ملی کشور  آثار  فهرست  در 

است.«

مخترع نوار کاست 
درگذشت

»لو اوتنز« مخترع نوار کاست و از مهره های 
کلیدی در ساخت اولین سی دی تاریخ، در 
94 سالگی درگذشت. ایرنا به نقل از گاردین 
نوشت اوتنز به عنوان مدیر محصول کمپانی 
بار جهان موسیقی را متحول  فیلیپس، دو 
کرد. او که در ژوئن سال 192۶ متولد شده 
بود از همان دوران نوجوانی با ساخت یک 
نشان  را  مهندسی  به رشته  رادیو عالقه اش 
دست  به  هلند  اشغال  جریان  در  داد. 
اوتنز  نیروهای نازی در جنگ جهانی دوم، 
و والدینش با استفاده از این رادیو فرکانس 

را می گرفتند. اورنج  رادیو 
 این مهندس کوچک رادیوی کوچکش را به 
دستگاهی شامل یک آنتن جهت دار مجهز 
کرده بود که خودش فیلتر آلمانی می نامید 
مسدودکننده های  از  می توانست  چون 
سیگنالی که رژیم نازی مورد استفاده قرار 

کند. عبور  می داد، 
 دو سال بعد از این تاریخ، اوتنز که از بزرگ 
بودن ضبط صوت های موجود به ستوه آمده 
بود، بزرگ ترین موفقیت عمرش را به دست 
آورد و نوار کاست را اختراع کرد. ایده اوتنز 
جیب  داخل  باید  کاست  نوار  که  بود  این 
نوار  اولین  در سال19۶3 میالدی  جا شود. 
کاست جهان در یک نمایشگاه تخصصی در 
برلین با شعار کوچکتر از یک پاکت سیگار 

به جهان معرفی شد.
 در سال 1972 این مهندس موفق به مقام 
سرپرستی بخش صوتی NatLab فیلیپس 
بزرگ  اختراع  با طراحی و ساخت  و  رسید 
بعدی برای صنعت موسیقی یعنی سی دی 

همراه شد.
 12 سی دی  میالدی   1980 سال  در   
سونی  و  فیلیپس  استاندارد  سانتی متری 
برای نخستین بار به بازار عرضه شد.  تاکنون 
بیش از 100 میلیارد نوار کاست و 200 میلیارد 

است. رسیده  فروش  به  دی  سی 
بزرگترین  بدانید  این حال جالب است  با   
حسرت زندگی اوتنز این بود که چرا اولین 
و  ساخت  سونی  شرکت  را  تاریخ  واکمن 

فیلیپس. شرکت  نه  کرد  بازار  روانه 

توفیقیان، باستان شناس زیر آب 
می گوید: کشتی های سواحل 
جنوبی، چه آن ها که غرق 
شده ، چه کشتی های بازمانده، 
بخشی از تاریخ دریانوردی و 
کشتی رانی اند. ما در بسیاری 
از حوزه ها موزه داریم اما در 
این حوزه نه. نگاه اقتصادی و 
سوداگرانه این بخش را تحت 
تاثیر قرار داده و در حال از بین 
بردن تاریخ آن است

شب های گذشته رودخانه اروند شلوغ بوده. رفت و آمدها زیاد شده و وسایلی برای اوراق کشتی »آریابوم« راهشان به اروند صغیر باز 
شده است. کشتی که از بازماندگان جنگ هشت ساله است؛ در تمام سال های گذشته در اروند کناره گرفته بود و حاال آن طور که از شواهد 
پیداست مالکش می خواهد آن را اوراق کند. این کشتی که برای اهالی آبادان و مینوشهر یادگار سال های قدیم است؛ در شرف نابودی 

است.

صنایع دستی

صندوق احیا و بهره برداری 
از اماکن تاریخی فراخوانی 
برای واگذاری خانه 
پروین اعتصامی، خانه 
علوی، کاروانسرای آهنگ، 
کاروانسرای مزینان و ده ها 
اثر تاریخی و فرهنگی منتشر 
کرده است

صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و 
احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، با 
تصویب کمیسیون مزایده های این صندوق، مهلت 
شرکت در مزایده 25 بنای تاریخی و فرهنگی را 
تا ساعت 1۶ روز یکشنبه 15 فروردین 1400 تمدید 
پایگاه  به  می توانند  درخواست کنندگان  و  کرد 
اینترنتی صندوق احیا و یا پایگاه ملی اطالع رسانی 
تکمیل  را  مربوطه  مدارک  و  مراجعه  مناقصات 
کنند. از مهم ترین این بناهای می توان به خانه 
با کاربری فرهنگی آموزشی،  امیر پرویز )تبریز( 
حفظ کاربری  با  آموزشی  با کاربری  صدا  موزه 
موجود، خانه پروین اعتصامی )تبریز( با کاربری 
با کاربری  )تبریز(  علوی  خانه  فرهنگی هنری، 
)جماله(  شیخ  عصارخانه  آموزشی،  و  فرهنگی 
سه دانگ )اصفهان( با کاربری فرهنگی و کارگاه 
صنعتی، باغ برج علی اکبری )گلپایگان( با کاربری 
اقامتی، پذیرایی تفریحی و ورزشی، حمام حاج 
رئیس )تربت حیدریه( با کاربری پذیرایی، درمانی 
)تربت  رباط کامه  ایرانی(،  )حمام  بهداشتی  و 
حیدریه( با کاربری اقامتی، پذیرایی، کاروانسرای 
با کاربری  رضوی(  خراسان  )بجستان،  یونسی 
اقامتی، قوم گردی، کاروانسرای آهنگ )بجستان، 
پذیرایی،  خدمات  کاربری  با  رضوی(  خراسان 
کاروانسرای مزینان )داورزن، خراسان رضوی( با 
کاربری فرهنگی، اقامتی و پذیرایی، رباط سنگ 
کاربری  با  رضوی(  خراسان  )فریمان،  بست 
فرهنگی، اقامتی و پذیرایی )مجتمع گردشگری 
بین راهی( نام برد. ضمن این که خانه طلوعی فر 

پذیرایی  هنری،  فرهنگی،  کاربری  با  )دزفول( 
با  حشمت اللشکر)سمنان(  خانه  تجاری،  و 
کاربری فرهنگی،اقامتی و پذیرایی، کاروانسرای 
شاه عباسی )دامغان( با کاربری فرهنگی، اقامتی 
و پذیرایی، باغ خالصه بمپور )ایرانشهر، سیستان 
و بلوچستان( با کاربری اقامتی، پذیرایی فرهنگی 
حیدرآباد  قلعه  باغ(،  کوشک  )به منظور  وهنری 
کاربری  با  بلوچستان(  و  سیستان  )خاش، 
اقامتی و پذیرایی، قلعه کنت  فرهنگی، هنری، 
کاربری  با  بلوچستان(  و  سیستان  )سراوان، 
فرهنگی، هنری، اقامتی و پذیرایی، خانه خطیبی 
کاربری  با  )قزوین(  اسدی  و  زینعلی  خانه  و 
فرهنگی، هنری، اقامتی و پذیرایی، حمام اروج 
درمانی  بهداشتی  با کاربری  )رامیان، گلستان( 
قزلق،  کاروانسراهای  پذیرایی،  ایرانی(  )حمام 
هیرکانی،  )جنگل های  سفید  رباط  و  لو  دیمه 
پذیرایی  اقامتی،  فرهنگی،  با کاربری  گلستان( 
تاریخی  محور  بین راهی(  گردشگری  )مجتمع 
طبیعی جنگل های هیرکانی، خانه عبادی )آمل( 
پذیرایی،  و  اقامتی  هنری،  فرهنگی،  با کاربری 
خانه قریشی )آمل( با کاربری اقامتی و پذیرایی، 
کاربری  با  مرکزی(  )آشتیان،  آشتیانی  خانه 
فرهنگی، اقامتی و پذیرایی، کاروانسرای دولت آباد 
)دولت آباد، مرکزی( با کاربری اقامتی )مجتمع 
گردشگری بین راهی( و حمام ارامنه )همدان( با 
کاربری فرهنگی و پذیرایی )شربتخانه( از دیگر 
بناهایی هستند که حق بهره برداری آن ها تمدید 

است. شده 

فراخوان واگذاری بهره برداری از 25 بنای تاریخی

رئیس اداره میراث فرهنگی 
خرمشهر می گوید بهترین 

کار این است که کشتی ها از 
آب خارج شوند تا بیش از 
این زنگ نزنند و از آسیب 

بیشترشان جلوگیری شود. در 
چند سال گذشته در خرمشهر 

طرحی برای ساخت موزه 
کشتی های غرق شده و موزه 

بنادر و دریانوردی داده شده اما 
کسی به این طرح ها جوابی 

نداده است

|  
رنا

 ای
 |

|  
رنا

 ای
 |

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |
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ایران می تواند بهشت استخراج رمز ارز باشد

ماینینگ و فرصت های از دست رفته
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: ایران می توانست از ظرفیت رمز ارزها عالوه بر عبور از تحریم های مالی و 

بانکی، برای ارزآوری استفاده کند

مدیرعامل سازمان بورس 
از دولت خواسته با موضوع 
رمز ارزها  برخورد کند، چرا 

که باعث فرار سرمایه است، 
علت فرار سرمایه تصمیمات 
اقتصادی خود آقایان است، 

فضای ناامن و ناپایداری 
اقتصادی است. بیت کوین 

هم یک ابزار است، بیت کوین 
نباشد، مردم راه دیگری برای 

خروج سرمایه خود پیدا 
می کنند

علیرضا کالهی، عضو هیات 
نمایندگان اتاق تهران:

ارز دیجیتال فرصتی را فراهم 
کرده که ما هم تحریم را دور 
بزنیم و هم ذخایر انرژی را 

تبدیل به پول کنیم، هم برق 
مازادی که داریم و هم نفت 
و گاز را تبدیل به برق کنیم و 

صادر کنیم

|  
س

فار
  |

رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی 
حمل و نقل مسافر اعالم کرد:

حذف سفرهای اتوبوسی 
به مقاصد خارجی در 

نوروز 1400 
تعاونی  شرکت های  کشوری  اتحادیه  رئیس 
حمل و نقل مسافر از حذف سفرهای اتوبوسی 
به مقاصد خارجی در ایام نوروز 1400 خبر داد. 
به گزارش ایلنا احمدرضا عامری با بیان این که 
تمام ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای برای 
انجام سفرهای نوروزی آماده باش هستند، گفت: 
نوروز امسال متفاوت از سال های گذشته است 
و در شرایط برگزاری سفرها ابهاماتی وجود دارد 
و  اتوبوس، مینی بوس  از  اعم  ناوگان  تمام  اما 
سواری کرایه برای پاسخ به تقاضای مسافران 
به  اشاره  با  او  هستند.  باش  آماده  حالت  در 
با حمل  مسافر  جابه جایی  ممنوعیت  احتمال 
قرمز  شهرهای  بین  جاده ای  عمومی  نقل  و 
ممنوعیتی  هیچ  امروز  به  تا  نارنجی گفت:  و 
برای تردد به شهرهای مختلف با انواع رنگ ها 
به ما اعالم نکرده اند و پیش فروش بلیت به 
همه شهرها انجام شده است. رئیس اتحادیه 
کشوری شرکت های تعاونی حمل و نقل مسافر 
تاکید کرد: تا به امروز منع فروش بلیت برای 
یک شهر یا استان خاصی را اطالع نداده اند و به 
محض این که سفر به شهری ممنوع اعالم شود 
بلیت ها مسترد و جابه جایی مسافر به آن نقطه 
لغو می شود. عامری همچنین از حذف سفرهای 
زمینی با حمل و نقل عمومی زمینی به کشورهای 
خارجی خبر داد و گفت: سال های گذشته برای 
به مقصد گرجستان،  اتوبوس  بلیط  نوروز  ایام 
ترکیه، ارمنستان، افغانستان، عراق و آذربایجان 
به فروش می رفت اما امسال سفر جاده ای به 
رعایت  الزام  درباره  او  نداریم.  خارجی  مقاصد 
فاصله گذاری اجتماعی در تمام ناوگان جاده ای 
دستورالعمل  طبق  ناوگان  تمام  داشت:  اظهار 
ستاد ملی مبارزه با کرونا باید 50 درصد ظرفیت 
خود مسافر پذیرش کنند و ما به رانندگان تاکید 
کرده ایم که این پروتکل ها را به اجرا برسانند و 
اساسا در ترمینال ها بیش از ظرفیت 50 درصد 

انجام نمی شود. بلیت فروشی 

ارسال 400 پرونده تخلف 
و دستکاری در بازار 

سرمایه به قوه قضائیه 
جلسات مشترک بورس با قوه  قضائیه آغاز شده 
بر  بالغ  بورس  آن،  بر اساس صورت جلسات  و 
400 پرونده تخلف دستکاری در بازار سرمایه را 
ارسال کرده که احتمال افزایش شکایت ها به 2000 
پرونده هم وجود دارد. به گزارش مهر، در نامه ای 
که معاونت حقوقی دادگستری تهران به رئیس 
کل دادگستری تهران در خصوص جلسه برگزار 
شده با معاونت حقوقی بورس ارسال کرده، اعالم 
شده که بیش از 200 پرونده کیفری در محاکم 
دادگستری استان تهران از طرف سازمان بورس با 
موضوع فعالیت بدون اخذ مجوز و دستکاری در 
بازار سرمایه از طریق اغوای اشخاص با ایجاد کانال 

تلگرام به ثبت رسیده است.
در این نامه از آماده شدن بیش از 200 پرونده دیگر 
جهت طرح شکایت و ثبت در محاکم با عنوان های 
البته احتمال داده  نیز خبر داده شده و  مذکور 
شده است که افزایش شکایات تا 2000 پرونده 
هم صورت گیرد. در مصوباتی که در این جلسه 
حاصل شده، معاون حقوقی دادگستری استان 
تهران اعالم کرده که نظر به این که تاکنون سازمان 
بورس نسبت به ساماندهی، مدیریت مشارکتی و 
بهره مندی از ظرفیت های فعاالن کانال های بورسی 
ظرف  است  نداده  انجام  بخشی  نتیجه  اقدام 
شش ماه برنامه عملیاتی و قابلیت اجرای خود 
را در ساماندهی بومی سازی و تحقق مدیریت 

مشارکتی کانال های بورسی به انجام رساند.

دو نرخی بودن، دلیل 
نابسامانی بازار مرغ 

رفتن  باال  و  مرغ  عرضه  دلیل کمبود  برخی 
نجومی قیمت آن در بازار را به گردن مرغداران 
باال  برای  احتکار  به  را متهم  آن ها  و  انداخته 
بردن قیمت در بازار داغ نوروزی می کنند. اما 
کارشناسان امکان احتکار مرغ در مرغداری ها 
را در شرایط کنونی ناممکن می دانند. به گزارش 
ایلنا، محمدعلی کمالی سروستانی، مشاور عالی 
هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی 
کشور، درباره این دالیل اظهار کرد: مرغداران در 
ازای نهاده های دریافتی باید به صورت وزنی 
اجازه  این صورت  در غیر  مرغ تحویل دهند 
جوجه ریزی به آن ها داده نمی شود. او دلیل 
گرانی مرغ و چند نرخی بودن آن را عدم تعیین 
نرخ مصوب بر اساس نرخ تمام شده تولید 
عنوان کرد و گفت: در حال حاضر قیمت تمام 
شده هر کیلوگرم مرغ برای مرغداران 17 هزار 
تومان است، اگر  نرخ مصوب اصالح شود و 
این قیمت مبنای قیمت مصرف کننده قرار گیرد 
هر کیلوگرم مرغ گرم؛ 24 هزار تومان به دست 

مصرف کننده می رسد.

این که  بر  تاکید  با  مجلس  در  خاش  نماینده 
سیستان و بلوچستان به لحاظ کمی و کیفیت آب 
در وضعیت بحرانی به سر می برد، گفت: به دلیل 
کمبود آب بعضی از روستاها خالی از سکنه شده 
به گزارش  شاهدیم.  را  زیادی  مهاجرت های  و 
ایلنا اسماعیل حسین زهی درباره وضعیت منابع 
آبی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: نزدیک 
دو دهه است که استان به دلیل بارندگی های کم 
از خط قرمز خشکسالی هم عبور کرده و مردم 
شهرهای بزرگ استان نیز فاقد آب آشامیدنی 

سالم هستند چه برسد روستاها.
او با بیان این که پروژه شیرین سازی آب دریای 
عمان و انتقال از چابهار به کندی پیش می رود، 
افزود: به خاطر عدم بارندگی و افت سطح منابع 
تمامی  در  شدیدی  فرونشست  زیرزمینی  آب 
مناطق استان در حال رخ دادن است. نماینده 
این که  بر  تاکید  با  میرجاوه  و  خاش  مردم 
و کیفیت  لحاظ کمی  به  سیستان و بلوچستان 
آب در وضعیت بحرانی به سر می برد، از دولت 
استان  آب  تامین  به  ویژه ای  توجه  خواست 

باشد. داشته 
به  اشاره  با  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
نیازمند  گسترده  خشکسالی  دلیل  به  این که 
برای  ملی  توسعه  صندوق  از  منابع  تخصیص 
سیستان و بلوچستان  آبی  پروژه های  اجرای 
 1400 بودجه  الیحه  در  شد:  یادآور  هستیم، 

دولت پیشنهاداتی مطرح و اعتباراتی پیش بینی 
کرده اما مشخص نیست چقدر تخصیص یابد. 
حسین زهی با بیان این که در حال حاضر حتی 
در مرکز استان نیز گاها با قطعی آب مواجهیم که 
تبعات منفی بی شماری را در پی داشته است، 
گفت: جنوب استان در خشکسالی محض بسر 
تانکر  یک  استان  شهرهای  برخی  در  می برد، 
آب وجود دارد که همان یک تانکر هم از حیز 
انتفاع خارج است، اکثر راه های روستایی خاکی 
هستند و اگر یک بار تانکرهای آبرسان به منطقه 
مراجعه کنند، خراب می شود و برای تعمیرات 
چندین روز زمان نیاز است و همین موضوعات 
باعث می شود روستاها از سکنه خالی شوند.

روستائیان حتی  از  بسیاری  این که  بیان  با  او 

مردم شهری به دیگر شهرها و استان ها مهاجرت 
می کنند، افزود: اکثر چاهای کشاورزی خشک 
شده اند و آب موجود نیز در برخی مناطق اسیدی 
و یا ترش است. حسین زهی در ادامه با تاکید 
بر لزوم پیگیری حق آبه ایران از هیرمند، گفت: 
آبی که اکنون وارد چاه نیمه ها می شود از هیرمند 
نیست بلکه از روان آب های ناشی از بارندگی و 
وزارت  است  نیاز  است.  افغانستان  در  سرریز 
خارجه و نیرو  پیگیر این موضوع باشند، چون در 
صورت تامین آب از هیرمند امکان آبرسانی 3۶ 
هزار هکتار از اراضی دشت سیستان فراهم شود 
و منجر به ماندگاری مردم در منطقه می شود که 
خود تامین امنیت مرزها را نیز در پی خواهد 

داشت.

نماینده مردم خاش و میرجاوه در مجلس:

وزارت خارجه و نیرو  پیگیر حق آبه هیرمند باشند

انرژی

استفاده از برق خانگی 
برای استخراج رمز ارز به 

دلیل مصرف بیش از حد 
مجاز، امکان آتش گرفتن 

سیم کشی خانه ها را افزایش 
می دهد 

سخنگوی صنعت برق:

استفاده از برق خانگی برای استخراج رمز ارز مجاز نیست
سخنگوی صنعت برق گفت: ماینر هایی 
که در منازل اقدام به استفاده غیرمجاز 
با  و  خالف کرده  می کنند کاری  برق  از 
ایرنا  گزارش  به  می شود.  برخورد  آنان 
استفاده  گفت:  رجبی مشهدی  مصطفی 
رمز ارز  استخراج  برای  خانگی  برق  از 
برای  است،  خالف  آن که کاری  بر  عالوه 
ساکنان خانه ها و همسایگان خطر آفرین 
خواهد بود. استفاده از برق خانگی برای 
استخراج رمز ارز به دلیل مصرف بیش از 
حد مجاز، امکان آتش گرفتن سیم کشی 
امر  این  می دهد که  افزایش  را  خانه ها 
در  آتش سوزی  احتمال  افزایش  ضمن 
خانه، به وسایل برقی دیگر آسیب جدی 

می کند. وارد 
سخنگوی صنعت برق بیان داشت: عالوه 
بر این، به دلیل فشار بیش از حدی که 
می شود،  وارد  ساختمان  برق  شبکه  به 
برقی  وسایل  به  خسارت  بروز  امکان 
همسایگان بیشتر است. استفاده از برق 
به شبکه  ارز  رمز  استخراج  برای  خانگی 
باید  زیرا  می کند،  وارد  نیز خسارت  برق 

شود. متحمل  را  بیشتری  فشار 
به گفته او، استفاده کنندگان غیرمجاز برق 
معادل  ظرفیتی  رمزارز  استخراج  برای 
 30 حدود  تاکنون  هستند.  مگاوات   90
شده  شناسایی  ظرفیت  این  از  مگاوات 

که مصرفی معادل کل مصرف شهر رامسر 
است.

برای  برق  افزود:  برق  صنعت  سخنگوی 
با کسب  و  قانونی  به صورت  کسانی که 
کنند،  رمزارز  استخراج  به  اقدام  اجازه 
تامین شده و مورد حمایت خواهند بود. 
از  غیرقانونی  صورت  به  هم که  کسانی 
شبکه برق استفاده کنند، شناسایی شده 

می شوند. معرفی  قضایی  مراجع  به  و 
رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: وزارت نیرو 
و شرکت توانیر با توسعه این کسب و کار 
اقدام  وکارها  کسب  سایر  همانند  جدید 
تا  آن ها کرد  برای  برق  تعرفه  تعیین  به 
نگرانی  بدون  و  قانونی  به صورت  فعاالن 
دهند.  ادامه  فعالیت  به  برق  تامین  از 
استخراج  فعاالن  با  برق  صنعت  رفتار 
و  است  فعالیت ها  سایر  همانند  رمزارز 
می شود  برخورد  آنان  با  صورتی  در  فقط 
برق  از  بخواهند  غیرمجاز  صورت  به  که 

کنند. سواستفاده 
استفاده کنندگان  با  برخورد  او،  گفته  به 
به  محدود  فقط  برق  از  غیرمجاز 
و  نیست  مجازی  ارز  استخراج کنندگان 
براساس مصوبه های دولت و قانون،  همه 
انشعاب های غیرمجاز جمع آوری شده و 
با هر نوع استفاده غیرمجاز از برق به جد 

می شود. برخورد 

پیش  ماه  چند  تا  نام  این  »بیت کوین« 
بود،  نا آشنا  نامی  مردم  از  بسیاری  برای 
زیادی  چیز  آن  درباره  بسیاری  هم  حاال 
نمی دانند. اما شواهد نشان می دهد، ناگزیر 
و  شنید  خواهیم  بیشتر  را  نامش  آینده  در 
این ارز دیجیتال قرار است نقش بیشتری 
در اقتصاد دنیای فردا به عهده بگیرد. دنیا 
دیجیتال که  ارزهای  می رود که  سمتی  به 
بی اعتبار  را  سیاسی  و  قراردادی  مرزهای 
پیدا  بیشتری  نفوذ  و  قدرت  روز  هر  کرده، 
می کند. در ایران برخی از آن ها که در بورس 
ناامید شدند و حتی سرمایه خود را باختند، 
حاال با تردید به سرمایه گذاری در حوزه ارز 
وارد  هم  بسیاری  و  می کنند  فکر  دیجیتال 
و  باال  نگرانی  نگاهی  با  و  شده  وادی  این 
می کنند.  دنبال  را  آن  ارزش  رفتن  پایین 
ارزهای دیجیتال و بیش از همه بیت کوین 
کشورها  از  بسیاری  سوی  از  دنیا  در  امروز 
در  آن  نقش  و  شده  شناخته  رسمیت  به 
اقتصاد و معامالت هر روز بیشتر می شود، 
اتاق  نمایندگان  علیرضا کالهی، عضو هیات 
بازرگانی تهران درباره جایگاه بیت کوین در 
بسیاری  »امروزه  دنیا گفت:  امروز  اقتصاد 
بانک های  کنترل  از  خارج  که  ارزی  به 
و  است  دموکراتیک  کامال  است،  مرکزی 
امر  این  آورده اند.  رو  نیست،  تحریم  قابل 
در حال رسمیت پیدا کردن است. مصادیق 

جمله  از  است،  بسیار  هم  آن  رسمیت 
که  شده  شناخته  فین تک  اولین  این که 
پرداخت های بیت کوینی را پذیرفت، شرکت 
اسکوئر Square بود که در سال 2018 این 
پیپال   2020 سال  در  داد.  انجام  را  اقدام 
دنیاست  فین تک  بزرگترین  که   PayPal
پذیرش بیت کوین در معامالت خود را آغاز 
کرد. از سال آینده ونمو Venmo که پلتفرم 
وارد  را  بیت کوین  امریکاست  در  پرداخت 
ویزا  و  مستر کارت  می کند.  خود  فعالیت 
با  پرداخت  به زودی  اعالم کردند که  کارت 
 12 امریکا  در  می کنند.  میسر  را  بیت کوین 
را  بیت کوین  دارد که  وجود  خودپرداز  هزار 
آلمان  و  کانادا  در  می کند،  دالر  به  تبدیل 
است.  شده  ایجاد  گسترده ای  شبکه  هم 
تریلیون  یک  به  بیت کوین  بازار  ارزش کل 
دالر با گردش روزانه ۶0 میلیارد دالر رسیده 
است. در مجموع طبق آمارها درآمد صنعت 
روز  در  دالر  میلیون   50 حدود  ماینینگ 
است« در ایران اما مانند هر پدیده نوظهور 
می شود  مواجه  مردم  استقبال  با  که  دیگر 
در  دیواری  ساختن  در  سعی  مسئوالن  و 
انکار  و  ممنوعیت  ساز  و  دارند  آن  مقابل 
برخورد  هم  دیجیتال  ارز  با  می کنند،  کوک 

است. نگرفته  صورت  اصولی 
در  در خصوص ظرفیت های موجود  کالهی 
یک  کشور  در  »ما  می گوید:  رمز ارز  حوزه 

برق در  داریم. صنعت  انرژی  مزیت مطلق 
حدود  تولید  ظرفیت  حاضر  حال  در  ایران 
دارد.  را  برق  ساعت  میلیارد کیلووات   500
کل  است،  کمتر  بسیار  ساالنه  تولید  اما 
این  اصلی  دلیل  بود.   284 پارسال  تولید 
است که تقاضا وجود ندارد. موضوع بعدی 
ذخایر انرژی فسیلی است که ما در اختیار 
نفت  عصر  پایان  صورت،  هر  در  داریم. 
نیروگاهی  ظرفیت  درصد   90 است.  نزدیک 
سال 2020 در دنیا از انرژی های تجدیدپذیر 
نمی توان  قطعیتی  هیچ  با  می شود.  تامین 
گفت تا ده سال دیگر دنیا بنزین و گازوئیل 
طرفی  از  نیست.  مشخص  نه؟  یا  می خرد 
ارزهای دیجیتال این فرصت را فراهم کرده 
که ما هم تحریم را دور بزنیم و هم ذخایر 
انرژی که در اختیار داریم را تبدیل به پول 
کنیم. هم برق مازاد و هم نفت و گاز را که 
می توانیم تبدیل به برق کرده و صادر کنیم. 
و صادرات گاز  تولید  دردسرهایی که  بدون 
تحریم  جهانی  بازار  یک  این  دارد.  نفت  و 
ما  معمول  طبق  متاسفانه  اما  است  ناپذیر 

سوزاندیم« را  فرصت 
تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
اصولی  برخوردهای  مسئوالن  است  معتقد 
می گوید:  و  نداشتند  جدید  پدیده  این  با 
واقعیت،  یک  منکر شدن  با  معمول  »طبق 
به  غیرمنطقی  و  غیر واقع بینانه  پرداختن 

ناپایدار  داشتن سیاست های  با  و  موضوع، 
فرصت را سوزاندیم. من از ابتدا به دوستان 
در وزارت نیرو گفتم که این طور برخورد کنید 
می شود.  زیرزمینی  فعالیت ها  این  همه 
ارز  می گفتند  دوستان  جلسه ای  یک  در 
تروریسم  مالی  تامین  ابزار  دیجیتال 
آمریکا  گروپ  سیتی  از  که  آماری  است. 
درصد  زیر یک  است می گوید  در دسترس 
به  مربوط  دنیا  در  بیت کوین  مالی  گردش 
است.  پولشویی  یا  غیرقانونی  فعالیت های 
تا 5 درصد جی دی پی در   2 در صورتی که 

است.« )غیرقانونی(  خاکستری  دنیا 
مجوز  مورد  هزار  موجود  آمار  اساس  بر 
فقط  اما  شده  صادر  بیت کوین  استخراج 
و  فعال  انشعاب  پنج  و  بیست  تا  بیست 
داریم، کالهی معتقد است:  در کشور  مجاز 
نکرده ایم،  برخورد  مسئله  با  درست  »چون 
انجام  زیر زمینی  فعالیت ها  این  از  بخشی 
چه  حوزه  این  در  نمی دانیم  ما  و  می شود 
که  امکاناتی  با  می توانستیم  است.  خبر 
شویم  صنعت  این  قطب  داریم،  اختیار  در 
داخلی  گردش  تخمین  نشدیم.  ولی 
دالر  میلیارد  سه  ساالنه  حدود  بیت کوین 
 48 میزان  این  ترکیه  در  است،  کشور  در 
دالر  میلیارد   400 کره  در  و  دالر  میلیارد 
این  جی دی پی،  سایز  به  نسبت  است. 
رشد  دالر  میلیارد   50 تا  راحتی  به  گردش 

این  نخواهیم،  چه  بخواهیم  چه  می کند. 
اتفاق می افتد. چه سرمان را زیر شن کنیم 
و چه با این پدیده برخورد اکتیو و درست 
انجام دهیم و آن را روی زمین بیاوریم تا 
کنیم.  مدیریت  و  رصد  آن را  ابعاد  بتوانیم 
ظرفیت  میزان  می دهد  نشان  تخمین ها 
است.  مگاوات   ۶00 حدود  کشور  ماینینگ 
منطقی  و  درست  سیاست گذاری  یک  اگر 
انتظار  می توانیم  آینده  دو سال  برای  شود 
مگاوات  هزار   3 الی   1500 شکل گیری 
باشیم.  داشته  کشور  در  ماینینگ  ظرفیت 
انتظار  می توانیم  مگاوات  هزار  سه  رقم  با 
باشیم.  داشته  ارزی  درآمد  دالر  میلیارد   5
مستقیم  شغلی  فرصت  هزار  دو  حدود 
این که  ضمن  می گیرد.  شکل  مزارع  داخل 
همین حاال نیاز ارزی خرد کشور یک و نیم 
اسکناسی  است،  –اسکناس-  دالر  میلیارد 
که مردم می خرند ذخیره کنند، سفر بروند 
و... فین تک های مبتنی بر رمز ارز به راحتی 
بانک مرکزی  از دوش  را  بار  این  می توانند 
یک  که  نباشیم  شاهد  دیگر  ما  و  بردارند 
راه  چهار  در  دالری  هزار   100 تا   50 معامله 
استانبول کل بازار ارز کشور را متالطم کند. 
این  با  مرکزی  بانک  چرا  که  متحیرم  اما 
اشاره ای  کالهی  است«  مخالف  موضوع 
پرداخت های  به  مربوط  مشکالت  به  هم 
»ارز  گفت:  و  کرد  ورودی  گردشگران 
در  می تواند  که  است  ابزاری  دیجیتال 
اختیار گردشگرانی که به ایران می آیند قرار 
گیرد. آن ها در حال حاضر ابزاری برای رزرو 
بلیت و پرداخت های دیگر خود در  و  هتل 

ندارند« سفر 
بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
ارزهای  به  نقدهایی که  خصوص  در  تهران 
»دوستان  می گوید:  است  مطرح  دیجیتال 
باعث  دیجیتال  ارز  معتقدند  مرکزی  بانک 
خروج ارز و سرمایه از کشور می شود. باید 
گفت در همه صنایع خروج ارز داریم، مهم 
آن  قبال  در  درآمدی  چه  که  است  این 
ایجاد می شود. اگر هم منظور مردمی است 
مردم  بگویم  باید  می خرند،  بیت کوین  که 
باالخره می خرند، راه آن را هم پیدا می کنند. 
مدیر عامل سازمان بورس از دولت خواسته 
که  چرا  کند  برخورد  رمز ارزها  موضوع  با 
فرار  علت  می شود.  سرمایه  فرار  باعث 
آقایان  خود  اقتصادی  تصمیمات  سرمایه 
اقتصادی  ناپایداری  و  ناامن  فضای  است. 
است. بیت کوین یک ابزار است. بیت کوین 
می کنند. طال  پیدا  دیگری  راه  مردم  نباشد 
می برند، فرش و عتیقه و دالر می برند. پس 
ورود کنیم.  موضوع  به  خودمان  است  بهتر 
ما نمی توانیم دالر چاپ کنیم اما بیت کوین 
با  کنیم.  استخراج  و  تولید  می توانیم  را 
از  بعد  که  است  عجیب  توضیحات  این 
این  متوجه  بعضی  چطور  نیم  و  سال  یک 
یک  نمی خواهد  و کسی  نیستند  فرصت ها 
به  بگیرد و سامانی  تصمیم منطقی درست 
و  فعلی  وضعیت  ادامه  دهد،  وضعیت  این 
ممنوع اعالم کردن ارز دیجیتال ره به جایی 
ظرفیت  از  می توانست  ایران  برد.  نخواهد 
رمز ارزها عالوه بر عبور از تحریم های مالی 
کند«  استفاده  ارزآوری  برای  بانکی،  و 
اغلب کشورها  در  ماینینگ  صنعت  به  نگاه 
بانک ها  بعضی  چند  هر  پذیراست،  نگاهی 
این  به  اعتماد کافی  مالی  سیستم های  و 
صنعت را هنوز ندارند، اما دیر یا زود ناگزیر 
به پذیرش این ارز بدون مرز می شوند. در 
ایران هم با توجه به سخنان کارشناسان و 
ظرفیت های موجود، این امکان وجود دارد 
که صنعت ماینینگ تبدیل به مزیت رقابت 

شود.  برای کشور 

|پیام ما| بیت کوین در ایران حواشی بسیاری داشته و همچنان دارد. از تقصیر کمبود برق که به گردن ماینرها افتاد تا غیرمجاز اعالم 
شدن سایت های خرید و فروش رمزارز و ممنوع شدن استفاده از بیت کوین در معامالت و در نهایت اظهارات مدیرکل بانک مرکزی 
مبنی بر برنامه هایی که جهت صدور مجوز برای انجام معامالت بر پایه بیت کوین در تجارت خارجی، در سر دارند. فارغ از این حواشی، کنار 
گذاردن یک امکان جدید در دنیا، یا مقابله با پذیرفتن آن، تنها نتیجه ای که دارد جا ماندن از جریان و سرعت تغییرات در جهان امروز 
است. ایران تا چه اندازه ظرفیت استفاده از این امکان جدید دنیای امروز را دارد؟ علیرضا کالهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران در سخنرانی اخیر خود در نشست اسفند ماه این هیات، پاسخ این سوال را داده و از فرصت سوزی ها در زمینه ارز دیجیتال گفته 

است.
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به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان

تلویزیون شهری 
مسجدسلیمان دوباره 

راه اندازی شد
مدت  ها  از  بعد  مسجدسلیمان  شهری  تلویزیون 
خدمات  اداره  همت  به  خرابی،  و  خاموشی 
و گاز  نفت  بهره برداری  شرکت  اجتماعی  اداری 

شد. راه اندازی  و  تعمیر  مسجدسلیمان 
مدت ها  از  بعد  مسجدسلیمان  شهری  تلویزیون 
خدمات  اداره  همت  به  خرابی،  و  خاموشی 
و گاز  نفت  بهره برداری  شرکت  اجتماعی  اداری 

شد. راه اندازی  و  تعمیر  مسجدسلیمان 
اعالم  با  اجتماعی  اداری  خدمات  اداره  رئیس 
خاموشی  مدت  ها  از  بعد  گفت:  خبر  این 
تلویزیون شهری نصب شده در محوطه مجموعه 
نقص  به علت   مرکزی  باشگاه  ورزشی  فرهنگی 
خانم  همت  با  یدکی،  قطعات  کمبود  و  فنی 
با  و  هنری  فرهنگی  امور  پرسنل  و  صالحان 
راه  و  تعمیر  به  موفق  داخلی  منابع  از  استفاده 

شدیم. دستگاه  این  مجدد  اندازی 
اداره  همکاری  با   : افزود  عالی پور شهنی  امراله 
مهندسی  خدمات  اداره  و  کاال  امور  و  تدارکات 
توانستیم ضمن تهیه قطعات یدکی الزم قطعات 
رسانه  این  دوباره  تا  نماییم  تعویض  را  معیوب 
راه اندازی  و  روشن  شهروندان  به  خدمت  برای 

شود.
او اظهار داشت: با همکاری اداره روابط عمومی و 
دهنده  و هشدار  بهداشتی  پیام های   HSE اداره 
در خصوص رعایت موارد حفاظت بهداشت فردی 
شرکت  نقش آفرینی  کرونا  ویروس  برابر  در 
ارائه  در  مسجدسلیمان  گاز  و  نفت  بهره برداری 
اجتماعی  مسئولیت های  حوزه  مختلف  خدمات 
ورزشی  فرهنگی  برنامه های  همچنین  و 
آگاهی بخشی  جهت  رسانه  این  از  صداو سیما 

می شود. پخش  عمومی 
میلیون   400 اقدام  این  با  نشان کرد:  خاطر  او 
بابت عدم پرداخت هزینه دستمزد شرکت  ریال 
صرفه جویی  تعمیراتی  سرویس های  ارائه کننده 

شد.

مازندران 

هفت  پیش بینی  جدول  انتشار  با  مازندران  هواشناسی 
روزه خود اعالم کرد که یخبندان صبحگاهی روز یکشنبه به 
مناطق جلگه ای استان می رسد. طبق این جدول ، بارش 
باران و برف در مازندران که از عصر روز پنجشنبه از غرب 
استان شروع شده و تا ظهر امروز جمعه تمامی مناطق 
مازندران را در بر گرفته است ، روز شنبه هفته آینده نیز 
ادامه می یابد و دمای هوا هم به صورت محسوس کاهش 

خواهد یافت.
بر اساس این پیش بینی ، هوای مازندران روزهای یکشنبه 
و دوشنبه هفته آینده صاف تا نیمه ابری است ، ولی صبح 
یکشنبه مناطق جلگه ای استان هم شاهد یخبندان خواهد 
بود. هوای مازندران روز سه شنبه تا پنجشنبه هفته آینده 
هم صاف تا نیمه ابری باقی می ماند و شهروندان شاهد 
افزایش نسبی دما خواهندبود. ساکنان دامنه ها و ارتفاعات 

هم وزش باد گرم را تجربه می کنند.
جدول پیش بینی پنج روزه دمای هوای مازندران هم نشان 
می دهد که دمای هوای استان طی روز شنبه نسبت به 
امروز جمعه کاهش در برخی مناطق تا 15 درجه کاهش 

خواهد یافت. دمای هوای شهر ساری مرکز مازندران هم 
امروز در گرم ترین زمان به 13 درجه سانتی گراد باالی صفر 
می رسد ولی روز شنبه با کاهش ۶ درجه ای در گرم ترین 
زمان به هفت درجه باالی صفر می رسد. در عین حال دمای 
هوای شبانگاهی ساری امشب در سردترین زمان به سه 
درجه و شنبه شب هم به منفی یک درجه کاهش خواهد 
یافت. هواشناسی مازندران پیش از این با صدور هشدار 
سطح نارنجی نسبت به نفوذ سامانه سرد و بارشی از اواخر 
روز پنجشنبه هشدار داده بود که هم اکنون محقق شده 
است. طبق این هشدار ، بارش باران و کوالک برف امروز 
جمعه سراسر استان را فرا می گیرد که با وزش باد شدید و 
طوفانی شدن دریا همراه خواهد بود. هواشناسی مازندران 
در اطالعیه خود هشدار داده بود که به علت بارش باران روز 
جمعه ، برخی مناطق جلگه ای استان شاهد آبگرفتگی معابر 
خواهد بود و در مناطق کوهستانی هم به خاطر بارش برف 
و مه گرفتگی ، جاده ها لغزنده می شود و ساکنان منطقه 
انسداد جاده ها  ، اختالل و احتمال  هم شاهد یخبندان 

خواهند بود.

مناطق جلگه ای مازندران یخبندان می شود
شهری کرج  سبز  فضای  سرانه  کرج  شهردار 
اعالم کرد و گفت: در دوره  را 1۶.5 مترمربع 

است. احداث شده  پارک   1۶ شورا  پنجم 
از  بهره برداری  مراسم  در  کمالی زاده  علی 
کرج  تهران  اتوبان  حاشیه  سبز  فضای 
مسیر  در  کیلومتر   14 طول  به  قزوین   -
 14 مسیر  این  در  کرد:  اظهار  رفت وبرگشت، 

است. شده  ایجاد  سبز  فضای  هکتار 
میزان  این  که  است  درست  داد:  ادامه  او 
زیاد چشمگیری نیست، اما اثری که از منظر 
می گذارد  عبوری  خودروهای  برای  بصری 
می تواند  مسیر  این  و  است  مطلوب  بسیار 

باشد. کرج  و  کمالشهر  برای  ویترینی 
حاشیه  مناسب سازی  افزود:  کرج  شهردار 
کنار اتوبان و حذف نخاله ها موجب شد نما و 
منظر شایسته ای در این محل ایجاد شود و 
این مهم به عنوان سابقه ذهنی مناسبی برای 

کسانی که وارد شهر کرج نمی شوند اما از آن 
است. عبور می کنند، 

افزایش  این که  به  اشاره  با  کمالی زاده 
علمی  و  مهندسی  کار  با  سبز  فضای  سرانه 
به  توجه  با  عنوان کرد:  است،  صورت گرفته 
سرانه  رشد  کرج  افزون  روز  جمعیت  رشد 
با  متناسب  و  مطلوب  با سرعت  سبز  فضای 
اقدام  این  و  نبود  آسانی  کار  جمعیت  رشد 
کشاورزی  پردیس  مشاوره  و  همکاری  با 
به عنوان مهم ترین قطب کشاورزی خاورمیانه 

گرفت. صورت 
در  شهری  مدیریت  اقدام  به  همچنین  او 
خصوص آبیاری فضای سبز با آب تصفیه شده 
اولین کالن شهری  عنوان کرد: کرج  و  اشاره 
است که آب فاضالب را از طریق تصفیه خانه 

می کند. آماده  سبز  فضای  آبیاری  برای 
دو  تاکنون  کرد:  اضافه  کرج  شهردار 

کرج  در  شهری  فاضالب  تصفیه خانه 
احداث شده و یک تصفیه خانه دیگر نیز سال  

می رسد. بهره برداری  به  آینده 
کمالی زاده در بخش دیگری از سخنان خود 
به اقدامات مدیریت شهری در زمینه عمرانی 
اشاره کرد و افزود: تاکنون تمامی پروژه های 
کار  دستور  در  فرهنگی  پیوست  با  عمرانی 
قرار می گرفت و پارک ایران کوچک به عنوان 
با  عمرانی  پیوست  با  فرهنگی  پروژه  اولین 
هدف ترویج فرهنگ اقوام مختلف کشور در 
کارنامه مدیریت شهری کرج و شورای پنجم 

شد. ثبت 
او اضافه کرد: پارک ایران کوچک با مساحت 
7 هکتار نیز نقش به سزایی در افزایش سرانه 
و  دارد  کرج  کالن شهر  شهری  سبز  فضای 
مدیریت شهری تداوم در بهره برداری از این 
پروژه ها را در دستور کار خود قرار داده است.

اهالی روستای نوشیروانکالی بابل امسال 
در  درختکاری  مراسم  نهال کاشتند.   1200
این روستا قدمتی 21 ساله دارد. اولین بار 
در سال 78 بود که جشن بزرگ درختکاری 
با حضور روستائیان و مهمانانی متشکل از 
اعضای وقت جبهه سبز تهران و تشکل های 
محیط زیستی بابل و زنده یاد دکتر غالمعلی 
بسکی در روستای نوشیروانکالی بابل برگزار 
شد. اولین جشن از داخل مدرسه ابتدایی 
روستا آغاز شد و کودکان و نوجوانان در طرح 
دعوت  سخنرانان  داشتند.  فعال  مشارکت 
شده به مراسم همگی از این حرکت زیبای 
بودند  معتقد  و  استقبال کرده  روستائیان 
این  کار می تواند الگوی خوبی برای سایر 
دکتر  زنده یاد  زمان  همان  باشد.  روستاها 
حالی  در  درخت  هنگام کاشت  در  بسکی 
بود،  زده  هیجان  و   خوشحال  بسیار  که 
خطاب به مسئوالن گفت که از حرکت زیبای 

روستائیان  بیاموزند. او ادامه داد هر کسی 
شاخه درختی را بشکند، مانند این است که 

بال فرشته ای را قطع کرده است.
اهالی  از  جمعی  توسط  طرح   اولیه  ایده 
زبان  چنار،  نهال های  و  مطرح شد  روستا 
گونه های گیاهی  و سایر  اقاقیا  گنجشگ، 
تامین شد. این حرکت مردمی از آن موقع 
تاکنون ادامه دارد و اهالی روستا هر ساله 

خالی  فضاهای  در  درختکاری  موسم  در 
روستا نهال می کارند. روستائیان با مشارکت 
بسیار خوب از درختان  مراقبت کرد و در 
انجام می دهند، طوری  را  آبیاری  تابستان 
که این روستا و روستای همجوار آن یعنی 
قصاب ذالکان هم اکنون به روستای سرسبز 
با طراوت بدل شدند. برای مراسم امسال 
افرا، شیردار،  بلوط،  بومی  شامل  گونه های 

گنجشک  زبان  وولی،  اوجا،  آزاد،  نم دار، 
بود.  انتخاب شده 

این  نکته مهم مشارکت شورای روستا در 
مراسم بود که می تواند برای سایر شوراهای 
الگوی عملی  به عنوان یک  روستایی هم 
اما  شود.  مطرح  زیستی  تنوع  حفظ  در 
در  سوال  این  خبر  این  خواندن  با  شاید 
مقابل  در  بگیرد که  مخاطبان شکل  ذهن 
سرعت باالی تخریب جنگل های شمال و 
قلع و قمع بی رویه بهترین گونه های درختان، 
حرکت های این چنینی چه تاثیری می تواند 
دشته باشد؟ ساکنین روستای نوشیروانکال 
با درختان و  اعتقاد دارند که شمال کشور 
آن ها  از  یکی  است.  زنده  پوشش گیاهی 
به  این کار  با  »ما  می گوید:  »پیام ما«  به 
دولت مردان اعالم می کنیم که شما دست از 
طبیعت و زیست بوم  ما بردارید، ما خودمان 
برای نگهداشت آن برنامه ریزی می کنیم«.

شهردار کرج:

سرانه فضای سبز کرج 16.5 متر است

 سنت 21 ساله اهالی روستای »نوشیروانکالی« بابل

بخشدار اشترینان از خسارت 80 میلیونی باران به روستای بندیزه اشترینان 
با ایسنا، اظهار کرد: طی بارش های روز  خبر داد. مقداد صارمی در گفت وگو 

بندیزه اشترینان تخریب شده است. جاری یک اصطبل در روستای 
او تصریح کرد: بر اثر این تخریب دو راس گاو سنگین شیری و یک راس 
گوساله تلف شده اند که میزان خسارت 80 الی 90 میلیون تومان برآورد شده 
است. بخشدار اشترینان خاطرنشان کرد: خوشبختانه به دلیل این که دام ها 
بیمه شده بودند بیمه هزینه آن ها را تقبل می کند. صارمی اضافه کرد: با توجه 
به شدت وزش باد و بارش باران مقداری اتصالی در خطوط برق به وجود آمد 
که طی شبانه روز گذشته قطعی برق کمی زیاد بود که در حال حاضر نیروهای 
امور برق در حال رفع قطعی برق هستند. او بیان کرد: همچنین به دلیل شدت 
بارش جاده و خیابان های اشترینان دچار آبگرفتگی شده ولی از لحاظ تردد در 
جاده ها مشکلی وجود ندارد اما رانندگان باید با احتیاط رانندگی کنند. بخشدار 
اشترینان ادامه داد: به علت احتمال ریزش سنگ و رسوبات در ورودی ونایی 
و احتمال انسداد جاده مردم از تردد در جاده گردشگری ونایی تا عادی شدن 

وضعیت جوی خودداری کنند.

بخشدار اشترینان خبر داد:
خسارت 800 میلیونی باران به روستایی 

در اشترینان

| لرستان |

افقی
 - لهستان2  بندر   - ناسپاس   -  1 
جملگی3   - درخت  بار   - کنجد 
ابزارها،   - عکس  ریز  های  خانه   -
خواهر  نوعی   - رخوت4   - ادوات 
رود،  می  مرغ  مكان،   - برادر  و 
دستگاه  در  آوازی   - رختخواب 
شور5 - عر وارونه - کتابهای بزرگ، 
مسافرتها، سفرها - خرمن گندم - 
 - یزد۶  سابق  نام  گنده،  همنشین 

اثری از فالکنر - توپ چوگان، توپ 
سال  ترکی،  سال   - چوگان7  بازی 
شیرازی،  بله  جمع،  نشانه   - آذری 
الهه   - وارونه  ادب - حس  بی  بله 
 - باالیی  بهشت،  صفت   - شکار8 
شامل  را  همه  آلمانی،  آقای  همه، 
چای  مهندسی،  كش  خط   - شود 
خارجی - کفل9 - قاضی - فرمانده 
خونخوار10  حشره   - فنجان   - بدن 
داد11  قرار   - اتریش  پایتخت   -
یک  عددی  خراب کن،  عدد کار   -

رقمی، عدد خیطی - صد و یازده - 
اثری از ایوان كلیما - تکرار حرف12 
و  تأسف  باعث  فجیع،  آور،  رقت   -
سیاهدانه  خوشبو،  دانه   - اندوه 
تهی،  میان   - انصاف13   - معطر 
آفریقا  نمای  انسان  میمون   - پوك 
- بخشنده14 - هدف تیر اندازی - 
- كتابی  پیشه15  و  - كار  درندگان 
 - ایتالیایی  نویسنده  ماكیاول  از 

بابل مقدس  خط 

عمودی
فیلمی   - دهان  و  لب  - گرداگرد   1
نه  موافق  نه   - وایلر2  ویلیام  از 
شادی   - زرد  عنکبوت   - مخالف 
عهد  شده  ویران  طاق   - سرور3  و 
فرو   - شده  ویران  طاق  ساسانی، 
ره  ریخته،  فرو  سقف   - رفتن 
روكار  عمارت،  ظاهر   - زلزله4  آورد 
غذای  وطنی،  سوپ   - ساختمان 
از  یكی   - ایرانی  غذای  نذری، 
ظاهر  به  جنس  مذکر،  جنس،  دو 
مرده5  ابر  دریایی،  جانور   - قوی 
 - کفشدوز   - پیکره  تندیس،   -
رطوبت  رطوبت،   - خسته۶  نفس 
ناچیز - دهان - تیر انداز7 - كلمه 
 - استفهام  كلمات  از  پرسشی، 
پر  دل  از  بلند،  نفس  ناله،  سودای 
 - پرو  وحشی  قبیله   - آید  بر  سوز 
دیروز عرب8 - اثری از استانسیالو 
لم - آشغال9 - مار - راحت بدون 
سر - رمق آخر - اندیشه، همنشین 

برهمن10 - انابت، سوره بدون بسم 
انکراالصوات11   - بلیط  نوعی   - هللا 
ستیزه   - پنهان كردن  خاك  زیر   -
معلم   - بادی12  سازهای  از   - کار 
بله   - یونانی  شهیر  فیلسوف  اول، 

از  ششم،  و  سی  سوره  بیگانه، 
رها،  و  آزاد   - قران  مقطعه  حروف 
 - گیاه13  تخم   - گسیخته  افسار 
سازمان فضایی، سازمان فضانوردی 
نام   - پیشخدمت   - آمریکا 

 -  NBA14 در  آرمسترونگ  کوچک 
آالت  از   - استوار  مقابل  نااستوار، 
بدون   - پرگار  همنشین  هندسی، 
بینی آب  نروژ -  بنادر  از   - بدی15 

جدول شماره 1970

شماره:  139960326034001353          تاریخ : 1399/12/17          م الف : 1770- 99/12/19

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان – ناحیه دو
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 

برابــر رای شــماره 139960326034001210 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
ــی  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــه دو  تصرف ــدان- ناحی ــک هم ــت مل ــوزه ثب ح
ــروه در  ــی بشــماره شناســنامه 105 صــادره از ق ــد کرمعل ــدری فرزن ــی حی ــای عل آق
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 85/36  مترمرُبــع پــالک 9- اصلــی واقــع در حومــه 
بخــش دو همــدان خریــداری  از مالــک رســمی آقــای هاشــم باباپــور محــرز گردیــده 
اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
ــت متقاضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت م
اعتراضــی داشــتعه 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 
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم  مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را ب
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/23

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/1/14
9906 موسی حنیفه - رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

خانم فهیمه نخعی تذرجی بشماره شناسنامه 39 کدملی 3091272818 صادره از زرند فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
خانه به مساحت 17۶.71 مترمربع مفروز و مجزی از پالک شماره 147 فرعی از 23۶8 اصلی واقع در کرمان بخش 13 واقع در زرند 

خیابان پزشک کوچه 2 خریداری از مالک رسمی صاحبجان میرزایی زرندی.
آقای علی زمانی بابگهری بشماره شناسنامه 435 کدملی 3090183919 صادره از زرند فرزند عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
خانه به مساحت 17۶.71 مترمربع مفروز و مجزی از پالک شماره 147 فرعی از 23۶8 اصلی واقع در کرمان بخش 13 واقع در خیابان 

پزشک کوچه 2 خریداری از مالک رسمی صاحبجان میرزایی زرندی. م الف 213
تاریخ انتشار نوبت اول:99/12/9- تاریخ انتشار نوبت دوم:99/12/23

حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

برابر رای  شماره  1399۶0318011014227- 1399/11/12 هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  
متقاضی  مالکانه  سراتصرفات  صومعه  ملک  ثبت  واحد  در  مستقر   رسمی   سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی   ثبتی 
از  صومعه سرا در ششدانگ  یک قطعه   1148 صادره  به شماره  شناسنامه  امینی جاده کناری فرزند سبزعلی  طاهر 
زمین  بمساحت 248/08  متر مربع  مشتمل بر  اعیان  احداثی  بمساحت 70/40  متر مربع  پالک 548  فرعی  
در قریه  الهیجی محله  طاهرگوراب   واقع   اصلی     2 از  14  فرعی   از پالک  اصلی  مفروز  و مجزی  شده    2 از 
بخش 22 گیالن  خریداری  از نسق  سبز علی  امینی  جاده  کناری  محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  
رابه  اعتراض خود  به مدت  دو  ماه   انتشار آگهی  اولین  تاریخ  از  توانند   باشند  می  بشرح مذکوراعتراض  داشته  
این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به 
اعتراض  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول   بدیهی  است و رسید در صورت   نمایند   مراجع  قضایی  تقدیم  

مدت مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/9

تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/12/23
910/947- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 1399۶031900800258۶ هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن اسالمی علی آبادی به شماره شناسنامه 
1 کدملی 3090451794 صادره از زرند فرزند غالمحسین در ششدانگ اعیانی خانه به مساحت 309.۶2 مترمربع مفروز و مجزی از 
پالک ۶5 فرعی از 23۶8 اصلی که عرصه آن بموجب سند اجاره شماره 99/752039 _ 99/8/12 متعلق به موقوفه مریم خانم با 
تولیت حسین متصدی زاده واقع در زرند خیابان عالمه کوچه 2 خریداری از مالک رسمی آقای حسین متصدی زاده متولی موقوفه 
مریم خانم محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 212
تاریخ انتشار نوبت اول:99/12/9-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/12/23

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

برابر رای  شماره  1399۶03180110137۶8- 1399/11/5 هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی 
اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه متقاضی ناصر حقیقت  
پناه  راسته کنار فرزند یوسفعلی به شماره شناسنامه 1143 صادره از  صومعه سرا در ششدانگ  یک قطعه  زمین  بمساحت 
10۶9/35 متر مربع  مشتمل بر  اعیان احداثی  بمساحت ۶3/03 متر مربع  پالک 22۶  فرعی  از ۶0 اصلی  مفروز  و 
مجزی  شده از  از پالک 1۶  فرعی  از ۶0  اصلی  واقع در قریه  راسته  کنار  بخش 22 گیالن خریداری  از نسق یوسفعلی 
حقیقت پناه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  
چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ 
اولین انتشار آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  
از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در صورت  انقضای  

مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/9

تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/12/23
910/950- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند رسمی
برابر ارای  شماره  1399۶0318011013491- 1399/10/30 
و 1399۶0318011013491- 1399/10/30 هیات موضوع قانون  تعیین  
تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  
مرتضی  متقاضی  مالکانه  سراتصرفات  صومعه  ملک  ثبت  واحد  در 
 292 شناسنامه  شماره   به  اسماعیل   فرزند  صیقالنی   صفت  طاهر 
به  اسماعیل   فرزند  دهاقانی  سنجری  مریم   و  فالورجان  از  صادره  
بالسویه (  از اصفهان) مشاعا  شماره  شناسنامه 1270111507 صادره  
در ششدانگ  یک قطعه  زمین  بمساحت 337 متر مربع  مشتمل 
بر  اعیان  احداثی  بمساحت  130  متر مربع  پالک 543 فرعی  از 
51  اصلی  مفروز و مجزی  شده  از پالک 211 فرعی  از 51  اصلی  
واقع  در قریه  صیقالن  بخش 22  گیالن  خریداری  از نسق  علی 
اطالع   منظور  به  .لذا  است  گردیده  پسند  سلیمانی محرز  آزاد   اکبر  
شود   می  آگهی   روز     15 فاصله   به   دونوبت   در  مراتب   عموم  
چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح 
مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی 
به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  
رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  
خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در 
صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت مذکورطبق 

مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/9-تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/12/23

910/954- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا 
 یداله شهبازی

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند رسمی
برابر رای  شماره  1399۶0318011013531- 1399/11/1 هیات موضوع 
فاقد  و ساختمانهای  اراضی   ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین   قانون  
سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه 
متقاضی  سیده هاجر جوادی نیا صومعه سرائی فرزند سید رضا  به 
یک  ششدانگ  در  سرا   صومعه  از   صادره   4501 شناسنامه  شماره  
قطعه  زمین  بمساحت 404  متر مربع  مشتمل بر  اعیان احداثی  
بمساحت  28  متر مربع  پالک 10284 فرعی  از 42  اصلی  مفروز  
و مجزی  شده از  پالک 531 باقیمانده  فرعی  از 42  اصلی واقع  در 
قریه  عربان  بخش 22 گیالن خریداری  از مالکیت سید رضا  جوادی  
نیا محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  
به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت به  
صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  
انتشار آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض  از تاریخ اولین  می توانند  
مدت   رسید  ظرف   اخذ   از   و پس  تسلیم   اداره   این   رابه  خود 
از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع   یک ماه  
انقضای   صورت   در  رسید  و  است  بدیهی   نمایند   تقدیم   قضایی  
مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند 

مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/9

تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/12/23
910/956- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا 
 یداله شهبازی

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند رسمی
هیات   1399/11/12  -1399۶0318011014225 شماره   رای   برابر 
موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای 
سراتصرفات  ملک صومعه  ثبت  واحد  در  مستقر   رسمی   سند  فاقد 
شماره   به  رمضانعلی  فرزند  نعیم   توفیقی  علی  متقاضی  مالکانه 
شناسنامه 132 صادره از  صومعه سرا در ششدانگ  یک قطعه  زمین  
بمساحت  احداثی   اعیان   بر   بمساحت 153۶  متر مربع  مشتمل 
50/70  متر مربع  پالک 232 فرعی  از 87 اصلی  مفروز  و مجزی  
در  واقع   اصلی   از 87  بهم فرعی   از پالک 23  و27 متصل  شده 
قریه  پیراسرا  بخش 22 گیالن  خریداری  از نسق  ابراهیم  محمدپور 
پیرسرائی  محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در 
دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت 
به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  
انتشار آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض  از تاریخ اولین  می توانند  
مدت   رسید  ظرف   اخذ   از   و پس  تسلیم   اداره   این   رابه  خود 
از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع   یک ماه  
انقضای   صورت   در  رسید  و  است  بدیهی   نمایند   تقدیم   قضایی  
مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند 

مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/9

تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/12/23
910/959-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا 
 علی کاظمی پاکدل



پیامک شما را دربـاره 
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فرماندار تهران گفت طی دو روز پنجشنبه و 
جمعه 21 و 22 اسفندماه حدود 143 نفر در 
انتخابات شوراها ثبت نام کردند که بخش 
زیادی از این ثبت نام ها در فضای مجازی 

بود. 
به گزارش ایلنا، عیسی فرهادی، جمعه )22 
اسفندماه 99( در حاشیه بازدید از روند ثبت 
دوره  ششمین  کاندیداهای  نام  ثبت  نام 
روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  انتخابات 
ضمن تبریک عید مبعث گفت: امسال در 
مجلس،  دوره  میان  انتخابات  چهار  تهران 
خبرگان رهبری، شورای های شهر و روستا 
دوره  سیزدهمین  انتخابات  همچنین  و 

داریم. را  جمهوری  ریاست 
او با اشاره به تشکیل هیات های اجرایی از 
روز 19 اسفندماه با دستور وزیر کشور، گفت: 
اسالم هیات  پیامبر  روز مبعث  با  همزمان 
افراد  با حضور  در    1400 انتخابات  اجرایی 
و اعضای مجرب تشکیل شد که بخشی از 
آن ها در سال های قبل نیز همکاری داشتند. 
و  همکاری  انتخابات  انجام  روال  بر  آن ها 

همراهی خواهند داشت. 
با  انتخابات  این که  بیان  با  تهران  فرماندار 
حضور معتمدین مردم انجام می شود، تاکید 
کرد:  از بین  30 نفر که معرفی می شوند، 
8 نفر  به عنوان معتمدین انتخاب می شوند 
که با هیئت اجرایی و ارگان های ثبت احوال 
با حضور  و آموزش و پرورش و همچنین 
شورای  مسئوالن  و  مجلس  نظارت  هیات 

نگهبان همکاری خواهند داشت.
 143 گذشته  روز   دو  در  گفت:  فرهادی 
نفر  ثبت نام  کرده اند که بخش اعظمی از 
است .  بوده  مجازی  فضای  در  ثبت نام ها 
تعطیلی  به  توجه  با  می کنیم  بینی  پیش 
امروز ثبت نام از طریق فضای مجازی به 

باشد. روزهای گذشته  از  بیشتر  مراتب 
ثبت نام  گفت:  همچنین  تهران  فرماندار 
انتخابات شوراهای شهر و روستا ساعت ۶ 
بعد از ظهر روز سه شنبه 2۶ اسفندماه به 

می رسد.  پایان 
هشتم فروردین ماه ثبت نام میان دوره ای 
نام  ثبت  نیز  بعد  روز  چند  و   مجلس 
او  داشت.   خواهیم  را  رهبری  خبرگان 
شعبه   4000 از  بیش  امسال  شد:   یادآور 
عوامل  نفر  هزار   100 به  نزدیک  و  خواهیم 

نمایندگان  نظارت  هیئت  همراه  به  اجرایی 
ناظرین شورای  و  مجلس شورای اسالمی 
روند  درباره  او  داشت.   خواهیم  نگهبان 
هر  پایان  در  گفت:  نیز  صالحیت ها  تایید 
توسط کمیته  نام شدگان  ثبت  پرونده  روز 
حراست به هیئت نظارت ارسال می شود و 
پاسخ نخستین روز ثبت نام ها می بایست 
روز  یکم فروردین ماه به دست ما برسد. 
از  استعالم  مراحل  جواب  این که  از  بعد 
به  اسامی  شد  داده  چهارگانه  ارگان های 

می شود.  ارسال  مجلس  نظارت  هیئت 
باشد  داشته  اعتراض  کسی  اگر  افزود:  او 
گزارش  استان  نظارت  هیئت  به  می تواند 
مرحله  در  نگرفت،  جواب  آن ها  اگر  دهند، 
ارسال  نظارت کشور  هیئت  به  پرونده  بعد 

می شود.

صدور رای نهایی تخریب خانه پدری مشکاتیان  

مالک تبرئه و میراث فرهنگی »ارشاد« شد 
یک خبرنگار محلی در نیشابور: خانه این روزها به زباله دانی تبدیل شده است

26 اسفند ماه آخرین فرصت ثبت نام در انتخابات شوراها 

خانه این روزها محل دفن 
زباله شده و ساخت وساز در آن 
متوقف شده زیرا، پرونده طبق 

شکایت میراث در دادگاه بود 
اما اکنون که رای نهایی صادر 
شده، دیگر بهانه ای برای تعلل 

باقی نمانده است

پارلمان شهری

 یک مقام مسئول در 
شهرداری تبریز: مورد وانت بار 

را تحویل پارکینگ دادیم 
و در مورد دست فروشان و 

بساط گستران نیز کارگروهی 
تشکیل شده است که از 15 
اسفند طرح ویژه ای در این 

زمینه آغاز شده است

»ساماندهی« در کمین دست فروشان تبریزی
معاون خدمات شهری و اجرای شهردار 
تبریز از اجرای طرح ویژه در ساماندهی 
رفع  و  مرکزی شهر  بافت  دست فروشان 
سد معبر خیابان های تربیت و جمهوری 
محمدرضا  ایمنا،  گزارش  به  داد.  خبر 
بررسی  نشست  در  قربانیان تبریزی 
عملکرد سه ساله معاونت خدمات شهری 
کرد:  اظهار  تبریز،  شهرداری  اجرایی  و 
دست فروشان  ساماندهی  و  جمع آوری 
و رفع سد معبر یکی از وظایف معاونت 
خدمات شهری و اجرایی است که در این 
حوزه با 4 گروه وانت بارها، دست فروشان، 
بساط گستران و سد معبر مغازه ها مواجه 

هستیم.
تحویل  را  وانت بار  مورد   ۶53 افزود:  او 
پارکینگ دادیم و در مورد دست فروشان 
تشکیل  کارگروهی  نیز  بساط گستران  و 
شده است که از 15 اسفند طرح ویژه ای 

در این زمینه آغاز شده است.
تبریز  شهردار  شهری  خدمات  معاون 
جمع آوری  به  موظف  ما  کرد:  تصریح 
دست فروشان  و  هستیم  دست فروشان 
تربیت و خیابان جمهوری را در پیاده راه 
متر  دو  هر  صورت  به  جمهوری  خیابان 
در   1.5 فضای  در  دست فروش  یک 
امروز_ شنبه  از  می کند که  فعالیت   1.5
آغاز  نیز  23 اسفندماه_ در دیگر مناطق 

می شود.
او با بیان این که برای سال 1400 در تمامی 
بازارچه  عنوان  به  محلی  10 گانه  مناطق 

پیش بینی  دست فروشان  فعالیت  برای 
بودجه  ردیف  اختصاص  از  است،  شده 
خاص جهت خرید ماشین آالت جدید در 
حوزه خدمات شهری خبر داده و گفت: در 
برای سال  پاکبانان  ایمنی  ارتقای  جهت 
خرید  برای  ویژه ای  بودجه  ردیف  آینده 

پیش بینی کردیم. ماشین آالت 
انجام  اقدامات  به  اشاره  با  قربانیان 
آغاز  از  افزود:  کرونایی،  ایام  در  گرفته 
ستاد  منطقه  در  کرونا  ویروس  شیوع 
کرونا تشکیل شده و تکالیف محوله را با 

دادند. انجام  بیشتری  جدیت 
در  حاضر  نهادهای  تمام  تاکید کرد:  او 
از  را  خود  محلول های  شهر،  ضدعفونی 
و  می گرفتند  شهری  خدمات  معاونت 
بیشترین  بگوییم  می توانیم  جرات  به 
توسط  ایام  آن  در  شهر  ضدعفونی 
انجام  تبریز  نیروهای خدمات شهرداری 

است. گرفته 
تبریز  شهردار  شهری  خدمات  معاون 
ایام  در  ویژه ای  تمرکز  کرد:  خاطرنشان 
پاکبانان  ایمنی  و  بر روی سالمت  کرونا 
لباس  ماسک،  نوبت  چند  در  و  داشتیم 
توزیع کردیم. آن ها  بین  در  و دستکش 
قربانیان افزود: لکه گیری آسفالت، ترمیم 
شهری، شستشوی  فاضالب  دریچه های 
پل های عابر پیاده، ایستگاه های اتوبوس، 
آمیزی  رنگ  تبلیغاتی،  آگهی های  امحا 
جداول از جمله اقدامات معاونت خدمات 

شهری در طرح استقبال از بهار است.

اعتمادی، رئیس اداره 
میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی نیشابور:  پس 
از اطالع از تخریب این خانه 

تاریخی، از مالک شکایت کرده، 
با حکم دادستان راننده لودر نیز 

بازداشت و از تخریب بیشتر 
این اثر تاریخی جلوگیری به 

عمل آمد

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |

|  
رنا

 ای
 |

یک جامعه شناس:

مشارکت شهری به 
استراتژی نیازمند است 

یک جامعه شناس گفت: اگر با استراتژی صحیح 
و ویژه هر شهر شروع به مشارکت کنیم پروژه ها 
هیچ گاه زمان بر نخواهند بود. آذر تشکر به ایمنا 
گفت: برای این که در مشارکت شهری استراتژی 
را به میان آوریم از نظر برنامه ریزی ابتدا باید یک 
آن  در  باشیم که  داشته  واحدی  هدف گذاری 
نظرات جمعی مدیران شهری و شهروندان توافق 
وجود داشته باشد. او با بیان این که استراتژی 
مردم  کارشناسانه  نظرات  با  شهر  اداره  یعنی 
افزود: پس از این که استراتژی اختصاصی یعنی 
برنامه ای که ویژه و متناسب هر شهر است طراحی 
شود مدیریت شهری باید با شهروندان گفت و 
گو کند. این کارشناس مسائل شهری گفت: اگر 
و  مشکالت  باشد،  شهر  برای  واحد  استراتژی 
موانع به عقب افتادن طرح های اجرایی به وجود 
نمی آید. او با بیان این که یکی از موانع ذهنی که 
مدیران را درگیر می کند تا از مشارکت با شهروندان 
مشارکت ها  بودن  مدت  طوالنی  خودداری کنند 
است، گفت: چون تا به حال برنامه هایی که در 
اطالع  بدون  است  رفته  به کار  مشارکت  حوزه 
رسانی دقیق و آگاهی مردم بوده همین امر نوعی 
اهرم منفی برای مدیران شهری ایجاد کرده که اگر 
پروژه ای را بخواهند با همکاری مردم انجام دهند 
قطعًا با شکست مواجه می شود یا به زمان زیادی 
نیاز دارد و در نتیجه این مشارکت نمی تواند کمک 
خوبی به شهرداری و مدیریت شهری کند. تشکر 
تاکید کرد: اگر با استراتژی صحیح و ویژه هر شهر 
شروع به مشارکت کنیم پروژه ها هیچ گاه زمان بر 
نخواهند بود در واقع فکر می کنیم که مشارکت ها 
چون  نیست  شدنی  انجام  و  زمان بر  طوالنی، 
مشارکت را به صورت استراتژی دقیق شهری به 

میان نیاورده ایم.

 نمایشگاه قرنطینه
در بروکسل 

بروکسل، پایتخت کشور بلژیک، در هجدهم ماه 
مارس سال جاری میزبان نمایشگاهی موقتی 
خواهد بود که در آن آثار هنرمندان طی دوران 
قرنطینه کرونا در معرض دید عموم مردم قرار 
خواهد گرفت. به گزارش ایمنا، انتشار ویروس 
کرونا به خود جداسازی اغلب مردم جهان از 
روحی  لطمه های  امر  همین  و  شده  یکدیگر 
است.  وارد کرده  آنان  به  زیادی  اقتصادی  و 
گونه ای  به  کرده اند  تالش  مردم  از  بسیاری 
خود را از انزواهای خانگی برهانند و به زندگی 
اجتماعی، ضمن رعایت فاصله اجتماعی سوق 
دهند. در این بین، هنرمندان اهل بلژیک نیز 
تمام دوران قرنطینه تالش  نمانده و در  بیکار 
به صورت  را  دوران کرونا  کرده اند سختی های 
نقاشی، روی بوم های خود به تصویر بکشند. 
در هجدهم  نمایشگاهی  برگزاری  از  افراد  این 
آثار  تنها  آن،  در  که  داده اند  خبر  مارس  ماه 
مرتبط با بیماری کووید-19 به معرض نمایش 
عالقمندان گذاشته می شود. نمایشگاه کرونایی 
بروکسل، که آماده سازی آن چندین ماه به طول 
آزاد  دانشگاه  بزرگ  محوطه  در  است،  کشیده 
شهر برگزار می شود. آثار این نمایشگاه، اثرات 
انسان ها،  زندگی  سبک  بر  کووید-19  بحران 
پیوندهای اجتماعی و خالقیت مردم برای مهار 
ویروس کرونا را به تصویر می کشد. نمایشگاه 
موقتی دانشگاه آزاد بروکسل صدها اثر هنری 
عکس،  نقاشی،  داستان،  موسیقی،  شکل  به 
طراحی، هنر دستی، فیلم و حتی موضوعات 
خواهد  نمایش  را  روزمره  پیش بینی  غیرقابل 
داد. هدف از برگزاری نمایشگاه قرنطینه بروکسل 
در وب سایت دانشگاه آزاد، برقراری پیوند دوباره 
بین مردم از طریق ایجاد امکان تامل در مورد 
سپری کردن لحظاتی بحرانی در کنار یکدیگر 
معرفی شده است. طراحان این نمایشگاه از 
زمان پایان آن سخنی به میان نیاورده، با این 
حال اعالم کرده اند آثار به طور موقتی در معرض 
دید عالقمندان قرار می گیرد. البته این افراد ادعا 
کرده اند که می خواهند دیگر آثار هنری مربوط به 
دوران کرونا را در سایر مناطق شهر و حتی کشور 
به نمایش بگذارند و از این طریق، یک بار دیگر 

دل های مردم را با هم پیوند دهند.

رفتنش  همانند  مشکاتیان  خانه  تخریب 
فرهنگی  فعاالن  بود.  بهت آور   88 سال  در 
ایرانی  سنتورنواز  پدری  خانه  که  هنگامی 
را در  نو شعر شفیعی کدکنی  از  ویران شد، 
چنین  »عصری  نوشتند،  مشکاتیان،  سوگ 
نبود« خانه پدری که  سزای سیه پوشی ات 
تخریب شد همگان گفتند که مسئوالن این 
حفظ  را  قدیمی  خانه ای  نتوانستند  هم  بار 
جامه  خودشان  وعده  به  دست کم  و  کنند 
داده  وعده   93 سال  آن  ها  بپوشانند.  عمل 
موسیقی  موزه   به  او  پدری  خانه  بودند که 
تبدیل شود. وعده را شهرداری داده بود. قرار 
بود خانه خریداری شود و مقدمات تبدیل آن 
به مکان فرهنگی ترتیب داده شود اما چنین 
نشد، خانواده زمانی که دیدند، شهرداری به 
وعده اش عمل نکرده دست به فروش خانه 

زدند. 

کرونا بهانه ای تازه شد 
و  لودر  کردند.  برمال  را  قصدشان  خریداران 
بولدوزر نزدیک خانه در بلوار بعثت نشستند 
خانه  افتاد.  اتفاق  نباید  آنچه  سرانجام  و 
به  اول  وهله  در  اتهام  انگشت  تخریب شد. 
دراز  شهری  امر  متولیان  و  مسئوالن  سوی 
شد. محمد حسن زرندی، عضو شورای شهر 
نیشابور به رسانه ها گفته بود که سال گذشته 

هنگامی که خبردار شد که خانواده مشکاتیان 
جلسه  جدید  مالک  با  فروختند،  را  خانه 
گذاشته شد و تالش شد تا او متقاعد شود: 
ما  اعتبار،  حتی  یا  معوض  زمین  دادن  »با 
برای  هم  شهرداری  امسال  بودجه  در  حتی 
ساخت این مکان فرهنگی تامین اعتبار کرده 
بودیم.« نکته  بودیم و بودجه در نظر گرفته 
دیگری که زرندی به آن اشاره کرده بود، این 
بود که پروانه ای برای مالک جدید صادر نشده 
برای مالک جدید هم هنوز  بود: »پروانه ای 
صادر نشده و تنها یک گواهی نقل و انتقال به 

است.« داشته  غیر 

 اما چرا مدیریت شهری در سامان دادن به 
تمام  مثل  دلیلش  بود؟  تعلل کرده  بنا  این 
افتاد:  کرونا  گردن  اخیر  سال  یک  دالیل 
»کرونا اندکی کار را سخت کرده بود و همه 
اخیر  کند پیش می رفت. در سال های  چیز 
هم اختالف نظرهایی وجود داشته، یک نفر 
از اعضای خانواده خواهان فروش خانه بود و 

مخالفش.« نفر  یک 

 درودی دیگر بهانه رسیدگی نکردن به خانه 
وضعیت  گردن  به  البته  هم  را  مشکاتیان 
نامطلوب مالی شهرداری انداخته بود، دلیلی 
که گریبان گیر بسیاری از شهرهاست و باعث 
می شود تا مدیریت شهری از تملک خانه ها 

بماند.  باز 

خانه ترمیم می شد اگر ...
آن طرف ماجرا مسئوالن میراث فرهنگی بودند 
که ادعا می کردند خانه قابلیت ترمیم و نوسازی 
اداره  رئیس  اعتمادی،  اسماعیل  محمد  دارد. 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
نیشابور، به فارس گفته بود: » از سال گذشته 
پیگیر ثبت این منزل به عنوان یک اثر شاخص 
بودیم و پرونده ثبتی آن نیز تهیه و اواخر سال 
گذشته به وزارت میراث فرهنگی منعکس شد. 
30 اردیبهشت امسال این منزل واجد ارزش 
شناخته شد و در وزارت میراث فرهنگی به ثبت 
رسید.«  او ادامه داده بود: »پس از اطالع از 
مالک شکایت  از  تاریخی،  خانه  این  تخریب 
کرده، با حکم دادستان راننده لودر نیز بازداشت 
و از تخریب بیشتر این اثر تاریخی جلوگیری 
به عمل آمد.« او همچنین اعالم کرده بود که 
تهیه  مستندات  تاریخی  آثار  ثبت  مراحل  در 
تخریب  آثار  این  علتی  هر  به  اگر  و  می شود 
شدند دوباره مورد بازسازی قرار می گیرند.« او 
همچنین به ایسنا گفته بود که مالکان تحت 
از  میراث فرهنگی  و  دارند  قرار  قانونی  پیگرد 
است.   این تخلف  پیگیر  دادگاه مجدد  طریق 
این مقام مسئول به مهر نیز گفته بود که بنا از 
نظر معماری امکان بازسازی مجدد بنا وجود 
دارد چرا که این خانه از نظر تاریخی و معماری 
محل  چون  صرفًا  و  نیست  ویژه  جایگاهش 

فرهنگی  ارزش  بوده  مشاهیر  از  یکی  زندگی 
دارد که می تواند به موزه تبدیل شود.« 

2 میلیاردی که 5 برابر شد 
یک  در  خانه  مالک  بین  و  همین حین  در 
را  خانه  این  که  کرد  اعالم  رادیویی  برنامه 
به قیمت دو میلیارد تومان  دو سال پیش 
تومان  میلیارد   10 آن  نرخ  حاال  اما  خریده 
می خواهد  میراث فرهنگی  اما  است.»  شده 
آن را به همان قیمت دو سال پیش از من 
بخرد. من اختیاردار ملک خود هستم و حاال 
هم مجوز گرفته ام و می خواهم آن را تخریب 
خبرنگار  خواجویی،  حسن  بسازم.«  و  کنم 
با روزنامه پیام  و فعال شهری در گفت وگو 
میراث  اگر  بود  مالک گفته  می گوید که  ما 
خریداری  را  آن  خودش  می خواهد  را  خانه 
کند: »درصورتی که میراث طبق قانون وظیفه 
قدیمی  خانه های  باید  و صرفا  ندارد  تملک 
این  تازه  قانون  طبق  اما  کند،  حفاظت  را 
راه و شهرسازی است  شهرداری ها و وزارت 
که باید هرگونه اقدامی برای خرید حفظ خانه 

دهد.«  انجام 

تبرئه!
اما تازه ترین حکم پرونده تخریب خانه پدری 
مشکاتیان نتیجه جالبی دارد؛ تبرئه. در حکم 
هم  بود  شده  صادر  شهریورماه   29 قبلی که 

جرم سو نیت، متهمان بزه، محرز دانسته نشد. 
در بخشی از رای دادگاه که یک نسخه از آن به 
دست خبرنگار پیام ما رسیده است، آمده که: 
متهمان،  موجه  دفاعیات  به  باتوجه  »دادگاه 
استاد مشکاتیان  منزل  عدم صدق  بر  مبنی 
به اثر فرهنگی و تاریخی و انصراف و صدق 
آن به اثر ملی و عدم اخطار کامل و قانونی و 
به موعد و به نحو صحیح به متهمان از طرف 
اداره میراث و کفایت اخطار به دختر 12 ساله 
مالک. نظر دادگاه بر عدم کفایت صرف اخطار 
موروثین  و  مالکان  خسارت  جبران  عدم  و 
ساخت وساز  عدم   . تخریب  عدم  راستا  در 
که گریبان گیر مالکان می شود چه این که 
این نقیصه در مصادیق دیگر نیز صادق است، 
جایی که ملکی اثر تاریخی، فرهنگی و ملی 
به صرف  میراث فرهنگی  اداره  ولیکن  داشته 
اخطار کفایت می کند و حاضر نیست که ملک 
را بخرد یا جبران خسارت کند که در جایی که 
مورث یک اثر تاریخی را خلق کرده است یا 
به لحاظ جایگاه اجتماعی و فرهنگی هنری، 
باعث ایجاد آن شده است و موروثین از منافع 
خسران  و  ضرر  متوجه  باید  بهره مندند،  آن 
شوند.« در ادامه حکم همچنین آمده که »با 
استناد به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری 
صادر  متهمان  برائت  سال 92 حکم  مصوب 
ادارات  سایر  و  میراث فرهنگی  اداره  و  شده 
جهت  بیشتر  تدبیر  و  پیشگیری  به  مسئول 
از  قبل  فرهنگی  و  تاریخی  ملی،  آثار  حفظ 
وقوع حادثه ارشاد می نماید.« در حکم تجدید 
نظر خواهی که اواخر آذرماه ابالغ شده و یک 
نیز  ما  پیام  خبرنگار  دست  به  آن  از  نسخه 
رسیده است، عنوان شده: »اتهامات تخریب 
فرهنگی  اثر  اثر  تخریب  بر  مبنی  کنندگان 
تاریخی »خانه استاد مشکاتیان« باتوجه به 
مدافعات تجدید نظر خواندگان و این که پس 
نشده  آنان  به  اخطاری  یادشده  اثر  ثبت  از 
اداره  که  داشته اند  اعالم  طرفی  از  و  است 
نشده  منزل  خرید  به  حاضر  میراث فرهنگی 
متزلزل  معنوی جرم  رکن  در مجموع  است، 
بنابراین  نمی گردد،  احراز  آن ها  نیت  سو  و 
و  ایراد  و  صادر  قانونی  موازین  وفق  دادنامه 
اعتراض موثر و مستندی که موجبات نقض 
دادنامه را فراهم نماید، ارائه نشده است و در 
قانون  ماده 455  الف  بند  به  نتیجه مستند 
آیین دادرسی کیفری و با رد اعتراض دادنامه 
تجدید نظر خواسته تایید و استوار می شود.« 

محل دفن زباله، برج می شود 
چندی  مشکاتیان  خانواده  داماد  اشرف زاده، 
گفته  شهرآرا  روزنامه  با  گفت وگو  در  پیش 
است.  شده  زباله  دفن  محل  خانه  که  بود 
مساله ای که خواجویی هم آن را تایید می کند 
این روزها محل  و می گوید: »خانه متاسفانه 
دفن زباله شده و ساخت وساز در آن متوقف 
در  میراث  شکایت  طبق  پرونده  زیرا،  شده 
دادگاه بود اما اکنون که رای نهایی صادر شده، 
دیگر بهانه ای برای تعلل باقی نمانده است.« 
خانه های  دیگر  امسال سرنوشت  می گوید  او 
تاریخی در نیشابور هم چنگی به دل نمی زند 
»خانه  تخریبند:  آستانه  در  دیگر  بسیاری  و 
از خانه های ثبت ملی شرق به شدت  وکیلی 
رفتن  بین  از  آستانه  در  و  است  دیده  آسیب 
است، خانه مجتهدی هم این روزها دست به 
دست بین دو اداره می گردد و به علت این که 
هنوز مالکیت مشخصی ندارد در معرض آسیب 
باید منتظر ماند که  شدید است.« حاال دیگر 
ایران، برج  به جای خانه پدری استاد سنتور 
یا ساختمانی بلند سبز شود، برجی به نشانی، 

مشکاتیان.  پرویز  خیابان  بعثت،  بلوار 

خانه پدری مشکاتیان هم سرنوشتی بهتر از تخریب در انتظارش نبود. خانه ای که قرار بود روزگاری به موزه و مکان فرهنگی تبدیل شود، 
خرداد ماه روی سر خودش آوار شد. همانند خانه پدری احمد محمود که چندی پیش آوار شد. رئیس اداره میراث فرهنگی نیشابور همان 
روزها اعالم کرد که از تخریب کنندگان خانه شکایت شده و امکان بازسازی خانه هم وجود دارد. در حالی که چنین نشد و در تازه ترین 

حکم دادگاه آمده که تخریب کنندگان تبرئه شدند. 

آگهی مفقودی
خودرو  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
سواری پژو 405 جی ال ایکس آی   
متالیک مدل 1385  ای  نقره  رنگ 
 12485012956 موتور  شماره  با 
به   14294439 شاسی  شماره  و 
شماره پالک 713 ل 55 ایران 65 
احمد  فرزند  سفالئی  فرزانه  نام  به 
مفقود   ،  3140006349 کدملی 
گردیده است و از درجه اعتبار ساقط 

باشد. می 
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تابلو دیجیتال آرت موسوم به »روزانه ها: 5000 روز اول« از هنرمندی به نام بیپل در 
حراجی آنالین کریستیز 70 میلیون دالر چکش خورد تا گران ترین اثر دیجیتالی 
تاریخ لقب بگیرد. رقم ۶9.4 میلیون دالری که برای خریدن کالژ دیجیتالی در 
کریستیز پرداخت شد، بیپل را در ردیف بزرگ ترین و گران ترین هنرمندان تاریخ 
تجسمی قرار می دهد. در واقع، بسیاری از چهره های نامدار تاریخ هنر هنوز 

نتوانسته اند با آثار ماندگار خود به این رقم برسند./هنرآنالین

چهارمین دوره مسابقه کتاب خوانی پویا کار خود را از روز چهارشنبه 20 
اسفند آغاز کرده است. این مسابقه ویژه کودکان، در چهارمین دوره خود به 
سراغ داستان های کلیله و دمنه رفته و پویش کتاب پویا را برگزار می کند. 
مهلت شرکت در این پویش از 20 اسفند تا 20 اردیبهشت ماه 1400 است 
و جوایز این دوره از پویش پویا، 100 میلیون ریال وجه نقد است که با 

قرعه کشی به برگزیدگان اهدا می شود./ایلنا

کتاب »سرگذشت شگفت انگیز حیات روی زمین« نوشته ریچارد داوکینز با 
ترجمه محمدرضا توکلی صابری توسط انتشارات معین به چاپ دوم رسید. چاپ 
اول این  کتاب اواخر سال 95 به بازار نشرعرضه شده بود. مولف این کتاب دالیل، 
مدارک و شواهدی را از سنگواره شناسی، جنین شناسی، گیاه شناسی، ژنتیک  
مولکولی،  جانورشناسی و زمین شناسی برای توضیح نظریه تکامل جانوران ارائه 
کرده و نشان داده تغییر و تحول از اجرای ذاتی و خمیره ذاتی حیات است./ مهر

به کارگردانی شهرام مکری در بخش سینمای جهان  »جنایت بی دقت« 
چهل وپنجمین جشنواره فیلم هنگ کنگ حضور خواهد داشت. هفت فیلم 
دیگر از فیلمسازان ایرانی هم در این جشنواره به نمایش گذاشته می شود. 
این جشنواره از قدیمی ترین فستیوال های آسیایی است و امسال به دلیل 
شیوع ویروس کرونا، امکان دعوت از مهمانان خارجی را نخواهد داشت. /مهر

| هنرهای تجسمی | | کودک | | کتاب | | سینما |

و  آتشفشان ها  که  می دهد  نشان  جدید  مطالعات  نتایج 
شهاب سنگ ها ممکن است مریخ را به اندازه کافی گرم کرده 
باشند تا حیات در آن آغاز شود. دانشمندان از قبل می دانستند 
سطح  در  مایع  آب  دارای  دهه  چندین  مدت  به  مریخ  که 
خود بوده است، اما تاکنون دشوار بود که بگویند این خواهر 
کوچک تر کره زمین تاکنون آب و هوای گرم را تجربه کرده است. 
 Nature Geoscience بر اساس مطالعه جدیدی که در مجله
منتشر شده است، آب و هوای مریخ در روزهای آغازین عمر 
خود تحت تاثیر دوره های متناوب گرمایی حاصل از افزایش 
فعالیت  و  برخورد شهاب سنگ ها  از  ناشی  گازهای گلخانه ای 
آتشفشان ها در میان دوره های سرمای طوالنی تر بوده است که 
مسیرهایی را برای پیدایش حیات میکروبی باز می کرده، در 
حالی که برای زنده ماندن در دوره های سرد با چالش مواجه 
بوده است. نویسندگان این مطالعه که تحت هدایت پروفسور 
بر  شده است،  انجام  »هاروارد«  دانشگاه  از  وردورث«  »رابین 
جوی  تکامل  مدل های  با  مریخ  سطح شناسی  تطبیق  لزوم 
زیرا سطح شناسی  است،  دشوار  بسیار  این کار  تاکید کردند. 
مریخ شواهدی از آب مایع را شامل می شود، عالوه بر این که 
ژئوشیمی آن نشان می دهد که با افزایش سطح اکسیداسیون 
به خشکی  رطوبت  از  متناوب  و  آهسته  تغییر  سطحی، یک 
وجود دارد. تیم تحقیقاتی از یک »مدل جفت شده گرم شدن 
اوایل  در  ژئوشیمیایی  انتقال های  و  اکسیداسیون  دوره ای، 
مریخ« برای ایجاد مدل جدیدی که با انتشار گازهای گلخانه ای 
هوروویتس«  »جوئل  کردند.  استفاده  است،  شده  ترکیب 
می گوید:  بروک«  »استونی  دانشگاه  در  علوم  گروه  دانشیار 
از  با ورودی گازهای ناشی  مریخ وقتی که ترکیب جوی آن 
آتشفشان ها و شهاب سنگ ها تغییر می کرده، به طور متناوب 
باعث  آب و هوایی  مطلوب  شرایط  این  است.  می شده  گرم 
و  رودخانه ها  و  یابد  مریخ جریان  در سطح  آب  می شده که 
دریاچه ها و سنگ ها و مواد معدنی موجود در مریخ را که با آب 
مرتبط می دانیم، تشکیل شوند. او همچنین یکی از اعضای تیم 
تحقیقاتی مریخ نورد »استقامت )Perseverance(«ناسا و 
یکی از دانشمندانی است که بر روی ابزار سیاره ای لیتوشیمی 
اشعه ایکس )PIXL( کار می کند. او افزود: این مطالعه مدلی 
را برای تنوع آب وهوایی در مریخ پیشنهاد می کند که می تواند 
با اندازه گیری شیمی و کانی شناسی سنگ ها توسط PIXL و 
مریخ نورد »استقامت در دهانه جزرو« آزمایش شود. این مدل 
با دمای متوسط  را  اولیه سرد  آب وهوایی جدید، یک مریخ 
ساالنه زیر 240 درجه کلوین )منفی 33.33 درجه سانتی گراد( 
پیش بینی می کند. هنگامی که کاهش میزان انتشار گاز به اوج 
خود می رسد و سطح کربن دی اکسید به سطح کافی می رسد، تا 
دیواره های دهانه تخریب شود، شبکه های دره ها به هم متصل 
را  رودخانه ای  مختلف،  ویژگی های جغرافیایی  سایر  و  شوند 

ایجاد کند. / ایسنا

مریخ گرم و مناسب زندگی  بوده است

| سردر جورجیر اصفهان |
بناهای  از قدیمی ترین  ، یکی  سردر جورجیراصفهان 
تاریخی دوره دیلمی و نمونه بارز آجرکاری و گره سازی 
به سبک رازی از آن دوره است و قدیمی تر از گنبد 
تاج الملک در مسجد جامع عتیق اصفهان به عنوان 
دوره  از  رازی  سبک  با  آجرکاری  هنر  از  نمونه ای 
سلجوقیان است. این سبک که از ری برخاسته، مبنی 
بر استفاده از آجر در ابعاد کوچک برای ایجاد نقوش 
مختلف هندسی در کالبد بنا و تزئین چشمگیر آن بوده 
است. در سردر جورجیر، هنر آجرکاری در بخش های 
سازه ای و تزئینی به قوت و استادانه در دل یکدیگر 
به کار رفته است. در یک کوچه باریک و نه چندان 
هموار در محله حکیم اصفهان، در ضلع شمال غربی 
مسجد حکیم، درست رو به  روی یک سقا خانه، سردر 
آجری زیبایی تو را ناخواسته میخ کوب تماشای جالل 
و جمالش می کند؛ گویی پرده ای خیال انگیز در پیش 
دید گانت به چشم نوازی برخاسته و در هر گوشه اش 
نقشی از خاطر کمال طلب آدمی را به تصویر کشیده 
در  عاشقانه  که  سردر  نقوش  تاب  و  پیچ  در  است. 

آغوش هم نشسته اند، گلستانی شیدا می بینی که طول 
دیوارهای خاکی را پیموده، سر به آسمان نهاده و توسن 
خیال را با خود به بلندای آسمان آزاد می برد. این سردر 
زیبا روزگاری مردمان را به درون بنایی باشکوه به نام 
مسجد جامع جورجیر )گور گیر( یا مسجد جامع صغیر 
)در مقابل مسجد عتیق یا جامع کبیر( در انتهای بازار 
رنگرزان هدایت می کرده است؛ مسجدی که کار ساخت 
وزیر  عباد«  اسماعیل  »صاحب  وزارت  دوره  در  آن 
مویدالدوله و فخرالدوله دیلمی در نیمه دوم سده چهارم 

هجری قمری به پایان رسید و در پی حمله خانمان سوز 
مغول به ایران، به جز همین سردر، بقیه بخش های آن 
همچون مناره بی نظیر یک صد متری اش ویران شد و 
بعدها در دوران صفوی، مسجد حکیم به همت »حکیم 
محمد داوود« پزشک شاه عباس دوم در جای آن 
ساخته شد. اما این سردر با شکوه به عنوان نمونه ای 
عالی از هنر معماری دوران دیلمی، تنها بازمانده مسجد 
جورجیر است که برایمان به یادگار مانده است. / سیری 

در ایران

قرص استامینوفن که یکی از پرمصرف ترین  مسکن ها برای درد در ایران 
می  تواند  استامینوفن  مدت  طوالنی  مصرف  با  دارد که  عوارضی  است، 

عوارضی نظیر خون ریزی معده را در بر داشته باشد.
 همچنین این دارو به علت نوع عملکرد آن، در کبد متابولیزه می شود. 
این امر موجب اشکاالت مختلف کبدی در افراد با سو مصرف استامینوفن 

می شودنمی پردازیم. /توانیتو

مار بال پایتون )Python regius( که مار پایتون 
سلطنتی )Royal Python(  نیز نامیده می شود 
و  آفریقای غربی  بومی  پایتون  مار  ، یک گونه 
مرکزی است و در میان علف زارها و بوته زارهای 
این مناطق زندگی می کند. به دلیل پراکندگی 
گسترده ، به عنوان حداقل نگرانی در فهرست 
این گونه  البته  است.  ثبت شده   IUCN قرمز
با توجه به حجم گوشت باال، توسط شکار بی 
خانگی  حیوانات  بین المللی  تجارت  و  رویه 
تهدید می شود. این مار عضالنی، کوچک ترین 
مار پایتون آفریقایی است که حداکثر طول آن 
180 سانتی متر می شود. درمورد فلسفه نامگذاری 
»بال پایتون« به گرایش آن برای حلقه زدن به 
حالت توپ در هنگام استرس یا ترس اشاره 
دارد اما یادمان می ماند، همان طور که اسم هیچ 
زبان دیگر  به  زبانی  از  نباید  یا حیوانی  فردی 
ترجمه شود، استفاده از اسم پایتون توپی برای 

این حیوان اشتباه است.
با  تیره  قهوه ای  یا  مشکی  ماری  پایتون  بال 

پهلوها  و  پشت  در  روشن  قهوه ای  لکه های 
است. شکم سفید یا کرم رنگ آن با نشانه ها 
بال یک  است.  زیباتر شده  و خال های سیاه 
و  نسبتًا کوچک  با سر  مار عضالنی و ضخیم 
فلس های صاف است. حداکثر طول بزرگساالن 
182 سانتی متر گزارش شده است. طول ماده ها 
به طور متوسط به 11۶.2 سانتی متر، فک بلند 
44.3 میلی متر ، دم طوالنی 8.7 سانتی متر 
و حداکثر وزن آن ها به طور متوسط به  1.۶35 
کیلوگرم می رسد. نرها با طول متوسط پوزه تا دم 
111.3  سانتی متر، طول فک  43.۶ میلی متر، 
طول دم 8.۶ سانتی متر و متوسط حداکثر وزن 
1.5۶1 کیلوگرم کوچک تر هستند. هر دو جنس 
در هر دو طرف دهانه مخلج، خار یا ناخنک دارند. 
در هنگام جفت گیری ، جنس نر از این خارها 
برای گرفتن ماده استفاده می کنند. تشخیص نر 
و ماده از طریق ناخنک های مخرجی کار دقیقی 
جنسیت،  تعیین  برای  راه  بهترین  و  نیست 
استفاده از میله پراب )probe( است که این 
عمل باید توسط متخصص یا دامپزشک انجام 

شود. /ایران خزنده

دوازدهمین مرحله سهمیه اعتباری وانت بارهای بنزینی واریز شدبال پایتون
اخالقی خبر داد؛ 

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار 
واریز  از  بندرعباس،  شهرداری  مسافر  و 
اعتباری  سهمیه  مرحله  دوازدهمین 
که  شهری  درون  بنزینی  بارهای  وانت 
ساماندهی شده و برای هر جابجایی بار 

داد. خبر  هستند،  باربرگ  دارای 
سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  مدیریت 
اخالقی  حسین  بندرعباس،  شهرداری 
دارای  ناوگان  به  تنها  این که  بر  تاکید  با 

داده  تخصیص  سوخت  فعالیت  پروانه 
از  که  ناوگانی  کرد:  تصریح  شود،  می 
طریق معاونت بار و کاالی سازمان پروانه 
اند، در  فعالیت و اشتغال دریافت کرده 
دریافت  مشمول  شرایط  داشتن  صورت 
ریالی  بصورت  سوخت  ماهانه  سهمیه 

بود. خواهند 
 اخالقی با اشاره به الزام دریافت باربرگ 
شهری  بارهای  وانت  رانندگان  برای 
جهت هر جابجایی بار و فعالیت خود در 

اعتباری  سهمیه  کرد:  اظهار  شهر،  سطح 
سوخت در صورت صدور باربرگ  تا سقف 

است. افزایش  قابل  مشخص 
شهرداری  نقل  و  حمل  سازمان   رئیس 
بندرعباس خاطر نشان کرد: سهمیه های 
اعتباری بهمن 99 وانت بارهای ثبت نام 
برای   ،www.utcms.ir سامانه  در  شده 
وانت بارهای تک سوز پرمصرف 300 هزار 
تومان، و دوگانه سوز پر مصرف 195 هزار 

تومان می باشد.
وانت  برای  همچنین  داد:  ادامه   اخالقی 
مبلغ  مصرف   کم  سوز  تک  بارهای 
225 هزار تومان، و تک سوز پر مصرف 
مبلغ  یک صد و 35 هزار تومان سهمیه 
به کارت  و  شده  گرفته  نظر  در  اعتباری 
های اعتباری مالکان خودرو وانت واریز 

است. شده 
برای  رانندگان  کرد:  تاکید  مسئول   این 
فقط  بنزین  اعتباری  سهمیه  از  استفاده 
از دستگاه مخصوص پرداخت قرمز رنگ 
استفاده  سوخت  ی  ها  جایگاه  داخل 
بانکی  این که کارت  بیان  با  کنند.اخالقی 
ریالی  سهمیه  واریز  جهت  شده  ثبت 
باشد،   ناوگان  مالک  نام  به  باید  بنزین 
یادآور شد: برداشت این سهمیه اعتباری 
و  رفاه  ملی،  بانک  های  طریق کارت  از 
کشاورزی برای مالکان وانت بار مشمول 
امکان  سوخت  اعتباری  سهمیه  دریافت 

باشد. نمی  پذیر 
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