
نتایج بررسی های سازمان محیط 
زیست درباره تلفات گسترده ماهی ها 

در بندر جاسک

باز هم صیادی 
گربه ماهی ها را کشت

برای بار دوم در یک ماه اخیر معلوم شد که صیادی عامل 
است.  بوده  بندر جاسک  در  تلفات گسترده گربه ماهی ها 
از الشه  از ساحل مقسا  فروردین یک کیلومتر  سیزدهم 
گربه ماهی ها پوشیده شد و گفتند این الشه ها، صید دو 
قایقی است که یک شب پیش در طوفان گیر افتاده و برای 

نجات جانشان 10 تن ماهی صید شده را به دریا ریختند.

 طبق اعالم رسمی مرکز لرزه نگاری
بندر گناوه ۲۰ بار لرزیده است  

سونامی در راه نیست 
عمده  زلزله زده بخش  مناطق  از  آخرین گزارش ها  طبق 
خسارات به بخش مرکزی گناوه وارد شده و حدود ۲1 
روستا هم تحت تاثیر این زمین لرزه قرار گرفتند. فرماندار 
گناوه گفته است: امکانات زیرساختی مثل آب، برق، تلفن 

و اینترنت دچار مشکل خاصی نشده اند.

در روز جهانی بناها و محوطه های 
 تاریخی از اهمیت حفظ بناها

و کاستی های آن در کشور گفته شد

گرامیداشت بناهای 
تاریخی در روزگار کرونا

روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی با تخریب 
یک خانه قاجاری در بافت تاریخی کازرون آغاز شد. 

 پیام رییس جمهوری
به مناسبت روز ارتش

 روحانی: ارتش بزرگ تر
از آن است که آن را به 

سیاست فرو بکاهیم

ایران در محاصره  خشکسالی شدید
  بنفشه زهرایی: با 13۰ میلیارد متر مکعب کسری تجمعی آبخوان زیرزمینی روبرو هستیم

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آب وزارت نیرو در گفت وگو با »پیام ما«: شهرهای بیشتری درگیر تنش آبی می شوند

| شینا انصاری |

جای خالی پایش هوشمند 
در حفاظت از محیط زیست 

شهادت دو تن از محیط بانان استان زنجان 
در آغازین روزهای سال جاری موجب تالم 
زیست  محیط  دوستداران  نگرانی  و  خاطر 
به  اقدام  در  متخلفان  قساوت  شد.  کشور 
و  طبیعت  حافظان  به  خالص  تیر  شلیک 
کفایت  عدم  از  حکایت  قضایی  ضابطان 
جدی  خالهای  وجود  و  بازدارنده  قوانین 
در سیاست های حمایتی برای محیط بانان 
محیط  تخریب گران  میان  تقابل  دارد. 
گرچه  زیست  محیط  حافظان  با  زیست 
مختلف  کشورهای  در  اخیر  دهه های  طی 
جهان افزایش یافته ولی گویی در کشور ما 
به واسطه در سایه قرار گرفتن اهمیت محیط 
زیست  باالخص جایگاه سازمان متولی آن 
از حیث اعتبارات و امکانات موجب تشدید 
پیامدهای  و مضاعف گردیدن  این معضل 
آن شده است.  با وجود وسيع شدن ابعاد 
مسائل محيط زيست طي يك دهه گذشته 
در ایران، كماكان روش هاي پايش و نظارت 
ما بر همان سبك و سياق قديم می گردد. 
نقصان  بیانگر  آمار   به گواه  روش هايي كه 
مواجهه  نحوه  در  مشهود  و ضعف  اساسی 
و کنترل تخلفات و تخریب های فزاینده در 
زیست  محیط  متکثر  و  متنوع  حوزه های 
حیات  کشتار  آلودگی ها،  انتشار  همچون 

است.  و...  آتش سوزی ها  وحش، 
عنوان  به  هوشمند«  »پایش های  امروزه 
ابزاری موثر برای مدیریت محیط زیست در 
تمامی عرصه های این حوزه در سطح جهان 
کاربردهای گسترده ای یافته است و در کشور 
مختلف  های  بخش  در  رفته  رفته  نیز  ما 
محیط زیست باالخص حوزه محیط زیست 
انسانی و پایش آالینده ها  روندی رو به رشد 
و تکوین دارد. هرچند شرايط سياسي كشور 
بهره  در  موجب کندی  تحريم ها  لحاظ  به 
گیری از این زیرساخت ها و سازوکارهای 
ظرفیت های  به  توجه  ولی  شده  کنترلی 
توانمندی های  به  واتكا  ایرانی  متخصصین 
داخلی برای حرکت سریع تر در این مسیر 
مسائل  رفع  برای  مناسبی  راهکار  می تواند 
پايش ها  هوشمندسازي  باشد.  موجود 
مي تواند در رصد برخط آالينده هاي خروجي 
حيات وحش،  جنگل ها،  پايش  و  صنايع 
تاالب ها، رودخانه ها و درياچه ها به كار رفته 

  آمریکا و چین اعالم کردند با جدیت و فوریت 
 با گرم شدن کره زمین برخورد می کنند 

 توافق آب وهوایی توافق آب وهوایی
در میانه تنشدر میانه تنش
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سازمان  مردمی  مشارکت های  و  آموزش  معاون 
محیط زیست با اشاره به تدوین سند خودارزیابی 
سمن ها گفت: این سند گامی برای توانمندکردن و 
محیط زیستی  سمن های  فعالیت  استانداردسازی 
سند  آقایی  مهدی  ژیال  ایرنا،  گزارش  به  است. 
خودارزیابی را یک راهنما برای موسسان و اعضای 
این سند، سمن ها  با  افزود:  و  عنوان کرد  سمن ها 
می توانند ساختار، ارتباطات، برنامه ها و فعالیت های 
سرزمین،  زیست  محیط  از  حفاظت  برای  را  خود 

کنند.  استانداردسازی 
به گفته او این برنامه با مشارکت سازمان حفاظت 
ملی  شبکه  اعضای  و  کل  ادارات  زیست،  محیط 
سمن های محیط زیست و منابع طبیعی کشور در ۳1 
استان در دست اجرا است. او تصریح کرد: معرفی 
تجربه  با  اساتید  توسط  ارزیابی،  خود  معیار  هر 
هستند،  آشنا  ها  سمن  فعالیت  و کار  ساز  با  که 
تصریح کرد: سمن ها  آقایی  خواهد گرفت.  صورت 
با مشارکت در این دوره توان افزایی ضمن آشنایی 
با معیارهای ارزیابی، می توانند چالش های خود را 
شناسایی و توانمندی های سمن خود را ارتقاء دهند.   
معاون سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: 
معاونت  پشتیبانی  و  تسهیل گری  با  طرح  این 

آموزش و پژوهش و دفتر مشارکت مردمی سازمان 
ملی  شبکه  فعال  و حضور  زیست  محیط  حفاظت 
سازمان های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی 
او  است.  شده  آغاز   ۹۹ سال  اسفندماه  از  کشور 
در  برای  سمن ها،  افزایی  توان  طرح  داد:  توضیح 
منابع طبیعی  و  محیط زیست  سمن های  برگیری 
ادارات  در  دبیرخانه  چهار  استان های کشور،  تمام 
کل محیط  زیست استان های معین کرمان، بوشهر، 
قزوین و مشهد تشکیل داده است. آقایی ادامه داد: 
معرفی  بر  مشتمل  1۴ کارگاه  معین  منطقه  هر  در 
ارزیابی  برای خود  افزایی  توان  و کارگاه های  پروژه 
با  کارگاه ها  همین  استان  هر  در  سپس  و  برگزار 
برگزار  استانی  سمن های  از  نمایندگانی  همراهی 
می شود. سند خود ارزیابی، در فرایندی مشارکتی با 
تالش سمن های محیط زیست و منابع طبیعی کشور 
و تسهیلگری دفتر مشارکت مردمی سازمان حفاظت 
از ۵ سال تدوین و  محیط زیست، در زمان بیش 
بارها قبل از تأیید به نظرسنجی گذاشته شده است. 
تیم اجرایی این پروژه که از یک سمن است، از هر 
دبیران  با همکاری  را  تعدادی سمن همکار  استان 
زیست  محیط  کل  ادارات  و  ملی  شبکه  استانی 
اجرا گذاشته اند.  به  به صورت مشارکتی  و  انتخاب 

معاون مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست: 

سند خودارزیابی سمن های محیط زیستی تدوین شد
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3ادامه در صفحۀ

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان

ت دوم
نوب

 فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات 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. 

تاریخ انتشار مناقصات در سامانه تاریخ ۰1/31/ 14۰۰ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت 13:۰۰ روز شنبه مورخ  ۰۲/۰4/ 14۰۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ  ۰۲/19/ 14۰۰
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ  ۰۲/۲۰/ 14۰۰

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : نشانی : اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
جنوب استان کرمان به نشاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_ابتدای شهرک صنعتی شماره ۲ جیرفت و تلفن : ۰344331749۲و ۰3443317564

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

مبلغ برآورد عنوان پروژهشماره مناقصه
مبلغ تضمين نوع تضمين)لاير(

فهرست بها)لاير(

01/الف/1۴00/۴6
تعمیر ، مرمت ، صافکاری ،نورد ، تهیه مصالح و 
اجراء حفاظ فلزی گاردریل دو موج و سه موج

براساس بخشنامه 1۹،0۹0،188،۴۹۴
1۲۳۴0۲/ت  ۵06۵۹هـ  مورخ 
۹۴/0۹/۲۲ آئین نامه تضمین 

برای معامالت دولتی

۹۵۴,۵0۹,۴۲۵
راهداری 
سال 1۴00

0۲/الف/1۴00/۴6
خط کشی سرد ،گرم ،دو جزئی راه ها و عالئم 

افقی و خط نوشته ها و نظارت خط کشی 
مقطوع16،۹88،000،0008۴۹,۴00,000

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب شهرستان سیرجان

آگهی مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای( شماره 1400/1/1/1 م

شرکت آب و فاضالب سیرجان در نظر دارد مقدار 653۰۰ متر لوله پلی اتیلن در اقطار ۲۰، 3۲،۲5، 4۰ ، 5۰ ، 63 ، 75 9۰، 11۰ ، 1۲5 ، 16۰ ، 
۲۰۰ ، ۲5۰، 315  میلی متر با برآورد 53.793.6۰۰.۰۰۰  )پنجاه و سه میلیارد و هفتصد و نود و سه میلیون و ششصد هزار( ریال از محل اعتبارات 
داخلی از کارخانه های تولید کننده خریداری نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه در ساعت های 

اداری از تاریخ 14۰۰/۰1/3۰ لغایت 14۰۰/۲/5  به آدرس سیرجان ، خیابان قدس ، شرکت آب و فاضالب سیرجان ، دبیرخانه مراجعه نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ۲.69۰.۰۰۰.۰۰۰ ) دو میلیارد و ششصد و نود میلیون( ریال می باشد که باید به یکی از صورتهای مشروحه ذیل به دستگاه مناقصه 
گزار تسلیم شود:

 الف( ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت آب و فاضالب سیرجان منحصرا مطابق فرم پیوست مصوبه هیات وزیران به شماره 1۲34۰۲5/ت/ 5۰659 ه مورخ 94/۰9/۲۲ و در 
قالب اوراق بهادار بانکی با شماره سریال و دارای مهر و امضاء پرفراژ بانک صادر کننده

 ب( رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره 34۰۰318188 با شناسه واریز ۲6۰198۰۲4118165 بانک ملت شعبه میدان آزادی به نام شرکت آب و فاضالب سیرجان
تاریخ تحویل پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 14۰۰/۲/16 در محل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب سیرجان می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 14۰۰/۰۲/18 می باشد.
به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. این پیشنهاد تا مدت 9۰ روز از تاریخ اتمام 

مهلت تسلیم پیشنهادها معتبر می باشد.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نوبت اول

آگهی مناقصـه  
شماره 1400/1/1/1/م

شرکت آب و فاضالب رفسنجان در نظر دارد مقدار 77۰۰۰ متر )1۰6473 کیلو گرم( لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف
با برآورد تقریبی 16.۲86.4۰۰.۰۰۰ ریال از محل اعتبارات داخلی از کار خانه ها و نمایندگی های رسمی کارخانجات تولید 
کننده لوله خریداری نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 
14۰۰/۰1/3۰ لغایت ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 14۰۰/۰۲/۰8 به آدرس رفسنجان، بلوار امام رضا )ع( شرکت آب و فاضالب 

رفسنجان دفتر قرار دادها مراجعه نمایند.

•مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 815.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .
•تاریخ تحویل پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 14۰۰/۰۲/18 در محل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب رفسنجان می باشد.

•تاریخ بازگشایی پاکات الف، ب، ج پیشنهادی ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 14۰۰/۰۲/19 می باشد.
•به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

•هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
•سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب شهرستان سیرجان

معاون مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست: 

 سند خودارزیابی سمن های
محیط زیستی تدوین شد

به سند  با اشاره  معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست 
خودارزیابی سمن ها می گوید:  این سند گامی برای توانمندکردن و استانداردسازی 

فعالیت سمن های محیط زیستی است.
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خاص  تعهد  چند  شامل  توافق که  این 
واشینگتن،  وقت  به  شب  شنبه  است، 
نماینده  کری،  جان  بازدید  از  پس 
از  آب وهوا  موضوع  در  بایدن  پرزیدنت 
شد؛  اعالم  گفت وگو  روز  سه  و  چین 
مذاکره کننده ها  آن،  در  گفت وگوهایی که 
اجازه ندادند که اختالف ها مانع از رسیدن 

شود. توافق  به 
کری،  جان  تایمز،  نیویورک  گزارش  به 
پایتخت  در  مصاحبه ای  در  یکشنبه  روز 
مهم  بسیار  ما  »برای  جنوبی گفت:  کره 
است که موضوعات دیگر را کنار بگذاریم، 
چون مسئله آب وهوا در بسیاری از مناطق 
جهان مسئله مرگ و زندگی است.« جان 
کری که برای گفت وگو در مورد بحران گرم 
به آن  با مقامات کره جنوبی  شدن زمین 
کشور سفر کرده، گفت: »آنچه باید انجام 
واقعا  کنیم  ثابت  که  است  این  دهیم، 
روی  و  بنشینیم  هم  کنار  در  می توانیم 
یک سری مسائل، به شکلی سازنده کار 

کنیم.«
این توافق تنها چند روز پیش از آن اتفاق 
می افتد که پرزیدنت بایدن برای برگزاری 
اجالس مجازی آب وهوا با رهبران جهان، 
امید که  این  با  است،  برنامه ریزی کرده 
را  بیشتری  اقدامات  بخواهند  کشورها 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  کاهش  برای 
به  سیاره  شدن  گرم  کردن  محدود  و 
سطح  باالی  سانتی گراد  درجه   1.۵
پیشاصنعتی انجام دهند. در حال حاضر 
بسیاری از دانشمندان می گویند که برای 
کره  در  فاجعه بار  اختالالت  از  جلوگیری 
عدد  این  از  پایین تر  را  باید گرما  زمین، 
نگه داشت. شی جینپینگ، رهبر چین در 

میان کسانی است که برای این نشست 
حالی که  در  است.  دعوت شده  مجازی 
رسمی  صورت  به  را  دعوت  این  هنوز  او 
نپذیرفته است، به نظر می رسد که توافق 
با واشینگتن احتمال حضور او را بیشتر 
آقای شی گفته  روز جمعه،  است.  کرده 
بود که چین به اهداف آب وهوایی که پاییز 
گذشته اعالم کرده بود، از جمله رسیدن 
انتشار کربن به اوج خود، پیش از سال 
همین  در  است.  متعهد  همچنان   ،۲0۳0
پیشرفته ترین  شی گفته که  آقای  زمان 
کشورهای جهان وظیفه دارند در کاهش 
در  شوند.  پیشگام  کربن،  انتشار  بیشتر 
نظر تالفی جویانه می آمد،  به  پاسخی که 
مسئله  داد که  هشدار  متحده  ایاالت  به 
برای  ژتون چانه زنی  نباید »یک  آب وهوا 
برای  »بهانه ای  یا  ژئوپولتیک«  مسائل 
موانع تجارت« باشد. طبق گزارش وزارت 
خارجه چین، آقای شی در یک کنفرانس 
رئیس جمهور  مکرون،  امانوئل  با  تلفنی 
آلمان  اعظم  مرکل، صدر  آنگال  و  فرانسه 
سختی  نبرد  شک  »بدون  است:  گفته 
پیش رو داریم.« او در ادامه گفته: »چین 
خواهد  عمل  خود  گفته های  به  مطمئنا 
نتیجه بخش  حتما  اقداماتش  و  کرد 
خواهد بود. ما امیدواریم که اقتصادهای 
انتشار  برای کاهش  اقدام  در  پیشرفته 
گازها، و همچنین در انجام تعهدات برای 
نمونه ای  به  آب وهوایی،  بودجه  تامین 

شوند.« تبدیل  کشورها  سایر  برای 
گوش  به  سفید  کاخ  از  سیگنال هایی 
برنامه های  بایدن  آقای  که  می رسد 
میزان  کاهش  برای  را  بلندپروازانه تری 
انتشار گازهای گلخانه ای در داخل کشور 

سال   ۴ از  بعد  خصوصا  می کند؛  اعالم 
مسئله  این  ترامپ  دونالد  او،  سلف  که 
را تحقیر کرد و کوچک شمرد. جان کری 
گفته است: »ما قبال تعهداتی را دیده ایم 
پیدا  دست  اهداف  آن  به  هیچ کس  که 
نکرد. منظورم را صریح بگویم، هیچ کدام 
از ما نتوانستیم به آن اهداف دست پیدا 
کنیم. تمام جهان در حال حاضر نتوانسته 
مخاطب  پیدا کند.  دست  اهداف  آن  به 
این حرف ها هیچ کشور خاصی نیست.« 
با همتای خود،  در شانگهای  آقای کری 
شای ژنهوا، طی سه روز دیدار و گفت وگو 
نیمه  تا  این گفت وگوها  از  یکی  کرد که 
آنها  آقای کری گفته  داشت.  ادامه  شب 
متمرکز  آب وهوایی  بحران  موضوع  روی 
بودند و به اختالفات فزاینده دیگر، مثل 
سرکوب سیاسی مخالفان در هنگ کنگ و 
تهدیدات چین علیه تایوان، نپرداخته اند.
نماینده  دو  که  زمانی  حتی  جمعه،  روز 
خارجه  امور  وزارت  می کردند،  دیدار 
آمریکا به شدت حکم های زندان را که در 
هنگ کنگ  به رهبران دموکراسی خواه، از 
جمله جیمی الی، سرمایه دار یک روزنامه 
شدت  به  شد،  داده  ساله   7۲ قدیمی 
محکوم کرد. در همان روز، در زمان دیدار 
یوشیهیده  ژاپن،  وزیر  نخست  با  بایدن 
سوگا در کاخ سفید که یکی از موضوعات 
چین  بلندپروازی های  آنها  بحث  مورد 
مورد  در  ژاپن  و  آمریکا  به  پکن  بوده، 
و  چینی  مقامات  داد.  هشدار  »تبانی« 
رسانه های دولتی نیز به بازدید آقای کری 
را  آن  به شدت  اما  اشاره کردند  از چین 
روی  عوض  در  و  دادند  نشان  کمرنگ 
شدند. متمرکز  جینپینگ  شی  جلسات 

در بیانیه مشترک چین با ایاالت متحده 
آمریکا، بدون اشاره به جزئیات و گام های 
خاص، دولت چین متعهد شد که اقدامات 
بیشتری در مورد آب وهوا انجام دهد. در 
این بیانیه آمده است که هر دو کشور باید 
پیش از کنفرانس بین المللی آب وهوایی 
طوالنی  »راهکارهای  گالسگو،  در  نوامبر 
مدتی« را توسعه بدهند تا به نقطه کربن 
خنثی برسند – یعنی نقطه ای که انتشار 
کربن یک کشور، کمتر از کربن زدایی آن 

از اتمسفر است.
آقای  میان  سفید  کاخ  نشست  از  بعد 
بایدن و سوگا، آمریکا و ژاپن در بیانیه ای 
دارند  قصد  که  کردند  اعالم  مشترک 
انرژی  منابع  ارتقای  با   ۲0۵0 سال  تا 
و  انرژی  ذخیره  و  بهره وری  تجدیدپذیر، 
از طریق نوآوری در جذب و بازیافت کربن 
دست  خنثی  نقطه کربن  به  اتمسفر،  از 

کنند. پیدا 
گرم  روی  بایدن  مجدد  تمرکز  وجود  با 
ترامپ،  دوران  از  پس  زمین  شدن کره 
مقامات چینی در هفته های اخیر ایاالت 
متحده آمریکا را به خاطر مطالبه بیشتر 
آنها  می کنند.  سرزنش  کشورها  سایر  از 
قرارداد  از  را  آمریکا  ترامپ  می گویند که 
کشورها  بیشتر  که  پاریس  آب وهوایی 
انتشار  کاهش  برای  اهدافی  به  متعهد 

خارج کرد. بودند،  شده  کربن 
از آن زمان تاکنون چین خود را به عنوان 
زمینه  این  در  مسئولیت  با  کشوری 
نشان داده است؛ گرچه بیشترین انتشار 
دی اکسیدکربن را در میان همه کشورهای 
کل  از  درصد   ۲8 مسئول  و  دارد  جهان 
کربن منتشر شده در جهان است. آمریکا 
با انتشار 1۵ درصد از کل کربن جهان، در 

است. ایستاده  دوم  جایگاه 
شد که  متعهد  سال گذشته  شی  آقای 
چین تا سال ۲060 به نقطه کربن خنثی 
تا  این کشور  گازهای  انتشار  و  می رسد 
قبل از سال ۲0۳0 به اوج خود می رسد. 
دوستداران محیط زیست از این وعده ها 
فشار  چین  به  اما  کرده اند  استقبال 
می آورند تا جزئیات بیشتری را در مورد 
چگونگی رسیدن به این اهداف بیان کند.

جان کری گفته که چین به طور موثری 
متعهد به انجام اقداماتی سریع تر از آنچه 
که آقای شی در ابتدا قول داده بود، شده 
منظور  به  دو کشور  است. کری گفته که 
دیدارها  به  مسئله،  این  مورد  در  بحث 

می دهند. ادامه 
چین  ساله  پنج  اقتصادی  جدید  برنامه 
که در ماه مارس رونمایی شد، جزئیات 
مورد  اهداف  به  برای رسیدن  را  جدیدی 
و  است  داده  ارائه  شی  آقای  پذیرش 
همین موضوع، نگرانی ها را افزایش داده 
که ممکن است این ها بیش از واقعیت، 
دادن  قرار  اولویت  با  چین  باشند.  آرزو 
مهم  صنعت  توسعه  و  اجتماعی  ثبات 
زغال سنگ  کارخانه های  ایجاد  داخلی، 
جدیدی را که بیشترین منبع انتشار کربن 

است. تایید کرده  هستند، 
خارجه  امور  وزیر  معاون  یوچنگ،  لی 
خبرگزاری  به  مصاحبه ای  در  جمعه  روز 
آسوشیتدپرس گفته است: برای کشوری 
بزرگ با جمعیت 1.۴ میلیارد نفری، این 
نیست.  دست یافتنی  راحتی  به  اهداف 
می خواهند  چین  از  کشورها  از  برخی 
اقدامات  آب وهوایی  بحران  زمینه  در  که 
بیشتری بکند، من اما می ترسم که چین 
هم  اهداف  همین  دادِن  انجام  پِس  از 

برنیاید.«

آمریکا و چین اعالم کردند با جدیت و فوریت با گرم شدن کره زمین برخورد می کنند  

توافق آب وهوایی در میانه تنش
جان کری، نماینده رییس جمهوری آمریکا: برای ما بسیار مهم است که موضوعات دیگر را کنار بگذاریم
چون مسئله آب وهوا در بسیاری از مناطق جهان مسئله مرگ و زندگی است 

 پیام رییس جمهوری
به مناسبت روز ارتش

روحانی: ارتش بزرگتر 
از آن است که آن را به 
سیاست فرو بکاهیم

حجت االسالم والمسلمین  ایسنا،  به گزارش 
به  پیامی  در  یکشنبه  روز  روحانی  حسن 
جمهوری  ارتش  روز  فروردین   ۲۹ مناسبت 
اسالمی ایران، اظهار کرد: سربازان، سرداران 
یک  فرزندان  پاکباخته ترین  امیران،  و 
عقیده  از  آن که  بدون  ملت  از  که  ملت اند 
دینی و مذهبی و تمایل سیاسی، موقعیت 
و منزلت و شأن آنها خبر داشته باشند، دفاع 

می کنند.
»بی تردید  است:  آمده  روحانی  پیام  در 
میهن  فداکاری،  در  ارتش ها  مشروعیت 
ملی،  امنیت  به  آنان  وفاداری  و  دوستی 
نظام، وحدت ملی و تمامیت ارضی است. 
اما رابطه ارتش ها با ملت ها از رابطه ارتش ها 
حکومت ها  است.  راهبردی تر  حکومت ها  با 
برای آن که در قدرت بمانند به ملت ها نیاز 
دارند اما زمانی که ملتی از حکومتی ناراضی 
ارتش ها هستند که  این  رویگردان شود،  و 
را  یکی  و حکومت ها  ملت ها  میان  در  باید 
انتخاب کنند.  و  بگیرند  برگزینند و تصمیم 
به  رو  آنان  سالح  اما  مسلح اند  ارتش ها 

ملت ها.« نه  و  است  ملت ها  دشمنان 
و  »چهل  است،  آمده  پیام  این  ادامه  در 
سلطنت  از  ایران  ملت  که  قبل  سال  سه 
انقالب  دیکتاتوری،  علیه  و  شد  رویگردان 
به  خود  بقای  برای  پهلوی  حکومت  و  کرد 
او  از  و  بود  آورده  ارتش  به  رو  واهی  خیال 
برای کودتا علیه انقالب و در واقع علیه ملت 
می خواند، ارتش انتخاب نهایی خود را انجام 
داد و در کنار ملت قرار گرفت چرا که ارتش 
در نهایت جزئی از دریای بیکران ملت است 
و این تفاوت ارتش ایران با دیگر ارتش ها 
در منطقه است. همین جایگاه ملی و پایگاه 
امام  بود که سبب شد  ارتش  نهاد  مستقل 
خمینی به عنوان رهبر انقالب اسالمی ایران 
در برابر زمزمه خطرناک تندروها و چپ روها 
درباره انحالل ارتش بایستد و ارتش ایران را 
این بار به حکم یک مرجع و محبوب مردم، 

تاسیس کند.« دوباره 
پیام  از  دیگری  بخش  در  رئیس جمهوری 
گرو  در  ایران  ملی  »امنیت  نوشت:  خود 
حفظ  و  است  آن  ارضی  تمامیت  حفظ 
تمامیت ارضی ایران تنها در پناه وحدت ملی 
ایران  ملی  وحدت  و  می شود  محقق  ایران 
فقط با مردم ساالری به دست می آید. شما 
ارتش انقالب هستید. شما سرباز و سردار 
تنها  انقالب  از  پاسداری  و  هستید  انقالب 
استقالل،  انقالب؛  ارزش های  از  حفاظت  با 
آزادی، جمهوریت و اسالمیت معنا می یابد. 
»استقالل«  از  دفاع  »مرزها«  از  دفاع 
از  دفاع  »رای ها«  از  دفاع  است؛  ایران 
»آزادی ها«  از  دفاع  است؛  ایران  »آزادی« 
دفاع  و  است  ایران  »جمهوریت«  از  دفاع 
ایران  »اسالمیت«  از  دفاع  »ارزش ها«  از 
ماموریتی  صرفا  شما  ماموریت  است. 
هم  سیاسی  ماموریتی  اما  نیست،  نظامی 
راه  در  ماموریت شما فقط شهادت  نیست، 
به  ورود  شما  مأموریت  اما  نیست،  میهن 
مأموریت  نیست.  هم  سیاسی  رقابت های 
شما ماموریتی ملی است. شما درست در 
جایی ایستاده اید که ملت ایران به شما نیاز 
دارد. امروز دشمنان ایران از وسعت و قدرت 
ایران  ایران در هراسند.  امنیت  و  و وحدت 
همواره برای آنان بزرگتر از آن بوده است که 

می کردند.« فکر 
»تا  است:  آمده  روحانی  پیام  پایان  در 
ارتش ایران همین گونه بماند، ارتش ملی 
ارتش همه ملت  ایران؛  انقالبی  و  و دینی 
است که  آن  از  بزرگتر  ارتش  است.  ایران 
آن را به سیاست فرو بکاهیم.ارتش مهمتر 
از آن است که حتی آن را به یک مشرب 
و سیاست فروبکاهیم. سربازان و سرداران 
یک  فرزندان  ترین  پاکباخته   ، امیران  و 
عقیده  از  آن که  بدون  ملت  از  ملت اند که 
دینی و مذهبی و تمایل سیاسی، موقعیت 
و منزلت و شان آنها خبر داشته باشند دفاع 
می کنند. کافی است ایرانی باشید تا ارتش 
بقای  و  این رمز دوام  و  از شما دفاع کند 

است.  ارتش 
ارتش و سپاه در این 8 سال دولت تدبیر 
و امید به ویژه در ۴ سال جنگ تحمیلی 
مقدس  دفاع  سال   8 همانند  اقتصادی 
چهره  چنان  ایستادند.  ملی  منافع  برای 
برافروختند و از خود صالبت نشان دادند که 
دشمن هرگز نتوانست خیال جنگ در سر 
داشته باشد. دولت هم در این سال های 
سخت جنگ اقتصادی، ارتش و نیروهای 
مسلح کشور را به مدرن ترین سالح؛ مجهز 
نظامیان و  زمانی روحیه  کرد، که در هیچ 
ساز و برگ آنان از امروز بهتر نبود. اینجانب 
غرورآفرین  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با 
این  وطن،  سرافراز  سربازان  و  شهدا  همه 
روز فراموش ناشدنی و با شکوه را به همه 
این  در  و  می گویم  تبریک  دالور  ارتشیان 
ماه مبارک و پرفیض برای همگی توفیقات 

دارم.« را مسالت  روزافزون 

فایننشال تایمز:

مذاکرات پنهانی ایران و عربستان 
در بغداد آغاز شده است

روزنامه فایننشال تایمز به نقل از سه مقام آگاه گزارش 
داد که مقام های ارشد عربستان سعودی و ایران چهار 
را  مذاکره ای  دیپلماتیک،  روابط  قطع  از  پس  سال 
برای ترمیم روابط دو جانبه انجام داده اند. به گزارش 
رسمی،  منابع  از  یکی  گفته  به  یورو نیوز،  خبرگزاری 
محور اصلی این مذاکره نتیجه بخش که در ۹ آوریل 
شبه نظامیان  حمالت  شده،  برگزار  بغداد  در  گذشته 
این  پایه  بر  است.  بوده  عربستان  مواضع  به  حوثی 
گزارش، هیئت سعودی توسط خالد بن علی الحمیدان 
ریاست  اطالعات عمومی عربستان  ، رئیس سازمان 
توافق  مطابف  و  داشته  عهده  بر  را  سعودی  هیات 
حاصل شده، نشست دیگری نیز میان دو طرف طی 
تایمز  فایننشال  روزنامه  می شود.  برگزار  آینده  هفته 
این مذاکره  برگزاری  تکذیب  با وجود  اشاره کرده که 
مقام های  و سکوت  ارشد سعودی  مقام  یک  توسط 
رسمی دولت های عراق و ایران، یک مقام ارشد عراقی 
را  مذاکره  این  برگزاری  نیز  خارجی  دیپلمات  یک  و 
تایید کرده  اند. این مقام عراقی مدعی شد که که بغداد 
»کانال های ارتباطی« بین ایران و مصر و ایران و اردن 
این  وزیر  نخست  مصطفی کاظمی،  و  کرده  برقرار  را 
کشور عالقمند به ایفای نقش فعال در بدل کردن عراق 

ارتباطی قدرت های منطقه است. به پل 

در پی زمین لرزه 5/9 ریشتری در 
شهرستان گناوه

تمامی تاسیسات، تجهیزات و 
ساختمان های نیروگاه اتمی 
بوشهر در صحت کامل هستند 
گونه  هیچ  کرد،  اعالم  بوشهر  نیروگاه  روابط عمومی 
آسیبی به نیروگاه اتمی بوشهر در اثر زلزله روز یکشنبه 
در شهرستان گناوه وارد نشده است. به گزارش ایسنا، 
یکشنبه  روز  ظهر  از  پیش  ریشتری   ۵.۹ لرزه  زمین 
در  زلزله  این  لرزاند.  را  بوشهر  استان  در  گناوه  بندر 
استانهای فارس و خوزستان نیز احساس شده است 
زلزله دچار  تاکنون حدود ده روستا در مرکز وقوع  و 
خساراتی شدند. در همین رابطه روابط عمومی نیروگاه 
 ۵.۹ لرزه  زمین  به  توجه  با  اعالم کرد،  بوشهر  اتمی 
ریشتری شهرستان گناوه در ساعت 11:11 روز یکشنبه 
تاسیسات،  تمامی  وضعیت  می رساند  استحضار  به 
در  بوشهر  اتمی  نیروگاه  ساختمان های  و  تجهیزات 
صحت کامل بوده و هیچ گونه آسیبی به این مرکز وارد 
نشده و در روند انجام فعالیت های جاری نیروگاه نیز 

نداده است. خللی رخ 

4۰5 فوتی جدید کرونا در کشور 
اثر  بر  دیگر  بیمار    ۴0۵ بهداشت  وزارت  اعالم  بنابر 
گزارش  به  دادند.  دست  از  را  خود  جان  کووید-1۹ 
اطالع رسانی  و  روابط عمومی  مرکز  اعالم  بنابر  ایسنا، 
تزریق  واکسن های  مجموع  تا کنون  بهداشت  وزارت 
است.  رسیده  ُدز   860 و  هزار  به ۵16  در کشور  شده 
همچنین از روز ۲8 تا ۲۹ فروردین 1۴00 و بر اساس 
بیمار   6۴۴ و  هزار   ۲1 تشخیصی،  قطعی  معیارهای 
جدید مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی شد که سه 
هزار و ۹۲ نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران 
کووید1۹ در کشور به دو میلیون و ۲۳7 هزار و 8۹ نفر 
رسید. همچننی در طول این مدت، ۴0۵ بیمار دیگر 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به 66 هزار و 7۳۲ نفر رسید.

جان کری: ما قبال تعهداتی را 
دیده ایم که هیچ کس به آن 
اهداف دست پیدا نکرد. منظورم 
را صریح بگویم، هیچ کدام 
از ما نتوانستیم به آن اهداف 
دست پیدا کنیم. تمام جهان 
در حال حاضر نتوانسته به آن 
اهداف دست پیدا کند. مخاطب 
این حرف ها هیچ کشور خاصی 
نیست

ایاالت متحده آمریکا و چین، توافق کرده اند که »با جدیت و فوریتی که نیاز است« با افزایش تالش برای کاهش انتشار 
کربن، با تغییرات آب و هوایی مقابله کنند. همکاری آمریکا و چین، نمایشی کم نظیر در اوج تشدید تنش ها در مورد انبوهی 

از مسائل مختلف است.

و  ایران  مذاکره کننده  هیات های  رایزنی های 
گروه 1+۴ در وین نیز در فرمت ها و سطوح 
ایسنا،  گزارش  به  می یابد.  ادامه  مختلف 
و  به بحث  همچنین کارگروه های کارشناسی 
گفت وگو در خصوص دو حوزه رفع تحریم ها و 

می دهند. ادامه  هسته ای  مسائل 
کمیسیون  نشست  بر  عالوه  شنبه،  روز 
و  دو  صورت  به  نیز  دیدارهایی  مشترک، 
با  ایران  مذاکره کننده  هیات  میان  چندجانبه 

شد.  برگزار   ۴+1 اعضای 
میان  دیدار  سه  رایزنی ها،  این  جریان  در 
و  ایران  مذاکره کننده  هیات  رئیس  عراقچی 
اقدام  دبیر کل سرویس  معاون  مورا  انریکه 
برگزار شد.  همچنین  اروپا  اتحادیه  خارجی 

جلسه ای  در  اروپایی،  هیات  سه  روسای 
و گفت وگو  بحث  عراقچی  دکتر  با  مشترک 
کردند. جلسات کارگروه های کارشناسی در دو 
حوزه تحریم و هسته ای نیز به روال روزهای 
شنبه  روز  نشست  در  شد.  برگزار  گذشته 
کمیسیون مشترک، پس از دریافت و بررسی 
گزارش کارگروه ها،  مقرر شد گفت وگوهای دو 
در  فنی  رایزنی های  و همچنین  و چندجانبه 
نیاز  صورت  در  و  یافته  ادامه  آینده  روزهای 
جلسه  تشکیل  دیگر  بار  مشترک  کمیسیون 

دهد.

نتایج گفت وگوها به طور منظم به 
مقامات عالی نظام گزارش می شود

نماینده  غریب آبادی،  کاظم  دیگر،  سوی  از 

وین  در  آنچه  است:  گفته  آژانس  در  ایران 
ایجاد  گفت وگوست،  و  پیگیری  حال  در 
لغو  درخصوص  شفاف  و  واضح  تصویر  یک 
کرد:  اظهار  غریب آبادی  است.  تحریم ها 
برای  اقدامات  کردن  فهرست  و  شناسایی 
سنجیدن  و  شفاف سازی  و  تحریم ها  لغو 
بازگشت  جدیت آمریکا در ادعای خود برای 
با  آن  انطباق  و  برجام  به  پایبندی کامل  و 

است. الزم  کشور،  اعالمی  سیاست 
هیات  عضو  و  آژانس  در  ایران  نماینده 
تیم  مبنای  افزود:  ایران  مذاکره کننده 
مقام  از سوی  است که  اصولی  مذاکره کننده 
معظم رهبری به عنوان سیاست نظام در این 
رابطه تعیین شده است.  او خاطرنشان کرد: 
هیات مذاکره کننده در وین نتایج گفت وگوها 
را به طور منظم به مقامات عالی نظام جهت 
بررسی و اخذ تصمیمات الزم، گزارش می کند.
وین  در  روسیه  نماینده  اولیانوف،  میخائیل 
به فعالیت  اشاره  با  توییترش  نیز در صفحه 
در  برجام  مشترک  کمیسیون  کارگروه های 
تاکید کرد،  هسته ای  توافق  احیای  راستای 
روند در جریان است اما کار آنها آسان نیست.  
نوشت:  توییترش  صفحه  در  یکشنبه  روز  او 
برجام،  دنبال تصمیم کمیسیون مشترک  به 
در  وین  در  فعالیتشان  به  آن  کارگروه های 
زمینه لغو تحریم ها و مسائل هسته ای، بعد 

یافت.« ادامه  امروز  و  دیروز  از ظهر 

ادامه رایزنی های هیات های ایران و 1+4 در وین
دیپلماسی

انتشار اخبار غیر صحیح بر 
اساس برداشت اشتباه آقای 
دانیلوف از اظهارات صریح 
دریابان شمخانی در شرایطی 
که دادگاه رسیدگی به پرونده 
سقوط هواپیما کار خود را 
آغاز کرده، می تواند ظن 
سفارشی بودن این اظهارات 
برای ایجاد انحراف در افکار 
عمومی و دامن زدن به یک 
جنجال تبلیغاتی بر پایه 
مطالب جعلی و ساختگی را 
تقویت کند.

با  ملی  امنیت  عالی  شورای  سخنگوی 
اوکراین  امنیت  شورای  دبیر  اظهارات  رد 
گفت: ایران صراحتا اعالم کرده که حادثه 
و  غیر عمدی  اوکراینی  هواپیمای  سقوط 
ناشی از خطای انسانی بوده است . کیوان 
خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی 
دانیلوف،  اولکسی  اظهارات  ملی  امنیت 
اوکراین  ملی  امنیت  و  دفاع  شورای  دبیر 
را رد کرد و گفت: جمهوری اسالمی ایران 
سقوط  حادثه  که  کرده  اعالم  صراحتًا 
هواپیمای اوکراینی غیر عمدی و ناشی از 
خطای انسانی بوده است . سه روز پیش، 
اولکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی 
روزنامه  یک  با  مصاحبه ای  در  اوکراین 
سپاه  است  معتقد  بود که  کانادایی گفته 
پاسداران انقالب اسالمی به عمد هواپیمای 
تا  کرده  سرنگون  را  این کشور  مسافری 
جلوگیری  آمریکا  با  نظامی  رویارویی  از 
»ایران  که:  بود  گفته  همچنین  او  کند. 
را  فاجعه  این  که  نداده  اجازه  کسی  به 
بررسی کند و هر تحقیقی را متوقف یا کند 
دارند تحقیق  اینکه خودشان  کرده است. 
را  این  البته  است  تعجب  باعث  می کنند، 
که  می گویند  وقتی  می گویم...  مودبانه 
این تصادفی بوده، من باور نمی کنم. این 
با قصد قبلی.«  عمدی بوده و یک حمله 
دیروز، کیوان  مهر،  خبرگزاری  به گزارش 

خسروی با اشاره به سفر دبیر شورای دفاع 
اواخر  در  ایران  به  اوکراین  ملی  امنیت  و 
در مقطعی که وی  و  ماه سال ۹8  بهمن 
از سوی کشورش مسئول پیگیری پرونده 
سقوط هواپیما بود اظهار داشت: در جلسه 
دریابان شمخانی که  با  دانیلوف  مشترک 
نمایندگان سازمان هواپیمایی دو کشور هم 
حضور داشتند توضیحات فنی جامعی به 
او ارائه شد و بر غیر عمدی بودن این حادثه 
تلخ که ناشی از خطای انسانی بوده، تاکید 
امنیت  عالی  دبیر شورای  افزود:  او  شده. 
دانیلوف  با  در جلسه مشترک  ایران  ملی 
دقیقی  و  جامع  تحقیقات  به  اشاره  با 
متعدد کارشناسی  سوی گروه های  از  که 
احتمال  گونه  هر  شده،  انجام  کشورمان 
با  خصوص  این  در  را  دیگری  فرضیه  و 
دبیرخانه  سخنگوی  کرد.  رد  قاطعیت 
گفت،  ایران  ملی  امنیت  عالی  شورای 
انتشار اخبار غیر صحیح بر اساس برداشت 
صریح  اظهارات  از  دانیلوف  آقای  اشتباه 
دادگاه  که  شرایطی  در  شمخانی  دریابان 
کار  هواپیما  سقوط  پرونده  به  رسیدگی 
آغاز کرده، می تواند ظن سفارشی  را  خود 
بودن این اظهارات برای ایجاد انحراف در 
افکار عمومی و دامن زدن به یک جنجال 
تبلیغاتی بر پایه مطالب جعلی و ساختگی 

تقویت کند. را 

شورای عالی امنیت ملی با رد سخنان دانیلوف:
عامل سقوط هواپیمای اوکراینی خطای انسانی و غیرعمدی بوده است
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پیامک شما را دربـاره 
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و با ارايه مستندات موثق و قابل دفاع براي 
باعث  قضايی  محاكم  در  تخلفات  پيگيري 
اثرگذار شده  بهنگام و  تصميم گيري سريع، 
زيست  محيط   آلودگي های  تخريب ها،  از  و 
محیط بانان  میان  فرساینده  درگیری های  و 
سامانه های  بكاهد.  غیرمجاز  شکارچیان  و 
آلودگی،  آنالين  سنسورهای  حريق،  هشدار 
سنجش  سيستم های  پهپادها،  از  استفاده 
فناوري های جديد می توانند  و ساير  دور  از 
پايش  و  نظارت  نحوه  تغييراتی اساسی در 
به  آورند.  پديد  كشور  در  زيست  محيط  
بازرسان  و  ماموران  حضور  رساندن  حداقل 
مناطق  يا  صنايع  پايش  در  محيط زيست 
حساس،  زيستگاه های  و  صعب العبور 
جلوگيري از حضور متخلفان شکار و امكان 
يا  آتش سوزی ها  آغازين  مراحل  در  اقدام 
نوين  پايش های  نتايج  جمله  از  آلودگي ها 
محيط  زيست محسوب می شود كه می توان 
بهره گيری  و  مالي  منابع  پيش بينی  با 
مرتبط  تخصصی  بخش های  ظرفيت  از 
عصر  در  طریق،  هر  به  يافت.   بدان دست 
الكترونيك و در حالي كه امروزه در بسياری  
انساني  نيروي  از كشورها مداخله مستقيم 
زيست  محيط   عرصه های  از  حفاظت  در 
جاي خود را به سيستم های هوشمند داده 
است، جای تامل دارد كه ما به جای ارتقای 
نحوه پايش ها، به دليل عدم تكافوی نيروی 
انسانی )محيط بان يا كارشناس(، از مواجهه 
اثربخش با مسائل پیش روی عقب بمانيم 
بعضا  و  قدیمی  روش های   از  همچنان  و 
زيست  محيط   پايش  و  نظارت  در  منسوخ 
بهره ببريم. تغییر رویکرد و ارتقای روش های 
نوین  فناوری های  از  بهره گیری  با  نظارتی 
حل  در  مهم  راهکاری  عنوان  به  می تواند 
زیست کشور   محیط  بغرنج کنونی  مسائل 
عزیز  محیط بانان  جان  از  و  آمده  به کمک 
بوم  و  مرز  این  زیست   مدافعان محیط  و 

کند. صیانت 

جای خالی پایش 
 هوشمند در حفاظت

از محیط زیست

1ادامه از صفحۀ

هزاران  الشه   ۹۹ اسفند  در  این  از  پیش 
آمد  عسلویه  سواحل  به  مرده  ماهی 
درباره  گمانه زنی  هفته  یک  از  پس  و 
زیست  محیط  مدیر کل  نفتی،  آلودگی 
از  ماهی ها  همه  گفت  بوشهر  استان 
آلودگی  آزمایشگاه  و  بوده اند  نوع  یک 
ماه  فروردین  در  است.  کرده  رد  را  نفتی 
ساحل  به  نوع  یک  از  ماهی هایی  بار  دو 
الشه  که  فروردین  سیزدهم  عصر  آمدند. 
ساحل  به  وحشی  موج های  با  ماهی ها 
مدیرکل  مسیح تازیانی،  حبیب  آمد،  مقسا 
بود  گفته  هرمزگان  استان  زیست  محیط 
ماهی ها  مرگ  احتمالی  دالیل  از  یکی 
مثل  فردا،  صبح  اما  است  نفتی  آلودگی 
نشان  عسلویه  نمونه های  آزمایشات  آنچه 
کرد  رد  را  نفتی  آلودگی  احتمال  می داد، 
الشه  باید  آلودگی  صورت  در  که  گفت  و 
گونه های دیگر هم در ساحل دیده می شد، 
در حالی که همه از یک نوع بوده اند. صبح 
اتفاق  همین  دیگر  بار  هم  بیست وسوم 
تکرار شد و موجی از نگرانی به وجود آمد. 
بیماری  احتمال  هم  باز  بار  این  اینکه  با 
گزارش  اما  شده  مطرح  گربه ماهی ها 
سازمان محیط زیست می گوید در این دو 
همه  و  رسیده  نتیجه  به  بررسی ها  حادثه، 
مرگ و میر  دلیل  امر  متولیان  و  مدیران 
صیادی  و  صید  مباحث  را  گربه ماهی ها 

کرده اند. عنوان 

گزارش سازمان محیط زیست 
چه می گوید؟

اولین  شدن  پیدا  از  ساعت   ۴8 هنوز 
کارشناسان  که  بود  نگذشته  الشه ها 
اصلی  علت  گفتند  زیست  محیط  سازمان 
جاسک،  ساحل  در  گربه ماهیان  مرگ 
است.  بوده  صیادی  و  صید  فعالیت های 
بود:  مدیر کل محیط زیست هرمزگان گفته 
قایق صیادی که  فروند  دو  »مشخص شد 
صید  به  اقدام  مقسا  ساحل  نزدیکی  در 
اینکه  دلیل  به  می کردند،  ماهی  گربه 
کرده  پر  آن  ظرفیت  از  بیشتر  را  قایق 
و  ها  قایق  و  شده  مواجه  توفان  با  بودند 
رها شده  دریا  در  ماهیان صید شده  گربه 
آورده  ساحل  به  امواج  توسط  ماهیان  و 
شناورها  مالکان  بود که  او گفته  شده اند.« 
و  بیماری  گونه  هیچ  و  شده اند  مشخص 
نشد.  مشاهده  دریا  و  ماهی ها  در  آلودگی 
ادعای غرق  مدیرکل شیالت هرمزگان هم 
علت  و  تایید کرد  را  صیادی  شناور  شدن 
مشاهده الشه گربه ماهی ها را صید دانست 
کرد. رد  را  زیستی  محیط  نگرانی های  و 

این حادثه گزارشات  از  بعد  روز   10 درست 
زیادی  تعداد  تلفات  درباره  دیگری 
اداره  به  جاسک  شهرستان  در  گربه ماهی 

به  کارشناسان  و  رسید  زیست  محیط 
گزارشی  اساس  بر  آمدند.  حادثه  محل 
منتشر  دیروز  زیست  محیط  سازمان  که 
شهرستان  کهنه  جاسک  ساحل  در  کرده، 
و  کیلومتر   10 تقریبی  طول  در  جاسک 
زیادی  تعداد  متر   7 تا   ۵ متوسط  عرض 
ساحل  به  دریا  توسط  و  شده  تلف  ماهی 
آورده شده بود. بیش از ۹۹ درصد ماهیان 
 ۹0 تا   80 حدود  آن  میزان  شده که  تلف 
و  بوده  گونه گربه ماهی  از  شد،  برآورد  تن 
ماهی  مانند  آبزیان  سایر  دیگر  درصد  یک 
بودند.  ماهیان  ساردین  و  طالل  بادکنکی، 
ماهی های  و  رسوب  و  آب  از  کارشناسان 
نمونه الشه   و  نمونه برداری کردند  تلف شده 
فارس  خلیج  اکولوژی  پژوهشکده  به  را 
فرستادند.  هرمزگان  استان  دامپزشکی  و 

بررسی هاست: نتیجه  این  حاال 
این  از  حاکی  شده  انجام  »بررسی های 
موضوع است که هیچ گونه آلودگی در آب 
توجه  با  و  نداشته  وجود  محل  خاک  و 
ماهیان  شد،  مشخص  ماهیان  فساد  به 
بوده  شناور  آب  روی  متمادی  ساعات 
آورده  خشکی  به  امواج  توسط  سپس  و 
که  است  موضوع  این  نشانگر  که  شده اند 
مرگ در فواصل دور از ساحل اتفاق افتاده 
درصد   ۹۹ از  بیش  اینکه  به  نظر  است.  
خاص  گونه  یک  از  شده  تلف  ماهیان 

وجود  نمی تواند  بیشتر  احتمال  دو  بودند 
بر  ماهیان  گربه  اینکه  اول  باشد.  داشته 
اینکه  دوم  و  رفته اند  بین  از  بیماری  اثر 
دالیل  یا  و  پایین  ارزش  دلیل  به  صیادان 
دیگر اقدام به تخلیه آنها در دریا کرده اند.«

می گوید  زیست  محیط  سازمان  گزارش 
گربه ماهی ها در این فصل برای تخم ریزی 
مناطق  طرف  به  بزرگ  صورت گله های  به 
این  در  و  می کنند  مهاجرت  عمق تر  کم 
می افتند. صیادان گیر  تور  در  گاهی  مسیر 
مذاکراتی  »با  می کند:  اضافه  این گزارش 
شد،  انجام  محل  صیادان  تعاونی  با  که 
جمع آوری  ساحل  از  شده  تلف  ماهیان 
گونه  هیچ  تاریخ  این  تا  شدند.  امحا  و 
در  متولی  ارگان های  سوی  از  مکاتبه ای 
با  شده  یاد  گونه  در  بیماری  خصوص 
هرمزگان  زیست  محیط  حفاظت  اداره کل 
به  قریب  احتمال  با  و  نگرفته  صورت 
فعالیت  نتیجه  شده  یاد  تلفات  یقین 
است.  بوده  منطقه  در  صیادی  و  صید 
گونه  این  بررسی  است،  توضیح  به  الزم 
 ۵ و   1،۳ بندهای  اساس  بر  موضوعات 
  6 و   ۲1،16،1۲ مواد  همچنین  و   ۳ ماده 
قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی 
آیین نامه های  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
محسوب  شیالت  وظایف  از  مربوطه 
با  رسمی  ارگان  یک  نظر  اظهار  می شود. 

در  زیست  محیط  دوستدار  یک  سخنان 
باید  و  بوده  متفاوت  بسیار  فضای مجازی 
که  است  بدیهی  باشد.  مستند  و  متقن 
در  است،  بر  زمان  نظر ها،  اعالم  و  بررسی 
خصوص تلفات گربه ماهیان در جاسک در 
به  وقت  اسرع  در  بررسی ها  مورد  دو  هر 
متولیان  و  مدیران  تمامی  و  رسیده  نتیجه 
صیادی  و  صید  مباحث  را  آن  دلیل  امر 

کردند.« عنوان 

روایت صیادان جنوب
به  صیاد  یک  گذشته  روزهاهای  در 
فروند   ۴۴ برای  بود که شیالت  ایرنا گفته 
قایق مجوز صید با تور پرساین داده که از 
و گربه ماهی  برای صید میگو، ساردین  آن 
ذخایر  حجم  عالوه  به  می شود.  استفاده 
گربه ماهی در آب های جاسک زیاده است 
ماهی  پودر  تهیه  برای  بیشتر  صیادان  و 
پودر  می کنند.  استفاده  آن  از  صادرات  و 
فرآوری  جامد  محصول  جنوب  ماهی 
پختن،  آبگیری،  از  که  است  شده ای 
ماهی  آسیاب  و  خشک کردن  جداسازی، 
درصدهای  با  و  می آید  دست  به  خشک 
و  طیور  و  دام  خوراک  تولید  در  مختلف 
درختی  کودهای  تهیه  و  آبزیان  خوراک 
در  محصول  این  می شود.  استفاده 
حدود  و  دارد  فراوانی  مصرف  مرغداری 
دهنده  تشکیل  ماده  از  درصد   6-1۲
در  همچنین  می گیرد.  بر  در  را  مرغ  دانه 
آبزیان،  پرورش  توسعه  با  اخیر  سال های 
پودر و روغن ماهی به عنوان افزودنی های 
غذای آبزیان مورد استفاده قرار می گیرند.
شیالت  مدیرکل  دریایی،  عبدالرسول 
»گربه ماهی  است:  گفته  مهر  به  هرمزگان 
جنبه  اما  ندارد  خوراکی  استفاده  ایران  در 
صادراتی دارند، گفت: گربه ماهی ها پس از 
و  شده  فرآوری  تحویل کارخانه های  صید 
پودر  تولید  در  گربه ماهی  از  حال  عین  در 
او  گفته  به  می شود.«  استفاده  ماهی 
استان هرمزگان رتبه اول صید را در کشور 
و آب های دور دارد. بیش از ۴0 هزار صیاد 
در استان مشغول به کار صیادی هستند و 
این گونه صیدها نه تنها لطمه ای به ذخایر 
بحث  دلیل  به  بلکه  نمی کند  وارد  دریایی 
ارزآوری و درآمدزایی می تواند کمکی برای 

است. صیادان  معیشت 

گربه ماهی ها حکایت 
گربه  ماهی یا سگ  ماهی یا ماهی سبیلو 
از  و گوناگونی  بزرگ  نام گروه   )Catfish(
ماهیان  این  بیشتر  است.  پرتوبالگان 
و  دارند  خود  دهان  اطراف  در  سبیل هایی 
دلیل نام گذاری آن ها به گربه ماهی نیز وجود 
پولک  ماهی  گربه   است.  سبیل ها  همین 
ندارد. انواع گوناگون این ماهی در اقیانوس 
آن  پراکنش  و  ماالریا  الجزایر  مجمع  هند، 
عمان  دریای  شمالی  سواحل  سراسر  در 
بوشهر  تا  فارس  خلیج  شرقی  بخش  و 
داشته  متوسط  اندازه  ماهی  این  می باشد. 
و در آب های نزدیک بستر سطح دریا دارند، 
تقریبًا  نیمه گرمسیر  و  دریاهای گرمسیر  در 
این  پراکنده می باشند. حضور  دنیا  تمام  در 
جهان  مختلف  نقاط  در  ماهیان  از  گروه 
قابل  تنوع  مختلف  ارتفاعات  و  دماها  در 
مالحظه ای به آن ها داده  است. گربه  ماهی ها 
دنیا محسوب  در  جانوری  مهم  گونه های  از 
می شوند و به دلیل حضور در نقاط مختلف 
کرده اند.  پیدا  مالحظه ای  قابل  تنوع  جهان 
این گونه که حاال نام بندر جاسک را بر سر 
زبان ها انداخته، بیشتر در رودخانه های گلی 
آب های  و  گرمسیری  سواحل  و  لجنی  و 

می شود. یافت  معتدل 

نتایج بررسی های سازمان محیط زیست درباره تلفات گسترده گربه ماهی ها در بندر جاسک

باز هم صیادی گربه ماهی ها را کشت
پس از تلفات 1۰ تن گربه ماهی در ساحل مقسا، محیط زیست دلیل تلفات 8۰ تا 9۰ گربه ماهی ساحل جاسک کهنه

 را هم صید و صیادی دانست

نظر به اینکه بیش از ۹۹ درصد 
ماهیان تلف شده از یک گونه 

خاص بودند دو احتمال بیشتر 
نمی تواند وجود داشته باشد. 
اول اینکه گربه ماهیان بر اثر 
بیماری از بین رفته اند و دوم 
اینکه صیادان به دلیل ارزش 

پایین و یا دالیل دیگر اقدام به 
تخلیه آنها در دریا کرده اند

 |پیام ما| برای بار دوم در یک ماه اخیر معلوم شد که صیادی عامل تلفات گسترده گربه ماهی ها در بندر جاسک بوده است. سیزدهم 
فروردین یک کیلومتر از ساحل مقسا از الشه گربه ماهی ها پوشیده شد و گفتند این الشه ها، صید دو قایقی است که یک شب پیش در 
طوفان گیر افتاده و برای نجات جانشان 1۰ تن ماهی صید شده را به دریا ریختند. بیست وسوم فروردین باز هم این ماجرا تکرار شد اما 
این بار گسترده تر از پیش؛ 1۰ کیلومتر ساحل جاسک کهنه الشه های بزرگ پراکنده  شده بود. دیروز نتایج بررسی های کارشناسان محیط 
زیست باز هم صیادی را عامل این تلفات دانست. صیادان می گویند گربه ماهی استفاده خوراکی ندارد، فقط صادر می شود و به درد 

تولید پودر ماهی می خورد.

حجم ذخایر گربه ماهی در 
آب های جاسک زیاده است و 
صیادان بیشتر برای تهیه پودر 
ماهی و صادرات از آن استفاده 

می کنند. پودر ماهی جنوب 
محصول جامد فرآوری شده ای 

است که از آبگیری، پختن، 
جداسازی، خشک کردن و 

آسیاب ماهی خشک به دست 
می آید و با درصدهای مختلف 
در تولید خوراک دام و طیور و 
خوراک آبزیان و تهیه کودهای 

درختی استفاده می شود

|  
رنا

 ای
 |

سازمان  حمایت  و  حفاظت  دفتر  مدیرکل 
جنگل ها با اشاره به اینکه با دستور معاون اول 
رئیس جمهوری مقرر شده است که در چهار 
پایگاه در منطقه زاگرس هلیکوپترهای مستقر 
برای اطفای حریق داشته باشیم، گفت: »تدوین 
سند راهبری زاگرس برای حفاظت بیشتر از آن 

در دستور کار است.«
امیرمسعود جاللی در گفت و گو با ایسنا با اشاره 
به اینکه سازمان جنگل ها از ابتدای سال گذشته 
ارتقای پوشش حفاظتی را در دستور کار خود 
قرار داده، اظهار کرد: »ازجمله مهمترین اقدامات 
ما در این راستا پرداخت کامل معوقات نیروهای 
حفاظتی بود. از سویی دیگر تمامی نیروهای 
حفاظتی براساس مناطق بحرانی مانند نقاطی 
که احتمال وقوع آتش، قاچاق چوب و... در آن 
بیشتر است، ساماندهی و بلوک بندی شدند.«

تجهیزات خودرویی  اینکه  بیان  با  ادامه  در  او 
و  کرده  پیدا  ارتقا  نیز  حفاظتی  نیروهای 
ساماندهی شده است، گفت: »تمام خودروها 
و موتورسیکلت های نیروها یکدست و یک شکل 
و به تجهیزاتی ازجمله تجهیزات اطفای حریق 
سیستم  ارتقای  این  بر  عالوه  شدند  مجهز 
رادیویی و تجهیز نیروهای حفاظتی به بی سیم را 
در دستورکار خود داشتیم که خوشبختانه تاکنون 
رادیویی  سیستم  به  نیروها  از  زیادی  تعداد 

شده اند.« متصل 

سازمان  حمایت  و  حفاظت  دفتر  مدیرکل 
نیروهای  اینکه  »برای  داد:  ادامه  جنگل ها 
حفاظت از جنگل بتوانند کارآمدتر از قبل در 
عرصه ها حضور داشته باشند، خودروهای آن ها 
مانیتورینگ و رصد می شود و سعی کرده ایم 
بر  نفرات  و  خودروها  جانمایی  پایش  با  که 
بیشتری  نظارت  حفاظتی  نیروهای  عملکرد 

کنیم.«
زاگرس جزو  منطقه  اینکه  به  اشاره  با  جاللی 
مناطق بحرانی کشور از نظر وقوع حریق است، 
به دنبال تدوین  گفت: »ستاد راهبری زاگرس 
سندی برای حفاظت بیشتر از این منطقه در 
قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند 

مدت است و امیدواریم که به زودی این برنامه 
شود.« ابالغ 

اردیبهشت  اوایل  تا  اینکه  بیان  با  پایان  در  او 
به  آتش  اطفای  برای  جدید  تجهیزاتی 
ارسال خواهد شد، گفت:  استان های مختلف 
»در برخی مناطق با کمبود نیرو مواجه ایم اما 
تقویت نیروهای حفاظتی در دستور کار سازمان 

دارد.« قرار  جنگل ها 
یگان  فرمانده  محبت خانی،  جمشید  دیروز 
حفاظت محیط زیست نیز خبر داد که با توجه به 
گرم شدن هوا و احتمال شروع آتش سوزی ها در 
طبیعت، شیوه نامه پیشگیری از آتش سوزی ها 

تهیه و بزودی به استان ها ابالغ می شود.

برای اطفای حریق جنگل ها انجام می شود

استقرار دائم هلیکوپترها در 4 پایگاه زاگرس

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

رسمی 
اول  هیــات   139960301060003520 شــماره  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــه  ــد ب ــد احم ــری فرزن ــرا می ــیده زه ــم س متقاضــی خان
شــماره شناســنامه 6 صــادره از در ششــدانگ یــک قطعــه 
ــه  ــای ثمین ــی در آن باســتثنای به ــای احداث ــا بن ــن ب زمی
ــماره 51  ــالک ش ــع پ ــاحت 200 مترمرب ــه مس ــی ب اعیان
فرعــی از 2 اصلــی واقــع در قریــه باغریــن تهــران بخــش 
حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن از مالکیــت شــهرداری ورامیــن 
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
ــراض دادخواســت خــود  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری یــک م
ــی اســت در  ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای را ب
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 672 
ث / م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 1400/01/15 تاریــخ 

ــت دوم : 1400/01/30 ــار نوب انتش
رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی      101

مفقودی گواهینامه موقت مفقودی
پایان تحصیالت ای  ایکس  ال  جی   4۰5 پژو  سواری  کمپانی  سند 

به  رنگ  متالیک    – خاکستری   139۰ 8.1مدل 
شاسی شماره  و   1۲489311135 موتور  شماره  
NAAM۰1CA3BE۲18479  به شماره پالک 84ایران 
447د ۲6 متعلق به اسالم صمیمی نیا فرزند یادگار 
.منوجان است  اعتبار ساقط گردیده  درجه  واز  مفقود 

گواهینامه موقت پایان تحصیالت آقای عبدالوحید 
مهدوی نیا فرزند اکبر به شماره شناسنامه 449 در 
رشته مهندسی برق – قدرت مقطع کارشناسی ارشد 
ناپیوسته دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار است.

شعار روز زمین پاک 14۰۰ انتخاب شد

احیای زمین، افزایش 
بهره وری برای توسعه پایدار 
سازمان حفاظت محیط  زیست »احیای زمین، 
به  را  پایدار«  توسعه   برای  بهره وری  افزایش 
 1۴00 سال  برای  پاک  زمین  روز  شعار  عنوان 

کرد. انتخاب 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست، روز جهانی زمین پاک فرصتی 
و  حفاظت  فرهنگ  ترویج  برای  است  مغتنم 
نگهداری از زیست بوم و زیستگاهی که در آن 
زندگی بشری به رشد و بالندگی می رسد و توجه 
به آن نقش انکارناپذیری را در نهادینه ساختن 
باور و اراده انسان برای داشتن و حفظ محیطی 

سالم دارد.
روز زمین پاک یک جنبش محیط زیستی است 
و امسال نیز در ایران همراه با سراسر دنیا این 
روز گرامی داشته می شود تا همگان از اهمیت 
آن  برای حفظ  و گام هایی که می توانند  زمین 

بردارند آگاه شوند.
در سال 1۹70 در پاسخ به بحران محیط زیست، 
و  اردیبهشت  دوم  با  مصادف  آوریل   ۲۲ روز 
هر چهار سال یک بار سوم اردیبهشت ماه، به 
عنوان روز زمین پاک انتخاب شد. روزی برای 
ارتقای آگاهی و آموزش در مورد مسائل زیست 
محیطی و ترویج فرهنگ حفاظت و پاسداری 
از زمین. در این سال در پی برگزاری اولین روز 
زمین پاک، موجی از اقدامات محیط زیستی 
به راه افتاد،  تصویب قوانین زیست محیطی، 
قانون هوای پاک، آب پاک و قانون حفاظت از 
گونه های در معرض انقراض در ایاالت متحده 
آمریکا و تشکیل آژانس محیط زیست آمریکا 
از جمله اقداماتی بودند که در پاسخ به اولین 
روز زمین پاک صورت گرفتند. ایران نیز در این 
رویداد با دیگر کشورهای جهان همراه شد و هر 
ساله هفته زمین پاک را که از دوم اردیبهشت 
ماه با نام روز زمین پاک آغاز می شود، به مدت 

یک هفته در سراسر کشور برپا می دارد.
چالش های فراوان و اما فرصت های بسیار در 
موضوع  این  زمین،  احیای  با  مرتبط  اقدامات 
را به مهم ترین موضوع روز زمین پاک امسال 
روز  امسال  دلیل شعار  به همین  تبدیل کرده 
با  همراه  زمین  دوباره  احیای  پاک،  زمین 
انتخاب  پایدار  توسعه  برای  بهره وری  افزایش 
شده است. البته شعار روز جهانی زمین پاک 
»احیای زمین« تعیین شده و سازمان حفاظت 
محیط زیست با توجه به شرایط اقلیمی کشور 
آن  به  را  پایدار  توسعه   برای  بهره وری  افزایش 

است. اضافه کرده 
از سوی دیگر در حالی که با همه گیری کرونا، 
امسال امکان برگزاری همایش و جشنواره های 
جهانی  روز  جشن های  ندارد،  وجود  حضوری 
زمین پاک در جای جای دنیا به صورت مجازی 

برگزار می شود.
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منحصر  فرهنگی  و  تاریخی  بناهای  ایران 
ارگ  است؛  داده   جای  خود  در  را  فردی  به 
تخت جمشید،  جهان،  نقش  میدان  بم، 
این   .... و  سلطانیه  گنبد  بیستون،  کتیبه 
بناها و محوطه ها که بسیاری شان هنوز وارد 
و  حفاظت  باید  نشده اند،  ملی  آثار  فهرست 
بناها  جهانی  روز  و  شوند  مرمت  درستی  به 
و  یادگارها  حفظ  به  تاریخی  محوطه های  و 
اهمیت آنها در هویت فرهنگی و تاریخی هر 
مناسبت  به  سال  هر  دارد.  اشاره  سرزمین 
رویدادهایی  سلطانیه  گنبد  در  روز  این 
بود که  سال  دومین   این  اما  می شد  برگزار 
ویروس کرونا،  گسترش  از  جلوگیری  برای 
برگزار  آنالین  صورت  به  بود،  اگر  برنامه  ای 

    . شد

 نظام ویژه مرمت بناهای تاریخی 
جدا از نظام فنی مهندسی ساختمان

سلسله  از  نشست  نخستین  دیروز  عصر 
و  بافت ها  بناها،  اداره کل  نشست های 
با  وبینار  قالب  در  تاریخی  محوطه های 
برگزار  بهشتی  شهید  دانشگاه  همکاری 
کل  مدیر  احمدی روئینی،  هادی  شد. 
تاریخی  محوطه های  و  بافت ها  بناها، 
و  مرمت  ویژه  نظام  استقرار  لزوم  بر  کشور 
مهندسی  فنی  نظام  از  مجزا  به صورت  احیا 
»استفاده  گفت:  و  کرد  تاکید  ساختمان، 
در  ساختمانی  فرآورده های  و  مصالح  از 
تاریخی  بناهای  احیای  و  مرمت  طرح های 

دارد.«به  اجرایی  و  فنی  نظام  به  نیاز 
بافت ها  بناها،  مدیرکل  آریا،  میراث  گزارش 
ادامه  در  کشور،  تاریخی  محوطه های  و 
را  اجرایی کشور  فنی  نظام  خود  گفته های 
برای مرمت ناکافی و ناکارآمد توصیف کرد 
احیا  و  مرمت  ویژه  نظام  استقرار  لزوم  و 
مهندسی  فنی  نظام  از  مجزا  به صورت  را 
ساختمان هدف و آرزوی همه فعاالن حوزه 

دانست. میراث فرهنگی 
توان  حداکثر  از  استفاده  احمدی روئینی 
ابتکارها،  از  مهندسی کشور، حمایت  و  فنی 
پدیدآوری  در  نوآوری ها  و  خالقیت ها 
فناوری  انتخاب  احیا،  و  مرمت  طرح های 
کردن  بومی  برای  زمینه سازی  و  مناسب 
فنی  نظام  کردن  نهادینه  و  استقرار  آن ها، 
افزود:  و  برشمرد  اجتناب ناپذیر  را  مرمت 
و  ذی نفعان  تمام  هم فکری  با  »امیدواریم 
حضور  با  تخصصی  نشست های  برگزاری 
جمع آوری  هدف  با  صاحب نظران  و  فعاالن 
جاری  سال  پایان  تا  پیشنهادها  و  نظرها 

شود.« آماده  چهارچوب  این 
مصالح  از  استفاده  لزوم  همچنین  او 
کاالهای  و  ساختمانی  فرآورده های  و 
برقی  و  مکانیکی  تجهیزات  و  تأسیسات 
احیای  و  مرمت  طرح های  در  استاندارد 
از  تاریخی  محوطه های  و  بافت ها  بناها، 
جمله مواردی برشمرد که نیاز به نظام فنی 

دارد. اجرایی  و 

 حفاظت از بناها، حفاظت از هویت 
تاریخی کشورها

محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی 
و  بناها  جهانی  روز  مناسبت  به  کشور 
هدف  که  نوشت  یادداشتی  در  یادمان ها 
و  محوطه ها  جهانی  روز  گرامی داشت  از 
جوامع  و  افراد  تشویق  تاریخی،  بناهای 
و  اهمیت  مورد  در  افزایی  آگاهی  به  محلی 
مساعی  جلب  و  میراث فرهنگی  گوناگونی 
توجه  جلب  و  حفاظت  حمایت،  در  همگان 
با  یادگاران  این  آسیب پذیری  به  نسبت 
اساسی  نقش  که  است  گذشته  ارزش 
و  جامعه  هر  فرهنگی تاریخی  هویت  در 
شورا  »این  گفت:  او  می کند.  ایفا  کشوری 
اتفاق  مورد  محوری  موضوع  ساله  همه 
ملت ها  ترغیب  منظور  به  را  ملی  کمیته های 
در  موجود  مفاهیم  و گسترش  شناخت  در 
موضوع  که  می کند  انتخاب  میراث فرهنگی 
گوناگون  آینده های  پیچیده:  گذشته های 
این شوراست، در   ۲0۲1 انتخابی سال  شعار 
راستای اهداف این شعار با توجه به پاندمی 
فعالیت های  اجرای  و  برنامه ریزی  بر  کرونا 
تعیین موضوعی  است.  تاکید شده  مجازی 
در  بین المللی  وحدت  تحکیم  واحد، 
گوناگون  جنبه های  از  نگهداری  و  حفظ 
میراث فرهنگی و رسیدن به تبادل تجربیات، 
چالش ها و منافع حفاظت در این زمینه را در 

داشت.« خواهد  پی 

معاون میراث فرهنگی کشور در ادامه حفاظت 
ارزش های  با  تاریخی  یادمان های  و  بناها  از 
تاریخی، فرهنگی، علمی، اجتماعی، آموزشی، 
زیست محیطی و .... که در سال های اخیر بر 
ارزش اقتصادی آن نیز تاکید شده است، را 
حفظ هویت فرهنگی تاریخی کشورها دانست 
ارزشمند  آثار  این  به  بی توجهی  که  و گفت 
نتیجه  در  و  تخریب  فروپاشی،  به  منجر 

و هویت جوامع می شود. نابودی فرهنگ 
ایکوموس  انتخابی  شعار  در  دیگر  سوی  از 
و گوناگونی  تنوع  مختلف،  دوران  ارزش های 
میراث فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته است. 
در بیانیه ایکوموس به مناسبت این روز آمده 
نیازمند  میراث فرهنگی،  از  »حفاظت  است: 
میزانی  به  بوده  گذشته  انتقادی  بررسی 
باید  است.  وابسته  آن  به  آینده  که ساختن 
تاریخ های  و  روایت ها  به  پرداختن  بپذیریم 
به  را  پیچیده ای  مکالمات  مناقشه،  مورد 
دنبال دارد که ما را از تفسیرها و دیدگاه های 

می دارد.« پرهیز  گذشته  مغرضانه 
بیان   )1۹7۲( جهانی  میراث  کنوانسیون 
از  مورد  هر  انهدام  یا  ویرانی  می کند، 
فقر شدید  و طبیعی، موجب  میراث فرهنگی 
میراث فرهنگی همه ملت های جهان می شود. 
با این وجود عدم تعادل در شناخت و تفسیر 
و در نهایت، مواجهه با مقوله حفاظت در ظهور 
و بروزهای مختلف فرهنگی همچنان وجود 
شعار  میراث فرهنگی  معاون  نگاه  از  دارد. 
بناها  جهانی  روز  برای  ایکوموس  امسال 
و  ترویج  هدف  با  تاریخی  محوطه های  و 
حمایت از گفتمانه های جدید و رویکردهای 
تاریخی  روایت های  با  مواجهه  در  متنوع 

است. شده  انتخاب  موجود 
موضوع  به  اهمیت  و  »توجه  داد:  ادامه  او 
ارزش های  بر  تاکید  با  ایکوموس  انتخابی 
دوران مختلف طی سال های اخیر و با تنوع 
ثبت در فهرست آثار ملی کشورمان در قالب 
میراث صنعتی، میراث معاصر مدرن، میراث 
خوراک،  ناملموس  میراث  مقدس،  دفاع 
اجرایی  هنرهای  شفاهی،  سنت های  آداب، 
است.  داده  نشان  را  خود   ... و  نمایشی  و 
تنوع آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی به 
صورت ملموس و ناملموس بیانگر ثروت و 
غنای بی نظیر هویتی فرهنگی ایران اسالمی 
نیازمند توجه  از جنبه های گوناگون است که 
بیشتر و حفاظت و صیانت آن ها با مشارکت 

است.« جامعه  آحاد 
طالبیان همچنین به این اشاره کرد که انسان 
ناآگاهانه  تخریب های  به  نگاهی  با  امروزی 
که در گذشته انجام شده بیش از هر زمان 
تاریخی،   میراث  اهمیت  و  ارزش  به  دیگر 
فرهنگی و طبیعی خود پی برده  و دانسته 
است که زمانی به رشد و توسعه ای موزون، 
یافت  خواهد  دست  پایدار  و  هماهنگ 
عالمانه  و  آگاهانه  برنامه ریزی های  با  که 
از  بکوشد.  آن  نگهداری  و  حفظ  در  خود 
محوطه های  و  یادمان ها  بناها،  دیگر  سوی 
و  ثروت  عنوان  به  تاریخی فرهنگی 
گنجینه های غیر قابل جایگزین، با اطالعات 
بی شمار و برخی ناشناخته، بازتابی از تاریخ 
بر  روستاها  و  شهرها  شکل گیری  یادآور  و 
اساس نیازها، اهداف و سالیق جوامع ساکن 
در آن است که با بررسی آن ها، نیت و نحوه 
سیستم های  شهرها،  تمدن ها،  شکل گیری 
دانش  بهره برداری  شیوه های  حفاظتی، 
و  اقلیمی  متقابل  تاثیرات  و  رایج  سنتی 
محیطی و ..... در گذشته مشخص می شود.

»با  اضافه کرد:  میراث فرهنگی کشور  معاون 
حفاظت و مرمت این بناها  و آگاهی عمومی 
ایجاد  و  آینده  ترسیم  در  می توان  است که 
به گذشتگان  به احترام  غرور فرهنگی منجر 

نقش  تمدن ها  سایر  و  خودی  جامعه 
بناها  قالب  در  میراث فرهنگی  کرد.  آفرینی 
پیشینه  بیان کننده  تاریخی  یادمان های  و 
تاریخی، تمدن و فرهنگ هر کشوری است 
و  هزاره ها  سده ها،  طی  آن  شکل گیری  که 
انسانی  عوامل  سوی  از  متمادی  سالیان 
با  زمانی  و  مکانی  شرایط  در  طبیعی  و 
عملکردهای مختلف و متفاوت اتفاق افتاده 
مانده  جا  به  آنها  از  امروز  آنچه  که  است، 
یاد  میراث فرهنگی  نام  به  آن ها  از  ما  و 
اقلیمی، حفاظتی  تاثیرات  می کنیم  حاصل 
و تصمیمات مقتضای زمان خود بوده است 
مختلف  جنبه های  شناسایی  و  بررسی  که 
از  استفاده  با  جهانیان  به  آن  معرفی  و 
پیشرفت های حاصله در علوم مرتبط و میان 
با تفاسیر گوناگون همراه  آینده ای  رشته ای، 

می زند.« رقم  را  جهانی  همدلی  با 
به گفته او در سال ۲0۲1 و با توجه به توصیه 
انتخابی،  محور  پیچیدگی  و  ایکوموس 
جهان  سراسر  در  مختلفی  نشست های 
کارشناسان  نیز  ایران  در  می شود.  برگزار 
دانشگاه های  سمن ها،  میراث فرهنگی، 
مختلفی  برنامه های  مرمت  و  معماری 
میراث فرهنگی  معاونان  نشست  همچون 
و  سخنرانی  ستادی،  کارشناسان  با  کشور 
خود  کار  دستور  در  را  مجازی  نشست های 

داده اند. قرار 

 رونمایی از سامانه جامع 
میراث فرهنگی

و  حفاظت  مدیریت  سامانه  همچنین  دیروز 
هم  تاریخی(  آثار  الکترونیک  )پرونده  احیا 
رونمایی شد. میراث آریا گزارش داده که روی 
این سامانه یک بخش مرمت و احیا قرار دارد 
و مسئوالن وزارتخانه تصمیم دارند که بخش 
ثبت آثار، موزه ها و پایگاه ها را هم به آن اضافه 
کنند. به گفته طالبیان ایجاد زمینه صدور پروانه 
مرمت و احیا و بهره برداری، الکترونیکی کردن 
فرآیند شورای فنی استان ها، زیرساخت ارتباط 
امالک  مرمت  و  تعمیر  درخواست  سراسری 
و  عرصه ها  هوشمندسازی  خصوصی،  بخش 
الکترونیکی  تاریخی،  بافت های  و  آثار  حرایم 
راهبردی،  شوراهای  و  فرآیند کمیته ها  کردن 
اسناد  یکپارچه سازی  و  ثبت  زیرساخت 
مشخصات مالکیت عرصه آثار تحت حفاظت، 
دریافت  برای  مجازی  خدمت  میز  ایجاد 
درخواست های نگهداری، احیا و مرمت بناهای 
این  بخش های  دیگر  از  خصوصی  بخش 

به شمار می رود. سامانه 
محوطه های  و  بافت ها  بناها،  مدیرکل 
تاریخی هم گفته که برنامه ریزی شده تا 80 
میلیون ایرانی، کاربر این سایت شوند؛ یعنی 
وزارت  با  افرادی که  و  همکاران  اول  فاز  در 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
همکاری می کنند و در فاز بعدی میراث بانان 
عضو می شوند. با وجود سخنرانی بلند وزیر 
میراث فرهنگی درباره میراث بان، این بخش 

است. نیفتاده  راه  به  هنوز 

»صد سال نقاشی در تهران« پژوهشی از امیر 
سقراطی که به هنر نقاشی در تهران از قاجار تا 

منتشر شد. معاصر می پردازد،  دوران 
به گزارش ایسنا، این کتاب  در ۲۲8 صفحه و قطع 
خشتی با قیمت 1۴6 هزار تومان در  انتشارت 
علمی و فرهنگی به چاپ رسیده است. در معرفی 
ناشر از این کتاب آمده است: »صد سال نقاشی 
در تهران«  پژوهشی است از امیر سقراطی که 
به هنر نقاشی در تهران از قاجار تا دوران معاصر 
می پردازد. نویسنده در مقدمه کتاب اشاره ای به 
سال 1۴00 می کند و این که این زمان »بازخوانی 
رخدادها، جریانات و بزنگاه های هنرهای تجسمی 
را در صد سال اخیر الزامی می کند.«مخاطب در 
این کتاب درمی یابد که نخستین تصاویر تهران، 
نه با دوربین عکاسی، که در نقاشی ثبت شده اند؛ 
شرق شناسان  آثار  در  تصاویر  این  از  »برخی 
گرد  غربی  دولت های  سفیران  و  بازرگانان  یا 
آمده   اند.« این کتاب تالش کرده چهره تهران را 
تا حد امکان با جامعیتی درخور تأمل نشان دهد؛ 
چه مناظر و طبیعت تهران، چه منظره ساختمان ها 
و گذرها و چه ابزار و اشیا.  برخی از این نقاشی ها 
که روایتگر تهران است اطالعاتی ارزشمند درباره 
مشاغل  و  مردم  پوشش  مردم،  خلق وخوی 
آن ها در اختیار ذهن وقاد مخاطب قرار می دهد؛ 
همچنین »عزاداری و تعزیه، طبیعت و مناظر 
شهری، مراسم های سنتی و ملی، زیارتگاه ها و 
گورستان ها و بسیاری از چیزهای دیگر از زندگی 

نقاشی ها  این  روزمره مردم کوچه و خیابان در 
ثبت شده است.« صد سال نقاشی در تهران دو 
فصل دارد: فصل اول؛ پایتختی تهران، پیش از 
ورود عکاسی و فصل دوم؛ هنرمندان. در فصل 
اول نویسنده به مباحثی همچون »سیمای تهران 
در نقاشی های سفرنامه نویسان غربی«، »تصویر 
تهران در نقشه های اروپاییان«، »چاپ سنگی، 
مطبوعات، کتاب و "تصویر تهران"«، »شهر و مردم 
آثار نقاشان زبردست قاجاری«، »نوگرایی و  در 

... پرداخته است. در فصل  هنرمندان نوگرا« و 
دوم که به هنرمندان اختصاص دارد کمتر شاهد 
توضیح و متن هستیم و بیشتر صفحات کتاب 
به نقاشی های هنرمندان مختلف اختصاص دارد.
این کتاب با طرح ها و نقاشی های فراوان عالوه 
بر این که برای پژوهشگران هنر نقاشی مناسب 
برای مخاطبان غیرحرفه ای هم  است،  و مفید 
که از هنر لذت می برند خالی از لطف و فایده 

نخواهد بود.

در روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی از اهمیت حفظ بناها و کاستی های آن در کشور گفته شد

گرامیداشت بناهای تاریخی در روزگار کرونا
مدیرکل بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی: نظام فنی اجرایی کشور برای مرمت ناکافی و ناکارآمد است و استقرار 
نظام ویژه مرمت و احیا به صورت مجزا از نظام فنی مهندسی ساختمان ضرورت دارد

»صد سال نقاشی در تهران« منتشر شد

بخشی از یک خانه 
قاجاری در کازرون 

تخریب شد
دوران  از  بازمانده  تاریخی  خانه  از  بخشی 
تخریب  تاریخی کازرون  بافت  در  قاجاریه 
از  مانع  موضوع  به  متولیان  ورود  و  شد 

شد. آن  کامل  تخریب 
شهرداری  فنی  معاون  ایرنا،  گزارش  به 
این  اینکه  اعالم  با  شنبه  شامگاه  کازرون 
شهرداری هیچ نقشی دراین تخریب نداشته 
است، به خبرنگاران گفت: »استعالمی هم از 

است.« نشده  زمینه  این  در  شهرداری 
سعید شهیدیان با اشاره به اینکه شهرداری 
تاریخی  مخالف هرگونه تخریب مکان های 
به  اقدام  از  اطالع  از  »پس  افزود:  است، 
تخریب این منزل تاریخی نیروهای اجرایی 
با  میراث فرهنگی  کارشناسان  و  شهرداری 
جلوگیری  تخریب  ادامه  از  محل  به  ورود 
کردند.  پس از تنظیم صورت جلسه در محل، 
مقرر شد شهرداری پس از شناسایی افرادی 
دو  حدود  قدمت  با  تاریخی  منزل  این  که 
قرن را تخریب کرده اند، از آنها شکایت کند.«

جایزه »احمد اقتداری« 
راه اندازی شد

|پیام ما| جایزه احمد اقتداری، در زمینه های 
تاریخ، مطالعات فرهنگی و زبان شناسی، در 

دومین سالروز در گذشت او راه اندازی شد.
محمد صادق رحمانیان، فعال فرهنگی و دبیر 
این جایزه درباره جایزه احمد اقتداری گفت: 
»احمد اقتداری دهم مرداد سال 1۳87 در 
با هماهنگی خانم  تا  او خواسته  از  نامه ای 
امید اقتداری برخی از کتاب های او را چاپ 
مصارف  به  را  آن  از  حاصل  عواید  و  کنند 
فرهنگی برسانند، در همین نامه نیز به جایزه 
فرهنگی احمد اقتداری اشاره شده است، که 
پس از دو سال از درگذشت این دانشمند، 
تمهیدات این جایزه فراهم شده تا عالوه بر 
و  تازه  او، ظرفیت های  یاد  نگه داشتن  زنده 
جنوب  حوزه  در  مطالعات  برای  را  جدیدی 

ایران ایجاد کنیم.«
صورت  به  فعاًل  جایزه  »این  داد:  ادامه  او 
نخست  دوره  می شود.  برگزار  دوساالنه 
تا  و  می شود  برگزار   1۴0۲ سال  در  جایزه 
در  جایزه  این  دائمی  دبیرخانه  زمان  آن 
شهرستان گراش و مؤسسه فرهنگی هنری 
هفت برکه مستقر است تا آثار پژوهشگران و 

کند.« دریافت  را  نویسندگان 
رحمانیان با تاکید بر این که داوری این جایزه 
در سه شکل کتاب، پایان نامه و مقاله علمی 
در حوزه های تاریخ جنوب و خلیج فارس، 
مطالعات فرهنگی و زبان شناسی در قلمرو 
جنوب ایران انجام می شود، افزود: »منظور 
از حوزه جنوب جغرافیای سه استان  بوشهر، 
فارس و هرمزگان در محدوده خلیج فارس 
است که در صورت استقبال و اعالم آمادگی 
و  خوزستان  استان های  فرهنگی،  نهادهای 

کرمان نیز به آن افزوده می شوند.«
اقتداری گفت:  احمد  فرهنگی  جایزه  دبیر 
ایشان،  درگذشت  سال روز  دومین  »در 
اقتداری  احمد  دوساالنه  جایزه  تأسیس 
شناخت  و  فارس  خلیج  مطالعات  برای  را 
این  فراخوان  می کنیم.  اعالم  ایران  جنوب 
با  همزمان  اردیبهشت  دهم  روز  در  جایزه 
دانشجویان،  اختیار   در  فارس،  خلیج  روز 
نویسندگان و عالقه مندان به شناخت جنوب 

می گیرد.« قرار  ایران 
مطالعات  پیشگامان  از  اقتداری  احمد 
خلیج فارس و جنوب ایران از سال 1۳۳۴ 
نخستین پژوهش های خود را منتشر کرد. 
اطالعاتی که او در زمینه های شناخت تاریخ، 
جغرافیا و فرهنگ جنوب ایران عرضه کرد، 
اوست.  و مشاهدات  تجربه ها  پایه  بر  همه 
مصاحبه،  نزدیک،  و  دور  سفرهای  با  او 
خود  روزانه  یادداشت های  و  تصویربرداری 
پژوهش های میدانی خود را سامان بخشیده 
است. سفرهای تحقیقاتی اقتداری نگارش 
فرهنگ  و  زندگی  از  پرحجم  چندین کتاب 
داشت.  دنبال  به  را  ایران  جنوب  مردم 
کبابی  سدیدالسلطنه  کتاب های  تصحیح 
)برگزیده  فارس  خلیج  کتاب  بندرعباسی، 
جایزه ویژه کمیسیون ملی یونسکو در ایران، 
سال 1۳۴6(، تاریخ مسقط و عمان، بحرین 
و قطر و روابط آن ها با ایران، دیار شهریاران 
در  نیز  ممسنی  و  و کهگیلویه  خوزستان  و 
همین رهگذر قابل بررسی است. عکس های 
رودها  و  خانه ها  مساجد،  جوامع،  از  او 
اهمیت ویژه ای دارد، زیرا بسیاری از بناهایی 
که عکاسی  شده از بین رفته اند و دیگر اثری 

است. نمانده   باقی  آن ها  از 
تهران  در  زندگی  سال ها  از  پس  اقتداری 
وصیت کرد او را در زادگاهش گراش فارس 
به خاک بسپارند. او ۲7 فروردین ماه 1۳۹8 
در تهران درگذشت و پیکرش پس از تشییع 
در  دایره المعارف بزرگ اسالمی تهران، سوم 
اردیبهشت ماه 1۳۹8، به شهر گراش منتقل 
خاندان  آرامگاه  در  وصیتش  طبق  تا  شد 

دهباشی به خاک سپرده شد.

معاون میراث فرهنگی کشور: 
حفاظت از بناها و یادمان های 
تاریخی حفظ هویت فرهنگی 
تاریخی کشورها است و 
بی توجهی به این آثار ارزشمند 
منجر به فروپاشی، تخریب و در 
نتیجه نابودی فرهنگ و هویت 
جوامع می شود

روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی با تخریب یک خانه قاجاری در بافت تاریخی کازرون آغاز شد. این دست تخریب ها و تعرض ها 
البته هر روزه تداوم دارد و یکشنبه هم یکی از این روزها بود. دیروز )۲9 فروردین ماه( به مناسبت این روز که 39 سال پیش به پیشنهاد 
شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی )ایکوموس( از سوی یونسکو نام گذاری شد، با وجود همه گیری کرونا، معدود جلسات به 

صورت مجازی برگزار شد و افتتاحیه ها خلوت تر از همیشه.

کتاب

مصوبه جنجالی امحای 
لنج های چوبی بدون توجه 
به نابودی میراث ناملموس 
لنج سازی سنتی و واکنش ها 
علیه آن ابالغ شده و حاال 
رئیس فراکسیون گردشگری 
مجلس خواستار بازنگری 
فوری در متن تصویب نامه 
جایگزینی شناورهای سنتی 
شده است

در حالی که مصوبه جنجالی امحای لنج های 
چوبی که با واکنش وزارت میراث فرهنگی نیز 
مواجه شده بود، بدون توجه به نابودی میراث 
ناملموس لنج سازی سنتی و واکنش ها علیه 
آن ابالغ شد، رئیس فراکسیون گردشگری، 
نامه  در  مجلس  میراث فرهنگی  و  زیارت 
بازنگری  تا  خواست  جهانگیری  اسحاق  از 
جایگزینی  تصویب نامه  متن  در  فوری 
شناورهای سنتی انجام شود.  به گزارش مهر، 
در نامه محمدرضا دشتی اردکانی به اسحاق 
آمده  رئیس جمهور  اول  معاون  جهانگیری 
اسفند  مورخ 17  مصوبه  به  »عطف  است: 
۹۹ هیأت وزیران با عنوان برنامه جایگزینی 
شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از 

۵00 تن موارد زیر متذکر می شود:
اجرای مصوبه مذکور با شرایط تعریف شده 
در متن آن مشکالت جدی برای ملوانان و 
دریای  و  فارس  خلیج  سنتی  دریانوردان 
عمان ایجاد کرده و عماًل تحقق این مصوبه 
در سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها، سد 
و مانعی جدی برای مشاغل سنتی و توسعه 
پایدار کشور است.فارغ از موضوع یاد شده، 
سنتی  مهارت های  است  یادآوری  به  الزم 
ساخت لنج ایرانی و دریانوردی آن در خلیج 
فارس که در فهرست میراث جهانی ناملموس 
یونسکو توسط ایران به ثبت رسیده و دولت 

این  از  پاسداری  به  نسبت  است  مکلف 
میراث فرهنگی جهانی اقدامات الزم را معمول 
کند. متاسفانه به نظر می رسد با ابالغ و اجرای 
این تصویب نامه در عمل ریشه های فرهنگی 
تاریخی و فرهنگی  این سنت  اقتصادی  و 
کشور از بین خواهد رفت. با عنایت به موارد 
فوق الذکر از آن مقام عالی خواهشمند است 
دستور فرمایید با بازنگری فوری در متن آن 
تصویب نامه شرایطی فراهم آید تا ضمن رفع 
نگرانی ها از مسائل امنیتی و جلوگیری از بروز 
حوادث غیرمترقبه پاسداری و حمایت از این 
میراث جهانی نیز مورد نظر قرار گیرد.«یکی 
به حذف  تغییرات مصوبه جدید مربوط  از 
کلمه امحا است در حالی که در اصل قضیه، 
تغییری ایجاد نشده و همچنان طبق این 
مصوبه می بایست لنج های جدید جایگزین 
از طرفی در جدولی  لنج های چوبی شوند. 
مربوط به این ابالغیه آمده که تنها سه سال 
شناورهای  جایگزینی  اجرای  برای  زمان 
سنتی تعیین شده و در این سه سال کاهش 
یارانه سوخت شناورها اجرایی می شود. این 
جدول نیز حاکی از آن است که اگرچه در 
در  لنج های چوبی  بود  آمده  اصلی  مصوبه 
مدت ۵ سال باید امحا شوند اما گویا در این 
ابالغیه سه سال زمان برای امحا در نظر گرفته 

شده است.

نامه رئیس فراکسیون گردشگری به جهانگیری
تصویب نامه جایگزینی شناورهای سنتی بازنگری شود

مدیر کل بناها، بافت ها 
و محوطه های تاریخی 

کشور: استفاده از مصالح و 
فرآورده های ساختمانی در 
طرح های مرمت و احیای 

بناهای تاریخی نیاز به نظام 
فنی و اجرایی دارد
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مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آب وزارت نیرو در گفت وگو با »پیام ما«: شهرهای بیشتری درگیر تنش آبی می شوند

ایران در محاصره  خشکسالی شدید
بنفشه زهرایی: با 13۰ میلیارد متر مکعب کسری تجمعی آبخوان زیرزمینی روبرو هستیم

میزان بارش ها در کشور نسبت 
به پارسال ۵۴ درصد کاهش 

داشته است، در برخی از 
حوضه های آبریز با 86 درصد 

کاهش بارندگی روبه رو هستیم 
و بارندگی بخشی از استان 
سیستان و بلوچستان که در 
حوضه آبریز خلیج فارس و 

دریای عمان قرار دارد،  صفر 
گزارش شده است

| روزنامه نگار |

| آیسان زرفام |

تهران، نسبت به فروردین سال 
گذشته و بلندمدت، بین 8۵ تا 
۹7 درصد کاهش بارندگی ها را 
تجربه کرده است، عالوه بر این 
نتایج حاصل از آخرین عملیات 

برف سنجی نیز نشان دهنده 
کاهش قابل توجه ذخیره برفی 

در حوضه آبریز سدها است

|  
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 ای
 |

معاون وزیر راه و شهرسازی:

کد رهگیری برای معامالت 
مسکن اجباری است 

مصوبه  طبق  راه و شهرسازی گفت:  وزیر  معاون 
دریافت  گذشته  سال  از  کرونا  ملی  ستاد 
مسکن  معامالت  تمامی  برای  رهگیری  کد 
اخیر  روزهای  در  هم  مجلس  و  شده  الزامی 
منتظر  فقط  مصوب کرده که  را  موضوع  این 
تایید شورای نگهبان است. به گزارش ایسناف 
محمود محمودزاده اظهار کرد: سامانه امالک و 
مستغالت که معامالت در آن ثبت و کد رهگیری 
ارائه می شود از سال 1۳87 به تصویب دولت 
دیوان  سوی  از   1۳۹۳ سال  که  رسیده  وقت 
عدالت اداری ابطال و الزامی برای ثبت معامالت 
وجود نداشت. تا اینکه از ابتدای سال گذشته 
ستاد ملی کرونا مجددا کد رهگیری را مصوب و 
اجباری کرد. او افزود: با الزامی شدن کد رهگیری 
توسط ستاد ملی کرونا طی یک سال گذشته 
شاهد رشد قابل توجه ثبت معامالت در سامانه 
امالک و مستغالت بودیم. در حال حاضر نیز 
از سوی مجلس در حال تبدیل شدن به قانون 
است. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: 
تصویب کد رهگیری توسط مجلس کمک زیادی 
به برنامه ریزی حوزه مسکن خواهد بود. ممکن 
است اسنادی مثل قولنامه های سه برگی هم در 
محاکم قضایی قابل طرح باشد اما کد رهگیری 
نباشد  اگر  است که  الزم  معامالت  همه  برای 
معامله دچار خدشه خواهد بود. البته باید ببینیم 

نظر شورای نگهبان در این خصوص چیست.
 1۴00 ماه  فروردین   17 روز  گزارش،  بنابراین 
مجلس شورای اسالمی، مصوبه ای را ذیل طرح 
جهش تولید و تامین مسکن به تصویب رساندند 
که به کد رهگیری اعتبار بیشتری می دهد. به 
مسکن،  تولید  جهش  طرح   1۹ ماده  موجب 
بازار مسکن درج  بر  در راستای رصد و نظارت 
پیش خرید،  فروش،  خرید،  معامالت  کلیه 
اجاره مسکن در سامانه  و  پیش فروش، رهن 
ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور و اخذ 
کد رهگیری الزامی است. بر اساس تبصره این 
ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است 
این  شدن  الزم االجرا  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف 
قانون، سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت 
کشور را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی 

منتقل کند.

به شرط استفاده از فناوری های نو؛

وام ساخت مسکن تا 45۰ 
میلیون تومان افزایش یافت 
عضو هیات عامل بانک مسکن گفت: تسهیالت 
ساخت در تهران و کالن شهرها تا ۴۵0 میلیون 
تومان و در بافت فرسوده به ۳00 میلیون تومان 
به شرط استفاده از فناوری های نو افزایش یافت.

محمدحسن علمداری گفت: بانک مسکن در 
تولید مسکن  رونق  به  برای کمک  سال جاری 
برای انبوه سازانی که جزو مشتریان بانک هستند 
 10 حداقل  آن ها  برای  بانک  حساب  رسوب  و 

درصد است تسهیالت را افزایش داده است.
داد:  ادامه  مسکن  بانک  مدیره  هیات  عضو 
بانک تخصصی بخش مسکن به مشتری های 
فعال بانک که انبوه ساز هستند به شرط انجام 
ساخت وساز با استفاده از فناوری های نو در شهر 
تهران، تمامی کالن شهرها، شهرهای بندرعباس، 
تومان  میلیون  تا ۴۵0  قشم  و  بوشهر، کیش 

می کند. پرداخت  تسهیالت ساخت، 
او گفت: این رقم برای مراکز استان ها و شهرهای 
باالی ۲00 هزار نفر جمعیت ۴00 میلیون تومان و 
سایر شهرها نیز ۳00 میلیون تومان است که سود 

تسهیالت نیز 18 درصد خواهد بود.
علمداری رقم تسهیالت ساخت و نوسازی در 
بافت فرسوده برای سازندگانی که فناوری های نو 
را رعایت کنند در تهران و کالن شهرها ۳00 میلیون 
تومان عنوان کرد و افزود: برای مراکز استان ها و 
سایر شهرها، تسهیالتی که پرداخت می شود به 

۲۵0 میلیون تومان افزایش یافته است.

سخنگوی صنعت برق:

تعرفه برق تجدیدپذیر 
برای رمزارزها رقابتی 

تعیین می شود 
هیچ  دولت  گفت:  برق  صنعت  سخنگوی 
فروش  قابل  برق  نرخ  تعیین  در  دخالتی 
استخراج  مراکز  به  تجدیدپذیر  نیروگاه های 
رمزارزها نخواهد داشت و به همین دلیل، این 
رقابتی  و  توافقی  کامل  به طور  قراردادها  نوع 
رجبی مشهدی« گفت:  بود. »مصطفی  خواهد 
و  متنوع  تجدیدپذیر  نیروگاه های  برق  تعرفه 

است. استفاده  مورد  فناوری  به  وابسته 
تولیدی حاصل  برق  مثال  به طور  ادامه داد:  او 
از نیروگاه های خورشیدی با نیروگاه های بادی 
کدام  هر  برق  تعرفه  و  دارد  متفاوتی  نرخ 
متناسب با فناوری هایی که دارند و هزینه های 
توافق  با  مطابق  شده،  انجام  سرمایه گذاری 

می شود. تعیین  فروشنده  و  خریدار 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم 
حذف  و  کرونا  پایان  با  نیست  قرار  کرد: 
فاصله گذاری اجتماعی قیمت بلیت هواپیما 

یابد. کاهش 
محمد حسن ذیبخش با بیان اینکه افزایش 
گذشته  سال  در  هواپیما  بلیت  قیمت 
ارتباطی با اجباری بودن رعایت پروتکل های 
افزود:  ندارد،  با کرونا  بهداشتی برای مبارزه 
فاصله  حذف  و  پایان کرونا  با  نیست  قرار 
هواپیما  بلیت  قیمت  اجتماعی  گذاری 

یابد. کاهش 
ذیبخش با تاکید بر اینکه افزایش 10 درصدی 
قیمت بلیت هواپیما در آبان ماه سال گذشته 
فاصله گذاری  رعایت  الزام  با  ارتباطی  هیچ 
با مصوبه ستاد ملی  ندارد، گفت:  اجتماعی 
تمام  سال گذشته  پاییز  از  با کرونا،  مبارزه 
شرکت های هواپیمایی در پرواز های داخلی 
به  فقط  باید  مسافران  سالمت  حفظ  برای 
پذیرش  هواپیما  ظرفیت  درصد   60 اندازه 

باشند. داشته  مسافر 
در  و  بلیت  فروش  هنگام  البته  افزود:  او 
مسافران  شدن  سوار  از  پیش  فرودگاه ها 
فرایند غربالگری بین مسافران با اتصال به 
اما  می شود،  انجام  بهداشت  وزارت  سامانه 
با  ارتباطی  هواپیما  بلیت  قیمت  افزایش 
کاهش  منتظر  مردم  و  ندارد  اقدامات  این 
قیمت بلیت هواپیما پس از پایان دوره کرونا 

نباشند.
ذیبخش ادامه داد: برای تعیین قیمت بلیت 
هواپیما کف و سقف در نظر گرفته شده که 
خسارت های  جبران  برای  کرونا  دوران  در 
ناشی از پذیرش 60 درصدی مسافران، تنها 
بود که کف  این  شد،  شرکت ها  کمکی که 

شود. برداشته  قیمتی 
با  کشوری  هواپیمایی  سازمان  سخنگوی 
بیان اینکه با این اقدام تا حدی جلوی زیان 
شرکت های هواپیمایی گرفته می شود، گفت: 
باید توجه داشته باشیم که صنعت هوانوردی 
شرکت های  بزرگ ترین  حتی  و  دنیا  در 
ضرر  دچار  پاندمی کرونا  از  هم  هواپیمایی 
و زیان زیادی شده اند و این موضوع جهانی 

برای  تسهیالتی  کشورمان  در  البته  است، 
جبران بخشی از این زیان شرکت ها در نظر 

شد. گرفته 
میلیارد  هزار   ۲ وام  ارائه  به  اشاره  با  او 
سال  در  هواپیمایی  شرکت های  به  تومانی 
گذشته افزود: در سال گذشته تسهیالتی به 
ایرالین ها پرداخت شد و ارائه این تسهیالت 
شرکت های  مالی  صورت های  بررسی  با 

دارد. ادامه  هواپیمایی 
ذیبخش گفت: صورت های مالی شرکت های 
و  راه و شهرسازی  وزارت  توسط  هواپیمایی 
است  بررسی  حال  در  حمل و نقل  معاونت 
ارائه  را  مالی خود  فقط ۲ شرکت صورت  و 

نداده اند.

 قیمت بلیت هواپیما با حذف فاصله گذاری اجتماعی کاهش نمی یابد
حمل ونقل

اواخر اسفندماه سال قبل، 
سازمان اموال تملیکی طی 

مکاتبه ای با دبیر شورای 
عالی مناطق آزاد پیشنهاد 

می کند برای جلوگیری 
از خروج ارز از کشور و 

همچنین استفاده بهینه 
از حدود 1۵00 دستگاه 

انواع خودروی دپو شده 
در سازمان اموال تملیکی 
شرایطی را برای فروش و 
شماره گذاری این وسایط 

نقلیه در مناطق آزاد تعیین و 
اجرایی کند

رایزنی برای واگذاری 15۰۰ خودروی متروکه به مناطق آزاد
در  موجود  اموال  تکلیف  تعیین  جریان  در 
پیشنهاد  تملیکی،  اموال  سازمان  انبارهای 
خودروی   1۵00 واگذاری  درباره  مکاتباتی  و 
متروکه و بالتکلیف در این سازمان به مناطق 
آزاد صورت گرفته اما هنوز نتیجه نهایی آن 

است. نشده  مشخص 
به گزارش ایسنا، در بین کاالها و اموالی که 
تعیین  برای  و  اعالم   قاچاق  یا  و  متروکه 
سپرده  تملیکی  اموال  سازمان  به  تکلیف 
شده است،  تعدادی خودرو وجود دارد که 
از سال های قبل وارد و در گمرک دپو شده 
اما به هر دلیلی از جمله عدم داشتن ضوابط 
استاندارد یا ممنوعیت های مربوط به واردات 
خودرو از ترخیص آنها ممانعت شده و حتی 
هیات  مصوبه  به  توجه  با  دوره هایی که  در 
وزیران فرصتی برای تعیین تکلیف حدود 1۲ 
هزار خودروی دپو شده در گمرک فراهم شد 

امکان ترخیص پیدا نکرد.
این ها همان خودروهایی است که در سال 
حتی  و  داشت  بسیاری  حواشی  گذشته 
بحث غیر استاندارد بودن بنز، بی ام دبلیو و یا 
پورشه های موجود در بین آنها مطرح بود و 
دستگاه های مربوطه به توافقی در مورد تعیین 

تکلیف آنها نرسیده بودند.
اموال  سازمان  قبل،  سال  اسفندماه  اواخر 
تملیکی طی مکاتبه ای با دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد پیشنهاد می کند برای جلوگیری 
استفاده  همچنین  و  کشور  از  ارز  خروج  از 

بهینه از حدود 1۵00 دستگاه انواع خودروی 
دپو شده در سازمان اموال تملیکی شرایطی را 
برای فروش و شماره گذاری این وسایط نقلیه 

در مناطق آزاد تعیین و اجرایی کند.
اما با توجه به این که در بین این خودروها، 
و  آمریکایی  ورود  ممنوعیت  با  خودروهای 
همچنین باالی ۲۵00 سی سی قرار داشته و 
یا در مواردی با ضوابط استاندارد مغایرت دارد، 
برای واگذاری باید این موانع برطرف شود.

از این رو، دبیر شورای عالی مناطق آزاد طی 
مکاتبه ای با معاون اول رئیس جمهور اعالم 
می کند که  به دنبال پیشنهاد سازمان اموال 
تملیکی برای واگذاری خودروهای متروکه و 
قاچاق به شرط استفاده از مناطق آزاد تجاری 
و صنعتی، الزم است در مصوبه سال 1۳۹6 
مربوط به محدودیت های واردات خودرو برای 
این موضوع اصالحاتی انجام شود؛ به طوری 
که موضوع تعیین تکلیف و فروش وسایل 
اموال  سازمان  در  شده  دپو  رسوبی  نقلیه 
تملیکی که حسب مقررات ضبط شده است 
به منظور تعیین تکلیف در محدوده مناطق 

آزاد مشمول مقررات این مصوبه نباشد. 
شود  اصالح  گونه  این  مصوبه  همچنین 
که  موضوع شماره گذاری این خودروها نیز 
مشمول هیچ نوع محدودیت و ممنوعیتی از 
جهت تاریخ تولید و ساخت نشده و پالک 
شوند.ین پیشنهاد برای بررسی به کمیسیون 

است. ارجاع شده  دولت  اقتصادی 

گذشته  روز  آماری که  آخرین  اساس  بر 
منتشر  ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت 
بارش ها در کشور، در  کرده است، میزان 
سال  به  نسبت   1۴00-1۳۹۹ آبی  سال 
است.  داشته  درصد کاهش   ۵۴ گذشته 
همانند  آبریز  حوضه های  از  برخی  در 
بارندگی  درصد کاهش   86 با  شرقی  مرز 
بارندگی در بخش هایی  و  روبه رو هستیم 
استان  از  قسمتی  مانند  کشور  از 
آبریز  حوضه  در  که  سیستان وبلوچستان 
دارد،  قرار  عمان  دریای  و  فارس  خلیج 

است. شده  گزارش  صفر 

فصل  که   است  شرایطی  در  اتفاق  این 
سر  پشت  جاری  آبی  سال  در  بارش 
امیدی  نمی توان  و  است  شده  گذاشته 
برای جبران به ۵ ماه باقی مانده از سال 

داشت. آبی 

و  پیش بینی  مدیرکل  ضیائیان  صادق 
این  مورد  در  هواشناسی  سازمان  هشدار 
بارش های  عمده  فارس گفت:  به  مساله 
در  معموال  کشور،  نقاط  اغلب  در  کشور، 
می شود  انجام  زمستان  و  پاییز  فصول 
بارش ها  از  بخشی  هم  فروردین ماه  در  و 
راستا  این  در  می شود،  انجام  کشور  در 
آینده  ماه های  از  آنچه  گرفتن  درنظر  با 
)مهر  جاری  زراعی  سال  پایان  تا 
است   مشخص  است،  باقی مانده   )1۴00
زراعی  سال  پایان  تا  زیادی  بارش های 

ریم. ندا

سازمان  هشدار  و  پیش بینی  مدیرکل 
سهم  کل  اگر  افزود:  هواشناسی 
را  کشور  ماه  اردیبهشت  بارندگی های 
بارندگی های  کل  درصِد   8 معموال  که 
نظر  در  هم  امسال  برای  را  است  سال 
سهم  کل  احتساب  با  بگیریم،  همچنین 
معموال  که  کشور  خردادماه  بارندگی های 
۳ درصد کل بارندگی های سال است و با 
تابستان  بارندگی های  سهم  احتساب کل 
کشور که معموال ۳ درصد کل بارندگی های 
حالت،   خوشبینانه ترین  در  است،  سال 
اقلیمی کشور  بلند مدت  بارشی  کل سهم 
در ماه های باقی مانده سال زراعی، حدود 

است. درصد   1۵

خوشبینانه ترین  در  کرد:  اضافه  ضیائیان 
بارندگی  درصد   1۵ این  اگر  حتی  حالت 
در  زیادی  کاهش  با  شود،  محقق  هم 
خواهیم  مواجه  زراعی  سال  بارش  میزان 

بود.

عنوان  اطالعات  بنابر  نتیجه گرفت که   او 
شده  در پایان سال زراعی جاری، امسال 
را  سال ها  بارش ترین  کم  از  یکی  یا 
یا  و  می کنیم  تجربه  اخیر  سال   ۵0 در 
تا  را  اخیر  سال   ۵0 سال  کم بارش ترین 
این  احتمال  و  داشت  خواهیم   1۴00 مهر 
وجود دارد که حتی در موضوع کم بارشی 

بزنیم. رکورد 

5۰ درصدی خروجی سدها افت 
میزان   ،1۳۹۹ سال  ماه  اسفند  در 

عدد  ثبت  با  سدهای کشور  آب  خروجی 
مدت  به  نسبت  متر مکعب  میلیون   1۹۴8
را  درصدی   ۵۲ افت  سال گذشته  مشابه 
که  آماری  اساس  بر  می کند.  مشخص 
آمار حتی  این  فارس منتشر کرده است، 
عمده  که  فارس  خلیج  آبریز  حوضه  در 
جای  خود  در  را  کشور  سدهای  ظرفیت 
شده  مواجه  درصدی   ۵0 با کاهش  داده 
این درحالی ست که میزان کاهش  است، 
ماهه   ۵ در  کشور  سدهای  آب  خروجی 
مدت  به  نسبت  جاری  آبی  سال  نخست 
فراتر  درصد   ۲0 از  گذشته  سال  مشابه 

بود. نرفته 

پایه  مطالعات  دفتر  مدیر  گذشته  روز 
تهران  منطقه ای  آب  شرکت  آب  منابع 
هم گفت: در نخستین ماه فصل بهار تنها 
کم  شاهد  بارندگی،  میلی متر   ۲ ثبت  با 
تهران  استان  ماه  فروردین  بارش ترین 
این  بر  و  بودیم  اخیر  سال   ۵۳ طول  در 
اساس میزان بارندگی نسبت به فروردین 
بلندمدت کاهش  متوسط  و  سال گذشته 

است. داشته  چشمگیری 

آب  منابع  پایه  مطالعات  دفتر  مدیر 
افزود:  تهران  منطقه ای  آب  شرکت 
آبریز  حوضه  و  ارتفاعات  سهم  کاهش 
بسیار  جوی  نزوالت  میزان  در  سدها 
به گونه ای که حوضه  نگران کننده تر است؛ 
استان  آب  کننده  تامین  سدهای  آبریز 
تهران، نسبت به فروردین سال گذشته و 

درصد کاهش   ۹7 تا   8۵ بین  بلندمدت، 
جاری  سال  فروردین  طی  را  بارندگی ها 
نتایج  این  بر  عالوه  است.  کرده  تجربه 
از آخرین عملیات برف سنجی نیز  حاصل 
ذخیره  توجه  قابل  کاهش  دهنده  نشان 

است.« سدها  آبریز  حوضه  در  برفی 

او ادامه داد: »از ابتدای سال آبی 1۴00-
از  تهران  استان  بارندگی  مجموع   1۳۹۹
مهر سال گذشته تا فروردین سال جاری، 
مدت  به  نسبت  که  بوده  میلی متر   ۲۳۵
مشابه سال گذشته با کاهش ۴1 درصدی 

شده ایم.« مواجه  جوی  ریزش های 

زیرزمینی آب های  بد  وضعیت 
پشت  شده  ذخیره  آب  بر  عالوه 
نامناسبی  وضعیت  در  امسال  که  سدها 
شرب،  آب  تامین  دیگر  منبع  دارند،  قرار 
بنفشه  است،  زیرزمینی  آب های  منابع 
مصرف  مدیریت  دفتر  مدیرکل  زهرایی، 
وزارت  آبفای  و  آب  بهره وری  ارتقای  و 
نیرو  در مورد این موضوع  به »پیام ما« 
که  امسال  همانند  سال هایی  »در  گفت: 
آب  روبه رو هستیم،  با خشکسالی شدید 
آبی  منابع  طریق  از  شهرها  از  بسیاری 
این  تامین می شود که  ناپایدار  زیرزمینی 
روش بر منابع آب فشار مضاعفی تحمیل 

» می کند.

منابع  این  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  او 
یا  را دارند  برداشت مضاعف  این  ظرفیت 
خیر؟ توضیح داد:» منابع آبی زیرزمینی 

است. نامناسبی  وضعیت  در  ما 

کسری  متر مکعب  میلیارد   1۳0 با  ما   
تجمعی آبخوان زیرزمینی روبه رو هستیم 
کشور  کل  تجدیدپذیر  آب  مقدار  از  که 
سال  یک  در  اگر  یعنی  است.  بیشتر 
میزان  باشیم  داشته  خوبی   بارندگی 
سطحی  روان  آب های   از  آب  نفوذی 

کند. جبران  را  کسری  این  نمی تواند 

آب  منابع  »وضعیت  کرد:  تاکید  او 
هم  اکنون  هم  و  است  بد  زیرزمینی 
منبع  این  از  بزرگ  شهرهای  از  بسیاری 
استفاده می کنند که می تواند موجب افت 

شود.« زمین  فرونشست  و  آبخوان 

شهرهای  افزایش 
دارای تنش آبی

کاهش  مورد  در  همچنین  زهرایی 
جاری گفت:»ظرفیت  سال  در  بارندگی ها 
تامین آب شهرها محدود است امسال به 
دارای  شهرهای  شدید  خشکسالی  دلیل 
افزایش  مختلف  سطوح  در  آبی  تنش 

می کنند.« پیدا 

راهبرد  کنونی  وضعیت  در  او  گفته  به 
زیادی  تاثیر  می تواند  مصرف«  »کاهش 
داشته باشد و از فشار بر روی منابع آب 

بکاهد. ناپایدار 

 ۹۹ سال  اسفند  در  هم  این  از  پیش 
آب و فاضالب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
تعداد  افزایش  احتمال  به  نسبت  کشور 
کشور  در  آبی  تنش  دارای  شهرهای 

بود.  داده  هشدار 

بود:  کرده  اعالم  جانباز   حمیدرضا 
»تابستان سال ۹۹ تعداد شهرهای دارای 
پیش بینی  که  بود  شهر   ۲۲۵ آبی  تنش 
و  بارش ها  وضعیت  به  توجه  با  می شود 
طرح های  از  زیادی  تعداد  اینکه  به رغم 
شهرهای  تعداد  شده،  انجام  آب رسانی 

یابد.« افزایش  آبی  تنش  دارای 

بارندگی ها در سال آبی جاری با کاهش چشمگیری روبه رو است، خروجی سدها کم شده است و منابع آبخوان های زیرزمینی هم با 
کسری روبه رو هستند. همه این شرایط نشان می دهد که تابستان سختی در پیش روست چرا که ما در محاصره خشکسالی شدیدی قرار 

گرفته ایم. در این شرایط مدیریت و کاهش مصرف می تواند نقش مهم در کاهش تبعات این خشکسالی شدید داشته باشد.
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افقی
از  آنجاست،  عشق  جای   -  1 
در   - سفید  مار  شاعری،  اختیارات 
فلس   - دارد  تبحر  بخصوص  کاری 
بدست   - خویشاوندی   - ماهی۲ 
حتما  ماهی  صید  برای   - آوردن 
محبت  سرای  قلب،   - است۳  الزم 
فیلمی   - کوچک   پرنده  نوعی   -
پیام   - جهانگیری۴  جهانگیر  از 
تلخ،   - پزشکی  لوازم  از   - آسمانی 

حساب  و  شماره   ، اندازه   ، پیمانه 
پشیمانی   - چیزی۵  بر  گذشتن   ،
مفعول  عالمت  مفعولی،  نشانه   -
عربی، كشور  - كشوری  واسطه  بی 
 - تیغی6  جوجه  نوعی   - مبارك 
ساز  صفت  پسوند   - لباس  گنجه 
- نو7 - اهل مكه - دریا - شمای 
عطا   - انگلیسی  ضمیر  بیگانه، 
دادن8 - عید ویتنامی ها - مرد بی 
نژاد۹  از حمید فرخ  ریش - فیلمی 
- ترشح کردن  - از بازیکنان نامدار 

یونایتد10 - موجها، خیزاب  منچستر 
های دریا - دیوار کوتاه - یادداشت، 
الفبای موسیقی - ضمیر غائب، وی، 
ضمیر سوم شخص مفرد11 - اتاقك 
ای -  علوفه  حصیری مزرعه - گیاه 
معرفت1۲  دانایی،  معرفت،  و  دانش 
 - كازان  الیا  كارگردان  به  فیلمی   -
بار،  یك   - مؤنث  فرزند   - دختر1۳ 
وحشی،   - وارونه1۴  - گو  آفریدگار 
دلی،  دو  تردید،   - وحشی  حیوان 
حرف   - نگاتیو   - نماز  میطالت  از 
جانشین  غایب،  ضمیر  پیروزی، 
او1۵ - چهره  - آرزو، چشم داشت 

های كمان زه  وترها،   -

عمودی
زدن،  در  چنگ   - صحرا  آغاز،   -  1
نزاع۲  پیکار،  ستیزه،   - زدن  چنگ 
 - شلوار  یار  نیمتنه،   - آهنگ   -
غصه۳  از  مردن   - طریقه  و  روش 
الزم  اضافه  ابزار   - عرب  نه  هرگز   -
 - - گستردن  وارد شدن۴  پیاپی   -
دهنده،  تسكین   - حرف  یك  تكرار 
نداری،  حرف   - مسكن۵  داروی 
كالم فقدان - از غذاهای آذربایجان 
فروشگاه  پشتگرمی،  تكیه كردن،   -
فانوس  فرنگی،  دور   - ارتش6 
جرقه   - قدیم  خراسان   - دریایی 
تازی  تقال - خر  و  آتش7 - تالش 
پیشوند  مخمور،  نت  سوم،  نت   -
 - شیرین  دلداده   - مضارع8  فعل 
خانمها۹  آالت  زیور  از   - دهن کجی 

مثلثاتی  توابع  از   - آب  ریختن   -
كسی  دنبال  به  كردن،  پیروی   -
رفتن10 - کفش زمستانی - شکوه، 
 - اجاق گاز  نوعی  پزی،  اجاق کیک 
سپاه   - آسیایی11  نژاد  ایرانی،  نژاد 

زندگی   - باستان   یونان  مخترع   -
موم  و  مهر   - جانب1۲  طرف،  کن، 
 - پوستین1۳   - جنس  ماهیت   -
آماده   - مرغابی  نوع  از  ای  پرنده 
انتخاب،  حرف   - شماردن   - سازی 

بله آلمانی، حرف گزینش1۴ - عضو 
برگزیده هر چیز - روش -  صورت، 
رمانی از فهیمه رحیمی1۵ - ماشین 
گام   - خوابیدن   - راهسازی  های 

ته بی 

جدول شماره 1989

33 واحد صنعتی 
و تولیدی در شهرستان 

بدره گازدار شدند 
گازدار  از  بدره  شهرستان  گاز  اداره  رئیس  پیام ما: 
خبر  بدره  شهرستان  در  مختلف  ۳۳  صنایع  شدن 
داد و گفت: شرکت گاز استان ایالم به منظور تحقق 
برای  مدونی  برنامه های  گذشته،  سال  نام گذاری 
گازرسانی به مراکز صنعتی و تولیدی در دستور کار 
قرار داد تا بتواند نقش خود را در تحقق شعار سال 
عملیاتی کند به طوری که از مجموع 6۴ واحد تولیدی 
و صنعتی گازدار موجود در این شهرستان، بیش از 

۵0 درصد آنها در سال ۹۹ گازدار شده اند.
به گزارش روابط عمومی؛ فرهاد موالیی با بیان اینکه 
با اتمام گازدار شدن مناطق شهری و روستایی بدره، 
بعنوان  شهرستان  این   ۹۹ سال  در  شهرستان  این 
افزود:  معرفی شد،  استان  سبز  سومین شهرستان 
ضریب نفوذ گازرسانی در مناطق شهری و روستایی 

بدره 100 درصد است.
بدره و چشمه  اظهار داشت: در مجموع دو شهر  او 
شیرین و ۲۵ روستای شهرستان مذکور از نعمت گاز 
اولین قدم در  طبیعی برخوردار هستند و این مهم 
راستای محرومیت زدایی و توجه به مناطق محروم و 

کمتر توسعه یافته استان ایالم است.
رئیس اداره گاز شهرستان بدره تصریح کرد: بیش از 
۵ هزار و 607 مشترک گاز در شهرستان بدره وجود 
دارد که از این تعداد دو هزار و 10۵ شهری و سه هزار 

و ۵0۲ مشترک روستایی است.

دستگیری شکارچی 
کل و بز در رودبار

شکارچی کل و بز با الشه شکار و دو قبضه سالح قاچاق 
در رودبار دستگیر و بازداشت شد. علی فرهی سرپرست 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار با اعالم 
این خبر گفت: بعد از دریافت گزارش های مردمی مبنی 
بر اقدام مجرمانه یک شکارچی و شکار یک راس بز 
کوهی در کوهستان های رودبار ماموران یگان حفاظت 
محیط زیست این شهرستان تحقیقات خود را در این 
زمینه شروع کردند و پس از اطمینان از وجود  ادوات 
جرم و بقایای الشه شکار با دریافت حکم قضایی، با 
همکاران  پلیس اطالعات نیروی انتظامی شهرستان 

مخفیگاه او را مورد تفتیش و بازرسی قرار دادند.
 او در ادامه اظهار داشت در این اقدام که با همراهی 
خوب اداره پلیس اطالعات و ماموران نیروی انتظامی  و 
همکاری خوب دستگاه قضای شهرستان رودبار صورت 
پذیرفت، بقایای الشه و شاخ شکار شده گونه کل و بز و 
همچنین دو قبضه سالح شکاری غیر مجاز از مخفیگاه 

متخلف کشف و ضبط شد.
فرهی تکرمی در ادامه افزود: این شکارچی با تشکیل 
پرونده شکایت راهی مراجع قضایی در بازداشت است 
و جریمه اولیه ضرر زیان شکار گونه کل و بز هرراس 
دویست و پنجاه میلیون ریال که عالوه بر این جریمه، 
مقامات  سوی  از  نیز  دیگری  مجازات های  و  جرایم 

قضایی برای این متخلف در نظر گرفته می شود.

اثر عمیق آتش سوزی جنگل ها 
بر خاک و پوشش کاهی 

دانشگاه  جنگل  علوم  گروه  علمی  هیات  عضو 
پوشش  رفتن  بین  از  اینکه  به  اشاره  با  شهرکرد 
تنها ظاهر خساراتی است که آتش سوزی  گیاهی 
به محیط زیست و اکوسیستم وارد می کند، گفت: 
از  در  باید  را  آتش سوزی  از  ناشی  خسارات  عمق 
بین رفتن خاک و تمام میکروارگانیسم های آن از 
جمله انواع قارچ ها و باکتری ها جست وجو کرد چرا 
که بازسازی خاک سالیان زیادی زمان می برد و در 
خاک  فرسایش  افزایش  برای  شرایط  مدت  این 
گفت وگو  در  محمودی  بیت هللا  می شود.  فراهم 
و  پاییز  آن  در  سال هایی که  کرد:  اظهار  ایسنا  با 
باشند، پوشش های کف جنگل  پربارش  زمستان 
رشد خوبی پیدا می کنند و گیاهان علفی یک ساله 
در مراتع و جنگل ها از لحاظ تنوع و تراکم، از کیفیت 
خوبی برخوردار می شوند. او افزود: در این شرایط 
به  پوشش ها  و  مراتع  این  دهد،  رخ  اگر حریقی 
بستری برای گسترش آتش تبدیل شده و حریق 
را توسعه و تداوم می دهند، البته این موضوع بدین 
معنا نیست که در سال های خشک و کم بارش خطر 
حریق کمتر است به هر ترتیب گیاهان علفی کف 
جنگل در بهار با بارش اندک رشد می کنند و به همین 

دارد. وجود  آتش سوزی همواره  دلیل خطر 

خوزستان

طرح   ، کرونا  ویروس  از  ناشی  بیماری  شیوع  با 
غربالگری و بیماریابی  از سوی قرارگاه عملیاتی شهید 
اجرایی  مختلف  دستگاه های  مشارکت  با  سلیمانی 
حضور  و  مشارکت  جمله  از  مسجدسلیمان  شهرستان 
فعال پایگاه مقاومت بسیج صنعت نفت مسجدسلیمان 

اجراست. حال  در 
نفت  صنعت  بسیج  مقاومت  پایگاه  فرمانده 
حسب   : گفت  خبر  این  اعالم  با  مسجدسلیمان 
اقالم  مسجدسلیمان  شهرستان  فرمانداری  درخواست 
و تجهیزات درخواستی جهت اجرای این طرح تهیه و 
در اختیار قرارگاه بهداشتی شهید سلیمانی قرار گرفت.

مسئولیت های  به  عمل  جهت  در  که  اقدام  این  در 
دستگاه   10 تعداد  شد  انجام  نفت  صنعت  اجتماعی 
انجام  به صورت روزانه جهت  دستگاه خودروی سبک 
ایاب و ذهاب عوامل اجرایی و همچنین ۲000 پرس غذا 
و ۲00 بسته معیشتی جهت توزیع در اختیار فرماندهی 

و  خودرویی  تیم های  آن که  گرفت. ضمن  قرار  قرارگاه 
پیاده پایگاه بسیج این شرکت نیز به طور روزانه نسبت به 
گندزدایی و ضدعفونی اماکن عمومی سطح شهر اقدام 

کردند.
و  بهداشت  بسیج  مقاومت  پایگاه  سوی  از  همچنین 
درمان صنعت نفت نیز تعداد ۲۵00 عدد ماسک - 17۵0 
عدد روپوش بهداشتی ) گان ( - 1۲۵0 جفت دستکش 
و 100 عدد محافظ صورت تهیه و در اختیار قرارگاه شهید 

سلیمانی قرار گرفت .
فرمانده بسیج صنعت نفت مسجدسلیمان در خصوص 
قرارگاه بهداشتی شهید سلیمانی و ماموریت آن اظهار 
شیوع  از شدت  جلوگیری  و  کنترل  منظور  به  داشت: 
ویروس کرونا این قرارگاه با محوریت شبکه بهداشت 
ناحیه  و درمان شهرستان و مشارکت بسیجیان سپاه 
شهرستان و همکاری دستگاه های اجرایی در ۳ بخش 

حمایتی ، نظارتی و رهگیری تشکیل شده است .

مشاركت شركت نفت و گاز  مسجدسلیمان 
در طرح غربالگری شهید سلیمانی

و  آب  صنعت  مدیران  صمیمی  دیدار  در 
در  ولی فقیه  نماینده  با  قزوین  استان  برق 
جدید  سال  دیدار  قالب  در  استان که  این 
صنعت  این  مدیران  هماهنگی  شورای 
خدمات  روند  از  گزارشی  پذیرفت،  صورت 
در  مشکالت  و  شد  ارائه  مردم  به  رسانی 

شد. بازگو  برق  و  آب  حوزه 
بیرنوندی،  داراب  روابط عمومی،  به گزارش 
استان  آب و فاضالب  شرکت  مدیر عامل 
و  اجرایی  های  اقدام  از  گزارشی  قزوین 
ارائه کرد  را   ۹۹ سال  آب رسانی  پروژه های 
بزرگترین چالش حوزه متبوع  ادامه  و  در 
آبی جاری  بارش ها در سال  را کمبود  خود 
تابستان  در  گسترده  آبی  کم  موجب  که 

خواند. می شود،  رو  پیش 

شورای  رئیس  عنوان  به  او  همچنین 
برق،  و  آب  صنعت  مدیران  هماهنگی 
سطح  در  برق  و  آب  مصرف  افزایش 
از  را  کرونا  شیوع  به  توجه  با  استان 
شرکت های  روی  پیش  چالش های  دیگر 
قزوین  استان  در  نیرو  وزارت  زیرمجموعه 
ارائه  در  را  مردم  مشارکت  و  برشمرد 
مطلوب خدمات حایز اهمیت توصیف کرد.
بهادیوند  سعید  جلسه  این  در  همچنین 
برق  توزیع  شرکت  مدیر عامل  چگینی، 
مدیر  دیلمی،  محمدرضا  قزوین،  استان 
حجت االسالم  و  استان  برق  نیروی  انتقال 
آب  شرکت  نماینده  محمدی،  علی 
بیان  و  گزارش  ارائه  به  نیز  منطقه ای 

پرداختند. به  مبتال  مشکالت 

با  که  صمیمانه  نشست  این  ادامه  در 
بود،  همراه  حرفه ای  و  کاری  بحث های 
نماینده  عابدینی،  عبدالکریم  آیت هللا 
قزوین  جمعه  امام  و  استان  در  ولی فقیه 
خواستار  موجود،  شرایط  به  اشاره  با 
و  آب  برای مدیریت مصرف  فرهنگ سازی 
روستانشینان  و  شهروندان  سوی  از  برق 
استان شد. او همچنین آب را امانت الهی 
پاس  را  آن  باید  آیندگان  برای  که  خواند 
بداریم و از هدر رفت آن جلوگیری کنیم و 
و  تبلیغ  برای  روحانیون  ظرفیت  پایان  در 
برق  و  آب  مصرف  در  جویی  ترویج صرفه 
آب  مصرف  مدیریت  و  برشمرد  مناسب  را 
و برق را از مصادیق عمل به وظایف شرعی 

دانست. عبادت  و 

امام جمعه قزوین:

ترویج صرفه جویی در مصرف آب و برق ضروری است 

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس گفت: باغستان به اعتبار و بودجه ملی 
نیاز دارد تا زمینه حفظ آن فراهم شود، لذا تخصیص اعتبارات ملی و مکفی برای 
حفظ باغستان یک ضرورت است، از این رو این موضوع را در مجلس به صورت ویژه 
پیگیری می کنیم، هرچند به نتیجه رسیدن آن زمان بر است اما از این موضوع کوتاه 
نخواهیم آمد. دکتر فاطمه محمدبیگی در بازدید میدانی از باغستان سنتی قزوین و 
دیدار با جمعی از نمایندگان باغداران ضمن قدردانی از آن ها که غیرتمندانه نسل به 
نسل از زیست بوم زیبای باغستان نگه داری می کنند، به ارزش واالی اکوسیستمی 
باغستان سنتی قزوین اشاره کرد و گفت: باغستان برای مردم قزوین بسیار اهمیت 
دارد چرا که هویت شهر ما محسوب می شود، می توان گفت باغستان قزوین یکی از 
مجراهای تنفسی کشور است که با تالش باغداران عزیز از گذشته برای ما باقی مانده 
و باغ شهر قزوین را به پنجمین دشت مهم کشاورزی کشور و استانی متمایز در حوزه 
کشاورزی تبدیل کرده است. سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم اظهار 
کرد: اعتقاد راسخ دارم اگر تهران قلب کشور باشد بی شک قزوین با توجه به موقعیت 
استراتژیک و ژئوپولتیک آن می تواند شاهرگ حیاتی و آئورت آن محسوب شود، از 
این رو ضرورت دارد نگاه ویژه ای برای حفظ میراث عظیم باغستان قزوین صورت 
بگیرد. هرگونه فرآیند بیابان زایی در دشت قزوین می تواند به ایجاد کانون های ریزگرد 

مخاطره آمیز برای پایتخت در آینده بینجامد.

معاون اداره امور مراتع و بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان 
بذرکاری، کپه کاری،  شامل  مراتع  بیولوژیک  عملیات   1۳۹۹ سال  در  گفت: 
حفاظت و قرق و تبدیل دیم زار در سطح چهار هزار و ۳11 هکتار با پیشرفت 

اجرا شد. فیزیکی 10۴ درصد 
پیام شریفی امروز)۲8 فروردین ماه( در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات 
بیولوژیک بخش مرتع از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در 10 شهرستان و 

۳0 سامان عرفی )روستا( اجرا شد.
او افزود: عملیات بیولوژیک آبخیزداری در این استان شامل کپه کاری، بذرکاری 

و بذرپاشی، قرق مراتع و تبدیل دیم زارهای کم بازده به علوفه زار است.
معاون اداره امور مراتع و بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان 
گفت: از گونه های گیاهی کما، جاشیر، فستوکا، آگروپایرون و برخی گونه های 
استان  مراتع  در  عملیات  این  انجام  برای  و کاسنی  ختمی  جمله  از  دارویی 
استفاده شد. شریفی با بیان اینکه با اتمام عملیات های کپه کاری و بذرکاری 
مناطق مورد نظر حداقل به مدت ۲ سال قرق می شود، افزود: این کار با هدف 

قابلیت استقرار گونه های گیاهی در محیط انجام می شود.

رئیس اتاق بازرگانی کرمان گفت: مسیر توسعه متوازن و پایدار استان کرمان 
محور  عنوان  به  صادرات  از  و...  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی،  ابعاد  همه  در 

می گذرد. اقتصاد 
و کشاورزی کرمان،  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  روابط عمومی  به گزارش 
سیدمهدی طبیب زاده، در شصتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی استان کرمان افزود: باید مدل مفهومی برای توسعه صادرات استان 
در نظر گرفت زیرا صادرات تنها راه نجات تولید و تولید تنها ناجی استان و 

کشور است.
او اظهار کرد: صادرات به معنای رقابت، بهره وری، روابط، تکنولوژی و... است و 
الزمه شکل گیری جامعه توسعه یافته از محل صادرات تامین می شود. رئیس 
اتاق کرمان، با تاکید بر اینکه همه قوای نظام باید برای تحقق شعار امسال 
تالش کنند، ادامه داد: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، موضوعات جدی مورد 
بررسی در نشست های شورای گفت و گو در سال جاری خواهد بود تا بتوان با 
استفاده از این ظرفیت فضای کسب و کار و شاخص های اقتصاد کالن را بهبود 

بخشید.

پیگیری تخصیص بودجه ملی برای 
حفاظت از باغستان سنتی قزوین

عملیات بیولوژیک در 4 هزار هکتار 
از مراتع کردستان اجرا شد

رئیس اتاق کرمان: توسعه متوازن 
استان از محور صادرات می گذرد

| قزوین | | کردستان | | کرمان |

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1۳۹۹60۳1۹00۵00101۳ مورخ 1۳۹۹/1۲/16 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی خانمه حکیمه درتاج فرزند برکت بشماره شناسنامه 1۵۴ صادره از جیرفت در ششدانگ هتل به مساحت  
10011 متر مربع پالک 1 فرعی از ۲866- اصلی واقع در بخش ۲۳ کرمان به آدرس : شهداد – بلوار امام زاده زید 
انتهای بلوار  خریداری از مالک رسمی محمد نظامی  محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز اگهی می شود در صورتی که 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 تاريخ تسليم 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-1۴
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/01/1۵- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴00/01/۳0

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
موضوع  اول  شماره1۳۹۹60۳1۹0۹100۳۲01-1۳۹۹/11/1۲هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین پور چهارشنبه  فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 11۴با کد ملی 606۹۹۴6۳۵۹صادره ازعنبرآباد درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲6۴.10متر 
مربع پالک - فرعی از۴۵- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴۵- اصلی قطعه یک بخش۴۵کرمان  
واقع در عنبرآباد شهرک  خداآفرین خریداری از مالک رسمی اقای عباس امیری محرزگردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/01/۳0 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1۴00/0۲/1۳ 

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ ائين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد  سند رسمی 

برابر رای شماره 1۳۹۹60۳1۹088000۲1۳ مورخه ۲7/11/1۳۹۹ هيات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فهرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سکینه رحمت آبادی پور 
فرزند نصرت هللا بشماره شناسنامه ۲۳8 صادره از فهرج در شش دانگ یک باب خانه و 
باغچه به مساحت 1۴۲۵.۲8 مترمربع پالک 11 فرعي از ۴6۴۴ اصلی واقع در شهرستان 

فهرج روستای رحمت آباد وحيد آباد بخش ۳۲ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
رمضان مظفری فرزند قدمعلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ روز 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/الف۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/01/16
تاریخ انتشار نوبت دوم:1۴00/01/۳0

حسین فتحی زاده چناری- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ ائين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1۳۹۹60۳1۹088000۲1۴ مورخه ۲7/11/1۳۹۹ هيات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فهرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رحمت 
آبادی نسب فرزند علی بشماره شناسنامه ۹۵8 صادره از نصرت آباد در ششدانگ 
کارگاه بافندگی به مساحت 76۳.6۴ مترمربع پالک 10 فرعي از ۴6۴۴ اصلی واقع 
در شهرستان فهرج روستای رحمت آباد وحيد بخش ۳۲ کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای قنبر قربان پور عباس آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت  نمایند.  قضایی تقدیم 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف۵7
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/01/16
تاریخ انتشار نوبت دوم:1۴00/01/۳0

حسین فتحی زاده چناری- رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
برابررای شماره1۳۹۹60۳1۹0۹100۳۳1۵- واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  ۹۹/11/۲7هیات 
عنبر  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سمیه جهان فرزند مهدی بشماره 
شناسنامه 1۵۳0صادره ازجیرفت درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴۳7متر 
از  فرعی   - پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از۴۹-  فرعی   - پالک  مربع 
۴۹- اصلی قطعه یک بخش ۴۵کرمان  واقع درعنبرآباد محمد اباد بی بی شهری 
خیابان امام کوچه بانک ملت روبروی اداره ابیاری  خریداری از مالک رسمی خانم 
فرخنده امیری  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
نمایند  تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض،دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ماه 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت 

  . سند مالکیت صادر خواهدشد 
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/01/16 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1۴00/01/۳0

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۳۹۹60۳1۹00۵0008۲1 مورخ 1۳۹۹/11/17 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فرحناز رمضانزاده فرزند محمود بشماره شناسنامه 11۵ صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 7۳80۵ متر مربع پالک ۲ فرعی از 1۲88-اصلی واقع در بخش ۲۳ کرمان به آدرس شهداد-خیابان 
تمدن کوچه عباس ابن علی خریداری از مالک رسمی خود متقاضی )مشاعی( محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز 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/الف17
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/1/16-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴00/1/۳0

ابراهیم سیدی رییس اداره ثبت اسناد و امالک

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

برابر رای  شماره  1۳۹860۳1801100۳۳۲۴- 1۳۹8/۴/16  1۳۹۹ هیات موضوع قانون  تعیین  
تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک 
صومعه سراتصرفات مالکانه متقاضی  موسی نژادی فرزند حسین  به شماره  شناسنامه 808 صادره از  
صومعه  سرا  در ششدانگ  یک قطعه  زمین  بمساحت  1۴۲1/۲۲ متر مربع  مشتمل بر  ساختمان  
احداثی  بمساحت 11۳  متر مربع  پالک 116  فرعی از 8 اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از پالک  6و 7  
متصل  بهم  فرعی  از 8  اصلی  واقع  در قریه  چکوور  بخش ۲۵  گیالن  خریداری از نسق  حسین  
چکووری  محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  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: 1۴00/1/۳0
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1۴00/۲/1۳

91۰/68- 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   1۳۹۹/11/۲0  -1۳۹۹60۳1801101۴8۵1 شماره   رای   برابر 
موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه متقاضی سیاوش 
اوالدوند فرزند جواد به شماره شناسنامه ۵ صادره از  بهبهان در ششدانگ  یک قطعه  
زمین  بمساحت  ۲۴0/۳۹ متر مربع  مشتمل بر یکباب خانه  بمساحت ۲۴0/۳۹ 
متر مربع  مشتمل بر  یکباب خانه  بمساحت 100 متر مربع  پالک 1۵8 فرعی  از 1۴ 
اصلی  مفروز  و مجزی شده از  پالک 6۵ فرعی  از 1۴ اصلی  واقع  در قریه  زیکسار 
بخش ۲۵ گیالن  خریداری  از  مالکیت  حسن  زیکساری محرز گردیده است 
.لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  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: 1۴00/1/17
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1۴00/1/۳0

91۰/۲7- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی



پیامک شما را دربـاره 
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زنان  امور  معاونت  بین الملل  امور  مدیرکل 
به  اشاره  با  جمهوری،  ریاست  خانواده  و 
اقتصاد  جهانی  مجمع   ۲0۲1 سال  گزارش 
در خصوص شکاف جنسیتی کشورها، گفت: 
براساس این گزارش و در مقایسه با سال 
ویروس کرونا،  دلیل همه گیری  به  گذشته 
شکاف  حوزه کاهش  در  عقب گرد  با  جهان 

است.  بوده  مواجه  جنسیتی 
گزارش  در  اینکه  بیان  با  فالحتی،  لیال   
مجمع  جنسیتی  شکاف   ۲0۲1 سال 
کشورهای  شدن  اضافه  با  اقتصاد،  جهانی 
مورد  کشورهای  نیجر  و  گویانا  افغانستان، 
به 1۵6 کشور رسیده است،  بررسی امسال 
گزارش  این  اساس  بر  گفت:  ایسنا  به 
شکاف  نشده  موفق  هیچ کشوری  تاکنون 
تنها  و  ببرد  بین  از  کامل  بطور  را  جنسیتی 
ایسلند،  شامل  فهرست  باالی  کشور  پنج 
فنالند، نروژ، نیوزلند و سوئد موفق شده  اند 
کشور  در  درصد   80 تا  را  جنسیتی  شکاف 
روند  قبل،  سال  همچون  کنند.  رفع  خود 
است  کند  بسیار  جنسیتی  شکاف  کاهش 
دچار  را  روندها  از  بسیاری  شیوع کرونا  و 

است.  کرده  مشکل 
مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و 
نکته  داد:  ادامه  جمهوری،  ریاست  خانواده 
مهم این است که تحوالت ناشی از پاندمی 
کرونا همه شاخص ها را دچار مشکل کرده 

است و با توجه به تاثیرات اقتصادی بحران 
اقتصادی  کرونا وضعیت منفی در شاخص 
بینی  پیش   مجموع  در  می شود.  تشدید 
جهان  جنسیتی  شکاف  رفع  برای  می  شود 

حداقل 1۳۵ سال زمان الزم است.
در  پیشرفت  روند  براساس  او  گفته  به 
شاخص  ها، در حوزه اقتصاد به ۲67 سال و 
برای رفع نابرابری در زمینه سیاست به 1۴۵ 
سال و در آموزش 1۴ سال برای رفع نابرابری 
بدلیل  سالمت  حوزه  در  است.  الزم  زمان 
نیست. پیش بینی  قابل  زمان  بحران کرونا 
مناطق  اساس  بر  فالحتی،  گفته  به 
جغرافیایی برای رفع شکاف جنسیتی، ۵۲ 
غربی،  اروپای  در  نابرابری  رفع  برای  سال 

سال   6۹ شمالی،  آمریکای  برای  سال   61
در  سال   1۹۵ کارائیب،  و  التین  آمریکای 
 1۳۴ آفریقا،  در  سال   1۲1 جنوبی،  آسیای 
سال اروپای شرقی و آسیای مرکزی، 16۵ 
سال در آسیای شرقی و اقیانوسیه و 1۴۲ 
زمان  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  در  سال 
افزود: در شاخص مشارکت  او  الزم است. 
زیادی  جنسیتی  فاصله  همچنان  سیاسی 
می توان  و  دارد  وجود  مردان  و  زنان  بین 
وزارتی  پست   ۳۴00 مجموع کل  در  گفت 
اختیار  در  درصد   ۲۲.6 جهان،  سراسر  در 
مجموع  از  پارلمانی  نظر  از  و  است  زنان 
۳۵۵00 صندلی تنها ۲6.1 درصد در اختیار 

است. زنان 

طبق اعالم رسمی مرکز لرزه نگاری، بندر گناوه ۲۰ بار لرزیده است

سونامی در راه نیست 
فرماندار گناوه: بیشترین خسارات به روستاهای بخش مرکزی گناوه وارد شده است

زارع، زلزله شناس: زلزله ها حداقل در 3۰ کیلومتری ساحل رخ دادند و از نظر بزرگی هم انتظار نمی رود
 که منجر به تغییری در کف دریا شوند

کرونا، شکاف جنسیتی را افزایش داد 

مدیرکل مدیریت بحران وزارت 
نیرو:  در روستاها هم در حال 

حاضر سه روستا با حدود 
۳00 مشترک دچار خاموشی 
هستند که عمده خاموشی ها 
به علت تخریب دیوار منازل 
بوده و رعایت مسائل ایمنی 
برای برق دار کردن، اهمیت 

باالیی دارد 

جامعه 

یک مقام مسئول در 
شهرداری اصفهان: در حوزه 

روابط بین الملل اولویت برای 
گسترش روابط و انعقاد 
قرارداد خواهرخواندگی با 

شهرهای منطقه بوده و سعی 
شده در این زمینه با آنها به 

نتایج خوبی برسیم

 اصفهان خواهرخوانده سمرقند می شود 
اصفهان،  شهر  شورای  اعضای  تصویب  با 
ازبکستان  سمرقند  با  شهر  این  شهرداری 

می کند. امضا  خواهرخواندگی  قرارداد 
و شصت  یکصد  در  دیروز  ایمنا  به گزارش 
اسالمی  شورای  علنی  جلسه  هفتمین  و 
قرارداد  انعقاد  پیشنهاد  اصفهان  شهر 
خواهرخواندگی این شهر با سمرقند ازبکستان 

شد. تصویب  و  مطرح 
سمرقند دومین شهر بزرگ ازبکستان است 
تاجیکی  فارسی  به  آن  ساکنان  بیشتر  که 
سخن می گویند، بخش تاریخی این شهر در 
سال ۲001 به عنوان میراث فرهنگی جهانی در 
یونسکو ثبت شد. نزدیکی و قرابت فرهنگی 
اصفهان و سمرقند دلیل این خواهرخواندگی 
عمده  مراکز  از  است؛ سمرقند  عنوان شده 
اکنون  و  بوده  مرکزی  آسیای  در  شیعیان 
اکثر شیعیان ساکن آن در محله »ایرانی ها« 
زندگی می کنند که اجداد اهالی این محل در 
اعصار گذشته اغلب از ایران آمده و در آنجا 

ساکن شده اند.
امور  و  ارتباطات  مدیرکل  حجتی،  ایمان 
درخصوص  اصفهان  شهرداری  بین الملل 
بین الملل  روابط  در حوزه  این الیحه گفت: 
انعقاد  و  روابط  گسترش  برای  اولویت 
منطقه  شهرهای  با  خواهرخواندگی  قرارداد 
آنها به  با  بوده و سعی شده در این زمینه 
الیحه  داد:  ادامه  او  برسیم.  خوبی  نتایج 
خواهر خواندگی با حیدرآباد را سال گذشته 

تقدیم شورا کردیم که توسط اعضا تصویب 
شد و اکنون نیز پیشنهاد خواهرخواندگی با 
سمرقند ارائه شده است. سمرقند ازبکستان 
درون  دور،  گذشته های  از  را  فارسی  زبان 
خود حفظ کرده و یک شهر اسالمی است 
به همین دلیل با شهر اصفهان شباهت های 
زیادی دارد.حجتی با بیان این که پیشتر نیز 
شهر یزد در ایران با شهر »خیوه« در ازبکستان 
است،  کرده  امضا  خواهرخواندگی  قرارداد 
افزود: هماهنگی های الزم با سفارت ایران در 
تاشکند برای انعقاد قرارداد با سمرقند انجام 
شده و قرار است شهردار اصفهان هفته جاری 
با شهردار سمرقند نشست داشته باشد که 
تمامی این مراحل با تایید وزارت کشور پیش 
شورای  عضو  معین،  فتح هللا  رفت.  خواهد 
شهر اصفهان نیز اظهار کرد: اصفهان از قدیم 
به عنوان شهری تاریخی معروف بوده و همه 
پس از بازدید از این شهر رضایت داشته اند 
بنابراین شهرداری وظیفه دارد برای حفظ این 
جایگاه با شهرهای کشورهای منطقه ارتباط 
سمرقند  شهر  مردم  افزود:  باشد.او  داشته 
فارسی زبان هستند و در گذشته این شهر 
در محدوده ایران بوده است که همین عوامل 
شهر  این  مردم  زندگی  سبک  شده  باعث 
ایرانی ها  زندگی  سبک  به  زیادی  شباهت 
داشته باشد؛ بدین سبب اقدام شهرداری در 
خواهرخواندگی با سمرقند بسیار پسندیده و 

تأثیر آن در سطح ملی خواهد بود.

مهدی زارع، زلزله شناس: 
این زلزله های جدید ربطی به 
سونامی ندارد، چون زلزله ها 

حداقل در ۳0 کیلومتری ساحل 
رخ دادند و از نظر بزرگی هم 

انتظار نمی رود که منجر به 
تغییری در کف دریا شوند

|  
رنا

 ای
 |

 ضمانت اجرایی 
مصوبات شورای شهر 
تهران تصویب نشد 

اعضای شورای شهر تهران دیروز )یکشنبه( 
در  را  شورا  مصوبات  اجرای  ضمانت  طرح 
از  پس  نهایتا  داشتند که  خود  کار  دستور 

نرسید. تصویب  به  بررسی  و  بحث 
و  هشتاد  و  دویست  در  ایسنا،  به گزارش 
طرح  تهران  شهر  شورای  جلسه  هفتمین 
»ضمانت اجرای مصوبات شورا« در دستور 

گرفت. قرار  شورا  اعضای  کار 
عضو  میرلوحی  محمود  راستا  همین  در 
شورای شهر تهران گفت: ما حدود ۳000 تذکر 
به شهرداری تهران داده ایم که نتیجه هم از 
تعداد  نظر من، شاید  به  البته  نگرفتیم  آن 
زیاد تذکرات باعث کم اثری آن شده است. 
در قانون ذکر شده که شورا حق مداخله در 
امور اجرایی را ندارد، اما به نظر بنده، زمانی 
که شورا اعالم کند که روش یا قانون موجود 
بند  سنگ  روی  سنگ  نمی کند،  کفایت 

نمی شود.
نهایتا پس از بحث و بررسی این طرح تنها 
7 رای موافق داشت لذا به تصویب نرسید.

رئیس شورای شهر تهران: 

آمار فوتی های کرونا در 
تهران به 13۰ نفر رسید 

از  گفت:  تهران  شهر  شورای  رئیس 
داریم  انتظار  شهری  مدیریت  مسئوالن 
پرسنل صف مقدم  واکسیناسیون  مساله 
و  تعطیلی  بدون  که  را  تهران  شهرداری 
وقفه در حال خدمت رسانی و در معرض 
پیگیری  را  بیماری کرونا هستند  به  ابتال 
کارگران  زحمتکش،  پاکبانان  کنند، 
میادین میوه   و تره بار، کارکنان شهروند و 
بصورت  شهرداری  بخش سالمت  پرسنل 
هستند. کرونا  به  ابتال  معرض  در  جدی 

هاشمی گفت:  محسن  ایسنا،  به گزارش 
تمام  عبادات  و  طاعات  قبولی  آرزوی  با 
شهروندان تهرانی در ماه مبارک رمضان، 
تلفات کرونایی در تهران، موجب  تشدید 
تلفات  آمار  رسیدن  است،  شده  نگرانی 
نفر روزانه و روند   1۳0 از  به بیش  تهران 
وخیم  شرایط  بازگشت  از  آن،  افزایشی 
متاسفانه  و  می دهد  خبر  گذشته  پاییز 
شده  ایجاد  دیرهنگام  محدودیت های 
لذا  و  است  نبوده  تاثیرگذار  تاکنون  نیز 
از  عمده ای  بخش  کردن  قرنطینه  باید 
ضمن  او  گرفت.  نظر  در  را  فعالیت ها 
فوتی های  آمار  که  مطلب  این  بیان 
کرونایی در تهران از 1۳0 نفر هم گذشته 
شرایط  بازگشت  از  آن،  افزایشی  روند  و 
تاکید  می دهد،  خبر  گذشته  پاییز  وخیم 
انتظار  شهری  مدیریت  مسئوالن  از  کرد: 
پرسنل  واکسیانسیون  مسئله  داریم 
بدون  را که  تهران  شهرداری  مقدم  صف 
تعطیلی و وقفه در حال خدمت رسانی و 
بیماری کرونا هستند  به  ابتال  معرض  در 
زحمتکش،  پاکبانان  کنند،  پیگیری  را 
کارکنان  وتره بار،  میوه  میادین  کارگران 
سالمت  بخش  پرسنل  و  شهروند 
شهرداری به صورت جدی در معرض ابتال 
موافقت  به  باتوجه  و  هستند  کرونا  به 
توسط  واکسن  تامین  با  جمهور  رییس 
دستگا ه های عمومی و خصوصی، شرکت 
ورود  حوزه  این  در  می تواند  سالم  شهر 
اولویت  در  را  پرخطر  کارکنان  و  کرده 

دهند. قرار  واکسیانسیون 

فرماندار آبادان اعالم کرد

اعالم اسامی دریافت 
کنندگان بدون نوبت 

کرونا در رسانه ها 
فرماندار آبادان اعالم کرد که در صورت قطعی 
واکسن  که  شهری  مدیران  اسامی  شدن 
رسانه ای  نامشان  کردند،  تزریق  را  کرونا 

می شود. 
به گزارش مهر، سید زین العابدین موسوی 
دیروز  با حضور در صدا و سیمای مرکز آبادان 
سوءاستفاده  بابت  آبادانی  شهروندان  از 
برخی مدیران شهرداری از واکسن پاکبانان 

کرد. عذرخواهی 
او افزود: وقتی برایم قطعی شود که کسانی 
از واکسن پاکبانان استفاده  از شورای شهر 
شود،  اعالم  من  به  آنها  اسامی  و  کرده اند 
ضمن اعالم اسامی در رسانه ها، قطعًا با آنان 

می شود. برخورد 
همه  به  گفت:  همچنین  آبادان  فرماندار 
دستگاه های اجرایی تذکر می دهم اگر چنین 
مسئله ای دوباره تکرار شود دیگر نمی توانیم 
با عذر خواهی از  از مردم بخواهیم که تنها 
قانونی  برخوردهای  و  بگذرند  مسئله  این 

می شود. آن  با  شدیدی 
 

زلزله زده  مناطق  از  آخرین گزارش ها  طبق 
مرکزی  بخش  به  خسارات  عمده  بخش 
هم  روستا   ۲1 حدود  و  شده  وارد  گناوه 
گرفتند.  قرار  زمین لرزه  این  تاثیر  تحت 
است:  گفته  ایسنا  به  گناوه  فرماندار 
تلفن  برق،  آب،  مثل  زیرساختی  امکانات 
نشده اند  خاصی  مشکل  دچار  اینترنت  و 
برقرار  حوزه ها  این  در  خدمات رسانی  و 
به  خساراتی  نقاط  از  برخی  در  تنها  است. 
وارد  قدیمی  واحدهای مسکونی  و  دیوارها 

است. شده 
عمده  کانون  به  اشاره  با  مهرجو  غالمرضا 
زلزله  از  ناشی  تخریب های  و  خسارات 
روستاهای  به  خسارات  بیشترین  گفت: 

است.  شده  وارد  گناوه  مرکزی  بخش 
او همچنین گفته است که شدت خسارات 
به  آرامی  در شرایط  نبوده و شهرستان  باال 
بروز خسارت  به عدم  توجه  با  سر می برد. 
به واحدهای مسکونی، در حال حاضر نیاز 
به اسکان اضطراری احراز نشده اما آمادگی 
کامل در این زمینه جهت اقدام وجود دارد.

برداشتند ترک  ساختمان ها 
تصاویری که از مناطق زلزله زده منتشر 
دیوار  به  خسارت هایی  از  حکایت  شده، 
ساختمان ها و اسکلت بناها دارد. غالمرضا 
هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل  حاجیانی،  
وضعیت  آخرین  درباره  بوشهر،  استان 
جمع بندی خسارت های زلزله به ایرنا گفته 

در  روستاها  در  ارزیابی  تیم های  است: 
حال بررسی خسارات هستند، در سرکشی 
دچار  منازل  از  برخی  منطقه  روستاهای  از 
باید  شده اند.  تخریب  یا  و  ترک خوردگی 
و  شود  مشخص  اولیه  ارزیابی های  نتایج 
بتوانند کار  تا  می شوند  مستقر  تیم ها  بعد 
رساندن آذوقه و سایر اقدامات کمک رسانی 
نیز درباره  ایسنا  انجام دهند.  را  امدادی  و 
در  است:  نوشته  شهر  به  زلزله  خسارت 
آن،  اطراف  و  محمدصالحی  روستای 
ترک خوردگی بعضی از منازل گزارش شده 
و نیروهای راهداری و هالل احمر در آماده 
مناطق  ساکنان  از  یکی  هستند.  باش 
زلزله زده هم گزارش داده است گله ای زیر 
»شول«  کوهستان  در  زلزله  از  ناشی  آوار 
به  برای کمک   اهالی  و تالش  است  مانده 

است. نبوده  موفق  دامدار  این 
سخنگوی جمعیت هالل احمر، محمدحسن 
قوسیان مقدم نیز توضیحاتی درباره آخرین 
وضعیت امدادرسانی در زلزله دیروز به ایرنا 
داده است: تاکنون 10 روستا ارزیابی شده 
و طبق گزارش تیم های ارزیاب، خسارت ها 
مبنی بر تخریب و ترک خوردگی دیوارهای 
با  مصدوم  دو  هم  گناوه  و  بوده  منازل 
جراحت سطحی داشته که توسط اورژانس 
این  در  شدند.  منتقل  درمانی  مراکز  به 
ترک خوردگی  و  تخریب  میدانی  گزارش 
دیوارهای منازل گزارش شده و ۵۲00 تخته 

توزیع  نیاز  صورت  در  تا  است  آماده  چادر 
۲00 تخته چادر در مناطق  تاکنون  شود که 
با  روستا   ۲1 است.  شده  توزیع  زلزله زده 
۴۵۵۳ نفر شامل 117۹ خانوار تحت تاثیر 
آماده  است:  گفته  همچنین  او  هستند. 
 77 شامل  عملیاتی  نیروی   ۳8۵ باش 
تیم، 1۵ پایگاه، 10 شعبه و دفاتر نمایندگی 
نیروی   ۳8۵ باش  آماده  بوشهر  استان  در 
باش  آماده  است.   شده  انجام  عملیاتی 
در  تیم   81 قالب  در  عملیاتی  نیروی   607
 166۳ باش  آماده  کهگیلویه و بویراحمد، 
در  تیم   16۵ قالب  در  عملیاتی  نیروی 
نیروی   61۲ باش  آماده  خوزستان،  استان 
عملیاتی شامل ۹0 تیم و به طور کلی بیش 
از ۳۲60 نیروی عملیاتی در قالب ۴1۳ تیم 

هستند. باش  آماده 

 خاموشی ها موقتی  است 
از خاموشی های پراکنده  گزارش هایی 
است که  شده  منتشر  زلزله زده  مناطق  در 
خاموشی  رفع  نیرو  وزارت  اعالم  براساس 
جعفرزاده،  میثم  دارد.  ادامه  مناطق  در 
خبر  نیرو  وزارت  بحران  مدیریت  مدیرکل 
داده است که تیم های عملیاتی آب و برق 
حالت  به  زلزله  وقوع  با  همزمان  استان 
رسمی  اعالم  طبق  درآمدند.  باش  آماده 
نیرو، جعفرزاده گفته  وزارت  روابط عمومی 
دریافتی  اطالعات  آخرین  طبق  است: 
لحظات  در  دیروز،  زلزله  حادثه  از  پس 

قطع  متوسط  فشار  فیدر   6 زلزله  ابتدایی 
شهرهای  از  قسمتی  آن  تبع  به  که  شد 
اطراف  روستاهای  و  دیلم  گناوه،  بندر 
دچار خاموشی شدند؛ در حال حاضر تنها 
پیش بینی  است که  قطعی  دچار  فیدر  دو 
دیگر  ساعت  یک  از  کمتر  در  می شود 
نیز  وصل شود. سیم پارگی تک مشترک 
دارد  وجود  دیوارها  تخریب  به  توجه  با 
عیب  رفع  حال  در  ایمنی  رعایت  با  که 
نیز  روستاها  وضعیت  درباره  او  است. 
گفته بود: در روستاها هم در حال حاضر 
دچار  مشترک   ۳00 حدود  با  روستا  سه 
به  خاموشی هستند که عمده خاموشی ها 

رعایت  و  بوده  منازل  دیوار  تخریب  علت 
مسائل ایمنی برای برق دار کردن، اهمیت 

دارد. باالیی 

 نیروگاه سالم است 
نیز پس  بوشهر  نیروگاه  عمومی  روابط 
به  آسیبی  گونه  هیچ  کرد،  اعالم  زلزله  از 
در  است.  نشده  وارد  بوشهر  اتمی  نیروگاه 
اطالعیه آمده است که با توجه به زمین لرزه 
ساعت  در  گناوه  شهرستان  ریشتری   ۹/۵
می رساند  استحضار  به  یکشنبه  روز   11:11
و  تجهیزات  تاسیسات،  تمامی  وضعیت 
در  بوشهر  اتمی  نیروگاه  ساختمان های 
آسیبی  گونه  هیچ  و  بوده  کامل  صحت 
انجام  روند  در  و  نشده  وارد  مرکز  این  به 
رخ  خللی  نیز  نیروگاه  جاری  فعالیت های 

است. نداده 

سونامی در راه نیست 
وقوع  احتمال  اما  شهر  باره   ۲0 لرزش 
برده  باال  نیز  را  آینده  روزهای  در  سونامی 
این  در  زلزله شناس  زارع،  مهدی  است،  
است:  داده  توضیحاتی  خبرآنالین  به  راستا 
مرز  چین خوردگی های  در  بزرگتر  »زلزله 
با  اتفاق  این  است،  داده  رخ  فارس  خلیج 
کیلومتری   ۹0 در   6 نزدیک  بزرگای  زلزله 
انتظار  منطقه  این  از  است.  داده  رخ  بوشهر 
نیست،  منطقی  غیر  زلزله هایی  چنین  وقوع 
این مناطق زلزله با تاقدیس هایی که سازوکار 
فشاری دارند رخ می دهند و چنین حوادثی 
انتظار می رود.« او همچنین با اشاره به زلزله 
سال ۹۲ گفت: در منطقه بوشهر ما زلزله ۲0 
فروردین ۹۲ داشتیم که آن اتفاق هم بزرگای 
6  داشت. 8 سال قبل ۲0 فروردین 1۳۹۲ 
این زلزله در 80کیلومتری جنوب شرق بوشهر 
شمال  ۹0 کیلومتری  در  دفعه  این  داد،  رخ 

است.  داده  رخ  اتفاق  این  بوشهر 

و  لرزه خیز است  آن  و منطقه  بوشهر  استان 
بخشی  برازجان،  مثل گسل  مهم  گسل های 
زاگرس  خمیدگی های  و  کازرون  گسل  از 
چنین  وقوع  انتظار  و  می شوند  رد  بوشهر  از 
این  می گوید  او  دارد.  وجود  آن  در  حوادثی 
در  تغییری  زلزله  این  ندارد که  انتظار وجود 
در  بوشهر  جنوب  در  ایجاد کند:   دریا  کف 
زلزله ای  بندر طاهری در سال ۹78 میالدی 
تنها  ایجاد  به  منجر  دارد که  وجود  تاریخی 
شده  خلیج فارس  شده  شناخته  سونامی 
بود. استان بوشهر سابقه تاریخی لرزه خیزی 
امواجی  به  منجر  سونامی  آن  دارد.  مفصلی 
آب  زیر  به  از شهرهایی  شد که بخش هایی 
بوشهر  بندر  از  هم  هنوز  موضوعی که  بروند، 
ربطی  زلزله های جدید  این  است.  مشخص 
به سونامی ندارد، چون زلزله ها حداقل در ۳0 
کیلومتری ساحل رخ دادند و از نظر بزرگی 
در  تغییری  به  منجر  نمی رود که  انتظار  هم 

شوند. دریا  کف 

تا لحظه انتشار این گزارش بندر گناوه ۲۰ بار لرزیده است. مرکز لرزه نگاری گزارش کرده که  زلزله های 9/5، 5/4، 9/3، 4/4، 6/۲، 9/۲، 
1/3، 5/3، 7/3، 3، 4 و 1/3، 9/3، 3 و ۲/4، 1/3 و 4/3 را در این منطقه ثبت کرده است. زلزله اصلی اما ساعت 11:11 دیروز یکشنبه 
رخ داد. زلزله ای به بزرگی 9/5 ریشتر، در عمق 1۰ کیلومتری زمین و در ۲8 کیلومتری بندر گناوه )بوشهر(، 31 کیلومتری بندر ریگ 
)بوشهر( و 41 کیلومتری شبانکاره )بوشهر( که خسارت جانی به همراه نداشت و تنها 5 نفر مصدوم شدند، 4 نفر در گناوه و یک نفر در 

دیلم. شدت زلزله اما در شهرهای مجاور نیز احساس شد و اغلب شهرهای جنوبی نیز لرزیدند.
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دروازه های تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم)ع(، شایان محرابی /آژانس عکس تهران

کتاب »آیا شمع زندگی تان هنوز روشن است؟« نوشته میترا زارع به  تازگی 
این کتاب  است.  شده  نشر  بازار  راهی  و  منتشر  سی دا  انتشارات  توسط 
نسخه  و  شده  نوشته  مردان  علیه  خانگی  خشونت  بررسی  محوریت  با 
کامل تر کتاب »زنان خاکستری و مردان نقره ای« محسوب می شود که 

این  نویسنده چند سال پیش منتشر کرد./مهر

فیلم کوتاه »زنگ تفریح« به کارگردانی نوید نیکخواه آزاد در پنجاه و چهارمین 
دوره جشنواره فیلم هامبولت »Humboldt« آمریکا نامزد دریافت جایزه 
باسابقه ترین جشنواره های  از  هامبولت  فیلم  بین المللی  شد. جشنواره 
هامبولت(  ایالتی  )دانشگاه  دانشجویان  توسط  است، که  فیلم  جهانی 

برگزار می شود. /ایلنا

بهرام حصیری خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی با همکاری بهنام خدارحمی 
آلبوم »تنها« را منتشر کرد. آلبوم »تنها« شامل قطعاتی است که در سال های 
متمادی برای این خواننده ساخته و ضبط شده بود. تمامی قطعات این آلبوم 
را بهنام خدارحمی ساخته و ترانه های آن نیز توسط شایا گراوند سروده شده 

است./ ایسنا

مهلت ارسال آثار هشتمین جشنواره ملی نقش تن پوش  به دلیل استقبال و 
درخواست مخاطبان هنرمند این جشنواره تا ۲0 اردیبهشت ماه جاری تمدید شد. 
این دوره از جشنواره در بخش های رقابتی و غیررقابتی و با هدف بسترسازی 
جهت حضور فعال هنرمندان و طراحان خالق در عرصه صنعت مد و لباس 
کشور، رشد خالقیت و استعدادهای هنری جوانان کمک به تجاری سازی و 

تولید طرح های منتخب جشنواره برگزار می شود./ هنرآنالین

هر چه خواهی کن که ما را با تو روی جنگ نیست

پنجه بر زورآوران انداختن فرهنگ نیست

در که خواهم بستن آن دل کز وصالت برکنم

چون تو در عالم نباشد ور نه عالم تنگ نیست

شاهد ما را نه هر چشمی چنان بیند که هست

صنع را آیینه ای باید که بر وی زنگ نیست

با زمانی دیگر انداز ای که پندم می دهی

کاین زمانم گوش بر چنگست و دل در چنگ نیست

گر تو را کامی برآید دیر زود از وصل یار

بعد از آن نامت به رسوایی برآید ننگ نیست

سست پیمانا چرا کردی خالف عقل و رای

صلح با دشمن اگر با دوستانت جنگ نیست

گر تو را آهنگ وصل ما نباشد گو مباش

دوستان را جز به دیدار تو هیچ آهنگ نیست

ور به سنگ از صحبت خویشم برانی عاقبت

خود دلت بر من ببخشاید که آخر سنگ نیست

سعدیا نامت به رندی در جهان افسانه شد

از چه می ترسی دگر بعد از سیاهی رنگ نیست

سعدی

| چاپ و نشر | | سینما | | موسیقی | | مد ولباس |

آبخوان

هامون صابوری
ارتفاع این هامون حدود ۴7۳ متر از سطح دریا بوده 
و در فاصله ۲7 کیلومتری شمال غربی شهرستان زابل 
واقع شده است. عمق متوسط آن در مواقع پرآبی ۲.۵ 
متر و در شرایط میان آبی و کم آبی 1 متر تعیین شده 
است . این تاالب در تاریخ 1۹7۵/6/۲۳ به عنوان تاالب 
بین المللی هامون تعیین و با شماره R007   ۲1 ثبت 
شده است. حدود ۵۹ درصد سطح آن در خاک ایران 
با توجه به  افغانستان است.  و بقیه متعلق به کشور 
نوسانات آب، دیرتر از هامون هیرمند خشک شده و 
نسبت به آن ظرفیت آبی بیشتری دارد. در داخل این 

هامون چند برکه با عمق بیشتر وجود دارد که عبارتند 
از چونگ دراز، چونگ یک دست و چونگ ریگ که در 
را حفظ  آب خود  طوالنی تری  به مدت  مواقع کم آبی 
می کنند. هامون صابوری دیرتر از هامون هیرمند خشک 
شده و نسبت  به آن از کیفیت آب باالتری برخوردار 
هست، اما به دلیل باال بودن غلظت مواد آلی )فضوالت 
حیوانی( ، شیمیایی )فاضالب های کشاورزی( و امالح ، 
دارای استاندارد های الزم آشامیدن و حتی استفاده دام 

و کشاورزی نیست.

هامون پوزک
حدود  می شد.  نامیده  نیز  سواران  سابقًا  هامون  این 
۴77 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و مساحت آن1۴8۴ 
کیلومتر مربع است که۳۳0 کیلومترمربع آن در ایران و 
بقیه در خاک افغانستان است. هامون پوزک در تاریخ 
1۹7۵/6/۲۳به عنوان تاالب بین المللی تعیین و با شماره 

R ۲1 00۹  ثبت شده است. عمق متوسط آن در زمان پر 
آبی ۲ متر و در مواقع میان آبی و کم آبی 1.۵ متر است. 
هامون پوزكک در انتهای بخش شمال شرقی دشت 
مواقع  در  دارد که  قرار  افغانستان  خاک  در  سیستان 
پرآبی سرزیر آن ابتدا به شمال شرقی دشت، تحت 
عنوان پوزک ایران وارد شده و پس از مشروب کردن 
اراضی شمالی منطقه به هامون صابوری اتصال می یابد. 
در اکثر اوقات سال دارای آب بوده و کیفیت آب ، به علت 
تراکم کم جوامع انسانی در اطراف آن و ایجاد آلودگی 
کمتر، بهتر از هامون هیرمند و صابوری است. هامون 
پوزك از چند برکه جدا از هم تشکیل شده که بزرگترین 
این برکه ها برینگگ به وسعت ۲08 کیلومترمربع است. 
برکه های دیگر آن چونگ سرخ، کوشک ، چونگ برفی 
و چونگ خرگوشی است.  / سازمان حفاظت محیط   

زیست

معرفی تاالب های ایران
 تاالب بین المللی هامون |بخش دوم|

بهترین سال زندگی تو، این نامی است که دارن هاردی بر 
به  رسیدن  روش  راه  مورد  در  است که  روی کتابی گذاشته 
اهداف و موفقیت است. اما چگونه می توان به بهترین سال 
زندگی خودمان برسیم. بهترین روزها و یا سال های زندگی ما 
با تحقق یافتن اهداف بزرگ و آرزوهایمان به دست می آید، 
اما اگر موفقیت این قدر ساده است چرا همه به آن نمی رسند؟ 
نیازمند روشی درست و  جواب روشن است، زیرا هر کاری 
مشخص است، همچنین برنامه ریزی قواعد و شرایطی دارد 
مانند قابل اجرا، کاربردی و هدفمند بودن. بسیاری از مردم در 
میان راه دیگر به برنامه ریزی هایی که شده عمل نمی کنند یا 
راه رسیدن به اهدافشان را دیگر دنبال نمی کنند، پس می توان 
گفت اگر به دنبال راهی برای موفقیت و رسیدن به اهداف خود 
هستید مطالعه این کتاب را از دست ندهید. فراموش نکنید که 
حتی یک نابغه در یک کشور پیشرفته بدون راه روش درست 
نابود می شود و یک فرد معمولی ولی با اراده و داشتن راه 

روش درست موفق می شود.

| بهترین سال زندگی تو | 
| نویسنده : دارن هاردی
مترجم : محمد میرزایی   |

امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

آگهی مزایده عمومی
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اســتاندارد – بعــد از موسســه اســتاندارد – ســاختمان مرکــزی مراجعــه یــا بــا شــماره تلفــن 32800843-026 تمــاس حاصــل نماینــد .

آدرسموضوع مزایدهردیف

کرج-پایانه شهید کالنتری-جنب درب ورودی سالن انتظاریک باب واحد اداری1

کرج-حسین آباد-ایستگاه راه اهن کرجخانه تاکسی راه آهن2

- واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 700830922392 نزد بانک شهر بنام سازمان بابت خرید هر یک ازاسناد 
- زمان برگزاری حراج)چوب زنی(: روز یکشنبه مورخ 1400/02/12-ساعت 10 صبح سالن اجتماعات سازمان

- برنــده مزایــده بایســتی در روز مزایــده نســبت بــه پرداخــت مبلــغ دو مــاه بهــاء پیشــنهادی بــه صــورت وجــه نقــد و از طریــق دســتگاه 
کارت خــوان )پوز(اقــدام نماینــد.

- ضمانت نامه حسن انجام تعهدات:شش )6ماه( بهاء پیشنهادی ماهیانه می باشد.
- بــه همــراه داشــتن کارت ملــی بــه همــراه کپــی بــرای اشــخاص حقیقــی و داشــتن اساســنامه و آگهــی آخریــن تغییــرات صاحبــان 

حــق امضــا بــرای اشــخاص حقوقــی یــا نماینــده آنهــا بــه همــراه معرفــی نامــه و مهــر شــرکت در روز مزایــده الزامیســت.
- سایر اطالعات و جزییات در اسنادمزایده)حراج( مندرج است .

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای
 مردمی شهرداری اصفهان

آگهی مناقصه عمومی شماره 1400/002/ م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد" عملیات اجرایی آبیاری قطره ای درختان پارک گردشگری گل گهر واقع در کیلومتر ۲۲ جاده سیرجان - شیراز )جاده 

آسفالت( و سه تا پنج کیلومتر جاده خاکی - بعد از کوه کویز سمت چپ دامنه سیاهکوه" را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا 
کلیه متقاضیان می توانند جهت مراجعه و دریافت اسناد مناقصه از ساعت 15 روز شنبه مورخ 14۰۰/1/۲8  به آدرس الکترونیکی www.parizpishro.ir  و اسناد 

مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.

مهلت تحویل پاکات: روز شنبه مورخ 1۴00/0۲/0۴  به نشانی سیرجان، مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر، جنب رستوران رز، حوزه مدیرعامل شرکت پاریز پیشرو، 
واحد امور حقوقی و قراردادها تلفن: ۴1۴۲۴۳۲8-0۳۴ می باشد.

میزان تضمین شرکت در مناقصه: ۳00.000.000 ریال ) سیصد میلیون ریال ( در قالب چک بانکي رمزدار یا چک تضمین شده بانکي/ ضمانت نامه بانکی معتبر / 
واریز وجه نقد به شماره حساب 10/۳۳0۹۲11/۲ بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

 زمان بازدید : روز چهار شنبه تاریخ 1۴00/0۲/01
- شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دالیلی مختار می باشد. 

-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
-متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۰9133775887 ) آقای مهندس عباسی( تماس حاصل نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

- پیاپی 1989
  1400/1/30

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

پروژه احداث سازه )فاز 1( طرح توسعه اورژانس بیمارستان پاستور بم 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

یک مرحله ای )با ارزیابی کیفی(

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ14۰۰/۰1/۲9 می باشد.
 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 14:۰۰ روز سه شنبه تاریخ14۰۰/۰۲/۰7

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:۰۰ روز سه شنبه تاریخ14۰۰/۰۲/18
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8:۰۰ روز یک شنبه تاریخ14۰۰/۰۲/19 

مکان ارانه پاکت های )الف، ب، ج( بصورت فیزیکی : آدرس بم بلوار شهید رجائی دانشگاه علوم پزشکی بم دبیر خانه حراست
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم، امور مناقصات ,تلفن ۰34-443446۰1

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 1456
دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد مناقصه پروره احداث سازه)فاز1( طرح توسعه اورژانس بیمارستان پاستور بم به شماره 
ع - الف-1-14۰۰/۰1 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.irانجام 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.
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