
رهبر انقالب اسالمی:

فلسطین زنده  ترین مساله مشترک 
امت اسالمی است

رهبر معظم انقالب اسالمی با تأکید بر اجرای مطالبه منطقِی همه پرسی از همه ساکنان 
اصلی فلسطین برای تعیین نظام سیاسی این کشور، خطاب به مجاهدان فلسطینی 
گفتند: مبارزه مشروع و اخالقی خود با رژیم غاصب را به قدری ادامه دهید که ناچار به 

قبول این مطالبه مترقی شود.

 کشف الشه 170
فک خزری در روسیه

محققان مرکز تحقیقات پستانداران دریایی مسکو از 
کشف الشه 170 فک خزری خبر داده اند. در ماه های 
گذشته نیز الشه ۳00 ُفک مرده در سواحل دریای خزر 
بر  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به  بود.  شده  کشف 
اساس گفته های ویکتور نیکفوروف از مرکز تحقیقات 
پستانداران دریایی مسکو، 170 الشه کشف شده، فقط 
و  کشف  به  موفق  محققان  که  است  تعدادی 
عکس برداری از آنها شده اند. این محقق گفته است: 
آلودگی  از  ناشی  است  ممکن  حیوانات  »مرگ 

صنعتی، ماهیگیری یا صید غیرقانونی بوده باشد.«

 انتشار فیلم رئیس
 باغ وحش صفادشت

در حال آزار گورخرها
در حالی که رئیس باغ وحش صفادشت پیش تر در 
را  گورخر  یک  مرگ  دلیل  صداوسیما  با  گفت وگو 
»حمله کارتن خواب ها و اراذل و اوباش« در گمرک 
بازرگان عنوان کرده بود، صبح دیروز فیلمی منتشر 
آزار این حیوان  را در حال  شده که علیرضا اشرفی 
نشان می دهد. این فیلم حاال ابهامات درباره مرگ 

این  گونه وارداتی را بیشتر کرده است.

پیروز حناچی، شهردار تهران: 

پل صدر 4 صفحه 
پشتوانه مطالعاتی ندارد

عیسی  مالی  پرونده  تهران،  شهرداری  بدهی های 
شریفی، معاون شهردار اسبق تهران، هزینه اجرایی 
پروژه پل صدر و تخطی در واکسیناسیون پاکبانان 
شهرداری تهران مهم ترین محورهایی بودند که پیروز 
حناچی، شهردار تهران در نشست کالب هاوسی که 
با نمایندگان رسانه ها و فعاالن سیاسی داشت، آن ها 
تنها  تازه که  چندان  نه  حرف هایی  مطرح کرد.  را 
تفاوتش با سایر نشست های خبری او از بین رفتن 

روحیه محافظه کارانه اش بود. طرح پرمناقشه گردشگری در نایبند
  مدیرکل محیط  زیست بوشهر: حریم ۶۰ متری دریا و خلیج نایبند در محدوده طرح قرار ندارد و شرکت مذکور مجاز به محصورسازی ساحل نیست

تعدادی از فعاالن محیط زیست بوشهر در اعتراض به ساخت و ساز در پارک ملی نایبند تجمع کردند

| روزنامه نگار |

| زهرا مشتاق |

 فرصت اندک
برای نجات حریم رودخانه ها

چند روز قبل شش مامور اداره برق کرمان در سیل 
بخش گلباف شهرستان کرمان، جان خود را از دست 
دادند. آنها برای وصل برق شبکه روستایی رفته بودند 
که ناگهان دچار سیل می شوند. اما همه موضوع در 
همین کلمه »ناگهان« خالصه می شود. آیا این سیل 
واقعا ناگهانی بوده است؟ آیا بارش های فصلی در 
این موقع از سال، ناگهانی محسوب می شود؟ آیا 
وقوع سیل  از  الزم  پیش بینی  برق  اداره  کارمندان 
هر  انجام  از  پیش  مرتبط  ادارات  آیا  نداشتند؟ 
عملیاتی در چنین مناطقی، برنامه ریزی های الزم را 
دارند؟ چه کسی یا چه نهادی پاسخگوی مرگ شش 
انسان است؟ ایران دوره ای سنگین از خشکسالی 
استان  در  مثال  برای  است.  را پشت سر گذاشته 
سیستان و بلوچستان این دوره بالغ بر بیست سال 
بوده است. این حجم از خشکسالی در این استان یا 
جنوب و شرق استان کرمان، معنایش تغییر ماهیت 
زندگی روستایی است. زندگی عشایری و دامداری 
خشکی  به  رو  باغات  و  مزارع  رسیده،  حداقل  به 
نهاده و هویت زندگی روستایی و کشاورزی وجهی 
دیگر یافته است. اگر زمانی زندگی شهرنشینان به 
طور جدی و تنگاتنگ نیازمند بهره مندی از زندگی 
دراز  سال های  در  بود؛  روستائیان  محصوالت  و 
خشکسالی، اینک روستائیان بودند که قوت اصلی 
و ادامه زندگی شان نیازمند کمک های شهرنشینان، 
به خصوص سمن ها و خیرین و البته آفت دریافت 
یارانه بود. حجم زندگی آنها به قدر دریافت یارانه و 
کمک های مردمی کوچک و حقیر شد و در عمل 
آسیبی  روستائیان  طبع  مناعت  و  نفس  عزت  به 
بسیار جدی وارد کرد. اما در این میان یک اتفاق 
و  نگران کننده  بسیار  داد که  رخ  نیز  دیگر  زیستی 
قابل تامل است. سال های دراز خشکسالی موجب 
از دست رفتن حریم رودخانه ها شد. و مردم بومی 
و روستایی با پیشروی در مسیر رود، خانه های خود 
درست در این جایگاه برپا کردند. در این میان مقصر 
به تنهایی مردم نبودند. در سیل سال ۹۸ که به تمام 
نقاط سیل زده سفر داشتم، متوجه عدول جدی از 
قانون بودم. برای مثال در شهر معموالن در استان 
لرستان که خانه هایش به طور کلی ویران شده بود، 
تمام خانه ها بدون استثنا بر مسیل رودخانه ساخته 
شده بودند. خانه هایی که با مجوز بنیاد مسکن و با 
وام های همین نهاد ساخته شده بود و مقامات با 
لطف بسیار موافقت کرده بودند که پرداخت اقساط 
افتد!  به تعویق  خانه های ویران شده، چند ماهی 
شاید اگر در هر کجای جهان متمدن می بود، مقامات 
را به دلیل صدور مجوز ساخت در مسیر رودخانه به 
دادگاه و زندان می کشاندند و اینجا برعکس، فرجه ای 
چند ماهه برای بازپرداخت اقساط خانه ای که دیگر 
وجود ندارد. دوره ترسالی فرا رسیده است و بارش ها 
کم و بیش در استان های درگیر خشکسالی آغاز شده 
است. این بارش ها رحمت و ثروت محض است. 
آب شیرینی که گویا هدیه ای برای این مردم است. 
زدنی هدر می رود.  بر هم  در چشم  ثروتی که  اما 
و  می آید  پدید  زود  سیالب ها که  این  جمع آوری 
زود هم ناپدید می شود، نیازمند سرعت عمل جدی 
است. حتما راهکارهایی برای جمع آوری این آب های 
پراکنده وجود دارد. آبی که در گرمای منطقه ای چون 
سیستان و بلوچستان به سرعت تبخیر می شود و از 
بین می رود. با توجه به پایان نسبی خشکسالی، 
دیگر نمی توان از وقوع این سیالب ها غافلگیر شد. 
بلکه باید منتظر آن و درصدد برنامه ریزی فوری و 
جدی باشیم. ساخت بندهای خاکی، تقویت امور 
آبخیزداری در مسیل ها، جمع آوری آب های پراکنده 
در مخازن، هدایت این آب ها به باغات و مزارع و ده ها 
کار علمی و اصولی دیگر که قدر مسلم متخصصان از 
چگونگی انجام آن آگاه هستند، می تواند این هدایای 
خدادادی را که قطره قطره اش حکم حیات و جواهر 
دارد، به موثرترین شکل ممکن مورد استفاده قرار 
دهد. فرصت زیادی نیست. باید هر چه سریع تر، 
خانه های برپا شده در حریم رودخانه جمع آوری شده 
و با کمک کارگروه مدیریت بحران و استانداری ها و 
دیگر نهادهای مرتبط، حریم رودخانه ها را بازگردانیم. 
باران های فصلی غافلگیری نیست، فرصتی است 

برای ذخیره آب های شیرین.

بر اساس گزارش سازمان ملل گاز متان عامل 30 درصد گرمای جهانی است

 کاهش انتشار متان کاهش انتشار متان
راه گریز از گرمایش جهانیراه گریز از گرمایش جهانی
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آگهي مناقصـه 
واگذاری فعاليت های پشتيبانی و خدماتی خوابگاه های دانشگاه صنعتی شاهرود  

دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد انجام فعال یتها ی پشت یبان ی و خدمات ی خوابگاهها در زمینه اسكان، اداره خوابگاهها، تامیین امنیت و انجام امور 
نظافت را از تار یخ 14۰۰/۰3/۰1 لغا یت 14۰۰/12/29 از طر یق مناقصه با رعا یت آ یین نامه مالی و معامالتی دانشگاه به پیمانکار حقوقی واجد شرا یط واگذار نما ید.  

بدينوسيله از كليه شركتهاي داراي تأييد صالحيت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و اطالع از شرايط 
واقع در  به دبيرخانه دانشگاه  آگهي  اين  تاريخ نشر  از  به مدت ده روز  www.shahroodut.ac.ir  مراجعه و حداكثر  اينترنتي  به نشاني  به سايت دانشگاه  آن 

شاهرود ميدان هفت تير بلوار دانشگاه - دانشگاه صنعتي شاهرود تحويل نمايند.  
همچنين مبلغ تضمين شركت در مناقصه 1،2۰۰،۰۰۰،۰۰۰) يك ميليارد و دويست ميليون لاير( ميباشد كه ميبايست به صورت ضمانت نامه بانكي و يا چك تضمين 
شده بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب سپرده شماره 2923۶73752 بانك تجارت به نام دريافت و پرداخت سپرده دانشگاه شعبه دانشگاه صنعتي شاهرود 

واريز گردد.  
 تلفن تماس : 9 -323922۰4 - ۰23 

معاونت دانشجو یی دانشگاه صنعتی شاهرود   شناسه آگهی 11۳1۹7۹

شناسه اگهی1124742  م.الف 294

آگهـي
باستناد سند شماره 2۶۰۶۶ شناسه 13991145۶954۰۰۰۰97 
بندر  مورخ 1399/۰۶/2۶ دفترخانه اسناد رسمی شماره 44 
گناوه ،  آقای حسن حیدری   با شماره  ملی 35399۰43۰1 و 
آقای عبدالمطلب افراسیابی   با شماره  ملی 35399۰2457 
و آقای رضا گرنه   با شماره  ملی 353۰14۰85۶ نسبت به 
انتقال ششدانگ  یک فروند شناور  باری ناکو  بشماره ثبت 
ملی  شماره  با  شریفاتی    یوسف  آقای  به  18127-بوشهر 
58592۶4917 اقدام نموده اند. مراتب به استنـاد ماده 25 

قانون دریایی ایران آگهی می گردد.
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سازمان  اعتیاد  درمان  و  پیشگیری  توسعه  مدیرکل 
ایدز  در کشور  از شناسایی 1۴0 یتیم  بهزیستی کشور 
خبر داد. فرید براتی سده با اشاره به روز جهانی حمایت 
از یتیمان ایدز )7 می مصادف با 17 اردیبهشت( به ایسنا 
گفت: در ابتدای زمان بروز بیماری HIV ایدز و مرگ و میر 
ناشی از آن و باورهای نادرست در خصوص این بیماری، 
 HIV اینطور احساس می کردند که بیماری افراد  اغلب 
ناشی از عدم رعایت اصول اخالقی است، لذا نوعی انگ و 
برچسب به افراد مبتال به این بیماری می خورد که اکنون 
نیز همین گونه بوده، اما خوشبختانه کمتر شده است. به 
همین دلیل افراد مبتال به بیماری ایدز منزوی می شدند، 
مبتالیان  می گرفت.  ارتباط  کمتر  آنها  با  جامعه  زیرا 
این مشکلی است که  را منزوی می کردند و  خودشان 
اکنون در کشورمان با آن مواجه هستیم.  او ادامه داد: 
باتوجه به اینکه مبتالیان به بیماری ایدز، منزوی می شدند 
و به دنبال آن شغل و روابط اجتماعی شان را از دست 
می دادند، بر همین اساس الزم بود تا از آن ها حمایت های 
اجتماعی در راستای گذران زندگی و معیشت شان انجام 
شود. براتی سده با اشاره به برنامه های مقابله با بیماری 

HIV ایدز در کشور اظهار کرد: در برنامه ششم مقابله با 
HIV ایدز که اکنون آن را می نویسند به بحث حمایت نیز 
توجه کرده اند و یکی از 1۲ سیاست این برنامه، سیاست 
حمایت از افراد مبتال به بیماری ایدز است که این کار در 
کشور به سازمان بهزیستی محول شده است. به گفته 
او، در حال حاضر حدود ۵000 نفر از باشگاه های مثبت 
زندگی خدمات حمایتی دریافت می کنند و از نظر کار، 
موارد اجتماعی، تامین معیشتی و... حمایت می شوند که 
از این تعداد ۳۹0 کودک، فرزندان افراد مبتال به بیماری 
ایدز هستند که خدمات مختلف دریافت می کنند. این 
۳۹0 کودک ممکن است خودشان نیز به بیماری ایدز 
مبتال باشند. مدیرکل توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد 
سازمان بهزیستی کشور در ادامه درباره تعداد یتیمان ایدز 
نیز اظهار کرد: در کشورمان 1۴0 یتیم ایدز داریم که اکثر آنها 
با خویشاوندان خود زندگی می کنند. تعداد کسانی که پدر 
و مادرشان را بر اثر ایدز از دست داده باشند و سرپرستی 
نداشته باشند، کم است؛ به طوری که در تهران در مراکز 
نگهداری شبه خانواده سه یا چهار کودک یتیم ایدز هستند 

که در مراکز بهزیستی نگهداری می شوند.

شناسایی 14۰ یتیم ایدز در کشور 
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خامنه ای  آیت هللا  ایسنا، حضرت  به گزارش 
زنده ترین  و  مهم ترین  را  فلسطین  ماجرای 
و  دانستند  اسالمی  امت  مشترک  مسئله 
گفتند: سیاست های نظام سرمایه داری ظالم، 
دست یک ملت را از خانه خود کوتاه کرده و 
رژیمی تروریست و مردمی بیگانه را در آن 
نشانده است. رهبر انقالب با اشاره به منطق 
صهیونیستی  رژیم  تاسیس  سست  عمیقًا 
در  خودشان  ادعای  به  اروپایی ها  افزودند: 
یهودیان  به  دوم  جهانی  جنگ  سال های 
ظلم کرده اند، اما می گویند انتقام یهودیان را 
باید با آواره کردن یک ملت در غرب آسیا و 
کشتارهای فجیع در آن کشور گرفت و به این 
شکل، همه ادعاهای دروغین شان درباره حقوق 
بشر و دموکراسی را تخطئه کرده اند. ایشان با 
یادآوری این واقعیت که »صهیونیست ها از 
روز اول فلسطین را به پایگاه تروریسم تبدیل 
کردند«، افزودند: اسرائیل نه یک کشور که یک 
پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر 
ملت های مسلمان است، بنابراین مبارزه با آن، 
مبارزه با ظلم و تروریسم و وظیفه ای همگانی 
است. حضرت آیت هللا خامنه ای با اشاره به 
حوادث قبل از تاسیس رژیم غاصب یعنی 
قدرت  به  و  منطقه  در  غرب  فعال  »دخالت 
رساندن دولت های مستبد یا دست نشانده«، 
ضعف و تفرقه در امت اسالمی را زمینه ساز 
آن  در  افزودند:  و  دانستند  فلسطین  غصب 
مقطع، هر دو اردوگاه سرمایه داری و کمونیسم 
هم افزایی  به  صهیونیست  قارون های  با 
رسیدند؛ انگلیس اصل توطئه را طراحی کرد، 
سرمایه داران صهیونیست اجرای آن را با پول 
و سالح برعهده گرفتند و شوروی اولین دولتی 
بود که با به رسمیت شناختن دولت نامشروع، 

انبوه یهودیان را به آنجا اعزام کرد.

قوا  موازنه  و  امروز جهان  انقالب وضع  رهبر 
را به نفع دنیای اسالم برشمردند و با اشاره 
و  اروپا  در  اجتماعی  و  سیاسی  حوادث  به 
رسوایی  و  آمریکا  »انتخابات  مانند  آمریکا 
ناموفق  »مواجهه  و  آن«  پرمدعای  مدیران 
آمریکا و اروپا با کرونای همه گیر و حواشی 
سیر  نشانه های  اینها  افزودند:  آن«  شرم آور 
ایشان  است.  غرب  اردوگاه  افولِی  و  نزولی 
افزایش  را  اختالالت غرب  این  مقابل  نقطه 
اسالمی  ملت های  توانایی های  امیدوارکننده 
مقاومت  نیروهای  رشد  گفتند:  و  دانستند 
رشد  و  اسالمی  مناطق  حساس ترین  در 
رشد  آنان،  هجومی  و  دفاعی  توانایی های 
خودآگاهی و امید در ملتهای مسلمان، رشد 
علمی  رشد  اسالمی،  شعارهای  به  گرایش 
ملتها،  در  خوداتکایی  و  استقالل طلبی  و 
حضرت  است.  بهتر  آینده ای  نویدبخش 
آیت هللا خامنه ای با تأکید بر لزوم هم افزایی 
کشورهای مسلمان حول قضیه فلسطین و 
سرنوشت قدس شریف، خاطرنشان کردند: 
این هم افزایی کابوس دشمن صهیونیست و 
حامیان آمریکایی و اروپایی آن است و طرح 
ناکام معامله قرن و تالش برای عادی سازی 
رژیم  با  عربی  ضعیف  دولت  چند  روابط 
غاصب، تالش های مذبوحانه برای فرار از آن 
تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر  است.  کابوس 
تالش ها  این  می گویم  قاطعانه  من  کردند: 
به جایی نخواهد رسید و حرکت نزولی و رو 
به زوال رژیم صهیونیستی آغاز شده و وقفه 
نخواهد داشت. ایشان، »تداوم مقاومت در 
داخل سرزمین های فلسطین و تقویت خط 
جهاد و شهادت« و »حمایت جهانی دولت ها 
و ملت های مسلمان از مجاهدان فلسطینی« 
را دو عامل مهِم تعیین کننده آینده خواندند 

و افزودند: این حرکت سراسری، باطل کننده 
توطئه دشمنان است و همگان از دولتمردان، 
روشنفکران، عالمان، احزاب، گروه ها و جوانان 
باید جایگاه خود را در آن بیابند و نقش ایفا 
کنند. حضرت آیت هللا خامنه ای بخش دیگری 
به  خطاب  عربی،  زبان  به  را  سخنانشان  از 
جوانان عرب اختصاص دادند. ایشان به همه 
مقاوم  مردم  جوانان،  به ویژه  عرب  آزادگان 
فلسطین و قدس، مرابطون در مسجداالقصی 
شیخ  به ویژه  مقاومت  شهدای  همچنین  و 
احمد یاسین، سید عباس موسوی، فتحی 
رنتیسی،  عبدالعزیز  مغنیه،  عماد  شقاقی، 
ابومهدی المهندس و چهره برجسته شهیدان 
مقاومت شهید قاسم سلیمانی سالم و درود 
فرستادند. رهبر انقالب، مجاهدت فلسطینیان 
و خون پاک شهیدان را عامل برافراشته ماندن 
قدرت  شدن  برابر  صدها  و  مقاومت  پرچم 
درونی جهاد فلسطینی دانستند و گفتند: جوان 
فلسطینی که یک روز با پرتاب سنگ از خود 
دفاع می کرد، امروز با پرتاب موشک نقطه زن 
به دشمن پاسخ می دهد. ایشان با تاکید بر 
اینکه 70 سال اشغالگری، نژادپرستی، قتل، 
غارت، حبس و شکنجه انسان های شریف، 
نتوانسته اراده فلسطینیان را شکست دهد، 
گفتند: فلسطین زنده است و به جهاد ادامه 
فلسطین  همه  و  شریف  قدس  و   می دهد 
به مردم آن برخواهد گشت. حضرت آیت هللا 
خامنه ای همه دولت ها و ملت های مسلمان 
مسئولیت  دارای  فلسطین  قضیه  در  را 
دانستند و افزودند: البته محور مجاهدت خود 
درون  در  امروز  که  هستند  فلسطینی هایی 
سرزمین و بیرون آن حدود 1۴ میلیون نفرند 
را  بزرگی  آنان می تواند کار  و عزم  و وحدت 
صورت دهد. رهبر انقالب اسالمی وحدت را 

بزرگ ترین سالح فلسطینی ها برشمردند و با 
تاکید بر حفظ آن در درون جامعه فلسطینی، 
خاطرنشان کردند: محور این وحدت باید جهاد 
باشد.  دشمنان  به  نکردن  اعتماد  و  داخلی 
یعنی  فلسطینیان  اصلی  دشمن  همچنین 
آمریکا، انگلیس و صهیونیست های خبیث را 
نباید تکیه گاه سیاست های فلسطینی قرار داد.
ایشان با تاکید بر راهبرد به هم پیوستگی همه 
باختری،  قدس، کرانه  غزه،  در  فلسطینیان 
افزودند:  اردوگاه ها،  و   1۹۴۸ سرزمین های 
تشکیل  را  واحد  یک  فلسطینی ها  همه 
می دهند و باید با دفاع از یکدیگر در هنگام 
استفاده  خود  اختیار  در  ابزارهای  از  فشار، 
کنند. حضرت آیت هللا خامنه ای با برشمردن 
نمونه های امیدبخش از تغییر موازنه قوا به نفع 
فلسطینی ها و ضعف عمیق و همه جانبه رژیم 
صهیونیست که  ارتش  صهیونیستی گفتند: 
خود را »ارتشی که هرگز شکست نمی خورد« 
»رنگ  ارتشی که  به  امروز  می کرد  معرفی 
در  شده،  تبدیل  دید«  نخواهد  را  پیروزی 
سیاست ناگزیر از چهار انتخابات در دو سال 
دچار  پی  در  پی  به طور  امنیت  در  هستند، 
شکست می شوند و میل روزافزون یهودیان 
به مهاجرت معکوس مایه فضاحت آن رژیم 
پرمدعا شده است. رهبر انقالب، تالش پیگیر 
رژیم غاصب با کمک آمریکا برای عادی سازی 
روابط با چند کشور ضعیف و حقیر عربی را 
نشانه دیگری از ضعف آن رژیم دانستند و 
گفتند: این روابط کمکی به رژیم صهیونیستی 
قبل  سال  دهها  از  همچنانکه  نخواهد کرد، 
بسیار  کرد،  برقرار  رابطه  مصر  با  تاکنون که 

است. آسیب پذیرتر شده  و  ضعیف تر 
از این  البته آن کشورها نیز  ایشان افزودند: 
دشمن  که  چرا  برد  نخواهند  بهره ای  رابطه 
صهیونی با تصرف در مال یا خاک شان، فساد 

و ناامنی را در آنها گسترش خواهد داد.
حضرت آیت هللا خامنه ای تاکید کردند: علمای 
مسلمان و مسیحی باید عادی سازی را حرام 
آزادگان  و  روشنفکران  و  اعالم کنند  شرعی 
نتایج این خیانت را که خنجری از پشت به 

فلسطین است، برای همه تشریح کنند.
رژیم  نزولی  روند  مقابل  نقطه  انقالب،  رهبر 
غاصب را افزایش توانایی های جبهه مقاومت 
و  دفاعی  قدرت  افزایش  و گفتند:  دانستند 
سالح های  ساخت  در  خودکفایی  نظامی، 
موثر، اعتماد به نفس مجاهدان، خودآگاهی 
روزافزون جوانان، گسترش دایره مقاومت به 
سراسر کشور فلسطین و بیرون از آن، خیزش 
و  مسجداالقصی،  از  دفاع  در  جوانان  اخیر 
انعکاس تواماِن مجاهدت و مظلومیت ملت 
فلسطین در افکار عمومی بسیاری از مناطق 
است. درخشان  آینده  بشارت دهنده  جهان، 

یعنی  فلسطینی  مبارزه  منطق  ایشان 
»همه پرسی از همه ساکنان اصلی فلسطین 
برای تعیین نظام سیاسی کشور« را منطقی 
خاطرنشان  و  خواندند  جذاب  و  مترقی 
بوسیله  که  منطق  این  اساس  بر  کردند: 
جمهوری اسالمی در اسناد سازمان ملل نیز 
به ثبت رسیده، مبارزان فلسطینی می توانند 
ساکنان  همه  شرکت  با  همه پرسی  یک 
از جمله  و دین  قوم  از هر  فلسطین  اصلی 
نتیجه  که  کنند  مطرح  فلسطینی  آوارگان 
این همه پرسی نظام سیاسی کشور را معین 
می کند. آن نظام سیاسی آوارگان را به داخل 
برمی گرداند و سرنوشت بیگانگان ُسکنی گزیده 
را تعیین می کند. حضرت آیت هللا خامنه ای 
با تاکید بر دنبال کردن این مطالبه مترقی، 
غیرقابل خدشه و بر اساس دموکراسی رایج 
گفتند: مجاهدان فلسطینی، مبارزه مشروع و 
اخالقی خود با رژیم غاصب را باید به قدری 
ادامه دهند که ناچار به قبول این مطالبه شود.

سخنرانی رهبر انقالب اسالمی به مناسبت روز جهانی قدس:

 فلسطین زنده  ترین
 مشترک امت اسالمی است

بیانیه وزارت امور خارجه به 
مناسبت روز جهانی قدس

تاکید کرد:  بیانیه ای  در  خارجه  امور  وزارت 
جمهوری اسالمی ایران بر این باور است که 
پایدار در فلسطین  برقراری آرامش و صلح 
جز از طریق حل و فصل مسائل اساسی بحران 
فلسطین از جمله پایان اشغالگری، بازگشت 
بر  فلسطین  آینده  نظام  تعیین  و  آوارگان 

نمی رسد. به سرانجام  اساس همه پرسی 
 به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران با انتشار بیانیه ای به مناسبت 
روز جهانی قدس اعالم کرد: تدبیر ماندگار و 
آخرین  نام گذاری  در  خمینی  امام  تاریخی 
جمعه ی ماه مبارک رمضان به عنوان »روز 
آزادی  آرمان  ماندن  زنده  موجب  قدس« 
جنایت  و  ظلم  شدن  آشکار  و  فلسطین 
فلسطین  علیه مردم مظلوم  صهیونیست ها 
شده است. در ادامه این بیانیه آمده است: 
نماد  به  قدس  روز  سال های گذشته،  طی 
مبارزه علیه اشغالگری و زورگویی در میان 
جهان  خواهان  آزادی  تمامی  و  مسلمانان 
تبدیل گشته و نقش بی بدیلی در به شکست 
ضدبشری  و  شوم  نقشه های  کشاندن 
آمریکا  زورگویان جهان همانند  و  متجاوزان 
و اسرائیل علیه مردم فلسطین داشته است.

تصریح  همچنین  خارجه  امور  وزارت  بیانیه 
باور  این  بر  ایران  اسالمی  جمهوری  کرد: 
پایدار در  آرامش و صلح  برقراری  است که 
مسائل  حل و فصل  طریق  از  جز  فلسطین 
پایان  جمله  از  فلسطین  بحران  اساسی 
نظام  تعیین  آوارگان،  بازگشت  اشغالگری، 
با  پرسی  همه  اساس  بر  فلسطین  آینده 
حضور کلیه ساکنان اصلی و نهایتًا تشکیل 
دولت یکپارچه فلسطینی به پایتختی قدس 

نمی رسد. سرانجام  به  شریف، 

هشدار یک نماینده مجلس 
نسبت به شیوع کرونای آفریقایی
نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی 
استان های  در  پزشکی  علوم  دانشگاه های  تاکید کرد: 
هرمزگان، فارس و بوشهر باید به سرعت کارگروه ویژه ای 
برای مهار سرایت کرونای آفریقایی تشکیل دهند. سید 
موسی موسوی بیان کرد: متاسفانه هر روز کرونا خود را 
به شکل های جدیدی نشان می دهد و اکنون شاهد نوع 
جهش یافته آفریقایی این ویروس در شهرستان پارسیان 
هرمزگان هستیم که لزوم رعایت مراقبت ها را دوچندان 
می کند. به گزارش ایسنا به نقل از دفتر نماینده مردم 
المرد و مهر در مجلس، موسوی افزود: کرونای آفریقایی 
قابلیت سرایت و انتشار بسیار باالیی دارد و نکته مهم آن 
است که تحقیقات ابتدایی نشان می دهد احتمال ابتالی 
چند باره افراد به این ویروس وجود دارد. موسوی گفت: 
چون این ویروس عملکرد سلول های ایمنی بدن را مختل 
می کند، حتی با وجود استفاده از واکسن هم امکان ابتال 

به کرونای آفریقایی زیاد است.
مردم  گفت:  مجلس  در  مهر  و  المرد  مردم  نماینده 
قدیم االیام  از  هرمزگان  استان  در  پارسیان  شهرستان 
با  زیادی  تجاری  و  اجتماعی  خانوادگی،  ارتباطات 
شهرستان های المرد و مهر در استان فارس و شهرستان 
اند و اگر می خواهیم  عسلویه در استان بوشهر داشته 
ویروس صورت  راستای کنترل شیوع  در  اقدام جدی 

است. دیر  فردا  و  است  آن  موقع  اکنون  گیرد، 
او همچنین درخواست کرد به سرعت کارگروه ویژه ای برای 
مهار سرایت کرونای آفریقایی تشکیل دهند و هشدار 
داد در صورت عدم اهتمام جدی به این امر و فقدان 
برنامه ریزی دقیق و اصولی با استفاده از پایش علمی 
داده ها، بزودی شاهد سرایت این ویروس جهش یافته در 

سراسر کشور خواهیم بود.
نماینده مردم المرد و مهر در مجلس در ادامه تصریح کرد: 
1۴ ماه است ویروس منحوس کرونا در زندگی ما رخنه 
کرده و مردم از این وضعیت خسته و کالفه شده اند، اما 
واقعیت آن است که هیچ زمانی را نمی توان برای پایان 

این پاندمی خطرناک پیش بینی کرد.
موسوی خطاب به مردم حوزه انتخابیه خود تاکید کرد: 
رعایت پروتکل های بهداشتی را در اولویت برنامه های خود 
قرار دهید و ضمن لغو سفرهای غیرضروری به پارسیان، با 
تعطیل کردن تمام مراسمات عمومی از جمله عروسی و 

عزا، با جان خود و دیگر هموطنان بازی نکنید.

حقوقدان شورای نگهبان:
مصوبه شورای نگهبان 
یک گام مثبت برای 

شفافیت است
یک عضو حقوقدان شورای نگهبان توضیحاتی را 
پیرامون  مصوبه شورای نگهبان برای ساماندهی 
انتخابات ریاست جمهوری  نام داوطلبان  ثبت 
بیان کرد. به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف 
با حضور در برنامه پرونده ویژه شبکه سه سیما 
به  انتخابات  سیاست های کلی  )زنده( گفت: 
شورای نگهبان تکلیف کرده بود که مالک های 
تعیین مصادیق رجل سیاسی - مذهبی و مدیر 
و مدبر بودن را مشخص کند. او درباره مصوبه 
شورای نگهبان برای ساماندهی ثبت نام داوطلبان 
انتخابات ریاست جمهوری گفت: مصوبه شورای 
نگهبان یک گام مثبت برای شفافیت بیشتر رجل 
مذهبی و مدیر و مدبر بودن است. او افزود: ما 
این مصوبه را دفاع از نامزدهای واقعی می دانیم، 

در برابر کاندیداتوری های تفننی.
با  چرا  برخی ها  داد:  ادامه  طحان نظیف 
شفاف سازی مخالفند؟ کسی از شفافیت ضرر 
نمی کند. واقعا مردم، نخبگان و شخصیت های 
سیاسی از انتشار تصاویر افرادی که تفریحی در 
انتخابات ثبت نام می کردند، ناراحت بودند... ما 
باید مشخص کنیم که چه کسی مدیر و مدبر 
 - رجل سیاسی  ما  نظر  از  و چه کسی  است 

هستیم. مردم  مدافع حق  ما  است،  مذهبی 
و  دیده شدن  انتخابات محل  تصریح کرد:  او 
خودنمایی برخی افراد که صالحیت های اولیه را 

ندارند و می خواهند دیده شوند، نیست.
طحان نظیف تاکید کرد: مردم دغدعه معیشتی 
و اقتصادی دارند، کسانی که می خواهند کاندیدا 
باید حداقل هایی مثل سن و مدرک و  شوند، 
سابقه را داشته باشند. او یادآور شد: زمان بررسی 
صالحیت ها در شورای نگهبان ۵ روز است که ۵ 
روز هم می توانیم آن را تمدید کنیم، آیا واقعا 
می توان صالحیت 1۶00 نفر )تعداد ثبت نامی های 
انتخابات ۹۶( را دقیقا بررسی کرد؟ این عضو 
به حق مردم  افزود: ما نسبت  نگهبان  شورای 
حساس هستیم و شورای نگهبان پاسدار حق 

مردم است.

ورود مدیریت بحران 
به حمله ملخ ها 

ورود  از  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
 10 در  ملخ ها  با  مبارزه  موضوع  به  بحران  مدیریت 
استان کشور خبر داد. اسماعیل نجار در گفت وگو با 
در  استان ها  از  برخی  به  ملخ ها  ورود  درباره  ایسنا، 
نیمه جنوبی کشور و خسارات آنها به بخش کشاورزی 
جهاد کشاورزی  وزارت  زمینه  این  در  باغی گفت:  و 
هستند،  مسئولیت  دارای  نباتات  حفظ  سازمان  و 
مدیریت  سازمان  از  درخواستی که  به  توجه  با  اما 
بحران کشور شد، جلسه ای در این خصوص تشکیل 
از  شد  مقرر  جلسه  این  در  داد:  ادامه  او  دادیم. 
میلیارد   ۸00 بحران کشور  مدیریت  اعتبارات  محل 
ریال برای مبارزه با آفت ملخ در استان های کرمان، 
و  سیستان  هرمزگان،  خوزستان،  بوشهر،  فارس، 
خراسان  ایالم،  کهگیلویه و بویراحمد،  بلوچستان، 

بگیرد. تعلق  رضوی  خراسان  و  جنوبی 
اینکه  بیان  با  رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 
ارسال  دولت  به  تامین  برای  رقم  این  درخواست 
در  مبلغ  این  تامین،  از  پس  گفت:  است،  شده 
قرار  نباتات  حفظ  سازمان  و  استانداران  اختیار 
خواهد گرفت تا نسبت به انجام اقدامات خود برای 

کنند. هزینه  ملخ  آفت  با  مبارزه 

یک مقام وزارت خارجه 
عربستان مذاکره این 

کشور با ایران را تایید کرد
یک مقام وزارت خارجه عربستان سعودی 
رویترز مذاکرات  با خبرگزاری  در گفت وگو 
اخیر میان ایران و عربستان را تایید کرده و 
ابراز امیدواری کرد که نتیجه بخش باشد. 
شبکه  توییتر  صفحه  ایسنا،  گزارش  به 
وزارت  رسمی  مقام  یک  نوشت:  الجزیره 
گفته  رویترز  خبرگزاری  به  خارجه  امور 
با  ایران  با  »گفت وگوها  ریاض  که  است 
هدف پیدا کردن راهکارهایی برای کاهش 
تنش در منطقه« را دنبال می کند. الجزیره 
به  این مقام سعودی  همچنین نوشت که 
با  امیدواریم مذاکرات  رویترز گفته است: 
ایران به نتیجه برسد اما خیلی زود است 

نتیجه گیری کنیم. اآلن  از  که 

حضرت آیت هللا خامنه ای 
با یادآوری این واقعیت که 
»صهیونیست ها از روز اول 
فلسطین را به پایگاه تروریسم 
تبدیل کردند«، افزودند: اسرائیل 
نه یک کشور که یک پادگان 
تروریستی علیه ملت فلسطین 
و دیگر ملت های مسلمان است، 
بنابراین مبارزه با آن، مبارزه با 
ظلم و تروریسم و وظیفه ای 
همگانی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران: واشنگتن باید بداند 
که گفت وگوهای وین برای 
دور جدیدی از بده بستان یا 
چانه زنی و مذاکره نیست. 
تمامی بده بستان ها و 
چانه زنی ها در جوالی ۲01۵ 
پایان یافت.

رهبر معظم انقالب اسالمی در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس با اشاره به تغییر جدی موازنه قوا به نفع 
دنیای اسالم و جبهه مقاومت، و در مقابل، افول آشکار قدرت آمریکا و رژیم صهیونیستی، عادی سازی روابط با چند دولت 
ضعیف را مانع حرکت رو به زوال رژیم اشغالگر ندانستند و با تاکید بر اجرای مطالبه منطقِی همه پرسی از همه ساکنان 
اصلی فلسطین برای تعیین نظام سیاسی این کشور، خطاب به مجاهدان فلسطینی گفتند: مبارزه مشروع و اخالقی خود 

با رژیم غاصب را به قدری ادامه دهید که ناچار به قبول این مطالبه مترقی شود.
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وزیر امور خارجه آمریکا:
نمی دانیم که ایران آماده انجام اقدامات الزم برای احیای برجام هست یا نه

گفت و گویی  در  آمریکا  خارجه  امور  وزیر 
آمریکا  دولت  موضع  درباره  سواالتی  به 
احیای  مذاکرات  روند  پیشبرد  قبال  در 
آمریکایی  زندانیان  آزادی  و  وین  در  برجام 
به  ایسنا  گزارش  به  داد.  پاسخ  ایران  در 
خارجه  امور  وزارت  اینترنتی  پایگاه  از  نقل 
خارجه  امور  وزیر  بلینکن  آنتونی  آمریکا، 
این کشور در بخشی گفت و گویی با شبکه 
این سوال که  به  پاسخ  در  ام اس ان بی سی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  به  توجه  با  آیا 
توافق هسته ای  احیای  برای  فرصت  ایران، 
در حال اتمام است و آیا حتی بدون خارج 
انتظار  ایران،  از  آمریکایی  زندانیان  کردن 
می رود در سطح مقدماتی آمریکا به توافقی 
همان طور  داد:  توضیح  برسد،  ایران  با 
مذاکرات  مذاکرات،  در  ما  می دانید  که 
داشته ایم.  مشارکت  وین  در  غیر مستقیم 
دوباره  هفته  همین  آخر  مذاکرات  این 
انجام می شود. نمی دانیم که آیا ایران واقعا 
بازگشت  برای  الزم  تصمیمات  اتخاذ  آماده 
به پایبندی کامل به توافق هسته ای هست 

نه. یا 
اقداماتی که  آن ها متاسفانه  او مدعی شد: 
خطرناک  بخش های  سرگیری  از  به  منجر 
از  را  ]برنامه هسته ای[ می شود  برنامه شان 

توافق  توسط  بخش ها  این  و  گرفته اند  سر 
هسته ای متوقف شده بودند. هنوز مشخص 
نیست که آن ها آماده انجام دادن اقدامات 
الزم هستند یا نه. بلینکن ادامه داد: علی رغم 
این، ما قطعا بر موضوع آمریکایی هایی که 
در ایران یا هر جای دیگری زندانی هستند 
هستیم.  متمرکز  شده اند،  یا گروگان گرفته 
این  بگویم  شما  به  می توانم  چه  آن  تمام 
است که تیم ما واقعا هر روز در این زمینه 

می کند. فعالیت 
حالی  در  آمریکا  امورخارجه  وزیر  سخنان 
پنجشنبه  روز  پیشتر  او  می شود که  مطرح 
برای  را  خود  جدیت  کشورش  بود،  گفته 
در  »پایبندی  مبنای  بر  برجام  به  بازگشت 
آنتونی  است.  داده  نشان  پایبندی«  برابر 
که  بود  گفته  هم  سخنان  آن  در  بلینکن 
تصمیمی  تا  است  آماده  ایران  نمی داند 
مشابه بگیرد و رو به جلو حرکت کند یا نه.
که  کرده اند  اعالم  بارها  ایرانی  مقامات 
برجام  ذیل  تعهداتش  به  ابتدا  باید  آمریکا 
از  و پس  بردارد  را  تحریم ها  بازگردد، همه 
صورت  ایران  سوی  از  راستی آزمایی  آن که 
برجام  ذیل  تعهداتش  به  نیز  ایران  گرفت، 

گشت. بازخواهد 
از  همچنین  آمریکا  خارجه  امور  وزیر 

ابراز  ایران  در  اورانیوم  غنی سازی  افزایش 
نگرانی کرده و گفته است: »با توجه به این 
زمان  اکنون  که  نیست  مشخص  وضعیت 
کاهش  ماه  چند  به  ایران  هسته ای  گریز 

یافت.« خواهد 
از سوی دیگر، دیروز ند پرایس، سخنگوی 
ادعای  هم  آمریکا  خارجه  امور  وزارت 
با  آمریکا  اینکه  بر  مبنی  را  سی.ان.ان 
آزادسازی بخشی از پول های ایران موافقت 
کرده، رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه 
مطرح  ادعای  توییتری  پیامی  در  آمریکا 
از  نقل  به  سی. ان. ان  شبکه  سوی  از  شده 
این  تصمیم  درباره  را  مطلع«  منبع  »سه 
پول های  از  بخشی  آزادسازی  برای  کشور 

رد کرد. ایران  شده  بلوکه 
پیشتر، سی.ان.ان در گزارشی ادعا کرده بود 
که دولت آمریکا در حال بررسی آزادسازی 
برای  ایران  دارایی های  از  دالر  میلیارد   1
در  پرایس  ند  است.  بشردوستانه  مصارف 
توییتر خود نوشت: »گزارش ها مبنی بر این 
دارایی های  آزادسازی  بررسی  حال  در  که 
برای  جانبه  یک  حرکتی  عنوان  به  ایران 
از  پیش  و  ندارد  صحت  هستیم،  تهران 
نیز این مسئله را روشن ساخته  انتشار آن 

بودیم.«

پرایس ادامه داد: همان طور که گفته ایم، هر 
حرکت اساسی از سوی آمریکا باید بخشی 
از روندی باشد که در آن هر دو طرف وارد 

می شوند. عمل 
با این وجود اما سعید خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران هم در مصاحبه ای 
بوده  اندازه ای  به  پیشرفت ها  است،  گفته 
بین  مفاهمه  و  پیش نویس  تنظیم  که 
با  مصاحبه  در  او  باشد.  شده  آغاز  طرف ها 
پیشرفت ها  است:  گفته  ان.بی.سی  شبکه 

بوده  اندازه ای  به  اما  بوده،  ناکافی  احتماال 
و  پیش نویس  تنظیم  مرحله  هم اکنون  که 
مفاهمه بین تمام طرف ها آغاز شده است. 
این که  به  توجه  با  نیست.  سریع  روند کار 
دارد  وجود  موضوعاتی  پیرامون  اختالفاتی 
این نکته مهم است که واشنگتن باید بداند 
از  دور جدیدی  برای  وین  که گفت وگوهای 
نیست.  مذاکره  و  چانه زنی  یا  بستان  بده 
تمامی بده بستان ها و چانه زنی ها در جوالی 
وین  در  هم اکنون  ما  یافت.  پایان   ۲01۵
موضوع  این  بر  تا  شده ایم  جمع  هم  دور 
می تواند  آمریکا  چگونه  که  شویم  متمرکز 
طرح  و  برگردد  توافق  به  پایبندی کامل  به 
شود. اجرایی  پایبندی«  برابر  در  »پایبندی 



پیامک شما را دربـاره 
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پارک ملی نایبند در سال ۵7 زیرمجموعه مناطق 
حفاظت شده قرار گرفت و در سال ۸۳ هم این 
پارک ملی دریایی به ثبت ملی رسید. بیش از 
۲7 هزار هکتار از این منطقه در دریا و بیش از ۲۲ 
هزار هکتار آن در خشکی قرار دارد و از نظر منابع 
اکولوژیکی و طبیعی و گونه های جانوری چون 
جبیر اهمیت دارد. رضا پرتوی سنگی، دبیر شبکه 
سازمان های مردم نهاد محیط زیست و منابع 
می گوید:  »پیام ما«  به  بوشهر  استان  طبیعی 
سال  به  پارک  این  در  ساخت و ساز  »ماجرای 
۹۵ برمی گردد. آن زمان شرکت آریاساسول از 
طرحی اقامتی برای کارکنان شرکتش رونمایی 
کرد و در سال ۹۶ از استانداری و کمیسیون های 
مختلف استان مجوز گرفت. این منطقه شامل 
دو و نیم هکتار بود و از مردم محلی خریداری 
شده بود. اگرچه خارج از اراضی ملی است اما 
در نهایت در محدوده پارک ملی قرار داشت.« 
ساخت و ساز  برای  مجوز  دریافت  او  گفته  به 
سبب شد دست صاحبان این پروژه برای ادامه 
کار باز باشد و از سوی دیگر قوانین موجود که 
طرح های گردشگری در کنار پارک های ملی را 
مجاز می دانند، عاملی برای افزایش فعالیت این 
مجموعه شد. »سال ۹7 سازمان محیط زیست 
این پروژه را متوقف و اعالم کرد که ساخت پروژه 

اقامتی در این منطقه نمی تواند عملیاتی شود 
و باید پروژه گردشگری باشد و مرکز تحقیقات 
پرنده نگری؛ آکواریوم و سایت گیاه شناسی و ... 
در آن ساخته شود و طرح و سازه باید مناسب 
پارک ملی باشد. یعنی شامل اکوالژ و آالچیق 
که المان های منطقه را برهم نزند. شرکت تعهد 
داد کار انجام گیرد اما متاسفانه در سال ۹۸ و 
۹۹ مردم متوجه شدند در چندین طبقه سازه ای 
بتنی ساخته شده و همین دلیلی برای شروع 
اعتراضات مردم و فعاالن محیط زیست بود.«

او می گوید فعاالن همان زمان به معاونت دریایی 
و تاالب های سازمان محیط زیست نامه نوشتند 
و به دنبال آن از طرح بازدید شد اما تغییری 
رخ نداد. »نکته ناراحت کننده ماجرا هم موافقت 
شوراهای اسالمی و رضایت اهالی نسبت به این 
ماجرا بود. ما می گفتیم چطور شرکتی با این 
همه ثروت و قدرت می تواند اهالی را راضی کند 
اما نمی تواند طرحی متناسب با محیط زیست 
منطقه طراحی کند؟ اشتغال مهم است اما نه 
به قیمت فدا شدن محیط  زیست. نمی دانیم با 
ورود سازه های بتونی و رفت و آمد گسترده قرار 
است چه بالیی بر سر حیوانات و گیاهان منطقه 
بیاید. پسماند این ساخت و ساز کجا خواهد رفت 
و اصال چطور به این راحتی این زمین تغییر 

کاربری داده شده و به این راحتی از کشاورزی 
و باغداری به اقامتی تغییر داده شده است.«

انجام  برخوردهای  از  با گالیه  پرتوی همچنین 
می گوید:  اردیبهشت   1۶ روز  تجمع  در  گرفته 
با  زیستشان  محیط   حفظ  برای  مردم  »این 
و  آمدند  منطقه  به  این گرما  در  و  روزه  دهان 
هیچ خشونتی هم نداشتند اما برخورد نادرستی 
بابت  این  از  نگرانی  شد  باعث  و  شد  آنها  با 
افزایش پیدا کند. ما درحال حاضر با مهاجرت 
گسترده افراد بومی در منطقه به دلیل سختی 
زندگی در عسلویه و ورود افراد غیربومی که برای 
کار می آیند مواجهیم. این رفتن ها نباید باعث 
شود حفظ محیط زیست منطقه برای افراد از 
اهمیت خارج شود. ما از طریق کمیسیون محیط 
زیست مجلس هم پیگیر این ماجرا هستیم 
این  حال  به  فکری  زودتر  هرچه  امیدواریم  و 
سازه های عظیم بتنی که قرار است پارک ملی را 

به ورطه نابودی بکشاند، بشود.«
سعیده مهدی زاده، فعال محیط زیست بوشهر 
هم که از نزدیک شاهد اتفاقات بوده به »پیام ما« 
می گوید حاال مطالبه فعاالن محیط زیست این 
است که با حکم قانون فعال ساخت و سازی که 
آریاساسول  پروژه ساختمانی  در  باال  با شدت 
و کارشناسان  شود  متوقف  اجراست  حال  در 

و مراجع قانونی با استناد به قوانین موجود در 
ارتباط با پارک های ملی حکم دهند که آیا این 
سایه  »در  یا خیر.  است  مجاز  ساخت و سازها 
تعلل نهادهای متولی، این دست تعرض ها تا 
جایی پیش می رود که جامعه در عمل انجام 
برود.  باال  اعتراض ها  هزینه  و  گیرد  قرار  شده 
ما همچنان می پرسیم مگر بر اساس تعریف، 
پارک ملی ذخیره گاه اکولوژیکی نیست؟ مگر 
نباید هرگونه دخل تصرف و تغییر که منجر به 
ممنوع  می شود  پارک  شدن  ناامن  و  آلودگی 
باشد؟ ساخت مجموعه هتل های چند طبقه و 
جاری شدن سیل گردشگر به یک پارک ملی 
چقدر در راستای سیاست حفاظت از این پارک 
هست؟« این پرسش ها، پرسش همه فعاالن 
به گفته  البته  محیط زیست در استان است. 
فعاالن حاال توقف ساخت و ساز در پارکی ملی 
می گوید  مهدی زاده  است.  عمومی  مطالبه ای 
این مورد اهمیت دارد چرا که مدل گردشگری در 
پارک های ملی با سایر نقاط متفاوت است و باید 
کامال بر اساس مدل اکوتوریسم باشد و یکی 
از اصول اکوتوریسم پرهیز از بازدیدهای مکرر و 
پرجمعیت در طبیعت پارک ملی است. »پرسش 
دیگر این است که چرا باید اعتراض نمادین و 
اینگونه  زیستی  محیط  فعاالن  مسالمت آمیز 

باالترین  نه  مگر  شود؟  خفه  نطفه  در  خشن 
خود  قضائیه  قوه  رئیس  قانون گذاری  مرجع 
مردم را به گزارش تخلف ها دعوت کرد پس چرا 
اکنون قانون از مردمی که فقط خواستند وقوع 
یک تخلف را گزارش دهند دفاع نمی کند؟« به 
گفته او پیگیری هایشان از محیط زیست و سایر 
ارگان های نظارتی نتیجه خاصی داشته و جوابی 
که گرفته اند این بوده که ساخت و ساز در بخش 
گردشگری منطقه انجام شده و مجوز دارد. از 
نگاه این فعال محیط زیست اکنون درست ترین 
راه حل، توقف این روند و از سوی دیگر توجه 
به حقوق فعاالنی است که نگران منطقه و حیات 

طبیعی و اکولوژیکی آن هستند.  

 منابع طبیعی مجوز داد
سازمان محیط زیست اما می گوید مجوزها 
این  و گفته شده  منابع طبیعی صادر کرده  را 
بخش در محدوده ای است که طرح گردشگری 
قلی نژاد،  فرهاد  بگیرد.  شکل  آن  در  می تواند 
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر 
این طرح  عملیات  می گوید  »پیام ما«  به  هم 
پیوست محیط  نداشت  دلیل  به  در سال ۹7 
زیستی ۹ ماه متوقف بوده و بعد از بررسی های 
مختلف مجوز ادامه کار داده شد. »سازمان های 
متولی باید با جدیت کار را پیگیری کنند و بار 
دیگر بررسی کنند که وضعیت منطقه از چه قرار 
است.« او به نامه اهالی و شورای شهر عسلویه 

اشاره می کند و از رضایت آنها می گوید.
مجوزهای  اساس  بر  قلی نژاد  طبق گفته های 
صادره، حریم ۶0 متری دریا و خلیج نایبند در 
محدوده طرح قرار ندارد و شرکت مذکور مجاز به 
محصورسازی ساحل نیست. همچنین ساحل و 
کاربری های گردشگری آن باید در اختیار مردم 
و گردشگران باشد که اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان بوشهر بر این روند نظارت دارد. 
»باید اشاره کرد که زمین مذکور قبل از احداث، 
دارای  بنابراین  بوده،  دیم  کشاورزی  زمین 
پوشش گیاهی و جنگل حرا نبوده است ولی 
وفق تعهدات شرکت باید نسبت به درختکاری 
و  اقدام کند  بومی  با گونه های  اطراف  ساحل 
همچنین باید تصفیه خانه فاضالب طرح احداث 
و انرژی مصرفی آن، انرژی خورشیدی بوده و 
تمامی سازه ها اکوالژ و با معماری سنتی منطقه 

صورت گیرد.«
این صحبت ها در حالی است که قلی نژاد خود 
و  دانسته  نامطلوب  را  منطقه  این  وضعیت 
می گوید بر اساس بررسی علمی و پژوهشی 
که سال گذشته درباره روند تغییرات جنگل 
تاالب  مساحت  شده،  انجام  نایبند  در  حرا 
دلیل  به  اخیر  سال  بیست  در  حرا  جنگل  و 
و  است  حال کاهش  در  محیطی،  تغییرات 
بخش هایی از جنگل حرا خشک شده است.
به گفته او کاهش مساحت تاالب های نای بند 
از جمله کاهش چشمگیر  دالیل مختلف  به 
به  تاالب ها  به  سیالب  و  شیرین  آب  ورود 
کاربری  تغییر  و  منطقه  در  »تغییرات  علت 
اراضی کوهپایه ای به صنعت« بوده و با وجود 
این شرایط موضوع حقابه تاالب و جنگل در 
نظر گرفته نشده و قطع و کاهش ورود آب 
شده  جنگل  بر  سو  تاثیرات  موجب  شیرین 
به  تاالب  در  رسوب گذاری  همچنین   . است 
احداث  ویژه  به  محیطی  »تغییرات  دلیل 
جاده ها و اسکله ها بدون توجه به فرایندهای 
حجم  افزایش  موجب  رسوب گذاری« 
به  و خسارت  تاالب  در  فراوان  رسوب گذاری 

است. شده  حرا  پوشش گیاهی 
تاالب های  خشکی  از  صحبت  وجود  با  حاال 
این  رفتن جنگل های حرای  بین  از  و  نایبند 
آن  در  طرحی گردشگری  است  قرار  منطقه 
نزدیکی  در  را  بتونی  سازه های  و  شود  اجرا 

برپا کند. ملی  پارکی 

تعدادی از فعاالن محیط زیست بوشهر در اعتراض به ساخت و ساز در پارک ملی نایبند تجمع کردند

طرح پرمناقشه گردشگری در نایبند
 مدیر کل محیط زیست بوشهر: حریم ۶۰ متری دریا و خلیج نایبند در محدوده طرح گردشگری قرار ندارد

پرتوی سنگی، فعال محیط زیست: نمی دانیم با سازه های بتنی و رفت وآمد گسترده، چه بالیی بر سر منطقه نایبند می آید

 انتشار فیلم رئیس
باغ وحش صفادشت 
در حال آزار گورخرها

وحش  باغ  رئیس  که  حالی  در  ما|  |پیام 
صفادشت پیش تر در گفت وگو با صداوسیما 
دلیل مرگ یک گورخر را »حمله کارتن خواب ها 
عنوان  بازرگان  گمرک  در  اوباش«  و  اراذل  و 
شده  منتشر  فیلمی  دیروز  صبح  بود،  کرده 
که علیرضا اشرفی را در حال آزار این حیوان 
نشان می دهد. این فیلم حاال ابهامات درباره 
مرگ این  گونه وارداتی را بیشتر کرده است.
پس از گذشت یک هفته از ورود سه راس 
گورخر آفریقایی به ایران و نگهداری چندروزه 
آن ها در گمرک،  گورخر نر تلف شد اما ماجرای 
انتقال گورخرها و مرگ یکی از آن ها همچنان 
با ابهامات و اظهارات متناقضی همراه است. 
منتشر  مجازی  فضای  در  دیروز  فیلمی که 
شده نیز علیرضا اشرفی، رئیس باغ وحش 
صفادشت را در حال زدن گورخرها با با یک 
این گفته  از  پیش  او  می دهد.  نشان  ترکه 
بود: »مردم حمله ور می شدند. از سوی دیگر 
درباره مبدا انتقال این حیوانات به کشور هم 
باغ  توضیح  اساس  بر  دارد.  وجود  ابهاماتی 
وحش صفادشت، این سه راس گورخر از کشور 
هلند به ایران منتقل شده و دامپزشکی های 
کشور مبدا و مقصد سالمت آن ها را بررسی و 
تایید کرده اند اما در جوابیه مجموعه به کشور 
بلغارستان اشاره می شود. این در حالی است 
که شرفی، رئیس مجموعه در یکی از فیلم هایی 
برای توجیه این اتفاقات منتشر کرده، توضیح 
می دهد که حیوانات را از هلند خریداری کرده و 
ناچار شده آنها را به دلیل ندادن اجازه ترخیص، 
برای ۹ ماه در بلغارستان نگهداری کند. او در 
این توضیحات عالوه بر اینها اشاره می کند که 
حیوانات در طول مدت نگهداری در بلغارستان 

به »سو تغذیه« دچار شده اند. 

برای دومین بار در ماه های 
گذشته رخ داد

کشف الشه 17۰ فک 
خزری در روسیه

 محققان مرکز تحقیقات پستانداران دریایی 
از کشف الشه 170 فک خزری خبر  مسکو 
داده اند. در ماه های گذشته نیز الشه ۳00 ُفک 
مرده در سواحل دریای خزر کشف شده بود. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس گفته های 
ویکتور نیکفوروف از مرکز تحقیقات پستانداران 
فقط  الشه کشف شده،  مسکو، 170  دریایی 
تعدادی است که محققان موفق به کشف و 
عکس برداری از آنها شده اند. این محقق گفته 
است: »مرگ حیوانات ممکن است ناشی از 
آلودگی صنعتی، ماهیگیری یا صید غیرقانونی 
بوده باشد.« به گفته نیکفوروف از سوی دیگر 
عوارض  دلیل  به  اتفاق  این  می رود  احتمال 
تغییر اقلیم بوده یا اینکه به طور همزمان عوامل 
متعددی در مرگ این پستانداران نقش داشته 
مقامات  پارسال  آذر  در  این  از  پیش  باشد. 
دولتی کشور روسیه خبر داده بودند که درباره 
مرگ مرموز چند صد ُفک خزری، از گونه های 
پستاندار دریایی کمیاب در سواحل دریای خزر 
تحقیق می کنند.متخصصان می گویند جمعیت 
ُفک ها در این منطقه که در اوایل قرن بیستم 
اکنون به 70 هزار  به یک میلیون می رسید، 

کاهش یافته است.

 ۶7 درصد آبخوان ها
در شرایط بحرانی

آبخوان داری  و  سیالب  کنترل  دفتر  مدیرکل 
سازمان جنگل ها با اشاره به اینکه بهره برداری 
از  درصد   ۶7 در  دشواری  شرایط  نامناسب 
گفت:  آورده،  وجود  به  کشور  آبخوان های 
سبب  است  ممکن  ایران  در  »خشکسالی 
زیرزمینی  آب  منابع  بر  فشارها  افزایش 
گفت:  ایسنا  به  حسین پور  شود.«ابوالقاسم 
»اگر این شرایط را مدیریت نکنیم، منابع آب 
دست  از  را  حیات  تجدید  فرصت  زیرزمینی 
فرونشست  برای  هشدارهایی که  و  می دهند 
زمین داده می شود، به واقعیت تبدیل خواهد 
باید  مسئله ای که  »اولین  داد:  ادامه  شد.«او 
به آن توجه کنیم، کنترل اضافه برداشت ها و 
نظارت بر برداشت از آب های زیرزمینی است. 
و  است  باال  بسیار  ایران  در  فرونشست  نرخ 
مواجه  آب  منفی  بیالن  با  مهم  دشت های 
هستند. بهره برداری نامناسب باعث شده ۶7 
ممنوعه  آبخوان های  به عنوان  آبخوان ها  درصد 
و بحرانی با نرخ های فرونشست بیش از ۳۵ 
اشاره  با  سانتی متر معرفی شوند.«حسین پور 
و  آبخیزداری  فعالیت های  اجرای  اینکه  به 
آبخوان داری سبب ذخیره سیالب ها در دوران 
ترسالی و در نتیجه کاهش فشار بر منابع آب 
زیرزمینی در زمان خشکسالی می شود، گفت: 
»نیاز است 1۲۵ میلیون هکتار از حوضه های 
آبخیزداری  فعالیت های  آبخیز تحت پوشش 
طرح های  اکنون  بگیرند.  قرار  آبخوان داری  و 

اجراست. دست  در  سیالب  پخش 

طبق گفته های قلی نژاد بر 
اساس مجوزهای صادره، 

حریم ۶0 متری دریا و خلیج 
نایبند در محدوده طرح قرار 

ندارد و شرکت مذکور مجاز به 
محصورسازی ساحل نیست. 

همچنین ساحل و کاربری های 
گردشگری آن باید در اختیار 
مردم و گردشگران باشد که 

اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان بوشهر بر این روند 

نظارت دارد

لودر خاموش است و مقابلش مردان و زنان و کودکانی با برگه هایی در دست ایستاده اند. بعد هم همگی به صف می شوند در کنار یکدیگر 
و زنجیره ای درست می کنند برای جلوگیری از ساخت و ساز در پارک ملی نایبند. پارک ملی چند سالی است عرصه تاخت و تاز لودرها شده 
و قرار است آنجا مرکزی گردشگری بنا کنند. از چند و چون ساخت این مرکز و اینکه قرار است چند طبقه باشد اطالعی در دست نیست. 
فعاالن محیط زیست اما می گویند دو و نیم هکتار از پارک ملی نایبند در عسلویه در تسخیر بتن و سیمان و لودر و کامیون قرار گرفته. 
حضور روز گذشته شان در محل اجرای طرح برای مقابله با همین ساخت وساز بود اما تعدادی از فعاالن محیط  زیست بازداشت شدند. 
پیگیری های »پیام ما« نشان می دهد، بازداشتی ها آزاد شده اند و دلیل دستگیری نداشت مجوز بوده اما این اتفاقات نگرانی فعاالن 

محیط زیست را درباره تهدید پارک ملی نایبند بیشتر کرده است.

|  
ما

م 
پیا

  |

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس 
با بیان اینکه حدود سه هزار جوجه فالمینگو 
در روزهای آتی با کاهش سطح آب دریاچه 
بختگان در معرض مرگ و نابودی قرار گفت: 
»یکی از راه های نجات فالمینگوها رها کردن 
به  آب  رساندن  و  باالدستی  منابع  از  آب 
بختگان است.«حمید ظهرابی به ایرنا توضیح 
داد:  »تعداد دقیق فالمینگوها در این دریاچه 
در دست بررسی است اما با توجه به تعداد 
النه ها پیش بینی می شود دو هزار فالمینگو 
تجربیات  به  توجه  با  باشد.  دریاچه  این  در 
فالمینگوها  که  صورتی  در  قبل،  سال های 
مانع  درک خشکسالی  با  و  غریزی  طور  به 
جوجه آوری بیشتر نشوند این رقم به سه تا 

۶ برابر هم می رسد.«
او اظهار امیدواری کرد که فالمینگوهای بالغ با 
تشخیص شرایط بحرانی کم آبی در بختگان 
از تخم گذاری و جوجه آوری بیشتر خودداری 
در  فالمینگوها  آمار  صورت  این  در  کنند که 

حدود همین دو تا سه هزار باقی می ماند.
کنار  در  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
منابع  از  آب  کردن  رها  برای  درخواست 
باالدستی سایر گزینه های نجات فالمینگوها 
و  »استادان  افزود:  می شود  بررسی  نیز 
این  نظرشان  زیست  محیط  صاحبنظران 
نزدیک  در  آب  حوضچه های  که  است 
کلونی های زیست فالمینگوها ایجاد شود و 

در این صورت حدود چهار کیلومتر باید آب را 
با لوله به بختگان منتقل کنیم چون رساندن 
آب و بر هم نزدن امنیت جوجه ها و والدین 

است.« اصول  مهم ترین 
زیست  محیط  حفاظت  مدیر کل  گفته  به 
تاالب  به  مشخص  حقابه  تخصیص  فارس 
بین المللی بختگان و احیای این زیستگاه که 
از وظایف قانونی وزارت نیرو و تعهدات کشور 
مهم ترین  است؛  رامسر  کنوانسیون  در  ما 
به  وابسته  گونه های  از  حفاظت  برای  اقدام 

است. تاالب 
قبل  سال های  تلفات  از  تاسف  اظهار  با  او 
افزایش  علت  به  گذشته  سال  »در  گفت: 

از حقابه تاالب  بارندگی و رهاسازی بخشی 
تلفات کاهش چشمگیری داشت اما امسال 
کاهش  دلیل  به  حقابه  رهاسازی  وجود  با 
اخیر  سال  پنجاه  در  که  بارندگی ها  شدید 
زمینه  این  در  بحران  وقوع  بوده،  بی سابقه 
کل  اداره  بنابراین  است.  پیش بینی  قابل 
استمرار  با  فارس  زیست  محیط  حفاظت 
پایش های روزانه راهکارهای دیگر حفاظتی 
تشکیل  با  و  دارد  بررسی  دست  در  را 
دانشگاه  استادان  از  متشکل  کارگروهی 
شیراز، کارشناسان محیط زیست و سمن ها 
برنامه نجات بخشی اضطراری فالمینگوها را 

دارد.« اجرا  و  تهیه  دست  در 

هزاران جوجه فالمینگوی بختگان در معرض نابودی
حیات وحش

آن زمان می گفتند اگر حقابه 
تاالب تامین نشود، آلودگی 

وارد تاالب شود و تغییر 
کاربری صورت گیرد، تاالب از 
فهرست رامسر سایت خارج 
می شود اما با آبگیری دوباره 

حیات به تاالب برگشته 
است

معاون سازمان محیط  زیست:
شادگان از فهرست تاالب های بین المللی خارج نمی شود

تاالب  خروج  از  زمزمه هایی  پیش  چندی 
بین المللی  تاالب های  فهرست  از  شادگان 
علت  که  رسید  گوش  به  سایت(  )رامسر 
عنوان  تاالب  نزدیک  در  زباله  تخلیه  را  آن 
دریایی  محیط  زیست  معاون  اما  می کردند 
رفع  مشکل  زیست گفت که  محیط   سازمان 
را  تاالب  فهرست،  از  خروج  خطر  و  شده 
شادگان  بین المللی  تاالب  نمی کند.  تهدید 
مردم  از  نفر  هزار   100 از  بیش  معیشت  که 
محلی که در شادگان، آبادان و ماهشهر قرار 
از مهم ترین  به آن وابسته است. یکی  دارد، 
زمستان گذر  و  مهاجر  پرندگان  توقفگاه های 
تاالب  این  از  بخشی  تبدیل  اما  دنیاست  در 
روستاهای  و  شهرها  زباله  دفن  محل  به 
از  را  تاالب  خروج  خطر  زنگ  خوزستان 
حاال  بود.  درآورده  به صدا  رامسر  کنوانسیون 
احمدرضا الهیجان زاده معاون محیط زیست 
محیط  حفاظت  سازمان  تاالبی  و  دریایی 
توضیح  ایرنا  به  موضوع  این  درباره  زیست 
شهر  پیش  »سال ها  است:  گفته  و  داده 
شادگان مکان دفن پسماندی داشت که در 
نزدیک تاالب بود. اما محیط زیست موضوع 
منتقل  دیگری  مکان  به  تا  پیگیری کرد  را 
شود. حاال مکان جدید خارج و بسیار دورتر از 
تاالب است اما اکنون نحوه مدیریت پسماند 
نمی شود.  انجام  خوبی  به  جدید  محل  در 

اداره کل محیط زیست خوزستان از شهرداری 
مهلت  هم  قضایی  مراجع  و  کرد  شکایت 
را ساماندهی کند.« تا مکان  داده  محدودی 
تاالب  خروج  احتمال  درباره  الهیجان زاده 
»با  گفت:  بین المللی  تاالب های  فهرست  از 
کارهایی که انجام شد خطر خروج رفع شده 
افزود:  دریایی  زیست  محیط  است.«معاون 
تاالب  حقابه  اگر  بودند که  زمان گفته  »آن 
تامین نشود، آلودگی وارد تاالب شود و تغییر 
کاربری صورت گیرد، تاالب از فهرست رامسر 
دوباره  آبگیری  با  اما  می شود  خارج  سایت 
سیستم  همچنین  برگشته.  تاالب  به  حیات 
 ۹۵ از  بیش  شادگان  شهر  فاضالب  تصفیه 
ماهی  رهاسازی  و  داشته  پیشرفت  درصد 
شرایط  االن  تاالب  می شود،  انجام  تاالب  در 
از  خروج  خطر  دیگر  و  دارد  نرمالی  تقریبا 
فهرست تاالب های بین المللی این حوضه آبی 
را تهدید نمی کند.«او درباره حقابه نیز گفت: 
زیست  محیط  سازمان  مد نظر  »حقابه ای که 
است  نیرو  وزارت  مد نظر  عددی که  با  است 
تا حدودی تفاوت دارد، سازمان 1.۶ میلیارد 
تاالب  نیاز  مورد  آب  حداقل  را  متر مکعب 
می داند اما وزارت نیرو ۹00 میلیون مترمکعب 
نسبتا  خشکسالی  به  توجه  با  دارد.  قبول  را 
شدید امسال، به نظر می رسد باز هم حقابه 

شود.« داده  تاالب  به  کمتری 
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یکی از المان های مهم در زیباسازی شهری و 
گاه حکم شناسنامه را برای یک منطقه دارد؛ 
مهمی  نقش  می تواند  حضورش  با  اثری که 
شهری  فضای  چیدمان  و  فرهنگ سازی  در 
داشته باشد. در سال های گذشته مجسمه های 
بسیاری در فضاهای شهری نصب شده اند که 
اغلب بسته به ارزش متریالی که در آن ها به 
هنری  ارزش  لحاظ  به  و گاه  است  رفته  کار 
سازمان  دلیل  همین  به  رفته اند.  سرقت  به 
به  زمانی  مقطع  یک  از  شهرداری  زیباسازی 
شهری  آثار  عمده  تصمیم گرفت جنس  بعد 
از فایبرگالس باشد تا سارقان بسته به جنس 
این  با  نشوند؛  وسوسه  آن  سرقت  برای  اثر 
همه هستند هنوز آثاری قدیمی که با فلزهای 
گران بها ساخته شده و از ارزش مادی و هنری 

برخوردارند. بسیار 

به گزارش ایسنا، در آذرماه سال 1۳۸7 با اعالم 
خبر سرقت تعدادی از مجسمه های پایتخت، 
تهدیدی به نام دزدیده شدن این آثار، به شکلی 
جدی تر از قبل نمایان شد؛ مجسمه هایی که 
بسیاری از آنها پس از ناپدید شدن، هیچگاه 

سرنوشتشان مشخص نشد.

مجسمه های  تعداد   1۳۸۹ اردیبهشت  تا 
دزدیده شده به 1۲ مورد رسید؛ مجسمه هایی که 
وزن برخی از آن ها حدود 700 کیلوگرم بود و با 
توجه به حجم و وزن اینگونه آثار، عمدتا این 
سوال ایجاد می شد که سارقان چگونه می توانند 
بدون جلب توجه و به راحتی چنین آثاری را از 

جا کنده و جابه جا کنند؟!

نقل  به  اردیبهشت ماه سال ۸۹ خبری  در ۲1 

از سازمان مجسمه زیباسازی شهرداری منتشر 
مجسمه های  مجموع  از  اینکه  بر  مبنی  شد 
دزدیده شده، چهار مجسمه شامل سردیس 
نواب صفوی، سردیس دانته، مجسمه ابوسعید 
برای  الهوری  اقبال  سردیس  و  ابوالخیر 
بازسازی یا اصالح جمع آوری  شده اند اما دو روز 
بعد سخنگوی شهرداری تهران با تکذیب این 
خبر، آن را »بازی با افکار عمومی« عنوان کرد.

ضرابی  شهریار  از  اثری  ستارخان  مجسمه 
باقرخان  مجسمه  ستارخان،  خیابان  در  واقع 
شهرآرا،  خیابان  در  واقع  ضرابی  شهریار  از 
واقع  شانس  حمید  از  خاتم  صنیع  مجسمه 
فاطمه  از  زندگی  مجسمه  ملت،  پارک  در 
امدادیان و مجسمه ای از محمد مددی واقع 
استاد  مجسمه  ایران،  هنرمندان  خانه  در 
دو  دانشجو،  پارک  در  قهاری  علی  از  شهریار 
مجسمه از دکتر شریعتی در پارک شریعتی از 
حمید شانس، مجسمه مادر و فرزند از هژیر 
ابن سینا  در شهرک غرب، مجسمه  ابراهیمی 
از عذرا عبدالنبی در پارک بهجت آباد، مجسمه 
گوساله در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 
مجسمه برنزی از روح هللا شمسی زاده در پارک 
استقالل تهران از جمله آثار به سرقت رفته در 

هستند. سال ها  این 

هم  پست  صندوق  جلوی  پسربچه   مجسمه 
اتفاق  این  موارد سرقت هاست.  از  یکی دیگر 
۲۹ تیر ۹۴ رخ داد و همه را به یاد دزدی های 
خالق  اسکندری  ابراهیم  انداخت.   پیشین 
عنوان  به  اثر  این  با  كه  صندوق  مجسمه 
 1۳۸۸ سال  در  خود  حجمی  اثر  نخستین 

شهری  مجسمه سازی  دوساالنه  دومین  در 
برگزیده شده بود و این مجسمه را كه نشان 
دهنده حضور پسربچه ای پای صندوق پست 
صندوق  در  نامه  پاكت  انداختن  حال  در  و 
پست بود را نشان می داد به سفارش سازمان 
زیباسازی شهر تهران و با تكنیک برنز و آهن 
ساخته بود و آن را در سال 1۳۹1 در خیابان 
سپه روبه روی موزه پست نصب كرده بود. حاال 
مجسمه  دیگری به جای مورِد دزدیده شده قرار 

داده اند.

البته در دو دهه اخیر سرقت مجسمه ها تنها به 
پایتخت محدود نبوده است. سال ۹۶ خبری 
به  شیراز  شهردار  اینکه  بر  مبنی  شد  منتشر 
مناسبت محرم تندیسی به نام میدان نذری 

افتتاح، دیگ  از  اما سه روز بعد  افتتاح کرد؛ 
هم  سال ۸۶  رفت!  سرقت  به  میدان  مسی 
مجسمه  »شیخ بهایی« اثر مرتضی نعمت اللهی 
با  افرادی سودجو  توسط  در خیابان چهارباغ 
در  استفاده  مورد  برنز  فروش  و  ذوب  هدف 
مجسمه سرقت شد که خوشبختانه با اقدام 
به موقع نیروی انتظامی این مجسمه به جای 

بازگشت. اصلی خود 

سال ۹۸ هم بخشی از تندیس »تقدیس« اثر 
پرویز تناولی مجسمه ساز و نقاش کشور واقع 
در جنب ساختمان شهرداری مرکزی اصفهان 
به سرقت رفت که پس از یک سال سارقان 
آن هم پیدا شدند. البته سرقت مجسمه های 
بود؛ چراکه  نشده  به همین جا ختم  تناولی 
بعدها توسط خود تناولی اعالم شد که چهار 
مجسمه از هفت مجسمه کودکان در حال بازی 
از این هنرمند در پارک دانشجو نیز به سرقت 

رفته است.

سرقت  با  که  بود   ۹۸ سال  تابستان  اواخر 
بلوار سعادت آباد،  سردیس قیصر امین پور در 
پرونده سرقت  مجسمه ها در تهران بار دیگر باز 
شد. پیش  از این نیز مجسمه ای از حسین علی 
عسگری سازنده این تندیس، به سرقت رفته 
درباره  زمان  آن  در  مجسمه ساز  این  بود که 
سرقت اثر خود به ایسنا گفته بود: »این اثر 
را در سال ۸0 در محله صادقیه نصب کرده 
شد.  یا ۸7 گم   ۸۶ سال های  در  بودیم که 
این اثر نیز با برنز ساخته شده و نزدیک ۴00 
بود  بزرگ  آنقدر  واقع  در  داشت.  وزن  کیلو 
نبود. نمی توانم دزدیده شدن  که قابل بردن 
چنین کاری را درک کنم!«با سرقت مجسمه 
قیصر امین پور، مجتبی موسوی، معاون وقت 
فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی 
شهر تهران گفته بود که امیدی به پیدا شدن 
مجسمه نیست، چرا که مجسمه های برنزی 

می شوند. آب  به سرعت  دزدیده شده 

به گفته او، مجسمه قیصر امین پور از جای 
خود کنده  شده بود؛ چنان که استراکچر فلزی 
جدا شده  خود مجسمه  از  داخلی مجسمه 

بود.

چگونگی کندن آن و اینکه با پتک انجام شده 
بود یا ابزار دیگر قابل فهم نبود ولی با توجه به 
آن که مجسمه از استراکچر آن جدا شده بود، 
حدس می زدند که مجسمه کنده  شده است.

این حال 1۴ مهر ماه همان سال فرمانده  با 
کشف  خبر  تهران  شهرداری  حفاظت  یگان 
سردیس قیصر امین پور را اعالم کرد. البته در 
همان زمان سازنده اثر و اداره حجم سازمان 
زیباسازی شهری از پیدا شدن این اثر اظهار 

داشت. تعجب  جای  بی خبری کردند که 

»من  ایسنا گفت:  به  علی عسگری  واقع  در 
اثر  این  از  جدیدی  نسخه  اتفاقا  و  بی خبرم 

را ساخته ام که در حال نصب است ولی اگر 
واقعا پیدا شده باشد خیلی خوب است؛ چرا 
که این اثر با برنز ساخته شده و اعتبار و ارزش 
خاصی دارد. البته مجسمه های دیگر نیز اعتبار 
هنری خاص خود را دارند و اینکه جنس اثر 
ولی  نمی کند،  ایجاد  تفاوتی  خیلی  چیست 
مجسمه برنزی، اثری ماندگار است و ارزش 

دارد.« باالیی 

در همین راستا و با افزایش تعداد سرقت های 
زیباسازی  سازمان  شهری،  مجسمه های 
شهرداری از جایی به بعد تصمیم گرفت جنس 
آثار بعدی را از فلزات ارزشمند انتخاب نکند؛ 
شدند  ساخته  فایبرگالس  از  اغلب  آثار  این 
مانند  می کند.  آسیب پذیر  را  اثر  هم  آن  که 
سرنوشت تلخی که دو سال قبل برای مجسمه 
جالل آل احمد شاهد بودیم و در اتفاقات آبان 
سال ۹۸ این مجسمه کامال در آتش سوخت!

قدیمی  مجسمه های  همچنان  همه،  این  با 
در سطح شهر نصب شده اند که از جنس برنز 
هستند و می توانند نظر سارقان را به خود جلب 
کنند؛ همانند اتفاقی که چند روز پیش برای 
مجسمه »فرهاد قفل زن« واقع در تئاتر شهر 
رخ داد و سارقان قصد دزدیدن کلید این اثر از 

ساخته های پرویز تناولی را داشتند.

البته سرقت  مجسمه های شهری تنها به ایران 
شاهد  دنیا  تمام  در  بلکه  نمی شود،  مربوط 
سرقت مجسمه های نصب شده در سطح شهر 
هستیم. دزدیده شدن مجسمه مرلین مونرو 
یادبودی  هالیوود، مجسمه های  بلوار  در  واقع 
و  »پارلمان«  میدان  در  واقع  »چرچیل«  از 
همچنین خیابان »نیوبوند« لندن، مجسمه ای 
روستای  در  »میکائیل«  فرشته  از  ارزشمند 
مک کینلی،  ویلیام  مجسمه  و  »اورشولت« 
بیست و پنجمین رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریکا از حزب جمهوری خواه نیز از نمونه های 
هنری  آثار  برای  دردناک  اتفاق  این  خارجی 

می شود. محسوب 

و چشم انداز  کعبه  از  نادر  تابلو حکاکی  یک 
حراجی  در   17۹1 سال  به  مربوط  مکه  شهر 
طبیعی  تاریخ  و  نقشه ها  اطلس ها،  سفر، 

می خورد. چکش   )Sotheby's( ساتبیز 
و  خانه کعبه  حکاکی  هنرآنالین  به گزارش 
عرفات  صحرای  از  حاجیان  شدن  سرازیر 
نام  به  دیپلماتی  سفارش  به  مکه  شهر  به 
 ۲۳0 حدود  در  دهسن  مورادگی  ایگناتیوس 
سال پیش انجام شد و او بعدها دو هنرمند 
تا  گرفت  خدمت  به  پاریس  در  را  دیگر 
نسخه ای بزرگ تر از این اثر هنری خلق کنند. 
انتظار می رود تابلو حکاکی کعبه و شهر مکه 
حدود 17 تا ۲۵ هزار دالر در حراجی ساتبیز 

بخورد. چکش 
اطلس ها،  سفر،  موضوع  با  آثار  حراجی 
 1۳ پنجشنبه  تا  طبیعی  تاریخ  و  نقشه ها 
آثاری  مهم ترین  از  و  می یابد  ادامه  می  ماه 
گذاشته  فروش  و  نمایش  به  آن  در  که 
کتاب های  قدیمی ترین  از  یکی  می شود، 
عکس دنیاست. در این کتاب که قدمت آن 
به دهه 1۸۵0 بازمی گردد، 1۲۵ قطعه عکس 
از سرزمین های مصر، بیت المقدس و بعلبک 
 100 رقم  آن  پایه  قیمت  برای  و  دارد  وجود 
هزار پوند )1۳۹ هزار دالر( در نظر گرفته شده 

است.
نوبه،  »مصر،  کتاب  در  موجود  تصاویر 
فلسطین و سوریه« حاصل سفرهای ماکسیم 
دوکمپ به منطقه خاورمیانه در 1۸۴۹ است. 

و  درخواست  به  فرانسوی  نویسنده  این 
هزینه دولت فرانسه همراه با گوستاو فلوبر، 
بواری«  »مادام  خالق  و  نامدار  رمان نویس 
اوضاع  مستندسازی  و  عکس برداری  برای 
تجارت و کشاورزی در مناطق مختلف راهی 
سفری طوالنی شد و یافته هایش را با خود به 
فرانسه بازگرداند. دوکمپ بیش از ۲00 عکس 
آثار تاریخی مختلف کشورهای  از مکان ها و 
خاورمیانه گرفت و 1۲۵ قطعه از آنها را برای 
و  فلسطین  نوبه،  »مصر،  کتاب  در  انتشار 
سوریه« برگزید. کتاب در دهه 1۸۵0 منتشر 
بود.  موفق  بسیار  هم  زمان  همان  و  شد 

کارشناسان ساتبیز معتقدند فقط ۲00 نسخه 
از کتاب به بازار آمد و امروز تنها چند نسخه 

است. مانده  باقی  آن  از  انگشت شمار 
مجموعه  هم  ساتبیز  حراجی  اثر  گران ترین 
کار  جهان«  شهرهای  »اطلس  جلدی  پنج 
مربوط  فرانتس هوگنبرگ  و  گئورگ براون 
این  در  است.   1۶0۶ تا   1۵۹7 سال های  به 
از  هوایی  طرح های  و  نقشه ها  مجموعه 
و  آفریقا  آسیا،  اروپا،  مختلف  شهرهای 
آمریکای التین همراه با ۲۹۴ صفحه پیوست 
حراج شده و قیمت پیشنهادی برای آن 1۹۵ 

است. دالر  هزار   ۲۸0 تا 

پیش از فرهاد قفل زن، کدام مجسمه ها دزدیده شدند؟

تندیس های گمشده شهر
در آذرماه سال 1387 با سرقت تعدادی از مجسمه های پایتخت، سریال دزدیدن نمادهای شهری آغاز شد

تابلو حکاکی 23۰ ساله کعبه در »ساتبیز« حراج می شود

در سیستان و بلوچستان
بارندگی به معماری 

»کوه  خواجه« آسیب  زد
مدیر پایگاه ملی کوه  خواجه گفت: »بارندگی 
و  معماری کوه خواجه  از  بخش هایی  اخیر 
تاریخی  محوطه  در  گردشگری  تاسیسات 

آسیب دیدگی کرد.« دچار  را  اثر  این 
اداره کل  روابط عمومی  گزارش  به 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
سرحدی  حسین  سیستان و بلوچستان، 
اخیر، کوه خواجه در  بارندگی  اثر  گفت: »بر 

شد.« آسیب  دچار  هامون  شهرستان 
مدیر پایگاه ملی کوه  خواجه سیستان افزود: 
»بارش های سیل آسا و رگباری موجب شد 
که آب به طبقات پایین نفوذ کرده و باعث 
ترک خوردن و ریزش کاهگل قسمت هایی از 

فضاهای معماری شود.«
تاسیسات  »همچنین  داد:  ادامه  او 
کوه خواجه  تاریخی  محوطه  گردشگری 
آالچیق ها  نمازخانه ها  آب،  برق،  از  اعم 
آسیب  دچار  بهداشتی  سرویس های  و 

» ند. شده ا
سرحدی با اشاره به اینکه میزان خسارت از 
سوی کارشناسان در حال بررسی است، بیان 
کرد: »کوه  خواجه بزرگ ترین معماری خشتی 
برجای مانده از دوره پارتیان است که در منطقه 
طبیعی  عارضه  تنها  و  شده  واقع  سیستان 
مرتفع در منطقه مسطح سیستان است. این 
آثار دوره های اشکانی،  از مهم ترین  بنا یکی 
آتشکده،  کاخ،  و  است  ساسانی-اسالمی 
دوران  از  قبرستانی  و  خواجه مهدی  زیارتگاه 
مختلف بر روی این کوه واقع شده است.«

شهردار سمنان:
کاروانسرای شاه عباسی 

تا 2 ماه دیگر تخلیه می شود
نهایی  »مذاکرات  گفت:  سمنان  شهردار 
اداره کل  و  دادگستری  با  اولیه  توافقات  و 
دیگر  ماه   ۲ تا  مقرر شد  و  انجام  زندان ها 
تخلیه  به صورت کامل  عباسی  کاروانسرای 
توضیح  ایرنا  به  ناظم رضوی  شود.«محمد 
و  کل  دادگستری  استانداری،  »بین  داد: 
اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 
انجام شد و در حال  اولیه  توافقات  استان 
حاضر مراحل کارشناسی و تشریفات اولیه 
جایگزینی  است. ساختمان  انجام  حال  در 
سمنان  شهرداری  جانب  از  است  قرار  که 
قضائیه  قوه  تایید  مورد  باید  شود  تامین 
روند  و  بگیرد  قرار  شهر  اسالمی  شورای  و 
است.«او  زمان بر  مقداری  قانونی  و  اداری 
به  کاروانسرا  مرمت  »عملیات  داد:  ادامه 
زمانی که  و  طور موقت متوقف شده است 
سر  از  دوباره  شود  تخلیه  صورت کامل  به 
گرفته می شود زیرا در حال حاضر الحاقات 
غیر ضروری حذف شده و ادامه روند مرمت 

است.« ساختمان  کامل  تخلیه  نیازمند 

رئیس انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مسافرتی عنوان کرد
خروج 5۰ درصد 

متخصصان 
از گردشگری ایران

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرتی ایران با انتقاد از مدیریت گردشگری 
در  کرونا  ملی  ستاد  سیاست گذاری های  و 
درصد   ۵0 »حدود  گفت:  همه گیری،  دوران 
متخصصان و افراد باتجربه تحت تاثیر مدیریت 
و تصمیم های اشتباه از صنعت گردشگری خارج 
رفیعی  حرمت هللا  ایسنا  گزارش  شده اند.«به 
در وبینار »بحران کرونا و مدیریت گردشگری 
ایران« از بی توجهی و سیاست گذاری های غلط 
برای صنعت گردشگری سخن گفت و افزود: 
»هیچ وقت بخش خصوصی را که محور اصلی 
گردشگری است، مورد مشاوره قرار نداده اند و 
آن چه تا کنون درباره کرونا تصمیم گرفته شده 
عینا نظر بخش دولتی بوده است. کشورهای 
اطراف را ببینید که همه پذیرش گردشگر را آغاز 
ایران  صنعت گردشگری  درحالی که  کرده اند، 
به گریبان است.«او  بحران دست  با  همچنان 
افزود: »از زمان همه گیری ویروس کرونا بالغ 
باتجربه  و  متخصص  جمعیت  درصد   ۵0 بر 
سرمایه های  آن ها  شده اند،  حذف  گردشگری 
ملی بودند که به راحتی از دست دادیم و هیچ 
مسئولی این بحران را مدیریت نکرد. ما بارها 
برای  به مسئوالن دولتی  در جلسات مختلف 
راه کار  صنعت گردشگری  و  سرمایه  آن  حفظ 
ارائه کرده ایم، ولی چون دردی نداشتند، گفتند 
شدت  کرونا  گردشگری  صنعت  شعار  هر  با 
گرفته است.«رفیعی ادامه داد: »به متولی این 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  )وزارت  بخش 
صنایع دستی( نیز نقد دارم که وقتی ویروس 
کرونا پدیدار شد بخشنامه کرد با کنسل شدن 
سفرها پول مردم بی کم و کاست برگردانده شود، 
درحالی که بخشی از آن هزینه ها مثل ویزا یا 
تورهای خارجی قابل بازگشت نبود و آن دستور 

فقط ما را در برابر مردم قرار داد.«

همچنان مجسمه های قدیمی 
در سطح شهر نصب شده اند 
که از جنس برنز هستند و 
می توانند نظر سارقان را به خود 
جلب کنند؛ همانند اتفاقی که 
چند روز پیش برای مجسمه 
»فرهادقفل زن« واقع در 
تئاتر شهر رخ داد و سارقان 
قصد دزدیدن کلید این اثر از 
ساخته های پرویز تناولی را 
داشتند

از دزدی مجسمه هاست. آن سال در فاصله بسیار کوتاهی 12  سریال سرقت مجسمه های شهری در سال 1389، پررنگ ترین خاطره 
مجسمه دزدیده شد. پنج سال بعد از این تاریخ در تیر ماه 1394 خبر آمد که کسی مجسمه صندوق را از مقابل ساختمان موزه پست در 
میدان امام خمینی  )ره( دزدیده. در روزهای گذشته که به مجسمه »فرهاد قفل زن« دستبرد زده شد، خاطرات دزدی المان های شهری 

بار دیگر زنده شده است.

حراج

 هنوز مشخص نیست چرا 
دستگاه قضایی که حکم 
توقف تخریب مسجد را داده 
بود، به موضوع وارد نشده 
و هیئت امنا با وجود حکم 
شهرداری و دستگاه قضایی، 
مسجد را تخریب کرد

دوست داران  و  مردمی  مقاومت گروه های 
میراث فرهنگی در شهرستان شاهرود جواب 
مسجد  دیروز  امنا،  هیئت  رای  با  و  نداد 
تاریخی امام حسن)ع( این شهر تخریب 
ایمن سازی  داستان  مهر،  گزارش  شد.به 
قدیمی  ساختمان  مخاطرات  از  دوری  و 
مردم  تالش  و  )ع(  حسن  امام  مسجد 
برای حفاظت از آن در نهایت پایان خوشی 
که  نوستالژیک  مسجد  این  و  نداشت 
برای مردم شاهرود دارای خاطرات بسیار 
خوبی است، نهایتًا با پافشاری هیئت امنا 
تخریب شد. شاهرودی ها معتقد هستند 
طبق روایتی تاریخی این مسجد به دستور 
پدر حضرت ولی عصر )عج( ساخته شده 
است. سه سال پیش هیئت امنای مسجد 
نسبت به امکان تخریب این بنای تاریخی 
هشدار دادند و نهایتًا با مدیریت وقت اوقاف 
ذی ربط  نهادهای  دیگر  و  خیریه  امور  و 
مکاتباتی صورت گرفت و در نهایت ماجرا 
به کارشناسی عده ای مهندس واگذار شد. 
پس از مدتی اما به دلیل دخالت نکردن 
امور  و  اوقاف  همچنین  و  میراث فرهنگی 
مقاوم سازی  ماجرای  و  به مسجد  خیریه 
آن و همچنین سپردن سرنوشت این بنا به 
دست هیئت امنا، اهالی شاهرود اعتراض 
عدم  به  نسبت  اعتراضات  نهایتًا  و  کردند 
مرمت اصولی این مسجد باال گرفت و با رای 

هیئت امنا به بهانه امکان ریزش مسجد آن 
را روز جمعه تخریب کردند. هنوز مشخص 
نیست چرا دستگاه قضائی که حکم توقف 
تخریب مسجد را داده بود، به موضوع وارد 
نشده و با وجود حکم شهرداری و دستگاه 
قضایی، هیئت امنا مسجد را تخریب کردند. 
بخش هایی از مسجد امام حسن عسکری 
)ع( از مرداد پارسال بر اساس آنچه هیات 
استحکام سازی  مسجد  این  جدید  امنای 

این بنا اعالم کرد، تخریب شده بود. 
متولیان مسجد  از سوی  ابتدا  در  این کار 
شاهرود  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  و 
پیش  مدتی  اما  شد  اعالم  مقاوم سازی 
دادستانی  سوی  از  مسجد  تخریب  حکم 
بافت  در  مسجد  این  شد.  صادر  شاهرود 
تاریخی قرار گرفته و محل برگزاری بسیاری 
این  مذهبی خاص  و  سنتی  آیین های  از 
شهر بود. موضوع تخریب این بنا در ماه های 
گذشته سبب ایجاد نگرانی های بسیاری در 
بین مردم شد و کار تا آنجا پیش رفت که 
دنبال  به  امسال  فروردین  حتی چهاردهم 
صادر  حکم  به  شاهرود  مردم  اعتراضات 
شده از سوی دستگاه قضایی درباره تخریب 
عمومی  روابط  مسجد  این  بازسازی  و 
دادگستری شاهرود اعالم کرد که دستگاه 
قضایی اصراری بر تخریب و نوسازی این 

ندارد. بنا 

با وجود مخالفت های مردمی
مسجد امام حسن شاهرود تخریب شد

در دو دهه اخیر سرقت 
مجسمه ها تنها به پایتخت 

محدود نبوده است. سال ۹۶ 
خبری منتشر شد مبنی بر اینکه 
شهردار شیراز به مناسبت محرم 

تندیسی به نام میدان نذری 
افتتاح کرد؛ اما سه روز بعد از 
افتتاح، دیگ مسی میدان به 

سرقت رفت

|  
سنا

 ای
 |

|  
رنا

 ای
 |



پیامک شما را دربـاره 
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بر اساس گزارش جدید سازمان ملل کاهش انتشار متان برای مقابله با بحران اقلیمی ضروری است

کاهش انتشار متان راه گریز از گرمایش جهانی
بر اساس گزارش سازمان ملل گاز متان عامل 3۰ درصد گرمای جهانی است

کاهش انتشار کربن برای 
پایان دادن به شرایط اضطرار 

آب وهوایی، بسیار ضروری 
است، اما بعضی از متخصصان، 
کاهش دی اکسیدکربن در هوا 

را شبیه روند متوقف کردن یک 
نفتکش بزرگ می بینند، در 

حالی که کاهش انتشار متان 
را به خاموش کردن موتور یک 
قایق تندرو و توقف سریع آن 

تشبیه می کنند

| روزنامه نگار |

| مجتبی پارسا |

در جدیدترین سناریوهای غربی پیش بینی شد

بهبود پرشتاب صادرات نفت ایران در ماه های آینده
به  واشنگتن  ژئوپلیتیکی  تحلیلگران 
آمریکا  دارند  انتظار  فزاینده ای  میزان 
و ایران تا پایان ماه میالدی جاری به 
توافقی برسند که به رفع تحریم ها علیه 
سایر  و  کشتیرانی  پتروشیمی،  نفت، 
سوم  ماهه  سه  تا  کلیدی  بخشهای 
به گزارش  می شود.  منتهی   ۲0۲1 سال 
پیش بینی  تحلیلگران  این  ایسنا، 
و  اروپایی  نفت  خریداران  می کنند 
اعالم  برجام  توافق  که  زمانی  آسیایی 
را  ایران  از  خرید  برای  مذاکره  شود، 
رفع  منتظر  احتماال  اما  می کنند  آغاز 
بایدن  دولت  سوی  از  تحریم ها  کامل 
شروع کنند.   را  خریدشان  تا  می شوند 
ایران  کردند  پیش بینی  تحلیلگران 
می تواند تولید نفت را تا سال میالدی 
در  بشکه  میلیون   ۳.۹ حدود  به  آینده 
بود،  تحریم ها  از  پیش  سطح  که  روز 
نظرسنجی  جدیدترین  طبق  برگرداند. 
گلوبال  "اس اند پی  پالس  اوپک 
میلیون   ۲.۳ مارس  در  ایران  پالتس"، 

کرد. تولید  نفت  روز  در  بشکه 
و  آمریکا  میان  غیرمستقیم  مذاکرات 
ایران که اوایل آوریل در وین آغاز شد، 
برای  چارچوبی  به  رسیدن  چشم انداز 
بازگشت دوباره به توافق ۲01۵ برجام را 
فرریررا،  فرناندو  آورده است.  به وجود 

ژئوپلیتیکی  ریسک  سرویس  مدیر 
گروه راپیدان انرژی در این باره گفت: 
مستمر  اما  آهسته  وین  در  پیشرفت 
بوده است. ما انعطاف پذیری دو طرف 
که  چرا  کردیم  مشاهده  را  مذاکره 
کند  حرکت  سریع  دارد  تمایل  بایدن 
تحریم ها  بعضی  که  می داند  تهران  و 

ماند. خواهند  باقی 

پرشتاب رفع  گاه شمار 
ایران تحریم ها و صادرات 

اش سینگ، مدیر تحلیل عرضه و تولید 
آنالیتیکس"  پالتس  "اس اند پی گلوبال 
در این باره گفت: انتظار می رود توافقی 
شامل  شود که  آماده  مه  ماه  پایان  تا 
 ۵00 برای فروش  از تحریم ها  معافیت 
هزار بشکه در روز نفت باشد و پس از 
نفتی  تحریم های  از  معافیت کامل  آن 
این  می شود.  اعالم  سپتامبر  پایان  تا 
دورنمایی که  با  مقایسه  در  شمار  گاه 
ماه گذشته از توافق احتمالی در اوت و 
ارائه شد،  پایان سال  تا  تحریم ها  رفع 

است. پیدا کرده  بیشتری  سرعت 
می کند  پیش بینی  آنالیتیکس  پالتس 
تا  ایران  صادرات نفت خام و میعانات 
ژانویه سال ۲0۲۲ به 1.۵ میلیون بشکه 
هزار   ۸۲۵ از  باالتر  می رسد که  روز  در 
سال  اول  ماهه  سه  در  روز  در  بشکه 

۴۲0 هزار بشکه در روز در سه  ۲0۲1 و 
بود. خواهد   ۲0۲0 سال  سوم  ماهه 

تا  توافق  احتمال  انرژی  راپیدان  گروه 
سه  تا  دو  و  مه  ماه  اواخر  یا  اواسط 
را  آن  شدن  اجرایی  برای  زمان  ماه 
انتظار  و  می کند  پیش بینی  درصد   ۸0
سه  در  ایران  نفت  صادرات  عمده  دارد 
به  و  احیا شده   ۲0۲1 ماهه سوم سال 
در  بشکه  میلیون   ۳.۵ تولید  ظرفیت 

شود. نزدیک  سال  پایان  تا  روز 
نفت  خریداران  دارد  انتظار  فرریرا 
برای  مذاکرات  آسیایی  و  اروپایی 
به محض  را  ایران  محموله های  تحویل 
این که نقشه راه توافق در ماه میالدی 
تا  اما  کنند  آغاز  شود،  اعالم  جاری 
تحریم ها  به  رسما  آمریکا  که  زمانی 
دار  خویشتن  دهد،  پایان  ایران  علیه 
صادرات  کرد  پیش بینی  او  می مانند. 
به  آمریکا  که  زمانی  تا  ایران  نفت 
میلیون   1.۵ تا  یک  برگردد،  برجام 
گفت:  او  ماند.  خواهد  روز  در  بشکه 
عبوری  غیرقابل  مانع  نداریم  انتظار 
مشاهده کنیم. توافق  به  رسیدن  برای 
گروه  ارشد  تحلیلگر  روم،  هنری 
تحریم های  کرد  پیش بینی  اوراسیا 
کامل  طور  به  ایران  زمانی که  تا  نفتی 
به طور  ازسرنگیرد،  را  برجامی  تعهدات 

کامل لغو نمی شود و دست کم دو ماه 
زمان خواهد برد تا ایران پس از توافق 

برگردد. تعهداتش  به 
بود  خواهد  قادر  ایران  برآورد کرد  او   
700 هزار بشکه  به میزان  را  صادراتش 
 70 از  بخشی  و  دهد  افزایش  روز  در 
در  را  خود  شناور  ذخایر  بشکه  میلیون 
سه ماهه چهارم سال ۲0۲1 یا سه ماهه 
اول سال ۲0۲1 صادر کند. ایران سپس 
سه  یا   ۲0۲۲ سال  چهارم  ماهه  سه  تا 
 ۳.۸ تولید  به   ۲0۲۳ سال  اول  ماهه 
بازخواهد  نفت  روز  در  بشکه  میلیون 
اظهار کرد: تحت سناریوی  گشت. روم 
ایران  و  آمریکا  آن  در  که  سریع تری 
برمی گردند،  برجام  به  ژوییه  تا  رسما 
آغاز  را  تولید  افزایش  می تواند  ایران 
برآورد  زمان  از  زودتر  ماهه  سه  و  کند 
سطح  به  مقدماتی  سناریوی  در  شده 

برمی گردد. تحریم ها  از  پیش  تولید 
که  زمانی  تا  ندارند  انتظار  تحلیلگران 
بایدن  تالش های  پشت  دموکرات ها 
لغو  با  آمریکا  اند، کنگره  مانده  متحد 

کند. مخالفت  تحریمها 
در  ایران  تولید  افزایش  انداز  چشم   
گرفته  قرار  بازار  روی  پیش  شرایطی 
نفت  برای  جهانی  تقاضای  رشد  که 
سفرهای  محدودیت های  دلیل  به 
به  گذار  گرفتن  شتاب  و  بین المللی 
سوی انرژی پاک، ضعیف مانده است.
مصرف  زمانی که  تا  روم گفت:  هنری 
است  نکرده  پیدا  چشمگیری  بهبود 

را  بازار  باید  همچنان  پالس  اوپک 
از اوپک، بازگشت  مدیریت کند. خارج 
را  اوضاع  بازارها،  به  ایران  نفت  کامل 
جذب  منظور  به  تولیدکنندگان  برای 
توسعه  و  حفظ  برای  سرمایه گذاری 

می کند. دشوارتر  تولید 
آنها  می گویند  پالس  اوپک  نمایندگان 
و  برجام  مذاکرات  نظارت  به  دقت  به 
نشسته اند.  ایران  تولید  پیش بینی های 
گروه  این  نمی بینند  نیازی  فعال  اما 
تدریجی  تسهیل  برای  برنامه هایش 
آینده  ماه های  در  عرضه  محدودیت 
اخیر  افزایش  بازار  زیرا  دهد  تغییر  را 
که  این  بدون  را  ایران  نفت  صادرات 
باشد،  داشته  قیمت ها  رشد  بر  تاثیری 

است. کرده  جذب 
اوپک  تولید  کاهش  توافق  تحت   
لیبی  و  ونزوئال  همراه  به  ایران  پالس، 
معاف  تولید  کاهش  در  مشارکت  از 
تولید  برآورد پالتس،  شده است. طبق 
جاری  میالدی  سال  ابتدای  از  ایران 
پیدا  افزایش  روز  در  بشکه  هزار   ۳00

است. کرده 
شاهزاده  پالتس،  گزارش  اساس  بر   
انرژی  وزیر  سلمان،  بن  عبدالعزیز 
از نشست اول  عربستان سعودی پس 
آوریل اوپک پالس به خبرنگاران گفت: 
تحلیلگران  که  نفتی  حجم  ایران  اگر 
این  بازار  کند،  صادر  را  دارد  می گویند 
واقع  در  و  می کند  جذب  را  حجم 
داشت. نخواهد  قیمت ها  روی  تاثیری 

این اولین گزارشی است که در 
مورد متان منتشر می شود و 

همزمان در مورد فواید کاهش 
انتشار متان روی سالمتی و 

موضوعات دیگر سخن می گوید. 
در گزارش سازمان ملل آمده 

است: این گاز باعث اوزون در 
سطح زمین می شود و کاهش 
۴۵ درصدی آن تا سال ۲0۳0 

می تواند از ۲۶0 هزار مرگ 
زودرس در هر سال جلوگیری 

کند.
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فعالیت گروه های شغلی 
یک و دو از امروز در تهران 
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: با رایزنی های 
صورت گرفته با استاندار تهران و ستاد ملی 
آغاز  اخیر،  هفته  یک  در  کرونا  مدیریت 
فعالیت گروه های شغلی یک و دو از شنبه 
1۸ اردیبهشت مصوب شده است. به گزارش 
پیرامون  تهران  اصناف  اتاق  رئیس  ایلنا، 
محدودیت های ضد کرونایی در تهران تاکید 
کرد: با رایزنی های صورت گرفته با استاندار 
یک  در  مدیریت کرونا  ملی  ستاد  و  تهران 
هفته اخیر، خوشبختانه امروز در ستاد ملی 
فعالیت گروه های شغلی یک و دو از شنبه 
1۸ اردیبهشت مصوب شده. بنابراین در شهر 
تهران گروه شغلی 1 و ۲ می توانند از امروز 
فعالیت  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با 
نمایند و گروه های شغلی ۳ و ۴ همچون 
هفته های گذشته تعطیل هستند و به هیچ 

وجه امکان فعالیت را ندارند.
قاسم نوده فراهانی با بیان اینکه بازار بزرگ 
تهران و پاساژها از امروز شنبه بازگشایی و 
مجاز به فعالیت خواهند بود، افزود: تمدید 
تعطیلی صنوف گروه های شغلی ۳ و ۴ از  
شنبه 1۸ اردیبهشت ماه آغاز و تا جمعه ۲۸ 

اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
سخت  وضعیت  به  اشاره  با  فراهانی 
جلسات  با  کرد:  تاکید  صنوف  اقتصادی 
برگزار  مربوطه  مسئوالن  با  که  متعددی 
توانایی  و  موجود  شرایط  بیان  و  کردیم 
توسط  بهداشتی  پروتکل های  رعایت کامل 
به  متقاعد  را  ایشان  توانستیم  اصناف، 

کنیم. اصناف  اکثریت  فعالیت 
او در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی 
اصلی  دغدغه  گفت:  صنفی  واحدهای  در 
در  و  است  جامعه  سالمت  اصناف  تمامی 
این مرحله نیز با تشدید رعایت پروتکل های 
بهداشتی توسط واحدهای صنفی، هم رونق 
هم  و  می شود  ایجاد  صنوف  در  اقتصادی 
مدیریت  در  همچنان  توان  تمام  با  اصناف 

می کنند. همراهی  بیماری کرونا 
تاکید  پایان  در  تهران  اصناف  اتاق  رئیس 
کرد: واحدهای بازرسی اتحادیه های صنفی 
و اتاق اصناف تهران نظارت مجدانه بر رعایت 
با  و  داشت  خواهند  بهداشتی  پروتکل های 
متخلفان احتمالی شدیدا برخورد و به مدت 

۳ هفته پلمپ می شوند.

سردبیر کوین دسک: 

 ارزش بیت کوین به 
یک میلیون دالر می رسد 
دارایی  را  بیت کوین  کوین دسک،  سردبیر 
کرد.   توصیف  نگهداری  برای  فوق العاده 
از  برخی  که  حالی  در  ایسنا،  گزارش  به 
کارشناسان بازارهای مالی معتقدند ارزش 
از  بیت کوین همین حاال هم بسیار بیشتر 
باشد، سردبیر کوین  باید  چیزی است که 
رسیدن  احتمال  که  است  معتقد  دسک 
قیمت هر واحد بیت کوین به هزار دالر طی 
او  نیست.  ذهن  از  دور  آینده  سال  پنج 
به  اشاره  با  فاینانس  یاهو  با  مصاحبه  در 
قابل  بیت کوین های  تعداد  بودن  محدود 
کاالی  یک  بیت کوین  گفت:  استخراج 
محدود است و با توجه به تقاضای باالی 

است.   اصل کمیابی  تابع  آن 
یک  را  بیت کوین  دسک،  کوین  سردبیر 
نگهداری  برای  جذاب  فوق العاده  دارایی 
دانست که یک روز به ارزش یک میلیون 
بعدی  هلوینگ  افزود:  و  می رسد  دالر 
آن  در  و  می افتد  اتفاق   ۲0۲۴ سال  در 
بزرگ  بسیار  قیمتی  جهش  یک  زمان 
)هلوینگ   داشت.  خواهیم  بیت کوین  در 
شده  برنامه نویسی  شروط  از  یکی  به 
بیت کوین اشاره دارد که طی آن هر چهار 
بیت کوین  استخراج  پاداش  یکبار  سال 
میزان  این  و  می شود  قبل  مقدار  نصف 

است.( بیت کوین  واحد   ۶.۲۵ فعال 
به  بیت کوین  بازار  ارزش  است که  گفتنی 
در  جهان  دیجیتالی  ارز  بزرگ ترین  عنوان 
حال حاضر چیزی در حدود یک تریلیون 
تقریبا  قبل  سال  به  نسبت  است که  دالر 
دو برابر شده است. ارزش بازار بیت کوین 
بیشتر از ارزش بازار شرکت های مشهوری 
همچون فیس بوک، تسال و علی بابا است. 
وارد  بزرگ  شرکت های  همین  از  بسیاری 
شرکت  همین  و  شده اند  بیت کوین  بازار 
تسال حدود ۲.۵ میلیارد دالر بیت کوین در 

دارد.  اختیار 
بانک های بزرگ نیز همچون جی پی مورگان 
از  گرفتن  الهام  با  ساکس  گلدمن  و 
رمزارزهای  توسعه  دنبال  به  رمزارزها 

هستند.   خود  به  مخصوص 
با این حال برخی از منتقدان رمزارزها هنوز 
ارزهای دیجیتالی یک حباب  معتقدند که 
سرمایه  نووگراتس،  مایک  هستند.  بزرگ 
را  دیجیتالی  ارزهای  پیشتر  مشهور  گذار 
پایان  که  بود  دانسته  پانزی  بازی  یک 
سرمایه گذاران  و  آن ها  انتظار  در  خوشی 

بود. نخواهد 

نمایندگان اوپک پالس 
می گویند آنها به دقت به 

نظارت مذاکرات برجام 
و پیش بینی های تولید 

ایران نشسته اند. اما فعال 
نیازی نمی بینند این گروه 
برنامه هایش برای تسهیل 
تدریجی محدودیت عرضه 
در ماه های آینده را تغییر 

دهد زیرا بازار افزایش اخیر 
صادرات نفت ایران را بدون 

این که تاثیری بر رشد 
قیمت ها داشته باشد، جذب 

کرده است.

گزارش اخیر سازمان ملل نشان می دهد 
تکنولوژی  از  استفاده  با  متان  انتشار  که 
می تواند  معقول،  هزینه ای  با  و  فعلی 
کاهش  نصف  به  تقریبا   ۲0۳0 سال  تا 
این  از  توجهی  قابل  بخش  کند.  پیدا 
پول سازی  می تواند  واقع  در  اقدامات 
کند، مثل گرفتن گاز متان در سایت های 

فسیلی. سوخت های 
انتشار متان،  به هدِف کاهش  با رسیدن 
افزایش  مانع   ۲0۴۵ سال  تا  می توانیم 
سانتی گراد  درجه   0.۳ از  بیش  دمای 
بشویم و جهان را در مسیر اهداف توافق 
توافق  پاریس قرار دهیم؛ در  آب وهوایی 
پاریس معین شد که نباید دمای جهانی 
بیش از 1.۵ درجه سانتی گراد نسبت به 

یابد. افزایش  پیشاصنعتی،  دوران 
همچنین  متان،  گاز  انتشار  کاهش 
آلودگی  باعث کاهش  بالفاصله  می تواند 
مرگ های  از  بسیاری  از  و  شود  هوا 
رفتن  بین  از  همچنین  و  زودرس 
محصوالت کشاورزی، جلوگیری کند. گاز 
دام  به  در  ۲0 ساله  دوره  متان طی یک 
قدرتمندتر  برابر   ۸۴ حرارت،  انداختن 
نیز  تاکنون  و  است  دی اکسید کربن  از 
شده  جهانی  گرمای  درصد   ۳0 باعث 
که  دی اکسیدکربن  خالف  بر  اما  است. 
متان  می ماند،  باقی  اتمسفر  در  قرن ها 
در اتمسفر حدود یک دهه باقی می ماند 

می شود. تجزیه  سپس  و 
دادن  پایان  برای  کربن  انتشار  کاهش 
بسیار  آب وهوایی،  اضطرار  شرایط  به 
ضروری است، اما بعضی از متخصصان، 
شبیه  را  هوا  در  دی اکسیدکربن  کاهش 
بزرگ  نفتکش  یک  کردن  متوقف  روند 
انتشار  کاهش  که  حالی  در  می بینند، 
یک  موتور  کردن  خاموش  به  را  متان 
تشبیه  آن  سریع  توقف  و  تندرو  قایق 

. می کنند
دوک  دانشگاه  در  درو شیندل،  پروفسور 
را  ملل  سازمان  این گزارش  رهبری  که 
می بینیم  »ما  می گوید:  داشته،  عهده  بر 
تغییرات  جنبه های  از  بسیاری  که 
ما  از پیش بینی های  آب وهوایی سریع تر 
مثل  می شوند.  ظاهر  واقعی  دنیای  در 
آتش سوزی  گرمایی،  امواج  افزایش 
و  خشکسالی ها  مراتع،  و  جنگل ها 
زیادی  کارهای  ما  مهیب.  توفان های 
دهیم،  انجام  نمی توانیم  باره  این  در 
متان  گاز  انتشار  کاهش  همین  جز 
با  مقابله  برای  و  قدرتمند  اهرمی  که 
مدت  کوتاه  در  آب وهوایی  تغییرات 
سعادت  برای  را  این کار  باید  ما  است. 
همه افراد روی کره زمین طی ۲0 تا ۳0 

دهیم. انجام  آینده  سال 
سرعت  به  متان  »انتشار  است:  او گفته 
با سرعتی بیش  افزایش است؛  در حال 

سال گذشته   ۴0 در  دیگری  زمان  هر  از 
که انتشار متان را ثبت کرده ایم. با وجود 
تعطیلی های  و  کووید-1۹  همه گیری 
به سمت  متان  انتشار  باز هم  سراسری، 
باال و افزایشی است؛ متاسفانه با سرعت 
در  آن هم  حرکتیم؛  در  زیاد  بسیار  بسیار 

اشتباه.« جهتی 
افزایش  این  شیندل،  پروفسور  به گفته 
استفاده  افزایش  دلیل  به  حدی  تا 
خصوصا  و  فسیلی  سوخت های  از 
فرکینگ  پروسه  در  شده  تولید  گازهای 
گاز(  تزریق  طریق  از  نفت  )استخراج 
تاالب ها،  شدن  گرم  با  احتماال  و  است 
انتشار آنها هم بیشتر می شود. پروفسور 
و  ضروری  »بسیار  می گوید:  شیندل 
برای  را  متان  انتشار  که  است  حیاتی 
مقابله کوتاه مدت با تغییرات آب وهوایی 
ضروری  همچنین  اما  دهیم.  کاهش 
هم  را  دی اکسیدکربن  که کاهش  است 
تغییرات  با  مدت  طوالنی  مقابله  برای 

دهیم. قرار  کار  دستور  در  آب و هوایی 
 خبر خوب این است که بیشتِر اقدامات 
باعث  هم  متان،  کاهش  برای  مورد نیاز 
منافع  هم  و  می شود  سالمت  افزایش 

دارد.« اقتصادی 
محیط  بخش  رئیس  اندرسون،  اینگر 
می گوید:  نیز  ملل  سازمان  زیست 
قوی ترین  متان،  انتشار  »کاهش 

تغییرات  سرعت  کاهش  برای  ما  اهرم 
ما  است.  آینده  سال   ۲۵ در  آب وهوایی 
هستیم  بین المللی  همکاری های  نیازمند 
تا به سرعت و به شکل اورژانسی بتوانیم 
همین  در  را  متان  انتشار  ممکن  حد  تا 

دهیم.« کاهش  دهه 
گزارشی که توسط سازمان ملل و ائتالف 
اقلیم و هوای پاک تولید شده، دریافته 
متان  انتشار  از  درصد   ۴۲ که  است 
دلیل  به  انسانی،  فعالیت های  از  ناشی 
آنها  و کودهای  گاوها  بیشتر  کشاورزی، 

می شود.  حاصل  شالیزار  مزارع  و 
از  متان  غیرعمدی  و  عمدی  نشت 
فسیلی،  سوخت های  حفاری  سایت های 
معادن زغال سنگ و خطوط لوله، مسئول 
تخلیه  و  هستند  متان  درصد   ۳۶ انتشار 
می کنند. ایجاد  را  درصد   1۸ هم  زباله ها 
با متوقف  این گزارش نشان می دهد که 
آب بندی  و  ناخواسته  گاز  تخلیه  کردن 
حفاری  سایت های  تجهیزات  صحیح 
شکلی  به  می توان  فسیلی،  سوخت های 
 ۶0 تا  را  متان  انتشار  صرفه،  به  مقرون 
تخلیه  سایت های  داد.  کاهش  درصد 
زباله های  ارسال  با  می توانند  هم  زباله 
و  زباله،  دفن  زمین های  به  ارگانیک 
تصفیه  وضعیت  بهبود  با  همچنین 
درصد   ۳۵ تا  را  متان  انتشار  فاضالب، 

دهند. کاهش 

برآورد کاهش متان حاصل از کشاورزی 
درصد   ۲۵ حدود  و  ۲0۳0، کمتر  سال  تا 
»شما  شیندل:  پروفسور  گفته  به  بود. 
خوراک گاورها  دادن  تغییر  با  می توانید 
را  تغییراتی  گله ها،  مدیریت  نحوه  و 
اندکی  تاثیر  موارد  این  اما  کنید  ایجاد 
تغییر  با  در عوض شما می توانید  دارند. 
خوردن  با  )یعنی  خود  غذایی  رژیم  در 
به کاهش  زیادی  حد  تا  گوشت کمتر( 
هنوز  ما  اما  کنید  کمک  متان  انتشار 
سرعتی  چه  با  اتفاق  این  که  نمی دانیم 

می دهد.« رخ 
در این گزارش همچنین از سایر اقداماتی 
انتشار  خاص  طور  به  که  شده  صحبت 
همچنان  اما  نمی گیرند  هدف  را  متان 
انتشار  میزان  کاهش  باعث  می توانند 
کاهش  نظیر  اقداماتی  شوند؛  متان  گاز 
تقاضا برای گاز فسیلی با افزایش انرژی 
و  انرژی  بازدهی  بردن  باال  و  تجدیدپذیر 

غذایی کمتر. مواد  رفتن  هدر 
مورد  در  که  است  گزارشی  اولین  این 
متان منتشر می شود و همزمان در مورد 
انتشار متان روی سالمتی  فواید کاهش 
در  می گوید.  سخن  دیگر  موضوعات  و 
گزارش سازمان ملل آمده است: این گاز 
و  می شود  زمین  سطح  در  اوزون  باعث 
 ۲0۳0 سال  تا  آن  درصدی   ۴۵ کاهش 
در  زودرس  مرگ  هزار   ۲۶0 از  می تواند 

کند.  جلوگیری  سال  هر 
آمریکا  در  آنها  از  نفر  هزار   1۳ از  بیش 
بود  خواهند  بریتانیا  در  هم  نفر   ۴۲00 و 
دست  از  دلیل  این  به  را  جانشان  که 
محصوالت  به  همچنین  اوزون  می دهند. 
کشاورزی آسیب می زند و کاهش متان 
میلیون   ۲۵ رفتن  بین  از  مانِع  می تواند 
ُتن گندم، برنج، ذرت و سویا در هر سال 

شود.
پروفسور ِدیو ریای از دانشگاه ادینبورگ، 
تحقیقاتی  تیم  از  عضوی  البته  کسی که 
ندرت  »به  می گوید:  نبوده،  این گزارش 
پیش می آید که در دنیا راه حلی را برای 
بتواند  پیدا کنید که  آب و هوایی  تغییرات 

باشد.« برد-برد 
نتیجه  نیز  اخیر  علمی  مطالعه  یک   
همچنین  متان  کاهش  که  می گیرد 
اوج  نقاط  بهز  می تواند »احتمال رسیدن 

دهد.« کاهش  را  آب وهوایی 
ایمانوئل مکرون،  از جمله  رهبران جهانی 
پوتین،  والدیمیر  فرانسه،  رئیس جمهوری 
از  فرناندز  آلبرتو  روسیه،  رئیس جمهور 
ویتنام  از  نگوین شوان فوک  و  آرژانتین، 
آب وهوا  درباره  جهان  رهبران  اجالس  در 
در  آمریکا  متحده  ایاالت  میزبانی  به  که 
خواستار  همگی  شد،  برگزار  آوریل  ماه 

شده اند.  متان  گازهای  انتشار  کاهش 
بایدن  جو  آن،  از  پس  اندکی 
آمریکا،  متحده  ایاالت  رئیس جمهوری 
میادین  از  گاز  انتشار  محدودیت های 
نفت و گاز را که توسط دونالد ترامپ لغو 

بازگرداند. دوباره  بود،  شده 
جاناتان بنکز در گروه ویژه هوای پاک که 
»ما  می گوید:  است،  مستقر  آمریکا  در 
تغییرات  در  پیروزی  یک  به  شدت  به 
متان،  کاهش  داریم   نیاز  آب و هوایی 
در  واقعی  پیروزی  یک  برای  را  فرصتی 
تمام  اخیرا  می کند.  فراهم  مدت  کوتاه 
که  بوده  این  داده ایم  انجام  که  کاری 
ناامیدانه سرمان را به دیوار تکیه بدهیم؛ 
کار  این  به  ابد  تا  نمی تواند  جامعه  اما 

دهد.« ادامه 

و مهار حوادث  اقلیمی  بحران  با  مقابله  برای  انتشار متان  اخیرا منتشر شده، کاهش شدید  اساس گزارش جدید سازمان ملل که  بر 
آب وهوایی که همین حاال هم به بسیاری از مردم در سراسر جهان آسیب زده، بسیار حیاتی است. به گزارش خبرگزاری گاردین، در سال 
2۰2۰ افزایش بی سابقه ای در میزان گازهای گلخانه ای ساطع شده توسط صنعت سوخت فسیلی، گاوداری و زباله های پوسیده، ثبت 
شد. حاال اینگر اندرسون، رئیس بخش محیط زیست سازمان ملل می گوید، کاهش انتشار این گازها، قوی ترین اقدام در دسترس ما 

در کوتاه مدت برای مقابله با گرمای جهانی است.
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افقی
 - مختصر  خوب   - فراوانی    -  1 
ناتوان  و  سست  كردن،  دوچندان 
خجسته،   - بست  نوعی   - كردن۲ 
نیک بختی - نه بی ادبانه - پر گویی، 
زدني پرچانه ها، طرف۳ - پنج تركی 
عضو   - زنبور  صدای   - دوستی   -
اعیان،  مجلس   - راز۴  نشین،  باال 
 - همایی  استاد  تخلص  روشنایی، 
NBA - عضو  اورالندو در  شهرت تیم 

راه رونده۵ - موی بلند - قدرت وتوان 
- مثل و مانند، بدرستی که۶ - بورس 
خدای  پروردگار،  آفریدگار،   - درهم 
همتا   بی  سوار   - وارونه  عر   - یكتا7 
آزمندی۸ - دست درد  - آغوش،   -
تسبیح،  درخت   - خشكی  میوه، 
بی  سهل،  آسان،   - آسانی  و  سهولت 
دست   - پیرایه۹  بی  نگار،  و  نقش 
از هالوژنها  عرب، هالوژن نمک طعام، 
قرقیزستان10  شهر   - غرور  تکبر،   -
ایران  رودهای  از   - مرغابی   نوعی   -

اسكارلت11  همسر  عریان،  برهنه،   -
كشتی  انبار   - ارجمندی   - مرجان   -
زینتی،  سنگ   - ته1۲  بدون  یسار   -
 - انگلیسی  نقشه   - جواهر  نوعی 
مرکز  - گریزحیوان،  فرانسوی1۳  تیم 
 - فراری  شهر  دفاع،  بی  شهر  ایتالیا، 
تربت حیدریه  نام قدیم  فرو شدن - 
اروپایی  رود   - ناگهانی1۴  ضربه   -
نوعی   - کارگری  ماه  رقیق،  ابر   -
ماهی فرآوری شده1۵ - چو وارونه - 
- سیب  بینی  آب   - اثرجان گریشام 

نی  مازندرا

عمودی
و  زشت   - پیروی كردن  زرنگ،   -  1
ناپسند، زشت منظر، زشت روی - نام 
چاپی،  برگه   - پیکان۲  وانت  تجاری 
پرداخت  قبض  چاپی،  رسید  قبض 
مزه  خرمالو،  مزه   - شماردن   - پول 
همان  آبدار،  بوسه   - جمع کن  دهان 
الگوی  غربی،  مدل   - است۳  بوس 
 - است  سیب  همان   - اروپایی 
 - قرابت  و  خویشاوندی   - دستها۴ 
راندن بی ادبانه، راندن مزاحم - شیر 
نامه  عنوان   - زایمان۵  از  پس  اول 
كنعان۶  پیر   - خوردن  دست  رو   -
است  گلی  زیبا،  ازگلهای   - مزاح   -
 - نیرو7  قدرت،  نیرو،  و  قدرت   -
فعل  پیشوند  مخمور،  نت  سوم،  نت 
مضارع - دفاع فوتبال - تلخ، پیمانه 
، گذشتن  حساب  و  شماره   ، اندازه   ،
- صدای  خانه  پز  - كوره  بر چیزی۸ 

ریشه  آغوز۹ -  درد - شیر  درد، کالم 
 - انگلیسی  ضمیر  بیگانه،  شمای   -
تقویم10 - مرغ حق - اسلوب، شیوه 
 - تار11  همنشین   - متد  طریقه،  و 
زرد  مقدس  - گیاه  همسر   - سیالب 

مکیدن   - روشنایی   - تشتیان1۲ 
نوعی   - قاعده  نشان،   - را  چیزی 
سلطان،   - انکراالصوات   - ساز1۳ 
عصبانی   - نشین  نشین، كاخ  اورنگ 
و خشمناك، پر حرارت1۴ - گونه، رژه 

 - اندازه  شرعی،  مجازات   - جنگی 
زبان  در  اندک،  نور  دید چشم،  جهت، 
شهری   - گویند1۵  می  آب  به  ترکی 
درافغانستان - اواز دهنده، ندا دهنده 

پارچه نوعی   -

جدول شماره 2۰۰4

هویت معماری بندرلنگه 
حفظ می شود 

میراث فرهنگی،  اداره کل  میراث فرهنگی  معاون 
با  هرمزگان گفت:  و گردشگری  دستی  صنایع 
تاریخی  بناهای  و  بافت   تاریخی  اهمیت  توجه 
بافت  مطالعه  و  تفاهم نامه  امضا  با  بندرلنگه 
این شهر درصدد حفظ هویت معماری  تاریخی 

هستیم. بندرلنگه 
بندرلنگه  شهر  داشت:  اظهار  نوروزی  عباس 
ارزشی است که قدمت  با  تاریخی  بافت  دارای 
قاجاریه  اواخر  به  شهر  قدیمی  خانه های  برخی 

می گردد. باز  اول  پهلوی  اوایل  و 
و  معماری  نظر  از  بناهای  این  داد:  ادامه  او 
برای  فراوانی  ارزش  دارای  تاریخی  همچنین 
این  غرب  منطقه  خصوص  به  و  هرمزگان 
در  و  شوند  حفظ  بایستی  که  هستند  استان 
انعقاد  برای  بندرلنگه  شهرداری  با  راستا  همین 
تاریخی  بناهای  مرمت  منظور  به  تفاهم نامه ای 

کرد. استقبال  با  که  شد  گفت وگو 
او اضافه کرد: مهم ترین مساله در این خصوص 
مطالعه  برای  الزم  اعتبار  جذب  مطالعه  برای 
حمایت های  با  بتوان  امیدواریم  که  است 
مسئوالن  خصوص  به  و  هرمزگان  مسئوالن 

کرد. لحاظ  آینده  سال  بودجه  در  عالی 
میراث فرهنگی،  اداره کل  میراث فرهنگی  معاون 
نکته  داشت:  ابراز  و گردشگری  دستی  صنایع 
توجه کرد  آن  به  رابطه  این  در  باید  دیگری که 
بافت ها  بررسی  و  مطالعه  برای  مردم  همکاری 
و بناهای تاریخی در جهت ثبت آنها در فهرست 
آثار ملی است که اگر این یاری و مطالبه باشد 
بندرلنگه  بافت  برای  اقدام های موثری  می توان 
انجام  استان  این  روستای  حتی  و  شهر  هر  و 

داد.
نوروزی تصریح کرد: در حال حاضر بافت دارای 
توسعه  دلیل  به  بندرلنگه  در  ثبت  برای  ارزش 
قدمت  با  بناهای  به حفظ  نسبت  توجهی  و کم 
همدیگر  از  منفصل  لکه هایی  صورت  به  باال 
درآمده اند که اگر هم اکنون به آنها توجه نشود 

شوند. کوچکتر  نیز  این  از  دارد  احتمال 
کوچکتر  از  جلوگیری  برای  کرد:  تصریح  او 
مردم  بر  عالوه  شهری  هر  در  لکه ها  این  شدن 
اهمیت  شهر  شوراهای  و  شهری  مسئوالن 
و  مردم  به  آگاهی بخشی  با  می توانند  دارند که 
معماری  هویت  از  مراقبتی  برنامه های  تصویب 

کنند. مراقبت  و  حفاظت  خود  شهر 
شهرستان بندرلنگه با 1۵۹ هزار نفر جمعیت در 
بندرعباس  تا مرکز  غرب هرمزگان واقع شده و 

دارد. فاصله  ۲۴0 کیلومتر 
اعراب جواسم سواحل  میالدی،   17۶0 در سال 
وسیع،  مهاجرت  یک  طی  فارس  خلیج  جنوبی 
بندر شناس را تصرف  بندر لنگه و  جزیره قشم و 

کردند.

شهر

رئیس هیات نظارت بر انتخابات شورای اسالمی شهر 
و روستا در استان همدان پرونده امنیتی و اقتصادی را 
دلیل رد صالحیت ۳ نفر از اعضای فعلی شورای شهر 

همدان دانست.
خبری  پایگاه  با  گفت وگو  در  فالح  احمدحسین 
همدان آنالین، با اشاره به رد صالحیت ۲01 نفر از مجموع 
11۴۸داوطلب شرکت در انتخابات شورای اسالمی شهر 
و روستا در کل استان، مطرح کرد: از این تعداد ۵۸ نفر 
توسط ستاد اجرایی و 1۴۳ نفر توسط ستاد نظارت رد 
صالحیت شده اند؛ متاسفانه در این دوره، هیئت اجرایی 
در بررسی پرونده داوطلبان کوتاهی داشته و تعدادی از 

پرونده ها را به هیئت نظارت منتقل کرده است.
او با بیان اینکه بر اساس اخبار به دست آمده، هیئت 
نظارت در برخی از شهرستان ها پرونده های مورد نظر را 
دو  الی  یک  زمان  مدت  در  حساسیت  و  دقت  بدون 
اساس  براین  عنوان کرد:  می رساند،  نتیجه  به  ساعته 

تعداد بررسی پرونده های واصله به دست هیئت نظارت 
بیش از حد تعیین شده بود.

رئیس هیات نظارت بر انتخابات شورای اسالمی شهر 
و روستا با تاکید بر اینکه هیچ یک از پرونده های رد 
سیاسی  اتفاقات  و  حواشی  به  ربطی  شده  صالحیت 
داوطلب   ۴7 مجموع  از  کرد:  تصریح  است،  نداشته 
 ۲۶ همدان،  شهر  اسالمی  شورای  انتخابات  در  حضور 
نفر رد صالحیت شده اند؛ که ۳ تن از آنان اعضای فعلی 

بوده اند. همدان  شهر  اسالمی  شورای 
اعضای فعلی  از  با رد صالحیت ۳ تن  رابطه  در  فالح 
شورای اسالمی شهر همدان، تصریح کرد: 1 نفر از آنان 
به دلیل پرونده امنیتی- سیاسی در هیئت اجرایی و ۲ 
نفر دیگر به علت پرونده اقتصادی -سیاسی در هیئت 

نظارت رد صالحیت شدند.
آینده  روز  تا  شده  صالحیت  رد  افراد  شد:  یادآور  او 

دارند. اعتراض  فرصت 

 پرونده امنیتی و اقتصادی
عامل رد صالحیت اعضای شورای شهر همدان  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 

گفت : به دلیل کاهش بارندگی و نبود واحدهای 
برق آبی در مدار، تابستان امسال کمبود برق در 
شبکه را قطعا خواهیم داشت، به همین دلیل به 
صنایع، کشاورزان و ادارات دولتی جهت کاهش 

مصرف برق به شدت نیاز داریم.
به وضعیت ذخیره آب در  اشاره  با  علی خدری 
بررسی  از  پس   : داشت  اظهار  استان  سدهای 
استان  برق  وضعیت  و  سدها  آب  ذخیره  
خوزستان، ممکن است در تابستان با مشکالت 
جدی مواجه شویم البته با همراهی و همکاری 
مردم در مدیریت مصرف، تالش می کنیم پیک 

بگذرانیم . سختی کمتری  با  را  تابستان 
نیروگاه های  تولید  کاهش  به  اشاره  با  خدری 
برق آبی در کشور گفت: سال گذشته نیز شرایط 
صنعت  مجموعه های  تمام  اما  داشتیم  سختی 
دادیم و تالش کردیم  به دست هم  برق دست 

با انجام اقدامات مدیریت مصرفی و  با همکاری 
خوب مردم و صنایع، کشاورزی و کاهش ساعات 
کاری ادارات دولتی، کمبود برق را جبران کنیم.

وسایل  مصرف  مدیریت  ضرورت  بر  خدری 
و گفت:  تاکید کرد  سوی کاربران  از  سرمایشی 
اوج  ساعت های  در  مشترکان  می شود  توصیه 
بردن  به کار  از   )۲۳ تا   ۲0 1۸و  تا   1۲( مصرف 
وسایل پرمصرف تا حد امکان خودداری کرده و 
درجه کولرگازی خود را بر روی ۲۵ درجه تنظیم 
کنند و مصرف خود را به میزان 10 درصد کاهش 

دهند.
 ۵٠ کاهش  را  مصرف  مدیریت  راهکارهای  او 
کاهش  اداری،  ساعات  در  ادارات  بار  درصدی 
استفاده  ادارات،  تعطیلی  از  بعد  درصدی   ٩٠
مصرف  از  خودداری  تامین،  خود  مولدهای  از 
از  استفاده   ، منزل   در  التهابی  المپ های 
المپ های ال ای دی، استفاده صحیح از روشنایی 

اتاق ها، سالن ها، راهروها و خاموش کردن حداقل 
۵0 درصد روشنایی در تابستان ، حذف روشنایی 
عنوان کرد.  ... و  ساختمان ها  نمای  ضرور  غیر 

خوزستان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
می خواهیم  مشترکان  از  گفت:  ادامه  در 
سرمایشی  وسایل  یا  کولر  از  استفاده  هنگام 
لوازم  از  امکان  حد  تا  بار،  اوج  ساعت های  در 
پرمصرف برقی مانند اتو، لباسشویی، ظرفشویی 
با  و جاروبرقی همزمان استفاده نکنند. خدری  
تاکید بر این که رمز ارزها از اساسی ترین مشکالت 
توزیع برق استان در تابستان پیش رو خواهند 
شد  مقرر  بررسی ها  از  پس  کرد:  تصریح  بود، 
جمع آوری  و  فعالیت  با  مقابله  برای  ای  کمیته 
امنیتی  مدیرکل  ریاست  به  غیر مجاز  رمز ارزهای 
به  نسبت  تا  استانداری خوزستان تشکیل شود 
سطح   در  مجاز  غیر  رمز ارزهای  این  جمع آوری 

شود. اقدام  استان 

کمبود برق خوزستان در تابستان امسال قطعی است

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
رشت با اشاره به وصولی سازمان در سال ۹۹ گفت: درآمد سازمان در مقایسه 
با سال ۹۸ با رشد ۵1 درصدی مواجه بوده که با همت و تالش کارکنان سازمان 

حاصل شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دیارمیرزا، علیرضا حسنی، اولویت های کاری این 
فرآورده های  به عرضه  ویژه مشاغل مرتبط  )به  را ساماندهی مشاغل  سازمان 
خوراکی(، نظارت بر عملکرد بازارچه های میوه و تره بار شهری و انتقال مشاغل 
آالینده و مزاحم عنوان کرد و گفت: در سال گذشته به منظور ساماندهی خودروهای 
غذایی  فرآورده های  تهیه  برای  )ون کافه ها(  غذایی  فرآورده های  عرضه کننده 
سالم تر، نسبت به عقد قرارداد با صاحبان این خودروها، شناسنامه دار شدن و 
ارجاع اشخاص به مرکز بهداشت شهرستان برای دریافت کارت سالمت اقدام شد.
آالیندگی  از  پرهیز  و  آالینده ها  انتشار  کاهش  منظور  به  علیرضا حسنی گفت: 
مشاغل گوناگون، این سازمان در سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد کاری 
شهری و استانی، پیگیری ها و برنامه ریزی های الزم را جهت انتقال اصناف آالینده 
به خارج از محدوده های شهری و فراهم سازی زمینه های اجرایی شدن طرح 

»شهرک صنوف« انجام داد.

به منظور توسعه زمینه های همکاری مشترک و همه جانبه علمی، پژوهشی و فناوری، 
استفاده بهینه از ظرفیت های علمی موجود و توجه به ارتباط هرچه بیشتر صنعت و 
دانشگاه، تفاهم نامه همکاری بین شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و دانشگاه تحصیالت 

تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان )هایتک( منعقد شد.
انعقاد  اصلی  محور  شرکت گل گهر؛  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  به گزارش 
با حضور مدیرعامل شرکت گل گهر و رئیس و  نامه که در جلسه ای  این تفاهم 
معاونان دانشگاه هایتک کرمان برگزار شد، بر پایه تقویت و توسعه همکاری های 
بین شرکت و آن دانشگاه در زمینه های مختلف علمی با استفاده از دانش فنی 
و فناوری های روزآمد است. این همکاری مشترک با هدف تسهیل حضور اساتید 
و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه در محیط صنعتی جهت کسب تجارب 
کاربردی، انجام طرح های تحقیقاتی و توسعه فناوری های مورد نیاز شرکت به ویژه 
در زمینه اکتشافات و محیط زیست، حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی 
با موضوعات مرتبط با فعالیت های شرکت، برگزاری نشست ها؛ دوره ها و کارگاه های 
آموزشی مورد نیاز طرفین، مشاوره در زمینه شناسایی و تعریف نیازهای پژوهشی 
و فناوری شرکت و بسیاری دیگر از اهداف کاربردی مدنظر طرفین انجام می شود.

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان همدان گفت: سال گذشته ۳ هزار و ۸1 فقره 
سند مالکیت جهت اموال دولت در استان همدان صادر شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان اصغر پیرهادی با اشاره به اینکه تداوم و 
اراضی  نگار خاصه  قانون جامع حد  موضوع  اراضی،  اجرای کاداستر  پیگیری 
از  ملی  اراضی  حدنگار  مستند سازی  و  تثبیت  ادامه  و  تکمیل  و  کشاورزی 
دغدغه های سازمان ثبت در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم مالی و حفاظت از 
بیت المال است، بیان کرد: که این اداره کل با جدیت تمام در حال انجام و تحقق 
این هدف است.پیرهادی اظهار داشت: امن ترین شیوه انجام معامالت، معامله 
به صورت رسمی است چرا که متعاملین می توانند به دور از هرگونه اضطراب و 
نگرانی از جعل و کالهبرداری، نقل و انتقال امالک خود را با امنیت خاطر انجام 
دهند. مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان همدان در ادامه از آمادگی کامل ثبت 
استان جهت جانمایی اراضی موردمالکیت وتولیت شهرداری ها اعم از شوارع و 
فضای سبز در سامانه کاداستر و تکمیل جانمایی بستر و حریم رودخانه های 
استان با همکاری امور آب منطقه ای به عنوان دیگر اقدام پیشگیرانه در حوزه 

مبارزه با جرائم مالی خبر داد.

 پیگیری شهرداری رشت
برای انتقال اصناف آالینده

 تفاهم نامه همکاری 
گل گهر و دانشگاه هایتک کرمان امضا شد

 صدور 81 هزار فقره سند مالکیت
اموال دولت در همدان

| گیالن | | کرمان | | همدان |

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره1۳۹۹۶0۳1۹00۸00۲70۳ هیات دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی قاسم زاده فرزند یداله به شماره شناسنامه ۲0 صادره از 
زرند در یک باب خانه به مساحت ۲۹۴ مترمربع از پالک 7۵۵1 اصلی واقع در زرند خیابان فردوس کوچه 
۳۹ خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف ۲۸
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/۲/1۸-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴00/۳/1

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی-اگهی موضوع ماده ۳ و 
ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره1۳۹۹۶0۳1۹00۸00۲۹۳۳ هیات دوم  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم زهرا ناظوری زرندی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۵ صادره 
از پالک 7۵۶۶  از خانه به مساحت ۵۸.۶۵ مترمربع  از زرند در قسمتی 

اصلی واقع در زرند خیابان مطهری کوچه 1۹ خریداری از مالک رسمی آقای 
غالمعباس نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۳1

تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/۲/1۸- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴00/۳/1
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره1۳۹۹۶0۳1۹00۸00۲۸۲7 هیات دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا علی زاده بنستانی فرزند مهدی به شماره شناسنامه 
۳0۸00۶۲۳71 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۲۹۴.۳۲ مترمربع مفروز و مجزی از پالک 1 فرعی 
از ۵0۵1 اصلی واقع در زرند محمدآباد شهرک ابوذر کوچه شهید صادقی خریداری از مالک رسمی خانم پریناز 
بهرام زاده ابراهیمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۳۲
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/۲/1۸-  تاریخ انتشار نوبت دوم:   1۴00/۳/1

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی-اگهی موضوع ماده ۳ 
و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره1۳۹۹۶0۳1۹00۸00۲۸۲۵ 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   هیات 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه محمدی فرزند 
حبیب اله به شماره شناسنامه 7۵۴ صادره از زرند در یک باب خانه به 
مساحت ۳7۶.۲0 مترمربع از پالک ۲۴۲۳ اصلی واقع در زرند شهرک 
ولیعصر خیابان جواد االئمه کوچه ۸ خریداری از مالک رسمی آقای 
سیدمحمدصالح موسوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
به این  را  اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود  انتشار  از تاریخ 
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 ۳0
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/۲/1۸- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴00/۳/1

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴00۶0۳1۹00۸000۲۹۳ هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
مهری افشار زرندی فرزند احمد به شماره شناسنامه 1۲۲۲ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۲۵۲.۵0 مترمربع 
از پالک 7۶7۲ اصلی واقع در زرند خیابان ادیب کوچه شهید صیاد شیرازی خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه تهامی 
زرندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۲7
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/۲/1۸
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴00/۳/1

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.

لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می شود 
در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 

بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش 1۳ کرمان شهرستان زرند

1. آقای محمد ایرانمنش زرندی فرزند جواد بشماره شناسنامه ۶ صادره از زرند در سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه به 
مساحت ۳۳۸.۶۵ مترمربع از پالک 7۵۹۴ اصلی واقع در زرند خیابان شهید صدوقی کوچه ۳ خریداری از مالک رسمی 

آقای سیدسلیمان عمرانی.
۲. خانم فاطمه اسالمی علی آبادی فرزند رمضان بشماره شناسنامه ۲۲ از صادره از زرند در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
خانه به مساحت ۳۳۸.۶۵ مترمربع از پالک 7۵۹۴ اصلی واقع در زرند خیابان شهید صدوقی کوچه ۳ خریداری از مالک 

رسمی آقای سیدسلیمان عمرانی . م الف ۲۶
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/۲/1۸- تاریخ انتشار نوبت دوم:1۴00/۳/1

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

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره1۳۹۹۶0۳1۹00۸00۲70۴ هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علیرضا اژدری زرندی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۵ صادره 
از زرند در یک باب خانه به مساحت ۳7۳.۹0 مترمربع از پالک 7۵7۳ 
اصلی واقع در زرند خیابان امیرکبیر خریداری از مالک رسمی آقای 
به منظور اطالع عموم مراتب  لذا  احمد عمرانی محرز گردیده است. 
در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
را  اعتراض خود  به مدت دو ماه  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند 
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 ۲۹
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/۲/1۸- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴00/۳/1

روابط عمومی شهرداری رفسنجانحسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهي تجدید 
مناقصه عمومی

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس  بودجه  مصوب شماره 1119 مورخ 
99/12/27 شوراي محترم اسالمي شهر ،    نسبت به جمع آوری شبکه برق هوایی 
خیابان انقالب واجرای شبکه بصورت زمینی را از طريق برگزاري مناقصه عمومي 
اقدام نمايد. لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحيت و دارای شرایط الزم که تجربه 
و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت وتحويل اسناد و 
اطالع از شرايط شركت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری 
 www.rafsanjan.ir نشانی به  يا  تختي  خيابان  رفسنجان  آدرس  به  مرکزی 
مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 14۰۰/۰2/27 به 

دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم  نمایند.

 - مدت انجام کار  2 ماه از تاریخ ابالغ می باشد .
-  ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ 8۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال که بصورت ضمانتنامه بانکی 
بانک ملی شعبه  به حساب سپرده 31۰۰۰۰3594۰۰8  نقدی  واریزی  یا فیش  معتبر 

شهرداری رفسنجان 
-آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداري روز دو شنبه  مورخ 14۰۰/۰2/27 

می باشد.
 - شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

- مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج 
شده است 

شماره تلفن های تماس 5- ۰34-342587۰1

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳۹۹۶0۳1۹00۸00۲۶1۸ 
هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم صغری اردانه فرزند رمضان به شماره شناسنامه ۲ صادره 
از زرند در یک باب خانه به مساحت 1۳۹.1۶ مترمربع از پالک ۲۲۹ اصلی واقع 
در روستای هنجروئیه بخش 1۵ کرمان خریداری از مالک رسمی خانم سکینه 
به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به  لذا  است.  گردیده  افضلی محرز 
فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 1۳
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/۲/۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴00/۲/1۸
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی احضار
این  در  ۹۹0۹۹۸0۳۴111010۶۲ که  پرونده  به حکایت محتویات   
شعبه دادگاه تحت رسیدگی می باشد، اعالم گردیده آقای واحد 
رستمی فرزند حسین به مدت بیش از ده سال ، غایب و ناپدید 
شده و هیچگونه خبری از نامبرده در دست نیست . لذا بدین وسیله ضمن 
اعالم مراتب از کلیه کسانی که خبری از غایب یاد شده دارند دعوت می شود 
اطالعات خود را به نحو مقتضی در اختیار این دادگاه قرار دهند تا حقی از 
کسی تضييع نگردد. این آگهی سه نوبت متوالی هر یک به فاصله یک ماه 
در اجرای ماده 10۲۳ قانون مدنی در امور مدنی منتشر می گردد بدیهی است 
چنانچه یک سال از تاریخ اولین اعالن )نشر آگهی( حیات غایب ثابت نشود 

حکم موت فرضی او صادر خواهدشد. م الف ۲07
تاریخ چاپ نوبت اول : 1۴00/01/1۸- تاریخ چاپ نوبت دوم : 1۴00/0۲/1۸ - 

تاریخ چاپ نوبت سوم : 1۴00/0۳/1۸
قاضی شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان محمد شفیعی



پیامک شما را دربـاره 
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مدیرکل سالمت شهرداری تهران از تفاهم ستاد 
برای  بحران  و سازمان مدیریت  تهران  کرونای 

واکسیناسیون عمومی در سوله ها خبر داد. 
شهرداری  سالمت  مدیر کل  نصیری،  زینب 
تهران درباره توافق شهرداری با وزارت بهداشت 
به منظور در اختیار گذاشتن سوله های مدیریت 
بحران برای امر واکسیناسیون عمومی شهروندان 
واکسیناسیون  آغاز  به  توجه  با  ایلنا گفت:  به 
اتفاقاتی که باید در امر  از  عمومی مردم، یکی 
واکسیناسیون رخ دهد و در دنیا نیز به همین 
صورت است، این است که تمام دستگاه ها کمک 
کنند و مجموعه های بزرگی را که دارند در اختیار 

کارگزاران بهداشت و درمان قرار دهند. 
گفت:  تهران  شهرداری  سالمت  مدیر کل 
اولیه بین سازمان مدیریت بحران،  تفاهم های 
ستاد کرونای کالن شهر تهران و سازمان ورزش 
شهرداری تهران در حال انجام است و در فاز اول 
در هر منطقه یک سوله و یا یک مجموعه ورزشی 
در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار می گیرد 
واکسیناسیون  فرآیند  سریع تر  بتوانند  افراد  تا 
این سوال که  به  پاسخ  در  او  دهند.   انجام  را 
دکتر زالی درباره شکل گیری خوشه ای کرونا در 
حاشیه های تهران خبر داده و در این راستا در 
و  غربالگری  برای  برنامه ای  محالت حاشیه ای 
گرفته  نظر  در  تست سریع  همگانی  اجرای  یا 
می شود، گفت: برنامه ها را باید ستاد اعالم کند، 

اما آنچه که مشهود است در کل استان تهران 
از جمله شهر تهران و شهرستان های استان از 
پوشش  تحت  سلیمانی  شهید  طرح  ابتدای 
قرار گرفتند و فرمانداران مختلف شهرستان های 
تهران حضور داشتند و رصد کردند و غربالگری، 
و  سریع  تست های  اجرای  و  سریع  بیماریابی 
پی.سی. آر انجام شد اما جزئیات بیشتر با توجه 
به شرایط موجود را همکاران در مجموعه وزارت 
بهداشت باید توضیح دهند.  نصیری گفت: با 
توجه به اینکه واکسیناسیون شروع شده است 
روانی  و  روحی  شرایط  مردم  می رسد  نظر  به 
بهتری را هم می توانند داشته باشند چرا که امید 
به واکسیناسیون امید را در بین مردم باال برده و 

پیش بینی وزارت بهداشت این است که با واردات 
جدول  براساس  داخلی  تولیدات  و  واکسن 
زمان بندی، افراد را واکسینه کند لذا از این منظر 
مهم است که افراد با امید بیشتر و حساسیت 
بیشتری ماه های آخر مبارزه با کرونا را بگذرانند. 
کرد:  تاکید  تهران  شهرداری  سالمت  مدیر کل 
افراد برای واکسیناسیون به پایگاه های بهداشت 
افرادی که  نکنند.  مراجعه  خانه های سالمت  و 
اطالعات آن ها در سامانه سیب ثبت نشده حتما 
وزارت بهداشت در زمان خود، سامانه ای را اعالم 
می کند تا افراد اطالعات خود را ثبت کنند، لذا افراد 
به هیچ وجه به صورت حضوری برای دریافت 

واکسن مراجعه نکنند. 

پیروز حناچی، شهردار تهران: 

پل صدر 4 صفحه پشتوانه مطالعاتی ندارد
برای خدمات زیربنایی منطقه 22 چیزی بالغ بر 11۰ مدرسه و کالنتری مورد نیاز بود اما مورد توجه قرار نگرفت

در ابتدای دوره برآورد گزارش های اولیه نشان می داد شهرداری به طور قطع 2۰هزار میلیارد تومان به بانک شهر بدهی دارد

یک مقام مسئول در شهرداری تهران: 

سوله های مدیریت بحران، محل تزریق واکسن می شود 

شهردار تهران: در همه اسناد 
تهران از جمله طرح جامع 

منطقه ۲۲ به عنوان آخرین 
فرصت شهر تهران برای توسعه 

و جهانی شدن تهران بود و 
اتفاقی که اطراف دریاچه و بلند 

مرتبه سازی که در آن منطقه 
انجام شد یکی از مناقشات ما 

در شورای عالی شهرسازی با 
شهرداری وقت تهران بود

سالمت

 رئیس سازمان تاکسیرانی 
و اتوبوسرانی شهرداری 

شهرکرد: از چند سال گذشته 
سازمان تامین اجتماعی 

سامانه مربوط به بحث بیمه 
رانندگان تاکسی را محدود 

کرده است و امکان تغییر و 
تحول در این سامانه وجود 

ندارد

رانندگان تاکسی شهرکرد از بیمه محرومند 
اتوبوسرانی  و  تاکسیرانی  سازمان  رئیس 
شهرداری شهرکرد گفت: از چند سال گذشته 
به  مربوط  سامانه  اجتماعی  تامین  سازمان 
بحث بیمه رانندگان تاکسی را محدود کرده 
است و امکان تغییر و تحول در این سامانه 

ندارد.  وجود 
در  میرزاییان  مهرداد  ایسنا،  گزارش  به 
رانندگان فعال در بخش  خصوص مطالبات 
بخش  در  شهری  عمومی  حمل و نقل 
تاکسیرانی و اتوبوسرانی، اظهار کرد: یکی از 
شدن  بسته  تاکسیرانی  رانندگان  گالیه های 
بیمه  بحث  برای  اجتماعی  تامین  سامانه 
استان  این مشکل مختص  است،  رانندگان 
رانندگان کل  و  نیست  چهارمحال و بختیاری 

هستند. مواجه  مشکل  این  با  کشور 
او افزود: از چند سال گذشته سازمان تامین 
بیمه  بحث  به  مربوط  سامانه  اجتماعی 
و  است  کرده  محدود  را  تاکسی  رانندگان 
این سامانه وجود  تغییر و تحول در  امکان 
شدن  بسته  از  قبل  از  که  رانندگانی  ندارد، 
بیمه کرده اند  پرداخت حق  به  اقدام  سایت 
مابقی  و  دارد  تداوم  آن ها  بیمه  نیز  اکنون 
رانندگان مشمول حمایت دولت در این حوزه 

نمی شوند. اخیر  سال های  در 
اتوبوسرانی  و  تاکسیرانی  سازمان  رئیس 
همچنین  کرد:  تصریح  شهرکرد  شهرداری 
سازمان  به  دولت  بدهی  به علت  برهه ای  در 
تأمین اجتماعی بیمه رانندگان دچار مشکل 

بیمه  موضوع  دولت  پرداخت  با  اما  شد، 
سامانه  شدن  بسته  از  قبل  که  رانندگانی 
بیمه  بودند حل و  بیمه خود کرده  به  اقدام 
برای  بسیاری  پیگیری  شد،  برقرار  مجددًا 
تامین  سازمان  طریق  از  سامانه  شدن  باز 
انجام  چهارمحال و بختیاری  اجتماعی 
اختیارات  در حیطه  این موضوع  اما  گرفت، 
سازمان های استانی نیست و نیاز به مصوبه 
ویروس  اینکه  بیان  با  او  دارد.  نیز  مجلس 
عمومی  حمل و نقل  به  مهلکی  ضربه  کرونا 
کشور در حوزه تاکسیرانی و اتوبوسرانی وارد 
رعایت  برای  توصیه  به علت  داد:  ادامه  کرد، 
بهداشتی  پروتکل های  و  اجتماعی  فاصله 
میزان استفاده از حمل و نقل عمومی به شدت 
برخی  در  کاهش  این  کرد،  پیدا  کاهش 
رانندگان  که  بود  اندازه ای  به  سال  مواقع 
اتوبوسرانی در بخش خصوصی توان پرداخت 
قطعات  و  الستیک  روغن،  سوخت،  هزینه 
یدکی را نیز نداشتند. میرزاییان تاکید کرد: 
مسافران  از  ندارند  اجازه  رانندگان  همچنین 
هزینه ای باالتر از نرخ مصوب دریافت کنند، 
درصدی کرایه   ۲0 افزایش  سال گذشته  در 
تاکسی و اتوبوس اعمال شد، این افزایش 
جوابگوی نیاز رانندگان نیست، سال گذشته 
بخش  رانندگان  از  موردی  حمایت های  نیز 
حمل و نقل مانند پرداخت وجه نقد، الستیک 
تداوم کرونا  به علت  اما  انجام شد،  و روغن 

پابرجاست. رانندگان  مشکل 

حناچی درباره ساختمان 
روزنامه اطالعات هم گفت: این 
ساختمان یکی دیگر از پرونده 
رسا تجارت است که ما در این 
دوره با سپاه توافق کردیم. در 
واقع خرید این ساختمان و 
ساختمان پشتی آن برای ما 

۵00 میلیارد تومان و بسیار گران 
تمام شده است. البته هزینه ای 

که آن ها به عنوان صورت 
وضعیت اعالم کردند، تقریبا دو 

برابر این رقم بود

|  
رنا

 ای
 |

آمادگی پایتخت برای 
مقابله با توفان های بهاری 
از  تهران  شهرداری  شهری  خدمات  مدیرکل 
آمادگی مناطق و نواحی شهر تهران برای مقابله 
با بارش ها و توفان های بهاری در روزهای آینده 

خبر داد.
شهرداری  آمادگی  تشریح  در  عطایی  اصغر 
تهران برای بارش های بهاری به ایسنا گفت: 
قبل هم  از  بهاری که  بارش های  به  توجه  با 
پیش بینی شده بود و در روزهای گذشته نیز 
و  توفان  با  همراه  شدید  بارش های  شاهد 
گردوغبار بودیم، آمادگی خوبی در سطح مناطق 
۲۲گانه و نواحی 1۲۴ گانه ایجاد شده است و 
در حقیقت بسیج کاملی برای مقابله با حوادث 

احتمالی ایجاد شده است.
کامل  طور  به  گذشته  روزهای  از  افزود:  او 
و  شده  پایش  و  رصد  کانال ها  و  مسیل ها 
پاکسازی های الزم انجام شده است. همچنین 
تجهیزات مورد نیاز شامل »اره موتوری و باالبر« 
صورت  به  بیشتر  بهاری که  بارش های  برای 
زمان  هر  در  است  ممکن  و  است  لحظه ای 
محدوده ای از شهر  را درگیر کند تامین شده تا 
در صورت شدت باد و سقوط درختان موضوع 

به سرعت حل و فصل شود.
عطایی ادامه داد: خوشبختانه تاکنون مشکلی 
در زمینه آب گرفتگی وجود نداشته است و تنها 
در چند مورد به صورت جزئی شاهد شکستگی 
درختان آن هم به صورت شکستگی شاخه ها 
به  آمادگی خوبی که وجود دارد  با  بودیم که 

سرعت موضوع حل و فصل شد.

عضو شورای شهر خارک:

امکانات بهداشتی جزیره 
در شان شهروندان نیست 

عضو شورای اسالمی شهر خارک گفت: وضعیت 
بهداشت  مرکز  دندانپزشکی  کلینیک  فعلی 
خارک مورد رضایت شهروندان خارکی نیست 
و انتظار می رود بنا بر قول های متولیان، هرچه 
زودتر مشکالت و معضالت این کلینیک مرتفع 

شود.
 بهروز خواجه به ایلنا گفت : مردم خارک با توجه 
به موقعیت جغرافیایی جزیره و محدودیت های 
تردد به خارج از خارک نیازمند وجود تجهیزات 
و زیرساخت های الزم و کامل بهداشتی هستند 
و این معضالت سبب شده که متاسفانه اهالی 
جزیره به دفعات مکرر به دلیل نبود و یا کمبود 
به  مجبور  درمانی  و  بهداشتی  زیرساخت های 
تردد خارج از شهر برای درمان خود و تحمل 
مشکالت و درد و رنج های ناشی از آن شده اند .
عضو شورای اسالمی شهر خارک اضافه کرد: 
با بررسی های انجام شده طی روزهای گذشته 
خدمات دهی  وضعیت  از  خارک  شهروندان 
درمان  بهداشت  مرکز  دندانپزشکی  کلینیک 
خارک ناراضی بودند و حتی عده ای از شهروندان 
نیز برای انجام معاینات دندانپزشکی خود به 
خارج از جزیره مراجع کرده اند که با توجه به 
مشکالت رفت و آمد، هزینه های جانبی تردد 
این  کشور،  کرونایی  شرایط  و  شهری  برون 
وضعیت در شان و جایگاه مردم خارک نیست. 
خواجه افزود : در همین راستا با رایزنی های 
بهداشت خارک،  از طریق مرکز  صورت گرفته 
معاونت  و  بوشهر  درمان  و  بهداشت  شبکه 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان، مقرر 
شد تا با توجه به استقرار پزشک متخصص 
در جزیره، دستیار مجرب و حاذق نیز معرفی 
و خدمات دهی به بیماران در این مرکز انجام 
خارک  شهر  اسالمی  شورای  عضو  پذیرد. 
رایزنی های  با  اضافه کرد:  پایان  در  همچنین 
امکانات و  با تهیه  تا  صورت گرفته مقرر شد 
ارائه شده  تنوع خدمات  الزم،  زیرساخت های 
در کلینیک دندانپزشکی مرکز بهداشت جزیره 
خارک نیز گسترش یابد که امیدواریم با انجام 
در  شده،  داده  قول های  طبق  اقدامات  این 
روزهای آتی شاهد رفع دغدغه های شهروندان 

باشیم. خصوص  این  در 

قطع درختان جنگلی در آمل  
قطع  از  آمل  شهرستان  مرکزی  بخشدار 
داد.   خبر  بخش  این  در  جنگلی  درختان 
اقدام  جدیدترین  گفت:  مهر  به  مقدم  رضا 
این سودجویان، قطع چندین اصله درختان 
باارزش گونه های جنگلی، پنجشنبه شب در 
مرکزی  بخش  »زیارو«  روستای  ارتفاعات 

است. بوده 
گزارش  و  اقدام  این  از  پس  افزود:  او 
دهیار روستای زیارو به بخشداری مرکزی، 
جنگلی  درختان  قطع  محل  به  بالفاصله 

شدیم. حاضر 
همچنین  داد،  ادامه  آمل  مرکزی  بخشدار 
منابع طبیعی  اداره  رئیس  با  تماسی که  با 
وآبخیزداری شهرستان، معاون و کارشناسان 
اداره به محل قطع درختان جنگلی اعزام و 

بررسی قرار گرفت. موضوع در حال 
قانونی  و  قاطع  برخورد  تصریح کرد:  مقدم 
منابع  تخریب کنندگان  و  جنگل خواری  با 
طبیعی در حوزه بخش مرکزی به طور جدی 

می شود.  رصد  و  پیگیری 

پنجشنبه  تهران،  شهردار  حناچی،  پیروز 
در  کالب هاوس  خبری  نشست  در  شب 
بخش اول صحبت هایش به مساله آلودگی 
آلودگی  گفت:  و  پرداخت  تهران  هوای 
است  عمده ای  مشکل  دو  ترافیک  و  هوا 
مردم  گرفته  صورت  نظرسنجی های  در  که 
شهریور  در  اند.  کرده  اشاره  آن  به  تهران 
درباره  نشین  پایتخت  شهروندان  از   ۹۶
نکته  دو  این  و  شده  سوال  دغدغه هایشان 
در اولویت قرار داشتند. این دغدغه ها نشان 
شهر  ترافیک  و  هوا  آلودگی  که  می دهد 
تهران موضوعی حاکمیتی است و برای حل 
است. نیاز  دقیق  برنامه ریزی  یک  به  آن 

اشاره  با  او  شهرنوشت،  سایت  گزارش  به 
در  ترافیک  و  هوا  آلودگی  موضوع  اینکه  به 
هیئت دولت مطرح شده است، افزود: طبق 
درگیر  دستگاه   1۸ وزیران  هیئت  مصوبه 
شهرداری  اتفاقا  و  هستند  موضوع  دو  این 
تهران جزو دستگاه های آخر بوده و سازمان 
 - معدن   – صنعت  وزارت  زیست،  محیط 
جزو  نفت  وزارت  و  کشور  وزارت  تجارت، 
به  رسیدگی  جهت  دستگاه ها  اصلی ترین 

هستند. موضوع  این 
مطمئنا  که  این  به  اشاره  با  تهران  شهردار 
هوا  آلودگی  در  خودروها  و  کیفیت سوخت 
همه  مشکل  این  گفت:  است،  تاثیرگذار 
مشکلی  البته  دنیاست.  کالن شهرهای 

الینحلی نیست و بسیاری از کالن شهرها آن 
را حل کرده اند. توسعه حمل و نقل عمومی 
موضوعاتی  و  پاک  وسایل  از  استفاده  و 
از  استفاده  جلوگیری  ترافیک،  طرح  مانند 
آالینده ها جزو سیاست هایی است که برای 
ما  می گیرند.  نظر  در  هوا  آلودگی  کاهش 
اجرا  مرحله  به  تهران  در  را   LEZ طرح  نیز 
این  کرونا  اپیدمی  شیوع  در  اما  رساندیم 

روبه رو کرد. مشکل  با  را  طرح 

بدهی های بانکی شهرداری، روزانه 
می کند  تغییر 

وضعیت  به  اشاره  با  ادامه  در  حناچی 
قبل  دوره  در  تهران  شهرداری  بدهی های 
دینامیک  سازمان  یک  شهرداری  گفت: 
باشد  ثابت  آن  اعداد  استاتیک که  نه  است 
شهرداری  به  افرادی  نکند.  تغییری  و 
مورد  در  ادعاهایی  و  می کنند  مراجعه 
این  دارند،  خودشان  به  شهرداری  بدهی 
حق  اگر  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  ادعاها 
آنهاست در گزارش های مالی شهرداری وارد 

. د می شو
او افزود: در ابتدای دوره برآورد گزارش های 
قطع  طور  به  شهرداری  می داد  نشان  اولیه 
بدهی  شهر  بانک  به  تومان  میلیارد  ۲0هزار 
دارد. بدهی های بانکی روزانه تغییر می کند. 
سودی  دلیل  به  روزانه  بانک ها  به  بدهی ها 

تغییر می کند.  تعلق می گیرد،  آن  به  که 

بدهی های  دیگر  به  اشاره  با  تهران  شهردار 
که  بدهی هایی  کرد:  تاکید  شهرداری 
محاکم  در  آنها  برای  یا  می شوند  تسویه 
کاسته  شهر  های  بدهی  از  می گیریم  حکم 
آن  که  داشتند  ادعاهایی  عده ای  می شود. 
درباره  می کنیم.  پیگیری  محاکم  در  را 
چه  با  که  کردیم  احصا  اول  بدهی ها 
موضوعی مواجه هستیم. میزان تعهدات ما 
حدود  و....  محاکم  سازما ن ها،  بانک ها،  به 
شکل  به  که  است  تومان  میلیارد  ۵0هزار 

است. انداختن  کنتر  حال  در  روزانه 
می کنیم  تسویه  را  بدهی ها  این  از  بعضی 
استفاده  جدید  تسهیالت  از  بتوانیم  تا 
مذاکره  با  هم  را  بدهی ها  از  بعضی  کنیم. 
تامین  مثال  عنوان  به  می کنیم.  پیگیری 
مهم  قراردادهای  در  می کند  ادعا  اجتماعی 
دوره قبل حق و حقوق این سازمان محاسبه 
نشده است به همین دلیل در ابتدای دوره 
فعالیت مان حساب های شهرداری را تامین 

بود. کرده  بلوکه  اجتماعی 
با مذاکره آن را حل کردیم و قرار شد  اما   
از این به بعد حق این سازمان در قراردادها 
قراردادهای  دیگر  سوی  از  شود.  اعمال 
بررسی  مورد  نیز  گذشته  دوره  به  مربوط 
پرونده های  پیگیری  و  رانت و فساد  است. 
انرژی  آن  احصای  و  است  زمان بر  فساد 
بسیاری را می خواهد اما این پیگیری ها در 

است. انجام  حال 

من منتقد پل صدر بودم 
پروژه  درباره  ادامه  در  تهران  شهردار  از 
پل صدر پرسیده شد، او این پروژه را مانند 
فروش کلیه برای انجام عمل زیبایی تشبیه 
کرد و ادامه داد: من از سال ۹0 منتقد طرح 
پل صدر بودم و این انتقاد در امتداد آسمان 

آبی، زمین پاک و توسعه مترو است.
ادامه  حناچی  انتخاب،  سایت  گزارش  به 
مصوبه ها  وقتی  موارد  از  بسیاری  در  داد: 
شود  می  می رسند  عملیاتی  مرحله  به 
را گرفت. مشاوران  اتفاقات  از  جلوی برخی 
مدینه  را  طرح  است  ممکن  کارفرمایان  و 
کم  را  طرح  هزینه  و  کنند  تعریف  فاضله 
آغاز  طرح  که  زمانی  اما  می کنند  برآورد 
وجود  اجبار  آن  شدن  تمام  برای  می شود 

دارد. 
۴ صفحه پشتوانه  پروژه صدر  بیان کرد:  او 
پروژه  با  اولیه  برآورد  و  ندارد  مطالعاتی 
نهایی تفاوت های بسیاری دارد. آسیب های 
اجتماعی پروژه صدر دیده نشده است. اگر 
احداث می کردیم  ۲ خط مترو  آن  به جای 
صدر  پل  می کنم  تاکید  بود.  مفیدتر  بسیار 
زمانی اجرا شد که در دنیا پل و اتوبان های 
دو طبقه جمع شده است و مثال بارز آن پل 
به  بود که در حال حاضر  اینچئون  دو طبقه 

است.  شده  تبدیل  توریستی  مکان 

او تاکید کرد: اگر پروژه صدر را نقد می کنیم 
بهره وری  هزینه  این  است که  آن  دلیل  به 
این هزینه  اگر  و  نداشت  برای شهر  را  الزم 
می گرفت،  صورت  حمل و نقل  توسعه  برای 
طور  به  تهران  متروی  خطوط  تمامی  شاید 
طرح  در  نواب  اما  بود.  شده  اجرا  کامل 
در  اجرا  به  باید  و  بود  شده  دیده  جامع 
می آمد. با مثالی مفهوم حرفم را می رسانم. 
تا  بفروشد  را  نیست کسی کلیه اش  عاقالنه 
عمل زیبایی انجام دهد. کاری که در منطقه 
۲۲ و پروژه صدر رخ داده مصداق این مثال 
است. منابعی است که آنجا هزینه شده که 
برای  می توانسته  و  نبوده  یک شهر  اولویت 
استفاده  مورد  تهران  اساسی  مشکالت  حل 
قرار گیرد. این رویه اصالح نمی شود مگر با 
خرد جمعی در شورای شهر تهران و حضور 

است. متخصص  افراد 
در  حناچی  همشهری آنالین،  گزارش  به 
بارگذاری سنگین  ادامه درباره منطقه ۲۲ و 
همه  در  گفت:  منطقه  این  در  بی رویه  و 
اسناد تهران از جمله طرح جامع منطقه ۲۲ 
برای  تهران  شهر  فرصت  آخرین  عنوان  به 
اتفاقی  و  بود  تهران  و جهانی شدن  توسعه 
که اطراف دریاچه و بلند مرتبه سازی که در 
آن منطقه انجام شد یکی از مناقشات ما در 
وقت  شهرداری  با  شهرسازی  عالی  شورای 

بود.  تهران 
رای  به  استناد  کرد:  تاکید  تهران  شهردار 
کمیسیون ماده ۵ مربوط به سال ۸7 برای 
مانند  منطقه ای  در  ساخت وساز  و  توسعه 
جالب  نیست.  پذیرفتنی  اصال   ۲۲ منطقه 
منطقه  زیربنایی  برای خدمات  بدانید  است 
کالنتری  و  مدرسه   110 بر  بالغ  چیزی   ۲۲
نگرفت.  قرار  توجه  مورد  اما  بود  مورد نیاز 
یکی از دالیل متوقف کردن بلند مرتبه سازی 
در سال ۹۳ تاثیر ساخت و ساز در منطقه ۲۲ 

بود. 
دوره  این  در  اقدامی که  داد:  ادامه  حناچی 
تدوین  و  تهیه  شد  انجام  شهری  مدیریت 
طرح تفصیلی منطقه ۲۲ است که به تصویب 
شورای شهر نیز رسید و به این طرح افتخار 
در  را  مترو  کلنگ  آینده  هفته  می کنیم. 
انشالله  و  زد  خواهیم  زمین  بر   ۲۲ منطقه 

داشت. خواهیم  را   ۲۲ منطقه  توسعه 

از عیسی شریفی شکایت نکردیم 
وضعیت  آخرین  درباره  ادامه  در  او 
شهردار  قائم مقام  شریفی،  عیسی  پرونده 
پرونده های  از  خیلی  گفت:   تهران  اسبق 
اداری مورد بررسی قرار  به تخلفات  مربوط 
هم  حاضر  مدیران  مورد  در  حتی  گرفته؛ 
بررسی و رای برای آن ها صادر شده است.
اطالعات  روزنامه  ساختمان  درباره  حناچی 
هم گفت: این ساختمان یکی دیگر از موارد 
پرونده رسا تجارت است که ما در این دوره 

با سپاه توافق کردیم. 
ساختمان  و  ساختمان  این  خرید  واقع  در 
پشتی آن برای ما ۵00 میلیارد تومان هزینه 
داشته و بسیار گران تمام شده است. البته 
هزینه ای که آن ها به عنوان صورت وضعیت 
اعالم کردند، تقریبا دو برابر این رقم بود. او 
تهران  شهرداری  حقوقی  واحد  کرد:  تاکید 
نکرده،  شکایت  شریفی  عیسی  شخص  از 
یاس  هولدینگ  و  تجارت  رسا  شرکت  از 
هم  را  آن  پیگیری  شماره  و  شکایت کرده 
در  فرستادم؛  شهر  شورای  اعضای  برای 

شده.  ثبت  هم  قضائیه  قوه  پورتال 
امضای  صاحبان  جز  شریفی  عیسی 
پایان  در  او  است.  بوده  یاس  هولدینگ 
این نشست بار دیگر اعالم کرد که متخلفان 
تهران  شهرداری  در  کار  از  واکسن  تزریق 

شدند.  برکنار 

|پیام ما | بدهی های شهرداری تهران، پرونده مالی عیسی شریفی، معاون شهردار اسبق تهران، هزینه اجرایی پروژه پل صدر و تخطی 
در واکسیناسیون پاکبانان شهرداری تهران مهم ترین محورهایی بودند که پیروز حناچی، شهردار تهران در نشست کالب هاوسی که با 
نمایندگان رسانه ها و فعاالن سیاسی داشت، آن ها را مطرح کرد. حرف هایی نه چندان تازه که تنها تفاوتش با سایر نشست های خبری او 
از بین رفتن روحیه محافظه کارانه اش بود. او از 2۰ هزار میلیارد بدهی شهرداری در دوره قبل به بانک شهر گفت، رقمی که بارها از اعالمش 
طفره رفته بود و به همین دلیل هم محل انتقاد اعضای شورای شهر تهران بود. او همچنین اعالم کرد که اداره حقوقی شهرداری تاکنون 

شکایتی علیه عیسی شریفی ثبت نکرده است.
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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
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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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نویسندگی  به  واقعی«  دوبعدی »داستان های کامال  انیمیشن های  سری 
و کارگردانی معین شافعی و تهیه کنندگی محمدحسین امیری که در پنج 
قسمت تولید شده است، از سه شنبه 1۴ اردیبهشت ماه روی آنتن شبکه 
مستند رفته و ادامه قسمت های آن هرشب ساعت 1۹:۵0 روی آنتن می رود.  
این انیمشین های ۵ قسمتی به روایت داستاِن قهرمان های ایرانی می پردازد 

که هر قسمت آن زمانی حدود ۵ تا 7 دقیقه دارد./ ایلنا

از روز شنبه 1۸  از یک ماه محدودیت کرونایی  باغ کتاب تهران پس   
تهران که  باغ کتاب  قسمت های  تمام  می شود.  بازگشایی  اردیبهشت، 
پیش تر به دلیل تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شده بودند، 
از شنبه فعالیت خود را از سر می گیرند و باغ کتاب تهران هر روز، حتی 
روزهای تعطیل از ساعت ۹ تا ۲1 پذیرای مراجعه کنندگان است./ ایرنا

سیزدهمین جشنواره دانشجویی فیلم کوتاه سایه به همت انجمن علمی سینما 
و کانون فیلم با همکاری مدیریت امور فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه 
سوره برای نخستین بار به صورت جشنواره کارگاهی )Art Residency( با 
هدف استعدادیابی، پرورش ایده های دانشجویی، تبدیل آن ها به ایده قابل اجرا 
با حمایت مالی از جانب دانشگاه در۴ مرحله به مدت 11 ماه به صورت درون 

دانشگاهی برگزار و فراخوان آن ۲1 اردیبهشت ماه 1۴00 منتشر می شود./ایرنا

صنفی  انجمن  همکاری  با  میرزایی  هوشنگ  زنده یاد  مستند  فیلم های 
داده  نمایش  اینترنتی  در یک سامانه  ایران  کارگردانان مستند سینمای 
می شود. عالقه مندان برای تماشای این فیلم ها می توانند از  روز 1۶ اردیبهشت 
زنده یاد هوشنگ  اینترنتی »هاشور« مراجعه کنند.  به سامانه  تیر  تا ۳1 
میرزایی، مستندساز چندی پیش بر اثر ابتال کرونا درگذشت./ هنرآنالین

| انیمیشن | | موسسات فرهنگی | | جشنواره | | فیلم |

برداشت گل محمدی در روستای کلیج ساری / مهر

چشم حیران ساخت رویش خط مشک اندود را

آه ازین آتش که در زنجیر دارد دود را

غمزه او می کند بیداد در ایام خط

زهر باشد بیشتر زنبور خاک آلود را

خال او در پرده خط همچنان دل می برد

از اثر، شب نیست مانع اختر مسعود را

با کمند زلف پرچین، حسن مغرور ایاز

زود می آرد فرود از سرکشی محمود را

سینه را مجمر کنم تا دل تهی گردد ز آه

نیست بس یک روزن این غمخانه پر دود را

نگسلد در زیر خاک از ماه، فیض آفتاب

نیست ممکن در نور دیدن بساط جود را

چرخ آهن دل ز سوز دردمندان فارغ است

نیست در مجمر سرایت آه و دود عود را

می توانم عاشقان را کرد خون ها در جگر

پاک اگر سازی به خاکم تیغ خون آلود را

می کنم صائب به کار چرخ، آهی عاقبت

چند دارم در جگر این تیغ زهر آلود را؟

صائب تبریزی

تاالب های ایران
تاالب استیل عباس آباد

این تاالب در  تاالب استیل در استان گیالن واقع است. 
7 کیلومتر شهر آستارا در حاشیه جاده لوندویل به آستارا 
قرار دارد. اهمیت اکوتوریستی این تاالب از جهت نزدیکی 
به جاده، تنوع چشم اندازهای طبیعی همچون کوهستان، 
می شود.  دوچندان  اطراف  و کشتزارهای  مزارع  و  جنگل 
ضلع غربی آن پوشیده از جنگل و پوشش های سبز گیاهی 
است و در ضلع شرقی آن درختان توسکای شناور منظره 
و  بهار  در  است که  آورده  به وجود  را  توجهی  بسیار جالب 
گردشگری  نظر  از  و  بوده  مسافران  استراحتگاه  تابستان 

یکی از جاذبه های مهم تلقی می شود.
مشهوری  ماهیان  وجود  تاالب  این  مهم  ویژگی های  از 
مانند کپور و اردک ماهی است همچنین این تاالب طبیعی 
جایگاه پرندگان کمیاب بوده که برای زاد و ولد از اروپای 
منطقه  این  به  قطبی  مناطق  و  خزر  ماورای  مرکزی، 
نوک سرخ  چینگیر  آن  مهم ترین  که  می کنند  مهاجرت 
است. این تاالب 1۳۸ هکتار وسعت دارد و از مکان های 
توسکا  درختان  وجود  است.  استان گیالن  گردشگرپذیر 
از  است.  بخشیده  آن  به  دیدنی  جلوه ای  تاالب،  این  در 
ویژگی های تاالب عباس آباد آستارا این است که درختان 
دارد،  قرار  آب  در  آن ها  ریشه  اینکه  علت  به  تاالب  این 
همواره در پهنای تاالب جابه جا می شوند و حرکت می کنند. 
به همین علت، تاالب آستارا به تاالب درختان شناور هم 
معروف است. ) در گویش محلی به این تاالب هستل به 
معنای آبگیر می گویند ( از سال 1۳۸۴ تاالب استیل به 
عنوان یکی از پنج منطقه نمونه گردشگری استان گیالن 
شناخته شده است. از ویژگی های اکوتوریستی منحصر به 
به واقع شدن در میان کوهپایه،  تاالب می توان  این  فرد 
شالیزار و جنگل، وجود درختان زیبای »توسکا« که ریشه 
آن ها در آب شناور است، زیستگاه انواع حیوانات از قبیل 
»نوتریا« نوعی موش جونده و ماهیان مشهور این منطقه 

اشاره کرد. / سیری در ایران

روابط عمومی شرکت گازاستان تهران 

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و یک مرحله ای 
EMC خرید تجهیزات  ذخیره سازی    

شرکت گاز استان تهران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری  مناقصه عمومی و دو مرحله ای  اقالم تقاضای  فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار  نماید. 
کلیه مراحل برگزاری ارزیابی کیفی  از دریافت و تحویل اسناد استعالم  ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
شرکت در مناقصه محقق سازند. ا طالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد صالحیت  ارسال خواهد شد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس : ۰21-41934

دفتر ثبت نام : 889۶9737-851937۶8

الف : مدت تحویل : حداکثر ۳ ماه پس از نفوذ قرارداد با احتساب ایام تعطیل
ب : مناقصه گر الزم است شخصیت حقوقی داشته باشد

میزان  به  مناقصه   در  شرکت  بانکی  نامه  ضمانت  تودیع  توانایی  است  الزم  مناقصه گر  ج: 
1.۰5۰.۰۰۰.۰۰۰ریال  را داشته باشد ، )در مرحله ارزیابی کیفی نیاز به ارائه ضمانتنامه نمی باشد.(

د : توانایی تهیه وتسلیم ضمانت نامه بانكی حسن انجام تعهدات توسط مناقصه گر به میزان 10 %  
کل مبلغ پیشنهادی) در صورت برنده شدن (

ه: كاالی پیشنهادی الزم است ساخت شركتهای معتبر و مورد تائید شرکت ملی گاز ایران بوده و 
در صنعت گاز سوابق موثر و مطلوب داشته  باشند.

و: ثبت نام و اخذ كد ملی اطالع رسانی مناقصات از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی 
ریاست جمهوری .

ز: مناقصه گرالزم است دارای كد اقتصادی از وزارت اموراقتصاد و دارایی باشد و ایران كدكاال و 
شناسه ملی را نیزارائه نماید.

ح: از کلیه تولید کنندگان/ فروشندگان داخلی واجد شرایط دعوت می گردد ، از تاریخ چاپ آگهی 
و اعالن عمومی سامانه  ستاد ظرف دو روز نسبت به دریافت اسناد از این سامانه  اقدام نمایند . 
شرکت هایی که در مهلت مقرر مدارک را دانلود نمایند ، 15  روز فرصت خواهند داشت تا  مدارك 

ارزیابی كیفی را تکمیل و به سامانه ارسال نمایند.
ط: ارائه اظهارنامه مالیاتی ، ترازنامه منتهی به آخرین سال مالی حسابرسی شده  و اعتبار نامه 

بانکی در اسناد کیفی الزامی می باشد.
شرکت گاز استان تهران در رد پیشنهاداتی که شرایط این آگهی و اسناد مناقصه را رعایت ننمایند 

مختار است و مناقصه گرحق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

شماره فراخوان : 2۰99۰927۶9۰۰۰235
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شرکت گاز استان تهران 
)سهامی خاص(

نوبت دوم

آگهی برگزاری فراخوان عمومی 
مناقصه عمومی ) ارزیابی کیفی(

فراخوان شماره : 2۰۰۰۰92421۰۰۰۰12

1.موضوع مناقصه : رفع نواقص برقی و حفاظت کاتدیک و روشنایی ایستگاه های گاز ناحیه  بندرعباس
2.مدت قرارداد : 3۶5 روز تقویمی

3.اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : بندرعباس- بلوار گاز- شهرک فجر – شرکت 
گاز استان هرمزگان - دفتر امور قراردادها - تلفن ۰7۶3219723۶ 

4.مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان : پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی
5.مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان : حداقل 14 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد فراخوان

۶.به این مناقصه پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.
7.به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی وزارت نفت  استفاده می گردد.

8.حداقل رتبه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه : رتبه پنج نیرو یا رتبه پنج تاسیسات و تجهیزات و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی
ضمنًا کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و 

ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان

نوبت اول

شرکت گاز استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی رفع نواقص برقی ایستگاه های شرکت گاز 
استان هرمزگان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط به شرح  ذیل واگذار نماید : 

شماره مجوز 1۴00.70۲شناسه آگهی : 11۳0۵70

شــهرداری نصیرشــهر در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــورای اســامی نصیرشــهر اجــرای پــروژه کفپــوش بــر 
اســاس طــرح اباغــی در روفیــوژ میانــی جــاده ســاوه )فــاز ســوم( را بــا اعتبــاری تــا ســقف ۱۵ میلیــارد ریــال 

ــکار واجــد شــرایط و دارای گواهینامــه صاحیــت و  ــه پیمان از محــل اعتبــارات داخلــی و از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی ب
رتبــه بنــدی از معاونــت برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی ریاســت جمهــوری واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان دعــوت بــه 
عمــل مــی آیــد از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت دوم جهــت دریافــت اســناد مناقصــه و ارائــه اســناد و مــدارک شــرکت و رزومــه 
کاری بــه امــور مالــی شــهرداری نصیرشــهر مراجعــه و پیشــنهادهای خــود را حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز سه شــنبه مــورخ 

۱۴۰۰/۰۳/۰۴ بــه دبیرخانــه شــهرداری تحویــل نماینــد ضمنــا هزینــه چــاپ آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد.
● داشتن حداقل پایه ۵ رشته ابنیه جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

● شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
● سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج میباشد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/2/۱8
  تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/2/2۵
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آگهی مناقصه عمومی  نوبت اول

فرشاد شهسواری - شهردار نصیرشهر

آب را 
َهدر ندهیم

آبخوان 


