
 رییس جمهور در دیدار با مردم طبس:

از دریای عمان به خراسان جنوبی 
آب می آوریم

رئیس جمهور در سومین سفر استانی، بعد از خوزستان و سیستان و بلوچستان 
به خراسان جنوبی رفت. در هر سه این استان ها مساله کم آبی و چالش های 
محیط زیستی یکی از مهم ترین مسائل است. در خراسان جنوبی رئیسی بر 
کم آبی و کمبود بارش  در این استان اشاره کرد و راه حل دولت برای این مساله 

را انتقال آب از دریای عمان اعالم کرد.       

با آغاز دور جدید مهاجرت  افغانستانی ها به 
ایران این پرسش شکل گرفته که سیاست های 

مدیریت شهری در قبال آنان بهبود می یابد؟

مصائب زیست غیررسمی 
 کارگران افغانستانی
 در فضاهای شهری

بحران سیاسی اخیر در افغانستان در کنار انباشت 
بار  تا  است  فرصتی  اقتصادی گذشته  بحران  های 
دیگر به مساله مهاجران افغانستانی و حضور آنان 
نگاهی  تهران  نظیر  کالنشهرهایی  فضای  در 
بیفکنیم و سیاست های مواجهه با این مهاجران را 

نمائیم. واکاوی 

عضو سابق شورای شهر تهران:

اولویت مدیریت شهری 
حفظ باغات فعلی باشد

افشین حبیب زاده، عضو سابق شورای شهر تهران با 
با  رابطه  »در  تهران گفت:  باغات  اهمیت  به  اشاره 
اصلی ترین  از  یکی  زیست ،  محیط  موضوع 
تهران  شهر  باغ های  حفظ  باید  ما  اولویت های 
باشد«. حبیب زاده تاکید کرد »اگر مدیریت شهری 
در  ساز  و  اجازه ساخت  دوباره  برود که  به سمتی 

باغات داده شود.

انتشار تصاویر هوایی از محوطه تاریخی 
ارجان، بهانه صحبت از تهدیدهای این 

بازمانده عیالمی ها شده است

 کار سخِت حفاظت
 از »ارجان«

روزهای  در  ارجان  تاریخی  محوطه  هوایی  تصاویر 
گذشته، موجی از نگرانی درباره تسطیح و تخریب 
این محوطه تاریخی خوزستان بر پا کرد. این تصاویر 
که گفته می شد وضع کنونی شهر باستانی ارجان را با 
یک سال پیش مقایسه می کند، دست به دست شد 
و چرخید و بار دیگر بهانه ای شد تا مسئوالن میراث 

فرهنگی از آسیب های این محوطه تاریخی بگویند. خر اسان ر ضوی در وضعیت اضطر ار غبار
محیط زیست خراسان رضوی: آلودگی ناشی از فعالیت ۲ کانون گرد و غبار خارجی قره قوم در ترکمنستان و هرات در افغانستان و کانون داخلی سرخس است

آلودگی هوای مشهد با همراهی کانون های خارجی و داخلی غبار، به ششمین روز  رسید

  به رغم درخواست مکرر فعاالن گردشگری
 صدور ویزای گردشگری همچنان در انتظار تایید ستاد کرونا است

 جدال ناتمام گردشگری جدال ناتمام گردشگری
 و کرونا در ایر ان و کرونا در ایر ان
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از گذشته های دیرین مان تابه امروز، آیین هایی 
و گردش  هیاهو  از  دور  به  هست که  و  بوده 
و  با گذشتگان  و  نزدیک  هم  به  را  ما  روزگار، 
جایگاه  در  است.  داده  پیوند  گذشته هایمان 
زمان  در  است که  آیین ها  این  پاک  چهره   و 
دست  از  گوشه های  جگر  سپردن  خاک  به 
اندرون  و  خویش  کنار  در  را  ایشان  رفته مان، 
خویش می بینیم. یکی از پایدارترین آیین های 
پرپیشینه ی ما خوزستانی ها به ویژه بختیاری ها 
زمان  در  همدلی ها  و  بودن  درکنارهم  همین 
»پرکشیدن« هم تباران ما از این جهان است.  از 
آنجایی که در این یک سال بسیار سخت، با ما 
خانواده شادروان جانبازسرفراز زنده یاد »امید 
 ابولیان نوروزی« همدردی کرده اید؛ سپاسگزاریم. 
سومین  رفتن  دست  از  دلیل  به  سو،  یک  از 
فرزند خانواده در شوکی بزرگ فرو رفته بودیم 

و از سوی دیگر بیماری فراگیر و کشنده کرونا 
موجب شد نتوانیم آنچنان پاسخگوی دوستی 
و همراهی بزرگواران باشیم. برآن شدیم بازهم 
رسانه ها«  و  گستر  جهان  »درگاه  این  راه  از 
و  نهیم  ارج  را  نیک اندیش  جایگاه شما مردم 
براین باوریم که هرکس سپاس بندگان خدا را 
را بجای  از خداوند یکتا  نیاورد، سپاس  بجای 
نیاورده است. از این رو از همه بستگان، دوستان 
نزدیک  و  دور  شهرهای  از  که  همراهانی  و 
خوزستان و دیگر استان ها به صورت خود جوش 
و  هفتمین  سومین،  خاکسپاری،  درآیین های 
»یکمین سالروز« درگذشت برادر مهربانمان با 
ما ابراز همدردی کرده اند، سپاس فراوان داریم. 
همه  شادی بخش  آیین های  در  است  امید 
به مهر پاسخگوی زحمت های  و  نیک اندیشان 

باشیم. ایشان 

 سپاس نامه

محمد ابولیان نوروزی -  سرپرست روزنامه »پیام ما« در خوزستان

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم

موضوع مناقصه: عملیات استخراج روباز معدن اسد آباد به میزان 10000تن به مدت یک سال
 مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/06/۲8

محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا... صدوقی شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها. )شماره تماس: 3۲11۷۷۲6- 034(
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ کل 1.699.19۷.000ریال. 

تاریخ تحویل پاکت ها: مورخ 1400/0۷/10
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 IR 68013010000000003148۲10۷  مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب 3148۲10۷ بانک رفاه شعبه شهید صدوقی شماره شبا
ضمنا این آگهی در سایت  www.coal.kr.ir در دسترس میباشد.

مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان

اهدای هزار بسته 
کمک معیشتی به خانواده های 
نیازمند توسط شرکت گهرزمین

در قالب همدلی و کمک های مومنانه صورت گرفت
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ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، در   سید 
سفری  در  و  خود  استانی  سفر  سومین 
شهرستان  وارد  نشده  اعالم  پیش  از 
در  شد  جنوبی  خراسان  استان  در  طبس 
شهرسازی،  و  راه  وزیران کشور،  سفر  این 
همچنین  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
رئیس  بودجه،  و  برنامه  سازمان  رئیس 
دفتر رئیس جمهور و معاون اجرایی رئیس 
جمهور، او را همراهی کردند و اگرچه بخشی 
از صحبت ها و بازدید های رئیس جمهور در 
انتقال  بارش ها،  مورد کمبود  در  سفر  این 
آب از دریای عمان و مسائل دیگر مرتبط با 
محیط زیست همانند افزایش فعالیت های 
زیستی  محیط  مسئوالن  اما  بود  معادن 
او را همراهی نکردند که یکی از دالیل آن 
احتماال به این مساله بر می گردد که رئیس 
کابینه  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
دولت سیزدهم هنوز انتخاب نشده است.
رئیس جمهور در سفر به خراسان جنوبی 
برای حل مشکل کم آبی از انتقال آب دریای 
عمان به این استان خبر داد. راه حلی که 
پیش از این هم برای حل مشکل کم آبی 
استفاده  همراه  به  بلوچستان  و  سیستان 
در  او  بود.  کرده  مطرح  ژرف  آب های  از 
اینکه  با تاکید بر  بدو ورود به این استان 
استان های  از  بسیاری  مشکل  آب  مساله 
در  را  موضوع  »این  گفت:  است،  کشور 
دولت به صورت ویژه دنبال می کنیم و با 
راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت از جمله 
انتقال آب از دریای عمان، اقداماتی را در 
دستور کار قرار داده ایم تا مشکل دسترسی 
پروژه  شود.«  برطرف  آبی  منابع  به  مردم 
عمان  دریای  آب  انتقال  و  شیرین سازی 
که  است  طرحی  شرقی،  استان های  به 
طرح  این  شد.  مطرح  دوازدهم  دولت  در 

همان زمان هم با انتقادهایی روبه رو شده 
بود. محمد درویش، رئیس کمیته محیط 
این باره گفته است:  در  یونسکو  زیست در 
»طرح های انتقال آب در شمار گران ترین 
تعریف  دنیا  در  که  هستند  طرح هایی 
شدند؛ هزینه هر مترمکعب آبی که از طریق 
می آید  دست  به  دریا  آب  شیرین کردن 

است.  دالر  حدود سه 
در  که  تخریب هایی  و  سازه ها  در  تغییر 
انتشار  انتقال رخ می دهد و میزان  مسیر 
شیرین  فرآیند  در  که  گلخانه ای  گازهای 
سازی در فضای سپهر ایران منتشر می شود 
انتشار  پاریس  معاهده  طبق  حالی که  در 
باید کاهش  تا ۲۰۳۰  را  گازهای گلخانه ای 
دهیم، همه این ها هزینه هایی است که بر 
اثر اجرای طرح های انتقال آب دریا بر ملت 
و دولت بر تحمیل می شود.« از سوی دیگر 
کم آبی در خراسان جنوبی یکی از مهم ترین 
مشکالت این استان است که برای حل آن 
راه حل های دیگری مانند به تغییر الگوی 
معیشت از کشاورزی به مشاغل جایگزین 

هم مطرح شده است.
رابطه  همین  در  همچنین  جمهور  رئیس 
اظهار کرد: »معادن از ذخایر ارزشمند این 
استان است که اگر فعال شود، هم مشکل 
تولید  رونق  و  تولید  مشکل  هم  اشتغال، 
می شود«.  حل  اقتصادی  مسائل  هم  و 
دیگر  از  را  کشاورزی  مساله  رئیسی 
موضوعات مهم استان عنوان کرد و افزود: 
این  در  آسمانی  نزوالت  کمبود  خاطر  »به 
منطقه، کشاورزی مردم با مشکالتی مواجه 
نشان  مناطق  این  مردم  اما  است  شده 
تبدیل  به فرصت ها  را  تهدیدها  داده اند که 

می کنند«.
 رئیس جمهور در مورد درخواست و اشتیاق 

معظم  رهبر  با  دیدار  برای  طبس  مردم 
هم  ایشان  شک  »بدون  گفت:  انقالب، 
همین اشتیاق را برای دیدار با مردم دارند 
مثل  نمی دهد  اجازه  شرایط کرونایی  ولی 
قبل دیدارها صورت بگیرد اما به بنده نیابت 
دادند که سالم ایشان را به مردم عزیز در 
استان خراسان جنوبی و طبس برسانم و 
ایشان هم همواره برای مردم دعا می کنند 
و همیشه نگران مسائل و مشکالت استان 
کمتر  استانهای  ویژه  به  مختلف  های 

هستند.« برخوردار 

ظرفیت اقتصادی کشاورزی و 
گردشگری در طبس

اجتماع  در  رئیسی   سفر  این  ادامه  در 
حسین  امامزاده  محل  در  طبس  مردم 
شهرستان،  این  الکاظم)ع(  موسی  ابن 
در  سازندگی کشور  و  »توسعه  کرد:  اظهار 
و  دولت  پیگیری  با  مختلف  بخش های 
همت مردم و دستان توانمند جوانان کشور 
انجام می شود و امروز دولت آمادگی دارد 
که در خدمت فرهیختگان و صاحب نظران 
نظرات کارشناسی  و  مشارکت  از  و  باشد 
آنان استفاده کند.« او  در جمع مردم این 
شهرستان تاکید کرد که مردم این خطه در 

عمل کردند.   خوب  بسیار  موضوع کرونا 
هایش  صحبت  ادامه  در  رئیس جمهور 
یعنی  منطقه  این  اقتصادی  ظرفیت  به ۲ 
و  کرد  اشاره  گردشگری  و  کشاورزی 
گفت:» ۴ فصل بودن محصوالت کشاورزی 
شهرستان از ویژگی های این منطقه است 
و همه محصوالت هم متنوع و استراتژیک 

. هستند
این  در  گردشگری  اقتصاد  شدن  فعال   
شهرستان هم می تواند هم اشتغال ایجاد 
کند و هم وضع موجود را رونق دهد و اینکه 

مضجع نورانی حضرت حسین ا بن  موسی 
تواند  دارد می  زائر   الکاظم )ع( میلیون ها 
اقتصاد گردشگری را در منطقه فعال کند.«
 رئیس جمهور به بررسی اصالحاتی در زمینه 
راه و شهرسازی در طبس اشاره کرد:»همه 
این  همه  البته  می شود  دنبال  موارد  این 
کارها چه وضعیت راه، چه وضعیت معادن 
و وضعیت کشاورزی منطقه نیازمند دست 
تاکید  رئیسی  است.«  مردم  شما  توانای 
در  او  تشریفات  از  خارج  حضور  کرد که 
با  نزدیک  از  است که  این  برای  استان ها 
اولویت ها  و  شود  آشنا  استان ها  مسائل 
با  مشکالت  رفع  برای  و  مشخص کند  را 
اولویت دست به اقدام بزند.  رئیس جمهور 
گفت: »بنای ما این است که با فعل ماضی 
این  بگوییم  یعنی  بگوییم  با مردم سخن 
زیاد گفته  "می شود"  شد،  انجام  اقدامات 
به می شود ها  نمی خواهیم خیلی  ما  شده 
اتکا کنیم ولی چیزی که برنامه دولت است 
.« رئیس جمهور سپس  را دنبال می کنیم 
در شهرستان  پروده  زغال سنگ  از معدن 
طبس بازدید کرد.  به گزارش ایرنا، او در 
نباید  کارگران  کرد:»  اظهار  کارگران  جمع 
خود  سختی کار  و  دستمزد  بیمه،  نگران 

از موضوعات مهم است. باشند و این 

  با توجه به گالیه کارگران از پایین بودن 
مهلتی   پیمانکاران  به  رئیسی  دستمزد 
را  زندگی کارگران  تا وضعیت  داد  روزه   ۲۰
کنند  متحول  را  پروده  زغال سنگ  معدن 
مدت  این  در  را  اقدام  این  اگر  و گفت:» 
انجام ندهند، اقدام الزم را انجام می دهم.«  
رئیس جمهوری در ادامه بر توسعه معادن 
تاکید کرد: »معادن شهرستان طبس زمینه 
توسعه فراوانی دارد و باید زیرساخت های 
آن تکمیل شود که اگر این منطقه و معادن 
آن درست توسعه پیدا کند، نیاز کشور کامال 
برطرف می شود و نیازی به واردات نداریم و 
اینجا کامال این استعداد را دارد.« او تحقق 
این موضوع را وابسته به ۲ شرط اساسی  
تکمیل زیرساخت ها و پرداخت کامل حقوق 

دانست. کارگران 

اقتصاد خراسان جنوبی 
معدن باشد

بیرجند  به  طبس  از  پس  رئیس جمهور   
کرد.  سفر  جنوبی  خراسان  استان  مرکز 
» مرز  این شهر گفت:  به  ورود  از  او پس 
یکی  و  است  فرصت  بلکه  نیست  تهدید 
اقتصادی  بهره برداری  مرز،  فرصت های  از 
جمهوری  در  ساکنان  مرزی  مبادالت  و 
اسالمی ایران با کشور همسایه است.« او 
اشاره کرد که بازارچه های مرزی می تواند به 
بینجامد   آن  توسعه  و   گسترش صادرات 
را  اقتصادی مرزنشینان  و همچنین وضع 
سامان دهد و هم می تواند به امنیت مرزها 

کمک کند.
 او دوباره در بیرجند هم بر توسعه معادن 
خراسان  اینکه  و گفت: »به رغم  اشاره کرد 
مواجه  آسمانی  نزوالت  با کاهش  جنوبی 
با  ذخایر  استان  این  به  اما خداوند  است 
ارزشی داده که یکی از آنها معادن است و 
باید اقتصاد استان به نحوی اقتصاد معدن 
باشد و در جهت فعال کردن ظرفیت های 

فعالیت شود.« معدنی  مانده  معطل 

 رییس جمهور در دیدار با مردم طبس:

از دریای عمان به خراسان جنوبی آب می آوریم

واکنش وزارت خارجه 
به اتهامات کمیته 

چهار جانبه اتحادیه عرب
واکنش  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
اتحادیه  جانبه  چهار  کمیته  اتهامات  به 
سوی  از  ایران  کردن  متهم  گفت:  عرب 
کشورهایی که سابقه مداخله، تنش آفرینی، 
و  پروری  مزدور  تروریست پروری، 
کشورهای  مشکل  دارند،  را  جنگ افروزی 
حل  را  مردم  به  بی اعتنا  و  مداخله جو 

. نمی کند
اتهامات  با  محکومیت  زاده  سعید خطیب 
خودخوانده  بیانیه کمیته  در  وارده  سخیف 
چنین  صدور  عرب،  اتحادیه  چهارجانبه 
نبود درک حداقلی  از  را  نشان  بیانیه هایی 
سیر  از  کمیته  این  در  حاضر  کشورهای 
تحوالت منطقه ای و شرایط  کلی حاکم بر 
مناسبات جمهوری اسالمی ایران و مجموعه 

دانست.   عربی  کشورهای 
او ایراد اتهامات تکراری دخالت ایران در امور 
داخلی دیگران از سوی کشورهایی که سابقه 
تروریست پروری،  تنش آفرینی،  مداخله، 
در  ویژه  به  افروزی  و جنگ  پروری  مزدور 
شمال  و  آسیا  غرب  درگیر  مناطق  و  یمن 
و گفت: کنار  شمرد  مردود  دارند  را  آفریقا 
هم قرار دادن این اجزا برای اتهام به ایران، 
مشکل کشورهای مداخله جو و بی اعتنا به 

مردم را حل نمی کند.
سخنگوی وزارت خارجه، دغدغه اصلی بانیان 
چنین بیانیه هایی را خدمت آشکار و پنهان 
به رژیم صهیونیستی خواند و به این چهار 
اینگونه  صدور  جای  به  کرد  توصیه  کشور 
رژیم  جنایات  بر  ارزش،  فاقد  های  بیانیه 
صهیونیستی علیه مردم ستمدیده فلسطین 
نوع  این  صدور  زاده،  خطیب  کنند.  تمرکز 
این  از  برخی  اقدامات  با  همزمان  بیانیه ها 
مناسبات  به  بخشی  تحرک  برای  کشورها 
بار  و  خواند  آمیز  تناقض  را  ایران  با  خود 
دیگر، بر موضع همیشگی جمهوری اسالمی 
ایران در دعوت از همسایگان برای گفت وگو 
مسیرهای  طریق  از  سو تفاهمات  حل  و 

داد. قرار  تاکید  مورد  را  دیپلماتیک 
او در خصوص جزایر سه گانه ایرانی  با مردود 
شمردن بیانیه، تمامی اقدامات ایران را در 
چارچوب اعمال حاکمیت و تمامیت ارضی 
کشور دانست و مداخله دیگران در این زمینه 

را محکوم کرد.
خارجی،  سیاست  دستگاه  سخنگوی 
و  هسته ای  دستاوردهای  تثبیت  و  حفظ 
اسالمی  جمهوری  دفاعی  توانمندی های 
راهبردی  سیاست  های  جمله  از   را  ایران 
کارشکنی های  یادآوری  با  و  خواند  کشور 
خودساخته  کمیته  عضو  کشورهای  برخی 
در مسیر حصول توافق هسته ای، در بی اثر 
بودن این بیانیه ها در مسیر توسعه صنعت 

کرد. تاکید  کشور  هسته ای  صلح آمیز 

رئیس قوه قضائیه از زندان 
دماوند بازدید کرد

رئیس قوه قضائیه صبح روز جمعه، ۱۹ شهریور با 
حضور در زندان دماوند، از بخش های مختلف این 

زندان بازدید کرد.
قوه  رسانه  مرکز  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
اژه ای  والمسلمین محسنی  قضائیه، حجت االسالم 
بازدید ۳ ساعته، ضمن گفت وگوی  در جریان این 
زندانیان،  از  کثیری  تعداد  با  چهره  به  چهره 
سواالتی را پیرامون دلیل محکومیت و مدت زمان 
شرایط  همچنین  و  آن ها  حبس  از  شده  سپری 

کرد. مطرح  زندان  غذایی  و  بهداشتی 
نه  واقعی  معنی  به  باید  زندان  گفت:  او 
و  فرد  شدن  اجتماعی  باز  محل  "بازداشتگاه" که 

باشد. جامعه  به  "بازگشتگاه" 
رئیس دستگاه قضا پس از آنکه یکی از زندانیان 
به  است  بار  چهاردهمین  برای  که  کرد  اعالم 
اینکه  از  می سوزد  دلم  من  گفت:  می آید،  زندان 
بار   ۱۴ جوانی  و  میانسالی  در  فرد  یک  می بینم 
این  همه  برای  است  الزم  است؛  آمده  زندان  به 
اصالح  آن ها  خود  هم  تا  شود  برنامه ریزی  افراد 
شوند و هم شرایطی فراهم شود که دیگر به زندان 
در  نهادها  سایر  هم  و  قضائیه  قوه  هم  برنگردند. 
وظیفه  انجام  باید  و  دارند  مسئولیت  زمینه  این 
در  باید  نیز  آن ها  خانواده  و  زندانیان  خود  کنند. 

کنند. ایفا  نقش  زمینه  این 
بیان  با  اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
او  خانواده  زندان،  به  فرد  یک  ورود  پی  در  اینکه 
به  خطاب  می شوند،  متحمل  را  صدمه  بزرگترین 
زندانیان گفت: اجازه ندهید خانواده هایتان در این 

ببینند. آسیب  و  صدمه  زمینه 
بود  موضوعی  دیگر  زندانیان«  »واکسیناسیون 
با زندانیان در  که رئیس قوه قضائیه در گفت وگو 
خصوص آن کسب اطالع کرد که به گفته زندانیان 
آن ها  به  واکسن کرونا  ُدز   ۲ هر  دماوند  ندامتگاه 

است. شده  تزریق 
و  دماوند  زندان  اشتغال زایی  کارگاه  در  حضور 
کارگاه،  این  در  زندانیان  فعالیت های  مشاهده 
االسالم  حجت  امروز  بازدید  دیگر  بخش 

بود. اژه ای  محسنی  والمسلمین 
این  از  بازدید  جریان  در  قضا  دستگاه  رئیس 
اشتغال  میزان  از  آماری  ارائه  خواستار  بخش، 
در  زندان ها  سازمان  مسئوالن  که  شد  زندانیان 
استان  زندانیان  اشتغال زایی  میزان  پاسخ گفتند: 
تهران در سال گذشته ۵۴ درصد بود که این آمار 
رشد  اخیر  ماه های  طی  ویژه  به  جاری  سال  در 
این  و  رسیده  درصد   ۶۸ به  و  داشته  چشمگیری 
زندان ها  سازمان  هدف گذاری  است که  حالی  در 
درصدی   ۸۰ شاخص  زندانیان،  اشتغال زایی  برای 

است.
که  دماوند  ندامتگاه  اشتغال زایی  کارگاه  مسئول 
خود نیز یک فرد زندانی بود، با بیان اینکه زندانیان 
فعال در این کارگاه به صورت روزانه درآمد کسب 
می کنند، گفت: به غیر از حرفه آموزی به زندانیان، 
دماوند  ندامتگاه  اشتغال زایی  کارگاه  محصوالت 
تولید  کشور  الکترونیکی  مشهور  برندهای  نام  به 
پرفروش ترین  و  باکیفیت ترین  از  یکی  و  می شود 

است. بازار  محصوالت 
رئیس  بازدید  چهارمین  دماوند،  زندان  از  بازدید 
دستگاه قضا از زندان های کشور در هفتاد و یکمین 
روز خدمت در کسوت قاضی القضاتی بود؛ پیش تر 
و طی ۲ ماه گذشته حجت االسالم  محسنی اژه ای 
در زندان های مرکزی ایالم و رجایی شهر کرج نیز 
مرداد   ۱۵ جمعه  روز  عصر  در  و  بود  یافته  حضور 
مختلف  بخش های  در  حضور  ضمن  نیز  امسال 
چهره  به  چهره  به گفت وگوی  تهران،  اوین  زندان 
با زندانیان بازداشت موقت پرداخته و مشکالت و 

بود. نزدیک جویا شده  از  را  آنان  مسائل 

طالبان مراسم تحلیف 
دولت جدید افغانستان 

را لغو کرد
طالبان  فرهنگی  اعضای کمیسیون  از  یکی 
روز جمعه در بیانه ای از لغو مراسم تحلیف 
به ریاست طالبان  افغانستان  دولت جدید 

خبر داد.
خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
تاس، »اینام هللا سمنگانی« یکی از اعضای 
ارشد کمیسیون فرهنگی طالبان در صفحه 
توییتری خود بدون اشاره به تاریخ بعدی 
دولت  تحلیف  مراسم  گفت:  رویداد  این 
شد.  لغو  قبل  روز  چند  افغانستان  جدید 
را  مردم  نمی خواستیم  ما  آنکه  دلیل  به 
بیش از این سردرگم کنیم، رهبری طالبان 
بخشی از کابینه را معرفی کرد و کابینه هم 

است. کرده  آغاز  را  اکنون کار خود 
در  طالبان  فرهنگی  کمیته  مقام  این 
مراسم  برگزاری  است:  نوشته  توییتش 
افغانستان  جدید  دولت  کابینه  تحلیف 
چند روز پیش لغو شده بود. رهبری امارت 
اسالمی برای اینکه مردم از این بیشتر در 
اعالم  را  کابینه  از  برخی  نمانند  سردرگمی 
کرده  هم  آغاز  را  خود  کار  کابینه  و  نمود 
سپتامبر   ۱۱ فردا  شایعاتی که گویا  است. 
واقعیت  می شود،  برگزار  تحلیف  مراسم 
درباره  بیشتر  اطالعات  دادن  از  او  ندارد. 
 ۱۱ تحلیف  مراسم  بود  قرار  این مسئله که 
را  آن  و  امتناع کرد  شود،  برگزار  سپتامبر 

خواند. شایعه 
خارجی  و  منطقه ای  رسانه  چند  پیشتر 
دارد  قصد  طالبان  که  بودند  کرده  گزارش 
افغانستان  دولت جدید  تحلیف  مراسم  تا 
برای  و  کند  برگزار   ۲۰۲۱ سپتامبر   ۱۱ را 
و  قطر  چین،  ایران،  روسیه،  از  منظور  این 
پاکستان برای حضور در این مراسم دعوت 
سخنگوی  پسکوف،  بود.دیمیری  کرده 
به  مسکو  اعالم کرد که  امروز  نیز  کرملین 
نمی کند. شرکت  مراسم  این  در  ترتیب  هیچ 

رئیس جمهور: مساله آب را 
در دولت به صورت ویژه دنبال 
می کنیم و با راهکارهای کوتاه 
مدت و بلند مدت از جمله انتقال 
آب از دریای عمان، اقداماتی 
را در دستور کار قرار داده ایم تا 
مشکل دسترسی مردم به منابع 
آبی برطرف شود

رئیس جمهور در سومین سفر استانی، بعد از خوزستان و سیستان و بلوچستان به خراسان جنوبی رفت. در هر سه این 
استان ها مساله کم آبی و چالش های محیط زیستی یکی از مهم ترین مسائل است. در خراسان جنوبی رئیسی بر کم آبی 
و کمبود بارش  در این استان اشاره کرد و راه حل دولت برای این مساله را انتقال آب از دریای عمان اعالم کرد. این در 
حالی است که کارشناسان پس از بروز بحران های ناشی از مساله آب در کشور انتقادهایی را بر پروژه های انتقال آب مطرح 

کرده اند و درباره آسیب دیدن اکوسیستم های دریایی در این گونه پروژه ها هشدار داده اند.

باید اقتصاد استان به نحوی 
اقتصاد معدن باشد و در جهت 
فعال کردن ظرفیت های معطل 

مانده معدنی فعالیت شود

و  داخلی کشور  امور  کمیسیون  عضو  یک 
از تهیه  شوراها در مجلس شورای اسالمی 
انتخاب وزرای منطقه ای  طرحی به منظور 
برای  هماهنگی  و  زدایی  تمرکز  هدف  با 
در  ها  استان  از  برخی  مشکالت  پیگیری 

داد. خبر  ملی،  سطح 
درباره  ابوترابی  ابوالفضل  ایسنا،  به گزارش 
ای  منطقه  وزرای  انتخاب  طرح  جزئیات 
این  در  ما  بیان کرد:  سرزمینی  آمایش  و 
به دنبال این هستیم که در هر چند  طرح 
شود  تعیین  ای  منطقه  وزیر  یک  استان 
که مسئول هماهنگی و پیگیری برای حل 
زمینه های  در  استان  چند  آن  مشکالت 
زیست  محیط  آب،  مسائل  نظیر  مختلف 
و حتی مشکالتی که با کشورهای همسایه 

باشد. داریم، 
او در ادامه اظهار کرد: بر اساس این طرح، 
وزیر منطقه ای در داخل هیات وزیران بوده 
گرفت.  خواهد  اعتماد  رای  مجلس  از  و 
مشکالت  است  مکلف  منطقه ای  وزیر 
طریق  از  دارد  نظر  زیر  را که  استانی  چند 
پیگیری  مجلس  داخل  و  وزیران  هیات 
کند و هماهنگی الزم را برای حل مشکالت 

دهد. انجام  منطقه ای 
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای 
به  بعضا  امروز  ما  کرد:  تصریح  اسالمی، 
دنبال حل مشکالت ملی برخی از استان ها 
این  حالی که  در  هستیم  خیابان  کف  در 

مشکالت باید در سطح ملی با برنامه ریزی 
ایالتی  اداره  این طرح  از  حل شود. هدف 
تمرکز  طرح  این  هدف  بلکه  نیست   کشور 
اساس  بر  طرح  این  در  است.  زدایی 
بدون  دیگر  کشورهای  خوب  تجربه های 
صورت  زدایی  تمرکز  کشور،  کردن  ایالتی 

می گیرد.
ابوترابی تاکید کرد: اداره ایالتی کشور ابعاد 
ایالت  هر  یعنی  دارد.  تری  وسیع  بسیار 
دارد  جدا  مجلس  و  قضائیه  قوه  پلیس، 
را  هدف  این  اصال  ما  طرح  که  حالی  در 
یک  ما  طرح  اساس  بر  کند.  نمی  دنبال 
وزیر منطقه ای داریم که با پیشنهاد رئیس 
و  می گیرد  اعتماد  رای  مجلس  از  جمهور 
دنبال می کند.  را  استان  حل مشکل چند 

و  است  زدایی  تمرکز  دنبال  به  طرح  این 
چندین  در  مشکالت  همگون  حل  برای 
شود. می  انتخاب  منطقه ای  وزیر  استان 

داخلی  امور  و  این عضو کمیسیون شوراها 
در  کارگروهی  در  اکنون  طرح  این  گفت: 
و  کارشناسی  بررسی  حال  در  کمیسیون 

است. چکش کاری 
مجلس  نمایندگان  از  جمعی  هفته گذشته 
عنوان   با  تدوین طرحی  با  اسالمی  شورای 
به  آن  ارائه  و  منطقه ای  وزرای  ایجاد 
بنیه  تقویت  درصدد  مجلس  رئیسه  هیئت 
از  طرح  این  برآمده اند.  کشور  اقتصادی 
بررسی  برای  مجلس  رئیسه  هیئت  سوی 
و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  به  بیشتر 

است. شده  ارجاع  شوراها 

طرح انتخاب »وزرای منطقه ای« در مجلس کلید خورد
مجلس

طرف های مذاکره باید با 
درکی واقع بینانه به وین 
بیایند و حقوق و منافع ملت 
ایران را مورد توجه جدی قرار 
بدهند و مذاکراتی از نظر ما 
قابل قبول است که نتیجه 
ملموسی در پی داشته باشد

خارجه،  امور  وزیر  امیرعبداللهیان،   | پیام ما   |
پنجشنبه شب در گفت وگوی تلفنی با  آنتونیو 
مورد  در  متحد،  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش 
اینکه  بر  تاکید  با  برجام،  و  وین  گفت وگوهای 
جمهوری اسالمی ایران در حال بررسی های الزم 
در این زمینه در دولت است، پایبندی به گفت وگو 
و مذاکره به عنوان ابزار دیپلماسی را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: » متاسفانه آمریکایی ها با تداوم  
سوء  یک  دچار  خود  غیرقانونی  تحریم های 
محاسبه شده اند و تصور می کنند که می توانند 
از آن به عنوان  اهرم  مذاکراتی استفاده کنند.« 
عبداللهیان گفت: »طرف های مذاکره باید با درکی 
واقع بینانه به وین بیایند و حقوق و منافع ملت 
ایران را مورد توجه جدی قرار بدهند و مذاکراتی 
از نظر ما قابل قبول است که نتیجه ملموسی 
در پی داشته باشد«. گوترش هم سازمان ملل 
را حامی توافق و گفت وگو دانست و ازسرگیری 
گفت وگوهای هسته ای را مورد تاکید قرار داد.

این اظهارنظرها در شرایطی است که گاردین روز 
جمعه از تصمیم گیری جدید غرب در این روز در 
مورد ایران پس از گزارش جدید ناظر سازمان 
ملل و اظهار نظر سازمان بین المللی انرژی اتمی 
به نگرانی های  خبر داده است. در این گزارش 
غرب برای همکاری نکردن دولت جدید ایران با 
سازمان بین المللی انرژی اتمی اشاره شده است. 
نمایندگان  که  است  نوشته  همچنین  گاردین 
مجلس ایران پیش از این هم  پیشنهاد کرده  
با سازمان  از توافقات همکاری  ایران  بودند که 

انرژی اتمی کناره گیری کند.
در اواسط هفته گذشته آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه ایاالت متحده، گفته بود که»ما به نقطه 
ای نزدیک می شویم که رعایت دقیق برجام دیگر 
ندارد.«  را  قبلی  توافقات  دست اورد های  منافع 
البته او تاکید کرده بود»ما هنوز آنجا نیستیم.« 
با  گوترش  تلفنی،  گفت وگوی  این  ادامه  در 
ایران  اسالمی  از تالش های جمهوری  قدردانی 
در میزبانی سخاوتمندانه از آوارگان افغانستانی 
تاکید کرد متعهد به حمایت از تالش های ایران 
در میزبانی از آوارگان می باشد. امیرعبداللهیان 
جمهوری  آمادگی  تلفنی  گفت وگوی  این  در 
اسالمی ایران برای همکاری با دبیرکل برای حل 
و فصل سیاسی وضعیت فعلی افغانستان در 
تداوم نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه 
افغانستان با ایفا نقش سازمان ملل را مورد تاکید 
قرار داد و با توجه به موج جدید پناهندگان، ضمن 
های  بر ضرورت مساعدت  نگرانی جدی،  ابراز 
سازمان های ذیربط در سازمان ملل تاکید کرد. او 
با ابراز نگرانی از تحرکات تروریستی در افغانستان 
و در منطقه، از استفاده ابزاری از تروریسم توسط 
برخی قدرت ها به عنوان مانع اصلی صلح و ثبات 

و آرامش در منطقه یاد کرد و ابراز تاسف کرد.
متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  و  امیرعبداللهیان 
ایفای  با  فراگیر  دولتی کامال  تشکیل  ضرورت 
نقش همه اقوام افغانستانی را مورد تاکید قرار 
دادند و اظهار داشتند، جنگ و خشونت نباید بر 

حاکم شود. افغانستان 

 تصمیمات جدید غرب برای مذاکرات هسته ای با ایران
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مشهد  هوای  کیفیت  میانگین  جمعه  روز 
و  آلوده  هوای  نشانگر  و  ای.کیو.آی   ۱۰۲
و  هشدار  وضعیت  بود.  هشدار  وضعیت 
آلوده برای گروه های حساس در ۱۸ منطقه 
چمن،  خاقانی،  فقط  و  داشت  تداوم  شهر 
الهیه، سجاد و نخریسی در وضعیت سالم 
شدت  البته  گذشته  روزهای  در  بودند. 
بود.  رفته  فراتر  هم  این  از  غبار  و  آلودگی 
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  گفته  به 
از  ناشی  آلودگی  موج  این  خراسان رضوی 
۲ کانون  گرد وغبار خارجی قره قوم  فعالیت 
و  افغانستان  در  هرات  و  ترکمنستان  در 
همچنین کانون داخلی سرخس است. این 
در  سرخس  کانون  شدن  فعال  اما  میان 
اعالم شده،  نگران کننده  سال  نخست  نیمه 
برای  ناخوشایند  آینده ای  از  نشانی  چرا که 

است. مشهد  هوای 
به گفته ایمان فرهمندی، رئیس کمیسیون 
اساس  بر  مشهد،  شهر  شورای  ترافیک 
هوای  آلودگی  انتشار  سیاهه  مطالعات 
آلودگی  ۷۰درصد  از  بیش  منشاء  مشهد، 
خودرو های  نقل،  و  حمل  حوزه  هوا، 
در  هستند.  موتورسیکلت ها  و  شخصی 
میلیون  یک  از  بیش  روزانه  که  حالی 
نفری  میلیون   ۳.۵ کالنشهر  در  خودرو 
آلودگی  به  و  می کنند  آمد  و  رفت  مشهد 
به  حاضر  شرایط  در  می زنند،  دامن  بیشتر 
شهروندان هشدار داده شده که از رفت وآمد 

تنفس  آنچه  اما  کنند.  پرهیز  غیرضروری 
آلودگی  فقط  کرده  سخت  مردم  برای  را 
نیست. چرا که غبار غلیظ هم با دود همراه 
روزهای  در  به خودی خود  دو  این  و  شده 
ویژه  به  رفت وآمدها  سبب کاهش  گذشته 

است. شده   مشهد  کالن شهر  در 

 در محاصره 30 کانون غبار
آلودگی  روز هجوم  با رسیدن ششمین 
و غبار، تورج همتی، مدیرکل محیط زیست 
بررسی های  آخرین  از  رضوی  خراسان 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفته 
کانون   ۳۰ اکنون  هم  می دهد  نشان  که 
خراسان  در  بادی  فرسایش  تاثیر  تحت 
طول  در  رقم،  این  اما  دارد  وجود  رضوی 
سال های گذشته ۲ برابر شده و هم اکنون 
۲۲ شهرستان استان را درگیر این کانون ها 

است.  کرده 
از سوی دیگر همتی آماری هم از کانون های 
گفته  ایرنا  به  و  داده  داخلی  گرد وغبار 
است: »ساالنه ۲۱۹ هزار تن خاک از محل 
کانون های  گرد وغبار داخلی وارد هوای این 
ساکنان  تنفس  معرض  در  و  شده  استان 
آن قرار می گیرد.« مدیرکل حفاظت محیط 
از  زیست خراسان رضوی این آمار را کمتر 
او  بود.  کرده  عنوان  هم  پیش  سال  یک 
پتانسیل  نقشه های  اساس  بر  بود  گفته 
رضوی  خراسان  استان  فرسایش پذیری 
حاضر،  حال  در  بادی  فرسایش  منظر  از 

گرد وغبار  داخلی   کانون های  غبارخیزی 
مساحت  دارای  رضوی  خراسان  استان  در 
با  و  هکتار   ۷۸۸ و  هزار   ۵۴۰ و  میلیون   ۲
میزان غبارخیزی ۲۱۹ هزار و  ۳۳۸ تن در 

است. شده  برآورد  سال 
مدیرکل  تازه  توضیح  اساس  بر  حاال 
رضوی،  خراسان  زیست  محیط  حفاظت 
تاثیر  زیر  بحرانی  مناطق  کنونی  سطح 
بیش  به  استان  این  در  بادی  فرسایش 
هکتار می رسد،  هزار   ۲۰۰ و  میلیون  از یک 
هکتار  هزار   ۷۵۰ این  از  قبل  آن که  حال 
این  از  خاک  برخاستن  اکنون  و  بوده 
۲۱۹ هزار تن  وسعت بزرگ و ورود ساالنه 
است.  مردم  برای سالمت  تهدیدی  خاک، 
مطالعات  »براساس  دیگر  سوی  از 
حوزه کانون های   در  شده  انجام  منشا یابی 
در  باالیی  پراکنش  این کانون ها  گرد وغبار، 
استان  بحرانی  اما کانون های  دارند  استان 
جنوب  گناباد،  شمال  سبزوار،  غرب  در 
که  است  تایباد  شرق  و  خواف  رشتخوار، 
۲.۵ میلیون هکتار از مجموع ۳.۳ میلیون 
فرسایش  تاثیر  تحت  عرصه های  هکتار 
را شامل می شوند.« بادی خراسان رضوی 
که  می خورد  رقم  حالی  در  وضعیت  این 
کیفیت هوای مشهد در نیمه اول سال ۱۴۰۰ 
بسیار  مشابه سال گذشته  مدت  به  نسبت 
آلوده تر و میزان وجود آالینده ها در آن نیز 

است. شده  بیشتر 

 نتایج مطالعه کانون های داخلی
کانون های تحت تاثیر فرسایش بادی 
)مناطق  بحرانی  مناطق  بخش  سه  شامل 
مولد ریز گرد وغبار(، مناطق انتقال و مناطق 

میزبان غبار و ریزگرد است.
داخلی  منشا یابی  مطالعات  آخرین 
می دهد  نشان  رضوی  خراسان  گردوغبار 
کم  شدت  با  گرد وغبار  کانون های   عمده 
نیشابور،  سرخس،  در   استان  متوسط  و 
خلیل آباد،  بردسکن،  داورزن،  سبزوار، 
کاشمر، مه والت، تربت حیدریه، رشتخوار، 
بجستان، گناباد، خواف، تایباد و تربت جام 
شهرستان های  بین  این  در  پراکنده اند. 
تربت حیدریه، کاشمر، خلیل آباد  تربت جام، 
داخلی  کانون های  دارای  فقط  بردسکن  و 
فرسایش بادی، توفان ماسه و  گرد وغبار با 

هستند. کم  کالس 
فرسایش پذیری  شاخص  دیگر  سوی  از 
تحت  رضوی  خراسان  در  گیاهی  پوشش 
کشاورزی،  اراضی  در  کار  و  کشت  تاثیر 
باغ ها و پوشش های طبیعی است و به طور 
در  پوشش گیاهی  فرسایش پذیری  نسبی 
و  غربی  شهرستان های  در  شدیدتر  کالس 
و  میلیون  پنج  مساحت  به  استان  جنوبی 
از  درصد   ۸۶.۴۷ معادل  هکتار  هزار   ۲۹۸

است. استان  مساحت  کل 
شاخص  مقدار  بیشترین  همچنین 
حواشی  در  سنگ فرش  فرسایش پذیری 

و  رضوی  خراسان  روستاهای  و  شهرها 
به کشاورزی و  کانون های جمعیتی مربوط 
ماسه ای  یافته  توسعه  پهنه های  و  مناطق 
فرسایش پذیری  شاخص  لحاظ  از  و  است 
در  درصد   ۸۷ ترتیب  به  اراضی  سنگفرش 
کالس کم، هفت درصد در کالس متوسط، 
در  درصد  پنج  و  زیاد  کالس  در  درصد   ۲۱

دارد. قرار  شدید  کالس 
رطوبت  فقدان  از  ناشی  فرسایش پذیری 
آغاز  رضوی  خراسان  غرب  جنوب  از  خاک 
جنوبی  نیمه  شهرستان های  و  می شود 
 ۵.۱۲ بخش  این  می گیرد؛  بر  در  را  استان 
در  غبارزایی  مستعد  مناطق  از  درصد 
سبزوار،  شهرستان  غربی  بخش  در  استان 
نیشابور،  شهرستان  مرکزی  قسمت های 
شهرستان  جنوب  گناباد،  شهرستان  شمال 
غرب  جنوب  و  شمال  رشتخوار،  و  خواف 
شهرستان های  در  پهنه هایی  و  سرخس 

می شود. شامل  را  تربت جام  و  تایباد 

 ضعف عملکرد دستگاه ها
و افزایش غبار 

مدیر  به گفته  باید کرد؟  چه  غبار  این  با 
کل محیط زیست خراسان رضوی در طول 
در  پیشگیرانه  اقدامات  سال گذشته  چهار 
استان  زیست  محیط  حفاظت  زیر  مناطق 
میلیون   ۷۵۰ و  میلیارد   ۴۲ ارزش  به 
پوشش گیاهی  و  خاک  حفظ  برای  ریال 
برای  تاکنون  همچنین  است.  شده  انجام 
معادل  پهنه ای  در  بحرانی  مناطق  مدیریت 
طبیعی،  جنگل  ایجاد  با  هکتار  هزار   ۵۷۰
به  است.  انجام شده  بیابان زدایی  عملیات 
آبی  با کم  کلی کاشت گیاهان سازگار  طور 
در کانون های بحرانی  گرد وغبار موجود در 
داخل مناطق تحت مدیریت این اداره کل، 
انجام اقدامات برای احیای دریاچه بزنگان 
بیولوژیک،  اقدامات  تجن،  رودخانه  و 
از  بخشی  آبیاری  و  زیست بومی  مدیریت 
همه  این  با  است.  بوده  مذکور  اقدامات 
معتقد  همتی  است.  نشده  حل  مشکل 
است در حالی که فهرست مسئولیت همه 
نیز  زمینه  این  در  وظیفه مند  دستگاه های 
از  نشان  موجود  وضعیت  شده،  تعیین 
ضعف عملکرد دستگاه های مرتبط در انجام 
وظایفشان در این زمینه است. او که از جمله 
برنامه های  اجرایی  ضعف  در  موثر  عوامل 
مورد نظر را نیازمندی به منابع مالی فراوان 
تاسف  ابراز  نیز  پیش  روزهای  در  دانسته، 
اقدامات  اخیر  سال   ۵۰ »در  بود که  کرده 
به  احیای کانون های  گرد وغبار  راستای  در 
به  را  بتواند مشکلی  است که  نبوده  نحوی 
صورت اساسی حل کرده باشد«. به گفته او 
اگرچه در سالیان اخیر کارها و اقداماتی در 
این زمینه انجام شده است اما قبل از آن 
کارهای بهتر و موثرتری شده بود و مطالعه 
نشان  دور  گذشته های  در  منطقه  وضعیت 
از موفقیت های بهتر در این زمینه دارد. از 
انجام  »آنچه  حاضر  حال  در  دیگر  سوی 
موجود  جان فزای  درد  بر  مرهمی  می شود 
شاهد  و  نبوده  استان  حوزه  گرد وغبار  در 
بحرانی  کانون های  روز  به  روز  افزایش 
هستیم در حالی که باید برای مدیریت این 
وضعیت اقدامات آبخیزداری و آبخوان داری 
او  شود«.  انجام  گسترده  صورت  به 
دولتی  دستگاه های  بود که  همچنین گفته 
حوزه  این  در  اجرایی  اقدامات  زمینه  در 
است  همین  و  نکرده اند  عمل  قوی  خیل 
بلکه  نشده  بهتر  اوضاع  تنها  نه  امروز  که 
فعالیت زودهنگام کانون های داخلی نشان 
افزایش  و  رو  پیش  نامطلوب  وضعیت  از 

دارد. آلودگی ها 

آلودگی هوای مشهد با همراهی کانون های خارجی و داخلی غبار، به ششمین روز رسید

خراسان ر ضوی در وضعیت اضطر ار غبار
 مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی: این موج آلودگی ناشی از فعالیت ۲ کانون  گرد وغبار خارجی قره قوم

در ترکمنستان و هرات در افغانستان و همچنین کانون داخلی سرخس است

منصور غیاث الدین 
درگذشت

منصور غیاث الدین، استاد بازنشسته دانشکده 
گروه  عضو  و  تهران  دانشگاه  پزشکی  علوم 
انرژی  و  زیست  محیط  تخصصی  واژه گزینی 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ۹۲سالگی 
از دنیا رفت. به گزارش ایسنا، فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی با اعالم این خبر در پیامی نوشته 
است: »مطلع شدیم که دکتر منصور غیاث الدین، 
استاد بازنشسته دانشکده علوم پزشکی دانشگاه 
تهران و عضو گروه واژه گزینی تخصصی محیط 
زیست و انرژی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
دار فانی را وداع گفته است. دکتر غیاث الدین 
همکاری  واژه گزینی  گروه  با   ۱۳۸۲ سال  از 
سالیان  این  طول  در  فرهنگستان  و  داشت 
بهره  گران قدر  استاد  این  تجربه  و  دانش  از 
فراوان برده بود. فقدان این استاد گرامی را به 
خانواده ایشان و جامعه علمی کشور تسلیت 
می گوییم و برای آن مرحوم از خداوند متعال 
آمرزش مسئلت می کنیم.« منصور غیاث الدین 
در سال  او  بود.  در سمنان  متولد سال ۱۳۰۸ 
و  تدریس  سوابق  برای  ماندگار  چهره   ۱۳۸۲
تحقیق توسط دانشجویان بهداشت محیط کار 
شد. همچنین در سال۱۳۸۳ جایزه ملی برای 
حفاظت  سازمان  توسط  خدمات  و  تحقیقات 
محیط زیست را دریافت کرد. غیاث الدین در  
سال ۱۳۸۶ نیز لوح و جایزه کتاب به مناسبت 
عنوان کتاب  به  هوا«  »آلودگی  انتخاب کتاب 
برگزیده سال را توسط رئیس دانشگاه تهران 
دریافت کرد.کتاب »آلودگی هوا« از ترجمه کتاب 
Perkins،  »آلودگی هوا، اثرات، منابع و کنترل«، 
»حشره کش های تدخینی«، »ارزیابی ماالریا در 
جنوب ایران«، »بهداشت محیط در محیط کار«، 
»تهویه صنعتی اصول و طراحی«، »کنترل هوا 
از نظر ذرات طراحی سیکلون اطاقک رسوب دهی 
و »مدیریت  الکترواستاتیک«  و رسوب دهنده 
محیط برای مبارزه با ناقلین« از دیگر کتاب های 

غیاث الدین هستند.

مرگ خرس قهوه ای 
 فیروزکوه با شلیک
 از فاصله نزدیک

یک خرس قهوه ای بالغ در فیروزکوه با شلیک 
از فاصله نزدیک کشته شد. رئیس اداره حفاظت 
این  مرگ  تایید  با  فیروزکوه  زیست  محیط 
خرس  گفت: این خرس قهوه ای بر اثر اصابت ۲ 
گلوله شکاری از فاصله نزدیک کشته شده است.
داریوش فرخی به ایرنا توضیح داد: بعد از ظهر 
پنج شنبه، ماموران یگان حفاظت محیط زیست 
منطقه  مزارع  و کنترل  فیروزکوه حین گشت 
آزاد ارجمند الشه یک قالده خرس قهوه ای را 
در حالی کشف کردند که  اصابت ۲ گلوله باعث 
مرگش شده بود. او ادامه داد: عملیات بررسی 
ظاهری و فنی روی الشه بی درنگ آغاز شد و 
اکنون موضوع به اطالع مقام قضایی رسیده و 
با متخلفان صادر  دستورات الزم برای برخورد 
شده است. رئیس اداره محیط زیست فیروزکوه 
تفتیش  نیز  قضایی  مرحله  در  اینکه  بیان  با 
چادرها در حوالی محل در دستور کار است، گفت: 
با وجود استقرار برخی زنبور داران در منطقه، این 

موضوع در حال رسیدگی است. 

کاهش نیمی از منابع 
آبی مناطق حفاظت شده 

چهارمحال و بختیاری
و  چهارمحال  محیط زیست  حفاظت  مدیرکل 
بختیاری با اشاره به کاهش بارندگی ها در سال 
آبی جاری و قرار گرفتن این استان در ردیف 
دومین استان خشک کشور گفت: منابع آبی 
موجود در مناطق حفاظت شده و زیستگاه های 
حیات وحش بیش از ۵۰ درصد کاهش  یافته 
احمدی گفت:  شهرام  ایرنا  به گزارش  است. 
و  چهارمحال  در  وضعیت خشکسالی  تشدید 
بختیاری موجب کاهش رطوبت خاک و به تبع 
آن تولید علوفه در مراتع شده و حیات گیاهی و 
جانوری را در سال های اخیر با خطرات مختلفی 
رو به رو کرده است. احمدی، خریداری تانکر 
آب و آب رسانی سیار را نیز از دیگر برنامه های 
اجرا شده برای تامین آب مورد نیاز در مناطق 
جاری  سال  در  اداره کل  این  حفاظت  تحت 
به پیش بینی ها  با توجه  بیان و تصریح کرد: 
در خصوص تداوم خشکسالی و کاهش منابع 
آبی، ساخت استخر و منبع ذخیره آب در مناطق 
حفاظت شده از سال گذشته در دستور کار قرار 
گرفت که این اقدام امکان مدیریت بهتر شرایط 
را در تابستان امسال فراهم کرد.مدیرکل حفاظت 
محیط زیست چهارمحال و بختیاری درباره تاثیر 
خشکسالی ها بر افزایش مهاجرت حیات وحش 
و نزدیک شدن حیوانات به حاشیه شهرها و 
روستاها یادآور شد: در شرایط معمول جابه جایی 
حیات وحش در مناطق جغرافیایی تضمین کننده 
سالمت و تنوع زیستی گونه های جانوری است 
اما با توجه به بررسی های انجام شده مهاجرت 
بروز خشکسالی در  از  ناشی  قابل  توجهی که 
مشاهده  باشد،  استان  حفاظت شده  مناطق 

نشده است. 

مدیرکل محیط زیست خراسان 
رضوی: در حالی که فهرست 
مسئولیت همه دستگاه های 

وظیفه مند تعیین شده، 
وضعیت موجود نشان از ضعف 
عملکرد دستگاه های مرتبط در 

انجام وظایف است. از جمله 
عوامل موثر در ضعف نیز 

نیازمندی به منابع مالی فراوان 
است

|پیام ما| خراسان رضوی در غبار و آلودگی هوا غرق شده است. یک هفته است که وضع در این جغرافیا چنین است؛ تداوم آلودگی هوا 
و وضعیت هشدار بر اثر  گرد وغبار ناشی از کانون های خارجی و داخلی. دیروز ششمین روز آلودگی پیاپی در این استان و وضعیت هشدار 
همچنان برقرار بود. در آخرین ماه تابستان خشک امسال، همدستی غبار و آلودگی، تحمل این شرایط را برای شهروندان سخت تر کرده و 
پاییزی کم بارش نیز در راه است. در همین حال مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نسبت به این وضعیت هشدار داده و گفته ساالنه 

۲19 هزار و 338 تن خاک از کانون های داخلی وارد هوای خراسان رضوی می شود.

کانون های بحرانی غبار در غرب 
سبزوار، شمال گناباد، جنوب 

رشتخوار، خواف و شرق تایباد 
پراکنده اند و ۲.۵ میلیون هکتار 
از مجموع ۳.۳ میلیون هکتار 

عرصه های تحت تاثیر فرسایش 
بادی خراسان رضوی را شامل 

می شوند

|  
وز

 نی
وج

 م
 |

آبخوان داری  و  کنترل سیالب  دفتر  مدیرکل 
نرخ  به  نسبت  هشدار  با  جنگل ها  سازمان 
باال و خطرات ناشی از فرونشست زمین در 
کشور تاکید کرد: فرونشست زمین در ردیف 
مخاطرات جدی کشور در برنامه هفتم توسعه 
قرار  بحران  مدیریت  سازمان  کار  دستور  در 

گیرد.
ابوالقاسم حسین پور با اشاره به مواجهه کشور 
فرونشست  خاموش  فاجعه  گفت:  ایرنا  به 
تخلیه  و  برداشت  اضافه  علت  به   زمین که 
آبخوان ها به صورت آرام و بی صدا و به شکلی 
با  و  است  بلعیدن کشور  حال  در  خطرناک 
وجود هشدارها تاکنون به طور جدی مورد توجه 

نگرفته است. قرار 
نشست  سانتی متر   ۳۰ باالی  نرخ  افزود:  او 
فوق العاده  وضعیت  از  حاکی  ایران  در  زمین 
و  جبران  غیرقابل  پدیده  این  خطرناک 
به  منجر  است که  طبیعت  در  برگشت ناپذیر 

می شود. زیرزمینی  آبخوان های  مرگ 
قطع  تاکید کرد:  به طور  ادامه  در  حسین پور 
تداوم این وضعیت، نشست زمین را در صدر 
مخاطرات جدی کشور در دهه اول قرن جدید 
قرار خواهد داد بنابراین تحت این شرایط الزم 
اقدامات  و  زمین  فرونشست  موضوع  است 
کنترلی و مهار آن با اولویت در برنامه هفتم 
توسعه کشور در دستور کار ارگان های ذی ربط  

قرار گیرد.

آبخوان داری  و  کنترل سیالب  دفتر  مدیرکل 
برای  الزم  اقدامات  درباره  جنگل ها  سازمان 
جلوگیری از خسارات جبران ناپذیر فرونشست 
زمین توضیح داد: سازمان مدیریت بحران باید 
برای جلوگیری از وقوع خسارات جبران ناپذیر 
فرونشست زمین که در ابعاد گسترده حیات 
اجتماعی، اقتصادی و زیستی کشور را به شدت 
متاثر می سازد این مساله را در اولویت برنامه 
با جدیت بیشتر  نیرو  خود قرار دهد. وزارت 
در اجرای برنامه های تعادل بخشی آبخوان های 
تشدید  و  کم آبی  با  سازگاری  و  زیرزمینی 
برداشت ها  نظارت های موثر و کارآمد، اضافه 
از منابع آب زیرزمینی را کنترل کند همچنین 
وزارت جهاد کشاورزی با اصالح الگوی کشت و 

ارتقای بهره وری آب به طرح های آبخیزداری و 
آبخوانداری بیش از پیش بپردازد.

او با اشاره به اینکه مجلس و دولت در قانون 
موضوع  به  ویژه  به طور  توسعه  هفتم  برنامه 
فرونشست زمین بپردازند، تصریح کرد: ایجاد 
عزم ملی و تدوین برنامه های فراگیر برای مهار 
فاجعه خاموش قرن در آخرین فرصت یعنی 
آب کشور  نجات  برای  توسعه  هفتم  برنامه 
ضرورتی  و  حیاتی  بسیار  سرزمین  حفظ  و 
اجتناب ناپذیر است. پیچیدگی و گستردگی 
به دلیل موانع و  این پدیده،  برای مهار  اقدام 
مالحظات اجتماعی و اقتصادی نیازمند برنامه 
مناسب با انسجام بدنه دولت و مشارکت موثر 

است.  ذی نفعان 

نشست زمین در آستانه رسیدن به صدر مخاطرات جدی کشور
زمین

 به گفته مدیرعامل شرکت 
کنترل کیفیت هوای تهران 
افزایش دمای هوا در پاییز 

می تواند تاثیر منفی بر 
کیفیت هوای پایتخت نسبت 

به سال های قبل بگذارد

تاثیر منفی گرما و کم بارشی پاییز بر کیفیت هوای تهران
در پی پیش بینی پاییز گرم و کم بارش 
شرکت  عامل  مدیر  جاری،  سال  در 
این  گفت:  تهران  هوای  کیفیت  کنترل 
تاثیر  می تواند  هوایی  و  آب  وضعیت 
منفی بر کیفیت هوای پایتخت نسبت به 

بگذارد. قبل  سال های 
حسین شهیدزاده به ایسنا توضیح داد: باید 
بررسی کنیم که دمای هوا در پاییز چه قدر 
گرم تر از سال های گذشته است؟ اگر مشابه 
دمای تیر و مرداد باشد یعنی دما باال باشد 
امکان دارد آالینده ازن در مهرماه نیز تولید 
شود؛ اتفاقی که قبال نیفتاده است چون ازن 
آالینده ای است که در پی تابش مستقیم نور 
خورشید تولید می شود و معموال در پاییز که 
تابش شدید خورشید نداشتیم، ازن تولید 

نمی شد یا میزان آن بسیار کم بود.
او با اشاره به پیش بینی گرمای نسبی هوا و 
کاهش بارش در پاییز گفت: در این شرایط 
نسبی سرعت  افزایش  به  توجه  با  جوی 
می وزد  فصل  این  در  معموال  بادهایی که 
باید انتظار خیزش گرد و خاک و افزایش 
تهران  در  را  درشت تر  معلق  ذرات  غلظت 
کاهش  کنار  در  زیرا گرما  باشیم   داشته 
بارش می تواند باعث افزایش آالینده ذرات 

معلق شود.
باال  پاییز  دمای  اگر  افزود:  شهیدزاده 
از خنک کننده ها  به استفاده  نیاز  و  باشد 
احساس شود، انرژی بیشتری در خانه ها 

مصرف می شود و چون این انرژی معموال 
تامین  نیروگاه ها  در  فسیلی  منابع  از 
می شود و می تواند بر غلظت آالینده های 

بیفزاید. پایتخت 
افزایش  مجموع  در  کرد:  تاکید  او 
تاثیر منفی  پاییز می تواند  دمای هوا در 
به  نسبت  پایتخت  هوای  کیفیت  بر 

بگذارد.  قبل  سال های 
 مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای 
با الیه  رابطه دمای هوا  به  اشاره  با  تهران 
اختالط و میزان غلظت آالینده ها در هوای 
پایتخت گفت: وقتی هوا گرم تر باشد ارتفاع 
آن  در  آلودگی  که  )ارتفاعی  اختالط  الیه 
پراکنده می شود و غلظت آن کمتر می شود( 
آالینده ها در  این شرایط  بیشتر است. در 
فضای بیشتری توزیع می شوند و غلظت 
آلودگی کاهش می یابد پس این پارامتر به 

کیفیت هوا کمک می کند.
آغاز  با  شهیدزاده گفت: در سال های قبل 
پاییز ارتفاع این الیه روی شهر تهران کم 
و در زمستان بسیار کاسته می شد به ویژه 
در شب ها به ۵۰ تا ۱۰۰ متر می رسید این 
در  اختالط  الیه  ارتفاع  که  حالیست  در 
روزهای گرم بیش از ۱۰۰۰ متر است و هر 
آلودگی که تولید شود،  توزیع می شود ولی 
بعید می دانم تاثیر آن در پاییز سال جاری 
به اندازه ای باشد که کیفیت هوای تهران را 

بهتر از سال گذشته بکند.

| سمت |

| نویسنده |
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اخطاریه افراز پالک شماره 91 فرعی از 386 اصلی 
واقع در راور بخش 8 کرمان

 آقای رضا شعاعی مالک مشاعی پالک فوق الذکر

با عنایت به درخواست آقای صادق یزدیزاده مالک ۴  

سهم مشاع از کل۹۶ سهم ششدانگ زمین پالک شماره ۹۱ فرعی از 

۳۸۶ اصلی واقع در راور بخش کوهساران دهستان حرجند روستای 

حشمت آباد بخش ۸ کرمان وارده به شماره ۱۴۰۰.۱۱۰۲۱.۱۰۷۷ و 

۱۴۴۰.۰۵.۱۲ مبنی بر افراز  ۲.۵ سهم مشاع از ۴ سهم  مشاع از کل 

۹۶ سهام شش دانگ پالک موصوف، لذا بر اساس ماده ۳ آیین نامه 

قانون افراز و فروش امالک مشاع بدین وسیله به شما اخطار می 

گردد ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۳۱ جهت عملیات 

افراز در محل وقوع ملک حاضر گردید بدیهی است عدم حضور شما 

 مانع ادامه عملیات افراز نخواهد بود و وفق مقررات عمل خواهد شد. 

قهار  ور-  داد  عباس  آقایان  مشاع:  مالکین  سایر  رونوشت: 

شعاعی- حمیدرضا اکبری پور- ابراهیم نخعی- رضا شعاعی- علی 

طهماسبی- مهدی حمامی-سید حسین کاظمی-احمد حمامی- 

مهدی  موسوی-  جعفر  سید  حمامی-  محمود  شعاعی-  علی 

شعاعی -حجت شعاعی- محمد شعاعی -محمود ملکی- ولی هللا  
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رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور –مرتضی کاربخش

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو وانت زامیاد

رنگ: آبی روغنی 
مدل : 1395

Z۲4۷106۷۷Z :ش موتور
ش شاسی:  

NAZPL140BG044۲858
نام جواد خداشاهی مفقود  به 

گردیده و اعتبار ندارد

سال های  خوزستان  در  ایالمی ها  تاریخ 
سال است که در خطر است چنان که پیش 
از این مدیر پایگاه میراث فرهنگی ارجان و 
این  بود که  »پیام ما« گفته  به  چگاسفلی 
و  پژوهشی  کارهای  همیشگی،  نگرانی 
تحقیقاتی را به حاشیه رانده است. تصاویر 
گذشته  روزهای  در  نیز  ارث  گوگل  هوایی 
و  انداخت  زبان ها  به  را  ارجان  نام  هم  باز 
به  باستانی  محوطه  شد  این  از  صحبت 
است.  شده  تسطیح  و  تخریب  کامل  طور 
مدیران میراثی اما تخریب کلی را تکذیب 

کرده اند.
پایگاه  مدیر  بارانی،  احسان  میان  این  از 
میراث ملی ارجان و چگاسفلی گفته است: 
تسطیح  بگوییم  روی گوگل  از  »نمی توانیم 
از یک قرن است  نه. بیش  یا  شده است 
ارجان کشت  در  به خصوص  بهبهان  در  که 
اراضی  تسطیح  اما  می شود.  انجام  سنتی 
اثر  این  عرصه  آنجا که  از  ارجان  در دشت 
که  نمی گویم  نمی شود.  اجرا  است،  ملی 
هیچ تخریبی در منطقه انجام نمی شود اما 
در این سطح که در این عکس ها به تصویر 
در  ۱۵۰ کشاورز  از  بیش  نیست.  درآمده، 
و  می دهند  انجام  سنتی  کشت  منطقه 
گاها با گاوآهن شخم عمیق می زنند که ما 

می گیریم.« را  آنها  جلوی 
معاون  حسینی بروجنی،  احمدرضا 
میراث فرهنگی خوزستان هم درباره محوطه 

ارجان و خبر منتشرشده در فضای مجازی 
را  نکاتی  محوطه  این  کنونی  وضعیت  از 
بیان کرده و گفته است که »محوطه ارجان 
شامل  را  هکتار   ۴۰۰ بر  بالغ  محدوده ای 
و  مرز  این  غنی  تاریخ  بیانگر  می شود که 
بوم و عمده آثار آن نیز مربوط به دوره های 

است«. اسالمی  و  ساسانی  ایالم، 
شهر  خوزستان،  میراث فرهنگی  معاون 
ساسانی  پل  تاریخی،  مسجد  ارجان، 
از  را  رشته قنات های  و  بکان  ،حمام 
مهمترین آثار این محوطه دانست و ادامه 
گذشته  سال های  در  محوطه  »این  داد: 
باستان شناسان  و  پژوهشگران  توسط 
شد  پژوهش  و  شناسایی  بررسی،  متعدد 
که نتایج آن به شناخت بیشتر و در نهایت 
آن  ضوابط  ابالغ  و  حریم  و  عرصه  تعیین 

است.« شده  منتهی 
به  موارد  این  بیان  با  بروجنی  حسینی 
آسیب های این محوطه اشاره کرد: »عوامل 
طبیعی و انسانی شامل کشاورزی بی رویه، 
و  مخرب  کارخانه های  وجود  و  تسطیح 
باعث  گذشته  سنوات  در  آسیب رسان 
و  شده  گران بها  اثر  این  شدن  مخدوش 

است.« انکارناپذیر  موضوع  این 
او همچنین عنوان کرد: »مسئوالن اداره کل 
صنایع دستی  و  میراث فرهنگی، گردشگری 
اثر  این  از  حفاظت  راستای  در  خوزستان 
باستان شناسان  و  پژوهشگران  همت  به 

بوده اند  تالش  در  همواره  استانی  و  ملی 
تا عوامل مخرب این محوطه را به حداقل 
برسانند که به همین منظور با تعیین عرصه 
همچنین  و  آن  قانونی  ضوابط  و  حریم  و 
سعی  ارجان  پایگاه  مدیریت  تعیین 
محوطه  این  پیش  از  بیش  حفاظت  بر 
داشته اند و در نهایت در سال ۱۳۹۲ عرصه 
وزارتخانه  سوی  از  محوطه  این  حریم  و 

شد.« ابالغ 

»در  شد:  یادآور  ادامه  در  حسینی بروجنی 
منابع  از  اعتبار  تأمین  با  سال های گذشته 
اقدامات  مستمر  طور  به  ملی  و  استانی 
محوطه  حفاظت  راستای  در  پیشگیرانه ای 
صورت گرفته است که خوشبختانه در برابر 
آسیب های دو دهه اخیر بسیار ناچیز بوده 
تالش  و  سعی  همه  این،  باوجود  است؛ 
عوامل  مستمر  حضور  با  است که  این  ما 
منظم  طور  به  پایش ها  حفاظت،  پایگاه 

شوند.« انجام 
خوزستان،  میراث فرهنگی  معاون  گفته  به 
تابلوهای  نصب  حاضر  حال  در  اگرچه 
هشداردهنده و نشانه گذاری عرصه تاریخی 
میراث فرهنگی  اداره کل  برنامه های  جزو 
اما  است؛  ارجان  پایگاه  و  خوزستان 
کارخانه های  و  زمین های کشاورزی  وجود 
آسیب رسان در محوطه ارجان، کار حفاظت 
و نگهداری این محوطه را دشوار کرده است 
تشکیل  و  برنامه ریزی  با  همین رو  از  که 
جلسات شورای فنی در استان و وزارتخانه، 
بازنگری ضوابط عرصه و حریم و همچنین 
عناصر  تثبیت  به ویژه  حفاظتی  برنامه های 

است. گرفته  قرار  کار  دستور  در  معماری 
او در ادامه ابراز امیدواری کرد که با حمایت 
اعتبار  تامین  راستای  در  استانی  مسئوالن 
مستمر  پژوهش  و  حفاظت  برای  الزم 
اداره کل  اولویت های  این محوطه که جزو 
برداشته  موثر  میراث فرهنگی است، گامی 

شود.
حسینی بروجنی از سوی دیگر خبر داد از 
منابع  از  اعتباری  جاری  سال  در  آنجا که 
و  »سامان دهی  عنوان  تحت  استانی 
از محوطه های در معرض خطر«  حفاظت 
با هدف حفاظت پیشگیرانه محوطه ها در 
نظر گرفته شده است، محوطه ارجان هم 

بود. خواهد  سهیم  اعتبار  این  از 
یگان  مستمر  پایش های  با  او  گفته  به 
حفاظت و عوامل پایگاه ارجان، متخلفانی 
را  یاد شده  محوطه  تخریب  در  که سعی 
قانونی  مراجع  راه  از  و  شناسایی  دارند 
آن،  می گیرند که گواه  قرار  پیگیری  مورد 
سوی  از  که  است  شکایاتی  و  پرونده ها 
گردشگری   میراث فرهنگی،  اداره کل 
معارضان  و  متخلفان  درباره  وصنایع دستی 
حال  در  مستمر  طور  به  و  شده  تشکیل 

هستند. پیگیری 

 مختصری درباره ارجان
ایالت  مرکز  و  باستانی  شهر  ارجان 
دوره  به  را  آن  قدمت  که  است  ارجان 
این  ویرانه های  می دهند.  نسبت  ایالمی ها 
شهر تاریخی در ۱۲ کیلومتری شمال شرقی 

مارون  رود  حاشیه  طرف  دو  در  بهبهان 
واقع  بهبهان  امام رضا)ع(  قدم گاه  اطراف 
شده و وسعت این محوطه باستانی حدود 
۴۰۰ هکتار است. در سال ۱۳۶۱ در نزدیکی 
آرامگاه  یک  آثار  باستانی،  محوطه  این 
متعلق به حدود هزاره دوم قبل از میالد و 
به دوره ایالمی کشف شد که باب جدیدی 
تاریخی  محوطه  این  باستان شناسی  در 
بزرگ  تابوتی  حاوی  آرامگاه  این  گشود. 
تابوت  این  همراه  به  بود.  برنز  جنس  از 
یک حلقه طالیی، نود و هشت دکمه زرین، 
ده ظرف استوانه ای، یک خنجر، یک میله 
با  برنزی  سینی  و  ساغر  و  تنگ  نقره ای، 
 ۸۰۰ به  که  شدند  پیدا  تاریخی  تصاویر 
سال پیش از میالد برمی گردند. نقش های 
شانزده پر  رز  یک گل  شامل  ارجان  سینی 
در مرکز سینی، سپس یک ردیف شیر، و 
پنج ردیف نقوش متنوع مربوط به مراسم 
فاصله  و  شده  فضا کنده  بقیه  در  مختلف 
بین این نقوش را چند ردیف گیس بافت 

کرده است. پر 

محوطه  این  مهم  کشفیات  دیگر  جمله  از 
در  است که  زرینی  قدرت  حلقه  تاریخی، 
شده است.  داده  قرار  متوفی  چپ  دست 
هاللی  استوانه ای  دسته  دارای  حلقه  این 
شکل تو خالی است که دو انتهای آن به دو 
صفحه بیضی شکل ختم می شود. قسمت 
داخلی این صفحه ها به طور قرینه با نقش 
درخت  طرف  دو  در  که  بالدار  شیر  دو 
و  شده است  تزئین  ایستاده اند  مقدس 
یکی از کشفیات مهم این محوطه تاریخی 

است. ارجان  طالیی  قدرت  حلقه 
ارجان  )قدرت(  طالیی  حلقه  شکل 
تجسمی از یک لوتوس )نیلوفر آبی( است 
اساطیری  و  ذهنی  پیام های  حامل  که 
وزن  گرم   ۲۳۷ طالیی  حلقه  این  است. 
دارد و متصل به یک دسته مجوف است. 
قدمت این حلقه، قرن هشتم قبل از میالد 
در  طالیی  حلقه  این  نظیر  تاکنون  است. 
دست  به  علمی  حفاری های  از  هیچ یک 

است. نیامده 

درصد   ۷۰ با  مود  شهر  تاریخی کیهان  خانه 
شهرستان  در  تاریخی  بنای  این  بازسازی 
سربیشه حیات دوباره یافته و قرار است پس 
از مرمت کامل به عنوان اولین خانه نساجی 
فعالیت کند. جنوبی  خراسان  استان  سنتی 

بناهای  بازسازی  و  مرمت  ایرنا  گزارش  به 
تاریخی خراسان جنوبی روند رو به رشد دارد 
و یکی از اقدامات موثر در این زمینه، مرمت 

با مشارکت مالکان است. بناها 
معاون میراث فرهنگی خراسان جنوبی به تازگی 
گفت که از محل اعتبارات مشارکتی ملی وزارت 
میراث فرهنگی ۱۵ بنای تاریخی شامل خانه و 
حسینیه در شهرهای قاین، بشرویه، خوسف، 
فردوس، بیرجند، درمیان، نهبندان و سرایان با 

مشارکت مالکان مرمت شد.
تخصیص  اعتبار  افزود:  شریعتی منش  علی 
یافته از اعتبارات ملی به مبلغ ۸۲۵ میلیون 
تومان بوده که از سوی مالکان نیز مشارکت 

در مرمت بناها صورت گرفته است.
در  تاریخی خانه کیهان  بناهای  این  از  یکی 
شهر مود است که در جبهه شمال غربی آن 
و در میان بافت قدیمی قرار گرفته و دارای 
عناصر معماری خانه های مسکونی ایرانی از 
آجرکاری،  تزئینات  با  ورودی  در  سر  قبیل 
هشتی، داالن ارتباطی به صحن خانه، صحن، 
ایوان در ضلع جنوب خانه و مطبخ، اطاق ها و 

است. متعدد  فضاهای 
به  و  شد  بنا  قاجار  دوره  اواخر  خانه کیهان 

دلیل آب و هوای خاص منطقه مالکان عموما 
خود  محل سکونت  و سرد  فصول گرم  طی 
بنا تغییر  را در بخش های شمالی و جنوبی 
می دادند و زمستان سرد در ضلع شمالی خانه 
از نور مستقیم و حرارت خورشید تغذیه  که 
در  تابستان گرم  و  گزیده  سکنی  می شده، 
ضلع جنوبی خانه که در سایه قرار می گیرد، 
زندگی می کردند. سرپرست میراث  فرهنگی 
مرمت  دوم  فاز  آغاز  از  سربیشه  شهرستان 
خانه تاریخی کیهان شهر مود خبر داد و گفت: 
فاز دوم مرمت خانه تاریخی کیهان با اعتبار 
با همکاری شهرداری و  ۵۰۰ میلیون ریال و 

آغاز می شود. این شهر  شورای اسالمی 
هادی حق پناه افزود: در این مرحله از مرمت، 
استحکام بخشی قسمتی از بنا، آجر فرش بام 

و گازکشی در دستور کار قرار گرفته است.

او اظهار داشت: شهرداری و شورای شهر مود 
برای جابه جایی نخاله های ساختمانی، حمل 
مصالح مورد نیاز پروژه و تامین برخی از اقالم 

ساختمانی قول همکاری داده اند.
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث   سرپرست 
صنایع  دستی شهرستان سربیشه گفت: فاز 
اول مرمت خانه تاریخی کیهان در سال ۱۳۹۸ 
انجام و حدود ۷۰ درصد این خانه به صورت 
کامل بازسازی شد. او بیان کرد: پارسال نیز 
مرحوم  وارثان  توجه  قابل  فرهنگی  اقدام  با 
میراث   اداره   به  ارزش  با  بنای  این  کیهان 
فرهنگی واگذار و مقرر شد تا به عنوان اولین 
خود  فعالیت  استان  سنتی  نساجی  خانه 
بیست  در  تاریخی کیهان  خانه  کند.  آغاز  را 
در   ۳۱۵۷۹ شماره  با   ۱۳۹۵ مهر  چهارم  و 

رسید. ثبت  به  ملی کشور  آثار  فهرست 

انتشار تصاویر هوایی از محوطه تاریخی ارجان، بهانه صحبت از تهدیدهای این بازمانده عیالمی ها شده است

کار سخِت حفاظت از »ار جان«
معاون میراث فرهنگی خوزستان: وجود زمین های کشاورزی و کارخانه ها، حفاظت از محوطه ارجان را دشوار کرده است

حیات دوباره خانه »کیهان«

150 میلیون مترمکعب 
از منابع راهبردی آب 

ساالنه در سمنان 
برداشت می شود

استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
میلیون   ۱۵۰ ساالنه  گفت:  سمنان 
به  زیرزمینی،  آب  منابع  از  متر مکعب 
استفاده  ذخیره،  راهبردی  منابع  عنوان 
جدی  هشداری  موضوع  این  و  می شود 

. ست ا
اجرای  چالش  بزرگترین  طاهری  محمد 
سند سازگاری با کم آبی استان سمنان را 
باالی آب در کشاورزی دانست و  مصرف 
جز  به  آب،  سطحی  منابع  ایرنا گفت:  به 
استان،  شرق  و  شمال  در  محدود  میزان 
آب  درصد   ۹۰ از  بیش  و  ندارد  وجود 
زیرزمینی  منابع  از  کشاورزی  نیاز  مورد 
چالش  موضوع  این  و  می شود  برداشت 

می کند. تشدید  را  استان  کم آبی 
با کم  اساس سند سازگاری  بر  افزود:  او 
تولید  بخش  سه  هر  سمنان،  استان  آبی 
و  خانگی  )صنعت،  آب  برداشت کننده  و 
خود  مصرف  میزان  نسبت  به  کشاورزی( 
به طور  و  به کاهش مصرف هستند  ملزم 
بازه  یک  در  باید  بخش کشاورزی  مثال، 
را  آب  مصرف  درصد   ۳۰ ساله   ۱۰ زمانی 

کند. مدیریت 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
آب  مصرف  از  درصد   ۹ گفت:  سمنان 
 ۸۷ و  صنعت  درصد   ۴ خانگی،  استان 
آب  مصرف  اگر  و  است  درصد کشاورزی 
یابد،  کاهش  درصد  یک  حتی  خانگی 

است. افتاده  اتفاق  بزرگی  تحول 
شیوع کرونا،  دلیل  به  بیان کرد:  طاهری 
موشن  انتشار  با  بیشتر  همگانی  آموزش 
کاهش  آموزش  اینفوگرافی  و  گرافی 
انجام  مجازی  فضای  در  آب  مصرف 

. د می شو
بارگذاری  و  طرح  همچنین  افزود:  او 
مشترکان  سامانه  در  آموزشی  سواالت 
کار  دستور  در  پاسخ  و  مطالعه  منظور  به 

دارد. قرار 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
سمنان گفت: مراجعه به سایت به منظور 
به  پیامک  طریق  از  سواالت  به  پاسخ 
پاسخ  و  می شود  رسانی   اطالع  مشترکان 
دریافت  جایزه  قرعه  قید  به  دهندگان 
چشم گیر  تاثیر  به  اشاره  با  او  می کنند. 
مصرف  الگوی  اصالح  در  مهام  طرح 
مدارس،  کرونایی  تعطیلی  داشت:  ابراز 
اجرای طرح مهام را با وقفه مواجه کرد و 

داد. کاهش  را  طرح  این  اثرگذاری 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
مهام  طرح  اجرای  با  گفت:  سمنان 
چگونه  که  فرامی گرفتند  دانش آموزان 
این  در  نیز  معلم ها  و  باشند  آب  همیار 

می دیدند. آموزش  زمینه 
طرح های  اجرای  اینکه  بیان  با  طاهری 
خانه دار  بانوان  و  روستاها  در  آموزشی 
امسال،  گفت:  است  اثرگذار  بسیار  نیز 
ادامه آموزش های گذشته از طریق صدا و 
دستور  در  تلویزیونی  برنامه های  و  سیما 

است. کار 

معاون میراث فرهنگی 
خوزستان: عوامل طبیعی 
و انسانی شامل کشاورزی 
بی رویه، تسطیح و وجود 
کارخانه های مخرب و 
آسیب رسان در سنوات گذشته 
باعث مخدوش شدن این اثر 
گران بها شده و این موضوع 
انکارناپذیر است

|پیام ما| تصاویر هوایی محوطه تاریخی ارجان در روزهای گذشته، موجی از نگرانی درباره تسطیح و تخریب این محوطه تاریخی خوزستان 
بر پا کرد. این تصاویر که گفته می شد وضع کنونی شهر باستانی ارجان را با یک سال پیش مقایسه می کند، دست به دست شد و چرخید 
و بار دیگر بهانه ای شد تا مسئوالن میراث فرهنگی از آسیب های این محوطه تاریخی بگویند؛ اینکه بیش از 150 کشاورز در منطقه کشت 
سنتی انجام می دهند و هر بار باید جلوی گاوآهن هایشان را گرفت و اینکه عوامل طبیعی، انسانی شامل کشاورزی بی رویه، تسطیح و وجود 
کارخانجات مخرب و آسیب رسان در تمام سال های گذشته این اثر را مخدوش کرده است. با وجود همه این موارد است که معاون میراث 

فرهنگی خوزستان هم می گوید، همین زمین های کشاورزی و کارخانه ها، کار حفاظت از ارجان را دشوارتر کرده اند.

محوطه

فرآیند واکسیناسیون 
هتلداران و شاغالن در هتل ها 
آغاز شده است. تعداد 
محدودی از استان ها دو ُدز 
واکسن را زده اند و به محض 
این که فهرست شاغالن در 
این بخش به دانشگاه های 
علوم پزشکی ارائه شود، 
بالفاصله واکسیناسیون 
سراسری آغاز می شود

هتلداران  جامعه  مدیره  هیات  رئیس   
شاغالن  واکسیناسیون  اقتضائات  ایران 
کرد. تشریح  را  کشور  اقامتی  مراکز  در 
فرآیند  ایسنا گفت:  به  جمشید حمزه زاده 
واکسیناسیون هتلداران و شاغالن در هتل ها 
آغاز شده است. تعداد محدودی از استان ها 
برای  و  زده اند  را  کووید  واکسن  ُدز  دو 
واکسیناسیون سراسری تمام مشاغل مرتبط 
با هتل و دیگر مراکز اقامتی، با معاونت وزارت 
بهداشت هماهنگی شده است، به محض 
این که فهرست شاغالن در این بخش به این 
معاونت و دانشگاه های علوم پزشکی ارائه 
شود، بالفاصله واکسیناسیون آغاز می شود. 
هتلداران  جامعه  مدیره  هیات  رئیس 
از  افزود: تعدادی  این موارد  بیان  با  ایران 
استان ها فهرست شاغالن در این بخش را 
تا  امیدواریم  به این جامعه فرستاده اند و 
روز شنبه سایر استان ها هم اسامی را ارسال 
کنند تا تزریق واکسن سریع به سرانجام 
برسد. دو فرم اکسل در اختیار تشکل های 
استانی قرار گرفته است که باید مشخصات 
شاغالن را وارد کنند. یک نسخه از این فرم 
را می توانند به دانشگاه علوم پزشکی شهر 
خود تحویل دهند، با آن ها هماهنگی شده 
و در جریان واکسیناسیون مشاغل مربوط 
تاکید  ادامه  در  هستند.او  بخش  این  به 
کرد: شروع واکسیناسیون به سرعت عمل 
دارد. حمزه زاده  ارتباط  استانی  تشکل های 

مراکز  کارکنان  سایر  به  گفت:  همچنین 
اقامتی اطالع داده شده که واکسیناسیون 
شود.  انجام  هتل ها  با  همزمان  نیز  آن ها 
آن ها هم بر اساس فرمتی که تعیین شده 
است می توانند اسامی شاغالن مراکز اقامتی 
را ارائه دهند تا واکسیناسیون تمام کارکنان 
مراکز اقامتی کشور در اولویت انجام شود.
او تایید کرد که بومگردی ها، مهمان پذیرها، 
هتل آپارتمان ها و سایر شاغالن در مراکز 
اقامتی رسمی می توانند در این مرحله و با 
اولویت واکسینه شوند. رئیس هیات مدیره 
پیگیری های  به  اشاره  با  هتلداران  جامعه 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی برای جلب موافقت وزارت بهداشت با 
واکسیناسیون کارکنان هتل ها و اقامتگاه های 
رسمی در اولویت، یادآور شد: ما از چند ماه 
قبل، از دفتر دکتر  رئیسی، معاون وزارت 
بهداشت نیز پیگیر واکسیناسیون در اولویت 
بود. شده  انجام  هم  مکاتباتی  و  بودیم 
کارکنان هتل ها و هتلداران در دسته بندی 
بهداشت و ستاد ملی کرونا  جدید وزارت 
واکسیناسیون  اولویت  در  مشاغل  جزو 
قرار گرفته اند. سخنگوی ستاد ملی کرونا 
هفته گذشته این خبر را اعالم کرد. هرچند، 
معاون گردشگری تاکید کرد همه مشاغل 
قرار  واکسیناسیون  اولویت  در  گردشگری 
گرفته اند و این اولویت به هتلداران محدود 

است. نشده 

آغاز واکسیناسیون شاغالن مراکز اقامتی در ایران

مدیر پایگاه میراث ملی ارجان و 
چگاسفلی:بیش از ۱۵۰ کشاورز 

در منطقه کشت سنتی انجام 
می دهند و گاهی با گاوآهن 
شخم عمیق می زنند که ما 

جلوی آنها را می گیریم

|  
س

فار
  |

|  
سنا

 ای
 |
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به رغم درخواست مکرر فعاالن گردشگری، صدور ویزای گردشگری همچنان در انتظار تایید ستاد کرونا است

جدال ناتمام گردشگری و کرونا در ایران
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: ایران در شبکه بین المللی گردشگری جهان و نقشه جغرافیایی این بخش از اقتصاد جهانی، عمال وجود ندارد

| روزنامه نگار |

| فرزانه قبادی |

|  رئیس هیات مدیره انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مسافرتی |

  | حرمت هللا رفیعی |

|عضو هیات نمایندگان اتاق تهران |

  | مجید حسینی نژاد |

|  
رنا

 ای
 |

سخنگوی صنعت برق:

تامین سوخت مورد نیاز 
مانع بروز خاموشی در 

زمستان می شود
مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
زمستان  گفت:  برق  صنعت  سخنگوی  و 
سوخت  محدودیت  که  صورتی  در  امسال 
برق  تامین  در  مشکلی  باشیم،  نداشته 
رجبی مشهدی  مصطفی  داشت.  نخواهیم 
وزارت  با  هماهنگی  حاضر  حال  در  گفت: 
مایع  سوخت  مخازن  تکمیل  برای  نفت 
نیروگاه ها در حال انجام است تا مشکلی در 
فصل زمستان ایجاد نشود. سال گذشته به 
دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، 
محدودیت هایی در تامین برق به وجود آمد 
که امید است امسال با تامین سوخت گاز 
کافی، برق بخش های مختلف کشور تامین 

شود.
 ۹۰ حدود  گفت:  برق  صنعت  سخنگوی 
درصد تولید برق کشور از طریق نیروگاه های 
به  توجه  با  که  می شود  تامین  حرارتی 
مایع  یا  از سوخت گاز  نیروگاه ها  این  آنکه 
در  محدودیت  گونه  هر  می کنند،  استفاده 
منجر  نیروگاه ها  به  سوخت رسانی  تامین 
در  و  نیروگاه های حرارتی  تولید  به کاهش 
می شود. برق  تامین  در  محدودیت  نتیجه 
به گزارش ایرنا به دلیل افزایش مصرف گاز 
به  و کاهش گازرسانی  زمستان  در  خانگی 
نیروگاه ها و صنایع، حتی با وجود تعهد ۵۰ 
میلیون متر مکعبی تخصیص سوخت مایع، 
نیروگاه ها  سوخت  کمبود  امسال  زمستان 
تحویل  روزانه  تعهد  است.  پیش بینی  قابل 
 ۵۰ معادل  نیروگاه ها  به  مایع  سوخت 

است.  روز  در  لیتر  میلیون 
مخازن  از  لیتر  میلیون   ۵۰ این  از  بخشی 
تابستان  در  که  نیروگاه ها  ذخیره سازی 
دیگر  بخشی  و  می شود  تامین  شده  پر 
می شود.  داده  تحویل  نیروگاه ها  به  روزانه 
اگر در زمستان، گاز تحویلی  بنابراین حتی 
مترمکعب  میلیون   ۱۰۰ روزانه  نیروگاه ها  به 
با کمبودی  نیروگاه ها  هم  باز  باشد،  روز  در 
معادل ۵۰ میلیون لیتر سوخت در روز برای 
استفاده از همه ظرفیت خود روبه رو خواهند 
بود. مصرف نفت کوره در حالی که در پنج 
ماهه نخست سال در نیروگاه ها روزانه بین 
سه تا چهار میلیون لیتر بوده، در زمستان به 

روز می رسد. در  لیتر  میلیون   ۱۸

9۷1 روستای باالی 
100 خانوار کشور فاقد

راه هستند
معاون ساخت و نگهداری راه های روستایی 
حمل ونقل  و  راهداری  سازمان  فرعی  و 
جاده ای کشور گفت: ۹۷۱ روستای باالی ۱۰۰ 

راه هستند. فاقد  در کشور  خانوار 
 به گزارش ایرنا، خداداد مقبلی گفت: مبنای 
کار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در 
حوزه راه روستایی اتمام طرح های نیمه تمام 
 ۱۰۰ باالی  روستاهای  برای  راه  احداث  و 

خانوار است. 
نظارت بر ساخت راه های روستایی برای ما 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است که می طلبد 
و  روستایی  و  فرعی  راه های  معاونت  حوزه 
و  جدی  توجه  موضوع  این  به  مدیران کل 

باشند. داشته  ویژه ای 

نسبتا  وضعیت  به  دنیا  کشورهای  از  بسیاری 
حاال  بازگشته اند.  گردشگری  حوزه  در  عادی 
دیگر مفهوم »گذرنامه واکسن« در گردشگری 
دنیا یک مفهوم پذیرفته شده است. بسیاری 
از کشورها میزبانی مسافران را با رعایت اصول 
بهداشتی از سر گرفته اند. واکسیناسیون در دنیا 
به داد صنعت گردشگری رسیده و تا حدودی 
بخش هایی از آن را احیا کرده است. در ایران 
اما همچنان این موضوع پشت سدی ضخیم از 
مخالفت ها معطل مانده است. هر چند معاون 
گردشگری کشور معتقد است: »خسارت های 
وارده به گردشگری کشور بخشی از جریان بحران 
جهانی بوده است« و گردشگری دنیا از پاندمی 
کرونا متضرر شد، اما اخبار و آمارهای موجود 
بخش  به  شده  وارد  خسارات  می دهد  نشان 
گردشگری ایران، از نظر کمیت و از بعد کیفیت 
تفاوت های معناداری با خسارات وارده به صنعت 

گردشگری دنیا دارد.
خرداد ماه بود که تعدادی از فعاالن و شاغالن 
راه اندازی کارزاری،  با  بخش گردشگری کشور 
از وزارت امور خارجه خواستند تا صدور ویزای 

توریستی را از سر گیرد. 
معاون گردشگری  تیموری  ولی  بعد  روز  چند 
اعالم کرد: »صدور ویزای گردشگری ایران برای 
گردشگران خارجی، به دنبال توافق های اولیه، 

از نیمه دوم تیرماه ١۴٠٠ از سر گرفته می شود.
توافق اولیه برای بازگشایی مرزهای ایران به روی 
گردشگران خارجی با وزارتخانه های امور خارجه، 
کشور و بهداشت شده است که پس از تهیه و 
تایید نهایی مقررات و پروتکل سفر، صدور ویزای 
توریستی ایران نیز از سرگرفته می شود.« اما باز 
هم پیک جدید کرونا این موضوع را به تعویق 
انداخت. بیش از یک سال است مرزهای ایران 
به روی گردشگران خارجی بسته است. در حالی 
که گردشگران سالمت به راحتی موفق به اخذ 
ویزا می شوند و مسافران ایرانی راهی کشورهای 

همسایه می شوند. 
اما ورود گردشگران –حتی با گذرنامه واکسن- 

به ایران همچنان ممنوع است.
ابراهیم پورفرج رئیس جامعه تورگردانان ایران 
بارها در اظهارات خود، راه برون رفت از بحران 
برای  ویزا  صدور  را  کشور  گردشگری  فعلی 
گردشگرانی عنوان کرده است که برای طبیعت 
گردی خواهان سفر به ایران هستند. او معتقد 
است این گردشگران واکسیناسیون خود را انجام 
داده و تنها برای طبیعت گردی قصد سفر به 
ایران را دارند و وارد شهرهای ما نمی شود، پس 
نمی توانند از نظر محدودیت های کرونایی خطری 
برای مردم محسوب شوند. بسیاری از فعاالن 
گردشگری کشور با این رویکرد هم نظر هستند، 

اما ستاد کرونا نظر دیگری دارد.

ویزا فروشی در گردشگری سالمت
ممنوعیت ورود گردشگران به کشور در حالی 
سالمت  گردشگری  بخش  از  که  دارد  تداوم 
اخباری غیررسمی در مورد سودجویی ها منتشر 
واسطه گرانی  گرم  بازار  از  اخباری که  می شود. 
می گویند که به خوبی از آب گل آلود گردشگری 
گردشگران  برای  ویزا  صدور  فرصت  و  کشور 
خود  برای  جدید  بازاری  و  برده  بهره  سالمت 
ایجاد کرده اند. بازاری سیاه که در آن با دریافت 
مبالغی ویزای گردشگری سالمت برای هر کسی 
که خواهان سفر به ایران است، صادر می شود. 
موضوعی که حرمت هللا رفیعی،  رئیس هیات 
مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در 
گفت و گو با ایلنا آن را تایید کرده و می گوید: »در 
حال حاضر به نام گردشگری سالمت شاهد ویزا 

فروشی هستیم.
 از دو کشور عراق و افغانستان افرادی را تحت 
و  می کنند  وارد کشور  سالمت  عنوان گردشگر 
بدون آنکه نظارتی وجود داشته باشد، بسیاری  
یعنی  این  نیستند.  سالمت  گردشگر  آنها  از 
انگیزه های  با  افراد  و  شده  انجام  ویزافروشی 
منفعت شخصی درصدد این کار برآمده اند. تنها 
تعداد معدودی از دفاتر خدمات مسافرتی اجازه 
را  ویزای گردشگری سالمت  و صدور  دریافت 

دارند، باند مافیایی در این حوزه وجود دارد و 
برخی افراد خاص از این امر منفعت می برند. 
این در شرایطی است که هنوز انحصار در معاونت 
عده ای  برای  تنها  و  دارد  وجود  گردشگری 
مجوز گردشگری سالمت صادر می شود.« ولی 
تیموری بدون اشاره به وجود این مافیا از تالش 
سالمت  گردشگری  ویزای  صدور  حفظ  برای 
می گوید: » بیش از ۲۳۰ دفتر خدمات مسافرتی 
روادید گردشگری سالمت  زمینه صدور  در  که 
فعال بودند، توانستند علی رغم شرایط موجود به 
فعالیت خود ادامه دهند و در فرآیند جذب و 
حفظ گردشگران خارجی به عنوان مشتریان خود 
به ایفای نقش بپردازند« به این آمار و اظهارات 
باید این را اضافه کرد که در ایران حدود ۵ هزار 
دفتر خدمات مسافرتی مجوز فعالیت دارند و 
تنها نزدیک به ۳۰۰ دفتر که مجوز بند )ب( وزارت 
گردشگری را دریافت کرده اند، موفق به انعقاد 
با بیمارستان های دارای IPD شده  تفاهم نامه 
و گواهینامه حرفه ای ورود گردشگر سالمت را 
دریافت کرده اند. درباره صدور مجوز فعالیت برای 
بسیاری  مشکالت  و  انتقادات  هم  دفاتر  این 
وجود دارد. از جمله اینکه وزارت بهداشت خود 
را متولی گردشگری سالمت می داند و فرایندی 
پیچیده برای صدور مجوز تعریف کرده است.

 از طرفی وزارتخانه های گردشگری و بهداشت، 

در این حوزه تضاد منافع دارند و هماهنگ عمل 
به تمام  نمی کنند. دست های پشت پرده هم 
جدی  چالشی  تا  می زند  دامن  مسائل  این 
میان فعاالن بخش گردشگری سالمت و دیگر 
شاغالن بخش گردشگری کشور به وجود آید.
اگر  معتقدند  گردشگری  فعاالن  از  بسیاری 
استدالل ستاد کرونا برای مخالفت با صدور ویزای 
گردشگری، حفظ سالمت شهروندان است، ورود 
آنها  واکسیناسیون  مورد  در  حتی  بیمارانی که 
هم تردید وجود دارد، به عنوان بیمار به کشور، 
خطری بالفعل است که از آن غفلت می شود. 
با  مجازی  در جلسات  اظهاراتی که  اساس  بر 
گردشگری  فعاالن  مختلف  گروه های  حضور 
بیان  اجتماعی کالب هاوس  در شبکه  ویژه  به 
در  معتقدند  فعاالن  این  از  بسیاری  می شود، 
شده  باعث  متعدد کرونا  پیک های  حالی که 
کشور در بسیاری شهرها با کمبود تخت درمانی 
مواجه شود، پذیرش بیمارانی که به قصد درمان 
یا انجام جراحی های زیبایی وارد کشور می شوند، 
ستاد  مقاومت  آنها  است.  اشتباه  سیاستی 
کرونا را برای صدور ویزا برای گردشگران بدون 
استدالل منطقی و امری بی پایه تلقی می کنند. 
هیچکس در مورد این مافیا، نظارت بر بخش 
گردشگری سالمت و چگونگی فعالیت افرادی 
که مجوزهایی دارند و از آن سواستفاده می کنند، 

توضیحی نمی دهد و سوالی نمی پرسد.

انزوای خودساخته
مقاومت ها برای پذیرش گردشگران به کشور 
در حالی ادامه دارد که بسیاری از دفاتر خدمات 
از  درخواست هایی  می کنند  عنوان  مسافرتی 
گذرنامه  آنها  شهروندان  که  کشورهایی  سوی 
واکسن دریافت کرده اند، به دستشان می رسد. 
تداوم این ممانعت ها در بلند مدت می تواند ایران 
را از فهرست مقاصد گردشگری حذف کند. مرداد 
ماه امسال مجله تایم گزارشی منتشر کرد که در 
آن فهرست ۱۰۰ مقصد برتر گردشگری جهان در 
سال ۲۰۲۱ را اعالم کرد. فهرستی که در آن نامی 

از ایران برده نشده بود.
 در اقدامی مشابه Explore که پلتفرم آمازون 
اماکن  از  بازدید  و  معرفی  و  برای گردشگری 
دیدنی دنیاست، عربستان را به بسته های سفر 
خود اضافه و نام ایران را از این فهرست حذف 
کرد. بسیاری از منابع معتبر بین المللی به مرور 
نام ایران و تمام جاذبه های آنرا از فهرست خود 
حذف می کنند و این در کنار تمام اتفاقاتی که 
در دو سال اخیر از سر گردشگری ایران گذشته، 
می تواند ایران را در صنعت گردشگری دنیا به 
انزوا بکشاند، انزوایی که با اصرار بر ممنوعیت 
به  صدور ویزا برای گردشگران می تواند تبدیل 

امری خودساخته شود.
 مجید حسینی نژاد، بنیان گذار علی بابا و عضو 
است:  معتقد  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات 
»ایران در شبکه بین المللی گردشگری جهان و 
نقشه جغرافیایی این بخش از اقتصاد جهانی، 
عمال وجود ندارد. هرچند که در واقعیت، ایران 
شناخته شده ای  و  ناب  گردشگری  مقاصد  از 
و عدم  دلیل کم کاری ها  به  اما  است  برخوردار 
تدوین استراتژی درست برای معرفی و جذب 
و  خارجی  فرد  یک  ذهن  در  امروز  گردشگر، 
و  ایران  بین  تمایزی  به گردشگری،  عالقمند 
افغانستان یا سومالی وجود ندارد« حال ناخوش 
گردشگری کشور اظهر من الشمس است، اما 
انفعال مدیران این حوزه یک سوال بزرگ. در 
دو سالی که از رکود گردشگری ایران می گذرد، 
خود  شکل  منفعل ترین  در  وزارت گردشگری 
ظاهر شده است. باید دید ضرغامی چه نگاهی 
به شاغالن این حوزه خواهد داشت. کسانی که در 
دو سال گذشته و در پی حوادث متعدد خسارات 
بسیاری را متحمل شدند و راهکارهای حمایتی 
باری  نبود که  پشتیبانشان  تنها  نه  هم  دولت 

مضاعف بر دوششان بود.

کنونی  مقدار  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
به  نسبت  نیروگاهی  ذخیره سازی های سوخت 
دوره مشابه پارسال ۳۰ درصد کمتر است، گفت: 
همه تالشمان این است ظرفیت سوخت مایع 
ایسنا، جواد  به گزارش  ببریم.  باال  را  نیروگاه ها 
سیزدهم  دولت  در  نفت  وزارت  گفت:  اوجی، 
مورد  دارد،  پاالیشگاه ها  بحث  در  کار  دو دستور 
پاالیشگاه های  کیفی  و  کمی  ارتقای  نخست 
پاالیشگاه های  ظرفیت  ایجاد  دوم  و  کنونی 
بود.  خواهد  پتروپاالیشگاه ها  همان  یا  جدید 
و  ایجاد  بحث  در  سرمایه گذاران  خوشبختانه 
توسعه ظرفیت های پاالیشی مشخص شدند و 
توافق هایی هم با وزارت نفت شده است و طبق 
برنامه زمان بندی شده، مسیر توسعه کمی و کیفی 
پاالیشگاه ها طی می شود و برای پاالیشگاه های 
سرمایه گذاران  که  برنامه ای  مطابق  هم  جدید 
تنفس  بحث مجوز  دولت هم  متعهد شده اند، 
خوراک را برای آنها در نظر گرفته است. ان شاهللا 
طبق زمان بندی تعریف شده برای پاالیشگاه های 
تا پنج  موجود و پاالیشگاه های جدید در چهار 
سال آینده ظرفیت پاالیشگاه های کشور یک و 
نیم برابر می شود. اوجی همچنین از تحویل روزانه 
۲۶۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه ها 
خبرداد و گفت: امیدواریم با برنامه ریزی و تدابیر 
تامین  در  را  چالش  کمترین  شده  اندیشیده 
سوخت زمستانی گاز بخش خانگی داشته باشیم. 

وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره ناترازی گاز 
گفت: پارسال در فصل سرما روزانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ 
میلیون مترمکعب کمبود گاز وجود داشت که با 
محدودیت ارسال گاز طبیعی به صنایع و بخش 
نیروگاهی و جایگزین کردن سوخت مایع، جبران 
شد. امسال با توجه به اینکه ما در زمینه تولید گاز 
طبیعی رقم اضافه ای نخواهیم داشت و مصرف 
در بخش های خانگی، صنایع و نیروگاهی هم 
نسبت به پارسال با افزایش ۱۰ درصدی روبه رو 
می شود، پیش بینی می کنیم در فصل سرد سال 
)دی و بهمن ماه( روزانه با ۲۰۰ میلیون مترمکعب 
کسری گاز روبه رو شویم که طبق برنامه ریزی ها 
برای جایگزینی با سوخت مایع، سعی می کنیم 
هموطنان مان دچار مشکل نشوند. بحث ارتقای 
کمی و کیفی فرآورده های نفتی به ویژه نفت کوره 
را همچنان دنبال می کنیم و در دو تا سه سال 

آینده بی شک درجه گوگرد موجود در نفت کوره 
بیشتر پاالیشگاه ها به ویژه پاالیشگاه نفت آبادان 
را کاهش می دهیم، ما هم اکنون گازوئیل یورو ۴ 
به نیروگاه ها تحویل می دهیم و در بعضی از موارد 
کیفیت گازوئیل تحویلی نزدیک به استاندارد یورو 
۵ است و برنامه ریزی کرده ایم که بیشتر نیروگاها 

از گازوئیل پاک استفاده کنند.
وزیر نفت به موضوع دیپلماسی گازی نیز اشاره 
دنبال  ما  بحث هایی که  از  یکی  و گفت:  کرد 
با کشورهای  دیپلماسی گازی  بحث  می کنیم 
همسایه از جمله ترکمنستان است، این موضوع 
سهم   داشت که  خواهیم  کار  دستور  در  هم  را 
کنونی ۲ درصدی تجارت گاز ایران افزایش یابد، 
همچنین مذاکراتی هم با طرف های ترکمنستانی، 
عراقی و دیگر کشورهای همسایه برای افزایش 

صادرات و تجارت گاز خواهیم داشت.

وزیر نفت خبر داد:

کاهش 30 درصدی ذخیره سوخت نیروگاه ها نسبت به سال گذشته

انرژی

 اخبار از تالش ایرانیان برای برگزاری آیین اربعین و سفر به عراق می گویند و آمارهای رسمی و غیر رسمی از ورود گردشگران سالمت 
به کشور، در مجموع به نظر می رسد بخش هایی از گردشگری به فعالیت مشغول شده اند اما دست ویزای توریستی همچنان زیر 
تیغ ستاد کرونا است. وزارت خارجه از آمادگی خود برای صدور ویزای توریستی می گوید، اما این اقدام را منوط به صدور مجوز از 
سوی ستاد کرونا کرده است. ستاد کرونا هم همچنان این مجوز را به بهانه هایی به تعویق می اندازد. این دیگر خبر جدیدی نیست 
که گردشگری ایران نزدیک به دو سال است که در رکودی بی سابقه به سر می برد و بسیاری از فعاالن این حوزه به هر امیدی برای 
حفظ کسب و کار خود متوسل شده اند، اما گویی اراده ای جدی برای تداوم این رکود در بخش های تصمیم گیر وجود دارد که هر 
بار چالشی نو برای گردشگری ایران خلق می کند. فعاالن گردشگری ماه هاست پیگیر از سرگیری صدور ویزا برای گردشگران به ویژه 
طبیعت گردانی هستند که قصد سفر به ایران دارند. اما تالش هاشان تا کنون بی ثمر بوده و گویا باز هم وعده رسیدگی به موضوع در 

جلسه امروز ستاد کرونا داده شده است.

به نام گردشگری سالمت شاهد 
ویزا فروشی هستیم. از دو 

کشور عراق و افغانستان افرادی 
را تحت عنوان گردشگر سالمت 
وارد کشور می کنند و بدون آنکه 

نظارتی وجود داشته باشد

به دلیل کم کاری ها و عدم 
تدوین استراتژی درست برای 

معرفی و جذب گردشگر، امروز 
در ذهن یک فرد خارجی و 

عالقمند به گردشگری، تمایزی 
بین ایران و افغانستان یا 

سومالی وجود ندارد

آگهی مفقودی

آگهی مفقودی

سند، برگ کمپانی و برگ سبز خودرو 
 1600-SQR۷16۲A15 چری  سواری 
سفید روغنی مدل 1388 با شماره موتور 
شماره  و   SQR480EDEF8L00959
 NANKGFSH68S000۷39 شاسی 
با شماره پالک ۷39 ب 36 ایران 65 
کدملی  پاقلعه  یوسفی  حمید  نام  به 
3149۷53۲36 فرزند یوسف، مفقود 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  است  گردیده 

می باشد.

فلزی  بغلدار  كامیونت  سبز  برگ 
هیوندا  سیستم  مس  شو  باز 
موتور  شماره  به   1383 مدل 
شماره  و   3۷91۲004۲1۷13۲
به   3۷911۷8300۲15۲ شاسی 
شماره پالك ۷9 ایران 84۷ ع ۷5 
بلوری جیرنده  آقای سجاد  نام  به 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود 

ساقط می باشد .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

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

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

قانون  برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۷۸۰۱۰۶۶۸ مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ هیات دوم موضوع 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
منصوری فرزند خدا رضا بشماره شناسنامه ۴۴۸۰ صادره از رابر کدملی ۵۸۳۹۴۸۶۱۳۲ 
در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر فوقانی به مساحت ۲۲۰ مترمربع تحت پالک ۲۰ 
فرعی از ۷۵ اصلی بخش ۶ واقع در شهرک هشت بهشت بلوار هشت بهشت کوچه ۲۲ 
خریداری از مالک رسمی آقای سیدجواد حسینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 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 تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف ۵۷۱
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۶/۰۶- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

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

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۳۵۲۱ هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه 
دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد زعیم زاده ابلی فرزند محمود 
بشماره شناسنامه ۸۴ صادره از کرمان به شماره ملی ۲۹۹۲۴۱۱۴۴۲ در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۱۸۸/۹۳ مترمربع تحت پالک ۳۰۲ فرعی ۴۲۲۱ اصلی بخش ۲ کرمان 
واقع در خیابان سرباز خیابان شهید قدوسی کوچه ۲۱ درب اول سمت چپ خریداری از 
به منظور اطالع عموم  لذا  آقای ماشاهللا ثمره هدایت محرز گردیده است.  مالک رسمی 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 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 تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  است در صورت 

صادر خواهد شد. م الف ۵۶۵
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۶/۰۶- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

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

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۳۸۹۹ مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی مراد نژاد فرزند قاسم 
بشماره شناسنامه ۱ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب گاراژ قسمتی از خانه به مساحت ۲۵ 
مترمربع تحت پالک ۶۱۲ فرعی از ۴۲۲۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴۴ فرعی از ۴۲۲۰ 
اصلی بخش ۲ کرمان واقع در خیابان سرباز کوچه ۴۳ شرقی ۳ آخرین منزل سمت راست 
خریداری از مالک رسمی خانم صدیقه زاده ده باالیی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 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 تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۵۷۳
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۶/۰۶- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی- برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۴۱۸۷ هیات دوم مورخه 
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم ندا میرمحمدی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱۱۲۸۹ کد ملی ۲۹۹۴۱۱۵۶۳۸ صادره از 
کرمان در ششدانگ یک باب کارگاه صنعتی با کاربری عرصه مسکونی و صنعتی و کارگاهی به 
مساحت ۷۵۱/۱۷ مترمربع که مقدار ۶۲/۵۹ متر مربع از عرصه آن متعلق به وقف میباشد تحت 
پالک ۳۲۹ فرعی از ۲۷۸۵ اصلی بخش ۳ کرمان واقع در شرف آباد قائم ۲۷ بلوار امام حسین 
کوچه ۷ خریداری از مالک رسمی آقای صفر باغخانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 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 تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۵۷۵
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۶/۰۶- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
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واحدهایی که با اقدام به تخلیه 
فاضالب در رودخانه گنجنامه 
موجب  آلودگی شیمیایی و 
میکروبی آن شوند؛ پلمب 
می شوند

محیط زیست شهری 

واحدهای آالینده آب گنجنامه شهر همدان پلمب می شوند
کارشناس بهداشت محیط کار معاونت بهداشتی 
علوم پزشکی همدان هشدار داد: واحدهایی که 
اقدام به تخلیه فاضالب در رودخانه گنجنامه 
تا  آن شوند  و میکروبی  آلودگی شیمیایی  و 
رودخانه  این  آب  از  برداشت  پایان  زمان 
به  می شوند.  پلمب  آشامیدنی  مصارف  برای 
گزارش ایرنا، مهدی خدابخشی گفت: الیروبی 
حوضچه استخر عباس آباد شهر همدان با هدف 

پاکسازی برای استفاده از آب رودخانه گنجنامه 
که به این محل هدایت می شود صورت گرفته 
است.به گفته این کارشناس مسئول، با توجه 
به کاهش سطح آب و استفاده از آب موجود در 
این استخر برای مصارف شرب از این پس به 
صورت جدی با متصدیان واحدهایی که اقدام 
به تخلیه فاضالب در رودخانه گنجنامه می کنند 

برخورد می شود.

کارشناس بهداشت محیط کار معاونت بهداشتی 
علوم پزشکی همدان ادامه داد: به تازگی بازدید 
از رودخانه گنجنامه شهر همدان صورت گرفت 
خانه  رستوران ها،  از  برخی  شد  مشخص  که 
گنجنامه،  مسیر  در  موجود  ویالهای  و  باغ ها 
فاضالب خود را به این رودخانه تخلیه می کنند 

که به آنها هشدارهای الزم داده شد.
موجود  مجتمع  همچنین  گفت:  خدابخشی 

رودخانه  آب  آلودگی  اسکی سبب  پیست  در 
با تخلیه گازوئیل داخل آن شده بود که این 
نوع آلودگی بسیار جدی و خطرناک است و 
همچنین  شد.  داده  آنان  به  الزم  هشدارهای 
عشایر ساکن در این مسیر ملزم به اتراق نکردن 
در حاشیه رودخانه گنجنامه، خودداری از تخلیه 
فاضالب خود و احشام داخل رودخانه و آلوده 
نکردن آب شدند. کارشناس بهداشت محیط کار 
معاونت بهداشتی علوم پزشکی همدان افزود: 
امور عشایر نیز درصدد آموزش عشایر ساکن در 
مسیر این رودخانه برای پیشگیری از آلودگی 

آب رودخانه گنجنامه است.

بهداشتی  یک سرویس  افزود:  خدابخشی 
رودخانه  نزدیکی  در  شهرداری  به  متعلق 
برخی  جذبی  چاه  وجود  با  شده که  واقع 
مسافران  شمار  بودن  باال  علت  به  مواقع 
در  آن  فاضالب  چاه،  تخلیه  در  تاخیر  و 
تذکر  که  می شود  سرازیر  رودخانه  داخل 

شد. داده  الزم 
او افزود: تیمی متشکل از محیط زیست، آب 
محیط  بهداشت  و  منطقه ای  آب  فاضالب،  و 
شده  تشکیل  همدان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
که به صورت مستمر بر سالمت آب رودخانه 

دارند. نظارت  گنجنامه 

در طی چهار دهه اخیر ایران شاهد چهار 
کشور  مردمان  سوی  از  مهاجرتی  موج 
می  رسد  نظر  به  و  است  بوده  افغانستان 
افغانستان  در  اخیر  تحوالت  به  توجه  با 
در  مهاجرتی  پنجم  موج  انتظار  در  باید 
این در حالی است  باشیم.  نزدیک  آینده 
اشتغال  و  تردد  محدودیت  دلیل  به  که 
مهاجران افغانستانی در ایران آنها همواره 
شغل  یافتن  در  بسیاری  چالش  های  با 
همان گونه  این  بر  عالوه  بوده  اند.  مواجه 

از  توجهی  قابل  بخش  شد  اشاره  که 
در  غیررسمی  زیست  دلیل  به  افراد  این 
را  رسمی  مشاغل  در  جذب  امکان  ایران 
و  خیابان  در  حضور  رو  این  از  ندارند. 
شهری  منابع  و  فضا  غیررسمی  مصرف 
باقی مانده  مسیرهای  معدود  از  یکی 
از  تهران  استان  است.  بقا  برای  آنان 
مهاجران  به  است که  استان هایی  معدود 
در  سکونت  و  تردد  امکان  افغانستانی 
و  می  دهد  را  استان  بخش  های  همه 

قابل  بخش  حضور  شاهد  رو  این  از 
غیررسمی  و  رسمی  مهاجران  از  توجهی 

هستیم. شهر  این  در  افغانستانی 
تعریف کننده  ویژگی  را  شهر  گمنامی  اگر 
کارگران  به  گمنامی  چنین  بدانیم،  آن 
تا  می دهد  اجازه  غیررسمی  مهاجر 
واسطه  به  و  بسازند  جدیدی  هویت  های 
غیررسمی فضای  و مصرف  هویت ها  این 
میدانی  مشاهدات  یابند.  بقا  شهری 
دست فروشان  از  بخشی  می  دهد  نشان 

افغانستانی  مهاجران  را  تهران  شهر 
دارای  آنان  از  برخی  می دهند که  تشکیل 
عده ای  و  هستند  ایران  در  رسمی  اقامت 
به  هستند.  اقامتی  مدرک  فاقد  دیگر 
و  طرد  فرایندهای  با  آنها  می رسد  نظر 
خود  ایرانی  همتایان  از  بیش  خشونت 
در خیابان ها مواجه می شوند. در بسیاری 
آنها  با  معبربان  ماموران  رفتار  موارد 
مضاعف  تبعیض  و  خشونت  با  همراه 
بر  خشونت  اعمال  صورت  در  و  است 
و  شکایت  امکان  آن ها  کارگران  این 
دلیل  به  را  حقوقی  روال  های  طی کردن 
سلب  هنگام  به  ندارند.  بودن  غیررسمی 
دست فروشان  اجناس  ضبط  و  مالکیت 
بازپس گیری  پیگیر  نمی  توانند  آنها  نیز 
رد  نگران  همواره  و  باشند  اجناس  شان 
بر  عالوه  هستند.  ایران  از  شدن  مرز 
ناکارآمد  و  دوره  ای  عمدتاً  طرح  های  این 
قالب  در  دست فروشان  ساماندهی 
اپلیکیشن های  طریق  از  و  بازارچه  ها 
حال  شامل  هم  دست فروشان  جایابی 
کارت  فاقد  آنها  زیرا  نمی شود  آنان 
دست فروشان  بر  عالوه  هستند.  ملی 
اکثریت قریب به اتفاق کارگران فعال در 
ایستگاه  های بازیافت و زباله  گردان حاضر 
نیز  تهران  شهر  پاکبانان  و  خیابان  ها  در 
افغانستانی  مهاجر  کارگران  میان  از 
به  که  خیابان  کارگران  این  هستند. 
جمع - و  مدیریت  عرصه  می  رسد  نظر 
تهران  شهر  خشک  و  تر  پسماند  آوری 
به  وابسته  توجهی  قابل  طور  به  امروزه 
شغلی  امنیت  فاقد  آنهاست  کار  نیروی 
رفتن  دست  از  برابر  در  آنها  هستند. 
شغل خود مصون نیستند. از حق بهره-
محروم  رسمی  قرارداد  و  بیمه  از   مندی 
به  پرداخت  عدم  صورت  در  و  هستند 
همتایان  برخالف  دستمزدشان  موقع 
امکان  شهرها  سایر  در  ایرانی  شان 
اعتراض  و  معوقه  مطالبات  پیگیری 

ندارند. جمعی 
از  بسیاری  گروه،  دو  این  بر  عالوه   
بعضی  در  عمومًا  که  فصلی  کارگران 
یافتن  انتظار  در  خیابان ها  و  میادین 
میان  از  نیز  هستند  روزمزد  شغل 
هستند.  افغانستانی  مهاجر  کارگران 
مناسب  اسکان  کردن  فراهم  مسئله 
همواره  است که  چالش هایی  از  کارگری 
است.  بوده  شهری  مدیران  روی  پیش 
شهری  حکمرانی  از  فراتر  مساله  این 
ایران  به  ورودی  پناهندگان  زمینه  در 
قابل  نیز  ثالث  کشور  در  آنان  اسکان  و 
رویت است. بنا بر آمار کمیساریای عالی 
سال  در  متحد  ملل  سازمان  پناهندگان 
 ۱۲۰ مجدد  اسکان  سهمیه  تنها  گذشته 
است که  شده  دریافت  ایران  در  پناهجو 
فعالیت  شروع  زمان  از  میزان  کمترین 

اسکان مجدد پناهندگان در ایران از سال 
است.  بوده  سو  این  به   ۱۳۶۸

کارگران  اسکان  روی  پیش  چالش  های 
که  است  شده  سبب  ایران  در  مهاجر 
بی  خانمانی  شاهد  فزاینده ای  طور  به 
مجاورت  در  افغانستانی  کارگران 
مجاورت  در  حتی  و  خیابان  ها  اتوبان ها، 
برخی مقبره  ها باشیم. این در حالی است 
سیاستگذار  نهادهای  تمرکز  عمده  که 
بی  خانمانی  بر  نهاد  مردم  سازمان های  و 
اصلی  پاتوق  های  در  ایرانی  جمعیت 
که  است  بوده  تهران  شهر  بی  خانمانی 
بخش قابل توجهی از ساکنان آن مصرف 
آنان  قشربندی  و  هستند  مواد  کننده 
است.  افغانستانی  مهاجران  از  متفاوت 

افغان  مهاجر  کارگران  اینکه  به  رغم 
پسماند  حوزه  در  که  آن هایی  خصوصا 
بازوهای  از  هستند  فعالیت  به  مشغول 
جمع - در  شهری  مدیریت  اصلی 
محسوب  خشک  و  تر  پسماند ِ  آوری 
و  دستگیری  سیاست  های  اما  می  شوند 
فضاهای  از  غیررسمی  کارگران  مرز  رد 
دوره - صورت  به  و  بیش  و  کم  شهری 
به  است.  داشته  قرار  کار  دستور  در  ای 
سازمان  آمارهای  براساس  نمونه  عنوان 
از  بیش   ۱۳۹۷ سال  در  مهاجرت  جهانی 
افغانستانی  غیررسمی  مهاجر  هزار   ۴۰۷
میان  این  در  شده  اند.  مرز  رد  ایران  از 
نیز  موجود  کارگری  اسکان  های  معدود 
برخوردار  الزم  استانداردهای  از  عمومًا 

. نیستند
بحران کنونی  می  رسد  نظر  به  مجموع  در 
آن  اجتناب ناپذیر  اثرات  و  افغانستان  در 
برای ایران باید ما را به مطالبه  ای فراگیر 
کارگران  پذیرش  و  ادغام  راستای  در 
با  آنها  انسانی  حقوق  تامین  و  مهاجر 
دهد.  سوق  موجود  مقتضیات  به  توجه 
فضاهای  است که  حالتی  چنین  در  تنها 
بود. خواهند  همه شمول  و  عادل  شهری 

با آغاز دور جدید مهاجرت  افغانستانی ها به ایران این پرسش شکل گرفته که 
سیاست های مدیریت شهری در قبال آنان بهبود می یابد؟

مصائب زیست غیرر سمی کار گر ان افغانستانی
 در فضاهای شهری

عضو سابق شورای شهر تهران:
اولویت مدیریت شهری 
حفظ باغات فعلی باشد

افشین حبیب زاده، عضو سابق شورای شهر تهران 
با اشاره به اهمیت باغات تهران گفت: »در رابطه 
اصلی ترین  از  یکی  زیست ،  محیط  موضوع  با 
تهران  باغ های شهر  باید حفظ  ما  اولویت های 
باشد«. به گزارش ایسنا، حبیب زاده تاکید کرد 
»اگر مدیریت شهری به سمتی برود که دوباره 
اجازه ساخت و ساز در باغات داده شود، وضعیت 
مطلوبی مورد انتظار نخواهد بود. لذا باید اولویت 
ما حفظ باغات فعلی باشد«. او درباره مدیریت 
پسماند هم گفت: »در رابطه با موضوع پسماندها، 
جای پیشرفت در طرح تفکیک از مبدا پسماندها 
وجود دارد.  این طرح طرح خوبی ست که به 
تصویب نیز رسیده است و فقط نیاز به اجرای 

صحیح دارد.
 البته نباید از این موضوع غافل شد که کاهش 
غیرقابل  اهمیت  از  نیز  مبدا  از  پسماند  تولید 
انکاری برخوردار است«. حبیب زاده بر لزوم توجه 
به پروژه های کوچک اشاره کرد و افزود: به رغم 
نگه داری  به پروژه های عمرانی و  اینکه توجه 
اما  از سازه های شهری در پایتخت الزم است 
به عقیده من یکی از مهمترین مسائل توجه 
شورای  است.  تهران  پیاده روهای  ظرفیت  به 
این  اما  کرد  آغاز  را  ها  پیاده رو  پنجم ساخت 
تازه گام های ابتدایی این پروژه است و نیاز به 
توسعه دارد. در کنار ساخت جاده ها و بزرگ راه ها ، 
توجه به پیاده رو ها نیز بسیار مهم است. یکی 
محله  با  رابطه  در  پنجم  شورای  برنامه های  از 
محوری ، پروژه های کوچکی بود که با توجه به 
تعریف مردم محله ها در خود محله ها صورت 
محالت  در  مردم  نیاز  پروژه ها  این  می گرفت. 
را برطرف می کرد و در عین حال نیاز به هزینه 

نداشت. نیز  زیادی 

پایش وضعیت شهر نیازمند تجهیزات 
پیشرفته است

او گفت: با توجه به ریسک بالیای طبیعی در 
تهران، اصلی ترین راه پیشگیری از بالیای طبیعی 
مانند فرونشست زمین، پیشگیری است. ما باید 
برای پیشگیری، ابزار مناسب جهت پایش زمین 
را داشته باشیم. متاسفانه ما فاقد این تجهیزات 
قالیباف  آقای  شهرداری  دوره  در  هستیم. 
پایش  یکبار شهر  و  دستگاهی خریداری شد 
شد و حفره های زیرزمینی کشف شد.  بدون 
پایش، ما نخواهیم توانست از بروز فرونشست 
جلوگیری کنیم. ما حتی از تاسیسات زیرزمینی 
خود نیز باخبر نیستیم و در بسیاری از پروژه ها 
رو به رو می شویم.  پیش بینی  غیرقابل  موارد  با 
البته در رابطه با جمع آوری آب های سطحی و 
جلوگیری از سیالب اقدامات بسیار مثبتی انجام 
شده است، اما در رابطه با فرونشست هنوز جای 
پیشرفت داریم. در حال حاضر در برخی نقاط 
دنیا، تجهیزاتی وجود دارد که به محض وقوع 
زلزله گاز شهری را قطع می کند. این دستگاه ها 
با اطالعاتی که از زمین جمع آوری می کنند این 
فرایند را اجرا می کنند.  او اجرای طرح تفصیلی 
را الزم و ضروری خواند گفت : ما باید توجه بسیار 
زیادی به اجرای طرح تفصیلی داشته باشیم. 
تراکم و تعداد طبقات در تهران به قدری زیاد 
شده است که شهر دیگر توانایی پذیرش آن را 
باعث  طبقات  افزایش  است که  درست  ندارد. 
بهای  اما  می شود؛  شهرداری  برای  سودآوری 
گزافی دارد. سکونت جدید باید بر اساس طرح 
تفصیلی باشد. هرچه تراکم بیشتر شود نیاز به 
بیشتر  ترافیک  بالطبع  و  نقل شهری  و  حمل 

می شود که پیامدهای منفی زیادی دارد.

بحران سیاسی اخیر در افغانستان در کنار انباشت بحران  های اقتصادی گذشته فرصتی است تا بار دیگر به مساله مهاجران افغانستانی 
و حضور آنان در فضای کالن شهرهایی نظیر تهران نگاهی بیفکنیم و سیاست  های مواجهه با این مهاجران را واکاوی کنیم. براساس آمار 
آخرین سرشماری نفوس و مسکن بیش از 95 درصد مهاجران حاضر در ایران را اتباع افغانستانی تشکیل می دهند. بنا بر برخی تخمین-
 های سازمان ملل امروزه نزدیک به 800 هزار افغانستانی در ایران کارت آمایش قابل تمدید دارند و در حقیقت پناهنده محسوب می  شوند. 
همچنین بیش از ۲ میلیون مهاجر غیررسمی فاقد مدرک در ایران حضور دارند. مرکز آمار ایران تعداد اتباع افغانستانی ساکن در ایران را 

در سرشماری سال 1395 رقم یک میلیون 583 هزار و 9۷9 نفر اعالم کرده است.

به رغم اینکه کارگران مهاجر 
افغانستانی خصوصا آن هایی 

که در حوزه پسماند مشغول به 
فعالیت هستند از بازوهای اصلی 

مدیریت شهری در جمع  آوری 
پسماند ِ تر و خشک محسوب 

می  شوند اما سیاست های 
دستگیری و رد مرز کارگران 

غیررسمی از فضاهای شهری به 
صورت دوره  ای در دستور کار قرار 

داشته است
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| پژوهشگری جامعه شناسی شهر |

|  مریم ایثاری |

روابط عمومی شرکت گاز استان فارس

از کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان واجد شرایط که دارای استانداردهای مورد تایید مربوط می 
باشند، به منظور شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می آید.

مناقصه گزار: شرکت گاز استان فارس
شماره تلفن واحد مناقصات:  0۷138114045 - 0۷138114035 

شماره نمابر: 0۷138۲44833                    شماره دفتر امور کاال)تاییدیه نمابر(:  0۷1-38114014 
موضوع مناقصه: خرید لوله فلزی)خاش(

نحوه شرکت در مناقصه، مهلت و محل ارسال مدارک: 
•شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد، ۲00009۲586000106 می باشد. متقاضیان برای شرکت در 

مناقصه می بایست:
الف: نامه اعالم آمادگی خود را به این شرکت نمابر نمایند.

فراخوان  اینترنتی https://setadiran.ir )کد  نشانی  از طریق  اسناد مناقصه،  برای دریافت  ب: 
۲00009۲586000106( به مدت 8 روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول اقدام نموده و اسناد الزم به منظور 
ارزیابی کیفی، ارزیابی شکلی، پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی را به مدت 14 روز  پس از دریافت اسناد و 
حداکثر تا تاریخ 1400/0۷/08 در سامانه مذکور بارگذاری نموده و در همین بازه نسبت به ارسال ضمانت 
نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار و سایر مدارک الزم به نشانی شیراز، بلوار استقالل، تقاطع باغ حوض، 
ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس، دبیرخانه حراست، کد پستی: 5۷111-۷1۷59 اقدام نمایند. 
مناقصه گران می بایست تا پایان فرآیند مناقصه، به منظور آگاهی از هر گونه تغییر در اسناد مناقصه، 

زمان گشایش پاکت ها و ... سامانه فوق را زیر نظر بگیرند.
•ذکر شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس یک پست الکترونیک فعال  در نامه اعالم آمادگی ضروری 

است.              

فراخوان مناقصه عمومی نوبت دوم
شماره K _ 00 _ 243  )نوبت دوم(

خرید لوله فلزی)خاش(

تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/06/1۷      تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/06/۲0 

PRC-FO-21-)0(-98

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
به روش ارزیابی کیفی ساده) نوبت اول/ دوم ( 

موضوع مناقصه : طرح احداث سیستم پسماند چاه چشمه شور-ناحیه سرخس

مبلغ برآورد ) ریال (شماره فراخوان سامانه ستادنام مناقصه گزار

۳۰۲ر۶۳۸ر۱۲۱ر۲۰۰۰۰۹۳۹۸۵۰۰۰۴۲۰۲۱شرکت ملی حفاری ایران

دریافت اسناد و گشایش 
پاکات پیشنهادی

از ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ تا ۱۴۰۰/۰۶/۲۷تاریخ شروع و پایان     دریافت اسناد

ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز شنبه مورخ۱۴۰۰/۰۷/۱۰تاریخ گشایش پاکات پیشنهادی

آدرس مناقصه گزار جهت 
دریافت اطالعات

آدرس – اهواز – بلوار پاسداران – باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی – 
طبقه اول – پارت A  - اداره قراردادها- شماره تلفن کارشناس پرونده :     ..... ۰۶۱-۳۴۱۴۸۵۲۲

روش ارزیابی 
ارزيابي كيفي به صورت ساده و بر اساس ارائه گواهينامه صالحیت پیمانکاری معتبر در رشته راه و ترابری 
با حداقل رتبه ۵ صادره از سازمان برنامه و بودجه و گواهی صالحیت ایمنی  از وزارت تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي صورت مي گيرد. .مناقصه گران باید گواهینامه های مذکور را در پاكت )ب( پيشنهاد  قرار دهند. 
این گواهینامه ها در جلسه گشايش پاكات، مورد استناد ارزيابي كيفي ساده قرار خواهد گرفت .

کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت  ) ستاد ( به آدرس  www.setadiran.ir انجام می شود .

۰۰۰ر۰۰۰ر۰۵۷ر۱ )یک میلیارد و پنجاه و هفت میلیون( ریال.مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول
-ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ ۵۰۶۵۹ هـ تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ و اصالحات 

 IR ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶۳۷۶۶۳۶ بعدی آن . -اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶۳۷۶۶۳۶ و شماره شبا
نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

۹۰روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

   مشخصات مناقصه :

ارزیابی کیفی مناقصه گران : 

نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه : 

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

www.nidc.ir          http://sapp.ir/nidc_pr    کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران•

•  شناسه آگهی 1186۷91 میم الف -1

آگهی مزایده مرحله اول  
) اجاره (

اداره آموزش و پرورش منطقه 18 تهران در نظر دارد لوازم التحریر 
مطهری خیابان تختی  را از طریق مزایده عمومی  و با جزئیات مندرج 
با  شماره مزایده   سامانه ستادایران  )  www.setadiran.ir( و 

5000000۲89000008 به صورت الکترونیک برگزار نماید .
موضوع مزایده:

الف – لوازم التحریر مطهری خیابان تختی 
: اداره آموزش و پرورش منطقه  ب- محل اجرای موضوع مزایده 

تهران  18
ج- مدت انجام کار: 1۲ ماه 

ماه    هر  قرار  از  ریال    1,560,000,000 مبلغ  یکساله    پایه  د-قیمت 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  بدون  ریال   130,000,000

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به چاپ فراخوان به عهده برنده مزایده است.

شناسه آگهی: 1185۷8۲ میم الف: ۲030

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

كالسه  پرونده   ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ مورخ   ۱۴۰۰۶۰۳۰۹۰۶۸۰۰۰۴۷۲ شماره  راي  برابر 
و  اراضي  ثبتي  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۹۰۶۸۰۰۰۳۶۸
مالكانه  تصرفات  قزوين  دو  منطقه  ملك  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمي مستقر  ساختمانهاي 
بالمعارض مالكيت آقاي ابوالفضل علي بخش به شناسنامه شماره ۶۲۶ كد ملي ۴۳۲۲۶۹۵۴۱۸ صادره از 
قزوين فرزند اكبر در ششدانگ يكباب خانه مسكوني به مساحت ۱۵۰/۴۰ متر مربع پالك شماره ۱ فرعي از 
۳ اصلي واقع در قزوين بخش ۵ حوزه ثبت ملك منطقه دو قزوين خريداري مع الواسطه از مسلم سلطاني 
تاييد و محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خودر ا به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض  دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ 

 تاريخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
علي شهسواري – رئيس ثبت اسناد و امالك 
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افقی
 ۱ - گواه صادق  - بی آبرو گشتن، انجام عملی 
آبروریزی  آبرویی،  بی  آورد،  بار  به  رسوایی  که 
- احمق و کودن۲ - خوار و حقیر  - نیمی از 
نوای موسیقی    - مثبت۳  پاسخ  بله،   - یگان 
- عضو صورت، برگزیده هر چیز - خر، حیوان 
استفراغ،   - میوه گرمسیری۴   - حمار  باربر، 
به هم خوردن حال را گویند - خرما، سوغات 
با نمك - زود شكن، شكننده۵ -  گجرات - 
 - ظرفشویی  مایع  بر  مارکی  مازندرانی،  پسر 
رمانی از میخائیل بولگاکف - آزاد و رها، افسار 

یک   - باطل  ضد   - آخر۶  رمق   - گسیخته 
عامیانه، یك خودمانی - گیاهی - رساندن خبر 
یا نامه۷ - آب بینی - پر گویی، زدني پرچانه ها، 
طرف - پول مکزیک۸ - نوعی انگور - صیقل 
اثری   - روسی۹  تصدیق  بیماری،  لر،  مادر   -
از آلفرد دوموسه - گنجشك - حرف انتخاب، 
بله آلمانی، حرف گزینش - شادی ۱۰ - شهر 
گیالن  - نام ترکی، نام آذربایجانی - شیمی 
كره زمین۱۱ - بت - خوب۱۲ - خالق»وداع با 
اسلحه«، زنگها برای كه به صدا در میایند اثر 
آش   - - كوزه سفالین، ظرف شراب  كیست 
هفت سین۱۳ - اصل. نسب - شیوه زندگی 

اشراف بریتانیا - دوستی - بیتا بدون ب۱۴ - 
مشك - اثر تاریخی شهر ری - برابر ومساوی۱۵ 
- صد متر مربع، واحد سطح، پسوند فاعلی, 
مخفف اگر - تأخیر، توقف و سكون، توقف - 
كسی كه وصیت كننده او را برای اجرای وصیت 
نامرئی،  موجود  تعیین كند - خالص -  خود 
فارسی   - حرف  تکرار   - انس۱۶  همنشین 
باستان، نوعی كبك - از عناصر شیمیایی باعدد 
اتمی ۴ -۱۷ - صنم، خدای دروغین - زمینه 
موسیقی - حیوان وفادار، نگهبان گله - مادر 

عرب، عزیز تازی - پیامبر

عمودی
- شفت،  است  بوس  همان  آبدار،  بوسه   -  ۱
زهدان - رو دست خوردن - طناب میان ستون 
فقرات، مغز تیره۲ - نقیض غلیظ - راه آذری 
- نیكو و پسندیده۳ - خار سر دیوار - طلیعه 
اعداد، عدد نخستین، عدد پیشتاز - كاتالوگ - 
چاق فرنگی، چاق خارجی۴ - صندلی راحتی - 
حرف ندا - برش هندوانه - دست عرب، هالوژن 
نمک طعام، از هالوژنها - نوعی ساز۵ - وقت 
چیزی یا كاری - مخفف هم او - الیه جوی، 
الیه سوراخ شده جو زمین - شکوه، اجاق کیک 
دریا،  آب  آمدن  باال   - اجاق گاز۶  نوعی  پزی، 
کاله الف، باب روز - مرجع تقلید با آن موردی 
را بیان می کند، حکم - مظهر زیبایی طبیعت، 
مخلوط آب و خاک، زدنی ورزشی - پشیمانی۷ 
- ظرف آزمایشگاهی - پول ژاپن، پول آسیایی، 
پول قدرتمند آسیا - نقاش۸ - ماده ای سمی 
بیگانه، سوره سی  بله  بازیگر -  نام  - کوزه - 
تصور،   - قران۹  مقطعه  حروف  از  ششم،  و 
پندار - نفس، خون، نفس غنیمتی - به طور 
ناگهانی، به یكباره۱۰ - شیردرنده - پادگان تهران، 
نام قدیمی اصفهان، اصفهان قدیم - محلی که 

آب رودخانه وارد دریا می شود، مذهب و دین، 
جای ریزش آب۱۱ - تخم مرغ فرنگی، گندم 
- محله و برزن - اثر ژولین گرین۱۲ - رغبت، 
میله باریك - زیر، تحت - قلب، سرای محبت 
زیاده  طمع،  و  حرص   - معلق    - دریا۱۳   -

تازی  اضافه - گرگ، گرگ  از حروف  خواهی، 
- به معنی بگو ۱۴ - شکاف - گنبد تاریخی 
مراغه - بطن - هنگام ۱۵ - حرف نداری، كالم 
فقدان - تریاكی، كسی كه عادت به مصرف مواد 
مخدر دارد، معتاد به مواد مخدر - بم وارونه۱۶ 

- از توابع اهر - گریزحیوان، مرکز ایتالیا، شهر 
بی دفاع، شهر فراری - نام دیگر بلدرچین۱۷ - 
سوغات اصفهان، ره آورد شهر اصفهان - بسیار 
گرم، پر حرارت - فراهم - بندگاه میان ساعد 

و بازو، مرفق

جدول شماره ۲10۲

مطبوعات،  سراسری  جشنواره  اختتامیه  آیین 
»سردار  خبری  پایگاه های  و  خبرگزاری ها 
حاج  شهید  سردار  موضوع  با  آسمانی« 
معرفی  با  پنج شنبه  شامگاه  سلیمانی،  قاسم 
برگزیدگان و با حضور معاون استاندار کرمان، 
استان،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
مسئولین  و  استان  مطبوعات  خانه  رئیس 
معاونان  از  جمعی  و  سیرجان  شهرستان 
در  رسانه  اهالی  و  گل گهر  شرکت  و  مدیران 

شد. برگزار  سیرجان 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
نژادحیدری  محمدرضا  گل گهر،  شرکت 
در  کرمان  استان  مطبوعات  خانه  مدیرعامل 
جشنواره  این  اینکه  به  اشاره  با  مراسم  این 
حمایت  با  و  سراسری  و  تخصصی  صورت  به 

 ۵۱۰ بین  از  شد، گفت:  برگزار  شرکت گل گهر 
به  اثر   ۳۱۶ جشنواره  دبیرخانه  به  رسیده  اثر 
مرحله داوری نهایی رسیدند. ۲۵ استان کشور 
در جشنواره شرکت کردند و کرمان با ۱۸۶ اثر 

داشت. را  آثار  تعداد  بیشترین 
آئین  این  نیز در  مدیر حراست شرکت گل گهر 
به  متعلق  فقط  سلیمانی  قاسم  حاج  گفت: 
دنیای اسالم نبود بلکه متعلق به تمام عدالت 
از  دفاع  داعیه  که  کسانی  و  جهان  خواهان 

بود. دارند،  را  مظلومان 
افزود:  شاهمرادی  حسین  مهندس 
ترویج  و  تبیین  منظور  به  جشنواره  این 
شد  برگزار  سلیمانی  سردار  دستاوردهای 
قبال  در  را  خود  شرکت گل گهر  آنجا که  از  و 
و  برنامه ها  می داند،  مسئول  فرهنگی  مسائل 

جشنواره های دیگری را همچون گذشته برگزار 
. می کند

استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
ظرفیت  گفت:  و  بود  بعدی  سخنران  کرمان 
و  باالست  رسانه  و  فرهنگ  حوزه  در  سیرجان 
ای  ویژه  نگاه  دولتی  و  اجرایی  مدیران  چون 
به فرهنگ دارند، شاهد رویدادهای مستمری 

هستیم. سیرجان  در 
هم  حاضر  جشنواره  افزود:  علیزاده  محمدرضا 
از جنبه رسانه ای و هم موضوع آن که درباره 
است.  اهمیت  حائز  است،  سلیمانی  سردار 
قالب های  از  ارشاد تالش کردیم  وزارت  ما در 
استفاده  سردار  مکتب  ترویج  برای  مختلف 
رسانه ای   ابزارهای  از  بایستی  رسانه  کنیم. 
سردار  منش  و  شخصیت  معرفی  جهت  در 

کنند. استفاده  سلیمانی 
جشنواره  برگزیدگان  آیین،  این  پایان  در   
به شرح ذیل تجلیل شد: ایشان  از  و  معرفی 
شایسته  را  اثری  داوران  هیات  تیتر  رشته  در 
به  مشترک  صورت  به  دوم  رتبه  اول؛  رتبه ی 
معدن  تجارت  هفته نامه  از  سلیمانی  نسیم 
معراج  فصلنامه  از  رضوانی  هدی  و  فوالد  و 
مشترک  صورت  به  سوم  رتبه  و  تعلق گرفت 
استان  ایرنا  خبرگزاری  از  الماسی  عبدهللا  به 
استان  ایرنا  از  حسنی  نجمه  و  کرمانشاه 

گرفت. تعلق  کرمان 
از  فاطمی نژاد  محسن  مصاحبه  رشته  در 
آجودانی  مریم سادات  روزنامه قدس مشهد، 
هادی  و  تهران  استان  فارس  خبرگزاری  از 
کاربخش از هفته نامه یزدان کرمان به ترتیب 

شدند. سوم  تا  اول 
خبرگزاری  از  فروغی  مهری  رشته گزارش  در 
تسنیم استان اصفهان نفر اول و رتبه دوم به 
جشوقانی  قطبی  مصطفی  به  مشترک  صورت 
از  رضوانی  هدی  و  مشهد  ایرنا  خبرگزاری  از 

موالیی  مینا  و  گرفت  تعلق  معراج  فصلنامه 
را کسب  تهران رتبه سوم  از روزنامه جام جم 

کرد.
احمدرضا  سرمقاله  و  یادداشت  رشته  در 
سیرجان  پاسارگاد  نامه  هفته  از  تخشید 
مشترک  صورت  به  دوم  رتبه  و  شد  اول  نفر 
خلیل  و  قدس  روزنامه  از  توسلی  رقیه  به 
و  تعلق گرفت  میزان  خبرگزاری  از  همایی راد 
استان  از  آزنا  دوهفته نامه  از  سعادتی  کبری 

شد. سوم  اردبیل 
در رشته طراحی و صفحه آرایی نرگس بامری 
حسینی  فریدون  امروز،  کرمان  روزنامه  از 
محمد کرمی  و  اردبیل  آذریورد  نامه  هفته  از 
به  هرمزگان  استان  ساحل  صبح  روزنامه  از 
عکس  رشته  در  شدند.  سوم  تا  اول  ترتیب 
مشهد،  شهرآرانیوز  از  صلواتی  محمدحسن 
شهر  فارس  خبرگزاری  از  غفوریان  مهدیه 
استان  »ایرنا  از  احمدی زاده.  ابوذر  و  مشهد 
به  را  سوم  تا  اول  رتبه های  ترتیب  به  کرمان 

دادند. اختصاص  خود 

در آیینی به همت شرکت گل گهر

اختتامیه جشنواره رسانه ای »سردار آسمانی« برگزار شد

همدان  شهرداری  یک  منطقه  مدیر   
تحصیلی  سال  آغاز  تبریک  ضمن 
جدید با بیان اینکه در سال جاری با 
توجه به احتمال بازگشایی مدارس در 
از  بعد  های  هفته  طی  یا  و  ماه  مهر 
تمهیداتی  یک  منطقه  مهر، شهرداری 
ویژه ای را جهت طرح استقبال از مهر 
در نظر گرفته است تا با ارتقاء سطح 
کمی و کیفی خدمات شاهد بازگشایی 
مدارس بعد از یک سال وقفه باشیم.
دهبانی صابر مدیر منطقه با بیان اینکه 
در  نهاد ها  مهم ترین  از  یکی  مدارس 
هستند  جامعه  یک  آینده  پیشرفت 
و  کودکان  به  آموزش  کرد  عنوان 
نوجوانان یکی از ارکان اصلی در توسعه 

ارتقاء  برای  است  الزم  و  است  پایدار 
کیفیت آموزش تمامی ارگان ها نقشی 
مهم در این حوزه اجرا کنند تا بتوانیم 
باشیم. توانمند داشته  نسلی خالق و 
شهرداری  اینکه  بیان  با  صابر  دهبانی 
منطقه یک تمام سعی خود را در این 
تا فضاسازی  داد  انجام خواهد  مدت 
با  محیطی  ایجاد  جهت  شهر  سطح 
نشاط و با انگیزه صورت بپذیرد عنوان 
کرد با توجه به وقفه یکساله بازگشایی 
مدارس در سال جاری بایستی تمامی 
می  اجرا  شهر  سطح  در  اقداماتی که 
شود پیامی روشن و واضح از بازگشت 
شهر  به  آموزان  دانش  نشاط  و  شور 

باشد. داشته 

او با بیان اینکه طرح استقبال از مهر از 
روز دوشنبه پانزدهم مهر ماه در سطح 
منطقه یک آغاز شده است عنوان کرد 
تعامل هرچه بیشتر با مدارس، ایمن 
به  منتهی  معابر  خط کشی  و  سازی 
معابر  آسفالت  گیری  لکه  مدارس، 
منتهی به مراکز آموزشی، پاکسازی و 
شست و شوی معابر و دیوار مدارس، 
امحاء دیوار نوشته ها، جمع آوری خاک 
پیاده  ترمیم  و  پاکسازی  و  نخاله  و 
روهای منتهی به مدارس، بازپیرایی و 
رسیدگی به فضای سبز محوطه و معابر 
تعویض مخازن  و  پاکسازی  مدارس، 
مواردی  مهم ترین  جمله  از  زباله  
خدمات  و  فنی  نیروهای  هستند که 

شبانه  تالش  با  یک  منطقه  شهری 
انجام  و  پیگیری  این مدت  روزی در 

داد. خواهند 
از  همچنین  یک  منطقه  مدیر 
جهت  منطقه  این  برنامه ریزی های 
همکاری و مشارکت در ابعاد فرهنگی و 
اجتماعی با مدارس سطح منطقه یک 
با  عنوان کرد  و  سال جاری گفت  طی 
افزایش هرچه بیشتر این همکاری ها 
می توان در خصوص آموزش مباحث 
شهروندی،  مسئولیت های  و  حقوق 
حوزه های  در  شهروندی  تکالیفی 
مختلف شهری مانند ترافیک، فضای 
اقدامات  می توان  و...  پسماند  سبز، 

داد. صورت  را  مناسبی 

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان، رهنما معاون شعب 
بانک صادرات با مهندس سلیمانی مدیرعامل این شرکت دیدار و گفت و گو کرد. در این جلسه 
که با حضور معاون مالی و پشتیبانی ، مدیر امور مالی و همچنین هیئت همراه معاون شعب 
بانک صادرات استان برگزار شد. مهندس محمد سلیمانی ضمن تقدیر از عملکرد و تعامل بانک 
صادرات با صنعت برق بر لزوم ارائه خدمات بانکی و مالی بانک صادرات به مجموعه شرکت و 
کارکنان  همانند گذشته و به بهترین نحو تاکید کرد. او اضافه کرد: بانک صادرات از اعتبار باالیی 
برخوردار است و این اعتبار مرهون توجه کارکنان بانک صادرات به اصول بانکداری و استفاده از 
کارکنان باتجربه و خوش برخورد است. او همچنین خواستار توجه ویژه این بانک در رابطه با 
خدمات رسانی و ارائه تسهیالت به کارکنان شاغل و بازنشستگان و به خصوص کارکنان حجمی 

این شرکت شد. 
آقای رهنما معاون شعب بانک صادرات استان ضمن تشکر و قدردانی از مدیرعامل شرکت توزیع 
برق شمال استان خاطرنشان کرد : شرکت برق شمال کرمان  نیز از مشتریان با ارزش بانک بوده 
و دارای کارکنان بسیار ساعی ، زحمتکش و کارآمدی است. ما امیدواریم در سایه رعایت قوانین و 

مقررات و برنامه  ریزی هدفمند بتوانیم به اهداف تعیین شده بانک دست یابیم.
و  رضایت  کسب  در  صادرات  بانک  امکانات  همه  بکارگیری  و  استفاده  بر  تاکید  با  هم  او 

داد. همکاری  مساعد  قول  استان  شمال  برق  شرکت  مجموعه  به  بهتر  خدمت رسانی 

مدیر منطقه یک شهرداری همدان اعالم کرد

اجرای تمهیدات ویژه در طرح استقبال از مهر
دیدار معاون شعب بانک صادرات استان کرمان 

با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال

| همدان | | کرمان |

ساکی پور مدیر مهندسی و اجرای 
طرح های گاز خوزستان خبرداد:
مشکالت پیمانکاران گاز 

خوزستان از طریق گشایش 
اعتبار اسنادی حل می شود

کل  مدیر  یحیایی  نقی  حضور  با  نشستی  طی 
عبدهللا  خوزستان،  استان  کارگران  رفاه  بانک 
کیهان  خوزستان،  گاز  مدیرعامل  ابول پور 
ساکی پور مدیر مهندسی و اجرای طرح ها،میثم 
مشکالت  حل  راهکار های  مالی،  مدیر  دهقان 
گشایش  طریق  از  خوزستان  گاز  پیمانکاران 
روابط  گزارش  شد.به  بررسی  اسنادی  اعتبار 
پور  عمومی شرکت گاز خوزستان،کیهان ساکی 
استان  های گاز  طرح  اجرای  و  مهندسی  مدیر 
خوزستان  گاز  پیمانکاران  مشکالت  گفت:حل 
از مهمترین دغدغه های مدیران سازمان  یکی 
پیشرفت  به  آن  کردن   برطرف  با  که  است 

شود. می  کمک  پروژه ها 
علت  به  پیمانکاران  برخی  افزود:  مهندسی  مدیر 
را  اولیه  مواد  خرید  امکان  الزم  نقدینگی  نبود 
ندارند و به واسطه ها مراجعه می کنند که در نهایت 
او در  آنها منجر می شود.  افزایش هزینه های  به 
ادامه عنوان کرد: شرکت گاز استان خوزستان طی 
جلسه ای از کارشناسان بانک رفاه کارگران جهت 
آموزش شرکت های پیمانکار گاز خوزستان دعوت 
بعمل آورده است تا نحوه دریافت خدمات اعتبار 

اسنادی )LC( را آموزش دهند. 
رفاه  بانک  آمادگی  اعالم  با  نشست  این  در 
با شرکت گاز استان خوزستان،  جهت همکاری 
پیمانکاران  اقتصادی  حمایت  اختصاص  بر 

شد. تاکید 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۱۷۵۸-۱۴۰۰/۰۴/۲۷هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اقای افشین اعمی ساالری  فرزند علی بشماره شناسنامه ۳۰۲۰۲۷۵۰۰۸صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت ۱۸۰متر مربع پالک -فرعی از۵۴۹- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱فرعی از ۵۴۹-اصلی قطعه دوواقع 
دراراضی کلرودجیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی اقای محمود نادری محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۳۱۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۶/۲۰– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۷/۳

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ماده ۱۳آئین  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی  
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۱۴۱۵-۱۴۰۰/۰۴/۰۵هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم لیال رفیعی سربیژن فرزند کرامت بشماره شناسنامه ۱۳۶۲۲صادره ازجیرفت در ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت ۱۶۴متر مربع-  پالک فرعی از۵۸۱- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از ۵۸۱-اصلی 
قطعه دوواقع دراراضی حسین اباد جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی ابراهیم سیدیان  محرزگردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد ./م الف:۲۹۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۶/۲۰– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۷/۳

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۲۰۸۶-۱۴۰۰/۰۶/۰۴هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم افسانه دولتی فرزند اصغر بشماره شناسنامه ۱۷۵صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه مشتمل 
برباغچه به مساحت ۲۶۸متر مربع پالک -فرعی از۵۳۵- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۷فرعی از ۵۳۵-اصلی 
قطعه ۵واقع دراراضی صاحب اباد سر بیژن ساردوئیه جیرفت  بخش ۳۴کرمان خریداری از مالک رسمی رضا صالحی 
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۳۱۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۶/۲۰– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۷/۳

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۴۷۱۶-۱۳۹۹/۱۰/۶هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فریده مشایخی فرزند جالل بشماره شناسنامه ۱۰۳صادره ازجیرفت در ششدانگ خانه و باغچه به 
مساحت۵۶۲.۲۰متر مربع پالک -فرعی از۹۹- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳فرعی از ۹۹-اصلی قطعه یک 
واقع دراراضی میجان علیا جبالبارزجیرفت  بخش ۳۴کرمان خریداری از مالک رسمی از سهام مجهول پالک فوق الذکر 
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۶/۲۰– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۷/۳

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۱۷۴۱-۱۴۰۰/۰۴/۲۲هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اقای علیرضا سعیدی گراغانی  فرزند عباس بشماره شناسنامه ۱صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت۲۷۶ 
متر مربع پالک -فرعی از۱- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸فرعی از ۱-اصلی قطعه یک واقع دراراضی محمد اباد 
مسکون جبالبارزجیرفت  بخش ۳۴کرمان خریداری از مالک رسمی حسین حسام عارفی محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۳۰۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۶/۲۰– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۷/۳

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ماده ۱۳آئین  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی  
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۲۲۸۸-۱۴۰۰/۰۶/۴هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم نجمه شریفی راینی  فرزند علی  بشماره شناسنامه ۲۱۲صادره ازجیرفت در ششدانگ باغ به 
مساحت ۴۹۸۶متر مربع پالک - فرعی از۵۶۸- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱فرعی از ۵۶۸-اصلی قطعه ۵واقع 
دراراضی شب ناصری ساردوئیه جیرفت  بخش ۳۴کرمان خریداری از مالک رسمی اقای احمد امیری گور محرزگردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد ./م الف:۳۰۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۶/۲۰– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۷/۳

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۲۰۹۲-۱۴۰۰/۰۶/۴هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم ساره قرشی فرزند مختار بشماره شناسنامه ۳۰۲۰۲۶۲۷۴۷صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت۸۵۰ متر مربع پالک -فرعی از۵۴۹- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱فرعی از ۵۴۹-اصلی قطعه دوواقع 
دراراضی کلرودجیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی موسی ابراهیمی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۳۰۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۶/۲۰– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۷/۳

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی اصالحی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای اصالحی شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۱۶۶۱-۱۴۰۰/۰۴/۲۳هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم بیدشکی فرزند جواد بشماره شناسنامه ۶۰۹۸صادره ازجیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۵۷۱.۲۷متر مربع پالک ۹۶۱۹فرعی از۵۷۴- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک ۱۵۱۷فرعی از ۵۷۴-اصلی قطعه دوواقع دراراضی جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی خود 
متقاضی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دریک  نوبت اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت 

صادر خواهدشد ./م الف:۳۱۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۶/۲۰

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

بشماره  سیدعلی  فرزند  جعفری  سیدذوالفقار  آقای  متقاضی   .۱
به مساحت  در ششدانگ کارگاه  زرند  از  شناسنامه ۴۹۸۲ صادره 
۲۰۰۱.۹۰ مترمربع از پالک۲۲۸۸ اصلی واقع در زرند _ کمربندی جاده 

زرند رفسنجان خریداری از مالک رسمی آقای علی حسن زاده.
۲. متقاضی آقای حسین ناظوری زرندی فرزند صفرعلی بشماره 
شناسنامه ۷۷ صادره از زرند در ششدانگ خانه به مساحت ۳۴۸.۳۵ 
مترمربع از پالک ۱ فرعی از  ۲۳۷۸ اصلی واقع در زرند _ بلوار تختی 

کوچه شماره ۱۰  خریداری از مالک رسمی خانم ربابه صالحی. 
فرزند محمد  آبادی  زاده فتح  آقای  عباس کوچک  ۳. متقاضی 
بشماره شناسنامه  ۵۳۹ صادره از زرند در ششدانگ خانه به مساحت 
۳۲۸.۴۰ مترمربع از پالک ۱ فرعی از  ۲۳۷۸ اصلی واقع در زرند 
_ بلوار تختی کوچه شماره ۱۰  خریداری از مالک رسمی خانم ربابه 

صالحی. 
۴. متقاضی آقای علی افشار زرندی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 
۲۷۲  صادره از  زرند در ششدانگ خانه به مساحت ۲۴۵.۸۸ مترمربع 
از پالک۲۳۸۲  اصلی واقع در زرند خیابان پوریای ولی خریداری از 

مالکین رسمی خانمها مهناز و اشرف موسوی استرآبادی. 
۵. متقاضی خانم گوهر اثناء عشری کهنوجی فرزند اسدهللا بشماره 
شناسنامه ۴  صادره از زرند در ششدانگ محوطه حیاط )جهت الحاق 
به پالک ۵۵۲ فرعی از ۷۵۶۶( اصلی به مساحت ۶۲.۵۰ مترمربع 
از پالک شماره ۷۵۶۶ اصلی واقع در زرند بلوار جمهوری کوچه ۱۴ 

خریداری از مالک رسمی آقای مجتبی حکمت. 
م الف ۱۶۲

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۶/۲۰
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۷/۴

حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك جغتای

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

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

برابر رأی اصالحی  شماره   ۱۸/۱۴۰۰/۱۰۵۴  -  ۱۴۰۰/۰۶/۱۶  هیات اول/
دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك جغتای تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی خانم  محترم محمدآبادی  فرزند  میرزا  
بشماره شناسنامه ۳۴۴ صادره از جغتای در ششدانگ یك قطعه زمین 
مزروعی، به مساحت ۴۲۴۳.۴۶ مترمربع،  پالک  ۳ فرعی واقع در 
اراضی عباس آباد پالک ۱۸۲ - اصلی از بخش ۷ سبزوار حوزه ثبت 
ملک جغتای خریداری مع الواسطه از مالك رسمی آقای  علی اکبر 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  قربانعلی محرز  فرزند  راه چمنی 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :       ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

تاریخ انتشار نوبت دوم :       ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
حمیدرضا   آریان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک جغتای
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کارزار آبخوان

برداشت پسته در جاجرم خراسان شمالی - عکس از پیمان حمیدی پور/ میزان

| خانه آقازاده یزد |
خانه آقازاده تنها خانه دنیا با بادگیر دو طبقه است 
که مربوط به دوره قاجار است و در ابرکوه، محله 
دروازه، میدان ابرقو واقع شده است. این اثر در 
تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۷۵ با شماره ثبت ۱۸۳۸ به  
عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده  است. 
این خانه متعلق به سید حسین ابرقویی است 
از ثروتمندان ابرکوه بوده  است که ۸۲۰ متر مربع 
مساحت آن است. این خانه در بافت قدیم واقع 
شده دیده و از نظر معماری و به کارگیری عناصر 
معماری سنتی ایران در خور توجه است. این 
بنا با مساحتی بالغ بر ۸۵۱ مترمربع به صورت 
به  جبهه  در سه  عمارت  و  بوده  مرکزی  حیاط 
منظور استفاده در فصول مختلف سال استقرار 

پیدا کرده است.
بادگیرهای خانه آقازاده بر فراز تاالر اصلی و در 
دو طبقه نیز ساخته شده است. همین امر این 
خانه را از بسیاری دیگر از خانه های مناطق کویری 
متمایز می سازد. این بادگیر زیبا، ۱۸ متر ارتفاع و 
۱۸ متر مربع مساحت و ۱۹دریچه تنظیم جریان 
بادگیرها  این  بدانید که  است  جالب  دارد.  هوا 

حتی  که  شده اند  ساخته  مهندسی  اندازه  به 
زمان هایی که بادی هم نمی وزد عمل تهویه اتاق ها 
به خوبی انجام شود، بادگیر طبقه باال و پایین به 

طور کامل با یکدیگر هماهنگ هستند.
در در این خانه عمارتی کوچکی با تزئینات زیبا به 
نام کاله فرنگی نیز وجود دارد که به دوره قاجاریه 
از  ترکیبی  بنا  این  معماری  بازمی گردد. سبک 
معماری ایرانی و اروپایی آن دوران است. این 
عمارت ها معموال در وسط باغ یا بوستان ساخته 

آن مخروطی  به طور معمول گنبد  و  می شوند 
شکل است. کاله فرنگی خانه آقازاده بر بام تاالر 
اصلی و درست در کنار بادگیر نیز قرار گرفته است 
و سقف پنج  دری اصلی را نیز تشکل داده است. 
فرنگی هشت پر  عمارت کاله  معماری  ساختار 
با شیشه های  بوده در هر وجه آن یک پنجره 
نحوی طراحی شده که  به  و  دارد  رنگی وجود 
بیش ترین نور را به تاالر اصلی نیز انتقال داده 

است./ سیری در ایران

قربانی،  حمیدرضا  کارگردانی  به  استخوان«  »مغز  فیلم 
تهیه کنندگی حسین پورمحمدی و پخش بین المللی شرکت 
ایماژ در نخستین نمایش بین المللی خود در بخش سینمای 
»مغز  می رود.  پرده  روی  ونکوور  فیلم  جشنواره  معاصر 
استخوان« با فیلمنامه ای از علی زرنگار و حضور بازیگرانی چون 
پریناز ایزدیار، بابک حمیدیان، نوید پورفرج، بهروز شعیبی و 
جواد عزتی همراه است. این جشنواره که چهلمین دوره آن از 
۹ تا ۱۸ مهر در کشور کانادا برگزار می شود، یکی از رویدادهای 
معتبر غیررقابتی در سینمای جهان به حساب می آید و امسال 
عالوه بر فیلم »مغز استخوان« میزبان دو فیلم ایرانی دیگر 
شامل  »جاده خاکی« به کارگردانی پناه پناهی و مستند »مایا« 
ساخته جمشید مجددی و آنسون هارتفورد محصول مشترک 

ایران و انگلستان است./ ایسنا

تلویزیون  و  بازیگر مطرح سینما  رمان گالره عباسی،  اولین 
با عنوان »مریلین مونرو سر جردن« در ۹۶ صفحه با قیمت 
۳۵ هزار تومان توسط نشر نیماژ منتشر شد.  گالره عباسی در 
اولین رمانش »مریلین مونرو سر جردن« در ارائه  اطالعات 
به مخاطب مقتصدانه و هوشیارانه عمل می کند. ما البه الی 
روایِت مملو از تالطم های درونی زنی که میل داشته بازیگر 
سینما شود، زنی که زیبا بوده، زنی که در اجتماع فعال بوده و 
حال هیچ کدام این ها نیست و در عوض در دو قطب شیدایی 
و افسردگی دست وپا می زند به خطری که سالمتی این زن را 
تهدید می کند پی می بریم و دلمان می خواهد برای او کاری 
کنیم. ما می دانیم که این زن بدحال است اما آیا اطرافیان 
این زن به بدحالی او واقف می شود؟ باید خواند و دید./ مهر

گواهینامه  صدور  موانع  رفع  درخواست  نام  با  کارزاری 
است  جریان  در  وب سایت کارزار  در  زنان  برای  موتور 
پیگیری  #گواهینامه_موتور_زنان  هشتگ  با  که 
می شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس  
این  بانوان  ما   « است:  آمده  اسالمی  شورای  مجلس 
حقوق  ابتدایی ترین  از  یکی  تحقق  خواستار  سرزمین 
چون  نقلیه  وسایل  از  استفاده  که  خویش  شهروندی 
موتور هستیم؛ در تاریخ اسالم نیز زنان عفیف بسیاری 
در  فقهی  نفی  هیچ  و  می پرداختند  سوارکاری  امر  به 
اساس این عمل وجود نداشته است. در راستای تایید 
این ادعا، رأی مرتبطی به تاریخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۸ در شعبه 
۳۱ دیوان عدالت اداری صادر شده لیکن اجرایی نشده 

» است. 
پیگیر  راه  این  از  می خواهند  کارزار  این  امضاکنندگان 
بانوان«  به  موتور رانی  گواهینامه  سریع تر  هرچه  »اخذ 

شوند.
١٤٠٠ آغاز شده و تا ١٦ دی  این کارزار از١٦ ارديبهشت 
١٤٠٠ ادامه دارد. همچنین این کارزار یکی از کارزارهای 
محبوب کارزار بوده و از سوی بیش از ۱۲ هزار نفر امضا 

شده است.

ای جان جهان جان وجهان برخی جانت
داریم تمنای کناری ز میانت

چون وصف دهان تو کنم زان که در آفاق
من هیچ ندیدم به لطافت چو دهانت
گو شرح تو ای آیت خوبی دگری گوی
زان باب که من عاجزم از کنه بیانت

گر مدعی از نوک خدنگت سپر انداخت
من سینه سپر ساخته ام پیش سنانت
ای گلبن خندان بچنین حسن و لطافت

کی رونق بستان ببرد باد خزانت
هر لحظه ترا با دگران گفت و شنیدی
وز دور من خسته به حسرت نگرانت

گر خلق کنندم سپر تیر مالمت
من باز نگیرم نظر از تیر و کمانت
تا رخت تصوف به خرابات نیاری
در بت کده کی راه دهد پیر مغانت
باید که نشان در می خانه بپرسی

ورنی ز جهان محو شود نام و نشانت
خواجو نکشد میل دلت سوی صنوبر
گر دست دهد صحبت آن سرو روانت
زینسان که تویی غرقه دریای مودت

گر خاک شوی باد نیارد بکرانت

خواجوی کرمانی

استان  در  مشگین شهر  شیروان دره  آبشار 
بکر  این دره  آذربایجان شرقی واقع است. 
و شگفت انگیز مجموعه ای متنوع از اشکال 
فرسایشی هم چون دودکش جن، تخت دیو، 
متعدد،  آبشار های  زنبوری،  النه  فرسایش 
چشمه های آب گرم و معدنی همچون شابیل  
سویی، دریاچه زیبای )آت گولو( را در خود 
در۳۰ کیلومتری  است.  منطقه  داده  جای 
جنوب شرقی مشگین شهر در استان اردبیل 
و در دامنه جنوبی کوه آتشفشان سبالن در 
ارتفاع ۲۲۰۰ متری از سطح دریا با مساحتی 
در حدود ۷۵ کیلومتر مربع واقع شده است. 
طول این دره در حدود ۱۲ کیلومتر است و از 
نزدیکی های جنوب الهرود تا آت گولو)استخر 
اسب( امتداد دارد. محل اصلی ورود به دره 
در ۵ کیلومتری پایین آب گرم معدنی شابیل 
کنار  از  باید  آن  به  ورود  برای  و  دارد  قرار 
آبشاری با ارتفاع ۴۰ متر به سمت پایین فرود 
آمد که در بیشتر مواقع مستلزم استفاده از 
ابزار فرود است. آب وهوای این منطقه بیشتر 
است،  سبالن  کوه  آب وهوای  تاثیر  تحت 
معتدل  تابستان  در  منطقه  این  بطوری که 
آب وهوایی  از  سال  ایام  بیشتر  در  و  است 

سرد و کوهستانی برخوردار است.
شیروان دره عالوه بر ویژگی های زمین شناسی 
از لحاظ زیستی نیز بسیار حائز اهمیت است 
حیات  زیستگاه های  مهم ترین  از  یکی  و 
وحش ایران به شمار می رود. این زیستگاه 
محل زندگی دائمی جاندارانی مانند: کل و 
بز، خوک، روباه، گرگ، قوچ و میش ارمنی، 
خرس قهوه ای، خرگوش، کبک دری، قمری، 

فاخته و شماری از پرندگان مهاجر است. 
فرآیند های  عملکرد  دلیل  به  دره  طول  در 
و  کوچک  آبشار  زیادی  تعداد  تکتونیکی 
با  آن ها  از  هریک  که  دارد  وجود  بزرگ 
هر  فرد،  به  منحصر  زیبایی های  داشتن 
آبشار  از  می کنند.  هیجان زده  را  بیننده ای 
عنوان  به  می توان  شیروان دره  دوقلوی 
در  آبشار  فردترین  به  منحصر  و  زیباترین 
این دره یاد نمود. یکی دیگر از پدیده های 
چشمه های  وجود  دره  شیروان  در  دیدنی 
متعدد آب معدنی است که در گوشه و کنار 
این دره به وفور دیده می شود. بعضی از این 
چشمه ها بر روی سطوح صخره ای این دره 
قرار گرفته اند که حالتی آبشار مانند را ایجاد 

ایران در  سیری  کرده اند./ 

| سینما |

| چاپ و نشر |

درخواست رفع موانع صدور گواهینامه آبشار شیروان دره
موتور برای زنان

پدر و نقش تربیتی او در زندگی پسر بدون 
شک بسیار حائز اهمیت است. این مسئله 
نه تنها مضمون صدها کتاب روانشناسی شده 
بلکه دست مایه  نویسندگان داستان های ادبی 
نیز شده است. »ُسرژ شاالندون« نویسنده ی 
اهل فرانسه به تاثیر از تقابل دو نسل و تاثیر 
بی حد و مرز پسر از پدر کتاب »شغل پدر« 
با  خانواده  دل  از  روایتی  است.  آفریده  را 
خرده روایت هایی از تاریخ، سیاست و گاهی 
طنز که با خشمی زاده شده از پدر تعریف 
با چاشنی خشم  روایت هایی که  می شود. 
مطرح می شوند و تصویری از آن را حتی در 

طرح جلد کتاب می توان دید.
کتاب »شغل پدر« اثر »ُسرژ شاالندون« در 
سال  ۲۰۱۵ منتشر شد و گروه های زیادی 
به  را  اروپایی  داستان های  خوانندگان  از 
خود جلب کرد. این داستان روایت زندگی 
پسری به نام »امیل شوالن« است که در 
بستر تربیت پدری خشمگین قرار می گیرد، 
او اگر کار نادرستی انجام دهد با شدیدترین 
تنبیه ها روبه رو می شود. پدر »امیل شوالن« 
قسمت های  در  که  دارد  مبهم  شخصیتی 
مختلف داستان به عنوان کشیش، چترباز، 
به کار  مشغول  دروازه بان  و  مخفى  مامور 
حول  پدر«  »شغل  کتاب  داستان  است. 
تا  و  می شود  روایت  پدر  شخصیت  محور 

ابهام رفتار  از  انتهای داستان او در هاله ای 
شوالن«  »امیل  پدر  اصلی  شغل  می کند. 
مشخص  داستان  پایانی  صفحه های  تا 
نمی شود که این موضوع بر جذابیت داستان 
افزوده است. بی هویتی پدر خواننده را مجاب 
می کند تا انتها داستان را بخواند تا به واقعیت 

ببرد.  داستان پی 
به  مربوط  اتفاقات  زمان  در  داستان  این 
فرانسه  رئیس جمهور  گل«،  دو  »شارل 
علیه  شوالن«  »امیل  پدر  و  می دهد  رخ 
الجزایر  جدایی  ازجمله  او  سیاست های 
فعالیت می کند به همین دلیل از عناوین 
سازمان های اطالعاتی بسیاری در آن نام برده 
از  مبارزاتش  مسیر  در  پدر  این  می شود. 
پسرش سواستفاده می کند و او را به کارهایی 
مشغول  دیوار  روی  به  شعارنویسی  نظیر 
می کند. »امیل شوالن« برای رضایت پدرش 
فکر  نیز  دو گل«  »شارل  به کشتن  حتی 
می کند تا بتواند از این طریق پدرش را به 

برساند. رضایت 

| شغل پدر | 
| نویسنده : ُسرژ شاالندون
مترجم : مهستی بحرينی  |

اهدای هزار بسته کمک معیشتی 
به خانواده های نیازمند توسط شرکت گهرزمین

در قالب همدلی و کمک های مومنانه صورت گرفت

اهدا و توزیع هزار بسته کمک معیشتی 
به خانواده های کم برخوردار سیرجان، 
توسط گهرزمین در قالب طرح شهید 
حاج قاسم سلیمانی صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ 

نیازمند و  این طرح خانواده های  آهن گهرزمین، در 

آسیب پذیر  با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی 

)ع( شهرستان سیرجان شناسایی شده و بسته های 

کمک معیشتی با حمایت مالی شرکت گهرزمین به 

آن ها اهدا شد.

امام جمعه  و  نماینده ولی فقیه  با حضور  این طرح 

بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  فرماندار،  سیرجان، 

دکتر  و  اسالمی  تبلیغات  سازمان  رئیس  شهرستان، 

معاون  و  مدیره  هیئت  عضو  پور  خضری  محمدرضا 

توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شرکت سنگ آهن 

شد. انجام  امروز  صبح  گهرزمین 


