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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

- پیاپی 1926
  99/10/24

شناسه آگهی 1077905

فراخوان مناقصه عمومی مجدد یک مرحله ای فراخوان مناقصه عمومی مجدد یک مرحله ای 
امور حمل و نقل مجموعه پردیس، مرکز بهداشت بم 

و ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/10/23می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:ساعت 14:00 روز سه 

شنبه تاریخ 1399/10/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 14:00 روز شنبه تاریخ 1399/11/11
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:00 روز یکشنبه تاریخ 1399/11/12
شهید  بلوار  بم  آدرس   : فیزیکی  بصورت  )الف(  پاکت  ارائه  مکان 

حراست دبیرخانه  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رجائی 

امور   ، بم  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
034-44344601 تلفن  مناقصات، 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه
مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام:۸۸969۷3۷ و ۸5193۷6۸
م/الف 265 )10۷۷905(

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد مناقصه امور حمل و نقل مجموعه پردیس، مرکز بهداشت 
بم و ستاد مرکزی دانشگاه به شماره ح-ن-2-99/10 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

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

WWW.WATEX.IR WWW.ELECSHOW.COM

بازدید ویژه متخصصان با رعایــت پروتکــل های بهــداشتــی

انجمن صنفی تولیدکنندگان
لولـه و اتصـاالت پلی اتیلـن

انجمن صنفی رشکت های
آب و فاضــــالب

شـرکـــت مهنـــدســی
آب و فاضـالب کشــور

شـرکـــت 
مدیریت منابع آب ایران

صنعت برق ایران
تاسیسات آب و فاضالب ایران

Water and
Wastewater

The 20th Iran International

Electricity
The 16th Iran International

E x h i b i t i o n

E x h i b i t i o n

1 2  -  1 5  J a n u a r y  2 0 2 1  
Tehran International Permanent Fairground

٢٣ ︑ــــــــ︀ ٢٦ دـــ﹞ـــــــــ︀ه ١٣٩٩
﹝﹏ دا﹞﹩ ﹡﹞︀︪﹍︀ه ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑︣ان

شاـنزدهمیـن منـایشگـاه بیـن املللــی

بیـستمیـن منـایشگـاه بیـن املللــی

صنـعــت آب و

صعود »بیت کوین«
سقوط روشنایی

وزیر نیرو: با استفاده غیرمجاز از برق برای ماینرها برخورد می کنیم
شرکت ملی گاز: قطع برق به دلیل کمبود یا قطعی گاز صحت ندارد

دیروز 9 شهر ایران با قطعی برق اعالم نشده مواجه شدند
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پژوهش های علمی موید تاثیر آلودگی هوا بر اختالالت روانی است

افسردگی در پسِ دود
 امیر حسین جاللی، روانپزشک: 

آلودگی هوا شهروندان را کالفه  و عصبانی کرده است

گفت وگو با مظفر شیروانی، مشاور بین المللی جنگل و محیط زیست

جنگل های خارج از شمال با رشد ساالنه 0.5 و جنگل های هیرکانی با رشد
5/2  مترمکعب در هکتار، توان اکوسیستمی مناسبی ندارند

دخالت های نابجا
توان جنگل  ها را گرفته است

3
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|  رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم 
وزارت بهداشت  |

| عباس شاهسونی |

آلودگی هوا 
 و مرگ زودرس شهروندان 

که  نبود  سالی  هیچ  گذشته،  سال های  در 
را در فصل سرد سال  آلودگی هوا  کالنشهرها 
تجربه نکنند. در تمام این سال ها آلودگی بود 
غلظت  نبود که  امسال  چون  سالی  هیچ  اما 
را  دید  میدان  که  برسد  سطحی  به  آلودگی 
را  تاثیر قرار دهد و مه آلودگی همه جا  تحت 
گرفته باشد. این وضعیت در شهرهای مختلف 
چون اراک، اصفهان، کرج و... هم وجود دارد 
را بدون  ابتدای زمستان روز کمی  از  تهران  و 
آلودگی گذرانده و این روزها برای تمام اقشار 
پرخطر است. این در حالی است که با وجود 
تعطیلی  باعث  که  کرونایی  محدودیت های 
مدارس، دانشگاه ها و دورکاری اغلب سازمان ها 
شد توقع این بود که وضعیت کمی بهتر باشد. 
اما بررسی های ما نشان می دهد منابع ثابت 
انتشار آلودگی با قوت کار می کنند و سنگینی 
از  است.  از گذشته  زیادتر  آنها  آالینده  انتشار 

۷ادامه در صفحۀ

شرکت مدیریت تولید برق کرمان

نوبت دوم  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره 99/۸5

1-موضوع مناقصه :  بهره برداری از چاههای آب و تعمیر و نگهداری کلیه تجهیزات 
و  وابسته  محلی  سبز  فضای  و  ابنیه  آب  انتقال  و خطوط  چاری  در دشت  موجود 
تحویل آب در محل حوضچه فضای سبز نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد قاسم 

سلیمانی کرمان
2- مدت زمان انجام کار : به مدت یک سال شمسی از تاریخ مبادله قرارداد

ارائه  با    99/11/01 لغایت   99/10/23 اداری  وقت  مناقصه:  اسناد  فروش  3-زمان 
فیش واریز وجه خرید اسناد و معرفی نامه کتبی

4-مبلغ فروش اسناد : ۸۷2.000 ریال واریز به حساب جاری شماره 1015۸059۷2  
بانک رسالت شعبه بلوار جمهوری اسالمی بنام شرکت مدیریت تولید برق کرمان 

نیروگاه  رفسنجان-  اتوبان کرمان-   20 اسناد: کیلومتر  تحویل  و  فروش  5-محل 
سیکل ترکیبی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اداره تدارکات و قراردادها 

6-سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 225.000.000 
مناقصه  به دستگاه  الف  پاکت  در  روشهای ذیل  از  یکی  به  بایستی  است که  ریال 

گذار تسلیم گردد.
رسید  ارائه  و  برق کرمان  تولید  مدیریت  شرکت  حساب  به  مزبور  وجه  واریز   1-6

پرداخت مربوطه

6-2 ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما که می بایست از تاریخ صدور دارای سه ماه 
اعتبارو برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.

مورخ  دوشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا   : پیشنهادی  پاکات  تحویل  زمان   -۷
 99/11/13

۸-زمان گشایش پاکات پیشنهادی: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/11/14 
گشایش  جلسه  در  آنان  نمایندگان  با  دهندگان  پیشنهاد  حضور  که   ، باشد  می 

پیشنهادات آزاد می باشد.
های  سپرده  یا  اشتباهه  بانکی  های  نامه  ضمانت  امضا،  فاقد  پیشنهادات  9-به 
مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نضایر آن و پیشنهاداتی که 
بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.
kpp.co.ir ،  tender.tpph. جهت مشاهده آگهی و خالصه  اسناد به سایت های
برای  و  و   مراجعه    iets.mporg.ir آدرس  به  مناقصات کشور  ملی  پایگاه  و   ir
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های4-32521221 - 034 داخلی 2065 آقای 
نورالدینی و 20۷۸ آقای یزدانی، و همچنین نمابر 92- 333۷2990- 034تماس 

حاصل فرمایید.

م الف 5361
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محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران 
در مصاحبه خود با تاکید بر سخنان مقام 
بازگشت  صرف  رهبری گفت که  معظم 
آمریکا به برجام در شرایط کنونی کفایت 
نمی کند: »ترامپ در این چهار سال تالش 
و  بکند  تهی  محتوا  از  را  برجام  کرد که 
تحریم هایی را تحمیل بکند که اگر آمریکا 
به برجام برگردد هم آن تحریم ها کماکان 
وزارت  و  مرکزی  بانک  مثاًل  بماند.  باقی 
عنوان  تحت  تحریم های  از  را  ما  نفت 
هسته ای خارج کردند و با عنوان تروریسم 
نحوه  و  عناوین  اصاًل  کردند.  تحریم 
را هم عوض کردند.«  تحریم ها  انتصاب 
اّول  »آمریکا  همچنین گفت که  ظریف 
باید تعهداتش را انجام بدهد« و موضوع 
مسئله  »یک  برجام  به  آمریکا  بازگشت 

است«. ثانوی 

گام های عملی یعنی عادی شدن 
روابط ایران و جهان

وزیر امور خارجه ایران در بخش دیگری از 
این مصاحبه به گام های عملی آمریکا و 
اروپا اشاره کرد و گفت که گام های عملی به 
معنای »عادی شدن روابط اقتصادی ایران 
محدودیت هایی  »باید  است:  جهان«  با 
ایران ایجاد کردند  که برای فروش نفت 

را بردارند. نفت ایران مشتری دارد، ولی 
آمریکایی ها با روش های زورمندانه و فشار 
را  ایران  نفت  مشتری ها  شدند که  مانع 
خریداری کنند. خب این هم باید متوقف 
بشود. باید روابط بانکی ما به حالت اّولیه 
برگردد. باید قراردادهایی که ما داشتیم با 
باید  بشود.  اجرایی  مختلف  شرکت های 
طرف های مختلف کارگزاری های بانکی ما 
به حالت اّول برگردند. مشکالتی که برای 
حمل ونقل و بیمه ما بوده باید برگردانند.«

امضای  این که  بیان  با  ادامه  در  ظریف 
برجام ضروری است، گفت که این امضا 
»شرط الزم« است و شرط کافی این است 

که ما »آثار اقدامات آمریکا را ببینیم.«
محمد جواد ظریف در توضیح حرف خود، 
اضافه کرد که »هدف جمهوری اسالمی از 
با ۲۲۳1 محقق  برجام  در  آمریکا  حضور 
االن  شدند.  لغو  قطعنامه ها  یعنی  شده؛ 
آمریکا می تواند این امتیاز را با واردشدن به 
برجام دوباره به دست بیاورد و این امتیازی 
امتیازی  بلکه  ما می دهد،  به  نیست که 
است که برای خودش به دست می آورد که 
بر اجرای برجام می تواند نظارت بکند. لذا 
بازگشت آمریکا به برجام بدون برداشتن 
تحریم ها نه تنها منفعتی برای ما ندارد، بلکه 

منفعت صرف برای آمریکاست.«
به  پاسخ  در  همچنین  خارجه  امور  وزیر 
قبال »تعهد  این سوال که وظیفه ما در 
احتمالی« آمریکا چه خواهد بود، گفت: 
»اگر آن ها می خواهند به برجام برگردند 
هم  ما  دادند،  انجام  را  تعهداتشان  و 
آقای  اگر  می دهیم.  انجام  را  تعهداتمان 
بایدن دستور اجرایی امضا بکند، ما هم 
امضا می کنیم. هر وقت اجرا کردند ما هم 

می کنیم.« اجرا 

طرف های برجام حق ندارند شروط 
جدید بگذارند

سوال که  این  به  پاسخ  در  ظریف  دکتر 
شرایط  بخواهند  برجام  طرف های  »اگر 
جدیدی برای برداشتن تحریم ها مطرح 
کنند، موضع ما چه خواهد بود؟« گفت: 
»به هیچ وجه حق ندارند چنین کاری بکنند. 
اوال موضوع برجام موضوع هسته ای ایران 
و  نداشت  این  به  ربطی  موشکی  و  بود 
اگر قطعنامه شورای امنیت هم اشاره ای 
دارای  موشک  به  بود،  موشکی کرده  به 
بود. وقتی  اشاره کرده  کالهک هسته ای 
باشد،  نداشته  هسته ای  سالح  ایران 
موشک دارای کالهک هسته ای هم دیگر 
معنی نمی دهد. لذا اصاًل موضوعیت ندارد، 

ضمن این که خط قرمز ما هم است.« او 
همچنین در ادامه گفته، طرف های برجام 
که ساالنه باالی صد میلیارد دالر سالح به 
منطقه می فروختند، در موقعیتی نبودند که 
به ایران بگویند شما ابزار دفاعی ات را از 

بده. دست 
این  انتهای  در  ایران  خارجه  امور  وزیر 
اروپایی ها  و  آمریکایی ها  به  مصاحبه 
یادآوری کرده که ایران در مورد موضوعی 
که یک بار بر سر آن مذاکره و توافق کرده، 
دوباره مذاکره نمی کند: »قاعده مذاکره این 
نیست. آن ها باید سیاست زیاده خواهی 
می توانند  دیگران  با  اگر  بگذارند.  را کنار 

از نو مذاکره کنند.« مذاکره کنند، بروند 
فلسفه اصلی برجام رفع همه تحریم ها بود
محمد باقر قالیباف نیز در مصاحبه مشابهی 
از لزوم برداشته شدن هم تحریم ها سخن 
گفته است: »برجام آمد چه کاری انجام 
تهمت هایی  به  اوال  تا  آمد  برجام  دهد؟ 
ما  به  آمریکا  و  صهیونیستی  رژیم  که 
از  ابهام کند  رفع  و  دهد  پاسخ  می زدند 
دوم  و  ایران،  صلح آمیز  هسته ای  برنامه 
و  ناجوانمردانه  ناحق،  این که تحریم های 
آمریکا وضع  غیرانسانی و غیرقانونی که 
کرده را رفع کند. در حقیقت فلسفه اصلی 
برجام رفع همه تحریم هایی بود که آن ها 
ایجاد کرده بودند که عمدتا در سیستم های 

نفتی و بانکی بود.«
لغو  معنای  مورد  در  همچنین  قالیباف 
تحریم ها به صورت عملی این گونه توضیح 
می دهد: »منظور این است که ما به صورت 
روشن در حوزه اقتصادی به صورت عادی 
و روان کارمان را انجام دهیم، نفتمان را 
صادر کنیم، و سایر صادرات و واردات را 
انجام دهیم. سیستم بانکی بتواند به طور 
معمول کار خود را انجام دهد، دارایی ها و 
نقدینگی هایی که ما در کشورهای مختلف 
را  آن  جابه جایی  امکان  فعال  که  داریم 
به  باید  اقدامات  این  آزاد بشوند.  نداریم 

صورت عملی اتفاق بیفتد.«

 قانون مصوب مجلس به دنبال 
خروج از برجام نیست

رئیس مجلس شورای اسالمی در بخش 
دیگری از این مصاحبه در مورد غنی سازی 
قانون  این  تصویب  انگیزه  و  درصد   ۲0
می گوید: »مسئله ما در این طرح، موضوِع 
»تولید قدرت« بود. ما چرا نباید در مقابل 
زیاده خواهی های آن ها می ایستادیم؟ لذا 
را  قانون  این  و  تصمیم گرفت  مجلس 
تصویب کرد. البته روشن بگویم این قانون 
به دنبال خروج از برجام نیست. قانونی 
که در مجلس تصویب شد در چارچوب 

است.« برجام 
قالیباف در بخش دیگری از سخنانش در 
مورد برجام و آنچه روشن شد، می گوید: 
»همه این اتفاقات که در برجام افتاد به 
نظر من یک چیز را خیلی روشن و شفاف 
کرد و آن این است که به دشمن نمی شود 
اعتماد کرد. دشمن به دنبال منافع خودش 

است.«
علی اکبر والیتی، مشاور رهبر انقالب در امور 
بین الملل نیز در مصاحبه مشابهی در مورد 
لزوم برداشته شدن تحریم ها سخن گفته 
است: »ما هیچ اصرار و عجله ای نداریم که 
آمریکا ]به برجام[ برگردد؛  اّما اگر می خواهد 
برگردد شرایطی دارد که مهم ترینش این 
است که تحریم ها را بردارد و معلوم بشود 
که دولت جدید به تعهدات برجام پایبند 
رئیس جمهور  و  اعالم کند  یعنی  است؛ 

آمریکا هم متعهد شود.«

گفت وگوی محمدجواد ظریف، علی اکبر والیتی و محمد باقر قالیباف با پایگاه 
اطالع رسانی مقام معظم رهبری گفت وگو کردند

همه خواهان برداشته شدن تحریم ها هستند
ظریف خطاب به طرف های برجام: مجددا مذاکره نمی کنیم؛ اگر با دیگران می توانند مذاکره کنند، 
بروند از نو مذاکره کنند
قالیباف: دشمن به دنبال منافع خودش است

مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا:

 غنی سازی 20 درصدی ایران 
عمیقا نگران کننده است

در  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از آغاز غنی سازی 
اروپا  اتحادیه  بر حمایت  ایران،  درصدی   ۲0
آمریکا  بازگشت  لزوم  و  هسته ای  توافق  از 
نقل  به  ایسنا  به گزارش  تاکید کرد.  آن  به 
ایران  از  اروپا  اتحادیه  آناتولی،  از خبرگزاری 
خواست اقداماتش برای غنی سازی اورانیوم 
در  تعهداتش  و  گذاشته  را کنار  درصدی   ۲0
بورل  جوزپ  کند.  اجرا  را  هسته ای  توافق 
در  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
بیانیه ای گفت که اتحادیه به حمایت از برجام 
که میان ایران و قدرت های جهانی امضا شد، 
ادامه می دهد. بورل گفت که آغاز غنی سازی 
فردو   تاسیسات  در  درصد   ۲0 تا  اورانیوم 
عمیقا  موضوعی  و  روی جدی  پیش  »یک 
نگران کننده است« و مدعی شد که این کار 
با توافق برجام هم سازگاری ندارد. این مقام 
اتحادیه اروپا با تاکید بر این که وجود مسائل 
توافق  از  آمریکا  یک جانبه  خروج  از  ناشی 
هسته ای و اعمال دوباره تحریم ها علیه ایران 
را تایید می کند، مدعی شد که اتحادیه اروپا 
به تعهداتش پایبند مانده است و تحریم ها را 
لغو کرد. او عالوه بر این، اظهار کرد که آن ها 
در اتحادیه اروپا برای تداوم توافق،  علی رغم 
سختی ها تالش می کنند و از تالش ها برای 
بازگشت آمریکا به توافق و پایبندی کاملش 

توافق هسته ای حمایت می کند. به 

9۸ فوتی کرونا و شناسایی 
640۸ بیمار جدید در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت جدیدترین موارد شناسایی و 
فوتی ناشی از کووید-19 در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته 
را اعالم کرد. به گزارش ایسنا، دکتر سیما سادات الری 
گفت: در ۲۴ ساعت گذشته و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۶ هزار و ۴0۸ بیمار جدید مبتال به کووید19 
بستری  آن ها  از  نفر  در کشور شناسایی شد که ۶۸۳ 
شدند. او افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
9۸ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به 5۶ هزار و ۳۶0 نفر رسید.

احتمال برپایی »اعتراضات 
مسلحانه« هواداران ترامپ 

در 50 ایالت آمریکا
که  است  کرده  اعالم  آمریکا  فدرال  پلیس 
طرفداران ترامپ تصمیم دارند مراسم تحلیف 
بکشند.  آشوب  و  خشونت  به  را  بایدن  جو 
خشونت طلب  نیروهای  که  گفته  اف بی آی 
برآنند تا در همه ایالت های آمریکا و از جمله 
در واشنگتن دست به اعتراض بزنند. به گزارش 
خبرگزاری آلمان، ماموران پلیس فدرال آمریکا 
به اطالعاتی مبنی بر برنامه ریزی »اعتراضات 
مسلحانه« طرفداران ترامپ در روز ۲0 ژانویه 
دست  بایدن  تحلیف  مراسم  با  همزمان  و 
یافته اند. شبکه خبری سی ان ان با استناد به 
این اطالعات گفته است که هواداران ترامپ 
تصمیم دارند در همه ایالت های آمریکا و از 
جمله در واشنگتن و در اطراف کنگره آمریکا 
اقدام به برپایی تظاهرات بکنند. این اطالعات 
ماموران  که  می شود  منتشر  شرایطی  در 
انتظامی آمریکا بر دامنه حضور خود افزوده اند. 
اف بی آی احتمال می دهد که جو تنش آمیز و 
پرخطر در آمریکا ظرف روزهای آتی و به ویژه 
در روز برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن ادامه 
یابد.پلیس فدرال آمریکا اعالم کرده است که 
بر اساس اطالعات به دست آمده، طرفداران 
ترامپ تصمیم دارند در فاصله زمانی 1۶ تا ۲0 
ژانویه در همه ایالت ها دست به آشوب بزنند.

صدیقی: شاید غسال توهمی 
برایش پیش آمده بود

امام جمعه موقت تهران از سخنان اخیر خود درباره باز شدن 
چشمان مرحوم مصباح یزدی در جریان تغسیل عذرخواهی 
ایسنا، حجت االسالم کاظم صدیقی طی  به گزارش  کرد. 
در  مصباح یزدی  آیت هللا  بزرگداشت  مراسم  در  سخنانی 
مسجد جامع قلهک با اشاره به نقل جمله ای درباره باز شدن 
چشمان آن مرحوم در جریان تغسیل، اظهار کرد: همین جا 
از روح بلند آیت هللا مصباح یزدی عذرخواهی می کنم که ما 
چقدر کوتاه فکر می کردیم و کرامت آقای مصباح را ما چه 
می دیدیم که این جور فضایی هم ایجاد شد. صدیقی ادامه 
داد: از مومنان و از کسانی که پای خطبه های ما بوده اند 
این  روزها شاهد  این  و  دارند  روضه خوان  این  با  دلی  و 
طوفان ها هستند، از همه با همه وجودم عذرخواهی می کنم.
امام جمعه موقت تهران گفت: آن مطلب خیلی دقیق نبود، 
چون شاید آن غسال هم خیلی دقیق نبود...شاید آن غسال 
هم به دلیل این که محبتی داشته است برایش توهمی 
پیش آمده، البته کرامت بزرگ تر از این موارد همان کتاب ها 
و سخنرانی های ایشان است و شاگردانی که تربیت کرده 

است.

پروژه تازه عربستان؛ شهری 
بدون خیابان و خودرو

حکومت عربستان قصد دارد شهری بسازد که در آن 
پروژه  از  بخشی  این  نباشد.  نیاز  و خودرو  خیابان  به 
پا  سرخ  دریای  کرانه  در  است که  عظیمی  اقتصادی 
ولیعهد  محمد بن سلمان،  ایسنا،  گزارش  به  می گیرد. 
عربستان سعودی، در تلویزیون دولتی این کشور، برنامه 
پایه گذاری شهری مدرن را معرفی کرد. در شهر آینده 
قرار است یک میلیون نفر زندگی کنند که می توانند پای 
پیاده به همه جا بروند. ساخت این شهر به زودی آغاز 
می شود و امید می رود به جاذبه توریستی نیز بدل شود.

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در 
شش استان

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی با بیان 
این که بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تاکنون در ۶ 
استان کشور گزارش شده است گفت: بررسی های ما در 
استان خراسان جنوبی بیانگر این است که اولین واحدی 
مبتال شده  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای  به  صنعتی که 
حدود 10 روز بیماری را مخفی نگه داشته و گزارش به موقع 
نداده است و همین امر منجر به این شده که تعداد زیادی 
پرنده در آنجا به ویروس مبتال شوند. سید بهمن نقیبی 
در گفت و گو با ایسنا با بیان این که تاکنون در ۶ استان 
کشور گزارش آنفلوآنزا داشتیم، اظهار کرد: در استان های 
مازندران، اردبیل، مرکزی، تهران، خراسان جنوبی و کرمانشاه 
این بیماری گزارش شده و نگران این هستیم که بیماری 
گسترش بیشتری پیدا کند. او اضافه کرد: خوشبختانه 
ادارت دامپزشکی استان ها وارد عمل شدند و در تالش 
هستند که با معدوم سازی به موقع از گسترش بیماری 

جلوگیری کنند.

توییتر ۷0 هزار حساب 
کاربری طرفداران تئوری 

توطئه »کیو -انان« را 
حذف کرد 

فراخوانی که از سوی طرفداران دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا برای تجمع مقابل مقر 
شرکت توییتر در سانفرانسیسکو منتشر شده 
به  شد.  مواجه  مردم  پایین  استقبال  با  بود، 
گزارش یورونیوز، این فراخوان که در تعطیالت 
آخر هفته گذشته منتشر شده بود، از حامیان 
به  اعتراض  در  تا  بود  خواسته  ترامپ  آقای 
شبکه های  در  او  حساب های  شدن  بسته 
شرکت  مقر  مقابل  دوشنبه  روز  اجتماعی، 
توییتر در سانفرانسیسکو تجمع کنند. اما بنا بر 
گزارش رسانه های محلی، درنهایت تعداد بسیار 
محدودی به آن پاسخ دادند و مقابل ساختمان 
توییتر جمع شدند. در پی حمله طرفداران دونالد 
ترامپ در روز چهارشنبه ۶ ژانویه به ساختمان 
انتشار  به  او  شدن  متهم  و  آمریکا  کنگره 
پیام هایی که طرفدارانش را به خشونت تشویق 
رئیس جمهوری  کاربری  حساب های  می کند، 
ایاالت متحده در بسیاری از شبکه های اجتماعی 
از جمله در توییتر برای همیشه بسته شد. این 
پی  در  را  بسیاری  انتقادات  توییتر،  تصمیم 
داشت؛ از جمله ترامپ شرکت توییتر را به نقض 
اصل »آزادی بیان« متهم کرد و برخی چهره های 
را  این کار  نیز  مرکل  آنگال  جمله  از  سیاسی 

خواندند. آفرین«  »مشکل 
توییتر همچنین اعالم کرد که در روزهای گذشته 
محتوای  با  پیام هایی  با  مقابله  چهارچوب  در 
تحریک به خشونت، بیش از 70 هزار حساب 
کاربری که تئوری توطئه »کیو -انان« را تبلیغ 

می کردند، حذف کرده است.

ظریف: هدف جمهوری اسالمی 
از حضور آمریکا در برجام 
با ۲۲۳1 محقق شده؛ یعنی 
قطعنامه ها لغو شدند. االن 
آمریکا می تواند این امتیاز را 
با وارد شدن به برجام دوباره 
به دست بیاورد و این امتیازی 
نیست که به ما می دهد، بلکه 
امتیازی است که برای خودش 
به دست می آورد که بر اجرای 
برجام می تواند نظارت بکند

| پیام  ما| با نزدیک شدن به پایان دولت ترامپ و حضور جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب در کاخ سفید، بحث ها در مورد 
بازگشت به برجام و موضوع تحریم ها داغ شده است. به نظر می رسد که این روزها مسئوالن در ایران بیش از همیشه تالش 
می کنند که یک صدا و یک خواسته واحد از داخل ایران شنیده شود: رفع تحریم ها. خواسته ای که رهبری هم در یک سخنرانی 
تلویزیونی بر آن تاکید کردند. دیروز، پایگاه اصالع رسانی KHAMENEI.IR، ذیل پرونده »حرف قطعی« موضع جمهوری 
اسالمی در زمینه تحریم ها و برجام را با انتشار مصاحبه هایی اعالم کرده است. از جمله مصاحبه با محمدجواد ظریف، وزیر امور 

خارجه، علی اکبر والیتی، مشاور رهبر انقالب در امور بین الملل و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی.

دولت  این گذاره که  دولت گفت:  سخنگوی 
واکسن  واردات  بر  بیشتر  سرمایه گذاری 
کرده ایم  تکرار  نیست. همواره  داشته صحیح 
و  همزمان  آن  واردات  و  واکسن  تولید  که 
هیچ کدام  و  می روند  پیش  هم  موازات  در 
خللی در روند انجام دیگری ایجاد نمی کند.به 
گزارش ایسنا، علی ربیعی در ابتدای نشست 
اظهار کرد:  با رسانه ها  این هفته خود  خبری 
»متاسفانه، در چهار سال گذشته عده ای هم 
در داخل کشور خودمان هم نخواستند و هنوز 
هم نمی خواهند در مورد این شرارت بی سابقه 
بزنند و  به درستی حرف  و نقش مخرب آن 
ناخودآگاه ظلم ترامپ بر مردم ایران را نادیده 
افزود:  دولت  سخنگوی  می کردند.«  انگاری 
ایجاد  برای  دولت  است که  حالی  در  »این 
جنگ طلبی  شر  کردن  دور  مقاومت،  شرایط 
ترامپ و نیز حفظ معیشت و سالمت مردم، 
نحوی  به  پیمود  را  دشواری  و  سخت  مسیر 
که در دوران کرونا حتی برای خرید واکسن 
و  دولت  از سوی  زیادی  مشکالت  با  دارو  و 

بودیم.« مواجه  آمریکا  خزانه داری 
ربیعی با انتقاد از برخی رفتارهای مسئوالن در 
تاکید  بهداشتی،  پروتکل های  نکردن  رعایت 
هشدارهای  مراعات  عدم  »متاسفانه  کرد: 
بهداشتی در جریان برخی سفرهای مسئوالن 

از نظر  و برخی مراسم تشییع و خاکسپاری 
انتظار  است.  نگران کننده  کنترل  مسئوالن 
پروتکل های  مراعات  به  همگان  می رود 

باشند.« پایبند  بهداشتی 
باعث  بودجه  الیحه  کجای  بگویند  دقیق 

می شود نظام  فروپاشی 
درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  همچنین  او 
سال  بودجه  در  گسترده  تغییرات  و  ادعاها 
آینده، گفت: »سخنانی نظیر الیحه با رویکرد 
فاقد  اساسا  نظام،  فروپاشی  برای  سیاسی 
نوعی  بیشتر  و  است  اقتصادی  و  علمی  بنیه 
تلقی  دولت  علیه  بر  اتهامی  و  رفتار سیاسی 
سیاسی  منازعه  نمی خواهیم  ما که  می شود. 

الیحه  کجای  بگویند  دقیق  باشیم.  داشته 
و  می شود  نظام  فروپاشی  باعث  بودجه 
مورد  در  تا  چیست  شما  جایگزین  تصمیم 
در  دولت  کنیم.«سخنگوی  صحبت  آن 
به جای  دولت  چرا  پرسش که  این  به  پاسخ 
بخش کماکان  این  در  بیشتر  سرمایه گذاری 
اتکای اصلی خود را بر واردات گذاشته است، 
گذاری  سرمایه  دولت  که  گذاره  این  گفت: 
صحیح  داشته  واکسن  واردات  بر  بیشتر 
تولید  که  کرده ایم  تکرار  همواره  نیست. 
موازات  در  و  همزمان  آن  واردات  و  واکسن 
هم پیش می روند و هیچ کدام خللی در روند 

نمی کند.« ایجاد  دیگری  انجام 

سخنگوی دولت:

تولید واکسن و واردات آن همزمان و در موازات هم پیش می روند

دولت

فائزه هاشمی در مصاحبه ای 
گفته بود که به عنوان یک 
ایرانی ترجیح می داد تا 
ترامپ در انتخابات پیروز 
شود. پس از این گفته ها، 
محسن، برادرش در نامه ای 
سرگشاده از او خواسته بود 
تا عذرخواهی کند

فائزه هاشمی در نامه ای سرگشاده پاسخ 
مصاحبه  به  محسن  برادرش  انتقادات 
خبرسازش را داد. او در این نامه 1۲ بندی 
در پاسخ به نامه سرگشاده برادرش نوشته 
است: »از نامه محسن خوشحال شدم، 
سبب راحتی هم او و هم من گردید«؛ او 
اما گفته که به برادرش حق می دهد چرا 
که »برای خودش آینده ای ترسیم کرده 
و دنبال حذف موانع است.« او در ادامه 
آمریکایی ها  برای  ترامپ  است که  گفته 
خطرناک است اما برای ایران او را ترجیح 
افرادی  و  »بخش هایی  چون  می داد، 
عدم  و  قلدری  در  ترامپ  از  خطرناک تر 
با  و مقررات  قواعد  و  اصول  به  پایبندی 
نادرست،  سیاست های  بعضا  و  عملکرد 
ناکارآمدی ها، سو  در سراشیبی  را  کشور 
مدیریت ها، بی کفایتی ها، دگم اندیشی ها 
و حتی گاهی تا مرز تالشی پیش برده اند، 
به مطالبات عمومی نه تنها توجهی ندارند، 
بلکه در خاموش کردن آن از هم سبقت 

می گیرند.«
دختر هاشمی رفسنجانی در ادامه نوشته 
که »اگر دغدغه ما توسعه کشور، حقوق 
مردم، آزادی و دموکراسی است و نه بقا« 
ایجاب  نظام  اصل  و  انقالب  اصل  حفظ 
می کند از تذکر و تالش باز نایستیم. او 

آزاده  نوشته است: »اگر هر فرد  سپس 
و  وابستگی  و  غضب  و  خشم  بدون  و 
منافع و بدور از احساسات، گوش شنوا و 
دقت نظری داشته باشد... درمی یابد که 
بنده حقیر از همه دلواپسان و ناقدین و 
اهانت کنندگان و دروغگویان در دو جریان 
این مسیر  در  و اصالح طلبی  اصولگرایی 
زیادی  هزینه های  جدی ترم،  و  دلسوزتر 
و  بیشتر  هزینه  دادن  از  ابایی  و  داده 

قربانی شدن در این راه نیز  ندارم.«
منتقدانی  به  خطاب  هاشمی  فائزه 
به راه  واویال  مردم  معیشت  برای  که 
شعارها  خطاب  »آیا  گفته:  انداخته اند، 
اعتراضی،  صحنه  صدها  در  رفتارها  و 
اقشار  تجمعات  و  اعتصاب  تحصن، 
را  اخیر  سال  سه  در  حداقل  مختلف 
ندیدند که متوجه مدیران و  و  نشنیدند 
نهایت  در  او  بود؟«  داخل  در  مسئوالن 
عذرخواهی  بایستی  »کسانی  نوشته 
... همراه جریانی می شوند که  کنند که 
عمومی  مطالبات  رساندن  بن بست  به 
ملی،  منافع  کردن  نابود  اصالحات،  و 
از  جدی  انحراف  مردم،  حقوق  تضییع 
اسالم  از  فاصله گرفتن  انقالب،  اهداف 
واقعی را برای حفظ خود به جای حفظ 

می کنند.« دنبال  سال هاست  نظام 

فائزه هاشمی در پاسخ به نامه برادرش:
کسانی باید عذرخواهی کنند که حقوق مردم را تضییع کردند
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 بارها در گفته  های مسئوالن و 
كارشناسان از عنوان »توان اکوسیستمی 

جنگل« سخن رفته است،  توان 
اکوسیستمی شامل چه مواردی است؟

موجودات  سایر  همانند  جنگل ها  اکوسیستم 
زنده از سیکل بسته و مشخصی  برخوردارند 
که شامل مراحل مختلف رشدی مانند مرحله 
 )Adolescent Stage( جوانی  یا  شروع 
 Optimal( میان سالی   یا  ایده ال  مرحله 
یا  درهم ریختگی  دوره  باالخره  و   )Stage
پیری )Descry Stage( است. در این منابع 
 ،)Producers( تولیدکنندگان  از  مجموعه ای 
و   )Consumers( مصرف کنندگان 
در  هستند که   )Reducers( تقلیل دهندگان 
تعامل با یکدیگر، باعث تداوم سیکل تولید و 
مصرف می شوند. دینامیک خاص درون جنگل 
که ناشی از فعالیت های زیستی است باعث به 
وجود آمدن کارکردهای متعدد تحت عنوان توان 

. می شود  اکوسیستمی 

اگر  هستند که  پویا  و  زنده  منابعی  جنگل ها 
دخالت هایی صورت گیرد  آن ها  در  درستی  به 
کارکرد های آن ها نه تنها تمام نمی شوند بلکه دائم 
افزایش پیدا می كنند. این منابع نخست منابع 
تولیدی هستند. تولید چوب، بذر، میوه و غیره 
موادی هستند که درختان و درختچه ها طی رشد 
ساالنه خود به طور دائم تولید می کنند. تولید انواع 
و اقسام گیاهان کف جنگل، انواع قارچ  ها توام با 
محصوالت حیوانی مانند گوشت و غیره بخشی 
دیگر از فراورده های جنگلی به حساب می آیند. 
جذب آب های حاصل از بارندگی و ذخیره کردن 
منابع  صورت  به  زیرزمینی  درسفره های  آن ها 
آب های ذخیره ای، تنظیم اعمال تبخیر و تعرق، 
تصفیه و باال بردن کیفیت آب بخش دیگری 
از  ممانعت  است.  جنگل  کارکردهای  این  از 
وقوع سیالب، لغزش، بهمن، فرسایش خاک، 
ریزگردها و غیره قسمتی از عملکردهای جنگل 
به حساب می آیند. جلوگیری از شدت باد، مالیم 

کردن درجه حرارت هوا، جذب انیدرید کربنیک از 
هوا، ممانعت از تغییرات شدید اقلیمی ، کاهش 
میزان آلودگی هوا، ممانعت از سر و صدا، محیط 
استراحت  تفرج،  و  تفریح  منظور  به  مناسب 
بر  را  مهمی  تاثیرات  غیره که  و  )گردشگری( 
محیط زیست می گذارند از جمله کارکردهای دیگر 
اشعار،  در  فعال جنگل  جنگل هستند. حضور 
تشکیل  اجزای  زیبایی  و  نقاشی  داستان ها، 
دهنده آن )درختان، گیاهان، جانوران، پرندگان، 

حشرات و غیره( مورد توجه عام است.

  چه عواملی توان اکوسیستمی 
جنگل ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد؟

از آنجایی که جنگل ها به عنوان منابع زنده و پویا 
دائما تحت تاثیر عوامل زنده و غیره دائم در حال 
تغییر و تحول هستند، هرگونه دخالت بجا و یا 
نابجا میتوانند باعث ارتقای توان اکوسیستمی 
آن ها یا منجر به درهم ریختگی و از بین رفتن 
بخشی از فون، فلور و تقلیل توان اکوسیستمی 
جنگل کاری  مثال  عنوان  به  شود.  آن ها  در 
که  عرصه هایی  در  سوزنی برگان  گونه های  با 
مناسب برای کشت این گونه ها نیستند، باعث 
اسیدی  تنوع گونه  های گیاهی،  رفتن  بین  از 
شدن خاک، عدم فعالیت قارچ ها، ممانعت از 
به وجود آمدن هوموس، از بین رفتن کرم های 
خاکی توام با سایر موجودات زنده در خاک و در 
نتیجه فقر تدریجی خاک جنگلی می شوند و در 
عمل پتانسیل اکوسیستمی جنگل را به حداقل 
افزایش  و  دام  فعال  حضور  می دهند.  تقلیل 
باعث  جنگل ها  در  حیات وحش  حد  از  بیش 
 )Biodiversitat( تنوع گونه ای  رفتن  بین  از 
خارجی  گونه های  با  جنگل کاری  می شود. 
که متناسب با عرصه های جنگلی نیستند در 
بلندمدت مشکالت فراوانی را سبب می شوندکه 

اثراتی منفی در اکوسیستم باقی می گذارند.

در ایران توان اکوسیستمی جنگل ها تحت تاثیر 
چه عواملی كاهش یافته اند؟

سطوح  در  تاکنون  که  نابجایی  دخالت های 
مختلف جنگل های کشور صورت گرفته است 

باعث تنزل شدید توان اکوسیستم این منابع 
شمال  از  خارج  جنگل های  در  خصوص  به 
)زاگرس، ارسباران ،ایرانی تورانی( شده است. 
بهره برداری های  به  فقط  تخریب  عوامل  این 
بی رویه و چرای مفرط دام محدود نمی شوند، 
به  منابع  این  عرصه های  تبدیل کاربری  بلکه 
زمین های کشاورزی، صنعتی، کشت و کار زیر 
تغییرات  با  توام  فارستری(  )اگرو  اشکوبی 
اقلیمی و طغیان آفات و امراض )بلوط  میری در 
زاگرس، مرگ و میر شدید شمشاد در جنگل های 
هیرکانی( شدت تخریب را در این منابع فزونی 
داده است. توان اکوسیستمی در برخی از این 
منابع به حدی پایین آمده است که خود آن ها 
در حال حاضر شدیدا نیازمند کمک های احیایی 

هستند.

 با توجه به این توضیحات چگونه 
می توان توان اکوسیستمی جنگل ها را 

افزایش داد یا به زبان ساده چه باید کرد؟
توان  بردن  باال  برای  اقدامی که  اولین 
آید  عمل  به  باید  منابع  این  اکوسیستمی در 
بدون  )خروج  تخریب  عوامل  بردن  میان  از 
كردن  فراهم  و  جنگل(  از  دام  شرط  و  قید 
شرایط مناسب برای استقرار زاد آوری طبیعی 
است.  درختان  ساالنه  سریع  رشد  افزایش  و 
جنگل هایی که از رشد ساالنه 0.5 )جنگل های 
خارج از شمال ( تا ۲ .5 )جنگل های هیرکانی( 
برخوردارند  هکتار  در  و  سال  در  مترمکعب 
عمال از توان اکوسیستمی مناسبی که شرایط 
بهره  ساخته  فراهم  آن ها  برای  محیطی 
به  توجه  با  منابع  این  عرصه های  نمی برند. 
بسیار  پتانسیل های  دارای  مختلف  مناطق 
است  آب وهوایی  مختلف  شرایط  در  مناسب 
که متاسفانه به علل مختلف از این امکانات  
استفاده الزم به عمل نیامده است. جنگل هایی 
نباشند  برخوردار  مناسب  ساالنه  رشد  از  که 
هم زمان امکان جذب انیدرید کربنیک در آن ها 
در حد ناچیری باقی خواهد ماند، کارکردهای 
مناسبی  عملکرد  منابع  قبیل  این  حفاظتی 

نخواهند داشت و خود در برخی از موارد عامل 
شدت بخشیدن به سیالب ها و تخریب پل ها، 
جاده های جنگلی و سایر خسارات می شوند. 
استان های  در  اخیر  سال های  )سیالب های 
شمالی که درختان زیادی را ریشه کن و با خود 

حمل کردند.( پایین  به 

شده  شناخته  راه حل های  مهم ترین  از  یکی 
اکوسیستمی  جنگل  توان  بردن  باال  منظور  به 
دخالت های احیایی پرورشی در جنگل است. 
این گونه دخالت ها زمینه های مناسبی را برای 
طبیعی،  زادآوری  استقرار  جنگل،  جوان کردن 
گسترش تنوع زیستی توام با ساختاری کردن 
جوامع جنگلی فراهم می کنند. عملیات پرورشی 
با برداشت  درختان پیر، فرتوت و بیمار که رشد 
سالیانه چندانی هم ندارند زمینه های مناسبی 
را برای زادآوری طبیعی و رشد فزاینده درختان 
جوان فراهم می كنند. مشابه این عمل نیز در 
جوامع انسانی و حیوانی دایم رخ می دهد. افراد 
مسن، بیمار که مانع از تغییر و تحول اساسی 
در جامعه می شوند، جای خود را به نیروهای 
جوان و پویا می دهند، اتفاقی که در جنگل های 

طبیعی هم دایم در حال رخ دادن است.

 در رسانه های کشور عموما برداشت 
چوب به عنوان اصلی ترین عامل در 

تخریب جنگل ها معرفی شده است، آیا با 
این گزاره موافقید؟

دخالت های صحیح جنگل شناسی در جنگل که 
عمال توام با بهره برداری چوب از جنگل است 
به هیچ وجه به معنای تخریب و درهم ریختن 
این  عکس،  به  بلکه  نیست  جنگل  ساختار 
حجم  افزایش  باعث  احیایی  دخالت های 
درختان، افزایش رشد ساالنه آن ها و باال بردن 

می شوند. جنگل  اکوسیستمی  توان 

بر  جنگل  از  چوب  اقتصادی  بهره برداری های 
علمی  و  مشخص  دستورالعمل کامال  اساس 
صورت می گیرد. مقدار این برداشت در رابطه با 
میزان رویش ساالنه جنگل تعیین می شود که 
به طور کامال دقیق محاسبه و به اجرا در می آید. 

با  همگام  اقتصادی  جنگل شناسی  شیوه  در 
طبیعت هرگز موجودی سر پای جنگل به صفر 
نمی رسد بلکه پس از برداشت رویش پنج سال 
مجددا به جنگل فرصت داده می شود تا این که 
موجودی سر پای خود را حداقل به حجم پنج 
سال قبل ارتقا دهد. با برداشت این رویش پنج 
ساله که با برداشتن یک یا دو درخت در یک 
هکتار صورت می گیرد عمال حفره ای در جنگل 
به وجود می آید که زمینه مناسب برای استقرار 

زادآوری طبیعی است.

اما برای برداشت یک درخت از جنگل رعایت 
حداقل یکی از شروط زیر الزامی است: برداشت 
درخت باعث فراهم آوردن زمینه های مناسب 
درخت  است،  طبیعی  زادآوری  استقرار  برای 
برداشت شده باعث ارتقای ارزش افزوده کمیت 
باعث  درخت  قطع  می شود،  و کیفیت جنگل 
تنوع زیست گونه های  انبوهی و تعدد  تنظیم 
جنگلی می شود،  درخت برداشت شده به قطر 
اصطالح  قدیم  )در  است  رسیده  بهره برداری 
درختان مسن به کار برده می شد(. همان طور 
که اشاره شد به طور کلی جنگل بانان جهان بر 
این عقیده اند که دخالت و بهره برداری از جنگل 
به معنای تخریب جنگل نیست بلکه قبول این 
واقعیت است که یکی از مهم ترین کارکردهای 
است که  جنگل  تولیدی  همان کارکرد  جنگل 
عمال به برداشت چوب از جنگل منتهی می شود.

 آیا مقایسه میان کشورهای اروپایی و 
آمریکا با ایران مقایسه درستی است؟ 

تفاوت هایی بین شیوه  های بهره برداری از 
آن ها وجود ندارد؟

جغرافیایی  عرض های  در  که  جنگل هایی   
یکسان قرار دارند از لحاظ آب وهوایی و شرایط 
با  هم  شباهت هایی  بیش  و  کم  نیز  رشدی 
منابع  این  بین  مقایسه کلی  دارند.  یکدیگر 
امکان قضاوت را بر روی عملکرد انسان در جنگل 
دوم  به بخش  پاسخ  در  اما  آسان تر می كند. 
سوال شما، باید گفت که دو شیوه جنگل شناسی 
جنگل شناسی  شیوه  است.  معمول  جهان  در 
کالسیک که تمام دخالت ها در جنگل بر اساس 
وجودی  فلسفه  می شود.  انجام  درختان  سن 
این شیوه از جنگل شناسی نشات گرفته از تفکر 
کشاورزی است و بدین معنا است که هر کاری 
که در مزرعه کشاورزی از قبیل شخم زدن زمین، 
بذرکاری، وجین کردن، کود دادن، مبارزه با آفات، 
امراض و علف هرز از طریق سموم شیمیایی، 
انجام  برداشت  و  دادن  کود  علف کش ها، 
می شود، مشابه این اعمال هم در جنگل های 
کالسیک به اجرا در می آیند. تنها تفاوت عمده 
بین این دو در زمان بهره برداری آن ها خالصه 
می شود که در کشاورزی یک یا چند ساله است. 
در حالی که در جنگل این زمان بهره برداری صد 
نتیجه دخالت ها  پنجاه سال است.  تا صد و 
جنگل شناسی  شیوه  این  از  حاصل  نتایج  و 
تدریجی،  یا  یک سره،  قطع های  طریق  از  که 
تدریجی پناهی، فمل اشالگ صورت می گیرند، 
جنگل های هم سال، همسان و در اکثر مواقع 
اکثرا  که  هستند   )Monokultur(تک گونه ای
در مقابل تغییرات اقلیمی  و طوفان های شدید 
درهم ریخته  آسانی  به  و  ناپایدار  زبون،  بسیار 
می شوند. این شیوه از جنگل شناسی تا حدود 
دو دهه قبل نیز در ایران به اجرا در آمده است.

شیوه دیگری از جنگل شناسی، جنگل شناسی 
اقتصادی همگام با طبیعت است که فلسفه 
جنگل های  از  نشات گرفته  آن  وجودی 
طبیعی دست نخورده است. در این شیوه از 
جنگل شناسی همه دخالت ها در جنگل همگام 
طبیعت که  اصلی  وظیفه  و  است  طبیعت  با 
همانا زادآوری طبیعی، انتخاب گونه، انبوهی، 
تنوع گونه ها و باالخره خارج شدن درخت از 
واگذار  به عهده طبیعت  تولید است،  پروسه 
می شوند. این قبیل جنگل ها اکثرا جنگل های  
از  و ساختاری هستند که  متنوع  ناهمسال، 
از  شیوه  این  برخوردارند.  دوام  و  پایداری 
ایران  به  اخیر  دهه  دو  در  جنگل شناسی که 
دام  فعال  حضور  علت  به  است  شده  آورده 
از  عمال  جنگل شناسی  الزم  دانش  فقدان  و 
موفقیت چندان چشمگیری برخوردار نبوده و 
امید است با پشتکار و جدیت بیشتر بتواند با 

شود. همراه  بیشتری  موفقیت های 

گفت وگو با مظفر شیروانی، مشاور بین المللی جنگل و محیط زیست

دخالت های نابجا توان جنگل  ها را گرفته است
جنگل های خارج از شمال با رشد ساالنه 0.5 و جنگل های هیرکانی با رشد
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نطق نماینده مردم دورود و ازنا 
درباره مرگ دسته جمعی بلوط ها:

زوال درختان بلوط زاگرس 
شش میلیون هکتار جنگل 

را گرفتار کرده است
علنی  جلسه  در  ازنا  و  دورود  مردم  نماینده 
مجلس، از مرگ دسته جمعی جنگل بلوط های 
زاگرس گفت و به بی توجهی دستگاه ها به این 
موضوع اعتراض کرد. به گزارش ایسنا، حسین 
گودرزی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای 
اسالمی در نطق میان دستور خود عنوان کرد: 
»این روزها شاهد مرگ دسته جمعی جنگل 
بلوط های زاگرس هستیم. نمایندگان مجلس 
مستحضرند که ۶ میلیون هکتار جنگل بلوط 
زاگرس به عنوان کمربند حفاظتی و ریه تنفسی 
ایران که موهبتی الهی بوده محسوب می شود و 
شرایط معتدلی را برای آب و هوای کشورمان رقم 
زده است.« او درباره جنگل های زاگرس گفت: 
شیرین کشور،  آب  درصد  جنگل ها ۴0  »این 
حفاظت از آب و خاک، تعدیل هوا و 50 درصد از 
خوراک دام و همچنین امنیت و سالمت کشور 
را تامین کرده است؛ اما با این وجود بیماری 
باعث  زاگرس  بلوط  درختان  زوال  به  موسوم 
شده در 10 سال اخیر بیش از یک و نیم میلیون 
هکتار و یا 1۸ میلیون اصله درخت بلوط از ۲5 
تا 100 درصد دچار آفت زدگی و یا خشکیدگی 
شوند که البته دولت، وزارت جهاد کشاورزی و 
سازمان جنگل ها و مراتع نیز اقدام در خوری 
تاکنون در این راستا انجام نداده اند.«گودرزی 
نیازمند  مهمی  موضوع  »چنین  کرد:  اضافه 
عزم ملی و تشکیل کمیته نجات جنگل های 
زاگرس، همچون کمیته احیای دریاچه ارومیه 
با مسئولیت رئیس جمهور را می طلبد؛ همچنین 
همانند کمیته نجات دریاچه ارومیه باید تامین 
اعتبار برای تهیه طرح ملی نجات جنگل های 
شناسایی  و  ساالنه  بودجه های  در  زاگرس 
کانون های بحرانی و پهنه بندی آن ها و همچنین 
ایجاد پویش ملی با مشارکت نهادهای مردمی 
و جهادی برای مقابله با آفت یاد شده در نظر 
اجتماعی  کمیسیون  عضو  شود.«این  گرفته 
به  اشاره  با  ادامه  در  اسالمی  مجلس شورای 
سوال از وزیر جهاد کشاورزی و تشکیل کمیته 
ملی راهبردی حمایت از جنگل های زاگرس در 
پی آن، الزم دانست این کمیته با مسئولیت 
شخص رئیس جمهور تشکیل و به سرعت سند 
راهبردی حفظ و صیانت از جنگل های زاگرس را 

تهیه و تصویب کنند.

شهادت 21 درصد شهدای 
محیط زیست  ثبت شد

بنیاد شهید و امور ایثارگران شهادت ۲1 درصد از 
شهدای سازمان حفاظت محیط بانان را ثبت کرد.
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست با 
اعالم این خبر گفت: »1۴۳ نفر از محیط بانان 
محیط زیست  از  حراست  و  حفظ  راستای  در 
این تعداد در حال  از  را فدا کردند.  جان خود 
حاضر فقط ۳0 نفر در بنیاد شهید و امور ایثارگران 
آن ها حقوق  خانواده  و  ثبت شده  شهادتشان 
دریافت می کنند و پرونده مابقی این شهدا هنوز 
در این بنیاد مفتوح بوده و تاکنون پذیرفته نشده 
است.«جمشید محبت خانی اضافه کرد: »امنیت 
کنونی جامعه ما مدیون خون شهداست و همه 
ما در مقابل خانواده شهدا تکلیفی بر عهده داریم 
و باید به آن عمل کنیم.«او با اشاره به این که 
محیط بانان  از  نفر  پنج  سال گذشته،  سه  در 
به درجه شهادت نایل شدند، یادآور شد: »دو 
سال اخیر یکی از محیط بانان استان گلستان 
با اسلحه فردی متخلف و شکارچی به شهادت 
رسید اما از مرداد سال جاری حقوق خانواده این 
شهید قطع شده است.«فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست با تاکید بر این که وضعیت خانواده 
قرار  بررسی  مورد  باید  محیط زیست  شهدای 
مانند کارکنان  بگیرد، گفت: »محیط بان ها هم 
ناجا اگر در ماموریت جان خود را از دست دهند 

شهید محسوب می شوند.«

گوریل های باغ وحش 
سان دیگو کرونا گرفتند

خطر  معرض  در  گونه های  از  گوریل  چندین 
ایالت  در  سان دیگو  باغ وحش  در  انقراض 
اند. شده  آلوده  کرونا  ویروس  به  کالیفرنیا 
به گزارش ایسنا، گزارش ها حاکی از آن است 
که چندین گوریل از گونه های در معرض خطر 
ویروس  به  سان دیگو  باغ وحش  در  انقراض 
کووید-19 آلوده شده اند. این اولین مورد از ابتال 
در میان این گونه حیوانی است که در باغ وحش 
نگهداری می شوند. فرماندار کالیفرنیا اعالم کرد: 
»نتیجه تست کرونای دو گوریل پس از آن که 
دچار کسالت شدند مثبت شد و به نظر می آید 
سومین گوریل نیز ناقل خاموش بیماری باشد.«
سان دیگو  وحش  باغ  مدیر اجرایی  گفته  به 
هشت گوریل در یک قفس نگهداری می شوند 
دارد.  وجود  آن ها  همگی  ابتالی  احتمال  که 
گفته شده یکی از کارکنان این باغ وحش ناقل 
خاموش بیماری بوده که پس از انجام آزمایش، 

تست کرونای او مثبت اعالم شده است.

عوامل تخریب فقط به 
بهره برداری های بی رویه و چرای 

مفرط دام محدود نمی شوند، 
بلکه تبدیل کاربری عرصه های 

این منابع به زمین های 
کشاورزی، صنعتی، کشت و کار 

زیر اشکوبی )اگروفارستری( 
توام با تغییرات اقلیمی 
و طغیان آفات و امراض 
)بلوط  میری در زاگرس، 

مرگ و میر شدید شمشاد در 
جنگل های هیرکانی( شدت 

تخریب را در این منابع فزونی 
داده است

برداشت چوب،  ورود دام،  گردشگری انبوه و ... توان اکوسیستمی جنگل را تضعیف می كند،  بارها در گفته های فعاالن محیط زیست و 
منابع طبیعی و همچنین مسئوالن درباره این مقوله سخن رفته است،  زمانی که از توان اکوسیستمی صحبت می كنیم از چه حرف می زنیم 
و سهم عوامل مختلف در اختالل در كاركردهای جنگل چقدر است؟ در گفت و گو با مظفر شیروانی، مشاور بین المللی جنگل و محیط زیست 

از او در این باره پرسیدیم.

 جنگل بانان جهان بر این 
عقیده اند که دخالت و 

بهره برداری از جنگل به معنای 
تخریب جنگل نیست بلکه قبول 

این واقعیت است که یکی از 
مهم ترین کارکردهای جنگل 
همان کارکرد تولیدی جنگل 

است که عمال به برداشت چوب 
از جنگل منتهی می شود
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| روزنامه نگار |

| فاطمه باباخانى |

تداوم آلودگی هوا در 11 شهر
تهران و اصفهان قرمز شدند

ایستگاه های  همه  هوا،  پایداری  تداوم  با 
سنجش آلودگی هوا در تهران و اصفهان کیفیت 
هوا را ناسالم برای همه گروه ها تشخیص دادند 
و 11 شهر کشور در وضعیت قرمز و نارنجی قرار 

گرفت.
روز  ششمین  برای  تهران  هوای  گذشته  روز 
متوالی آلوده شد. بر اساس اعالم شرکت کنترل 
ناسالم  کیفیت هوای تهران، هوا در محدوده 
این  گرفت.  قرار  جامعه  همه گروه های  برای 
در حالی است که بنابر پیش بینی های شرکت 
کنترل کیفیت هوا، با تداوم شرایط جوی پایدار 
با  همراه  ماه(  دی   ۲۴( چهارشنبه  صبح  تا 
افزایش تردد خودروها انتظار می رود در بیشتر 
مناطق افزایش غلظت آالینده ها به ویژه ذرات 
شود.  ناسالم  وضعیت  برقراری  باعث  معلق 
این شرایط نامساعد جوی طی روز نیز ادامه 
خواهد داشت و اواخر وقت چهارشنبه با نبود 

باد مؤثر و افزایش ترافیک شامگاهی، برقراری 
وضعیت ناسالم در بیشتر مناطق دور از انتظار 

نخواهد بود.
سازمان  پیش بینی های  اساس  بر  همچنین 
هواشناسی آلودگی هوا در تهران تا اواخر هفته 
جاری ادامه دارد بنابراین نسبت به خودداری از 
تردد غیرضروری برای تمام افراد و اجتناب از 
فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای باز توصیه 

می شود.
از سوی دیگر در اصفهان نیز همه ایستگاه های 
پایش نیز وضعیت کیفیت هوا را قرمز ثبت 
کردند و این میان ایستگاه میدان احمدآباد با 
شاخص 1۸۴ آلوده ترین نقطه این استان شد.

با  اصفهان، صبح دیروز  و  تهران  بر  اما عالوه 
افزایش ذرات معلق کمتر از ۲.5 میکرون در 
برای گروه های  ناسالم  وضعیت  اراک  هوای 

شد. اعالم  حساس 

به طور کلی بر اساس اطالعات سامانه شبکه 
ملی پایش کیفی هوای محیط و صوت سازمان 
حفاظت محیط زیست هوای 1۳ شهر  ناسالم 
شد. از این تعداد 9 شهر ناسالم برای گروه های 
حساس و سه شهر در شرایط ناسالم برای همه 
گروه ها قرار دارد. بر اساس این گزارش هوای 
 ،10۶ اراک   ،10۳ شاخص  با  مشهد  شهرهای 
قزوین 109، اهواز 110،  کرمانشاه 115، ارومیه 
119، قم 1۳۴ ، تبریز 1۳7، بجنورد 1۴۶ ناسالم 
برای گروه های حساس و هوای شهرهای کرج 
با شاخص 1۶۴، تهران 1۶9 و اصفهان 17۴ در 

شرایط ناسالم برای تمام گروه ها قرار گرفت.
ریه مردم خوزستان، مستعد بیماری شده است

این ها در حالی است که دیروز رئیس دانشکده 
استعداد  این که  بیان  با  آبادان  پزشکی  علوم 
ابتال به عفونت های تنفسی در کسانی که در 
مناطق صنعتی زندگی می کنند بیشتر است، 

گفت: »سیستم ایمنی بدن این افراد مشغول 
مبارزه با آالینده ها می شود و از مبارزه با ویروس 
مستعد  بیشتر  افراد  این  و  می ماند  مغفول 
ابتال به عفونت های تنفسی ویروسی هستند 
به نوع شدید آن مبتال  نیز  ابتال  و در صورت 

می شوند.«
شکرهللا سلمان زاده با اشاره به وجود آالینده های 
صنعتی فراوان در خوزستان افزود: »آالینده های 
صنعتی مشکالت دیگری برای مردم خوزستان 
ایجاد می کند. معموال ریه افرادی که در شهرهای 
صنعتی زندگی می کنند، تحریک پذیرتر است و 
مستعد ابتال به بیماری های تنفسی مانند آسم 
هستند.«او ادامه داد: »مسئوالن بهداشتی با 
پیامدهای آالینده های صنعتی یعنی با بیماری 
مردم روبه رو هستند. قطعًا کسانی که در مناطق 
صنعتی زندگی می کنند به ویژه در این روزها که 
پایداری هوا و افزایش آالینده های هوا رخ داده، 
صنعتی  آالینده های  از  ناشی  بیماری های  با 
مواجه هستند و ریه های مردم مستعد بیماری 

شده است.«
به گفته سلمان زاده استعداد ابتال به عفونت های 

تنفسی در کسانی که در مناطق صنعتی زندگی 
می کنند بیشتر است؛ سیستم ایمنی بدن این 
افراد مشغول مبارزه با آالینده ها می شود و از 
مبارزه با ویروس مغفول می ماند و این افراد 
تنفسی  عفونت های  به  ابتال  مستعد  بیشتر 
ویروسی هستند و در صورت ابتال نیز به نوع 
شدید آن مبتال می شوند. بحران تنفسی پس 
مشکل  نیز  پاییزی  بارش های  نخستین  از 
رخ می دهد.  در خوزستان  است که  عمده ای 
برخی از گیاهان که در فصل پاییز گرده افشانی 
می کنند، در این بحران نقش دارند. درمان این 
بحران تنفسی، حمایتی است که قبل از این 
بحران توصیه می شود مردم در منزل بمانند و 
اقدامات پیشگیرانه مانند مصرف دارو را انجام 
دهند و در صورت بروز حمالت تنفسی به مراکز 
علوم  دانشکده  رئیس  مراجعه کنند.  درمانی 
روزها که  این  در  توصیه کرد  آبادان  پزشکی 
شاهد وارونگی هوا و افزایش آالینده ها هستیم 
مردم در خانه ها بمانند و مصرف سبزیجات و 
لبنیات را افزایش دهند تا از عوارض آلودگی هوا 

مصون بمانند.

سیستم ایمنی بدن این 
افراد مشغول مبارزه با 

آالینده ها می شود و از مبارزه 
با ویروس مغفول می ماند 
و این افراد بیشتر مستعد 
ابتال به عفونت های تنفسی 

ویروسی هستند و در صورت 
ابتال نیز به نوع شدید آن 

مبتال می شوند 
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روایت »بوداق منشی قزوینی« درباره نگارگری در 
شیراز اگرچه به گونه ای اغراق شده به نظر می رسد اما 
نشان می دهد که کتاب سازی و تصویرسازی تا چه 
حد، در هنر مکتب شیراز رونق دارد و این در حالی 
است که نگارگری در دیگر شهرهای ایران منحصر 
به کارگاه های سلطنتی است، در شیراز اشتغالی 
خانوادگی به شمار می رود. بدین ترتیب، کارگاه های 
کتاب سازی شیراز به سفارش های دربار پادشاهان 
درصورتی که  و  نبود  وابسته  محلی  حاکمان  یا 
حکومت تغییر می کرد و پادشاهی روی کار می آمد 
که عالقه ای به نقاشی نداشت، متوقف و بی رونق 

نمی شد.
ایرنا در گزارشی نوشته است: کتاب آرایان شیراز در 
دوره نخست، تا انتهای حکومت ترکمانان قراقویونلو 
در کارگاه هایشان در این شهر فعال بودند و پس از 
آن نیز به سرزمین های دور و نزدیک مهاجرت و 
نقاشی ایرانی را در جای جای جهان معرفی کردند؛ 
نسخه های  هجری،  دهم  قرن  در  آن که  شاهد 
مصوری در هند، مصر و ترکیه امروزی تحت تاثیر 
نسخه های وارداتی مکتب شیراز یا توسط هنرمندان 
»عبدالصمد  امثال  و  شد  تولید  شیرازی  مهاجر 
شیرین قلم« که در نهایت سر از دربار همایون در 
هند درآورد، یا »شیخ محمد شیرازی« از نقاشان 
فرنگی ساز زمان شاه اسماعیل دوم و شاه عباس که 

در اصفهان کار و زندگی می کرد، سبک نقاشی شیراز 
را در دیگر نقاط گستراندند.

جنید  کتاب سازی  شاخص  چهره های  برخی 
شیرازی نقاش مشهور و فرهاد، نگارگر خاوران نامه در 
دوره ترکمانان، از جمله تصویرگران برجسته به شمار 
خمسه  شاهنامه،  همچنین کتاب های  می روند؛ 
از کتاب های  نظامی، گلستان و بوستان سعدی 

محبوب نقاشان برای نگارگری بوده اند.
هنرمندان مکتب شیراز باری دیگر در دوره صفویه 
و در ادامه در عصر زندیه و قاجاریه نیز به نگارگری 
رونق بخشیدند؛ بدین ترتیب شیراز تا پایان دوره 
قاجار در هنر نگارگری تاثیرگذار بود و افزون بر این که 
بر مراودات فرهنگی فرامرزی اثر گذاشت، از آن تاثیر 
نیز پذیرفت؛ اما محققان دوره صفویه به بعد را زمان 
افول نقاشی ایرانی می دانند؛ چراکه تاثیر هنرمندان 
غربی بر نقاشی ایران و فرهنگ تصویری هنر ایران 
از این دوران افزایش یافت؛ با این فراز و فرودها 
اما، نگارگری ایرانی تا به امروز همچنان محفوظ 

مانده است.

مینیاتور همان نگارگری است
عضو  میرزاابوالقاسمی،  محمدصادق  که  این طور 
اصطالح  می گوید  شیراز   دانشگاه  علمی  هیات 
مینیاتور با تعابیر غربی و ترجمه کتاب های التین به 
تاریخ هنر ایران وارد و در آن مصطلح شد؛ به  بیان 

 دیگر، نگارگری و مینیاتور در اصطالح شناسی تاریخ 
هنر چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند؛ مگر این که 
یکی لفظ فارسی دارد و دیگری مصطلح در زبان 

فارسی است. 
غربی ها  را  ایرانی  نقاشی  این که  به  اشاره  با  او 
اندازه و مشخصاتی که داشت و  ابعاد،  به واسطه 
مطابق نوعی از نقاشی رایج در غرب، مینیاتور )نوعی 
نقاشی در ابعاد کوچک( نامیدند، گفت: »نگارگری 
ایرانی اغلب با نوعی تصویرسازی در کتاب شناخته 
می شود و به همین علت ابعاد قاب آن متناسب با 

ابعاد کتاب کوچک است.«

»مکتب« نوعی دوره بندی تاریخی 
براساس معیارهای جغرافیایی است

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز در معرفی و گستره 
تاثیرگذاری مکتب شیراز گفت: »واژه "مکتب" که 
امروزه کاربردی رایج در محافل عمومی یافته، به 

عبارتی غیرعلمی و غیردقیق بدل شده است.«
او مکتب را نوعی دوره بندی جغرافیایی در تاریخ هنر 
ایران معرفی کرد و افزود: »شیوه های مختلف برای 
طبقه بندی تاریخ هنر ایران وجود دارد. یکی از این 
شیوه ها بررسی چندوچون وقایع و تحوالت هنری 
در محدوده جغرافیایی معین است و از همین رو 
است که از عبارت هایی با پسوند مکانی برای معرفی 
مکاتب استفاده می کنیم؛ مانند "مکتب شیراز"، 

"مکتب تبریز" یا "مکتب اصفهان".«
میرزا ابوالقاسمی با اشاره به این که دامنه تاثیر و 
تاثر کتاب آرایی و نگارگری ایران فراتر از مرزهای 
وضعیت جغرافیایی است، عنوان کرد: »در مطالعات 
و اظهارنظرها قلب این جریان یعنی "ایران فرهنگی" 
بر  تاریخ هنر  طبقه بندی  و  گیرد  قرار  مالک  باید 
اساس مکاتب نباید ما را به تعبیرات و توهمات 

محلی از فرهنگ و هنر ایران محدود کند.«
به گفته او، به فرض تقسیم جغرافیایی در تاریخ هنر 
از  عنوان یکی  با  از مکتب شیراز  ایران، می توان 
مکاتب برجسته تاریخ کتاب آرایی و نگارگری کشور 

یاد کرد.

شیراز قدیم ترین مکتب نگارگری
 تاریخ هنر است

این استاد دانشگاه شیراز در ادامه گفت: »شیراز 
به  مالحظه تاریخی معمواًل با عنوان قدیمی ترین 
مکتب نگارگری در تاریخ هنر ایران معرفی می شود 
دوران  اواخر  یعنی  هشتم  سده  تا  آن  قدمت  و 
اولیه  آثار  غالب  البته  می رسد؛  اتابکان  حکومت 
نگارگری که از مکتب شیراز باقی مانده، به دوران 
آل اینجو منسوب است.« میرزا ابوالقاسمی با اشاره 
به این که مکتب نگارگری شیراز تا پایان دوره قاجار 
ادامه یافته است، عنوان کرد: »مکتب شیراز را به طور 
کلی به سه دوره تقسیم می کنند؛ نخستین دوره از 
سده هشتم هجری آغاز می شود و تا پایان سده 
نهم یعنی تا حکومت تیموریان و ترکمانان ادامه 
دارد؛ دوره دوم مصادف با دوره صفوی است و دوره 

سوم نیز دوره زند و قاجار را دربرمی گیرد.«

کتاب آرایی  به  همواره  ایرانی  نگارگری 
وابسته بوده است

شیراز  دانشگاه  هنرومعماری  دانشکده  استاد 
با اشاره به این که نگارگری ایرانی، دست کم در 
طبقه بندی مکاتب هنری، همواره جزئی از هنرهای 
وابسته به کتاب آرایی بوده است، عنوان کرد: »در 
هرگونه تعریف، طبقه بندی یا تحلیل این هنر باید 
جدول کشی،  مانند  کتاب آرایی  دیگر  متعلقات 
تذهیب، خوشنویسی، حتی جلدسازی و صحافی 

را نیز مدنظر قرار داد.«
او ادامه داد: »شیراز در کنار تبریز، هرات و اصفهان 
و  کتاب آرایی  شکل گیری  اصلی  جریان  چهار 
نگارگری در ایران به شمار می رود و در این میان، 
قدیم ترین و مستمرترین مکتب به شمار می رود؛ 
تاریخی  جایگاه  باشد  قرار  اگر  به عبارت دیگر، 
نگارگری شیراز را در مقوله ثبت جهانی نگارگری 
و  قدمت  شاخصه  دو  بر  می توان  بررسی کرد، 

فشرد.« پای  استمرار 

ترکیه سال ها به مینیاتور چشم داشت
 Art of miniature امسال »هنر مینیاتور« با عنوان

با مشارکت آذربایجان، ایران، ترکیه و ازبکستان )بر 
اساس ترتیب کشورها در پرونده( در پانزدهمین 
اجالس میراث ناملموس یونسکو ثبت شد. ثبت 
هنر مینیاتور، برای هنرمندان و فرهنگ دوستان و 
عموم ایرانیان اتفاقی شیرین بود، اما بررسی مدارک 
و مستندات ارسالی کشورهای ترکیه و آذربایجان که 
ضمیمه پرونده مینیاتور است، نشان می دهد که در 
سال ۲01۸ کشور ترکیه به آذربایجان پیشنهاد کرده 
هنر مینیاتور را مشترکًا ثبت کنند. از این اسناد و 
مدارک می توان دریافت که سال هاست ترکیه به 
ثبت جهانی مینیاتور چشم دوخته بود. برای تایید 
موضوع همین بس که ترکیه، مینیاتور را سال ۲01۴ 
در فهرست ملی خود ثبت کرد و ایران در  سال 
۲019 این میراث مهم را در فهرست آثار ملی خود 
قرار داد؛ یعنی درست چند روز قبل از ارسال پرونده 

به یونسکو.
هند،  افغانستان،  نگارگری، کشورهای  پرونده  در 
پاکستان، تاجیکستان و عراق سهمی ندارند، هر 
چند معاون میراث فرهنگی تاکید دارد که بر اساس 
درخواست افغانستان به زودی نام این کشور نیز 
در این لیست قرار می گیرد، اما نه تنها اهل فن، 
بلکه کسانی که مختصر آشنایی با تاریخ نقاشی 
مهم  عناصر  از  یکی  مینیاتور  می دانند که  دارند، 
میراث فرهنگی ایران، افغانستان، هند و پاکستان 
و  زبان  با  نگارگری  یا  مینیاتور  هنر  چون  است، 
نمی توان  و  است  عجین  فارسی  خوشنویسِی 
آن ها را از هم جدا کرد، در واقع هرجا که شمِع هنِر 
مینیاتور روشن است باید دنبال جای پای شعر 
و ادب فارسی نیز بود. نگاهی به تاریخ مینیاتور 
و مکتب ها و شیوه های نگارگری، این حقیقت را 
بازگو می کند که عالوه بر شهرهای ایران، مینیاتور در 
هرات و دهلی و کشمیر، الهور و بغداد رشد و ترقی 
کرده و مینیاتور در ترکیه و آذربایجان و ازبکستان در 
قیاس با افغانستان و هند و پاکستان از اهمیت و 
اعتبار کمتری برخوردار بوده است. این سخنان به 
معنی آن نیست که ترکیه و آذربایجان و ازبکستان 
نباید در پرونده مینیاتور مشارکت داشته باشند، بلکه 
حضور آن ها مفید قلمداد می شود و نشان دهنده ی 
قلمرو هنر مینیاتور است. اما کشورهای اصلی و 
ارکان هنر مینیاتور )افغانستان و هند و پاکستان( 
متن  در  دیگر  سوی  از  غایب اند.  پرونده  این  در 
پرونده جهانی، در بند یک پرونده مینیاتور با عنوان 
شناسایی و تعریف نگارگری مطالبی آمده است که 
نوعی تصاحب ضمنی مفاخر و میراث ایران از آن 
استنباط می شود. بر اساس ترتیب مطالِب مندرج 
کشورها در این پرونده، هر یک از کشورهای عضِو 
پرونده یکی از نسخه های تاریخی مصور خود را به 
این ترتیب معرفی کرده اند: نظامی گنجوی از طرف 
آذربایجان، فردوسی از طرف ایران، موالنا از طرف 

ترکیه، و امیرعلی شیر نوایی از طرف ازبکستان.

ایران از اسفندماه سال گذشته صدور ویزای 
توریستی را متوقف کرده است. با این حال 
ورود اتباع خارجی به ایران کامل قطع نشده 
است. وزارت خارجه به بیماران و هیات های 
جامعه  حاال  می دهد.  ویزا  خارجی  تجاری 
تورگردانان درخواست کرده ورود توریست های 

طبیعت گرد نیز به ایران آزاد شود.
به گزارش ایسنا، صدور ویزای توریستی ایران 
به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا متوقف 
روی  به  ایران  مرزهای  هرچند  است،  شده 
اتباع خارجی کامال مسدود نیست و ویزا در 
مبادی ورودی صادر می شود. وزارت خارجه نیز 
گفته است فقط به بیماران و گروه های تجاری 
ویزا می دهد. با این حال در تیرماه 99 وزارت 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
با معاونان وزارت خارجه، وزارت  در نشستی 
وزارت  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
ایران  تجارت  توسعه  راه و شهرسازی، سازمان 
ورود گردشگران  پروتکل  اطالعات،  وزارت  و 
خارجی به کشور را بررسی کرد و در مردادماه 
گردشگران  ورود  پروتکل  یا  دستورالعمل 
خارجی به ایران را به ستاد ملی مقابله با کرونا 
تحویل داد که تا کنون پاسخی به آن داده نشده 

است.
با وجود مقاومت ستاد ملی کرونا در برابر باز 
و  خارجی  روی گردشگران  به  مرزها  شدن 

مقررات تازه ای که برای ورود مسافر از اروپا 
تورگردانان  جامعه  رئیس  است،  شده  وضع 
ایران در نامه ای از معاون گردشگری درخواست 
کرده است در رایزنی با این ستاد دست کم 
اجازه ورود گردشگران طبیعت گرد را برای بهار و 

تابستان آینده دریافت کند.
به  خطاب  نامه  این  در  پورفرج  ابراهیم 
وزارت  گردشگری  معاون  ـ  تیموری  ولی 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
بیکاری  دوره  یک  »علی رغم  است:  نوشته 
شیوع  واسطه  به  تعطیلی ها که  و  گسترده 
و شرکت های  دفاتر  بیماری کرونا گریبانگیر 
کارشناسان  شد  دنیا  سراسر  در  گردشگری 

که  اعتقادند  این  بر  گردشگری  صنعت 
طبیعت گردی می تواند به عاملی جدی برای 
شود.  تبدیل  ورودی  گردشگری  بازسازی 
سازمان جهانی جهانگردی هم اعالم کرده است 
»واقعیت آن است که در بسیاری از کشورها به 
ویژه کشورهای درحال توسعه، گردشگری عامل 
اصلی معیشت و رشد اقتصادی است، بنابراین 
بسیار مهم است که گردشگری را مسئوالنه و 
به موقع شروع کنیم.« آخرین گزارش ها نیز 
حاکی از آن است که برخی کشورها بیشتر در 
اروپا و آسیا و اقیانوس آرام با ابتکار عمل هایی، 
در  به شکل محدودی  را  ورودی  گردشگری 

کرده اند. آغاز  طبیعت گردی  حوزه 

محققان از رونق کارگاه های کتاب سازی و مینیاتور در دوره های مختلف تاریخی در شیراز سخن گفته اند

دختران تصویرگر، پسران صحاف
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز: غالب آثار اولیه نگارگری که از مکتب شیراز باقی مانده، به دوران آل اینجو منسوب است

درخواست جامعه تورگردانان

مجوز دهید طبیعت گردان به ایران بیایند

تبلیغات شرکت ساختمانی 
روی گوردخمه  هخامنشی

هخامنشی  یگانه  و  ارزشمند  گوردخمه 
شهرستان روانسر استان کرمانشاه به جایگاهی 
برای تبلیغ داربست ساختمانی تبدیل شده و 
روی نقش و نگارهای آن رنگ زننده زرد تیره 
کشیده و چهره یادگار هخامنشیان را خدشه دار 
در  این  از  پیش  ایسنا،  به گزارش  کرده اند. 
آبان ماه امسال یادگار هخامنشیان به جایگاهی 
ولگردان  و  معتادان  زندگی  و  خواب  برای 
تبدیل شد که البته با آگاهی رسانی دوستداران 
میراث فرهنگی و همکاری شهرداری روانسر، 
اما  اینک  شد.  پاکسازی  گوردخمه  درون 
تبلیغ یک شرکت ساختمانی با رنگ زرد تیره 
روی نقش و نگاره های گوردخمه نگران کننده 
است. جالب آن که شماره تلفن همراه آن فرد 
و  ملی  یادگار   روی  همچنان  نیز  شرکت  و 
نیاکانی خودنمایی می کند. سیاوش آریا، فعال 
میراث فرهنگی استان فارس در این باره نوشته 
این و در  از  است: »گوردخمه روانسر پیش 
سال های گذشته نیز روزگار ناخوشایندی داشته 
و بخش هایی از درون اتاقک آن را شکسته و 
آسیب جدی به یادمان ملی رسانیده بودند. 
یادگاری درون گوردخمه و آتش زدن  نوشتن 
بخش باالی گوردخمه و ورودی آن با الستیک 
خودرو از آسیب های جدی دیگری است که در 
سال های گذشته بر این میراث باستانی وارد 
شده است. ولی گویا مسئوالن میراث فرهنگی 
در خواب زمستانی اند زیرا هنوز  پس از یک 
سال هیچ کاری برای پاکسازی  گوردخمه از 

تبلیغات شرکت ساختمانی نکرده اند.«

جهانی شدن ژئوپارک ارس 
به بعد از 2021 موکول شد

همچنان  شدن  جهانی  برای  ارس  ژئوپارک 
منتظر پایین آمدن تب کرونا و سفر ارزیابان 
بود  قرار  که  سفری  چون  یونسکوست 
سال  به  باشند،  داشته  ایران  در  کارشناسان 

شد. موکول   ۲0۲1
است که  سال   ۳ از  بیش  مهر،  به گزارش 
تهیه پرونده ژئوپارک  برای  اقدامات اجرایی 
ارس انجام شده است. قرار بود آذر سال 9۸ 
ژئوپارک های  جهانی  شورای  به  پرونده  این 
یونسکو تحویل داده شود و اوایل خردادماه 
بررسی  برای  یونسکو  ارزیابان  نیز   99 سال 

به ارس سفر کنند. وضعیت 
اسفند سال 9۸ نتیجه نهایی پرونده و اعالم 
مرحله  به  ورود  و  موفقیت  و  پرونده  تایید 
ارزیابی میدانی از سوی یونسکو اعالم شد. 
پرونده  شدن  جهانی  برای  اقدامات  همه 
شیوع  که  بود،  شده  انجام  ارس  ژئوپارک 
تعویق  به  را  ارزیابان  سفر  کرونا  ویروس 

انداخت.
یک بار  سال   ۴ هر  یونسکو  ارزیابان 
تا  نظارت می کنند  را  ژئوپارک های ثبت شده 
اگر خارج از معیارها رفتار شده باشد آن ها را 
از ثبت جهانی خارج کنند و یا شرایط جهانی 
دهند. قرار  کارشناسی  مورد  را  آن ها  شدن 

جهانی  شورای  اقدام،  تازه ترین  در 
ژئوپارک های یونسکو به همه کشورهای دارای 
ژئوپارک اعالم کرده ارزیابی ها به سال ۲0۲1 
شیوع  صورتی که  در  البته  می شود.  موکول 
نشود. ارزیابان  سفر  مانع  هم  باز  ویروس کرونا 

باغ معیرالممالک برای 
بازسازی و مرمت، تملک شد

محیط زیست  و  شهری  خدمات  معاون 
شهرداری منطقه 1۲ تهران از تصویب تملک 
تومان  میلیارد   ۲5 مبلغ  با  معیرالممالک 
خدمات  معاون  مهر،  گزارش  به  خبرداد. 
شهری و محیط زیست شهرداری منطقه، 1۲ 
گفت: »بخشی از باغ معیرالممالک، در کوچه 
کیهانی به متراژ 1700 متر مربع باقی مانده بود 
درخواست  داشت.  نوسازی  قصد  مالک  که 
مالک در کمیسیون تملک باغات شهرداری 
منطقه 1۲ ارائه و در نهایت تصویب شد، این 
ملک با مبلغ ۲5 میلیارد تومان تملک شود که 
هم اکنون کار بازسازی آن شروع شده و تا بهار 

می رسد.« بهره برداری  به   1۴00
به گفته محمدرضا ندرلو، داخل این باغ، ملکی 
قدیمی وجود دارد که بازسازی آن در بودجه 

سال آینده دیده شده است.
این ساختمان که به صورت متروکه است، از 
یک طرف به کوچه کیهانی و از طرف دیگر به 
قفل سازان می خورد. باغ معیرالممالک یکی 
از باغ های بزرگ محله سنگلج، محله ای که 
بخشی از آن به کارگاه های طالسازی تبدیل 

شده،است.
ندرلو در خصوص وضعیت این بنا گفت: »در 
سکونت  هنوز  مردم  محله،  از  دیگر  بخشی 
دارند و با تملک این باغ و تبدیل آن به فضای 
سبز، سرانه فضای سبز در این محله افزایش 
به  مردم  برای  بیشتری  جذابیت  و  می یابد 
وجود می آید تا مردم از محل کوچ نکنند و 
خانه های خود را به کارگاه و انبار اجاره ندهند.«

شیراز در کنار تبریز، هرات و 
اصفهان چهار جریان اصلی 
شکل گیری کتاب آرایی و 
نگارگری در ایران به شمار می رود 
و در این میان، قدیم ترین و 
مستمرترین مکتب به شمار 
می رود؛ به عبارت دیگر، اگر قرار 
باشد جایگاه تاریخی نگارگری 
شیراز را در مقوله ثبت جهانی 
نگارگری بررسی کرد، می توان 
بر دو شاخصه قدمت و استمرار 
پای فشرد

|پیام ما|»در حقیقت در شیراز و در هر خانواده زن نسخه بردار، شوهر رسام، دختر آرایشگر و پسر صحاف می باشد.« این جمله از »بوداق 
منشی قزوینی« که در کتاب »جواهر االخبار« )9۸4ه ق( آمده، تصویری از رونق نگارگری در شیراز قدیم است. نگارگری یا مینیاتور که 
در پانزدهمین کمیته جهانی میراث ناملموس یونسکو به نام ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ازبکستان، به ثبت رسید، بیش از همه در 
نسخه های ارزشمند کتاب های ادبی و عرفانی کهن که در مجموعه های خصوصی و موزه های سراسر دنیا نگهداری می شود، نمود پیدا کرده 
است. وجود این هنر در کتاب آرایی و نسخه های خطی، نمایانگر پیوند ناگسستنی نقش ونگارها و جزئیات مینیاتور با ادبیات فارسی است 
و این میان شیراز از جمله شهرهای تاثیرگذار فرهنگی در حوزه ادبی و هنری محسوب می شود که سهم شایان توجهی در رشد این هنر ایفا 
کرده است. به طوری که محققان می گویند کارگاه های رسمی و غیررسمی کتاب سازی در دوره های مختلف تاریخی این شهر فعال بوده  

است و تولید نسخه های مصور رونق داشته است.

گردشگری

با وجود حفاری در بستر 
و دیواره های کاروانسرای 
»خشکه رود«، سرپرست 
اداره میراث فرهنگی، به 
دلیل مجهول المالک بودن 
کاروانسرا، هرگونه اقدام برای 
واگذاری، مرمت و احیا و 
بهره برداری منوط به تعیین 
وضعیت مالکیت این بنا 
می داند

شاخص  آثار  از  »خشکه رود«  کاروانسرای 
دوران حکومت صفویان بر ایران که در تاریخ 
چهاردهم مهر سال 1۳5۴ در فهرست آثار 
ملی کشور به ثبت رسید، اکنون حال و روز 
خوشی ندارد و مهمانان شبانه پیکرش را به 

سودای دفینه کنده اند.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری شهرستان زرندیه در این رابطه 
به ایرنا، گفت: »در شرایط کنونی به دلیل 
مجهول المالک بودن کاروانسرا هرگونه اقدام 
در خصوص واگذاری، مرمت و احیاء و بهره 
به تعیین وضعیت مالکیت  برداری منوط 

بنا است.«
به گفته زهرا رنجبر، حل مشکل مالکیتی 
واحد  سوی  از  صفویه  دوران  بنای  این 
حقوقی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
حال  در  مرکزی  استان  صنایع دستی  و 
برطرف شدن  در صورت  و  است  پیگیری 
مشکل می توان نسبت به اجرای طرح های 
پروژه ای  به  مکان  این  تبدیل  و  مرمت 

کرد.   اقدام  گردشگری 
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
افزود:  زرندیه  شهرستان  صنایع دستی  و 
خصوص  در  اقداماتی   1۳90 سال  »در 
از  کاروانسرا  این  بنای  اضطراری  مرمت 
سوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان مرکزی انجام شد اما 
با توجه به وسعت محدوده بنا و همچنین 

در  موجود  آسیب های  و  تخریب  میزان 
بخش های مختلف سازه مرمت و احیای 
ویژه  اعتبارات  تخصیص  نیازمند  مجموعه 

است.«
ردیف  از  و  سال 1۳99  در  رنجبر  به گفته 
اعتبارات کمک های فنی و اعتباری تبصره 
19 مبلغی حدود 10 میلیارد ریال برای مرمت 
کاروانسرای خشکه رود اختصاص یافت و 
مالکیت  مسئله  مرتفع شدن  صورت  در 
بخش  سرمایه گذار  استقبال  همچنین  و 
ارائه طرحی مناسب  با  خصوصی می توان 
از ظرفیت های این بنا به عنوان مجموعه 
بین راهی  اقامتی  و  خدماتی  گردشگری، 
میراث فرهنگی  سرپرست  کرد.  استفاده 
زرندیه گفت: »مشخص نبودن مالک باعث 
باعث  منطقه  بیابانی  ماهیت  همچنین  و 
شده است که حفاران و سودجویان با خیال 
دستیابی به گنج و دفینه وارد این کاروانسرا 
و  سوراخ  از  باری  تاسف  منظره  و  شده 
حفاری ها را بر جلد، پی و سقف آن ایجاد 
کنند.« او ادامه داد: »امکانات، تجهیزات و 
نیروی انسانی کافی در اختیار یگان حفاظت 
میراث فرهنگی زرندیه قرار ندارد و فقط یک 
اگر  می کند که  خدمت  رابطه  این  در  نفر 
تاریکی شب بخواهد برای مقابله  مثال در 
به حفاران به محل اعزام شود با توجه به 
این که تجهیزات الزم را ندارد، ممکن است 

او ایجاد شود.« خطری برای 

حفاری در دیواره کاروانسرای خشکه رود
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پیامک شما را دربـاره 
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دیروز مناطق ۲، ۳، ۶، 9، 11 ،1۳ و 1۴ پایتخت 
برای ساعتی با قطع برق روبه رو شد. همزمان 
اصفهان،  اراک،  کرج،  گیالن،  اهالی  تهران،  با 
خوزستان، سمنان، قم و اردبیل هم در شبکه های 
اجتماعی گزارش هایی از قطعی برق داده اند. در 
روزهای اخیر موضوع کمبود برق  باز هم در صدر 
صرفه جویی  هربار  مسئوالن  و  نشسته  خبرها 
این مشکل  راهکار حل  تنها  به عنوان  را  مردم 
طرح کردند. در حالی که برخی معتقدند افزایش 
بی سابقه قیمت بیت کوین و باالرفتن مصرف برق 
ماینرهای غیرمجاز در کشور، باعث بروز مشکالت 
در سیستم توزیع برق شده است. به نظر می رسد 
موضوع ماینینگ آن قدر که برخی ادعا می کنند در 
خاموشی های اخیر بی تاثیر نیست. هفته پیش 
سخنگوی صنعت برق اعالم کرد کسانی که مراکز 
غیر قانونی استخراج رمز شارژ را معرفی کنند 10 – 
۲0 میلیون پاداش دریافت می کنند، دیروز هم 
وزیر نیرو به استفاده کنندگان غیرمجاز ماینرها 
هشدار داد.   وزیر نیرو هم دیروز در سخنانی به 
بهره برداران مزارع  غیرمجاز بیت کوین هشدار داد 
و گفت در صورتی که استفاده کنندگان ماینرها از 
وزارت صمت مجوز نگیرند و تعرفه استفاده از 
برق ماینر را رعایت نکنند با آن ها برخورد می شود. 
رضا اردکانیان در حاشیه مراسم افتتاح بیستمین 
نمایشگاه صنعت برق و شانزدهمین نمایشگاه 
تصویب  از  »پس  آب و فاضالب گفت:  صنعت 
آیین نامه بهره برداری از ماینرها در هیئت دولت 
و ابالغ آن به وزارت نیرو، استفاده از ماینرها تابع 
مقرراتی است که در مرحله نخست باید از وزارت 
دریافت کنند.  مجوز  تجارت  و  معدن  صنعت، 

در مرحله بعد کسانی که این مجوز را از وزارت 
صمت دارند می توانند با استفاده از تعرفه های 
خاص مصرف انرژی که وزارت نیرو آن را تعیین 
می کند، از انرژی برق استفاده کنند. در غیر این 
صورت کسانی که استفاده غیرمجاز از برق برای 
ماینرها داشته باشند با آن ها برخورد می شود. 
ما اجازه استفاده غیرمجاز از برق برای ماینرها 
مصطفی  نمی دهیم«  شرایطی  هیچ  تحت  را 
رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق هم درباره 
مصرف ماینرها و تاثیر آن ها در اختالالت به وجود 
آمده در توزیع برق به »پیام ما« می گوید: »ما 
کمبود ظرفیت نیروگاهی برای تولید برق نداریم، 
مشکل ما کمبود سوخت است. مصرف گاز در 
بخش خانگی و تجاری رشد بی سابقه ای پیدا 
قطعا  صرفه جویی کنند  مردم  اگر  است.  کرده 
کمبود برق نخواهیم داشت. سهم مزارع استخراج 
رمز ارز بسیار کم است، کمتر از دو دهم درصد 
مجاز استفاده می کنند ارزیابی ما این است که 
به همین میزان هم به صورت غیرمجاز استفاده 
می کنند، که در مجموع می توان گفت کمتر از نیم 
درصد از مصرف برق کشور مربوط به استفاده 
ماینرهاست. هر چند با استفاده کنندگان غیرمجاز 
برخورد می شود چون از تعرفه رایگان استفاده 
برق  متوسط  ماینرها  برق  قیمت  می کنند. 
صادراتی است، نزدیک به هزار تومان در حالی که 
قیمت برق در بخش کشاورزی و مناطق گرمسیر 
حدود ۲0 تومان است و در باقی مناطق ۸0 تا ۸5 
تومان است، به نوعی از حقوق بقیه برای سود 
شخصی استفاده می کنند. تا به حال 1۶۲0 مرکز 
استخراج غیرمجاز را شناسایی کردیم که تقریبا 

۲۶0 مگاوات ظرفیت داشتند، این مزارع را جمع 
آوری و جریمه کردیم و به متخلفان را مراجع 
قضایی معرفی می کنیم« برآوردها نشان می دهد 
برای تولید هر بیت کوین به اندازه مصرف ساالنه 
۲۴ واحد مسکونی در تهران برق نیاز است. در 
پی طرح پرس شها و ابهامات در زمینه موضوع 
ماینینگ و تاثیر آن در خاموشی های اخیر پایگاه 
از  نقل  به  دیروز  نیز  نیرو  وزارت  اطالع رسانی 
سخنگوی صنعت برق به برخی سواالت پاسخ 
داد. مصطفی رجبی مشهدی با اعالم این که تا 
با ظرفیت  ارز  رمز  استخراج  به حال ۲۴ مركز 
بیش از ۳10 مگاوات نسبت به اخذ انشعاب برق 
مجاز از وزارت نیرو اقدام کرده اند كه حدود 70 
درصد از آن ها در حال حاضر فعال هستند، در 
خصوص اخبار و اطالعاتی که اخیرا در رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی مطرح شده، می گوید: » 
اخیرًا در فضای مجازی و خبرگزاری های داخلی 
اطالعاتی مبنی بر تخمین سهم ۸ درصدی ایران 
دنیا  در  ارز  رمز  استخراج  فعالیت های  كل  از 
منتشر شده است كه ظاهرًا مبتنی بر گزارش 
سایت BitOoda ارائه شده، نكته مهم قابل ذكر 
كه در تحلیل های ارائه شده در برخی رسانه ها و 
فضای مجازی مورد غفلت قرار گرفته یا تفسیری 
اشتباه از آن ارائه شده است، عدم توجه به تفاوت 
ماهوی میان انرژی مصرفی و توان تخصیص 
از  بهتر  درک  داشتن  برای  است.  شده  داده 
مقیاس فعالیت مربوط به استخراج رمز ارز در 
ایران باید توجه داشت كه پيک بار كشور در سال 
جاری حدودًا 5۸۲55 مگاوات )10۲ برابر ظرفیت 
ماینینگ كشور در زمان مشابه(، پیک بار استان 

تهران حدودًا برابر با 7000 مگاوات مگاوات )1۲ 
برابر ظرفیت ماینینگ كشور در زمان مشابه( و  
ظرفیت نیروگاه سیكل تركیبی كرمان به عنوان 
یك مثال حدودًا برابر با 1550 مگاوات )۲.7 برابر 
ظرفیت ماینینگ كشور در زمان مشابه( است«

میزان  به  ایران  در  ماینرها  معتقدند  مسئوالن 
اما  هستند،  برق سهیم  شبکه  در  کمی  بسیار 
بسیاری از تحلیلگران افزایش ارزش بیت کوین 
و پایین بودن نرخ برق در ایران را انگیزه ای برای 
روی آوردن برخی افراد به استخراج بیت کوین 
بهره برداران  استفاده  از  شنیده ها  می دانند. 
تعرفه  که  مراکزی  برق  از  بیت کوین  مزارع 
در  مدارس،  و  مساجد  مثل  دارند  رایگان  برق 
ویژه  به  دیجیتال  ارزهای  ارزش  افزایش  پی 
بیت کوین حکایت دارد. اما همچنان دلیل اصلی 
خاموشی ها افزایش مصرف واحدهای مسکونی 

می شود. عنوان  تجاری  و 
شرکت  پایتخت  دیروز  خاموشی های  پی  در 
توانیر در اطالعیه ای خطاب به مردم اعالم کرد: 
»افزایش مصرف برق و گاز در بخش خانگی و 
تجاری و محدودیت سوخت تحویلی به تعدادی 
در  پراكنده  خاموشی های  باعث  نیروگاه ها،  از 
برخی مناطق شده است. خاموشی های ایجاد 
شده قابل برنامه ریزی از قبل نبوده و تنها با 10 
درصد كاهش مصرف گاز و برق، امکان استمرار 
تامین مطمئن گاز و برق در كشور فراهم خواهد 
مدیرعامل  این حسین صبوری  بر  عالوه  بود« 
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اعالم 
این که مشترکان اداری از مهم ترین و بزرگ ترین 
مصرف کنندگان انرژی پایتخت هستند، از تشکیل 

تیم ارزیابی مشترک با شرکت گاز استان تهران 
با هدف رصد و پایش چگونگی مدیریت مصرف 
انرژی در ادارات، دستگاه ها و نهادهای اجرایی 
شهر تهران، خبر داد و گفت: »برق وزارت کار و 
امور اجتماعی، وزارت نفت، وزارت صنعت معدن 
و تجارت و سازمان آب به علت مصرف بیش 
از حد مجاز قطع و وضعیت عملکرد حدود یک 
هزار مشترک اداری پایتخت در حوزه مدیریت 
مصرف انرژی به شکل دقیق، بررسی و کارنامه 
عملکرد آنان و نام اداراتی که همکاری الزم را در 
اند به مراجع باالدست،  این خصوص، نداشته 
برق  نیروی  توزیع  ارسال خواهد شد« شرکت 
تهران بزرگ عصر دیروز اعالم کرد در پی بخشنامه 
ابالغی استاندار تهران به مراکز دولتی مبنی بر 
رعایت صرفه جویی در مصرف برق و عدم توجه 
برخی ادارات دولتی، برق ۲ وزارتخانه و ۳5 ارگان 
دولتی از سوی شرکت توزیع برق تهران قطع 
شد. این واکنش ها در حالی است که خبرگزاری 
مهر اعالم کرده است نیروگاه های طرشت، ری و 
سه واحد از نیروگاه رودشور که تامین کننده برق 
پایتخت بودند، به دلیل تامین نشدن سوخت از 

مدار تولید خارج شده اند. 
یکی از دالیلی که مسئوالن وزارت نیرو به عنوان 
تامین  دارند،  تاکید  آن  بر  برق  قطعی  علت 
سوخت  از  استفاده  نیروگاه هاست.  سوخت 
جایگزین در هفته های اخیر وضعیت هوای تهران 
را از مرز هشدار گذراند. موضوع مازوت سوزی در 
هفته های اخیر واکنش های بسیاری به دنبال 
در  می کنند  اعالم  مسئوالن  هرچند  داشت. 
نیروگاه های اطراف تهران مازوت به عنوان سوخت 
نیروگاهی مورد استفاده نیست، اما هنوز هوای 
پایتخت آلوده است. روز دوشنبه عیسی کالنتری 
مصرف  درباره  محیط زیست  سازمان  رئیس 
مازوت در نیروگاه ها گفت: »از نظر من بهتر است 
که روزی دو ساعت خاموشی داشته باشیم اما 
از سوخت مازوت استفاده نکنیم، چون موجب 
آلودگی هوا می شود« اما هلنا کعبی مدیرکل دفتر 
محیط زیست  حفاظت  سازمان  فراگیر  پایش 
دیروز درباره سوخت های جایگزین نیروگاه های 
اطراف پایتخت و تبعات آن هشدار داد و به ایسنا 
هفتگی  آخرین گزارش های  »براساس  گفت: 
-که داده های آن براساس محاسبات انجام شده 
است- گوگرد  جاری  هفته  ابتدایی  روزهای  تا 
استفاده  گازوییل  از  که  نیروگاه هایی  سوخت 
می کنند در برخی مناطق کشور بسیار بیشتر از حد 
استاندارد است. گوگرد سوخت نیروگاه هایی که از 
گازوییل استفاده می کنند در برخی مناطق کشور 
بسیار بیشتر از حد استاندارد است.  برای مثال 
گوگرد سوخت برخی از نیروگاه های کشور بین 
۴00 تا ۸000ppm گزارش شده این درحالی است 
 50ppm که استاندارد گوگرد در سوخت گازوییل
است« هوای پایتخت دیروز در وضعیت هشدار 
بود. حاال پایتخت نشینان هم با وضعیت هشدار 
آلودگی هوا روبه رو هستند و هم با خاموشی های 
چند ساعته، در حالی که اطالعیه های منتشر شده 
هم آن ها را مقصران اصلی این وضعیت می دانند 
و مدام درخواست می شود مردم برای عبور از این 
وضعیت در مصرف گاز و برق صرفه جویی کنند. 
البته دیروز محمد عسگری سخنگوی شرکت 
ملی گاز ایران، در واکنش به اظهارات وزیر نیرو 
مبنی بر کمبود گاز در نیروگاه ها و ارتباط آن با 
جوان گفت:  خبرنگاران  باشگاه  به  برق  قطعی 
»قطع برق به دلیل کمبود یا قطعی گاز صحت 
را  این موضوع  نیز  ما  ندارد. مسئول گازرسانی 
نیروگاه های  اطالع رسانی کرده که قطعی گاز 
برق، ناشی از مسائل دیگری است و ارتباطی 
با شرکت گاز ندارد، شرکت ملی گاز ایران یک 
انجام  حال  در  تعهدش  طبق  دارد که  تعهدی 
گازرسانی است. گازرسانی نسبت به سال گذشته 

بیشتر شده و کمتر نشده است«

دیروز 9 شهر ایران با قطعی برق اعالم نشده مواجه شدند

صعود »بیت کوین« سقوط روشنایی
وزیر نیرو: با استفاده غیرمجاز از برق برای ماینرها برخورد می کنیم

شرکت ملی گاز: قطع برق به دلیل کمبود یا قطعی گاز صحت ندارد

مصطفی رجبی مشهدی، 
سخنگوی صنعت برق:

سهم مزارع استخراج رمز ارز 
بسیار کم است، کمتر از دو 
دهم درصد مجاز استفاده 

می کنند ارزیابی ما این است 
که به همین میزان هم به 
صورت غیرمجاز استفاده 

می کنند، که در مجموع می توان 
گفت کمتر از نیم درصد از 

مصرف برق کشور مربوط به 
استفاده ماینرهاست

| پیام ما | افزایش بی سابقه ارزش بیت کوین، کمبود سوخت نیروگاهی یا اولویت دادن به صدور گاز و برق؛ کدامیک دلیل خاموشی های 
روزهای اخیر است؟ مدتی است که مشکالت مربوط به نیروگاه های پایتخت خبرساز شده و خاموشی های گسترده سهم مردم از کمبودهایی 
که کسی در مورد دلیل آن ها توضیح نمی دهد. دیروز بخشی از پایتخت در حالی چند ساعتی را بدون برق سپری کرد که وزیر نیرو در آیین 

افتتاحیه بیستمین نمایشگاه صنعت برق حضور داشت و از صادرات برق و گاز به عراق می گفت. 

وزیر راه و شهرسازی:

60 درصد ماشین آالت راهداری فرسوده هستند
پاسخ  برای  دیروز  راه و شهرسازی که  وزیر 
بهارستان  نمایندگان در صحن  به سواالت 
حاضر شده بود گفت: راهداری تصدی گری 
نیست که بتوان پیمان سپاری کرد. یک بار 
این تجربه را داشتیم که کار به پیمانکاران 
نتیجه  و  بود  از فساد  و مملو  سپرده شد 

آن امروز این است که با ویرانه ای از راه ها 
مواجه بودیم که البته از سه سال گذشته 
توانستیم وضعیت آ رامی را داشته باشیم.

به گزارش ایلنا محمد اسالمی با اشاره به 
موضوع درخواست خروج شغل راهداری از 
تصدی گری گفت:  مجموع نیروی انسانی 

حمل و نقل  و  راهداری  سازمان  در  که 
جاده ای فعال است به ۲0 هزار نفر می رسد 
که 11 هزار و 500 نفر از این افراد نیروهای 
آن ها  به   اصطالح  به  هستند که  شرکتی 
می گویند.  قراردادی  یا  حجمی  نیروهای 
نیروهای  ریزش  به  اشاره  با  اسالمی 

متخصص در بخش راهداری اظهار داشت: 
تخصص های  دارای  راهداری  نیروهای 
متعدد هستند که با ریزش نیروهای خبره 
بازنشستگی رسیده اند و عدم  که به سن 
امروز  متخصص،  جدید  نیروهای  رویش 
وارث این وضعیت هستیم و نیاز داریم که 
مجلس به ما کمک کند تا شغل راهداری از 

شود. خارج  تصدی گری  تعریف 
اسالمی با بیان این که راهداران و راهبانان 
یک کار حاکمیتی مستمر را بر عهده دارند 

ادامه داد: در سال های گذشته به موجب 
ادغام  از  بعد  ویژه  به  مقررات  و  قوانین 
بخش راهداری دچار مشکالت زیادی شد 
که منشا آن محسوب شدن این شغل در 

است. تصدی گری  بین مشاغل 
ماشین آالت  تجهیز  مورد  در  اسالمی 
تامین  مورد  در  داشت:  اظهار  راهداری 
ما  حاضر  حال  در  راهداری؛  ماشین آالت 
9 هزار ماشین راهداری در هزار راهدارخانه 
با  راهدارخانه ها  این  از  بسیاری  و  داریم 

مواجه  راه ها  نگهداری  ماشین آالت  کمبود 
هستند. ما نیاز مبرم داریم تا مجلس در 
بحث تامین مالی ماشین آالت کمک کند. 
ماشین  هزار   9 این  داشت که  توجه  باید 
و  دارند  غیر قابل قبولی  شرایط  نیز  آالت 
از ۶0 درصد آن ها فرسود و یا سن  بیش 
جایگزینی  به  نیاز  و  دارند  ۲0 سال  باالی 
دارند، البته پیش از این قراردادی با هپکو 
داشتیم تا حداقل ۶00 دستگاه را تهیه کنیم 

نشد. محقق  دالیل گوناگون  با  که 

استفاده از ماینرها تابع 
مقرراتی است که در مرحله 

نخست باید از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مجوز دریافت 
کنند. در مرحله بعد کسانی که 

این مجوز را از وزارت صمت 
دارند می توانند با استفاده از 

تعرفه های خاص مصرف انرژی 
که وزارت نیرو آن را تعیین 

می کند، از انرژی برق استفاده 
کنند. در غیر این صورت کسانی 

که استفاده غیرمجاز از برق 
برای ماینرها داشته باشند با 

آن ها برخورد می شود

| وزیر نیرو |

  | رضا اردکانیان |

|  
هر

 م
 |

سازمان خصوصی سازی 
خواستار فسخ قرارداد 

هفت تپه شد
سازمان خصوصی سازی با ارائه دادخواستی 
داوری  هیات  رای  به  عمومی،  دادگاه  به 
واگذاری  قرارداد  فسخ  عدم  بر  مبنی 
خواستار  و  اعتراض کرد  تپه  هفت  مجتمع 
بر  مهر،  به گزارش  شد.  قرارداد  این  فسخ 
اساس این دادخواست در مقام اعتراض و 
تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۳۸ مورخ 
موضوع  داوری  هیات  از  صادره   99 دی   ۸
ماده ۳0 قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ 
که طی آن خواسته سازمان خصوصی سازی 
مبنی بر اعالم فسخ و تایید و تنفیذ قرارداد 
موضوع   9۴ اسفند   1۸ مورخ  واگذاری 
شرکت کشت  سهام  از  درصد   95 واگذاری 
و صنعت نیشکر هفت تپه به انضمام سهام 
ترجیحی جذب نشده به میزان ۴.۸ درصد 
و استرداد سهام، سود سهام دریافت شده، 
ثبت در دفتر سهام شرکت و الزام به جبران 
پذیرفته نشده و حکم  وارده  کلیه خسارات 
صادر  سازمان خصوصی سازی  دعوی  رد  به 
شده است. اکنون ضمن تقدیم دادخواست 
و  کرده  اعتراض  صادره  رای  به  تجدیدنظر 
دادنامه  ابطال  و  نقض  و  رسیدگی  تقاضای 
صادره را دارد. ضمنًا الیحه تکمیلی سازمان 

می شود. تقدیم  متعاقبًا  خصوصی سازی 

عدم پذیرش تراکنش های 
بدون کد ملی یا شناسه ملی 

از اوایل بهمن ماه
عدم  از  مرکزی  بانک  فناوری  معاون 
یا  کد ملی  بدون  تراکنش های  پذیرش 
شناسه ملی از اوایل بهمن خبرداد و گفت: 
تراکنش های  تمام  امسال،  بهمن ماه   5 از 
برگشت  »ساتنا«  در  شهاب  کد  بدون 

ند. ر می  خو
معاون  محرمیان،  مهران  ایلنا،  به گزارش 
عدم  از  مرکزی  بانک  نوین  فناوری های 
یا  کد ملی  بدون  تراکنش های  پذیرش 
داد  خبر  ماه  بهمن  اوایل  از  ملی  شناسه 
و گفت: برای اشخاص حقیقی، »کد ملی« 
»شناسه ملی«  حقوقی،  اشخاص  برای  و 
 5 از  و  می شود  قلمداد  »کد شهاب«  آنها، 
بهمن ماه امسال، تمام تراکنش های بدون 
کد شهاب در »ساتنا« برگشت می خورند. 
مشتریانی  فعالیت  بر  تاثیری  اقدام  این 
و  بانک ها  نزد  ایشان  هویتی  اطالعات  که 
نخواهد  است،  موجود  اعتباری  موسسات 
تراکنش هایی  و  و صرفًا حساب ها  داشت 
متاثر  را  هستند  ملی  شناسه  فاقد  را که 

می کند.

کره جنوبی باید بدهی ایران را 
به همراه سود این پول برگرداند

برای  کره جنوبی  با  ایران  مقامات  مذاکرات 
ایران در کره روز  بلوکه شده  آزادسازی منابع 
مرکزی  بانک  در  رسمی  به صورت  گذشته 
انجام شد. 7 میلیارد دالر از منابع ارزی بانک 
مرکزی سال هااست در کره جنوبی بلوکه شده 
است و کره به  بهانه تحریم آمریکا از آزادسازی 
این منابع امتناع می کند. در دیدار عبدالناصر 
با  ایران  مرکزی  بانک  رئیس کل  همتی 
چوی جونگ کان، قائم مقام وزیر امور خارجه 
بررسی  پول  این  وصول  راه های  کره جنوبی 
شد. در این جلسه مقام کره ای پیشنهاد داده 
این پول آمبوالنس و کیت  به ازای  است که 
همتی  اما  بدهد  ایران  به  کرونا  تشخیص 
رئیس کل بانک مرکزی ضمن مخالفت با این 
پیشنهاد اعالم کرده است که »مشکل ما با 
۲0 یا 50 میلیون دالر حل نمی شود و کره باید 
7 میلیارد دالر ایران را به همراه سود این پول 
برگرداند، چراکه هم اکنون کره در حال استفاده 

از منابع ایران است«

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

ــات   ــماره 139960317180001127-99/09/17  هی ــر رأی ش براب
ــی  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ــه  ــات مالکان ــک اداره ســه اهــواز  تصرف ــت مل ــی حــوزه ثب ثبت
ــد  ــوی  فرزن ــهید موس ــید ش ــای  س ــی آق ــارض متقاض بالمع
ســید موســی بشــماره شناســنامه 9160 صادره از دشــت آزادگان  
ــع  ــر مرب ــاحت 302/29 مت ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــک ب در ی
پــالک 1 فرعــی از 1357 اصلــی واقــع در بخــش 3 اهــواز 
بنشــانی کــوی شــهید علــوی خیابــان آزادی بیــن کیــان و 
فراهانــی خریــداری از مالــک رســمی یعقــوب ســبهانی ورایــن 
چلــداوی مالــک ســهام 9756 محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــراض  ــاه  اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــرف  ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب خ
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
)تاریخ انتشار نوبت اول :1399/10/09(

)تاریخ انتشار نوبت دوم: 24/ 1399/10(
شماره م/الف:   5/1806

رئیس ثبت اسناد و امالک – یاور مرادی گراوند               8577  

اصالحیه
جلســه هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ــت ثبت وضعی
ــا حضــور  ســند رســمی مصــوب 1390/09/20 ب
ــوق  ــرر / ف ــت مق ــر در وق ــدگان زی ــاء کنن امض
رأی  تشــکیل،  هیــأت  دبیرخانــه  در  العــاده 
شــماره 139860330001016227 پرونــده کالســه 
ــای  ــه تقاض ــوط ب 1398114430001001493 مرب
ــر  ــی ب ــیرودی مبن ــم مرتضــی ش ــای / خان آق
صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ / قســمتی از 
ــی واقــع در بخــش  پــالک شــماره 11195  اصل

یــک قــم تحــت بررســی اســت.
ــوابق  ــه س ــده و مالحظ ــه پرون ــس از مطالع پ
مشــخص شــد در رای صــادره شــماره فــوق 
الذکــر اشــتباهاتی بــه شــرح زیــر صــورت 

ــت. ــه اس گرفت
پالک ثبتی در رای صادره اشتباه می باشد

رأی اصالحی
ــا  ــناس و ب ــزارش کارش ــاد گ ــه مف ــه ب ــا توج ب
عنایــت بــه اینکــه هیــأت تاکنــون اجــرا نشــده 
ــل اصــالح  ــه شــرح ذی ــاد رای صــادر ب ــذا مف ل

مــی گــرد
ــح  ــی صحی ــی 11195 و 10530 اصل ــالک ثبت پ

اســت.
ــا رعایــت اصالحــات فــوق   ــی ب رای صــادره قبل

قابــل اجــرا مــی باشــد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 8887

شماره:  7273/هـ98/1                   تاریخ : 1399/10/17              م الف : 1445- 99/10/22 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــه مهــر  ــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی مصــدق ب آقــای مجیــد لیالچیــان   ب

ــر وارده شــماره 99/39145 – 99/10/08  مدعــی اســت  ــه یــک همــدان براب دفترخان

کــه ســند مالکیــت دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــالک یــک فرعــی از 954 و954 

ــت  ــل ثب ــه شــماره مسلســل219939  ذی ــدان ب ــک هم ــع در بخــش ی ــی  واق اصل

ــک  ــدار ی ــده و مق ــود گردی ــوم مفق ــت نامعل ــه عل ــر 108  صفحــه 34 ب 19035  دفت

دانــگ از مــورد ثبــت برابــر ســند اجــاره 5491-1385/12/12 دفتــر 25 همــدان بنفــع 

آقــای محمــد هــادی لیالچیــان در اجــاره مــی باشــد لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــی 

بــه مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت بدیــن وســیله آگهــی مــی شــود تــا هــر کســی 

مدعــی انجــام معاملــه و یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ 

ــه  ــالک مراجع ــت اســناد و ام ــه  اداره ثب ــدت 10 روز  ب ــی طــی م ــن آگه انتشــار ای

ــود  ــی خ ــراض کتب ــه، اعت ــند معامل ــا س ــت و ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ و ضم

ــا  ــراض و ی ــیدن اعت ــی و نرس ــدت واخواه ــاء م ــورت انقض ــد در ص ــلیم نمای را تس

ــه  ــی ب ــه نشــود ســند المثن ــت ارائ ــراض چنانچــه اصــل ســند مالکی در صــورت اعت

نــام متقاضــی صــادر و تســلیم خواهــد شــد .مراتــب بــر اســاس آخریــن اطالعــات 

سیســتم جامــع امــالک تهیــه و گــزارش شــده اســت.

رضا شیرخانی خرم
8888 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 1 شهرستان همدان 

شماره:  7273/هـ98/1              تاریخ : 1399/10/17                   م الف : 1443- 99/10/22

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقــای محمدهــادی لیالچیــان   بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی مصــدق بــه 

ــی  ــماره 99/39145 –99/10/8  مدع ــر وارده ش ــدان براب ــک هم ــه ی ــر دفترخان مه

اســت کــه ســند مالکیــت دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــالک یــک فرعــی از 954 

ــل  ــل219941  ذی ــماره مسلس ــه ش ــدان ب ــک هم ــش ی ــع در بخ ــی  واق و954 اصل

ــزد  ــده و در ن ــود گردی ــوم مفق ــت نامعل ــه عل ــر 108  صفحــه 40 ب ــت 19037  دفت ثب

کســی بیــع شــرط نیســت لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــی بــه مــاده 120 آئیــن نامــه 

قانــون ثبــت بدیــن وســیله آگهــی مــی شــود تــا هــر کســی مدعــی انجــام معاملــه 

و یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی طــی 

مــدت 10 روز  بــه  اداره ثبــت اســناد و امــالک مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند 

ــورت  ــد در ص ــلیم نمای ــود را تس ــی خ ــراض کتب ــه، اعت ــند معامل ــا س ــت و ی مالکی

ــراض چنانچــه  ــا در صــورت اعت ــراض و ی ــی و نرســیدن اعت ــدت واخواه انقضــاء م

اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود ســند المثنــی بــه نــام متقاضــی صــادر و تســلیم 

خواهــد شــد .مراتــب بــر اســاس آخریــن اطالعــات سیســتم جامــع امــالک تهیــه 

و گــزارش شــده اســت.

رضا شیرخانی خرم
8889 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 1 شهرستان همدان 

شماره:  7273/هـ98/1               تاریخ : 1399/10/17                  م الف : 1444- 99/10/22

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقــای محمــد مهــدی لیالچیــان   بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی مصــدق بــه 

ــی  ــماره 99/39145 – 99/10/08  مدع ــر وارده ش ــدان براب ــک هم ــه ی ــر دفترخان مه

اســت کــه ســند مالکیــت دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــالک یــک فرعــی از 954 

ــل  ــل219940  ذی ــماره مسلس ــه ش ــدان ب ــک هم ــش ی ــع در بخ ــی  واق و954 اصل

ــده و مقــدار  ــوم مفقــود گردی ــه علــت نامعل ثبــت 19036  دفتــر 108  صفحــه 37 ب

یــک دانــگ از مــورد ثبــت برابــر ســند اجــاره 5491-1385/12/12 دفتــر 25 همــدان 

بنفــع آقــای محمــد هــادی لیالچیــان در اجــاره مــی باشــد لــذا بــه اســتناد تبصــره 

الحاقــی بــه مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت بدیــن وســیله آگهــی مــی شــود تــا 

هــر کســی مدعــی انجــام معاملــه و یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد 

ــت اســناد و امــالک  ــه  اداره ثب ــی طــی مــدت 10 روز  ب ــن آگه ــخ انتشــار ای از تاری

ــه، اعتــراض کتبــی  ــا ســند معامل ــه اصــل ســند مالکیــت و ی مراجعــه و ضمــن ارائ

خــود را تســلیم نمایــد در صــورت انقضــاء مــدت واخواهــی و نرســیدن اعتــراض و 

یــا در صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود ســند المثنــی بــه 

نــام متقاضــی صــادر و تســلیم خواهــد شــد .مراتــب بــر اســاس آخریــن اطالعــات 

سیســتم جامــع امــالک تهیــه و گــزارش شــده اســت.

رضا شیرخانی خرم
8890 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 1 شهرستان همدان 
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افقی
 1 - پرسش از مکان - با خبر - نشریه 
ای که در فواصل زمانی یکسان چاپ می 
 - لیكن  مخفف   - نشریات۲  از  شود، 
حرف انتخاب، بله آلمانی، حرف گزینش 
واحد  رو سوزن،  دنباله  باریك،  - رشته 
سیگار - مالیات زوركی، مالیات قدیم۳ 
- نشستن با تمکين و وقار - نام تیم 
فوتبال سرشناس چکسالواکی - پسوند 
حضرت  کفیل   - پیکار   - شباهت۴ 

پدر  عبدهللا،  وفات  از  بعد  محمد )ص( 
 - نبی   ادریس  پدر   - پیامبر5  بزرگ 
شگفتی  كلمه   - دوازدهم  حرف  تکرار 
- سنگین، به قیمت باال گویند۶ - قعر 
جهنم، فهمیدن، احساس - سنگریزه - 
از حکمای یونان باستان7 - از حواس 
پنجگانه - مقیاس طول - طایفه ایرانی، 
پوشیده  کردن،  پنهان   - غیور۸  قوم 
شدن، پوشاندن - صورت، مهره شطرنج 
مفعولی،  نشانه   - ازقران  ای  سوره   -
گرسنه   - واسطه9  بی  مفعول  عالمت 

سیرتها،  پیاز،  بدبوی  دوست  نیست، 
- گشايش  فرنگی  آب   - مقابل گشنه 
يافتن10 - ازعناصرشیمیایی باعدداتمی 
۳9 - از جان گذشته11 - وجه و جهت، 
از  تنفسی،  لوله   - عوض  در  درباره، 
گلو،  و  تنفسی،حلقوم  دستگاه  اجزای 
نام   - سلمان  سعد  مسعود  زندان 
ترکی، نام آذربایجانی1۲ - حرف فاصله، 
خمیدگی كاغذ، لنگه بار - شهر مذهبی، 
منفعت  دادن،  آوانس   - تبریزی  من 
 - راز1۳  نشین،  باال  عضو   - رساندن 
پایتخت مکزیک - شمای بیگانه، ضمیر 
بدن   - آسانتر   - ریشه   - انگلیسی1۴ 
، تن15 - چرم نرم  - لباس گشاد - 

بعدی سه  سینما  مخترع 

عمودی
1 - نشانه، عالمت باقی مانده از چیزی 
زندگی   - داشتن۲  پنهان   - زغال   -
كن - مورخ معروف زمان سلیمان نبی 
از  بزرگتر۳ - پوشاك ستور - کنایه   -
آدم است که با ریا همه را اغفال میکند 
نخستین   - سوارکاری۴  صندلی   -
امپراتوری جهان - همچون مرواريد - 
آموز،  عبرت  درس  گذشتگان،  مطالعه 
سرگذشت پیشینیان5 - گونه - کوچک 
استرالیا۶  ملی  تیم  هلندی  - سرمربی 
علم،   - زرتشت  پیرو  پرست،  آتش   -
 - افسوس7  صدای   - پرچم  ریاست، 
واحد پول سورینام - مراسم سوگواری - 
ساده تر، آسان تر۸ - هزارو صدو یازده 
- مخفف شاه - خدای دریای یونان9 - 

لوبیای هندی - پیدا كردن10 - قسمتی 
از گوش - محلی که آب رودخانه وارد 
جای  دین،  و  مذهب  شود،  می  دریا 
ریزش آب - سنگ جادوگری 11 - اب 
 - با هم ستودن  بینی - وصف كردن، 

از  مكان، مرغ می رود، رختخواب1۲ - 
چرخ  روی  پوشش  دوچرخه،  اجزای 
پاشنه، مرد  زدودن -  از  امر  اتومبیل - 
ترش روی1۳ - عضو صورت، برگزیده هر 
چیز - زراعت، قد و قامت - رستگاری 

کشور  در  ایالتی   - پت1۴  همبازی   -
 - پرسپولیس  اسبق  بازیکن   - آلبانی 
نت آخر، عدد ماه، عدد کارمندی، تایید 
ایتالیایی15 - مخترع لگاریتم - هنگام 

قدیم سیستان نام  ظهر، 

جدول شماره 1926

رکورد سردترین روز ایرانشهر 
در 15 سال اخیر شکسته شد 
گفت:  سیستان و بلوچستان  هواشناسی  مدیرکل 
سرمای کم سابقه که از ابتدای دی ماه زاهدان و نیمه 
شمالی استان را فرا گرفته است، رفته رفته به مناطق 
مرکزی و جنوبی استان نفوذ کرد و سردترین روز 
ایرانشهر در 15 سال اخیر را رقم زد. محسن حیدری 
در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در این مدت کمینه 
دمای هوا در ایرانشهر به منفی 1.1 درجه سلسیوس 
رسید، مقداری که در 15 سال اخیر بی سابقه بوده 

است.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: 
در  هوا  دمای  کمینه  بار   11 تنها  اخیر  سال   50 در 
ایرانشهر به کمتر از 1 درجه سلسیوس رسیده است. او 
افزود: سرمای هوا در برخی شهرهای استان به حدی 
نیز  روزانه  دمای  مدت کمترین  بلند  رکورد  بود که 
شکسته شد برای مثال کمینه دمای شهر مهرستان 
و راسک برای نخستین بار به ترتیب به ۶.۸- و ۳.۲ 
درجه سلسیوس رسید. این رکورد در شهر راسک در 
جنوب شرقی استان طی دو روز برای ۲ بار متوالی 
شکسته شد. حیدری ادامه داد: این کاهش دمای 
هوا در شهر راسک که در عرض ۲۶ درجه شرقی قرار 
دارد و فاصله هوایی آن با خلیج چابهار کمتر از 150 
کیلومتر است از زمان تاسیس ایستگاه هواشناسی 
در این شهر یعنی 1۳۸۸ تاکنون بی سابقه بوده است.
گفت:  سیستان و بلوچستان  هواشناسی  مدیرکل 
در این مدت سرمای هوا به باهوکالت و زرآباد در 
نزدیکی سواحل دریای عمان نیز نفوذ کرد و کمینه 
درجه   ۶.۶ و   ۲ به  ترتیب  به  را  مناطق  این  دمای 

رساند. سلسیوس 
او افزود: سرمای هوا بیشتر از سایر نقاط استان در 
بوده است جایی  شهرهای زاهدان و زابل متمرکز 
 11 منفی  مرز  به  زاهدان  در  هوا  دمای  که کمینه 
درجه  منفی7.۳  به  زابل  در  و  سلسیوس  درجه 
در  کرد:  خاطرنشان  حیدری  رسید.  سلسیوس 
شبانه روز گذشته کمینه دمای 11 شهر استان به زیر 
صفر درجه رسید و یخبندان شبانه رخ داد. مدیرکل 
خاطرنشان  سیستان و بلوچستان  هواشناسی 
و  پیش یابی  نقشه های  خروجی  اساس  بر  کرد: 
مدل های جوی همچنان تا پایان هفته سرمای هوا 
و یخبندان شبانه در زاهدان و برخی شهرهای نیمه 

دارد. ادامه  استان  شمالی 

شهرستان  صنایع دستی  و  میراث فرهنگی، گردشگری  مدیر 
و  سالم  خانه کمال الملک  بنای  خوشبختانه  فیروزه گفت: 
کمال  خانه  درباره  ما  اصلی  مشکلی  اما  است  مستحکم 

است. مالکیت  عدم  و  اعتبار  تخصیص  بحث 
خانه  کرد:  عنوان  ایسنا  با  گفت وگو  در  ابراهیم نیا  مجید 
 9۲ و   90 سال های  مرحله  دو  تا  یک  در  کمال الملک 
مرمت شده است، یک بار هم قسمتی از پشت بام رطوبت 
بنا  استحکام  نظر  از  کرده ایم؛  ایزوگام  مجدد  و  می داد 
و  نمی کند  ایجاد  خطری  بارش  از  ناشی  خرابی های  و 
بحث  همان  مشکل  داد:  ادامه  او  نداریم.  مشکلی  هیچ 
اما  اعتباراتی است که ما می خواهیم،  مالکیت و همچنین 
تخصیص داده نشده است. دو مرحله در سطح استانی در 
برآورد  کردند،  پیش بینی  بنا  برای  شهرستان  برنامه ریزی 

بود. صفر  اعتبار  بنا  برای  اما  شد  انجام  نیز  هزینه 
حال  در  اعتبار  وضعیت  متاسفانه  کرد:  اظهار  ابراهیم نیا 
دارد  مالک  بنا  این  هم  مالکیت  نظر  از  است،  کم  حاضر 

در  حتی  بشویم،  آن  مالک  ما  بتوانیم  است که  مشکل  و 
به  راضی  مالک  ولی  خریداری کردیم  به  اقدام   97 سال 
این  مالکیت  که  هستیم  تالش  در  ما  نشد،  آن  فروش 
به  باشیم،  مالک  دولت  عنوان  به  ما  اگر  بگیریم که  را  بنا 
طور مستقیم سرمایه گذار در بخش خصوصی منتظر انجام 

است. فعالیت 
نیستیم  آن  مالک  ما  این که  دلیل  به  اما  گفت:  او 
میراث فرهنگی  در  بگذاریم،  مزایده  به  را  آن  نمی توانیم 
سه  الی  دو  حتی  داریم،  احیا  صندوق  نام  به  حوزه  یک 
سال گذشته در دو مرحله از تهران آمدند و بازدید کرده اند. 
ولی همان طور که عرض کردم چون عمال مالکیتی نداریم 
بودن  مالک  صورت  در  ولی  بگذاریم  مزایده  به  نمی توانیم 
یک  و  آن  احیاء  و  مرمت  برای  مبلغی  بازدید،  از  پس 
و  می گیرند،  نظر  در  آن  ساالنه  نگهداری  برای   هم  مبلغ 
10یا پنج سال و یا هر مدت دیگر آغاز  سرمایه گذار بعد از 
نیز میراث مشخص می کند  را  به کار می کند و کاربری آن 

که کاربری آن معموال گردشگری است، اما در حال حاضر 
چون ما مالک نیستیم نمی توانیم آن را به مزایده بگذاریم 

است. بسته  ما  دست  قانونی  نظر  از  و 
اعتبار  که   مقدار  هر  زمان،  هر  ما  برای  افزود:  ابراهیم نیا 
به کاربری  ما  زمانی که  تا  و  می کنیم  مرمت  را  بنا  برسد، 
وضع  همین  باشد،  آن  نباشد که کلیددار  و کسی  نرسانیم 
هیچ  حاضر  حال  در  هم  مالک  می آید،  پیش  دوباره 
مبلغ  به  اعتباری   97 سال  همان  در  و  ندارد  برنامه ای 
و  دادیم  پیشنهاد  ایشان  به  که  آمد  تومان  میلیون   ۲00
اعالم کردند  کنند که  واگذار  ما  به  را  ملک  این  خواستیم 
ایشان  با  حتی  و  نکردند  موافقت  و  نیستیم  فروشنده  ما 
صحبت کردیم و گفتیم ما هم می توانیم به شما تسهیالت 
تا  کنیم  کمک  شما  به  مجوزها  تمام  بابت  هم  و  بدهیم 
ایشان  اما  فعالیت کنید  مکان  آن  در  حوزه  گردشگری  در 

نداشتند. همکاری  این  به  تمایل 
شهرستان  صنایع دستی  و  میراث فرهنگی، گردشگری  مدیر 

فیروزه مطرح کرد: در حال حاضر هم سرمایه گذار هست و 
را مرتفع کنیم. بتوانیم مشکل  پیگیر هستیم که 

او بیان کرد: اما درباره وضعیت کنونی بنا باید بگویم خود 
احیا کردن  فکر  به  ما  و  ندارد  مرمت  به  نیازی  ساختمان 
در  این که  مثال  است  مختصری  مرمت های  هستیم،  آن 
کل  عمر مفید کاهگل، یک الی دو سال است و در روستا 
می شود  انجام  که  کاهگلی  هر  از  بعد  سال  دو  یکی  هم 
روی  و  است  مستحکم  بنا  می کنند،  تعمیر  را  آن  دوباره 
نیاز  نیز  داخل  در  است؛  شده  بام سازی  و  شده  کار  آن 
بعضی  یا  و  سقف  مثال  برای  هست  خرده کاری هایی  به 
شود،  آن کار  و گچ بری های  تزئینات  روی  باید  قسمت ها 
روی محوطه  نیز همچنین، اما خود بنا سالم و مستحکم 
ندارد.  اصولی   مرمت  به  نیاز  خیلی  خوشبختانه  و  است 
 5 فاصله  در  حسین آباد  روستای  در  کمال الملک  منزل 
سال  در  بنا  این  دارد؛  قرار  فیروزه  شهر  جنوب  کیلومتری 

است. شده  ملی  آثار  فهرست  ثبت   ۸۲

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فیروزه مطرح کرد:

تخصیص اعتبار و بحث مالکیت مشکالت اصلی خانه کمال الملک

سرپرست فرمانداری شادگان گفت: پنج هزار کشاورز شادگانی از ابتدای سال جاری 
تاکنون وام و تسهیالت بانکی در قالب کشاورز کارت و سرمایه در گردش دریافت 
در نشست شورای کشاورزی  امید صبری پور سه شنبه  ایرنا  به گزارش  کردند. 
شهرستان شادگان اظهار داشت: با توجه به اهمیت حمایت از بخش کشاورزی 
۶۶۳ میلیارد ریال تسهیالت در قالب کشاورز کارت، خسارت سیل، خرید تراکتور، 
سرمایه در گردش و ادوات به کشاورزان متقاضی شهرستان شادگان پرداخت 
شد. او افزود: سقف در نظر گرفته شده برای پرداخت تسهیالت برای کشاورزان 
از 10 میلیون ریال تا ۲ میلیارد ریال بوده است. صبری پور با بیان این که پرداخت 
تسهیالت به کشاورزان منطقه به عنوان یک اولویت باید مد نظر قرار گیرد اظهار 
داشت: تنها تسهیالت ارزان قیمت می تواند برای بخش کشاورزی شهرستان 
شادگان جوابگو باشد و بر این اساس توجه به این مهم باید به عنوان یک اولویت 
بانک های عامل قرار گیرد. سرپرست فرمانداری  ادارات مربوطه و  مورد توجه 
شادگان گفت: بانک کشاورزی نقش تاثیرگذاری در توسعه بخش کشاورزی دارد 
و به عنوان حامی کشاورزان و دامداران شناخته می شود و امیدواریم  پرداخت 
تسهیالت مالی مورد نیاز به بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان شادگان در 

سال جدید نیز از سوی این بانک کماکان ادامه داشته باشد. 

به  اشاره  با  کرمان  استان  اطالع رسانی  شورای  رئیس  و  استاندار  معاون 
چارچوب فعالیت این شورا بر اساس اولویت ها گفت: اولویت نخست مسائل 
باید  بر می گردد که  به کرونا  این موضوع  و  و عمومی است  امنیت زیستی 
به گزارش  استان قرار گیرد.  اخبار و تحلیل های رسانه ای  اطالعات،  در صدر 
اطالع رسانی  شورای  نشست  در  شنبه  دیروز سه  بصیری  محمد صادق  ایرنا، 
استان کرمان افزود: از آنجا  که برنامه های سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی و بقاع متبرک را تحت شعاع این اپیدمی بیماری کرونا محدود شده  
نشان از امنیت زیست مردم می دهد که باید روی این حوزه بیشتر کار شود. 
او با اشاره به حرف و حدیث های منتشر شده ضد و نقیض بین مردم که باید 
با تحلیل پاسخ داده شود اظهار داشت: این حرکت امیدبخشی مورد انتظار را 
به جامعه باز می گرداند و همچنین تحلیل های شفاف حرف های ضد و نقیض 

دشمنان را پاسخ می دهد و توطئه ها را خنثی می کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: مردم بدانند که با 
وجود شرایط فعلی کشور امنیت عمومی حفظ شده زیرا فاکتور امنیت برای 

مردم امیدوار کننده است. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به تولید گیاهان دارویی 
و گل های گلخانه ای در تبریز، گفت: گل های مقاوم به شرایط کوهستانی می توانند 
جایگزین چمن فضاهای سبز و پارک ها شود. اکبر فتحی اظهار کرد:  اجرای گلخانه ها، 
طرح ها و فعالیت های در حال انجام در حوزه تولید گل و نهال و گیاهان دارویی 
در تفرجگاه عینالی تبریز زمینه مناسبی برای توسعه فضای سبز تبریز است.  او 
با بیان این که در تولید گل های زینتی و دارویی و نهال دغدغه ای وجود داشت که 
این محصوالت با کمترین مصرف آب تولید شود، گفت: سازمان توسعه و عمران 
عون بن علی و پارک طبیعت موفقیت هایی در این خصوص بدست آورد که می توان از 
این گل ها به عنوان جایگزین چمن در فضای سبز و پارک ها استفاده کرد و مصرف 
آب در سطح شهر را کاهش داد که از لحاظ فنی و زیباسازی شهری مناسب خواهد 
بود. فتحی ادامه داد: شورای فنی شهرستان ها و شهرداری ها می توانند با توجه به 
خاصیت دارویی و زیبایی و مصرف کم آب این گل ها، از آن ها در پارک ها و فضای سبز 
استفاده کنند. او تاکید کرد: مناطقی از مراتع عون بن علی می تواند بهترین محل برای 
سرمایه گذاری در تولید این گل ها باشد و با توجه به افزایش ذائقه مردم در مصرف 
گیاهان دارویی زمینه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران فراهم شده است و ایجاد 
تفاهم نامه با سازمان جهاد کشاورزی استان،  به سازمان عون بن علی کمک می کند 

تا دستاوردهای خود را وارد بازار و از منابع و اراضی ملی برای توسعه استفاده کند.

پنج هزار کشاورز شادگانی تسهیالت 
بانکی دریافت کردند

معاون استاندار کرمان:
 امنیت زیستی در اولویت

 اطالع رسانی قرار گیرد

گل های مقاوم به شرایط کوهستانی 
جایگزین چمن فضای سبز می شود

| خوزستان | | کرمان | | آذربایجان شرقی |

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی-اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳99۶0۳19005000۲9۴ مورخ 1۳99/0۶/10 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سیمین جعفری زاده خبیصی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 5 صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۶۳5 مترمربع 
پالک 159۶ فرعی مفروز و مجزی از ۶۶۳فرعی از ۴7- اصلی واقع در بخش ۲۶ کرمان به آدرس سیرچ_ 
جاده اصلی شهداد کرمان روبرو پاسگاه خریداری از مالک رسمی آقای علی نجفی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 1۲۴9
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/10- تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/10/۲۴

ابراهیم سیدی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1۳99۶0۳1901۴00۴۳۶9-99/09/17هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم هادی زاده  فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 1۴۸صادره ازجیرفت در ششدانگ قسمتی ازیک باب خانه  به مساحت 1۲5متر 
مربع پالک -فرعی از57۴- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 5۸فرعی از 57۴-اصلی قطعه 
دوواقع دراراضی جیرفت  بخش ۴5کرمان خریداری ازمحل  مالکیت بنیاد مستضعفان محرزگردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/10 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/10/۲۴

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳99۶0۳1901۴00۳۸۴9_15/۸/99هیات  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  آقای محمد بهره مند  فرزند ابوالقاسم  بشماره 
شناسنامه ۶0۴ صادره از جیرفت  در سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک باب خانه و باغ  به مساحت 
ششدانگ 15۸0 متر مربع  پالک فرعی از 97 _ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳۳ فرعی از 97_ 
اصلی قطعه  یک   واقع در اراضی بنکوه میجان جبالبارز  جیرفت بخش ۳۴ کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای  ابوالقاسم بهره مند  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین 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 

شدم.الف.۴۳5-تاريخ انتشار نوبت اول : 99/10/10- تاریخ انتشار نوبت دوم:99/10/۲۴
جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-برابر رای شماره1۳99۶0۳1901۴00۳7۳5_99/۸/11 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 کبری قاسم علی آبادی  فرزند بختیار   
بشماره شناسنامه ۴19صادره از جیرفت  در ششدانگ   یک  قطعه باغ مشتمل بر خانه به مساحت 
۴500 متر مربع  پالک فرعی از ۳۲7_ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک فرعی از ۳۲7_ اصلی قطعه 
دو   واقع در اراضی کهور کالغ علی آباد جیرفت بخش ۴5کرمان خریداری از مالک رسمی آقای درویش 
میر شجاع   محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین 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 

۴۲۶-تاريخ انتشار نوبت اول : 99/10/10- تاریخ انتشار نوبت دوم :99/10/۲۴
جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1۳99۶0۳1901۴000۴۲۲-99/0۲/۲7هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گلثوم بهزادی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
77صادره ازفاریاب در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 1199/9۸متر مربع پالک -فرعی از۳۶1- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از ۳۶1-اصلی قطعه دوواقع دراراضی حسن اباد جیرفت  
بخش ۴5کرمان خریداری از مالک رسمی آقای مرید صادق امیری محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد .م الف :۴۳۲
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/10 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/10/۲۴

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1۳99۶0۳1901۴00۴۴9۶-99/09/۲۴هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم نادری کلرود فرزند رضا 
بشماره شناسنامه ۳۴75صادره ازجیرفت  در ششدانگ یک باب خانه نیمه سازبه مساحت 1۲۳0متر 
مربع پالک -فرعی از5۴9- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳7فرعی از 5۴9-اصلی قطعه دوواقع 
دراراضی کلرودجیرفت  بخش ۴5کرمان خریداری از سهام مجهول پالک فوق الذکر محرزگردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد .م الف :۴۲7
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/10 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/10/۲۴

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی-برابر رای شماره 1۳99۶0۳1901۴00۳۸۴۸_15/۸/99هیات  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  آقای شمس الملوک بهره مند فرزند علی اصغر  بشماره 
شناسنامه ۲صادره از عنبرآباد در سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک باب خانه و باغ  به مساحت ششدانگ 
15۸0 متر مربع  پالک فرعی از 97 _ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳۳ فرعی از 97_ اصلی قطعه  
یک   واقع در اراضی بنکوه میجان جبالبارز  جیرفت بخش ۳۴ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای  
ابوالقاسم بهره مند  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین 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 : 99/10/10-تاریخ انتشار نوبت دوم :99/10/۲۴
جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-برابر رای شماره1۳99۶0۳1901۴00۴۳۶۶_99/9/17هیات 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 آقای کریم قاسمی نراب  فرزند اکبر  
بشماره شناسنامه 5 صادره از جیرفت  در ششدانگ   یک باب خانه به مساحت ۲۸۳متر مربع پالک 
فرعی از 9۶7_ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک فرعی از 9۶7_ اصلی قطعه ۶  واقع در اراضی سرگدار 
دلفارد جیرفت بخش ۳۴ کرمان خریداری از  سهام مجهول پالک فوق الذکر  محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 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 : 99/10/10- تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/10/۲۴

جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی   
برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 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 1۳ کرمان شهرستان زرند

آقای هوشنگ گرامی تاج آبادی فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 75 صادره 
از کرمان در یک باب باغ پسته به مساحت 7۸۳9۶ مترمربع از پالک ۲۳05 اصلی 

واقع در زرند روستای تقی آباد خریداری از مالک رسمی آقای ایرج گرامی.
آقای هوشنگ گرامی تاج آبادی فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 75 صادره از 
کرمان در یک باب باغ پسته به مساحت 97951 مترمربع از پالک ۲۳05 اصلی واقع 

در زرند روستای تقی آباد خریداری از مالک رسمی آقای ایرج گرامی تاج آبادی.
آقای هوشنگ گرامی تاج آبادی فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 75 صادره 
از کرمان در یک باب باغ پسته به مساحت 9۳097 مترمربع از پالک 905۴ اصلی 
واقع در زرند روستای نصرت آباد خریداری از مالک رسمی آقای محمدحسن گرامی 

تاج آبادی.م الف 1۶۲
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳99/10/10- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳99/10/۲۴

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳99۶0۳1900۸001۸۳9 
هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فاطمه رهجو گیتری فرزند عباس به شماره شناسنامه 1 صادره از 
کوهبنان در یک باب خانه به مساحت ۳۸7.90 مترمربع از پالک ۲۲۸۶ اصلی واقع 
در زرند شهرک امام سجاد )ع( خریداری از مالک رسمی آقای احد ابراهیمی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م/الف 1۶0
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳99/10/10

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۳99/10/۲۴
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

شماره   ارای   موجب  الذکربه  فوق  قانون  دراجرای  چون 
 -1۳99۶0۳1۸011011۲11 و    1۳99/9/۴  -1۳99۶0۳1۸011011۲1۳
1۳99/9/۴  هیات اختالف مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف مالکانه  عباس 
محمدی فرزند سهراب و اعظم  لطفیان  فرزند رسول از پالک ۶ از 1۳ اصلی  
واقع  در قریه  مرجقل بخش ۲۲ گیالن از نسق احمد ابراهیمی بعنوان  سه دانگ  
مشاع از ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  ساختمان  ) خانه(  و محوطه  
بمساحت 15۳/۸۸ متر مربع  مشاعا  بالسویه  از طرف  هئیت مذکور احراز  گردیده 
و پالک 1۲۲۴ برای  آن منظور شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده 1 قانون  فوق  در 
دو نوبت به فاصله 15 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: 99/10/10

تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/10/۲۴
910/۷46-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

آگهی اصالحی    
تصرفات مالکانه بالمعارض مالکین پالک ۲ فرعی از۲۲7- اصلی 
بخش ۲7کرمان مالكيت آقای رضا قاسمی گوکی فرزند قاسم به 
شماره شناسنامه ۲۳۴ صادره از گلباف و خانم پوران قاسمی گوکی 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 11۲ صادره از گلباف بالمناصفه در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۳77/۳۲ متر مربع واقع در گلباف خیابان شهید باهنر که از 
مالكيت رسمي على ، قاسم و پوران قاسمی بوده است با عنایت به اینکه در تاریخ 
های 9۸/9/۲۳  و 9۸/10/۸  در دو نوبت آگهی درروزنامه های محلی و سراسری 
چاپ گردد بعلت عدم توجه آگهی های نوبت اول و دوم سراسری آقای رضا قاسمی 
تحت شماره ۶۳۸ر۶۴9 چاپ و منتشر گردیده است ولی آگهی های سراسری 
چاپ نگردیده است و همچنین مالکیت خانم پوران قاسمی آگهی های سراسری 
تحت شماره های 1۶1۶ر1۶۲9 که محل وقوع ملک را شهرستان زرند چاپ و منتشر 
نموده است ولی اگهی محلی آن چاپ نگردیده است لذا با توجه به اشتباهات 
وعدم انتشار آگهی ها در تاریخ های معین شایسته است مجددا متن فوق مجدد 

در تاریخ های ذیل چاپ و منتشر گردد. م الف 1۲۴۴
تاریخ نوبت اول : 99/10/9- تاریخ نوبت دوم : 99/10/۲۴

محمد مقصودی- ثبت اسناد و امالک گلباف 
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آلودگی هوا 
 و مرگ زودرس شهروندان 

1ادامه از صفحۀ

سوی دیگر در سال های گذشته وقتی آلودگی 
اقدامات مقطعی چون  با  افزایش می یافت، 
تعطیلی مدارس و... و منع تردد عبور و مرور 
در برخی مناطق کمی از شدت آلودگی کاسته 
می شد اما امسال حتی این هم رخ نمی دهد 
قبل  از  تعطیلی ها  این  دلیل کرونا  به  چون 
پیشنهاد  این شرایط  در  است.  داشته  وجود 
اصلی وزارت بهداشت این است که دورکاری ها 
با قوت ادامه یابد و منابع ثابت انتشار آلودگی 
هم مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم از این 
شرایط سخت عبور کنیم. همانطور که می دانیم 
آلودگی گسترده هوا یکی از دالیل اصلی مرگ 
زودرس است و تاثیر بسیاری بر سالمتی دارد. 
سکته های  درصد   ۳0 تا   ۲0 عامل  عالوه،  به 
مغزی و قلبی و انسدادهای ریوی و بسیاری 
دیگر از بیماری ها همین آلودگی هواست و حاال 
که می دانیم تاثیراتش بر کرونا هم باالست، 
فکری  وضعیت  این  برای  زودتر  هرچه  باید 
ما نشان می دهد  به  آمارها  آن طور که  شود. 
ذرات معلق در هوای تهران و برخی دیگر از 
کالنشهرها ۶ تا 7 برابر استاندارد جهانی است 
که سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده و این 
رقم بسیار باال و خطرناک است. از سوی دیگر 
اضطراب  مردم  وضعیتی که  در  شرایط  این 
پاندمی کرونا تجربه می کنند،  از  را  فراگیری 
وقتی  بوده.  مخرب  بسیار  هم  روانی  نظر  از 
نمی توانند چند متر جلوی  انسان ها در شهر 
خود را ببینند، از نظر روانی استرس و فشار 
زیادی بر آنها وارد می شود و می دانیم که تداوم 
چنین وضعیتی، آثار بلندمدتی هم در سالمت 
را  بیماری هایی  و  داشت  خواهد  افراد  آینده 
ایجاد خواهد کرد که به راحتی نمی توان آنها را 
از بین برد. در چنین وضعیتی سازمان محیط 
زیست که متولی نظارت بر عملکرد تولید منابع 
آالینده کارگاه ها و کارخانه هاست باید با جدیت 
وارد عمل شود. نظارت و بازرسی مستمر به 
عمل آید و شاید با این وجود بتوان درصدی 
در  هم  آن  وضعیت کاست.  این  سختی  از 
شرایطی که هنوز نمی دانیم پاندمی کرونا تا چه 
ادامه خواهد داشت و وضعیت جوی  زمانی 
هم خبر از تغییر خاصی نمی دهد و از سوی 
دیگر کارهای مقطعی و سریعی که هر ساله 

جواب می داد، نتیجه نداده است.

آگهی مزایده 
اجاره امالک آموزش و پرورش شهرستان سیرجان

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سیرجان درنظر دارد اجاره اتاق های درمانگاه فرهنگیان خود 
را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)www.setadiran.ir(  به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
1-کلینیک دندانپزشکی درمانگاه فرهنگیان

2-یک باب اتاق درمانگاه فرهنگیان )بینایی سنجی( 
3-یک باب اتاق درمانگاه فرهنگیان )معاينات(

4- یک باب اتاق درمانگاه فرهنگیان جنب تزریقات
زمان انتشار در سایت: 1399/10/24

تاریخ  تا  آگهی  تاریخ درج  از  مهلت دریافت اسناد مزایده 
1399/11/4

تدارکات  سامانه  طریق  از  مزایده  اسناد  دریافت  نحوه 
)ستاد( الکترونیکی 

مهلت تکمیل و ارسال اسناد مزایده:حداکثر تا پایان وقت 

وتحويل  ستاد  سامانه  طریق  از   1399/11/5 مورخ  اداری 
وپرورش سیرجان.  اموزش  واحد حقوقی  به  آنها  پاکات 

مورخ  صبح   10 ساعت  مزایده  اسناد  بازگشایی  تاریخ 
کرمان پرورش  و  آموزش  کل  اداره  محل  در   1399/11/6
برگزاری  وتوضيحات  عمومی  شرایط  از  آگاهی  جهت 
نشانی  به  ستاد  سامانه  به  مزایده  اطالعات  سایر  و 
شماره  نیاز  صورت  در  و  شود  مراجعه   setadiran.ir
42231906 واحد حقوقی آموزش و پرورش پاسخگوی 

باشد. می  شما 

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سیرجان روابط عمومی شهرداری رفسنجان روابط عمومی شهرداری رفسنجان

آگهي  تجدید 
مناقصه عمومی

آگهي تجدید 
مناقصه عمومی

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره 1440 
مورخ 9۸/12/2۸ شوراي محترم اسالمي شهر ، نسبت به تکمیل مقبره های 
خانوادگی واقع در آرامستان از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد. 
لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحيت و دارای شرایط الزم که تجربه و توانايي 
انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت وتحويل اسناد و اطالع 
از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی 
به آدرس رفسنجان خيابان تختي يا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه 
و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 99/11/05 به 

دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم  نمایند.

بر اساس بودجه مصوب شماره 1440  شهرداري رفسنجان در نظر دارد 
مورخ 9۸/12/2۷  شوراي محترم اسالمي شهر ، نسبت به احداث بوستان واقع 
در حاشیه بلوار شهید مطهری از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد. 
لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحيت و دارای شرایط الزم که تجربه و توانايي 
انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت وتحويل اسناد و اطالع 
از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی 
به آدرس رفسنجان خيابان تختي يا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه 
به  مورخ 99/11/05  یکشنبه  روز   اداري  وقت  پايان  تا  را  پيشنهادات خود  و 

دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم  نمایند.

مدت انجام کار  5 ماه  از تاریخ ابالغ قرارداد می باشد . تضمین 5 درصد مبلغ 
برآورد که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب 
سپرده 310000359400۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت 
تاریخ   ، روز یکشنبه  مورخ 99/11/05  اداري  پایان وقت  تا  پاکات  تسلیم 

بازگشایی پاکات روز دوشنبه  مورخ 99/11/06 می باشد.
 شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

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

شماره تلفن های تماس 5- 034-3425۸۷01

مدت انجام کار 6 ماه  از تاریخ ابالغ قرارداد می باشد تضمین 5 درصد مبلغ برآورد 
اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 
310000359400۸ بانک ملی /شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات 
تا پایان وقت اداري روز یکشنبه  مورخ 99/11/05 ، تاریخ بازگشایی پاکات روز  دوشنبه 

مورخ  99/11/06 می باشد.
 شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

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

شماره تلفن های تماس 5- 034-3425۸۷01

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

رودبار جنوب     
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی اگهی موضوع ماده ۳
ثبتی  ضعیت  و  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده1۳  و  قانون 
شماره  برابررای  رسمی   سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و 
تعیین  قانون  موضوع  اول  1۳99۶0۳19079000550-99.10.۲1هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب  تصرفات مالكانه 
شماره  به  حسین  فرزند  کریمی  بخشعلی  متقاضی   بالمعارض 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  جیرفت  از  شناسنامه 5۲۴7صادره 
شده  ومجزی  مفروز  1۸۸اصلی  از  1۶1۲فرعی  پالک  500مترمربع 

از پالک  1۸۸-اصلی  قطعه سه واقع در رودبار جنوب -بلوار امام 
خمینی٬کوچه رسالت  بخش ۴۶کرمان  خریداری  از مالک رسمی 
عبدالحسین ٬محمد مهدی٬مهسا مهیمی وخانم فاطمه بیگ مرادی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 

فاصله 15 روز آگهی می شود.
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی  
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراضی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 71۴
تاریخ انتشار نوبت اول :99.10.۲۴تاریخ انتشار نوبت دوم 99.11.۸

علی رحمانی خالص -ریس اداره ثبت اسناد رودبار جنوب.

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

عنبر آباد     
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  نامه  1۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
برابررای شماره1۳99۶0۳1909100۲۲51-99/9/10هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عیسی دارابی فرزند تراب بشماره 
شناسنامه 9۸با کدملی ۶0۶9۸۲771۶صادره ازعنبرآباد درششدانگ 
یک باب خانه وباغچه به مساحت ۸۴9.50متر مربع پالک - فرعی 

از59- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 59- اصلی قطعه یک 
واقع در عنبرآباد اراضی دهنووردی خان  بخش۴5کرمان خریداری 
از مالک رسمی اقای تراب دارابی محرزگردیده است.لذا به منظور 
شود  می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در 
به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  دوماه  مدت 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد ./م الف:۲۶95
تاریخ انتشار نوبت اول:99/10/۲۴ – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/11/0۸

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

الذکربه موجب  چون دراجرای قانون فوق 
 1۳99/9/۲9  -1۳99۶0۳1۸01101۲1۴7 شماره   رای  
سراتصرف  اسنادصومعه  مستقردرثبت  اختالف  هیات 
قسمت   فرزند  بخش  اله   جمالی  حمید  مالکانه  
قریه  کلسر  در  واقع   اصلی     59 از    ۴ پالک  از 
پور  علی  صفر  نسق  از  ۲۲ گیالن  بخش  قاصده    -
زمین   قطعه   یک  ششدانگ  بعنوان  بخش  اله  باقر 
خانه  و  مرغداری   ( حداثی  اعیانات   بر  مشتمل  
سرایداری( بمساحت 9500 متر مربع  از طرف  هئیت 
منظور  آن  برای    ۲51 پالک  و  احراز  گردیده  مذکور 

در  فوق   قانون    1 ماده  مفاد   اساس   بر  لذا   شده 
میشودچنانچه  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو 
بشرح  متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت  کسی 
انتشارآگهی  اولین  باشدازتاریخ  داشته  مذکوراعتراض 
تسلیم  اداره  این  خودرابه  اعتراض  ماه   ۲ بمدت  
ازانقضای  پس  صورت  ورسیداخذنمایددرغیراین 
صدورمالکیت  به  نسبت  مذکوربرابرمقررات  مدت 
مراجعه  جدیدمانع  میگرددوصدورسندمالکیت  اقدام 

نخواهدشد. دادگاه  متضرربه 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/۲۴
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/11/۸

910/۷۸۸-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعهسرا 
–علی کاظمی پاکدل

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی     
رای   موجب  الذکربه  فوق  قانون  دراجرای  چون 
  1۳99/۶/۲۶  -1۳99۶0۳1۸01100779۸ شماره  
مالکانه   سراتصرف  اسنادصومعه  مستقردرثبت  اختالف  هیات 
1۴  اصلی  واقع  در  از    ۲ از پالک  بیرامی فرزند علی   حامد 
بعنوان   از نسق محمود عموئی   قریه  زیکسار بخش ۲5 گیالن 
ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  یکباب خانه  بمساحت 
۴75/۳5  متر مربع  از طرف  هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و 
پالک 157  برای آن  منظور  شده  لذا  بر اساس  مفاد  ماده 1 
قانون  فوق  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشودچنانچه 
کسی نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح مذکوراعتراض 
اعتراض  ماه   ۲ بمدت   انتشارآگهی  اولین  باشدازتاریخ  داشته 
پس  ورسیداخذنمایددرغیراین صورت  تسلیم  اداره  این  خودرابه 
اقدام  ازانقضای مدت مذکوربرابرمقررات نسبت به صدورمالکیت 
دادگاه  متضرربه  مراجعه  جدیدمانع  میگرددوصدورسندمالکیت 

نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/۲۴
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/11/۸

910/۷۸5-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  
1۳99۶0۳1۸01101191۴- 1۳99/9/۲۳  هیات اختالف 
مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف مالکانه   علی جباری فرد 
در  واقع   اصلی    51 از  غیره  و   ۲۲ پالک  از  اله   فرزند حبیب  
قریه  صیقالن بخش ۲۲ گیالن  از نسق  رمضان علی  ساجدی 
مغازه   بر   زمین  مشتمل  بعنوان  ششدانگ   رحیم  صیقالنی  
بمساحت 1۲۴  متر مربع  از طرف  هئیت  مذکور  احراز  گردیده  
و پالک 5۴1  برای آن  منظور  شده  لذا  بر اساس  مفاد  ماده 
1 قانون  فوق  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشودچنانچه 
کسی نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح مذکوراعتراض 
اعتراض  ماه   ۲ بمدت   انتشارآگهی  اولین  باشدازتاریخ  داشته 
پس  صورت  ورسیداخذنمایددرغیراین  تسلیم  اداره  این  خودرابه 
اقدام  صدورمالکیت  به  نسبت  مذکوربرابرمقررات  مدت  ازانقضای 
دادگاه  متضرربه  مراجعه  جدیدمانع  میگرددوصدورسندمالکیت 

نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/۲۴
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/11/۸

910/۷90-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی 
کاظمی پاکدل

دراز مدت  تاثیرات  پژوهش های علمی موید 
ساکنان  روان  سالمت  روی  بر  هوا  آلودگی 
کالن شهرهای آلوده اند. در پژوهشی که سعید 
فنی  پردیس  علمی  هیات  عضو  کریمی، 
و  محیط زیست  دانشکده   ، تهران  دانشگاه 
ارشد  کارشناسی  دانشجوی  طالبی،  احسان 
دانشگاه  محیط زیست  و  ایمنی  بهداشت، 
هوا  آلودگی  تاثیر  بر  مروری  عنوان  با  تهران 
در  روانی،  و  روحی  بیماری های  بروز  در 
»پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در 
روانشناسی« منتشر شده است به آلودگی هوا 
ناراحتی های  تشدید  برای  محرکی  عنوان  به 
آمده  مقاله  این  در چکیده  یاد کردند.  روانی 
آلودگی  می دهند  نشان  »نتایج  که  است 
از  را  هوا قادر است سیستم اعصاب مرکزی 
دهد. همچنین  قرار  طرق مختلف تحت تاثیر 
تخریب  و  نورونی  التهاب  به  منجر  می تواند 
شریان های خونی گردد. شواهد مدلی وجود 
اتمسفری  غلظت های  افزایش  که  دارد 
اختالالت  بروز  در  هوا  آالینده های  از  شماری 
بخش  در  می دانند.«  موثر  را  روانی  روحی 
بر  آلودگی هوا  تاثیر  به  این مقاله  از  دیگری 
بیماری های روانی نظیر شیزوفرنی نیز اشاره 
شده است: »اختالالت رویداد شیزوفرنی در 

بررسی  مورد  خوبی  به  شهرها  حومه  مناطق 
قرار گرفته و اخیرا مشخص شده که آلودگی 
است.  بوده  است  موثر  امر  این  بروز  در  هوا 
اندک است و مرور هم گرایی  تاکنون شواهد 
تنها قادر است. رابطه فلزات سنگین از جمله 
برای  عصبی  راه های  و  سرب  و  کادمیوم 

دهند.«  نشان  را  شیزوفرنی  توسعه 
از  بزرگساالن  در  شناختی  عملکرد  کاهش 
بزرگساالن  بر  هوا  آلودگی  تاثیرات  دیگر 
به  مقاله  این  از  دیگری  بخش  در  است که 
مقاله  این  نویسندگان  است.  شده  اشاره  آن 
کردند  استخراج  که  داده هایی  به  باتوجه 
در  هوا  در  معلق  ذرات  وجود  که  معتقدند 
درازمدت می تواند منجر به زوال عقل یا حتی 
خصوص  در  مروری  »مطالعات  شود:  جنون 
دوز  مثبت  زوال شناختی هم گرایی  و  جنون 
پاسخی در خصوص ازون و منواکسید کربن و 
اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق ریز و زبر 
و جنون و زوال شناختی در سطح جمعیت را 
مطالعه ای  مشابه  به طور  رسانده اند.  اثبات  به 
دیگر دریافته است که در معرض قرار گیری 
ترافیک  از  ناشی  سیاه  کربن  با  مدت  بلند 
در  شناختی  عملکرد  کاهش  از  بزرگتر  بار 

است.«  بوده  بزرگساالن 

 خستگی های ناشی از آلودگی هوا 
در پژوهش دیگری که با نام »تبیین نقش 
بروز  در  فتوشیمیایی  دود  مه  و  هوا  آلودگی 
هورمونی  تغییرات  بر  آن  تاثیر  و  سرطان 
در  مزمن«  خستگی  بروز  و  مالتونین 
پژوهش های  بین المللی  چهارمین کنفرانس 
نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و 
منابع منتشر شده است، به تاثیر آلودگی هوا 
اشاره  مالتونین  هورمون  ناصحیح  ترشح  در 
پژوهش که  این  از  بخشی  در  است.  شده 
و  است، خستگی  ارائه شده  در سال جاری 
افسردگی در طوالنی مدت از مسبب آلودگی 
هوا یاد شدند: »در روزهای آلوده و مه گرفته 
و  پاییز  در  ویژه  به  و  هوا  تاریكی  دلیل  به 
زمستان که طول روز کوتاه و طول شب بلند 
در  مالتونین  هورمون  ترشح  میزان  می شود، 
ایجاد  فرد  در  و  می کند  پیدا  افزایش  بدن 
بلند  در  و  آلودگی  خواب  خستگی،  عالئم 
می شود.  افسردگی  به  ابتال  موجب  مدت 
هموگلوبین  جذب  تمایل  این،  بر  عالوه 
آن  سو  اثرات  و  مونواکسیدکربن  با  خون 
تار  بینایی،  اختالل در  به صورت  بر سالمتی 
دیدن، خستگی، سردرد و خواب آلودگی بروز 

می کند.« 

سومدیریت، شهروندان را عصبانی تر 
می کند 

جنبه های  اما  روانپزشک  جاللی،  امیرحسین 

را  روانی  سالمت  بر  تاثیرش  و  هوا  آلودگی 
روزنامه  به  او  می کند،  بررسی  زاویه  چند  از 
به  باید  را  تاثیرات  که  می گوید  »پیام ما« 
بررسی  مدت  بلند  و  مدت  کوتاه  شکل  دو 
به  ابتال  شانس  می تواند  هوا  »آلودگی  کرد: 
بعضی بیماری های روانی را در یک نسل باال 
معرض  در  باردار  مادران  مثال  طور  به  ببرد، 
آالینده های خاص ممکن است روی جنین و 
باشند.«  تاثیر منفی داشته  او  تکامل عصبی 
محیط زیست  مطالعات  داده های  جاللی 
محدود  مدت  دراز  در  را  روانپزشکی  و 
مدت  کوتاه  تاثیرات  برای  اما  می کند  تلقی 
می تواند  هوا  »آلودگی  دارد:  دیگری  تحلیل 
پرخاشگری و اضطراب و به طور کلی مشکالت 
این  اما  دهد،  قرار  تاثیر  تحت  را  ما  خلقی 
می گوید  جاللی  دارد.«  وجهه  چند  مساله 
آلودگی هوا می تواند اکسیژن رسانی به مغز 
ممکن  افراد  رو  همین  از  و  دهد  را کاهش 
تحریک پذیر  و  و کالفه  عصبی  بیقرار،  است 
شوند. »اما در حال حاضر در کشور ما مساله 
شناختی  جامعه  جنبه های  با  هوا  آلودگی 
کلید  ما  جامعه  در  اجتماعی  پارامترهای  و 

است.« خورده 
 مساله ای که این روانپزشک اعتقاد دارد که 
ممکن است مشکالت ثانویه ایجاد کند: »این 
مازوت  می گویند،  هوا  آلودگی  درباره  روزها 
سوزانده می شود، شیوه مبارزه با آلودگی هوا 
حمل و نقل  مثال  و  نرسیده  نتیجه  به  تاکنون 
یا  نمی کند  فعالیت  درست  همچنان  شهری 
بنزین  تولید  می شد که  قبل گفته  سال های 
غیر استاندارد است. این خبرها این ادراک را 
دارد.   وجود  سومدیریت  می دهد که  فرد  به 
احساس کنید  خانواده  در  شما  این که  مثل 
که  دارد  تدبیر  بدون  و  بی مباالت  پدری  که 
جاللی  نیست.«  خانواده  اعضای  فکر  به 
که  می شود  باعث  مساله  این  می گوید: 
عصبانیت و کالفگی شهروندان بیشتر از قبل 
آلودگی  بیولوژیکی  تاثیرات  این که  وبا  شود 
نگرانی  و  سرگیجه  قالب  در  را  خودش  هوا 

باشد.  داده  نشان  پیشتر 
دیروز یکی از آلوده ترین روزهای کالنشهرهای 
پایش  نقشه  نقطه های قرمز روی  بود.  ایران 
اثرات کوتاه مدت شاید روی  بودند،  پرتعداد 
رفتار عموم افراد جامعه تاثیرش را نشان داده 
ماند،  منتظر  باید  بلند مدت ها  برای  اما  باشد 
چه  آلودگی  تنفس  فهمید  تا  سال ها.  شاید 
گذاشته  مغز  سلول های  روی  مخربی  تاثیر 
باید  آلزایمر یا افسردگی یا بی خوابی،  است، 
دید قرعه به نام کدام شهروند و چه بیماری 

می افتد. 

 امیر حسین جاللی، روانپزشک: آلودگی هوا شهروندان را کالفه  و عصبانی کرده است

افسردگی در پِس دود
 امیر حسین جاللی، روانپزشک: آلودگی هوا شهروندان را کالفه  و عصبانی کرده است

این روزها درباره آلودگی هوا 
می گویند، مازوت سوزانده 

می شود، شیوه مبارزه با 
آلودگی هوا تاکنون به نتیجه 
نرسیده و مثال حمل و نقل 

شهری همچنان درست فعالیت 
نمی کند یا سال های قبل 

گفته می شد که تولید بنزین 
غیراستاندارد است. این خبرها 
این ادراک را به فرد می دهد که 

سومدیریت وجود دارد. مثل 
اینکه شما در خانواده احساس 

کنید که پدری بی مباالت و 
بدون تدبیر دارد که به فکر 

اعضای خانواده نیست

| پیام ما| پیرمرد می گوید این روزها در هوای آلوده ی تهران  هم نفسش بند آمده هم عصبانی و کالفه شده. زنی دیگر در نزدیکی اش 
می گوید روزها درد قفسه سینه گرفته و نگران کرونا است. دستش را رو به آسمان خاکستری گرفته و آسمان را مقصر می داند. دختر جوانی 
سرش را تکان می دهد و  بدخوابی و بیدار شدنش با سردرد را توصیف می کند. خودش را این روزها »عصبانی« یا حتی »افسرده« می داند. 
محتوای تصاویر و گزارش های ویدیویی که این روزها در شبکه های مجازی منتشر می شود پر است از تصاویر زنان و مردان ماسک پوشی که 
»آلودگی هوا« را قوز باالی قوز مشکالتشان می دانند. پرخاش می کنند، خواب های آشفته می بینند و اضطراب و استرس را مستولی شده 
بر تمام زندگیشان می دانند. همچنان که آلودگی هوا منجر به بیماری های ریوی و ناراحتی های تنفسی شود، متخصصان علوم اعصاب 
پیشتر درباره تاثیر مخرب آلودگی هوا روی اعصاب و روان افراد هم هشدار داده  بودند. مساله ای که شهروندان خودشان بدون دریافت 
داده های علمی هم درباره آن به اتفاق نظر رسیده اند. این روزها با استمرار آلودگی هوا و وضعیت هشدار در اغلب کالن شهرهای کشور، به 

نظر می رسد که نگرانی ها درباره تاثیر آلودگی هوا بر روی سالمت روان هم افزایش پیدا کرده است. 
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طرح سوال از شهردار 
تهران اعالم وصول شد 

رئیس شورای شهر تهران در مورد سوال برخی 
را  توضیحاتی  تهران  شهردار  از  شورا  اعضای  از 
هاشمی  محسن  ایسنا،  گزارش  به  کرد.  ارائه 
ظهر امروز با حضور در جمع خبرنگاران با بیان 
این که در جلسه هم اندیشی امروز صبح بحث 
سوال هشت نفر از اعضای شورای شهر در مورد 
سرپرست هایی که مدت زمان سرپرستی آن ها 
گذشته، صحبت شد، گفت: براساس آیین نامه 
وقتی تذکر داده می شود و عضو تذکر دهنده قانع 
نمی شود می تواند از شهردار سوال کند و لذا از 
آنجایی که مدتی این تذکر مانده بود عده ای این 
به عنوان  به سوال کردند و من  را تبدیل  تذکر 
رئیس موظف هستم این موضوع را به شهردار 
اطالع دهم. او افزود: براساس آیین نامه شهردار 

نیز تا 10 روز باید پاسخ بدهد.
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 payamema_daily
روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161

دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها: بتسابه سلیمان زاده  0۲1-88۲83174

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: مهال تشکری              09190775276

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

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

/ اداری: 88922126-021   نمابر: 021-8891۳065

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

 مدیرمسئول: روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

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

مهتاب جودکی)دبیر(
 مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(
 شبکه های اجتماعی: سپهر زند
 صفحه آخر: آنیتا صفاری پور 

صفحه آرایی: فاطمه خواجویی، ندا صفاری 
 جدول: شیوا کرمی 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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در  واقع  امالک خود،  از  زمین  قطعه  چند  دارد  نظر  در  بم  شهرداری 
شهرک امام را طبق مجوز شورای اسالمی به شماره ص/ش/99/300/5

مورخ  99/05/2۸ را از طریق مزایده بفروش برساند لذا از کلیه متقاضیان 
دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کروکی موقعیت 
امالک به آدرس وب سايت شهرداری www.bam.ir مراجعه و جهت 
اطالع بیشتر با شماره تماس 44345211-034 تماس حاصل فرمائید .
مبلغ.  پرداخت  با  توانند  می  مند  عالقه  شرکتهای  و  متقاضیان   -1
500,000 ریال به شماره حساب 01056593۸0003 بنام شهرداری بم 

نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند .
2- مهلت دریافت اسناد بعد از تاریخ درج اولین نوبت آگهی )99/10/20( 

لغایت ده روز پس از درج نوبت دوم آگهی ) 99/11/06( می باشد.

لغایت99/11/16  تاریخ99/11/0۷  از  قیمت  پیشنهاد  ارائه  مهلت   -3
می باشد .

4- ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان 5 ٪ مبلغ برآورد هر قطعه زمین 
بعنوان سپرده شرکت در مزایده الزامی میباشد .

5. هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرار داد نشدند سپرده 
آنها به ترتیب ضبط خواهد.

6- متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده به بلوار شهید رجائی-سایت 
اداری- شهرداری بم اقدام نمایند.

۷- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۸- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد درج می باشد.
9- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 مورخ  99/11/19 می باشد.

- مدت اجرای کار 12 ماه می باشد. 
 - ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 66۷/۸00/000 ریال در وجه شهرداری 

بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد. 
- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است 

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است .
 - تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/10/25 می باشد. 

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 
ساعت 1۷:00 مورخ 99/11/09 

- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت 1۷:00 مورخ 99/11/23 
- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 مورخ 99/11/26

اطالعات تماِس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس -بم بلوار شهید رجایی 

سایت اداری- شهرداری بم امور قراردادها - تلفن: 034-44345214
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز 

تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: ۸5193۷6۸-۸۸969۷3۷

شهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی نگهداری بخشی از فضای سبز سطح شهر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل 

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

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای    آگهی مزایده

محمد بنی اسدی-شهردار بممحمد بنی اسدی-شهردار بم

 )نوبت اول( )نوبت دوم(

نقاشی خط- کیارش یعقوبی- سایه سار

|ایرنا| مرکز ایران و فرانسه بیانیه مطبوعاتی جشنواره سینمای ایران در شهر 
آبان 1۴00 برگزار  شانتی )Chantilly( را منتشر و اعالم کرد این رویداد در 
می شود. به دلیل شیوع ویروس کرونا زمان برگزاری فستیوال سینمای ایران 
به تعویق افتاده و براین اساس قرار است از  تاریخ ۴ الی 7 نوامبر )1۳ تا 1۶ 
آبانماه 1۴00( برگزار می شود. پیش از  این، قرار بود این رویداد در اسفندماه 

)ماه مارس میالدی( برگزار شود.

فراخوان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  |ایرنا| 
پنجمین »جشنواره فجر صنایع دستی و هنرهای سنتی« را منتشر کرد. 
این بخش  همچنین شورای سیاستگذاری در نظر دارد بخش ویژه 
از جشنواره را به نمایش و تجلیل از آثار تعدادی از هنرمندان فقید 

ادامه دهندگان راه آن ها جوایزی را اعطا کند. اختصاص دهد و به 

|ایسنا| با درخواست رییس مجموعه فرهنگی- تاریخی سعدآباد، رییس ستاد 
ارتش دستور تشکیل کارگروهی ویژه برای ورود به مرمت موزه نظامی سعدآباد را 
داد تا همه  ظرفیت های مالی و اعتباری الزم برای سرعت بخشیدن به امور مرمتی 

موزه نظامی در دستور کار قرار گیرد.

مازندران،  استان  در  غیربومی  تردد خودروهای  ممنوعیت  اعالم  با  |ایسنا| 
اقامتی در شهرهای  فعالیت مجتمع های گردشگری، مهمانپذیرها و مراکز 
قرمز و نارنجی این استان نیز ممنوع شد. نوار ساحلی استان مازندران کامال 
وضعیت  در  استان  این  مناطق  بیشتر  و  است  ویروس کرونا  محاصره  در 

»پرخطر« و »خیلی پرخطر« قرار گرفته اند.

|فیدیبو| احتمااًل برای شمار زیادی از ما اتفاق افتاده است هر 
از چندگاهی دربارۀ رخدادهای روزمرۀ پیرامون خویش کمی 
بیاندیشیم. به آنچه گفته ایم و شنیده ایم، به عملکردمان در 
برخورد  نحوه  به  نیز  و  دیگران  به  نسبت  واکنش  و  کنش 
رویدادی که  هر  به  خالصه  و  خودمان  با  مواجهه  در  آنها 
یا  و  داشته ایم  نقش  غیرمستقیم  یا  مستقیم  بطور  آن  در 
حتی نداشته ایم. شوربختانه شخصًا معتقدم به ندرت اتفاق 
می افتد پس از این تعقیب و گریز ذهنی و پرچالش قادر 
باشیم بطور منطقی و عادالنه مسائل را تحلیل کرده و نکات 
مثبت و منفی نهفته در آنها را با رعایت انصاف و به دور از حّب 
برایمان  نماییم که  استخراج  نتایجی  و  شناسایی  بغض  و 
مفید و سازنده باشد. متأسفانه آنچه در عوض اتفاق می افتد 
به هیچ وجه اینگونه نیست. احساسات و برداشتهای منفی 
بی شماری تمام وجودمان را فرا می گیرد. بدگویی و غیبت 
کردن، خود را همیشه محق دانستن و تمامی کاسه کوزه ها را 
سر این و آن شکستن، از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کردن، 
همه چیز را به خویش ربط دادن و دخالت در اموری که حتی 
کوچک ترین ارتباطی به ما ندارد و از همه بدتر قضاوت کردن 
از روی تعصب و عاری از هرگونه عدالت و رعایت مساوات و 
البته صدها و شاید هزاران واکنش منفی دیگر.مترجم:  نیلوفر 

افشار. انتشارات: حکمت شادان.

 | فردوسی |

خروشی برآمد ز لشکر به زار

کشیدند صف بر در شهریار

همه جامه ها کرده پیروزه رنگ

دو چشم ابر خونین و رخ بادرنگ

دد و مرغ و نخچیر گشته گروه

برفتند ویله کنان سوی کوه

برفتند با سوگواری و درد

ز درگاه کی شاه برخاست گرد

نشستند سالی چنین سوگوار

پیام آمد از داور کردگار

درود آوریدش خجسته سروش

کزین بیش مخروش و بازآر هوش

سپه ساز و برکش به فرمان من

برآور یکی گرد از آن انجمن

از آن بد کنش دیو روی زمین

بپرداز و پردخته کن دل ز کین

کی نامور سر سوی آسمان

برآورد و بدخواست بر بدگمان

بر آن برترین نام یزدانش را

بخواند و بپالود مژگانش را

وزان پس به کین سیامک شتافت

شب و روز آرام و خفتن نیافت

| جشنواره | | صنایع دستی | | موزه | | گردشگری |

| چهار میثاق |
| دون میگوئل روئیز |


