حاشیهها درباره شهردار منتخب تهران ادامه دارد

سرنوشت شهرداری «زاکانی»

تداوم آتشسوزیها در روسیه
یونان و کالیفرنیا

دردستان وزیرکشور

دود ،قطب شمال

علیرضا زاکانی به شهرداری تهران نیامده ،حاشیه درست کرده است .یک روز از
استعفایش از مجلس گفته میشود و روز دیگر از نداشتن سوابق مدیریتی و
تحصیالت مرتبط با سمت شهردار .حاشیهها در چند روز اخیر چنان شدت
گرفت که گفته میشود ،حتی سازمان بازرسی هم به آن واکنش نشان داده...

بوم وبر
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را پوشاند

قیمــت  2000تومــان |
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شعلههای آتش در سه قاره گر گرفته است و آسمان
در نقاط مختلف از دود سیاه شده .تصاویر
ماهوارهای جدید نشان میدهد دود آتش سیبری

پیشنهاد شماری از نمایندگان برای بازگشت طرح صیانت به روند عادی بررسی طرحها ،در مجلس رای نیاورد

مجلس صدای ملت را نشنید

در روسیه ،به قطب شمال رسیده و یک رکورد تازه
ثبت کرده است .در یونان ،زبانههای بلند آتش ،یک
فاجعه بزرگ رقم زد ه و مردم را آواره کرده .شعلههای
دیکسیفایر در کالیفرنیا ،آرام نگرفته و جنگلها و
خانههای بسیاری را سوزاند ه است.

اقلیم

نزدیک به یک میلیون نفر کارزار مخالفت با طرح محدود کننده استفاده از اینترنت موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» را امضا کردهاند

3

نظرخواهی «پیام ما» از کارشناسان
درباره شاخصهای انتخاب

5

وزیر میراث فرهنگی

وزیر میراثشناس
میخواهیم
از مرداد ماه سال  98که سازمان میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی ،با تصویب مجلس،
عنوان وزارتخانه را به خود گرفت تاکنون یک وزیر را
به خود دیده است :علیاصغر مونسان .او پیش از
آنکه سکان هدایت وزارتخانه را بر عهده بگیرد ،رئیس
سازمان بود و پیش از آن هم عضویت در هیئتمدیره
و مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد کیش را در
کارنامهاش داشت.

برای سومین روز پیاپی تعداد جانباختگان کرونا بیش از  500نفر است

فراوانی مرگ

دستور رئیسجمهور برای تسریع در تامین منابع واردات واکسن
ایسنا

1و2

بُحران کمآبی را جدی بگیریم

طالبان شهر فراه در مرز ایران را تصرف کردند
منابع امنیتی اعالم کردند گروه طالبان بعد از ظهر امروز سه شنبه شهر فراه در
مرز افغانستان با ایران را پس از درگیری شدید تصرف کردند.به گزارش ایرنا،
منابع محلی در فراه با تایید سقوط شهر این شهر گفتند که نیروهای دولتی
از این شهر عقب نشینی کردند.شهر فراه مرکز هفتمین استان افغانستان

نوب

با صرفه جوئی درمصرف برق ما هم می توانیم درتوسعه رفاهی واقتصادی کشورسهیم باشیم

فراخـوان

است که طی سه روز گذشته از کنترل نیروهای دولتی افغانستان خارج

تد
وم

شركت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان درنظردارد از شرکتهای واجد صالحیت و دارای تجربه کاری درپروژه های مشاوره درخصوص

طراحی ،نظارت و بروزرسانی اطالعات مکانی دعوت به همکاری نماید.

شرح

شماره فراخوان در سامانه ستاد

شبکه های توزیع نیروی برق حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق

2000005630000043

مشاور طراحی پروژه های مربوط به انتقال نیرو،برقرسانی و نوسازی
1400 -59

شمال استان کرمان
مشاور نظارت بر پروژه های مربوط به انتقال نیرو،نیرورسانی و نوسازی
1400 -60

و بروزرسانی اطالعات مکانی( )GISشبکه های توزیع نیروی برق حوزه

2000005630000044

عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
 -1شرکت کنندگان درفراخوان الزاما بایستی درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس ( )www.setadiran.irثبت نام و نسبت

به تهیه ،تکمیل و ارسال اسناد ازطریق سامانه مذکوراقدام نمایند.

-2شرکت های مشاوردارای گواهینامه صالحیت می تواند اسناد ارزیابی کیفی را ازروزیکشنبه به تاریخ  1400/05/17لغایت شنبه مورخ 1400/05/23

با مراجعه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) دریافت نمایند.

 -3آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده درسامانه ستاد حداکثرتا ساعت  10:30روزچهارشنبه به تاریخ

 1400/06 /03می باشد.

 -4اطالعات تماس کارفرما جهت دریافت اطالعات بیشتردرخصوص جزئیات طرح  :كرمان -خیابان خواجوی کرمانی  -خیابان توانیر -شركت توزیع

نیروی برق شمال استان کرمان  -ساختمان شماره  – 3دفترمدیریت مصرف  -تلفن 03432539692:
 -5سایراطالعات و جزییات مربوطه دراسناد ارزیابی کیفی مندرج است .

 -6این آگهی به منظورارزیابی كیفی انتشاریافته و پس ازارزیابی ازمتقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی دعوت بعمل خواهد آورد .ضمناً درقبال

ارائه مدارك ارزیابی وجهی دریافت نخواهد شد.به مدارک و اسناد فاقد امضاء ،مخدوش  ،غیرمستند  ،و مدارکی که بعد ازانقضاء مهلت قید شده درآگهی
واصل شوند ،ترتیب اثرداده نخواهد شد  .بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد کرد.
ضمنا این آگهی عینا درسایت های اطالع رسانی ذیل قابل دسترسی میباشد.

سایت اینترنتی این شركت به آدرس  www.nked.co.ir :می باشد

شبكه اطالع رسانی معامالت توانیربه نشانی  www.tavanir.org.irمی باشد
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  HTTP://iets.MPORG.IRمی باشد

روابط عمومی شرکت توزیع برق شمال استان کرمان

پلیس صبح امروز اعالم کرد در این درگیری  ۸۰نفر از جنگجویان طالبان
کشته شدند.فراه در غرب کشور ،یکی از ناامنترین والیتها شمرده میشود.
طالبان تمامی  ۱۰ولسوالی فراه را در کنترل دارند.طالبان شب گذشته به
شهرهای فیضآباد -مرکز بدخشان ،پلخمری -مرکز بغالن و مزارشریف مرکز

شناسایی شرکت های مشاورطراحی  ،نظارت و بروزرسانی اطالعات مکانی

شماره فراخوان

و در اختیار طالبان قرار میگیرد.فاروق خالد حضرتی ،سخنگوی فرماندهی

والیت بلخ حمله کردند .به گفته منابع این حمله دفع شده است.پیش از
این مراکز استانهای نیمروز ،جوزجان ،قندوز ،سرپل ،تخار و سمنگان بدست
طالبان افتاده بود.

پیا م مریاث

4

عضو کمیسیون انرژی مجلس در

واکنش به اظهارات وزیرمنابع آبی عراق:

فاضالب دجله
وارد اروند میشود

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه کشورها
به خاطر مشکالت آبی به هر نحوی منابع آبی موجود
را مدیریت میکنند ،گفت :ما خارج از ضوابط و
قوانین جهانی اقدامی را به روی آبهای مشترک
نداشتهایم.

پیامخرب

دستور رئیس جمهور برای تسریع در تامین
منابع واردات واکسن

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت ،پس از بحث و بررسی آخرین وضعیت تامین منابع ارزی واردات
واکسن کرونا ،دستور داد همه اقدامات و تمهیدات الزم برای تسریع در
تامین منابع الزم برای واردات واکسن به میزان مورد نیاز با اولویت به کار
گرفته شود.
در این جلسه همچنین دو موضوع تامین نیاز ارزی کاالهای اساسی و نیز
دارو ،تجهیزات پزشکی و توزیع سریع کاالهای اساسی دپو شده در بنادر ،در
سطح کشور مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
همچنینی گزارشی از وضعیت میزان ذخایر کاالهای اساسی ارائه و با توجه
به وضعیت بسیار مناسب کاالهای موجود در بنادر ،مقرر شد ،تامین ارز این
کاالها پیگیری شده و جریان انتقال و توزیع کاالها در سطح کشور بدون وقفه
به گونه ای ادامه یابد که در آینده نزدیک شاهد بهبود وضعیت دسترسی به
کاالها در سراسر کشور باشیم.

2

2

پیامخرب
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پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

مقابله با کرونا در رابطه با وضعیت بحرانی
شهر مقدس مشهد و مراکز درمانی مملو از

محسنی اژهای:

بیماران کرونایی اتخاذ نشد .در نتیجه هر

دیوان عالی کشور جای

روز شاهد وخیمتر شدن وضعیت کرونایی
در این شهر مقدس بوده و هستیم.عبور از

مصلحتاندیشی نیست

این بحران ،تصمیم قاطع و فوری جنابعالی
مبنی بر تفویض اختیارات ویژه به استان

رئیس قوه قضائیه گفت :دیوان عالی

و تامین فوری نیازهای دارویی ،تجهیزاتی

کشور جای مصلحت اندیشی نیست و

و بودجهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد

باید بر اساس مرّ قانون و استنباط قضات

را میطلبد .بر این اساس موارد زیر مورد

صاحبنظر دیوان ،رأی وحدت رویه صادر

تقاضاست:

شود.

 .۱اعمال ممنوعیت قانونی و فیزیکی سفر

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه
قضائیه،

قوه

به مقصد مشهد مقدس  .۲الزام به رعایت

حجتاالسالموالمسلمین

پروتکلها در ادارات ،واحدهای صنفی و...؛

محسنیاژهای با تاکید بر تقویت نظارت

و تعطیلی موقت یا کاهش ساعت فعالیت

بر احکام دادگاهها در کنار رسیدگی به
ماده  ۴۷۷به مسئوالن و قضات دیوان
توصیه کرد برای جلوگیری از نقض مکرر آرا
قضایی صادره ،آرایی که به دلیل اشکاالت
ماهوی و شکلی از سوی دیوان نقض
میشود را مورد آسیبشناسی قرار دهند.

آنها به صالحدید استاندار  .3تفویض

| خبرگزاری صدا و سیما |

فرجامخواهیها و اعاده دادرسیها و اعمال

اختیار تعطیلی موقت اماکن و تجمعات
مذهبی به نماینده محترم ولی فقیه در
استان .۴فعالسازی مجدد طرح شهید
سلیمانی در شهر مقدس مشهد به منظور
سازماندهی فوری نیروهای داوطلب برای
شناسایی و کمک به افراد مبتال به کووید

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد :دیوان عالی

 ،۱۹قرنطینه فعال و رصد بیماران تا حصول

هرچند وقت یکبار اشکاالتی که در آراء

برای سومین روز پیاپی تعداد جانباختگان کرونا بیش از  500نفر است

قضایی مشاهده میکند که به صورت مکرر

فراوانی مرگ

اتفاق میافتد را به ستاد قوه قضائیه اعالم
نماید تا هم در دستور کار آموزشی قرار گیرد
و هم در صورت لزوم با صدور بخشنامه و
دستورالعمل از تکرار آن جلوگیری شود.
محسنی اژهای درباره وظیفه دیگر دیوان
عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه
درباره مسائلی که مورد برداشت و تفاسیر

مشاور وزیر کشور« :تعطیل نشدن» بدون هیچ مخالفی در ستاد مبارزه با کرونا تصویب شد

مختلف قرار میگیرند ،به قضات دیوان

در دو روز پیاپی رکوردها شکسته شد ،صحبت از رکوردها در المپیک نیست صحبت از تعداد جانباختگان کرونا در کشور

عالی توصیه کرد از مصلحتاندیشی در

جای میگیرند در جلو عناوینی مانند مبتالشدگان ،جانباختگان ،بستریشدهها در آی سی یو و  ...البته آنها که در آی سی

رئیس قوه قضائیه گفت :دیوان عالی کشور

یو جایی پیدا نکردهاند و بسیاری دیگر در این خانه جدول و خانههای دیگر جایی ندارند .این جدولها در میان اعضای

جای مصلحت اندیشی نیست و باید بر

ستاد مبارزه با کرونا دست به دست میچرخند اما همه این اعضا ،بدون هیچ مخالفتی ،تصویب میکنند که در این شرایط

اساس مرّ قانون و استنباط قضات صاحبنظر

شهری تعطیل نشود.

دیوان ،رای وحدت رویه صادر شود.
نبودن برخی قوانین که موجب برداشتها
و تفاسیر مختلف میشود از قضات دیوان
عالی کشور خواست هرجا به قانونی برخورد
کردند که به دلیل فقدان صراحت موجب
اختالف میشود ،نظر کارشناسی خود را برای
اصالح قانون توسط مجلس اعالم کنند.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد :قوانینی
که وضع میشوند باید صراحت و شفافیت
داشته باشند ،اما گاهی برخی قوانین
دارای این شفافیت نیستند که باید مورد
آسیبشناسی قرار گیرند.

برای تامین آب غیزانیه

جان باختن  1نفر در هر  2دقیقه
در ایران به دلیل کرونا ،ایران را
به تیتر اخبار جهان تبدیل کرد
گاردین نوشت که این بدترین
وضعیت در میان کشورهای
خاورمیانه است

صرف نشده است

نمایندگان با درخواست تحقیقوتفحص از
شرکتهای متولی آبوفاضالب خوزستان
موافقت کردند.

تحقیقوتفحص از شرکتهای مذکور را
 3هزار و  550میلیارد تومان تخلف محرز
شده است.
او ادامه داد :در سال  96تا  42 ،98میلیارد
تومان به رفع مشکل تامین آب غیزانیه در
اهواز اختصاص پیدا کرده اما هیچ گونه
نتیجه ای برای تامین آب شرب روستا
نداشته است که احتماال این مبالغ جای

آب

وفاضالب

استان

آبوفاضالب شهر اهواز ،شرکت آبوفاضالب
روستایی(قبل ازادغام) از سال  ۱۳۹۴تا
پایان شهریورماه  ۱۳۹۹انجام شود.
ضرورت
محورهای

انجام
«میزان

این

تحقیقوتفحص

اعتبارات

دریافتی

شرکت های متولی آبوفاضالب استان
از محل وجوه اعتبارات تملک دارایی
های سرمایهای ،ماده ( )۱۰قانون تنظیم
و ماده ( )۱۲قانون مدیریت ،صندوق
توسعه ،تملک ابالغی و تملک استانی از
سال  ۱۳۹۴تا پایان شهریورماه  ۱۳۹۹و
چگونگی هزینه کرد آن» به تصویب رسیده
ا ست .

که این بدترین وضعیت در میان کشورهای

کوو ایران برکت تولید خواهیم کرد».

و سپس در ستاد ملی کرونا با حضور

خاورمیانه است.

او البته در تاریخ  10مردادماه راه اندازی خط

رئیسجمهور محترم ،با توجه به شرایط

بر اساس آخرین آمار تنها در  24ساعت

دوم تولید کوو ایران برکت را به  17یا 18

فعلی بدون هیچ مخالفتی ،عدم تعطیلی

منتهی به بعد از ظهر  19مرداد ماه ،1400

مرداد موکول کرد«:خط دوم تولید واکسن

تصویب شد».

بیش از  39هزار مبتالی جدید در کشور

برکت به لحاظ سختافزار و نرمافزاری

گفتنی است در حال حاضر  ۳۳۶شهر

شناسایی شدهاند و  508نفر جان باختهاند

آماده شده و تستهای آزمایشی نیز رو

کشور در وضعیت قرمز ۸۴ ،شهر در

در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا به

به اتمام است و تا  ۱۷یا  ۱۸مردادماه

وضعیت نارنجی و  ۲۸شهر در وضعیت زرد

دلیل واکسیناسیون گسترده با شرایط

راهاندازی می شود و میزان تولید واکسن

قرار دارند.

تقریبا عادی و یا کم بحرانی روبهرو

را شتاب قابلتوجهی خواهد داد».

هستند واگرچه به دلیل گسترش سویه

سعید نمکی ،وزیر بهداشت هم در ۸

دلتا حتی برخی افراد واکسینه شده هم

اسفندماه گذشته ،اعالم کرده بود«:در بهار

در این کشورها مبتال شدهاند اما بیماری

آینده ما یکی از بزرگترین قطبهای

آنها شدت ندارد و آمار بستریشدگان کم

واکسن جهان خواهیم شد».

هیچکس موافق تعطیلی نبود

با اقداماتی که روی دجله
و فرات انجام شده ،آب
اروند در سمت ایران بسیار
کم شده و در واقع فاضالب
دجله وارد این رود میشود

سفر را ممنوع کنید

با آغاز ایام سوگواری ماه محرم اجتماع
مردم برای عزاداری و سفر آنها در تعطیالت
پیش رو نیز نگران کننده شده است به
طوری که نمایندگان مشهد در مجلس
شورای اسالمی روز گذشته در نامهای به

در چنین شرایطی فعالیت ادارات،

رئیسجمهور خواستار ممنوعیت سفر به

بازارها و کسب و کارها در جریان است و

مشهد مقدس شدند در این نامه آمده

به جز منع تردد با خودرو پس از ساعت

است« :علیرغم نامه هشدارآمیز شماره

 22و منع ورود افراد به برخی اماکن بدون

 ۱۵۱۱/۵مورخ  9مرداد  1400نمایندگان

ماسک ،ممنوعیت ویژهای که ضمانت

مردم شریف مشهد و کالت در مجلس

اجرایی قوی داشته باشد برای مقابله با

شورای اسالمی به رئیسجمهور محترم

کرونا ،وجود ندارد.

سابق ،تصمیم مقتضی در ستاد ملی

فاضالب دجله وارد اروند میشود

داشتهاند که براساس این گزارش حدود

خوزستان،شرکت

تیتر اخبار جهان تبدیل کرد .گاردین نوشت

پایان شهریور حداقل  ۵۰میلیون دز واکسن

نیز ابتدا در قرارگاه مورد بحث قرار گرفت

عضو کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به اظهارات وزیر منابع آبی عراق:

محاسبات استان خوزستان درخواست

دیگری هزینه شده است.

 2دقیقه در ایران به دلیل کرونا ،ایران را به

هفته میرسد و همانطور که وعده دادیم تا

تصمیم جمعی نیست .پیشنهاد تعطیلی

حدود  3میلیون و  274هزار نفر رسیدهاند.

تحقیقوتفحص آقای مولوی از دیوان

این تحقیقوتفحص قرار است از شرکت

ساعت جانباختند و جان باختن  1نفر در هر

مرداد ،این عدد به حداقل  ۲میلیون دز در

میشود و نظرات فردی و بخشی مالک

جمعیت حدود  85میلیون نفری ایران به

آبوفاضالب خوزستان موافقت کردند.

آبوفاضالب خوزستان ،گفت :در کنار این

و بر اساس آمار رسمی  588نفر در 24

میدهیم که با راهاندازی خط دوم از اوایل

در ستاد ملی کرونا به اتفاق آرا تصویب

هر دو نوبت واکسن را دریافت کردهاند در

تحقیقوتفحص از شرکت های متولی

جهت تحقیقوتفحص از شرکتهای متولی

جانباختگان کرونا در ایران به ثبت رسید

دز واکسن کرونا تحویل وزارت بهداشت

نوشت« :کما فی السابق؛ هرگونه تصمیمی

ایران تزریق شده است و تعداد کسانی که

با تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت

ارائه گزارش تقاضای تعدادی از نمایندگان

 18مرداد ماه رکورد بزرگی از تعداد

مرداد ماه هر هفته یک میلیون و  ۲۰۰هزار

دیروز صبح در حساب کاربری توییتر خود

واکسیناسیون شدت گرفته است .تاکنون

از مجموع  223نماینده حاضر در جلسه

عبدالجالل

در  24ساعت منتهی به بعد از ظهر

در  22تیرماه  1400گفته بود«:از هفته اول

است .روحهللا جمعهای ،مشاور وزیر کشور

حدود  16میلیون و  800هزار دز واکسن در

رای موافق 22 ،رای مخالف و  8رای ممتنع

ایری

نفر است.

عنوان رئیس ستاد اجرایی فرمان امام

مخالفتی در ستاد مبارزه با کرونا خبر داده

در پی محمولههای واکسن خارجی،

مردادماه ،مجلس شورای اسالمی با 174

سخنگوی

جانباختگان کرونا در کشور بیش از 500

پیش از قرار گرفتن در این سمت به

تعطیل نشدن شهرها ،بدون هیچ

در ایران هم در روزهای اخیر با ورود پی

نمایندگان در نشست علنی سه شنبه19 ،

عمران مجلس شورای اسالمی در جریان

برای سومین روز پی در پی تعداد

محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور،

همچنین مشاور وزیر کشور از تصویب

است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،

کمیسیون

و بسیج استان .۵تحویل فوری امکانات،
اماکن و نیروهای در اختیار ادارات دولتی،
نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای
نظامی و انتظامی به دانشگاه علوم پزشکی
مشهد ،یا درخواست رئیس دانشگاه و
تایید استاندار .۶تخصیص فوری بودجه
مورد نیاز ،دارو و تجهیزات به دانشگاه علوم
پزشکی مشهد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه

کنوانسیون پیشبینی کردهایم اما هیچگاه

کشورها به خاطر مشکالت آبی به هر نحوی

اینگونه نبوده که جلوی ورود آب به کشورهای

منابع آبی موجود را مدیریت میکنند ،گفت:

دیگر را بگیریم .طبق کنوانسیونی که از  20سال

ما خارج از ضوابط و قوانین جهانی اقدامی

پیش مطرح بوده کشورها میتوانند آبهای

را به روی آبهای مشترک نداشتهایم .به

جاری در محدوده خود را کنترل کنند و پس

گزارش ایلنا فریدون عباسی درباره اظهارات

از آن باید به قاعده جهانی و مفاد کنوانسیون

وزیر منابع آبی عراق مبنی بر اینکه بستن

پایبند باشند.عباسی یادآور شد :اظهارات مقام

دو رودخانه سیروان و کارون موجب کمبود

عراقی هیچ ارتباطی به موضوع کمآبی اخیر در

آب در استان دیالی شده است ،توضیح داد:

خوزستان ندارد و مشکل آبی این استان منجر

طبق یک کنوانسیون و سیاست آبی جهان هر

به هیچ اقدامی از سوی ایران برای بستن آب

کشوری فرصت داشته که تا سال  2018اقدام

به روی کشور عراق نشده است.وزیر منابع آبی

به احداث سد و یا هر سازه آبی بروی آبهای

عراق روز دوشنبه  18مرداد ادعا کرده است که

مرزی و یا مشترک کند و بعد از آن هر فعالیت

ایران با بستن دو رودخانه سیروان و کارون

آبی روی منابع مشترک باید با هماهنگی

موجب کمبود آب در استان دیالی شده است.

کشورهای همسایه باشد .تاکنون و تا زمانی

مهدی رشید الحمدانی ،وزیر منابع آبی عراق از

که این کنوانسیون جاری بود ،کشورهای

قطع آب دو رودخانه سیروان و کارون توسط

ترکیه ،عراق ،سوریه و حتی افغانستان اقدام

ایران خبر داده و در دیدار با نزار الخیرهللا،

به احداث سدهای زیادی کردند ،به طوری

قائم مقام وزارت امور خارجه عراق بر لزوم

که اکنون مانع ورود آبهای دجله و فرات و

دیدار با مقامهای ایران با توجه وضعیت

هامون به سمت کشور ما شدهاند .با اقداماتی

آب منطقه بهویژه پس از قطع آب این دو

که روی دجله و فرات انجام شده ،آب اروند در

رودخانه تأکید کرده و گفته است :حقابه

سمت ایران بسیار کم شده و در واقع فاضالب

عراق و تقسیم ضرر ناشی از کمبود آب بین

دجله وارد این رود میشود .آب شور دریا نیز

دو کشور باید رعایت و تعیین شود .بهگفته

پیشروی کرده و منجر به خشکی و نابودی

او قطع آب دو رودخانه سیروان و کارون از

نخلستانهای ایران شده است .طبیعی است

سوی ایران منجر به کمبود آب در استان

ما هم طبق کنوانسیون سدهایی را برای

دیالی و تاثیر بر کیفیت آب در شطالعرب

احداث تا قبل از پایان مهلت تعیین شده در

(اروندرود) شده است.

وکیل مدافع سعید مرتضوی از تبرئه موکلش از اتهام
معاونت در قتل خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سعید ایوبی اظهار کرد :دیوان عالی
کشور موکلم را از معاونت در قتل در اعتراضات سال
 ۸۸تبرئه کرد.او افزود :استدالل قاضی شعبه یک دیوان
عالی این بوده که" انتساب بزه معاونت محل خدشه
است ،بهخصوص اینکه دو نفر دیگر از همکاران نامبرده
که عمال در اقدامات مورد نظر دخیل بودهاند و حتی
مباشرت در بازداشت داشتهاند ،از اتهام معاونت در قتل
تبرئه شدهاند ".همچنین در بخش دیگری از رأی نیز
آمده که سعید مرتضوی در دادنامه صادرشده در تیرماه
سال جاری ،از اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی
نیز تبرئه شده و به این ترتیب ،اساس و مبنای اتهام
معاونت در قتل منتفی شده است.او یادآور شد :دوسال
پیش موکل درخواست اعمال ماده  ۴۷۷قانون آیین
دادرسی کیفری را کرده بود تا ریاست محترم قوه قضائیه
پرونده را شخصا مورد بازبینی قرار دهد که خوشبختانه
با نظر دیوان عالی موکلم از اتهام معاونت در قتل تبرئه
شد .ایوبی در پاسخ به این سوال که اثر رای دیوان عالی
کشور و تبرئه سعید مرتضوی چیست؟ گفت :این رای
برای این است که اعاده حیثیت از او شود و مشخص
شود که او در اتفاقی که در کهریزک افتاده بی گناه بوده
است .اگرچه نوشدارو بعد از مرگ سهراب است ولی
برای این است که اکنون در تاریخ قضایی می ماند
حکمی علیه یک دادستانی صادر شده که تمام هم و
غمش حفظ امنیت شهری بوده ولی به جای تقدیر دو
سال تحمل حبس کرده است و بعد از دو سال حبس
به این نتیجه رسیدند که او بی گناه بوده است .بر اساس
این گزارش ،میرمجیدطاهری وکیل مدافع اولیای دم
روح االمینی اسفندماه سال  96از ارسال حکم دو سال
حبس مرتضوی در پرونده کهریزک به شعبه دوم اجرای

روحهللا جمعهای ،مشاور وزیر کشور:
پیشنهاد تعطیلی نیز ابتدا در
قرارگاه مورد بحث قرار گرفت و
سپس در ستاد ملی کرونا با حضور

محسنی اژهای همچنین با اشاره به شفاف

بودجه تخصیص یافته

اطمینان از بهبودی کامل آنان توسط سپاه

است که حاال به باالی  500نفر رسیده است 1 ،نفر در هر  2دقیقه! شهروندان حاال یکی یکی عدد میشوند و در جدولها

اظهارنظر درباره این موضوعات اجتناب کنند.

موافقت با تحقیقوتفحص
از شرکتهای متولی
بوفاضالب خوزستان
آ 

سعید مرتضوی تبرئه شد

رئیسجمهور محترم ،با توجه به
شرایط فعلی بدون هیچ مخالفتی،
عدم تعطیلی تصویب شد
در حال حاضر آمار ابتال به بیماری کووید
 ۱۹و بستری و مرگ ناشی از آن در مشهد
بسیار باالتر از میانگین کشوری است .بر

احکام ناحیه  ٢٨دادسرای کارکنان دولت خبر داده بود.
سعید ایوبی دوم اردیبهشت ماه سال  ۹۷به ایسنا گفته
بود که موکلم به دنبال اعمال ماده  ۴۷۷قانون آیین
دادرسی کیفری است و قصد دارد راسا از ریاست محترم
قوه قضائیه تقاضا کند که پرونده را شخصا مورد بازبینی
قرار دهد .اگر رئیس محترم قوه قضائیه واقعا این رای
را خود شخصا تایید کنند که قانونی و شرعی صادر شده،
مطمئن باشید آقای مرتضوی حتما تحمل مجازات
میکند.مرتضوی برای گذراندن حکم دو سال حبس
خود به زندان منتقل شد اما به دلیل آنچه حسن رفتار
خوانده شد بعد از گذراندن حدود  ۱۷ماه و در مهر سال
 ۹۸از زندان آزاد شد.

این اساس ،ما نمایندگان این خطه مقدس
نسبت به بروز فاجعه کرونا در مشهد
مقدس به جنابعالی به عنوان رئیس ستاد

رکورد نیاز مصرف برق امسال

ملی مقابله با کرونا هشدار داده و تقاضا

شکسته شد

موارد ششگانه فوقالذکر اتخاذ تصمیم

نیاز مصرف برق از مرز  ۶۷هزار مگاوات عبور کرد و

داریم بدون فوت فرصت ،در خصوص
فرمایید».پیش از این حمید سوری ،رئیس
گروه واکنش سریع کووید ۱۹وزارت بهداشت
هم با اشاره به روند پیشروی کرونا در کشور،
درباره روزهای آتی و مراسمهای پیش رو
در ایام ماه محرم ،ضمن هشدار نسبت به
هرگونه تجمع در شرایط فعلی بیماری در
کشور به ایسنا گفته بود«:سوگواری ایام
محرم قطعا الزم است اما شکل اجرای آن
در شرایط اپیدمی مهم است .در کنار اینکه
سالمت معنوی جامعه باید حفظ شود ولی
باید سنجیده اقدام کنیم».در این شرایط
تنها میتوان روزها را شماره کرد تا پیک موج
پنجم کرونا روند خود را طی کند.
این روزها میگذرند اما داغ جانباختگان
این موجها و پیکها که یکی یکی از پی
هم میآیند و مشخص نیست تا کی ادامه
خواهند داشت ،بر دل و یاد شهروندان
میماند.

به  ۶۷هزار و ۱۲مگاوات رسید .سخنگوی صنعت برق
با اشاره به این موضوع تاکید کرد :در این شرایط به
شدت نیازمند همکاری مردم عزیز هستیم.مصطفی
رجبی مشهدی گفت :با وجود ثبت این رکورد بی
سابقه ،میزان خاموشی ها به  ۵۰درصد روز گذشته
رسید .دوشنبه شب در ساعت  ۱۲و  ۳۸دقیقه مصرف
برق به عدد  ۶۵هزار و ۹۳۳مگاوات رسید .این میزان
مصرف در مقایسه با روز یکشنبه که میزان مصرف ۶۵
هزار و  ۶۹۲مگاوات بود با رشد  ۲۴۱مگاواتی همراه
شده است.همچنین میزان مصرف برق شب گذشته
نیز افزایشی بود به گونه ای که این میزان در ساعت
 ۲۱و  ۲۷دقیقه به عدد  ۶۰هزار و  ۴۳۵مگاوات رسید
که در مقایسه با زمان مشابه پارسال با رشد بیش
از هفت هزار مگاوات همراه است.روزگذشته بخش
صنعت  ۲هزار و  ۸۶۲مگاوات برق مصرف کرد که این
میزان در شب به عدد  ۲هزار  ۵۵۸مگاوات کاهش
یافت.تداوم روند افزایشی مصرف برق می تواند منجر
به اعمال خاموشی شود.

اقتصاد

احمد حاتمی یزد ،کارشناس اقتصادی:

امسال رکورد تاریخی افزایش تورم را میزنیم
کسی به صورت دقیق و قاطع نمیتواند از نرخ

مالیاتی هم کاهش پیدا میکند و احتماال آنچه

این به معنای افزایش نقدینگی است که این

ارز در آینده حرفی بزند اما با ادامه همین روند

به عنوان مالیات در بودجه آمده ،قابل وصول

اقدام هم به طور مستقیم باعث رشد نرخ تورم

موجود ادامه دالر  40هزار تومانی تا پایان سال

نیست .به دلیل تحریم ،واردات هم کاهش

میشود.

وجود دارد .به هر حال عامل تعیین کننده در نرخ

یافته و کمتر میشود چراکه ارزی وجود ندارد

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه

دالر و ارز موضوع برجام است .احمد حاتمی یزد

که خرید خارجی انجام شود به دنبال آن درآمد

معتقدم با توجه به شرایط تورم سال 1400

با بیان این جمالت درباره نگرانیها از شرایط

گمرکات هم کاهش پیدا میکند.این کارشناس

حتما حدود  50درصد خواهد بود ،اظهار داشت:

اقتصادی بدون برجام اظهار داشت :نگرانی

اقتصادی گفت :در حالی که هزینههای دولت

در حال حاضر شاهد افزایش قیمت تمام

کارشناسان از وضعیت اقتصادی با ادامه همین

از جمله صندوقهای بازنشستگی ،پرداخت

اقالم و کاال در هر بخشی از بازار هستیم .تورم

روند و عدم لغو تحریمها به جاست و معتقدم با

حقوق و دستمزد ،درمان و آموزش و ...تغییر

باالی  50درصد برای سال جاری پیشبینی

ادامه این شرایط نرخ تورم بی سابقهای را تجربه

نکرده بلکه افزایش یافته؛ در حال حاضر حدود

میشود که رکورد تاریخی در افزایش نرخ تورم

خواهیم کرد و رکورد میزنیم .چند عامل را باید

 3میلیون نفر از دولت حقوق دریافت میکنند

را میزنیم اما تنها راهی که میتواند جلوی

به صورت زنجیرهای باید در هم دیگر ببینیم؛

در این شرایط دولتها چه دولت روحانی و

رشد نرخ تورم را بگیرد رفع تحریم است حتی

مهمترین موضوع این است که درآمد دولت

چه دولت رئیسی برای اینکه بتواند حقوق این

اگر بخشی از تحریمها هم لغو شود میتوان

به دلیل تحریمهای نفتی و عدم فروش نفت

افراد را بپردازد چارهای جز چاپ پول ندارد و

جلوی رشد تورم را گرفت.

کاهش یافته است.بهگزارش ایلنا اینکارشناس
اقتصادی با اشاره به سه بخش درآمدهای
دولت گفت :درآمد حاصل از فروش نفت و گاز،
درآمد مالیات و درآمد گمرک عمده درآمد دولت
است که هر سه مورد به دلیل تحریمها کاهش
پیدا کرده است که بیشترین افت درآمد را در
بخش نفت و گاز داشتیم به طوری که به 10
درصد رسیده است .اما از سوی دیگر به دلیل
کاهش ذخایر ارزی و نبود ارز ،توان خط تولید
بسیار کاهش یافته و سود کارخانهها و تولید کم
شده و اساسا برخی از صنایع به مرحله تعطیلی
رسیدهاند ،بنابراین به همان نسبت درآمدهای
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تداوم آتشسوزیها در روسیه ،یونان و کالیفرنیا

او همچنین به دلیل ضعف دولت در مهار
آتشسوزی که در هفته گذشته صدها خانه را

دود ،قطب شمال را پوشاند

ویران کرده و مردم دهها روستا را مجبور به ترک

رییس سازمان زندانها:

میتسوتاکیس با اشاره به گرمای شدید و

هومن جوکار

خانههای خود کرده ،عذرخواهی کرد.

به مرخصی رفت

خشکسالی به عنوان دالیلی که تالشهای
آتشنشانی را پیچیده کرده ،گفت« :روزهای اخیر

تصاویر ماهوارهای ناسا نشان میدهد ،دود ناشی از حریق سیبری ،بیش از  3هزار کیلومتر تا قطب پیش رفته است

|پیامما| چند ساعت پس از خاکسپاری

برای کشور ما ،سختترین روزها در چند دهه

پدر هومن

گذشته بوده است».

زیست زندانی ،رئیس سازمان زندانها از

اویا ،دومین جزیره بزرگ یونان در مرکز

اعطای مرخصی به او خبر داد.

آتشسوزیهایی است که یونان را ویران کرده .به
گفته مقامات محلی اکنون بیش از نیمی از این
جزیره سوخته است.

رسیده و محصوالت آنها -از جمله رزین ،عسل،
زیتون و انجیر -در شعلههای آتش از بین رفته
است .مسئوالن محیط زیست هشدار دادهاند که
تاثیرات تغییرات آبوهوایی ،برای جنوب اروپا
که خشکسالیها در آن تداوم یافته و شدیدتر
میشود ،در معرض بیشترین تهدیدها قرار دارد.
میتسوتاکیس گفت« :بدیهی است که بحران
اقلیمی سراسر کره زمین را تحت تاثیر قرار
داده است ».او اضافه کرد« :این توضیح است،
نه بهانهتراشی .ممکن است ما هر کاری را که
از دست بشر برمیآمد انجام داده باشیم ،اما در

در چهارم آگوست ،دود
سیبری آسمان بخشهایی از
مغولستان ،از جمله اوالن باتور،
پایتخت این کشور را تیره کرده
است؛ یعنی وسعتی بیش از
 1200مایل ( 2000کیلومتر).
در ششم آگوست هم ،دودی
که با ابرها همراه بوده ،بر فراز
نوناووت ،کانادا و غرب گرینلند
مشاهده شده است

| | Nasa

| روزنامهنگار |
بر اساس اطالعات منتشر شده در سایت
رسمی طیفسنجی تصویربرداری با وضوح
متوسط ناسا ( ،)MODISدود ناشی از
آتشسوزیها در سراسر منطقه سیبری
روسیه به قطب شمال رسیده است .در این
گزارش آمده است که این دود «بیش از
 3000کیلومتر از یاکوتیا دور شده» تا به قطب
شمال برسد و «به نظر میرسد برای اولینبار
در تاریخ چنین رکوردی ثبت شده است».
دود وسیع ،غلیظ و تند؛ دودی که از صدها
آتشسوزی جنگلی برآمده بود ،در روز ششم
آگوست بخش وسیعی از روسیه را پوشاند.
تصاویر ماهوارهای که دیروز منتشر شده
اینطور نشان میدهد.
تصویر رنگی که توسط ماهواره  Aquaدر 6
آگوست برداشته شده ،نشان میدهد دود آنقدر
غلیظ بوده که بخش زیادی از سطح زمین را
پوشانده است؛ این دود از شرق به غرب حدود
 2000مایل ( 3200کیلومتر) و از جنوب به شمال
 2500مایل ( 4000کیلومتر) امتداد دارد اما این
تصویر فقط بخش کوچکی از دود ناشی از
آتشسوزی روسیه را نشان میدهد.
این هفته دود آتشسوزی بیش از  3000کیلومتر
سفر کرد و از یاکوتیا دور شد تا به قطب شمال
برسد؛ اتفاق شگفتانگیزی که به نظر میرسد
برای اولینبار در تاریخ ثبت شده است.
خبرگزاری چینی «شین هوا» گزارش داده
است که در چهارم آگوست ،دود سیبری آسمان
بخشهایی از مغولستان ،از جمله اوالن باتور،
پایتخت این کشور را تیره کرده است؛ یعنی

آتشسوزی بزرگ به کنترل درآمده اما سه آتشسوزی باقیمانده هنوز مهار نشده است.

وسعتی بیش از  1200مایل ( 2000کیلومتر).

کشور در سال جاری در آتش سوخته است.

در ششم آگوست هم ،دودی که ظاهر ًا با ابرها

گاردین هم در این ارتباط دیروز نوشت :دود

مناطق مسکونی تهدید نیست ،در آتشسوزی

همراه بوده ،بر فراز نوناووت ،کانادا و غرب

ناشی از آتش سوزی جنگلی در سیبری برای

مداخله نکنند .به گفته آژانس جنگلداری روسیه،

گرینلند مشاهده شده است.

اولینبار در تاریخ رکوردها به قطب شمال رسیده

آتشسوزیهای امسال بیش از  14میلیون

اگرچه تعیین وسعت دقیق جنگلهاییکه امسال

است ،این در حالی است که یک موسسه نظارتی

هکتار از جنگلها را از بین برده و این وقایع را به

در سراسر روسیه سوخته دشوار است و در منابع

روس هشدار داده است که آتشسوزیها در حال

دومین آتشسوزی بزرگ فصلی از ابتدای قرن

مختلف ،اعداد متفاوتی عنوان میشود ،سرویس

شدتگرفتن است.

تبدیل کرده است.

نظارت بر اتمسفر کوپرنیک ،وابسته به اتحادیه

آتشسوزیهای ویرانگر در چند سال گذشته

الکسی یاروشنکو ،رئیس برنامه جنگلهای

اروپا ،گزارش داده که دیاکسید کربن منتشرشده

در روندی افزایشی سراسر سیبری را درگیر

گرینپیس روسیه ،افزایش آتشسوزیهای

از ماه ژوئن بیش از  505مگاتن بوده است .این

کرده است و این میان مقامات آبوهوایی

این کشور را با تاثیرات تغییرات آبوهوایی و

در حالی است که در آتشسوزی شدید سال

روسیه و کارشناسان محیط زیست ،این وقایع

همچنین «کاهش مداوم مدیریت جنگلهای

 ،2020کل دیاکسید کربن منتشر شده در کل

را به تغییرات آبوهوایی و کمبود بودجه

دولتی» مرتبط دانست.

فصل معادل  450مگاتن بود.

خدمات جنگلی مرتبط دانستهاند.

این دود به طور عمده از جمهوری یاقوتستان

کارشناسان اقلیمی سازمان ملل هم روز دوشنبه

(ساخا) در سیبری برخاسته است .ساخا،

گزارشی منتشر کردهاند که نشان میدهد گرمای

بزرگترین جمهوری در روسیه است و با

جهانی سریعتر از آنچه تصور میشد در حال

جنگلهای شمالی تایگا شناخته میشود.

آشکار شدن است و به طور تقریبی ،بشر مقصر

بخش شمالی جمهوری یاقوتستان چندین

این وضعیت است.
نظارت

بر

آبوهوا

بار رکورد پایینترین دمای زمین را داشته،

موسسه

اما زمستان امسال این ناحیه دمای باالیی را

 Rosgidrometروز دوشنبه گفت که وضعیت

برای این منطقه به ثبت رساند.

منطقه یاقوتستان «همچنان رو به وخامت

دردوم آگوست ،روزنامه سیبرینتایمزدرمورد دود

است» و نزدیک به  3.4میلیون هکتار (8.4

شدید وکورکنندهای نوشتکه ساکنان یاقوتستان

میلیون هکتار) در منطقه میسوزد ،از جمله

هنگام آتشسوزی جنگلها تجربه کردند .در این

مناطقی که دسترسی به آنها دشوار و دور است.

گزارش آمده است« :جمهوری ساخا ،بزرگترین

کارشناسان محیط زیست مسئوالن را مقصر

سرزمین روسیه ،که قب ًال به عنوان پادشاهی

میدانند چرا که آنها بر اساس یک قانون اجازه

پرمافرُست شناخته میشد( ،اکنون) به پایتخت

میدهند هر ساله مناطق وسیعی از جنگلها

آتشسوزی تبدیل شده است» .در آن زمان ،آنها

ش بسوزند .این قانون به مقامات اجازه
در آت 

تخمین زدند که دو میلیون هکتار از جمهوری این

میدهد درصورتیکه هزینه اطفای حریق بیش از

سه شعله درترکیه میسوزد

بر اساس گزارشی که دیروز در سایت

بیش از  ۵هزار و  ۲۰۰نفر به وضعیت نگهداری
غ وحش هویزه
غیراستاندارد حیوانات در با 
اعتراض کردند و خواستار تعطیلی این باغ
وحش شدند.
به گزارش مهر ،وضعیت نگهداری غیراستاندارد
حیوانات در باغ وحش هویزه سالهاست که
مورد اعتراض حامیان حقوق حیوانات است اما
تا امروز هیچ توجهی به این اعتراضها نشده
است .حاال گروهی از فعاالن حقوق حیوانات
با راهاندازی کارزاری خواستار تعطیلی این باغ

تماشای فاجعه دریونان

تصاویر منتشر شده از یونان ،سراسر سرخ
است؛ سرخ از شعلههای سوزان .اینطور که
سیانان نوشته ،یونان در حالی با «فاجعهای
بیسابقه» روبهرو است که آتشسوزیها
کشور را ویران کرده است.به گفته کیریاکوس
میتسوتاکیس ،نخست وزیر یونان ،این کشور
با «فاجعه طبیعی بیسابقه» روبهرو شده
است ،زیرا  586آتشسوزی «گوشه و کنار»
این کشور را میسوزاند.مدیترانه تحت تاثیر
یکی از بدترین موجهای گرمایی چند دهه
اخیر است و آتشنشانان همچنان به مبارزه
با آتش در سراسر این کشور مشغولاند.
میتسوتاکیس در سخنرانی تلویزیونی خود در
روز دوشنبه گفت که  63تخلیه سازمان یافته
در چند روز گذشته در نقاط مختلف انجام

وحش شدهاند.
بیش از  ۵هزار و  ۲۰۰نفر رسیده معتقدند با توجه

وحش را اینگونه مطرح میکنند:
 .۱قفسهای باغ وحش هویزه همگی زیر تیغ
آفتاب سوزان خوزستان قرار گرفتهاند و آنطور که
از شواهد و نظر بازدیدکنندهها پیداست ،حتی
در غذارسانی حیوانات مشکالت بسیاری وجود
دارد .به عنوان مثال برای میمونهای رزوس
سبزی و کاهوی چند روز مانده میآورند و از
تأمین غذای شیرهای آفریقایی که نیازمند
گوشت هستند ناتوانند.

کرده بودند با مرخصی هومن جوکار که
پدر و مادر و همسرش به کرونا مبتال
شدهاند ،موافقت شود اما این کارشناس
محیط زیست زندانی ،در نهایت یکشنبه
هفته پیش توانست برای  10دقیقه در
بیمارستان در حضور مامور با پدر خود

همسر هومن جوکار نیز که او هم از بهمن
 ۹۶در زندان به سر میبرد ،این روزها با

آتش سوزیها مهار شده ،هنوز  3آتشسوزی

ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکند

در مناطق مختلف آنتالیا ،آدانا ،اسپارتا ،مرسین،

و به تازگی برای پیگیری مراحل درمان

موگال و عثمانیه را در حال ویران کردن است .این

در بیرون از زندان ،به مرخصی آمده بود.

آتشسوزیها جنگلها و مناطق مسکونی را
گذشته ،چندین محله و روستا تخلیه شدهاند.

شده است.

تامین نیاز آبی تاالبها

همچنین بسیاری از حیوانات در میان شعلهها
تلف شدهاند .بر اساس آخرین اطالعات دریافت

ضرورتی انکارناپذیر

پزشکی  ،) )AFADدر مجموع  9نفر بر اثر این

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تاالبها در

شده از ریاست مدیریت بالیا و فوریتهای
آتشسوزی جان خود را از دست دادند .با این

سازمان حفاظت محیط زیست تامین نیاز

همه مولود چاووش اوغلو ،وزیر امور خارجه ترکیه

آبی تاالبها برای حفظ پایداری ،امکان

گفته است که آتشسوزیها در این کشور تحت

ارائه خدمات اکوسیستمی و نیز پیشگیری

کنترل است.

از اثرات سو ناشی از خشک شدن آنها را
ضرورتی انکارناپذیر دانست.

هکتارها جنگل در دیکسیفایر

آرزو اشرفیزاده گفت :با توجه به تغییر

خاکستر شد

آتشسوزی دیکسیفایر در کالیفرنیا هنوز
در این حریق ،که دومین آتشسوزی بزرگ
تاریخ کالیفرنیا نام گرفته ،بیش از  870سازه
تخریب شده و جان هزاران نفر همچنان
در خطر است .همچنین  482،047هکتار
از جنگلها سوختهاند و فقط  22درصد از
پوشش جنگلی این منطقه محفوظ مانده
است .اینطور که  CNNنوشته ،دیکسیفایر،
یکی از  11مورد حریقی است که کالیفرنیا از
روز دوشنبه تجربه میکند .در مجموع 9542
آتشنشان در حال مبارزه با شعههای آتشاند
اما آتشنشانان کهنهکاری که در منطقه حضور

ساختاری در بخش مدیریت آب وزارت

بر اساس آمار سرویس
نظارت بر اتمسفر کوپرنیک،
وابسته به اتحادیه اروپا،
دیاکسیدکربن منتشرشده از
ماه ژوئن بیش از  505مگاتن
بوده است .این در حالی است
که در آتشسوزی شدید سال
 ،2020کل دیاکسید کربن
منتشرشده در تمام فصل
معادل  450مگاتن بود

نیرو و استقرار مدیریت حوضه آبریز برای
 ۹رودخانه اصلی ،همچنین اهمیت تامین
حقابه تاالبها ،تاکنون سه جلسه با مدیران
حوضه آبریزهای دریاچه ارومیه ،رودخانه
کرخه و فالت مرکزی و زایندهرود برای
پیگیری نحوه تامین نیاز آبی محیط زیستی
تاالبها تشکیل شده است.
او ادامه داد :این جلسات بهمنظور بررسی و
ارائه راهکارهای اجرایی نحوه تامین نیاز آبی
محیط زیستی دریاچه ارومیه و تاالبهای
اقماری آن ،تاالبهای استان خوزستان
با تاکید بر تاالب هورالعظیم و تاالبهای
استان فارس برگزار شد.

دارند میگویند از رفتار آتش وحشت کردهاند.

اشرفیزاده با یادآوری این که بر اساس

روستای گرینویل در پلوماس با آتش و

ماده  ۲قانون حفاظت ،احیا و مدیریت

خاکستر یکسان شده است ،همه مشاغل در

تاالبهای کشور ،سازمان حفاظت محیط

مرکز تجاری شهر سقوط کرده یا از بین رفته

زیست مکلف است نیاز آبی زیست محیطی

است و هنوز شعلههای آتش در آوار باقی

تاالبها را تعیین کند ،تصریح کرد :بر

مانده و میسوزد.

اساس همان ماده قانونی ،وزارت نیرو نیز
مدون در این خصوص ،نسبت به تخصیص

آخرین وضعیت «هیرمان» و «ایلدا»؛ شیرهای ایرانی
«روز جهانی شیر» امسال مصادف با ۱۹

غ وحش در
توانایی و قدرت یک با 

مرداد ماه در حالی در دنیا بزرگداشته

نگهداری از یک گونه خاص را بررسی

شد که یکی از زیرگونههای آن یعنی

کند در مرحله نخست یک جفت از آن

شیر ایرانی که زمانی در دشتهای کشور

گون ه را که بهلحاظ شرایط فیزیولوژیک و

زیست میکرد بیش از  ۸۰سال است

ژنتیک نیز از ردههای پایین ژنتیکی به

که به دالیلی از جمله تخریب زیستگاه

حساب میآیند را به باغ وحش موردنظر

و شکار در ایران منقرض شده است و

منتقل میکنند و توانایی و مهارت آن را

تنها یک جفت شیر نر و ماده ایرانی در

در نگهداری از آن حیوان میسنجند .این

غ وحشهای کشور در شرایط
یکی از با 

دو شیر ایرانی نیز به همین ترتیب در

اسارت زندگی میکنند .دامپزشک این

مرحله نخست به باغ وحش ارم تحویل

باغ وحش میگوید :که هر دو آنها حال

داده شده است تا طی یکفرایند زمانی

خوبی دارند.

مشخص توانایی این باغ وحش ارزیابی

پیمان محمدزاده ،دامپزشک باغ وحش

امضاکنندگان این کارزار که شمارشان تا امروز به

امضاکنندگان دالیل درخواست تعطیلی این باغ

نامهای از رئیس قوه قضائیه درخواست

بیمارستان بستری شد .سپیده کاشانی،

به مناسبت روز جهانی شیر

هزاران نفر خواستار تعطیلی باغ وحش هویزه شدند

و بیتوجهی مسئوالن به سالمت جسمی و

و دوستدار محیط زیست با امضای

مکلف است ضمن تدوین و اجرای برنامه

با امضای یک کارزار

روانی حیوانات باید این باغ وحش تعطیل شود.

روزنامهنگار ،فعال مدنی و کارشناس

رفته بود ،در بخش مراقبتهای ویژه

ریلیفوب منتشر شده ،در دو هفته گذشته در

مهار نشده است .بر اساس گزارش CalFire

حیات وحش

به شرایط نگهداری حیوانات در باغ وحش هویزه

جان سپرد .هفته پیش بیش از ۱۴۰۰

تحت تأثیر قرار داده و با شدت گرفتن آن در هفته
میزان خسارت باشد یا چنانچه آتشسوزی برای

روسیه

زندانی ،پنجشنبه شب بر اثر ابتال به کرونا

که بیش از  ۷۰درصد ریهاش از دست

مجموع  270آتشسوزی در  53استان ترکیه

زد ه و مردم را آواره کرده .شعلههای دیکسیفایر در کالیفرنیا ،آرام نگرفته و جنگلها و خانههای بسیاری را سوزاند ه است .در ترکیه هم

پدر هومن جوکار ،فعاالن محیط زیست

دوز واکسن ،درگیر کرونا شد و در حالی

رخ داده است .در حالی که  267مورد از این

| مهتاب جودکی |

وفق مقررات مرخصی اعطا شد».

پدر هومن جوکار با وجود دریافت دو

نبرد نابرابر با طبیعت کافی باشد».

آتش سیبری در روسیه ،به قطب شمال رسیده و یک رکورد تازه ثبت کرده است .در یونان ،زبانههای بلند آتش ،یک فاجعه بزرگ رقم

نوشت« :به

آقای هومن جوکار که یک

مالقات داشته باشد .هوشنگ جوکار،

بسیاری از موارد به نظر نمیرسد که این کارها در

شعلههای آتش در سه قاره گر گرفته است و آسمان در نقاط مختلف از دود سیاه شده .تصاویر ماهوارهای جدید نشان میدهد دود

محمدمهدی

حاجمحمدی

از اینکه توانست وثیقه الزم را تودیع کند،

که برای امرار معاش به جنگلها وابسته بودند،
 CNNگفتهاند که کمکهای ملی خیلی دیر

در

توییتر

نوبت به مالقات پدر هم رفته بود؛ پس

این آتشسوزی از سوی دیگر برای یونانیانی
ویرانگر بوده است .در اویا ،ساکنان محلی به

جوکار ،کارشناس

محیط

 .۲حوضچههای حیواناتی که در دمای باالی

بازگردند؛ در غیر این صورت به مکانی خارج از

خوزستان نیاز به آب دارند اکثر مواقع خالی بوده

استان که امکانات اولیه و آبوهوایی بهتر دارد

و یا آب آن آلوده است.

منتقل شوند .همچنین مرغها ،خروسها،

 .۳حیوانات در قفسهای تنگ زندگی میکنند

اردکها ،مرغابیها ،طاووسها و سایر حیواناتی

و حتی مجالی برای دویدن و یا رفتوآمد کافی

که نباید در باغ وحش باشند رهاسازی شوند و

ندارند و گرمای زیاد آنها را پرخاشگر ،عصبی و

عقاب ،کرکسها و کالغها که متعلق به طبیعت

هراسان کرده است.

ایران هستند در صورت سالمت به طبیعت

این کارزار همچنین راهکارهایی را برای بهبود

برگردند .این کارزار همچنین میخواهد حیواناتی

وضعیت حیوانات تا زمان تعطیلی این باغ

نظیر خرس ،گراز ،روباه ،گرگ و شغال هم به

وحش پیشنهاد کرده است که حیواناتی نظیر

مکانی دیگر برای زندگی بهتر منتقل شوند.

شیرهای آفریقایی و میمونهای رزوس که

کارزار تعطیلی باغ وحش هویزه تا پنجم شهریور

متعلق به طبیعت ایران نیستند به زادگاه خود

در وبسایت کارزار در حال جمعآوری امضاست.

شود.

ارم ،درباره آخرین وضعیت این جفت

به گفته این دامپزشک ،باغ وحش ارم

شیر نر و ماده ایرانی  ۹و  ۵ساله به ایسنا

طی دو سال اخیر در نگهداری این دو شیر

میگوید :حال هر دو شیر ایرانی خوب

ایرانی موفق عمل کرده است و اتحادیه

است واز زمان بهبود بیماری هیرمان ،این

باغ وحشهای اروپا در آینده تصمیم

دو حیوان در کنار یکدیگر زندگی میکنند.

میگیرد که شیرهایی با خلوص ژنتیک

او با تاکید بر اینکه هدف از بازگرداندن

یا تعداد بیشتری را به این باغ وحش

این دو شیر ایرانی هیچ زمان زادآوری و

منتقل کند یا خیر.

احیای نسل آن نبوده است ،میافزاید:

به گزارش ایسنا ،حدود  ۱۱۰سال پیش

هدف از ورود این جفت شیر فقط نمایش

دولت ایران حدود  ۱۰قالده از شیرهای

عمومی و شکلگیری ارتباط و همکاری با

ایرانی را به انگلستان هدیه داد که

اتحادیه باغ وحش اروپا بود و امکان این

به دنبال آن ،این شیرها در آن کشور

تکثیر مطلقا با این جفت شیر وجود ندارد.

تکثیر شدند و در حال حاضر نیز در باغ

باغ

وحشهای اتحادیه اروپا بهصورت پراکنده

محمدزاده

میگوید:

اتحادیه

وحشهای اروپا برای اینکه میزان

زندگی میکنند.

و تامین آن اقدام کند.
او افزود :همچنین وزارت نیرو به موجب
ماده  ۴آییننامه جلوگیری از تخریب و
آلودگی غیرقابل جبران تاالبها مکلف است
سهم حقابه تاالبها را با کمیت و کیفیت
مناسب و متناسب با شرایط اقلیمی مختلف
با توزیع زمانی معین و در اولویت دوم پس
از تامین آب شرب تخصیص دهد.
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تاالبها
سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد:
جلسات برگزار شده در راستای پیگیری و
نظارت بر تامین نیاز آبی محیط زیستی

هدف از بازگرداندن این
دو شیر ایرانی هیچ زمان
زادآوری و احیای نسل آن
نبوده بلکه فقط نمایش
عمومی و شکلگیری ارتباط
و همکاری با اتحادیه باغ
وحش اروپا بود و امکان
تکثیر با این جفت شیر
مطلقا وجود ندارد

تاالبها ،راهکارهای اجرایی نحوه تامین
نیاز آبی تاالبها و همچنین چگونگی
رفع مشکالت و چالشهای موجود در
حوضههای آبخیز تاالبها بود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان
حفاظت محیط زیست ،اشرفیزاده ضمن
یادآوری این که تدوین و اجرای صحیح
برنامههای تامین حقابه تاالبها برای حفظ
پایداری ،امکان ارائه خدمات اکوسیستمی
توسط تاالبها و نیز پیشگیری از اثرات
سوء ناشی از خشک شدن آنها ،ضرورتی
انکارناپذیر است ،گفت :این موضوع به
ویژه درباره تاالبهای واقع در حوضههای
آبخیز مرکزی و جنوبی کشور ،به دلیل
مسائلی چون محدودیتهای منابع آبی،
برداشتهای مستمر آب کشاورزی و مسائل
اجتماعی متاثر از تواتر خشکسالیها ،از
اهمیت بهسزایی برخوردار است.
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مسجد  ۹۰۰ساله

شیرازیها در زنگبار

اردشیر اروجی :وزیر این وزارتخانه باید به دور از سیاسیکاری

مسجد کیزیمکازی زنگبار پس از مسجد جامع

انتخاب شود چرا که ایران کشوری تاریخی-فرهنگی است .وزیر باید

جزیره کیلوا در تانزانیا ،قدیمیترین مسجد

به درک درست از میراث فرهنگی رسیده باشد ،ایران را گشته باشد

ساخته شده توسط شیرازیها در آفریقا است

و میراث تاریخی و صنایع دستی کشور را به دقت بشناسد و اهمیت

که هنوز مورد استفاده نمازگزاران قرار میگیرد و

آن را درک کند .از سوی دیگر باید به زبان خارجی مسلط باشد

هرساله گردشگران بسیاری از آن دیدن میکنند.
عضو هیأتعلمی پژوهشگاه در این ارتباط
گفت :طبق کتیبه محراب ،مسجد کیزیمکازی
در سال  ۵۰۰ق (بیش از  ۹۴۰سال پیش)
ساخته شده است .مرتضی روانفر افزود :بر
اساس مشاهده ،این نوع طراحی سهپرهای در

| اسکندر مختاری طالقانی |

محراب بعدها در برخی مساجد تانزانیا و کنیا،
توسط اقوام شیرازی ،بلوچ ،شوشتری ،کازرونی

| کارشناس میراث فرهنگی |

و عُ مانی استفاده شده که به عنوان نمونه میتوان
به مسجد شوشتریها در زنگبار و یا مسجد
بلوچها در کائوله اشاره کرد .او اضافه کرد :دیوید

میراث فرهنگی ،به جایگاهش

وایتهاوس (2013 -1941م) باستانشناس
کوفی مسجد کیزیمکازی را مشابه
ِ
داشته ،کتیبه
کتیبههای بندر سیراف در ایران میداند .به
ط عمومی پژوهشگاه میراثفرهنگی
گزارش رواب 

بازگردانده شود

| میراث آریا |

بریتانیایی که چند فصل کاوش در ایران و آفریقا

و گردشگری ،به گفته رضوانفر ،اهالی روستای
ماکوندوچی که مسجد کیزیمکازی در نزدیکی

نظرخواهی «پیام ما» از کارشناسان درباره شاخصهای انتخاب وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی

آن واقع شده ،خود را شیرازی میدانند و مراسم
نوروز (نیروزی) را در مرداد ماه و تقریبا همزمان

وزیر میراثشناس میخواهیم

با مراسم نوروز دریایی (صیادی) در ایران برگزار
میکنند.

مقررات تازه برای سفر

اردشیر اروجی :وزیر آینده باید فردی عمیق و علمی باشد و به درک درستی از میراث فرهنگی رسیده باشد

زمینی ایران و ارمنستان

اسکندر مختاری :خواسته ما این است که وزیر بعدی سرنوشت اقتصاد گردشگری را با میراث فرهنگی گره نزد

در آخرین بهروزرسانی مقررات سفر بین ایران
و ارمنستان ،مسافران هنگام بازگشت و ورود
به ایران ،به داشتن تست  PCRبا اعتبار ۷۲

از مرداد ماه سال  98که سازمان میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی ،با تصویب مجلس ،عنوان وزارتخانه را به خود گرفت

به گزارش ایسنا ،در بخشنامهای که تازگی به

بود و پیش از آن هم عضویت در هیئتمدیره و مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد کیش را در کارنامهاش داشت .دولت دوازدهم تمام

تاکنون یک وزیر را به خود دیده است :علیاصغر مونسان .او پیش از آنکه سکان هدایت وزارتخانه را بر عهده بگیرد ،رئیس سازمان

ساعت ملزم شدهاند.
دست دفاتر خدمات مسافرتی و شرکتهای

| فروغ فکری |

گردشگری رسیده ،کمیته امنیتی اجتماعی
و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا تاکید

| روزنامهنگار |

کرده در سفرهای زمینی ،تمام پروتکلهای
بهداشتی در اتوبوسها رعایت شود .مسافر

تمرکز خود را بر گردشگری گذاشت و البته نه پیش از کرونا و نه پس از آن ،فعاالن این حوزه را از عملکرد خود راضی نکرد و بخش
میراثفرهنگی را نیز فراموش کرد .حاال سوال این است که رئیس دولت جدید که او هم در برنامههایش برای جلب رای مردم از

حوزههای میراثفرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری سخنی به میان نیاورد ،قرار است چه کسی را برای این سمت انتخاب کند؟

در محافل سیاسی مختلف اسامی گوناگونی مطرح شده که از آن جمله میتوان به عزتهللا ضرغامی ،رئیس سابق سازمان

هنگام بازگشت و ورود به کشور به داشتن

صداوسیما اشاره کرد که سابقهای در این حوزهها نداشته و دیگری سعید اوحدی که معاون سرمایهگذاری سازمان میراثفرهنگی

شده است ،در غیر اینصورت انجام این

دیگری که برای وزارت این وزارتخانه در محافل مختلف نامشان بر سر زبانها آمده روحهللا احمدزاده کرمانی ،حرمتهللا رفیعی،

بوده ،سابقه ریاست سازمان حج و زیارت را در دولت دوازدهم داشته و اکنون رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران است .اسامی

تست  PCRمنفی با اعتبار  ۷۲ساعت ملزم

محمدرضا دشتی و محسن منصوری است .افرادی که دیدارنیوز دربارهشان مینویسد« :از میان گزینههای احتمالی رئیس جمهور

تست و قرنطینه با هزینه شخصی مسافر تا
مشخص شدن نتیجه ،الزامی خواهد بود.

تنها دو نفر از این افراد در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری دستی بر آتش داشته و دارند؛ احمدزاده کرمانی که این تجربه را مدیون

ستاد ملی کرونا قبال در بخشنامهای اعتبار

ریاست  ۹ماههاش بر سازمان میراثفرهنگی است و حرمتهللا رفیعی هم که در حال حاضر ریاست انجمن صنفی دفاتر خدمات

تست منفی کرونا برای مسافران ورودی از

مسافرت هوایی و جهانگردی ایران را به عهده دارد .اما محمدرضا دشتی اردکانی یه گام عقبتر از احمدزاده کرمانی و حرمت هللا

مسیرهای بینالمللی را تا  ۹۶ساعت اعالم

رفیعی است و سابقهای در کسب پستهای مدیریتی در وزارت میراثفرهنگی نداشته و در حال حاضر بر فراکسیون گردشگری

کرده بود.

مجلس ریاست میکند و محسن منصوری تنها سابقه فعالیت در حوزه آموزش و پرورش را در کارنامه کاری خود دارد و تاکنون نه

وزارت بهداشت ارمنستان نیز مقرر کرده که در
تست منفی تشخیص کرونا را که بیشتر از

نگاهی عمیق و درست دارند .برخی از آنها میپرسند آیا در آینده نیز –همچون آنچه در دولت دوازدهم رخ داد -این وزارتخانه

بیماری کووید را ارائه دهد که دستکم  ۱۴روز

در نهایت آیا این وزارتخانه به دست فردی متخصص خواهد افتاد یا همچنان نگاه سیاسی در انتخاب وزیر اولویت خواهد داشت؟

باشد یا گواهی واکسیناسیون کامل در برابر

گذشته باشد.
مسافر باید در مراکز مستقر در پایانههای

قرنطینه اجباری شود .نتیجه آزمایش در

| کارشناس گردشگری |

سامانه  Armedثبت میشود و به مدت ۴۸
ساعت در اختیار مسافر قرار میگیرد که در
صورت منفی بودن جواب آزمایش ،فرد از

اگر ارتباطمان با دنیا درست نشود ،گردشگری رونق نمیگیرد

قرنطینه خارج میشود.

اسکندر مختاری :میراثفرهنگی

و هنر پایتخت آلمان را احیا کرد.
موزه برلین که میزبان مشهورترین موزههای
این شهر است و تا قبل کرونا همیشه پر بود
از بازدیدکننده ،با شیوع این ویروس به طرز
عجیبی از جمعیت خالی شد .اما حاال به
لطف برنامه جدید مسئوالن شهر برلین که

گردشگری معطوف شد و اکثر مدیران

با این نگاه اگر میراثفرهنگی بازده

استانی بر اساس ظرفیتهای تعاملی

اقتصادی نداشته باشد ،کنار گذاشته

با استان و عرصه سیاسی تعیین

میشود.

شدند و نه دانش و سابقه کار در این

با همه اینها ،وزیر بعدی و تیم او

حوزه.

باید بدانند میراثفرهنگی فارغ از

این نگاه صرف به حوزه گردشگری

آنکه جاذبه گردشگری است باید مورد

و نادیده گرفتن میراثفرهنگی تضاد

بررسی و رسیدگی قرار گیرد و باید به

منافع زیادی را هم به دنبال داشت.

جایگاهش برگردانده شود.

برای نمونه در کمیسیون ماده پنج

اشکال دیگر این است که در جذب

مربوط به بافت تاریخی یا توسعه

اعتبارات مالی ،وزارت میراثفرهنگی

شهرها این تضاد منافع پررنگ شد

قطره چکانی عمل کرده و ما بعد از

و مدیران استانی هم اغلب بالتکلیف

جنگ و دوره سازندگی همچنان این

ماندند .نمونه دقیقش ساخت هتل در

مشکل را داشتهایم و به همین دلیل

ساحت ارگ کریمخان در شیراز است؛

حاال میخواهیم وزیر بعدی لباس

انگار نمیدانند آیا باید از هتلسازی

حفاظت از میراثفرهنگی را به تن کند

در راستای گردشگری حمایت کنند یا

و لباس توسعه اقتصادی لباس اولش

به حراست از بنای میراثی بپردازند.

نباشد .حفظ ارزش ملی و سرزمینی

این مسائل در سالهای اخیر هم

در اولویتش باشد و برای این امر هم

همچنان پررنگ بوده و نگرانی فعاالن

بیشتر از هر چیز نگاه دولت و شخص

عرصه میراثفرهنگی و حفاظت را

رئیس جمهور مهم است که وزیر را

بیشتر کرده است.

برای چه ماموریتی تعیین میکند.

مشکل دیگری که همواره با آن روبهرو

اگر وزیر را از جنس فرهنگ تعیین

بودهایم این است :میراثفرهنگی را

کند مهم است .وزیر بعدی نباید

که موضوعی مرتبط با فرهنگ کشور

سرنوشت اقتصاد گردشگری را با

است ،با مسئله اقتصاد درآمیختند

میراثفرهنگی گره بزند.

| زهرا نقوی |
| دبیر کارگروه صنایع دستی شبکه
سمنهای میراثی استان تهران |

وزیر بعدی ،صنایعدستی کشور را بشناسد

| اردشیر اروجی |

داده و تا مشخص شدن نتیجه منفی،

به گزارش ایرنا از نشریه بلومبرگ ،جزیره

همینطور مراکز استانی به موضوع

میدانیم زور اقتصاد بیشتر است و

گذشته پرسیده و نیازهای امروز وزارتخانه و تواناییهای مورد نیاز وزیر احتمالی را جویا شده است.

مرزی و یا فرودگاه ،آزمایش کرونا را انجام

برلین در هفته ،ویترینهای کرونازده تاریخ

این بود که تمام توجه وزارتخانه و

میشود؟ این را میگوییم چون

«پیام ما» نظر سه کارشناس در حوزههای میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی را درباره وضعیت این سه بخش در  8سال

در صورت ارائه نکردن یکی از این دو گواهی،

طرح یک روز بازدید رایگان از «جزیره موزه»

وارد کرد .این صدمه در مرحله اول

در قالب برنامههای اقتصادی مطرح

بیشترین تمرکزش را به گردشگری خواهد گذاشت یا باالخره میراثفرهنگی و صنایع دستی هم جایگاه خود را خواهند یافت؟ و

از تاریخ دریافت آخرین دُ ز واکسن نیز باید

با بازدید رایگان

بزرگی به حوزه حفاظت میراثفرهنگی

که اگر موضوعی فرهنگی است چطور

وجود این اسامی فعاالن حوزه میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی نگران آینده این وزارتخانه هستند و از وزیر جدید توقع

 ۷۲ساعت از آن نگذشته باشد همراه داشته

کرونازده برلین

میراثفرهنگی و گردشگری صدمه

رینگ گیر افتاد .سوال ما این است

مستقیم و نه غیرمستقیم با هیچ یک از حوزههای میراثفرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری فعالیت مشترکی نداشته است ».با

زمان ورود به این کشور ،مسافر یا باید نتیجه

احیای موزههای

قبل از هر چیز باید بگویم ترکیب

و در نتیجه میراثفرهنگی در گوشه

را که موضوعی مرتبط بافرهنگ
کشور است ،با مسئله اقتصاد
درآمیختند و در نتیجه
میراثفرهنگی در گوشه رینگ
گیر افتاد .سوال ما این است
که اگر موضوعی فرهنگی است
چطور در قالب برنامههای
اقتصادی مطرح میشود؟ این
را میگوییم چون میدانیم زور
اقتصاد بیشتر است و با این
نگاه اگر میراثفرهنگی بازده
اقتصادی نداشته باشد ،کنار
گذاشته میشود

بازدید از موزههای این مجموعه را در روزهای
یکشنبه رایگان کرده ،کشتی بازدیدکنندگان
بار دیگر در این جزیره پهلو میگیرد.
طرح «یکشنبههای رایگان» با حمایت
انجمن موزههای برلین و دولت فدرال،
از ماه پیش در  ۶۷موزه برلین کلیدخورد

اگر بخواهیم وضعیت گردشگری را در چهار سال

میشود .چرا که دیدند رشد گردشگران اروپایی و

آگاه داشته باشد که ایران را بشناسد .وزیر این

گذشته مورد بررسی قرار دهیم ،باید تحوالت

حتی آمریکایی تا چه میزان بوده است و من

وزارتخانه باید به دور از سیاسیکاری انتخاب

گوناگون کشور را از نظر بگذرانیم .از تحول و

همان زمان در مصاحبهای گفتم «ایرانهراسی

شود چرا که ایران کشوری تاریخی-فرهنگی

گشایشی که بعد از برجام رخ داد ،تا اعتراضات

به ایرانشناسی بدل شده است» .بعد از آن

است و جزو هفت کشور تمدنساز بشری است.

و اصابت موشک به هواپیمای اوکراین که رفت

اما شاهد اعتراضات به قیمت بنزین در آبانماه

وزیر چنین وزارتخانهای باید به درک درست از

و آمدها را مختل کرد و بعد از آن هم شیوع

 98و اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی در

میراثفرهنگی رسیده باشد .ایران را گشته باشد

گسترده کرونا در ایران و جهان .اما بگذارید در

دیماه همان سال بودیم .این موارد بار دیگر

و میراث تاریخی و صنایع دستی کشور را به دقت

ابتدا بگویم تبدیل سازمان به وزارتخانه در نوع

وجهه گردشگری کشور را به شدت مغشوش

بشناسد و اهمیت آن را درک کند .از سوی دیگر

خود اتفاق بزرگی بود .این گام بلند باعث شد

س از آمدن به ایران را زیاد کرد و شاهد
کرد ،تر 

باید به زبان خارجی مسلط باشد .در دنیا ایران را

دیگر نشنویم که سازمان میراثفرهنگی ،صنایع

کاهش جدی حضور گردشگران بودیم .در نهایت

نه به کشاورزیاش میشناسند و نه به صنعتش.

دستی و گردشگری حیاط خلوت دولتهاست.

شیوع کرونا تیر خالصی بر این صنعت بود .ما آن

در موزههای بزرگ جهان بخش ایران قرار دارد؛ از

با تبدیل شدن سازمان به وزارتخانه امکانی چون

زمان از دولت و وزارتخانه خواستیم تا صندوق

موزه لوور پاریس تا موزههای انگلستان و آمریکا.

پرسشگری درباره عملکرد آن در مجلس فراهم

حمایت گردشگری ایجاد شود اما این اتفاق

آنها جایگاهی مشخص برای آثار ایران دارند ،هم

شد .اما بهتر است به سالهای گذشته برگردیم.

نیفتاد و صنایع مرتبط با گردشگری یکییکی

ایران را معرفی میکنند و هم از آن درآمد دارند.

سالی که برجام تصویب شد و گردشگری در

ورشکسته شدند .اکنون هم در حالی که با آمدن

در نتیجه اصلیترین توقع من این است که

ایران رونق گرفت .در سال  97تراز گردشگری

واکسن ،بسیاری از کشورها گردشگری را از سر

وزیر آینده بهدور از سیاسیکاری و فردی عمیق

ی ما که همیشه منفی بود ،برای
داخلی و خارج 

گرفتهاند ،ما همچنان درگیر کرونا و مرگ و میر

و علمی باشد و در کنار انتخاب چنین فردی

اولین بار صفر شد .یعنی تعداد گردشگران

جدی هستیم .بنابراین حوزه گردشگری ما در

اگر ارتباطمان با دنیا درست نشود ،نمیتوانیم

خارجی بسیار باال رفت .این میزان آنقدر

ابتدا از مسائل سیاسی آسیب دید و بعد هم از

گردشگری را رونق دهیم .باید بدانیم این ارتباط

محسوس بود که آمریکا گفت هرکس به ایران

ویروس کرونا .حاال این وزارتخانه که بسیار نوپا و

سازنده با دنیاست که مردم را به ایران جذب

سفر کرده باشد برای آمدن به آمریکا دچار مشکل

جدید است قبل از هر چیز باید وزیری مطلع و

میکند .نه بستن درهای کشور و بی تعاملی.

حوزه میرا ثفرهنگی ،صنایع دستی و

پیشرفت باشد.

گردشگری هر کدامشان در هر کشوری

حوزه صنایع دستی در یک سال و

که باشند به عنوان سرمایه مورد بررسی

نیم گذشته مانند تمام مشاغل دیگر

قرار میگیرد و از جمله ابزارهای تقویت

با شیوع ویروس کرونا در جهان،

شاخصهای اقتصادی تلقی میشوند

به شدت در تنگنا قرار گرفت و

چرا که میتوانند منبع درآمد و عامل

دستاندرکاران حرفهای این حوزه از

اشتغال باشند.
یکی

از

ویژگیهای

فعالیت ماندند؛ آن هم در شرایطی که
این

صنعت

میدانیم صنایع دستی جزو کاالهای

بهخصوص در زمینه صنایع دستی

به نسبت لوکس محسوب میشود و

این است که مردم محلی و روستایی

مشکالت اقتصادی باعث کاهش خرید

و همینطور عشایر در این زمینه فعال

مردم و استقبالشان شده است.

میشوند .هر کجا که کشاورزی و

در نتیجه آنچه ما از وزیر بعدی

دامداری داریم ،صنایع دستی فرصتی

میخواهیم عالوه بر اشراف بر این

بوده که از منابع موجودشان به صورت

حوزه ،تشویق گردشگری ،ایجاد فضای

بهینه استفاده کنند .بنابراین کسی که

بازاریابی و فروش ،فعال کردن فروش
از سوی دیگر کمک به

قرار است به عنوان وزیر انتخاب شود

خارجی و

باید اطالعات دقیقی از صنایع دستی

حضور بخش خصوصی ،سازمانهای

شهرهای مختلف داشته باشد و بداند

مرد منهاد و دانشگاه در کنار فعاالن و

هر منطقه چه امکاناتی برای تولید

هنرمندان است .وزارت میرا ثفرهنگی

دارد ،کمبودهایش چیست و چطور

باید بخواهد به دور از شعارزدگی صنایع

میتوان مشکالت را مرتفع کرد .وزیر

دستی را به خانه مردم ببرد .راه افتادن

آینده تنها در صورت شناخت این حوزه

بازارچههای دائمی و البته تالش برای

است که میتواند در زمینه قانونگذاری

ثبت جهانی و ملی شهرها و روستاهای

در مجلس وارد شود .میتواند در زمینه

کشور هم از دیگر مواردی است که

بیمه و پیگیریهای حقوقی برای

میتواند این حوزه را از رکود خارج کند

فعاالن این عرصه گام بردارد و عامل

و فعاالن این عرصه را امیدوار سازد.

و از همان روز نخست بیش از  ۲۰هزار
بازدیدکننده جذب کرد .سناتور برلین در
کمیسیون فرهنگ و اروپا معتقد است

کاوش

افسانهای که به حقیقت پیوست

بازدید رایگان به تنهایی مردم را به موزهها
برنخواهد گرداند و باید به آنها اطمینان خاطر
داده شود که بازدید از موزه و اماکن عمومی
برایشان خطری ندارد بنابراین موزههایی که
در طرح بازدید رایگان شرکت کردهاند باید
دستورالعملهای بهداشتی و قواعد مربوط
به فاصلهگذاری اجتماعی را تمام و کمال
رعایت کنند.

کشف بقایای اسب تروآ در ترکیه
گروهی از باستانشناسان مدعی کشف بقایای

از باستانشناسان اهل ترکیه در حین کاوش

باستانی بقایای اسب اساطیری تروآ است.

اسب افسانهای تروآ در محل وقوع نبرد

در شهر تاریخی تروی واقع در تل باستانی

در این عملیات حفاری ،قطعاتی چوبی از جنس

تاریخی تروی در ترکیه شدند .به گزارش ایرنا

حصارلیک در آناتولی ،به یک سازه چوبی بزرگ

صنوبر با ارتفاع  ۱۵متری کشف شد که به شکل

از پایگاه اطالعرسانی گریک ریپورتر ،گروهی

برخوردند که به باور تاریخنگاران و کارشناسان آثار

عجیبی سرهم بندی شده بودند ،ساختاری که

یادآور اسب تروآ است .به باور اغلب مردم،

اسب تروآ در منظومه حماسی انئید نوشته

باستانشناسان را به این فکر انداخت که آنچه

اسب تروآ چیزی بیش از یک افسانه نیست.

ویرژیل آمده است .تاریخدانان بر این باورند که

کشف کردهاند بقایای ابزاری است که سربازان

این اسب معموال به اشعار حماسی ایلیاد و

این نویسنده در کتاب خود از تصویر اسب تروآ

یونان از آن برای فتح شهر باستانی تروآ استفاده

ادیسه هومر پیوند داده میشود .این اشعار

به عنوان تشبیهی برای اشاره به یک جنگافزار یا

مساله دیگری که ادعای این تیم

کالسیک داستان نبرد تروآ و سفر دور و دراز

یک بالی طبیعی استفاده کرده است.

باستانشناسی را تایید میکند ،کشف یک پالک

اودیسئوس (اولیس) برای بازگشت به شهر

سازه چوبی که به تازگی در ترکیه کشف شده،

برنز است که جمله «یونانیان برای بازگشت به

ایتاکا را روایت میکنند اما در آنها به این اسب

با توصیفات ویرژیل ،آگوستوس و کوینتوس

خانه ،این پیشکش را به آتن تقدیم میکنند» بر

معروف چوبی اشارهای نشده است .داستان

اسمیرانئوس از اسب تروآ تطبیق داشت و

روی آن حک شده است.

کردند.
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پیشنهاد شماری از نمایندگان برای بازگشت طرح صیانت به روند عادی بررسی طرحها ،در مجلس رای نیاورد

قرار دهد» اما این طرح در مجلس حامیان
سرسختی دارد ،از جمله شخص رئیس قوه

مجلس صدای ملت را نشنید

نخلداران خوزستان:

مقننه که در نامه شافعی ،خطاب قرار گرفته است

یاست
اگر سال مانعزدای 

و رضا تقیپور که در نطق دیروز خود با اعالم
اینکه رئیس مجلس هم با این طرح و بررسی

پس چرا ما سرگردانیم

آن در کمیسیون مشترک موافق است ،گفت:
«تعطیلی این طرح یعنی حمایت از کسانی که

توانگر ،نماینده مجلس :طراحان طرح صیانت گفتند مخالفان آن تحت تاثیر صهیونیستها هستند

دیروز نخلداران استان خوزستان که از طرفی

 8سال در فضای مجازی خیانت کردند و کشور

محصوالتشان در اثر شوری آب و خاک در

را بدون قید و شرط در اختیار دشمنان ملت ایران

معرض خطر قرار گرفته است و از طرفی

قرار دادند؛ امروز فضای مجازی کشور اشغال

واسطهگریها قیمت محصوالتشان را تحت

شده است و باید قانونمند شود» در روزهای اخیر

تاثیر قرار داده ،با ورود به ساختمان سازمان

عالوه بر بسیاری از چهرههای شاخص سیاسی

جهاد کشاورزی استان خوزستان نسبت به

و اجتماعی از طیفهای گوناگون که در مخالفت

مشکالت خود اعتراض کردند .به گزارش عصر

با این طرح و تبعاتی که برای جامعه امروز ایران

جنوب با شورشدن زمینهایی که سالیان متعدد

به دنبال خواهد داشت ،اظهار نظر کرده و در مورد
آثار سو این طرح هشدار دادهاند .صاحبان کسب
و کارها هم نگران سرنوشت این طرح هستند.
چرا که در روزگاری که در نتیجه بیتدبیری
تصمیمگیران کشور کرونا به پیکهای چهارم و
پنجم و حتی ششم و ...رسیده است ،با تعطیلی
کسب و کارها ،فضای اینترنت تنها امید صاحبان
این کسب و کار هاست .روزنامه «پیام ما» در
گزارشی که در روز نهم مرداد ماه منتشر کرد
فرصتی را برای طرح دغدغه صاحبان کسب و
کارهای اینترنتی فراهم کرد تا از نگرانیهایشان

وزیر ارتباطات:
طراحان میخواهند از ظرفیت
اصل  ۸۵قانون اساسی حتی

رشد کنند .کیفیت بد آب خسارت های بسیار

برای جلوگیری از مشارکت کلیه
نمایندگان مجلس در تدوین
این قانون که در حکم یک
قانون اساسی در فضای مجازی
است استفاده ناصواب ببرند

| تسنیم |

| نویسنده |
| سمت |

تریبون مجلس رفت ،درباره انتقاداتی که طیفهای مختلف اجتماعی و سیاسی و اقشار مختلف مردم و فعاالن کسب و کارها به تصمیم

دو هفته پیش مجلس وارد کردند ،با تاکید بر اینکه «موضوع از جایی دیگر هدایت میشود» تلویحا مخالفان این طرح را دستنشانده

دشمن دانست و گفت برخی نمایندگان «همراه با عملیات شناختی دشمنان با اصل طرح مخالفت کردند» دیروز در حالی که نتایج

جلسه غیرعلنی صبح مجلس اخباری مبنی بر موافقت نمایندگان با لغو رسیدگی به طرح صیانت را طبق اصل  ۸۵قانون اساسی ،روی

صفحه اول خبرگزاریها برده بود ،تغییر نظر برخی نمایندگان ،در فاصله برگزاری جلسه غیرعلنی تا طرح موضوع در صحن ،سرنوشت این

طرح را تغییر داد و دقایقی بعد خبر رسید مجلسیها با لغو رسیدگی این طرح در کمیسیون مشترک ،مخالفت کردهاند.

درآمدزایی برای خود ایجاد کرده بود گفت« :به

رسیدگی طرح صیانت بر اساس اصل  ۸۵قانون
اساسی ،از سوی برخی نمایندگان مطرح و در
مجلس اعالم وصول شد .دیروز این طرح در
جلسه غیرعلنی به رای نمایندگان گذاشته شد
و غالب نمایندگان حاضر در جلسه با اجرای آن
موافقت کردند و طرح برای قانونی شدن ،جهت
رای در صحن مطرح شد .اما نتیجه ،از تغییر نظر
برخی نمایندگان خبر میداد .در جلسه علنی ،از
مجموع  262نماینده حاضر  130نفر رای موافق،
 121نفر رای مخالف و  7نفر به لغو رسیدگی این
طرح در کمیسیون مشترک ،رای ممتنع دادند.

این طرح وقت مجلس را میگیرد

سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیات
رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه در جلسه
غیرعلنی طرحی به تصویب نمیرسد و تصمیم
در این جلسه تنها «نوعی تمهید اولیه» است،
در خصوص دالیل این تصمیم با مقایسه طرح
صیانت با طرح تغییر قانون انتخابات ،گفت:
«موافقین استداللشان این است که بررسی این
طرح زمان میبرد .چون مسائل مهمتری داریم و
دغدغه اصلی باید مسائل معیشتی و اقتصادی
باشد ،اگر این طرح در دستور کار قرار گیرد با
این ابعاد وقت مجلس را میگیرد همان طور که
طرح تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری یک
ماه وقت مجلس را گرفت» موافقان با بررسی

طرح در کمیسیون مشترک ،معتقدند« :اگر طرح

اینکه مصلحت نیست این طرح براساس اصل

در صحن علنی بررسی شود ،افراد متخصص

 ۸۵قانون اساسی بررسی شود ،گفت« :این

که طرح خدشهای به کسب و کارهایی که بر

نمیتوانند اظهارنظر کنند» وزیر ارتباطات اما

طرح هنوز ناپخته است .زندگی ،آموزش و کسب

بستر اینترنت مشغول فعالیت هستند وارد

نظر دیگری دارد .او در نامهای که به محمدباقر

و کار بخش قابل توجهی از جامعه تحت تاثیر

نمیکند ،اما فعاالن بخش خصوصی و صاحبان

قالیباف و سید ابراهیم رئیسی نوشت ،با اشاره

این طرح قرار میگیرد .ما نباید یک قرارداد با

کسب و کارهای اینترنتی نظر دیگری دارند .از

به اشکاالت این طرح هشدار داد« :اجرای این

یک شرکت خارجی را با ارتباط مردم با اینترنت

جمله اینکه صاحبان  48کسبوکار اینترنتی ،در

طرح ضمن محدود سازی کاربران در دسترسی

مقایسه کنیم .برخی از مواد این طرح چنان خام

بیانیهای اعتراضی ،خواهان تجدید نظر درباره

آزاد به اطالعات باعث کمرنگ شدن نقش دولت

و مخرب است که تصویب و اجرای آن میتواند

این طرح و توقف آن شدند.

در تصمیمگیریهای فضای مجازی میشود»

اخالل جدی در سازوکار حاکم بر فضای مجازی

در بخشی از این بیانیه آمده است« :این

او از روسای قوه مقننه و مجریه درخواست کرد

ایجاد کند .این طرح منجر به فرار نخبگان از کشور

طرح قطع ًا به نفع کسبوکارهای اینترنتی

طرح صیانت با حضور کارشناسان و متخصصان

میشود و اجرای کوتاه مدت آن نیز آثار زیانباری

ایرانی نیست و تدوینکنندگان آن بدانند

این حوزه دوباره بررسی شود .به عقیده جهرمی

به دنبال دارد .مجلسی که شعار شفافیت را داد

صدمات و خسارات این طرح به کسبوکارهای

حذف دولت از اختیارات اجرایی جدا از معضالت

چرا میخواهد بررسی این طرح را در تاریکی

بومی ،بهمراتب بیشتر از کمک به آنهاست»

ساختاری و موازی کاریهایی که تنها اثر آن

پیش ببرد؟» توانگر همچنین به اتهاماتی که

غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی ایران

میتواند تضییع بیتالمال باشد .او همچنین به

نسبت به مخالفان این طرح بیان میشود اشاره

هم در نامهای به رئیس مجلس با بیان اینکه

اصرار عجیب نمایندگان به رسیدگی به این طرح

کرده و گفت« :طراحان این طرح گفتند مخالفان

بهتر است «تصمیمات مرتبط با فضای مجازی

بر اساس اصل  ۸۵قانون اساسی اشاره کرد و

آن تحت تاثیر صهیونیستها هستند .گفتند

با دریافت نظرات کارشناسان خبره اتخاذ شود»

نوشت« :طراحان میخواهند از ظرفیت اصل ۸۵

شورای عالی فضای مجازی با این طرح موافق

خطاب به محمدباقر قالیباف نوشت« :بسیاری

قانون اساسی حتی برای جلوگیری از مشارکت

است .اما بنده سوال کردم و آنها این امر را رد

از کسب و کارهای نوین از طریق فضای مجازی

کلیه نمایندگان مجلس در تدوین این قانون که در

کردند .حتی سخنگوی شورای نگهبان صراحتا

صورت میپذیرد و این وابستگی بهسرعت در

حکم یک قانون اساسی در فضای مجازی است

اعالم کرد هیچ هماهنگی قبلی درباره طرح

حال افزایش است؛ در همین راستا استدعا دارد

استفاده ناصواب ببرند»

صیانت با آنها نشده است».

هر تصمیمی در مورد کسب و کارهای مرتبط با

مجتبی توانگر از نمایندگانی است که درخواست

مردم را نمایندگی کردن

لغو بررسی طرح صیانت براساس اصل ۸۵

استدالل کسانی که قصد دارند طرح صیانت

قانون اساسی را ارائه کردند ،او دیروز با بیان

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

در اراضی مومن آباد رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان شهید

خالویی و خریداری شده با واسطه از مالک رسمی عباس
باقری.

-۱۵حسین اکبری نژاد فرزند علی شش دانگ خانه

فضای مجازی با اخذ نظرات کارشناسان خبره
صورت پذیرد و نفع عمومی در جهت اشتغال
و توسعه کسب و کارهای دیجیتال را مدنظر

عنوان یک کارآفرین در حوزه اجتماعی و معلوالن

میکنید .اگر سال پشتیبانی است پس چرا

اگراین طرح اجرایی شود دیگرفعالیت نمیکنم.

حمایتمان نمیکنید .چرا همیشه از واسطه ها
و داللها حمایت میشه و به آنها تسهیالت کالن

پیج در شرکتهای مختلف مشغول به کار شوند.
این آموزشها بیهوده است و انگیزه آنها از بین
میرود و ناامید میشوند ».با این حال دیروز
طرح کسب و کار هاست» به نظر میرسد صدای
گوش نمایندگانشان در مجلس برسد.
حتی صدای نزدیک به یک میلیون نفر از فعاالن

مجلس بیان میشود« :برخی میخواهند
مجلس را از حق قانونگذاری در حوزه فضای
مجازی محروم کنند .نمایندگان نباید اجازه دهند
مغلطه بر منطق و هوچیگری بر عقل غلبه کند و
نباید تصمیم درست خود را لغو کنند»
بعد از این قیل و قالها اما ،طرح صیانت

همچنان به قوت خود باقی است و در انتظار
تصمیم کمیسیون مشترک تا در صورت تصویب
به مدت  6ماه به صورت آزمایشی اجرایی شود.

واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش  ۹کرمان خیابان

-۴۲الهام کرمی فتح آبادی فرزند حسین شش دانگ خانه

به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه

 -۸پوران قاسم بیگی فرزند محمد و توران قاسم بیگی فرزند

تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و

 ۴۶.۸۰مترمربع قسمتی از پالک  ۶۷فرعی از  ۱۸۱۹اصلی واقع

فرزند عباس شش دانگ خانه مساحت  ۲۷۳.۴۰متر مربع

کوچه  ۱۵و خریداری شده از مالک رسمی محمد قاسم بیگی.

عباس آباد خان رفسنجان بخش ۹کرمان بلوار امام حسن

مساحت ۲۱۵.۷۰متر مربع قسمتی از پالک  ۱۸۱۷اصلی واقع

مترمربع قسمتی از پالک  ۵۰۷فرعی از  ۱۸۱۹اصلی واقع در

شفیعی پور.

شمالی کوچه  ۲۵.۲و خریداری شده با واسطه از مالک رسمی

شرقی نبش چهارراه نیکزاد و حسب استشهاد محلی از مالکیت

مساحت ۴۵۲.۱۵متر مربع قسمتی از پالک  ۱۸۹۲اصلی واقع

-۲منصور حسینی معین فرزند محمود شش دانگ خانه

-۱۰محمد جعفر احمدی فرزند محمد شش دانگ خانه

کوچه ۹که متقاضی از مالکین مشاعی پالک مذکور میباشد(.

صادر خواهد شد.

در اراضی قطبب اباد رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان معراج

ورثه علی معاون.

خلیج فارس خیابان بنی نجار کوچه  ۱و خریداری شده با
-۳۵حسن عبداللهی فرزند حسین و فاطمه زین العابدینی دره

محلی از مالک رسمی غالمرضا مرجوعی.

دری فرزند اکبر هر کدام سه دانگ مشاع از شش دانگ خانه

-۴۴حمید ابوالحسنی زاده فرزند علی شش دانگ خانه

اصلی واقع در اراضی اسد آباد رفسنجان بخش  ۹کرمان خیابان

در اراضی فیض آباد نوق رفسنجان بخش  ۱۰کرمان و حسب

-۹لیال شکرعلی فرزند شاپور شش دانگ مغازه مساحت۲۵.۳۰

خیابان آبفار و حسب استشهاد محلی از مالکیت علی اکبر

گلزار شهدا خیابان شهید الله زاری و دارای بنچاق از مالک

شهید غالمعباس عباس آبادی کوچه  ۶که متقاضی از مالکین

اراضی علیآباد اربابی رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان شریعتی

-۱۸جالل غالمرضاپور فرزند حسین شش دانگ خانه

-۲۷ناصر فاتحی راویز فرزند ابوالفتح شش دانگ خانه

-۳۶رضا درکی فرزند محمد و نجمه صابری فرزند مراد

در اراضی تقی آباد رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان سعادت

اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان

از پالک  ۱۰۶فرعی از  ۱۹۱۳اصلی واقع در اراضی اسد آباد

آگهی اصالحی

خریداری شده از مالک رسمی حسن پور عبداللهی حیدرآبادی.

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های

سیدکریم علوی .

معراج شمالی کوچه  ۶۲و خریداری شده از محل مالکیت

خیابان امیرکبیر شرقی کوچه  ۱۴و حسب استشهاد محلی از

العابدین گلوساالر فرزند حسین بالمناصفه شش دانگ خانه

-۳محبوبه کافی زاده فرزند حسین شش دانگ خانه

-۱۱محمد محمدرضا خانی رو کرد فرزند حسین شش دانگ

اصلی واقع در اراضی تقی آباد رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان

 ۱۸۲۳اصلی واقع در اراضی خلیل آباد رفسنجان بخش ۹کرمان

سید ابوالقاسم قرشی.

اصلی واقع در اراضی علی آباد اربابی رفسنجان بخش ۹کرمان

اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان
رسمی اکبر خاندانی.

مساحت ۲۸۰.۵۵متر مربع قسمتی از پالک  ۱فرعی از ۱۹۱۰
امیر کبیر غربی خیابان شهدای هویزه و حسب استشهاد محلی

از مالکیت سید جواد افصح هجری.

مشاعی پالک مذکور می باشد.

بالمناصفه شش دانگ خانه مساحت  ۲۲۰متر مربع قسمتی

رفسنجان بخش  ۹کرمان خیابان شهید عباس آبادی کوچه  ۶و

مساحت شش دانگ ۲۶۰.۵مترمربع قسمتی از پالک ۱۸۹۲

واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان گلزار

اصلی واقع در اراضی حسین آباد رفسنجان بخش  ۹کرمان

مساحت ۲۴۶.۷۰متر مربع قسمتی از پالک  ۱۸۱۷اصلی واقع

خانه مساحت ۳۱۲.۲۰متر مربع قسمتی از پالک  ۸۷۹فرعی از

سعادت نبش کوچه  ۱و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی

 -۲۹علی اکبر محمدی میریک فرزند محمد رجب شش دانگ

علی صالحی.

زینعلی بلوک  ۷و خریداری شده با واسطه از مالک رسمی

خیابان امام هادی و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی

-۲۰عباس تقی زاده رضا آبادی فرزند علی ششدانگ مغازه

 ۱۹۱۰اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش ۹کرمان

 ۲۴۷.۷۵مترمربع قسمتی از پالک  ۱۶۱فرعی از  ۱۹۱۵اصلی

-۴سمیه ابراهیمیان فرزند علیرضا شش دانگ قسمتی از خانه

-۱۲حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی فرزند حسین ششدانگ

اراضی اسماعیل آباد رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان مصطفی

مالک رسمی پری شمسی.

 ۷۲۴فرعی از  ۱۸۲۳اصلی واقع در اراضی خلیل آباد رفسنجان

 -۲۱حجت زین الدینی راویز فرزند علی شش دانگ خانه

محلی از مالکیت اختر سام.

اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان

مالک رسمی قاسم تجدد.

محمد ابراهیم سام.

مساحت  ۱۱متر مربع قسمتی از پالک  ۸۸فرعی از ۱۸۱۸

باغ پسته به مساحت ۷۶۸۴.۴۵؛مترمربع قسمتی از پالک

مساحت  ۴۰مترمربع قسمتی از پالک  ۱۸۹۴اصلی واقع در
خمینی و حسب استشهاد محلی از مالکیت ملیحه هجری.

مساحت  ۲۵۰متر مربع قسمتی از پالک  ۱فرعی از  ۱۹۱۰اصلی
شهدا و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی اکبر خاندانی.

خانه مساحت  ۲۲۹.۴۰متر مربع قسمتی از پالک  ۱فرعی از
خیابان شهید فکوری کوچه  ۸و حسب استشهاد محلی از

-۳۰آسیه حکیم پور فرزند محمد ششدانگ خانه مساحت

-۵محمد نخعی جریسکانی فرزند حسین و فاطمه ایراندوست

-۱۳وحید عباسی فرزند غالمرضا ششدانگ باغ پسته به

استقالل کوچه  ۴و دارای بنچاق از مالک رسمی رضا واحدی.

سید جواد هجری-۳۱ .احمد هرندی سرآسیابی فرزند

مربع در قسمتی از پالک  ۹۷۶فرعی از  ۱۸۱۸اصلی واقع در

در اراضی مومن آباد رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان شهید

متر مربع قسمتی از پالک  ۱فرعی از ۱۹۱۰صلی واقع در اراضی

عباس باقری.

شهید زین العابدینی و حسب استشهاد محلی از مالکیت

مساحت ۸۵۶.۵مترمربع قسمتی از پالک  ۱۸۶۸اصلی واقع

-۲۲فاطمه رنجبر فرزند محمد شش دانگ خانه مساحت ۲۰۰

اراضی کمال آباد رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان بوستان کوچه

خالویی و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی

دهشیخ رفسنجان بخش ۹کرمان بلوار امام حسن(ع) خیابان

-۶احمد جمعه ای فرزند عباس شش دانگ خانه مساحت

-۱۴زین العابدین یوسف پور فرزند محمد شش دانگ باغ

سید مهدی اوحدی.

 ۲۵و طبق استشهاد محلی از مالکیت علی اکبر ابراهیمی.

۳۹۹.۵متر مربع قسمتی از پالک  ۲۶۰فرعی از  ۱۸۱۸اصلی

مساحت ۲۱۴۷متر مربع قسمتی از پالک  ۱۸۶۸اصلی واقع

-۲۳مهدیه صابری ریسه فرزند محمد قلی ششدانگ مغازه

غالمعلی ششدانگ خانه مساحت  ۲۶۰متر مربع قسمتی از

تاریخ انتشار نوبت اول :چهارشنبه 1400.05.20:

تاریخ انتشار نوبت دوم :پنجشنبه 1400.06.04:

ابوالفضل تیموری رئیس ثبت اسناد و امالک رفسنجان

از آنجا که آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه

فاقد سند رسمی نسبت به پالک ذیل قبال منتشر شده لیکن به

گوشت قرمز و گوشت مرغ را به سمت آرامش و
تعادل هدایت میکند.

رئیس مجمع نمایندگان
استان خوزستان

رهاسازی آب کرخه و

دز همراه با تدبیر نباشد
فایدهای ندارد

رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان گفت:

-۳۸ناصر بازمانده بارچی فرزند علی شش دانگ خانه مساحت

واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان خیابان ارسالن کوچه ۳۲

واقع در اراضی حسین آباد رفسنجان بخش  ۹کرمان بلوار امام

مالک رسمی اکبر خاندانی در آگهی مورخ  1400.04.01و

هورالعظیم گفت :با رهاسازی که از سد کرخه

و فرعی مالک از قلم افتاده است آگهی اصالحی در یک

و سد دز انجام شد ،موقت ًا آب به هورالعظیم

علی (ع) خیابان شهید حسینی نژاد کوچه  ۵و حسب استشهاد
محلی از مالکیت سید محمد علوی.

 262.20متر مربع قسمتی از پالک  ۱فرعی از  ۱۹۱۰اصلی
بخش  ۹کرمان و خریداری شده با واسطه از محل مالکیت

 1400.04.16روزنامه رسالت و هفته نامه آیینه پالک اصلی

نوبت منتشر میشود چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت

مساحت ۶۱۸۳.۴مترمربع قسمتی از پالک  ۷۴فرعی از ۱۹۱۷

به صدور سند مالکیت به نام متقاضی فوق اعتراضی داشته

بلوار شهید مقیمی و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی

اعتراض خود را کتب ًا به اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان

محمد علی امین.

باشند باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی

وقتی آب در هور راکد میشود ،اکسیژن خود
را از دست میدهد و فایدهای برای دامداری و

را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی آن را به این اداره ارسال

رسمی سید جواد افصح هجری.

علی یوسفیان.

رسیده ولی این آبرسانی باید مدام باشد ،زیرا

درستی مدیریت شود و تدبیری برای رهاسازی

واقع در اراضی حیدر آباد رفسنجان بخش  ۹کرمان بلوار زائر

میدان امام رضا ع) و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی

گزارش مهر عبدهللا ایزدپناه با اشاره به وضعیت

تسلیم نمایند و عالوه بر آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ

نمایند در غیر این صورت سند مالکیت طبق مقررات به نام

 ۳۷۸.۶۰مترمربع قسمتی از پالک  ۱۴۲فرعی از  ۱۹۳۶اصلی

اگر تدبیری برای رهاسازی آب سد کرخه و دز به

محیط زیست نمیتواند داشته باشد .اگر آب به

پالک  ۱فرعی از  ۱۹۱۰اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان

سه دانگ مشاع از شش دانگ خانه مساحت  ۲۹۵مترمربع

یکند ،مجموعه این اقدامات بازار
آنها حمایت م 

زیست و دامداران استان نخواهد داشت .به

 -۴۰امیرحسین بساوند فرزند علی ششدانگ مغازه مساحت

-۳۲میثم و محمد جواد عبدلی راویزی فرزندان احمد هر کدام

احساس کنند حامی واقعی به نام دولت از

بلوار کوثر کوچه  ۳و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی

به شرح ذیل منتشر می گردد:

تسلیم اعتراض می بایست دادخواست الزم در این خصوص

بخش ۹کرمان خیابان استقالل کوچه  ۴و دارای بنچاق از مالک

و از بین رفتن مراتع باید تامین شود تا آنها

نجمه فاتحی چنار فرزند عباس شش دانگ خانه مساحت

خیابان شهید زین العابدینی و دارای بنچاق از مالک رسمی

کارگر کوچه  ۲۱و حسب استشهاد محلی از مالکیت سید زین

استشهاد محلی از مالک رسمی محمد فرحبخش

مورد نیاز دام دامداران با توجه به خشکسالیها

هورالعظیم نشود ،این آب فایدهای برای محیط

اصلی واقع در اراضی علی آباد خان رفسنجان بخش  ۹کرمان

بخش ۹کرمان خیابان شهید کاظم هاشمی و حسب استشهاد

مساحت  ۱۰۵۸مترمربع قسمتی از پالک  ۹۰۷۷اصلی واقع

سطح بازار مواجه هستیم که باید به صورت موقت
از طریق واردات این کسری جبران شود .علوفه

مساحت  ۱۷۰.۵متر مربع قسمتی از پالک  ۱۶فرعی از ۱۹۱۵

۱۹۸.۵متر مربع قسمتی از پالک ۱فرعی از  ۱۹۱۰اصلی واقع

مساحت ۲۵۵.۴۰متر مربع قسمتی از پالک  ۱فرعی از ۱۹۱۰

زمینه تولید گوشت قرمز و سفید توزیع نهادهها

دلیل وقوع اشتباه موثر در متن آگهی میبایست تجدید گردد

-۳۹طاهره بهرام آبادی فرزند جهانگیر ششدانگ باغ پسته به

در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش ۹کرمان بلوار امام حسن

فرزند عبدا ...بالمناصفه ششدانگ خانه مساحت ۲۷۹.۹۰متر

در اراضی خنامان رفسنجان بخش  ۱۰کرمان و طبق استشهاد

در قسمتی از پالک  ۷۹فرعی از  ۱۸۸۳اصلی واقع در اراضی

مساحت ۱۷۹.۴۰متر مربع که قسمتی از پالک  ۱۸۱۷اصلی

العابدین رضوی.

-۴۳عباس باقری چاروک فرزند غالمحسین شش دانگ خانه

مساحت  ۲۱۳متر مربع قسمتی از پالک  ۱فرعی از ۱۹۱۰

مساحت ۱۸۷.۲متر مربع قسمتی از پالک  ۳۳۴فرعی از ۱۸۱۹

اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان

کرمان بلوار صاحب الزمان و حسب استشهاد محلی از مالک

مساحت ۸۶۷.۴متر مربع قسمتی از پالک  ۵۰۴۶اصلی واقع

-۱۹معصومه زین العابدینی گلوساالر فرزند حسین و علی زین

طیبه معاون .

 ۲۳۴۲اصلی واقع در اراضی حیدر آباد رفسنجان بخش ۹

مساحت ۳۳۸.۹مترمربع قسمتی از پالک  ۲۸فرعی از ۱۹۱۳

-۲۸صغری علیبیگی پارسان فرزند غالمرضا ششدانگ خانه

در اراضی قطب آباد رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان شهید

مساحت  ۲۵۱.۱۵متر مربع قسمتی از پالک  ۴۱۹فرعی از

رسمی حسین رنجبر کبوترخانی.

-۳۷محدثه عابدینی گلکار فرزند احمد شش دانگ خانه

مالک رسمی طیبه معاون.

علی هدایت.

مساحت  ۱۹۵.۳۰مترمربع قسمتی از پالک  ۱۰۶فرعی از ۱۹۱۳

دارای سند مالکیت مشاعی)

واقع در اراضی قطب آباد رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان

 -۲۶آرزو یوسفی صالح آباد فرزند احمد شش دانگ خانه

مساحت  ۳۰۵.۷۵مترمربع قسمتی از پالک  ۴۸فرعی از

-۳۳پریسا فاتحی چنار فرزند درویش شش دانگ خانه

محلی از مالک رسمی علی اکبر شفیعی پور کرمانی.

از مالک رسمی سید جواد هجری.

به اینکه یکی از بزرگترین چالشهای موجود در

میکنند .در حال حاضر با کمبود گوشت مرغ در

خیابان عالمه امینی کوچه  ۳حسب استشهاد محلی از مالکیت

امیر کبیر غربی خیابان شهدای هویزه و حسب استشهاد محلی

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی با اشاره

از مرزهای غربی تخم مرغ نطفه دار را قاچاق

خیابان شهید کهنوجی و حسب استشهاد محلی از مالک

اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان

میرسد دچار چالش نمیشود.

و برخی از سود جویان به دلیلی تفاوت قیمت

مالک رسمی اکبر خاندانی.

-۲۵ناصر فاتحی راویز فرزند ابوالفتح شش دانگ خانه

محصول نهایی که به دست مصرفکنندگان

یک روزه و تخم مرغ نطفه دار کمبود وجود دارد

کار هستند را هم به نابودی میکشاند.

 -۳۴زینب مرعشی فرزند سید حسین شش دانگ خانه

با کنترل بخشهای مختلف آن به صورت خودکار

علیزاده برمی گفت :در حال حاضر در زمینه جوجه

 ۱۹۳۶اصلی واقع در اراضی حیدر آباد رفسنجان بخش  ۹کرمان

خیابان فکوری کوچه  ۲و خریداری شده با واسطه از مالک

گوشت قرمز و گوشت مرغ یک زنجیره است که

دست مصرف کننده حقیقی نمیرسد.

امید بسیاری از کسانی که در این فضا مشغول به

هجری.

کنترل بازار گوشت سفید و قرمز ،گفت :تولید

کمبود مواجه هستیم و این کاالی استراتژیک به

مساحت ۲۱.۸۵مترمربع قسمتی از پالک  ۱فرعی از  ۱۹۱۰اصلی

خانه مساحت ۲۵۸.۲۵مترمربع قسمتی از پالک  ۱فرعی از

خصوص اولویتهای وزیر جهاد کشاورزی برای

خمینی(ره) دپو شده است اما در داخل کشور با

قسمتی از پالک  ۱فرعی از  ۱۹۱۰اصلی واقع در اراضی دهشیخ

رسمی سید جواد افصح هجری.

خبرگزاری خانه ملت علیاکبر علیزاده برمی در

دامی وارداتی در بنادر کشور خصوصا بندر امام

که زندگی و کسب و کار و بیش از همه ،باقیمانده

رفسنجان بخش  ۹کرمان خیابان گلزارشهدا و دارای بنچاق از

داخل کشور با کمبود مواجه هستیم .به گزارش

است ،ادامه داد :در حال حاضر میلیونها تن نهاده

در دنیای به هم تنیده اینترنت منزوی میکند،

واسطه از مالک رسمی احمد رضائی.

-۱امین حیدریان علی آباد فرزند عباس شش دانگ خانه

مردم با اینترنت مقایسه کنیم

زندگی و کسب و کار آنها را هم به خطر انداخته

خیابان بستان و خریداری شده با واسطه از مالک رسمی

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت به نام متقاضی

یک شرکت خارجی را با ارتباط

است .اجرای این طرح با نه تنها کاربران ایرانی را

 ۱۸۸۳اصلی واقع در اراضی عباس آباد خان رفسنجان بخش

در اراضی علیآباد اربابی رفسنجان بخش  ۹کرمان خیابان شهدا

میگیرد .ما نباید یک قرارداد با

از حقوق کاربران این فضا «صیانت» نمیکند که

مساحت ۲۸۰.۵۵متر مربع قسمتی از پالک  ۱فرعی از ۱۹۱۰

از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی

بخش قابل توجهی از جامعه

دیده میشود .تقابل برای اجرای طرحی که نه تنها

اصلی واقع در اراضی اسد آباد رفسنجان بخش ۹کرمان بلوار

محمد بالمناصفه شش دانگ مغازه مساحت شش دانگ

زندگی ،آموزش و کسب و کار

مجلس که در میان طیفهای مختلف سیاسی

تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به

 -۱۷جالل وحیدی نژادفرزند

این طرح هنوز ناپخته است.

تقابل میان مخالفان و موافقان طرح ،نه تنها در

مساحت ۳۳۶.۶۰متر مربع قسمتی از پالک  ۸۷۰فرعی مکرر از

صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند

مجتبی توانگر ،نماینده مجلس:

تحت تاثیر این طرح قرار

طرح به قوت خود باقی است

-۱۶حسن جمالی مقدم فرزند داریوش شش دانگ خانه

از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را کتب ًا

دامی وارداتی در بنادر دپو شده است اما در

این جمالت در دفاع از این طرح پشت تریبون

رسمی محمد صادق صداقت.

محمدحسین رفیعی و احمد صحت بخش.

است ،گفت :درحال حاضر میلیونها تن نهاده

به صحن مجلس نرسیده است .همین است که

واحد ثبتی رفسنجان و تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان

۹کرمان خیابان سردار جنگل کوچه  ۱۹و حسب استشهاد

زمینه تولید گوشت قرمز و سفید توزیع نهادهها

خدمات بسیاری در فضای مجازی دانستند ،هم

ابراهیمی و اکبر بمی نژاد.

فاصله  ۱۵روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به

با بیان اینکه بزرگترین چالشهای موجود در

پا گذاشتن حقوق کاربران را و محدود کردن

قدس خیابان شهید کشاورزی کوچه  ۲و خریداری شده با

 ۱۸۱۸اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان بخش ۹کرمان

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس

مخالفت خود را با این طرح اعالم و آن را زیر

 ۱۹۱۰اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش  ۹کرمان

مساحت ۲۵۵.۱۰مترمربع قسمتی از پالک  ۷۹فرعی مجزی از

توزیع نهادههاست

محدودکننده اینترنت بینالمللی و فیلترینگ

ارسالن کوچه  ۱۲و حسب استشهاد محلی از مالکیت سیدجواد

محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد

گوشت ،وضعیت نامناسب

در کارزاری با عنوان« :مخالفت با طرحهای

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت

-۷محمد محمدی فیض آبادی فرزند اکبر شش دانگ خانه

بزرگترین چالش تولید

فضای مجازی و عموم مردم که با شرکت

واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان کارگر

واسطه از مالک رسمی طیبه صرافی.

کشاورزی مجلس:

صاحبان کسب و کارها آنقدر بلند نبوده که به

مساحت ۳۰۲.۵۰متر مربع قسمتی از پالک  ۲فرعی از ۱۸۶۹

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در

عضو هیات رئیسه کمیسیون

تقیپور در دفاع از این طرح گفت« :دغدغه این

 -۲۴محمد صالحی عباس آبادی فرزند حسین ششدانگ

کوچه  ۲۵و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی عبدالکریم

اکثر محصوالت خود را از دست دادهاند؟

اگر اینترنت و شبکههای اجتماعی نباشد ،تمام

مساحت  ۱۸۵متر مربع قسمتی از پالک  ۱فرعی از  ۱۹۱۰اصلی

اصلی واقع در اراضی هللا آباد رفسنجان بخش ۹کرمان بزرگراه

داده میشود .در جریان هستید که مردم امسال

-۴۱صادق فرامرزپور دارزینی فرزند محمد شش دانگ خانه

واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان بخش ۹کرمان بلوار حجت

خسارات جبران ناشدنی دانستند وارد ساختمان

پس چرا ما سرگردان و بالتکلیفیم و منعمان

شبکههای اجتماعی» خطاب به رئیس مجلس

در کمیسیون مشترک بررسی شود این است

قیمت گذاری و ورود دالالن به خرید و آنچه

تولید کننده هستم ،اگر سال مانعزدایی است

دادهایم که تولید محتوا کنند و به عنوان ادمین

اجازه دهند مغلطه بر منطق و هوچیگری بر عقل غلبه کند» او که دیروز در مخالفت با لغو رسیدگی به طرح صیانت طبق اصل  ۸۵پشت

کمآبی ،از بین رفتن نخستانها ،سیاستهای

جهاد کشاورزی گفت :اگر سال تولید است من

ما دوستان دارای معلولیت بسیاری را آموزش

شد ،اما با صدای بلند تندروها در مخالفت با آن ،در نهایت رای نیاورد .مخالفانی از جمله رضا تقیپور که معتقد بودند« :نمایندگان نباید

کشاورزان و نخلداران دیروز در اعتراض به

نخلداران در این تجمع خطاب به مدیران سازمان

با کمک تکنولوژی فضایی برای کسب و کار و

تقاضای «لغو رسیدگی طرح طبق اصل  85در کمیسیون مشترک» را به مجلس ارائه کنند .طرحی که دیروز به رای نمایندگان گذاشته

کرده است.

فعالیت این اداره را متوقف کردند ،نماینده

بوکارهای
فشار به استارتآپهای کوچک و کس 

و مجلس از موضع قبلیاش عقب ننشست .البته بلند شدن صدای مخالفتها از سوی جامعه ،موجب شده بود تا تعدادی از نمایندگان

سنگینی به زمینهای کشاورزی و دامها وارد

سازمان جهاد کشاورزی خوزستان شدند و

خانگی وارد میشود» و یکی از معلوالنی که

روز یکشنبه  17مرداد ماه ،طرح تقاضای لغو

روستاهای حمیدیه خوزستان دیگر رونق ندارد و
به گفتهی محلیها حتی نخلها دیگر نمیتوانند

بگویند .آنهاگفتند« :با اجرای این طرح بیشترین

|پیام ما| واکنشهای گسترده در فضای عمومی در انتقاد به طرح محدود کننده استفاده از اینترنت یا «طرح صیانت» هم بی فایده بود

زیر کشت محصوالت متنوع بوده ،کشاورزی در

متقاضی صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار آگهی اصالحی 1400.05.20:

آب انجام شود ،میتوانیم تا فرارسیدن ایام
بارندگی ،مشکالت را پشت سر بگذاریم.
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معاون عمران و توسعه شهری و روستایی

جذب نیرو در شهرداری
قزوین ممنوع شد

در چهارمین جلسه شورای شهر قزوین با
تصمیم و رأی موافق  ۹عضو شورای اسالمی
شهر جذب و انتقال نیرو از دستگاهها و
شهرداریهای دیگر به شهرداری قزوین
ممنوع شد و در شرایط خاص کمیتهای سه
نفره متشکل از شهردار ،یک عضو شورا و
یک نفر از دفتر امور شهری استانداری ،باید
موضوع را بررسی کنند.
به گزارش ایسنا براساس این مصوبه
همچنین شهرداری حق پرداخت حقوق به
نیروی جدید را نخواهد داشت و این کار

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

را دارا نیستید؛ زیرا طبق بند ب مادهی یک

وزیر کشور است» .به گفته دشتی هر چند

«بخشنامهی تعیین مدارک و رشتههای

آییننامه شرایط احراز مصوب هیات وزیران

تحصیلی موضوع تبصره  ۱ماده  ۲آییننامهی

است اما بخشنامه مربوط به مدارک و رشتهها

اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار

به تشخیص وزیر واگذار شده و وزیر هم آن

مصوب  ۲۵/۹/۱۳۹۷هیئت وزیران» ،رشتهی

را به معاون عمرانی خودش واگذار کرده است

تحصیلی شما یعنی پزشکی هستهای،

و تا زمانی که بخشنامه معتبر است ،معاون

جزو رشتههای مرتبط اشارهشده در گروه

عمرانی میتواند تشخیص دهد و رشتهها و

علوم تجربی نیست .در ادامه این نامه به

مدارک را در آن کم و زیاد کند.

صحبتهای زاکانی در صحن شورا در جمع

کامبیز نوروزی ،حقوقدان ،هم به روزنامه

خبرنگاران مبنی بر ایرادات بخشنامه نیز اشاره

پیامما میگوید« :وزیر کشور حکم شهردار را

شد :اخیرا فرمودهاید این بخشنامه ایراداتی

صادر میکند ،اگر وزیر کشور مشاهده کند که

دارد و شما دارای سوابق اجرایی الزم هستید،

شرایط قانونی در فرد منتخب دیده نمیشود

الزم به یادآوری است که در زمان بقای این

به شورای شهر اعالم میکند و از صدور حکم

قانون ،همه به صورت برابر ملزم به رعایت آن

خودداری میکند ».او میگوید اگر شورا بر

هستند و نظر شخصی افراد تاثیری در عدم

انتخاب خود اصرار کند ،شورا باید موضوع را

اجرای آن ندارد.

به هیات حل اختالف ارجاع دهد و هیات حل

در بخشهای دیگر این نامه به استعفای

طبق این مصوبه در موارد استثنا اگر نیاز به

اختالف در اینباره تصمیمگیری کند.

زاکانی از مجلس نیز اشاره شده است،

جذب نیرو در تخصص خاصی باشد ،باید

مخالفتها با رسیدن زاکانی به

استعفایی که به گفته رئیس مجلس دیروز

تخلف محسوب میشود.

در کمیتهای سه نفره متشکل از شهردار،

بهشت ادامه دارد

یک نفر عضو شورا و یک نفر از دفتر
تصمیمگیری شود و نظر کمیته نیز باید
در صحن شورا به تصویب اعضای شورای

است که این روزها سد راه رسیدن او به

| تسنیم |

امور شهری استانداری ،موضوع بررسی و

تحصیالت زاکانی تنها یکی از حاشیههایی
بهشت شده است .استعفای او از مجلس

کرونایی در سمنان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت:
این استان در بحرانیترین روزهای پیک پنجم

حاشیهها و چالشهای شهردار منتخب شورای ششم ،ادامه دارد

سرنوشت شهرداری «زاکانی» در دستان وزیر کشور
دو حقوقدان به روزنامه «پیامما» میگویند برای شهرداری زاکانی نیازی به اظهار نظر دولت نیست
و وزیرکشور میتواند تصمیمگیری کند

بهداشتی ،پرهیز از هرگونه جابهجایی جمعیت
و عدم شرکت در اجتماعات ضروری است.
نوید دانایی در جمع خبرنگاران از تداوم روند

علیرضا زاکانی به شهرداری تهران نیامده ،حاشیه درست کرده است .یک روز از استعفایش از مجلس گفته میشود و روز دیگر از نداشتن

صعودی مبتالیان و بستریها در مناطق
روند صعودی مبتالیان در استان نگرانکننده
است و میطلبد که عموم شهروندان با رعایت
توصیههای ستاد کرونا و وزارت بهداشت

| سوگل دانائی |
| روزنامهنگار |

سوابق مدیریتی و تحصیالت مرتبط با سمت شهردار .حاشیهها در چند روز اخیر چنان شدت گرفت که گفته میشود ،حتی سازمان بازرسی

هم به آن واکنش نشان داده و در همین راستا نامهای خطاب به شورای شهر تهران نوشته است .مسالهای که البته از سوی مهدی چمران،
رئیس شورای شهر تهران به نحوی دیگر بیان شد و گفته شد که نامه تنها یک توصیهنامه برای انتخاب شهردار بوده است .حاشیه دیگر دیروز

برای زاکانی ایجاد شد ،بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و  6دانشگاه دیگر خطاب به او نامه نوشت .در این نامه از زاکانی خواسته شد که با

توجه به تطبیق نداشتن سوابق و تحصیالتش با قانون از پذیرفتن سمت شهرداری خودداری کند .با این حال ،باوجودی که در جلسه دوم

همراهی بیشتری با مدافعان سالمت داشته

شورای شهر تاکید شد که برای شهردار شدن زاکانی ،پیشنهادی به دولت برای تغییر آییننامه داده شده و دولت هم پذیرفته که مسئله را

باشند.

بررسی کند اما به گمان دو حقوقدان نیازی به تغییر در آییننامه و قانون نیست و وزیر کشور به تنهایی میتواند در اینباره تصمیم بگیرد.

دبیر ستاد استانی مقابله با کرونا ویروس از
شناسایی 313بیمار جدید در 48ساعت اخیر
خبر داد و افزود :جدا از بیش از  200بیمار مثبت
سرپایی در این مدت  113مبتالی قطعی جدید
در بیمارستانهای تحتپوشش علوم پزشکی
سمنان بستری شده است.
او با بیان اینکه شناسایی این تعداد مبتالی
جدید گویای نگرانکننده بودن وضعیت در
مناطق تحت پوشش است افزود :ما در حال
حاضر در بحرانیترین روزهای موج پنجم کرونا
قرار داریم لذا از هماستانیها خواهشمندیم

یکشنبه 17 ،مرداد ماه 3 ،عضو شورای شهر

با نظر وزیر کشور ،شهردار شود .علی دشتی،

و استانداران نیز آن را به شوراها ابالغ کردند.

به شهردار شدن زاکانی رای ندادند چرا که

حقوقدان ،با اشاره به مفاد آییننامه شرایط

در این بخشنامه مدارک و رشتههای تحصیلی

معتقد بودند «آییننامه احراز تصدی سمت

احراز سمت شهرداران مصوب سال  97هیات

را گفته است ،یک سری رشتهها لیست شده

شهردار» باید در هیات دولت اصالح شود تا

وزیران ،به «پیامما» میگوید« :مطابق ماده

است و گفته شده که این مدارک الزم است،

رشته تحصیلی زاکانی در زمره رشتههای مورد

 3این آییننامه مدارک و رشتههای تحصیلی

بعدا چند رشته هم به لیست اولیه اضافه

تایید برای شهردار شدن قرار بگیرد .از نگاه

موردنیاز باید توسط وزیر کشور به تناسب درجه

شده است ،من یادم است که رشتههایی

دو حقوقدان نیازی به تغییر در آییننامه از

شهرداریها تعیین شود .وزیر کشور هم در

مثل برق و الکترونیک اضافه شد .در پایان

سوی هیات دولت نیست و زاکانی به رغم

تاریخ  13/11/97طی بخشنامهای تکلیف خود

همان بخشنامه هم گفته شده که اضافه کردن

تطبیق نداشتن رشتهاش با آییننامه میتواند

را انجام داده و آن را به استانداران ارسال کردند

رشتهها و مدارک و سایر موارد با تشخیص

رعایت حداکثری پروتکلهای بهداشتی را
داشته باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با
بیان اینکه هرگونه کوتاهی در این شرایط مراکز

راهکار کمیته ملی طبیعتگردی برای حفاظت از جنگل جهانی ابر

اجرای طرح واکنش سریع مدیریت گردشگری

میکند ،اضافه کرد :توصیه ما شرکت نکردن در
هرگونه اجتماع و دورهمی و گردهمایی است.
دانایی از گروههای پرخطر خواست در ایام

مدیرکل

محرم ،به صورت مجازی یا از طریق برنامههای

اجرای طرح واکنش سریع و مدیریت

به صورت حضوری در مراسمهای عزاداری

گردشگری جنگل جهانی ابر شاهرود

شرکت نکنند .همچنین از برگزارکنندگان

در

آیینهای عزاداری نیز خواهشمندیم که در
رعایت پروتکلها جدی باشند و مراسمها را

ایسنا

عضو شورای شهر تهران به استناد گزارشهای
خبر داد .به گزارش روزنامه «پیامما» ،مهدی
اقراریان پیش از آغاز جلسه شورای شهر تهران
در گروه اطالع رسانی خود در فضای مجازی
اعالم کرد« :تا دقایقی دیگر از احتمال یک
تخلف زیست محیطی در منطقه چهار تهران

بازدید میدانی که دیروز از منطقه چهار داشتم
گزارشات مردمی از وقوع تخلف و قطع تعدادی
درخت در یکی از باغات لویزان در خیابان
بحرینی منطقه  4داشتیم که از شهرداری
درخواست دارم این موضوع را پیگیری کنند
همچنین از رسانهها به عنوان نمایندگان افکار
عمومی درخواست دارم این موضوع را تا
حصول نتیجه دنبال کنند .عضو شورای اسالمی
شهرتهران افزود :مقایسه عکسهای هوایی در
ادوار گذشته و وضعیت امروز این باغ میتواند
در رسیدگی به موضوع مؤثر باشد تا اگر تخلفی
صورت گرفته جلوی آن گرفته شود.
اقراریان تاکید کرد :میدانید یکی از مشکالت
اصلی شهر تهران و مطالبات شهروندان موضوع
آلودگی هوا است و درختان به عنوان عناصر
مهم و تأثیرگذار در تلطیف هوای تهران مطرح
هستند لذا باید نسبت به حفظ و نگهداشت
این عناصر مهم بسیار حساس باشیم.

جنگل ابر شاهرود ،مشکالت ،راهکارها

استان سمنان مطرح شد .بر اساس

و پیشنهادهای مرتبط با ساماندهی و

درخواست این ادارهکل ،مقرر شد طرح

حفاظت میراث جهانی جنگل ابر شاهرود

مدیریت گردشگری جنگل ابر شاهرود

مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به اینکه

با رویکرد جلوگیری از آسیبهای ناشی

سالیق و رویکردهای متفاوتی در مدیریت

از ورود بیرویه و بیبرنامه گردشگران

جنگل ابر وجود دارد ،راهکارهای قابل اجرا

و نحوه مداخله در منطقه توسط ادارهکل

برای رفع این مشکالت توسط ادارهکل

پس از تخصیص اعتبار ملی اجرایی شود.

میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی

تهیه و اجرای طرح واکنش سریع توسط

 72درصد ناوگان اتوبوسرانی تهران فرسوده است

مردمی از قطع درختان باغی در منطقه ۴

فسادستیز به نحو شایسته موضوع را دنبال

حمیدرضا

دوستمحمدی گفت:

در جلسه بررسی مشکالت گردشگری

فیزیکی را نیز جدی بگیرند.

کنند ».او در صحن جلسه امروز گفت :در

کمیته

ملی

طبیعتگردی

وزارت

میراثفرهنگی ،مصوب شد .به گزارش

با حداقل افراد برگزار و حفظ فاصلهگذاری

رونمایی خواهم کرد و امیدوارم رسانههای

میراثفرهنگی،

گردشگری

و

صنایعدستی استان سمنان گفت :لزوم

تلویزیونی به عزاداری بپردازند و به هیچ عنوان

محیط زیستی در تهران

جنابعالی پیش از این نیز با بیان دالیلی خود

شده است ،مساله دیگری است که به نظر
زاکانی باید برای آن چارهای بیابد .دو روز
گذشته سایتهای خبری اعالم کردند که
سازمان بازرسی نامهای خطاب به مهدی
چمران نوشته و تاکید کرده :براساس ضوابط

براساس قانون وزیر باید ظرف
ده روز از دریافت نامه شورای
شهر ،درباره شهردار پیشنهادی
استعالم و اعالم نظر کند

و مقررات مربوطه ازجمله مدرک تحصیلی و
سابقه مدیریت مرتبط ،شهردار تهران انتخاب
شود .هرچند که بعد از صدور این نامه ،ایمان
شمسایی ،مشاور سازمان بازرسی درخصوص
این نامه گفت :سازمان بازرسی کل کشور
بنا بر وظیفه قانونی به وزیر کشور نامه زد
و خواستار رعایت ضوابط قانونی شد .مهدی
چمران اما نامه سازمان بازرسی را توصیه
نامه خواند .او در جمع خبرنگاران اعالم کرد:
سازمان بازرسی نامههای توصیهای دارند و
درباره احراز و مدارک برای شهرداریهای
استان به همه فرستاده است .در حقیقت
چنین نامهای توسط بازرسی کل کشور به
وزیر کشور برای ابالغ به کل کشور داده شده
است .او تاکید کرده بود :اینگونه نامهها
مسائل داخلی است و پاسخ نمیخواهد.
البته این نامه برای کل شوراهای استان تهران
ارسال شده است همچنین در آن اسمی از
شخصی نیامده است.
دیروز بسیج دانشجویی دانشگاه تهران ،عالمه
طباطبایی و  5دانشگاه دیگر هم در نامهای
خواستار استعفای زاکانی از سمت شهرداری
تهران شدند .در این نامه آمده است :به
نظر میرسد شما طبق قوانین ،صالحیت
قانونی الزم جهت تصدی شهرداری تهران

را اهل قم و خادم آن دیار معرفی کردید ،در
انتخابات اخیر مجلس هم با وجود انتقادات
نامزد شدید ،امید است که تاکنون صدای
اعتراض حوزههای علمیه و مردم قم را شنیده
باشید.
بسیج دانشجویی در انتهای نامه خواسته
خود از زاکانی را مطرح کرده است :بسیج
دانشجویی ،از جنابعالی که خود زمانی در
این شجرهی طیبه فعالیت داشت ه و جلودار
بودهاید ،انتظار دارد که در اسرع وقت در
جلسهای پاسخ ایرادات وارده را اعالم کرده و
در صورت نداشتن جوابی مستدل و قانونی،
از قبول سمت شهرداری تهران خودداری کرده
و استعفای خود را از این مسئولیت اعالم
فرمایید.
باوجود تمام این حاشیهها به نظر میرسد که
باید در انتظار تصمیم وزیر کشور بود .براساس
قانون وزیر باید ظرف ده روز از دریافت نامه
شورای شهر ،درباره شهردار پیشنهادی استعالم
و اعالم نظر کند ،اگر زاکانی تایید نشود و شورا
بر مصوبه خود اصرار نکند ،باید فرد دیگری
انتخاب شود و تا آن زمان سرپرست ،وظایف
شهرداری را سامان میدهد.

محیط زیست شهری

درمانی و بیمارستانی استان را با بحران مواجه

احتمال یک تخلف

سال بدون نماینده جایگزین خواهد بود،

اصولگرا و انقالبی به شهردار شدن او وارد

خود قرار دارد و از همینرو رعایت پروتکلهای

تحت پوشش این دانشگاه خبر داد و گفت:

از انتخابات میاندورهای شهر قم به مدت دو

و مخالفتهایی که از سوی سایر گروههای

اسالمی شهر قزوین برسد.

بحرانیترین روزهای

اعالم وصول شده است :با استعفای شما پس

معاون شهرداری تهران با
اشاره به اینکه  ۷۲درصد
ناوگان اتوبوسرانی فرسوده
است ،گفت :این اتوبوسها
فایدهای ندارد و هم فعالیت
آنها برای راننده اقتصادی
نیست و هم استفاده از این
اتوبوسها آلودگی دارد

لونقل و ترافیک شهرداری
معاون حم 

خط شش از  ۲۵دقیقه به  ۱۵دقیقه رسیده

تهران گزارشی در مورد اقدامات انجام

است که البته ایدهآل ما نیست.

لونقل در زمان مدیریت
گرفته در حوزه حم 

لونقل و ترافیک شهرداری
معاون حم 

حناچی ارائه داد.

تهران گفت :تعمیرات اساسی  ۳۱رام قطار

لونقل و ترافیک
به گزارش ایمنا ،معاون حم 

در دستور کار قرار گرفت و اعزام قطارها در

شهردار سابق امروز در صحن شورای شهر

شرایط کرونا  ۲۸درصد بیشتر شد ولی در

حضور یافت و گزارش عملکردی در حوزه

اتوبوسرانی شرایط متفاوت است چرا که در

لونقل به شورای ششمیها ارائه داد.
حم 

اتوبوسرانی عمر متوسط ناوگان  ۱۳سال

او در این گزارش گفت :نواقصی در حوزه

است و ساالنه هزار دستگاه اتوبوس طی

تجهیزات مترو داریم که تالش کردهایم

 ۱۰سال گذشته باید به ناوگان اتوبوسرانی

اقدامات الزم در این راستا صورت گیرد

اضافه میشد که یا دولت این اتوبوسها را

علیرغم شیوع کرونا و کمبود واگنهای

تخصیص نداده یا شهرداری بودجه نداشته

مترو از حداکثر ظرفیت قطارها استفاده

است.

شده و سرفاصله حرکت مترو کاهش یافته

او ادامه داد :همه جای دنیا قیمت

است.

واقعی بلیت را میگیرند و یا یک سوم را

لونقل و ترافیک شهرداری
معاون حم 

شهروندان را و یک سوم را دولت و یک

تهران افزود :سرفاصله حرکت مترو علیرغم

سوم را شهرداری میپردازد که در کشور ما

اینکه برای دو میلیون مسافر بود آن را

یک سوم دولت را که نتوانستهایم بگیریم و

کم نکردیم و حتی سرعت فاصله حرکت

سهم مردم هم بخشی را دولت و شهرداری

قطارها بیشتر شد .و طی هفته گذشته آمار

باید بدهد که دولت اقدامات الزم را انجام

مسافران مترو حدود  ۷۰۰تا  ۸۰۰هزار نفر

نداده و سهم واقعی یک سوم مردم هم

در طول روز بود.

پرداخت نشده است که شهرداری فقط

هاشمی ادامه داد :سرفاصله حرکت قطارها

حمایتها را انجام داده است.

در خط یک از پنج دقیقه به  ۳.۵دقیقه،

هاشمی با اشاره به اینکه  ۷۲درصد ناوگان

خط دو از پنج دقیقه به سه دقیقه ،خط

اتوبوسرانی فرسوده است ،گفت :این

سه از  ۱۰دقیقه به شش دقیقه ،خط چهار

اتوبوسها فایدهای ندارد و هم فعالیت آنها

از پنج دقیقه به سه و نیم دقیقه ،خط پنج

برای راننده اقتصادی نیست و هم استفاده

هم از پنج دقیقه به سه و نیم دقیقه و

از این اتوبوسها آلودگی دارد.

دستگاههای اجرایی متولی محدوده جنگل

موضوعات ضروری و مهم برای حفاظت از

ابر با برگزاری جلسات مشترک نیز از دیگر

جنگل جهانی ابر شاهرود است .انتخاب

مصوبات این جلسه بود و مقرر شد بهزودی

سرمایهگذار توانمند و دارای برنامه ،ارائه

جلسهای در این خصوص برگزار شود.

آموزش به جوامع محلی و گردشگران برای

دوست محمدی گفت :رعایت تابآوری در

حفاظت از محیطزیست جنگل و تعریف

زمینه ظرفیت پذیرش گردشگر ،حمایت

مسیرهای طبیعتگردی از دیگر نکات

از سرمایهگذاری تعریفشده در زمینه

ضروری برای حفاظت از این جنگل است.

حفظ زیستبوم منطقه ،تأمین خدمات

در خصوص آسیبهای غیرمرتبط با حوزه

حداقلی در عرصه و حریم و تکیه بر ایجاد

میراثفرهنگی نیز مقرر شد پیگیریهای

خدمات در خارج از محدوده جنگل با

الزم توسط دستگاههای اجرایی متولی

ایجاد مرکز مدیریت بر محدوده از جمله

برای حفظ جنگل ابر در برنامه قرار گیرد.

سکونتگاه

سکونت  51درصد جمعیت استان کردستان دربافت ناکارآمد شهری
معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه

سکونتگاههای غیررسمی به مساحت ۶۴۶

شهرسازی کردستان بیان کرد :متاسفانه سطح

و شهرسازی کردستان از گذران زندگی  ۵۱درصد

هکتار است.

اراضی در اختیار شرکت بازآفرینی شهری ایران

جمعیت استان در بافتهای ناکارآمد شهری

او ادامه داد :در سنندج  ۱۶۹۷هکتار بافت

در سطح استان بسیار ناچیز است بنابراین با

خبر داد.

ناکارآمد وجود دارد که  ۳۵درصد مساحت شهر

روش فروش اراضی نمیتوان امید چندانی

مصطفی رضایی آخرین وضعیت بافتهای

را شامل می شود و جمعیتی قریب به  ۲۰۶هزار

به حل مشکالت داشت ضمن اینکه در چند

ناکارآمد استان ،مطالعات انجام شده برای

نفر را در دل خود جای داده است.

سال اخیر براساس آمار سال  ۹۵رشد مهاجرت

احصاء مشکالت و اقدام الزم برای حل آنها را

رضایی عنوان کرد :در  ۴شهر استان شامل

روستایی به شهری در استان شدت گرفته که

تشریح و به ایسنا گفت :براساس مطالعات

سقز ،مریوان ،قروه و بیجار مطالعات مربوط

میتواند زنگ خطری جدید باشد ،بنابراین الزم

مصوب در هفت شهر با جمعیت باالتر از  ۵۰هزار

به شناسایی و پهنه بندی بافتهای ناکارآمد به

است حمایتهای مالی از طریق ستاد ملی

نفر استان قریب بر  ۴۷۲۷هکتار بافت ناکارآمد

اتمام رسیده و در حال مالک عمل است ،در

بازآفرینی شهر پایدار از روند نوسازی بافت در

وجود دارد که حدود  ۳۶درصد مساحت مصوب

سایر شهرهای استان نیز به تناسب مطالعات

استان شکل گیرد.

طرح تفصیلی شهرها را شامل میشود.

در پهنههایی که عملیات اجرایی طرح ها در آن

به گفته او ،در استان کردستان نیز در  ۲سال ۹۸

او با اعالم اینکه  ۵۱درصد از جمعیت استان در

محالت در دست احداث وجود دارد به انجام

و  ۹۹در مجموع  ۷۳۰فقره تسهیالت نوسازی

سطح بافتهای ناکارآمد زندگی میکنند ،افزود:

رسیده است.

بافت به مالکان ،سرمایهگذاران و متقاضیان

این میزان اسکان جمعیت در سطح کمتری از

معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و

پرداخت شده است.

شهر نشاندهنده نابرابری در توزیع خدمات در
سطح شهرها است.
معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل
راه و شهرسازی کردستان ،در رابطه با وضعیت
پنج پهنه ناکارآمد شهر سنندج بیان کرد :بافت
تاریخی که هسته اولیه شکل گیری شهر
سنندج بوده  ۱۸۲هکتار ،بافت فرسوده میانی
که الیه پس از بافت تاریخی بوده  ۲۲۰هکتار،
بافت با پیشینه روستایی که حاصل رشد شهر
به روستاهای اقماری گذشته بوده  ۱۲۳هکتار،
بافت ناسازگار شهری که شامل کلیه تاسیسات
شهری است و کارکرد چندانی با زندگی امروز ما
در داخل شهرها ندارد  ۵۲۷هکتار و در نهایت

پ
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| خوزستان |

تعویض«یو پی اس»های توربینهای

قطع درگاههای بانک سپه و

مسئول بازرسی فنی شرکت گاز خوزستان خبرداد:

سولزر منطقه اصفهان

کوثر در  21و  22مرداد

استمرار عملیات نشتیابی از شبکههای گازرسانی وتاسیسات

وطن خواهان اصفهان « -یو پی اس»های توربینهای سولزر مرکز انتقال نفت
شهید ملک باغملک (شماره  3مارون ـ اصفهان) با مجموعه دستگاه  UPSساخت
داخل جایگزین شدند .اجرای عملیات تعویض و نصب upsهای  ۱۱۰ولت جدید
توربین های سولزر مرکز فوق توسط واحد ابزار دقیق با همکاری واحد برق و پرسنل
این مرکز طی  36ساعت توقف کامل توربین های سولزر و راه اندازی توربین های
سوالر انجام شد .علی اکبر حیدرپور رئیس واحد ابزار دقیق و کنترل منطقه در این
باره گفت :به دلیل فرسودگی دستگاه مورد نظر و بروز برخی اشکاالت فنی نسبت به
جایگزینی  UPSها با دستگاه ساخت داخل اقدام شد .او گفت :این دستگاه ها

با بکارگیری نیروهای با انگیزه و استفاده

گیری ( )CGS,TBS,DRSدر استان

پزشکیان درخصوص اهمیت نشتیابی

این سیستم قابلیت ردیابی اپراتورهای

از بروزترین تجهیزات ،عملیات نشتیابی

خوزستان تحت عملیات نشتیابی قرار

گفت :نشتیابی اهمیت بهسزایی دارد،

نشت یاب،ثبت و ارسال آنالین نشت

از شبکههای گازرسانی و تاسیسات

گرفت و از ابتدای سال تا کنون همچنان

به نحوی که کوتاهی و غفلت از آن می

ها ،نواقص شناسایی شده ،نمایش

بصورت دورهای (دو نوبت در سال) در

نشتیابی ایستگاه های گازرسانی مطابق

تواند خسارات فراوان و جبرانناپذیری

آمار کلی،ذخیره سازی اطالعات و تهیه

سطح استان انجام میشود.

با برنامه زمانبندی در حال انجام است.

داشته است .در همین راستا امور بازرسی

گزارشهای تحلیلی را دارا است .مسئول

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان

محسن پزشکیان تصریح کرد :نشتیهای

فنی با توجه به شرایط آب و هوایی،

امور بازرسی فنی گاز خوزستان در پایان

مسئول

زیر زمینی شناسایی شده در سامانه

طول عمر شبکه و تعداد نشتهای پیدا

گفت :ما طبق وظیفه و رسالتی که داریم،

بازرسی فنی این شرکت در خصوص میزان

نشتیابی ثبت وبالفاصله توسط همکاران

شده در سالهای قبل در هر منطقه

هرساله تاسیسات زیرزمینی و روزمینی را

خوزستان،محسن

جهت تغذیه برق اصلی توربین ها و پنل های کنترل توربین های سولزر استفاده
می شوند و در این پروژه یک مجموعه دستگاه  UPSساخت داخل با تکنولوژی
 load Sharingجایگزین  UPSهای گوتر قدیمی ساخت کشور سوئیس شدند.
رئیس واحد ابزار دقیق و کنترل با اشاره به برخی از مزایای استفاده از تولیدات
صنعتی بومی افزود :تأمین قطعات یدکی ،پشتیبانی و خدمات پس از فروش
شرکت سازنده و همچنین نظارت و نگهداری اطالعات مجموعه UPSها از جمله
مزایای استفاده از دستگاه های ساخته شده توسط شرکت های داخلی است.
حیدرپور در پایان گفت :نصب و راه اندازی UPSهای مربوطه طی  36ساعت توقف
کامل توربین های سولزر با  200نفرساعت تالش کارکنان واحد ابزار دقیق انجام شد.

همه درگاههای الکترونیکی و کارت بانک سپه و واحد

پزشکیان

نشتیابی از شبکه و تاسیسات گفت :هر

بهره بردار نسبت به رفع آن اقدام میشود.

جهت نشتیابی سالیانه یک برنامه

نشتیابی میکنیم ،اما در مواردی ممکن

ساله بیش از  ۴٧٠٠٠کیلومتر شبکه توزیع

مسئول بازرسی فنی اظهار داشت :این

مدون ،مطابق با استانداردهای شرکت

است تاسیسات توسط سازمان های دیگر

و تغذیه به همراه بیش از  ٢میلیون

عملیات با تدابیر و تاکید مدیرعامل

ملی گاز تنظیم کرده و کنترل دورهای

در حین کار و یا به دلیل حفاری و برخورد

انشعاب تجاری و خانگی و حدود  ٢٢هزار

محترم گاز استان خوزستان و همت و

از تاسیسات با بهره گیری از پیشرفته

یا تصادف با علمک منجر به نشت گاز

شیر و حوضچه نشتیابی میشود .او در

پیگیری مدیریت بهره برداری بدست آمده

ترین دستگاه های نشتیاب لیزری و

شوند .از مشترکان محترم درخواست دارد

ادامه افزود :در سال گذشته طبق برنامه

است که در این خصوص از تمامی ارکان

استقرار نرم افزار سیستم مدیریت برخط

درصورت مالحظه چنین مواردی با شماره

تعداد  ۴٠۴ایستگاه تقلیل فشار و اندازه

تاثیر گذار و همکاران مرتبط سپاسگذارم.

نشتیابی بر پایه  GISانجام می پذیرد.

امداد گاز  ۱۹۴تماس حاصل فرمایند.

ادغام شده موسسه مالی اعتباری کوثر شامل (اینترنت
بانک ،عابربانک ،پایانه های فروشگاهی ( ،)POSهمراه
بانک و )...به دلیل مهاجرت سیستمی این مؤسسه به
سامانه جامع بانکی بانک سپه ،از ساعت  12:00ظهر روز
پنج شنبه  21مرداد ماه تا  9:00صبح جمعه  22مردادماه
قطع و طی روزهای بعد از آن با اختالل احتمالی همراه
خواهد بود .به گزارش پایگاه اطالعرسانی بانک سپه
با توجه به این مهاجرت همچنین شماره شبای کلیه
مشتریان واحد ادغام شده موسسه مالی اعتباری کوثر
تغییر میکند که صاحبان حسابهای این مؤسسه
میتوانند از طریق درگاهها و پرتال اینترنتی بانک سپه از
شماره شبای جدید خود مطلع شوند .روابط عمومی بانک
سپه ضمن تشکر از صبر و بردباری مشتریان گرامی ،به
دلیل قطعی فوق پیشاپیش عذرخواهی میکند.

حمایت شرکت چادرملو
از ورزشکاران اردکانی

کرمان

مدیر عامل بانک سینا خبر داد:

کاهش نسبت مطالبات بانک سینا علیرغم جهش اعتباری درسال99
مدیرعامل بانک سینا در همایش کارشناسان

این رقم به  4.5درصد کاهش یافت که اتفاقی کم

کارنامه ای مطلوب را به همراه داشته است .او

حقوقی و مطالبات؛ از کاهش نسبت مطالبات در

نظیر و قابل توجه در بانک سینا است .دکتر ایمانی

با تاکید بر آنکه بانک سینا یکی از شفاف ترین و

این بانک علیرغم ایجاد جهش اعتباری در سال

با تاکید بر این نکته که در بخش پیگیری و وصول

ارزشمندترین بانک ها به لحاظ ماموریت و اهداف

 99خبر داد .دکتر ایمانی با اشاره به میانگین نسبت

مطالبات بحث دعاوی و حقوقی میبایست آخرین

در شبکه بانکی است ،اظهار داشت :عمده رویکرد

مطالبات در مجموعه بانک های خصوصی گفت:

مرحله باشد ،افزود :همکاران در تعامل با بدهکاران

این بانک در سال  ،99بر چند محور اساسی شامل

بانک سینا با وجود جهش اعتباری در سال 99

و پرونده های مطالباتی نهایت سعی خود را بر

مدیریت و کنترل مطالبات معوق ،کنترل نرخ بهای

و ادامه مسیر در سال  1400به نسبت خوبی در

مذاکره و گفتگو بر اساس ضوابط و دستورالعملها

تمام شده پول ،بهینه سازی منابع و مصارف،

کاهش این بخش دست پیدا کرده که این امر

متمرکز سازند و بحث دعاوی را به مراحل نهایی

کاهش شعب زیان ده و افزایش شعب سودده و

ناشی از تالش تمام همکاران حوزه حقوقی و

موکول کنند تا شاهد ایجاد کمترین نارضایتی در

فروش اموال مازاد بود که با توجه به برنامه تدوین

وصول مطالبات در مجموعه صف و ستاد است.

بین این دسته از مشتریان باشیم.

شده ،عملکرد مناسب و قابل قبولی را شاهد بودیم.

او با بیان آنکه در سال گذشته بالغ بر  259هزار

او از دیگر موفقیت های بانک سینا در مجموعه

مدیرعامل بانک سینا ضمن قدردانی از اعضای

میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شد ،اظهار داشت:

حقوقی و وصول مطالبات را وصول پروندههای

هیات مدیره ناظر بر معاونت حقوقی و مطالبات

با این اقدام انتظار می رفت مطالبات بانک

کالن برشمرد و خاطرنشان کرد :از جمله

و مسئوالن و کارکنان این معاونت ،ابراز امیدواری

افزایش یابد و نسبت مانده مطالبات بانک از رقم

چالشهای عمده بانک ها ،موضوع پروندههای

کرد در ادامه راه سال  1400نیز با همدلی و همراهی

 6.5درصد در سال  98با این حجم از پرداخت

مطالباتی کالن است که به لحاظ شرایط اقتصادی

همکاران ،به شرایط مطلوب و ایده آلی که مد نظر

تسهیالت به رقم پیش بینی شده  8درصد در سال

به بانکها تحمیل شده که خوشبختانه عملکرد

بانک است در تمامی حوزه ها بهویژه حوزه حقوقی

 99برسد ،که نه تنها افزایشی را شاهد نبودیم بلکه

خوب همکاران بانک سینا در این بخش،

و مطالبات دست یابیم.

با موافقت مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

در هفته جاری؛ تداوم روند افزایش دما تا پایان هفته

از ورزشکاران اردکانی حمایت میشود .با موافقت مدیر
عامل شرکت از خانم ها میترا فالحی پور قهرمان کشوری

همچنان نیازمند همكاری مشتركان هستیم

لرانی ،فاطمه محیطی زاده قهرمان رده
در رشته اتومبی 
سنی جوانان در رشته دو و میدانی(۷گانه) ،فاطمه خدایی
و فاطمه ادبی در رشته دومیدانی(پرش با نیزه) ،زبیده

در پی تداوم افزایش دما و باال رفتن مصرف برق ،شركت

و تجاری :

توانیر اطالعیه جدیدی صادر كرد.

كاهش مصرف بارهای سرمایشی از جمله تنظیم كولرهای

به گزارش پایگاه خبری توانیر ،در این اطالعیه آمده است:

گازی روی  25درجه و قرار دادن كولرهای آبی روی دور

به استحضار هموطنان گرامی می رساند كه براساس پیش

كند ( از آنجا كه هم اكنون بیشترین میزان مصارف به

بینی ،روند افزایش دما تا پایان هفته جاری ادامه و مصرف

بخش سرمایش اختصاص دارد ،اجرای این راهكار توسط

برق روند صعودی میکند.

همه مشتركان می تواند به تنهایی همه كمبود برق كشور

با توجه به این كه در شرایط كنونی امكان استفاده از همه

را برطرف کند)

ظرفیت نیروگاه های برق آبی از مدار تولید (به دلیل كاهش

كاهش روشنایی غیر ضروری و خاموش كردن حداقل یک

شدید نزوالت جوی) وجود ندارد ،شاهد ناترازی شدیدی در

المپ اضافی ) اجرای این راهكار می تواند حداقل یک هزار

تولید و مصرف برق هستیم .

مگاوات از مصرف برق كشور را كم كند)

از این رو لذا از همه مشتركان گرامی به ویژه در بخشهای

استفاده نکردن از وسایل پرمصرف برقی در ساعات  12تا )18

خانگی و تجاری خواهشمند است به منظور جلوگیری از

اجرای این راهكار می تواند فشار مضاعف بر شبكه را از بین

خاموشیهای ناخواسته ،نسبت به كاهش مصرف خود اقدام

ببرد) .صنایع عمده و كشاورزان ،همچنان با صنعت برق برای

تا از قطع برق جلوگیری شود.

مدیریت بار در ساعات اوج مصرف برق همكاری می كنند كه

راهكارهای ساده كاهش مصرف برق در بخش های خانگی

از این بابت از همه مشتركان همكار تقدیر و تشكر میشود.

 - 1پادشاه سلسله مادها  -شعاع ،زنگار
 پوشاك سر - 2مخفف از او ،باغ وحشبیگانه ،کشیدنی بازی الک و دولک -
دورشدن  -ستم ،گونه  -مایه حیات ،مایه
روشنایی ،مظهر پاكی  -درون دهان - 3نوای
موسیقی  -مجموعه حروف امالئی یك زبان،
نشانه های نوشتاری  -پدر بیگانه - 4نان تنك
روغنی  -مصیبت ،آزمون الهی ،از نازل شدنی

هاتفی در رشته تنیس روی میز حمایت الزم را انجام داد.
همچنین مبلغ یک میلیارد و  ۵۴۰میلیون ریال به هیئت
دو و میدانی بابت خرید تشک تخصصی پرش با نیزه و
مانع تخصصی پرداخت شدهاست.

سیل  ۱۳۰میلیارد تومان

به راهها و ابنیه فنی کلیبر
خسارت وارد کرد

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای
آذربایجانشرقی گفت :طبق برآوردههای اولیه جاری شدن
سیل در کلیبر حدود  ۱۳۰میلیارد تومان به راهها و ابنیه
فنی این شهرستان خسارت وارد شده است .غالمرضا

جدول شماره 2080

افقی

کمالی اردکانی رکورددار در رشته مشت زنی و مهدی

رسول زاده ،روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :میزان
ها  -آزرده و دلخور ،آزرده ،دلخور  -پاک از

فرانسه  -درخشیدن  -از پرندگان كوچك11

گناه  - 5خرقه درویشی  -کشیش  -نماز

 -آخرین نازی ،دستیار هیتلر ،معاون هیتلر

واپسین ،از نمازهای پنجگانه  -سو وارونه6

 -نشانه مفعولی ،عالمت مفعول بی واسطه

خسارت وارد شده بر راه ها و ابنیه فنی این شهرستان در
جلسه کمیته بحران مطرح و از مدیریت بحران استانداری
و فرماندار کلیبر درخواست شده تا با تخصیص اعتبارات
مورد نیاز اقدامات الزم برای بازسازی و تعمیر راه ها و

 -ماه زمستانی ،ماه آخر سال  -سرچشمه

 -کز وارونه  -شاگرد مغازه - 12شکل و

هیرمند - 7دوشیزه  -فتنه ،هرج و مرج ،شور

قالب ،قالب ،شکل  -مخفف گاه  -وسیله

اشاره به حضور نیروهای راهداری از اولین ساعات وقوع

و غوغا  -نام ترکی ،نام آذربایجانی  -نشان،

نخ ریسی ،لقب اشرافی - 13فلز سرخ،

سیل سهمگین کلیبر برای بازگشایی راههای آسیب دیده

قاعده - 8امر به یافتن ،بیهوده  -بینایی،

فلز بادیه ،فلز رسانا  -جمله های قرآنی ،از

و امدادرسانی به آسیب دیدگان از سیل ،اظهار داشت:

بصیرت  -موجود نامرئی ،همنشین انس -

نمازهای واجب ،نشانه ها  -از رنگها  -نفس

نشانه - 9دریاچه ای در روسیه  -بخش ها،

خسته - 14صدای گوسفند  -تر و نمناک -

پاره ها  -متاع ،رخت و متاع ،رخت - 10دریای

گذر نامه  -سوسمار - 15تمام كردن ،كامل

ابنیههای خسارت دیده در اولین فرصت انجام شود .او با

نیروهای راهداری اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای
کلیبر با بهره گیری از ماشین آالت موجود و همچنین
 ۲دستگاه لودر و یک دستگاه بیل مکانیکی اعزامی از
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اقدام به

نمودن  -خشک است و بسيار جدی ،خشك

بازگشایی مسیرهای مسدود شده و باکس گذاری برای

مزاج  -لك دار  -آرزو ،شهر شمالی ،شهر آرزو

پل های تخریب شده در راه های ارتباطی و راه های

عمودی

روستایی این شهرستان کردند.

مفقودی

 - 1نوعی چوب ،صندلی  -نکوهش - 2کوه
بلند  -دستگاه گوارش  -سنگین نیست،
شیوه ،فوری ،مقابل سنگین - 3الفت ،انس
گرفتن ،عادت  -نزدیکی و خویشاوندی -
حسرت ،دریغ ،اندوه سخت  -برادر پدر4

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک منطقه  2استان کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

سند

خودرو

 -باال بر ماشین  -بیماری ریوی ،نت بیمار

سیستم ام وی ام تیپ 315

ماهی كنسروی  -مال عام المنفعه  -فا -

413ن 21ایران  36شماره موتور

تنفر ،حرف بیزاری - 7خواستن ،در خواست

شاسی NATFBAKD8F1008836

 -هرگز نه عرب  -بندگی - 5هزار كیلو ،بدن،

مدل  1394به شماره شهربانی

روغن مو - 6دو رویی  -تو بنوش  -کالم

 MVM477FJAF036420و شماره

 -ناسزا ،فحش  -آبگیر - 8پولک ماهی -

مربوط به مهدی حسن زاده گوجی

پنبه دانه ،غوزه پنبه  -گریزان - 9جمع نجیب

جانشین ،عوض - 12عبادتگاه  -امتها -

 -درون دهان  -شهر فردوسی - 10بندری

قطره باران - 13نت ششم موسیقی ،نفی

مالمت وسرزنش - 15سد خوزستان ،سدی

در هند  -كجاست؟  -تکرار حرف  -همگی،

عرب ،درون چیزی  -پوسته  -روز جشن

در جنوب كشور  -تمسك جستن ،متوسل

بز نر ،کچل - 11كاشف میكروب جذام -

 -ماه سرد ،روز گذشته - 14زمان بی انتها،

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک منطقه  2استان کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

زندانی مادام العمر ،همیشه  -كوزه آب -

قدیمی  -تحلیل غذا در معده - 17ردیف
قالیبافی ،ردیف  -درخت تسبیح ،سهولت و

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط

آسانی  -دوغی كه پس از جوشیدن خشك

شماره 1046

شدن ،دستاویز جویی - 16خوب  -نوشابه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای

برابر رای شماره  140060319078002600مورخه  1399/03/12هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو

تحج

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گلباف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

ساختمانهای فاقد سند رسمی -برابر رای شماره 140060319078003827مورخه  1400/04/20هیات دوم موضوع قانون

برابر رای شماره  140060319062000060هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد

بالمعارض متقاضی خانم مهدیه بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه  16442صادره از کرمان کدملی  2990576721در یک باب

کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی علی حسینی جوپاری فرزند حبیب هللا بشماره شناسنامه 1322

محمد بشماره شناسنامه  99صادره از گلباف در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  185مترمربع پالک  20فرعی از

پالک  16602فرعی از  3968اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  899فرعی از  3968اصلی بخش دو کرمان واقع در کرمان انتهای

بخش دو کرمان واقع در کرمان خیابان اسدآبادی نبش کوچه  19خریداری از مالک رسمی آقای علی احمدی نژاد محرز گردیده

مجزی شده از پالک  899فرعی از  3968اصلی بخش  2کرمان واقع در کرمان خیابان شهید قدوسی کوچه  5خریداری

واقع در بخش  27کرمان گلباف خیابان ولیعصر جنب کمیته امداد خریداری از مالک رسمی شهربانو مهدی زاده گوکی و

محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به

روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
رضا جعفری فرزند علی بشماره شناسنامه  988صادره از کرمان کدملی 2992593842در یک باب خانه به مساحت  225مترمربع

بلوار  22بهمن پشت شهربازی اسدآبادی  7جنوبی  5سمت چپ درب پنجم خریداری از مالک رسمی خانم کیاندخت کیانیان

صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف382 :
تاریخ انتشار نوبت اول  :چهارشنبه -1400/05/06تاریخ انتشار نوبت دوم  :چهارشنبه 1400/05/20

محمود مهدی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک منطقه  2استان کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

فاقد سند رسمی-برابر رای اصالحی شماره  140060319078003594مورخه  1400/04/13هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف

می باشد.

كنند  -با جادو می آید ،همنشین جادو

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و

فاقد سند رسمی

پالک

سواری

خانه به مساحت  219مترمربع تحت پالک  16002فرعی از  3968اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  899فرعی از  3968اصلی

صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  126مترمربع تحت پالک  16660فرعی از  3968اصلی مفروز و

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس تیموری فرزند
 -1119اصلی مفروز و مجزی شده از پالکهای  6و  7فرعی از  -1119اصلی و قسمتی از پالک یکفرعی از  -1133اصلی

است .مساحت از  213/79متر به  219متر اصالح و مجددا منتشر میگردد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵

از مالک رسمی آقای حسین احمدی نژاد محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵

حسن مهدی زاده گوکی و احمد نقیب پور گوکی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله

اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض،

انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاريخ

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

سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف424 :

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف525 :

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف432 :

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
تاریخ انتشار نوبت اول  :چهارشنبه -1400/05/06تاریخ انتشار نوبت دوم  :چهارشنبه 1400/05/20

محمود مهدی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک منطقه  2استان کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ

تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
تاریخ انتشار نوبت اول  :چهار شنبه  -1400/05/20تاریخ انتشار نوبت دوم  :چهار شنبه 1400/06/03

محمود مهدی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک منطقه  2استان کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از

تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
تاریخ انتشار نوبت اول  :سه شنبه  -1400/05/05تاریخ انتشار نوبت دوم  :سه شنبه 1400/05/20

محمد مقصودی  -رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
آگهی ماده  ۳قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نوب

ت
اول

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و

نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره

برابر رای اصالحی شماره  140060319078003596مورخه  1400/04/13هیات اول  /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت

برابر رای شماره  140060319078002202مورخه  1399/03/02هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و

برابر رای شماره 140060319078004398مورخه  1400/05/10هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

یکباب خانه به مساحت  ۷۶.۵۸متر مربع قسمتی از پالک  -۱۴اصلی واقع در نایبند جنوبی بخش یک بندرعباس به

متقاضی خانم مهدیه بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه  16442صادره از کرمان کدملی  2990576721در یک باب مغازه به

احمد تقی زاده فرسنگی فرزند حسین بشماره شناسنامه  130صادره کرمان در یک باب خانه دوبلکس مشتمل بر مغازه با کاربری

متقاضی آقای حسین جوکار فرزند محمد بشماره شناسنامه  12صادره از زرند به شماره ملی  3091113353در ششدانگ

است به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار آگهی سند مالكيت رسمی صادر و تسلیم گردد و

در کرمان خیابان اسدآبادی نبش کوچه  19خریداری از مالک رسمی آقای علی احمدی نژاد محرز گردیده است .که مساحت از

از  3968اصلی بخش دو کرمان واقع در کرمان سرآسیاب فرسنگی خیابان احمدی خیابان شهید بختیاری روبروی ترانس برق

واقع در شهرک هشت بهشت کوچه  18خریداری از مالک رسمی آقای جواد حسینی گوهری محرز گردیده است .لذا به

به فاصله  ۱۵روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین

متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و

فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاريخ تسليم

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف527 :

شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد

فاقد سند رسمی

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض

مساحت  25/80مترمربع تحت پالک  16000فرعی از  3968اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  899فرعی از  3968اصلی واقع
 20/47مترمربع به  25/80مترمربع اصالح و مجددا منتشر میگردد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز

آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار

اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات

سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف422 :

تاریخ انتشار نوبت اول  :چهارشنبه -1400/05/06تاریخ انتشار نوبت دوم  :چهارشنبه 1400/05/20

محمود مهدی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک

فاقد سند رسمی

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای

عرصه مسکونی به مساحت  380/85مترمربع تحت پالک  16540فرعی از  3968اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  487فرعی

ساختمانهای فاقد سند رسمی

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض
یک باب خانه مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت  231مترمربع تحت پالک  30فرعی از  75اصلی بخش  6کرمان

خریداری از مالک رسمی آقای ماشاهللا احمدی نژاد محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵

منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت

اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض،

پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی

سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف418 :

تاریخ انتشار نوبت اول  :چهار شنبه 1400/05/20

روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
تاریخ انتشار نوبت اول  :سه شنبه -1400/05/06تاریخ انتشار نوبت دوم  :سه شنبه 1400/05/20

محمود مهدی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک

تاریخ انتشار نوبت دوم  :چهار شنبه 1400/06/03

محمود مهدی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک

 140060323136000248مورخ  1400/04/27تصرفات مالكانه غالم بارانی ماشهرانی فرزند حسین تحت عنوان ششدانگ

استناد ماده  ۱و ماده  ۳قانون مذکور بميزان یک دانگ مشاع از ششدانگ ملکی آقای حسین خیراندیش را تایید نموده

از همین رو در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دونوبت

انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رأی

اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری
نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول-1400/05/20:تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/06:

 1400/296م الف

روزنامه سیاسی – اجتماعی

ایران و جهان :یاسمن طاهریان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

میراث فرهنگی و محیط زیست:

روحهللا خدیشی

مهتاب جودکی(دبیر)

سردبیر :امین شول سیرجانی

یزاده
فروغ فکری ،مرضیه قاض 

مدیر هنری :تیوا صمدیان

شهر :سوگل دانائی

تماس مدیرمسوول:
سال شانزدهم

توزیع:جراری ()09122131089
چاپ تهران :شاخه سبز ()02533444256
چاپ کرمان :مهدوی ()034-32134838

صفحهآرایی :فاطمه خواجویی

اقتصاد و گردشگری:

ندا صفاریان

آیسان زرفام ،فرزانه قبادی
عکس :یاسر خدیشی (دبیر)
شبکه های اجتماعی :سپهر زند
جدول :شیوا کرمی

گروه4 :
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده
و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :

بازرگانی :فاطمه صمدیان

سرپرستی استانها 021- ۲۸۴۲۱۹۱۰ :داخلی ۱

روابط عمومی :زهره فرسنگی

09192769839

@payamema

0903 333 8494

09391999161

@payamema

www.payamema.ir

تهران  -خیابان شریعتی  -ابتدای شهید بهشتی  -پالک ( ۲۶ساختمان  -)۳۵۳واحد  / ۵تلفن021-86011893 :

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

نشانی  :کرمان ،میدان آزادی ،خیابان شهید بهشتی ،شهید بهشتی  ،۱۰نبش شرقی ۲

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

 /تلفن034-32487477 :

اینستاگرام

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

وبسایت

آییننامه

اخالق

حرفهای

| پیام ما دیروز |

چهارشنبه 20مرداد 1400

شماره پیاپی 2080

۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶

مـارا دنبال کنید

پیامما:

www.payamema.ir/akhlagh

| سینما |
بیستویکمین جشنواره فیلم «افقهای نو» از تاریخ  ۲۱تا ۳۱
مردادماه در وروکالو لهستان ،سه فیلم برگزیده ایرانی را در برنامه
نمایش خود قرار داد« .دشت خاموش» دومین فیلم بلند سینمایی
احمد بهرامی است که تاکنون در بیش از  ۲۰جشنواره بینالمللی
حضور داشته و در هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم ونیز هم برنده
جایزه بهترین فیلم بخش افقها شده است و در بخش رقابتی اصلی
جشنواره «افقهای نو» در کشور لهستان به روی پرده میرود .فیلم
«قهرمان» ساخته اصغر فرهادی نیز پس از رونمایی در جشنواره
کن و کسب جایزه بزرگ هیات داوران به عنوان یکی از فیلمهای
بخش نمایشهای ویژه این جشنواره لهستانی به نمایش گذاشته
میشود و فیلم «جاده خاکی» نخستین ساخته بلند پناه پناهی که
در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره کن حضور داشت نیز در بخش
«دیسکاوری» جشنواره «افقهای نو» نمایش خواهد داشت /.ایسنا

| چاپ و نشر |
مجموعهداستان «آلکساندرای نازنین» اثر تاتیانا تالستایا
بهتازگی با ترجمه مهدیه حسنزاده توسط انتشارات کتاب
نیستان با  104صفحه و قیمت  26هزار تومان منتشر شده
است.
تاتیانا تالستایا نویسنده اینکتاب ،نوه آلکسی تولستوی
نویسنده روس است و مجموع ه داستانش  6داستان کوتاه
را در بر میگیرد .او در داستاننویسی بیشتر به سمت پست
مدرنیسم گرایش دارد با اینهمه نوع پست مدرنیسمی که
در ادبیات و داستانهای کوتاهش میتوان مشاهده کرد از
نوع غربی و معمول آن نیست که در ساحت داستان ناگهان
تمامی عرصه و جغرافیای داستان دستخوش تغییر شده
و فضایی ماورایی خلق میشود که مخاطب تا پیش از آن
احساس و ادراکی نسبت به آن نداشته است/ .مهر

یونان در آتش تغییرات اقلیمی میسوزد/گتی ایمیجز

| کلیسای مریم مقدس جلفا |

| فوتبال علیه دشمن |

کلیسای مریم مقدس در منطقه دره شام از
توابع شهر جلفا و در حاشیه جنوب ارس واقع

| نویسنده  :سایمون کوپر

است .این کلیسا که تا به امروز نیز زیارتگاه

مترجم  :عادل فردوسیپور |

مسیحیان است در سال  ۱۵۱۸به دست ارمنی
تباران ساکن همان روستا بنا شده است .کلیسا

فوتبال چیزی جدا از مردم سرزمینش

دارای یک پالن مستطیلی شکل است به جهت

نیست .هر روز و هر لحظه در خیابان،

شرق به غرب که سقف و گنبد آن بر روی چهار

خانه ،محل کار و تحصیل ،زن و مرد تحت

ستون تکیه دارد به صورتی که هر یک از ستونها

تاثیر فوتبال هستند .هیجان طرفداری

بررسی کرد .دیگر عجیب نیست که فوتبال
میتواند تماشاگرانش را تا نیمههای شب
بیدار نگه دارد یا آنها را از راههای دور به
استادیومها برساند .عشق هواداران فوتبالی
برای حمایت از تیم مورد عالقهشان و
اشتیاق به داشتن عکس با بازیکنان
تحسین شده هم یک جریان همگانی
در سراسر جهان محسوب میشود .کتاب
فوتبال علیه دشمن با دیدی اجتماعی
به فوتبال نگاه میکند .سایمون کوپر،
نویسندهی کتاب میخواهد بداند که هر
جای دنیا چگونه فوتبال بازی میکنند و
چطور به تماشای آن مینشینند .پس او
به  22کشور مختلف جهان سفر میکند ،در

شرقی آن بنا شده است دارای حجاریهای

بقایای ساختمانهایی به چشم میخورد که

ساده ولی زیبایی است .در دو سمت محراب

احتمال میرود در گذشته محل اسکان راهبان

دو اتاق چهارگوش ساخته شده است .بر روی

این کلیسا بوده است .در فاصله کمی از این محل

سردر ورودی کلیسا نوشتهای به زبان ارمنی در

قبرستان قدیمی کلیسا با سنگهای حجاری

ارتباط با تاریخ بنای کلیسا نصب شده است.

شده واقع است /.سیری در ایران

هتلهای ارزانقیمت مستقر میشود و با
مردم فوتبالدوست کوچه و بازار حشرونشر
میکند تا پرده از راز جذابیت فوتبالی بردارد.
ماجراهایی که او از حواشی فوتبال تعریف
میکند مثل ماجرای ژنرالی آرژانتینی،
خواننده را با یادآوری اتفاقات مشابه در
جامعهاش با خود همراه میکند و باعث

ساخت وحشی از جهان آن نرگس جادو مرا
چون دهانش زود بینام و نشان خواهم شدن
گر چنین پیچد به هم فکر میان او مرا
از سیاهی تازه گردد داغ آب زندگی
شد خمار چشم لیلی بیش از آهو مرا
نیست ممکن چون صدف لب پیش نیسان وا کنم
گر دهد گوهر به دامن جای آب رو مرا
سخت میترسم نپیوندد به دریای بقا
آب باریکی که هست از زندگی در جو مرا
فکر رنگین با دماغ من کند کار شراب
نیست از رطل گران کم کاسه زانو مرا

و جنوبی بوده و در قسمت مربعی شکل زیر

شمار میرود .فوتبال ،در چنین شرایطی

خوردنهای بیوقفهی یک توپ.

گچ پوشانده است .محراب کلیسا که در سمت

این دیوارها کار گذاشته شدهاند .در اطراف کلیسا

شرقی و غربی بلندتر از ارتفاع قوسهای شمالی

از جذابیتهای این پدیدهی جهانی به

فوتبال را میتوان از جهات مختلفی

سنگ و مالت است و سطح دیوارهای داخلی با

که به احتمال زیاد در زمان بازسازی کلیسا در

مقابل و دیواهای بنا متصلاند .ارتفاع قوسهای

فوتبالی بهکنار ،حواشی ماجراهای فوتبالی

از یک بازی تیمی فراتر میرود و تبدیل

میخورد .مصالح بکار رفته در ساختمان این بنا

نورگیرها صلیب سنگهایی به چشم میخورد

توسط چهار قوس در چهار جهت به ستونهای

از تیم مورد عالقه و پیگیری مسابقات

میشود به یک آیین؛ آیینی دربارهی قل

احتماال ناقوسخانه کلیسا بوده است به چشم

همچنین در بافت دیوارهای داخل کلیسا و کنار
طاق کرد از هر دو عالم طاق آن ابرو مرا

آن زمان گوی سعادت بود در چوگان من

گنبد و باالی قوسهای شمالی و جنوبی چهار

کز ترنج غبغب او بود دستنبو مرا

طاقچه یا پنجرهنما قرار دارد .در قسمت پایین

میتوانستم به بستر کرد پهلو آشنا

گنبد چهار نورگیر بزرگ و در باالی آنها دوازده

جای دل ،پیکان اگر میبود در پهلو مرا

نورگیر کوچک قرار دارد .در قسمت پایین گنبد

میپرستی فارغ از همصحبتانم کرده است

چهار نورگیر بزرگ و در باالی آنها دوازده نورگیر

ساغر می همدم و میناست همزانو مرا

کوچک قرار دارند .ورودی اصلی کلیسا در قسمت

چون شرار از سنگ دارم خانه هر جا میروم

غرب بنا قرار دارد که در جلوی آن بقایای بنایی که

میرسد سنگ مالمت بس که از هر سو مرا

همذاتپنداری او میشود.

همت من دست اگر از آستین بیرون کند

در همه جای دنیا ،فوتبال با سیاست گره

آسمان باشد کمان حلقه بر بازو مرا

خورده است .یادداشتهای كوپر ،کتاب

وحشت من رام گردیدن نمیداند که چیست

فوتبال علیه دشمن را به یک سفرنامه

خانه صیاد باشد سایه چون آهو مرا

فوتبالی تبدیل کرده که به دنبال واکاوی

خرس سیاه

خوردهام خون ،کردهام تا مشک خون خویش را

در هرمزگان ،مناطق کوهستانی دهبکری جبال

کردن طیف وسیعی هوادار فوتبالی در برابر

جثه خرس سیاه کوچکتر از خرس قهوهای

بارز ،دلفارد ،بحر آسمان و کهنوج واقع در جنوب

است .گوشها به نسبت بزرگ ،موها بلند و به

کرمان از مهمترین مناطق زندگی این حیوان

رنگ سیاه است .در وسط سینه لکه سفیدی به

است.

شکل  ۷وجود دارد (نمونههایی با رنگ قهوهای

خرس سیاه شبگرد است .به طور معمول

تاثیر سیاست بر فوتبال است .از این نظر،
فوتبال به عنوان یک ابزار کارآمد برای همراه
یک هدف مشترک یعنی دشمن استفاده
میشود.

آبخوان
آبشارحمید
روستای حمید در  ۷کیلومتری شرق بجنورد

منطقه آبوهوای معتدل کوهستانی دارد.

واقع شده است .در جنوب روستا ،دره تنگ

به طور کلی این منطقه زمستانهای سرد و

با صخرههای عظیم قرار دارد و در انتهای

مرطوب و تابستانهای گرم و خشک دارد.

دره به فاصله حدود  ۲کیلومتر از روستای

بخش بزرگی از شهرستان بجنورد در دره

حمید آبشار حمید به ارتفاع  ۲۵متر دیده

رود اترک وسطی قرار گرفته و تحت تأثیر

میشود .شهرستان بجنورد به مرکزیت شهر

توده هوایی مازندران قرار دارد که به علت

بجنورد ،بخشهای مرکزی و شمالی استان

داشتن رطوبت موجب سرسبزی و خرمی

خراسان شمالی را به خود اختصاص داده

گیاهان در بهار و تابستان میشود .رشته کوه

و از شمال با کشور ترکمنستان ،از شرق به

کپهداغ در شمال به عنوان مرزی طبیعی بین

شهرستان شیروان ،از غرب به شهرستان

ترکمنستان و شهرستان بجنورد قرار گرفته و

مانه و سملقان و از جنوب به شهرستانهای

رشته کوه آالداغ در جنوب غربی بجنورد قرار

اسفراین و جاجرم محدود میشود .این

گرفته است .شهرستان بجنورد به دلیل واقع

آبشار در  ۷کیلومتری شرق بجنورد و در

شدن بر روی گسلهایی با منشا تکتونیکی

نزدیکی روستایی به همین نام واقع شده

از نواحی زلزلهخیز استان به شمار میرود.

است .آبشار حمید با ارتفاعی بیش از ۲۵

این آبشار در انتهای درهای پیچ در پیچ

متر همواره مورد توجه گردشگران ورزشکاران

صخرهای قرار گرفته که عبور از آن عالوه بر

بوده؛ آب این آبشار از روستای آبچور

زیبایی و جذابیت ،ریزش آب از دو ستون

سرچشمه میگیرد و پس از چندین کیلومتر

(کوه) سنگی  ۲۵متری ،آهنگی زیبا از نغمه

و عبور از مناطق مختلف در کوهستانهای

طبیعت را به گوش مخاطبان میرساند تا

حمید جلوهای از زیبایی طبیعت را به رخ

این امر ،عظمت خلقت خداوند را به رخ

بینندگان خود میکشد .قسمت اعظم

بکشد .نوع سنگهای منطقه بیشتر آهکی

شهرستان بجنورد را مناطق کوهستانی و

بوده و سنگهای کنار بستر رودخانه رسوبی

فالتهای مرتفع در بر گرفته و از همین رو

و مملو از فسیل هستند.

واقع در بلوچستان ،کوههای بشاگرد و رودان

ال قهوهای مشاهده شده
متمایل به قرمز یا کام ً

در اواخر غروب از النه بیرون میآید و قبل از

است) .طول سر و تنه این خرس  ۱۲۰تا ۱۸۰

روشن شدن هوا دوباره به النه برمیگردد ،به نحو

سانتیمترو طول دم آن  ۷تا  ۱۰سانتیمتر است.

بسیار ماهرانهای از درخت باال میرود .به صورت

میانگین وزن این جانور  ۵۰تا  ۱۷۰کیلوگرم است.

انفرادی زندگی میکند .در غارها یا حفرههایی

در مناطق کوهستانی و جنگلی جنوب کرمان،

که در اثر ریختن صخرهها به وجود آمده است

رویشگاههای پراکنده درختچه داز و زیتون

النه میسازد .حالت تهاجمی این خرس بیشتر

واقع در بلوچستان و هرمزگان زیست میکند.

از خرس قهوهای است .در ایران به احتمال زیاد

از مناطق مرزی بلوچستان ایران با پاکستان

خواب زمستانی ندارد ولی در مناطقی مانند

تا میناب و جیرفت پراکندگی دارد .مناطق

سیبری چهار تا پنج ماه به خواب زمستانی فرو

کوهستانی زابلی ،نیکشهر و رشتهکوه بیرک

میرود /.کویرها و بیابانهای ایران

در گره چون نافه هیهات است ماند بو مرا
از شکر خند سلیمان ساخت رزق مور من
چون زبان آید برون از شکر گفتوگو مرا؟
صائب تبریزی

کارزار
درخواست برقراری فوقالعاده
خاص مدافعان سالمت

کارزاری با نام درخواست برقراری فوقالعاده خاص مدافعان
سالمت ،تبدیل وضعیت نیروها و معافیت مالیاتی آنان در وب
سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #مدافعانسالمت
پیگیری میشود .در بخشی از متن این کارزار خطاب به
سید ابراهیم رئیسی ،رئیسجمهورکشور آمده است« :این
رزمندگان خسته و داغدیده ،خستهدل و شهید دادگان جامعه

در روز ۲۰ام مرداد  ،۱۳۹۹تحریریه روزنامه سراسری «پیامما» گزارشی با عنوان

آتشفشان (بخش پنجم)

«سرنوشت نامعلوم حیوانات باغ وحش صفه اصفهان» کار کردهاست ،که به

آتشفشان از فاجعههای طبیعی ویرانگر است .در  ۶۰۰سال گذشته حدود ۲۰۰

غ وحش صفه و پیروی
موضوع رای شورای شهر اصفهان مبنی بر تعطیلی با 

هزار نفر جان خود را بر اثر آتشفشان از دست دادهاند و شهرهای بسیاری زیر
گدازهها و خاکسترهای آتشفشانی مدفون شده و از بین رفتهاند.
آتشفشانها از طریق جریانهای مواد مذاب ،پرتاب قطعهها و خردههای
متالشی گدازه آتشفشانی در شکل و اندازههای گوناگون و نشر گازهای سمی،
به محیط زیست آسیبهای جدی میرسانند.
ذرات ریز جامد و ذرات مایع با فورانهای آتشفشانی به الیههای تروپوسفر و
استراتوسفر در جو پرتاب میشوند .ماندگاری این ذرات در این الیهها به ارتفاع
آنها از سطح دریا و شرایط آبوهوایی بستگی دارد .این ذرات پرتوهای آفتاب
را کاهش میدهند و بر کدر شدن جو میافزایند .روانه گِ ل و جریان گدازه و باران
خاکستر مهمترین سرچشمهی خطرات آتشفشان هستند .براساس شواهد به
دست آماده طی چند سده گذشته ،روان ه گل عامل اصلی تلفات بوده است.

نکردن شهرداری از این رای ،اشاره دارد .همچنین خبری با مضمون «ساختار
ناکارآمد مدیریتمنابع آب» در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

سالمت  ۱۸ماه است بیوقفه با نهایت تالش خود ایثارگرانه،
مظلومانه و بدون هیچ چشمداشتی داوطلبانه در تماس
مستقیم با ویروس منحوس کرونا در خط مقدم در حال
جانفشانی هستند و در اين راه چندين بار به اين بيماري مبتال
شده و سالمتیشان به خطر افتاده و تعدادی از همكاران خود
را نيز در راه خدمت به هموطنان عزيزمان از دست دادهاند.
قطع ًا اجر معنوی این عزیزان با هیچ چیز قابل قیاس نخواهد
بود .با این وجود انتظار میرود حداقل قدردانی از این عزیزان،
اجرای مطالبات قانونی آنها باشد».
امضاکنندگان این کارزار میخواهند از این راه پیگیر «طرح
برقراری فوقالعاده خاص و تبدیل وضعیت نیروهای
قراردادی» شوند.
این کارزار از ١٤مرداد  ١٤٠٠آغاز شده و تا  ١٤شهريور  ١٤٠٠ادامه
دارد .همچنین این کارزار یکی از پربازدیدکنندهترین کارزارها
بوده و توسط  ۳۴هزار و  ۱۸۶نفر امضا شده است.

