
سخنگوی دولت:

 سال ۱۴۰۰ سال پساکرونا
و پسا تحریم است

زیاری در عرصه خارجی  اینکه در سال ۹۹ دستاوردهای  بیان  با  ربیعی  علی 
بین  مجامع  در  آمریکا  انزوا کشیده شدن  به  و  از محکومیت  آوردیم  بدست 

المللی به عنوان یکی از این دستاوردها نام برد.

در مطالعه حلقه های درختی از زمان 
امپراتوری روم مشخص شد؛

خشکسالی های اخیر اروپا 
در 2 هزار سال اخیر 

بی سابقه است
یکی از مهم ترین تبعات تغییرات آب وهوایی ناشی از 
شدت  و  بسامد  افزایش  انسانی،  فعالیت های 
تبعات  از  یکی  فقط  این  گرچه  است.  خشکسالی 
تغییرات آب وهوایی است اما به تنهایی می تواند جان 
وقوع  با  کند.  تهدید  را  زمین  سیاره  جانداران 
خشکسالی های شدید، محصوالت کشاورزی از بین 
می رود، قحطی باعث به خطر افتادن جان بسیاری از 

ساکنان دنیا می شود.

ساخت آالچیق و زمین فوتبال در کنار 
 قلعه تاریخی هرمز گردشگران

را شوکه کرد

 فوتبال
در حریم قلعه پرتقالی ها

زخم مرمت نیمه کاره و عجیب قلعه پرتغالی ها هنوز 
تازه بود که زخم دیگری به عظیم ترین دژ استعماری 
جزیره هرمز زدند. گردشگران ناگهان با سبز شدن یک 
مواجه  قلعه  این  حریم  در  آالچیق  و  فوتبال  زمین 

شده اند.

گردشگری؛ فرودی بی فراز
  رییس هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران: در یک سال گذشته حمایت نشدیم و بسیاری از نیروهای انسانی کارآمد را از دست دادیم

سالی که کرونا و سوء مدیریت ها برای گردشگری ایران ساخت

| سردبیر |

| امین شول سیرجانی |

آرزویی برای محیط زیست 

نوروز را بدون حیوانات نامتعارف جشن بگیریم 

سمندر، سین هفت سین نیستسمندر، سین هفت سین نیست
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پیام خرب

پیام مریاث

پیام مریاث

بوم و َبر

شنبه  سه  دیروز،  مجازی  فضای  عالی  شورای  جلسه 
شد  برگزار  جمهور  رئیس  روحانی،  حسن  ریاست  به 
و اعضا در این جلسه بخش هایی از سند »صیانت از 
 کودکان و نوجوانان در فضای مجازی« را بررسی کردند. 
تصمیم  اساس  بر  و  جلسه  این  در  ایرنا،  به گزارش 
خدمات  و  محتوا  کلی  رده بندی  شد  مقرر  اعضا 
جسمی  ویژگی های  و  جنسیت  سن،  با  متناسب 

در  نوجوانان،  و  کودکان  خردساالن،  ویژه  فرهنگی  و 
انجام شود. ملی  بستر شبکه  بر   محیط صیانت شده 

ساماندهی  برای  الزم  مقدمات  شد  مقرر  همچنین 
محتوا  ارائه  در  غیردولتی  بخش  مشارکت  و 
شود. فراهم  ایمن  و  مفید  سالم،  خدمات   و 

نوجوانان  و  کودکان  از  اجتماعی  و  روانی  مراقبت 
و  مجازی  فضای  از  ناشی  آسیب های  برابر  در 

بزهکاران،  با  انتظامی  و  قضایی  مقابله  تشدید 
نوجوانان  و  امنیت کودکان  تهدید کنندگان  و  مجرمان 
رسید. اعضا  تصویب  به  نیز  مجازی  فضای   در 
بر اساس بند دیگری از این سند مقرر شد با در نظر 
ایجاد  از  جلوگیری  برای  نیاز  مورد  مالحظات  گرفتن 
انحصار، از ظرفیت های نوجوانان در تولید و توزیع محتوای 

سالم با ایجاد مشوق های الزم بهره گرفته شود.

مجازی  فضای  در  نگهبان  شورای  سخنگوی 
بررسی  فرآیند  نرسیدن  پایان  به  از  خود 
داد.  خبر  نگهبان  شورای  در   ۱۴۰۰  بودجه 
به گزارش ایرنُا، عباسعلی کدخدایی در این توییت 

افزود: کار بررسی بودجه ۱۴۰۰ هنوز در شورای نگهبان 
ادامه دارد و به پایان نرسیده است. پس از اتمام 
شد. خواهد  اعالم  رسمی  طور  به  نتیجه   رسیدگی 
رییسه  هیات  سخنگوی  فرهنگی  حسین  محمد 

مجلس نیز دیروز در گفت و گویی گفت که به طور 
نگهبان،  شورای  است که  شده  اعالم  رسمی  غیر 
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به صورت نهایی تأیید 

است. کرده 

 در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست روحانی

بررسی بخش هایی از  سند »صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی« 

بررسی بودجه در شورای نگهبان به پایان نرسید 
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آگهی مزایده عمومی 
سازمان مدیریت و مهندسی  شبکه حمل و نقل  شهرداری کرمان در نظر دارد نسبت به اجاره پارکینگ های خود به شرح جدول 
ذیل به مدت 2سال  از طريق برگزاری مزايده عمومی اقدام نمايد . متقاضیان می توانند جهت خرید  اسناد مزايده از تاریخ 
99/12/20  لغايت 1400/1/16به مدیریت امور قراردادهای شهرداری وتسليم پيشنهادات تا مورخ 1400/1/22  به دبیرخانه  شهرداری 
مرکزی )واقع در کرمان، میدان شورا  ( مراجعه نمايند. بازگشايي پاکات مورخ  1400/1/23  انجام خواهد شد. ساير اطالعات و 

جزئيات در اسناد مزايده  و اطالعات تکمیلی در سایت شهرداری به آدرس kermancity.ir  درج گردیده است .

دمرییت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رکمان

مبلغ پایه اجارهمساحت  )متر مربع(آدرس پارکینگردیف
 ماهیانه  )ریال (

درصد افزایش 
در سال دوم

مبلغ تضمین شرکت در 
مزایده )ریال(

۱
پارکینگ شماره ۱ بوستان مادر  )ضلع جنوب 

شرقی بوستان (
۴۰۹2/2356/۰۰۰/۰۰۰۱68۰/۰۰۰/۰۰۰

2
پارکینگ شماره 2 بوستان مادر)خیابان شفا 

انتهای بلوار پرستار ضلع شمال غربی بوستان ( 
35۰۹52/۰۰۰/۰۰۰۱57۰/۰۰۰/۰۰۰

3
پارکینگ بوستان شهید مطهری )ضلع جنوبی 

فروشگاه رفاه (
2328/۴626/۰۰۰/۰۰۰۱5۴۰/۰۰۰/۰۰۰

شناسه اگهی 1113669

آگهی مزایده  عمومی 
براي رسیدن به فردایي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بیاموزیم.

اسناد  با جزئیات مندرج در  و  به شرح  مذکور  را  توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد کاالهای ذیل  شرکت 
مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir به صورت در صورت 

نماید برگزار  الکترونیکی 
*- تاریخ انتشار مزایده در سامانه مذکور 99/12/27می باشد .

روز چهارشنبه مورخ  تا ساعت 19  و حداکثر  روز چهارشنبه  مورخ 99/12/27    : از سایت  اسناد مزایده  زمانی دریافت  مهلت 
. بود   1400/01/11خواهد 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 19  روز دوشنبه  مورخ  1400/01/23 خواهد بود. 
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت راس ساعت 10 صبح  روز سه شنبه مورخ 1400/01/24 خواهد بود.

ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت 14:00 ظهر روز دوشنبه مورخ 
الزامی می باشد  1400/01/23

تاریخ بازدید : متقاضیان می توانند با هماهنگی برق بم از محصوالت در سردخانه بازدید نمایند
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های  الف  : 

آدرس : کرمان بلوار جمهوری اسالمی روبه روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی : 7618815676
تلفن تماس : 5-32110403 داخلی 1063

مبلغ تضمینکد فراخوان در سامانه ستادموضوعشماره مزایدهردیف
۱۰۹۹۰۰۱57۴۰۰۰۰۰۱6337/۱۱6/۰۰۰فروش خرما۱۹۹-۱۰

شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

 بی وزنی
در آن سوی ابرها

باز آلدرین زمانی گفته بود سفرهای فضایی مرزهای 
بعدی تجربیات بشری هستند. تجربه ای که برای 
سال ها در افقی دست نیافتنی قرار داشت و حاال به 
نظر می رسد که به لطف توسعه گردشگری فضایی 

شاید دیگر آنقدرها هم دست نیافتنی نباشد.

درباره موسیقی خیابانی

خیابان را جدی بگیریم

راستش را بخواهید باید حرف آخر را همین اول 
کار بزنم و آرزو کنم سالی که گذشت برنگردد. هر 
سال تقریبا همین حرف را می زنیم. اما به نظرم 
جنس سال ۹۹ با بقیه سال ها فرق داشت.  از 
همین بابت جنس آرزوی ما هم فرق دارد. کرونای 
زیست  محیط  حال،  آشفته  اقتصاد  همه گیر، 
آسیب دیده از نابخردی ها همه گویای وضع سالی 
است که نفس های آخرش را می کشد. به اظهار 
امیدواری کردن برای آمدن سالی بهتر، باید کاری 
کرد. محیط زیست ایران ناخوش است. از مناطق 
حفاظت شده و سفره های تهی از آب زیرزمینی تا 
خاک سراسر آلوده گویای این ناخوش احوالی اند.  
نگاه  باید  وضعیت  این  از  شدن  رها  برای 
سیاست مداران به محیط زیست تغییر کند. بدون 
قانون گذاری  سیاست های  در  چشمگیر  تغییر 
بست.  دل  موثر  تغییر  به  نمی توان  اجرایی  و 
برای آنکه سال ۱۴۰۰ برای محیط زیست و در 
معنایی وسیع تر برای توسعه پایدار در ایران پرثمر 
باشد؛ نیازمند شکل گیری تغییر گفتمان توسعه 
در کشور هستیم. گفتمانی که توسعه را برابر با 
دست اندازی به طبیعت نداند. سیاستگذاری باید 
از تله توهم توسعه رها شود. تله ای که با اسم 
رمز »اشتغال زایی« توزیع رانت را مجاز می شمارد، 
به  و  می دهد  جنگل خواری  و  کوه خواری  مجوز 
بهانه ایجاد زیرساخت حاضر یک صدها بلوط را 
 بر زمین بیندازند تا 3۰ کیلومتر راه را عریض کند. 
همین یک آرزو برای سال آینده کافی است که 
نگاه سیاست گذاران و  ادبیات و  باشیم  امیدوار 
مجریان به »توسعه« تغییر کند یا دست کم بهبود 
یابد. چنین تغییری البته لوازمی نیاز دارد که بعدا 
به شرط حیات، می توان درباره آن سخن گفت.

فرارسیدن والدت امام حسین)ع( مبارک باد
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تحقیقات جدید نشان داده که مجموعه 
خشکسالی های شدید و امواج گرمایی در 
 2 در  شده،  آغاز   2۰۱۴ سال  از  اروپا که 
هزار سال اخیر، بی سابقه بوده است. در 
مطالعه اخیر، با بررسی و تجزیه و تحلیل 
امپراتوری  قدمت  با  درختانی  حلقه های 
روم، مشخص شده که چنین خشکسالی 
بازمی گردد. محققان  زمان  آن  به  و گرما 
زمین،  جهانی  گرمایش  که  می گویند 
محتمل ترین دلیل افزایش گرمای شدید 

است. اخیر 

به گزارش گاردین، به گفته محققان، امواج 
را  مخربی  پیامدهای  و  تبعات  گرمایی، 
مرگ  هزاران  باعث  و  است  آورده  بار  به 
بین  از  جانوران،  و  حیوانات  زودهنگام 
رفتن محصوالت کشاورزی و آتش سوزی 
پایین  سطح  است.  شده  جنگل ها 
و  خشکسالی  واسطه  به  که  رودخانه ها 
کاهش بارندگی ایجاده شده، ترافیک و 
عبور و مرور کشتی ها را متوقف کرده و بر 
تاثیر  هسته ای  نیروگاه های  خنک سازی 
گذاشته است. با همه این ها، دانشمندان 
اقلیمی، امواج گرمایی و خشکسالی های 
شدیدتر و مکرری را در آینده پیش بینی 
نشان  همچنین  اخیر  مطالعه  می کنند. 

داد که خشک شدن تدریجی آب وهوا در 
هزار   2 طی  مرکزی  اروپای  در  تابستان 
گرمایی  امواج  از  پیش  گذشته،  سال 
نیز  شده  آغاز   2۰۱۴ سال  از  که  اخیر 
وجود داشته است. دانشمندان، فعالیت 
آتشفشانی و جرخه های خورشیدی را به 
عنوان دالیل این روند طوالنی، رد کرده و 
فکر می کنند که تغییرات ظریف در مدار 

باشد. مضوع  این  دلیل  زمین، 

دانشگاه  از  بونتگن«  »اولف  پروفسور 
کمبریج که رهبری این مطالعه را بر عهده 
از  خوبی  به  ما  »همه  می گوید:  داشته، 
و  گرم  فوق العاده  تابستان های  تبعات 
سال  چند  در  که  غیرطبیعی  و  خشک 
نتایج  آگاهیم.  کرده ایم،  تجربه  گذشته 
را که  آنچه  می دهد  نشان  ما  مطالعات 
غیر طبیعی  و  فوق العاده  تجربه کرده ایم، 
سال  هزار   2 در  وضعیت  این  است. 
مطالعه  است.«  بوده  بی سابقه  گذشته 
اخیر تا سال 2۰۱8 ادامه داشته، در حالی 
که سال 2۰۱۹ و 2۰2۰ نیز جزء گرم ترین 
سال های جهان بوده و کشورهای اروپایی 
تجربه کردند. را  داغی  تابستان های  نیز 

موقعیت  در  تغییر  گفتند  دانشمندان 
باعث  اروپا  قاره  روی  بر  هوا  جریان 

تغییرات  احتماال  و  شده  خشکسالی ها 
موضوع  این  اصلی  عامل  آب وهوایی 
می گوید:  بونتگن  پروفسور  است. 
شرایط  معنای  به  آب وهوایی  »تغییرات 
شدیدتر و بیشتر خواهد بود که می تواند 
و کل  اکوسیستم ها  روی کشاورزی،  بر 
جوامع تاثیرات ویرانگری داشته باشد.«

مرکز  از  ترینکا«  »مریسالو  پروفسور 
برونو  شهر  در  گلوب«  »چک  تحقیقات 
تیم  از  بخشی  که  چک  جمهوری  در 
که  گفته  بوده،  مطالعه  این  تحقیقاتی 
افزایش شدید خشکسالی به ویژه برای 
کشاورزی و جنگلداری نگران کننده است. 
بی سابقه  رفتن  بین  »از  است:  او گفته 
محیط  بِد  شرایط  واسطه  به  جنگل ها 
نتایج  اروپای مرکزی،  زیستی در بیشتِر 

می کند.« تایید  را  ما 

دکتر »فردریک اوتو« از دانشگاه آکسفورد 
تاریخی  داده های  فقدان  که  می گوید 
عوامل  واضح  شناسایی  از  مانع  غالبا 
همچنین  و  می شود  وقایع  این  محرک 
کارهای  که  می شود  باعث  موضوع  این 
تحقیقاتی جدید بسیار مهم و مفید باشد. 
طوالنی  منظر  »از  می گوید:  اوتو  خانم 
مدت، افزایش زیاد گرمای شدید که در 

به  و  می شود  دیده  اروپا  تابستان های 
تغییرات آب وهوایی ناشی از فعالیت های 
تایید  می شود،  داده  نسبت  انسانی 
در  اروپا  در  تابستان  ماهیت  می کند که 

است.« تغییر  حال 

»نیچر  ژورنال  در  که  مطالعه  این 
 27 است،  شده  منتشر  ژئوساینس« 
بلوط  درخت   ۱۴7 در  را  رشد  حلقه  هزار 
بلوط های  چوب  از  است.  کرده  آنالیز 
زنده در قرن گذشته در ساخت و سازها 
می شد.  استفاده  ساختن کلیساها  مثل 
بنابراین محققان برای بررسی حلقه های 
رفته  به کار  چوب های  سراغ  آن ها  رشد 
در کلیساها رفتند. برای بررسی وضعیت 
محققان  وسطی،  قرون  در  خشکسالی 
در  که  رفتند  بلوطی  چوب های  سراغ 
حاشیه رودخانه ها بودند و همینطور برای 
بررسی وضعیت آب و هوایی دوره رومی ها، 
محققان چوب های باقی مانده در ساخت 

بررسی کردند. را  چاه ها 

گذشته  آب وهوایی  شرایط  بازسازی 
از  استفاده  با  درختان  حلقه های  از 
گرفت  صورت  چوب ها  تراکم  و  عرض 
زده  تخمین  دوران  آن  هوای  دمای  تا 
به  که  مطالعه  این  در  همچنین  شود. 
صورت گرفته،  بونتگن  پروفسور  رهبری 
ایزوتوپ های  اندازه گیری  طریق  از 
دادن  نشان  برای  اکسیژن  و  کربن 
که  درختان  دسترس  در  آب  میزان 
است،  خشکسالی  سابقه  نمایانگر 
بسامد  داد که  نشان  این  استفاده شد. 
حتی  اروپا  اخیر  خشکسالی های  باالی 
شدید  خشکسالی های  با  مقایسه  در 
تاریخی مانند خشکسالی دوره رنسانس 
در اوایل قرن شانزدهم، بی سابقه است.

و  چک  جمهوری  از  چوب  نمونه های 
نمایانگر  و  شده  آورده  آلمان  در  باواریا 
مرکزی  اروپای  در  آب وهوایی  شرایط 
مشخص  نمونه ها  بررسی  با  است. 
دلیل  اصلی ترین  باال،  دمای  که  شد 
خشکسالی های اخیر بوده و این در تمام 
آب وهوایی  بحران  می شود.  دیده  اروپا 
در  مرطوب  بسیار  هوای  با  همچنین 
بارندگی های  است.  مرتبط  زمستان 
بیشترین   2۰2۰ اکتبر   3 در  انگلیس 
بارندگی ثبت شده در بیش از ۱2۰ سال 
اخیر بوده است. آخرین بار چنین حجم 
از بارندگی مربوط به سال ۱8۹۱ می شود. 
مطالعه ای که اخیرا منتشر شده می گوید 
که احتمال وقوع چنین اتفاقی به واسطه 
است.  شده  برابر  سه  جهانی،  گرمای 
نشان  همچنین  شده  انجام  تحقیقات 
کربن  انتشار  کاهش  اگر  که  می دهد 
صورت نگیرد، احتمال وقوع بارندگی های 
شدید این چنینی تا سال 2۱۰۰، حدود ۱۰ 

است. فعلی  زمان  برابر 

در مطالعه حلقه های درختی از زمان امپراتوری روم مشخص شد؛

 خشکسالی های اخیر اروپا
در 2 هزار سال اخیر بی سابقه است
دانشمندان می گویند، تغییر در موقعیت جریان هوا بر روی قاره اروپا باعث خشکسالی ها شده و احتماال تغییرات 
آب وهوایی عامل اصلی این موضوع است.
محقق دانشگاه آکسفورد: تغییرات آب وهوایی ناشی از فعالیت های انسانی، در حال تغییر ماهیت تابستان در اروپا است

سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد
31 سال حبس اکبر 

طبری قطعی شد
حکم  تایید  از  قوه قضائیه  سخنگوی 
پرونده اکبر طبری در دیوان عالی کشور 
خبر داد و گفت که این مرجع هنوز درباره 
است.  نکرده  نظر  اعالم  شریفی  عیسی 
به گزارش ایسنا، غالمحسین اسماعیلی، 
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی 
درباره پرونده طبری گفت: پرونده مهم و 
ویژه اکبر طبری بعد از آن که با دادرسی 
دادگاه  و  دادسرا  در  گسترده  و  عمیق 
شد.  صادر  نهایی  حکم  و  شد  انجام 
تقاضای  با  که  کردیم  اعالم  ما  شهریور 
به دیوان عالی  اعاده دادرسی محکومان 

شد. ارسال 
نهایی  و حکم  عالی رسیدگی  دیوان  در   
و  شده  صادر  طبری  مورد  در  قطعی 
و  رهبری  با  ارتباط  در  محکومیت طبری 
متعدد  امالک  ارتشا که  باند  سردستگی 
از  رشوه  بصورت  را  متعددی  وجوه  و 
و  بودند  کرده  اخذ  ها  پرونده  اصحاب 
حبس  سال   3۱ به  محکوم  نتیجه  در 
معادل  نقدی  پرداخت جزای  و  تعزیری 
انفصال  و  ماخوذه  وجوه  و  اموال  قیمت 
دائم از خدمات دولتی و استرداد امالک 
قطعی  و  تایید  دیوان  توسط  بود  شده 

است. شده 
مانند  دیگری  متعدد  اتهامات  ایشان   
از  استفاده  سو  و  رسمی  اسناد  جعل 
اسناد و اعمال نفوذ در مقامات و 3 فقره 
ورزی  غرض  فقره  یک  و  نفوذ  اعمال 

شد. تایید  که  داشت 
دیوان  برای  پولشویی  اتهام  مورد  در   
عالی تردیدی پیش آمده و دادگاه گفته 
و  است  اخیرالتصویب  پولشویی  قانون 
مورد  اتهام  این  قانون جدید  به  توجه  با 
در  ولی  است  مجدد  رای  و  رسیدگی 
باید  ایشان  محکومیت های  سایر  مورد 
بگویم که به تایید دیوان عالی رسیده و 

الزم االجراست.
اسماعیلی در نشست خبری 22 شهریور 
طبری  اکبر  بود:  گفته  جاری  سال  ماه 
ارتشاء  نفره  چند  شبکه  تشکیل  بابت 
رشوه های  اخذ  و  سردستگی  وصف  با 
و  تعزیری  حبس  سال   3۱ به  متعدد 
انفصال  و  ارتشاء  از  ناشی  اموال  ضبط 
 ۴3۰ از  بیش  و  دولتی  از خدمات  دائم 
شده  محکوم  نقدی  جزای  ریال  میلیارد 
است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به 
دیوان  آیا  این که  بر  مبنی  ایسنا  سوال 
عالی کشور درباره پرونده عیسی شریفی 
نظر نداده است؟ گفت: دیوان وعده داده 
از پایان سال جاری در این  بود که قبل 
پرونده رای صادر کند و به محض وصول 
رای و نظر دیوان عالی این اطمینان را به 
پرونده  این  به  نسبت  می دهم که  مردم 
امیدوارم  شد  خواهد  دقیق  اطالع رسانی 
در همین روزهای باقی مانده سال باشد 
و به محض این که رای دیوان به دستمان 
برسد اطالع رسانی می شود. اسماعیلی در 
پاسخ به سوالی درباره اقداماتی در ارتباط 
با اراضی ملی و منابع طبیعی، آزادسازی 
تصرفات حریم دریاها و تغییر کاربری ها 
و  دادسرا  در  قضایی  واحدهای  در  گفت: 
اختصاصی  شعبه  هزار  حضور  دادگاه ها 
تعیین  منابع طبیعی  و  انفال  برای حوزه 
کردیم. در سال ۹۹ در این شعب ۱۹ هزار 
و 755 حکم قضایی صادر شد و در ارتباط 
با اراضی ملی و منابع طبیعی 2۴ هزار و 

۱6۰ هکتار به بیت المال اعاده شد.
 در حوزه آزادسازی تصرفات حریم دریاها 
حریم  و  بستر  جنوب کشور  و  شمال  در 
رودخانه ها 3۹ هزار و ۱85 هکتار از اراضی 
تغییر  با  ارتباط  در  و  شد  آزاد  ساحلی 
کاربری ها در سال ۹۹ ، ۹ هزار و ۱۰6 حکم 
صادر شد و 6 هزار و 388 هکتار از اراضی 
ملی و باغات به وضعیت سابق اعاده شد 
توسط  قلع و قمع  میلیون  یک  از  بیش  و 

گرفت. صورت  قوه قضائیه 

 480 میلیون تومان؛ نرخ دیه قتل 
غیرعمد در سال 1400

دیه  مبلغ  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  او 
سال ۱۴۰۰ گفت: به موجب قانون در پایان 
هر سال باید مبلغ دیه توسط قوه قضائیه 
در  موضوع  این  شود.   تکلیف  و  تعیین 
دوشنبه  و  گذشته  روز  متوالی  جلسه  دو 
شد.  مطرح  قوه قضائیه  عالی  شورای  در 
نهایتًا مصوبه ریاست قوه قضائیه این شد 
که برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل غیرعمد 
از  و  باشد  تومان  میلیون   ۴8۰ مسلمان 
است. الزم االجرا   ۱۴۰۰ فروردین سال  اول 

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره این که 
چه  قضایی  تحول  سند  شدن  اجرایی 
تاثیری در حقوق شهروندی دارد؟ گفت: 
یکی از محورهای مهم سند تحول قضایی 
در  قوه قضائیه  ماموریت های  از  برگرفته 
مشروع  آزادی های  حفظ  اساسی،  قانون 
است، ما برنامه ها و راهکارهای متعددی 
در سند تحول قضایی برای تحقق این امر 

در نظر گرفتیم.

روحانی:

اقدامی از دولت جدید آمریکا 
ندیده ایم

رئیس جمهور با اشاره به ظلم دولت قبلی آمریکا به مردم 
ایران گفت: در این دو ماه اقدامی از دولت جدید آمریکا 
ندیده ایم. به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی ظهر دیروز در مراسم افتتاح طرح های ملی وزارت 
نیرو، گفت: امسال 3۰7 طرح و پروژه وزارت نیرو با رقم 
8۱ هزار میلیارد تومان افتتاح شد و طرح های دیگری هم 
در دست اجرا است. روحانی گفت: از سایر وزرا هم بابت 
طرح های بسیار مهمی که افتتاح کردند، تشکر می کنم. 
دیروز من خدمت رهبری بودم و ایشان از طرح آبرسانی 
به شرق کشور رضایت داشتند. که آب به سیرجان، اردکان 
و یزد رسیده است، در این طرح قرار است آب به اصفهان، 
خراسان جنوبی و مشهد و سیستان وبلوچستان هم برسد. 
ایران  تاریخ  در  انجام شد  افتتاح هایی که  این  از  برخی 
بی نظیر و برخی هم در تاریخ ایران جهشی بود. روحانی 
با بیان این که امسال سال بسیار سختی بود و من متوجه 
برای  بودند، گفت:  مواجه  با چه مشکالتی  مردم  هستم 
کسب و کار و سفر  و تحصیل مشکالت زیادی وجود داشت. 
اقدام تروریستی آمریکا از سه سال پیش علیه ملت ایران 
آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. آن ها منابع مالی ما را قفل 
کردند، صادرات را دچار مشکل کردند و حتی ما برای خرید 
واکسن هم دچار مشکالت زیادی شدیم. رئیس جمهور 
ادامه داد: دولت جنایتکار آمریکا ظلم بزرگی علیه ملت ما 
انجام داد. دولت فعلی هم که می گوید دولت قبل اشتباه 
کرده است، اقدامی برای جبران انجام نداده  و ما در این 
دو ماه چیزی از دولت جدید آمریکا ندیدیم. آنها باید در 
تاکید کرد:  رئیس جمهور  دهند.  انجام  عمل کاری  مقام 
اقدام دولت آمریکا به نفع تعهدات بین المللی سازمان های 
بین المللی، مردم منطقه و ایران است و امیدوارم آنها به 
مسیر عقالنیت و قانون بازگردند. رئیس جمهور در بخش 
دیگری از سخنان خود گفت: طرح های امروز با سرمایه 
گذاری ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افتتاح شد فقط با افتتاح 
طرح فاضالب تهران بیش از 2 میلیون نفر منتفع می شوند. 
یکی از افتخارات ما این است که که هر ماه یک تصفیه خانه 
فاضالب، هر دو ماه یک تصفیه خانه آب، و هر یک ماه و 
چند روز یک سد بزرگ افتتاح کردیم. امروز مردم شاهد 
و  آب  تصفیه خانه های  و  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  افتتاح 

فاضالب در استان های مختلف بودند.

افزایش سن داوطلبان ریاست 
جمهوری به 75 سال 

نگهبان  شورای  نظر  تامین  جهت  مجلس  نمایندگان 
را  ریاست جمهوری  انتخابات  داوطلبان  حداکثر سن 
افزایش داده و همچنین مصوب کردند  به 75 سال 
که اتباع ایرانی با تابعیت کشور دیگر و اشخاص غیر 
ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده اند نمی توانند 
در انتخابات ثبت نام کنند. به گزارش ایسنا نمایندگان 
سه  دیروز  علنی  جلسه  در  اسالمی  شورای  مجلس 
موادی  اصالح  در طرح  نگهبان  ایرادات شورای  شنبه 
از قانون انتخابات ریاست جمهوری را رفع و تصویب 
کردند. طبق اصالح صورت گرفته در ماده یک مربوط 
در  ریاست جمهوری  داوطلبانه  اختصاصی  به شرایط 
آمد.  ایران  تابع  و  ایرانی االصل  آن  »الف«  بند   2 جز 
تبصره ماده 3 موضوع الحاق ماده 35 مکرر 2 اینگونه 
اصالح شد که اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را 
دارند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب 
پیش  ثبت نام کنند.  انتخابات  در  نمی توانند  کرده اند 
از این در این جز این شرط برای داوطلبان انتخابات 
ریاست جمهوری قید شده بود که ایرانی االصل و صرفا 
تابع ایران بوده و مجوز اقامت از سایر کشورها به غیر 
اداری آن هم توسط  و  از ماموریت تحصیلی، علمی 
دستگاه هایی که مجوز اعزام می دهند را کسب نکرده 
باشند. در اصالح دیگر حداقل سن داوطلبان انتخابات 
و حداکثر سن 75  تمام  ۴۰ سال  ریاست جمهوری 
سال تمام در هنگام ثبت نام است که پیش ازین در 
مصوبه مجلس حداکثر سن 7۰ سال بود. همچنین 7 
بند »ب« ماده یک این گونه اصالح شد که داوطلبان، 
سوسابقه امنیتی و یا وابستگی به گروه های غیرقانونی 

باشند. نداشته 

 ظریف: 
گفتمان و دیپلماسی کلید 

ایجاد تحول در منطقه است 
به  تهران  گفت وگوی  نشست  در  ایران  خارجه  امور  وزیر 
چالش های منطقه و راه کار گذر از این چالش ها اشاره کرد. به 
گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف، در سخنرانی ابتدایی این 
نشست، به چالش ها و تحوالن امروز منطقه اشاره کرد و 
گفت که منطقه خاورمیانه در ماهیت خود با چالش ها و بحران 
روبه رو نیست و این بحران ها ریشه انسانی دارند. ظریف با 
بیان این که »گفتمان و دیپلماسی« کلید ایجاد تغییر در وضع 
منطقه است و گفتمان بنیان دیپلماسی است، گفت که منطقه 
ما امروز با فقدان گفتمان مواجه است. وزیر امور خارجه ایران 
اشاره کرد که ایران همان طور که در طرح صلح هرمز حسن 
روحانی، رئیس جمهوری ایران در سازمان ملل مطرح شد، 
به دنبال پیشبرد گفت وگوی منطقه ای بوده است و از طریق 
 این گفت وگوهاست که فضای جدید منطقه شکل می گیرد.

ظریف بیان کرد: وضعیت فعلی منطقه ما خوب نیست... 
کشتار و خون ریختن، جنگ های داخلی و بی ثباتی ها شرایط 
حسادت برانگیزی نیستند. ظریف گفت: جای هیچ سوالی 
نیست که مداخله های طوالنی و خطرناک بین المللی در 
منطقه ما یکی از دالیل اصلی مشکالت فعلی است. منطقه 
ما در پنج قرن گذشته، هدف طرح های ژئوپولیتیکی از سوی 

بازیگران فرامنطقه ای قرار گرفته است.

در این مطالعه که به رهبری 
پروفسور بونتگن صورت 
گرفته، از طریق اندازه گیری 
ایزوتوپ های کربن و اکسیژن 
برای نشان دادن میزان آب در 
دسترس درختان که نمایانگر 
سابقه خشکسالی است، 
استفاده شد. این نشان داد که 
بسامد باالی خشکسالی های 
اخیر اروپا حتی در مقایسه با 
خشکسالی های شدید تاریخی 
مانند خشکسالی دوره رنسانس 
در اوایل قرن شانزدهم، 
بی سابقه است.

ربیعی: انتقال بزرگ آب از 
حوزه دریا به خشکی با همه 
سختی های آن به انجام رسیده 
است. با این طرح ها اقلیم 
جدیدی از نظر زیست محیطی 
در ایران پدید خواهد آورد.

یکی از مهم ترین تبعات تغییرات آب وهوایی ناشی از فعالیت های انسانی، افزایش بسامد و شدت خشکسالی است. گرچه 
این فقط یکی از تبعات تغییرات آب وهوایی است اما به تنهایی می تواند جان جانداران سیاره زمین را تهدید کند. با وقوع 
خشکسالی های شدید، محصوالت کشاورزی از بین می رود، قحطی باعث به خطر افتادن جان بسیاری از ساکنان دنیا 
می شود. خشکسالی روی دیگری هم دارد و آن، کاهش منابع آبی و نزاع های محلی و قبیله ای بر سر آب است. مطالعات 
و پژوهش های اخیر یکی پس از دیگری بر وضعیت وخیم شرایط تغییرات آب وهوایی صحه می گذارد. حاال با انتشار نتایج 
مطالعه ای دیگر، مشخص شده که اروپا، قاره سبز، درگیر خشکسالی ای است که در 2 هزار سال گذشته بی سابقه بوده است.

همه ما به خوبی از تبعات 
تابستان های فوق العاده گرم و 

خشک و غیرطبیعی که در چند 
سال گذشته تجربه کرده ایم، 
آگاهیم. نتایج مطالعات ما 

نشان می دهد آنچه را که تجربه 
کرده ایم، فوق العاده و غیر طبیعی 

است. این وضعیت در 2 هزار 
سال گذشته بی سابقه بوده است
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سخنگوی دولت:

سال 1400 سال پساکرونا و پساتحریم است
سال  در  این که  بیان  با  دولت  سخنگوی 
خارجی  عرصه  در  زیاری  دستاوردهای   ۹۹
انزوا  به  و  محکومیت  از  آوردیم  بدست 
کشیده شدن آمریکا در مجامع بین المللی 
به عنوان یکی از این دستاوردها نام برد. به 
گزارش ایسنا، علی ربیعی در ابتدای آخرین 
نشست خبری خود در سال ۹۹ گفت: دولت 
به نمایندگی از مردم همه تالش خود را به 
داخلی  فشارهای  همه  رغم  به  تا  برد  کار 
هم  خارجی  حصر  و  بی حد  فشارهای  و 
فردای  زندگی  هم  و  امروز  زندگی  فکر  به 
ایرانیان باشد. او افزود: واقف هستیم جنگ 
اقتصادی و همراه شدن کرونا در سال ۹۹ 
فشار زیادی بر دهک های پایین اجتماعی 
بگوییم  می توانیم  امروز  است.  کرده  وارد 
خواهان  که  مذبوحانه ای  تالش های  همه 
فروپاشی ایران و زندگی مردم بوده اند، رو 
به پایان است و در نوروز جدید، سرسبزی 

بود. جدید پیش روی ملت ما خواهد 
سیاست  عرصه  در  ما  داد:  ادامه  ربیعی 
اراده  و  خواست  ندادیم که  اجازه  خارجی 
همه  برای  ما  خیرخواهانه  و  آفرین  ثبات 
هیاهوی  تاثیر  تحت  منطقه  کشورهای 
توخالی آمریکا و همدستانش در اتهام زنی 
با  ما  تجارت  بگیرد.  قرار  ما  علیه  واهی 
در  تحریم ها  رغم  به  همسایه  کشورهای 

سطح خوبی پیش رفت و همچنان مصمم 
رفت و آمد  و  تجارت  مرزهای  که  هستیم 
و  امن  جغرافیایی  اتصال  به  را  همسایگی 
تبدیل  منطقه  ملت های  همه  برای  پرسود 
کنیم. او گفت: اطمینان داریم که در ماه های 
نزدیک آینده، دولت آمریکا چاره ای جز تن 
دادن به روند صلح جهانی و پایان دادن به 
ظلم ایران نداشته و زمستان برجام به پایان 
می رسد و فصل تازه ای از تعامل با جهان که 
برای  بیشتری  اقتصادی  امنیت  و  رضایت 
مردم ما و البته همه ملت های منطقه فراهم 
می کند، آغاز خواهد شد. او گفت: هیچ یک 
از اینها بدست نمی آمد اگر دولت در هفت 
تحریک های خارجی  برابر  در  سال گذشته 
به  و  نمی بود  شکیبا  داخلی  توهین های  و 
متعهد  جهان  با  سازنده  تعامل  استراتژی 
حفظ  دستاوردها  این  البته  نمی ماند. 
نمی شود اگر به این صبوری و تعهد ادامه 
با اشاره به هدف  ندهیم. سخنگوی دولت 
اصلی تحریم، گفت: هدف اصلی قرار دادن 
اول گرسنگی  بود،  راهی  دو  یک  در  ایران 
به  جامعه  تبدیل  دیگری  و  مردم  کشیدن 
یک دولت پلیسی. ولی ما اجازه ندادیم که 
دو سناریو محقق شود.  این  از  هیچ کدام 
سال  می گویم  اطمینان  با  تصریح کرد:  او 
۱۴۰۰ سال پساکرونا و پساتحریم است به 

این معنا که هر چند که تحریم ها و کرونا به 
پایان خود نرسیده اند، اما در نقطه حضیض 

گرفته اند. قرار 

دولت نگاه تهدیدی به اینترنت 
ماهواره ای ندارد

در  سوالی  به  پاسخ  در  دولت  سخنگوی 
خصوص نظر دولت درباره دسترسی مردم 
ایران به اینترنت ماهواره ای گفت: هر شرکت 
بین المللی برای ارائه خدمات می تواند پس 
از اخذ مجوز، در ایران خدمت رسانی کند و 
فناوری  این  به  محوری  تهدید  نگاه  دولت 
این  با  مقابله  عنوان  تحت  آنچه  ندارد. 
ابتدا در مجلس مصوب شده بود،  فناوری 
قانون  در  نگهبان،  ایراد شورای  از  نیز پس 
از  محترم  مجلس  توسط  مجددا  بودجه 

شد. حذف  قانون 

توضیحاتی درباره انتقال آب 
خلیج فارس

او در پاسخ به سوالی مبنی بر این که منابع 
طرح انتقال آب خلیج فارس چگونه تامین 
شد، گفت: این طرح بنابر تاکیدات رهبری 
آب  تامین  خصوص  در  جمهور  رییس  و 
پایدار برای فالت مرکزی و شرق کشور بوده 
مرکزی  فالت  به  آب  انتقال  طرح  است. 
دولت  می کند.  متحول  را  ما  صنایع  ایران 

افتتاح کند.  را  بزرگی  بسیار  طرح  توانست 
خط انتقال آب امید، آب را به فالت مرکزی 
ایران انتقال می دهد. سخنگوی دولت ادامه 
تولید  جهش  و  صنعت  توسعه  امروز  داد: 
نقل  و  حمل  نظیر  زیرساخت هایی  نیازمند 
در سال های گذشته  است.  آب  و  انرژی  و 
صنایعی عمدتا آبی در استان های مرکزی و 
شرق ایران ایجاد شده که حال نیازمند آب 
این  حیات  ادامه  برای  آب  انتقال  هستند. 
صنایع و جلوگیری از ایجاد اخالل در سایر 
شد:  یادآور  ربیعی  است.  الزامی  بخش ها 
تامین آب شرب از جمله تعهدات خدماتی 
این طرح،  افتتاح  با  به مردم است.  دولت 
تحول بزرگی در تامین آب واحدهای صنعتی 
در استان های کم آب کشور مثل کرمان، یزد 
و سیستان و بلوچستان و دیگر استان های 
کم آب روی خواهد داد و نیازمندی صنایعی 
که به شدت به آن نیاز دارند برطرف می شود. 
و  تحریم ها  همه  رغم  به  اقدامات  این 
مشکالت داخلی و خارجی ایجاد شده است. 
این  در  کرد:  اظهار  این طرح  توضیح  در  او 
طرح های انتقال آب توان فنی و مهندسی 
داخلی به کمک آمده و این انتقال بزرگ آب 
از حوزه دریا به خشکی با همه سختی های 
آن به انجام رسیده است. موضوع انتقال آب 
از طریق خط لوله نیز در دولت های گذشته 
مطرح بود؛ اما سرانجام این دولت یازدهم 
و دوازدهم بود که توانست این پروژه بسیار 
مهم را عمال انجام دهد. با این طرح ها اقلیم 
جدیدی از نظر زیست محیطی در ایران پدید 

آورد. خواهد 
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متفاوت بودن! این اولین توجیه برای خرید و 
کنار سبزه،  مار  و  از سمندر، الکپشت  نگهداری 
سمنو، و پنج سین دیگر است. مدهای گذرای 
متفاوت،  سفره  داشتن  به  تمایل  و  ساله  هر 
رونق می دهد؛ یک  را  فروش حیوانات کوچک 
سال فروش ماهی های زبرا در حباب های کوچک 
شیشه ای همه گیر می شود و سال دیگر سمندر 

لرستانی که گونه اندمیک کشور است.

تزیین سفره با حیوانات
غیرمسئوالنه است

مجید ابن النصیر، دامپزشک حیوانات اگزوتیک و 
حیات وحش،  نگهداری حیوانات فقط به منظور 
تزئین سفره هفت سین را غیرمسئوالنه می داند. 
او در گفت و گو با »پیام ما« از 6 شرطی می گوید 
که قبل از نگهداری هر حیوان باید لحاظ شود: 
شمار  به  )پت(  خانگی  و  حیوانات  »نگهداری 
آوردن یک حیوان، 6 شرط اساسی دارد و قرار هم 
نیست که این حیوانات بعدها رها شوند. اول از 
همه مطابق قوانین بین المللی، ما امکان نگهداری 
گونه های وحشی مثل سمندر لرستانی را نداریم 
شرط  دارد.  قانونی  منع  حیوان  این  تجارت  و 
سوم این است که طبق قوانین ملی ایران نیز 
افراد حق خرید و فروش و تکثیر گونه های بومی 
کشور را ندارند. شرط سوم هم این که حیوان در 
اسارت تکثیر شده باشد و نباید از طبیعت ربوده 
تکثیر  به گونه ای که حتی حاصل  باشد،  شده 
نسل های اول این حیوانات هم خانگی محسوب 

نمی شوند.«
به گفته این دامپزشک شروط بعدی نیز مربوط 
به قابلیت تکثیر در اسارت، امکان تامین شرایط 
احتمالی  آسیب های  حیوان،  اصولی  نگهداری 
انتقال  قابل  بیماری های  و  انسان  به  حیوان 
مشترک است که اگر حیوان تمامی این 6 شرط 
نباید  و  نیست  خانگی  باشد حیوان  نداشته  را 
در خانه نگهداری شود. با این اوصاف، سنجاب 
و  بومی  لرستانی، الکپشت های  ایرانی، سمندر 
بسیاری گونه های دیگر از اساس حیوان خانگی 

نمی شوند. محسوب 
اگر مسئله حقوق حیوانات را درباره ماهی های 
تازگی  به  که  حیواناتی  بگیریم،  نادیده  قرمز 
نگهداری شان پای سفره هفت سین باب شده، از 
این شروط دورند. ابتدا فقط گروه خاصی درگیر 
خرید حیوانات خاص بودند اما به مرور تقاضا 
بیشتر شد. حاال دیگر کسی از دیدن آکواریوم 
سمندر و الک پشت کنار سایر بساط سفره هفت 

سین تعجب نمی کند. 

الکچری دیده شدن به قیمت برهم زدن 
تعادل چرخه طبیعت

علیرضا شهرداری، فعال محیط زیست و عکاس 
و  الک پشت  و  مار  جمع آوری  وحش  حیات 
سمندر در فصل زاد و ولد را خیانت به طبیعت 
می داند و پیش زمینه این تخلف را خال قانونی 
می داند. او به »پیام ما« می گوید: »حتی اگر این 
فرض محال را بپذیریم که افراد تمام نیاز این 

دوزیستان و خزندگان را فراهم می کنند، باز هم 
جمع آوری این حیوانات آن هم در فصل زایش 
برهم زدن تعادل چرخه است.« منظور او از برهم 
زدن تعادل چرخه، تبعاتی است که بعد از برداشت 
حجم وسیعی از یک گونه در یک زیستگاه صورت 
باره کل  »به یک  می گیرد. شهرداری می گوید: 
زیستگاه را خالی می کنند، آن هم در فصلی که 
شده اند  بیدار  زمستانی  خواب  از  حیوانات  این 
و راحت تر دیده می شوند. این موضوع به طبع 
کنترل جمعیت جوندگان، حشرات را تحت شعاع 

قرار می دهد و تعادل بهم می خورد.«

به زیستگاه سمندر 
امپراطور چنگ انداختند

سمندری که بیش از همه سمندرها طرفدار دارد، 
سمندر امپراطور یا سمندر لرستانی است؛ گونه ای 
که زیستگاه آن فقط به شمال خوزستان و جنوب 
در  جزء گونه های  و  می شود  محدود  لرستان 
معرض انقراض است. هانیه غفاری، کارشناس 
محیط زیست و خزندگان و دوزیستان معتقد 
است که این صید در کنار از بین بردن زیستگاه 
موجب انقراض سریع تر این گونه می شود. او به 
»پیام ما« توضیح می دهد: »این حیوان در تمام 
جهان فقط در بخش هایی از جنوب لرستان و 
حال  این  با  می شود.  یافت  خوزستان  شمال 
درکنار مشکل صید به تازگی پای از بین رفتن 
زیستگاه هایشان هم به میان آمده است. عشایر 
و مردم محلی با بستن چشمه هایی که تنها محل 

زندگی سمندر کایزر و انواع دیگر سمندرهاست، 
حیات این حیوان ها را به خطر انداخته اند.« به 
فهرست  در  کایزر  سمندر  این کارشناس  گفته 
گونه های در معرض انقراض اتحادیه بین المللی 

حفاظت از طبیعت قرار گرفته است.
شهرداری، فعال محیط زیست هم درباره تبعات 
صید بی رویه این سمندرها می گوید: »این گونه در 
طبیعت نقش بسیار گسترده و مهمی در کنترل 
جمعیت حشرات و الروها دارند. وقتی که به یک 
باره حجم وسیعی از یک گونه در یک زیستگاه 
جمع آوری می شود، هم آن گونه در معرض خطر 
قرار می گیرد و هم تعادل چرخه به واسطه این 

جمع آوری بر هم می ریزد.«
او سمندر را مظهر پاکی آب می داند و می گوید: 
باشد  داشتند که هرجا سمندر  باور  »قدیمی ها 
آبش پاک ترین آب است، اما حاال به اجبار این 
احتیاج  نور خورشید  به  را که  دوزیست  حیوان 
نگه  آب کلردار  و  شیشه ای  تنگ های  در  دارد 
می دارند. این شرایط برای حیوان مناسب نیست؛ 
ابتدا بدنش دچار آسیب می شود و بعد به علت 
نرسیدن نور کافی و دمای مناسب، حیوان الغر 

می شود و نرمی استخوان می گیرد.«
مسئله فقط خرید و نگهداری سمندر و الک پشت 
پای سفره هفت سین نیست. آسیب بعدی این 
سنت شکنی، رهاسازی این حیوانات در طبیعت 
بعد از روزهای عید و برچیدن سفره هاست. آن 
در محیطی  است که گونه های مختلف  هنگام 

خارج از زیستگاه اولیه خود رها می شوند. این 
اقدام وقتی خطرآفرین است که یک گونه مهاجم 
وارد یک زیستگاه  شود و با رقابت با گونه های 
بومی بر سر غذا و قلمرو، حیات آن ها را به خطر 
رهاسازی  با  این  از  پیش  روند  این  می اندازد. 
الک پشت گوش نرم چینی در میانکاله مشکل ساز 
سال هاست  »میانکاله  می گوید:  غفاری  شد. 
که با این گونه مهاجم دست به گریبان است، 
همچنان که با آزوال درگیر است. خارج از تبعاتی 
که این گونه برای آن زیستگاه داشته و منجر 
برای  شده،  بومی  گونه های  از  برخی  حذف  به 
همراه  به  نیز خساراتی  ماهی  پرورش دهندگان 

است.« داشته 

میانکاله درگیر گونه مهاجم
 الک پشت چینی

حاال این داستان با الکپشت گوش قرمز در حال 
تکرار است؛ گونه ای که نامش در فهرست گونه های 
مهاجم اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت هم 

ثبت شده است.
این  »زیستگاه  می گوید:  باره  این  در  غفاری 
الکپشت رودخانه می سی سی پی آمریکا است. 
این گونه به عنوان حیوان خانگی در بسیاری از 
نقاط دنیا پرورش داده می شود و جزء صد گونه 
مهاجمی است که در فهرست اتحادیه بین المللی 

حفاظت از طبیعت آمده.«
او این الک پشت را یکی از گونه های غیربومی 
معرفی می کند که سنخیتی با زیستگاه های ایران 
بومی  از بین رفتن گونه های  به  ندارند و منجر 
می شوند. غفاری توضیح می دهد: »الک پشت 
و  غیربومی  گونه  یک  عنوان  به  گوش قرمز 
مهاجم، رقیب الک پشت بومی برکه ای اروپایی 
در زیستگاه ماست؛ گونه ای که در رقابت با الک 
پشت گوش قرمز برای تامین غذا و پناهگاه حذف 
می شود.« این نکته از این نظر اهمیت دارد که 
حذف گونه های مهاجم به راحتی ممکن نیست. 
این کارشناس محیط زیست می گوید: »وقتی 
شود،  زیستگاه های کشور  وارد  مهاجم  گونه ای 
حذفش خیلی سخت است چرا که این گونه ها 
جمعیت  رشد  با  و  شده  مستقر  زیستگاه  در 
مهارشان به شدت دشوار می شود، چنانچه کشور 
چون  مهاجمی  گیاه های  درگیر  سال هاست که 
بومی،  گونه های  حذف  بر  عالوه  است.«  آزوال 
موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده، انگل ها 
و ویروس هایی است که با رهاسازی یک حیوان 
غیربومی چون الکپشت گوش قرمز در زیستگاه 
جدید به سایر جانداران آن منطقه سرایت می کند. 
به گفته ابن النصیر، دامپزشک به جز رقابت غذایی 
که در نتیجه ورود گونه مهاجم به زیستگاه جدید 
بیماری زای  عوامل  از  طیفی  می شود،  ایجاد 
باکتریایی، قارچی، ویروسی و انگلی، به راحتی 
ممکن است به زیستگاه جدید منتقل شود و 

تعادل اکوسیستم را بر هم بریزد.

تجارت دوزیستان و انقراض آن ها
رکسانا سرابندی، دامپزشک دیگری است که 
می گوید تجارت بین المللی دوزیستان و خرید و 
فروش این گونه ها، باعث انتشار بعضی از عوامل 
عفونی بیماری زا به جمعیت هایی که در معرض 
تهدید انقراض بوده اند شده و حتی باعث انقراض 
آن ها شده است. او از قارچ )Bd( و  )Bsal( به 
عنوان دو عارضه خطرآفرین یاد می کند و به »پیام 
ما« می گوید: »این دو قارچ، مشکالت پوستی 
مرگبار و بیماری کشنده در دوزیستان ایجاد کرده 
و منجر به انقراض گونه های زیادی شده است.« 
به گفته او البته در ایران تاکنون درباره مشاهده 
این پاتوژن گزارشی داده نشده است. سرابندی 
درباره بیماری های مشترک این حیوانات و انسان 
هم می گوید: »مهم ترین و شناخته شده ترین 
عامل بیماری زئونوز، باکتری سالمونال است که 
بیش از 2۴۰۰ سروتایپ دارد و برای بسیاری از 

گونه ها از جمله انسان ها بیماری زا است.«

در روزهای منتهی به نوروز، بازار حیوانات نامتعارف رونق گرفته است

سمندر، سین هفت سین نیست
ابن النصیر، دامپزشک: سنجاب ایرانی، سمندر لرستانی، الکپشت های بومی، حیوان خانگی نیستند

مهلت دو ماهه
 محیط زیست به معدن 

مس انجرد 
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
مس  »معدن  گفت:  آذربایجان شرقی 
ماه   2 در  باید  اهر  شهرستان  »انجرد« 
را  فعلی  باطله  سد  از  استفاده  آینده 

کند.« متوقف 
این  از  بازدید  در  عباس نژاد  حسن 
شرق  شمال  کیلومتری   ۹۰ در  معدن 
ارایه  با  باید  انجرد  »مس  گفت:  تبریز 
باطله  سد  ریسک  مدیریت  برنامه 
جدید  سد  برای  عملیاتی  برنامه  فعلی، 

کند.« ارائه 
او ادامه داد: »اداره کل حفاظت محیط 
زیست آذربایجان شرقی با اینکه آماده 
بهبود  در خصوص  مشاوره  هرگونه  ارایه 
مس  معدن  محیطی  زیست  شرایط 
در  است،  آن  فراوری  و کارخانه  انجرد 
زیست  آلودگی  هیچ گونه  با  حال  عین 
در  نمی کند.  مماشات  نیز  محیطی 
برخورد با آالینده های زیست محیطی با 
مقام عالی استان و دستگاه قضایی در 
قطع  طور  به  و  هستیم  هماهنگی کامل 
سالمت مردم و محیط زیست را مقدم 

می دانیم.« اقتصادی  فعالیت  هر  بر 
اساس  بر  عباس نژاد  گفته  به 
مشکل  تخصصی،  و  فنی  بررسی های 
انجرد شهرستان  باطله معدن مس  سد 
و  بوده  سطحی  رانش  یک  فقط  اهر 
را  خاصی  آلودگی  نمونه برداری ها  نتایج 
محل  زیرسطحی  و  آب های سطحی  در 
توجه  با  اما  نمی دهد،  نشان  معدن 
دیواره  سمت  در  رانشی  الیه  وجود  به 
انجرد  مس  شرکت  باطله،  سد  شرقی 
برنامه مدیریت ریسک سد  موظف شد 

کند. عملیاتی  و  ارائه  را 
زیست  محیط  حفاظت  مدیر کل 
»شرکت  کرد:  تاکید  شرقی  آذربایجان 
زمانی  بازه  در  انجرد موظف است  مس 
سد  ارزیابی  به  نسبت  شده  تعریف 
کل  اداره  به  آن  ارائه  و  اصلی  باطله 
و کسب  استان  زیست  محیط  حفاظت 

کند.« اقدام  الزم  مجوزهای 
»کمیته ای  گفت:  همچنین  عباس نژاد 
و  اهر  فرمانداری  ادارات  از  مرکب 
منابع  اداره کل  و  منطقه ای  آب  سازمان 
مسئولیت   با  شرقی  آذربایجان  طبیعی 
اداره کل  پایش  و  نظارت  معاونت 
حفاظت محیط زیست استان بر فرآیند 
انجام  اقدامات  گزارش  و  نظارت  فوق 
شده توسط شرکت را هر 2 هفته یکبار 

می کند.« ارائه 

کوهستان »گرین« 
شکار ممنوع شد 

رسمی،  روزنامه  در  آگهی  انتشار  با 
به  رسمی  طور  به  نهاوند  گرین  منطقه 
شکار  منطقه  عنوان  به  سال  پنج  مدت 
اعالم شد و هرگونه شکار، صید  ممنوع 
ممنوع  منطقه  این  در  اندازی  تیر  و 

است.
استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
»این  گفت:  خبر  این  اعالم  با  همدان 
و  بکر  مناطق  معدود  از  یکی  منطقه 
وسعت  با  همدان  استان  نخورده  دست 
حدود ۴۰ هزار هکتار است که در فاصله 
نهاوند قرار گرفته  شش کیلومتری شهر 
با  کوهستانی  سیمای  دارای  و  است 
و  فراوان  طبیعی  پناهگاه های  و  دره ها 
گیاهی  پوشش  و  مناسب  آبی  شرایط 
وحش  حیات  گونه های  برای  مطلوب 
جانوری  تنوع  لحاظ  همین  به  و  است 

دارد.« باالیی 
از  »هدف  افزود:  جعفری نژاد  محسن 
عنوان  به  نهاوند  ارتفاعات گرین  معرفی 
وضعیت  بررسی  ممنوع،  شکار  منطقه 
حفاظت و چشم انداز آینده است که در 
صورت نیاز این منطقه به عنوان یکی از 
زیست  محیط  حفاظت  چهارگانه  مناطق 

یافت.« خواهد  ارتقا  کشور 
8 گونه  از  بیش  »تاکنون  بیان کرد:  او 
منطقه  در  پستاندار  گونه   3۰ و  پرنده 
گزارش  و  شده  ثبت  نهاوند  گرین 
جمله  از  خاص  گونه های  مشاهده 
مکررا  منطقه  این  در  قهوه ای  خرس 
اتفاق افتاده که باید بیشتر بررسی و در 
زیستگاه  احیای مجدد  به  تایید  صورت 

شود.« اقدام 
داد:  توضیح  همچنین  جعفری نژاد 
همدان  در  نهاوند  گرین  »کوهستان 
منطقه ای  و  لرستان  استان  با  همجوار 
و  مردم  مشارکت  با  که  است  وسیع 
اداره  پیگیری  و  اجرایی  دستگاه های 
پتانسیل  نهاوند،  زیست  حفاظت محیط 
زیستگاه  بهترین  به  که  دارد  را  این 
شود.« تبدیل  همدان  استان  طبیعی 

سمندر امپراطور یا لرستانی، 
گونه ای است که زیستگاه آن 
به شمال خوزستان و جنوب 

لرستان محدود می شود و جزء 
گونه های در معرض انقراض 

است اما صید آن برای فروش 
به عنوان حیوان خانگی، در کنار 

از بین بردن زیستگاه موجب 
انقراض سریع تر این گونه 

می شود 

بساط فروش سمندر، مار و الک پشت در کوچه ها و بازارها برپاشده است. تا نوروز چیزی نمانده و سین های سفره های هفت سین یکی 
یکی دارد جور می شود. اما معلوم نیست که سمندر کی به این سفره باستانی راه پیدا کرد. بعد از اضافه شدن ماهی قرمز که روایت ها 
سابقه حضور آن در سفره های هفت سین را نهایتا دوره قاجار می دانند، حاال هر سال موجود دیگری را به نوروز باستانی اضافه می کنند. 
سازمان محیط زیست هر سال بیانیه می دهد که فروش این حیوانات، الک پشت های کوچک، سمندرهای در معرض انقراض و مارهای 
آبی، ممنوع است اما هر بار دم عید، بازار فروش حیات وحش، رونق می گیرد و عید که تمام شد، این حیوانات اگر شانس آورده باشند 

و زنده بمانند، به اشتباه در طبیعت رها می شوند و برای گونه های بومی، خطر جدی تری ایجاد می کنند. 

مسئله فقط خرید و نگهداری 
سمندر و الک پشت پای سفره 

هفت سین نیست. آسیب بعدی 
این سنت شکنی، رهاسازی این 

حیوانات در طبیعت و ایجاد 
فرصت رقابت گونه مهاجم با 
گونه های بومی بر سر غذا و 

قلمرو است

|  
یم
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  ت

|

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش 
استان تهران از رشد 2.7 درصد جمعیت 
تهران  استان  جثه  بزرگ   پستانداران 
به  نسبت  زمستانه  سرشماری  درپی 

داد. خبر  گذشته  سال 
رسیدن  فرا  با  هرساله  ایسنا،  به گزارش 
استان   زمستانه  سرشماری  فصل  پاییز 
می شود  آغاز  آذر  ماه  اوایل  از  تهران 
چهار  و  دارد  ادامه  ماه  دی  اواخر  تا  و 
استان  جثه  بزرگ  علفخواران  از  گونه 
وحشی، کل  میش  و  قوچ  شامل  تهران 
سرشماری  جبیر  و  آهو  وحشی،  بز  و 

. ند می شو
در  گذشته  سال  که  سرشماری  طبق 
مجموع  در  شد  انجام  زمستان  و   پاییز 
گونه  چهار  این  از  راس   ۴76 و  هزار   2۱
این  از  شدند که  سرشماری  عرصه ها  در 
میش،  و  قوچ   537 و  هزار   ۱8 تعداد 
جبیر   ۱۹۹ و  آهو   ۱2۹ بز،  و  کل   26۱۱
بودند و نشان می داد که آمار سرشماری 
 ۱3۹7 یعنی  گذشته  سال  به  نسبت 

بود. کرده   پیدا  افزایش 
بر  نظارت  اداره  رئیس  کرمی،  محمد 
در  تهران-  استان  وحش  حیات  امور 
تازه ترین  به  اشاره  با  ایسنا  با  گفت وگو 
وحش  حیات  زمستانه  سرشماری  آمار 
طی  گفت:   ۹۹ سال  در  تهران  استان 

مجموع  در  جاری  سال  زمستان  و   پاییز 
حدود 22 هزار و 6۰ راس قوچ و میش، 
عرصه های  در  جبیر  و  آهو  بز،  و  کل 
مناطق چهارگانه و تحت مدیریت استان 
آزاد سرشماری شده اند. مناطق  و  تهران 
سال  به  نسبت  آمار  »این  داد:  ادامه  او 
گذشته افزایش  پیدا کرده و نشان دهنده 
جمعیت  پستانداران  درصدی   2.7 رشد 

است.« تهران  استان  در  بزرگ جثه 
حیات  امور  بر  نظارت  اداره  رئیس 
اشاره  با  همچنین  تهران  استان  وحش 
مهاجر  سرشماری  پرندگان  آمار  به 
قطعه  پرنده  هزار   23 »امسال  گفت: 

در سطح  سایت سرشماری   ۹ در  مهاجر 
سرشماری  درپی  پایش ها  تهران  استان 

» . ند شد
کرمی در  پایان درباره سرشماری توضیح 
سرشماری  برای  مناسب  »زمان  داد: 
 پرندگان مهاجر در استان تهران در فصل 
این که شرایط  به دلیل  اما  زمستان است 
سال  طی   ... و  بارندگی  آب و هوایی، 
است  بوده  متفاوت  امسال  و  گذشته 
نمی توان جمعیت این  پرندگان را نسبت 
چراکه  مقایسه کرد  سال های گذشته  به 
آن ها  جمعیت  تغییر  در  مختلفی  عوامل 

باشد.« موثر  می تواند 

رشد 2.7 درصد جمعیت حیات وحش تهران نسبت به پارسال
حیات وحش

با توجه به این که رعایت 
اصول مراقبت های اولیه 

بهداشتی می تواند مانع از 
افزایش بیماری و مرگ ومیر 
در جوامع شود، پژوهشگران 

با انجام مطالعه ای، 
چالش های بهداشت محیط 
ایران را در دوره همه گیری 

کووید-۱۹ بررسی کردند

چالش های بحران کرونا برای بهداشت محیط ایران
تاخیر  سالمت،  نظام  در  کافی  آمادگی  نبود 
آماده  اجتماعی،  فاصله گذاری  و  قرنطینه  در 
بهداشتی، کمبود مواد  نبودن دستورالعمل های 
معابر،  غیرضروری  ضدعفونی کننده، گندزدایی 
ضعف تهویه بیمارستان ها، موازی کاری در تدوین 
دستورالعمل های بهداشتی و مدیریت نامناسب 
بهداشت  مهم  چالش های  جمله  از  اجساد 
ایران  در  کووید- ۱۹  همه گیری  دوره  محیطی 
بودند. به گزارش ایسنا، با توجه به این که رعایت 
اصول مراقبت های اولیه بهداشتی می تواند مانع 
از افزایش بیماری و مرگ ومیر در جوامع شود، 
چالش های  مطالعه ای،  انجام  با  پژوهشگران 
همه گیری  دوره  در  را  ایران  محیط  بهداشت 
بررسی ها،  نتایج  کردند.  بررسی  کووید-۱۹ 
مطالعات، اقدامات و تجارب میدانی نشان داد 
که مهم ترین چالش های بهداشت محیطی در 
موارد  این  شامل  همه گیری  این  رخداد  دوره 
است: »نبود آمادگی کافی نظام سالمت، تاخیر 
در آغاز قرنطینه و فاصله گذاری فیزیکی، آماده 
نبودن دستورالعمل های بهداشتی، نبود آگاهی 
کمبود  کرونا،  ویروس  رفتار  به  نسبت  کافی 
مواد گندزدا و وسایل حفاظت فردی، تاخیر در 
الزامات  ضروری،  تحقیقاتی  فعالیت های  آغاز 
غیر  گندزدایی  همه گیری،  دوره  در  تحقیقات 
ضروری معابر، ناشناخته بودن روش های انتقال، 
انتقال ویروس کرونا از طریق هوا، ضعف سامانه 
تهویه بیمارستان ها، بی توجهی به کاهش تماس، 
نبود شناخت سطوح با درجه اهمیت باال، تدوین 

دستورالعمل های متنوع و موازی کاری، مدیریت 
اجساد متوفیان بیماران کرونایی، ضعف رعایت 
سطح الزامات بهداشتی در مراکز درمانی، نقش 
ویروس  انتشار  در  عمومی  حمل ونقل  وسایل 
مسکونی،  مناطق  بهداشتی  مشکالت  کرونا، 
و  بیمارستانی  پسماندهای کرونایی  مدیریت 
ماسک های  و  دستکش ها  رهاسازی  شهری، 
تجمع  مراکز  فعالیت  محیط،  در  مصرف شده 
عمومی.« به گفته پژوهشگران این مطالعه، با 
وجود رشد و توسعه فناوری های درمانی، الزم 
است مراقبت های بهداشتی اولیه نیز به عنوان 
یک موضوع مهم، در دسترس، ارزان و عادالنه 

مورد توجه قرار گیرد.
مراکز  در  ماسک  از  استفاده  مثل  اقداماتی   
تجمع و فضاهای بسته عمومی، شست وشوی 
یا  و  دستشویی  صابون  مایع  با  دست ها 
سطوح،  با  تماس  از  بعد  دست ها  ضدعفونی 
با  سطوح  و گندزدایی  فیزیکی  فاصله  رعایت 
اهمیت و در معرض تماس زیاد، آموزش کافی و 
فرهنگ سازی الزم برای اجرای این موارد و توجه 
به اقتصاد و معیشت مردم، ارتباط تنگاتنگ با 
سالمت جامعه دارد. این محققان معتقدند برای 
مقابله موثر با حضور طوالنی مدت ویروس کرونا،  
الزم است مسئوالن با سیاست گذاری، اقدامات 
عملی گسترده پیشگیرانه و پایدار در تامین و 
توسعه زیرساخت های بهداشت محیطی را انجام 
دهند و مردم نیز در تحقق برنامه های پیشگیرانه 

مشارکت جدی و آگاهانه داشته باشند.

| روزنامه نگار |

| مرضیه قاضی زاده |
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| روزنامه نگار |

| ستاره کاظمی |

در روزهای شلوِغ اسفند، حریم قلعه پرتقالی ها 
قلعه  مهم ترین  بنا  این  را شکسته اند.  شبانه 
بر  پرتغالی ها  تسلط  روزگار  از  مانده  باقی 
به  به  و  است  فارس  و جزایر خلیج  سواحل 
فرمان »آلفونسو آلبرکرک«، دریانورد پرتغالی 
حاال  شده.  ساخته  میالدی،   ۱5۰7 سال  در 
ثبت  تاریخی،  قلعه  این  حریم  به  تعرض  با 

می شود. مواجه  مشکل  با  هم  آن  جهانی 
میراث فرهنگی: سازمان ورزش تذکر ما را ندید

مورد  در  هرمزگان  میراث فرهنگی  مسئوالن 
زمین فوتبال در کنار این قلعه به »میراث خبر« 
با  ما  مکاتبات  و  تذکرها  رغم  »به  گفته اند: 
 . و  هرمز  جوانان  ورزش  سازمان  و  متولیان 
. . آن ها به صحبت ها و نامه های ما توجهی 
نکردند و شبانه این زمین فوتبال راه اندازی و 
نهادهای  از  ما را شوکه کردند. به شکایت ما 
به  اقدامی  و  نگرفته  صورت  توجهی  مسئول 
دایر  همچنان  فوتبال  زمین  و  نیامده  عمل 
بتوانیم هر چه سریع تر  امیدواریم که  است. 
قضایی  مقامات  از  را  آن  جمع آوری  حکم 

کنیم.« دریافت 
هرمز  بومی  اهالی  بعضی  همین حال  در 
می گویند که مدیران میراث فرهنگی هرمزگان 
در جریان این اتفاق بودند. اگر چه مجوزی را 
صادر نکردند اما چطور ممکن است در حین 
یگان  آالچیق ها  و  فوتبال  زمین  این  ساخت 
حفاظت میراث فرهنگی اقدامی برای جلوگیری 
انجام نداده باشد؟ سوال آن ها این است که 
است؟  افتاده  اتفاق  این  شبه  یک  واقعا  آیا 

می کنند:  عنوان  اما  میراث فرهنگی  مسئوالن 
»نهاد یا گروه هایی که اقدام به برپایی چنین 
زمینی کرده  اند، می دانستند این بنا ثبت ملی 
و  عرصه  در  ساخت وسازی  گونه  هر  و  بوده 

است.« ممنوع  آن  حریم 

 سدی برای ثبت جهانی
کارشناسان  که  بود   85 سال  شهریور 
امروزی(  )وزارتخانه  میراث فرهنگی  سازمان 
خبر دادند که در حال آماده سازی پرونده ثبت 
جهانی قلعه هرمز هستند. آن زمان خبر آمده 
بود که دولت پرتغال پیشنهاد بازسازی کامل 
سال  پانصدمین  مناسبت  به  را  هرمز  قلعه 
دولت  به  فارس،  خلیج  به  پرتغالی ها  ورود 
ایران داده است. اما نه آن ثبت به سرانجام 
سال  سه  بار  نخستین  مرمت.  آن  نه  رسید، 
پیش بود که اشکان مختاری، مدیر کل وقت 
اداره میراث فرهنگی  استان هرمزگان، از تهیه 
فهرست  در  هرمز  جهانی جزیره  ثبت  پرونده 
میراث طبیعی یونسکو خبر داد. او به مانا گفت 
که با توجه به وجود شاخصه های منحصر به 
فرد در جزیره هرمز، ثبت جهانی این جزیره به 
عنوان میراث طبیعی کشورمان در دستور کار 
میراث  ثبت  پرونده  »تهیه  است.  گرفته  قرار 
طبیعی جزیره هرمز هم اکنون پس از گذشت 
سه سال فعالیت کارشناسان مربوطه در این 
این  زودی  به  است.  شده  تهیه  خصوص 
پرونده جهت تایید نهایی به اداره کل ثبت آثار 
و حفظ و احیا میراث معنوی و طبیعی سازمان 
گردشگری  و  صنایع دستی  میراث فرهنگی، 

اتمام  از  پس  می رود  انتظار  می شود.  ارسال 
و  آثار  ثبت  دفتر  از سوی  بررسی کارشناسی 
حفظ و احیا میراث معنوی و طبیعی سازمان 
میراث  ثبت  شاهد  امسال  میراث فرهنگی، 
طبیعی جزیره هرمز در فهرست آثار ملی کشور 
الزم  بود که  حال گفته  عین  در  او  باشیم.« 
است قبل از ثبت جهانی این هرمز، نام جزیره 
در فهرست میراث طبیعی کشور ثبت شود و 
ثبت  پرونده  تهیه  مدت  شدن  طوالنی  دلیل 
میراث طبیعی جزیره هرمز را همزمانی آن با 

تهیه پرونده ثبت میراث طبیعی در آثار ملی 
دانسته بود. مدیران استانی از سال ۹2 گفته 
بودند که می خواهند جزیره هرمز را در فهرست 
آثار طبیعی ثبت کنند اما بر اساس گفته های 
طبیعی  میراث  ثبت  پرونده  تهیه  مختاری 
جزیره هرمز از سال ۹۴ آغاز شد. این کار انجام 
نشد و اردیبهشت پارسال مسئول دیگری وعده 
سازمان  رئیس  قاسمی،  خلیل  داد.  تازه ای 
هرمزگان، گفت که  تجارت  و  معدن  صنعت، 
برای حفظ محصوالت و نام خلیج فارس، ثبت 
هرمز  جزیره  سرخ  خاك  بین المللی  و  ملی 
قلعه  حالی که  در  است.  پیگیری  دست  در 
پرتغالی ها از مهم ترین آثار تاریخی این جزیره 
محسوب می شود، دوستداران میراث فرهنگی 
نگران آن هستند در شرایطی که درباره پرونده 
ثبت جهانی قلعه پرتغالی ها هم در سال های 
گذشته صحبت شده، برپایی این زمین فوتبال 
مانع بزرگی بر سر راه نهایی شدن این پرونده 

از سوی کارشناسان یونسکو باشد.

 تهدیدها و مرمت پرماجرا
قلعه   دیگر  سوی  از  موارد  این  کنار  در 
پرتغالی ها که در چند سال گذشته به شدت 
گردشگران  و  مردم  توجه  و  استقبال  مورد 
بوده، اکنون از هر سو دچار آسیب های جدی 
آثار  از  یکی  پرتغالی ها  قلعه  است.  شده 
باقی مانده از حدود 5۰۰ سال قبل است که 
هیچگاه مرمت جدی و حرفه ای نشده و به 
دلیل همین بی توجهی، سال ۹6 بخشی از 
کرد.  ریزش  پرتغالی ها  قلعه  جنوبی  دیوار 
حجم تخریب یک متر مربع و از بدنه دیواره 
برج دیده بانی قلعه بود، این ریزش در ارتفاع 
این  بود.  از سطح زمین رخ داده  5 متری 
در حالی بود که یک سال قبل از این حادثه، 
سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
برنامه و بودجه کشور در سفری که به این 
جزیره داشتند مبلغ 3 میلیارد تومان برای 

بودند. داده  اختصاص  آن  مرمت 
روند  از  تصاویری  انتشار  امسال  مرداد 
به  هرمز  در جزیره  پرتغالی ها  قلعه  مرمت 
تبدیل  میراث فرهنگی  دوست داران  دغدغه 
تاریخی  بناهای  مرمت  این که  با  شد. 
گذشته،  سال  چند  طول  در  هرمزگان  در 
معاون  حتی  و  مرمت گران  شگفتی  باعث 
میراث فرهنگی سازمان وقت میراث فرهنگی 
شده بود، اما شیوه مرمت قلعه پرتغالی ها در 
جزیره هرمز، این بار یکی از جنجالی ترین ها 
بود و  بسیاری را شگفت زده کرد. عکس های 
منتشرشده از شیوه مرمت قلعه ای با قدمت 
ملی  آثار  فهرست  در  5۰۰ سال که  از  بیش 
اثر  این  می داد،  نشان  رسیده،  ثبت  به  هم 
بدون  و  بنا  بافت  گرفته شدن  نظر  در  بدون 

با  اثر اصلی  با  استفاده از مصالح هماهنگ 
آجرهای  با  ناهماهنگ  و  سفید  سنگ های 
با  است.  بازسازی  حال  در  بنا  رنگ  قرمز 
هرمزگان  میراث فرهنگی  معاون  همه  این 
در پاسخ به واکنش ها می گفت این مرمت 
رفته  به کار  مصالح  همه  و  بوده  اضطراری 
وجود  اصلی  بنای  در  است که  همان هایی 
دارد. اما حتی مدیرکل دفتر حفظ و احیای 
تاریخی گفته  محوطه های  و  بافت ها  بناها، 
تایید  مورد  مرمتی  اقدامات  این  که  بود 

. نیست

 درباره قلعه پرتغالی ها
ضلع  در  که  هرمز  پرتغالی های  قلعه 
شمالی این جزیره و در ساحل دریا قرار دارد، 
تسلط  روزگار  از  مانده  باقی  قلعه  مهم ترین 
فارس  خلیج  جزایر  و  سواحل  بر  پرتغالی ها 
آلبرکرک  آلفونسو  فرمان  به  قلعه  این  است. 
پرتغالی در سال ۱5۰7 میالدی، در  دریانورد 
محلی موسوم به مورنا احداث شد. قلعه به 
شکل چند ظلعی نامنظم است و 5۱3 سال از 
ساخت آن می گذرد که قدمت تاریخی آن نیز 

است. توجه  درخور 
در زمان شاه عباس که به استعمار پرتغالی ها 
در ایران خاتمه داده شد، این قلعه به دست 
فتح  عباس  شاه  سرداران  از  قلی خان  امام 
گردید. قلعه های پرتغالی ها تقریبًا در بیشتر 
دارد  وجود  فارس  خلیج  حاشیه  مناطق 
رأس  عمان،  قشم، کنگ،  بندر  در  جمله  از 

هرم. جزیره  الخیمه، 

نامنظم،  ضلعی  چهار  پالن  با  قلعه ها  این 
دیوارهایی به قطر حدود 3.5 متر و برج هایی 
قلعه  گوشه   ۴ در  متر   ۱2 حدود  ارتفاع  به 
ساخته شده اند. قلعه پرتغالی های هرمز شامل 
اتاق های  بزرگ،  انبار  آب  اسلحه،  انبارهای 
و  فرماندهی  مقر  زندان، کلیسا،  خانه،  سرباز 
قلعه ها،  این  از  بعضی  کلیسای  است.  تاالر 
دایره ای  سنگی  ستون های  ردیف  دو  دارای 
سنگ های  از  زیبایی  قوس های  با  شکل 

است. خورده   تراش  مرجانی 

ساخت آالچیق و زمین فوتبال در کنار قلعه تاریخی هرمز گردشگران را شوکه کرد

فوتبال در حریم قلعه پرتقالی ها
مسئوالن میراث فرهنگی هرمزگان می گویند با وجود تذکرها و مکاتبات با متولیان هرمز، این زمین فوتبال شبانه 
راه اندازی شده است

 تغییر اقلیم، تهدید 
هزاره سوم

حیات  آغاز  از  پیش  طبیعی  فاجعه های 
بوده اند.  زمین  کره  تاریخ  از  بخشی 
آتشفشانی،  فوران های  زلزله،  سیالب ها، 
و  سونامی  سهمگین،  توفان های 
گرفتن  شکل  به   جملگی  خشکسالی 

کرده اند. کمک  زمین  سیاره 
نداشتند  را  آگاهی  این  شاید  ما  نیاکان 
رخ  کی  هولناک  حوادث  این  که 
چیست.  آنها  رخداد  دلیل  یا  می دهند 
در دو میلیون سال  اولیه  انسان های  اما 
محیطی  زیست  عمده  تغییرات  با  پیش 
چند  هر  شدند.  سازگار  تمدنی  بستر  در 
رویدادها  این  از  ما  از  بیشتر  آنان  شاید 
به  را  نکته  این  باید  اما  داشتند  هراس 
انسان های  ما  که  باشیم  داشته  خاطر 
و  شرایط  با  سازگاری  توانایی  امروزی 
اولیه خود  به اجداد  را  محیط های جدید 

هستیم. مدیون 
اقلیم  تغییر  موضوع  من  دیدگاه  از 
متفاوت  بحث  دو  زمین  گرمایش  و 
نسل  قبل  سال  میلیون   65 در  است، 
دانشمندان  و  شد  منقرض  دایناسورها 
دلیل  به  انقراض  این  می برند که  گمان 
طبعا  است.  داده  ُرخ  اقلیمی  تغییرات 
وجود  انسانی  فعالیتی  هم  زمان  آن  در 
شود.  اقلیم  تغییر  موجب  که  نداشته 
اقلیمی  تغییرات  میالنکوویچ،  نظر  طبق 
فعالیت  با  ارتباطی  هیچ  زمین  سیاره 
و  آب  تغییرات  این  و  ندارند  انسان 
هوایی به دلیل تغییر در مدار خورشیدی 
SUV ها  زمین رخ می دهد و نه به دلیل 

فسیلی. سوخت های  و 
از انقالب صنعتی به بعد زمین به سمت 
تا   2۰۱6 سال  از  و  می رود  گرم شدن 
تاریخ  سال های  گرم ترین  زمین  اکنون 
خود را تجربه کرده است و این گرمایش 
به دلیل فعالیت های تخریب گرانه انسان 
است. فسیلی  سوخت های  و  طبیعت  در 
پیامدهایی  می تواند  جهانی  گرمایش 
و  باشد  داشته  اقلیم  تغییر  از  ناگوارتر 
این  شویم.  غافل  موضوع  این  از  نباید 
فعالیت های انسانی است که در افزایش 
تغییرات  بالیای  در  یا کاهش خسارت ها 

بود. خواهند  موثر  اقلیمی 
چرا  که  باشیم  پرسیده  خود  از  احتماال 
یا  پیش بینی  غیرقابل  آب و هوا  وضع 
اینکه  یا  است  شده  ناپذیرتر  پیش بینی 
روز  به  روز  آب و هوایی  وضعیت  چرا 
از  بسیاری  دیدگاه  از  می شود.  وخیم تر 
در  پرسش ها  این  به  پاسخ  دانشمندان 
میانگین  افزایش  یعنی  زمین  گرمایش 
روز  هر  است.  نهفته  زمین  سطح  دمای 
ُازون، مشکل  الیه  درباره شکاف  اخباری 
بارانی،  جنگل های  رفتن  بین  از  زباله ها، 
آلودگی هوا و جانوران در معرض انقراض  
کرد؟ باید  چه  چیست؟  علت  می شنویم. 
در  اقلیم  انسان  فعالیت های  سبب  به 
تغییر  حال  در  زمین  کره  نقاط  همه 
یافتن است و به گفته بعضی دانشمندان 
می توانند  وخیم تری  طبیعی  فاجعه های 
برای  اگر دولت های جهان  باشند.  راه  در 
مقابله با گرمایش زمین و تغییر اقلیم از 
نکنند مجبور خواهند  اقدامی  االن  همین 
پیامدهای  با  مقابله  برای  آینده  در  بود 
را متحمل  بیشتری  آن هزینه های بسیار 
و  برنامه ریزی  با  می توانیم  ما  شوند. 
به  اقلیم  با  مقاوم  کشت های  اصالح 
ایجاد  شرایط  در  کننده  صادر  کشوری 

شویم. تبدیل  هوایی  و  آب  تغییرات 
و  تجربه  حاصل  کتاب  این 
سال  چند  طول  در  دغدغمندی هایم 
در  داوطلبانه  فعالیت  و  مطالعه 
موضوع  است.  زیست  محیط  پاسداشت 
نیست  خالقیت  و  ایده  یک  کتاب  این 
است  اهمیت  با  بسیار  موضوعی  بلکه 
به  نسبت  شهروندان  عموم  می طلبد  که 
آن  پیامدهای  و  اقلیم  تغییر  مباحث 
امید است مورد توجه  پیدا کنند.  آگاهی 
خوانندگان قرار گیرد و کشورمان حداکثر 
تغییر  پیامدهای  برابر  در  را  تاب آوری 
داشته  است  جهانی  تهدیدی  که  اقلیم 

. شد با

بعضی اهالی بومی هرمز 
می گویند که مدیران 
میراث فرهنگی هرمزگان در 
جریان این اتفاق بوده اند. اگر 
چه مجوزی را صادر نکردند اما 
چطور ممکن است در حین 
ساخت این زمین فوتبال 
و آالچیق ها یگان حفاظت 
میراث فرهنگی اقدامی برای 
جلوگیری انجام نداده باشد؟ 
مسئوالن میراث فرهنگی اما 
عنوان می کنند: نهاد یا گروه هایی 
که اقدام به برپایی چنین 
زمینی کرده  اند، می دانستند این 
بنا ثبت ملی بوده و هر گونه 
ساخت وسازی در عرصه و حریم 
آن ممنوع است

| پیام ما| زخم مرمت نیمه کاره و عجیب قلعه پرتغالی ها هنوز تازه بود که زخم دیگری به عظیم ترین دژ استعماری جزیره هرمز زدند. 
گردشگران ناگهان با سبز شدن یک زمین فوتبال و آالچیق در حریم این قلعه مواجه شده اند. این زمین فوتبال و آالچیق ها را بی هیچ 
توجهی به قدمت و ارزش این بنا و البته قانون برپا کرده اند و این طور که از گوشه و کنار شنیده می شود، زمین بزرگ فوتبال، شبانه بر 
پا شده است و حتی مسئوالن میراث فرهنگی استان هرمزگان و مرمتگران قلعه پرتغالی های هرمز از ساخت یک باره آن بی خبر بوده اند.

مسئوالن میراث فرهنگی 
هرمزگان می گویند با وجود 

تذکرها و مکاتبات با متولیان و 
سازمان ورزش جوانان هرمز، 
آن ها شبانه این زمین فوتبال 
راه اندازی و مسئوالن میراث را 

شوکه کرده اند
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خیابان را جدی بگیریم

و  باال  را  محله مان  مردی کوچه های  پیش   سال ها 
پایین می کرد و آواز می خواند. آن وقت ها صدای بوق 
بود  نکرده  احاطه مان  امروز  مثل  ماشین  و  موتور  و 
بود.  رفته  فرو  نسبی  سکوت  در  محله ها  بیشتر  و 
ظهرهای  از  بعد  به  و  می پیچید  محله  در  مرد  آواز 
خود  به  ناگهان  می پاشید.  رنگ  کسل کننده مان 
مدرسه  و  درس  و  بار  و  می دیدیم کار  و  می آمدیم 
مرد  فالش  نت های  بر  سوار  و  شده ایم  بی خیال  را 

شده ایم.
روزگار دانشجویی وقتی که هوا خوب بود یا روزمرگی 
و بی حوصلگی و غمی که نمی دانستیم از چیست -و 
بود،- بی طاقت مان  برای آن سن و سال کمی زود 
بیرون  خوابگاه  از  رفیقی  همراه  یا  تنها  می کرد، 
می زدیم و به خواجو می رفتیم. دقیقه ها وساعت ها 
چشم به آب می دوختیم و گوشمان را به آوازهای زیر 
پل می سپردیم و غرق در افکار می شدیم. اصفهان پل 
تاریخی و زیبا کم ندارد. اما صوتی که زیر طاق های 

خواجو می پیچید حال و هوای دیگری داشت.
با  خیابانی  موسیقی  آمدیم حضور  جلوتر  هرچه که 
همین شکل کجدار و مریز و خجالت زده و غیررسمی 
این   شد.  پررنگ تر  و  پررنگ  ما  شهری  حیات  در 
وقتی  است  محتمل  خیلی  ما  همه  برای  روزها 
یا  به محل کار  را  و خواب آلود خود  صبح ها خسته 

درس می رسانیم، در سرما و گرما کسی را بینیم که 
در مترو یا کنار خیابان بساط ساز و آواز بر پا کرده. 
اگر از آن کاربلد ها باشد، روزمان را می سازد. آنوقت 
از  بعضی  مغز  در  فریب دهنده«  »من  مکانیسم  آن 
ما فعال می شود که »ای بابا...خوب نیست که آدم 
خیلی هم زندگی و پیشامدهای خوش و ناخوش را 
جدی بگیرد« و به سالمت از سد آن روز می گذریم.
عرض  و  طول  باهدف  و  بی هدف  وقتی  روزها  این 
به  و  می رویم  پارک  به  می کنیم،  طی  را  خیابان ها 
موسیقی  صدای  شنیدن  می زنیم؛  سر  خرید  مراکز 
ما  از  بسیاری  زیسته  تجربه  به  تبدیل  خیابانی 
شهرنشینان شده است. تنها یا با گروهی از نوازندگان 
گوشه ای از خیابان را قرق کرده اند و عابران از مقابل 
مکان  و  زمان  اگر  و  می شوند  رد  سرعت  به  آنها 
مناسب باشد، اندکی درنگ کرده به صورت پراکنده 
از دور و نزدیک دوره شان می کنند. شاید پیش آمده 
باشد که حتی خود ما نیمکتی در آن نزدیکی پیدا 

دهیم. و گوش  بنشینیم  و  کنیم 
از شهر، در خیابانی سنگ فرش شده؛  نقطه ای  هر 
کنار مرکز خرید و پارک و غذاخوری، با موسیقی و 
بدون آن؛ فضا به دو عرصه نامساوی تقسیم می شود 
و نیاز به گفتن نیست که کفه به نفع کدام قسمت 
سنگین تر است. چه بهتر که زمینه مهیا باشد و همه 
چیز با هم جور، که تاثیر مفید این پدیده باالتر برود. 
وجود  بر  عالوه  شهری  فضاهای  سرزندگی  چرا که 
مراکز خرید و پیاده راه ها و غذاخوری ها و فضاهای 
و  سرسبزی  و  زیبایی  و  خیابان  در  انسانی  تعامل 
در  می شود.  هم  موسیقی  شامل  بودن،  پاکیزه 
ایجاد سرزندگی  حقیقت موسیقی نقش زیادی در 
دارد به شرطی که هم نوازنده آن را جدی بگیرد و هم 

شنونده که شهر باشد.
پدیده  این  با  رابطه  در  است  نکته ای که ممکن  اما 
در خیابان های شهرهای ما جلب توجه کند، از یک 
موزیسین ها  از  برخی  نداشته  اعتمادبه نفس  طرف 
این  از  زیادی  است. بخش  در خیابان  برای حضور 
صاف  خود  با  را  حساب شان  هنوز  موزیسین ها 
می زنند.  ساز  خیابان  در  چرا  نمی دانند  و  نکرده اند 
در واقع به فلسفه و اهمیت موسیقی خیابانی که در 
بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا تبدیل به امری جدی 
شده است، پی نبرده اند. موزیسین ها و دانشجویان 
برای کسب  خیابان  ظرفیت  از  می توانند  موسیقی 
مهارت و تعامل با مخاطب استفاده کنند. موسیقی 
است  و جدی  ژانر مستقل  تنهایی یک  به  خیابانی 
اما برای آن دسته از آدم ها که صرفا اجرا را در شأن 
سالن های بزرگ موسیقی می دانند، باید گفت همه 
موسیقیدان ها از اوِل کار، شانس اجرا در سالن های 
موسیقی را ندارند. بنابراین باید به خیابان عالوه بر 
اجرا به عنوان فرصتی برای شناخته شدن نگاه کنند، 
شبکه  این  روزها  که  ظرفیت هایی  با  خصوص  به 
اجتماعی در اختیار ما قرار می دهد. نکته بعدی نگاه 
همراه با ترحم برخی از رهگذران نسبت به موسیقی 
مدیران  و  شهرداری ها  نهایت  در  و  است  خیابانی 
ایجاد  در  خیابانی  موسیقی  پتانسیل  که  شهری 

نکردند. درک  را  در فضای شهری  سرزندگی 
موسیقی خیابانی برای حضور موثر به بسترسازی نیاز 
دارد. یکی از راه هایی که این بستر را فراهم می کند 
آماتوری است که  یا  حضور موزیسین های حرفه ای 
در  هنر خود کنند.  عرضه  پلتفرم  را  خیابان  آگاهانه 
مرحله بعد شهرداری ها و تصمیم گیران شهری که با 
ایجاد فضاهای مناسب زمینه را برای حضور موثر و 

مفید خواننده ها و نوازنده های خیابانی فراهم کنند. 
عنوان  به  خیابان  یا  میدان  انتخاب  با  موزیسین ها 
»استیج« در فضا های پررفت و آمد، به اجرای هنر 
در  است که  اتفاقی  این  بپردازند.  مردم  برای  خود 
بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا شاهد آن هستیم تا 
جایی که خود به عاملی برای جذب گردشگر تبدیل 
شده اند. شاید برای ایرانی ها این پدیده اجتماعی در 
ترکیه زیاد به چشم آمده باشد. بنابراین ایجاد بستر 
مناسب و البته فقط فراهم کردن بستر فیزیکی در 
این میان اهمیت بسزایی دارد. در نهایت شهروندان 
و  جدی  پدیده  یک  خیابانی  موسیقی  می پذیرند 
ضروری برای حیات شهری است، نه یک اقدام از 

سر استیصال و رفع چالش اقتصادی موزیسین.

جدی گرفتن خیابان به عنوان یک عرصه تاثیر گذار 
زیرا  است؛  ضروری  امری  ما  اجتماعی  زندگی  در 
می دهد  رخ  آن  در  که  منفی  و  مثبت  اتفاق های 
حیات  در  طوالنی مدت  و  پیامد های گسترده  دارای 
است.  شهروندان  فردی  حیات  حتی  یا  اجتماعی 
بر  عالوه  خیابانی،  موسیقی  جدی گرفتِن  نتیجه 
منتفع کردن  شهر،  هوای  و  حال  و  اتمسفر  تغییر 
موزیسین ها  از  است؛  شهری  زندگی  بازیگران  همه 
که به کاری که عالقه دارند می پردازند، از این طریق 
می شوند،  شناخته  و کم کم  می کنند  درآمد  کسب 
موسیقی  حضور  سایه  در  که  شهری  فضاهای  تا 
سرزنده تر می شود و مهم تر از همه مردم که از نعمت 

می شوند. بهرمند  خیابان  در  خوب  موسیقی 

| سردار صدیقی |
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سالی که کرونا و سوء مدیریت ها برای گردشگری ایران ساخت

گردشگری؛ فرودی بی فراز
 رییس هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران: در یک سال گذشته حمایت نشدیم و بسیاری از نیروهای انسانی کارآمد

را از دست دادیم

 مسئوالن بانکی پیشنهاد 
می کنند اگر وام ۱2 درصدی 
مشکلی از شما حل نمی کند، 
دست کم می توانید این پول 

را در بانک بگذارید و سودش 
را بگیرید! معنای این حرف 
چیست؟ آیا معنایش این 

نیست که تاسیسات گردشگری 
را به جای کار در زمینه 

تخصصی خود به واسطه گری و 
داللی دعوت می کنند؟

نه تنها باری از دوش این 
صنعت بحران زده برنداشتند، 
بلکه با ناهماهنگی ها و عدم 

برنامه ریزی و عدم اجرای 
مصوبات، بسته هایی که عماًل 
نقش ضد حمایتی داشتند، 

ارائه شدند. بنابراین طرح این 
موضوع که از بخش خصوصی 

گردشگری حمایت به عمل آمد، 
ادعای بی اساسی است

| رئیس جامعه هتل داران ایران |

  | جمشید حمزه زاده |

|  رئیس هیات مدیره انجمن 
موسسات آموزشی گردشگری 
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کاهش 27 درصدی 
ورودی آب به مخازن 

سدهای کشور
کاهشی  روند  تبع  به  کرد:  اعالم  نیرو  وزارت 
سال  ابتدای  از  آب  ورودی  حجم  بارش ها، 
آبی ۱۴۰۰-۹۹ تاکنون برابر با ۱6 میلیارد و ۴7۰ 
مدت  به  نسبت  که  بوده  مترمکعب  میلیون 
مشابه سال آبی قبل از آن )22 میلیارد و ۴۱۰ 
میلیون مترمکعب(، بیانگر کاهش 27 درصدی 
است.  سدهای کشور  مخازن  به  آب  ورودی 
آخرین وضعیت سدهای کشور نشان می دهد که 
میزان ذخایر آب در مخزن سدها به 28 میلیارد 
و ۱۴۰ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه 
با سال آبی ۹۹-۹8 )3۰ میلیارد و 6۹۰ میلیون 
به  است.  درصد کاهش  دارای 8  مترمکعب( 
گزارش ایرنا بر اساس این آمار، به تبع میزان 
ورودی به سدهای کشور، خروجی آب از سدها 
با کاهش مواجه بوده و تا این مدت ۱5 میلیارد 
و 5۱۰ میلیون مترمکعب خروجی آب از سدهای 
کشور را شاهد بوده ایم، به گونه ای که در مقایسه 
از کاهش 2۴  با مدت مشابه سال آبی قبل، 

درصدی برخوردار بوده است.

احتمال هجوم ملخ های 
صحرایی به کشور در 

ایام نوروز
مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی 
سازمان حفظ نباتات کشور به کشاورزان هشدار 
داد: با توجه به احتمال هجوم ملخ صحرایی 
در ایام نوروز و تعطیالت، همکاری و مشارکت 
عملیات سمپاشی  برای  باغداران  و  کشاورزان 
معین  سعید  ایرنا  به گزارش  است.  ضروری 
درباره تاخیر ورود ملخ صحرایی از شبه جزیره 
اخیر  هفته های  در  افزود:  ایران،  به  عربستان 
انتظار هجوم ملخ صحرایی به ایران را داشتیم 
اما به دلیل مساعد بودن شرایط آب و هوایی 
در شبه جزیره عربستان این مهم رخ نداد، به 
نظر می رسد با گرم شدن و کمبود مواد غذایی و 
نامساعد شدن شرایط این آفت برای هفته های 
آینده و ایام نوروز به سمت ایران حرکت کند.

های  استان  باغداران  و   کشاورزان  از  معین 
بوشهر، جنوب فارس، جنوب شرق خوزستان، 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان خواست با توجه 
ملخ  حمله  احتمال  و  نوروز  ایام  تعطیلی  به 
صحرایی به مزارع و باغات این مناطق همکاری 
و مشارکت الزم را داشته باشند زیرا اگر ملخ به 
باغی حمله کند برای اجرای عملیات ماموران این 

سازمان باید بتوانند وارد باغ شوند.

روی آوردن مردم به 
مصرف ماهی به دلیل 

گرانی گوشت قرمز
مدیر بخش آبزیان اتحادیه فروشندگان پرنده و 
ماهی از افزایش 7 درصدی تقاضا برای ماهی در 
بازار نوروز سال جاری نسبت به سال گذشته خبر 
داد و دلیل آن را گرانی در سایر منابع پروتئین 
ایلنا  از جمله گوشت قرمز دانست. به گزارش 
شرایط  در  این که  بیان  با  احمدی  فخرالدین 
بسیار مناسبی از تولید و عرضه آبزیان پرورشی و 
دریایی هستیم، اظهار کرد: عرضه آبزیان در بازار 
به ویژه آبزیان دریایی در هفته های اخیر افزایش 
داشته است. میزان عرضه در آبزیان دریایی در 
هفته جاری تقریب رشد 7 تا ۱۰ درصدی داشته 
است. احمدی از افزایش تقاضا خرید ماهی نیز 
خبر داد و گفت: به طور معمول بر اساس سنتی 
قدیمی مصرف ماهی پلو در شب عید، شاهد 
افزایش تقاضا برای مصرف ماهی هستیم، اما 
در سال جاری این افزایش با رشد همراه بوده 
است. میزان تقاضا برای مصرف ماهی در هفته 
جاری نسبت به هفته گذشته 5۰ تا 6۰ درصد 
و نسبت مدت مشابه سال قبل 7 درصد رشد 
داشته است. احمدی دلیل عمده این رشد را 
گرانی در سایر منابع پروتئین از جمله گوشت 
قرمز دانست. سایر منابع پروتئینی با افزایش 
قیمت قابل توجه روبه رو بوده اند، این امر مصرف 
ماهی را از نظر اقتصادی برای مردم توجیه پذیر 

کرده است.

ورود مسافران غیر ایرانی 
از عراق به مدت دو هفته 

تعلیق شد
بر اساس اعالم پایگاه اطالع رسانی دولت، محمد 
اسالمی، وزیر راه و شهرسازی گفت: هر شخصی 
که می خواهد از کشور خارجی وارد ایران شود 
حتمًا باید تست PCR منفی از مراکز معتبر به 
همراه داشته باشد. در حال حاضر ورود مسافر 
از 32 کشور از جمله انگلیس به ایران، چه به 
صورت مستقیم و چه به صورتی ارتباطی، ممنوع 
لغو  این کشورها  به  پروازها  تمامی  و  است 
شده اند. ورود اتباع غیر ایرانی از عراق به کشور 
به مدت دو هفته تعلیق شده و ورود ایرانی های 
 PCR باالی 8 سال صرفا با انجام تست مجدد

در فرودگاه انجام می شود.

بسیاری از ایرانی ها سال ۹۹ را با چشم دوختن 
به صعود و نزول شاخص بازار سرمایه گذراندند. 
آن ها که در پی تبلیغات گسترده تصمیم گرفتند 
نگرانی و هر  با  را  بورس شوند، هر صبح  وارد 
شب را با امید سپری کردند. بسیاری هم در 
به  معترض  و  بودند  میدان  بازنده  میان  این 
شرایطی که بورس برای سرمایه هایشان ایجاد 
سوی  از  بورس  در  حضور  فراخوان  بود.  کرده 
مقامات ارشد کشور باعث شد بسیاری از مردم 
تصمیم به سرمایه گذاری در این حوزه بگیرند، 
ولو بدون هیچ پیش زمینه ذهنی در خصوص 
بازار سرمایه، و نتیجه آن شد که پس از نزولی 
شدن شاخص ها بسیاری از افراد سرمایه خود 
را از بورس خارج کردند و همین امر به سرخ 
تصمیم  دولت  زد.  دامن  بورس  جداول  شدن 
گرفته بود کسری بودجه را با انتشار اوراق بدهی و 
عرضه سهام جبران  کند. این اقدام باعث شد بازار 
سرمایه دستخوش تغییرات زیادی شود. دامنه 
این تغییرات به اندازه ای بود که در ابتدای سال 
شاخص بورس با رشد غیر عادی مواجه شود. این 
رشد سودای کسب سود فراوان در زمان کوتاه را 
به سر بسیاری از کسانی که سرمایه گذاران خرد 
اندک  حتی کسانی که  و  می شدند  محسوب 
اما  انداخت.  داشتند،  سرمایه ای  و  پس انداز 
شاخص ها به تازه واردان بورس وفادار نبودند و 
اواسط سال بورس با ریزش شدیدی مواجه شد 

و سهامداران قدیم و جدید را تبدیل به معترضان 
و مال باختگانی کرد که کسی پاسخگویشان نبود.

ارزهای  ارزش  بی سابقه  و  ناگهانی  افزایش 
دیجیتال به ویژه بیت کوین، باعث شد بسیاری 
از کسانی که در بورس متضرر شده بودند، برای 
جبران خسارات مالی خود، در حوزه ارز دیجیتال 
سرمایه گذاری کنند. وضعیت ارزهای دیجیتال 
از منظر قانونی در ایران هنوز شفافیت کافی را 
ندارد. از طرفی مزارع استخراج رمزارز هر روز در 
کشور توسعه پیدا می کنند و برای فعالیت این 
مزارع مجوزهای قانونی صادر می شود، از سویی 
بانک مرکزی استفاده از رمز ارز را برای واردات کاال 
مجاز و مبادله آن میان افراد را غیر قانونی اعالم 

می کند. در میان این اظهارات اما هر روز به آمار 
سرمایه گذاران حوزه ارز دیجیتال اضافه می شود 
و خالهای قانونی و نبود شفافیت در این حوزه 
و به تعبیر برخی کارشناسان »برخورد قهری« با 
فعاالن کسب و کارهای این حوزه، میدان را برای 
جوالن سودجویان آماده کرده و اخبار بسیاری از 
کالهبرداری ها و سرقت کیف پول های دیجیتال 
به گوش می رسد. ارز دیجیتال در آینده اقتصاد 
و  انکار  و  داشت  ویژه ای خواهد  جهان جایگاه 
مانع  نمی تواند  این حوزه  در  ایجاد محدودیت 
ورود این پدیده نوپا به اقتصاد کشور شود، تنها 
موجب می شود این پدیده به صورت زیرزمینی 

رشد و توسعه پیدا کند. 

یک سال سرگردانی ایرانی ها در بازار سرمایه:
رانده شدگان بورس، هواداران بیت کوین

بازار 

ابتدا باید جهان بینی ما 
نسبت به موضوع آب 

مشخص شود و بینیم که 
آب انفال است یا مالکیت 

خصوصی دارد؟ درحال  حاضر 
باید این موضوع را تا تعیین 

تکلیف کنیم و حکم فقهی 
اجتهاد برای آن بگیریم

حاشیه های انتشار پیش نویس قانون آب
یک قانون و صدها نگرانی

روزهای آخر دی ماه دفتر برنامه ریزی کالن 
آب و آبفای وزارت نیرو پیش نویس قانون 
و  کارشناسان  کرد  اعالم  و  منتشر  را  آب 
انتقادات  اظهارات و  صاحب نظران می توانند 
این پیش نویس  در خصوص متن  را  خود 
به این دفتر ارائه کنند. از ابتدای انتشار این 
متن کارشناسان عالوه بر انتقادات بسیاری به 
بخش های مختلف آن داشتند، در خصوص 
می کردند.  نگرانی  ابراز  هم  آن  تصویب 
مهمترین مسئله در بندهای این پیش نویس 
موضوع حاکمیت آب بود. از جمله نقدهایی 
شد،  وارد  قانون  این  پیش نویس  به  که 
موضوعی بود که رئیس کمیته آب کمیسیون 
کشاورزی و منابع طبیعی مجلس مطرح کرد 
و گفت: »پیش نویس فعلی قانون آب امکان 
نمی کند.«  فراهم  را  آب  حکمرانی شایسته 
جعفری به پایگاه خبری زیست آنالین گفته 
است: »موضوع مالکیت و حکمرانی در حوزه 
آب، موضوع مهمی است که باید بررسی شود 
است. چرا که بحران هایی جدی در حوزه های 
آبخیز به دلیل عدم اعمال حکمرانی صحیح 
و مناسب به وجود آمده است. باید مشخص 
کنیم که آیا آب جزو انفال و مشترکات بین 
همه است یا مالکیت بردار است. هر چند 
تحقیقات حقوقی و فقهی به صورت تخصصی 
در حال انجام است. اما تکلیف این موارد در 
باید شفاف شود« کسانی که به  قانون آب 
به دادن حق حاکمیت آب  بندهای مربوط 

برای کسانی غیر از مردم بومی، انتقاد دارند، 
معتقدند این امر حاکمیت عادالنه آب را زیر 
سوال می برد و در مواردی ناممکن می کند. 
از طرفی در بندهایی از این قانون به اجازه 
تصمیم گیری شرکت های آب منطقه ای درباره 
منابع آبی مثل رودخانه ها اشاره شده است 
که مورد انتقاد جدی بسیاری از کارشناسان 
قرار گرفته است. مسعود تجریشی معاون 
حفاظت  سازمان  انسانی  زیست  محیط 
محیط زیست در خصوص بحث حاکمیت 
ایسنا  به  آب  قانون  پیش نویس  در  آب 
گفته است: »اگر این نگاه را داشته باشیم 
که آب در کشور متعلق به وزارت نیرو است 
پس محیط زیست نمی تواند برای مثال با 
طرح های انتقال آب مخالفت کند، چرا که بر 
اساس قانون وزارت نیرو مسئول تخصیص 
آب است بنابراین ابتدا باید جهان بینی ما 
نسبت به موضوع آب مشخص شود و بینیم 
که آب انفال است یا مالکیت خصوصی دارد؟ 
در قوانین قبلی این موضوع بالتکلیف و در 
برخی موارد انفال است و در برخی موارد دیگر 
باید  درحال  حاضر  دارد.  مالکیت خصوصی 
این موضوع را تا تعیین تکلیف کنیم و حکم 
فقهی اجتهاد را برای آن بگیریم« انتقادات به 
پیش نویس این قانون همچنان ادامه دارد و 
علی الحساب بررسی آن به سال آینده موکول 
شده و معلوم نیست در روزهای پایانی دولت 

به چه سرنوشتی دچار شود.

ایرانی ها نوروز ۹۹ را که در سنت آن ها نمادی 
در  بود  فردی  بین  و  اجتماعی  ارتباطات  از 
به  بستند  امید  و  کردند  سپری  قرنطینه 
این که تمام این خانه ماندن ها در تابستان با 
یک سفر مفصل جبران می شود. اما بنا نبود 
که مدیریت کرونا به این زودی بتواند از پِس 
شرایط بر آید. تابستان و سفرهای نیم بند و 
همراه با واهمه و محدودیت و تذکر و هشدار 
هم گذشت و امیدها به نوروز بسته شد. بعد 
از این که اخبار جهانی از نتیجه بخش بودن 
واکسن خبر دادند، امیدها برای بازگشت به 
قرار  هم  باز  اما  قوت گرفت.  عادی  زندگی 
این اشتیاق جهانی سهیم  ایرانی ها در  نبود 
شهرهای  شهروندان  روزهایی که  در  باشند، 
مختلف دنیا یکی پس از دیگری واکسینه 
شد  سهمشان  ایران  شهروندان  می شدند، 
ویروس جهش یافته و شهرهای رنگ بندی 
شده قرمز و آبی و زرد و... و جان هایی که در 
میان این رنگ ها تسلیم کرونا می شدند. باز 
هم نوروز و باز نگرانی از کرونا، و سفر امری 
که باز باید به زمان دیگری موکول شود. اما 
بخش گردشگری  متولیان  احواالت  این  در 
است.  دیگری  سوی  و  به سمت  نگاهشان 
در  و  نیم گذشته  و  سال  یک  در  آن ها که 
حاال  بود،  خالی  جایشان  بحرانها  تمام 
حضوری پررنگ دارند تا بگویند سفر به چه 
شهرهایی مجاز و به چه شهرهایی غیرمجاز 
پروتکل های  رعایت  به  را  مردم  و  است 
کنند.تصمیماتی  امیدوار  سفر  در  بهداشتی 
سفرهای  انجام  زمینه  در  اخیر  ماه های  در 
نوروزی گرفته شد، که با اعالم ممنوعیت های 
تازه متوجه مراکز  باعث شد خسارتی  سفر 
که  تصمیمی  شود.  گردشگری  خدمات 
وزارت گردشگری آن را به طور رسمی اعالم 
صورت  به  نوروزی  سفرهای  انجام  کرد، 

که  است  آن  معنای  به  این  بود،  گروهی 
دفاتر خدمات مسافرتی، تورهای نوروزی را 
طراحی و ارائه کنند. مردم تورها را خریداری 
کرده و برای سفر نوروزی خود برنامه ریزی 
برای  گردشگری  وزارت  شتاب زدگی  کنند. 
این تصمیم و بعد شیوع نوع جهش یافته 
کرونا در کشور و لغو سفر به بعضی مقاصد، 
توجه  قابل  خسارتی  با  را  مسافرتی  دفاتر 

اعتراضاتی در پی داشت.  روبرو کرد و 
در تصمیمی دیگر اعالم شد تنها کسانی که 
مجاز  اقامتگاه های  و  هتل  رزرو  به  اقدام 
داشت،  خواهند  سفر  مجوز  باشند،  کرده 
این تصمیم هم موجب وارد آمدن خسارتی 
اگر  شاید  شد.  اقامتی  مراکز  به  جدید 
تصمیمات  انجام  برای  متولیان گردشگری 
حوزه  این  فعاالن  و  متخصصان  از  خود 
مشورت گرفته بودند و تنها به دنبال جبران 
به  مردم  فراخواندن  با  خود  کوتاهی های 
خسارات  این  نبودند،  نوروز  در  سفر  انجام 
گردشگری  آسیب دیده  بخش  متوجه 

. نمی شد

  گله های فعاالن گردشگری
در یک سال گذشته، انتقادات بسیاری 
حمایت  در  گردشگری  وزارت  عملکرد  به 
و  سوی کارشناسان  از  حوزه  این  فعاالن  از 
نمایندگان اصناف مطرح شد، اما در روزهای 

اخیر فعاالن و نمایندگان بخش های مختلف 
تشکل های  ملی  مجمع  در  گردشگری 
گردشگری ایران مسائلی را مطرح کردند، که 
نمای گردشگری  تمام  آیینه  را  آن  می توان 

دانست: سال گذشته  یک  در  ایران 
جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه هتل داران 
ایران: »دو بسته حمایتی به بخش خصوصی 
گردشگری معرفی شد که این بسته ها نه تنها 
را  باید آن ها  بلکه  نداشتند،  حمایتی در پی 
بسته های ضد حمایتی دانست. نه تنها باری 
برنداشتند،  بحران زده  صنعت  این  دوش  از 
و  برنامه ریزی  و عدم  ناهماهنگی ها  با  بلکه 
عماًل  که  بسته هایی  مصوبات،  اجرای  عدم 
شدند.  ارائه  داشتند،  ضد حمایتی  نقش 
بخش  از  که  موضوع  این  طرح  بنابراین 
آمد،  عمل  به  حمایت  خصوصی گردشگری 

است« بی اساسی  ادعای 
حرمت هللا رفیعی، رئیس هیات مدیره دفاتر 
جهانگردی:  و  هوایی  مسافرت  خدمات 
»بسیار ناراحت کننده است که مقام عالی رتبه 
درخواست  ازای  در  کشور،  بانکی  نظام  در 
تاسیسات  به  پایین،  بهره  با  تسهیالت 
گردشگری توصیه کند همین وام را بگیرند و 
آن را در بانکی بگذارند و از سودش بهره مند 

بود« بهت برانگیز  توصیه  این  شوند! 
ابراهیم پورفرج، رئیس هیات مدیره جامعه 

نه  سال گذشته  یک  »در  ایران:  تورگردانان 
از  بسیاری  بلکه  نشد،  حمایت  ما  از  تنها 
نیروهای انسانی کارآمد مان را هم از دست 
صنعت  سرمایه های  که  نیروهایی  دادیم؛ 
گردشگری بوده و هستند و جدا شدن آن ها 
آینده  به  بزرگی  خسارت  صنعت،  این  از 

است« گردشگری 
بوم  جامعه  رئیس  نایب  رضوانیان،  اکبر 
به  بی رویه  مجوزهای  »صدور  گردی کشور: 
حوزه  این  مشکالت  از  بوم گردی  واحد  نام 
است. متاسفانه 7۰ تا 8۰ درصد از کسانی که 
مجوز واحد بوم گردی می گیرند، نه آموزش 
دیده اند، نه تجربه ای دارند و نه استانداردها 

می شناسند« را 
انجمن  مدیره  هیات  رئیس  آذری،  نیما 
»در  کشور:  گردشگری  آموزشی  موسسات 
سال ۹۹ کالس هایی را با هفت، هشت نفر 
برگزار کردیم که در گذشته گاهی با بیش از 5۰ 
نفر برگزار می شد. دل که نمی سوزانند هیچ، 
گاهی پیشنهادهایی به ما می دهند که باعث 
تاسف است. مثل همان پیشنهاد مسئوالن 
بانکی، این که اگر وام ۱2 درصدی مشکلی از 
این  می توانید  دست کم  نمی کند،  حل  شما 
پول را در بانک بگذارید و سودش را بگیرید! 
معنای این حرف چیست؟ آیا معنایش این 
به جای  را  تاسیسات گردشگری  نیست که 

کار در زمینه تخصصی خود به واسطه گری و 
داللی دعوت می کنند؟«

جامعه  مدیره  هیات  رئیس  صدرنیا،  علی 
»سال  جهانگردی:  و  ایرانگردی  راهنمایان 
تا  ما  در جلسه ای گفتم گردشگری  گذشته 
دو سال آینده هم راه نمی افتد و این حرف 
را طبق محاسبات دقیق زدم. وزیر گفت ما 
طی سه ماه گردشگری را به وضعیت عادی 
چیزی  چنین  حالی که  در  برمی گردانیم . 
ممکن نیست. گفتم بازار این طور نیست که 
تا دولت بگوید باید به حالت عادی برگردید، 
اصول  و  مناسبات  عرصه ای  هر  برگردد. 

دارد« را  خودش 
محمدحسین یزدانی، رئیس انجمن صنفی 
»جای  تهران:  استان  راهنمایان گردشگری 
مرحله  دو  در  را  بسته  یک  دارد که  تاسف 
می دهند  قرار  گردشگری  فعاالن  اختیار  در 
تا وانمود کنند که دو بسته حمایتی در نظر 
گرفته شده است. راهنمایان گردشگری قبل 
از کرونا هم با مشکالت زیادی روبه رو بودند، 
سختی های  نیز  سال گذشته  یک  طول  در 
مضاعفی را تحمل کردند. متاسفانه راهنمایان 
معیشتی  مشکالت  دچار  آن قدر  گردشگری 
اندازه  به  را  وقت شان  نمی توانند  هستند که 
پیگیری مسائل صنفی کنند« کافی صرف 
  سوء مدیریت از کرونا پیشی گرفته 

از  تا بعد  گردشگری در دنیا آماده می شود 
رخوتی یک ساله، تابستان را با سفر آغاز کند. 
واکسیناسیون عمومی در بسیاری از کشورها 
برنامه ریزی  فعاالن گردشگری  و  شده  آغاز 
فعالیت هایشان  دوباره  شروع  برای  را  خود 
آغاز کرده اند. در یک سالی که رکود بر دنیای 
سفر سایه انداخته بود، برنامه های بسیاری 
برای حمایت از شاغالن در صنعت گردشگری 
هدف که  این  با  طرح هایی  شد.  اجرا  دنیا 
صنعت  این  فعاالن  متوجه  آسیب  کمترین 
امرار  برای  حوزه  این  متخصصان  و  شود 
مهاجرت  دیگر  حوزه های  به  کمتر  معاش 
مدیریت ها  سو  دامنه  اما  ایران  در  کنند. 
صورت  در  حتی  که  بود  گسترده  این قدر 
عادی شدن وضعیت و کنترل کرونا در آینده، 
نمی توان چشم انداز روشنی برای گردشگری 
انسانی  نیروهای  از  بسیاری  بود.  متصور 
این  سرمایه های  بزرگترین  که  متخصص 
حوزه هستند، با دیدن بی مهری ها به اجبار 
تا  فعالیت دیگری کوچ کردند  به حوزه های 
از دفاتر  چرخ زندگی را بچرخانند. بسیاری 
و  دادند  تعطیلی  به  تن  مسافرتی  خدمات 
بسیار تغییرات دیگر که جبران نمی شود و یا 
جبران آن ها هزینه بسیاری را به این بخش 
تحمیل می کند، همه باعث شده تا آینده ای 

باشد. رو  پیش  برای گردشگری  مبهم 
مسئوالن  بین  نظرها  اختالف  که  حاال 
بخش گردشگری  مدیران  و  سالمت  حوزه 
است،  گرفته  باال  نوروزی  سفرهای  درباره 
وزارت  انفعال  پیش  از  بیشتر  بتوان  شاید 
دخیل  شرایط  این  ایجاد  در  را  گردشگری 
خود  وظایف  به  وزارتخانه  این  اگر  دانست. 
به درستی عمل کرده بود و تعامل خوبی با 
این که  جای  به  داشت،  گردشگری  فعاالن 
اعالم کند »گردشگری رو پا و سرحال است« 
اقدامی اثرگذار برای جبران خسارات وارده به 
این بخش صورت می داد، حاال مجبور نبود با 
به خطر انداختن جان مردم در شرایطی که 
ویروس جهش یافته کرونا در کشور تسری 
انجام  برای  قیمتی  هر  به  است،  پیدا کرده 
روی  در  رو  و  ورزد  اصرار  نوروزی  سفرهای 
نگرانی های مسئوالن حوزه سالمت بایستد و 
تالش کند تمام سو مدیریت ها و قصور خود 

با انجام سفرها در نوروز جبران کند.  را 

سالی که گذشت، نخستین سالی بود که گردشگری کشور صاحب مسندی در مدیریت اجرایی کشور بود. وزارتخانه ای که با این بهانه 
تشکیل شد تا نظارت بیشتری بر عملکرد آن صورت گیرد و در مقابل، وزیر به مجلس پاسخگو باشد. اما در یک سال گذشته با وجود تمام 
مشکالت و چالش ها و اشتباهات و کم کاری های وزیر، نه مجلس نظارتی داشت و سوالی پرسید و نه وزیر کاری کرد و پاسخی داد. در 
این میان بخش گردشگری در گردابی از بحران های مختلف گرفتار بود و وعده ها قادر به نجاتش از این بحران که هر روز شکلی تازه پیدا 
می کرد، نبودند. فعاالن بخش خصوصی بارها اعتراضات و انتقادات خود را به وضعیت موجود اعالم کردند، اما گوشی برای شنیدن نبود. 
یک سالی که گذشت، گردشگری دنیا با کرونا درگیر بود و گردشگری ایران با سو مدیریت هایی که بر مشکالت ناشی از کرونا دامن می زد. 



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 1974   | چهارشنبه  27  اسفند 1399  | 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام  ایران6

افقی
بار  یك  شاعر  قول  به   - درنگ   -  ۱ 
تکرار حرف   - بزه2  - گناه،  است  بس 
نام  باد خنك،  نسیم شب،   - دوازدهم 
عدد  آخر،  نت   - محمود  سلطان  غالم 
 - ایتالیایی  تایید  کارمندی،  عدد  ماه، 
فاصله،  حرف   - كرمانشاه3  سوغات 
خمیدگی كاغذ، لنگه بار - كار و پیشه - 
نوعی پخت برنج - سلطان، تاج به سر، 
قصر نشین، در شطرنج می توان آن را 

کیش کرد۴ - چشم درد - نانخورش، 
ترنانه، چرم فروش - صدای درد، کالم 
دریا - كتاب  بدون ب5 -  بیتا   - درد 
امیل زوال - بانگ و آواز - نیمی از یگان6 
تنفر، حرف  قلوب - کالم  - خالص - 
بیزاری - حرف نداری، كالم فقدان7 - 
ماه سرد، روز گذشته - نوعی ضربه پا 
در سر در تکواندو - نسل درهم8 - کلمه 
ای به معنای چمن و سبزه ، مرغان - 
ضربت، آلتی كوچك برای نواختن ساز 
پسوند  سطح،  واحد  مربع،  متر  صد   -

پیروزی،  اگر۹ - حرف  فاعلی, مخفف 
گویی،  پر   - او  جانشین  غایب،  ضمیر 
فرو  سقف   - طرف  ها،  پرچانه  زدني 
ریخته - جعبه میز۱۰ - شمای بیگانه، 
ضمیر انگلیسی - طرز لباس پوشیدن، 
مخاطب  مذكر  ضمیر   - نظامی  واحد 
جمع عربی - حرف انتخاب، بله آلمانی، 
 - قاعده  نشان،   - گزینش۱۱  حرف 
رایحه - واحد پول ما - واحد شمارش 
کاغذ۱2 - گروهی از مردم، پیروان یك 
شهر   - جماعت  انبیاء،  پیروان  پیامبر، 
بی قانون - ماهی فروش - یازده، دو 
یار هم قد۱3 - چراگاه ایالت - ضمیر 
داخلی، داخل، دوم شخص مفرد - غیر 
 - ناچیز۱۴  رطوبت  رطوبت،   - دائمی 
را  نان  زرع، خمير  و  - کشت  پرهیزکار 
با دست ماليدن - کرم حشره۱5 - شهر 
بادگیرها، استان کویری - نت سوم، نت 
مخمور، پیشوند فعل مضارع - عنکبوت 

زهرخطرناك با  ای  سمی، حشره 

عمودی
تفریحی  ناحیه   - درهم  ترور   -  ۱
 - ویس  یار   - وارونه2  ثم   - ایتالیا 
سر  پشت   - آمریکا3  آبشارهای  از 
صد   - پیشرفته۴   - پی  در  پی  هم، 
برنده5   - لبنان  پایتخت   - یازده  و 
از  آلبومی   - آتشها  نار،  جمع   -
 - دادن  آموزش   - اسرایی6  فریدون 
جام  در  پرتغال  معتبر  باشگاههای  از 
های اروپائی، قهرمان سال 2۰۰۴ جام 
اثری  اروپا7 -  باشگاه های  قهرمانان 

از کورت ونه گات - معضل اقتصادی، 
ماهی،  صیاد  مرغ   - آماسیدگی8 
کن،  زندگی   - ماهی  صیاد  پرنده 
انسان   - مروارید   - جانب۹  طرف، 
مصالح  از  کنونی،  ساروج   - گرایی۱۰ 

نوبل  برنده   - ساختمانی  مصرف  پر 
ادبی 2۰۰۹۱۱ - صندوقی كه در آن یخ 
بگذارند - یكدیگر را دیدن۱2 - باال بر 
وسیله   - سپهرها  آسمانها،   - ماشین 
رشوه   - قوری۱3  همکار  چای،  طبخ 

و  آزاد   - لبنی  ای  فراورده   - دهنده 
رها، افسار گسیخته۱۴ - اثری ازموالنا 
- شهرکی در جنوب تهران۱5 - محل 
قرار گرفتن هاگهای گیاهان بی گل - 

فارس استان  شهرهای  از 

جدول شماره 1974

مدیر عامل شرکت مس خبر داد

افتتاح بخشى از پروژه انتقال 
آب خليج فارس به مس 

سرچشمه
قطعه  افتتاح  آیین  در  سعدمحمدی  اردشیر 
به  خلیج فارس  آب  انتقال  طرح  سوم  و  دوم 
ویدئوکنفرانسی  حضور  با  که  سرچشمه  مس 
اشاره  با  شد  برگزار  وزیر صمت  و  رئیس جمهور 
درصد  یک  ایران  حاضر  حال  در  این که  به 
جمعیت جهان را دارد، گفت: این درحالی است 
مورد  را  آب شیرین جهان  از  درصد   ۰.3 ما  که 

داده ایم. قرار  استفاده 
ملی  شرکت  مدیرعامل  پرس،  مس  به گزارش 
آسیا  غرب  سهم  افزود:  ایران  مس  صنایع 
۴7.7 درصد و منطقه خلیج فارس 2۴.6 درصد 
از شیرین سازی آب دنیا است که سرمایهگذاری 
بیشتری در این حوزه را می طلبد و ما در ایران 

هستیم. آب  شیرین سازی  نیازمند  نیز 
او افزود: خوشحال هستم که اعالم کنم در سال 
۹۹ برای اولین بار در شرکت ملی مس موفق به 
28۰ هزار تن مس کاتدی که بزرگ ترین  تولید 
رقم تولیدی در تاریخ صنعت مس است شدیم 
افزایش  درصد   ۱2 گذشته  سال  به  نسبت  که 
تولید دارد و رکورد بی نظیری را با کمک پرسنل 

صنعت مس ثبت کردیم.
27۰ هزار تن  با  به گفته سعدمحمدی همچنین 
تناژ  نظر  از  جالبی  بسیار  رقم  از  مس  فروش 

کردیم. عبور  فروش 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: 
امیدوارم با طرح های توسعه ای که بالغ بر ۴/2 
برای  تومان  میلیارد  هزار   3۰ و  یورو  میلیارد 
شده،  تعریف  ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت 
تا پایان سال ۱۴۰۴ ظرفیت تولید مس کاتدی 

برسد. تن  هزار   6۰۰ به  کشور 
افتتاح  شاهد  آینده  سال  در  این که  بیان  با  او 
مس  مجتمع  در  مس  کنسانتره  تولید  طرح 
مس  معدن  و  درآلو  مس  معدن  سرچشمه، 
تولید  افزایش  گفت:  بود،  خواهیم  و  دره زار 
 8۰۰ معادل  جدید  توسعه  طرح های  از  حاصل 
اضافه  مس  شرکت  درآمدهای  به  دالر  میلیون 

. می کند
ملی  شرکت  این که  به  اشاره  با  سعدمحمدی 
 27 حدود  ساالنه  پروژه ها  انجام  برای  مس 
بیان  می کند  مصرف  آب  مکعب  متر  میلیون 
میلیون   3۱ نیازمند  پروژه ها  انجام  برای  کرد: 
با  خوشبختانه  هستیم که  جدید  آب  متر مکعب 
محترم  رئیس جمهور  توسط  پروژه  این  افتتاح 
نخواهیم  پروژه ها  اجرای  برای  بابت آب  نگرانی 

داشت.

بهزیستی  توانبخشی  معاون  جانشین 
خراسان رضوی از آغاز واکسیناسیون سالمندان 
واجد شرایط در 3۹ مرکز شبانه روزی سالمندان 

داد. خبر  استان  در 
به گزارش ایسنا، محمد آرام با اعالم این خبر 
مشهد،  در  اکنون  هم  طرح  این  کرد:  اظهار 
حال  در  نیشابور  و  تربت جام  تربت حیدریه، 
پایان فروردین به همه  مراکز  تا  اجرا است و 

می یابد. تسری 
به  مراکز  مقیم  سالمندان  خاطرنشان کرد:  او 
سه گروه تقسیم می شوند که یا واجد شرایط 
به  احتیاط  با  باید  واکسن  یا  هستند  تزریق 
آنها تزریق  شود و یا شرایط الزم برای دریافت 

ندارند. را  واکسن 
نوع  از  مراکز  واکسن  این که  بیان  با  آرام 
جهت  به  گفت:  است،  روسی  اسپوتنیک 
شبکه  از  مراکز،  سالمندان  خاص  وضعیت 

یک  خواسته ایم  شهرستان ها  بهداشت 
بیمارستان معین در آن شهرستان معرفی کنند 
مرکز  سالمندان  برای  مشکلی  چنانچه  اگر  تا 
پذیرش  بالفاصله  بیمارستان  آن  آمد  پیش 
داشته باشد و امکانات درمانی الزم را در اختیار 

بگذارد.
او یادآور شد: یک اکیپ اورژانس نیز در زمان 
تا  دارد  حضور  مرکز  محل  در  واکسن  تزریق 

آورد. عمل  به  را  الزم  مراقبت های 
بهزیستی  توانبخشی  معاونت  جانشین 
افراد  برای  اینکه  بر  تأکید  با  رضوی  خراسان 
مجهول الهویه مراکز از مقام قضایی به عنوان 
می شود،  دریافت  رضایت نامه  سالمند،  قیم 
خانواده  از  سالمندان  سایر  برای  گفت: 
رضایت نامه می گیریم و اگر راضی به دریافت 

کنند. اعالم  مکتوب  باید  نبودند  واکسن 
قبل  روز   ۱5 که  کسانی  گفت:  همچنین  او 

شیمی درمانی  سابقه  داشته اند،  بیماری کرونا 
داشته  تب  واکسن  دریافت  زمان  در  دارند، 
دارند،  واکسن  به  شدید  الرژی  باشند، 
ارگان  چند  در  نشده  جبران  متعدد  مشکالت 
و  داشته  متعدد  بسترهای  زخم   باشند،  دارا 
یا  و  نباتی  زندگی  پیشرفته،  دارای سرطان  یا 
و  نشده  واجد شرایط محسوب  باشند  کما  در 

نمی کنند. دریافت  واکسن 
شبانه روزی  مرکز   3۹ مجموع  در  گفت:  آرام 
۱۴۴8 نفر سالمند زندگی می کنند و ۹5۰ نفر 
پرسنل نیز از این عزیزان مراقبت می کند که در 
مجموع 25۰۰ نفر می شوند که همگی در صورت 

داشتن شرایط الزم، واکسینه می شود.
او تأکید کرد: دریافت کنندگان واکسن در روز 
اول به صورت ساعتی و متناوب مورد بررسی 
قرار می گیرند و در ماه اول به صورت هفتگی 
آن ها  در  گونه عارضه ای  چک می شوند که هر 

مورد توجه و اقدام پزشکی الزم قرار گیرد.
بهزیستی  روابط عمومی  گزارش  به 
دوز  دو  سالمندان  آرام گفت:  خراسان رضوی، 
واکسن دریافت می کنند که به فاصله 28 روز 

می شود. تزریق  آن ها  به 

بهزیستی  توانبخشی  معاون  جانشین 
سالمندان  مرکز   3۹ از  گفت:  خراسان رضوی 
حیدریه،  تربت  در  مرکز   2 استان  شبانه روزی 
گناباد،  در  مرکز  یک  طرقبه شاندیز،  در  2مرکز 
تایباد،  در  تربت جام، یک مرکز  یک مرکز در 
2 مرکز در چناران، 3 مرکز در نیشابور، 2 مرکز 
2۰ مرکز در  داورزن،  در سبزوار، یک مرکز در 
مشهد، 2 مرکز در درگز، یک مرکز در کاشمر و 

شده اند. واقع  بردسکن  در  مرکز  یک 

آغاز واکسیناسیون سالمندان در مراکز شبانه روزی بهزیستی خراسان رضوی

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: در سال ۹۹ بالغ بر 33 هکتار از 
اراضی دولتی به ارزش ۱36 میلیارد تومان در استان قزوین رفع تصرف شد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم مبارک قدم اظهار کرد: در سال ۹۹ بالغ بر 33 هکتار از 
اراضی دولتی به ارزش ۱36 میلیارد تومان رفع تصرف شد.

از  فوری  تعرض  رفع  مورد   35 افزود:  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل   
تومان در  ارزش ۱۱7 میلیارد  با  بر ۱6 هکتار  بالغ  به مساحت  اراضی دولتی 
شهرستان های قزوین، البرز، آبیک، تاکستان و بوئین زهرا که توسط سودجویان 
به تصرف درآمده بود، آزاد شد. مبارک قدم اضافه کرد: همچنین 3 فقره احکام 
قضایی که سازمان )قلع و قمع و خلع ید( در سطح استان اجرایی شده و ۱7 
هکتار از اراضی دولتی با ارزشی بالغ بر ۱۹ میلیارد تومان از دست متصرفان به 
بیت المال اعاده شده است. او ادامه داد: روزانه 6 واحد گشت خودرویی و یک 
واحد گشت موتورسوار جهت حفاظت از اراضی سازمان و پیشگیری از هرگونه 
تعرض و تصرف در سطح استان مشتمل بر 6 شهرستان و یک بخش اعزام 
می شوند و همین طور پایش از طریق سامانه جامع و دستگاه های تبلت که در 
اختیار واحد های گشت حفاظت اراضی ملی و دولتی قرار دارد انجام می شود.

با توجه به پیش بینی افزایش دما و خشکی هوا، اداره کل منابع طبیعی 
به هرگونه آتش سوزی در جنگل ها و مراتع  گلستان در اطالعیه ای نسبت 

هشدار داد.
در اطالعیه اداره کل منابع طبیعی استان گلستان آمده است: با توجه به 
پیش بینی هواشناسی مبنی بر افزایش دما و خشکی هوا، احتمال وقوع 

آتش سوزی در جنگل ها افزایش یافته است.
برای  جنگل ها  در  مردمی که  عموم  دارد  ضرورت  می گوید:  اطالعیه  این 
ثانوی  اطالع  تا  آتش  روشن کردن  از  می شوند،  حاضر  تفریح  یا  فعالیت 

کنند. خودداری  جدا 
در ادامه این اطالعیه آمده است: از تمامی مردم عزیز استان، ساکنان و 
تقاضا  محترم  دامداران  و  و کشاورزان  جنگل  حاشیه نشینان  بومی،  افراد 
را  موضوع  آتش سوزی  یا  و  دود  گونه  هر  مشاهده  صورت  در  تا  داریم 
۱3۹ یگان حفاظت منابع طبیعی استان اطالع  یا   ۱5۰۴ به شماره  سریعًا 

دهند.

و گاز  نفت  برداری  بهره  شرکت  زیست  محیط  و  ایمنی   ، بهداشت  اداره  رئیس 
مسجدسلیمان از جدیت این شرکت در اجرای عمليات گندزدایی و ضدعفونی کردن 
مراکز عمومی شهر مسجدسلیمان در برابر گسترش ویروس کرونا با استفاده از 
ظرفیت های بالقوه پایگاه مقاومت بسیج صنعت نفت خبر داد . فرید غالمی حموله با 
اعالم این خبر اظهار داشت: در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی این شرکت 
و در راستای مقابله با شدت گسترش و انتشار ویروس کرونا در جامعه ، عملیات 
گند زدایی و ضدعفونی مراکز عمومی نظیر جایگاه های عرضه سوخت - بازار میوه و 
تره بار - پل های عابر پیاده - خیابان ها و معابر عمومی پر تردد - سالن های ورزشی  
درمانگاه ها ، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی و سایر اماکن و معابری که 
مراجعات و تردد عموم در آن زیاد باشد بطور روزانه توسط اکیپ های پیاده و موتوری 
این شرکت انجام می شود . اوادامه داد: با توجه به شدت یافتن سرعت انتشار 
ویروس کرونا در سطح جامعه و به منظور حفظ سالمتی شهروندان و کارکنان این 
شرکت به عنوان بزرگترین اداره دولتی شهرستان از نظر تعداد ساختمان های اداری 
و صنعتی و نیروی انسانی ، به موازات عملیات ضدعفونی و گندزدایی مراکز عمومی 
شهر، عملیات ضدعفونی و گند زدایی ساختمان ها و مراکز اداری این شرکت نیز با 
بهره گیری از نیروهای پایگاه مقاوت بسیج صنعت نفت به طور روزانه انجام می شود .

مدیرکل راه و شهرسازی استان:
33 هکتار از اراضی دولتی قزوین 

رفع تصرف شد
هشدار نسبت به آتش سوزی 
در جنگل ها و مراتع گلستان

توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان
ضدعفونی كردن مراكز عمومی 

مسجدسلیمان ادامه دارد

| قزوین | | گلستان | | خوزستان |

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

آگهي نوبت اول
مناقصه عمومی

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 1400 
شورای محترم اسالمي شهر، اجرای عملیا ت تنظیف، رفت و روب و 
جمع آوری  زباله ها ی مناطق 1 و2  شهری را از طريق برگزاري مناقصه 
عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا از کلیه شرکت های 
واجد صالحیت که تجربه و توانايي انجام كار را دارند،، دعوت بعمل  مي 
آيد جهت دريافت اسناد و اطالع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور 
قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي 
يا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود 
را تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1400/01/28 به دبيرخانه شهرداري 

مركزي تسليم نمايند. 

تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 1400/01/29 می باشد.
) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از 

پیشنهادات مختار است.(
مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد 

مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : 34258701-5 -034 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

سند رسمی
 ۱3۹۹/۱2/۰8 مورخ   ۱3۹۹6۰3۱۹۰۰5۰۰۰۹85 شماره  رای  برابر 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شهداد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی فاطمه غضنفری مقدم 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ۹2 صادره از شهداد در یک سهم 
مشاع از نودو شش سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت ششدانگ 
73۹.73 متر مربع پالک ۱2۰ فرعی از ۴7- اصلی واقع در بخش 

26 کرمان به آدرس : سیرچ - رودخانه کوچه منصوری ها خریداری 
از مالک رسمی آقایان جلیل و جالل و خانم جمیله شهرت هر 
سه نفر منصوری سیرچی متقاضی محرزگردیده است .لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز اگهی می شود در 
صورتی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف-۱568

دوم:  نوبت  انتشار  تاریخ   -۹۹/۱2/۱3 اول:  نوبت  انتشار  تاریخ 
۹۹/۱2/27

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

جیرفت 
اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین 
نامه قانون هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
۱3آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  اصالحی  آگهی 
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 
اصالحی   برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
اول  شماره۱3۹۹۹6۰3۱۹۰۱۴۰۰55۱6-۹۹/۱۱/۰۹هیات 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
بشماره  عباس  دلفاردفرزند  بدوئی  سیمین  خانم 
شناسنامه 385صادره ازجیرفت در ششدانگ یک قطعه 
مربع  ۱5۱۰.6۰متر  مساحت  به  قدیمی   وخانه  باغچه 
شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از۱23۰-  26۱فرعی  پالک 
از پالک - فرعی از ۱23۰ -اصلی قطعه 6 واقع دراراضی 
دهنه زورک دلفارد جیرفت  بخش 3۴کرمان خریداری 
محرزگردیده  بدویی  فتحعلی  آقای  رسمی  مالک  از 
نوبت  دریک  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
را  خود  اعتراض  یکماه  مدت  به  آگهی  انتشار  تاریخ  از 
مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت 

الف:56۱ ./م  خواهدشد  صادر  مالکیت  سند 
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱2/27

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت 
تیردارای شناسه  پایدار  اینکه شرکت پیشگامان توسعه  به  نظر 
ثبت  تاریخ  ۴2773۱به  ثبت  شماره  ۱۰32۰8۰۴328و  ملی 
۱3۹۱/۰۴/25مالک ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ۱8۱ فرعی از 
۴55- اصلی واقع در بمبوری شهرستان قلعه گنج قطعه ۴ بخش ۴6 کرمان که 
سند مالکیت آن ذیل ثبت 3۱572 صفحه ۴۹۹ دفتر ۱5۹محلی به شماره چاپی 
۰۰۱67۱ صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه محلی تصدیق 
امضاء شده اعالم نموده که سند مالکیت پالک فوق مفقود شده و در خواست 
سند المثنی نموده است ، لذا باستناد تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آیین نامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کهنوج مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اال پس از مدت 

مذکور نسبت به صدور سند مالكيت المثنی اقدام خواهد گردید.
اصغر ناروئی –رییس اداره ثبت اسناد کهنوج . 

اگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی (
اگهی مزایده اموال غیر منقول 

موجب  اسناد رهنی شماره 7۴۱۰۴ مورخ ۱388/۱2/26و متمم 
رهنی 776۹۴ مورخ ۹۰/۰3/۰2دفترخانه اسناد رسمی شماره  8شهر جیرفت 
مرکزی  بانک کشاورزی شعبه  له:  اجرائی کالسه ۹7۰۰7۴3  پرونده  موضوع 
جیرفت عليه : شرکت تعاوني كشت علوفه و پرواربندی غزال دشت جیرفت به 
شناسه ملی ۱۰63۰۰8325۹ بعنوان وام گیرنده و آقای قاسم شفیعی  فرزند 
حسین به شماره ملی 3۰3۱۴86528 بعنوان راهن تشکیل و نظر به اینکه 
مدیون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده است دراجرای ماده واحده 
آئین  مقررات  و  ثبت مصوب ۱386  قانون  اصالحی  ماده 3۴  اصالح  قانون 
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 دوسهم ویکهراز وهشتصد ویازده ده هزارم 
سهم مشاع از دو سهم سه هزار وهشتصد وپنجاه وچهار ده هزارم سهم مشاع 
از نود و شش سهم ششدانگ 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 3۰5۰۱صفحه 3۴۰شماره دفتر ۱6۹ بنام آقای قاسم 
شفیعی  ثبت و سند مالکیت آن نیز صادر و تسلیم گردیده است به مزایده 
گذاشته میشود حدود اربعه به شرح ذیل میباشد : شماال در ۱۴ قسمت اول 
به رودخانه ملنتی دوم بطول 5۴۰ متر مرزیست  بطول 5۴۰ متر مرزیست 
به رودخانه ملنتی سوم بطول 5۴۰ متر مرزیست به رودخانه ملنتی چهارم 
بطول 5۴۰ متر مرزیست به رودخانه ملنتی پنجم بطول 5۴۰ متر مرزیست 
به رودخانه ملنتی ششم بطول 5۴۰ متر مرزیست به رودخانه ملنتی هفتم 
بطول 5۴۰ متر مرزیست به رودخانه ملنتی هشتم بطول 5۴۰ متر مرزیست 
به رودخانه ملنتی نهم بطول 5۴۰ متر مرزیست به رودخانه ملئتی دهم بطول 
به  بطول 5۴۰ متر مرزیست  یازدهم  ملنتی  رودخانه  به  5۴۰ متر مرزیست 
رودخانه ملنتی دوازدهم بطول 5۴۰ متر مرزیست به رودخانه ملنتی سیزدهم 
بطول 5۴۰ متر مرزیست به رودخانه ملنتی چهاردهم بطول 5۴۰ متر مرزیست 
به رودخانه ملنتی شرقا اول بطول ۴۱۰متر به اراضی علی آباد دوم بطول 2۱۱۰ 
متر به اراضی علی آباد جنوبا أول بطول 82۰ متر به رودخانه هلیل دوم بطول 

725 متر به رودخانه هلیل سوم ۱۹۱۰ بطول متر به اراضی کریم آباد غربا در 
هفت قسمت غربا أول بطول 3۰۰ متر دوم که جنوبی است بطول 35۰ متر سوم 
بطول 7۰ متر چهارم بطول 6۰۰ متر پنجم که جنوبی است به پالک 5۹۴ اصلی 
ششم بطول 7۰ متر به اراضی ملی جاده آسفالته هفتم بطول 62۰ متر به اراضی 
ملی پالک 5۹۴ اصلی که برابر نظریه شماره ۱۱۰/۹۴۹/ج مورخ ۹۹/۰6/26هیات 
کارشناسان رسمی دادگستری: ملک مورد وثیقه در دو قطعه جداگانه بمساحت 
یکصد هزار متر مربع ویک قطعه شصت هزار متر مربع واقع در روستا اهوان 
توابع شهرستان جیرفت اراضی مذکورنسبتا مسطحی میباشدکه دارای سیستم 
گندم  به کشت  هکتاری  ده  قطعه  جاری  سال  ودر  میباشد  بارانی  ابیاری 
اختصاص داشته است 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 اراضی فوق الف:قطعه ده 
به مبلغ دوازده  تقریبی هر متر مربع ۱25/۰۰۰ریال جمعا  ارزش  به  هکتاری 
میلیارد وپانصد میلیون ریال ب:قطعه شش هکتاری به ارزش تقریبی هر متر 
مربع ۱۴۰/۰۰۰ریال جمعا به مبلغ هشت میلیارد وچهارصد میلیون ریال تعیین 
میگردد ریال لذاارزش تقریبی شانزده هکتاراراضی فوق  ملک موصوف با کلیه 
امتیازات و اشتراكات و امکان فروش جمعا )2۰/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰(ریال میباشد که 
مبنا و پایه مزایده نیز تعیین میگردد جلسه مزایده از ساعت ۹ الی ۱2 صبح 
روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۱6در محل شعبه اجرا ء اداره ثبت اسناد و امالک 
جیرفت برگزار مزایده از مبلغ مذكور شروع و به باال ترین قیمت پیشنهادی 
مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده  در  فروخته خواهد شد. شرکت 
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 5 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 اینکه 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 

اداره ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد 

و امالک بندرعباس
مورخ   ۱3۹۹6۰323۰5۴۰۰۰277 شماره  رای  شرح  به 
۹۹/۱۰/۱3تصرفات مالکانه آقای حبیب اله دیده بان شش دانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر انبار به مساحت 5۰۰۰ متر مربع قسمتی 
از پالک 75 فرعی از ۴6 اصلی حوزه ثبت ملک ناحیه 2 بندرعباس 
ابتدای جاده اسکله شهید رجایی واقع در جاده اسکله شهید رجایی 
قریه نجو بخش 2 بندرعباس به استناد بند ت ماده ۱ قانون تعیین 
تکلیف ر اجرای ماده۱و 3 قانون تعیین تکلیف و کد ۹77 مجموعه 
بخشنامه ثبتی و نظر کمیسیون ماده ۱2 قانون زمین شهری و ماده 
۱3 آیین نامه اجرایی در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف رای به 
انتشار آگهی های ماده 3 صادر گردیده است را تایید نموده است و 
به جهت عدم دسترسی به مالکین مشاعی آقایان عبدالرضا بازیار و 
بهزاد انصاری مقرر گردید پس از انتشار آگهی مذکورو سپری شدن 

مهلت واخواهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و لذا به 
همین جهت در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد 
چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از 
طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندر عباس تسلیم نگردد 
سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق 
مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می 
بایست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به 
دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس 
از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره 
ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد 
نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود م.الف ۹۹/۱۰38
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱2/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۱2/27
اسمعیل ربیعی نژاد رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بندرعباس
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رنگ  آی مدل 1383   141 سایپا 
موتور  شماره  به  متالیک   – سبز 
شاسی  شماره  و   00631049
شماره  و   S1482282105597
پالک45 ایران 777 ب 11 مفقود 

است. اعتبار  فاقد  و  گردیده 

مفقودی



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 7|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی ۱۹7۴   | چهارشنبه  27  اسفند ۱3۹۹  | 4 بوم و َبر

بی وزنی در آن سوی ابرها
 گردشگری چگونه آینده صنعت فضایی  را رقم خواهد زد؟

 از اسپیس ایکس گرفته تا 
ویرجین و دیگران هر کدام  

طرح هایی برای تجاری سازی 
کردن فضا دارند. طرح هایی 

که نیمه پر آن طبیعتا توسعه 
سریع فضایی بشر است و 

نیمه خالی آن عموما فقدان 
شفافیت، زمان بندی منطقی و 
گاها عدم رعایت ایمنی کافی 

در فرایندهای توسعه تکنولوژی 
آن هاست

| روزنامه نگار علم و فناوری |
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ایستگاه مترو بدون 
نصب آسانسور افتتاح 

نمی شود 
رئیس شورای شهر تهران از افتتاح ۱۰ کیلومتر 
گزارش  به  داد.  خبر  جاری  سال  در  مترو 
مجازی  »افتتاحیه  در  هاشمی،  محسن  مهر، 
ایستگاه های مترو در خط 6 و 7 و رونمایی از 
۴۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس های شهری« 
گفت: حرفی که سال گذشته زدم و گفتم ما حتی 
یک کیلومتر مترو نساختیم را پس می گیرم و 
می گویم خوشبختانه با حضور آقای حناچی و 
تالش های معاونت حمل و نقل بیش از ۱۰ کیلومتر 
مترو را افتتاح کرده ایم. او تاکید کرد: هر ایستگاه 
مترو در کنار خودش یک کیلومتر مترو دارد و اگر 
۹ ایستگاه افتتاح کرده ایم و ایستگاه هایی که در 
گذشته افتتاح کردیم، جمع بزنیم تونل افتتاح 
شده مان بیش از 2۰ کیلومتر است. هاشمی با 
اشاره به این که تونل حرم عبدالعظیم بیش از 6 
کیلومتر است، گفت: شمال غرب تهران تا به حال 
از دسترسی به مترو محروم بوده و ترافیک غرب 
به مرکز با افتتاح خط 7 تسهیل شده است. او 
با اشاره به اینکه منطقه 5 و 2 به خطوط متصل 
شدند و گفت: نصب آسانسورها در ساخت مترو 
جدی گرفته نمی شد و پیگیری های عضو شورا 
باعث شد که به جدیت به این مسئله پرداخته 

شود.

هوای 3 شهر ناسالم شد  
برای  مشهد  و  تهران  اهواز،  شهرهای  هوای 
گروه های حساس ناسالم شد.  به گزارش ایرنا، 
2۱، گرگان  شاخص  با  اردبیل  شهرهای  هوای 
26، یزد 28، زابل 3۱، یاسوج 3۱، سنندج 3۴،  
قزوین ۴۰، رشت ۴2، کرمانشاه ۴2 و زنجان 5۰ 
با  ایالم  پاک است. همچنین هوای شهرهای 
شاخص 52، خرم آباد 53، سمنان 56، شهرکرد 
56، بوشهر 62، قم 68 ، تبریز 72، همدان 72، 
بجنورد 8۰، شیراز 83،  ارومیه 75،  اراک 7۴، 
کرمان ۹۰، بندرعباس ۹3، اصفهان ۹۴ و بیرجند 
۹7 در شرایط قابل قبول قرار دارد. همچنین دو 
روز گذشته )دوشنبه( هوای شهرهای اصفهان با 
شاخص ۱۰2، شیراز ۱۰2، مشهد ۱۱۰، بندرعباس 
برای  ناسالم   ۱3۴ تهران   ،۱۱8 همدان   ،۱۱۴
 ۱55 شاخص   با  و کرج  حساس  گروه های 

ناسالم برای تمام گروه ها داشت.

سی سخت دوباره لرزید  
زمین لرزه ای به بزرگی 3.۴ دهم ریشتر ظهر 
دیروز سی سخت را لرزاند.  به گزارش ایرنا ، مرکز 
لرزه نگاری کشور اعالم کرد این زمین لرزه در 

عمق ۱۰ کیلومتری زمین اتفاق افتاده است.
 ۹ فاصله  در  گزارش ،زلزله  این  براساس 
کیلومتری سی سخت در کهگیلویه و بویراحمد، 
 23 و  اصفهان  استان  در  ۱7 کیلومتری کمه 
کیلومتری پاتاوه استان کهگیلویه و بویراحمد رخ 
داده است  تاکنون گزارشی از خسارت  احتمالی 
است.  نشده  دریافت  زمین لرزه   این  مالی  و  جانی 
در پی وقوع زلزله 5 و 6 دهم ریشتری 2۹ بهمن 
امسال به سه هزار و 7۰۰ واحد از منازل مسکونی 
خسارت وارد شد. 8۰۰ واحد به علت خسارت 6۰ 
تا ۱۰۰ درصد نیاز به بازسازی دارد و از مجموع 3 
هزار و 7۰۰ واحد نیز 2 هزار و ۹۰۰ واحد تعمیری 
هستند. از مجموع 8۰۰ واحد بازسازی ۴2۰ واحد 
شهری و 38۰ واحد روستایی و از 2 هزار و ۹۰۰ 
واحد تعمیری هزار و 5۰۰ واحد شهری و یک 
هزار و ۴۰۰ واحد روستایی است. میزان خسارت 
زلزله به واحد های تعمیری بین 2۰ تا ۴۰ درصد 
و بر اثر این زلزله به 2 هزار و 3۰۰ واحد مسکونی 
و  اسباب  تخریب  از جمله  معیتشی  خسارت 
وسایل منزل خسارت وارد شده است. 6۴ نفر 

در این زلزله دچار مصدومیت شدند.

آخرین وضعیت بازداشت 
عضو شورای شهر قزوین

اعضای  از  یکی  گفت:  قزوین  دادستان 
با  اتهام  تفهیم  از  قزوین پس  شورای شهر 

است. شده  آزاد  وثیقه  تامین 
روز  قزوین گفت:  دادستان  قاسمی  محمد 
پس  و  شد  احضار  شورا  عضو  این  گذشته 
که  شد  صادر  وثیقه  قرار  اتهام  تفهیم  از 
این که  به  توجه  با  و  می شد  تامین  باید 
دیروز  تامین کنند  را  وثیقه  بودند  نتوانسته 
قرار  سپردن  با  امروز  و  شدند  بازداشت 
روال  نیز  پرونده  و  آمد  شده  آزاد  تأمین 

می کند.  طی  را  خود  طبیعی 
توضیح  فرد  این  اتهامات  خصوص  در  او  
کاربری  تغییر  خصوص  در  اتهامات  داد: 
به  نسبت  شده  ایجاد  که  شهرکی  است، 
دولت  در حوزه حقوق  انجام شده  توافقات 
نیز تغییر کاربری زمین های  و  بیت المال  و 
موارد  مسکونی  زمین های  به  کشاورزی 
متعددی مطرح شده و در دست کارشناسی 
برای  اعتراض  حق  است که  بدیهی  است، 
طبیعی  روال  پرونده  و  دارد  وجود  طرفین 

می کند. طی  را  خود 

عضو شورای شهر تهران:  کاخ 
مرمر و متعلقات آن وقف مردم 
شهر تهران است و سند آن هم 
موجود است. زمانی هم شهردار 
تهران رسما تولیت این موقوفه 
را پذیرفته و آن را در اختیار 
گرفته بود

حق بر شهر

مسجد جامعی:

کاخ مرمر وقفی است و باید به مردم بازگردد 
لزوم  درباره  تهران  شهر  شورای  عضو 
داد.  تذکر  مرمر  کاخ  از  همگانی  استفاده 
احمد  پیام ما،  روزنامه  گزارش  به 
شورای  دیروز  جلسه  در  مسجدجامعی 
مرمر  کاخ  درباره  تهران  شهر  اسالمی 
است  این  دارد  وجود  ای که  نکته  گفت: 
مردم  وقف  آن  متعلقات  و  مرمر  که کاخ 
موجود  هم  آن  سند  و  است  تهران  شهر 
رسما  تهران  شهردار  هم  زمانی  است. 

را   آن  و  پذیرفته  را  موقوفه  این  تولیت 
را  مطلب  این  من  بود.  گرفته  اختیار  در 
مورد  مدیران شهری گفتم.  به  بار  دو سه 
عمارت  دانگ   6 از  عبارتست  هم  وقف 
با کلیه  مرمر  به کاخ  معروف  اختصاصی 
 35 مساحت  به  آن  متعلقات  و  اراضی 
یعنی  مربع.  متر  نیم  و   ۴62 و  هزار 
من  که  هم  آن  کناری  های  ساختمان 
داشتم  را  قرآن  موزه  در  خدمت  افتخار 

وقف است و ساختمان کنار آن از آن سو 
و  فلسطین  و  خمینی  امام  ولیعصر،  تا 
وقف  مورد  واقع  در  یابد.  می  ادامه   ....
می  قرار  پوشش  تحت  را  این ها  همه 
قرار  که  ای  موزه  به  دهد.مسجدجامعی 
اشاره کرد  مرمر ساخته شود  کاخ  در  بود 
در  تابلویی  هم  حاضر  حال  در  گفت:  و 
فرهنگ  موزه  نام  به  کرده اند  نصب  آنجا 
در  مثال  شده که  هم گفته  بارها  و  هنر  و 

22 بهمن افتتاح می شود  هفته تهران یا 
است.  نشده  اما 

برای  آب  تامین  موضوع  به  سپس  او 
زیرمجموعه  و موقوفات  آبیاری کاخ مرمر 
آب  تامین  موضوع  و گفت:  پرداخت  آن 
وقف  در  است.  بوده   نامه  وقف  در  هم 
نامه آمده قناتی که آنجا را آبیاری می کند 
مادرچاه  رشته  یک  دارد.  رشته  شش 
دیگر  رشته  تجریش،  پل  جنب  در  است 
دزاشیب  های  باغ  به  می شود  مربوط  در 
به قول قدیمی ها دزاشوب،  سه رشته  یا 
دیگر در زرگنده و باغ های یمین الملک، 
صراف  اکبر  علی  میرزا  و  الملک  جالل 
قرار  یخچال  زیر  هم  رشته  یک  است. 

مردم  وقف  هم  این ها  مجموعه  دارد. 
است. تهران 

یادآورد  ادامه  در  تهران  عضو شورای شهر 
شد: در سند معتبری هم که مربوط است 
با  آمده که شهردار وقت   ۱3۴۹/۴/27 به 
تصرف  به  اقرار  تولیت  سمت  قبول  اعالم 
هم  بازدید  آنجا  از  است.  نموده  موقوفه 
به  را  موضوع  این  بار  چند  و  داشته ام 
مدیران  گرچه  گفته ام.  شهری  مدیران 
آن  بیش  و  کم  همکاری  جانبازان  بنیاد 
جا را بازسازی کردند اما مساله این است 
که این موقوفه در اختیار تولیت آن یعنی 
سال  در  امیدوارم  گیرد.  قرار  شهرداری 
۱۴۰۰ این موقوفه به مردم تهران بازگردد.

سودای سودهای کالنی که در طول سال هایی 
شانس  تا  واداشت  را  بسیاری  گذشت  که 
خود را در یکی از سخت ترین و پیچیده ترین 
حوزه های فناوری قمار کنند. قماری که حاال 
کم کم با فرو نشستن گرد و غبار آن، شاهد رژه 
دقیقا  امسال  بازماندگان مشهورش هستیم. 
روسیه  فضایی  آژانس  زمانی که  از  سال   2۰
اولین گردشگران فضایی را به سوی ایستگاه 
درست  می گذرد.  فرستاد  بین المللی  فضایی 
دوازده سال پس از فرستاده شدن هشتمین 

اسپیس ایکس  فضایی،  گردشگر  آخرین  و 
شرکت  اولین  عنوان  به  تا  دارد  تصمیم 
را  خود  فضایی  اولین گردشگران  خصوصی 
سوار بر فضاپیمایی خصوصی به مدار پرتاب 
از  کند. سفری که زنگ شروع دور جدیدی 
رقابت های فضایی را به صدا در خواهد آورد. 
فرمان  زودی  به  احتماال  که  سود آور  رقابتی 
هدایت صنعت فضایی را از دست آژانس های 
فضایی دولتی خارج کرده و آن را به تجارتی 
دالری  میلیارد  تجارتی  می کند.  بدل  سود آور 
که اگرچه فعال طبقه ثروتمند جامعه بشری 

را هدف گرفته اما در بلند مدت گردشگری را 
در مفهوم و شکلی جدید باز تعریف می کند. 
در  می توان  فعال  را  آن  رویای  که  آینده ای 
کپسولی  هتل های  کوتاه،  مداری  سفرهای 
کوچک در مدار زمین یا سفر به مدار یا سطح 
ماه و حتی شاید روزی مریخ جستجو کرد.

که  میالدی  سال  در  برآوردها  اساس  بر   
به  فضایی  گردشگری  بازار  ارزش  گذشت 
بود  دالر  میلیون   65۱ حدود  چیزی  تنهایی 
بازاری که پیش بینی می شود طی هفت سال 
آینده به ارزشی بالغ بر ۱.7 میلیارد دالر برسد. 

عددی که روی کاغذ در مقایسه با ارزش بیش 
روی  گردشگری  بازار  دالری  تریلیون   5 از 
زمین چندان دندان گیر به نظر نیاید اما نباید 
فراموش کنید که این تازه شروع ماجراست. 
ما تازه در  آستانه دوران شکوفایی و توسعه 
فضایی  گردشگری  صنعت  گام های  اولین 
توسط شرکت های خصوصی به سر می بریم. 
قرار  مالک  را  امروزی  پیش بینی های  اگر 
بیست  فضایی طی  درآمد گردشگری  دهیم 
تجربه  را  برابری  پنج  رشدی  آینده  سال 
به  را  خود  می تواند  ترتیب  این  به  و  کرده 

برای  حتی  جذاب  و  سودآور  حوزه ای  عنوان 
عمل  در  بازتعریف کند.  شرکت های کوچکتر 
این حوزه بیشتر شود می توان  هرچه درآمد 
امیدوار بود که شرکت های خصوصی بیشتری 
برای توسعه فناوری های فضایی عالقه نشان 
آژانس های  سال هایی که  در  هم  آن  دهند. 
مالی  منابع  فقدان  خاطر  به  فضایی  بزرگ 
دولتی به سختی می توانند برنامه های فضایی 
خود را حتی برنامه های بزرگی مثل بازگشت 
به ماه یا توسعه ایستگاه های فضایی جدید را 

برسانند.  سرانجام  به 
از این نظر گردشگری فضایی این شانس را 
وابستگی  دیگری  روش های  کنار  در  تا  دارد 
بودجه های  به  فضایی  فناوری های  توسعه 
دولتی را کاهش دهد. تا آنجا که روزی شاید 
نهادهایی  به  تنها  عمال  دولتی  آژانس های 
همانند  شوند.  بدل  حوزه  این  در  قانون گذار 
در  نیز  حوزه ها  سایر  در  که  چیزی  همان 

بودیم. شاهدش  گذشته 
مسیرهای  کنید که  تصور  را  آینده ای  مثال   
اقامتگاه های خصوصی  یا  فضایی  مسافرتی 
برای  دهی  سرویس  حال  در  زمین  مدار  در 
سفرهای مداری گردشگری، تجاری و یا حتی 
رویایی  چنین  هستند.  پژوهشی  و  علمی 
آن قدرها که شاید در نگاه اول به نظر می رسد 
این  حال  این  با  نیست.  دسترس  از  دور 
میان  تنگاتنگ  رقابتی  حوزه همچنان شاهد 
انگیزه های متفاوت  با  شرکت های خصوصی 
آن ها  بودن  تجاری  که  انگیزه هایی  است. 
طبیعتا می تواند چالش های متعدد اخالقی، 
به  هم  را  تکنیکی  حتی  و  محیطی  زیست 
دنبال داشته باشد. آن طور که تجربه سال های 
خصوصی،  شرکت های  داده  نشان  اخیر 
خصوصا آن هایی که سرمایه و نیروی انسانی 
مناسب در اختیار دارند توانسته اند با سرعتی 
باور نکردنی مرزهای تکنولوژی های فضایی را 

جابجا کنند. 
از اسپیس ایکس گرفته تا ویرجین و دیگران 
هر کدام  طرح هایی برای تجاری سازی کردن 
فضا دارند. طرح هایی که نیمه پر آن طبیعتا 
توسعه سریع فضایی بشر است و نیمه خالی 
آن عموما فقدان شفافیت، زمان بندی منطقی 
و گاها عدم رعایت ایمنی کافی در فرایندهای 
توسعه تکنولوژی آن هاست. با این حال هنوز 
چیزها  خیلی  مورد  در  است که  زود  خیلی 
سال های  و  امسال  کنیم.  صحبت  قاطعانه 
شکل گیری  در  سرنوشت ساز  دورانی  آینده 
بود.  خواهند  فضایی  گردشگری  هویت 
دورانی که بسته به چگونگی عبور شرکت های 
آن  متعدد  نشیب های  و  فراز  از  خصوصی 
می تواند به مسیرهای کامال متفاوتی در مسیر 

توسعه فضایی بشر منتهی شوند.

باز آلدرین زمانی گفته بود سفرهای فضایی مرزهای بعدی تجربیات بشری هستند. تجربه ای که برای سال ها در افقی دست نیافتنی قرار 
داشت و حاال به نظر می رسد که به لطف توسعه گردشگری فضایی شاید دیگر آن قدرها هم دست نیافتنی نباشد. گردشگری فضایی این 

روزها مهم ترین محرک صنعت فضایی خصوصا در میان شرکت های فضایی خصوصی شمرده می شود.

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده ۱3آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
موضوع  اول/دوم  شماره۱3۹۹6۰3۱۹۰7۹۰۰۰6۱7-۹۹/۱۱/27هیات  برابررای 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
بالمعارض متقاضی آقای عباس سالمی  فرزند دادعلی  بشماره شناسنامه 
پالک  مربع  57متر  مساحت  به  مغازه  باب  یک  در  ازرودبار  ۱256صادره 
۱623فرعی از۱88- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱88اصلی  قطعه 
سه واقع در رودبار جنوب –بلوار امام روبروی بانک کشاورزی   خریداری از 
مالک رسمی آقای عبدالحسین ،محمدمهدی ،مهسامهیمی وخانم فاطمه بیگ 
مرادی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
۱5روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت 

سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:738
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علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 
ساختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده ۱3آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند 
موضوع  اول  برابررای شماره۱3۹۹6۰3۱۹۰7۹۰۰۰6۱2-۹۹/۱۱/27هیات  رسمی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالکانه  رودبار جنوب تصرفات  ثبت ملک شهر  ثبتی حوزه  مستقردرواحد 
بالمعارض متقاضی آقای خانم صفیه شهدادی نسب  فرزند محمدحسن   
بشماره شناسنامه ۱328صادره ازکهنوج درششدانگ  یک باب خانه به مساحت 
2۹8متر مربع پالک 7۱8فرعی از۱۹۰- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۱فرعی از ۱۹۰اصلی  قطعه سه واقع در رودبار جنوب –شهرک صدربخش 
نسب  شهدادی  حسن  محمد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  ۴6کرمان 
فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده 
۱5روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا 
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علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱3آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱3۹۹6۰3۱۹۰7۹۰۰۰628-۹۹/۱2/۰2هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای رضا سالمی  فرزند علی  بشماره شناسنامه ۱۰2۰صادره ازرودباردرسه دانگ  
یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۱۴2567.78متر مربع پالک 7۰8فرعی 
از۱۹۰- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱فرعی از ۱۹۰اصلی  قطعه سه 
واقع در رودبار جنوب –میش پدام بخش ۴6کرمان لذا مالکیت متقاضی 
بعنوان مالک رسمی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 
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علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱3آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱3۹۹6۰3۱۹۰7۹۰۰۰6۱۱-۹۹/۱۱/25هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
شناسنامه  بشماره  حسن  محمد  فرزند  نسب  شهدادی  عبدالحمید  آقای 
325صادره ازکهنوج درششدانگ  یک باب خانه به مساحت 6۱۹متر مربع 
پالک 7۱7فرعی از۱۹۰- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱فرعی از ۱۹۰اصلی  
قطعه سه واقع در رودبار جنوب –شهرک صدر بخش ۴6کرمان   خریداری 
از مالک رسمی آقای محمد حسن شهدادی نسب  محرزگردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت 

صادر خواهدشد ./م الف:7۴6
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱2/۱3 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۱2/27

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت 
اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱3آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  دوم  شماره۱3۹۹6۰3۱۹6۰۱۴۰۰38۹8-۹۹/۰8/۱۹هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
سعیده والیتی  فرزند محمدشماره شناسنامه ۱68صادره ازجیرفت در ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 2۱2.۴۰متر مربع پالک - فرعی از57۹- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 22فرعی از 57۹ -اصلی قطعه دوواقع دراراضی 
رهجرد جیرفت  بخش ۴5کرمان خریداری از مالک رسمی آقای منوچهر سلمان 
زاده محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
۱5روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت 

سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:588
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱2/۱3 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۱۱/27

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده ۱3آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند 
موضوع  اول  شماره۱3۹۹6۰3۱۹۰7۹۰۰۰6۱۰-۹۹/۱۱/25هیات  برابررای  رسمی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  رودبار جنوب  ملک شهر  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
بالمعارض متقاضی آقای اصغر زومکان فرزند خدارسان  بشماره شناسنامه 
5صادره ازکهنوج در یک باب مغازه به مساحت 3۰متر مربع پالک ۱626فرعی 
از۱88- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱88اصلی  قطعه سه واقع در 
رودبار جنوب –بلوار امام خمینی  خریداری از مالک رسمی آقای عبدالحسین 
،محمدمهدی ،مهسامهیمی وخانم فاطمه بیگ مرادی  محرزگردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت 

صادر خواهدشد ./م الف:73۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱2/۱3 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۱2/27

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ماده ۱3آئین  و  قانون  ماده3  موضوع  رسمی-آگهی  فاقد سند  ساختمانهای 
فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 
موضوع  اول  شماره۱3۹۹6۰3۱۹۰7۹۰۰۰6۱6-۹۹/۱۱/27هیات  برابررای  رسمی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
بالمعارض متقاضی خانم سهیالعزیززاده فرزند عین هللا   بشماره شناسنامه 
536۰۰8۹۴۱5صادره ازرودبارجنوب در یک باب خانه به مساحت 3۰۰متر مربع 
پالک ۱62۴فرعی از۱88- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱88اصلی  قطعه 
سه واقع در رودبار جنوب –بلوار شهید پیکان –کوچه اندیشه ۴خریداری از مالک 
رسمی آقای عبدالحسین ،محمدمهدی ،خانم مهسامهیمی وخانم فاطمه بیگ 
مرادی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
به صدور سند مالکیت  ۱5روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت 

سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:7۴۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱2/۱3 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۱2/27

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و 
ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
اول  برابررای شماره۱3۹۹6۰3۱۹۰7۹۰۰۰6۱3-۹۹/۱۱/27هیات  فاقدسند رسمی 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه 
بشماره شناسنامه  فرزند عیسی  آقای محمد سنجری  متقاضی  بالمعارض 
7۰6صادره ازرودبارجنوب درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴۰۰متر مربع 
پالک 7۱۹فرعی از۱۹۰- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱فرعی از۱۹۰اصلی 
از  خریداری  بخش۴6کرمان  معلم  –بلوار  جنوب  رودبار  در  واقع  سه  قطعه 
مالک رسمی آقای رضا سالمی با حفظ حقوق رهنی بانک کشاورزی رودبار 
جنوب معامله رهنی شماره 6۴۰8-82/6/26به مبلغ پنجاه دو میلیون ریال 
فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده 
۱5روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت 

سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:7۴۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱2/۱3 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۱2/27

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱3آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱3۹۹6۰3۱۹۰7۹۰۰۰6۱۴-۹۹/۱۱/27هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای افشین رئیسی فرزند رستم بشماره شناسنامه ۱67صادره ازجیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 257.6۰متر مربع پالک ۱622فرعی 
واقع  از پالک ۱88اصلی  قطعه سه  و مجزی شده  اصلی مفروز  از۱88- 
در رودبار جنوب –بلوار شهید پیکان بخش ۴6کرمان   خریداری از مالک 
بیگ  فاطمه  وخانم  ،مهسامهیمی  ،محمدمهدی  عبدالحسین  آقای  رسمی 
مرادی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
۱5روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا 

ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:7۴5
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱2/۱3 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۱2/27

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱3۹۹6۰3۱۹۰7۹۰۰۰6۱5-
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  ۹۹/۱۱/27هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار 
جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیف هللا رزاق پور فرزند مرحوم 
علی  بشماره شناسنامه 72۰2صادره ازکهنوج در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۴3۴متر مربع پالک ۱625فرعی از۱88- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک ۱88اصلی  قطعه سه واقع در رودبار جنوب –خیابان فرهنگیان –کوچه 
۹بخش ۴6کرمان  خریداری از مالک رسمی آقای عبدالحسین ،محمدمهدی 
،مهسامهیمی وخانم فاطمه بیگ مرادی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۴3۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱2/۱3 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۱2/27

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 



۱۹7۴ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱3۹۹ اسفند   27 چهارشنبه   

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

@payamema www.payamema.ir
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روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها: بتسابه سلیمان زاده  0۲1-88۲83174

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: مهال تشکری              09190775276

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

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

/  نمابر: 021-8891۳065

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

 مدیرمسئول: روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

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

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

صفحه آرایی: لیدا بانی، فاطمه خواجویی، 
ندا صفاری 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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مراسم »نوروز ۱۴۰۰، نوروز دوستی«/ محمدرضا عباسی، مهر

یو-یو ما که از تحسین شده ترین نوازندگان ویلنسل و از برجسته ترین 
موسیقیدانان جهان است، به نشانه سپاس از گرفتن دومین دوز واکسن 

کرونا یک کنسرت تک نفری برای حاضران در مرکز درمان اجرا کرد. 
یو-یو ما برای ما ایرانی ها بیش از همه با پروژه موسیقایی جاده ابریشم 
او  با  ایرانی  دیگر  و موسیقیدان  نوازنده  و چند  و همکاری کیهان کلهر 

شناخته می شود. /هنرآنالین

دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ 
رشته های  در  هنری  آزاد  آموزشگاه   2۱۰ مجوز  امسال  اسالمی،  وارشاد 
سنتی  هنرهای  و  خوشنویسی  موسیقی،  تجسمی،  هنرهای  نمایش، 
صادر شد. ۱۱۱ آموزشگاه موسیقی، 73 آموزشگاه هنرهای تجسمی، 22 
آموزشگاه نمایش، سه آموزشگاه خوشنویسی و یک آموزشگاه هنرهای 

سنتی در سال ۱3۹۹ مجوز فعالیت گرفتند./ایرنا

نمایشگاه عکس »سفره های هفت سین« همزمان با گشایش بزرگ ترین 
موزه عکاسی ایران در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی تهران عصر 
»سفره های  عکس  نمایشگاه  شد.  افتتاح  اسفندماه   25 دوشنبه 
هفت سین« شامل 62 تابلو از ۴7 هنرمند است که در تاالر آیینه برج 

/هنرآنالین درآمد.  نمایش  به  آزادی 

به کسب جایزه  به کارگردانی مهرشاد رنجبر موفق  فیلم کوتاه »ناطق« 
بزرگ جشنواره دانشجویی کیوتو ژاپن شد.  جشنواره دانشجویی کیوتو 
به عنوان بزرگترین جشنواره بین المللی دانشجویی کشور ژاپن، هر  سال 
توسط دانشگاه کیوتو به منظور کشف استعدادهای جدید برگزار می شود. 

/ایلنا

انجام  از  پس  بین المللی  فضایی  ایستگاه  فضانوردان 
انجام تمهیدات  به  روز شنبه مجبور  پیاده روی فضایی در 
سیستم  آمونیاک سمی  وجود  امکان  زیرا  شدند  ایمنی 
وجود  لباس هایشان  روی  بین المللی  ایستگاه  سردکننده  

داشت.
هاپکینز  مایک  و    )Victor Glover(گالور ویکتور 
تخلیه   و  پاک سازی  در  مشکلی   )Mike Hopkins(
اولین  از  اما  نداشتند  از روی کابل های قدیمی  آمونیاک 
نگرانی  باعث  شد که  خارج  آمونیاک  زیادی  مقدار  لوله 
روی  یخ  دانه های  شاید  ماموریت شد که  بخش کنترل 

باشد. افتاده  فضانوردان  لباس 
هاپکینز از میزان آمونیاکی که در فضا رها شد شگفت زده 
شد و گفت: این بیشتر از چیزی است که فکر می کردم.

بود  شده  دور  فضانوردان  از  مستقیما  آمونیاک  اگرچه 
روی کالهشان  یخ  از  ذراتی  است  ممکن  گفت  هاپکینز 
ماموریت گفت که  بخش کنترل  نتیجه  در  باشد  نشسته 

شوند. بازرسی  و  عمل کنند  محتاطانه  باید 
در اولین بازرسی چیزی روی لباس فضانوردان دیده نشد.

ناسا نمی خواست هیچ آمونیاکی وارد ایستگاه فضایی شود 
و فضای کابین را آلوده کند. 

لوله ها استفاده  بلند برای تخلیه ی  ابزارهای  از  فضانوردان 
کردند تا از نازل ها فاصله داشته باشند و خطر برخورد با 

را کم کنند./ایسنا آمونیاک 

چه شد؟ خاک از خواب بیدار شد
به خود گفت: انگار من زنده ام!
دوباره شکفته است گل از گلم

ببین بوی گل می دهد خنده ام!
نوشتند چون حرف ناگفته ای

گل الله را بر لب جویبار
چه شد؟ باز انگار آتش گرفت
همه گل به گل دامن سبزه زار

چنین گفت در گوش گل، غنچه ای:
نسیمی مرا قلقلک می دهد

زمین زیر پایم نفس می کشد
هوا بوی باد خنک می دهد
صدای نفس های نرم نسیم
به بازیگری گفت: اینک منم!
که با دست های نوازشگرم

گلی بر سر شاخه ها می زنم!
از این سوره ی سبز و آیات سرخ

کتاب زمین پر عالمت شده
زمین گفت: شاید بهشت است این!

زمان گفت: گویا قیامت شده!
زمین فکر کرد: آسمانی شده
کبوتر گمان کرد: آبی شده

دل سنگ حس کرد: جاری شده
گل احساس کرد: آفتابی شده

به چشم زمین: برف ها آب شد!
به فکر کویر: آبشار آمده!

به ذهن کالغان: زمستان گذشت!
به قول پرستو: بهار آمده!

قیصر امین پور

| موسیقی | | موسسات فرهنگی | | هنرهای تجسمی | | سینما |

تمهیدات ایمنی در پیاده روی فضایی پس 
از رها شدن غیرمنتظره ی آمونیاک

مهرداد بهار، پژوهشگر نامی و شهیر حوزه اساطیر ایران باستان، که آثارش در بسیاری 
از مجامع و نهادهای علمی و دانشگاهی جهان به عنوان آثار مرجع و منبع برای 
پژوهشگران و اندیشمندان مورد وثوق و استناد قرار گرفته و می گیرد در کتاب ماندگار 
خود از اسطوره تا تاریخ که توسط نشر چشمه منتشر شده است، نوروز را جشن 
باززایی می نامد و می نویسد: از هزاره سوم قبل از میالد در آسیای غربی دو عید رواج 
داشت. عید آفرینش که در اوایل پاییز و عید باززایی که در آغاز بهار برگزار می شد. 
در ایران نیز نوروز عید بهاری و مهرگان عید پاییزی بوده است. اما این به معنای 
وام گیری از میان رودان نیست؛ این سنت یکی از سنت های کهن ایرانیان است که 
در آسیای غربی رواج داشت. نوروز جشن عمومی منطقه بوده و وام گیر و وام دهنده 

نبوده و نیست.
او سپس آیین های نوروزی در ایران باستان را برمی شمارد و می نویسد: در آغاز،  
گروهی از مردان نیزه دار می آیند؛ سپس گاوان و اسبانی برای قربانی، سپس گردونه 
مقدس اهورامزدا و پس از آن دو گردونه مهر و ناهید. آن گاه آتشدانی حمل می شود و 
در پس آن، شاه با درباریان و پس از آن سوارکاران، نیزه داران،  بزرگان و درباریان سوار 
بر اسب می آیند. در بامداد نوروز، شاه هخامنشی در آیینی می بایست شرکت جوید تا 

نوروز را پاس داشته و نوید آمدنش را به مردمانش بدهد. 
مهرداد بهار با 2۹ سال تحقیق و پژوهش کتابی از اسطوره تا تاریخ(را به رشته تحریر 
درآورده است که تا امروز نه تنها متقن ترین کتاب در حوزه بررسی مفاهیم اساطیری در 
بطن رویدادهای حقیقی و واقعی تاریخ است که در موضوع و محور مشترکی چون 

نوروز مهم ترین منبع پژوهشی درباره خاستگاه و پیداش آن به شمار می رود
امید آن که در همراهی با آیین های نوروز و در نگاه به نگرش های پیشینیان مان، نوروز 
و تمامی آیین و سنن آن را چون گران سنگ ترین نگاه و گنجینه ای میراثی ببینیم 
و بنامیم که به عنوان میراثی بزرگ به دست ما رسیده است تا بتوانیم آن را به عنوان 

دارایی ارزشمند از تمدن ایران چون امانتی به درستی به آیندگان بسپاریم./ ایرنا

نوروز به روایت »از اسطوره تا تاریخ«

رمان ناتوردشت از زبان هولدن کالفید، نوجوان ۱7 ساله ای 
مرکز  یک  در  حاال  و  شده  اخراج  مدرسه  از  که  است 
توان بخشی داستان زندگی اش را برای روانکاو خود تعریف 
می کند.. هولدن از همان ابتدا با لحنی صریح و خودمانی 
و البته بی حوصله شروع به شرح مختصری از خانواده اش 
از مدرسه و  او ماجرای اخراج شدنش  می کند. کمی بعد 
ماجرای ترک خوابگاه را تعریف می کند. این چهارمین بار 
است که او از مدرسه اخراج مي شود و دیگر فرصت جبران 
ندارد. هولد كالفيد سه روز برای رفتن به خانه فرصت دارد. 
او در داستان راوی این سه روز از زندگی اش تا برگشتن 
به خانه است. سه روزی که هولدن احساس شکست و 
بیچارگی  خود را روایت می کند و انگیزه ای برای بازگشت 
به خانه ندارد. از طرفی عالقه ای هم ندارد تا خانواده اش 
امالی  با  ناتوردشت که  بدانند. کتاب  مورد  این  در  چیزی 
ناطوردشت هم در فرهنگ لغت وجود دارد، در دهه های 
اخیر توجه بسیاری از مترجمان را برای برگرداندن آن به 

زبان فارسی جلب کرده است.

| رمان ناتوردشت | 
| نویسنده : جی. دی. سلینجر

مترجم : محمد نجفی |

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان

فراخـوان 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان در نظر دارد به استناد ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 

بخشی از مقررات مالی دولت )2( نسبت به واگذاری مراکز فرهنگی و هنری تحت پوشش خود به شرح جدول زیر اقدام نماید 
کلیه افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی و دارای صالحیت فنی و اخالقی می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز از مراکز 
مذکور بازدید و جهت دریافت فرم ها به نشانی کرمان خیابان شهید کامیاب – خیابان شهید رضوانی نژاد اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان کرمان و یا به نشانی اینترنتی www.kermanfarhang.gov.ir مراجعه نمایند

ردیف 5تا13: تنها انجمن ها و موسسات هنری تخصصی حوزه نمایش می توانند متقاضی باشند.

شناسه آگهی ۱۱۱38۴5

آدرسنحوه واگذارینام مرکزردیف
مجتمع فرهنگی و هنری غدیر سیرجان۱

کلیه روش 
های پیشنهادی 
منطبق با ماده 
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سیرجان – انتهای بلوار نماز – نرسیده به پلیس راه

انار – بلوار ارادتمجتمع فرهنگی و هنری انار2

بافت – خیابان امام رضا – خیابان پانزده خردادمجتمع فرهنگی و هنری غدیر بافت3

کرمان – خیابان شهید بهشتی – نرسیده به چهار راه ولیعصربخش جنبی موزه هنرهای معاصر صنعتی۴

کرمان – چهار راه سمیه – ابتدای بلوار فردوسیتئاتر شهر کرمان5

بردسیر – میدان ۱7 شهریور – خیابان شهید گرگانیمجتمع فرهنگی و هنری امام خمینی بردسیر 6

بم – بلوار شهید باهنرمجتمع فرهنگی و هنری بم7

راور – خیابان امام رضا – روبروی پارک شهید رشیدیمجتمع فرهنگی و هنری راور8

شهربابک- خیابان شهید حسینی – تپه مصلی – جنب گلزار شهدامجتمع فرهنگی و هنری شهدا شهربابک۹

کوهبنان – خیابان امام رضا - مجتمع فرهنگی و هنری امام حسینمجتمع فرهنگی و هنری کوهبنان۱۰

زرند میدان 22 بهمن – خیابان فلسطین – نبش کوچه امام جمعهمجتمع فرهنگی و هنری زرند۱۱

خیابان بهار- جنب کتابخانه شهید بهشتیمجتمع فرهنگی و هنری شهید بهشتی شهربابک۱2

سیرجان-بلوار سردار جنگل- نبش خیابان ارشاد جنب پارک الله       تئاتر شهر سیرجان )تاالر فردوسی(۱3


