
سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

بازرسان آژانس 
اخراج نمی شوند

محمد جواد ظریف:

کره جنوبی هرچه سریع تر 
موانع منابع ارزی ایران 

را آزاد کند
روابط  توسعه  مانع  بزرگترین  ایران  خارجه  امور  وزیر 
ایران و کره جنوبی در شرایط فعلی را محدودیت ایجاد 
شده برای منابع ارزی ایران نزد بانک های کره ای ذکر 
کرد و از دولت کره خواست که هرچه سریع تر در جهت 

رفع این موانع اقدامات الزم معمول کنند.

لزوم ایجاد ضوابط برای بهینه کردن 
روشنایی ساختمان ها

 بیلبوردها، منابع ناشناخته 
اتالف انرژی در شهرها

تاریک  اصلی کالنشهرها  بزرگراه های  و  اصلی  معابر 
شدند، پلیس از تصادفات احتمالی در این تاریکی ها 
می گوید و زنان از ناامن شدن خیابان ها برای تردد. 
اما  برق  اختراع  از  قبل  و  پیش  قرن  یک  از  بیش 
وضعیت معابر و خیابان ها تاریک تر از چیزی بود که 
اکنون ما تجربه اش می کنیم. رفته رفته دانشمندان به 
تکاپو افتادند، ادیسون و تسال دست به کار ساخت 
و المپ های  برق شدند  متناوب  و  جریان مستقیم 

الکتریکی هم پس از آن ایجاد شد. 

دو سال بعد از ثبت ملی بنای مومنان 
قزوین، فقط 30 درصد از این خانه 

باقی مانده است 

وعده دادند الشه 
خانه مومنان حفظ شود

خانه مومنان نای ایستادن روی پاهایش را ندارد. دو 
سال پیش که این بنا به ثبت ملی رسید فقط بخشی 
از دیواره اش ریخته بود. حاال اما تنها الشه ای از آن 
باقی مانده است. در و پنجره ها را به سرقت برده اند و 
کف خانه را به هوای پیدا کردن گنج کنده اند. خانه 
شده محل زندگی کارتن خواب ها و حاال بعد از گذشت 
دو سال از ثبت آن در فهرست آثار ملی، بی تکلیف 
مانده و میراث فرهنگی قزوین هم می گوید وظیفه ای 
ویرانه  داده اند که  وعده  چند  هر  ندارد،  آن  قبال  در 

باقی مانده را نگه دارند.

نیمی از وظایف سازمان محیط زیست بودجه ندارد
مسائل محیط زیست با وجود رشد تخصیص اعتبارات در دو سال اخیر فاقد وضعیت با ثبات است

مرکز پژوهش های مجلس بودجه پیشنهادی سال ۱۴00 محیط زیست را تایید نکرد

| کارشناس محیط زیست |

| حمیدرضا میرزاده |

کم توجهی به محیط زیست
  در نظام بودجه ریزی

چند  به  سازمان  هر  بودجه  کلی  طور  به 
آن  اهمیت  ابتدا  دارد،  بستگی  مولفه 
سازمان و اینکه در روند توسعه کشور چه 
سازمان  این  اینکه  سپس  دارد،  نقشی 
چه  و  می دهد  ارائه  را  برنامه هایی  چه 
فعالیت هایی راانجام می دهد مهم است و 
سوم مساله در اهمیت نوع نگاه اقتصادی 
در  بودجه ریزی  یعنی  است.  بودجه  به 
 کشورما نوعی سرمایه گذاری دیده می شود.
محیط  حفاظت  سازمان  بوجه  متاسفانه 
زیست با توجه به این 3 مولفه، همیشه در 
جایگاه نامناسب قرار دارد. شاید دلیل اول 
نگاه سرمایه گذاری  این است که هیچگاه 
است.  نشده  زیست  محیط  حفاظت  به 
ماهوی  زیست  محیط  به  نگاه ها  از  یکی 
زیرساخت های  ما  زمانی که  یعنی  است. 
مهمترین  یا  نکنیم  حفظ  را  حیاتی کشور 
سرمایه های  بازگشت ترین  غیرقابل  و 
در  را  هستند  طبیعی  سرمایه  که  کشور 
هر  نگیریم،  نظر  در  بودجه ریزی  معادالت 
برای حفاظت محیط زیست در  بودجه ای 
است.  پول  ریختن  دور  تصمیم گیران  نظر 
هزینه های  کشور  توسعه  روند  در  یعنی 
حفاظت  خاک،  حفاظت  برای  که  پنهانی 
منابع آب، زیستگاه های طبیعی،  گونه های 
نمی شود. دیده  هرگز  جانوری  و   گیاهی 

این  صرف  که  است  این  هم  دوم  نگاه 
بودجه چه میزان بازگشت اقتصادی دارد. 
ممکن  تاالب ها  از  حفاظت  بودجه  مثال 
است از نظر تصمیم گیران پول هدر دادن 
باشد اما وقتی تبعات ناشی از طوفان های 
شن، خشکسالی و بی کاری های جامعه 
محلی که از آن تاالب ارتزاق می کردند را از 
نظر اقتصادی محاسبه کنیم می بینیم این 
بودجه بسیار به صرفه است، اما متاسفانه 
 این نگاه در برنامه ریزی بودجه وجود ندارد.

برای  برنامه ریزی  از  بخش  دیگر  طرف  از 
در  فعالیت ها  به  زیست  محیط  بودجه 
زمینه حفاظت محیط زیست کشوربستگی 
برای  برنامه هایی  چه  اینکه  یعنی  دارد، 
می شود.  طراحی  کشور  زیست  محیط 
بیشتر  در  زمینه  این  مدر  بگویی  باید 
مواقع رفتار دولت در برابر حفاظت محیط 
جایی  در  یعنی  است.  واکنشی  زیست 
خشک  تاالبی  مثال  می دهد،  رخ  اتفاقی 
می شود یا گونه ای در معرض خطر انقراض 
به  شروع  دولت  سپس  و  می گیرد  قرار 
تقاضا  و  بودجه  درخواست  و  فعالیت 
پروژه های فوق برنامه می کند  که معموال 
می دهد. جواب  کمتر  عملکرد  نوع   این 

خوبی  به  نمی توانیم  هم  مواقع  برخی 
جانوری  گونه  این  اگر  که  کنیم  تشریح 
تاثیر  اقتصاد  در  چگونه  شود  منقرض 
زیست  محیط   حفاظت  ماهیت  می گذارد. 
اینگونه است که لزوما نمی  شود از آن اعداد 
حالیکه  در  استخراج کرد  اقتصادی  ارقام 
متاسفانه در بودجه فقط به اعداد و ارقام 
می شود. توجه  اقتصادی  زیان  و  سود   و 

فقط  نه  که  است  این  دیگر  مهم  مساله 
بلکه کل  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
توجه  این مساله   به  باید  قوای سه گانه 
مانند  بخش هایی  اگر  که  باشند  داشته 
صنعت، کشاورزی و ... به حفاظت محیط 
تنهایی  به  سازمان  نکنند،  توجه  زیست 
نمی تواند هیچ پروژه موفقی داشته باشد. 
اینگونه نیست که هر دستگاه کار خودش را 
انجام بدهد و بعد با افزایش بودجه سازمان 
کند.  ترمیم  را  خسارات  زیست   محیط 
محیط  تصمیم گیری  نگاه   متاسفانه 
زمان  در  مثال  که  شده  اینگونه  زیست 
می شود خودرو  سوخت  استاندارد  تعیین 

 پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا 
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تاکید  با  پزشکی  نظام  سازمان  کل  رییس 
برای  واکسن  از  استفاده  جز  راهی  اینکه  بر 
»اگر  نداریم، گفت:  بیماری کشنده کرونا  کنترل 
نشود،  انجام  مناسب  زمان  در  واکسیناسیون 
کم  را  واکسن  اثر  می تواند  ویروس  جهش های 
 کرده و به اصطالح ویروس از واکسن فرار کند.«

به گزارش ایسنا، دکتر محمدرضا ظفرقندی در نشست 
زمینه  »در  گفت:  پزشکی،  نظام  سازمان  خبری 
تولید واکسن کرونا کار علمی ارزشمندی در دنیا و 
با مدل های مختلف انجام شد و موفقیت باالی ۹۵ 
 درصد حاصل شده که یک پیشرفت جهانی است.«

اقدامات  ایران هم  »در  داد:  ادامه  ظفرقندی 
شده  انجام  واکسن  تولید  زمینه  در  ارزشمندی 
دارند  که  هستند  هم  مرکز  هشت  حداقل  و 
باید  می کنند.  کار  کشور  در  کرونا  واکسن  روی 
واکسن  از  استفاده  جز  راهی  که  کرد  توجه 
نداریم.« کشنده  بیماری  این  کنترل   برای 
و سریعی  مناسب  زمان   در  باید  اینکه  بیان  با  او 
استفاده شود، گفت:  و  توزیع  تولید،  واکسن  این 

»واقعیت موجود این است که مشخص شده که 
این ویروس جهش هایی را انجام می دهد. اکنون 
و  صعودی  بیماری  رشد  شاهدیم که  انگلیس  در 
کشورهای  برخی  در  میر  مرگ و  و  شده  عمودی 
ویروس  و  است...  روز  در   ۱۰۰۰ باالی  اروپایی 
مشاهده  هم   ایران  در  را  انگلیس  یافته  جهش 
 کردیم که البته خوشبختانه فعال در کنترل است.«

مناسب  زمان  یک  در  »اگر  تاکید کرد:  ظفرقندی 
جهش ها  این  نشود،  انجام  واکسیناسیون 
اصطالح  به  و  کرده  کم  را  واکسن  اثر  می تواند 
موضوع  بنابراین  کند.  فرار  واکسن  از  ویروس 
از  جلوگیری  برای  واکسن  که  است  این  مهم 
انتقال اهمیت دارد.«  مرگ و میر و قطع زنجیره 
زودتر  واکسن  باید  مجموع  »در  ظفرقندی گفت: 
می تواند  واکسن  و  شود  تامین  کشور  برای 
کشور  برای  هند  و  روسیه  مانند  کشورهایی  از 
ویروس  واکسن  چین  در  اکنون  شود.  تامین 
ضعیف شده کار می شود یا mRNA است. کشور 
پیش  چین   از  واکسن  دوز  میلیون   ۵۰ ترکیه 

باید  اصال  خرید کرده.  پیش  امارات  خرید کرده، 
یک کانال  از  و  باشد  متعدد  واکسن   خرید  منبع 
است.« محدود  تولید  زیرا  نمی کند.   کفایت 
و  چین  هند،  با  »مذاکراتی  داد:  ادامه  ظفرقندی 
روسیه انجام و توافقاتی هم اتفاق افتاده است و 
... طبق اعالم وزارت بهداشت حدود ۲ میلیون دوز 

واکسن قبل از عید تهیه می شود.«

وزیر امور خارجه ایران بزرگترین مانع توسعه 
فعلی  شرایط  در  جنوبی  کره  و  ایران  روابط 
ارزی  منابع  برای  شده  ایجاد  محدودیت  را 
ایران نزد بانک های کره ای ذکر کرد و از دولت 
جهت  در  سریع تر  هرچه  که  خواست  کره 
کنند. معمول  الزم  اقدامات  موانع  این   رفع 

مقام  قائم  جونگ کن  چوی  ایرنا،  به گزارش 
وزیر امور خارجه کره جنوبی که در رأس هیأتی 
به تهران سفر کرده است، با محمد جوادظریف 
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیدار 
و گفت وگو کرد. در این دیدار ظریف بزرگترین 
مانع توسعه روابط دو کشور در شرایط فعلی را 
محدودیت ایجاد شده برای منابع ارزی ایران 
دولت کره  از  و  دانست  بانک های کره ای  نزد 
خواست که هرچه سریع تر در جهت رفع این 
موانع اقدامات الزم معمول کنند. ظریف گفت: 
اقتصادی  و  بهداشتی  پیامدهای  به  توجه  »با 
اصلی مناسبات  اولویت  کرونا، در حال حاضر 

دو کشور فراهم شدن دسترسی به این منابع 
است... و اقدام غیرقانونی بانک های کره، جو 
به کره  نسبت  ایران  مردم  دیدگاه  و  عمومی 
مردم  نمایندگان  و...  منفی کرده  شدت  به  را 
حق  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  در 
قانونی خود برای ورود به موضوع تاکید دارند 
زودتر حل شود.«  باید هرچه  این مشکل  که 
مقام کره ای نیز در این دیدار با تاکید بر اراده 
از  »سئول  مشکل گفت:  حل  برای  کشورش 
شرایط  آوردن  فراهم  برای  خود  توان  همه 
 دسترسی به این منابع استفاده خواهد کرد.«

به  اشاره  با  خارجه کره  امور  وزیر  مقام  قائم 
خواستار  این کشور،  به  متعلق  توقیف کشتی 
تسریع در حل این موضوع شد. ظریف نیز در 
آلوده  دلیل  به  پاسخ گفت که کشتی کره ای 
و  شده  توقیف  فارس  خلیج  آب های  سازی 
قضایی  فرآیند  این  در  دخالت  امکان  دولت 

ندارد. را 

 رییس کل سازمان نظام پزشکی:

باید واکسن زودتر برای کشور تامین شود
 محمد جواد ظریف: 

کره جنوبی هرچه سریع تر موانع منابع ارزی ایران را آزاد کند

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی ۱925   | ســه شــنبه  23 دی ۱399  |    قیمــت 500 تومــان   | 

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی نوبت دوم
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه ای به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱399/۱0/2۴ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۴ روز ۱399/۱0/2۴ تا تاریخ ۱399/۱۱/0۱.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۴ روز شنبه تاریخ ۱399/۱۱/۱8
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز یکشنبه تاریخ ۱399/۱۱/۱9.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و پلیس راه، بلوار 
)http://iets.mporg.ir( و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور www.jkerman.mrud.ir ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: ۴33۱05۱6-03۴ و سایت

اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱93۴-02۱ و دفتر ثبت نام 88969737 و 85۱92768

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

۱۲۲/ج۹۹/3
مطالعات توجیه اولیه )مقدماتی( محور جیرفت-

بلوک-فاریاب-زیارتعلی
-

ضمانت نامه بانکی) مطابق 
با فرمت ارایه شده در اسناد( 
_ اصل فیش واریز وجه  نقد

3،788،۱۰۰،۱77
بر اساس بخشنامه شماره 

۱۰۰/6۲364 مورخ ۱38۹/۰8/۱۵

)QCBS( مناقصه خرید خدمات مشاور به روش كيفيت و قيمت

شـهرداری محـی آبـاد در نظـر دارد 5 قلعه زمین مسـکونی بـا جزئیات مندرج در اسـناد مزایـده را با 
بهـره گیـری از سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir با شـماره 

مزایـده بصـورت الکترونیکی به فروش برسـاند .

زمان انتشار در سایت : 99/۱0/22 
مهلت دریافت اسناد مزایده:99/۱۱/۱۱

تاریخ بازدید : 99/۱0/22 لغایت 99/۱۱/۱۱ 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قيمت : 99/۱۱/۱2
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وزارت  سخنگوی  خطیب زاده،  سعید 
خارجه ایران، صبح دیروز در نشست 
خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به 
اوکراینی  هواپیمای  مورد  در  سوالی 
وزارت  مقامات  اخیر  اظهارات  و 
ارتباط  در  کانادا  و  اوکراین  خارجه 
این  مطرح کردن  و  موضوع  این  با 
ایران در این پرونده اقدام  اتهام که 
شفافیت  عدم  و  حقیقت  کتمان  به 
خارجه  وزیر  دیگر  سوی  از  و  کرده 
خواستار  بیانیه ای  در  نیز  آمریکا 
سانحه  این  به  ایران  پاسخگویی 
ایران  که  است  گفته  است،  شده 
پیگیری  باب  در  انحصاری  صالحیت 
از  و  داشته  را  موضوع  این  قضایی 
دادستان  حادثه  وقوع  زمان  همان 
پیگیری  را  موضوع  تهران  نظامی 
کرده است و متهمانی در این ارتباط 
که  کرد  اضافه  او  شده اند.  دستگیر 
مراحل قضایی این پرونده با جدیت 

است. پیگیری  حال  در 
قرارداد  به  همچنین  خطیب زاده 
و  ایران  بین  قضایی  معاضدت 
اوکراین که در سال ۱383 به تصویب 
رسیده است اشاره کرد و گفت: »به 
آن  به  که  انحصاری  صالحیت  رغم 
خوبی  گفت وگوهای  ما  کردم  اشاره 

را در دو دور با مقامات اوکراینی در 
و  فنی  و مسائل  داشتیم  زمینه  این 
در  گرفت.  قرار  بحث  مورد  غیرفنی 
دور دوم مذاکرات که در تهران برگزار 
مختلف  بخش های  نمایندگان  شد 
سیاسی، حقوقی، قضایی و همچنین 
مقامات  با  هواپیمایی کشور  سازمان 
فنی  کامال  فضای  یک  در  اوکراینی 
رایزنی کردند.  و  و حرفه ای گفت وگو 
قرار بود دور سوم مذاکرات در نوامبر 
۲۰۲۰ در اوکراین برگزار شود ولی به 
دادیم  انجام  که  پیگیری هایی  رغم 
تاریخ  اوکراینی  طرف  همچنان 
دقیقی را برای این موضوع مشخص 

است.« نکرده 

موظف بودیم یک سال پس 
از وقوع حادثه گزارش دهیم

در  ایران  خارجه  وزارت  سخنگوی 
با جدیت  ایران  ادامه گفته است که 
»طبق  است:  مسئله  این  پیگیر 
ما  شیکاگو  معاهده   ۱3 ضمیمه 
از  پس  سال  یک  بودیم که  موظف 
خود  فنی  گزارش  اتفاق  این  وقوع 
سال  یک  این  حتی  و  ارائه کنیم  را 
با  ما  ولی  شود  تمدید  می توانست 
در  جمله  از  را  موضوع  این  جدیت 

پیگیری  هواپیمایی کشوری  سازمان 
این موضوع در  کردیم. گزارش فنی 
صورت  به  مربوطه  کشورهای  اختیار 
مکتوب قرار داده شده است و آن ها 
هواپیمایی  استانداردهای  طبق 
فرصت دارند که ظرف 6۰ روز نظرات 
خود در ارتباط با این گزارش را ارائه 
دهند و سازمان هواپیمایی می تواند 
این  نظرات  این  دریافت  از  بعد 

کند.« کامل  را  گزارش 
»رویکرد  است:  گفته  خطیب زاده 
از  برخی  ورود  و  کشورها  از  برخی 
موضوع  این  به  ورشکسته  عناصر 
دنبال  به  برخی  که  می دهد  نشان 
و  این مسئله هستند  سیاسی کردن 
این  در  نیستند.  آن  حل  دنبال  به 
برای  حد  از  بیش  فشار  موضوع 

نیست.« منطقی  سرعت 

اوکراینی همکاری الزم  طرف 
را نداشت

رسیدگی  اهمیت  بر  تأکید  با  او 
و  موضوع  این  به  عادالنه  و  مستقل 
فاجعه  این  قربانیان  حقوق  ایفای 
مذاکرات  در  حتی  »ما  داد:  ادامه 
موضوع  اوکراینی  طرف  با  خود 
کردیم  مطرح  نیز  را  پرداخت ها 

الزم  همکاری  اوکراینی  طرف  ولی 
دادن  نشان  برای  ایران  نداشت.  را 
که  گرفت  تصمیم  خود  حسن نیت 
فاجعه  این  قربانیان  همه  برای 
این  و  دهد  اختصاص  یکسانی  دیه 

کرد.« اعالم  نیز  را  موضوع 
»دولت  همچنین گفت:  زاده  خطیب 
ایران به عنوان دولت مسئول در یک 
چارچوب فنی و مستقل این موضوع 
بوده  پاسخگو  و  کرده  پیگیری  را 
سیاست زدگی  اسیر  قطعا  ما  است. 
ورشکسته  عناصر  فشارهای  و 
خانواده  به  پاسخگو  ما  نمی شویم. 
بین المللی  سازمان های  و  قربانیان 
و  هستیم  زمینه  این  در  مسئول 
اجازه نمی دهیم که سیاست زدگی بر 

شود.« فائق  پرونده  این 
ابراهیم  سید  حجت االسالم  دیروز، 
نیز  قوه قضاییه  رئیس  رئیسی، 
اعالم کرد که هیچ خط قرمزی برای 
بررسی و پیگیری و رسیدگی به این 
وجود  اوکراینی  هواپیمای  پرونده 
در  رئیسی  حجت االسالم  ندارد. 
جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه 
از اقدامات سازمان  با تقدیر  قضائیه 
بررسی  در  مسلح  نیروهای  قضائی 
این موضوع، گفت: »نگاه و تاکید ما 
ابتدا کشف  از  در بررسی این حادثه 
بوده که  عادالنه  دادرسی  و  حقیقت 
از وظایف ماست و تحقیقات مفصل 
بازسازی  و  میدانی  و  کارشناسی 
انجام  پرونده  این  در   ... و  صحنه 
تمام شده  شده و تحقیقات دادسرا 
رسیدگی  بعدی  مراحل  در  پرونده  و 

می شوند.« دنبال  جدیت  با 
گفته  همچنین  قضائیه  قوه  رئیس 
مورد  فرد  هر  و  فرض  »هر  است: 
سوال و اتهام مورد تحقیق و بررسی 
خوشامد  برای  برخی  اما  گرفته  قرار 
می گویند  سخن  گونه ای  به  دیگران 
کار  چه  ندارند  اطالع  اصاًل  گویا  که 

است.« شده  انجام  تقدیری  قابل 
هفته گذشته در سالروز ساقط شدن 
روحانی،  حسن  اوکراینی،  هواپیمای 
کرده  تاکید  ایران  رئیس جمهوری 
در  باید  حادثه  این  مسببان  بود که 
شوند:  محاکمه  عادالنه  دادگاه  یک 
یک  در  باید  حادثه  این  »مسببان 
و  شوند  محاکمه  عادالنه  دادگاه 
و  دارد  اصرار  موضوع  این  بر  دولت 
را  کار  این  حتما  هم  قضاییه  قوه 

می دهد.« انجام 
که  بود  شده  اعالم  هم  پیش تر 
معادل  یا  دالر  هزار   ۱۵۰« مبلغ 
به  غرامت  عنوان  به  آن«  یورویی 
از  یک  هر  بازماندگان  و  خانواده ها 
اوکراینی  هواپیمای  جان باختگان 

می شود. پرداخت 
گذشته  هفته  نیز،  پاسداران  سپاه 
هواپیمای  شدن  ساقط  سالگرد  در 
کرد  منتشر  را  بیانیه ای  اوکراینی 
در  که  تلخ  اتفاق  »این  نوشت:  و 
ضد انسانی  ماجراجویی های  پی 
در  آمریکا  تروریستی  اقدامات  و 
دیگر  بار  پیوست،  وقوع  به  منطقه 
استکبار  کینه توزی  و  خباثت  اوج 
و  اسالمی  جمهوری  علیه  جهانی 
و  رساند  اثبات  به  را  ایران  ملت 
را  ایران  شهید پرور  مردم  قلب های 

کرد.« اندوهگین  و  جریحه دار 

سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد پرونده هواپیمای اوکراینی:

اسیر سیاست زدگی و فشارهای عناصر 
ورشکسته نمی شویم
به رغم پیگیری هایی که انجام دادیم همچنان طرف اوکراینی تاریخ دقیقی را برای دور سوم 
مذاکرات مشخص نکرده است

رئیس قوه قضاییه مطرح کرد

تحریم واکسن آمریکایی 
و انگلیسی از سوی رهبری 

تدبیری حکیمانه بود
رئیس قوه قضاییه دستور رهبری در تحریم 
تدبیری  را  انگلیسی  و  آمریکایی  واکسن 
حکیمانه دانست و گفت: تاکید مقام معظم 
رهبری بر ممنوعیت ورود واکسن از آمریکا 
به  ایران  نباید  بود که  آن  برای  انگلیس  و 
آزمایشگاهی برای واکسن های آن ها تبدیل 

شوند.
به گزارش ایسنا به نقل از  مرکز رسانه قوه 
صبح  جلسه  در  رئیسی  ابراهیم  قضاییه، 
دیروز شورای عالی قوه قضاییه عامل اصلی 
حاکم  ظالمانه  ساختار  را  غرب  در  بحران 
اروپا و خوی استکباری حکام  بر آمریکا و 
عنوان  مردم  حقوق  به  بی توجهی  و  غربی 
هستند که  »بدبخت، کسانی  و گفت:  کرد 
به  را  خود  منطقه سرنوشت  یا  و  داخل  در 
آمریکایی ها گره زده اند و آمریکا را قبله گاه 

می دانند.« خود 
رئیس دستگاه قضا از اعتماد به نفس و اتکا 
به خداوند به عنوان دو عامل موفقیت ملت 
واکسن  تولید  به  اشاره  با  و  یاد کرد  ایران 
با تکیه بر این دو عنصر مهم  داخلی کرونا 
تولید  برای  افتخارآمیز  »اقدامات  گفت: 
جلوه های  از  کشورمان  در  ملی  واکسن 
به  توجه  محصول  و  ملی  نفس  به  اعتماد 

است.« می توانیم«  »ما  فرهنگ 
واکسن  تحریم  در  رهبری  دستور  رئیسی 
حکیمانه  تدبیری  را  انگلیسی  و  آمریکایی 
برابر کسانی  از جان مردم در  برای صیانت 
جان  به  توجه  بدون  و  بی پروا  دانست که 
واکسن ها  نوع  این  واردات  دنبال  مردم 
معظم  مقام  تاکید  شد:  متذکر  و  هستند 
رهبری بر ممنوعیت ورود واکسن از آمریکا 
به  ایران  نباید  بود که  آن  برای  انگلیس  و 
آزمایشگاهی برای واکسن های آن ها تبدیل 

شوند.
رهبر  تدبیر  این  گفت:  قوه قضاییه  رئیس 
است  اقتصادی«  استکبار  »تحریم  انقالب، 
که امروزه می خواهد با تفرعن جان ملت ها 
را به خطر بیاندازد و جهان را قربانی منافع 
انقالب، جلوی  اما رهبری حکیم  خود کند، 

این کار را گرفتند.
هم  »خودتحقیری«  بیماری  به  رئیسی 
اشاره کرد که در این میان به کمک غربی ها 
»ویروس  کرد:  تصریح  و  است  آمده 
به  برخی  که  این  و  خودتحقیری« 
دانشمندان  و  توانمندی های خود و جوانان 
به  چشمشان  و  باشند  نداشته  باور  کشور 
ویروس  از  اگر خطرناک تر  باشد،  بیگانگان 

نیست. آن  از  کمتر  نباشد  کرونا 

سخنگوی ناجا:

انتشار کلیپ های سرقت
 جرم است

قرمز  اعالم  صدور  درخواست  از  ناجا  سخنگوی 
ترور شهید فخری زاده  از مرتکبان  نفر  برای چهار 
سردار  ایسنا،  گزارش  به  داد.  خبر  اینترپل  به 
گفت:  خبری  نشست  یک  در  حاجیان  مهدی 
از  نفر  چهار  برای  قرمز  اعالن  صدور  درخواست 
داده  اینترپل  به  فخری زاده  شهید  ترور  مرتکبان 
شده است. او ادامه داد: همچنین الیحه دفاعی 
آمران  و  عامالن  برای  اینترپل  قرمز  اعالن  صدور 
تنظیم  نیز  سلیمانی  قاسم  شهید  سردار  ترور 

است. شده 
او در بخش دیگری از  این نشست همچنین با 
و  هستیم  بشر  حقوق  حافظ  ما  این که  به  اشاره 
می کند  محافظت  بشریت  از  اسالمی  جمهوری 
است  شمول  جهان  ما،  پلیس  عملکرد  گفت: 
اول  صف  در  ما  بداند که  باید  جهانی  جامعه  و 
حاجیان  هستیم.  سازمان یافته  جرائم  با  مبارزه 
ناقض  را  ما  مستبد  دولت های  این که  بیان  با 
مردم  عمل  در  اما  گفت:  می دانند،  بشر  حقوق 
حقوق  حافظ  کشورها  کدام  که  می دانند  جهان 
این زمینه  اقدامات جهان شمول ما در  بشرند و 

است. بوده  چه 
از  خارج  در  پلیس  قدرت  امروز  اضافه کرد:  او 
و  افراد  استرداد  توسعه  دارد که  وجود  نیز  کشور 

است. آن  نشانه های  از  ایرانی  مجرمان 
است ناامنی  القای  کلیپ های سرقت  انتشار 

مطرح  اظهارات  به  واکنش ها  برخی  درباره  او 
پیرامون  ناجا  فرمانده  جانشین  سوی  از  شده 
که  زمانی  گفت:  نیز  اراذل و اوباش  با  برخورد 
آیا  بگیرد  را  شهروندی  جلوی  اسلحه  با  نفر  یک 
پلیسی که او را در حین ارتکاب جرم دیده است 
مطرح  صحبت های  کند؟  رفتار  او  با  باید  چگونه 
شده مبنی بر این بود که اگر فردی در حین جرم 
انداخته  به خطر  را  آرامش مردم  و  امنیت  و  بود 
شود  برخورد  او  با  قاطعانه  و  بالفاصله  باید  بود 
ضابط  پلیس  است.  این گونه  نیز  همه جا  در  و 
جرم  با  باید  قانون  اساس  بر  و  است  قضایی 

کند. برخورد  مشهود 
از  کلیپ هایی  انتشار  درباره  ناجا  سخنگوی 
گفت:  نیز  تهران  در  مجرمانه  اقدامات  و  سرقت 
در  را  ناامنی  القای  سرقت  از  کلیپ هایی  انتشار 
نباید چنین اقدامی صورت  جامعه در پی دارد و 
برخی  در  که  ناامنی  احساس  از  بخشی  بگیرد. 
موضوع  همین  از  ناشی  می شود  ایجاد  مردم  از 
بدانند  باید  مردم  نیز  راستا  همین  در  است. 
و  شده  جرم انگاری  این چنینی  کلیپ های  انتشار 
برابر قانون مبارزه با جرایم رایانه ای با آن برخورد 

می شود.

9۱ فوتی کرونا و شناسایی 
6208 بیمار جدید در کشور

6هزار  شناسایی  از  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
 ۲4 طی  کشور  در  کووید۱۹  جدید  بیمار   ۲۰8 و 
دکتر  ایسنا،  گزارش  به  داد.  خبر  گذشته  ساعت 
۲۱ تا ۲۲ دی ۱3۹۹  سیما سادات الری گفت: از روز 
هزار   6 تشخیصی،  قطعی  معیارهای  اساس  بر  و 
کشور  در  کووید۱۹  به  مبتال  جدید  بیمار   ۲۰8 و 
بستری شدند.  آن ها  از  نفر   64۲ شناسایی شد که 
طول  در  متاسفانه  بهداشت گفت:  وزارت  سخنگوی 
۹۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست  این مدت، 
 ۵6 به  بیماری  این  جان باختگان  مجموع  و  دادند 

رسید. نفر   ۲6۲ و  هزار 

عضو دموکرات:
مجلس نمایندگان 

آمریکا چهارشنبه عزل 
ترامپ را بررسی  می کند

نمایندگان  مجلس  قوانین  کمیته  رئیس 
چهارشنبه  روز  کنگره  کرد:  اظهار  آمریکا 
استیضاح و عزل ترامپ را بررسی می کند. 
خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
کمیته  رئیس  مک گاورن،  جیم  رویترز، 
اعالم  آمریکا  نمایندگان  مجلس  قوانین 
استیضاح  به  جاری  چهارشنبه  جلسه  کرد، 
رئیس جمهوری  ترامپ،  دونالد  عزل  و 
کنونی آمریکا قبل از واگذاری قدرت به جو 
بایدن، رئیس جمهوری منتخب در ۲۰ ژانویه 

داشت. خواهد  اختصاص 
مک گاورن به شبکه سی ان ان گفت: مهم این 
است که وارد عمل شویم و با جدیت هر چه 
تمام تر و هدف مند عمل کنیم. او اضافه کرد: 
انتظار داریم این موضوع در روز چهارشنبه در 
دستورکار قرار بگیرد و پیش بینی می کنم با 

آن موافقت شود.

بحرین هم حریم هوایی 
خود را به روی قطر گشود

مقامات بحرین از بازگشایی حریم هوایی این 
کشور به روی هواپیماهای قطری خبر دادند. 
به گزارش ایسنا، بر اساس اعالم خبرگزاری 
وزارت  در  هواپیمایی  اداره  بحرین،  رسمی 
حمل و نقل و ارتباطات بحرین اعالم کرد که از 
صبح روز دوشنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ منامه اجازه 
ورود هواپیماهای قطری به حریم هوایی خود 
را می دهد. سه شنبه گذشته فیصل بن فرحان، 
که  کرد  اعالم  عربستان  خارجه  امور  وزیر 
رهبران شورای همکاری خلیج فارس و مصر 
توافق کردند صفحه  العوال  اجالس  در حین 
بحران با قطر را بسته و روابط دیپلماتیک بین 
عربستان، امارات ، بحرین و مصر از یک سو 
و قطر از سوی دیگر را احیا کنند. پیش از این 
امارات و عربستان نیز در اقدامی مشابه حریم 

هوایی شان را به روی قطر گشودند.

 خطیب زاده: دولت ایران به 
عنوان دولت مسئول در یک 
چارچوب فنی و مستقل این 
موضوع را پیگیری کرده و 
پاسخگو بوده است. ما قطعا 
اسیر سیاست زدگی و فشارهای 
عناصر ورشکسته نمی شویم. ما 
پاسخگو به خانواده قربانیان و 
سازمان های بین المللی مسئول 
در این زمینه هستیم و اجازه 
نمی دهیم که سیاست زدگی بر 
این پرونده فائق شود.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد پرونده هواپیمای اوکراینی گفته است، مراحل قضایی این پرونده با جدیت در حال 
پیگیری است و گفت وگوهای خوبی با مقامات اوکراینی در زمینه مسائل فنی و غیرفنی صورت گرفته است اما فشار بیش 
از حد برای سرعت، منطقی نیست. او همچنین گفته است که »برخی از کشورها« و »عناصر ورشکسته« به دنبال سیاسی 

کردن این مسئله هستند.

»رافائل گروسی«، مدیر کل آژانس اتمی گفته است که از 
بابت مصوبه مجلس ایران در مورد دسترسی بازرسان آژانس 
نگران است و دوست ندارد که در روز بیست ویکم فوریه از 
ایران بشنود که حضور بازرسان در ایران کاهش می یابد. با 
این حال او گفته است که نمی داند دولت ایران تا چه حد 

مصوبه مجلس شورای اسالمی را اجرا می کند.
به گزارش پایگاه خبری انتخاب، گروسی طی سخنرانی در 
همایش »رویترز ِنکست« وابسته به خبرگزاری رویترز، او با 
بیان این که ایران با سرعت زیادی در حال حرکت به سمت 
غنی سازی ۲۰ درصدی است، پیش بینی کرد ماهانه حدود ۱۰ 
کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در تاسیسات فردو تولید 
شود: »زمانی که ابتدا درباره برنامه ایران برای غنی سازی ۲۰ 
درصدی مطلع شدم، آژانس نمی دانست که این واقعا قصد 
و نیت فوری ایران است یا یک طرح است اما بعد ایران 
طی چند روز پیش رفت.« او همچنین اضافه کرده که »این 
میزان می تواند افزایش یابد.« رافائل گروسی گفت: »هنوز به 
من اطالعیه ای از سوی ایران درباره قصد آن ها برای پایان 
دادن به دسترسی ]بازرسان آژانس[ ذیل پروتکل الحاقی 
در ماه فوریه داده نشده است.« اما باید »این موضوع را 
جدی بگیرم زیرا این ]مصوبه[ یک قانون است و به نظر 
می رسد دولت هم در اجرای آن مصمم باشد. این برای من 
نگران کنده است.«  مدیر کل آژانس اتمی با اشاره به مصوبه 
مجلس و تصمیم دولت جمهوری اسالمی ایران برای اجرای 
آن، تصریح کرد: »با این که وظیفه من نیست که به ]جو 
بایدن[ رئیس جمهور منتخب آمریکا بگویم که برای احیای 

دیپلماسی با ایران چه کار کند اما مشخص است که ما 
ماه های زیادی زمان پیش روی خود نداریم. باید فقط چند 

هفته فرصت داریم.«
بازرسان  نظارتی  دسترسی  طرح کاهش  درباره  گروسی 
این سازمان در ایران نیز گفت: »دوست ندارم که در روز 
بیست ویکم فویه از ایران بشنوم که حضور بازرسان من در 

ایران کاهش می یابد. این خبر بدی است، واقعا!«
برای  توافق  نوعی  امیدواری کرده که  ابراز  او  حال  این  با 
بازگشت تمام طرف ها به توافق هسته ای صورت بگیرد: »باور 
دارم می توانیم تا تاریخ بیست ویکم فوریه به نوعی توافق 
کمکی یا نقشه راه جهت اطمینان حاصل کردن از بازگشت 
تمام طرف ها به توافق هسته ای دست یابیم، فارغ از این که 
موضوعاتی مانند غنی سازی ۲۰ درصدی یا سانتریفیوژهای 

اضافه باید برطرف شوند.«

داستان اخراج بازرسان از کجا آب می خورد؟
اما داستان اخراج بازرسان از سخنان احمد امیرآبادی فراهانی، 
عضو هیئت رئیسه مجلس شروع شد. او در یک برنامه 
تلویزیونی گفت طبق قانون مجلس شورای اسالمی اگر تا 
سوم اسفند ماه، آمریکا تحریم های مالی، بانکی و نفت را 
حذف نکند قطعا بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را 
از کشور اخراج و حتما اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را 

متوقف می کنیم.
است که  اتمی گفته  انرژی  سازمان  سخنگوی  اما  حاال 
بازرسان آژانس، اخراج نمی شوند. بهروز کمالوندی، سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی در مصاحبه ای گفته است: »در شرایط 

فعلی کارها به نحوی پیش می رود که سازمان انرژی اتمی 
به طور صد در صد خواسته های قانونی را به لحاظ فنی اجرا 

می کند.«
کمالوندی با اشاره به اظهارات مرتبط با خروج بازرسان آژانس 
پس از توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در صورت 
عدم اجرای تعهدات برجامی طرف های مقابل طبق قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، اظهار کرد: »بر اساس 
اجرای  لغو نشود در موعد مقرر  اگر تحریم ها  قانون  این 
داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می شود و این به معنای 
اخراج بازرسان آژانس نیست. در واقع ما در سطوح مختلف 
بازرسی داریم که یکی از آن ها بازرسی پادمانی و دیگری 
طبق پروتکل الحاقی است و در صورت توقف اجرای پروتکل 

الحاقی بازرسی های مربوط به پروتکل قطع می شود.«

سهو  لسان
وزارت  سخنگوی  خطیب زاده،  دیروز  دیگر،  سوی  از 

خارجه نیز در کنفرانس خبری خود درباره اظهارات احمد 
امیرآبادی فراهانی، بدون آوردن نام او گفت: »باید از ایشان 
سؤال کنید. من سخنگوی ایشان نیستم. این قانون کامال 
روشن است. شاید ایشان سهو لسان داشتند و احتمال دارد 
به بند6 قانون می خواهد ارجاع دهد که آن بند می گوید در 
صورتی که طرف های متعهد در برجام به تعهداتشان عمل 
نکنند، نظارت های فراپادمانی متوقف می شود و این نظارت ها 
به معنای اخراج بازرسان نیست در چارچوب ان.پی.تی و 
تعهداتمان در فضای عدم اشاعه همکاری های ما با آژانس 
ادا==مه خواهد داشت.« روز  دو شنبه ۱۵ دی ماه سال جاری 
و پس از آن که »قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و 
صیانت از منافع ملت ایران« از سوی مجلس تصویب و به 
دولت ابالغ و رئیس جمهور نیز دستور اجرای قانون مزبور را 
صادر کرد، سازمان انرژی اتمی در راستای اجرای این قانون 

تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد را آغاز کرد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

بازرسان آژانس اخراج نمی شوند

برجام

سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی: بر اساس این قانون 
اگر تحریم ها لغو نشود در 

موعد مقرر اجرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی متوقف 
می شود و این به معنای 

اخراج بازرسان آژانس نیست
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ساعت  دو  روزی  است که  بهتر  من  نظر  »از 
سوخت  از  اما  باشیم  داشته  خاموشی 
آلودگی  موجب  چون  نکنیم  استفاده  مازوت 
معاون  کالنتری،  عیسی  می شود.«  هوا 
حفاظت  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهوری 
محیط زیست دیروز با بیان این جمله در یک 
مصرف  افزایش  به  دیگر  بار  تلویزیونی  برنامه 
گاز در زمستان تاکید کرد و گفت: »اکنون علت 
اصلی آلودگی هوا، افزایش غلظت ذرات معلق 
کمتر از ۲.۵ میکرون است که عامل اصلی آن 
استفاده از سوخت های فسیلی به  ویژه گازوییل 
در خودروهای دیزلی و مازوت در صنایع سنگین 

است.« نیروگاه ها  و 

او با بیان این که اکنون محدودیت هایی در زمینه 
عرضه گاز در کشور داریم، اضافه کرد: »امسال 
مصرف گاز در بخش خانگی ۱۵ درصد نسبت به 
سال گذشته افزایش یافته، علت این موضوع 
بر  زیرا  باشد  کرونا  ویروس  شیوع  می تواند 
مراکز  ادارات،  در  بهداشتی  توصیه های  اساس 
تجاری و منازل در و پنجره ها برای تهویه هوا 
تا حدودی باز است و این سبب می شود گرمای 

هوا با سرمای بیرون تبادل شود.«

به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
و  نیروگاه ها  کشور،  در  مصرف گاز  افزایش  با 
انرژی  کمبود  با  سیمان  مانند  کارخانه هایی 
روبرو شده اند از این رو ناچار هستند که مازوت 

رد  با  همچنین  او  مصرف کنند.  یا گازوییل  و 
حاشیه  نیروگاه های  در  مازوت  از  استفاده 
تهران –به عکس اظهارات پیشین خود درباره 
اجازه مصرف این سوخت در نیروگاه های شرق 
تهران- کامیون های فرسوده را یکی از منابع مهم 
پلیس  از  معرفی کرد. کالنتری  تهران  آالینده 
خواست که از تردد این کامیون ها جلوگیری کند 
و گفت: »اکنون بیش از ۵۰ درصد اتوبوس های 
درون شهری تهران مستهلک و به  شدت آالینده 
هستند و نتیجه همه این ها آلودگی هوا در زمان 
پایداری جو است.« به گفته او از سوی دیگر 
افزایش  به  توجه  با  اعالم کرده که  نفت  وزیر 
مصرف گاز در کشور مجبور است برای تولید ۵۰۰۰ 
مگاوات برق در کشور از مازوت استفاده کند و 
است.  مصرفی کشور  برق  درصد  مقدار ۹  این 
اینجا بود که گفت: »از نظر من بهتر است که 
روزی دو ساعت خاموشی داشته باشیم اما از 
نکنیم، ما در زمان جنگ هم  استفاده  مازوت 
روزی 7 تا 8 ساعت با خاموشی مواجه بودیم.«

در شازند و اهواز چه می گذرد؟
ازمایشگاه های  اداره  رئیس  که  حالی  در 
محیط زیست استان یزد خبر داد که کارشناسان 
آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
سوخت  و  بازدید  استان  نیروگاه های  از  یزد 
مصرفی آن ها را مورد بررسی قرار دادند و در این 
استان از مازوت استفاده نمی شود، محمدجواد 

اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان 
مازوت  و  کرده  تخلف  رامین  نیروگاه  گفت 
می سوزاند. او که در یک برنامه تلویزیونی سخن 
مراجع  طریق  از  »قطعًا  داد:  توضیح  می گفت 
نیروگاه  در  مازوت  از  استفاده  موضوع  ذی ربط 
رامین را پیگیری می کنیم.« به گفته او از میان 
شش نیروگاه خوزستان، تنها رامین تخلف کرده 
است: »با پیگیری های انجام شده، اجازه استفاده 
گسترده از مازوت در این نیروگاه داده نشده و 
تنها یک واحد نیروگاه رامین آن هم در دی ماه 
امسال که دستور استفاده از مازوت توسط وزارت 
نیرو و وزارت نفت داده شد، از مازوت استفاده 
کرده است. این واحد، ۱۲ روز از مازوت استفاده 
کرد و در شش روز گذشته از مازوت استفاده 
اکنون  او  به گفته  دیگر  سوی  است.«از  نشده 
به  کارخانه های سیمان  هم سوخت مازوت  در 
صورت محدود در حال استفاده است. اشرفی با 
توجه به میزان تولید نفت و آلودگی در مراحل 
مختلف تولید نفت در خوزستان، استان خوزستان 
سهم خود را از آلودگی  دریافت کرده است و به 
خوزستان  هوای  نفتی،  فلرهای  راحتی  همین 
با  موارد  این  بیان  با  اشرفی  می کنند.  آلوده  را 
کشور  در  نقطه  یک  در  تنها  »اگر  گالیه گفت: 
نباید از سایر سوخت ها استفاده کند، خوزستان 
بی عدالتی شده  خوزستان  به  نسبت  اما  است 
با  خوزستان  محیط زیست  است.«مدیر کل 

مازوت  از  استفاده  از  جلوگیری  لزوم  بر  تاکید 
در واحدهای صنعتی خوزستان، بیان کرد: »این 
مساله از سوی مسئوالن ارشد استان پیگیری و 
تاکنون مقاومت شده است زیرا قرار بود حتی 
سوخت گاز واحدهای بزرگی مانند شرکت فوالد 
خوزستان را هم کاهش دهند که با مقاومت هایی 
که انجام شده، تاکنون این اتفاق نیفتاده است. 
برای  فوالد  شرکت  تعهدات  وجود  با  همچنین 
به  زمینه  این  در  شرکت  این  آلودگی،  کاهش 
خوبی عمل نکرده و انتظارات ما و مردم را برآورده 
در سال های گذشته  حالی که  در  است،  نکرده 

به رشدی داشته است.« رو  حرکت های 

در حالی که در هفته های گذشته نیروگاه شازند 
هم یکی از متهمان آلودگی اراک با استفاده از 
سوخت آالینده بوده، دیروز محمدرضا سمیعی، 
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی خبر داد که 
مترمکعب  میلیون  نیروگاه حرارتی شازند ۱.۵ 
گاز در اختیار دارد. او در جلسه تداوم انرژی با 
صرفه جویی در مصرف برق و گاز بیان کرد: »در 
حال حاضر ۱.۵ میلیون مترمکعب گاز در اختیار 
در  حالی که  در  است  شازند  حرارتی  نیروگاه 
شرایط عادی این نیروگاه 7 میلیون مترمکعب 
استان  در  او  گفته  به  می کند.«  مصرف  گاز 
مرکزی7۰ درصد گاز مصرفی در بخش صنعت 
استفاده می شود، ۲6 درصد در بخش خانگی و 
تجاری اما در حال حاضر 6۰ درصد گاز استان را 

خانه ها مصرف می کنند.

 مردم باید بدانند چرا هوا 
آلوده است

دیروز در جلسه بررسی آلودگی هوا در کمیسیون 
اصل ۹۰ مجلس هم به علل آلودگی کالن شهرها 
پرداخته و چند راهکار مطرح شد. سمیه رفیعی، 
در  مجلس  محیط زیست  فراکسیون  رئیس 
ابتدای این جلسه گفت: »مردم باید بدانند که 
چرا هوا آلوده است به همین علت این جلسه 
دستگاه های  قصور  میزان  تا  دادیم  تشکیل  را 
مختلف در پاک نبودن هوا را مشخص کنیم.« 
به گزارش ایسنا او در پرسشی از نماینده پخش 
بنزین  نفت گفت: »وضعیت  وزارت  پاالیش  و 

یورو 4 و یورو ۵ چگونه است؟«

در  نیز  نفت  وزارت  پاالیش  و  پخش  نماینده 
تاییدیه  درصد   8۵ نفت  »وزارت  پاسخ گفت: 
سازمان محیط زیست در توزیع بنزین یورو 4 را 
اخذ کرده است. به همه تعهدات در زمینه توزیع 
بنزین یورو 4 عمل شده است. در مصوبه هیات 
وزیران بندی مبنی بر توزیع بنزین یورو ۵ وجود 
ندارد. در مورد گازوئیل نیز در همه کالن شهرها 
گازوئیل یورو 4 توزیع می شود. حتی در حومه 
شهر تهران نیز از همین نوع گازوئیل استفاده 

می شود.«

رفیعی در پرسشی دیگر از نماینده بهینه سازی 
کرد:  مطرح  نفت  وزارت  در  سوخت  مصرف 
»وضعیت قسمت منتهای باک خودروها با کدام 
دستگاه است؟« اما نماینده بهینه سازی مصرف 
باک  »مسئولیت  داد:  جواب  اینطور  سوخت 
خودروها با سازنده خودروها بوده و وزارت نفت 
هیچ دخالتی در این موضوعات ندارد. مسئولیت 
اصلی با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.« 
او در واکنش به انتقادی در مورد مصرف مازوت 

هم پاسخی مشابه داد.

توضیح نماینده پخش و پاالیش در وزارت نفت 
درباره میزان مصرف سوخت این بود: »مصرف 
گاز طبیعی در سال ۹۹، ۵6 میلیارد مترمکعب 
بوده. این در حالی است که مصرف گاز طبیعی 
در سال ۹7، 63 میلیارد مترمکعب بوده است؛ 
میلیارد  سه   ۹۹ سال  تا   ۹7 سال  از  یعنی 
مترمکعب افزایش مصرف گاز طبیعی داشتیم.« 
به گفته او نیروگاه شازند از ابتدای سال ۹۹ از گاز 
سوخت طبیعی استفاده کرده اما در زمستان با 

کمبود گاز طبیعی مواجه شده است.

نفت  وزارت  نماینده  صحبت های  رفیعی 
عنوان  به   4 یورو  گازوئیل  از  استفاده  درباره 
رد  این طور  را  منتظرقائم  نیروگاه  دوم  سوخت 
نیروگاه  در  می گوید که  ما  »گزارش های  کرد: 
منتظرقائم گازوئیلی مصرف می شود که 6 هزار 
و p.p.m ۵۰۰ گوگرد وجود دارد و این ۱۲8 برابر 
از حد مجاز است. در نیروگاهی در نیشابور نیز 
ادامه  در  p.p.m 7۰۰ گوگرد مصرف می شود.« 
این جلسه عباس مقتدایی، نماینده اصفهان با 
اصفهان گفت:  شهر  آلودگی  وضعیت  به  اشاره 
تولید  میزان  خواسته ام که  مسئوالن  از  »بارها 
همچنین  و  اصفهان  پاالیشگاه  توسط  مازوت 
میزان مصرف مازوت و همچنین میزان صادرات 
مازوت به صورت شفاف ارائه شود که این اتفاق 
وزارت  پاالیش  و  پخش  نماینده  اما  نیفتاد.« 
پاالیشگاه های  »سوخت  پاسخ گفت:  در  نفت 
اصفهان مطلقا گاز طبیعی بوده است. مازوت های 
اصفهان به طور کامل در شش ماه اول سال به 
بندرعباس و پاالیشگاه بوشهر فرستاده می شود 
تا برای صادرات استفاده شود.« به گفته او علت 
آلودگی هوای شهر اصفهان تعدد بیش از حد 
پاالیشگاه ها و نیروگاه ها در حریم شهرها است و 
البته میزان سوخت خودروها، موتورسیکلت های 
دیزلی و حمل و نقل شهری نیز در میزان آلودگی 

می گذارد. اتأثیر 

 پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا

خاموشی به جای مازوت سوزی
مدیر کل محیط زیست خوزستان: نسبت به خوزستان بی عدالتی شده است

مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی: در حال حاضر 60 درصد گاز استان را خانه ها مصرف می کنند

هشدار سازمان 
هواشناسی برای وزش 

باد و وقوع بهمن
سازمان هواشناسی کشور با صدور سه هشدار 
ارتفاعات  در  بهمن  وقوع  احتمال  افزایش  از 
مستعد، ریزش سنگ، باال آمدن آب رودخانه ها 
به  دلیل ذوب برف و وزش باد خیلی شدید در 
برخی مناطق کشور خبر داده و آورده است که 
دریاهای جنوب و شمال کشور مواج و طوفانی 
رنگ  نارنجی  هشدار  در  سازمان  می شود.این 
جنوبی گرم، کاهش  جریانات  شکل گیری  از 
رطوبت نسبی و افزایش دما در برخی مناطق 
کشور خبر داده است. بر این اساس از چهارشنبه 
تا جمعه افزایش قابل مالحظه دما حدود 8 
استان های گیالن،  در  سانتی گراد  درجه  تا ۱۲ 
نیست.این  انتظار  از  دور  و گلستان  مازندران 
سازمان همچنین از وزش باد شدید تا خیلی 
روزهای  طی  کشور  مناطق  برخی  در  شدید 
این  بر  است.  داده  خبر  جمعه   و  پنجشنبه 
تا   6۰ بین  باد  وزش  متوسط  سرعت  اساس 
۹۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود. این شرایط در 
روز پنجشنبه در استان های اردبیل، گیالن، غرب 
مازندران، ایالم و غرب کرمانشاه و روز جمعه در 
اردبیل، گیالن، غرب مازندران، آذربایجان شرقی، 
پیش بینی  رضوی  خراسان  شمال  و  زنجان 
می شود. همچنین هشدار زرد رنگ هواشناسی 
داده  به کشور خبر  بارشی  نفوذ سامانه  از  هم 
است. بر این اساس از بعد ازظهر پنجشنبه تا 
اواخر وقت جمعه در کشور فعال است و از این رو 
بارش برف و باران، مه، وزش باد شدید و در 
ارتفاعات برخی مناطق کوالک برف پیش بینی 
می شود. طی روز پنجشنبه این شرایط جوی 
کردستان،  آذربایجان غربی،  استان های  در  را 
روز  در  و  آذربایجان شرقی  غرب  و  کرمانشاه 
و شرقی، کردستان  آذربایجان غربی  در  جمعه 
بود. خواهیم  نیمه شمالی کرمانشاه شاهد  و 
سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد دیگری 
از افزایش ارتفاع موج و طوفانی شدن دریا در 
شمال و جنوب کشور خبر داده است. بر اساس 
این هشدار طی روزهای پنجشنبه و جمعه نیمه 
غربی دریای خزر متالطم می شود و ارتفاع موج 

نیز به بیش از ۱.۵ متر می رسد.

سه انتصاب جدید 
در سازمان جنگل ها

آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  رئیس 
کشور در احکامی جداگانه حمیدرضا سلیمانی 
را به سمت رئیس مرکز نوآوری و فناوری منابع 
طبیعی و هوشنگ جزی را نیز به عنوان رئیس 
مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه های آبخیز 
مسعود  این گزارش  اساس  بر  منصوب کرد. 
مدیران،  شورای  جلسه  در  همچنین  منصور 
محمد عقیقی - مدیرکل سابق دفتر آبخیزداری 
و حفاظت خاک - را به عنوان عضو شورای عالی 
جنگل سازمان جنگل ها منصوب کرد.او در این 
منابع  در  نوآوری  و  »خالقیت  نشست گفت: 
طبیعی بسیار مهم است و سازمان جنگل ها برای 
دست یابی به اهداف پیش رو از همه ظرفیت های 
ایجاد  استفاده می کند.  نو  ابتکارات  و  فناورانه 
مرکز  تاسیس  و  طبیعی  منابع  نوآوری  مرکز 
بین المللی مدیریت جامع حوزه های آبخیز از 
مراکز جدید و پراهمیت منابع طبیعی محسوب 
می شود و معاونت های چهارگانه سازمان برای 
ارتقا و شکوفایی این مراکز باید نهایت همکاری 

و همراهی را داشته باشند.«

کمک ماهواره ها به کاهش 
جنگل زدایی در آفریقا

سراسر  در  جنگل زدایی  کاهش  به  ماهواره ها 
آفریقا کمک می کنند. محققان در یک مطالعه 
جدید دریافتند به لطف ماهواره های موجود در 
مدار زمین، جنگل زدایی که باعث انتشار قابل 
توجهی از کربن شده و عامل عمده تغییرات آب 
و هوایی است، در ۲۲ کشور آفریقایی به طور قابل 
توجهی کاهش یافته است. به گزارش اسپیس 
کشورها،  این  در  زیست آنالین،  از  نقل  به  و 
سازمان ها عضو سرویسی رایگان هستند که از 
یک سرویس جدید که از داده های ماهواره ای 
درباره  هشدارهایی  می کند،  استفاده  روز  به 
استوایی  مناطق  در  پوشش جنگل ها  کاهش 
پوشش  سطح  که  هنگامی  می کند.  ارسال 
جنگل کاهش می یابد، این سیستم های هشدار 
و  باال  وضوح  با  ماهواره ای  داده های  خودکار، 
در  برای کسانی که  را  هشداردهنده  پیام های 
دولت های محلی هستند و سایر عالقمندان به 
کاهش جنگل زدایی می فرستند و البته هر کسی 
می تواند برای پیام ها ثبت نام کند. این پیام ها به 
عنوان بخشی از سیستم جهانی تجزیه و تحلیل 
و  رایگان  شبکه  در   )GLAD( زمین  و کشف 
تعاملی  Global Forest Watch، که در سال 
می شوند.محققان  ارسال  شد،  راه اندازی   ۲۰۱6
این  اثر  که  ویسکانسین-مدیسون  دانشگاه 
پیام ها را مطالعه می کنند کاهش ۱8 درصدی 
در ۲۲ کشور  مدت ۲ سال  در  را  جنگل زدایی 
آفریقایی مشاهده کردند. آن ها اعالم کردند که 
جلوگیری از انتشار کربن با این روند کاهشی، 
دالر  میلیون   6۹6 تا   ۱4۹ حدود  از  می تواند 

اقتصادی جلوگیری کند. خسارت 

مدیر کل محیط زیست 
استان خوزستان: اکنون 

در کارخانه های سیمان  هم 
سوخت مازوت به صورت 

محدود در حال استفاده است و 
نیروگاه رامین هم در این زمینه 

تخلف کرده است. خوزستان 
سهم خود را از آلودگی  دریافت 
کرده است و به همین راحتی 

فلرهای نفتی، هوای خوزستان 
را آلوده می کننداگر تنها در 
یک نقطه در کشور نباید از 

سایر سوخت ها استفاده کند، 
خوزستان است اما نسبت به 

خوزستان بی عدالتی شده است

|پیام ما| قطعی برق از مازوت سوزی بهتر است. این جمله را دیروز رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت. در پرداختن به عوامل آلودگی هوای تهران، 
اصفهان، اهواز، اراک و کرج، مازوت همچنان پررنگ است. چه آن که دیروز مدیر کل محیط زیست خوزستان از مازوت سوزی در اهواز گفت و در حالی 
که مصرف گاز در بخش خانگی ۱5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته، خبر آمد که ۱.5 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه شازند اختصاص داده 
شده؛ نیروگاهی که متهم به استفاده از این سوخت آالینده بود و حاال با تامین گاز می تواند سهم خود را از آلودگی استان مرکزی کم کند. از سوی دیگر در 
جلسه بررسی آلودگی هوا در کمیسیون اصل 90 مجلس هم به طور مفصل به مسئله سوخت و عوامل مختلفی که تنفس در کالن شهرها را سخت کرده، 
پرداخته شد. این ها همه در حالی بود که دیروز 28 ایستگاه سنجش کیفیت هوا در استان تهران، 6 ایستگاه در استان البرز و تمام ایستگاه های شهر 

اصفهان، سه ایستگاه در خوزستان و یک ایستگاه در قم، با درجات مختلفی از آلودگی شدید وضعیت کیفیت هوا را ناسالم برای همه تشخیص دادند.

رئیس فراکسیون محیط زیست: 
در نیروگاه منتظرقائم گازوئیلی 

مصرف می شود که 6 هزار و ۵۰۰ 
p.p.m گوگرد وجود دارد و این 
۱۲8 برابر از حد مجاز است. در 

نیروگاهی در نیشابور نیز 7۰۰ 
p.p.m گوگرد مصرف می شود
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حیات وحش  بر  نظارت  اداره  رئیس 
با  »امسال  گفت:  گلستان  محیط زیست 
توجه به ممنوعیت شکار و آرامشی که برای 
حضور  شاهد  شده،  ایجاد  حیات وحش 
در  گذران  زمستان  مهاجر  پرندگان  بیشتر 
استان گلستان هستیم.« تاالب های  اغلب 
داد:  توضیح  ایسنا  به  شکیبا  محمود 
»سرشماری پرندگان مهاجر زمستان گذران 
 ۱۱ از  استان گلستان  در  آبزی  و کنار  آبزی 
بهمن ماه   ۱۰ حدود  تا  و  شده  آغاز  دی ماه 
ادامه خواهد داشت.« او با اشاره به وجود 
استان  در  پرندگان  سرشماری  سایت   ۲3
گلستان، افزود: »این سایت ها شامل تاالب 
اینچه،  آجی گل،  آالگل،  آلماگل،  گمیشان، 
آب بندان ها  و  از سدها  تعدادی  و  دانشمند 
کارشناسان  از  گروه  یک  روزانه  می شود. 
این  در  سرشماری  برای  محیط زیست 
مناطق حضور پیدا می کنند. البته سرشماری 
تاالب  جمله  از  مناطق  برخی  در  پرندگان 
انجام  گروه  دو  با  گمیشان  بین المللی 

می شود.«
شکیبا در ادامه تصریح کرد: »هنوز نمی توان 
تعداد  امسال  که  کرد  اعالم  به طورکلی 
شده  بیشتر  زمستان گذران  مهاجر  پرندگان 
اما طبق ارزیابی که تاکنون در چندین سایت 
بیشتر  حضور  شاهد  انجام شده،  سرشماری 
پرندگان مهاجر نسبت به سال قبل هستیم.«

افزایش حضور پرندگان مهاجر در  او علت 
استان را ممنوعیت شکار پرندگان به خاطر 
سردتر  همچنین  و  کرونا  ویروس  شیوع 
بودن هوا نسبت به سال گذشته عنوان کرد 
معمواًل  زمستان گذران  »پرندگان  و گفت: 
حضور  منطقه  این  در  اسفندماه  اواخر  تا 

دارند.«
حیات وحش  بر  نظارت  اداره  رئیس 
کرد:  تأکید  گلستان  محیط زیست 
»ممنوعیت شکار به باال رفتن امنیت حضور 
پرندگان مهاجر در تاالب ها کمک می کند و 
همین امر حضور بیشتر پرندگان در تاالب ها 
را به همراه دارد. امسال با وجود ممنوعیت 

که  غیرمجاز  شکارچیان  از  برخی  شکار، 
البته امسال نسبت به سال های قبل کمتر 
به  را  تاالب ها  در  پرندگان  امنیت  هستند، 
هم می زنند که برخوردها الزم با آن ها انجام 

می گیرد.«
هیچ  تاکنون  »امسال  کرد:  بیان  شکیبا 
پرندگان مهاجر  تلفات غیرعادی  از  موردی 

است.« نشده  گزارش  استان  در 
حیات وحش  بر  نظارت  اداره  رئیس 
مردم  »از  بیان کرد:  محیط زیست گلستان 
می خواهیم به جای شکار پرندگان، با حضور 
در تاالب ها و سدها از دیدن و عکس گرفتن 

ببرند.« لذت  آن ها  از 

کرونا به داد پرندگان سیبری رسید
حیات وحش

طرح ساماندهی رودخانه 
مرزی ارس در هشت 

کیلومتری شهرستان جلفا 
به طرف خداآفرین در حال 
اجرا است و احداث دایک  
3.7۵ کیلومتری، الیروبی 

رودخانه به طول یک کیلومتر 
و اجرای جاده انحرافی در 
راستای آن اجرا شده است

25 هکتار اراضی زیر آب رفته رودخانه ارس به ایران باز می گردد

حاشیه  از  هکتار   ۱8۲ ایمن سازی  طرح 
هکتار   ۲۵ بازگرداندن  و  ارس  رودخانه 
در  کشور  شده  خارج  دسترس  از  اراضی 
طبق  رودخانه  این  فصلی  طغیان های  اثر 
هماهنگی  با جمهوری آذربایجان با استناد 
شمسی   ۱334 سال  توافقی  پروتکل  به 
شرکت آب منطقه ای  شد.مدیرعامل  آغاز 
با اعالم این خبر توضیح  آذربایجان شرقی 
داد: »شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 
با کمک عوامل اجرایی خود، اراضی به زیر 
آب رفته کشورمان در شهرستان جلفا را که 
به دلیل طغیان های فصلی رودخانه ارس 
اساس  بر  بود،  شده  خارج  دسترس  از 
پروتکل های توافقی میان دو کشور جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان به حالت 

می گرداند.« بر  خود  قبلی 
برای  مورد نیاز  اعتبار  غفارزاده  یوسف   
ساماندهی مناطق اولویت دار رودخانه ارس 
را در محدوده این استان 6۰۰ میلیارد ریال 
اعالم و عنوان کرد: »اکنون طرح ساماندهی 
در هشت کیلومتری  ارس  رودخانه مرزی 
در  خداآفرین  طرف  به  جلفا  شهرستان 
حال اجرا است و از جمله اقدامات انجام 
احداث  به  می توان  محدوده  این  در  شده 
دایک  3.7۵ کیلومتری، الیروبی رودخانه 
به طول یک کیلومتر و اجرای جاده انحرافی 
تاکنون در محدوده  او  اشاره کرد.«به گفته 
و  اضطراری  ناحیه   ۹ شرقی،  آذربایجان 

اولویت دار رودخانه ارس، شناسایی و مطالعه 
شده که عملیات ساماندهی در آن ها ضروری 
است و طول این مسیرهای خطرساز، ۱6 
می توان  آن ها  جمله  از  است که  کیلومتر 
به اراضی روستاهای اوزان، ابراهیم سمیع، 

عاشقلو و بویدوز اشاره کرد.
غفارزاده، محافظت از جاده راهبردی مرزی و 
اراضی کشاورزی حاصلخیز حاشیه ارس را از 
اهداف این طرح دانست و گفت: »با توجه 
به شیب موجود و سیالب های فصلی ارس 
در بهار، فرسایش خاک امری اجتناب ناپذیر 
است و امیدواریم بتوانیم حداکثر ظرف 4۵ 
اهداف پیش بینی شده خود  به  آینده  روز 

برسیم.«
او ادامه داد: »هدف از اجرای قانون حفظ و 
تثبیت کناره رودخانه های مرزی و آئین نامه 
اجرایی آن، ویژه استان های دارای رودخانه 
مرزی، ساماندهی، کنترل سیالب، جلوگیری 
از  اراضی  بازگرداندن  و  خاک  فرسایش  از 

دسترس خارج شده است.«
با  گذشته  سال   3۰ در  غفارزاده  گفته  به 
پرخطر  مناطق  کیلومتری   6۱ ساماندهی 
یک  ایران،  غرب  شمال  در  ارس  رودخانه 
هزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی از دسترس خارج 
جمهوری  کشور  با  مشترک  مرز  در  شده 
آذربایجان، مجددا به خاک ایران بازگردانده و 
حدود 6۰ هزار هکتار از اراضی این محدوده، 

است. شده  ایمن سازی 



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 1925   | سه شنبه  23 دی 1399  | 

این صفحه می خوانیم 1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 پیام مریاث4

خانه مومنان تنها خانه محله دباغان است که 
از طرح توسعه امامزاده حسین)ع(جان سالم 
به در برد. 4 سال پیش تمام بافت تاریخی 
محله دباغان را زیر لودر بردند. زورشان اما به 
خانه مومنان نرسیده بود. هر چند که آن را هم 
مانند سایر همتایانش به تملک درآورده بودند. 
دو سال پیش تنها چیزی که باعث حفظ خانه 
شد، یک شماره بود. مومنان با شماره 3۲۱۱۲ در 
مهر ۹7 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. قرار 
بود یک سال پیش خانه را مرمت کنند. امیر 
ارجمند، معاون میراث اداره کل میراث فرهنگی، 
به  قزوین  استان  و گردشگری  صنایع دستی 
اولویت های  جز  بنا  این  که  بود  گفته  ایسنا 
مرمتی سال ۹8 است. شهرداری هم مکلف 
شده بود تا دیواری که خود موجب ریزشش 
شده بود را تا مهر ماه ترمیم کند. هر دو نهاد اما 
از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند. نه خانه 
مرمت شد و نه دیوارش را سر و سامان دارند. 
طی این دو سال حتی یک حصارکشی ساده 
هم اطراف خانه ای که دل ویرانه دباغان است 
صورت نگرفت. این محله به واسطه تخریب 
خانه ها و سوت و کوری اطرافش تبدیل شده 

به محله ای حاشیه نشین.

توسعه امامزاده ها و بی توجهی 
دنبال دار به بافت تاریخی

سال ها قبل به بهانه گسترش حریم امامزاده 
حسین)ع( تمامی خانه ها را به اجبار از مالکان 

نوشته  باره  این  در  گزارشی  در  ایرنا  خریدند. 
اهالی  که  همان جایی  محله؟  است:  »کدام 
بیرون  آبا و اجدادی شان  منازل  از  را  اصیلش 
بله »دباغان«، همانجایی که ساکنان  کردند؟ 
سال هاست  حاال  »مؤمنان«  اطراِف  خانه های 
به بهانه طرح توسعه شهزاده حسین )ع( وادار 
به فروش خانه هایشان شده و وقتی مقاومت 
کرده بودند با قطع آب و برق منازلشان مجبور 
به ترک خانه هایشان شده بودند؛ همان کسانی 
فروش  پول  با  بیشترشان  اهالی  به گواه  که 
خانه هایشان نتوانستند خانه ای در شهر بخرند 

و مجبور به حاشیه نشینی شدند.«

سازمان  بین  مشترک  اقدامی  در  زمان  آن 
قزوین،  شهرداری  و  راه و ترابری  اداره  اوقاف، 
و  فرهنگی  تاریخی،  بافت  از  مهمی  بخش 
رفت.  بین  از  تاریخی  محله  این  اجتماعی 
اطراف  تاریخی  بافت  برای  اتفاقی که  همان 
امامزاده ای  اطراف  خانه های  یا  »شاهچراغ« 
تاریخی  خانه  شیراز۲  در  افتاد.  یزد  در  دیگر 
ثبت ملی را شبانه ویران کردند و این ویرانی 
در نهایت به چند نامه نگاری و اعتراض و گالیه 

. کشید

خانه مومنان تخریب نمی شود
امام زاده حسین  توسعه  از طرح  حاال سال ها 
)ع( گذشته و حتی آجری روی آجر گذاشته 
خانه سر  این  به  تنها کسی که  است.  نشده 
را  آن ها  حضور  آثار  بوده اند.  بی خانمان ها  زده 

می توان در آجرها و اجسام گمشده خانه دید. 
تنها چیزی که از این خانه قاجاری باقی مانده 
چند ستون و دیوار هایی است که بخشی از آن  
فرو ریخته. این صدمات در کنار اصرار اعضای 
شورای شهر بر ساماندهی هر چه سریع تر طرح 
گذشته  از  بیش  امامزاده حسین)ع(  توسعه 
شایعه تخریب این خانه و خروج آن از فهرست 
آثار ثبت ملی را بر سر زبان ها انداخته است. 
تخریب  از  »میراث خبر«  روزهای گذشته  در 
امامزاده  این  توسعه  طرح  طی  در  خانه  این 

مدیر کل  خزائلی،  علیرضا  حاال  بود.  داده  خبر 
گردشگری  و  صنایع دستی  میراث فرهنگی، 
قزوین می گوید سفر وزیر به این استان جلوی 
به »پیام ما«  او  را گرفته است.  تخریب خانه 
میراث فرهنگی،  وزیر  سفر  از  »بعد  می گوید: 
گردشگری و صنایع دستی که با حضور معاونان 
و مدیران ستادی و همین طور مسئوالن استان 
قزوین بود مقرر شد که خانه مومنان در طرح 
لحاظ  مشاور  توسط  حسین  امامزاده  توسعه 
شود و به عنوان یک اثر ثبت ملی در این طرح 

باقی بماند.«

فقط 30 درصد از خانه مومنان  
 باقی مانده است

دو سال پیش آسیب وارده به این خانه حدود 
3۵ تا 3۰ درصد بود اما هم اکنون آنچه از خانه 
مانده فقط 3۰ درصد است. با این حال هنوز نه 
تاریخ مرمت مشخص است و نه کاربری که 

برای این خانه در نظر گرفته اند.

 محمد حسن سلیمانی، فعال میراث فرهنگی 
قزوین و پژوهشگر تاریخ معاصر به »پیام ما« 
می گوید: »خانه مومنان یک خانه قاجاری و 
پهلوی است که در جریان طرح توسعه حریم 
بقعه امامزاده حسین که به نابودی یک محله 
تاریخی به نام دباغان منجر شد این خانه هم 
که در تملک شهرداری قرار گرفته بود آسیب 
دید.« آن طور که سلیمانی می گوید ثبت ملی 
خانه مومنان به صورت اضطراری صورت گرفته 
استان  میراث فرهنگی  مدیریت  تغییر  با  اما 
از قید فوریت افتاده است: »سال ۹7 برای 
این که جلوی آسیب بیشتر خانه را بگیرند به 
اما  به ثبت رساندند.  را  صورت اضطراری آن 
متاسفانه بعد از تغییر مدیر کل میراث فرهنگی 
استان در دو سال گذشته دیگر کسی به این 

خانه توجه نکرد.«

 این فعال میراث فرهنگی  در خصوص آسیب 
وارده به خانه می گوید: »نسبت به دو سال 
پیش بسیاری از اجزای بنا و ساختار خانه از 
هم پاشیده و در حال حاضر فقط 3۰ درصد از 

آن باقی مانده است.«

کسی شهامت ندارد 
که به تنهایی به این خانه برود

در دو سال گذشته با وجود ثبت ملی این اثر، 
برای  میراث فرهنگی  سمت  از  اقدامی  هیچ 
مرمت و حفاظت از این خانه صورت نگرفته 
محله  آوار  از  انبوهی  میان  در  خانه  و  است 
دباغان به حال خود رها شده است. سلیمانی 
استان  میراث فرهنگی  عملکرد  منتقد  که 
قزوین در حفظ آثار تاریخی این شهر است، 
می گوید:  »حداقل کار حصارکشی پیرامونی بنا 
و تالش برای مرمت و احیای این خانه بود 
که همان را هم انجام ندادند. تعهد مسئولیت 

میراث فرهنگی، بازسازی و حفاظت از این بنا 
علی  سال گذشته  دو  در  حالی که  در  است. 
رغم ثبت ملی بودن این اثر هیچ اقدامی از 
خانه صورت  این  برای  میراث فرهنگی  سمت 

است.« نگرفته 

جمعیت که از دباغان دست شستند، باب خالف 
و دوره گردی نیز فراهم شد. سلیمانی می گوید: 
»وقتی که جایی بافت جمعیتی اش را از دست 
می دهد بستر وقوع آسیب های اجتماعی هم 
فراهم می شود. در این شرایط خانه مومنان به 
مامن معتادان مواد مخدر تبدیل شده است. 
حتی  خبرنگاران و عکاسان نیز  شهامت این را 

ندارند که به تنهایی وارد آنجا شوند.«

میراث وظیفه ای در قبال مرمت خانه 
مومنان ندارد

میراث فرهنگی،  کل  مدیر  خزائلی،  علیرضا 
معتقد  قزوین  گردشگری  و  دستی  صنایع 
است که میراث فرهنگی هیچ وظیفه ای در قبال 
خانه مومنان ندارد: »در قانون بودجه سال ۱3۹8 
و ۱3۹۹ بحث مرمت بناها به عهده دستگاه های 
دستگاه  اختیار  در  هم  آنجا  و  است  متولی 

است.« گفته  قرار  مربوطه اش 

به گفته خزائلی این خانه قبل از ثبت شدن در 
فهرست آثار ملی تحت تملک ستاد ساماندهی 
امامزاده حسین)ع( -متشکل از دستگاه هایی 
راه و شهرسازی  و  شهرداری  اوقاف،  شامل 
این دستگاه ها هستند  و  استان- قرار گرفته 

باید نسبت به مرمت و حفظ آن اقدام کند.

او حرف بودجه را پیش می کشد و می گوید: 
بودجه ای  داریم.  ملی  ثبت  اثر  هزار  »ما 33 
که به ما اختصاص داند کفاف حفاظت از تمام 
این آثار را نمی دهد. در قانون بودجه سال ۹8 
و ۹۹ قید شده که دستگاه هایی که مالکیت اثر 
نسبت  باید  دارند، خودشان  عهده  بر  را  ثبتی 
به حفاظت، تعمیر و نگهداری اش اقدام کنند 
و وظیفه میراث در قبال بناهایی که در مالکیت 
بخش دولتی است، فقط فنی و نظارتی است.« 

دو سال بعد از ثبت ملی بنای مومنان قزوین، فقط 30 درصد از این خانه باقی مانده است

وعده دادند الشه خانه مومنان حفظ شود
سلیمانی، فعال میراث فرهنگی قزوین: در این سال ها برای حفاظت از این بنا حتی یک حصارکشی ساده هم نکردند
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین: ما وظیفه ای در قبال خانه مومنان نداریم

سرای عطاری اصفهان 
تخریب شد

جلفای  محله  در  عطاری  صفوی  خانه 
اصفهان به تازگی با استناد به رای دیوان 
عدالت اداری تخریب شد، اتفاقی که این 
ارزش  واجد  و  تاریخی  خانه های  سال ها 
سود  بر  عالوه  تا  است  گرفته  نشانه  را 
آثار  حریم  شده،  بایر  زمین های  از  کالن 
ارتفاع  با  پیش  از  بیش  تاریخی  بافت 
تهدید  مخدوش  ساخت و سازهای  گرفتن 

شود.
یا علوخان  ایرنا، خانه عطاری  به گزارش 
متعلق به دوران صفوی در طرح تفصیلی 
به  و  تاریخی  ارزش  واجد  اصفهان 
این  بود؛  ستاره دار  بناهای  از  اصطالح 
از  نباید  شهرداری  قرمزی که  خط  یعنی 
با  رابطه  در  تصمیمی  هر  و  کند  عبور  آن 
این بنا باید با توجه به واجد ارزش بودن 
آن اتخاذ شود، خانه عطاری اما این بار با 
تخریب  حکم  اداری  عدالت  دیوان  رای 
گرفته است و میراث فرهنگی و شهرداری 
می کردند. تمکین  آن  اجرای  در  باید  هم 
نداشت  خوبی  چندان  شرایط  بنا  این 
ناودان های  می دهد که  نشان  شواهد  اما 
این بنا مسدود شده بود تا با بارندگی ها 
از  ترتیب  بدین  و  تندتر  تخریب  روند 
تخریب  حکم  و  ساقط   نگهداری  ارزش 
تنها  اتفاق  این  شود،  دریافت  راحتی  به 
راهکاری  این  و  نبوده  خانه  این  خاص 
خانه های  مالکان  از  بسیاری  که  است 
راه  آن  به  توسل  با  اصفهان  در  تاریخی 
می پیمایند. را  میراثی شان  ملک  نابودی 

پهلوی  خانه  خروج  به  اقدام  در  پیشتر 
فهرست  از  چهارباغ  محور  در  کتابی 
از  خواجویی  علیرضا  تاریخی،  آثار 
اصفهان  میراث فرهنگی  ارشد  کارشناسان 
مورد  در  خواست  اداری  عدالت  دیوان  از 
نظر  دقت  با  کشور  ملی  سرمایه های 
زیرا میراث فرهنگی  داوری کنند  بیشتری 
به  و  حفظ  باید  که  است  ملی  ثروتی 

گیرد. تعلق  آیندگان 
در  مرمت گر  و  معمار  فالحی،  بهزاد 
آثار  تهدید  موجب  آنچه  درباره  اصفهان 
اصفهان  تاریخی  بافت  و  میراث فرهنگی 
شده است معتقد است که به این ماجرا 
عدالت  دیوان  زاویه  از  تنها  نمی توان 
آن  زاویه  چند  از  باید  و  نگاه کرد  اداری 

کرد. رصد  را 
این کنشگر میراث فرهنگی گفت: »پیشتر 
قرار بود که یک کرسی کارشناسی مربوط  
به میراث فرهنگی یا  آثار هنری به عنوان 
اما  باشد  اداری  عدالت  دیوان  در  مشاور 
جای چنین مشاوری خالی است و دیوان 
از دیدگاه خودش به مسائل نگاه می کند. 
به  دارد،  وجود  هم  مشاوری  چنین  اگر 
اعتراضات  و  است  ضعیف  قطع  طور  
میراث فرهنگی  کارشناسان  و  دوستداران 
نشان دهنده  آمده  پیش  موارد  در  هم 
اداری  عدالت  دیوان  ضعیف  عملکرد 

است.«
یا  اداری  عدالت  دیوان  در  او  گفته  به 
وجود  میراث فرهنگی  مشاوران  کرسی 
ندارد و یا این که وجود دارد و عملکردش 

است. ضعیف 

»نوشیجان« در انتظار 
ثبت جهانی

مادها  دوران  نیایشگاه های  پرونده  
بناهای  و  نوشیجان  باستانی  ارگ  شامل 
به  فامنین  و  قهاوند  مالیر،  تاریخی 
جهانی  سازمان  به  جهانی  ثبت  منظور 

می شود.  معرفی  یونسکو 
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
به  خبر  این  اعالم  با  مالیر  و گردشگری 
جهانی  ثبت  برای  »تالش ها  ایسنا گفت: 
آغاز   ۹۵ از سال  نوشیجان  باستانی  ارگ 
در  نیز  قراردادی  راستا  این  در  و  شد 
با  میراث فرهنگی  اداره کل  بین   ۹6 سال 
دانشگاه بوعلی سینا منعقد و گزارش ثبت 

قرارداد ذکر شد.« آن  در  اثر  این 
جهانی  ثبت  تهیه گزارش  به  اشاره  با  او 
 ۹7 سال  در  نوشیجان  باستانی  ارگ 
عنوان کرد: »این گزارش پس از تهیه به 
پیرو  و  ارسال شد  میراث فرهنگی  وزارت 
دفتر  مدیرکل  و  وزارتخانه  معاون  آن، 
ثبت آثار ملی در همان سال بازدیدی از 

داشتند.  نوشیجان  تپه 
به  توجه  با  مسئول  مقام  این  گفته  به 
از  زنجیره ای  صورت  به  آثار  ثبت  اینکه 
شانس بیشتری در رقابت با سایر آثار به 
این  است،  برخوردار  جهانی  ثبت  منظور 
دوران  نیایشگاه های  عنوان  با  پرونده 
و  نوشیجان  باستانی  ارگ  شامل  مادها 
بناهای تاریخی موجود در شهرستان های 
سازمان  به  فامنین  و  قهاوند  مالیر، 

می شود. معرفی  یونسکو  جهانی 

در دو سال گذشته با وجود 
ثبت ملی این اثر، هیچ اقدامی 
از سمت میراث فرهنگی برای 
مرمت و حفاظت از این خانه 
صورت نگرفته است و خانه 
در میان انبوهی از آوار محله 
دباغان به حال خود رها شده 
است. یک فعال میراث فرهنگی 
قزوین می گوید:حداقل کار 
حصار کشی پیرامونی بنا و 
تالش برای مرمت و احیای این 
خانه بود که همان را هم انجام 
ندادند. تعهد مسئولیت میراث 
فرهنگی، بازسازی و حفاظت از 
این بنا است

خانه مومنان نای ایستادن روی پاهایش را ندارد. دو سال پیش که این بنا به ثبت ملی رسید فقط بخشی از دیواره اش ریخته بود. حاال 
اما تنها الشه ای از آن باقی مانده است. در و پنجره ها را به سرقت برده اند و کف خانه را به هوای پیدا کردن گنج کنده اند. خانه شده محل 
زندگی کارتن خواب ها و حاال بعد از گذشت دو سال از ثبت آن در فهرست آثار ملی، بی تکلیف مانده و میراث فرهنگی قزوین هم می گوید 

وظیفه ای در قبال آن ندارد، هر چند وعده داده اند که ویرانه باقی مانده را نگه دارند.

انجمن علمی 
باستان شناسی ایران، 
در نامه ای از معاون اول 
رئیس جمهور خواسته با 
متخلفانی که بدون کسب 
مجوزهای الزم، به عرصه  
محوطه چگاسفلی تعرض 
کردند، برخورد قضایی و 
قانونی شود

متخلفان  با  قانونی  برخورد  خواستار  نفر   4۰۰
تعرض به محوطه چگاسفلی شده و درخواست 
کرده اند تا از این محوطه حفاظت کامل انجام 
شود. انجمن علمی باستان شناسی ایران خطاب 
به معاون اول رئیس جمهور چنین درخواستی 

شود.
بیش از یک ماه از تعرض به محوطه  تاریخی 
چگاسفلی با لودرهایی که به دستور دهیاری و 
شورای روستای چگاسفلی به سینه این محوطه  
باستانی چنگ زدند می گذرد؛ اقدامی که به نام 
جدول کشی برای دفع آب های سطحی انجام 
شد و بعد از گذشت یکی دو روز باالخره کار 
متوقف شد تا شاید برنامه ریزی دیگری برای 
این خواسته  مردم روستای چگاسفلی انجام 

شود.
سال  چند  طول  در  هرچند  ایسنا  به گزارش 
محوطه  این  اهمیت  واسطه   به  و  گذشته 
و  ملی  باستان شناسان  از  تعدادی  باستانی، 
درخواست  جداگانه  نامه های  در  بین المللی 
را  آن  ثبت جهانی  و  این محوطه  از  حفاظت 
رئیس  نیز  تعرض  این  از  بعد  اما  داشتند، 
پژوهشکده باستان شناسی از انجام شکایت های 
وزارتخانه  مختلف  بخش های  توسط  حقوقی 
میراث فرهنگی  کل  اداره  و  میراث فرهنگی 
استان خوزستان برای تجاوز به عرصه و حریم 

داد. خبر  خوزستان  در  چگاسفلی 
زمان  مدت  این  گذشت  از  بعد  و  امروز  تا 
که  دیگری  جداگانه   نامه های  کنار  در  و 
بودند،  معترض  چگاسفلی  به  تعرض  به 
نوشتِن  با  نیز  باستان شناسان  علمی  انجمن 
رئیسی،  ابراهیم  به   آن  رونوشت  نامه ای که 
وزیر  مونسان،  علی اصغر  قوه قضاییه،  رئیس 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و 
غالمرضا شریعتی، استاندار خوزستان نیز ارسال 
به این وضعیت معترض  شده است، نسبت 

شده اند.
علمی  انجمن  هیئت مدیره  که  نامه ای  در 
اسحاق  به  خطاب  ایران  باستان شناسی 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، نوشته و 
آن را محمداسماعیل اسمعیلی جلودار، رئیس 
امضا  ایران،  باستان شناسی  علمی  انجمن 
کرده، این طور آمده است: »امروزه ستون های 
توسعه  جوامع انسانی در همه جای جهان، نه بر 
ساخت  وساز و ایجاد و احداث بناها و سازه  ها و 
سدها و راه ها و جاده  ها، که بر شانه  های میراث 
و فرهنگ و تربیت و آموزش و پرورش استوار 
است و چه بی خرد جماعتی که آن اولی را بر 
این دومی ارجح کند و دل در این خیال واهی 
بربندد که اگر آمار سدها، فرودگاه ها، جاده  ها، 
برج  ها، کاخ ها و مال هایش از سایر ملل فزون  تر 

شد، پس آن که جایگاه و پایگاهش در میان 
ملل دنیا نیز بلندتر و رفیع  تر می شود و زهی 

باطل. خیال 
کیست که نداند این نَمط )روال( رشد و توسعه 
چیزی نیست جز باد در مشت نگه داشتن و 
تخم در شوره زار افشاندن. این سنخ توسعه که 
مبتنی بر رشد ابعاد و اندازه ی سیمان و آسفالت 
و آهن و فوالد باشد و هزینه  آن نیز از میان 
بردن محوطه  های باستانی و میراث فرهنگی و 
اجتماعی چندین هزار ساله باشد، بنایی لرزان و 
ریزان است که زرق و برقش تنها چند صباحی 
دل چند نامدیِر نامدبر را خوش نگه داشته و 
به محض آن که زنگار زمانه گرد غباری بر آن ها 
بیفکند و شور و هیجان کاذب اولیه فروکش 
این  بر همگان روشن می شود که  کند، حال 
چه حیلت و خدعه بود که چنین »گران  سنگ 
یوسفی به چنان زرِ ناسره بفروختیم«؛ آن گاه 
باشد که پشیمانی و ندامت از به گوش نگرفتن 
نخواهد  سودی  نظر،  اهل  و  فن  اهل  سخن 

افتاد.
خبر کشف و کاوش محوطه  باستانی ارزشمند 
چگاسفلی و یافته  های کم  نظیر آن چنان شور 
و  دوستان  میراث  تمامی  دل  در  شعفی  و 
فرهنگ  خواهان ایرانی و انیرانی فکند و بار دیگر 
نشان داد که این خاک زرخیز چه گوهرها در دل 
دارد و چه اَمتعه )متاع و کاال( در دامان؛ و این 
مهربان دایه  کهن سال هر آینه در انتظار فرزندان 
برومند خویش تا با کشف و کاوش این گوهرها 
و خوانش معانی آن ها، دل و جان زیندگان این 
سپنتا سرزمین را سیراب کنند؛ اما حیف و دو 
صد حیف که اوضاع به گونه ای دیگر شد و عمر 

این شعف چندان دراز نبود.
جمله  )از  عمرانی  عملیات  شروع  خبر 
انواع  و  گازکشی  و  لوله  کشی  جدول  کشی، 
توسعه   بهانه   به  دیگر(  بی پایان  کشی  های 
دل  و  ربود  همگان  چشم  از  خواب  روستا، 
بود.اگرچه  آن کرد که  از  ناخوش  تر  را  ایشان 
نمی دانند،  ناپخته  چگاسفلی  توسعه   مدعیان 
اما بر اهل فن و فراست پوشیده نیست که هر 
گونه عملیات عمرانی به منظور توسعه  روستای 
چگاسفلی به آن نحو که در حال اجرا بوده است، 
چیزی »جز کشتن مرغ تخم طال« نیست؛ چرا 
که جسم و جان پیر این محوطه خود نه تنها 
سنگ بنای توسعه  پایدار روستا بلکه منبعی 
ناپیدا و نامیرا از برکت و شهرت برای کل منطقه  

ایران است. بهبهان و جنوب غرب 
باستان - علمی  انجمن  هیئت مدیره   بنابراین 

شناسی ایران به نمایندگی از باستان  شناسان، 
فرهنگ  شناسان  و  فرهنگ دوستان  میراثیان، 
ایرانی و انیرانی که ارزش این محوطه را دانسته 
و بر اهمیت ملی و جهانی آن تایید و تاکید 

دارند، از جنابعالی و تمامی مسئوالن ذی ربط 
تقاضا دارند در اسرع وقت نسبت به برخورد 
قانونی و قضایی با متخلفانی که بدون کسب 
مجوزهای الزم، به عرصه  این محوطه  ثبت شده 
در آثار ملی ایران تعرض کردند، اقدام کرده و 
ترتیبی اتخاذ کنید تا با هماهنگی وزارتخانه  ها 
و سازمان های مربوطه نسبت به رفع تصرفات 
و  ملی  ارزشمند  محوطه   این  در  غیرقانونی 

جهانی، اقدامات عاجل صورت پذیرد.
از  نفر   4۰۰ حدود  اسامی  پیوست،  به 
باستان  شناسان و فعاالن میراث فرهنگی کشور 
که با امضای الکترونیکی خود، در پویش نجات 
انجمن  همچون  و  کرده  شرکت  چگاسفلی 
علمی باستان  شناسی خواستار برخورد قانونی 
با متخلفان هستند، تقدیم می شود. همچنین 
اعضای هیأت مدیره از همه  مسئوالن، متولیان و 
سایر افرادی که تاکنون مانع از آسیب بیشتر به 
این محوطه ارزشمند باستانی شده و گام های 
میراث  این  از  راستای حفاظت  در  را  نیکویی 

دارند.« بیکران  برداشته اند، سپاس  گرانبها 

نامه انجمن علمی باستان شناسی به معاون اول رئیس جمهور:

با متخلفان چگاسفلی برخورد کنید

میراث فرهنگی هیچ وظیفه ای در 
قبال خانه مومنان ندارد: در قانون 
بودجه سال ۱3۹8 و ۱3۹۹ بحث 
مرمت بناها به عهده دستگاه های 
متولی است و آنجا هم در اختیار 

دستگاه مربوطه اش قرار گفته است

| مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری قزوین |

  | علیرضا خزائلی |
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۱ادامه از صفحۀ

دارد  را  خودش  توجیهات  مربوطه  وزارتخانه 
و کار خودشان را انجام می دهد اما وقتی به 
مشکل بر می خورد  به سازمان محیط زیست 
مراجعه می کند. تاوقتی این نگاه باشد سازمان 
حفاظت محیط زیست ناکارآمد خواهد بود و 
بودجه  برنامه ریزان  نظر  از  است که  طبیعی 
 دادن به این سازمان پول دور ریختن باشد.
به غیر از این مسائل باید نگاه های سیاسی 
را هم اضافه کنیم . برخورد سیاسی افراد و 
طیف  یا  سازمان  رئیس  با  گیران  تصمیم 
اختیار  در  را  دولت  یا  سازمان  سیاسی که 
بود. خواهد  گذار  تاثیر  بودجه  بر   دارند 
به حفاظت  ما  نگاه  زمانی که  تا  در مجموع 
بودجه  باشد،  واکنشی  نگاه  زیست  محیط 
چیزی فراتر از این نخواهد رفت و این نگاه 
واکنشی هم شامل کل بدنه سه گانه به ویژه 
در قوه مجریه و دولت و هم شامل بخش ها 
 تولیدی و خدماتی  و هم خود سازمان است.

اگر این نگاه تغییر نکند بودجه چیزی فراتر 
روزمره  فعالیت های  و  کارمندان  حقوق  از 
 سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد بود.

رقم،  نظر  از  گذشته  سال های  در  اگرچه  
بودجه محیط زیست افزایش پیدا کرده است 
هر  تورم  و  هزینه ها  به  باتوجه  درواقع  اما 
اقتصادی کاهش  ارزش  نظر  از  بودجه  سال 
داشته است. سازمان حفاظت محیط زیست 
حتی برای حقوق حق کارکنان، حق مامورت 
و ... با مشکل روبرست از طرفی فعالیت های 
سازمان هم رفته رفته کم شده است، برای نمونه  
قبال کتاب منتشر می کرد و خدماتی برای آگاه 
سازی ارائه می دادی  داد اما در سال های اخیر 
این فعالیت ها بی سر و صدا حذف شده است 
 و  ما با  کاهش پنهان بودجه روبرو بودیم.

تصویب  که  بودجه ای  دیگرهمواره  سوی  از 
می شود به طور کامل تخصیص پیدا نمی کند 
 یا در زمان نامناسب  تخصص پیدا می کند.
به نظر می رسد نگاه به محیط زیست همچنان 
تزئینی است در عمل سازمان نهادی نخواستنی 
در توسعه است و طبیعی است هر بودجه ای 
به آن  اختصاص داده شود موفق نخواهد بود.

کم توجهی به محیط زیست 
در نظام بودجه ریزی

کلیات  مجلس  پژوهش های  مرکز 
بخش بودجه محیط زیست در الیحه ۱4۰۰ 
طور  به  مرکز  این  ندانست.  تایید  قابل  را 
را  ساختاری«  تغییر  عدم  و  »ابهام  کلی 

کرد. عنوان  نکردن  تایید  این  دلیل 
که  می گوید  مجلس  پژوهش های  مرکز 
محیط زیست  بخش  بودجه  اول  نگاه  در 
به  نسبت  درصدی   88 افزایش  از  نشان 
اعتبارات  میزان  یعنی  دارد  گذشته  سال 
به   ۱3۹۹ سال  در  ریال  میلیارد   ۹۲8۵ از 
۱74۲۵ میلیارد ریال در الیحه بودجه سال 
این جاست  نکته  اما  است.   رسیده   ۱4۰۰
سایر  بین  در  محیط زیستی  امور  که سهم 
امور  یعنی  است  درصد   ۰.۲ فقط  امور 
کمترین  که  است  بخشی  محیط زیست 
از  و  دارد  را  بودجه  از کل   اعتبارات  سهم 
به  نسبت  را  چندانی  تفاوت  درصدی  نظر 
تنها  بودجه ۱3۹۹ نشان نمی دهد و  قانون 

است. داشته  افزایش  درصد   ۰.۱
همین  دارد که  اعتقاد  همچنین  مرکز  این 
افزایش 88 درصدی هم کارساز نیست چرا 
برای  تعریف شده  ماهیت  به  توجه  با  که 
پرداخت  صرف  آن  عمده  بخش  بودجه، 
این  بنابراین  می شود  دستمزد  و  حقوق 
اجرای  در  اعتبارات  توزیع  اهمیت  بر  مرکز 
اولویت  با  محیط زیستی  برنامه های 

کرده است. تاکید  اجرایی  دستگاه های 
پیش  که  است  شده  تاکید  بنابراین 
حفاظت  سازمان  ضروری  چیز  هر  از 
بودجه،  و  برنامه  سازمان  و  محیط زیست 

اجرایی  های  سال  بودجه  عملکرد 
و  اهداف  رئوس  و  توسعه  ششم  برنامه 
سال  برای  پیشنهادی  بودجه  برنامه های 

کند. اعالم  را   ۱4۰۰
جایگاه  مجلس  پژوهش های  سازمان 
برخی  دلیل  به  را  محیط زیست  بودجه 
اهمیت  دارای  محیط زیستی  معضالت 
هوای کالن شهرها،  آلودگی شدید  می داند: 
آسمان  بر  ریزگردها  سهمگین  طوفان 
كشور، انباشت آلودگی های نفتی و سموم 
رودخانه ها،  و  دریا  سواحل  در  كشاورزی 
ایران،  تاالب های  ویرانی  و  تخریب  تداوم 
تخریب  حیات وحش،  بغرنج  وضعیت 
معتقد  و   ... و  شده  حفاظت  جنگل های 
این  است  نتوانسته  مدیریت كشور  است 

كند. حل  را  مسائل 
پژوهش های انجام شده نشان می دهد که 
در بخش محیط زیست به دلیل بی توجهی 
پایـدار،  توسـعه  و  امور حفاظتی  به  جدی 
در  محیط زیست  امور  اعتبارات  بیشترین 
هزینه ایی  ردیف های  به  اخیر  سال های 

است. تعلق گرفته 
دارای  بودجه  الیحه  در  محیط زیست  امور 
از   عبارتند  فصل ها  این  است.  فصل  سه 
از  حفاظت  فصل  آلودگی،  كاهش  فصل 
گونه های زیستی و فصل تحقیق و توسعه 
در امور محیط زیست که اعتبارات هزینه ای 
سرمایه ای  دارایی های  تملک  اعتبارات  و 
داشته  رشد  سال گذشته  به  نسبت  آن ها 

اما سهم آن ها نسبت به کل بودجه، مانند 
فصل  سهم  فقط  و  است  گذشته  سال 
پیدا  رشد  درصد  یک  توسعه  و  تحقیق 

است. کرده  
دارای  بودجه  الیحه  در  فصل   3 این 
شامل  برنامه ها  این  هستند  برنامه   6
آالینده ها،  مدیریت  و  پایش  برنامه 
مشارکت  ارتقای  و  فرهنگ سازی  برنامه 
برنامه  محیط زیست،  بهسازی  در  مردمی 
زیست بوم های  بهسازی  و  احیا  حفاظت، 
کاربردی،  پژوهش های  برنامه  خشکی، 
برنامه حفاظت از مناطق تحت مدیریت و 

می شوند. محیط بانان  از  حمایت 
در الیحه  برنامه ها  این  از  بودجه هر کدام 
مرکز  اما  است  شده  مشخص  بودجه 
پژوهش های مجلس اعتقاد دارد که نحوه 
دارایی های  تملک  اعتبارات  تخصیص 
سرمایه ای با وجود افزایش اعتبارات مانند 
خاصی  اولویت بندی  و  بوده  قبل  سالهای 
چالش های  و  معضالت  مدیریت  برای 
زیستم حیطی كشور صورت نگرفته است. 
در  شده  گرفته  نظر  در  برنامه  شش 
که  هستند  طرح   ۱۵ دارای  بودجه  الیحه 
تملک  طرح های  اعتبارات  آن ها  برای 
نظر  در  اجرایی  سرمایه ای  دارایی هایی 
عبارتند  طرح ها  این  است  شده  گرفته 
ـ  توجیهی  طرح های  اجرای  و  تدوین  از: 
مدیریت  تحت  چهارگانه  مناطق  تفصیلی 
سازمان حفاظت محیط زیست، حفاظت از 

ارزشگذاری  حیات وحش،  و  زیستی  تنوع 
تدوین  محیط زیستی،  منابع  اقتصادی 
و  تحقیقاتی  آموزشی،  برنامه های 
و  بررسی  زیست محیطی،  پیام رسانی 
ایجاد  انسانی،  محیط زیست  حفاظت 
آلودگی های  پایش  و  کنترل  سیستم 
مدیریت  جامع  مطالعات  محیط زیست، 
و  گردوغبار  پدیده  و  ریزگردها  با  مقابله 
تامین  و  اساسی  تعمیرات  اقلیم،  تغییر 
پایش  حفاظت،  ماشین آالت،  و  تجهیزات 
در  رودخانه های  و  تاالب ها  احیای  و 
معرض خطر، حفاظت پارک ملی گلستان 
و زیستکره دنا، تعمیرات اساسی و تامین 
احیای  و  حفاظت  مطالعه،  ماشین آالت، 
احیای  و  حفاظت  مطالعه  هامون،  تاالب 
و  حفاظت  فارس،  استان  دریاچه های 
احیای تاالب انزلی، ایجاد نظام جامع آمار 
تامین  و  زیست محیطی کشور  اطالعات  و 
حریق  اطفا  و  حفاظت  یگان  تجهیزات 
حفاظت  سازمان  مدیریت  تحت  مناطق 

. یست محیط ز
طرح های  مورد  در  توجه  قابل  نکته 
بودجه  رشد  است که   این  محیط زیستی 
طرح  تدوین و اجرای طرح های توجیهی 
ـ تفصیلی مناطق چهارگانه تحت مدیریت 
منفی  محیط زیست  حفاظت  سازمان 
حفاظت  و  بررسی  طرح  است،  66 درصد 
بودجه ای  رشد  هیچ  انسانی  محیط زیست 
تجهیزات  تامین  طرح  برای  و  نداشته 

تحت  مناطق  اطفا حریق  و  حفاظت  یگان 
محیط زیست  حفاظت  سازمان  مدیریت 
که  حالی  در  شده  گرفته  نظر  در  بودجه 
نداشته  بودجه ای  طرح  این  سال گذشته 

است.
پژوهش های  مرکز  گزارش  اساس  بر 
با  کشور  محیط زیستی  مسائل  مجلس 
اعتبارات هزینه ای و  وجود رشد تخصیص 
تملک  دارایی های سرمایه ای طی دو سال 
سازمان  و  ثبات  با  وضعیت  فاقد  اخیر، 
پژوهشی  بازوی  نظر  از  است.  یافته  
نظام  در  محیط زیستی  الزامات  مجلس، 
تاكنون  كشور  بودجه ریزی  و  برنامه ریزی 
است   نکرده  پیدا  را  خود  واقعی  جایگاه 
بودجه های  و  توسعه  برنامه های  در  و 
به  محیط زیستی  مالحظات  سالیانه، 
بودجه  و  برنامه ها  متن  در  واقعی  صورت 
اجرا درنمی آید. به  و  سنواتی لحاظ نشده 
مرکز پژوهش های مجلس معتقد است که 
سـازمان  مسئولیت هـای  از  نیمـی  حـدود 
دیده  پیشنهادی  بودجه  در  محیط زیست 
گونه ای  به  بودجه  الیحه  و  اسـت  نشـده 
است که عمال امكـان اجرای وظایفی نظیر 
و  حفاظت  عمل  برنامه  تدوین  و  تهیه 
معـرض  در  و گونـه هـای  مناطق  مدیریت 
حیات وحش،  انقراض  خطر  و  تهدید 
و  مدیریت  احیا،  حفاظت،  عمل  برنامه 
... كـه  و  تاالب هـا  از  مناسب  بهره برداری 
در قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده 

نیست. امکان پذیر 
دارد هیچ گونه  اعتقاد  مرکز  این  همچنین 
تغییر رویکرد و ساختاری در بودجه بخش 

محیط زیست  وجود نداشته اسـت.
بخش  بررسی  نتیجه گیری  بخش  در 
است  آمده  بودجه  الیحه  در  محیط زیست 
درصد   8۰ از  بیش  این که  به  توجه  با  که 
مدیریت  و  پوشش  تحت  مساحت كشور 
و  است  محیط زیست  حفاظت  سازمان 
مسئولیت این سازمان فرادستگاهی است 
و معضالت  وظـایف  وجود گستردگی  با  و 
هوا،  آلودگی  آب،  بحران  ازجمله  متعـدد 
تنوع زیستی، فرسایش  نابودی  ریزگردها، 
خاک، از بین رفتن جنگـل ها ی زاگرس و 
جنگلهای شمال و ... بودجه در نظر گرفته 
شده برای این سازمان با 7۰۰۰ نفر نیروی 
شـاغل و محیط بان و 3۱ اداره كل استانی 
در  اعتبـارات  توجـه  قابـل  رشد  وجود  با 
الیحه  پیشـنهادی در مقابـل بودجه سایر 
اسـت  البته گفتنی  است  ناچیز  دستگاه ها 
هزینـه ای  اعتبـارات  درصـد   ۵۰ حـدودًا 
موارد  سایر  و  اعتبارات حقوق  بـه  مربـوط 

است.
مجلس  پژوهش های  مرکز  همچنین 
شرایط  به  توجه  با  کرده است  عنوان 
اعتباری و بودجه ای دولت، بهترین منبع 
محیط زیست  ملی  صندوق  برای  درآمدی 
جدیدی  فشار  هیچ  آن  تخصیص  كه 
ناشی  درآمد  داشت،  نخواهد  دولت  برای 
این  است.  آالیندگی  عوارض  دریافت  از 
به منظور  درآمد در همه سال های گذشته 
اختیار  در  محیط زیست  برای  كرد  هزینه  
البته  كه  می شد  داده  قرار  شهرداری  ها 
ملی  صندوق  شكل گیری  از  پیش  تا 
بود،  قبول  قابل   اقدامی  محیط زیست، 
سازوكار  و  ابزار  شكل گیری  از  پس  اما 
برای  منابع  شكل دهی، هدایت و مدیریت 
اقتصاد  به  دستیابی  و  حفظ محیط زیست 
پایدار صندوق باید تمام یا بخش زیادی از 
این عوارض به صندوق ملی محیط زیست 

شود. واریز 

مرکز پژوهش های مجلس بودجه پیشنهادی سال ۱۴00 محیط زیست را تایید نکرد

نیمی از وظایف سازمان محیط زیست بودجه ندارد
مسائل محیط زیست با وجود رشد تخصیص اعتبارات در دو سال اخیر فاقد وضعیت با ثبات است

افزایش 88 درصدی بودجه 
محیط زیست کارساز نیست 

چرا که با توجه به ماهیت 
تعریف شده برای این بودجه، 

بخش عمده آن صرف پرداخت 
حقوق و دستمزد می شود

|پیام ما| مرکز پژوهش های مجلس پس از بررسی بخش محیط زیست در الیحه بودجه ۱۴00 ، این بخش از الیحه را قابل تایید ندانست. 
این مرکز معتقد است سهم بودجه محیط زیست  کشور تفاوتی با سال گذشته ندارد و این بخش کمترین سهم را در الیحه بودجه دارد. این 
در حالی است که محیط زیست باید یکی از اولویت های کشور باشد و همچنین حدود نیمی از مسئولیت های سازمان حفاظت محیط زیست 

در بودجه پیشنهادی دیده نشـده اسـت.

مرکز پژوهش های مجلس:
بهترین منبع درآمدی برای 
صندوق ملی محیط زیست 

كه تخصیص آن هیچ فشار 
جدیدی برای دولت نخواهد 

داشت، درآمد ناشی از دریافت 
عوارض آالیندگی است

| روزنامه نگار |

  | آیسان زرفام |
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بین المللی  تخصصی  نمایشگاه  بیستمین 
صنعت برق و شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران  با 
حضور وزیر نیرو در محل دائمی نمایشگاه های 
بیستمین  می کند.  به کار  آغاز  تهران  بین المللی 
نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت برق که 
دارای مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا است، از 
۲3 تا ۲6 دی ماه جاری در 8 سالن نمایشگاهی 
در فضایی بالغ بر 8۰۰ متر مربع شامل ۱۲ هزار و 
۹4۵ متر مربع فضای سرپوشیده داخلی و ۱۲ متر 
مربع فضای سرپوشیده خارجی و شانزدهمین 
تاسیسات  و  آب  صنعت  بین المللی  نمایشگاه 
آب و فاضالب ایران در همین تاریخ و در ۲ سالن 
نمایشگاهی در فضای دو هزار و 4۰۰ متر مربع 
فضای سرپوشیده داخلی و ۱۰۰ متر فضای باز 
برگزار می شود. آیین افتتاح این نمایشگاه ساعت 
۱۰:3۰ صبح روز سه شنبه ۲3 دی ماه با حضور وزیر 
نیرو، معاونان و مدیران ارشد صنعت برق و آب 
و فاضالب کشور و تعدادی از میهمانان خارجی 
برگزار می شود. این نمایشگاه ها از ساعت ۹ تا ۱7 
هر روز دایر خواهد بود. تمامی ضوابط، شرایط و 
تمهیدات الزم برای پیشگیری از ابتال به کرونا در 
این نمایشگاه پیش بینی شده است. بازدیدها از 
این نمایشگاه فقط برای بازدیدکنندگان تخصصی 
و فعاالن اقتصادی صنعت آب و برق بوده و برای 

عموم آزاد نیست. بر اساس برنامه ریزی صورت 
گرفته در این دوره از نمایشگاه ها که با حضور جمعا 
۲7۵ شركت داخلی و خارجی بر پا می شود، ۲۰۰ 
تخصصی  نمایشگاه  بیستمین  در  شرکت کننده 
 7۵ از  بیش  و  ایران  برق  صنعت  بین المللی 
شرکت کننده در شانزدهمین نمایشگاه تخصصی 
بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب 
ایران حضور دارند. در نمایشگاه تخصصی صنعت 
روشنایی،  بخش های  در  کاالهایی  ایران  برق 
گروه سیم و کابل، تابلوسازان، تجهیزات برقی، 
خطوط  دقیق،  ابزار  سیستم های  و  اتوماسیون 
عرضه  پیمانکاران  و  مشاوران  کارفرما،  انتقال، 
نمایشگاه  شانزدهمین  در  همچنین  می شود. 

تخصصی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب 
ایران نیز کاالهایی در بخش های لوله و اتصاالت 
پلیمری، تصفیه، فیلتراسیون و آب شیرین کن، 
مشاوران،  شیرآالت، کارفرما،  و  اتصاالت  و  لوله 
پیمانکاران، اتوماسیون و سیستم های ابزار دقیق، 
سیستم های اندازه گیری و تجهیزات آزمایشگاهی 
و آب و فاضالب، تجهیزات صنعتی، لوله و اتصاالت 

به نمایش گذاشته می شود.
طبق اعالم ستاد برگزاری نمایشگاه های صنعت 
آب و برق، در حاشیه این رویداد بین المللی سه 
کارگاه آموزشی پیرامون بحث های روز صنعت آب، 
برپا  با اهداف برگزاری نمایشگاه  برق و همسو 

می شود.

با حضور 275 شرکت داخلی و خارجی

  نمایشگاه بین المللی صنعت برق، آب و فاضالب ایران آغاز به کار می کند

نیرو

بر اساس برآوردها حدود 
۱۰۰ هزار نفر به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم 
در پی تعطیلی تاالرهای 

پذیرایی بیکار شده اند

بازگشایی تاالرهای پذیرایی بعد از یک سال
و  پذیرایی  تاالرهای  اتحادیه  رئیس 
از  اعالم کرد که  تهران  مجالس  تجهیز 
یک  با  پذیرایی  تاالرهای  گذشته  روز 
سوم ظرفیت پس از یک سال تعطیلی 

شدند. بازگشایی 
ابراهیمی نیا  خسرو  ایسنا  گزارش  به 
این  به  تاالرها  بازگشایی  کرد:  اظهار 
معنی نیست که مهمانی برگزار می شود، 
این  به صنوف  فعالیت  فقط مجوز  بلکه 

است.  شده  داده  رسته 
با  تهران  اصناف  اتاق  دوم  رئیس  نایب 
بیان این که مانند گذشته صاحبان تاالرها 
وزارت  سامانه  در  نام  ثبت  به  موظف 
واحدها  این  گفت:  هستند،  بهداشت 
از  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  با 
استفاده  اجتماعی،  فاصله گذاری  جمله 
لوازم  از  استفاده  ظرفیت،  سوم  یک  از 
نمک،  شکر،  قند،  مانند  مصرف  یکبار 
و دستکش  ماسک  از  استفاده  و  فلفل 
با تاییدیه اتحادیه  برای همه کارکنان و 

می کنند. فعالیت 
او همچنین از ممنوعیت پذیرایی سلف 
سوی  از  آن  لمس  دلیل  به  سرویس 
افراد مختلف و باال بردن ریسک ابتال به 

داد. تاالرها خبر  در  بیماری 
شهروندان  از  پایان  در  ابراهیمی نیا 
خواست که در برگزاری مراسم ها فاصله 
را  بهداشتی  پروتکل های  و  اجتماعی 

فعالیت  که  کرد  تاکید  و  کنند  رعایت 
ناظر  سازمان های  از سوی  واحدها  این 
اتاق اصناف و  از جمله وزارت بهداشت، 

می شود. رصد  اتحادیه  نمایندگان 
تاالرهای  کرونا،  ویروس  شیوع  پی  در 
از  پرخطر  مشاغل  عنوان  به  پذیرایی 
شدند،  تعطیل  گذشته  سال  اسفندماه 
اما حاال با رعایت پروتکل های بهداشتی 
پیدا  فعالیت  اجازه  زرد  مناطق  در 
از  از  پیش تر  صنفی  مقام  این  کردند. 
داده  خبر  این صنف  ورشکستگی کامل 
هم  کرونایی  تسهیالت  که  بود  گفته  و 
کمک  صنف  این  اعضای  به  نتوانسته 
کند. او همچنین گفته بود که بر اساس 
صورت  به  نفر  هزار   ۱۰۰ حدود  برآوردها 
تعطیلی  پی  در  غیرمستقیم  و  مستقیم 

شده اند. بیکار  تاالرها 
پذیرایی  تاالرهای  اتحادیه  رئیس 
است که   صدا و سیما گفته  به  همچنین 
ظرفیت  سوم  یک  با  پذیرایی  تاالرهای 
بازگشایی  تعطیلی،  سال  یک  از  پس 

د.  می شو
بودن  بسته  دوران  در  داد:  ادامه  او 
به  مجبور  مردم  پذیرایی  تاالرهای 
برگزاری مراسم در مراکز غیربهداشتی و 
غیرمجاز شدند، در یک سال گذشته ما 
شاهد برگزاری مراسم در کارواش ها و یا 

بودیم. عقد  دفترخانه های  برخی 

رئیس کمیته 
امنیت آب مجلس:

جنگ های آینده 
با محور آب است

وضعیت  بررسی  از  آب  امنیت  رئیس کمیته 
دستگاه های  حضور  در  مرزی کشور  آب های 
حوزه  مباحث  گفت:  و  داد  خبر  ذی ربط 
سیاست گذاری، استراتژیک و امنیتی آب در 

می شود. دنبال  آینده  و  فعلی  شرایط 
به گزارش خانه ملت مرتضی محمودوند کمیته 
امنیت آب کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی در مورد جلسه 
بررسی وضعیت آب های مرزی کشور، گفت: 
از  حوزه های کارشناسی  تمامی  از  مسئوالنی 
مرکز  محیط زیست،  امنیتی،  نهادهای  جمله 
و  مسلح  نیروهای  مجلس،  پژوهش های 
سازمان جغرافیایی که مستقیم در حوزه آب 
علمی  و  پژوهشی  و کارهای  هستند  دخیل 
این جلسه حضور داشتند. در  انجام می دهند، 

شورای  مجلس  آب  امنیت  کمیته  رئیس 
سرزمینی،  آب های  بحث  افزود:  اسالمی 
مرزی، کشورهای همسایه، آب های دست باال، 
حوزه کوهستانی و آب هایی که به دریای خزر، 
ویژه  نگاه  با  می ریزید  فارس  خلیج  و  عمان 
در  امنیتی  خاص  شرایط  و  زیست محیطی 
این جلسه مطرح و بررسی شد. او یادآور شد: 
پیشنهادات دستگاه های ذی ربط در جلسات آتی 
کمیته مجدد مورد دقت و بازبینی قرار می گیرد. 
کمیته امنیت آب مباحث حوزه سیاست گذاری، 
استراتژیک و امنیتی آب در شرایط فعلی و آینده 
را دنبال می کند. محمودوند با اشاره به افزایش 
 ۹۰ از  بیش  سال  هر  جهان، گفت:  جمعیت 
میلیون نفر به جمعیت کره زمین افزوده می شود 
و همین نفوس جمعیتی و محدودیت منابع 
آب، بحران هایی را رقم زده که در آینده چند برابر 
سیاست گذاری  آینده نگری،  بنابراین  می شود 
و تحقیق و پژوهش در این زمینه به صورت 
است.  الزم  نظام مند  و  سازماندهی  متمرکز، 
نماینده خرم آباد و چگینی در مجلس با بیان 
امروز  امنیت آب  اولین جلسه کمیته  این که 
قانونی  خال های  بحث  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
نیز در این جلسه عنوان شد، مجلس پتانسیل 
الزم برای تصویب یا اصالح قوانین را دارد و از 
این ظرفیت برای رفع خال های قانونی استفاده 
می کنیم البته استفاده از این ظرفیت منوط به 
انجام کارهای کارشناسی دستگاه های ذی ربط 
است. لذا درخواست کردیم پیشنهادات ضروری 
رئیس کمیته  دهند.  قرار  کمیته  اختیار  در  را 
امنیت آب مجلس شورای اسالمی افزود: این 
حوزه از حساسیت باالیی برخوردار است، ما در 
اوج شرایط بحرانی آب قرار داریم و بدون شک 

جنگ های آینده با محور آب خواهد بود.
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افقی
 - ناتمام  کاسه   - گوسفند  موی   -  ۱ 
از   - خاطر  آسوده   - نویسی۲  ماشین 
جزایر یونان3 - رتبه ها - حرف انتخاب، 
اقامتگاه   - گزینش  حرف  آلمانی،  بله 
مذکر،  جنس،  دو  از  یكی   - مسافر4 
جنس به ظاهر قوی - مهربان ، مهربان و 
دلسوز، مهربانی کننده - از مناطق کشور 
انگلستان - طوالنی ترین رود جهان۵ - 
ارابه و چهار چرخه، چهار چرخه - صفت 

پادشاهان بزرگ - از سازهای زهی6 - 
اتاق پذیرایی - لقب ضحاک - رود آرام، 
خم بزرگ7 - فیلمی به كارگردانی محمد 
درمنش - پایتخت نائورو - ناشنوایی 8 
- مولف انواع ادبی - بی مو۹ - دروازه 
معده، ورودی غذا - پایان نامه - با حكم 
اثر علی اكبر دهخداست، همانندان، مثل 
ها۱۰ - كلمه شگفتی - شتافتن در کاري 
- خانه ها۱۱ - دست عرب، هالوژن نمک 
 - سمی  ای  ماده   - هالوژنها  از  طعام، 
گرفتار شدن، اسارت - ضمیر غائب، وی، 

ضمیر سوم شخص مفرد۱۲ - پستاندار 
کوچک درختی آمریکا - ناپسند داشتن، 
در  لقبی   - بیزاری  رضایتمندی،  عدم 
پندارها، گمان ها -  اروپا۱3 - خیاالت، 
علم پزشکی - ماه فوتبالی، از ماه های 
میدان  از  توپ  شدن  خارج  میالدی، 
بازی۱4 - همراه گداز، نیش سرما - از 
دوران زمین شناسی - بله بیگانه، سوره 
سی و ششم، از حروف مقطعه قران۱۵ 
- تیرانداختن - گیاهی از تیره نعناییان، 
از  دارویی -  از گیاهان  پودنه صحرایی، 

پرندگان

عمودی
اروپا، می گویند شهر شهر چیست   -  ۱
و  - مروارید - درخت تسبیح، سهولت 
حواری   - یونان  از شهرهای   - آسانی۲ 
آشامیدن،   - ستور3  ناخن   - خائن 
روایت   - لباس گورخر   - مصری  کتان 
كننده4 - پیشوای زرتشتی - هزار هزار 
با  هست،  همیشه  برق  نپرد  آن  اگر   -
پریدن آن برق می رود۵ - زمین آماده 
كشت - مردم قرآنی، سوره آخر - واحد 
تاب  بی  و  ناراحت   - قزاقستان6  پول 
دهنده  آزار  وضع  یک  با  رویاروی  اثر  بر 
بر  و  سوزان  ور،  شعله  برافروخته،   -
افروخته - جامه صاف كن، دستاویز و 
بهانه، صاف كننده چروك پارچه7 - مایه 
 - پاكی  مظهر  روشنایی،  مایه  حیات، 
، شهد  آمیختن  و  آمیزش  سرپرست - 
و عسل، اختالط و مخلوط کردن - جمله 
مادر،  برادر   - رستم  جد   - دستوری8 

تبتی  - گاو  خالو  برتر،  لیگ  مربیان  از 
ازآثارهنری   - بازی   - وارونه۹  شی   -
میلر۱۰ - نمایشنامه ای که دارای ویژگی 
های نمایشی و حرکات بدنی مبالغه آمیز 
مساعد،  موقعیت   - خشك۱۱   - باشد 

التین،  هنوز   - میوه   - مناسب  فرصت 
عالمت مصدر جعلی۱۲ - ذره باردار، نمد 
زین - پنبه دانه، غوزه پنبه - درنگ - 
واحد طول روسی۱3 - مجموعه کارمندان 
یک اداره - متاع - كجاست؟۱4 - یار 

مقابل   - خودرو۱۵  بر  مارکی   - یاور  و 
ساز  مرداب،  گیاه   - پرسش  جواب، 
موالنا، ساز شاکی - از سازهای بادی - 
صحنه نمایش، آفت غالت، رود اروپایی

جدول شماره ۱925

بازسازی بیش از 9۴3 قطعه 
صنعتی در نیروگاه رامین اهواز 

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز گفت: با بازسازی تعداد 
۱۲۱ قطعه در آذر ماه امسال، مجموع قطعات بازسازی 
شده در این نیروگاه طی ۹ ماه سال ۹۹ به ۹43 قطعه 
رسید. به گزارش از صداوسیما خلیل محمدی مدیرعامل 
این نیروگاه با اشاره به عمر باالی بسیاری از تجهیزات در 
این نیروگاه و اثرگذاری این موضوع بر میزان راندمان و 
بازدهی در تولید انرژی برق گفت: نبود قطعات مورد نیاز 
و انجام تعمیرات در زمان مناسب، امکان خارج شدن 
واحد ها از مدار یا کاهش میزان تولید را در پی دارد. او 
با بیان این که بازسازی و بهسازی قطعات نیروگاهی از 
رویکرد های مهم در نگهداری و پایداری واحد های تولید 
برق محسوب می شود، افزود: مهم ترین مزیت بازسازی 
قطعات در داخل نیروگاه، کاهش هزینه ها و همچنین 
کاهش زمان تعمیرات تجهیزات نیروگاه به شمار می رود.
محمدی اظهار داشت: با بازسازی تعداد ۱۲۱ قطعه در آذر 
ماه امسال، مجموع قطعات بازسازی شده نیروگاه رامین 
در ۹ ماه سال ۹۹ به ۹43 قطعه رسید. نیروگاه رامین 
اهواز با شش واحد تولیدی و با مجموع ظرفیت ۱8۵۰ 
مگاوات ساعت بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است 
و ضمن تولید پایدار انرژی حیاتی برق و پشتیبانی از 
شبکه سراسری، بسیاری از قطعات مورد نیاز خود را با 
تکیه بر دانش، تجربه و تخصص کارکنان خود طراحی و 

مورد ساخت قرار می دهد.

کرونا توسعه گردشگری عشایری 
را درخراسان شمالی متوقف کرد

امور عشایری خراسان شمالی گفت: شیوع  مدیر کل 
این  در  را  توسعه گردشگری عشایری  ویروس کرونا 
استان متوقف کرد. محمدرضا قلی پور در گفت و گو با 
ایسنا، با اشاره به اینکه عشایر خراسان شمالی یکی از 
راه های توسعه گردشگری در این استان است، اظهارکرد: 
گردشگری  توسعه  برای  را  نقاطی  راستا  همین  در 
بخش خصوصی  با  نیز  را  نشست هایی  و  شناسایی 
برگزار کردیم. وی افزود: افراد سرمایه گذاری که برای 
این  امر سرمایه گذاری در حوزه گردشگری عشایر در 
استان اعالم آمادگی کرده بودند، به شرکت های تعاونی 
عشایری معرفی شده اند اما شیوع ویروس کرونا ادامه 

پیگیری ها را متوقف کرد.

اصفهان

ذوب آهن  صادرکنندگان کشوری،  از  تجلیل  آیین  در   
اصفهان به عنوان تنها مدال آور ملی صادرکنندگان سال 
۱3۹۹ ) باالترین نشان صادرات کشور( انتخاب و منصور 
یزدی زاده مدیرعامل این شرکت ، لوح و تندیس ویژه این 
مراسم را از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
و علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت  ۲۲ 
دی ماه در اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی ایران 
دریافت کرد. منصور یزدی زاده گفت: تداوم رشد صادرات، 
افزایش تعداد بازارهای هدف صادراتی، افزایش صادرات 
و  آفریقایی  منطقه،  به کشورهای  فوالدی  محصوالت 
محصوالت  برتر  کیفیت  حفظ  شرقی،  جنوب  آسیای 
چرخه  به  صادرات  از  حاصل  ارز   ۱۰۰ بر  بالغ  برگشت 
اقتصادی کشور، ثبت جهانی برند و لوگوی ذوب آهن 
اصفهان ESCO ZOBESCO از جمله این عوامل بوده 

است.

مدیرعامل ذوب آهن با اشاره به رشد تولید محصوالت 
ساختمانی در کشور گفت : ذوب آهن اصفهان دو هدف 
عمده را مد نظر دارد که شامل تولید محصوالت صنعتی 
جدید  از جمله تولید ریل ملی و توسعه شبکه ریلی کشور 
و همچنین توسعه بازارهای صادراتی  می باشد که  تمامی 
تالشگران ذوب آهن در دستیابی به این دو هدف ، نقش 
آفرین اصلی هستند و در حال حاضر نیز صادرات ریل 

که تا سال گذشته واردکننده آن بودیم آغاز شده است.
این  در   : توسعه صادرات گفت  موانع  او در خصوص   
به  با چالش هایی مواجه هستیم که مربوط  خصوص 
تحریم های ظالمانه استکبار و بعضا نیز برخی مشکالت 
داخلی هستیم که به لطف خدا امید است با همت و 
همدلی همه مسئوالن این موانع برطرف گردد و رشد و 
شکوفایی اقتصادی و اقتدار بیش از پیش ایران اسالمی 

را در عرصه های جهانی شاهد باشیم.

با حضور معاون اول رئیس جمهور و برای اولین بار در کشور

مدال افتخار ملی صادرات به ذوب آهن 
اصفهان رسید

بر  کرونا  تاثیر  بابت  مازندرانی  صیادان  نگرانی 
کاهش صید ماهیان استخوانی در سال جاری 
، با همکاری سرمای پاییزی و شرایط نامساعد 
با  میزان صیدشان  تا  است  محقق شده  جوی 
گذشت نیمی از فصل صید و صیادی با کاهش 

3۱ درصدی مواجه شود.
به گزارش ایرنا ، فصل صید ماهیان استخوانی 
امسال در سواحل مازندران از نیمه دوم مهرماه 
آغاز  شد و طبق اعالم رسمی شیالت استان چهار 
هزار و ۲۰۰ ماهیگیر در قالب ۵4 شرکت تعاونی 

صیادی پره تورهایشان را به آب انداختند.
بر اساس آمار شیالت مازندران ، صیادان استان 
از آغاز فصل صید تا ۲۰ دی ماه یک هزار و ۲۲ 

تن ماهی صید کردند.
مازندران  در  پره  شرکت های  عضو  صیادان 
سرمای پاییزی امسال را مزید بر شیوع کرونا 
و  نقدینگی  کمبود  از  ناشی  مشکالت  سایر  و 
سبب  می دانند که  صیادی  ابزار آالت  فرسودگی 

شده است تا سال کم رونق صید را در دریای 
کنند. تجربه  خزر 

مازندران،  هواشناسی  رسمی  گزارش  طبق 
میانگین دمای هوای پاییزی در استان امسال 
۱۰.8 درجه سانتی گراد باالی صفر بوده که نسبت 
را  درجه ای  سه  تقریبا  پارسال کاهش  پاییز  به 
پاییزی  هوای  دمای  میانگین  دهد.  می  نشان 

بود. صفر  باالی  درجه   ۱3.7 پارسال  مازندران 
مازندران  هواشناسی  ماهانه  داده های  بررسی 
صیادان  امسال  پاییز  که  می دهد  نشان  هم 
استان ۱3 بار هشدار برای متوقف کردن فعالیت 

کردند. دریافت  دریایی 
 بیشترین هشدارها با 6 مورد مربوط به ماه آذر 
بود. پنج هشدار ماه آذر در سطح نارنجی و یک 

هشدار در سطح زرد بود.
از  دسته  آن  وقوع  معنای  به  نارنجی  هشدار 
پدیده هایی است که خسارت را در پی دارد و به 
نوعی پیام متوقف کردن فعالیت را با خود دارد. 

در سطح زرد هم وقوع پدیده های هواشناسی 
عبارتی  به  بود.  خواهد  همراه  اختالل  ایجاد  با 
یا  و  زرد  سطح  هشدار  هواشناسی  که  زمانی 
نارنجی برای فعالیت های دریایی صادر می کند 
را متوقف کنند  باید کارشان  ، فعاالن این حوزه 
بی توجهی  در صورت  حادثه  هرگونه  وقوع  چون 
به هشدار هواشناسی به معنای قبول مسئولیت 
آن بدون برخورداری از هرگونه حمایت از جمله 

است. بیمه ای  حمایت های 
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت مازندران 
خزر  دریای  در  ماهیگیری  وضعیت  در باره 
ماهیان  صیادی  و  صید  فصل  اول  نیمه  طی 
ایرنا گفت : امسال فصل  استخوانی به خبرنگار 
آب های  مناطق  تمامی  در  مهر   ۱۵ از  صیادی 
تا  میزان صید  ولی  استان شروع شد  ساحلی 
۲۰ دی ماه کاهش 3۱ درصدی نسبت به سال 
خوردن  رقم  معنای  به  است که  داشته  پیش 

است. صیادان  برای  رونق  سال کم 

کاهش 3۱ درصدی صید ماهیان استخوانی در مازندران

با اجرای ۵6۰۰ متر شبکه آبرسانی در دو روستای "پاچم دهارون" و"گلزار هرکبود" 
روابط عمومی  به گزارش  این روستاها مرتفع گردید.  آبی  شهرستان چوار مشکل 
شرکت آب و فاضالب استان ایالم، مدیر عامل آبفای استان با اعالم این خبر گفت: 
به منظور اصالح خطوط فرسوده و قدیمی آب رسانی و جلوگیری از تلفات آب در 
شبکه توزیع، عملیات  اصالح و بازسازی شبکه آبرسانی این روستاها در دستور کار 
قرار گرفت. تیموری با بیان این که این پروژه ها هم اکنون با ۹۰ درصد پیشرفت در 
حال اجرا است افزود:  در روستای "پاچم دهارون" عملیات اصالح شبکه با اجرای 
۲6۰۰ متر لوله گذاری با استفاده از لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف و با اعتباری بالغ بر 
۱میلیارد 87۰ میلیون ریال در حال اجرا است. او ادامه داد: همچنین روستای "گلزار 
هرکبود" خطوط فرسوده شبکه توزیع آب با اجرای 3۰۰۰ متر لوله پلی اتیلن  سایز 
۲۰، ۵۰، 6۲، 7۵، و ۹۰  میلی متری و  با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال  تعویض و 
نوسازی شده است. مدیرعامل آبفای استان ایالم یادآور شد: با اصالح و بازسازی 
از توابع شهرستان  شبکه آب رسانی دو روستای "پاچم دهارون" و"گلزار هرکبود" 
چوار ایالم در مجموع ۱۹3 انشعاب استاندارد سازی شدند. او با بیان این که اصالح 
و بازسازی شبکه آبرسانی این دو روستا باعث افزایش فشار آب می شود افزود: با 
اجرای این عملیات ضمن ارتقای خدمات، شاهد جلب رضایت مشترکان روستاهای 

مذکور از وضعیت آبرسانی هستیم.

همدان – سارا پرویزی ساالر/ استان همدان هیچ شهرستان قرمز و نارنجی ندارد؛ 
سه شهرستان اسدآباد، بهار و فامنین در وضعیت آبی قرار دادند و مابقی وضعیت زرد 
دارند. رشید حیدری مقدم، رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان در جمع خبرنگاران 
با بیان این که ما به دنبال تعالی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی هستیم، اظهار 
کرد: ما تمام تالش خود را در این زمینه انجام دادیم و هیچ گونه کم فروشی در ارائه 
خدمات اتفاق نیفتاد. او با بیان اینکه همدان در ایام شیوع کرونا، هشت ماه وضعیت 
قرمز را تجربه نکرد، یادآور شد: در پیک اول تعداد افراد بستری در بیمارستان ها به 
4۰۰ نفر رسید و در پیک دوم به 6۰۰ نفر و در پیک سوم به یک هزار و ۲۰۰ نفر نزدیک 
و بیماری، مرگ آورتر شد. او افزود: در پیک اول روزانه چهار نفر، پیک دوم روزانه 
هشت نفر و در پیک سوم روزانه به طور میانگین ۱۵ نفر در استان همدان جان خود 
را از دست دادند. حیدری مقدم با بیان اینکه هیچ بیماری پشت درب بیمارستان ها 
نماند و خدمات درمانی به تمام افراد ارائه شد، خاطرنشان کرد: سه هزار و ۵۰۰ نفر 
از کادر درمان استان به کرونا مبتال شدند که 3۰8 نفر پزشک، 767 نفر پرستار، 46 
بهیار، چهار ماما، هزار و ۲۹ پرسنل بیمارستانی، 74۱ نفر پرسنل بهداشتی و 73 نفر 
پرسنل آزمایشگاهی بوده اند. حیدری مقدم با بیان این که از ابتدای شیوع کرونا تا 
کنون ۹ هزار و 8۹8 نفر در بیمارستان ها بستری شدند، ۱7 هزار و ۹۱6 نفر نیز از جمله 

بیماران سرپایی بودند و یک هزار و 433 نفر جان باختند.

در  باد  وزش  با کاهش سرعت  آستارا گفت:  بندر  مرزی  شهرستان  فرماندار 
مرزی  شهرستان  با  مرز  هم  آذربایجان  جنگل های  در  حریق  منطقه، شدت 
بندر  مرزی  فرماندار شهرستان  صابر  عباس  است.  فروکش کرده  بندرآستارا 
آستارا در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: از شامگاه روز گذشته شاهد آغاز حریق 
همجواری  در  آذربایجان که  جمهوری  و کوهستانی کشور  جنگلی  اراضی  در 
روستای بهارستان از توابع پایین دست منطقه حیران شهرستان مرزی بندر 
آستارا می باشد، بودیم. او با بیان این که وزش باد محلی گرمیج یا گرمیش در 
منطقه سبب شد تا آتش سوزی بسیار وسیع باشد، ادامه داد: به دلیل نزدیکی 
ایران و جنگل های هیرکانی منطقه  به خاک جمهوری اسالمی  محل حادثه 
آستارا، تمهیدات الزم اندیشیده و نیروهای کارآمد و تجهیزات الزم در منطقه 
مستقر شده است. صابر با تاکید بر این که از همان لحظات آغاز حریق توزیع 
کار در شهرستان انجام شد، افزود: هم اکنون حریق و سرعت وزش باد نسبت 
به روز گذشته بسیار کاهش یافته است. او در بخش دیگر سخنان خود با اشاره 
به این که با کاهش سرعت وزش باد شرایط منطقه تقریبا عادی است، تصریح 
کرد: آتش از شدت اولیه خود بسیار کار فروکش کرده است ولی نیروها در 

منطقه در آماده باش کامل قرار دارند.

تعویض و نوسازی شبکه آبرسانی دو 
روستای شهرستان چوار استان ایالم

 استان همدان شهرستان قرمز و نارنجی 
کرونایی ندارد

فروکش کردن شدت حریق جنگل های 
آذربایجان هم مرز آستارا

 

| ایالم | | همدان | | گیالن |

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

شماره   رای   موجب  الذکربه  فوق  قانون  دراجرای  چون 
اختالف  هیات   ۱3۹۹/۹/4  -۱3۹۹6۰3۱8۰۱۱۰۱۱۲۱6
مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف مالکانه   رضا برزگر یکتا کهنه 
از پالک ۵۵ اصلی  واقع  در قریه  کهنه سر  ابراهیم   سری فرزند 
بخش  ۲۲ گیالن  از نسق ابراهیم  برزگر  یکتا کهنه سری  بعنوان  
ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر اعیان  احداثی  بمساحت 
پالک  و  احراز  گردیده  مذکور  هئیت  از طرف   مربع   متر   ۵4۲/76
۱47 برای  آن منظور شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده ۱ قانون  فوق  

به  نسبت  میشودچنانچه کسی  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در 
باشدازتاریخ  داشته  مذکوراعتراض  بشرح  متقاضی  صدورسندمالکیت 
تسلیم  اداره  این  اعتراض خودرابه  ماه  بمدت  ۲  انتشارآگهی  اولین 
ورسیداخذنمایددرغیراین صورت پس ازانقضای مدت مذکوربرابرمقررات 
جدیدمانع  میگرددوصدورسندمالکیت  اقدام  صدورمالکیت  به  نسبت 

مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۰/۹

تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۱۰/۲3
9۱0/7۴8-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی 
کاظمی پاکدل

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  اگهی 
رای شماره  برابر  رسمی  فاقد سند  های  و ساختمان  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
۱3۹۹6۰3۱۹۰6۲۰۰۰3۵۲  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  
گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا پورجعفری فرزند 
محمد علی بشماره شناسنامه ۱۲ صادره از گلباف در یک باب خانه به مساحت 4۲4 
مترمربع پالک یکفرعی از 4۰ – اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4۰- اصلی 

واقع در خیابان شهید رجایی روبروی مسجد امام خریداری از مالک رسمی آقای 
ماشاله پور جعفری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱۲۲8
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱۰/8

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱3۹۹/۱۰/۲3
محمد مقصودی_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف 

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

شماره   رای   موجب  الذکربه  فوق  قانون  دراجرای  چون 
اختالف  هیات   ۱3۹۹/۹/۱6  -۱3۹۹6۰3۱8۰۱۱۰۱۱6۹۰
پور  اسنادصومعه سراتصرف مالکانه سجاد محمد علی  مستقردرثبت 
بریران فرزند  داود از پالک ۲8 از ۱۵ اصلی  واقع  در قریه  بریران 
بخش ۲۲ گیالن  از نسق  قربانعلی  نقدی  بعنوان  ششدانگ  یک 
(  ومحوطه  بمساحت  بر ساختمان ) خانه  قطعه  زمین  مشتمل 
پالک  و  احراز  گردیده  مذکور  هئیت  طرف   از  مربع   متر   ۲۱3/68
۱۲۹ برای  آن منظور شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده ۱ قانون  فوق  
به  نسبت  میشودچنانچه کسی  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در 
باشدازتاریخ  داشته  مذکوراعتراض  بشرح  متقاضی  صدورسندمالکیت 
تسلیم  اداره  این  اعتراض خودرابه  ماه   ۲ بمدت   انتشارآگهی  اولین 
ورسیداخذنمایددرغیراین صورت پس ازانقضای مدت مذکوربرابرمقررات 
جدیدمانع  میگرددوصدورسندمالکیت  اقدام  صدورمالکیت  به  نسبت 

مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۰/۹

تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۱۰/۲3
9۱0/7۴5-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 الذکربه موجب رای  شماره  
مستقردرثبت  اختالف  هیات   ۱3۹۹/8/۲۰  -۱3۹۹6۰3۱8۰۱۱۰۱۰۲۰۹
اسنادصومعه سراتصرف مالکانه  اکرم بیات فرزند مرتضی  قلی از پالک 
۱ از ۱4 اصلی  واقع  در قریه  مردخه بخش ۲۲ گیالن از نسق فرج 
اله  فرخی پور بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  اعیان  
احداثی  بمساحت ۹7۰/۲8 متر مربع  از طرف  هئیت مذکور احراز  گردیده 
و پالک 7۵8 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 
تسلیم  اداره  این  خودرابه  اعتراض  ماه   ۲ بمدت   انتشارآگهی  اولین 
ورسیداخذنمایددرغیراین صورت پس ازانقضای مدت مذکوربرابرمقررات 
جدیدمانع  میگرددوصدورسندمالکیت  اقدام  صدورمالکیت  به  نسبت 

مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۰/۹

تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۱۰/۲3
9۱0/7۴۴-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی 
پاکدل

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

شماره   رای   موجب  الذکربه  فوق  قانون  دراجرای  چون 
مستقردرثبت  اختالف  هیات    ۱3۹۹/۵/۲6  -۱3۹۹6۰3۱8۰۱۱۰۰64۱8
اسنادصومعه سراتصرف مالکانه   امیر نور محمد فرزند احمد از پالک ۱۱ از ۹۰ اصلی  
واقع  در قریه  پشتیر بخش ۲۲ گیالن  از نسق  یزدانبخش شعبانپور  پشتیری  بعنوان  
ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر اعیان  احداثی  بمساحت 37۰ متر مربع  از 
طرف  هئیت مذکور احراز  گردیده و پالک ۹۰۰ 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 

نخواهدشد. دادگاه  متضرربه  مراجعه  جدیدمانع 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۰/۲3
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۱۱/7

9۱0/789-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 الذکربه موجب رای  شماره  ۱3۹۹6۰3۱8۰۱۱۰۱۲۰۱۵- 
۱3۹۹/۹/۲4  هیات اختالف مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف مالکانه  
مریم نصرین کامران فرزند محمود از پالک ۱ و ۲ از 3۱ اصلی واقع در قریه فشخام 
بخش ۲۲ گیالن از نسق ابراهیم غالمی بعنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر اعیان احداثی بمساحت ۱۵87/۹۲ متر مربع از طرف  هئیت مذکور احراز  گردیده 
و پالک 33۲ 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: ۹۹/۱۰/۲3
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۱۱/7

9۱0/777-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

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

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

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱3۹۹6۰3۱۹۰6۲۰۰۰64۹  
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  گلباف تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم فیروزه درویش جوشانی  فرزند محمد علی بشماره 
شناسنامه ۵۹7۵ صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه مخروبه به مساحت 
484 مترمربع پالک یکفرعی از ۱۲۰۹ – اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۲۰۹- 
اصلی واقع در خیابان امام محله سراسیاب خان خریداری از مالک رسمی آقای 
حسین طاهری گوکی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱3۲۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱۰/۲3
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱3۹۹/۱۱/۰8

محمد مقصودی_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف 

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

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

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱3۹۹6۰3۱۹۰6۲۰۰۰344  
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  گلباف تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای عبدالرضا فرهمند فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 3۱۱ 
صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه مخروبه به مساحت 46۰.7۲ مترمربع 
پالک ۲ فرعی از ۹7۱ – اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۹7۱- اصلی واقع 
در گلباف خیابان ولیعصر چهارراه برق محله دریا خریداری از مالک رسمی آقای 
محمود پورتاج الدینی  گوکی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱343
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱۰/۲3
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱3۹۹/۱۱/۰8

محمد مقصودی_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی-اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱3۹۹6۰3۱۹۰۱۲۰۰346۵هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک  سیرجان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  مجید خراسانی نیا 
فرزند ایرج بشماره شناسنامه 34۱ صادره از سیرجان در یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 7۲۹/44 مترمربع پالک 3۰۲ اصلی واقع در باغبمید بخش 36 کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای رضا ابولحسن زاده  محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱۰/8-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱3۹۹/۱۰/۲3

محمد آرمانپور_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان/ م الف 8۴3

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

سند رسمی  
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  صادره  آرا  برابر 
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 ۱3 کرمان شهرستان زرند

آقای محسن پوراکبری رشک علیا فرزند رمضان بشماره شناسنامه ۵87۹ صادره 
از زرند در یک باب مغازه به مساحت 4۵.۹۰ مترمربع مفروز و مجزی از پالک 67 
فرعی از ۲368 اصلی واقع در زرند بلوار سلمان فارسی خریداری از مالک رسمی 

آقای اکبر امرالهی.
آقای حسام برزگرزاده زرندی فرزند مهدی بشماره ملی 3۰8۰۰337۹۵ صادره از 
زرند در یک باب خانه به مساحت ۱4۱.3۵ مترمربع از پالک 6۱3۹ اصلی واقع در 
زرند خیابان فلسطین کوچه ۱۰ خریداری از مالک رسمی آقای علی شفیعی زرندی.
آقای رضا گلستانی فرزند محمدبشماره ملی 3۰8۰۰۹8۹۱۹ صادره از زرند در یک 
باب خانه به مساحت 336 مترمربع مفروز و مجزی از پالک ۲ فرعی از 7۵66 
اصلی واقع در زرند بلوار دفاع مقدس کوچه ۱ خریداری از مالک رسمی ورثه عیسی 

ابراهیمی.
آقای ایمان نورالدینی شاه آبادی فرزند عباس بشماره ملی 3۰8۰۰۰83۹۱ صادره 
از زرند در یک باب خانه به مساحت 3۲۹ متر مربع مفروز و مجزی از پالک ۲ 
فرعی از 7۵66 اصلی واقع در زرند بلوار دفاع مقدس خریداری از مالک رسمی 

ورثه عیسی ابراهیمی.
آقای فتح اله گرگاکی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱۵ صادره از زرند در یک 
باب خانه به مساحت ۲۲7.۹۵ مترمربع از پالک 763۱ اصلی واقع در زرند خیابان 

پرستار شمالی خریداری از مالک رسمی آقای سید محمد عمرانی. م الف ۱۵8
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱۰/۹- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۱۰/۲3

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

شماره   رای   موجب  الذکربه  فوق  قانون  دراجرای  چون 
مستقردرثبت  اختالف  هیات    ۱3۹۹/۹/۱6  -۱3۹۹6۰3۱8۰۱۱۰۱۱7۱۹
اسنادصومعه سراتصرف مالکانه  اکبر رنجبر فرزند حسین از پالک ۱ از ۵  اصلی 
واقع  در قریه  سیاه درویشان بخش ۲۲ گیالن  از نسق  تراب مهدی پور بعنوان  
ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  ساختمان  احداثی  بمساحت 3۱۰/73  
برای  آن منظور  از طرف  هئیت مذکور احراز  گردیده و پالک 3۱7  متر مربع  
شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده ۱ قانون  فوق  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
مذکوراعتراض  بشرح  متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت  میشودچنانچه کسی 
انتشارآگهی بمدت  ۲ ماه اعتراض خودرابه این اداره  داشته باشدازتاریخ اولین 
مذکوربرابرمقررات  مدت  ازانقضای  پس  صورت  ورسیداخذنمایددرغیراین  تسلیم 
مراجعه  جدیدمانع  میگرددوصدورسندمالکیت  اقدام  صدورمالکیت  به  نسبت 

نخواهدشد. دادگاه  متضرربه 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۰/۲3
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۱۱/7

9۱0/787-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

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

شماره   رای   موجب  الذکربه  فوق  قانون  دراجرای  چون 
مستقردرثبت  اختالف  هیات    ۱3۹۹/۹/۲۹  -۱3۹۹6۰3۱8۰۱۱۰۱۲۱6۱
اسنادصومعه سراتصرف مالکانه   وحید علی  زاده  صیقالن  فرزند محمد از پالک 
۵۵۵ باقیمانده  از 4۲  اصلی  واقع  در قریه  عربان  بخش ۲۲ گیالن  از مالکیت  
زهرا رحیم  زاده  بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  ساختمان  احداثی  
محصور  شده  به اسناد  بمساحت ۲۰6/6۱  متر مربع  از طرف  هئیت مذکور احراز  
گردیده و پالک ۱۰۲۲7 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 
ازانقضای  اداره تسلیم ورسیداخذنمایددرغیراین صورت پس  این  اعتراض خودرابه 
میگرددوصدورسندمالکیت  اقدام  صدورمالکیت  به  نسبت  مذکوربرابرمقررات  مدت 

نخواهدشد. دادگاه  متضرربه  مراجعه  جدیدمانع 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۰/۲3
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۱۱/7

9۱0/786-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل



پیامک شما را دربـاره 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت   

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱3۹۹6۰3۱۹۰۱4۰۰4۵8۰ – ۱3۹۹/۰۹/3۰ هیات دوم  _ موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهین پیش باز  فرزند محمد  بشماره 
شناسنامه 7۱3صادره از جیرفت  در ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 34۰متر مربع پالک  
_فرعی از ۵8۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک فرعی از ۵8۱ اصلی قطعه دو واقع در اراضی 
حسین آبادجیرفت بخش4۵ کرمان خریداری از  مالک رسمی آقای کیومرث منشی زاده  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 توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.م.الف 463
تاريخ انتشار نوبت اول : ۹۹/۱۰/۲3
 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۱۱/۰7

جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قانون  موضوع  دوم  هیات   ۱3۹۹/۰8/۲۱  -  ۱3۹۹6۰3۱۹۰۱4۰۰3۹73 شماره   رای  برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای  نواب عسکرپور 
فرزند تراب   بشماره شناسنامه ۱۲6 صادره از جیرفت  در ششدانگ   یک قطعه زمین 
مزروعی  به مساحت ۲۲۲۱۰۱/۱۰ مترمربع پالک _فرعی از 4۵۱ اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک فرعی از 4۵۱ اصلی قطعه دو واقع در اراضی کنتکی بلوک  جیرفت بخش 
4۵ کرمان خریداری از  مالک رسمی آقای تراب عسکرپور و ملک خاتون رویدل  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 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م.الف 46۰
تاريخ انتشار نوبت اول : ۹۹/۱۰/۲3- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۱۱/۰7

جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱3۹۹6۰3۱۹۰۱4۰۰4788 – ۹8/۱۱/۱۲ هیات اول _ موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه سلیمانی ساردو  فرزند حسین  
بشماره شناسنامه ۱۵67صادره از جیرفت  در ششدانگ   یک باب خانه و باغچه به مساحت 
۵۱۲ متر مربع پالک۱۲8۹ فرعی از ۵64 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک فرعی از ۵64 
اصلی قطعه دو واقع در اراضی کهوروئیه جیرفت بخش 4۵ کرمان خریداری از  مالک رسمی 
آقای اشرف دهقان 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 توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م.الف 46۵
تاريخ انتشار نوبت اول : ۹۹/۱۰/۲3
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۱۱/۰7

جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
قانون  دوم  _ موضوع  ۹۹/۱۰/۰3 هیات   – ۱3۹۹6۰3۱۹۰۱4۰۰464۲ رای شماره  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
رشیدی   فرزند جمعه  بشماره شناسنامه 3۰صادره از جیرفت  در ششدانگ  یک باب 
خانه مسکونی مشتمل بر طبقه فوقانی  به مساحت ۲۵3متر مربع پالک  _فرعی از 
در  واقع  دو  اصلی قطعه   _۵8۲ از  از پالک3فرعی  اصلی مفروز و مجزی شده   ۵8۲

متقاضی   خود  رسمی  مالک  از   خریداری  بخش4۵ کرمان  آبادجیرفت  خالق  اراضی 
روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
تسليم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را 
بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود 
مالکیت صادر خواهد  اعتراض طبق مقررات سند  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور 

م.الف4۹۲۵ شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول : ۹۹/۱۰/۲3
 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۱۱/۰7

جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱3۹۹6۰3۱۹۰۱4۰۰47۱7 – ۱3۹۹/۱۰/۰6 هیات دوم  _ موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای دادمراد خدیش فرزند جانشین  
بشماره شناسنامه ۱84صادره از جیرفت  در ششدانگ  یک باب خانه به مساحت ۵۰۵ متر 
مربع پالک  _فرعی از 6۲۲ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک فرعی از 6۲۲ اصلی قطعه ۵ 
واقع در اراضی قنات فرخ ساردوئیه جیرفت بخش34 کرمان خریداری از  مالک رسمی آقای 
جانشین خدیش  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 توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۹۹/۱۰/۲3
 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۱۱/۰7

جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اول موضوع قانون تعیین  برابر رای شماره ۱3۹۹6۰3۱۹۰۱4۰۰4463 – ۱3۹۹/۰۹/۲۰ هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  خانم رویا رستمی زمین حسین   فرزند 
مرید   بشماره شناسنامه 6 صادره از جیرفت  در ششدانگ   یک باب خانه به مساحت 3۰6متر 
مربع پالک _فرعی از ۵64 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک فرعی از ۵64 اصلی قطعه دو 
واقع در اراضی کهوروئیه جیرفت بخش 4۵ کرمان خریداری از  مالک رسمی رخساره ایرجی 
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 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت   

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱3۹۹6۰3۱۹۰۱4۰۰3۹۲۱ – ۹۹/۰8/۲۰  هیات دوم _ موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی احمد روز خوش فرزند مرید  بشماره 
شناسنامه ۲۰۰صادره از جیرفت  در ششدانگ   یک باب خانه به مساحت ۲۹۰ متر مربع 
پالک- _فرعی از ۵74 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۱۹۰فرعی از ۵74 اصلی قطعه دو 
واقع در اراضی جیرفت بخش 4۵ کرمان خریداری از  مالک رسمی آقای جالل فرخی 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 توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
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آگهی فقدان سند مالكیت
ــزا  ــروز و مج ــی مف ــی از 1521 اصل ــماره  10 فرع ــه ش ــی ب ــاك ثبت ــت پ ــند مالكی س
شــده از 8 فرعــی از اصلــی مذكــور قطعــه 2 واقــع در بخــش 02 ناحیــه 00 حــوزه ثبــت 
ملــك منطقــه یــك قزویــن اســتان قزویــن بــه مســاحت  55/25 متــر مربــع بــه نــام 
ــد 1350/06/02  ــخ تول ــنامه 30 تاری ــماره شناس ــی ش ــر قل ــد امی ــوری فرزن ــه آش صفی
ــا جــز ســهم 6 از كل ســهم  صــادره از تاكســتان دارای شــماره ملــی 4391736527 ب
ــه و  ــدانگ عرص ــهم : شش ــن س ــان مت ــه و اعی ــگ عرص ــش دان ــك ش ــوان مال 6 بعن
اعیــان ، موضــوع ســند مالكیــت اصلــی بشــماره چاپــی 680039 ســری ج ســال 97 
بــا شــماره دفتــر الكترونیكــی  الكترونیــك 139820309001004713 ثبــت گردیــده اســت 
. محدودیــت : محدودیــت دفتــر امــاك : رهنــی شــماره 148891 مــورخ 1394/09/03 
دفتــر خانــه اســناد رســمی شــماره 18 شــهر قزویــن اســتان قزویــن كــه بنفــع بانــك 
مســكن شــعبه فردوســی قزویــن بــه مبلــغ 865/076/123 ریــال بــه مــدت 120 مــاه 
ــه  ــر خان ــورخ 1394/10/22 دفت ــماره 149657 م ــی ش ــازاد دارد رهن ــده . م ــت ش ثب
اســناد رســمی شــماره 18 شــهر قزویــن اســتان قزویــن كــه بنفــع بانــك مســكن شــعبه 
ــده  ــت ش ــاه ثب ــدت 60 م ــه م ــال ب ــغ 154/330/795 ری ــه مبل ــن ب ــی قزوی فردوس
ســپس مالــك بــا ارائــه دو بــرگ فــرم شــهادت شــهود و بــا ارائــه وكالتنامــه 154864 
تاریــخ 1395/10/20 دفتــر 18 قزویــن تفویــض شــده  بــه فاطمــه علمــی زاده مدعــی 
فقــدان ســند بــه علــت ســهل انــگاری گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت المثنــی 
ــون ثبــت  ــه اســتناد مــاده 120 آئیــن نامــه اصاحــی قان خــود را نمــوده كــه مراتــب ب
اعــام مــی گــردد تــا هــر كــس بــه نحــوی از هــر انحــاء نســبت بــه ملــك مذكــور حقــی 
داشــت و یــا معاماتــی بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی وجــود ســند نــزد خــود باشــد 
از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا مــدت ده روز ضمــن مراجعــه بــه ایــن اداره اعتــراض 
خــود را بــا ارائــه اصــل ســند مالكیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد و چنانچــه ظــرف 
مــدت مقــرر اعتــراض بــه ایــن اداره نرســد یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالكیــت 
ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالكیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی 
تســلیم خواهــد كــرد ایــن آگهــی در یــك نوبــت بــه شــرح ذیــل منتشــر خواهــد شــد .
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آگهی فقدان سند مالكیت 
ــروز و مجــزا  ــی مف ــی از 1521 اصل ــه شــماره 18 فرع ــی ب ــاك ثبت ــت پ ســند مالكی
شــده از8 فرعــی از  اصلــی مذكــور قطعــه 10 واقــع در بخــش 02 ناحیــه 00 حــوزه ثبــت 
ملــك منطقــه یــك قزویــن اســتان قزویــن بــه مســاحت 120/25 متــر مربــع بــه نــام 
ــد امیــر قلــی شــماره شناســنامه 30 تاریــخ تولــد 1350/06/02  صفیــه آشــوری فرزن
صــادره از تاكســتان دارای شــماره ملــی 4391736527 بــا جــز ســهم 6 از كل ســهم 
ــی  ــت اصل ــند مالكی ــوع س ــان موض ــه و اعی ــگ عرص ــش دان ــك ش ــوان مال 6 بعن
ــك  ــی الكترونی ــماره الكترونیك ــا ش ــال 97 ب ــری ج س ــی 680044 س ــماره چاپ بش
139820309001004718 ثبــت گردیــده اســت . محدودیــت : محدودیــت دفتــر امــاك 
: رهنــی شــماره 14881 مــورخ 1395/04/22 دفتــر خانــه اســناد  رســمی شــماره 69 
شــهر قزویــن اســتان قزویــن كــه بنفــع بانــك ملــت شــعبه آزادی قزویــن بــه مبلــغ 
650/000/000 ریــال بــه مــدت 48 مــاه ثبــت شــده . مــازاد دارد رهنــی شــماره 14882 
ــه اســناد رســمی شــماره 69 شــهر قزویــن اســتان  مــورخ 04/22/ 1395  دفتــر خان
ــغ 650/000/000  ــه مبل ــن ب ــك ملــت شــعبه میــدان آزادی قزوی قزویــن كــه بنفــع بان
ریــال بــه مــدت 48 مــاه ثبــت شــده ســپس مالــك بــا ارائــه دو بــرگ فــرم شــهادت 
شــهود و بــا ارائــه وكالتنامــه 168488 تاریــخ 1398/04/13 دفتــر 18 قزویــن تفویــض 
شــده بــه وحیــد حســن بیگــی مدعــی فقــدان ســند بــه علــت ســهل انــگاری گردیــده 
و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت المثنــی خــود را نمــوده كــه مراتــب بــه اســتناد مــاده 
120 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اعــام مــی گــردد تــا هــر كــس بــه نحــوی از 
هــر انحــاء نســبت بــه ملــك مذكــور حقــی داشــت و یــا معاماتــی بــه نفــع او شــده 
و یــا مدعــی وجــود ســند نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا مــدت ده 
روز ضمــن مراجعــه بــه ایــن اداره اعتــراض خــود را بــا ارائــه اصــل ســند مالكیــت و 
ســند و ســند معاملــه تســلیم نمایــد و چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتــراض بــه ایــن 
ــه نشــود اداره ثبــت  ــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالكیــت ارائ اداره نرســد و ی
المثنــی ســند مالكیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد كــرد 

ایــن آگهــی در یــك نوبــت بــه شــرح ذیــل منتشــر خواهــد شــد .
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مطالعه گسل های 
لرزه زای خرم آباد آغاز شد

اکتشافات معدنی  و  زمین شناسی  مرکز  مدیر 
پروژه  اجرای  راستای  در  گفت:  لرستان 
کشور  کالن شهرهای  گسل های  دقیق سازی 
خرم آباد  شهر  لرزه زای  گسل های  مطالعه 
سازمان  روابط عمومی  گزارش  به  شد.  آغاز 
کشور،  اکتشافات معدنی  و  زمین شناسی 
ایران  این که  بیان  با  کریمی منفرد  حجت هللا 
زمین لرزه های  رویدادهای  با  جنبا  پهنه ای  در 
گسترده واقع شده، ادامه داد: کشورمان ساالنه 
با زمین لرزه های بزرگ مواجه است که بر همین 
تهیه  و  دقیق گسل ها  محل  شناسایی  اساس 
راهکارهای  ارائه  منظور  به  آن ها  دقیق  نقشه 
مقاوم سازی  و  بهینه سازی  جهت  مناسب 
می رسد.  به نظر  ضروری  امری  خطر  پهنه های 
اکتشافات معدنی  و  زمین شناسی  مرکز  مدیر 
لحاظ  به  راستا  این  در  کرد:  تصریح  لرستان 
قرارگیری استان لرستان در منطقه ای با پتانسیل 
باال و قرارگیری در محل گسل های  لرزه خیزی 
پهنه گسلی  لرزه خیزی  پتانسیل  بررسی  جنبا، 
رازان در نزدیکی شهر خرم آباد توسط کارشناسان 
مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی لرستان و 
گروه لرزه زمین ساخت و زلزله شناسی سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حال 
انجام است.کریمی منفرد با بیان این که این گسل 
یکی از گسل های اصلی و مهم در استان لرستان 
است، تاکید کرد: این گسل به نام های پهنه گسلی 
رازان یا پهنه رانندگی چغلوندی نیز نام گذاری شده 
و دارای روند مشابه با ساختارهای اصلی زاگرس، 
شمال باختر- جنوب خاور بوده است و جهت 

است. باختر  جنوب  سوی  به  روراندگی 

تاکید استاندار کرمان 
بر ایجاد گرمخانه 

شهرداری،  این که  بر  تاکید  با  کرمان  استاندار 
به جمع آوری و  بهزیستی و فرمانداری موظف 
ساماندهی متکدیان و معتادان متجاهر هستند، 
گفت: این کار باید در اسرع وقت صورت گیرد و 

شهرداری گرمخانه کرمان را راه اندازی کند. 
شورای  در  زینی وند  علی  ایرنا،  گزارش  به 
مدیران استانداری کرمان ادامه داد: گزارش های 
آسیب دیده  گروه های  حضور  از  تاسف آوری 
می شود که  ارائه  زمستان  سرد  های  شب  در 
اصال شایسته نیست و بهزیستی، شهرداری و 
فرمانداری به عنوان متولی جمع آوری این افراد 
زمانی  تا  تصریح کرد:  او  باشند.  پاسخگو  باید 
که راه اندازی کمپ ماده ۱6 و مراحل اداری آن 
را  الزم  مدیریت  باید  شهرداری  می شود،  طی 
انجام داده و گرمخانه ای در مکان های در اختیار 
آسیب دیده  افراد  شب  گذران  برای  خودشان 
بالتکلیف در سطح شهر راه اندازی کنند.زینی وند با 
طرح این سوال که چگونه مدیران ما در حالی که 
این عده از هموطنان که به واسطه شرایط زندگی 
دچار آسیب شده اند، شب های سرد را تا صبح در 
خیابان به سر می کنند، می تواند شب را راحت 
بخوابند. این صحبت ها درحالی مطرح می شود 
که مدیر کل بهزیستی کرمان پیشتر به تسنیم 
بود که حدود ۱۵ هزار معتاد متجاهر در  گفته 
استان جمع آوری، نگهداری و از مراکز جدا شدند. 
عباس صادق زاده همچنین تاکید کرده بود که در 
مجموع 3 هزار معتاد متجاهر در استان هستند 
که همواره تحت درمان قرار می گیرند اما نتیجه 

مطلوبی از این اقدامات گرفته نشده است. 

بر  گسترده ای  تاثیرات  اما  نوری  آلودگی 
جانداران  سایر  و  انسان ها  سالمت  روی 
نشدن  ترشح  دارد.  نیز  محیط زیست 
یا  پرندگان  عام  قتل  یا  بدن  در  مالتونین 
حتی درختان از جمله آثار این آلودگی های 
نوری است. برای حل آن اما باید چه کرد؟ 
حامد میرزاخلیل، منجم آماتور و فعال حوزه 
مقابله با آلودگی نوری از ضرورت نورپردازی 
مسکونی  خانه های  و  شهرها  در  درست 
متخصص  اعتماد  اشکان  و  می گوید 
گفت وگوی  یک  در  سبز   ساختمان های 
شدن  سبز  ضرورت  بر  اینستاگرامی 
خانه های مسکونی تاکید می کند. در ادامه 

بخش هایی از این گفت وگویی اینستاگرامی 
می خوانید. را 

 ساختمان های سبز، آسمان شب 
را به انسان بر می گردانند

گفت وگو  این  ابتدای  در  اعتماد  اشکان 
در  را  سبز  ساختمان ها  مزایای  از  یکی 
می گوید:  او  می داند.  نوری  آلودگی  بحث 
ساختمان های  برای  معیارهایی  از  یکی 
ضابطه  و  معیار  البته  دارد، که  وجود  سبز 
داوطلبانه است، بحث کاهش آلودگی نوری 
تقسیم  قسمت  دو  به  آلودگی  این  است. 
می شود. یکی مقابله با آپ الیتینگ است 

یعنی نوری که به سمت باال می رود، کنترل 
آسمان  از  استفاده  معیار  این  هدف  شود، 
شب که طبیعت فراموش شده شهرنشینان 
است. اما مقصود دیگر از این معیار کاهش 
اما  است.  انسان  و  محیط زیست  بر  اثرات 
از چه سالی  دقیقا  نوری  آلودگی  با  مبارزه 
آلودگی نوری  این  اثرات مخرب  آغاز شد؟ 
ساختمان ها  و  چیست  انسان  سالمت  بر 
ویژگی  چه  باید  شهری  تابلوهای  یاحتی 
نوری  آلودگی  برچسب  تا  باشند  داشته 
نخورند، پرسش هایی بودند که در ادامه به 

است.  شده  داده  پاسخ  آن ها 

لزوم ایجاد ضوابط برای بهینه کردن روشنایی ساختمان ها

بیلبوردها، منابع ناشناخته 
 اتالف انرژی در شهرها

یک فعال محیط زیست و آسمان شب: بیش از 90 درصد تابلوهای شهر تهران نورپردازی 
روبه باال و اتالف انرژی دارند

یکی از معیارهایی برای 
ساختمان های سبز وجود 

دارد، که البته معیار و ضابطه 
داوطلبانه است، بحث کاهش 

آلودگی نوری است. این 
آلودگی به دو قسمت تقسیم 

می شود. یکی مقابله با آپ 
الیتینگ است یعنی نوری که 
به سمت باال می رود، کنترل 

شود، هدف این معیار استفاده 
از آسمان شب که طبیعت 
فراموش شده شهرنشینان 
است. اما مقصود دیگر از 

این معیار کاهش اثرات بر 
محیط زیست و انسان است

تصادفات  از  پلیس  شدند،  تاریک  اصلی کالن شهرها  بزرگراه های  و  اصلی  ما|معابر  |پیام 
احتمالی در این تاریکی ها می گوید و زنان از ناامن شدن خیابان ها برای تردد. بیش از یک 
قرن پیش و قبل از اختراع برق اما وضعیت معابر و خیابان ها تاریک تر از چیزی بود که 
اکنون ما تجربه اش می کنیم. رفته رفته دانشمندان به تکاپو افتادند، ادیسون و تسال دست 
به کار ساخت جریان مستقیم و متناوب برق شدند و المپ های الکتریکی هم پس از آن 
ایجاد شد. خیابان ها رفته رفته روشن شدند. روشنایی کم کم به شرق کره زمین هم رسید 
و دیگر کمترین نقطه ای است که شب ها در تاریکی مطلق فرو رود. شب های روشن این 
روزها جزویی از سبک زندگی ما شده است. از همین رو زمانی که خیابان ها و معابر با توجیه 
صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش مصرف مازوت کم نور شدند، اعتراضات باال رفته است. 
گروهی اما هستند که از این تاریکی البته در حد معقولش استقبال می کنند، دسته اول 
منجمان و عکاسان آسمان شب اند که روشنایی شهرها حق استفاده از آسمان شب را از آن ها 
سلب کرده است. این گروه البته ماجرا را تنها محدود به منجمان نمی دانند، آن ها معتقدند 
که حق دسترسی به آسمان شب حق همگانی است. فعاالن آسمان تاریک در همه نقاط دنیا 
می گویند که اگر مصرف انرژی در خیابان ها بهینه شود، احتمال استفاده از حامل های انرژی 
و آلودگی هوا که این روزها گریبان بسیاری از شهرها را گرفته هم کمتر خواهد شد. انجمن 
بین المللی آسمان تاریک سال گذشته طی آماری اعالم کرده بود که 30 درصد از چراغ های 
خیابان ها اتالف انرژی دارند این یعنی 2۱ میلیون تن تولید کربن دی اکسید. برای جبران 

این مقدار اما باید حدود 875 درخت کاشت. عددی که به نظر نشدنی می آید.
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ضرورت مقابله با نورهای مزاحم

شاید در ابتدا تنها رصدگران آسمان شب 
برایشان  نوری  آلودگی  مساله  که  بودند 
رصدخانه ها  در  آن ها  داشت.  اهمیت 
متوجه نورهای مزاحمی می شدند که کار 
را برایشان سخت می کرد. رصدگران آماتور 
انجام  را  خود  تحقیق  نمی توانستند  هم 
دهند. به همین دلیل از چهل سال پیش 
به کار کرد. محیط زیستی ها  آغاز  پویشی 
هم کم کم به این پویش پیوستند آن هم 
به دلیل قتل عام بچه الک پشت ها که در 
ساحل فلوریدای آمریکا اتفاق افتاد، به این 
پویش پیوستند.- همان طور که می دانید 
بچه الک پشت ها وقتی سر از تخم بیرون 
نورهای مصنوعی گرایش  به  رو  می آورند 
پیدا می کنند به همین دلیل به جای اینکه 
رو به دریا بروند، زیر چرخ ماشین ها قتل 
عام شدند-  اکنون ۱38 سال از اختراع 
ادیسون  زمان  آن  است،  گذشته  المپ 
فکر نمی کرد که اختراعش به این سرعت 
بتواند وسعت پیدا کند به طوری که تمام 
شب های ما نه تنها در خانه بلکه در بیرون 
از خانه هم روشن باشد. طرفداران آسمان 
دنبال  به  که  محیط زیستی هایی  و  شب 
تالشند  در  هستند  نوری  آلودگی  کاهش 
و  ندهد  رخ  انسان  بر  بدی  اتفاق  هم  تا 
فیزیولوژی او تغییر نکند و هم به حیات 
سایر حیوانات ضربه ای وارد نشود و هم 
باشد.  نداشته  انرژی وجود  اتالف  این که 
یکی از قدم های آن ها این است که مثال 
به جای این که نور به سمت آسمان برود، 
باشد.  داشته  وجود  پایین  سمت  به  نور 
یعنی به سمت جایی که الزم داریم حرکت 
این معنای ساده ای  برداریم.  کنیم، قدم 
دارد، یعنی ما اصال الزم نداریم زیر هواپیما 
را ببینیم، ما تنها باید زیر پایمان را ببینیم، 
به نظرم فلسفه ادیسون هم همین بوده 
که ما تنها بتوانیم در شب راحت تر زندگی 
این  نوری  آلودگی  مقابله  از  کنیم. منظور 
را خاموش کنیم  نیست که همه چراغ ها 
ما  دهیم،  را کاهش  موجود  استاندار  یا 
بهینه  را  انرژی  منبع  این  می خواهیم 
باشد.  هم  محیط زیست  نفع  به  تا  کنیم 
باعث  روشنایی  ضوابط  به  نبودن  پایبند 
همین  است.  شده  نوری  آلودگی  این 
تاریکی  با  می کند  مقابله  مازوت  االن 
 7۵۰ که  بدانید  است  جالب  خیابان ها. 
که  داریم  تهران  شهر  سطح  در  بیلبورد 
نورپردازی شان  آن ها  درصد   ۹۰ باالی 
آلودگی  اوج  االن  باالست.  به  پایین  از 
هواست شما این جو مه آلود را در زیر این 
تابلوها می بینید، این رد نور را در آسمان 
می بینید، الزم است که از کنار به بیلبوردها 
پروژکتورها  این  نور  بفهمید  تا  نگاه کنید 
قدر  چه  و  است  آسمان  به  رو  قدر  چه 
این که  دیگر  بحث  دارد.اما  انرژی  اتالف 
سبز،  ساختمان های  در  می شود  گفته 
انسان ها به آسمان شب دسترسی دارند، 
بحث حقوق شهروندی است در بسیاری از 
کشورها، معیار اینکه چه قدر می توانید از 
روشنایی و نور در حیاط خودتان استفاده 
کنید، دیدن نور ماه است. مثال می گویند 
اگر 4 متر از چراغ دور شوید، باید بتوانید 

نور ماه را روی سطح زمین داشته باشید و 
این تفکیک را بین نور ماه و نور مصنوعی 
به گونه ای  نباید  نور  یعنی  باشید  داشته 
باشد که شما نتوانید نور ماه را از نورهای 
ما  باشد  اینگونه  اگر  تفکیک کنید،  دیگر 
پرستاره  شب  آسمان  یک  شهر  کل  در 
داریم. درباره ساکنان داخل ساختمان هم 
مصرف  شود،  استفاده  درست  نور  از  اگر 
به  احتیاجی  دیگر  می آید،  پایین  انرژی 
مازوت  سوزاندن  و  انرژی  حامل های 
نیست و در کل کربن دی اکسید کمتر تولید 
می شود. انجمن بین المللی آسمان تاریک 
پارسال محاسبه ای انجام داده بود و گفته 
از چراغ هایی که استاندارد  بود 3۰ درصد 
این  دارند.  انرژی  اتالف  نمی شود،  تعبیه 
معادل 3 میلیارد و 3۰۰ میلیون دالر است 
تولید  تن  میلیون   ۲۱ تولید  یعنی  این  و 
تن،  میلیون   ۲۱ این  از  کربن دی اکسید. 
۱۵ میلیون تن سهم روشنایی های بیرونی 
مناطق مسکونی است و برای جبران آن 
شود.  کاشته  درخت   87۵ سالی  باید 
نوری،  فیبر  با  می توانیم  روز  طول  در  ما 
خانه  داخل  به  مستقیم  را  خورشید  نور 
بیاوریم، در شب هم می توانیم با پنل های 
مصرف  فسیلی  غیر  منابع  و  خورشیدی 
آلودگی های  درباره  اما  کنیم.  بهینه تر  را 
باید  هم  بیرونی  محیط های  نوری 
که  نیست  مشخص  اندیشید،  تدابیری 
چه سازمانی باید پروتکلی مشخص کند 
نورپردازی  ساختمان ها  دهد که  اجازه  و 
بیرونی داشته باشند. همین االن خانه ها 
که  هستند  بلندی  ساختمان های  و 
ساختمان های  میان  و  دارند  نورپردازی 
داشته  نورپردازی  باید  شاید  تاریخی که 

ندارد. وجود  تفاوتی  باشند، 
شکل  قانونی  مساله  این  برای  باید  اما 
بگیرد، همان طور که االن نمی شود به جای 
۱۰ طبقه، ۱۵ طبقه ساخت نباید نورپردازی 
باشد.  می بینیم  امروز  چه  آن  مانند  هم 
همان طور که شما به عنوان رهگذر در شهر 
سامان  نظام  یک  از  باید  می زنید  قدم 
طراحی  ضوابط  با  معموال  که  شده  داده 
و  می افتد  اتفاق  این  شهری  نورپردازی 
جامعه شناسان  بلکه  نورپردازان  فقط  نه 
و  بنشیند  گروهی  باید  شهرسازان  و 
مولفه های شاخص شهر را شناسایی کنند 
و ضابطه یکسانی برای شهر تبدیل کنند.

به  استراحت  هنگام  که  اضافه  نورهای   
تاثیر  انسان  برای  می آید  ما  خانه های 
است  چیزی  تنها  شاید  نور  دارد،  منفی 
که بدون اجازه وارد خانه می شود، روشن 
بودن محیط زندگی هنگام خواب، می تواند 
بحران ساز باشد به این علت که مالتونین 
تزریق  بدن  در  شب  تاریکی  در  تنها 
می شود، هورمون مالتونین در شب ساعت 

می کند. تنظیم  را  ما  بیولوژیک 
این  باشد،  خواب  اتاق  در  نور  وقتی که   
بسته به میزان و رنگ نور، مالتونین درست 
ترشح نمی شود، در نتیجه وقتی از خواب 
بیدار می شوید، تمرکز ندارید و هنوز حس 
کرختی دارید. انواع و اقسام سرطان ها هم 
می تواند نتیجه این ترشح ناصحیح باشد. 
این که  برای  هستند  دالیلی  این ها  همه 
بدانیم چه قدر مقابله با آلودگی نوری در 

شهر اهمیت دارد.

| منجم آماتور و فعال در حوزه مقابله 
با آلودگی نوری  |

  | حامد میرزاخلیل |
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| ایسنا | پوریا جوانمیری به دلیل عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت. زنده یاد 
پوریا جوانمیری متولد سال ۱3۵4 و نوازنده و مدرس ویلون بود و از محضر 
استادانی چون اکبرایزدی، محمود مرآتی، علی تجویدی، جوادلشگری، محسن 
تویسرکانی، فرید عمران و حسین دهلوی بهره برده بود. او که چند کتاب 
آموزشی نیز تالیف کرده، با ارکسترهای »صبا«، »رودکی«، »کیش مهر« و 

»البرز« همکاری کرده است.

| ایسنا | یک تابلو نقاشی رنگ روغن که توسط »وینستون چرچیل« 
نخست وزیر سابق بریتانیا از منظره ای در مراکش خلق شده است در یک 
حراجی به مزایده گذاشته خواهد شد. این تابلونقاشی که گمان می رود 
به سال ۱۹3۵ تعلق داشته باشد در حراجی ماه مارس کریستیز ممکن 

است به قیمت نیم میلیون  پوند فروخته شود.

خیابان  تبدیل  برای  برنامه ها  تایید  از  پاریس  آیدالگو شهردار   | ایرنا   |
معروف شانزلیزه به یک »باغ استثنایی« خبر داد. این تغییر کاربری 
جانی تازه به کالبد خیابانی خواهد دمید که سالهاست از مشکالت مرسوم 
پارک،  جای  نبود  آلودگی،  جمله  از  مدرن  دنیای  تمام کالنشهرهای  در 

شلوغی و مصرف گرایی رنج می برد.  

| ایرنا | در جلسه شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس، مهارت در 
ساخت و نواختن ساز محلی ِدَسرکوِتن یا همان نقاره به نام "محمدرضا 

هاشمی" هنرمند آملی ثبت شد.

 

| موسیقی | | هنر تجسمی | | شهر | | ساز محلی |

قسمت اول 
معرفی کتاب واقعیت
| نوشته هانس رزلینگ |

رزلینگ ده دلیل می آورد که ما درباره جهان اشتباه فکر می کنیم چرا 
که رویدادهای جهان از آنچه به نظر می رسند بهترند.او دالیل خود را 
ذیل سرفصل هایی می نویسد که سعی کرده ام چکیده ای از آن ها 

را برایتان در یادداشت های این هفته بیاورم.

۱-غریزه شکاف
این غریزه یک غریزه دراماتیک است که اغلب ما را وا می دارد تا همه 
چیز را در دو گروه متمایز و متضاد قرار دهیم. مثال تقسیم جهان به 
دو گروه فقیر و غنی. او این تقسیم بندی را یک تحریف می داند چرا 
که معتقد است طبق آمار 7۵ درصد جمعیت جهان در کشورهایی 
با سطح درآمد متوسط زندگی می کنند که نه فقیرند نه ثروتمند.

این جمعیت جایی در وسط و از زندگی مناسبی برخوردارند. غریزه 
شکاف بسیار قوی است. انسان دارای یک غریزه دراماتیک قوی در 
خصوص تفکر دوتایی )باینری( می باشد که به واسطه آن راحت تر 
است تا مسایل را به دوگروه با یک شکاف خالی بین این دو قطب 
تصور کند. خوب در برابر بد ، قهرمان در برابر خائن و کشورش در برابر 
سایر کشورها. "شکاف فزاینده" عبارتی است که در اخبار زیاد تکرار 
می شود. عبارات متضاد بسیار جذاب و وسوسه کننده اند اما رزلینگ 
معتقد است به فهم مسایل کمکی نمی کنند. همیشه ثروتمند در برابر 
فقیر وجود دارد اما واقعیت این است که حد ها مطالب بیشتری به 

شما نمی گویند و لذا باید مراقب مقایسه حد ها بود.

2-غریزه منفی گرا
تمایل ما برای دیدن بدی بیشتر از خوبی است. این غریزه دومین 
تصور نادرست و بزرگ ما از جهان است. رزلینگ می نویسد: زمانی که 
مادرم در سال ۱۹۲۱ در سوئد متولد شد، سوئد مانند کشور زامبیای 
کنونی بود. مادربزرگم در سال ۱8۹۱ وقتی به دنیا آمد سوئد مانند 
کشور لسوتو امروزی بود؛ کشوری که امروزه کمترین امید به زندگی 
را در جهان دارد. مادر مادربزرگم در سال ۱863 متولد شد زمانی که 
سطح درآمد سوئد مانند افغانستان امروزی بود اما همین امروزه 
مردم افغانستان و کشورهای دیگری از این دست بسیار بیشتر از 
سوئد سال ۱863 عمر می کنند به خاطر اینکه پایه ای ترین مباحث 
مدرنیزاسیون به اغلب مردم رسیده و زندگی آنان را به شدت بهبود 
بخشیده، آنها کیسه های پالستیکی برای حمل آب و صابون و از 
بین بردن میکروب ها دارند. اکثر کودکان شان واکسینه می شوند و 
به طور متوسط سی سال بیشتر از سوئدی های سال ۱8۰۰ عمر می 
کنند.رخدادهای بد بسیاری کاهش یافته مانند برده داری قانونی، 
نشت نفت به آب ها؛پنل های خورشیدی گران؛ عفونت ایدز؛ مرگ و 

میر کودکان؛ کشته های جنگ و ....
و در عوض رخدادهای خوب زیادی در حال انجام اند مانند محیط 
و  علم  های جدید؛  موزیک  زنان؛  رای  زیست حفاظت شده؛ حق 
کودکان  نجات  دمکراسی؛  سوادآموزی؛  غالت؛  برداشت  دانش؛ 
تلفن همراه؛  برق؛  افزایش دختران در مدارس؛ پوشش  سرطانی؛ 
آب ؛ اینترنت و واکسیناسیون... غریزه منفی گرا ما را وا می دارد تا 
گذشته را فراموش کنیم و احساس کنیم که رخدادهای بد بسیار 

اند. اتفاقات خوب زندگی  از  بیشتر 
او ادامه می دهد: به لطف افزایش آزادی مطبوعات و بهبود تکنولوژی 
قرن  چندین  شنویم،  می  فجایع  درباره  دیگری  زمان  هر  از  بیشتر 
پیش زمانی که اروپایی ها مردم بومی سراسر آمریکا را قتل عام 
می کردند هیچ اخباری در جهان قدیم منتشر نشد. زمانی که جوانان 
اروپایی پرچم های قرمز کمونیسم را تکان می دادند؛ در مورد مرگ

به  روستایی  بخش های  در  گرسنگی  خاطر  به  چینی  ها  میلیون 
علت برنامه ریزی غلط مرکزی؛ چیزی نمی دانستند. وقتی گونه ها یا 
اکوسیستم نابود می شدند هیچ کس نمی دانست یا اهمیتی نمی داد.

رزلینگ خود را ممکن گرا می داند بدین معنی که بدون دلیل امید 
و ترسی ندارد و در مقابل جهان بینی دراماتیک مقاومت می کند.

| عبدالرضا عابدیان |

روابط عمومي شرکت برق منطقه اي تهران

»  استفاده درست و منطقي از برق، بیانگر تعهد و عالقمندي شما به سازندگي کشور است «

۱-نام و نشاني مناقصه گزار : شركت برق منطقه اي تهران به شماره ثبت 976۴، شناسه ملي ۱0۱00۴0266۴ و كد پستي ۱98۱96996۱، به 
نشاني تهران، سعادت آباد ، باالتراز كوي فراز ، بلوار برق تهران ، شركت برق منطقه اي تهران ، ساختمان حوزه ستادي ، طبقه سوم ، بال شرقي، 

امور تداركات و قراردادها
2-موضوع مناقصه : مناقصه عمومی يك مرحله اي بشرح ذيل :     

3- زمان ، مهلت ، مبلغ ومحل دريافت اسناد : متقاضيان مي توانند از تاريخ ۱399/۱0/2۴ لغايت ۱399/۱۱/0۱ ، به سامانه تدارکات الكترونيكي دولت 
www.setadiran.ir به آدرس

http://iets.mporg.ir   پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات
http://tender.tavanir.org.ir    پايگاه اطالع رساني مناقصات شركت توانير
www.trec.co.ir    پايگاه اطالع رساني مناقصات شركت برق منطقه اي تهران

 )IR 890۱0000۴00۱05090۴005655 مراجعه و با پرداخت مبلغ 000‘500 لاير از طريق درگاه پرداخت اينترنتي به شماره حساب ۴00۱05090۴005655 )شماره شبا
به نام شركت برق منطقه اي تهران نزد اداره كل خزانه بانك مركزي به شماره شناسه واريزي 000000000۱003-82-22۱500-7۴-0509-6۴-3 جهت خريد اسناد 

مناقصه فوق اقدام نمايند.
۴-مدت اعتبار پيشنهادات : اعتبار پيشنهادات از زمان افتتاح پاكات شش ماه مي باشد.

يا واريز نقدي بحساب  بانكي معتبر  ارجاع كار بصورت ضمانتنامه  : مبلغ تضمين شركت در فرآيند  ارجاع كار  5-نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند 
۴00۱050906372822 )شماره شبا IR 7۴0۱0000۴00۱050906372822 وشماره شناسه 96222۱500۱0000000000000000000۱( تمركز سپرده هاي برق تهران نزد 

خزانه مي باشد .
6-نام ونشاني دستگاه نظارت : شركت برق منطقه اي تهران به نشاني مندرج در بند يك

7-زمان و محل تحويل پيشنهادات : پيشنهاد دهندگان مي بايد ضمن بارگذاري تصوير كليه مدارك پاكات )الف ، ب ، ج( در سامانه تداركات الكترونيكي دولت 
تا ساعت ۱۴ روزدو شنبه  مورخ ۱399/۱۱/۱3 ، نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرايط درج شده در اسناد مناقصه، در پاكت الك ومهر شده تا آخر وقت اداری 
همان دوشنبه مورخ ۱۱/۱3/ ۱399 (به دبيرخانه حراست به نشاني مندرج در بند يك )طبقه دوم( تحويل و رسيد دريافت دارند. تمامي فرآيند برگزاري مناقصه از 

طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت مي پذيرد.
8-گشايش پيشنهادات : پيشنهادات ارائه شده در سامانه براي مناقصه 99/2۱007 درروزسه شنبه مورخ۱399/۱۱/۱۴ساعت ۱0 صبح و مناقصه 99/22007 در 

روز چهارشنبه مورخ 99/۱۱/۱5 ساعت ۱0 صبح و درسالن پژوهش 3 واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شركت برق منطقه اي تهران گشايش خواهد يافت .
9- ساير شرايط :

مناقصه شماره 99/22007
•ارائه گواهينامه صالحيت پيمانكاري در پايه 3 در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه كشور 

•ارائه گواهينامه تاييد صالحيت ايمني براساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي الزامي است 
•ارائه حداقل دوفقره قرارداد انجام شده مرتبط با موضوع قرارداد و ارائه رضایتنامه حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی 

مناقصه شماره 99/2۱007
-  دارا بودن پروانه ساخت از وزارت صنعت ، معدن و تجارت مطابق با موضوع مناقصه الزامي مي باشد

عالقمندان به شركت در مناقصه مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي )توكن( با شماره هاي دفتر ثبت نام 88969737 و 
85۱93768 و مركز تماس 273۱3۱3۱ تماس حاصل نمايند.

آگهي مناقصات عمومي یك مرحله اي 
99/21007 و 99/22007

شماره مناقصه
)مرجع(

شماره فراخوان در 
سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت

موضوع مناقصات
ميزان تضمين 

) سپرده (شركت در 
فرآيند ارجاع كار )لاير(

مبلغ برآورد 
مناقصه لاير

زمان گشايش 
پيشنهادات

۹۹/۲۲۰۰7۲۰۹۹۰۰۱۰۰8۰۰۰۰8۵
کابلکشی 63 کیلوولت دومداره 
دوشان تپه – بوعلی )قطعه اول (

۱.44۰.۰۰۰.۰۰۰۲8.7۹۱.۱3۲.۵7۲
۱۰ صبح چهارشنبه 

مورخ ۹۹/۱۱/۱۵

۹۹/۲۱۰۰7۲۰۹۹۰۰۱۰۰8۰۰۰۰86
خريد يراق آالت ارتباطات 

4۰۰كيلوولت باغستان
۲.648.۰۰۰.۰۰۰۱3.۲3۹.3۹3.۹۲6

۱۰:۰۰ روز  سه شنبه 
مورخ ۹۹/۱۱/۱4

شناسه اگهی ۱۰7۵۹8۹

سال گذشته در چنین روزی روزنامه »پیام ما« روایت های متعدد 
ایران  همچنین  بررسی کرد.  را  اکراینی  هواپیمای  سقوط  مورد  در 

نپذیرفت. را  اتهام سقوط هواپیما 

 | کسایی |
باد صبا درآمد فردوس گشت صحرا

آراست بوستان را نیسان به فرش دیبا

آمد نسیمِ  سنبل با مشک و با قرنُفل

آورد نامٔه گل باد صبا به صهبا

د کهسار چون زمّرد نقطه زده ز ُبسَّ

کز نعت او ُمَشعبد حیران شده ست و شیدا

آِب کبود بوده چون آینه زدوده

صندل شده ست سوده کرده به می ُمطّرا

رنگ نبید و هامون پیروزه گشت و گلگون

نخل و خدنگ و زیتون چون قّبه های خضرا

دشت است یا ِستبرق باغ است یا ُخَورنق

یک با دگر مطابق چون شعر سعد و اسما

ابر آمد از بیابان چون طیلسان ُرهبان

برق از میانش تابان چون ُبّسدین چلیپا

آهو همی ُگرازد ، گردن همی فرازد

گه سوی کوه تازد گه سوی راغ و صحرا

آمد کلنگ فرخ همرنگ چرخ دورخ

همچون سپاه َخلُّخ صف برکشیده سرما

بر شاخ سرو بلبل با صد هزار غلغل

ُدرّاج باز بر گل چون ُعروه پیش َعفرا

قمری به یاسمن بر ساری به نسترن بر

نارو به نارون بر برداشتند غوغا

باغ از حریر ُحّله بر گل زده مظله

مانند سبز ِکّله بر تکیه گاه دارا

گلزار با تأسف خندید بی تکّلف

چون پیش تخت یوسف رخسارٔه زلیخا

| غار میرمالس |
پر جمعیت  استان های  از  لرستان  الدین|  |عالء 
از  زیبا  چشم اندازی  که  می آید  شمار  به  ایران 
طبیعتی سرسبز را در میان خود جای داده است. 
اگر می خواهید در قالب تور لرستان به این استان 
سفر کنید، پیشنهاد می کنیم بازدید از دیدنی های 
در  را  میرمالس کوهدشت  غار  همچون  کوهدشت 
صدر لیست گشت های خود قرار دهید، چرا که شما 
به هنگام تماشای این جاذبه عالوه بر دیدن غاری 
در دل طبیعتی زیبا، می توانید از نظاره نقاشی هایی 
کوهدشت  میرمالس  غار  سنگ های  روی  بر  که 
تماشایی  نقاشی هایی  دیدن کنید.  می شود،  دیده 
که قدمتش بین ۵ تا 6 هزار سال پیش می رسد. 
خوب است بدانید، نقاشی های نقش بسته بر روی 
اسب،  روی  بر  رزم، شکار  از  غار، صحنه هایی  این 
حیوانات  و  هندی  نقوش  اسب،  روی  بر  انسان 
است که نشان از قدمت تاریخی این سرزمین در 
روزگاران گذشته دارد. نقوشی که نخستین نماد از 
هنر بشر است و به عنوان قدیمی ترین نقاشی های 
ایران محسوب می شود. جالب است بدانید، در حال 
حاضر از این نقوش ۱۱ هزار ساله در صنایع دستی و 

خالکوبی هایی که بر روی دست برخی افراد وجود 
دارد، استفاده می شود. اندازه این نگاره های سنگی 
بین ۱۰ تا 3۰ سانتیمتر می رسد و بیشتر حیوانات 
شده اند.  کشیده  نیمرخ  صورت  به  شده  نقاشی 
به  باید  میرمالس کوهدشت  غار  به  رسیدن  برای 
بروید.  کوهدشت  شرقی  شمال  کیلومتری   ۱8
ناگفته نماند که این غار در میان کوه های فراوانی 

مردمانی  روزگاران گذشته  در  است که  گرفته  قرار 
عالقه مندان کوهنوردی  از  اگر  می زیسته اند.  آن  در 
هستید، بازدید از غار میرمالس کوهدشت را در صدر 
لیست گشت های خود قرار دهید، چرا که می توانید 
با  بنشینید که  باارزشی  نگاره های  نقش  نظاره  به 
سالم  همچنان  ساختش  زمان  از  سال ها  گذشت 

نظر می رسد.  به 

از شقاقل آبی در اروپا به عنوان گیاهی دارویی استفاده های زیادی می شود. 
از خواص دارویی آن می توان به ادرارآور بودن، محرک، اشتهاآور و ... اشاره 
کرد. همچنین اسانس این گیاه دارای ترکیبات بیواکتیو بوده و به عنوان دارو 
مورد استفاده قرار می گیرد. از ترکیبات بیواکتیویته این گیاه می توان به 
فنولیک اسیدها، ساپونین های تری ترپنوئیدی، فالنوئیدها، کومارین ها و 
روغن های فرار اشاره کرد. از فنولیک اسیدهای این گیاه می توان رزمارینیک 
اسید، کلروژنیک اسید و کافئیک اسید را نام برد که در برگ ها و ریشه های 

آن یافت می شود. 
عصاره اتانلی استخراج شده از شاخه ها و ریشه این گیاه خواص ضدقارچی 
  nargil.ir                                       .و ضدباکتریایی نشان داده است


