
رئیس جمهور در دیدار با فعاالن اقتصادی :
نمی توانیم صرفا بر بازار داخلی 

تکیه کنیم 
رئیس جمهور اقتصاد مردمی دانش بنیان و صادرات محور را از پایه های اقتصاد 
مقاومتی برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم اقتصاد کشور پیشرفت کند 

نمی توانیم صرفا بر بازار داخلی تکیه کنیم.

انتشار فیلم موتورسواری در حاشیه 
 دریاچه برم فیروز  نگرانی 

محیط زیستی ها  را  برانگیخت

 جوالن موتورها 
بر جان کوه »برم«

در  حرفه ای  موتورهای  و  لباس ها  با  موتورسواران 
صحنه حاضرند و جمعیتی هم برای تماشا و تشویق 
از  نظارت  نبود  دیگر  بار  هم  فیلم  این  است.  آمده 
سویی و از سوی دیگر نبود آگاهی مردم برای حفاظت 

از منابع طبیعی را به رخ کشیده است.

  عدالت اجتماعی 
زیر پوست شهر 

در آستانه انتخابات ششمین دوره شورای شهر، مباحثی 
اجتماعی  در شبکه  مدیریت شهری  عملکرد  نقد  در 

نوظهور کالب هاوس مطرح می شود.

نتایج نمونه برداری های سطحی و 
اتمسفری تایید می کند

 وجود فلزات سنگین 
در ریزگردهای اصفهان

سازمان  مهندسی  و  مخاطرات  دفتر  مدیرکل 
زمین شناسی گفت: »گرد و غبار اصفهان ترکیبی از ذرات 
به  توجه  با  و  است  دوده  و  سنگین  فلزات  معدنی، 
ویژگی های گوناگون هر یک از سرچشمه ها، تنها با اتکاء 
نمی توان  درخت  کاشت  مانند  سنتی  روش های  به 

آلودگی گرد و غبار را رفع کرد.«

اظهار نظر سخنگوی وزارت خارجه درباره 
انتشار فایل صوتی مصاحبه ظریف:

نباید عجوالنه قضاوت کرد
انتشار سخنان محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران خبرساز شده است. او در این فایل صوتی از 
»میدان«  برابر  در  »دیپلماسی«  نداشتن  قدرت 

سخن می گوید.

معرفی ۶۰ شهرخالق ایران
   میبد، زنجان، سیرجان، سمنان، مود، کوزه کنان، مینودشت، اللجین، مالیر و کیش شهرهای خالق صنایع دستی شناخته شدند

اولین دوره معرفی »شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر« پایان یافت

مدیرکل دفتر امور مراتع از کاهش 40 درصدی علوفه به دلیل خشکسالی به »پیام ما« خبر داد
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4

57

3

اقلیم

بوموبر

اقلیم

مدیرکل دفتر فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول 
اداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
و  جنگل ها  در  حریق  و  آفات  آنالین  پایش  از 
مراتع خبر داد.میثم حسینی لر  ضمن اشاره به 
راه اندازی سامانه حدنگاری در سازمان جنگل ها، 
ایسنا گفت: پیش  به  آبخیزداری کشور  و  مراتع 
کشور  در  اراضی  کاداستر  یا  حدنگاری  این  از 
داشتیم  نیاز  اما  می شد  انجام  دستی  به صورت 
سامانه ای  در  را  مستندات  و  اطالعات  این  که 
بارگذاری کنیم.این مقام سازمان جنگل ها ادامه 
داد: درج اطالعات در سامانه حدنگاری عالوه بر 
مستند کردن مدارک سبب خواهد شد که پاسخ 
شود  داده  شفاف تر  و  سریع تر  استعالمات  به 
همچنین این سامانه متشکل از الیه های مختلفی 
از جمله پایش آفات در عرصه های منابع طبیعی، 
پایش حریق و نقاط بحرانی، بانک اطالعات معدن 
و مجوزهای صادر شده است. حسینی لر در پایان 
با اشاره به اینکه در قالب طرح تحول دیجیتال 
جنگل ها  سازمان  در  نیز  استعالمات  سامانه 
راه اندازی شده است، گفت: پیش از این تمامی 
استعالمات از ما برای دریافت زمین یا استخراج از 
معادن به صورت دستی و با نامه نگاری های کاغذی 
صورت می گرفت. درحال  حاضر با راه اندازی سامانه 
شفافیت های  اراضی،  استعالمات  به  پاسخ دهی 

الزم در این باره به دست آمده است.

حریق در جنگل و مراتع 
آنالین پایش و کنترل 

می شود 
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رئیس جمهور اقتصاد مردمی دانش بنیان 
اقتصاد  پایه های  از  را  محور  صادرات  و 
اگر  خاطرنشان کرد:  و  برشمرد  مقاومتی 
کند  پیشرفت  کشور  اقتصاد  می خواهیم 
تکیه  داخلی  بازار  بر  صرفا  نمی توانیم 
کنیم.روحانی در دیدار با جمعی از فعاالن 
مذاکرات  برگزاری  به  اشاره  با  اقتصادی 
مذاکرت  گفت:  وین،  در  برجام  احیای 
وین نشان دهنده قدرت باالی ایران است 
جز  راهی  است که  پذیرفته  دنیا  امروز  و 
وجود  ها  تحریم  لغو  و  ایران  با  توافق 
ندارد و این یک موفقیت بزرگ برای ملت 
ایران است.روحانی با بیان اینکه، هدف از 
جنگ اقتصادی ترامپ علیه ملت ایران ، 
فروپاشی کشور و سرنگون کردن نظام بود، 
اظهار داشت: امروز با مقاومت و ایستادگی 
ملت و رهنمودهای مقام معظم رهبری و 
تالش های انجام شده ، همه دنیا و خود 
آمریکا به شکست جنگ اقتصادی اعتراف 
با تقدیر  ادامه  می کنند.رئیس جمهور در 
پررنگ و موثر بخش خصوصی  از حضور 
یازدهم  دولت  اقتصادی  موفقیت های  در 
خاطرنشان کرد: درحالی که در سالهای 86 
تقریبا  خالص کشور  اشتغال  نرخ   92 تا 
به  توانستیم  یازدهم  دولت  در  بود  صفر 
هزار   700 خالص  اشتغال  نرخ  متوسط 

شغل در سال برسیم.روحانی با بیان اینکه 
آغاز فعالیت  با وجود مشکالت فراوان در 
دولت یازدهم امید و نگاه مثبت به آینده 
در جامعه به وجود آمده بود، گفت: حرف 
دولت این بود که ما برای حفظ و توسعه 
خواهیم کرد  تالش  نیز  هسته ای  فناوری 
دیگر  پیشرفت  به  آن  کنار  در  باید  اما 
عرصه های اقتصاد و صنعت نیز توجه شود.

رئیس جمهور اقتصاد مردمی دانش بنیان 
اقتصاد  پایه های  از  را  محور  صادرات  و 
اگر  خاطرنشان کرد:  و  برشمرد  مقاومتی 
کند  پیشرفت  کشور  اقتصاد  می خواهیم 
نمی توانیم صرفا بر بازار داخلی تکیه کنیم. 
تالش برای خودکفایی مطلوب است  اما 
بدون واردات و صادرات و تعامل با جهان 
لحاظ  با  باید  کرد.  پیشرفت  نمی توان 
تولید،  را  برخی کاالها  نسبی،  مزیت های 

برخی را صادر و برخی را وارد کنیم.
رعایت  اینکه  بیان  با  روحانی 
و  بهداشتی  دستورالعمل های 
به  و  موثرترین  همچنان  واکسیناسیون 
نوعی تنها راهکارهای مقابله با شیوع کرونا 
کرد:  خاطرنشان  هستند،  حاضر  حال  تا 
اخبار درباره ساخت  اولین  انتشار  از  پس 
واکسن برای کرونا دستور پیگیری واردات 
واکسن را صادر کردم اما مشکل این بود 

که مدت زمان قابل توجهی طول کشید تا 
برخی واکسن ها  بهداشت  سازمان جهانی 
نگرانی  این  دیگر  از سوی  و  تایید کند  را 
وجود داشت که هیچ کدام از این واکسن ها 
دوره های آزمایشی ساخت را به طور کامل 
گفت:  جمهور  بودند.رئیس  نکرده  سپری 
وقتی  مسائل  این  همه  از  عبور  از  پس 
قرارداد  واکسن  خرید  برای  خواستیم 
منعقد کنیم با مساله دیگری مواجه شدیم 
و آن بی رحمی غیرقابل تصور جهانیان و به 
ویژه آمریکا بود که هم در دوره دولت قبل 
و هم در این دولت ادامه دارد. به هیچ وجه 
تصور نمی کردیم که دولتی بخواهد مقابل 
تالش های دولتی دیگر برای محافظت از 
شهروندانش در برابر بیماری ای چون کرونا 
مانع تراشی کند.رئیس جمهور اضافه کرد: 
در  بار  دو  حداقل  امید  و  تدبیر  دولت  در 
اقامه  دادگاه بین المللی الهه علیه آمریکا 
دعوی کردیم که در هر دو موضوع دادگاه 
جدی  مخالفت  و  تالش گسترده  رغم  به 
آمریکا اعالم کرد که صالحیت رسیدگی به 
این شکایات را دارد و دو بار نیز در سازمان 
ملل درخصوص تحریم تسلیحاتی ایران و 
نیز درخواست آمریکا برای بازگشت خودکار 
را شکست  این کشور  توانستیم  تحریم ها 
تاریخ کمتر سابقه دارد.دکتر  دهیم که در 

در  امروز  کرد:  تصریح  ادامه  در  روحانی 
انتخابات  داریم؛  قرار  مهمی  بسیار  مقطع 
برای  سرنوشت ساز  بسیار  رویدادی   1400
نتیجه  در  که  است  مهم  بسیار  و  کشور 
با  و  دولتی  چه  انتخابات چه کسی،  این 
چه افکاری بر سر کار می آید و در زمینه 
منطقه  مسائل  خارجی،  سیاست  اقتصاد، 
می اندیشد؟ چگونه  بین المللی  مسائل   و 

مشکالت  وجود  با  اینکه  بیان  با  روحانی 
فراوان در آغاز فعالیت دولت یازدهم امید 
و نگاه مثبت به آینده در جامعه به وجود 
بود که  این  دولت  بود، گفت: حرف  آمده 
ما برای حفظ و توسعه فناوری هسته ای 
کنار  در  باید  اما  خواهیم کرد  تالش  نیز 
اقتصاد  عرصه های  دیگر  پیشرفت  به  آن 
جمهور  رئیس  شود.  توجه  نیز  صنعت  و 
و   98 ماه  اسفند  در  که  درحالی  افزود: 
تجهیزات  تامین  در   99 ابتدایی  ماههای 
مشکل  دچار  با کرونا  مقابله  ملزومات  و 
جدی بودیم امروز به مدد همت و تالش 
شرکت های دانش بنیان و دیگر بخش های 
تجهیزات  تولیدی کشور صادرکننده جدی 
در  و  با کرونا هستیم  مقابله  ملزومات  و 
شرکت های  نیز  واکسن  ساخت  بخش 

دارند.  توجهی  قابل  تالش  دانش بنیان 

از  تهران  استان  انتقال خون  مدیرکل 
اهدای خون  با  روزه داری  ارتباط  عدم 
در ایام ماه رمضان خبر داد. محمدرضا 
مهدی زاده به ایرنا گفت: با توجه به 
شیوع  شاهد  حاضر  حال  در  اینکه 
ایام  در  و  هستیم  چهارم کرونا  موج 
داریم  قرار  هم  رمضان  مبارک  ماه 
میزان  موجب کاهش  عوامل  این  و 
استقبال برای اهدای خون می شوند، 
خون  اهدای  میزان  وجود  این  با  اما 
نسبت به سال گذشته خوب و درحد 
نیاز  پاسخگوی  و  است  قبول  قابل 
مراکز درمانی است.او ادامه داد: اگرچه 
وضعیت اهدای خون در استان تهران 
اما شرایط  خوب و قابل قبول است، 
شکننده است، چرا که نیاز به خون و 
فرآورده های آن همیشگی است و از 
سویی عمر برخی از فرآورده های خون 
مانند پالکت سه روز است و بیماران 
آن  فرآروده های  و  خون  به  نیازمند 

استان  خون  انتقال  مدیرکل  هستند. 
اینکه در ماه  به  با توجه  تهران گفت: 
اطالع  به  داریم  قرار  رمضان  مبارک 
مردم نوع دوست و شهروندان تهرانی 
ایام  در  خون  اهدای  که  می رسانم 
با  منافاتی  هیچ  رمضان  مبارک  ماه 
خون  اهدا کنندگان  و  ندارد  روزه داری 
اگر  هم  روزه داری  زمان  در  می توانند 
سحری و غذای مناسبی در زمان سحر 
میل کرده باشند در همان ساعات اولیه 
صبح برای اهدای خون به مراکز اهدای 
انتقال  مدیرکل  کنند.  مراجعه  خون 
خون استان تهران در پایان گفت: نیاز به 
خون همیشگی است و بیماران نیازمند 
به خون مانند تاالسمی ها، هموفیلی ها 
و بیماران سرطانی همیشه نیاز به خون 
دارند و عالوه بر این  که افرادی هم 
نیاز به اعمال جراحی دارند و مصدومان 
سوانح رانندگی نیز از مصرف کنندگان 

می شوند،  محسوب  خون 

رئیس جمهور در دیدار با فعاالن اقتصادی :

نمی توانیم صرفا بر بازار داخلی تکیه کنیم 
مدیرکل انتقال خون استان تهران : 

 وضعیت اهدای خون قابل قبول است
 اما شرایط شکننده است 
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شهرداری محی آباد

آگهی مزایده عمومی 
فروش امالک و مستغالت شماره )14۰۰2788815 (

شهرداری محی آباد در نظر دارد 4 قطعه زمین مسکونی با جزئیات مندرج در 
اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس 

www.setadiran.ir  با شماره مزایده بصورت الکترونیکی بفروش برساند .

زمان انتشار در سایت : 1400/1/31
مهلت دریافت اسناد مزایده : 1400/2/11

تاریخ بازدید : 1400/1/31  لغایت 1400/2/10
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1400/2/18

زمان بازگشایی : 1400/2/19
زمان اعالم به برنده:1400/2/20

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگزاری مزایده بصورت کتبی ) فیزیکی( ، هم صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت بصورت همزمان می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده ) در صورت وجود هزینه مربوطه ( ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) وديعه ( ، 
ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در 

بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 
2-پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از 

اقالم موضوع مزایده بازدید بعمل آوردید . 
3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی 

) توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه : 021-41934 

)www.setadiran.ir ( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه
بخش " ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.

نوبت اول

دعوت به شرکت 
در مناقصه

معاونت بازرگانی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

تامین  "مناقصه  دارد،  نظر  در  گهر  گل  فوالد  و  آهن  توسعه  شركت 
ماشین آالت سنگین داخل سایت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر و 
حمل کامیونی گندله " را از طریق برگزاري مناقصه، به پیمانکار واجد شرایط 

در استان کرمان واگذار نماید .

متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق 
آدرس  به  گهر  گل  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  اینترنتی  -سایت 

 www.gisdco.com
-دفتر تهران: میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه 31 غربی، پالک 22

-کارخانه: استان کرمان، شهر سیرجان، کیلومتر 50 جاده سیرجان- شیراز، کیلومتر 5 
جاده اختصاصی معدن گل گهر

اقدام نمایند .
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 02188197674  داخلی 210 ) خانم غنی پور( 

تماس حاصل فرمایید )روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 16(
آخرین مهلت تحویل پاکات مناقصه 1400/02/13 به آدرس کارخانه می باشد.

آگهی مزایده
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد محصوالت زیر را به صورت یکجا از طریق مزایده به باالترین 

قیمت پیشنهادی به فروش برساند.

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ چاپ آگهی به مدت 7 روز تقویمی جهت دریافت اسناد مزایده  از طریق ارسال درخواست 
به ایمیل این شرکت به نشانی sjsco.sales.info@gmail.com اقدام نمایند.

آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 16 مورخ1400/02/15
دفتر مرکزی شرکت به نشانی:تهران-بزرگراه حقانی بعد از چهار راه جهان کودک خیابان شهیدی کوچه ژوبین پ2 طبقه 4 واحد 7 واحد فروش

تلفن تماس:86084642 -021
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد

1.نرمه کالسی فایر : 2,000 تن
2.بریکت : 6,000 تن

3.ریمیت : 24,000 تن
4.خرسک : 6,000 تن

5.پوسته اکسید : 3,000 تن

واحد فروش شرکت جهان فوالد سیرجان
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صحبت های  صوتی  فایل  انتشار  با 
خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
اقتصاددان،  لیالز،  سعید  با  ایران 
است.  شده  ایجاد  زیادی  جنجال های 
رسانه های  اخبار  صدر  در  موضوع  این 
گرفته  قرار  ایران  از  خارج  فارسی زبان 
تا  هم  داخلی  رسانه های  است. گرچه 
پرداخته اند،  موضوع  این  به  امکان  حد 
و  رسمی  اخبار  از  فراتر  را  پا  اما 
فراتر  محافظه کارانه  یادداشت های 

. ند شته ا ا نگذ
سخنگوی  خطیب زاده،  سعید  دیروز، 
خبرنگاران  جمع  در  خارجه  امور  وزارت 
پاسخ  آنها  سواالت  به  تا  شد  حاضر 
در  آنها  از  بسیاری  که  سواالتی  دهد؛ 
بود.  شده  منتشر  صوتی  فایل  با  رابطه 
مصاحبه  یک  این  خطیب زاده گفته که 
در  بلکه  نبوده،  رسانه ای  گفت وگوی  و 
محرمانه ای  و  معمول  »چارچوب های 
می شود«  انجام  دولت  داخل  در  که 
صورت گرفته است و »تعهد دوجانبه ای 
برای حفظ محرمانگی آن« بوده است.
حسن  نظر  است،  گفته  خطیب زاده 
که  بوده  این  رئیس جمهوری  روحانی، 
سوابق  »انتقال  برای  کابینه  اعضای 
بعدی«  دولت های  برای  تجارب  و 
اسناد«  در  ثبت  »برای  گفت وگوهایی 
خطیب زاده،  گفته  به  باشند.  داشته 
در  دخالتی  هیچ  خارجه  امور  وزارت 
گفت وگو  این  فرایندهای  از  هیچ کدام 
مصاحبه کننده،  تیم  »انتخاب  جمله  از 

عوامل و نگهداری فایل ها« هیچ نقشی 
امور  وزارت  سخنگوی  است.  نداشته 
چه  »اینکه  گفته:  همچنین  خارجه 
را  فایل  این  چرا  و  چگونه  کسانی، 

نمی دانیم.« ما  کرده اند،  منتشر 
بخش هایی  در  ظریف  محمدجواد 
موضوعاتی  به  صوتی،  فایل  این  از 
نشان  را  چیز  یک  که  کرده  اشاره 
امور  وزیر  در جایگاه  او  اینکه  می دهد؛ 
اطالعات کافی در  نه  اما  خارجه است، 
از  نه  و  می شود  داده  قرار  اختیارش 
دیپلماسی  پیشبرد  برای  کافی  قدرت 
مبنی  ظریف  سخنان  است.  برخوردار 
اول  روز  همان  از  »آقایان  اینکه  بر 
ساقط  موشک  با  هواپیما  می دانستند 
داد  خبر  من  به  کری  »جان  شده«، 
به  بار  دویست  سوریه  در  اسرائیل  که 
باید  کری  جان  است،  کرده  حمله  ما 
زودتر  »آمریکا  بدهد؟«،  خبر  من  به 
خبردار  عین االسد  به  حمله  از  من  از 
است  موضوع  این  موید  همگی  شد!« 
که ظرف، خود را فاقد قدرت الزم برای 

می داند. جایگاهش 
به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  او 
به  برای  روسیه  حداکثری  تالش های 
می کند  اشاره  برجام  نرسیدن  نتیجه 
قاسم  سفر  می گوید،  همچنین  و 
و  روسیه  اراده  با  روسیه  به  سلیمانی 
ایران شکل  بدون کنترل وزارت خارجه 
نابودی  هدف،  او  به گفته  زیرا  گرفت، 
زمینه  در  ایران  خارجه  وزارت  دستاورد 

است. بوده  برجام 
خود  نقش کمرنگ  از  همچنین  ظریف 
امور خارجه گفته است،  وزیر  عنوان  به 
شهید  دائمًا  داشتیم  که  جلساتی  در 
فالن  که  می گفت  من  به  سلیمانی 
موضوع را به فالن شخصیت فالن کشور 
بگو و مسائل را پیگیری کن و همیشه 
فرماندهان میدان بودند که مسائل خود 
نبود  این گونه  و  می کردند  پیگیری  را 
از آن ها بخواهم که فالن کار را  که من 
از جمله آن می توان به بحث  بکنند که 
مسئله  این  البته  اشاره کرد که  سوریه 
ادعا  ما  ظریف گفته،  بود.  نظام  موضع 
را  پوتین  سلیمانی  آقای  که  می کنیم 
قانع کرد تا وارد جنگ سوریه شود، اما 
به  ورود  برای  را  خود  تصمیم  پوتین 
وارد  »پوتین  بود:  سوریه گرفته  جنگ 
جنگ شد، با نیروی هوایی؛ اما نیروی 

وارد جنگ کرد.« هم  را  ایران  زمینی 
ایران،  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
بیان  با  خود  خبری  نشست  در  دیروز 
اینکه اصل فایل صوتی، 7 ساعت است 
شده،  منتشر  آن  از  ساعت   3 فقط  و 
این  به  صورت گزینشی  به  نباید  گفته 
سخنان نگاه کرد، بلکه باید آنها را کلی 
همواره گفته اند که  ظریف  »آقای  دید: 
بسته   درهای  پشت  در  را  نظراتشان 
شفاف و صریح مطرح می کنند و آنچه 
که انجام می شود حول قوه عاقله نظام 

است.«
است:  گفته  همچنین  خطیب زاده 

صورت  به  ظریف  آقای  فایل  این  »در 
مورد  در  احترام  و  تکریم  با  مفصل 
از  می کند.  صحبت  سلیمانی  آقای 
نقش ایشان در صلح سازی و طرح های 
منطقه ای و کمک هایی که ایشان در این 
و  می کنند  ارائه کرده اند، صحبت  زمینه 
نیست.  پوشیده  کسی  بر  این کمک ها 
رسانه ها  از  برخی  در  ذوق زدگی  یک 
ظریف  آقای  صحبت های  تقطیع  برای 
دیده می شود ولی همان طور که گفتم 
باید  فایل  این  در  ایشان  صحبت های 
کلی دیده شود.« سخنگوی وزارت امور 
خارجه، همچنین در مورد سخنان وزیر 
داشت  توجه  »باید  گفته:  خارجه  امور 
از خطا  تحلیل مصون  در  که هیچ کس 
آقای  که  است  چیزی  این  و  نیست 

اشاره کرده اند.« آن  به  بارها  ظریف 
سعید خطیب زاده در پاسخ به پرسشی 
با  مغایر  ظریف  اینکه سخنان  بر  مبنی 
اوست، گفته،  علنی  و  رسمی  اظهارات 
این گونه  و  قضاوت کرد  عجوالنه  نباید 
نیست که این ها مغایر با سیاست های 
از  ظریف  »دکتر  باشد:  اعالمی 
همواره  هستند که  نظام  شخصیت های 
و  قوت  با  بسیار  را  نظام  سیاست های 

برده اند.« جلو  قدرت 
آتالنتیک  شورای  محقق  عضدی،  سینا 
آمریکا به نیویورک تایمز گفته: »انتشار 
این فایل صوتی، دست مذاکره کننده ها 
به  را  ظریف  فایل،  این  می بندد؛  را 
در  که  می دهد  نشان  فردی  عنوان 
و  نیست  اعتماد  قابل  کشور،  داخل 
می دهد  ارائه  را  تصویری  کلی  طور  به 
ایران  خارجی  سیاست  اینکه  بر  مبنی 
و  می کنند  تعیین  نظامی  نیروهای  را 

است.« هیچ کاره  ظریف 
ادعا  یادداشتی  در  تسنیم  خبرگزاری 
مجموعه  در  گفتگوها  این  که  کرده 
مشاور  آشنا،  حسام الدین  نظر  زیر 
رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی های 
انجام  ریاست جمهوری،  استراتژیک 
نوشته  توییتی  در  آشنا  است؛  گرفته 
کید  و  سونیت  این  »انشالله  است: 

برگردد. خودشان  به  احتمالی، 
به  چهره ها  از  برخی  دیگر،  سوی  از 
نصرهللا  جمله  از  حمله کرده اند؛  ظریف 
مجلس،  در  مشهد  نماینده  پژمان فر، 
درباره  را  توضیحاتی  باید  ظریف  گفته 
ظریف  »آقای  دهد:  ارائه  سخنانش 
دیپلماسی  حوزه  در  سال   40 از  پس 
هنوز  گویا  ایران  اسالمی  جمهوری  در 
خط  و  نظام  قرمز  خطوط  متوجه 
خارجی  سیاست  حوزه  در  نظام  مشی 
است  گفته  همچنین  او  نیست.« 
بدانند  باید  افراد«  قبیل  »این  که 
بخواهیم  »ما  که  نیست  این گونه  که 
از  دیگر  کشور های  مثل  را  کشورمان 
کنیم.« اداره  غربی  کشور های  جمله 

به  واکنشی  هنوز  ظریف  محمدجواد 
وزیر  است.  نداشته  سخنانش  انتشار 
ایران، دیروز به عراق سفر  امور خارجه 
کرد. او دیروز پس از ورود به عراق، در 
سلیمانی  سردار  شهادت  یادبود  محل 
کرد  پیدا  حضور  المهندس  ابومهدی  و 
و با قرائت فاتحه  یاد این دو شهید را 
در سخنان  همچنین  او  داشت.  گرامی 
عراق،  فرودگاه  به  ورود  بدو  در  خود 
شهید  ما  بزرگوار  شهید  »دو  گفت: 
المهندس،  ابومهدی  شهید  و  سلیمانی 
نماد مقاومت در این دو کشور هستند.«

 اظهار نظر سخنگوی وزارت خارجه درباره انتشار فایل صوتی مصاحبه ظریف:

نباید عجوالنه قضاوت کرد
خطیب زاده: ، نظر رئیس جمهوری این بوده که اعضای کابینه برای 
»انتقال سوابق و تجارب برای دولت های بعدی« گفت وگوهایی داشته باشند

رئیس قوه قضائیه:
لغو تحریم ها نباید 
دستاویز دعواهای 

سیاسی شود
رئیس قوه قضائیه گفت: لغو تمامی تحریم ها 
و راستی آزمایی آن، مطالبه ملی است و این 
مطالبه ملی نباید دستاویز دعواهای سیاسی 
شود. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، 
سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح دیروز 
عالی  شورای  اردیبهشت(  ششم  )دوشنبه 
با  سخنانش  از  بخشی  در  قضائیه  قوه 
»آغاز  و  طبس«  حادثه  »سالگرد  به  اشاره 
عملیات بیت المقدس«، شکست مفتضحانه 
ملت  پیروزی  و  طبس  در  آمریکا  ارتش 
ایران در عملیات بیت المقدس را از عنایات 
و  ناامیدی دشمن  دانست که موجب  الهی 
رئیسی  شد.  مسلمان  ملت های  امیدواری 
همه کسانی  یاور  خدا  قدرت  دست  افزود: 
و  می کنند  حرکت  الهی  مسیر  در  است که 
توجه به آیات و امدادهای الهی انسان را در 
دفاع از ارزش های الهی استوارتر می کند تا 
بداند ایستادگی و مقاومت او را به هدفش 
کند.  ایجاد  گشایش  می تواند  و  می رساند 
امروز  این که  بیان  با  قضائیه  قوه  رئیس 
آن  راستی آزمایی  و  تحریم ها  همه  لغو 
نباید  این مطالبه  یک مطالبه ملی است و 
وقت کشی  و  سیاسی  دعواهای  دستاویز 
شود، به کسانی که مسئول پیگیری و تحقق 
این مطالبه هستند متذکر شد که به طرف 

ندهند. وقت کشی  اجازه  مقابل 

کمیسیون اروپا از آسترازنکا 
شکایت کرد

کمیسیون اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعالم کرد که از 
شرکت داروسازی آسترازنکا به دلیل »عدم پایبندی« 
تامین واکسن ویروس کرونا  به تعهداتش در زمینه 
شرکت  یورونیوز،  گزارش  به  است.  کرده  شکایت 
با  قراردادی که  به  بنا  آسترازنکا  بریتانیایی-سوئدی 
کمیسیون اتحادیه اروپا امضا کرده است باید در سه 
ماهه ابتدایی سال جاری 120 میلیون ُدز واکسن کرونا 
به کشورهای عضو این اتحادیه تحویل می داد. این 
در حالی است که شرکت آسترازنکا در این بازه زمانی 
تحویل  اروپا  اتحادیه  به  واکسن  ُدز  میلیون   30 تنها 
داد. از سوی دیگر این شرکت داروسازی در سه ماهه 
دوم سال جاری قرار بود 180 میلیون ُدز به کشورهای 
این در حالی است  اروپا تحویل دهد.  اتحادیه  عضو 
که آسترازنکا اکنون پیش بینی می کند که تنها قادر به 
تحویل 70 میلیون ُدز از واکسن کرونا برای کشورهای 

عضو اتحادیه اروپا در این بازه زمانی خواهد بود.
بنا به اعالم کمیسیون اتحادیه اروپا شکایت قضایی 
از طرف 27 کشور  علیه شرکت آسترازنکا روز جمعه 
حال  این  با  افتاد.  جریان  به  اتحادیه  این  عضو 
آن  به  که  را  مرجعی  نام  اروپا  اتحادیه  کمیسیون 

نکرد. اعالم  است  کرده  شکایت 
در  آسترازنکا  با  اروپا  اتحادیه  کمیسیون  قرارداد 
چهارچوب قوانین بلژیک به امضا رسیده است. در هر 
صورت انتظار می رود که رسیدگی به شکایت کمیسیون 

بکشد. ماه ها طول  آسترازنکا  از  اروپا  اتحادیه 
به  تکیه  با  آسترازنکا  شرکت  می شود که  پیش بینی 
قرارداد دیگر خود با بریتانیا و طرح این استدالل که 
بریتانیا یک ماه زودتر از اتحادیه اروپا مجوز استفاده 
از واکسن این شرکت را صادر کرد به دنبال مقابله با 

باشد. اروپا  اتحادیه  شکایت کمیسیون 

رئیس ساتبا اعالم کرد:

افزایش 1500 مگاواتی 
ظرفیت انرژی های 
تجدیدپذیر تا پایان 

دولت دوازدهم
و  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان  رئیس 
 ۵00 و  هزار  یک  ایران گفت:  برق  بهره وری 
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان دولت 

می شود.  نصب  دوازدهم 
»محمد ساتکین« روز دوشنبه در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا افزود: نصب یک هزار و ۵00 
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان دولت 
دوازدهم سبب می شود ظرفیت این بخش 
توسعه  ترتیب  این  به  و  شده  رقمی  چهار 

ایجاد شود. خوبی 
مردادماه  تا  هم  پروژه   21 داد:  ادامه  او 
امسال اجرایی می شود که در مجموع 14۵ 
مگاوات به ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر 

می کند. اضافه 
زیادی  پروژه های  نیرو گفت:  وزیر  معاون   
هم آماده اجرا داریم که سرمایه گذاران برای 

ورود به آنها اعالم آمادگی کرده اند.
ساتکین ادامه داد: به زودی تعرفه های این 
بهتری  فرصت  که  می شود  اصالح  بخش 
انرژی های  بخش  در  سرمایه گذاری  برای 

می کند. فراهم  تجدیدپذیر 

افزایش بی سابقه بودجه 
نظامی کشورهای جهان به رغم 

بحران کرونا
بر اساس آخرین آمار منتشر شده، کشورهای جهان در 
سال 2020 حدود 2000 میلیارد دالر صرف بودجه نظامی 
خود کرده اند. اختصاص چنین بودجه ای برای تجهیز 
نظامی کشورهای جهان در یک سال امری بی سابقه بوده 
است. به گزارش خبرگزاری آلمان، انستیتو بین المللی 
پژوهش های صلح استکهلم )سیپری( گزارش ساالنه 
خود را درباره بودجه نظامی و دفاعی کشورهای مختلف 
اساس گزارش سیپری،  بر  جهان منتشر کرده است. 
کشورهای جهان در سال 2020 مجموعا بودجه ای معادل 
1981 میلیارد دالر صرف خرید تسلیحات کرده اند. به این 
ترتیب، شیوع ویروس کرونا و بحران اقتصادی برخاسته 
از آن تاثیری بر هزینه های تسلیحاتی کشورهای جهان 
نداشته است. اختصاص چنین بودجه ای برای تقویت 
تهیه  زمان  از  جهان  سوی کشورهای  از  نظامی  توان 
تا کنون  در سال 1988  انستیتو سیپری  گزارش های 
بی سابقه بوده است. همین گزارش حکایت از آن دارد که 
بودجه نظامی کشورهای جهان در سال گذشته میالدی 
حدود دو و نیم درصد کل تولید ناخالص اجتماعی جهان 
اختصاص 778  با  آمریکا  متحده  ایاالت  است.  بوده 
داشته  را  نظامی  بودجه  میزان  بیشترین  دالر  میلیارد 
است. به این ترتیب 39 درصد کل هزینه های نظامی 
سال 2020 مربوط به خرید تسلیحاتی آمریکا می شود. 
چین نیز با اختصاص 2۵2 میلیارد دالر بودجه نظامی 
از آن هند با صرف حدود  در رده دوم قرار دارد. پس 
73 میلیارد دالر در رده سوم قرار گرفته است. روسیه با 
حدود 62 میلیارد دالر و بریتانیا با بیش از ۵9 میلیارد 
دالر در رده های بعدی قرار دارند. عربستان نیز با صرف 
۵7 میلیارد و ۵00 میلیون دالر در رده ششم قرار دارد.

فرمانده کل سپاه:
ایران به هر اقدام 

شرورانه صهیونیست ها 
واکنشی قوی تر نشان 

می دهد
اقدام  هر  به  ایران  سالمی گفت:  سرلشکر 
اندازه  همان  در  صهیونیستی  رژیم  شرورانه 
داد.  خواهد  نشان  واکنش  آن  از  قوی تر  یا 
به گزارش ایسنا به نقل از سپاه نیوز؛ سردار 
فرمانده  سالمی  حسین  پاسدار  سرلشکر 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در 
گفتگویی با اشاره به تحوالت اخیر در فلسطین 
شرورانه ای که  اقدامات  کرد:  اظهار  اشغالی 
می شوند  مرتکب  منطقه  در  صهیونیست ها 
جمهوری  افزود:  خواهد گشت.او  باز  آنها  به 
اسالمی ایران به هر اقدام شرورانه به همان 
اندازه یا قوی تر از آن واکنش نشان می دهد. 
سرلشکر سالمی در ادامه تاکید کرد: اقدامات 
منطقه  در  صهیونیست ها  که  ای  شرورانه 
خواهد  را  خودشان  دامن  می شوند  مرتکب 
گرفت و آنها را در معرض خطرات واقعی در 
آینده قرار می دهد. فرمانده کل سپاه همچنین 
اعالم کرد: در صورت ادامه ارتکاب این قبیل 
این  صهیونیستی  رژیم  سوی  از  اقدامات 
از پیش به فروپاشی  آنها را بیش  اقدامات 
نزدیک می کند به ویژه که همه شرایط برای 
فروپاشی رژیم صهیونیستی مهیا شده است.

او در پایان تصریح کرد: در روزهای گذشته 
اقدامات شرورانه  مشاهده کردید که چگونه 
برخی  چگونه  و  نماند  واکنش  بدون  آنها 
و  داد  رخ  اشغالی  اراضی  داخل  در  تحوالت 
قطعًا این حوادث و تحوالت تکرار خواهد شد 

و در آینده فراگیرتر خواهد شد.

سینا عضدی، محقق شورای 
آتالنتیک آمریکا به نیویورک 
تایمز گفته: »انتشار این فایل 
صوتی، دست مذاکره کننده ها 
را می بندد؛ این فایل، ظریف را 
به عنوان فردی نشان می دهد 
که در داخل کشور، قابل اعتماد 
نیست و به طور کلی تصویری 
را ارائه می دهد مبنی بر اینکه 
سیاست خارجی ایران را 
نیروهای نظامی تعیین می کنند 
و ظریف هیچ کاره است.« 

امروز ایران ما از سرافرازترین 
کشور ها در عرصه واکسن 
می شود. چند ماه قبل این را 
گفتم، اما خیلی ها با ریشخند، 
تفسیر به خالی بندی کردند، 
اما من یقین داشتم که در 
آینده جز شرمساری نصیب آنها 
نمی شود

| پیام ما| انتشار سخنان محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران خبرساز شده است. سخنانی که در فضای خصوصی در 
بهمن سال 1399 و ذیل تاریخ شفاهی اعضای دولت روحانی صورت گرفته است. او در این فایل صوتی از قدرت نداشتن 
»دیپلماسی« در برابر »میدان« سخن می گوید و اینکه او هیچ گاه قدرتی را که یک وزیر امور خارجه باید داشته باشد، نداشته 
و در حقیقت  او را در بازی راهش نمی دهند. حاال عده ای انتشار این فایل را به منظور ضربه زدن به ظریف به عنوان نامزد 

احتمالی در انتخابات پیش رو دانسته و عده ای هم این اقدام را ضربه ای به مذاکرات برجامی در وین.

سالمت
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یم
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  ت

|

ایران در رده سوم جهان در مرگ روزانه قرار گرفت
با مرگ 496 نفر دیگر بر اثر ابتال به بیماری 
ویروس  جان باختگان  شمار  کووید-19، 
از  روزانه  میزان  باالترین  به  ایران  در  کرونا 
باالترین  این  رسید.  سو  بدین   98 بهمن 
از  ایران  در  جان باختگان کرونا  روزانه  رقم 
ابتدای همه گیری است. طبق گزارش وزارت 
بهداشت ایران، از روز ۵ اردیبهشت تا روز 6 
اردیبهشت 1400، بیش از 21 هزار بیمار جدید 
مبتال به کووید-19 در ایران شناسایی شد که 
سه هزار و 734 نفر از آن ها بستری شدند. 
این نهاد همچنین اعالم کرد که در طول این 
مدت، 496 بیمار جان خود را از دست دادند 
تا مجموع جان باختگان این ویروس به 70 
هزار و 70 نفر برسد. با توجه به آمار قربانیان 
کرونا در جهان، ایران پس از هند با تلفات 
حدود 2800 نفر و برزیل با حدود 1300 مرگ 
در رده سوم دنیا از لحاظ تعداد قربانی روزانه 
این ویروس تا این ساعت قرار گرفته است.

پیشتر باالترین میزان مرگ روزانه کرونا در 
ایران در روز 26 آبان 1399 با 486 مرگ ثبت 
شده بود. مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت اعالم کرده، تا کنون 6۵2 هزار 
و 903 نفر ُدز اول واکسن کرونا و 171 هزار 
و  تزریق کرده اند  را  دوم  ُدز  نیز  نفر   210 و 
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 

824 هزار و 113 ُدز رسیده است.
در حالی که ایران در حال شکستن رکوردهای 

روند  هستند،  روزانه  مرگ ومیر  در  پیشین 
پیش  کندی  به  عمومی  واکسیناسیون 
می رود و انتقادها از مسئوالن وزارت بهداشت 
در این خصوص ادامه دارد. از سوی دیگر، 
نگرانی ها در مورد ورود ویروس جهش یافته 
است. گرچه  باال گرفته  نیز  ایران  به  هندی 
بر  که  بودند  کرده  اعالم  مقامات  پیشتر 
اساس دستور ستاد ملی مقابله با کرونا همه 
پروازها از و به هندوستان و پاکستان ممنوع 
شده و هیچ مسافری از این دو کشور اجازه 
آن  از  حاکی  گزارش ها  برخی  ندارد،  ورود 
است که بلیت فروشی برای این پروازها در 
برخی سایت ها همچنان ادامه داشته است. 
دستکم  تاکنون  رسمی  آمارهای  اساس  بر 
ویروس کرونا  به  دنیا  در  نفر  میلیون   147
مبتال شده اند که از این تعداد بیش از سه 

میلیون نفر جان خود را از دست داده اند.

 وزیر بهداشت: کرونا حداقل 3 سال 
گرفتارمان می کند

است،  گفته  بهداشت  وزیر  دیگر،  سوی  از 
اعتقاد من این بود که کووید حداقل سه سال 
آینده، ما را گرفتار می کند و حداقل شش ماه 
یکبار باید واکسن بزنیم، اعتقادم بر این بود 
باید طراحی  که برای موتاسیون ها خودمان 
نمکی  سعید  دکتر  ایسنا،  به گزارش  کنیم. 
بالینی  کارآزمایی  سوم  فاز  آغاز  مراسم  در 

واکسن کرونا انستیتو پاستور ایران و انستیتو 
فینالی کوبا، گفت: ما دنبال واردات رفتیم اما 
واردات واکسن غیر از کوواکس هم همین 
است که می بینید، یعنی قطره چکانی است. 
مصرف  کشور  هفت  را  واکسن  درصد   8۵
می کنند و اگر سفره شان سرریز شد، به بقیه 
هم می دهند. نمکی تاکید کرد: اما راهی که 
می شود به عنوان راه پایدار به آن تکیه کرد، 
تولید داخلی است.  او افزود: اعتقاد من این 
را  ما  آینده،  بود که کووید حداقل سه سال 
گرفتار می کند و حداقل شش ماه یکبار باید 

واکسن بزنیم، اعتقادم بر این بود که برای 
کنیم.  طراحی  باید  خودمان  موتاسیون ها 
خواهیم  سرزمینی  درون  موتاسیون های  ما 
موتاسیون های  با  است  متفاوت  داشت که 
آفریقایی و برزیلی و انگلیسی و... . ما در 
و  اقلیم  با گستردگی  سرزمینی  این  درون 
نژاد و ژنتیک مختلف موتاسیون های درون 
سرزمینی خواهیم داشت و باید موسساتی 
داشته باشیم که بتواند برای این موتاسیون 
گام به گام قدم های تند بردارد. نمکی ادامه 
داد: امروز ایران ما از سرافرازترین کشور ها 
در عرصه واکسن می شود. چند ماه قبل این 
را گفتم، اما خیلی ها با ریشخند، تفسیر به 

داشتم که  یقین  اما من  خالی بندی کردند، 
در آینده جز شرمساری نصیب آنها نمی شود 
و راهمان را ادامه دادیم. امروز نه به عنوان 
شهروند  یک  عنوان  به  بلکه  بهداشت  وزیر 
عنوان یک معلم  به  و  این سرزمین  عاشق 
می گویم که  ایمونولوژی  علم  در  ساله   32
تولید  عرصه  در  درخشان ترین کشور  ایران 
واکسن کووید-19 در منطقه است. امروز من 
باشم یا نباشم، این ژنرال های عرصه تولید 
کار خودشان را کردند و دیگر نمی توان آنها را 
متوقف کرد. نه با توئیت، نه با بلوا و غوغا و 
نه با مسخره و ریشخند. دیگر این قطار راه 

افتاد و ترمزی برای آن نیست.
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موتورهای  و  لباس ها  با  موتورسواران 
جمعیتی  و  حاضرند  صحنه  در  حرفه ای 
هم برای تماشا و تشویق آمده است. این 
فیلم هم بار دیگر نبود نظارت از سویی و از 
سوی دیگر نبود آگاهی مردم برای حفاظت 
است.  کشیده  رخ  به  را  طبیعی  منابع  از 
کانون  مدیره  هیئت  رئیس  ایزدی،  بهمن 
سبز فارس از جمله کسانی است که دیدن 
او  نگرانش کرده.  از پیش  این فیلم بیش 
موتورسواران  حضور  می گوید  »پیام ما«  به 
در  کوهستانی  و  طبیعی  عرصه های  در 
مناطق  این  برای  تهدیدی  جدید  سال های 
به عنوان  نه دولت  تهدیدی که  بوده است؛ 
و  داشته  توجه  آن  به  چندان  ناظر  نهاد 
بودجه و امکاناتی صرف آن کرده و نه مردم 
دست کشیده اند.  آن  از  ناآگاهی  دلیل  به 
که  هستیم  موضوع  این  شاهد  »همچنان 
آموزش های عمومی و رسمی برای حفاظت 
ندارد.  وجود  و...  دشت ها  و  کوه ها  از 
می کنند  گمان  مردم  می بینیم  همچنان 
از  هرگز  و  است  باقی  خاک  و  آب  ابد  تا 
بین نمی رود و هیچ آموزش محیط زیستی 

نمی شود.« داده  افراد  به  هم  درستی 
برای  افراد  این  حضور  می گوید  ایزدی 
برتری جویی  برای  یا  سرگرمی  و  تفریح 
اتفاقی است که فقط در  نسبت به طبیعت 
برم فیروز رخ نداده و در شهرهای مختلف 
کشور نیز شاهد این اتفاق هستیم و حتی 
موتور  با  هم  توچال  قله  راس  در  عده ای 

می روند. او ادامه می دهد: »عامل بازدارنده 
سازمان  سویی  از  و  ندارد  وجود  قانونی 
محیط  زیست و منابع طبیعی هم از کمبود 
در  ما  می کند.  صحبت  امکانات  و  نیرو 
هم  حیاتی  و  مهم  عرصه های  از  بسیاری 
نتیجه  نیرو هستیم و در  این کمبود  شاهد 
رفتن  بین  از  و  تخریب  باید شاهد  روز  هر 

باشیم.« زیست  محیط   بیشتر  چه  هر 
اشاره  دنیا  دیگر  کشورهای  به  ایزدی 
کوهستان ها  اهمیت  که  مناطقی  می کند. 
گذر  برای  کوهنوردان  حتی  و  می دانند  را 
را  مشخص  پاکوب  مسیرهای  کوه ها  از 
شده  داده  آموزش  آنها  به  طی کنند.  باید 
پوشش  می تواند  مناطق  سایر  به  رفتن  که 
اختالل  دچار  منطقه  اکوسیستم  و  گیاهی 
در  موجود  مفید  باکتری های  حتی  و  کند 
او می گوید: »فیلمی  ببرد.  بین  از  را  خاک 
است  کرده  ناراحت  را  ما  از  بسیاری  که 
استان  غرب  شمال  ارتفاعات  به  مربوط 
است  اهمیت  با  کوه  این  است.  فارس 
از آب شرب شیراز  چرا که بخش عمده ای 
حتی  یخچال هایش  و  کرده  تامین  را 
و  هستند  یخ زده  هم  تابستان  میانه  در 
آب های  سفره  تغذیه  باعث  برفچال هایش 

هستند.« زیرزمینی 
به گفته او موتورها با عبور بر بدنه این کوه 
و با خط هایی که بر تن کوه ایجاد می کنند 
دل  در  موجود  یخچال های  می شوند  سبب 
شرایط  در  هم  آن  و  شوند  آب  زودتر  کوه 

در  زودرس  خشکی  خطر  با  فعلی  کم آبی 
منطقه روبه رو هستیم. چرا که این منبع آب 
عالوه بر آب شرب، برای مصارف کشاورزی 
»این  می دهد:  توضیح  او  دارد.  هم کاربرد 
نابودی  است.  متصل  یکدیگر  به  چرخه 
را  دیگر  بخش های  این ها  از  کدام  هر 
حالی  در  این  و  می دهد  قرار  تحت تاثیر 
است که در شمال شرق استان فارس و در 
این  از  اتفاقاتی  هم شاهد  منطقه کوه خم 
ممنوع  شکار  منطقه  این  بوده ایم.  دست 
هزار  سه  ارتفاع  به  موتورسواران  اما  است 
متری می روند، گیاهان را می کنند و از بین 
می برنند و شکار کل و بز هم رایج است. از 
سویی این منطقه تنها منطقه حضور خرس 
قهوه ای در استان فارس است که با از بین 
ممکن  افراد  این  بی رویه  حضور  و  رفتن 
است شاهد انقراض این گونه هم باشیم.«

تفریح با جان کوه
ارتفاعات  در  موتورسواران  حضور 
نداده.  رخ  فارس  استان  در  فقط  مختلف 
و  تپه ها  که  کشور  مختلف  شهرهای 
برای گذر داشته اند همگی گرفتار  کوه هایی 
بسیاری  در  کوه ها  بوده اند.  اتفاقی  چنین 
موتورسواران  چرخ  رد  شمال  شهرهای  از 
از کوه های مناطق  را دارد. نمونه اش برخی 
کوهستانی املش در استان گیالن است و 
شهرهای دیگر که پوشش گیاهی تپه ها را از 
بین برده و حتی خطر جاری شدن سیالب 
موتورسواران  است.  داده  افزایش  هم  را 

در  غیرحرفه ای  صورت  به  مناطق  این  در 
تفریح  برای  و  می شوند  حاضر  مناطق  این 

می افتد. کوه  جان  بر  موتورهایشان 
در  و  گذشته  سال های  در  اتفاق  این 
دنبال  به  واکنش هایی  هم  مشهد  کوه های 
کوه،  بر  عالوه  موجود  آسیب  و  داشت 
که  جایی  تا  شد.  هم  کوهنوردان  شامل 
هیات کوهنوردی  رئیس  زحمتکش،  احمد 
احتمال  تایید وجود  خراسان رضوی ضمن 
از  کوهنوردان  برای  آسیب  آمدن  بوجود 
که  گفت  قدس  به  موتورسواران  سوی 
هیات  با  را  تعامالتی  و  متعدد  مکاتبات 
موتورسواری و اتومبیلرانی استان داشتند و 
حتی در محل هایی از رشته کوه هزارمسجد 
ممنوع  آفرود  ماشین های  عبور  تابلوهای 
نصب کردیم ولی باز هم در خیلی از جاها 

زیست  محیط  به  آفرودها  و  موتوری ها 
سالطین،  مهدی  می کنند.  وارد  خسارت 
سرپرست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی 
استان خراسان رضوی هم همان زمان گفت 
که خیلی از افرادی که تخلف می کنند خارج 
از سیستم هیات، موتورسواری هستند و ما 
به تمامی پلیس راه ها و نیروی انتظامی در 
اطالع رسانی  استان  در سراسر  شهرستان ها 
کرده ایم که برخورد الزم با متخلفین داشته 
اتومبیلی که  با هر موتورسیکلت و  باشند و 
سه مولفه کارت عضویت، برچسب و پالک 

می شود. جدی  برخورد  باشد  نداشته  را 
با خشک  موتورسواران در فصل تابستان و 
شدن ارتفاعات و آب شدن برف ها حاضران 
علیرضا  و  بودند  هم  همدان  کوه های 
و  کوهنوردی  هیئت  رئیس  گوهری، 
این  در  همدان  استان  ورزشی  صعودهای 
موتور  »حضور  بود:  گفته  تسنیم  به  باره 
کوهستان  در  آفرود  خودروی  و  کراس 
منطقه  پوشش گیاهی  رفتن  بین  از  سبب 
به  ما  که  است  حالی  در  این  و  می شود 
برای  داده ایم  آموزش  خود  کوهنوردان 
گیاهی  پوشش  به  آسیب  از  جلوگیری 
کوهستان پاکوب جدید ایجاد نکنند. عالوه 
این  اگزوز  از  دودی که  صوتی،  آلودگی  بر 
وسایل موتوری خارج می شود هوای سالم 
کوهستان را ناپاک می کند و سرریز روغن 
در  نیز  موتورها  و  خودروها  سوخت  یا  و 
مسیرهای سخت با مرگ گونه های گیاهی، 
همراه  جاری  آب های  آلودگی  و  جانوری 

است.«
در  هم  آفرودسواران  با  برخوردها 
فعاالن  نگرانی  ابراز  با  و  سال های گذشته 
حتی  و  کرد  پیدا  افزایش  محیط زیست 
جنگل  امور  معاون  نوبخت،  عباسعلی 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
و  جنگلی  عرصه های  تمامی  اینکه  بیان  با 
سازمان  این  مدیریت  تحت  مرتعی کشور 
است، گفته که »سازمان جنگل ها بی نظمی 
در جنگل را نمی پذیرد و با آفرود سواری در 

می کند«. قضایی  برخورد  جنگل 
توقف  شرایط  در  اکنون  او  گفته  به 
پایان  از  شمال  جنگل های  از  بهره برداری 
و  رویش  و  زادآوری  با  جنگل   ،96 سال 
و  شده  مواجه  گیاهی  گونه های  زایش 
نبیند  اینکه این تجدید حیات آسیب  برای 
اجاره ورود خودرو به جنگل داده نمی شود. 
»مدیران  که  است  گفته  همچنین  نوبخت 
آفرود  خصوص  در  شمال  چهارگانه  مناطق 
سواری در جنگل به دلیل آسیب های وارده 
هر  و  دارند  ویژه ای  حساسیت  جنگل  به 
در  اتومبیل رانی  بخواهد  سازمانی  و  کانون 
جنگل راه اندازی کند متخلف شناخته شده 
می شود«.  صادر  تخلف  پرونده  برایش  و 
بسیاری  در  موتورها  همچنان  حال  این  با 
و  حاضرند  کوهستانی  عرصه های  از 
اطرافش  طبیعت  و  چرخ هایشان جان کوه 

است. گرفته  خود  زیر  را 

انتشار فیلمی از حضور گروهی از موتورسواران در حاشیه دریاچه برم فیروز نگرانی محیط زیستی ها را برانگیخت

جوالن موتورها بر جان کوه »برم«
بهمن ایزدی، فعال محیط زیست: برای حفاظت از کوه ها آموزش عمومی وجود ندارد

 بعضی گمان می کنند تا ابد آب و خاک باقی است و هرگز از بین نمی رود

محکومیت یک مجموعه 
نفتی اهواز به ایجاد 

آلودگی محیط زیستی 
از  خوزستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
رفع کامل  به  نفتی  واحد  یک  شدن  محکوم 
محیط  به  وارده  آسیب های  جبران  و  آلودگی 
زیست خبر داد. محمدجواد اشرفی با بیان اینکه 
حکم یک مجموعه نفتی در خوزستان به دلیل 
ایجاد آلودگی زیست محیطی ابالغ شد، گفت: 
»به دنبال ایجاد آلودگی توسط یکی از واحدهای 
شرکت نفت در اهواز، با شکایت اداره کل حفاظت 
محیط زیست مبنی بر ایجاد آلودگی و تهدید 
علیه بهداشت عمومی، پرونده قضایی در این 
اداره کل  از  نقل  به  شد.«  تشکیل  خصوص 
افزود:  او  خوزستان،  زیست  محیط  حفاظت 
»پرونده این واحد به مراجع قضایی شهرستان 
ارائه شد و بعد از بررسی های انجام شده توسط 
مراجع قضایی رای نهایی از دادسرای عمومی و 

انقالب اهواز صادر شد.«
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان بیان 
رفع  ضمن  شرکت  این  حکم  این  »در  کرد: 
کامل آلودگی ایجاد شده، مکلف به پاکسازی 
هزار   ۵ از  بیش  کاشت  و  آلوده  خاک های 
پیشنهادی که  محل های  در  بومی  نهال  اصله 
اعالم می شود، محکوم  زیست  توسط محیط 
است  شده  مکلف  نفتی  مجموعه  این  شد. 
که نسبت به ارائه آموزش زیست محیطی در 
زمینه فرهنگ سازی جهت رفع معضالت زیست 
محیطی به مدت یک سال اقدام کند. در این 
انجام تمام موارد  حکم آمده است که حسن 
ذکر شده در گزارش های ماهانه از طریق محیط 

ابالغ می شود.« قضایی  مراجع  به  زیست 
به گفته او در صورت اجرا نشدن مناسب حکم 
حکم  اجرای  از  تخلف  دلیل  به  شده،  صادر 
قرار  قضایی  تعقیب  مورد  شرکت  مدیرعامل 

گرفت. خواهد 

سرانجام حق آبه 
»بالیقلوچای« رها شد 

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
اردبیل از رهاسازی حق آبه رودخانه بالیقلوچای 

خبر داد.
فاضل عبدی گفت: »پس از پیگیری های بسیار 
و بر اساس اخطاریه های صادره در فروردین 
1400، حق آبه رودخانه بالیقلو با تخصیص آب 
از دریاچه شورابیل به این رودخانه فعال جاری 

و برقرار شد.«
او افزود: »حق آبه زیستی این رودخانه باید به 
طور مستمر و در طول سال جاری به خصوص 
تا  شود  رعایت  سال  و گرم  زراعی  فصل  در 
موجودات و حیات وحش داخل رودخانه با 
مشکالت محیط زیستی مواجه نشده و تلف 

نشوند.«
عبدی همچنین گفت: »اتالف ماهیان رودخانه 
شهر  بازه 7 کیلومتری  طول  در  بالیقلوچای 
اردبیل متاثر از بحران کم آبی و کاهش بارندگی 
و تخصیص ندادن حق آبه محیط زیستی از 

سوی دستگاه های متولی است.«
به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط 
احقاق  »درباره  داد:  ادامه  او  اردبیل،  زیست 
حق آبه محیط زیستی این رودخانه به کرات 
کارگروه های  در  و  شده  انجام  الزم  مکاتبات 
قرار  پیگیری  مورد  زیستی  محیط  مختلف 
گرفته که باید حداقل 200 لیتر در ثانیه برای 
تامین حیات زیستی رودخانه بالیقلو آب به 
باشد.« آن جریان داشته  در  صورت مستمر 

 سازمان هواشناسی هشدار داد

وقوع رگبار و رعد و برق 
در 25 استان 

سازمان هواشناسی درباره وقوع رگبار و رعد و 
برق، وزش باد شدید موقت، خیزش گرد و خاک 
و احتمال بارش تگرگ در 2۵ استان هشدار داد 
و به کوهنوردان توصیه کرد تا هنگام صعود به 

ارتفاعات احتیاط کنند.
به گزارش ایسنا سازمان هواشناسی با صدور 
هشدار زرد رنگ آورده است: وقوع رگبار و رعد 
و برق و وزش باد شدید موقت، خیزش گرد و 
خاک و احتمال بارش تگرگ سه شنبه )امروز( 
برای استان های آذربایجان غربی، آذربایجان 
قزوین،  زنجان،  کردستان،  اردبیل،  شرقی، 
البرز، تهران، نیمه شمالی سمنان، کرمانشاه، 
اصفهان،  ایالم،  شمال  قم،  مرکزی،  همدان، 
جنوبی،  خراسان  فارس، کرمان،  شمال  یزد، 
شرق سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی 
پیش بینی می شود. این شرایط جوی چهارشنبه 
آذربایجان  غربی،  آذربایجان  استان های  در 
شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، 
تهران، سمنان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، قم، 
و شرق  یزد، شمال  اصفهان،  لرستان،  ایالم، 
خوزستان، چهارمحال وبختیاری، نیمه شمالی 
سیستان و بلوچستان،  شرق  کرمان،  فارس، 
شمال  شمالی،  خراسان  جنوبی،  خراسان 

خراسان رضوی رخ می دهد.

موتورها با عبور بر بدنه این کوه 
و با خط هایی که بر تن کوه 

ایجاد می کنند سبب می شوند 
یخچال های موجود در دل 

کوه زودتر آب شوند، آن هم 
در شرایط کم آبی فعلی با خطر 

خشکی زودرس در منطقه 
روبه رو هستیم. چرا که این 

منبع آب عالوه بر آب شرب، 
برای مصارف کشاورزی هم 

کاربرد دارد

گرد و غبار اصفهان مانند تهران 
و اهواز، ترکیبی از ذرات غبار 

طبیعی یا معدنی از جمله 
سیلیس یا سیلیکا، کانی 

رسی و کمی آهک است که از 
زمین های پیرامون یا ساخت 
و سازهای شهری سرچشمه 

می گیرد، به عالوه فلزات 
سنگین ناشی از فعالیت صنایع 

که به ویژه در شهری مثل 
اصفهان زیاد مشاهده می شود 

و دوده ای که از اگزوز ماشین ها 
خارج می شود

مردان سوار بر موتور، پهنه اطراف دریاچه برم  فیروز سپیدان را با سرعت باال و پایین می کنند. موتورها بر پیکره کوه  ردی سفید بر جا 
گذاشته اند و مردان و زنانی هم در اطراف نظاره گرند. صدای ویراژ موتورها در میان همهمه جمعیت آرامش کوهستان را درهم شکسته و 
کوه، بی پناه زیر چرخ های موتورسواران مانده. این تصویری است از فیلمی که روز گذشته و از کوه و دریاچه  برم فیروز سپیدان در استان 

فارس منتشر شده است.

فیلمی که بسیاری از ما را 
ناراحت کرده مربوط به ارتفاعات 

شمال غرب استان فارس 
است. این کوه با اهمیت است 
چرا که بخش عمده ای از آب 
شرب شیراز را تامین کرده و 
یخچال هایش حتی در میانه 
تابستان هم یخ زده هستند 

و برفچال هایش باعث تغذیه 
سفره آب های زیرزمینی هستند

|  
ما

ام 
 پی

 |

مدیرکل دفتر مخاطرات و مهندسی سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی گفت: »گرد و غبار اصفهان ترکیبی از 
ذرات معدنی، فلزات سنگین و دوده است و با توجه به 
ویژگی های گوناگون هر یک از سرچشمه ها، تنها با اتکاء 
به روش های سنتی مانند کاشت درخت نمی توان آلودگی 

گرد و غبار را رفع کرد.«
زمین شناسی  سازمان  این که  بیان  با  شهبازی  رضا 
اعضای  از  یکی  عنوان  به  کشور  اکتشافات معدنی  و 
پهنه بندی  و  شناسایی  گردوغبار،  با  مقابله  ملی  کمیته 
سرچشمه های تولید و انتشار گرد و غبار را از سال 1393 
در برخی استان ها آغاز کرد، عنوان کرد: »از سال 1396 
انجام  حال  در  کشور  سراسر  در  ملی  طرح  این  تاکنون 

است.« داشته  پیشرفت  درصد   8۵ حدود  که  است 
او با بیان این که کانون ها پهنه بندی شده و نتایج آن در 
است،  گرفته  قرار  با گرد و غبار  مقابله  ملی  کمیته  اختیار 
اکنون روی موضوعات مراحل  ما هم  افزود: »مطالعات 
ژئوشیمیایی گرد و غبار،  ترکیبات  و  از جمله جنس  دیگر 
میزان تاثیر آنها بر سالمت مردم و تاثیر تغییر اقلیم بر 
آلودگی هوا متمرکز بوده و اولویت برنامه، کمک به کمیته 
ملی در یافتن روش های مهار این پهنه ها است؛ زیرا تنها 
با روش سنتی و کاشت درخت نمی توان مشکالت متعدد 

آلودگی گرد و غبار را رفع کرد.«
اشاره  با  زمین شناسی  مخاطرات  بررسی  دفتر  مدیرکل 
به نتایج نمونه برداری های سطحی و اتمسفری گرد و غبار 
شهرهای  مانند  اصفهان  »گرد و غبار  عنوان کرد:  اصفهان، 

طبیعی  غبار  ذرات  از  ترکیبی  اهواز،  و  تهران  صنعتی 
یا  سیلیس  جمله  از   )mineral aerosol( معدنی  یا 
از زمین های  و کمی آهک است که  سیلیکا، کانی رسی 
می گیرد،  یا ساخت و سازهای شهری سرچشمه  پیرامون 
به  صنایع که  فعالیت  از  ناشی  سنگین  فلزات  عالوه  به 
و  می شود  مشاهده  زیاد  اصفهان  مثل  شهری  در  ویژه 

می شود.« خارج  ماشین ها  اگزوز  از  دوده که 
شهبازی ادامه داد: »مسائلی مانند گرد و غبار، فرونشست 
ایجاد نشده و  زمین یا تخریب سرزمین، یکی دو روزه 
مؤثر  آنها  شکل گیری  در  زمان  طول  در  مختلفی  عوامل 
دارد  نیاز  راهکارها  از  بسته ای  به  رو  این  از  است؛  بوده 
چه  این که  اما  است.  پوشش گیاهی  آنها  از  یکی  که 
پایه گیاهی و چگونه کاشته شود، مهم است و یا احیای 
تاالب ها، بکارگیری روش های مصنوعی و دیگر راهکارها 

دارد.« برنامه ریزی  به  نیاز  کدام  هر 
او با بیان اینکه تغییر اقلیم بر پدیده گرد و غبار به شدت 
آلودگی  در  اقلیم  »تغییر  کرد:  عنوان  است،  تاثیرگذار 
سال  ماه  دی  در  اصفهان  و  تهران  هفته ای  دو  هوای 
گذشته نقش آشکاری داشته است. جهت بادهای غالب 
در حال تغییر است، به گونه ای که 70 تا 80 درصد جهت 
وزش باد غالب در تهران و اصفهان در گذشته از سمت 
از  بادها  درصد   30 تا   20 حدود  و  غرب  شمال  و  غرب 
سمت جنوب و شرق بوده است؛ در حالی که هم اکنون 
مدت، شدت و فراوانی بادهای شرقی و جنوبی در فالت 
مرکزی بیشتر شده که این چالش، سبب انباشت آلودگی 

می شود.« بیشتر 
و  زمین شناسی  مخاطرات  بررسی  دفتر  مدیرکل 
و  زمین شناسی  سازمان  مهندسی  و  محیطی  زیست 
اکتشافات معدنی کشور، همچنین گفت: »شرق اصفهان 
بیابانی است، دشت سجزی و برخی صنایع در این منطقه 
قرار دارند و تغییر جهت وزش باد سبب انباشت آلودگی 

بکشد.«  نفس  شهر  نمی گذارد  و  می شود  اصفهان  در 
و  زمین شناسی  سازمان  روابط عمومی  گزارش  به 
اهمیت  بر  تاکید  با  شهبازی  اکتشافات  معدنی کشور، 
بادها  »جهت  گفت:  هوا،  آلودگی  بر  اقلیم  تغییر  تاثیر 
مانند الگوی بارش ها در کشور متفاوت شده، در سال های 
اخیر الگوی بارشی از برف به باران تغییر کرده و آرام  آرام 
جهت بادهایی که از سمت جنوب و شرق کشور می وزند 
زمینه  در  نکاتی است که  این ها  افزایش است،  در حال 
توجه  مورد  باید  آن  مدیریت  راهکارهای  و  هوا  آلودگی 

گیرد.« قرار 
استان اصفهان 10.7 میلیون هکتار وسعت دارد و بیش 
از 90 درصد از آن را معادل 9.8 میلیون هکتار عرصه های 
طبیعی  عرصه های  سوم  یک  است.  گرفته  دربر  طبیعی 
استان اصفهان در مساحتی حدود سه میلیون و 200 هزار 

هکتار مناطق بیابانی است.
16 کانون  تاکنون  شده  انجام  مطالعات  آخرین  پایه  بر 
بیابانی  عرصه های  این  در  بادی  فرسایش  بحران 
هزار   900 و  میلیون  یک  حدود  که  شده  شناسایی 
بادی  فرسایش  جمله کانون های  از  دارد.  وسعت  هکتار 
و  خور  اردستان،  برخوار،  بیابان های کاشان،  به  می توان 
اشاره کرد که  تاالب گاوخونی و سجزی  نائین،  بیابانک، 
انارک  بیابان های  و  سجزی  دشت  به گفته کارشناسان 
)ریگ جن( کانون های بحران گرد و غبار درجه یک اصفهان 

شده اند. شناخته 

نتایج نمونه برداری های سطحی و اتمسفری تایید می کند

وجود فلزات سنگین در ریزگردهای اصفهان

پایش

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |
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شهرها مراکز نوآوری اند؛ ظرف های بروز خالقیت. 
اثرگذاری عضویت در  مقاله پژوهشی »تبیین 
شبکه  شهرهای خالق بر توسعه شهری پایدار« 
برنامه ریزی  مطالعات  نشریه  در   98 پاییز  که 
سکونتگاه های انسانی دانشگاه آزاد رشت منتشر 
سال  در  رشت  عضویت  می دهد  نشان  شده 
97 در شبکه شهرهای خالق یونسکو بر توسعه 
این  اساس  بر  است.  بوده  مؤثر  پایدار  شهری 
پژوهش کیفیت زندگی در شهر، به طور مستقیم 
و  است  شهری  مسائل  به  نگاه  نوع  از  متأثر 
خالقیت شهری به عنوان یک رویکرد راهبردی 
می تواند کیفیات زیستن در شهر را تحت تاثیر 

فراوان قرار دهد.
فهرست  در  شهر   60 هم  یکشنبه  عصر 
گنبد  شهرهای  گرفتند.  قرار  خالق  شهرهای 
قوچان  )آذربایجان شرقی(،  میانه  )گلستان(، 
)هرمزگان(،  کنگ  بندر  )خراسان رضوی(، 
خاش )سیستان و بلوچستان(، بوشهر )بوشهر(، 
اسالم آباد غرب )کرمانشاه(، ایذه )خوزستان( و 
منوجان )کرمان( شبکه شهرهای خالق فرهنگ 

شدند. شناخته  موسیقی  حوزه  هنر  و 
فومن  )بوشهر(،  برازجان  شهرهای 
تربت حیدریه  )خوزستان(،  گتوند  )گیالن(، 
شبستر  )زنجان(،  )خراسان رضوی(،سلطانیه 
)خراسان رضوی(،  نیشابور  )آذربایجان شرقی(، 
سرباز )سیستان و بلوچستان( و تبریز )آذربایجان 
شرقی( در فهرست شهرهای خالق فرهنگ و هنر 

گرفتند. قرار  ادبیات  حوزه 

و  خالق  شهرهای  شبکه  گروه  در  همچنین 
فرهنگ و هنر حوزه هنرهای تجسمی نام این 
شهرها آمد: کرمان )کرمان(، شیراز )فارس( ، 
اردبیل  جنوبی(،  )خراسان  نهبندان  )یزد(،  یزد 
گرگان  غربی(،  )آذربایجان  خوی  )اردبیل(، 
)قزوین(،  قزوین  قم(،   ( قم   ، )گلستان( 

)مازندران(. بابلسر  )کرمانشاه(،  جوانرود 
حوزه  و  هنر  و  فرهنگ  خالق  شهرهای  شبکه 
شد:  تشکیل  شهرها  این  از  هم  صنایع دستی 
میبد )یزد(، زنجان )زنجان(، سیرجان )کرمان(، 
)خراسان جنوبی(،  مود  )سمنان(،  سمنان 
مینودشت  )آذربایجان شرقی(،  کوزه کنان 
)همدان(، کیش  مالیر  و  اللجین  )گلستان(، 

)هرمزگان(.
شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر موضوعاتی 
نمایشی و  لباس، هنرهای  و  مثل سینما، مد 
چاپ و بسته بندی و رسانه و مطبوعات را هم 

برمی گیرد. در 

در معرفی »شهرهای خالق«
عصر یکشنبه عباس صالحی، وزیر فرهنگ 
دوره  اولین  پایانی  آیین  در  اسالمی  ارشاد  و 
معرفی »شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر« 
بر نقش و جایگاه فرهنگ و هنر در شهرهای 
دارای  این که شهر خالق  از  و  تاکید کرد  خالق 
شهرت و اعتبار است گفت و پیشنهادهایی برای 
ادامه مسیر این طرح ارائه کرد. او گفت: »شهر 
در  و  بوده  توجه  مورد  دیرباز  از  شهرنشینی  و 
دهه های اخیر مورد توجه مضاعفی قرار گرفته 

است. بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها 
هستند و در ایران 70 درصد جمعیت کشور در 

دارند.« شهرها سکونت 
حاضر  حال  در  این که  بیان  با  سپس  او 
گسترده  مسئله  یک  به  تبدیل  شهرنشینی 
انسانی و اجتماعی شده است، از این که شهر 
یک مفهوم مکانیستی یافته که روح در آن یا 
غایب است و یا کمرنگ شده و ارتباطات افقی 
انسان با انسان و همچنین همسایه با همسایه و 
گروه های اجتماعی با یکدیگر کمتر شده است، 

گفت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: »با 
این نگاه ها موضوع شهر خالق زاییده شد و به 
وجود آمد. در شاخص های شهر خالق متغیرها 
و مولفه هایی مطرح است که در آن ها جایگاه 
فرهنگ و هنر اساسی و مهم است و نمی توانیم 
بدون  شویم  نزدیک  خالق  شهرهای  حریم  به 
موثر  آن  در  را  هنر  و  فرهنگ  جایگاه  این که 

بدانیم.«
صالحی با اشاره به این که فرهنگ و هنر کانونی 
ادامه داد: »در  نو،  ایده های  برای زایش  است 
شهر خالق کار ذهنی بر کار فیزیکی غلبه دارد و 
فرهنگ و هنر از ویژگی های آن است. فرهنگ 
و هنر جایگاه خاصی در شهر خالق دارد. شهر 
از  یکی  نو که  ایده های  با  است  خالق شهری 

مشخصه های خاص شهر خالق است.«
او با بیان این که شهر خالق شهر باهویت است، 
گفت: »شهر خالق از گذشته بریده نیست اما 

معنایی در زندگی حال می جوید و ترکیب این دو 
زمان هویت آن را می سازد. شهر با هویت یکی 
از مولفه های رشد و خالقیت است و فرهنگ 
و هنر هم یکی از مقوم های این هویت یابی و 
و  شهرت  دارای  خالق  شهر  است.  هویت زایی 
و هنر  و فرهنگ  نشان ساز است  اعتبار است. 

نقش اساسی در اعتبار یک شهر دارد.«

روشن کردن 
چراغ شهرهای خاموش

شهرهای  از  ادامه  در  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
مثل  که  شهرهایی  کرد؛  صحبت  خاموش 
آتشفشان های خاموش اند. »تقویت انگیزه های 
شبکه  اهداف  این  از  یکی  شهرها  در  تداوم 
در  تداوم  انگیزه های  است؛  خالق  شهرهای 
شهرهایی که سابقه و صبغه داشته اند اما دچار 
انقطاع نسلی شده اند. این  که مسیر شهرهای 
در  را  تداوم  انگیزه های  هنر،  و  فرهنگ  خالق 
این شهرها ایجاد کند تا انرژی تازه ای به دست 

آورند.«
به گفته او دومین دومین هدف گذاری این است 
که ما مزیت های رقابتی را شناسایی و تقویت 
اقتصادی  چرخش  در  هم  این کار  زیرا  کنیم 
با  این که  هم  و  دارد  نقش  فرهنگ  تعالی  و 
مزیت ها، فرصت های جدیدی کشف  شناخت 
می شود و بستری می شود برای تولید اتفاقات 
را  طرح  این  سوم  هدف گذاری  صالحی  تازه. 
افزایش احساس تعلق به شهر دانست و گفت 
هدف گذاری چهارم این  است که شهرها حس 
کنند شهر فقط با حوزه های اقتصاد و خدمات 
فرهنگ  وزیر  نمی شود.  شناخته  کالسیک 
پنجمین هدف را ایجاد نشاط شهری عنوان کرد 
و گفت: »هر شهری با هر هنری در موضوعات 
تجسمی،  هنرهای  موسیقی،  مانند  مختلف 
خوشنویسی و ... که شناخته می شود از طریق 
این  در  مردم  حضور  برای  فرصتی  طرح  این 

شود.« ایجاد  شهرها 

ایران تهران نیست
در این مراسم همچنین مجتبی حسینی، 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  هنری  امور  معاون 
»شبکه   طرح  گفت:  سخنانی  در  اسالمی 
شهرهای خالق فرهنگ و هنر« کشور با پژواکی 
نیست«،  تهران  »ایران  می گوید  شنیدنی 
هرگوشه  این مرز پرگوهر، سرچشمه  هنر است و 

و کاردان. ماهر  آن  در  برومندش  فرزندان 
تمدنی،  و موجد هر  این که موجب  بیان  با  او 
بهترین  به  مزین  و  آراسته  است  جامعه ای 
ویژگی های آن فرهنگ، بیان کرد: »طرح شبکه 
شهرهای خالق فرهنگ با این رویکرد کار خود 
ارزشمند  پژوهشی  دیباچه  کار،  و  کرد  آغاز  را 
و  جهانی  تاریخی،   آرای  مجلد که  در سه  شد 
کارشناساِن زبده معاصر را در کنار یکدیگر قرار 
بازنمایاند.  را  فراموش شده  فرصت های  و  داد 
در  هنر  و  فرهنگ  شمولش  دایره   طرحی که 
از  است  هنری  فعالیت های  و  رشته ها  تمام 

همکاران  که  صنایع دستی  و  سنتی  هنرهای 
عزیزمان در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری در کنارمان بودند تا وزارت کشور و 
سازمان شهرداری ها و انجمن ها و اصناف عرصه 
فرهنگ و هنر و تمامی خانواده بزرگ فرهنگ و 

اسالمی.« ارشاد 
و  آمایش  بر  که  »فرآیندی  افزود:  حسینی 
آزمایش و پژوهِش مستمر استوار  آموزش و 
شد. 9600 نفر ساعت آموزش در سراسر ایران 
و تهیه و تمهید صدها پرونده  برآمده از شوق 
ایران  شهرهای  دغدغه مند  برنامه ریزان  ذوق  و 
و مشارکت ده ها استاد و کارشناس کارآزموده 
این  مانع  کرونایی  سخت  روزهای  در  حتی 

نشد.« حرکت 
فرهنگ  خالق  شهرهای  شبکه  اضافه کرد:  او 
و  سنجش  با  و  پویاست  پدیده ای  هنر  و 
و  تحقق  در  عضو  شهرهای  مکرر  ارزیابی های 
اجرای برنامه های ارائه شده و همچنین پیوستن 
شهرهای جدید و توسعه موضوعات در دوره های 
آینده، راهی روشن را پیش  رو خواهد داشت.

367 شهر آمدند
حیدری،  ابراهیم  گفته های  اساس  بر 
و کتابخوانی  و کتاب  مطالعات  دفتر  مدیرکل 
اجرایی  دبیر  و  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
هنر«  و  فرهنگ  خالق  شهرهای  »شبکه های 
فراخوان این طرح در سال 98 اعالم شد و 367 
استان ها  همه  در  و  آمادگی کردند  اعالم  شهر 
کارگاه های برنامه ریزی فرهنگی و هنری برگزار 
شد. در این کارگاه ها آموزش صورت گرفت و در 
نهایت 267 شهر برنامه های خود را به دبیرخانه 
فرستادند. در ادامه گروه هایی ارزیاب متشکل 
از 9 تیم تشکیل شد و برنامه های ارسالی به 
دبیرخانه در چند مرحله مورد داوری قرار گرفت. 
مرحله  به  شهر   143 داوری ها  این  اساس  بر 
نیمه نهایی راه یافت و در داوری پایانی 60 شهر 

رسید. پایانی  به مرحله 

رئیس پایگاه میراث دانش سنتی لنج سازی 
و دریانوردی خلیج فارس گفت: »کشورهای 
با  را  سنتی  قایق های کوچک  فارس  خلیج 
قیمت حدود ۵00 هزار تا یک میلیون تومان 
در  وقت  آن  بگذارند  موزه  در  تا  می خرند 
لنج سازی  دانش  می کنیم که  مصوب  ایران 

ببریم.« بین  از  را 
ایوب زارعی در واکنش به مصوبه جایگزینی 
به  فلزی،  به  فایبرگالس  و  چوبی  لنج های 
را پیمایش  تا جاسک  بوشهر  مهر گفت: »از 
را  بوده اند  قدیمی  که  شناورهایی  و  کرده 
بندر  به  را  کوچک  شناور  چهار  و  شناسایی 
اساسی  تعمیرات  تا  کردیم  منتقل  کنگ 
استادکاران  از  خیلی  شود.  انجام  آنها  روی 
اما آخرین  نیستند.  زنده  این شناورها دیگر 
در  بتوانیم  تا  پیدا کردیم  را  بازمانده هایشان 
جوانان  به  دریانوردی  فنون  و  علوم  مدرسه 

شود.« منتقل  هنر  این  و  بدهند  درس 
نام  به  بستانه  از  »شناوری  داد:  ادامه  او 
عامله یا شناور دیگری به نام هوری آوردیم. 
بیشتر  که  هستند  کوچکی  قایق های  اینها 
می شوند  استفاده  ساحل  ماهیگیری  برای 
آنها  فارس  خلیج  و  جنوبی  کشورهای  و 
میلیون  یک  تا  تومان  هزار   ۵00 مبلغ  با  را 
تومان از ایران خریداری کرده و در موزه های 
این شناورها  خودشان نگهداری می کنند. در 

آنها  ساخت  نوع  و  نرفته  کار  به  میخ  اصاًل 
خاص است. ما شیوه ساخت این قایق ها را 
وارد چرخه  را  آنها  دوباره  تا  مستند کرده ایم 

کنیم.« بهره برداری، 
زارعی که در عین حال شهردار بندر کنگ در 
»در  همچنین گفت:  است،  هرمزگان  استان 
براساس  داشت که  وجود  مصوبه ای  گذشته 
آن ساخت لنج چوبی منع شد و کارگاه های 
لغو آن  از  اما پس  ایجاد کردند.  فایبرگالس 
لنج وجود  برای ساخت  منعی  دیگر  مصوبه، 
می شود.  ساخته  چوبی  لنج  اکنون  نداشت 

هم کمتر  لنج داران  شد.  حمایت  منتها کمتر 
اینکه  ضمن  رفتند.  چوبی  ساخت  سمت  به 
لنج داران سنتی هم هیچ وقت سمت گرفتن 
بسترش  چون  شاید  نمی رفتند.  تسهیالت 
شناورهای  برای  تسهیالت  و  نبوده  فراهم 
فلزی بود نه سنتی. در حال حاضر یک لنج 
چوبی برای قطر در حال ساخت است. چون 
ارزان تر تمام  آنها  ایران برای  ساخت لنج در 
که  منطقه  چوبی  لنج  بزرگترین  می شود. 
برای  هم  داشت  ظرفیت  تن   1۵00 از  بیش 

شد. « فرستاده  و  ساخته  امارات 

اولین دوره معرفی »شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر« پایان یافت

معرفی ۶۰ شهر خالق ایران
میبد، زنجان، سیرجان، سمنان، مود، کوزه کنان، مینودشت، اللجین، مالیر و کیش شهرهای خالق صنایع دستی شناخته شدند

 گنبد، میانه، قوچان، بندر کنگ، خاش، بوشهر، اسالم آباد غرب، ایذه و منوجان در فهرست شبکه 
شهرهای خالق فرهنگ و هنر حوزه موسیقی جای گرفتند

رئیس پایگاه میراث دانش سنتی لنج سازی و دریانوردی خلیج فارس

خارجی ها قایق ایرانی می خرند، ما قایق را نابود می کنیم

الیه نگاری باستانی 
»تپه  کالر« آغاز شد

معاون میراث فرهنگی مازندران از صدور مجوز 
عملیات  نخستین  عملیات  انجام  منظور  به 
گمانه زنی و الیه نگاری برای اثر تاریخی 6 هزار 
داد. خبر  در شهرستان کالردشت  »تپه کالر«  ساله 

اعتبار  »میزان  گفت:  ایرنا  به  ایزدی  مهدی 
پیش بینی شده برای انجام این عملیات حدود 
2 میلیارد و ۵00 میلیون ریال است. براساس 
قراردادی که با هیات باستان شناسی تهران امضا 
شده مقرر شد از دهم ماه جاری این عملیات 
نتایج گمانه زنی و  روز  آغاز و ظرف مدت 4۵ 
تپه  و حریم  عرصه  تعیین  برای  الیه نگاری ها 

تاریخی کالر آماده و ارائه شود.«
او ادامه داد: »تاکنون به طور دقیق و مکتوب 
سطح عرصه و حریم این اثر تاریخی در جایی 
ثبت نشده بود و متاسفانه در گذشته هم شاهد 
ساخت و سازهای  مورد  چند  و  اندازی  دست 
غیرمجاز از جمله دیوار کشی در اطراف تپه کالر 
بودیم. با مجوز جدید و همچنین دستیابی به 
نتایج تحقیقات پیش رو هم می توان برابر قانون 
از این اعمال خالفکارانه جلوگیری کرد و ضمن 
آن که دستگاه قضا را برای صیانت از آن حساس 
تر کرد تا با قاطعیت نسبت به متخلفان برخورد 

کند.«
داد: »با  ادامه  معاون میراث فرهنگی مازندران 
چنین عملیاتی می توان با دقت نظر باال سطح 
عرصه و حریم این اثر تاریخی را مشخص کرد و 
براساس آن وزارت میراث فرهنگی هرنوع حکمی 
که برای حفظ و احیای این اثر تاریخی صادر کند 

ضابطه مند خواهد بود.«
ایزدی افزود: »طبق اسناد ارائه شده حدود 20 
هکتار از سطح عرصه و حریم تپه کالر متعلق به 
اشخاص حقیقی است اما تا زمانی که عملیات 
نمی توان  نشود  انجام  الیه نگاری  و  گمانه زنی 
مشخص کرد که مجموع سطح عرصه و حریم 
این اثر تاریخی چه میزان بوده زیرا ممکن است 
با انجام چنین عملیاتی سطح عرصه و حریم 

بیشتر یا کمتر شود.«
به گفته او قرار است منابع طبیعی منطقه پس از 
انجام عملیات الیه نگاری، گمانه زنی و مشخص 
شدن سطح دقیق عرصه حریم این اثر تاریخی 
حدود 20 هکتار زمین را به عنوان معوض در 
اختیار مالکان اراضی پیرامون تپه کالر قرار دهند.

شناسایی 2 محوطه 
باستانی در جاده چالوس

سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان البرز 
از شناسایی دو محوطه تاریخی در منطقه بیلقان 
چالوس   - جاده کرج  حاشیه  در  واقع  کرج 

خبرداد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان البرز، عباس 
نوری گفت: »بر اساس بررسی ها و بازدیدهای 
میدانی انجام شده در منطقه بیلقان جاده  کرج 
- چالوس دو محوطه باستانی شناسایی شد.«
او بیان داشت: »گذرگاه طبیعی جاده  کرج - 
چالوس در واقع مهم ترین راه ارتباطی و اتصال 
دامنه های جنوبی البرز به نواحی شمالی کشور 
است که از منظر جغرافیای سیاسی در گذشته 
باستانی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار بوده 

است.«
نوری افزود: »شاید یکی از اصلی ترین دالیل 
برابر  در  طبرستان  ایالت  ساله   200 مقاومت 
را  اسالمی  اولیه  قرون  در  اعراب  حمالت  
همین صعب العبور بودن منطقه دانست که با 
ساخت قلعه ها و برج های دیده بانی و نگهبانی 
در محورهای مواصالتی امنیت و اهمیت این 

است.« دوچندان کرده  را  طبیعی  گذرگاه 
سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان البرز 
موقعیت  به  توجه  با  رو  این  »از  داد:  ادامه 
جغرافیایی دو محوطه باستانی کشف شده در 
جبهه شرقی دامنه های بیلقان به نظر می رسد 
زمینه  در  تاریخی  این محوطه های  که کاربرد 
تامین امنیت و دیدبانی این گذرگاه بوده باشد. 
با کشف و شناسایی این 2 محوطه، بررسی های 
بیشتر برای تشکیل پرونده ثبتی در دست اقدام 

قرار گرفته است.«

طرح های مرمتی کران های 
کندوان بازنگری می شود

و  گردشگری  میراث  فرهنگی،  مدیرکل 
صنایع  دستی آذربایجان شرقی گفت: »طرح های 
مطالعاتی و مرمتی کران های روستای صخره ای 

می شود.« به روزرسانی  و  بازنگری  کندوان 
احمد حمزه زاده در جلسه هیات راهبردی پایگاه 
و  اهمیت  به  توجه  »با  افزود:  کندوان  ملی 
جایگاه روستای تاریخی کندوان در ابعاد ملی 
و بین المللی، آسیب شناسی مشکالت موجود و 
همچنین رعایت ضوابط بافت تاریخی در این 

است.« ضروری  روستا 
او ادامه داد: »کران های دستکند به  عنوان ویژگی 
منحصر به فرد این روستا بوده و نگهداری از آن ها 
وظیفه ای عمومی برای اهالی روستا همچنین 

دستگاه های ذی ربط است.«
مدیرکل میراث  فرهنگی، آذربایجان شرقی ادامه 
داد: »نصب در، پنجره و پل های چوبی در این 
روستا براساس ضوابط تاریخی در جلسه هیات 

راهبردی مورد بررسی قرار گرفت.«

در گروه شبکه شهرهای خالق 
و فرهنگ و هنر حوزه هنرهای 
تجسمی نام این شهرها آمده 
است: کرمان، شیراز، یزد، 
نهبندان، اردبیل، خوی، گرگان، 
قم، قزوین، جوانرود، بابلسر

|پیام ما| گلمورتی، کوزه کنان، اوز، مود، منوجان؛ نام این شهرها کمتر شنیده می شود اما حاال این جغرافیاهای کوچک در فهرست شهرهای 
خالق فرهنگ و هنر معرفی شده اند. عصر یکشنبه 60 شهر از سراسر کشور به عضویت شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر درآمدند که توجه 

به موسیقی، ادبیات، هنرهای تجسمی، صنایع دستی و ... از شاخصه های انتخاب آنها بود.

پایش

به دنبال افزایش شمار 
مبتالیان به ویروس کرونا 
در کشور و کمبود فضای 
نگهداری از بیماران و 
استفاده از سالن های ورزشی 
و احداث بیمارستان های 
صحرایی، هتل ها بار دیگر 
برای تبدیل به نقاهتگاه 
بیماران کرونایی آماده 
شده اند

رئیس جامعه هتلداران ایران گفت: »هنوز از 
بیماران کرونا  نقاهتگاه  عنوان  به  هتلی  هیچ 
استفاده نشده است، اما مسافران ورودی به 
فرودگاهی  هتل های  در  نیاز  صورت  در  ایران 
شمار  افزایش  دنبال  به  می شوند.«  قرنطینه 
و کمبود  در کشور  ویروس کرونا  به  مبتالیان 
از  استفاده  و  بیماران  از  نگهداری  فضای 
بیمارستان های  احداث  و  ورزشی  سالن های 
جامعه  رئیس  حمزه زاده،  جمشید  صحرایی، 
هتلداران ایران از اعالم آمادگی دوباره هتل ها 
برای تبدیل به نقاهتگاه بیماران کرونایی خبر داد 
و به ایسنا گفت: »این آمادگی در هتل ها وجود 
دارد که در هر یک از استان ها، حداقل یک هتل 
به وزارت بهداشت معرفی شود تا در صورت نیاز 

شود.« نقاهتگاه 
عنوان  به  هتل  از  استفاده  هزینه  درباره  او 
با  این هزینه  نیز گفت: »قرار شده  نقاهتگاه 
توافق مدیر هتل با دانشگاه علوم پزشکی هر 

شود.« تعیین  شهرستان 
نگهداری  محل  درباره  همچنین  حمزه زاده 
مسافران ورودی به کشور توضیح داد: »درحال 
با  می شوند  ایران  وارد  که  مسافرانی  حاضر 
نظارت وزارت بهداشت و در صورت نیاز در دو 
هتل مقابل فرودگاه بین المللی تهران قرنطینه 

می شوند.«
بیماران  نقاهتگاه  به  هتل  تبدیل  پیشنهاد 

ناقالن  قرنطینه  برای  مکانی  یا  کرونایی 
احتمالی، نخستین بار از سوی وزیر بهداشت در 
اسفندماه 98 مطرح شد؛ این روش در چین و 
برخی کشورهای اروپایی تجربه شده بود. سعید 
نمکی، وزیر بهداشت افت درآمد گردشگری را 
علت این ایده قرار داده بود. هرچند این پیشنهاد 
در ابتدا با استقبال هتلدارها مواجه نشد، به ویژه 
مجموعه ای  هتل های  از  یکی  تجربه  از  پس 
دولتی که با بدعهدی دانشگاه علوم بهداشتی آن 
منطقه در پرداخت هزینه نقاهتگاه مواجه شد.

با ادامه روند شیوع کرونا پیشنهاد استفاده از 
هتل ها به عنوان نقاهتگاه کرونا در آبان ماه 99 
دوباره از سوی برخی اعضای ستاد ملی مبارزه 
وجود  با  هتلدارها  اما  شد.  یادآوری  با کرونا 
تحمل 9 ماه بیکاری و تعطیلی همچنان نگران 
سایه  در  اعتبارشان  و  برند  شدن  مخدوش 
تبدیل به نقاهتگاه یا قرنطینه بیماران و یا ناقالن 
را  برای همین شروطی  بودند،  ویروس کرونا 
تعیین کردند؛ از جمله این که طرح داوطلبانه 
و اختیاری باشد، هتل های دولتی پیش قدم 
شوند و هزینه های نقاهتگاه یا قرنطینه را نیز 
دولت یا وزارت بهداشت بپردازد. مدتی بعد هم 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
از آمادگی وزارت بهداشت برای اجاره هتل های 
یک، دو و سه ستاره به عنوان نقاهتگاه بیماران 

کرونایی خبر داد.

با افزایش مبتالیان به کرونا مطرح شد

هتل های فرودگاهی آماده تبدیل به نقاهتگاه

وزیر فرهنگ و ارشاد: تقویت 
انگیزه های تداوم در شهرها یکی 

از این اهداف شبکه شهرهای 
خالق است؛ انگیزه های تداوم 

در شهرهایی که سابقه و صبغه 
داشته اند اما دچار انقطاع نسلی 
شده اند. این  که مسیر شهرهای 
خالق فرهنگ و هنر، انگیزه های 

تداوم را در این شهرها ایجاد 
کند تا انرژی تازه ای به دست 

آورند
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مدیرکل دفتر امور مراتع از کاهش 40 درصدی علوفه به دلیل خشکسالی به »پیام ما« خبر داد

دام و حیات وحش غذا ندارند
 ترحم بهزاد: با کاهش 4.3 میلیون تنی علوفه روبه رو هستیم 

امسال سال بسیار سختی در 
تامین علوفه است و بر اساس 
پیش بینی ها در اواخر خرداد و 

اوایل تیرماه فقر بسیار شدیدی 
را در مراتع کشور خواهیم 

داشت

| روزنامه نگار |

| آیسان زرفام |

با توجه به میانگین بارش ها، 
کل علوفه سال جاری 6.4۵ 

میلیون تن است، یعنی علوفه 
قابل برداشت حدود 4.3 

میلیون تن از میانگین دراز 
مدت کمتر است

|  
م 

سنی
  ت

|

بلیت فروشی برای پرواز 
ممنوعه هند 

در حالی که پروازهای هند و پاکستان از روز 
ویروس کرونا ممنوع  دلیل شیوع  به  گذشته 
اعالم شد، برخی از سایت های فروش اینترنتی 
همچنان بلیت فروشی خود را متوقف نکرده و 
قیمت های نجومی برای آن از هشت میلیون 

تومان تا 131 میلیون تومان گذاشته اند.
ایسنا، در روزهای گذشته و در پی  به گزارش 
گسترش شیوع ویروس کرونا، پروازهای هند 
با کرونا  مقابله  توسط ستاد ملی  پاکستان  و 
متوقف شد. محمد حسن ذیبخش سخنگوی 
سازمان هواپیمایی کشوری  در این باره گفت: 
بر اساس تصمیم وزارت بهداشت در خصوص 
در  مرزی  بهداشتی  مراقبت  پروتکل های 
شناسایی  همچنین  و  هوایی  مسافرت های 
ویروس جهش یافته کرونا در آن کشورها، کلیه 
پروازها به و از دو کشور هند و پاکستان از ساعت 

ممنوع می شود. امشب   24
او با تاکید بر اینکه پرواز برنامه ای بین ایران و 
هند وجود ندارد و در حال حاضر پروازها محدود 
افزود:  می شود،  انجام  موردی  صورت  به  و 
پذیرش مسافر کانکشن از کشورهای مذکور نیز 

ممنوع خواهد بود.
برخی  شد که  ابالغ  حالی  در  ممنوعیت  این 
بلیت  فروش  اقدام  اینترنتی،  سایت های 
تهران   – دهلی  و  دهلی   - تهران  پروازهای 
نجومی  قیمت های  این که  جالب  و  می کنند 
و عجیب و غریبی برای آن مشخص و اعالم 
کرده اند که از هشت میلیون تومان تا 131میلیون 

است. متفاوت  تومان 
البته بلیت پروازهای هند از سوی ایرالین های 
با یک یا چند  خارجی و به صورت کانکشنی 
توقف انجام می شود اما در مصوبه اخیر ستاد 
ملی مقابله با کرونا مبنی بر توقف کامل و فوری 
نقل و انتقال مسافر استثنایی برای ایرالین های 

خارجی یا نوع پروازها مشخص نشده است.
سازمان  سخنگوی  ذیبخش،  محمدحسن 
هواپیمایی کشوری در این باره اظهار کرد: برخی 
از سایت های اینترنتی اقدام به فروش بلیت 
پروازهای هند کرده اند که این تخلف محسوب 

شده و با این شرکت ها برخورد می کنیم.
نظارت  اداره کل  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  او 
بررسی  حال  در  کشوری  هواپیمایی  سازمان 
مطمئن  مردم  و  است  چنینی  این  تخلفات 
باشند که با چنین تخلفاتی برخورد می کنیم، 
چرا که هیچ گونه پروازی به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم از هندوستان و پاکستان اجازه ورود 
به ایران و فرود در فرودگاه های کشور را ندارند.
درباره  هواپیمایی کشوری  سازمان  سخنگوی 
ایرالین های  برخی  روی  کانکشنی  پروازهای 
مردم  کرد:  اظهار  دهلی  به  تهران  از  خارجی 
ایرالین های  کانکشنی  پروازهای  با  می توانند 
خارجی به هند سفر کنند، اما تا اطالع ثانوی 
و تغییر نکردن مصوبات در این زمینه هیچ یک 
از مسافرانی که به هند و پاکستان یا کشورهای 
را  به کشور  ورود  اجازه  کرده اند  سفر  ممنوعه 

ندارند.

افزایش ظرفیت تولید گاز 
و میعانات گازی کشور

از  گاز  تولید  نگه داشت  و  افزایش  طرح 
هالگان،  سفیدزاخور،  دی،  میدان های 
سفیدباغون، خارتنگ، گردان، ارم، پازن،مدار، 
به  آغار   2 فاز  بیستون،  باباقیر،  توس، 
و  فراشبند  گازی  پاالیشگاه  توسعه  همراه 
برای  گاز  فشار  تقویت  ایستگاه  ساخت  نیز 
میدان های سرخون و شانول در دستور کار 

گرفت. قرار  ایران  نفت  ملی  شرکت 
شرکت  این  تلفیقی  برنامه ریزی  مدیریت 
پایدار  تامین  ضرورت  به  نظر  اعالم کرد: 
زنجیره خوراک پاالیشگاه های گازی و حفظ 
نگهداشت  و  افزایش  طرح  کشور،  گاز  تراز 
سفیدزاخور،  دی،  میدان های  از  گاز  تولید 
ارم،  خارتنگ، گردان،  سفیدباغون،  هالگان، 
فاز  بیستون،  قیر،  بابا  توس،  مدار،  پازن، 
گازی  پاالیشگاه  توسعه  همراه  به  آغار   2
فراشبند و نیز احداث ایستگاه تقویت فشار 
در  شانول  و  سرخون  میدان های  برای  گاز 
دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته 

است.
اجرای این طرح بزرگ افزایش و نگهداشت 
متشکل  بسته  یک  قالب  در  که  گاز  تولید 
افزایش  است،  شده  طراحی  میدان   ١۵ از 
تولید گاز و میعانات گازی را به همراه خواهد 
داشت که مدت اجرای آن چهار سال و منابع 
قانون   )١2( ماده  چارچوب  در  آن  اعتباری 
نظام  ارتقای  و  رقابت پذیر  تولید  موانع  رفع 

مالی کشور در نظر گرفته شده است.
بوشهر،  فارس،  استان های  در  این طرح که 
توسط  هرمزگان، کرمانشاه و خراسان رضوی 
شرکت ملی نفت ایران تعریف شده و مورد 
حمایت و تصویب هیات مدیره این شرکت 
قرار گرفته است، افزون بر تحقق شعار سال 
پشتیبانی ها،  »تولید،  عنوان  با  که   ١4٠٠
قابل  تاثیر  شده،  نام گذاری  مانع زدایی ها« 
این  در  اشتغال  شرایط  بهبود  در  را  توجهی 

می کند. ایجاد  استان ها 

میانگین  است،  راه  در  خشکسالی شدید 
به  نسبت  جاری  آبی  سال  در  بارش ها 
سال گذشته کاهش بیش از ۵0 درصد را 

. می دهد  نشان 
بخش ها  و  جنبه های  خشکسالی  این 
مختلفی را تحت تاثیر قرار می دهد، یکی 
از این بخش ها مراتع کشور است که فقر 
بارش ها  کاهش  این  اثر  بر  را  شدیدی 

می کند. تجربه 
فقر پوشش گیاهی مراتع اثرات مختلفی 
را بر خاک، حیات وحش، دام و به تبع 

آن زندگی دامداران و عشایر می گذارد.

در کشور علوفه  بی سابقه  کاهش 
ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر امور مراتع 
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
مورد  در  »پیام ما«  با  گفت وگو  در  كشور 
در  مراتع گفت:  بر  بارش ها  کمبود  تاثیر 
تا  مهرماه   1 از  یعنی  جاری  زراعی  سال 
نسبت  به  بارش ها  میزان  فروردین   31
به  و  درصد   43 مدت  بلند  میانگین 
درصد   ۵4 گذشته  زراعی  سال  نسبت 
 1 هر  ازای  به  است،  داشته  کاهش 
کیلوگرم    ./8  ، بارش  کاهش  میلی متر 

می کند.« پیدا  کاهش  علوفه  تولید 
بلند مدت میزان علوفه قابل  او میانگین 
برداشت در شرایط نرمال در کشور را 10.7 
میلیون تن اعالم کرد و در مورد وضعیت 

سال گذشته  در  برداشت  قابل  علوفه 
علوفه  »میانگین  داد:  توضیح  این گونه 
 9.37  96 تا   86 دهه  در  برداشت  قابل 
میلیون تن بود، این عدد در سال 97 به 

رسید. تن  میلیون   8.47
روبه رو  بارندگی  افزایش  با   98  در سال 
قابل  علوفه  میزان  شد  سبب  که  بودیم 
 11.96 به  کند  پیدا  افزایش  برداشت 
میلیون تن برسد. در سال 99 بارندگی ها 
 10.3 به  عدد  این  و  داشت  کاهش 

رسید. تن  میلیون 
برداشت  قابل  علوفه  میزان  مورد  در  او 
میانگین  به  توجه  با  کرد:»  اظهار  امسال 
 6.4۵ جاری  سال  علوفه  کل  بارش ها، 
 4.3 حدود  یعنی  است.  تن  میلیون 
مدت کمتر  دراز  میانگین  از  تن  میلیون 

است.«
اعالم شده نشان می دهد که چنین  عدد 

در سال های گذشته رقمی 
یا گیاهان  علوفه  و  است  نداشته  سابقه 
کشور  مراتع  در  برداشت  قابل  مرتعی 
امسال نسبت به سال گذشته  با کاهش 
به میانگین  37 درصدی و نسبت  حدود 
روبه رو  درصدی   40 با کاهش  مدت  بلند 

است. بوده 
سازمان  مراتع  امور  دفتر  مدیرکل 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور ادامه 

دامی  واحد  میلیون   79 کشور  در  داد: 
وابسته به مراتع کشور وجود دارند که در 
تامین  ظرفیت  مراتع کشور  نرمال  حالت 
تعداد  دارد.  را  دامی  واحد  میلیون   38
است  خانوار  میلیون   1 کشور  مرتع داران 
برابر ظرفیت کشور است، حاال   6 که این 
خواهد  حادتر  شرایط  امسال  وضعیت  با 

بود.«
دیگر  و  دولت  توسط  علوفه  تامین 
خرید   ... و  جو  یارانه  پرداخت  نهاد ها، 
دام توسط دولت در توقفگاه ها در مسیر 
قشالق از جمله راه حل هایی بود که بهزاد 

کرد. عنوان  مشکل  این  حل  برای 

فقر بسیار شدید در مراتع کشور
عشایری کشور  امور  سازمان  رئیس 
هم روز گذشته اعالم کرد که در ۵0 سال 
گذشته وقوع چنین خشکسالی در کشور 
مراتع،  فقر  دلیل  به  و  بوده  سابقه  بی 

بود. خواهند  قشر  متضررترین  عشایر 
»امسال  کرد:  اظهار  عالئی مقدم  شاهپور 
سال بسیار سختی در تامین علوفه است 
و بر اساس پیش بینی ها در اواخر خرداد 
در  را  بسیار شدیدی  فقر  تیرماه  اوایل  و 
از  مراتع کشور خواهیم داشت .در برخی 
بارندگی  کاهش  درصد   92 تا  استان ها 

داشته ایم.«
سواستفاده دالل های دام از کمبود علوفه

رئیس سازمان عشایری کشور به مشکل 
دیگری هم اشاره کرد و گفت: این کمبود 
این شرایط  در  علوفه  سبب می شود که 
و  شوند  دام  فروش  به  مجبور  عشایر 
دالل ها از این فرصت استفاده می کنند.«
میلیارد   3۵0 تفاهم  از  همچنین  او 
سپاه  محرومیت زدایی  قرارگاه  با  تومانی 

برای کاهش اثرات خشکسالی در مناطق 
»بخشی  افزود:  و  داد  خبر  عشایری 
آب،  تامین  حوزه های  در  اعتبار  این  از 
بخشی  و  راه سازی  و  دام  علوفه  تامین 
نیز در حوزه های فرهنگی، ایثار و شهادت 
عشایری  مناطق  در  مسجد  احداث  و 
برکت،  بنیاد  از  همچنین  می شود.  هزینه 
نیز  مستضعفان  بنیاد  و  علوی  بنیاد 

است.« شده  پیگیری هایی 

فرسایش خاک برای  نگرانی 
و  اهلی  دام های  مساله  بر  عالوه 
عشایر،  و  دامداران  معیشتی  مشکالت 
فقر پوشش گیاهی مراتع تبعات دیگری 

داشت. خواهد  پی  در  هم  را 
فرسایش  افزایش  تبعات  این  از  یکی 
دفتر  مدیرکل  بهزاد،  ترحم  است،  خاک 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  مراتع  امور 
آبخیزداری کشور در این باره به »پیام ما« 
باعث  علوفه  نبود  و  خشکسالی  گفت:» 
می شود که عشایر برای پیدا کردن علوفه 
باشند، چرای دام  کوچ زودهنگام داشته 
را  نورس  دام پوشش گیاهی  رود هنگام 

می برد.« بین  از 
او ادامه داد:» همچنین چرای دام مازاد 
همواره  شرایطی که  در  مراتع  ظرفیت  بر 
و  بوده  کم  دام کشور  برای  ظرفیت  این 
با کاهش مضاعف پوشش گیاهی  اکنون 
لگدکوبی  سبب  هستیم  روبه رو  هم 
مراتع  گیاهی  پوشش  رفتن  بین  از  و 

می شود.«
ایجاد  سبب  مساله  این  داد:  ادامه  او 
مهاجم  یا گونه های  می شود  لخت  خاک 
و  می کند  قدیمی  گونه های  جایگزین  را 
این  در  می شود.  خاک  فرسایش  باعث 
و  نمی شوند  خاک  جذب  بارش ها  شراط 

می شوند.« جاری  روان آب  صورت  به 

ندارند حیات وحش هم علوفه 
سازمان  مراتع  امور  دفتر  مدیرکل 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری همچنین در 
در  پوشش گیاهی  اینکه کمبود  به  پاسخ 
مراتع چه تاثیری بر حیات وحش خواهد 
و  دام  برای  چه  داد:»  توضیح  گذاشت؟ 
خوبی  وضعیت  وحش  حیات  برای  چه 
گروه  دو  هر  برای  علوفه  ندارد،  وجود 
به  رسیدگی  تاکید کرد که  بهزاد  نیست.« 
علوفه  تامین  و  وحش  حیات  وضعیت 
محیط  حفاظت  سازمان  وظیفه  آنها  برای 
زیست است و این نهاد باید در این زمینه 

دهد. انجام  را  الزم  اقدامات 

آب نیست، آب که نباشد حیات همه جانداران به خطر می افتد، به گفته مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها خشکسالی باعث شده 
که علوفه قابل برداشت در کشور نسبت به میانگین بلند مدت 40 درصد کاهش پیدا کند. در سال های گذشته چنین کاهش بی سابقه 
بوده است و این در شرایطی است که  حیات وحش و 79 میلیون واحد دامی به این علوفه وابسته هستند. رئیس سازمان امور عشایری 
کشور هم گفته است که در 50 سال گذشته وقوع چنین خشکسالی در کشور بی سابقه بوده و در در اواخر خرداد و اوایل تیرماه فقر بسیار 

شدیدی را در مراتع کشور خواهیم داشت.

احتمال قطعی برق  در اصفهان
مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت 
به  توجه  با  اصفهان گفت:  برق  توزیع 
دما،  افزایش  و  بارش  میزان  کاهش 
پیک  ساعات  در  برق  مصرف  میزان 
باال رفته و در نتیجه امکان قطعی برق 
صورتی که  در  اما  می دهد،  افزایش  را 
مدیریت مصرف برق از طریق مشترکان 
به  خاموشی ها  احتمال  شود  انجام 

می رسد. صفر  به  حتی  و  حداقل 
افزود:  ادامه  در  صالحی«  »مرسل 
17 درصدی مصرف  با رشد  اکنون  هم 
مواجه هستیم، به این معنا که نسبت 
رشد  گذشته  سال  مشابه  مدت  به 

مصرف داشته ایم و اگر مردم همکاری 
نکنند بحث قطعی را خواهیم داشت و 

است. دشوار  آن  مدیریت 
مصرف  بیشترین  کرد:  خاطرنشان  او 
در بخش خانگی 3۵ درصد را به خود 
اختصاص می دهد که نشان دهنده این 
موضوع است که هنوز فرهنگ مدیریت 
مصرف در این بخش به خوبی نهادینه 

نشده است.
پیک  ساعات  در  تصریح کرد:  صالحی 
افزوده  آن  بر  ساعت  یک  امسال  که 
 17 تا   12 ساعت  از  یعنی  است؛  شده 
مصرف کنندگان باید سعی کنند از لوازم 

عبارتی  به  نکنند،  استفاده  پرمصرف 
روش های  آموزش  و  فرهنگسازی 
مصرف  فرهنگ پذیری  برای  صحیح 
مصرف  الگوی  اصالح  الزامات  از  برق 

است.
مدیریت  در  تبلیغات  نقش  به  او 
سال  در  گفت:  و  کرد  اشاره  مصرف 
و  تلویزیونی  تبلیغات  با  گذشته 
طریق  از  فرهنگی  متعدد  برنامه های 
تابلوهای  دانش آموزان،  آموزش 
و  رادیویی  برنامه های  شهری، 
را  فرایند  این  مطبوعات  و  تلویزیونی 

بردیم. پیش  به 

فراخوان مناقصه عمومی
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در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی  امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ  انتشار  مناقصه  در  سامانه تاریخ   1400/02/08  می باشد.
روز چهار  : ساعت  07:30  از سایت  مناقصه  اسناد  زمانی دریافت  مهلت 
شنبه  تاریخ 1400/02/08  الی ساعت 14:00   پنج شنبه  تاریخ   1400/02/09
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت14:00  روز   یک شنبه  تاریخ 1400/02/19

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 08:00  روز  دو شنبه تاریخ   1400/02/20
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز 

تماس :021-41934
دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

م الف 5058

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

گلباف  
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ثبتی 
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره  139960319062000637 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات 
مالکانه بالمعارض خانم سکینه امیری فرزند محمد حسین 
بشماره شناسنامه 314 صادره از گلباف در یک باب خانه مشتمل 
بر باغ به مساحت 1430/67 متر مربع پالک 2 فرعی از 82 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک82 اصلی بخش 27 کرمان 
واقع در گلباف خیابان شهید رجائی خریداری از مالک رسمی 
مائده محمدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف 43
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/23

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/07
محمد مقصودی_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
گلباف

آب را  
َهدر 

ندهیم
)1127970(

تاسیس شرکت
آفرید  هور  پردازان  نام  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به  ثبت 576469  به شماره   1400/02/01 درتاریخ 
14009964930 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن 
فعالیت :مشاوره در زمینه نامگذاری کودک ، خرید و فروش و 
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، اخذ وام از کلیه 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
 ، : استان تهران ، شهرستان تهران  مدت نامحدود مرکز اصلی 
بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهران جنوبی ، کوچه مطهری ، 
خیابان قدس]شهید پیرانی احمد آباد[ ، پالک 18 ، طبقه همکف 
حقوقی  شخصیت  سرمایه   1474937171 1 کدپستی  واحد   ،

عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر 
یک از شرکا خانم سهیال حیدری به شماره ملی 3932758218 
دارنده 980000 ریال سهم الشرکه خانم لیال حیدری به شماره 
مدیر  الشرکه  سهم  ریال   20000 دارنده   3932843991 ملی 
عامل خانم سهیال حیدری به شماره ملی 3932758218 و به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
های  نامه  همچنین کلیه  و  اسالمی  عقود  قراردادها،   ، بروات 
عادی و اداری باامضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
تعیین  شرکت  های  آگهی  درج  جهت  ما  پیام  االنتشار  کثیر 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
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افقی
برای  سیاه  دارویی   - نیكوكار  مرد   -  1 
حفظ اجساد مردگان2 - صدای ترساندن 
- بخیل، منع كننده - خاک سفالگری، 
- گیاه  عتیق  عهد  خاک  سرخ،  خاک 
مرداب، ساز موالنا، ساز شاکی3 - قبیله 
عرب جاهلیت، طایفه انصار، گرگ، عطیه 
و بخشش - صد متر مربع، واحد سطح، 
پسوند فاعلی, مخفف اگر - صرفه جویی 
 - رختخواب4  رود،  می  مرغ  مكان،   -

منزل بزرگ - الل شدن - تلخ، پیمانه 
، اندازه ، شماره و حساب ، گذشتن بر 
چیزی۵ - دوستدار - پرده در، دشنام 
استای  به   - پیچیدن6  درهم   - گو 
نانوا می گویند، چست و چابک، چابک 
عامیانه،  برادر   - ای  شاخه  شیرینی   -
خدمتكار پیر7 - پهلوان - مالک - ناخن 
ستور - درخت تسبیح، سهولت و آسانی 
- برهنه، عریان، همسر اسكارلت8 - الیه 
مقابل   - پرنده سخنگو  دندان،  محافظ 
انواع  از   - معین9  وقت   - تیره  پود، 

رولت - سمت مشرق، مشرق10 - الل - 
هواپیمای عجول، هواپیمای سریع السیر 
- فروشنده سنگهای قیمتی11 - پاسبان 
یکدندگی، کار   - قدیمی  پلیس  قدیم، 
آغوش،   - - كجاست؟  دنده  یک  بچه 
توشه، خوراك سفر   - میوه، خشكی12 
- باالی فرنگی، باال به گویش عمو سام 
- کلمه همراهی، آش، حرف مشایعت 
- چهره13 - نام بازیکن - نوعی حلوا، 
خبر افشاگرانه، میدهند تا رسوا کنند - 
جای پا، رفوزه14 - روشن  - زیر انداز 
خفته - لوله1۵ - متضاد مردودی، مقابل 
مردودی - ناامید - قسمت جلوی زین 

اسب

عمودی
1 - خبر گزاری اتریش - اراده خداوندی، 
اراده و خواست خداوند - بچه تازه دندان 
در آورده می گیرد، بخار - سفید آذری2 
 - ناراحت  مقابل  مسرور،  شادمان،   -
طعام 3 - مرغابی - پایتخت سومالی4 
- دریا - ناکس - نهنگ، نوعی پارچه 
گیرنده   - دریا  ساحل   - ابریشمی۵ 
فضول  و  چین  خبر  شخص  به  امواج، 
می گویند - از شاهان فرانسه 6 - نوعی 
مسابقه دو استقامت - صدمه و آسیب، 
ریختنی،  دور  دندان   - نشده  باز  كارتن 
دندان ناپایدار، صفتی برای دهان سخن 
پیاله،  وارونه - خشك -  عر  چین7 - 
وارونه  جم   - دهان  سقف   - ساغر8 
کوچک  اتاق  کوچک،  خانه  صندوق   -
انباري9 - موی بدن - تشت کوچک - 

شبیه  است  سنگی  قیمتی،  سبز  سنگ 
سبز  و  . كبود  سفید  رنگهای  به  عقیق 
تیره10 - جمع مسکن، خانه ها، منزل ها 
- سنگ جادوگری  - کاغذ کاهی، شبكه 
رایانه ای - چه وقت؟، چه کسی؟11 - 

برادر پدر - پس غذا، بعد از غذا تناول 
ترسان، سرخ  زائو  خاندان،   - می كنند 
كمرنگ12 - به رخ كشیدن - شهری در 
فارس - نیك، مقابل بد - چو وارونه13 
خوش   - وارونه  دف   - دهن کجی   -

سیما، خوش چهره - بندگی14 - جام 
معروف - پیش غذا  - پرنده وحشی 
- گرم  دخترانه1۵  نامی  حالل گوشت، 
خاک  کردن،  آلود  خاک   - سوزان   و 

بر چيزي - بخشش افشاندن 

جدول شماره 1996

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تاکید کرد

پیگیری برنامه های صنعت 
حفاری با محوریت شعار سال
به  اشاره  با  ایران  حفاری  ملی  شرکت  مدیرعامل 
نام گذاری سال 1400 به عنوان » تولید، پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها« تصریح کرد: برنامه های این شرکت در 
راستای تحقق شعار سال پیگیری و اجرا می شود. سید 
عنوان  به  کرد: صنعت حفاری  اظهار  عبدهللا موسوی 
یکی از بخش های مهم صنعت نفت، نقش اساسی 
و محوری در تولید نفت و گاز در کشور ایفا می کند، از 
این رو توجه به فعالیت های زنجیره ای و حمایت از آن، 
توسعه توانمندی داخلی و تحقق سیاست های اقتصاد 
مقاومتی را به همراه دارد. او با تاکید بر اینکه کلید واژه 
تولید باید سرفصل برنامه ها قرار گیرد، گفت: تالش 
شبانه روزی کارکنان ملی حفاری در تحقق برنامه های 
صنعت نفت در جهت کشف ظرفیت های جدید، توسعه 
میادین و حفظ، نگهداشت و افزایش تولید با توجه به 
سیاست های وزارت نفت در سال جاری بر محور اجرای 
ثمر  به  در  بخشی  در دست، شتاب  پروژه های کلید 
نشستن پروژه های توسعه ای از جمله طرح 28 مخزن 
و سایر اهداف تبیین شده از سوی شرکت ملی نفت 
ایران تمرکز دارد. موسوی توجه به تولیدات داخلی و 
با هدف  ایرانی  و صنعتگران  از سازندگان  پشتیبانی 
سرلوحه  را  حفاری  صنعت  نیازهای کاربردی  تامین 
برنامه های این شرکت خواند و گفت: این هدفگذاری 
در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی دنبال می شود 
و با توجه به نام گذاری امسال از سوی مقام معظم 
و  پشتیبانی ها  تولید،  سال  عنوان  تحت  رهبری، 
زمینه های  تا  می شود  مضاعف  تالش  مانع زدایی ها، 
هم افزایی، همکاری و پشتیبانی از تولیدات داخلی 
پیشگامان  از  شرکت  این  و  یابد  افزایش  و  توسعه 
باشد.  داخلی  توان صنعتگران  از  استفاده  و  حمایت 
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، هدفگذاری سال 
جاری را بهبود کارایی، توانمند سازی، رقابت پذیری 
بخش های  در  افزود:  و  عنوان کرد  پایدار  توسعه  و 
خدمات  و  تخصصی  و  فنی  پشتیبانی  عملیاتی، 
یکپارچه صنعت حفاری، تالش شرکت بر این است که 
با وجود محدودیت ها و شرایط کرونایی، اجرای کارها 
با کیفیتی افزون تر، زمان کمتر و استفاده حداکثری 
و  پیگیری  مطلوب  نحو  به  داخلی  توانمندی های  از 
محقق شود. او ادامه داد: شرکت ملی حفاری ایران 
تالش می کند تا با استفاده از ظرفیت های داخلی در 
بخش تولید دانش فنی، ساخت و بهره گیری از توان 
شرکت های دانش بنیان، تعامل موثر و مستمر با مراکز 
علمی و پژوهشی داشته باشد و ضمن افزایش کیفیت 
تولیدات و پشتیبانی از تولید کنندگان، در این عرصه 

موفق عمل کند. 

استان  مرتع  و  جنگل  هکتار  هزار   ۵۵ احیای 
کهگیلویه و بویراحمد از سال 1392 تا کنون می تواند 
سرآغازی برای طبیعت سبز و حفظ و حراست از 

باشد. استان  طبیعی  میراث 
به گزارش ایرنا، جنگل ها و مراتع کهگیلویه وبویراحمد 
خشکیدگی  آتش سوزی ها،  چون  دالیلی  به  که 
درختان جنگلی،چرای بی رویه دام و قاچاق چوب 
زخمی بی رحمی های انسان است با اقدام هایی 
کشت  کاشت،  دست  جنگل های  ایجاد  همچون 
گیاهان دارویی، قرقبانی و برنامه های حفاظتی در 

مسیر احیا قرار گرفته است.
تالش برای احیای جنگل ها و مراتع استان افزون 
بر حفظ عرصه های طبیعی منجر به ایجاد اشتغال 
برای جوامع محلی نیز شده است همین امر باعث 
به حفظ  نسبت  بیشتر  دوستان  طبیعت  شده که 

جنگل ها و مراتع حساس باشند.
امروزه جنگل ها و مراتع از چنان اهمیتی برخوردار 
ارکان  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  آن  از  است که 

توسعه پایدار یاد می شود به همین علت اهتمام 
خدمتی  خدادادی  گنجینه های  این  احیای  برای 

می شود. محسوب  ماندگار 
هزار   170 رسمی  آمار  براساس  که  شرایطی  در 
بر  کهگیلویه وبویراحمد  بلوط  جنگل های  از  هکتار 
 ، پی در پی  خشکسالی های  اقلیمی،  تغییرات  اثر 
دچار خشکیدگی شده  آفت  ریزگردها،شیوع  نفوذ 
و سالیانه 2 هزار هکتار از عرصه های طبیعی این 
استان به دلیل آتش سوزی دچار خسارت می شود 
اولویت  در  طبیعی  عرصه های  حفظ  برای  تالش 

است. گرفته  قرار  دولت  برنامه های 

نگاهی به ارزش عرصه های طبیعی 
کهگیلویه وبویراحمد دارای 46 گونه گیاهی بومی و 
سه گیاه دارویی کمیاب دنیا شامل باریجه، آنغوزه و 
گزانگبین است و بیش از 2 هزار گونه گیاهی است.
بیلهر، جاشیر خوراکی، تره کوهی، کلوس، بن سرخ، 
کارده، آویشن، الله واژگون، ترنجبین، خارو، خشت، 
چوش، درمه، برنجاس، کاسنی و سیاه دانه ازجمله 

کهگیلویه وبویراحمد  در  خوراکی  و  دارویی  گیاهان 
است.

بلوط 80 درصد از جنگل های کهگیلویه وبویراحمد را 
تشکیل می دهد که کارشناسان تعداد درختان بلوط 

استان را 73میلیون اصله برآورد کرده اند.
ارزشمندمسئوالن  و گنجینه های  ظرفیت ها  همین 
با ایجاد زیرساخت های  تا  استان را بر آن داشته 
توسعه ای و اجرای سند توسعه و نقشه راه گیاهان 
و  رشد  مسیر  در  را  کهگیلویه وبویراحمد  دارویی 

دهند. قرار  شکوفایی 

احیای جنگل و مراتع به روایت آمار
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره کل  فنی  معاون 
دولت  فعالیت  آغاز  از  گفت:  کهگیلویه وبویراحمد 
جنگل ها  از  هکتار  هزار   ۵۵ تاکنون  امید  و  تدبیر 
با  جنگل کاری  از  استفاده  با  استان  مراتع  و 
بذر،جنگل کاری با نهال،مرتع کاری و ذخیره نزوالت 

است. شده  احیا  بذرکاری  با  همراه  آسمانی 
ساله  هشت  در  داشت:  اظهار  باقری فرد  گودرز 

جنگل های  از  هکتار   738 و  هزار   13 گذشته 
با  بذرپاشی   از  استفاده  با  کهگیلویه وبویراحمد 
گونه های بادام تلخ،بلوط،بنه و گالبی وحشی احیا 

است. شده 
اجرای طرح  این مدت همچنین  در  بیان کرد:  او 
جنگل های دست کاشت استان در سطح  یکهزار 
و 802هکتار با استفاده از نهال های بلوط،بنه،کنار و 

کهور صورت گرفته است.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره کل  فنی  معاون 
توسعه  داشت:همچنین  ابراز  کهگیلویه وبویراحمد 
بذرپاشی و کپه کاری در  با روش  گیاهان دارویی 
سطح بیش از 29 هزار هکتار از جنگل ها و مراتع 

است. شده  انجام  استان 
ذخیره  اجرایی  عملیات  کرد:  تصریح  باقری فرد 
و 287 هکتار  در سطح یک هزار  آسمانی  نزوالت 
از دیگر برنامه های انجام شده برای احیای منابع 

است. کهگیلویه وبویراحمد  در  طبیعی 
و  شیاربندی  عملیات  اجرای  داشت:  اظهار  او 

غنی سازی با بادام از مراحل اجرای این طرح است.
باقری فرد ذخیره نزوالت آسمانی کنترل هرز آب، 
خاک،  فرسایش  از  جلوگیری  سیالب ها،  کنترل 
خاک  رطوبت  افزایش  سیالب،  خطرات  کاهش 
و تغذیه آب های زیرزمینی را از مهم ترین اهداف 
این طرح اعالم کرد. باقری فرد تاکید می کند: در 
هشت ساله گذشته تاکنون عملیات مرتعکاری در 
محلی  جوامع  مشارکت  با  هکتار  و 643  هزار   10

است. صورت گرفته 
امید  و  تدبیر  دولت  در  کرد:  عنوان  باقری فرد 
همچنین 943 هزار اصله نهال در نهالستان های 
کهگیلویه وبویراحمد تولید و در جنگل ها غرس شده 
است. او نگهداری جنگل های احیا شده، عملیات 
مرتع داری،  طرح های  تهیه  جنگل ها،  اصالحی 
قرقبانی،مدیریت چرا در بیش از ۵80 هزار هکتار از 
جنگل ها ومراتع استان برای صیانت از این بخش 
از جنگل های زاگرس بوده است که از سال 1392 

است. انجام شده  تاکنون 

احیای 55هزار هکتار جنگل و مرتع در کهگیلویه و بویراحمد

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گیالن از نگرانی کشاورزان این 
اراضی شهرستان رودبار  به خاطر هجوم ملخ های مراکشی در  شهرستان 

خبر داد.
ملخ های  هجوم  اینکه  بیان  با  خبرنگاران  جمع  در  محمدی  ابراهیم 
منطقه  کشاورزان  نگرانی  موجب  رودبار،  شهرستان  اراضی  در  مراکشی 
شده است گفت:  شرایط خاص اقلیمی، آب و هوایی و مراتع خشک این 
مراکشی  ملخ  برای  مناسبی  زیستگاه  منطقه  این  شده  باعث  شهرستان 

باشد.
به  نیاز  خود  رشد  و  تکثیر  مراکشی جهت  ملخ های  اینکه  به  اشاره  با  او 
به  امر می تواند خسارات جبران ناپذیری  این  افزود:  دارند،  تغذیه فراوان 

وارد کند. مزارع کشاورزی  و  مراتع 
شهرستان  اراضی  در  مراکشی  ملخ های  هجوم  اینکه  بیان  با  محمدی 
رودبار، موجب نگرانی کشاورزان منطقه شده است گفت:  شرایط خاص 
اقلیمی، آب و هوایی و مراتع خشک این شهرستان باعث شده این منطقه 

باشد. مراکشی  ملخ  برای  مناسبی  زیستگاه 

مدیرکل منابع طبیعی گیالن، از تهیه و تصویب نخستین سند توسعه گیاهان 
دارویی در مراتع استان خبر داد و گفت: در حال حاضر 400 هکتار کشت گل 

گاوزبان و گلپر داریم.
میرحامد اختری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه قریب به 24۵ هزار هکتار) 
244 هزار و 986 هکتار( از اراضی ملی استان گیالن را مراتع تشکیل می دهند، 
تعیین  و  بهره برداران ذی صالح  از طریق شناسایی  مراتع  اظهار کرد: ممیزی 
ظرفیت چرا و محدوده های عرفی دامداران جهت اعطای پروانه چرا انجام شده 
و در سال های اخیر تالش کردیم تا این بهره برداران به سوی تهیه طرح های 

مرتع داری هدایت شوند.
و  مرتع داری  طرح های  قالب  در  را  مراتع  از  دامداران  بهره برداری  نحوه  او 
دوساله)1399-1400(  فرصت  به  توجه  با  افزود:  و  دانست  چرا  پروانه های 
تعیین شده برای ساماندهی تمامی پروانه های چرای موجود در مراتع استان، 
استان طرح های  برای کلیه مراتع  پایان سال 1400  تا  در تالش هستیم که 

شود. تهیه  مرتع داری 

دوره  در  اسالمی شهر کرج گفت: شهرداری  تلفیق شورای  رئیس کمیسیون 
پنجم در حوزه بودجه نویسی و تصویب تباصر روند رو به بهبودی داشته است

عباس زارع در یکصد و بیست و چهارمین کمیسیون تلفیق شورای اسالمی 
شهر کرج که با حضور اعضا کمیسیون، شهردار و معاونان او برگزار شد، اظهار 
کرد: در دوره پنجم شورای اسالمی شهر در حوزه بودجه روند رو به بهبودی را 
شاهد بودیم که با توجه به افزایش قانونی حقوق و تورم ها ردیف جدیدی برای 

افزایش بودجه نداشتیم.
عضو شورای اسالمی شهر کرج با بیان این که اولین متمم بودجه شهرداری در 
این دور از شورا که مربوط به سال 96 است، در محور دو موضوع اساسی بود 
که موفقیت های چشمگیری داشت، افزود: یکی از این موارد پیش بینی ارقام 

و ردیف های بودجه در حوزه های اولویت دار بود.
زارع تصریح کرد: مدیریت شهری کرج در دوره پنجم شورا تالش کرد تا فضای 
جدید هزینه ای برای شهرداری ایجاد نشود که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد 
و افزایش فقط در حوزه هزینه های جاری مربوط به تورم و افزایش حقوق 

کارکنان بود.

نگرانی کشاورزان از هجوم ملخ های 
مراکشی به اراضی رودبار

مدیرکل منابع طبیعی خبر داد
تهیه سند توسعه گیاهان دارویی 

در مراتع گیالن

رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج:
بودجه شهرداری در دوره پنجم بهبود یافت 

| گیالن | | گیالن | | البرز |

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و 

ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 139960331011002377 مــورخ 1399/12/24 هیــات موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کــرج – ناحیــه ســه تصرفــات 
ــنامه 5625  ــت بشــماره شناس ــا هم ــای علیرض ــارض متقاضــی اق ــه بالمع مالکان
صــادره از تهــران فرزنــد رضــا  در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای 
احداثــی در ان بــه مســاحت227 متــر مربــع مفــروز از پــالک شــماره241 فرعــی 
از 143 اصلــی واقــع در البــرز و بــا خریــداری از خانــم آزاده بیــات و بــا مالکیــت 
ــه منظــور  ــذا ب ــد ل ــد مــی نمای ــی تائی ــای ســید محمــد میرخان ــه آق ــک اولی مال
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــته  ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م الــف :  757/ ف  تاریــخ انتشــار 

ــت دوم :   1400/02/07  ــار نوب ــخ انتش ــت اول :  1400/01/22 تاری نوب

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج – محمد شکری 
از طرف حسین رضا نوری شاد  275

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13996031900800234۵ 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 خانم 
شهین شفیعی بافتی فرزند اصغر به شماره شناسنامه 17۵ صادره از بافت در یک باب خانه به مساحت 346.7 مترمربع 
مفروز و مجزی از پالک 787 فرعی از 1  اصلی واقع در کوهبنان خیابان پاسداران بخش 16 کرمان خریداری از مالک 
رسمی خانم تاج بی بی ذکائی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 3
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1/24-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/2/7

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت نام اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد   

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی -برابر رای 13996031900۵000990 مورخ 1399/12/11 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ثبت ملک  شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم مطهره سعیدی فرزند محمود بشماره شناسنلمه 121 صادره  از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 623 
متر مربع پالک 1602 فرعی مفروز و مجزی از 219 فرعی از 47-اصلی واقع در بخش 26 کرمان به آدرس سیرچ- رودخانه 
سرو)1( خریداری از مالک رسمی آقای علی حسنی سیرچی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۵0
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/1/24- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/2/7

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابر رای  شماره  139960318011014133- 1399/11/9 هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی 
اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  محمد وجدانی گیگاسری فرزند قربانعلی  به شماره  شناسنامه 213  صادره از  فومن  در ششدانگ  یکباب  مغازه  
بمساحت 27/6۵  متر مربع  پالک 66  فرعی  از 13  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از پالک  7 باقیمانده  فرعی  از 13  
اصلی  واقع  در قریه  مرجقل  بخش 22 گیالن  خریداری  از مالکیت  ستاد  اجرائی  فرمان  حضرت  امام ) ره( محرز 
گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت 
به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  2  
ماه  اعتراض خود رابه 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 و رسید در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض 

مدت مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/1/24
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/2/7

910/55- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960319008002666 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 ایمان زمانی فرزند 
عباس به شماره شناسنامه 392 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 248 مترمربع از پالک 2390 اصلی واقع در 
زرند خیابان قره نی کوچه 30  خریداری از مالک رسمی آقای ابوجعفر ایرانمنش محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 4
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1/24- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/2/7

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960319008002420 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 خانم فاطمه رشیدی زرندی 
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 373۵ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  684.۵3 مترمربع از پالک 1778 
اصلی واقع در زرند اکبرآباد خیابان غدیر کوچه 1 خریداری از مالک رسمی خانم زهرا صالحی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۵
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1/24-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/2/7

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

شماره   رای   موجب  الذکربه  فوق  قانون  دراجرای  چون 
139960318011014119- 1399/11/9 هیات اختالف مستقردرثبت 
اسنادصومعه سراتصرف مالکانه  ولی  اله  کارگر پشت مخی فرزند  نعمت  
اله  از 114 از 88  اصلی  واقع  در قریه  گوراب  زرمیخ  بخش 22 گیالن  از 
نسق  ابراهیم  تاج  بخش  بعنوان  سه دانگ  مشاع  از ششدانگ  یک 
قطعه  زمین مشتمل بر  یکباب  ساختمان  بمساحت 38۵/17  متر مربع  
از طرف هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و پالک 13۵2 برای  آن منظور  شده 
لذا  بر اساس  مفاد  ماده 3 قانون  فوق  در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
میشودچنانچه کسی نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح مذکوراعتراض 
داشته باشدازتاریخ اولین انتشارآگهی بمدت  2 ماه اعتراض خودرابه این اداره 
تسلیم ورسیداخذنمایددرغیراین صورت پس ازانقضای مدت مذکوربرابرمقررات 
مراجعه  میگرددوصدورسندمالکیت جدیدمانع  اقدام  به صدورمالکیت  نسبت 

نخواهدشد. دادگاه  متضرربه 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/1/24-تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/2/7

910/52- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

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

سند رسمی 
برابر رای  شماره  139960318011013۵۵7- 1399/11/1 هیات 
موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  جهانگیر جوینده فرزند سلیمان  به شماره  شناسنامه 7 صادره  از 
ماسال  در ششدانگ  یک قطعه  زمین  بمساحت  22۵0/61  متر مربع  
مشتمل بر  اعیانات احداثی  بمساحت 1۵4  متر مربع  پالک  2۵8  فرعی  از 
33  اصلی  مفروز  و مجزی  شده از  پالک 2 فرعی  از 33  اصلی  واقع  در 
قریه  کلنگستان  بخش 2۵  گیالن  خریداری  از مالکیت  سلیمان  جوینده  
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
1۵  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت 
متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین 
انتشار آگهی به مدت  2  ماه  اعتراض خود رابه 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 و رسید در صورت  
انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند 

مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/1/24-تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/2/7

910/51- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

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

برابر رای  شماره  139960318011013764- 1399/11/۵ هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی 
اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  فتاح 
عسگری مالسرائی فرزند رضا به شماره  شناسنامه 1 صادره  از صومعه سرا  در  ششدانگ  یک قطعه  زمین  بمساحت 
709  متر مربع  مشتمل بر  یکباب  ساختمان  بمساحت 62  متر مربع  پالک 261 فرعی  از 31  اصلی  مفروز  و مجزی  
شده  از پالک 1 فرعی از 31  اصلی  واقع  در قریه  ملکسر بخش 2۵  گیالن  خریداری  از نسق  رضا  علی عسکری  
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  
نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به 
مدت  2  ماه  اعتراض خود رابه 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 و رسید در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  

وصول  اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/1/24- تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/2/7

910/53- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی
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عدالت اجتماعی زیر پوست شهر
 زمانی که سیاست شهری و سیاست اجتماعی با یکدیگر پیوند نخورند 

در بهترین حالت ُمسکن های کم اثر، پراکنده و ناچیزی ارائه می شود که نقش »خیریه ای سازی بقا« را دارند

 نادرست است انتظار داشته 
باشیم که وقتی شهر دوستدار 
کودک بخواهد تحقق یابد، نه 
طرح مفهومی آن در مصوبه 

و آیین نامه اش تمرکز و توجه 
ویژه به فقر کودکان و کودکان 
کار دارد و نه اینکه در اجرا به 
آن عنایت می شود و پایلوت 
آن در محله زعفرانیه منطقه 

یک استارت می خورد، عدالت 
شهری برای کودکان رقم 

می خورد

| عضو گروه جامعه شناسی شهر 
و مطالعات منطقه ای انجمن 
جامعه شناسی ایران |

| محمدکریم آسایش |

|  
سنا

 ای
 |

ستاد بازسازی شهر 
سی سخت پلمپ شد 

از  بهداشت و درمان شهرستان دنا  مدیر مرکز 
پلمپ شدن ستاد بازسازی شهر سی سخت به 

دلیل سربسته بودن، خبر داد. 
ظفر پریسای به ایلنا گفت: متاسفانه محل ستاد 
بازسازی سی سخت زلزله در طبقه زیرین یک 
ساختمان اداری بوده که روزانه صدها نفر بدون 
رعایت پروتکل های بهداشتی برای انجام کارهای 

اداری مرتبط با زلزله به آن مراجعه می کردند.
بازسازی  ستاد  شرایط  اینکه  بر  تاکید  با  او 
سی سخت و بسته بودن محیط که عامل اصلی 
شیوع ویروس کرونا است، گفت: شهرستان دنا 
بعد از مدت ها متاسفانه یک بیمار مبتال به این 
ویروس را از دست داد که اگر ستاد بازسازی در 
محل کنونی خود به فعالیت ادامه دهد به طور 
حتم آمار مرگ ومیرها و بیماران مبتال به کوید19 

در شهرستان دنا بیشتر می شود.
مدیر مرکز بهداشت و درمان شهرستان دنا افزود: 
با وجود پیگیری های دادستان این شهرستان 
هم ستاد بازسازی اقدام به جابجایی محل کنونی 
نکرد و ما مجبور شدیم برای حفظ سالمت مردم 

این مکان شلوغ را پلمب کنیم.
پریسای با بیان اینکه مسئوالن ستاد بازسازی 
 200 از  بیش  هزینه هایی  انجام  از  سی سخت 
زیرساخت های  تکمیل  برای  تومان  میلیون 
فعلی ستاد خبر می دهند،  مکان  در  اینترنتی 
تاکید کرد: براساس برآوردهای کارشناسی انجام 
گرفته، محل کنونی ستاد بازسازی سی سخت 
عامل اصلی شیوع گسترش کرونا در شهرستان 
دنا است. او گفت: به ستاد بازسازی فرصت 10 
روزه داده شده که در سه کانکس، کارهای اداری 
پایان  به  را  سی سختی  زلزله زدگان  با  مرتبط 
برساند و اگر آمار مبتالیان کاهش پیدا نکند در 
غیر این صورت باید در یک سالن عمومی در شهر 
سی سخت مستقر شده و کارهای مردم را انجام 

دهند.

کیوسک های شهری اراک 
جمع می شوند 

یک مقام مسئول در شهرداری اراک از جمع آوری 
حدود 149 کیوسک شهری خبر داد. 

به گزارش ایلنا، حمیدرضا قناتی افزود: از مجموع 
اتاقک های فلزی مستقر در اراک، قرارداد حدود 
100 کیوسک به اتمام رسیده و مستاجران آنها 
باید در مدت زمان تعیین شده نسبت به تخلیه 
اقدام کنند. مستاجرانی که  مکان کسب خود 
قرارداد آنها به اتمام رسیده و نسبت به تخلیه 
از طریق مراجع  نکنند، مراتب  اقدام  کیوسک 

قضایی دنبال می شود.
او ادامه داد: وجود کیوسک ها در سطح شهر منظر 
بصری نازیبایی ایجاد کرده و موارد بهداشتی در 
این مکان ها به خوبی رعایت نمی شود. در این 
رابطه ایجاد بازارچه های یکپارچه با ارائه خدمات 
رفاهی و بهداشتی نه تنها در زیبایی منظر شهر 
موثر است، بلکه در ارائه خدمات مطلوب به مردم 

نیز نقش اثرگذاری دارد.

کاهش 16 درصدی 
بارندگی در استان تهران  
استاندار تهران از کاهش 16 درصدی بارندگی 

در تهران نسبت به سال گذشته خبر داد. 
به گزارش »پیام ما«، انوشیروان محسنی بندپی 
از منابع آب استان گفت:  در جلسه حفاظت 
سرانه آب تجدید شونده استان تهران بعد از 
سیستان و بلوچستان در وضعیت مطلوبی قرار 

ندارد.
امسال  بارندگی های  میزان  داد:  ادامه  او 
 16 سال گذشته  به  نسبت  تهران  استان   در 
فروردین  در  و  است  داشته  کاهش  درصد 
بیشترین حجم  در سال های گذشته  ماه که 
بودیم  شاهد  را  آبی  سال  بارندگی های  از 
بارندگی  چشمگیر  شاهد کاهش  امسال  اما 
گزارش  اساس  بر  بودیم.  فصل  این  در 
بندپی  تهران،  استانداری  اطالع رسانی  پایگاه 
وضعیت  به  توجه  با  کرد:  عنوان  همچنین 
فعلی کمیته حفاظت از آب در شهرستان های 
با  متناسب  و  می شود  فعال  تهران  استان 
می شود. تصمیم گیری  شهرستان  مشکالت 

زلزله 4.8 ریشتری 
در سرپل ذهاب

زلزله ای به بزرگی 4.8 ریشتر کرمانشاه و حوالی 
سرپل ذهاب را لرزاند. 

به گزارش ایرنا این زمین لرزه روز دوشنبه ساعت 
14:39:۵۵ رخ داد.  

و  جغرافیایی  طول   4۵.81 در  زمین لرزه  این 
34.38 طول جغرافیایی و در عمق 10 کیلومتری 

به وقوع پیوسته است.  
کیلومتری   10 در  نیز  زلزله  این  فاصله های 
کیلومتری   26 ذهاب)کرمانشاه(،  سرپل 
کیلومتری   27 و  قصرشیرین)کرمانشاه( 

است.   بوده  گیالنغرب)کرمانشاه( 
تاکنون از خسارات این زمین لرزه گزارشی منتشر 

نشده است.

رئیس سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران: 

مددکاران در اولویت تزریق واکسن نیستند 
و  خدمات  رفاه،  سازمان  رئیس 
شهرداری  اجتماعی  مشارکت های 
تهران گفت: تا این لحظه هیچ پیغامی 
نوبت  در  ما  مددکاران  اینکه  بر  مبنی 
دریافت  هستند،  واکسیناسیون  چندم 

 . یم نکرد
حسینی،  مالک  سید  ایلنا،  گزارش  به 
و  خدمات  رفاه،  سازمان  رئیس 
شهرداری  اجتماعی  مشارکت های 

درباره  خبری   نشست  در  تهران 
و  مددکاران  واکسیناسیون  سرانجام 
بحث  در  گفت:  گرمخانه ها  مددجویان 
آنفوالنزا  موضوع  که  زمانی  از  واکسن 
انجام  متعددی  مکاتبات  شد،  مطرح 
واکسن  برای  مکاتبه  سه  و  دادیم 
برای  را  انجام دادیم و شرایط  آنفلوآنزا 
تشریح  ستاد کرونا  و  بهداشت  وزارت 
و  اهمیت  می رسد  نظر  به  اما  کردیم 

خوبی  به  هنوز  مددکاران  کار  سختی 
است.  نشده  تبیین 

توزیع  در  مددکارها  اینکه  بیان  با  او 
در  افزود:  ندارند،  اولویت  واکسن 
با ستاد کرونای  دوره جدید دو مکاتبه 
برای  مثبت  نگاه  با  و  داشتیم  تهران 
نمی دانم  اما  دادند  قول  واکسیناسیون 

کجاست.  کار  ایراد 
حوزه  به  اینکه  بر  تاکید  با  حسینی 

ما  و  است  شده  لطفی  کم  مددکاران 
گفت:  هستیم  خود  همکاران  شرمنده 
از  نفر   93 بر  بالغ   99 سال  انتهای  تا 
همکاران ما درگیر کرونا شدند و در ده 
داشتیم  مثبت  کرونا  نفر   34 اخیر  روز 
که یک سوم کل مبتالیان سال گذشته 
برخی  تعداد  این  از  می شود.  شامل  را 
در گرمخانه ها و تعدادی در سازمان در 

هستند. خدمت رسانی  حال 
لحظه  این  تا  و  است  گویا  آمارها   
همکاران  اینکه  بر  دال  پیغامی  هیچ 
و  هستند  دریافت  چندم  نوبت  در  ما 
دریافت  است  چگونه  توزیع  استاندارد 

خود  همکاران  شرمنده  و  نکردیم 
در  کرونا  وضعیت  درباره  او  هستیم. 
 99 سال  پایان  تا  گفت:  گرمخانه ها 
کرونا  گرمخانه  داخل  از  که  موردی 
چند  در  اما  نداشتیم،  باشد  مثبت 
در  مثبت  کرونا  مورد  دو  گذشته  روز 

داشتیم.  گرمخانه ها 
اما  است  شده  قرنطینه  تقریبا  محل 
داریم  قرنطینه  برای  اساسی  ایراد 
مصرف کننده  افراد  از  برخی  که  چرا 
کردیم  سعی  و  هستند  مواد مخدر 
تا  دهیم  انجام  را  جداسازی هایی 

گیرد.  صورت  نسبی  مراقبت 

مالک حسینی: تا پایان 
سال 99 موردی که از داخل 
گرمخانه کرونا مثبت باشد 
نداشتیم، اما در چند روز 

گذشته دو مورد کرونا مثبت 
در گرمخانه ها داشتیم. محل 

تقریبا قرنطینه شده است

در این نشست سه رویکرد اصلی حال با کمی 
تغییرات بین مطرح کنندگان آن با توجه به 
جایگاه شان مطرح شد. البته هسته اصلی این 

رویکردها بدون حواشی آن مطرح می شود.
در  که  است  رویکردی  نخست،  رویکرد 
مجموع از عملکرد مدیریت شهری در موضوع 
دو گزاره کاهش  به  توجه  با  شهری  عدالت 

و  فرودستان  با  انضباطی  برخوردهای  نسبی 
گروه های  از  حمایتی  اقدامات  نسبِی  تداوم 
آسیب پذیر)گرچه با محدودیت هایی با توجه 
دفاع  شهرفروشی(  قطع  و  مالی  منابع  به 
این  مطرح کنندگان  از  برخی  حال  می کرد. 
کافی  اقدامات  این  که  بودند  قائل  رویکرد 

است. نبوده 
مجموع  در  که  بود  رویکردی  دوم،  رویکرد 
عملکرد مدیریت شهری را در موضوع عدالت 
قابل دفاع نمی دانست و اعتقاد داشت که با 
آمار  برابر  نصف هزینه یک مال می شود دو 

تامین کرد. را  تهران  بی خانمان های 
عدالت  بود که  رویکردی  هم  سوم،  رویکرد 
شهری را در گروی احداث پروژه های محرک 
نوسازی  و  برخوردار  محالت کمتر  در  توسعه 

می دانست.
دو رویکرد نخست در نگرش بنیادی به مسأله 
عدالت شهری مشترک هستند. هردو عدالت 
و  اجتماعی  خاص  گروه های  به  را  شهری 
سیاست های حمایتی تقلیل داده اند و نگرش 
پس از وقوع دارند، این رویکردها نه سیاست 
بازتوزیعی دارند و نه حتی سیاست چتر رفاه.

رویکرد سوم در ظاهر رویکرد توسعه ای دارد 
الگوی  اما  به فضا وصل می کند  را  و عدالت 
توسعه اش، الگوی توسعه سرمایه دارانه، از باال 
پروژه های  است.  نوسازی  نظریه  براساس  و 
سیاستی  چارچوب  در  توسعه  محرک 
برنامه های نوسازی چیزی نیستند جز اسب 

)جنتریفیکیشن(. نونوارسازی  ترواهای 

اما مسئله چیست؟
نمی توان  را  شهر  در  عدالت  مساله 
کرد)چه  جدا  شهری  سیاست های  از 
سیاست های اعمالی، چه سیاست هایی که از 

. شده(  غفلت  آن ها 
به  مالی شهر  منابع  تأمین  برای  نمی توان    
شهری  خدمات  هزینه های  افزایش  سراغ 
رفت و آن هم بدوِن عدالت براساس دارایی 
سیاست  کالِن  چارچوب  بدوِن  و  مصرف  و 
اجتماعی و بخواهیم با هر خدمات شهری و 
هر فضای شهری به شکل خودگردان و بنگاه 
اقتصادی مواجه شویم و انتظار داشته باشیم 

افتد. اتفاق  عدالت شهری 
تاکسی  و  اتوبوس  و  مترو  قیمت  نمی توان 
را افزایش داد اما نسبت به افزایش عوارض 
بزرگراه های  عوارض  شخصی،  خودروهای 
اقدامی  حاشیه ای  پارکینگ  و  شهری  درون 
نهیم. نام  را عدالت شهری  این  بعد  و  نکرد 

نمی توان مراکز ورزشی شهرداری و زمین های 
سپرد،  پیمانکاری  به  را  مصنوعی  چمن 
و  اجتماعی  کارکرد  که  را  محالت  سراهای 
رهاسازی  کامال  دارند  شهروندی  مشارکت 
انتظار  و  قطع کرده  را  تنخواه  حداقِل  و  کرد 
بحراِن  شرایط  در  حتی  و  داشت  درآمدزایی 
حداقلی  امکان های  تعطیلی  و  کرونا 
درآمدزایی در سراها هم هیچ حمایتی نکرد 
و مسئولیت زدایی اجتماعی را نگاه اجتماعی 

خواند. شهر  به 
نمی شود وقتی که براساس پژوهش»بررسی 
فقر چند بعدی در شهر تهران« به عنوان یکی 
شهرداری،  سوم  برنامه  پشتیبان  اسناد  از 
مساله اصلی فقر در شهر تهران، اشتغال است، 
از تحقق طرح های کار و فعالیت طرح جامع 

شهر تهران، برنامه توسعه اقتصاد محلی
 ،)Local Economic Development(
شهری،  نوآوری  بوم  زیست  برنامه های 
غفلت  فرهنگ،  اقتصاد  توسعه  برنامه های 
کرد و انتظار داشت که فقر گسترش نیابد و 
فضایی  تله های  به  نمی شود  نشود.  بازتولید 
علل  و   )Spatial Poverty Trap( فقر 
خروجشان  امکان های  و  آن ها  شکل گیری 
یابد.  تحقق  شهری  عدالت  و  بود  بی توجه 
نادرست است انتظار داشته باشیم که وقتی 
نه  یابد،  شهر دوستدار کودک بخواهد تحقق 
آیین نامه اش  و  طرح مفهومی آن در مصوبه 
تمرکز و توجه ویژه به فقر کودکان و کودکان کار 
دارد و نه اینکه در اجرا به آن عنایت می شود 
یک  منطقه  زعفرانیه  محله  در  آن  پایلوت  و 
استارت می خورد، عدالت شهری برای کودکان 

می خورد.  رقم 
این فهرست را در ابعاد مختلف و با مصادیق 
متعدد می توان ادامه داد، تا زمانی که سیاست 
شهری و سیاست اجتماعی با یکدیگر پیوند 
نخورند، یا رنج های گروه های کمتر برخوردار و 
اقشار آسیب پذیر بیشتر می شود یا در بهترین 
حالت مسکن های کم اثر، پراکنده و ناچیزی 
ارائه می شود که نقش »خیریه ای سازی بقا« 

را دارند.

در آستانه انتخابات ششمین دوره شورای شهر، مباحثی در نقد عملکرد مدیریت شهری در شبکه اجتماعی نوظهور کالب هاوس مطرح 
می شود. 5 اردیبهشت در کالب هاوس در اتاقی تحت عنوان»بررسی عملکرد مدیریت شهری.« موضوع عدالت اجتماعی زیر پوست 
فرشید  نژاد بهرام،  زهرا  جوادی یگانه،  محمدرضا  محمدرضا جالیی پور،  با حضور  پذیر(«  آسیب  شهر)عدالت شهری/کودکان کار/اقشار 

یزدانی،آرش نصر اصفهانی و امیر خراسانی بررسی شد. 
این جستار قصد دارد با توجه به مباحث مطروح در آن گفت وگوی مجازی که با حضور فعاالن اجتماعی و خبرنگاران حوزه شهری و 

اعضای شورای شهر شهرهای دیگر برگزار شد به موضوع محوری آن یعنی مبحث»عدالت شهری« بپردازد.

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

سند رسمی  
 برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  اراضی و ساختمان های  و  ثبتی 
رفسنجان و تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت به نام متقاضی صادر 

خواهد شد.
1(حمید ارجمند کرمانی فرزند احمد علی و کبری سعدی فرزند علی و رضا 
ارجمند کرمانی فرزند حمید هر کدام دو دانگ مشاع از شش دانگ مغازه 
مساحت شش دانگ 3۵.97 مترمربع قسمتی از پالک 843 اصلی بخش 
9 کرمان واقع در اراضی شهر رفسنجان بازار رفسنجان که متقاضیان از مالکین 

رسمی پالک مذکور می باشند
2(محمدرضا شریفی پور فرزند عباس شش دانگ خانه مساحت 300 متر 
مربع قسمتی از پالک 1817 اصلی واقع در اراضی قطب آباد رفسنجان بخش 9 
کرمان خیابان معراج شمالی کوچه 2۵.2 و حسب استشهاد محلی از مالکیت 

مالک رسمی علی معاون.
آباد و کاظم  نژاد قاسم  آباد و عظیم عباس  نژاد قاسم  3(حسین عباسی 
عباس نژاد قاسم آباد همگی فرزندان حسن هر کدام دو دانگ مشاع از شش 
دانگ خانه مساحت شش دانگ341.1۵ مترمربع قسمتی از پالک1817 اصلی 
واقع در اراضی قطب آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان معراج و حسب 

استشهاد محلی از مالکیت ورثه علی معاون.
4(سید محمد حسینی فرزند سید علی شش دانگ خانه مساحت173.6۵ 
متر مربع قسمتی از پالک 1817 اصلی واقع در اراضی قطب آباد رفسنجان 
بخش 9 کرمان خیابان شهید ابولی کوچه 10 و حسب استشهاد محلی از مالک 

رسمی محمد باقری.
۵(جالل شهربابکی فرزند حسین و معصومه نظام فرزند محمد باقر هر کدام 
سه دانگ مشاع از شش دانگ خانه مساحت26۵.3 مترمربع قسمتی از 
پالک 976 فرعی از 1818 اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان بخش 
9 کرمان خیابان بستان جنوبی کوچه ۵ و حسب استشهاد محلی از مالک 

رسمی احمد رضوی.
6(محمد شبان درجوزی فرزند عباس ششدانگ خانه مساحت361.۵ مترمربع 
قسمتی از پالک 461فرعی از 1818 اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان 
بخش 9 کرمان خیابان 1۵ خرداد کوچه 9.9 و حسب استشهاد محلی از مالک 

رسمی سید زین العابدین رضوی.
7(عباس کرمی حمیدآبادی فرزند علی شش دانگ  کارگاه آهن آالت به 
مساحت2۵66.7 متر مربع قسمتی از پالک 976 فرعی از 1818اصلی واقع در 
اراضی کمال آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان سید جمال الدین اسد آبادی 

و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی عبدالمهدی رضوی.
8(طاهره عباس زاده فرزند محمد شش دانگ خانه مساحت270.۵۵ متر 
مربع قسمتی از پالک ۵07فرعی از 1819 اصلی واقع در اراضی علی آباد اربابی 
رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شریعتی شرقی کوچه 14 و خریداری شده از 

مالک رسمی اصغر اسماعیل آباد حسینی.
خانه  دانگ  شش  غالمحسین  فرند  آباد  صالح  زاده  نقی  رضا  9(حمید 
مساحت144.7۵ مترمربع قسمتی از پالک 60 فرعی از 1819اصلی واقع در 
اراضی علی آباد اربابی رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شهید شهدا کوچه 1۵ و 

حسب استشهاد محلی از مالک رسمی پروین شرافت.
10( محمد هاشمیان فرزند احمد شش دانگ خانه مساحت ۵39 متر مربع 
قسمتی از پالک 232 فرعی از 1820 اصلی واقع در اراضی گرگین رفسنجان 
بخش 9 کرمان بلوار طالقانی کوچه 28 که متقاضی از مالکین مشاعی پالک 

مذکور می باشد.
11(حسین حیدر لشکری فرزند حسین و فاطمه عسکری  حسین آبادی فرزند 
صفر بالمناصفه شش دانگ خانه مساحت321.01 مترمربع قسمتی از پالک 
۵92 فرعی از 1820 اصلی واقع در اراضی گرگین رفسنجان بخش 9 کرمان و 

حسب استشهاد محلی از مالک رسمی ایراندخت معینیان باقری
12(مهدیه ابراهیم نژاد کشکوئیه فرزند نعمت ا.. . و کبری خویدکی نورآبادی 
فرزند عباس بالمناصفه شش دانگ خانه مساحت 298.20متر مربع قسمتی از 
پالک 220 فرعی از 1820 اصلی واقع در اراضی گرگین رفسنجان بخش 9 کرمان 

بلوار جمهوری کوچه 1 و خریداری شده از مالک رسمی عبدالمهدی نواب زاده
مساحت  خانه  دانگ  شش  علیرضا  فرزند  ابراهیمیان  هادی   )13
2۵6.86مترمربع قسمتی از پالک 146 فرعی از 1820 اصلی واقع در اراضی 
گرگین رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان جانبازان کوچه 3۵ و حسب استشهاد 

از مالک مالکیت مالک رسمی احمد معین محلی 
14( علی صلحی زاده فرزند محمد شش دانگ خانه مساحت346.30مترمربع 
آباد  اراضی رستم  واقع در  از پالک 162 فرعی است 1822 اصلی  قسمتی 
رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شهید میرافضلی جنب پل رستم آباد و 

حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی سهراب جمشیدی
1۵(علی بدرقه فرزند عباس شش دانگ خانه مساحت 639 7. متر مربع 
قسمتی از پالک 22 فرعی از 1824 اصلی واقع در اراضی کریم آباد خفاجه 
رفسنجان بخش 9 کرمان و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی گشتاسب 

دینیار
 16( فهیمه مومنی محی آبادی فرزند حسن شش دانگ مغازه مساحت47.80 
متر مربع قسمتی از پالک 1868 اصلی واقع در اراضی مومن آباد رفسنجان 
بخش 9 کرمان بلوار شهید محمدی کریم آباد و حسب استشهاد محلی از مالک 

رسمی عباس هرندی و حسین کرمی.
17(علی محمدی فرزند محمد شش دانگ خانه مساحت 324.۵۵متر مربع 
قسمتی از پالک فرعی از 1883اصلی واقع در اراضی عباس آباد خان رفسنجان 
بخش 9 کرمان خیابان شهید بافنده کوچه 8 و حسب استشهاد محلی ازمحل 

مالکیت مالک رسمی سید زین العادبدین رضوی.
18(مهدی پور غالمعلی فرزند محمدرضا شش دانگ باغ مساحت30424.7 
مترمربع قسمتی از پالک 27 فرعی از 189۵ اصلی واقع در اراضی قاسم آباد 
بائر رفسنجان بخش 9 کرمان و خریداری شده از مالک رسمی اکبر صرافی.

19(مریم سرحدی کشیت فرزند علی شش دانگ خانه مساحت 2۵0 متر 
ده شیخ  اراضی  در  واقع  اصلی  از 1910  فرعی  از پالک یک  مربع قسمتی 
رفسنجان بخش 9کرمان خیابان شهدای غدیر کوچه دوم و استشهاد محلی از 

مالک رسمی اکبر خاندانی.
باغ  دانگ  شش  سید کاظم  فرزند  رحمت آباد  حسینی  محمد  سید   )20
مساحت6879.۵ متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 1910 اصلی واقع 
در اراضی دشیخ رفسنجان بخش 9 کرمان و حسب استشهاد محلی از محل 

مالکیت مالک رسمی سید جواد هجری.
21(اسدا...ترشابی فرزند امان ا... شش دانگ خانه مساحت 294 مترمربع 
قسمتی از پالک یک فرعی از 1910 اصلی واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان 
بخش 9 کرمان خیابان شهید حیدر پور کوچه 12 و حسب استشهاد محلی از 

مالک رسمی ابوالقاسم رحیمی.
22( اسدا...ترشابی فرزند امان ا... شش دانگ ساختمان مخروبه و محوطه 
آن به مساحت 286.۵متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 1910 اصلی واقع 
در اراضی ده شیخ رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان ارسالن کوچه 4 و حسب 

استشهاد محلی از مالک رسمی سید جواد هجری.
23(منوچهر حسنی کبوترخانی فرزند سهراب شش دانگ خانه مساحت212 
مترمربع قسمتی از پالک یک فرعی از 1910اصلی واقع در اراضی ده شیخ 
رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان گلزار شهدا و حسب  استشهاد محلی از مالک 

رسمی سید جواد افصح هجری.
24(منوچهر حسنی کبوترخانی فرزند سهراب شش دانگ خانه مساحت204.۵ 
اراضی ده شیخ  از 1910 اصلی واقع در  از پالک 1 فرعی  مترمربع قسمتی 
رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان نسترن کوچه 3 و خریداری شده از مالک 

رسمی اکبر خاندانی. 
مساحت  باغ  دانگ  شش  عبدالحسین  فرزند  لری  حیدرپور  2۵(ماشاا... 
970.37متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 1910 اصلی واقع در اراضی 
ده شیخ رفسنجان بخش 9 کرمان و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی 

سید جواد هجری.
26( صدیقه چیت ساز فرزند ذبیح ا...شش دانگ باغ مساحت 2798مترمربع 
قسمتی از پالک 1 فرعی از 1910 اصلی واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان بخش 

9 کرمان و خریداری شده از مالک رسمی سید جواد هجری.
27( محمود ده شیری پاریزی فرزند محمدعلی سه دانگ مشاع از شش 
دانگ خانه مساحت شش دانگ191.۵۵ مترمربع قسمتی از پالک یک فرعی 
از 1910اصلی واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان امیر کبیر 

غربی وحسب استشهاد محلی از مالک رسمی سید جواد هجری.
28(محسن محمود نیا میمند فرزند عبدا... شش دانگ خانه مساحت347.۵ 
مترمربع قسمتی از پالک یک فرعی مجزا از 1910 اصلی واقع در اراضی ده شیخ 
رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان گلزار شهدا خیابان شهدای خط غدیر و حسب 

استشهاد محلی از مالک رسمی اکبر خاندانی.
دانگ خانه مساحت  فرزند حسین شش  29( محمد معصومی کهنوجی 
236.9متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 1910 اصلی واقع در اراضی ده 
شیخ رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان استقالل و حسب استشهادیه محلی 

از مالک رسمی رضا واحدی.
30(نرگس احمدی نیمجردوئی فرزند درویشعلی شش دانگ خانه مساحت 

27۵.72متر مربع قسمتی از پالک 47 فرعی از1913اصلی واقع در اراضی 
اسدآباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شهید رمضانی کوچه 4 و حسب 

استشهاد محلی از محل مالکیت مالک رسمی ماشاا.... زینلی.
31(علی علیزاده چناری فرزند اسدا... شش دانگ خانه مساحت 247.1۵ 
مترمربع قسمتی از پالک 13 فرعی از 1913 اصلی واقع در اراضی اسدآباد 
رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار خلیج فارس شهرک والیت و حسب استشهاد 

محلی از مالکیت رسمی علی فارسی نژاد.
مساحت 2۵7.3۵  خانه  دانگ  فرزند گنجعلی شش  نیا  منگلی  32(اکبر 
مترمربع قسمتی از پالک 110 فرعی از 1913 اصلی واقع در اراضی اسدآباد 
رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار امام حسین )ع( کوچه 11و حسب استشهاد 

محلی از مالک رسمی ماشاا... جعفری.
دانگ خانه  احمد شش  فرزند سید  33( سید محمد رضائی دهشترانی 
مساحت 444.79مترمربع قسمتی از پالک 91فرعی از 1913 اصلی واقع در 
اراضی اسدآباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان دانش کوچه 12 و حسب 

استشهاد محلی از مالک رسمی علی اکبر شفیع پور.
دانگ خانه مساحت 178.۵  34(محمدعلی سعادتی فرزند حسن شش 
مترمربع قسمتی از پالک 68 فرعی مکرر از 1913اصلی واقع در اراضی اسدآباد 
رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار امام حسین )ع( کوچه 11 و حسب استشهاد 

محلی از مالک رسمی علی اکبر شفیع پور.
دولت  محمدی  مینا  و  محمد  فرزند  اودرج  جعفری  پورمحمد  3۵(حامد 
آباد فرزند عباس بالمناصفه شش دانگ خانه نیم ساز به مساحت شش 
دانگ248.1 مترمربع قسمتی از پالک 162 فرعی از 191۵اصلی واقع در اراضی 
امام علی )ع( خیابان شهید  بلوار  رفسنجان بخش 9 کرمان  آباد  حسین 
خراسانی خیابان شهید حسینی نژاد و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی 

سید احمد علوی.
36(محمد درکی فرزند علی شش دانگ خانه مساحت 39۵ مترمربع قسمتی 
از پالک 49فرعی از 191۵ اصلی واقع در اراضی حسین آباد رفسنجان بخش 
9 کرمان خیابان کوثر کوچه 3 و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی احمد 

زارع
37(ابوالفضل معتمدی نژاد فرزند علی شش دانگ خانه مساحت 2۵0.۵۵ 
مترمربع قسمتی از پالک 81 فرعی از 191۵ اصلی واقع در اراضی حسین آباد 
رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار امام علی )ع( کوچه 31 و حسب استشهاد 

محلی از مالک رسمی سید احمد علوی.
38(امین محمدی زاده رفسنجانی فرزند حسین شش دانگ حیاط خانه 
مساحت ۵0.40 مترمربع قسمتی از پالک 10۵ فرعی از 1916 اصلی واقع در 
اراضی فیض آبادرفسنجان بخش 9کرمان بلوار امام رضا )ع( کوچه 23و حسب 

استشهاد محلی از مالک رسمی جالل علوی.
39(عباس حسینی نژاد فرزند اکبر شش دانگ باغ مساحت 79۵1.4 مترمربع 
قسمتی از پالک 8 فرعی از 1917 اصلی واقع در اراضی علی آباد خان رفسنجان 

بخش 9کرمان و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی عباس مرادی.
مساحت  خانه  دانگ  شش  حسن  فرزند  شمیلی  بازماندگان  40(اکبر 
38۵.۵مترمربع قسمتی از پالک 96 فرعی از 1916 اصلی واقع در اراضی فیض 
آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان مفتح کوچه 4 و حسب استشهاد محلی 

از مالک رسمی سکینه جاویدی

41(عباس قاسمی نصرت آبادی فرزند محمد شش دانگ خانه مساحت 308 
مترمربع قسمتی از پالک 110 فرعی از 1917 اصلی واقع در اراضی علی آباد 
خان رفسنجان بخش 9 کرمان و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی 

ایران طاهری.
مساحت 138.62  خانه  دانگ  ماشاا... شش  فرزند  شفیعی  42(غالمرضا 
مترمربع قسمتی از پالک 38 فرعی از 1919 اصلی واقع در اراضی سعادت آباد 
رفسنجان بخس 9 کرمان بلوار امام رضا )ع( کوچه 3 و حسب استشهاد محلی 

از مالکیت مالک رسمی علی اکبر رشیدخانی.
43(مختار حسین محمدی رحیم آباد فرزند غالمحسین شش دانگ باغ 
مشجر پسته به مساحت 4643.۵0 مترمربع قسمتی از پالک 38 فرعی از 
1919 اصلی واقع در اراضی سعادت آباد رفسنجان بخش 9کرمان و دارای بنچاق 

از مالک رسمی غالمعلی اسداللهی.
44(حمید محمدی فرزند محمد شش دانگ خانه مساحت 341.22 مترمربع 
قسمتی از پالک 42 فرعی از 1919 اصلی واقع در راضی سعادت آباد رفسنجان 
بخش 9 کرمان بلوار هاشمی رفسنجانی کوچه 2 و حسب استشهاد محلی از 

مالک رسمی غالمعلی اسداللهی.
خانه مساحت  دانگ  عباس شش  فرزند  درجوزی  زاده  عابدی  4۵(زهرا 
14۵.۵ مترمربع قسمتی از پالک 18۵ فرعی از 1936 اصلی واقع در اراضی 
امام خمینی خیابان حضرت  حیدرآباد رفسنجان بخش 9کرمان شهرک 
علی اکبر بین کوچه 14 و 16 و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی 

یوسفیان. حسین 
46(علی محمدی ابراهیم آبادی فرزند اصغر شش دانگ خانه مساحت 270.۵ 
مترمربع قسمتی از پالک 224 فرعی از 1937 اصلی واقع در اراضی کریم آباد 
رفسنجان بخش 9 کرمان انتهای بلوار هجرت بعد از پل مهدی آباد و خریداری 

ده از مالک رسمی مهدی صالحی.
 44300 مساحت  باغ  دانگ  عباس شش  فرزند  رنجبر  صالحی  47(علی 
مترمربع قسمتی از پالک 71فرعی از 1948 اصلی واقع در اراضی نصرت آباد 
رفسنجان بخش 9 کرمان و خریداری شده از مالک رسمی ملیحه امینیان

48(علی حسینی نژاد قطب آبادی فرزند غالمعلی شش دانگ باغ پسته به 
مساحت 18660مترمربع قسمتی از پالک 2341 اصلی واقع در اراضی علی 
آباد سفته رفسنجان بخش 9 کرمان و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی 

جالل علوی.
49(عصمت استین فرزند عباس شش دانگ خانه مساحت ۵18.7۵ مترمربع 
قسمتی از پالک 99فرعی از 19۵1 اصلی واقع در راضی عیش آباد رفسنجان 
بخش 9 کرمان به نشانی رفسنجان روستای قوام آباد خیابان سیدالشهدا کوچه 

4 و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی سهراب جمشیدی.
۵0(فاطمه علیرضا محمدی فرزند علی شش دانگ خانه مشتمل بر باغچه به 
مساحت 1964 مترمربع قسمتی از پالک 749 اصلی بخش 12 کرمان واقع در 
اراضی مغوئیه پشتکوه سرچشمه رفسنجان و حسب استشهاد محلی از مالک 

رسمی اصغر پاکدامن.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400.2.7
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400.2.22

ابوالفضل تیموری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان
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رد پای بهار در اردبیل / مهر

آلبومی از کنسرت دهه 70 زنده یاد فرهاد مهراد شامل قطعات مشهور این 
خواننده برای اولین بار منتشر شد و در دسترس مخاطبان و هواداران این 
خواننده قرار گرفت. فرهاد در این کنسرت که در سال 1371 برگزار شده، 
بسیاری از قطعات معروف خود از جمله »کودکانه«، »شبانه«، »گنجشکک 
اشی مشی«، »جمعه«، »کوچ بنفشه ها«، »هفته خاکستری« و »آوار« را 

اجرا کرده است./ایلنا

رمان »تنگسیر« اثر مشهور صادق چوبک به تازگی توسط انتشارات معین 
منتشر و راهی بازار نشر شده است.این  رمان، یکی از آثار شناخته شده و 
مطرح ادبیات معاصر فارسی است که فیلمی سینمایی هم با اقتباس از 
آن ساخته شده است.»تنگسیر« برای اولین بار سال 1342 منتشر شد.  
این  کتاب با 216 صفحه و قیمت 4۵ هزار تومان منتشر شده است./ مهر

نمایشگاه مجازی کتابت قرآنی بانوان خوشنویس با عنوان »شمیم وحی« 
از روز دوشنبه 6 اردیبهشت ماه در وبگاه فرهنگستان هنر به نشانی اینترنتی 
www.honar.ac.ir  درمعرض دید عالقه مندان قرار گرفت. در این نمایشگاه 
پنجاه اثر منتخب از کتابت قرآنی بانوان خوشنویس با همکاری موزه هنرهای 
معاصر فلسطین و مرکز طبع و نشر قرآن کریم فراهم آمده است./ هنرآنالین

در  جعفری پور  مجتبی  و کارگردانی  نویسندگی  به  »بارکارول«  نمایش 
سالن شماره یک تماشاخانه مهرگان اجرا می شود. »بارکارول« دومین 
این  است.  تندیس  و هشتمین محصول گروه هنری  کار جعفری پور  
نمایش مقیاس کوچکی از شرایط در جامعه امروزی را نشان می دهد که 

در قالب یک خانواده مطرح شده است./ هنرآنالین

او وزیری داشت گبر و عشوه ده

کو بر آب از مکر بر بستی گره

گفت ترسایان پناه جان کنند

دین خود را از ملک پنهان کنند

کم کش ایشان را که کشتن سود نیست

دین ندارد بوی مشک و عود نیست

سر پنهانست اندر صد غالف

ظاهرش با تست و باطن بر خالف

شاه گفتش پس بگو تدبیر چیست

چاره آن مکر و آن تزویر چیست

تا نماند در جهان نصرانیی

نی هویدا دین و نه پنهانی

گفت ای شه گوش و دستم را ببر

بینی ام بشکاف و لب در حکم مر

بعد از آن در زیردار آور مرا

تا بخواهد یک شفاعت گر مرا

بر منادی گاه کن این کار تو

بر سر راهی که باشد چارسو

آنگهم از خود بران تا شهر دور

تا در اندازم دریشان شر و شور

موالنا

| موسیقی | | چاپ و نشر | | هنرهای تجسمی | | تئاتر |

یوز ایرانی که کامال با پلنگ متفاوت است، در 
دشت های باز و تپه ماهورهای استپی و بیابانی 
زندگی می کند. این حیوان از راسته گوشتخواران 
و از خانواده گربه سانان محسوب می شود و در 
گذشته در مناطق دیگری به جز ایران نیز بوده 
است. اما در حال حاضر یوز ایرانی یا یوز آسیایی 
)Asiatic cheetah( تنها در ایران دیده می شود 
و در خطر جدی انقراض است. یکی از اصلی ترین 

آن هاست  خال های  یوزها،  ظاهری  مشخصه 
که به شکل تو ُپر دیده می شوند و معموال گرد 
هستند. این خال ها در پلنگ کامال تو خالی و 
به  زیرا  یوز کشیده است  بدن  درشت هستند. 
سرعت باالیی برای دنبال کردن شکارش نیاز دارد. 
دست ها و پاهای بلندی دارد و دارای پوزه های 
کوتاه و گوش های کوچک است. مشخصه بارز 
دیگری در یوز وجود دارد که به خط اشک معروف 
است. خط اشک به نوار سیاهی گفته می شود 
می شود،  شروع  چشم ها  داخلی  گوشه  از  که 

به موازات بینی ادامه می یابد و تا گوشه لب ها 
می رسد. معموال طول سر و بدن یوز ایرانی بین 
112 تا 137 سانتی متر است و دم آن 64 تا 86 
ماده  یوز  از  کمی  نر  یوز  دارد.  طول  سانتی متر 
بزرگ تر است ولی در کل وزن این حیوان بین 

34 تا ۵4 کیلوگرم است.
تا  می تواند  ایرانی  یوز  بدانید که  است  جالب 
110 کیلومتر بر ساعت بدود و این توانایی باعث 
شده تکامل فیزیکی او به گونه ای رقم بخورد که 
عضالتی کشیده و پر سرعتی داشته باشد. یکی 

از دالیلی که یوزها در مناطق خشک و باز زندگی 
می کنند همین سرعت آن هاست که می تواند 
یوزها  بود که  اگر قرار  باشد.  برای شکار موثر 
در جنگل زندگی کنند، وجود درختان و موانع 
مختلف مانع سرعت آن ها در دویدن می شد 
و حتی در زمان تاریکی هوا نیز سایه درختان 
باعث می شد که آن ها نتوانند سایه شکار را به 
درستی تشخیص دهند. البته معموال یوزها در 
بیشتر  و  استراحت می پردازند  به  طول شب 

فعالیت شان در طول روز اتفاق می افتد.

یوز ایرانی

تاالب بین المللی رودشور، شیرین و میناب با مساحت 78099 هکتار 
در فاصله بین 10 تا 70 کیلومتری شرق بندرعباس در ساحل شمالی 
تنگه هرمز در خلیج فارس، روبروی جزیره هرمز همتراز با سطح 
۵6̊ و     N َ 0۵،̊  27 در دهانه   ، E4۵ دریا در موقعیت جغرافیای
رودهای شور و شیرین واقع شده است. این منطقه ساحلی به طول 
حدود 60 کیلومتر در سواحل شمالی تنگه هرمز از ناحیه بندرعباس 
در غرب تا رودخانه زرانی در شرق گسترش یافته است. جنگل های 
مانگرو در این حوزه با وسعت 1700 هکتار در حد فاصل عرض 
 ۵6̊ ۵6̊ تا '۵9  26̊ شمالی و طول '23  27 تا '۵2  جغرافیایی '10̊ 
شرقی گسترده شده است. این تاالب از نظر طبقه بندی انواع تاالب ها 
از دسته تاالب های ساحلی  دریایی است. این منطقه رویشگاه 
مهمی برای مانگرو در استان هرمزگان است، که در سال 197۵ 
به عنـوان تاالب بین المللی رود شور، شیرین و میناب در فهرست 
تاالب های مهم بین المللی در کنوانسیون رامسر با وسعت 4۵000 
هکتار به ثبت رسیده؛ و در سال 1380 به عنوان منطقه حفاظت شده 
تیاب و میناب با مساحت 412۵8 هکتار تحت مدیریت سازمان 
حفاظت محیط زیست قرار گرفت. محدوده منطقه تاالبی در سال 
1387 بازنگری و مساحت آن به 78099 هکتار افزایش یافت. این 
منطقه در حوزه بندرعباس در خورهای دهستان های ایسین، تخت، 
شمیل از بخش مرکزی این شهرستان )رویش گاه حوزه کولغان در 
خورهای جالبی، حسن لنگی و مصب رودخانه شور( و در شهرستان 
میناب در سواحل و خورهای دهستان های تیاب و سندرک از بخش 
مرکزی )جنگل های حوزه تیاب و کالهی در خورهای مشدر، بهینه، 

کرگان( واقع شده است.
از خورها و رودخانه های مهم این  منطقه از شرق به غرب می توان 
به  خور کرگل، خورچاخا، خور بندزرک، خور نوبر، خورکالهی، خور 
مازغ، خور تیاب، رودخانه حسن لنگی، رودخانه جالبی، رودخانه 
شور دوم و رودخانه شور اول اشاره کرد. رودخانه های این منطقه در 
بیشتر ماه های سال خشک یا از دبی کمی برخوردارند. اما با وقوع 
رگبارهای شدید مخصوصًا در زمستان به صورت سیالبی جریان 
می یابند. اقلیم منطقه حاره تا نیمه حاره ای است و آب وهوا عموما 
گرم و مرطوب است . این ناحیه غالبا از دو سو در معرض باد قرار 
دارد یکی بادهایی که از جانب ساحل به سمت دریا می وزند به نام 
باد شمال و دیگری بادهایی که از سمت دریا به سوی ساحل روان 
می شوند بنام باد شرق و نیز نوعی باد محلی وجود دارد به نام باد 
سهیل که در ماه های خرداد، تیر و مرداد از سمت جنوب شرقی 
به طرف شمال غربی می وزد. حداکثر دمای هوا در تابستان به 
4۵ درجه سانتی گراد می رسد. محدوده تاالب از گرم ترین مناطق 
آن  در  یخبندان  وقوع  فصول سرد  در  می رود که  به شمار  ایران 
پدیده ای بسیار نادر است. بارش ساالنه 100 تا 300 میلی متر بین 
ماه های آبان تا فروردین است. بخش ساحلی این تاالب همچنین 
دارای شیب بسیار کم است به گونه ای که عمق 6 متر دریا فاصله 
بسیار زیادی با داغ آب آخرین مد دریا دارد و در زمان جزر آب با 
پس رفت شدید خود، زیستگاه گلی گسترده ای را در حریم جزر و 

مدی ایجاد می کند.

تاالب های ایران
دلتای رود شور و شیرین میناب

آبخوان

مسعود فاطمی مقدم - شهردار بروات

آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفینوبت دوم
شهرداری بروات در نظر دارد مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 

برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت فیلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1- نام دستگاه مناقصه گزار: شهرداری بروات  
2-موضوع مناقصه: اجرای پروژه بوستان ملت واقع در شهرستان بم - بخش بروات- بلوار ولیعصر 

3- مهلت تهیه و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت17:00 مورخ 1400/02/09از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت استاد را به صورت الکترونیکی دریافت نمایند 

4- مبلغ برآورد اولیه مناقصه و محل اعتبار: به مبلغ 5/947/725/292 ریال و از محل منابع داخلی شهرداری بروات می باشد.
5- مدت اجرای کار: 6ماه شمسی

6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: به میزان 300/000/000 ریال می باشد که شرکت کنندگان در مناقصه می توانند به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شماره 
0108623363008 و یا شماره شبا  IR 350170000000108623363008 نزد بانک ملی شعبه بلوار امام خمینی )ره( شهر بروات یا ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری 
بروات تهیه و تضمین مذکور را عالوه بر بارگذاری در بخش تعیین شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت اصل در پاکت )الف( درج گردیده و الک و مهر 

شده تا آخرین مهلت ارایه پیشنهادات به امور قراردادها شهرداری بروات تحویل نمایند . 
7-مهلت و محل تحویل پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادهای خود را تا ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1400/02/20 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

ارایه و بارگذاری) به صورت الکترونیکی( و همچنین پاکت )الف( را به صورت فیزیکی تحویل امور قراردادها شهرداری بروات نمایند .
8-تاریخ گشایش پاکات مناقصه: ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1400/02/21 می باشد.

9- شهرداری در رد و با قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 10-اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه)www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/پروفايل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.

آغاز بهسازی ایستگاه های تاکسی بندرعباس
اخالقی خبر داد:

سانی
اطالع ر

بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
این  در  اخالقی  حسین  بندرعباس،  شهرداری 
ارتباط اظهار کرد: این اقدام با هدف ارائه خدمات 
از  استفاده  برای  شهروندان  ترغیب  و  مطلوب 
ناوگان حمل ونقل عمومی و شهری در حال انجام 

است.
ایستگاه های  رنگ آمیزی  و  بهسازی  افزود:  وی 
این  ترافیک  ایمنی  و  در حوزه مطالعات  تاکسی 

سازمان آغاز شده و در حال انجام است.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
مستمر  تنظیف  به  اشاره  با  بندرعباس  شهرداری 
طرح  این  در  داد:  ادامه  تاکسی،  ایستگاه های 
اقداماتی از جمله رنگ آمیزی، تعویض صندلی، 
همچنین  و  سایه بان ها  تعویض  پاکسازی، 
صورت  تاکسی  ایستگاه های  در  نورپردازی 

می گیرد.
در  ایستگاه  دو  تاکنون  خاطرنشان کرد:  اخالقی 
کمربندی  خط  ایستگاه  شهر)شهربانی(،  مرکز 

پیامبر اعظم، دو ایستگاه دانشگاه سما، ایستگاه 
ششصد  ایستگاه  واحدی،  هفتصد   - دانشگاه 
باهنر  تاکسی  ایستگاه  همچنین  و  دستگاه 

بهسازی شده است.
اینکه مراحل بعدی اجرای  بیان  با  وی همچنین 
کرد:  عنوان  است،  انجام  حال  در  عملیات  این 
و  حفظ  برای  می شود  درخواست  شهروندان  از 
ایستگاه های  جمله  از  شهری  تجهیزات  نگهداری 

تاکسی و اتوبوس یاری گر این سازمان باشند.

رئیس سازمان مدیریت حمل 
و نقل بار و مسافر شهرداری 

بندرعباس از بهسازی و 
ساماندهی ایستگاه های 

تاکسی سطح شهر خبر داد.


