
ورود انواع آالینده ها جریان پویایی تاالب 
انزلی را با چالش روبه رو کرده است 

11 رود آلوده همچنان 
به »انزلی« می ریزند

محیط  کل  مدیر  است.  ناخوش  انزلی  تاالب  احوال 
زیست گیالن و معاون امور تاالب ها در دفتر زیستگاه های 
سازمان حفاظت محیط زیست به اتفاق این را می گویند. 
طرح  و  می ریزند  تاالب  این  به  آلوده  رود  یازده 
زیست پاالیی که سال پیش در بخش هایی از تاالب به 
صورت پایلوت اجرا شده بود، بعد از اعتراض های مختلف 
کامال متوقف شده و نجات تاالب بین المللی فعال به 
زدودن سنبل های آبی مهاجم محدود شده است. امسال 
کارگروه ملی تاالب های کشور برنامه احیای این تاالب را 
تصویب کرد و دو هزار و ۵۵۸ میلیارد تومان بودجه برای 
احیا پیشنهاد شد که بیشتر این مبلغ برای ساماندهی 
فاضالب است اما این بودجه هنوز ردیف اختصاصی ندارد 
با  که  است  این  از  استان  زیست  محیط  نگرانی  و 

برنامه ریزی درست خرج نشود.

هشدار آلودگی 
در هشت کالنشهر

سازمان هواشناسی با هشدار درباره آلودگی هوا در تهران 
و هفت کالنشهر دیگر و توصیه به سالمندان، کودکان و 
بیماران قلبی و ریوی به خودداری از تردد در فضای باز،  

از وزش باد شدید در سه استان جنوبی خبر داد.

حسن روحانی در جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا: 

مردم را به نمونه آزمایشی 
خارجی ها تبدیل نمی کنیم

3

3

اقلیم

اقلیم

2 پیام خرب

اشاره  با  با کرونا،  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
»در  گفت:  ستاد،  دیروز  جلسه  مصوبات  به 
 ۴ تا   ۲۱ ساعت  از  تردد  منع  زرد  شهرهای 
ایسنا،  به گزارش  داشت.«  ادامه خواهد  بامداد 
شنبه  روز  جلسه  درباره  رئیسی،  علیرضا  دکتر 
از  »یکی  گفت:  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد 
توجه  با  بود که  زمینه  این  در  جلسه  مصوبات 
و گزارش  کشور  در  شده  انجام  ارزیابی های  به 
اقدامات  از  یکی  پزشکی،  علوم  دانشگاه های 
باعث  و  دارد  کمی  هزینه  که  موثر  بسیار 
تردد  منع  نمی شود،  شدید  محدودیت  ایجاد 
است  بامداد   ۴ تا   ۲۱ ساعت  از  شهری  درون 
و  مصوب شد که در شهرهای زرد نیز این منع 
 تردد از ساعت ۲۱ تا ۴ بامداد ادامه پیدا کند.«
است نشده  نزولی  هنوز  مازندران  در   کرونا 
رئیسی گفت: »در ۳۰ استان روند بیماری کامال 
استانی  تنها  مازنداران  استان  است.  نزولی 
نزولی  کامل  طور  به  آن  در  روند  هنوز  است که 
حاضر  حال  »در  داد:  ادامه  او  است.«  نشده 
زرد  شهر   ۳۳۰ و  نداریم  کشور  در  قرمز  شهر 

این  امیدواریم  که  داریم  نارنجی  شهر   ۱۰۸ و 
 شهرها هم به مرور به سمت رنگ زرد بروند.«
است غیرحضوری  همچنان   مدارس 
همچنین  با کرونا  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
پیشنهادی  کرونا  با  مقابله  ستاد  »در  گفت: 
و  اول  پایه  مدارس  اینکه  بر  مبنی  شد  مطرح 
موضوع  این  که  شود  بازگشایی  ابتدایی  دوم 
نیاورد  رای  و  شد  مطرح  تخصصی  کمیته  در 
می شود  برگزار  غیرحضوری  همچنان  مدارس  و 
و  شد  فراهم  بهتری  شرایط  که  آینده  در  تا 
قطع  و  واکسیناسیون  اجرای  بحث  از  بعد 
آینده اگر شرایط فراهم  انتقال در سال  زنجیره 
مدارس  بازگشایی  سمت  به  زمان  آن  شود، 
صورت  به  مدارس  همچنان  بنابراین  رویم. 
و  اول  پایه  حتی  و  بود  خواهد  حضوری  غیر 
حضوری  بازگشایی  برای  که  هم  ابتدایی  دوم 
نیاورد.« رای  بود،  شده  پیشنهاد   مدارس 
نشود تشدید  محدودیت ها  تا  کنید   رعایت 
وزارت  بهداشت  معاون  رئیسی،  علیرضا  دکتر 
کرد  خواهش  مردم  از  انتها  در  بهداشت 

پروتکل ها را رعایت کنند تا محدودیت ها تشدید 
اتفاق  ساده انگاری  نکرده  خدایی  »اگر  نشود: 

می شود.« بد  دوباره  اوضاع  افتد، 

سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا وزارت رفاه 
در یک الیو اینستاگرامی به سواالت مطرح شده 
در این زمینه پاسخ داد. به گزارش ایسنا، حسین 
به  معیشتی  حمایت  بسته  ارائه  درباره  میرزایی 
اقشار کم درآمد و فاقد درآمد ثابت گفت: »تا هفته 
گذشته برای برخی مشموالن واریزی انجام نشده 
بود که انجام شد. به نقل از بنده گفته شد مبالغ 
برای جاماندگان واریز شده؛ نخیر، همان مشموالن 
 بودند، منتها با تاخیر برایشان واریز صورت گرفت.«

 ۳۴ تنها  چرا  اینکه  به  پاسخ  در  میرزایی 
معیشتی  حمایت  بسته  مشمول  نفر  میلیون 
شده اند  ثابت  درآمد  فاقد  و  درآمد  کم  اقشار 
دخیل  مشموالن  تعداد  تعیین  »در  داد:  توضیح 
را  حاکمیتی  یکپارچگی  مردم  البته  نبوده ایم؛ 
اما ما در وزارت  این درست است  نگاه می کنند، 
داشتیم.« برعهده  را  شناسایی  وظیفه   رفاه 

وزارت  کرونا  معیشتی  حمایت  طرح  سخنگوی 
رفاه در پاسخ به اینکه برخی افراد در شرکت هایی 
کار می کنند، بیمه برایشان رد می شود اما حقوق 
باالیی ندارند، مشمول بسته نشده اند؟ اظهار کرد: 
»باید پایگاه ملی قراردادهای تابع قانون کار وجود 
باشد  الکترونیکی  قرارداد  وقتی  باشد.  داشته 
 کارفرما نمی تواند بیمه رد کند و حقوق نپردازد.«

میرزایی ادامه داد: »۹ میلیون نفر کسانی بودند 
که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بوده اند 
و همه در اولویت بودند و مشمول شده اند. برای 
انتخاب ۲۵ میلیون نفر باقی مانده شاخص هایی 
افراد  درآمد،  دارای  افراد  بودیم.  گرفته  درنظر  را 

بیمه شده و غیره نیز از فهرست مشموالن حذف 
 شدند و روی گروه های پایین تر متمرکز شدیم.«
تراکنش  چون  دیگری  شاخص های  افزود:  وی 
مبنای  و  پایه  دارد.  وجود  هم   .... و  بانکی 
است  ممکن  است.  ثبتی  درآمدهای  ما  بررسی 
حساب  با  و  باشد  نداشته  باال  درآمد  فردی 
باید  چرا  اداره کند،  را  خیریه  امور  شخصی اش، 
طی کرد  را   قانونی  سازوکار  باید  باشد،  اینگونه 
شرکتی  و  حقوقی  حساب  دارای  خیریه ها  و 
باشد.  شفاف  باید  بانکی  تراکنش های  باشند. 
به  پولی  هر  و  ندارد  وجود  امکان  این  اکنون 
 حساب افراد بیاید یک درآمد محسوب می شود.

وزارت  کرونا  معیشتی  حمایت  طرح  سخنگوی 
افراد  ادعا کردند  برخی  اینکه  به  پاسخ  در  رفاه 
حمایتی  بسته  لوکس  خودروی  و  خانه  صاحب 
که  کسانی  »آیا  کرد:  اظهار  کرده اند  دریافت 
هستند  مطمئن  می کنند،  مطرح  را  ادعا  این 
فرد  آن  خود  نام  به  امکانات  و  امالک  این  که 
امکان  باشد  فرد  خود  نام  به  اموال  اگر  است؟ 
باشد.« شده  معیشتی  بسته  مشمول   ندارد 

سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا وزارت رفاه 
درباره اینکه آیا این پرداخت ها سال آینده ادامه 
این  ارائه  نیست  می یابد؟ گفت: »فعال مشخص 

بسته حمایتی دقیقا تا چه زمانی ادامه یابد.«

 سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد:

ادامه محدودیت تردد از ساعت 2۱ تا ۴ صبح در همه شهرها
سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا وزارت رفاه:

پرداخت بسته حمایت معیشتی در سال ۱۴۰۰ فعال مشخص نیست
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اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

فراخـوان مناقصه

مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان نام

کرمان- بلوار شهید صدوقی – روبه روی سه راه فارابی- کد پستی 76۱7۸۹۹۵۹6 – شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲7۵77۵نشانی

)RFP( درخواست پیشنهاد + )RFQ( برآورداستعالم ارزیابی کیفی

مدت ) موضوعشماره فراخوانروش انتخاب
مبانی مبلغ)ریال(روز(

مشاور بر اساس 

تعرفه
۲۰۹۹۰۰۳۵۰۱۰۰۰۰۹۹

}۱۳۰۳۰۱6۲۱۵{

بهسازی محور بم-جیرفت )انجام خدمات نظارت پروژه بهسازی محور 

بم-جیرفت )تونل اسفند تا سه راهی دارزین(شهرستان بم(  

۳6۵۱۱/6۳۴/۹7۳/۳۰۴

براساس بخشنامه 

 ۹۹/۱۴۲۰۱۰

مورخ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

دریافت 
اسناد

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشرآخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل 
پیشنهاد ها 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد خرید خدمات مشاوره به مدت ده روزمهلت

گشایش
 پیشنهادها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد خرید خدمات مشاورهزمان

نوبت  اول

آگهی برگزاری فراخوان عمومی مناقصه عمومی ) ارزیابی کیفی و فنی(
 فراخوان شماره : 2099092421000050

شرکت گاز استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله¬ای خرید لوازم یدکی رگالتور و ایستگاه را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط به شرح  ذیل واگذار نماید : 

۱.موضوع مناقصه : خرید لوازم یدکی رگالتور و ایستگاه شرکت گاز استان هرمزگان
2.مدت قرارداد : ۹۰ روز تقویمی

3.اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 
اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : بندرعباس- بلوار گاز- شهرک فجر – شرکت 

گاز استان هرمزگان - دفتر امور قراردادها - تلفن ۰76۳۲۱۹7۲۳6 
۴.مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان : 7 روز پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی 

5.مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان : ۱۴ روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد
6.به این مناقصه پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

قیمت های  دامنه  تعیین  دستورالعمل  از  پیشنهادات  مالی  ارزیابی  منظور  7.به 
متناسب پیشنهادی وزارت نفت  استفاده می گردد.

۸.حداقل رتبه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه : قرارداشتن درلیست تامین 
)EP کنندگان مورد تایید شرکت نفت )وندور لیست سامانه

اسناد  تحویل  و  دریافت  از  ارزیابی کیفی  فراخوان  برگزاری  مراحل  ۹.ضمنًا کلیه 
استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان 
محقق سازند. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی 

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

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان شماره مجوز: ۱399.5۴۰۶

ت دوم
نوب

)سهامی خاص(

صرفه جویی برای 
 نجات از مازوت

مدیرکل دفتر بهسازی نیروگاه ها:  ۸۶ درصد سوخت مورد نیاز نیروگاه ها 
از گاز طبیعی و مابقی از سوخت مایع است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: نیروگاه های شرق تهران می توانند 
از مازوت استفاده کنند

 وزارت نیرو راه پرهیز از مصرف سوخت آالینده در نیروگاه ها را اعالم کرد
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تعویق 5 ساله مرمت کامل ترین خانه تاریخی کشور 
به دلیل اختالف 5۰۰ میلیون تومانی

میراث، مالک »نصیرالدوله« نیستمیراث، مالک »نصیرالدوله« نیست
رئیس هیئت مدیره صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی: 
عمارت نصیرالدوله توسط اداره کل میراث فرهنگی استان تهران نگهداری 

می شود اما بنا در مالکیت بانک کشاورزی است

گزارش »پیام ما« از آخرین وضعیت عمارت کاله فرنگی عشرت آباد 

گچ از ستون ها ریخته، یک نفر با کلیدی رد سفیدی روی دیوار انداخته و نوشته شهر خوب، شهریست که... . زیر جمله نوشته 
رسول کاشی. دیوارهای سبز رنگ تنها از دور سبز به نظر می رسند، از نزدیک پرند از جمالت قصار که با کلید روی دیوار جا 
انداختند و ستون را قلوه کن کردند. روی هر پله بخشی از سقف و دیوار طبله کرده ریخته شده. تنها کسی که این روزها پایش 
به اینجا باز شده، کبوترانند. عمارت کاله فرنگی که روزگاری خانه زنان شاه ناصری بود، حاال به النه کبوترانی بدل شده، اینجا 
درست در میانه های باغی که روزگاری محل عشرت بوده و عیش پادشاهان و جشن و سرورشان، حاال به محل جشن کبوتران 

و پرندگان فصلی بدل شده است.

درهای عمارت بسته ماند 
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امروز  این که  بیان  با  روحانی  حسن 
منطقه  و  نداریم  کشور  در  قرمز  منطقه 
وجود  کشور  در  »تقریبا«  هم  نارنجی 
زرد  مناطق  »بیشتر  گفت:  ندارد، 
این زمینه  از مردم در  باید  هستند« و 
است  او گفته  حال  این  با  کرد.  تشکر 
ما خیلی  برای  روز  در  فوتی   ۱۳۰« که 
شرایط  به  رسیدن  تا  و  است«  زیاد 

داریم. فاصله  مطلوب 
آمار  کاهش  دلیل  رئیس جمهوری 
کرونا  از  ناشی  فوتی های  و  مبتالیان 
مردمی،  شب نشینی های  کاهش  را 
فاصله گذاری  و  ماسک  از  استفاده 
با  که  کرد  امیدواری  ابراز  و  دانست 
فاطمیه،  ایام  بودن  نزدیک  وجود 
در  حتما  بهداشتی  پروتکل های 

شود. رعایت  عزاداری 

معاند  »رسانه های 
هستند« پررو  خارجی 

دیگری  بخش  در  روحانی  حسن 
واکسن  مورد  در  خود  سخنان  از 
رسانه های  معمواًل  گفت،  کرونا 
و  هستند  پررو«  »خیلی  ضدایرانی 
»موج سواری« می کنند: »اوایل شروع 
جمهوری  بگویند  ما  علیه  که  کردند 
گفتند  بعد  نمی خرد،  واکسن  اسالمی 
نگهداری  توان  اسالمی  جمهوری 
اصال  گفتند  بعد  ندارد،  را  واکسن 

واکسن  خرید  پول  اسالمی  جمهوری 
دیدند  هم  موارد  این  همه  ندارد که  را 
نیستند.« دست بردار  اما  شد  رد  که 
خطاب  ادامه  در  رئیس جمهوری 
روزهای  از  که  گفت  ایران  مردم  به 
از  »یکی  واکسن  کرونا،  شیوع  اولیه 
همان  از  و  بوده  مسائل«  مهم ترین 
را  کار  دانش بنیان  شرکت های  زمان 
حال گفت  عین  پدر  او  شروع کردند. 
که باید در کنار کار آنان به دنبال خرید 
ممکن  که  »چرا  باشیم،  هم  واکسن 
آماده  دیرتر  داخلی  واکسن  است 

» شود.
که  بدانند  ما  »مردم  گفت:  روحانی 
رفتیم  واکسن  خرید  دنبال  به  اواًل  ما 
فعالیت  نیز  مرحله  همین  در  ثانی  در 
جریان  آمریکا  رذیالنه  و  خبیثانه 
داشت و هیچ شک نکنید که در زمان 
مشکل  ما  برای  هم  واکسن  خرید 
نیست که ما  ایجاد کردند. اصال جایی 
آمریکا  و  دهیم  انجام  خرید  بخواهیم 

ندهد.« خرج  به  خباثت 
که  گفت  ادامه  در  رئیس جمهوری 
کند  اعالم  بهداشت  وزارت  زمان  هر 
قابل  کواکس،  غیر  به  واکسنی،  که 
بخریم  را  آن  حاضریم  است،  اعتماد 
اما حاضر نیستیم مردم خود را بدل به 
خارجی«  آزمایشی شرکت های  »نمونه 

کنیم: »یک شرکتی در دنیا برای خود 
واکسنی درست کرده و حاال می خواهد 
آن را روی مردم دنیا آزمایش کند، اما 
به هیچ وجه وزارت بهداشت ما چنین 
کاری را هرگز درباره مردم ایران انجام 

داد.« نخواهد 

در نقل و انتقال و نگهداری 
نداریم مشکلی  واکسن 

گفت  خود  سخنان  در  روحانی  حسن 
نگهداری  یا  انتقال  و  نقل  در  که 
اما  ندارد  وجود  مشکلی  هیچ  واکسن 
»در خرید مشکل داریم«. او در ادامه 
این  از  مورد  به  مورد  و  »روزانه  گفت: 
را  کار  این  و  می کنیم  عبور  تحریم ها 
تاکنون هم انجام داده ایم و بعد از این 
هم انجام می دهیم. حاال کاری هم به 
این نداریم که FATF تأثیری بر خرید 
نمی خواهم  من  یعنی  دارد،  واکسن 
االن وارد این موضوع شوم. این کار بر 
دارد  که  است  تشخیص  مجمع  عهده 

می دهد.« انجام  را  آن 

آمریکایی ها 
در دزدی معروفند

فرایند  به  ادامه  در  روحانی  حسن 
گفت:  و  کرد  اشاره  واکسن  خرید 
»پول الزم برای خرید را آماده کردیم، 
ابتدا  پرداخت  برای  گفتند  آن ها  اما 

دنبال  به  کند  موافقت  اوفک  باید 
بودیم  دیگر  یک کشور  از  پول  انتقال 
به  باید  ابتدا  پول  اعالم کردند که  باز 
یک بانک آمریکایی منتقل شود وقتی 
چگونه  هستید  معروف  دزدی  به  شما 

کنیم؟« اعتماد  شما  به  می توانیم 
از  دیگری  بخش  در  رئیس جمهوری 
بهداشت  وزیر  به  خطاب  سخنانش 
»اگر  گفت:  بود،  حاضر  جلسه  در  که 
وزیر  وارد شد  به کشور  واکسن  روزی 
که  دهد  گزارش  روزانه  باید  بهداشت 
به  است،  وارد شده  واکسن  مقدار  چه 
با  اولویت ها  و  چه کسانی تزریق شده 
روز  هر  باید  را  این  است.  چه کسانی 
ادامه گفت که  اعالم کند.« روحانی در 
بعد از ورود واکسن به کشور، دشمنان 
و  می کنند  »بهانه جویی«  هم  باز 
سیاه  بازار  در  »واکسن  که  می گویند 
چه کسانی  به  نیست  »معلوم  است«، 
کجا  نیست  »معلوم  و  شده«  تزریق 
رفته«. او در ادامه تاکید کرد که برای 
باید  بهانه جویی ها  این  از  جلوگیری 
بهداشت  وزیر  توسط  روزانه  گزارش 

شود. داده  مردم  برای 

طی سه الی شش ماه دیگر به 
می رسیم واکسن 

انتهای سخنان خود  حسن روحانی در 
و  آینده  به  نسبت  امیدواری  ابراز  با 
بر  بشر  که  گفت  شرایط  این  از  عبور 
الی   ۳ و  می شود  پیروز  ویروس  این 
به  حتما  بیشتر،  یا  دیگر، کمتر  ماه   6
خارجی  یا  داخلی  کیفیت  با  واکسن 
می رسیم و این ویروس مهار می شود.

مشابه  مردم  همه  جهانگیری: 
پیدا  به واکسن دسترسی  هم 

می کنند
روحانی،  حسن  سخنان  با  همزمان 
اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق 
جداگانه  نیز  رئیس جمهوری 
از  و  پرداخته  کرونا  موضوع  به 
گفته  و  کرده  انتقاد  »جوسازی« ها 
وقتی  این کشور  در  »متاسفانه  است: 
به  است  عمومی  مطالبه  که  مساله ای 
به  شروع  سرعت  به  می آید،  وجود 

می کنند.« جوسازی 
تولید  برای  همچنین گفته،  جهانگیری 
اما  می کنیم  تالش  داخلی  واکسن 
داخل  تولید  واکسن  به  که  زمانی  تا 
برسیم، ممکن است که چند ماه دیگر 
روز  یک  بتوانیم  »اگر  و  بکشد  طول 
را  مردم  مورد نیاز  واکسن  هم  زودتر 
و  معتبر  واکسن  که  دنیا  جای  هر  از 
درنگ  لحظه  یک  کنیم،  تامین  موثر 

کرد.« نخواهیم 
همچنین  رئیس جمهوری  اول  معاون 
وزارت  که  داده  اطمینان  مردم  به 
دستورالعمل های  درمان  و  بهداشت 
کرد  خواهد  تدوین  و  تهیه  را  شفافی 
و به اطالع افکار عمومی خواهد رساند 
خارج  احدی  که  نیست  »این گونه  و 
مردمی که  از  قبل  و  دستورالعمل ها  از 
واکسن  به  بتواند  هستند،  اولویت  در 
جهانگیری  کند.«  پیدا  دسترسی 
دولتی  مقامات  از  هیچ یک  که  گفت 
خارج  ندارد  حق  آن ها  خانواده های  و 
واکسن  به  دستورالعمل ها  این  از 
ایران  ملت  »همه  پیدا کند:  دسترسی 
 ... دارند  قرار  ویروس  این  در معرض 
واکسن  به  هم  مشابه  مردم  همه  و 

می کنند.« پیدا  دسترسی 

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

مردم را به نمونه آزمایشی خارجی ها 
تبدیل نمی کنیم

وزارت اطالعات:
انتشار برخی شایعات علیه 
اتباع افغانستانی کذب است

برخی  انتشار  کرد:  اعالم  اطالعات  وزارت   
افغانستانی  اتباع  علیه  شایعات  و  مطالب 
در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی از 

ندارد. صحت  اطالعات  وزارت  سوی 
به گزارش ایسنا متن اطالعیه وزارت اطالعات 
برخی  انتشار  به  نظر  است:  شرح  بدین 
مطالب و شایعات علیه اتباع افغانستانی در 
شبکه های اجتماعی و فضای مجازی مبنی 
بر هشدار و ایجاد ترس و وحشت نسبت به 
اتباع مذکور در جامعه، مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت اطالعات اعالم می نماید؛ 
وزارت  سوی  از  مطالبی  چنین  انتشار 
می گردد؛  تاکید  و  نداشته  اطالعات صحت 
تنها مرجع اطالع  رسانی اخبار این وزارتخانه، 
است  اطالع رسانی  و  روابط عمومی  مرکز 
از  غیره  و  هشدار  اخبار،اطالعیه،  هر گونه  و 
طریق سایت واجا )www.Vaja.ir( منتشر 

می گردد.

آزمایش یک داروی جدید 
کووید۱9 در انگلیس بدون 

نیاز به واکسن
افرادی  درمان  برای  کرونا  جدید  داروی  یک 
واکسن کرونا  و  بوده اند  ویروس  معرض  در  که 
است. آزمایش  حال  در  انگلیس  در   نزده اند، 

سرویس  گاردین؛   از  نقل  به  و  ایسنا  به گزارش 
آزمایش  حال  در  انگلیس  همگانی  سالمت 
ممکن  که  است  بادی  آنتی  پایه  بر  دارویی 
معرض  در  افرادی که  شدن  مریض  مانع  است 
جان  می تواند  و  شود  بوده اند،  کووید-۱۹ 
جدید  داروی  یک  دهد.  نجات  را  تن  هزاران 
توسط  آزمایش  حال  در  بادی  آنتی  پایه  بر 
به  می تواند  که  است  انگلیسی  دانشمندان 
بوده اند  کرونا  ویروس  معرض  در  که  افرادی 
آنها)حتی  شدن  مریض  از  و  داده  فوری  ایمنی 
باشند( جلوگیری کند. نزده  را  واکسن کرونا   اگر 
این دارو برای مواقعی است که برای تزریق واکسن 
محافظت  می تواند  دارو  این  است.  شده  دیر 
 فوری و طوالنی مدتی را برای بیماران فراهم کند.
و  لندن  کالج  دانشگاه  از  انگلیسی  دانشمندان 
در  جهانی  بهداشت  سازمان  بیمارستان های 
آزمایش  این  از  بخشی  عنوان  به  حاضر  حال 
را  دارو  این   ،  Storm Chaserنام به  جدید 
امیدوارند  دانشمندان  تزریق کرده اند.  نفر   ۱۰ به 
یک  تا  ماه  شش  مدت  به  بتواند  دارو  این 
کند. جلوگیری  بیماری  به  فرد  ابتالی  از   سال 
شامل   آزمایش  این  برای  مهم  گروه های 
خانه های  در  که  دانشجویانی  درمان،  کادر 
که  بیمارانی  و  می کنند  زندگی  اشتراکی  
قرار  کووید-۱۹  ویروس  معرض  در  اخیرًا 
تحت  که  افرادی  همچنین  و  گرفته اند 
ارتش  کارکنان  هستند،  مدت  طوالنی  مراقبت 
هستند. کارخانه ها  کارگران  مانند  صنایع   و 

شناس  ویروس  هان،  هولی  کاترین  دکتر 
 Storm آزمایش  که  یو.سی.ال.اچ  دانشگاه 
»اگر  است:  ، گفته  می کند  رهبری  را   Chaser
درمانی  روش  این  که  کنیم  اثبات  بتوانیم  ما 
موثر است و از ابتالی افرادی که در معرض ابتال 
جلوگیری  گرفته اند  قرار  کووید-۱۹  ویروس  به 
برای  انگیز  هیجان  حلی  راه  درمان  این  می کند، 
روش های  سایر  بر  افزون  بیماری  این  با  مقابله 
بود. خواهد  مرگبار  ویروس  این  با   مبارزه 
انگلستان  دانشگاه  در  پزشکی  استاد  هانتر،  پل 
گفته  نیز  عفونی  بیماری های  متخصص  و  شرقی 
است: »این روش درمانی می تواند جان بسیاری 
از  آزمایش پس  این  دهد.  نجات  را  انسان ها  از 
نجات  در  بزرگی  نقش  می تواند   ۳ فاز  در  اثبات 
درمان  این  بدون  که  باشد  داشته  کسانی  جان 
جان خود را از دست می دهند. پس بسیار حائز 

است.« اهمیت 

۱3۴ فوتی جدید کرونا 
و شناسایی 57۶۰ بیمار 

دیگر در کشور
باختن  جان  از  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
ساعت   ۲۴ در  کرونا  به  مبتال  بیمار   ۱۳۴
اساس  این  بر  گفت:  و  داد  خبر  گذشته 
 ۵۴ به  بیماری  این  جان باختگان  مجموع 
ایسنا،  به گزارش  رسید.  نفر   ۵7۴ و  هزار 
 ۲۴ در  گفت:  الری،  سیماسادات  دکتر 
ساعت گذشته و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۵ هزار و 76۰ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که 7۳۲ 
اساس  این  بر  بستری شدند.  آن ها  از  نفر 
یک  به  کشور  در  بیماران کووید۱۹  مجموع 

رسید. نفر   ۹6۳ و  هزار   ۱۹۴ و  میلیون 
ساعت   ۲۴ طول  در  متاسفانه  افزود:  او 
را  خود  جان  کووید۱۹  بیمار   ۱۳۴ گذشته، 
از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

رسید. نفر   ۵7۴ و  هزار   ۵۴ به  بیماری 
به گفته الری، خوشبختانه تاکنون ۹۴۲ هزار 
از  یا  و  یافته  بهبود  بیماران،  از  نفر  و ۵۴۸ 
گفت:  او  شده اند.  ترخیص  بیمارستان ها 
۵۲7۳ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹  در 
مراقبت  تحت  بیماری  این  شدید  وضعیت 
قرار دارند. به گفته الری، تاکنون 7 میلیون 
تشخیص  آزمایش   ۹۳۱ و  هزار   ۳۵۴ و 
است.  شده  انجام  کشور  در  کووید۱۹ 
در  اعالم کرد که  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
تحلیل ها،  آخرین  اساس  بر  و  حاضر  حال 
و ۳۴۰  نارنجی  در وضعیت  ۱۰۸ شهرستان 

دارند. قرار  زرد  وضعیت  در  شهرستان 

آخرین وضعیت تردد 
جاده های بین شهری 

به گزارش ایرنا، در شهرهای گروه زرد، ورود خودروها 
با پالک های غیر بومی و خروج خودروها با پالک های 
غیربومی با یک استثنا بالمانع و محدودیت های تردد 
زرد  شهرهای  در  تردد  استثنای  ندارد.  وجود  شبانه 
مربوط به خودروهایی است که پالک بومی شهرهای 
گروه نارنجی را دارند و مجاز به تردد در هیچ یک از 

شهرهای کشور غیر از شهر خود را ندارند.
بدیهی است در صورت تردد این خودروها در جاده ها و 
شهرها از طریق دوربین ها مورد جریمه قرار می گیرند. 
شهرهای گروه زرد در هر استان مشخص شده اند. شهر 

تهران هنوز در گروه نارنجی قرار دارد.

مقتدی صدر:
 عراق از هیچ طرفی 

پیروی نمی کند
رهبر جریان صدر عراق در بیانیه ای بر لزوم 
ایرانی-آمریکایی  تقابل  از  عراق  کردن  دور 
ایسنا، مقتدی صدر،  به گزارش  تاکید کرد. 
در  بیانیه ای که  در  عراق  صدر  جریان  رهبر 
صفحه توییتر خود منتشر کرد، گفت: »عراق 
عزیز قربانی درگیری های آمریکایی-ایرانی 
شده و به گونه ای آسیب دیده که نمی توان 

در مورد آن سکوت کرد.«
میدان  به  عراق  که  »گویی  گفت:  او 
و  سیاسی  امنیتی،  نظامی،  درگیری های 
ویروسی شده است و دلیل آن ضعف دولت 
و شکاف بین ملت است.« مقتدی صدر در 
جمهوری  »از  تاکید کرد:  خود  بیانیه  ادامه 
اسالمی ایران -همسایه عزیز- تقاضا دارم 
که عراق را از درگیری های خود دور نگه دارد. 
اگر جایگاه و استقالل عراق و دولت آن را 
پشت  سختی  هنگام  به  نیاز  ما  حفظ کند 

نمی کنیم.« خالی  را  ایران 
او در بخش دیگری از بیانیه خود که آن را 
»آخرین درخواست« نامیده است، با هشدار 
اشغالگران  به  »و  کرد:  تاکید  آمریکا  به 
درگیری  به  را  عراق  که  می دهم  هشدار 
این  یک طرف  عراقی ها  و  عراق  نکشانند. 
درگیری نیستند و ما در مرحله ساخت عراق 

هستیم.« عزیز 
مقتدی صدر خاطرنشان کرد: »درصورتی که 
سیاسی  موضعی  نکنیم  دریافت  پاسخی 
و  وطن  ملت،  تا  می کنیم  اتخاذ  مردمی   و 
مقدسات خود را از این دخالت های غیرقابل 

حفظ کنیم.« قبول 
رهبر جریان صدر عراق در پایان تاکید کرد: 
حسین  عراق  و  علی  عراق  عراق،  »کشور 
نمی کند.  پیروی  طرفی  هیچ  از  و  است 
عراق مهد حقیقی تشیع و سرچشمه اولین 
مقاومت در برابر اشغالگران است و جز در 
نمی شود.« هیچ کس  تسلیم  خداوند  برابر 

روحانی: یک شرکتی در دنیا 
برای خود واکسنی درست کرده 
و حاال می خواهد آن را روی 
مردم دنیا آزمایش کند، اما به 
هیچ وجه وزارت بهداشت ما 
چنین کاری را هرگز درباره مردم 
ایران انجام نخواهد داد

|پیام ما|پس از سخنان توئیتری علی ربیعی مبنی بر صدور مجوز انتقال پول برای خرید واکسن کرونا از طریق یکی از 
بانک ها، حسن روحانی، رئیس جمهوری نیز روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا بر روی این موضوع 
تاکید کرده و گفته است که هنوز در خرید واکسن مشکل داریم اما »روزانه و مورد به مورد« از تحریم ها عبور می کنیم. حاال 
کار به یک بانک آمریکایی رسیده که به گفته حسن روحانی، برای خرید واکسن، باید ابتدا پول ها به آنجا منتقل شود. گرچه 
روحانی می گوید نمی توان به آمریکایی ها که به دزدی معروفند، اعتماد کرد. رئیس جمهوری در بخشی دیگر از سخنانش، 
مشکالت خرید واکسن را به موضوع FATF مرتبط دانست که البته از ورود به این موضوع و توضیح بیشتر خودداری کرد 

و گفت که این موضوع بر عهده مجمع تشخیص است.

که  افرادی  بستگان  از  نفر  پانصد  حدود 
را  خود  جان  ایتالیا  در  کووید۱۹  علت  به 
اقدامات  چهارشنبه  روز  داده اند  دست  از 
را  و کشوری  محلی  مقامات  علیه  قانونی 

کردند. آغاز 
به گزارش یورونیوز، مطالبه این شهروندان 
میلیون   ۱۰۰ کم  دست  دریافت  ایتالیایی 
دادخواست  است.  دولت  از  خسارت  یورو 
این شهروندان شاکی، علیه نخست  مدنی 
روبرتو  بهداشت،  وزیر  کنته،  وزیر،جوزپه 
لومباردی،  منطقه  فرماندار  و  اسپرانزا 
وکالی  گفته  به  که  است  فونتانا  آتیلیو 
به  دیگر  ساعاتی  تا  قربانیان  خانواده 

می شود. ارائه  رم  در  دادگاهی 
است  غربی  و  اروپایی  اولین کشور  ایتالیا 
پیدا کرد.  شیوع  آن  در  ویروس کرونا  که 
7۰ هزار نفر در این کشور  از  تاکنون بیش 
باخته اند که  جان  به کووید۱۹  ابتال  اثر  در 
در  لومباردی،  از  قربانیان  تعداد  بیشترین 

است. شده  گزارش  شمال کشور 
بیست  در  کووید۱۹  به  ابتال  مورد  اولین 
لومباردی  منطقه  در   ۲۰۲۰ سال  فوریه 
تعداد  لحاظ  از  ایتالیا  شد.  شناسایی 
در  و  اروپاست  در  اولین  کرونا  قربانیان 

دارد. قرار  جهان  پنجم  جایگاه 
کمیته ای  اعضای  توسط  دادخواست  این 

ارائه  رفت«  خواهیم  دادگاه  به  »ما  نام  به 
می شود. این کمیته در ماه آوریل گذشته، 
برگامو  در شهر  بحران کرونا  اوج شیوع  در 

شد. تشکیل  لمباردی  مرکز 
می گوید:  فوسکو  لوکا  این کمیته،  رئیس 
ما  کریسمس  هدیه  دادخواست  »این 
انجام  را  کاری  باید  که  است  کسانی  به 
نهایتا  اما  انجام دهند  بود  قرار  و  می دادند 

زدند.« سرباز  آن  انجام  از 
دولت  که  معتقدند  کمیته  این  اعضای 
شیوع  روزهای  اولین  همان  از  ایتالیا 
ویروس کرونا در صورت اتخاذ تصمیم های 
می توانست  لمباردی  در  درست  و  به جا 

و  شود  بیشتر  مالی  و  جانی  تلفات  مانع 
کشور را با اجرای قرنطینه کامل، به بحران 

نبرد. اقتصادی 
ایتالیا به عنوان یکی از کشورهای اروپایی 
از  ناشی  مرگ  و  ابتال  موارد  بیشترین  که 
نام خود  به  را  بیماری کووید۱۹  همه گیری 
سال  پایان  جشن های  برای  کرده  ثبت 

می رود. قرنطینه  به  دیگر  بار  میالدی 
که  کرده  اعالم  ایتالیا  وزیر  نخست 
بیست  دوشنبه  روز  از  شهروندان کشورش 
و یکم دسامبر تا ششم ژانویه سال جدید 
مرتبط  تازه  محدودیت های  تحت  میالدی 
گرفت. خواهند  قرار  عمومی  قرنطینه  با 

بستگان قربانیان کرونا در ایتالیا یک صد میلیون یورو 
از دولت خسارت می خواهند

کرونا

مرکز پژوهش های اقتصادی 
و تجاری بریتانیا: ژاپن 
در سال های آینده هنوز 
قدرت سوم اقتصادی جهان 
باقی می ماند، اما از ابتدای 
دهه سوم این قرن، هند 
جایگزین آن می شود

بر پایه ارزیابی ها چین به علت موفقیت 
سال  هشت  کرونا  بحران  مهار  در 
جهان  اقتصادی  اول  قدرت  به  دیگر 
پاندمی کرونا  از  پیش  می شود.  تبدیل 
پیش بینی می شد چین پنج سال دیرتر 
جانشین  جهان  برتر  اقتصاد  عنوان  به 

شود. آمریکا 
شیوع ویروس جدید کرونا که عامل ابتال 
یک  حدود  است،  کووید۱۹  بیماری  به 
ووهان چین شروع  از شهر  پیش  سال 
شد و در مدت کمی به دیگر کشورهای 

سرایت کرد. جهان 
سیاست های  با  چین  همه  این  با 
اغلب  نسبت  به  موفق شد  سخت گیرانه 
زیادی  حدود  تا  زودتر  دیگر  کشورهای 
فعالیت های  و  کند  کنترل  را  پاندمی 

بگیرد. سر  از  را  اقتصادی 
خبرگزاری آلمان، به نقل از رویترز گزارش 
و  اقتصادی  پژوهش های  مرکز  داده، 
خود  ساالنه  تحلیل  در  بریتانیا  تجاری 
پیش بینی  منتشر شد،  6 دی  که شنبه 
کرده که چین به همین دلیل پنج سال 
اول  قدرت  به  قبلی  برآوردهای  از  زودتر 
اقتصادی جهان تبدیل شود و آمریکا را 

بگذارد.  سر  پشت 
درگیرترین کشور  حاضر  حال  در  آمریکا 

به شمار می رود. بحران کرونا  با  جهان 

بریتانیا  اقتصادی  پژوهش های  مرکز 
سیاست های  نتیجه  تفاوت  می گوید 
برای  چین  و  آمریکا  در  با کرونا  مقابله 
پکن از نظر رقابت اقتصادی با واشنگتن 

است. بوده  امتیاز  یک 
ناخالص  تولید  میالدی  سال گذشته  در 
و  تریلیون   ۲۱ متحده  ایاالت  در  داخلی 
دالر  تریلیون  هفت  و  دالر  میلیارد   ۴۰۰
توجه  با  بود.  چین  اقتصاد  از  از  بیشتر 
 ۲۰۲۰ در سال  آمریکا  اقتصادی  رکود  به 
آینده،  سال های  در  آن  نسبی  ادامه  و 
به سرعتی بیش  فاصله دو کشور رقیب 
از برآوردهای قبلی در حال کاهش یافتن 
است. پژوهشگران بریتانیایی پیش بینی 
می کنند چین تا سال ۲۰۲۸ جای آمریکا 
را  جهان  اقتصاد  بزرگترین  عنوان  به 

بگیرد.
پژوهش های  مرکز  دیگر،  سوی  از 
گزارش  در  بریتانیا  تجاری  و  اقتصادی 
 ۱۹۳ اقتصادی  رشد  از  خود  ساالنه 
می کند  برآورد  همچنین  جهان  کشور 
قدرت  هنوز  آینده  در سال های  ژاپن  که 
باقی می ماند،  جهان  اقتصادی  سوم 
هند  قرن،  این  سوم  دهه  ابتدای  از  اما 
جایگزین آن م شود. با این تحول، آلمان 
که در حال حاضر چهارمین اقتصاد بزرگ 
دنیاست به جایگاه پنجم سقوط می کند.

پژوهشگران بریتانیایی:

چین در سال 2۰2۸ آمریکا را پشت سر می گذارد
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جنجالی  طرح  پایلوت  اجرای  از  بعد 
سال  در  آن  ناگهانی  توقف  و  زیست پاالیی 
زبان  بر  دیگر  بار  انزلی  تاالب  نام  گذشته، 
ساسان  هفته های گذشته  در  است.  افتاده 
کفایی، مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن 
مناسب  انزلی  تاالب  وضعیت  بود که  گفته 
بود:  زیستگاه گفته  این  آلودگی  از  و  نیست 
پساب های  تاالب،  به  آالینده ها  انواع  »ورود 
رسوباتی  و  کشاورزی  و  صنعتی  خانگی، 
همچنین  و  هستند  رودخانه ها  سایر  از  که 
با  را  انزلی  تاالب  پویایی  آبی، جریان  سنبل 
چالش روبه رو کرده است. او خبر داده بود که 
برای اولین بار ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای 
مبارزه با سنبل آبی و سایر گیاهان مهاجم به 
گیالن اختصاص یافته است و درباره راهکار 
بود: »استفاده  تاالبی گفته  نقطه  این  نجات 
بردن گیاهان  بین  از  رسوب گیر،  تله های  از 
مهاجم و کاهش ورود آالینده ها راهکار احیای 

است.« انزلی  تاالب 

ردیف دار کردن بودجه 
احیا ضروری است

احیای  ملی  کمیته  در  امسال  تیرماه 
احیای  مدت  میان  طرح  تاالب های کشور، 
تاالب انزلی با اعتبار ۲ هزار و ۵۵7 میلیارد 
مدیرکل  مطالبه  حاال  و  شد  تصویب  تومان 

بودجه  ردیف  اختصاص  محیط زیست گیالن 
نکردن  »تعیین  است.  انزلی  تاالب  احیای 
ردیف اختصاصی برای بودجه دو هزار و ۵۵۸ 
سبب  انزلی  تاالب  احیای  تومانی  میلیارد 
می شود دستگاه های مسئول به وظایف خود 

نکنند.« عمل 

کفایی با بیان این که در گیالن مناطق چهارگانه 
حفاظت محیط زیست را در ۱۵ منطقه داریم 
گفت: »مناطق ۱۵ گانه به اضافه شش منطقه 
را  از خاک گیالن  درصد   ۱۹.۵ ممنوع،  شکار 

شامل می شود.«

با  گیالن  محیط زیست  حفاظت  مدیرکل 
از دستگاه ها  این که طیف وسیعی  به  اشاره 
در خصوص حفاظت از منابع زیستی به ویژه 
»امسال  افزود:  هستند،  دخیل  انزلی  تاالب 
کارگروه ملی تاالب های کشور با قید فوریت 
برنامه احیای تاالب تصویب شد. دو هزار و 
برنامه  بودجه طی یک  تومان  ۵۵۸ میلیارد 
هفت ساله برای احیای تاالب انزلی پیشنهاد 
شد و برای این منظور بیش از ۴۰ دستگاه در 

تکلیف هستند.« دارای  این خصوص 

و  هزار  دو  بودجه،  میزان  این  از  او  به گفته 
۱۰۰ میلیارد تومان مربوط به تصحیح سیستم 
صومعه سرا  و  انزلی  رشت،  فاضالب  تصفیه 
فاضالب  موضوع  که  زمانی  تا  و  است 

ساماندهی نشده و رسوبات وارد تاالب شوند 
نگاه  از  رسید.  مطلوبی  نتیجه  به  نمی توان 
ساماندهی  که  انزلی  تاالب  اهمیت  کفایی 
حفاظت  سازمان  عهده  بر  آن  نظارت  و 
ارومیه کمتر  دریاچه  از  است،  محیط زیست 
نیست. »اگر بودجه دو هزار و ۵۵۸ میلیارد 
تومانی ردیف اختصاصی نداشته باشد و کد 
در  مسئول  دستگاه های  مطمئنًا  نشود  دار 
عمل  درستی  به  خود  وظایف  به  رابطه  این 
بودجه  هزینه کرد  نحوه  بر  نظارت  نمی کنند. 
مذکور بر عهده محیط زیست است. برای این 
وظیفه  و  تعریف شده  پروپوزال  بودجه یک 
مجمع  و  است  مشخص  نیز  سازمان  هر 
نمایندگان استان باید برای این بودجه ردیف 
مشخص کنند تا با تغییر دولت، مشکلی در 

نیاید.« پیش  آن  خصوص 

 آبفا به وظیفه خود عمل نمی کند
در  انزلی  نماینده  دنیامالی،  احمد  دیروز 
مجلس هم درباره تاالب بین المللی این شهر 
صحبت کرد و گفت: »آب و فاضالب گیالن باید 
به وظایف خود در خصوص فاضالب رشت، 
این   غیر  در  کند  عمل  صومعه سرا  و  انزلی 
نمی شود.«  حل  انزلی  تاالب  مشکل  صورت 
محیط زیست گیالن  کل  مدیر  حرف  هم  او 
به  رسیدگی  پیچیدگی  درباره  و  کرد  تکرار  را 

حوزه  »در  گفت:  محیط زیستی  معضالت 
حفاظت محیط زیست، مشکل قانونی نداریم، 
احیای  زمینه  در  مسئول  دستگاه های  تعدد 
بی تفاوتی  و  نبودن  پاسخگو  و  انزلی  تاالب 
نسبت به مسئولیت های محوله از مهم ترین 

است.« زمینه  این  در  چالش ها 

سازمان  کوتاهی  و  عملکرد  از  دنیامالی 
کردن  برطرف  درباره  گیالن  آب و فاضالب 
انتقاد  هم  گوهررود  و  زرجوب  آلودگی های 
کرد: »قانون جامعی در خصوص حفاظت از 
محیط زیست وجود دارد اما تصمیم واحدی 
مشکل  نمی شود.  انزلی گرفته  تاالب  درباره 
این است تا زمانی که مسئله آب در باالدست 
تاالب را حل نکنیم و عمق تاالب کمتر شود 

می ماند.« پابرجا  انزلی  تاالب  معضل 

بین  هماهنگی  مسئولیت  این که  بیان  با  او 
انزلی  تاالب  احیای  در  متولی  دستگاه های 
تکلیف  »قانونگذار  گفت:  نیست،  مشخص 
انزلی  تاالب  احیای  در خصوص  نیرو  وزارت 
مربوط  اساسنامه  و  الیروبی  مسئله  یعنی 
دستگاه ها  اما  مشخص کرده  را  شیالت  به 
نمی کنند.  عمل  درستی  به  خود  وظایف  به 
اجرایی کردن یک برنامه جامع برای مشخص 
احیای  بحث  در  موقعیت هر دستگاه  کردن 
تاالب انزل ضروری است و اگر آب و فاضالب 

استان گیالن به تکالیف خود درباره فاضالب 
با  آب  نکند  انزلی و صومعه سرا عمل  رشت، 

داشت.« نخواهیم  کیفیتی 

بخش  در  گیالن  نمایندگان  مجمع  عضو 
دیگری از حرف هایش با بیان این که امکان 
اجرای طرح احیای تاالب انزلی با بودجه دو 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی وجود ندارد، گفت: 
»تا زمانی که سم و کود اراضی کشاورزی وارد 
تاالب انزلی شود زندگی آبزیان این منطقه با 

خطر مواجه است.«

بله، وضعیت تاالب خوب نیست
امور  معاون  کریمی،  باقرزاده  مسعود 
سازمان  زیستگاه های  دفتر  در  تاالب ها 
حفاظت محیط زیست درباره وضعیت کنونی 
»پیام ما«  به  انزلی  تاالب  احیای  برنامه های 
انزلی  تاالب  احیای  جامع  »طرح  می گوید: 
اولویت دار در  از پروژه های  که مصوب شده، 
ستاد ملی تاالب ها است  عالوه بر این هفته 
پیش جلسه ای با استاندار داشتم و در برنامه 
درباره  انزلی گزارشی  تاالب  مدیریت  کمیته 
سنبل آبی داده شد و کارگروهی موظف شد 
که برنامه های مقابله با سنبل آبی را در استان 
اما  می رود.«  پیش  درست  کارها  بنویسند. 
طرح زیست پاالیی که حاشیه های آن همچنان 
ادامه دارد و در نیمه آذر هم رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست را به دادسرای کارکنان 
دولت کشاند به کجا رسید؟ باقرزاده کریمی 
می گوید: »این طرح پایلوت بود و نیمه کاره 
نتایج  نتوانستیم  و  شد  توقیف  پروژه  ماند. 
آن را ارزیابی کنیم. دیگر قابل راستی آزمایی 
نبود. در واقع جو رسانه ای طوری فضا را وارد 
کسی  هر  که  کرد  غیرکارشناسی  بحث های 
یک حرفی می زد و طبیعی است که مرجع 
فکر  وقتی  و  نمی کند  ریسک  هم  قانونی 
می کند اتفاق خطرناکی در حال وقوع است 
احتیاط  جانب  آن ها  می گیرد.  را  آن  جلوی 
نکردیم.«  اصراری  دیگر  هم  ما  و  را گرفتند 
با این همه به گفته او حاال وضعیت مناطق 
پایلوت طرح زیست پاالیی بهتر از دیگر نقاط 
سال  سالیان  که  ما  »محیط بان های  است: 
است آنجا کار می کنند و هستند با قاطعیت 
می گویند که نقاط احیا شده وضعیت بسیار 

دارد.« تاالب  بخش های  دیگر  از  بهتری 

این که  به  اشاره  با  تاالب ها  امور  معاون 
تاالب می ریزند که همگی  به  رودخانه  یازده 
بخش های  »همه  می دهد:   ادامه  آلوده اند، 
این  است.  آلوده  کم وبیش  انزلی  تاالب 
متفاوتی  درصدهای  کدام  هر  رودخانه  یازده 
تاالب سرازیر  به سمت  و  دارند  آالینده ها  از 
تاالب  به  آلودگی  شدن  راهی  می شوند. 
انزلی خوب  تاالب  و وضعیت  متوقف نشده 
روی  تصفیه خانه هایی هم  این که  با  نیست. 
رودخانه ها زده اند اما هر کدام ایرادی دارند و  

نیست.« کافی  هم  باز 

به گفته او با توجه به شیوع کرونا و مشکالت 
انزلی چندان در  مختلف، رسیدگی به تاالب 
اولویت نیست. »همه چیز به هم گره خورده 
است. اوضاع آن طور ایده آل نیست و اعتبارات 
به موقع ابالغ نمی شود، پول نیست و اگر هم 
باشد به صورت اسناد خزانه است. عالوه بر 
این مشکالت اعتباری، مسئله معیشت مردم 
تاالب  دامن  هم  طبیعت  به  دست اندازی  و 
انزلی را می گیرد. پیچیدگی کار در اکوسیستم 
خیلی زیاد است.  اما تالش کردیم کارها را 
و  تاالب ها  موضوع  تازه  بیندازیم.  ریل  روی 
موضوعات  بین  محیط زیست  کلی  طور  به 
اولویت داری مثل اشتغال و تولید گم میشود 
مسئله  است که  این  ما  تالش  هم  باز  اما 

محیط زیست همیشه روی میز باشد.«

ورود انواع آالینده ها جریان پویایی تاالب انزلی را با چالش روبه رو کرده است 

11 رود آلوده همچنان به »انزلی« می ریزند
معاون امور تاالب ها در گفت وگو با »پیام ما«: محیط  بانان می گویند همان نقاطی که طرح پایلوت زیست 

پاالیی اجرا شد، بهترین وضعیت را در کل تاالب دارد

هشدار آلودگی 
در هشت کالن شهر 

آلودگی  با هشدار درباره  سازمان هواشناسی 
هوا در تهران و هفت کالن شهر دیگر و توصیه 
به سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی 
به خودداری از تردد در فضای باز،  از وزش باد 

شدید در سه استان جنوبی خبر داد.
سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد رنگ 
آورده است: »پایداری جو توام با سکون هوا 
امروز )7 دی(  در شهرهای اراک، اصفهان، تبریز، 
تهران، قزوین، قم و کرج، دوشنبه )۸ دی( در 
شهرهای اراک، اصفهان ، تبریز، تهران، قزوین، 
در  دی ماه(    ۹( مشهد، سه شنبه  و  قم، کرج 
شهرهای اراک، اصفهان ، تبریز، تهران، قزوین، 
در  دی(   ۱۰( چهارشنبه  مشهد،  و  قم، کرج 
شهرهای اراک، اصفهان ، تبریز، تهران، قزوین، 
در  دی(   ۱۱( پنج شنبه  و  مشهد  و  قم، کرج 
شهرهای اراک، اصفهان ، تبریز، تهران، قزوین، 
افزایش غلظت و  قم، کرج و مشهد موجب 
این  اساس  بر  می شود.«  آالینده ها  انباشت 
اطالعیه، بر اثر حاکمیت این شرایط جوی رشد 
شاخص کیفیت هوا در حد گروه های حساس 
پیش بینی می شود و در صورت کاهش نیافتن 
منابع آالینده ثابت و متحرک، این شاخص به 
حد ناسالم برای تمام گروه ها تبدیل می شود. 
سازمان هواشناسی همچنین با صدور هشدار 
زرد رنگ دیگری آورده است: »یکشنبه )7 دی( 
در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، نوار شرقی 
کرمان و شرق هرمزگان و دوشنبه )۸ دی( در 
جنوب سیستان و بلوچستان، نوار شرقی کرمان 
و نوار شرقی هرمزگان پیش بینی می شود. در 
به  احتمال آسیب رسیدن  این شرایط جوی 
سازه های موقت و پوشش گلخانه ها، سقوط 
اجسام از ارتفاع به ویژه در کارگاه های ساختمانی 
و افزایش ارتفاع موج در سواحل وجود دارد.«

طرح ۱۸ نماینده برای 
تشکیل وزارت محیط زیست 
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
»وزارت  تشکیل  خواستار  طرحی  براساس 
محیط زیست« شده اند. تعدادی از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی با تهیه طرحی خواستار 
تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی 
به  این طرح  که  مقدمه  بخش  در  شده اند. 
امضای ۱۸ تن از نمایندگان مجلس رسیده، 
هدف  که  است  آمده  توجیهی  دالیل  درباره 
طرح »ساماندهی دستگاه های موازی« برای 
»جلوگیری از سرگردانی مردم در استفاده از 
خدمات دستگاه های مورد اشاره« و »کاهش 
است.  فوق«  دستگاه  های  جاری  هزینه های 
امور  سازمان  »ادغام  طرح  عنوان  همچنین 
و  محیط زیست  با  طبیعی  منابع  و  اراضی 
تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی« 
اعالم شده و در توضیح آمده: »از تاریخ تصویب 
این قانون سازمان امور اراضی و منابع طبیعی 
با محیط زیست ادغام و وزارت محیط زیست و 
منابع طبیعی تشکیل می شود. تبصره- پس از 
تصویب این قانون، دولت مکلف است ظرف 
آیین نامه های  تهیه  به  نسبت  ماه  سه  مدت 
مربوطه اقدام کند.« محمدرضا صباغیان بافقی، 
منصور  حسینی کیا،  جواد  علیزاده،  علی 
احمدحسین  ابوترابی،  ابوالفضل  شکراللهی، 
فالحی، علیرضا سلیمی، رضا آریان پور، سمیه 
هاجر  حاجی دلیگانی،  حسینعلی  رفیعی، 
چنارانی، حسن نوروزی، کاظم دلخوش اباتری، 
معین الدین سعیدی، محمدتقی نقدعلی، انور 
موسی  و  حسین پور  حبیب زاده بوکانی، کمال 

این طرح هستند. امضاکنندگان  احمدی 

آبیاری هوشمند مزارع برای 
تامین حقابه دریاچه ارومیه 
مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران، از 
اجرای ایده آبیاری هوشمند باغات و مزارع با 
هدف کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری 
آب مصرفی در اراضی کشاورزی برای تحویل 
ارواحی  علی  داد.  خبر  ارومیه  دریاچه  به  آن 
گفت: »این ایده در نخستین جشنواره ایده ها 
و محصوالت نوآورانه برای احیای دریاچه ارومیه 
با مشارکت مردم به عنوان ایده برتر انتخاب شد 
که با حمایت طرح حفاظت از تاالب های ایران 
از خرداد ماه ۱۳۹۹ در باغ های انگور، سیب و 
مزارع چغندر و جو در شهرستان های مهاباد و 
ملکان در حوضه دریاچه ارومیه به صورت پایلوت 
اجرایی شد.« به گفته او این حسگرها میزان 
طور  به  را  ماتریک( خاک  )پتانسیل  رطوبت 
به  ارسال  از  و پس  اندازه گیری کرده  مستمر 
کنترل کننده مرکزی از طریق اپلیکیشن نصب 
شده روی تلفن همراه کشاورزان قابل مشاهده 
است.« ارواحی همچنین گفت: »با پیاده سازی 
و  آبیاری  زمان مناسب  این روش، کشاورزان 
حجم واقعی آب مورد نیاز را تشخیص داده که 
منجر به صرفه جویی در مصرف آب به میزان ۲۰ 
درصد و افزایش بهره وری مصرف آب می شود 
تولید  شد  موجب  پایلوت  در  آن  اجرای  که 

محصول به میزان ۱6 درصد افزایش یابد.«

به گفته مدیر کل محیط زیست 
گیالن دو هزار و ۱۰۰ میلیارد 
تومان بودجه مصوب مربوط 
به تصحیح سیستم تصفیه 

فاضالب رشت، انزلی و 
صومعه سرا است و تا زمانی 

که موضوع فاضالب ساماندهی 
نشده و رسوبات وارد تاالب 

شوند نمی توان به نتیجه 
مطلوبی رسید

احوال تاالب انزلی ناخوش است. مدیر کل محیط زیست گیالن و معاون امور تاالب ها در دفتر زیستگاه های سازمان حفاظت محیط زیست 
به اتفاق این را می گویند. یازده رود آلوده به این تاالب می ریزند و طرح زیست پاالیی که سال پیش در بخش هایی از تاالب به صورت 
پایلوت اجرا شده بود، بعد از اعتراض های مختلف کامال متوقف شده و نجات تاالب بین المللی فعال به زدودن سنبل های آبی مهاجم 
محدود شده است. امسال کارگروه ملی تاالب های کشور برنامه احیای این تاالب را تصویب کرد و دو هزار و 55۸ میلیارد تومان بودجه 
برای احیا پیشنهاد شد که بیشتر این مبلغ برای ساماندهی فاضالب است اما این بودجه هنوز ردیف اختصاصی ندارد و نگرانی محیط زیست 

استان از این است که با برنامه ریزی درست خرج نشود.

با توجه به شیوع کرونا و 
مشکالت مختلف، رسیدگی به 
تاالب انزلی چندان در اولویت 
نیست. همه چیز به هم گره 
خورده است. آن طور ایده آل 

نیست و اعتبارات به موقع ابالغ 
نمی شود. پول نیست و اگر هم 

باشد به صورت اسناد خزانه 
است

| معاون تاالب ها |

  | مسعود باقرزاده کریمی |

|  
رنا

 ای
 |

شهر   ۱۱ و   ۵ فازهای  ساکنان  درخواست های 
عمران  شرکت  و  شهرداری  از  پردیس  جدید 
ماه هاست  ولگرد،  سگ های  جمع آوری  برای 

است. مانده  پاسخ  بدون 
به گزارش مهر، چند تن از ساکنان فازهای ۵ و 
۱۱ مسکن مهر شهر جدید پردیس درباره چالش 
»شهر  نوشته اند:  منطقه  این  ساکنان  جدی 
جدید پردیس و فازهای تازه تاسیس شده آن، 
سرنوشت محتوم بسیاری از تهرانی هایی بود که 
بی تدبیری دولت و نداشتن برنامه مشخص در 
زمینه مسکن گریبانشان را گرفت. آن ها به امید 
مسکنی ارزان و برخی ویژگی های دیگر از جمله 
تبلیغ کوهستانی بودن پردیس و طبعًا هوای 
پاکی که خواهد داشت، حاشیه نشینی و همه 
مشکالتش را پذیرفتند. اما دریغ از تمامی این 

به اصطالح آپشن ها...«
از  »یکی  است:  آمده  یادداشت  این  ادامه  در 
سگ های  زیاد  حجم  پردیس  مهم  معضالت 
ولگردش )به ویژه در فازهای تازه مسکن مهر 
یعنی فازهای ۵ و ۱۱( است. فارغ از مشکالت 
سگ ها  این  که  صوتی  آلودگی  و  بهداشتی 
موجبش می شوند، وجود آن ها خطرات دیگری 
را هم در بردارد. در مراحل ساخت این شهرک ها 
برای مثال  نشده،  انسان  نیازهای  به  توجهی 
یا  سبز  فضای  هیچ گونه  تازه تاسیس  فازهای 
خانواده ها  و  کودکان  تفریح  برای  پارک هایی 

در  ناچارند  کودکان  و  است  نشده  طراحی 
عمده  معرض حجم  در  فازها که  محوطه های 
بپردازند.  بازی  به  دارد،  قرار  ولگرد  سگ های 
این سگ ها  مشاهده شده که  نیز  دفعات  به 
خطر  گویا  البته  شده اند،  حمله ور  عابران  به 
چندانی ندارند، به شرط آن که عابر بداند چگونه 
شهر  ساکنان  شود.«  مواجه  سگ ها  این  با 
پاسخ  در  شهرداری  می گویند  پردیس  جدید 
سگ ها گفنته اند که  جمع آوری  درخواست   به 
»شرکت عمران شهر جدید پردیس هنوز فازهای 
۵ و ۱۱ را به شهرداری تحویل نداده« و بنابراین 
آن ها همچنین گفته اند که  ندارند.  مسئولیتی 
نمی گذارد سگ های  حیوانات  از  دفاع  انجمن 
ولگرد را جمع آوری کنند. ساکنان پردیس اما 

معتقند این پاسخ صرفًا برای سلب مسئولیت 
و  واضح  آن  نادرستی  و  شده  مطرح  خود  از 
حاشیه نشینان  آن ها  نگاه  از  است.   مبرهن 
اهمیتی  فراموش شدگانی هستند که کمترین 
باید  »چرا  ندارند:  هم  محلی  مسئوالن  برای 
فراموش  جماعت  این  به  پردیس  شهرداری 
به  حتی  یازده  و  پنج  فازهای  )ساکنان  شده 
حاشیه نشین  هم  پردیس  یک  فاز  نسبت 
و  بکند  توجهی  می شوند( کمترین  محسوب 
زمان خود را برای آن ها هدر دهد؟ این جماعت 
اگر اهمیتی داشتند که حاشیه نشین نمی شدند. 
به  نمی شود،  شنیده  صدایش  حاشیه نشین 
وعده  آن ها  به  ندارد که  اهمیتی  دلیل  همین 

شود.« داده  سرخرمن 

نامه شهروندان پردیس تهران 

سگ ها را جمع نمی کنند، کودکان در امان نیستند

شهر

تاالب میقان در سال ۹۵ با 
شیوع گسترده آنفلوانزای 

فوق حاد پرندگان مواجه شد 
و در آن سال، بیش از ۲ هزار 

و ۴۰۰ الشه پرنده از سطح 
تاالب جمع آوری شد. امسال 

هم بعد از تلف شدن ۱۲۵۵ 
پرنده، محیط زیست استان 
مرکزی می گوید بیماری در 

میقان مهار شده است

تلفات آنفلوانزای پرندگان در تاالب میقان مهار شد
تلفات ناشی از شیوع آنفلوانزای فوق حاد 
اراک  میقان  کویری  تاالب  در  پرندگان 
مهار شد. مدیرکل حفاظت محیط زیست 
به  خبر  این  اعالم  با  مرکزی  استان 
در  مرگ و میر  جدید  »مورد  گفت:  ایرنا 
طبیعی  زیستگاه  این  در  اخیر  هفته   ۲
میرزایی  رضا  است.«  نشده  گزارش 
از  پرندگان  »آنفلوآنزای فوق حاد  افزود: 
اول آذرماه امسال در تاالب میقان اراک 
شیوع یافت و یک هزار و ۲۵۵ الشه پرنده 
وحشی بر اثر این بیماری جمع آوری شده 
است. رصد این بیماری به صورت مستمر 
در تاالب کویری میقان اراک ادامه دارد و 
تلفات جدیدی دیده نشده اما، در صورت 
سرعت  به  قدیمی  الشه های  مشاهده 
این پرندگان تلف شده در قالب موازین 

می شوند.« دفن  بهداشتی 
استان  محیط زیست  حفاظت  مدیرکل 
شیوع  وجود  »با  داد:  ادامه  مرکزی 
ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در 
تاالب میقان اراک،  موردی از این بیماری 
مشاهده  استان  از  دیگر  نقطه  هیچ  در 
نشد و کانون آن در زیستگاه میقان کنترل 

است.« شده 
تاالب  به محوطه  تردد  میرزایی  به گفته 
میقان اراک با توجه به شیوع آنفلوآنزای 
آمد و شدی  پرندگان ممنوع شده و هیچ 

زیستگاه صورت  این  به  ثانوی  اطالع  تا 
در  مردم  که  داد  هشدار  او  نمی گیرد. 
صورت مشاهده هر نوع پرنده تلف شده 
به هیچ عنوان به آن دست نزنند و مراتب 
را برای پیگیری به ادارات محیط زیست و 

دهند. اطالع  دامپزشکی 
تاالب میقان اراک در سال ۹۵ با شیوع 
پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای  گسترده 
مواجه شد و در آن سال، بیش از ۲ هزار و 
۴۰۰ الشه پرنده از سطح تاالب جمع آوری 
شد اما در سه سال گذشته موردی از این 
بیماری در این تاالب مشاهده نشده بود.
شمال  کیلومتری   ۱۵ در  تاالب  این 
شرق اراک واقع شده و به عنوان یکی از 
دارای  زیستگاه های مهم کشور است که 
پرنده است که دریاچه فصلی  ۱۴۰ گونه 
حوزه  در  محوری  نقش  بر  عالوه  آن 
مهار  در  مستقیم  اثرات  زیستی،  تنوع 
آالیندگی  و  نمک  تولید شن،  کانون های 
از  خاکستری  درنای  دارد.  اراک  هوای 
حمایت  تحت  مهم  و  خاص  گونه های 
بین المللی است که تاالب میقان هر سال 
با آغاز فصل سرما میزبان کوچ موقت این 
گونه ارزشمند است. تاالب کویری میقان 
در مجموع ۲۵ هزار هکتار وسعت  اراک 
تا ۱۲ هکتار   ۱۰ آن  آبگیر  دارد که سطح 

می شود. برآورد 

| پیام ما |

| گزارش |
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خانه نصیرالدوله را به اشتباه به جای خانه 
دفتر  و  مجلس   ۸۱ سال  خریدند.  مدرس 
را  مدرس  خانه  خرید  دستور  رئیس جمهور 
از  متشکل  سال گروهی  همان  کرد.  صادر 
سه کارشناس استان تهران کوچه مدرس را 
بررسی کرده و اشتباهی خانه ای که حداقل 
داشت  فاصله  مدرس  خانه  با  پالک  سه 
میلیارد  یک  معادل   ۸۴ سال  خریدند.  را 

شد. صرف  خانه  این  خرید  برای  تومان 
تاجران  از  نصیرالدوله بدر  احمدخان  میرزا 
همسایگی  در  که  بود  پایتخت  ثروتمند 
با هم  شهید مدرس زندگی می کرد. آن دو 
نبود. یکی  اما راهشان یکی  رفاقت داشتند 
و  شد  تبعید  روانه  و  افتاد  در  رضا شاه  با 
به  موسوم  خانه  فرهنگ.  وزیر  شد  دیگری 
تاریخی  خانه  کامل ترین  نصیرالدوله  خانه 
تهران است. این عمارت قاجاری در دو طبقه 
نظیر  مختلفی  قسمت های  و  شده  ساخته 
اختصاصی  حمام  کالسکه خانه،  شاه نشین، 
باقیمانده  چوبی  تنها کتیبه  دارد.  آب انبار  و 
نشان  شده  درج  آن  روی   ۱۲7۲ تاریخ  که 
دوره  اوایل  به  متعلق  این خانه  می دهد که 
که  آورد ه اند  است.  قاجار  شاه  ناصرالدین 
آصف الدوله  شیرازی  عبدالوهاب خان  میرزا 
)نصیرالدوله( مالک اولیه این خانه بوده اما 
روی نقشه حصار صفوی با عنوان باغ وزیر 
مختار فرانسه مشخص شده است. هرچند 

که شواهدی مبنی بر مالکیت مشیرالسلطنه 
دارد.  وجود  خانه  این  بر 

 این خانه بهمن سال ۸۲ با شماره ۱۰۸۴7 
به ثبت رسید اما مرمتش سال ها بعد آغاز 
زباله دانی  سال   ۲۰ حدود  خانه  این  شد. 
اواخر دهه ۸۰  بود،  ساکنان خیابان مدرس 
حدود ۴۰۰ تن خاک و نخاله های ساختمان 
را از زیرزمین عمارت بیرون کشیدند. مهدی 
این  مرمت  ناظر  دوره  دو  در  معمارزاده، که 
»پیام ما«  به  است  بوده  تاریخی  عمارت 
را  این جا  که  پیش  سال   ۲۰« می گوید: 
دیدم، زیر زمین تا کف حیاط  پر بود از نخاله 
نقشه برداری  در  حتی  زیرزمین  ساختمانی. 
هم قابل تشخیص نبود و بخشی از دیوارها 
معمارزاده  گفته  به  بود.«  ریخته  سقف  و 
تاکنون دو مرحله مرمت روی این بنا انجام 
داربست  سقف  روی  اول  مرحله  در  شده، 
شده  مرمت  اصلی  تاالر  سقف  و  شده  زده 
بوده  ریزش  حال  در  بنا که  اجزای  سایر  و 
مقاوم سازی شده است. در مرحله دوم هم 
است.  شده  انجام  مرمتی  جزئی  کارهای 
حال اما سال هاست مرمت خانه نصفه و نیمه 
مانده و ۵ سال است که در عمارت را پلمب 

کرده اند.
میراث فرهنگی  معاون  ادیب زاده،  مرتضی 
حاضر  موضوع  این  درباره  تهران  استان 
مشکل  که  زمانی  »تا  نیست:  مصاحبه  به 

حقوقی بر طرف نشود کسی از میراث فرهنگی 
نمی کند.« مصاحبه  زمینه  این  در 

عمارت نصیرالدوله، در تملک بانک 
کشاورزی

رئیس  و  مدیرعامل  میرزایی،  هادی 
از  بهره برداری  و  احیا  صندوق  هیئت مدیره 
»پیام ما«  به  اما  فرهنگی  و  تاریخی  اماکن 
بنا توسط  می گوید: »از همان سال ۸۴ که 

و  گردشگری  میراث فرهنگی ،  کل  اداره 
در  و  خریداری  تهران  استان  صنایع دستی 
اختیار این اداره کل قرار داشت، با مشکالت 

» شد.  مواجه  حقوقی 
به گفته میرزایی بهای خرید ملک به صورت 
تهران  استان  میراث فرهنگی  توسط  کامل 
است  شده  پرداخته  )آصفی(  بنا  مالک  به 
اما در زمان خرید، این ملک در رهن بانک 
قرار  آذربایجان شرقی  استان  کشاورزی 
می گوید:  رابطه  این  در  او  است.  داشته 
نشده  پرداخت  دیون  دلیل  به  بانک  »این 
نبود،  مطلع  آن  از  وقت  میراث فرهنگی  که 
با  می کند.  باطل   ۹۰ سال  در  را  ملک  سند 
حقوقی  مدیریت  پیگیری  با  حال  این 
رای   ۹۵ تهران، سال  استان  میراث فرهنگی 
 ۹۵ سال  می شود.«   صادر  میراث  نفع  به 
صادر  میراث فرهنگی  نفع  به  دادگاه  رای 
هیئت مدیره  رئیس  و  مدیرعامل  اما  شده 
صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی 
و فرهنگی می گوید که هم اکنون سند بنا در 

است.  کشاورزی  بانک  مالکیت 
مردم نهاد  کمیته  دبیر  عسگری،  سجاد 
تاریخی  خانه های  از  حفاظت  پیگیری 
تهران درباره مشکالت حقوقی این خانه به 
بانک  سال   ۱۰ از  »بعد  می گوید:  »پیام ما« 
رهن  در  ملک  افتاده که  یادش  کشاورزی 
بانک بوده و از میراث شکایت کرده. پیرو 
خارج  مزایده  از  ملک  هم  شکایت  همین 

شد.«

لیست  در  بار  دو  نصیرالدوله  خانه 
مزایده قرار گرفت

هیئت مدیره  رئیس  و  مدیرعامل  گفته  به 
اماکن  از  بهره برداری  و  احیا  صندوق 
تاریخی و فرهنگی این بنا دو بار در لیست 
فراخوان عمومی قرار گرفته است. میرزایی 
بنا در لیست  میگوید: »شهریور ۱۳۹۰ این 
در  همچنین  گرفت.  قرار  عمومی  فراخوان 
شهریور ۹۴ نیز به فراخوان عمومی گذاشته 
شد اما در نهایت به دلیل مشکل معارضین 
از آنجا که  از فهرست فراخوان خارج شد و 
در متن قوانین و مقررات، مرمت، حفاظت 
و استحکام بخشی بناها قبل از واگذاری بر 
عهده میراث فرهنگی است، بنای مورد اشاره 
در حال حاضر توسط اداره کل میراث فرهنگی 

می شود.« نگهداری  تهران  استان 
او ادامه می دهد: »با شکایت میراث فرهنگی، 
قرار  قضایی  رسیدگی  مرحله  در  بنا  پرونده 
قضایی  مراجع  طریق  از  امیدواریم  و  دارد 
برگردانیم  میراث فرهنگی  به  را  آن  مالکیت 
به  نسبت  بتواند  احیا  صندوق  نهایت  در  تا 
نظر  در  با  آن  بهره برداری  و  احیا  مرمت، 

اقدام  بنا  از  حفاظت  شاخص های  گرفتن 
کند.« به گفته دبیر کمیته مردم نهاد پیگیری 
مبلغ  تهران  تاریخی  از خانه های  و حفاظت 
است.  تومان  میلیون   ۵۰۰ تا   ۳۰۰ اختالف 
از  حقوقی  دعوای  »این  می گوید:  عسگری 
هنوز  و  است  جریان  در  پیش  سال  چهار 
معتقد  او  نشده.«  مشخص  خانه  تکلیف 
است که وزارت میراث فرهنگی اراده ای برای 
این مبلغ در  ندارد چرا که  این مشکل  حل 
مقایسه با قیمت ملک به قدری کم است که 
می توان با توافق آن را حل کرد و یا مبلغ را 
از طریق مزایده از مالک بعدی دریافت کرد. 

ملک  این  پرونده  که  است  سال  چهار 
این  طی  در  و  است  جریان  در  دادگاه  در 
ملک  فروش  برای  بارها  قبلی  مالک  مدت 

است. آورده  مشتری 
عسگری می گوید: »تا زمانی که آقای آصفی 
خانه  این  فروش  برای  بود  حیات  قید  در 
مشتری می آورد. ما این موضوع را با میراث 
با  میراث  نهایت  در  تا  گذاشتیم  میان  در 
سازمان ثبت اسناد و امالک هماهنگی های 
الزم را انجام داد که اگر کسی برای خرید آن 

خانه مراجعه کرد، جلوی آن گرفته شود.«
صندوق  مدیره  هیئت   رئیس  و  مدیرعامل 
سوال  این  به  پاسخ  در  بهره برداری  و  احیا 
در  حقوقی  دعوای  سال  چند  از  بعد  که 
برنامه ای  چه  میراث فرهنگی  وزارت  نهایت 
برای این خانه تاریخی دارد، می گوید: »در 
احیا  صندوق  حقوقی  مدیریت  حاضر  حال 
با مدیریت حقوقی اداره کل میراث فرهنگی 
استان تهران پیگیر وصول دیون و آزادسازی 

هستند. بنا  این  سند 
 برای پرداخت دیون بانک می توان آن را در 
قالب بسته سرمایه گذاری تعریف کرد و به 
شرط پرداخت دیون از سوی سرمایه گذار، به 

عنوان آورده او محسوب کرد.«

از  پایگاه میراث جهانی تخت جمشید  مدیر 
جلوگیر«  »تل  در  روشمند  بررسی های  آغاز 
برای بهره مندی از شواهد ارزشمند در سه دوره 

داد. و ساسانی خبر  اشکانی  هخامنشی، 
تخت جمشید  جهانی  پایگاه  روابط عمومی 
کرد:  عنوان  فدایی  حمید  قول  از  خبری  در 
»مطالعات و بررسی های میدانی محوطه ها و  
تپه های تاریخی دشت مرودشت از برنامه های 
تخت جمشید  جهانی  مجموعه  اساسی 
روشمند  بررسی های  انجام  می رود.  به شمار 
تپه های  و  روی محوطه ها  بر  باستان شناسی 
تاریخی از جمله فعالیت های مهمی است که 
با صرف هزینه اندک و بدون نیاز به کاوش های 
تاریخی  مهم  اطالعاتی  و  نتایج  به  گسترده 

می شود.« منتهی 
فدایی با بیان این که شناخت تپه های یادشده 
دشت  فرهنگی  توالی  شناخت  در  ضرورتی 
تاریخی  تپه های   « گفت:  است،  مرودشت 
از  منطقه  باستان شناسی  در  ُکر  رود  حوزه 
به ویژه  و  هستند  برخوردار  ویژه ای  اهمیت 
انجام بررسی های روشمند باستان شناسی در 
تل جلوگیر به دلیل آن که شواهد ارزشمندی 
و  اشکانی  هخامنشی،  مهم  دوره  سه  از  را 
ساسانی در خود جمع دارد می تواند با نتایج 
درخشانی همراه شود و انجام این مطالعات 
بر لزوم تعیین عرصه و حریم تخت جمشید 
تاکید می کند و از این رو با اهداف حفاظتی 

است.« همراه  نیز 

او با اشاره به بررسی های باستان شناسی اخیر 
این پایگاه گفت: »گرچه اولویت و تمرکز پایگاه 
تخت جمشید  حریم  بر  اخیر  بررسی های  در 
بوده، با کامل شدن این محدوده، قصد داریم 
بررسی ها را به کل شهرستان مرودشت تعمیم 
از  و  پایگاه  از  خارج  ظرفیت های  از  و  دهیم 
جمله رساله های محققان در انجام بررسی های 
پشتیبانی  تاریخی  محوطه های  روشمند 

می کنیم.«
پروژه  سرپرست  یونسی،  وحید  همچنین 
»با  گفت:  نیز  جلوگیر  تل  روشمند  بررسی 
موضوع  در  که  ای  ویژه  اهمیت  به  توجه 
باستان شناسی دشت مرودشت وجود داشت 
با   ۹۹۱۰۱6۴۵ مجوز  شماره  به  پروژه  این 
همکاری پژوهشکده باستان شناسی تعریف و 

آغاز شد.« او اضافه کرد: »شناخت گاه نگاری 
نسبی و معرفی شاخصه های سفالی دوره های 
و  اطالعات  به  دستیابی  زمینه ساز  تاریخی 
یافته های ارزشمند میراثی می شوند. همچنین 
با توجه به شواهد باستان شناختی می توان این 
فرضیه را مطرح کرد که کاربری این مکان نیز 
یک قلعه هخامنشی بوده و احتماال در عصر 
ساسانی هم عده ای در آن سکونت داشته اند.«
تل جلوگیر از تپه های باستانی مربوط به دوران 
فارس،  مرودشت  شهرستان  در  ساسانیان 
بخش درودزن، دهستان ابرج است که در چهار 
کیلومتری جنوب شرق روستای سعادت آباد 
واقع شده و در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۸6 با شمارٔه 
ثبت ۲۰7۸۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به 

ثبت رسیده است.

تعویق 5 ساله مرمت کامل ترین خانه تاریخی کشور به دلیل اختالف 5۰۰ میلیون تومانی

میراث، مالک »نصیرالدوله« نیست
*رئیس هیئت مدیره صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی: عمارت نصیرالدوله توسط اداره کل میراث فرهنگی 
استان تهران نگهداری می شود اما بنا در مالکیت بانک کشاورزی است

*یک میلیارد تومانی که در سال ۸۴ برای خرید نصیرالدوله پرداخت شد را باد برد

شناخت سه دوره تاریخی در گرو بررسی »ٌتل  جلوگیر«

»تئاتر شهر« تا پایان سال 
دارای حریم می شود

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد با اشاره 
وزیر  معاون  حضور  با  جلسه ای  برگزاری  به 
میراث فرهنگی اعالم کرد که پایان سال جاری 

دارای حریم شود. تئاتر شهر 
قادر آشنا درباره وضعیت و سرانجام حریم تئاتر 
شهر برای حفظ این بنای ملی و بهبود شرایط 
مجموعه  این  پیرامون  فرهنگی  و  محیطی 
تئاتری، به مهر گفت: »نظر وزارت میراث فرهنگی 
در زمینه این که مجموعه تئاتر شهر دارای حریم 
به  شهر  تئاتر  مجموعه  زیرا  است  مهم  باشد، 
عنوان یک بنای ملی ثبت شده است. در همین 
با حضور معاون  راستا هفته گذشته جلسه ای 
هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و طالبیان 
معاون وزیر میراث فرهنگی و همچنین چند تن 
از مدیران کل ستادی میراث فرهنگی در خصوص 

حریم مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.«
این که  در  وزارت میراث فرهنگی  آشنا،  به گفته 
متفق القول  باشد  حریم  دارای  باید  شهر  تئاتر 
ارائه نقشه های قدیمی  با اشاره به  او  هستند. 
نظر  در  جدید  نقشه های  و  شهر  تئاتر  حریم 
گرفته شده برای این حریم، افزود: »نقشه های 
جدید هم متناسب با مجموعه تئاتر شهر طراحی 
شده اند تا در عین حال هم هنرمندانه باشند و 

هم از این بنای ملی حفاظت کنند.«

رئیس شورای خلیفه گری ارامنه جلفا:
آیین های کریسمس امسال 

در جلفا برگزار نمی شود
رئیس شورای خلیفه گری ارامنه جلفای اصفهان 
از برگزار نشدن آیین های مربوط به آغاز سال 
جدید میالدی در جلفای اصفهان در راستای 
مبارزه با شیوع بیماری کرونا خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان اصفهان، واروژ میناسیان با 
اعالم این مطلب گفت: »جلفای اصفهان یکی 
از بزرگ ترین مراکز فرهنگی و تمدنی ایرانیان 
ارمنی است که بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارد.« 
از  یکی  جلفا  این که  به  توجه  »با  افزود:  او 
مهم ترین محورهای تاریخی و گردشگری در 
جنوب شهر تاریخی اصفهان به شمار می رود، 
همه ساله و در ایام کریسمس که از ایام تولد 
حضرت مسیح)ع( آغاز و تا شروع سال جدید 
میالدی ادامه دارد، آیین های متنوعی در محله 
جلفا به ویژه در محور گردشگری کلیسای وانک 
برگزار می شود که با استقبال پرشور هموطنان 
و گردشگران روبه رو است و خود نقش مهمی 
اصفهان  در  زمستانی  گردشگری  توسعه  در 
شیوع  به  اشاره  با  میناسیان  می کند.«  ایفا 
تاکید کرد:  اصفهان  در  به ویژه  بیماری کرونا 
بیماری  وجود خسارت های سنگینی که  »با 
کرونا بر تاسیسات فرهنگی و گردشگری جلفا 
وارد کرده، تالش می کنیم تا همگام با سایر 
مقابله  منحوس  ویروس  این  با  هموطنان 

کنیم.«

میراث نتوانست موافقت 
مالک را برای نگهداری 

خانه زند نوابی بگیرد
رای شعبه ۲ دیوان عدالت اداری کار خودش را 
کرده و خانه تاریخی »زند نوابی« نه تنها برخالف 
بود  تهران که قرار  گفته  معاون میراث فرهنگی 
ندارد.  نجات  برای  راهی  رایزنی کند،  مالک  با 
به گزارش ایسنا، حدود ۱۱ سال قبل نخستین 
میدان  در  زند نوابی  خانه  تخریب  برای  قدم ها 
فلسطین برداشته شد؛ از زمانی که مالک خانه 
اداری  عدالت  دیوان  حکم  با  را  پنجره ها  و  در 
برای خروج از ثبت آثار تاریخی برداشت و به 
مرور کلنگ ها برای تخریب باال رفتند؛ هر چند 
در آن زمان با آغاز تخریب بنا در دی ماه سال 
کل  مدیر  الریجانی،  ابراهیم  محمد   ،۱۳۸۹
وقت میراث فرهنگی استان تهران، در مکاتبه با 
شهرداری منطقه  6 تهران، از تخریب بیشتر این بنا 
جلوگیری کرد تا میراث فرهنگی زمان بیش تری 
برای گفت وگو با مالک داشته باشد؛ اقدامی که 
به نظر می رسد در آن زمان جواب گو بود. در طول 
سال های مختلف حرف هایی از تخریب آجر به 
آجر خانه مطرح می شد، مثل کمتر از یک سال 
نخاله های  شب ها  آجر  حمل  قبل که کامیون 
تخریب شده خانه را بیرون می برد و آجرهایش 
یکی پشت دیگری کم می شد. سرانجام فعاالن 
میراثی یک ماه پیش از احتمال تخریب کامل 
این بنای تاریخی خبر دادند وقتی حکم جدید 
دیوان عدالت اداری برای خانه ای که آبان سال 
۱۳۸۵ با نظر میراث در فهرست آثار ملی کشور 
قرار گرفته بود و برای نخستین بار در سال ۱۳۸۸ 
از ثبت گرفت و سرانجام در سال  رأی خروج 
تخریب  مجوز  میراث فرهنگی،  نامه  با   ۱۳۹7
کامل را گرفت، صادر شد. این صحبت ها در حالی 
مطرح می شوند که با آغاز دومین دور تخریِب 
خانه، معاون میراث فرهنگی استان تهران،  درباره 
وضعیت این خانه تاریخی گفت: »در جلسه ای 
که هفته گذشته با حضور شهرداری و مالک بنای 
تاریخی زند نوابی برگزار شد، توافقی به دست 
نیامد و به نظر می رسدکه مالک  قصد دارد از 

ملک خود بهره های دیگری ببرد. 

چهار سال است که پرونده این 
عمارت در دادگاه در جریان 
است و در طی این مدت مالک 
قبلی بارها برای فروش خانه 
نصیرالدوله مشتری آورده. 
عسگری می گوید: تا زمانی که 
آقای آصفی در قید حیات بود 
برای فروش این خانه مشتری 
می آورد. ما این موضوع را با 
میراث در میان گذاشتیم تا در 
نهایت میراث با سازمان ثبت 
اسناد و امالک هماهنگی های 
الزم را انجام داد که اگر کسی 
برای خرید آن خانه مراجعه 
کرد، جلوی آن گرفته شود

5سال است که عمارت نصیرالدوله پلمب شده است. از سال 9۴ که مالک شکایت کرد و ملک را از فهرست فراخوان درآورد، این ملک در 
یک دعوای حقوقی مانده است. گویا هنگام فروش خانه سند در رهن بانک کشاورزی بوده و نپرداختن دیون توسط مالک، ملک را از 
مالکیت میراث فرهنگی درآورده است. در حقیقت اختالف مالی 3۰۰ تا 5۰۰ میلیون تومان، این عمارت چند صد میلیاردی را از دایره انتفاع 

خارج کرده است. 

محوطه

۴۹ آجر تپه باستانی قالیچی 
که هفته پیش از اروپا به 
ایران بازگردانده شد، اکنون 
در موزه ملی نگهداری 
می شود و پس از تکمیل 
موزه بوکان که در حال 
ساخت است، به خاستگاه 
اصلی خود بازگردانده خواهد 
شد

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری بوکان گفت: »با تکمیل موزه 
در حال ساخت این شهرستان، ۴۹ قطعه 
تازگی  به  قالیچی که  باستانی  تپه  آجر 
شده اند،  بازگردانده  به کشور  سوئیس  از 
در  نمایش  به  خود  اصلی  خاستگاه  در 
می آیند.« شورش محمدپور به ایرنا گفت: 
قالیچی  باستانی  تپه  آجر  قطعه   ۴۹«
تالش  با  گذشته  هفته  شهرستان  این 
مسئوالن دستگاه دیپلماسی و مسئوالن 
و  صنایع دستی  میراث فرهنگی،  وزارت 
بازگردانده  ایران  به  اروپا  از  گردشگری، 
شد.« او با اشاره به این که تصاویر نقش 
بسته روی آجرها اساطیری به شکل پرنده 
بالدار با سر انسان، بدن بز با سر انسان و 
اضافه کرد:  می شود،  دیده  اشکال  دیگر 
»هم اینک این تعداد از آجرهای لعابدار 
در موزه ملی در تهران نگهداری می شوند 
که پس از تکمیل موزه بوکان به این موزه 

می یابد.« انتقال 
تعداد  »این  گفت:  همچنین  محمدپور 
و  هزار   ۲ قدمت  با  لعاب دار  آجرهای  از 
به  شکل  از میالد مسیح  قبل  ۸۰۰ سال 
که  بود  شده  خارج  کشور  از  غیرمجاز 
پیگیری های چند ساله معاونت  از  پس 
امور  و  حقوقی  اداره کل  میراث فرهنگی، 
دستگاه  و  وزارت خانه  این  بین الملل 

ایران  به  اروپا  در  کشور  دیپلماسی 
این  این که  بیان  با  او  شد.«  بازگردانده 
توسط  انقالب  اوایل  سال های  در  آجرها 
فردی که در کشور سوئیس زندگی می کرد 
»این  افزود:  بود،  شده  خارج  کشور  از 
مجموعه  نفیس از آجرهای لعاب دار تپه 
سده  به  متعلق  بوکان  قالیچی  باستانی 
هفتم و هشتم پیش از میالد است.« به 
گفته رئیس اداره میراث فرهنگی بوکان در 
مبنی  خبری  وصول  از  پس   ۱۳۹۱ سال 
بر در اختیار داشتن تعداد ۴۹ قطعه آجر 
بوکان  قالیچی  تپه  به  متعلق  لعاب دار 
توسط خانواده ای ایرانی ساکن سوئیس 
معاونت  فروش،  برای  آن ها  تمایل  و 
میراث فرهنگی، اداره کل موزه ها و اداره کل 
به  نسبت  میراث فرهنگی  وزارت  حقوقی 
تشکیل پرونده استرداد آجرهای لعاب دار 
شد.  تشکیل  وزارتخانه  توسط  قالیچی 
پس از تشکیل پرونده و با ادله کارشناسی 
ذی  صالح  مراجع  در  دعوی  طرح  و 
بین المللی، سرانجام این مجموعه پس از 
سال ها پیگیری به کشور بازگردانده شد. 
لعابدار  آجرهای  از  تعداد  این  اینک  هم 
در موزه ملی در تهران نگهداری می شوند 
و پس از تکمیل موزه بوکان که در حال 
خود  اصلی  خاستگاه  به  است  ساخت 

می شوند. بازگردانده 

پس از تکمیل موزه بوکان

آجرهای »قالیچی« به خاستگاه خود منتقل می شوند

مرتضی ادیب زاده، معاون 
میراث فرهنگی استان تهران 

درباره عمارت تاریخی 
نصیرالدوله حاضر به صحبت 

نیست و می گوید: تا زمانی که 
مشکل حقوقی بر طرف نشود 
کسی از میراث فرهنگی در این 

زمینه مصاحبه نمی کند
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معاون محیط زیست  آن که  از  روز پس  چند 
در  محیط زیست  حفاظت  سازمان  انسانی، 
گفت وگو با روزنامه »پیام ما« مصرف سوخت 
اجتناب  غیرقابل  را  سرما  فصل  در  مازوت 
دانسته بود؛ عیسی کالنتری، رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست استفاده از مازوت در 

تایید کرد.  را  نیروگاه ها 
به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
شده  موجب  خانگی«  مصرف گاز  »افزایش 
تا سوخت نیروگاه ها از گاز به مازوت تبدیل 
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به  شود. 
مثل  بزرگی  »کارخانه های  گفت:  کالنتری 
تبدیل  نفت کوره  به  را  مصرف گاز  سیمان، 
کشور  در  مازوت  سوخت  متاسفانه  کردند. 
افزایش پیدا کرده که ذرات گوگرد زیادی دارد 
از  پیش  می دهد،  افزایش  نیز  را  آلودگی  و 
این نفت کوره صادر می شد و در حال حاضر 
این صادرات متوقف شده است، با این حال 
پاالیشگاه های  درصد   ۲۵ نفت خام  مصرف 
کشور تبدیل به مازوت می شود و این مقدار 
به  است؛  کارخانه ها  نیاز  بر  مازاد  مازوت، 
همین دلیل یا باید پاالیشگاه ها تعطیل شوند 
یا به طور کلی مازوت مصرف نشود تا شاهد 

نباشیم«. آلودگی  میزان  این 
این  دست  که  گفته  هم  را  این  کالنتری 
سازمان »برای بستن نیروگاه هایی که مازوت 
مصرف می کنند، بسته است« چرا که با این 

کار با »کمبود شدید برق« مواجه می شویم: 
»متاسفانه مازوت مازادی که تولید می شود 
را نمی توانیم صادر کنیم و هیچ کشوری هم 
رایگان  به صورت  حتی  آن  گرفتن  دنبال  به 
دادیم گاز  پیشنهاد  دلیل  همین  به  نیست، 
شهر ها  نزدیکی  در  کارخانه هایی که  مورد نیاز 
و  فقط کارخانه ها  و  شود  تامین  دارند  قرار 
نیروگاه هایی که فاصله زیادی با شهر ها دارند 

استفاده کنند.« مازوت  از 
محیط زیست  حفاظت  سازمان  رئیس 
همچنین استفاده از مازوت را در نیروگاه های 
این  که  گفت  و  خواند  مجاز  تهران  شرق 
نیروگاه ها می توانند از مازوت استفاده کنند، 
ولی نیروگاه های غرب تهران به دلیل این که با 
وزش باد، آلودگی ها را به شهر وارد می کنند، 

استفاده کنند. گاز  از  باید 
این در شرایطی است که مسعود تجریشی 
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست در مهرماه سال جاری ممنوعیت 
را  نیروگاه ها  در  مازوت  سوخت  از  استفاده 
موارد  از  یکی  بود که  و گفته  بود  ابالغ کرده 
شهرهای  هوای  آلودگی  در  اغلب  مهمی که 
سال  سرد  فصول  در  به خصوص  بزرگ، 
بر  نیروگاه هاست.  سوخت  است،  تأثیرگذار 
همین اساس، در ابالغیه ای جدید، استفاده 
از سوخت مازوت که ماده ای سرطان زا و برای 
سالمتی افراد بسیار مضر است در نیروگاه ها 

بود. شده  ممنوع 
البته او در همان زمان به خبرگزاری تسنیم 
قابل  شرایطی  در  مصوبه  این  بود که  گفته  
خانگی  گاز  مصرف  در  مردم  که  اجراست 
صرفه جویی کنند و با همین حرف نشان داد 
که ضمانت اجرایی این ابالغیه چندان قدرتی 
روزنامه  به  تجریشی  پیش  روز  چند  ندارد. 
و  زمستان  فصل  در  بود که  »پیام ما« گفته 
با افزایش مصرف انرژی در کشور، استفاده 
قبل  روز  دو  اما  است  محتمل  مازوت  از 
پایش  و  نظارت  معاون  رستگاری،  محمد 
حرف  برنا   به   تهران  استان  محیط زیست 
دیگری گفته  بود: »ما صنایع و نیروگاه های 
بزرگ تهران را به صورت روزانه کنترل می کنیم 
مصرف  سوختی  چه  می کنیم که  بررسی  و 
تهران  در  بعثت  و  طرشت  نیروگاه  می کنند. 
نمی کنند.  استفاده  مازوت  از  وجه  هیچ  به 
علت  به  نیز  پاکدشت  و  پرند  نیروگاه  دو 
افت فشار گاز در زمستان از سوخت گازوئیل 
مازوت  از  لحظه  این  تا  و  می کنند  استفاده 
استفاده نکرده اند. تا این لحظه هیچ مشکلی 
در خصوص آلودگی مازوت در تهران به وجود 
بزرگ  صنعتی  واحد  هیچ  است.  نیامده 
مقیاسی امسال مازوت مصرف نکرده است.« 
داریوش  تناقض گویی ها  همین  چارچوب  در 
تغییر  و  هوا  ملی  مرکز  معاون  گل علیزاده، 
اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست هم در 

بود: گفته  مهر  به  دی ماه  ابتدای 
عنوان  هیچ  به  تهران  اطراف  نیروگاه های   «
امسال از سوخت مازوت استفاده نکرده اند.«

شرق و جنوب تهران 
غوطه ور در گوگرد

در  محیط زیست  حفاظت  سازمان  رئیس 
در  مازوت  سوختن  صحبت هایش  آخرین 
نیروگاه های شرق تهران را مجاز خوانده  است 
این در حالی است که بر اساس صحبت های 
سخنگوی کمیسیون  میالنی،  حسینی  آرش 
شهری  خدمات  و  محیط زیست  سالمت، 
در  گوگرد دی اکسید  شاخص  شهر،  شورای 
نیمه دوم آذرماه امسال  در شهرری در جنوب 
شرقی شهر تهران  سه روز در شرایط آالیندگی 
از جمله  هم  تهران   ۲۰ منطقه  و  داشته  قرار 
مناطقی است که غلظت گوگرد دی اکسید در 
سال  به  نسبت  امسال  آذرماه  در  آن،  هوای 
قبل، افزایش ۴۵ درصدی داشته است. الزم 
 ۳/۵ تا   ۲/۵ بین  مازوت  است که  ذکر  به 
درصد و گازوئیل بین ۰/۵ تا ۱ درصد گوگرد 

دارد.

چرا مازوت؟
نیروگاه های  در  مازوت  از  استفاده  به  نیاز 
تولید برق معموال به چند دلیل عمده صورت 
در  خانگی  برق  مصرف  رفتن  باال  می گیرد، 
باال  می شود،  تاریک  زودتر  هوا  ماه هایی که 

سرما که  دلیل  به  خانگی  مصرف گاز  رفتن 
سبب می شود گاز طبیعی الزم در نیروگاه های 
نگرفتن  قرار  در دسترس  نشود،  تامین  برق 
وزارت  سوی  از  نیروگاه ها  برای  سوخت گاز 
اندازه  از  بیش  شدن  انبار  همچنین  و  نفت 
مازوت در کشور که از جمله این دالیل است.
در  تولیدی  مازوت  انبار  ظرفیت  پرشدن 
کشور چند سالی است که به مجموعه دالیل 
استفاده داخلی از مازوت اضافه شده است 
چرا که  در چند سال اخیر به دلیل تحریم ها 
و ممنوعیت های بین المللی برای استفاده از 
این سوخت آالینده، کشورهای دیگر مازوت 
تولیدی را از ایران خریداری نمی کنند و این 
راستا  همین  در  می ماند.  انبارها  در  سوخت 
در  تهران  شهر  شورای  عضو  نژادبهرام،  زهرا 
محیط زیست  چرا  شورا گفت:»  این  صحن 
از  مازوت  انبار  ایجاد  برای  راهکار  جای  به 
ریه های مردم به عنوان انبار مازوت استفاده 

است؟« کرده 
همچنین  در تیرماه امسال شرکت ملی پخش 
برابری   ٨ جهش  از  خبر  نفتی  فرآورده های 
ذخیره سازی سوخت مایع در نیروگاه ها خبر 
داد و این در حالی است که محسن طرزطلب 
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی 
برق به اقتصاد آنالین گفته بود که در سال ۹۸ 
نیروگاه ها  به  تحویلی  مایع  مجموع سوخت 
که  بوده  لیتر  میلیون   ۸۲۱ و  میلیارد   ۱۳
از  لیتر  میلیون   ۲۸۹ و  میلیارد  چهار  حدود 
این رقم نفت کوره )مازوت(  و بیش از ۹.۵ 
میلیارد لیتر گازوئیل بوده است یعنی در    
واقع پارسال ۵۰ درصد گازوئیل و ۳۰ درصد 
مازوت تولیدی در کشور توسط نیروگاه های 
با  بنابراین  است.  شده  استفاده  برق  تولید 
توجه به  این آمار و در شرایطی که امسال 
سوخت  ذخیره سازی  برابری   ۸ جهش  با 
مایع در نیروگاه ها روبرو هستیم این انتظار 
استفاده  افزایش  هم  امسال  دارد که  وجود 
همچنین  باشیم.  داشته  را  مایع  سوخت  از 
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی 
اقتصاد  به  امسال  تیرماه  در  همچنین  برق 
٢.٧میلیارد  اکنون  هم  آنالین گفته است که 

است. آماده سوختن  مازوت  لیتر 

مردم صرفه جویی کنند
بهسازی  دفتر  مدیرکل  همچنین  دیروز 
نیروگاه ها و محیط زیست شرکت تولید برق 
تامین  است که  به صدا و سیما گفته  حرارتی 
نیازمند صرفه جویی  با گاز طبیعی  نیروگاه ها 
و گاز  برق  از   استفاده  در  ۱۰ درصدی مردم 
است .علی اصغر عبدلی اظهار کرد:» تا کنون 
استفاده  طبیعی  گاز  از  سوخت  درصد   ۸6
شده است و ما بقی از سوخت مایع به عنوان 

است.« شده  استفاده  پشتیبان  سوخت 
در  تولید  توان  این که  بیان  با  همچنین  او 
مگاوات  هزار   ۵۰ سرد  فصول  در  نیروگاه ها 
است، گفت: با کاهش مصرف برق در فصول 
سرد سال میزان مصرف برق کشور هم اکنون 

تا ۴۰ هزار مگاوات رسیده است. به ۳۸ 
او البته در صحبت هایش اشاره نکرده است 
که سهم صنایع پرمصرف و همچنین كاهش 
بهينه سازی  و  اصالح  با  شبكه ای  تلفات 
شبكه های توزيع به چه میزان می تواند در حل 
این مشکل موثر باشد. البته اقدامات دیگری 
و  پيگيری  معابر،  روشنایی  اصالح  همانند 
انشعاب های  جمع آوری  در  بيشتر  جديت 
غيرمجاز و مراكز استخراج غيرمجاز از رمزارز، 
بررسی افزايش مصرف برخی صنايع از جمله 
جویی  صرفه  کنار  در  سيمان  و  آلومينيوم 
مردم از جمله مواردی است که محمد حسن 
كاهش  برای  توانير  مديرعامل  متولی زاده، 
مصرف سوخت در كشور پیشنهاد داده است.

امارات، حدود یک ماه پیش صدور ویزای 
کشور   ۱۳ شهروندان  برای  را  توریستی 
ایران متوقف کرد. پس  از جمله  مسلمان 
اسرائیل  رژیم  رفت و آمد گردشگران  آن،  از 
سوال  این  اکنون  شد.  آغاز  این کشور  به 
آن  و  ایرانی  اتباع  رفت و آمد  است  مطرح 
متوقف  کامل  امارات  به  دیگر  کشور   ۱۲

است؟ شده 
انجمن  رئیس  رفیعی،  حرمت هللا 
هوایی  مسافرت  خدمات  دفاتر  صنفی 
وضعیت  آخرین  درباره  ـ  جهانگردی  و 
ایسنا،  به  اماراتی  ایرانی و  اتباع  رفت و آمد 
ایران  و  امارات  بین  پروازهای  گفت: 
است،  برقرار  همچنان  و  نشده  متوقف 
و  نمی شود  صادر  توریستی  ویزای  اما 
فعال  کشور  این  به  گردشگری  رفت و آمد 

است. شده  متوقف 
ویزای  صدور  دارم  اطالع  کرد:  اضافه  او 
و  امارات، سخت  از طرف  و کاری  تجاری 

است. شده  محدود 
توقف  در  امارات  جدید  سیاست  رفیعی، 
صدور ویزای توریستی و کار را بی تاثیر در 
کشور  آن  در  مقیم  ایرانی های  رفت و آمد 
امارات  تازه  محدودیت  افزود:  و  دانست 
روی سفر و رفت و آمد ایرانی های مقیم در 
محدود  را  آن  و  نداشته  تاثیری  آن کشور 

است. نکرده 

امارات  پروازهای  توقف  احتمال  درباره  او 
با توجه به اعمال این محدودیت، به ایسنا 
دهد.  رخ  اتفاقی  چنین  است  بعید  گفت: 
این  پروازهای  مصرف کننده  بیشترین 
خارج  در  مقیم  ایرانی های  تجار،  مسیر، 
هستند.  ترانزیتی  مسافران  و  کشور  از 
حضور  که  رقابتی  به  توجه  با  طرفی  از 
ایجاد  ایران  آسمان  در  قطر  هواپیمایی 
در  امارات  هواپیمایی  منافعی که  و  کرده 
ایران دارد، بعید است این پروازها متوقف 
را  توریستی  ویزای  صدور  امارات  شود. 
همزمان با همه گیری ویروس کرونا، بسته 
شدن مرزها و تعلیق پروازها متوقف کرد. 
مرزها  بازگشایی  از  پس  تابستان،  در  اما 

این کشور  پروازهای  ازسرگیری محدود  و 
ویزای سفارت  بخش  اعالم شد  ایران،  به 
ویزا  درخواست های  به  تهران  در  امارات 
رسیدگی می کند، ولی مدتی بعد، مرتضی 
انجمن صنفی دفاتر خدمات  قربانی، دبیر 
به  ایران  جهانگردی  و  هوایی  مسافرت 
ایسنا خبر داد که »سفارت امارات از زمان 
پاسخی  ویزا  درخواست های  به  بازگشایی 
اتباع  برای  را  نداده و عمال رسیدگی آن ها 
ویزای  صدور  است.«  متوقف کرده  ایرانی 
این  سفارتخانه  توسط  امارات  توریستی 
و  مهاجرت  اداره  و  نمی شود  انجام  کشور 
تایید  معموال  را  ویزا  این  وزارت کار صدور 

می کند.

 وزارت نیرو راه پرهیز از مصرف سوخت آالینده در نیروگاه ها را اعالم کرد

صرفه جویی برای نجات از مازوت
مدیرکل دفتر بهسازی نیروگاه ها:  ۸۶ درصد سوخت مورد نیاز نیروگاه ها از گاز طبیعی و مابقی از سوخت مایع است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: نیروگاه های شرق تهران می توانند از مازوت استفاده کنند

وضعیت پروازهای امارات بعد از محدودیت تازه برای ایرانی ها

رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست استفاده از مازوت 

را در نیروگاه های شرق تهران 
مجاز خواند و گفت که این 

نیروگاه ها می توانند از مازوت 
استفاده کنند، ولی نیروگاه های 

غرب تهران به دلیل این که 
با وزش باد، آلودگی ها را به 

شهر وارد می کنند، باید از گاز 
استفاده کنند

تشدید آلودگی هوای تهران و برخی کالن شهرها در روزهای گذشته دوباره این پرسش را مطرح کرد که آیا متهم آلودگی هوا، مصرف مازوت 
در نیروگاه ها است؟ این سوالی است که هر سال در فصل  سرد و آلوده مطرح می شود. امسال سرانجام، هم وزارت نیرو هم سازمان 
حفاظت محیط زیست به صورت رسمی اعالم کردند که به دلیل افزایش مصرف انرژی در کشور و البته دالیل دیگری چون ازدیاد مازوت 
در انبارها چاره ای جز استفاده از این سوخت در نیروگاه ها وجود ندارد. وزارت نیرو در عین حال اعالم کرده که برای کاهش مصرف این 

سوخت آالینده مردم باید ده درصد از مصرف برق و گاز را کاهش دهند. 

| روزنامه نگار |

|آیسان زرفام |

گردشگری 

عضو هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی: اگر می خواهیم 
در یک جامعه بین المللی 

زندگی کنیم نمی توانیم 
بگوییم که می خواهیم با 

همه جا ارتباط داشته باشیم 
ولی در توافقات بین المللی 

حضور نداشته باشیم

عضو اتاق ایران:

 فعاالن اقتصادی موافق اجرای FATF هستند
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، 
اتاق  رئیس  و  ایران  کشاورزی  و  معادن 
در   FATF الزامات  رعایت   ، قم  بازرگانی 
و  دانست  شفافیت  باعث  را  کشور  داخل 
گفت: فعاالن اقتصادی،  اعضای اتاق بازرگانی 
 FATF اجرای  موافق  خصوصی  بخش  و 
هستند. ابوالفضل خاکی گفت: هر قدر نظام 
اقتصادی کشور شفاف تر باشد سو استفاده 
در آن کمتر رخ می دهد و ورود سرمایه گذاران 
در کشور بی تردید افزایش می یابد. او ادامه 
کشورهای  لیست  در  کشوری  وقتی  داد: 
پر ریسک گروه  ناظر ویژه مالی قرار بگیرد 
کشورهای دوست و هم پیمان نیز نمی توانند 

همراهی با این کشور را داشته باشند.
به  داشت:  اظهار  قم  بازرگانی  اتاق  رئیس 
الزامات  رعایت  که  کشوری  دلیل  همین 
کشورهایی  با  نمی توانند  دارند  را   FATF
که این الزام را رعایت نکنند مبادله داشته 
باشند  چرا که آن ها نیز از لیست کشورهای 
تاکید  خاکی  می شوند.  خارج  ریسک  کم 
جامعه  یک  در  می خواهید  وقتی  کرد: 
بین المللی زندگی کنیم نمی توانیم بگوییم که 
می خواهیم با همه جا ارتباط داشته باشیم 
نداشته  بین المللی حضور  توافقات  در  ولی 

باشیم.
با  ایران گفت:  اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو 
و  تصویب  برای  فرصت  آخرین   به  توجه 

بررسی FATF برای  پیوستن ایران به گروه 
ناظر ویژه مالی و حضور در مراجع بین المللی 
و ارتباط با بانک های دنیا و دریافت تسهیالت 
و درخواست ریاست جمهور برای پیگیری آن 
از مقام معظم رهبری و اجازه ایشان برای 
بررسی بیشتر در شورای مصلحت نظام و 
همچنین چکش کاری های الزم که از سوی 
مجلس صورت گرفته است امیدواریم با تمام 
شدن تحریم ها این سد را برای رشد اقتصاد 
کشور از سر راه برداریم. گروه ویژه اقدام مالی 
»اصالح  چهارگانه  لوایح  شامل   )FATF(
تروریسم«  مالی  تامین  با  مبارزه  قانون 
»اصالح قوانین مبارزه با پولشویی« »الحاق 
به کنوانسیون پالرمو« همچنین »الحاق به 
مالی  تامین  منع  بین المللی  کنوانسیون 
این  دولت   ۱۳۹6 سال  است.  تروریسم« 
لوایح چهارگانه را به مجلس ارائه کرد که پس 
از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و 
شورای نگهبان در نهایت دو الیحه با عنوان 
»مبارزه با تامین مالی تروریسم« و »مبارزه 
با پولشویی« مورد تایید قرار گرفت، اما این 
سرنوشت برای دو الیحه دیگر به این شکل 
رقم نخورد و به دلیل اختالفات میان مجلس 
و شورای نگهبان بررسی موضوع به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام سپرده شد که با 
گذشت بیش از یک سال و عدم تصویب این 
لوایح، عمال بررسی این لوایح متوقف شد.

متاسفانه نفت مازوت مازادی 
که تولید می شود را نمی توانیم 

صادر کنیم و هیچ کشوری 
هم به دنبال گرفتن آن حتی 

به صورت رایگان نیست، به 
همین دلیل پیشنهاد دادیم 

گاز مورد نیاز کارخانه هایی که 
در نزدیکی شهر ها قرار دارند 

تامین شود و فقط کارخانه ها و 
نیروگاه هایی که فاصله زیادی با 
شهر ها دارند از مازوت استفاده 

کنند

| رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست |

  | عیسی کالنتری |

|  
سنا

 ای
 |

دبیر کمیته فنی 
صدور مجوزهای خودرویی:

آریسان یورو 5 نگرفت
دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی 
گفت:  محیط زیست  حفاظت  سازمان 
ایران خودرو  مونتاژی  خودروهای  بیشتر 
وانت  و  اتوماتیک  خودروهای  و  سایپا  و 
یورو ۵ دریافت  تاییدیه  آریسان است که 

نکرده اند.
از  برخی  اعتراض  برنا،  گزارش  به 
سال  دی ماه  دوم  تاریخ  در  شهروندان 
به  زامیاد  خودروسازی  شرکت  به  جاری 
علت انجام ندادن تعهدات خود با واکنش 
این شرکت مبنی بر این که محیط زیست 
مجوز های الزم را صادر نکرده است و این 
تعهدات  به  نمی تواند  علت  این  به  شرکت 
خود عمل کند، رو به رو شد. اظهاراتی که با 
این  و  شد  همراه  محیط زیست  واکنش 

تکذیب کرد. را  ادعا 
صدور  فنی  کمیته  دبیر  اشجعی،  بهزاد 
حفاظت  سازمان  خودرویی  مجوزهای 
 ۱7 در  محیط زیست  گفت:  محیط زیست 
آذرماه مجوزهای الزم را برای شرکت زامیاد 
مجوز  صدور  از  پس  و  است  کرده  صادر 
عرصه  این  در  شماره گذاری  برای  مشکلی 

ندارد. وجود 
زامیاد  بنزینی،  زامیاد  مجوز  افزود:  او 
دوگانه سوز و پادرا از تاریخ ۱7 آذرماه صادر 
عرصه  این  در  محیط زیست  و  است  شده 
گذشته  در  خودروها  این  نیست.  مانع 
استاندارد یورو ۵ نتوانسته بودند اخذ کنند 
نمی شدند. پالک گذاری  علت  همین  به  و 

حفاظت  سازمان  در  مسئول  مقام  این 
اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  محیط زیست 
سازمان  به  زامیاد  شرکت  که  تعهدی 
حفاظت محیط زیست مبنی بر توقف تولید 
اصالحات  از  پس  داد،  را  محصوالت  این 
مجوز شماره گذاری آن ها تا پایان سال ۹۹ 

شد. صادر 
دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی 
هم  افزود:  محیط زیست  حفاظت  سازمان 
مجوز  اخذ  از  پس  زامیاد  شرکت  اکنون 
تواند  می  را  خود  تولیدات  تتمه   ۵ یورو 

کند.  شماره گذاری 
برخی  این که  به  اشاره  با  اشجعی 
داخلی  خودروسازان  دیگر  محصوالت 
نکرده اند،  اخذ  یورو ۵  مجوز  هنوز  نیز 
اظهار کرد: برخی از خودروهای گروه سایپا 
مجوز  نتوانسته اند  هنوز  نیز  ایران خودرو  و 
این  مونتاژی  بیشتر خودروهای  اخذ کند. 
وانت  و  اتوماتیک  و خودروهای  شرکت ها 
تاییدیه  عرصه  این  در  که  است  آریسان 

نکرده اند. دریافت 
به  نتوانسته اند  خودروها  این  افزود:  او 
علت  همین  به  و  کنند  پیدا  ارتقا  یورو ۵ 
به  نیز  برخی  نمی شوند.  گذاری  شماره 
خارجی  شرکای  به  دسترسی  عدم  علت 
دهند.  ارتقا  یورو ۵  به  را  خود  نتوانسته اند 
اما  دارند  را   ۴ یورو  مجوز  خودروها  این 

کنند. اخذ  نتوانسته اند  را   ۵ یورو 
این مقام مسئول در سازمان محیط زیست 
سطح  خودروها  این  گفت:  پایان  در 
نیاورده اند.  دست  به  را   ۵ یورو  آالیندگی 
است  این  در   ۴ یورو  با   ۵ یورو  تفاوت 
آالیندگی  سطح   ۵ یورو  خودروهای  که 
کم تری دارد. تغییراتی نیز در سیستم های 
دوام  همچنین  و  آلودگی  کنترل کننده 
یورو ۴  به  نسبت  آن ها  آالیندگی  استاندارد 
مجوز  اخذ  به  منجر  است که  شده  ایجاد 
شده است اما برخی خودروها نیز هنوز در 

بوده اند. ناموفق  عرصه  این 

بیت کوین در آستانه 
رکوردشکنی مجدد

بیت کوین بار دیگر سد ۲۴ هزار دالری را 
احتمال  معامالت،  افزایش  با  و  شکست 
به  دارد.  وجود  دالر  هزار   ۲۵ به  آن  ورود 
گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، 
خود  جایگاه  تنها  نه  سرانجام  بیت کوین 
تثبیت کرد  دالری  هزار   ۲۳ کانال  در  را 
بلکه به لطف ورود تقاضاهای جدید برای 
نیز  دالر  هزار   ۲۴ کانال  به  بار  نخستین 

شد.   وارد 
ارز  محبوب ترین  هفتگی  بازدهی 
درصد   6.7۵ مثبت  به  جهان  دیجیتالی 
گذشته  ساعت   ۲۴ طی  است.  رسیده 
بیت کوین با ثبت صعود ۳.6۱ درصدی به 

رسید. دالر   ۲۲۴.۴۲ و  هزار   ۲۴
ارزش  شده  ثبت  رکورد  باالترین   
دسامبر  نوزدهم  روز  به  مربوط  بیت کوین 
به  ارز  این  آن  در  که  بوده   ۲۰۲۰ سال 

رسید. دالر   7۳ و  هزار   ۲۴ قیمت 
 رکورد قبلی این ارز مربوط به روز هجدهم 
دسامبر سال ۲۰۲۰ بوده که در آن این ارز 

به قیمت ۲۳ هزار و ۴۰۰ دالر رسید.
سپری کرده  رویایی  را  امسال  بیت کوین 
و ارزش آن نسبت به ابتدای سال حدود 

یافته است. افزایش  برابر   ۱.7۳
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فقی ا
جا   - تایلند  پول  واحد   -  ۱ 
نقره   - مستقبح۲  مکسر   - گرفته 
گداخته - زن نافرمان - از پسران 
فریدون۳  كوچك  پسر  فریدون، 
دستان  هزار   - ونحیف  الغر   -
 NBA۴ در  میامی  تیم  شهرت   -
وسیله  كارد،   - بزرگ  بشقاب   -
موسیقایی  اثر   - برش  برای  ای 
داشتن  ادامه   - شونبرگ۵  آرنولد 

اندك،  قلیل،   - بافتنی6  نخ   -
شمار  نیست،ناچیز،انگشت  زیاد 
آفریقا،  تناور  درخت   - پیشوا   -
زمین7  روی  درخت  ترین  عظیم 
پادشاه  سومین   - آذری  پدر   -
سهولت  تسبیح،  درخت   - کیانی 
 - ابریشمی  نوار   - آسانی۸  و 
تخلص  روشنایی،  اعیان،  مجلس 
بیرون كشیدن۹   - همایی  استاد 
جراحت،  صورت،  محاسن   -
و لجن۱۰ -  زخم - سرزده - گل 

دهان۱۱   - كهر  اسب   - محاسب 
اما  ترشی  نوعی   - گذار  فرو   -
نیكو  احوال،  میان۱۲ - حسن  بی 
چيزي  از  - کم کردن  حال  شدن 
جوان،   - یونانی۱۳  الفبای  از   -
- گردن  تن  به  تن  جنگ   - برنا 
كشی۱۴ - دایم درهم - خواهش 
 - مصیبت   - کالنتر۱۵   - كردن 
مركب،  ظرف   - صورت  نیمه 

دوات كنیزك، 

عمودی
 - سرودها۲   - راضی   -  ۱
می  زندگی  آب  در  که  موجودی 
هندو،  خدای   - ورم کرده   - کند 
به سمت چپ   - هندی۳  اسطوره 
 - جنگلی  پرندگان  از   - بودن  
جمعی،  دسته  سرود   - فاسد۴ 
ورود،  محل   - شرعی  آب  ناشنوا، 
 - صدف  درون  درشت،  مروارید 
سكه طالی عهد قاجار - ماه سرد، 
ماه  رقیق،  ابر   - گذشته۵  روز 
کارگری - آخرش ته چاه است - 
 - مخدر6  نوعی  غذا،  مانده  باقی 
آهوی كارتونی - امر به نوشیدن7 
 - بند  و  قید  بی  رها،  و  آزاد   -
مرغ  اشیانه   - دشت۸   - صورت 
- برای پای لنگ، وقار - از کشور 
های جدا شده شوروی سابق۹ - 
شاعر   - سیل  گذرگاه   - مورچه 
منجم۱۰  شاعر  چادر،  نیشابوری، 
سریانی،  ماههای  از   - شنا   -

نهم  ماه  با  برابر  سریانی  ماه 
به  منسوب   - شمسی۱۱  تقویم 
میكروب  - كاشف  نام  بد   - نبی 
خار   - شباهت  پسوند   - سل۱۲ 
همسر  عریان،  برهنه،   - شتر 

 - موسیقی۱۳  زمینه   - اسكارلت 
پرنده خوش خوراك - مرد ترش 
قران  روی - تحفه ها۱۴ - سوره 
كسی  دنبال  به  كردن،  پیروی   -
پرهیز   - ملیح۱۵  لبخند   - رفتن 

جستن  دوری كردن، كناره  كردن، 
وسیله  به  كه  ازدایره  بخشی   -

باشد آمده  دست  به  قطر  رسم 

جدول شماره ۱9۱۱

فاز دوم پتروشیمی
 ایالم افتتاح شد

واحد  و  الفین  شامل  ایالم  پتروشیمی  دوم  فاز 
و  ایالم  استاندار  حضور  با  آیینی  در  شیرین سازی 
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس از طریق ویدیو کنفرانس 
روحانی  حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت  توسط 
رئیس جمهور افتتاح شد. پروژه الفین به عنوان الفین 
سیزدهم کشور با تالش مدیران، متخصصان و کارکنان 
شرکت پتروشیمی ایالم و هلدینگ خلیج فارس و بدون 
حضور الیسنسور و وندور خارجی پس از افتتاح توسط 
رئیس جمهوری، وارد مدار تولید شد. عملیات اجرایی این 
پروژه از سال ۸۴ در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار آغاز شد، 
این واحد )فاز دوم مجتمع پتروشیمی( شامل واحدهای 
و   )SRU( الفین، شیرین سازی خوراک مایع اجرایی 
واحد پلی پروپیلن است. واحد الفین مجتمع پتروشیمی 
ایالم موسوم به الفین سیزدهم به عنوان تنها واحد الفین 
در غرب کشور در واقع مهم ترین واحد فرآیندی و قلب 
مجتمع و ورودی اصلی خوراک مجتمع به شمار می آید، 
به عبارت دیگر این واحد به دلیل کراکینگ خوراک های 
گازی و مایع در کوره های خود و تولید ساالنه 7۵۰ هزار 
تن محصوالت متنوع و با ارزشی نظیر اتیلن، پروپیلن، 
بنزبن پیرولیز، برش های چهار کربنه و سوخت مایع به 
عنوان واحد مادر سایر واحدهای پایین دست واحدهای 
پلی پروپیلن،  و  سنگین  پلی اتیلن  همچون  پلیمری 
پلی استایرن و واحدهای شیمیایی دیگر نظیر گالیکل ها 
ویژگی های  ازمهم ترین  می شود  تلقی  آروماتیک ها  و 
بارز این طرح که آن را نسبت به سایر پروژه های مشابه 
متمایز می کند، می توان به مجاورت با پاالیشگاه گاز ایالم 
و نزدیکی به خوراک، برخورداری از تنوع خوراک مایع و 
گاز، تولید محصوالت متنوع که باعث افزایش قدرت مانور 
عملیاتی و پایداری تولید شده است و داشتن ناحیه 
سرویس های جانبی مستقل اشاره کرد. با توجه به این 
که محصوالت این پتروشیمی در ابتدای زنجیره ارزش 
خاطر  اطمینان  باعث  الفین  واحد  راه اندازی  دارد،  قرار 
پایین دستی  واحدهای  ایجاد  جهت  در  سرمایه گذاران 
پتروشیمی و صنایع تکمیلی مرتبط می شود. این پروژه 
تولید  بر توان و دانش بومی در سال جهش  با تکیه 
و ۸۰۰  ارزی  یورو سرمایه گذاری  میلیون  اعتبار 7۹۰  با 
میلیارد تومان به صورت ریالی برای خدمت رسانی بیشتر 
به مردم ایالم به بهره برداری رسید فاز اول این مجتمع 
بزرگ شامل واحدهای پلی اتیلن سنگین و سرویس های 
و  هیدروژن  نیتروژن،  بخار،  برق،  آب،  همانند  جانبی 
هواست، واحد پلی اتیلن سنگین با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن 
در سال است و توانایی تولید ۳6 گرید متنوع و مختلف 
و با قابلیت کاربرد بسیار باال در حوزه صنایع پایین دست 

پتروشیمی را دارد.

شکارچی پلنگ ایرانی در 
فاریاب کرمان دستگیر شد

عمومی  امنیت  و  اطالعات  پلیس  رئیس   - ایرنا 
شهرستان فاریاب کرمان از دستگیری شکارچی پلنگ 
ایرانی در این شهرستان خبر داد. سروان اکبر حیدری 
روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
گزارش تلف شدن یه قالده پلنگ ایرانی ازگونه های  
درخطر انقراض جانوران در ارتفاعات منطقه کوه شاه نوار 
مرزی شهرستان فاریاب اعالم و بالفاصله تحقیقات 
شروع شد. او افزود: طبق اطالعات اولیه مشخص 
شد که فردی به نام »م - ج« پلنگ ایرانی در معرض 
انقراض را در ارتفاعات منطقه کوه شاه )ُکجین( شکار 
کرده است. رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومی 
شهرستان فاریاب با بیان این که موضوع دستگیری 
متهم به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت 
تصریح کرد: متهم طی اقدامات و شگردهای پلیسی 
به محل مورد نظر هدایت و دستگیر شد. او ادامه داد: 
در این رابطه یک قبضه سالح شکاری و یک دستگاه 
موتورسیکلت توقیف و متهم به همراه پرونده تحویل 

مرجع قضایی شد.

کرمان

سند زمین هتل کپری منوجان به نام جهاد نصر صادر 
بین الملل  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به  می شود. 
شرکت سنگ آهن گهرزمین در جلسه شنبه مورخ ۲۹ 
آیت اللهی  استاندار  معاون  ریاست  به  ۹۹ که  آذرماه 
موسوی و همچنین با حضور محمد فالح مديرعامل 
منوجان  فرماندار  محمودی  محمد  شرکت گهرزمین، 
شد  برگزار  منوجان  شهر  شورای  اعضای  و  رئیس  و 
در مورد وظایف معین اقتصادی منوجان تصمیماتی 
پروانه  که  شد  مقرر  جلسه  این  در   شد.  اتخاذ 
و  شود  صادر  شهرداری  توسط  کپری  هتل  ساخت 
آب شرب هتل هم با هزینه متعارف وصل شود. آب 
شود.  تامین  شهرداری  توسط  نیز  هتل  سبز  فضای 
منابع طبیعی  اداره  توسط  هتل  زمین  سند  همچنین 
به نام جهاد نصر صادر شده و قرارداد بین شهرداری 
و گهرزمین مبنی بر تحويل هتل پس از دو سال  به 
استان هم   باطل شود. میراث فرهنگی  شهرداری هم 
انجام مراحل  از  بهره برداری پس  پروانه  برای صدور 
هتل  توسعه  برای  اصولی  موافقت  و  هتل  ساخت 

هم  مربوطه  پروانه  و  دهد  انجام  را  الزم  مساعدت 
طرفین  جلسه  این  در  شود.  صادر  شهرداری  توسط 
هتل  خرید  توافقی  مبلغ  نصر  جهاد  توافق کردند که 
توسعه  جهت  زودتر  را  منوجان  اقتصادی  معین  از 
اقتصادی  معین  به  صنایع دستی  بخش  در  اشتغال 
میلیارد  سه  مبلغ  هم  اقتصادی  معین  و  بپردازد 
تومان را برای  بازسازی قلعه تاریخی منوجان و اخذ 

بپردازد. میراث فرهنگی  به  هزینه  اسناد 
مقرر  هم  موجان  شهر  منافع  تامین  راستای  در   
نسبت  نصر  جهاد  شرکت  ماه،  دو  مدت  ظرف  شد؛ 
الزم  اقدامات  آن  تجهیز  و  کتاب  پارک  تکمیل  به 
این  در  تصمیماتی که  از  دیگر  یکی  دهد.  انجام  را 
اقتصادی  معین  که  بود  این  شد،  گرفته  جلسه 
منوجان برای توسعه کارگاه های قالی بافی و خیاطی 
این  در  کند.  همکاری  شهرستان   صنایع دستی   و 
به  طرفین  از  یک  هر  چنانچه  شد  تاکید  نشست 
استانداری  با  فرمانداری  نکنند،  عمل  خود  تعهدات 

کند. اقدام  قانونی  طریق  به  می توانند 

تعیین تکلیف هتل های کپری منوجان
وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی 
اثر   6 ثبت  مراتب  جداگانه،  نامه های  در 
فرهنگی تاریخی را به استاندار اردبیل ابالغ کرد.

به گزارش ایرنا از میراث آریا، علی اصغر مونسان 
اردبیل  استاندار  بهنام جو  اکبر  به   نامه ای  در 
قانون  واحده  ماده  بند )ج(  اجرای  در  نوشت: 
مصوب  میراث فرهنگی کشور  سازمان  تشکیل 
۱۳6۴ مجلس شورای اسالمی و بند ششم ماده 
سوم قانون اساس نامه سازمان میراث  فرهنگی 
اسالمی  شورای  مجلس   ۱۳67 مصوب  کشور 
مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول 
ملی  آثار  فهرست  در  کشور  فرهنگی تاریخی 
اثر  ثبت  مراتب  ذی ربط،  فهرست های  و 
در  واقع  فرهنگی تاریخی حسینیه حاج عبادهللا 
استان اردبیل، شهرستان اردبیل، بخش مرکزی، 
حمام  جنب  مالهادی،  محله  اردبیل،  شهر 
مالهادی که پس از طی تشریفات قانونی الزم 

به شماره ۳۲۸۸۹ مورخ ۱7 آذر ۹۸ در فهرست 
ابالغ می شود. ثبت رسیده،  به  ایران  آثار ملی 

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
حسینیه  فرهنگی تاریخی  اثر  کرد:  تصریح 
حاج عبادهللا تحت حفاظت و نظارت این وزارت 
است و هرگونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی 
تغییر هویت آن شود  یا  به تخریب  که منجر 
برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵6۹ از کتاب پنجم قانون 
مجازات های اسالمی، تعزیرات و مجازات های 
مرتکب  و  می شود  محسوب  جرم  بازدارنده، 
مشمول مجازات های قانونی می شود و مرمت 
و بازسازی اثر صرفا با تأیید و نظارت این وزارت 

ممکن خواهد بود.
مونسان در پنج نامه  دیگر به استاندار اردبیل، 
مراتب ثبت پنج اثر فرهنگی تاریخی دیگر را به 

شرح زیر به او ابالغ شده است:
قلعه خشتی روستای خوللر  واقع در شهرستان 

شال،  دهستان،  شاهرود،  بخش  خلخال، 
روستای خوللر گیلوان به شماره ۳۲۹۵۴ مورخ 
پانزدهم بهمن ۹۸، محوطه باستانی گورکان قره 
اولی فخرآباد واقع در شهرستان مشگین شهر، 
 ،۹۸ بهمن  پانزدهم  مورخ   ۳۲۹۵۵ شماره  به 
خانه اسماعیل بیگ شیروانی واقع در شهرستان 
خیابان  اردبیل،  شهر  مرکزی،  بخش  اردبیل، 
شیروانی  اسماعیل بیگ  خانه  اسماعیل بیگ، 
قاسمی نژاد  وراث  منزل  معزی(  امیر  )مدرسه 
به شماره ۳۲۹۵6 مورخ شانزدهم آذر ۹۸، قلعه 
زنگی واقع در شهرستان نمین، بخش مرکزی، 
شماره  به  پیرزاده  روستای  گرده،  دهستان 
۳۳۰۸۵ مورخ بیستم مرداد ۹۹، پادگان اردبیل 
واقع در شهرستان اردبیل، بخش مرکزی، شهر 
ایستگاه  مابین  خمینی،  امام  خیابان  اردبیل، 
سرعین و میدان ارتش، پادگان اردبیل به شماره 

۳۳۱۲۹ مورخ چهاردهم مهر ۹۹.

از سوی وزیر میراث فرهنگی :

ثبت ملی ۶ اثر فرهنگی تاریخی به استاندار اردبیل ابالغ شد

استاندار خراسان جنوبی گفت: گردشگری، ظرفیتی بی نظیر برای معرفی استان 
است و این صنعت نه تنها مشکالت زیست محیطی به همراه ندارد بلکه باعث 
تولید ثروت و سرمایه می شود.حمید مالنوری روز جمعه در حاشیه بازدید از 
برخی جاذبه های گردشگری شهرستان بیرجند افزود: گردشگری ضمن این که 
می تواند اشتغال خوبی ایجاد کند، فرصت مطلوبی نیز برای معرفی استان به 
آثار  و  تعدد جاذبه های طبیعی  و  تنوع  بیان کرد:  است.او  نقاط جهان  اقصی 
این استان  نقاط  اندازه وسعت و گستره خراسان جنوبی در اقصی  به  تاریخی 
پراکنده هستند. استاندار خراسان جنوبی گفت: بناهای تاریخی که میراث اجداد 
قرار  اختیار نسل حاضر  در  بزرگی  ثروت  عنوان  به  است،  و نسل های گذشته 
گرفته اند لذا ما باید در حفظ و حراست از آن ها کوشا باشیم. او هدف از بازدید 
حوزه گردشگری  در  خصوصی  بخش  فعالیت  وضعیت  بررسی  را  خود  امروز 
عنوان کرد و افزود: در این بازدید، اقدامات اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان در زمینه مرمت و احیای بناهای تاریخی هم بررسی و 
درخصوص حمایت هایی که از بخش خصوصی در این زمینه شده نیز مباحثی 

مطرح شد. 

درصد  یک  تخصیص  به  اشاره  با  یزد  استان  اسالمی  عالی  شورای  رئیس 
فروش معادن در برنامه ششم توسعه کشور، خواستار  اختصاص آن به مناطق 
استقرار معادن برای جبران خسارت و اجرای پروژه های عمرانی و بهداشتی 
شد. سید محمود میرابوالقاسمی روز شنبه در نشست مشترک  اعضای شورا با 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود: در برنامه ششم توسعه 
تصریح شد که حساب های بانکی و گردش مالی معادن در استان ها و مناطق 
محل ذخایر معدنی انجام شود اما به دلیل نبود قانون این مهم ۱۰۰  درصد 
محقق نمی شود.  رئیس شورای شهرستان بهاباد در ادامه خاطرنشان کرد: با 
توجه به این که دولت بودجه سال ۱۴۰۰ را به مجلس شورای اسالمی تقدیم 
کمیسیون های  در  مجلس  در  یزد  استان  مردم  نمایندگان  است  الزم  کرد، 
همراهی  با  و  باشند  داشته  تاثیرگذاری  حضوری  بودجه  بررسی  مختلف 
نمایندگان از ظرفیت های ملی در نظر گرفته شده در بودجه برای توسعه یزد 
گام های موثری برداشته شود. میرابوالقاسمی با ارایه گزارشی از فعالیت های 
شورا یادشده در یک سال گذشته، گفت: در آخرین سال فعالیت شورا با اقتدار 

کارها و ماموریت  ها ادامه می یابد.

مورد  را  رشت  در  آب های سطحی  جمع آوری  پروژه   ۵ اجرای  رشت  شهردار 
اشاره قرار داد و گفت: از کوچک ترین فرصت  برای اتمام هر چه سریع تر این 
پروژه ها استفاده می کنیم. سید محمد احمدی شهردار رشت گفت: تمام سعی 
ما در مجموعه شهرداری این است که از کوچک ترین فرصت   برای اتمام هر 
چه سریع تر پروژه های جمع آوری آب های سطحی شهر رشت استفاده کنیم. 
شهردار رشت عنوان کرد: در حال حاضر ۵ پروژه جمع آوری آب های سطحی با 
پیشرفت فیزیکی 7۰ تا ۹۰ درصد در سطح شهر رشت در دست انجام است.

اجرای  بابت  از  که  مشکالتی  و  شهروندان  دغدغه  کرد:  تصریح  احمدی 
پروژه های جمع آوری آب های سطحی در ترددها ایجاد می شود برای ما قابل 
احترام است اما مواردی هم بوده که عمدتا سرعت انجام این پروژه ها را به 
تاخیر می انداخت. او با تاکید بر این که شهرداری رشت در راستای تسریع در 
انجام پروژه های جمع آوری آب های سحطی تمام تالش خود را انجام می دهد 
ابراز داشت: در حال حاضر ۹۰ درصد از پروژه جمع آوری آب های سطحی در 
محله رودبارتان رشت به اتمام رسیده و پروژه جمع آوری آب های سطحی در 

استادسرا هم حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

استاندار خراسان جنوبی:
گردشگری ظرفیت بی نظیر برای معرفی 

خراسان جنوبی است

رئیس شورای عالی اسالمی :
یک درصد فروش معادن یزد برای 
جبران زیان منطقه اختصاص یابد

شهردار رشت خبر داد:
برنامه ریزی برای تکمیل پروژه های 

جمع آوری آب های سطحی 

| خراسان جنوبی   | | یزد | | گیالن |

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی  

شماره   رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
اختالف  حل  هیات   ۱۳۹۹/۰7/۱۴  -۱۳۹۹6۰۳۱۸۰۱۱۰۰۸7۱۸
مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف مالکانه   حمید خداپراست  پیرسرایی 
فرزند امان  علی  از پالک  ۲۰ از ۸7 اصلی  واقع  در قریه  پیرسرا بخش 
۲۲ گیالن  از نسق  رمضانعلی  عباسی  بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  
مشتمل بر  یکباب  اعیان  احداثی  بمساحت ۴۰۸/۰۹  متر مربع  از طرف  
هئیت  مذکور  احراز گردیده  و پالک ۲۳۱ برای  آن منظور  شده لذا  بر اساس  
مفاد  ماده ۱ قانون  فوق  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشودچنانچه 
داشته  مذکوراعتراض  بشرح  متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت  کسی 
باشدازتاریخ اولین انتشارآگهی بمدت  ۲ ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایددرغیراین صورت پس ازانقضای مدت مذکوربرابرمقررات نسبت 
به صدورمالکیت اقدام میگرددوصدورسندمالکیت جدیدمانع مراجعه متضرربه 
دادگاه نخواهدشد.تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۹/۲۳-تاریخ انتشارنوبت دوم: 

۹۹/۱۰/7
9۱۰/۶۸۶- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – علی کاظمی پاکدل

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی  

چون دراجرای قانون فوق الذکر و به موجب رای  شماره  ۱۳۹۹6۰۳۱۸۰۱۱۰۱۱۱۲۲- ۱۳۹۹/۹/۲ هیات 
حل اختالف مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف مالکانه  اصغر بخشی  نژاد چکووری فرزند عسگر 
از پالک ۸۳ از  ۱۹  اصلی  واقع  در قریه  نوده  بخش ۲۵ گیالن  از نسق  رضا  علی  یکتا مقدم  نودهی  بعنوان  
ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  ساختمان ) خانه  و محوطه( بمساحت ۱۲۹/۲۲ متر مربع  از طرف  هئیت  
مذکور  احرازگردیده و پالک ۳7۸ برای  آن منظور  شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده ۱ قانون  فوق  در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی میشودچنانچه کسی نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح مذکوراعتراض داشته باشدازتاریخ 
اولین انتشارآگهی بمدت  ۲ ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم ورسیداخذنمایددرغیراین صورت پس ازانقضای 
مدت مذکوربرابرمقررات نسبت به صدورمالکیت اقدام میگرددوصدورسندمالکیت جدیدمانع مراجعه متضرربه دادگاه 

نخواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۰/7- تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۱۰/۲۱
9۱۰/73۱-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی  
برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند
آقای محمد منصوری بیدخوانی فرزند علی بشماره شناسنامه ۴ صادره از زرند در 
یک باب خانه به مساحت ۲۳6.7۵ مترمربع از پالک ۵۵6 اصلی واقع در زرند 

روستای داربیدخون خریداری از مالک رسمی آقای رضا منصوری
آقای محمود منصوری بید خوانی فرزند علی بشماره شناسنامه ۵ صادره از زرند 
در یک باب خانه به مساحت ۳۴۳.6 مترمربع از پالک ۵۵6 اصلی واقع در زرند 

روستای داربیدخون خریداری از مالک رسمی آقای رضا منصوری بیدخوانی.
آقای رضا منصوری بیدخوانی فرزند اکبر بشماره شناسنامه ۴ صادره از زرند 
در یک باب خانه به مساحت ۲۹۰ مترمربع از پالک ۵۵6 اصلی واقع در زرند 
روستای داربیدخون خریداری از مالک رسمی آقای رضا منصوری بیدخوانی 
)فرزند باقر(- م الف ۱۴7- تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۹/۲۳- تاریخ انتشار 

نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۰/7
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

حوزه ملک ناحیه دو رشت
هیات موضوع قانون تعیین  و تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای  فاقد  سند 

رسمی  
آگهی موضوع  ماده ۳  قانون  و ماده  ۱۳  آیین  نامه قانون  تعیین  و تکلیف  وضعیت  ثبتی  
اراضی  و ساختمانهای  فاقد  سند رسمی  برابر رای شماره  ۱۳۹۹6۰۳۱۸6۰۳۰۰7۲۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲7 هیات  
موضوع  قانون  تعیین و  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد  
ثبتی  حوزه  ملک  ناحیه  ۲ رشت  تصرفات  مالکانه  بالمعارض  خانم  بانو  حسن  پور جوبنی  فرزند  محمد  
به شماره  شناسنامه ۱۰ صادره  از رودبار  در  قریه  خسبخ  در ششدانگ یک قطعه  زمین  مشتمل بر  ساختمان  
به  مساحت ۱77/۹۴  متر مربع  پالک  فرعی  ۲۲۰6۴ از اصلی  ۱۲  مفروز  مجزی  از پالک  ۱6۸۵  از اصلی  ۱۲  
واقع  در بخش چهار رشت  خریداری  از مالک  رسمی  آقای  منور گسگری  و غیره  محرز  گردیده  است  لذا 
به منظور  اطالع  عموم مراتب  در دو نوبت  به فاصله  ۱۵  روز آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت 
به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته باشند  می توانید  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  تسلیم  
اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند.  بدیهی است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  

و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر  خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۰/7

تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۱۰/۲۲
 )۱۰۶7۴3۴(27۴7- رییس  اداره  ثبت اسناد و امالک  ناحیه  دو  رشت -  حسین  اسالمی کجیدی

آگهی تاسیس شرکت
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود هوشمند ماشین آینده درتاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲به شماره ثبت ۵7۰۱۲۳ به 
شناسه ملی ۱۴۰۰۹667۴۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی، تولید ، ساخت و مونتاژ قطعات ماشین آالت صنعتی و غذایی 
، تامین و واردات قطعات ، تجهیزات ، مواد اولیه ماشین آالت و صنایع تبدیلی و واردات تکنولوژی صنایع 
مادر ، مشارکت در اجرا کلیه پروژه های تولیدی و صنعتی ، گشایش اعتبارات اسنادی و ال سی برای شرکت 
نزد بانک ها ، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه اقالم مجاز بازرگانی شرکت در کلیه مناقصات و 
مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - منطقه ۱۵ ، شهرستان 
تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله میدان ولی عصر ، خیابان انقالب اسالمی ، کوچه شهید ابوالقاسم 
باالور ، پالک 7 ، اتاق ۱۲ ، طبقه همکف ، واحد ۱۲ کدپستی ۱۵۹۱6۳۹۵76 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مهدیه شوندی به شماره ملی 
۰۳۱۱۲۸۱۴۵۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سعید گودرزوندچگینی به شماره ملی ۲6۵۰۱۱۸776 
دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم مهدیه شوندی به شماره ملی ۰۳۱۱۲۸۱۴۵۱ و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سعید گودرزوندچگینی به شماره ملی ۲6۵۰۱۱۸776 و به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار پیام ما جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض ــماره 139960301060002331 هی ــر رای ش براب
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ناهیــد فیوجــی 
فرزنــد غالمرضــا بــه شــماره شناســنامه 28104 صــادره از ری در ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن بــا بنــای احداثــی در آن بــه مســاحت 41/10 مترمربــع پــالک شــماره 130 فرعــی از 
12 اصلــی واقــع در قریــه خیرآبــاد تهــران بخــش حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن از مالکیــت 
مشــاعی ناهیــد فیوجــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 387 ث / م الــف تاریــخ 

انتشــار نوبــت اول : 99/09/22 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : 99/10/07
رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی  8210

موتــور   شــماره  بــه   1397 مــدل    L90 لــوگان  ســواری  خــودروی  ســبز  بــرگ 
 K4MA690-W201881 و شــماره شاســی  NAPLSRALDJ1361423  بــه شــماره 
پــالك 21 ایــران 466 ن 81 بــه نــام خانــم زهــرا رمضــان زاده مفقــود گردیــده و از درجــه 
اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                                         8522

بــرگ ســبز و ســند كمپانــی خــودروی ســواری سیســتم پرایــد تیــپ صبــا جــی . تــی . 
  S1412281772134 ایكــس مــدل 1381 بــه شــماره موتــور 00336585 و شــماره شاســی
و شــماره پــالك 16 ایــران 913 ن 55  بــه نــام خانــم زیبــا جاللــی مفقــود گردیــده و از 
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                                        8523
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قصر  زندان  خیابان  از  پادگان  اصلی  ورودی 
چشم  به  را  میانسال  مرد  و  زن  چند  همیشه 
خودش می بیند، زنان و مردانی که سربازی در 
دارند.  دیداری  تقاضای  گاهی  و  دارند  پادگان 
احتماال هیچ کدام از پدرها و مادرها نمی دانند که 
که داخل پادگان جز سرباز بنایی جا خوش کرده 
که روزگاری محل جشن و سرور بوده اما حاال 
شده محل آموزش رزم. از ورودی اصلی که عبور 
می کنی، هنوز هم شمه هایی از باغ عشرت آباد 
درختان  و  شمشاد  می خورد،  چشم  به  ناصری 
کوتاه قامت در میانه  به چشم می آیند. هرجایی 
که گوشی تلفن همراه بخواهد تیزی و زیرکی 
کند و عکسی ثبت کند، اتومبیل که به سختی 
از چند  بعد  اجازه ورود گرفته متوقف می شود. 
پیج، شمایل بنا به چشم می خورد. عمارتی که 
در مقابل ساختمان های دیگر اینجا چیزی برای 
عرض اندام ندارد. مثل آدمی که روزگاری برای 
خودش بر و بیایی داشته حاال اما از تک و تا افتاده 

و گوشه ای کز کرده.

کلید در دستان مافوق است
دقایق معطلی برای ورود به بنا زیاد است، تنها 
می کنند.  سکوت  سربازان  دارد،  کلید  مافوق 
تنها صدایی که گاهی در اینجا می پیچد صدای 
دوران  برای  بنا  که  شنیده اند  است،  خودشان 
اما دقیقش را نمی دانند: »همان  ناصری است 
اطالعاتی که در اینترنت است.« کلید از دستان 
مافوق به درون قفل می رود. اول پله ها به چشم 
می شود.  تاریک  چیز  همه  بعد  و  می خورند 
می گویند باید یکی یکی وارد شد، عمارت آن قدر 

قدیمی هست که توان حضور یک جمع بیست، 
باشد. نداشته  را  نفری  سی 

از ساختمان فیلم و عکس نگیرید
میان  در  سنگ ریزه،  از  پر  و  بلند  بلندند،  پله ها 
راهروها پنجره های دایره ای شکل نور اندکی راهی 
ساختمان راه پله های پیچ داری می کند. در نگاه 
اول شومینه سفید و طوسی که در دیوار کنده شده 
به چشم می خورد. نقش شومینه مشخص نیست. 
سنگ ها از اطرافش فراری شدند و تکه های بزرگتر 
هم داخلش نشسته اند. پنجره نمایی از ساختمان 
عظیم الجثه آبی  و قهوه ای و سفید رنگی را هم 
میدان  قرمز  چراغ  پشت  از  می کند که  نمایان 
سپاه خودش را تو چشم رانندگان فرو می کند، 
دوربین که به سمتش باال می آید تا عکسی از 
آن ثبت کند، سربازی همراه تذکر می دهد: »اینجا 
فیلم و عکس ممنوع است.« دوربین و چشم ها 
دوباره توی عمارت چرخ می خورد، دیدن ناتوانی 
و فرتوتی عمارت ممنوع نیست. عمارتی که سال 
۱۲۰۹ برای عشرت و ییالق شاه ناصری ساخته 
شده بود، بعد از سفر به فرنگستان شاه با خود 
اندیشیده بود که چرا تهران پایتخت ممالک دنیا 
عمارتی نداشته باشد در باغ عشرت آباد. عمارت 
کاله فرنگی که ساخته شد، در دوره ای شد محل 
سکونت زنان ناصری، آن هایی که سوگلی بودند 
ایرانی  معماری اش  داشتند،  برو بیایی  اینجا  در 
است. ساختمان ۴ طبقه آن روزها برای خودش 
سقف  با  می آمده  حساب  به  آسمان خراشی 
شیروانی شکل که یک طبقه اش آینه کاری بوده 

و طبقه دیگرش.

دیوارهای قلوه کن شده
با کاردک دیوارها را  انگار آمده است و  یک نفر 
کنده، دلش خنک نشده و کاردکش را  به سقف 
کاغذ  از  بخشی  که  رسانده  هم  باالتر  طبقات 
دیواری ناپدید شده، کاغذی که حاال خاکستری 
است با گل هایی دسته دسته که ناپدید شده اند 
است.  مانده  به جایشان سفیدی گچ سقف  و 
ناخن ها روی دیواره راه پله ها هم کشیده شدند، 
خنج گچ های اینجا را هم برده است. طبقه باالتر 
هم  آبی  سنگ  پله اش  راه  است،  شاه نشین 
دارد، گویا پیشتر سنگ راه پله آبی بوده اما گذر 

باشد.  طوسی کرده  و  باشد  خورده  را  آن  زمان 
چشم ها در آینه های کوچک و بزرگ شاه نشین 
که به سقف چسبیده اند، بند می شود. هر تکه 
هزار تکه شده. دیوارهای آبی رنگ اینجا هم کم 
فروغند، درگاهی های اینجا و دیوارهایش بیشتر 
از بقیه دیوارها یادگاری دارند، گویا هر کسی که 
به اینجا آمده در شاه نشین بیشتر مانده. »رشت، 
شهر خوب و زیبا« روی قسمت سیاهی یکی از 
پنجره ها تو ذوق می زند. پنجره ها بازند، بدون در و 
پیکر، مثل بچه هایی که پدر و مادر داشتند اما بعد 
که به خودشان آمدند دیگر اثری از آن ها ندیدند، 

انگار تنها اسکلت ساختمان باشد.

وعده های بی سرانجام مرمت
هر طبقه عمارت را شاید بتوان مربعی دانست که 
روی هر کدام از اضالعش یک مربع یا مستطیل 
دیگر هم ساخته  شده، مستطیلی برای اندرونی، 
که  قاجاریان  ایوان.  برای  دیگری  مستطیل 
سرنگون شدند این کاخ و خانه هایی که اطرافش 
ساخته شده بود، در اختیار نظامیان قرار گرفت. 
»عشرت آباد« پادگان »شهربانی« شد. بعد از آن، 
پادگان نیروهای گارد پهلوی شد و بعد از پیروزی 
انقالب عشرت آباد به سپاه محمد رسول هللا)ص( 
رسید و نامش به پادگان ولیعصر )عج( تغییر 
کرد. آخرین بار که کسانی اینجا آمدند، اردیبهشت 
به  بود. مدیریت شهری پنجم که دیگر  امسال 
آخر عمرش چیزی نمانده بود می خواست آرزوی 
شهروندانش را محقق کند و عمارت را آزاد کند. یکی 
از اعضای شورای شهر تهران با فرمانده وقت سپاه 
محمد رسول هللا که آن زمان سردار محمد یزدی 
بود، در این مکان قول و قرار برای انعقاد تفاهم 
نامه مرمت بنا را گذاشته بودند. حجت نظری بعد 
از آن بازدید گفته بود: »سازمان زیباسازی به عنوان 
مجری طرح، در گام اول ارزیابی های فنی نحوه 
مرمت را انجام دهد و بعد از آن با برگزاری مناقصه 
مجری اصلی مرمت عمارت کاله فرنگی عشرت 
اولیه  صحبت های  در  می شود.  مشخص  آباد 
از مرمت  اعالم شد می توان این عمارت را بعد 
به موزه »سالح« تبدیل کرد اما تصمیم نهایی را 
باید به بعد از مرمت عمارت موکول کرد.« بعد از 
هشت ماه اما هنوز خبری از مرمت نیست. بنا 
روی پای خودش مانده اما سخت تر از روزهای 
قبل. محمد ساالری، رئیس کمیسیون معماری 
و شهرسازی شورای شهر تهران درباره مرمت بنا 
به »پیام ما«  و  در دوره کنونی خوش بین است 
می گوید: »همکاری خوبی بین سپاه و شهرداری 
تهران آغاز شده که چنانچه این تفاهم نامه اجرا 
شود و مرمت شود و باز شود، اینجا محل حضور 
با  هم  من گفت وگویی  بود.  خواهد  گردشگران 
تعلل  از  داشتم،  زیباسازی  سازمان  مدیرعامل 
سازمان زیباسازی در این خصوص گله مندیم و 
از فرماندهان محترم سپاه هم انتظار داریم که با 
همان رویکردی که خودشان دارند، این اجازه را 
دهند که شهرداری تهران مبتنی بر رویکرد مبتنی 
بر صیانت و مرمت بنا دارد این را بتواند به نتیجه 
برساند و ما در همین دوره بتوانیم شاهد حضور 
مردم در این دوره باشیم.« بیرون عمارت وسط 
باغ عشرت آباد دیگر خبری از حوض و فواره های 
رنگی هم نیست. سربازان جلوی بنا ایستاده اند 
و  مذاکرات  از  خروج هستند. کسی  انتظار  به  و 
تفاهم نامه های بعدی خبر ندارد. کلید توی قفل 
می چرخد و بنا می ماند با خاطراتی که ۲۰۰ سال 

بیشتر است با آن ها دلخوش و سرخوش است. 

بازآفرینی شهری  معاون ساماندهی شرکت 
ایران گفت: از سال 7۸ تا سال ۹۳، حدود 
6 میلیون و ۳۰۰ هزار حاشیه نشین در کشور 
وجود داشت اما مطابق سرشماری سال ۹۵ 
حدود ۱۲ میلیون نفر حاشیه نشین در کشور 
خراسانی  حبیب  مهر،  گزارش  به  داریم.  
معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت 
بازآفرینی شهری ایران در جلسه ای با موضوع 
بازنگری سند ملی توانمندسازی و  ضرورت 
ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی کشور با 
حضور نمایندگان سازمان شهرداری ها، وزارت 
متخصصان  شهرسازی،  و  راه  وزارت  کشور، 
بازآفرینی  ملی  شرکت  در  دانشگاهیان  و 
و  حاشیه نشینی  بحث  به  اشاره  با  شهری 
سکونتگاه های غیررسمی گفت: فعالیت های 
شرکت بازآفرینی در دو مقطع صورت گرفت؛ 
ساماندهی  سند  تدوین  از  بعد  اول  مرحله 
از  توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی  و 
 ۱۲ دوره  یک  بود که   ۹6 سال  تا   ۸۴ سال 
ساله را شامل می شود و مقطع دیگر از زمان 
تدوین سند در سال ۹۳ و رویکرد جدیدی 
که از سال ۹6 تا ۹۹ با شکل گیری ستادهای 
یعنی  آغاز شد،  ملی  و  استانی  شهرستانی، 
دو دوره زمانی با دو رویکرد کاماًل متفاوت.

خراسانی افزود: بر اساس مطالعات صورت 
 6 حدود   ،۹۳ سال  تا   7۸ سال  از  گرفته 
کشور  در  حاشیه نشین  هزار   ۳۰۰ و  میلیون 

سال  سرشماری  مطابق  اما  داشت  وجود 
 (۹۵ سال  چهار  گرفتن  نظر  در  بدون   ۹۵
نفر حاشیه نشین  میلیون   ۱۲ تا ۹۹( حدود 
تنها  نه  یعنی  دارد  وجود  کشور  کل  در 
افزایش  شاهد  بلکه  نداشته ایم  کاهش 
او  بوده ایم.  خصوص  این  در  چشمگیری 
نیاز به تغییر راهبردها و  با تاکید بر این که 
کرد:  عنوان  می شود،  احساس  سیاست ها 
اولویت  در  را  پیشگیری  و  پیش نگری  باید 
نظام  در  شهری  فقر  دید  باید  بگذاریم، 
در  دارد،  جایگاهی  چه  کشور  برنامه ریزی 
حوزه برنامه ریزی چقدر به این موضوع توجه 
شده و فقر شهری چه ربطی به مسکن دارد 

که این موارد باید مورد بحث و گفت و گو قرار 
با این رویکرد بتوانیم سند جامعی  گیرد و 
از  ۸۰ درصد  بتوانیم  و حداقل  تدوین کرده 
پاسخ  را  هدف  جامعه  نیازهای  و  راهبردها 
شهرداری  از  داد:  ادامه  خراسانی  دهیم. 
درخواستی  چنانچه  می خواهم  کالن شهرها 
دارند به ما اعالم کند تا در بازنگری سند آن 
را بگنجانیم. از وزارت کشور انتظار داریم به 
این موضوع ورود پیدا کند و هر نوع نیازی 
اجتماعی کشور  سازمان  و  شهرداری ها  که 
تا در تنظیم سند  به ما اعالم کنند  را  دارند 
مالک عمل قرار دهیم. البته این کار نیازمند 

است.   گوناگون  کمیته های  تشکیل 

گزارش »پیام ما« از آخرین وضعیت عمارت کاله فرنگی عشرت آباد 

درهای عمارت بسته ماند 

حاشیه نشینی در سال های اخیر دو برابر شد 

هر تکه هزار تکه شده. 
دیوارهای آبی رنگ اینجا هم 

کم فروغند، درگاهی های اینجا 
و دیوارهایش بیشتر از بقیه 

دیوارها یادگاری دارند، گویا هر 
کسی که به اینجا آمده در شاه 

نشین بیشتر مانده. »رشت، 
شهر خوب و زیبا« روی قسمت 

سیاهی یکی از پنجره ها تو 
ذوق می زند. پنجره ها بازند، 

بدون در و پیکر، مثل بچه هایی 
که پدر و مادر داشتند اما بعد 

که به خودشان آمدند دیگر 
اثری از آن ها ندیدند، انگار تنها 

اسکلت ساختمان باشد

گچ از ستون ها ریخته، یک نفر با کلیدی رد سفیدی روی دیوار انداخته و نوشته شهر خوب، شهریست که... . زیر جمله نوشته رسول کاشی. 
دیوارهای سبز رنگ تنها از دور سبز به نظر می رسند، از نزدیک پرند از جمالت قصار که با کلید روی دیوار جا انداختند و ستون را قلوه کن 
کردند. روی هر پله بخشی از سقف و دیوار طبله کرده ریخته شده. تنها کسی که این روزها پایش به اینجا باز شده، کبوترانند. عمارت کاله 
فرنگی که روزگاری خانه زنان شاه ناصری بود، حاال به النه کبوترانی بدل شده، اینجا درست در میانه های باغی که روزگاری محل عشرت 

بوده و عیش پادشاهان و جشن و سرورشان، حاال به محل جشن کبوتران و پرندگان فصلی بدل شده است.

بازآفرینی شهری

رئیس کمیسیون 
محیط زیست شورای 

اسالمی شهر کرج: ناوگان 
حمل و نقل عمومی نقش 

باالیی در انتشار آلودگی هوا 
در کالن شهر کرج دارد، از این 
رو اختصاص بودجه مناسب 

جهت نوسازی ناوگان 
فرسوده و یا حتی بهسازی 
ناوگان و تجهیز آن به فیلتر 

دوده می تواند نقش قابل 
مالحظه ای در بهبود کیفیت 

هوای کرج داشته باشد.

کرجی ها ۱۴ روز هوای ناسالم نفس کشیدند
شورای  محیط زیست  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر کرج گفت: هوای ۹۰ روزه فصل 
روز  در شهرستان کرج شامل ۲۲  پاییز ۹۹ 
و  حساس  برای گروه های  ناسالم  وضعیت 
۱۴ روز ناسالم برای تمامی افراد بوده است. 
آلودگی  میزان  با  رابطه  در  محمدی  حسین 
هوا در کالن شهر کرج در فصل پاییز، به ایمنا 
گفت: بر اساس داده های اندازه گیری شده در 
ایستگاه های سنجش کیفیت هوا در شهرستان 
کرج، هوای ۹۰ روزه فصل پاییز ۹۹ شامل ۲۲ 
روز وضعیت ناسالم برای گروه های حساس و 
۱۴ روز ناسالم برای تمامی افراد بوده است. 
او ادامه داد: بدون استثنا، در تمامی روزهای 
ناسالم مذکور، آالینده ذرات معلق کوچک تر 
آالینده شاخص   )PM۲.۵( از ۲.۵ میکرون
آالینده  این  است که  بوده  شهرستان کرج 
فسیلی  سوخت های  احتراق  حاصل  عمدتًا 
است. رئیس کمیسیون محیط زیست شورای 
اساس  بر  تصریح کرد:  کرج  شهر  اسالمی 
آخرین سیاهه انتشار تهیه شده برای کالن شهر 
کرج توسط سازمان حفاظت محیط زیست، 
و  شخصی  خودروهای  از  اعم  خودروها 
خودروهای دیزلی باری و حمل و نقل عمومی 
و صنایع داخل و مجاور شهر کرج را می توان 
ذرات  تولیدکننده  منابع  مهم ترین  عنوان  به 
معلق کوچک تر از ۲/۵ میکرون )PM۲.۵( به 
شمار آورد. او گفت: استفاده از فیلتر دوده برای 
ناوگان دیزل، کنترل سوخت مصرفی در صنایع 
علی الخصوص نیروگاه ها، کنترل جدی معاینه 

فنی خودروهای سواری و باری و گسترش و 
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را می توان 
به عنوان مهم ترین راهکارهای کاهش آلودگی 
هوای شهر کرج دانست که تاکنون به آن ها 

توجه نشده است. 
شورای  محیط زیست  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر کرج خاطرنشان کرد: بر اساس 
آخرین سیاهه انتشار تهیه شده برای کالن شهر 
کرج توسط سازمان حفاظت محیط زیست، 
اگزوزی  معلق  ذرات  از  درصد  از ۴۴  بیش 
آالیندگی  به  نقلیه  وسایل  از  شده  منتشر 
دارد.  اختصاص  شهری  درون  اتوبوس های 
محمدی ادامه داد: ناوگان حمل و نقل عمومی 
نقش باالیی در انتشار آلودگی هوا در کالن شهر 
کرج دارد، از این رو اختصاص بودجه مناسب 
حتی  یا  و  فرسوده  ناوگان  نوسازی  جهت 
دوده  فیلتر  به  آن  تجهیز  و  ناوگان  بهسازی 
بهبود  در  مالحظه ای  قابل  نقش  می تواند 
اظهار  او  باشد.  داشته  کرج  هوای  کیفیت 
کرد: در این خصوص تاکنون تغییر ساختار 
تشکیالت محیط زیست در وزارت کشور و در 
محیط زیستی  یکپارچه  ساختار  گرفتن  نظر 
نظارت  اعمال  و  کالنشهرها  مدیریت  برای 
توسط  هوا  آالینده  صنایع  بحث  در  بیشتر 
دستگاه های نظارتی موجود همچنین در زمینه 
کرج  شهر  هوای  آلودگی  مطالعات کاهش 
برنامه راهبردی عملیاتی کاهش آلودگی هوا و 
بهبود هوای شهر کرج به همت شهرداری کرج 

انجام شده است. و دانشگاه تهران 

سازمان زیباسازی به عنوان 
مجری طرح، در گام اول 

ارزیابی های فنی نحوه مرمت 
را انجام دهد و بعد از آن با 

برگزاری مناقصه مجری اصلی 
مرمت عمارت کاله فرنگی 

عشرت آباد مشخص می شود. 
در صحبت های اولیه اعالم شد 

می توان این عمارت را بعد از 
مرمت به موزه »سالح« تبدیل 
کرد اما تصمیم نهایی را باید به 
بعد از مرمت عمارت موکول کرد

| سخنگوی کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی |

| روزنامه نگار  |
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افزایش تعداد 
جان باختگان سقوط بهمن 

در ارتفاعات شمال تهران
از  تهران  استان  هالل احمر  مدیرعامل 
افزایش تعداد جان باختگان سقوط بهمن در 
داد. خبر  نفر  هشت  به  تهران  شمال  ارتفاعات 
تعداد  افزایش  از  فتحی  شاهین 
تهران  بهمن در شمال  جان باختگان سقوط 
به هشت نفر به مهر گفت: پیکر این هشت 
ارتفاعات  از  پایین  به  جان باخته  کوهنورد 
است. شد  پزشک قانونی  تحویل  و  منتقل 
او با بیان این که بنا بر اعالم خانواده ها هفت 
مفقودی دیگر در این مناطق وجود دارند، گفت: 
در حال حاضر به دلیل شرایط نامساعد جوی 
مساعد  محض  به  و  شده  متوقف  جستجو 
یافتن  برای  عملیات جستجو  شرایط  شدن 
این هفت نفر مفقودی مجددًا آغاز می شود.

مدیرعامل هالل احمر استان تهران همچنین از 
نجات ۱۴ مفقودی نیز خبر داد و گفت: این 
افراد سالم به پایین از ارتفاعات منتقل شده اند. 
فتحی در تشریح جزئیات حادثه گفت: روز 
گذشته و از ظهر به بعد وضعیت جوی منطقه 
به هم می ریزد و در منطقه کلکچال شاهد برف 
و کوالک شدید به همراه برودت بسیار زیاد 
بودیم و وقوع حوادث ساعت ۱۴ به هالل احمر 
اطالع داده شد، که پس از حضور در منطقه 
از هموطنان مان در  نفر  مشاهده شد، که دو 
همان ابتدا جان خود را از دست دادند و دو 
نفر نیز مصدوم شدند، که یکی از مصدومان که 
خانم بود، به منطقه امنی منتقل شد و مصدوم 
که حال وخیمی داشت، به پایین منتقل و 

تحویل نیروهای اورژانس شد.

واکنش شهرداری به 
تخریب سینما ایران 

شهردار منطقه ۱۲ با اشاره به موضوع تخریب 
عدالت  دیوان  رای  هنوز  ایران گفت:  سینما 
اداری به ما ابالغ نشده و امیدواریم با مذاکره 
مسئله حل شود.  علی محمد سعادتی در 
در  مطلبی  انتشار  با  خود  توییتر  صفحه 
واکنش به تخریب سینما ایران عنوان کرد: 
نقل  ایران  سینمای  ماجرای  روزها  »این 
همه محافل است، باید پرسید که انتظارتان 
که  مادامی  چیست؟  تهران  شهرداری  از 
انحالل  با  ارشاد  وزارت  سینمایی  معاونت 
سینما موافقت می نماید و میراث فرهنگی در 
محکمه قضایی طبق روال مغلوب می گردد، 
شهرداری تهران باید در مقابل دستور قضایی 
چگونه مقاومت نماید« او ادامه داد: »به جای 
مرور  خود  با  عمومی،  افکار  به  غلط  آدرس 
شهرداری  اندازه  به  نهاد  کدام  که  نمایید 
و  فرهنگ  از  پاسداری  خصوص  در  تهران 
مرمت  است؟  نمود  تالش  الله زار  هویت 
خانه اتحادیه، تئاتر نصر، خانه های پیرنیا و 
موزه سینما، باغ عالالدوله و ساماندهی الله 
زار شمالی گوشه ای از این تالش ها است.« 
شهردار منطقه ۱۲ نوشت: »هنوز رای دیوان 
عدالت اداری به ما در شهرداری منطقه ۱۲ 
ابالغ نگردیده است، امیدواریم با مذاکره و 
مالکان  با  قانونی  ظرفیت های  از  بهره گیری 
مشترک  نقطه ای  به  ایران  سینما  مجموعه 
نتیجه  چرا که  برسیم.  برد_برد  تفاهمی  و 
رویکردهای منفعالنه قبلی پیرامون صیانت از 

است.«  هویدا  شهر  در  میراث فرهنگی 

پایتخت در برابر زلزله تنها 
2۰ درصد آمادگی دارد 

او  گفت:  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
افزایش آمادگی  برای  اقدامات بسیار زیادی 
شهر تهران برای زلزله انجام شده و در حال 
انجام است اما با تمام همراهی ها بعید می دانم 
که تهران بیش از ۲۰ درصد آمادگی برای وقوع 
زلزله را داشته باشد. اسماعیل نجار در پاسخ به 
سوال ایلنا مبنی بر سامانه هشدار سریع زلزله 
که استاندارد آن 7۰ ثانیه است اما در ایران ۲۵ 
ثانیه اعالم شده و اخیرا شهرداری اعالم کرده 
که از لحاظ قانونی امکان اعالم هشدار سریع 
را ندارد، گفت: هشدار سریع قبل از وقوع زلزله 
بین ۲۵ تا 7۰ ثانیه است اما موضوع مهم بحث 
محل وقوع زلزله تا محلی است که باید در آن 
اطالع رسانی صورت بگیرد و موضوع مهم این 
نکته است. نجار افزود: وقتی گسل مشا فعال 
می شود باید بتوانیم در تهران هشدار سریع را 
اعالم کنیم تا گاز  و آب قطع شود تا اقدامات 
ایمنی مورد نیاز در این چند ثانیه را انجام دهیم. 
او تاکید کرد: تجربه به ما می گوید پیش لرزه 
طوری که  به  دارد  اهمیت  بسیار  و پس لرزه 
هم در زلزله ورزقان، هم در زلزله کرمانشاه و 
هم در زلزله بم پیش لرزه داشتیم و این خود 
هشداری به مردم بود. نجار تاکید کرد: اقدامات 
بسیار زیادی برای افزایش آمادگی شهر تهران 
برای زلزله انجام شده و در حال انجام است 
اما با تمام همراهی ها بعید می دانم که تهران 
بیش از ۲۰ درصد آمادگی برای وقوع زلزله را 

داشته باشد.
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مینای تپه ای هم مانند پاراکیت طوق دار 
یافت  آسیا  شرق  جنوب  در  هندی 
ماهر  بسیار  صدا  تقلید  در  و  می شود 
است. مینا با وجود این توانایی، به عنوان 
حیوان خانگی محبوبیت چندانی ندارد و 
معمواًل در حیات وحش یافت می شود. 
او بیش از آن که صدای انسان را تقلید 
کند، صدای سوت دیگر پرنده ها و صدای 
حیوانات مختلف را تقلید می کند. برخی 

انسان  صدای  تقلید  در  میناها  انواع  از 
اگر  و  هستند  بهتر  سایرین  به  نسبت 
خوب آموزش ببینند، آهنگ و لحن صدا 
دقیقًا  را  انسان  و حتی سرعت صحبت 
قهوه ای  مینا  پرهای  می کنند.  تقلید 
تیره و سر، گلو و قسمت باالی سینه او 
مشکی است. نوک، پاها و پوست اطراف 

است.                  رنگ  زرد  مینا  چشم 
worldpets.ir
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|ایسنا| »اسکیت بازها در پارک بولوین« اثر »پیر اگوست رنوآر« ۱۸۶۸

| تنگه رتیل |
|مهر| تنگه رتیل عظیم ترین تنگه کویر ایران است 
که در فاصله ۱۳۰کیلومتری شهداد به سمت نهبندان 
ودر حاشیه خسک رود یا خشک رود قرار دارد که 
یکی از دیگر جاذبه ها و ناشناخته های این دشت 
برهوت است. اکبر رشیدی محقق و پژوهشگر معروف 
در  و هوایی گوناگونی  کرمانی که سفر های زمینی 
فصول مختلف سال به کویر شهداد داشته است از 
این نقطه عجیب که در جوار کلوت ها آرام گرفته است 
بازدید کرده که مروری بر این سفر پر ماجرا می کنیم. 
تنگه رتیل عظیم ترین تنگه کویر لوت ایران است که 
در اعماق کویر در بخش لوت شمالی با فاصله ۱۳۰ 
کیلومتری از شهداد در جدار دیواره غربی خسک رود 
یا خشک رود واقع است که به شرح آن می پردازیم. 
در ادامه مطالعات پدیده های شگفت آور کویر لوت در 
بخش رودهای موجود ، چندی قبل در هنگام مطالعه 
رودهای چاله مرکزی یا چاله رود شور این تنگه مورد 
شناسائی قرار گرفت. چاله مرکزی یا چاله رود شور 
در مرکز کویر لوت  قرار داشته و بزرگترین چاله کویر 
لوت می باشد.رتیل خورشیدی یا رطیل شتری دارای 
دوآروره قوی است ودر هنگام خطر بعضًا صدائی بین 

فش فش و خش خش از خود خارج می کند. نوع 
ماده آن بزرگتر از نوع نر بوده و سرعت این حشره تا 
۱6 کیلومتر در ساعت می رسد ، برای اولین مرتبه در 
صحراهای عراق شناسائی شده و بعدًا در شن زارهای 
جنوب غربی آمریکا و مکزیک مورد مطالعه قرار گرفته 
است ، این رطیل از حشرات و عقرب و مارمولک تغذیه 
می کند و انواع مختلفی دارد و افسانه هائی در مورد  
این رتیل نقل می کنند از جمله قادر است با آرواره 
های خود شکم شتری را که روی زمین دراز کشیده 
پاره نماید  و بدین علت به آن رتیل شتری می گویند 

، البته از شتر داران قدیمی شهدادی علت نامگذاری 
سئوال شد که گفتند علت نامگذاری آن شباهت رنگ 
این رتیل با شتر است. این رتیل در آرواره خود نوعی 
سم دارد که شکار خود را بیهوش می کند. اگر انسان را 
گازبگیرد خطرناک نیست و شخص گزیده شده برای 
جلوگیری از عفونت باید به پزشک مراجعه کند .رتیل 
خورشیدی در شب به شکار می پردازد و در طول روز 
در پناه سایه بدور از نور مستقیم خورشید به استراحت 
می پردازد،  و به این علت عالوه بر رتیل شتریان را رتیل 

خورشیدی نامیده اند.

|ایرنا| منوچهر دانشمند، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی 
)ره( هرمزگان گفت: سازهای محلی به دلیل مخالفت مسووالن محلی از 
نقاشی های دیواری جزیره هرمز پاک شدند. این مسووالن برای توجیه 
سخن خود استدالل های غیر منطقی مطرح کردند، این درحالی است که 
سازهای محلی جزیی از هویت موسیقیایی هرمزگان و نمادهای فرهنگی 

مردم این ُاستان هستند.

سال گذشته در چنین روزی روزنامه »پیام ما« موضوع بنزین توزیعی در 
کالن شهرها با استاندارد یورو ۴ را بررسی کرد.

سرچشمه مواد اولیه بازیافتی یا به عبارتی بازیافتنی ها بیشتر خانه ها و 
صنایع هستند. برای آسان تر کردن کار بازیافت معموال دو نوع جداسازی 
مواد صورت می گیرد. تفکیک در مبدا و تفکیک در مقصد.  تفکیک در 
مبدا در سطح شهر و خیابان ها و فروشگاه ها از طریق سبدها و سطل های 
جداسازی مواد انجام می شود ولی برای تفکیک در مقصد مکان های ویژه ای 
instagram:green.spe .به نام مرکز بازیافت در نظر گرفته شده است

|ایلنا| نمایش »ماریون« به کارگردانی حامد اصغرزاده در کشور مراکش و جشنواره 
تئاتر دانشگاهی »کازابالنکا« اجرا شد. جشنواره تئاتر کازابالنکا در کشور مراکش، از 
جمله رویدادهایی است که توسط انستیتو بین المللی تئاتر )ITI( برگزار می شود 
و برپایی این دوره جشنواره برای بازه زمانی ۲۱ تا ۲7 دسامبر برابر با اول تا هفتم 

دی برنامه ریزی شده است.

|ایسنا| مالک یک موزه هنری در آمستردام اعالم کرد، فروش یک تابلو نقاشی 
از »بنکسی« شغل کارکنان موزه را نجات داده است. »کیم الکیز پرینز« که به 
همراه همسرش موزه هنرهای معاصر، مدرن و خیابانی »موکو« را تاسیس 
کرده است، می گوید با فروش یکی از تابلوهای »بنکسی« به ارزش ۱.۵ میلیون 
پوند توانسته اند از اخراج شدن کارکنان این موزه در دوران کرونا جلوگیری کند.

لوشاتو«  »نوفل   نمایشی  عمارت  مدیر  امسال  تابستان  اواخر  |ایسنا| 
اعالم ورشکستگی کرد و از تعطیلی این تماشاخانه به دلیل آن چه "فشار 
ارزشیابی  و  نظارت  شورای  بی حرمتی  و  مسئوالن  حمایت  عدم  مالی، 
اداره کل هنرهای نمایشی" عنوان کرد، خبر داد. حاال پس از حدود چهار 
و در محلی  نام  با همان  تماشاخانه  این  از سرگیری فعالیت های  ماه 

جدید خبر می رسد.

نویسنده ی کتاب،  ققنوس.  نشر:  تقدیسی،  مریم   : مترجم 
با  و مواجهه  و مفید هنر مذاکره  سعی کرده است مختصر 
راهنمای  مغلطه:  دهد. کتاب   آموزش  را  اطالعات گوناگون 
و  رسانه ها  حربه های  نیشدار  و  تند  اندیشیدن،  درست 
روش هایی که  می کند.  افشا  مردم  برای  را  سیاست مدارها 
اندیشه های  افکار و  تا  از آن ها استفاده می کنند  قدرتمندان 
خود را به مخاطبانشان تحمیل کنند در این کتاب به خوبی 
با عنوان  معرفی می شوند. به عنوان مثال در فصل ۱۱ کتاب 
»آمار حیرت آور« نویسنده درباره ی آماری که هر روز در اخبار 
نحوه ی  و  است  می شود سخن گفته  شنیده  رسانه ها  از  یا 
سوءاستفاده  از آمار را این گونه شرح می دهد: »آمار سالح 
شیمیایی اقناع است. همه سیاستمداران و تاجران خوب این 
را می دانند. کمی آمار به بحثتان تزریق کنید تا بالفاصله شاهد 
می شوند،  بی فروغ  چشم ها  باشید:  آن  محسوس  تاثیرات 
تایید  در  زدنی همه  برهم  در چشم  و  باز می مانند  دهان ها 
و موافقت سرتکان می دهند. ارقام بحث ناپذیرند. البته که 
هستند. حتی وقتی ارقام صحیح اند، آنچه را به آن ها منتسب 

نمی دهند. نشان  است  شده 

کامل  طور  به  سیارات  گیری  شکل  نحوه  مکانیسم  |ایسنا| 
درک نشده است. گاز جزء غالب قرص پیش سیاره ای است 
از این رو یک عامل اصلی در تکامل پویایی سیارات محسوب 
زمان  محو می شود  و  پراکنده  زمانی که گاز  مقیاس  می شود. 
شکل گیری سیاره را تعیین و تنظیم می کند اما توزیع آن در 
قرص های به دقت اندازه گیری می شود. به همین ترتیب ترکیب 
شیمیایی گاز، ترکیب سیارات آینده و جو آنها را تعیین می کند. 
پیش  قرص های  روی  بر  مطالعه  دهه ها  از  پس  حتی  هنوز 
سیاره ای، ترکیبات شیمیایی آنها و نسبت گاز و گرد و غبار آنها 
به طور کامل درک نشده و عمدتا ناشناخته مانده است. مطالعه 
دقیق هر یک از این موارد، بینشی در مورد ماهیت فیزیکی و 
شیمیایی قرص های پیش سیاره ای فراهم می کند. ستاره ای بی 
ارابه ران)AB Aurigae( سیستمی است که به طور گسترده مورد 
 young( مطالعه قرار گرفته و میزبان یک قرص انتقالی جوان
transitional disk( است. ستاره ای بی ارابه ران در فاصله ۵۳6 
سال نوری )بعالوه یا منفی ۱درصد( از خورشید واقع شده است 
و به اندازه کافی به خورشید نزدیک است تا یک گزینه عالی برای 
مطالعه توزیع فضایی گاز و گرد و غبار با جزئیات باشد. طی این 
مطالعه دانشمندان با استفاده از آرایه میلیمتری گسترده شمالی 
)NOEMA( قرص گازی ای بی ارابه ران را با وضوح مکانی باال 
در خطوط انتشار کربن مونوکسید،هیدروژن سیانید، فرمالدئید و 
مونواکسید گوگرد رصد کردند. داده های آنها همراه با نتایج بایگانی 

شامل مجموعًا ۱7 ویژگی طیفی مختلف بود. 

 | بیدل دهلوی |
آیینه بر خاک زد صنع یکتا

تا وانمودند کیفیت ما

بنیاد اظهار بر رنگ چیدیم
خود را به هر رنگ کردیم رسوا

در پرده پختیم سودای خامی
چندان که خندید آیینه بر ما

از عالم فاش بی پرده گشتیم
پنهان نبودن ، کردیم پیدا

ما و رعونت ، افسانه کیست
ناز پری بست گردن به مینا

آیینه واریم محروم عبرت
دادند ما را چشمی که مگشا

درهای فرد وس وا بود امروز
از بی دماغی گفتیم فردا

گو هر گره بست از بی نیازی
دستی که شستیم از آب دریا

گرجیب ناموس تنگت نگیرد
در چین د امن خفته ست صحرا

حیرت طرازیست نیرنگ سازی است
تمثال اوهام آیینه دنیا

کثرت نشد محو از ساز وحدت
همچون خیاالت از شخص تنها

وهم تعلق برخود مچینید
صحرانشین اند این خانمان ها

موجود نامی است باقی توهم
از عالم خضر رو تا مسیحا

زین یأس منزل ما را چه حاصل
همخانه بیدل همسایه عنقا

| نقاشی دیواری | | تئاتر | | نقاشی | | نوفل لوشاتو |

| مغلطه |
| جمی وایت |

| قرص پیش سیاره ای |


