
جهانگیری:

 دولت برای خرید برق تولیدی
زباله سوزها آماده است

توسعه کارخانه های  اقتصادی  اهمیت  به  اشاره  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
زباله سوز در کشور تأکید کرد: دولت آمادگی دارد در صورت اقتصادی بودن، برق 

تولید شده از طرح های زباله سوز را خریداری کند.

اعضای شورای شهر در »کالب هاوس« 
روزنامه پیام  ما از مواجهه نهاد شورا با 

دستفروشی در پایتخت گفتند 

  ریل گذاری
برای دستفروشی

را  دستفروشی  تهران،  شهر  پنجم  شورای  اعضای 
شهری  مدیریت  در  مسئله  یک  مثابه  به  دیگر 
نمی دانند. می گویند از برخوردهای گازانبری در شورا 
فرهنگ  هنوز  اما  شده  جلوگیری  شهرداری  و 
سازمانی برای پذیرش مصداق سد معبر ندانستن 

دستفروشی در شهرداری ایجاد نشده است.

در روز بزرگداشت سعدی شیرازی، 
سازمان کتابخانه ملی 

دست نوشته هایی از محمدعلی 
جمالزاده منتشر کرد

سعدِی بی نام
بن  مصلح  مشرف الدین  که  فارسی  سخن  استاد 
عبدهللا شیرازی است و سعدی می خوانندش. دیروز 
پدر  جمالزاده،  محمدعلی  دست نوشته های 
نام  از  آن  در  شد که  منتشر  ایران  داستان نویسی 
واقعا  »آیا  که  پرسیده  و  نوشته  سعدی  کوچک 
هشتصد سال پیش از این به دنیا آمده بوده است 

یا چند سال پیش از آن یا پس از آن«.

دبیر کل سازمان ملل:

برای کاهش گازهای 
گلخانه ای وقت تلف نکنیم

بر اساس گزارش سازمان جهانی هواشناسی ملل   
متحد، بحران آب و هوایی در سال 2020، »بی وقفه« 
ادامه داشته است و همه گیری ویروس کرونا حتی 
اثرات شتاب دهنده گرمایش جهانی را برای میلیون ها 
جهانی  سازمان  گزارش  است.  کرده  وخیم تر  نفر 
بهداشت می گوید افت موقت انتشار کربن به خاطر 
تعطیلی سراسری به واسطه شیوع کرونا، هیچ تاثیر 
در  غلظت گازهای گلخانه ای  روی  مالحظه ای  قابل 

اتمسفر نداشته است. رفع تکلیف دولت، بدهکاری بخش خصوصی
  رئیس جامعه تورگردانان ایران: مهم این است دولت متوجه شود کسی که تسهیالت دریافت کرده چه زمانی به درآمد می رسد تا بتواند اقساط وام را بپردازد

امهال بازپرداخت تسهیالت صنعت گردشگری چقدر عملی شد؟

| زلزله شناس و رییس شاخه 
زمین شناسی فرهنگستان علوم |

| مهدی زارع |

آیا گربه ماهی ها به پیش 
بینی زلزله کمک می کنند؟

در روزهای 13 و 25 فروردین خبرهایی 
در  مرده  گربه ماهی های  مشاهده  از 
ساحل جاسک در ساحل دریای عمان، 
توجه متخصصان را به دلیل این پدیده 
البته مسئوالن محلی محیط  جلب کرد. 
دامپزشکی  و  بهداشت  اداره  و  زیست 
شهرستان جاسک موضوع را به کشتی ها 
ماهیگیری ربط دادند. نگارنده بر اساس 
عنوان  به  مکران  ساحل  که  اهمیتی 
منطقه ای با خطر رخداد زمین لرزه شدید 
 29 زمین لرزه  وقوع  همچنین  و  دارد 
فروردین 1400 در شمال بندر گناوه بوشهر 
و  با مرگ گربه ماهی های جاسک  – که 
عسلویه  در  اسفند ماه  در  ماهی ها  مرگ 
بازخوانی  به  می رسد-  نظر  به  بی ربط 
به  گربه ماهی ها  رفتار  پایش  مساله 
ها  زلزله  نشانگری  پیش  شاهد  عنوان 

است. پرداخته 
 Ansei ادو،  آنسی   1855 زلزله 
در  مهمی  عطف  نقطه  ژاپن     Edo
مساله  به  توجه  در  زمین لرزه ها  تاریخ 
تاریخی که  زلزله  این  گربه ماهی هاست. 
بزرگای آن 7.0 تخمین زده شد، حدود 
ساعت 10 شب 11 نوامبر 1855 پایتخت 
ادو )توکیو کنونی( را لرزاند و باعث کشته 

شد. نفر  10هزار  حدود  شدن 
  این رخداد موجب تغییرات مهمی در 
مساله  مورد  در  ژاپنی ها  دیدگاه  و  نظر 
تا  شدند  آماده  آنها  و  شد  زمین لرزه 
به  را  طبیعی جدید  پدیده های  بررسی  
با  بسنجند.  زمین  لرزه ها  عوامل  عنوان 
وجود سابقه طوالنی ژاپن در زمین لرزه، 
سال   154 حدود  توکیو   1855 سال  از 
تجربه  را  بزرگ  زمین لرزه  یک  که  بود 
زمان،  آن  شهروندان  نظر  از  بود.  نکرده 
و  بودند  به گذشته  مربوط  زمین لرزه ها 
این عدم  بود که دوباره رخ دهند.  بعید 
آمادگی ساختاری ، همراه با این واقعیت 
در  توکیو  پرجمعیت  مناطق  بیشتر  که 
تاالب های سابق و بر روی خاک دستی 
ساخته شده بود که به طور مصنوعی با 
این  بود،  پر شده  ناپایدار  آبرفتی  خاک 

  بعد از نامه اعتراضی یونسکو به طرح طبیعت گردی آشوراده
سازمان محیط زیست موضع سکوت در پیش گرفت

 گردشگری در آشوراده گردشگری در آشوراده
با اسم رمز طبیعت گردیبا اسم رمز طبیعت گردی
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نشست کمیسیون  جلسات  از سلسله  دیگر  یکی 
مشترک برجام که دیروز از ساعت چهارده به وقت 
وین در گراند هتل وین آغاز شده بود، پایان یافت 
به  یابد.  ادامه  آینده  و قرار شد گفتگوها در هفته 
گزارش ایسنا، در این نشست، روسای هیات های 
و  بحث  به  طرف  برجام  مذاکره کننده کشورهای 
گفتگوهای  وضعیت  آخرین  خصوص  در  بررسی 
فنی و پیش نویس های اولیه متون و نحوه تداوم 
کمیسیون  دیروز  نشست  در  پرداختند.  گفتگوها 
مشترک، سید عباس عراقچی رئیس هیأت ایرانی 
جمهوری  مواضع  و  اصول  مجدد  تصریح  ضمن 
اسالمی ایران در ارتباط با برجام و مسیری که باید 
طی شود، روند کنونی گفتگوها را به رغم دشواری ها 

و چالش های موجود، رو به جلو ارزیابی کرد.
عراقچی در عین حال تأکید کرد که هیات ایرانی 

هر زمان که روند گفت وگوها به سمت زیاده خواهی، 
برود،  غیرمنطقی  چانه زنی های  و  وقت کشی 

خواهد کرد. متوقف  را  گفت وگوها 
در این نشست، کشورهای مشارکت کننده در برجام 
توافق کردند عالوه بر دو گروه کارشناسی فعلی )در 
آینده یک  حوزه لغو تحریم ها و هسته ای( هفته 
گروه کارشناسی سوم نیز برای گفتگو در خصوص 
لغو  شدن  اجرایی  برای  نیاز  مورد  عملی  ترتیبات 
تحریم ها و سپس بازگشت آمریکا به برجام  ایجاد 
پایتخت های  در  مشورت  از  پس  هیات ها  شود. 
متبوع خود، هفته آینده ضمن از سرگیری نشست 
و  فنی  گفت وگوهای  برجام،  مشترک  کمیسیون 

کارشناسی را دنبال خواهند کرد.
پیشتر عباس عراقچی، رئیس هیأت مذاکره کننده 
برخی گزارش های  به  واکنش  در  وین،  در  ایران 

به  تأکید کرد که  منتشرشده در رسانه های غربی، 
یا  »توافق موقت«  عنوان  بحثی تحت  هیچ وجه 
میان  گفت وگوهای  در  دست  این  از  موضوعاتی 
جمهوری اسالمی ایران و گروه 1+4 مطرح نیست. 
در  تنها  ایران  اسالمی  عراقچی گفته که جمهوری 
خصوص گام نهایی جهت رفع تحریم های ظالمانه 
علیه ملت ایران گفت وگو می کند و شایعاتی نظیر 
و  بی پایه  موقت،  توافق  یا  به گام  طرح های گام 
اساس است. او همچنین تاکید کرده که جمهوری 
رهبری  معظم  مقام  همانگونه که  ایران،  اسالمی 
تأکید فرمودند، به هیچ وجه اجازه فرسایشی شدن 
مذاکرات را نخواهد داد و در عین حال برای رسیدن 
به نتیجه شتاب و تعجیل نیز نخواهد کرد و تصریح 
دارد که گفت وگوها باید با دقت و با حفظ منافع و 

مواضع قطعی کشور انجام شود.

پایان نشست کمیسیون مشترک برجام

دیپلمات ها برای مشورت به تهران بازمی گردند

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 1991   | چهارشــنبه  1 اردیبهشــت 1400  |    قیمــت  2000 تومــان   | 

4ادامه در صفحۀ

آگهی مناقصـه
سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری کرمان در نظر دارد جهت پوشش بیمه شخص ثالث تعداد 
245 دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین  به مدت یک سال  با مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  
240.000.000 ریال ) به صورت نقدیا ضمانت نامه بانکی ( از طريق برگزاری مناقصه عمومي اقدام 
نمايد، لذا از كليه بیمه گرهای واجد شرایط و متقاضی شرکت در مناقصه  دعوت بعمل مي آيد جهت 
خرید اسناد مناقصه  از تاريخ 1400/1/26  لغايت 1400/2/6 به مديريت امور قراردادهای شهرداری 
به دبیرخانه شهرداری مرکز ) واقع در کرمان  تا مورخ 1400/2/12  مرکز و جهت تسلیم پیشنهادات 
میدان شورا (مراجعه نمایند.   بازگشايي پاکات مورخ 1400/2/13 انجام می شود.  آگهی تکمیلی  در 

سايت شهرداري به آدرس kermancity.ir قابل رويت مي باشد.

شناسه آگهی 1124416دمرییت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رکمان

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجانغربــی در نظــر دارد مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای بــه شــرح جــدول ذیــل و برابــر مشــخصات فنــی 
پیوســت اســناد مناقصــه را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد . کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد 
مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا  از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس 

ــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی  www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت ن
امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : روز چهار شنبه مورخ 1400/02/01
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 1400/02/09 

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1400/02/19
زمان بازگشایی پاکت های الف ، ب: روز دوشنبه مورخ 1400/02/20 ساعت 11 ) یازده صبح ( خواهد بود . 

تاریــخ تشــکیل جلســه افتتــاح پــاکات ج ) پیشــنهاد قیمــت ( پیشــنهاد دهنــدگان ، بــا ملحــوظ قــرار دادن زمــان جهــت بررســی مشــخصات فنــی پیشــنهاددهندگان 
توســط کمیتــه فنــی بازرگانــی ، در جلســه گشــایش پــاکات الــف و ب بــه اطــاع شــرکت کننــدگان در مناقصــه خواهــد رســید .

توضیــح : پیشــنهاد دهنــده ملکــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه ، تضمینهــای معتبــر ) بــر اســاس شــرایط منــدرج در اســناد مناقصــه ( تهیــه 
وتســلیم نمایــد و بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــا، مشــروط ، مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــا مــدت مقــرر در فراخــوان  واصــل شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده 

نخواهــد شــد . 

مبلغ کل تضمین شرکت موضوع مناقصه و شماره فراخوانشماره مناقصه
نوع اعتباردرمناقصه ) به ریال (

خرید المپ کم مصرف 23 وات آفتابی 1400-52
منابع داخلی53/000/000) شماره فراخوان2000009003000037 (

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : 
آدرس : ارومیه – بلوار ارتش – سربازان گمنام ارتش. شرکت توزیع نیروی برق استان ، تلفن 3110-044 داخلی 4339 

اطالعات  تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس : 021-27313131

دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768
دفتر ثبت نام ارومیه : 09144443544 – 04432232113

اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir " بخش ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر " موجود است . 
ضمنــا فراخــوان مناقصــه در ســایت هــای اطــاع رســانی معامــات صنعــت بــرق ) شــرکت توانیــر ( و ســایت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجانغربــی و ســایت ملــی 

مناقصــات بــه ترتیــب بــه آدرس هــای :  www.tavanir.org.ir , www.waepdc.ir,  Iets.Mporg.ir  قابــل مشــاهده اســت . 
توضیح : سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . 

نوبت اول : 1400/02/01 نوبت دوم : 1400/02/02 
شناسه آگهی : 1125254

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  به شرح جدول ذیل 
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شرکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان غربی

وزارت نیرو

نوبت اول

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربیروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی

دیدار  در  دیروز،  ظهر  از  بعد  روحانی،  حسن 
در  ملت  مقاومت  سیاسی،  فعاالن  از  جمعی 
صحنه های  از  را  دشمن  اقتصادی  جنگ  مقابل 
باالترین  و گفت:  دانست  تاریخ کشور  نظیر  کم 
افتخاری که در دولت دوازدهم بدست آمده این 
است که توانستیم با مقاومت و ایستادگی ملت 
و هدایت های رهبر معظم انقالب در مقابل فشار 
حداکثری جهانی در طول سه سال و نیم گذشته 
عزت  با  را  سخت  دوره  این  و  کنیم  ایستادگی 

بگذاریم. سر  پشت 
با  اینکه  بر  تاکید  با  روحانی  ایسنا،  گزارش  به 
مقاومت و ایستادگی ملت، امروز جنگ اقتصادی 
است  خورده  حداکثری شکست  فشار  و  دشمن 
این شکست  به  دنیا  آمریکایی ها و همه  و خود 
اعتراف می کنند، افزود: امروز در مذاکرات وین 

می کنیم. مذاکره  گذشته  از  قدرتمندتر 
روحانی با بیان اینکه معنای حضور قدرتمند امروز 
فشار  قطعی  شکست  وین  مذاکرات  در  ایران 
حداکثری دشمنان است، اظهار داشت: مذاکرات 
حدود 60، 70 درصد پیشرفت داشته است و اگر 
آمریکایی ها در چارچوب صداقت حرکت کنند در 

زمان کوتاهی به نتیجه خواهیم رسید.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در مذاکرات عجله 
نداریم اما از فرصت حداکثر استفاده را خواهیم 
کرد، اظهار داشت: چارچوب تعیین شده از طرف 
مقام معظم رهبری درمورد مذاکرات را کامال حفظ 

کرده ایم و در همان چارچوب حرکت می کنیم.
 روحانی با تاکید بر اینکه با مقاومت و ایستادگی 
ملت امروز از پیک مشکالت عبور کرده ایم، گفت: 
تحریف  و  دروغ  به  حرکتی که  و  هرگونه سخن 
گفته شود و مردم را مایوس و بی نشاط کند، یک 

خیانت بزرگ است.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اهمیت انتخابات 
ریاست جمهوری 1400، گفت: تالش خواهیم کرد، 
و  نشود  انتخابات  در  مردم  از حضور  مانع  کرونا 
گرفته  نظر  در  زمینه  این  در  الزم  تمهیدات  همه 
اینکه  به  امیدواری  ابراز  با  روحانی  شد.  خواهد 
انتخابات  در  بتوانند  باید  و گروه ها  احزاب  همه 
حضور داشته باشند و شاهد تنوع سالیق در میان 
نامزدها باشیم، تصریح کرد: دولت از هیچ تالشی 
فروگذار نخواهد کرد تا انتخاباتی پرشور با حضور 
انتخابات  اینصورت  در  شود که  برگزار  حداکثری 
موجب تقویت و استواری بیشتر نظام و تقویت 

نقش ما در منطقه خواهد شد.

روحانی در دیدار جمعی از فعاالن سیاسی:

مذاکرات 60 تا 70 درصد پیشرفت داشته است
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کننده  خنک  اثر  علی رغم  گذشته  سال 
»النینا«،  چرخشی  آب و هوایی  پدیده 
رده  در  و  بود  سال ها  داغ ترین  جزء 
سال های 2016 و 2019 قرار گرفت. بدون 
می توانست   2020 النینا،  پدیده  وقوع 
گرم ترین سال تاریخ تاکنون باشد. دهه 
دهه  گرم ترین  رکورددار   ،2020 تا   2011

می آید. شمار  به  تاریخ 
سراسر  در  آب و هوایی  شدید  حوادث 
جهان اتفاق افتاد؛ از توفان و گردباد در 
آمریکا و هند گرفته تا امواج گرمایی در 
و  شمال(  )قطب  شمالگان  و  استرالیا 
افریقا  تز  وسیعی  بخش های  در  سیل 
و آسیا و آتش سوزی مراتع و جنگل ها 

آمریکا. در 
جهانی  سازمان  کل  دبیر  تاالس،  ِپِتری 
هواشناسی گفته است: »همه تاثیرات و 
اطالعات مهم در مورد آب و هوا در این 
بی وقفه،  آب و هوایی  تغییرات  گزارش، 
شدید  حوادث  تشدید  و  فزاینده  وقوع 
متاثر  شدید،  خسارات  و  آب و هوایی 
به  را  اقتصادها  و  جوامع  مردم،  کردن 

می دهد. نشان  خوبی 
پیش  درست  آب و هوایی  اخیر  گزارش 
با  جهانی  سران  مجازی  کنفرانس  از 
رئیس جمهوری  بایدن،  جو  میزبانی 
ایاالت متحده آمریکا منتشر شده است.  
نوامبر  ماه  در  است  قرار  دیگر  سوی  از 
 Cop26 آبان( اجالس مهم آب و هوایی(
سازمان ملل در به میزبانی انگلیس در 
گالسکو برگزار شود؛ اجالسی که با هدف 
تامین اهداف توافقنامه اقلیمی پاریس 
فوری  اقدامات  تعیین  و  در سال 2015 

برای مقابله با افزایش دمای جهانی به 
بیش از 2 درجه سانتی گراد و در صورت 
برگزار  سانتی گراد،  درجه   1.5 امکان 
جهانی  دمای   ،2020 سال  در  می شود. 
1.2 درجه باالی سطح پیشاصنعتی بوده 

است.
ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش،  آنتونیو 
گفته است: »امسال، سال عمل است. 
آن  اثرات  و  است  تغییر  حال  در  اقلیم 
همین حاال هم برای مردم و این سیاره 
بسیار گران تمام شده است. کشورها باید 
برنامه های بلندپروازانه ای را برای کاهش 
تا  جهانی  گازهای  انتشار  درصدی   45
از  زودتر  بسیار  دهند؛  ارائه   2030 سال 
زمانی  نوامبر.  ماه  در   Cop26 اجالس 

است.« نمانده  باقی  تلف کردن  برای 
توسط سازمان جهانی  که  اخیر  گزارش 
شده،  تهیه  آن  شرکای  و  هواشناسی 
غذایی،  مواد  تولید  دریافته که کاهش 
حمل و نقل و فعالیت های ناشی از بیماری 
همه گیر کووید-19، اثرات حوادث شدید 
آب وهوایی را بر جوامع تشدید می کند. 
طبق این گزارش، کاهش موقت انتشار 
کربن »هیچ تاثیر قابل تشخیصی« روی 

غلظت گازها در اتمسفر نداشته است.
این گزارش همچنین دریافته که در سال 
دست کم  اقیانوس ها  درصد   80  :2020
تجربه  را  دریایی  گرمای  موج  یک 
کرده اند، در حالی که دریاها، که بیش از 
فعالیت های  از  90 درصد گرمای حاصل 
انسانی را جذب می کنند، رکورد افزایش 

ثبت کرده اند. را  دما 
به  شمال  قطب  در  دریایی  یخ های 

رسیده،  خود  ثبت شده  کاهش  دومین 
در  یخ  ُتن  میلیارد  صدها  حالی که  در 
آب  )قطب جنوب(  و جنوبگان  گرینلند 
دریاها  سطح  رفتن  باال  باعث  و  شده 

شده اند.
سیل های شدید به بخش های زیادی از 
آسیا و آفریقا آسیب زد و باعث شد که 
در شاخ آفریقا، آفت ملخ همه گیر شود.
از  بسیاری  شدید،  ·خشکسالی های 
سال  در  را  جنوبی  آمریکای  بخش های 
میزان  که  داده  قرار  تاثیر  تحت   2020
نابودی  از  ناشی  مالی  آسیب های 
برزیل،  در  فقط  کشاورزی،  زمین های 
زده  تخمین  دالر  میلیارد   3 حدود 
می شود ؛ گرچه آسیب های دیگری هم 
در آرژانتین، اروگوئه و پاراگوئه وارد شده 

است.
و  مراتع  تاریخ  آتش سوزی  بزرگ ترین 
حالی  در  شد،  ثبت  آمریکا  در  جنگل ها 
که استرالیا رکورد گرما را می زد و دمای 
غرب  در  را  سانتی گراد  درجه   48.9

کرد. ثبت  سیدنی 
با  آتالنتیک شمالی،  توفان های  · فصل 
توفان های  تعداد  بیشترین  مورد،   30
مورد   12 و  ثبت کرد  را  شده  نام گذاری 

شد. ثبت  آمریکا  در  هم  زمین  رانش 
را  بنگالدش  و  هند  »آمفان«،  گردباد 
درهم نوردید و یکی از خسارت بارترین 
اقیانوس  در  شده  ثبت  گردبادهای 
توفان  که  حالی  در  بود؛  شمالی  هند 
»گونی« که از فیلیپین عبور کرد، یکی از 
شدیدترین توفان هایی بود که تابه حال 

است. پیوسته  وقوع  به 

در  آب وهوایی  علوم  استاد  آلن،  ریچارد 
می گوید:  بریتانیا  در  ریدینگ  دانشگاه 
»آنچه قابل توجه است، تصویر در حال 
که  است  آب و هوایی  تغییرات  ظهور 
دائما سرعت می گیرند: یخ ها با سرعت 
بیشتری ذوب می شوند و گرما با سرعت 
بیشتری در اقیانوس تجمع می یابد، در 
حالی که دی اکسید کربن که خود باعث 
تشدید همه اینهاست، افزایش می یابد، 
بیشتری  زمان سرعت  با گذر  همه چیز 

می کند.« پیدا 
دانشگاه  در  ریپلی  کریس  پروفسور 
»خط  می گوید:  بریتانیا  در  لندن  کالج 
که  درجه ای   1.5 دمای  افزایش  قرمز 
در  شد،  تعیین  پاریس  توافقنامه  در 
حال شکسته شدن است. روشی که ما 
برای اداره امور بشری در پیش گرفتیم، 
بی ثبات سازی سیستم آب وهوایی است 
که عواقب آن قابل پیش بینی و وخیم 
قیام  یک  که  رسیده  آن  زمان  است. 
– که  اصالح سیاست ها  برای  هماهنگ 
دنبال  به  را  آب وهوایی  بحران  مدیریت 

بگیرد. صورت  داشت-  خواهد 
شدت  به  آب وهوایی  تغییرات  شرایط 
از  بسیاری  که  جایی  تا  است؛  وخیم 
جهان  رهبران  از  زیستی  محیط  فعاالن 
موثر  و  فوری  اقداماتی  تا  خواسته اند 
هوا  روزافزون  گرمایش  با  مقابله  برای 
می گویند  اما  دیگر  برخی  دهند.  انجام 
همین حاال هم بسیار دیر شده و شانس 
بسیار  دما،  افزایش خطرناک  با  مقابله 
پایین است. افزایش دمای زمین باعث 
آب شدن یخ های قطبی می شود که خود 
منجر به افزایش سطح دریاها می شود 
و بسیاری از شهرهای ساحلی را زیر آب 

برد. خواهد  فرو 
باعث  دما  افزایش  این،  بر  عالوه   
آب وهوایی  سیستم  در  شدید  تغییرات 
در جهان می شود و باران های سیل آسا، 
توفان های مهیب و مخرب، خشکسالی، 
و  قحطی  غذایی،  مواد  تولید  کاهش 
و  بی آبی  مشکالت  تشدید  گرسنگی، 
خواهد  همراه  به  را  بیماری ها  گسترش 
داشت. بعضی از دانشمندان نیز هشدار 
زمین،  کره  موجودات  نسل  که  داده اند 
این  با  و  است  در خطر  انسان  از جمله 
انسان ها  پیش گرفته ایم،  در  روشی که 

می شود. نابود 
گرچه هنوز بسیاری از مردم دنیا از جمله 
سیاستمداران جهان اضطرار آب وهوایی را 
باور نکرده اند، جو بایدن، رئیس جمهوری 
جلسه ای  هفته  این  دارد  تالش  آمریکا 
رهبران  از  تن   40 حضور  با  را  مجازی 

جهان میزبانی کند.
 جلسه ای که در آن قرار است در مورد 
مقابله  برای  بزرگ  و  جسورانه  اقدامات 
با انتشار گازهای کربنی که منجر به گرم 
شدن زمین می شوند، چاره ای اندیشیده 

شود.
یا  انتظار می رود که در همین نشست   
کمی بعد از آن، آمریکا برنامه ملی خود 
را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 

در ده سال آینده آشکار کند.
 ارزیابی سازمان ملل نشان می دهد که 
تعهدات ملی تعیین شده فعلی در نهایت 
باعث کاهش 1 درصدی انتشار گازها تا 

سال 2030 می شود. 
گرمایش  با  مقابله  برای  که  حالی  در 
زمین نیازمند کاهش 45 درصدی انتشار 

هستیم.  2030 سال  تا  گازهای 

دبیر کل سازمان ملل:

برای کاهش گازهای گلخانه ای وقت تلف نکنیم
سازمان ملل: همه گیری کرونا هیچ تاثیر به سزایی در انتشار گازها نداشته است

روحانی:
مانع از تحقق خواسته 
دشمن برای ایجاد 

قحطی شدیم
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با توجه به 
حمایت  و  راهبردی  ذخایر  تقویت  ضرورت 
تولید،  موانع  رفع  سال  در  کشاورزان  از 
تحویل  در  تسریع  جایزه  پرداخت  پیشنهاد 
و  داد  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  را  گندم 
مصوب کرد، به ازای هر کیلو خرید تضمینی 
گندم مبلغ یک هزار تومان به عنوان جایزه 
شود.  پرداخت  به کشاورزان  سریع  تحویل 
به گزارش ایسنا، دویست و نوزدهمین جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست 
روحانی  حسن  حجت االسالم والمسلمین 

شد. برگزار  رئیس جمهور 
و تالش  اقدامات  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
گندم  تولید  در  خودکفایی  برای  دولت 
تصریح کرد: دولت تدبیر و امید همزمان با 
افزایش تحریم ها و فشارهای مالی، با اتخاذ 
سیاست های حمایتی از جمله افزایش نرخ 
خرید تضمینی در طول هشت سال گذشته، 
امنیت  حفظ  و  خوداتکایی  به  دستیابی 
را  راهبردی گندم  تولید محصول  در  غذایی 
ایجاد کرد که این رویکرد در سال جاری نیز 
روحانی  یافت.  تداوم خواهد  یاری خدا  به 
خشکسالی های  وجود  با  دولت  داد:  ادامه 
پی در پی،کاهش بارندگی ها، افت آبخوان ها 
پیدا کرد  را  امکان  این  دشت ها  نشست  و 
تا در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی، تعیین 
اجرای  تضمینی،  خرید  مناسب  قیمت 
نهاده های  تامین  تولید،  افزایش  برنامه 
برای  الزم  اعتبار  تامین  تولید،  مورد نیاز 
به موقع  پرداخت  کشاورزان،  از  پشتیبانی 
سیستم های  توسعه  گندم کاران،  مطالبات 
نوین آبیاری و ارتقای مکانیزاسیون، ضمن 
موجب  تضمینی،  خرید  و  تولید  افزایش 

بشود. نیز  واردات  کاهش 
و  برنامه ریزی ها  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
هماهنگی های انجام شده از سوی دولت در 
مواد  و  ترخیص کاالهای ضروری  خصوص 
اولیه کارخانجات گفت: اقتضای شرایط ویژه 
کشور این است که کاالهای ضروری مردم 
و  وجه  هیچ  به  کارخانجات  اولیه  مواد  و 
نماند  معطل  گمرکات کشور  در  دلیل  بدون 
و می بایست مطابق بر ضوابط مشخص در 

شود. ترخیص  وقت  اسرع 
در سه  در شرایطی که  اضافه کرد:  روحانی 
سال گذشته دشمنان این سرزمین با جنگ 
کشور  در  قحطی  ایجاد  دنبال  به  اقتصادی 
بودند، دولت با تامین و توزیع کافی و فراوان 
کاال در کشور اجازه نداد این خواسته دشمن 

محقق شود.
محوری  نقش  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
و  تولید  در  کارخانجات  اولیه  مواد  تامین 
معیشت مردم اظهار داشت: رعایت ضوابط و 
طی مراحل قانونی نباید بهانه ای برای تعلل 

ترخیص کاال شود. بر شدن  زمان  و 

سخنگوی دولت:

مساله احیای برجام یک مساله 
ملی است و نه ابزار انتخاباتی  

سخنگوی دولت با بیان اینکه به لحاظ فنی امکان 
احیای کامل  و  برجام  ناقض  تحریم های  رفع کلیه 
این توافق در مدت زمان کوتاه وجود دارد، تصریح 
کرد: حاضر به سپردن هیچ امتیاز خارج از چارچوب 

نیستیم. برجام 
خبری  نشست  در  ربیعی  علی  ایسنا،  به گزارش   
هفتگی خود در پاسخ به این سوال که آیا برداشته 
شدن تحریم ها در زمان کوتاه محقق می شود، گفت: 
ناقض  تحریم های  رفع کلیه  امکان  فنی  لحاظ  به 
برجام و احیای کامل این توافق در مدت زمان کوتاه 
وجود دارد. ما امیدواریم که مذاکرات سازنده ای که 
برای همه  نتیجه مطلوب  این  به  داریم  قرار  آن  در 
طرف ها دست پیدا کند، اما در عین حال ما عجله ای 
هم نداریم و برای احقاق حق بدیهی خودمان، حاضر 
برجام  چارچوب  از  خارج  امتیاز  هیچ  سپردن  به 

نیستیم.
در  فروردین  هفدهم  در  عراقچی  آقای  افزود:  او 
»ما  اعالم کردند که  هم  تی.وی  پرس  با  مصاحبه 
عالقه ای به احیای برجام از طریق طرح گام به گام 
نداریم« و سیاست قطعی ابالغ شده از سوی رهبری 
سرمشق مذاکراتی ماست. در حال حاضر دو کارگروه 
تشکیل شده سرگرم بررسی و ارائه لیست اقداماتی 
تعهدات خود  انجام کامل  برای  طرفین  هستند که 
در  دولت  کرد:  تصریح  ربیعی  بدهند.  انجام  باید 
رفع  جز  انتخاباتی  انگیزه  هیچ  برجام  احیای  راه 
بر زندگی مردم  اثر مثبت آن  تحریم ها و مشاهده 
که می تواند پیش درآمدی برای مشارکت حداکثری 
رهبری  مقام معظم  تحقق خواست  و  انتخابات  در 

ندارد. باشد، 

برجام نباید ابزار انتخاباتی قرار بگیرد
زاویه،  این  از  غیر  اینکه کسانی که  بیان  با  او 
احیای  مذاکرات  در  دولت  انتخاباتی  انگیزه  شائبه  
برجام را به میان می کشند، همان هایی هستند که 
سالهاست در انتظار نابودی برجام بودند، اظهار کرد: 
آنان به بهای مشقت زندگی مردم کوشیده اند که از 
این نمد، کالهی سیاسی نصیب خود کنند و حاال که 
خود  به  قیاس  شده،  آغاز  برجام  احیای  مذاکرات 
باید  هم  دولت  البد  می کنند که  تصور  و  می گیرند 
مثل آنها نیت سیاسی و انتخاباتی از این مذاکرات 
برجام  احیای  مساله  دولت،  نظر  از  باشد.  داشته 
قرار  انتخاباتی  ابزار  نباید  و  است  ملی  مساله  یک 
جیب  از  وقت  هیچ  عده ای،  برخالف  دولت  بگیرد. 
مردم و منافع ملی برای منافع جناحی و انتخاباتی 
هزینه نکرده و نمی کند. سخنگوی دولت تاکید کرد: 
مهم ترین عبرتی که از سرنوشت برجام گرفتیم این 
رقابتی  جناح خاص،  یک  نمی کردیم  تصور  بود که 
سالم را تا مرز عداوتی مسموم پیش ببرد، همصدا با 
بدخواهان ایران، دولت را یک روز متهم به نابودکردن 
دستاوردهای هسته ای، یک روز متهم به عدم توجه 
به توانمندی داخلی و یک روز هم متهم به وادادگی 
کردند و علیه کسانی که در راه دفاع از منافع ملی 
با  دیپلماتیک  مصاف  حال  در  مردم،  آسایش  و 

قدرت های جهانی بودند، تهمت و قلم زدند.
موضوع خرید واکسن برای دولت بسیار مهم است

وضعیت  آخرین  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  او 
واکسن های ایرانی کرونا، گفت: دفاع و حفاظت از 
جان شهروندان یک اصل بنیادین برای دولت بوده 
است. و خرید واکسن کرونا نیز دقیقا مشمول این 
اینکه گفته شده شرکت های  بنابراین  است.  قاعده 
تولید کننده واکسن ، دولت را تحت فشار گذاشته اند، 
تا خرید خارجی صورت نگیرد یک امر کامال نادرست 

است.

دادستان کل کشور:
ساخت و ساز برج در حریم 

اراضی ملی، تجاوز به 
حقوق عامه است

دادستان کل کشور گفت: مدعی العموم وظیفه 
تحت  قضایی  حوزه  و  مجموعه  دائم  دارد که 
نظرش را رصد کند تا ببیند اگر در جایی ظلمی 
صورت گرفته و حقوق عامه مورد تضییع است 
خالف  امر  ندهد  اجازه  و  شود  وارد  بالفاصله 

شود. محقق  عدالتی 
به گزارش ایسنا به نقل از قضائیه، حجت االسالم 
والمسلمین منتظری دادستان کل کشور گفت: 
کارآمد  قضایی  مجموعه  یک  وجود  قطعا 
رفاه  در  هم  و  عدالت  اجرای  در  هم  می تواند 

باشد. کارگشا  مردم 
دادستان کل کشور به وظیفه همه دستگاه ها در 
صیانت از حقوق عامه اشاره کرد و گفت: اگرچه 
بر اساس قانون اساسی احیای حقوق عامه بر 
عهده دستگاه قضایی است؛ اما همه باید بدانیم 
که صیانت از حقوق عامه و حراست و دفاع از 
آن بر عهده همه قوا و دستگاه ها است و هرکدام 
به نحوی وظیفه دارند در صیانت از حقوق عامه 
تالش کنند به طوری که بسیاری از دستگاه های 
اجرایی به صورت مستقیم در حفظ و حراست 
او گفت:  از حقوق عامه دارای تکلیف هستند. 
مسائلی همچون منابع طبیعی، جنگل ها، اراضی 
از  و  است  عامه  حقوق  از  بخشی   ... و  ملی 
نسل های گذشته وجود داشته و باید در اختیار 
آیندگان قرار گیرد و نباید عده ای با سواستفاده 
به  تعدی کنند؛  عامه مردم  به حقوق  از قدرت 
عنوان مثال ساخت و ساز برج و هتل در بستر 
رودخانه و در حریم اراضی ملی، تعدی و تجاوز 
تعدیات  این  به  نباید  و  است  عامه  حقوق  به 
توسعه  مخالف  البته کسی  داد  فعالیت  اجازه 
و  فرهنگی  فعالیت های  از  حمایت  و  رشد  و 
و  ساخت و ساز  هرگونه  اما  نیست،  گردشگری 
فعالیتی باید در چارچوب قانون و ضوابط باشد.

پروفسور کریس ریپلی در 
دانشگاه کالج لندن: خط قرمز 
افزایش دمای 1.5 درجه ای 
که در توافقنامه پاریس تعیین 
شد، در حال شکسته شدن 
است. روشی که ما برای 
اداره امور بشری در پیش 
گرفتیم، بی ثبات سازی سیستم 
آب وهوایی است که عواقب 
آن قابل پیش بینی و وخیم 
است. زمان آن رسیده که یک 
قیام هماهنگ برای اصالح 
سیاست ها – که مدیریت بحران 
آب وهوایی را به دنبال خواهد 
داشت- صورت بگیرد

بر اساس گزارش سازمان جهانی هواشناسی ملل متحد، بحران آب و هوایی در سال 2020، »بی وقفه« ادامه داشته است 
و همه گیری ویروس کرونا حتی اثرات شتاب دهنده گرمایش جهانی را برای میلیون ها نفر وخیم تر کرده است. گزارش 
سازمان جهانی بهداشت می گوید افت موقت انتشار کربن به خاطر تعطیلی سراسری به واسطه شیوع کرونا، هیچ تاثیر قابل 

مالحظه ای روی غلظت گازهای گلخانه ای در اتمسفر نداشته است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت 
زباله سوز  کارخانه های  توسعه  اقتصادی 
در کشور تاکید کرد: دولت آمادگی دارد در 
از  تولید شده  برق  بودن،  اقتصادی  صورت 

خریداری کند. را  زباله سوز  طرح های 
اسحاق جهانگیری روز سه شنبه در حاشیه 
افتتاح پروژه های سازمان مدیریت  مراسم 
پسماند و بازدید از مجتمع پردازش و دفع 
آرادکوه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه 
موضوع پسماند، تبدیل به یکی از دغدغه های 
جدی در شهرهای بزرگ کشور شده است، 
ادامه داد: این موضوع در شهرهای شمالی 
آورده  به وجود  را  کشور شرایط سخت تری 
است و مردم به شدت ناراضی شده اند که 
باید با توسعه طرح های زباله سوز و تبدیل به 

برق از این مزیت استفاده کرد.
گفت:  ادامه  در  رئیس جمهور  اول  معاون 
کارخانه های  ساری  و  نوشهر  شهرهای  در 
زباله سوز به بهره برداری رسیده است اما شهر 
با اتخاذ  باید  تهران شرایط خاصی دارد که 
در  مجتمع ها  این گونه  توسعه  به  تدابیری 

تهران کمک کرد. شهر 
جهانگیری با اشاره به کاهش تولید پسماند 
شهری در شهر تهران از هفت هزار تن به پنج 
هزار و 800 تن تأکید کرد: در 50 سال گذشته 
پسماند و زباله های شهری در منطقه آرادکوه 
معضل  این  و  شده اند  انباشته  هم  روی 

این  از  حاصل  متان  تولید گاز  همچنین  و 
کوه های پسماند تبدیل به یکی از دغدغه های 
جدی پایتخت شده است که باید برای رفع 

این مشکل تدابیر الزم اندیشیده شود.
معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت توسعه 
و  تاکید  کشور  در  زباله سوز  کارخانه های 
تصریح کرد: در حال حاضر عوارض پسماند از 
مردم گرفته می شود و در اختیار وزارت کشور 
و محیط زیست است که باید این عوارض 
برای کمک به شهر تهران در اختیار شهرداری 

قرار گیرد.
انجام  مذاکرات  به  همچنین  جهانگیری 
شده با طرف های خارجی برای حل مشکل 
و گفت:  اشاره کرد  کشور  در  زباله  کوه های 
و  طرح ها  این  آمریکا  تحریم های  از  پس 
شهرداری  اما  شد  گذاشته  کنار  مذاکرات 
کارهای مطالعاتی کاملی در این زمینه انجام 
داده است که می تواند به بهره برداری رسیده 
ری  و  کهریزک  تهران،  مردم  مشکالت  و 

شود. برطرف 

جهانگیری:

دولت برای خرید برق تولیدی زباله سوزها آماده است

محیط زیست

رئیس سازمان جنگل ها: 
خروجی کار منابع طبیعی 
باید معلوم باشد و افکار 
عمومی باید بداند که نتیجه 
اقدامات منابع طبیعی چقدر 
اثربخش بوده است

را  خشکسالی  جنگل ها  سازمان  رئیس 
موجب طغیان آفات و بیماری در جنگل ها 
دانست. به گزارش ایسنا مسعود منصور در 
آبخیزداری،  معاونت  حوزه  مدیران  نشست 
مراتع و امور بیابان برنامه ریزی را نقشه راه 
برای دستیابی به اهداف سازمانی برشمرد و 
خاطرنشان کرد: این رویکرد باید در سازمان 
نهادینه شود زیرا برنامه ریزی برای انتخاب 
گزینه های مناسب در مسیر پیش رو بسیار 

مهم است.
منصور اقدامات آبخیزداری در حوزه زاگرس، 
حفاظت از جنگل های کشور، اتمام ممیزی 
مراتع، توسعه گیاهان دارویی و فعال سازی 
ایستگاه های تولید بذر و نهال، زراعت چوب 
سازمان  اولویت دار  برنامه های  از  را  غیره  و 
جنگل ها نام برد که در سال 1400 در کنار سایر 

فعالیت و اقدامات ادامه خواهد داشت.
آمارهای  بیان  جنگل ها،  سازمان  رئیس 
مختلف و نادرست را آفتی بزرگ برای منابع 
طبیعی دانست و گفت: سازمان جنگل ها به 
هیچ عنوان نیازمند اعالم آمارهای غیر واقعی 
نیست و باید در ارائه آمار و اطالعات نهایت 

دقت صورت گیرد.
از  استفاده  به  جنگل ها،  سازمان  رئیس 
تاکید  دانش بنیان  شرکت های  خدمات 
منابع  مختلف  حوزه های  در  اظهارکرد:  و 
طبیعی به ویژه در بخش آبخیزداری نیازمند 
فناوری های  و  تکنولوژی جدید  به کارگیری 

نوآورانه هستیم. منصور همچنین گفت: کلیه 
طرح های منابع طبیعی باید مورد پایش و 
ارزیابی قرار گیرد و نتیجه این پایش ها باید 
توسط روابط عمومی به اطالع مسئوالن و افکار 

برسد. عمومی 
او تاکید کرد: خروجی کار منابع طبیعی باید 
بداند که  باید  افکار عمومی  و  باشد  معلوم 
نتیجه اقدامات منابع طبیعی چقدر اثربخش 
بوده است و تا چه میزان توانسته فرسایش 
خاک را در کشور کاهش دهد و یا اقدامات 
در حوزه جنگل چقدر به روند حفاظتی کمک 
کرده و منجر به افزایش سطح جنگل ها شده 

است.
به گفته منصور کلیه اقداماتی که در منابع 
طبیعی انجام می شود باید دارای طرح باشد 
و نقشه های مکان یابی شده باشند تا نتیجه 
فعالیت ها به صورت تطبیقی قابل رویت باشد.

گفت:  ادامه  در  جنگل ها  سازمان  رئیس 
شاهد  امسال  قطعًا  بارندگی ها  کاهش  با 
با  آبخیزداری  و  بود  خواهیم  خشکسالی 
احیای  در  می تواند  دارد  که  کارکردهایی 
قنات ها و تقویت سفره های زیرزمینی نقش 
آفرینی کند. او خشکسالی را موجب طغیان 
آفات و بیماری در جنگل ها دانست و گفت: 
تمامی کارشناسانی که به عرصه های منابع 
طبیعی وارد می شوند با رویت هر بیماری و 
آفات درختی باید حساس شوند و نسبت به 

این مهم واکنش نشان دهند.

رئیس سازمان جنگل ها:
طغیان آفات در جنگل ها از تبعات خشکسالی در کشور
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بعد از همه مخالفت ها شانزدهم فرودین 1400 طرح 
طبیعت گردی در ستاد ملی تاالب ها تصویب شد. 
این میان معلوم هم نشد فرق طرح گردشگری 
که دو سال پیش به دستور دستگاه قضا متوقف 
شده بود با طرح جدید »طبیعت گردی« چیست. 
بسنده شد که  نکته  این  به  تنها  توضیحات  در 
سه دستگاه استانداری گلستان، سازمان محیط 
زیست و وزارت میراث فرهنگی طرح را کنترل و 

نظارت می کنند.
آشوراده از زمان دولت خاتمی توی چشم بود. بنیاد 
علوی سند مالکیت جزیره را زیر بغلش گذاشته 
بود و مدعی مالکیت تنها جزیره ایرانی دریای خزر 
شده بود. وقتی که مخالفت فعاالن محیط زیست 
باال گرفت این داستان مسکوت ماند تا اینکه زخم 
چرکین مدتی بعد با طرح واگذاری جزیره آشوراده 

به بخش خصوصی دهان باز کرد.
این  از  هکتار   380 واگذاری  مجوز  پای  دولت 
جزیره را به شرکت خصوصی »مناطق گردشگری 
جهان« امضا کرد. بعد سازمان بازرسی کل کشور 
وارد عمل شد و مجوز واگذاری باطل شد. آن زمان 
پای چند تن از مدیران استانداری گلستان هم به 

دادسرا باز شد.
مسئوالن  کش و قوس  در  دیگر  بار  این  از  بعد 
شد.  مطرح  طرح  این  اما  استانداری گلستان 
کمیته ملی طبیعت گردی ششم خرداد 97 طرح 
22 هکتاری گردشگری در جزیره آشوراده را ابالغ 
کرد و قرار شد، کل طرح گردشگری در 38 هکتار 
اجرا شود و 22 هکتار آن هم در جزیره آشوراده 

باشد. حتی محیط زیست هم  پای این توافق را 
امضا کرد و بعد از طرح ارزیابی محیط زیستی ، 
مجوزش را صادر کرد. آنها در ارزیابی شان گفتند 
آسیبی به این ذخیره گاه زیست کره وارد نمی شود، 
اما شد. چرا که برای تسهیل انتقال مصالح به 
بعد  و  ساختند  پشتیبان  سایت  یک  آشوراده 
جاده ای به طول 700 متر و عرض 10 متر به سوی 
نهایت همین جاده  خلیج گرگان کشیدند و در 
قضایی  مراجع  با  دستور  عملیات  سبب طرح 
متوقف شود و معاونت قضایی دادستان در خرداد 

99 دستور توقف کامل طرح را صادر کرد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان اما دیگر 
زیر بار این دستور نمی رود. محمدرضا کنعانی به 
»پیام ما« می گوید:  »این پیگیری های قضایی در 
استان نبوده و در مقیاس ملی انجام شده است. 
من هم در هیچ کدام از جلسات شرکت نکردم 
و هیچ گونه مستنداتی هم ارائه نشده. به عبارت 
زیست  محیط  اداره کل  هیچ شکایتی که  دیگر 
گلستان خطاب آن باشد صورت نگرفته. این طرح 
از همان ابتدا هم طرح ارزیابی محیط زیستی 

داشته، هم مجوز محیط زیست.«
به گفته او این طرح هیچ تفاوتی با طرح دوسال 
و  یافته  ادامه  آن  تنها مجوزهای  و  ندارد  پیش 
تکمیل شده: »در رابطه با آشوراده طرح جدیدی 
واصل نشده و مطالعات جدیدی هم انجام نشده 
است. همان مطالعاتی که انجام شده بود، مسیر 
را در سازمان محیط زیست طی کرده  خودش 
و منجر به نتیجه شده که بتوانند طبیعت گردی 

را با مالحظاتی که در آن گزارش ارزیابی هست، 
اجرا کنند. یعنی االن این طرح مصوبه کمیسیون 
ماده 2 ارزیابی محیط زیستی را دارد و در کنارش 
و  شهرسازی  عالی  شورای  در  را  قانونی  مراحل 
معماری و مدیریت تاالب های کشور سپری کرده 

است.«
او معتقد است از آنجایی که این طرح، مصوبه 
و  دریافت کرده  را  تاالب های کشور  ملی  ستاد 
طرح ارزیابی محیط زیستی دارد، بنابراین هیچ 
تناقضی با کنوانسیون رامسر و کنوانسیون حفاظت 

از گونه های مهاجر وحشی نخواهد داشت.
و  دادگستری  یک  پایه  وکیل  داس مه،  محمد 
او  دارد.  دیگری  نظر  اما  زیست  محیط  فعال 
جهت  یک  از  »آشوراده  می گوید:  »پیام ما«  به 
پناهگاه حیات وحش است و براساس بند الف 
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی نباید در این 
مناطق ساخت و سازی صورت گیرد و از جهت دیگر 
ذخیره گاه زیست کره و همچنین بخشی از تاالب 
میانکاله است و در فهرست کنوانسیون رامسر قرار 

می  گیرد.«
اگر چه این طرح مصوبه شورای عالی شهرسازی 
و معماری را گرفته، اما این وکیل معتقد است 
که این طرح حتی مخالف مصوبه این شوراست. 
»حسب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران در سال 1394 و در سال 1397، ایجاد منطقه 
نمونه گردشگری و شهرک گردشگری در مناطق 
چهارگانه حفاظت محیط زیستی مطلقا ممنوع 
است. همچنین حسب دستورالعمل مناطق تحت 

حفاظت موسوم به نشریه 257، پناهگاه حیات 
وحش فاقد زون های تفرجی گسترده و متمرکز 

است.«
این منطقه هم  او طرح گردشگری در  به گفته 
خالف  هم  و  زیست  محیط  ملی  سند  خالف 
طرح  »این  است.  بین المللی  کنوانسیون های 
خالف کنوانسیون جهانی حفظ تنوع زیستی و 
از گونه های مهاجر وحشی  کنوانسیون حفاظت 
است. عالوه بر این بر اساس گفته های رهبری 
امنیت زیستگاه و حیات وحش باید ارتقا پیدا 
کند.« داس مه به زیست پرندگان آبزی کنار آبزی و 
فک خزری در آشوراده هم اشاره می کند که »طبق 
گواهی مرکز حفاظت فک خزری و اعضای هیئت 
علمی  دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران و 
دانشگاه تربیت مدرس و همچنین شبکه ملی 
سمن های محیط زیستی و منابع طبیعی کشور، 
محدوده  در  آشوراده  گردشگری  طرح  اجرای 
22هکتاری موجب تخریب کامل زیستگاه فک 

می شود«. خزری 
خزر  دریای  سواحل  در  که  است  سال   25  
هیچ فکی دیده نشده. تنها زیستگاه این گونه 
آشوراده، میانکاله و بوجاق گیالن است. دلیلش 
فعالیت  نوع  هر  از  است، فک ها  هم مشخص 
انسانی دوری می  کند و حاال قرار است آخرین 
زیستگاه شان هم به محل »گردش« تبدیل شود.

زیستگاه فک نابود می شود
12 سال پیش وقتی معلوم شد جمعیت یک 
میلیون نفری فک خزری به 100 هزار فرد رسیده، 

این گونه وارد فهرست انقراض IUCN )اتحادیه 
آلودگی  شد.  طبیعت(  از  حفاظت  بین المللی 
آب، کاهش منابع غذایی و صید اتفاقی فک در 
تورهای ماهیگیری عامل حذف 900 هزار فرد از 
این گونه بود. آخرین سرشماری در سال 2017 
اما نشان داد که جمعیت این گونه کمتر هم شده 
است؛ 70هزار فک در کل سواحل دریای خزر.

از همان سال بود که به پیشنهاد ایران، نام فک 
خزری به ضمیمه یک و دو کنوانسیون حفاظت 
امیر  شد.  اضافه  مهاجر  وحشی  گونه های  از 
صیاد شیرازی، مدیر مرکز حفاظت فک خزری 
به »پیام ما«می گوید: »ضمیمه یک درباره لزوم 
حفاظت از گونه صحبت می کند و ضمیمه دو در 
مورد حفاظت از قلمرو زیستی؛ اما با این موافقت  
نابود  این حیوان  زیستگاه  محیط زیست عمال 

می شود.«
برای  است.  زده  توافق خود  زیر  زیست  محیط 
همین است که دفتر یونسکو نامه اعتراضی خود 
ارسال کرده است.  به سازمان محیط زیست  را 
مردمی  ستاد  مکاتبات  تاثیر  تحت  نامه ای که 
به  مرکز حفاظت فک خزری  و  آشوراده  نجات 
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ارسال شده است.
از محیط زیست  این همه مدیر کل حفاظت  با 
و  نگرفته  معتقد است که هیچ تخلفی صورت 
تمامی این مسائل در طرح ارزیابی محیط زیستی 
لحاظ شده است. کنعانی می گوید: »قرار نیست 
بارگذاری سنگینی درآشوراده اتفاق بیفتد. بخشی 
از فعالیت ها با سازه های سبک و سازگار با محیط 
آنجا انجام می شود و فعالیت های سنگین هم در 

بندر ترکمن صورت می گیرد.«
او عالوه بر این می گوید هیچ هتل یا مرکز اقامتی 
در آشوراده ساخته نمی شود. »طی مطالعاتی که 
انجام شده، ظرفیت برد اکولوژیک مشخص شده 
که بر مبنای آن 500 نفر به طور روزانه می توانند از 
این محل بازدید کنند و تا سقف   80 نفر اقامت 

شبانه داشته باشند.«
این حال شیرازی معتقد است که هر گونه  با 
افزایش رفت و آمد در آن منطقه تاثیرگذار است: 
»حیواناتی که در آن منطقه هستند اعم از فک ها 
و پرندگان مهاجر به دنبال فضای بکر و دور از 
دسترس انسان هستند، به همین دلیل هم آنجا 
را انتخاب کردند. در غیر این صورت می توانستیم 
در جاهای دیگر هم شاهد حضور پرندگان مهاجر 
افزایش  با  اما سال هاست که  باشیم  و فک ها 
مسیر  در  انسانی  فعالیت های  و  ساخت و ساز 
مناطق  آن  در  فکی  هیچ  خزر،  دریای  جنوبی 
دیده نشده است.« به گفته او آشوراده یکی از 
مناطق حساس و مهمی است که این گونه برای 
ساحل گذرانی انتخاب کرده، منطقه ای که با حضور 

انسان شمار این گونه را کمتر هم می کند.
نجات  مردمی  ستاد  کل  دبیر  رضوی،  کاترین 
آشوراده هم معتقد است که این منطقه ظرفیت 
»پیام ما«  به  او  ندارد.  را  نفر   500 روزانه  بازدید 
با  مرتبط  طرح  هر  مخالف  »ما  می گوید: 
گردشگری در این منطقه هستیم. چرا که این 
محیط برای حفظ پرندگان مهاجر و فک ها نیاز 
به  محیط آرام و ساکت دارد نه سازه.« او معتقد 
است که طرح های گردشگری مطرح شده در 
ندارند. »من  منطقه چارچوب دقیق و اصولی 
هنوز هم نمی فهمم که چطور سازمان حفاظت 
است  داده  مجور  این طرح  به  زیست  محیط 
چرا که برای یک گردشگری اصولی این منطقه 
میزبان تعداد محدودی گردشگر خواهد بود که 

ندارد.«  به سازه  نیاز  هم  آن 
مکاتبات این نهاد با دفتر یونسکو منجر شده تا 
به  اعتراضی  نامه ای  یونسکو  28 فروردین ماه 
ارسال کند.  زیست  از محیط  سازمان حفاظت 
اما نشان می دهد که  پیگیری های »پیام ما« 
هنوز سازمان حفاظت محیط زیست واکنشی به 

این نامه ها نداشته است.

 بعد از نامه اعتراضی یونسکو به طرح طبیعت گردی آشوراده، سازمان محیط زیست موضع سکوت در پیش گرفت

گردشگری در آشوراده با اسم رمز طبیعت گردی
مدیرکل محیط زیست استان گلستان: روزانه 500 نفر می توانند از این محل بازدید کنند و تا سقف 80 نفر اقامت شبانه داشته باشند

 مدیر مرکز حفاظت فک خزری: با موافقت  محیط زیست قلمرو زیستی فک خزری نابود می شود و این خالف کنوانسیون حفاظت از 
گونه های وحشی مهاجر است

3 هکتار از جنگل های 
سنندج طعمه آتش شد 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
عرصه  از  هکتار  سه  اعالم کرد که  سنندج 
»لنگریز«  و  »برقرو«  روستاهای  جنگلی 
سنندج دچار آتش سوزی شد و به پوشش 

کرد. وارد  آسیب  منطقه  گیاهی 
محمدرئوف نصری با اشاره به آتش سوزی 
به  سنندج  لنگریز  و  برقرو  جنگل های  در 
ایسنا گفت: »این آتش سوزی سطحی بوده 
نشده  وارد  آسیبی جدی  درختان  تنه  به  و 

است.«
و  از حدود یک  آتش سوزی ها  افزود که  او 
ماه نیم آینده شروع می شدند اما امسال با 
توجه به کاهش شدید بارندگی ها و خشک 
شدن زودتر از موعد پوشش گیاهی، ممکن 
داشته  موعد  از  زودتر  آتش سوزی ها  است 

باشیم.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
درصد   97 اینکه  بیان  با  سنندج 
آتش سوزی ها عامل انسانی دارد، عنوان کرد: 
عمدی  آتش سوزی ها  از  عمده ای  »بخش 
را هنگام  نهایت دقت  بوده و طبیعت گردها 
باشند.« داشته  طبیعت  در  گردش  و  تفریح 
او مشکل عمده در زمینه آتش سوزی مراتع 
اگر  و گفت که  دانست  آن  بودن  عمدی  را 
برای این مساله فرهنگ سازی نشود، با هیچ 
بودجه و اعتباری نمی توان آتش سوزی ها را 

کنترل کرد.
نصری همچنین سخت گذر بودن عرصه های 
زمان  در  مشکالت  دیگر  از  را  طبیعی 
»این  داد:  ادامه  و  برشمرد  آتش سوزی 
به  دسترسی  تا  می شود  باعث  مساله 
مکان هایی که دچار آتش سوزی شده سخت 
فقره   47 سال گذشته  او  به گفته  باشد.« 
 2 که  افتاد  اتفاق  سنندج  در  آتش سوزی 
فقره در عرصه های جنگلی به مساحت 15.3 
هکتار و 45 فقره مرتعی به مساحت 340 

بوده است. هکتار 
تعداد  کل  »از  گفت:  پایان  در  نصری 
در  فقره   23 مرتعی،  آتش سوزی های 
محدوده و حریم شهری بود که 78 هکتار 
را شامل می شود و با وجود اینکه این مراتع 
اداره  اما  بوده  راه و شهرسازی  اداره  حوزه  در 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نسبت 

کرده است.« اقدام  آن  اطفای  به 

تاالب نئور احیا می شود 
استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
اردبیل از اجرای طرح احیای تاالب نئور در 
سال جاری خبر داد. این تاالب که بیش از 
210 هکتار مساحت دارد و زمانی به واسطه 
ماهی قزل آالی رنگین کمانی در سطح ایران 
شهره بود، از چند سال پیش با برهم خوردن 
چنین  پرورش  امکان  دیگر  آن  زیست بوم 

گونه ای در آن وجود ندارد.
»فاز  گفت:  زمینه  این  در  شهند  سعید 
اجرایی نقشه راه احیای تاالب نئور با اعتبار 
محل  از  ریال  میلیون   500 و  میلیارد  یک 
عملیاتی می شود.«  امسال  ملی  اعتبار های 
ارزش  و  تاالب ها  اهمیت  به  اشاره  با  او 
اکولوژیکی آنها در حفاظت از محیط زیست 
افزود: »تاالب ها به  عنوان یکی از مهم ترین 
زیستگاه های طبیعی در جهان، نقش زیادی 
آب  تامین  وحش،  حیات  بقای  تداوم  در 

دارند.« زیستی  تعادل  حفظ  و  شیرین 
 48 در  نئور  تاالب  حفاظت شده  منطقه 
کیلومتری جنوب شرقی اردبیل در ارتفاع 2 
هزار و 500 متری از سطح دریا واقع شده 
آب  دریاچه  بزرگ ترین  که  نئور  تاالب  و 
استان  نقاط گردشگری  از  یکی  و  شیرین 
اردبیل محسوب می شود، بخشی از منطقه 
حفاظت شده لیسار در استان گیالن و جزو 
حفاظت  سازمان  مدیریت  تحت  مناطق 

است. زیست  محیط 

مشاهده یک پلنگ 
در ارتفاعات فیروزکوه 

زیست  محیط  حفاظت  اداره  سرپرست 
و  مشاهده  از  فیروزکوه  شهرستان 
مناطق  در  پلنگ  یک  از  تصویربرداری 
داد. خبر  شهرستان  این  مدیریت  تحت 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  فرخی  داریوش 
گشت  حین  اداره  این  اجرایی  »ماموران 
موفق  شهرستان،  طبیعی  مناطق  و کنترل 
پلنگ  یک  از  تصویربرداری  و  به مشاهده 

شدند.«
گونه  این  وجود  اینکه  به  اشاره  با  او 
مناسب  نشانگر  منطقه  این  در  ارزشمند 
است،  آن  حیات  برای  زیستگاه  بودن 
گشت  در  نیز  این  از  »پیش  عنوان کرد: 
تحت  مناطق  در  محیط بانان  پایش های  و 
این  دفعات  به  شهرستان  این  مدیریت 
از آن تصویربرداری کرده  و  گونه مشاهده 

بودند.«

دبیر کل ستاد مردمی نجات 
آشوراده: این منطقه ظرفیت 

بازدید روزانه 500 نفر را ندارد. 
آشوراده برای حفظ پرندگان 

مهاجر و فک ها نیاز به محیط 
آرام و ساکت دارد نه سازه. 

گردشگری محدود هم سازه 
نمی خواهد

طرح طبیعت گردی آشوراده همان طرح گردشگری  است که دو سال پیش با دستور دستگاه قضا متوقف شد. تنها چیزی که این وسط 
تغییر کرده نام این طرح است. این بزک جدید، مصوبه ستاد ملی تاالب های کشور را گرفت اما مخالفت ها هنوز ادامه دارد. سه روز پیش 
سازمان یونسکو نامه اعتراضی خود را به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال کرد؛ نامه ای که هنوز محمدرضا کنعانی، مدیر کل حفاظت 
محیط زیست گلستان از آن اطالعی ندارد. او دو سال پیش هم که جاده سازی وسط محدوده حیات وحش پای مقام قضایی را به ماجرا 

باز کرد، موافق توقف طرح پرحاشیه گردشگری در آشوراده نبود.

داس مه، وکیل دادگستری: 
این طرح مصوبه شورای عالی 
شهرسازی و معماری را گرفته، 

اما حتی مخالف مصوبه این 
شوراست. همچنین این طرح 
خالف کنوانسیون جهانی حفظ 

تنوع زیستی و کنوانسیون 
حفاظت از گونه های مهاجر 

وحشی است
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زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
به  توجه  »با  گفت:  خراسان جنوبی 
پیش بینی می شود  و کم بارشی  خشکسالی 
در سال جاری گرد و غبار و روزهای ناسالم در 
افزایش  این استان نسبت به سال گذشته 

باشد.« داشته 
داد:  توضیح  ایرنا  به  اکبری  حسن 
»کانون های فرسایش بادی زیادی در استان 
و کشور داریم لذا خشکسال های پی در پی، 
و کاهش  زمین  پایین  رطوبت  بارندگی کم، 
پوشش گیاهی پدیده گرد و غبار را در پی دارد 

می شود.« تشدید  سال ها  برخی  در  که 
هوا  ناسالم  روزهای  »کاهش  داد:  ادامه  او 
در سال گذشته به دلیل بارندگی های خوب 
سال 98 بود. اثر کاهش بارندگی ها در سال 
 )99 مهر  ابتدای  )از  جاری  زراعی   - آبی 

می شود.« مشخص  امسال 
خراسان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
جنوبی گفت: »حدود یک سوم پهنه استان 
داده  تشکیل  بادی  فرسایش  را کانون های 
در سنگ فرش های  تغییر  با کوچکترین  که 
سطحی خاک یا پوشش گیاهی آن تبدیل 

می شود.« تولید گرد و غبار  به کانون های 
او افزود: »در فروردین امسال نیز پنج روز 
داشتیم.  گرد و غبار  پدیده  دلیل  به  ناسالم 
موضوعی که از خشکسالی و کمبود بارندگی 
افزایش  است  نگران کننده تر  ما  استان  در 

است.  جاری  سال  در  دما  درجه ای   3.3
اثرات افزایش دما به تناسب از اثرات کمبود 
بارندگی بیشتر است چرا که به شدت تبخیر 
آب در خاک را افزایش می دهد و با توجه به 
اینکه در سال جاری یک سوم بارندگی های 
رویش  وضعیت  باید  داشتیم  را  پارسال 
گیاهی در مراتع ما بهتر از این بود که یکی 
از عوامل موثر در نبود رویش گیاهان همین 

باالی هوا است.« درجه دمای 
اکبری بیان کرد: »در سال جاری عرصه های 
مقدار  سوم  یک  استان  زیست  محیط 
بارندگی سال گذشته را دریافت کرد و توزیع 
بارندگی ها هم نامناسب بوده بنابراین رویش 

گیاهی در عرصه های محیط زیست، جزئی 
و تقریبا صفر است و فصل بهار با زمستان 

ندارد.« فرقی 
او منشا اصلی بروز پدیده گرد و غبار را بستر 
کویری  مناطق  در  شده  خشک  تاالب های 
با  گذشته  سال های  »در  گفت:  و  دانست 
شدید،  خشکسالی های  وقوع  به  توجه 
تغییری در میزان برداشت از پوشش گیاهی 
حذف  نتیجه  در  و  نگرفته  صورت  استان 
پوشش گیاهی، توفان های گرد و غبار افزایش 
یافته است. در این شرایط همچنین نگران 
گرما  فصل  در  وحش  حیات  آب  تامین 

» هستیم.

افزایش گرد و غبار خراسان جنوبی پیامد کم بارشی است
زیستگاه

سال گذشته حوادث جوی 
و اختالالت اقلیمی ناشی از 

تغییرات آب و هوایی تحت 
تاثیر فعالیت بشر، زندگی 

مردم را تحت تاثیر قرار داده، 
معیشت آنان را از بین برده و 
میلیون ها نفر را از خانه های 

خود آواره کرد

دبیرکل سازمان ملل

فرصت مقابله با بحران اقلیمی رو به اتمام است
فرصت  داد  هشدار  ملل  سازمان  دبیرکل 
تغییرات  بحران  با  مقابله  برای  جهانیان 

است. پایان  به  رو  اقلیمی 
گزارشی  در  سازمان  این  ایسنا،  به گزارش 
به  اقدام  سال  باید   2021 تاکید کرد:  تازه 
منظور حفاظت از انسان ها در برابر پیامدهای 
زمان  باشد.  اقلیمی  تغییرات  بار  فاجعه 
محیطی  زیست  بحران  این  با  مقابله  برای 
همه گیری  و  است  پایان  به  رو  سرعت  به 
روند  نتوانست  نیز  کووید-19  بیماری 
کند. مهار  را  بحران  این  بی امان  پیشروی 

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل گفت: 
سال   2021 داریم.  قرار  پرتگاه  لبه  در  »ما 
کلیدی برای آینده بشریت است و همان طور 
هواشناسی  جهانی  سازمان  گزارش  که 
)WMO( نشان می دهد ما وقتی برای تلف 
اقلیمی  اختالالت  با  که  چرا  نداریم  کردن 

هستیم.« روبه رو 
به جنگ و  تا  از کشورها درخواست کرد  او 

دهند. پایان  طبیعت  با  ستیز 
هواشناسی  جهانی  سازمان  گزارش  در 
از  یکی   2020 که  است  آمده   )WMO(
و  است  بوده  ثبت شده  سال های  گرم ترین 
تعطیلی  رغم  به  انباشت گازهای گلخانه ای 
شروع  پیامد  که  اقتصادی  بخش های  در 

است. یافته  افزایش  بوده،  همه گیری 
دبیر کل سازمان ملل همچنین گفت: »سال 

اقلیمی  اختالالت  و  جوی  حوادث  گذشته 
تاثیر  تحت  آب و هوایی  تغییرات  از  ناشی 
تاثیر  تحت  را  مردم  زندگی  بشر،  فعالیت 
و  برده  بین  از  را  آنان  معیشت  داده،  قرار 
میلیون ها نفر را از خانه های خود آواره کرده 

است.«
به گزارش ژاپن تودی، گوترش 2021 را سال 
اقدام خواند و گفت: »کشورها باید به تعهد 
خود مبنی بر به صفر رساندن انتشار گازهای 
آنها  باشند.  پایبند   2050 تا سال  گلخانه ای 
برابر  در  مردم  از  و  اقدام کرده  اکنون  باید 
اقلیمی محافظت  تاثیرات مخرب تغییرات 

کنند.«
دیگر  سوی  از  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل 
یا  »ساختن  لحظه  را  هفته  این  نشست 
اقدامات آب و هوایی خوانده  برای  تخریب« 
و  از ایاالت متحده خواسته این هفته تعهد 
بدهد که حداقل تا سال 2030، میزان انتشار 
به نصف کاهش  را  گازهای گلخانه ای خود 
می رود  »انتظار  گفته:  رویترز  به  او  دهد. 
تولید گازهای  میزان  بتواند  متحده  ایاالت 
به  نسبت   2030 سال  تا  را  خود  گلخانه ای 
مقدار سال 2010، بیش از 50 درصد کاهش 
دهد. این اتفاق پیامدهای بسیار مهمی در 
رابطه با ژاپن، چین، روسیه و سایر مناطق 
را  این سطوح  به طور کامل  جهان که هنوز 

داشت.« خواهد  نکرده اند،  تعریف 

| روزنامه نگار |

| مرضیه قاضی زاده |
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1ادامه از صفحۀ

شهر را از در برابر زلزله "آنسی ادو" بسیار 
کرد.  آسیب پذیر 

چاپ   ،1855 زلزله  از  پس  روز  دو 
گربه ماهی  که  شد،  آغاز  پوسترهایی  
غول پیکری را به تصویر می کشید که مورد 
بود – چون مردم  قرار گرفته  حمله مردم 
گربه ماهی را عامل وقوع زلزله می دانستند. 
می کردند  تصور  زمان  آن  در  هنوز  ژاپنی ها 
ضربه  و  حرکت  دلیل  به  زمین لرزه ها  که 
زیر  در  اسطوره ای  گربه ماهی  یک  زدن  
آن  رخداد  عدم  و  می شوند،  ایجاد  زمین 
نیز با نگه داشته شدن گربه ماهی با سنگ 
مقدس کاشیما  از طریق نگهبانی که خدای 

است. مربوط  می دهد  »ابیسو« 
از نظر مردم خدای »ابیسو«  هنگام  ولی 
خواب  به  کاشیما  سنگ   از  محافظت 
می دهد  اجازه  به   گربه ماهی  و  می رود 
زمین لرزه ای را ایجاد کند که »ادو« را نابود 
سنگ  یک  از  استفاده  با  کاشیما  کرد!  
همچنان  باید  گربه ماهی  سر  بر  بزرگ 
ها   تصویر  این  چاپ   . می داد  نگهبانی 
عصبانیت مردم از کاشیما را  نشان می داد 
کاشیما  ناکارآمدی  و  زلزله،  همین  با  که 
در کنترل »گربه ماهی« خدای خورشید را 

کردند! آن  جایگزین 
همزمان این موضوع با جدیدت به ویژه بعد 
از زلزله 1855 دنبال شد که یکی دیگر از 
عالئم احتمالی زلزله قریب الوقوع ، فعالیت 
غیرمعمولی است که در گربه ماهی ها قبل 
از رخداد زلزله دیده می شود: این ماهی ها ، 
قبل از زلزله  روی سطح آب شنا می کنند.

ژاپنی  دانشمندان  بیستم  قرن  اوایل  در 
شرایط  در  گربه ماهی   که   دادند  نشان 
ثبت  از  قبل  ساعت   6 حدود  طبیعی 
نشان  قراری  بی  عالئم  زلزله  اختالالت 
آکواریوم  یک  در  گربه ماهی ها  می دهد. 
آزمایشهای  در  می شوند.  آزمایش  معموال 
روی  زدن  ضربه  با  دانشمندان   قدیمی 
گربه ماهی ها   ، آکواریوم  نگهدارنده  میز 
زلزله ای  هیچ  وقتی  می آزمودند.   را 
با تنبلی حرکت  ، ماهی  نبود  قریب الوقوع 
می کرد یا اصاًل حرکت نمی کرد. اما حدود 
در  ماهی ها   زلزله   از  قبل  ساعت  شش 
لب آب  با شور و هیجان شنا می کردند . 
دانشمندان تصور می كنند كه گربه ماهی از 
طریق تغییرات الكتریكی در زمین حساس 

می شود.
مطالعه  پایه  بر  زمین لرزه  بینی  پیش   
 1855 سال  از  ژاپن  در  ها  نشانگر  پیش 
تا به امروز  شامل  جمع آوری پدیده های  

است.  بوده  طبیعی   احتمالی 
یک  عنوان  به  ادو«  »آنسی  زمین لرزه   
کاتالیزور تسریع روند کار در مورد زمین لرزه 
ها بود چرا  که یک ایده قدیمی  احیا کرد: 
اطمینان  با  می توان  را  ها  زمین لرزه  اینکه 
 - بینی کرد  پیش  طبیعی  های  پدیده  از 
فقط اگر ما بدانیم که به دنبال چه چیزی 
بگردیم.  از سال 1855 در هر زلزله  لیست 
های طوالنی از پیش نشانگر های احتمالی 

به روز می شود.
عمومی  تصور  این  ژاپن،  در   ،  60 دهه  در 
بتوانیم  باید  مطمئنًا  که  داشت   وجود 

کنیم.  بینی  پیش  را  زمین لرزه ها 
زلزله  جامعه  به  زیادی  فشار  موضوع  این 
شناسان وارد کرد تا قبول کنند  که پیش 
اما  است   پذیر  امکان  حتما  زلزله  بینی 
و  زلزله کوبه در سال 1995 رخ داد  وقتی 
و  شد   نفر   6434 شدن  به کشته  منجر 
روند  این  بود،  نشده  بینی  پیش  کاماًل 
با اشکاالت جدی  بررسی پیش نشانگرها 
محققان  اخیر  های  دهه  در  شد.  مواجه 
کتاب های قدیمی و داستان های عامیانه را 
مطالعه کرده اند . گزارش های مکرر در ژاپن 
در تایید این باور گسترده هنوز وجود دارد 
كه گربه ماهی قبل از زلزله فعال تر می شود. 
برای آزمایش  با حسگرهای الکترونیکی،  
می کردند  پایش  ساعته   24 را  ماهی ها 
به  را  آنها  حرکات  به  مربوط  اطالعات  و 
اطالعات  این  می کردند.  منتقل  کامپیوتر 
با سوابق زمین لرزه ها مقایسه شده است.

کف  در  که  تنبل  معمواًل  گربه ماهی ها   
دو   تا  روز  ده  می شوند،   جمع  آکواریوم 
هفته  قبل از حدود 31٪ از زمین لرزه های 
افزایش  بسیار  را  خود  فعالیت  شدید  
درصد    60 از  قبل  ماهی ها   دادند. 
شنا  سریعتر  نیز  متوسط  زمین لرزه های 
می کردند و به سطح آب می آمدند. از سوی 
دیگر نکته مهم دیگری در راهبرد مطالعات 
زلزله شناسی و پیش بینی زلزله باید بدان 
»زمین لرزه های  است که   آن  نمود  توجه 
سرشتی و شاخص«  که فاجعه زمین لرزه 
واقعه  یک  عنوان  به  را   2011 سونامی  و 
این  به  نباید  می کند،  قلمداد  ساله   1000
بیانجامد که  »گویی  نتیجه گیری  اشتباه 
گسیختگی گسل ها الزاما در فواصل منظم 
اتفاق  این  که  اکنون  و  افتد  می  اتفاق 
دیگر  سال  هزار  برای  می توانیم  افتاده، 

باشیم«. آسوده 

آیا گربه ماهی ها به پیش 
بینی زلزله کمک می کنند؟

عاشقانه،  غزل های  در  عجل  شیخ  بزرگی 
فاخرش  قصیده های  و  عارفانه  روایت های 
قرن  بزرگ  نویسنده  و  شاعر  او  پیداست. 
بین  احتمااًل  و  است  قمری  هجری  هفتم 
زاده  هجری قمری   615 تا   600 سال های 
بغداد  نظامیه  مدرسه  به  جوانی  در  شده. 
و  فقه  و  تفسیر  و  ادب  تحصیل  به  و  رفته 
شام  به  و سپس  پرداخته  حکمت  و  کالم 
و  کرده  سفر  حجاز  و  حبشه  و  مراکش  و 
بازگشتش  از  پس  شاهکارهایش  تالیف 
به شیراز آغاز شده است. او در سال 655 
سعدی نامه یا بوستان را به نظم و یک بعد 
از این، گلستان را به نظم و نثر نوشت. و جز 
اینها قصیده ها، غزل ها، قطعات، ترجیع بند، 
رباعیات و مقاالت و قصاید عربی نوشت و 
سعدی  جمع کرده اند.  کلیات  در  سرود که 
بین سال های 690 تا 694 هجری در شیراز 
درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد. 
را می ستایند  او  اندیشمندان  ادیبان و  حاال 

می دارند. و گرامی 

جمال زاده از سعدی گفت
محمدعلی  دست نوشته  عنوان 
مناسبت  به  »گفتاری  جمال زاده 
سعدی  شیخ  تولد  سال  هشتصدمین 
)معاونت  ملی  آرشیو  است.  شیرازی« 
با  همزمان  ایران(  ملی  کتابخانه  اسناد 
این  شیرازی  سعدی  روز  اردیبهشت،  اول 

بار منتشر  برای نخستین  را  دست نوشته ها 
کرد. این نوشته ها که در قالب »سندنامه 3: 
به روایت جمال زاده« منتشر شده،  سعدی 
خودکار  با  و  خط دار  سفید  روی کاغذهای 

درآمده. تحریر  به  آبی 
پدر داستان نویسی نوشته است که »سعدی 
دارد که  شهرتی  چنان  جهان  اکناف  در  ما 
او  نداریم«.  او  معرفی  به  احتیاجی  دیگر 
»نام  که  نوشته  شاعری  درباره  را  این 
را  آن  ما  اکنون  که  او  شخصی  و  واقعی 
معلوم  قرار  از  می خوانیم  کوچک"  "نام 
به  را  سعدی  نام  است.«  مانده  مجهول 
ولی  نوشته اند  مصلح الدین  معروف  قول 
مصلح الدین  تذکره  صاحبان  از  بعضی 
نام  و  دانسته اند  )عبدهللا(  او  پدر  لقب  را 
و  دانسته اند  مشرف الدین  را  خودش 
و  بدانیم  مصلح الدین  همان  است  بهتر 
همانست  سعدی  اجل  شیخ  اما  بخوانیم. 
کوتاه  داستان نویسی  پدر  تعبیر  به  که 
و  دانسته اند  افصح المتکلمین  را  »او  ایران 
غایت  از  راستی  به  نیست که  تردید  جای 
جمال زاده  است.«  مستغنی الوصف  اشتهار 
پیش  سال  هشتصد  واقعا  »آیا  می گوید: 
چندین  یا  است  بوده  آمده  دنیا  به  این  از 
از  آن.«  از  بعد  یا  و  آن  از  پیش  سال 
قطع  طور  به  هرگز  نمی رود  »گمان  او  نگاه 
روشن گردد و حائز اهمیت هم نیست« و 

تنها  و  است  همه کس گذران  و  »همه چیز 
صباحی  چند  به  تنها  پس  است  هوالباقی 
نوشته  داد.«  اهمیتی  نباید  دیرتر  یا  زودتر 
دیگری که منتشر شده هم به گذشت 727 
دارد.  اشاره  تألیف گلستان  از  قمری  سال 
مناسبت  به   1317 در سال  خود  جمال زاده 
»گلستان«  تألیف  سالگی  هفتصد  جشن 
یا »پندنامه  نیکبختی«  در کتاب »گلستان 
سعدی« قسمتی از »پندها و نصایح منثور 
نثر  یکتا شاهکار  را که  آن کتاب مستطاب 
فارسی و سرتاپا مشحون است به در معانی 
معرفت«  و  حکمت  گرانبهای  گوهرهای  و 

آورد. دفتری گرد  در  و  گلچین کرده 

نسخه های نفیس در گنجینه 
کتابخانه ملی

خطی  نسخه  دو  ملی  گنجینه کتابخانه  در 
نگهداری  سعدی  کلیات  از  ارزشمند 
زهرا  که  این طور  نسخه ها  این  می شود. 
خطی  کتاب های  اداره کل  معاون  مدرسی، 
کتیبه های  گفته،  ملی  کتابخانه  نادر  و 
و  اسلیمی  نقوش  با  دارند،  مذهب  مزدوج 
و  الجورد  محرر،  زر  به  ختایی  برگ  و  گل 
از میان این دو، یکی در فهرست  شنگرف. 
جهانی میراث مستند برنامه  حافظه  جهانی 

است. رسیده  ثبت  به  یونسکو 
یکی از نسخ خطی کلیات سعدی به شماره: 
و  دارد  ناقص  و  پراکنده  اوراق   ،5-39134

یوسف  خط  به  نفیس  نسخه  از  بازمانده 
شیرازی  محمد  بن  عیسی  بن  محمد  بن 
است که در تاریخ 716 قمری کتابت شده 
این  می دهد که  نشان  تاریخ کتابت  است. 
تاریخ دار است.  نسخه، دومین نسخه کهن 
بن  علی  ترتیب  اساس  بر  نسخه  این 
از  اما  نیست  بی ستون  بکر  ابی  بی  احمد 
و  تهیه  از  قبل  است که  نسخه هایی  اندک 
به نظر  است؛  بی ستونی کتابت شده  تنظیم 
نخستین جامع  تنظیم  نسخه می رسد  این 

دارد. را  سعدی  ناشناخته کلیات 
شده  کشیده  مذهب  کتیبه  نسخه  ابتدای 
کمی آسیب دیده و در 46 برگ و 33 سطر 
دو  و  خاتمه  صفحات  است.  شده  نگاشته 
عناوین  است.  شده  تزئین  انجامه  طرف 
و  سرخ  مشکی،  رنگ های  به  هم  اشعار 
آب خورده  و  فرسوده  اوراق  لبه  است.  زرد 
است، جلد نسخه متعلق به خودش نیست 
و الحاقی است؛ تیماج سرخ ضربی با ترنج 
و سرترنج و لچکی و کتیبه های زرین که به 

تیرگی گراییده. به  زمان  مرور 
کتابخانه  شماره  به  بعدی  خطی  نسخه 
هجری قمری   784 سال  در   12493-5
اثر  تالیف  از  پس  سال   50 حدود  یعنی 
اصلی کتابت شده است و شاید این نسخه 
اقدم نسخ کلیات سعدی باشد. برگ های 
با  مذهب  مزدوج  کتیبه های  با  آغازینش 
نقوش اسلیمی و گل و برگ ختایی به زر 
حاشیه  و  است  شنگرف  و  الجورد  محرر، 
دور متن هم در برگ آغاز به همین شکل. 
شرفه به الجورد، تسمه اندازی به زر محرر، 
و  محرر  زر  به  متن  دور  ریسه ای  حاشیه 
سرخی  و  شنگرف  زر،  به  نسخه  عناوین 
با کتیبه های متفاوت  دفتر  آغاز هر  است؛ 
برگ  و  گل  و  اسلیمی  نقوش  با  مذهب 
ختایی به زر محرر، الجورد، سبز، مشکی و 
شنگرف است. ظهریه برگ های هر بخش 
با یک ترنج مذهب با نقوش اسلیمی و گل 
برگ ختایی آراسته شده است. جدول دور 
به  متن  است.  محرر  زر  به  میانی  و  متن 
خط نسخ و اشعار دو ستونی کتابت شده؛ 
و دارای 416 برگ در 19 سطر است. جلد 
با  با روکش تیماج مشکی  نسخه مقوایی 
گل  و  اسلیمی  نقوش  با  سرترنج  ترنج، 
ای  ریسه  حاشیه  زرپوش،  ختایی  برگ  و 
است.  روشن  قهوه ای  تیماج  آستر  ضربی، 
نادر  و  خطی  کتاب های  اداره کل  معاون 

کتابخانه ملی می گوید این نسخه خطی به 
بسیار  آثار  از  و خط  تزئینات  دلیل قدمت، 
دوازدهمین  در  و  می شود  نفیس محسوب 
برنامه  بین المللی  مشورتی  شورای  اجالس 
در  اثر  این   1394 سال  به  جهانی  حافظه 
برنامه   مستند  میراث  جهانی  فهرست 
حافظه  جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

 آفرین بر زبان شیرینت
و  شده  تکرار  بارها  هم  این  از  پیش 
و  سعدی  از  چطور  جهان  در  شنیده ایم که 
اشعارش یاد می شود. به ویژه در این روزگار 
و  می تازد  جهان  در  عالم گیر  ویروس  که 
از  همه  و  می کند  طوالنی تر  را  قرنطینه 
انسان دوستی می گویند. در روزهای گذشته 
سوسیالیست  وزیر  نخست  سانچز،  پدرو 
سه  تمدید  برای  سخنرانی اش  در  اسپانیا، 
هفته ای قرنطینه در این کشور شعری همین 
شیرین سخن  سعدی  از  را  آشنا  بیت  چند 
شاعر  عنوان  با  سعدی  از  سانچز  خواند. 
پارسی قرون وسطی یاد کرد و در دعوت از 
اسپانیایی ها برای رعایت محدودیت ها برای 
نجات جان خود و دیگران این قطعه مشهور 
اعضای  »بنی آدم  خواند که:  را  گلستان  از 
یک پیکرند/که در آفرینش ز یک گوهرند/ 
چو عضوی به درد آوَرد روزگار/دگر عضوها را 
بی غمی/ دیگران  محنت  تو کز  قرار/  نماَند 

آدمی.« نهند  نامت  نشاید که 

منیر فرمانفرمائیان را به عنوان هندسه گراترین 
بانوی  می شناسند.  ایران  معاصر  هنرمند 
هنرمندی که کیلومترها دورتر از زادگاهش و 
با نگاه مدرنی که داشت، به سنت های هنری 

کشورش وفادار ماند.
)شاهرودی(  منیر  ایسنا،  گزارش  به 
قزوین  شهر  در   1301 سال  فرمانفرمائیان، 
به دنیا آمد، 31 فروردین 98 از دنیا رفت و 
پیکرش در زادگاهش به خاک سپرده شد. 
او در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 
درس خوانده بود و مسیر هنری اش را در 
تمام  در  و  همیشه  اما  داد،  ادامه  آمریکا 
آثارش با وجود رویکردهای مدرنیستی به 

داشت. تعهد  نیز  ایران  سنتی  هنرهای 
استفاده  در  ایرانی  هنرمندان  تجربه  البته 
دارد  تاریخی  قدمتی  هندسی  اشکال  از 
می توان  را  آن  بی شمار  نمونه های  و 
مشاهده  ایرانی  کهن  معماری های  در 
همین  به  نگاه  با  نیز  فرمانفرمائیان  کرد. 
پیشینه کهن ایرانی، آن هم در دوره ای که 
به  می زد،  را  آخر  و  اول  حرف  مدرنيسم 

ماند. وفادار  ایران  سنتی  هنرهای 
از اشکال  با استفاده  نیم قرن  از  او بیش 
هنرهای  از  بهره گیری  و  هندسی  منظم 
و  انتزاعی  رویکردی  با  و  ایران  سنتی 
کرد.  خلق  را  متعددی  آثار  مدرنیستی 

آثاری که نقوش تزئینی و آینه، دو بخش 
می شدند. محسوب  او  آثار  اساسی 

»هندسه  بود که  خود گفته  آثار  درباره  او 
مثلث  مربع،  به  بازگرداند؛  زادگاهم  به  مرا 
و دایره، به مشاهدات کودکی من از تجربه 
از این مرز  حضور در میان زیبایی برآمده 
تازه ای  معنای  برایم  چیز  همه  بوم.  و 
و منشور«. هرچند  استوانه  یافت؛ مکعب، 
آثار  در  آینه کاری  هنر  از  استفاده  ایده  که 
بلکه  ایران،  قلب  در  نه  فرمانفرمائیان 
به  نیویورک  در  و  طرف تر  آن  کیلومترها 

کرد. خطور  هنرمند  این  ذهن 
که  معتقدند  هنر  کارشناسان  از  بسیاری 

پاپ  هنر  نوعی  به  فرمانفرماییان  منیر 
تلفیق  و  ترکیب  هم  با  را  مفهومی  هنر  و 
کرد و استفاده از آینه به عنوان پس زمینه 
و  و هندسه  ریاضی  با  آن  ترکیب  و  سنت 
نگاهی استعاری به این مقوله را دستمایه 
خلق چنین آثاری می دانند. آثاری که تمام 
نهایت  در  ترکیب بندی هایش  و  فرم ها 
که  می گفت  خودش  می رسند.  تقارن  به 
همیشه دغدغه اش خلق آثاری بوده که در 
از محیط پیرامونی، معاصر هم  الهام  عین 
باشند. او باور داشت که آینه کاری با وجود 
معاصر  انسان  با  به خوبی  کهن  قدمتی 

می کند. برقرار  ارتباط 

در روز بزرگداشت سعدی شیرازی، سازمان کتابخانه ملی دست نوشته هایی از محمدعلی جمال زاده منتشر کرد

سعدِی بی نام
جمال زاده: سعدی ما در اکناف جهان چنان شهرتی دارد که دیگر احتیاجی به معرفی او نداریم

برای سالروز درگذشت منیر فرمانفرمائیان

کیلومترها دورتر به هنر کشورش وفادار ماند

در گنجینه کتابخانه ملی دو 
نسخه خطی ارزشمند از کلیات 
سعدی نگهداری می شود. این 
نسخه ها اینطور که زهرا مدرسی، 
معاون اداره کل کتاب های 
خطی و نادر کتابخانه ملی گفته، 
کتیبه های مزدوج مذهب دارند، 
با نقوش اسلیمی و گل و برگ 
ختایی به زر محرر، الجورد 
و شنگرف. از میان این دو، 
یکی در فهرست جهانی میراث 
مستند برنامه  حافظه  جهانی 
یونسکو به ثبت رسیده است

|پیام ما| نامش چه بود؟ استاد سخن فارسی که مشرف الدین مصلح بن عبدهللا شیرازی است و سعدی می خوانندش. دیروز دست نوشته های 
محمدعلی جمال زاده، پدر داستان نویسی ایران منتشر شد که در آن از نام کوچک سعدی نوشته و پرسیده که »آیا واقعا هشتصد سال پیش از 
این به دنیا آمده بوده است یا چند سال پیش از آن یا پس از آن«. و خود جواب داده که »سعدی ما در اکناف جهان چنان شهرتی دارد که 
دیگر احتیاجی به معرفی او نداریم«. امروز )یکم اردیبهشت( بزرگداشت این شاعر سخنور است و برنامه های گرامیداشت او از چند روز پیش 
آغاز شده. دیروز به همین مناسبت دو نسخه نفیس از کلیات سعدی در گنجینه کتابخانه ملی معرفی شد و در روزهای گذشته، در روزگار گره 
خورده به ویروس، ادیبان و سخنوران و سعدی شناسان، برای گفتن از سعدی در فضای مجازی برنامه ریختند؛ خانه فرهنگ ایران در دهلی 

نو، سفارت ایران در بیروت و انجمن آثار و مفاخر منطقه آزاد کیش و مرکز سعدی شناسی و بسیار گروه های دیگر.

تجسمی

شهردار ندوشن: مالک این 
خانه  رها شده هنوز مشخص 
نیست و گاهی افرادی مدعی 
شده اند، ولی هیچ سند و 
مدرکی ندارند. برای حفظ 
این خانه نیازمند دخالت 
دادستانی و واگذاری به 
میراث فرهنگی یا شهرداری 
هستیم

شهردار ندوشن خواستار رفع مشکل قانونی 
خانه تاریخی »قلعه ای ها« در این شهر شد 
و گفت: »برای حفظ این خانه مانند عمارت 
تاریخی نواب در شهرستان یزد، نیازمند ورود 
دادستانی و واگذاری آن به میراث فرهنگی 
یا شهرداری است.« هادی موسوی ندوشن 
رفع  خواستار  شهرداری  که  این  بیان  با 
»قلعه ای ها«  قدیمی  خانه  قانونی  مشکل 
است، به ایسنا گفت: »این خانه سه طبقه 
خاص، متعلق به دوران صفوی است ولی با 
وجود این اداره میراث فرهنگی در سال های 
بنا اقدام کرده، به  گذشته برای حفظ این 

مرور زمان از بین رفته است.«
خانه  این  مالکیت  اینکه  به  اشاره  با  او 
این  »مالک  داد:  ادامه  نیست،  مشخص 
خانه  رها شده در بافت تاریخی شهر ندوشن 
در  افرادی  بعضا  و  نیست  مشخص  هنوز 
این باره مدعی شده اند، ولی هیچ سند و 
برای  لذا  ارائه کرده اند،  باره  این  در  مدرکی 
حفظ این خانه مانند عمارت تاریخی نواب 
در شهرستان یزد، نیازمند ورود دادستانی و 
واگذاری آن به میراث فرهنگی یا شهرداری 

هستیم.«
»شهرداری  کرد:  اضافه  موسوی ندوشن 
آمادگی ایجاد برخی از زیرساخت ها و حفظ 
قانونی  را در صورت رفع مشکل  این خانه 
آن دارد، می توانیم پس از مرمت های اولیه، 

فراخوانی ارائه کرده و از متقاضیان خواستار 
استفاده از این ظرفیت شویم.«

ندوشن  شهرداری  دیگر  اقدامات  درباره  او 
برای حفظ آثار تاریخی این شهر، تصریح 
واقع  ندوشن  حمام  و  سفید  »قلعه  کرد: 
در بافت قدیمی این شهر توسط شهرداری 
واگذار شده  بخش خصوصی  به  و  مرمت 
است. عالوه بر آن خانه تاریخی »سرهنگ 
احمدی« نیز که به ثبت ملی رسیده است، 
به عنوان مجموعه ای فرهنگی و آموزشی تا 

دو ماه آینده به بهره برداری می رسد.«
شد:  یادآور  پایان  در  ندوشن  شهردار 
تاکنون  سال های گذشته  از  »خوشبختانه 
آثار تاریخی و ابنیه زیادی از شهر ندوشن 
ثبت ملی شده و حتی آثار ناملموسی مانند 
محرم و منبر چوبی این شهر نیز در فهرست 

ثبت رسیده  است.« به  ملی  آثار 
خانه قلعه ای های ندوشن در محله قلعه، 
سی ام تیر 1384 با شماره ثبت 12129 در 
فهرست آثار ملی به ثبت رسید. این خانه 
اعیانی  و  زیبا  معماری  با  عمارتی  زمانی 
زندگی  آن  در  ندوشن  خان های  و  بود 
می کردند. گفته می شود تا دو دهه پیش 
خانه قلعه ای ها مسکونی بود و سه خانوار 
پس  آن  از  اما  می کردند  زندگی  آن  در 
روند تخریبی آغاز شد و اکنون در آستانه 

است.  ویرانی 

شهردار ندوشن:
دادستانی به مسئله خانه  »قلعه ای ها« وارد شود

 شیخ اجل سعدی 
همانست که به تعبیر پدر 

داستان نویسی کوتاه ایران »او 
را افصح المتکلمین دانسته اند و 
جای تردید نیست که به راستی 
از غایت اشتهار مستغنی الوصف 
است.« جمال زاده می گوید: »آیا 

واقعا هشتصد سال پیش از 
این به دنیا آمده بوده است یا 
چندین سال پیش از آن و یا 

بعد از آن.« از نگاه او همه چیز 
و همه کس گذران است و تنها 
به چند صباحی زودتر یا دیرتر 

نباید اهمیتی داد
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امهال بازپرداخت تسهیالت صنعت گردشگری چقدر عملی شد؟

رفع تکلیف دولت، بدهکاری بخش خصوصی
رئیس جامعه تورگردانان ایران: مهم این است دولت متوجه شود کسی که تسهیالت دریافت کرده چه زمانی به درآمد 

می رسد تا بتواند اقساط وام را بپردازد

| روزنامه نگار |

| فرزانه قبادی |

دولت برای رفع تکلیف به 
فعاالن گردشگری تسهیالت 

داد. اگر منطقی با این موضوع 
روبه رو می شد، باید مطالعه و 
بررسی انجام می داد که کدام 
شغل بیشتر آسیب دیده اند 

و کدام کمتر و بر اساس این 
آسیب تسهیالت برای مشاغل 

مختلف در نظر می گرفت. 
دادن وام با سود 12 درصد به 

کسی که شغلی ندارد یعنی 
چه؟ یعنی بدهکار کردن بخش 

خصوصی به دولت

این شکل حمایتی که در ایران 
از اصناف آسیب دیده از کرونا 

صورت گرفت با کشورهای 
هم تراز ایران قابل مقایسه نبود. 
در ترکیه از گردشگری و اصناف 

آسیب دیده چطور حمایت 
شد؟ در هند یا کشورهایی مثل 

آذربایجان چطور؟ کشورها از 
صندوق ذخیره ملی برداشت 
کردند و دست به دست هم 

دادند و این یک سال ضرر را 
جبران و مشاغل را حفظ کردند، 

اما در ایران متاسفانه این طور 
نبود

| رئیس جامعه 
تورگردانان ایران |

  | ابراهیم پورفرج |

|رئیس کمیته گردشگری خالق 
اتاق بازرگانی ایران |

  | سهند عقدایی |

رئیس اتاق تهران خبر داد:

واردات 6 میلیون دوز 
واکسن کرونا برای 
کارگران خط تولید 

قرارداد  انعقاد  از  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
توسط  کرونا  واکسن  دوز  میلیون   6 واردات 
واکسیناسیون کارگران  برای  بخش خصوصی 
به گزارش صدا و سیما؛  تولید خبر داد.  خطوط 
مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان 
اداری  مراحل  اگر  تهران گفت:  بازرگانی  اتاق 
این قرارداد انجام شود واکسن ها به تدریج و 
مرحله به مرحله وارد کشور می شود؛ البته در این 
مرحله هدف این است که بخش تولید و به 
ویژه کارگران را واکسینه کنیم تا خللی در تولید 
ایجاد نشود. او با بیان اینکه ارز اختصاص داده 
است،  آزاد  ارز  واکسن  این  واردات  برای  شده 
افزود: انتظار ما این است صاحبان مشاغل و 
کارخانه ها هزینه تامین واکسن ها را تقبل کنند 
فکر  البته  نشود  تحمیل  به کارگران  هزینه  تا 
می کنم وقتی این کار اجرایی شود و به سالمتی 
کارخانه و چرخش تولید کمک کند، هر مدیری 
خوانساری گفت:  تقبل کند.  خود  را  هزینه ها 
اجتماعی  مسئولیت  عنوان  به  بازرگانی  اتاق 
خود به این ماجرا ورود کرد تا با توجه به تاکید 
رئیس جمهور مبنی بر کمک بخش خصوصی 
برای واردات واکسن به کمک دولت بشتابد از 
این رو از ابتدای سال از بخش خصوصی به ویژه 
شرکت های معتبر واردات و ساخت دارو دعوت 
کردیم تا به سرعت و به صورت جدی وارد این 
عرصه شوند زیرا بیشتر شرکت های تولید کننده 
واکسن، واکسن های خود را به فروش رسانده 
بودند. شرکت های یاد شده با توجه به اعتباری 
این عرصه ورود و تقبل کردند  که داشتند در 
که منفعت و سودی از واردات واکسن نداشته 
باشند و این واکسن ها را با قیمت تمام شده 
عرضه کنند که امیدواریم با مجوزهای صادر شده 
از سوی وزارت بهداشت این واکسن ها به زودی 

وارد و با نظارت ستاد کرونا توزیع شود.

ضرورت مدیریت دقیق 
منابع آب در سال  جاری 
بر ضرورت  تاکید  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
مدیریت دقیق منابع آب در سال جاری گفت: 
مشکالت کم  خصوص  در  دقیق  اطالع رسانی 
آبی، مشارکت و همراهی مردم را به همراه دارد. 
به  گزارش ایلنا جهانگیری در چهل و دومین جلسه 
ارائه  به گزارش های  اشاره  با  شورای عالی آب 
شده مبنی بر کاهش بارش  ها در سال جاری، 
بر ضرورت مدیریت دقیق منابع آب در سال 
باید  نیرو  وزارت  گفت:  و  کرد  تاکید  جاری 
برنامه ریزی های الزم را انجام دهد تا مردم در 
فصل تابستان با مشکل آب شرب مواجه نشوند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به 
ضرورت اطالع رسانی دقیق و به موقع به مردم در 
خصوص کم آبی و خشکسالی افزود: اگر مردم 
را در جریان مشکالت قرار دهیم،  شاهد همکاری 
جامعه در زمینه های مختلف خواهیم بود. در این 
جلسه نقشه راه احیای حوضه آبریز زاینده رود که 
در جلسه کارگروه احیای زاینده رود تایید شده 
بود مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسید.

 افت 14 متری تراز آب 
در سد کرخه 

مدیر روابط عمومی سد کرخه با اشاره به آخرین 
وضعیت این سد گفت: تراز سد کرخه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته که 214 متر بود، 
متر  حدود 14  سال،  یک  در  و  یافته  کاهش 
یونس  ایسنا  گزارش  به  داشته ایم.  تراز  افت 
قادری اظهار کرد: تراز فعلی سد کرخه 199.72 
متر با حجم 2 میلیارد و 635 مترمکعب است. 
آورد رودخانه نیز 90 مترمکعب بر ثانیه است و 
خروجی از سد و توربین ها نیز 102 مترمکعب بر 
ثانیه است. با توجه به اینکه در نیمه اول سال 
آبی، بارندگی کم بوده و در نیمه دوم سال آبی 
نیز بارندگی نداریم، پیش بینی می شود، افت تراز 

حتی پایین تر از تولید نیروگاه باشد.
مدیر روابط عمومی سد کرخه با بیان اینکه افت 
تراز به صورت روزانه رخ می دهد، گفت: افت تراز 
بر اساس دستوری که دیسپاچینگ ملی از ما 
دریافت می کند و نیاز آب منطقه ای برای تامین 
آب کشاورزی، رخ می دهد؛ در واقع پایین آمدن 
تراز به خروجی دیسپاچینگ یا آب منطقه ای 
بستگی دارد. اگر تراز آب از 186 متر پایین تر بیاید، 
واحدها خاموش می شوند و از طریق دریاچه های 
تحتانی یا کالورت، آب به پایین دست می رسد. 
میزان  اساس  بر  بیان کرد: خروجی ها  قادری 
ورودی تنظیم می شود مگر اینکه پایین دست 
به خروجی بیشتری نیاز داشته باشد. خروجی 
کنونی از سد رودخانه کرخه و سد سیمره انجام 
می شود؛ احتماال سد سیمره قصد آبگیری دارد و 
می خواهد آب را نگه دارد و بر اساس آن، تولید 
داشته باشد. در حال حاضر یک هزار و 355 
مگاوات ساعت تولید داشته ایم و کاهش تولید 
نیز خواهیم داشت؛ بر اساس حجم آب، تولید 

کاهش پیدا می کند.

رضا اردکانیان با اشاره به کاهش بارندگی 
تابستان  »در  کرد:   اعالم  جاری  سال  در 
سال جاری به دلیل کاهش بارش شرایط 
اساس  بر  داشت  خواهیم  متفاوتی 
متوسط  میزان  از  درصد   40 پیش بینی 
البته  داریم.  کمتری  بارندگی  بلندمدت 
شرب  بخش  در  که  کردیم  برنامه ریزی 
نظارت  و  مردم  مشارکت  با  بهداشت  و 
مواجه  مشکل  با  همیشه  مثل  استانداران 
است کاهش  آنچه گریزناپذیر  اما  نشویم 
بارندگی موجب شده در بخش برق آبی ها 
مگاوات  هزار  سه  سال گذشته  به  نسبت 
باشیم.  داشته  برق کمتری  تولید  ظرفیت 
کنیم  برنامه ریزی  شدیم  موظف  یعنی 
عالوه بر تمهیدات با مصرف کنندگان بزرگ 
گذشته  سال  از  بیش  مگاوات  هزار  سه 
برسیم  توافق  به  مصرف  مدیریت  جهت 
تامین  لحاظ  به  شرایط کرونا  در  مردم  تا 
مشکل  و  محدودیت  با  مورد نیاز  انرژی 

نشوند.« مواجه 
اخیر  اساس گزارش  »بر  اردکانیان گفت: 
شورای عالی آب، امسال به لحاظ بارش و 
افزایش دما با کمبود قابل توجه مواجهیم 
با  نیز  برف  پوشش  لحاظ  به  اینکه  ضمن 
دیروز  مسئله  این  البته  مواجه ایم  کمبود 
نزدیک  همکاری  در  نیست  هفته  این  و 

در  همکاری  بررسی  و  هواشناسی  با 
بخش آب کشور از مدت ها قبل در تدارک 
سعی  منتهای  و  بوده ایم  برنامه ریزی 
می شود که در بخش آب و برق بتوانیم با 

کنیم.« سپری  را  امسال  سهولت 
متفاوت  شرایط  خصوص  در  نیرو  وزیر 
لحاظ  »به  گفت:  نیز  آینده  در  بارندگی 
منطقه  آب وهوایی  تغییرات  و  اقلیمی 
پذیرای  باید  بیشتر  بعد  به  این  از  ما 
شدید  ترسالی  یعنی  باشیم  حدی  شرایط 
هم  متعاقب  که  شدید  خشکسالی  یا  و 
از  بعد  پربارش  سال  دو  ما  می دهند  رخ 

خشک ترین سال 50 سال اخیر را در سال 
در  آن  متعاقب  و  تجربه کردیم   97  ،  96
سال  97، 98 یکی از ترسال ترین سال ها 
را  سیالب گسترده  و  اخیر  قرن  نیم  طی 
شاهد بودیم. سال 98، 99 سال پر بارشی 
سال  به  نسبت  درصد   50 امسال  و  بود 
متوسط  به  نسبت  درصد   40 و  گذشته 
و  داشته ایم  کمتری  بارندگی  بلندمدت 
تامین  به لحاظ  این در شرایطی است که 
آب شرب و بهداشت اولویت خاصی داریم 
یک  انرژی  و  آب  به  تولید  بخش  نیاز  و 

است.« ضرورت 

وزیر نیرو خبر داد:

کاهش سه هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاه های برق آبی

انرژی

قرار است این اراضی 
به صورت رایگان در اختیار 
وزارت راه و شهرسازی قرار 
گیرد، نباید این طور تلقی 

شود که ساخت و سازها را در 
سطح توسعه دهیم

چک سفید امضا برای تخریب طبیعت 
یا ساماندهی واگذاری اراضی؟

بهره برداری  و  استعدادیابی  دفتر  مدیرکل 
منابع طبیعی سازمان جنگل ها ضمن اشاره 
برای  ارائه پیشنهاداتی  و  برخی ضعف ها  به 
طرح جهش تولید و تامین مسکن مجلس 
شورای اسالمی گفت: جنگل و اراضی جنگلی 
در این طرح قابلیت واگذاری ندارند. محمد 
رحیم رستمانی معتقد است تغییر نمایندگی 
دولت در اراضی ملی و دولتی به  نام وزارت 
راه و شهرسازی برای تامین مسکن و توسعه 
و  نیست  کشور  در  موضوع جدیدی  شهری 
برخی  نیز  این  از  پیش  جنگل ها  سازمان 
اراضی ملی و دولتی فاقد ممنوعیت قانونی 
وزارت  اختیار  در  مسکن  تامین  برای  را 

است. داده  قرار  راه و شهرسازی 
به گزارش ایسنا رستمانی می گوید: سازمان 
جنگل ها پیش از این به استناد ماده 6 قانون 
ساماندهی و عرضه مسکن برخی اراضی ملی 
و دولتی فاقد ممنوعیت قانونی در حریم شهر 
به  مسکن  تامین  و  شهری  توسعه  برای  را 
وزارت راه و شهرسازی واگذار می کرد اما در این 
قانون مشخص نشده بود که چه زمین ها و 
عرصه هایی قابلیت ساخت و ساز برای تامین 
مسکن را ندارند این درحالی است که در تبصره 
2 ماده 9 طرح جهش تولید و تامین مسکن 
عنوان شده است که چه زمین هایی قابلیت 

واگذاری ندارند.

محمدرحیم رستمانی معتقد است این تبصره 
واگذاری  عدم  برای  را  جنگل ها  سازمان  کار 
جنگل، عرصه های ذخیره ژنتیکی، بیشه های 
و  کرده  راحت تر  و...  نهالستان ها  طبیعی، 
می تواند  قانون  استناد  به  جنگل ها  سازمان 
جلوی انتقال سند مالکیت و ساخت مسکن 

در این نقاط را بگیرد.
طرح  در  جنگلی  اراضی  آیا  اینکه  درباره  او 
جهش تولید و تامین مسکن قابلیت واگذاری 
دارند یا خیر؟ می گوید: گاهی اوقات بخشی 
از جنگل های کشور به دالیل مختلف از جمله 
و  بین می روند  از  و...  آتش سوزی  تخریب، 
تبدیل به اراضی جنگلی می شوند. این اراضی 
برای احیا و بازسازی نیازمند اجرای عملیات 
جنگل کاری و مراقبت هستند. از این رو اراضی 
مسکن  ساخت  و  تامین  برای  نیز  جنگلی 

نمی شوند. واگذار 
رستمانی تاکید می کند: از آنجا که قرار است 
این اراضی به صورت رایگان در اختیار وزارت 
راه و شهرسازی قرار گیرد، نباید این طور تلقی 
توسعه  سطح  در  را  ساخت و سازها  شود که 
دهیم. این یعنی به جای ساخت خانه های 
آپارتمان بسازیم  ویالیی اشغال سطح زیاد، 
این  با  باشیم.  داشته  ارتفاع  در  را  توسعه  و 
اقدام در یک سطح کوچک تعداد زیادی را 

می دهیم. سکونت 

بیش از یک سال است که کرونا بسیاری از 
صنایع را از نفس انداخته، صاحبان مشاغل در 
بحبوحه جوالن دادن های این ویروس بدقلق، 
جانب  از  داشتند که  حمایت هایی  به  چشم 
دولت ها دریافت می کنند. بر اساس مطالعات 
و آمارهای جهانی، بخش گردشگری یکی از 
بخشهایی است که از ابعاد مختلف بیشترین 
آسیب را از پاندمی کرونا تجربه کرد. دولت های 
مختلف هر کدام بسته به اهمیت این صنعت 
در اقتصادشان، از فعاالن و شاغالن گردشگری 
حمایت کردند، از تسهیالت بالعوض تا وام های 
کم بهره و... در ایران هم دولت چند ماه پس از 
شیوع کرونا تصمیم گرفت بسته های حمایتی 
برای مشاغل آسیب دیده از کرونا در نظر بگیرد. 
اما شرایط دریافت و بازپرداخت این تسهیالت 
بسیاری از کسانی را که مشمول دریافت این 
در بخش  حمایت ها می شدند، منصرف کرد. 
مسافرتی،  دفاتر  از  بسیاری  نیز  گردشگری 
تعطیلی و تعدیل نیرو را به بدهکار شدن به 
دولت ترجیح دادند. حاال که بیش از یک سال 
از شیوع کرونا می گذرد، دریافت کنندگان این 
تسهیالت در واکنش به خبر امهال بازپرداخت 
وام های خود، از برخوردهای سلیقه ای بانک ها 
در دریافت اقساط می گویند. از اینکه نه تنها 
بازپرداخت این تسهیالت امهال نشده بلکه سه 
ماه پس از دریافت این وام ها، بانک اقدام به 
کسر اقساط از حساب کسانی کرده است که بر 

اساس ابالغ بانک مرکزی بازپرداخت وام آنها تا 
پایان سال امهال شده بود.

سهند عقدایی هم بنیان گذار شرکت سفرهای 
با  گفت و گو  در  البرز  اسپیلت  طبیعت گردی 
»پیام ما« می گوید: »ما این وام را در مرحله 
را  وام  آن  از  که  بانکی  دریافت کردیم.  اول 
دریافت کردیم، زیاد سخت نگرفت. اما می دانم 
که بسیاری از همکارانم با سخت گیری هایی از 
سوی بانکها مواجه شدند. قرار بود با یک تنفس 
قبل  شود.  شروع  وام  بازپرداخت  ماهه  سه 
از به پایان رسیدن این تنفس، هیئت دولت 
ابالغ  را  آن  بانک مرکزی  و  داشت  مصوبه ای 
کرد که صنف گردشگری –این وام شامل 16 
صنف دیگر هم بود- مستثناست و بازپرداخت 
وام فعاالن این صنف تا پایان سال 99 امهال 
می شود. اما تقریبا بیش از 90 درصد بانک ها 
این ابالغیه را اعمال نکردند. ما چند ماه بدهکار 
بانکی بودیم و مشکالتی داشتیم از قبیل اینکه 
نمی توانستیم دسته چک بگیریم و مدام به 
ضامن های ما پیام می دادند که مبلغ اقساط 
را از حساب آنها کسر می کنند. ما در نهایت از 
خیر امهال وام گذشتیم و اقساط را پرداخت 

می کنیم.«

برای کسانی که هنوز با بیکاری و رکود دست 
و پنجه نرم می کنند، هنوز به سطحی از درآمد 
نرسیده اند که بخواهند مبلغی را که به عنوان 
تسهیالت دریافت کرده بودند تا کسب و کار خود 

را از بحران کرونا نجات دهند، به دولت برگردانند، 
خبر امهال بازپرداخت خبر خوشحال کننده ای 
نبود. ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان 
ایران در خصوص این موضوع به »پیام ما« 
می گوید: »این وام قرار بود به بخش خصوصی 
کمک کند تا در شرایط بحرانی پیش آمده به 
حیات خود ادامه دهد. اما تا زمانی که درآمدی 
برای مشاغل گردشگری حاصل نشده دریافت 
اقساط چه معنایی دارد؟ بسیاری از کشورها 
کردند،  بالعوض  کمک  خصوصی  بخش  به 
دولت ما چون وضع مالی خوبی ندارد بخش 
ندارد،  بالعوض  کمک  انتظار  او  از  خصوصی 
اما این انتظار را دارد که صبر کند تا زمانی که 
شرکت ها و موسسات به درآمد برسند و بتوانند 

پول دولت را بدهند«

پیش  که  »مشکلی  است:  معتقد  پورفرج 
به  تکلیف  رفع  برای  دولت  بود که  این  آمد 
فعاالن گردشگری تسهیالت داد. اگر منطقی 
با این موضوع روبه رو می شد، باید مطالعه و 
بیشتر  شغل  می داد که کدام  انجام  بررسی 
آسیب دیده اند و کدام کمتر و بر اساس این 
در  مختلف  مشاغل  برای  تسهیالت  آسیب 
نظر می گرفت. دادن وام با سود 12 درصد به 
کسی که شغلی ندارد یعنی چه؟ یعنی بدهکار 
کردن بخش خصوصی به دولت. دولت باید 
وظیفه خود را به درستی انجام دهد تا بخش 
خصوصی فکر کند دولت پشتیبان اوست. یقین 

بدانید زمانی که بحران مرتفع شد دوباره بخش 
خصوصی هم مالیات به موقع می پردازد و هم 
بیمه و هم وظایف دیگر خود را انجام می دهد.

رعایت حال بخش  اگر  دولت  بحران  این  در 
خصوصی را نکند، عمال خسارتی سنگین تر از 
کرونا از جانب دولت به بخش خصوصی وارد 

می شود«

بازپرداخت  امهال  خبر  خصوص  در  پورفرج 
تسهیالت بخش گردشگری تا پایان شهریور 
نیست  مهم  وام  امهال  بحث  »در  می گوید: 
دولت  ماه،  چهار  یا  شود  امهال  ماه  سه  که 
باید متوجه شود کسی که وام و تسهیالت را 
تا  به درآمد می رسد  دریافت کرده چه زمانی 
بتواند اقساط وام را بپردازد، شاید شش ماه 
دیگر شاید هم یک سال دیگر به این درآمد 
برسد. کسی که درآمد نداشته و ندارد و در آینده 
ضعیف تر هم می شود، نمی تواند به امهال سه 

ماهه و شش ماهه دل ببندد«

اما مسائلی که این روزها فعاالن گردشگری 
به همین جا ختم  به گریبانند  آن دست  با 
بسیاری  دارایی در سالی که  اداره  نمی شود. 
خدمات  دفاتر  و  گردشگری  شرکتهای  از 
مبالغی  می بردند،  سر  به  رکود  در  مسافرتی 
عجیب و هنگفت به عنوان مالیات برای آنها 
این  در  عقدایی  سهند  است.  کرده  تعیین 
به  عملکرد  مالیات   « می گوید:  خصوص 
طرز بی رحمانه و بی حساب و کتابی افزایش 

شد  اعالم  این طور  هم  آن  دلیل  پیدا کرد. 
که مدارک الزم را در زمانی که اعالم کرده اند 
ارائه نداده ایم. بنابراین مالیات را علی الراس 
جای  به  آن  محاسبه  مبنای  که  -مالیاتی 
ضرایب  و  قراین  مودی،  مدارک  و  اسناد 
مالیاتی است- محاسبه کردند. در سالی که 
ده  را  ما  مالیات  نداشتیم  درآمدی  هیچ  ما 
برابر کردند. در 15 سال فعالیت ما هر سال 
اظهارنامه مالیاتی را پر کردیم و دفاتر مالی 
تعیین  مالیات  میزان  هر  و  کردیم  ارائه  را 
می شد پرداخت می کردیم. اما سال گذشته 
چون می دانستند نمی توانند از طریق بررسی 
دفاتر مالی ما مالیات سنگینی تعیین کنند 
– چون درآمدی نداشتیم- گفتند مدارک را 
ارائه نشده است. وقتی اعتراض کردیم ممیز 
کل قبول نکرد و گفت به هیات بدوی شکایت 
کنید، هیئت بدوی تقاضای رسیدگی مجدد 
ما را قبول نکردند، در یک پروسه ای است که 
در انتها یک مبلغ هنگفتی را با ناجوانمردانی 
از ما بگیرند. وقتی برای اعتراض رفته بودیم 
دیدم انبوه شرکتها با شرایط مشابه ما همین 
اعتراض به وضعیت  برخورد را دیده  و برای 
مالیات خود مراجعه کرده اند. در بحث مالیات 
ما  در سال گذشته که  افزوده هم  ارزش  بر 
نداشتیم  فعالیتی  و  نمی کردیم  هیچ کاری 
مالیات ده سال پیش را برای ما ابالغ کردند«

عقدایی رئیس کمیته گردشگری خالق اتاق 
از  گرفته  صورت  حمایت های  درباره  ایران 
»من  می گوید:  ایران  در  گردشگری  بخش 
گردشگری  وزارت  از  فراتر  را  موضوع  این 
می بینم. معاون وزیر در حدی که توانایی دارند 
تقاضاهایی کرده و جلساتی گذاشته اند. اما به 
روسای  حضور  با  جلسه ای که  در  مثال  طور 
و  شد  برگزار  وزارتخانه  در  اصناف گردشگری 
حضور  هم  همتی  آقای  و  جهانگیری  آقای 
داشتند، خیلی راحت آب پاکی را ریختند روی 
دست بخش خصوصی و گفتند از ما انتظاری 
نداشته باشید ما کاری نمی توانیم برای شما 
انجام دهیم. در همین حد که وام با سود 18 
آن را  سود  درصد   6 شود که  پرداخت  درصد 
دولت می پردازد و 12 درصد را خود شما، در 

ماست« توان 

عقدایی می گوید: »من ماجرا را فراتر از وزارت 
گردشگری می بینم، حتی فراتر از دولت. ما با 
پایین  دولتی که کسری بودجه و درآمدهای 
دارد روبه رو هستیم. اما بسیاری از شرکت هایی 
در  و  هستند  خاص  نهادهای  به  متعلق  که 
در  نمی پرداختند، حداقل  مالیاتی  این سالها 
با  می آمدند  اصناف  به کمک  سال  یک  این 
ارزش افزوده هایی که در این سالها داشتند و 
با مالیاتی که می توانستند بپردازند کمک حال 

باشند.« بخش خصوصی 

رئیس کمیته گردشگری خالق اتاق بازرگانی 
ایران معتقد است: » این شکل حمایتی که 
در ایران از اصناف آسیب دیده از کرونا صورت 
گرفت با کشورهای هم تراز ایران قابل مقایسه 
نبود. در ترکیه از گردشگری و اصناف آسیب 
دیده چطور حمایت شد؟ در هند یا کشورهایی 
صندوق  از  کشورها  چطور؟  آذربایجان  مثل 
ذخیره ملی برداشت کردند و دست به دست 
و  جبران  را  سال ضرر  یک  این  و  دادند  هم 
مشاغل را حفظ کردند، اما در ایران متاسفانه 

نبود« این طور 

بخش گردشگری ایران با چالش های عدیده ای 
روبه رو است، چالشی که این روزها فقط بخشی 
از آن به کرونا و تبعات آن مربوط است و بخش 
عمده آن به مدیریت در شرایط بحرانی، نگاه 
غیر تخصصی و نادیده گرفتن نظرات کارشناسان 
در  اشتباه  تصمیمات  و  تصمیم گیری ها  در 

بخش های مختلف بر می گردد.

معاون گردشگری کشور هفته گذشته از تمدید امهال بازپرداخت تسهیالت کرونا تا پایان شهریورماه سال 1400 خبر داد و اعالم کرد: 
»بازپرداخت این تسهیالت در حوزه گردشگری تا پایان شهریورماه سال جاری امهال شد. امهال مالیات و حق بیمه کارفرمایی نیز در حال 
پیگیری است« بانک ها و سازمان امور مالیاتی اما در سوی دیگر ماجرا ساز خود را جور دیگری کوک کرده اند. فعاالن اصناف مختلف 
گردشگری می گویند بسیاری از بانک های ارائه دهنده این تسهیالت علی رغم ابالغ بانک مرکزی مبنی بر امهال وام، بعد از سه ماه تنفس، 
شروع به برداشت اقساط از حساب آنها کرده اند و اعتراض  آنها راه به جایی نبرده است. مالیات سنگینی هم که برای شاغالن بخش 

گردشگری -که در یک سال و نیم گذشته فعالیت و درآمد نداشته اند- تعیین شده، به تمام مشکالت آنها افزوده است.



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 1991   | چهارشنبه  1 اردیبهشت 1400  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام  ایران6

افقی
 1 - بزرگ - جدشاه اسماعیل صفوی - سگ 
انگلیسی2 - سوا، منفصل - سر گوسفند را 
میبرد، قصاب - وقت، وقت و زمان، زمان3 - 
مار بزرگ - خالص - اشاره به نزدیك، ضمیر 
اشاره - فوم بی ته4 - بازیگر فیلم ایالت 
سان شاین - برش هندوانه5 - خمیازه - 
خطی در دایره، نام کشوری در جنوب ایران6 
- باالی فرنگی، باال به گویش عمو سام - 
شلوار جین، قدم یکپا، ژنرال جنگهای انفصال 

- زیر پا مانده - فراخی7 - تلخ، پیمانه ، 
اندازه ، شماره و حساب ، گذشتن بر چیزی 
- هکر ناتمام - نوعی رنگ مو، رنگ موی 
فوری - خالص8 - بیماری زردی، مرضی 
كه در اثر اختالل در عملکرد كبد بوجود می 
چماق  نگهبان   - بدن  در  استخوانی   - آید 
به دست، نگهبان چماق نقره ای، سالحش 
چماقی نقره ای رنگ است9 - بهره وام، پول 
نامشروع - نفس، خون، نفس غنیمتی - زر، 
از فلزات بسیار با ارزش - مادر عرب، عزیز 
تازی10 - شرم، آزرم - خواندنی محصلین - 

یارغم، هر دو11 - دشنام دادن - چهارچوب 
عکس - طایفه چادر نشین، قبیله، عشیره - 
همسر مرد12 - جملگی - کوشک  - تحفه 
نطنز، امرود13 - نوعی حلوا، خبر افشاگرانه، 
میدهند تا رسوا کنند - نت سوم، نت مخمور، 
 - دستوری  - جمله  مضارع  فعل  پیشوند 
سمنان قدیم14 - سمت چپ - نوعی نان - 
من و تو، ضمیر جمع، آب تازی15 - صد متر 
مربع، واحد سطح، پسوند فاعلی, مخفف اگر 
- آمیزش و آمیختن ، شهد و عسل، اختالط 

و مخلوط کردن - كشوری در قاره اروپا

عمودی
 - كنسروی  ماهی  بدن،  كیلو،  هزار   -  1
نام دخترانه 2 - تحریک  بندی -  گرفتار، 
کردن - تکرار حرف - سود و فایده - درخت 
ادیبان،   - باریك3  مظهر  رو،  زینت  انگور، 
 - چیز  دو  سنجیدن   - شاعران  سخنوران، 
برابر ومساوی4 - لوله گیاهی، ظرف - نشانه 
مفعولی، عالمت مفعول بی واسطه - مایه 
فلز   - پاكی  مظهر  روشنایی،  مایه  حیات، 
سرخ، فلز بادیه، فلز رسانا5 - جاهلتر، نادانتر 
- چوب خوشبو، عود - بپاخاستن6 - بله 
بیگانه، سوره سی و ششم، از حروف مقطعه 
قران - قشر، قشر و پوسته، رده و طبقه - 
استخوان سینه - گل سرخ، درخت انگور7 
- مردمان، كهنه، جمع خلق - نوعی زغال 
سنگ، زغال سنگ مرغوب - ثروتمند8 - 
عارف و روشندل، عارف، روشندل - به طرب 
آوردن - به اندازه، زوبین9 - تله و دام - بله 
تهرانی، وسیله درودگری - پولک ماهی - 
باالی هوا10 - دومین  مقابل سرما، حرارت 

مهره گردن، آهسته خودمانی - از انبیاء الهی، 
از پیامبران بنی اسرائیل، برادر حضرت خضر11 
- آواز - دیبا و اطلس - كلمه پرسشی، از 
كلمات استفهام - همراه خل12 - خوراک 
طیور، درجه در ورزش های رزمی - کشیش 

- پسوند شباهت - چرب زبانی13 - سودای 
ناله، نفس بلند، از دل پر سوز بر آید - اثری از 
احمد شاملو - مادر جنوبی14 - دور فرنگی، 
فانوس دریایی - ضمیر غائب، وی، ضمیر 
را -  سوم شخص مفرد - مکیدن چیزی 

آغوز، شیر غلیظی است که تا سه الی چهار 
روز بعد بعد از تولدت می آید، اولین ترشح 
غده سینه ی مادر بعد از تولد است و منبع 
سرشاری از پروتئین15 - مهاجرت - رساتر، 

بلیغ تر - موش خرما، راسو

جدول شماره 1991

ثبت رکورد در عملکرد 
نیروگاه سیاه بیشه 

نیروگاه  بهره برداری سد و  به گزارش مدیریت 
نیروهای  توانمندی  بر  تکیه  با  »سیاه بیشه« 
برای  مختلف،   بخش های  در  متخصص 
اولین بار از زمان آغاز بهره برداری این نیروگاه 
توقف  بدون  را   99 سال  ماه  بهمن  تا كنون، 
زمره  در  را  آن  می  توان  كه  کرد  طی  ناگهانی 

برشمرد. نیروگاه  این  دیگر  افتخارات 
و  سد  بهره برداری  مدیر  جاویدی«  »پیمان 
در  توقف  داشت:  اظهار  بیشه  سیاه  نیروگاه 
دو  به  تولید  زمان  در  نیروگاهی  واحدهای 
روی می- و خودكار  اضطراری  عادی،  صورت 

از  برنامه ای  واقع طبق  توقف عادی، در   دهد. 
اقدامات  انجام  منظور  به  شده  تعیین  پیش 
هماهنگی  با  بردار  بهره  سوی  از  مشخص 
در  می شود.  اعمال  ملی  دیسپاچینگ  مرکز 
به  معموال  واحد  خودكار،  و  اضطراری  توقف 
اثر بروز خطاها و   صورت دستی یا خودکار در 
اجزای  از  قسمتی  در  نقص  وجود  مهم،  عیب 
تجهیزات  به  مربوط  اشكاالت  یا  و  اهمیت  با 

می شود. متوقف  مرتبط،  كمكی  و  جانبی 
پیشگیرانه  نگهداری  و  تعمیرات  داد:  ادامه  او 
و پایش وضعیت تجهیزات روشی است كه بر 
مبنای برنامه منظم به  صورت دوره ای و یا در 
انجام شده  تجهیزات  زمان كاركرد  ازای مدت 
و یکی از نتایج آن جلوگیری از بروز معایب و 
حوادث پیش بینی نشده و دستیابی به تعداد 

ناگهانی كمتر واحدها خواهد بود. توقف 
نیروگاه  کرد:  تاکید  پایان  در  جاویدی 
منظم  اقدامات  انجام  به  توجه  با  سیاه بیشه 
توانمندی  بر  تکیه  با  و  دست  این  از  دقیق  و 
درست  مدیریت  و  خود  متخصص  نیروهای 
سال  ماه  بهمن  در  مختلف،  بخش های  در 
بهره برداری  آغاز  زمان  از  بار  اولین  برای   99
كه  کرد  طی  ناگهانی   توقف  بدون  كنون،  تا 
این  دیگر  افتخارات  زمره  در  را  آن  می توان 

برشمرد. نیروگاه 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن 
خبر داد:

کاهش 80 درصدی ورودی 
آب سد سفیدرود

با   : منطقه ای گیالن گفت  آب  شرکت  مدیر عامل 
اینکه سد سفیدرود سرریز شده است اما ورودی آن 
در مقایسه با پارسال با کاهش شدید روبه رواست.

گفت:  گیالن  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
ذخیره آب سد سفیدرود یک میلیارد و 71 میلیون 
شده  سرریز  حاضر  حال  در  که  است  متر مکعب 
سد  ورودی  اینکه  بیان  با  خرمی  وحید  است. 
سفیدرود 71 متر مکعب بر ثانیه است که در مقایسه 
با مدت مشابه پارسال 80 درصد کاهش یافته است 
سد  آبریز  حوزه  در  جوی  نزوالت  افزود:  کاهش 
سپیدرود موجب کاهش میزان آب ورودی به این 

است. شده  سد 

آرزو تاران معلم کرمانی  است که تاکنون برای صدها 
مادری  داستان  کرده،  مادری  محروم  دانش آموز 
این خانم معلم با فاطمه کلید خورد و تا امروز قفل 
مشکالت زندگی بیش از 500 کودک و خانواده آنها با 
پیگیری های این معلم دلسوز گشوده شده است. به 
گزارش فارس آرزو تاران معلم کرمانی که تاکنون برای 
صدها کودک محروم مادری کرده است، آرزو دارد بتواند 
را برای کودکان  با کمک خیران خانه امن و مجهزی 
بدسرپرست و مادران رنج دیده شان راه اندازی کند و آنها 
را تا مرز خودکفایی پیش ببرد. همه چیز از رنگ پریده 
و تن نحیف دخترک کالس اولی شروع شد، وقتی 
خانم معلم رد درد و رنج را در چهره فاطمه کوچولو دید، 
دل نگران شد، پرس و جو کرد و متوجه شد، دخترک 
به همراه مادر و خواهرش در یک مکان بسیار نامناسب 
زندگی می کنند. آرزو تاران، معلم فاطمه کوچولو که به 
تازگی از یک بیماری سخت جان سالم به در برده بود با 
مشاهده اوضاع آشفته خانواده شاگردش، آستین ها را 
باال زد، به خدا توکل کرد و با تالش مثال زدنی  و کمک 
خانواده  برای  را  خانه ای  توانست  آشنایان  و  دوستان 
کوچک فاطمه دست و پا کند و وسایلی را هم در اختیار 
آنها قرار دهد. داستان مادری خانم تاران با فاطمه کلید 

خورد و تا امروز قفل مشکالت زندگی بیش از 500 کودک 
و خانواده آنها با پیگیری های این معلم دلسوز گشوده 
به  ادامه  در  را  این معلم  زندگی  داستان  است.  شده 
زبان خودش بخوانید: آرزو تاران متولد 10 خرداد 1354 
هستم، یک معلم در ُشرف بازنشستگی، امسال بعد از 
30 سال خدمت بازنشست می شوم و می توانم بیشتر 
وقتم را در خدمت خیریه و مردم محروم قرار دهم. 
سال 85 بنا به درخواست خودم وارد منطقه شرف آباد 
کرمان شدم در حالی که امتیازم باال بود و می توانستم 
در بهترین مدارس شهر کار کنم، اما خودم خواستم به 

بچه هایی کمک کنم که خیلی مشکل دارند.
قشر محروم و آسیب پذیر جامعه به حاشیه شهر رانده 
می شوند، زیرا از پس کرایه خانه و هزینه سنگین زندگی 
در شهر برنمی آیند و به حاشیه می روند و آلونکی را برای 
زندگی پیدا می کنند. معلم کالس اول مدرسه شرف آباد 
بودم و در حد توانم برای بچه های کالسم صبحانه درست 
می کردم و یا لوازم التحریر می خریدم، سال 90 به یک 
نمی داد  تشخیص  هیچ کس  و  شدم  مبتال  بیماری 
مشکلم چیست، خدا به من عمر دوباره داد، زیرا مرگ 
را تجربه کردم و به زندگی دوباره برگشتم، از زمانی که 
بعد از بیماری چشم باز کردم، با خودم گفتم، خدا از عمر 

دوباره به من هدفی داشته است. اولین دانش آموزی 
که کمکش کردم، فاطمه بود، او با مادر و خواهرش در 
یک مکان بسیار نامناسب زندگی می کرد و توانستم با 
کمک دوستان و آشنایان برای آنها خانه و وسایل زندگی 
جور کنم. کم کم بچه ها زیاد شدند، تا حاال برای 500 بچه 
مادری کرده ام و در حال حاضر 110 بچه به کمک مان نیاز 
دارند. با کمک های دوست، آشنا و فامیل برای بچه ها کار 
می کردیم، مردم پول ها را به حسابم واریز می کردند و 
برای آنها غذا، لباس، کفش و لوازم التحریر تهیه می کردم 
تا اینکه بحث درمان بچه ها هم پیش آمد و از آنجا که پدر 
و مادر هزینه درمان شان را نداشتند، کار ما سنگین تر شد. 
بیشترین دغدغه ای که دارم برای بچه های بدسرپرست 
است، آنها امنیت روانی و بهداشت روانی ندارند و همه 
جوره تحت فشار هستند و سرکوب ها و عقده هایی که 
دارند در آینده گریبان جامعه ما را می گیرد و باید فکری 
برای آنها شود.  در حاشیه شهر معتادان زیادی داریم و 
درمان والدین معتاد را هم با همکاری بهزیستی دنبال 
می کنیم. دغدغه کارآفرینی برای مردم شرف آباد را دارم، 
می خواهم برای شان شغل ایجاد کنم، هر چه سر مردم 
می آید از بیکاری ست، شکم گرسنه، دین و ایمان ندارد، 
بیکاری موجب می شود، آمار دزدی، جنایت و طالق باال 

برود و به ویژه در حاشیه شهر اوضاع اسفبار و افتضاح 
است. پای عمل که پیش می آید، هیچ ارگان دولتی از 
ما حمایت نکرده و نمی کند، اما همیشه راضی و شاکر 
هستم، چون خدا، فرشته های مامورش را می فرستد تا 
کمکم باشند خادمیاران امام رضا )ع( و کانون بقیه هللا به 
ما کمک می کنند و در هر زمینه ای که کمک بخواهم به 
من نه نمی گویند و کمکم می کنند. بسیاری از بچه های 
من دانشجو هستند و یا ازدواج کرده اند، سعی می کنم 
به بچه ها کمک کنم تا روی پای خودشان بایستند و از 
مجموعه حذف شوند. بچه های مدرسه حتی در زمانی 
که معاون آموزشی بودم، وقتی وارد مدرسه می شدم 
به طرفم می آمدند و بغلم می کردند، حس مادر بودن 
به من دارند تا معلمی، همدیگر را دوست داریم، حاال 
که مدرسه ها تعطیل است، همیشه کشوی میزم را باز 
می کنم و تا سوتم را می ببینم با خودم می گویم خدا کند 
زودتر مدرسه ها باز شوند، دلم برای بچه ها خیلی تنگ 
شده است. بچه های بدسرپرست امنیتی جانی و روانی 
ندارد، سوتغذیه شدید دارند و بسته های غذایی که به آنها 
می دهیم، نهایتش دو هفته را می توانند با آن سر کنند. 
بزرگترین آرزویم این است که یک خانه برای بچه های 
بدسرپرست بسازم. وجود خدا را کنارم احساس می کنم 
نه یک بار بلکه بارها حضور خدا را دیده ام، بارها با خدا 
حرف زده ام کنارم بوده و نمی توانم رابطه و حسم با خدا 

را با هیچ کلمه ای توصیف کنم. وجود خدا را در زندگی 
همیشه حس می کنم، وقتی می گویم، خدایا به دادم 
برس، از در غیب چنان کارها را درست می کند که آدم 
می ماند چه اتفاقی افتاده است. کار من خیلی سخت 
است، نمی خواهم بگویم، من کاری کرده ام، من مامور 
و وسیله هستم و سعی می کنم به بهترین وجه کارم 
را انجام دهم و از خودم، زندگی و همه چیز گذشتم، 
با  حالی که  در  می کنند  قضاوت  را  من  خیلی ها  اما 
کفش های من راه نرفته اند. حمایت از 350 خانوار خیلی 
سخت است و همه در شرف آباد من را می شناسند، اگر 
فردی بخواهد به افراد زیرپوشش ما کمک کند، اگر به 
منطقه بیاید به راحتی من را پیدا می کند. بزرگترین 
آرزویم این است که یک خانه بزرگ داشته باشم و 
بچه های بدسرپرست را به تنهایی و یا با مادرشان به این 
خانه بیاورم تا امنیت و آرامش داشته باشند، زیرا زنی 
که هیچ کسی را ندارد و همیشه خودش و بچه هایش 
گرسنه هستند و حتی همسر شیشه ای اش، او را کتک 
می زند و از خانه بیرون می اندازد، چه کار باید انجام دهد 

و کجا باید برود.
اگر مردم کمک می کردند در شرف آباد یک ساختمان 
می ساختیم و بچه های بدسرپرست و مادرهای شان را 
پناه می دادیم تا زمانی که روی پای خودشان بایستند و 

بتوانند زندگی خوبی درست کنند.

مادرانه های معلم کرمانی برای دانش آموزان محروم حاشیه شهر

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین گفت: در سال گذشته 8هزار و 500کیلومتر شبکه 
و 200هزار و 575عدد انشعاب گاز در سطح استان قزوین نشت یابی شد.

با  به گزارش خبرآنالین، اسماعیل مفرد بوشهری، مدیرعامل شرکت گاز قزوین 
اشاره به اهمیت بازرسی مستمر از خطوط و تاسیسات گاز گفت گفت: در سال 
گذشته 2هزار و 278کیلومتر خط تغذیه، 6هزار و 212کیلومتر شبکه توزیع گاز و 
213هزار و 756انشعاب خانگی، تجاری و صنعتی مورد بازرسی و نشت یابی قرار 
گرفت. بوشهری افزود: عالوه بر نشت یابی خطوط گاز، بیش از هزار ایستگاه تقلیل 
فشار و 131حوضچه شیرآالت توسط واحد بازرسی فنی این شرکت با بهره گیری 
از دستگاه های نشت یابی و گازسنج مورد بازرسی و نشت یابی قرار گرفته است. 
مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین در پایان گفت: با توجه به افزایش شبکه 
گذاری های شهری و روستایی در استان و نیاز به انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه 
بروز حوادث احتمالی، نشت یابی از خطوط گاز به یکی از اقدامات اساسی شرکت 
گاز استان تبدیل شده است و امید است با پایش های دقیق و به موقع تاسیسات 
و تجهیزات گازرسانی شاهد افزایش حداکثری ضریب ایمنی شبکه و همچنین 

افزایش کیفیت سطح خدمات به مشترکان گاز استان باشیم.

واحد  در  برق  تولید  افزایش 50 مگاواتی  از  اهواز  رامین  نیروگاه   مدیرعامل 
داد. دوره ای خبر  میان  تعمیرات  پایان عملیات  با  نیروگاه  این  شماره 2 

مجدد  اتصال  به  اشاره  با  اهواز  رامین  نیروگاه  مدیرعامل  محمدی  خلیل 
واحد شماره 2 نیروگاه به شبکه سراسری برق کشور پس از انجام تعمیرات 
میان دوره ای و رفع چالش های فنی با توان 270 مگاوات ساعت، گفت: حفظ 
انرژی  این  پایدار  و  مستمر  تولید  منظور  به  برق  تولید  واحد های  تقویت  و 
حیاتی و مورد نیاز مردم به ویژه در فصل تابستان مهم ترین و اساسی ترین 

است. ما  رویکرد 
او با بیان اینکه به همین منظور اقدام به اجرای عملیات تعمیرات میان دوره ای 
واحد 305 مگاواتی واحد شماره 2 کردیم، افزود: این واحد نیروگاه از سال 
گذشته تاکنون به دلیل بروز ویبره در یاتاقان 2 روتور توربین ip و یاتاقان 5 
روتور توربین LP دچار محدودیت های تولید برق شده بود و به همین دلیل 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته و با تکیه بر دانش و تجربه متخصصان 
مشکالت  این  رفع  جهت  را  واحد  این  دوره ای  میان  تعمیرات  پروژه  بومی، 

اجرایی کردیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: علت فوت پاکبان مشهدی 
پس از دریافت واکسن در حال بررسی است.

مهدی قلیان اول در گفت وگو با ایسنا در خصوص فوت دو پاکبان مشهدی 
پس از دریافت واکسن، اظهار کرد: یکی از پاکبانان بر اثر تصادف فوت کرده 
است و هنوز علت دقیق فوت پاکبان دیگر مشخص نیست و در حال بررسی 
موضوع هستیم. او افزود:  تست pcr این پاکبان مثبت اعالم شده است، 
تلقیح  وقتی  و  است  و کشته شده  ویروس ضعیف  از  واکسن قسمتی  اما 
شود نتیجه تست کرونای فرد را مثبت نمی کند؛ بنابراین وقتی نتیجه تست 
سرولوژی کرونای این فرد مثبت بوده نمی توان گفت علت فوت واکسن است.

قلیان ادامه داد: ممکن است این پاکبان پروتکل های بهداشتی را رعایت نکرده 
و بروز عالئم در بدن او با دریافت واکسن یکی شده باشد.

افراد  بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: شایان ذکر است  معاون 
هنگام دریافت واکسن تب سنجی شده و سابقه بیماری کنترل می شود. هیچ 

چیز هنوز معلوم نیست و باید بررسی کنیم که علت دقیق چه بوده است.

بیش از 8هزار کیلومتر شبکه توزیع گاز 
در قزوین نشت یابی شد

افزایش تولید برق در نیروگاه رامین توضیح معاون دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد در رابطه با فوت 2 پاکبان

| قزوین | | خوزستان  | | خراسان رضوی |

ثبت  قانون  ماده ۱2  دستور  طبق  بر 
اسناد و امالک و مواد اصالحی 5۹ و 64 آئین نامه 
قانون ثبت اشخاصیکه در سه ماهه چهارم سال ۱3۹۹ 
مجهول  امالک  به  نسبت  اسفند(  و  بهمن  )دی_ 
المالک بخش ۱3 کرمان حوزه ثبتی شهرستان زرند 
تقاضای ثبت نموده اند و همچنین امالکی که بر طبق 
دستور هیئت نظارت و اختیارات تفویضی آگهی آنها 
تجدید می گردد با ذکر نام متقاضی و سهام مورد 

تقاضا و محل وقوع ملک بشرح زیر آگهی می گردد:
الف( امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۱3 

کرمان )شهر زرند(
۱. پالک 6 فرعی از 54۷6 اصلی آقای حبیب اهلل 
حسن زاده دارای شناسنامه شماره 22 صادره از زرند 
زرند خیابان  واقع در  فرزند عباس ششدانگ خانه 

ولیعصر )عج( کوچه ۱4 بمساحت 234.۹5 مترمربع
2. پالک ۷ فرعی از 54۷6 اصلی آقای سعید متصدی 
زاده زرندی دارای شناسنامه شماره 64 صادره از زرند 
فرزند محمدعلی ششدانگ خانه واقع در زرند خیابان 

ولیعصر )عج(بمساحت 56۰ مترمربع
لذا بنا به دستور ماده ۱6 قانون ثبت اسناد و امالک 
کسانیکه بر امالک تقاضای ثبت شده در بخش های 
قید شده در این آگهی واخواهی و اعتراضی دارند می 

توانند از اولین نوبت انتشار آگهی به مدت ۹۰ روز 
اعتراض خود را کتبا و مستقیما به این اداره تسلیم 
مدت  آن ظرف  بر  عالوه  و  دارند  دریافت  رسید  و 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره دادخواست 
الزم به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم نمایند و در 
غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی او 
می توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
اداره  این  به  و  دارند  دریافت  را  دادخواست  تسلیم 
تسلیم نمایند و اداره ثبت اسناد و امالک بدون توجه 
به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 
می دهند و چنانچه بین تقاضا کنندگان و اشخاصیکه 
قبل از نوبت اول این آگهی دعوی اقامه و در جریان 
رسیدگی می باشد میبایستی گواهی مشعر بر جریان 
دعوی را به این اداره تسلیم واال حق او ساقط خواهد 
شد و تحدید حدود امالک درخواست ثبت شده بر 
طبق ماده ۱4 قانون ثبت اسناد و امالک به ترتیب 
بخش و شماره پالک آگهی خواهد شد و این آگهی 
در دو نوبت به شرح زیر منتشر خواهد شد. م الف ۱۱

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/2/۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/3/۱

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

وامالک  اسناد  ثبت  ۱2قانون  ماده  دستور  به  بنا 
وامالک  اسناد  ثبت  قانون  نامه  ومواد 5۹و64آئین 
،امالک مجهول المالک ویااز قلم افتاده از بخش های 
ثبتی جیرفت که در سه  34و44و45کرمان حوزه 
ماهه چهارم سال ۹۹)دی –بهمن-اسفند ( تقاضای 
ثبت شده است بترتیب بخش وشماره پالک ومحل 

وقوع ملک بشرح ذیل آگهی میشود.
از قطعه یک واقع در بخش 34کرمان

از 24-اصلی خانم کشور سعیدی  پالک ۱8فرعی 
گراغانی ششدانگ یک باب خانه مشتمل برباغچه  به 
مساحت 32۹.۰۱ متر مربع واقع در اراضی گراغان 

جبالبارزجیرفت .
پالک 32فرعی از ۷۹-اصلی آقای اردوان افتخاری  
ششدانگ یک قطعه باغچه مرکباتی  بمساحت ۱۰۷۷ 
مترمربع واقع در اراضی پاگدارمغک جبالبارز جیرفت .
جمهوری  دولت  اصلی   -۹۹ از  فرعی  پالک ۱84 
پزشکی  علوم  دانشگاه  نمایندگی  به  ایران  اسالمی 
بمساحت  بهداشت  خانه  ششدانگ  جیرفت 
3۰۰.65متر مربع واقع در اراضی میجان علیا جبالبارز 

جیرفت .
لذا با ستناد ماده ۱6قانون ثبت چنانچه شخص یا 

اشخاصی )حقیقی یا حقوقی (نسبت به امالک ثبت 
شده در این آگهی اعتراض داشته باشند میتوانند از 
انتشار نوبت اول بمدت ۹۰روز اعتراض خود را کتبا به 
این اداره تسلیم وجهت تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائی مراجعه نمایند و چنانچه بین تقاضا 
کنند گان ودیگری قبل از انتشار این آگهی دعوی 
در جریان بوده میتوانند گواهی دادگاه مبنی بر طرح 
دعوی به این اداره تسلیم در غیر اینصورت حق آنها 

ساقط خواهد شد.
آگهی نوبتی وتحدیدی

از قطعه دو واقع دربخش 45کرمان
پالک ۷۱3 فرعی 58۱-اصلی خانم حلیمه محمدی  
ششدانگ خانه به مساحت 236متر مربع واقع در 

اراضی حسین اباد جیرفت
ضمنا تاکید میگردد به اشخاصی که به ماهیت ملک 
اشخاصی  و  ت ۹۰روز  مد  میباشندظرف  معترض 
که به حدود وحقوق ارتفاقی معترضند ظرف مدت 
3۰روز از تاریخ انتشار آگهی مطابق ماده 86آئین نامه 
قانون ثبت اعتراض خود را کتبا به واحد ثبتی تسلیم 

نمایند ./
تاریخ انتشار نوبت اول :۱4۰۰/۰2/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۰/۰3/۰۱

جواد فاریابی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان 
جیرفت.م الف :27

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1399 حوزه ثبتی شهرستان زرند بسمه تعالی
آگهی های نوبتی سه ماهه چهارم 

سال 99حوزه ثبتی جیرفت

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

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

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی )تجدید آگهی( برابر رای اصالحی  شماره 
اولیه حد شرق اشتباه تعریف  139960319012004570   هیات اول ) که در رای 
گردیده( موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم زهرا کارآموز فرزند رضا بشماره شناسنامه 30 صادره از سیرجان در یک 
قطعه باغ به مساحت 6168/63 مترمربع پالک 302 اصلی واقع در باغیمید بخش 36 
کرمان خریداری از مالک رسمی خانم کاترین محب زندی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 965
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/17
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/02/01

محمد آرمانپور رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت:
 / محسن  اقای   400/1/25  –  134 شماره  درخواست  طبق  احتراما 
منصوری فرزند هللا قلي شماره شناسنامه 9  و تاریخ تولد 1364/06/15 
صادره از رابر دارای شماره ملی 5839959375  ملک ششدانگ پالک 
1622 فرعی از 2975 اصلی بخش 3 کرمان موضوع سند مالكيت اصلي بشماره چاپی 
963209 سری ج  سال 91 که در صفحه 356 دفتر امالک جلد 466 ذیل شماره 
113619 صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا 
شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور بعلت جابجایی مفقود و در خواست سند 
مالکیت المثنی نموده لذا باستناد اصالح تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت با سند معامله تسلیم نمایند در غیر این صورت 
پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.م الف 98

تاريخ انتشار: 1400/2/1
رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام

محمود مهدی زاده- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان از طرف. 
امید صاعد

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

آگهي  تجدید 
مناقصه عمومی

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 
1122 مورخ 1400/12/27شورای محترم اسالمي شهر رفسنجان 
، اجرای عملیا ت تنظیف، رفت و روب و جمع آوری  زباله ها 
ی مناطق 1 و2  شهری را از طريق برگزاري مناقصه عمومی به 
های  شرکت  کلیه  از  لذا  نمايد.  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکار 
واجد صالحیت که تجربه و توانايي انجام كار را دارند،، دعوت 
بعمل  مي آيد جهت دريافت اسناد و اطالع از شرايط شركت 
در تجدید  مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري 
نشانی  به  يا  تختي  خيابان  رفسنجان،  آدرس  به  مركزي 
اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را 
تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1400/02/11 به دبيرخانه 

شهرداري مركزي تسليم نمايند. 

تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 1400/02/12 می باشد.
) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از 

پیشنهادات مختار است.(
مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد 

مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : 34258701-5 -034 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 140060319005000026 مورخ 1400/01/29هیات 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 آقای علیرضا نیک 
پور فرزند ماشاهللا بشماره شناسنامه 267 صادره از کرمان در ششدانگ یکبابخانه 
از 420 فرعی47- به مساحت 315 مترمربع پالک 1604 فرعی مفروز و مجزی 

اصلی واقع در بخش 26 کرمان به آدرس سیرچ - خیابان ولیعصر کوچه شماره یک 
خریداری از مالک رسمی خانم زهره مومنی محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 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 99
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/02/15

ابراهیم سعیدی – رئیس ثبت اسناد و امالک



پیامک شما را دربـاره 
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بنا به دستور ماده ۱2قانون ثبت اسناد وامالک ومواد 5۹و64آئین نامه 
قانون ثبت اسناد وامالک ،امالک مجهول المالک ویااز قلم افتاده از بخش 
34کرمان حوزه ثبتی عنبراباد که در سه ماهه چهارم سال ۱3۹۹)دی 
–بهمن واسفند ( تقاضای ثبت شده است بترتیب بخش وشماره پالک 

ومحل وقوع ملک بشرح ذیل آگهی میشود.
از قطعه 2 واقع در بخش 34کرمان

۱-پالک ۱۰8فرعی از 3۰5-اصلی مفروز از 2۹-فرعی از اصلی مذکور 
اقای مراد احمد یوسفی سرحدی فرزند خدامراد در  بخش 34کرمان 
ششدانگ یک باب خانه وباغ به مساحت ۱8۰۷.5۰متر مربع واقع در 
اراضی گمرکان جبالبارزجنوبی عنبراباد مشهوربه زمین کلبندان گمرکان 

2-پالک ۱۰۷فرعی از 3۰5-اصلی مفروز از 26-فرعی از اصلی مذکور 
اقای مراد احمد یوسفی سرحدی فرزند خدامراد در  بخش 34کرمان 
ششدانگ یک باب خانه وباغ به مساحت 2345.8۰متر مربع واقع در 

اراضی گمرکان جبالبارزجنوبی عنبراباد مشهوربه زمین نعل کن گمرکان  
3-پالک ۱۰۹فرعی از 3۰5-اصلی مفروز از 26-فرعی از اصلی مذکور 
بخش 34کرمان اقای غالمعلی جهان بین جشاری فرزند علی اکبردر 
ششدانگ یک باب خانه وباغ به مساحت 282۰متر مربع واقع در اراضی 

گمرکان جبالبارزجنوبی عنبراباد مشهوربه زمین نعل کن گمرکان  
لذا با ستناد ماده ۱6قانون ثبت اسناد وامالک چنانچه شخص یا اشخاصی 
)حقیقی یا حقوقی ( نسبت به امالک ثبت شده در این آگهی اعتراض 
داشته باشند میتوانند از انتشار نوبت اول بمدت ۹۰روز اعتراض خود را 
کتبا به این اداره تسلیم وجهت تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
مراجعه نمایند و چنانچه بین تقاضا کنند گان ودیگری قبل از انتشار این 
آگهی دعوی در جریان بوده میتوانند گواهی دادگاه مبنی بر طرح دعوی به 

این اداره تسلیم در غیر اینصورت حق آنها ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱4۰۰/۰2/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۰/۰3/۰۱

مصیب حیدریان 
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک عنبراباد .م الف :85

بسمه تعالی
آگهی های نوبتی سه ماهه چهارم سال 99

حوزه ثبتی عنبراباد 

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

سند رسمی
احتراما طبق درخواست شماره 1235 – 400/1/24 اقای محمدرضا / 
تولد 1357/07/01 صادره  تاریخ  جعفری فرزند علی شماره شناسنامه 1975  و 
از 96 سهم  مشاع  مالک 17.145    2992640761 ملی  شماره  دارای  کرمان   از 
ششدانگ پالک 0 فرعی از 4446 اصلی بخش 2 کرمان موضوع سند مالكيت 
الکترونیکی  با شماره دفتر  الف  سال 94  اصلي بشماره چاپی 149454 سری 
139620319078006694 ثبت گردیده است. یک مورد بازداشت دائم بموجب دستور 
اجرای  چهارم  شعبه  از  صادره   1399/05/28 مورخ   1399021002570727 شماره 
احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان  کرمان به مبلغ 77000000 به نفع 
قاضی محترم شعبه چهارم اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف کرمان بازداشت 
می باشد.  صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق 
امضا شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور بعلت جابجایی مفقود و در خواست 
سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد اصالح تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر با وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان 
کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت با سند معامله تسلیم 
نمایند در غیر این صورت پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

اقدام خواهد شد.م الف 93
تاريخ انتشار: 400/2/1

رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام
محمود مهدی زاده- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان از طرف. 
امید صاعد

ابالغ اجرائیه
مشخصات محکوم به :

نام: علی ، نام خانوادگی : رجبی حنامانی ، نام 
پدر: عباس ، نشانی محل اقامت : کرمان میدان 

شهدا کوچه افتخار پالک 93
مشخصات محکوم علیه:

نام خانوادگی :   ، نام : 1-صادق 2-قاسم 3-اکبر 4-علی 
1-میراحمدی 2-میراحمدی 3-میراحمدی 4-حسین زاده  
، نام پدر: 1-فرج ا... 2-اصغر 3-موسی 4-عباس ، نشانی 
محل اقامت : 1-شهرستان کرمان – ابوذر دوم کوچه 10 سمت 
چپ درب 2 2-شهرک الغدیر بلوار رضوان کوچه 27 سمت 
چپ سه خانه به آخر3-کرمان خیابان ابوذر کوچه 7 سمت 

راست درب 2 4-باغین درمانگاه
محکوم به:

دادگاه   478  –  85/5/18 شماره  دادنامه  بموجب 
قانون   3310 ماده  به  مستندا  5 کرمان  شعبه  حقوقی 
دادرسی  آئین  قانون   520 و   519 و   515 مواد  و  مدنی 
به  دادرسی  هزینه  پرداخت  به  تسبیب  باب  از  مدنی 
مبلغ 5.078.000 ریال و حق الزحمه کارشناس به مبلغ 
500.000 ریال و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی به 
1.صادق  آقایان  علیها  محکوم   – ریال   5.000.000 مبلغ 
میراحمدی  اکبر   .3 میراحمدی  2.قاسم  میراحمدی 
4.علی حسین زاده را الزام به ایفای تعهد در خصوص 
تحویل مابقی قطعات باقیمانده از اراضی تلمبه موصوف 
تحویل  قطعه   15 تعداد  موکل  سهم  قطعه   37.5 )از 

 ، باشد  می  قطعه   22.5 تعداد  آن که  مابقی  و  شده 
تحویل نشده است( ، محکوم علیها بشرح فوق محکوم 
محکوم  برعهده  حکم  اجرای  هزینه  درضمن  مشوند. 

باشد. می  علیها 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

-در مورد محکوم به غیر مالی ظرف مدت ده روز مفاد اجرائیه 
را بموقع اجراء بگذارد. 

-در مورد محکوم به مالی تایکماه مفاد اجرائیه را بموقع اجرا 
بگذارد.

- ترتیبی برای پرداخت محکوم به یا دین خود بدهد و یا 
برای اجرای حکم قراری بگذارد که به گواهی محکوم له رسیده 
باشد. در هر صورت نسخه ای از موافقت نامه یا رونوشت 

مصدق را به اجرا تسلیم دارد.
از  طلب  استیفای  و  حکم  اجرای  معرفی کند که  -مالی 
به اجرای  را قادر  باشد در صورتیکه بدهکار خود  آن میسر 
مفاداجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامع دارائی 
خودرا اعم از منقول و غیر منقول به مسول اجراء تسلیم کند و 

اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.
- عالوه بر موارد باال به مفاد قانون منع توفیق اشخاص در 
مالی مصوب 22  الزامات  و  تعهدات  انجام  از  تخلف  قبال 
آبانماه 1352 شمسی و همچنین مواد مربوطه در قانون اصول 
محاکمات مستخرجه ای از این دو قانون در ظهر برگ اجرائیه 
درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید/م الف 3
سیدعبدالسعید موسوی خلیجی – رئیس دادگاه شعبه 
5 حقوقی شهرستان کرمان

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
چون در اجرای قانون فوق  الذکر و بموجب رای  شماره  
139960318011011691- 1399/9/16 هیات حل  اختالف مستقر در 
ثبت اسناد  صومعه سراتصرف مالکانه  هاشم  معلمی فرزنی فرزند 
غالمرضا  از پالک  101 از 52 اصلی  واقع در قریه  پیشخان بخش 
بعنوان  ششدانگ   ابراهیم  سلطانخواه  مطلق  از نسق  22 گیالن  
یک قطعه  زمین  مشتمل بر یکباب  خانه  و محوطه  بمساحت 
1052/95 متر مربع  از طرف  هئیت  مذکور احراز  گردیده  و پالک 
417 برای ان منظور شده لذا  بر اساس  مفاد ماده 1 قانون  فوق  
چنانچه  کسی  آگهی  می شود   روز   15 فاصله   به  نوبت   دو  در 
مذکوراعتراض   بشرح  متقاضی   مالکیت   سند  صدور   به   نسبت 
داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  2 
ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر 
اینصورت  پس از  انقضای  مدت  مذکور برابر مقررات  بصدور سند 
مالکیت اقدام  می گردد و صدور  سند مالکیت جدید مانع  مراجعه  

متضرر به دادگاه  نخواهد شد.
دوم:  انتشارنوبت  تاریخ   -1400/1/18 اول:  نوبت  انتشار  تاریخ 

1400 /2 /1
910/12- 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
 -139960318011014876 شماره   رای   برابر 
1399/11/21 هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی 
اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک 
عسگری  مهرداد  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  سراتصرفات  صومعه 
از  صادره    109 شناسنامه  شماره   به  علی   رضا  فرزند  مالسرائی 
صومعه سرا  در  ششدانگ  یک قطعه  زمین  بمساحت 709  متر 
مربع  مشتمل بر  ساختمان  بمساحت 35  متر مربع  پالک 260  
فرعی  از 32 اصلی  مفروز  و مجزی  شده از  پالک 1 فرعی  از 
32 اصلی  واقع در قریه  ملکسر  بخش 25 گیالن  خریداری  از 
نسق  رضا  علی  ملکسری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  
عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  
چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح 
انتشار  اولین  تاریخ  از  توانند   باشند  می  داشته   مذکوراعتراض  
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 

مالکیت  صادر خواهد شد. مدت مذکورطبق مقررات سند 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/1/18
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/2/1

910/4- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله 
شهبازی

مواد  و  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  نامه  آئین  باستناد 
اصالحی 5۹ و 64 آئین نامه قانون ثبت اسامی کسانیکه 
در سه ماهه چهارم سال ۱3۹۹ ) دی و بهمن و اسفند ( 
نسبت به امالک واقع در بخشهای 2۹ لغایت 33 کرمان 
با ذکر  اند  نموده  ثبت  تقاضای  بم  ثبتی شهرستان  حوزه 
نام و نام خانوادگی و سهام مورد تقاضا به شرح ذیل آگهی 

میگردند
ملک تقاضا شده واقع در بخش ۳۳ کرمان

فرزند  افشار  زاده  عباس  عذری  خانم  اصلی   32۱۹ پالک 
در  واقع  قدیمی  مغازه  بر  دانگ خانه مشتمل  امراهلل شش 
به  عصر  ولی  انقالب  راهی  سه  انقالب  خیابان  دهبکری 

قانون   ۱6 ماده  باستناد  لذا  مربع  متر   3۰4.24 مساحت 
ثبت چنانچه شخص یا اشخاصی حقیقی و حقوقی نسبت 
به امالک تقاضا شده در این آگهی اعتراضی داشته باشند 
روز  آگهی ظرف مدت ۹۰  این  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 
دریافت  و رسید  تسلیم  اداره  این  به  کتبا  را  اعتراض خود 
نمایند و چنانچه بین متقاضی و دیگری قبل از انتشار آگهی 
نوبت اول دعوی در دادگستری در جریان باشد طبق ماده 
۱۷ قانون ثبت طرفین دعوی می بایست ظرف مدت مذکور 
گواهی مشعر بر جریان دعوی را از دادگاه اخذ و به این اداره 

ارایه نمایند .م/الف 3
 تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه ۱4۰۰/۰2/۰۱ 

تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه ۱4۰۰/۰3/۰۱
سعید نظری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان بم

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1399 

بنا به دستور ماده ۱2 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 5۹ 
آئین نامه مذکور اشخاصی که امالک آنها در سه ماهه چهارم 
ثبتی  حوزه  در  واقع   ) اسفند  و  بهمن   ، دی   (  ۱3۹۹ سال 
بشرح  اند  گردیده  ثبت  درخواست  قبول  سیرجان  شهرستان 
قانون ثبت هر کس  به ماده ۱6  لذا نظر  ذیل اگهی میگردند 
باشد  داشته  واخواهی  اگهی  این  در  مندرج  امالک  به  نسبت 
عرض  روز   ۹۰ تا  نوبتی  اعالن  اولین  نشر  تاریخ  از  تواند  می 
نمایند مطابق  تسلیم  اداره  این  به  کتبا  را  اعتراض خود  حال 
با ماده 86 آئین نامه اصالحی معترض باید ظرف مدت یکماه 
مرجع  به  دادخواست  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از 
ثبت  متقاضی  اینصورت  غیر  در  نماید  تقدیم  قضایی  ذیصالح 
مراجعه  مربوطه  دادگاه  به  می تواند  وی  قانونی  نماینده  یا  و 
ثبت  اداره  به  و  دریافت  را  دادخواست  تقدیم  عدم  گواهی  و 
تقاضای  مورد  ملک  به  راجع  چنانچه  همچنین  نماید  تسلیم 

نوبت  اولین  انتشار  از  قبل  دیگری  و  کننده  تقاضا  بین  ثبت 
جریان  در  قضایی  مراجع  در  شده  اقامه  دعوی  آگهی  این 
رسیدگی باشد طرف دعوی بایستی از تاریخ نشر اولین اگهی 
ذیصالح  قضایی  مراجع  تصدیق  روز   ۹۰ مدت  ظرف  نوبتی 
. نماید  تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  دعوی  جریان  بر   مشعر 

 امالک مورد تقاضا از بخش 36 کرمان
خانم لیلی بیگ لری ششدانگ یک قطعه زمین محصور پالک 2 
به مساحت  آباد  واقع در سیرجان - مکی  اصلی  از 53۱6  فرعی 

28۱/4۹ متر مربع
امالک مورد تقاضا از بخش 3۷ کرمان

کرمان ششدانگ  استان  )ره(  امام  فرمان حضرت  اجرایی  استاد   
زمین پالک ۷۰35 اصلی واقع در سیرجان روستای نصرت آباد به 

مساحت  2422/3۱ مترمربع.
 تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه۱4۰۰/2/۱

 تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه۱4۰۰/3/۱
محمد آرمان پور 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1399 
 شهرستان سیرجان

از روزهای ابتدایی که شورای پنجم روی کار آمد، 
شعارهایی نظیر توجه به دست فروشان و حمایت 
از مشاغل خانگی از زبان اعضا شنیده می شد. 
اختصاص بودجه و اعطای کارت هدیه در ایام 
کرونا و البته مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و 
بی کانون شاید جزو مهم ترین اقدامات شورای 
دست فروشان  با  مواجهه  در  پایتخت  پنجم 
بود که هر کدام البته با مشکالتی روبه رو شد، 
در  سرانجامش  نشد  مشخص  پیشنهادی که 
در  که  کارت هایی  شد،  چه  تخصیص  کمیته 
ایام کرونا به بعضی از دست فروشان داده شد 
البته مصوبه ای  و  به بعضی دیگر داده نشد  و 
سخنگوی  نظری،  حجت  نشد.  اجرایی  که 
کمیسیون فرهنگی اجتماعی که پیشنهاد دهنده 
طرح ساماندهی دست فروشان نیز بود به همراه 
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران دیشب 
»پیام ما«،  روزنامه  کالب هاوس  نشست  در 
پنجم  نگاه مدیریت شهری  درباره  توضیحاتی 
به دست فروشی ارائه کردند و درباره هرکدام از 
این اقدامات جداگانه توضیح دادند.  اعطا در 
ابتدای این نشست خواست تا مدیریت شهری 
از شورا و شهرداری تفکیک شود: »با اینکه شورا 
و شهرداری با یک نگرش سیاسی و گفتمانی 
یکسانی روی کار آمدند اما باید در این مسئله 
شورا را از شهرداری تفکیک کرد و من اینجا از 
جانب سخنگوی شورا صحبت می کنم، ما زمانی 
به شورا آمدیم که دست فروشی به عنوان یک 
مساله در شهرداری قلمداد می شد.« او در ادامه 
صحبت های خود از تغییر نگرش در شورای شهر 

گفت و تاکید کرد: »تالش کردیم تا به لحاظ 
را که  دیدگاه  این  بتوانیم  و گفتمانی  مقررات 
دست فروشی را از مصادیق سد معبر می دانست، 
صنایع  ساماندهی  مصوبه  از  او  اصالح کنیم.« 
در شورای  بی کانونی گفت که  و  سیار  مشاغل 
یکدست اصالح طلبان تصویب شد اما مخالفانی 

داشت.  هم 

 مصوبه را اجرا نمی کنند
نظری هم در ادامه درباره رویکرد منتقدان 
و  مشاغل سیار  ساماندهی  مصوبه  مخالفان  و 
بی کانون که در سال 97 تصویب شد گفت: »یک 
گروه از مخالفان معتقد بودند که دست فروشی 
ممکن است به کسبه آسیب برسانند و دومین 
گروه معتقد بودند که این کار از جنس فرهنگی و 
اجتماعی نیست و باید نگاهی دیگر به این نوع 
مصوبات و پیشنهادات داشت.« به گفته نظری 
پیش نویس این طرح در نهایت تصویب شد اما 
نگاهی که در میان مخالفان این مصوبه در شورا 
وجود داشت این بار برای اجرای مصوبه در میان 
بدنه شهرداری ایجاد شد: »من 3 یا 4 بار برای 
اجرای این مصوبه تذکر دادم در نهایت تذکراتم 
تند شد و همین هم باعث شد تا باب گفت وگویی 
میان معاونت مربوطه باز شود.« او می گوید در 
نهایت به اجرای مصوبه تن داده شد اما نه به طور 
کامل: »تا همین لحظه تنها دستورالعمل ناظر بر 
ون ها اجرایی شده و هنوز فکری به حال وانت ها 
و دست فروشان نشده و ما همچنان منتظریم تا 
از طریق شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل به 
نتیجه ای برسد.« کریم آسایش، کنشگر شهری 

در ادامه از شورا درباره اجرا نشدن این مصوبه 
انتقاد کرد و درباره اینکه چرا نماینده سازمان های 
مردم نهاد برای اجرای این مصوبه یکی از اعضای 
شورا بوده نکاتی مطرح کرد: »در بودجه سال 97 
پیشنهادی اختصاص 3 میلیاردی از سوی خانم 
فخاری برای کمک و ساماندهی دست فروشان 
مساله  نیفتاد،  اتفاقی  هیچ  که  شد  تعیین 
نماینده  مصوبه  همین  در  است که  این  دیگر 
انتخاب  شورا  عضو  نهاد،  مردم  سازمان های 
می شود بدون اینکه از صحن رای بگیرد که این 
ادامه  در  او  است.«  جاری  روند  زدن  دور  خود 
صنایع  شرکت  به  مصوبه  این  اجرای  اینکه  از 
مشاغل سیار رسیده هم انتقاد کرد و گفت شورا 
تنها از برند موضوع دست فروشی استفاده کرده و 
عملکرد قابل قبولی نداشته است. نظری در ادامه 
در پاسخ به او اعالم کرد که برای انتخاب نماینده 
نیازی به رای گیری از صحن نبوده و در مصوبه 
صحن این طور نوشته است: »آقای خلیل آبادی 
به  حمایتی  نگاه  شدند که  انتخاب  رو  این  از 
مساله دست فروشان داشتند.« او درباره کمیته 
تخصیص بودجه هم گفت: »درباره نکته کمیته 
تخصیص بودجه هم تاکنون بالغ بر ده ها تذکر 
داده شده اما هیچ پاسخی داده نشده است و 

شورا هم چاره ای ندارد در این باره ندارد.« 

 شورای تامین دست فروشان را از سطح 
شهر جمع آوری کرد 

در ادامه بابک جهانبخش یکی از دست فروشان 
اتاق کالب هاوس که منتقد عملکرد  حاضر در 
مدیریت شهری درباره دست فروشان بود درباره 

چند صدایی بودن شورا در این موضوع انتقاد 
کرد: »در شورا آقای فراهانی، خانم نژادبهرام، 
ناهماهنگ  و  جداگانه  هرکدام  فخاری  خانم 
درباره مسئله دست فروشی پیگیری هایی کردند 
از آنجا که شفافیت هم پایین بود، نتوانستیم 
بررسی  داخل کمیته ها  در  مطالبی که  درباره 
همچنین  او  شویم.«  متوجه  چیزی  می شد 
شرکت ساماندهی صنایع مشاغل را به نوعی 
اجرای  اینکه  از  و  خواند  دست فروشان  جالد 
این مصوبه این شرکت واگذار شده انتقاد کرد. 
جهانبخش درباره اینکه در این دوره برخورد با 
انتقاد  دست فروشان بیشتر شده یا کمتر نیز 
کرد و گفت: »چه کسی می گوید در این دوره 
خشونت کمتر شده؟ تاکنون دو طرح بلند مدت 
شش ماهه برای ممنوعیت دست فروشی وجود 
داشت یکی در سال 97 و دیگری 99 به بهانه 
کرونا که ما در این باره نامه نوشتیم و تجمع 
کردیم و تالش کردیم تا نظر اعضای شورا را 
جلب کنیم.«  اعطا در ادامه گفت که برخورد با 
دست فروشان پیشینه تاریخی دارد و برآمده 
از سیاستی است که خواهان پاکسازی است. 
او می گوید شورای پنجم زمانی روی کار آمد 
که اوج سیاست های مقابله جویانه شهرداری 
و دست فروشی بود: »رویکرد رایج در شهرداری 
در سال 95 باعث شد تا شرکت شهربان وارد 
موضوع شود و مساله ساماندهی به میان بیاید. 
در این فضا یک مجموعه 60 هزارنفری شهری 
که می گوید  فرهنگ سازمانی شکل گرفته  با 
ادامه  در  نظری  نمی پذیرم.«  را  نگاه شورا  من 

برای  ماهه  شش  تردد  محدودیت های  گفت 
ملی  ستاد  و  تامین  شورای  را  دست فروشان 
مدیریت  بودند که  ایجاد کرده  با کرونا  مقابله 
شهری توان مقابله با هیچکدام را نداشته است: 
»من نظر دوستان را تایید می کنم، ما در دوره 
جدید برخورد گازانبری و ضربتی با دست فروشان 
بوده  نگاه حمایتی شورا  هم  علت  و  نداشتیم 
وگرنه شهرداری رغبت چندانی نداشت.« یکی 
دیگر از اعضای حاضر در روم در ادامه به سایر 
نقش های حاکمیتی درباره دست فروشان اشاره 
کرد و گفت که بازیگران مختلفی در این جریان 
وجود دارند و معموال تنها نام شهرداری به عنوان 
اشاره  با  ادامه  در  او  می آید.  زبان  به  مجری 
به تفاوت نگاه مدیریت شهری فعلی و قبلی 
گفت پیشتر گفته می شد مردم مقصر حضور 
دست فروشان هستند و اگر آن ها از این افراد 
خرید نکنند، آن ها هم حضور پیدا نمی کنند: » به 
نظر من باید در مدیران شهری در بخش اجرایی 
ایجاد آگاهی کرد، آن ها مانند شورا دید حمایتی 
ندارند.«در ادامه یکی دیگر از اعضای حاضر در 
اتاق درباره همسو نبودن نگاه شورای شهری ها 
با کنشگران شهری با دست فروشان انتقاد کرد 
تومانی  میلیارد   47 دربرابر  شورا  چرا  و گفت 
دست فروشان  آوری  جمع  برای  شهرداری  که 
نیز  آسایش  است.  داده سکوت کرده  ناجا  به 
مناطق  شهرداری های  تاکید کرد که  ادامه  در 
طرح  خواستند که  تامین  شورای  از  خودشان 
ایجاد کند.  دست فروشان  آوری  جمع  ضربتی 
اعطا در ادامه و در جمع بندی صحبت هایش بار 
دیگر به تفاوت رویکرد شهرداری و شورا درباره 
و  گفت: »شهرداری  اشاره کرد  دست فروشان 
با فرهنگ سازمانی غالب خود در عرض دو یا 
سه سال تغییر نمی کند و تدریجا این فرهنگ 
غالب حاکم می شود.« او تاکید کرد که اگر شورا 
رویکرد حمایتی نداشت شهرداری برخوردهایش 
از  »بسیاری  می کرد:  آغاز  را  دست فروشان  با 
رویکردها به دلیل همین ترس از صحن شورا 
در پیش گرفته نمی شود.« او در ادامه از رقم 47 
میلیارد تومان اظهار بی اطالعی کرد و اعالم کرد 

که اطالعات دقیقی درباره آ ن ندارد. 

 خشونت فقط برخورد گازانبری نیست 
ادامه گفت که خشونت  اما در  جهانبخش 
تنها به معنای قلع و قمع نیست: »شما سازمانی 
را شکل دادید و اجرای مصوبه را به آن واگذار 
کردید که به شکل سهمگینی به دست فروشی 
آسیب رسانده است و اجرای مصوبه را به دست 
این سازمان سپرده اید.« او همچنین در واکنش 
به صحبت هایی که گفته می شد به دست فروشان 
»ببینید  گفت:  نیز  شد  داده  غرفه  و  بازارچه 
جای  همه  در  دست فروشی  شغل  ماهیت 
دنیا با بازارچه داشتن و غرفه داشتن متفاوت 
است.« او همچنین با انتقاد از مصوبه ساماندهی 
دست فروشان اعالم کرد که این مصوبه در آینده 
این قابلیت را دارد که از آن سو استفاده شود. 

نظری در پایان و در جمع بندی صحبت های 
از دوستان  بعضی  نیز گفت: »فرمایش  خود 
شهرداری  و  شورا  اختیارات  حیطه  از  فراتر 
آرمان گرایانه است، هرچند که وقتی  است و 
مطالبه ای صورت می گیرد باید حداکثری باشد 

پذیرفت.« را هم  واقعیات  باید  اما 
که  نیست  کننده  تعیین  شورا  او  گفته  به   
مصوباتش را کدام بخش شهرداری اجرا کند: 
نزدیک  نهادی  ایران  در  شهری  »مدیریت 
به شوخی است و شوراها در کشور ما جایی 
ندارند.« او در پایان تاکید کرد راه حل اجرایی 
شدن  نزدیک تر  چنینی  این  مصوبات  شدن 
و  »کنشگران  است:  شهری  یکپارچه  نهاد  به 
دست فروشان و ما به دنبال یک هدف مشترک 
هستیم من تصور می کنم نباید خودمان را دو 

ببینیم.«   ماجرا  سوی 

اعضای شورای شهر در کالب هاوس  روزنامه »پیام ما« از مواجهه نهاد شورا با دست فروشی در پایتخت گفتند

ریل گذاری  برای  دستفروشی
حجت نظری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران: در این دوره برخورد گازانبری با دست فروشان نداشتیم 

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران: فرهنگ غالب سازمانی شهرداری یکی دو ساله تغییر نمی کند 

برخورد با افزایش 
دهندگان نرخ کرایه 
تاکسی در قزوین 

بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
هرگونه  گفت:  قزوین  شهرداری  تاکسیرانی 
افزایش کرایه تاکسی تا زمانی که مراحل قانونی 
آن طی نشود تخلف محسوب می شود و پرونده 
تاکسیرانان متخلف به هیات انضباطی سازمان 
تاکسیرانی ارجاع خواهد شد. اسماعیل عرشیان 
اجرایی شدن  اینکه  به  توجه  با  ایلنا گفت:  به 
افزایش نرخ کرایه های تاکسی در سال جدید 
تا طی  است،  فرمانداری  در  تصویب  به  منوط 
شدن روال قانونی و ابالغ آن، هرگونه افزایش 
ممنوع  قزوین  در  تاکسی  کرایه  خودسرانه 
است. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهرداری قزوین افزود: چون هنوز 
مصوبه افزایش نرخ کرایه های تاکسی در سال 
جدید توسط فرمانداری به سازمان تاکسیرانی 
خودسرانه  افزایش  هرگونه  است،  نشده  ابالغ 
نرخ کرایه غیرقانونی بوده و با متخلفین طبق 
ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد. عرشیان 
تصریح کرد: به محض دریافت مصوبه و ابالغیه 
فرمانداری، اطالعات آن از طریق ارسال پیامک 
و پرتال سازمان تاکسیرانی به اطالع تاکسیرانان 
رسانده خواهد شد. او یادآور شد: بر این اساس 
که  زمانی  تا  تاکسی  کرایه  افزایش  هرگونه 
مراحل قانونی آن طی نشود تخلف محسوب 
می شود و پرونده تاکسیرانان متخلف به هیئت 
 انضباطی سازمان تاکسیرانی ارجاع خواهد شد.

طرح تفصیلی خرم آباد، 
شهروندان را سردرگم 

کرده است 
رئیس شورای اسالمی شهر خرم آباد وجود 
مغایرت های فراوان و اشکاالت فنی بیشمار 
و  سردرگمی  باعث  را  تفصیلی  طرح  در 
خرم آباد  شهروندان  از  بسیاری  بالتکلیفی 
رستم  ایمنا،  خبرنگار  گزارش  دانست.به 
عملکرد  گزارش  استماع  از  پس  کوشکی ، 
معضالت  به  خرم آباد  شهرداری  یکساله 
مغایرت های  وجود  جمله  از  مشکالتی  و 
طرح  در  بیشمار  فنی  اشکاالت  و  فراوان 
تفصیلی اشاره کرد و آن را باعث سردرگمی 
و بالتکلیفی بسیاری از شهروندان خرم آباد 
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  دانست. 
ساماندهی  واگذاری  به  اشاره  با  خرم آباد 
آنان  کار  کیفیت  زندانیان،  به  سبز  فضای 
توجه  با  افزود:  و  ندانست  راضی کننده  را 
خصوص،  این  در  واصله  گزارش های  به 
فضای سبز خرم آباد شرایط مطلوبی ندارد و 
شایسته است در آستانه فصل گرما، بحث 
تنظیف و فضای سبز را مدیریت کنیم تا در 
فصل تابستان به مشکل برنخوریم.کوشکی 
اظهار امیدواری کرد که کار ساخت ساختمان 
اداری فضای سبز سریع تر به سرانجام برسد 
تا به جز سازمان فضای سبز، تعدادی دیگر 
از سازمان های تابعه شهرداری هم بتوانند از 
ظرفیت این ساختمان بهره ببرند. او خاطر 
این روزها شرایط آب و هوایی  نشان کرد: 
امروزه  است.  معابر  آسفالت  برای  مناسب 
حتی  شهر  جاهای  از  خیلی  در  شاهدیم 
کردن  فعال  با  است  نشده  هم  لکه گیری 
فرصت  این  در  می توانیم  آسفالت  کارخانه 
آسفالت  مشکل  از  زیادی  بخش  مناسب 

حل کنیم. را  خرم آباد  معابر 

حجت نظری: »فرمایش 
بعضی از دوستان فراتر از حیطه 

اختیارات شورا و شهرداری 
است و آرمان گرایانه است، 
هرچند که وقتی مطالبه ای 

صورت می گیرد باید حداکثری 
باشد اما باید واقعیات را 
هم پذیرفت.« به گفته او 
شورا تعیین کننده نیست 

که مصوباتش را کدام بخش 
شهرداری اجرا کند: »مدیریت 
شهری در ایران نهادی نزدیک 
به شوخی است و شوراها در 

کشور ما جایی ندارند.«

اعضای شورای پنجم شهر تهران، دست فروشی را دیگر به مثابه یک مسئله در مدیریت شهری نمی دانند. می گویند از برخوردهای گازانبری در شورا و 
شهرداری جلوگیری کردند اما هنوز فرهنگ سازمانی برای پذیرش مصداق سد معبر ندانستن دست فروشی در شهرداری ایجاد نشده است. از مصوبه  
ساماندهی دست فروشانی می گویند که به گمان خودشان پیشرو بوده و قرار بوده از دست فروشان حمایت کند اما اجرایی نشده و می گویند علت 
اجرایی نشدن آن تعارض منافعی است که در بدنه شهرداری وجود دارد. شورای پنجمی ها که آخرین روزهای حضور خود در پارلمان شهری پایتخت 
را می گذرانند از عملکرد خود درباره دست فروشان دفاع می کنند و نگاه قاطبه اعضای 21 نفره شورای شهر تهران را نگاهی حمایتی به دست فروشی 

توصیف می کنند، دفاعی که البته دست فروشان و کنشگران شهری با آن همسو نیستند. 

بابک جهانبخش، دست فروش: 
چه کسی می گوید در این دوره 

خشونت کمتر شده؟ تاکنون 
دو طرح بلند مدت شش ماهه 

برای ممنوعیت دستفروشی 
وجود داشت یکی در سال 97 و 
دیگری 99 به بهانه کرونا که ما 

در این باره نامه نوشتیم و تجمع 
کردیم و تالش کردیم تا نظر 

اعضای شورا را جلب کنیم
|  

ی
هر

ش
هم

  |

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |
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روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها: بتسابه سلیمان زاده  0۲1-88۲83174

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

پیام ما: حرفه ای  اخالق  آیین نامه 
www.payamema.ir/akhlagh

توزیع:موسسه اطالعات  )0۲1۲9999(
چاپ تهران: ایرانیان  )0۲155۲75770(

چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: مهال تشکری              09190775276

نشانی: تهران، مطهری، الرستان، حسینی راد، پالک1۳، واحد5، طبقه 2

/  تماس:  ۳2487477-0۳4نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

/  نمابر: 021-8891۳065

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: مجتبی پارسا
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

صفحه آرایی: لیدا بانی، فاطمه خواجویی، 
ندا صفاری 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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epa/تندیس جدید در حال ساخت از مسیح )ع( در برزیل

»مصطفی بوعذار« نویسنده و کارگردان تئاتر یکی از مشکالت اصلی تئاتر 
خیابانی را انحصاری بودن آن خواند و گفت: کانون تئاتر خیابانی کشور که 
در تهران مستقر و با نظارت اداره کل هنرهای نمایشی در حال فعالیت 
است فقط به صورت انحصاری در تهران و حتی آنجا هم باز به شکل حلقه 

بسته تری به صورت دورهمی اداره می شود./ایلنا

عنوان  با  »پیام ما« گزارشی  روزنامه  ماه  فروردین   31 در  سال گذشته 
»قصه پر غصه رانندگان کامیون« در مورد وارد شدن کامیون های ترانزیت 
داخلی  معیشتی کامیون داران  مشکالت  افزایش  و  داخلی  باربری  به 
منتشر کرده است. گزارش دیگر این شماره با تیتر »پایان خواب رویایی 

ساحل خواران در غرب مازندران« است.

یک   World Trade Organization- WTO یا  جهانی  تجارت  سازمان   
سازمان بین المللی است که با قوانین جهانی تجارت بین کشورها سروکار دارد. 
عملکرد اصلی این سازمان کسب اطمینان از این است که تجارت جهانی تا جای 
ممکن هموار، قابل پیش بینی و آزاد باشد. برخی شرکت ها به ویژه شرکت های 
چندملیتی، عقیده دارند که WTO برای تجارت عالی است؛ اما برخی دیگر بر این 
باورند که WTO اصول دموکراسی را دست کم گرفته و ثروتمندان را ثروتمندتر 

می کند./ تابناک

کاریکاتوریست  گفت:  کاریکاتوریست  و  کارتونیست  امینی،  مجید 
نباید »اصول گرا« و »اصالح طلب« باشد به نظرم این جبهه  مطبوعاتی 
و  بد  اتفاق  و  می گذارد  تاثیر  هنرمند  اثر  و کیفیت  نوع  در  گرفتن ها 
مسخره ای است. هنرمند باید مستقل باشد. هنرمند باید جدا از هر جناح 

دهد./ایلنا نشان  واکنش  اتفاقات  به  دسته بندی  و 

داد:  هشدار  کتاب فروشان  و  ناشران  اتحادیه  رییس  حسن پور،  هومان 
»فرصت برای حل مشکل کاغذ تمام شده اکنون وقت تصمیم گرفتن بر سر 
حیات و ممات نشر کشور است.«  با پایان یافتن تعطیالت نوروزی، بازار کاغذ 
با مشکالتی مواجه شده و ناشران توانایی تهیه کردن کاغذ مازاد بر دریافت 
دولتی خود را ندارند چرا که قیمت هر بند کاغذ، به شکلی مبهم افزایش پیدا 

کرده است./ایرنا 

ششمین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی)فردا(با هدف معرفی 
فعالیت ها، توانمندی ها و دستاوردهای کشور در بخش های مختلف علمی، 
فناوری، نوآوری و صنعتی، از سوی جهاد دانشگاهی هنر برگزار می شود. 
بخش مسابقه این دوره از جشنواره شامل 4 بخش »فیلم های حرفه ای«، 
»عکس های  و  حرفه ای«  »عکس های  آماتوری«  و  عمومی  »فیلم های 

عمومی و آماتوری« است./ ایسنا

 بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران

 کز سنگ گریه خیزد روز وداع یاران

 هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

 داند که سخت باشد قطع امیدواران

 با ساربان بگویید احوال آب چشمم

 تا بر شتر نبندد محمل به روز باران

 بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت

 گریان چو در قیامت چشم گناهکاران

 ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد

 از بس که دیر ماندی چون شام روزه داران

 چندین که برشمردم از ماجرای عشقت

 اندوه دل نگفتم اال یک از هزاران

 سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل

 بیرون نمی توان کرد اال به روزگاران

 چندت کنم حکایت شرح این قدر کفایت

 باقی نمی توان گفت اال به غمگساران

سعدی

| تئاتر | | هنرهای تجسمی | | چاپ و نشر | | سینما |

سیستمی  هکتار(   537700 مساحت  )با  شادگان  تاالب 
و  شیرین  تاالب های  از  متشکل  وسیع  محیطی  زیست 
شور، به عالوه خلیج جزر و مدی خور موسی و جزایر آن 
است. تاالب در پایین دست حوضه رودخانه جراحی بین 
شهرهای شادگان، آبادان و ماهشهر در استان خوزستان قرار 
داشته و در سمت پایین دست، به خلیج فارس می پیوندد.
در  بوده که  ایران  سایت  رامسر  بزرگترین  شادگان  تاالب 
سال 1975 )1354( به ثبت رسیده  و به عنوان یک تاالب 
مهم بین المللی شناخته شده، از تنوع زیستی غنی برخوردار 
اصلی گیاهی  ،17 جامعه  در مطالعات سال 1381  است. 
متشکل از 110 گونه گیاهی در محدوده تاالب )شامل جزایر 
به  تاالب  این  خور موسی(  شناسایی شده اند. همچنین 
دلیل تنوع جانوری اش از نظر بین المللی بسیار معروف و با 
اهمیت است و تا کنون حدود 311 گونه جانوری در حاشیه 

این تاالب شناسایی شده است.
به  می توان  شادگان  تاالب  بی نظیر  و  مهم  ویژگی های  از 
نقشی  و  زیستگاهی،  تنوع  بودن،  بزرگ، طبیعی  مقیاس 
که در تامین معاش ساکنان محلی ایفا می کند اشاره کرد. 
سه شهر بزرگ شادگان، آبادان و ماهشهر در حاشیه این 
نیز در مجاورت  تعدادی روستا  و  قرار گرفته است  تاالب 
قرار  تاالب  این  داخل  در  نیز  روستا  دو  و  دارند  قرار  آن 
از  اطراف  روستاهای  و  شادگان  شهر  جمعیت  گرفته اند. 
نظر تاریخی برای تامین معاش وابسته به تاالب هستند. 
بخش عمده جمعیت این شهرها و روستاها عرب هستند 
به  دامداری  و  و خرما  به کشت محصوالت کشاورزی  که 
می پردازند.  درآمد  تامین  و  اشتغال  اصلی  منابع  عنوان 
نی بری   پرنده،  شکار  ماهیگیری،  )گاومیش(،  دامداری 
و برداشت علوفه منافعی هستند که از این تاالب نصیب 

می شود. مردم 
از مهم ترین تهدیدات این تاالب می توان به جریانات ورودی 
زهکش ها، آلودگی آب، کاهش جریان های سیالبی، تغییرات 
های  گونه  معرفی  مدت،  طوالنی  خشکسالی  اقلیمی- 
غیربومی، نشت مواد نفتی از لوله ها و اختالل و ایجاد مزاحمت 
برای حیات وحش اشاره کرد./ سازمان حفاظت محیط زیست

| تاالب های ایران | 
| تاالب شادگان |

من، هوای تهران، دو ساعته پاکم!

ارومیه  دریاچه  احیای  طرح  اجرای  قدمی  یک  در  خبر: 
. هستیم

دریاچه ارومیه: عروس خوش قدم!
خبر: هوای تهران برای همه افراد جامعه آلوده است.

ستاد مبارزه با رانت خواری: حتی شما دوست گرامی!
خبر: تاثیر آلودگی هوا بر اختالالت روانی!

زن خانه دار: خدای من! دوباره هوا آلوده شد. حاال چطوری 
بهش بگم، غذا سوخته؟!

خبر: هوای تهران دوباره آلوده شد.
استاد خبرنگاری: اینم شد خبر؟ اصال شگفتی نداشت. بال 

استثنا همه روزها مثل همه!
خبر: هوای تهران پاک شد.

هوای تهران: من هوای تهران دو ساعته پاک هستم. اما 
قول نمیدم پاک بمونم. گفته باشم.

| یاسر سیستانی نژاد |

آبخوان

آبشار بل اورامان  در استان کردستان واقع شده است 
اورامان  کردستان  منطقه  روستاهای  از  یکی  در   .
به  روستایی  کرمانشاه،  استان  مرز  نزدیکی  در  و 
جاده ای  در  روستا،  این  کنار  در  دارد.  نام»بل«قرار 
زیبا  آبشاری  منتهی می شود،  به»کوسه هجیج«  که 
دارای آب عالی  به عقیده کارشناسان  دارد که  وجود 
برای شرب است. این آب با فشار زیاد و حجم بسیار 
شکوه  و  عظمت  و  می ریزد  بیرون  شکاف کوهی  از 
طبیعت را جلوه گر می سازد. این آب در مسیر خود به 
رودخانه سیروان می ریزد و سپس وارد خاک عراق 

نام  به  از چشمه ای  را  خود  آب  آبشار  این  می شود. 
چشمه بل در باالدست خود تامین می کند. چشمه که 
در محل و زبان کردی به نام کانی بل معروف است 
و احتماال نام خود را از خدای آب بابلیان باستان که 
بل نام داشت گرفته است، در دو کیلومتری هجیج 
و  شده  واقع  سیروان  رودخانه  از  فاصله کمی  در  و 
آب آن پس از خروج از دل کوه، تشکیل آبشاری پر 
خروش داده و به رودخانه می ریزد. محل خروج آب 
این چشمه از دل کوه شباهت بسیاری به دهانه یک 

غار که به علت ریزش مسدود شده باشد دارد. 
لیتر   1100 از  بیش  آبدهی  با  بل  معدنی  آب  چشمه 
در ثانیه یکی از پر آب ترین چشمه های غرب کشور 

ایران در  سیری  است./ 

آبشار بل اورامان

واگذاری بیش از ۳۰۰ حلقه الستیک به رانندگان تاکسی های درون شهری 
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بارو مسافر شهرداری بندرعباس خبر داد:

سانی
اطالع ر

سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
بارومسافر  نقل  و  حمل  مدیریت 
مقام  این  بندرعباس؛  شهرداری 
سال  اواخر  از  داشت:  اظهار  مسئول 
حلقه   300 از  بیش  تاکنون    99
الستیک  به نرخ مصوب  دولتی به 

است. شده  واگذار  تاکسیرانان 
وی با اشاره به هماهنگی های صورت 
و  صنعت،معدن  سازمان  با  گرفته 
تجارت)صمت(  بیان کرد:بیش از 100 
حلقه الستیک پس از نام نویسی به 
رانندگان تاکسی از سوی سازمان در 

سال گذشته نیز واگذار شد. 
ونقل  رئیس سازمان مدیریت حمل 
بارومسافر در ادامه افزود: با اشاره به 
و  حمل  چرخه  در  ها  تاکسی  اینکه 
نقل عمومی تردد بیشتری در سطح 
الستیک  شرایط  به  بنا  دارند  شهر 

خطوط  در  تاکسیرانان  اختیار  در  ها 
است. گرفته  قرار  مختلف 

در  تاکسی  رانندگان  وی،  گفته  به 
باهنر،  ناخدا،  نخل  چهارراه  خطوط 
رجایی،  شاهد،  متری   20، آهن  راه 
امام حسین،  بلوار  دستگاه،  ششصد 
و  پایانه_طالقانی  آزاد،  دانشگاه 
 390 مجموع  در  تاکنون  گردشی، 
اند. نموده  دریافت  الستیک  حلقه 

بر  افزود:  پایان  در  اخالقی  حسین 
اساس برنامه ریزی های انجام شده 
از  سازمان  مستمر  های  پیگیری  و 
اتحادیه تاکسیرانی کشور، مقرر شده 
است این فرآیند ادامه داشته باشد تا 
بتوانیم عرضه الستیک با نرخ مصوب 
دولتی را همچنان در چرخه حمل و 

نقل عمومی داشته باشیم.

حسین اخالقی از واگذاری 
بیش از ۳۰۰ حلقه الستیک 
به نرخ مصوب  دولتی به 
رانندگان خطوط تاکسی 
شهر بندرعباس خبر داد.


