
محمد جواد ظریف:

ژاپن تصمیم های غیرقانونی آمریکا 
را اعمال نکند

وزیر خارجه ایران خواستار آزادی دارایی های بلوکه شده ایران در ژاپن شد. به 
گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف، در گفت وگویی با کیودو نیوز با اشاره به اینکه 
ژاپن دوست خوب ایران است و با آمریکا نیز روابط خوبی دارد، اظهار کرد: ما 

انتظار داریم که ژاپن به عنوان یک دوست رفتار کند.

سنگینی معدن مس 
بر پیکر »پلنگ دره«

  مدیرکل محیط  زیست استان قم: انتظار می رود نهادی باالدستی
به اعتراض های مردمی رسیدگی کند

  عضو کارگروه حقوقی شبکه ملی محیط زیست: در زمینه فعالیت معادن 
ضعف قانونی داریم و بیشتر حق را به معدن کار می دهند

 با شروع به کار معدن مس »راوه«
 اعتراض های مردمی بار دیگر آغاز شد

قطع شماری از درختان جاده بوشهر، راهداری و منابع طبیعی را به اختالف انداخت  

هرس کهورهای برازجان هرس کهورهای برازجان 
به طمع چوببه طمع چوب
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به  این کشور  راه  وزیر  از  راس هیئتی متشکل  در  که  امور خارجه قطر  وزیر 
ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد  دکتر  با  است  کرده  سفر  تهران 
دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در این دیدار ضمن 
به  بخشیدن  پایان  در  قطر  اخیر  موفقیت های  تبریک  و  آمدگویی  خوش 
محاصره این کشور، اهمیت روابط دو جانبه با قطر از دیدگاه دولت و ملت 
ایران را مورد اشاره قرار داد و از آمادگی ایران برای گسترش همکاری ها در 
سیاست  تشریح  با  ایران  خارجه  امور  وزیر  مختلف سخن گفت.  حوزه های 
اصولی جمهوری اسالمی در مخالفت با سیاست های مبتنی بر زور و اجبار در 
برای حل وفصل مسائل و  منطقه بر ضرورت همکاری های کشورهای منطقه 
رسیدن به یک ترتیبات منطقه ای و با ثبات، تاکید و روابط دوجانبه ایران و 
قطر را حائز نقش مهمی در این مسیر ارزیابی کرد. وزیر امور خارجه قطر نیز در 

این دیدار آمادگی دوحه برای گسترش روابط دوجانبه در همه سطوح از جمله 
حوزه های اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و با قدردانی از تمامی کمک هایی که 
جمهوری اسالمی ایران در طول دوران محاصره قطر انجام داده است، این سفر 
را در راستای گسترش روابط دوجانبه و در چارچوب رایزنی های منظم میان 
دو طرف دانست. وزیر خارجه قطر همچنین نیاز منطقه به رویکردی جدید و 
همکاری های همه جانبه را مورد تاکید قرار داد و آمادگی قطر برای ایفای نقش 
کلیدی و موثر را اعالم و ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر مسائل موجود در 

چارچوب ابتکارات منطقه ای حل و فصل شود.
مشترک  حوزه های  همچنین  و  اقتصادی  روابط  گسترش  راه های  بررسی 
خارجه  امور  وزرای  نظر  تبادل  و  مورد گفتگو  محورهای  دیگر  از  همکاری ها 

بود. دیدار  این  در  قطر  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

در دیدار وزرای خارجه ایران و قطر مطرح شد:

تاکید بر لزوم همکاری کشورهای منطقه برای حل اختالفات
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|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 1951   | سه شــنبه  28 بهمــن 1399  |    قیمــت 500 تومــان   | 

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی )تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه ورودی ایستگاه های 13 شهرک صنعتی سطح استان به همراه انجام 
عملیات ساختمانی و روشنایی و حفاظت از زنگ آن ها ( به شماره 2099093164000074 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت 
و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی  تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم 
است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 

99/11/28 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 99/12/6
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : 99/12/20

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  

فکس:034-33239661  شماره   034-31326000 تماس:  شماره  شعبانیه 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

تجدید  فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )56-99(نوبت اول
 جهت برگزاری مناقصه  تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه ورودی ایستگاه های 13 شهرک صنعتی 

سطح استان به همراه انجام عملیات ساختمانی و روشنایی و حفاظت از زنگ آن ها

کد فراخوان1399.6958شماره مجوز99/11/28تاریخ چاپ نوبت اول365مدت زمان اجرا)روز(

3/000/000/0002099093164000074مبلغ تضمین)ریال(99/11/29تاریخ چاپ نوبت دومیکتعداد مرحله

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

آگهی مناقصه عمومی
انجام کلیه خدمات عمومی دفاتر اداری شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

شرکت توسعه ، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد انجام کلیه خدمات عمومی دفاتر اداری شرکت خود را به شرکت های واجد شرایط مندرج 
در اسناد مناقصه مذکور واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1399/11/27 به سایت این شرکت به آدرس 

www.ggz.ir مراجعه نمایند.

-آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات :ساعت 13:30 مورخ 1399/12/6
-شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

-سپرده شرکت در مناقصه: 465.309.271 ریال
-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
-محل تحویل اسناد ، پیشنهادات: سیرجان- کیلومتر 50 جاده محور سیرجان - شیراز ، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه ، 

بلوک 5) شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر (
-تلفن جهت هر نوع هماهنگی :09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(

 -

9471

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان اردبيــل در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای پــروژه هــای منــدرج بشــرح جــدول ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات 
الکترونيکــی دولــت برگــزار نمایــد بــا توجــه بــه اینکــه کليــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی 

پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونيکــی دولــت) ســتاد ایــران( بــه آدرس الکترونيکــی www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت 
قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونيکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. در ضمــن عــاوه بــر ســامانه ســتاد مناقصــه گــران مکلــف بــه ارایــه 

پاکــت هــای الــف و ج بصــورت فيزیکــی در مهلــت مقــرر بــه دبيرخانــه ایــن اداره مــی باشــند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد ایران 1399/10/27 می باشد.

شهرستان موضوع مناقصهردیف
محل اجرا

شماره مناقصه در ستاد 
ایران

مبلغ برآورد اولیه
به )ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند مناقصه به )ریال(

20990001520000114.936.983.918247.000.000اردبیلاحداث زمین ورزشی روباز روستای خلیل آباد 1

209900015200001211.524.757.804577.000.000خلخالتکمیل خوابگاه ورزشکاران خلخال2
 

نام و نشاني مناقصه گزار : اردبيل ـ ميدان ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اردبيل
1- نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه : رســيد بانکــي طبــق جــدول فــوق بــه حســاب ســيبا بــه شــماره 4075005507880350 بانــک مرکــزي و یــا ضمانتنامــه بانکــي معتبــر ،  ارائــه 

چــک هــاي جــاري اشــخاص حقيقــي و حقوقــي و چــک تضميــن شــده و هــر گونــه تضميــن دیگــر » خــارج از دو حالــت قيــد شــده « قابــل قبــول نمــي باشــد.
ــه واحــد  ــاکات ب ــدارکات الکترونيکــی دولــت و تحویــل اصــل پ ــکاران( در ســایت ت ــنهادات: پــس از بارگــذاری کامــل مــدارک طبــق فــرم )چيدمــان مســتندات پيمان ــل پیش ــل تحوی 2- مح

ــل و اخــذ رســيد ــان اســتان اردبي ــه اداره کل ورزش و جوان دبيرخان
3- مهلت دریافت اسناد مناقصه :  تا ساعت 18 روز  دوشنبه  مورخه 1399/12/04 صرفا از طریق سایت ستاد ایران

4- مهلت تحویل پیشنهادات : تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 1399/12/17
5- زمان بازگشایی:  ساعت 9  صبح روز  دو شنبه مورخه 1399/12/18

6- منابع مالی طبق توضيحات مندرج در فرم شرایط عمومی هریک از پروژه ها می باشد.
7- هزینه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه است.

8- سایر شرایط در » شرایط مناقصه عمومی هریک از پروژه ها » درج شده است.
9- زمان چاپ روزنامه سراسری پيام ما  نوبت اول روز دو شنبه 1399/11/27 و نوبت دوم روز سه شنبه  1399/11/28 می باشد.  

10- اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : اردبيل ـ ميدان ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اردبيل 04533234038 داخلی 136 واحد پيمان 

روابط عمومی اداره كل ورزش و جوانان استان اردبيل

جمهوری اسالمی ایران
وزارت ورزش و جوانان

اداره كل ورزش و جوانان استان اردبيل

محسن رضایی:

بررسی FATF در مراحل پایانی است

 با حذف الحاقات زندان سابق سمنان 
کاروانسرای شاه عباسی در حال رونمایی است

 زندان 400 ساله
خالی از زندانی

واکنش شهرداری قم به گزارش »پیام ما«

بیماری در باغ پرندگان قم 
به طور کامل کنترل شد 

سخنگوی وزارت امور خارجه:

 تمام اقدامات ایران
به سادگی برگشت پذیر است
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پیام خرب

پیام مریاث

اقلیم

7ادامه در صفحۀ

| کارشناس محیط زیست |

| سولماز خیاطی |

آرام آرام در  زمین فرو خواهیم رفت

   پدیده فرونشست سطح زمین ناشی از عوامل 
طبیعی و فعالیت های انسانی در نقاط مختلف 
ایران  کشور  در  اخیر  سال های  طی  در  و  دنیا 
به علت برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی، 
خشکسالی،  مدیریت نادرست و عوامل دیگر 
پدیدار شده است و سبب آسیب های جدی به 
زمین های کشاورزی، ساختمان های مسکونی، 
خسارت های  بروز  و  سازندها  دیگر  و  جاده ها 
شده  اجتماعی  و  اقتصادی  محیطی،  زیست 
تعادل  نبود  از  ناشی  زمین  فرونشست  است. 
آب  های  سفره  از  برداشت  و  تغذیه  بین 
زیرزمینی است كه رخ می دهد، تقریبا دو سوم 
اعالم  ممنوعه  كل دشت های كشور دشت های 

حوضه آبریز دریاچه ارومیه رتبه اول تراکم چاه های غیرمجاز  را در کشور دارد

 دریاچه ارومیه
در حصار 88 هزار حلقه چاه 

  مسئول واحد فنی ستاد احیای دریاچه ارومیه: به خاطر تولید کمتر از 500 میلیون دالر 
محصوالت کشاورزی، 4 میلیارد و 51 میلیون مترمکعب آب در آذربایجان غربی مصرف شده  است

گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
به  و  را طی می کند  پایانی  FATF مراحل  بررسی 
احتمال قوی تا پایان سال، نتیجه بررسی موضوع 
FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را اعالم 
می کنیم. به گزارش ایسنا، محسن رضایی آخرین 
تحوالت بررسی موضوع FATF در مجمع تشخیص 

داد. را شرح  نظام  مصلحت 
دستور  به  بنا  که   FATF »موضوع  رضایی گفت: 
آخرین  شد،  مهلت  تمدید  رهبری  معظم  مقام 
می رسد،  پایان  به  دارد  مجمع  در  بررسی هایش 
داشته اند  مجمع  اعضای  که  کارشناسی  سواالت 
قبال  می شد.  پژوهشگران کامل  طریق  از  باید  هم 
کار شده بود ولی کامل نبود، هم از سوی مقامات 
دولتی و هم نمایندگان محترم مجلس جدید که در 
فرستاده اند،  ما  برای  را  اختالفی  این  آنها  حقیقت 
باید بررسی می شد و تقریبا می توانم بگویم که در 
به  و  می شود  تکمیل  بررسی ها  آخر،  روزهای  این 

می رسد.« پایان 
او افزود: »اسفندماه فرصت خوبی است که ما در 
کمیسیون مشترک مجمع، که از ترکیب اعضای سه 
شور  به  را  بررسی ها  این  شده  تشکیل  کمیسیون 
می گذاریم و پیشنهاد نهایی را تهیه می کنیم تا در 

صحن مجمع مطرح کنیم. احتمال قوی می دهم که 
تا پایان امسال، ما بتوانیم نتیجه را اعالم کنیم.«

پیش بینی کنیم  »نمی توانیم  تصریح کرد:  رضایی 
دکتر  آقای  می شود.  چه  بررسی ها  سرانجام  که 
روحانی پیشنهاد دادند که یک شرطی اضافه شود 
به  را  به دور زدن تحریم ها  که ما اطالعات مربوط 
طرف مقابل ندهیم و این باید بررسی شود که آیا 
اطالعات  همه  ما  که  است  امکان پذیر  شرط  این 
اما  دهیم  قرار   FATF دبیرخانه  اختیار  در  را 
اطالعات مربوط به دور زدن تحریم ها را می توانیم 

هنوز  این  لذا  نه؟  یا  ندهیم  قرار  اختیارشان  در 
موردش  در  نهایی  نتیجه  به  و  است  نشده  بحث 

نرسیده ایم.«
دو  که  می گوید  ما  »بررسی های  گفت:  رضایی 
اقلیت هستند  در  بعضی ها که  دارد.  وجود  فرضیه 
می گویند می شود که اطالعات مربوط به دور زدن 
تحریم ها را به دبیرخانه FATF نگوییم و اکثریت 
کاری  چنین  که  معتقدند  مشترک  کمیسیون  در 
صحن  در  ببینیم  و  باشیم  منتظر  باید  نمی شود. 
همین گونه  اکثریت  و  اقلیت  ترکیب  هم  مجمع 
است یا اقلیت و اکثریت دیگری شکل می گیرد.«
پیش بینی  نمی توانیم  گفته  رضایی  که  حالی  در 
کنیم که نتیجه بررسی ها چه می شود، پیش تر علی 
احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در مصاحبه ای با میزان گفته بود که تغییری 
در نگرش اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 

درباره لوایح مرتبط با FATF ایجاد نشده است.
 ،FATF بود: »تصور تغییر رفتار  او همچنین گفته 
آن  ترکیب  که  چرا  است  خوش بینانه  نگاه  یک 
متشکل از 7 کشور اتحادیه اروپا، کشور های شورای 
همکاری خلیج فارس است که رابطه نسبتًا خوبی 

ندارند.« ایران  با  هم 
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سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور 
دیروز  خبری  نشست  در  ایران  خارجه 
خود با خبرنگاران، گفت که دولت کنونی 
پیشین  دولت  رویه  بر  همچنان  آمریکا 
آمریکا  ]کنونی[  »دولت  می کند:  حرکت 
با دولت ترامپ در خصوص  هیچ فرقی 
اعمال تحریم ها علیه ملت ایران نکرده و 
برای کسانی که کارزار  این شرمی است 
انتخاباتی خود را بر مبنای فاصله گرفتن 
کشانه  گردن  سیاست های  و  ادبیات  از 
ترامپ بنا گذاشته بودند.« خطیب زاده در 
واکنش به توییت وزیر امور خارجه آمریکا 
تنها  اصولی  »دیپلماسی  اینکه  بر  مبنی 
راه جلوگیری از دستیابی ایران به سالح 
»حرف ها  که  گفت  است«،  هسته ای 
مورد  آنچه  و  نیست  مالک  ما  برای 
ادامه  در  او  است.«  عمل  ماست،  توجه 
»چندجانبه گرایی،  آمریکا  اگر  که  افزود 
غلط  مسیر  اصالح  و  تعهدات  به  عمل 
گذشته« را در پیش بگیرد، ایران هم به 
مناسبی«  »پاسخ  سیاست  اصالح  این 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  می دهد. 
اگر  که  داده  هشدار  حال  عین  در  اما 
به  اسفند  سوم  روز  تا  برجام  طرف های 
اجرای  ایران،  نکنند،  عمل  خود  تعهدات 
متوقف  را  الحاقی  پروتکل  داوطلبانه 
خواهد کرد: »طبق مصوبه مجلس، اگر تا 
زمان مشخص شده، دیگر طرف های عضو 
دولت  نکنند،  عمل  خود  تعهد  به  برجام 

مکلف است که اجرای داوطلبانه پروتکل 
زمان بر  این  و  کند  متوقف  را  الحاقی 
می تواند  برسد  فرا  روزی  هر  و  نیست 
اجرا شود.« خطیب زاده در توضیح توقف 
الحاقی گفت:  پروتکل  داوطلبانه  اجرای 
نظارت های  مصوبه  این  اساس  »بر 
در  ما  که  می شود  متوقف  فراپادمانی 
را  آن  اجرای  الحاقی  پروتکل  چارچوب 
به صورت داوطلبانه پذیرفته ایم.« با این 
حال او بر روی این موضوع تاکید کرده 
فراپادمانی  نظارت های  اجرای  توقف  که 
»به معنای پایان تمام نظارت ها نیست«: 
اساس  بر  و  هستیم  پادمان  عضو  »ما 
نظارت ها  از  عمده ای  بخش  پادمان 
پروتکل  اجرای  و  داشت  خواهد  ادامه 
با  ما  متوقف می شود. همکاری  الحاقی 
آژانس ادامه خواهد داشت و ایران طی 
آژانس  اطالع  به  را  موارد  همه  نامه ای 
این  از  پیش  که  همان طور  می رساند. 
می شد.«  انجام  اطالع رسانی  این  نیز 
صورتی  در  گفته،  همچنین  خطیب زاده 
به  برجام  عضو  طرف های  دیگر  که 
اقدامات  تعهداتشان »عمل کنند«، تمام 
است.«  برگشت پذیر  سادگی  »به  ایران 
همچنین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
بیانیه  مورد  در  سوالی  به  واکنش  در 
این  که  گفت  اروپایی  کشور  سه  اخیر 
دادن  پایان  برای  ساده تری  راه  کشورها 
برجامی  تعهدات  »به  دارند:  تنش ها  به 

خود برگردند. این گونه تنش ها به برجام 
اخیر سه کشور  بیانیه  نمی کند.«  کمکی 
اروپایی، شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان 
این  در  آن ها  شد.  منتشر  جمعه  روز 
متهم کردند که  را  ایران  بیانیه مشترک، 
را  دیپلماسی  خود  تعهدات«  »نقض  با 
انداخته است. این بیانیه  به »مخاطره« 
گزارش  که  می شد  منتشر  آن  از  پس 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  محرمانه 
در  فلزی  اورانیوم  تولید  روند  آغاز  از 
تاسیسات هسته ای ایران خبر داده بود. 
اروپایی  سه کشور  جمعه  روز  بیانیه  در 
توافق  به  بنا  بود که  آمده  برجام  طرف 
پانزده سال اجازه تولید  تا  ایران  برجام، 
یا به دست آوردن اورانیوم فلزی را ندارد.

از  انتقاد  با  خارجه  وزارت  سخنگوی 
دلیل  به  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
کشورهای  به  خطاب  اطالعات«،  »درز 
فلزی،  اورانیوم  تولید  که  گفت  اروپایی 
»بحث  ندارد:  نگرانی  هیچ گونه  جای 
موضوع  یک  راکتورها  پیشرفته  سوخت 
قدیمی است و ایران در زمینه گسترش 
تحقیقات و دانش هسته ای خود همواره 
اورانیوم  و  است  داشته  مد نظر  را  این 
برای دستیابی  نیز ضرورت اصلی  فلزی 
هیچ  ایران  لذا  است.  سوخت  این  به 
کاری نکرده جز این که تحقیق و توسعه 
راکتور  سوخت  به  رسیدن  برای  را  خود 
این  و  داده  گسترش  تهران  هسته ای 

ندارد.« نگرانی  جای  موضوع 

یکی دیگر از موضوعات نگران کننده برای 
اطالعات  وزیر  صحبت های  اروپایی ها، 
بود.  ایران  تلویزیون  در  روحانی  دولت 
سخنانی که برخی از رسانه های غربی، آن 
را به معنای حرکت ایران به سمت تولید 
سالح هسته ای برداشت کردند و بسیاری 
به شدت  نیز،  داخل کشور  رسانه های  از 
محمود  کردند.  انتقاد  سخنان  این  از 
اگر  که  بود  گفته  اطالعات  وزیر  علوی، 
برود، مقصر  اتمی  به سراغ سالح  ایران 
آن هایی هستند که ایران را به این سمت 
ُهل دادند. خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
ایران در واکنش به این سخنان  خارجه 
هسته ای  فعالیت های  برنامه  که  گفت 
ایران، صلح آمیز است و موضع ما در این 

است. نکرده  تغییری  خصوص 

از  دیگری  بخش  در  خطیب زاده  سعید 
مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  سخنانش 
آمریکا،  و  ایران  میان  قطر  میانجی گری 
گفت که ایران از هر حرکتی که به کاهش 
اما  می کند  استقبال  کند،  کمک  تنش 
خیلی  آمریکا  از سوی  تعهدات  »اجرای 
نیاز به پیام بردن ندارد« و مسیر آمریکا 
»آمریکا  است:  »روشن«  زمینه  این  در 
مسیر  و  بازگردد  خود  تعهدات  به  باید 
اینجاست  تاسف  و  اصالح کند  را  قبلی 
و  نقض  آمریکا شریک  فعلی  دولت  که 
علیه  آمریکا  قبلی  دولت  گردن کشی 
ملت ایران شده است و قطعا این روند 
این  امیدواریم  و  نیست  سازنده ای 
مسیر اصالح شود.« او همچنین از رفتار 
نفتکش  یک  مصادره  مورد  در  آمریکا 
کرده  انتقاد  آن  نفت  فروش  و  ایرانی 
اقدام  این  آن،  خواندن  »شرم آور«  با  و 
»تاسف بار  نامید:  دریایی«  »راهزنی  را 
رخ  زمانی  در  اتفاقات  این  که  است 
هستند  مدعی  آمریکایی ها  که  می دهد 
که می خواهند از گردن کشی بین المللی 
که در دولت قبل این کشور وجود داشت 
داشته  جانبه  نگاه چند  و  بگیرند  فاصله 
باشند و در این فرآیند به تعهدات خود 
بایدن  جو  انتخاب  از  پس  عمل کنند.« 
متحده  ایاالت  رئیس جمهوری  عنوان  به 
او  که  می کردند  گمان  بسیاری  آمریکا، 
بالفاصله به برجام بازخواهد گشت. حاال 
دولت بایدن، بازگشت آمریکا را به برجام، 
و  کرده  ایران  تعهدات  اجرای  به  منوط 
گفته که »اگر ایران به تعهدات خود ذیل 
همان کار  هم  آمریکا  عمل کند،  برجام 
آمریکا  می گوید،  اما  ایران  می کند.«  را 
از برجام خارج شده و خودش  بوده که 
هم باید به برجام بازگردد و تا زمانی که 
آمریکا به تعهداتش »عمل« نکند، ایران 
از مسیری که در کاهش تعهداتش  هم 
نشست. نخواهد  عقب  پیش گرفته،  در 

بود  قرار  برجام که  نظر می رسد،  به  حاال 
تبدیل  به گره ای  خود  بگشاید،  را  گره ها 
»سخت«  اگر  آن  کردن  باز  که  شده 
بود.  خواهد  »زمان بر«  دست کم  نباشد، 
اطالع  رویترز  به  منابعی  گذشته،  هفته 
داده بودند که بایدن در پی »گام به گام« 
احیای برجام است؛ اما با تصویب قانونی 
برای  ضرب االجل  تعیین  و  مجلس  در 
بازگشت آمریکا به برجام، به نظر می رسد 
برجام  گره  بر  هم  گره ای   »زمان«  که 

است. افزوده 

سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد:

تمام اقدامات ایران
 به سادگی برگشت پذیر است
خطیب زاده: اگر آمریکا عمل به تعهدات و اصالح مسیر غلط گذشته را در پیش بگیرد، ایران هم پاسخ مناسبی می دهد.

موفقیت چشمگیر دولت 
بریتانیا در مبارزه با 

شیوع کرونا
بوده  مرگبار  بسیار  بریتانیا  در  شیوع کرونا 
ابتال  اثر  در  بریتانیا  در  نفر  هزار  است. 11۵ 
اکنون  باخته اند.  جان  کووید 19  بیماری  به 
شدن  واکسینه  از  جانسون  بوریس  دولت 
1۵ میلیون نفر از شهروندان خود خبر داده 
بریتانیا  آلمان،  به گزارش خبرگزاری  است. 
غربی  کشورهای  دیگر  از  پیش  آمریکا  و 
به واکسیناسیون کرونا کردند. وزارت  اقدام 
بهداشت بریتانیا روز هشتم دسامبر با صدور 
کشور  این  مردم  واکسیناسیون  امر  مجوز 
نخست وزیر  جانسون،  بوریس  کرد.  آغاز  را 
بریتانیا به علت کاستی های مقابله با شیوع 
کرونا مورد انتقاد شدید رسانه ها قرار داشت. 
تا کنون   19 بیماری کووید  به  ابتال  اثر  در 
این  شهروندان  از  نفر  هزار   11۵ از   بیش 
کشور جان خود را از دست داده اند. جانسون 
هدف نخست دولت بریتانیا در امر مبارزه با 
شیوع کرونا را تزریق واکسن به 1۵ میلیون 
نفر تا 1۵ فوریه اعالم کرده بود. نخست وزیر 
بریتانیا اکنون با انتشار یک پست توییتری 
بر  است.  سخن گفته  هدف  این  تحقق  از 
 12 روز جمعه  تا  منتشر شده،  آمار  اساس 
و  میلیون   14 از  بیش  بهمن(   24( فوریه 
۵00 هزار نفر از ساکنان بریتانیا دوز نخست 
واکسن کرونا را دریافت کردند. البته تا کنون 
تنها ۵3۵ هزار نفر در بریتانیا برای بار دوم 
واکسن کرونا دریافت کرده اند. کارشناسان بر 
این باورند که ایمنی در برابر ابتال به بیماری 
کووید 19 تنها پس از دریافت دوز دوم تامین 

می شود.

ظریف:

ژاپن تصمیم های غیرقانونی 
آمریکا را اعمال نکند

وزیر خارجه ایران در گفت وگویی با کیودو نیوز خواستار 
به  شد.  ژاپن  در  ایران  شده  بلوکه  دارایی های  آزادی 
با  گفت وگویی  در  ظریف،  محمدجواد  ایسنا،  گزارش 
کیودو نیوز با اشاره به این که ژاپن دوست خوب ایران 
است و با آمریکا نیز روابط خوبی دارد، اظهار کرد: »ما 
انتظار داریم که ژاپن به عنوان یک دوست رفتار کند.« 
حال  در  متحده  ایاالت  آنجایی که  »از  داد:  ادامه  او 
نقض قوانین بین الملل است، بهترین نقشی که ژاپن 
می تواند بازی کند این است که به آمریکایی ها نشان 
اعمال  را  آن ها  غیرقانونی  تصمیم های  ژاپن  دهد که 
نمی کند.« ظریف در این گفت وگو از ژاپن خواست که 
ذیل  ژاپن  بانک های  در  ایران  بلوکه  شده  دارایی های 

تحریم های آمریکا را آزاد کند.
ایران در ژاپن  بلوکه شده  به گفته ظریف دارایی های 
و کره جنوبی چیزی در حدود 10 میلیارد دالر هستند. 
سود  عموما  ژاپن که  سهم  می شود که  زده  تخمین 
حاصل شده از صادرات نفت خام به ژاپن است کمی 
کمتر از 3 میلیارد دالر است. او همچنین اشاره داشت 
که از سرمایه های بلوکه شده می توان برای خرید غذا و 
دارو از جمله واکسن برای ویروس کرونا استفاده کرد.

قطع کامل اینترنت و 
نگرانی از سرکوب گسترده 

معترضان در میانمار
اعتراضات به کودتای نظامی در میانمار به رغم 
دستگیری ها همچنان ادامه دارد. ارتش اقدام 
به قطع کامل اینترنت کرده است. زره پوش ها 
در خیابان های رانگون مستقر شده اند و احتمال 
جهانی  نگرانی های  به  خشنونت آمیز  سرکوب 
گزارش  آلمان  خبرگزاری  است.  زده  دامن 
داده که رانگون، پایتخت میانمار و شماری از 
شهرهای این کشور همچنان شاهد اعتراضات 
ده ها  است.  نظامی  به کودتای  مردم  گسترده 
اعتراض  در  گذشته  روزهای  طی  نفر  هزار 
علیه  کودتا  و  سیاست  در  ارتش  دخالت  به 
خیابان ها  به  میانمار  رهبر  سوچی،  آنگ سان 
آمده اند. اکنون انتشار چند خبر باعث نگرانی ها 
گسترده در سطح جهان شده است. از یک سو 
از  و  می رود  سخن  اینترنت  کامل  قطع  از 
اقدام  ارتش  است که  گفته شده  دیگر  سوی 
رانگون  خیابان های  در  زره پوش  استقرار  به 
کرده است. ارتش دو هفته پیش علیه دولت 
میانمار دست به کودتا زد. پس از انتشار اخبار 
اجتماعی،  شبکه های  در  مردمی  اعتراضات 
ارتش اقدام به قطع کامل اینترنت کرده است. 
آن  از  خارجی  کشورهای  از  شماری  سفیران 
آمریکا  و  بریتانیا  هلند،  فرانسه،  آلمان،  جمله 
ارتش  بهمن(   26( فوریه   14 یکشنبه  روز 
میانمار را فراخواندند تا دست به سرکوب خشن 
اعتراضات مردم نزند. سفیران کشورهای غربی 
مردم  تالش  از  »ما  نوشته اند:  خود  بیانیه  در 
میانمار برای استقرار دموکراسی، آزادی، صلح و 
رفاه دفاع می کنیم.« ارتش پس از کودتا علیه 
آنگ سان سوچی، برای مدت یک سال وضعیت 

است. اعالم کرده  میانمار  در  فوق العاده 

ماکرون:

واکسن های روسی و 
چینی برای پیروزی در 
»جنگ جهانی« علیه 
کرونا ضروری هستند 

فرانسه  رئيس جمهوری  ماکرون،  امانوئل 
»جنگ  در  پیروزی  برای  جهان  اعالم کرد 
جهانی علیه ویروس کرونا« به واکسن های 
به  است.  نیازمند  روسیه  و  چین  ساخت 
»باید  گفت:   او  آلمان،  خبرگزاری  گزارش 
تا  کنیم  همکاری  چینی ها  و  روس ها  با 
ساخته اند،  آن ها  دانشمندان  که  واکسنی 
جای  بهداشت،  جهانی  سازمان  تایید  با 
برای مبارزه  ما  را در تالش چندجانبه  خود 
رئیس جمهوری  کند.«  پیدا  همه گیری  با 
فرانسه همچنین تاکید کرد که برای مقابله با 
ویروس کرونا تالش جمعی جهانی ضروری 
است، به ویژه ازآن رو که این ویروس قابلیت 
و  دارد  را  تولید گونه های جدیدتر  و  جهش 
همین امر، مبارزه با این همه گیری را به یک 
»جنگ جهانی« تبدیل کرده است. این اظهار 
حالی  در  فرانسه  رئیس جمهوری  اخیر  نظر 
است که اکثر کشورهای اروپایی تا کنون به 
واکسن های ساخت چین و روسیه، چندان 

نداده اند. نشان  خوش  روی 

رئیس قوه قضاییه:

آمادگی داریم زندان ها را برای 
مدعیان حقوق بشر باز کنیم 

در  داریم  آمادگی  »ما  گفت:  قوه قضاییه  رئیس 
بشر،  حقوق  مدعیان  تا  کنیم  باز  را  خود  زندان های 
هر زندانی را که در ایران می خواهند، ببینند، مشروط 
کشور  در  را که  زندانی  هر  هم  ما  بگذارند  این که  به 
به  ایسنا  گزارش  به  ببینیم.«  می خواهیم  آن ها 
جلسه  در  رئیسی  ابراهیم  سید  قوه قضاییه،  از  نقل 
باالی  بسیار  آمار  به  اشاره  با  قوه قضاییه  شورای عالی 
کرونا  شیوع  دوران  در  کشورمان  زندانیان  مرخصی 
به  گفت: »هر کشوری مدعی است در جریان کرونا 
اندازه جمهوری اسالمی ایران به زندانیانش مرخصی 
داده و به اندازه ما نسبت به زندانیان با رافت و مهربانی 
برخورد کرده است، اعالم کند.« رئیس دستگاه قضا 
تصریح کرد: »ما آمادگی داریم درب های زندان هایمان 
بخواهد درون  عالم که  در  برای دیدن هر کشوری  را 
آن ها را ببیند باز کنیم مشروط بر این که اجازه دیدن 
کردیم،  اراده  هم  ما  که  کشوری  هر  در  زندانی  هر 
داده شود؛ اگر این اتفاق بیفتد مشخص می شود که 
کجا به حقوق بشر توجه شده و در کجا این حقوق 
نادیده گرفته می شود.« رئیسی افزود: »امروز آزادگان 
عالم، توجه غربی ها به حقوق انسان را باور نمی کنند 
و می دانند که این اقدامات غربی ها سیاسی است و 
آن ها حقوق بشر را دستاویزی برای فشار بر کشورهای 
رئیس  آورده اند.«  در  دنیا  توسعه  در حال  و  مستقل 
دستگاه قضا افزود: »در قانون اساسی و در راس آن 
انور، توجه به حقوق انسان و حقوق بشر جزو  شرع 
مبانی اصلی است و اگر تخلفی هم در گوشه ای اتفاق 
بیفتد، بیش و پیش از هر کسی، سازوکار اداری کشور 

بود.« آن خواهد  مدعی 

واکنش وزیر ارشاد به لغو 
الزام دولتی ها به انتشار آگهی 

در روزنامه ها
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی  عباس  سید 
در  آگهی  انتشار  به  دولتی ها  الزام  لغو  به  توییتی  در 
روزنامه ها واکنش نشان داد. به گزارش ایرنا، صالحی 
یکشنبه شب در این توئیت نوشت: »آیین نامه ابالغی 
ستاد موجب نگرانی جدی مطبوعات شده است.« او 
این که در زمان عدم حضور  به  داد: »با توجه  ادامه 
دولت مطرح  در هیات  نوبت  از  در خارج  و  اینجانب 
صحبت  جهانگیری  دکتر  آقای  جناب  با  بود،  شده 
کردم و با نظر مساعد ایشان قرار شد که با درخواست 
اصالحیه در ماده مربوطه، مجددا در جلسه چهارشنبه 
فعالیت  نحوه  آیین نامه  وزیران  هیات  مطرح شود.« 
الکترونیکی  تدارکات  در سامانه  اجرایی  دستگاه های 
دولت )ستاد( را تصویب و ابالغ کرد. از جمله مهم ترین 
امضای  از  بهره گیری  به  می توان  مصوبه  این  مفاد 
بر  فراخوان ها  انتشار  و  معامالت  انجام  الکترونیکی، 
بستر ستاد و بالطبع حذف کاغذ و رویه های سنتی و 
موازی و همچنین حذف آگهی روزنامه برای مزایده ها 

و مناقصه ها اشاره داشت.

آمریکا باید به تعهدات خود 
بازگردد و مسیر قبلی را اصالح 
کند و تاسف اینجاست که دولت 
فعلی آمریکا شریک نقض و 
گردن کشی دولت قبلی آمریکا 
علیه ملت ایران شده است و 
قطعا این روند سازنده ای نیست 
و امیدواریم این مسیر اصالح 
شود

300 هزار دوز دیگر از واکسن 
اسپوتنیک در راه است و منبع 
دیگر یک واکسن چینی به 
نام  ساینوفارم است که در راه 
داریم. امیدواریم تا قبل از عید 
گروه های آسیب پذیر را واکسینه 
کنیم

| پیام ما| سخنگوی وزارت امور خارجه ایران  گفت: »دولت کنونی آمریکا همچنان بر رویه دولت قبلی این کشور حرکت 
می کند و آنچه که امروز اتفاق می افتد با 20 ژانویه هیچ فرقی نمی کند.« سعید خطیب زاده همچنین گفت که اگر آمریکایی ها 
به  دارند که  فرصت  اسفند  سوم  روز  تا  برجام  طرف های  و  می دهد  مناسبی«  »پاسخ  ایران  بازگردند،  گذشته  مسیر  از 

تعهداتشان عمل کنند.

گزارش دو

|  
رنا

 ای
 |

وزیر بهداشت:
تا 3 ماه دیگر یکی از بزرگ ترین واکسن سازهای دنیا می شویم

وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده 
جهت ساخت واکسن کرونا در کشور گفت: 
کرونای  واکسن های  موثرترین  از  »یکی 
دنیا را در پاستور خواهیم ساخت و زودتر 
از واکسن های برکت و رازی به آن دست 
خواهیم یافت؛ چراکه فاز 3 مطالعات بالینی 
را طی می کند و امیدواریم تا حداکثر اوایل 
اردیبهشت سال 1400 واکسن پاستور را به 
بازار آوریم.« به گزارش ایسنا، دکتر سعید 
نمکی در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا 
گفت: »واکسن رازی اجازه مطالعات بالینی 
را گرفت و در شرف مقدمات اجرایش است. 
واکسن مجموعه وزارت دفاع از هفته آینده 
به بحث کلینیکال ترایال انسانی می رسد. 
همچنین با انتقال دانش فنی از کوبا که قبال 
پنوموکوک هم  و  واکسن هپاتیت  درمورد 
با آن ها همکاری کردیم، یکی از موثرترین 
پاستور  در  را  دنیا  کرونای  واکسن های 
واکسن های  از  زودتر  و  ساخت  خواهیم 
برکت و رازی به آن دست خواهیم یافت؛ 
چون فاز 3 مطالعات بالینی را طی می کند و 
امیدواریم تا حداکثر اوایل اردیبهشت سال 

1400 واکسن پاستور را به بازار بیاوریم.«

واکسن چینی در راه است
از  نمکی تاکید کرد: »300 هزار دوز دیگر 
واکسن اسپوتنیک در راه است و منبع دیگر 
یک واکسن چینی به نام  ساینوفارم است 
که در راه داریم. امیدواریم تا قبل از عید 

واکسینه کنیم.«  را  آسیب پذیر  گروه های 
وزیر بهداشت گفت: »تا 3 ماه دیگر یکی از 
بزرگ ترین واکسن سازهای دنیا می شویم و 
به همه جا صادر می کنیم، چه من باشم و 
چه من نباشم این ریل گذاری صورت گرفته 
آینده  است. ما قول می دهیم تا شهریور 
اکثر گروه های آسیب پذیر را واکسینه کنیم 
و  ان شاهللا اولین کشور دنیا باشیم که گروه 
آسیب پذیر را  واکسینه کردیم و تا سه ماه 
بعد 70 درصد دیگری که باید زنجیره را قطع 
کنند واکسینه می کنیم.« او در ادامه گفت: 
»بر سر این عهد هستیم که اگر کوچک 
ترین عارضه از هر واکسن خارجی یا داخلی 
ببینیم اجازه تزریقش را نخواهیم داد. ما 
اجازه ندادیم به اسم واکسیناسیون تست 
واکسن کشورهای خارجی بر مردم ما انجام 
شود و این کاری بود که برخی کشورهای 
همسایه کردند. اگر واکسنی آوردیم  شرط 
کردیم آزمایش آن در کشور دیگری انجام 
شده باشد و حتما باید بعد از طی 3 فاز 
مصرف آن حداقل در ۵ کشور انجام شده 
باشد.« وزیر بهداشت با اشاره به ویروس 
جهش یافته کرونا، تصریح کرد: »ویروس 
جدید که آمد ما تمام تالش خود را برای 
جلوگیری از ورود آن به کشور انجام دادیم. 
در تمام مرزها نیرو گذاشتیم، ما اولین کشور 
بودیم که 36 گیت زمینی، دریایی و هوایی 
را در بهمن 9۸ بررسی بهداشتی کردیم و 

اولین کشور جهان بودیم که پروازهایمان 
با چین را در 7 بهمن 9۸ قطع کردیم. اما 
ما همواره ترس  و  ویروس ها می چرخند 
اما  باشیم  ویروس  گزند  در  داشتیم که 
برخی چیزها هم دست ما نیست، کسی 
که غیرقانونی طول کشور را طی می کند، 
نیست.  اشراف ما  و  نظارت  خیلی تحت 
ویروس با یک پرواز و در یک هواپیمای 
بدون مسافر هم می تواند منتقل شود. تا 
این که اولین موارد بیمار را شناسایی کردیم. 
به من خبر دادند یک خانم 71 ساله در 
خیابان وحدت اسالمی تهران گرفتار شده 
که سابقه مسافرت نداشته و همسرش هم 
خادم یک مسجد است و هیچ تماسی با 
این یک زنگ  از کشور نداشتند و  خارج 
خطر بزرگ شد و همه اطرافیان او را رصد 

کردیم تا این که مرگ یک آقای 4۸ ساله 
به دلیل ویروس  بیمارستان هشتگرد  در 
جهش یافته رخ داد و این برای من یکی از 
تکان دهنده ترین خبرها بود و در پنجشنبه 
گذشته من سخت ترین روزهای زندگی ام 
را  در طول این 13 ماه گذراندم.« او افزود: 
هرچه  کنیم  درنگ  و  بجنبیم  دیر  »اگر 
رعایت  چقدر  هر  می شود.  پنبه  بافته ایم 
پروتکل کم شود هجمه بیماری افزایش 
می یابد.« نمکی در انتها گفت: »راهی که 
با ویروس قبلی می رفتیم  طی دو هفته 
یافته 72 ساعته  ویروس جهش  این  با 
می رویم. یعنی اگر از زمان افزایش تعداد 
بیمار سرپایی تا افزایش تعداد بستری 2 
هفته وقت داشتیم، در این ویروس 72 
ساعت وقت داریم. باید کانون ها را زودتر 
شناسایی کنید. مراکز سرپایی باید فعال تر 
شوند و ما تست هرچه بخواهید برایتان 

می فرستیم.
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و  پلنگ  به علت وجود  پلنگ دره که  منطقه 
در  و گیاهی  جانوری  زیستگاه های  داشتن 
آن از دیرباز به این نام شهرت یافته است، 
در  و  ماهوری  تپه  و  صخره ای  طبیعتی 
قسمتی دشت دارد. منطقه دارای پرتگاه ها 
حیات وحش  برای  مناسبی  مکان های  و 
آن  اصلی  و بخش  است  بز  و  از جمله کل 
علت  به  دارد  طول  کیلومتر   ۵ حدود  که 
ویژگی های طبیعی و وجود پوشش گیاهی 
و چشمه های فراوان مامن پرندگان و سایر 
 137۵ سال  از  منطقه  این  است.  جانوران 
سال  در  و  ممنوع  شكار  منطقه  عنوان  به 
13۸۸ در لیست مناطق حفاظت شده كشور 
قرار گرفت و حاال قرار است در منطقه ای با 
این اهمیت معدن مس کارش را آغاز کند. 

شهرستان  مرکزی  بخش  در  راوه  روستای 
 ۵0 در  و  دودهک  دهستان  در  و  دلیجان 
کیلومتری شمال غربی دلیجان واقع شده 
شهرهای  نزدیکی  در  روستا  این  است. 
و  دارد  قرار  نیم ور  و  خورهه  دلیجان،  قم، 
عمومی  سرشماری  اساس  بر  آن  جمعیت 
 1۵10 و مسکن سال 13۸۵ معادل  نفوس 

است. بوده  نفر 

مخالفت کردیم اما وزارت صمت 
مجوز داد

معدن مس راوه برای نخستین بار در سال 
۸4 مجوز گرفت اما در آن زمان هیچ استعالم 
محیط زیستی از سوی سازمان محیط زیست 
دریافت نکرد. بعد از آن در سال 91 هم بار 
دیگر از سوی معدن درخواست استعالم داده 
باز هم استعالم محیط زیستی  اما  می شود 
مدیرکل  مشکینی،  موسوی  رضا  نمی گیرد. 
»پیام  به  قم  استان  محیط زیست  حفاظت 
سالیان  طول  در  موضوع  این  می گوید  ما« 
و  شده  همراه  پیچیدگی هایی  با  گذشته 
حاال اعتراضات مردمی هم این پیچیدگی را 
بیشتر از گذشته کرده است. »سازمان محیط 
مخالف  گذشته  سالیان  طول  در  زیست 
بهره برداری و بازگشایی این معدن در منطقه 
حفاظت شده بوده اما با وجود مخالفت ما از 
ابتدا وزارت صنعت معدن و تجارت مجوز این 
بعد هم همین مجوز  و  را صادر کرد  معدن 
قوس های  و  سالیان گذشته کش  طول  در 
مکاتبات مان  در  ما  و  تجربه کرد  را  فراوانی 
اعالم  هم  مجوز  دارنده  و  سازمان  این  با 
کردیم که این معدن با وجود داشتن مجوز 

داشته  ارزیابی زیست محیطی  باید گزارش 
باشد.«

برای  آمده  پیش  وضعیت  او  گفته  به 
هم  همیشه  مردمی که  اعتراضات  و  معدن 
به  شروع  معدن  تاکنون  بوده  مسالمت آمیز 
است که  حالی  در  این  و  است  نکرده  کار 
ابتدا  معدن  این  مالکیت  تحت  زمین های 
 ۵00 به  و  شد  کم  بعد  که  بود  هکتار   ۸00
می دهد:  توضیح  موسوی  رسید.  هکتار 
زیستگاه  نظر  از  حفاظت شده  منطقه  »این 
است.  اهمیت  با  بسیار  گیاهی  و  جانوری 
حیات وحش  کریدور  و  است  امن  منطقه 
بین منطقه پلنگ دره قم و هفتاد قله مرکزی 
نخواهیم  است که  دلیلی  هم  همین  است. 
در این منطقه معدن مس بازگشایی شود.« 
او می گوید انتظارشان این است که با وجود 
آن که مجوز اکتشاف در سال ۸4 صادر شده 
و تغییرات بسیاری هم در این منطقه اتفاق 
مسئله  به  باالدستی  نهادی  است،  افتاده 
مردمی  اعتراضات  و  مشکالت  و  شود  وارد 
را  آن  به  رسیدگی  مراجعی که صالحیت  در 
دارند بررسی شود. »یکی از مشکالتی که در 
اقتصادی  صرفا  نگاه  دارد،  وجود  زمینه  این 

داشتن به مسئله است. این که به واسطه راه 
سود  و  می شود  اشتغال زایی  معدن  افتادن 
عنوان  مهم  نکته  این  اما  دارد.  اقتصادی 
نمی شود که حفظ منطقه حفاظت شده تا چه 
حد مهم است و به خطر افتادن منطقه ای با 
این اهمیت تا چه میزان می تواند خطرآفرین 
باشد.« موسوی درحالی از خطرات باز شدن 
پلنگ دره  حفاظت شده  منطقه  برای  معدن 
بهرام  سال گذشته  ماه  خرداد  می گوید که 
در  معدن  اکتشاف  قم،  استاندار  سرمست، 
دانسته  مانع  بدون  را  قم  پلنگ دره  منطقه 
بود. او که در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی 
مانع  آنکه  اعالم  با  می کرد  صحبت  استان 
که   گفت  نیست  صالح  به  شدن  اکتشاف 
منطقه  در  معادن  اکتشاف  مسئله  فعال 

است.  بالمانع  پلنگ دره 

تاکنون،  او  گذشته  سال  صحبت های  از 
آنچه  اما  نشده  بازگشایی  معدن  هنوز 
هرچه  بازگشایی  برای  تالش ها  پیداست 
هنوز  تالش هایی که  دارد.  ادامه  زودترش 
اعتراضات گسترده مردم محلی  با وجود  و 
نتوانسته پای معدن را از روی گلوی منطقه 

بردارد. حفاظت شده 

قوانین ضد محیط زیست
همراه معدن کار

اندام حیاتی سرزمینی صحبت  »ما درباره 
ماده  اعضایش  از  برخی  در  که  می کنیم 
دست  به  برای  اما  دارد.  هم  معدنی 
حیاتی  اندام  معدنی کل  ماده  این  آوردن 
مسعود  کنیم.«  ویران  می خواهیم  را 
امیرزاده، عضو کارگروه حقوقی شبکه ملی 
موجودی  را  ایران  سرزمین  زیست  محیط 
نادرست  بهره برداری  که  می داند  زنده 
و  موجود  این  جان  توانسته  معادن  از 
اگر  می گوید  او  کند.  تهدید  را  ساکنانش 
برداشت از معدن برای مثال 100 دالر آورده 
رفتن طبیعت  بین  از  با  باشد  داشته  مالی 
ساکنانش  زندگی  ویرانی  و  اطرافش 
باید متحمل شویم.  را  میلیاردها دالر ضرر 
سال  در  که  داریم  معادن  قانون  »یک 
هم   92 و   90 سال  در  و  شد  نوشته   77
است.  شده  انجام  آن  روی  اصالحیه هایی 
که  معادنی  در  اصالحیه ها  این  اساس  بر 
زیست،  محیط  سازمان  با  مناقشه  محل 
باید هیات  میراث یا منابع طبیعی هستند 
حل اختالفی تشکیل شود و رای صادر کند 
این  در  بود که  این  نکته عجیب ماجرا  اما 
بود.«  با معدن کاران  اصلی  رای  هیات هم 
او می گوید این اصالحیه های مضر آنچنان 
محلی  جامعه  برای  گذشته  سال های  در 
پژوهش های  مرکز  که  کرد  ایجاد  مشکل 
اثرات  به  گزارشی  در  و  عمل  وارد  مجلس 
بی ضابطه  معدن کاری های  این  مخرب 
قانون  مشکل  دچار  هم  باز  پرداخت 
ناظر  معادن،  قانون  مفاد  از  یکی  هستیم. 
است.  حفاظت شده  مناطق  در  معادن  بر 
حفاظت شده  مناطق  از  صحبت  وقتی 
آن  وارد  نمی تواند  هرکس  یعنی  می شود 
همان  ولی  است  حفاظت  تحت  و  شود 
به سود  و  و ضدطبیعت  قانون جانب دارانه 
بخش کم بازده و پرآسیب معدن به نحوی 
اعم  مربوطه  سازمان های  که  شده  نوشته 
 ... و  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط  از 
مجبور  نهایت  در  و  می شوند  رانده  کناری 
ما  شوند.  معدن  مجموعه  با  همراهی  به 
قانونی  ضعف  با  معادن  فعالیت  زمینه  در 
را  حق  موارد  اغلب  در  قوانین  و  مواجهیم 
محیط  فعال  این  داده اند.«  معدن کار  به 
سال های  در  می گوید  همچنین  زیست 
جامعه  ایستادگی های  و  مخالفت ها  اخیر 
و  شده  بیشتر  معدن کاری  مقابل  محلی 
آگاهی  افزایش  روند  این  دالیل  از  یکی 
تخریب ها  این  عواقب  درباره  جامعه  این 
از  با  بر زندگی شان است و دیگری مقابله 
بین رفتن هویت جمعی شان. »بسیاری از 
این معادن در دل کوه ها هستند. کوه هایی 
و  هویت  از  نمادی  محلی  مردم  برای  که 

است.  زندگی 

میان  از  اتفاقا  که  معدن کارانی  حضور 
نمی کنند  استخدام  نیرو  هم  محلی  مردم 
به  نسبت  مردم  این  است  شده  سبب 
کنند.  ناراحتی  احساس  تحوالتی  چنین 
قاعده  این  از  هم  قم  راوه  روستای  مردم 

نیستند.« مستثنی 

فعلی  در شرایط  آنچه که  امیرزاده  به گفته 
جامعه  حضور  دارد،  اهمیت  همه  از  بیش 
از  و  سویی  از  آن ها  مطالبه گری  و  مدنی 
قانون  در  تغییر  برای  تالش  دیگر  سوی 
بر  بنا  بدانیم  باید  »ما  می گوید:  او  است. 
بر  فرع  توسعه  هم  باالدستی کشور  اسناد 
توان  تمام  با  باید  و  است  زیست  محیط 
مقابل کسانی که برای کسب سود حاضر به 
ایستاد.« می شوند  زیست  محیط  نابودی 

با شروع به کار معدن مس »راوه« اعتراض های مردمی بار دیگر آغاز شد

سنگینی معدن مس بر پیکر »پلنگ دره«
مدیرکل محیط  زیست استان قم: انتظار می رود نهادی باالدستی به اعتراضات مردمی رسیدگی کند

عضو کارگروه حقوقی شبکه ملی محیط زیست: در زمینه فعالیت معادن ضعف قانونی داریم و بیشتر حق را به معدن کار می دهند

 واکنش شهرداری قم
به گزارش »پیام ما«

بیماری در باغ پرندگان قم 
به طور کامل کنترل شد 

روزنامه   )1399 ماه  بهمن   2۵( شنبه  روز 
هزار  »سه  عنوان  با  گزارشی  در  »پیام ما« 
معدوم کردند«،  را  قم  پرندگان  باغ  پرنده 
و  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای  شیوع  به 
این  پاکسازی  برای  دامپزشکی  عملیات 
در  قم  شهرداری  حاال  پرداخت.  مجموعه 
خدمات  معاون  مصاحبه  متن  واکنش، 
جوابیه  عنوان  به  را  قم  شهرداری  شهری 
ارسال کرده است. در این مصاحبه با عنوان 
» کنترل کامل بیماری در باغ پرندگان قم/ 
کمتر از 20 درصد پرندگان در معرض خطر 

است: آمده  گرفتند«  قرار 
معاون خدمات شهری شهرداری قم گفت: 
بیماری آنفوالنزای در مجموعه باغ پرندگان 
قم کنترل شده و کمتر از 20 درصد پرندگان 

در معرض خطر قرار گرفتند.
سید امیر سامع با اشاره به انجام اقدامات 
و  کارکنان  بهداشت  و  سالمتی  برای  الزم 
اظهار  قم  پرندگان  باغ  مجموعه  پرندگان 
پرندگان،  باغ  افتتاح  ابتدای  از  داشت: 
مسئله سالمت پرندگان در بازدیدهای روزانه 
و جلسات هفتگی به دقت پایش و بررسی 

شده است.
آنفوالنزای  بیماری  این که  به  اشاره  با  او 
پرندگان هر ساله تعدادی از پرندگان را در 
نقاط مختلفی از کشور درگیر می کند افزود: 
با توجه به حساسیت موضوع در باغ پرندگان 
قم، پایش مداوم پرندگان با همکاری اداره 
نیروی  و حضور  قم  استان  دامپزشکی  کل 
متخصص مقیم در دستور کار بوده و هست.
معاون خدمات شهری شهرداری قم اضافه 
کرد: در چند روز اخیر چهار مورد نمونه مثبت 
آنفوالنزای پرندگان در باغ پرندگان قم اعالم 
و  کارشناسان  حضور  با  بالفاصله  که  شد 
ناظران دامپزشکی و پیمانکار، اجرای شیوه 
نامه ها در دستور کار قرار گرفت و برای رفع 

خطر اقدام شد.
فصل  در  گرفتن  قرار  دلیل  به  گفت:  او 
زمستان و این که شیوع بیماری کرونا امکان 
فراهم  اخیر  ماه  دو  در  را  بازدید شهروندان 
نکرده بود، تعداد پرندگان حاضر در مجموعه 
بود  باغ پرندگان  از 20 درصد ظرفیت  کمتر 
و  ارزش  با  گونه های  اکثر  سرمایه گذار،  و 
کمیاب محیط زیستی را از ابتدای زمستان 
نگهداری    باغ  محدوده  از  خارج  محلی  در 

است. کرده 
اهمیت  به  توجه  با  خاطرنشان کرد:  سامع 
و  حفظ  و  شهروندان  سالمت  از  حراست 
مجموعه  در  ارزش  با  گونه های  از  نگهداری 
باغ پرندگان، تمام توان مجموعه برای کنترل 

به کار گرفته شده است. بیماری  کامل 
بیماری  کامل  کنترل  حاضر  در  گفت:  او 
اجرای  با  پرندگان  باغ  مجموعه  در 
در  قرنطینه ای  بهداشتی  موازین 
شعاع های اپیدمیولوژیک مد نظر دامپزشکی 
صورت گرفته و پس از اخذ مجوز بازگشایی 
و  هوایی  و  آب  شرایط  بهبود  همچنین  و 
مساعد شدن وضعیت شیوع بیماری کرونا 
بازدید  برای  قم، شرایط  استان  و  در کشور 

می شود. فراهم  عمومی 

توضیح »پیام ما«:
فایل صوتی مصاحبه با رضا موسوی مشکینی، 
و  قم  استان  زیست  محیط  کل  مدیر 
اداره  رئیس  عابدی،  محمدرضا  همچنین 
حیات وحش حفاظت محیط زیست استان 
قم که آمار مرگ و میر این مجموعه را بیش 
از سه هزار پرنده عنوان می کنند، نزد روزنامه 

»پیام ما« محفوظ است.

هوای 4 شهر ناسالم شد
اصفهان  بجنورد،  اراک،  شهرهای  هوای 
ترتیب  به  امروز)دوشنبه(  بندرعباس  و 
در   141 و   117  ،11۵  ،10۵ با شاخص های 
حساس  گروه های  برای  ناسالم  شرایط 

گرفت. قرار 
ملی  شبکه  سامانه  از  ایرنا  گزارش  به 
پایش کیفی هوای محیط و صوت سازمان 
شهرهای  هوای  زیست،  محیط  حفاظت 
اردبیل با شاخص 21، یاسوج 24، سنندج 
 47 رودبار   ،46 ایالم   ،42 خرم آباد   ،3۸

شد. اعالم  پاک 
 ،۵1 شاخص  با  بوشهر  هوای  همچنین 
 ،۵9 شهرکرد   ،۵4 ۵3، کرمانشاه  بیرجند 
شیراز ۵9، همدان 64، زابل 6۵، یزد 66، 
 ،۸0 7۸، کرج  ارومیه   ،71 قم   ،6۸ تبریز 
تهران   ،۸6 مشهد   ،۸6 اهواز   ،۸4 سمنان 
90 و قزوین 90 در شرایط قابل قبول قرار 

گرفت.
اهواز،  شهرهای  هوای  نیز  یکشنبه  روز 
با  ترتیب  به  اراک  و  کرمان  مشهد، 
شاخص های 103، 103، 103 و 107 ناسالم 
برای گروه های حساس و بندر عباس 1۵4 
قرار  همه گروه ها  برای  ناسالم  شرایط  در 

داشت.

عضو کارگروه حقوقی شبکه 
زیست سرزمین  محیط  ملی 

ایران: بر اساس قانون معادن 
که در سال 77 نوشته شد 

و در سال 90 و 92 هم 
انجام  اصالحیه هایی روی آن 

شد، در معادنی که محل 
سازمان با  مناقشه 

یا  محیط زیست، میراث 
باید  هستند  طبیعی  منابع 

تشکیل  اختالفی  هیات حل 
شود و رای صادر کند اما 

بود  این  نکته عجیب ماجرا 
که در این هیات هم رای 
با معدن کاران است اصلی 

اهالی روستای راوه نمی خواهند فعالیت معدن مس بار دیگر شروع شود. آن ها سه روز پیش با پالکاردهایی در دست به آغاز معدن کاوی 
در پلنگ دره معترض شدند. معدن، 15 سال قبل مجوز اکتشاف گرفت و پس از آن بارها سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرد که این 
معدن ارزیابی زیست محیطی ندارد اما با وجود همه کش و قوس ها و مخالفت ها وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز اکتشاف را صادر 
کرد. حاال روستاییان می گویند خطرات این معدن برای منطقه شان درست بشه زیاد است و بر باغات، مراتع، قنات ها و کیفیت هوا اثرات 
مخربی خواهد داشت. تازه ترین تجمع هم که در روزهای اخیر بوده رخ داد سبب شد احمد بحری، محیط بان شناخته شده قم به همراه 
یکی دیگر از محیط بانان که هنوز نامش مشخص نیست، بازداشت شوند. پیگیری های »پیام ما« نشان می دهد هر دو آزاد شده اند اما 

اعتراضات اهالی برای جلوگیری از نابودی یکی از مهم ترین زیستگاه های کشور همچنان ادامه دارد. 

محیط زیست  مدیرکل حفاظت 
استان قم: فعالیت معدن 

مس در طول سالیان گذشته 
با پیچیدگی هایی همراه شده 
و حاال اعتراضات مردمی هم 

این پیچیدگی را بیشتر از 
گذشته کرده است. سازمان 

محیط زیست در طول سالیان 
بهره برداری  گذشته مخالف 
و بازگشایی این معدن بود 

اما وزارت صنعت مجوزش را 
صادر کرد 

|  
رنا

 ای
 |

حمله یک گرگاس )گرگ سگ( به روستای 
به  دوشنبه  شب  در  اسفراین  »گورپان« 
زخمی شدن پنج نفر از روستاییان انجامید.

زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
ایرنا گفت:  به  خبر  این  اعالم  با  اسفراین 
و  داد  روی  یکشنبه  شامگاه  حادثه  »این 
منتقل  بیمارستان  به  مصدومان  آن  اثر  بر 
سرپایی  صورت  به  آنان  تن  سه  و  شدند 
درمان و امروز از بیمارستان مرخص شدند 
هستند.« بستری  همچنان  دیگر  نفر   2 و 

که  »گرگاس  داد:  توضیح  فرجی  علی 
است، خویی  و سگ  آمیزش گرگ  نتیجه 
و  دارد  از گرگ  درنده تر  و  بسیار وحشی تر 
زیست  مناطق  به  همچون سگان جسورانه 

می شود.« نزدیک  انسانی 
او با بیان این که این حیوان پس از زخمی 
افراد، توسط دیگر روستاییان کشته  کردن 
این که  به  توجه  »با  افزود:  است،  شده 
باشد،  بوده  جانور هار  این  می رفت  احتمال 
از  نمونه برداری  به  اقدام  دامپزشکی  اداره 
به  آزمایش  برای  و  آن کرده  بزاق  و  جسد 

است.« فرستاده  استان  مرکز 
روستایی  مناطق  نزدیکی  فرجی  گفته  به 
و  حیوانات  زندگی  محل  و  طبیعت  به 
سرد  هوای  در  طعمه  کمبود  سویی  از 
زمستانی، سبب افزایش هجوم وحوش به 

می شود. انسانی  زیستگاه های 

شش  دختر  یک  نیز  گذشته  هفته  در 
محله های  از  یکی  در  افغان ساکن  ساله 
حمله  در  کرمان  رفسنجان  کشکوییه 
به  بنا  باخت.  جان  ولگرد  سگ های 
رفسنجان  اورژانس  روابط عمومی  گزارش 
منتقل  کشکوئیه  درمانگاه  به  مصدوم 
بیمارستان  به  آمبوالنس  با  سپس  و 
منتقل  رفسنجان  علی ابن ابیطالب)ع( 
این  گردن  و  ران  بازو،  به  که  می شود 
سگ ها  توسط  شدن  خورده  با  کودک 
بود و مورد عمل  آسیب جدی وارد شده 
١4ساعت  از  بعد  اما  قرار گرفت،  جراحی 

کرد. فوت 

واگیر  بیماری های  گروه  مدیر  گفته  به 
دانشگاه  بهداشتی  معاونت  غیرواگیر  و 
این شهرستان  در  رفسنجان،  پزشکی  علوم 
بیشتر  برابر  2تا۵/2  میزان حیوان گزیدگی 
تا  فرودین  از  و  است  میانگین کشوری  از 
گزیدگی  1017حیوان  جاری  سال  آبان ماه 
گربه  6۵4مورد،  سگ گزیدگی  شامل: 
حیوان  و   23 اهلی  حیوان های  339مورد، 
وحشی 1 مورد در این شهرستان بوده است. 
شبکه  رئیس  گذشته  هفته  در  همچنین 
دامپزشکی شهرستان مریوان از حمله سگ 
و  مریوان  در  روستایی  اهالی  به  وحشی 

داد. خبر  نفر  سه  شدن  مجروح 

گرگاس پنج روستایی اسفراین را زخمی کرد
رویداد

از ابتدای سال تا کنون از 
دستگیرشدگان 219 قبضه 

اسلحه شکاری که 63 قبضه 
آن اسلحه قاچاق و بدون 
مجوز و یک قبضه اسلحه 

جنگی بوده است و بیش از 
1۵00 عدد انواع فشنگ کشف 

و توقیف شده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 
219 قبضه اسلحه شکاری و جنگی کشف شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 
از تشکیل 72۵ پرونده تخلف شکار و صید 
ابتدای سال  از  استان  قضایی  در حوزه های 
میانگین  طور  »به  و گفت:  داد  خبر  جاری 
هر ماه 70، پرونده تخلف در مراجع قضایی 

استان باز و پیگیری شده است.«
حفاظت  کل  اداره  روابط عمومی  گزارش  به 
همتی  تورج  خراسان رضوی،  زیست  محیط 
 1114 تاکنون،  سال  ابتدای  »از  داد:  ادامه 
یگان  ماموران  سوی  از  متخلف  شکارچی 
حفاظت محیط زیست استان در عرصه های 
طبیعی دستگیر و اعمال قانون شده اند و مبلغ 
14۸ میلیارد ریال از سوی دستگیرشدگان به 
وارد  استان خسارت  حفاظت محیط زیست 

است.« شده 
قالب  در  که  دستگیرشدگان  »از  افزود:  او 
72۵ پرونده تخلف به مراجع قضایی معرفی 
 63 که  شکاری  اسلحه  قبضه   219 شدند، 
و  مجوز  بدون  و  قاچاق  اسلحه  آن  قبضه 
یک قبضه اسلحه جنگی بوده است و بیش 
توقیف  و  فشنگ کشف  انواع  عدد   1۵00 از 
»متخلفان  گفت:  همچنین  است.«او  شده 
141 راس پستاندار وحشی را طی بازه زمانی 
از چرخه حیات حذف کرده اند که  یاد شده 
و  قوچ  راس   71 اجزای  و  الشه  بر  مشتمل 
میش وحشی، 10 راس کل و بز، هفت راس 

با  بوده اند.«همتی  آهو  راس  چهار  و  گراز 
اشاره به این که یگان حفاظت محیط زیست 
 7۵4 الشه  ماهی،   9۸2 همچنین  استان 
قبیل کبک،  از  وحشی  پرندگان  انواع  قطعه 
باقرقره، چکاوک و کبوتر را از متخلفین کشف 
 9۵0 از  »بیش  گفت:  است،  شده  ضبط  و 
جانور وحشی  که به صورت زنده و غیرزنده 
سطح  فروشگاه های  و  مجازی  فضاهای  در 
شهر در معرض فروش قرار گرفته بودند، با 
رصد و پایش یگان حفاظت محیط زیست 

شده اند.« توقیف  و  کشف 
به گفته او 200  شکارچی غیرمجاز پیش از 
اقدام به شکار در منطقه دستگیر و  به جرم 
شروع به شکار در قالب 9۸ پرونده تخلف به 

مراجع قضایی معرفی شده اند .
ماموران  این که  بیان  با  همچنین  همتی 
یگان حفاظت محیط زیست استان عالوه بر 
دستگیری متخلفان شکار و صید بر حسب 
وظیفه قانونی خود، در ابعاد مختلفی فعالیت 
داشته گفت: » برای معرفی مالکان دام های 
سبک منجر به خروج  قریب 4۵ هزار راس 
به طور غیرمجاز در مناطق چهارگانه  دام که 
داشتند  غیرمجاز  چرای  زیست  محیط 
پیگیری قانونی شده و بیش از 6 هکتار از 
مراتع که توسط متخلفان تخریب یا برداشت 
شن انجام می شد، رفع تصرف شده است.«

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |
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بیرونی  بلند  دیوارهای  شده که  برنامه ریزی 
و  سعدی  خیابان  حاشیه  در  سابق  زندان 
با  )همزمان  امسال  اسفند  هفتم  قدس، 
فخری،  نادر  شود.  تخریب  رجب(  سیزدهم 
برچیدن  با  گفته  ایسنا  به  سمنان  فرماندار 
فرصت  کاروانسرا،  نمایان شدن  و  دیوارها 
فراهم  تاریخی  فضای  این  از  بهره بداری 
می شود. شهرداری بنا دارد که خیابان تاریخی 

تبدیل کند. پیاده راه  به  را  امام 

چه شد که کاروانسرا را زندان کردند؟
یکی  استان  مرکز  در  سمنان  کاروانسرای 
دوران  در  شده  ساخته  کاروانسرای   999 از 
 400 که  سمنان  شهر  در  صفوی  شاه عباس 
سال قدمت دارد و در سال 13۵2 به ثبت ملی 
رسیده است. حکایت تغییر کاربری این بنای 
حمیدرضا  را  زندان  به  آن  تبدیل  و  تاریخی 
میراث فرهنگی  رئیس  دوست محمدی، 
گفته  ایسنا  به  این طور  سمنان  شهرستان 
است: »این بنا تا قبل از سال 63 در اختیار 
اداره  عنوان  به  آن  از  و  بوده  میراث فرهنگی 
میراث فرهنگی و کارگاه مرمت استفاده شده 
احتماال  و  به صورت غیرقانونی  بعدها  است. 
بر اساس نیازهای آن موقع به زندان تغییر 
به  از چهار دهه  این کمتر  کاربری داده و در 
استفاده  مورد  سمنان  مرکزی  زندان  عنوان 
کاروانسرای  او  گفته  به  است.«  گرفته  قرار 
از 999 کاروانسرای ساخته  یکی  شاه عباسی 
جاده  مسیر  در  شاه عباس  دستور  به  شده 

ابریشم است که از ابتدا با هدف خدمت دهی 
به تجار و رونق تجارت ساخته شدند. پیش 
بناهای  با  این کاروانسراها، کاروانسراهایی  از 
آن  از  پیش  »البته  داشت.  وجود  متفاوتی 
کاروانسراها، رباط ها و ساباط هایی در مسیر 
خشتی  معماری  عمدتا  که  داشته  وجود 
از  تعدادی  بقایای  نیز  امروزه  که  داشتند 
آن ها در استان سمنان نیز وجود دارد و قلعه 

است.« آن ها  از  نمونه  یک  عبدل آباد 
از  پیش  کاروانسراهایی  این که  بیان  با  او 
استان  از جمله  و  کشور  در  نیز  دوره صفویه 
و  »ساخت  گفت:  داشته  وجود  سمنان 
از  آهوان که یکی  قدمت کاروانسرای سنگی 
کهن ترین کاروانسراها کشور و استان است به 
پیش از دوران صفویه برمی گردد. کاروانسرای 
مهمی  تاریخی  اثر  هم  سمنان  شاه عباسی 
است که فرم های آن مثل همه کاروانسراهای 
شاه عباسی کشور هشت ضلعی است اما در 
ساخته شده  مربع  پالن  با  بنا  این  معماری 
است.« این بنای تاریخی در حدود سه هزار 
و 700مترمربع مساحت دارد و آن بین 2200 
عیان کاروانسرای  و  دارد  بنا  متربع   2۵00 تا 
ایوانی است. ورودی اصلی  شاه عباسی چهار 
و کاروانسرا دو  واقع شده  آن در شمال غرب 
شترخان در ورودی های شمالی و جنوبی دارد 
که روزگاری محل نگهداری احشام کاروانی ها 
حجره  بیست  حدود  در  بنا  این  است.  بوده 
داره و حجره ها نیز در آن دوران محل اقامت 

است. بوده  کاروانیان 

دورهمی شبانه کاروانیان صفوی در 
شاه نشین ها

اداره میراث فرهنگی سمنان،  به گفته رئیس 
سه شاه نشین در سه ایوان این بنا قرار داد؛ 
یکی از آن ها در ورودی اصلی است و در دو 
طبقه ساخته شده؛  از این بخش در مواقعی 
تفرج  به  کاروانیان  که  می شده  استفاده 
خود  تجربیات  و  پرداخته  هم  دور  در  شبانه 
انتقال می دادند. دو شاه نشین  به یکدیگر  را 
کوچک تر در دو ایوان دیگر این بنا وجود دارد 
که معموال تجار مشهور در همین شاه نشین 
اصلی سکنی داشته و مابقی در دو شاه نشین 
دیگر اسکان می یافته اند. عالوه بر این ها دو 
اتاق در کنار دو ورودی کاروانسرا تعبیه شده 
که اتاق مدیریت کاروانسرا و به اصطالح امروز 

بودند. اداری آن  بخش 
با  سمنان  شهرستان  میراث فرهنگی  رئیس 
در  بزرگ  سکوی  یک  احتماال  این که  بیان 
داشته که  وجود  این کاروانسرا  حیاط  وسط 
در حال حاضر نیست ادامه داد: »کارکرد این 
بوده که  این  حیاط کاروانسرا  در وسط  سکو 
و  نمایش گذاشته  به  آن  میانه  در  را  کاالها 
و گاه  خریداران  و  بین کاروانیان  مبادله کاال 
است.«  می شده  انجام  خود کاروانی ها  بین 
مبادالت در این دوره گاه پایاپای بوده است. 
منطقه  این  در  نیز  عبوری  کاروان های  گاه 
انجام  را  تبادالت کاالیی خود  یافته و  حضور 

در  می پرداختند.  سفر  ادامه  به  و  می دادند 
وجود  سکوهایی  هم  کاروانسراها  شترخوان 
دارد که بارهای شترها را بر روی این سکوها 
از  معماالت  انجام  از  بعد  و  می گذاشتند 
نظیر  بار شترها می کردند.  را  همان جا کاالها 
این سکوها در کنار تعدادی حجره در ورودی 
سمنان  شاه عباسی  شمال شرقی کاروانسرای 
عرضه  نقش  سکوها  این  است؛  داشته  قرار 
کاال به ساکنان شهر را داشته اند. گاه کاروانی ها 
در کاروانسرا اقامت نداشتند و برای ساعاتی 
این  روی  بر  را  کاالهای خود  در طول مسیر 
سکوها عرضه می دادند و بعد به ادامه حرکت 

می پرداختند. خود 
دوره  آن  در  سمنان  شاه عباسی  کاروانسرای 
کاروانسرایی خارج از شهر بود. در دوره قاجار 
فعلی  ارگ  همین  سمنان  شهر  شمالی  در 
در  و  بوده  کاروانسرا  از  پایین تر  که  است 
این کاروانسرا در زمین های  نیز  دوره صفویه 
میان رهی  و یک کاروانسرای  واقع شده  بایر 
محسوب می شده که با توسعه شهر در دوره 
پهلوی و انقالب هم اکنون در مرکز شهر واقع 

است. شده 
به گفته دوست محمدی در دوره هایی تجارت 
باالیی داشته.  تبادل پنبه در سمنان رونق  و 
این  که  سمنان  شهر  در  قدس  فعلی  بلوار 
شده  واقع  آن  حاشیه  در  امروزه  کاروانسرا 
این  بوده.  ابریشم  از مسیرهای جاده  یکی 
میان مسیرهای دیگری نیز وجود داشته که 
مسیر منتهی به امامزاده علوی، کوشمغان و 
از آن جمله بوده است و  نیز  بازار عالالدوله 
کاروانی ها در این مسیر وارد شهر می شدند 
در  دروازه غربی شهر  و  از چاپارخانه  بعد  و 
به  و  می شدند  خارج  فعلی  پیرنجم الدین 
سمت کاروانسرای بعدی در آهوان طی طریق 

می کردند.

تصرف کاروانسرا خالف قانون بود
سمنان  شهرستان  میراث فرهنگی  رئیس 
تصرف  که  است  داده  توضیح  ایسنا  به 
عرف  خالف  ابتدا  از  شهر  این  کاروانسرای 
قانون انجام شده است و در مدت این چهار 
را  آن  شده که  اضافه  بنا  به  الحاقاتی  دهه 
همه  حاال  و  است  کرده  دور  بنا  اصالت  از 
این الحاقات باید برچیده شود. در کاربری 
بعدی بنا باید شان بنا حفظ شود. »قرار است 
شهرداری سمنان به عنوان متولی بنا مشاور 
بگیرد تا اگر الحاقی متناسب با نیاز فرهنگی 
بنا  اصالت  و  تاریخی  به کالبد  داشت  وجود 

نشود. وارد  آسیب 
سمنان  شهرستان  میراث فرهنگی  رئیس 
شهرداری  و  میراث فرهنگی  این که  بیان  با 
دارند  یکدیگر  با  طرح  این  در  خوبی  تعامل 

گفت: »خوشبختانه در اواخر دهه ۵0 این بنا 
مرمت شده که اسناد و مطالعات آن در اختیار 
به  و همین ها می تواند  است  میراث فرهنگی 
بازگشت اصالت تاریخی به بنا کمک کند.« او 
استفاده از این بنای تاریخی به عنوان زندان 
را »کاربری نامانوس« نامیده است. با وجود 
قول فرماندار، به گفته دوست محمدی در حال 
الحاقات  و  اسباب و اثاثیه  از  بخشی  حاضر 
این  تا  و  دارد  وجود  همچنان  شده  اضافه 
موارد تعیین تکلیف نشود برداشتن دیوارهای 
بیرونی ممکن است به تاخیر بیفتد. هرچند 
روند حذف الحاقات آغاز شده است. »ابنیه ای 
که در طول چهار دهه به زندان و بنای کاروانسرا 
اضافه شده باید به تدریج برداشته شود و زیر 
نظر کارشناسان میراث ، بنا به کالبد تاریخی 
به  توجه  با  برگردد.  خود  پیشین  اصالت  و 
این که این بنا امروز در مرکز شهر سمنان واقع 
شده می تواند به عنوان یک مرکز فرهنگی و 
گردشگری به رونق صنعت گردشگری در شهر 

تاریخی سمنان کمک زیادی کند.«

طعم دوباره آزادی
به گزارش ایسنا بعد از وعده های فراوان و کش 
و قوس چند ساله اگرچه دیوارهای بلند زندان 
سمنان همچنان در وسط این شهر پابرجاست و 
خودنمایی می کند و کاروانسرای تاریخی سمنان 
در پشت این دیوارها از نظر عابران دور مانده است، 
اما به نظر می رسد که شمارش معکوس برای 
برداشتن این دیوارها شروع شده تا این بنای 
ارزشمند تاریخی و عروس کاروانسراهای شهر 
سمنان بعد از سال ها، چهره خود را به مردمان 
این شهر نشان دهد. کاروانسرایی تاریخی که حاال 
بعد از چهار دهه زندان، به زودی طعم دوباره آزادی 
را چشیده و بی شک با فرو ریختن دیوارهای بلند 
آن ها  برداشتن  فرآیند  اخیرا  پیشین که  زندان 
رسما آغاز شده، دیدن آن برای شهروندان زیر 
چهل سال و جوان سمنانی، خالی از لطف نخواهد 
برای مردم سمنان  بود چرا که چهره آن حتما 

تازگی دارد. 
بی تردید شمار شهروندان سمنانی که خاطره این 
اثر تاریخی را با خود دارند در این چند دهه با 
گذر عمر کاهش یافته و از طرفی چشم بسیاری 
از شهروندان قدیمی و کهنسال سمنانی نیز که 
خاطره ای دور و مبهم از آن را به یاد می آورند، 
بنای  این  جمال  به  است که  سال   40 قریب 
زدن  قدم  و  است  نیفتاده  شاه عباسی  دوران 
بر  نشستن  و  حیاط کاروانسرا  سنگ فرش  بر 
برای  تنها  نه  آن  شاه نشین های  و  شترخوان ها 
برای  حتی  که  خارجی  و  داخلی  گردشگران 
شهروندان سمنانی که هر روز غافل از جذابیت آن 
از کنار دیوارهای بلند میدان سعدی و بلوار قدس 

عبور کرده اند خالی از لطف نیست.

کرونا  افتاد؛  کرونا  گردن  به  تقصیرها  همه 
باعث شد نیروهای حفاظتی مجموعه جهانی 
روی  از  پارکورکار  شوند  کم  تخت جمشید 
او  هم  نهایت  در  بپرد.  تاریخی  ستون های 
تخت جمشید. مدیریت  نه  کرد،  عذرخواهی 

به گزارش مهر، پس از انتشار گسترده تصاویر 
نمایش  و  رسانه ها  در  نوجوان  پارکورکار  یک 
پریدن او از ستون ها و پله های کاخ هخامنشی، 
جهانی  میراث  پایگاه  مدیر  فدایی،  حمید 
موضوع  این  دقیق  پیگیری  از  تخت جمشید 
که  است  سالی  چند  که  گفت  او  داد.  خبر 
افرادی از روی ناآگاهی و عالقه غیر قابل توجیه 
نمایشی  اجرای حرکات  به  اقدام  به عمد،  یا 
در  و  می کنند  پارکور  مانند  رزمی  ورزش های 
گذشته این موضوع در مجموعه های نظیر قلعه 
سریزد، مجموعه جهانی شوش و دیگر بناهای 
تاریخی اتفاق افتاده است و با نهایت تأسف در 
تخت جمشید هم شاهد این موضوع بودیم. بر 
اساس این خبر پس از انتشار این گزارش و 
فیلم های مربوط به آن، مدیریت تخت جمشید 
دوربین ها را چک کرده و درباره زمان آن گفته 
ماه  شهریور  به  مربوط  اتفاق  »این  است: 
آن متاسف  بروز  از  به سهم خود  ما  و  است 
هستیم و در آن بخشی که تقصیر متوجه این 
مجموعه و همکاران مسئول ما در این اتفاق 
است، عذرخواهی و ضمن پیگیری این موضوع 

نقایص،  کردن  برطرف  با  می کنیم  تالش 
راهکارهای بیشتری را به منظور حفاظت از این 
مجموعه جهانی لحاظ کنیم.« فدایی همچنین 
توضیح داد که مشخص نیست این ویدئو با 
چه انگیزه ای از سوی برخی اکنون در فضای 
پایگاه  مدیر  گویا  است.  گرفته  قرار  مجازی 
تخت جمشید به دنبال انگیزه انتشار این فیلم 
نواقص  رفع  تا  می گردد  مجازی  فضای  در 
است:  گفته  تخت جمشید  پایگاه  مدیر  آن. 
افتاده  اتفاق  روزهایی  در  ناگوار  رویداد  »این 
که متأسفانه پاندمی کرونا وجود داشته و ار 
خلوتی سایت تخت جمشید سو استفاده شده 
تعویض  بین  در  اتفاق  این  البته شاید  است 

شیفت یگان حفاظت روی داده باشد؛ شاید 
هم مشکل از دوربین ناحیه فوق بوده است.«
این  هنوز  که  می دهد  نشان  گفته ها  این 
مشکل  دچار  حفاظت  برای  تاریخی  محوطه 
است. ممکن بود این فرد پارکورکار، در جریان 
فعالیت خود، اقدام دیگری انجام می داد و یا 
اصاًل کسی با پتک وارد تخت جمشید می شد؛ 
ثبت  پایگاه  مدیر  هم  باز  آیا  صورت  آن  در 
جهانی شده تخت جمشید می گفت شاید یگان 
حفاظت تعویض شده؟ در روز خلوت کرونایی 
اتفاق افتاده؟ آیا این صحبت ها توجیهی برای 
مجموعه  این  در  حفاظتی  نادرست  عملکرد 

نیست؟

 با حذف الحاقات زندان سابق سمنان، کاروانسرای شاه عباسی در حال رونمایی است

زندان 400 ساله، خالی از زندانی
رئیس میراث فرهنگی شهرستان سمنان: این بنا تا قبل از سال 63 در اختیار میراث فرهنگی بود 
و بعدها به صورت غیرقانونی به زندان تبدیل شد

با حضور پارکورکار در محوطه باستانی

 مشکل حفاظتی تخت جمشید برمال شد

شهرداری منطقه یک اهواز:
مجوز تخریب خانه 

»احمد محمود« را ما ندادیم
در پی تخریب خانه پدری احمد محمود در بافت 
تاریخی اهواز و نسبت دادن صدور مجوز این 
کار از سوی مالکان و اداره کل میراث فرهنگی به 
شهرداری اهواز، شهرداری منطقه یک توضیحاتی 
داد. شهرداری اهواز اعالم کرده است: »این ملک 
لیست های  در  و  نبوده  ثبت شده  بناهای  جز 
اولیه اعالمی به شهرداری نیست. ضمن این که 
شهرداری هیچ  گونه مجوزی جهت تخریب ملک 
مذکور صادر نکرده است و مالکان راسا از داخل 

ملک اقدام به تخریب آن کرده اند.«
این موارد  بیان  با  اهواز  شهرداری منطقه یک 
منطقه  شهرداری  است  ذکر  به  »الزم  آورده: 
تاریخی  بناهای  مرمت   و  حفظ  جهت  یک 
سرای  دادرس،  سرای  قو،  هتل  احیای  مانند 
معین التجار و غیره که از آثار ارزنده تاریخی شهر 
اهواز به شمار می روند کمک و همکاری نموده و 
این شهرداری بر همکاری هر چه بیشتر این نهاد 
با سازمان میراث فرهنگی در راستای حفظ اماکن 
خاطرنشان  دارد.  ویژه  تاکید  تاریخی  باارزش 
می شود شهرداری منطقه پیگیر اقدامات قانونی 

در برخورد با خاطیان امر خواهد بود.«
احمدرضا  یکشنبه  روز  است که  در حالی  این 
حسینی بروجنی، معاون اداره کل میراث فرهنگی 
خوزستان به ایسنا گفته بود: »واقع شدن خانه 
پدری احمد محمود در محدوده بافت تاریخی 
اهواز مشمول قوانین و مقررات و ضوابط حاکم 
بر بافت های تاریخی بود اما بدون هماهنگی و 
اخذ استعالم از اداره کل میراث فرهنگی، مجوز 

تخریب آن از سوی شهرداری صادر شد.«

گمانه زنی باستان شناسی 
کنارصندل آغاز شد

محوطه  باستان شناسی  گمانه زنی  عملیات 
و  عرصه  تعیین  برای  جیرفت  کنارصندل 
شد. آغاز  آن  محفاظت  همچنین  و  حریم 

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
این  اعالم  با  کرمان  استان  صنایع دستی 
خبر گفت: »محوطه باستانی کنارصندل در 
یوسف  سرپرستی  به  خورشیدی   ۸0 دهه 
مجیدزاده و تیمی متشکل از باستان شناسان 
به  گرفت که  قرار  مورد کاوش  المللی  بین 
به  متعلق  اولیه  شهر  یک  وجود  آن  دنبال 
شد.« محرز  هلیل رود  دره  در  مفرغ  عصر 

»محوطه  داد:  ادامه  فعالی  فریدون 
کنارصندل یکی از مهم ترین شهرهای عصر 
ارزش  دارای  و  آسیا  در جنوب غرب  مفرغ 
جهانی است که در مرکز دشت جیرفت قرار 

دارد.«
به گفته او هدف علمی این پروژه مشخص 
سوم  هزاره  به  متعلق  شهر  وسعت  کردن 
پیش از میالد کنارصندل است که می تواند 
اطالعات ارزشمندی از فرم شهری کنارصندل 

را در اختیار باستان شناسان قرار دهد.
تپه کنار صندل الف مربوط به دوران پیش 
از تاریخ ایران باستان است و در شهرستان 
جیرفت، روستای کنارصندل واقع شده که در 
اول فروردین 134۵ با شماره ثبت ۵09 به  
عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده 

است.

کهنه قلعه مشگین شهر، 
پارک تاریخی می شود

گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
گفت:  مشگین شهر  صنایع دستی  و 
آینده  سال  شهرستان  این  »کهنه قلعه 
بزرگ  موزه  و  تاریخی  پارک  به عنوان 
بهره برداری  به  مردم شناسی  پژوهش های 

» . می رسد
اداره  کل  عمومی  روابط   از  به نقل 
صنایع دستی  و  میراث فرهنگی، گردشگری 
استان اردبیل، ایمانعلی ایمانی صبح دیروز 
اظهار  مشگین شهر،  کهنه قلعه  از  بازدید  در 
کرد: »در راستای حفاظت و حراست از این 
در  آن  عملیات سامان دهی  تاریخی،  بنای 

است. اجرا  حال 
کهنه قلعه  سامان دهی  حاضر  حال  در   
قلعه  بزرگترین  به عنوان  مشگین شهر، 
خشتی شمال  غرب کشور با سرعت خوبی 
در حال اجرا بوده و تالش می کنیم شاهد 

باشیم.« پروژه  این  اجرای  در  تسریع 
اعتبارات  تأمین  به  توجه  »با  افزود:  او 
پیش بینی  بازآفرینی شهری  از محل  الزم 
این  سامان دهی  پایان  شاهد  می شود 
پایان  از  پس  باشیم.  آینده  سال  در  بنا 
به عنوان  قلعه  این  سامان دهی،  عملیات 
بزرگ پژوهش های  تاریخی و موزه  پارک 
به   1400 سال  برای  مردم شناسی 

می رسد.« بهره برداری 
است  ساسانی  دوره  به  متعلق  کهنه قلعه 
جاذبه های  از  و  مهم  تاریخی  بناهای  از  و 
می رود. به شمار  شهرستان  این  گردشگری 

رئیس اداره میراث فرهنگی 
سمنان:  ابنیه ای که در طول 
چهار دهه به زندان و بنای 
کاروانسرا اضافه شده باید به 
تدریج برداشته شود و زیر نظر 
کارشناسان میراث ، بنا به کالبد 
تاریخی و اصالت پیشین خود 
برگردد

کاروانسرای  تخریب می شود. همین حاال در  به زودی  بلندش  بود. دیوارها و حصارهای  نخواهد  زندان  زندان سمنان دیگر  ما|  |پیام 
شاه عباسی که برای چهل سال زندان شده بود، کارگران مشغول کارند و دیوارها و ساختمان های داخلی که در این سال ها به بنای تاریخی 
اضافه شده بود در حال برچیدن است. قرار است این زندان موقت، دیگر زندان نباشد و در شمایل گذشته اش، کاروانسرایی شاه عباسی 

باشد و در آخرین ماه از آخرین سال این قرن گردشگران را به سمنان بکشاند.

محوطه

ایران در یک دهه گذشته در 
بین پنج کشور نخست بوده 
که بیشترین گردشگر را در 
ترکیه داشته است. سال 
2020 با بسته شدن مرزها 
و توقف پروازها بین دو 
کشور، رتبه ایران به ششم 
تنزل کرد. سال 9۸ مرکز 
آمار ترکیه سرانه هزینه هر 
شهروند ایرانی در سفر به 
این کشور را میانگین 693 
دالر اعالم کرد

ترکیه ای  و  ایرانی  گردشگران  سفر 
مشترک  فنی  کمیته  در  گذرنامه،  بدون 
ترکیه  و  ایران  گردشگری  همکاری های 
مطرح شد. قرار است این پیشنهاِد ترکیه از 
سوی بخش گردشگری دو کشور به صورت 

شود. پیگیری  ویژه 
به گزارش ایسنا، دولت های ایران و ترکیه 
 1342 بهمن  اواخر  از  موجود  اسناد  طبق 
ورود  برای  را  روادید  قرادادی  امضای  با 
اتباع شان به خاک یکدیگر لغو کردند. اینک 
بخش گردشگری ترکیه به ایران پیشنهاد 
کرده که »گذرنامه« نیز برای سفر اتباع دو 
کشور حذف شود. این پیشنهاد در پنجمین 
نشست کمیته فنی مشترک همکاری های 
و  شده  مطرح  ترکیه  و  ایران  گردشگری 
وزارت میراث فرهنگی در خبری که منتشر 
کرده دلیل آن را ایجاد موازنه در تعامالت 
گردشگری دو کشور عنوان کرده است. قرار 
شده این موضوع از طریق مراجع مربوط به 

پیگیری شود. ویژه  صورت 
پنج  بین  در  گذشته  دهه  یک  در  ایران 
کشور نخست بوده که بیشترین گردشگر را 
در ترکیه داشته است. سال 2020 با بسته 
شدن مرزها و توقف پروازها بین دو کشور، 
رتبه ایران به ششم تنزل کرد. سال 9۸ مرکز 
آمار ترکیه سرانه هزینه هر شهروند ایرانی 
در سفر به این کشور را میانگین 693 دالر 
نظیر  کشورهایی  از  بیشتر  که  کرد  اعالم 

سوئد، هلند، بلژیک، آذربایجان، اوکراین و 
معاون  ـ  تیموری  ولی  است.  بوده  روسیه 
گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی در پنجمین نشست کمیته 
فنی مشترک همکاری های گردشگری ایران 
و ترکیه با اشاره به اهمیت برقراری دوباره 
تبادالت گردشگری دو کشور در پساکرونا، بر 
ضرورت تدوین و امضای پروتکل دوجانبه 
به ویژه میان بخش خصوصی دو کشور به 
منظور تسریع در حل و فصل مشکالت و 
ناپایدار  واسطه شرایط  به  چالش هایی که 
سفر در سایه کرونا و کنسلی های احتمالی 
برای کسب و کارهای گردشگری دو کشور به 
وجود آمده تاکید کرد. معاون گردشگری با 
تاکید بر نقش انکارناپذیر تورهای آشناسازی 
در معرفی قابلیت های گردشگری دو کشور، 
اعالم آمادگی کرد که با فروکش کردن کرونا 
و انجام واکسیناسیون به زودی میزبان این 
نوع تورها برای اهالی رسانه و فعاالن بخش 
خصوصی گردشگری کشور ترکیه با هدف 
آشنایی هر چه بیشتر آن ها با ویژگی ها و 
ظرفیت های گردشگری ایمن در ایران باشیم 
که این موضوع مورد استقبال طرف ترک قرار 
تداوم  ضرورت  بر  سپس  تیموری  گرفت. 
حضور دو کشور در نمایشگاه های بین المللی 
در  طرفین  مشارکت  و  تاکید کرد  یکدیگر 
راه اندازی گردشگری جاده ابریشم را حائز 

اهمیت ویژه دانست.

پیشنهاد حذف گذرنامه برای سفر بین ایران و ترکیه

|  
رنا

 ای
 |

|  
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 ای
 |
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پروانه ساخت به شماره 
96013723 بنام مونس 
سادات جعفری و تاریخ 
 1396/12/16 صدور 
مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی 
پروانه ساخت

احضار جهت اجرای حکم  
ابراهیم  آقای  حقیقی:  شونده  ابالغ  مشخصات 

حسین بر فرزند نظر به نشانی مجهول المکان
با توجه به محکومیت شما به موجب دادنامه 33_99 مقتضی 
است ظرف مهلت 3 روز جهت اجرای رای صادره در این شعبه 
خواهد  اقدام  مقررات  مطابق  صورت  این  غیر  در  شوید  حاضر 

شد. م الف 42

شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان 
کوهبنان

حوضه آبریز دریاچه ارومیه رتبه اول تراکم چاه های غیرمجاز را در کشور دارد

دریاچه ارومیه در حصار 88 هزار حلقه چاه 
مسئول واحد فنی ستاد احیای دریاچه ارومیه: به خاطر تولید کمتر از 500 میلیون دالر محصوالت کشاورزی، 4 میلیارد 

و 51 میلیون مترمکعب آب در آذربایجان غربی مصرف شده  است.

کل مصرف منابع آب از حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه در حال 

حاضر 7۵ درصد از کل پتانسیل 
آب تجدیدپذیر حوضه است در 
حالی که این مقدار باید به زیر 

40 درصد برسد

حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
با ۸۸ هزار حلقه چاه مجاز و 
غیرمجاز محصور شده است 
که رتبه اول تراکم چاه های 

غیرمجاز در کشور را دارد

|  
رنا

 ای
 |

از سوی وزارت جهاد کشاورزی؛

تعهدنامه کارخانه های 
خوراک دام تدوین شد  

دام  جایگاه  و  تغذیه  بهبود  دفتر  مدیرکل 
جهاد کشاورزی  وزارت  دام  امور  معاونت 
و  درصد(   10( سرک  شاخص های  گفت: 
کامیون  هر  برای  کیلوگرم(   ۵00( کسری 

است. شده  تعریف  بازارگاه  سامانه  در 
بهبود  دفتر  مدیرکل  مشیرغفاری،  فرهاد 
دام  امور  معاونت  دام  جایگاه  و  تغذیه 
مهر  با  گفت وگو  در  جهاد کشاورزی  وزارت 
با بیان این که تخصیص سهمیه نهاده های 
میزان  اساس  بر  بازارگاه  در سامانه  دامی 
عرضه، نوع فعالیت پرورشی، آمار جمعیت 
تغذیه ای  فنی  و طیور و شاخص های  دام 
طبیعی  طور  به  گفت:  می پذیرد  انجام 
تولیدی کمتر  واحدهای  برخی  به  نهاده ها 
منظور  به  می یابد که  تخصیص  تن   10 از 
این گونه  حمل  و  خرید  فرآیند  در  تسهیل 
محموله ها از مبادی ورودی این امکان در 
سامانه فراهم شده که ذی نفعان از طریق 
تشکل مربوطه و در قالب خرید به صورت 
چند  تخصصی  نهاده های  )مجموع  پکیج 
حمل  و  خرید  به  نسبت  تولیدی(  واحد 

کنند.  اقدام  خود  تخصیصی  سهمیه 
بیشتر  تناسب  ایجاد  منظور  به  او  به گفته 
محموله های  تناژ  و  خرید  میزان  بین 
ارسالی از بنادر کشور، شاخص های سرک 
)10 درصد( و کسری )۵00 کیلوگرم( برای 
تعریف  بازارگاه  سامانه  در  کامیون  هر 
قابل  ارقام  این  از  بیشتر  و  است  شده 
این که  ضمن  نیست  سامانه  در  ثبت 
به  موظف  دامی  نهاده های  فروشندگان 

هستن.  آن  رعایت 
بار  چون  داد:  توضیح  غفاری  مشیر 
کامیون  درون  لودر  با  تنی   1۵ کامیون 
 1۵ این  درصد   10 از  اگر  می شود  ریخته 
تن بیشتر بار بزند یا بیش از ۵00 کیلوگرم 
تکلیف،  تعیین  تا  باشد  داشته  کسری 
نخواهد  بازارگاه  سامانه  در  تسویه  قابل 
از  جلوگیری  منظور  به  اقدام  این  و  بود 
است.  شده  انجام  احتمالی  تخلفات 
رفع  برای  کرد:  تاکید  مسئول  مقام  این 
بارنامه های  ثبت  امکان  عدم  مشکل 
خارج از شاخص های باال که ناشی از عدم 
آمده،  وجود  به  واردکنندگان  برخی  توجه 
به  بانک کشاورزی  با  الزم  هماهنگی های 
بازارگاه  سامانه  پشتیبان  و  طراح  عنوان 
ادامه  در  مشیرغفاری  است.  شده  انجام 
امکان  اول  فاز  در  و  اکنون  هم  افزود: 
خوراک  کارخانجات  به  نهاده ها  تخصیص 
آینده  روز  چند  ظرف  و  شده  مهیا  طیور 
نهاده برای این واحدها در سامانه بازارگاه 
در  می شود،  بارگذاری  تنخواه  صورت  به 
مصرف کنسانتره  و  تولید  توسعه  راستای 
سهمیه  مرحله  چند  طی  تاکنون  دامی، 
کنجاله  و  ذرت  )جو،  دامی  نهاده های 
نیاز  مورد  کنسانتره  تولید  برای  سویا( 
به سازمان  دامداران روستایی و عشایری 
یافته  اختصاص  استان ها  جهاد کشاورزی 

است.
او افزود: پس از تخصیص سهمیه نهاده ها 
محصول  طیور،  خوراک  کارخانجات  به 
جهاد کشاورزی  مدیریت  نظارت  با  نهایی 
مربوطه  تشکل های  طریق  از  شهرستان 
مصوب  قیمت های  با  مرغداران  بین 
افزود  مسئول  مقام  این  می شود.  توزیع 
توسط  تعهدنامه ای  کارخانجات  برای 
تهیه  جهاد کشاورزی  وزارت  حقوقی  واحد 
ارسال  بانک کشاورزی  به  است که  شده 
سامانه  در  بانک  وسیله  به  تا  می شود 
بارگذاری و با تکمیل این تعهدنامه توسط 

می شود. نهایی  کار  کارخانجات، 

اگرچه  که  پذیرفت  باید  گفت:  نیرو  وزیر 
وزارت نیرو متولی امور آب و برق در کشور 
یک  عهده  بر  فقط  آب  مشکل  اما  است 
قسمت های  تمام  باید  و  نیست  سازمان 
دنبال  به  آبی  و کم  آب  موضوع  در  دخیل 
پیدا کردن پاسخ مناسب برای حل مسائل 

باشند.
به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان روز دوشنبه 
آب مشهد«  ملی  »رویداد  افتتاح  آیین  در 
فعاالن  و  دانشجویان  اساتید،  با حضور  که 
اظهار کرد:  برگزار شد،  به  حوضه آب کشور 
تا  می کند  کمک  همایش ها  این  برگزاری 
مشکالت  به  توجه  با  مختلف  دیدگاه های 
متفاوت که در کشورمان وجود دارد بررسی 
به  راهکارهایی  این  از  پیش  اگر  و  شود 
صورت علمی یا بومی در این رابطه اجرایی 
باعث  تا  گذاشته  اشتراک  به  است  شده 

شود. آگاهی  افزایش 
او تاکید کرد: انتظار من و مجموعه وزارت 
با  که  است  این  همایش  این  از  نیرو 
ارتقای  منظور  به  و  داخلی  توان  بر  تکیه 
به  آب  حوزه  در  خدمت رسانی  سیستم 
بر  تاکید  با  کاربردی  پیشنهادهای  ارائه 
در   )Watech( آب  روز  نوین  فناوری های 

بهینه سازی  و  آبرسانی  شبکه  ارتقای  حوزه 
مهم  شبکه های  در  آب  مصرف  پایش  و 
و  آب  چرخه  پیوند  و  روستایی  و  شهری 
تغییر  شرایط  در  پایداری  برای  اکولوژی 
پرداخته  اقتصادی  و محدودیت های  اقلیم 

شود. 
بازطراحی  موضوع  به  اشاره  با  اردکانیان 
تقسیمات  اصالح  گفت:  آب کشور  ساختار 
اساس  بر   1316 در دی ماه سال   کشوری 
وظایف  و  کشوری  »تقسیمات  قانون 
 10 به  را  ایران  بخشداران«  و  فرمانداران 
بر  شکل گیری  این  تقسیم کرد که  استان 
اساس حوضه آبریز بوده که به مرور زمان 
بنا به مالحظات سیاسی به شکل کنونی آن 

است. یافته  تغییر 
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: به منظور انجام 
این بازطراحی، پس از تالش های فراوان و 
و کارشناسان،  صاحب نظران  مشارکت  اخذ 
موفق به نهایی کردن و ابالغ ساختار جدید 
معنا  این  به  شدیم؛  کشور  آب  مدیریت 
آبفای وزارت  و  که دفاتر ذیل معاونت آب 
نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران، در 
یکدیگر ادغام شده و ساختار این شرکت، 
بهم پیوسته حوضه های  اساس مدیریت  بر 

بود. آبریز خواهد 
9 حوضه  این ساختار جدید،  در  افزود:  او 
آبریز در نظر گرفته شده است. با مدیریت 
حوضه آبریز که یک مدیریت مشارکتی بین 
جهاد کشاورزی، کشور  نیرو،  وزارتخانه های 
محیط زیست  حفاظت  سازمان  صمت،  و 
نیز  و  آب  با  مرتبط  دستگاه های  همه  و 
ظرفیت های  و  نهاد  مردم  مجموعه های 
استان های  برای  بود،  خواهد  دانشگاهی 
را  نوید  این  آبریز  حوضه  هر  در  مستقر 
می دهد که در آینده از بروز برخی منازعات 
جدی  فاصله  آب  موضوع  در  استانی 
مالحظه ای  قابل  تمرکززدایی  و  می گیریم 
داشت. و طرح ها خواهیم  امور  اجرای  در 

نکته  این  به  توجه  کرد:  اظهار  اردکانیان 
سازمانی  یا  نهاد  هیچ  که  است  ضروری 
حوضه  برنامه  یک  تنهایی  به  نمی تواند 
آبریز را اجرا و یا اراده خود را بر موسسات 
کند  تحمیل  دیگر  مستقل  نهادهای  و 
و  ذی نفعان  مشارکت  و  همکاری  و 
مدیریت  فرایند  الزمه  ذی مدخالن 

است. آبریز  حوضه  برنامه ریزی 
حوضه  راه  نقشه  تهیه  زمان  تا  گفت:  او 
عنوان  به  مصوب،  برنامه های  این  آبریز، 

اولین سند مورد توافق دستگاه های اجرایی 
این  داشت.  خواهند  قرار  اجرا  اولویت  در 
آبی  منابع  حفظ  در  موثری  کمک  برنامه 
است و نیز روش مصرف آب مطابق نیاز هر 

می کند. مشخص  را  منطقه 
و  پایدار  استفاده  داشت:  اظهار  نیرو  وزیر 
در  کشور،  ظرفیت های  تمامی  از  منطقی 
وزارت نیرو همواره مورد توجه بوده است. با 
وجود تغییر اقلیم و خشک بودن کشور، در 
شمال و جنوب به منابع خدادادی آب دریا 

دارد.  وجود  دسترسی 
کشور  استان   17 مصارف  و  منابع  بنابراین 
برای  جنوبی  حاشیه  و  مرکزی  منطقه  در 
به  است.  شده  بررسی  دریا  آب  از  استفاده 
 26 میزان  به  تاکنون  دولت  اردکانیان  گفته 

میلیارد متر مکعب مجوز برداشت آب بدون 
نمک زدایی به استان های هرمزگان، بوشهر و 
این  بر  و عالوه  داده  بلوچستان  و  سیستان 
مجوز 4.4 میلیارد متر مکعب نمک زدایی نیز 

است. شده  اعطا 
بازنگری قانون توزیع عادالنه  به  وزیر نیرو 
قانون  پیش نویس  شدن  آماده  و  آب 
این  داشت:  اظهار  و  اشاره کرد  آب  جامع 
عمومی  صورت  به  اکنون  هم  پیش نویس 
نظرات  دریافت  فراخوان  و  یافته  انتشار 
ارتباط  این  در  است.  انجام شده  آن  برای 
انتظار می رود اساتید و جامعه دانشگاهی، 
این موضوع ورود  به  با حساسیت و دقت 
پیدا کرده و نظرات اصالحی و تکمیلی خود 

ارائه کنند. را 

 وزیر نیرو: 

حل مشکل آب فقط بر عهده یک سازمان نیست

آب

به گفته اردکانیان دولت 
تاکنون به میزان 26 میلیارد 

متر مکعب مجوز برداشت 
آب بدون نمک زدایی به 

استان های هرمزگان، بوشهر 
و سیستان و بلوچستان 

داده و عالوه بر این مجوز 
4.4 میلیارد متر مکعب 

نمک زدایی نیز اعطا شده 
است.

مدیریت  ارشد  حاجی مرادی، کارشناس  علی 
احیای  واحد فنی ستاد  منابع آب و مسئول 
تجارب  »انتقال  وبینار  در  ارومیه  دریاچه 
مدیریت یکپارچه منابع آب« که توسط کرسی 
دریاچه  احیای  ستاد  همکاری  با  یونسکو 
ارزش های  اهمیت  درباره  شد،  برگزار  ارومیه 
متوسط  غنای  با  ارومیه  دریاچه  اکولوژیک 
دریاچه ارومیه از نظر آرتمیا ) 400 آرتمیا در 
به  وهمین طور  دریاچه(  آب  از  مترمکعب  هر 
پلیکان  مقیم   و  مهاجرتی  گونه های  وجود 
قوچ  و  ایرانی  زرد  فالمینگو،  گوزن  سفید،  
و میش ارمنی اشاره کرد و گفت: »مطالعات 
گذشته  سال  هزار   12 در  می دهد  نشان 
نشده  خشک  ارومیه   دریاچه  هیچ وقت 
کمترین  به  بارش   که  زمانی  در  حتی  بود 
بنابراین  بود.  رسیده   میلی متر(  میزان)1۸0 
را در عوامل غیرطبیعی  اتفاق  این  باید دلیل 

کنیم.« جستجو 
از  بعد  ارومیه  دریاچه  وضعیت  او  به گفته 
 2014 در  و  رفت   وخامت  سمت  به   200۸
به بدترین وضعیتی خود در 100 سال اخیر 
رسید: »تراز دریاچه در 20 سال ۸ متر افت 
پیدا کرد.همچنین با شکست هیدرولوژیکی 
درصد   ۵2 دریاچه  به  ورودی  آب  ایران،  در 

پیدا کرد.«  کاهش 
مسئول واحد فنی ستاد احیای دریاچه ارومیه 
هم مانند بسیاری دیگر از کارشناسان در مورد 
به  ارومیه  دریاچه  خشکی  با  مرتبط  دالیل 
توسعه ناپایدار اشاره کرد: »همه تدارکات برای 

توسعه نامتوازن را انجام دادیم«.

مطرح شد حوضه  وبینار  این  در  آنچه  بنابر 
مجاز  چاه  حلقه  هزار   ۸۸ با  دریاچه  آبریز 
اول  رتبه  و غیرمجاز محصور شده است که 
دارد. را  کشور  در  غیرمجاز  چاه های  تراکم 

از  دیگر  داد:»یکی  ادامه  حاجی مرادی 
مشکالت افزایش سطح زیر کشت و احداث 
سدها بدون اعتنا به افت تراز دریاچه بود به 
طوری که حتی در سال هایی که خشکسالی 
با  هم  باز  داشت  وجود  هیدرولوژیکی 
افزایش سطح کشت در این حوضه روبه رو 

بودیم.«
اطالعات  اساس  بر  است که  حالی  در  این 
ارائه شده در این وبینار، آماری که به تازگی 
بررسی  با  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
سال  در  غربی  آذربایجان  استان  وضعیت 
9۸ انجام داده است، نشان می دهد که  17 
درصد تولید ناخالص داخلی آذربایجان غربی  
از کشاورزی بوده اما ۸9 درصد آب مصرفی 
استان در این بخش است. یعنی به خاطر 
دالر  میلیون   ۵00 از  کمتر  حدود  تولید 
 ۵1 و   میلیارد   4 کشاورزی،   محصوالت 
آذربایجان غربی  در  آب  متر مکعب  میلیون 

شده است. مصرف 
به  ادامه صحبت های خود  در  حاجی مرادی 
تاثیر سدها بر خشکی دریاچه ارومیه اشاره 
کرد و گفت:» ۸۵ درصد مشکالت به وجود 
ارومیه، مربوط  دریاچه  برای  از سدها  آمده 

به 12 سد ملی است«.
سال   2 هر  ایران  در  ما  که  کرد  تاکید  او 
باید تجربه اقناع ملی در مورد احیا دریاچه 

سال   4 هر  چرا که  کنیم  تکرار  را   ارومیه 
می شوند. عوض  مجلس  و  دولت 

 مسئول واحد فنی ستاد احیای دریاچه 
ایجاد  برای  که  داد  توضیح  ارومیه 
مورد  در  حاکمیتی  و  سیاسی  اجماع 
به مطرح کردن  نیاز  ارومیه  دریاچه  احیا 
موضوعاتی مهم تر از  ارزش ها اکولوژیک 
سالمت  مورد  در  دارد»باید  وجود 
حوضه  این  پیرامون  در  نفر  میلیون ها 

کنیم.« صحبت  آبریز 
مقاله دکتر حسنی در مورد این مسئله که به 

نشان می دهد که  تازگی منتشر شده است 
اثرات ناشی از افزایش بستر خشک دریاچه 
و  بررسی گرد و غبار  به  محدود  دیگر  ارومیه 
غلظت  بلکه  نیست  پی ام  نیم  و   2 ذرات 
تجمعی ذرات حتی با 10 پی ام هم در  6 
ساعت از دریاچه ارومیه به تبریز می رسد و 
را  شمال کشور  ساعت کل   24 در  می تواند 

در بر بگیرد .
افزایش  اثرات  به  همچنین  مقاله  این 
افزایش  نتیجه  در  و  فرابنفش  تشعشعات 
گرم تر  و  زمستان  شدن  سردتر  و  سرطان 

هم  کشور  غربی  شمال  در  تابستان  شدن 
است. کرده  اشاره 

در پایان این بحث حاجی مرادی عنوان کرد 
آبریز  حوضه  از  آب  منابع  مصرف  کل  که 
دریاچه ارومیه در حال حاضر 7۵ درصد از 
است  حوضه  تجدیدپذیر  آب  پتانسیل  کل 
در حالی که این مقدار باید به زیر 40 درصد 
کاهش  آن  در  می  توان  که  »بخشی  برسد 
است.« بخش کشاورزی  ایجاد کرد،  مصر 

 چند تجربه از مدیریت آب 
در کالیفرنیا 

مرتضوی«  »بهروز  همچنین  وبینار  این  در 
دانشگاه  از  عمران  دکتری  آموخته  دانش  
در  آب  منابع  مدیریت  تجربه  از   کالیفرنیا 

کرد. صحبت  کالیفرنیا 
کالیفرنیا  آبی  مسائل  این که  بیان  با  او 
هستند گفت:  هم  به  شبیه  بسیار  ایران  و 
در  ایران  مانند  هم  اینجا  »رودخانه های 

ندارد.« آب  اصال  ماه ها  برخی 
برای  پروژه  از یک  تجربه ای  به  اشاره  با  او 
احداث حوضچه های برای ورود آب به زمین 
این  آنجایی که محل  از  کالیفرنیا گفت:  در 
صحرایی  موش  زیستگاه  در  حوضچه ها 
این گونه  از  حفاظت  برای  ناچار شدیم  بود 
هم  دالر  میلیون  نیم  و   3 زمین،  بر  عالوه 

بپردازیم.«
او با بیان این که قوانین در مورد آب های زیر 
متفاوت  ایالت  هر  در  رودخانه ها  و  زمینی 
اساس  بر  قوانین  کرد:»حتی  اشاره  است، 
مانند  منطقه  هر  زیرزمینی  آب های  ویژگی 

است« متفاوت  نمک،  غلظت 
مورد  در  دیگر  پروژه ای  تجربه  به  مرتضوی 
پسآب های تصفیه شده را مطرح کرد که از 
کشاورزی  زمین های  مصرف  برای  آن  آب 
به  همچنین  و  شده  استفاده  مصرف  پر 
بوده  قرار  اضافی که  هزینه  برای  کشاورزان 
آب های  جای  به  آب  این  از  استفاده  برای 
داده  یارانه  کنند،  پرداخت  زیرزمینی 

شده است.
قیمت  بهای  مورد  در  عمران  مهندس  این 
این  در  ما  داد:  توضیح  کالیفرنیا  در  آب 
قیمت گذاری  برای  خاصی  شیوه  از  ایالت 
صرفه جویی  آب  در  تا  استفاده کردیم  آب 
نفر  هر  برای  خانگی  مصرف  برای  کنیم. 
داده  خانه ها  به  مشخصی  آب  مقدار 
بیرون  مصرف  برای  همچنین  می شود. 
مساحت  ازای  به  خانه  هر  به  هم  خانه  از 
بنابراین هر خانه  داده می شود.  باغچه آب 
حسابی دارد و هر خانه مقدار مشخصی آب 
بیشتر مصرف کند قیمت  آن  از  اگر  و  دارد 

می شود. محاسبه  زیاد  بسیار  آب 

| پیام ما| بر اساس جدیدترین آماری که سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعالم کرده است در سال 98،  17 درصد تولید ناخالص 
داخلی آذربایجان غربی  از کشاورزی بوده اما 89 درصد آب مصرفی این استان در بخش کشاورزی است و این در حالی است که 

کشاورزی در استان آذربایجان غربی بر خشک شدن دریاچه ارومیه تاثیر بسیاری دارد.
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افقی
 - یكتا2   - خیزابه   - زیبایی   -  1 

 - جویبار  نهر،   - عالمتاب  خورشید 

عدد  اعداد،  طلیعه   - عمل3  سزای 

پوشش،   - پیشتاز  عدد  نخستین، 

دو  قورباغه، جانور  دیگر  نام   - پرده 

زیست - شهر توت، جشنواره معتبر 

خنثی   - درشت4  بخیه  سينمائي، 

- نوعی لباس مردانه بلند - درخت 

كاج۵ - سفیدی آخر شب، در ایران 

موج   - است  معروف  آن  ی  دهه 

صورت  چروك  آب،  روی  كوچك 

پیچ  تحمل،   - اخم  كهولت،  اثر  در 

زنخدان  چانه،   - توان6  شكن،  و 

 - حیله  زیركی،  حیله،  و  مكر   -

زیاده  طمع،  و  حرص   - لباس7 

قهار   - اضافه  حروف  از  خواهی، 

خرس  فلكی،  خرس   - کاره  نیمه 

و  صد   - میان  وسط،   - آسمان۸ 

 - وام   - انگلیسی9  سگ   - یازده 

بیم دادن - نرم10 - جن زده - تازه 

 - زشت11  و  بد  چیز  هر   - آذری 

وقار -  لنگ،  پای  برای  پژمردگی - 

پوست، چابك - کمربند طبی، شکم 

جاهلیت،  عرب  قبیله   - طبی12  بند 

طایفه انصار، گرگ، عطیه و بخشش 

- به طور ناگهانی، به یكباره - غذای 

گرو   - پنیر  پروتئین   - گیاه13 

نمردن به  امر   - گذاشتن 

عمودی
1 - نانی كه از جو تهیه می شود، نان 

جو - گذشته موضوع2 - استخوانی 

بدن - کمتر، سیم ساز - بت و  در 

بلند،  نفس  ناله،  سودای   - صنم3 

بحری  نام   - آید  بر  سوز  پر  دل  از 

در شعر - پخته شدن چیزی - نت 

تایید  ماه، عدد کارمندی،  آخر، عدد 

گویند  ننر  بچه  به  ننر،  ایتالیایی4 - 

گرداگرد   - بریان  شاتو  از  اثری   -

لب و دهان۵ - بستن - سید شهید 

این  آثار  از  فتح  روایت  قلم،  اهل 

وام،  بهره   - است6  بزرگوار  شهید 

دریاچه   - هامون   - نامشروع  پول 

پرچانه  زدني  گویی،  پر   - لرستان7 

كلمه   - صفت  اژدها   - طرف  ها، 

شگفتی۸ - چوب روی گردن گاو - 

نهان  تمام،  نا  نهان  تمام،  نا  نهان 

تمام - گوشه خلوت9 - کاپیتان  نا 

نامدار و اسبق تیم ملی برزیل - نیم 

از  الستیکی،  مرتجع   - زنانه10  تنه 

مرتجعین - حرف یازدهم از الفبای 

 - حرف  سه  و  حرف  یک  فارسی، 

به  سفر  عبادات،  از   - اول11  بعد 

خانه خدا - خوردنی دردناک - گیاه 

 - غنیمتی12  نفس  خون،  نفس،   -

صورت  بیشه،  شیر   - قراول  پیش 

عار،  و  عیب   - فلکی  صور  از  پنجم 

 - اشتراوس  اپراهای  از   - آبرو13 

تکاور سزباز 

جدول شماره 1951

اجرای رزمایش خودحفاظتی 
ادارات در شرکت گاز استان ایالم

استان  شرکت گاز  مدیرعامل  شمس اللهی  عباس 

ادارات  حفاظتی  خود  رزمایش  اجرای  از  ایالم 

دولتی در ساختمان اداره گاز شهرستان ایالم خبر 

با  برنامه هایی  شامل  رزمایش  این  گفت:  و  داد 

موضوعات آمادگی و استقرار کلیه کارکنان و نیروها 

پخش کردن  رزمایش،  رمز  اعالم  رزمایش،  برای 

محل  اتاق  ترک  ساختمان،  در  حمله  آژیر  صدای 

کار و قفل کردن درب اتاق ها توسط کارکنان و تجمع 

در محل امن شناسایی شده در محوطه اداره بوده 

است. او به اجرای دیگر برنامه ها در این رزمایش 

در  موجود  خودروهای  خروج  افزود:  و  اشاره کرد 

پارکینگ اداره و پراکنده کردن آن ها در مناطق امن، 

بستن درب های ورودی اداره به منظور کنترل تردد، 

انتقال اسناد دارای طبقه بندی به مکان امن و قطع 

اجرایی  برنامه های  دیگر  از  ساختمان  گاز  و  آب 

شرکت  مدیرعامل  است.  بوده  رزمایش  این  در 

نیروهای  استقرار  داشت:  اظهار  ایالم  استان  گاز 

حراستی در حیاط پیرامونی و آمادگی برای مقابله 

نیز استقرار خودروهای  با هرگونه تهدید موجود و 

آتش نشانی و امدادی برای رفع مشکالت از دیگر 

بوده  شرکت  این  در  حفاظتی  خود  برنامه های 

است. شمس اللهی ادامه داد: پیش بینی نیروهای 

کمکی بسیجی و استقرار در محوطه اداره و رصد و 

دوربین های  توسط  اداره  ساختمان  اطراف  پایش 

رزمایش  این  در  اقدامات  مهم ترین  از  بسته  مدار 

است. او بیان داشت: دومین مرحله رزمایش خود 

حفاظتی دفاع از ادارات به صورت همزمان با سایر 

دستگاه های اجرایی استان با هدف شناخت نقاط 

آسیب زا، حفاظت از ساختمان ها و اماکن، آمادگی 

تجهیزات و نیروی انسانی و حفاظت از اطالعات و 

اسناد در مواقع بحران در محل ساختمان اداره گاز 

مدیرعامل  درآمد.  اجرا  مرحله  به  ایالم  شهرستان 

این  در  کرد:  تصریح  ایالم   استان  گاز  شرکت 

رزمایش که با مشارکت کارکنان و مسئوالن بسیج 

استان برگزار شد وضعیت آمادگی نیروی انسانی و 

حفاظت فیزیکی، واکنش سریع کارکنان، تجهیزات 

اضطراری،  برق  های  مولد  ساختمان،  ایمنی 

آمادگی کارکنان در امداد رسانی و کمک های اولیه، 

پیش بینی محل امن برای استقرار نیروها و هدایت 

ارزیابی  و مورد  تمرین  امن  به محل  ارباب رجوع 

گرفت. قرار 

رایزن بازرگانی ایران در عراق با اشاره به این که صادرات کاال 
به عراق با توجه به محدودیت های فعلی، رویکرد جدید پیدا 
کرده است، گفت: عراق در حال حاضر به دنبال خودکفایی 
انتقال  خارجی،  سرمایه گذاری  جذب  اشتغال،  ایجاد  و 

است. تولیدی  واحدهای  بازسازی  و  تکنولوژی 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  روابط عمومی  گزارش  به 
مجازی  نشست  در  ربیهاوی،  عبداالمیر  کرمان،  کشاورزی 
عراق  کشور  و  کرمان  استان  تجاری  ظرفیت های  بررسی 
افزود: تا سال 2016 میالدی، عراق یک کشور مصرف کننده 
تولیدکننده  یک  به  دارد  قصد  است که  سالی  چند  اما  بود 
این  بازار  ایرانی در  برای عرضه کاالهای  باید  و  تبدیل شود 
ادامه داد:  او  باشیم.  داشته  مدت  بلند  برنامه ریزی  کشور 
کشت  به ویژه  کشاورزی  در  مشترک  سرمایه گذاری 
صنایع  به ویژه  مختلف  صنایع  همچنین  و  فراسرزمینی 
استقبال  مورد  و...  نوشیدنی ها  مانند کنسروجات،  تبدیلی 

تفاهم  انعقاد  برای  الزم  آمادگی  می گیرد که  قرار  عراقی ها 
نامه برای فعالیت در این حوزه ها بین کرمان و استان های 

دارد. وجود  عراق  مختلف 
بازرگانان  کرد:  تصریح  عراق  در  ایران  بازرگانی  رایزن 
و  شرکت کنند  عراق  نمایشگاه های  در  بیشتر  باید  کرمانی 
تا  باشند  اقتصادی عراق داشته  با فعاالن  مذاکرات تجاری 
و  معرفی  عراقی ها  به  بیشتر  صادراتی کرمان  ظرفیت های 

شوند. شناسانده 
 ربیهاوی، با اشاره به این که عراق شریک اول تجاری ایران 
 9۸ سال  در  افزود:  است،  غیرنفتی  کاالهای  صادرات  در 
میزان صادرات ایران به عراق 9 میلیارد دالر بوده اما در سال 
ویروس کرونا  شیوه  از  ناشی  محدودیت های  دلیل  به   99
این میزان صادرات تاکنون 1۵ درصد کاهش یافته است که 
امیدواریم تا پایان سال جاری بتوان به میزان صادرات سال 

نزدیک شویم. گذشته 

در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان گفت: کرمان مانند 
کشورهای  با  را  صادرات  اولویت  ایران  استان های  سایر 
به کشور  بین  این  در  و  داده  قرار  مرز خود  و هم  همسایه 
عراق که مشترکات فرهنگی، دینی و اقتصادی با ایران دارد، 

می شود. توجه  بیشتر 
 سیدمهدی طبیب زاده، به بیان برخی موانع و محدودیت ها 
بر سر راه صادرات ایران به عراق پرداخت و خاطرنشان کرد: 
محصوالت کرمان در حوزه های صنعتی، کشاورزی، خدمات 
فنی و مهندسی، نیروگاه و شرکت های فعال در بخش برق 
می تواند در بازار عراق به خوبی عرضه و مورد استفاده قرار 
گیرند و همچنین برخی شرکت های پیمانکاری کرمان می 
توانند در ایجاد زیرساخت های عراق مشارکت داشته باشند.
بوده ایم که محصوالت و کاالهای  بارها شاهد  داد:  ادامه  او 
طرف  دو  ناگهانی  تصمیمات  دلیل  به  کرمانی  و  ایرانی 
نمی توان  وقایع  این گونه  با  مانده اند که  معطل  و  سردرگم 

داشت. بازارها  در  موثر  حضوری 
 طبیب زاده اظهار کرد: در سال گذشته میزان صادرات کرمان 
به عراق 61 میلیون دالر بوده که مناسب نیست و باید بیشتر 
از این میزان باشد که تسهیل شرایط صادرات می تواند این 

مهم را محقق کند.

رایزن بازرگانی ایران در عراق: 

انتقال تکنولوژی از مهمترین اولویت های اقتصادی عراق است

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب شرکت آبفا استان اصفهان با تکذیب 
آلودگی آب شرب اصفهان، گفت: کارشناسان مرکز بهداشت اصفهان ناظر بر سالمت 
آب شرب استان هستند و تاکنون گزارشی در خصوص آلودگی آب شرب اعالم نشده 
است. فهیمه امیری در گفت وگو با ایسنا، درباره برخی شایعات مبنی بر آلودگی آب 
شرب اصفهان، اظهار کرد: با توجه به نمونه برداری های میکروبی و کلرسنجی روزانه از 
شبکه توزیع شهر اصفهان و انجام حدود 200 مورد آزمون میکروبی و 600 مورد کلرسنجی 
توسط آزمایشگاه مرکزی ستاد شرکت آب و فاضالب استان در ماه، هیچ گونه آلودگی 
میکروبی و ویروسی در شبکه توزیع آب اصفهان مشاهده نشده و آب شبکه کامال سالم 
و بهداشتی در اختیار مشترکان قرار می گیرد. او با تکذیب آلودگی آب شرب اصفهان، 
تصریح کرد: کارشناسان مرکز بهداشت اصفهان به عنوان ناظر بر امر سالمت آب شرب، 
روزانه کیفیت شبکه آب اصفهان را پایش و کنترل کیفی می کنند و هیچ گزارشی در 
خصوص آلودگی آب شرب اعالم نشده است. مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب 
و فاضالب شرکت آبفا استان اصفهان با بیان این که آب شرب اصفهان توسط تصفیه 
خانه آب باباشیخ علی تامین می شود که آب تولیدی پس از مراحل کامل تصفیه و 
انجام گندزدایی توسط سامانه های کلرزنی و ازن زنی و حذف تمام عوامل بیماری زا 
وارد شبکه توزیع می شود، تاکید کرد: با توجه به گذراندن فرآیندهای تصفیه و میزان 
کلر باقی مانده در رنج استاندارد، امکان وجود هیچ گونه عامل میکروبی و ویروسی در 

آب وجود ندارد.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیالن 
اعالم کرد: بیش از 400 اثر تاریخی در منطقه دیلمان شناسایی شده که ۵0 اثر آن 
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. ولی جهانی روز  دوشنبه در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: این آثار تاریخی شامل قلعه ها، غارها، محوطه، گورستان ها 
و دهکده های تاریخی و اماکن زیرزمینی است که نتایج  این بررسی ها منجر به 
تدوین پنج جلد گزارش و 6 جلد کتاب تحت عنوان باستان شناسی دیلمان  و 
کاوش های انجام شده در محوطه های باستانی در دوره قبل و بعد از انقالب اسالمی 
شده است. او اظهار داشت: منطقه  دیلمان از دیدگاه باستان شناسی یکی از مناطق 
بسیار غنی بوده و شهرستان سیاهکل نیز شهرت تاریخی خود را مدیون این منطقه 
است. او ادامه داد: دیلمان در گذشته تمام بخش های کوهستانی والیت گیالن 
حدفاصل سفیدرود تا قلمرو طبرستان و جلگه گیالن شرقی تا حوزه قزوین را 
شامل می شده و در ایران پس از اسالم نیز نامی پرآوازه بوده است. او عنوان کرد : 
این منطقه پس از فتوحات دیلمیان قلمرو بیشتری را نیز در بر می گرفت. سرزمین 
دیلم یا دیلمستان مسقط الرأس آل بویه یکی از سلسله های ایرانی است که در 

تاریخ ایران بعد از اسالم به نام زادگاه خود )دیالمه( آل بویه مشهور شدند.

غرفه  در  حضور  با  صمت  وزارت  صنایع  امور  معاون  صادقی نیارکی  مهدی 
ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه بین المللی ایران متافو ، تولید ریل در ذوب آهن 
اصفهان را عامل اصلی خودکفایی کشور در صنعت ریلی دانست و گفت: این 
شرکت با توانمندی خود توانست به خوبی نیاز کشور را به محصول استراتژیک 
ریل تامین نماید . او افزود : تولید انواع ریل از جمله ریل قطارهای پرسرعت، 
ریل مترو ، ریل معدن و همچنین موفقیت اخیر این شرکت در تولید ریل 
زبانه سوزن ، نشان از بومی سازی تکنولوژی تولید ریل در این مجتمع عظیم 
صنعتی دارد. نیارکی با اشاره به موفقیت ذوب آهن در بازسازی کوره بلند شماره 
یک اظهار داشت : با توجه به محصوالت مهمی که ذوب آهن تولید می کند ، 
استفاده کامل از ظرفیت تولید این شرکت ، بسیار ضروری است و باید مواد 

اولیه پایدار برای این شرکت تامین شود.
گفتنی است معاون امور صنایع وزارت صمت روز اول برگزاری نمایشگاه ایران 
متافو با حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان و با ارائه توضیحات علیرضا امیری 
مدیر روابط عمومی و دیگر کارشناسان ذوب آهن اصفهان درجریان فعالیت های 

تولیدی و صادراتی این شرکت قرار گرفت.

رد شایعه آلودگی آب شرب اصفهان 50 اثر تاریخی از دیلمان گیالن ثبت ملی 
شده است

معاون امور صنایع وزارت صمت در متافو :
خودکفایی ایران در صنعت ریل

 با ذوب آهن اصفهان

| اصفهان | | گیالن | | اصفهان |

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

چون دراجرای قانون فوق الذکر و به موجب رای  شماره  13996031۸0110121۵3- 
1399/9/29 هیات حل اختالف مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف مالکانه  
کبری احمد پور فتمه سری  فرزند نعمت  از پالک 26 از ۸ اصلی  واقع در قریه  چکوور بخش 
2۵ گیالن  از نسق  جانعلی زمانپور شکرباغانی  بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  
اعیان  احداثی  در حد  فنداسیون  در حد دور شناژ بمساحت  671/11 متر مربع  از طرف هئیت  
مذکور  احراز  گردیده  و پالک 12۸ برای  آن منظور  شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده 1 قانون  فوق  
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشودچنانچه کسی نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی 
بشرح مذکوراعتراض داشته باشدازتاریخ اولین انتشارآگهی بمدت  2 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: 99/11/14
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/11/2۸

910/862-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

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

چون دراجرای قانون فوق الذکر و به موجب رای  شماره  13996031۸011012996- 
1399/10/20 هیات حل اختالف مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف مالکانه   
عباس اسرار پوش پیرسرائی فرزند علی  اکبر  از پالک 1 از  ۸0 اصلی  واقع در قریه  پشت 
مخ بخش 22 گیالن  از نسق علی اکبر  اسرار پوش  بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  
مشتمل بر اعیان احداثی بمساحت 4194/۸2 متر مربع از طرف هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و 
پالک ۸0 برای  آن منظور  شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده 1 قانون  فوق  در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی میشودچنانچه کسی نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح مذکوراعتراض 
تسلیم  اداره  این  خودرابه  اعتراض  ماه   2 بمدت   انتشارآگهی  اولین  باشدازتاریخ  داشته 
ورسیداخذنمایددرغیراین صورت پس ازانقضای مدت مذکوربرابرمقررات نسبت به صدورمالکیت 

اقدام میگرددوصدورسندمالکیت جدیدمانع مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/14
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/11/2۸

910/852-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960319012000612   هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن فیروزی قهستانی  فرزند قلی بشماره شناسنامه ۵ صادره از سیرجان در یک 
قطعه باغ به مساحت ۸31۵ مترمربع پالک 449 اصلی واقع در اسحاق آباد بخش 3۸ کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای قلی فیروزی قهستانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 902
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/13-  تاریخ انتشار نوبت دوم:99/11/2۸

محمد آرمانپور رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

شماره   رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
اختالف  حل  هیات   1399/9/10  -13996031۸0110114۵1
مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف مالکانه   انسیه  جهانی کلده فرزند نوروز علی  
از پالک 1 از 13 اصلی  واقع در قریه  مرجقل  بخش 22 گیالن  از نسق  ابراهیم  
کریمی  بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  اعیان  احداثی ) یکباب 
انباری (  بمساحت 209/61  متر مربع  طرف هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و پالک 
122۸ برای  آن منظور  شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده 1 قانون  فوق  در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی میشودچنانچه کسی نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی 
بشرح مذکوراعتراض داشته باشدازتاریخ اولین انتشارآگهی بمدت  2 ماه اعتراض 
مدت  ازانقضای  پس  ورسیداخذنمایددرغیراین صورت  تسلیم  اداره  این  خودرابه 
مذکوربرابرمقررات نسبت به صدورمالکیت اقدام میگرددوصدورسندمالکیت جدیدمانع 

مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/14
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/11/2۸

910/861-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13996031900۸001619 
هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سیدعلی مختاری آب پنگوئی فرزند حسین به شماره شناسنامه 11۵ 
صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۵۵6.10 مترمربع از پالک 631۸ اصلی 
واقع در زرند خیابان فردوس کوچه 11 خریداری از مالک رسمی آقای محمد یزدان 
پناه و علی شفیعی و حبیب اله اکبرزاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 193
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/14

تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/11/2۸
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

چون دراجرای قانون فوق الذکر و به موجب رای  شماره  13996031۸01101299۵- 
1399/9/29 هیات حل اختالف مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف مالکانه   
اکبر یوسفی کودهی فرزند شعبانعلی  از پالک 26 از ۸  اصلی  واقع در قریه  چکوور بخش 
2۵ گیالن  از نسق  جانعلی زمانپور شکرباغانی  بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل 
بر  اعیان  احداثی   بمساحت 4۸3/37 متر مربع از طرف هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و 
پالک 127 برای  آن منظور  شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده 1 قانون  فوق  در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی میشودچنانچه کسی نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح مذکوراعتراض 
تسلیم  اداره  این  خودرابه  اعتراض  ماه   2 بمدت   انتشارآگهی  اولین  باشدازتاریخ  داشته 
ورسیداخذنمایددرغیراین صورت پس ازانقضای مدت مذکوربرابرمقررات نسبت به صدورمالکیت 

اقدام میگرددوصدورسندمالکیت جدیدمانع مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/14
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/11/2۸

910/863-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

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

چون دراجرای قانون فوق الذکر و به موجب رای  شماره  13996031۸011012274- 
1399/10/2 هیات حل اختالف مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف مالکانه   
فاطمه محجوب صفت  پیشخانی فرزند حسن  از پالک 132 از ۵2  اصلی  واقع در قریه  
پیشخان  بخش 22 گیالن  از مالکیت  غفار خلیلی  بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  
مشتمل بر  یکباب  ساختمان  بمساحت 3۵0/0۸  متر مربع  از طرف هئیت  مذکور  احراز  
گردیده  و پالک 41۸ برای  آن منظور  شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده 1 قانون  فوق  در 
دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشودچنانچه کسی نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی 
بشرح مذکوراعتراض داشته باشدازتاریخ اولین انتشارآگهی بمدت  2 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: 99/11/14
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/11/2۸

910/853-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

حوزه ثبت  ملک  ناحیه  یک رشت
اداره  کل ثبت  اسناد و امالک  استان گیالن  - اداره  ثبت اسناد  وامالک  حوزه  ثبت   

ملک  ناحیه  یک رشت  
هیات  موضوع  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای فاقد  سند رسمی  - 
آگهی موضوع  ماده  3  قانون  و ماده  13  آیین نامه  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی  و ساختمانهای  فاقد  
سند رسمی  برابر رای شماره  13996031۸001002649 مورخه 1399/10/1۸ موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت 
ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبتی  حوزه ثبت  ملک ناحیه  یک رشت  تصرفات  
مالکانه  بالمعارض  متقاضی خانم نرگس بهاری باغی  به  شناسنامه  شماره ۵1۸00۵2963 کد ملی  ۵1۸00۵2963 
صادره از رشت  فرزند  سیروس  در دو دانگ مشاع  از  ششدانگ خانه  و محوطه  به مساحت 360/02  متر مربع  
به شماره پالک  فرعی ۸۵۵ از پالک شماره 14 از اصلی  7  واقع در بخش 9 گیالن  حوزه  ثبت  ملک  ناحیه  یک 
رشت  به نام  مالک رسمی  اولیه  کاس  محسنی  طبالوندانی  ، احراز  مالکیت  متقاضی  نسبت به ملک  مورد 

تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی  محرز  گردیده است. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/13
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/11/2۸

3226- رییس  اداره ثبت  اسناد و امالک  ناحیه  یک رشت  - از طرف ایرج پور احمد کلشتری

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 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
هیات   13996031900۸002336 شماره  رای  برابر  رسمی 
دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مصطفی نخعی محمدآبادی فرزند محمود به شماره 
شناسنامه 30۸004۸441 صادره از زرند در یک باب خانه 
به مساحت 320 مترمربع از پالک 7۵66 اصلی واقع در 
آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  پاسداران  خیابان  زرند 
غالمعباس نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م/الف 194
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/14

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/11/2۸
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

1391سفید  مدل   132SL سایپا   سبزسواری  وبرگ  کارت 
شماره   4750412 موتور  شماره  به  رنگ  -روغنی 
84ایران   پالک  شماره  S5420091714126به   شاسی  
فرزنددرویش  دوست   خدا  یعقوب  به  155د97متعلق 

مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد .منوجان

فرزند  آبادی  یزدان  ایزدی  معین  آقای  التحصیلی  فارغ  مدرک 
مقطع  در  زرند  از  صادره   3080143515 ملی  شماره  به  حسین 
کارشناسی رشته مهندسی اجرایی عمران صادره از واحد دانشگاهی 
زرند با شماره 4171116 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

زرند به نشانی زرند، جاده سرباغ ارسال نمایند.

مفقودی

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
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 آرام آرام در زمین
فرو خواهیم رفت

1ادامه از صفحۀ

توجهی  قابل  بخش  در  متاسفانه  و  شدند 
از این دشت ها میزان تراز منفی آبخوان ها 
است.  رسیده  سال  در  متر   2 از  بیش  به 
نگرش  فقدان  محصول  زمین  فرونشست 
و  هوشمندانه  غیر  مدیریت  مدت،  دراز 

است. ناپایدار  توسعه 
و  است  خاموش  زلزله  زمین،  فرونشست 
به گوش  بیشتر  آن  خطر  زنگ  ساله  هر 
می رسد. دشت های استان اصفهان ساالنه 
می نشیند  فرو  سانتی متر   20 تا   1۵ بین 
این  در  زیرزمینی  آب  سفره  های  میزان  و 
می یابد.  کاهش  متر   1.۵ ساالنه  مناطق 
و  شهر  از  مناطقی  در  اصفهان  استان  در 
یک  به  فرونشست  اصفهان  شهر  شمال 
به  طوری که  شده  تبدیل  عمده  معضل 
حاشیه  در  حتی  و  فرودگاه  مجاورت  در 
حاصل  شکاف های  جهان  نقش  ورزشگاه 
نمایان  را  خود  زمین  روی  فرونشست  از 
کرده و فرونشست برای این شهر یک خطر 

است.  جدی  بسیار 
دشت های خوی، سلماس و ارومیه نیز در 
معرض تهدید این پدیده هستند. در حوزه 
انسانی  عامل  غربی  آذربایجان  سرزمینی 
ظرفیت  از  بشر  حد  از  بیش  تقاضاهای  و 
پیدایش  موجب  عمدتًا  زمین  پتانسیل  و 

است.  شده  زمین  فرونشست 
40۵ دشت در کشور دچار فرونشست زمین 
شده است. در حد فاصل بین دشت فسا 
 ۵4 تا  زمین  فرونشست  شاهد  جهرم  و 
سانتیمتر یعنی چیزی حدود 140 برابر حد 
دشت های  در  پدیده  این  هستیم.  بحران 
دیگر ایران چون اراک، نهاوند، خمین، نطنز، 
یزد، ابرکوه، دشت کاشمر در استان خراسان 
رضوی، مشهد، و سیستان، دشت نیشابور،  
هم مشاهده شده و در حال توسعه است. 
میزان  موجود  گزارش های  مطابق 
سطح  افت  از  ناشی  زمین  فرونشست 
آبخوان در برخی مناطق کشور به ۵0 سانتی 
بسیار  است که  رسیده  هم  سال  در  متر 
خطرناک و کم نظیر در سطح جهان است.

باعث آسیب  در حالت سریع،  فرونشست 
به سازه ها و تلفات انسانی می شود. پدیده 
مانند  مشکالتی  بروز  باعث  زمین  نشست 
لوله  آمدن  )باال  زایی  لوله  ابنیه،  تخریب 
جداره  ریزش  زمین(،  سطح  از  آب  های 
زمین،  در  شکاف  و  درز  ایجاد  چاه ها، 
خیزی  سیل  افزایش  زمین،  شیب  تغییر 
تدریجی  رفتن  فرو  منطقه،  در  زلزله  و 
رودخانه ها  شیب  تغییر  سازه ها،  و  دکل ها 

می  شود.   منطقه  جاده های  و 
سازمان  و  دولتی  مقامات  جوامع،  امروزه 
های توسعه می توانند با درک و پیش بینی 
به  ابتال  خطر  مخاطرات،  آینده  پیامدهای 
این بحران ها را به حداقل برسانند.  یادمان 
توجهی،  بی  و  بی اطالعی  شرایط  در  باشد 
اقدامات  فقدان  واسطه  به  پذیری  آسیب 
ظرفیت  با  پذیری،   خطر  در  تعدیلی 

داد.  خواهد  رخ  حداکثری 
روی  پیش  واقعیت  فرونشست  پدیده 
شدیدتر  آن  میزان  ساله  هر  که  ماست 
رعایت  با  باید  و  است  شده  مشهودتر  و 
زیرزمینی  آب های  بی رویه  برداشت  عدم 
اهداف کشاورزی،  جهت  آنها  استخراج  و 
فرونشست  پیشرفت  از  خانگی  صنعتی، 

کاست. زمین 

ضرر 53 میلیارد تومانی خودروهای فرسوده به اقتصاد کشور  
صنفی  انجمن  رئیس  تحلیل  و  برآورد  براساس  
این  فرسوده،  خودروهای  بازیافت  و  اسقاط  مراکز 
مصرف  تومان،  میلیارد  هزار   ۵3 ساالنه  خودروها 
مبلغ  مجموع  از  رقم  این  دارند که  اضافه  سوخت 
یارانه ای که دولت طی یک سال به مردم پرداخت 
می کند، حدود 20 هزار میلیارد تومان بیشتر است.

ماه،  بهمن   26 یکشنبه،  روز  ایسنا،  گزارش  به 
خود،  خبری  نشست  در  مشهدی شریف  محمود 

میلیون  سه  حاضر  حال  در  این که  به  اشاره  ضمن 
که  دارد  وجود  کشور  در  فرسوده  خودرو  دستگاه 
نسبت  بیشتر  بنزین  مصرف  درصد   14.3 یک  هر 
توجه  با  بنابراین  دارد؛  غیرفرسوده  خودرو  یک  به 
فارس  خلیج  فوب  اساس  بر  بنزین  قیمت  به 
بنزین  لیتر  هر  قیمت  محاسبه  با  و  سنت(   6۵(
میلیون خودرو  برای سه  تومان(،  هزار   3000( آزاد 
تومان  ۵0 هزار  به  روزانه قریب  فرسوده در کشور، 

بنزین بیهوده در کشور سوخت می شود. این مقام 
با  ایسنا گفت:  به  نشست  این  حاشیه  در  صنفی 
مبنای دالر 23 هزار تومان و قیمت هر لیتر بنزین 
آزاد و با توجه به این که هر خودروی فرسوده 4.13 
دارد و هر خودروی فرسوده  بیشتری  لیتر مصرف 
روزانه نزدیک به ۵0 هزار تومان برای دولت هزینه 
رقم  این  فرسوده  خودروی  میلیون  سه  برای  دارد 
به 14۸ میلیارد و 6۵ میلیون تومان در روز و ۵3 

هزار میلیارد تومان برای یک سال می رسد. رئیس 
انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای 
 60 حدود  به  ماه  هر  دولت  کرد:  تاکید  فرسوده 
۵00 تومانی می دهد  میلیون نفر یارانه 4۵ هزار و 
 33 حدود  سال،  ماه   12 برای  آن  مجموع  که 
به  توجه  با  بنابراین  می شود؛  تومان  میلیارد  هزار 
میزان  فرسوده،  خودروهای  بنزین  مصرف  هزینه 
یارانه ای  از  تومان  میلیارد  هزار   20 مصرفی  ریالی 
که دولت به صورت نقدی می پردازد، بیشتر است. 
سال  در  این که  به  اشاره  ضمن  شریف  مشهدی 
هشت  به  فرسوده  خودروهای  تعداد  که   1404

 23 دالر  پیش فرض  با  می رسد،  دستگاه  میلیون 
هزار تومانی و با پیش بینی دولت مبنی بر افزایش 
سال،  آن  در  بنزین  مصرف  لیتری  میلیون   31
نیست؟  »تهدید«  موضوع  این  آیا  کرد:  تصریح 
بنابراین چه بهتر که این تهدید را به فرصت تبدیل 
کنیم و با اسقاط هشت میلیون خودرو که مصرف 
4.13 لیتری بیشتری دارند، بیش از 33 میلیون 
داشته باشیم.  بنزین  مصرف  در  صرفه جویی  لیتر 
میلیون   31 افزایش   1404 سال  تا  نه تنها  بنابراین 
لیتری بنزین را نخواهیم داشت؛ بلکه به میزان دو 

می شود. ایجاد  نیز  مصرف  ریال کاهش  میلیون 

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

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

امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند
از ششدانگ  دانگ مشاع  زرند در دو  از  زرندی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۸ صادره  افشار  خانم صدیقه 
قسمتی از خانه به مساحت 31.6۵ مترمربع مفروز و مجزی از پالک 102 فرعی از 236۸ اصلی واقع در کرمان 

بخش 13 واقع در خیابان انقالب خریداری از مالک رسمی خانم ربابه حبیب پور زرندی.
آقای حسین پور مرتضی زرندی به شناسنامه شماره 132 کدملی 3090۵07۵79 صادره از زرند فرزند حسن در 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از خانه به مساحت 31.6۵ مترمربع مفروز و مجزی از پالک 102 فرعی 
از 236۸ اصلی واقع در کرمان بخش 13 واقع در خیابان انقالب خریداری از مالک رسمی خانم ربابه حبیب 

پورزرندی.
م الف 202

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/2۸- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/12
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
هیات   1399/11/1  -13996031۸011013۵9۵ شماره  
حل اختالف مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف مالکانه  صدیقه  
قریه   در  واقع   اصلی     ۵2 از    101 از  حسین   فرزند  میرزائی  
پیشخان  بخش 22 گیالن  طی  رای  شعبه سوم  اجرای  احکام  
و  خانه   باب   یک  بعنوان  ششدانگ   عمومی   دادگاه   مدنی  
محوطه  بمساحت  ۵479/۸3 متر مربع  از طرف هئیت  مذکور  
احراز  گردیده  و پالک 420 برای  آن منظور  شده لذا  بر اساس  
آگهی  روز   1۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  فوق   قانون    1 ماده  مفاد  
بشرح  متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت  میشودچنانچه کسی 
مذکوراعتراض داشته باشدازتاریخ اولین انتشارآگهی بمدت  2 ماه 
اعتراض خودرابه این اداره تسلیم ورسیداخذنمایددرغیراین صورت 
صدورمالکیت  به  نسبت  مذکوربرابرمقررات  مدت  ازانقضای  پس 
اقدام میگرددوصدورسندمالکیت جدیدمانع مراجعه متضرربه دادگاه 

نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/2۸
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/12/12

910/919-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی 
کاظمی پاکدل

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

ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

رسمی سند  فاقد  های 

ثبتی و  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 

 13996031900۸001619 رای شماره  برابر  رسمی  فاقد سند  های  و ساختمان  اراضی 

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

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای سیدعلی مختاری آب پنگوئی فرزند حسین به شماره شناسنامه 11۵ 

صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۵۵6.10 مترمربع از پالک 631۸ اصلی 

واقع در زرند خیابان فردوس کوچه 11 خریداری از مالک رسمی آقای محمد یزدان 

پناه و علی شفیعی و حبیب اله اکبرزاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 

مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 

صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 

اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند. 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 193

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/14- تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/11/2۸

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
هیات   1399/10/7  -13996031۸011012360 شماره  
حل اختالف مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف مالکانه  کبری  
در  واقع   اصلی     30 از    9 از  قربانعلی   فرزند  دوگوری   بلبلی 
امور  و  اوقاف   اداره   مالکیت  از  دو گور  بخش 22 گیالن  قریه  
بمساحت  احداثی   بنای  با  اعیان   ششدانگ   بعنوان   خیریه  
و  احراز  گردیده   مذکور   هئیت   طرف  از  مربع   متر    710/۵۸
پالک ۸46 برای  آن منظور  شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده 1 
میشودچنانچه  آگهی  روز   1۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  فوق   قانون  
مذکوراعتراض  بشرح  متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت  کسی 
اعتراض  ماه   2 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: 99/11/2۸
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/12/12

910/918-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی 
کاظمی پاکدل

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی  
چون دراجرای قانون فوق الذکر و به موجب رای  شماره  13996031۸011014123- 1399/11/9 هیات حل اختالف 
مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف مالکانه سید نعمت موسوی فرزند میر  اکبر  از 1 از 27  اصلی  واقع  در قریه  
چوبه  بخش 22 گیالن  از نسق  سید  اکبر  موسوی  بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  یکباب  خانه  بمساحت  400  
متر مربع  از طرف هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و پالک 409 برای  آن منظور  شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده 1 قانون  فوق  در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشودچنانچه کسی نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح مذکوراعتراض داشته باشدازتاریخ اولین 
انتشارآگهی بمدت  2 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: 99/11/2۸
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/12/12

910/922-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی  
چون دراجرای قانون فوق الذکر و به موجب رای  شماره  13996031۸01101422۸- 1399/11/12 هیات حل اختالف 
مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف مالکانه محمد فالح  فرزند  یداله  از ۸  از 37  اصلی  واقع در قریه  نفوت  بخش 
22 گیالن  از نسق  یداله فالح سیاه  پیرانی بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  اعیان  احداثی  بمساحت  724  متر 
مربع  از طرف هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و پالک 44۸ برای  آن منظور  شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده 1 قانون  فوق  در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشودچنانچه کسی نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح مذکوراعتراض داشته باشدازتاریخ اولین 
انتشارآگهی بمدت  2 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: 99/11/2۸
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/12/12

910/923-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

آگهی فقدان سند مالکیت
ــا  ــماره یکت ــه ش ــی ب ــم قرای ــک ابوالقاس ــل مال ــت وکی ــه درخواس ــا ب بن
مفقــودی  اعــام  بــر  مبنــی   99/11/16 مــورخ   139980001118000205
ــهادیه  ــرگ استش ــلیم دو ب ــا تس ــا ب ــورد تقاض ــک م ــت مل ــند مالکی س
گواهــی امضــاء شــده ذیــل شــماره 538704 مــورخ 99/06/31 در 
ــک  ــت مال ــه درخواس ــه ضمیم ــران ب ــمی 362 ته ــناد رس ــه اس دفترخان
139985601060007223 مــورخ 99/07/03 کــه تقاضــای صــدور ســند 
مالکیــت المثنــی نمــوده اســت مراتــب در اجــرای مــاده 120 آییــن نامــه 
قانــون ثبــت بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد 1- نــام و نــام خانوادگــی 
مالــک : ابوالقاســم قرایــی 2- میــزان مالکیــت : ســند مالکیــت مقــدار 
چهــار و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 
300 متــر مربــع قطعــه 2632 تفکیکــی تحــت پــاک ثبتــی 154 فرعــی 
ــماره  ــه ش ــت 47447 ب ــل ثب ــه 242 ذی ــر 158 صفح ــی دفت از 96 اصل
چاپــی 3/012242 بنــام ابوالقاســم قرایــی فرزنــد عبــدهللا ثبــت و صــادر 
شــده اســت کــه وکیــل نامبــرده درخواســت ســند المثنــی نمــوده اســت . 
3- علــت از بیــن رفتــن جابجایــی- بحکایــت ســوابق ثبتــی و ثبــت دفتر 
امــاک تاکنــون نســبت بــه مــورد ثبــت معاملــه ای صــورت نگرفتــه اســت 
لــذا بــا توجــه بــه فقــدان ســند مالکیــت ملــک فــوق الذکــر و درخواســت 
المثنــی مراتــب اعــام تــا شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه ملــک مــورد 
آگهــی معاملــه ای انجــام داده انــد و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد 
خــود مــی باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه ثبــت 
ــند  ــل س ــه اص ــن ارائ ــود را ضم ــراض خ ــه و اعت ــن مراجع ــناد ورامی اس
مالکیــت یــا ســند انتقــال تســلیم نمایــد و چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر 
اعتراضــی واصــل نشــود ســند مالکیــت المثنــی طبــق قانــون و مقــررات 

ــف صــادر و تســلیم خواهــد شــد . 595 ث م ال
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 

9491  محمد رحیم پور راینی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139960301060005331 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــه  ــات مالکان ــن تصرف ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
بامعــارض متقاضــی آقــای حســین اســکندری ورامینــی فرزنــد حبیــب الــه 
بــه شــماره شناســنامه 5 صــادره از ورامیــن در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
بــا بنــای احداثــی در آن بــه مســاحت 32/45 مترمربــع پــاک شــماره 702 
ــک  ــت مل ــاد بخــش حــوزه ثب ــر آب ــه خی ــی واقــع در قری فرعــی از 12 اصل
ــد ســتار محــرز  ــه اســکندری ورامینــی فرزن ورامیــن از مالکیــت حبیــب ال
گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
ــراض  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــس از اخــذ رســید ظــرف م پ
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در 
ــررات  ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــورت انقضــای م ص
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 596 ث / م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت 

ــت دوم : 99/12/13 ــار نوب ــخ انتش اول : 99/11/28 تاری
9503 رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی 

ــدای تیــپ ســوناتا  ــی خــودروی ســواری هیون ــرگ ســبز و ســند كمپان ب
مــدل 2009 بــه شــماره موتــورG4KE8849920  و شــماره شاســی  
KMHEU41DP9A553429  و شــماره پــاك 88 ایــران 441 ط 24  بــه 
نــام آقــای حامــد وادی خیــل مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 
مــی باشــد .                                                            9506

آگهی مزایده  
 9900616 کالسه  اجرائی  پرونده  موجب  به 
ایکس.  تی.  جی.  پراید  سواری  خودرو  دستگاه  یک 
به  بنزینی  شمسی   13۸۵ مدل  روغنی  سفید  رنگ  آی 
مرحوم  به  متعلق   7۵ ایران  پالک243س94  شماره 
رسمی  کارشناس  نظر  طبق  که  کوهی  سیاه  اکبر  علی 
) ریال  میلیون  نود  )چهارصدو   490.000.000 مبلغ  به 
به  ثالث  شخص  نامه  بیمه  دارای  و  شده  ارزیابی 
تاریخ1399.11.12  تا  شماره1399.۵.1.162.32743.1341 
در نزد بیمه ایران میباشد) بیمه ندارد(مزایده آن از ساعت 
اداره  در محل  مورخ1399.12.13  روز چهارشنبه   12 الی   9
ثبت اسناد و امالک رفسنجان واقع در بلوار شهید شریفی 
)چهارصدونود  پایه  مبلغ  از  مزایده  طریق  از  مصلی  جنب 
میلیون ریال(شروع، و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
عموم  برای  مزایده  جلسه  در  شرکت  شد  خواهد  فروخته 
از  درصد   )%10( ده  پرداخت  به  منوط  فروش  است  آزاد 
حضور  و  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  پایه  مبلغ 
او در جلسه مزایده است برنده  خریدار یا نماینده قانونی 
ظرف  را  فروش  مبلغ  التفاوت  به  ما  است  مکلف  مزایده 
مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
به  را  مانده فروش  نماید در صورتی که ظرف مهلت مقرر 
استرداد  قابل  مذکور  مبلغ  واریزنکند  ثبت  سپرده  حساب 
این صورت  نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در 
عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می 
مصادف  رسمی  تعطیل  با  شده  تعیین  روز  چنانچه  گردد 
ساعت  همان  در  مزایده  جلسه  تعطیلی  از  بعد  روز  گردد 
می  خریداران  و  طالبین  شد  خواهد  تشکیل  مکان  و 
ارائه چک  با  توانند جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر 
مزایده  جلسه  در  خودرو  قیمت  درصد   10 مبلغ  به  رمزدار 
مربوطه  های  ضمنابدهی  نمایند  شرکت  فوق  نشانی  به 
ازجمله بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره که اعم 
به  باشد  نشده  یا  شده  معلوم  آنها  قطعی  رقم  اینکه  از 
برنده مزایده در صورت وجود  و  برنده مزایده است  عهده 
مازاد  محل  از  فوق  هزینه های  بابت  پرداختی  وجوه  مازاد 
و برنده مزایده مسترد خواهد شد نیم عشر و حق مزایده 
نقدا وصول می گردد و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه 
بود. خواهد  غیره  و  شهرداری  و  دارایی  های  مفاصا حساب 
مورخ  شنبه  سه  :روز  نوبت  یک  در  آگهی  چاپ  تاریخ   

1399.11.2۸
علی خسرو انجم
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

قطع شماری از درختان جاده بوشهر، راهداری و منابع طبیعی را به اختالف انداخت 

هرس کهورهای برازجان به طمع چوب
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر: درختان بریده شده خشک بودند و درختان جوانتر را پیمانکار نبریده است

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر: اداره راهداری مجوز حمل به صورت غیرقانونی به خودروهای حامل چوب داده که یکی
 از این خودروها متوقف و جریمه شده است

مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان بوشهر: 

پیمانکار طرف قرارداد با اداره 
راهداری بوده است، من 

اطالعی ندارم که پیمانکار چه 
کسی بوده، هیچ قراردادی با ما 
نداشته است و از نظر مقررات 

و تقسیم وظایف هم درباره 
درختان حاشیه جاده، راهداری 

باید جوابگو باشد

هیچکس نمی داند چه تعداد 
از درختان کهور پاکستانی جاده 

از نفس افتادند. منابع محلی 
می گویند درختان ساکن جاده 
بوشهر به برازجان بودند، اتوبان 
اصلی خلیج فارس که بوشهر 

را به دیگر شهرهای ایران وصل 
می کند. شاهدان عینی که از 
محل بازدید کردند، می گویند 

که درختان به شماره نمی آمدند: 
»در 20 کیلومتر جاده میان 
روستای گزبلند تا احمدی، 
درختان قلع و قمع شدند.« 
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درختان  از  تعداد  چه  نمی داند  هیچکس 
افتادند.  نفس  از  جاده  پاکستانی  کهور 
ساکن  درختان  می گویند  محلی  منابع 
جاده بوشهر به برازجان بودند، اتوبان اصلی 
خلیج فارس که بوشهر را به دیگر شهرهای 
از  عینی که  شاهدان  می کند.  وصل  ایران 
درختان  می گویند که  بازدید کردند،  محل 
به شماره نمی آمدند: »در 20 کیلومتر جاده 
درختان  احمدی،  تا  روستای گزبلند  میان 
قلع و قمع شدند.« این را داریوش محبی، 
به»پیام ما« می گوید.  فعال محیط زیست 
تازه ای  رسم  بوشهر،  استان  در  او  به گفته 
باب شده که سازمان ها برای هرس درختان 

»هرس  می کنند:  استخدام  پیمانکار 
پیرایش  نوع  یک  دارد،  اصولی  درختان 
و  اضافی  برگ  و  شاخ  یکی  این  است، 
بی مورد  رشد  آن هایی که  و  شده  خشک 
در  گاهی  پیمانکار  این  شود.  حذف  کرده 
شهرداری است در راهداری و گاهی هم در 
راهداری  اینبار  را  پیمانکار  طبیعی.«  منابع 
استخدام کرده است، محبی می گوید: »از 
بعضی از درختان تنومند که چهار تنه اصلی 
یکی  تنها  و  شده  بریده  تنه  سه  داشتند، 
مانده، از بعضی حتی شاخ و برگ کهنه هم 
هرس نشده و شاخه های جوان و سرحال 

است.« شده  بریده 

 پیمانکار خطا نکرده
خطا  پیمانکار  می گوید  راهداری  اداره 
نکرده و درختان خشکیده بودند. حمیدرضا 
حمل و نقل  و  راهداری  اداره  کل  مدیر  علم، 
جاده ای استان بوشهر به »پیام ما« می گوید: 
»ما هر سال یک سری پیمانکار می گیریم 
تا درختان را هرس کنند و چوب های خشک 
شده را ببرند و از منظر بصری فضای خوبی 
ایجاد کنند.« او می گوید این اقدام با همکاری 
می شود:  انجام  طبیعی  منابع  کارشناس 
»معاون من حتی به محلی ها نشان داده که 
این تنه های بریده شده، خشک بوده، پارسال 
به دلیل بارندگی زیاد، علوفه زیادی کنار جاده 

سبز شده بود و پرتاب ته سیگار ماشین های 
عبوری منجر به ایجاد چند آتش سوزی در 
منطقه شده بود، تعدادی از درختان سوخته 
می گوید  او  شدند.«  قطع  این ها  بودند، که 
تعدادی درخت سبز هم وجود  بین  این  از 
داشتند که شاخه هایشان بریده شده است. 
افراد که شاخه  این  حمیدرضاعلم می گوید 
پیمانکار  »آن ها  شدند:  شناسایی  بریدند 
نبودند، پیمانکار طبق اصول منابع طبیعی کار 
طبیعی  منابع  است، کارشناس  داده  انجام 
توضیحات  آن ها  به  و  آمده  پیشتر  برازجان 
داده است.« حمیدرضاعلم  می گوید: آن هایی 
که شاخه بریدند دو نفر بودند و ماشین مملو 

از چوب داشتند، شناسایی شدند و از طریق 
برایشان کیفرخواست صادر  قضایی  مراجع 
شده است.« راهداری تعداد دقیق درختان 
مسیر  با  می گوید  مسیری که  نمی داند.  را 
متفاوت  هم  زیست  محیط  حوزه  فعاالن 
است: »درختان یک طرف جاده عیسوند به 

بودند.« احمدی 

 منابع طبیعی: 
راهداری با ما هماهنگی نکرده است

اما  بوشهر  استان  منابع طبیعی  کل  اداره 
توضیحات دیگری درباره این درختان می دهد، 
و  طبیعی  منابع  مدیرکل  منتظری،  غالمرضا 
آبخیزداری استان بوشهر به »پیام ما« می گوید 
که راهداری هیچ هماهنگی با منابع طبیعی 
نداشته است: »مدارک و مستنداتش را ارائه 
دهند، این ها به تذکرات ما هم توجه نکردند، 
به  حمل  مجوز  راهداری  اداره  این که  ضمن 
صورت غیرقانونی به خودروهای حامل چوب 
داده که یکی از این خودروها متوقف و جریمه 
درختان  تعداد  هم  منتظری  است.«  شده 
او می گوید که یک  نمی داند،  را  بریده شده 
طبیعی  منابع  سوی  از  چوب  حمل  ماشین 
دشتستان متوقف شده و جریمه حدود 70 
است. چه  بریده شده  برایش  هم  میلیونی 
است؟  شده  بریده  درختان  مسئول  کسی 
منتظری می گوید: »پیمانکار طرف قرارداد با 
ندارم  بوده است، من اطالعی  راهداری  اداره 
که پیمانکار چه کسی بوده، هیچ قراردادی با 
ما نداشته است و از نظر مقررات و تقسیم 
جاده،  حاشیه  درختان  درباره  هم  وظایف 

باشد.« جوابگو  باید  راهداری 

 بلوط ها هم به جای هرس
 قطع شدند

منابع طبیعی نیمه دوم آذر امسال بازدیدی 
در  است،  داشته  درختان  هرس  پروژه  از 
متنی که از طرف روابط عمومی منابع طبیعی 
عنوان شده آمده است که: » در این بازدید 
فقط  که  گردید  تفهیم  پروژه  پیمانکار  به 
شاخه های جانبی و اضافی هرس شود و از 
قطع شاخه های اصلی خودداری شود.« با 
این حال منتظری می گوید که با وجود تذکر 
منابع طبیعی، پیمانکار توجهی نکرده است. 
تنها  بازدید  این  »در  می گوید:  اما  راهداری 
گفته شده بود که نحوه برش چگونه باشد، 
دستی شاخه ای شکانده نشود و مثال با اره 
برقی شاخه های خشک جدا شود که ما هم 
ابالغ کردیم.« محبی می گوید کار  را  همان 
فعال متوقف شده است، حجم باالی درختانی 
که کسی تعداد واقعیش را نمی داند و مردم 
نمی آمده.  شماره  به  می گویند  تنها  محلی 
اواسط بهمن ماه هم درختان مجتمع کشت 
و صنعت لرستان قطع شدند. قرار بود روی 
جنگل های بلوط این منطقه هم هرس شوند 
اما 200 درخت بلوط به جای هرس شدن تنها 
خاطره ای تلخ در ذهنشان ماند. خاطره تلخ 

از پا درآمدن.

درختان کهور پاکستانی اطراف جاده بوشهر-برازجان خاطرات زیادی از عبور و مرور ماشین ها را به چشمشان دیده اند. خاطراتی 50 ساله، 
درست از زمان کاشت. پیش از انقالب وقتی دانشجویان شیرازی در طرح جهاد دانشجویی دست به کار کاشت آن ها شدند، درختان 
آنچه دیدند را بر حافظه تنه هایشان ثبت و ضبط کردند. این خاطره اما با قبلی ها فرق داشت. یک روز پاییزی اواخر ماه آذر آن ها ماشینی 
را دیدند که قرار راننده و سرنشینانش بر هرس شاخه های اضافی خودشان بود. همه چیز به قصد بزک کردن، شروع شد. بعد اما اتفاق 
دیگری افتاد. فقط شاخه های اضافی قطع نشدند، یک نفر با اره برقی به جان درختان افتاد. آن ها از نفس افتادند و خاطرات از حافظه 
تنه شان پاک شد. از یکی چند تنه رفت و از دیگری شاخه های جوان و سرزنده، درختان چند ده ساله قطع شدند و چوبشان رفت در 

ماشین های حمل چوب.

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |



19۵1 پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       1399 بهمن   2۸ سه شنبه   

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

/  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(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(
 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

 جدول: شیوا کرمی 

صفحه آرایی: لیدا بانی، فاطمه خواجویی، 
ندا صفاری 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 0۳  ۳۳۳  8494

|  
وز

یر
 د

ما
م 

پیا
  |

کیفیت آب شرب سنندج از لحاظ طعم و بو با مشکل مواجه شده است و مردم برای تامین آب سالم به چشمه های اطراف این شهر روی آورده اند./ مهر

فیلم سینمایی »مکالمات« به کارگردانی رضا رزم و تهیه کنندگی نفیسه سادات 
از چهارشنبه 29 بهمن در سینماهای »هنروتجربه« روی پرده می رود. در خالصه 
این فیلم آمده است: بیژن دانش آموخته فیزیک که به تدریس مشغول است، 
تنها زندگی می کند و مجرد است. او مدتی است که می خواهد دلیل اصلی 

این که چرا از نگاه دیگران انسان موفقی نیست، در خودش پیدا کند./ایسنا

رئیس بیستمین جشنواره ملی چاپ، با اشاره بخش ویژه پاسداشت زبان 
فارسی، در این دوره، گفت: قرار نیست با اضافه شدن این بخش، مشکالت 
این  به تاخیر چند ماهه  با اشاره  زبان فارسی حل شود. »مهرزاد دانش«  
دوره از جشنواره، گفت: محدودیت های کرونایی اجازه نداد، مانند هر سال این 
جشنواره را 11 شهریور برگزار کنیم اما امسال این رویداد را با رویکرد جدیدی با 

شاخص های فرهنگی پررنگ تری اجرا می کنیم./ ایسنا

در نخستین روز سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر اجرای پنج گروه 
ایستم،  اجراهای گروه های  موسیقی در فضای مجازی پخش  می شود. 
سوییت برای قیچک و قانون و کوئینتت زهی رسپینا، دوئت ویال مادلنا )کشور 
اتریش(، کوارتت زهی نماد و ژاو سه شنبه 2۸ بهمن  بر اساس اعالم زمان بندی 
و در سایت های جشنواره موسیقی فجر، انجمن موسیقی ایران و تیوال پخش 

می شود./هنرآنالین

سفیر ایتالیا در ایران با اشاره به اهمیت روابط تاریخی و فرهنگی تهران-رم گفت: 
با وجود همه گیری کرونا فعالیت های خود را با شرایط تطبیق دادیم، زیرا معتقدیم 
این برنامه ها بخش مهم و موثری از فعالیت های سفارت ایتالیا در ایران هستند. 
از جمله فعالیت های فرهنگی مهم او در ایران طرح هنر شهری فرصتی برای اتحاد 
بود که طی آن دو هنرمند نقاش ایرانی و ایتالیایی اثری دیواری خلق کردند./ایرنا

TESS ناسا یک ستاره  ابزار  از  با استفاده  ستاره شناسان 
با  سیاره  سه  رصد کرده اند که  را   TOI4۵1 نام  به  جوان 
دمای باال دور آن مدار می زنند. این ستاره شباهت زیادی 
به خورشید دارد. البته خورشید 4.6 میلیارد ساله است اما 
کرده  عمر  میلیون سال   120 فقط  تازه کشف شده  ستاره 
است. این بدان معنا است که مطالعه آن اطالعات زیادی 
درباره چگونگی تشکیل منظومه شمسی در اختیار ما قرار 
می دهد. براساس اطالعات به دست آمده این ستاره حدود 
9۵ درصد حجم خورشید را دارد و 12 درصد از آن کوچک تر 
است. در کنار این موارد، انرژی انتشاری TIO 4۵1 حدود 
این  ارشد  محقق  نیوتن  است.الیزابت  خورشید  سوم  دو 
اطالعات  منظومه  این  می نویسد:  بیانیه ای  در  پژوهش 
  4۵1  TIO قرار می دهد  اختیار ستاره شناسان  در  زیادی 
فقط 120 میلیون سال عمر کرده و 400 سال نوری با زمین 
فاصله دارد، به همین دلیل می توان به طور دقیق منظومه 
جوان را رصد کرد. از سوی دیگر چون 3 سیاره در منظومه 
آن ها  است،  زمین  برابر  2تا4  آن ها  اندازه  دارد که  وجود 
شیوه  درباره  نظریه ها  آزمایش  برای  آلی  ایده  نمونه های 

تکامل اتمسفر سیارات به حساب می آیند. 
 4۵1  TIO تا  مسافت کمی  در  منظومه  این  سیاره های 
ستاره،  تا  آن ها   3 هر  فاصله  طوری که  به  دارند،  قرار 
دمای  ترتیب  این  به  است.  خورشید  تا  عطارد  از  کمتر 
آن ها بسیار باال است و از 2200 تا ۸40 درجه فارنهایت 

می شود. زده  تخمین 

وقتی که تو روز آفتابی را

در کوچه  پرسه های پاییزی

با حس زنانه دوست می داری

احساس غرور می کند خورشید

وقتی که سحر هنوز خواب آلود

از بستر شب کناره می گیری

شب با خورشید کینه می ورزد

کاو را ز تو دور می کند خورشید

هر صبح که بار می دهی از لطف

در خانه ی خویش عاشقانت را

پیش از همه با سالم رنگینش

اعالم حضور می کند خورشید

در غلتاغلت خواب قیلوله

وقتی که شعاع آرزومندش

از پنجره بر تن تو می تابد

احساس سرور می کند خورشید

وقتی به غروب چشم می دوزی

پیش از رفتن برای فردا صبح

از چشم تو کاسه ی بزرگش را

سر شار از نور می کند خورشید

گفتند: زمین خاکی از جذبه

در حیطه ی آفتاب می چرخد

اّما تو که راه می روی گویند:

بر خاک عبور می کند خورشید

آنک آفاق! غرق لبخندی

آمیخته از رضایت و لذت

انگار که از تو خاطراتی را

در خویش مرور می کند خورشید

حسین منزوی

| سینما | | چاپ و نشر | | موسیقی | | هنرهای تجسمی |

| یک خورشید جوان کشف شد |

اگر به دنبال گیاه تزئینی برای منزل با قابلیت تصفیه 
نخل  اکسیژن هستید،  تولید  و  داخلی  محیط  هوای 
ماداگاسکار یکی از بهترین گیاهان در این زمینه است. 
این گیاه نوعی ساکولنت به حساب می آید و در واقع 
است  سهل انگاری ها  برابر  در  مقاوم  به شدت  گیاهی 
که نابود کردنش واقعا سخت تر از نگهداری آن است. 
در انتهای ساقه برگ هایی وجود دارند که از بین آن ها 
گل های گیاه ظاهر می شوند. این گیاه در فصل خواب 
یعنی نیمه دوم سال برگ های خود را از دست می دهد 
و به خواب زمستانی می رود و باید تو این مدت آبیاری 

را نصف و کوددهی را متوقف کنید تا دوباره با شروع 
بهار و افزایش نور و دما برگ ها سبز  شوند و گیاه دوباره 
شروع به رشد کند، آن زمان آبیاری را افزایش دهید. نخل 
ماداگاسکار گیاهی بیابانی و خیلی مقاوم است. می تواند 
ساعت ها نور مستقیم آفتاب را تحمل کند. فقط کسانی 
که نور زیاد در محل نگهداری این نخل دارند سراغ این 
گیاه بروند. در محیط کم نور برگ های جدید آن سیاه 
می شوند و می ریزند و رشد گیاه نیز متوقف می شود. 
بهترین محل برای ماداگاسکار آفتاب مستقیم جلوی 
پنجره جنوبی اتاق پذیرایی یا اتاق خواب است./ باغبون

نخل ماداگاسکار

لنی، جوان آمریکایی بيست ويك ساله ای است که از ترس 
جنگ  در  آمریکا  ارتش  در  برای خدمت  فراخوانده شدن 
خانه ی  به  و  می كند  ترک  را  آمریکا  ویتنام، کشورش  با 
دوست روشن فکرش باگ مورن، در سوئیس می رود. به 
غیر از لنی جوانان دیگری هم به خانه ی باگ آمدند که در 
داستان درباره ی آن ها مختصر توضیحی داده شده است. 
آن ها هم درست مانند لنی از يک واقعیت در زندگی خود 
فرار می كنند. کتاب خداحافظ گاری کوپر دو راوی دارد. در 
بخش هایی از داستان راوی یکی از ساکنان خانه ی باگ 
است. نکته ی جالب اين شخصيت، هویت پنهان آن است. 
او به غیر از لنی، تنها كسی كه در طول داستان درباره ی 
افراد دیگر خانه صحبت می کند. بخش های دیگر داستان 
هم به شکل روایت سوم شخص و از زبان نویسنده تعریف 
می شوند. لنی به دنبال رهایی و آزادی است و بیش ترین 
چیزی که در این جهان باعث آرامش و رهایی او می شود 
از هر وابستگی بیزار  او  ارتفاعات آلپ است.  اسکی روی 
به  نداشته، حتی  به هیچ چیز  تعلقی  و می خواهد  است 

وطنش که حاال از آن فرار کرده است. 

| خداحافظ گاری کوپر | 
| نویسنده : رومن گاری

مترجم : سروش حبیبی |

در روز قبل درباره چیستی آب اکسیژن دار توضیحاتی دادیم، امروز به 
مزایای این نوشیدنی می پردازیم. برخی از مطالعات نشان می دهند که 
این آب کمک به پاکسازی الکتات در طی فعالیت های بدنی و ورزشی 
آبی کمک  چنین  عالوه،  به  می کند.  زیاد  را  الکل  و سوخت و ساز  کرده 

می کند تا نیازهای روزانه مایعات خود را برطرف کنید.

سال گذشته در چنین روزی روزنامه سراسری »پیام ما« گزارش هایی با 
عنوان عادت به خرید و محیط زیست تنهاتر از همیشه کار کرده  است. 
گزارش ها به ترتیب مربوط به اعتیاد به خرید در جوانان و بانوان و ارائه 
آمار و تحلیل های مرتبط با آن و آمار باالی تلفات انسانی ناشی از آلودگی 

هوا اشاره داشت.
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