
وزیر  بهداشت:

 صدای پای ویروس هندی
نزدیک است

وزیر بهداشت از شناسایی سه مورد ویروس آفریقای جنوبی کرونا در یکی از 
استان های جنوبی کشور خبر داده و همچنین گفته است که صدای پای ویروس 

هندی نزدیک است.

 بعد از خشکیدن چشمه علی، نقاشی
روی کتیبه فتحعلی شاه جنجال به پا کرد

 کتیبه قاجاری
 مهجور ری

این بار کتیبه قاجاری باروی ری گرفتار »وندالیسم« 
شد و یک نفر در چند قدمی اداره میراث فرهنگی شهر 
ری، از بلندی باال رفت، جلوی کتیبه ایستاد و با رنگ 
مو، هشت نقطه اثر تاریخی را مخدوش کرد. مسئوالن 
میراث فرهنگی از عصر دوشنبه که خبر درز کرده وعده 

داده اند که کتیبه به زودی پاکسازی خواهد شد.

گزارش »پیام ما« از نشست آنالین 
»شهر در شرایط پاندمیک«  

بوستان ها در زمان 
کرونا کارکرد اجتماعی 
خود را از دست دادند

»شهر به مثابه موجود زنده«، عبارت پرتکرار و معروفی 
میان جامعه شناسان شهری و شهرسازان است. عبارتی 
که می گوید  شهرها همچون موجودات زنده از اتفاقات 
تاثیر می گیرند، رشد می کنند، بهتر می شوند، گسترش 

پیدا می کنند و حتی سه سالمندی می رسند.

 واکنش ها به سخنان
وزیر امور خارجه ایران ادامه دارد

 پس لرزه های ظریف
در آمریکا

محمدجواد  شده  منتشر  اظهارات  به  واکنش ها 
ظریف همچنان ادامه دارد؛ این بار اما پس لرزه های 
امور  ایران، دامن وزیر  امور خارجه  حرف های وزیر 
کری.  جان  است؛  گرفته  را  آمریکا  اسبق  خارجه 
متهم کرده اند که  را  او  جمهوری خواهان  از  عده ای 
خواهان  و  فاش کرده  ایران  برای  را  آمریکا  اسرار 
برکناری او شده اند؛ جان کری تکذیب کرده است. در 
از دستور  ربیعی، سخنگوی دولت،  ایران هم علی 
انتشار فایل  برای شناسایی عوامل  حسن روحانی 

صوتی خبر داده است. 101 شهر در وضعیت قرمز کم آبی
  سخنگوی آبفای کشور: ممکن است تا چند سال آینده خشکسالی ادامه داشته باشد، باید به فکر مخازن سدها باشیم

شرکت آب و فاضالب کشور اعالم کرد تابستان امسال 282 شهر با تنش آبی روبه رو می شوند

| مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای 
بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو  |

| بنفشه زهرایی |

 عبور از بحران با تغییر
الگوی مصرف آب

تابستان  در  آب  بحران  از  عبور  برای 
جز  راهی  مدت  کوتاه  در  پیش رو 
مصرف کنندگان  و  مردم  همه  مشارکت 

نداریم.  آب 
هم مردم در خانه و محل کار خود باید 
صرفه جویی در مصرف آب داشته باشند 
مستلزم  آنها  شغل  که  کسانی  هم  و 
مصرف آب است، امسال باید در مصارف 
باشند.  داشته  جدی  بازنگری  یک  آب 
با  که  شهرهایی  بیفتد  اتفاق  این  اگر 
با  می توانند  هستند،  روبرو  آبی  تنش 
امسال  خشکسالی  از  مشکالت کمتری 

کنند.  عبور 
هواشناسی  سازمان  پیش که  ماه  چند 
بر  مبنی  گزارش هایی  و  هشدارها 
آب  بحرانی  شرایط  وقوع  پیش بینی 
با  سازگاری  ملی  کارگروه  به  کشور  در 
این کارگروه  سوی  از  ارائه کرد،  کم آبی 
داده  کشاورزی  بخش  به  هشدارهایی 
کم  از  را  کشاورزان  اینکه  برای  شد 
بارشی مطلع کرده و از آن ها بخواهند که 
کشت هایی که آب بر است امسال انجام 
نشود و یا کشت های کم آب بر جایگزین 
دادیم که  هشدار  استانها  همه  به  شود. 
مازندران  و  گیالن  استانهای  از  خارج 
نیاز  دیگر محصوالتی که  و  برنج  کشت 
نشود.  انجام  امسال  دارند  باالیی  آبی 
برای عبور از این بحران در کنار مردم و 
کشاورزان، شهرداری ها هم باید مشارکت 
کنند و کشت چمن و گیاهانی که مصرف 
شهری  فضاهای  در  دارند  زیادی  آب 

شوند. محدود  امسال 
بلندمدت نمی توان خیلی دقیق  نگاه  در 
با  هم  آینده  سال  که  کرد  پیش بینی 
یا  بود  خواهیم  مواجه  خشکسالی 
کلی  طور  به  ایران  آنجا که  از  اما  خیر، 
کشوری خشک است اگر بخواهیم تعداد 
کاهش  را  آبی  تنش  تحت  شهرهای 
دهیم، راه این است که مردم و مشاغل 
کنیم  مجهز  تکنولوژی هایی  و  ابزار  به  را 
که به آنها کمک کند که مدیریت مصرف 
انجام دهند. همچنین الزم است  را  آب 
در زمینه اصالح الگوی مصرف اقداماتی 
صورت گیرد. به طور مثال شیرآالتی که 
تمام  در  و  ایران عرضه می شود  بازار  در 
در  نصب می شود  و ساختمان ها  منازل 
بسیاری از موارد مقررات ملی ساختمان 
را رعایت نمی کنند و خروجی این شیرها 
رفتن  هدر  باعث  و  است  استاندارد  غیر 

می شود.  آب  زیادی  مقدار 
که  دارد  وجود  ابزارهایی  که  حالی  در 
هزینه  با  شیرها  همین  می کند  کمک 
اندکی به یک شیر آب استاندارد تبدیل 
شود. در کنار این ابزار رفتارهای مصرف 

اصالح کرد. باید  هم  را 
کنار  در  شود  انجام  اقدامات  این  اگر 
سرمایه گذاری هایی که در زیرساخت های 
تامین آب صورت می گیرد، می تواند کمک 
شهرهای  کم آب،  دوره های  در  که  کند 
در  باشیم.  داشته  آبی کمتری  تنش  با 
همین راستا جزوه ای را طراحی کرده ایم 
برای  ساده  »توصیه های  عنوان  تحت 
 PDF مدیریت مصرف آب« که به شکل
در اینترنت قابل دسترسی است. در این 
مدیریت  راهکارهای  از  بسیاری  جزوه 
مسکونی  ساختمان های  در  آب  مصرف 
با  که  است  شده  ذکر  غیرمسکونی  و 
رعایت آنها شهروندان می توانند با انجام 
کارهایی ساده مصرف آب را در منزل و 

مدیریت کنند. خود  محل کار 

»پیام ما« از پیشنهاد جدید وزارت صنعت برای معدن کاری در مناطق چهارگانه گزارش می دهد

محیط زیست فدای اقتصاد یک درصدیمحیط زیست فدای اقتصاد یک درصدی

4

5

3
7

پیام مریاث

بوم و َبر

2 پیام خرب

2 پیام خرب

ن
الی

 آن
اد

ص
قت

ا

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 1997   | چهارشــنبه  8 اردیبهشــت 1400  |    قیمــت  2000 تومــان   | 

آگهی مناقصه آسفالت معابر شهر انار 
سقف  تا  را  انار  شهر  سطح  معابر  آسفالت  پروژه  دارد  نظر  1400در  سال  داخلی  بودجه  و  ای  سرمایه  های  دارایی  تملک  اعتبارات  استناد  به  انار  شهرداری 

30/000/000/000 لاير از طریق مناقصه عمومی به شرکتها و پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران دعوت می شود به شهرداری انار 
واقع در بلوار هشتم محرم مراجعه نموده و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

1-شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آئین نامه شهرداری ها در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.
2-سپرده نفرات اول تا سوم تا اتمام تشریفات مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد. ضمناض در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان به 

ترتیب به استناد ماده 8 آئین نامه مالی شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3-هزینه درج آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

4-سایر اطالعات در اسناد مناقصه قید شده است.
سپرده  حساب  به  واریزی  فیش  صورت  به  مناقصه  در  شرکت  ضمانت  عنوان  به  را  لاير   1/500/000/000 معادل  قرارداد  سقف  درصد   5 است  موظف  5-پیمانکار 

شهرداری یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 1/500/000/000 لاير تحویل شهرداری نماید.
6-آخرین زمان تحویل پاکات تا ساعت 10 صبح  شنبه 1400/2/18 می باشد.

روابط عمومی شهرداری انار

شناسه اگهی1124742  م.الف 294

آگهـي
دفترخانه   1399/06/26 مورخ   139911456954000097 شناسه   26066 شماره  سند  باستناد 
اسناد رسمی شماره 44 بندر گناوه ،  آقای حسن حیدری   با شماره  ملی 3539904301 و 
آقای عبدالمطلب افراسیابی   با شماره  ملی 3539902457 و آقای رضا گرنه   با شماره  ملی 
3530140856 نسبت به انتقال ششدانگ  یک فروند شناور  باری ناکو  بشماره ثبت 18127-بوشهر 
به آقای یوسف شریفاتی   با شماره ملی 5859264917 اقدام نموده اند. مراتب به استنـاد ماده 

25 قانون دریایی ایران آگهی می گردد.

نوبت اول

نهاد دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی ۲۱۳ صفحه ای 
رفتار اسرائیل با شهروندان فلسطینی را مصداق »ارتکاب 
گزارش  به  دانست.  آپارتاید«  نژادی،  تبعیض  جنایت 
یورونیوز، در این گزارش اسرائیل متهم به ادامه »اشغالگری 
سرزمین های فلسطینیان و اعمال محدودیت ها علیه آنها« 
شده است.  به گفته دیدبان حقوق بشر رفتار اسرائیل عمال 
دست یهودیان را برای توسعه شهرک سازی ها و اشغال 
اراضی فلسطینیان باز می گذارد. در بخش دیگری از این 
گزارش، دولت اسرائیل متهم به آزار و اذیت و ستم روزمره 
علیه فلسطینیان شده است.  این اولین بار است که یک 
نهاد بزرگ حقوق بشری بین المللی با چنین قطعیت و 
صراحتی دولت اسرائیل را به نقض حقوق فلسطینیان 
کلمه  از  استفاده  می کند.  محکوم  آپارتاید  و  تبعیض  و 
»آپارتاید« بسیاری از حامیان دولت اسرائیل را خشمگین 

می کند به همین دلیل تا امروز کمتر نهاد حقوق بشری 
آپارتاید  این توصیف استفاده کرده است.  از  بین المللی 
که در اصل کلمه ای با ریشه هلندی است در گذشته در 
توصیف تبعیض نژادی اقلیت سفیدپوست و نژادپرست 
حاکم آفریقای جنوبی علیه اکثریت سیاه پوست و بومیان 
با  اسرائیل  خارجه  وزارت  می شد.   استفاده  این کشور 
انتشار بیانیه ای به این گزارش واکنش تندی نشان داد.  
به ادعای این وزارتخانه انتشار چنین گزارشی تنها به دلیل 
است.  بشر«  حقوق  دیده بان  سازمان  »اسرائیل ستیزی 
فلسطینی  رئیس تشکیالت خودگردان  عباس،  محمود 
نیز در واکنش به این گزارش از جامعه جهانی خواست 
تا نسبت به این آپارتاید و تبعیضی که علیه شهروندان 
فلسطینی انجام می گیرد واکنش نشان دهند و اسرائیل 

را تنبیه کنند.

ستاد  این  آمادگی  از  انتخابات کشور  ستاد  سخنگوی 
تهران  الکترونیک در شهر  تمام  انتخابات  برگزاری  برای 
در بستر شبکه داخلی و بدون استفاده از اینترنت خبر 
داد. به گزارش ایرنا، سید اسماعیل موسوی گفت: ستاد 
که  انتخابات  کلی  سیاست های  طبق  کشور  انتخابات 
آراء  مقام معظم رهبری فرموده اند اخذ رای و شمارش 
به شکل الکترونیکی با استفاده از فناوری های نوین صورت 
گیرد؛ استراتژی اصلی اش را بر برگزاری انتخابات تمام 
الکترونیک گذاشته است. او اضافه کرد: طی ماه های اخیر 
با مکاتبات و مذاکراتی که با هیات مرکزی نظارت داشتیم 
به نتیجه رسیدیم که انتخابات شوراهای شهر بیش از ۳۰ 
شهر در حد وسع وزارت کشور به صورت تمام الکترونیک 
برگزار شود. دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: هیات مرکزی 
نظارت با برگزاری انتخابات الکترونیک در هشت کالنشهر 

مشهد، کرج، قم، تبریز، اصفهان، شیراز، اهواز و کرمانشاه 
موافقت کرده و در این شهرها هم انتخابات به صورت تمام 
الکترونیک برگزار خواهد شد. موسوی در ادامه گفت: با 
تالش های ستاد انتخابات کشور اخیرا هم طی توافق با 
هیات مرکزی نظارت برای برگزاری الکترونیکی انتخابات 
در ۱۶ شهر و مرکز استان نظیر ساری، رشت، ارومیه، ایالم، 
بجنورد، بوشهر، بیرجند، خرم آباد، شهرکرد، یاسوج، گرگان، 
موافقت  بندرعباس  و  سمنان  قزوین،  زنجان،  همدان، 
صورت گرفته است. موسوی گفت: هیات مرکزی نظارت 
در آخرین نامه فقط با برگزاری انتخابات الکترونیک در ۸ 
کالن شهر به جز تهران موافقت کرد، اما با توجه به این که 
زیرساخت های فنی در تهران مهیاست و امکانات فنی هم 
در تهران مستقر است ... آمادگی صد در صد داریم که تهران 

را هم به صورت ویژه الکترونیک برگزار کنیم.

دیدبان حقوق بشر:

رفتار اسرائیل با فلسطینیان مصداق »جنایت آپارتاید« است

سخنگوی ستاد انتخابات کشور:

آماده برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در تهران هستیم

سالروز تولد امام حسن مجتبی)ع( را تبریک می گوییم
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صبح  دولت،  سخنگوی  ربیعی،  علی 
دیروز در نشست خبری خود با اشاره به 
فایل صوتی منتشر شده از صحبت های 
»توطئه آمیز«  با  ظریف،  محمدجواد 
مصاحبه  این  گفته،  اقدام  این  خواندن 
به صورت گزینشی توسط  و  ربوده شده 
و  رنج  طرفدار  و  پترودالری  »تلویزیون 
به  است.  شده  پخش  مردم«  تحریم 
تلویزیون  از  ربیعی  منظور  می رسد  نظر 
اینترنشنال،  ایران  شبکه  پترودالری، 
که  باشد  زبانی  فارسی  خبری  شبکه 
بودجه  تامین  توسط عربستان سعودی، 

می شود.
ربیعی گفته است: »ربایش این اسناد، 
نهادهای  و  نظام  دولت،  علیه  توطئه ای 
ملی  منافع  علیه  توطئه ای  و  سرافراز 
ماست.« با این حال، او گفته که منتظر 
ارائه  برای  کشور  به  ظریف  بازگشت 
»توضیحات الزم در مورد سو برداشت ها« 
اعالم  همچنین  دولت  سخنگوی  است. 
کرد که حسن روحانی، رئیس جمهوری 
ایران به وزارت اطالعات دستور داده تا 

شناسایی کنند. را  توطئه  این  عوامل 
مصاحبه،  این  توضیح  در  ربیعی،  علی 
دوشنبه  روز  سخنان  مشابه  سخنانی 
امور  سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
»برش های  و گفت:  کرد  تکرار  را  خارجه 
گزینشی از یک گفت وگوی بسیار طوالنی 
منتشر  شیطنت آمیز  جهت گیری های  با 
برنامه ای  از  بخشی  گفت وگو  این  شد، 
موضوع  با  و  دولت«  سوی  »آن  نام  به 
اقدامات،  خدمات،  روایت  و  گزارش 
دولت های  دستاوردهای  و  چالش ها 
یازدهم و دوازدهم بوده است که زیر نظر 
ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز 

جمهوری مصاحبه هایی با وزرا و معاونان 
رئیس جمهور در چارچوب تاریخ شفاهی 
است.«  انجام گرفته  دولت  ساله  هشت 
آسیب شناسی  اول   »هدف  او:  گفته  به 
سیاست گذاری های دستگاه های مختلف 
از زبان مسئوالن عالی دستگاه ها، پرسیدن 
موانع سیاست گذاری و مشکالت آن بوده 
از  استفاده  قابل  و  تاریخی  با سندی  تا 
تجربیات مسئوالن پیشین برای آیندگان 

باشد.«
ربیعی گفته، کامال قابل انتظار است که در 
جریان آسیب شناسی، جنبه نقد بیشتری 
نافی  این  ولی  است،  شده  دیده  هم 
مسئوالن  همه  بین  همدلی  و  همکاری 
دستگاه های ایرانی در عرصه عمل نیست. 
به گفته او، اختالف ها طبیعی است و »در 
همه جای جهان این ها جزو اخبار مشهود 
است و در کشور ما هم به سابقه قدمت 
و  دارد«  وجود  اسالمی  انقالب جمهوری 
»این اختالفات محدود به دستگاه وزارت 
خارجه نیست.«با این حال، آقای ربیعی 
اضافه کرده که بنا بود فایل کامل نسخه 
دفتر  در  گفت وگوها  تصویری  و  صوتی 
هیئت دولت و با درجه طبقه بندی آرشیو 
شوند و یک نسخه گزیده از هر گفت وگو 
نهاد  در یک  توافق مصاحبه شونده ها  با 
ملی مطالعاتی آرشیو و سپس منتشر و 

در دسترس عموم قرار گیرد.
رسانه های  هدف  دولت  سخنگوی 
اعتبار  به  زدن  آسیب  را  پترودالری 
دادن  قرار  تاثیر  تحت  خارجی،  سیاست 
مذاکرات دیپلماتیک سرنوشت ساز، زایل 
کردن اعتماد مردم و ایجاد تفرقه در نظام 
در  ربیعی  است.  کرده  توصیف  داخلی 
واکنش به کسانی که انتشار این فایل را 

انتخاباتی می دانند، آن را خنده دار خوانده 
این  در  لطمه  بیشترین  است،  گفته  و 
خصوص شامل دولت شده است. ربیعی 
در انتهای سخنانش تاکید کرد که »کسی 
نمی تواند در عمق عالقه و دوستی ظریف 
به همه سربازان وطن و تبعیت از رهبری 
شک کند« و »در همین فایل و فایل های 
بعدی که منتشر می شود دوستی با سردار 
سخنان  در  رهبری  از  تبعیت  و  شهید 

می زند.« موج  ظریف کامال 

 اظهاراتی که دامن جان کری 
را گرفت

محمدجواد  سخنان  انتشار  دنبال  به 
عده ای  آمریکایی،  رسانه های  در  ظریف 
متهم  را  جان کری  جمهوری خواهان،  از 
را  آمریکا  محرمانه  اطالعات  کرده اند که 
به ایران داده است. آنها خواستار برکناری 
جان کری شده اند. جان کری، وزیر امور 
خارجه آخرین دولت اوباما بود؛ او در حال 
حاضر مشاور رئیس جمهور در امور آب و 

است. هوایی 
جواد ظریف در مصاحبه منتشر شده اش 
با انتقاد از بی خبری از بسیاری از اتفاقات 
کشور، گفته بود جان کری به من گفت 
مواضع  به  بار   ۲۰۰ تاکنون  اسرائیل  که 
کرده  حمله  سوریه  در  ایران  نیروهای 
جان  حاال  یورونیوز،  گزارش  به  است. 
تکذیب  را  ظریف  سخنان  این  کری، 
کرده و گفته، با وزیر خارجه ایران هرگز 
درباره حمالت هوایی اسرائیل در سوریه 
گفت وگو نکرده است. او در صفحه توییتر 
خود نوشت: »این ماجرا و این اتهامات 
چیزی  چنین  دروغند.  شبهه  و  بی شک   
هرگز اتفاق نیفتاده، نه در زمانی که من 

از آن.« نه بعد  بودم و  وزیر خارجه 
آقای کری همچنین مقاله ای از خبرگزاری 
آورده است که  را در توییت خود  رویترز 
طی آن یک مقام اسرائیلی در سال ۲۰۱۸ 
مواضع  به  هوایی  حمله   ۲۰۰ تعداد  از 
در سوریه  ایران  نیروهای تحت حمایت 
نشان  تلویحا  نکته ای که  بود.  داده  خبر 
می دهد اطالعات اخیر چیز تازه یا پنهانی 
نبوده است که او بخواهد آن را به همتای 

ایرانی خود برساند.
اظهارات آقای کری در پی حمالت پرشمار 
می گیرد.  صورت  او  به  جمهوری خواهان 
در  آمریکا  وقت  نماینده  هیلی،  نیکی 
و  »چندش آور«  را  آن  ملل  سازمان 
است.  نامیده  ایران«  برای  »خبرچینی 
را  او  رفتار  نیز  تگزاس  سناتور  تد کروز، 
بی اعتبارکننده«  و  فاجعه بار  »بی مباالتی 
صدها  »کری  است:  گفته  و  خوانده 
بانکی  حساب های  به  دالر  میلیارد 
تروریستی ایران سرازیر کرد، با ظریف در 
دوران اوباما، محرم اسرار یکدیگر بودند و 
چند بار در حال دیدار با ظریف در دوران 
دولت ترامپ مشاهده شده است )عدم 
به  هیچ گاه  و  لوگان(  قانون  به  پایبندی 
صحبت  که  چیزهایی  درباره  علنی  طور 

است.« نکرده  استدالل  کرده اند،  
جان کری  به  جمهوری خواهان  حمالت 
پرایس،  ند  که  گرفته  اوج  حالی  در 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در 
کنفرانس خبری خود گفت که نظری در 
مورد فایل منتشر شده نمی دهد. او گفت 
می شود  ادعا  که  چیزهایی  درباره  »ما 
طبعا،  نمی دهیم.  نظری  کرده اند  درز 
تایید  را  آن  دقت  و  صحت  نمی توانیم 
مستقیما  ندارم  قصد  بنابراین  و  کنیم 
درباره آن چیزی که در آن نوار ضبط شده 

بدهم.« نظری  است 
جان کری  سخنان  پرایس  حال  این  با 
و  بازگردید  اگر  گفته  و  کرده  تایید  را 
نگاهی  موقع  آن  خبری  کنفرانس  به 
بیاندازید، خواهید دید که مطمئنا این یک 
نبوده است و دولت هایی  موضوع سری 
علنا  داشتند،  مشارکت  مذاکرات  در  که 

می کردند. صحبت  آن  درباره 
در  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
نهایت گفته، فارغ از هر سیاست داخلی 
در  توانستیم  ما  ژئوپلیتیکی،  تحوالت  و 
ایران در چارچوب  با  با موفقیت  گذشته 
االن هم دقیقا  ۱+۵ مذاکره کنیم.  گروه 
موضوع همین است. تمرکز ما امروز این 
است که از طریق مذاکرات غیر مستقیم 
در وین بدانیم که آیا می توانیم باز هم این 

کار را بکنیم یا نه.
اینکه  بر  او در مورد سخن ظریف مبنی 
توافق  که  بودند  آن  دنبال  به  روس ها 
برجام صورت نگیرد، گفته، در مورد قصد 
بپرسید:  از خودشان  بهتر است  روس ها 
»فقط این نکته را اضافه می کنم که یک 
نیست.« مسکو  نفع  به  ایران هسته ای، 

وزیر  دیگر، محمد جواد ظریف،  از سوی 
حسن  دستور  با  هم زمان  ایران  خارجه 
وزارت  به  ایران  رئیس جمهور  روحانی، 
انتشار  عوامل  شناسایی  برای  اطالعات 
فایل صوتی سخنانش، برای نخستین بار 
و به صورت غیرمستقیم به این ماجرای 

داد. نشان  واکنش  جنجالی 
کوتاهی  بسیار  کلیپ  انتشار  با  ظریف 
اینستاگرامی اش گفت: »من  در حساب 
معتقدم که کار برای تاریخ نکنیم. چون 
برای تاریخ می گویم؛ خیلی نگران تاریخ 

باشیم.« و مردم  نگران خدا  نباشیم، 

واکنش ها به سخنان وزیر امور خارجه ایران ادامه دارد

پس لرزه های ظریف در آمریکا
سخنگوی دولت: هدف رسانه های پترودالری، آسیب زدن به اعتبار سیاست خارجی است

دیدار جداگانه ظریف با 
عمار حکیم، عادل عبدالمهدی 

و نوری المالکی
روز  صبح  ایران،  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمد جواد 
سه شنبه به طور جداگانه با سید عمار حکیم رئیس ائتالف 
العراقیون و حکمت ملی، عادل عبد المهدی نخست وزیر 
سابق و  نوری المالکی نخست وزیر اسبق و رئیس ائتالف 
دولت قانون به طور جداگانه دیدار و گفت وگو کرد. به گزارش 
ایسنا، در دیدارهای انجام شده طرف های عراقی با اشاره 
به اهمیت روابط عمیق دو کشور، گسترش همکاری های 
فی مابین در حوزه های مختلف و به نفع مردم دو کشور را 
مورد تاکید قرار دادند. وزیر امورخارجه ایران در این دیدار 
بر ثبات و استقرار عراق و حفظ تمامیت ارضی آن تاکید و 
بر نقش سازنده عراق قوی و متحد در منطقه تصریح کرد.

سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد
درباره کاندیداتوری 
رییسی فعال اتفاق 

جدیدی رخ نداده است
خبری  نشست  در  قوه قضائیه  سخنگوی 
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  دیروز 
در  کاندیداتوری  برای  رییسی  آقای  نظر 
نکرده؟  تغییر  جمهوری  ریاست  انتخابات 
گفت: قبال اعالم شده و همان پاسخ قبلی 
است و فعال اتفاق جدیدی رخ نداده است. 
اسماعیلی  غالمحسین  ایسنا،  گزارش  به 
زمین  بحث  در  قوه قضائیه  عملکرد  درباره 
از  هکتار  هزار   ۱۸ از  »بیش  خواری گفت: 
اراضی  مانند  طبیعی  منابع  و  ملی  اراضی 
لواسان  هفت سنگان قزوین و تپه سرخه 
شهرک  و  اراضی کالک  و  فشم  اراضی  و 
و  قزوین  اراضی  از  بخشی  و  قم  صنعتی 
... به بیت المال بازگشت و مشخص است 
خواری  زمین  با  مبارزه  در  قوه قضائیه  که 
بلکه  نبوده  پرونده  تشکیل  هدفش  تنها 

است.« داشته  خوبی  خروجی 
اسماعیلی در پاسخ به این سوال مبنی بر 
اینکه آیا نظر آقای رییسی برای کاندیداتوری 
در انتخابات ریاست جمهوری تغییر نکرده و 
ایشان قصد شرکت در انتخابات را ندارند؟ 
گفت: »قبال اعالم شده و همان پاسخ قبلی 
است و فعال اتفاق جدیدی رخ نداده است.« 
سوالی  به  پاسخ  در  قوه قضائیه  سخنگوی 
درباره ادعای تعدادی از نامزدهای انتخابات 
بابک  خروج  زمینه  در  جمهوری  ریاست 
زنجانی از کشور گفت: »ادعای مطرح شده 
صحت ندارد. تعجب می کنیم از کسانی که 
رسیدن  مدعی  و  سیاستمدار  و  آگاه  خود 
بر اساس شنیده  به مقامات عالی هستند 
می کنند.  مطرح  را  کذب  اخبار  غیرواقعی 

خروج از کشور نامبرده صحت ندارد.«
اموال  بازگشت  وضعیت  آخرین  درباره  او 
از  »بخشی  گفت:  به کشور  زنجانی  بابک 
ارسال  نفت  وزارت  به  او  دارایی  و  اموال 
شده و تیم قوی تالش می کند تا  تعیین 
تکلیف اموال او را در خارج از کشور  انجام 
دهند و شرایط عمومی حاکم بر کشورها در 
دیگر  محدودیت های  برخی  و  حوزه کرونا 
باعث طوالنی شدن این فرایند شده است  
شناسایی  برای  منتخب  تیم  انتخاب  و  

دارد.« ادامه  همچنان  نامبرده  اموال 

عمدی بودن ساقط کردن هواپیما 
صحت ندارد

آخرین  درباره  قوه قضائیه  سخنگوی 
وضعیت  پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: 
به  پرونده  این  کیفرخواست  صدور  »با 
دادگاه ارسال شده است و در مسیر انجام 
به کارگیری  با  نظامی  دادسرای  تحقیقات 
مختلف  حوزه های  در  تخصصی  تیم های 
با  و  کارشناسان ذی ربط  از  بهره گیری  با  و 
استفاده از جعبه سیاه هواپیما که خوانش 
فنی ترین  و  دقیق ترین  شد،  انجام  آن 
قالب  در  و  است  شده  انجام  بررسی ها 
نهایی و صدور کیفرخواست به دادگاه  قرار 
از  توجهی  قابل  بخش  است.  شده  ارسال 
این ادله و مستندات در اختیار کشورهای 
ذی نفع و اوکراین قرار گرفته است.  نحوه 
تایید  مورد  قضایی  دقیق  بررسی های 
پرونده  این  کشورهای دیگر که در جریان 
کرد:  تاکید  او  است.«  گرفته  قرار  بودند 
»بررسی ها در این زمینه نشان از غیرعمدی 
بودن این حادثه دارد و ادعاها در خصوص 

ندارد.« صحت  آن  بودن  عمدی 

با قطع درختان اغماض نمی شود
سنندج  در  درختان  قطع  درباره  او 
به  اشجار  قطع  و  بود  تلخ  حادثه  گفت: 
عالقمندان  همه  خاطر  زنده  موجود  عنوان 
پیگیری های  می کند.  آزرده  را  طبیعت  به 
انجام  سنندج  و  ناحیه کردستان  از  جدی 
مقصر  با  رابطه  در  است. گمانه هایی  شده 
بررسی  در حال  و  دارد  یا مقصران  وجود 
تا  هزار   ۲ شده  قطع  اشجار  البته  است. 
درخت  یک  اما  است .  بوده  و کمتر  نبوده 
هم برای ما یک عدد است و قطع اشجار 
موضوع مهمی است  و با متخلفان برخورد 
در  متخلفان  و  درختان  قطع  با  می کنیم.  

نمی شود. اغماص  حوزه  این 
برخی  درباره   سوالی  به  پاسخ  در  او 
اظهارنظرهای مسئوالن  از جمله نمایندگان 
مجلس و  دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
از   برخی  استفاده  سو   خصوص  در  نظام  
بازار  در  عامدانه  دستکاری  و  سودجویان 
پرونده  به  قضائیه  قوه  آیا  اینکه  و  بورس 
افشاگری های اخیر درباره فساد در بورس 
برای  »مکاتباتی  است؟ گفت:  ورود کرده 
با  توام  چون  اما  است  شده  واصل  ما 
بررسی های  نیازمند  نیست،  مستندات 
حوزه ای  سهام  بازار  طرفی  از  است.  دقیق 
زمان  در  و  سهولت  به  بتوان  که  نیست 
کوتاه ادله ها و مستندات را جمع آوری کرد 
و نیازمند کار کارشناسی است.« او افزود: 
اظهارات،  این  به جای رسانه ای کردن  »ما 
مکاتبات  با  همراه  مستندات  دریافت  از 

می کنیم.« استقبال 

ایران، روسیه و چین خواستار 
لغو یکجای تحریم های آمریکا 

علیه ایران شدند
در آستانه از سرگیری نشست های کمیسیون مشترک 
وین(  وقت  )به  یازده  از ساعت  دیروز  وین،  در  برجام 
نشست سه جانبه هماهنگی میان روسای هیات های 
ایران، روسیه و چین در محل  نمایندگی دائم ایران در 
وین برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این نشست، طرف ها 
ضمن مروری بر آخرین وضعیت گفت وگوها در خصوص 
بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و لغو تحریم های این 
کشور علیه ایران، خواستار لغو یکجای تحریم های آمریکا 
به عنوان یک شرط ضروری برای بازگشت این کشور به 
برجام شدند. روسای هیات های جمهوری اسالمی ایران، 
روسیه و چین اشتراک نظر کامل سه هیات و ضرورت 
تداوم رایزنی و هماهنگی جدی به صورتی منظم و مستمر 
میان سه کشور در این مذاکرات را مورد تأکید قرار دادند.

در جلسه هیات دولت انجام شد؛

تصویب الیحه پلیس ویژه 
اطفال نوجوانان

ریاست  به  یکشنبه خود  در جلسه عصر  دولت  هیات 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، 
به  و  بررسی  نوجوانان«  و  اطفال  ویژه  پلیس  »الیحه 
این  وزیران  هیأت  ایسنا،  گزارش  به  رسید.  تصویب 
تصمیم را با توجه به ضرورت اتخاذ سیاست های قضایی 
آسیب  دلیل  به  نوجوانان  و  قبال کودکان  در  افتراقی 
ویژگی های  و  خصوصیات  و  افراد  گروه  این  پذیری 
روحی و جسمی خاص آنان و نیز تدوین یک فرآیند 
اثربخش برای کودکان در سیستم قضایی و  حمایتی 
برخورد صحیح، نظام مند، هدفمند و حمایت گرا به جای 
برخورد انتظامی و قضایی با این گروه، اتخاذ کرد. الیحه 
مذکور مشتمل بر )۵۰( ماده، به مسائلی همچون نحوه 
تشکیل پلیس ویژه و شرایط و ویژگی های آنان، حدود 
صالحیت  و تکالیف پلیس ویژه، پیش بینی سازوکارهای 
حمایتی الزم مانند استخدام زنان پلیس، جداسازی از 
قضایی  مرجع  نزد  اعزام  خاص  تشریفات  بزرگساالن، 
از روش های  استفاده  زننده،  برچسب  اقدامات  منع  و 
با  نوجوانان  و  با جرایم کودکان  مواجهه  در  غیرقضایی 
تکیه بر اصول و مبانی عدالت ترمیمی، پرداخته است.

ضرورت مصون نگه داشتن کودکان و نوجوانان از عواقب 
زیان بار ورود به مراحل نظام دادرسی کیفری، پیشگیری 
از بزه کاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان، ایجاد یک 
پلیس تخصصی و بهره گیری از  علوم مختلف تحت 
نظر این نهاد، بررسی تطبیقی موضوع با سایر کشورهای 
جهان و مجوز قانونی برای تشکیل این نهاد ویژه، از دیگر 
اهداف »الیحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان« است.

سخنگوی دولت: هدف 
اول  آسیب شناسی 
سیاست گذاری های دستگاه های 
مختلف از زبان مسئوالن عالی 
دستگاه ها، پرسیدن موانع 
سیاست گذاری و مشکالت آن 
بوده تا با سندی تاریخی و قابل 
استفاده از تجربیات مسئوالن 
پیشین برای آیندگان باشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی بوشهر: تعداد ۲۰ نفر 
از اتباع کشور هندوستان وارد 
استان بوشهر شده بودند؛ از این 
افراد تست کرونا به عمل آمد 
که پاسخ آزمایش ۵ نفر از این 
آنها مثبت و ۳ نفر نیز مشکوک 
گزارش شده است
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وزیر بهداشت:
صدای پای ویروس هندی نزدیک است

وزیر بهداشت از شناسایی سه مورد ویروس 
آفریقای جنوبی کرونا در یکی از استان های 
گفته  همچنین  و  داده  خبر  کشور  جنوبی 
است که صدای پای ویروس هندی نزدیک 
نمکی،  ایسنا، دکتر سعید  به گزارش  است. 
مرگ های  متاسفانه  گفت:  بهداشت  وزیر 
این  در  که  زیادی  بستری های  از  ناشی 
بود  خواهد  افزایش  به  رو  داشتیم،  روزها 
از  را  سخت تری  روزهای  آینده  روز  چند  و 
از  ناشی  مرگ های  تعداد  دریافت  نظر 
بستری های انبوه این روزها خواهیم داشت.
به  باید  ناخوشی که  خبر  کرد:  اظهار  نمکی 
مردم بگویم این است که ما لحظه به لحظه 
دیگر  یافته  موتاسیون   ویروس های  ورود 
اعالم کرده  قبال  رصد می کردیم.  به کشور  را 
نمی خواهند.  پاسپورت  ویروس ها  که  بودم 
همانطور که ویروس ووهان توانست خودش 
را به قطب برساند. صدای پای ویروس های 
آفریقای جنوبی و برزیلی را هم در پشت در 
مرزهایمان می شنیدیم و همچنین ویروس 
هندی را که از مرزهای شرقی و جنوب شرقی 

همواره ورودش ما را تهدید می کند.

تاثیر ناچیز واکسن ها 
بر ویروس آفریقایی

به  علم  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تاکید  او 
جنوبی  آفریقای  ویروس  شیوع  و  حضور 

داشتم،  همسایه  کشورهای  در  برزیلی  و 
از  برای منع ورود و خروج موارد  مکاتباتی 
به  بودم که  همسایه کرده  برخی کشورهای 
متاسفانه  و  نشد  دنبال  مسائل  دلیل،  هر 
از  یکی  در  پیدا کردیم که  دیشب گزارش 
استان های جنوبی برای اولین بار سه مورد 
ویروس آفریقای جنوبی را در یک مجموعه 

کردیم. پیدا 
ویروس  زمینه  در  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر 
کنار  نزدیک تر  را  پایش  صدای  هم  هندی 
و  هندی  تبعه  تمام  می شنویم.  خودمان 
پاکستانی که وارد شدند را بررسی می کنیم. 
شهرستان هایمان  از  یکی  در  دیروز  از 
به کرونا  مبتال  هندی هایی که  از  را  مواردی 
نوع  از  امیدواریم  و  می کنیم  ارزیابی  بودند 

نباشند. هندی  یافته  موتاسیون 
امیدوارم  گفت:  همچنین  بهداشت  وزیر 
بتوانیم در این مرحله چوب سنگین بر گرده 
نظام سالمت با عدم رعایت فاصله گذاری، با 
عدم رعایت پروتکل ها وارد نکنیم تا خدایی 
نکرده بعد از ویروس انگلیسی به دام شیوع 
نیفتیم  جنوبی  آفریقای  ویروس  گسترده 
که از همه این ها سرسخت تر بود و بسیاری 
اگر هم  و  نداده  رویش جواب  واکسن ها  از 
نمکی  است.  مختصری  جواب  بده  جواب 
همچنین گفت: نگذاریم که جمعیت بیشتری 

مبتال شوند آن هم با ویروسی که واکسن ها 
اثر قابل توجهی نداشته باشند. روی آن 

آزمایش مثبت پنج تبعه هندی در بوشهر
صدای  گفته،  نمکی  سعید  که  حالی  در 
دیروز  است،  نزدیک،  هندی  ویروس  پای 
معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از ورود 
هندی های مبتال به کرونا از مرز استان های 
او  داده است. گرچه  بوشهر خبر  به  همجوار 
از نوع  آنها  گفته هنوز نمی دانیم که کرونای 

باشد. هندی 
بهداشتی  معاون  خواجه ئیان،  عبدالمحمد 
گفت وگو  در  بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه 
با ایسنا گفت: »تعداد ۲۰ نفر از اتباع کشور 
هندوستان وارد استان بوشهر شده بودند که 
روی سوش  بر  موجود  دلیل حساسیت  به 
هندی ویروس کرونا، پس از بررسی از این 
پاسخ  که  آمد  عمل  به  کرونا  تست  افراد 
آزمایش ۵ نفر از این افراد مثبت و ۳ نفر 
نیز مشکوک گزارش شده است.« او اضافه 
آزمایش  پاسخ  نمونه گیری،  از  »پس  کرد: 
شده  ارسال  تهران  به  سوش  تعیین  برای 
از  هندی ها  این  اینکه  بیان  با  او  است.« 
بوشهر  به  همجوار  استان های  مرز  طریق 
مذکور  افراد  کرد:  اظهار  بودند،  کرده  سفر 
فعال و تا زمان مشخص شدن نتیجه نهایی 
آزمایش در قرنطینه به سر می برند. معاون 

کرد:  تاکید  بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه 
کرونای  اینکه  بر  مبنی  دلیلی  هیچ  »فعال 
وجود  باشد  جدید  سوش  هندی،  بیماران 
تبعه  افراد  این  دلیل که  این  به  تنها  ندارد، 
هند بوده اند و به علت حساسیت موجود از 
شدن  مشخص  تا  و  شده  نمونه گیری  آنان 
بود.« خواهند  قرنطینه  در  آزمایش  نتیجه 

بهداشت  کمیسیون  رئیس  گذشته،  روز 
در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  درمان  و 
درخواست کرده  رئیس جمهوری،  به  نامه ای 
تا فورا مرزهای سه گانه کشور مسدود شود. 
کمیسیون  رئیس  شهریاری  حسینعلی 

به  خود  نامه  در  مجلس  درمان  و  بهداشت 
حسن روحانی با ابراز نگرانی از ورود سویه 
بستن  درخواست  ایران،  به  کرونا  هندی 

است.  را کرده  مرزها 
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت، از ۶ تا 7 اردیبهشت، 4۶۲ 
دست  از  کرونا  اثر  بر  را  خود  جان  نیز  نفر 
ُدز  نفر   ۱47 و  هزار   7۰۵ تا کنون  داده اند. 
نفر   4۰7 و  هزار   ۱۸4 و  واکسن کرونا  اول 
دیروز،  از  کرده اند.  تزریق  را  دوم  ُدز  نیز 
واکسیناسیون افراد ۸۰ سال به باال در کشور 

است. شده  آغاز 
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منطقه  از  کیلومتر   7۲ که  بود   9۸ آبان 
فهرست  از  اسفراین  آلبالغ  حفاظت شده 
مناطق حفاظتی بیرون کشیده شد. اسفراین 
پر از سرب و روی بود و انفجار پشت انفجار 
این ماده معدنی در آن رخ  برای استخراج 
استان خراسان  نهایت مسئوالن  در  می داد. 
بخشی  واگذاری  با  تصمیم گرفتند  شمالی 
از مناطق چهارگانه به ایمیدرو صدای انفجار 
را بخوابانند. آن ها عرصه حفاظتی را به ازای 
واگذار  این شرکت  به  امنیت  هزینه  تامین 
این  قرار شد که جای  و همان سال  کردند 
زیست  محیط  به  بکرتری  منطقه  محدوده، 

بدهند.
حاال وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد 
گذشته  از  بیش  معدن دارن  پای  تا  داده 
وزارتخانه  این  شود.  باز  چهارگانه  مناطق  به 
رویه  و  ۱9مجوز  نامه ای  در  پیش  هفته  دو 
مخل تولید را برای بررسی و رفع به هیات 
مقررات زدایی ارسال کرد. درست همان رویه 
واحدهای صنعتی  استقرار  برای  تکراری که 
در شهرک ها طی شد و در نهایت به مصوبه 
هیات مقررات زدایی برای حذف مجوز محیط 

انجامید. زیست 

نیمی از موانع کسب و کار 
در بخش محیط زیست

هیات  به  شده  ارسال  عناوین  فهرست 
بخش  در  مورد   9 شامل  مقررات زدایی 
 ۵ و  معدن  بخش  در  موضوع   ۵ صنعت، 
مورد   9 از  است.  صنوف  بخش  در  مورد 
بخش صنعت چهار مورد از موانع در بخش 
مواردی  شده اند؛  شناخته  زیست  محیط 
و  مقررات  انطباق  مجوز  دریافت  همچون 
واحدهای  استقرار  زیستی  محیط  ضوابط 
انطباق  مجوز  دریافت  صنعتی،  تولیدی 
استقرار  زیستی  محیط  ضوابط  و  مقررات 
برای واحدهای تولیدی صنعتی، مستقر در 
انطباق  مجوز  دریافت  صنعتی،  شهرک های 
مقررات و ضوابط محیط زیستی برای همه 
مجوزهای  تمدید  و  تولیدی  فعالیت های 
بخش  در  اما  دیگر  نکته  زیستی.  محیط 
معدن است، این وزارتخانه دریافت استعالم 

برای  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  از 
استقرار معدن در مناطق چهارگانه را از موانع 
شناخته  معدن  بخش  در  اصلی کسب و کار 
به  زیست  محیط  »سازمان  است:  گفته  و 
دلیل واقع شدن پهنه های معدنی در مناطق 
چهارگانه با هر گونه انجام فعالیت معدنی در 

می کند.« مخالفت  مناطق  این 
مناطق  در  معدنی  پهنه  هکتار  چند  اینکه 
چهارگانه وجود دارد و چه تعداد از آنها مورد 
تعارض محیط زیست و وزارت صنعت است؛ 
معاون  دری،  محمد باقر  نیست.  مشخص 
اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی کشور به »پیام ما« می گوید: »تمامی 
این اطالعات در دست وزارت صنعت است 
این  از  اطالعی  و سازمان زمین شناسی هم 

ندارد.« پهنه ها 
اختالف بین وزارت صنعت و سازمان محیط 
حفاظت شده  مناطق  این  مورد  در  زیست 
همواره برقرار بوده. نمونه اش انفجار و فعالیت 
بیرمی  حفاظت شده کوه  منطقه  در  معدنی 
که حتی به عنوان تنها منبع آب شهرستان 
که  موردی  می شود؛  شناخته  هم  خورموج 
مساحت  سر  بر  اختالف  آن  اصلی  ریشه 
معدنی  مجوز  زمان  و  شده  حفاظت  منطقه 
است. در روزهای گذشته نیز خبرهایی درباره 
صدور  بر  اصفهان  استان  مسئوالن  اصرار 
مجوز معدنی در منطقه حفاظتی، پارک ملی 
»کاله قاضی« شنیده می شود. موضوعی که 
محیط  اداره  ستایش،  رئیس  بهروز  البته 
بی اطالع  آن  از  استان  این  طبیعی  زیست 
»اخیرا  می گوید:  »پیام ما«  به  و  است 
گرفته  ما  از  موضوع  این  بابت  استعالمی 
نشده و در سه سال گذشته هر درخواستی 
که سازمان صمت برای این موضوع داشته 

رد کرده ایم.« را 
پیشنهاد حذف مجوز محیط زیست در مناطق 
بدون  که  شده  مطرح  حالی  در  چهارگانه 
امکان  عرصه ای  هیچ  صمت،   وزارت  مجوز 
قرارگیری در فهرست مناطق حفاظت شده را 
ندارد. محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل های 
محیط زیستی کشور به »پیام ما« می گوید: 
حفاظت شده  مناطق  فهرست  در  »منطقه ای 

محیط  سازمان  پیش تر  که  می گیرد  قرار 
صمت  و  جهاد کشاورزی  وزارت  با  زیست 
اتفاق  در عرصه  تغییری  برسد که  توافق  به 
نیفتد.« او وقفه ۲۰ ساله الموت غربی برای 
را  چهارگانه  مناطق  فهرست  در  قرارگیری 
مثال می زند و می گوید: »۱۵سال تالش شد 
تا وزارت صمت موافقت کرد که تنها گوشه ای 
مناطق حفاظت  در فهرست  الموت غربی  از 
مناطق  تمام  در  روند  این  گیرد.  قرار  شده 
بدین شکل است، خصوصا در البرز مرکزی.«
محیط  مجوز  پیشنهاد حذف  دیگر  از سوی 
زیست در مناطق چهارگانه در شرایطی مطرح 
شده که از دید کارشناسان این حوزه، موانع 
محیط زیستی بر سر راه معدن بسیار محدود 
است. دبیر شبکه تشکل های محیط زیستی 
قوانین  همان  که  است  معتقد  اما  کشور 
تفاسیر  از  برخی  با  هم  محدود  حفاظتی 

نمی شود.  اجرا  به درستی  قانونی 
به  الحاقی  تبصره)۵(  به  مثال  طور  به  او 
ماده )۲4( و ماده ۲4 مکرر در قانون معادن 
اشاره می کند که در تضاد با نقش حفاظتی 
تبصره)۵(  اساس  بر  است.  زیست  محیط 
که  صورتی  در   ،)۲4( ماده  به  الحاقی 
به  استان  تجارت  و  سازمان صنعت، معدن 
اجرایی  دستگاه های  از  استعالم  پاسخ های 
به  موضوع  باشد،  داشته  اعتراض  ذی ربط 
هیات حل اختالف موضوع ماده )۲4 مکرر( 
ارجاع می شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در 
مورد آن تعیین تکلیف شود. الموتی در این 
باره توضیح می دهد: »درکمیته ای که مجوز 
می شود،  تعداد  داده  بهره بردار  به  اکتشاف 
دستگاه های حفاظتی در اقلیت اند و معموال 
می دهند.  رای  صنعت  و  معدن  نفع  به  هم 
حتی در هیات حل اختالف هم نقش محیط 

است.« زیست کمرنگ 
حقوقی  کارگروه  عضو  امیرزاده،  مسعود 
شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست 
و منابع طبیعی کشور اما معتقد است که از 
ابتدای دهه 9۰ تمام قوانین به نفع معادن 
تنظیم شده و نقش محیط زیست کمرنگ 
شده است. او به »پیام ما« توضیح می دهد: 
از معضالت کشور در  »موضوع معادن یکی 

ارتباط با تخریب محیط زیست است اما در 
ضرر  به  قانون گذار  دستگاه   9۲ و   9۰ سال 
قانون 9۰  بنابراین  محیط زیست عمل کرد. 
و اصالحیه آن در سال 9۲ به گونه ای تنظیم 
شده که تمام  و کمال در این نگاه ویژه به 
اشتغال و توسعه معادن در حالی است که 
مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  نبئی،  تقی 
وجود  با  اعالم کرده که  صراحت  به  معدن 
تبلیغات صورت گرفته نقش معدن در تولید 

است.« درصد  یک  فقط  داخلی  ناخالص 
محمدحسن کلیدری، عضو شبکه ملی محیط 
معتقد  هم  کشور  طبیعی  منابع  و  زیست 
بها  باعث  است که فشار و البی معدن داران 
دادن بیش از حد به معادن شده است. هر 
چند که الموتی فشارهای نمایندگان مجلس 

را هم در این مسئله دخیل می داند.

دست محیط زیست بسته است
الموتی معتقد است که در حوزه معادن 
دارند  قرار  کف  در  زیستی  محیط  قوانین 
و  قوانین  به  ما  انتقاد  »اصل  می گوید:  و 
نوع  هیچ  که  است  این  موجود  مقررات 
مانعی در برابر فعالیت معادن ایجاد حمایت 
منابع  و  زیست  محیط  زیان  به  و  معدن 

است.« طبیعی 
تمام  با  هم  فعلی  قانون   همین  نکرده اند. 
امان  در  صنعتگران  البی  از  ضعف هایش 
هم   مجلس  نمایندگان  حتی  و  نمانده 
که  می دهند  پیشنهاداتی  فشار  این  تحت 
همین نقاط بازمانده محیط زیست را تهدید 

می کند.«
زیست  محیط  معاون  تجریشی،  مسعود 
انسانی سازمان محیط زیست هم می گوید 
دست محیط زیست در بخش معدن بسته 
می دهد:  توضیح  »پیام ما«  به  او  است.  
از  چهارگانه  مناطق  در  فقط  معدنی  »هر 
 ۸9 در  و  می گیرد  استعالم  زیست  محیط 
از  مناطق کشور هیچ مجوزی  مابقی  درصد 
عبارت  به  نمی شود.  گرفته  زیست  محیط 
ارزیابی  گونه  هیچ  بدون  معدن داران  دیگر 
محیط زیستی، پروانه بهره برداری را از وزارت 
صمت می گیرند. یعنی اگر پس از فعالیت 

آلودگی  یا  رفت   بین  از  قناتی  معدن،  این 
زیست  محیط  سازمان  نه  شد  محیط  وارد 
پاسخگو است و نه معدن دار به کسی جواب 

می دهد.« پس 
با وجود گذشت چند دهه از فعالیت معادن 
به  مربوط  فروش  درصد  یک  قانون  نه 
معادن و صنایع آالینده رعایت می شود و نه 
معدن دار، عرصه مورد بهره برداری را بازسازی 
می کند. الموتی در این باره می گوید: »هنوز 
فعالیت  بابت  که  مجوزی  است  هنوز  که 
معدن داده می شود، اکتشاف و بهره برداری 
زمانی  فاصله  و هیچ  به طور همزمان است 
ندارد. از طرف دیگر هم معدن دار بعد از تمام 
به  نسبت  تعهدی  هیچ  معدنی  ماده  شدن 

ندارد.« منطقه  آن  بازسازی 

تهدید ذخایر استراتژیک
 ۱۱ دنبال  به  صمت  وزارت  اما  بار  این 
کشور  نخورده  دست  و  بکر  مناطق  درصد 
است. عرصه هایی که کلیدری آن ها را ذخایر 
شبکه  عضو  این  می خواند.  استراتژیک 
طبیعی کشور  منابع  و  زیست  محیط  ملی 
ژنتیکی  ذخایر  چهارگانه  »مناطق  می گوید: 
در  حفاظتی  پروتکل های  اینقدر  هستند. 
این مناطق باالست که حتی یک فرد پیاده 
بدون هماهنگی اجازه ورود به منطقه ندارد 
تا پوشش گیاهی و جمعیت جانوری منطقه 

نشود.« تهدید 
علیجان آبکار، دکترای علوم مهندسی- منابع 
به  چهارگانه  مناطق  از  آبخیزداری  و  طبیعی 
عنوان یک اکوسیستم یاد می کند که تفاوت 
»پیام ما«  به  او  دارد.  سیستم  با  فاحشی 
می گوید: »اگر آب یا یکی از مواد اولیه  یک 
کارخانه صنعتی برای ۶ ماه قطع شود این 
فعالیتش  ماه   ۶ برای  فقط  تولیدی  واحد 
یک  از  صحبت  وقتی  اما  می شود  متوقف 
اکوسیستم می شود تاثیر این اتفاق ممکن 
است دائمی باشد.« از نگاه آبکار رویه پیش 
با توسعه پایدار  روی وزارت صمت تناسبی 
تمام  کل کشور  ضرر  به  نهایت  در  و  ندارد 

می شود.

قانون مقدم است
سازمان  انسانی  زیست  محیط  معاون 
است  معتقد  هم  زیست  محیط  حفاظت 
اجرایی  صمت  وزارت  جدید  پیشنهاد  که 
نخواهد بود، چرا که حتی در صورت گرفتن 
مصوبه از هیات مقررات زدایی، خالف قانون 
است. به گفته او حتی مصوبه حذف مجوز 
محیط زیست در شهرک های صنعتی هم با 
وجود داشتن مصوبه از هیات  مقررات زدایی 
برگشت داده شده است. عباس برزگر، وکیل 
دادگستری و کارشناس ارشد محیط زیست 
در این باره به »پیام ما« می گوید: »همیشه 
و  است  مقدم  هیات ها  تصمیم  بر  قانون 
تصمیم هیات ها نمی تواند مغایرتی با قانون 
داشته باشد.« به گفته او حذف مجوز محیط 
مصوبات  خالف  چهارگانه  مناطق  از  زیست 
زیست،  محیط  حفاظت  عالی  شورای 
و  زیست  محیط  بهسازی  و  حفاظت  قانون 
همچنین  قانون شکارو صید است.  ماجرای 
محیط  مجوز  حذف  به  صمت  وزارت  اصرار 
بهمن  به  صنعتی  شهرک های  در  زیست 
می دهد:  شرح  تجریشی  برمی گردد.   99
»درجلسه ای ۶ نفره در وزارت اقتصاد مطرح 
برای  زیست  محیط  از  استعالم  که  شد 
حذف  صنعتی  شهرک  در  واحدها  استقرار 
شد و ما مخالفت کردیم اما آن ها با وجود 
مخالفت ما این موضوع را تصویب کردند.«

این مصوبه به اجرا نمی رسد
به گفته تجریشی در صورت تصویب حذف 
این  چهارگانه  مناطق  در  زیست  محیط  مجوز 
مصوبه به مرحله اجرا نخواهد رسید. »ما کامال 
مخالف این موضوع هستیم؛ چرا که از اساس 
اگر  بنابراین  است.  قانون  موضوع خالف  این 
مصوبه  مقررات زدایی  هیات  از  پیشنهاد  این 
بگیرد و معدنی در مناطق حفاظت شده مجوز 
بهره برداری یا اکتشاف بگیرد از طریق قانونی 
عمل می کنیم.« اصرار وزارت صنعت بر توسعه 
بخش یک درصدی تولید ناخالص داخلی در 
از  خیلی  تجریشی  دید  از  است که  شرایطی 
معادن در عمل توجیه پذیر نیستند. او می گوید: 
با  »شدت تخریب معادن بسیار باالست ولی 
این حال تسهیل قوانین در کشور موجب شده 
که حتی معادنی با عیار نیم تا یک درصد هم 

بگیرند.« بهره برداری  مجوز 

»پیام ما« از پیشنهاد جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای معدن کاری در مناطق چهارگانه گزارش می دهد

محیط زیست فدای اقتصاد یک درصدی
تجریشی، معاون محیط زیست انسانی: حذف مجوز محیط زیست در مناطق چهارگانه، خالف قانون است

برای نخستین بار

»گیالنشاه ابرو سفید« 
مهمان زریبار شد 

سفید«برای  ابرو  »گیالنشاه  کنار آبزی  پرنده 
نخستین بار در تاالب بین المللی زریبار مریوان 
کردستان  چیا  سبز  انجمن  اعضای  توسط 

شد. ثبت  و  مشاهده 
چیا  سبز  انجمن  پرنده نگری  کمیته  مسئول 
کردستان به ایرنا گفت: »این پرنده دویست و 
هشتاد و ششمین گونه پرنده ثبت شده در تاالب 
بین المللی زریبار مریوان است که توسط اعضای 

این انجمن مشاهده و ثبت شده است.«
ناصح حسینی افزود: »تاکنون ۳۱۲ گونه پرنده 
استان  در  موجود  مختلف  درزیستگاه های 
آن  تعداد ۲۸۶ گونه  این  از  مشاهده شده که 

است.« بوده  زریبار  دریاچه  به  مربوط 
او گیالنشاه ابرو سفید را پرنده ای کنار آبزی معرفی 
کرد که پاهای بلند دارد و انتهای منقار درازش 
به سمت پایین خم شده و پر و بالش قهوه ای 
مایل به خاکستری و خالدار است. حسینی با 
بیان این موارد گفت: »این پرنده در ساحل های 
شنی، سواحل گلی دریاها، کناره های صخره ای 
و شکافدار دریا، مناطق آب سنگ های مرجانی 
باتالق ها و حاشیه رودخانه ها زیست می کند.«

هوای بندرعباس
ناسالم برای همه 

اعالم مرکز سنجش کیفیت هوای  براساس 
هرمزگان، بندرعباس به علت گرد و خاک برای 

همه گروه ها ناسالم است.
مریم سلیمی زاده، رئیس مرکز سنجش محیط 
زیست هرمزگان با اعالم این خبر گفت: »روز 
سه شنبه کیفیت هوای بندرعباس بر اساس 
پارامتر ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون برابر ۱۵۳ و 

برای تمام گروه ها ناسالم شد.«
بر اساس اطالعات شبکه ملی پایش کیفی 
هوای محیط و صوت سازمان حفاظت محیط 
وضعیت  بندرعباس  بر  عالوه  دیروز  زیست، 
هوای ۵ شهر دیگر هم در شرایط ناسالم قرار 
گرفت و شهرهای شیراز با شاخص ۱۰۲، زابل 
۱۰۳، اصفهان ۱۰۶، کرج ۱۰۸ و اهواز نیز ۱4۸، 
ناسالم برای گروه های حساس گزارش شدند.

ورود به مناطق حفاظت شده 
آذربایجان شرقی ممنوع شد 
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط 
طرح  اجرای  از  شرقی  آذربایجان  زیست 
این  حفاظت شده  مناطق  به  ورود  ممنوعیت 

داد. خبر  خرداد  اواخر  تا  استان 
حفاظت  اداره کل  روابط عمومی  گزارش  به 
داوود  شرقی،  آذربایجان  زیست  محیط 
ممنوعیت  طرح  اجرای  به  اشاره  با  غنی پور 
اواخر خرداد  تا  مناطق حفاظت شده  به  ورود 
گفت: »در این مدت به دلیل فصل زادآوری 
حیات وحش، ورود گردشگر و افراد دیگر به 
مناطق امن ممنوع است. بهار فصل زادآوری 
افراد  برخی  و  هست  نیز  طبیعت  و  جانوران 
خواسته یا ناخواسته مشکالتی را برای حیات 
ایجاد  حیوانات  آرامش  زدن  برهم  با  وحش 
وظایف  اساس  بر  بانان  محیط  که  می کنند 
برخورد  زمینه  این  در  با متخلفان  خود قطعًا 
شهروندان  اینکه  بر  تاکید  با  او  می کنند.« 
و  پرندگان  جوجه   با  برخورد  صورت  در 
هر  در  و  مناطق  سایر  در  وحوش  نوزادان 
حالتی از جابجایی آن خودداری کنند، گفت: 
»دوستداران محیط زیست هر نوع تخلف را 

دهند.« اطالع   ۱۵4۰ سامانه  به 

بارش شدید باران 
در 19 استان کشور

سازمان  سریع  هشدار  و  پیش بینی  مدیرکل 
هواشناسی با اشاره به بارش شدید باران در ۱9 
استان کشور، از کاهش 7 تا ۱۰ درجه ای دمای 

هوا در برخی مناطق خبر داد.
اساس  بر  اینکه  به  اشاره  با  ضیاییان  صادق 
آخرین خروجی مدل های هواشناسی وقوع رگبار 
باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید 
»همچنین  گفت:  می شود  پیش بینی  موقت 
وقوع تگرگ در مناطق مستعد و در نوار مرزی 
کشور های  از  خاک  و  گرد  ورود  کشور  غربی 

همسایه دور از انتظار نیست.«
او با بیان اینکه امروز )۸ اردیبهشت( این شرایط 
داشت،  خواهد  ادامه  مناطق کشور  بیشتر  در 
عنوان کرد: »شدت بارش طی این روز در سواحل 
دامنه های  غرب،  غرب،  شمال  خزر،  دریای 
زاگرس مرکزی و جنوبی، دامنه های جنوبی البرز 

مرکزی و مرکز کشور خواهد بود.«
سریع  هشدار  و  پیش بینی  مدیرکل  به گفته 
سازمان هواشناسی طی روز پنجشنبه در برخی 
خزر،  دریای  سواحل  غرب،  شمال  مناطق 
دامنه های جنوبی البرز مرکزی، دامنه های زاگرس 
مرکزی، مرکز، شمال شرق، شرق و جنوب شرق 
رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید 

موقتی پیش بینی می شود.

به گفته معاون سازمان محیط 
زیست در صورت تصویب حذف 

مجوز محیط زیست در مناطق 
چهارگانه این مصوبه به مرحله 

اجرا نمی رسد اما اگر این 
پیشنهاد از هیات مقررات زدایی 

مصوبه بگیرد و معدنی در 
مناطق حفاظت شده مجوز 

بهره برداری یا اکتشاف بگیرد، 
سازمان محیط زیست از راه 

قانون عمل می کند

فعالیت معدنی در 89 درصد از مساحت کشور بدون مجوز محیط زیست انجام می شود. به عبارت دیگر در تمام این عرصه اگر آلودگی 
به واسطه معدن کاری ایجاد شد یا قناتی از بین رفت، نه محیط زیست پاسخگو است و نه مدیر معدن. با این حال وزارت صنعت در 
جدیدترین پیشنهاد خود به هیات مقررات زدایی درخواست کرده که مناطق حفاظت شده هم به این قلمرو اضافه شود؛ این عرصه های 
طبیعی ذخیره گاه اکولوژیک شناخته می شوند و حتی از عبور پیاده هم در آن ممانعت می شود. این اقدام یک سال و نیم پس از 
واگذاری بخشی از منطقه حفاظت شده »آلبالغ« اسفراین به شرکت معدن ایمیدرو صورت گرفته و راه را برای فعالیت معدن داران باز 

می کند.

مسعود تجریشی، معاون 
سازمان محیط زیست: شدت 
تخریب معادن بسیار باالست 

اما تسهیل قوانین موجب شده 
که حتی معادنی با عیار نیم تا 

یک درصد هم مجوز بهره برداری 
بگیرند

|  
هر 

 م
 |

| روزنامه نگار |

| مرضیه قاضی زاده |

مدیرکل مدیریت بحران استانداری :

رفع گرد و غبار اصفهان نیازمند اقدام فوری است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
»اقدامات فوری و بلند مدت با هدف پیشگیری 
رفع کانون های  و  شناسایی  و  حوادث  وقوع  از 
انجام  استان  این  در  جاده ها  اطراف  گرد و غبار 

شود.«
»اقدامات  ایرنا گفت:  به  منصور شیشه فروش 
فوری با هدف پیشگیری از وقوع حوادث توسط 
پلیس و راهداری و اقدامات بلند مدت در این 
زمینه برای شناسایی کانون ها در اطراف و اجرای 
طرح های کاهش خطر در اطراف جاده ها توسط 
اداره راه و شهرسازی با همکاری سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای و منابع طبیعی اجرا شود.« 

زمینه  در  مشخصی  »مطالعات  داد:  ادامه  او 
اجرای این طرح ها انجام شده و در مرحله اول 
۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که منابع طبیعی 
باید در کانون های بحرانی فرسایش بادی استان 

اجرا کند.«
اصفهان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
این  باید  طبیعی  »منابع  عنوان کرد:  همچنین 
فرسایش  بحرانی  کانون های  در  را  طرح ها 
بادی استان اجرا کند و سازمان جنگل ها مراتع 
و  راهداری  سازمان  همکاری  با  آبخیزداری  و 
حمل ونقل جاده ای باید اعتباراتی برای اجرای این 
طرح ها اختصاص دهد تا این جاده ها در برابر 

شود.« ایمن  توفان گرد و غبار 
به گفته او ۱۶ کانون گرد و غبار در استان اصفهان 
با بیش از یک میلیون و 9۰ هزار هکتار وسعت 
شناسایی شده و مطالعاتی بر روی آنها انجام 
آب  نداشتن  جریان  دلیل  به  اما  است  شده 
در رودخانه زاینده رود از مدت ها قبل و کاهش 
بارش ها و گرمای هوا، این کانون های گرد و غبار 
وزش  با  فعال شده که  هم  داخلی  و  نقطه ای 
داد:  ادامه  شیشه فروش  می شوند.  فعال  باد 
»محورهای شرق و شمال استان اصفهان بادخیز 
نائین-اردکان،  محورهای  میان  این  و  هستند 
اردستان-نائین،  سجزی، کنارگذر شرق اصفهان 

و جاده نطنز و اتوبان کاشان در بعضی از مقاطع 
و همچنین محورهای شهرضا از ظرفیت ایجاد 

برخوردارند.« گرد و غبار 
بر اساس توضیحات او استان اصفهان در مقاطع 
زمانی سال جاری با شرایط گرد و غبار و وزش باد 
شدید مواجه شد که به طوفان شدید منجر شد 
و سرعت باد به ۱۲۰ کیلومتر در ساعت رسید و در 
بعضی از مناطق جاده ای از جمله محور نائین- 
اصفهان موجب خیزش گرد و غبار و فعال شدن 

کانون ها و کاهش میدان دید شد.
با  استانداری اصفهان  مدیرکل مدیریت بحران 
بیان اینکه این کانون های گرد و غبار با کم بارشی و 
وزش باد شدید فعال می شوند گفت: »۲۵ خودرو 
در گرد و غبار نوروز امسال با یکدیگر برخورد کردند 
و خساراتی به این خودروها وارد شد و گرد و غبار و 
توفان شن خسارت هایی را به تعدادی از خودروها 

که به توصیه های پلیس راه توجه نکرده بودند، 
آسیب  مقاطع  او گفت: »شناسایی  وارد کرد.« 
پذیر در مورد کاهش میدان دید و گرد و غبار در 
جاده ها و محورهای مواصالتی یکی از برنامه ها در 
این زمینه است که به منابع طبیعی ابالغ شده تا 
با همکاری هواشناسی و راه و شهرسازی در این 
زمینه اقدامات الزم را انجام دهند.« شیشه فروش 
ادامه داد: »اداره راه و شهرسازی باید با همکاری 
منابع طبیعی در اطراف بعضی از مقاطع جاده 
ای با پتانسیل خطر،  طرح های بادشکن زنده 
او همچنین گفت:  اجرایی کند.«  را  غیر زنده  و 
»اجرای طرح های نهال کاری، تثبیت شن های 
روان، تثبیت کانون های گرد و غبار و مالچ پاشی 
از مهم ترین برنامه هایی است که باید در اطراف 
این جاده ها با هدف حفاظت در برابر گرد و غبار 

انجام شود.«

۱۶ کانون گرد و غبار  با بیش 
از یک میلیون و 9۰ هزار 
هکتار وسعت در اصفهان 

شناسایی شده و مطالعاتی 
روی آنها انجام شده اما به 

دلیل جریان نداشتن آب در 
زاینده رود و کاهش بارش ها 
و گرمای هوا، این کانون های 

گرد و غبار نقطه ای و داخلی 
هم فعال شده و با وزش باد 

فعال می شوند
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همه  و  چشمه علی  خشکیدن  از  بعد 
اثر  این  نزدیکی  از  مترو  عبور  حاشیه های 
این  می شود،  خوانده  هشت هزارساله  که 
نقطه  این  پرسروصدای  اتفاق  سومین 
است.  اخیر  سال های  در  ری  تاریخی 
غربی کتیبه  جنوب  ضلع  شدن  مخدوش 
نوروز  است.  افتاده  اتفاق  شب  یکشنبه 
تقی پور، رئیس جدید اداره میراث فرهنگی 
چنین  جوان  خبرنگاران  باشگاه  به  ری 
بنا ها  از  روز صبح  هر  »ما  داده:  توضیحی 
بازدید  شهر  در  میراث فرهنگی  آثار  و 
می کنیم، اما صبح دوشنبه که به سرکشی 
نقش  کتیبه  روی  رنگ  متوجه  رفتیم 
برجسته فتحعلی شاه شدیم. بعد از بازدید 
روی  مو  رنگ  شدیم،  متوجه  کارشناسان 
کتیبه ها کشیده شده است. البته این رنگ 

است.« شست وشو  قابل 
طبق وعده مسئوالن میراث فرهنگی از دیروز 
کارشناسان  از  نفره  پنج  تیمی  )سه شنبه( 
کشور  میراث فرهنگی  بازسازی  و  مرمت 
برای پاکسازی و تثبیت این کتیبه مشغول 
به کار شده اند و همین امروز و فردا کارشان 
این  »خوشبختانه  چون  و  می شود.  تمام 
کمک  به  است«،  امحا  قابل  رنگی  مواد 
»به  میراث فرهنگی  مرمت کار  کارشناسان 

باز خواهد گشت. قبلی خود«  شکل 
سوی  از  تاریخی  بناهای  تخریب  میزان 

مردم ناچیز نیست. آثار تاریخی کمی پیدا 
می شوند که گرفتار خاطره نویسی و خط و 
خراش نشده باشند. برای همین است که 
کارشناسان و دلسوزان میراث فرهنگی مدام 
می گویند.  حفاظت  و  آموزش  اهمیت  از 
تخریب های  که  پیداست  هم  بار  این 
تقی پور  می شود.  تکرار  هم  باز  این چنینی 
وجود کانکس  با  تاکید کرده که  خود  هم 
حفاظت  نیروی  هم  باز  انتظامی  نیروی 
کافی و همچنین نصب دوربین مداربسته 
برای جلوگیری از این گونه حوادث ضروری 

است.

نظری: آثار تاریخی در خطرند
به دنبال این اتفاق صبح دیروز دویست 
و نودمین جلسه شورای شهر تهران هم به 
ری گذشت.  تاریخی  درباره کتیبه  صحبت 
در  تهران  نظری، عضو شورای شهر  حجت 
در  »اتفاقی  تذکری گفت:   در  جلسه  این 
افتاده  پایتخت  تاریخی  از کتیبه های  یکی 
که قلب هرکسی که دل در گرو هویت ایران 
دارد را به درد می آورد. کتیبه قاجاری موجود 
توسط  ری  تاریخی  در شهر  در چشمه علی 
با رنگ مو مخدوش شد  ناشناس  افرادی 
میراث  از  نگهداری  می دهد  نشان  این  و 
خطر  در  اندازه  چه  ما  هویتی  و  تاریخی 
مراقبت  این  در  اندازه  چه  تا  و  هستند 

می شود.« کوتاهی 

او حرف هایش را این طور ادامه داد: »البته 
جای خرسندی است که این خرابکاری طبق 
گفته کارشناسان قابل ترمیم است، اما اگر 
اقدام جدی و اساسی برای محافظت از این 
آثار انجام نشود، نمی توانیم هویت و میراث 
منتقل  آینده  نسل های  به  را  خود  تاریخی 
به  ما  از  قطعا  تاریخ  منظر  این  از  و  کنیم 

نیکی یاد نمی کند.«

ضرورت تعریف طرح جامع 
فرامنطقه ای

احمد مسجدجامعی، عضو دیگر شورای شهر 
بود که در تذکری حرف کتیبه چشمه علی را 
فرامنطقه ای  از طرح جامع  و  پیش کشید 
تمدنی  منطقه  ساماندهی  او  زد.  حرف 
چشمه علی را نیازمند طرح جامع دانست تا 

الیه های تاریخی آن حفظ شود.
مهم ترین  اینکه  به  اشاره  با  مسجدجامعی 
کشفیات قرن گذشته در ایران در کنار ری 
و چشمه علی بوده است. گفت: »اینکه کنار 
یک چشمه تمدنی شکل بگیرد تنها در ایران 
تهران  عظیم  سرمایه  این  اما  است.  بوده 

مورد توجه قرار نگرفته است.«
محیط  این  ساماندهی  اینکه  بیان  با  او 
»به  داد:  ادامه  است،  جامع  طرح  نیازمند 
نباید  منطقه  این  خاص  اهمیت  دلیل 
طرح ها در سطح شهردار منطقه تعریف شود 

است.« فراملی  آن  شرایط  چون 
این عضو شورای شهر اشاره ای هم به ماجرا 
خشکیدن چشمه و عبور مترو کرد؛ موضوعی 
که هنوز حل نشده و نگرانی درباره آن ادامه 
دارد. »متاسفانه خط مترو این چشمه را کور 
کرده و نگرانم در اقدام بعدی با ایجاد فضای 
سبز در این منطقه الیه های تاریخی آن به 
ادامه  در  مسجدجامعی  بیفتد.«  مخاطره 
گفت: »در طرح جامع تهران این عرصه با 
تعریف گردشگری دیده شده است. برای 
اجرای این طرح نیازمند تعریف یک طرح 
مطالعاتی هستیم تا از کارهای شتاب زده 

جلوگیری شود.«

طرح ساماندهی محیطی
 برای حفاظت بیشتر

به دنبال این اتفاق، مدیر میراث فرهنگی و 
گردشگری شهر ری خواستار اجرای طرح 
بیشتر  حفاظت  برای  محیطی  ساماندهی 
از آثار و ابنیه های تاریخی این شهرستان 
شده است. او گفته که ری بیش از 4۰ اثر 
تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی دارد 

که نیازمند حفاظت اند.
این کتیبه  در محل  این که چرا  درباره  او 
هم گفته  ندارد  وجود  بسته  مدار  دوربین 
است: »در محل بنا کانکس پلیس وجود 
ما هم  برای  اتفاق  این  دادن  رخ  اما  دارد، 
که  کردیم  درخواست  است.  سوال  جای 
داده  پوشش  مداربسته  دوربین  با  محل 
شود که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. 
با  اما  می کنیم،  تشکر  انتظامی  نیروی  از 
ماموران  این  شبانه روزی  استقرار  به  توجه 
اتفاقی  چنین  شاهد  در چشمه علی، کاش 

نبودیم.« به گفته تقی پور، میراث فرهنگی با 
نیروی انتظامی مکاتبه کرده تا دیگر چنین 

ندهد. رخ  اتفاقاتی 

کتیبه چشمه علی کجاست؟
انتهای غربی رشته کوه بی بی شهربانو 
کوهی کم ارتفاع قرار دارد که از دامنه جنوبی 
آبی می جوشد. چشمه علی  پر  آن چشمه 
خانواده  نام  به  اسالم  از  قبل  دوران  در 
سورن که از خاندان مهم ایران و ری بودند، 
خوانده می شده است و در دوران اسالمی به 
چشمه علی معروف شده که اقوال مختلفی 
در مورد نام چشمه وجود دارد. چشمه سر 
منشا حیات یکی از کهن ترین تمدن های 
جهان و بنیاد شهر باستانی ری بوده است.

باروی ری، کتیبه فتحعلی شاه، چشمه هشت 
هزار ساله که با اعتقادات مردم عجین شده 
و همگی جزو محوطه ای تاریخی و یکی از 
مناطق نمونه گردشگری تهران هستند که نام 
احتماال  و  »سورینی«  چشمه اش  باستانی 
منسوب به دودمانی بزرگ در دوره اشکانیان 
و ساسانیان بوده، اما بعدها به یاد امام علی 
)ع( به چشمه علی معروف شد. وجود ۱9۸ 
اثر باستانی بیانگر میراث با ارزش فرهنگی 
باروی  از جمله برج و  این شهرستان است 
ری، برج طغرل، آتشکده تپه میل، قلعه دیر 
جمله حضرت  از  متبرکه  بقعه  وجود ۳۲  و 
عبدالعظیم الحسنی )ع(،  امامزادگان مجاور،  
مقابر عالمان و مشاهیر دین علم ادب همچون 
محمد بن زکریای رازی، شیخ صدوق، شیخ 
ابوالفتح رازی، شیخ کلیتی نشان از جایگاه 

واالی تاریخی ری دارد.

نمایشگاه گروهی »چیزهای بسیار مورد عالقه 
گالری  در  ایرانی  هنرمندان  از  آثاری  با  من« 

برپاست. the lodge لس آنجلس 
 ۲۲ که  نمایشگاه  این  هنرآنالین  گزارش  به 
دارد،  می  ادامه   ۲۲ تا  و  شده  افتتاح  آوریل 
شده  گردآوری  حمزیان پور  نرگس  توسط 
عزیزی،  ناصر  امیریان،  آرمین  از  آثاری  و 
فاکس،  رنه  عدالتخواه،  دیبا، حسین  کامران 
حامد  کاظمی،  البرز  حبیب آبادی،  امیر 
خسروی، فرشید الرمیان، نگین محزون، امید 
مجیدی نژاد، اردشیر محصص، مانی مزینانی، 
ساناز مزینانی، نازنین پرویز، رضا رستم پیشه، 
بهار سبزواری، سمکو صالحی، کامران شریف، 
و  شفیعی  روژین  تفضلی،  جاوید  افسون، 
درآمده  نمایش  به  آن  در  خامنه زاده  تورج 

است.
بازار  متخصص  و  مشاور  حمزیان پور  نرگس 
با  او  است.  خاورمیانه  هنر  بر  تمرکز  با  هنر، 
نمایشگاه های  و  بین المللی  گالری  چندین 
هنری کار کرده و به معرفی تعداد زیادی از 
هنرمندان نوظهور، میانه کار و مشهور خاورمیانه 
و مجموعه داران  موزه ها، گالری ها  در  ایران  و 
خصوصی متعدد پرداخته است.در استیتمنت 
است: طی سال گذشته  آمده  نمایشگاه  این 
مردم  از  بسیاری  کرونا  شیوع  دلیل  به 
فعالیت های خود را محدود کرده و خانه نشین 
زندگی  آن ها  در  که  فضایی  یا  خانه  شدند. 
می کنیم، ظرف جانشین روح است. معماری 

ما را محافظت و تغذیه می کند، اشیا داخلی، 
ما را متمایز و شناسایی می کنند. مجموعه ای 
محیطی  است  گردآورده  حمزیان پور  که 
صمیمی را در گالری ایجاد می کند و آثار این 
را  بیننده  هنری،  رشته  از چندین  هنرمند   ۲۱
به ماندن و شاید کاوش به روشی غیرمعمول 
یک  قرنطینه،  و  تعطیلی  در  می کند.  دعوت 
زمانه جدید در حال ظهور است که در آن اشیا 
بازی  ابتدایی  نقشی  اوقات  ما گاهی  اطراف 
می کنند، گاهی اوقات یک سمفونی هماهنگ 
و  سر  اوقات  بعضی  و  می دهند  تشکیل  را 

تنهایی سوت  در  است که  صدای کرکننده ای 
مورد  بسیار  »چیزهای  نمایشگاه  می کشد. 
عالقه من« با جمع آوری آثاری از جهان های 
مختلف در یک مکان، ما را به فکر کردن در 
فضای شخصی خود  تنظیم  روش های  مورد 
یک  در  تنوع  محدودیت  با  می کند.  دعوت 
جهان گسترده  از  شده  قطع  داخلی،  محیط 
فضاها، تصورات ما از جهان وطنی را زیر سوال 
می برد. با تعهدی اخالقی که تالش برای درک 
به  آن  همچنین گرایش  اما  دارد،  »دیگری« 

است. روابط  و  آوری« چیزها  »جمع 

بعد از خشکیدن چشمه علی، نقاشی روی کتیبه فتحعلی شاه جنجال به پا کرد

کتیبه قاجاری مهجور ری
رئیس اداره میراث فرهنگی ری:  با وجود کانکس نیروی انتظامی، به نیروی حفاظت و دوربین مداربسته نیاز است
مسجدجامعی، عضو شورای شهر: ساماندهی منطقه تمدنی چشمه علی نیازمند طرح جامع است

نمایش آثار هنرمندان ایرانی در یک گالری لس آنجلس

در جریان برگزاری جلسه کمیته 
تشخیص نفایس ملی

 با فروش مدرسه هدایت 
ارومیه مخالفت شد

نفایس  تشخیص  کمیته  جلسه  پنجمین 
ملی و کاربری هم شان اثر به ریاست وزیر 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
وزارتخانه  فجر  سالن  در  اردیبهشت  هفتم 

شد. برگزار 
به گزارش مهر، در این جلسه که با حضور 
به شکل  نفایس  تشخیص  کمیته  اعضای 
میراث فرهنگی،  کل  مدیران  و  حضوری 
به  استان ها  صنایع دستی  و  گردشگری 
بنا در  شکل ویدئوکنفرانس برگزار شد، ۲۸ 
پنج استان کرمان، سمنان، آذربایجان غربی، 
گرفت. قرار  بررسی  مورد  و کردستان  لرستان 

از این تعداد ۱۱ بنا مربوط به استان کرمان، 
بنا  یک  سمنان،  استان  به  مربوط  بنا  دو 
استان  بنا  هشت  غربی،  آذربایجان  استان 
استان  به  مربوط  بنا  شش  و  لرستان 

بود. کردستان 
میراث فرهنگی،  وزیر  تاکید  مورد  نکات  از 
جلسه  این  در  صنایع دستی  و  گردشگری 
از  به صنایع دستی و حمایت  اولویت دادن 

بود. واگذاری ها  در  آن 
وزیر  مونسان،  علی اصغر  گفته  به 
پتانسیل  که  بنایی  هر  میراث فرهنگی 
به  دارد  را  صنایع دستی  به  خدمات دهی 
به  بهره برداری  مدیریت  قرارداد  صورت 
بخش خصوصی سپرده شود و مدیران کل 
استانی در واگذاری ها دید حمایتی از حوزه 
صنایع دستی را مدنظر قرار دهند. تجدید نظر 
چارچوبی  اساس  بر  قراردادها  تنظیم  در 
هماهنگ برای نحوه واگذاری ها و ابالغ آن 
به تمامی استان ها از دیگر نکات مورد تاکید 

بود. جلسه  این  در  مونسان  دکتر 
همچنین از استان آذربایجان غربی مدرسه 
راه  وزارت  اختیار  در  که  ارومیه  هدایت 
قرار  بررسی  مورد  دارد  قرار  شهرسازی  و 
گرفت. فروش این بنا که نفیس تشخیص 
میراث فرهنگی،  وزیر  انتقاد  مورد  داده شد، 
و  گرفت  قرار  صنایع دستی  و  گردشگری 
فروش  جلوی  باید  اعالم کرد:  صراحت  به 
و  راه  وزارت  شود،  نفیس گرفته  بنای  این 
و  باارزش  بناهای  فروش  حق  شهرسازی 
تاریخی را ندارد. این کار خالف قانون است 
و در این راستا مکاتبات الزم با دستگاه های 

می شود. انجام  ذی ربط 

مطالعات ژئوتکنیک 
دستکند »صالح آباد« 

آغاز می شود
سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان همدان از انجام مطالعات ژئوتکنیک 
»صالح آباد«  زیرزمینی  دستکند  در 

داد. خبر  جاری  سال  در  بهار  شهرستان 
گفت:  ایسنا  به  مختاری موسوی   مریم 
معاون  تصمیم  اعتبار  به کمبود  توجه  »با 
ابتدا  است که  آن  بر  وقت میراث فرهنگی 
مطالعات ژئوتکنیک در این محوطه انجام 
گیرد و براساس داده های مطالعات فصل 

شود.« آغاز  دوم کاوش 
مطالعات  انجام  از  »هدف  مطرح کرد:  او 
قبل  مانند  که  است  این  ژئوتکنیک 
و  نشود  انجام  به صورت سنتی  کاوش ها 
شود  مشخص  دقیق  دستکندها  قسمت 
تصمیمات  مطالعات  خروجی  بنابراین 

زد.« خواهد  رقم  را  بعدی 
درخواست  اینکه  بیان  با  مختاری موسوی 
وزارتخانه  به  امسال  مطالعات  اعتبار 
افزود:  می شود،  ارسال  میراث فرهنگی 
را  دستکند  حفره های  مطالعات  »انجام 
به صورت دقیق مشخص می کند و نشان 
است.« نیاز  کاوش  فصل  چند  به  می دهد 

او با اشاره به اینکه انجام مطالعات عالوه 
در  می دهد،  را کاهش  هزینه ها  اینکه  بر 
صرف زمان نیز صرفه جویی می کند، عنوان 
کرد: »برآورد شده است این مطالعه بین 
۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.«

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل 
پایان  در  همدان  استان  میراث فرهنگی 
اعتبار مشارکتی  با  یادآور شد: »سال 9۸ 
و  آباد  صالح  شهرداری  و  شهر  شورای 
اداره میراث فرهنگی فصل اول کاوش این 
و  حفاظتی  مباحث  و  تاریخی  دستکند 

شد.« انجام  آن  مورد نیاز  پوشش 
دستکند صالح آباد سومین شهر زیرزمینی 
و چهارمین دستکند کاوش شده در استان 
در حریم شهر صالح آباد  است که  همدان 
دستکند  این  شده،  واقع  بهار  شهرستان 
منطقه کشف  کشاورزان  توسط   9۶ سال 
آن  در  کاوش  فصل  یک  تاکنون  و  شد 

است. انجام گرفته 
 دستکند زیرزمینی صالح آباد پنج تا شش 
متر زیر زمین قرار دارد و  می تواند به عنوان 
گردشگری  جاذبه های  مهم ترین  از  یکی 

همدان معرفی شود.

میزان تخریب بناهای تاریخی 
از سوی مردم ناچیز نیست. 
آثار تاریخی کمی پیدا می شوند 
که گرفتار خاطره نویسی و خط 
و خراش نشده باشند. برای 
همین است که کارشناسان و 
دلسوزان میراث فرهنگی مدام 
از اهمیت آموزش و حفاظت 
می گویند. این بار هم پیداست 
که تخریب های این چنینی 
باز هم تکرار می شود. تقی پور 
هم خود تاکید کرده که با 
وجود کانکس نیروی انتظامی 
باز هم نیروی حفاظت کافی 
و همچنین نصب دوربین 
مداربسته برای جلوگیری از این 
گونه حوادث ضروری است

|پیام ما| این بار کتیبه قاجاری باروی ری گرفتار »وندالیسم« شد و یک نفر در چند قدمی اداره میراث فرهنگی شهر ری، از بلندی باال 
رفت، جلوی کتیبه ایستاد و با رنگ مو، هشت نقطه اثر تاریخی را مخدوش کرد. مسئوالن میراث فرهنگی از عصر دوشنبه که خبر درز کرده 
وعده داده اند که کتیبه به زودی پاکسازی خواهد شد. خبر خط خطی کردن کتیبه چشمه علی مثل بمب صدا کرده است و دیروز به یکی از 
مهمترین موضوعات جلسه شورای شهر تهران تبدیل شد. حاال وزارت میراث فرهنگی بار دیگر باید به این سواالت جواب بدهد: چرا در محل 

کتیبه دوربین مداربسته وجود ندارد؟ چرا این اتفاق درست رو به روی کانکس پلیس و اداره میراث فرهنگی شهر ری رخ داد؟

تجسمی

بعضی کارشناسان معتقدند 
تهیه پرونده عود با مشارکت 
سوریه و بدون در نظر گرفتن 
دیگر کشورهای عربی 
اقدامی خطا بود. از سوی 
دیگر، گفته شده بود پرونده 
عود را با عجله از روی پرونده 
کمانچه رونویسی کرده اند

یلدا«،  »جشن  پرونده های  درحالی  ایران 
»جشن مهرگان«، »مهارت ساختن و نواختن 
و  »نوغان داری«  »ترکمن دوزی«،  عود«، 
فهرست  در  ثبت  برای  را  »ابریشم ریسی« 
جهانی به یونسکو فرستاده که حضور جدی 
رقبا در ثبت انحصاری و فوری بعضی پرونده ها 
است. ایران  میراث  برای  تهدیدی  همچنان 

 به گزارش ایسنا، محمدحسن طالبیان، معاون 
میراث فرهنگی خبر داد که در اجالس مجازی 
کمیته میراث ملموس جهانی که قرار است 
تیر یا مرداد ماه امسال برگزار شود، دو پرونده 
»منظر فرهنگی هورامان« و »راه آهن سراسری 
ایران« مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. عالوه 
بر این ها، پرونده های »کاروانسراهای ایرانی« 
با ۵۶ کاروانسرا از دوره های مختلف تاریخی 
در ۲4 استان کشور، »دیزمار«، »نقش رستم 
و نقش رجب« و »کلیسای وانک« به یونسکو 
ارسال شده که این سه پرونده آخر به صورت 
الحاقی به پرونده های جنگل های هیرکانی، 
تخت جمشید و کلیساهای ارامنه ایران اضافه 

خواهد شد. 
پرونده  سه   ۱4۰۰ نوروز  در  او  گفته  به 
»ترکمن دوزی« به صورت مشترک با کشور 
ابریشم ریسی«  و  »نوغان داری  ترکمنستان، 
افغانستان،  ترکیه،  کشورهای  با  مشترک 
و  تاجیکستان  ترکمنستان،  آذربایجان، 
ازبکستان و »جشن یلدا« به صورت مشترک 
اجالس  در  طرح  برای  افغانستان  با کشور 

او  است.  شده  فرستاده  یونسکو  به   ۲۰۲۲
پانزدهمین  در  گذشته  »سال  کرد:  اضافه 
از  ناملموس  جهانی  میراث  اجالس کمیته 
»مهارت  پرونده های  ارسالی،  پرونده  چهار 
ساختن و نواختن عود«، به صورت مشترک 
با کشور سوریه و »جشن مهرگان« به شکل 
مشترک با تاجیکستان به دلیل اصالحاتی 
ریفر شد )ریفر به معنای امکان بررسی پرونده 
در چرخه  بعدی )اجالس های بعدی( است(، 
این دو پرونده امسال با اصالحات انجام شده 
و محدودیت های اعمال شده )هر کشور یک 
برخی  شد.«  ارسال  یونسکو  به  پرونده(  
نشدن  پذیرفته  دالیل  از  مطلع  کارشناسان 
پرونده »عود« گفته بودند: تهیه این پرونده 
گرفتن  نظر  در  بدون  و  سوریه  مشارکت  با 
دیگر کشورهای عربی اقدامی خطا بود. این 
پرونده  شد که  تهیه  توسط کسانی  پرونده 
دیگر،  از سوی  بودند.  تهیه کرده  را  کمانچه 
گفته شده بود پرونده عود را با عجله از روی 
پرونده کمانچه رونویسی کرده اند. »برنامه ملی 
برای پاسداری از هنر سنتی خوش نویسی در 
ایران« پرونده دیگری است که سال گذشته به 
یونسکو فرستاده شد و قرار است آذر امسال در 
شانزدهمین اجالس کمیته میراث ناملموس 
که در سریالنکا برگزار می شود، مورد بررسی 
قرار گیرد. ایران درحالی چنین پرونده ای را به 
یونسکو پیشنهاد کرده که ۱7 رقیب جدی در 

دارد.  با خوش نویسی  ارتباط 

پرونده های ایران روی میز یونسکو

طبق وعده مسئوالن میراث 
فرهنگی از دیروز )سه شنبه( 

تیمی پنج نفره از کارشناسان 
مرمت و بازسازی میراث 

فرهنگی کشور برای پاکسازی و 
تثبیت این کتیبه مشغول به کار 

شده اند و همین امروز و فردا 
کارشان تمام می شود. و چون 
»خوشبختانه این مواد رنگی 
قابل امحا است«، به کمک 

کارشناسان مرمت کار میراث 
فرهنگی »به شکل قبلی خود« 

باز خواهد گشت
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شرکت آب و فاضالب کشور اعالم کرد تابستان امسال 282 شهر با تنش آبی روبه رو می شوند

101 شهر در وضعیت قرمز کم آبی
سخنگوی آبفای کشور: ممکن است تا چند سال آینده خشکسالی ادامه داشته باشد، باید به فکر مخازن سدها باشیم

سال آبی امسال به لحاظ بارش 
بسیار نامناسب بود، به طور 

متوسط میزان بارش ها نسبت 
به بلند مدت 4۰ درصد کاهش 

داشته است و در برخی مناطق 
کشور وضعیت وخیم است

سد دز خالی است
کاهش  و  خوزستان  در  آبی  تنش 
شرایط  بر  عالوه  استان،  سدهای  آورد 
مورد  شرب  آب  تامین  در  که  دشواری 
خواهد  وجود  به  خوزستان  مردم  نیاز 
برق  تولید  برای  جدی  خطر  زنگ  آورد، 
کشاورزان  تابستانه  کشت های  و  است 
می کند.  مواجه  جدی  مشکل  با  نیز  را 
سدهای  آبی  شرایط  این  به  توجه  با 
خوزستان و وضعیت سدهای دز و کرخه 
و  خوزستان  سدهای  مهم ترین  از  که 
باید دید که مسئوالن چه  کشور هستند، 
تدابیری برای عبور از پیک مصرف آب و 

اندیشید. خواهند  برق 
رئوفی نسب  سعید  ایسنا  گزارش  به 
بیان  با  دز  نیروگاه  و  سد  مدیرعامل 
اینکه سد دز عمال خالی است، می گوید: 
حجمی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
آورد  است.  خالی  دز  سد  از  مترمکعب 
نرمال  وضعیت  درصد   4۰ تقریبا  دز  سد 
است و وضعیت خروجی سد نیز حدود 
باید  و  است  نرمال  وضعیت  درصد   4۰
آب  درصد کمبود   ۶۰ نوعی،  به  گفت که 
نرمال  شرایط  با  مقایسه  در  دز  سد  در 

داریم.
با  گفت:  دز  نیروگاه  و  سد  مدیرعامل 
توجه به نیاز پایین دست برای مصرف آب 
خروجی  میزان  برق،  تولید  همچنین  و 
بر  مترمکعب   ۲۵۰ حدود  باید  دز  سد 
خشکسالی  وضعیت  اما  باشد  ثانیه 

است  شکلی  به  اکنون  دز  سد  آورد  و 
شهریورماه  تا  رو  پیش  ماه های  در  که 
با  آب  رهاسازی  امکان  مهرماه  حتی  و 
ثانیه  بر  متر مکعب   ۱۰۰ از  بیشتر  دبی 
با  اکنون  که  خشکسالی  ندارد.  وجود 
 ۱۱ آن مواجه شده ایم، تقریبا در هر بازه 
استان  و  برای کشور  یک بار  سال   ۱۲ تا 
آمده است. در سال  به وجود  خوزستان 
خشکسالی  چنین  با   ۱۳۸7 و   ۱۳7۸
 ۱4۰۰ مواجه شدیم و اکنون نیز در سال 
وضعیت  و  برخورده ایم  خشکسالی  به 
است. گذشته  دوره  دو  به  شبیه  بسیار 

دز  سد  اینکه  بیان  با  رئوفی نسب 
همه  علی رغم  گفت:  است،  خالی  عمال 
 ۲۱ دز  سد  انجام شده،  صرفه جویی های 

است. مانده  خالی  متر 
که  است  آن  معنای  به  ارتفاع  این   
حجمی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
متر مکعب از سد دز خالی است. در حال 
متر   ۳۳۱ دز  سد  در  آب  ارتفاع  حاضر 
می توانیم  متر   ۳۱۰ ارتفاع  تا  و  است 
این  از  اینکه  امکان  و  برویم  پایین 

ندارد. وجود  برویم  پایین تر  ارتفاع 
 از نظر ارتفاعی می توانیم ۲۱ متر از آب 
مترمکعب  میلیارد  یک  حدود  که  سد 
 7۰۰ حدود  و  کنیم  استفاده  را  است 
خواهیم  آورد  نیز  مترمکعب  میلیون 

داشت.
داد:  ادامه  دز  نیروگاه  و  سد  مدیرعامل 

آوردی  با  برنامه ریزی  قابل  آب  حجم 
که به صورت متوسط داریم، حدود یک 
است؛  متر مکعب  میلیون   7۰۰ و  میلیارد 
آنچه  حسب  بر  آب،  میزان  این  برای 
متوسط  صورت  به  شده  برنامه ریزی 
از  می توانیم  ثانیه  بر  مترمکعب   ۱۰۰
حالی که  در  باشیم  داشته  سد خروجی 
برای تامین آب شرب، برق  پایین دست 
شبکه و آب کشاورزی به خروجی حدود 

دارد. نیاز  ثانیه  بر  مترمکعب   ۲۵۰
نباید  تنها  که  است  این  مهم  مسئله   
نگاه  آبی  سال  از  باقی مانده  ماه های  به 
پیش بینی  دقیقا  نمی توان  زیرا  کرد 
وضعیت  آبان ماه  و  مهرماه  در  که  کرد 
این  بر  است.  شکل  چه  به  بارش ها 
آب  ذخایر  همه  نمی توانیم  اساس 
هیچ  بگوییم  بعد  و  کنیم  رهاسازی  را 
سد  در  را  حداقل هایی  باید  نداریم.  آبی 
سال  نشده  پیش بینی  خشکسالی  برای 

کنیم. ذخیره  جاری 
با  گفت:  دز  نیروگاه  و  سد  مدیرعامل 
درصد   4۰ می توانیم  تنها  فعلی  شرایط 
این  کنیم،  تامین  را  پایین دست  نیاز 
پایین دست  شرب  آب  برای  درصد   4۰
رهاسازی  امکان  و  بود  خواهد  باغات  و 
دز  سد  داشت.  نخواهیم  بیشتری 
را  آن  بخواهیم  که  ندارد  اضافه ای  آب 

کنیم. نگهداری 
در  برق  تولید  خصوص  در  رئوفی نسب 

دز،  سد  نیروگاه  گفت:  دز  سد  نیروگاه 
همه  در  باید  که  است  نیروگاهی  تنها 
در  نیروگاه  این  باشد.  مدار  در  شرایط 
به  باید  خشکسالی  یا  پر آبی  وضعیت 
سد  از  زیرا  باشد  مدار  در  صورت کامل 
در  اهواز،  تا  دز  از سد  و  خرم آباد  تا  دز 
نیروگاهی  هیچ  کیلوولت   ۲۳۰ شبکه 

ندارد. وجود 
وضعیت  به  اشاره  با  رئوفی نسب 
وضعیت  در  کرد:  تصریح  خشکسالی 
اینکه  علی رغم  امسال  مانند  خشکسالی 
واحدهای  اما  نیست  دز  سد  در  آبی 
تا  نمی شوند  خارج  مدار  از  نیروگاهی 
شمال  از  را  برق  و  تامین کنند  را  ولتاژ 
دریافت و به خوزستان منتقل کنند. این 

واحدها به بحث انتقال برق از شمال به 
خوزستان کمک می کنند. به طور متوسط 
نیروگاه دز در یک سال آبی حدود ۲.۵ 
تولید  برق  ساعت  کیلووات  میلیارد 
این  خشکسالی  سال های  در  و  می کند 
عدد به حدود ۲ میلیارد کیلووات ساعت 
وضعیتی که  با  اما  می کند  پیدا  کاهش 
امسال با آن مواجه هستیم حتی امکان 
سد  نیروگاه  در  نیز  تولید  میزان  این 
ولتاژ  افت  جبران  در  اما  ندارد  وجود  دز 
به جنوب  از شمال  توان  انتقال  و  شبکه 
باشیم.  داشته  موثری  نقش  می توانیم 
تولید  دز،  سد  در  خشکسالی  شرایط  با 
برق نیروگاه این سد امسال شاید کمتر 

باشد. ساعت  کیلووات  میلیارد   ۱.۲ از 

محمدرضا کشفی معاون 
راهبردی و نظارت بهره برداری 

شرکت آب و فاضالب کشور:
در مدت مشابه سال گذشته، ۸۰ 
درصد مخازن سدهای کشور پر 
بود، اما اکنون تنها ۵۵ درصد از 
مخازن سدهای کشور پر است. 

این در حالی است که هنوز 
زمان برداشت از این ذخایر آبی 

برای فصل گرم، آغاز نشده
|  

سنا
 ای

 |

رییس انجمن صنفی گاوداران:

ورود گندم به چرخه خوراک 
دام اتفاق خطرناکی است 

قیمت  گفت:  گاوداران  صنفی  انجمن  رئیس 
نهاده های دامی در بازار آزاد گران تر از گندم است 
و بعید نیست محصول نهایی گندم وارد چرخه 
خوراک دام شود که این اتفاق خطرناک است 
و باید فکر اساسی برای آن شود. به گزارش مهر 
سید احمد مقدسی با اشاره به عدم تخصیص 
ارز به نهاده های دامی طی حدود ۲ ماه اخیر، 
افزود: دامداری های صنعتی نیز از ۱۵ فروردین 
تا ۱۵ اردیبهشت ۱4۰۰، سهمیه جو و ذرت خود 
را دریافت کرده اند اما هنوز ۳۰ تا 4۰ درصد نهاده 
کنجاله سویا تحویل این واحدها نشده است. 
قیمت جهانی نهاده های دامی افزایش یافته و 
به همین جهت ستاد تنظیم بازار باید نرخ های 
جدید نهاده های دامی را اعالم کند و حدود یک 
ماه است که منتظریم این کار انجام شود اما 
تاکنون اتفاقی نیفتاده است و این مساله در 
کنار عدم تخصیص ارز از جمله مشکالت کنونی 
صنعت است. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی 
گاوداران ایران در بخش دیگری از سخنان خود 
نرخ  برای  تومان  هزار  قیمت ۵  تعیین  درباره 
خرید تضمینی گندم با اشاره به اینکه این نرخ 
در شرایط کنونی اصاًل مناسب نیست و اخیرًا نیز 
شاهد ورود دام ها به مراتع سبز گندم بوده ایم، 
افزود: با این شرایط که قیمت نهاده های دامی در 
بازار آزاد گران تر از گندم است هیچ بعید نیست 
گندم برداشت شده نیز به جای اینکه به دولت 
فروخته شود و سر سفره مردم بیاید، وارد چرخه 
خوراک دام شود که این اتفاق خطرناک است و 

دولت باید فکر اساسی برای آن کند.

کاهش 37درصدی 
بارندگی به مزارع گندم دیم 

خسارت وارد کرده است 
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و 
محیط زیست مجلس، گفت: بر اساس مدل ها 
و پیش بینی های ارائه شده توسط کارشناسان 
به صورت میانگین  در شورای عالی آب کشور 
تاکنون ۳7 درصد میزان بارندگی کاهش پیدا 
کرده است. پرویز اوسطی در خصوص کاهش 
دیم،  به کشت های  و خسارت  بارندگی  میزان 
گفت: در سال جاری شرایط خشکسالی بر کشور 
حاکم است و بر اساس مدل ها و پیش بینی های 
ارائه شده توسط کارشناسان در شورای عالی آب 
درصد  تا کنون ۳7  میانگین  صورت  به  کشور 
میزان بارندگی کاهش پیدا کرده است. اوسطی 
با تاکید بر اینکه در حال حاضر کاهش میزان 
بارندگی خسارت خود را به مزارع گندم دیم وارد 
کرده است، عنوان کرد: زمانی که رطوبت محیط 
کاهش پیدا می کند و کشت ها ضعیف می شوند 

سرمازدگی خسارت بیشتری وارد می کند.

سخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس مطرح کرد:

بازار خاموشی؛ پیشنهاد 
مجلس برای عبور از پیک 

تابستان 
گفت:  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
بازار خاموشی روشی است که می توان برای 
عبور از زمان پیک تابستان بکار بست، به این 
خاموشی  دارند  امکان  افرادی که  ترتیب که 
دارند  نیاز  برق  به  افرادی که  به  را  برق خود 
بفروشد. به گزارش ایلنا مالک شریعتی نیاسر 
درباره تامین برق تابستان و تمهیداتی که باید 
اندیشیده شود، اظهار داشت: از سال های قبل 
موضوع کاهش مصرف و تشویق مصرف کننده 
به صرفه جویی برای جبران کمبود برق در زمان 
پیک تابستان مطرح بوده، این کار گرچه الزم 
اما کافی نیست. باید تقویت تولید پراکنده در 
اقلیم های مختلف کشور مورد توجه قرار گیرد، 
برق کمک  از  بهینه  استفاده  فرهنگ  ترویج 
می کند بخشی از برق مورد نیاز پیک تابستان 
از شبکه سراسری تامین و چند درصدی بار 
از دوش شبکه برداشته و پیک مصرف کنترل 
مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی  شود.  
استفاده از شبکه های هوشمند و برنامه ریزی 
دقیق در ساعات پیک را دیگر راهکار برشمرد 
و تصریح کرد: بازار خاموشی روشی است که 
می توان برای عبور از زمان پیک تابستان بکار 
بست، به این ترتیب افرادی که امکان دارند 
خاموشی برق خود را به افرادی که به برق نیاز 
دارند بفروشند، یعنی در این مکانیزم کسانی 
که به برق بیشتری در زمان پیک نیاز دارند 
حقیقی  مصرف کننده  از  برق  خرید  به  اقدام 
بازار  می کند.  صنعتی  و  تجاری  حقوقِی  و 
جمله  از  دارد  نیاز  زیرساخت هایی  خاموشی 
اینکه کنتورها هوشمند شوند و زیرساخت بازار 
این پیشنهاد  از  نیرو هم  فراهم شود، وزارت 
که  منتظریم  ما  و  کرده  استقبال  مجلس 
نتیجه را ببینیم تا بتوانیم از این روش جهت 

صفر شدن خاموشی استفاده کنیم.

به طور متوسط نیروگاه دز 
در یک سال آبی حدود ۲.۵ 
میلیارد کیلووات ساعت برق 
تولید می کند و در سال های 

خشکسالی این عدد به 
حدود ۲ میلیارد کیلووات 

ساعت کاهش پیدا می کند 
اما با شرایط فعلی تولید برق 
نیروگاه این سد امسال شاید 
کمتر از ۱.۲ میلیارد کیلووات 

ساعت باشد

تنش  در  شهر   ۲۸۲ امسال  »تابستان   
 ۱۰۱ تعداد  این  از  که  بود  خواهند  آبی 
نارنجی  شهر   ۵۵ قرمز،  وضعیت  در  شهر 
۱۲۶ شهر در وضعیت زرد قرار خواهند  و 
دیروز  که  است  آماری  این  گرفت« 
با  خبری  نشست  در  کشفی  محمدرضا 
اصحاب رسانه درباره وضعیت  آبی کشور 
معاون  اعالم کرد.  رو  پیش  تابستان  در 
شرکت  بهره برداری  نظارت  و  راهبردی 
وضعیت  با  رابطه  در  کشور  آب و فاضالب 
آب در تابستان گفت: »سال آبی امسال 
به  بود،  نامناسب  بسیار  بارش  لحاظ  به 
به  نسبت  بارش ها  میزان  متوسط  طور 
و  داشته  کاهش  درصد   4۰ بلندمدت 
وخیم  وضعیت  کشور  مناطق  برخی  در 

است«
وضعیت  جاری  آبی  سال  ابتدای  از 
بود  کرده  ایجاد  را  نگرانی  این  بارش ها 
روبه رو  کم آبی  با  تابستان  در  کشور  که 
رفت  پیش  به گونه ای  شرایط  اما  شود، 
از آن است که  که حاال وضعیت وخیم تر 
پیش بینی ها نشان می داد، دیروز کشفی 
ذخایر  و  بارش ها  وضعیت  خصوص  در 
سدها گفت: »در حوضه مرزی شرق مثل 
سیستان و بلوچستان  و  جنوبی  خراسان 
کاهش  بلندمدت  به  نسبت  درصد   ۸۰
فالت  حوضه  در  داشتیم.  بارندگی 
می شود  شامل  را  استان   ۱7 مرکزی که 

 4۱ فارس  خلیج  حوضه  در  درصد،   ۵۰
 ۱۸ خزر  دریای  آبریز  در حوضه  و  درصد 
به  و  داشته ایم  بارندگی  کاهش  درصد 
درصد   ۵۰ نیز  سدها  ورودی  ترتیب  این 
سال  که  طوری  به  است  یافته  کاهش 
بود  پر  سدها  مخازن  درصد   ۸۰ گذشته 
اما امسال این رقم به ۵۵ درصد رسیده 
افزایش  و  فصل گرم  اینکه  ضمن  است 

است.  نشده  شروع  برداشت ها 
است،  نامطلوب  کشور  در  آبی  اوضاع 
وابسته اند  آب های سطحی  به  شهر   47۰
بارندگی  کاهش  از  متاثر  آنها  تمامی  که 
آب های  از  که  شهرهایی  هستند. 
نیز  می شوند  تغذیه  چاه ها  و  زیرزمینی 
لحاظ کیفی  به  و  شده  منابع  افت  دچار 
است.  یافته  افزایش  آالیندگی  هم 
به  اینکه  دلیل  به  را  چاه ها  از  تعدادی 
مدار  از  شده اند  مشکل دار  کیفی  لحاظ 

می کنیم« یا  کرده  خارج 
برای  کارشناسان  که  تدابیری  از  یکی 
کشور  در  آب  منابع  مدیریت  و  کنترل 
تلفات  میزان  کاهش  می کنند،  مطرح 
بارندگی هاست.  آب  سیالب  و  تبخیر 
حمید  پیش  روز  چند  که  موضوعی 
در  آب  حوضه  کارشناس  سینی ساز، 
تشریح  را  آن  مهر  با خبرگزاری  گفت و گو 
میان  مدت،  کوتاه  راهکار  درباره  و  کرده 
با  کشور  آبی  چالش  بلند مدت  و  مدت 

که  ترسالی هایی  و  خشکسالی  به  توجه 
هستیم،  آن  شاهد  سینوسی  طور  به 
همزمان  طور  به  باید  »ما  است:  گفته 
تبخیر  تلفات  چشمگیر  سمت کاهش  به 
کشور  در  سیالب ها  از  حاصل  تلفات  و 
آب  دادن  نفوذ  تسریع  با  برداریم.  گام 
حقیقت  در  زیرزمینی  آب  سفره های  به 
این  همزمان  شدن  اجرایی  مسیر  در 
آبی  اگر  کرده ایم.  حرکت  هدف  دو 
هستیم  آن  شاهد  بارندگی  اثر  بر  که 
داده  نفوذ  زیرزمینی  آب  سفره های  در 
و  خورشید  نور  تابش  اثر  بر  یا  نشوند، 
جاری  با  یا  می شوند  تبخیر  باد  وزش 
قدرت  در سراشیبی ها،  زمین  روی  شدن 
ایجاد  بر  عالوه  و  می کنند  پیدا  تخریبی 
اگر  می شود.  خارج  دسترس  از  آسیب 
نزوالت  این  بتوانیم  بارش ها  ابتدای  از 
زیرزمینی  آب  سفره های  سمت  به  را 
هدایت کنیم از تلفات حدود 7۰ درصدی 
می شود.«  کاسته  کشور،  در  باران  آب 
تا   ۱۰ حدود  اینکه  بیان  با  سینی ساز 
به  تبدیل  کشور  بارندگی های  درصد   ۱۱
سیالب می شود، گفت: »حدود ۸۰ درصد 
از دست می دهیم.  را  آسمانی  نزوالت  از 
این  مدیریت  با  است که  حالی  در  این 
درصد،   4۰ تا   ۳۰ میزان  به  حتی  منابع 
جدید  آبی  منابع  تعریف  شاهد  می توان 
کشور  در  آب  چالش  مدیریت  برای 

تلفات  سهم  نباید  میان  این  در  باشیم. 
فراموش  را  آب  انتقال  و  توزیع  شبکه 
کشفی  دیروز  رابطه  همین  در  کنیم« 
واقعی  رفت  هدر  »متوسط  کرد:  اعالم 
نیز  ظاهری  هدررفت  و  درصد   ۱۲ حدود 
۱۳ درصد است و به طور کلی ۲۵ درصد 
آن  از  نیمی  که  داریم  درآمد  بدون  آب 
مثل  استان هایی  در  حتی  می رود  هدر 
 4۰ درآمد  بدون  آب  بوشهر  و  خوزستان 
داریم که در مناطقی  بنا  ما  درصد است. 
میزان  می شود،  شبکه  وارد  آب گران  که 

کند. پیدا  کاهش  هدررفت 
اعتبار  دولت  گذشته  سال های  طی   
اختصاص  هدررفت  برای کاهش  خاصی 
میلیارد   ۵۰۰ امسال  اما  است.  نداده 
نظر  در  هدررفت  کاهش  برای  تومان 

است« شده  گرفته 
روی دیگر سکه کم آبی، مدیریت مصرف 
آب  مصرف  با  رابطه  در  کشفی  و  است 
فعلی می گوید: »  در شرایط  تابستان  در 
درصد   ۱۵ تابستان  پایان  تا  آمار،  طبق 
صرفه جویی  اگر  که  داریم  تولید  مشکل 
شود این مشکل را نخواهیم داشت البته 
رقم  این  مختلف  مناطق  و  شهرها  در 

بود.« خواهد  متفاوت 
 او همچنین اشاره ای هم به اثرات کرونا 
در افزایش مصرف آب داشته و می گوید: 
»پاندمی کرونا و قرنطینه موجب شده تا 

افزایش  آب شرب  به  نیاز  و  آب  مصرف 
در  افراد  قرنطینه،  شرایط  در  کند.  پیدا 
از  استفاده  میزان  دارند،  حضور  منزل 
آبی  از جمله کولرهای  وسایل سرمایشی 
خصوص  در  درحالی که  یافته  افزایش 
و گازی،  آبی  آب کولرهای  بهینه  مصرف 
اما  نشده  طراحی  مشخصی  راه  نقشه 
بهینه  و  سازی کولرهای گازی  استاندارد 
شدن مصرف آب کولرهای آبی در دستور 
آبفای  سخنگوی  گفته  به  است.«  کار 
کولر  میلیون   ۱۶ حاضر  حال  در  کشور 
دارد.  قرار  استفاده  مورد  کشور  در  آبی 
۲۶۰ هزار کولر آبی و در کل  در شهر یزد 
حال  در  دستگاه  هزار   4۰۰ استان  این 

است.  فعالیت 
 4۰ سال  در  یزد  شهر  در  آبی  کولر  هر 
با  که  دارد  آب  مصرف  متر مکعب 
میلیون   ۱۶ دستگاه،  هزار   4۰۰ احتساب 
ساالنه  آب  درصد   ۱۵ یعنی  مکعب  متر 
آبی  کولرهای  مصرف  به  استان  این 
جزء  هم  پایتخت  یزد،  از  غیر  می رسد. 
با  است،  کشور  آبی  پرمصرف  شهرهای 
آب  تامین   « می گوید:  حال کشفی  این 
تهران بی شک با مشکل مواجه است اما 

است.  شده  آبی  تنش  دچار  هنوز 
برای اینکه بتوانیم آب مورد نیاز تهران را به 
طور پایدار و بدون قطع شدن تامین کنیم 
نیاز است در برخی مناطق این امر با تغییر 
فشار مدیریت شود و البته مردم نیز باید 
خبرهایی  مدیریت کنند.«  را  خود  مصرف 
هم از فارس می رسد و استاندار فارس که 
از مواجهه با مشکل تامین آب آشامیدنی 
در روزها و ماه های آینده می گوید، به گفته 
شهر   ۱4 و  روستا   4۰۰ رحیمی  عنایت هللا 

فارس دارای تنش آبی است.
به  توجه  »با  فارس:  استاندار  گفته  به   
نیازمند  بارندگی ها،  درصدی   ۵۰ کاهش 
مخاطرات  رفع  زمینه  در  هستیم که  این 
چاه  اجاره  تانکر،  اجاره  خشکسالی، 
برای  و ....  پمپ ها  تعمیر  کشاورزی، 
را  الزم  تدبیر  مورد نیاز  شرب  آب  تامین 

باشیم« داشته 
تاکید کرد: »بر  کشفی در نشست دیروز 
تا چند سال  پایه حدسیات ممکن است 
باشد  داشته  ادامه  خشکسالی  آینده 
در  سدها  مخازن  فکر  به  باید  بنابراین 

باشیم.« نیز  آینده  سال های 
بهره برداری  نظارت  و  راهبری  معاون   
اینکه  به  اشاره  با  کشور  آبفای  شرکت 
برای  برنامه ای  هیچ  جاری  سال  در 
ندارد،  وجود  شهرها  در  آب  سهمیه بندی 
دالر  میلیون  پنجاه   9۸ سال  »در  گفت: 
پروژه های  برای  ملی  توسعه  صندوق  از 
چنین  اگر  برداشت کردیم که  آبی کشور 
اقدامی انجام نمی شد اکنون ۶۰۰ شهر در 

بودند.« آبی  تنش  شاهد  کشور 
گفت:  نیز  آب  تعرفه  افزایش  درباره  او   
درصد   ۱۶ از  غیر  تابستان  طول  »در 
از  بعد  و  ماه  خرداد  اول  از  افزایش که 
می شود  اعمال  وزیران  هیات  مصوبه 
گرفته  نظر  در  قیمتی  افزایش  هیچگونه 
کارشناسان  از  بسیاری  است«  نشده 
تاکید  اخیر  هفته های  در  مسئوالن  و 
کم آبی  و  سخت  تابستان  که  داشته اند 
نیازمند  امری که  ایرانی هاست،  انتظار  در 
انرژی  متولیان  از سوی  تدبیری جدی تر 
همراه  تدبیری که  است،  کشور  در  آب  و 
از  عبور  قیمت  به  و  باشد  بلند  نگاهی  با 
ایجاد بحران دیگری  یک بحران، موجب 

  . د نشو

|پیام ما| زنگ خطر کم آبی در کشور مدت هاست به صدا درآمده و هشدارها در مورد خشکسالی و تاکید بر لزوم مدیریت منابع، بارها از 
سوی کارشناسان مطرح شده است. اما تابستان در راه است و به نظر می رسد وضعیت وخیم تر از حد تصور است. دیروز معاون راهبردی 
شرکت آب وفاضالب با تاکید بر اینکه ظرفیت سدها به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده، از قرمز بودن وضعیت آب در 101 شهر خبر داد. 
بخشی از وضعیت امروز منابع آبی کشور نتیجه خساست آسمان و کاهش بارش ها است اما بخشی را می توان معلول مدیریت نادرست 

منابع در سال گذشته دانست. 
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افقی
معضل   - ها  وسط  ها،  میانه   -  ۱ 
آذری،  شهر   - آماسیدگی  اقتصادی، 
شهری در آذربایجان شرقی۲ - صدای 
زنبور - خوابیده - كنایه از آدم سبك۳ 
- ظرف استوانه ای شکل - کز وارونه 
نداری،  رنگها - عمیق4 - حرف  از   -
دنبال،  بی  بریده،  دم   - فقدان  كالم 
 - سگی  بیماری   - النسل  مقطوع 
انکراالصوات۵ - رنگ - فلز سرخ، فلز 

تازه دندان در  بادیه، فلز رسانا - بچه 
آورده می گیرد، بخار۶ - توبه کننده - 
برای پای لنگ، وقار - یخ7 - اثری از 
دینو بوتزاتی - شن وارونه۸ - مخفف 
 - غروب كننده9   - - كم كردن  نگاه 
دادن،  اجازه   - سریر  جمع   - بزرگ 
گوش، رخصت - پهلوان۱۰ - سو وارونه 
- زود باور، كودن واحمق - علت۱۱ - 
خدای   - ویژه  به  تر،  خاصتر، گزیده 
دراویش، خدای قلندر - مخترع جت 
ایرانی،  طایفه   - پنچری۱۲  صدای   -

که  گویند  می  داغ،  چیز   - غیور  قوم 
چای باید اینگونه باشد - پزشک اتاق 
پر   - خوری   چایی  لیوان   - عمل۱۳ 
گویی، زدني پرچانه ها، طرف - صدای 
ماشین   - گمان۱4   - درد  کالم  درد، 
عمره  پنجگانه  ازمیقاتهای   - نویسی 
در   - اندک  باران   - تمتع - جدید۱۵ 
 - قلم  سر  شکاف  هست،  هم  شلوار 

استانهای كشور از  غربی،  استان 

عمودی
۱ - علت، باعث و علت، علت و سبب 
عالمت  مفعولی،  نشانه   - شونده 
در   - تر۲  بلند   - واسطه  بی  مفعول 
 - پیمودن  حاتم،  قبیله  نوردیدن، 
لنگه  كاغذ،  خمیدگی  فاصله،  حرف 
رام  شده،  تصرف  شده،  تسخیر   - بار 
و مطیع - سوپ وطنی، غذای نذری، 
سنگ   - جنبیدن   - ایرانی۳  غذای 
و  حرص   - منتظر4  بمب   - ترازو 
اضافه  حروف  از  خواهی،  زیاده  طمع، 
ورزشی۵  جام   - تیراندازی  میدان   -
اسباب   - طهماسب  پسر  رایگان،   -
سفر - سودای ناله، نفس بلند، از دل 
بدن  در  استخوانی   - آید۶  بر  سوز  پر 
یاخته  واحدموجودزنده،  - کوچکترین 
- رمق آخر7 - بازیگر فیلم ذهن زیبا 
- رایحه۸ - تحمل، پیچ و شكن، توان 
 - درهم9  سوری   - شده  شکسته   -
خاص، خصوصی - دریاچه لرستان - 
اهریمن، بدخوی افسانه ها، شیطان - 
درون  نفی عرب،  نت ششم موسیقی، 

ایتالیا،  مرکز  گریزحیوان،   - چیزی۱۰ 
مادر   - فراری  شهر  دفاع،  بی  شهر 
افعال ماضی۱۱  از  تازی -  عرب، عزیز 
- نوعی پارچه نازك - ناکس - رخنه، 
صحنه   - جسور  گستاخ،   - تباهی۱۲ 

 - اروپایی  رود  غالت،  آفت  نمایش، 
ضمیر  تو،  و  من   - فرانسه  كج  برج 
نخستین،  تازی۱۳ - حرف  آب  جمع، 
هزار عرب - نام قدیم کوی نصر تهران 
 - نساجی   دستگاه   -  ۱4 شادی   -

بازاری  قیمت   - عیب  ننگ،  و  عیب 
رستم،  سالح   - معبد۱۵  خدمتکار   -
سالحی خاردار که در گذشته در جنگها 
یگانه،  معبود   - شد  می  استفاده 
برنده  رشک   - ایزد،پروردگار  خداوند، 

جدول شماره 1997

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

70 درصد کادر درمان زنجان 
واکسن دریافت کردند

درمانی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
استان زنجان، با اشاره به اینکه بیش از 7۰ درصد 
کادر درمان استان زنجان واکسن دریافت کرده اند، 
گفت: واکسن کرونا بر اساس اولویت ها به صورت 

می شود. تزریق  هدفمند 
به گزارش ایلنا از زنجان، پرویز قزلباش در خصوص 
آغاز واکسیناسیون واکسن کوبایی در استان زنجان، 
گفت: این واکسیناسیون قرار بود همزمان در هفت 
اما بعدا تصمیم گیری  استان کشور برگزار شود که 
شد تزریق در روزهای آینده و بر اساس تقویم تهیه 
شده انجام شود که در استان زنجان روز پنج شنبه 

این برنامه اجرایی می شود.
درمانی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
این  در  برای حضور  اینکه  بیان  با  زنجان،   استان 
مرحله واکسیناسیون از مسئوالن کشوری و استانی 
مطالعاتی  فاز  این  وارد  تا  کرده اند  آمادگی  اعالم 
کشوری  کمیته  با  رایزنی  حال  در  افزود:  شوند، 
این  در  و کشوری  استانی  مسئوالن  حضور  برای 
فاز مطالعاتی هستیم چرا که این کار موجب جلب 

می شود. مردم  اعتماد 
او یادآور شد: از خبرنگاران برای پوشش این مراسم 
دعوت می شود اما به دلیل لزوم رعایت پروتکل ها 
از  بخشی  و  نیست  مسیر  همگان  حضور  امکان 
خبرنگاران به صورت آنالین این برنامه را پوشش 

می دهند.
درمانی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  زنجان  استان 
ابهر،  سلطانیه،  زنجان،  شهرستان های  وضعیت 
خرم دره، ماهنشان و طارم قرمز و شهرستان ایجرود 
در وضعیت نارنجی قرار دارد و برگزاری تجمعات در 
شرایط امروز جامعه که بیماری روند صعودی دارد 
و خطر بازگشت مجدد وجود دارد، برگزاری هر گونه 
اما تصمیمات  باشد  تجمعی می تواند آسیب رسان 
و  ارائه  ستاد  این  سخنگوی  سوی  از  ملی  ستاد 

می شود. داده  الزم  توضیحات 
پروتکل های  اساس  بر  داشت:  بیان  قزلباش 
در بخش ها  ورزانی که  و کار  کشور همه کارآموزان 
خطر  معرض  در  مکان هایی که  و  بیمارستان ها  و 
هستند واکسن دریافت می کنند و لیست این افراد 

است. شده  داده  بیمارستان ها  به 
او یادآور شد: بیش از 7۰ درصد کادر درمان استان 
زنجان واکسن دریافت کرده اند اما بخشی از کادر 
درمان در حال حاضر درگیر بیماری کرونا هستند و 
بخشی دیگر نیز به این دلیل که ۶ ماه از درگیری 
نمی توانند  است،  نگذشته  کرونا  بیماری  با  آنها 

دریافت کنند. واکسن 
این مسئول درباره نتایج آموزن استخدامی وزارت 
زمینه  این  در  مشکل  اصلی ترین  بهداشت، گفت: 
به  امیدواریم  که  بود  کرونا  امتیاز  محاسبه  نحوه 
زودی اسامی اعالم و این افراد به کادر درمان اضافه 

شوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان 
اینکه تا کنون ۵47 نفر از دانشجویانی که در خط 
مقدم مقابله با کرونا قرار داشتند واکسن دریافت 
کرده اند، گفت: واکسن بر اساس اولویت های اعمال 

شده و هدفمند تزریق می شود.
قزلباش از اتمام فاز نخست واکسیناسیون از امروز 
خبر داد و گفت: فاز دوم واکسیناسیون سالمندان 
باالی ۸۰ سال از فردا در استان زنجان آغاز می شود 
نباید  و  می شود  گرفته  تماس  افراد  این  با  که 

باشند. داشته  حضوری  مراجعه  خودشان 

ایالم 

برق  تحویل  ایالم گفت:  پاالیش گاز  شرکت  مدیرعامل 
نیروگاه این پاالیشگاه به شبکه غرب کشور در سال گذشته 

نسبت به سال ماقبل رشدی ۵۱ درصدی داشته است.
 به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم، روح هللا 
نوریان اظهار داشت: بیش از 4۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات ساعت 
به شرکت مدیریت شبکه برق ایران در تابستان و زمستان 
سال گذشته تحویل شده است. او با اشاره به افزایش ۵۱ 
درصدی تزریق به شبکه برق کشور نسبت به سال ماقبل، 
افزود: این اقدام نقش مهمی در جلوگیری از خاموشی های 

ناشی از کمبود انرژی در استان داشته است.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم افزود: فروش این مقدار 

انرژی برای کمک به تامین برق کشور بوده است.
نوریان با اشاره به اینکه تمام واحدهای داخلی پاالیشگاه از 
برق تولیدی توربین های پاالیشگاه استفاده می کنند، یادآور 
شد: توربین های مولد برق، اصلی ترین مبادی تولید انرژی 

در واحدهای صنعتی بخصوص در پاالیشگاه هستند.
او ادامه داد: منطقه غرب کشور از نقاط حساس شرکت ملی 
گاز ایران است و استمرار تولید پاالیشگاه گاز ایالم به عنوان 
تنها پاالیشگاه تولید کننده گاز در غرب کشور دارای اهمیت 

زیادی است.
مصرفی  تامین گاز  منظور  به  ایالم  پاالیش گاز  شرکت 
استان و استان های غربی کشور و همچنین تامین خوراک 
در ۲۵  غرب کشور  گاز  فشار  تقویت  و  ایالم  پتروشیمی 
کیلومتری شمال غرب شهرستان ایالم و ۱۲ کیلومتری غرب 
بخش چوار به دست متخصصان جوان ایرانی راه اندازی 

است. شده 
ظرفیت اسمی پاالیشگاه گاز ایالم ۶.۸ میلیون متر مکعب 
در روز است که خوراک آن از مخزن گازی تنگ بیجار واقع 
در استان ایالم به فاصله 4۰ کیلومتری پاالیشگاه تامین 

می شود.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز خبر داد :

 رشد 51 درصدی تحویل برق پاالیشگاه ایالم
به شبکه غرب

فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری 
حواله  و  قرارداد  انعقاد  با  که  کالهبرداری 
سرمایه  جذب  به  اقدام  موتوسیکلت  فروش 
مشتریان و ۳۰ میلیارد کالهبرداری کرده بود 

داد. خبر 
انتظامی  فرماندهی  روابط عمومی  گزارش  به 
اعالم  با  ابراهیمی  علی  سردار  قزوین  استان 
این خبر گفت: در پی ارجاع تعدادی پرونده 
شکایت از دادسرای عمومی و انقالب استان 
قزوین به پلیس آگاهی مبنی بر کالهبرداری 
در پوشش فروش موتوسیکلت ارزان قیمت، 
رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور 

کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
تعدادی  از  مقدماتی  تحقیقات  در  افزود:  او 
از شکات پرونده مشخص شد که مدتی قبل 
متهم با جلب اعتماد و دادن وعده های واهی 
مبنی بر داشتن نمایندگی از یک شرکت معتبر 

و  پایین  قیمت  با  موتوسیکلت  فروش  برای 
تحویل ۲ ماهه ، پس از انعقاد قرارداد و ارائه 
اقدام  متبوع  شرکت  طرف  از  فروش  حواله 
از  ریال  میلیارد   ۳۰ مبلغ  به  به کالهبرداری 

است. مال باختگان کرده 
فرمانده انتظامی استان قزوین اظهار داشت: 
درخواستی  مبلغ  واریز  از  پس  مال باختگان 
خرید  جهت  قرارداد  تنظیم  و  او  حساب  به 
زمان  مدت  گذشت  از  پس  و  موتوسیکلت 
مشکالت  قبیل  از  بهانه ای  با  روز  هر  مقرر، 
مواقع  بعضی  در  و  و عدم صدور سند  اداری 
با بیان اینکه موتوسیکلت شما را با سود باال 
سود  با  شما  پول  اصل  زودی  به  و  فروخته 
مورد  متهم  سوی  از  می گردانم  بر  را  حاصله 
از  پس  نیز  متهم  و  شده  واقع  کالهبرداری 
و  خاموش کرده  را  خود  همراه  تلفن  مدتی 

است. شده  متواری 

متهم  اینکه  بیان  با  انتظامی  ارشد  مقام  این 
مواجه  در  آگاهی  پلیس  به  انتقال  از  پس 
ریال  میلیارد   ۳۰ به  موجود  و شواهد  ادله  با 
فروش  پوشش  در  نفر   9 از  کالهبرداری 
کرد:  خاطرنشان  کرده،  اعتراف  موتوسیکلت 
مراحل  سیر  برای  پرونده  با  همراه  متهم 
با  آنجا  از  و  قضایی  مراجع  تحویل  قانونی 
فرمانده  زندان شد.  روانه  مناسب  وثیقه  قرار 
و  شیوه  در خصوص  قزوین  استان  انتظامی 
با  فرد  این  دستگیر شده گفت:  متهم  شگرد 
شرکت  یک  جعلی  مهر  با  حواله هایی  صدور 
از طریق  پیامک جعلی  ارسال  و  موتور سازی 
اعتماد  شکات  همراه  شماره  به  برنامه گوگل 
آنها را جلب و با تنظیم قراردادی دست نویس 
ممهور به مهر جعلی شرکت و با وعده تحویل 
به  اقدام  پایین،  قیمت  به  موتوسیکلت ها 

می کرد. شهروندان  از  کالهبرداری 

فرمانده انتظامی استان قزوین خبر داد:

کالهبرداری 30 میلیاردی با وعده فروش موتوسیکلت

جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان با حضور علی زینی وند استاندار کرمان در 
سالن شهید مرتضوی  استانداری کرمان برگزار شد، در این جلسه موضوع سیمان 
و کمبود آن بررسی شد. به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان در این جلسه مهدی حسینی نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان کرمان با بیان اینکه در استان سه کارخانه تولید سیمان داریم و در 
سال 9۸ افزایش ظرفیت تولید سیمان داشته ایم، اظهار داشت: به طور متوسط 
روزانه ۸ هزار تن سیمان در استان کرمان تولید می شود. او با اشاره به اینکه 
اطالعات تولید و فروش کارخانه ها باید در سامانه تجارت ثبت شده و صادرات 
سیمان باید متناسب با نیاز داخل کشور انجام شود، گفت: یکی از دالیل کمبود 
سیمان صادرات است که از مبادی رسمی انجام می شود و البته قاچاق سیمان از 
مبادی غیررسمی نیز وجود دارد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان با بیان اینکه تقاضای کاذب و جو روانی ایجاد شده نیز باعث کمبود سیمان 
و احتکار آن در پروژه های کوچک عمرانی شده است، افزود: در فصل ساخت وساز 
هستیم و همین امر تقاضای سیمان در استان را بسیار افزایش داده و شایعه 

افزایش ۶۵ درصدی سیمان نیز یکی از دالیل خرید سیمان شده است.

سمنان  استان  صنایع دستی  و  میراث فرهنگی، گردشگری  اداره کل  سرپرست 
گفت: با پیگیری های مجموعه اداره کل میراث فرهنگی استان، بلوک های سیمانی 
اطراف درخت اورس کهنسال دیباج جمع آوری شد. حمیدرضا دوست محمدی ۶ 
اردیبهشت ماه ۱4۰۰ با اعالم این خبر افزود:  این درخت کهنسال ترین درخت اورس 
استان است که در شهر دیباج از توابع بخش مرکزی شهرستان دامغان واقع شده 
است. او ادامه داد: این درخت کهنسال که دارای بیش از  ۲ هزار سال قدمت است، 

دارای الگوی مقاومت و پایداری در مقابل تغییرات اقلیمی است.
دوست محمدی با اشاره به اینکه این درخت در سال ۱۳9۰ به شماره ۱۳۰ در فهرست 
آثار ملی به ثبت رسیده است، افزود: متاسفانه برخی اقدام به قرار دادن بلوک های 
سیمانی در اطراف این درخت کرده بودند که این امر زمینه آسیب دیدن درخت را 
فراهم کرده بود و با پیگیری های انجام شده، بلوک های سیمانی توسط شهرداری 
دیباج جمع آوری شد. سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان سمنان گفت: اورس از درختان کمیاب منطقه است که در برابر تغییرات 
اقلیمی مقاوم بوده و دارای ارزش باالیی است. او اضافه کرد: اورس دیباج حدود ۱۲ 
متر ارتفاع و بیش از ۲ متر قطر دارد و جزو یکی از فاخرترین میراث طبیعی استان 
سمنان محسوب می شود. شهر دیباج از توابع بخش مرکزی شهرستان دامغان در 

۵۵ کیلومتری شمال این شهرستان واقع شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان کرمان با دریافت گزارش 
مردمی و رصد اطالعاتی و با همکاری اماکن ناجا و اتاق اصناف  انبار احتکار روغن موتور 
خودروهای سبک و سنگین در زرند، با ارزش بیش از یک میلیارد و هشتصد میلیون 
ریال، کشف و  به ظن احتکار ضبط شد و فرم تخلف تهیه و به تعزیرات حکومتی ارسال 
شد. مهدی باصره، رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان  زرند با اعالم این 
خبر، اظهار داشت: در راستای وظیفه ذاتی این اداره و به منظور جامه عمل پوشاندن به 
منویات رهبر معظم انقالب در برخورد با تضییع کنندگان حقوق عامه مردم، زنگ هشدار 
برای محتکران و سودجویان اقتصادی در شرایط امروز اقتصادی جامعه که تشبیه به 
جنگ اقتصادی با مستکبران دنیا و گروگان گرفتن اقتصاد مردم توسط عده ای سودجو  
به صدا درآمده است. او اجناس احتکار شده را که در سامانه جامع انبارهای اداره صمت 
ثبت نشده بودند بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ لیتر روغن موتور ایرانی به ارزش بیش از یک 

میلیارد و هشتصد میلیون ریال، عنوان کرد.
باصره ضمن تقدیر از همکاری  اماکن نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و اتاق 
اصناف، از صاحبان کسب و کار و واحد ها خواست تا هر چه سریع تر نسبت به ثبت 
انبار های کاال در سامانه جامع انبار ها  اقدام کنید و همچنین از  مردم شهرستان زرند 
درخواست کرد که هرگونه انبار مشکوک و یا اجناس احتکاری مورد رویت خود را به 
شماره ۱۲4 ستاد خبری اداره صمت اطالع دهند تا با هماهنگی با متولیان قانونی 

برخوردهای الزم با سودجویان صورت گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت
 استان کرمان خبر داد:

قاچاق سیمان از مبادی غیررسمی
سامان دهی حریم درخت 2000 ساله دیباج کشف انبار احتکار روغن موتور در زرند

| کرمان | | سمنان | | کرمان |

 دهیاری اسالم آباد رفسنجان

آگهی مناقصه 
)نوبت اول آگهی اول(

به  اسفالت  اجرای  جهت  رفسنجان  آباد  اسالم  دهیاری   
عهده  به  قیر  )تهیه  مسکن  بنیاد  مشارکتی  قیر  صورت 
پیمانکار( به متراژ 30 هزار متر مربع ،تصمیم به انتخاب 
 . دارد  را  عمومی  مناقصه  طریق  از  شرایط  واجد  پیمانکار 
از پیمانکاران واجد شرایط دعوت میشود حداکثر تا تاریخ 
)1400.02.15( جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری 
مرکزی رفسنجان آقای آرمان پور مراجعه نمایند . بدیهی 
است دهیاری در انتخاب یا رد پیشنهادات مختار می باشد.
زمان عودت اسناد مناقصه حداکثر سه روز پس از پایان  

زمان مناقصه می باشد .

)1128478( 

تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تجارت مهان تدبیر 
پویا درتاریخ 1400/02/01 به شماره ثبت 55081 به شناسه 
دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14009964676 ملی 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و صادرات و 
واردات پخش کلیه کاالهای مجاز و لوازم یدکی، برق و 
باطری ماشین سنگین و سبک راه سازی، تهیه ماشین 
آالت سبک و سنگین با رعایت قوانین و مقررات جاری 
از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  کشور 
مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  مدت  ذیربط  مراجع 
نامحدود مرکز اصلی : استان فارس ، شهرستان شیراز 
، بخش مرکزی ، شهر شیراز، محله امیرکبیر ، کوچه 6 
امیرکبیر]36شهیدبهشتی[ ، بن بست 36/2 شهید بهشتی 
، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7174916898 سرمایه 
 20,000,000,000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت 
ریال نقدی منقسم به 2000000 سهم 10000 ریالی تعداد 
2000000 سهم آن با نام عادی مبلغ 7000000000 ریال توسط 
مورخ   39271/100 شماره  بانکی  طی گواهی  موسسین 
با کد  دانشگاه  شعبه کوی  ملت  بانک  نزد   1400/01/24

39271 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان 
سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم زهرا دادوند به 
شماره ملی 2282145240 و به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای نوید دادوند به شماره ملی 
2297845146 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم معصومه اطمینانی به شماره ملی 
2298314454 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و 
تعهدآور و قراردادها به امضاء مدیرعامل مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر میباشد و امضا کلیه نامه های اداری و 
عادی باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای 
مهراب افسرکازرونی به شماره ملی 2295318793 به 
سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای محسن کریمی 
بازرس  به سمت  به شماره ملی 2300508151  شهرکی 
علی البدل به مدت 1 سال 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. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

تاسیس شرکت
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 ۱۳99۶۰۳۱9۰۰۸۰۰۲۳۳7 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 روح اله همتی سراپرده فرزند محمد به شماره 
شناسنامه ۱۲۱9 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  ۲۳۸ مترمربع از پالک 7۵۶۱ اصلی واقع 
در زرند ۲۰ متری محرم خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 ۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۱/۲۵-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱4۰۰/۲/۸

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 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 شماره۱۳99۶۰۳۱9۰79۰۰۰4۱۸-99/۸/۶هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر دست موسی فرزند 
کمال بشماره شناسنامه ۲49۵صادره ازرودبارجنوب درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
۱994۵۵.۶۸متر مربع پالک ۳۵فرعی از۲۵۶- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲۵۶اصلی قطعه 
سه واقع در رودبار جنوب –روستای چاه علی کپری خریداری از مالک رسمی آقای کمال دست موسی 
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:7۵۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۰۱/۲۵ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱4۰۰/۲/۸

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی مزایده اتومبیل  
دستگاه  یک   99۰۰74۲ کالسه  اجرائی  پرونده  موجب  به 
روغنی  سفید  رنگ  به   ۱۵۰۰ اس  ال  ریو  سواری  خودرو 
مدل ۱۳۸9 بنزین سوز به شماره پالک ۱۸۳ ی9۵ ایران 7۵ دارای بیمه 
شخص ثالت تا تاریخ ۱4۰۰.۰۶.۰۶ متعلق به مجتبی سیاه کوهی که طبق 
نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )یک میلیارد و دویست 
میلیون ریال( ارزیابی شده ،مزایده آن از ساعت 9 الی ۱۲ روز چهارشنبه 
–واحد  رفسنجان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  محل  در   ۱4۰۰.۰۲.۲۲ مورخ 
اجرا،واقع در بلوار شهید شریفی جنب مصلی از طریق مزایده از مبلغ پایه 
۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )یک میلیارد و دویست میلیون ریال( شروع ،و به باالترین 
برای  مزایده  در جلسه  نقدًا فروخته خواهد شد.شرکت  پیشنهادی  قیمت 
عموم آزاد است و فروش منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی 
به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده 
را ظرف مدت  التفاوت مبلغ فروش  است.برنده مزایده مکلف است مابه 
۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که 
ظرف مدت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.در این صورت 
عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.چنانچه روز 
تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده 
در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد. طالبین و خریداران می توانند 
جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ ۱۰ درصد 
قیمت خودرو در جلسه مزایده به نشانی فوق شرکت نموده ضمنا بدهی 
های مربوطه اعم بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره که اعم از این 
که رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
برنده مزایده در صورت وجود مازاد وجه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد .نیم عشر و حق مزایده نقدا 
وصول می گردد و تنظیم سند انتقال موکوله به ارائه مفاصا حسابهای دارایی 

و شهرداری و غیره خواهد بود.
تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت: روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۰.۰۲.۰۸

علی خسرو انجم_مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

آگهی اجرای بند 381 مجموعه بخشنامه های ثبتی 
بدینوســیله اشــعار میــدارد اقــای علیرضــا و خانمهــا فاطمــه و معصومــه 
ــی 4  ــاک ثبت ــاعی از پ ــک مش ــد و مال ــی جاوی ــهرت مومن ــی ش همگ
فرعــی از 67 واقــع در بــاغ خــواص بخــش بهنــام وســط ورامیــن کــه ســند 
ــده اســت در خواســت تعییــن  مالکیــت آن فاقــد مســاحت صــادر گردی
ــتری  ــت کاداس ــند مالکی ــدور س ــه و ص ــدود اربع ــول ح ــاحت و ط مس
پــاک فــوق الذکــر را نمــوده کارشناســان ایــن اداره در تاریــخ 1400/2/29 
راس ســاعت 11 صبــح جهــت بازدیــد محــل و تطبیــق حــدود و تعییــن 
ــذا  ــد ل ــی نمین ــه م ــک مراجع ــوع مل ــل وق ــه مح ــاحت ب ــدود و مس ح
بدینوســیله بــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور شــامل پاکهــای 3 فرعــی 
ــاک  ــی و پ ــج از 67 اصل ــت و پن ــش و هف ــات ش ــی و قطع از 67 اصل
احمــد ابــاد پــاک 99 اصلــی و 68 اصلــی مالکیــن مشــاعی اراضــی فــوق 
و اشــخاص ذیحــق در مجــاورت پــاک مــورد تقاضــا اخطــار میگــردد در 
تاریــخ فــوق جهــت عــدم تضییــع حقــوق خــود در محــل حاضــر گردنــد 
ــن  ــات تعیی ــع از عملی ــرر مان ــت مق ــور در وق ــدم حض ــت ع ــی اس بدیه

ــف ــود . 40 ث / م ال مســاحت و حــدود نخواهــد ب
559 محمود داودی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین  



پیامک شما را دربـاره 
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گزارش »پیام ما« از نشست آنالین »شهر در شرایط پاندمیک« 

بوستان ها در زمان کرونا کارکرد اجتماعی خود را از دست دادند
پیمایش های آنالین نشان می دهد که استفاده از بوستان های محلی تا حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده است 

 با توجه به فعالیت 
حدود یکصد هزار نفری 

جامعه تاکسیرانی و 
جابجایی تعداد کثیر 

شهروندان تهرانی برای 
جلوگیری از انتشار هر 

چه بیشتر ویروس 
اولویت مناسب تری 

را به این عزیزان 
اختصاص دهند و 

با  طرح موضوع در 
ستاد ملی کرونا در این 

خصوص تجدید نظر 
و حقوق این عزیزان 
محترم شمرده شود

یک عضو شورای شهر تهران: 

فوت 200 تاکسیران تهرانی بر اثر کرونا 
اجتماعی  و  فرهنگی  رئیس کمیسیون 
شورای اسالمی شهر تهران گفت: با توجه 
بر  بالغ  ابتدای شیوع کرونا  از  اینکه  به 
تهران جان  تاکسیرانان شهر  از  نفر   ۲۰۰
خود را به سبب ابتال به کرونا از دست 
داده اند، برای جلوگیری هرچه بیشتر از 
انتشار و شیوع ویروس کرونا الزم است 
تاکسیرانان عزیز در اولویت واکسیناسیون 

قرار گیرند.
به گزارش ایسنا، محمد جواد حق شناس 
در  تهران گفت:  شهر  شورای  در صحن 
حداقل دو هفته اخیر به واسطه  پیک 
چهارم کرونا، شهر تهران و مردم تهران در 
وضعیت بسیار سختی گرفتار آمدند، به 
طوریکه رکورد آمار فوت شدگان  بهشت زهرا 
در ۵۰ سال گذشته شکست. با این وجود 
شاهد هستیم به  واکسیناسیون کسانی 
که دارند خدمات ارزنده ای را به مردم 
صورت  الزم  توجه  می دهند  ارائه  تهران 

نگرفته است.
در  محترم   شهردار  به   لذا  افزود:  او 
سیستم  کارکنان  از  حمایت  راستای 
حمل و نقل عمومی این تذکر را می خوانم 
این  واکسیناسیون  در  عملی  اقدام  تا 
عزیزان صورت گیرد. با توجه به مکاتبه 
شهردار تهران  با وزیر محترم بهداشت 
در راستای واکسیناسیون کووید ۱9 برای 

رانندگان سیستم حمل و نقل عمومی و با 
توجه به پاسخ ارائه شده مبنی بر قرار 
فاز سوم  در  گرفتن حمل و نقل عمومی 
واکسیناسیون به استحضار می رساند از 
خطرات  رغم  علی  شیوع کرونا  ابتدای 
با سهم ۲۳  ناوگان تاکسیرانی  موجود، 
درصدی در حوزه حمل و نقل عمومی به 
و  داده  ادامه  خود  ارزنده  خدمات دهی 
تاکنون نزدیک به دویست نفر از همکاران 
عزیز و تاکسیرانان زحمتکش به خاطر 
ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند. 
بسته  در محیط  فداکارانه  رانندگانی که 
بی دفاع  صورت  به  تاکسی  محدود  و 
ویروس  به  ابتال  معرض  در  لحظه  هر 
کرونا قرار دارند. او تاکید کرد: با توجه 
نفری  هزار  یکصد  حدود  فعالیت  به 
تعداد  جابجایی  و  تاکسیرانی  جامعه 
در وضعیت  تهرانی که  کثیر شهروندان 
حال  در  تهران  شهر  کرونایی  قرمز 
خدمات دهی هستند و در معرض خطر 
در جهت حفظ  دارم   تقاضا  دارند  قرار 
سالمت و برای جلوگیری از انتشار هر 
چه بیشتر ویروس اولویت مناسب تری 
با   را به این عزیزان اختصاص دهند و 
طرح موضوع در ستاد ملی کرونا در این 
خصوص تجدید نظر و حقوق این عزیزان 

شود. شمرده  محترم 

در دوران کرونا میزان استفاده 
از بوستان های شهری تا حدود 

۳۰ درصد کاهش داشته و 
بوستان های شهری تاحدود 
۶۰ درصد نتوانستند پذیرای 

مردم باشند. با استناد به این 
داده ها می توام نتیجه گرفت 

که بوستان های محلی در 
دوران پاندمی کارکرد بیشتری 
از بوستان های بزرگ داشتند و 
یک دلیل آن می تواند سهولت 

دسترسی به این بوستان ها 
باشد

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |

|  
نا 
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 |

سگ های ولگرد 
حادثه آفریدند 

مسئول امور معاونت اجرایی و خدمات شهری 
ساله   ۳9 مرد  مرگ  شاهین شهر  شهرداری 
حمله  اثر  بر  ساله   4۳ مرد  شدن  زخمی  و 
تائید کرد. را  شاهین شهر  در  وحشی  سگ های 
به گزارش مهر، حیدر صادق گلی با اشاره به 
اثر  بر  شاهین شهری  شهروند  مرگ  حادثه 
حمله سگ های وحشی اظهار کرد: این حادثه 
در زمین های بایر اطراف اتوبان معلم در نزدیکی 

مسکن مهر شاهین شهر اتفاق افتاده است.
او  با بیان اینکه در این حادثه مرد ۳9 ساله 
بر اثر حمله حدود هشت سگ وحشی دچار 
جراحت های شدید شده و در دم جان باخته 
نیز مرد 4۳  روز گذشته  است، تصریح کرد: 
ساله بر اثر حمله این سگ های وحشی دچار 
جراحت شده و در بیمارستان بستری است.

مسئول امور معاونت اجرایی و خدمات شهری 
زودی  به  داد:  ادامه  شاهین شهر  شهرداری 
پناهگاهی برای این سگ های وحشی تامین و 

آنها را به محل جدید منتقل می کنیم.

شناسایی 4 متخلف قطع 
درخت در مهاباد 

از  مهاباد  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
دستگیری چهار متخلف قطع شبانه درخت 

داد.  خبر 
یگان  ماموران  گفت:  ایرنا  به  پاتو  مجید 
حفاظت این اداره چهار متخلف قطع شبانه 
اصله  ُتن  اخذ مجوز ۲.۵  بدون  درختان که 
کرده  قطع  "برجو"  روستای  در  را  درخت 

دادند. قضایی  مراجع  تحویل  بودند، 
 ۶۸۶ ماده  استناد  به  متخلفان   افزود:  او 
و  نقدی  جزای  به  اسالمی  مجازات  قانون 

شد. خواهند  محکوم  تعزیری  حبس 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
مهاباد در خصوص نحوه برخورد با متخلفان 
قطع درختان جنگلی اضافه کرد: برای قطع 
تومان  میلیون  یک  تا  هزار   ۱۵۰ درخت  هر 

است. گرفته شده  نظر  در  نقدی  جریمه 
قاچاق  پدیده  افزایش  به  اشاره  با  »پاتو« 
چوب به سبب طرح ملی تنفس جنگل های 
از  سودجو  افراد  برخی  داد:  ادامه  شمالی، 
را  نهایت سواستفاده  قیمت چوب  افزایش 
می کنند و با قطع درختان کنار رودخانه ها و 
آبراهه ها به طور غیرقانونی دست به قاچاق و 

آن می زنند. فروش 
او از دهیاران و شوراهای اسالمی روستاهای 
این شهرستان خواست در صورت مشاهده 
قطع درختان توسط افراد متخلف مراتب را 
این  به   ۱۵۰4 سامانه گویای  از  استفاده  با 

اداره اطالع دهند.
مراتع  هکتار  هزار   ۱97 از  بیش  مهاباد  در 
روستایی و ییالقی و  هزار هکتار جنگل وجود 
دارد که جنگل های مهاباد بیشتر در مناطق 
غربی و در روستاهای »کاوالن« و »کوران« 

واقع شده است.

سهم اندک 
دوچرخه سواران 

در تصادفات رانندگی 
پلیس  ترافیک  فرهنگ  و  آموزش  معاون 
تصادف   ١۶۶٠٠ میان  از  تهران گفت:  راهور 
جرحی در سال ١٣٩٩ فقط ۵١ فقره تصادف 
است. بوده  پایتخت  در  دوچرخه سواران  سهم 

سرهنگ علی همه خانی به مهر گفت: میزان 
تصادفات فوتی و جرحی دوچرخه سواران 
در تهران بسیار ناچیز است و این نشان از 
رعایت  ضمن  دوچرخه سواران  که  دارد  آن 
مسیرهای  در  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین 
به  اقدام  شهرداری  توسط  شده  مشخص 
تجهیزات  با  می شود  توصیه  و  کرده  تردد 
کامل دوچرخه سواران در معابر تعیین شده 

کنند. حرکت 
تهران  کشاورز  بلوار  در  امروز  افزود:  او 
در  حمل و نقل  و  ایمنی  روز  مناسبت  به 
سازمان  مشارکت  با  و  فرهنگی  اقدامی 
تهران  شهرداری  ترافیک  و  حمل و نقل 
مورد نیاز  تجهیزات  به  را  سواران  دوچرخه 
و  کردیم  مجهز  دوچرخه سواری  حین  در 
در این اقدام آموزشی و فرهنگی به دنبال 
وسیله  این  از  صحیح  استفاده  یادآوری 
خودرو  بدون  شنبه های  سه  روز  در  نقلیه 

. هستیم
پلیس  ترافیک  فرهنگ  و  آموزش  معاون 
راهور تهران ادامه داد: آمارها نشان می دهد 
در  فوتی  مورد  یک  تنها  گذشته  سال  در 
شده  گزارش  دوچرخه سواران  خصوص 
اما دوچرخه سواران تصادفات جرحی  است 
متعددی را تجربه کرده اند در واقع از میان 
١۶۶٠٠ تصادف جرحی در سال ١٣٩٩ فقط 
۵١ فقره تصادف سهم دوچرخه سواران بوده 
دلیل  به  آن  از  عمده ای  بخش  که  است 
همراه نداشتن تجهیزات و البته عدم رعایت 
قوانین راهنمایی و رانندگی به خصوص تردد 

است. داده  رخ  غیر مجاز  محورهای  در 

واکنش شهردار تهران به انتقادات مدیران اصولگرا
شهردار تهران در حساب توییتری خود از شهروندان 

عذرخواهی کرد.
حساب  در  حناچی  پیروز  ایسنا،  گزارش  به 
توییتری خود با انتشار صفحه یک روزنامه صبح نو 

با  از محسن هاشمی  تیتری  و  که در آن عکس 
ضعیف  عملکرد  بابت  هاشمی  عبارت»محسن 
در  بود،  شده  عذرخواهی کرد« کار  تهران  شهردار 
بابت  عذرخواهی  از  »ابایی  نوشت:  توییتی  رشته 

کاستی ها در برابر مردم نداشته ام و ندارم؛ ولی با 
غیرتخصصی  تخریب های  و  تحریف ها  مشاهده  
و غیرمنصفانه ای که با غفلت از عملکرد مجموعه  
بنا  و کرونا  تحریم  بحبوحه   در  شهرداری  خدوم 
می دانم  الزم  می شود؛  انجام  سیاسی  مقاصد  بر 

عذرخواهی کنم.« عزیز  مردم  از  دیگر  نوعی 
علی رغم  که  می کنم  »عذرخواهی  داد:  ادامه  او 

همه ی  نتوانستم  گرفته  صورت  اقدامات  همه ی 
قانون  به دستان  را  بیت المال  به  دست اندازان 
شهر  نتوانستم  که  می کنم  عذرخواهی  بسپارم. 
و  رها کنم  رانت خواران  چنگال  از  کامل  به طور  را 
بیت المالی را که با راه های مختلف در اختیار افراد 

خارج کنم.«  دستشان  از  بود  خاص 
شریف  نوشت:»  شهروندان  تهران  شهردار 

و  رانت  فساد،  با  مبارزه  در  را که  حرکتی  بدانند 
کردیم  آغاز  شفافیت  توسعه ی  و   شهرفروشی 
متوقف  تخریب ها  و  هجمه ها  این  با  هرگز 
تأیید  و  مردم  حضور  با  امیدوارم  و  نمی شود 
تداوم نگاه حاکمیت قانون، تعهد و تخصص و نه 
آیندگان  و  برابر خداوند  سرمایه داری در شهر، در 

باشیم.« سربلند 

موضوع  و  نشست  این  ابتدای  در 
کرونا  از  پس  شهری  فضاهای  تغییرات 
انتظار  اساسا  این پرسش مطرح شد که 
ما از یک فضای شهری مطلوب چیست؟ 
شهر  ویژگی  نظریه پردازان  از  بسیاری 
آن می دانند،  پذیری  اجتماعی  را  مطلوب 
تاکید  مالکیت  بعد  روی  دیگر  بعضی 
از  را  سرزندگی  دیگر  بسیاری  دارند، 
عوامل ایجاد شهر مطلوب خطاب می کنند 
فضا  وجهه کالبدی  روی  دیگری  و گروه 
تاکید دارند و در آخر بسیاری چندبعدی 
تمام  در  اما  می کنند.  نگاه  ماجرا  به 
و  عمومی  فضای  دوگانه  رویکردها  این 
که  می خورد  چشم  به  خصوصی  فضای 
آن  به  بیشتر  کووید ۱9  دوران  در  اتفاقا 
ویروس  انتشار  دلیل  به  مثال  شد.  توجه 

شد که  تاکید  بارها  عمومی  فضاهای  در 
کنید  پرهیز  فضاهای  این  در  حضور  از 
پیشتر  که  همچنان  بمانید.  خانه  در  و 
مقابل  خصوصی  و  عمومی  فضاهای  هم 
می گفتند  نظریه پردازان  و  بودند  یکدیگر 
کنش  بروز  بستر  عمومی  فضاهای  که 
فضاهای  مقابل  در  و  است  عمل  و 
و کار  مشقت  بروز  محل  صرفا  خصوصی 
دانشکده  دانشیار  محمدی،  مریم  است. 
در  خود  مقاله  در  شهرسازی  و  معماری 
این نشست به تغییرات فضاهای عمومی 
این  و گفت  اشاره کرد  پاندکی  دوران  در 
عمومی  فضای  دوگانه  این  که  روزها 
در  بودن  به  را  افراد  بیشتر  خصوصی  و 
فضای خصوصی ترغیب می کند. از سوی 
دیگر، دیگر هراسی و انزوای اجتماعی از 

دیگر تبعات کرونا و تاثیرش بر فضاهای 
تحقیقات  می گوید  او  بود.  شهر  عمومی 
چون  دیگر  کشورهای  در  بررسی ها  و 
دانمارک که تعطیلی همگانی و سراسری 
کرونا  تاثیر  درباره  جالبی  نتایج  نداشت، 
اینکه  داد.  نشان  جمعی  فضاهای  بر 
سالمندان،  سهم  اندکی  موارد  جز  به 
جمعی  فضاهای  از  زنان  حتی  و  کودکان 
همچنین  او  است.  کرده  پیدا  افزایش 
تاب آوری  عدم  دلیل  به  که  کرد  اشاره 
ایجاد  یا  افزایش  رویکرد  عموما  شهرها 
زندگی  ملزومات  از  فضا  در  تاب آوری 
به  همچنین  او  پساکروناست.  شهری 
کرد  اشاره  استارت اپ هایی  و  نرم افزارها 
که سعی در منطبق کردن شرایط با کرونا 
محمدی  صحبت های  میانه  در  داشتند. 

ارتباطش  و  مردم  مسئولیتی  نقش  اما 
»در  شد:  شنیده  هم  ریسک پذیری  با 
دانمارک با وجود تعطیل نشدن مراکز اما 
و  بود  پایین  مردم  ریسک پذیری  میزان 

بود،  پایین  ابتال  میزان  دلیل  همین  به 
رویکردی  چنین  با  ایران  در  درحالی که 
راهکار  این  مردم  ریسک پذیری  دلیل  به 
عمال  عمومی  فضاهای  نشدن  تعطیل 
مقاله  اشارات  دیگر  از  نداشت.«  کارکرد 
محله ای  فضاهای  اهمیت  به  محمدی 
محله ای  فضاهای  بود،  کرونا  دوران  در 
و  سیاسی  فعالیت های  علی رغم  باید  که 

بگیرند.  قرار  توجه  مورد  اجتماعی 

استفاده بر  کرونا  تاثیر 
بوستان ها   از 

تاثیر  نشست  این  در  دیگر  موضوع 
پاندمی کرونا در استفاده از فضاهای سبز 
از  آنالین  پیمایش  از  استفاده  با  بود که 
تعدادی شهروند تهرانی پرسیده شده بود 
سبز  فضاهای  از  استفاده شان  میزان  که 
کرده  تغییری  چه  جنگلی  پارک های  و 
این  نویسنده  محمود پور،  اسرین  است.  
مقاله اش  یافته های  به  اشاره  با  مقاله 
اجتماعی  تهران کارکرد  در  تاکید کرد که 
از  کرونا  ایام  در  داشتند  بوستان ها  که 
که  گفت  همچنین  او  است.  رفته  بین 
خود  توصیفی  پاسخ های  در  شهروندان 
به  بیشتری  تمایل  آنالین  پیمایش  در 
پیاده روی  از مسیرهای  استفاده  تجهیز و 
یا دوچرخه در بوستان ها نشان دادند. به 
گفته او در دوران کرونا میزان استفاده از 
درصد   ۳۰ حدود  تا  شهری  بوستان های 
شهری  بوستان های  و  داشته  کاهش 
پذیرای  نتوانستند  درصد   ۶۰ تاحدود 

باشند. مردم 
 او با استناد به این داده ها نتیجه گرفت 
پاندمی  که بوستان های محلی در دوران 
بزرگ  بوستان های  از  بیشتری  کارکرد 
داشتند و یک دلیل آن می تواند سهولت 
او  باشد.  بوستان ها  این  به  دسترسی 
خود  توضیحات  در  شهروندان  که  گفت 
عنوان کردند که دلیل اصلی مراجعه شان 
معرض  در  قرارگرفتن  بوستان ها  به 
طبیعت و فعالیت های ورزشی است و به 
بوستان ها  دلیل می توان گفت که  همین 
قبل  به  نسبت  را  خود  اجتماعی  کارکرد 
میان  عنوان کرد که  پایان  در  او  ندارند. 
عنوان  پاسخ های  و  شهروندان  پاسخ 
معناداری  همبستگی  پیمایش  در  شده 
مشاهده نشده است و نمی توان از روی 
به  افراد  اجتماعی  وضعیت  یا  شغل 
زمانه  در  رفتنشان  بوستان  میان  رابطه 

رسید کرونا 

پرتکرار و معروفی میان جامعه شناسان شهری و شهرسازان است. عبارتی که می گوید  شهرها  به مثابه موجود زنده«، عبارت  »شهر 
همچون موجودات زنده از اتفاقات تاثیر می گیرند، رشد می کنند، بهتر می شوند، گسترش پیدا می کنند و حتی سه سالمندی می رسند. 
از همین رو پاندمی ها نیز در عملکرد شهرها تاثیرگذارند، پس بیراه نیست اگر بگوییم کووید 19 چهره شهرها و شهرنشینی را دگرگون 
می کند، چنانچه پیشتر هم بیماری ها در تغییر شکل شهرها موثر بودند. تغییر شکل فضاهای جمعی و تغییر شکل فضاهای سبز در 
دوران کووید19 دو موضوعی بود که دیروز در وبینار دانشگاه هنر با عنوان »شهر در شرایط پاندمیک« مطرح شد. نشستی که در قسمت 
اول خود موضوع فضاهای شهری در شرایط همه گیری کرونا را بررسی می کرد. اسرین محمودپور و مریم محمدی که هردو از استادان 
دانشکده معماری شهرسازی دانشگاه هنر بودند از این تغییر شکل بوستان ها و فضاهای عمومی در کرونا و پس از آن گفتند. خالصه ای 

از این نشست در ادامه می آید. 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی   
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آیین نامه موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر  آراء  صادره هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ملک بم تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل واقع در در شهرستان 
بم و نرماشیر بخشهای ۲9 لغایت ۳۳ کرمان محرز 
گردیده است لذا بمنظور اطالع عموم مراجعین در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتیکه 
متقاضیان  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  آگهی 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد ./.
امالک تقاضا شده واقع در بخش 29 کرمان  
پالک 99 فرعی از ۸۲۵ اصلی  خانم فاطمه منصوری 
صدر کد ملی ۳۱۱۰47۳۱7۸ فرزند یحیی ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت ۱۳۰.۳۵ متر مربع واقع در 
خیابان سید طاهر الدین محمد شهر بم  از مورد مالکیت  

کوچک خانم مراد زاده 
پالک ۱۳۵ فرعی از ۸۳4  آقای محمد رحیمی نژاد  کد 
ملی ۳۳۰9۵7۱7۶7 فرزند اکبر ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت ۲۵۵ متر مربع واقع در خیابان سجادی 
ابوذز ۳ شهر بم از مورد مالکیت  سید غالمرضا سجادی 
پالک ۶۶۱ فرعی از ۱۰۲4 خانم مریم نظام آبادی  کد 
ملی ۳۲۰9۸۸۱9۲۸ فرزندقنبر ششدانگ یکباب خانه  
امیر  خیابان  در  واقع  مربع  متر  مساحت ۲۲۱.۸  به 
المومنین شهر بم از مورد مالکیت  وجیهه سادات و 

ظهیر.  السادات  حشمت 
پالک ۱۰ فرعی از ۱۳۲9 اصلی  لیلی محمدآبادی  کد 
یکباب  فرزند حسین  ششدانگ  ملی ۳۱۱۰4۶9۶۰۱ 
خانه  به مساحت ۳۰۶ متر مربع واقع در خیابان کاشانی  

از مورد مالکیت یدهللا جوشائی .
پالک 9۰ فرعی از ۲۲7۳ اصلی  خانم مریم عسکری 
عباس   فرزند   ۳۱۱۰۲۱۵7۱۳ ملی  کد  میجی  نژاد 
به مساحت ۲۳۰ متر مربع  ششدانگ یکباب خانه  
واقع در خیابان سخایی شهر بم از مورد مالکیت منور 

. اولیا  السادات 
پالک ۱۲9۵ فرعی از ۲۸۱۰ اصلی  آقای ناصر ایمانی فرد 
کد ملی ۳۱۱۰۵۳74۰۰ فرزند حسن  ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 4۲۳ متر مربع واقع در خیابان مالک 

اشتر  از مورد مالکیت حسین زغالی .
پالک ۱۳4۰ فرعی از ۲۸۱۰ اصلی  خانم مهدیه  پور 
کیانی کد ملی ۳۱۱۱۰۳9۶9۲ فرزند منصور  ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت ۶۳9.۶4 متر مربع واقع در 
خیابان شهدای نیروی انتظامی  از مورد مالکیت ورثه 

مهدی فروتن یزدیان.
پالک ۱۳۶۱ فرعی از ۲۸۱۰ اصلی  خانم زهرا عرب بدوی 
کد ملی ۳۰۵۲۱974۶۰ فرزند علی  ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت ۲7۸.۳ متر مربع واقع در خیابان 

کمیل  از مورد مالکیت ورثه احمد فرومند.
پالک ۱۳۶۲ فرعی از ۲۸۱۰ اصلی  خانم شهپر مشکی 
کد ملی ۳۱۱۰۱7۸7۳7 فرزند سهراب ششدانگ یکباب 
مغازه  به مساحت ۵۳.۱۰ متر مربع واقع در بلوار کارگر  

از مورد مالکیت هاشم بیرجندی.
پالک ۲7۱ فرعی از ۲۸۱۱ آقای سعید ساالری  کد ملی 
۳۱۱۱۶۰۳۳9۳ فرزند احمد ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت ۲9۵ متر مربع واقع در خیابان سید جمال 
الدین  از مورد مالکیت ورثه محمد حسین گوری بمی . 
پالک ۱ فرعی از ۳۰۱4 اصلی آقای حمید فرزام  کد 
ملی ۳۱۱۰97۵۲۲۱  فرزند عباس  ششدانگ یکباب 
مغازه  به مساحت ۵۰ متر مربع واقع در خیابان طالقانی 
روبروی بستنی هزار و یک شب  از مورد مالکیت  عبد 

الحسین طاهریان .
پالک ۲ فرعی از ۳۰۱4 اصلی  آقای حمید فرزام   کد 
ملی ۳۱۱۰97۵۲۲۱ فرزند عباس   ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت ۵۰ متر مربع واقع در خیابان طالقانی 
مالکیت        مورد  از  شب   یک  و  هزار  بستنی  روبروی 

عبد الحسین طاهریان یزدی .
پالک ۱ فرعی از ۳۱۳۰  اصلی  آقای مجید رضا خاقانی  
کد ملی ۳۱۱۰۸۸74۸7 فرزند حسن  ششدانگ یکباب 
خانه  و باغچه به مساحت ۱۸۳۶.۲ متر مربع واقع در 
کمربندی طالقانی نبش کوچه شهید صدیقی از مورد 

مالکیت غالمرضا گوری.
ده  معصومه  خانم  اصلی   از ۳۳۱4  فرعی  پالک 7 
دشتی مرغکی کد ملی۳۱۱۱4۲74۳9  فرزند درویش   
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت ۳۶۸ متر مربع 
واقع در خیابان فردوسی از مورد مالکیت اکبر جوشایی.

از ۳۵۳۵ اصلی  آقای حسین زارع  پالک79 فرعی 
سه  محمد  فرزند  ملی ۳۱۱۱۱۸۵۳7۰  دارستانی  کد 
دانگ یکباب خانه  به مساحت 4۵۲.۵ متر مربع واقع 
از مورد  در خیابان باغدشت خیابان ساعی  شهر بم 

مالکیت عطا هللا زند وکیلی .
پالک79 فرعی از ۳۵۳۵ اصلی  خانم زهرا یوسف زاده  
کد ملی ۳۱۱۰۵۰9474 فرزند علیجان  سه دانگ یکباب 
خانه  به مساحت 4۵۲.۵ متر مربع واقع در خیابان 
باغدشت خیابان ساعی شهر بم از مورد مالکیت عطا 

هللا زند وکیلی .
پالک۵۵ فرعی از ۳۵۵4 اصلی  آقای سیامک قاسمی  

کد ملی ۳۱۱۱۰۱۶۶۵۱  فرزند محمد  ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت ۲۱۶.۸۱ متر مربع واقع در بلوار باهنر 

شهر بم  از مورد مالکیت هاشم قاسمی.
پالک 4 فرعی از ۳۶۳۰ اصلی  آقای رضا راینی  کد ملی 
۳۱۱۰79۲۱۸4 فرزند حسین  ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت ۲۵۶.44 متر مربع واقع در خیابان مدرس 

کوچه صوفی آباد از مورد مالکیت حسین آز.
پالک۱۸ فرعی از ۳۸۰۳ اصلی  آقای یاسر ایزد یار  کد 
ملی ۳۱۱۰۱977۳۱ فرزند احمد  ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت ۳۰۶.9۵ متر مربع واقع در خیابان مدرس 

کوچه شارملو از مورد مالکیت عباس عامری.
پالک ۱ فرعی از ۳9۰۲ اصلی خانم مهری پور حمیدی 
قیومتا از طرف فرزند صغیر خود مهدی حمیدی پور   
کد ملی ۳۱۱۱۰4۰7۵۵ فرزند محمود   ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت ۱۶۱ متر مربع واقع در خیابان غالمرضا 

بیگ کوچه ۵ از مورد مالکیت حسن حمیدی پور .
پالک ۲۸ فرعی از 4۲۱4 اصلی  آقای عباس کابلی زاده   
کد ملی ۳۱۱۰9۳۶۵۸۵ فرزند اصغر  ششدانگ یکباب 
خانه  مساحت ۲۵9 متر مربع واقع در خیابان ۲۲ بهمن 

از مورد مالکیت ملیحه و معصومه مومن زاده .
پالک ۱ فرعی از 4۶7۶ اصلی  خانم طاهره خاکپور  کد 
ملی ۳۱۱۰۱۵۱۸۶۳ فرزند محمد   ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت ۲۶۶.۵ متر مربع واقع در کمربندی طالقانی 
کوچه مصطفایی از مورد مالکیت موسی و غالمحسین 

عامری .
از 4۸۳4 اصلی آقای محمد صوفی  پالک ۸ فرعی 
آبادی  کد ملی ۳۱۱۰۸9۰۱۲7 فرزند علی  ششدانگ 
یکباب مغازه  به مساحت ۳۱.4۵ متر مربع واقع در 

خیابان بهشتی از مورد مالکیت ماشالله بهرامی.
آقای محمد صوفی  اصلی   از 4۸۳4  پالک9 فرعی 
آبادی  کد ملی ۳۱۱۰۸9۰۱۲7 فرزند علی  ششدانگ 
یکباب مغازه  به مساحت ۳۲.۲ متر مربع واقع در 
آبادی. از مورد مالکیت علی صوفی  خیابان بهشتی 

پالک۱۰ فرعی از 4۸۳4 اصلی  آقای محمد صوفی 
آبادی  کد ملی ۳۱۱۰۸9۰۱۲7 فرزند علی  ششدانگ 
یکباب مغازه  به مساحت 4۱.۸4 متر مربع واقع در 

مالکیت ---------. مورد  از  بهشتی  خیابان 
زاده  عباس  روح هللا  اصلی  از 49۶9  فرعی  پالک 4 
کد ملی ۳۱۱۰9۰۶۳4۱ فرزند ماشالله  ششدانگ یکباب 
بلوار  در  واقع  مربع  متر  مساحت ۱۸۱.47  به  مغازه 
صدوقی از مورد مالکیت احمد بنی اسدی و علی بهرامی
امالک تقاضا شده واقع در بخش 30 کرمان  
پالک ۲۲  فرعی از ۲۲9۱ اصلی  آقای غالمرضا عباسی 
باغچمکی کد ملی ۳۱۱۱4۰۶۰۰۸ فرزند علی  ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت ۲۸۶.۶۶ متر مربع واقع در 

روستای باغچمک  از مورد مالکیت علی عباسی .
پالک۱۸۸ فرعی از ۱۳۶۲ اصلی  خانم مریم ره گوی  کد 
ملی ۳۱۱۰۱9۳۰۵۱ فرزند محمد  ششدانگ یکباب خانه  

به مساحت ۲۸۰ متر مربع واقع خیابان بوعلی غربی  از 
مورد مالکیت  عیسی ساالر بهزادی .

پالک ۲ فرعی از ۱۲9۶ اصلی  خانم فاطمه باقری کد 
ملی ۲99۳7۳۳9۰7 فرزند محمد  ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت ۳۸7.9 متر مربع واقع در میدان 

آزادی  از مورد مالکیت  نبات دهشت .
پالک ۱۸ فرعی از ۱۲7۸ اصلی  آقای علی فرنود کد 
ملی ۳۱۱۰۶۵۰7۲۱  فرزند اصغر  ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت ۱97.۱۵ متر مربع واقع در خیابان بوعلی 

کوچه ۳9 از مورد مالکیت مرتضی بهرامی 
پالک 4۲ فرعی از 7۵۸ اصلی  خانم ریحانه مسگرزاده 
علیرضا   فرزند    ۶۰7۰۰۳۲9۸۵ ملی  کد  کرمانی  
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت ۲۱4.۰۵ متر مربع 
واقع در چهل تخم زید آباد  از مورد مالکیت  بی بی 

فرزانه عماد                        
امالک تقاضا شده واقع در بخش 31کرمان  

پالک ۳ فرعی از ۳۸9۰ اصلی  آقای محمد جواد بارانی 
برواتی  کد ملی ۳۱۱۱۶۱۱۱۶7 فرزند محمد  ششدانگ 
یکباب مغازه   به مساحت 7۵ متر مربع واقع در بروات 

بلوار امام  از مورد مالکیت فاطمه بارانی برواتی .
امالک تقاضا شده واقع در بخش32 کرمان  
پالک۱7 فرعی از 4۱۰۰اصلی  آقای عباس علی آبادی  
ششدانگ  خدارسان   فرزند   ۳۲۰9۶۰4۶۸۱ ملی  کد 
یکباب خانه باغ   به مساحت ۲۶۳7 متر مربع واقع 
مالکیت   مورد  از  چمن   شهید  روستای  نرماشیر  در 

رامین امانی .
پالک۳۲۵ فرعی از ۳9۶9اصلی  خانم زهرا اکبر زاده 
نوذر   کد ملی ۳۱۱۰۵۱۸۰۵۸ فرزند عباس  ششدانگ 
یکبابخانه   به مساحت 4۸۳.۵ متر مربع واقع در 
نرماشیر روستای خیر آباد  از مورد مالکیت  اسماعیل 

عامری .
پالک ۳۶۰ فرعی از ۲۵9۵ اصلی  خانم مهدیه قناد 
پور کد ملی ۳۱۱۱۲۶۸۳۰۶ فرزند نعمت اله  ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت ۲4۳.۱۸ متر مربع واقع در 
نظام شهر بلوار قائم  از مورد مالکیت اصغر قناد پور 

پالک ۱۶۳ فرعی از ۱۵۱ آقای علیرضا پور امینی  کد ملی 
۲99۰۶۲۲۲۸4 فرزند ناصر  ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت ۲7۰ متر مربع واقع در نرماشیر رستم آباد از 

مورد مالکیت قنبر اجاغی .
امالک تقاضا شده واقع در بخش33 کرمان  
پالک ۱۶ فرعی ۵74 اصلی آقای مهدی اکبری کد ملی  
۶۰۶9۵۰۸۲7۰  فرزند دادی ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 7۸۱.۳۱ متر مربع واقع در دهبکری روستای 

جدکان از مورد مالکیت مراد افشاری پور  .                                                                                                                                  
تاریخ انتشار  نوبت اول ۱4۰۰/۲/۸

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۲/۲۲
سعید نظری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان بم
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دریاچه نمک قم / مهر

محبوبه  ترجمه  با  رودا  امیلی  نوشته  نامرئی«  »دیوار  نوجوان  رمان 
نجف خانی با مضمونی درمورد  اهمیت بنیاد خانواده و بحران دوران بلوغ 
با ساختاری فانتزی منتشر شد. این رمان در ۲۰۸ صفحه و با قیمت 
۳۵ هزار تومان در انتشارات مدرسه  روانه بازار نشر شده است./ ایسنا

فیلم سینمایی »گورکن« به کارگردانی کاظم  مالیی و تهیه کنندگی سینا 
سعیدیان در جدیدترین حضور جهانی خود، نامزد دریافت جایزه  بهترین 
فیلم سینمایی در نوزدهمین جشنواره بین المللی ریورساید آمریکا که از 
7 تا ۱۱ اردیبهشت  ماه با برگزاری کارگاه های آموزشی و جلسات پرسش 

و پاسخ آنالین، در ریورساید ایالت کالیفرنیا برگزار می شود، شد./مهر

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، برگزیدگان مرحله  اول بخش 
را  نوجوان  و  نمایشنامه کودک  و  فیلمنامه  پنجمین مسابقه  نمایشنامه 
اعالم کرد. برگزیدگان بخش نمایشنامه یک ماه فرصت دارند تا نسخه 
مسابقه  پنجمین  دبیرخانه  به  پایانی  داوری  برای  را  خود  اثر  اصلی 
هنرآنالین ارسال کنند./  نوجوان کانون  و  نمایشنامه کودک  و  فیلمنامه 

 بنیاد فرهنگی هنری رودکی به منظور نحوه اجرای آثار آهنگسازان جوان و 
شناسایی نخبگان این عرصه در حوزه آهنگسازی موسیقی کالسیک فراخوانی 
را منتشر کرد.  فراخوان ارکستر سمفونیک تهران برای اجرای آثار آهنگسازان 
جوان تهیه و از طریق پایگاه اینترنتی بنیاد در اختیار عموم عالقه مندان قرار 

گرفته است. مهلت ارسال آثار تا تاریخ ۱۵ مرداد ۱4۰۰ است./ ایرنا

ذره ای اندوه تو از هر دو عالم خوش تر است
هر که گوید نیست دانی کیست آن کس کافر است

کافری شادی است و آن شادی نه از اندوه تو
نی که کار او ز اندوه و ز شادی برتر است
آن کزو غافل بود دیوانه ای نامحرم است

وان که زو فهمی کند دیوانه ای صورتگر است
کس سر مویی ندارد از مسما آگهی

اسم می گویند و چندان کاسم گویی دیگر است
هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو

کی بود مفهوم تو او کو از آن عالی تر است
ای عجب بحری است پنهان لیک چندان آشکار

کز نم او ذره ذره تا ابد موج آور است
صورتی کان در درون آینه از عکس توست
در درون آینه هر جا که گویی مضمر است

گر تو آن صورت در آئینه ببینی عمرها
زو نیابی ذره ای کان در محلی انور است

ای عجب با جمله آهن به هم آن صورت است
گرچه بیرون است ازآن آهن بدان آهن در است
صورتی چون هست با چیزی و بی چیزی به هم
در صفت رهبر چنین گر جان پاکت رهبر است

ور مثالی دیگرت باید به حکم او نگر
صورتش خاک است و برتر سنگ و برتر زان زر است

تا که در دریای دل عطار کلی غرق شد
گوییا تیغ زبانش ابر باران گوهر است

عطار

| چاپ ونشر | | سینما | | تئاتر | | موسیقی |

حوضه آبریز تاالب میقان با وسعتی برابر ۵49۵7۸ هکتار 
کوه های  رشته  بین  که  است  بسته ای  کاسه  صورت  به 
تمام  و  شده  واقع  مرکزی  ایران  کوه های  و  زاگرس 
سطح آن در استان مرکزی قرار دارد. این حوضه شامل 
ساروق،  مهرآباد،  نام های کره رود،  به  مهم  زیرحوضه   ۸
ابراهیم آباد، خیرآباد و امان آباد بوده و  شهراب، آشتیان، 
فاقد رودخانه دائمی است. بخش وسیعی از این حوضه 
و  دارد  اختصاص  به دشت  هکتار   ۳۵۳۸۰۰ به مساحت 
بقیه را تپه ماهور و کوهستان تشکیل می دهد. میانگین 
بارندگی ساالنه حوضه آبریز تاالب میقان ۲۸7 میلی متر 
نیز  تاالب میقان که در فصل خشک کویر میقان  است. 
 ۸ حدود  فاصله  در  و  ایران  مرکز  در  می شود  خوانده 
۵ کیلومتری  و  اراک  شرقی کالن شهر  شمال  کیلومتری 
دشت  قسمت  پست ترین  در  داودآباد  شهر  جنوب شرقی 
اراک و فراهان واقع شده است. این تاالب به دلیل قرار 
سیرجان  سنندج ،  زمین شناسی  زون های  مرز  در  گرفتن 
و ایران مرکزی از تنوع زیستی قابل مالحظه ای برخوردار 
است. به نحوی که بخشی از حوضه آبریز آن در رشته کوه 
زاگرس و بخش دیگر آن در ایران مرکزی قرار دارد. تاالب 
میقان یک دریاچه فصلی آب شور و یک منطقه فرورفته 
کویری است و اراضی اطراف آن توسط پوشش گیاهان 
بوته ای و درختچه ای شورپسند، ناهمواری های ماسه ای، 
مخروط افکنه های آبرفتی و دشت های هموار احاطه شده 

است. / طرح حفاظت از تاالب های ایران

تاالب های ایران
تاالب میقان

بازدید از وضعیت سرویس دهی ناوگان حمل و نقل درون شهری
در راستای رضایت شهروندان ؛

انی
عرس

طال
ا

بر  نظارت  لزوم  به  اشاره  ضمن  اخالقی  حسین 
 : داشت  اظهار  درون شهری  نقل  و  ناوگان حمل 
از آنجایی که تاکسی های درون شهری به عنوان 
مورد  شهروندان  سوی  از  عمومی  وسیله  یک 
این  عملکرد  بر  نظارت  گیرد،  می  قرار  استفاده 
ناوگان باید بصورت مستمر ادامه داشته باشد ،زیرا 
رضایت شهروندان مهمترین عملکرد ما در سازمان 

محسوب می شود.
قبیل  از  ،مواردی  بازدیدها  این  طی  افزود:  وی 

داشتن مجوزهای الزم جهت تردد،رعایت پروتکل 
های بهداشتی از سوی رانندگان و مسافران،رعایت 
رعایت  همچنین  و   رانندگی  و  راهنمایی  قوانین 
نظرسنجی  مهمتر  همه  از  و  ها  ایستگاه  در  نظم 
از شهروندان به جهت استفاده از ناوگان حمل و 
نقل عمومی از مواردی ست که همواره باید مدنظر 

بازرسین قرار گیرد.
و  ضدعفونی  استمرار  داشت:  اظهار  اخالقی 
در  نیز  شهری  درون  های  تاکسی  گندزدایی 

به  موظف  نیز  رانندگان  و  انجام  خطوط  تمامی 
اجرای شیوه نامه های ابالغی از سوی ستاد ملی 
حمل  مدیریت  سازمان  رئیس  هستند.  کرونا 
در  شهروندان  گفت:  پایان  در  بارومسافر  ونقل 
و  بهداشتی  تخلفات  گونه  هر  مشاهده  صورت 
رانندگی،مراتب  مقررات  و  قوانین  نقض  هرگونه 
مردمی  ارتباطات  شماره  به  پیگیری  جهت  را 
شماره  به  سازمان  پیامکی  سامانه  یا  و   ۱۳7

۳۰۰۰7۶۱7۶۱ گزارش نمایند.

رئیسسازمانمدیریتحمل
ونقلبارومسافرشهرداری
بندرعباسبههمراهمسئول

بازرسیونظارتاینسازماناز
وضعیتسرویسدهیناوگان
تاکسیرانیشهربندرعباس

بازدیدکردند.

آبخوان


