
جهانگیری:

 بهبود محیط زیست شهری
اولویت کشور است

معاون اول رییس جمهوری گفت: »بهبود محیط زیست شهری اولویت کشور 
مسئوالن همه  توجه  مورد  است که  دستگاهی  فرا  و  فرابخشی  موضوعی   و 

قرار دارد.«

خطیب زاده در واکنش به ادعای 
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

هیچ برنامه قدم به قدمی 
مد نظر نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفت وگویی ادعای 
مطرح شده از سوی معاون سخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا درباره مذاکرات بر سر توافق هسته ای در هفته 
جاری در وین و لغو تحریم ها برای بازگشت آمریکا به 

پایبندی به توافق هسته ای را رد کرد.

بازدید از موزه ها در نوروز ۱۴۰۰ به نسبت 
سال ۱398 یک پنجم کاهش یافت

قفل ویروس بر دِر موزه ها
شد.  سپری  کرونایی کشور  نوروز  دومین  امسال، 
با  گذشته  سال  نسبت  به  هرچند  که  نوروزی 
محدودیت های کمتری روبرو بود اما موج بیماری و 
نگرانی ها  تا  بود  عاملی  میر  و  مرگ  و  ابتال  تعداد 
از  بازدید  امسال  نوروز  در  و  باشد  پابرجا  همچنان 
اماکن تاریخی و موزه ها هم به نسبت دوران پیش 

از کرونا با کاهش چشمگیری روبرو شود.

رئیس اداره محیط زیست انسانی 
استان تهران:

 گرانی پسماند
زباله گردی را بیشتر کرد

آمار زباله گردی کودکان با وجود شیوع ویروس کرونا 
و بخشنامه های شهرداری و بهزیستی کاهش پیدا 
و  شهروندان  عینی  مشاهدات  را  این  است.  نکرده 
حناچی،  پیروز  می کند.  تایید  هم  مسئوالن  حتی 
به  بخشنامه ای  سال گذشته  خرداد  تهران  شهردار 
که  کرد  اعالم  و  ارسال  زیربطش  دستگاه های 
مسئوالن  است.  ممنوع  در شهر  زباله گردی کودکان 
حوزه شهری حاال اجرای طرح کاپ یا طرح جامع 
مدیریت پسماند را عاملی برای کاهش زباله گردی 
کودکان می دانند و می گویند اگر این طرح ها اجرایی 
ممنوعیت  زمینه  قبلی  بخشنامه  با  احتماال  شود 

زباله گردی کودکان فراهم شود.

پافشاری برای ماندن 
نیروگاه  فرسوده

  مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بعثت: نیروگاه های فرسوده
بازنشسته نمی شوند و باید نوسازی شوند

  سازمان حفاظت محیط زیست: بعثت باید از تهران خارج شود

محیط زیست به دنبال دلیل تلفات گسترده در بندر جاسک استوزارت نیرو خواهان ادامه کار نیروگاه بعثت است

 صید، نفت صید، نفت
و مرگ گربه ماهی هاو مرگ گربه ماهی ها
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پیام خرب

پیام مریاث

بوم و َبر

 توفان های شن پرده ای نارنجی رنگ
بر سر پکن، پایتخت چین کشیده است

 توفان های شن
 پیامد تغییرات آب وهوایی

3 اقلیم

رنا
ای
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محمد طاهری - رئیس هیئت مدیره 
و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب استان کرمان

بزرگوارتان  پدر  درگذشت  همدردی  و  ارادت  از  آمیزه ای  در  و  فراوان  تألم  و  تأثر  با   
مسئلت  را  کرده  سفر  آن  درجات  علو  هستی  خالق  یگانه  از  و  نموده  عرض  تسلیت  را 
خواهانم. را  جمیل  اجر  و  صبر  معظم،  بستگان  سایر  و  جنابعالی  برای  و   نموده 

روحشان شاد و جایگاهشان در جوار انبیاء و اولیاء الهی باد.

 برادر گرانمایه و بزرگوار
سردار ناظری

فرمانده  محترم  انتظامی  استان کرمان

اان هلل و اان الیه راجعون

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

- پیاپی 1976
  1400/1/15

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 امور خدمات عمومی و نظافت ستاد مرکزی و کلیه واحدهای تابعه 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت۱۴:۰۰ روز پنج شنبه تاریخ۱۴۰۰/۰۱/۱9
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه تاریخ۱۴۰۰/۰۱/29

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:۰۰ روز دوشنبه تاریخ۱۴۰۰/۰۱/3۰
مکان ارائه پاکت )الف( بصورت فیزیکی : آدرس بم بلوار شهید رجائی دانشگاه علوم پزشکی بم دبیرخانه حراست - تلفن ۰3۴-۴۴3۴۴6۰۱

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: ۰2۱-۴۱93۴

دفتر ثبت نام:88969737و 85۱93768

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد مناقصه امور خدمات عمومی و نظافت ستاد مرکزی و 
کلیه واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم به شماره خ -د- ۱-۰۰/۰۱ را به مدت یکسال شمسی از 
تاریخ۱۴۰۰/۰2/۰۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
 www.setadiran.irپیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ می باشد.

مدیر عامل شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران از رایگان شدن 
هزینه مراجعه اول معاینه فنی تاکسی ها در پنج مرکز معاینه فنی شهر تهران 
خبر داد. به گزارش سایت شهر، حسین مقدم با اشاره به مراجعات انجام 
شده به مراکز معاینه فنی شهر تهران در سال گذشته گفت: سال گذشته، ۱ 
میلیون و ۶۶۰ هزار دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده که این 
میزان مراجعات در مقایسه با سال گذشته تغییر نداشته است. او ادامه داد: 
از آمار اعالمی ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار دستگاه خودرو مربوط به مراجعات اول 
بوده که ۱۷ درصد از آن در آزمون آالیندگی گازهای خروجی از اگزوز، ۱۱ درصد 
در آزمون همراستایی چرخ ها، ۴درصد کمک فنر، ۱۳ درصد تست ترمز و 
۱۶درصد عیوب ظاهری مردود گریده اند. در مجموع ۳۶ درصد از خودروها به 
علت نقص فنی موفق به اخذ معاینه فنی در مراجعه اول نگردیده اند. مقدم 
افزود: در سال ۹۹، حدود ۱ میلیون و ۱۳۳ هزار گواهی معاینه فنی صادر 
شده که ۲۸۳ هزار گواهی آن مربوط به معاینه فنی برتر است. در مجموع در 
حدود ۲۴ درصد از خودروهای مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی شهر تهران 
موفق به اخذ معاینه فنی برتر گردیده و از تخفیف ۳۰ درصدی عوارض تردد 
در محدوده طرح کاهش و طرح ترافیک استفاده کرده اند. مدیرعامل شرکت 
ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران، از رایگان شدن هزینه مراجعه 
اول معاینه فنی تاکسی ها در پنج مرکز نیز خبر داد و گفت: از ابتدای امسال 
هزینه مراجعه اول معاینه فنی تاکسی های شهر تهران در پنج مرکز معاینه 

فنی بیهقی، شقایق، دماوند، چمران، نیایش رایگان است.  

مدیرعامل شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران:

 خروج گازهای آالینده از اگزوز
آب را عامل اصلی مردودی خودروها

َهدر ندهیم

شهرداری اختیار آباد

آدرس، مشخصات و ابعاد بیست )20( قطعه زمینهای مورد تجدید مزایده شهرداری اختیارآباد سال 1400

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 99/4
شهرداری اختیار آباد بر اساس مجوز شماره 5/99/232  مورخ 99/11/29 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش 20 )بیست( قطعه از زمین های 

خود واقع در شهر اختیار آباد با ابعاد و مشخصات طبق جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی و کتبی با جزئیات مندرج در اسناد تجدید مزایده با بهره گیری از 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ) www.setadiran.ir( به متقاضیان واجدشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان شرکت در تجدید مزایده می توانند 
با در نظر گرفتن مراتب ذیل پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1400/02/16  )شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصد( به 
همراه تضمین شرکت در تجدید مزایده به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند. ضمنا بازگشایی پاکات حاوی پیشنهادات واصله روز شنبه راس ساعت 10 صبح مورخ 

1400/2/18 )هیجدهم اردیبهشت  ماه یکهزارو چهارصد( در محل سالن کنفرانس ساختمان مرکزی شهرداری صورت می پذیرد. 

1-قيمت پایه اراضی و سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد تجدید مزایده مندرج می باشند . 
2-فروش اسناد تجدید مزایده از تاریخ چاپ نوبت اول آگهی ) 1400/01/15( پانزدهم فروردین ماه یکهزارو چهارصد لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1400/2/2 

)دوم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصد( می باشد. 
3-سپرده نفرات اول و دوم و سوم در صورت انصراف از خرید به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

4-شهرداری در رد و با قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
5-هزینه های چاپ چهار نوبت آگهی روزنامه و هزینه کارشناس رسمی دادگستری، همچنین بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی و هزینه های نقل وانتقال اسناد 

تماما به عهده برنده مزایده )خریدار( خواهند بود.
6-مبلغ تضمین شرکت در تجدید مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی از بانک های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و یا واریز به حساب سپرده شهرداری 
010۷۷15929005 باشماره شبا IR  8201۷000000010۷۷15929005  نزد بانک ملی ایران شعبه گمرک کرمان )کد8002(معادل %5 )پنج درصد( قیمت کل پایه کارشناسی هر 

زمین. )ضمنا شناسه ملی شهرداری 14002604156 و کد اقتصادی شهرداری 4113۷394۷655 و کد پستی شهرداری ۷638154693 می باشد.

نوبت اول

م الف ۷080

موقعیت ملکردیف
شماره ردیف 
هر قطعه در 

جدول
مساحتکاربری

مترمربع

قیمت پایه 
کارشناسی هر 
مترمربع)ریال(

قیمت کل 
کارشناسی )ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در مزایده 

)ریال(

31616.000.0005.056.000.000252.800.000مسکونی1بلوار انقالب کوچه 1 قطعه 11 تفکیکی1

31616.000.0005.056.000.000252.800.000مسکونی2بلوار انقالب کوچه 1 قطعه 12 تفکیکی2

306.8316.000.0004.909.280.000245.464.000مسکونی3بلوار انقالب کوچه 3 قطعه 17 تفکیکی3

4خیابان امام کوچه پشت کتابخانه قطعه 10 ورثه قنبر نوروز4
ماده واحده - 

مسکونی
236.117.000.0004.013.700.000200.685.000

5خیابان امام کوچه پشت کتابخانه قطعه 11 ورثه قنبر نوروز5
ماده واحده - 

مسکونی
248.218.000.0004.467.600.000223.380.000

217.218.000.0003.909.600.000195.480.000مسکونی6خیابان ورزش کوچه 4 قطعه شرقی6

217.818.000.0003.920.400.000196.020.000مسکونی7خیابان ورزش کوچه 4 قطعه غربی7

23118.000.0004.158.000.000207.900.000مسکونی8انتهای خیابان امام خمینی قطعه 4 تفکیکی محمد عامری8

20617.000.0003.502.000.000175.100.000مسکونی9انتهای خیابان امام خمینی قطعه 22 تفکیکی محمد عامری9

219.918.000.0003.958.200.000197.910.000مسکونی10انتهای خیابان امام خمینی قطعه 23 تفکیکی محمد عامری10

20016.000.0003.200.000.000160.000.000مسکونی11انتهای خیابان امام خمینی قطعه 32 تفکیکی محمد عامری11

20616.000.0003.296.000.000164.800.000مسکونی12انتهای خیابان امام خمینی قطعه 35 تفکیکی محمد عامری12

20317.000.0003.451.000.000172.550.000مسکونی13انتهای خیابان امام خمینی قطعه 49 تفکیکی محمد عامری13

20317.000.0003.451.000.000172.550.000مسکونی14انتهای خیابان امام خمینی قطعه 50 تفکیکی محمد عامری14

20316.000.0003.248.000.000162.400.000مسکونی15انتهای خیابان امام خمینی قطعه 60 تفکیکی محمد عامری15

20316.000.0003.248.000.000162.400.000مسکونی16انتهای خیابان امام خمینی قطعه 61 تفکیکی محمد عامری16

22317.000.0003.791.000.000189.550.000مسکونی17انتهای خیابان امام خمینی قطعه 68 تفکیکی محمد عامری17

22317.000.0003.791.000.000189.550.000مسکونی18انتهای خیابان امام خمینی قطعه 69 تفکیکی محمد عامری18

22317.000.0003.791.000.000189.550.000مسکونی19انتهای خیابان امام خمینی قطعه 70 تفکیکی محمد عامری19

205.640.000.0008.224.000.000411.200.000تجاری20انتهای خیابان امام خمینی قطعه 74 تفکیکی محمد عامری20
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام خرب2

در  را  پکن  که  اخیر  شن  توفان های 
پرده ای نارنجی رنگ و آخرالزمانی قرار 
داده، پس از خشکسالی های شدید در 
سایر نقاط چین روی می دهد. اتفاقی 
که چالش های پیش روی چین را به 
خوبی به تصویر کشیده است؛ افزایش 

دمای ناشی از بحران آب و هوایی.
شنی  توفان های  گاردین  گزارش  به 
گسترانیده  چین  پایتخت  سر  بر  که 
رسانده  چین  مرکز  تا  را  خود  و  شده 
است، چندین روز در اوایل ماه مارس 
اتفاق افتاد و حاال دوباره در پایان ماه 
از  بارش های کمتر  و  برف  با کاهش 
متوسط در کنار باال رفتن درجه حرارت 
سراسر  در  شدید  بادهای  وزش  و 
مغولستان  شمال چین، خود را نشان 

است.  داده 
این ترکیب، شرایط مساعدی را برای 
کرده  ایجاد  شن  توفان های  ایجاد 
هوای  از  باشد  عالمتی  می تواند  و 
غبارآلودی که با افزایش دما، از این به 

افتاد. خواهد  اتفاق  بیشتر  بعد 
محیط  وزارت  سخنگوی  یوبین،  لیو 
خبری  کنفرانس  یک  در  زیست 
توفان های  »گرچه  گفت:  پکن  در 
عوامل  علت  به  زیادی  حد  تا  شن 
توفان ها  این  می دهد،  رخ  طبیعی 
یک  فقط  می کنند که  یادآوری  ما  به 
ما  دارد.  وجود  بشر  نوع  برای  زمین 
محافظت  برای  زیادی  اهمیت  باید 
شویم  قائل  اکوسیستمی  بازسازی  و 
در  را  بین المللی خود  و همکاری های 
این زمینه تقویت کنیم.« چین از سال 

۱۹۷۸، با کاشتن درخت ها و ایجاد یک 
در مناطق شمالی، تالش  نوار جنگلی 
کرده تا با تجاوز ماسه های مناطق کویر 
این »دیوار سبز  مقابله کند.  »گوبی« 
بزرگ« تا حدی در کاهش فرسایش 
خاک و مقابله با بیابان زایی موثر بوده، 
گرد و غبارهای  مقابل  در  نتوانسته  اما 
موجود در ارتفاع باال که از دوردست ها 
انجام دهد. دارین  می آید، کار زیادی 
مگی، استاد مطالعات محیط زیستی 
در کالج های هوبارت و ویلیام اسمیت 
در آمریکا و همچنین متخصص منابع 
»تابستان های  می گوید:  چین  آبی 
داغ تر و زمستان های کوتاه تر به اضافه 
بارش های کمتر باعث کاهش عمومی 
سطح رطوبت خاک در سراسر منطقه 
شده و آن را مستعد جابجایی توسط 
باد و انتقال به دوردست ها کرده است 
و این اتفاق تالش ها برای درخت کاری 

تهدید می کند.« را  در چین 
آب وهوایی  »تغییرات  می گوید:  او 
مطمئنا معضل توفان های شن را برای 
تشدید  چین  شرقی  شمال  مناطق 

کرد.« خواهد 
اتفاق های  شن  توفان های  گرچه 
طبیعی هستند، عوامل انسانی هم در 
کنار بحران آب و هوایی، در تشدید آن 
فعال  یک  یون یان،  لیو  دارند.  نقش 
فضای  موسسه  در  زیستی  محیط 
»مناطقی  می گوید:  آسیا  شرق  سبز 
که توفان های شن اخیر از آنجا نشات 
است  مغولستان  بیابان های  می گیرد، 
چرای  و  بوده اند  چمنزار  پیشتر  که 

بی رویه و هم بیابان زایی باعث از بین 
است.« شده  آنها  رفتن 

از  یکی  می کنم  گمان  می گوید،  او 
مهم ترین چیزها این است که جلوی 
این  و  بگیریم  را  حد  از  بیش  چرای 
البته کاری است که دولت چین در دو 
شمال  از  بخش هایی  در  دهه گذشته 

است.  داده  انجام  چین 
چین،  دولتی  شورای  سه شنبه،  روز 
تقویت  برای  را  جدیدی  رهنمودهای 
کرد؛  منتشر  چمنزارها  از  محافظت 
پوشش گیاهی  درصد   5۷ آن  هدف 
و   ۲۰۲5 سال  تا  مراتع  در  پایدار 
برای  بیشتر  تالش های  همچنین 
چرای  یا  بی رویه  چرای  با  مقابله 
شده  حفاظت  مراتع  در  غیرقانونی 

ست. ا
چرای  تاثیر  مگی،  دارین  نظر  از 
در  عشایری  نیمه  گله داران  دام های 
از  بیش  تبت،  و  مغولستان  مناطق 
منجر  است که  صنعتی  عوامل  سایر 
به تخلیه آب های زیرزمینی و خشک 

است.  شده  منطقه  شدن 
دامدار، کاری  هزار  می گوید: »چند  او 
را انجام می دهند که دامداران گذشته 
از  پیش  تا  و  داده اند  انجام  قرن ها 
ادامه  است.  نبوده  مشکلی  هم  این 
برای  زیرزمینی  آب های  استخراج 
استخراج معادن، صنعت و کشاورزی 
نمی کند  کمکی  هم  چین  شمال  در 
قبول کنم  نمی توانم  متاسفانه  من  و 
آب و هوایی  تغییرات  بافرهای  که 
بحران  کاهش  باعث  که  )چیزهایی 

آب و هوایی می شود( مثل کمربند سبز 
هم  آب ها  حوضه ای  بین  انتقال  یا 

است.« تاثیرگذار 
مانند  آب  انتقال  اصلی  پروژه های 
جنوب  از  لوله  خطوط  و  کانال ها 
آب  تامین  برای  عمدتا  شمال،  به 
یا  پکن  مانند  پرجمعیت  شهرهای 
نزدیکی  در  صنعتی  مناطق کشاورزی 
بازگرداندن  برای  و  است  شهرها 
تاثیر  زیرزمینی  شده  تخلیه  آب های 

ندارد. چندانی 
بخش هایی  شن،  توفان های  کنار  در 
خشکسالی های  دچار  اخیرا  چین  از 
استان های  جمله  از  شده اند؛  شدید 
فوجیان  و  ژجیانگ  شرقی  ساحلی 
تا  گذشته  سال  اکتبر  از  تقریبا  که 
فوریه خشک بودند و ماه مارس کمی 

شد. بهتر  شرایطشان 
اقتصادی  نیروگاه  جنوبی،  مناطق  در 
استان  و  استان گوانگدونگ  در  چین 
سال  اواخر  از  نیز  روستایی گوانگجی 
رنج  خشکسالی  شرایط  از  گذشته 
بارور  به  مناطق  این  مقامات  برده اند؛ 
بارندگی  ایجاد  برای  ابرها  کردن 

شده اند. متوسل 
جنوب  در  یوننان،  استان  تاکنون 
را  شرایط  وخیم ترین  کشور،  غربی 
با  استان  درصد   ۸۲ که  جایی  دارد؛ 
و  مردم  و  است  روبرو  خشکسالی 
سخت  شرایط  و  آب  با کمبود  دام ها 

شده اند. روبه رو 
لیو یون یان امیدوار است که کنفرانس 
به  متحد،  ملل  سازمان  زیستی  تنوع 
به  بار  دو  حال  به  تا  Cop۱5 که  نام 
اواسط  در  است  قرار  و  افتاده  تعویق 
یوننان  در  کونمینگ  در  اکتبر  ماه 
تغییرات  بتواند مشکالت  برگزار شود، 
آب و هوایی، منابع آبی و تنوع زیستی 

برجسته کند. را 
بر اساس مطالعاتی که بر روی افزایش 
گرفته،  صورت  چین  سراسر  در  دما 
بیشترین  که  است  استانی  یوننان 
گرمای مربوط به تغییرات آب و هوایی 
را در دهه گذشته دارد و در سال های 
اخیر تحت تاثیر خشکسالی های مکرر 

است. گرفته  قرار 
یوننان  به  اخیرا  »من  می گوید:  لیو 
رفته بودم تا آب و هوا را بررسی کنم 
و متوجه شدم که شرایط از سال های 
شده  وحشتناک تر  بسیار  گذشته 
که  است  این  کننده  ناراحت  است. 
دولت هنوز متوجه نشده که تغییرات 
روی  بر  زیادی  تاثیر  چه  آب و هوایی 

است.« گذاشته  زیستی  تنوع 
و  جنگل ها  رفتن  بین  از  مشکل 
منحصر  خاک،  روزافزون  فرسایش 
اخیرا  نیست.  دور  خاور  و  چین  به 
که  داده  گزارش  یورونیوز  خبرگزاری 
اعالم  جاری  ماه  در  اروپا  اتحادیه 
کرد قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ به منظور 
افزایش تنوع زیستی ۳ میلیارد درخت 
نیست.  این  فقط  مسئله  اما  بکارد. 
دیه گو فلوریان، عضو شورای نظارت بر 
جنگل ها در کرمونای ایتالیا به یورونیوز 
گاز  انتشار  نخست  »باید  می گوید: 
ممکن کم کنیم،  جای  تا  را  کربنیک 
که  فناوری هایی  ساخت  با  هم  آن 
زیستی  معیارهای  و  کمتر  آالیندگی 
باالتری دارند و فقط بعد از اینها باید 
به فکر جبران گازهایی بود که نمی توان 

کرد.« متوقف  انتشارشان 

توفان های شن پرده ای نارنجی رنگ بر سر پکن، پایتخت چین کشیده است

توفان های شن پیامد تغییرات آب وهوایی
کارشناسان می گویند با گرم شدن زمین، حوادث شدید آب وهوایی از جمله خشکسالی، بیشتر می شود

روحانی در جلسه ستاد ملی کرونا:
مراسم مذهبی ماه 

رمضان در مناطق زرد و 
آبی برگزار می شود

رئیس جمهور با اعالم اینکه مراسم مذهبی 
در ایام ماه رمضان در مناطق آبی و زرد با 
انجام  قابل  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
و  نارنجی  مناطق  در  کرد:  تاکید  است 
به  بود.  خواهد  ممنوع  امر  این  هم  قرمز 
گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین 
حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله 
برای  مردم  از  تشکر  با  ویروس کرونا  با 
نوروزی  سفرهای  در  پروتکل ها  مراعات 
و  نرفتند  اصأل سفر  مردم  از  برخی  گفت: 
رعایت  را  پروتکل ها  سفرها  در  هم  برخی 
قبل  رفت وآمدهای  مجموع  البته  کردند. 
از عید و مابعد آن سبب شده که احتمااًل 
با یک مشکلی در شیوع کرونا مواجه  ما 
استان  دو  در  هم  االن  افزود:  او  شویم. 
طبق بررسی ها موج چهارم آغاز شده و اگر 
ما رعایت نکنیم این وضعیت می تواند در 

تکرار شود. نقاط کشور هم  سایر 
از  یکی  بی تردید  اینکه  بیان  با  روحانی 
همین  اخیر  قرن  در  مهم  بسیار  حوادث 
پاندمی کروناست، اظهار کرد: اینکه نزدیک 
به ۳ میلیون نفر در دنیا از دست رفته اند 
ثبت شده  و  رسمی  آمار  هم  این  حاال  که 
است وگرنه قطعًا بیش از این میزان کرونا 
افراد را در کام خود فرو برده است و این 
نشان از اهمیت این پاندمی در قرن اخیر 

است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه  ما سه سال 
آن  داشته ایم که  اقتصادی  جنگ  مداوم 
هم یکی دیگر از معضالت خاص مردم ما 
بود،  آن  پایانی  سال  و سه  اخیر  قرن  در 
دستگیری  و  یاری  در  کشور  کرد:  تاکید 
و تالش های  از یک سو  یکدیگر  از  مردم 
با کرونا کارنامه  مقابله  برای  درمان  کادر 

دارد. قبولی  قابل 
او افزود: ما همواره در همه موارد و هرجا 
است،  آمده  پیش  مشکل  ما  برای  که 
و  مهم  بسیار  قدرت  یک  ما  ملی  قدرت 
برابر  در  ملت  وقتی  بوده،  قابل افتخاری 
ایستادگی  دندان  و  چنگ  با  مشکالت 
گذرانده  سر  از  را  آن  و  شده  موفق  کرده، 
طول  در  دولت  عنوان  به  هم  ما  است. 
از  یکی  خود  عمر  از  باقی مانده  ماه  چهار 
با  مقابله  همین  را  کارهایمان  مهم ترین 

می دانیم. کرونا 
کرونا،  با  مقابله  کرد:  تاکید  روحانی 
طرح های  تکمیل  تحریم،  شکستن 
به  رسیدگی  و  اقتصادی  پیش روی 
از جمله چهار محور اصلی  معیشت مردم 

است. آینده  ماه  چهار  در  دولت  کار 
در  کرونا  اینکه  بیان  با  رئیس جمهوری 
رفته  میان  از  نه  اخیر  ماه  چهارده  طول 
این  گفت:  است،  شده  تضعیف  نه  و 
بدتر  بلکه  باقیمانده،   تنها  نه  ویروس 
شده و جهش یافته است. این نوع جدید 
که چه انگلیسی بنامیم چه برزیلی و چه 
هر نام دیگری، فقط یک خط مستقیم به 
و نشان می دهد که چقدر  باالست  سمت 

است. خطرناک 
او افزود: تنها راه این است که ما توانمند 
شویم و جامعه را در برابر آن نیرومند سازیم 
که یکی از راه های آن همین واکسیناسیون 
در همین  واکسن  و خرید  است. ساخت 
راستا جزو یکی از مهمترین کارهای دولت 

در مقابله با کرونا است.
همچنان  اینکه  یادآوری  با  روحانی 
دورهمی ها و تجمعات یکی دیگر از مواردی 
مراعات کنیم،  بسیار  را  آن  باید  است که 
اظهار کرده: تعهد و مسئولیت پذیری مردم 
که در چندین ماه اخیر ادامه داشته را باید 
حفظ کنیم. االن آمارها به ما می گویند که 
مراعات کم شده است و هرگاه مراعات کم 
باال می رود. زمانی رعایت  شود آمار کرونا 
درصد   ۸5 باالی  بهداشتی  پروتکل های 
بود، ولی وقتی زیر ۶۰ درصد می رود معلوم 

است که وضع چگونه می شود.
او با بیان اینکه ما نسبت به مسافرانی که از 
خارج کشور می آیند هم رعایت پروتکل ها 
این  گفت:  کرده ایم،  حفظ  را  مقررات  و 
موضوع برای همه پروازها و ورود افراد به 

کشور رعایت و انجام می شود.
ملی  ستاد  مصوبه  به  اشاره  با  روحانی 
برگزاری  برای  کرونا  ویروس  با  مقابله 
تاکید  ایام ماه رمضان  مراسم مذهبی در 
کرد: در مناطق آبی و زرد برگزاری مراسم 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  مذهبی 
و  نارنجی  مناطق  در  و  است  انجام  قابل 

بود. خواهد  ممنوع  امر  این  هم  قرمز 
رئیس جمهوری در پایان اظهار کرد: البته در 
مورد شب های قدر با توجه به اینکه ما در 
ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا همچنان 
هنوز  داریم،  تصمیم گیری  برای  فرصت 
جمع بندی نهایی را مشخص نکردیم و در 
شیوع  وضعیت  به  توجه  با  آتی  روزهای 
و  امیدواریم سخت  - که  در کشور  کرونا 
نظر  اعالم  هم  آن  درباره   - نشود  دشوار 

می کنیم.

خطیب زاده در واکنش به ادعای معاون 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

 هیچ برنامه قدم به قدمی
مد نظر نیست

گفت وگویی  در  ایران  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
وزارت  از سوی معاون سخنگوی  ادعای مطرح شده 
توافق  سر  بر  مذاکرات  درباره  آمریکا  خارجه  امور 
هسته ای در هفته جاری در وین و لغو تحریم ها برای 
را رد  توافق هسته ای  به  پایبندی  به  آمریکا  بازگشت 
کرد. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه پرس تی وی، 
در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  خطیب زاده  سعید 
گفت وگویی اختصاصی با این شبکه موافقت با هرگونه 
از  ایران  لغو قدم به قدم تحریم های اعمال شده بر 
سوی دولت جدید آمریکا را رد کرد. خطیب زاده گفت: 
همان طور که بارها گفته شده است، هیچ برنامه قدم 

نیست. به قدمی مد نظر 
او افزود: سیاست قاطعانه جمهوری اسالمی ایران لغو 
تمام تحریم های آمریکاست، چه آن هایی که ترامپ 
پس از خروج از برجام )توافق هسته ای( اعمال کرد و 
چه آن هایی که برای اولین بار از جانب او اعمال شدند 
و همین طور تحریم هایی که تحت سرپرستی هر کسی 

اعمال شدند.
اظهارات خطیب زاده در واکنش به ادعای جالینا پورتر 
بر  آمریکا مبنی  امور خارجه  معاون سخنگوی وزارت 
نمایندگان  با حضور  برنامه ریزی شده  وجود نشستی 
ایران و دیگر کشورها در وین در روز سه شنبه برای 

توافق هسته ای مطرح شد. پیرامون  مذاکره 
بر  مذاکرات  این  که  شد  مدعی  جمعه  روز  پورتر 
»گام های هسته ای که الزم خواهد بود ایران در راستای 
متمرکز  بردارد«  برجام  مفاد  به  پایبندی  به  بازگشت 
خواهد بود و در این مذاکرات مقامات آمریکایی در 
بود، در حالی که  طرف دیگر محل مذاکرات خواهند 
مقامات انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، چینی و روسی با 

می کنند. دیدار  ایران 

ثبت نام انتخابات ریاست 
 جمهوری از 2۱ اردیبهشت

آغاز می شود 
ثبت  کشور  انتخابات  ستاد  اعالم  آخرین  براساس 
مورخ  شنبه  سه  روز  از  انتخابات  این  داوطلبان  نام 
روز شنبه  اداری  وقت  پایان  تا  و  آغاز  اردیبهشت   ۲۱
می یابد.  ادامه  روز   5 مدت  به  اردیبهشت   ۲5 مورخ 
انتخابات  قانون  ماده ۶5  براساس  ایسنا،  به گزارش 
نام   انتخاب شوندگان هنگام  ثبت  ریاست جمهوری 

باشند: زیر  شرایط  دارای  باید  
 ۱- از رجال مذهبی، سیاسی

 ۲-ایرانی االصل
۳-تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران

۴-مدیر و مدبر
5-دارای  حسن سابقه و امانت و تقوی

۶-مومن و معتقد  به مبانی جمهوری اسالمی ایران و 
مذهب رسمی کشور

انتخابات  قانون  اصالح  طرح  یازدهم  مجلس  نمایندگان 
ریاست جمهوری را دست بررسی دارند، ولی با توجه به زمان 
اندک باقی مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، به 
نظر می رسد که قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی 
همچنان  بعدی  اصالحات  با   ۱۳۶۴  /۴/5 مصوب  ایران 
مبنای برگزاری انتخابات باشد. سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری همزمان با انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
و روستا و میان دوره ای  مجلس خبرگان رهبری و مجلس 
شورای اسالمی  ۲۸ خرداد ماه سال جاری برگزار می شود. 
در حال حاضر ثبت نام انتخابات شوراهای اسالمی شهر و 
روستا و میان دوره ای مجلس شورای اسالمی و مجلس 

خبرگان رهبری در حال انجام است.

گرچه توفان های شن اتفاق های 
طبیعی هستند، عوامل انسانی 
هم در کنار بحران آب و هوایی، 
در تشدید آن نقش دارند. 
لیو یون یان، یک فعال محیط 
زیستی در موسسه فضای سبز 
شرق آسیا می گوید: »مناطقی 
که توفان های شن اخیر از آنجا 
نشات می گیرد، بیابان های 
مغولستان است که پیشتر 
چمنزار بوده اند و چرای بی رویه 
و هم بیابان زایی باعث از بین 
رفتن آنها شده است.«

آب شدن یخ های قطبی رکورد زده است؛ الگوهای آتش سوزی تغییر کرده و از مراتع به جنگل ها رسیده است؛ دانشمندان 
هشدار داده اند که افزایش سطح دریاها هولناک تر از تصورات ماست و پیش بینی های پیشین، گرچه بسیار ترسناک است، 
شرایط را دست کم گرفته بوده است. تنوع زیستی در خطر از بین رفتن قرار دارد. هفته گذشته گزارشی منتشر شد که نشان 
می داد با گرم شدن کره زمین، محصوالت کشاورزی هم به شدت آسیب دیده اند. حاال با اتفاقات جدیدی که در چین و 

مغولستان افتاده، جنبه دیگری از تهدیدات تغییرات آب و هوایی خود را نشان داده است؛ توفان های شن.

نماینده آمریکا در امور ایران گفت که دولت 
»تحریم های  تا  است  آماده  کشور  این 
به  لغو کند.  را  هسته ای«  توافق  با  ناسازگار 
ویژه  نماینده  مالی،  رابرت  ایسنا،  گزارش 
با  گفت وگو  در  ایران  امور  در  آمریکا  دولت 
از  واشنگتن  درباره هدف  شبکه پی.بی.اس 
اظهار داشت:  ایران  با  مذاکرات غیرمستقیم 
روی  می توانیم  ببینیم  است که  این  هدف 
به  بازگشت  برای  باید  آمریکا  گام هایی که 
برای  باید  ایران  توافق هسته ای و همچنین 
هسته ای  توافق  در  تعهداتش  به  بازگشت 

نه. یا  یابیم  دست  توافق  یک  به  بردارد 
چنین  آمریکا  سال هاست که  داد:  ادامه  او 
نیز  مذاکرات  این  دارد.  ایران  با  تعاملی 
غیرمستقیم خواهد بود. اکنون نیز هدف ما 
یک  روی  می توان  آیا  ببینیم  است که  این 
نقشه راه برای بازگشت هر دو طرف به توافق 

خیر. یا  یافت  دست 
گام  اولین  این،  کرد:  تصریح  مالی  رابرت 
دشوار  و  سخت  مسیری  این،  بود.  خواهد 
رفته  دست  از  زیادی  زمان  که  چرا  است 
اما  است و بی اعتمادی دوطرفه وجود دارد. 

غیره خود  و  اروپایی  با شرکای  می خواهیم 
که با ایران گفت وگو می کنند، مذاکره کنیم تا 
ببینیم می توانیم گام های بازگشت را تعیین 

نه.  یا  کنیم 
اگر آنها )ایران( برای بازگشت به توافق جدی 

باشند، ما هم جدی هستیم.
مالی در ادامه گفت: ما می خواهیم ایران به 
بازگردد.  هسته ای  توافق  به  کامل  پایبندی 
که  می داند  نیز  متحده  ایاالت  همچنین 
برداشتن  آن،  که  بازگردد  پایبندی  به  باید 
ایران  با  توافقی که  با  تحریم هایی است که 
و سایر کشورهای حاضر در آن به دست آمد، 

است. ناسازگار 
نماینده دولت آمریکا در امور ایران در پاسخ به 
این سوال که آیا دولت بایدن آماده برداشتن 
۱5۰۰ تحریمی است که رئیس جمهور ترامپ 
وضع کرد، گفت: آنچه که رئیس جمهور بایدن 
گفت این است که آماده بازگشت به توافق 
آماده  ایران  که  است  صورتی  در  هسته ای 

بازگشت به پایبندی به توافق باشد.
مالی در ادامه گفت: از این رو، ما مجبوریم 
دارد،  مغایرت  توافق  با  که  را  تحریم هایی 
باشد  آماده  ایران  آن که  شرط  به  برداریم 
اقدامات هسته ای که در مغایرت با تعهدات 
معکوس  را  است  داده  انجام  برجامی اش 

بازگردد. سابق  مسیر  به  و  سازد 

 اعالم آمادگی دولت آمریکا
برای برداشتن تحریم های ناسازگار با برجام

جهان 

پیشتر نیز حمیدرضا ترقی 
عضو ارشد موتلفه مدعی 
شده بود که کنار رفتن محمد 
از قرارگاه خاتم به دلیل 
تخلفات او بوده است. اما 
ترقی پس از آن به خاطر این 
ادعا از محمد عذرخواهی کرد

دفتر سعید محمد اظهارات سردار جوانی 
انقالب  پاسداران  سپاه  سیاسی  معاون 
از  او  کناره گیری  چرایی  درباره  اسالمی 
فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیای 
فرارو،  گزارش  به  کرد.  تکذیب  را  سپاه 
دیروز سردار یدهللا جوانی در گفت وگویی 
بود که  شده  مدعی  فارس  خبرگزاری  با 
مسئولیت  از  محمد  سعید  منفک کردن 
به  خاتم  سازندگی  قرارگاه  فرماندهی 
از  نکردن مقررات  دلیل تخلف و رعایت 
سوی او بوده است. معاون سیاسی سپاه 
هرگونه حمایت این نهاد از سعید محمد 
را رد کرد. پیشتر نیز حمیدرضا ترقی عضو 
ارشد موتلفه مدعی شده بود که کنار رفتن 
محمد از قرارگاه خاتم به دلیل تخلفات او 
بوده است. اما ترقی پس از آن به خاطر 

این ادعا از محمد عذرخواهی کرد.
اطالعیه ای  در  محمد  سعید  دفتر  حاال 
سخنان یدهللا جوانی را هم رد کرده است. 

این اطالعیه آمده است: در 
بسمه تعالی

ملت شریف ایران
قول  از  شده  منتشر  اخبار  براساس 
برکناری  بر  مبنی  جوانی  یدهللا  پاسدار 
قوانین  از  تخلف  بدلیل  محمد  سعید 
انتخابات که  عرصه  به  ورود  برای  سپاه 
از این نیز توسط حمیدرضا ترقی  پیش 
اسالمی  موتلفه  شورای  اصولگرای  عضو 

ملت  استحضار  به  است  شده  تکرار  نیز 
شریف ایران می رساند؛ فارغ از اینکه این 
تنظیم  رسانه ای  شیطنت  با  اخبار  قبیل 
سعید  دکتر  آقای  است،  شده  نشر  و 
خصوص  در  تخلفی  هیچ گونه  محمد 
فعالیت های انتخاباتی نکرده تا جایی که 
ایشان علت استعفای خود را عدم شائبه 
حمایت و استفاده از موقعیت مسئولیت 
را  سپاه  االنبیاء  خاتم  قرارگاه  فرماندهی 
واکنش  با  مهمی که  است،  عنوان کرده 
شده  همراه  خاتم االنبیاء  قرارگاه  رسمی 
همه ما را به این مطلب رهنمون می سازد 
سخنگویی  مسئولیت  جوانی  آقای  که 
ندارند  را  انقالب اسالمی  پاسداران  سپاه 
و تحلیل شخصی خود را به عنوان یک 
است که  عنوان کرده  حقیقی  شخصیت 
رسانه های  سواستفاده  مورد  متاسفانه 
معاند برای ضربه زدن به ساحت مقدس 
انقالب اسالمی نیز شده  سپاه پاسداران 
است. به کرات اعالم داشتیم تکرار چنین 
مصاحبه هایی با توجه به عالیق شخصی 
و حزبی برخی افراد منجر به عدم اعتماد 
حداکثری  مشارکت  همچنین  و  عمومی 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  تاکید  مورد 

می شود.
از خداوند سبحان گشایش مسیر سعادت 
امام  را تحت توجهات  ایران  ملت بزرگ 

عصر “عج” مسالت داریم.

دفتر سعید محمد اظهارات سردار جوانی را تکذیب کرد
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پیامک شما را دربـاره 
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و  زیست  محیطی  آلودگی های  و  بلوم  از 
توسط  ماهی ها  این  رهاسازی  تا  نفتی 
مجازی  فضای  و  رسانه ها  در  صیادان، 
هنوز  ماهی ها  مرگ  درباره  صحبت 
ماهی ها  گربه  است.  نکرده  فروکش 
از  و  می کنند  حرکت  توده ای  صورت  به 
می روند  شمار  به  غیرخوراکی  ماهیان 
کاربرد  ماهی  پودر  صنایع  در  بیشتر  که 
صید  عنوان  به  گاهی  گونه  این  دارند. 
ترال  صید  روش های  در  ویژه  به  ضمنی، 
می افتد  صیادان  تور  به  ای  محاصره  و 
پایین  نسبتًا  ارزش  دلیل  به  گاهی  و 
و  قایق ها  کم  گنجایش  و  اقتصادی 
دریا  به  صید  از  بعد  صیادی،  شناورهای 
ماهی ها  مرگ  گزارش  می شود.  ریخته 
فروردین(   ۱۲( شب  پنج شنبه  همان  هم 
هرمزگان  استان  زیست  محیط  به گوش 
راهی  کارشناسان  بعد  روز  صبح  و  رسید 
از  آن ها  شدند.  جاسک  در  مقسا  ساحل 
مراکز  به  و  کردند  نمونه برداری  الشه ها 

فرستادند. تحقیقاتی  و  آزمایشگاهی 

آلودگی دریا منتفی است  
مسیحی تازیانی،  حبیب  دیروز 
استان  محیط  زیست  حفاظت  مدیرکل 
شد  حاضر  خبرنگاران  جمع  در  هرمزگان 

و دالیل احتمالی را تشریح کرد. او پیش 
را  دریا  آلودگی  اثر  احتمال  چیز  هر  از 
فرضیه  تردید گفت:  با  البته  و  شد  منکر 
دریا  آلودگی  دلیل  به  ماهیان  مرگ گربه 
بر اساس توضیح  »تقریبا« منتفی است. 
کارشناسان  که  آن طور  تازیانی  مسیحی 
این  مرگ  علت  اند،  مطرح کرده  مختلف 
زیست محیطی  مسائل  و  بلوم  ماهی ها 
آلودگی  وجود  صورت  در  که  چرا  نبوده، 
ساحل  در  نیز  دیگر  گونه های  الشه  باید 
قوی  احتماالت  از  »یکی  می شد.  دیده 
حادثه،  این  بروز  علت  خصوص  در 
این  حامل  صیادی  قایق  شدن  غرق 
دیگر  احتمال  است.  بوده  گربه ماهی ها 
این است که گونه دیگری توسط صیادان 
که  گربه ماهی هایی  و  بوده  هدف  مورد 
باشند.  شده  رهاسازی  افتاده اند،  تور  در 
ازدیاد  علت  به  نفتی  آلودگی  احتمال 
وجود  نیز  منطقه  آن  در  سوخت  قاچاق 
این  بودن  به دلیل تک گونه  البته  دارد که 
سوی  از  است.«  ضعیفی  احتمال  تلفات، 
بیماری  بروز  صورت  در  او  به گفته  دیگر 
مختلف  سایزهای  و  سنین  یک گونه،  در 
اما  می گیرند  قرار  تلفات  و  آسیب  مورد 
معمول  سایزهای  صرفًا  حادثه  این  در 

شده  مشاهده  صیادان  توسط  شده  صید 
و سایزهای بسیار کوچک و نابالغ در بین 
بروز  فرضیه  بنابراین  ندارد.  وجود  تلفات 
می رسد.  نظر  به  بعید  بسیار  نیز  بیماری 
در  بیماری  وجود  احتمال  همه  این  با 
احتمال  یک  عنوان  به  تک گونه  این  بین 
بررسی  دست  در  و  است  مطرح  ضعیف  
محیط   حفاظت  مدیرکل  گرفته.  قرار 
احتماالت  همه  هرمزگان گفته که  زیست 
نمونه برداری های  شده،  گرفته  نظر  در  را 
به  آزمایش  برای  و  شده  انجام  الزم 
وجود  با  فرستاده اند.  مرجع  آزمایشگاه 
از  دقیقی  اطالع  هنوز  اما  موارد  این 
نیست.  دست  در  این گربه ماهی ها  تعداد 
»میزان  است:  گفته  تازیانی  مسیحی 
مختلف  بخش های  در  الشه ها  پراکندگی 
ساحل، متفاوت است که البته عکس های 
که  شده  گرفته  قسمت هایی  از  منتشر 
اداره  دارد.«  وجود  آن  در  بیشتری  تراکم 
محیط زیست هرمزگان اعالم کرده که در 
در  را  نتایج  و  است  بیشتر  بررسی  حال 

می کند. اعالم  بعدی  گزارش های 

 یک قایق غرق شده بود
زیست  محیط  اداره  بررسی های 
نشان  دیگر  سوی  از  هرمزگان  استان 

قایق  یک  شنبه  پنج  شامگاه  می دهد 
اساس  بر  است.  شده  غرق  صیادی 
آن  در  صیادان،  بعضی  شفاهی  اظهارات 
ماهی  گربه  که  صیادی  قایق  یک  شب، 
ممکن  و  است  شده  غرق  کرده،  صید 
به  مقسا  ساحل  در  تلفات گسترده  است 

باشد. حادثه  این  دلیل 
شهرستان  صیادان  نماینده  آبخو،  مهیم 
ماجرا گفته:  این  درباره  ایسنا  به  جاسک 
برای  سنتی  صید  صیادی  قایق  »چهار 
 ۲ و  شده  دریا  راهی  گربه ماهی،  صید 
فروند از این قایق ها به دلیل لبریز شدن 
گربه ماهی ها  و  شدند  غرق  ظرفیت شان، 
سرریز  ساحل  به  باد  و  آب  جریان  با 
شده  غرق  گربه ماهی های  مقدار  شده اند. 
بوده  تن   ۶ از  صیادی، کمتر  قایق  دو  در 
صیادان  توسط  ماهی ها  این  الشه  و 
تلف  ماهی ها  این  است.  شده  جمع آوری 
آن ها  مرگ  علت  و  نشده اند  رهاسازی  و 
اثر  بر  بلکه  است،  نبوده  محیطی  زیست   
جریان  و  صیادی  قایق های  شدن  غرق 

آمده اند.« ساحل  به  آب 
محیط  کارشناس  یک  برموده،  محمد 
هم  صیاد  این  با  هم  جاسک  در   زیست 
این  که  نمی رسد  نظر  »به  است:  نظر 

محیطی  زیست   مسائل  با  ارتباطی  حادثه 
گربه ماهی  صید  که  قایقی  باشد.  داشته 
اثر تحمل وزن زیاد، غرق شده  داشته بر 
ساحل  به  آب  جریان  همراه  ماهی ها  و 
در  صید گربه ماهی  او  به گفته  آمده اند.« 
شهرستان جاسک برای صادرات به کشور 
قیمتی  با  و  می شود  انجام  پاکستان 
تومان  هزار   ۱5 تا   ۱۳ کیلو  هر  بالغ  بر 
دالیل  تمام  وجود  با  می رسد.  فروش  به 
مطرح شده، ماجرا همچنان مبهم است و 
دلیلی قطعی درباره این حادثه ذکر نشده 

است.

 مرگ مبهم ماهی ها در عسلویه
عسلویه  در  ماهی ها  گسترده  مرگ 
گربه  ماجرای  مثل  هم  اسفن ماه  در 
آن  بود.  مبهم  جاسک  ماهی های 
نفتی  آلودگی  درباره  وقتی  هم  روزها 
مدیرکل  قلی نژاد،  فرهاد  شد،  صحبت 
بود:  گفته  بوشهر  استان  زیست  محیط 
ماهی های  می دادند  نشان  »بررسی ها 
و  خاص  نمونه  یک  از  همگی  شده  تلف 
نمونه های  بوده اند.  تن  ماهیان  گونه  از 
به  بیشتر  بررسی  برای  ماهی  این  از 
که  شد  مشخص  و  فرستاده  آزمایشگاه 
شیمیایی  و  نفتی  آلودگی  مرگ  علت 
نبوده است.« این اظهار نظر البته در حالی 
معاونت  سرپرست  حیدری،  بهزاد  بود که 
اداره کل شیالت  ماهیگیری  بنادر  و  صید 
استان بوشهر علت تلف شدن ماهیان در 
ساحل عسلویه را نشت مواد نفتی به دریا 
نتایج  اساس  »بر  بود که  و گفته  دانسته 
بررسی های اولیه حجم زیادی از گونه تن 
و هوور( سطح زی سواحل  )زرده  ماهیان 
براثر  استان  این  تقی  نخل  و  عسلویه 
شیمیایی  آالینده های  و  نفتی  مواد  نشت 
به  شده اند.«  تلف  و  مسمومیت  دچار 
-شیالت  اداره کل  این  »هرچند  او  گفته 
عوامل  آلودگی  موضوع  به  نسبت  بوشهر- 
بوشهر  استان  در  صنعتی  و  شیمیایی 
و  موثر  اقدام  همچنان  اما  داده  هشدار 
نگرفته  صورت  زمینه  این  در  بازدارنده ای 
سواحل  در  آبزیان  مرگ و میر  همچنان  و 
رخ  جنوبی  سواحل  ویژه  به  استان  این 

» می دهد.

 چه چیزی ماهی ها را می کشد؟
شادکامی، کارشناس  حسین  به گفته 
بوشهر  استان  شیالت  بهره برداری  و  صید 
جمعی  دسته  کشتار  در  تاثیرگذار  عوامل 
محیطی،  زیست  آلودگی های  ماهیان 
افزایش آتی دما و کمبود اکسیژن توسط 
دریا  آب  با  مرتبط  خنک کننده های صنایع 
صید  و  بیماری ها  آب کشتی ها،  توازن  یا 
ایسنا  به  کارشناس  این  است.  بی رویه 
بر  آزمایش  نشدن  مشخص  »تا  گفت: 
مورد  چهار  این  شده  تلف  روی گونه های 

باشد.« تاثیرگذار  می تواند 
او پیش از این نیز درباره جریان انقراض 
بود:  گفته  فارس  خلیج  کوسه های  نسل 
هم  به  زنجیره  دریایی  »اکوسیستم 
پیوسته ای است که در آن رفتار یک گونه 
تداوم  و  دارد  تاثیر  دیگر  گونه های  بر 
حیات زیستی در خلیج فارس برگرفته از 
اقیانوسی که وارد این حوضه آبی  جریان 
زیستی گونه ها  طبقات  فاصله  و  می شود 
بنابراین  می رسد  خود  حد  کمترین  به 
مدیریت  بحث  در  موضوع  حساسیت 
است.  اهمیت  حائز  بهره برداری  و  صید 
در  امروزی  محیطی  زیست  آلودگی های 
بر  ناگوار  تاثیرات  می تواند  فارس  خلیج 

باشد.« داشته  آبزیان  زیست 

محیط زیست به دنبال دلیل تلفات گسترده در بندر جاسک است

صید، نفت و مرگ گربه ماهی ها
مدیرکل محیط زیست هرمزگان: فرضیه مرگ گربه ماهیان در جاسک به دلیل آلودگی دریا تقریبا منتفی است

آلودگی هوا 
ُکشنده تر از کرونا

در حالی که کووید-۱۹ آسیب شدیدی به جهان 
در سالی که گذشت،  هوا  آلودگی  وارد کرده، 
است.  قربانی گرفته  بیشتر  برابر  سه  حدود 
گاردین در گزارشی نوشته است: بسیار نگران 
کننده است که بیش از ۲.۸ میلیون نفر در ۱5 
ماه گذشته بر اثر کرونا جان باخته اند اما در 
همین دوره آلودگی هوا افراد سه برابر بیشتر 
دست  از  را  خود  جان  هوا  آلودگی  دلیل  به 
داده اند. تحقیقات جدید نشان می دهد که  
۸.۷ میلیون نفر در طول یک سال گذشته بر 
اثر آلودگی هوا جان باخته اند و معضل آلودگی 
با توجه به مشهود بودن چنین مرگ و  هوا 
میرهایی و پذیرش بدون چون و چرای آن 
نادیده  ایرنا  گزارش  به  است.  کننده  نگران 
گرفتن مرگ و ویرانی دیگر بحران هایی که 
هر روز نظاره گر هستیم- از خشونت جنسی 
گرفته تا تغییرات آب و هوایی- مانع رسیدگی 
به این بحران های مزمن شده است. مرگ 
و  بحران  یک  سال  در  نفر  میلیون   ۸.۷
وضعیت اضطراری است و تاثیر ذرات آالینده 
بر سیستم تنفسی تنها بخشی از تاثیر نگران 
کننده استفاده از سوخت های فسیلی است. 
شاهد  اکنون  جهان  در  انرژی  چشم انداز 
تحوالت چشمگیری شده است: استفاده از 
انرژی تجدیدپذیر به دلیل ارزان بودن، موثرتر 
و كارآمدتر بودن از سوخت فسیلی در حال 
گسترش است. این موضوع که آیا کووید-۱۹ 
از حیوان به انسان منتقل شده است بسیار 
مورد توجه قرار گرفت اما اقداماتی که برای 
عامل  عنوان  به  فسیلی  سوخت  استخراج 
مرگ ساالنه ۸.۷ میلیون نفر انجام می گیرد 
به همراه اسیدی کردن اقیانوس ها و تغییرات 
در  قرمزی  خط  باید  را  آب و هوایی  شدید 

دانست.  تهدید سالمت بشر 
تریلیون ها دالر در آمریکا صرف مقابله با همه 
گیری کرونا شده اما به اراده الزم برای هزینه 
کردن مبالغ مشابهی برای مبارزه با تغییرات 
بایدن  جو  اقدامات  است.  نیاز  آب و هوایی 
الزمه  نیست.  کافی  آمریکا  رئیس جمهوری 
این کار برای کاهش انتشار گاز دی اکسید 
درک  به  نیاز  پاک تر  هوای  داشتن  و  کربن 
اقدام بین المللی برای مقابله  این معضل و 

با آن است.

رئیس مرکزملی خشکسالی:

 آثار کم بارشی به زودی 
نمایان می شود 

مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس 
خشکسالی  از  هواشناسی  سازمان  بحران 
شدید در بیشتر نقاط کشور خبر داد و گفت: 
»آثار کم بارشی را به زودی روی سدها خواهیم 
دید.« احد وظیفه با اشاره به اینکه طی دو 
هفته ابتدایی فروردین ماه در کل کشور تنها 
میزان  این  که  داشتیم  بارش  میلیمتر   ۱۷
نسبت به میانگین بلند مدت کشور حدود ۸5 
درصد کمتر است، به ایسنا گفت: »از این رو 
نوروز بسیار کم بارشی داشتیم البته بارش ها 
در زمستان ۹۹ نیز کمتر از حد نرمال بود و 
این مسئله سبب شده است که در بسیاری 
از نقاط کشور با کم بارشی مواجه باشیم.« او 
در ادامه با بیان اینکه در جنوب کشور وضعیت 
»در  تصریح کرد:  است،  بد  بسیار  بارش ها 
سیستان و بلوچستان  و  هرمزگان  استان  دو 
بارش ها بیش از ۹۰ درصد کمتر از میانگین 
از  است.  شده  گزارش  کشور  مدت  بلند 
بهار  ابتدایی  هفته  دو  طی  دیگر  سویی 
یزد،  جمله  از  استان های کشور  از  تعدادی 
هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، فارس، 
سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، بوشهر 
نکردند.«  دریافت  بارشی  هیچ  اصفهان  و 
مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس 
بحران سازمان هواشناسی افزود: »در تعدادی 
دیگر از استان ها ازجمله چهارمحال و بختیاری، 
بارش ها  لرستان  و  قم  سمنان،  خوزستان، 
طی نوروز ۱۴۰۰ در حد یک میلیمتر و حتی 
کمتر از آن بوده این درحالی است که ما طی 
با  نقاط  این  از  بسیاری  در  دو سال گذشته 
بارش های شدید و حتی سیل مواجه بودیم. 
چنین موضوعی نشان می دهد که تغییر اقلیم 
آثار بسیار متغیری دارد.« وظیفه با اشاره به 
اینکه به طور کلی طی دو هفته ابتدایی بهار 
هیچ بارشی در جنوب، جنوب غرب و شرق 
کشور نداشتیم، گفت: از مهرماه تاکنون تنها 
از  حاصل  ساالنه  آب  از  درصد   ۴۸ حدود 
بارش ها تامین شده است که این وضعیت 
نگران کننده است. به گفته او از ابتدای مهرماه 
بارش  میلی متر   ۱۱۰ کشور حدود  در  تاکنون 
داشتیم که این میزان نسبت به حد نرمال 
۳۹ درصد و نسبت به سال گذشته ۴۹ درصد 
کمتر است. به طور کلی درحال  حاضر در بیشتر 
نقاط کشور خشکسالی شدید حاکم است. در 
چنین شرایطی آبدهی رودخانه ها کم می شود 
و تامین انرژی توسط نیروگاه های برق آبی 
کاهش خواهد یافت همچنین کشت دیم در 
استان های مختلف نیز به شدت تحت تاثیر 

قرار خواهد گرفت.

گزارش تلفات گربه ماهی ها 
پنج شنبه شب به گوش محیط 
زیست استان هرمزگان رسید و 
صبح روز بعد کارشناسان راهی 
ساحل مقسا در جاسک شدند. 

آنها از الشه ها نمونه برداری 
کردند و به مراکز آزمایشگاهی 

و تحقیقاتی فرستادند اما دلیل 
همچنان مبهم است

| پیام ما | مردمی که عصر پنج شنبه پیش به ساحل »مقسا« پا گذاشتند، هزاران هزار ماهی مرده روی شن ها دیدند. صبح فردا یک 
کیلومتر از ساحل با الشه گربه ماهی ها پوشیده شده بود و بررسی های اولیه معلوم کرد که شمار گربه ماهی هایی که موج ها به این ساحل 
در بندر جاسک آورده به بیش از ۱۰ تن می رسد. دلیل این اتفاق مبهم بوده و همچنان مبهم است. پیش از این در آبان ماه 99 ساحل 
مقسا دچار آلودگی نفتی شدید شده بود و این بار با مرگ ماهی ها احتمال تاثیر آلودگی نفتی مطرح شد. در اسفند ماه هم که الشه 
هزاران ماهی به سواحل عسلویه رسید، دلیل اتفاق را آلودگی نفتی عنوان کرده بودند اما مدیر کل محیط زیست بوشهر این احتمال را رد 
کرد و گفت همه ماهی ها از یک گونه بوده اند. حاال سه روز بعد از مرگ هزاران گربه ماهی احتماالت دیگری هم درباره این اتفاق مطرح 
شده است؛ شاید صیادان این ماهی ها را رها کرده باشند، شاید این ها صید چند قایقی است که دوازده فروردین در خلیج فارس غرق 

شدند و شاید باز هم پای آلودگی نفتی و محیط زیستی در میان است.

بررسی های اداره محیط زیست 
استان هرمزگان نشان می دهد 

شامگاه پنج شنبه یک قایق 
صیادی غرق شده است. بر 

اساس اظهارات شفاهی بعضی 
صیادان، در آن شب، یک قایق 

صیادی که گربه ماهی صید 
کرده، غرق شده است و ممکن 
است تلفات گسترده در ساحل 
مقسا به دلیل این حادثه باشد

|  
رو

فرا
  |

»بهبود  گفت:  رئیس جمهوری  اول  معاون 
و  کشور  اولویت  شهری  زیست  محیط 
است  دستگاهی  فرا  و  فرابخشی  موضوعی 
دارد.« قرار  مسئوالن  همه  توجه  مورد  که 

شرکت  برای  دیروز  جهانگیری که  اسحاق 
شهری  عمران  طرح  سه  افتتاح  مراسم  در 
غیرهمسطح  تقاطع  سه گانه  سطوح  شامل 
آزادگان، پارک جنگلی و بوم پارک کشف رود 
به مشهد سفر کرده بود، گفت: »هم اکنون 
هیچ طرح عمرانی در کشور انجام نمی شود 
آن  زیستی  محیط  آثار  به  که  این  مگر 
پرداخته شود و در طرح هایی که به مسائل 
مشکالت  نشده  توجه  محیطی  زیست 
آالیندگی برای پروژه ها و فعاالن آنها پیش 

است.« آمده 
 او عمده طرح های شهرداری ها را در این 
راستا دانست و ادامه داد: »جمعیت عمده 
کشور ما یعنی حدود ۷۰ درصد، شهرنشین 
نیز  جمعیت  این  بیشتر  بخش  و  هستند 
به  توجه  با  می کنند.  زندگی  کالنشهرها  در 
شوراهای  مسئوالن  موضوع  این  اهمیت 
به  شهری  مدیریت  و  شهرها  اسالمی 
می دانند  و  هستند  واقف  خود  اهمیت کار 
پیچیده ای  مشکالت  چه  با  شهرنشینی 
رو به رو شده است و از طرف دیگر مردم نیز 

دارند.«  را  خود  سالمت  دغدغه 

امیدواری  ابراز  با  رئیس جمهوری  اول  معاون 
برای تامین واکسن کرونا افزود: »توریسم و 
سفر از پایه های اصلی زندگی مردم مشهد است 
و اکنون با پذیرش اولویت ها به واسطه شیوع 
کرونا شاهد محدودیت در آمد و رفت مردم به 
و  نشود  ایجاد  مشکلی  تا  هستیم  شهر  این 
محیط زیست شهری نیز باید این چنین مورد 

توجه قرار گیرد.«
به  آالیندگی ها  عمده  »بخش  داد:  ادامه  او 
واسطه در ترافیک ماندن مردم ایجاد می شود 
بیشتر  شاید  ترافیک ها  از  ناشی  آالیندگی  و 
تقاطع های  ایجاد  لذا  باشد  آالیندگی  سایر  از 
راستای  در  و  الزم  باال  هزینه  با  غیرهمسطح 

است.« معضل  این  برطرف کردن 

جلسه  تنها  به  رئیس جمهوری  اول  معاون 
کامل هیئت دولت در خارج از تهران در چند 
سال پیش در مشهد اشاره و بیان کرد: »در 
آن سال جلسه هیات دولت برای کشف رود 
آن  از  امروز بخشی  برگزار شد که  در مشهد 
پارک کشف  "بوم  قالب  در  بزرگ  طرح های 
به  جهانگیری  رسید.«  بهره برداری  به  رود" 
و  تهران  اطراف  در  نشینی  حاشیه  مساله 
»اکنون جمعیت  افزود:  و  اشاره کرد  مشهد 
هزار  چند  از  تهران  حاشیه ای  مناطق  برخی 
لذا  است  رسیده  نفر  هزار  صد  چند  به  نفر 
آنان  آموزشی  و  بهداشتی  زیرساخت های 
برای جمعیت کنونی مناسب نیست و کفاف 

نمی دهد.«

جهانگیری:
بهبود محیط زیست شهری اولویت کشور است

شهر

طبق بررسی های انجام شده 
در طی برنامه های سوم و 

چهارم روند مثبتی برای 
کاهش تخریب جنگل 

وجود داشته اما در برنامه 
پنجم ادامه نیافته است. 
بررسی های کلی حاکی از 
این است که برنامه های 

توسعه در کاهش تخریب 
جنگل موفق عمل نکرده اند

پژوهش های دانشگاه تهران نشان می دهد
برنامه های توسعه تخریب جنگل را کاهش نداد

پژوهشگران دانشگاه تهران با انجام مطالعه 
تخریب  بر  موثر  اقتصادی  اقلیمی  عوامل 
جنگل ها را در بازه زمانی سال های ۱۳۷۰ تا 
به گزارش  دادند.  قرار  بررسی  مورد   ۱۳۹۳
جهانی،  بانک  اطالعات  اساس  بر  ایسنا، 
افزایشی  کشور،  در  جنگل ها  تخریب  روند 
برای  جدی  خطر  بیان گر  آمار  این  است. 
این منبع طبیعی مهم کشور است و نیاز به 
روند  این  برای کاهش  مناسب  برنامه های 
را نشان می دهد. با توجه به اینکه جنگل از 
تفریحی  و  اقتصادی، زیست  محیطی  نظر 
برای انسان، اهمیت زیادی دارد، شناسایی 
چالش ها و عوامل موثر بر تخریب آن نیز برای 
سیاست گذاری مدیران و برنامه ریزان کشور، 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین 
دلیل پژوهشگران با انجام مطالعه ای، عوامل 
اقتصادی و اقلیمی موثر بر تخریب جنگل ها 
در ایران را در بازه زمانی سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳، 
بررسی های  دادند.طبق  قرار  بررسی  مورد 
انجام شده در مورد تاثیر برنامه های توسعه 
بر تخریب جنگل ها، مشخص شد که برخی 
برنامه های توسعه نسبت به دیگر برنامه ها 
موثر  از تخریب جنگل  زمینه جلوگیری  در 
بوده اند. مقایسه دو به دوی برنامه های توسعه 
نشان داد که برنامه سوم توسعه از برنامه اول 
و برنامه چهارم از برنامه های اول و دوم بهتر 
بوده اند و بقیه برنامه ها تفاوت معناداری با 

هم نداشتند. بنابراین در طی برنامه های سوم 
و چهارم روند مثبتی برای کاهش تخریب 
جنگل وجود داشته است و این روند در برنامه 
بررسی های کلی  است.  نیافته  ادامه  پنجم 
حاکی از این است که برنامه های توسعه در 
کاهش تخریب جنگل موفق عمل نکرده اند.
پژوهشگران این مطالعه پیشنهاد می کنند: 
با توجه به مشخص بودن اهداف و میزان 
دسترسی به اهداف در هر سال برنامه توسعه، 
در پایان هر سال عملکرد دستگاه های متولی 
اجرای برنامه توسعه، ارزیابی شود تا ضعف ها 
و قوت های آن ها مشخص شود و برای رفع 
ضعف ها و تقویت قوت ها در سال های بعد 
برنامه ریزی شود. به عالوه در تولید داخلی 
شود  توجه  زیستی  محیط   پیامدهای  به 
وارد کردن  بر  عالوه  سبز،  حسابداری  با  و 
درآمد حاصل از جنگل، هزینه های تخریب 
جنگل  نیز لحاظ شود و در صورت برداشت 
از جنگل، زمینه کاشت و احیا در نظر گرفته 
شود. همچنین سیاست های جمعیتی کشور 
نیز بهتر است به سمت تناسب جمعیت با 
منابع سوق داده شود. یافته های این مطالعه 
زمستان سال ۱۳۹۹ به صورت مقاله علمی 
پژوهشی با عنوان »بررسی تاثیر متغیرهای 
جنگل های  تخریب  بر  اقلیمی-اقتصادی 
ایران« در مجله جنگل ایران وابسته به انجمن 

جنگل بانی ایران، منتشر شده است.

| سمت |

| نویسنده |
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و  موزه ها  مدیرکل  کارگر،  محمدرضا  گفته  به 
میراث فرهنگی،  وزارت  تاریخی  منقول  اموال 
تهران در صدر استان هایی بوده که موزه هایش 
در تعطیالت گردشگران زیادی را جذب کرده و 
موزه های استان فارس،  اصفهان و خراسان رضوی 
بیشترین بازدید را داشته است. او به ایرنا گفته 
بسته بودن موزه ها در شرایط فعلی و با وجود 
گسترش بیماری و شیوع موج جدید بهتر است 
استعالم  گرفتن  و  نامه نگاری  حال  در  آنها  و 
برای این امر هستند اما نظر اداره کل بر بسته 
بودن موزه ها است؛ زیرا سالمتی موزه داران  و 
کارمندان موزه ها در خطر است. در شرایط فعلی 
به صرفه است که موزه ها برای مدتی تا بهبودی 

وضعیت کرونا تعطیل شوند.«
تعطیلی موزه ها در شرایط پاندمیک و کاهش 
میزان مراجعه به آنها در تعطیالت نوروز در حالی 
است که تا پیش از انقالب ۴5 موزه در کشور 
احداث شده بود که ٢5 موزه به صورت تخصصی 
به اموال اختصاصی میراث فرهنگی تعلق داشت 
و  دستگاه ها  سایر  به  متعلق  هم  موزه   ٢٠ و 
انقالب  پیروزی  با  اما  بود  سازمان های کشور 
اسالمی بخش زیادی از عمارت ها و بناهای در 
با  اختیار خانواده پهلوی به موزه تبدیل شد و 
رویکرد دولت های پس از انقالب تا سال ١٣٨٣ 
با راه اندازی ٧5 موزه تعداد موزه های کشور که 
تحت مدیریت سازمان میراث فرهنگی )وقت( 

قرار داشت به ١٠٠ موزه رسید.
پاندمی  شروع  از  قبل  سال  یعنی   ،۹۸ سال 

کرونا را می توان سال طالیی احداث موزه های 
موزه   ۳۴ سال  این  در  برشمرد،  خصوصی 
خصوصی مجوز گرفتند و فعالیت خود را آغاز 
مدیریت  تحت  موزه   ۶ احداث  با  و  کردند، 
وزارت میراث فرهنگی و ۱۹ موزه متعلق به سایر 
دستگاه های دولتی، در مجموع 5۹ موزه در کشور 
احداث شد که در حوزه موزه سازی و موزه داری 
در همه سال ها از زمان احداث موزه ها در کشور 
محسوب می شود، روندی که در سال ۱۳۹۹ به 
دلیل فشار اقتصادی و کمبود اعتبارات و شیوع 
کرونا طرح های راه اندازی موزه ها در هر سه حوزه 
)دولتی، مشارکتی و خصوصی( با کندی مواجه 
شد، اما با همه این شرایط در سال ۹۹ بیش از 

۴۰ موزه احداث و به بهره برداری رسید.
به طور کلی از مجموع ۷۴۰ موزه فعال کشور، 
۲۸۹ موزه تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی و ۲۷۷ موزه تحت 
پوشش سایر دستگاه های دولتی، ۳۷ مجموعه 
مجموعه   ۱۶۹ و  مشارکتی  موزه های  جزو 

است. فعال  موزه  عنوان  خصوصی تحت 

فراز و نشیب یک ساله 
موزه های کرونایی

از اسفند سال گذشته که پای کرونا به کشور باز 
شد تاکنون موزه ها روزهای پر فراز و نشیبی را 
گذراندند و موزه ملی ایران در اسفند ماه سال 
در  پیامی  در  بیماری  آغاز  با  همزمان  گذشته 
صفحه اصلی سایت موزه به بازدیدکنندگان موزه 

مادر ایران برای پیشگیری از بروز بیماری های 
»بازدیدکننده  کرد:  توصیه هایی  تنفسی  حاد 
آثار،  پایه های  ویترین ها،  لمس  "از  گرامی 
موانع و مسدودکننده ها خودداری کنید"، "فاصله 
حفظ  بازدیدکنندگان  سایر  با  را  خود  مناسب 
کنید"، "آداب تنفسی را عایت کنید" و " لطفا 
به توصیه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی توجه کنید"«. پس از آن بود که اداره 
کل موزه ها ساعت کاری موزه ها را کاهش داد 
برای  راهکار   ۱۶« موزه داران  هم  زمان  همان  و 
و  مطرح کردند  را  موزه ها«  در  با کرونا  مقابله 
و  تورهای گردشگری  ورود  از  موزه ها  از  برخی 
افراد به تعداد زیاد به موزه ها جلوگیری کردند و 
برخی دیگر تالش کردند تا کمترین زمان حضور 
گردشگران و مخاطبان موزه ای را در آن شرایط 

در موزه ها فراهم کنند.
موزه های  ملی  رئیس کمیته  حتی  میان  این 
ایران  )ایکوم( از وزیر میراث فرهنگی درخواست 
این  نظر  زیر  موزه های  مدتی  برای  که  کرد 
بازنگری  برای  تا زمانی  وزارتخانه تعطیل شود 
 ۱۷ اما  شود  فراهم  موزه  فضاهای  کیفی 
معاون  طالبیان،  محمدحسن  پارسال  اسفند 
گردشگری  میراث،  وزارتخانه  میراث فرهنگی 
و صنایع دستی بخشنامه ای را به عنوان تقویم 
فرهنگی  اماکن  و  موزه ها  نوروزی  ایام  کاری 
سطح  در  وزارتخانه  پوشش  تحت  تاریخی   –
کشور ابالغ کرد تا برای فعالیت موزه های "ملی 
ایران"، " نیاوران"، "سعدآباد" و "موزه ملی قرآن 

کریم" از ۲۷ اسفند امسال تا ۱5 فروردین ۱۳۹۹ 
اقدام الزم انجام شود. هرچند سه روز بعد این 
بخشنامه لغو شد و موزه ها در فهرست حدود 
5۰ شغل و مکان پرخطر قرار گرفتند و در نهایت 
کارگر، مدیر اداره کل موزه ها خبر داد که »موزه ها 
از ۲۹ اسفند ۹۸ تا ۱۳ فروردین ۹۹ به طور کامل 
تعطیل هستند، فقط کارمندان موزه در روزهای 
داشته  حضور  موزه  در  باید  غیررسمی  تعطیل 
باشند«. این تعطیلی رسما تا خرداد ماه و روز 

بعد از عید فطر ادامه پیدا کرد.
در این مدت زمان موزه داران و متولیان موزه ای 
بیکار ننشستند و اقدام به برگزاری بازدیدهای 
مجازی از موزه ها کردند و هر روز یک موزه در 
یک ساعت مشخص موزه خود را معرفی می کرد 
تا سرانجام بعد از عید فطر و کاهش شیوع کرونا 
فضاهای  از  برخی  مانند  نیز  موزه ها  کشور  در 
اساس  بر  را  خود  فعالیت  هنری  و  فرهنگی 
پروتکل های تهیه و تدوین شده توسط اداره کل 

موزه ها و ایکوم ایران آغاز کردند.
شیوع موج دوم کرونا، از ۲۴ تیر محوطه های 
اما  کرد،  تعطیل  را  هنری  و  فرهنگی 
میراث فرهنگی تعطیلی مجدد موزه ها را مبنی 
بر اعالم رسمی مدیر ستاد ملی کرونا اعالم کرد 
هرچند در نهایت موزه ها تا دوم مرداد ماه تعطیل 
شدند و کارگر پنج شنبه دوم مرداد ۹۹ اعالم کرد: 
میراث فرهنگی،  وزارتخانه  نظر  زیر  »موزه های 
بعد از اعالِم یک هفته  قبل ستاد ملی کرونا 
مبنی بر پذیرش نکردن بازدیدکنندگان به مدت 
یک هفته برای جلوگیری از شیوع کرونا در موج 
دوم شیوع این ویروس، فعالیت خود را از سر 
گرفتند.« شیوع موج سوم کرونا این بار فعالیت 
با  را  تاریخی  و  هنری  و  فرهنگی  مکان های 
یکدیگر متوقف کرد. کارگر ۱۳ مهر با اشاره به 
دستور ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا، برای 
تعطیلی مکان های مختلف فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی و موزه ها و باغ موزه ها، بیان کرد: »بر 
اساس این دستور، موزه های زیر نظر وزارتخانه 
از   صنایع دستی  و  میراث فرهنگی، گردشگری 
۱۳ مهر تا ۱۸ مهر مخاطب نمی پذیرند، ولی 
به حضور در موزه ها  کارمندان موزه ای موظف 
به  و  آبان  پنجم  تا  تعطیلی  این  و  هستند.« 
صورت هفتگی به صورت مستمر ادامه داشت.

یک جهان درگیر
وضعیت همه گیری کرونا کام موزه  داران و 
موزه روندگان در سراسر جهان را تلخ کرد و موج 
بیماری عاملی شد تا بسیاری از موزه ها در سراسر 
جهان هم تعطیل شوند. هرچند مدت کمی پس 
از این تعطیلی، تورهای مجازی بازدید از موزه ها 
آثار هنری  از  بازدید  افتاد و تور مجازی  راه  به 
موزه ها  برای  را  جذابیت  از  موجی  تاریخی  و 
بسیار  موارد  این  نمونه های  داشت.  دنبال  به 

سونیان،  اسمیت  موزه   مثال  برای  بودند.  زیاد 
تورهای مجازی از گالری موزه های خود، منابع 
آموزشی و گزارش های زنده ی اینترنتی ارائه داد 
و موزه ی فیلبروک عکس هایی از مجموعه های 
مباحث  توسط  و  اشتراک گذاشت  به  را  خود 
مربوط به هنر و اجرای یک سری کنسرت در 
شبکه های مجازی، جامعه دنبال کننده اش را با 
خود درگیر و همراه کرد. باغ وحش سینسیناتی 
روزانه فیلم های داخلی تولید کرد تا مردم را با 
آشنا  زندگی می کنند  فضا  آن  در  حیواناتی که 
کند و باغ گیاه شناسی نیویورک هم به وسیله ی 
پیاده روی های مجازی در باغ و ایجاد وبالگی که 
در آن در مورد گیاهان صحبت می شود؛ زیبایی 

بهار را به اشتراک گذاشت. 

نام  همواره  اما  دنیا  مختلف  موزه های  میان  در 
موزه لوور که پر بازدیدترین موزه جهان است بر 
همه گیری  دوران  در  موزه  این  بود.  زبان ها  سر 
طوالنی ترین دوران تعطیلی خود را بعد از جنگ 
جهانی دوم تجربه کرد اما با تعطیل شدن موزه  
مسئوالن این موزه بیکار ننشستند و پروژه بزرگ 
بازسازی و گردگیری را آغاز کردند که قرار بود تا 
دهم اسفند ماه ۹۹ تمام شود و بعد از آن هم لوور 
به جمع موزه های باز شده در دوران کرونا اضافه 
شد. اگرچه اعمال محدودیت های کرونایی، تعداد 
بازدیدکنندگان موزه لوور پاریس را در سال ۲۰۲۰ 
میالدی بیش از ۷۰ درصد کاهش داد اما در نهایت 
امید به بازگشایی این مکان ها -هرچند به صورت 
محدود و با تعداد بازدیدکنندگان کم- امیدها را 
برای بهبود وضعیت موزه ها افزایش داده است. 

به  آغاز  از  پایتخت   ۱۱ منطقه  شهردار 
خیابان  جهانی  ثبت  برای  فعالیت ها  کار 
داد.  خبر  خیابان  این  از جنوب  ولی عصر 
برنامه ریزی،  آبادیان  نصرهللا  گفته  به 
برای  مختلف  طرح های  ارائه  و  بررسی 
خیابان  جهانی  ثبت  اقدامات  پیشبرد 
 ،۳،  ۶  ،۱۱ مناطق  توسط  )عج(  ولی عصر 
اینکه  به  توجه  با  و  است  شده  انجام   ۱
جنوبی ترین  از  )عج(  ولی عصر  خیابان 
در  آهن  راه  تاریخی  میدان  در  نقطه 
توجه  می شود؛  آغاز   ۱۱ منطقه  محدوده 
ابنیه  و  تاریخی  رویدادهای  مکان  به 
را  معماری  و  قدمت  لحاظ  به  ارزشمند 
این  جهانی  ثبت  اقدامات  مهم ترین  از 
معاونت  اکنون  »هم  است.  خیابان 
نسبت  زیست  محیط  و  شهری  خدمات 
زوائد،  حذف  محیطی،  سازی  آرام  به 
پاکسازی  و  شستشو  درخت،  کاشت 
رنگ آمیزی،  و  رنگ برداری  جداره ها، 
مناسبتی،  المان های  نصب  آذین بندی، 
اقدام  مناسبتی  استندهای  و کران  نصب 

است.« کرده 
توافق  زمینه  همین  در  آبادیان  گفته  به 
محور  کسبه  و  مالکان  با  هم  نامه ای 
پیرایش  برای  )عج(  ولی عصر  خیابان 
است که شامل  منعقد شده  خیابان  این 
تابلوها  اجزای  تمامی  نصب  و  تهیه 
اجرا  در  و  می شود  پالک ها  پیرایش  و 

جنس  و  طرح  انتخاب  نما،  بهسازی  و 
با  متناسب  استفاده  مورد  مصالح 
خواهد  بنا  نخستین  شکل  و  معماری 
خیابان  محور  شستشوی  همچنین  بود. 
نو  سال  آغاز  آستانه  در  )عج(  ولی عصر 
و نیز اجرای جشنواره های نوروزی نیز از 
خیابان  جهانی  ثبت  برای  اقدامات  دیگر 

است. )عج(  ولی عصر 
اقدامات  تشریح  در   ۱۱ منطقه  شهردار 
مکان های  حفظ  برای  شده  برنامه ریزی 
خیابان  محور  در  ارزش  واجد  تاریخی 
در  معبر  فرش  سنگ  به  )عج(  ولی عصر 
با  تاریخی  عمارت های  و  خانه ها  مسیر 
ارزشمند  و  ملی  آثار  به  نهادن  ارج  هدف 
و  اشاره کرد  معبر  در  واقع  مینایی  خانه 

متر   5۰۰ اجرای  شامل  طرح  این  گفت: 
سنگ گرانیت  نوع  از  فرش  سنگ  مربع 
 ۴۰*۴۰ ابعاد  به  پنبه ای  گل  دره  خرم 

است. بوده  سانتی متر 
جمله  از  تاریخی  ابنیه  حفظ  آبادیان 
قرآن،  موزه  نورپردازی  مینایی،  خانه 
حد  در  شهری  انضباط  طرح  اجرای 
چهارراه  تا  جمهوری  چهارراه  فاصل 
تئاتر  ساختمان  نورپردازی  ولی عصر؛ 
تئاترهای  برای  حمایتی  اقدامات  شهر، 
خصوصی در محور خیابان؛ کاشت درخت 
خشکیده  درختان  شناسایی  و  تازه  چنار 
مرمر(  )کاخ  ایران  هنر  موزه  افتتاح  و 
این محور را از جمله اقدامات مهم سال 

شمرد. بر  خیابان  این  در  گذشته 

بازدید از موزه ها در نوروز ۱۴۰۰ به نسبت سال ۱398 یک پنجم کاهش یافت

قفل ویروس بر درِ موزه ها
تهران در صدر استان هایی است که موزه هایش در تعطیالت گردشگران زیادی را جذب کرده و موزه های استان فارس، 
  اصفهان و خراسان رضوی بیشترین بازدید را داشته اند

بخش جنوبی خیابان ولی عصر آماده ثبت جهانی شد

بافت تاریخی شاهدیه 
ثبت ملی شد

و  صنایع دستی  میراث فرهنگی،  کل  مدیر 
بافت  ملی  ثبت  از  یزد  استان  گردشگری 
گفت:  و  داد  خبر  شاهدیه  شهر  تاریخی 
بافت های  از  شاهدیه  شهر  تاریخی  »بافت 

می رود.« شمار  به  کشور  متفاوت 
مصطفی فاطمی با بیان اینکه بافت تاریخی 
هشتم  تاریخ  در   ۳۰۰ شماره  به  شاهدیه 
ملی  آثار  فهرست  در   ۱۴۰۰ سال  فروردین 
توجه  »با  داد:  توضیح  ایسنا  به  شد،  ثبت 
به فراوانی تعداد پرونده های میراث فرهنگی 
و تکمیل بودن سهمیه یزد در ثبت ملی آثار، 
تدقیق  محدوده  با  شاهدیه  تاریخی  بافت 
به  میراث فرهنگی  به  شده  اعالم  و  شده 
عنوان محدوده واجد ارزش در سال جاری 

رسید.« ثبت  به 
این مسئول با بیان این که هر گونه تغییر و 
ساخت وساز و اجرای طرح های شهری باید 
با مجوز اداره کل میراث فرهنگی انجام شود، 
گفت: »قبل از هر ساخت وسازی در عرصه 
مجوز  میراث فرهنگی  اداره کل  از  باید  ثبت 
اخذ شود در عین حال به زودی به مقامات 

استانی نیز این مقوله ابالغ می شود.«
او با اشاره به این که بافت تاریخی شاهدیه 
از بافت های متفاوت کشور به شمار می رود، 
گفت: »این بافت تاریخی به لحاظ معماری 
مطبق  و  ابرندآباد  در  خصوص  به  خاص 
بودن خانه های خشتی ایجاد شده بر روی 
پایین  و  باغات  آبیاری  علت  به  رسی  تل 
رفتن آب قنات ایجاد شده و دارای اهمیت 

است.«
نیز  شاهدیه  باغ های  خصوص  در  فاطمی 
پایینی  بخش  در  هایی  »باغ  تصریح کرد: 
این تل رسی قرار گرفته که حریم منظری و 
می روند.« شمار  به  منطقه  میراث کشاورزی 

او همچنین راجع به دیگر بافت های ارزشمند 
یزد برای ثبت ملی نیز عنوان کرد: »تاکنون 
مهریز  ابرقو،  اردکان،  میبد،  یزد،  بافت های 
شده  ثبت  ملی  آثار  فهرست  در  اسالمیه  و 
تفت،  عقدا  ترکان،  مروست،  بافت های  و 
هرابرجان امسال در فهرست آثار ملی ایران 

خواهند شد.« ثبت 
و  صنایع دستی  میراث فرهنگی،  مدیر کل 
بافت های  استعداد  به  یزد  گردشگری 
در  شدن  ثبت  برای  یزد  استان  تاریخی 
فهرست آثار جهانی یونسکو یاد کرد و گفت: 
ثبت  برای  می تواند  پرونده  یک  »ساالنه 
جهانی ارسال شود که در حال حاضر نیز ۱۰۰ 
شاهدیه  تاریخی  بافت  روی  پیش  پرونده 
دنبال  به  الزم  پیگیری های  با  اما  دارد  قرار 
بود.« خواهیم  نیز  محدوده  این  جهانی  ثبت 

ساخت وساز در بازار 
زنجان منوط به دریافت 

مجوز است
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
»اگر  گفت:  زنجان  استان  صنایع دستی 
زنجان قصد  بازار سنتی  مالکان حجره های 
باید  باشند  داشته  ساخت وساز  و  تغییرات 
از  و  را رعایت کنند  تعیین حریم ها  ضوابط 
معاونت میراث فرهنگی این اداره کل مجوز 

کنند.« دریافت  را  الزم 
امیر ارجمند با بیان این مطلب توضیح داد: 
یگان  مجوز،  نکردن  دریافت  صورت  »در 
استان  میراث فرهنگی  کل  اداره  حفاظت 
را  تعمیرات  و  ساخت وساز  عملیات  حتما 

می کند.« متوقف 
یگان  تیم های   کامل  باش  آماده  از  او  
حفاظت استان بر ساخت وسازهای غیر مجاز 
خبر  نوروز  ایام  در  زنجان  تاریخی  بازار  در 
داد و اظهار داشت: »ساخت وساز در حریم 
ضوابط  براساس  باید  زنجان  تاریخی  بازار 
انجام  تاریخی  آثار  حریم  در  ساخت وساز 
شود، از این رو سرکشی و بازدیدهای نظارتی 
محسوس و غیرمحسوس توسط نیروهای 
یگان حفاظت از بازار تاریخی زنجان در ایام 

است.« اولویت  در  نوروز 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
صنایع دستی استان زنجان گفت: »تیم های 
نیز  استان  شهرستان های  کلیه  در  نظارتی 
نسبت به مشاهده هر گونه تخلف در روند 
اجرای ساخت وساز غیر مجاز در ٢۴ ساعت از 

دارند.« را  آمادگی کامل  روز،  شبانه 
عنوان  به  زنجان  بازار  تاریخی  مجموعه 
سرپوشیده  بازار  ترین  طوالنی  و  بزرگترین 
این شهر قرار  بافت قدیمی  ایران، در قلب 
ساخت  تاریخی  متون  اساس  بر  و  دارد 
دوران  در  قمری  هجری   ۱۲۰5 سال  در  آن 
حکومت آقامحمد خان قاجار آغاز شده و در 
حکومت  مقارن  قمری  هجری   ۱۲۱۳ سال 
است.  یافته  پایان  قاجار  شاه  فتحعلی 
بازار  به  بناهایی  نیز  بعد  دوره های  در  البته 
زنجان افزوده شد که از جمله آنها می توان 
و  مسجد، گرمابه  سرا،  چندین  ساخت  به 
قیصریه،  بازار  بر  باال مشتمل  بازار  مجموعه 
حجت االسالم،  راسته های  بزازها،  بازار 

کرد. اشاره  بیک  عبدالعلی  و  امامزاده 

مدیر کل موزه ها گفته بسته 
بودن موزه ها در شرایط فعلی 
و با وجود گسترش بیماری و 
شیوع موج جدید بهتر است و 
آنها در حال نامه نگاری و گرفتن 
استعالم برای این امر هستند. 
در عین حال نظر اداره کل بر 
بسته بودن موزه ها است؛ زیرا 
سالمتی موزه داران و کارمندان 
موزه ها در خطر است. در شرایط 
فعلی به صرفه است که موزه ها 
برای مدتی تا بهبودی وضعیت 
کرونا تعطیل شوند

| پیام ما| امسال، دومین نوروز کرونایی کشور سپری شد. نوروزی که هرچند به نسبت سال گذشته با محدودیت های کمتری روبه رو بود 
اما موج بیماری و تعداد ابتال و مرگ و میر عاملی بود تا نگرانی ها همچنان پابرجا باشد و در نوروز امسال بازدید از اماکن تاریخی و موزه ها 
هم به نسبت دوران پیش از کرونا با کاهش چشمگیری روبه رو شود. آن طور که مدیرکل موزه ها اعالم کرده تعداد بازدیدها از موزه ها 
در نوروز امسال به نسبت سال 98 که کرونایی در کار نبود یک پنجم کاهش پیدا کرده است و جمع تعداد بازدید موزه ها و دیگر مناطق 

تاریخی در نوروز ۱۴۰۰ یک میلیون و 2۴6 هزار و ۱۰2 نفر بوده است.

محوطه

در سال ۹۹ حدود ۷۰۰ کودک 
خیابانی ساماندهی شدند 
و در زمینه توانمندسازی، 
شناسایی خانواده و 
فرایندهای مددکاری و ... 
فعالیت هایی انجام شد. این 
طرح همچنان ادامه دارد و 
تاکید بیشتر بر کودکان زیر 
۷ سال است

بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
استان تهران از ساماندهی حدود ۷۰۰ کودک 
داد.  خبر  سال گذشته  در  خیابان  و  کار 
مهدی خانکه با اشاره به طرح ساماندهی 
گفت:  ایسنا  به  خیابان  و  کار  کودکان 
»سازمان بهزیستی در حوزه اجتماعی با 
تمام سازمان های مرتبط همچون اداره امور 
اتباع، شهرداری، استانداری و ... همکار و 
همراه است و به دلیل اینکه شهرداری مادِر 
شهر است در این زمینه دو مرکز بهاران را 
در اختیار ما قرار داد و در زمینه ساماندهی 
کودکان کار از این جهت همکارِ ماست.«

سازمان  تخصصی  نظر  از  »اما  افزود:  او 
بهزیستی به عنوان تنها مرجع تخصصی 
فعالیت  اجتماعی  معضالت  در  حضور 
می کند و سایر سازمان ها از جمله شهرداری 

به ما کمک می کنند.«
ساماندهی  طرح  اینکه  بیان  با  خانکه 
کودکان کار و خیابان از شهریور ماه اجرا 
حدود   ۹۹ سال  »در  افزود:  است،  شده 
و  شدند  ساماندهی  خیابانی  ۷۰۰ کودک 
در زمینه توانمندسازی، شناسایی خانواده 
و فرایندهای مددکاری و ... فعالیت هایی 
انجام شد. این طرح همچنان ادامه دارد 
و تاکید ما بیشتر بر کودکان زیر ۷ سال 
است.« خانکه تصریح کرد: »طبق قانون 
حمایت از اطفال و نوجوانان ما پیگیر این 
موضوع هستیم و اجرای طرح به صورت 

همیشگی است.« به گفته او بیش از ۷۰ 
غیرایرانی  و خیابان  کودکان کار  از  درصد 
طرح  اجرای  درباره  ادامه  در  او  هستند. 
ایام  در  و خیابان  ساماندهی کودکان کار 
نوروز سال ۱۴۰۰ گفت: »اوج پیک حضور 
کودکان خیابانی در اسفند ماه بود و اکنون 

است.« فروکش کرده  آمارها 
بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
استان تهران با بیان اینکه پولی که مردم 
به کودکان کار و خیابان می دهند به جیب 
این کودکان نمی رود، در این راستا از مردم 
خواست تا به این کودکان پولی ندهند. او 
امداد،  کمیته  ساختار  »اکنون  داد:  ادامه 
سازمان بهزیستی و ساختارهای حمایتی 
و سمن های فعال را داریم، مردم می توانند 
و  سمن ها کمک کنند  به  زمینه  این  در 
هزینه ای که قصد دارند به کودکان کار و 
خیابان بدهند را به این سمن ها یا کمیته 
امداد و یا سازمان بهزیستی بپردازند. مردم 
به این کودکان پولی  باید یاد بگیرند که 
ندهند، زیرا این پول به جیب این کودکان 

نمی رود.«
بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
استان تهران تاکید کرد: »جای کودکان بر 
سر خیابان ها نیست و از آنها سو استفاده 
می رود،  دست  از  و کودکی شان  می شود 
لذا اگر مردم به کودکان کار و خیابان پولی 

ندهند این فعالیت نیز از بین می رود.«

ساماندهی 7۰۰ کودک کار و خیابان در سال 99

وضعیت همه گیری کرونا کام 
موزه  داران و موزه روندگان در 

سراسر جهان را تلخ کرد و موج 
بیماری عاملی شد تا بسیاری 
از موزه ها در سراسر جهان هم 

تعطیل شوند. هرچند مدت 
کمی پس از این تعطیلی، 

تورهای مجازی بازدید از موزه ها 
به راه افتاد و تور مجازی بازدید 

از آثار هنری و تاریخی موجی از 
جذابیت را برای موزه ها به دنبال 

داشت

|  
رنا

 ای
 |

|  
سنا

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی-اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۳۶۶ هیات 
دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد عباس زاده فرزند 
علی به شماره شناسنامه ۳ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 
5۰۰ مترمربع از پالک ۶۴۷۲ اصلی واقع در زرند بلوار جنت کوچه ۱  
خریداری از مالک رسمی آقای مجتبی نظریان محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۲۱۶
دوم:   نوبت  انتشار  تاریخ  اول:۱۴۰۰/۱/۱5-  نوبت  انتشار  تاریخ 

۱۴۰۰/۱/۲۹
حسین توحیدی نیا_ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

عنبر آباد 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی موضوع ماده۳ قانون 
و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۳۲۷۸-
۱۳۹۹/۱۱/۲۶هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  اراضی و ساختمانهای 
ثبت ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسین مالئی گمرکان  فرزند احمد بشماره شناسنامه ۳۹با کد ملی 
۶۰۶۹۹۸۲۰۴5صادره ازعنبرآباد درششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
۱5۰5۲متر مربع پالک - فرعی از۳۰5- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک ۱5فرعی از ۳۰5- اصلی قطعه یک واقع درعنبرآباد اراضی خالق 
اباد گمرکان بخش ۳۴کرمان  خریداری از مالک رسمی غالمحسین 
اطالع عموم مراتب دردو  به منظور  ابراهیمی محرزگردیده است.لذا 
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 
از تاریخ تسلیم  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  تسلیم و پس 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا 
ت سند مالکیت صادر خواهدشد . تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۱/۱5 

– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۱/۲۹
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

سازمان حفاظت محیط زیست  
و کمیته ارزیابی  اعتقاد دارد 
باید نیروگاه بعثت از تهران 

خارج شود و به شهر دیگری 
برود

پایین بودن عملکرد مزارع 
گندم به دلیل کاهش بارندگی 
و شرایط اقلیمی  باعث شده 

کشاورزان مزارع را سبز واگذار 
کنند تا نخواهند هزینه برداشت 

برای محصول بپردازند

| روزنامه نگار |

| آیسان زرفام |

ما توربین جدید را از نظر 
تکنولوژی قبول داریم اما 

استفاده از آن در نیروگاه داخل 
تهران را قبول نداریم، این 

توربین  باید به خارج از تهران 
برود

| مدیرکل ارزیابی های 
محیط زیستی |

  | حمید جاللوندی |
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
لرستان خبر داد:

ساخت 7 سد 
در استان لرستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان با بیان 
اینکه ۶ سد در این استان به بهره برداری رسیده 
است، از اجرای ۷ سد دیگر در استان لرستان 
خبر داد. داریوش حسن نژاد در جلسه تخصصی 
بررسی وضعیت آب و منابع آبی لرستان گفت: در 
استان حدود شش سد به بهره برداری رسیده و 
هفت سد در حال اجراست که با اتمام عملیات 
اجرایی آن ها حجم مخزن آب استان به ۳55 
میلیون مترمکعب می رسد. در حال حاضر ۱۱ شبکه 
پایاب سدها در حال اجرا بوده که این ۱۱ شبکه به 

مساحت ۴ هزار و ۷5۰ هکتار است.
ادامه  لرستان  منطقه ای  آب  مدیرعامل شرکت 
رومشکان  دشت  و  کوهدشت  دشت  دو  داد: 
آب  افت شدید  دلیل  به  استان،  دشت های  از 
زیرزمینی دشت های ممنوعه هستند. او با اشاره 
به مشکالت آب در استان، افزود: خسارات وارده 
به استان بر اثر سیل فروردین ۹۸ بسیار سنگین 
بوده و در بخش آب این خسارات معادل هزار و ۱۰۰ 
میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان فقط ۹۸ 
میلیارد تومان تامین شده و اکثراً نیازمند تامین 
مالی است. حسن نژاد خاطرنشان کرد: هیچ یک 
از شهرستان های استان از آب شرب پایدار برخوردار 
نیستند و آب شرب آن ها از منابع آب چشمه و چاه 
تأمین می شود که نیازمند احداث سدهای مخزنی 
از سدهای  است. سه سد  با تخصیص شرب 
استان با تخصیص آب شرب در حال اجرا بوده 
که نیازمند اعتبارات ویژه و با استفاده از منابع مالی 

بخش خصوصی و بانک ها است.

گرمایش سریع جهانی 
به بهره وری کشاورزی 

آسیب می رساند
از  دما  افزایش  می دهد  نشان  تحقیقات   
عملکرد  برای  مانع جدی  عنوان  به  سال ۱۹۶۰ 
محصوالت زراعی و دامی بوده است. به گزارش 
زیست آنالین، تحقیقات جدید نشان می دهد 
از  کمتر  بسیار  بهره وری  با  آب و هوا  بحران  که 
آنچه که اگر انسان به این سرعت کره زمین را 
نابودی  حال  در  نمی افتاد،  اتفاق  نمی کرد  گرم 
محصوالت سیستم های کشاورزی جهان است.

پیشرفت در فناوری ها، استفاده از کود و تجارت 
جهانی، به تولید اجازه داده است که از دهه ۱۹۶۰، 
با جمعیت رو به رشد جهان همگام شود. اگرچه 
با وجود نابرابری های فاحش، هنوز میلیون ها نفر 
از سوء تغذیه رنج می برند. بر اساس تحقیقات 
 Nature Climate جدید منتشر شده در مجله
افزایش دما در این زمان به عنوان   ،Change
یک ترمز برای بهره وری کشاورزی محصوالت 
 ۱۹۶۱ سال  است.از  عمل کرده  دامی  و  زراعی 
حالتی  به  نسبت  بهره وری کشاورزی،  تاکنون، 
از  ناشی  این چنین تحت گرمایش  که جهان 
درصد   ۲۱ نمی گرفت،  قرار  انسان  فعالیت های 
و کشاورزی  غذا  سازمان  است.  یافته  کاهش 
سازمان ملل، با توجه به افزایش جمعیت جهان 
به بیش از ۹ میلیارد نفر تا سال ۲۰5۰ تخمین 
زده است که تولید مواد غذایی باید حدود ۷۰ 
درصد افزایش یابد. به همین دلیل باید تولید 
محصوالت کشاورزی ساالنه تقریبا یک میلیارد 
تن  میلیون  از ۲۰۰  بیش  تولید گوشت  و  تن، 

یابد. افزایش 

منابع  و  کشاورزی  صنفی  نظام  رئیس 
استان ها،  برخی  در  گفت:  طبیعی 
را  گندم  سبز  مزارع  کشاورزان  از  بعضی 
این  نیز  آنها  و  فروخته اند  دامداران  به 
محصول را می چینند و به عنوان خوراک 

می کنند. استفاده  دام 
ملک زاده،  شفیع  محمد  نوشت،  مهر 
منابع  و  کشاورزی  صنفی  نظام  رئیس 
کاهش  اینکه  به  اشاره  با  کشور  طبیعی 
زراعی  سال  در  خشکسالی  و  بارندگی 
به  چشمگیری  خسارت   ۱۴۰۰  -۱۳۹۹
تولید محصوالت کشاورزی از جمله گندم 
وارد کرده است، گفت: در اکثر استان های 
و  فارس  خوزستان،  جمله  از  خیز  گندم 
مواجه  بارندگی  با کاهش جدی  گلستان 
پراکنش  با  بارش ها  اینکه  ضمن  بودیم 

است. نبوده  همراه  نیز  مناسبی 
موجب  مساله  این  اینکه  بیان  او.با 
در کشور  دیم  و  آبی  تولید گندم  کاهش 
در  بدتری که  اتفاق  افزود:  است،  شده 
که  است  این  افتاده  استان ها  از  برخی 
را  گندم  سبز  مزارع  کشاورزان  از  بعضی 
این  نیز  آنها  و  فروخته اند  دامداران  به 
می کنند  خشک  و  می چینند  را  محصول 
استفاده  مورد  دام  خوراک  عنوان  به  و 

می دهند. قرار 
کرد:  اضافه  خصوصی  بخش  فعال  این 

عدم  به  اول  وهله  در  مساله  این  دلیل 
تناسب قیمت گندم نسبت به جو و سایر 
نهاده های دامی بازمی گردد و دلیل دیگر 
به  مزارع گندم  عملکرد  بودن  پایین  آن 
اقلیمی  شرایط  و  بارندگی  کاهش  دلیل 
مزارع  کشاورزان  شده  باعث  که  است 
هزینه  نخواهند  تا  کنند  واگذار  سبز  را 

بپردازند. محصول  برای  برداشت 
با اشاره به قیمت پایین خرید  ملک زاده 
قیمت  اکنون  هم  گفت:  گندم  تضمینی 
همسایه  کشورهای  در  محصول  این 
عراق  مانند  کشوری  در  و  باال  بسیار 
باالی ۱۰ هزار تومان است که این مساله 
را  راهش  که  می شود کسانی  باعث  هم 
این کاال کنند. قاچاق  به  اقدام  می دانند، 
باعث  شرایط  این  مجموع  افزود:  او 
زراعی  سال  پایان  در  دولت  می شود 
 5 از  بیشتر  نمی تواند  احتمااًل  جاری 
از کشاورزان خریداری  تن گندم  میلیون 
استراتژیک  ذخایر  احتساب  با  و  کند 
میلیون گندم   ۸ حدود  واردات  به  ناچار 

بود. خواهد 
زیر  سطح  اینکه  به  اشاره  با  ملک زاده 
زراعی  سال  به  نسبت  نیز  گندم  کشت 
افزود:  است،  یافته  کاهش  گذشته 
اصالح  به  توجه  با  ما  کاران  گندم  اکثر 
شورای  تشکیل  و  تضمینی  خرید  قانون 

نرخ  اصالح  به  امید  افزایش  و  نفره   ۹
اقدام  تضمینی،  خرید  نرخ  )افزایش( 
بودند که  امیدوار  و  به کشت گندم کردند 
برسد  خود  واقعی  مرز  به  گندم  قیمت 
خیلی  قیمت،  افزایش  عدم  دلیل  به  اما 
برخی  در  و  هستند  ناراضی  کشاورزان  از 
گندم  که  را  مزارعی  حتی  کشور  مناطق 
محصول  و  زدند  شخم  بود،  شده  سبز 
صیفی کشت  و  سبزی  جمله  از  دیگری 

کردند.
در  دولت  سیاست های  از  انتقاد  با  او 
گفت:  کشاورزی،  بخش  از  حمایت 
متاسفانه برخی مسئوالن یا به کشاورزی 
نمی دهند  تشخیص  یا  نمی دهند  اهمیت 
برای  تومان  هزار   ۴ قیمت  تعیین  که 
فعلی  شرایط  در  گندم  مانند  محصولی 
تولید  سرسام آور  هزینه های  به  توجه  با 
نارضایتی  نیست و موجب  اقدام درستی 
عدم  و  تولید  ناپایداری  کشاورزان، 
در  این  می شود؛  به خودکفایی  دستیابی 
حمایت  شعار  مسئوالن  که  است  حالی 
جهش  تحریم ها،  با  مقابله  تولید،  از 
کشاورزی  بخش  اقتصادی  رشد  تولید، 
هم  را  بخش  این  طریق  از  ارزآوری  و 

می دهند. سر 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  ملک زاده 
تضمینی  خرید  قیمت  نیست  قرار  آیا 

قیمت گذاری محصوالت  در شورای  گندم 
کرد: هم  اظهار  اصالح شود؟  استراتژیک 
به عنوان نظام صنفی کشاورزی و هم به 
این  در  قیمت گذاری  شورای  عضو  عنوان 
مکاتباتی  جهاد کشاورزی  وزیر  با  زمینه 
چه  هر  که  خواسته ایم  او  از  و  داشته 
سریع تر شورا تشکیل شود و اصالح نرخ 
قرار  کار  دستور  در  تضمینی گندم  خرید 
بگیرد اما تاکنون این وزارت خانه پاسخی 
آن ها  واکنش  منتظر  و  نداده  ما  به 
تشکل ها  پیشنهادی  قیمت  او  هستیم. 
تومان  ۶ هزار  را حدود  برای خرید گندم 
شده  تمام  قیمت  گفت:  و  کرد  اعالم 

و  تومان   5,۸۴۲ فعلی  شرایط  در  تولید 
گرفتن  نظر  در  با  ما  پیشنهادی  نرخ  این 

است. کشاورزان  برای  سود  حداقل 
اکنون  هم  کرد:  اضافه  ملک زاده 
استان های  از  مناطقی  در  برداشت گندم 
و  فارس  استان  سیستان و بلوچستان، 
خوزستان آغاز شده و کشاورزان همچنان 
قیمت گندم  باالخره  هستند که  سردرگم 
چقدر است و هیچکس باور نمی کند نرخ 
تومان  هزار   ۴ همچنان  محصول  این 
که  می رود  انتظار  باشد.  مانده  باقی 
شورای  مجلس  و  نظام  ارشد  مسئوالن 

کنند. ورود  مساله  این  به  اسالمی 

کشاورزان مزارع سبز گندم را به دامداران فروختند
کشاورزی

به نظر  یا قطعی برق؟  آلودگی هوای تهران 
می آید خالصه صحبت های مسئوالن به ویژه 
مسئوالن وزارت نیرو در مورد نیروگاه بعثت 
به این دو گزینه ختم شود. هنوز که تابستان 
است  نشده   آغاز  برق  مصرف  اوج  زمان  و 
آلودگی های  از  ناشی  مخاطرات  میان  باید 
محیط زیستی و مشکالت اقتصادی ناشی از 
قطع برق، تاریکی و تحمل گرما بدون وسایل 

خنک کننده برقی یکی را انتخاب کرد.

تهران  در  بعثت  نیروگاه  ماجرا چیست؟  اما 
حدود سال ۱۳۴۶ ساخته شده و بیش از 5۰ 
سال سن دارد و نه تنها فرسوده بلکه  آالینده 
اساس گفته سازمان حفاظت  بر  است.  هم 
جزو  هرساله  نیروگاه  این  زیست  محیط 
صنایع آالینده بوده و باید بازنشسته شود اما 
مسئوالن این نیروگاه و وزارت نیرو به جای 
بازنشسته کردن این نیروگاه یا تغییر جایگاه 

آن به فکر نوسازی نیروگاه هستند.

 نصب توربین جدید در نیروگاهی که 
باید تعطیل شود

  در حالی که به نظر می آمد وزارت نیرو قصد 
دارد ۳ نیروگاه فرسوده تهران یعنی، طرشت، 
نیروگاه   ۲ از  تر  قدیمی  را که  بعثت  و  ری 
سال  اسفند  در  کند  بازنشسته  است  دیگر 
نصب  برای  قراردادی  بعثت  نیروگاه   ،۱۳۹۹
اولین توربین ملی در این نیروگاه امضا کرد. 
اما  دارد  آلودگی کمتری  احتماال  توربینی که 

نیست. آلودگی  بدون 

تولید  شرکت  مدیرعامل  طرزطلب،  محسن 
امضای  مراسم  در  حرارتی  برق  نیروی 

امکان  اینکه  به  توجه  با  قرارداد گفت:  این 
بازنشسته کردن نیروگاه بعثت به طور کامل 
مقدور نبود و مکان دیگری را نیز برای ساخت 
نداشتیم امیدواریم که سازمان محیط زیست 
پروژه  اجرای  در  مشکلی  تا  کند  همکاری 

نشود. ایجاد  بعثت  نیروگاه 

شرکت  مدیرعامل  منظور  می آید که  نظر  به 
»همکاری«  از  حرارتی  برق  نیروی  تولید 
سازمان حفاظت محیط زیست این است که 
تهران سخت  در  نیروگاه  تعطیلی  به  نسبت 
کار  به  بتواند  نیروگاه  این  و  نکند  گیری 

دهد. ادامه  خودش 

پایان  بی  چرخه  یک  مانند  اتفاقات  این 
معموال  که  سال  از  بخشی  در  است،  شده 
ایجاد  بحران  هوا  آلودگی  است،  در زمستان 
اجرا  چرایی  دنبال  به  همه  سپس  می کند، 
نشدن قانون هوای پاک می گردنند، آالینده ها 
را پیدا می کنند و خواستار تعطیلی یا حذف  
اوج  از دوره  با گذر  آن  از  بعد  آنها می شوند، 
عوامل  دیگر  یا  و  آالینده  صنایع  آلودگی، 
خواستار »همکاری« سازمان محیط زیست 
می شوند و دوباره این چرخه تکرار می شود.

 سازمان حفاظت محیط زیست 
همکاری می کند؟

حمید جاللوندی مدیرکل ارزیابی های محیط 
در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  زیستی 
گفت وگو با »پیام ما« در مورد این مساله که 
بعثت  نیروگاه  آالیندگی  مشکل  نوسازی  با 
توسعه  و  نه، گفت:»تغییر  یا  می شود  حل 
ارزیابی  مشمول  فرآیندی  بعثت  نیروگاه 

آن   برای  نیروگاه  که  است  زیستی  محیط 
ارسال  محیطی  زیست  ارزیابی  یک گزارش 
کرد و در کمیته ارزیابی بررسی شد. در این 
شکی  هیچ  شود  نوسازی  باید  نیروگاه  که 
این  در  تکنولوژی  تغییر  بی شک  و  نیست 
اما  می شود  آلودگی  کاهش  باعث  نیروگاه 
باید  دارد  اعتقاد  ارزیابی   و کمیته  سازمان 
به شهر  و  تهران خارج شود  از  نیروگاه  این 

برود.« دیگری 

ارزیابی های  محیط زیستی  در واقع کمیته 
آلودگی  به  توجه  با  است   گرفته  تصمیم 
مردم  سالمت  حفظ  و  تهران  شهر  هوای 
اقتصادی  نظر  از  پروژه  این  اینکه  وجود  با 
دشوار  و  نیرو سنگین  وزارت  برای  می تواند 
و  کند  مخالفت  نیروگاه  در  تغییر  با  باشد 
تهران  از  خارج  به  نیروگاه  انتقال  خواهان 
شود. جاللوندی ادامه داد:»البته بعد از این 
تهیه  دیگری  نیرو  گزارشات  وزارت  تصمیم 
کرد و توضیح داد که امکان جابجایی نیروگاه 
برای  دیگری  هنوز  کمیته  اما  ندارد  وجود 

است.« نشده  ایجاد  گزارش  این  بررسی 

توربین  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
جدیدی که ساخت ایران است و قرار است در 
نیروگاه نصب شود هم نیاز به ارزیابی محیط 
توربین  این  گفت:»  نه؟  یا  دارد  زیستی 
کالس F است و قطعا آلودگی کمتری دارد. 
این توربین ها »الیسنس« دارند و خروجی 
جزو   F کالس  و  است  مشخص  هایشان 
هر  می توانند  آیا  اینکه  اما  بهترین هاست 
مکان یابی  خیر!  کنند؟  نصب  را  آن  جایی 
داشته  زیستی  محیط  ارزیابی  باید  توربین 

قبول  تکنولوژی  نظر  از  را  توربین  ما  باشد. 
داخل  نیروگاه  در  آن  از  استفاده  اما  داریم 
تهران را قبول نداریم باید به خارج از تهران 

برود.«

 امکان تغییر مکان نیروگاه بعثت
از  خارج  به  بعثت  نیروگاه  انتقال 
از  پیش  و  نیست  جدیدی  موضوع  تهران 
نیروگاه  بود  قرار  بود.  شده  مطرح  هم  این 
در  ملی  نیروگاه  و  شود  بازنشسته  بعثت 
بویین زهرا ایجاد شود. به گفته وزارت نیرو 
هم  آن  شدن  عملیاتی  برای  الزم  اقدامات 
 ،  ۹۹ سال  مهرماه  در  اما  بود  صورت گرفته 
تولید  شرکت  مدیرعامل  طرزطلب،  محسن 

ایجاد  ایرنا گفت که  به  حرارتی  برق  نیروی 
همکاری  به  نیاز  بویین زهرا  در  نیروگاه  این 
همکاری  هیچ  داشت که  استانی  مقام های 
انجام نشد به گونه ای که حتی زمین مورد نیاز 
هم در اختیار قرار نگرفت، بنابراین قولی که 
در  نیروگاه  این  ایجاد  برای  بود  شده  داده 
نیمه نخست امسال به دلیل عدم همکاری، 

شد. روبه رو  تاخیر  با 

او اضافه کرده بود که بنابراین  تالش می شود 
کار ایجاد نیروگاه ملی در مکان فعلی نیروگاه 
بعثت تهران عملیاتی شود و در همین راستا 
هم  قرداد نصب اولین توربین ملی برای این 
نکردن  همکاری  دالیل  و  شد  امضا  نیروگاه 
مقامات محلی و نقش آنها در موفق نشدن 
پروژه ای با اهمیت نیروگاه ملی به فراموشی 

سپرده شد.

 برای نوسازی هم پول نیست
در حالی که کمیته ارزیابی محیط زیست 
هنوز نظر نهایی خود را در مورد نیروگاه بعثت 
اعالم نکرده است، روز گذشته مسعود شیخ، 
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بعثت 
صحبت  نیروگاه  همین  نوسازی  ضرورت  از 

کرده است.

او در مورد دالیل نشدنی بودن تعطیلی بعثت 
گفته است که احتماال پیک تابستان ۱۴۰۰ به 
این دلیل که ممکن است با ایجاد »گشایش 
همراه  برق،  مصرف  افزایش  و  اقتصادی« 
همچنین  شیخ  است.  حساس  بسیار  شود 
سال   ،۱۳۹۹ سال  است:»  کرده  اظهار 
آمادگی  باید  دلیل  همین  به  بود،  کم بارشی 
حذف برق آبی ها در پیک تابستان را داشته 
باشیم. این مسئله وظیفه بسیار خطیری بر 
گذاشت  خواهد  حرارتی  نیروگاه های  عهده 
پیک  تامین  با  گذشته  سال های  مانند  تا 
تابستانی، اجازه وقوع خاموشی و هزینه های 

ندهند.« را  از آن  ناشی 

نیروگاه های  کرده  اشاره  گفته هایش  در  او 
فرسوده  بازنشسته نمی شوند و باید نوسازی 
اشاره  صحبتش  دیگر  جای  در  اما  شوند 
کرده است که کمبود منابع مالی جدی ترین 
مشکالت وزارت نیرو و نیروگاه ها است »این 
سرمایه گذاری  که  نمی دهد  اجازه  موضوع 
موثر و به موقع در حوزه بهینه سازی، نوسازی 

شود.« انجام  نیروگاه ها  اورهال  و 

زیست  محیط  حفاظت  سازمان  چه  اگر 
معتقد است که به دلیل بحران آلودگی هوای 
تهران حتی نوسازی نیروگاه بعثت هم قابل 
قبول نیست و باید نیروگاه منتقل شود اما به 
نظر می آید مسئوالن وزارت نیرو نه تنها دیگر 
داخل  نیروگاه  این  بازنشسته کردن  فکر  به 
تهران نیستند بلکه حتی از منابع مالی مورد 

نیاز برای نوسازی هم مطمئن نیستند.

در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست و کمیته ارزیابی محیط زیستی معتقدند در هر شرایطی نیروگاه بعثت باید به خارج از تهران 
منتقل شود مسئوالن وزارت نیرو بدون توجه به این مساله در حال برنامه ریزی برای نوسازی نیروگاه بعثت هستند.

وزارت نیرو خواهان ادامه کار نیروگاه بعثت است

پافشاری برای ماندن نیروگاه  فرسوده
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بعثت: نیروگاه های فرسوده بازنشسته نمی شوند و باید نوسازی شوند

سازمان حفاظت محیط زیست: بعثت باید از تهران خارج شود
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افقی
در  ای  وسیله   - درهم  وای   -  ۱   
باطل   -  ۲ نیستی  فنا   - اتومبیل 
 -  ۳ تندتر  سریعتر،   - سبد   -
باخبر -  تاق - مطلع،  اگر  مخفف 
نزدیكان ۴ - همراه ناز، اطوار، بجا 
آوردن - پادشاه سلجوقی - اجازه 
افسون   - یازده  صدو  هزارو   -  5
گویی  عیب   -  ۶ آذری  سفید   -

مسلمانان - تکرار حرف - از گلها 
 ۷ ویژه  به  تر،  خاصتر، گزیده   -
رونوشت   - یان  پا  چهار  فرزند   -
- پایتخت نائورو ۸ - بانگ خر - 
 ۹ زعفران  افسوس - شهر  صدای 
بند  ریسمان،   - انداز  مردسنگ   -
، ریسمان و بند  - موزیک نظامی 
 - چركین   - کهنه   کفش   -  ۱۰
صدای ترساندن - پرتقال معروف 
۱۱ - آب بینی - کلبه ترکمنی  - 

رفت  بیرون  آن  ار  بتوان  جای كه 
۱۲ - تازیانه - از یاد بردن - گریز 
چوب   - معروف  مهر   -  ۱۳ گاه 
برادر   -  ۱۴ هانری شاربر  رمان   -
خالو  برتر،  لیگ  مربیان  از  مادر، 
- میخ تابوت - دانشمند معروف 
هندی و برنده جایزه نوبل فیزیك 
۱5 - خاطر - همراه رمل، وسیله 
و  موقعیت  اندازه گیری  ای جهت 

چشم  - ستارگان  ارتفاع 

عمودی
پنداشتن، گمان  كردن،  تصور   -  ۱  
كردن - نوعی گل خوشبو، مدافع صبا 
باتری ۲ - واحد طول انگلیس - نار، 
- صد  آتشگیره    - اربعه  عناصر  از 
الهه آتش - پایتخت  و یازده ۳ - 
فراعنه - گوشت خشک شده ۴ - 
دوش و كتف، كتف - گردن - جمله 
دربان   - مغول  شاه   - دستوری 5 
۶ - حرص و طمع، زیاده خواهی، 
از حروف اضافه - ماشین جنگی - 
نوعی جامه - چاشنی غذا ۷ - تنبل 
 - امری  پوئیدن  پوئیدن،  به  امر   -
مخفف شاه - بورشدن  ۸ - میوه 
ترش شده و فاسد - شایستگی - 
دباغ ۹ - فریاد - من و تو، ضمیر 
جمع، آب تازی - دهن کجی - دم، 
زائو  خاندان،   -  ۱۰ عقب  و  پشت 

زیرکی،   - كمرنگ  سرخ  ترسان، 
افسرده    - سازی  نیرنگ  و  زیرکی 
- نشانه مفعولی، عالمت مفعول بی 
 - خفه شدن  - خفگی،   ۱۱ واسطه 

ویران ۱۲ - كوتاهتر - اهلی، مطیع 
دل  از  بلند،  نفس  ناله،  سودای   -
 - تنگدستی   -  ۱۳ آید  بر  سوز  پر 
دندانهای نیش - بخیل، منع كننده 

۱۴ - دروازه - صدای درد، کالم درد 
مدافع کهنه کار   - مالیم  لطیف،   -
استقالل ۱5 - خالصه - رودخانه ای 

هرمزگان استان  در 

جدول شماره ۱976

درخواست رئیس اتاق کرمان از مجلس
قوانین حوزه تولید 

بازنگری شوند
رئیس اتاق کرمان گفت: به اعتقاد بخش خصوصی یک قانون 
نانوشته در کشور وجود دارد که مانع تولید است، زیرا مگر 
می شود با وجود نام گذاری بیش از ۱۰ سال از سوی عالی ترین 
مقام کشور در راستای حمایت از تولید و تصویب قوانینی مانند 
بهبود محیط کسب و کار، رفع موانع تولید و... هنوز کاری برای 
تولید نشده باشد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در نشست 
بررسی راهکارهای تحقق شعار سال )تولید، پشتیبانی ها و مانع 
زدایی ها( با حضور فعاالن اقتصادی استان و اعضای کمیسیون 
از دیدگاه بخش  افزود:  اقتصادی مجلس شورای اسالمی، 
خصوصی بهترین پشتیبانی از تولید، مانع زدایی ارکان نظام 
و به ویژه مجلس شورای اسالمی از تولید است که در این 
رابطه درخواست می شود مدتی تدوین قوانین جدید را متوقف، 
قوانین گذشته را بررسی، پشتیبانی ها را تقویت و موانع را بردارید. 
او با اشاره به اینکه عمده فعالیت کمیسیون اقتصادی مجلس 
در سال جاری باز کردن قید و بندها از تولید خواهد بود، اظهار 
کرد: وقت عمده فعاالن اقتصادی نیز در کسب مجوزها و طی 
کردن فرآیندهای اداری با هزینه و انرژی بسیار زیاد خواهد بود. 
طبیب زاده بیان کرد: قوانین محدود کننده به سرعت اجرایی 
می شوند اما قوانین حمایتی مانند بهبود مستمر فضای کسب 
و کار که ۱۰ سال پیش مصوب شده، کمتر از ۳۰ درصد اجرایی 
شده است. رئیس اتاق کرمان خطاب به نمایندگان مجلس 
اظهار کرد: اجرای قوانین در مسیر تدوین آیین نامه و مقررات 
و تا پایان اجرا بررسی و آسیب شناسی شود زیرا گاهی در این 
مسیر ماهیت قانون تغییر و موانع و محدودیت هایی ایجاد 
می شود. او در بخش دیگری با با بیان اینکه سایه دستگاه 
های نظارتی به صورت واقعی یا غیرواقعی مانع یا توجیهی 
برای برخی فعالیت های دستگاه های اجرایی شده است، گفت: 
درخواست می شود با مرور قوانین شفاف نظارتی یک بار برای 
همیشه سوء تفاهم برطرف و شرایط نظارتی متناسب با شرایط 

فعلی کشور تدوین شود. 
طبیب زاده، ادامه داد: برای کوتاه کردن زمان اجرای قوانین باید 
روشی مانند اعالم رسمی مجلس و یا اعالم قانون از رسانه 
رسمی برای اجرای قوانین وجود داشته باشد زیرا در برخی 
مواقع زمانی قانونی به استان ها ابالغ می شود که یا بودجه 
به پایان رسیده و یا در این مدت قانون منقضی شده است. 
رئیس اتاق کرمان افزود: در دفتر برنامه ریزی منابع آب و آبفا 
برای طرح جامع آب کشور الیحه ای در دست تدوین است که 
از از دیدگاه فعاالن بخش خصوصی به محدودیت و مخدوش 
کردن مالکیت بر منابع آبی کشور و کشاورزان منجر می شود و 

این مهم یکی از موانع تولید است.

ایران  اقتصادی  مهم  مناطق  از  یکی  ماهشهر  بندر 
بندرامام  رونق  پر  بار  پایانه  می رود.  شمار  به 
بندر  این  در  صادرات کاال  و  واردات  و  خمینی )ره( 
یکی از مشخصه های مهم این منطقه از کشور است. 
استراتژیک موجب  و  اساسی  به کاالهای  نیاز کشور 
تعطیل  هیچ گاه  کاال  ترخیص  جریان  که  می شود 
تریلرها  و  کامیون ها  رانندگان  رو  همین  از  نشود 

بسیاری  می کنند.  کار  هم  تعطیل  ایام  در  معموال 
به  آن که  برای  سال های گذشته  در  رانندگان  این  از 
نیاز اعضای خانواده هایشان به تفریح پاسخ بدهند؛ 
می کردند  همراه  خودشان  با  سفر  طول  در  را  آن ها 
تا سفر هم جنبه اقتصادی پیدا کند و هم تفریحی. 
سال های  مثل  هم  امسال   ، »پیام ما«  گزارش  به 
ویروس»کرونا«  تداوم همه گیری  رغم  به  و  گذشته 

از  برخی  بودند.  کار  مشغول  کامیون ها  رانندگان 
با  هم  با  را  خانواده شان  اعضای  رانندگان  این 

بودند. آورده  همراه  خودشان 
نیاز  به  پاسخگویی  نوعی  هم  این  حال  هر  به   
با مخاطراتی مانند  البته  تفریح است. پاسخی که 
با  سفر  الزامات  تحمل  و  رانندگی  سوانح  احتمال 

است. همراه  هم  کامیون 

 یک تیر و دو نشان رانندگان کامیون

متر مکعب  میلیون   ۲5 مهاباد گفت:  نیروگاه  و  سد  از  بهره برداری  کارشناس 
شد. رهاسازی  ارومیه  دریاچه  سمت  به  شهرستان  این  سد  دریاچه  آب   از 
رهاسازی  این  افزود:   ایرنا  خبرنگار  با  گفت و گو  در  شنبه  روز  قدسی  کمال 
ثانیه  بر  متر مکعب   ۲۰ دبی  میانگین  با  گذشته  سال  اسفند   ۳۰ از  که 
رسید. پایان  به  جاری  ماه  فرودین   ۱۴ امروز،  صبح  بود،  شده   آغاز 

سمت  به  مهاباد  سد  آب  رهاسازی  اول  مرحله  سهمیه  داد:  ادامه  او 
دستور  براساس  مکعب  متر  میلیون   ۲5 میزان  به  ارومیه  دریاچه 
یافت. اختصاص  که  بود  شده  تعیین  ارومیه  دریاچه  احیای   ستاد 

کارشناس بهره برداری از سد و نیروگاه مهاباد با بیان اینکه خروجی آب از سد 
مهاباد هم اینک یک متر مکعب بر ثانیه است، اضافه کرد: هم اکنون خروجی 
آب از سدمهاباد تنها برای مصارف شرب و صنعت شهرستان است و با توجه به 
 دبی ورودی به مخزن سد انتظار داریم ظرفیت سد به حداکثر خود نزدیک شود.

ایرنا، سد مهاباد دارای ۱۹۷ میلیون متر مکعب ظرفیت اسمی و  به گزارش 
۱۷۲ میلیون متر مکعب ظرفیت مفید است که عالوه  بر تامین آب شرب شهر، 
بیش از ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان را نیز زیر پوشش 

قرار می دهد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایالم دورهمی های خانوادگی و سفرها را 
دو عامل ورود استان به پیک چهارم اعالم کرد. به گزارش ایسنا، دکتر»جمیل 
با کرونا،اظهار کرد: دورهمی های  صادقی فر« در نشست ستاد استانی مبارزه 
خانوادگی و سفرهای کنترل نشده از عوامل اصلی ورود استان ایالم به پیک 
دلیل کاهش  به  مردم  ترس  متاسفانه  اینکه  بیان  با  او  است.  چهارم کرونا 
آمار فوتی ها ریخته شده است، گفت: این در حالی است که ویروس جدید 
از ماسک در برخی  جدی تر است و سهل انگاری ها موجب شده که استفاده 
مناطق استان ایالم به زیر ۲۰ درصد کاهش یافته است. معاون دانشگاه علوم 
پزشکی ایالم ادامه داد: در وضعیت آبان قرار گرفته ایم، اما مراسم های ترحیم 
و عروسی افزایش یافته است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایالم 
تصریح کرد: از اول تا ۱۳ فروردین ۹۲ نفر از شاغالن  در ادارات استان به کرونا 
مبتال شده اند که از این تعداد ۷۷ نفر مربوط به ادارات، بانک ها و شرکت ها، ۱۱ 

نفر بخش درمان و چهار نفر نیز در بخش بهداشت بوده است.
صادقی فر تاکید کرد: متاسفانه در زمینه تبلیغات محیطی در شهرهای استان 

کم کاری شده که شهرداران باید در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند.

مدیر امور بهره برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد شرکت برق منطقه ای خوزستان 
از بهینه سازی کامل پست برق ۲۳۰ کیلوولت ساران گچساران خبر داد. مسعود 
رضازاده گفت: با هدف تامین برق به میزان 5۰ مگاوات برای پتروشیمی گچساران، 
تفاهم نامه ای میان این شرکت و پیمانکار شرکت پتروشیمی گچساران منعقد 
و بعد از دو ماه خاموشی کامل پست برق ساران، بهینه سازی کامل آن انجام 
شد. او با بیان این که با پیگیری های صورت گرفته در حال حاضر پست وارد مدار 
شده، افزود: از جمله اقدامات انجام گرفته در پست ۲۳۰ کیلوولت ساران که ۱۳۰ 
مگاولت آمپر ظرفیت دارد می توان به نصب و راه اندازی دو دستگاه بریکر و چهار 
دستگاه سکسیونر در بخش ۲۳۰ کیلوولت ) تکمیل دو بی ۱/5 کلیده(، تعویض 
کلیه تابلوهای حفاظتی و رله های آن، پس کشی و کابل اندازی مجدد کل پست، 
 ) DCS ( تعویض دو دستگاه شارژر ۱۲5 ولت، پیکره بندی سیستم اتوماسیون
با ورژن 5، تعویض کلیه مانیتورها – HMI ها، سرورها و پرینترها اشاره کرد. مدیر 
امور بهره برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح 
کرد: در اقدام دیگری نیز ترانسفورماتور ۳۰ مگاولت آمپری پست برق ۱۳۲ کیلو 
ولت دهدشت که به دلیل عمر باالی ترانس دچار نشت شدید و گداختگی شده بود، 

تعمیر و رفع اشکال اساسی شد.

رهاسازی 25 میلیون مترمکعب آب 
 از سد مهاباد به دریاچه ارومیه

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی:
استفاده از ماسک در برخی مناطق ایالم 

به کمتر از 2۰ درصد رسیده است

بهینه سازی کامل 
پست برق ساران گچساران

| آذربایجان غربی | | ایالم | | کهگیلویه و بویراحمد |

|  
ی

وز
ور

ن ن
لیا

ابو
مد

مح
  |

روابط عمومي شهرداري رفسنجان روابط عمومي شهرداري رفسنجان

نوبت دوم
آگهي نوبت اول

مناقصه عمومی
آگهي 

مناقصه عمومی
شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ 

شورای محترم اسالمي شهر، اجرای عملیا ت تنظیف، رفت و روب و 
جمع آوری  زباله ها ی مناطق ۱ 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 ۱۴۰۰/۰۱/28 به دبيرخانه شهرداري 

مركزي تسليم نمايند. 

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۱35 
مورخ ۱399/۱2/28 شوراي محترم اسالمي شهر ، نسبت به  تامین 
نیروی انسانی جهت امور اداری و خدمات عمومی  از طريق  برگزاري 
مناقصه عمومي اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحيت و 
دارای شرایط 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 شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خيابان 
تختي يا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود 
را تا پايان وقت اداري  روز پنج شنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰2/۰2به دبيرخانه 

شهرداري مركزي تسليم  نمایند.

تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/29 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 : 3۴2587۰۱-5 -۰3۴ 

تضمین 5 درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی 
رفسنجان  ملی شعبه شهرداری  بانک  به حساب سپرده 3۱۰۰۰۰359۴۰۰8  نقدی 
،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداري روز پنج شنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰2/۰2 ، 

تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰2/۰۴ می باشد.
 شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است . مدت اعتبار پیشنهادات 
2 ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است . شماره تلفن 

های تماس 5- ۰3۴-3۴2587۰۱

آگهی حصر وراثت
  احترامًا گواهی می شود که شادروان محمد عظیمی نسب راویزی 
فرزند حسین شماره شناسنامه ۱۲ در مورخ۱۳۹۹.۱۲.۲۹  در اقامتگاه 

دائمی خود در گذشته و وراث حین الفوت وی عبارتند از:
۱- محسن عظیمی نسب راویزی به کد ملی ۳۰۴۰۳۸5۶۱5فرزند متوفی
۲- فاطمه عظیمی نسب راویزی به کد ملی۳۰۴۰۴۹۳۹۷۳ فرزند متوفی.
۳- مهدیه عظیمی نسب راویزی به کد ملی۳۰۴۰۶۷۷۲۰۹ فرزند متوفی

۴- زهرا عظیمی راویز به کدملی۳۰5۰55۹۶۷5 همسر متوفی
 وراث دیگری ندارد چنانچه کسی شکایتی یا وصیت یا مدرکی از متوفی در دست 

دارد ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار روزنامه به شورا ارائه نماید. م_الف۴۷۱۲
 دبیر شورای حل اختالف کشکوییه_ زین العابدینی

آگهی فقدان سند مالکیت
   خانم زهرا نوروزی بهجت با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی شده 
دفتر اسناد رسمی ۸۷ رفسنجان مدعی هستند که سند مالکیت 
5۸۴ سهم مشاع از۶۳۶۲۷۶  سهم ششدانگ زمین پالک 5۸۱۶ 
فرعی از۲۰۹۴  اصلی واقع در رفسنجان بخش ۹ کرمان به نام خانم زهرا نوروزی 
بهجت صادر و تسلیم و به علت جابجایی مفقود گردیده و لذا به دستور تبصره 
یک اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت 
در روزنامه آگهی تا چنانچه شخصی مدعی انجام معامله یا وجود اسناد مالکیت 
نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و 

عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.م_الف۳۳۴۰
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان _ابوالفضل تیموری

آگهی تغییرات شرکت مهندسی کاویان نیرو ارگ شرکت 
ملی  شناسه  و  ثبت 5۰۳55  به شماره  سهامی خاص 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۴۰۰۷5۲5۹۰۲
عادی بطور فوق العاده مورخ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - اعضای هیات مدیره عبارتند از : آقای محمد 
حسن امیری به شماره ملی : ۴۰۷۳۳۷۱۹۴۰ و آقای مهران 
موسوی به شماره ملی: ۱۸۶۱۲۸۸55۷ و خانم آزاده زرین 
به شماره ملی: ۲۳۰۰۷۲۶۲۸۹ به سمت اعضای  دست 
هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار پیام ما جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی تغییرات

۱۱۱۴5۴6

بحران کم آبی را جدی بگیریم



پیامک شما را دربـاره 
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رئیس اداره محیط زیست انسانی استان تهران:

گرانی پسماند زباله گردی را بیشتر کرد
پراکنش و جانمایی غرفه های بازیافت و ساعت کارشان مناسب نیست

صرف نظر از اینکه تفکیک از 
مخازن با کدام ساز و کار صورت 

می گیرد، پدیده موسوم به 
زباله گردی، منجر به ایجاد 
معضالت زیست محیطی، 

بهداشتی و اجتماعی می شود 
و عوامل مختلفی نیز وجود 

دارد که به توسعه این پدیده 
دامن می زند. افزایش قیمت 
پسماند در سال های اخیر که 
منجر به افزایش قیمت مواد 
اولیه و قیمت مواد بازیافتی 

شده است، یکی از آن عوامل 
محسوب می شود

یک مقام محیط زیست 
استان تهران: متاسفانه پدیده 
زباله گردی، منجر به ایجاد و 

تقویت یک ساختار غیررسمی 
قدرتمند و منسجم که دارای 

منافع مشترک با بخش رسمی 
)پیمانکاران و شهرداری(، شده 
است و این موضوع نیز از دیگر 

اثرات اجتماعی این پدیده 
محسوب می شود
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2۱ فروردین، بررسی 
اولیه صالحیت داوطلبان 
انتخابات شوراهای شهر 
رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستای استان تهران از آغاز ثبت 
نام داوطلبان انتخابات شوراها در بخش ها از ۱۶ 

فروردین خبر داد.
اولیه  بررسی  گفت:  ایسنا  به  نادری  احمد 
در  شوراها  انتخابات  داوطلبان  صالحیت 
هیات های  در  تهران  استان  شهرستان های 
تا ۲۱ فروردین  آغاز و  از ۷ فروردین  اجرایی  
ادامه خواهد داشت، در این مرحله استعالم از 
مراجع چهارگانه یا همان بررسی مدارک صورت 
می گیرد و ناظران ما در برخی از شهرستان ها 
حضور دارند اما تا قبل از اتمام بررسی صالحیت 
در هیات های اجرایی حق رای ندارند. او توضیح 
داد: بعد از اتمام بررسی صالحیت در هیات های 
اجرایی، بررسی صالحیت در هیات های نظارت 
شروع می شود و بعد از آن نوبت به رسیدگی 
می رسد.  نظارت  عالی  هیات  در  صالحیت 
حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  همچنین  نادری 
بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات شوراها در 
شهرستان ها و هیات های اجرایی در حال انجام 
از  ادامه دارد و  تا ۲۱ فروردین  شده است که 
۲۲ فروردین بررسی صالحیت توسط هیات های 
عالی  هیات  رئیس  می شود.  شروع  نظارت 
و  شهر  اسالمی  شوراهای  انتخابات  بر  نظارت 
روستا در استان تهران در پایان گفت که ثبت 
نام داوطلبان شوراها در بخش ها از ۱۶ فروردین 

می شود. آغاز 

بدهی های دولتی 
به شهرداری قم پرداخت 

نشده است 
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری 
بدهی های  نشدن  پرداخت  از  انتقاد  با  قم 
دولتی به شهرداری، گفت: عدم توجه دولت 
به این موضوع، شهرداری را در تامین منابع 
مواجه  جدی  مشکل  با  درآمدی  و  مالی 
جمع  در  دیروز  وحیدنیا  محمد  می کند. 
قم  شهرداری  طلب  به  اشاره  با  خبرنگاران 
قانون  ماده ۲۳  موضوع  در  دولت، گفت:  از 
جرائم رانندگی دولت به شهرداری قم بدهی 
دارد و دولت بدهی خود را به شهرداری مطابق 
این قانون و سهمی که برای شهرداری در نظر 
گرفته را به صورت کامل پرداخت نکرده است. 
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری 
قم ظرفیت مقرر در  بند “واو “ تبصره 5 قانون 
بودجه کل کشور را مورد توجه قرار داد و ابراز 
الزم  اداری  روند  شدن  انجام  علی رغم  کرد: 
اسناد،  به موقع  تحویل  و  خصوص  این  در 
جهت  در  خاصی  اقدام  تاکنون  متأسفانه 
این  از  بهره مندی کامل شهرداری  و  تسهیل 
انجام نشده  دولت  توسط  قانونی  ظرفیت 
است. وحیدنیا ادامه داد: عدم توجه دولت به 
این موضوع، شهرداری را در تامین منابع مالی 
و درآمدی با مشکل جدی مواجه می کند. او 
با گالیه مندی از تعهدات دولت در زمینه کرونا، 
تصریح کرد: در بحث کرونا علی رغم مصوباتی 
دولت  اقتصادی  کمیسیون های  در  که 
داشتیم، مقرر بود دولت برای دستگاه هایی 
که نقش به سزایی در مبارزه با کرونا داشتند 
سهمی از صندوق توسعه ملی داده شود یا 
تسهیالت ارزان قیمت داده شود که متأسفانه 

است. انجام نشده 

زیست  محیط  اداره  رئیس  اکبرپور،  فاطمه 
تشریح  در  دیروز  تهران  استان  انسانی 
زباله گردی شهروندان  افزایش  چرایی علل 
برشمرد.  را  عواملی  خصوص کودکان  به  و 
روش های  سوی  به  را  اتهام  انگشت  او 
پانا  به  و  گرفت  شهر  در  پسماند  تفکیک 
شهر  در  پسماندها  مبدا  از  »تفکیک  گفت: 
جمله  از  مختلفی  روش های  به  تهران 
ملودی دار  خودروهای  بازیافت،  غرفه های 
و  پراکنش  می شود.  انجام  اپلیکیشن ها  و 
کار  ساعت  و  بازیافت  غرفه های  جانمایی 
است،  اداری  عمدتا ساعت  غرفه ها که  این 
مناسب نیست و این مسائل یکی از عوامل 
این  از  شهروندان  گسترده  استقبال  نبود 

است.« شده  ظرفیت ها 
استان  انسانی  زیست  محیط  رئیس 
وانت  دستگاه  صد  »چند  داد:  ادامه  تهران 
پسماندها،  تفکیک  زمینه  در  نیز  ملودی دار 
خودروها  این  از  برخی  که  دارند  فعالیت 
پسماندهای  جمع آوری  بخش  در  صرفًا 
عالوه  دیگر،  برخی  و  مخازن  از  خشک 
در  خشک،  پسماندهای  جمع آوری  بر 
جمع آوری پسماند از مبدا نیز فعال هستند. 
ساعت فعالیت، منطقه و نواحی فعالیت آنها 
مناطق،  از  بسیاری  در  و  است  محدود  نیز 
نواحی و محالت، خودروهای ملودی دار عماًل 
شناخته  شهروندان  بین  و  نداشته  فعالیتی 

نیست.« شده 
زیست  محیط  سازمان  مسئول  این 
دار  ملودی  خودروهای  درباره  همچنین 
پسماند و پراکندگی آن ها در مناطق مختلف 
دلیل  به  مناطق  این  »در  تاکید کرد:  شهر 
پسماند  فروش  پایین تر،  اقتصادی  قدرت 
عنوان  به  ملودی  خودروهای  یا  غرفه ها  به 
با  است.  توجه  مورد  درآمد،  منبع  یک 
ملودی دار،  خودروهای  فعالیت  به  توجه 
در  ارزش،  با  خشک  پسماندهای  میزان 
نتیجه  در  و  بوده  کمتر  پایین،  مناطق 
خودروهای ملودی، زمان بیشتری را صرف 
منازل  از  شده  تفکیک  پسماند  جمع آوری 
مناطق شمالی  در  برعکس  مبدأامی کنند.  و 
فروش  به  مالی  نیاز  نبود  دلیل  به  شهر، 
پسماند، میزان تفکیک کمتر و میزان تولید 
بنابراین  است.  بیشتر  نیز  خشک  پسماند 
به  ورودی  ارزش  با  خشک  پسماند  میزان 
مخازن بیشتر است و خودروهای ملودی دار 
نیز به جای اینکه در تفکیک از مبدا اصولی 
مشارکت کنند، بر تفکیک از مخازن متمرکز 

می شوند.«
که  دیگر  مهم  »موضوع  داد:  ادامه  اکبرپور 
پیمانکاران  توسط  مخازن  از  تفکیک  بر 
است،  انداخته  سایه  ملودی دار  خودروهای 
مدت زمان قرارداد آنها با شهرداری ها است. 
داوطلبانه  و  عمومی  مشارکت  که  آنجا  از 

زمان بر  مبدا،  از  تفکیک  برای  شهروندان 
است و پیمانکاران از حضور خود در منطقه 
و  آموزش  برای  انگیزه ای  نیستند،  مطمئن 
کوتاه ترین  و  ندارند  مردم  مشارکت  جلب 
انتخاب  برای کسب درآمد،  را  مسیر ممکن 
نوع  چند  از  استفاده  بعدی  می کنند. گزینه 
تهران  شهرداری  منطقه  چند  در  اپلیکیشن 
باارزش  خشک  پسماندهای  دریافت  برای 
بین  موجود  تعارضات  دلیل  به  که  است 
پیمانکاران بخش خصوصی در این حوزه و 
اپلیکیشن واحد،  شهرداری ها و فقدان یک 
چندان توفیقی در مناطق در امر تفکیک از 

است.« نداشته  پسماندها  مبدأ 

اصلی ترین شکل تفکیک پسماند، 
تفکیک از مخازن اصلی

 به گواه مسئوالن با وجود تبلیغات و تالش ها 
همچنان  مبدا  از  پسماند  تفکیک  برای 
تفکیک پسماند از مخازن اصلی ترین شکل 
تفکیک زباله قبل از جمع آوری در شهر تهران 
است که عموما فعاالن غیر رسمی آن را انجام 
می دهند. اکبرپور می گوید: »فعاالن رسمی، 
پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری هستند و 
زباله گردهایی هستند  نیز  فعاالن غیررسمی 
که کتفی نامیده می شوند و به چند روش در 
برخی  می کنند.  فعالیت  پسماندها،  تفکیک 
از این افراد طرف قرارداد پیمانکار هستند و 
وظیفه دارند پسماندهای جمع آوری شده را 

این  از  برخی  بفروشند،  پیمانکار مربوطه  به 
افراد محله یا بخشی از آن را در طول شب 
از پیمانکار اجاره کرده و پسماندهای خود را 
یا به پیمانکار یا به غیر می فروشند و برخی 
دیگر نیز به صورت مجزا و در خارج از حوزه 
توان  پیمانکار  و  عمل کرده  پیمانکار  نظارت 

مقابله با فعالیت آنها را ندارد.«

چرا تعداد زباله گردان بیشتر شده 
است؟

بخشنامه های  و  تالش ها  باوجود  چرا  اما 
مختلف همچنان زباله گردان و به خصوص 
این  می تازند،  شهرها  در  زباله گرد  کودکان 
استان  زیست  محیط  در  مسئول  مقام 
تفکیک  اینکه  از  نظر  »صرف  گفت:  تهران 
با کدام ساز و کار صورت می گیرد،  از مخازن 
به  منجر  زباله گردی،  به  موسوم  پدیده 
بهداشتی  محیطی،  زیست  معضالت  ایجاد 
نیز  مختلفی  عوامل  و  می شود  اجتماعی  و 
دامن  پدیده  این  توسعه  به  دارد که  وجود 
می زند. افزایش قیمت پسماند در سال های 
اخیر که منجر به افزایش قیمت مواد اولیه 
و قیمت مواد بازیافتی شده است، یکی از 

می شود. محسوب  عوامل  آن 
نامناسب  اقتصادی  وضعیت  و  شرایط   
انتقال  به  منجر  مسکن،  بخش  در  رکود  و 
شده  زباله گردی  به  مسکن  بازار  از  کارگران 
است. کاهش درآمدهای شهرداری به دلیل 

رکود بازار مسکن، باعث شده است مدیران 
پایدار  درآمدهای  دنبال  به  پسماند  اجرایی 
نظیر پسماند باشند و تا جایی که می توانند 
پسماند را به پول تبدیل کنند و در یک موازنه 
بین مسائل اقتصادی و اجتماعی، به دنبال 
عمدتًا  که  هستند  پسماند  از  ناشی  درآمد 
حصول  قابل  مخازن  از  تفکیک  طریق  از 
مختلف  مناطق  در  زباله  مخازن  است.« 
که  است  عواملی  دیگر  از  تهران  شهرداری 
داشته،  دنبال  به  را  مسئوالن  انتقاد  همواره 
آن ها معتقدند این سطل های مکانیزه باعث 
افزایش زباله گردی می شود. اکبرپور نیز در 
به  می توان  دیگر  عوامل  »از  این باره گفت: 
پسماند  ذخیره  مخازن  به  آسان  دسترسی 
در هر ساعت از شبانه روز و فقدان سازوکار 
کرد.  اشاره  زباله گردی،  با  برخورد  قانونی 
ایجاد  به  متاسفانه پدیده زباله گردی، منجر 
و تقویت یک ساختار غیررسمی قدرتمند و 
با بخش  منافع مشترک  دارای  منسجم که 
رسمی )پیمانکاران و شهرداری(، شده است 
اجتماعی  اثرات  دیگر  از  نیز  موضوع  این  و 
اکبرپور  می شود.«  محسوب  پدیده  این 
برای  متفاوت  متولیان  »وجود  اضافه کرد: 
پسماند  و  خشک  پسماندهای  جمع آوری 
بودن  یکسان  صورت  در  که  است  مخلوط 
و  خشک  پسماند  جمع آوری  پیمانکار 
تفکیک  ایستگاه  یک  وجود  و  مخلوط 
پسماندهای  تفکیک  برای  انگیزه ای  میانی، 
و  داشت  نخواهد  وجود  مخازن  از  خشک 
منتقل  میانی  ایستگاه  به  پسماندها  این 
هرچند  می شوند.  تفکیک  آنجا  در  و  شده 
پسماندی که از مخازن برداشت می شود به 
دلیل اختالط کمتر، ارزش اقتصادی باالتری 
مخلوط،  و  خشک  پسماند  اختالط  و  دارد 
در  که  پسماندها  از  بخشی  می شود  باعث 
مخازن قابلیت تفکیک را دارند تا رسیدن به 
ایستگاه میانی آلوده شده و قابلیت بازیافت 

بدهند.« دست  از  را  خود 
استان  انسانی  زیست  اداره محیط  رئیس   
افزایش  بر  هم  را  دیگری  عامل  تهران 
زباله گردی موثر دانست و آن افزایش ارزش 
»برای حل  او گفت:  است،  پسماند خشک 
و میان  راهکارهای کوتاه مدت  باید  مشکل 
مدت در برنامه ریزی ها، پیش بینی کرد. این 
با  مدت  میان  در  باید  ذخیره سازی  شیوه 
و  پسماند  ناوگان جمع آوری  هوشمندسازی 
با بهره گیری از فناوری ها و تجهیزات نوین، 
برای  نیز  مدت  کوتاه  در  و  شده  جایگزین 
موجود،  ذخیره سازی  شیوه  معایب  کاستن 

دارد.« ضرورت  الزم،  برنامه ریزی های 
اینکه نقش محیط زیست و شهرداری تهران 
در کاهش زباله گردی چگونه است، پرسش 
دیگری بود که اکبرپور در پاسخ به آن گفت: 
»مدیران اجرایی پسماندها باید برای تغییر 
پسماند خشک  جمع آوری  انتفاعی،  دیدگاه 
اقدام و قراردادهای پیمانکاران را به صورتی 
از  تفکیک  بر  مبتنی  صرفًا  تنظیم کنند که 

مبدأ )از درب منازل( باشد. 
ساماندهی فعاالن رسمی و غیر رسمی نیز در 
دستور کار قرار گرفته و در طرح ساماندهی، 
حذف هیچ یک از فعاالن مالک عمل نباشد.
مدیریت  پسماندها،  مدیریت  قانون  طبق   
و  محدوده  در  عادی  پسماندهای  اجرایی 
بوده  شهرداری  برعهده  تهران  شهر  حریم 
استان  زیست  محیط  حفاظت  اداره کل  و 
صحیح  اجرای  ناظر،  جایگاه  در  نیز  تهران 
پسماندها  اصولی  دفع  و  مدیریت  قانون، 
را  زیست محیطی  آلودگی های  کنترل  و 
تهران  شهرداری  از  مختلف  روش های  به 
مطالبه کرده و این مطالبه گری تا زمان رفع 

دارد.« ادامه  کماکان  مشکالت، 

| پیام ما | آمار زباله گردی کودکان با وجود شیوع ویروس کرونا و بخشنامه های شهرداری و بهزیستی کاهش پیدا نکرده است. این 
به  بخشنامه ای  تهران خرداد سال گذشته  پیروز حناچی، شهردار  تایید می کند.  و حتی مسئوالن هم  عینی شهروندان  را مشاهدات 
دستگاه های ذی ربطش ارسال و اعالم کرد که زباله گردی کودکان در شهر ممنوع است. مسئوالن حوزه شهری حاال اجرای طرح کاپ 
یا طرح جامع مدیریت پسماند را عاملی برای کاهش زباله گردی کودکان می دانند و می گویند اگر این طرح ها اجرایی شود احتماال با 
بخشنامه قبلی زمینه ممنوعیت زباله گردی کودکان فراهم شود. رئیس اداره محیط زیست انسانی استان تهران اما دیروز در گفت وگویی 

از نحوه تعبیه مخازن زباله در شهر انتقاد کرد و آن را عاملی برای افزایش زباله گردی کودکان دانست.
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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نخست آفرین گوهر پدید شایسته 
درتاریخ ۱399/۱2/26 به شماره ثبت 575۱9۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰99۰2829 
به شرح زیر جهت  ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه ی امور اکتشافی 
و استخراجی و بهره برداری و هوشمندسازی معادن به غیر از نفت و گاز و 
تولید محصوالت معدنی، ثبت پهنه ها و محدوده  های معدنی و مشاوره 
برای اخذ مجوزهای مربوطه، نصب و راه اندازی و نگهداری و تعمیرات و 
بازرسی فنی سرویس تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز شرکت، خرید و 
تهیه  ی انواع و اقسام ماشین آالت و تجهیزات و تأسیسات و مصالح مورد 
نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت، انجام خدمات مشاوره، مدیریت و 
فراهم  نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت 
شرکت مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک ها و 
مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکت ها و طرح  های معدنی 
پیمانکاری  قراردادهای  انعقاد  آنها،  منابع  و  سرمایه  جذب  و  صنعتی  و 
امور  کلیه ی  به  مبادرت  شرکت،  موضوع  ذیل  خدمات  ارائه ی  به منظور 
بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات، اخذ کارت بازرگانی و 
ترخیص کاال از گمرکات داخلی و خارجی و بین المللی، انجام پروژه های 
بازاریابی  و خدمات  مشاوره  غیرشبکه ای،  و  غیرهرمی  الکترونیک  تجارت 
غیرشبکه ای و غیرهرمی، اخذ تسهیالت مالی و خدماتی بصورت ارزی و ریالی 
از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طبق قوانین و مقررات مربوطه، 
واسطه گری و حق العمل کاری و انجام هر نوع عملیات و معامالت که برای 
حصول به مقاصد شرکت ضروری باشد. اخذ و اعطای نمایندگی خارجی و 
داخلی، شرکت در کلیه ی مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی نظارت 
فنی و اجرایی و عملیات ژئوتکنیک، اجرای اتوماسیون اداری و صنعتی 
شرکت در نمایشگاه ها و همایش های داخلی و بین المللی پیمانکاری و 
عمرانی در بخش صنایع معدنی و الکترونیکی انجام مطالعات و بررسی 
 های تکنولوژیکی، علمی، بازرگانی و اقتصادی، انبارداری، بازاریابی، توزیع 
و فروش محصوالت خدمات مربوط به آماده سازی و تجهیز معادن، تهیه  ی 
طرح توجیهی و ذخیره  سنجی و محاسبات فنی و اقتصادی معدن، حفر تونل 
و خاک  برداری در امور معادن، کانه آرائی و فرآوری ماده ی معدنی، طراحی و 
اجرای کلیه ی امور مرتبط با معادن زیرزمینی و روباز، نقشه برداری و تهیه  و 

توجیه پروفیل های طولی و عرضی در سطوح معادن، حفاری و مغزه گیری 
در معادن مختلف تهیه و اجرای نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، ژئو 
انجام  و  بتنی  سازه های  و  تونل  شیمیایی،  ژئو  فیزیک،  ژئو  الکتریک، 
کلیه ی آزمایش های فنی و مهندسی اعم از مکانیک خاک، مکانیک سنگ، 
رسوب شناسی، ژئو شیمی، رهگیری مواد، آزمایش های شیمی فیزیک ایجاد 
و راه اندازی و بهره برداری کارخانه و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد 
و گسترش معادن و صنایع معدنی، انجام فعالیت های مرتبط با موضوع 
شرکت از قبیل عملیات ساختمانی و راهسازی، ارائه ی خدمات مهندسی 
در داخل و خارج از کشور که مرتبط با معادن و صنایع باشد، انجام کلیه ی 
امور معامالتی و مبادرت به سایر عملیاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در 
چارچوب قوانین جاری کشور برای تحقق اهداف شرکت الزم و یا مفید بوده و 
یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضروری می باشد. درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان ری ، بخش مرکزی ، 
شهر ری، محله دولت آباد ، ۴953 ، کوچه اول ، کوچه شهیدحمیدعباس 
سرمایه   ۱859997۴7۱ کدپستی  دوم  طبقه   ،  2 پالک   ، پوراصل]28[ 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 25,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا آقای سیدامیر کاشی به شماره ملی ۰۴9۱596367 
دارنده 2۴999۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سید عبداله کاشی به شماره 
ملی ۰۴93۰8633۱ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
رئیس  به سمت  و  ملی ۰۴9۱596367  به شماره  کاشی  آقای سیدامیر 
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای سید عبداله کاشی به شماره ملی ۰۴93۰8633۱ و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری 
با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردًا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار پیام ما جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

اداره ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 

ملک شهداد
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 

رسمی سند  فاقد  ساختمانهای 
مورخ   ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰5۰۰۱۰۱۳ شماره  رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شهداد  ملک  ثبت 
برکت  فرزند  درتاج  حکیمه  خانمه  متقاضی 
در  جیرفت  از  صادره   ۱5۴ شناسنامه  بشماره 
مربع  متر   ۱۰۰۱۱ مساحت   به  هتل  ششدانگ 
بخش  در  واقع  اصلی   -۲۸۶۶ از  فرعی   ۱ پالک 

زاده  امام  بلوار   – شهداد   : آدرس  به  ۲۳ کرمان 
زید انتهای بلوار  خریداری از مالک رسمی محمد 
اطالع  منظور  به  .لذا  است  محرزگردیده  نظامی  
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز اگهی 
سند  صدور  به  نسبت  که  صورتی  در  شود  می 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
دو  مدت  به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم 
قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند  تقدیم 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

م.الف-۱۴ شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۱/۱5
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت
برگ  دو  تسلیم   با  طالبی  محسن  آقای   
رسمی  اسناد  دفتر  شده  گواهی  استشهادیه 
مالکیت   سند  هستند که  مدعی  رفسنجان   ۲۳
در  واقع  اصلی  از۱۹۱۳  فرعی   ۱۶۹۲ پالک  زمین  ششدانگ 
طالبی  محسن  آقای  نام   به  کرمان   ۹ بخش  رفسنجان 
لذا  و  گردیده  مفقود  جابجایی  علت  به  و  تسلیم  و  صادر 
قانون  نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  اصالحی  یک  تبصره  دستور  به 
آگهی  روزنامه  در  نوبت  یک  عموم  اطالع  مراتب جهت  ثبت 
اسناد  وجود  یا  معامله  انجام  مدعی  شخصی  چنانچه  تا 
روز   ۱۰ مدت  ظرف  تواند  می  باشد  می  خود  نزد  مالکیت 
تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  آگهی  انتشار  تاریخ  از 
و  قانونی  مدت  از سپری شدن  اینصورت پس  غیر  در  دارد 
عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد 

شد.م_الف۳۳۴۱
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان _رضا ملکی

آگهی تاسیس شرکت
آگهی مزایده اموال  غیر منقول )اسناد رهنی( پرونده اجرایی 8900125

بدیــن وســیله بــه اطــاع عمــوم مــی رســاند: ششــدانگ پــاک ثبتــی چهارصــد 
ــع در بخــش  ــی )58/436(واق و ســی و شــش فرعــی از پنجــاه و هشــت اصل
ــر 28 صفحــه 91 ثبــت شــماره  ــع دفت ــر مرب ــه مســاحت 239/80 مت 9 اهــواز ب
3632 موضــوع ســند رهنــی 7310 دفترخانــه اســناد رســمی 103 دشــت آزادگان 
متعلــق بــه خانــم فاطمــه حیــدری فرزنــد ســالم شناســنامه 1031 دشــت آزادگان 
مــورد وثیقــه بــه نشــانی :اهــواز- کــوی ســیاحی خیابــان توحیــد پــاک 85 طبــق 
نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری ملــک یــک بــاب خانــه مســکونی دارای 2 
اتــاق خــواب پذیرایــی هــال و آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی میباشــد کــه بــا 
مصالــح ســنتی و دیوارهــا و نمــای آجــری ســقف طــاق ضربــی کــف موزائیــک 
بدنــه داخلــی تــا ارتفــاع یــک متــر کاشــی و مابقــی انــدود گــچ درب اتــاق هــا 
ــا  ــزی ب ــای ســاختمان فل ــزی درب ورودی و پنجــره ه ــا چارچــوب فل ــی ب چوب
ــاط آجــری  ــک و قســمتی باغچــه دیوارهــای دورحی ــاط موزائی ــاظ کــف حی حف
ــا عمــر حــدود 30 ســال احــداث  ــدون بنــد کشــی و درب ماشــین رو فلــزی ب ب
ــواب – ــاق خ ــهری و دارای دو ات ــرق و گاز ش ــعابات آب و ب ــده دارای انش گردی
پذیرایــی و آشــپزخانه و لوازمــات میباشــد دارای نمــای آجــر ســه ســانت و دارای 
ــده اجرائــی  ــه صــدور پرون آسانســور کــه در اثــر عــدم پرداخــت بدهــی منجــر ب
ــه  ــی ب ــه و قطعیــت ارزیاب ــاغ اجرائی ــوده اســت پــس از اب ــزه 8900125 ب مکانی
بســتانکاری بانــک ملــت  شــعبه سوســنگرد از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی 
رســد مزایــده از مبلــغ پایــه 2/900/000/000 ریــال )دو میلیــارد و نهصــد میلیــون 
ریــال ()طبــق هیــات ســه نفــره کارشناســان رســمی دادگســتری( بابــت مطالبات 
بانــک روز یکشــنبه مــورخ 1400/01/29 از ســاعت 9 الــی 12 در محــل اجــرای ثبــت 
اهــواز- کــوی نبــوت جنــب مجتمــع قضایــی شــماره یــک شــهید باهنــر –اداره 

ــه  ــوق شــروع و ب ــی ف ــغ اعام ــده از مبل ــردد  مزای ــی گ ــزار م ــت برگ اجــرای ثب
ــر اســت  ــه ذک ــود . الزم ب ــی ش ــه م ــدًا فروخت ــت پیشــنهادی نق ــن قیم باالتری
ــا  ــرق ، گاز اعــم از حــق انشــعاب و ی ــه آب ، ب ــوط ب پرداخــت بدهــی هــای مرب
حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز 
بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از 
اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده 
اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد ، وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق 
ــق  ــم عشــر و ح ــد و نی ــد ش ــده مســترد خواه ــده مزای ــه برن ــازاد ب ــل م از مح
مزایــده نقــدا وصــول میگــردد طبــق اعــام بانــک ملــک مــورد وثیقــه فاقــد بیمــه 
مــی باشــد.حدود  و مشــخصات ملــک مــورد وثیقــه: طبــق وضعیــت ثبتــی بــه 

شــماره 61927-89/7/10  اداره ثبــت اســناد و امــاک ناحیــه 1 اهــواز
حــدود و مشــخصات ملک:شــماال بطــول 22 متــر دیواریســت بــه کوچــه احداثــی 
ــر  ــا بطــول 22 مت ــام جنوب ــه شــارع ع شــرقا بطــول 10/90 درب و دیواریســت ب
دیواریســت بــه پــاک 58/25 باقیمانــده غربــا بطــول 10/90 متــر دیواریســت بــه 

پــاک باقیمانــده مذکــور حقــوق دولتــی نــدارد.
ــه  ــغ پای ــد مبل ــت 10 درص ــه پرداخ ــوط ب ــده من ــه مزای ــرکت در جلس ــا ش ضمن
کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در 
جلســه مزایــده اســت لــذا خریــدار یــا خریــداران مــی بایســت تــا قبــل از شــروع 
ــه اداره اجــرا تســلیم و  ــی 10 درصــد را ب ــزی پرداخت ــش واری ــده اصــل فی مزای
مابقــی مبلــغ نیــز ظــرف مــدت 5 روز پــس از مزایــده بــه حســاب ســپرده هــای 

ثبــت واریــز نماینــد.
تاریخ انتشار:1400/01/15-- شماره م/ الف: 5/16  

143 معاون اداره اجرای اسناد رسمی اهواز- فریبا آریایی نیا 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
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رسمی 
اول  هیــات   139960301060003520 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی موضــوع قان
ــی  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ســاختمانهای فاق
ــارض  ــه بامع ــات مالکان ــن تصرف ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ح
ــه  ــد ب ــد احم ــری فرزن ــرا می ــیده زه ــم س ــی خان متقاض
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــادره از در شش ــنامه 6 ص ــماره شناس ش
ــه  ــای ثمین ــتثنای به ــی در آن باس ــای احداث ــا بن ــن ب زمی
اعیانــی بــه مســاحت 200 مترمربــع پــاک شــماره 51 فرعــی 
ــوزه  ــش ح ــران بخ ــن ته ــه باغری ــع در قری ــی واق از 2 اصل
ثبــت ملــک ورامیــن از مالکیــت شــهرداری ورامیــن محــرز 
ــب در  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس گردی
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  ــه اشــخاص نســبت ب ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس تاری
ــی اســت در صــورت انقضــای  ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــف  ــد . 672 ث / م ال ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/01/15 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/01/30
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مــدرك فــارغ التحصیلــی اینجانــب ســیده الدن زر آبــادی  فرزنــد 
ــن در مقطــع  ــه شــماره شناســنامه 2525 صــادره از قزوی ســید احمــد ب
كارشناســی ارشــد رشــته مهندســی معمــاری صــادره از واحــد دانشــگاهی 
ــار  ــد اعتب ــت و فاق ــده اس ــود گردی ــماره 74620173 مفق ــا ش ــن ب قزوی
ــه دانشــگاه  ــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرك را ب مــی باشــد . از یابن
ــوار  ــن بل ــاده باراجی ــن ج ــه نشــانی قزوی ــن ب آزاد اســامی واحــد قزوی
پژوهشــگران  ارســال نمایــد .                                         144

بــرگ ســبز خــودروی ســواری پرایــد تیــپ جــی تــی ایكــس آی مــدل 
  S1412284493668 1384 بــه شــماره موتــور 01150930 و شــماره شاســی
ــرف  ــی اش ــای عل ــام آق ــه ن ــران 426 ج 26 ب ــاك 79 ای ــماره پ ــه ش ب
عیوضخانــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد . 145

یــك فقــره كارت تــردد ســازمان بهزیســتی بــه نــام خانــم مریــم 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــی 4323418043 مفق ــماره مل ــه ش ــلیمانی ب س
اعتبــار ســاقط مــی باشــد .                                         146

آگهی مزایده اموال  غیر منقول )اسناد رهنی( پرونده اجرایی 8900125
بدیــن وســیله بــه اطــاع عمــوم مــی رســاند: ششــدانگ پــاک ثبتــی چهارصــد 
ــع در بخــش  ــی )58/436(واق و ســی و شــش فرعــی از پنجــاه و هشــت اصل
ــر 28 صفحــه 91 ثبــت شــماره  ــع دفت ــر مرب ــه مســاحت 239/80 مت 9 اهــواز ب
3632 موضــوع ســند رهنــی 7310 دفترخانــه اســناد رســمی 103 دشــت آزادگان 
متعلــق بــه خانــم فاطمــه حیــدری فرزنــد ســالم شناســنامه 1031 دشــت آزادگان 
مــورد وثیقــه بــه نشــانی :اهــواز- کــوی ســیاحی خیابــان توحیــد پــاک 85 طبــق 
نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری ملــک یــک بــاب خانــه مســکونی دارای 2 
اتــاق خــواب پذیرایــی هــال و آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی میباشــد کــه بــا 
مصالــح ســنتی و دیوارهــا و نمــای آجــری ســقف طــاق ضربــی کــف موزائیــک 
بدنــه داخلــی تــا ارتفــاع یــک متــر کاشــی و مابقــی انــدود گــچ درب اتــاق هــا 
ــا  ــزی ب ــای ســاختمان فل ــزی درب ورودی و پنجــره ه ــا چارچــوب فل ــی ب چوب
ــاط آجــری  ــک و قســمتی باغچــه دیوارهــای دورحی ــاط موزائی ــاظ کــف حی حف
ــا عمــر حــدود 30 ســال احــداث  ــدون بنــد کشــی و درب ماشــین رو فلــزی ب ب
ــواب – ــاق خ ــهری و دارای دو ات ــرق و گاز ش ــعابات آب و ب ــده دارای انش گردی
پذیرایــی و آشــپزخانه و لوازمــات میباشــد دارای نمــای آجــر ســه ســانت و دارای 
ــده اجرائــی  ــه صــدور پرون آسانســور کــه در اثــر عــدم پرداخــت بدهــی منجــر ب
ــه  ــی ب ــه و قطعیــت ارزیاب ــاغ اجرائی ــوده اســت پــس از اب ــزه 8900125 ب مکانی
بســتانکاری بانــک ملــت  شــعبه سوســنگرد از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی 
رســد مزایــده از مبلــغ پایــه 2/900/000/000 ریــال )دو میلیــارد و نهصــد میلیــون 
ریــال ()طبــق هیــات ســه نفــره کارشناســان رســمی دادگســتری( بابــت مطالبات 
بانــک روز یکشــنبه مــورخ 1400/01/29 از ســاعت 9 الــی 12 در محــل اجــرای ثبــت 
اهــواز- کــوی نبــوت جنــب مجتمــع قضایــی شــماره یــک شــهید باهنــر –اداره 

ــه  ــوق شــروع و ب ــی ف ــغ اعام ــده از مبل ــردد  مزای ــی گ ــزار م ــت برگ اجــرای ثب
ــر اســت  ــه ذک ــود . الزم ب ــی ش ــه م ــدًا فروخت ــت پیشــنهادی نق ــن قیم باالتری
ــا  ــرق ، گاز اعــم از حــق انشــعاب و ی ــه آب ، ب ــوط ب پرداخــت بدهــی هــای مرب
حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز 
بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از 
اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده 
اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد ، وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق 
ــق  ــم عشــر و ح ــد و نی ــد ش ــده مســترد خواه ــده مزای ــه برن ــازاد ب ــل م از مح
مزایــده نقــدا وصــول میگــردد طبــق اعــام بانــک ملــک مــورد وثیقــه فاقــد بیمــه 
مــی باشــد.حدود  و مشــخصات ملــک مــورد وثیقــه: طبــق وضعیــت ثبتــی بــه 

شــماره 61927-89/7/10  اداره ثبــت اســناد و امــاک ناحیــه 1 اهــواز
حــدود و مشــخصات ملک:شــماال بطــول 22 متــر دیواریســت بــه کوچــه احداثــی 
ــر  ــا بطــول 22 مت ــام جنوب ــه شــارع ع شــرقا بطــول 10/90 درب و دیواریســت ب
دیواریســت بــه پــاک 58/25 باقیمانــده غربــا بطــول 10/90 متــر دیواریســت بــه 

پــاک باقیمانــده مذکــور حقــوق دولتــی نــدارد.
ــه  ــغ پای ــد مبل ــت 10 درص ــه پرداخ ــوط ب ــده من ــه مزای ــرکت در جلس ــا ش ضمن
کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در 
جلســه مزایــده اســت لــذا خریــدار یــا خریــداران مــی بایســت تــا قبــل از شــروع 
ــه اداره اجــرا تســلیم و  ــی 10 درصــد را ب ــزی پرداخت ــش واری ــده اصــل فی مزای
مابقــی مبلــغ نیــز ظــرف مــدت 5 روز پــس از مزایــده بــه حســاب ســپرده هــای 

ثبــت واریــز نماینــد.
تاریخ انتشار:1400/01/15-- شماره م/ الف: 5/16  
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی 
اول  هیــات   139960301060003520 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی موضــوع قان
ــی  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ســاختمانهای فاق
ــارض  ــه بامع ــات مالکان ــن تصرف ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ح
ــه  ــد ب ــد احم ــری فرزن ــرا می ــیده زه ــم س ــی خان متقاض
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــادره از در شش ــنامه 6 ص ــماره شناس ش
ــه  ــای ثمین ــتثنای به ــی در آن باس ــای احداث ــا بن ــن ب زمی
اعیانــی بــه مســاحت 200 مترمربــع پــاک شــماره 51 فرعــی 
ــوزه  ــش ح ــران بخ ــن ته ــه باغری ــع در قری ــی واق از 2 اصل
ثبــت ملــک ورامیــن از مالکیــت شــهرداری ورامیــن محــرز 
ــب در  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس گردی
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  ــه اشــخاص نســبت ب ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس تاری
ــی اســت در صــورت انقضــای  ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــف  ــد . 672 ث / م ال ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/01/15 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/01/30
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مــدرك فــارغ التحصیلــی اینجانــب ســیده الدن زر آبــادی  فرزنــد 
ــن در مقطــع  ــه شــماره شناســنامه 2525 صــادره از قزوی ســید احمــد ب
كارشناســی ارشــد رشــته مهندســی معمــاری صــادره از واحــد دانشــگاهی 
ــار  ــد اعتب ــت و فاق ــده اس ــود گردی ــماره 74620173 مفق ــا ش ــن ب قزوی
ــه دانشــگاه  ــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرك را ب مــی باشــد . از یابن
ــوار  ــن بل ــاده باراجی ــن ج ــه نشــانی قزوی ــن ب آزاد اســامی واحــد قزوی
پژوهشــگران  ارســال نمایــد .                                         144

بــرگ ســبز خــودروی ســواری پرایــد تیــپ جــی تــی ایكــس آی مــدل 
  S1412284493668 1384 بــه شــماره موتــور 01150930 و شــماره شاســی
ــرف  ــی اش ــای عل ــام آق ــه ن ــران 426 ج 26 ب ــاك 79 ای ــماره پ ــه ش ب
عیوضخانــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد . 145

یــك فقــره كارت تــردد ســازمان بهزیســتی بــه نــام خانــم مریــم 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــی 4323418043 مفق ــماره مل ــه ش ــلیمانی ب س
اعتبــار ســاقط مــی باشــد .                                         146
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یک اورانگوتان بورنئویی که در معرض خطر انقراض است / مهر

| خانه تاریخی جواد نصری رودسر |
خانه تاریخی جواد نصری رودسر مربوط به اواخر 
دوره قاجار است .خانه تاریخی نصری از خانه های 
تاریخی گیالن است که در بافت قدیم شهر رودسر 
در کوچه نصری ها واقع شده است. در قدیم در 

این محله خانه های خانی قرار داشت.
 قدمت این خانه را دو دهه پایانی سلسله قاجار 
تخمین زده اند. تاریخ ساخت این خانه، بر اساس 
خاندان  پیشین  نسل  سه  به  تاریخی  اسناد 
نصری ها نسبت داده شده است. الگوی ساخت 

این خانه روسی بوده و بسیار زیباست.
قابل  راه   ۲ از  بنا  این  ساخت  تاریخی  دوره 
شناسایی است: اول ساختار اصلی بنا و استفاده 
از شیوه های ساختمان های روسی که به دوره ای 
مشخص از تکوین معماری گیالن، مربوط است. 
بنا،  این  ساخت  برای  بنا،  مالک  گفته  به  بنا 
معمارها ونجارها و استادکارهای روس از شهرهای 

می آمدند. رودسر  به  الهیجان  و  لنگرود 
نصری که  در خاندان  موجود  ، شجره نامه  دوم   
این  از  پیش  نسل  سه  به  را  بنا  ساخت  تاریخ 
خانواده متعلق می داند. بنابراین قدمت خانه جواد 

در وسط  بنا  ۱۰۰ سال پیش می رسد.  به  نصری 
حیاط ساخته شده که گرداگرد آن را حصارهای 
زیبای خشتی و طاق نماها تزیین کرده اند. همه 
از  قدیمی  خانه های  اکثر  مانند  خانه  اتاق های 
داخل به هم راه دارند. پلکان خارجی این خانه 
دو طرفه بوده که به وسیله بالکن، مسقف شده 

است.
حیاط این خانه تاریخی با درختان فراوان میوه 
و گل و گیاه بسیار زیبا و با صفاست و تزئینات 
خانه، مثل ُارسی ها، پیش بخاری ها و نقاشی های 

بنا  تاریخی  هویت  و  اصالت  به  آن  دیواری 
محوطه ای  مرکز  در  اصلی  ساختمان  افزوده اند. 
با حصارهای خشتی زیبا قرار  وسیع و سرسبز، 
با خشت  بنا دارای دو طبقه است که  این  دارد. 
چوبی،  نورگیرهای  و  است  شده  ساخته  ِگل  و 
ورودی  است.  کرده  چندان  دو  رو  زیباییش 
ساختمان در محور مرکزی قرار دارد و طبقه های 
آن با پله مرکزی به هم مرتبط می شوند. فضاهای 
باال و فضاهای خصوصی تر در  پذیرایی در طبقه 

ایران در  / سیری  گرفته اند.  قرار  همکف 

پس از موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر انتقال مشاغل تئاتر از 
گروه سه به گروه دو مشاغل، سه اثر نمایشی از این هفته در تاالرهای 
تئاتر موزیکال  تئاتر شهر به صحنه می روند.  چهارسو، سایه و قشقایی 
»جنگ و صلح« در تاالر چهارسو و  دو نمایش »ِمرفی« و »کنسرت مرگ 

گرم« در تئاتر شهر اجرا می شوند./ایلنا

با  پیام ما گزارش هایی  روزنامه سراسری  روزی  در چنین  سال گذشته 
عنوان اختصاص ۱۰ میلیارد دالر برای بحران کرونا و آیا خودروهای  یورو5 
حتما باید سوخت یورو 5 استفاده کنند، کارکرده است. این گزارش ها به 
ترتیب به عزم دولت برای کمک به کسب وکارهای آسیب دیده در کرونا 
با اختصاص بودجه و رفع ابهام ایجاد شده در صنعت خودروسازی برای 

سوخت خودروهای جدید ، اشاره داشت.

سازمان بهداشت جهانی / ماموریت و اهداف سازمان بهداشت جهانی 
عبارت است از:  بیماری های قابل انتقال، بیماری های غیرقابل انتقال، 
ترویج سالمت در طول زندگی، سیستم ها و نظام های بهداشت و سالمت، 
آمادگی برای مواجهه با چالش ها، بودجه های مرتبط با فرآیندهای داخلی 

سازمان بهداشت جهانی. / متمم

حسین ملکی عضو انجمن عکاسان ایران که در سالیان اخیر از بیماری 
کبدی رنج می برد صبح شنبه ۱۴ فروردین دار فانی را وداع گفت. او متولد 
سال ۱۳۲۰ در تهران بود و کارش را با عکاسی فیلم در سینما آغاز کرد و 
بعد از آن سراغ فیلمبرداری رفت، اگرچه در فیلم های سینمایی زیادی 

هم به عنوان بازیگر حضور داشت./ایرنا

دو آلبوم »درنا« و »تجنیس« به روایت رحیم رضایی،  هفته آخر اسفند 
و هفته اول فروردین ۱۴۰۰ مجوز انتشار گرفتند. موسیقی این آلبوم ها از 
مقام های موسیقی شمال خراسان است و رحیم رضایی یکی از نوازندگان 

این خطه آن را نواخته است./ایسنا

در  رحمان دوست  مصطفی  داستانی  اثر  تازه ترین  تشنه«  »درخت های 
قالب کتاب چاپی به همراه کتاب صوتی با صدای نویسنده منتشر شده 
است. این کتاب سه داستان دنباله دار و خیال انگیز را با محوریت دختر 

کوچکی به نام آذر بازگو می کند. /ایسنا

چندی پیش ناسا اعالم کرده بود که پرواز بالگرد مریخی 
»نبوغ« در هشتم ماه جاری میالدی)آوریل( رخ می دهد 
اما بنابر گزارش ها پرواز بالگرد مریخی نبوغ به تعویق افتاده 
است. ناسا اولین پرواز بالگرد مریخی نبوغ را به ۱۱ آوریل 
سال جاری میالدی موکول کرد. در ابتدا قرار بود این پرواز 
روز هشتم آوریل انجام شود. بالگرد مریخی نبوغ ناسا باید 
چند روز بیشتر برای انجام اولین پرواز خود در سیاره سرخ 
صبر کند. بالگرد نبوغ در ۱۸ فوریه ۲۰۲۱ به همراه مریخ نورد 

»استقامت)Perseverance( « وارد سیاره سرخ شد.
آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا)JPL( در پاسادنا، کالیفرنیا 
اعالم کرد گرچه  توییتر  در  خود  در حساب کاربری  اخیرا 
پرواز بالگرد نبوغ برای هشتم آوریل برنامه ریزی شده بود 
اما اکنون باید بگوییم که پرواز این بالگرد زودتر از ۱۱ آوریل 
انجام نمی شود. بنابراین این پرواز ۱۱ آوریل انجام می شود 
و داده ها نیز ۱۲ آوریل به زمین ارسال می شود. پ طی این 
پرواز مریخ نورد »استقامت«، بالگرد »نبوغ« را در ناحیه ای 
واقع در دهانه »جیزرو)Jezero( « مریخ به خاطر مسطح 

بودن مستقر می کند.
آن  از  دقت  با   ، »نبوغ«  از  جدایی  از  پس  »استقامت«، 
برای سلول های  را  امکان شارژ مجدد  تا  دور خواهد شد 
خورشیدی فراهم کند. ناسا پس از استقرار بالگرد »نبوغ« 
 ۳۱ طی  را  آزمایشی  پرواز  فرآیند  همه  تا  می کند  تالش 
در  بالگرد  این  است که  پیش بینی شده  دهد.  انجام  روز 
اولین پروازش تنها ۱۰ فوت)۳ متر( از سطح مریخ فاصله 

ایسنا  / گیرد. 

ز حد گذشت جدایی میان ما ای دوست
بیا بیا که غالم توام بیا ای دوست

اگر جهان همه دشمن شود ز دامن تو
به تیغ مرگ شود دست من رها ای دوست

سرم فدای قفای مالمتست چه باک
گرم بود سخن دشمن از قفا ای دوست

به ناز اگر بخرامی جهان خراب کنی
به خون خسته اگر تشنه ای هال ای دوست

چنان به داغ تو باشم که گر اجل برسد
به شرعم از تو ستانند خونبها ای دوست

وفای عهد نگه دار و از جفا بگذر
به حق آن که نیم یار بی وفا ای دوست
هزار سال پس از مرگ من چو بازآیی
ز خاک نعره برآرم که مرحبا ای دوست

غم تو دست برآورد و خون چشمم ریخت
مکن که دست برآرم به ربنا ای دوست
اگر به خوردن خون آمدی هال برخیز
و گر به بردن دل آمدی بیا ای دوست

بساز با من رنجور ناتوان ای یار
ببخش بر من مسکین بی نوا ای دوست
حدیث سعدی اگر نشنوی چه چاره کند
به دشمنان نتوان گفت ماجرا ای دوست

سعدی

| تئاتر | | هنرهای تجسمی | | موسیقی | | کتاب |

تاریخ پرواز بالگرد مریخی »نبوغ«  تغییر کرد 

کتاب شرق بهشت یکی از شاهکارهای نویسنده ی آمریکایی، 
جان اشتاین بک است. او در این رمان زندگی پیچیده ی دو 
خانواده به نام های همیلتون و تریسک را توصیف می کند که 
با تبعیض های رفتاری در قبال فرزندان خود چگونه موجب از 
هم گسستگی آن ها می شود. کتاب شرق بهشت یکی از بهترین 
فیلمی  رمان،  این  از  اقتباس  با  است.  اشتاین بک  آثار جان 
برجسته ی  الیا کازان کارگردان  توسط  بهشت  شرق  عنوان  با 
آمریکایی ساخته شد. این فیلم توانست جوایز زیادی از جمله 
اسکار بهترین بازیگر مکمل زن و اسکار بهترین بازیگر مکمل زن  

در جشنواره »گلدن گلوب« و »کن« را از آن خود کند.
شرق بهشت داستان دو نسل را در دو بازه زمانی متفاوت روایت 
خانواده ی  و  تراسک  خانواده سایروس  اول،  خانواده  می کند. 
دوم همیلتون ها هستند .در هر دو خانواده توصیف شده، پدران 
به یکی از فرزندان خود بیشتر توجه دارند. در خانواده تراسک، 
سایروس، آدام را به چارلز ترجیح می دهد و آدام هم زمانی که که 
پدر می شود به مانند سایروس، به یکی از فرزندان خود به نام 

آرون نسبت به دیگری توجه بیشتری می کند.

|شرق بهشت | 
| نویسنده : جان اشتاین بک |

 | مترجم : پرویز شهدی  |

شهرداری اختیار آباد

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری اختیار آباد بر اساس درخواست کتبی واحدهای امور شهر و فضای سبز خود در نظر دارد انجام کلیه امورات خدماتی، پشتیبانی، فنی و 

اداری خود را شامل : تنظيف معابر، آبیاری درختان و نگهداری پارک و فضاهای سبز شهری ، جمع آوری و حمل زباله های شهروندان از درب منازل 
تا محل بازیافت )واقع در کیلومتر ۱۰ ابتدای جاده کوهپایه( ونگهبانی و پیش خدمتی ساختمان های اداری و انجام کلیه امورات غسالخانه و اپراتوری 
و فروشندگی جایگاه CNG واجرائیات ساختمان به مدت یازده ماه شمسی )۱۱ ماه( از تاریخ )۱۴۰۰/2/۱ لغایت ۱۴۰۰/۱2/28(به طور یکجا و به صورت 

حجمی به شرکت های خدماتی واجد شرایط و دارای مجوز رسمی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط و دارای رزومه کاری وحسن سابقه کاری و بیمه ای دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت 
یک هفته )هفت روز کاری( جهت دریافت اسناد مناقصه و اطالع از شرایط و جزئیات کار به شهرداری اختیار آباد )امور مالی / امور قراردادها( به آدرس اختیار آباد 

خیابان امام جمعه مراجعه نمایند. 
ضمنا هزینه های چاپ دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشند.

م الف 7۰8۱

نوبت اول


