
سخنگوی وزارت امور خارجه:

مدیرکل آژانس بی طرفی خود را حفظ کند
سعید خطیب زاده در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات رافائل گروسی مدیرکل آژانس 
انرژی اتمی مبنی بر اینکه تهران باید دسترسی های بیشتری را به آژانس بین المللی انرژی 
برای نظارت بر فعالیت های هسته اش ارائه کند، گفت: موضوع نظارت بر فعالیت های 
هسته ای ایران یک موضوع فنی و تکنیکی است و روابط بین ایران و آژانس بین المللی 

انرژی اتمی نیز بر همین چارچوب است.

 امنیت غذایی هند
در لبه پرتگاه

تاکنون بیش از 100 روز است که کشاورزان هندی در 
خارج از پایتخت این کشور در اعتراض به سه قانون 
این کشور  دولت  سوی  از  شده  مصوب  کشاورزی 

مشغول اعتراض هستند. 

 مصائب فاضالب
شهرک صنعتی سمنان

فاضالب شهرک صنعتی سمنان بدون تصفیه شدن 
را  جمله  این  می شود.  شهر  سبز  فضای  راهی 
از  شهروندان  از  یکی  می کنند که  تایید  فیلم هایی 
نزدیکی شهرک صنعتی در شبکه های مجازی خود 
که  تیره ای  و  کدر  آب  تصویر  است.  کرده   منتشر 
به  شهرک  صنعتی  فاضالب  که  است  آن  مدعی 
صنعتی  شهرک  مدیران  نمی شود.  تصفیه  درستی 

سمنان اما این ادعا را رد می کنند.

نه به ماهی قرمز، یعنی 
 سالمت اکوسیستم

و حفظ محیط زیست
 Carassius با نام علمی Goldfish ماهی قرمز یا
واقع  در  ماهیان است که  از خانواده کپور   auratus
بومی کشور چین است و جزو معروف ترین حیوانات 
خانگی محسوب می شود که از سالیان پیش در این 

کشور به صورت اهلی در آمده است.

ابهام درباره دلیل تعطیلی معدن گچ کوه سفید
  مالک معدن گچ: بررسی کارشناسان پایش سازمان محیط زیست نشان داد فعالیت معدن تخریب و آلودگی ندارد

 داس مه، وکیل دادگستری: مکاتبات متعددی از محیط زیست و منابع طبیعی تخریب و آلودگی محیط زیستی این معدن را تایید می کند

 مالک یک معدن در دماوند، رای دیوان عدالت اداری برای توقف فعالیت این معدن را قطعی نمی داند

| زلزله شناس و رئیس شاخه زمین شناسی 
فرهنگستان علوم |

| مهدی زارع |

ایران، جهان و مخاطرات 1399

  بین سال های 1۳۹۴ تا 1۳۹۹،  تقریبًا 1۲000 
رفته  بین  از  از جنگل های کشور ساالنه  هکتار 
است. فقط در ۵ سال گذشته، ۶0 هزار هکتار 
سوزی،  آتش  دلیل  به  کشور  جنگل های  از 
آفات، بیماری ها، سدسازی، راه سازی، و سایر 
فعالیت های عمرانی و قاچاق الوار از بین رفته 
جنگل ها  سازمان  رسمی  گزارش های  است. 
می گویند که ایران بیش از ۲۴0 آتش سوزی 
در مناطق طبیعی کشور در سه ماهه زمستان۹۸ 
تجربه کرد. آتش سوزی جنگل ها -به ویژه در 
جنگل های زاگرس- در طول تابستان بارها در 
مناطق مختلف رخ داد. منطقه حفاظت شده کوه 
دیل در شهرستان گچساران از روز اول خرداد ۹۹ 
در آتش سوخت. سرانجام پس از سوختن 10 
هکتار از گونه های جنگلی و گیاهی گچساران، 
آتش سوزی در تاریخ 11 خرداد ۹۹  مهار شد. 
توسعه مداوم شهرها در مناطق خوش آب و هوا 
پژوهشگران در همایش ملی »نوروز و فرهنگ شادمانی« از پیوند نوروز و شادی گفتندبه عنوان مقصدهای گردشگری  یکی دیگر از 
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|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 1973   | سه شــنبه  26 اســفند 1399  |    قیمــت 500 تومــان   | 

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

 آگهی تمدید مزایده عمومی
 همراه با ارزیابی کیفی )فشرده( شماره 162-99/12 ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی" انجام سرمایه 
گذاری به منظور تجهیز، آماده سازی و بهره برداری از معدن فسفات کوه الر  استان کهگیلویه و بویر احمد و معدن گزستان استان یزد،  بهره برداری از کارخانه 
تولید آهک هیدراته چرام )به ظرفیت سالیانه 30 هزار تن(  و احداث و بهره برداری از کارخانه تولید اسید فسفریک )به ظرفیت سالیانه حداقل 30 هزار تن( 
در شهرستان چرام" را از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 26.000.000.000 )بیست و شش میلیارد( ریال )واریز نقدی یا ضمانتنامه 

بانکی( اجرا نماید. 

لذا بدینوسیله از عالقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ 99/12/05 و حداکثر تا ساعت 17 مورخ 99/12/27  با 
در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب 4001053404028367 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با عنوان 
ایران به شماره شبا 350100004001053404028367IR و شناسه واریز 30 رقمی به شماره  تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
388053482230170711010276247198، به آدرس : تهران باالتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقالل شماره 1713  برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و 
قراردادها مراجعه نمایند. ضمنًا مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر  تا ساعت 17 روز شنبه 1400/01/21 بوده و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 

برگزار می گردد.
شناسه آگهی 111۲۸۶0

ادامه در همین صفحه

ایران، جهان و مخاطرات 1399
ادامه از همین صفحه

دالیل اصلی فرسایش خاک است. چرا که  ساخت و 
ساز به گیاهان منطقه آسیب می رساند و آن را در برابر 
برای  پذیر می کند.  آسیب  زمین لغزش  و  زلزله  سیل، 
دومین سال متوالی، انبوه ملخ تهدید به تخریب گسترده 
سال  در  بود.  ایران  جنوب  در سرزمین های کشاورزی 
از  از ۵۴ هزار و ۶00 هکتار  ، ملخ صحرا بیش   1۳۹۹
اراضی ۸ استان را تحت تاثیر قرار داد. تاکنون مجموع 
حداقل ۴.۸ میلیون تن محصوالت کشاورزی در کشور 
خسارت دید. با توجه به روند اخیر تولید مثل، جوجه 
ریزی و تشکیل ملخ کویر، در صورت عدم مدیریت موثر، 
زمین وسیع تری در خلیج فارس، سواحل هرمزگان و 
سواحل جنوب غربی و جنوب شرقی بیشتر تحت تاثیر 
قرار خواهند گرفت. حداقل ۴ میلیون دالر هزینه  مبارزه 
با ملخ صحرا با سموم دفع آفات تا مرداد 1۳۹۹  برآورد 
شد. تا شهریور 1۳۹۹، بیش از ۴0۶ هزار  هکتار زمین 
در سراسر کشور با سموم  شیمیایی سمپاشی شد با 
مهاجرت آفت به مناطق پرورش تابستان در مرزهای 
پاکستان و هند، از حضور و تراکم ملخ صحرا کاسته شده 
است.  به این طریق خسارتی به ارزش نزدیک به ۶۹0  
میلیون دالر  به اقتصاد ایران در سال 1۳۹۹  وارد شده 
است. آلودگی ملخ از بدترین سوانح سال 1۳۹۹ در جهان 
بود. انبوه ملخ های بیابانی ، مخرب ترین آفت مهاجر 
در جهان ، قسمتهای زیادی از گیاهان و علفها را برای 
مردم و دامهای آفریقای شرقی می بلعد. این بدترین 
آلودگی طی دهه های گذشته در مناطقی از جیبوتی ، 
اتیوپی ، اریتره ، کنیا ،  سومالی ، سودان و  اوگاندا است 
. و همچنین بر محصوالت در نزدیکی سودان جنوبی 
و یمن تأثیر می گذارد . براساس گزارش سازمان غذا 
و کشاورزی سازمان ملل ، ملخ ها امنیت غذایی را در 
سراسر آفریقا تهدید می کنند ، جایی که ۵1 درصد از 
یا شدید مواجه  ناامنی حاد غذایی متوسط    با  مردم 
هستند . سومالی نیز که با بدترین شیوع ملخ طی ۲۵ 
سال گذشته روبرو شد ، وضعیت اضطراری ملی اعالم 
کرد. بسیاری از جوامع هنوز در حال بهبود از خشکسالی 
طوالنی مدت از سال ۲017 و به دنبال آن طغیان شدید 
در سال ۲01۹ و وخیم شدن امنیت غذایی هستند. در 
۴ اوت ۲0۲0، یک انفجار در بندر بیروت ، با 7۵0 تن 
انفجارهای  از بزرگترین  نیترات آمونیوم متروکه، یکی 
تصادفی غیر هسته ای بود. حداقل 1۹0 نفر جان خود را 
از دست دادند و ۶000 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار 
بالفاصله بیش از ۳00 هزار نفر را آواره کرد. خانواده ها به 
دنبال پناهگاه موقت با اقوام و دوستان و یا در مدارس 
یا ساختمان های دیگر جامعه بودند. این انفجار وضعیت 
موجود در لبنان، کشوری را که از زیر بار بحران اقتصادی، 
هجوم پناهندگان و بیماری همه گیر COVID-1۹ رنج 
می برد ، بغرنج تر کرد.  طوفان یوتا در آمریکای مرکزی 
در آبان ماه به عنوان یک طوفان رده ۴ رخ داد و سیالب 
، باران های سیل آسا و گل و الی را با خود به همراه 
آورد. طوفان یوتا دومین طوفان قدرتمندی است که طی 
دو هفته به آمریکای مرکزی رسید. یک رکوردشکنی در 
فصل طوفان های آتالنتیک طوفانی در ماه نوامبر ۲0۲0 

رخ داد و  تیم های واکنش اضطراری برای آماده سازی 
جوامع در هندوراس،  نیکاراگوئه ،  گواتماال و  السالوادور 
برای طوفان های اتا و یوتا عملیات کردند . طوفان اتا در 
۳ نوامبر به عنوان رده ۴ در نیکاراگوئه رخ داد. طوفان یوتا 
- در حدود 1۵ مایلی جنوب اتا - به عنوان طوفان رده ۴ 
در 1۶ نوامبر ۲0۲0 رخ داد. این طوفان ها باعث وزش باد 
شدید می شود و بیش از 1۴0 مایل در ساعت می وزد و 
باعث بارندگی شدید ، جاری شدن سیل و لغزش های 
گلی می شود. صدها نفر جان خود را از دست دادند و 

بسیاری دیگر مفقود شدند.
جنگ داخلی سوریه و بحران پناهجویان همچنان  از 
از  یکی  سوریه  بود.  سال 1۳۹۹  های  بحران  بدترین 
خطرناک ترین مکانها در جهان برای کودک بودن است: از 
زمان شروع جنگ داخلی حدود یک دهه پیش ، تقریبًا 
۵ میلیون کودک در جنگ متولد شدند. از آنجا که بحران 
پناهندگان سوریه اکنون در دهمین سال خود است ، 
میلیون ها کودک دهه دوم زندگی غوطه ور در جنگ ، 
خشونت و آوارگی را تجربه می کنند. حداقل 1 میلیون 
کودک به عنوان پناهنده در کشورهای همسایه متولد 
شده اند.  جنگ و بیماری همه گیر COVID-1۹ زندگی 
آنها را نابود کرده است. از زمان شروع بحران ، بیش از 
۲.۵ میلیون نفر در خاورمیانه در زمینه خدمات بهداشتی ، 
پشتیبانی روانشناختی ، تجهیزات ماه های سرد زمستان 
، برنامه های آموزشی ، کمک های غذایی و آب تمیز ، 

بهداشت و بهداشت نیازمند کمک بوده اند.
بیشترین مهاجرت از آمریکای التین به دلیل اقتصاد 
ویران شده ونزوئال، تورم فوق العاده، کمبود غذا و دارو 
های  ناآرامی  سال ها  از  ناشی  آموزشی  و کمبودهای 
سیاسی است. حداقل ۹۴٪ مردم در فقر زندگی می کنند 
و حدود ۳0٪ قادر به دریافت غذای مقوی کافی نیستند. 
بر اساس اطالعات کمیسیون عالی پناهندگان سازمان 
ملل، در سال ۲0۲0، تخمین زده می شود 7۶۶ هزار نفر 
به کلمبیا،  بیش از ۴77 هزار نفر به  پرو ،  ۴7۲ هزار 
نفر به  شیلی ،  17۸ هزار نفر به  اکوادور  و 1۴۸ هزار 
نفر به برزیل مهاجرت کنند. جنگ داخلی یمن در میان 
بدترین فاجعه ها در سال ۲0۲0 بود. جنگ داخلی یمن 
و چهار سال درگیری داخلی و بحران غذایی ناشی از 
آن، یک وضعیت اضطراری انسانی گسترده ایجاد کرده 
است. بیش از ۲۲ میلیون نفر - سه چهارم جمعیت این 
کشور - به کمک های نجات دهنده زندگی نیاز دارند. در 
یمن ، اقتصاد سقوط کرده و قیمت مواد غذایی سر به 
فلک کشیده است. درگیری باعث کشته شدن بیش از 
۲۳۳ هزار نفر، از جمله 1۲ هزار غیرنظامی، و بیش از 
۳ میلیون نفر آواره شده است. در سال گذشته ، ۳۸0 
هزار نفر نفر به وبا مبتال شدند زیرا نیمی از مردم از 
دسترسی منظم به آب سالم و بهداشت اولیه برخوردار 
نیستند. مردم در مناطق آسیب دیده به دلیل شرایط 
نزدیک به قحطی از گرسنگی مرده اند  و  1.۸ میلیون 
کودک از سوءتغذیه رنج می برند، از جمله ۴00 هزار نفر 
در مرز مرگ و زندگی. به دلیل اوضاع ناپایدار امنیتی ، 
دسترسی آژانس های بشردوستانه به کشور دشوار است.

آب را 
َهدر ندهیم

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت 
انتخابات  اصلی  مسأله  اینکه  بیان  با  ایسنا،  با  وگو 
برای  را  چه کسی  سیاسی  نیست که گروه های  این 
رای آوری  تا  می کنند  معرفی  انتخابات  در  حضور 
خود  باید  کسی  کرد:  اظهار  باشد،  داشته  مناسبی 
توانمندی  که  دهد  قرار  مردم  انتخاب  معرض  در  را 
باشد. داشته  را  کشور  توسعه  شاخص های   ارتقای 
او در پاسخ به این سوال که »آیا داشتن کارنامه موفق 
در حوزه نظامی تضمینی برای موفقیت در قوه مجریه 
هم هست؟«، گفت: »طبیعتا مدیریت موفق در بخش 
دفاعی به تنهایی نمی تواند تضمین کننده توانایی افراد 
برای قرار گرفتن در پست ریاست جمهوری باشد. البته 
با توجه به ساختارهای موجود در کشور ما و چگونگی 
شکل گیری برخی نهادهای نظامی پس از پیروزی انقالب 
اسالمی تفاوت های معنی داری بین نظامی گری و افراد 
نظامی در ایران و سایر کشورها وجود دارد.« او با بیان 
اینکه برخی آگاهانه و گروهی نیز از سر ناآگاهی بر علیه 
کاندیداهای نظامی فضای نامناسبی ایجاد کرده اند، گفت: 

البته انتخاب نهایی را مردم خواهند کرد که بطور قطع بلوغ 
الزم برای تشخیص ویژگی های کاندیداها اعم از نظامی 
و غیرنظامی را دارند اما من معتقدم حرف هایی که در 
مورد اثرات حضور کاندیداهای با سوابق نظانی در عرصه 
 انتخابات بیان می شود عمدتا مبنای درستی ندارد.« 
شمخانی افزود: »در کشوری که چارچوب های قانونی، 
حدود اختیارات رئیس قوه مجریه و سایر قوا را مشخص 
تبیین  و  تعریف  دقیقا  نیز  و حقوق شهروندان  کرده 
شده، چگونه یک فرد با سابقه نظامی می تواند ایجاد 
محدودیت کند و انقباض سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
ما  در کشور  آن که رییس جمهور  آورد. ضمن  بوجود 
عالی ترین مقام کشور نیست و با وجود ولی فقیه امکان 
 شکل گیری استبداد و انقباض و... اساسا منتفی است.«

شمخانی گفت: »متاسفانه در کشور ما  برخی افراد و 
گروه ها تالش می کنند  افرادی را که در کسوت نظامی 
در جنگ حضور داشته و برای دفاع از کشور جانفشانی 
کرده اند با برچسب هایی چون خشونت گرا و معتقد به 

تفکر پادگانی و مستبد و... از میدان خارج کنند.«

نامزدهای نود و سومین دوره جوایز سینمایی اسکار در 
ایسنا،  به گزارش  شدند.  معرفی  مختلف  های  شاخه 
سینمایی  جوایز  دوره  سومین  نود  نامزدهای  فهرست 
اسکار در حالی اعالم شد که فیلم »منک« ساخته »دیوید 
فینچر« که روایتی از پشت پرده ساخت فیلم »همشهری 
کین« است، توانست با کسب نامزدی در 10 شاخه پیشتاز 
این جوایز نام بگیرد و فیلم های »سرزمین آواره ها«، 
»پدر«، »یهودا و مسیح سیاه«، »میناری«، »بلک باتم ما 
رینی« و »دادگاه شیکاگو 7« نیز هر کدام در شش شاخه 
نامزد کسب جایزه شناخته شدند. فیلم »خورشید« ساخته 
مجید مجیدی که به عنوان نماینده سینمای ایران توانسته 
بود به جمع 1۵ نامزد اولیه شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسی 
زبان راه یابد در نهایت از راه یابی به جمع نامزدهای نهایی 
ایرانی- فیلمساز  بحرانی  رامین  اما  بازماند.  شاخه  این 

آمریکایی برای فیلم  »ببر سفید« نامزد اسکار در شاخه 
بهترین فیلمنامه اقتباسی شد. فهرست برخی از نامزدهای 
 نود و سومین دوره جوایز سینمایی اسکار بدین شرح است: 

و  یهودا  میناری،  منک،  پدر،  فیلم:  بهترین 
جوان  زن  ها،  آواره  سرزمین  سیاه،  مسیح 
7 شیکاگو  دادگاه  متال،  آتیه،صدای   خوش 
بهترین کارگردانی:کلوئی ژائو )سرزمین آواره ها(، دیوید 
فینچر )منک(، لی ایزاک چانگ )میناری(، امرالد فنل 
 )زن جوان خوش آتیه(، راند دیگر )توماس وینتربرگ(

چادویک  متال(،  )صای  احمد  :ریز  مرد  بازیگر  بهترین 
)منک(،  اولدمن  گری  رینی(،  ما  باتم  )بلک  بوزمن 
)میناری( یون  استیون  )پدر(،  هاپکینز   آنتونی 

بهترین بازیگر زن: ویوال دیویس )بلک باتم ما رینی(، 
آندرا دی )ایاالت متحده علیه بیلی هالیدی(، ونسا کربی 
)تکه های یک زن(، فرانسیس مک دورمند )سرزمین 
آتیه( خوش  جوان  )زن  مولیگان  کری  ها(،   آواره 

بهترین فیلم )غیر انگلیسی زبان(: راند دیگر )دانمارک(، 
روزهای بهتر )هنگ کنگ(، کولکتیو )رومانی(، مردی که 
پوست خود را فروخت )تونس(، کجا رفتی آیدا؟ )بوسنی 

و هرزگوین(

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعالم کرد: قانونگذار در 
مواد ۴۶ و ۴7 قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سال 1۳10 
موارد ثبت اجباری معامالت را ذکر کرده است. به گزارش 
ایسنا، متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این 
و ۴7  مواد ۴۶  در  قانونگذار  اواًل:  است:  زیر  به شرح  باره 
قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سال 1۳10 موارد ثبت 
اجباری معامالت را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت 
معامالت راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای 
مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیًا: مطابق قانون 
اصالح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از 

قلمرو جمهوری اسالمی ایران مصوب سال 1۳۸۸، مسئولیت 
صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پالک خـودرو در 
انتظامی  بر عهده نیروی  ایران  قلمـرو جمهـوری اسالمی 
و  انعقاد عقد وکالت  ثالثًا:  ایران است.  جمهوری اسالمی 
حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در 
ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، 
بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف 
دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت 
در وکالت های تعویض پالک و وکالت نامه های فروش 

خودرو است.

 علی شمخانی؛

محال است که یک نظامی، آزادی ها را محدود کند
نامزدهای اسکار 2021 اعالم شد

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعالم کرد

ثبت معامالت اموال منقول در دفتر اسناد رسمی الزامی نیست

 انجمن صنفی سی.ان.جی کشور
به شورای نگهبان نامه نوشت

درخواست رد مصوبه 
 مجلس درباره

سوخت ال.پی.جی 
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خطیب زاده در آخرین نشست مطبوعاتی 
چارچوب  در  1۳۹۹  گفت:  سال  در  خود 
الزم  دسترسی های  همواره  ایران  پادمان 
انرژی  بین المللی  آژانس  اختیار  در  را 
این  از  برخی  البته  است  داده  قرار  اتمی 
براساس  و  است  فراپادمانی  دسترسی ها 
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بود که با 
به مصوبه مجلس شورای اسالمی  توجه 
سخنگوی  شد.  تعلیق  دسترسی ها  این 
وزارت امور خارجه ایران همچنین به موضوع 
اشاره  اتمی  انرژی  آژانس  با  ایران  توافق 
کرد و گفت: این توافق سه ماهه فرصتی 
را به دیپلماسی داده است و باید منتظر 
بمانیم و ببینیم که طرف های مقابل از این 
فرصت دیپلماسی چگونه استفاده می کنند. 
او همچنین از مدیرکل آژانس انرژی اتمی 
خواست که در چارچوب فنی اظهارنظر کند 

و بی طرفی خود را حفظ کند.

دولت انگلیس در برهه هایی 
تالش کرده آرامش به روابط دو کشور 

باز نگردد
همچنین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
در پاسخ به سوالی مبنی بر این که جک 
استراو وزیر خارجه پیشین انگلیس اخیرا 
سال  در  اعالم کرده که  مصاحبه  یک  در 
۲01۳ تعدادی از کارشناسان و دیپلمات های 
ایرانی ویزای انگلیس دریافت کرده بودند 
تا با دولت انگلیس در مورد موضوع بدهی 

تانک های  با  ارتباط  در  ایران  به  انگلیس 
به  افراد  این  ولی  کنند  رایزنی  چیفتن 
محض ورود به انگلیس بازگردانده شدند 
و در واقع به نوعی دیپورت شدند، گفت: 
البته من جزئیات این موضوع را دقیق به 
یاد ندارم ولی دولت انگلیس تاکنون چند 
بار با انجام اقدامات این چنینی از انجام به 
تعهدات خود سرباز زده و به تعهدات خود 
عمل نکرده است و این موضوع مشکالتی 
را به همراه داشته است. از جمله موضوعی 
که آقای جک استراو اعالم کردند و اصل 
موضوع درست است و فکر می کنم دولت 
انگلیس بیش از یک بار به افرادی ویزا داده 
است سپس آن ها را دیپورت کرده است 
انگلیس  دولت  می دهد که  نشان  این  و 
در برهه هایی نهایت تالش خود را کرده که 

آرامش به روابط دو کشور باز نگردد.

دولت انگلیس پرونده زاغری را 
سیاسی نکند

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین 
نازنین  پرونده  وضعیت  آخرین  مورد  در 
زاغری و اظهارات مقامات انگلیسی در این 
ارتباط گفت: این یک پرونده قضایی است 
که در دادگاه مراحل خود را طی کرده است. 
پرونده هایی  چنین  به  کمک  بیشترین 
جلوگیری از سیاسی کردن آن ها است. به 
دولت انگلیس توصیه می کنیم که اجازه 
دهد این موضوع در مسیر قضایی خود طی 

شود و آن را سیاسی نکند.

ایران از تمامی گزینه ها برای دفاع 
از حقوق خود استفاده می کند

مورد  در  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  او 
حمالت اخیر به برخی کشتی های ایرانی 
این که  بر  مبنی  اظهارنظرها  از  برخی  و 
اسرائیل این حمالت را انجام داده است، 
اظهار کرد: باید سخنگو ستاد کل نیروهای 
مسلح در این ارتباط اظهارنظر کند. جایی که 
این عملیات خرابکارانه انجام شده و محل 
به  را  اتهام  انگشت  اولین  آن  جغرافیای 
سوی رژیم اشغالگر قدس معطوف می کند 
و رفتارهای تجاوزکارانه این رژیم این فرض 

را قوت می بخشد.
اگر  افزود:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
مشخص شود هر طرفی در این عملیات 
جمهوری  است  داشته  دست  خرابکارانه 
اسالمی ایران تمام گزینه ها را مدنظر قرار 
داده و از تمامی گزینه ها برای دفاع از حقوق 

حقه خود استفاده می کند.
او همچنین در پاسخ به این سوال که چرا 
در مدت اخیر شاهد افزایش تنش ها بین 
ایران و رژیم صهیونیستی هستیم از جمله 
در مورد این که انگشت اتهام در حمله به 
کشتی ایرانی به سمت رژیم صهیونیستی 
رفته است، گفت: رژیم اشغالگر قدس در 
نبوده  روزی  هیچ  دهه های گذشته  طول 
باشد.  نکرده  ترور  و  که جنگ، خونریزی 

لیست بلند باالیی از ترور در منطقه و خارج 
از منطقه داشته است و برای ناامنی اقدام 
به توطئه و طراحی کرده است. اینها اسناد 
رژیم  این  فعالیت های مخرب  از  روشنی 
امور  وزارت  سخنگوی  است.  منطقه  در 
ادامه داد: ریشه تمامی  خارجه کشورمان 
است که  روزی  از  آسیا  غرب  بحران های 
این رژیم جعلی توسط برخی از کشورهای 
اروپایی به منطقه تحمیل شد. خطیب زاده 
با بیان این که موضوع اصلی جهان اسالم 
همواره موضوع فلسطین بوده و خواهد بود، 
برای  را  تمامی گزینه ها  ایران  تاکید کرد: 
منطقه  در  خود  منافع  از  صیانت  و  دفاع 
همواره لحاظ کرده و در خصوص دفاع از 
امنیت ملی خود تردیدی نداشته و هیچ 
وقت با کسی در این زمینه مصالحه نکرده 
است. سران رژیم اشغالگر قدس نیز از هر 
کسی بهتر می دانند که ایران چگونه از منافع 

خود حمایت و دفاع می کند.

حمله اخیر به پایگاه عین االسد 
بسیار مشکوک است

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به 
سوال دیگری در ارتباط با ادعاهای مطرح 
شده مبنی بر دخالت ایران در حمله اخیر 
به پایگاه عین االسد آمریکا در عراق اظهار 
کرد: همان طور که پیش از این گفتم این 
اقدامات در این زمان بسیار مشکوک است 
ما از دولت و وزارت خارجه عراق خواسته ایم 
که به روشنی عامران و عامالن این اقدام را 

شناسایی و معرفی کند.

نهادها، سیاست خارجی را گروگان 
تمایالت حزبی و جناحی خود نکند

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی 
تشخیص  مجمع  دبیر  این که  بر  مبنی 
مصلحت نظام چندی پیش در مصاحبه ای 
با  ارتباط  در  ابهاماتی  هنوز  اعالم کرد که 
ابهامات  این  و  دارد  وجود  اف.ای.تی.اف 
هنوز از سوی دولت و وزارت خارجه برطرف 
موضوع  خصوص  در  است گفت:  نشده 
اف.ای.تی.اف موضع وزارت خارجه و دولت 
کامال روشن است و قبال این مواضع اعالم 
در مجمع  شده است. چند جلسه ای که 
برگزار شده هم دولت و هم وزارت خارجه 
را  اجازه صحبت داده شده آن ها مطالب 
بیان کردند و اعضای مجمع نیز سوال و 
نکاتی را که داشته اند، مطرح کرده اند. او 
ادامه داد: به نظرم باید اجازه دهیم که این 
موضوع در فضای کامال تکنیکی و حرفه ای 

به جلو برود.
خطیب زاده افزود: یک بار دیگر در همین جا 
از همه نهادها و گروه ها و احزاب سیاسی و 
جریان ها درخواست می کنم که سیاست 
خارجی را گروگان تمایالت حزبی و جناحی 
خود نکنند. سیاست خارجی موضوع منافع 
ملی کشور است و این منافع نباید به هیچ 
وجه موضوع داد و ستد و بده بستان های 

امروز و فردای داخلی در کشور شود.
خطیب زاده همچنین در مورد تالش وزارت 
خارجه برای رفع مشکالت اقتصادی گفت: 
است که  زیادی صورت گرفته  تالش های 
اینجا  در  ولی  پیدا کند  مشکالت کاهش 
خاطر  به  ایران  غیور  ملت  از  دارم  وظیفه 
کاستی ها عذرخواهی کنم، اقدامات جدی 
انجام شده که این فشارها کاهش پیدا کند 
و اگر روزی بتوانیم آن را منتشر کنیم شکوه 
و عظمت آن را مردم ایران مشاهده می کنند. 
او در ادامه گفت: امیدواریم سال 1۴00 سال 
برداشته شدن فشارها و گشایش های بهتر 
باشد، گشایش هایی که تنها به دست ملت 

ایران و در درون اتفاق می افتد.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

 مدیرکل آژانس
بی طرفی خود را حفظ کند
خطیب زاده در مورد اف.ای.تی.اف: از همه نهادها و گروه ها و احزاب سیاسی و جریان ها درخواست می کنم 
که سیاست خارجی را گروگان تمایالت حزبی و جناحی خود نکنند

روحانی بیان کرد:
لزوم شفاف سازی در زمینه 
روند واکسیناسیون طبق 
اولویت های تعیین شده

شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
در زمینه تهیه و تامین واکسن خارجی کرونا از 
سوی وزارت بهداشت و همه دستگاه هایی که در 
این زمینه همکاری داشته اند، تاکید کرد: این که 
توانسته ایم در شرایط سخت و نفسگیر جنگ 
اقتصادی دشمن، هم در زمینه تحقیق و تولید 
واکسن  تامین  و  تهیه  هم  و  داخلی  واکسن 
داشته  موفقی  عملکرد  کشور  مورد نیاز  خارجی 
باشیم، از افتخارات ملت ایران است. به گزارش 
ایسنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
پس از دریافت گزارش دستگاه های ذیربط در 
خصوص اقدامات انجام شده در مسیر تهیه و 
تامین واکسن مطمئن از کشورهای روسیه، چین 
و هند، در پی نوشت این گزارش با قدردانی از 
تالش های انجام شده و همچنین تاکید بر تداوم 
پیگیری ها، از وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
سفیران  به ویژه  و  خارجه  امور  وزارت  پزشکی، 
ایران در این کشورها و همچنین بانک مرکزی و 
سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع ارزی 
خارجی  مطمئن  واکسن  تهیه  برای  نیاز  مورد 
قدردانی کرد. روحانی همچنین به وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی دستور داد همان طور که 
در یک سال گذشته تالش شده با ایجاد شفافیت 
و اطالع رسانی و ارائه آمار دقیق از میزان شیوع 
و نحوه مقابله با این بیماری به عنوان یکی از 
اصول و استانداردهای پذیرفته شده جهانی در 
فرایند مقابله با پاندمی کووید1۹ به عنوان یک 
اطمینان بخش عمل شود، در خصوص  اقدام 
واکسیناسیون نیز به همین شیوه اقدام شود. 
رئیس جمهور تاکید کرد: ضروری است که ملت 
شریف طبق سند ملی تصویب شده در خصوص 
عملیات واکسیناسیون، در جریان جزئیات این 
اقدام بزرگ نیز قرار گیرند و با ایجاد شفافیت در 
این خصوص گامی دیگر در راستای اهتمام به 
دسترسی آزاد به جریان اطالعات در دولت تدبیر 
و امید برداشته شود تا از بروز هرگونه تردید و 

ابهامی در این زمینه جلوگیری شود.

رئیس قوه قضائیه:

امروز ناقضان حقوق بشر از ناحیه 
مدعیان مورد سوال قرار نمی گیرند

رئیس قوه قضائیه گفت: امروز ناقضان حقوق بشر از 
ناحیه مدعیان حقوق بشر مورد سوال قرار نمی گیرند 
اما وقتی  نمی شود،  بیانیه ای هم صادر  آن ها  و علیه 
یمنی ها از وطن و مردم خود و زنان و کودکان دفاع 
می کنند، مورد تهاجم این مدعیان قرار می گیرند. به 
ابراهیم  سید  قضائیه،  قوه  از  نقل  به  ایسنا  گزارش 
قضائیه  قوه  عالی  شورای  جلسه  آخرین  در  رئیسی 
در سال ۹۹ گفت: امروز ناقضان حقوق بشر از ناحیه 
مدعیان حقوق بشر مورد سوال قرار نمی گیرند و علیه 
آن ها بیانیه ای هم صادر نمی شود، اما وقتی یمنی ها 
از وطن و مردم خود و زنان و کودکان دفاع می کنند، 

این مدعیان قرار می گیرند. مورد تهاجم 
او ادامه داد: این بی رحمی و بی انصافی مصداق بارز 
نقض حقوق انسان در روز روشن است، اما امروز دیگر 
ادعاهای مدعیان حقوق انسان در دنیا قابل پذیرش 
نیست و خریداری ندارد و همه ملت ها ماهیت آن ها 

را شناخته اند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با 
تقدیر از همکاران قضایی سراسر کشور برای پیگیری 
اظهار  یکسال گذشته  در  قضایی  تحول  سند  اجرای 
داشت: حرکت تحولی دستگاه قضا مستلزم حضور و 
همکاری همه اجزای نظام قضایی است که بعد از ابالغ 

سند گام های ارزنده ای برای اجرای آن برداشته اند.
به  معوقه  پرونده های  به  رسیدگی  افزود:  رئیسی 
واسطه حرکت جهادی همکاران قضایی آنهم در شرایط 
آن  نمی توان  است که  تقدیری  قابل  اقدام  کرونایی، 
را نادیده گرفت و به عنوان مثال در استان مازندران 
که روز گذشته به آن سفر داشتیم، بیش از ۹0 درصد 
به  ما  همکاران  مضاعف  همت  با  معوقه  پرونده های 

است. رسیده  سرانجام 
رئیسی با تاکید بر تداوم این روند در سال آینده برای 
به روز رسانی پرونده ها در عین حال گفت: در رسیدگی 
و  عادالنه  رسیدگی  بر  همواره  معوقه  پرونده های  به 
و  تاکید داشته ایم  و عدالت  اجرای حق  در  آرا  اتقان 
توجه به کمیت نباید موجب غفلت از کیفیت کار شود. 
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به اجرای طرح 
غربالگری و پایش زندانیان در شش ماه دوم سال 
جاری اعالم کرد: با اجرای این طرح وضعیت بیش از 

۲0 هزار زندانی روشن شده است.
او در ادامه به موضوع اعطای مرخصی به زندانیان در 
ایام شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: اعطای مرخصی به 
زندانیان در ایام کرونایی حرکتی کاماًل انسان دوستانه 

و مبتنی بر دین و ارزش های الهی و اسالمی بود.
اگر  و  بوده  جهانی  بحران  یک  افزود: کرونا  رئیسی 
در کشورهای دیگری که مدعی دفاع از حقوق انسان 
شده،  داده  زندانیان  به  مرخصی  میزان  این  هستند 

اعالم کنند که چه کرده اند.
رئیسی اعطای مرخصی به زندانیان در ایران در دوران 
شیوع کرونا در کشورمان را بی سابقه خواند و از کسانی 
گالیه کرد که در تریبون های مختلف با استناد به برخی 
و  این حرکت موضع گیری کرده  علیه  نادرست  منابع 

اطالعیه و بیانیه دادند.

دبیرکل جبهه پایداری:
کسی که به تازگی رئیس مجلس 
شده، نامزد ریاست جمهوری نشود

دبیر کل جبهه پایداری گفت: به نظر ما کسی که به تازگی 
رئیس مجلس شده بهتر است که برای ریاست جمهوری 
در مجلس  انقالبی  اقدام  به  اکنون  مردم  نکند  اقدام  هم 
امید بسته اند و معطوف شدن او به ریاست جمهوری این 
را زیر سوال می برد و مشکالتی ایجاد می شود. به گزارش 
سلسله  از  نشست  پنجمین  در  محصولی  صادق  ایرنا، 
انتخابات  برای  گفت:  »جمهور«  انتخاباتی  نشست های 
ما  دورنمای  دارد.  مرحله   ۴ طراحی کردیم که  مدل  یک 
یک  به  حتی االمکان  است که  این   1۴00 انتخابات  برای 
برسیم.  خود  انقالبی  دوستان  با  مشترک  نقطه  و  وفاق 
البته این وفاق به هر قیمتی شکل نخواهد گرفت و اصول 
 ما، خطوط قرمز ما هستند. حفظ اصول از واجبات است.
او ادامه داد: طبق این مدل، در مرحله اول بنا بر این است که 
حداقل یکدیگر را تخریب نکنیم، مرحله دوم این است که در 
رابطه با گفتمان، به طور مشترک کار کنیم و بر مبنای گفتمان، 
شاخص های مشترک تعریف کنیم. در مرحله سوم نیز برای 
حداکثری سازی  سمت  به  مشترک،  شاخص های  مبنای 
اشتراکات لیست در انتخابات شورای شهر و نزدیک کردن 
انتخابات ریاست جمهوری حرکت کنیم.  نامزدها در  سبد 
 مرحله آخر نیز رسیدن به لیست واحد و نامزد واحد است.
رای آوری  قابلیت  که  اصلحی  کرد:  تشریح  محصولی 
معنا  این  به  این  اما  نیست،  پذیرش  مورد  باشد  نداشته 
نیست که برای ما نظرسازی شود. چون در سال ۸۴ هم 
گفتند که احمدی نژاد در نظرسنجی ها دو سه درصد رای 
دارد، اما در عمل رای آورد. وظیفه  ما این است که اصلح 
ما  به  خوشوقت)ره(  آیت هللا  معرفی کنیم.  جامعه  به  را 
نمی شود،  راضی  اگر  حتی  را  اصلح  فرد  که  می فرمودند 
برای حضور متقاعد کنیم و برای معرفی او به مردم وقت 
بگذاریم و تالش کنیم. نمی توان از همان ابتدا اصلح را به 
او  برای موفقیت   باید  و  رای آوری کنار گذاشت  بهانه عدم 
تالش کرد و اگر به هر دلیلی نشد به نامزدی که یک پله 
از اول با طرح صالح مقبول  پایین تر است رو آورد نه که 
 به دنبال نامزدهایی باشیم که کف شاخص ها را هم ندارد.

دبیرکل پایداری گفت: درخصوص قالیباف به نظر ما کسی 
که به تازگی رئیس مجلس شده بهتر است که برای ریاست 
انقالبی  اقدام  به  اکنون  مردم  نکند.  اقدام  هم  جمهوری 
ریاست  به  او  معطوف شدن  و  بسته اند  امید  مجلس  در 
جمهوری این را زیر سوال می برد و مشکالتی ایجاد می شود. 
رئیسه  هیات  انتخاب  از  قبل  ما  موضع  مطلب  این  البته 

مجلس هم بود.

ظریف:
آمریکا به سرعت به تعهدات 

خود در برجام بازگردد
وزیر امور خارجه ایران با بیان این که »زمان 
از  حال  در  برجام  به  بازگشت  برای  آمریکا 
دولت  که  کرد  تاکید  است«،  رفتن  دست 
به  نسبت  متفاوتی  عملکرد  تاکنون  بایدن 
دولت ترامپ نداشته است. به گزارش ایسنا، 
با  خود  گفت وگوی  در  ظریف،  محمدجواد 
اندیشکده »مرکز سیاست اروپا« تاکید کرد 
هسته ای  توافق  احیای  برای  واشنگتن  که 
باید به سرعت دست به اقدام بزند. ظریف 
جمهوری  موضع  تکرار  با  خود  اظهارات  در 
اسالمی ایران مبنی بر این که »آمریکا ابتدا 
گفت:  بازگردد«،  برجام  کامل  طور  به  باید 
تعهدات  به  فورا  نیز  ایران  صورت  این  در 
به  نیازی  بنابراین  بازمی گردد،  برجامی اش 
او  نیست.  زمینه  این  در  بیشتر  مذاکرات 
زمانی  با محدودیت  اینجا  در  ما  داد:  ادامه 
مواجهیم و زمانی که انتخابات در کشور برگزار 
شود، این دولت قادر به انجام هیچ کار جدی 
نیست و تقریبًا شش ماه یک دوره انتظار 
خواهیم داشت. رئیس دستگاه دیپلماسی 
ایران اظهار داشت: از این رو، توصیه می شود 
که ایاالت متحده سریع دست به اقدام بزند 
است که  آن  مستلزم  سریع  حرکت  این  و 
آن ها اقدامات الزم را انجام دهند. محمدجواد 
می تواند  »اروپا  این که  بر  تاکید  با  ظریف 
برجام  به  آمریکا  بازگشت  در  مهمی  نقش 
داشته باشد«، تصریح کرد: اروپایی ها عادت 
دارند سازش کنند اما ایران و آمریکا اینطور 
تحمیل  دارند  عادت  آمریکایی ها  نیستند. 
کنند و ما عادت به مقاومت داریم. او افزود: 
اما اکنون زمان آن است که تصمیم بگیریم 
به  و  می کنیم  سازش  ما  دوی  هر  آیا  که 
مسیرهای  به  این که  یا  بازمی گردیم  برجام 

باز خواهیم گشت. خود 

3 رقمی شدن آمار 
مرگ ومیر کرونا در کشور

به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
شناسایی 7۹۸0 بیمار جدید مبتال به کرونا، 
جان  به کووید1۹  مبتالیان  از  تن   100 گفت 
ایسنا،  گزارش  به  دادند.  دست  از  را  خود 
روز ۲۴  از  الری، گفت:  سادات  دکتر سیما 
تا ۲۵ اسفند 1۳۹۹ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، 7 هزار و ۹۸0 بیمار جدید 
مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی شد که 
افزود:   او  آن ها بستری شدند.  از  نفر   ۹۶۳
یک  به  کشور  در  بیماران کووید1۹  مجموع 
میلیون و 7۵۴ هزار و ۹۳۳ نفر رسید. الری 
ادامه داد: متاسفانه در طول این مدت، 100 
بیمار کووید1۹ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۶1 هزار 

و ۳۳0 نفر رسید.

سخنگوی وزارت امور خارجه: 
اگر مشخص شود هر طرفی 
در عملیات خرابکارانه حمله به 
کشتی های ایرانی دست داشته 
است جمهوری اسالمی ایران 
تمام گزینه ها را مدنظر قرار داده 
و از تمامی گزینه ها برای دفاع 
از حقوق حقه خود استفاده 
می کند.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام:
فاز اول کارخانه تولید واکسن در 
شهرک دارویی شفافارمد استان 
البرز فعالیت خود را با تولید ۳ 
میلیون دوز در ماه آغاز می کند 
و امیدواریم تا اواسط بهار 1۴00 
و با افتتاح فاز دوم این کارخانه، 
ظرفیت تولید واکسن رابه 1۲ تا 
1۵ میلیون دوز در ماه برسانیم

| پیام  ما| سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری دیروز خود با رسانه ها از مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی خواست که در چارچوب فنی اظهارنظر کرده و بی طرفی خود را حفظ کند. به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده در پاسخ 
به سوالی در مورد اظهارات رافائل گروسی مدیرکل آژانس انرژی اتمی مبنی بر این که تهران باید دسترسی های بیشتری را 
به آژانس بین المللی انرژی برای نظارت بر فعالیت های هسته اش ارائه کند، گفت: موضوع نظارت بر فعالیت های هسته ای 

ایران یک موضوع فنی و تکنیکی است و روابط بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز بر همین چارچوب است.

بهداشت

|  
وج

 م
 |

افتتاح بزرگترین کارخانه تولید واکسن کرونا در منطقه
همزمان با ورود اولین واکسن ایرانی کرونا به 
مرحله نهایی تست انسانی، فاز اول کارخانه 
تولید واکسن ایرانی کرونا با ظرفیت ۳میلیون 
دوز در ماه، از امروز آغاز به کار کرد. به گزارش 
ایسنا، دیروز در مراسمی با حضور محمد مخبر 
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و جمعی از 
مسئوالن و ناظران پزشکی کارآزمایی بالینی 
»واکسن  انسانی  تست  سوم  و  دوم  فاز   ،
فعالیت  همچنین  و  برکت«  کوو ایران 
بزرگترین کارخانه تولید واکسن در منطقه آغاز 
شد. محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان 
امام در این مراسم گفت: امروز سه خبر خوب 
و افتخارآمیز در حوزه تالش نخبگان جوان 
کشور برای مبارزه با ویروس منحوس کرونا 
برای مردم کشورمان داریم. او افزود: خبر اول 
این که نتایج فاز نخست مطالعات کارآزمایی 
بالینی واکسن کووایران برکت که بر روی ۵۶ 
داوطلب انجام شد، توسط مراجع ذی صالح 
مورد تأیید رسمی قرار گرفت و این واکسن 
 100 موفقیت  بودن  ایمن  بحث  در  توانست 
درصدی کسب کند. مخبر به صدور مجوز از 
سوی وزارت بهداشت برای آغاز همزمان فاز 
دوم و سوم تست انسانی این واکسن خبر 
داد و گفت: خبر خوش دوم، صدور مجوزهای 
الزم و آغاز فاز دوم و سوم کارآزمایی بالینی 
واکسن ایرانی به ترتیب بر روی ۳00 و ۲0 هزار 

نفر در کشور از امروز است که عالوه بر تهران در 
چند استان دیگر هم انجام می شود. رئیس 
افزود:  ادامه  در  امام  فرمان  اجرایی  ستاد 
سومین و شاید مهمترین خبر خوش ما هم 
افتتاح و آغاز فعالیت کارخانه تولید واکسن در 
شهرک دارویی شفافارمد استان البرز است. 
امروز فاز اول این کارخانه فعالیت خود را با 
و  آغاز می کند  ماه  در  دوز  میلیون  تولید ۳ 
امیدواریم تا اواسط بهار 1۴00 و با افتتاح فاز 
دوم این کارخانه، ظرفیت تولید واکسن رابه 
1۲ تا 1۵ میلیون دوز در ماه برسانیم. مخبر 
تاکید کرد: تا زمانی که حتی یک ایرانی باقی 
مانده باشد که واکسن کرونا دریافت نکرده 

نمی کنیم.  واکسن  صادرات  به  اقدام  باشد، 
جزییات  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  رئیس 
انبوه واکسن کووایران برکت را اعالم  تولید 
کرد. محمد مخبر با بیان این که امید است 
آرامش را با تولید واکسن مطمئن با کمترین 
عارضه تقدیم مردم کنیم گفت: جوانان ما به 
اتکای تخصص و اعتماد به نفسشان و قدرت 
و جسارت خدادادی بر همه معضالت کشور 
بعد از انقالب فائق آمدند و ما موفق شدیم 
گام های بلندی برداریم و این بار این گام را 
هم با اطمینان برخواهیم داشت. او با اشاره 
به این که فاز نخست تست انسانی را به یمن 
کمک وزارت بهداشت و تالش متخصصان 

کمترین  با  و  موفقیت  با  خودمان  متبحر 
عارضه پشت سر گذاشتیم و عوارضی در فاز 
اول نداشتیم گفت: امید است فاز دوم را هم 
با موفقیت پشت سر گذاشته و فاز ۳ را هم 
بالفاصله آغاز می کنیم. از دوستان در وزارت 
بهداشت می خواهیم کمک کنند فاز ۲ و ۳ را 
با اشاره  بگذاریم. مخبر  سریعتر پشت سر 
به تولید انبوه و صنعتی واکسن گفت: تولید 
یک  انبوه  تولید  و  بحث  یک  آزمایشگاهی 

موضوع دیگر است. 
حال  در  مختلفی  مراکز  هم  ایران  خود  در 
تولید آزمایشگاهی هستند که برخی به تست 
انسانی  رسیده است و ما در ستاد همزمان با 
گام تحقیقاتی امکانات تولید انبوه را در دو 
فاز شروع کردیم. فاز اول با ظرفیت تولید ۳ 
میلیون دوز در ماه آغاز می شود و تولید را از 

امروز شروع می کنیم. 
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ادامه داد: 
فاز دوم با ظرفیت 1۲ تا 1۵ میلیون دوز در 
ماه قبل از پایان خرداد به اتمام می رسد و 
در آخر بهار تشکیالت ستاد اجرایی ظرفیت 
تولید ماهانه بین 1۵ تا ۲0 میلیون دوز در 
است.  بزرگی  می کند که گام  فراهم  را  ماه 
مخبر افزود: نکته دیگر آنکه سختگیرانه ترین 
پروتکل های بین المللی را در این مطالعات 
رعایت کردیم و ذره ای از آن کوتاه نیامدیم 
و عجله ای نکردیم و در همین فرایند موفق 
شدیم واکسنی که کمترین عارضه را داشته 

است، تولید کنیم.
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هیچ دادگاهی چنین
حکمی نداده است 

می گوید  معدن  مالک  علی یوسفی،  سیامک 
این رای قطعی نیست و قرار است در شعبه 
چهار تجدید نظر بار دیگر به این رای صادره 
محیط  تخریب  او  گفته  به  شود.  رسیدگی 
جرم انگاری  قانون گذار  اوامر  طبق  زیست 
شده و وقتی اقدامی جرم محسوب می شود 
محیط  تخریب  بر  دال  قطعی  حکم  که 
در  حالی که  در  باشد.  داشته  وجود  زیست 
هیچ دادگاهی هیچ حکمی مبنی بر تخریب 
به  او  است  نشده  صادر  زیست  محیط 
دعوی  »موضوع  می دهد:  توضیح  »پیام ما« 
تکلیف  انجام  عدم  اداری  عدالت  دیوان  در 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  قانونی 
بوده نه چیز دیگر.  چرا که صالحیت دیوان 
اسالمی  جمهوری  قانون  برابر  اداری  عدالت 
و  ادارات  تخلفات  به  رسیدگی  فقط  ایران 
عدالت  دیوان  و  است  دولتی  سازمان های 
به تخریب محیط  اداری صالحیت رسیدگی 
زیست را نداشته و اقدام به رسیدگی به این 

و  عمومی  قضایی  مراجع  در صالحیت  مورد 
شهرستان هاست.« حقوقی 

هم   ۹7 و   ۹۶ سال  در  می گوید  یوسفی 
معدن  صاحب  که  او  از  طرفیت  به  دعوی 
عدالت  دیوان  و  بود  نشده  طرح  است، 
اشخاص  دعوای  به  رسیدگی  اداری مسئول 
نیست. »شاکی ادعایی را مطرح کرده مبنی 
خودش  وظایف  صمت  سازمان  آن که  بر 
 ۵ شعبه  در  نهایت  در  و  نداده  انجام  را 
تجدید نظر اعالم شد که این دعوی متوجه 
نیست.«  محیط  زیست  و  طبیعی  منابع 
در  کوه سفید  منطقه  می گوید  همچنین  او 
دماوند جزو مناطق شکار ممنوع کشور است 
و در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان 
در  که  چرا  نمی گیرد،  جای  زیست  محیط 
قوانین  معادن  حضور  حفاظت شده،  مناطق 
زیست  محیط  سازمان  »خود  دارد.  را  خود 
ما  معدن  به  سازمان  این  پایش  بخش  و 
فعالیت  و  منطقه  بررسی  ضمن  و  آمدند 
انجام گرفته ما در آنجا اعالم کردند فعالیت 
ما هیچ گونه تخریب و آلودگی برای محیط  
این حالی است که  در  البته  و  ندارد  اطراف 

هرصورت  در  معدنی  فعالیت  می دانیم  همه 
این  اما  دارد  را  تخریب های خاص خودش 
آن ها  لحاظ ضوابط  از  نظارت محیط  زیست 

بود.« شده  اعالم 
همچنین  کوه سفید  گچ  معدن  مالک 
گذر  در  صادره  احکام  از  بسیاری  می گوید 
نظر  تجدید  دادگاه های  برگزاری  با  و  زمان 
نهایی،  رای  بررسی  برای  و  می شوند  نقض 
باید به شعبه صادرکننده رای رفت و آخرین 
شد.  جویا  را  رای  برای  شده  طی  مراحل 
»بیست روز پیش برایم پیام آمده و پرونده 
بار دیگر به شعبه چهار تجدید نظر داده شده 
و موضوع آن رای و دعوا تخریب و آلودگی 
محیط زیست هم نبوده و اصال برای چنین 

نگرفته ایم.« قرار  تعقیب  تحت  جرمی 
اشاره  قانونی  مواد  به  دیگر  بار  معدن  مالک 
برای  محدودیتی  هیچ  می گوید  و  می کند 
وجود  ممنوع  شکار  مناطق  در  معدن کاری 
ندارد و ماده ۲۴ قانون معادن فقط در مناطق 
چهارگانه ملزم به گرفتن استعالم است و در 
وزارت  از  صنعت  وزارت  ممنوع  شکار  مناطق 
درنهایت  نمی کند.  استعالم  زیست  محیط 

برای  نه  حکمی  چنین  صدور  می گوید  او 
تخریب محیط  زیست بوده و نه آن ها آسیبی 
چنین  و طرح  وارد کرده اند  محیط زیست  به 
مواردی و استناد به رای صادره دیوان عدالت 
قرار  آن ها  و  است  نبوده  درست  هم  اداری 

برگزار  آینده  در  جدید که  دادگاهی  در  است 
دفاع  معدن شان  فعلی  وضعیت  از  می شود 

کنند.

معدن در حال حاضر تعطیل است
کوه سفید  گچ  معدن  مالک  هرچند 
و  است  زود  قضاوت  برای  هنوز  می گوید 
این معدن سرانجام بار دیگر فعال می شود 
محیط   مخاطرات  دلیل  به  صادره  رای  و 
داس مه،  محمد  اما  نبوده  معدن  زیستی 
هماهنگی  شورای  حقوقی  کمیته  دبیر 
طبیعی  منابع  و  زیستی  محیط  تشکل های 
یک  پایه  وکیل  خود  که  خوزستان  استان 
پیگیری  را  حکم  این  و  است  دادگستری 

دارد. دیگری  صحبت های  کرده 
تجدید نظر  پنج  شعبه  رای  او  گفته  به   
این  تصمیم  آخرین  اداری  عدالت  دیوان 
درخواست  پنج  شعبه  خود  و  نبود  ماجرا 
شعبه  رای  و  رد کرد  را  دادرسی شان  اعاده 
دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری را عینا 
خصوص  در  تصمیم  آخرین  و  کرد  تایید 
معدن  دارنده  ثالث  اعتراض  درخواست 
این  بهمن ماه 1۳۹۹    ۵ تاریخ  بود  که در 

شد. رد  درخواست 
می گوید  همچنین  دادگستری  وکیل  این 
ابطال  دلیل  این که  درباره  موجود  ادعای 
نبوده  زیست  محیط   تخریب  معدن  پروانه 
اسباب  حسب  که  چرا  نیست  درست  هم 
موجهه رای بدوی که در مراحل تجدید نظر، 
مفاد  عینا  ثالث  اعتراض  و  دادرسی  اعاده 
رای تایید شد دلیل ابطال تخریب غيرقابل 
 ۶ ماده  به  استناد  و  زیست  محیط  جبران 
قانون حفاظت و بهسازی بوده چرا که یک 
و  اسباب موجهه  از سه بخش مقدمه،  رای 
توضیح  او  است.  رای تشکیل شده  منطوق 
می دهد: »مضافا حسب اطالع باید گفت که 
آرا دیوان  به موجب همین  االن  این معدن 
آن  بر  عالوه  است.  تعطیل  اداری  عدالت 
و  زیست  اداره محیط  از  متعددی  مکاتبات 
اداره منابع طبیعی وجود دارد که این معدن 
زیست  محیط  آلودگی  و  تخریب  موجب 
مکاتبه  موجب  به  مثال  عنوان  به  است 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رسمی 
پوشش گیاهی  لحاظ  به  دماوند  شهرستان 
موجود در منطقه و ممنوع بودن قطع آن ها 
خسارات  موصوف  معدن  توجه  عدم  و 
ملی  اراضی  به  فراوانی  محیطی  زیست 

است.«  شده  وارد  مذکور  پالک 
محیط  زیست  فعاالن  نگرانی   وجود  با  حاال 
تخریب  موجب  معادنی که  به کار  ادامه  از 
نگرانی  دیگر  از سوی  و  از یک سو  هستند 
باید  فعالیتشان  و  کار  برای  معدن کاران 
وضعیت  نهایت  در  که  دید  و  ماند  منتظر 
چه  آینده  در  آن ها  به  عمل  و  صادره  آرای 

می شود.

 مالک یک معدن در دماوند، رای دیوان عدالت اداری برای توقف فعالیت این معدن را قطعی نمی داند

ابهام درباره دلیل تعطیلی معدن گچ کوه سفید
 مالک معدن گچ: بررسی کارشناسان پایش محیط زیست نشان داد فعالیت معدن تخریب و آلودگی ندارد

داس مه، وکیل دادگستری: مکاتبات متعددی از محیط زیست و منابع طبیعی تخریب و آلودگی محیط زیستی این 
معدن را تایید می کند

پاکسازی آلودگی نفتی 
هورالعظیم پایان یافت 

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان 
گفت: »پاکسازی آلودگی ناشی از نشت نفت از 
خط لوله چاه شماره 101 در غرب کارون واقع در 

تاالب هورالعظیم با موفقیت به پایان رسید.«
جهانگیر پورهنگ در گفت وگو با ایرنا با اشاره به 
نشست نفت از خط لوله چاه شماره 101 غرب 
کارون در صبح روز جمعه ۲۲ اسفند ماه جاری 
نفت  نشت  مواقع  در  »معموال  داد:  توضیح 
بسته  اتوماتیک  صورت  به  چاه ها  خطوط،  از 
 101 شماره  چاه  لوله  خط  نشست  می شوند. 
در هورالعظیم جزئی بود و عملیات تعمیر خط 
و پاکسازی محل آلودگی با جدید انجام و در 

رسید.« پایان  به  ممکن  زمان  کمترین 
او با بیان این که این نشتی در آب بوده، گفت: 
»حالت جوشش آب در محل شکستگی ناشی 
از متصاعد شدن گاز همراه با نفت بوده است. 
از  ناشی  آلودگی  مهار  و  خط  تعمیر  مدیریت 
اداره  رئیس  حضور  و  نظارت  با  نفت  نشست 
حفاظت از محیط زیست شهرستان هویزه انجام 
شد. برای انجام عملیات مهار آلودگی از تجهیزات 
مختلف و کاربردی استفاده شد تا از گسترش 
لوله  این خط  خوردگی  از  ناشی  نفتی  آلودگی 

شود.« جلوگیری 

هوای 7 شهر ناسالم شد 
ناسالم شد؛ ۶ شهر  دیروز  هوای هفت شهر 
یک شهر  و  برای گروه های حساس  ناسالم 
به گزارش سامانه  برای همه گروه ها.  ناسالم 
شبکه ملی پایش کیفی هوای محیط و صوت 
سازمان حفاظت محیط زیست، هوای شهرهای 
اصفهان با شاخص 10۲، شیراز 10۲، مشهد 110، 
بندرعباس 11۴، همدان 11۸، تهران 1۳۴ ناسالم 
برای گروه های حساس و کرج با شاخص  1۵۵  

ناسالم برای تمام گروه ها اعالم شد.
همچنین هوای شهرهای یزد با شاخص ۵۳، 
بیرجند ۵۸، ارومیه ۵۹، بجنورد ۵۹، قم ۵۹، 
بوشهر ۶۳، تبریز ۶۳، شهرکرد ۶۳، اراک 7۶، 
اهواز   ۸0، خرم آباد ۸۳ و کرمان ۹0 قابل قبول 
این گزارش  اساس  بر  شد.  داده  تشخیص 
هوای شهرهای زابل با شاخص 1۴، اردبیل 17، 
گرگان ۲۴، رشت ۳0، سنندج ۳۲، قزوین ۳۲، 
زنجان ۳۹، ایالم ۴۳ ، سمنان ۴۳، کرمانشاه 
۴۵ و یاسوج ۵0 در شرایط پاک قرار گرفت. 
هوای زابل نیز در روز یکشنبه با شاخص ۵00 در 
شرایط خطرناک قرار داشت، همچنین هوای 
بندرعباس با شاخص 1۹۲ ناسالم برای همه 
گروه ها و هوای شهرهای یاسوج و کرمان به 
در شرایط   111 و  با شاخص های 10۵  ترتیب 
ناسالم برای گروه های حساس قرار داشتند.

فراخوان »مهرگان علم« 
برای دوره های شانزدهم 

و هفدهم 
جایزه  هفدهم  و  شانزدهم  دوره های  فراخوان 
کتاب  بهترین  انتخاب  برای  علم  مهرگان 
شخصیت  اثرگذارترین  علمی زیست محیطی، 
تشکل  برترین  و  ایران  زیست  محیط 
جایزه  دبیرخانه  شد.  منتشر  زیست محیطی 
و  فراخوان دوره های شانزدهم  انتشار  با  مهرگان 
هفدهم جایزه مهرگان علم از ناشران و نویسندگان 
کتاب های علمی- زیست محیطی که چاپ اول 
کتاب هایشان در سال های 1۳۹۸ و 1۳۹۹ منتشر 
شده است دعوت می کند سه نسخه از کتاب های 
خود تا پایان اردیبهشت سال 1۴00 به دبیرخانه 
جایزه ارسال کنند. در بخش تشکل های مردم نهاد، 
دبیرخانه جایزه مهرگان از مدیر و یا اعضای موسس 
تشکل های زیست  محیطی دعوت می کند تا شرح 
و  برنامه ها  مهم ترین  فهرست  و  مختصر  حال 
فعالیت های خود را در سال های 1۳۹۸ و 1۳۹۹ 
به ضمیمه یک گزارش تصویری کوتاه )کلیپ( از 
اقدامات انجام شده در این دو سال به دبیرخانه 
جایزه ارسال کنند. مدت زمان کلیپ ارسالی باید 
۳ تا حداکثر ۴ دقیقه باشد و متن ارسالی نیز 
از ۲ صفحه بیشتر نشود. مهلت ارسال عملکرد 
جایزه  است.   1۴00 سال  خرداد  پایان  تشکل ها 
مهرگان علم در بخش »یک عمر تالش در عرصه 
محیط زیست« با ارزیابِی مجموعه آثار یا خدمات 
کنشگران برجسته محیط زیست ایران به انتخاب 
داوران جایزه مهرگان علم، به اثرگذارترین شخصیت 
این عرصه تعلق می گیرد. نامزدهای دریافت این 
جایزه از سوی: مدیر جایزه مهرگان، یک یا چند 
نفر از داوران جایزه مهرگان علم یا یک نهاد مستقل 
محیط زیست ایران معرفی می شوند، از این رو 
و  مستقل  نهادهای  از  مهرگان  جایزه  دبیرخانه 
فعال در عرصه محیط زیست ایران دعوت می کند 
چنانچه فردی را برای دریافت جایزه مهرگان علم 
می دانند  صالحیت  صاحب  تالش«  عمر  »یک 
نام او و شرح حال مختصری از آثار یا خدمات 
او را به دبیرخانه جایزه ارسال کنند. مهلت معرفی 
انتخاب  است.   1۴00 سال  خرداد  پایان  نامزدها 
»برگزیده« جایزه مهرگان علم در بخش »یک عمر 
تالش در عرصه محیط زیست« تنها با اتفاق آرای 
داوران امکان پذیر است.  نشانی برای ارسال کتاب: 
یا پست  تهران - صندوق پستی 1۹۶1۵-۵۵۵ 
mehreganprize@gmail.com الکترونیک 

مالک معدن: موضوع دعوی 
در دیوان عدالت اداری عدم 

انجام تکلیف قانونی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت بوده 

نه چیز دیگر.  چرا که صالحیت 
دیوان عدالت اداری برابر قانون 

جمهوری اسالمی ایران فقط 
در رسیدگی به تخلفات ادارات 
و سازمان های دولتی است و 
دیوان عدالت اداری صالحیت 

رسیدگی به تخریب محیط 
زیست را ندارد

|پیام ما| پنجم بهمن ماه امسال بود که دیوان عدالت اداری رایی در مقام رد دعوی اعتراض ثالث برای معدن گچ کوه سفید دماوند 
صادر کرد. رای که پس از رفت و برگشت های فراوان در سال های گذشته صادر شده بود و بر اساس آن فعالیت این معدن معلق ماند. 
شکایت از فعالیت این معدن نخستین بار در سال 96 اعالم شده بود و بعد از آن دادگاه های تجدید نظری هم برگزار شد. همان سال 
96 و در رای صادره عنوان شد فعالیت معدن مخالف موازین محیط  زیستی است و تخریب هایی را علیه منطقه شکار ممنوع کوه سفید 
به همراه دارد. »پیام ما« در گزارشی که هفدهم اسفند ماه منتشر کرد به چند و چون این حکم و اهمیتش برای حوزه محیط  زیست 
پرداخت. چرا که این حکم جزو معدود احکامی به شمار می رفت که در آن محیط  زیست بر معدن کاری ارجح داده شده بود. حاال پس 
از انتشار این گزارش، مالک معدن می گوید حکم صادره، حکم نهایی نبوده و این معدن به دلیل تخریب محیط  زیست تحت تعقیب 
قانونی قرار نداشته است و سازمان محیط زیست هم در جریان فعالیت این معدن بوده است. این گفته در حالی است که فعالیت 
معادن در منطقه کوه سفید از مدت ها پیش موجب نگرانی فعاالن حوزه محیط زیست بوده است. این منطقه که چند سالی است ارتقای 
آن به منطقه حفاظت شده در حال پیگیری است، حاال درگیر مناسبات گوناگون است؛ از یک سو فعاالن حوزه معدن و از سوی دیگر 

فعاالن محیط  زیست.

هرچند مالک معدن گچ 
کوه سفید معتقد است رای 

صادره به دلیل مخاطرات محیط  
زیستی معدن نبوده اما وکیلی 
که این حکم را پیگیری کرده 

می گوید رای شعبه پنج تجدید 
نظر دیوان عدالت اداری آخرین 
تصمیم این ماجرا نبود و خود 

شعبه پنج درخواست اعاده 
دادرسی شان را رد کرد و رای 
شعبه دوم تجدید نظر دیوان 

عدالت اداری را عینا تایید کرد 
و آخرین تصمیم در خصوص 

درخواست اعتراض ثالث دارنده 
معدن بود  که در تاریخ ۵ بهمن 

ماه 1۳۹۹  این درخواست رد 
شد
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»مردم با نخریدن و رهانکردن ماهی قرمز 
در محیط های طبیعی، ضمن حفظ سالمت 
از ورود  به حقوق حیوانات  با احترام  خود، 
اکوسیستم های  به  غیربومی  گونه  این 
طبیعی و برهم زدن چرخه زیستی در آن ها 
زیست  محیط  مدیرکل  کنند.«  جلوگیری 
این  بیان  با  بختیاری  و  چهارمحال  استان 

داد. هشدار  قرمز  ماهی  درباره  مطلب 
علمی  نام  با   Goldfish یا  قرمز  ماهی 
کپور  خانواده  از   Carassius auratus
ماهیان است که در واقع بومی کشور چین 
است و جزو معروف ترین حیوانات خانگی 
محسوب می شود که از سالیان پیش در این 

است. آمده  در  اهلی  به صورت  کشور 
شهرام احمدی در ارتباط با این گونه و عرضه 
آن در بازارهای شب عید گفت: »هم اکنون 
تهدید  را  زیست کشور  محیط  ماهی،  این 
ماهی  رهاسازی  هشدار  باید  است.  کرده 
قرمز در محیط های طبیعی را جدی گرفت. 
ماهی قرمز قادر به تحمل طیف وسیع دما، 
غلظت  برابر  در  و  بوده  آب  شوری  و   PH
پایین اکسیژن و آلودگی آب مقاوم است. 
شرایط  شده که  باعث  خصوصیات  همین 
متفاوت محیط جدیدی که وارد آن می  شود 

را تحمل و خود را با آن سازگار کند.«
او ادامه داد: »ماهی قرمز گونه ای غیربومی 
برای کشور ما است چرا که به صورت عمدی 

یا تصادفی به دلیل فعالیت های انسانی به 
خود  طبیعی  پراکندگی  محدوده  از  خارج 
وارد شده. این ماهی ها غذا و اکسیژن الزم 
برای ماهی های بومی رودخانه ها را مصرف 
می کنند و ممکن است همین ماهی قرمز 
با خطر  را  بومی  ماهی  یک  نسل  کوچک، 
ناقل  دارد  احتمال  و  کند  مواجه  انقراض 
انگل، قارچ و عوامل بیماری زا هم باشند.«
زیست  محیط  مدیر کل  گفته  به 
دلیل  به  ماهی ها  این  چهارمحال وبختیاری 
همه چیزخوار بودن می توانند تخم ماهی های 
دیگر را بخورند و در صورت آزادسازی این 
دریاچه های  و  رودخانه ها  در  ماهی ها 

را  منطقه  آن  اکوسیستم  می توانند  طبیعی 
به هم بزنند. بنابراین بهتر است در آب های 
طبیعی به هیچ عنوان رها نشوند. رها کردن 
سبب  طبیعی  آب های  در  قرمز  ماهی های 
دلیل  به  آب  تیرگی  و  آلودگی  افزایش 
در  موجود  آلی  مواد  و  گیاهان  از  تغذیه 
بستر آب و از بین بردن گیاهان آبزی است. 
رقابت تغذیه ای و رقابت برای فضا با سایر 
گونه  های بومی، باعث رشد بی رویه جلبک، 
تداخل با زندگی طبیعی کپورماهیان بومی، 
کاهش رفتار تولید مثلی برخی دوزیستان 
دیگر  ماهیان  به  بیماری  انتقال  و  بومی 

می شود.

نه به ماهی قرمز، یعنی سالمت اکوسیستم و حفظ محیط زیست
محوطه

استفاده از مواد منفجره و 
روشن کردن آتش عالوه  بر 

این که خطر آتش سوزی را به  
همراه دارد می تواند در این 

فصل که حیات وحش باردار 
هستند منجر به سقط جنین 
آن ها شود همچنین با توجه 

به این که هنوز عرصه های 
طبیعی سرسبز نشده، امکان 
وقوع آتش سوزی در مناطق 

چهارگانه بسیار باال است

در آستانه چهارشنبه سوری مطرح شد

خطر انفجارها برای مناطق چهارگانه و حیات وحش
چند سالی است که مراسم آیینی چهارشنبه 
سوری با استفاده از مواد محترقه غیرمتعارف 
و  است  شده  خارج  خود  مرسوم  شکل  از 
عالوه بر خطراتی که برگزاری چهارشنبه سوری 
هم  مخرب  عوارضی  دارد،  شهروندان  برای 
بر محیط زیست بر جای می گذارد. فرمانده 
یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با 
اشاره به خطرات متعدد ناشی از روشن کردن 
آتش و استفاده از مواد محترقه در مناطق 
فرعی  راه های  شدن  مسدود  از  چهارگانه، 
ورجین  حفاظت شده  به  منطقه  دسترسی 
و  خجیر  ملی  و  پارک  شمیرانات  جمله  از 
سرخه حصار خبر داد. فرهاد زندی با تاکید بر 
اثرات مخربی روشن کردن آتش و استفاده 
از مواد محترقه بر محیط  زیست عنوان کرد: 
مناطق  روسای  با  که  نشست هایی  »طی 
حفاظت شده برگزار کردیم، قرار شد تا طی 
روزهای منتهی به چهارشنبه سوری راه های 
فرعی دسترسی به مناطق حفاظت شده از 
جمله منطقه حفاظت شده ورجین و  پارک 
ملی خجیر و سرخه حصار با توجه به نزدیکی 
سرخه حصار  جنگلی  و  پارک  به  پایتخت 
مسدود شود.« او ادامه داد: »استفاده از مواد 
منفجره و روشن کردن آتش عالوه  بر این که 
خطر آتش سوزی را به  همراه دارد می تواند 
در این فصل که حیات وحش باردار هستند 

منجر به سقط جنین آن ها شود همچنین 
هنوز عرصه های طبیعی  این که  به  توجه  با 
سرسبز نشده است و همچنان سیمای استان 
وقوع  امکان  و  خطر  دارد،  زمستانی  چهره 

باال است.« آتش سوزی بسیار 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 
تهران تاکید کرد: »یکی دیگر از تهدیدهای 
جدی استفاده از مواد محترقه و روشن کردن 
آتش  آلودگی هوا و کاهش کیفیت هوا در 
سطح استان است که آسیب های جدی برای 

سالمت و محیط زیست به همراه دارد.«
بر  فعالی  نظارت های  و  او،  پایش  به گفته 
مناطق چهارگانه استان تهران برقرار می شود 
مناطق  امن  زون های  به  افراد  ورود  از  تا 
چهارگانه جلوگیری به عمل آید همچنین در 
صورت مشاهده افرادی که اقدام به روشن 
کردن آتش و استفاده از مواد محترقه در این 
مناطق کنند با آنان برخورد جدی می شود و 
این افراد به مراجع قضایی معرفی می شوند.
صورت  در  »مردم  گفت:  در  پایان  زندی 
از تخلف در زمینه روشن   مشاهده مواردی 
یا  محترقه  مواد  از  استفاده  آتش،  کردن 
استان  طبیعی  عرصه های  در  آتش سوزی 
می توانند از طریق سامانه 1۵۴0 آن را گزارش 
کنند تا نیروهای ما در اولین فرصت به نقطه 

مراجعه کنند.« نظر  مورد 
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همایش ملی »نوروز و فرهنگ شادمانی آغاز 
قرن پانزدهم خورشیدی« پنجمین همایش از 
سلسله همایش های پژوهشکده مردم شناسی با 
همکاری مراکز علمی، دانشگاهی و پژوهشگاهی 
کشور دیروز به صورت مجازی برگزار شد. این 
همایش اگرچه در عنوان خود به اشتباه اشاره ای 
اما  داشت  خورشیدی  پانزدهم  قرن  آغاز  به 
حاضران گفتند که پایان قرن چهاردهم، درست 

در پایان سال 1۴00 رقم می خورد.
نوروز مظهر تام و تمام طبع شادی جوی ایرانی

محمد بهشتی معمار، ایران شناس و پیشکسوت 
حوزه میراث فرهنگی در مورد شادی و نوروز در 
این همایش گفت: »در آیین زرتشت مهم ترین 
رویکرد؛ دعوت به نظم حاکم بر هستی که میل به 
آن ایجاد شادمانی می کند« . او با اشاره به این که 
فرهنگ دعوت به شادی پیش و بعد از اسالم در 
بین ایرانیان وجود داشته است، ایران را سرزمین 
بالقوه خواند که هرآنچه گوهر در آن وجود دارد در 
پس پرده پنهان است و ایرانیان همواره به دنبال 
کشف المحجوب و آشکار کردن گوهر از پرده اند 
که این خود امری شادی آفرین است . بهشتی با 
بیان این که حتی تمامی فصول سال بر اساس 
این شادی شکل گرفته اند افزود: نوروز مظهر تام 
و تمام طبع شادی جوی ایرانی است که خود را 

در نوروز تمام قد نشان می دهد .

 تقویم جاللی دل نشین ترین 
تقویم جهان

نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی 

هم در این همایش با بیان این که نام دانشمندان 
زیادی از ایران در فهرست منجمان جهان وجود 
دارد، به شکل گیری روند تقویم جاللی اشاره کرد 
و آن را کامل ترین، دقیق ترین و دل نشین ترین 
تقویم جهان دانست که آغاز آن با نو شدن زمین 
تعاریفی  بیان  با  او  بهار همراه است.  در فصل 
از زمان، تاریخ و تقویم، ایران را با هزاران سال 
و  میراث ملموس  از  دریایی  تاریخ،  و  قدمت 
ناملموس خواند که آیین هایی نظیر نوروز ،یلدا 

و... از مهم ترین آن هاست.
شادی آفرینی مشترک در تمامی آیین های نوروز
فرهنگی  موسسه  رئیس  نوبختی،  سرور 
به  اشاره  با  همایش  این  سخنران  دیگر  اکو 
این که جشن نوروز در کشور های حوزه تمدنی 
قرقیزستان،  ترکیه،  تاجیکستان،  نظیر  نوروز 
ترکمنستان، افغانستان و ...برگزار می شود که 
از  برخی  به  نوروز هستند  از  نمادی  کدام  هر 
تن  بر  نظیر  این کشور ها  در  نوروز  آیین های 
نو، به نمایش گذاشتن هنر های  کردن لباس 
دستی، پختن نان و غذاهای سنتی، دوری از 
بر زبان آوردن سخن زشت و ... اشاره کرد. او 
آراستن  با  با شکوه  روز  این  ایران  گفت: »در 
و  ایرانیان  بازدید  و  دید  و  هفت سین  سفره 
تبریک و شادباش به یکدیگر همراه است «

رئیس موسسه فرهنگی اکو، نکته واحد تمامی 
این آیین ها را شادی آفرینی دانست و عنوان 
نیز شادی  نوروز  آیین  ماندگاری  کرد: »عامل 
به  زندگی  تمام طول  در  انسان  زیرا که  است 

نیاز دارد.« شادی 

به گفته نوبختی، اصل نوروز در شاد زیستن، شاد 
بودن و شاد ماندن است و همانطور که شب به 
روز، نور بر ظلمت، گرمی بر سردی، خوبی بر بدی 
و شادی بر غم چیره می شود. نوروز بیانگر این 
است که هیچ اندوهی ماندنی نیست و شادی 

روزی از راه می رسد .«
شدن  چیره  از  خرسندی  ابراز  با  ادامه  در  او 
جهان تا حدودی بر پاندمی کرونا تصریح کرد: 
دنیا  مردم  به  سخت  دوران  این  »گذراندن 
نشان داد که با شادی، در کنار همدیگر بودن و 
اتحاد داشتن غلبه بر سختی امکان پذیر است 
دانشکده  رئیس  « حسین حسن پور آالشتی، 
علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران هم 
با اشاره به ثبت جهانی نوروز در سال ۲010 به 

عنوان میراث معنوی ایرانی، چهار شنبه سوری، 
پهن  گروهی،  بازی های  انجام  آش،  پخت 
کردن سفره هفت سین، دید و بازدید، رفتن به 
دامان طبیعت و ... را از آیین های نوروز دانست 
اسطوره شناسی  آیین  یک  »نوروز  گفت:  و 
باز می گردد.  آیین حیات مجدد  به  است که 
ایران و  با شکل گیری آیین های توحیدی در 
بین النهرین و تبدیل اسطوره به حماسه نوروز به 
جشن ملی تبدیل شده است.« این پژوهشگر 
با اشاره به پیشینه برگزاری جشن های نوروز 
در زمان هخامنشیان، ساسانیان، عباسیان و...  
عنوان کرد: »قلمرو نوروز بسیار گسترده است 
و با تقسیم بندی های امروز بالغ بر 1۴ کشور را 
در بر می گیرد که در ۹ کشور این روز تعطیل 
گستره  از  حکایت  این  و  شده  اعالم  رسمی 

وسیع آیین نوروز و محبوبیت آن دارد.«
نوروز  چرا  پرسش که  این  طرح  با  حسن پور 
بخش قابل توجهی از دنیا را تحت تاثیر قرار داده 
گفت: »این آیین توانسته با ادیان توحیدی در 
حوزه خاورمیانه، فالت ایران و بین النهرین منطبق 

شده و رنگ مذهبی یابد.«

 گیالن، سرزمینی شاد
پژوهشکده  رئیس  موسوی،  هاشم 
به  اشاره  با  نیز  دانشگاه گیالن  گیالن شناسی 
نوروز  بیماری کرونا که مراسم عید  همه گیری 
را تحت شعاع قرار داده گفت: »با دنیای بهتر 
تنها یک آغوش فاصله داریم و با این که دید 
و بازدیدها با شیوع این بیماری محدود شده اند 
وظیفه داریم پیام های نوروز را پاس بداریم.«

مخصوص  آیین های  به  اشاره  با  ادامه  در  او 
نوروز در گیالن افزود: »مردم استان گیالن به 
با  را  نوروز  آیین های  و  مهمان نوازی مشهورند 

می کنند.« برگزار  شادمانی 
این پژوهشگر با بیان این که گیالنیان در مواقع 
انجام کارهای سخت نیز با نشاط دسته جمعی 
کار می کنند افزود: »گیالن و گیالنی با شادی 
پیوند دارند و معضالت را نیز با شوخ طبعی 

خودشان تفسیر می کنند.«
موسوی آیین های گیالن را در ارتباط با عناصر 
طبیعی، تقویم و نیازهای اقتصادی و کشاورزی 
مردم دانست و عنوان کرد: »گیالن برای همه 
گیالنیان دارای یک معنای مشترک و آن هم 
غذاهای   ، موسیقی  دریا،  جنگل،  سرسبزی، 
با بیان این که طبیعت  او  ... است.«  محلی و 
گیالن شاد، تامین کننده نیاز مردمان و جغرافیای 
آن غنی است گفت: »همه از این طبیعت زیبا 

می بردند.« لذت 

 پیوند طبیعت و فرهنگ
و  میراث فرهنگی  پژوهشگاه  رئیس 
گردشگری هم در همایش ملی »نوروز و فرهنگ 
شادمانی« گفت: »جشن باستانی نوروز طبیعت 
و فرهنگ را در تاریخ ایران به هم می رساند.« به 
گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشگری، بهروز عمرانی گفت:  »این ویژگی 
مهم یعنی یگانگی میراث فرهنگی و طبیعی، با 

تعریفی که از توسعه پایدار و ویژگی های کلیدی 
و  طبیعت  بودن  همزاد  شامل  دارد  وجود  آن 

فرهنگ، سازگار و همسو است .«
او افزود: »به واقع یکی از آیین هایی که حافظ 
میراث طبیعی و معنوی ایرانیان بوده و نقشی 
بسیار قدرتمند در زمینه پایدار هویت ایرانی ایفا 
کرده است این آیین کهن و دیرین سال تلقی 

می شود.«
تنها خاستگاه  نه  نوروز  آیین  عمرانی،  به گفته 
بوده  با طبیعت  او  فرهنگ  و  انسان  همگرایی 
دلیل  به  نوروز  آیین  دیگر  سوی  از  است که 
انعکاس زیست جهان مشترک اقوام ایرانی از 
عوامل تقویت همبستگی این اقوام و زدودن هر 
نشانه ای از واگرایی در طی تاریخ این سرزمین 
کهن تلقی می شود. این گونه است که هر یک از 
اقوام ایرانی خود را حافظ این آیین در طی تاریخ 
مولفه های کلیدی  از  یکی  را  نوروز  و  می دانند 

معرفی و تعریف هویت خود می شمرند.«
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
در ادامه عنوان کرد: »یکی از اقوام کهن ایران که 
حافظ فرهنگ و تمدن ایرانی بوده اند کردهای 
ایران اند که نقشی سترگ در حفظ عناصر کلیدی 
فرهنگ و تمدن ایرانی در طی تاریخ ایفا کرده اند، 
فرهنگ های  خرده  با  ایرانی  قوم  این  چه  اگر 
غنی خود در سرتاسر کشور از گیالن و مازندران 
تا خراسان و غیره حضور دارند اما کردستان و 
کرمانشاه دو حوزه فرهنگی مهم از حضور این قوم 

ایرانی را در بردارد.«
به گفته او امسال با انتخاب کرمانشاه به عنوان 
این  اهمیت  اسالم  جهان  پایتخت گردشگری 
حوزه فرهنگی در ارائه الگویی کارآمد از گردشگری 

پایدار بیش از پیش روشن می شود.

همایش  این  افتتاحیه  آیین  است،  گفتنی 
که با برگزاری نشست های تخصصی در حال 
نوروز شناسان یک  از  با تقدیر  برگزاری است 
آنان،  به  احترام  و  دین  ادای  و  اخیر  سده 
نمایش فیلمی از پویا رئیسی و با گرامیداشت 
جهان  از  چشم  که  بزرگ  پژوهان  نوروز  یاد 
نوروز  آیین  مجله  از  رونمایی   ، فروبسته اند 
شماره »کردستان و کرمانشاه«، شماره »کرمان 
فرهنگ  شماره  سیستان و بلوچستان«،  و 
شناختی  مردم  مطالعات  )مجله  شادمانی 

رسید. پایان  به  میراث فرهنگی( 

ورودی  دیوار  شبانه  روزی  فعالیت های 
شرقی کاخ گلستان حساسیت برانگیز شده 
پاکسازی  می گوید  فنی کاخ  معاون  است. 
این  تا  است  انجام  حال  در  آجری  جداره 
ورودی که ۳0 - ۴0 سال بسته بود، به روی 

شود. باز  مردم 
کارگری  از  فیلمی  انتشار  ایسنا،  به گزارش 
که با دستگاه فرز سنگ در حال پاکسازی 
و  است  گلستان  کاخ  قاجاری  آجرهای 
حجم گرد و خاکی که برپا کرده، نقدهایی را 
متوجه شیوه مرمت این بنای تاریخی - که 
در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده - کرده 
فنی کاخ گلستان  معاون  آوج،  جبار  است. 
اما می گوید که اطالعات پخش شده با اصل 
در  زنده  صورت  به  او  دارد.  فاصله  قضیه 
می دهد:  توضیح  گلستان  کاخ  اینستاگرام 
»غروب شنبه )۲۳اسفند( نزدیک به ساعت 
مشغول  ما  همکاران   7 به  مانده  ربع  یک 
فیلمی  شخصی  بودند که  جداره  پاکسازی 
فیلم  این  که  ممنونیم  ما  البته  کرد.  تهیه 
به  مردم  کردند، چون حساسیت  منتشر  را 
به  شده که  زیاد  قدری  به  میراث فرهنگی 
تاریخی واکنش  آثار  اتفاق در  کوچک ترین 
نشان می دهند. ولی در آن فیلم گفته شده 
با ابزار و دستگاه فرز پاکسازی جداره انجام 
استفاده  سمباده  از  که  درحالی  می شود، 

می شود.«
»تمام  می گوید:  گلستان  کاخ  فنی  معاون 

ورودی  بازسازی  و  مرمت  احیا،  مراحل 
با کمترین  و  عالی« کارشناسی شده  »باب 
بهترین  و  می افتد  اتفاق  آسیب  بدون  یا 
سال   ۴0  -  ۳0 می شود.  استفاده  روش 
به  تا  عادی  مردم  و  بود  بسته  ورودی  این 
حال نتوانسته اند از این بخش کاخ گلستان 
استفاده کنند. ما برای این که حرکت و اتفاق 
تالش  دهد  رخ  مجموعه  این  در  جدیدی 
و  تجهیز  به زودی  ورودی  این  تا  می کنیم 
گیرد.« قرار  بهره برداری  مورد  و  شود  آماده 
آوج این توضیحات را اضافه می کند که ارگ 
سلطنتی دوره قاجار دارای چند ورودی بوده 

است، از جمله سردِر باب همایون، عالی قاپو 
در مجاورت  عالی که  باب  و  مرمر  یا تخت 
است.  شده  واقع  ناصرخسرو  خیابان 
وزارتخانه  همراهی  با  مجموعه  مدیریت 
و  بازسازی  را  ورودی  این  گرفته  تصمیم 
این  از  آینده  سال  در  مردم  تا  کند  تجهیز 

شوند. وارد  به کاخ گلستان  سردر 
ورودی  این  بیرونی  جداره  او،  گفته  به 
دوره  در  اما  است،  قاجار  دوره  به  مربوط 
در  و  است  شده  بندکشی  و  مرمت  پهلوی 
طبقه دوم آن تاالر آیینه قرار دارد که یکی از 

است. گلستان  کاخ  فضاهای  زیباترین 

پژوهشگران در همایش ملی »نوروز و فرهنگ شادمانی« از پیوند نوروز  و شادی گفتند

آیین شادی آفرین
نوبختی، رئیس موسسه فرهنگی اکو: عامل ماندگاری آیین نوروز شادی است زیرا انسان در تمام طول زندگی به شادی نیاز دارد
بهشتی، ایران شناس: نوروز مظهر تام و تمام طبع شادی جوی ایرانی است

پاکسازی جداره »باب عالی« کاخ گلستان حاشیه ساز شد

مسدودسازی 490 
سایت متخلف در حوزه 

میراث فرهنگی
بیان  با  ناجا  پیشگیری  پلیس  رئیس 
میراث فرهنگی  وزارت  یگان حفاظت  این که 
و  جرایم  با  مقابله  در  موفق  یگان های  از 
است،  کشور  تاریخی  پیشینه  از  حراست 
سایت   ۴۹0 یگان  این  تالش  »با  گفت: 
و  شناسایی  متخلف  اینترنتی  صفحه  و 

است.« شده  مسدود 
ضرورت  بر  تاکید  با  معصوم بیگی  مهدی 
صیانت  برای  مسئوالن  و  مردم  همراهی 
کرد:  عنوان  تاریخی  اماکن  و  اموال  از 
ارزشمندترین  از  »میراث فرهنگی 
سرمایه های کشور و بیانگر هویت و پیشینه 
تاریخی ملت و کشور ما است. لذا حفاظت 

است.« همگانی  وظیفه ای  آن  از 
وزارت  یگان حفاظت  در تشریح عملکرد  او 
میراث فرهنگی پلیس پیشگیری ناجا گفت: 
دستگاه   ۳۸۶ جاری  سال  ماهه   11 »در 
که  افرادی  و  غیرمجاز  حفاران  از  فلزیاب 
اقدام به تبلیغ این دستگاه در فضای مجازی 
مجرمان  از  نفر   ۲1۳۸ و  می کردند کشف 
این عرصه دستگیر و با تشکیل11۶0 پرونده، 
شده اند.« قضایی  مراجع  تحویل  متخلفان 

رئیس پلیس پیشگیری ناجا از افزایش17 
و  داد  خبر  تاریخی  اشیای  درصدی کشف 
و  هزار   1۸ زمانی  بازه  این  »در  کرد:  اظهار 
تاریخی کشف و ضبط شده  ۶۶۹ قلم شی 
است که از این تعداد  1۲ هزار و 10۳ قلم 
اصل و مربوط به دوره های تاریخی مختلف 

است.«
مجازی  فضای  مستمر  رصد  معصوم بیگی 
سایت های  با  برخورد  و  فیلترینگ  برای 
یگان حفاظت  اقدامات  دیگر  از  را  غیرمجاز 
و گفت:  ارزیابی کرد  میراث فرهنگی  وزارت 
سامانه  به  یگان  این  شدن  لینک  »با 
دادستانی کل کشور  مجازی  فضای  برخط 
بدون  که  است  شده  فراهم  امکان  این 
با  وقت  اسرع  در  و  فتا  پلیس  به  نیاز 
و  خرید  به  اقدام  که  غیرمجاز  سایت های 
دستگاه های  تبلیغ  تاریخی،  اموال  فروش 
فلزیاب، دفینه یابی، تشویق و ترغیب مردم 
برخورد  می کنند،  غیر مجاز  حفاری های  به 
پلیس  خبری  پایگاه  گزارش  به  شود.« 
از  واصله  پیام های  تعداد  بیگی  معصوم 
طرف دوستداران میراث فرهنگی را بیش از 
»افزایش  عنوان کرد:  و  ذکر  خبر  هزار   ۲۴
۲۵ درصدی همکاری مردم - که از نظر ما 
محسوب  کشور  برای  افتخاری  میراث بان 
میراث  حفظ  اهمیت  نشانگر   - می شوند 

است.« گذشتگان 

7 میراث ناملموس 
تهران ثبت شد

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
هفت  ثبت  از  تهران  استان  صنایع دستی 

داد. خبر  تهران  ناملموس  میراث 
در  که  اثر  هفت  این  ایسنا،  گزارش  به 
صورت  به  ناملموس  میراث  فهرست 
پرهام  گفته  به  شده،  ثبت  مستقل 
شیره توِت  تهیه  »مهارت  شامِل  جانفشان 
َکن«، »مهارت تهیه مغز کوفک محله های 
آبگوشِت  پخت  »مهارت  و حصارک«،  کن 
باغی محله کن«، »مهارت پخت شش انداز 
انار  آلوی محله کن«، »مهارت پخت آش 
دست  کوفته  پخت  »مهارت  کن«،  محله 
زرتشتی دوزی«  »مهارت  و  به گردن کنو« 

است.
به  زرتشتی دوزی  هنر  که  کرد  اضافه  او 
فهرست  به  و  شده  ثبت  نیز  ملی  صورت 

است. شده  اضافه  کشور  ملی  آثار 

تعطیلی اماکن تاریخی 
 کاشان از امروز 
تا پایان نوروز

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
تعطیلی  از  شهرستان کاشان  صنایع دستی 
تمام اماکن تاریخی این شهرستان از تاریخ 
فروردین   1۴ شنبه  تا  اسفند   ۲۶ سه شنبه 

داد. خبر   1۴00
اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
گردشگری  و  صنایع دستی  میراث فرهنگی، 
اظهار  سرمدیان،  مهران  اصفهان،  استان 
پیشگیری،  ستاد  مصوبه  »براساس  کرد: 
پاسخ  عملیات  فرماندهی  و  هماهنگی 
اماکن  تمام  کاشان،  شهرستان  بحران  به 
تاریخی شهرستان کاشان از فردا- سه شنبه 
به   1۴00 فروردین   1۴ شنبه  تا  اسفند   ۲۶
کرونا  ویروس  شیوع  از  پیشگیری  منظور 
تعطیل است.«  به گفته او پذیرش مسافر 
و  ادارات  پارک ها، مهمان سرای  در کمپ ها، 
مدارس سطح شهرستان نیز در همین مدت 

است. ممنوع  زمان 

قلمرو نوروز بسیار گسترده است 
و با تقسیم بندی های امروز 
بالغ بر 1۴ کشور را در بر می گیرد 
که در ۹ کشور این روز تعطیل 
رسمی اعالم شده و این حکایت 
از گستره وسیع آیین نوروز و 
محبوبیت آن دارد

| پیام ما|نوروز باستانی از دیرباز به شادی گره خورده بود. ایران شناسان می گویند درست همین شادی، عامل ماندگاری این آیین است و 
سبب گستردگی آن شده است. قلمرو نوروز بسیار گسترده است و امروز 14 کشور هر ساله این آیین را جشن می گیرند و اکنون در 9 کشور 
این روز تعطیل رسمی اعالم شده است. روز گذشته در همایش ملی »نوروز و فرهنگ شادمانی« پژوهشگران به صورت مجازی گرد هم 

آمدند و از امید بازگشت شادی نوروزی، شبیه آنچه پیش از کرونا شاهدش بودیم، گفتند.

مرمت

کهن ترین اشاره تاریخی 
به شب سوری را در تاریخ 
بخارا، تالیف ابوبکر بن جعفر 
نرشخی می بینیم در سده 
چهارم هجری، اگرچه 
اشاره ای به روز چهارشنبه 
نمی کند، شب سوری را 
»عادت قدیم« می نامد 

چهارشنبه سوری  معتقدند  ایران شناسان 
در آیین فروردینگان ریشه دارد و از ابتدا 
این  از  دیوانی،  نه  و  بوده  جشنی مردمی 
به  سخن  آن  از  منابع کهن کمتر  در  رو 
استاد  ایرنا  به گزارش  است.  آمده  میان 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
فرهنگی در نشست برخط چونی و چرایی 
سور  این که  به  اشاره  با  چهارشنبه سوری 
رفته  به کار  جشن  معنای  به  فارسی  در 
واژه،  این  دیگر  »معنای  گفت:  است، 
برخی  در  هم  هنوز  چنان که  است؛  سرخ 
زبان ها و گویش های ایرانی؛ مانند کردی، 
بختیاری، سنگسری، گزی و غیره، سور را 
به جای سرخ به کار می برند. همچنین در 
فارسی، به گل سرخ، گل سوری نیز گفته 
شده است. حتی در برخی مناطق مرکزی 
ایران، به جشن چهارشنبه سوری، جشن 
زرشناس  می گویند.«  سرخی  چهارشنبه 
)ایرانشناس  پورداوود  ابراهیم  دیدگاه  به 
و اوستاشناس 1۲۶۴ تا 1۳۴7( مبنی بر 
ریشه داشتن »چهارشنبه سوری« در آیین 
و  اشاره کرد  باستان  ایران  در  فروردینگان 
وجود  نظر  این  تایید  در  »دالیلی  گفت: 
کردستان،  در  هنوز  این که  جمله  از  دارد؛ 
نائین، انارک، خور، ارومیه و برخی شهرها 
و روستاهای دیگر، آتش چهارشنبه سوری 
را بر بام خانه می افروزند که این یکی از 

است.« بوده  فروردینگان  سنت های 

برشمردن  با  زبان شناس،  استاد  این 
شیوه های برگزاری جشن چهارشنبه سوری 
این  تاکید کرد  ایران،  مختلف  مناطق  در 
جشن نسبت به شکل اولیه و زرتشتی خود 
تفاوت هایی کرده است؛ چنانکه زرتشتیان، 
به دلیل احترامی که برای آتش قائل بودند، 
افزود:  زرشناس  نمی پریدند.  آن  روی  از 
»کهن ترین اشاره تاریخی به شب سوری 
را در تاریخ بخارا، تالیف ابوبکر بن جعفر 
نرشخی می بینیم در سده چهارم هجری، 
اگرچه اشاره ای به روز چهارشنبه نمی کند، 
و  را »عادت قدیم« می نامد  شب سوری 
آن را این گونه توصیف می کند: و چون امیر 
منصور بن نوح به ُملک بنشست، اندر ماه 
به جوی مولیان فرمود  شوال سال ۳۵0، 
و  عمارت کردند  بار  دیگر  را  سرای  آن  تا 
هرچه هالک و ضایع شده بود، بهتر از آن به 
حاصل کردند. آنگاه، امیر به سرای بنشست 
چون  که  بود  نشده  تمام  سال  هنوز  و 
»شب سوری« چنانکه عادت قدیم است، 
آتشی عظیم افروختند...« او درباره چرایی 
برگزاری این جشن در روز چهارشنبه، گفت: 
»یک احتمال، این است که نامیمون بودن 
چهارشنبه پس از اسالم و از طریق اعراب 
که به بدیمنی این روز اعتقاد داشتند، به 
ایران وارد شده باشد. این باور را در شعر 
یافت که می گوید  نیز می توان  منوچهری 

چهارشنبه که روز بالست، باده مخور.«

چهارشنبه سوری؛ جشنی مردمی از ایران باستان

هاشم موسوی، رئیس 
پژوهشکده گیالن شناسی 

دانشگاه گیالن: با دنیای بهتر 
تنها یک آغوش فاصله داریم 
و با این که دید و بازدیدها با 

شیوع این بیماری محدود 
شده اند وظیفه داریم پیام های 

نوروز را پاس بداریم
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پیامک شما را دربـاره 
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امنیت غذایی هند در لبه پرتگاه
اعتراضات کشاورزان هندی به سیاست های اصالحی دهلی نو همچنان ادامه دارد

محتمل است که دامنه این 
اعتراضات از دهلی و پنجاب 

به دیگر نقاط کشور نیز کشیده 
شود، هم اکنون کشاورزان 
ایالت های جنوبی هند به 

خیابان ها ریخته و نسبت به 
سیاست های دولت فریاد 

اعتراض سر داده اند

| روزنامه نگار |

| آرمین منتظری |

کشاورزان معتقد هستند که 
با قانون جدید »اصالحات 

کشاورزی« آن ها مجبور 
می شوند تا شرکت های 
خصوصی را در فروش 

محصوالتشان سهیم کنند
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رئیس سازمان هواپیمایی 
کشوری اعالم کرد

آمادگی برای لغو 
پروازهای نوروزی 

اعالم  کشوری  هواپیمایی  سازمان  رئیس 
کرد: هر پروازی را مسئوالن حوزه بهداشتی 
پول  و  می کنیم  کنسل  بخواهند،  ما  از 
بلیت های لغو شده به مردم باز می گردد اما 
اگر مسافری با تست کرونای مثبت پروازش 
لغو شود، به او بهایی پرداخت نمی شود. به 
گزارش ایسنا، تورج دهقان زنگنه اظهار کرد: 
در حال حاضر تنها برای پروازهای خوزستان 
مقابله  از سوی ستاد ملی  محدودیت هایی 
با کرونا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی اعالم شده است که شامل اجباری 
از   PCR تست  منفی  نتیجه  ارائه  بودن 
روند  بر  دقت  به  و  است  مسافران  سوی 
اجرای درست این پروتکل بهداشتی نظارت 
یا  دستور  هیچ  تاکنون  افزود:  او  می کنیم. 
ابالغیه ای از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
پروازهای  ممنوعیت  یا  محدودیت  برای 
مسافری نیامده است اما اگر در این زمینه 
تابع  ابالغ شود،  و  باشیم  داشته  مصوبه ای 
دستورات هستیم و آن را به سرعت اجرایی 
می کنیم. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
ادامه داد: تاکنون و بر اساس پروتکل های 
 ۶0 پذیرش  محدودیت  رعایت  تنها  ابالغی 
درصدی مسافر در پروازهای داخلی و رعایت 
شرکت های  وظیفه  دیگر  بهداشتی  الزامات 
نیز  راستا  این  در  که  است  هواپیمایی 

می گیرد. صورت  الزم  نظارت های 

وزارت نیرو اعالم کرد

آخرین وضعیت ذخایر 
سدهای بزرگ کشور 

بزرگ  سد های  وضعیت  گزارش   آخرین   
امسال  اسفند   ۲۲ تا  می دهد،  نشان  کشور 
میزان ذخایر آب در مخزن سدهای کشور به 
۲۸ میلیارد و 1۴0 میلیون مترمکعب رسیده 
از سد های  بهره برداری  آمار  اساس  بر  است. 
آبی   در سال  اسفندماه  تا ۲۲  مخزنی کشور 
1۴00-1۳۹۹ از مجموع ظرفیت ۵0.۵ میلیارد 
مترمکعبی مخازن سد ها، ۵۶ درصد مخازن پر 
شده است. بر این اساس، به تبع روند کاهشی 
بارش ها، حجم ورودی آب از ابتدای سال آبی 
00-۹۹ تاکنون برابر با 1۶ میلیارد و ۴70 میلیون 
مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
میلیون   ۴10 و  میلیارد   ۲۲( آن  از  قبل  آبی 
مترمکعب(، بیانگر کاهش ۲7 درصدی ورودی 
آب به مخازن سدهای کشور است. این گزارش 
حاکی است، آخرین وضعیت سدهای کشور 
نشان می دهد که میزان ذخایر آب در مخزن 
سدها به ۲۸ میلیارد و 1۴0 میلیون مترمکعب 
رسیده که در مقایسه با سال آبی ۹۸-۹۹ )۳0 
دارای ۸  مترمکعب(  میلیون  و ۶۹0  میلیارد 
درصد کاهش است. بر اساس این آمار، به تبع 
میزان ورودی به سدهای کشور، خروجی آب 
از سدها با کاهش مواجه بوده و تا این مدت 
1۵ میلیارد و ۵10 میلیون مترمکعب خروجی 
آب از سدهای کشور را شاهد بوده ایم، به گونه ای 
که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی قبل، از 

کاهش ۲۴ درصدی برخوردار بوده است.

محدودیت تامین برق در 
مناطق شمالی کشور 

برودت  افزایش  برق گفت:  صنعت  سخنگوی 
هوا در مناطق شمالی کشور که منجر به افزایش 
شده،  تجاری  و  خانگی  بخش  در  مصرف گاز 
تامین سوخت نیروگاه ها را با محدودیت روبه رو 
کرده و این امر باعث محدودیت در تامین برق 
امروز  رجبی مشهدی«  »مصطفی  است.  شده 
)دوشنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
افزود: به دلیل افزایش سرمای هوا در کشور به 
خصوص در مناطق شمالی که میزان مصرف گاز 
در بخش خانگی و تجاری را بیشتر کرده است 
محدودیت  با  نیروگاه ها  برای  سوخت  تامین 
محدودیت  داد:  ادامه  او  است.  شده  روبه رو 
سوخت رسانی به نیروگاه ها سبب شده تامین 
برق برای این مناطق با محدودیت روبه رو شود 
به  نسبت  برطرف شدن شرایط  به محض  که 
سخنگوی  می شودد.  اقدام  پایدار  برق  تامین 
صنعت برق به همه مشترکان در سراسر کشور 
توصیه کرد: میزان مصرف انرژی خود را مدیریت 
کنند تا شرایط بهتری برای تامین برق در مناطق 
شمالی ایجاد شود. در همین رابطه شرکت تولید، 
انتقال و توزیع نیروی برق ایران) توانیر( نیز 
با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: به دلیل کاهش 
مصرف انرژی با توجه به پایداری هوای سرد 
در بخش شمالی کشور و افزایش مصرف گاز 
به ویژه در بخش خانگی و تجاری، محدودیت 
جدی در تامین سوخت نیروگاه های منطقه ایجاد 
به تبع آن محدودیت هایی در تامین  شده که 
برق هموطنان به وجود آمده است که محض 
برطرف شدن محدودیت سوخت نیروگاه ها، برق 

مشترکان به صورت پایدار تامین می شود.

با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  هفته گذشته 
1۴00 در مورد  بودجه  الحاقی الیحه  بندهای  از  یکی 
بند   سوخت گاز مایع موافقت کردند. بر اساس این 
احداث  امکان  موظفند  و کشور  نفت  وزارتخانه های 
از سوخت  قانونمند  استفاده  زیرساخت  و  جایگاه ها 
گاز مایع LPG در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان 
عمومی و حمل بار را به کمک بخش های خصوصی 
در سال  تن  میلیون   ۲ تا سقف مجموع  و عمومی، 

فراهم کنند.
این موافقت واکنش های زیادی را در بر داشته است 
منتقدان می گویند این مصوبه توجیه اقتصادی ندارد 
با  همراه  LPG  می تواند  می گویند  آن  مدافعان  و 
CNG جایگزین بنزین و گازوئیل شود و برخی این 

اقدام را برای محیط زیست مفید می دانند.
 یکی از آخرین واکنش ها به این موضوع نامه انجمن 
صنفی CNG  کشور به این مصوبه است. این انجمن 
به   LPG شدن  اضافه  طرح  به  اعتراض  در  صنفی 
عنوان سوخت خودرو نامه ای به دبیر شورای نگهبان 
برای کشور زیان  آور دانسته و  را  این طرح  نوشت و 

خواستار لغو آن شد.
رئیس  گذشته  جوهری«   »محسن  روز  همچنین 
در  کشور  سی ان جی  صنفی  انجمن  مدیره  هیات 
جمع خبرنگاران با اشاره به اصرار عجیب نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی نسبت به تصویب و استفاده 

این  اگر  خودرو، گفت:  سوخت  عنوان  به  ال پی جی 
دور دچار  نه چندان  آینده  در  اجرایی شود،  موضوع 

می شویم. متعددی  خسارت های 
اساس  بر  کرد:  بیان  جوهری  ایرنا  گزارش  به 
 ۲ فروش  احتساب  با  پیش بینی های صورت گرفته 
هزار میلیارد تومانی گاز مایع در داخل، زیان ساالنه 
در  آن  فروش  و  مایع  گاز  صادرات  عدم  از  کشور 
بود.   تومان خواهد  میلیارد  هزار   1۴ از  بیش  داخل، 
در  سی ان جی  نسبی  مزیت  به  اشاره  با  جوهری 
مقایسه با ال پی جی  اظهار کرد: در برهه ای تصمیم 
گرفته شد عرضه ال پی جی به عنوان سوخت خودرو 
ال پی جی  عرضه  جایگاه های  و  متوقف  کشور  در 

شوند. تعطیل 
بعد از این اتفاق دولت ضمن سرمایه گذاری در حوزه 
سی ان جی تالش کرد سرمایه های بخش خصوصی را 
به این حوزه سوق دهد و در این مسیر زیرساخت های 
این  به  توجه  علی رغم  اما  شد،  تعبیه  نیز  مناسبی 
موضوع امروز دوباره شاهد پیشنهاد ورود ال پی جی 
به عنوان سوخت خودرو از طرف نمایندگان مجلس 

هستیم.
ناگهانی  تغییرات  چنین  این که  بیان  با  او 
و  اقتصادی  برنامه های  در  غیرکارشناسی  و 
سرمایه گذاران  بی اعتمادی  باعث  سیاست گذاری ها 
می شود، ادامه داد: در چنین شرایطی سرمایه گذار 

نمی کند  اعتماد  مجلس  و  دولت  مجموعه  به  دیگر 
و سرمایه خود را از کشور خارج می کند آن هم در 
بر  دولت  سیاست  رو که  پیش  اقتصادی  شرایط 
قرار  انگیزه سرمایه گذاران  افزایش  و  مبنای جذب 
اتفاق  این  حاضر  درحال  متاسفانه  است.  گرفته 
از  بسیاری  و  است  داده  رخ  سی ان جی  حوزه  در 
انصراف  راه  ادامه  از  حوزه،  این  گذاران  سرمایه 

داده اند.
جوهری این طرح را طرحی شکست خورده دانست 
و توضیح داد: در حال  حاضر دو هزار و ۵00 جایگاه 
وجود  با  دارد که  وجود  کشور  در سراسر  سی ان جی 
مشکل  کالن شهرها  در  همچنان  جایگاه  تعداد  این 
کامال  مصرف  ظرفیت  اندازه  به  جایگاه  کافی  نبود 
محسوس است، حال چگونه می شود صرفا با احداث 

برطرف کرد؟   را  نیاز کشور  ال پی جی  1۵0 جایگاه 
او با واکاوی موضوع ورود ال پی جی به سبد سوخت 
در  کرد:  اظهار  مصوبه  این  شدن  اجرایی  و  خودرو 
دولتی  و  بخش خصوصی  سو  یک  از  جریان  این 
تومان  میلیارد  ۲۵هزار  بر  بالغ  مبلغی  مجدد  باید 
جهت ساخت صرفا 1۵0 جایگاه و دوگانه سوز کردن 
کنند،  سرمایه گذاری  استاندارد  صورت  به  خودروها 
در  ال پی جی  مصرف  به  مبرم  نیاز  اگر  حالی که  در 
اندازه  به  باید  شهرها  بیشتر  در  باشد  سوخت  سبد 
به  نیاز  بستر  این  که  شود  احداث  جایگاه  نیاز 

دارد. بیشتری  سرمایه گذاری 
داشت  نظر  در  باید  دیگر  سوی  از  افزود:  جوهری 
امکان تامین فرآورده برای جایگاه های ال پی جی از 
طریق خط لوله همانند گاز سی ان جی وجود ندارد و 
ناگزیر به استفاده از حمل ونقل جاده ای برای تامین 
ال پی جی مورد نیاز جایگاه های ال پی جی هستیم که 

خود عواقب متعددی را در پی دارد.
کمین  در  جاده ای  حوادث  این که  به  اشاره  با  او  
زمانی  داد:  ادامه  هستند،  پیما  جاده  های  نفتکش 
آن  تامین  جهت  شود  احداث  ال پی جی  جایگاه  که 
توجهی  قابل  میزان  باید  جایگاه  هر  تا  پاالیشگاه  از 
اختصاص  تانکرها  و  کامیون  به  یارانه ای  گازوئیل 
خطرات  ترافیک،  باعث  موضوع  این  که  دهیم 
جاده ای حمل این سوخت پرخطر، افزایش آلودگی 

گازوئیل  مصرف  افزایش  سبب  همچنین  و  هوا 
به  اشاره  با  همچنین  جوهری  می شود.  یارانه ای 
ارزش  گفت:  ال پی جی  سوخت  صادراتی  ارزش 
باالتر  از فصول  دالری صادراتی ال پی جی در برخی 
طی  آن  خرید  تقاضای  میزان  و  است  بنزین  از 
با  حرارتی  باالی  ارزش  دلیل  به  اخیر  سال های 

است. افزایش  حال  در  زیادی  شیب 
او افزود: نباید از این نکته غافل شد که  با استفاده 
پتروشیمی ها  خوراک  عنوان  به  جی  پ  ال  از 
خام  محصول  این  از  برابری  چند  ارزش  می توان 
دریافت کرد، با این اوصاف این که چرا حامیان این 
ابزاری  عنوان  به  بنزین  صادرات  موضوع  بر  طرح 
برای ورود ال پی جی به سبد سوخت اصرار می کنند، 

است. تعجب  جای 

انجمن صنفی سی ان جی کشور  به شورای نگهبان نامه نوشت

درخواست رد مصوبه مجلس برای ورود سوخت ال.پی.جی

سوخت

تا کنون بیش از 100 روز است که کشاورزان 
در  این کشور  پایتخت  از  خارج  در  هندی 
مصوب  کشاورزی  قانون  سه  به  اعتراض 
مشغول  کشور  این  دولت  سوی  از  شده 
از  بیش  این که  رغم  به  هستند.  اعتراض 
و  اعتراضات  رهبران  میان  مذاکراتی  بار   11
دولت انجام شده اما طرفین هنوز نتوانسته 

یابند. دست  توافقی  به 
قوانین  به  به  واکنش  در  اعتراضات  این   
با  مودی  نارندرا  دولت  جدید کشاورزی که 
هدف »مدرنیزه کردن« کشاورزی آن را ارائه 
کشاورزان  ابتدا  در  می شود.  انجام  کرده 
اما  شوند  دهلی نو  وارد  کردند  تالش 
نهایت کشاورزان  در  شد.  مانعشان  پلیس 
توقف  بزرگراه ها  در  خود  تراکتورهای  با 
آن ها  کردند.  مسدود  را  مسیرها  و  کردند 
حتی  خانه و کاشانه خود را به بزرگراه های 
حاشیه شهر منتقل کرده اند. این کشاورزان 
شب و روز در این نواحی حضور دارند و با 
برای زندگی کردن  امکانات الزم  خود تمام 

آورده اند. را 
کشاورزان می گویند قوانین جدید در جهت 
حمایت از شرکت های بزرگ تنظیم شده و 

برعکس کشاورزان را فقیرتر می کند.
فوریه،   ۶ شنبه  روز  تجمع  در  بار  یک 
کشاورزان از ساعت 1۲ تا 1۵ به وقت محلی 
جاده ها را بستند و اجازه تردد به خودروها 
را ندادند. این کشاورزان که از نقاط مختلف 
رسانده اند  دهلی  حاشیه  به  را  خود  هند 
یک هدف مشخص دارند: »لغو سه قانون 

سال  سپتامبر  ماه  در  جدید کشاورزی که 
شد«.  تصویب  دولت  سوی  از  گذشته 
برای  این اصالحات  هرچند دولت می گوید 
پیگیری  هند  کشاورزی  صنعت  نوسازی 
شده اما همین ایده، بزرگ ترین اعتراضات 
آقای  آمدن  کار  روی  زمان  از  سراسری 
راه  به  را   ۲01۴ سال  در  قدرت  در  مودی 
کشاورزان  این که  وجود  با  است.  انداخته 
زندگی  برای  موجود  شرایط  همه  تامین  با 
در  داده اند که  نشان  بزرگراه ها  حاشیه  در 
از  ندارند  قصد  و  هستند  جدی  خود  عزم 
هند  دولت  بردارند،  دست  خود  اعتراضات 
و  نداده  نشان  سازشی  تاکنون کوچکترین 
بر اجرای قانون اصالحات کشاورزی مصمم 

است. 
البته در تاریخ دوازدهم ژانویه، دادگاه عالی 
هند اجرایی شدن سه قانون مذکور را ملغی 
نفره  چهار  کمیته  کرد  حکم  و  کرد  اعالم 
برای میانجی گری میان کشاورزان و دولت 
تشکیل شود. براساس حکم دادگاه اجرای 
چهار  این کمیته  زمانی که  تا  قوانین  این 
نفره نتواند به راه حلی برای اختالفات برسد 
این است که  واقعیت  اما  متوقف می ماند. 
بی پاسخ  درخواست های کشاورزان  تا کنون 
پیش بینی  این جهت  از  است.  مانده  باقی 
باشد. داشته  ادامه  نیز  اعتراضات  می شود 

قانون  با  که  هستند  معتقد  کشاورزان 
مجبور  آن ها  »اصالحات کشاورزی«  جدید 
در  را  خصوصی  شرکت های  تا  می شوند 
فروش محصوالت شان سهیم کنند. دولت 

جدید  قانون  با  کشاورزان  که  می گوید 
را  خود  محصوالت  هم  تا  می یابند  امکان 
و  بفروشند  خصوصی  بخش  خریداران  به 
هم همچنان محصوالت اصلی مانند برنج و 
گندم را با قیمت های تضمین شده به دولت 
حزب  نمایندگان  حال  این  با  بفروشند. 
کنگره به عنوان بزرگترین حزب اپوزیسیون 
هند معتقد هستند که ادعای نخست وزیر 
»دروغ  به کشاورزان،  وام  دادن  برای  هند 
آنان تاکید کردند که دولت  محض« است. 
به  تا  داشته  قصد  ابتدا  مودی«  »نارندرا 
اسم اصالحات اراضی، زمین های کشاورزان 

کند. تصاحب  را 
کار  مزارع  در  هندی ها  از  نیمی  از  بیش 
یارانه  کشاورزان  به  دولت  و  می کنند 
و  درآمد  بر  مالیات  از  را  آن ها  و  می دهد 
در  دولت  می کند.  معاف  محصوالت  بیمه 
محصول   ۲۳ قیمت  دستکم   حاضر  حال 
خود  بدهی های  از  مرتب  و  تضمین  را 
می گویند  کشاورزان  می کند.   چشم پوشی 
دولت می خواهد به این روند پایان دهد و 
کشاورزان را با شرکت های بزرگ طرف کند. 
بعید به نظر می رسد که کمیته تعیین شده 
برخی  چرا که  ببرد.  پیش  از  کاری  بتواند 
حامیان  از  خودشان  این کمیته  اعضای  از 
قوانین اصالحی دولت هستند. در واقع سه 
آشوک  نام های  به  عضو کمیته  چهار  از  تن 
گهاناوات  آنیل  و  جاشی  پرامود  گوالتی، 
تصویب  قوانین  از  علنی  صورت  به  پیشتر 
کرده اند.  حمایت  هند  دولت  توسط  شده 

سینگ  بهاپیندر  نام  به  عضو  چهارمین  و 
حامی  اتحادیه های  از  یکی  رئیس  مان 
کشاورزان است. البته او نیز پیشتر بر لزوم 
کرده  تاکید  قوانین  در  اصالحات  برخی 
حقوق  رعایت  بر  حال  عین  در  اما  است 

است. گذاشته  صحه  نیز  کشاورزان 
اعتراضات  رهبران  اخیر  اعتراضات  از  یکی 
کشاورزان ترکیب همین کمیته است. آن ها 
تدابیر  از  دیگر  یکی  کمیته  این  معتقدند 
خواسته های  زدن  دور  برای  هند  دولت 
عنوان  هیچ  به  بنابراین  است.  کشاورزان 

کشاورزان  از  بسیاری  که  نیست  بعید 
است  قرار  این کمیته  راه حلی که  معترض، 

نروند. بارش  زیر  و  رد کرده  را  ارائه کند 
دولت  قوانین  شدن  اجرایی  تعلیق  البته 
این  به  اختالفات  حل  کمیته  تشکیل  و 
در  دولت  مد نظر  قوانین  که  است  معنا 
در  احتماال  و  زمستانه  برداشت  فصل 
اجرایی   ۲0۲1 موسمی سال  برداشت  فصل 
پیشنهاد  الحاقیه های  اگر  شد.  نخواهند 
دامنه  دولت  مصوب  قوانین  به  شده 
توقف  زمان  اگر  و  باشند  داشته  محدودی 
در  تاخیر  شود،  محدود  نیز  قانون  اجرای 
اجرای قانون به احتمال زیاد بر روی امنیت 
غذایی هند و رقابت این کشور در بازارهای 
اما  گذاشت.  نخواهد  منفی  اثر  بین المللی 
اگر این طور نشود، کشاورزان به این نتیجه 
موفقیت آمیز  اعتراضشان  رسید که  خواهند 
اقدامات  مقابل  در  زیاد  احتمال  به  و  بوده 
و  ایستاد  آینده خواهند  در  بیشتر  اصالحی 
در چنین شرایطی بخش کشاورزی هند در 
از  را  خود  رقابتی  جایگاه  جهانی  بازارهای 
نیازهای  تامین  در  حتی  و  می دهد  دست 
مواجه  شکست  با  نیز  هند  داخلی  غذایی 

می شود.
از  بسیاری  واقعیت که  این  گرفتن  نظر  با 
در  هند  دولت  طرح  با  اعتراضات  رهبران 
این  نیستند،  موافق  میانجی گری  خصوص 
احتمال وجود دارد که طی هفته های آینده، 
و  سوی کمیته  از  راه حل  ارائه  از  قبل  چه 
کشاورزان  اعتراضات  ارائه،  از  بعد  چه 
یابد.  ادامه  گسترده  صورت  به  همچنان 
کردن  برآورده  در  کمیته  پیشنهادات  اگر 
که  باشد-  ناچیز  کشاورزان  خواسته های 
زیاد  احتمال  به  می رسد-  نظر  به  اینطور 
پنجاب  در  را  گسترده تری  اعتراضات 
همچنین  بود.  خواهیم  شاهد  دهلی  و 
از  اعتراضات  این  دامنه  است که  محتمل 
نیز  کشور  نقاط  دیگر  به  پنجاب  و  دهلی 
کشاورزان  نیز  اکنون  هم  شود.  کشیده 
ریخته  خیابان ها  به  هند  جنوبی  ایالت های 
فریاد  دولت  سیاست های  به  نسبت  و 
اعتراضات کشاورزان  داده اند.  سر  اعتراض 
سیاست گذاری ها  که  می دهد  نشان  هند 
حائز  باید  یک کشور  بخش کشاورزی  در 
این که  چه  باشد.  گسترده ای  مالحظات 
با  مستقیم  طور  به  کشاورزی  بخش 
امنیت غذایی کشور در ارتباط است و هنوز 
سیاستی، فارغ از درستی یا غلط بودن آن، 
چنانچه حساسیت های این بخش را لحاظ 
نکند، موجب بروز بحرانی در امنیت غذایی 

می شود. کشور 

روزنامه ایندیا اکسپرس اخیرا به نقل از یکی از اعضای اتحادیه کشاورزان هندی اعالم کرده است که کشاورزان هندی تا پایان دوران 
نخست وزیری نارندرا مودی اعتراضات خود را ادامه  می دهند تا دولت هند در نهایت درخواست هایشان را بپذیرد.
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افقی
 - یكتا۲   - خیزابه   - زیبایی   -  1 

 - جویبار  نهر،   - عالمتاب  خورشید 

عدد  اعداد،  طلیعه   - عمل۳  سزای 

پوشش،   - پیشتاز  عدد  نخستین، 

دو  جانور  قورباغه،  دیگر  نام   - پرده 

زیست - شهر توت، جشنواره معتبر 

خنثی   - درشت۴  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،   - توان۶  شكن،  و 

مكر و حیله، زیركی، حیله - لباس7 

خواهی،  زیاده  طمع،  و  حرص   -

کاره  نیمه  قهار   - اضافه  حروف  از 

 - آسمان۸  خرس  فلكی،  خرس   -

یازده - سگ  و  - صد  میان  وسط، 

 - دادن  بیم   - وام   - انگلیسی۹ 

نرم10 - جن زده - تازه آذری - هر 

چیز بد و زشت11 - پژمردگی - برای 

 - چابك  پوست،   - وقار  لنگ،  پای 

 - طبی1۲  بند  شکم  طبی،  کمربند 

انصار،  طایفه  جاهلیت،  عرب  قبیله 

طور  به   - بخشش  و  عطیه  گرگ، 

غذای گیاه1۳   - یكباره  به  ناگهانی، 

 - - گرو گذاشتن  پنیر  پروتئین   -

نمردن به  امر 

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

جو - گذشته موضوع۲ - استخوانی 

و  بت   - - کمتر، سیم ساز  بدن  در 

بلند،  نفس  ناله،  سودای   - صنم۳ 

بحری  نام   - آید  بر  سوز  پر  دل  از 

در شعر - پخته شدن چیزی - نت 

تایید  عدد کارمندی،  ماه،  عدد  آخر، 

گویند  ننر  بچه  به  ننر،   - ایتالیایی۴ 

- اثری از شاتو بریان - گرداگرد لب 

شهید  سید   - بستن   - دهان۵  و 

این  آثار  از  فتح  روایت  قلم،  اهل 

وام،  بهره   - است۶  بزرگوار  شهید 

دریاچه   - هامون   - نامشروع  پول 

پرچانه  زدني  گویی،  پر   - لرستان7 

كلمه   - صفت  اژدها   - طرف  ها، 

گاو  گردن  روی  چوب   - شگفتی۸ 

نهان  تمام،  نا  نهان  تمام،  نا  نهان   -

- کاپیتان  خلوت۹  - گوشه  تمام  نا 

نامدار و اسبق تیم ملی برزیل - نیم 

از  الستیکی،  مرتجع   - زنانه10  تنه 

الفبای  از  یازدهم  مرتجعین - حرف 

فارسی، یک حرف و سه حرف - بعد 

اول11 - از عبادات، سفر به خانه خدا 

- خوردنی دردناک - گیاه - نفس، 

پیش   - غنیمتی1۲  نفس  خون، 

قراول - شیر بیشه، صورت پنجم از 

آبرو1۳ -  صور فلکی - عیب و عار، 

از اپراهای اشتراوس - سزباز تکاور

جدول شماره 1973

برای نخستین بار انجام شد

تبادل موفق 4 گرید كیفی 
نفت در تاسیسات مناطق 

نفت خیز جنوب 
از  جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
تبادل موفق ۴ گرید کیفی نفت خام در تاسیسات این 

شرکت برای نخستین بار در سال ۹۹ خبر داد.
نیاز کشور  به  توجه  با  داشت:  اظهار  احمد محمدی 
و با اجرای چندین اصالحیه فرآیندی در تاسیسات 
این شرکت طی سال 1۳۹۹، برای نخستین بار امکان 
مبادله و انتقال ۴ گرید نفتی سبک،  سنگین، فوق 
سنگین و نفت سنتزی از کریدور خطوط انتقال نفت 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به مبادی مصرف 

فراهم شد.
سنگین  و  نفت سبک  فقط  این  از  پیش  او گفت: 
تولیدی از مخازن و میادین تحت راهبری این شرکت 
زنجیره ی  توسط  از سایر شرکت ها  دریافتی  نفت  و 
انتقال داده  لوله ی این شرکت  تاسیسات و خطوط 
می شد که با طراحی و اجرای اصالحیه های فرآیندی 
سنگین  فوق  نفت  انتقال  و  دریافت  امکان  متعدد، 
تولیدی میادین غرب کارون و نفت سنتزی دریافتی از 
پایانه بهرگان فراهم و از نیمه دوم سال 1۳۹۹ این مهم 

در حال انجام است.
مهندس محمدی افزود: برای دریافت و انتقال نفت 
فوق سنگین میادین غرب کارون اصالحیه هایی در 
تلمبه خانه نفت امیدیه انجام شد و این مرکز متناسب 
با مشخصات نفت فوق سنگین توسعه داده شد و 

ظرفیت مورد نیاز به وجود آمد.
او ادامه داد: برای دریافت و انتقال نفت سنتزی از 
پایانه بهرگان نیز اصالحیه های فرآیندی در تاسیسات 
شرکت های بهره برداری تابعه مناطق نفت خیز جنوب 
در مسیر ارسال این نوع نفت ، به ویژه شرکت نفت 
و گاز آغاجاری انجام و امکان انتقال نفت سنتزی به 

پاالیشگاه های اصفهان و آبادان فراهم شده است.
در  جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
پایان از تمامی  همکارانی که در ستاد این شرکت و 
شرکت های بهره  برداری تابعه به ویژه شرکت بهره برداری 
نفت و گاز آغاجاری، کار طراحی ، اجرای  اصالحیه های 
فرآیندی مربوط به این تغییرات و همچنین پایش 
و کنترل کیفیت این ۴ نوع گرید نفتی را به انجام 

رساندند، قدردانی کرد.

رویکرد  این که  بر  تاکید  با  اتاق کرمان  رئیس 
گفت:  کند،  تغییر  باید  استان  اقتصادی 
و  سرمایه گذاری ها  از  حاصل  منابع  بایستی 
سودهای به دست آمده از شرکت های معدنی 
پذیر  تجدید  صنایع  به سمت  بزرگ  صنایع  و 
ظرفیت  شدن  تمام  از  پس  تا  شود  هدایت 

اداره کرد. را  استان  بتوان  معادن 
بازرگانی،  اتاق  روابط عمومی  گزارش  به 
سید  کرمان،  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
کارگروه  نشست  در  طبیب زاده،  مهدی 
افزود:  کرمان  استان  زیرساخت های  توسعه 
ظرفیت های  و  فرصت ها  معرفی  همایش  در 
است  قرار  که  کرمان  استان  سرمایه گذاری 
باید  شود،  برگزار  آینده  سال  نخست  نیمه  در 
رویکرد تغییر تمرکز استان از معادن، به سایر 

کنیم. دنبال  را  حوزه ها 

او ادامه داد: این موضوع مهم عالوه بر کمک 
آوردن  فراهم  به  می تواند  زیرساخت ها  به 
بسته های  تهیه  و  سرمایه گذاری  فضای 

کند. کمک  استان  در  سرمایه گذاری 
شرکت های  از  یکی  کرد:  اظهار  زاده،  طبیب 
انجام  در  میدکو  هلدینگ  زیرمجموعه 
در  را  مطالعه ای  خود  اجتماعی  مسئولیت 
انجام  استان  اقتصاد  مفقوده  زمینه حلقه های 
اولویت ها  و  رئوس  یک سری  به  که  داده 
ثروت  هلدینگ  شرکت  است  قرار  و  رسیده 
پروژه های  اصلی  مرجع  عنوان  به  آفرینان 

شود. تشکیل  کرمان  سرمایه گذاری 
 رئیس اتاق کرمان با انتقاد از این که عده ای 
جلوه  عادی  را  استان  زیرساخت های  شرایط 
ناخواسته  یا  خواسته  کرد:  بیان  می دهند، 
استان در تامین زیرساخت ها مانند آب، برق، 

این  باید  و  دارد  مشکل  راه آهن  و  راه  گاز، 
بپذیریم. را  موضوع 

کمیسیون  رئیس  نشست  این  ادامه  در 
کرمان  اتاق  سرمایه گذاری  و  زیربنایی  امور 
ها  فرصت  معرفی  همایش  برگزاری  به  نیز 
در  استان  سرمایه گذاری  زیرساخت های  و 
بسته های  گفت:  و  کرد  اشاره   1۴00 سال 
سرمایه گذاری برای ارائه در این همایش تهیه 
و پروژه ها به مدت دو روز، در قالب پنل های 

می شود ارائه  سرمایه گذاران  به  تخصصی 
این  دیگر  مهم  اقدام  افزود:  نقوی  علی   
مالی  تامین  نوین  روش های  ارائه  همایش 
پروژه،  صندوق  از  بتوان  تا  پروژه هاست 
شرکت پروژه و آب در استفاده از ظرفیت بازار 
سرمایه برای تامین مالی پروژه استفاده کرد.
همایش  این  دبیرخانه  این که  به  اشاره  با  او 

می کند،  آغاز  را  خود  و کار  تشکیل  زودی  به 
برای  مطالعاتی  طرح های  همه  کرد:  تصریح 
اختیاران  در  تهیه  از  پس  سرمایه گذاران 
بهتر  تا  می گیرد  قرار  استان  مدیران  همه 
روند  به  و  راهنمایی  را  سرمایه گذاران  بتوانند 

کنند. کمک  استان  در  سرمایه گذاری 
امور  هماهنگی  معاون  نشست  این  ادامه  در 
بسیاری  بیان کرد:  استانداری کرمان  عمرانی 
سرمایه گذاری  حوزه  در  موجود  مسائل  از 
است که  این  در  زیرساخت ها  به  توجه  بدون 
حوزه ای  در  سرمایه گذاری  برای  سرمایه گذار 
مراجعه کرده و متاسفانه بدون مطالعات الزم 
در زمینه تامین آب و شرایط زیست محیطی 
و... قولی برای سرمایه گذاری به او داده شده 

است.
بیان  با  آیت اللهی موسوی،  مصطفی  سید   

درستی  برنامه  نیز  دستگاه ها  برخی  این که 
اظهار  ندارند،  سرمایه گذاری  بسته های  برای 
احترام  شده  تدوین  سندهای  به  باید  کرد: 
قالب  در  را  سرمایه گذار  فعالیت  و  گذاشت 

برد. پیش  سندها  همان 
زیرساخت های  و  پروژه ها  کرد:  تاکید  او 
آن  از  بخشی  تکمیل  و  احصا  آن ها  مورد نیاز 
دستگاه  توسط  بخشی  و  سرمایه گذار  توسط 

شود. انجام  مربوطه 
سازمان  کرد:  خاطرنشان  آیت اللهی موسوی   
آمایش  سند  استان  برنامه  و  مدیریت 
در  کرده  تهیه  پیش  سال ها  که  را  سرزمین 
تا  دهد  قرار  مذکور  همایش  دبیرخانه  اختیار 
نشست  در  و  بررسی  آن  تغییرات  و  مطالعه 
کارگروه،  آینده  سال  ماه  فروردین  پایان 

شود. ارائه  آن  از  کاملی  گزارش 

رئیس اتاق کرمان:

 رویکرد اقتصادی استان کرمان باید تغییر کند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر از آغاز فاز سوم واکسیناسیون کادر 
درمان استان اصفهان در روز سه شنبه ۲۶ اسفند ماه خبر داد. بهروز کلیدری در گفت وگو 
با خبرنگار ایلنا در اصفهان با اعالم این خبر گفت: در فاز اول و دوم، حدود چهار هزار نفر 
از کادر درمان استان اصفهان واکسینه شده اند و در فاز سوم حدود سه هزار نفر دیگر 
واکسینه می شوند. او با اشاره به جمعیت سی هزار نفری کادر درمان استان اصفهان 
افزود: در پایان فاز سوم واکسیناسیون هفت هزار نفر واکسینه میشوند که ۲۲ درصد از 
کل جمعیت سی هزار نفری را شامل می شود. البته وزارت بهداشت قول داده است که 
تا تاریخ پانزدهم فروردین 1۴00 اکثر کادر درمان استان اصفهان واکسینه شده باشند. 
معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: افرادی که دوز اول را دریافت کرده اند 
طبق برنامه بعد از چهار هفته برای دریافت فاز دوم باید به حوزه معاونت درمان مراجعه 
کنند. او خاطرنشان کرد: افرادی از کادر درمان که در طول شیوع ویروس کرونا به این 

بیماری مبتال شده اند در اولویت تزریق نیستند.
کلیدری با اشاره به نیاز گروه سنی حساس جامعه برای دریافت واکسن کووید 1۹ 
گفت: تزریق واکسن به این گروه به ویژه سالمندان در برنامه گنجانده شده و به زودی 

حوزه معاونت بهداشتی افراد باالی 7۵ سال را واکسینه می کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار تحمل شهروندان برای نرفتن 
به سفر نوروزی شد و هشدار داد : سفر نوروزی به مازندران با توجه به چرخش 
ویروس جهش یافته کرونا در کشور و شرایط جغرافیایی خاص مازندران ، این 

استان را وارد موج چهارم شیوع کرونا می کند.
 ۲۸0 بیمارستان  آیین کلنگ زنی  مراسم  در  نمکی   سعید   ، ایرنا  به گزارش 
تخت خوابی بابلسر گفت : درخواست ما از مردم عزیز این است که  تحمل کرده 
و سفر نوروزی را امسال هم لغو کنند چون سفرهای نوروزی تشدید کننده و 

عامل پخش کرونای جهش یافته در کشور می شود.
او تاکید کرد: شرایط نوروز امسال به مراتب از شرایط نوروز گذشته به دلیل  
انتشار گونه جهش یافته کرونا  سخت تر و نیاز است مردم همراهی بیشتری را 

با کادر درمان داشته باشند و از سفر کردن بپرهیزند.
وزیر بهداشت توضیح داد : ویروس جهش یافته کرونا یک ماهی است که 
در کشور در حال چرخش است . این ویروس به شدت خطرناک تر است و 
سفر می تواند به عنوان جا به جا کننده این ویروس شرایط کشور را برای مقابله 

بسیار سخت کند.

دادستان عمومی و انقالب تایباد گفت: ۳0۵ نفر از محکومان قضایی تبعه افغانستان 
که در زندانهای ایران به سر می بردند برای گذران ادامه مدت محکومیت خود از طریق 
مرز دوغارون خراسان رضوی به کشور خود منتقل شدند.جعفر صدیقی روز دوشنبه 
در حاشیه انجام فرآیند انتقال محکومان کشور افغانستان در مرز دوغارون در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا افزود: این متهمان در راستای توافقنامه انتقال محکومان قضایی 
بین ۲ کشور جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری اسالمی افغانستان از زندانهای 
یزد، اصفهان، سیستان و بلوچستان، تهران و البرز به کشورشان بازگشتند.وی ادامه 
داد: از این تعداد محکوم قضایی 1۳ نفر از بانوان کشور افغانستان هستند.دادستان 
عمومی و انقالب تایباد گفت: افزون بر ۹0 درصد جرائم ارتکابی این محکومان در حوزه 
مواد مخدر است.مشاور معاون وزیر دادگستری هم در این مراسم گفت: طرح انتقال 
محکومان قضایی کشور افغانستان از سال 1۳۹۵ آغاز شده و تا سال 1۳۹7 ادامه یافت 
اما  در سال 1۳۹۸ هیچ گونه انتقالی نداشتیم.سید کمال عبداللهی اصل افزود: یکی از 
مهمترین اقداماتی که طی چندسال گذشته در گذرگاه مرزی دوغارون طی توافقنامه 
مشترک بین ۲ کشور ایران و افغانستان انجام شده است انتقال محکومان قضایی ۲ 
کشور است که مورد استقبال مقامات کشور افغانستان هم قرار گرفته است.وی ادامه 
داد: امسال دومین بار است که این تعداد از محکومان قضایی افغانستان به آن کشور 

انتقال می یابند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد
اجرای فاز سوم واکسیناسیون کادر 

درمان اصفهان

وزیر بهداشت:
 سفر نوروزی مازندران را وارد موج 

چهارم کرونا می کند

305 نفر از زندانیان افغانستانی از 
 دوغارون به کشورشان انتقال یافتند

|  اصفهان | | مازندران | | خراسان رضوی |

شرکت تعاونی کشاورزی حر

نوبت دوم

بدینوسیله به اطالع آقایان 1-محمود ابراهیمی فرزند 
فرزند  سلطانی  رضا  چمک3  نظری  اصغر2-حسن 
جیرفت  حر  کشاورزی  تعاونی  شرکت  اعضای  اکبر 
آگهی  انتشار  تاریخ  از  روز   15 مدت  ظرف  میرساند 
مهلت دارید جهت تعیین تکلیف عضویت خود در 
شرکت تعاونی کشاورزی فوق مراجعه نمائید در غیر 
این صورت شرکت ناچارا براساس ماده8 اساسنامه 
و تبصره های آن سهام شما را به افراد واجد شرایط 

دیگر واگذار می نماید.

اطالعیـه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
رای شماره 1۳۹۹۶0۳1۹00۸00۲۲7۴ هیات دوم  موضوع  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمان های 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم سلطانی ده شعیبی فرزند 
اکبر به شماره شناسنامه ۵1۶۳ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۲1۵.۲۵ مترمربع از 
پالک 7۵۶1 اصلی واقع در زرند خیابان محرم کوچه شهید ضیاالدینی خریداری از مالک رسمی 
خانم هایده مهرابی زاده هنرمند 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 ۲1۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/1۲/1۲

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۹۹/1۲/۲۶
حسین توحیدی نیا_ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 
1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی -برابر رای شماره 1۳۹۹۶0۳1۹0۸۸0001۴۹ مورخه1۳۹۹/0۶/۲۳ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فهرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مرتضی شهمرادزاده فهرجی فرزند رضا بشماره شناسنامه ۹۵۵ صادره از فهرج 
در سه دانگ از شش یک قعطه باغ مشتمل بر دو باب خانه به مساحت ۵1۳۹۴.70 
مترمربع پالک 1۵ فرعی از 1۲ فرعی از ۴۶۲۵ اصلی واقع در شهرستان فهرج 
روستای زید اباد بخش ۳۲ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای موریس علیرضا 
، ماریا و نازیال همگی بهجت عامری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ 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/الف۵۲
تاریخ انتشار نوبت اول :1۳۹۹/1۲/1۲-  تاریخ انتشار نوبت دوم :1۳۹۹/1۲/۲۶
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احضار جهت اجرای حکم
مشخصات ابالغ شونده حقیقی: 

آقای قباد نیک اقبالی فرزند ناصر  
با توجه به محکومیت شما به موجب دادنامه ۹70۹۹7۳۸۸۶1001۵7 
مقتضی است ظرف مهلت ۳ روز جهت اجرای حکم با موضوع تحویل و تنظیم سند 
اتوبوس به شماره پالک ۳۸1 ع 1۴ ایران ۴۹ در این شعبه حاضر شوید در غیر این 

صورت مطابق مقررات اقدام خواهد شد. م الف ۴۵
شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان کوهبنان

متن اگهی مزایده 
اگهی مزایده اموال غیر منقول  

مورخ   7۴107 شماره  رهنی  اسناد  موجب  
مورخ   77۶۹۲ رهنی  متمم  1۳۸۸/1۲/۲۶و 
۹0/0۳/0۲دفترخانه اسناد رسمی شماره  ۸شهر جیرفت موضوع 
پرونده اجرائی کالسه ۹7007۴۴ له: بانک کشاورزی شعبه مرکزی 
جیرفت عليه : شرکت تعاوني كشت علوفه و پرواربندی غزال 
دشت جیرفت به شناسه ملی 10۶۳00۸۳۲۵۹ بعنوان وام گیرنده 
و آقای جواد بهره مند فرزند شهریار به شماره ملی ۳0۳1۲۴۵0۸۳ 
بعنوان راهن تشکیل و نظر به این که مدیون نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام ننموده است دراجرای ماده واحده قانون اصالح 
آئین  ماده ۳۴ اصالحی قانون ثبت مصوب 1۳۸۶ و مقررات 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم األجرا قانون ثبت اسناد و 
امالک کشور بنا به درخواست بستانکار از مورد وثیقه ارزیابی الزم 
از قطعیت  انجام و پس  توسط کارشناس رسمی دادگستری 
ارزیابی بستانکار تقاضای ادامه عملیات اجرایی نسبت به مورد 
وثیقه موازی نهصد و شصت سه هزار و پانصد و بیست و یکم 
به  آهوان  اراضی  و شش سهم ششدانگ  نود  از  سهم مشاع 
مساحت ششدانگ هفتصد و چهار هکتار و دو هزار متر مربع 
به آدرس: جیرفت جاده سد را مینماید لذا ملک فوق که ذیل 
ثبت  ۳10۲۲شماره صفحه 10۶دفتر 17۲ بنام آقای جواد بهره 
مند ثبت و سند مالکیت آن نیز صادر و تسلیم گردیده است 
به مزایده گذاشته میشود حدود اربعه به شرح ذیل میباشد : 
شماال در 1۴ قسمت اول بطول ۵۴0 متر مرزیست به رودخانه 
ملنتی دوم بطول ۵۴0 متر مرزیست به رودخانه ملنتی سوم 
بطول ۵۴0 متر مرزیست به رودخانه ملنتی چهارم بطول ۵۴0 
متر مرزیست به رودخانه ملنتی پنجم بطول ۵۴0 متر مرزیست 
به رودخانه ملنتی ششم بطول ۵۴0 متر مرزیست به رودخانه 
ملنتی هفتم بطول ۵۴0 متر مرزیست به رودخانه ملنتی هشتم 
بطول ۵۴0 متر مرزیست به رودخانه ملنتی نهم بطول ۵۴0 متر 
مرزیست به رودخانه ملئتی دهم بطول ۵۴0 متر مرزیست به 
به رودخانه  یازدهم بطول ۵۴0 متر مرزیست  رودخانه ملنتی 
ملنتی  رودخانه  به  مرزیست  متر  بطول ۵۴0  دوازدهم  ملنتی 
سیزدهم بطول ۵۴0 متر مرزیست به رودخانه ملنتی چهاردهم 

اول بطول  به رودخانه ملنتی شرقا  بطول ۵۴0 متر مرزیست 
۴10متر به اراضی علی آباد دوم بطول ۲110 متر به اراضی علی 
آباد جنوبا أول بطول ۸۲0 متر به رودخانه هلیل دوم بطول 7۲۵ 
متر به رودخانه هلیل سوم 1۹10 بطول متر به اراضی کریم آباد 
غربا در هفت قسمت غربا أول بطول ۳00 متر دوم که جنوبی 
است بطول ۳۵0 متر سوم بطول 70 متر چهارم بطول ۶00 متر 
پنجم که جنوبی است به پالک ۵۹۴ اصلی ششم بطول 70 
متر به اراضی ملی جاده آسفالته هفتم بطول ۶۲0 متر به اراضی 
ملی پالک ۵۹۴ اصلی که برابر نظریه شماره 110/۹۴۹/ج مورخ 
۹۹/0۶/۲۶هیات کارشناسان رسمی دادگستری: ملک مورد وثیقه 
به مساحت بیست هزار متر مربع واقع در روستای آهوان از توابع 
شهرستان جیرفت اراضی نسبتا مسطحی میباشد که با توجه به 
موقعیت ملک و وضعیت بافت و ساختمان خاک محدودیت 
چندانی برای کشت غالب محصوالت زراعی و باغی رایج در منطقه 
راندارد با عنایت به جميع جهات ارزش هر متر مربع از اراضی 
فوق 1۵0/000ریال تعیین میگردد ریال لذاارزش تقریبی دو هکتار 
اراضی فوق ملک موصوف با کلیه امتیازات و اشتراكات و امکان 
فروش جمعا )۳/000/000/000(ریال میباشد که مبنا و پایه مزایده 
نیز تعیین میگردد جلسه مزایده از ساعت ۹ الی 1۲ صبح روز 
شنبه مورخه 1۴00/01/1۴در محل شعبه اجرا ء اداره ثبت اسناد و 
امالک جیرفت برگزار مزایده از مبلغ مذكور شروع و به باال ترین 
قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت 
و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده 
مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز 
از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف 
مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت تودیع نکند 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شد و مزایده ابطال و تجدید میگرد ضمنا فروش نقدی بوده و 
پرداخت کلیه قبوض آب و برق و تلفن و غیره تا تاریخ انجام 
مزایده اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده به عهده 
برنده مزایده می باشد ضمنا الزم بذکر است بموجب احکام صادره 
از مراجع قضایی مقداری از اراضی کاهش و اصالح یافته است. 
جواد فاریابی .رئیس اداره ثبت اسناد جیرفت .م الف :602

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   
ساختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 
1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی -برابر رای شماره 1۳۹۹۶0۳1۹0۸۸0001۴7 مورخه1۳۹۹/0۶/۲۳ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فهرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مصطفی شهمرادزاده فهرجی فرزند رضا بشماره شناسنامه 1۲۵ صادره از بم در 
در سه دانگ از شش دانگ یک قعطه باغ به مساحت ۴۲1۲۳.۵0 مترمربع پالک 1۶ 
فرعی از 1۲ فرعی از ۴۶۲۵ اصلی واقع در شهرستان فهرج روستای زید اباد بخش 
۳۲ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای موریس علیرضا ، ماریا و نازیال محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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/الف۵1
تاریخ انتشار نوبت اول :1۳۹۹/1۲/1۲-  تاریخ انتشار نوبت دوم :1۳۹۹/1۲/۲۶
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مفقـودی
ای  خودروپژو405GLX-XU7مدل1394نقره  مالکیت  سند 
موتور124K0738872وشماره  شماره   به  رنگ  متالیک   -
شاسیNAAM01CE7FR226418 به شماره پالک  93ایران 
932س53متعلق به حسین خواجه فرزند حسن مفقود واز 

درجه اعتبار ساقط گردیده است .منوجان 
روابط عمومي شهرداري رفسنجان

آگهي نوبت دوم
مناقصه عمومی

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس  بودجه  مصوب شماره 1440 
مورخ 98/12/27 شوراي محترم اسالمي شهر ،  جهت روشنایی بزرگراه قدس، 
بلوار کارگر ، بلوار سید کاظم هاشمی و شهرک هزار واحدی  نسبت به خرید  220 
عدد  پایه  چراغ  11/5 متری دکوراتیو دار با دستک از طريق برگزاري مناقصه 
عمومي اقدام نمايد. لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحيت و دارای شرایط الزم 
که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت 
وتحويل اسناد و اطالع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع 
www. در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خيابان تختي يا به نشانی
rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز شنبه 

مورخ 1400/01/07 به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم  نمایند.
- مدت انجام کار  یکماه از تاریخ ابالغ می باشد .

-  ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ 826/000/000  ریال که بصورت ضمانتنامه 
بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 3100003594008 بانک 

ملی شعبه شهرداری رفسنجان 
-آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداري روز شنبه  مورخ 1400/01/07 

می باشد.
 - شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

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

شماره تلفن های تماس 5- 034-34258701
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اگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی (
اگهی مزایده اموال غیر منقول   

مورخ   7۴10۶ شماره  رهنی  اسناد  موجب  
مورخ   77۶۹۳ رهنی  متمم  1۳۸۸/1۲/۲۶و 
۹0/0۳/0۲دفترخانه اسناد رسمی شماره  ۸شهر جیرفت موضوع 
شعبه  کشاورزی  بانک  له:   ۹7007۴0 کالسه  اجرائی  پرونده 
مرکزی جیرفت عليه : شرکت تعاوني كشت علوفه و پرواربندی 
غزال دشت جیرفت به شناسه ملی 10۶۳00۸۳۲۵۹ بعنوان وام 
شماره  به  حسن  فرزند  رشیدی   عبدالرحمن  آقای  و  گیرنده 
ملی ۳0۳1۶1۸۶۹۶ بعنوان راهن تشکیل و نظر به این که مدیون 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده است دراجرای ماده 
واحده قانون اصالح ماده ۳۴ اصالحی قانون ثبت مصوب 1۳۸۶ 
و مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم األجرا قانون 
ثبت اسناد و امالک کشور بنا به درخواست بستانکار از مورد وثیقه 
ارزیابی الزم توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام و پس از 
قطعیت ارزیابی بستانکار تقاضای ادامه عملیات اجرایی نسبت به 
مورد وثیقه موازی هفتصد و بیست سه هزار و پانصد و بیست 
و یکم سهم مشاع از نود و شش سهم ششدانگ اراضی آهوان 
به مساحت ششدانگ هفتصد و چهار هکتار و دو هزار متر مربع 
به آدرس: جیرفت جاده سد را مینماید لذا ملک فوق که ذیل 
ثبت شماره ۳۲۹۵7صفحه ۵1۴دفتر 1۸1 بنام آقای عبدالرحمن 
رشیدی  ثبت و سند مالکیت آن نیز صادر و تسلیم گردیده است 
به مزایده گذاشته میشود حدود اربعه به شرح ذیل میباشد : شماال 

در 1۴ قسمت اول بطول ۵۴0 متر مرزیست به رودخانه ملنتی 
دوم بطول ۵۴0 متر مرزیست به رودخانه ملنتی سوم بطول ۵۴0 
متر مرزیست به رودخانه ملنتی چهارم بطول ۵۴0 متر مرزیست 
به رودخانه  به رودخانه ملنتی پنجم بطول ۵۴0 متر مرزیست 
ملنتی ششم بطول ۵۴0 متر مرزیست به رودخانه ملنتی هفتم 
بطول ۵۴0 متر مرزیست به رودخانه ملنتی هشتم بطول ۵۴0 
متر مرزیست به رودخانه ملنتی نهم بطول ۵۴0 متر مرزیست به 
رودخانه ملئتی دهم بطول ۵۴0 متر مرزیست به رودخانه ملنتی 
یازدهم بطول ۵۴0 متر مرزیست به رودخانه ملنتی دوازدهم بطول 
۵۴0 متر مرزیست به رودخانه ملنتی سیزدهم بطول ۵۴0 متر 
مرزیست به رودخانه ملنتی چهاردهم بطول ۵۴0 متر مرزیست 
به رودخانه ملنتی شرقا اول بطول ۴10متر به اراضی علی آباد دوم 
بطول ۲110 متر به اراضی علی آباد جنوبا أول بطول ۸۲0 متر به 
رودخانه هلیل دوم بطول 7۲۵ متر به رودخانه هلیل سوم 1۹10 
بطول متر به اراضی کریم آباد غربا در هفت قسمت غربا أول بطول 
۳00 متر دوم که جنوبی است بطول ۳۵0 متر سوم بطول 70 متر 
چهارم بطول ۶00 متر پنجم که جنوبی است به پالک ۵۹۴ اصلی 
ششم بطول 70 متر به اراضی ملی جاده آسفالته هفتم بطول 
۶۲0 متر به اراضی ملی پالک ۵۹۴ اصلی که برابر نظریه شماره 
110/۹۴۹/ج مورخ ۹۹/0۶/۲۶هیات کارشناسان رسمی دادگستری: 
ملک مورد وثیقه به مساحت پانزده هزار متر مربع واقع در روستای 
آهوان از توابع شهرستان جیرفت اراضی بصورت زمین خالی وفاقد 
هرگونه تاسیسات میباشد کانال انتقال اب از هلیل رودوخط انتقال 

برق در مجاورت ملک فوق قرار دارد  با توجه به موقعیت ملک و 
وضعیت بافت و ساختمان خاک محدودیت خاصی برای کشت 
غالب محصوالت زراعی و باغی رایج در منطقه راندارد با عنایت 
به جميع جهات ارزش هر متر مربع از اراضی فوق 1۳0000ریال 
اراضی  مربع   1۵000متر  تقریبی  لذاارزش  ریال  میگردد  تعیین 
ملک موصوف با کلیه امتیازات و اشتراكات و امکان فروش جمعا 
نیز تعیین  پایه مزایده  )1/۹۵0/000/000(ریال میباشد که مبنا و 
میگردد جلسه مزایده از ساعت ۹ الی 1۲ صبح روز یکشنبه مورخه 
1۴00/01/1۵در محل شعبه اجرا ء اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت 
برگزار مزایده از مبلغ مذكور شروع و به باال ترین قیمت پیشنهادی 
فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد 
از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به 
حساب ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت تودیع نکند مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال 
و تجدید میگرد ضمنا فروش نقدی بوده و پرداخت کلیه قبوض 
آب و برق و تلفن و غیره تا تاریخ انجام مزایده اعم از این که 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده به عهده برنده مزایده می 
باشد ضمنا الزم بذکر است بموجب احکام صادره از مراجع قضایی 

مقداری از اراضی کاهش و اصالح یافته است. 
جواد فاریابی .رئیس اداره ثبت اسناد جیرفت 

قابل  گفت:  انتخابات کشور  ستاد  سخنگوی 
روزهای  و  در شروع کار  بود که  بینی  پیش 
چرا که  باشد  داوطلبان کمتر  تعداد  نخست 
تصمیم جدی برای ثبت نام نگرفته بودند اما 
ثبت نام ها صعودی شده  روز گذشته سیر  از 
افزایش  نیز پیش بینی  امروز و فردا  برای  و 
ایمنا،  به گزارش  داریم.  را  نام ها  ثبت  تعداد 
سید اسماعیل موسوی دیروز دوشنبه، پس از 
بازدید از محل ثبت نام ششمین دوره انتخابات 
شوراها واقع در ساختمان شماره دو فرمانداری 
تهران در جمع خبرنگاران گفت: از ۲0 اسفند 

ماه فرآیند ثبت نام انتخابات شوراهای شهر 
آغاز شده و تا ۲۶ اسفندماه ادامه دارد و در 
یک هزار و ۳۹1 شهر در سراسر کشور عملیات 
ثبت نام شوراهای آن ها در حال انجام است.

او  ادامه داد: قابل پیش بینی بود که در شروع 
داوطلبان کمتر  تعداد  روزهای نخست  و  کار 
نام  ثبت  برای  جدی  تصمیم  چرا که  باشد 
نگرفته بودند اما از روز گذشته سیر ثبت نام ها 
صعودی شده و برای دیروز و امروز  نیز پیش 

بینی افزایش تعداد ثبت نام ها را داشتیم. 
بیان  با  کشور  انتخابات  ستاد  سخنگوی 

ثبت  برای  روش  چهار  دوره  این  در  این که 
نخست  کرد:  تصریح  شده،  پیش بینی  نام 
اپلیکیشن موبایلی است که درصد قابل قبولی 
نام  ثبت  شیوه  این  به  منزل  از  داوطلبان  از 
کردند. روش دوم نسخه دسکتاپ رایانه های 
شخصی است که حدود 1۶ درصد از داوطلبان 
دیگر  روش  و  استفاده کردند  روش  این  از 
به دفاتر پیشخوان دولت و مراجعه  مراجعه 
 ۵0 حدود  فرمانداری هاست که  به  حضوری 
درصد داوطلبان با مراجعه به فرمانداری ها ثبت 

انجام دادند. را  نام خود 

مصائب فاضالب شهرک صنعتی سمنان 
مدیر شرکت خدماتی شهرک صنعتی: تصفیه خانه فاضالب از رنج محیط زیستی خارج نشده و پایش آنالین می شود 

مهلت ثبت نام در انتخابات شورای شهر تمدید نمی شود

یک فعال صنعتی می گوید: 
آن طور که از تصاویر مشخص 

است، این تصفیه خانه 
درست کار نمی کند و فاضالب 

به درستی تصفیه نمی شود، 
می گویند پمپ خراب بوده 

مشکل االن پمپ نیست، زیرا 
اگر پمپ هم درست شود، این 

فاضالب چند کیلومتر آن طرف تر 
تخلیه می شود

با هماهنگی دادستان خرمشهر، 
حین برگزاری این مراسم، 

تعدادی از مسببان و برگزارکنندگان 
مراسم، دستگیر شدند

پارلمان شهری 

یک نماینده مجلس: هر 
موضوعی که برخالف قوانین 
مصوب کشوری باشد نیاز به 

رای دو سوم مجلس دارد 
و این موضوعی نیست که 
شورای یک شهر به تنهایی 
بتواند در مورد آن تصمیم 

بگیرد 

HSE مخالفت مجلس با تغییر قانون تازه 
شورای شهر به تنهایی نمی تواند قانون

 مدیریت بحران را تغییر دهد 
اجرای  اگر  گفت:  مجلس  نماینده  یک 
مصوبه شورای شهر منجر به تغییر قانون 

مخالفیم.  آن  با  شود  بحران  مدیریت 
و  مجلس  نماینده  فرخی میکال  رسول 
عضو ناظر مجلس در هیات مرکزی حل 
شوراها  شکایات  به  رسیدگی  و  اختالف 
چرایی  خصوص  در  سوالی  به  پاسخ  در 
فرمانداری  تطبیق  هیئت  اختالف نظر 
تمرکز  در خصوص  با شورای شهر  تهران 
فعالیت های حوزه HSE در سازمان بحران 
شهر تهران و تغییر نام این سازمان به مهر 
بندهای  رعایت  دارد  اهمیت  آنچه  گفت: 
قانونی مربوط به حوزه مدیریت بحران در 
قوانین کشوری است. بدون شک بررسی 
قانون  در  آنچه  تکیه بر  با  نیز  پرونده  این 

می شود. انجام  شده  ذکر 
هستیم  این  دنبال  به  ما  تاکید کرد:  او 
که اداره امور شهر برون سپاری شود بدون 
که  امور  از  بخش  آن  برون سپاری  شک 
بیت المال  اتالف  از  است  امکان پذیر 
ناظر مجلس در  جلوگیری می کند. عضو 
رسیدگی  و  اختالف  حل  مرکزی  هیئت 
تالش  کرد:  تاکید  شوراها  شکایات  به 
الحاق  درصورتی که  که  است  این  بر  ما 
صورت  سازمان  یک  به  هم  وظایفی 

بخش های  غنی سازی  به واسطه  می گیرد 
مختلف موجود در سازمان باشد نه این که 
بیاوریم.  وجود  به  جدیدی  تشکیالت 
موضوع  این  پرونده  این  بررسی  در  لذا 
عنوان  میکال  داریم.فرخی  مدنظر  نیز  را 
قوانین  برخالف  که  موضوعی  هر  کرد: 
مصوب کشوری باشد نیاز به رای دو سوم 
نیست که  موضوعی  این  و  دارد  مجلس 
شورای یک شهر به تنهایی بتواند در مورد 
آن تصمیم بگیرد. لذا درصورتی که پس از 
برسیم که  نتیجه  این  به  پرونده  بررسی 
تمرکز  خصوص  در  شهر  شورای  مصوبه 
سازمان  در   HSE حوزه  فعالیت های 
بحران شهر تهران و تغییر نام این سازمان 
مصوب  کشور  بحران  مدیریت  قانون  با 
سال ۹۸ در تضاد است، به عنوان شورای 
حل اختالف با اجرای این مصوبه مخالف 
می کنیم. گفتنی است ابراهیم امینی عضو 
واکنش  در  تهران  شهر  شورای  حقوقدان 
موجود  مصوبه  به  فرمانداری  اعتراض  به 
در جلسه 1۹ اسفند این شورا عنوان کرده 
قانون  تهران خالف  تغییر تشکیالت  بود: 
از  و  است؛  قانون کار  و  بحران  مدیریت 
حقوقی  نظر  از  و  حقوقی  کمیسیون  نظر 

دارد. ایراد 
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رئیس شورای شهر 
قزوین بازداشت شد 

گذشته  روز  قزوین  شهر  شورای  رئیس  
به  بازداشت  در  همچنان  و  شده  بازداشت 

می برد. سر 
رئیس  که  است  آن  از  حاکی  پیگیری ها 
شورای شهر قزوین به دلیل برخی اتهامات 
بازداشت شده و هنوز هم در بازداشتگاه به 

می برد. سر 
به گزارش فارس، گرچه هنوز مقامات قضایی 
بازداشت  پیرامون  رسمی  نظر  اظهار  استان 
رئیس شورای شهر قزوین نداشتند، اما خبر 
بازداشت او در فضای مجازی و میان کاربران 

استان دست به دست می شود.
عضو  فصیحی رامندی  فرج هللا  همچنین 
خصوص  این  در  نیز  قزوین  شهر  شورای 
مجازی  فضای  طریق  از  نیز  ما  کرد:  اظهار 
خبر بازداشت رئیس شورای شهر را دریافت 
زمینه های  پیش  از  که  گونه  آن  و  کردیم 
وی  بازداشت  دارم،  اطالع  نیز  ماجرا  این 
وظایف  ایفای  و  شورا  داخل  موضوعات  به 
نمایندگی شورا بر نمی گردد و به فعالیت او 
می شود. مربوط  شهر  شورای  از  خارج  در 

قوامی سخنگوی شورای شهر  سیده منیره 
داوودی  حکمت هللا  بازداشت  از  نیز  قزوین 
محض  به  افزود:  و  کرد  بی اطالعی  اظهار 
کسب خبر در تالش بودم که با رئیس شورا 
صحبت کنم، اما تلفن او و اعضای خانواده از 
دسترس خارج شده و امکان صحبت تلفنی 
با ایشان را نداشتم و اطالع دیگری در این 

ندارم. خصوص 

یک مقام مسئول شهرداری تهران: 

اثر مخرب مواد منفجره 
بر موجودات زنده شهر 

انصاری«  »شینا  پیام ما،  روزنامه  به گزارش 
نور  و  صدا  و  هوا  ٓالودگی  این که  بیان  با 
حاصل از مواد محترقه غیر متعارف می تواند 
به  مخربی  اثرات  شهرها  زنده  موجودات  بر 
استفاده  واقع  در  باشد گفت:  داشته  همراه 
در  زایی که  احتراق  مواد  و  منفجره  مواد  از 
ایجاد  باعث  شود  می  استفاده  ما  زمان 
مشکل برای موجودات شهری می شود. مدیر 
کل محیط  زیست و توسعه پایدار شهرداری 
چهارشنبه  جشن  این که  به  اشاره  با  تهران 
طبیعت  که  می شود  برگزار  زمانی  سوری 
حالی است که  در  این  است  شکننده  بسیار 
سنت قدیم و جشن پدران ما نمی توانست 
باعث مرگ و میر حیوانات بشود، تاکید کرد:  
و  بهار  فصل  ٓاستانه  در  این که  به  توجه  با 
ایجاد  بنابراین  پرندگان هستیم،  تخمگذاری 
النه گزینی  منظور  به  ٓان ها  برای  امن  فضای 
بسیاری  دارد  زیادی  اهمیت  تخمگذاری  و 
در  ترقه ها  وحشتناک  صدای  با  پرندگان  از 
و  می کنند  ترک  را  خود  النه های  شب  این 
برای  ناامنی  حس  دلیل  به  هست  ممکن 
او  ترک کنند.  را  منطقه  و   محل  ٓان  همیشه 
یکی  جغرافیایی  لحاظ  به  تهران  داد:  ادامه 
و   است  پرندگان  مهم  عبوری  کریدورهای  از 
یکی از نقاطی است که از لحاظ تنوع پرنده 
در مسیر مهاجرت شناخته شده و این روزها 
در  پرندگان  از  خیلی  است که  زمانی  دقیقا 
حال مهاجرت بهاره شان هستند به این مفهوم 
که از عرض های جنوبی به سمت عرض های 
شمالی پرواز می کنند  و سرو صدای چهارشنبه 
سوری باعث اختالل در روند طبیعی حرکت 
این پرندگان می شود، همینطور نور شدید و 
ٓاتش بازی های این شب سیستم عصبی این 
موجودات را به هم می ریزد. گربه ها و سگ ها 
هم در این میان ٓاسیب های فراوانی می بینند.  
پایدار  توسعه  و  زیست  محیط  کل  مدیر 
خواست  عزیز  از شهروندان  تهران  شهرداری 
در  عزیزانشون  و  خود  سالمتی  حفظ  برای 
این روز مراقبت کافی و الزم را داشته باشند 
در  مدت  طوالنی  حضور  از  حتی االمکان  و 
و  سالمندان  برای  باالخص  ٓالوده  مکان های 
همچنین کودکان کمتر از یک سال خودداری 

کنند. 

کاهش سرقت در تهران 
استاندار تهران گفت: امسال در بخش وقوع 
کاهش  درصد   ۲0 به  درصد   ۲۹ از  سرقت 
داشتیم و میزان سرقت و جرم در این استان 

است. بوده  امسال کاهشی 
به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی 
بسیار  تهران  استان  در  امنیت  تامین  گفت: 
مهم و ضروری است و در کالن شهر تهران با 
جمعیت باال و پیچیدگی خاص خودش امسال 
در بخش وقوع سرقت از ۲۹ درصد به ۲0 درصد 

کاهش داشتیم.   
استاندار تهران گفت: در همه استان های کشور 
70 درصد سارقان بومی و ۳0 درصد غیر بومی 
هستند اما در استان تهران این میزان بالعکس 
است و 70 درصد سارقان غیربومی هستند که 
این شرایط کار را برای نیروی انتظامی سخت 

می کند.

جامعه 

فرماندار ویژه خرمشهر: 
برگزار کنندگان مراسم ترحیم چند هزار نفره تحت تعقیبند 

برگزاری  در خصوص  ویژه خرمشهر  فرماندار 
منطقه  در  نفری  هزار  چند  ترحیم  مراسم 
در  شیوع گسترده کرونا  شرایط  در  زهیریه 

کرد. ارائه  توضیحاتی  منطقه 
مراسم  برگزاری  در خصوص  محمد حیدری 

زهیریه  منطقه  در  نفری  هزار  چند  ترحیم 
به  شد،  انجام  گذشته  روز  دو  که  خرمشهر 
ایسنا گفت: یک روز قبل از برگزاری مراسم 
اقدامات پیشگیرانه به منظور برگزاری مراسم 
شیوخ،  و  طوایف  سران  از  دعوت  طریق  از 

انجام  متوفی  فرزندان  و  مجلس  صاحبان 
آن ها  از  انتظامی  نیروی  مقر  در  و  بود  شده 
تعهد اخذ شده بود اما این افراد عهد خود را 

شد. برگزار  مراسم  و  نقض کردند 
خرمشهر،  دادستان  هماهنگی  با  افزود:  او 

حین برگزاری این مراسم، تعدادی از مسببان 
و برگزارکنندگان مراسم، دستگیر شدند؛ از روز 
گذشته تاکنون 1۶ نفر از این افراد دستگیر 
برگزاری  حین  هستند.  بازداشت  در  و  شده 
ادامه  از  و  جدا  هم  از  جمعیت  نیز  مراسم 

شد. جلوگیری  مراسم  برگزاری 
افرادی  دیگر  گفت:  خرمشهر  ویژه  فرماندار 
داشتند  دست  مراسم  این  برگزاری  در  که 
اعم از دعوت کننده، مداح، شاعر و یا افرادی 
نیروی  تعقیب  تحت  کردند  تیراندازی  که 

حال  در  آن ها  شناسایی  و  هستند  انتظامی 
افراد  این  این که  محض  به  است.  انجام 
شناسایی شوند نیز دستگیر و به دادستانی 

می شوند. معرفی 
خانواده  تحویل  جسد  تاکنون  داد:  ادامه  او 
متوفی داده نشده است و بر اساس مصوبه 
و  انتظامی  تدابیر  با  تامین خرمشهر  شورای 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  و  اجتماعی 
آرامستان های  از  یکی  در  نفر،   10 حضور  با 

می شود. دفن  خرمشهر 

یکی از این ویدیوهای دست به دست شده 
کرده  منتشر  صنعتی  فعال  مزارئه،  علی  را 
روز  به »پیام ما« می گوید که دو  او  است. 
اطراف  راهی فضای سبز  است که آب کدر 
شده: »حجم و دبی آب اینقدر زیاد است 
او  است.«  رودخانه کوچک  یک  شبیه  که 
می گوید که پمپ این تصفیه خانه تخریب 
مسیر  اواسط  در  صنعتی  فاضالب  و  شده 
تصاویر  از  که  »آن طور  می شود.  تخلیه 
درست  خانه  تصفیه  این  است،  مشخص 
تصفیه  درستی  به  فاضالب  و  نمی کند  کار 
بودهه  خراب  پمپ  می گویند  نمی شود، 
پمپ  اگر  زیرا  نیست،  پمپ  االن  مشکل 
هم درست شود، این فاضالب چند کیلومتر 
خود  که  او  می شود.«  تخلیه  آن طرف تر 
فعالیت  این مجموعه  در  است  چند سالی 
می کرده می گوید، این فاضالب خام باعث 
سبز  فضای  و  زیست  محیط  به  آسیب 

با  می شود.  صنعتی  شهرک  جاده  اطراف 
این حال ادعای او از سوی مدیران شرکت 
نمی شود.  تایید  صنعتی  شهرک  خدماتی 
که  خدماتی  شرکت  مدیرعامل  احسانی 
عملکرد تصفیه خانه فاضالب زیر نظر اوست  
تایید می کند که پمپ به علت قطعی برق 
می گوید که  اما  بازمانده  فعالیت  از  دیروز 
خروجی  و  است  شده  تصفیه   فاضالب 
پایش  زیست  محیط  مدیران  سوی  از  آن 
می گوید:  »پیام ما«  به  او  می شود.  آنالین 
تصفیه  در  صنعتی  شهرک  فاضالب  »تمام 
می شود  هوادهی  و  می شود  وارد  خانه 
استفاده  سبز  فضای  آبیاری  برای  بعد  و 
از سوی  تصفیه خانه  اما خروجی  می شود. 
می شود.«  آنالین  پایش  زیست  محیط 
وارد  تصفیه  از  بعد  :»فاضالب  می گوید  او 
از آن پمپ می شود  مخزن می شود و بعد 
و گیاهان قسمت شمالی شهرک را آبیاری 

فاضالب  برق  قطعی  اثر  بر  امروز  می کند، 
تصفیه شده پمپ نشد و بخشی از آن وارد 
می کند که  تاکید  او  شد.«  سیالب  مسیر 
تصفیه  فاضالب  امروز  مرحله ای  هیچ  در 
و  نشده  خارج  زیست  رنج محیط  از  خانه 
با تصویر و فیلم نمی توان کیفیت فاضالب 
تصفیه شده را سنجید: »نقطه فیلمبرداری 
نقطه  و  نیست  فاضالب  ورود  نقطه  شده 

است.«  شده  تصفیه  فاضالب  خروج 

  خاطرات تلخ تکرار می شود؟
را  سمنانی  شهروندان  که  نکته ای 
تصفیه  که   است  این  است  کرده  نگران 
پیشتر  صنعتی  شهرک  فاضالب  خانه 
نگران  آن ها  نداشته.  کم  شاکی  هم 
تیرماه  هستند.   خاطراتشان  شدن  تکرار 
پیشرفته ترین  که  شد  اعالم  امسال 
سمنان  صنعتی  فاضالب  تصفیه خانه 
بالی جان محیط زیست شده و چرخش 

بود که  امسال  تیرماه همین  است.  لنگان 
سازمان  گزارش های  و  شکایت  پیروی 
فاضالب  تصفیه  نامناسب  وضعیت  درباره 
شهرک صنعتی و بوی نامطبوعی که از آن 
از این  متصاعد می شود، دادستان سمنان 
زمان  همان  او  داشت.  بازدید  تصفیه خانه 
و  پساب  خروجی  بود:  گفته  رسانه ها  به 
انباشت آن در اراضی اطراف شهرک خارج 
می تواند  مهم  این  که  است  استاندارد  از 
سفره های  تدریجی  آالیندگی  موجبات 
و  روییدنی ها  و  اشجار  اتالف  زیرزمینی، 
واحدهای  عمومی  بهداشت  علیه  تهدید 

شود.  نیروهایشان  و  فعال  صنعتی 
اقدام  ابراهیمی،  همشهری،  گزارش  به 
را  موضوع  این  کردن  برطرف  در  عاجل 
ضروری دانست و دستورات الزم از ناحیه 
مدعی العموم به دستگاه های مسئول برای 
تعریف  و  تصفیه  دستگاه  استانداردسازی 

حداکثر  زمانی  ظرف  در  پساب  خروجی 
امیر  روزها  همان  شد.  صادر  ماه  سه 
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  عبدوس، 
فاضالب  اعالم کرد که  نیز  سمنان  استان 
درختان  مرگ  به  منجر  صنعتی  شهرک 
گفته  آنالین  همشهری  به  او  می شود. 
سمنان  صنعتی  شهرک  فاضالب   « بود: 
از  صنعتی  شهرک  خدمات  که  زمانی  از 
شرکت  به  آن،  فاضالب  تصفیه خانه  جمله 
متاسفانه  شده،  برون سپاری  خدماتی 
دچار مشکالتی شده و مدیریت صحیحی 
خدماتی  شرکت  مدیره  هیات  سوی  از 
انجام  ناقص  تصفیه  نمی گیرد.  صورت 
صحیحی  راهبری  تصفیه خانه  و  می شود 
ندارد. آزمایشگاه کنترل خروجی واحدهای 
شهرک  در  مشخص شده  مرکز  به  صنعتی 
اصاًل وجود ندارد.« او همچنین تاکید کرده 
بود که تصفیه خانه شهرک صنعتی سمنان، 
بر  نمی کند که  پایش  را  واحدها  خروجی 
تصفیه خانه  پذیرنده  استاندارد  اساس 
عوامل  این  همه  و  خیر  یا  است  شهرک 
و در مجموع راهبری ناقص توسط شرکت 
باعث  سمنان  صنعتی  شهرک  خدماتی 
را  خود  به درستی کار  تصفیه خانه  تا  شده 
صورت  به درستی  تصفیه  و  ندهد  انجام 
شرکت  مدیرعامل  آل بویه،  حسن  نگیرد. 
همان  سمنان  استان  صنعتی  شهرک های 
همان  نیز  بود:  گفته  همشهری  به  روزها 
از همشهریان سمنانی  با عذرخواهی  زمان 
زیست محیطی  آلودگی های  به واسطه 
بود:  گفته  سمنان  صنعتی  شهرک  پساب 
هم اکنون  سمنان  صنعتی  شهرک  پساب 
است.  استاندارد  و  مجاز  حد  از  خارج 
قانون  طبق  تصفیه خانه  خروجی  راهبری 
به شرکت خدماتی شهرک صنعتی سمنان 
این  در  مشکالتی  و  است  شده  سپرده 
در  یعنی  بعد  مدتی  دارد.  وجود  بخش 
مرداد امسال نیز عبدوس مصاحبه ای تازه 
برای  اعالم کرد  و  داشت  سیما  و  صدا  با 
اقدامات خوبی  بهبود عملکرد تصفیه خانه 
خوبی  »اقدامات  است:  گرفته  صورت 
صنعتی  شهرک های  شرکت  همکاری  با 
استان در خصوص حل این مشکل انجام 
فرماندار  همراه  به  بازدیدی  است.  شده 
گرفت  صورت  تصفیه خانه  این  از  سمنان 
بسیار  وضعیت  در  حاضر  حال  در  و 
فعالیت  حال  در  قبل  به  نسبت  مناسبی، 
تشکیل  بودن  بر  زمان  به  باتوجه  است. 
پیش بینی  تصفیه خانه،  در  فعال  لجن 
این  خروجی  آینده  هفته  یک  تا  می شود 
تایید محیط زیست استان  به  تصفیه خانه 
برسد.« شهرک صنعتی سمنان اما دو هزار 
واحد  ده ها  و  دارد  مساحت  هکتار   ۴00 و 
با  است.  داده  جای  خود  دل  در  صنعتی 
مقامات  از  یک  هیچ  هنوز  اما  وجود  این 
در  امروز  اتفاق  درباره  زیستی  محیط 
نکرده  نظر  اظهار  سمنان  صنعتی  شهرک 
است. خرابی پمپ یا تخلیه فاضالب خام. 

| پیام ما |  فاضالب شهرک صنعتی سمنان بدون تصفیه شدن راهی فضای سبز شهر می شود. این جمله را فیلم هایی تایید می کنند که 
یکی از شهروندان از نزدیکی شهرک صنعتی در شبکه های مجازی خود منتشر کرده  است. تصویر آب کدر و تیره ای که مدعی آن است که 

فاضالب صنعتی شهرک به درستی تصفیه نمی شود. مدیران شهرک صنعتی سمنان اما این ادعا را رد می کنند. 
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طبیعت برفی تلو /آژانس عکس تهران

فیلم سینمایی »شیرجه بزرگ« به کارگردانی کریم لک زاده و تهیه کنندگی 
مسابقه  بخش  به  خود  جهانی  حضور  اولین  در  شفیعی،  محمدرضا 
بین الملِل هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فنتسپوآ برزیل راه یافت. 
این جشنواره از تاریخ ۹ تا 1۸ آوریل به صورت آنالین و در شهر پورتو آلگرا 

کشور برزیل در جنوب آمریکا برگزار می شود./هنرآنالین

انیمیشن کوتاه »خورده شده« ساخته ی محسن رضاپور از تولیدات مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی که تاکنون در بخش مسابقه ی ده ها 
به  و...  مونترال  استاپ موشن  انیبار،  سیکاف،  نظیر  جهانی  جشنواره ی 
با حضور در جشنواره بین المللی فیلم بلک مووی  رقابت پرداخته است 

سوئیس موفق به کسب »جایزه ی کودکان« از جشنواره  شد./ایسنا

در آستانه نوروز 1۴00 از دوشنبه ۲۵ اسفندماه بزرگترین موزه عکاسی ایران در 
مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی تهران افتتاح و نمایشگاه عکس »سفره های 
هفت سین« برگزار می شود. این موزه شامل دوربین ها و تجهیزات قدیمی است 
که از 170 سال گذشته تاکنون به همراه عکس های قدیمی مربوط به مجموعه 
محمدعلی جدیداالسالم پیشکسوت عکاسی کشور گرد هم آمده است، نمایشگاه 
عکس هم شامل ۶۲ تابلو از ۴7 هنرمند از جمله حسن غفاری و آلفرد یعقوب زاده 

است./ مهر

عمارت نمایشی نوفل لوشاتو با نمایش »شب بیست و یکم« به کارگردانی 
مهدی رضایی و بر اساس متنی از محمود استادمحمد که نخستین پروژه 
تئاتری تولید شده از سوی این مجموعه نمایشی است به صورت رسمی 
افتتاح می شود. ساختمان جدید عمارت نوفل لوشاتو در خیابان حافظ، 

خیابان نوفل لوشاتو، نبش تقاطع رازی، پالک 1۸ واقع شده است./مهر

دانشمندان با الهام از »کشتی نوح« در طرح پیشنهادی 
دارند  قصد  جهانی«  بیمه ای  »سیاست  نام  به  جدیدی 
به  تخمک  و  اسپرم  از  میلیونی   ۳۳۵ محموله ای  تا 
زمین  در  فاجعه ای  بروز  صورت  در  تا  بفرستند  فضا 
انرژی  با  بتوان گونه ها را حفظ کرد. این کشتی ماه که 
از  جفت  یک  بردن  جای  به  می کند  کار  خورشیدی 
 ۶.7 حدود  هاگ  و  اسپرم  تخمک،  دانه،  حیوانات، 

برد. خواهد  ماه  به  خود  با  را  زمین  در  میلیون گونه 
دانشگاه  محقق    )Jekan Thanga(ثانگا جکان 
در  را  پیشنهاد  این  دانشجویانش  از  و گروهی  آریزونا 
مهندسان  مؤسسه  هوافضای  طی کنفرانس  مقاله  یک 

کردند. ارائه  الکترونیک  و  برق 
ثانگا می گوید: محیط زمین ناپایدار است و با توجه به 
آتش فشانی که 7۵ هزار سال پیش باعث از بین رفتن 
آن  شدن  سرد  سال   1000 و  شد  انسان ها  تنوع گونه ی 
زیادی  تاثیر  انسان ها  تمدن  آن جا که  از  و  طول کشید 
بر  منفی  تاثیر  می تواند  انسان ها  نابودی  دارد  زمین  بر 

بگذارد. سیاره 
ثانگا با اشاره به اهمیت تغییرات جوی و افزایش سطح 
اصلی  نگرانی  تغییرات  این  که  کرد  بیان  دریاها  آب 
جنگ های  و  مرگبار  همه گیری  یک  همچنین  ماست. 
وقوع  امکان  هستند که  دیگری  فاجعه ی  دو  هسته ای 

/ایسنا دارند. 

دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکلست

هر که ما را این نصیحت می کند بی حاصلست

یار زیبا گر هزارت وحشت از وی در دلست

بامدادان روی او دیدن صباح مقبلست

آن که در چاه زنخدانش دل بیچارگان

چون ملک محبوس در زندان چاه بابلست

پیش از این من دعوی پرهیزگاری کردمی

باز می گویم که هر دعوی که کردم باطلست

زهر نزدیک خردمندان اگر چه قاتلست

چون ز دست دوست می گیری شفای عاجلست

من قدم بیرون نمی یارم نهاد از کوی دوست

دوستان معذور داریدم که پایم در گلست

باش تا دیوانه گویندم همه فرزانگان

ترک جان نتوان گرفتن تا تو گویی عاقلست

آن که می گوید نظر در صورت خوبان خطاست

او همین صورت همی بیند ز معنی غافلست

ساربان آهسته ران کآرام جان در محملست

چارپایان بار بر پشتند و ما را بر دلست

گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست

همچنانش در میان جان شیرین منزلست

سعدی آسانست با هر کس گرفتن دوستی

لیک چون پیوند شد خو باز کردن مشکلست

سعدی

| سینما | | انیمیشن | | هنرهای تجسمی | | تئاتر |

ارسال 335 میلیون نمونه 
اسپرم و تخمک به ماه

رمان عقاید یک دلقک برای اولین بار در سال 1۹۶۳ منتشر شد 
و خیلی زود به یکی از کتاب های محبوب و پرطرفدار تبدیل 
شد. این کتاب در نگاه اول موضوعی اجتماعی و عاشقانه را 
به تصویر می کشد و مهم ترین اتفاقات زندگی یک دلقک 
با  با همسرش آشنا شد، آشنایی  این که چگونه  از  پرآوازه، 
نازی ها و ورود به عرصه طنز و در نهایت شکست و سقوط  
او را توصیف می کند. مخاطب نیز به آسانی می تواند طنز تلخ 
البالی توصیف های بل را دریابد. با این وجود این کتاب ته 
مایه ای مذهبی دارد و نویسنده جامعه بورژوا کاتولیک  آلمان 
که هویت انسان ها را هدف قرار داده است را به نقد می کشد. 
هاینریش بل با زیرکی تمام تحلیل های سیاسی و اجتماعی 
نظام  نازیسم،  به کمونیسم،  نسبت  را  خود  اعتراض های  و 
سرمایه داری و تزویر و ریاکاری در مناسبات انسانی را از زبان 

شخصیت اصلی داستان بیان می کند.
هاینریش بل با فضاسازی قوی و شخصیت پردازی جذاب 
داستانی گیرا به خواننده عرضه کرده است و با تک گویی های 

بلندش تاثیر عمیقی بر مخاطب می گذارد . 

| عقاید یک دلقک | 
| نویسنده : هاینریش بل
مترجم : مهدی افشار |

سال گذشته در چنین روزی روزنامه سراسری »پیام ما« گزارش هایی با 
عنوان قرنطینه بی قرنطینه،  مالچ نفتی دوباره تپه های دشت آزادگان را 
سیاه پوش کرد، کارکرده است. این گزارش ها به ترتیب به لغو مصوبات 
اول کرونا  پیک  نزدیکی  در  جمهوری  ریاست  توسط  ملی کرونا  ستاد 
و ازسرگیری مالچ پاشی پس از دستور توقف این کار توسط دادستان 

داشت. اشاره  خوزستان، 

بولیمیا چیست؟ بولیمیا یک اختالل است. افراد دارای اختالل بولیمیا 
دائما از وزن خویش ناراضی هستند. همواره با این ترس که وزنشان در 
حال افزایش است زندگی کرده و در هر وعده غذایی، به مقدار بسیار 
زیادی غذا می خورند که میزان آن در واقع غیرطبیعی است. مبتالیان 

معموال بالفاصله پس از صرف غذا به دستشویی می روند.توانیتو
اشتباه  با مرغ عشق  را  نباید آن ها  طوطی عشق ها )که 
انرژی هستند  پر  و  نترس  بازیگوش،  پرندگانی  گرفت( 
و  هیجان  که  کسانی  برای  مناسبی  حیوان خانگی  و  
مورد  در  برخی  هستند.  دارند  دوست  را  جنب و جوش 
طوطی عشق می گویند که باید آن ها را به صورت جفت و 
با هم نگهداری کنیم، که البته این تفکر اشتباهی است و 
در واقع هنگامی که طوطی عشق ها به صورت جفت و یا 

دسته ای زندگی کنند، نگهداری از آن ها مشکل می شود. 
طوطی عشق  و  پرنده  چندین  می توان  حال  این   با  اما 
داشته باشید و به صورت جداگانه به آن ها رسیدگی کنید 
گیرند.  قرار  کنار هم  در  را  روز  از  اجازه دهید ساعاتی  و 
طوطی عشق هایی که اجتماعی شده اند در صورت رسیدگی 
مداوم و نشان دادن احساس، به عنوان پرنده ی خانگی 
همراهانی بی نظیر هستند. این پرندگان از این که در قفس 
آن ها مکان هایی برای پنهان شدن قرار گیرد،  لذت می برند 

petha.ir/ و اغلب از آن ها استفاده می کنند

طوطی عشق

فراخوان مناقصات عمومی 
یک مرحله ای

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه های به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

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

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/12/26 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  ساعت 14 روز 1399/12/26 تا تاریخ 1400/01/05.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز  پنج شنبه تاریخ 1400/01/19.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز شنبه تاریخ 1400/01/21.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل 
سیلو و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی 

)http://iets.mporg.ir( مناقصات کشور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

1۴۵/ج۹۹/۳

تهیه و نصب حفاظ نرده 
پل جهت ایمن سازی 
پروژه باند دوم کهنوج-

رودان 

1،۲1۵،000،000
ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز وجه  نقد
۲۴،۲۹۶،۲۴۶،۴۸7

فهرست بهای راه، راه آهن 
و باند فرودگاه سال 1۳۹۹ 
و فهرست بهای تجمیعی

نوبت دوم


