
وزیر امور خارجه:

به میز مذاکره بر می  گر دیم
وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه تهران در حال بررسی رویکردها 
و مطالعه پرونده برجام است، اظهار داشت: ان شاءهللا در اولین فرصت 
نتیجه بخش  اما میز مذاکره ای که  بازخواهیم گشت،  به میز مذاکرات 

و ثمربخش باشد.

 حفاری های باستان شناسی 
 در شهر تل الحمام نشان می دهد

 یک حادثه کیهانی باعث نابودی کامل 
این شهر شده است

 شهاب سنگ
عامل ویرانی شهر قوم لوط

حفاری های جدید باستان شناسی در شهر تل الحمام 
واقع در غرب اردن کنونی نشان می دهد یک حادثه 
کیهانی باعث شده است تا حدود ۳۶۵۰ سال پیش 
این شهر ساحلی در نزدیکی دریای مرده به طور کامل 

نابود شود. 

به گفته مسئوالن آب منطقه ای 
 آذربایجان غربی بخش قابل توجهی

 از حقابه محیط زیستی دریاچه ارومیه 
به کشاورزی اختصاص پیدا کرده است

 حقابه دریاچه 
در زمین های کشاورزی

 جنگل های  گلستان
 در آتش می سوزد

 

فرماندار شهرستان کردکوی از وقوع حریق در مناطق 
در  واقع  شهرستان  این  سر  یانه  روستای  جنگلی 
محدوده سه استان گلستان، مازندران و سمنان خبر 
به  و عملیاتی مربوط  امدادی  ماموران  و گفت  داد 

محل آتش سوزی اعزام شدند. 5 تابستان اخیر پایتخت آلوده بود 
 در تابستان ۱۴۰۰ ایستگاه های پایش آالینده  هوای تهران هیچ روز پاکی را ثبت نکردند

بررسی »پیام ما« از داده های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از سال 96 تا کنون نشان می دهد

 بر اساس گزارش برنامه   دیده بانی زمین و آژانس فضایی اتحادیه اروپا 
وضعیت دریاها و اقیانوس ها در سراسر جهان روز به روز بدتر می شود

سیل درکمین ز مین
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بیکاری و فقر از جمله عوامل بسیار مهم در افزایش 
معضل اعتیاد هستند، متاسفانه حاشیه نشینی در 
از  فرهنگی  تجانس  عدم  و  اقماری  شهرک های 
عوامل افزایش این معضل اند. به گزارش مهر امان 
هللا قرایی مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه با 
بیان این موضوع، در خصوص مشکالت و معضالت 
اعتیاد گفت: این جامعه شناس افزود: معضالت 
اعتیاد تنها به خود فرد محدود نمی شود و فردی 
که به اعتیاد روی می آورد اقتصاد جامعه را متزلزل 
می کند و انواع آسیب های اجتماعی دیگر از جمله 
فحشا، روابط نامشروع و غیره را به وجود می آورد 
های  آسیب  انواع  بنای  زیر  اعتیاد  دیگر  بیان  به 
اجتماعی است. بیکاری، فقر از جمله اصلی ترین 
عواملی است که سبب بروز اعتیاد می شود اما در 
کنار آن محیط زندگی، دوستان ناباب نیز از دیگر 
عوامل هستند اما توجه به این نکته ضروری است 
یکی از مسائل مهمی که در بروز اعتیاد نقش دارد 

حاشیه نشینی است.
حاشیه نشین  مناطق  کرد:  عنوان  مقدم  قرایی 

از  به دلیل ضعف کنترل و عدم وجود ترس  هم 
بودن  باال  دلیل  به  مناطق  این  در  شدن  شناخته 
سبب  که  است  عللی  از  یکی  جمعیتی  تراکم 
همان  اصلی  مشکل  اما  می شود  اعتیاد  افزایش 
درصد  همچنان  که  است  فقر  و  بیکاری  مسئله 
بسیار باالیی را برخوردار است. فضای زندگی مردم 
عدم  اقماری،  شهرک های  نشینی  حاشیه  ایران؛ 
و  از شناخته شدن  ترس  فرهنگی، عدم  تجانس 
مهاجرت پذیری همگی از عوامل بروز انواع جرایم 
از جمله اعتیاد است و متاسفانه بر عوامل بازدارنده 
برتری دارد به همین دلیل نمی توان با وضعیت 
موجود و فضای زندگی که افراد در آن قرار دارند 
اعتیاد رو به  مبارزه کرد در نتیجه مشکالتی مثل 

است. افزایش 
و  نوجوانان  مورد  در  نگرانی  ابراز  با  مقدم  قرایی 
بزرگ  نگرانی  حاضر  حال  در  گفت:  جوانان کشور 
هستند؛  نوجوانان  و  جوانان  جامعه شناسان 
اعتیاد  با معضل  فرزندانی که در خانواده هایی که 
و  می شوند  تربیت  می کنند  نرم  پنجه  و  دست 

اعتیادشان افزایش پیدا می کند؛ در حال حاضر در 
با افراد  شهرهای بزرگ مثل تهران محیط زندگی 
رابطه مستقیمی دارد به بیان دیگر محیط زندگی 
به محض  اما  است  افراد  مناسب  حال حاضر  در 
تغییر درآمد با تغییر محیط زندگی مواجه خواهید 
شد و در این زمان است که مشکالت بزرگ تر و 

می شود. بیشتر 

امان هللا قرایی مقدم، جامعه شناس:

اعتیاد در مناطق حاشیه نشین افزایش پیدا کرده است

 | تومــان    |    قیمــت  2۰۰۰  | شــنبه  3 مهــر ۱۴۰۰   پیاپــی 2۱۱۴    |   شــماره  |   ســال شــانزدهم   

      روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان رضوي

آگهي تجدید مناقصه )ارزیابي کیفي(  
۱( مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوی

 2( موضوع مناقصه : مرمت آسفالت مسیرهای شبكه گاز با اولویت جنوب و غرب استان 
خراسان رضوی

3(   شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارا بودن رتبه متناسب در رشته راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع كار
ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره كار و امور اجتماعی

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الكترونیكی
۴(  دریافت كاربرگهای استعالم ارزیابی كیفی: از سایت مذكور از ساعت ۰8:۰۰ مورخ 

۱۴۰۰/۰6/3۱ تا مورخ ۱۴۰۰/۰7/۰8 اعالم شده در سامانه ستاد

5(  بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی كیفی به همراه مستندات مربوطه مطابق مندرجات 
آن: در سایت مذكور تا مورخ ۱۴۰۰/۰7/25 اعالم شده در سامانه ستاد

شماره  مصوبة  مطابق  كار:  ارجاع  فرآیند  در  شركت  تضمین  مبلغ  و  نوع    )6
۱23۴۰2/ت5۰659هـ هیأت محترم وزیران و اصالحیه های بعدی آن می باشد.

7(   یادآورد می گردد كلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی 
دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

8( رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از 
كاالی ایرانی الزامی است و ماده 5 قانون مذکور و صرفا موسسات و شركتهای 
مجاز  توانیران  سامانه  در  مندرج  های  توانمندی  فهرست  در  ثبت شده  ایرانی 

می باشد.

ت اول
نوب

شناسه آگهی: 119۵9۶۶ میم الف -1

شایان ذكر است دسترسی به متن  این آگهی، در سایت WWW.nigc-khrz.ir   امكان پذیربوده 
و در صورت  نیاز به كسب اطالعات بیشتر با تلفن: 37۰72532-۰5۱  - فاکس 376۴۰۰36  - ۰5۱ تماس بگیرید.                                                         
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نوبت دوم

فراخوان تجدید مناقصه عمومي 
یك مرحله اي  

با ارزیابي کیفي   57-1400
    شركت شهركهای صنعتی تهران

آب را 
َهدرندهیم
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 دریاچه ارومیه، ایران
دریاچه  بزرگترین  زمانی 
بود. بیشتر وسعت دریاچه  خاورمیانه 
ارومیه ایران به اراضی نمک زار تبدیل 
واقع  شور،  آب  دریاچه  است.  شده 
از  یکی  زمان  ایران،  غربی  شمال  در 
های گردشگری  جاذبه  برجسته ترین 
امرار معاش خانوارهای  و  بوده  ایران 
محلی را برعهده داشته است. این در 
امروزه ساختمان های  است که  حالی 
دریاچه  فرسوده  قایق های  و  متروکه 
مقامات  گفته  به  کرده اند.  احاطه  را 
از  دریاچه  حجم  ایران،  رسمی 
و  است  رسیده  نصف  به   199۰ سال 
کوچک  باعث  آب وهوایی  تغییرات 
افزایش  و  آن  آب  حوضه  شدن 
است.    شده  مانده  باقی  آب  شوری 
است  شده  باعث  نمک  باالی  سطح 
تولید  برای  دریاچه  اطراف  زمین های 
بیش  و  باشد  نامناسب  کشاورزی 
محلی  مردم  مشکالت  بر  پیش  از 
ایرانی،  رسانه های  گفته  به  بیفزاید. 
زندگی  محل  زمانی  دریاچه  این 
تنها  بود.  فالمینگو  هزار   ۶۰ حدود 
به دلیل   2۰21 سال  اول  ماهه  سه  در 
سطح  انتظار،  حد  از  کمتر  بارندگی 
یافته  کاهش  متر  سانتی   ۳۰ آب 
در  سد   4۳ ساخت  همچنین  است. 

ارومیه  دریاچه  حوضه  رودخانه های 
عنصر  یک  که  است  شده  باعث 
این  آب  سطح  کاهش  در  دست ساز 
می رسد  نظر  به  باشد.  موثر  دریاچه 
در  مهم  موضوع  یک  به  آبی  امنیت 
آب  است.  کمبود  شده  تبدیل  ایران 
اعتراضات گسترده  برای  جرقه ای  به 
در جنوب غربی – استان خوزستان – 

شد. منجر   2۰21 تابستان  در 

 دریاچه توز، ترکیه
ترکیه ممکن است به زودی یکی 
از  را  خود  دریاچه های  بزرگترین  از 
خشکسالی های  زیرا  بدهد.  دست 
توز  دریاچه  آب  سطح  بر  متوالی 
پروفسور  به گفته  است.  گذاشته  اثر 
در  که  توز  دریاچه  ارالت،  ایکمل 
استان مرکزی قونیه واقع شده است، 
دچار   2۰21 سال  اول  ماهه  هفت  در 
است.  شده  وقفه  بی  خشکسالی 
که  گفت  محلی  رسانه های  به  ارالت 
برای  آب  از  استفاده  و  دما  افزایش 
آبیاری نیز در کاهش آب این دریاچه 
شدن  کوچک  است.  بوده  موثر 
دریاچه، جان حیات وحش منطقه را 
فالمینگو  هزاران  می کند.   تهدید  نیز 
این  شدن  زیست  غیر قابل  به دلیل 
محققان  اند.  شده  تلف  زیستگاه 
برای  اقدمی  اگر  که  داده اند  هشدار 

منطقه  زیست  محیط  از  حفاظت 
می شوند.   بدتر  شرایط  نشود،  انجام 

 دریای مرده
شوری  خاطر  به  مرده  دریای 
می کند  کمک  شناگران  به  که  زیاد 
از  غنی  خواص  و  بمانند  غوطه ور  تا 
معروف  بین گردشگران  معدنی  مواد 
دریای  آب  معتقدند  برخی  است. 
مرده دارای خواص درمانی است. در 
به دلیل  را  آن  دیگر  برخی  که  حالی 
مقدس  کتاب  در  تاریخی  حضور 
المیت  بحر  می شمارند.  احترام  مورد 
باختری  کرانه  و  اسرائیل  اردن،  بین 
دریای  است.  شده  محصور  اشغالی 
این  دریاچه های  دیگر  مانند  مرده، 
عوامل  از  ترکیبی  به دلیل  فهرست، 
در حال کوچک  و محیط زیست  بشر 
اشغال  با  اسرائیل  است.  شدن 
جریان های   19۶۰ دهه  از  فلسطین، 
ورودی به دریای مرده را -رودخانه ها 
به  خود  نیاز  رفع  به منظور   – نهرها  و 
کارشناسان  است.  کرده  منحرف  آب 
بهره برداری  که  معتقدند  همچنین 
مواد  استخراج  برای  دریاچه   آب  از 
کمک  آب  سطح  کاهش  به  معدنی 
دریای  در  معدنی  مواد  است.  کرده 
بهداشتی  محصوالت  در  اغلب  مرده 
سطح  می شود.  استفاده  آرایشی  و 

دریاچه از دهه 19۶۰ حدود یک سوم 
نشان  برآوردها  است،  یافته  کاهش 
یک  از  بیش  آب  سطح  که  می دهد 
متر در سال کاهش می یابد. با پایین 
به  شروع  چاله ها  آب،  سطح  آمدن 
انداز  چشم  کرده اند.  شدن  نمایان 
رفتن  راه  و  منطقه آسیب دیده است 
برای  چاله ها  دلیل  به  اراضی  روی  بر 

است. شده  نا امن  مردم 

 دریاچه میل، عراق
آن  به  که  عراق،  میل  دریاچه 
در  می شود،  گفته  نیز  رزاره  دریاچه 
زمانی  و  است  شده  واقع  غرب کربال 
روزانه  سفرهای  برای  را  نفر  هزاران 
دریاچه  حال،  این  با  می کرد.  جذب 
قابل  بخش  شدن  خشک  از  پس 
متروکه  زمین  شبیه  آن  از  توجهی 

است. شده 
فرات،  رودخانه  از  که  میل  دریاچه 
تغذیه  زیرزمینی  آب های  و  بارش 
ساکنان  معاش  امرار  به  می شود، 
اما  کند .  کمک  کمی  نیز  منطقه 
محلی  اقتصاد  آن،  رفتن  بین  از  با 
و  کرده  شدن  کوچک  به  شروع 
تاثیر  تحت  ویژه  به طور  گردشگری 
اکنون  هم  دریاچه  است.  گرفته  قرار 
قایق های  و  ماهی ها  اجساد  از  مملو 
تعداد  و  است  شده  رها  ماهیگیری 
یافته  کاهش  تدریج  به  گردشگران 
است. سیاست های منطقه ای آب  به 
کاهش سطح آب دریاچه کمک کرده 
سیاست ها  این  از  بسیاری  است. 
فرات  رودخانه  جریان  کاهش  دلیل 
است که به نوبه خود ناشی از ساخت 
این  باالدست  در  بیشتر  سدهای 
گفته  به  است.  ترکیه  در  رودخانه 
هیات  اعضای  از  یکی  طائب،  عون 
در  عراق،  آب  منابع  وزارت  مشورتی 
عراق  کشاورزی  وزارت   ،199۰ دهه 
پرورش  برای  را  پروژه ای  تالش کرد 
کند.  راه اندازی  دریایی  ماهی های 
میداد  نشان  و  بود  ناموفق  کار  اما 
مقام های  است.  مرده  دریاچه  که 
کرده اند  اعالم  همچنین  عراق  رسمی 
به دلیل  دریاچه  شدن  کوچک  که 
است  بوده  متوالی  خشکسالی های 
تجربه  اخیر  سال های  در  عراق  که 
 2۰2۶ تا سال  و می تواند  است  کرده 
ادامه یابد. تالش برای نجات دریاچه 
موجود  آلودگی  توجه  قابل  میزان  با 

می شود. پیچیده تر  آن  در 

 دریاچه وان، ترکیه
بزرگترین  از  یکی  وان  دریاچه 
موقعیت  است.  ترکیه  دریاچه های 
شرق  کوه های  میان  در  دریاچه  این 
که  است  کرده  کمک  آن  به  آناتولی 
به یک مقصد گردشگری تبدیل شود. 
آن  آب  نمکی،  دریاچه ای  به عنوان 
مفید  انسان  مصرف  و  آبیاری  برای 
افزایش  وجود  این  با  اما  نیست. 
آن کمک کرده  سطح  به کاهش  دما 
داده اند  هشدار  دانشمندان  است . 
گرمایش  آثار  بدلیل  دریاچه  این  که 
روبه روست.  جدی  تهدید  با  زمین 
در حال  دریاچه  در  تبخیر  زیرا میزان 
است.  بارش  میزان  برابر  سه  حاضر 
الگوهای  اگر  معتقدند که  کارشناسان 
همچنان  دریاچه  یابد،  ادامه  فعلی 
بطور  نهایت  در  و  می شود  کوچک 

می شود. خشک  کامل 

پنج دریاچه خاورمیانه در حال مرگ
دریاچه ارومیه یکی از پنج دریاچه ای که همچنان خطر خشک شدن را احساس می کند

وزیر امور خارجه:
به میز مذاکره بر می گردیم

اینکه  بر  تاکید  با  ایران  خارجه  امور  وزیر 
تهران در حال بررسی رویکردها و مطالعه 
داشت:  اظهار  است،  برجام  پرونده 
ان شاءهللا در اولین فرصت به میز مذاکرات 
که  مذاکره ای  میز  اما  بازخواهیم گشت، 

باشد. ثمربخش  و  بخش  نتیجه 
که  ایران  دیپلماسی  دستگاه  رئیس   
و  هفتاد  سران  اجالس  در  شرکت  برای 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  ششمین 
در  می برد،  سر  به  نیویورک  در  متحد 
با  فعال  ما  تصریح کرد:  ایرنا  با  گفت وگو 
داشت.  نخواهیم  مذاکره   4+1 اعضای 
طرف های  با  طرفه  دو  و  فردی  به صورت 
که  زمانی  کرده ایم.  گفت وگو  مختلف 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  در  بررسی ها 
برسد،  نتیجه  به  برجام  پرونده  مطالعه 
در میز مذاکره مطالب و دیدگاه ها تبادل 
می شود. وزیر امور خارجه دولت ایران در 
با  مذاکراتش  درباره  پرسشی  به  پاسخ 
بین المللی  مسئوالن  و  اروپایی  همتایان 
خارجی  سیاست  مسئول  جمله  از 
اتحادیه اروپا اظهار داشت: ما به صراحت 
جدیدی  دولت  که  کردیم  اعالم  آنها  به 
عملگراست.  آمده،  روی کار  ایران  در  که 
گفت:  ایران  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
خارجه  وزیران  با  مالقات هایم  در 
انگلیس، آلمان و نیز آقای جوسپ بورل 
و  اروپا  اتحادیه  مسئول سیاست خارجی 
کشورهای  سایر  و  ملل  مسئوالن سازمان 
موضوع  این  درگیر  نوعی  به  اروپایی که 
گفتم  صراحت  به  هستند،  )برجام( 
اروپای  به  محدود  را  اروپا  با  مناسبات 
و  انگلیس  آلمان،  کشور  سه  از  متشکل 

دانیم. نمی  فرانسه 
صراحت  به  کرد:  تاکید  امیرعبداللهیان   
را گفتیم  مساله  این  مقابل  طرف های  به 
که دولت جدید ایران قائل نیست مذاکره 
ما  برای  باشد.  داشته  مذاکره  برای 

است. مهم  ملموس  دستاورد 
را  نکته  چند  باید  آنها  کرد:  تصریح  او 
تصمیم  باید  اینکه  اول  نکته   . درک کنند 
و  برجام  به  خواهند  می  آیا  که  بگیرند 
تعهدات شان برگردند؟  در عمل جز بخش 
برجام  در  که  تعهداتی  از  کوچکی  بسیار 
خاص،  مقطعی  در  آنهم  بودند  پذیرفته 
بازگشت  است.  نداده  رخ  دیگری  اتفاق 
ابتکاراتی  با  همراه  باید  تعهدات  به  آن ها 

باشد. مقابل  طرف  از 
به  من  گفت:  ایران  خارجه  امور  وزیر   
سیاست  عالی  مقام  بورل  جوسپ  آقای 
باالخره  که  گفتم  اروپا  اتحادیه  خارجی 
مردم ما می پرسند که این همه مذاکره و 
ترین سند، طوالنی  گفت وگو شد، طوالنی 
در  معاصر  تاریخ  طول  در  مذاکره  ترین 
در  و  اش  آورده  حاال  دیپلماسی،  حوزه 
کشور  برای  آن  اقتصادی  دستاورد  واقع 

بود؟  چیزی  چه 
حال  عین  در  افزود:  امیرعبداللهیان 
بایدن  آقای  شود  می  مگر  کردم،  انتقاد 
میز  به  بخواهد  ایران  از  طرف  یک  از 
پیام هایی  اوقات  گاهی  برگردد،  مذاکره 
جانبه  دو  حاضریم  ما  ارسال کنند که  را 
حالی  در  همزمان  و  هم گفت وگو کنیم  با 
به  خواهد  می  است  مدعی  آمریکا  که 
های  تحریم  بازگردد،  برجام  و  تعهداتش 
مردم  و  اسالمی  جمهوری  علیه  جدید 

کنند. می  اعمال  کشورمان 
نیویورک  در  را  مطالب  این  افزود:  او 
گویم  می  کننده  مذاکره  های  طرف  به 
این  شد  قرار  هم  بورل  جوسپ  آقای  و 
حرف  باالخره  که  کند  منتقل  را  مطالب 

دارد.   منطق  ایران 
رفتار  داشت:  اظهار  امیرعبداللهیان 
است.  متعارض  و  پارادوکسیکال  آمریکا 
برای  درخواست  و  دعوت  طرف  یک  از 
اعمال  از طرف دیگر  به برجام و  بازگشت 
ادبیات  هم  بعضا  و  جدید  تحریم های 
مصاحبه هایشان  و  رسانه ها  در  که  منفی 
بکار گرفته می شود. رئیس جدید دستگاه 
دیپلماسی ایران تاکید کرد: اما نکته مهم 
این است جمهوری اسالمی ایران در دنیا 
است.  الگو( مطرح   ( برند  عنوان یک  به 
ها  مالقات  کثرت  از  نیویورک  در  االن  ما 
شدیم  مجبور  زمانی  محدودیت  دلیل  به 
و  دهیم  انجام  کوتاه  به صورت  را  بعضی 
دیگری  زمان  به  و  عذرخواهی  را  بعضی 

کنیم. موکول 
است  آن  دهنده  نشان  این  افزود:  او 
برای  ها  آمریکایی  سیاست  حتی  که 
هم  ایران  دیپلماتیک  و  سیاسی  انزوای 
جایگاه  و  اندازه  و  نرسیده  ای  نتیجه  به 
در  و  منطقه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  دولت ها  کشورها،  را  بین الملل  نظام 

می کنند. درک  خوبی  به  حاکمیت ها 
ما  داشت:  اظهار  ایران  خارجه  امور  وزیر   
مذاکره  میز  از  نیستیم که  این  دنبال  به 
که  را  مذاکره ای  حتما  بگیریم.  فاصله 
مان  ملت  منافع  و  حقوق  کننده  تامین 

. می کنیم  دنبال  باشد، 

 رهبر انقالب در پیامی به مناسبت 
روز تجلیل  از شهیدان  و ایثارگران:

خون مطهر شهدا حقانیت 
جمهوری اسالمی را بر جبین 

تاریخ ثبت کرد

مناسبت   به   پیامی  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
روز تجلیل  از شهیدان  و ایثارگران  دفاع  مقدس  بیان 
کردند: خون مطهر شهدا حقانیت جمهوری اسالمی را 

تاریخ ثبت کرد. بر جبین 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  پیام  ایسنا،   گزارش  به 
دفاع   ایثارگران   و  از شهیدان   تجلیل   روز  مناسبت   به  
و  حجت االسالم  توسط  )پنج شنبه(  روز  مقدس که 
بنیاد شهید  در  نماینده ولی فقیه  المسلمین شکری 
و امور ایثارگران، در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران 

است: این شرح  به  قرائت شد، 
بسم هللا الرحمن الرحیم

هفته دفاع مقدس، مزین به نام و یاد شهیدان عالی 
مقام است. فداکاری مخلصانه  آنان و دیگر ایثارگران، 
پیروزی را به ملت ایران هدیه کرد و خون مطّهر آنان 
حقانیت جمهوری اسالمی را بر جبین تاریخ ثبت کرد.
این درس بزرگ آن اسوه های ایثار است؛ هرجا تالش 

مخلصانه باشد پیروزی و سربلندی نیز هست.
و ملت ایران این یادگار ارجمند را هرگز از خاطر نخواهد 

برد ان شاهللا.
همه  بر  و  شهیددادگان  بر  و  شهیدان  بر  خدا  سالم 

روح هللا. امام  آنان  پیشوای  بر  و  ایثارگران 
سّید علی خامنه ای
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وزیر اطالعات:

ایران به عناصر ضدانقالب 
پاسخ کوبنده می دهد

در  ضدانقالب   عناصر  به  هشدار  با  اطالعات  وزیر 
امنیت  در  اخالل  ایجاد  برای  اقدام  هرگونه  خصوص 
کشور گفت: پاسخ ایران به عناصر ضدانقالب کوبنده 

بود. خواهد 
حجت االسالم والمسلمین سید اسماعیل خطیب در 
سفر به آذربایجان غربی در پیرانشهر افزود: همه عناصر 
ضد انقالب و حامیان آنها در منطقه بدانند که در صورت 
ایجاد اختالل در امنیت جمهوری اسالمی ایران با پاسخ 
نیروهای  در  بوم  و  مرز  این  فرزندان  و کوبنده  قاطع 

مسلح و دستگاه های امنیتی مواجه می شوند.
در  واقع  صهیونیستی  و  آمریکایی  پایگاههای  به  او 
صورت  در  داد که  هشدار  نیز  عراق  منطقه کردستان 
اقدام  با  ایران  اسالمی  جمهوری  برای  ناامنی  ایجاد 
فعال و تهاجمی رزمندگان جان بر کف ایران اسالمی 

می شوند. مواجه 
تروریست  عناصر  اخراج  بر  همچنین  اطالعات  وزیر 
ضدانقالب و خلع سالح آنان در منطقه کردستان عراق 
توسط مقامات این کشور در اسرع وقت پیرو توافق 
انجام شده تاکید کرد. وزیر اطالعات شامگاه چهارشنبه 
آذربایجان غربی  به  هفته گذشته در سفری دو روزه 

سفر کرده بود . 

ترکیه ممکن است به زودی 
یکی از بزرگترین دریاچه های 
خود را از دست بدهد. زیرا 
خشکسالی های متوالی بر سطح 
آب دریاچه توز اثر گذاشته است

ابراهیم رئیسی، توجه به 
ظرفیت های مهم اقتصادی و 
تولیدی به ویژه ظرفیت های 
کشاورزی استان همچون سد 
کنجانچم، سامانه گرمسیری و 
طرح انتقال آب و شبکه آبیاری 
و زهکشی را از دیگر اولویت های 
دولت در استان عنوان کرد

درجه حرارت و سومدیریت به ناامنی آب کمک کرده و می تواند منجر به بحران زیست محیطی شود. خاورمیانه در خط مقدم 
بحران جهانی آب و هوایی قرار دارد و درجه حرارت این ناحیه در برخی از مناطق از مرز 5۰ درجه سانتی گراد عبور می کند. دمای 
باال همراه با خشکسالی های متوالی، الگوهای بارش نامنظم و سومدیریت محیط زیست، خطر جبران ناپذیری را بر مناظر 
طبیعی و ساختارهای جغرافیای خاورمیانه به وجود آورده است. مهمترین آنها دریاچه های منطقه هستند که به دلیل ترکیبی از 
اثرات مانند جریان کم آب های سطحی و تبخیر از سطح دریاچه ها در حال کوچک شدن هستند. برنامه ریزی ضعیف زیست 
محیطی، مانند تغییر مسیر آب از نهرها و رودخانه هایی که دریاچه ها را تغذیه می کنند نیز بر سطح آب تاثیر داشته است. عواقب 
آن محدود به کمبود آب نیست. بلکه شامل تاثیرات مخرب بر معیشت و افزایش شوری می شود. که باعث می شود ماهی ها  و 
دیگر آبزیان در دریاچه ها نتوانند زنده بمانند. با افزایش جمعیت در سراسر خاورمیانه و افزایش تقاضا برای آب شیرین و منابع 
غذایی، سرنوشت دریاچه های این منطقه می تواند پیامدهای چشمگیری داشته باشد. وب سایت »آخرین اخبار محیط زیستی 

جهان« به نقل از »میدل ایست آی«  )Middle East Eye(  به این دریاچه های تهدید شده پرداخته است.

دولت
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رئیس جمهور در بازدید از روند تکمیل سد مخزنی مهران تاکید کرد:
لزوم اتمام سریعتر سد »کنجانچم«

سامانه  از  بازدید  در  دیروز  رئیس جمهور   
در  مهران  کنجانچم  سد  و  گرمسیری 
پروژه  برای  کارهایی  گفت:  ایالم  استان 
انجام  سد کنجانچم  و  سامانه گرمسیری 
باید هرچه سریع تر تکمیل شود.  شده که 
انجام  قبلی  به کارهای  شود  رها  کار  اگر 
مسئوالن  می شود،  وارد  خسارت  شده 
این  آینده  ماه  شش  تا  کنند  تالش 
مردم  به  افزود:  او  شود.  تکمیل  طرح 
این  باید  قطعًا  و  شده  داده  وعده هایی 
سرمایه  تا  برسد  سرانجام  به  طرح 
مردم  باید  نکند.  پیدا  کاهش  اجتماعی 
گرمسیری  سامانه  طرح  این  ثمرات  از 
رئیسی،  ابراهیم  سید  شوند.  بهره مند 
و  اقتصادی  مهم  ظرفیت های  به  توجه 
کشاورزی  ظرفیت های  ویژه  به  تولیدی 
سامانه  کنجانچم،  سد  همچون  استان 
شبکه  و  آب  انتقال  طرح  و  گرمسیری 
اولویت های  دیگر  از  را  زهکشی  و  آبیاری 

کرد. عنوان  استان  در  دولت 
به  دیروز  که  سفری  در  رئیس جمهور 
و  پیشرفت  رمز  داشت  ایالم  استان 
شهدا  مسیر  در  حرکت  را  کشور  پیروزی 
و  اخالص  بسیجی،  روحیه  با  ایثارگران  و 
مدیر  هر  داشت:  اظهار  و  دانست  جهادی 
و مسئولی که با روحیه انقالبی و بسیجی 

مردم عمل  به  بی منت  با خدمت گذاری  و 
اهداف  همه  به  که  بدانید  یقین  کند 

رسید. خواهیم  نظام  متعالی 
زیارت  حاشیه  در  رئیسی  ابراهیم  سید 
یادمان شهدای قالویزان و در جمع زائران 
مانند  مناطقی  گفت:  شهدا،  مطهر  قبور 
به  توکل  شهادت،  ایثار،  جایگاه  قالویزان 
و  اسالم  به  دلدادگی  عهد،  به  وفای  خدا، 
است.  اسالمی  انقالب  ارزشهای  از  دفاع 
مدیران  و  مسئوالن  ویژه  به  مردم  همه 
مقدس  دفاع  دوران  اماکن  از  باید  نظام 
ایثارگری های  چه  بدانند  تا  کنند  بازدید 
مخلصانه ای برای نظام انجام شده است. 
که  آنچه  همه  مقدسی  اماکن  چنین  در 
وجود  است،  نیاز  انسان  تعالی  برای 
پایگاه ها  چنین  در  خوبی ها  همه  و  دارد 
کسی  اگر  است.   نهفته  جایگاه هایی  و 
پیام شهیدان  می تواند  کند  باز  دل  گوش 
که  است  این  شهیدان  پیام  بشنود،  را 
از  اطاعت  و  انقالب  آرمان های  نگذاریم 
کمرنگ  جامعه  در  فقیه  ولی  و  رهبری 
ایران  پایمال و عزت ملت  شده و عدالت 

شود. مخدوش 
سفر  تقارن  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
اظهار  حسینی  اربعین  ایام  با  استانی 
داشت: این ایام به خاطر شرایط کرونایی 

برای عاشقان زیارت اباعبدهللا الحسین)ع( 
سال های  و  است  برانگیز  تاسف  بسیار 
مسیر  همین  از  زائر  میلیون ها  زیادی 
مهران به زیارت امام حسین)ع( می رفتند 
مسیر  همین  از  بار  چندین  نیز  شخصا  و 
برای زیارت راهی  شدم. امیدواریم و دعا 
می کنیم با ریشه کن شدن کرونا بار دیگر 
عاشق  میلیون ها  حضور  زمینه  و  شرایط 
تالش  شود.  فراهم  اباعبدهللا الحسین)ع( 
مردم کشورمان  از  زیادی  تعداد  داشتیم 
دولت  اما  شوند  اعزام  کربال  به  بتوانند 
موافقت  نفر  هزار   ۶۰ حضور  با  فقط  عراق 
دولت  برای  آن  افزایش  امکان  و  کرد 

ندارد. وجود  میزبان 
به  سفر  جریان  در  رئیسی  ابراهیم  سید 
و  نخبگان  علما،  جمع  در  ایالم  استان 
هم  ایالم  ایثارگران  و  شهدا  خانواده های 
صادرات  از  ما  سهم  گفت:  و  شد  حاضر 
درصد   2 نمی تواند  منطقه  کشورهای  به 
تا   4۰ به  دالر  میلیارد   2۰ از  باید  و  باشد 
اقدام  یک  با  که  برسد  دالر  میلیارد   ۵۰
است.   امکان پذیر  جهادی  کار  و  سریع 
کیلومتر   4۳۰ به  اشاره  با  رئیس جمهور 
کرد:  تاکید  عراق،  با  ایالم  مشترک  مرز 
مرز نه تهدید که یک فرصت بسیار خوب 
عراق  و  ایران  2 کشور  مردم  ارتباط  برای 

بویژه مردم ایالم است که ریشه فرهنگی، 
دارند. همدیگر  با  ایده  و  باور  و  اعتقادی 
در  موجود  ظرفیت های  به  رئیس جمهور   
اقتصاد  و گفت:  اشاره کرده  ایالم  استان 
در  مهمی  های  ظرفیت  از  گردشگری 
رفع  در  می تواند  که  است  ایالم  استان 
مهمی  نقش  در  اشتغال  ایجاد  و  بیکاری 
ایفا کند. باید زیرساخت های استان ایالم 
کریدور  مسئله  که  شود  آماده  نحوی  به 
ارتباطی   وسیله  عنوان  به  آزادراه  و  ریلی 
آماده  استان  این  در  عراق  با کشور  کامل 
شود و هم زمینه برای صادرات در استان 
که می تواند یکی از بازارهای اصلی تولید 
این  و  شود  تبدیل  ایرانی  کاالی  کننده 
یک ضرورت است.  از ظرفیت های بالقوه 

توسعه  و  به کشت  می توان  ایالم  استان 
درختان  انبوه  ها،  جنگل  دارویی،  گیاهان 
باید  که  کرد  اشاره  بکر  طبیعت   و  بلوط 
این  مردم  مشارکت  و  مسئوالن  همت  با 
امکانات خدادادی استان به بالفعل شود.
دولت  هیئت  اخیر  جلسه  در  که  رئیسی 
تاکید  معلمان  بندی  رتبه  موضوع  به  هم 
این  به  هم  جلسه  این  در  بود  کرده 
به  این طرح  و گفت:  اشاره کرده  موضوع 
اقدام  دست  در  قشر  این  مطالبه  عنوان 
درستی  به  هستیم  درصدد  و  داشته  قرار 
باید  هم  طرح  این  اجرای  با  شود.  اجرا 
کیفی  ارتقا  و  هویت  منزلت،  معیشت، 
تنها  نباید  و  گرفته  قرار  نظر  مد  معلمان 
باشد. داشته  وجود  آن  به  اقتصادی  نگاه 

| روزنامه نگار |
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این  پیامدهای  وخیم ترین  به  این گزارش 
شدن  گرم  و  است  کرده  اشاره  تغییرات 
منجر  را که  یخچال ها  ذوب  و  اقیانوس ها 
از  را  شده  دریاها  آب  سطح  افزایش  به 
در حوضه  دانسته که  وخامت ها  این  جمله 
مدیترانه تا 2 و نیم میلی متر در سال و در 
مقیاس جهانی تا بیش از سه میلی متر در 
افزوده می شود.  دریاها  آب  بر سطح  سال 
برای نمونه و اشاره به پیامدهای تهدیدآمیز 
در  ونیز  سیل  به  گزارش  در  افزایش،  این 

است.  شده  اشاره   2۰19 نوامبر 
 ۸9 و  متر  یک  تا  آب  سطح  سال  آن  در 
همچنین  گزارش  این  آمد.  باال  سانتی متر 
اقیانوس ها  آب  شدن  گرم  که  می گوید 
منجر به مهاجرت جانوران آبزی به آب های 
خنک تر و در نتیجه کاهش جمعیت گونه ها 

می شود.
"کوپرنیک"  که  دیگری  نگران کننده  نکته 
پیوسته  کاهش  است،  کرده  اشاره  آن  به 
این  بر  بنا  است.  شمال  قطب  یخ های 
شمال  قطب   2۰2۰ تا   19۷9 از  گزارش 
برابر  شش  معادل  را  یخ  از  مساحتی 
مساحت آلمان از دست داده است. از سال 
از  ازای هر دهه تقریبا 1۳ درصد  به   19۷9
این یخ ها از بین رفته اند. بیشترین کاهش 
است. رسیده  ثبت  به  سال گذشته  دو  در 
می دهند  هشدار  گزارش  این  گردآورندگان 
شمال  قطب  یخ های  ذوب  ادامه  که 
فرسایش  منطقه،  شدن  گرم  به  می تواند 
سواحل قطبی و تغییر الگوهای آب وهوایی 

شود. منجر  جهان  سطح  در 

در  پژوهشگران  یافته های  از  دیگر  یکی 
شدید  نوسانات  است که  این  این گزارش 
مستقیمی  ارتباط  شمال  دریای  در  دمایی 
دارد.  آب ها  این  در  ماهی  صید  تغییر  با 
پژوهشگران  از  یکی  شوک مان،  فن  کارینا 
بر این باور است که آلودگی محیط زیست، 
از  بی رویه  استفاده  و  اقلیمی  تغییرات 
منابع، فشاری بی سابقه بر اقیانوس ها وارد 

است کرده  

ثبت پایین ترین سطح یخ دریایی 
ساالنه در قطب شمال

و  عجیب  کاهش  از  پژوهش  این  درحالی 
تا   19۷9 سال های  بین  یخ  حد  از  بیش 
2۰2 یاد می کنند که گزارش ها از سال 2۰21 
هم وخامت شدید اوضاع را نشان می دهد.
ای ِان ِان  از  نقل  به  ایسنا  که  آنطور 
محققان،  از  تعدادی  گفته  به  می نویسد، 
سطح یخ دریایی اقیانوس قطب شمال در 
 )2۰21( میالدی  جاری  سال  سپتامبر   1۶
به حداقل میزان ساالنه خود رسیده است. 
محققان تاکید کردند که هرچند یخ دریا در 
اخیر  سال های  به  نسبت  امسال  تابستان 
عین  در  اما  پوشانده،  را  بیشتری  مساحت 

بود. نازک تر  بسیار  حال 
زمین  کره  معمول  غیر  گرمای  رغم  به   
جمله  از  دیگر  اقلیمی  بحران های  و 
خشکسالی در غرب ایاالت متحده، یخ های 
دریایی کمتری در سال 2۰21 در مقایسه با 

است. شده  ذوب  قبل  سال های 
اقیانوس  در  دریایی  یخ  رسد  می  نظر  به 

مجاور  حوضه های  و  شمال  قطب  منجمد 
آن پس از کاهش در بهار و تابستان سال 
به   2۰21 سپتامبر   1۶ در  میالدی،  جاری 
است.  رسیده  خود  ساالنه  میزان  حداقل 
با  سپتامبر   1۶ روز  در  یخ  وسعت  میزان 
آن  در  یخ  غلظت  مناطقی که  به کل  توجه 
میلیون   4.۷2 بوده،  درصد   1۵ کم  دست 
اساس  بر  چند  هر  بوده.  مربع  کیلومتر 
نسبت  به  یخ  میزان  این  گزارش ها، 
و   2۰19 جمله  از  میالدی  قبل  سال های 

است. داشته  افزایش   2۰2۰

افزایش 2 برابرِی آسیب دیدگان 
سیل در سراسر جهان

گرم شدن اقیانوس ها و ذوب یخچال ها از 
است.  جهان  در  سیل  اصلی  دالیل  جمله 
سال گذشته یک گروه مطالعات جهانی در 
بینی کردند که شمار  پیش  تازه ای  تحلیل 
سیالب های  از  دنیا  سراسر  در  افرادی که 
 2۰۳۰ سال  تا  دید  خواهند  آسیب  ویرانگر 

می شود. برابر  دو  میالدی 
 )WRI( "مطالعات "موسسه منابع جهانی 
نشان داد تا پایان این دهه، دست کم 14۷ 
میلیون نفر ساالنه بر اثر طغیان رودخانه ها 
آسیب  ساحلی  نواحی  سیالب های  و 
جهانِی  حالی که جمعیت  در  دید،  خواهند 
آسیب دیده از سیل در 1۰ سال گذشته ۷2 

است. بوده  نفر  میلیون 
سال  تا  این گزارش  اساس  بر  همچنین   
خواهد  فاجعه بار  آمار  این  میالدی   2۰۵۰
عواملی  اثر  بر  سیالب  وقوع  چرا که  شد. 

جمعیت  تراکم  اقلیمی،  بحران های  چون 
خشکی ها  فرونشست  و  پرخطر  مناطق  در 
آب  منابع  از  بی رویه  استفاده  دلیل  به 

است. تشدید  حال  در  زیرزمینی 
این  شدیدترین  نوشته،  گاردین  که  آنطور 
برای مناطق جنوب و جنوب شرق  حوادث 
زیادی  جمعیت  و  شده  بینی  پیش  آسیا 
ویتنام،  بنگالدش،  چون  کشورهایی  در 
هستند.  آسیب  معرض  در  اندونزی  و  هند 
عمدتا  متحده  ایاالت  از  مناطقی  همچنین 
مواجه  ساحلی  سیالب های  باالی  خطر  با 

می شوند.
اما این سیل ها فقط گریبان آسیا را نخواهد 
دانشگاه  محققان  از  گروه  یک  و  گرفت 

ساوت همپتون با بررسی 1۳۶ شهر ساحلی 
سکونت  آن  در  نفر  میلیون   1 از  بیش  که 
نیویورک،  شهرهای  که  کردند  اعالم  دارند 
در  آمریکا  در  بوستن  و  نیواورلئان  میامی، 
بیشترین  با  که  هستند  شهری   2۰ میان 
اگر  و  هستند  روبه رو  ساحلی  سیل  خطر 
آب سطح دریا بر اساس پیش بینی های 
یابد  افزایش   2۰۵۰ سال  تا  صورت گرفته 
این شهرها با خرابی ناشی از سیله ای مکرر 

می شوند. رو به رو  و گسترده 
سطح  اگر  حتی  که  است  حالی  در  این   
آب دریا در بهترین حالت پیش بینی شده 
ساالنه  هزینه  برود،  باال  دانشمندان  توسط 
ساحلی  سیل های  واسطه  به  تعمیراتی که 
ایجاد می شود از یک تریلیون دالر بیشتر 

می شود.
سایر  مانند  هم  ایران  میان  این  در 
امان  در  تغییرات  این  از  جهان  کشورهای 
آنکه  به  توجه  با  نکته  این  و  بود  نخواهد 
ایران کشوری دریایی است بیش از پیش 

ست. ا
رییس  ابطحی،  بهروز  امسال  خرداد ماه   
وبینار  در  شناسی  اقیانوس  پژوهشگاه 
آنکه  اعالم  با  اقیانوس ها  و  دریاها  دانش 
مساحت کل سواحل ایران ۵9۰۰ کیلومتر در 
شمال و جنوب است گفت »بر این اساس 
و  چهل  ساحلی،  21۰ کشور  میان  در  ایران 
امتداد  میزان  نظر  از  دنیا  کشور  هفتمین 
اول  چهارم  یک  در  ایران  و  است  سواحل 
کشورهای دنیا از نظر دسترسی به سواحل 

دارد.« قرار 
از  اعظمی  بخش  اینکه  بیان  با  ابطحی 
می شود،  درصد   ۷2 که  زمین  کره  سطح 
ادامه  است،  شده  پوشانده  آب ها  توسط 
داد: »1۰ درصد از جمعیت جهان در مناطق 
دریاها  سطح  از  متری   1۰ حدود  ارتفاع  با 
جمعیت  از  درصد   4۰ و  می کنند  زندگی 
کره زمین در 1۰۰ کیلومتری سواحل سکنی 
گزیدند و این امر نشان از اهمیت و نقش 

دارد. بشر  زندگی  در  سواحل 
شناسی،  اقیانوس  حوزه  محقق  این 
به  فاضالب  ورود  نفتی،  آلودگی های 
رسوب گذاری  دریایی،  محیط های 
ورود  دریایی،  محیط های  در  غیر عادی 
اقلیم  تغییر  دلیل  به  مهاجم  گونه های 
اسیدی  کشتیرانی،  فعالیت  افزایش  و 
تشعشعات  آلودگی  و  دریاها  محیط  شدن 
آلودگی های  و  معضالت  از  را  هسته ای 
افزود:  و  برد  نام  آبی  محیط های 
به  مربوط  آلودگی ها  این  از  دیگر  بخش 
می شود،  میکروپالستیک ها  و  پالستیک ها 
زئوپالنکتون ها  بدن  در  به گونه ای که حتی 
شده  مشاهده  پالستیک ها  میکرو  بقایای 

بود. شده  آنها  مرگ  موجب  که 
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شیوع کرونا، فرصتی 
برای احیای غارها 

و  طبیعی  تاریخ  ملی  موزه  دفتر  مدیرکل 
را  کرونا  ویروس  شیوع  ژنتیکی  ذخایر 
شده  وارد  آسیب های  ترمیم  برای  فرصتی 
»شیوع  کرد:  اظهار  و  دانست  طبیعت  به 
اکوسیستم  کل  تا  شد  باعث   19 کووید 
از  نیز  غارها  بکشد.  به راحتی  نفسی  بتواند 
این قاعده مستثنی نبوده اند و شرایط کرونا 
سبب شده است تا بخشی از صدمات وارده 
ترمیم  اخیر  به محیط زیست در سال های 

شود.«
و  غارها  اهمیت  به  اشاره  با  مدادی  محمد 
ملی  روز  عنوان  به  مهرماه  دوم  نامگذاری 
از  »غارها  کرد:  خاطرنشان  پاک«  »غار 
هستند.  اهمیت  دارای  متفاوت  بعد  چند 
اکوسیستم  دارای  زیست محیطی  منظر  از 
این  در  و  هستند  به فردی  منحصر  کامال 
زندگی  موجوداتی  بسته  نیمه  اکوسیستم 
می کنند که میلیون ها سال است که با این 
این  تغییر  و  کرده اند  پیدا  تطابق  شرایط 
این  زندگی  به  جدی  آسیب  سبب  شرایط 

می شود«. زیست مندان 
و  طبیعی  تاریخ  ملی  موزه  دفتر  مدیرکل 
محیط  حفاظت  سازمان  ژنتیکی  ذخایر 
سخت پوستان   ، »حشرات  افزود:  زیست 
از  خفاش ها  همچون  پستاندارانی  حتی  و 
جمله گونه هایی هستند که در غارها زندگی 
غار  درون  تنها  نه  موجودات  این  می کنند. 
اکوسیستم های  با  نیز  آن  از  خارج  بلکه 
با  آن ها  تبادالت  و  هستند  ارتباط  در  دیگر 
زیست محیطی  اهمیت  از  بیرون  محیط 

است.« برخوردار  زیادی 
از  »یکی  ایسنا گفت:  به  ادامه  در  مدادی 
این موارد گرده افشانی گیاهان است که به 
همچنین  می شود  انجام  خفاش ها  وسیله 
زنجیره  در  دلیل جایگاه خود  به  خفاش ها 
نیز  حشرات  جمعیت  تعدیل  به  غذایی 
دیگر  سوی  از  می کنند.  شایانی  کمک 
عنوان  به  غارها  از  پستانداران  از  بسیاری 
استفاده  خود  استراحت  محل  و  مامن 
باالی  اهمیت  نیز  مورد  این  که  می کنند 
می دهد.« نشان  را  اکولوژیک  نظر  از  غارها 
 او با تاکید بر ارتباط نزدیک غارها با منابع 
آب زیرزمینی ادامه داد: عمده غارهای دنیا 
و به خصوص غارهای ایران در محیط های 
کارستی  بستر  گرفته اند.  شکل  کارستی 
ارتباط تنگاتنگی با منابع آب زیرزمینی دارد 
می تواند  غارها  با  ما  برخورد  نوع  بالطبع  و 
و  زیرزمینی  منابع آب  از  به حفاظت  منجر 
یا برعکس منجر به آلودگی و صدمه دیدن 

منابع شود. این 
ذخایر  و  طبیعی  تاریخ  موزه  کل  مدیر 
با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  ژنتیکی 
گردشگری  در  غارها  ویژه  جایگاه  به  اشاره 
نشان  که  مواردی  از  دیگر  »یکی  گفت: 
موضوع   ، غارهاست  باالی  اهمیت  دهنده 
غارها  در  گردشگری  است.  گردشگری 
اول  مورد  می شود.  تعریف  سطح  سه  در 
به صورت عام پذیرای  غارهایی هستند که 
غارهای  غارها  این  هستند.  گردشگران 
عمومی یا SHOW CAVE  نام دارند. 12 
قرار  بندی  دسته  این  در  ما  کشور  در  غار 

می گیرند.«

 تاالب »آق گل« مالیر 
با اجرای سند مدیریت 

احیا می شود 
استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
همدان گفت » طرح جامع مدیریت تاالب 
و  ریزی  برنامه  شورای  تصویب  به  آق گل 
توسعه استان همدان رسید و مقرر شد این 
بین  باالدستی  سند  یک  عنوان  به  برنامه 
اجرایی  های  دستگاه  تمامی  برای  بخشی 

گیرد.« قرار  مبنای کار  استان 
بسطامی،  نژاد  جعفری  محسن  گفته  به   
تکالیف  از  تاالب ها  مدیریت  جامع  طرح 
مندرج در برنامه پنجم و ششم توسعه است 
آن سازمان محیط زیست موظف  که طبق 
شده با همکاری سازمان های مربوطه نسبت 
به احیای ۳۵ تاالب مهم کشور اقدام کند. 
تاالب  داد:  ادامه  بسطامی  جعفری نژاد 
آق گل با توجه به کاهش بارندگی، تخصیص 
نیافتن حق آبه و برداشت غیرمجاز و بیش 
از حد آب های زیرزمینی برای کشت شرایط 
حساسیت  به  توجه  با  و  نداشت  خوبی 
خاص این تاالب از نظر موقعیت جغرافیایی 
بین استان های همدان و مرکزی، الزم بود 
هماهنگی و همکاری بیشتری در این زمینه 

شود. انجام 
استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
اجرایی  های  دستگاه  همه  افزود:  همدان 
موظف به اجرای برنامه مدیریت جامع تاالب 
آق گل متناسب با وظایف تعریف شده برای 
آنها در برنامه و بودجه سنواتی هستند و باید 
گزارش پیشرفت کار خود را به کمیته استانی 
مدیریت جامع تاالب و شورای برنامه ریزی 

و توسعه استان ارائه کنند

نوسانات شدید دمایی در 
دریای شمال ارتباط مستقیمی 

با تغییر صید ماهی در 
این آب ها دارد. کارینا فن 

شوک مان، یکی از پژوهشگران 
بر این باور است که آلودگی 

محیط زیست، تغییرات اقلیمی 
و استفاده بی رویه از منابع، 

فشاری بی سابقه بر اقیانوس ها 
وارد کرده  است

|پیام ما|برنامه   دیده بانی زمین و آژانس فضایی اتحادیه اروپا -کوپرنیک- در جدیدترین گزارشش از دریاها و اقیانوس های سراسر جهان، 
وضعیت آنها را هر روز بدتر از روز قبل توصیف کرده است. این پنجمین گزارش این آژانس است که در آن ۱5۰ پژوهشگر نشان می دهند 

که اقیانوس ها به چه سرعتی به واسطه دخالت انسان تغییر می کنند.

گردآورندگان این گزارش هشدار 
می دهند که ادامه ذوب یخ های 

قطب شمال می تواند به گرم 
شدن منطقه، فرسایش سواحل 

قطبی و تغییر الگوهای آب و 
هوایی در سطح جهان منجر 

شود. همچنین گرم شدن آب 
اقیانوس ها منجر به مهاجرت 

جانوران آبزی به آب های 
خنک تر و در نتیجه کاهش 

جمعیت گونه ها می شود
|  

AP
  |

در محدوده منطقه جنگلی 
درازنو این شهرستان دست 

کم 1۵۰ نفر نیرو و در 
محدوده جنگلی "یانه سر" 

هم حدود ۵۰ نفر از نیروهای 
عملیاتی مشغول خاموش 

کردن آتش هستند

جنگل های  گلستان در آتش می سوزد
 فرماندار شهرستان کردکوی از وقوع حریق 
این  سر  یانه  روستای  جنگلی  مناطق  در 
استان  سه  محدوده  در  واقع  شهرستان 
گلستان، مازندران و سمنان خبر داد و گفت 
ماموران امدادی و عملیاتی مربوط به محل 

آتش سوزی اعزام شدند.
شده  آغاز  پنجشنبه  روز  از  آتش که  این 
همچنان در جریان است و ابراهیم قدمنان 
نیروی  ایرنا گفته  »ده ها  به  باره  این  در 
به  محیط بان  و  جنگلبان  عملیاتی شامل 
منطقه آتش سوزی یاد شده اعزام شده اند 
اما هنوز اطالعاتی در خصوص علت شروع 
حریق و وسعت آن در دست نیست و پس 

از ارزیابی کارشناسان اعالم می شود.«
منابع محلی به ایرنا گفنه اند که سهل انگاری 
گردشگران و دامداران محلی علت بروز این 

آتش سوزی بوده است.
این آتش دیروز در یانه سر مهار شد اما وزش 
باد عملیات کنترل و مهار آتش در درازنو را 
لطفی،  عبدالرحیم  روبه رو کرد.  مشکل  با 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان 
هم دیروز گفت »منطقه صعب العبور است. 
با بهبود شرایط هوایی منطقه از بالگرد برای 

اطفای حریق استفاده می شود.«
به گفته او در محدوده منطقه جنگلی درازنو 
این شهرستان دست کم 1۵۰ نفر نیرو و در 
محدوده جنگلی "یانه سر" هم حدود ۵۰ 
نفر از نیروهای عملیاتی مشغول خاموش 

تالش  وجود  »با  هستند.  آتش  کردن 
برای مهار آتش سوزی  ماموران عملیاتی 
تا ظهر جمعه  در جنگل های کردکوی، که 
حدود 1۵۰ هکتار از جنگل های این منطقه 
در آتش سوختند که شامل چند صد اصله 
درخت از گونه کچف و اورس می شوند.«

پیش از این نیز مدیرکل منابع طبیعی و 
پنج  در  بود که  آبخیزداری گلستان گفته 
آتش  تعداد  جاری  سال  ابتدای  ماهه 
گلستان  طبیعی  های  عرصه  در  سوزی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر 
امکان  ها  تحریم  دلیل  به  و  است  شده 
سازمان  برای  حریق  اطفا  بالگرد  تهیه 
جنگل ها ممکن نیست لذا از بالگرد وزارت 
دفاع استفاده کرده که آن هم مشکالت 

دارد. را  خود  خاص 
جنگلی  عرصه  هکتار  هزار   4۵2 گلستان 
دارد که  و ۸۶2 هزار هکتار عرصه مرتعی 
آتش  وقوع  نظر  از  پرخطر  مناطق  جزو 
و  دامداران  و گردشگران،  هستند  سوزی 
نقش  مراتع  و  جنگل ها  حاشیه نشینان 
نعمت  این  نگهداری  و  حفظ  در  بسزایی 
امسال  خشکسالی های  دارند.  خدادادی 
در  حریق  وقوع  ریسک  تا  شد  موجب 

یابد. افزایش  استان  زیستگاه های 
اعالم  با  قبل  روز  دو  هواشناسی گلستان 
افزایش دما، نسبت به احتمال آتش سوزی 

در جنگل های هیرکانی هشدار داده بود. هیات مدیره خانه مطبوعات استان کرمان

آگهی مجمع عمومی عادی 
خانه مطبوعات استان کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك ورامین

بدینوسیله از اعضای محترم خانه مطبوعات دعوت می شود تا در مجمع 
عمومی عادی خانه مطبوعات استان کرمان،  که روز چهارشنبه 2۱ مهرماه 
از ساعت ۱۰ تا ۱2  به صورت الکترونیک از طریق سایت خانه مطبوعات 

به نشانی www.khanehmatbooat.ir  برگزار می شود شرکت نمایند.

دستور کار:
۱-ارائه گزارش عملکرد و تراز مالی

2-انتخاب بازرسان برای مدت یک سال

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1۳9۷۶۰۳۰1۰۶۰۰۰۳214 هیات اول /موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مالک اشتر نوروزیان فرزند رحیم بشماره شناسنامه 1۵۸ صادره از کرانی در ششدانگ "یک 
باب خانه" به مساحت 1۵۷/۰۷ مترمربع پالک 9۶2 فرعی از 1۰۰ اصلی واقع در قریه عمروآباد ورامین 
خریداری از مالک رسمی آقای اسداله شیرکوند ورثه محمدرضا شیرکوند هداوند محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: ۱۱976۴۴ میم الف 3۱۴
محمود داودی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مفقودی 
مجوز اسلحه

دولول  شکاری  سالح  مجوز 
 -  Dk7۰۰ هم.معمولی   کنار 
حسینی  احمد  بنام   Js2۰۰_
ملی  شماره  به  رضا  فرزند 
شماره  و   3۰9۱353893
و  مفقود گردیده   5 شناسنامه 
از درجه اعتبار ساقط است. زرند

آگهی استعالم
از  فرمایید  دستور  است  خواهشمند 
به  سراسری  و  محلی  روزنامه  طریق 
محکوم علیه آقای محسن حسابی فرزند قدرت 
هللا ابالغ شود که دو قطعه زمین از پالک 2۳۷۶ 
تاریخ  در  عسکر  خواجه  در  واقع  صدرا  موقوفه 
روز چهارشنبه مورخ14۰۰/۰۷/21 از ساعت ۸/۳۰ 
الی 1۰/۳۰ صبح برگزاری مزایده میباشد چنانچه 
تمایل شرکت در مزایده را دارید در شعبه اجرای 
احکام مدنی حاضر شوید) در ضمن جهت اطالع 
  4/۸۸4/۰۰۰/۰۰۰ جمعا  زمین  قطعه  دو  مبلغ 

می باشد( ریال 
م/الف۳1

مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری 
علیرضا شیده بم/قدیم-  شهرستان 
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و  تجزیه  می نویسد؛  یورونیوز  که  آنطور 
ویرانه های  در  مانده  برجای  شواهد  تحلیل 
می دهد  نشان  تل الحمام  باستانی  تپه 
 ۵۰ تقریبًا  عرض  به  شهاب سنگ  یک 
سطح  از  باالتر  کیلومتر   4 ارتفاع  در  متر 
زمین منفجر شده است و پس از یک نور 
درجه  هزار   2 گرمای  از  موجی  خیره کننده، 

است. کرده  ایجاد 
حاال تحقیقات دانشمندان درباره سرنوشت 
این قوم به نتایج جالبی رسیده و در نشریه 
و  شده  منتشر  »نیچر«  علمی  مطالعات 
شده  ایجاد  حرارت  تحقیق،  این  بر اساس 
بدنه های  بالفاصله  است که  بوده  حدی  به 
فلزی  اشیا  و  سوزانده  را  خانه ها  چوبی 
سازه های  حتی  و  نیزه  شمشیر،  مانند 
سفالی و آجری را ذوب کرده است. با این 
ثانیه  چند  نبوده،  تخریب  همه   این  حال 
راه  از  عظیم  انفجار  شوک  موج  یک  بعد 
مجموعه کاخ  جمله  از  چیز  همه  و  رسیده 
۵ طبقه با دیواری مستحکم به ضخامت 4 

است. ویران کرده  را  متر 

تمدن  شهر  بزرگترین  تل الحمام، 
باستان در جنوب شام دنیای 

برابر  ده  مساحتی  با  تل الحمام  شهر 
برنز  عصر  طول  در  اورشلیم  از  بزرگ تر 
بزرگترین  هزار سال  دو  برای حدود  میانی 
شام  جنوب  در  باستان  دنیای  تمدن  شهر 
از  یکباره  به  این حال  با  محسوب می شد، 

۶۰۰ سال بدون  میان رفت و برای بیش از 
ماند. باقی  سکنه 

وجود  باستان شناسی  اولیه  کاوش های 
مواد غیرمعمول نظیر سفال های ذوب شده، 
دانه های  »حباب دار«،  آجر  ذغال سنگ، 
تخریب  از  حجمی  خاکستر  و  سوخته 
پژوهشگران  می داد.  نشان  را  عظیم 
رسوبات  تحلیل های  و  تجزیه  با  نخست 
جنگ،  همچون  مواردی  خاک  الیه های  و 
و زمین لرزه  آتشفشانی  فوران  آتش سوزی، 
هیچ کدام  گفتند  و  کردند  رد  و  بررسی  را 
مشابه  گرمایی  نمی تواند  رویدادها  این  از 
اینکه سرانجام بیل مکانیکی  تا  ایجاد کند. 
کاوشگران تکه سنگ های کوارتز را در محل 
پیدا کرد که نشانه ای از یک اتفاق شدید و 
از برخورد  ناگهانی باال حاصل  درجه حرارت 

بود. کیهانی 
در  زمین شناسی  استاد  کنت،  جیمز  دکتر 
آمریکا،  در  کالیفرنیا  باربارا  سانتا  دانشگاه 
این  در  کوارتزی  سنگ های  »ما  می گوید: 
شدیدی  فشارهای  با  که  یافتیم  ناحیه 
است.  عجیب  بسیار  این  و  دیده اند  ضربه 
سخت ترین  از  یکی  کوارتز  سنگ  که  چرا 
مواد معدنی است و ضربه زدن به آن بسیار 

است.« دشوار 
نشان  کارشناسان  نفره   21 تیم  محاسبات 
از  حاصل  نمی توانسته  انفجار  این  داد 
دهانه  چرا که  باشد،  بوده  سیارک  برخورد 

برخوردی در محل وجود ندارد، بلکه انفجار 
ناشی از یک جرم آسمانی نظیر شهاب سنگ 
انفجار،  می گویند  دانشمندان  است.  بوده 
را  سفالی  گلدان های  خارجی  سطوح 
انسان های  اسکلت  و  آجرها  و  ذوب کرده 
نزدیک به محل حادثه »تکه تکه« شده اند. 
همان  تل الحمام  معتقدند  دانشمندان 
مطابق  است که  لوط،  قوم  شهر  یا  سدوم، 
»اعمال  دلیل  به  مقدس  کتاب  روایات 

غضب  مشمول  ساکنانش  غیراخالقی« 
در  شدنش  ویران  گزارش  و  شد  خدا 
است. کنت که  آمده  تورات  پیدایش  سفر 
استاد  سیلویا،  فیلیپ  با  تحقیق  این  در 
دانشگاه  در  مقدس  کتب  باستان شناسی 
بوده  همکار  آمریکا  ترینیتی  ساوت وست 
در  شده  ذکر  مشاهدات  »همه  می گوید: 
ضربه  یک  با  عتیق  عهد  پیدایش  سفر 

دارد.« مطابقت  هوایی 
اطمینان  با  »هرچند  می کند:  اضافه  او 
شهر  که  گفت  نمی توان  علمی  صددرصد 
عتیق  عهد  سدوم  شهر  همان  شده  ویران 
عینی  شاهدان  توصیف  حال  این  با  است، 
از این حادثه فاجعه بار در ۳۶۰۰ سال پیش 
شده  تبدیل  شفاهی  سنت  یک  به  احتمااًل 
کتاب  در  مکتوب  یک گزارش  قالب  در  و 
لوط  قوم  نابودی  مورد  در  تورات  مقدس 

است.« آمده 

تپه به شوره زار بدل شد
خاک  لحاظ  به  تل الحمام  ناحیه 
با  می شد،  محسوب  حاصلخیز  منطقه ای 
در   2۰۰۵ سال  از  که  محققان  حال  این 
و  حفاری  مشغول  ناحیه  این  در  تپه ای 
ناگهان  چرا  نمی دانستند  هستند  تحقیق 
به  خود  تاریخ  از  دوره ای  در  منطقه  این 

است؟ شده  تبدیل  شوره زار 
احتمااًل  می گویند  اکنون  باستان شناسان 
فوق العاده  حرارت  و  شهاب سنگ  انفجار 
آب  از  عظیمی  سطح  شده،  ایجاد  زیاد 
روی  به  و  کرده  بخار  را  مرده  دریای  شور 
نمک های ساحلی  یا  و  است  پاشیده  دره 
ریخته  شهر  روی  به  و  بلند کرده  را  دریا 
نیز  هم اینک  مرده  دریای  سواحل  است. 

هستند. نمک  از  مملو 
به  خاک  نمک  غلظت  اتفاق  این  پی  در 
و  یافته  افزایش  عادی«  »غیر  میزان 
کیلومتری   2۵ شعاعی  در  کشاورزی 
حادثه  این  پی  در  است.  شده  غیرممکن 
اطراف  نواحی  ساکنان  از  تن  هزار  ده ها 
سال   ۶۰۰ آن  از  پس  و  کردند  مهاجرت 
ناحیه  این  در  بارندگی ها  تا  کشید  طول 
این  و  بشورد  مزارع  از  را  نمک  بیابانی 
قرار  زراعت  مورد  بتواند  دیگر  بار  منطقه 

 . گیرد
به  که  شده  ذکر  مقدس  کتاب  روایت  در 
خارج  شهر  از  شد  داده  دستور  پیامبر  لوط 
اما  نکند  نگاه  را  خود  سر  پشت  و  شود 
به  و  کرد  درنگ  لحظه ای  لوط  همسر 
در حالی که  تبدیل شد  نمک«  از  »ستونی 
دود  و  می بارید  آسمان  از  و گوگرد  »آتش 

بود.« بلند  شهر  از  غلیظ 

شهاب ها میزبان  زمین، 
چنین  می گویند  برخی  اما  این  در 
تحقیقات  این  و  نیست  ممکن  اتفاقی 

نیست.  متقن  چندان 

و  فیزیک  اختر  دکترای  عرفانی،  انسیه 
می گوید  »پیام ما«  به  اما  دانشگاه  استاد 
ماجرایی  زمین  به  شهاب سنگ ها  برخورد 
جدید نیست و زمین بارها شاهد برخوردی 
شهاب سنگ  برخورد  آثار   « است  بوده 
معروفی  دره  به  می توان  و  است  زیاد 
برخورد  اثر  در  که  کرد  اشاره  عمان  در 
به  پیش  سال  هزار  چند  در  شهاب سنگ 
آن  آمریکا که  در  یا گودالی  و  آمده  وجود 
شهاب سنگ هاست.  برخورد  تبعات  از  هم 
برخورد  شاهد  هم  اخیر  سال های  در  حتی 
شهاب سنگ با زمین بوده ایم. نمونه اش در 
شهاب ها  این  اما  است.  روسیه  و  فنالند 
قدرت چندانی نداشتند و نتوانستند ویرانی 
پژوهشگر  این  گفته  به  کنند.«  ایجاد 
باید  قوم  و  شهر  این  رفتن  بین  از  درباره 
چرا  شود  بررسی  دقت  با  موجود  اطالعات 
از  متفاوتی  چگالی  شهاب سنگ ها  که 
با  برخوردشان  و  دارند  زمینی  سنگ های 
آن کامال مشخص  از  ناشی  تبعات  و  زمین 
شاهد  بسیاری  دوره های  در  »ما  است 
بزرگ  نمونه  و  بوده ایم  شهاب  برخورد 
گفته  که  دایناسورهاست  رفتن  بین  از  آن 
می شود به دلیل برخورد شهاب سنگ بوده. 
بسیاری  شهاب های  بدانیم  باید  همچنین 
برخورد  زمین  جو  به  لحظه  همین  در 
زمین  به  هم  هرگز  و  می سوزند  و  می کنند 

» . نمی رسند

حفاری های جدید باستان شناسی در شهر تل الحمام نشان می دهد یک حادثه کیهانی باعث نابودی کامل این شهر شده

شهاب سنگ، عامل ویرانی شهر قوم لوط
دانشمندان می گویند انفجار سطوح خارجی گلدان های سفالی را ذوب کرده 
و آجرها و اسکلت انسان های نزدیک به محل حادثه »تکه تکه« شده اند

کشف آثار سکونت 
چندین هزار ساله در 

ارتفاعات ماسوله
میراث فرهنگی  پژوهشی  پایگاه  سرپرست 
پرونده  تکمیل  راستای  »در  گفت:  ماسوله 
مقدماتی  بررسی  یک  ماسوله  جهانی  ثبت 
امکان سنجی باستان شناسی در اطراف ماسوله 
انجام شده که نتایج آن پیشینه حضور انسان 
پیش  سال  هزار  چهار  تا  حداقل  را  منطقه  در 
به عقب برده است.« محمد سنایی گفت: »در 
این بررسی که با حضور باستان شناسانی از موزه 
ملی ایران، پایگاه ملی پژوهشی میراث فرهنگی 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری  و  ماسوله 
شده،  انجام  گیالن  استان  صنایع دستی  و 
پیش  اواخر  فرهنگ های  از  جدیدی  شواهد 
در  اسالمی  دوره های  و  تاریخی  تاریخی،  از 
ارتفاعات کوهستانی باالی 2۵۰۰ متری ماسوله 
کشف شده است.« سرپرست پایگاه پژوهشی 
نظر  »براساس  افزود:  ماسوله  میراث فرهنگی 
باستان شناسان یافته های جدید نشان می دهد 
این  از  مفرغ  دوره  اواخر  از  حداقل  انسان  که 
می کرده  استفاده  فصلی  به طور  مرتفع  مناطق 
و شواهد دوره های آهن یک و آهن سه، دوره 
اشکانی، آل بویه، سلجوقی و ایلخانی نیز حاکی 
از تداوم این الگوی سکونتی در چهار هزار سال 
گذشته را دارد.« سنایی تصریح کرد: »انجام یک 
برنامه بررسی فشرده و گسترده باستان شناسی 
در حریم منظری ماسوله می تواند در تکمیل و 
تقویت پرونده ثبت جهانی ماسوله بسیار موثر 
جدید  یافته های  »این  کرد:  بیان  او  باشد.« 
می تواند ما را در تکمیل اطلس باستان شناسی 
غرب گیالن خصوصا در مناطق مرتفع البرز یاری 
ارتفاعات  چنین  در  آثار سکونت  و کشف  کند 
باالیی جنبه جدیدی از انطباق جوامع انسانی در 
دوره های پیش از تاریخ، تاریخی و اسالمی در 
مناطق کوهستانی گیالن را به نمایش می گذارد.«

آماده سازی کاروانسراهای 
سنگی و آجری آهوان سمنان 
برای حضور  ارزیابان یونسکو

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
آماده سازی  از  سمنان  استان  صنایع دستی 
سمنان  آهوان  آجری  و  سنگی  کاروانسراهای 
برای حضور ارزیابان ثبت جهانی یونسکو خبر 
داد. حمیدرضا دوست محمدی با اعالم این خبر 
افزود: »کاروانسراهای آهوان برای بررسی پرونده 
ثبت جهانی کاروانسراهای راه ابریشم در حال 

هستند.«  آماده سازی 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
»تخلیه  گفت:  سمنان  استان  صنایع دستی 
نخاله های اطراف بنا با کمک اداره کل راهداری 
سمنان،  شهرستان  جاده ای  حمل ونقل  و 
بدنه  روی  بر  متأخر  نوشته های  پاک سازی 
کاروانسراها، تخلیه نخاله و زباله های داخل بنا و 
مرمت درهای ورودی، از جمله اقدامات در دست 
است.« کاروانسراها  این  سامان دهی  برای  اجرا 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
اینکه  بیان  با  سمنان  استان  صنایع دستی 
مجموعه  ردیف  در  استان  کاروانسرای   ۶
فهرست  در  ثبت  برای  ایران  کاروانسراهای 
»این کاروانسراها  او گفت:  دارند،  قرار  یونسکو 
شامل کاروانسرای میاندشت، عباس آباد، میامی 
آجری  و  سنگی  کاروانسرای  و  بهرام  قصر  و 
آهوان است.« دو کاروانسرا یا رباط تاریخی به 
نام »رباط سنگی انوشیروانی« و »کاروانسرای 
دارد.  وجود  سمنان  آهوان  منطقه  در  عباسی«  شاه 

انسیه عرفانی: در سال های اخیر 
هم شاهد برخورد شهاب سنگ 
با زمین بوده ایم. نمونه اش در 
فنالند و روسیه است. اما این 
شهاب ها قدرت چندانی نداشتند 
و نتوانستند ویرانی ایجاد کنند

پیام ما | حفاری های جدید باستان شناسی در شهر تل الحمام واقع در غرب اردن کنونی نشان می دهد یک حادثه کیهانی باعث شده 
است تا حدود 365۰ سال پیش این شهر ساحلی در نزدیکی دریای مرده به طور کامل نابود شود. محققان تخمین می زنند انفجار این 

شهاب سنگ قدرت تخریبی معادل ۱۰۰۰ برابر قوی تر از بمب اتمی هیروشیما ایجاد کرده است.
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در پی این اتفاق غلظت نمک 
خاک به میزان »غیر عادی« 
افزایش یافته و کشاورزی در 

شعاعی 2۵ کیلومتری غیرممکن 
شده است. در پی این حادثه 

ده ها هزار تن از ساکنان نواحی 
اطراف مهاجرت کردند و پس 
از آن ۶۰۰ سال طول کشید تا 

بارندگی ها در این ناحیه بیابانی 
نمک را از مزارع بشورد و این 

منطقه بار دیگر بتواند مورد زراعت 
قرار گیرد 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

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

سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
 1۳9۰/۰9/2۰ مصوب  سندرسمی  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
موضوع  اول  هيات   14۰۰۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۳۰۰1 رای شماره  برابر  و 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  حیدریه  تربت 
 22119 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  پور  ابراهیم  غالمرضا 
صادره از تربت حیدریه نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت214/4۰ متر مربع ) دویست و 
چهارده و چهل صدم متر مربع( قسمتی از پالک ۵2۳ فرعی 
واقع  والت  مه  دهستان  اصلی   292 پالک  روسی  اراضی  از 
در خراسان رضوی بخش دو حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 
خریداری از مالکین رسمی محمد علی قوی بایگی و عباس 
هیأت   14۰۰۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۳۰۰۰ شماره  رأی  برابر  و  پور  ابراهیم 
ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون  یک  ماده  موضوع  اول 
حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض 
شماره  مرتضی  فرزند  بایگی  پاکزاد  عصمت  خانم  متقاضی 
شناسنامه ۵۷4۰ صادره از تربت حیدریه نسبت به سه دانگ 
مساحت214/4۰  به  ساختمان  یکاب  ششدانگ  از  مشاع 
مربع(  متر  صدم  چهل  و  چهارده  و  )دویست  مترمربع 
 292 پالک  روسی  اراضی  از  فرعی   ۵24 پالک  از  قسمتی 
دو  بخش  رضوی  در خراسان  واقع  والت  مه  دهستان  اصلی 
رسمی  مالکین  از  خریداری  حیدریه  تربت  ملی  ثبت  حوزه 
شماره  رای  برای  و  ابراهیم  عباس  و  بایگی  قوی  محمدعلی 
قانون  یک  ماده  موضوع  اول  هیات   14۰۰۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۳۰۰2
تربت حیدریه  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مذکور مستقر 
نوری  اکبر  آقای علی  بالمعارض متقاضی  و  مالکانه  تصرفات 
بایگ فرزند حسین بشماره شناسنامه ۷۶۵۰ صادره از تربت 
یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  حیدریه 

ساختمان به مساحت 1۷9/۳۵ متر مربع  )يكصد و هفتاد و 
نه و سی و پنج صدم متر مربع( قسمتی از پالک ۷۷  فرعی 
از اراضی تهرود بایگ پالک 291 اصلی دهستان مه والت واقع 
در خراسان رضوی بخش دو حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 
شماره  رای  برابر  و  نمازی  احمد  رسمی  مالک  از  خریداری 
قانون  یک  ماده  موضوع  اول  هیات   14۰۰۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۳۰۰۳
تربت حیدریه  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مذکور مستقر 
ابراهیم  فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات 
پور فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ۰۶9۰1۷۶449 صادره از 
تربت حیدریه نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 1۷9/۳۵ مترمربع ) یکصد و هفتاد و 
نه وسی و پنج صدم متر مربع( قسمتی از پالک ۷۷ فرعی 
از اراضی تهرود بایگ پالک 291 الی دهستان مه والت واقع 
در خراسان رضوی بخش دو حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 
است.  گردیده  نمازی محرز  احمد  مالک رسمی  از  خریداری 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون    ۳ ماده  موجب  به  لذا 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آئین نامه 
طریق  از  روز   1۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  آگهی  این  مربوطه 
روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر تا درصورتیکه 
باشند  داشته  اعتراض  شده  اعالم  آرای  به  ذینفع  اشخاص 
را  اعتراض خود  ماه  دو  تا  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  باید 
نمایند.  اخذ  رسید  و  تسلیم  ملک  وقوع  محل  ثبت  اداره  به 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
یا  نگردد  واصل  قانونی  مهلت  در  اعتراض  صورتی که  در  و 
محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  معترض، گواهی 
می  مالکیت  سند  صدور  به  مبادرت  ثبت  اداره  نکند  ارائه  را 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست. شماره 1۰۶۳
 تاریخ انتشار نوبت اول 14۰۰/۰۷/۰۳
تاریخ انتشار نوبت دوم 14۰۰/۰۷/19

محمدکاظم باقرزاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت 
حیدریه
ت ح ج 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی 
مصوب 1۳9۰/۰9/2۰ و برابر رای شماره 14۰۰۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰2۸۷۰ هيات اول موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقای محمدابراهیم مطیع فرزند محمد بشماره شناسنامه 2۰4۰1 صادره از تربت حیدریه نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به 1۸9/۳۸ متر مربع ) یکصد و هشتاد و نه و سی و هشت صدم 
متر مربع( قسمتی از پالک 4 فرعی از پالک ۳۳4۵ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش یک 
شهر حوزه ثبت ملک تربت حیدریه از مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به موجب 
فاقد سند رسمی و ماده 1۳  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  ماده ۳  
آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار 
در شهرها منتشر تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار اولین اگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت  به  اقدامات ثبت موکول  صورت 
قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  و صدور  نماید  می  مالکیت  سند  به صدور  مبادرت  ثبت 

دادگاه نیست. شماره 1۰۶1
 تاریخ انتشار نوبت اول 14۰۰/۰۷/۰۳
تاریخ انتشار نوبت دوم 14۰۰/۰۷/19

محمدکاظم باقرزاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
ت ح ج 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه  
اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 

فاقد سند رسمی 
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ و   1 مواد  دستور  به  نظر 
شماره  رای  برابر  و   1۳9۰/۰9/2۰ مصوب  سندرسمی  فاقد  ساختمانهای  و 
مذکور  قانون  یک  ماده  موضوع  اول  هيات   14۰۰۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰2۷۵4
مالکانه  تصرفات  حیدریه  تربت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
علی  فرزند  سرباالئی  محمدی  علی  خانم کنیزرضا  متقاضی  بالمعارض  و 
بشماره شناسنامه 21۰ صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به 1۳۰/۳4 متر مربع ) یکصد و سی و سی و چهار صدم متر 
اصلی    2۳1 دیزقند پالک  اراضی  از  از پالک ۳۸۶ فرعی  مربع( قسمتی 
دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت 
تربتی  معاونی  محمدجواد  رسمی  مالک  الواسطهاز  مع  خریداری  حیدریه 
محرز گردیده است. لذا به موجب ماده ۳  قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آئین نامه مربوطه 
و کثیر  روزنامه محلی  از طریق  روز   1۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  آگهی  این 
االنتشار در شهرها منتشر تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
ثبت  اداره  به  دادخواست  تقدیم  و گواهی  نماید  محل  عمومی  دادگاه  به 
حکم  ارائه  به  موکول  ثبت  اقدامات  این صورت  در  دهد که  تحویل  محل 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. شماره 1۰۶2
 تاریخ انتشار نوبت اول 14۰۰/۰۷/۰۳
تاریخ انتشار نوبت دوم 14۰۰/۰۷/19

محمدکاظم باقرزاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
ت ح ج 

آگهی 
اینجانب الهام  هاشمی مالک خودرو پژو آریان 1/4 -2۰۶ به شماره شهربانی 4۷۵ ل 24 ایران 
اسناد  فقدان  بعلت   141۸۷۰۰1۵۰1 موتور  شماره  و   NAAP۳1EG9۸J2۰۰۷۶1 بدنه  شماره   ۳2
فروش تقاضای رونوشت المثتی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد 
1۰ روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو در  خودروی مذکور دارد ظرف مدت 
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد. شماره 1۰۶۰
ت ح ج 

آگهی مزایده نوبت اول
اجرای   92۰۳9۶ كالسه  اجرائیه  موجب  به 
احکام حقوقی دادگستری بم صادره از شعبه 
فرزند  قلندری  فاطمه  له  بم  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول 
مبنی  هللا  قدرت  فرزند  حسابی  محسن  عليه  و  منصور 
معرفی  له  محکوم  توسط  زمین که  قطعه  دو  فروش  بر 
و  ارزیابی  ذیل  شرح  به  دادگستری  توسط کارشناس  و 

توقیف احتمالی گردیده است .
پالك  از  زمین  قطعه  دو  بازدید جهت فروش  مورد  ملک 
عسکر  خواجه  در  واقع  ؟  صدرا  مبرزا  موقوفه   2۳۷۶
روستای بیدران نو  قطعه اول نبش خیابان به مساحت 
اعيانی  بر  مشتمل  متر  ابعاد۷.۵*1۰  به  مربع  متر   ۷۵
در عمق  واقع  دوم  قطعه  مربع -  متر   2۵ پيش ساخته 
مربع  متر   2۸۰ مساحت  به  مسکونی  کاربری  با  دوم 
اعیاني ۶۰ متر مربعي و محصور و دارای آب  بر  مشتمل 

و برق مسكوني .
 ارزیابی:

 1- قطعه اول،نبش خیابان به مساحت ۷۵ متر مربع به 
ابعاد ۷.۵ *1۰ متر: 

اعیاني 2۵ متر مربع :۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
پذیره از عرصه: 1/۸۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

با کاربری مسکونی به  2- قطعه دوم واقع در عمق دوم 
مساحت 2۸۰ متر مربع مشتمل بر اعیانی ۶۰ مترمربعی 

و محصور و دارای آب و برق مسكوني 
اعیانی و آب و برق :1/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پذیره از عرصه : ۷۸4/۰۰۰/۰۰۰ ریال که جمع كل دو قطعه 
زمین جمعا به مبلغ 4/۸۸4/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد

از   14۰۰/۰۷/21 مورخ  چهارشنبه  روز  در  موصوف  ملک 
دفتر  در  مزایده  طریق  از  صبح   1۰/۳۰ تا   ۸/۳۰ ساعت 
خلیج  بلوار  در  واقع  بم  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای 
فارس به فروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شدن 
نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  به کسانی که  و  شروع 
فروخته خواهد شد1۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در 
غیر اینصورت 1۰ درصد اوليه بنفع صندوق دولت ضبط و 

مزایده تجدید میگردد 
از  قبل  روز  پنج  توانند  می  تمایل  صورت  در  متقاضیان 
موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از 

ملک موثر مزایده داده شود.م/الف۳۰
علیرضا شیده- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان بم
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 به گفته مسئوالن آب منطقه ای آذربایجان غربی بخش قابل توجهی از حقابه محیط زیستی دریاچه ارومیه
 به کشاورزی اختصاص پیدا کرده است

حقابه دریاچه در زمین های کشاورزی
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی: از 62۰ میلیون مترمکعب حقابه دریاچه ارومیه تاکنون 

25۰ میلیون مترمکعب را به دریاچه هدایت کردیم و مابقی را برای کشاورزی ذخیره کردیم

| معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت |

  | جواد محمدی |

|  
رنا

  ب
|

رئیس شورای تامین  کنندگان دام :

انباشت 7 میلیون راس 
گوسفند چربی گرفته در 

دامداری ها 
رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: در 
سال جاری با توجه به شرایط کرونایی و کاهش 
مصرف، بیشتر دام پرواری زمستان 99 و نیمه 
نخست سال جاری دست دامدار مانده و باعث 
شده که دام چربی بگیرد. بطوریکه در حال حاضر 
نزدیک به ۷ میلیون راس گوسفند چربی گرفته و 
2۰۰ هزار راس گوساله باالی ۸۰۰ کیلوگرم داریم 
که دست تولیدکننده مانده است. به گزارش ایلنا 
منصور پوریان در مورد استفاده از تهاتر در بخش 
کشاورزی گفت: در سال های اخیر موضوع تهاتر 
داشتیم،  را  روسیه  با  دامی  نهاده های  و  نفت 
واردات  ازای  در  می توانستیم   9۷ سال  در  یا 
زنده  دام  یک کیلوگرم  الشه گرم،  2 کیلوگرم 
صادر کنیم و اینگونه مشکل ما برطرف می شد 
که متاسفانه تداوم نیافت. در همین راستا ما 
را  دامی  نهاده های  با  زنده  دام  تهاتر  پیشنهاد 
به وزارتخانه داده ایم که متاسفانه تاکنون بدون 
پاسخ مانده است. رئیس شورای تامین دام 
کشور با بیان اینکه با مشکل انباشت دام پرواری 
روبه رو هستیم، گفت: در سال جاری با توجه 
به شرایط کرونایی و کاهش مصرف، بیشتر دام 
پرواری زمستان 99 و نیمه نخست سال جاری 
روی دست دامدار مانده و باعث شده که دام 
چربی بگیرد. به طوری که در حال حاضر نزدیک 
به ۷ میلیون راس گوسفند چربی گرفته و 2۰۰ 
هزار راس گوساله باالی ۸۰۰ کیلوگرم داریم که 
دست تولیدکننده مانده است. با وجود مصوبه 
اردیبهشت امسال مبنی بر مجوز صادرات دام 
زنده، هنوز هیچ گامی تا امروز در راستا برداشته 
نشده است. با این روند دام های پرواری پاییز 
هم به میزان موجود افزوده می شود. در حال 
حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز بین ۵۵ تا 
۶۰ هزار تومان است که حداکثر تا 1۵۰ هزار تومان 
دست مصرف کننده می رسد، اما قیمت گوشت 
منجمد وارداتی تقریبا 22۰ هزار تومان می شود 
تولیدکننده و  به  این روند ظلم  ادامه  بنابراین 
دامدار است. رئیس شورای تامین دام کشور 
در مورد آخرین وضعیت واردات یونجه گفت: 
به دلیل خشکسالی مجبور به واردات یونجه از 
روسیه شدیم که تا امروز بیش از 1۵۰ هزار تن 

واردات صورت گرفته است.

معاون گمرک مطرح کرد:

رکورد بی سابقه ترخیص 
کاالهای اساسی از 

گمرکات کشور
معاون فنی گمرک گفت از ابتدای سال جاری 
تا 2۶ شهریورماه، بیش از 12 میلیون ُتن کاالی 
اساسی از گمرکات کشور ترخیص شده است. به 
گزارش مهر مهرداد جمال ارونقی گفت: از ابتدای 
سال جاری تا 2۶ شهریورماه، بیش از 12 میلیون 
ُتن کاالی اساسی مشمول ارز ترجیحی اعم از 
گندم، ذرت، جو، دانه های روغنی، روغن خام، 
پزشکی،  ضروری  ملزومات  و  تجهیزات  دارو، 
به ارزش حدود ۷ میلیارد دالر از گمرکات کشور 
ترخیص شده است که این میزان ترخیص کاال، 
نسبت به مدت مشابه در سال قبل، از نظر وزنی 
24 درصد و از نظر ارزشی حدود ۸۰% افزایش 
ترخیص  در  جدیدی  رکورد  می دهد که  نشان 
شمار  به  کشور  گمرکات  از  اساسی  کاالهای 

می رود.

مورد  در  مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش 
وضعیت تنش آبی در کشور نشان می دهد دو 
حوضه آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه کمترین 
کاهش بارش را در مقایسه با حوضه های دیگر 
استانی  مدیران  سخنان  میان  در  اما  داشتند. 
و  ارومیه  دریاچه  حقابه  کاهش  از  زمزمه هایی 
انتقال آب از ارس به گوش می رسد. واضح است 
که مسئله خشکسالی در کشور موضوعی جدی 
است و بر اساس مطالعات صورت گرفته تمام 
پدیده  این  از  متاثر  ایران  استان های  و  شهرها 
هستند. اما آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد، 
مدیریت منابع آبی است. محمدباقر هنربر مدیرکل 
شرقی  آذربایجان  استانداری  بحران  مدیریت 
چندی پیش با تاکید بر وجود تنش آبی در استان 
اعالم کرده بود: »باید الزامات پدافند غیرعامل در 
آب شرب  تامین  به خصوص  ها  حوزه  تمامی 
برای استفاده جایگزین مورد توجه ویژه قرار گیرد. 
به همین منظور به جد پیگیر پروژه انتقال آب 
ارس به تبریز هستیم و ضروری است در تمامی 
باشیم  جایگزین  راهکارهای  فکر  به  ها  حوزه 
تا مشکالت را احصا کرد.« از سویی دیگر جواد 
بهره برداری شرکت  و  معاون حفاظت  محمدی، 
آب منطقه ای آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه 

امسال تغییر اقلیم و نحوه بارش ها موجب شد 
قسمتی از نیازهای کشاورزی و زیست محیطی 
استان را کاهش دهیم، گفت: »سال جاری باید 
ارومیه  دریاچه  وارد  آب  میلیون مترمکعب   ۶2۰
می شد که تنها تاکنون توانستیم 2۵۰ میلیون را به 
دریاچه هدایت کنیم و مابقی آب را برای بخش 
کشاورزی ذخیره کردیم.« محمدی در حالی بر 
کاهش حقابه دریاچه ارومیه و ذخیره کردن آب 
برای کشاورزی تاکید می کند که یاسر رهبردین 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 
از کاهش ۵۸ سانتی متری تراز دریاچه ارومیه 
خبر داده و می گوید: »دریاچه ارومیه ۳ میلیارد 
و ۸9۰ میلیون مترمکعب آب دارد که در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته که ۵ میلیارد و ۸۳۰ 
میلیون مترمکعب آب داشت، حجم آب دریاچه 
مترمکعب کاهش  میلیون  و 94۰  میلیارد  یک 
شاید  بارش  ها  میزان  کاهش  است«.  داشته 
یکی از مهم ترین دالیل بروز این اتفاق باشد، اما 
استانی  مسئوالن  سوی  از  نیز  دیگری  اظهارات 
مطرح می شود که این تصور را ایجاد کرده است که 
سیاست های کالن در زمینه احیای دریاچه ارومیه 
در حال تغییر است.  این تغییر سیاست ها تنها 
در تخصیص حقابه خالصه نمی شود. مدتی است 

که زمزمه هایی مبنی بر اتمام سدهای نیمه کاره 
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه شنیده می شود. 
موضوعی که بیشتر به کابوسی می ماند که گویی 
قرار است به کلی پروژه های احیای دریاچه ارومیه 
را بی اثر کند. مدافعان اتمام این پروژه ها معتقدند 
نجات  را  منطقه  سدها کشاورزی  این  ساخت 
خواهد داد. زمزمه هایی که ابتدا از مجلس بلند 
آن  بر  استانداری  اظهارات مسئوالن  و حاال  شد 
صحه گذارده و به نظر می رسد به جد پیگیر تحقق 
آن هستند. آیدین رحمانی معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار آذربایجان غربی اوایل شهریور ماه 
با اشاره به اهمیت ساخت سد نازلو گفت: »این 
این  آینده  آب  تامین  در  حیاتی  اهمیتی  سد 
کالنشهر و روستاهای اطراف و همچنین پدافند 
آب  تامین  راستای  در  سد  این  دارد.  غیرعامل 
شرب شهرستان ارومیه اهمیت بسیاری دارد و 
نباید از این ظرفیت بی بهره باشیم. باید زمینه ای 
فراهم شود تا از همه ظرفیت های آبی آذربایجان 
غربی به ویژه در شهر ارومیه برای تامین آب پایدار 
تمامی  است که  حالی  در  این  استفاده کنیم« 
طرح های سدسازی در دست مطالعه و اجرایی 
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از جمله »نازلو«، 
»باراندوز« ، »شهرچای« ، »سیمینه رود« ، »لیالن« 

و... بر اساس قانونی که در سال 1۳9۳ مصوب 
شد، توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه متوقف 
شده بود. سدهایی که به اعتقاد کارشناسان این 
پروژه می توانست موجب آسیب بیشتر به دریاچه 
از سرگیری  موضوع  طرح  با  حاال  ارومیه شود. 
باز هم یک سالی می شود  این سدها،  احداث 
وضعیت  وخامت  خصوص  در  نگرانی هایی  که 
دریاچه ارومیه با آبگیری این سدها ایجاد شده 
است. رویکردی که با توجیه تامین آب شرب، 
حل تنش آبی در استان و تامین آب کشاورزی 
توسط برخی مسئوالن و نمایندگان مجلس در 
حال پیگیری است، می تواند تالش چند ساله و 
صرف بودجه های کالن ملی برای احیای دریاچه 

ارومیه را بی اثر کند.  هر چند برخی مدیران از 
جمله مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان 
غربی معتقدند: »بنا به مطالعات انجام یافته از 
سوی دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای و ستاد 
احیای دریاچه ارومیه سدهای استان تنها ۷ درصد 
در خشکی آن تاثیر داشته اند و 9۳ درصد مابقی 
مربوط به تغییر رژیم بارش ها، تغییرات اقلیمی، 
تغییر الگوی کشت و هم چنین افزایش سطح زیر 
کشت در این حوضه است که متاسفانه مغفول 
مانده اند« در حالی که کارشناسان محیط زیست از 
جمله اسماعیل کهرم معتقدند: »راهکار جلوگیری 
از خشک شدن دریاچه ارومیه توقف سدسازی 
است. روی هر 14 رودخانه دریاچه ارومیه چند 
انحرافی ساختند. سیستم سدهای  بند  و  سد 
کنونی به گونه ای است که آب را منحرف می کنند 
تا به دریاچه برسد در حالی که با این روش آبی 
بین  از  و  می شود  تبخیر  نمی رسد،  دریاچه  به 
می رود« با مرور این اظهارات و سیاست هایی که 
برای عبور از بحران آب شرب در برخی استان ها در 
پیش گرفته می شود و تبعات بلند مدت و محیط 
زیستی آنها چندان مورد توجه قرار نمی گیرد، شاید 
الزم باشد به این اظهارات کارشناسی در گزارش 
منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس 
رجوع کنیم که تنش آبی را تنها منتج از کاهش 
بارش، که نتیجه برخی سو مدیریت ها و ضعف 
در زیرساخت های برخی استان ها عنوان کرده و 
آورده است: »موضوع تنش آب شرب را به طور 
کامل نمی توان به کاهش بارندگی مرتبط دانست، 
زیرا در سال هایی که بارندگی بیش از نرمال بوده 
است –سال های 1۳9۸ و 1۳99- هم شهرهای 
متعددی تحت تنش آب شرب قرار داشته  اند. 
این امر نشان از وجود چالش در زیرساخت های 
این  در  دارد.  آنها  مدیریت  و  شرب  آب  تامین 
پر  و  بارندگی ها  بودن  مطلوب  باید گفت  راستا 
وضعیت  معنی  به  لزوما  سدها  مخازن  بودن 
بود  تامین آب شرب در کشور نخواهد  مطلوب 
زیرا عالوه بر موجودیت آب، وجود زیرساخت های 
مربوط ازجمله خطوط آب رسانی و انتقال، مخازن، 
تصفیه خانه ها و به طورکلی شبكه توزیع مناسب در 
تامین آب شرب موثر بوده و وجود مشکالتی در 
زیرساخت ها، تأمین آب شرب با کیفیت مناسب 
بنابراین  را با محدودیت مواجه خواهد ساخت. 
مطلوب بودن وضعیت بارندگی لزوما به معنای 
وضعیت مطلوب آب شرب نخواهد بود و در این 
زمینه باید وضعیت زیرساخت ها و محدودیت های 
موجود را نیز در نظر داشت« بر اساس آمار در 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۳۶ سد احداث و 22 
سد به بهره برداری رسیده است. از سال گذشته 
که زمزمه های از سرگیری پروژه های سدسازی به 
از دولت و مجلس  باراندوز  نازلو و  ویژه دو سد 
از فعاالن  و استانداری به گوش رسید بسیاری 
محیط زیست ابراز نگرانی کردند. حاال اما گویا با 
تکیه بر موضوع تنش آبی -که بر اساس آمارهای 
مرکز پژوهش های مجلس در این حوضه به حد 
بحران نرسیده است- برخی مسئوالن به دنبال 
اتمام پروژه هایی هستند که همچنان کارشناسان 
ستاد احیای دریاچه ارومیه، آنها را یکی از عوامل 
ایران  داخلی  دریاچه  بزرگترین  شدن  خشک 
می دانند. دریاچه ای که به زبان آمار هم از عمق 
آب موجود در آن کاسته شده و هم از وسعت آن. 

عراق  گفت:  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
بیش از ایران از ترکیه آسیب دیده، اگر ایران 
اقداماتی در زمینه احداث سد و یا کنترل آب 
انجام داده مطابق معاهدات بین المللی بوده و بر 
این اساس ما تخلفی نداشته ایم. به گزارش ایلنا 
فریدون عباسی درباره اخباری از سوی مقامات 
عراقی مبنی بر عدم در نظر گرفتن حقابه این 
کشور از سوی ایران اظهار داشت: اگر قرار است 
عراق بابت عدم رعایت حقابه کشور همسایه به 
مراجع بین المللی مراجعه کند بهتر است از کشور 
ترکیه شکایت کند. زیرا ترکیه بدون هماهنگی 
با کشورهای همسایه اقدام به احداث سدهای 
زیادی در کشور خود کرده و اجازه نمی دهد آب 
در دجله و فرات جاری شود. اقدامات سدسازی 
ترکیه هم روی اروند و کارون اثر گذاشته و هم 
باعث شده زمان مد آب خلیج فارس پیشروی 
کرده و آب شور وارد کانال های رود بهمنشیر و 
اروند شود و نخلستان های آبادان، جزیره مینو 
و خرمشهر خشک شوند. عراق بیش از ایران از 
ترکیه آسیب دیده بنابراین نباید فرافکنی کند، 
در هر حال طبق معاهده ای که در زمینه آب های 
مرزی وجود دارد هر کشوری که اقدام به ساخت 
سد روی رود مرزی می کند باید حقابه ای را هم 
برای کشور مقصد آب رود در نظر بگیرد، ضمن 
تا سال 2۰2۰  بر اساس همین معاهده  اینکه 

لزومی نداشت که برای احداث سد با کشورهای 
همسایه هماهنگی صورت بگیرد. کشورها باید 
مورد  و کشاورزی  تامین آب شرب  به  نسبت 
نیاز خود اقدام کنند، اکنون افغانستان هم بدون 
هماهنگی با ایران با احداث دو سد باعث شده 
هیرمند و هامون سمت ایران خشک شود و ما 
را با مشکل مواجه کرده اند. اگر ایران اقداماتی 
در زمینه احداث سد و یا کنترل آب انجام داده 
مطابق معاهدات بین المللی بوده و بر این اساس 
ما تخلفی نداشته ایم، زیرا زمان الزم را داشتیم 
با  و  دهیم  انجام  در خاک خود  اقداماتی  که 
کشورهای دیگر هم هماهنگی نداشته باشیم، 
کما اینکه افغانستان و ترکمنستان هم همین کار 

را کرده اند. هر کشور سعی کرده آب مورد نیاز خود 
را تامین کند به خصوص اینکه اگر ما اقدامی در 
کنترل آب داشته ایم بیشتر مهار سیالب بوده 
که ممکن بود به کشورهای همسایه هم آسیب 

وارد کند.
عراق  آبی  منابع  وزیر  الحمدانی،  رشید  مهدی 
چهارشنبه ۳1 شهریور / 22 سپتامبر اعالم کرد 
که درباره حقابه عراق از آب های مشترک با ایران 
توافقی به دست نیامده و وزارت خارجه عراق 
قصد دارد به محافل بین المللی شکایت ببرد. ما 
ابزارهای مهمی داریم که برای تأمین حقوق آب 
خود، می توانیم استفاده کنیم. وزارت امور خارجه 

باید مسئله آب را با ایران بین المللی کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

سدسازی ترکیه نخلستان های جنوب را خشک کرد

آب و انرژی

گزارش اخیر دانشمندان 
سازمان ملل متحد نشان 
می دهد سطح تغییرات 

اقلیمی به طرز خطرناکی 
تشدید شده است، این یک 

پیام خطر برای بشریت 
است، حداقل ۳۰ میلیون 
نفر در سال گذشته بر اثر 
بالیای ناشی از تغییرات 

اقلیمی آواره شده اند و هیچ 
منطقه ای از این تغییرات در 

امان نیست

دبیر کل سازمان ملل:

تغییرات اقلیمی خطر درگیری ها را افزایش می دهد
ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش  آنتونیو 
می تواند  اقلیمی  تغییرات  کرد  اعالم 
را  کشورهایی  در  موجود  تنش های 
حال  در  طبیعی  منابع  به  متکی  که 
خطر  و  دهد  افزایش  هستند،  اتمام 
تشدید  را  خشونت آمیز  درگیری های 

. کند
 به گزارش ایرنا، دبیر کل سازمان ملل 
خارجه  شورای  امور  وزرای  نشست  در 
بیشتر  آگاهی  بر  دیگر  بار  یک  امنیت 
امنیت  بر  آب وهوایی  تغییرات  تأثیر  از 
تغییرات  گفت:   و  کرد  تأکید  جهان 
محیط  سومدیریت  و  آب وهوایی 
ظرفیت های  که  مناطقی   در  زیستی 
است،  محدود  تغییرات  این  با  مقابله 

هستند. خطر  افزایش  عوامل 
تغییرات آب وهوایی به ویژه هنگامی با 
فعلی  یا  اختالفات گذشته  و  شکنندگی 
عمیقی  تاثیرات  تواند  می  شود،  همراه 
از خود به جا گذارد.9۰ درصد پناهندگان 
از کشورهای بسیار آسیب پذیر هستند 
سازگاری  برای  را  توانایی  کمترین  که 

دارند. آب وهوایی  تغییرات  تاثیرات  با 
دبیر کل سازمان ملل از اعضای شورای 
صلح  ایجاد  تمهیدات  خواست  امنیت 
برای کاهش  را  آب وهوا  با  سازگاری  و 

بگیرند.  نظر  در  خطرات 

گوترش تاکید کرد: سازگاری با آب وهوا 
باید یکدیگر  و ایجاد صلح می تواند و 

را تقویت کند.
اخیر  گزارش  داشت  اظهار  گوترش 
نشان  متحد   ملل  سازمان  دانشمندان 
می دهد سطح تغییرات اقلیمی به طرز 
خطرناکی تشدید شده است، این یک 
حداقل  است،  بشریت  برای  خطر  پیام 
بر  گذشته  سال  در  نفر  میلیون   ۳۰
اقلیمی  تغییرات  از  ناشی  بالیای  اثر 
این  از  منطقه ای  هیچ  و  شده اند  آواره 

نیست. امان  در  تغییرات 
پایان هشدار  در  ملل  دبیر کل سازمان 
از  جلوگیری  برای  ما  فرصت  داد: 
سرعت  به  آب وهوایی  تاثیرات  بدترین 

است. پایان  به  رو 
بین  کارشناسان  از  ماه گذشته گروهی 
»هیئت  عنوان  با  ملل  سازمان  دولتی 
اقلیمی«  تغییرات  مورد  در  دولتی  بین 
گازهای  انتشار  سطح  دادند که  هشدار 
حدی  به  حاضر  حال  در  ای  گلخانه 
را  آب وهوایی  اختالالت  که  باالست 
قرن  چند  نگوییم  اگر  دهه،  چند  برای 
تضمین می کند. به عبارت دیگر، امواج 
گرمای مرگبار، توفان های شدید و دیگر 
اتفاق  حاضر  حال  در  جوی که  شرایط 

می شود. شدیدتر  افتد،  می 

پیام ما | سال آبی ۱399-۱۴۰۰ به پایان رسید. سالی سخت که با کلیدواژه هایی مثل کم آبی، تنش آبی، کم بارشی، تنش های اجتماعی 
بر سر آب و... گره خورده بود. حاال پاییزی آغاز شده که پیش بینی ها در مورد وضعیت بارندگی در آن چندان خوشبینانه نیست و در 
مواردی برخی کارشناسان شرایطی سخت تر از سال پیش را در سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ پیش بینی می کنند. در همین شرایط هفته گذشته 
مرکز پژوهش های مجلس گزارشی را در خصوص تنش آبی در شهرهای مختلف ایران منتشر کرد. موضوعی که تبدیل به خبری روزانه 
در کشور شده بود. اما نکته حائز اهمیت در این گزارش که به ابعاد مختلف تنش آبی پرداخته است، این بود که در اطالعات مربوط به 
کمترین و بیشترین کاهش بارندگی در حوضه های آبریز، آمده است: » در سال آبی جاری تاکنون در کل کشور نسبت به متوسط دراز 
مدت 52 ساله، 36 درصد کاهش بارندگی وجود دارد که از این میان بیشترین کاهش مربوط به حوضه های آبریز مرزی شرق و قره قوم 
و کمترین کاهش مربوط به حوضه های آبریز دریاچه ارومیه و دریای خزر است« با این حال حوضه آبریز دریاچه ارومیه هم در سالی که 
گذشت، وضعیت نگران کننده ای داشت و سیاست های جدیدی در این حوضه در حال اجراست که به نظر می رسد با سیاست های گذشته 

در مورد احیای دریاچه ارومیه فاصله دارد.

امسال تغییر اقلیم و نحوه 
بارش ها موجب شد قسمتی 

از نیازهای کشاورزی و محیط 
زیستی استان را کاهش 

دهیم، سال جاری باید ۶2۰ 
میلیون لیتر آب وارد دریاچه 
ارومیه می شد که تاکنون تنها 

توانستیم 2۵۰ میلیون را به 
دریاچه هدایت کنیم و مابقی 
آب را برای بخش کشاورزی 

ذخیره کردیم

مرکز پژوهشهای مجلس:
موضوع تنش آب شرب را 

به طور کامل نمی توان به کاهش 
بارندگی مرتبط دانست، زیرا در 
سال هایی که بارندگی بیش از 
نرمال بوده است هم شهرهای 

متعددی تحت تنش آب شرب 
قرار داشته  اند. این امر نشان از 
وجود چالش در زیرساخت های 

تأمین آب شرب و مدیریت 
آنها دارد

ابالغیه
فرزند  عرب  مرتضی  حقیقی:  شونده  ابالغ  مشخصات 

سلیمان به نشانی مجهول المکان
مهلت حضور: ۳۰ روز

نوع علت حضور: اخذ توضیح
دعوی به طرفیت مرتضی عرب مبنی بر انتشار آثار مستهجن و مبتذل 

از طریق فضای مجازی
با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد 
ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم 

خواهد شد.
نشانی: استان کرمان_ شهرستان زرند_ میدان فردوسی_ دادگستری 

شهرستان زرند.
همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت الزامی است.

م الف ۴
شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان زرند

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

دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئين نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 14۰۰۶۰۳19۰۷۸۰۰29۷۳ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض آقای حسن مالحسینی ده قاضی  
فرزند عباس بشماره شناسنامه 2 صادره کرمان از در ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 2۶۸مترمربع پالک 1فرعی از 4244 اصلی 
واقع در بخش 2 کرمان آدرس کرمان خیابان سرباز کوچه 2۵ 
درب سوم خریداری از مالک رسمی آقای عباس خالقی  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف ۷49

تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 14۰۰/۰۷/۰۳
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 14۰۰/۰۷/1۷

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك
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    شركت شهركهای صنعتی تهران

نوبت دوم

نوبت اول چاپ: ۱۴۰۰/6/3۱ نوبت دوم چاپ: ۱۴۰۰/7/3     
میم الف: 22۰2  ۱۱95733 شناسه آگهی :  

پروژه تكمیل احداث تصفیه خانه فاز توسعه شهرك صنعتی شمس آباد

فراخوان تجدید مناقصه عمومي یك مرحله اي  
با ارزیابي کیفي   57-1400

شركت شهركهای صنعتی تهران در نظر دارد باستناد آئین نامه اجرائی بند ج ماده )۱2( قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی كیفی مناقصه گران جهت انجام 
)پروژه تكمیل احداث تصفیه خانه فاز توسعه شهرك صنعتی شمس آباد(  به شماره )2۰۰۰۰۰۱۰5۱۰۰۰۰55 ( را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت اقدام نماید . به 
منظور ارزیابی توان اجرای تعهدات مناقصه گران، از تمامی شركت های متقاضی دارای پایه 5 رشته آب و پایه 5 رشته تاسیسات و تجهیزات  از سازمان برنامه و بودجه كشور 
و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی امور پیمانكاری از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی دعوت می گردد كه برای شركت در مناقصه از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت 
)ستاد( اقدام نمایند . كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد استعالم ارزیابی كیفی ، اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه 
سامانه تداركات الكترونیكی 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 مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . 

- مبلغ برآورد اولیه  بر اساس فهارس بهای  سال 14۰۰ : )292/۶۶۶/۶41/1۷9 ریال (
-محل پروژه : شهرستان ری كیلومتر ۳۵ آزادراه تهران –قم بعداز فرودگاه بین الملی امام خمینی – شهرك حسن آباد شهرك صنعتی شمس آباد۵۶2۳249۶

-  تاریخ انتشار اسناد ارزیابی كیفی در سامانه تاریخ  14۰۰/۶/۳1 می باشد .
- مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی كیفی از سایت : تا ساعت   1۶  تاریخ  14۰۰/۷/12

- مهلت بارگذاری پاكت های استعالم ارزیابی كیفی : تا ساعت 1۶ تاریخ  14۰۰/۸/1
-   محل گشایش اسناد ارزیابی كیفی: دفتر معاونت فنی شركت شهرك های صنعتی تهران 

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه :نشانی سهروردی شمالی كوچه شهید محبی پالك 2 طبقه 4 معاونت 
فنی و تلفن : ۰21-۸۸۷۶1۰۳۸ 

 http://iets.mporg.ir  :و پایگاه ملی اطالع رسانی
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس 419۳4 -۰21 دفتر ثبت نام : ۸۸9۶9۷۳۷  

  www.tehraniec.ir

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی  
یك مرحله ای 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی کرمان 

مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و سرایداری مرکز بهداشت 
شهرستان بردسیر

شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
97/2۱/7/۱۴۰۰

مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و موضوع مناقصه
سرایداری مرکز بهداشت شهرستان بردسیر

دریافت اسناد : 
الف(سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت
www.setadiran.ir 

ب( پایگاه ملی مناقصات   
    http://iets .mporg.ir

)صرفًا جهت مشاهده(

7/533/۴7۰/376 ریالبرآورد یکساله )ریال(

376/673/5۱9 ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت دریافت اسناد
۱۴/3۰روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰7/۰6

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

تا ساعت ۱۴/3۰روز سه شنبه  مورخ 
۱۴۰۰/۰7/2۰

از ساعت ۱2/۰۰ روز چهارشنبه مورخ بازگشایی پیشنهادها
۱۴۰۰/۰7/2۱

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت ۱۰/۰۰ روز یکشنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰7/۱۱ در محل  مرکز بهداشت شهرستان بردسیر برگزار خواهد 
شد.

محل تسلیم اصل پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا 
و دارو، اداره حراست

) هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(
شناسه آگهی ۱۱9796۱
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شهردار تهران: پرونده کرونا یک روزه بسته نمی شود
معطوف  ما  تالش  گفت:  تهران  شهردار 
واکسیناسیون  توسعه  با  است که  این  به 
شروع و آن را به سمتی که با فاصله گذاری 
آفرینی  نقش  و  اجتماعی  هوشمند 
از خدمات  باالیی  ارائه سطح  و  شهرداری 

کنیم. مهار  را  بیماری  این  اجتماعی 

شهردار  زاکانی،  علیرضا  ایلنا،   گزارش  به 
بیماری  با  نبرد  عرصه  در  گفت:  تهران 
در  را  نفر  هزار  ده ها  روزانه  که  کرونا 
و  می کشد  مرگ  کام  به  جهان  سراسر 
به  و  جهانی  جامعه  به  را  بزرگی  صدمات 
ملت ما تحمیل کرده است چیزی نیست 

که یک روزه پرونده آن بسته شود و باید 
با او زیست کنیم و او را مهار و زمین گیر 

 . کنیم
بسیار  شدت  با  که  کاری  گفت:  زاکانی 
ماه های  در  درمان  کادر  حضور  با  باالیی 
و  امروز رقم خورد  تا  از شروع کرونا  بعد 

کادر درمان و بهداشتی ما ظرفیت بزرگی 
به  نیاز  نمایش گذاشت  به  را  خدمت  از 
جدی  حضور  یک  به  نیاز  و  دارد  تکمیل 
در  ظرفیت  دارای  مراکز  همه  فعاالنه  و 
شهرداری  دارد که  ملت  به  خدمت گذاری 

است.  مراکز  این  از  یکی 
او گفت: شهرداری همه ظرفیت های خود 

تالش  بیاورد.  میدان  به  که  شد  بنا  را 
توسعه  با  که  باشد  این  به  معطوف  ما 
سمتی  به  را  آن  و  شروع  واکسیناسیون 
اجتماعی  هوشمند  فاصله گذاری  با  که 
سطح  ارائه  و  شهرداری  نقش آفرینی  و 
بیماری  این  اجتماعی  خدمات  از  باالیی 

کنیم.  مهار  را 

ازن  تهران،  تابستان های  آالینده شاخص در 
است. تابستان امسال هم ازن در بیشترین 
و  تولید  تهران  هوای  در  ممکن  میزان 
استنشاق شد. براساس اطالعاتی که شرکت 
خود  سایت  در  تهران  هوای  کنترل کیفیت 
منتشر کرده است، ازن 1۷ روز هوای تهران را 
ناپاک کرده بود. ذرات معلق کوچکتر از 2.۵ 
به  آلوده  را  تهران  هوای  روز   9 نیز  میکرون 
خود کردند. شاخص آالیندگی ازن در روز 1۸ 
تیرماه روی عدد 1۶2 مانده است. تنها روزی 
ناسالم  تمام گروه ها  برای  تهران  هوای  که 
ازن  آالینده  افزایش  است.  شده  شناسایی 
سال  در  تابستان  انتهای  تا  خرداد  اواخر  از 
آرش  چنانکه  بود.  شده  پیش بینی  جاری 
حسینی میالنی، رئیس کمیته محیط زیست 
روزنامه  با  گفت وگو  در  نیز  پنجم  شورای 
»پیام ما« این هشدار را داده بود و گفته بود: 

و خشکی  اقلیمی  دلیل شرایط  به  »امسال 
حاکم و کاهش 4۰ درصدی بارندگی ممکن 
شاهد  تابستان  و  بهار  فصل  اواخر  در  است 
ازن  از  ناشی  آلودگی  غبار  و  گرد  آالیندگی 
ازن  باشیم.«  سال گذشته  از  بیشتر  حتی 
آالینده فصول گرم سال براثر احتراق ناقص 
که  بنزین  بخارات  بنزین سوز،  خودروهای 
جمله  از  می شوند  خارج  بنزین ها  پمپ  از 
اوج  ساعات  در  هستند که   NOX ترکیبات 
شیمیایی  فرآیند  چند  با  خورشید  تابش 
باره  این  ازن می شوند. میالنی در  به  تبدیل 
گفته بود: »شروع فصل گرما و ادامه بحث 
ورود و خروج ماشین ها باعث مشاهده این 
موقتی  آالینده ای  اما  ازن  می شود.«  پدیده 
روز  میانی  ساعات  در  معموال  یعنی  است، 
شب  سمت  به  هرچه  و  دارد  باالیی  غلظت 
آن  میزان  از  دما  شدن  خنک  با  می  رویم 

می شود. کاسته 

 ازن تابستان ها در تهران می تازد 
بررسی های روزنامه »پیام ما« نشان می دهد 
هوای  هم   99 سال  تابستان  در  تهران  که 
داده های  براساس  است.  نداشته  پاک 
تهرانی ها  هوا،  کیفیت  کنترل  ایستگاه های 
در این تاریخ تنها ۵۶ روز هوای قابل قبول 
استشمام کردند. هوای تهران ۳۵ روز ناسالم 
برای گروه های حساس ثبت شده و تهران 2 
داشته  تمام گروه ها  برای  ناسالم  هوای  روز 
است. میزان آالینده ازن در هوا در 29 تیرماه 
سال گذشته روی شاخص 1۶1 و یکم مرداد 
ماه 1۵1 ثبت شده است. ازن در تابستان 99 
هم آالینده غالب بوده و ۳۶ روز هوای ناپاک 
برای شهروندان تهران ایجاد کرده است. این 
نیز   9۸ سال  تابستان  در  تقریبا  اطالعات 
سال گذشته  دو  تابستان  است.  شده  تکرار 

در  است.  نبوده  پاک  اصال  تهران  هوای  نیز 
هوا  وضعیت  روز   ۷۵ تاریخ  این  در  تهران 
وضعیت  همچنین  است.  بوده  قبول  قابل 
هوا  1۷ روز برای گروه های حساس ناسالم 
یک روز هم برای تمام گروه ها ناسالم گزارش 
هوا  روزی که   9۸ سال  تیر   1۰ است.  شده 
قرار  تمام گروه ها  برای  ناسالم  وضعیت  در 
گرفت، شاخص آالینده ازن عدد 1۶۰ را نشان 
اندکی  اما اوضاع  می داد. تابستان سال 9۷ 
متفاوت تر است. شاخص ها در سالی که هنوز 
کرونا وجود نداشت، وضعیت هوای تهران را 
در ۸۰ روز قابل قبول ثبت کردند و در مقابل 
هوای  روز   1۳ تنها  تاریخ  آن  در  تهرانی ها 
داشته اند.  حساس  گروه های  برای  ناسالم 
غالب  آالینده  هم  تاریخ  آن  در  ازن  آالینده 
بوده و در بعضی روزهای روی اعدادی باالتر 
ناسالم کرده  را  ایستاده و هوای شهر   1۰۰ از 
است.  در سال 9۶ نیز آلودگی هوای تهران در 
با سال 9۷  تابستان وضعیتی نسبتا مشابه 
داشته است. با این تفاوت که در این تاریخ 
هم شهروندان پایتخت هوای پاک استشمام 
نکردند، همچنین وضعیت هوا در این زمان 
۸1 روز قابل قبول و 12 روز ناسالم برای همه 
تاریخ  آن  در  است.  شده  توصیف  گروه ها 
هم آالینده غالب ازن بوده اما هیچگاه روی 
شاخصی باالتر از 12۸ نایستاده است. برای 
این داده ها می توان چند سناریو را  تحلیل 
نشان  اطالعاتی که  داد.  قرار  بررسی  مورد 
بدون  تابستان  تهران دست کم ۵  می دهد 
ناسالم  روزهای  و  را می گذراند  پاک  هوای 
بیشتر  کرونا  به  منتهی  سال های  در  هوا 
شده یا دست کم آالینده ازن بیشتر از قبل 
شهیدزاده،  حسین  است.  شده  استشمام 
هوای  کیفیت  کنترل  شرکت  مدیرعامل 
تهران، تابستان سال گذشته در گفت وگویی 
وضعیت  بررسی  که  کرد  اعالم  فارس  با 
آالیندگی هوا از ابتدای سال 99 با سال 9۸ 
است  بوده  متفاوت  قبلترش  سال های  و 
برای  دلیلی  خودش  شاید  مساله  این  و 
کیفیت  کنترل  سامانه  آماری  تفاوت های 
هوای تهران باشد. او مدعی شد که شرکت 
تازه ای  روش  تهران  هوای  کیفیت  کنترل 
نظر  پایش هوای شهر در  و  برای محاسبه 
گرفته است که بر این اساس روزهای ناسالم 
روش  »با  کردند:  پیدا  افزایش  ناپاک  و 
است  متفاوت  کاماًل  آمار  جدید  محاسباتی 
و امسال 1۵ روز هوای پاک داشته ایم و اگر 
همین روش برای سال گذشته در نظر گرفته 
شود سال 9۸ پایتخت فقط 4 روز هوای پاک 
داشته است. بنابر این چون روش محاسبه 
تغییر کرده اعداد باالتری را در کیفیت هوای 
تهران تجربه کرده ایم و شاخص های باال تنها 
است.«  سختگیرانه  سنجش های  دلیل  به 
را  کرونا  شیوع  کارشناسان،  دیگر  طرف  از 
و  دانسته اند  موثر  هوا  آلودگی  افزایش  در 
یکی از توجیهات آن هم اقبال کم به وسایل 
نقلیه عمومی و در عوض استفاده از وسایل 
صادق  محمد  چنانکه  است.  شخصی  نقلیه 
آلودگی  تحقیقات  مرکز  رئیس  حسنوند، 

هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران، فروردین 
تاثیر  پیرامون  پژوهشی  براساس  امسال، 
همه گیری کرونا بر کیفیت هوا به ایسنا گفته 
یکی  که  دی اکسید نیتروژن  آالینده  که  بود 
است، کاهش  ازن  پیش ساز  آالینده های  از 
به جای آن: »در کشور  اما  پیدا کرده است 
ما، در دوران همه گیری کرونا، برخالف اغلب 
افزایش غلظت آالینده ها روبه رو  با  کشورها، 
ما  است که  بوده  این  امر  این  علت  بودیم. 
بلکه برای دوره های  قرنطینه کامل نداشتیم 
زمانی قرنطینه  جزئی اعمال کردیم. هنگامی 
که قرنطینه به صورت جزئی باشد، مردم از 
وسایل حمل ونقل عمومی استفاده ی کمتری 

می کنند و بیشتر با خودروهای شخصی تردد 
می کنند و در نهایت میزان انتشار آالینده های 
 هوا ناشی از منابع متحرک افزایش می یابد.
داد  نشان  مطالعه  این  نتایج  این،  بر  عالوه 
افزایش  دنیا  در  هوا  ازن  آالینده  غلظت 
آن کاهش  اصلی  علت  است که  پیدا کرده 
دیگر  و  نیتروژن  اکسیدهای  انتشار  میزان 
است.«  بوده  ازن  ساز  پیش  آالینده های 
برای کاهش آالینده ازن راهکارهایی هم در 
شهر تهران اجرایی شده بود. مدیران شهری، 
شرایط  با  متناسب  سفر  تقاضای  کاهش 
مناطق  در  محدودیت  افزایش  یا  آالیندگی 
ازن  کاهش  راه کارهای  دیگر  از  را  پرتردد 
همچنین  میالنی  می دانستند.  پایتخت  در 
موثر  راهکارهای  دیگر  از  را  »کهاب«  طرح 
بود،  خطاب کرده  ازن  آالینده  برای کاهش 
طرحی که می تواند بخارات ناشی از بنزین در 
جایگاه های سوخت رسانی را کاهش دهد. او 
در گفت وگوی دیگری با پیام ما اعالم کرده 
بود: »وزارت نفت طرحی قدیمی به نام کهاب 
نازل های  است  موظف  آن طرح  در  دارد که 
پمپ بنزین را مجهز به سیستم حفاظتی کند 
تا میزان انتشار بخار را از آن ها کاهش دهد، 
بوده که  طرح هایی  جمله  از  هم  طرح  این 
سبب کمبود  به  و  شده  زمان  مرور  مشمول 
بودجه به تعویق افتاده است.« گویی مساله 
شدنی  تمام  تهران  در  تهران  هوا  آلودگی 
است که  سال   ۵ پایتخت  ساکنان  نیست. 
استشمام  تهران  تابستان  در  پاک  هوای 
نکرده اند. این وضعیت دست کم امسال در 
پاییز و زمستان که فصل وارونگی دما است؛ 

می شود.  بیشتر 

بررسی »پیام ما« از داده های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از سال 96 تا کنون نشان می دهد

5 تابستان اخیر پایتخت آلوده بود
در تابستان ۱۴۰۰ ایستگاه های پایش آالینده  هوای تهران هیچ روز پاکی را ثبت نکردند

عضو شورای شهر اصفهان: 
پروژه تراموا در دوره 

جدید مدیریت شهری 
اصفهان دنبال می شود 

رئیس کمیسیون حمل و نقل و هوشمندسازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: از مباحث 
مورد نظر شورای شهر در حوزه ترافیک پروژه 
ناوگان  برای  می تواند کمکی  است که  تراموا 
مترو،  کنار  در  اصفهان  کالنشهر  حمل و نقل 
ایمنا،  گزارش  باشد.به  تاکسی  و  اتوبوس 
محمدرضا فالح در حاشیه بازدید اعضای شورای 
اسالمی شهر اصفهان از پروژه رینگ حفاظتی 
اصفهان، اظهار کرد: رویکرد شورای شهر اصفهان 
حوزه  در  و  است  عمرانی  پروژه های  اتمام 
ترافیک سعی داریم عبور و مرور و تردد را برای 
شهروندان آسان کنیم.او افزود: در این راستا باید 
توجه ویژه ای به پروژه رینگ چهارم ترافیکی 
و  حمل و نقل  باشیم.رئیس کمیسیون  داشته 
اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  هوشمندسازی 
با بیان اینکه نیاز است خیابان ها و معابر مرکز 
شهر که در طرح تفصیلی نیز عنوان شده احداث 
شود، تاکید کرد: بعضی معابر در محالت مرکز 
شهر مسدود است که باید رسیدگی و عبور و 
مرور برای شهروندان داخل مناطق آسان شود. 
فالح ادامه داد: از مباحث مورد نظر شورای شهر 
در حوزه ترافیک پروژه تراموا است که می تواند 
کمکی برای ناوگان حمل و نقل کالنشهر اصفهان 
با  باشد.او  تاکسی  و  اتوبوس  مترو،  کنار  در 
اشاره به لزوم داشتن رویکرد فرهنگی نسبت 
به پروژه های عمرانی شهر، تصریح کرد: توجه 
به فرهنگ در اجرای پروژه های ترافیکی اهمیت 
زیادی دارد تا فرهنگ ترافیک، عبور و مرور و 

تردد در شهر برای شهروندان تبیین شود.

 رئیس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر تهران بزرگ: 

معتادان مراکز  ماده ۱6 
واکسینه می شوند 

تهران  با مواد مخدر   رئیس پلیس مبارزه 
معتادان  تمامی  شدن  واکسینه  از  بزرگ 
متجاهر در مراکز ماده 1۶ در روزهای اخیر 
حسنوند   عبدالوهاب  سرهنگ  داد.  خبر 
فاتب  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
پلیس  ماموران  واکسیناسیون  درباره 
مبارزه با مواد مخدر به ایلنا گفت: در بحث 
واکسیناسیون ماموران پلیس مبارزه با مواد 
نیروهای کادری  تمام  تاکنون  فاتب  مخدر 
و  کامل  طور  به  انتظامی  نیروی  پرسنل  و 
صددرصد واکسینه شده اند.او ادامه داد: در 
متجاهر  معتادان  واکسیناسیون  خصوص 
که در مراکز ماده 1۶ هستند مقرر شده است 
از  صددرصد مددجویان که قریب به بیش 
14 هزار نفر هستند واکسینه شوند تاکنون 
نیز ۷۰ درصد مددجویان در مراکز واکسینه 
تمامی  نیز  آینده  روزهای  در  شده اند، 
معتادان متجاهری که در حوزه شهر تهران 
 1۶ ماده  مراکز  در  و  شده  آوری  جمع  در 
هستند واکسینه می شوند.  رئیس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: همچنین 
معتادان  برای  جدید  ظرفیت  نفر  هزار  دو 
روزهای  از  و  است  شده  ایجاد  متجاهر 
گذشته جمع آوری معتادان متجاهر شروع 
مناطق  پاکسازی  به  نسبت  پلیس  و  شده 

می کنند.  اقدام  آلوده 

تهران در تابستان سال 99 
هم هوای پاک نداشته است. 
براساس داده های ایستگاه های 
کنترل کیفیت هوا، تهرانی ها در 
این تاریخ تنها ۵۶ روز هوای 
قابل قبول استشمام کردند. 
هوای تهران ۳۵ روز ناسالم برای 
گروه های حساس ثبت شده و 
تهران 2 روز هوای ناسالم برای 
تمام گروه ها داشته است

هوای تابستان، امسال تهران، حتی یک روز هم پاک نبود. براساس اطالعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، ایستگاه های پایش 
آالینده های هوا در 93 روز تابستان، تنها 7۱ روز هوای قابل قبول ثبت کردند. تهران در تابستان امسال 2۱ روز هوای ناسالم برای گروه های 
حساس داشته است. همچنین در این بازه زمانی، یک روز هم هوای ناسالم برای تمام گروه ها ثبت شده است. اطالعاتی که با میزان 

آلودگی هوا در تابستان سال 99 و سال 98 هم مشابهت هایی دارد.

 تابستان سال 9۷ اما اوضاع 
اندکی متفاوت تر است. 

شاخص ها در سالی که هنوز 
کرونا وجود نداشت، وضعیت 
هوای تهران را در ۸۰ روز قابل 
قبول ثبت کردند و در مقابل 

تهرانی ها در آن تاریخ تنها 1۳ 
روز هوای ناسالم برای گروه های 

حساس داشته اند
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افقی
 1 - جماعت بسیار - ویتامین انعقاد خون، 
خشكی  میوه،  آغوش،   - جدولی  ویتامین 
مضرب  جمع   - بند2  دست  اشکال کار،   -
حیوانات۳  پرفسور  احشام،  از   - معیوب   -
- شیار باریك - از سازهای زهی - همین 
ایرانی،  طایفه   - اكنون4  هم  االن،  حاال، 
از  خال،  و  خزنده خوش خط   - غیور  قوم 
بنا  تازه   - گیالنی  زبان  در  مادر  خزندگان، 
شده۵ - میوه مربایی، میوه نكو، میوه پاییزی 
- نوید دادن - تعیین مالیات در دارایی - 

بخیه  معتبر سينمائي،  توت، جشنواره  شهر 
درشت۶ - قورباقه - اشاره، اشاره كردن، رمز 
و كنایه - كلمه پرسشی، مخفف چه چیزی 
- حرف نخستین، هزار عرب۷ - فرار کردن 
- کوچکترین واحدموجودزنده، یاخته - سطر 
نوشته۸ - خود رأی، فردای تازی - کالم تنفر، 
حرف بیزاری - سروده ها، شعرها - نامی 
دخترانه9 - مادر عرب، عزیز تازی - حرف 
 - دهان  درون   - آذری  سفید   - استثنا 
صدمه و آسیب، كارتن باز نشده1۰ - نسخه 
تکثیر شده نقشه ساختمانی - از فیلمهای 
بهانه گیر  آدم  زدنی   - داودی11  ابوالحسن 

- معلق  - گشادگی، منبسط شدن، فراخی 
- باد گرم12 - ناشنوا، کر - بسيارتجسس 
جمع کن  دهان  مزه  خرمالو،  مزه   - کننده 
و  خور  در  تقاضاكردن،  درخواست كردن،   -
مناسب1۳ - استفراغ، به هم خوردن حال را 
گویند - تیزی آرنج - تناور - صد متر مربع، 
واحد سطح، پسوند فاعلی, مخفف اگر14 - 
نا امید - مخترع ساعت دیواری - پیامبران 
و انبیا1۵ - بیخردی، نادانی - کاشف اتر - 
وجود نداشتن1۶ - درخت زبان گنجشك - 
همراه رفت - حرکتی در کشتی، حرکتی که 
هر دو پا یا بازو های حریف گرفته شود - بله 
بیگانه، سوره سی و ششم، از حروف مقطعه 
قران1۷ - امان، امانت - ضربه سر - شن 

وارونه - مجلس طرب، محفل شادمانی

عمودی
1 - آواز حزین - رایحه - ممنوع را گویند، نهی 
- دشمنی2 - غذای نذری - استخوان سینه 
- آهنگ۳ - شهر ارگ، صدای كلفت - اندوه، 
اندوه و غصه - یازده، دو یار هم قد  غصه، 
- قسمت كننده4 - دست نماز - نخ بافتنی 
- بیماری زردی، مرضی كه در اثر اختالل در 
عملکرد كبد بوجود می آید۵ - نشانه جمع، بله 
شیرازی، بله بی ادب - جمع معرفت، دانشها 
- جفت، زن و شوهر را گویند - باران پیاپی۶ 
لر،  مادر   - استرالیا  - کاشف  نامه  - گذر 
بیماری، تصدیق روسی۷ - بزرگ - خانه ها 
- جاهلتر، نادانتر۸ - من و تو، ضمیر جمع، 
آب تازی - نومیدی، گلی سفید وخوشبو - 
بچه تازه دندان در آورده می گیرد، بخار9 - 
دردناك، دردآور - خوشبختی - شهر ترکیه، 
سردسیر   - قیمت   - موالنا1۰  مدفن  شهر 

- اثری از صادق هدایت11 - سطح، چهره، 
مایه پیشرفت بعضی ها - زن برعکس - پر 
گویی، زدني پرچانه ها، طرف - بنا نهادن12 - 
كشتی جنگی - همراه خل - آواز شتر مرغ 
- الفبای خوراكی1۳ - تیم جدید آمریکایی 

دیوید بکهام - مكان، مرغ می رود، رختخواب 
- مؤثر، كارگر14 - مساوی و برابر - دوش 
و كتف، كتف - فیلمی از بیژن میرباقری1۵ 
از حروف  خواهی،  زیاده  و طمع،  - حرص 
اضافه - اخبار، معلومات و دانستنیها، سازمان 

صدای   - سرسخت1۶  دشمن   - تجسسی 
گوسفند - قلب، سرای محبت - منقار کوتاه 
- نام پسرانه، خرسندی، لقب امام هشتم - 
همچنین1۷ - درخشان، روشن تر - نابودی 

- نبردکننده، جنگجو - ناخن ستور

جدول شماره 2۱۱۴

کرمان

علی رحیمی راد شهردار انار ضمن دیدار با مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
واگذاری  مجوز  صدور  روند  در  تسریع  خواستار 

انار شد. به شهرداری  درمانگاه سعدی 
رحیمی  شهرداری،  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیرکل  فعالی  دفتر  در  حضور  با  انار  شهردار 
در  گردشگری  و  دستی  صنایع  میراث فرهنگی ، 
خصوص پاره ای از مسائل و موارد مشترک در دو 

کردند. نظر  تبادل  و  بحث  حوزه 
شهرداری  آمادگی  اعالم  ضمن  رحیمی راد  علی 
با میراث فرهنگی در راستای حفظ  جهت همکاری 
مطرح  ها  اولویت  عنوان  به  که  تاریخی  بافت 
بافت  در  زندگی  و  تداوم حیات  عنوان کرد:  است 
تاریخی با ارزش و دارای اهمیت فراوانی است که 
شهرداری انار نیز همچون گذشته آمادگی مرمت و 

دارد. را  شهر  ماندگار  میراث  حفظ 
و  همراهی  از  تشکر  با  دیدار  این  در  نیز  فعالی 

داشت:  اظهار  میراث فرهنگی  با  شهرداری  تعامل 
نکته  این  دهنده  نشان  همکاری  و  تعامل  این 
فعالیت  به  هم  با  همسو  ارگان  دو  که  است 
شهرداری  همکاری  خوشبختانه  و  می پردازند 
قابل  میراث فرهنگی  و  گردشگری  بحث  در  انار 

است. تحسین 
نمای  دیوار  ترمیم  خصوص  در  نشست  این  در 
شده  مقرر  و  شد  نظر  تبادل  و  بحث  کاروانسرا 
بررسی های  از  پس  میراث فرهنگی  کارشناسان 
خصوص  در  و سپس  تهیه  را  مرمت  طرح  الزم 

کنند. تصمیم گیری  طرح  مجری 
در  سعدی  درمانگاه  تملک  مشکل  رفع  درباره 
هم  صدرآباد  محله  سبز  فضای  احداث  راستای 
قرار است پس از بررسی طرح در کمیته تشخیص 
میراث فرهنگی  وزارت  کاربری  تغییر  و  نفایس 
توسط  تملک  برای  الزم  مجوز  گردشگری،  و 

شود. صادر  شهرداری 

دیدار شهردار انار و مدیرکل میراث فرهنگی کرمان

و  چهل  گرامیداشت  رزمی  فرهنگی،  مراسم 
دفاع  هفته  و  تحمیلی  جنگ  سالگرد  یکمین 
مقدس  در ذوب آهن اصفهان برگزار شد. سردار 
سرتیپ نیلفروشان معاون عملیات فرماندهی کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این مراسم با 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: تمام مردم 
و کارکنان کارخانه هایی مانند ذوب آهن اصفهان نیز 
با ایثارگری و تقدیم شهدای بزرگوار توطئه دشمن 
را خنثی کردند. پیشرفت های فنی و موشکی 
کشور در حال حاضر نیز از تجربیات دفاع مقدس 
و فعالیت سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و 

حسن تهرانی مقدم است.
سردار سرتیپ نیلفروشان اظهار داشت : در دوران 
)ع(  حسین  امام  مقدس،فرمانده گردان  دفاع 

لشکر نجف بودم، بسیاری از نیروهای گردان که 
امروز در جبهه صنعت حضور فعال دارند را امروز 
در این مراسم مالقات کردم. نفراتی که زمان جنگ 
دوشادوش هم خط های دشمن را می شکستند 
و پیروزی های بزرگی را برای این نظام به ارمغان 
آوردند. همچنین شهدایی که  جزو همرزمان من 
در میدان های مختلف بودند ، فرزندانشان در این 
شرکت مشغول به فعالیت هستند. او افزود : امروز 
به این صنعت داخلی افتخار کردم زیرا نیروهای 
انقالبی،مومن و ایثارگر و مدیریت مجموعه با عزم 
جهادی در سنگر تولید حضور فعال دارند. فرمانده 
عملیات سپاه پاسداران تصریح کرد :جنگ سخت 
امروز به جنگ نرم تبدیل شده که محور آن جنگ 
مجاهدان  و  رزمندگان  این ها  و  است  اقتصادی 

جبهه انقالب هستند که در این صنعت نقش آفرین 
هستند.

در  یزدی زاده  منصور  مراسم،  این  در  همچنین   
سخنانی به ذکر یاد و خاطره شهدای سال های 
شهدای  حرم ،  مدافع  شهدای   ، مقدس  دفاع 
سالمت کشور و  29۰ شهید ذوب آهن پرداخت. 
او با اشاره به نقش ذوب آهن در دفاع مقدس و 
حماسه های رزمندگان آن و تداوم این فعالیت 
ها در زمان حاضر افزود: ما در جهت پیشرفت در 
جبهه صنعت و تولید تالش کرده و به عنوان مثال 
تولید ریل مورد نیاز ۶ محور در کشور توسط این 
شرکت طراحی و تولید شده است. در این زمینه 
در سال 1۳99 به میزان ۷۰۰ کیلومتر ریل گذاری  در 
کشور با محصوالت ذوب آهن انجام شده است.

معاون عملیات فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

تالشگران ذوب آهن اصفهان با عزم جهادی 
در سنگر تولید حضور فعال دارند

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کرمان: مراسم روز سرباز 
به مناسبت یکم مهرماه دومین روز از هفته دفاع مقدس در اداره کل حفاظت 

محیط زیست استان کرمان برگزار شد.
انتظامی  فرماندهی  استان،  این مراسم مدیرکل حفاظت محیط زیست  در   
فرماندهی  عملیات  معاون  پورامینایی،  مهدی  سرهنگ  کرمان  شهرستان 
انتظامی استان و تعدای از رؤسای ستادی و سربازان امریه اداره کل حفاظت 

داشتند. استان کرمان حضور  زیست  محیط 
در این برنامه فرهنگی مرجان شاکری ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، 
جایگاه سرباز را بسیار مهم و حساس دانست و بیان کرد: همه تالش این اداره 

در راستای استفاده درست از تخصص سربازان امریه است.
لباس  اهدای  با  شاکری  امریه،  سربازان  از  تجلیل  مراسم  این  پایان  در 
محیط بانی به فرمانده انتظامی شهرستان کرمان و معاون عملیات فرماندهی 
اداره کل  با  استان  انتظامی  از همراهی و همکاری مجموعه  استان  انتظامی 

کرد. تشکر  و  تقدیر  استان  زیست  محیط  حفاظت 
الزم به توضیح است: دراین آیین از سربازان امریه با اهدا هدایایی تجلیل شد.

سمیه باقرزاده / وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به نقش رسانه در خراسان 
بزرگ و به ویژه مشهد گفت: مشهد و خراسان بزرگ پیش قراول و طالیه دار 
تحوالت فرهنگی و پیشگام در عرصه رسانه در صد سال اخیر هستند. محمد 
مهدی اسماعیلی در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر در خصوص 
سیاست اصلی دولت مردمی در بازسازی آرایش فرهنگی و رسانه ای تصریح کرد: 
دولت مردمی و انقالبی سیاست اصلی و قطعی خود را بر پایه تحقق منویات رهبر 
حکیم و فرزانه انقالب اسالمی در بازسازی آرایش فرهنگی و رسانه ای قرار داده 
است و تمام رویکردها در این راستا بازطراحی می شود اکنون در حوزه رسانه های 
مکتوب، شبکه ها و رسانه های اجتماعی نیاز به بازتعریف داریم. اسماعیلی با اشاره 
به نامگذاری این جشنواره به نام صحابی برجسته پیامبر اسالم گفت: ابوذر نامی 
هوشمندانه برای این جشنواره است، صحابی برجسته پیامبر از بیت المال دفاع 
می کرد و در غربت جان سپرد. اسماعیلی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر 
اصالح ساز و کارهای عضویت در صندوق هنر گفت: همه فعاالن این حوزه اعضای 
این خانواده و مورد حمایت ما هستند و بنده به عنوان عضو کوچکی از خانواده 
رسانه مشکالت را با کمک خدا حل می کنم، دولت مردمی دولت همه آحاد مردم 

است و به دنبال آن هستیم که این انحصارات به وجود آمده را بشکنیم.

در راستای ایجاد آمادگی بیشتر برای مقابله با انواع بحران ها و تهدیدات ) طبیعی – 
صنعتی و انسان ساز ( شرکت گاز استان سمنان در تمرین مشترک سطح A مشارکت 
کرد. ابوالفضل شیرپوری رئیس امور HSE شرکت گاز استان سمنان با اعالم خبر 
فوق، گفت: تمرین سطح A به منظور ایجاد آمادگی و توانمندسازی نیروهای امدادی 
- عملیاتی و هم افزایی هرچه بیشتر استان های معین  انجام پذیرفت؛ این تمرین با 
هدف  امدادرسانی در ساعات اولیه وقوع شرایط اضطراری به صورت ویدئو کنفرانسی 
برگزار شد. شیرپوری با اشاره به ایجاد شرایطی مناسب برای مقابله با بحران ها، 
گفت: وقوع مخاطرات طبیعی یا تهدیدات انسان ساز معمواًل با تلفات جانی و مالی 
بسیار زیاد همراه است و مدیریت در شرایط بحران مستلزم استفاده درست از منابع، 
امکانات، ظرفیت ها و توانمندی های استان حادثه دیده است؛ بی شک در این شرایط 
تجارب و حمایت های سایر استان ها نیز می تواند راهگشا و کمک کننده باشد. او 
با تاکید بر اهمیت مدیریت بحران، ادامه داد: شرکت گاز استان سمنان طبق سناریو 
نسبت به تشکیل کمیته های شرایط اضطراری در ستاد و در سایر شهرستان ها اعم 
از دامغان و شاهرود و اعزام یک اکیپ از نیروی واکنش سریع و چند مهارتی خود از 
شرق استان به منطقه آسیب دیده اقدام و پس از حضور در منطقه ضمن  هماهنگی 
با شرکت گاز استان میزبان نسبت به ایمن سازی، جوشکاری و وصل گاز مشترکان 

مناطق آسیب دیده مطابق با دستورالعمل های ابالغی از شرکت ملی گاز اقدام کرد.

تجلیل از سربازان امریه اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان کرمان در هفته دفاع مقدس

وزیر ارشاد در اختتامیه پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر:
ساز و کار صندوق هنر اصالح می شود

رئیس امور HSE شرکت گاز استان سمنان:
تسهیل مدیریت بحران با شبیه سازی

| کرمان | | خراسان رضوی | | سمنان |

سرپرست واحد بازرسی و فنی 
شرکت گاز استان گلستان 

معرفی شد 

مومنی / طی حکمی از سوی علی طالبی مدیرعامل 
شرکت گاز استان گلستان ، سرپرست  واحد بازرسی و 
فنی  شرکت  منصوب  شد.  به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان گلستان ، در این حکم  محمد جواد 
کمال غریبی   به عنوان  سرپرست جدید واحد منصوب 
دوره تصدی   در  نرسی  ابوالفضل  ارزنده  از خدمات  و 

مسئولیت  آن واحد تقدیر شد.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره14۰۰۶۰۳19۰14۰۰1۷۵۸-14۰۰/۰4/2۷هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اقای افشین اعمی ساالری  فرزند علی بشماره شناسنامه ۳۰2۰2۷۵۰۰۸صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 1۸۰متر مربع پالک -فرعی از۵49- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1فرعی از ۵49-اصلی قطعه دوواقع 
دراراضی کلرودجیرفت  بخش 4۵کرمان خریداری از مالک رسمی اقای محمود نادری محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۳1۳
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۰۶/2۰– تاریخ انتشارنوبت دوم :14۰۰/۰۷/۳

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ماده 1۳آئین  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی  
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره14۰۰۶۰۳19۰14۰۰141۵-14۰۰/۰4/۰۵هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم لیال رفیعی سربیژن فرزند کرامت بشماره شناسنامه 1۳۶22صادره ازجیرفت در ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت 1۶4متر مربع-  پالک فرعی از۵۸1- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از ۵۸1-اصلی 
قطعه دوواقع دراراضی حسین اباد جیرفت  بخش 4۵کرمان خریداری از مالک رسمی ابراهیم سیدیان  محرزگردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد ./م الف:299
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۰۶/2۰– تاریخ انتشارنوبت دوم :14۰۰/۰۷/۳

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره14۰۰۶۰۳19۰14۰۰2۰۸۶-14۰۰/۰۶/۰4هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم افسانه دولتی فرزند اصغر بشماره شناسنامه 1۷۵صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه مشتمل 
برباغچه به مساحت 2۶۸متر مربع پالک -فرعی از۵۳۵- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۷فرعی از ۵۳۵-اصلی 
قطعه ۵واقع دراراضی صاحب اباد سر بیژن ساردوئیه جیرفت  بخش ۳4کرمان خریداری از مالک رسمی رضا صالحی 
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۳12
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۰۶/2۰– تاریخ انتشارنوبت دوم :14۰۰/۰۷/۳

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره1۳99۶۰۳19۰14۰۰4۷1۶-1۳99/1۰/۶هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فریده مشایخی فرزند جالل بشماره شناسنامه 1۰۳صادره ازجیرفت در ششدانگ خانه و باغچه به 
مساحت۵۶2.2۰متر مربع پالک -فرعی از99- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳فرعی از 99-اصلی قطعه یک 
واقع دراراضی میجان علیا جبالبارزجیرفت  بخش ۳4کرمان خریداری از مالک رسمی از سهام مجهول پالک فوق الذکر 
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۰۶/2۰– تاریخ انتشارنوبت دوم :14۰۰/۰۷/۳

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی- برابر رای شماره 14۰۰۶۰۳19۰۷۸۰۰۵۵1۷ هیات دوم مورخه 14۰۰/۰۶/1۳ موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علی حیدرپور فرزند حسین بشماره شناسنامه ۶ صادره بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 1۵۳/۳۵ مترمربع پالک شماره ۵۸۷۸ فرعی از ۳9۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸99 فرعی از اصلی 
مذکور واقع در بخش 2 حوزه ثبت منطقه دو کرمان آدرس کرمان محله میالد کوچه ۵۷ سمت چپ خریداری مع الواسطه از 
مالک رسمی خانم فاطمه پور حیدری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف ۷2۶
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 14۰۰/۰۷/۰۳- تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 14۰۰/۰۷/1۸

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك

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

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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   هیات   14۰۰۶۰۳19۰۰۸۰۰1۶22
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدجواد 
تهامی پور فرزند سیدعباس به شماره شناسنامه41 صادره از  زرند در یک 
مترمربع   4۶.2۵ مساحت  به  مجاور(   پالک  به  الحاق  )جهت  خانه  باب 
مالک  از  خریداری  نی  قره  میدان  زرند  در  واقع  اصلی   2۳۶۷ پالک  از 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  ذکائی  جواد  اقای  رسمی 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
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 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

صادر خواهد شد. م/الف 1۷۵
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۷/۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم:14۰۰/۷/1۸
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

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   هیات   14۰۰۶۰۳19۰۰۸۰۰14۷۸
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی 
صدیقه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه 
در یک  زرند  از   42۷ صادره  به شماره شناسنامه  فرزند حسن  پوررشیدی 
باب خانه به مساحت 24۸.۷۵ مترمربع از پالک 242۳ اصلی واقع در زرند 
محرز  موسوی  سیداشرف  اقای  رسمی  مالک  از  خریداری  ولیعصر  شهرک 
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 
دو  به مدت  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
اعتراض  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  نمایند. بدیهی است در صورت 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 1۷4
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۷/۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم:14۰۰/۷/1۸
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره14۰۰۶۰۳19۰14۰۰1۷41-14۰۰/۰4/22هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اقای علیرضا سعیدی گراغانی  فرزند عباس بشماره شناسنامه 1صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت2۷۶ 
متر مربع پالک -فرعی از1- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸فرعی از 1-اصلی قطعه یک واقع دراراضی محمد اباد 
مسکون جبالبارزجیرفت  بخش ۳4کرمان خریداری از مالک رسمی حسین حسام عارفی محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۳۰۶
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۰۶/2۰– تاریخ انتشارنوبت دوم :14۰۰/۰۷/۳

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ماده 1۳آئین  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی  
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره14۰۰۶۰۳19۰14۰۰22۸۸-14۰۰/۰۶/4هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم نجمه شریفی راینی  فرزند علی  بشماره شناسنامه 212صادره ازجیرفت در ششدانگ باغ به 
مساحت 49۸۶متر مربع پالک - فرعی از۵۶۸- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1فرعی از ۵۶۸-اصلی قطعه ۵واقع 
دراراضی شب ناصری ساردوئیه جیرفت  بخش ۳4کرمان خریداری از مالک رسمی اقای احمد امیری گور محرزگردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد ./م الف:۳۰۵
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۰۶/2۰– تاریخ انتشارنوبت دوم :14۰۰/۰۷/۳

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره14۰۰۶۰۳19۰14۰۰2۰92-14۰۰/۰۶/4هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم ساره قرشی فرزند مختار بشماره شناسنامه ۳۰2۰2۶2۷4۷صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت۸۵۰ متر مربع پالک -فرعی از۵49- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1فرعی از ۵49-اصلی قطعه دوواقع 
دراراضی کلرودجیرفت  بخش 4۵کرمان خریداری از مالک رسمی موسی ابراهیمی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۳۰۳
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۰۶/2۰– تاریخ انتشارنوبت دوم :14۰۰/۰۷/۳

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

صدور کارت سرویس مدارس 
منوط به تزریق واکسن کرونا 
نگین کوهستانی/ معاون خدمات شهری شهرداری قم 
گفت: صدور کارت رانندگان سرویس مدارس مشروط 
به تزریق دو دوز واکسن کرونا است. عباس ذاکریان 
در نشست استانی ستاد مبارزه با کرونا در سالن کرامت 
استانداری با اشاره به دغدغه شهرداری قم در موضوع 
اظهار  آرامستان ها  در  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت 
داشت: ما در روزهای اخیر و برای کمک به انجام وظایف 
از ظرفیت  معصومه )س(  بهشت  آرامستان  در  جاری 
کمک  شهرداری  تابعه  سازمان های  برخی  نیروهای 
گرفتیم. او تصریح کرد: تردیدی نیست که با رعایت بهتر 
شیوه نامه های بهداشتی در آرامستان ها به ویژه با توجه 
به برگزاری مراسم های مختلف تشییع، نیازمند اعمال 
برخی محدودیت ها و یا کنترل قانونی از سوی نیروی 
قم  شهرداری  شهری  خدمات  معاون  است.  انتظامی 
اقدامات محله محور  درباره ضرورت تشدید  همچنین 
برای گسترش واکسیناسیون در استان خاطرنشان کرد: 
خودروهای بلندگودار سازمان های آتش نشانی و تخلفات 
شهری شهرداری در خدمت این موضوع قرار می گیرد. او 
درعین حال به ارائه برخی خدمات منوط به تزریق دو دوز 
واکسن کرونا توجه داد و گفت: تمدید پروانه رانندگان 
تاکسی در قم و همچنین صدور کارت فعالیت سرویس 

مدارس منوط به تزریق دو دوز واکسن کروناست.
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 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  
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مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
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کارزار آبخوان

جارو بافی سنتی در روستای مالحسن آشخانه/ مهر

| آرامگاه تیموری شیروان |
آرامگاه تیموری شیروان ، در فاصله ۶ کیلومتری 
حمزه  امام زاده  مقبره  شرقی  شمال  در  شیروان 
رضا )ع( قرار دارد. این بنا متعلق به دوره تیموریان 
بوده و محل دفن »عید خواجه«؛ یکی از سرداران 
تیمور گورکانی است. ساختمان مقبره از خشت 
ساخته شده و نمای خارجی آن هشت ضلعی و 

قسمت داخلی آن چهارگوش است. 
از خشت  به صورت ۸ ضلعی،  چهارطاقی  آرامگاه 
ساخته شده و با چوب مستحکم شده است. بنا از 
بیرون دارای طاق نماهایی است که پوشش جناقی 
دارند و با آجرچینی خفته راسته در قسمت ساقه 
گنبد تزیین شده اند. درهای ورودی بنا بسیار بزرگ 
هستند و هر کدام در حدود 2 متر ارتفاع دارند. 
برای زیر و روی درها، نورگیری به عرض خود درها 
تعبیه شده است. مقبره همچنین دارای گنبدی 
است که ارتفاع آن از قسمت فوقانی 2.۵ متر و 
ارتفاع آن تا زیر گنبد 4.2۸ است. طول ورودِی 
پنجره های ارامگاه ۶ متر و دیگر اضالع آن 4/2۰ 
متر است. ارتفاع و عرض درهای ورودی به ترتیب 

2/2۰ و 1/4۰ متر است. قسمت داخلی بنا دارای 
گچ بری ها و کتیبه هایی به رنگ فیروزه ای است که 
دور تا دور مقبره را فرا گرفته است. در گذشته بر 
روی قبر یک سنگ سیاه رنگ وجود داشته است 

که متاسفانه دزدیده شده است.
برای تزیین فضای درون بنا، در ساقه گنبد آجر 
به صورت عمودی و افقی به کار رفته و بدنه خارجی 
گنبد نیز با روش آجر چینی دو رجه ساخته شده 
است. قسمت داخلی بنا به صورت چهار گوشه است. 

فضای درون بنا از پوشش گچ است و تقاطع اضالع 
آن از گچ بری و باالی سردر، دور تا دور به رنگ 
است.  شده  نویسی  و کتیبه  فیروزه ا ی گچ بری 
امروزه بیشتر قسمت های کتیبه ها از بین رفته اند. 
بنا در سال 1۳۵۶ یک بار مرمت شده و این مرمت 
به شکل بنا بسیار آسیب زده است. همچنین در 
سال های ۸۶ و ۸۸ نیز تعمیراتی برای مقابله با 

ریزش در آن صورت گرفت./ سیری در ایران

عنوان  با  »پیام ما« گزارشی  روزنامه سراسری  مهر ماه 1۳99،  روز ۳ام  در   
»مشورت کار دست وزیر پیشنهادی داد« منتشر کرده است که به ترک کردن 
صحن علنی مجلس توسط رزم حسینی وزیر پیشنهادی صمت در پی اعتراض 
نمایندگان مجلس به ورود او در روز معارفه اش به مجلس اشاره دارد. همچنین 
گزارش دیگری با تیتر »غارها شاهرگ اصلی آبرسانی زمین؛ مراقبشان باشیم« 

در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

آلودگی آب )۱(
هر گونه تغییرات ناشی از وارد شدن مواد آلِی غیرآلی )معدنی( و پرتوزا 
و هم چنین ریزسازواره های بیماری زا به آب یا تغییر در دمای آب که به 
ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، یا زیستی آب آسیب برساند، آلودگی آب 
فاضالب های  معدنی،  صنعتی، کشاورزی،  آالینده های  می شود.  نامیده 
روی  هوا که  آالینده های  هم چنین  و  زائد  جامد  مواد  تخلیه ی  شهری، 
زمین ته نشین می شوند یا با باران بر زمین می بارند، در برخی از مراحل 
تقسیم  دو گروه  به  آب  آلودگی  منشا  می کنند.  آلوده  را  آب  چرخه ی 
می شود: آالینده های طبیعی و آالینده های مصنوعی یا آالینده های تولید 
شده بر اثر فعالیت های انسان. هرگاه آب با عبور از طبقات گوناگون زمین 
با مواد معدنی مانند سرب و آرسنیک درآمیزد یا به سبب نفوذ ناپذیری 
خاک بر سطح زمین جاری شود و خاک را با خود به رودخانه ها ببرد، 

منابع آب به طور طبیعی آلوده می شوند./ دانشنامه محیط زیست

در  نوبل  جوایز  اهدای  ضیافت  امسال  اعالم کرد  نوبل  بنیاد 
استکهلم برگزار نمی شود و برندگان جوایز خود را در کشورهایشان 
تصمیم  این  نوبل،  بنیاد  اعالم  اساس  بر  می کنند.  دریافت 
سفرهای  شرایط  و  وضعیت کرونا  بودن  نامشخص  دلیل  به 
بین المللی اتخاذ شده است. با این حال، مراسمی تشریفاتی 
برای شاخه های علمی و ادبیات، بدون حضور برندگان در دهم 
دسامبر و در استکهلم برگزار می شود. همچنین بنیاد نروژی نوبل 
که مسئولیت اهدا جایزه صلح نوبل را برعهده دارد، هنوز احتمال 
اهدای جایزه صلح نوبل در »اسلو« و در مراسمی حضوری را رد 
نکرده است. سال گذشته جایزه صلح نوبل در یک مراسم مجازی 
به »برنامه جهانی غذا« اهدا شد. برگزیدگان جوایز امسال نوبل در 
بخش های پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات، صلح و اقتصاد در 

فاصله چهارم تا یازدهم اکتبر مشخص می شوند./ ایسنا

 High Line Nine Gallery نمایشگاه آثار فرساد لباف در
قطعات  »بازنگری  که  نمایشگاه  این  برپاست.  نیویورک 
طول  در  است که  آثاری  شامل  دارد  نام  موجودیت ها«  و 
بیست سال گذشته شکل گرفته اند و توسط رویا خواجوی 
کیوریتوری شده است. آثار این مجموعه کالژهای کاغذی با 
استفاده از عکس هستند که در مراحل مختلف کار تغییراتی 
روی آن ها ایجاد شده است. در هر تابلو چند تصویر با هم 
به  متنوعی  ترکیب بندی های  ترتیب  این  به  و  شده  تلفیق 
وجود آمده است. مرحله بعدی کار لباف استفاده از نخ های 
رنگی و دوختن آن ها روی تصاویر است. موضوعات مختلف 
از پرتره های شخصی گرفته تا کپی مجسمه های یونانی در 
رم، در این آثار دیده می شود. نمایشگاه »بازنگری قطعات 
و موجودیت ها« از 2۳ سپتامبر تا 1۶ اکتبر 2۰21 برپاست./ 

هنرآنالین

کارزاری با نام اعتراض به کیفیت آب آشامیدنی شهر سنندج 
در وب سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #آب_سالم_
این کارزار  از متن  حق_سنندج پیگیری می شود. در بخشی 
خطاب به رئیس جمهور ایران، جناب آقای رئیسی آمده است: 
»مدت زمان طوالنی است که در شهر سنندج فاجعه ای رخ داده 
و آن، کیفیت به شدت پایین آب آشامیدنی این شهر است. 
در سال های نه چندان دور، آب این شهر از بهترین آب ها از نظر 
کیفیت، طعم، بو و شاخص کیفیت آب بود اما متاسفانه به دلیل 
سوء مدیریت مدیران منطقه آب وفاضالب و عدم پاسخگویی 
آب  متاسفانه  هستیم که  این  شاهد  عزیزان،  این  جانب  از 
آشامیدنی شهر سنندج به یکی از بدترین آب های کشور تبدیل 
شده و شاخص کیفیت پایین آب این شهر مردم مظلوم این 
شهر را دچار مشکالت بسیاری کرده و هیچ مسئول و ارگانی 
وظایف خود را در قبال سالمت مردم بر عهده نمی گیرد. باید به 
استحضار شما ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران برسانیم 
که مردم ناچار به تهیه آب از چشمه ها و آب های جاری شده اند 
و بعضًا با خرید آب معدنی نیاز روزانه خود را تأمین می کنند. در 
سال 14۰۰ واقعا جای تعجب است که مردم ما محروم از اولین 
نیاز زندگی خود هستند.« امضاکنندگان این کارزار می خواهند 
از این راه پیگیر »بهبود کیفیت آب آشامیدنی سنندج« شوند.

این کارزار از ٢٢ شهريور ١٤٠٠ آغاز شده و تا ٢٢ مهر ١٤٠٠ ادامه 
دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پرمخاطب بوده و از سوی 

بیش از 14 هزار و 2۶۸ نفر امضا شده است.

صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست
چاره عشق احتمال شرط محبت وفاست
مالک رد و قبول هر چه کند پادشاست
گر بزند حاکم است ور بنوازد رواست

گر چه بخواند هنوز دست جزع بر دعاست
ور چه براند هنوز روی امید از قفاست
برق یمانی بجست باد بهاری بخاست

طاقت مجنون برفت خیمٔه لیلی کجاست
غفلت از ایام عشق پیش محقق خطاست
اول صبح است خیز کآخر دنیا فناست
صحبت یار عزیز حاصل دور بقاست

یک دمه دیدار دوست هر دو جهانش بهاست
درد دل دوستان گر تو پسندی رواست

هر چه مراد شماست غایت مقصود ماست
بنده چه دعوی کند حکم خداوند راست
گر تو قدم می نهی تا بنهم چشم راست

از در خویشم مران کاین نه طریق وفاست
در همه شهری غریب در همه ملکی گداست
با همه جرمم امید با همه خوفم رجاست
گر درم ما مس است لطف شما کیمیاست
سعدی اگر عاشقی میل وصالت چراست

هر که دل دوست جست مصلحت خود نخواست

سعدی

آبشار خفر سمیرم-دنا در موقعیت جغرافیایی 
اصفهان  استان  در   N۳۰۵944  E۵12۶۳2
واقع است. روستای خفر در قسمت جنوبی 
شهرستان سمیرم و در دل کوه دنا قرار گرفته 
معتدل،  آب وهوای  از  بهره گیری  با  و  است 
متنوع  باغ های  وجود  دیدنی،  بسیار  آبشار 
میوه یکی از مناطق ییالقی استان اصفهان 
است که دارای پتانسیل باالیی برای توسعه 
از طریق گردشگری به ویژه اکوتوریسم است. 
دلیل واقع شدن این روستا در دامنه طبیعت 
زیبای رشته کوه دنا و آب وهوای کوهستانی 
منطقه، انواع گونه های گیاهی و جانوری در آن 
دیده می شود. وجود 14 قله باالی 4۰۰۰ متر 
)قاش مستان بلندترین قله رشته کوه دنا با 
ارتفاع 44۳۵ متر در نزدیکی این روستا قرار 
طبیعی،  یخچال های  انواع  همچنین  دارد(، 
آبشارهای متعدد و رودخانه های جاری شده 
وجود  به  زیبا  چشم اندازهایی  یخچال ها  از 
آورده است. اکثر مردم روستا در فصل بهار و 
تابستان به زنبورداری و باغداری می پردازند، 
جاذبه های  از  روستا  این  در  باغ های سیب 
منطقه محسوب می شوند. محصوالت محلی 
و صنایع دستی نیز جذابیت های خاص خود 

را دارند. منطقه خفر با توجه به موقعیت مکانی 
خود در کوهپایه »قله دنا« مکانی جذاب برای 
تیم های کوهنوردی و طبیعت گردی است. از 
آبشار  به  منطقه می توان  دیدنی  مکان های 
خفر، تنگه دنا آسا، غار یخی، غار کیخسرو، 
چشمه سید محمد، رودخانه های پرآب که از 
دو سمت روستا عبور کرده و به رودخانه مارُبر 
می ریزند، اشاره کرد. برای دسترسی به این 
روستای دیدنی از مسیر اصفهان به سمت 
شهرضا، سپس سمیرم و پس از عبور از حنا 
به روستای خفر خواهید رسید. طول مسیر 
حدود ۷۰۰ کیلومتر است. هتل یا مهمانسرا 
جهت اقامت بازدیدکنندگان در روستا موجود 
محلی که  منازل  از  می توانند  افراد  و  نبوده 

جهت اقامت آماده هستند، استفاده کنند.
آبشار خفر در ۵ کیلومتری روستای خفر و 
بر روی دامنه های پرشیب دنا در محدوده ای 
تحت عنوان دره قاش مستان واقع گردیده 
 ۸۰ در  دلنشین  و  زیبا  منظره  این  است. 
کیلومتری جنوب غرب سمیرم و در روستای 
خفر است. ارتفاع این آبشار در حدود ۳۰متر، 
واقع در دامنه شرقی دنا است./ سیری در 

ایران

| ادبیات |

| هنرهای تجسمی |

سنجاب ناخن دراز جثه بزرگ ، گوش های کوچک 
، دم کوتاه و پشمالو دارد.  ناخن ها بلند به رنگ 
تیره ، قوی و نوک تیز است که طول آن ها به 12 
میلی متر می رسد. در کنار ناخن ها، موهای بلندی 
دیده می شود که کف پا را از گرما حفظ نموده و 
مانع فرو رفتن حیوان در شن زارها نیز می شود. 
این  است،  نرم  و  بلند  زمستان  در  بدن  موهای 
کوتاه  موهای  و  می ریزند  بهار  اوایل  در  موها 
تابستانی جایگزین آن ها می شوند. رنگ موهای 
پشت بدن و دو زرد متمایل به خاکستری شنی 
است ، سطح زیرین بدن و دم رنگ متمایل به 
سفید دارد. در قسمت انتهایی دم یک نوار سیاه 

رنگ با حاشیه سفید وجود دارد.
طول سر و تنه این جانور 2۰۰ تا 2۸۰ میلی متر ، 

درازای دم آن ها ۷۰ تا 9۰ میلی متر و میانگین 
وزن شان به ۶۰۰ گرم می رسد. در ایران فقط در 
سنجاب  این  می کند.  زندگی  سرخس  ناحیه 
بیشتر  عصر  و  زود  صبح  است،  فعال  روزها 
زندگی  کوچک  گروه های  در  می شود.  دیده 
می کند. در فصل زمستان ممکن است در تمام 
روز بیرون از النه مشاهده شود ولی در روزهای 
زمستانی  خواب  نمی آید،  بیرون  النه  از  سرد 
نیز که مواد  تابستان  روزهای گرم  در  و  ندارد 
غذایی کم است، درب النه را با شن و گیاهان 
خشک مسدود می کند و در داخل آن به خواب 
بهتر  برای  دارد،  قوی  بینایی  حس  می رود. 
و  می ایستد  دوپا  روی  معمول  طور  به  دیدن 
به مجرد احساس خطر به داخل النه می رود./ 

ایران بیابان های  و  کویرها 

سنجاب ناخن  دراز

اعتراض به کیفیت آب آشامیدنی شهر سنندجآبشار خفر

گفته ی دوری نیست اگر بگوییم که تاریخ 
تمدن مدرن با یونانیان باستان آغاز می شود. 
ادبیات  و  تئاتر  و  فلسفه  اسطوره شناسی، 
همگی از یونانیان باستان آغاز می شود و این 
مردمان سهم به سزایی در پیش برد جامعه ی 
هر  در  یونانیان  ردپای  داشته اند.  بشریت 
نقطه ای از جهان یافت می شود؛ آن ها همیشه 
مختلف  موضوعات  برای  آغازی  نقطه ی 
بوده اند. ادبیات این کشور هم بسیار جالب 
اسطوره های  نخستین  است.  توجه  قابل  و 
جهان به دست هومر نویسنده ی یونانی نوشته 
شدند و نخستین تفکرات فلسفی با سقراط 
آغاز شد و نخستین  افالطون  و شاگردش 
دیاگنوسیس  برای  هم  جهان  تئاترهای 
خدای یونانی اجرا می شدند. ادبیات معاصر 
آغاز  کازانتزاکیس  نیکوس  با  هم  یونان 
یونانی  نویسنده ی  این  وصف  در  می شود. 
کافیست تا بگوییم که در طول حیاتش برای 
نه بار نامزد دریافت نوبل ادبی شد، اگرچه 
نمی تواند  اما  نکرد  دریافت  را  آن  هرگز  که 
اعتبار نه بار نامزدی را نادیده گرفت. زوربای  
یونانی و گزارش به خاک یونان دو اثر مهم 
از این نویسنده هستند که خواندن آن سبب 
آشنایی با ادبیات یونان می شود. این کتاب 
پرکشش می تواند  داستان  و  لطیف  نثر  با 
به  مجذوب کند. کتاب گزارش  را  خواننده 
خاک یونان برای نخستین بار در سال 19۶۵ 

منتشر شد و بالفاصله بعد از انتشارش به 
زیبایش  روایت  و  پرکشش  داستان  خاطر 
در فهرست کتاب های پرفروش قرار گرفت. 
این  درباره ی  مترجم کتاب  صالح حسینی 
کتاب می نویسد: »این کتاب شرح احواالت 
گونه ای است در شیوه رمان. قهرمان و راوی 
و  سیر  حدیث  که  است  کازانتزاکیس  آن 
سلوک خویش را بازگو می کند. اقرار نیوش او 
خاک محبوبش، کرت، است. کرت فرزندانی 
خواسته است مبارز و سالح در دست، و او 
که با سالحی دیگر- قلم- جنگیده است، 
گزارش نبرد خویش را به سان سربازی به 
می کند.«  عرضه  کرت  سپهساالر  پیشگاه 
قهرمان کتاب همه ی عمرش را تالش می کند 
از  بند تن،  تا، به رغم اسیر بودن به تخته 
محدودیت های جسمانی فراتر برود. تنها راه 
مانند  بنابراین،  در عروج می بیند؛  را  رهایی 
مسیح، صلیب بر دوش می گیرد تا به معراج 
جلجتای خویش صعود کند. او می داند که 
با فراشدن به جلجتا، مصلوب می شود؛ اما 

تصلیب را تنها راه رستاخیز می داند.

| گزارش به خاک یونان  | 
| نویسنده : نيكوس كازانتزاكيس

مترجم : صالح حسينی  |


