
 گفت وگو با هادی کیادلیری
درباره طرح »رفع موانع تولیدات کشاورزی«

زمین خواری عریان در انتظار ایران 
مجلس طرح »تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی« این 
روزها در دست بررسی دارد. طرحی که با انتقادهای بسیاری از کارشناسان روبه رو 
شده است. رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات 
یکی از منتقدان این طرح است. از نظر هادی کیادلیری تصویب طرح موجب 

تشدید زمین خواری در ایران می شود.

 خطیب زاده:

 برای وار دات فایزر
و مدرنا محدودیت نداریم

سخنگوی وزارت امورخارجه در مورد واردات واکسن های 
فایزر و مدرنا گفت: در مورد واکسن هایی که اسم برده 
وزارت  به  موارد  نداریم.  محدودیتی  هیچ  نیز  شد 
بهداشت منتقل و این وزارتخانه تأیید کرده و اگر مسائل 

فنی آن نیز تأیید شود این موضوع انجام خواهد شد.

  اعضای شورای شهر تهران 
 درباره مقابله با معضل فرونشست 

در تهران چه راهکارهایی دارند؟ 

  از کار انداختن
 بمب ساعتی  فرونشست 
بخشی از خیابان کارگر در محدوده خیابان فرصت 
دیروز نشست کرد. حدود 20 روز پیش هم بخشی از 
در  آب  لوله  ترکیدگی  دلیل  به  خیابان  آسفالت 
محدوده خیابان کارگر و خیابان نصرت نشست کرده 
بود. فرونشست در تهران در محدوده مرکزی، جنوبی 
و جنوب غربی تهران همواره پیش بینی شده است. 
چنانکه ماه پیش موسسه جهانی اینتل لب با استناد 
به تصاویر ماهواره ای هشدارهایی درباره تشدید این 

پدیده در پایتخت داد.

رئیس قوه قضاییه:

»زمین« یکی از بسترهای 
مهم فسادز ا است

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم حذف بسترها و 
گلوگاه های فساد یکی از این بسترهای مهم فسادزا را 
»زمین« عنوان کرد و گفت بسیاری از پرونده ها که به 
آسیب های جدی منتهی شده از زمین نشأت می گیرد 
که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی 
قرار دارد و به بهانه های مختلف در اختیار دیگران قرار 
می گیرد. محسنی اژه ای یکی از مشکالت  مراجعان به 
دادگستری ها را مسائل مربوط به زنانی عنوان کرد که 
اعضای  یا  خود  حقوقی  پرونده  پیگیری  برای 

خانواده شان به این مراکز مراجعه می کنند.  هر هفته 4 مدافع محیط زیست به قتل می ر سند 
کشتار مدافعان محیط زیست در سال ۲۰۲۰ به باالترین حد رسید

گزارش جدید سازمان »دیده بان جهان« از  خشونت علیه فعاالن محیط زیست در جهان

| کارشناس و روزنامه نگار محیط زیست |

| حمیدرضا میرزاده |

لزوم بررسی تاثیر تورهای 
گاوبانگی در حفاظت

فصل  شروع  با  اخیر،  سال های  در 
با  آگهی های گوناگونی  مرال ها  جفت گیری 
محتوای »تور گاوبانگی« در فضای مجازی به 
چشم می خورد. گاوبانگی اصطالحی است که 
برای فرایند جفت گیری مرال )گوزن قرمز( 
ماه های  در  می رود.  به کار  شمال کشور  در 
شهریور و مهر مرال های نر با سردادن صدایی 
منحصربه فرد در جنگل، سایر مرال های نر را 
به مبارزه می طلبند و در هر محدوده گوزنی 
شانس  کند،  مغلوب  را  دیگران  بتواند  که 
را  ماده  مرال  زیادی  تعداد  با  جفت گیری 
دارد. شکارچیان غیرمجاز در این فصل از رفتار 
مبارزه طلبی و جفت یابی مرال ها سوء استفاده 
در  سعی  صدا  همین  تقلید  با  و  می کنند 
جذب مرال های نر به سوی خود می کنند تا 

راحتی شکارشان کنند.  با آغاز فصل »گاوبانگی« تبلیغات غیرمجاز تورهای گردشگری برای جنگل  گردی و دیدن مرال ها افزایش یافته استبه 

گردشگران در کمین مرال هاگردشگران در کمین مرال ها
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آمایش  و  نظارت  برنامه ریزی،  امور  رئیس  معاون 
سرزمین سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه 
محورهای  در  یزد  و  شیراز  اصفهان،  طالیی  مثلث 
گردشگری کشور در گذشته تعریف شده بود گفت: 
امسال کرمان را در سند آمایش ملی سرزمین به آن 

کردیم. اضافه 
به گزارش ایرنا، سعید وکیلی اظهار کرد: سند آمایش 
سرزمینی استان کرمان نیز باید همگام با این سیاست 

گردشگری ملی تطبیق یابد.
او با اشاره به ظرفیت های گردشگری و معدنی استان 
کرمان اظهارداشت: یکی از مهمترین مناطق کشور به 
لحاظ آمایشی منطقه کرمان است که با نگاه توسعه 

ای به آن توجه شده است.
وکیلی با اشاره به اینکه در سال جاری سه دغدغه 
دغدغه  نخستین  گفت:  داریم  کشور  در  اساسی 
زیرا  است  سرزمینی  آمایش  اسناد  سازی  پیاده 
توسعه  های  تصمیم  در  را  خود  باید  اسناد  این 
ای استانی و ملی نشان دهد و هم اکنون درحال 

هستیم. آن  برای  مدلی  طراحی 

آمایش  و  نظارت  برنامه ریزی،  امور  رئیس  معاون 
سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد: 
دومین هدفگذاری این است که اسناد آمایش استانی 
باید بازنگری و مطابق با اسناد ملی باشد و به طور 
قطع تغییرات کالنی پس از تطبیق نخواهیم داشت 
که انتظار داریم تا پایان سال جاری انجام شود و به 

تصویب شورای عالی آمایش سرزمینی برسد.
وکیلی افزود: دغدغه دیگر این است که پس از تطبیق 
اسناد استان ها و ملی باید این اسناد را هماهنگ 
کنیم که تعارضی در این میان وجود نداشته باشد لذا 
در منطقه ۸ کشور عالوه بر هماهنگی، نیم نگاهی به 

اسناد استان های مجاور داشته باشید.
او یادآور شد: همچنین تطبیق اسناد استانی با سند 
این  در  و  شود  می  انجام  جداگانه  به صورت  ملی 
خصوص محوریت با دبیرخانه مناطق است و پس از 

آن هماهنگی با سند ملی صورت می گیرد.
این مسئول خاطرنشان کرد: در مجموع 200 سیاست 
سند آمایش سرزمینی کشور باید مورد توجه استان ها 
قرار گیرد و نقش خود را در آن  ببینید و ۵0 سیاست 

به حوزه ملی مربوط است که در این زمینه می توان به 
نرخ رشد جمعیت و باروری اشاره کرد.

وکیلی افزود: در تطبیق اسناد استانی باید موضوع 
تعارض مورد توجه قرار گیرد و اینکه در نقاطی که سند 
ملی در مورد سیاست و متنی در سند استانی سکوت 

کرده، باید آن را در استان ها اجرا کرد.
وی گفت: چشم انداز اهداف بنیادین سیاست ها و 
راهبردهای متناظر را در سند ملی جست و جو کنید و 

آن را تطابق دهید.
این مسئول ابراز داشت: فعال تهیه سند منطقه ای در 
دستور کار ما نیست و از اواخر آذرماه امسال به آن 
ورود می کنیم؛ اکنون تطبیق و هماهنگی اسناد دغدغه 

و مورد توجه استان ها باشد.
وکیلی افزود: ایرادها و نقطه نظرات سند ملی آمایش 
ها،  استان  از  آوری  در حال جمع  اکنون  سرزمینی 

دستگاه های اجرایی و صاحب نظران است.
وی اضافه کرد: همچنین یکهزار و ۹۹۷ برنامه اجرایی 
اجرایی  برنامه  قالب ۶0  در  آمایش سرزمینی  سند 

استانداردسازی شده است.

وزیر بهداشت گفت: در حال حاضر واکسیناسیون 
های  و گروه  مناطق  در  باال  به  سال   ۱۸ سن  از 
مناطق  و  عشایر  و  روستاها  در  جمله  از  مختلف 
مرزی در حال انجام است. در شهرهای بزرگ سن 
واکسیناسیون به ۴2 سال رسیده البته علت اعالم 
بزرگ، جلوگیری  در شهرهای  واکسیناسیون  سن 
از ازدحام جمعیت و ایجاد نظم در واکسیناسیون 

است.
به گزارش ایسنا، بهرام عین اللهی گفت: به فراخور 
انجام واکسیناسیون، سن تزریق واکسن کاهش 
می یابد. گاهی دیدیم که برخی افراد که هنوز سن 
افراد  یا  و  نشده  اعالم  واکسیناسیون  برای  آنان 

به   salamat.gov.ir سامانه  در  نام  ثبت  بدون 
مراکز واکسیناسیون مراجعه می کنند که این کار 

می شود.  ازدحام  باعث 
اصال  که  می دهیم  نوید  مردم  به  داد:  ادامه  او 
با  چون  نباشند  خودشان  واکسیناسیون  نگران 
توجه به واردات مقدار زیادی واکسن در روزهای 
گذشته و استمرار آن در روزها و هفته های آتی، 
واکسیناسیون با سرعت انجام می شود همچنین 
واکسن  تولید  به  اقدام  داخلی  مجموعه  چندین 
بالینی  سه کارآزمایی  فاز  هم  امروز  اند که  کرده 

شد.  آغاز  فخرا  واکسن 
وزیر بهداشت تصریح کرد: برنامه ما واکسیناسیون 

افراد در سن مدرسه یا ۶ تا ۱۸ سال است و برای 
داریم  نیاز  واکسن  ُدز  میلیون   ۱۳ حدود  این کار 
که کارهای مقدماتی آن در واکسن های داخلی و 
وارداتی آن انجام شده و امیدواریم که در دو هفته 
کنیم  آغاز  را  آموزان  دانش  واکسیناسیون  آینده، 
بازگشایی  شاهد  واکسیناسیون،  انجام  از  بعد  تا 

باشیم.  نیز  مدارس 
وزیر بهداشت گفت: در سفر اخیرم به قزوین دیدم 
که دانشجویان با عالقه و انگیزه فراوان ساعت ۱۱ 
شب هنوز در حال واکسیناسیون بودند که از آنها 
نظر  از  ایران  رتبه  هفته گذشته  می کنیم.  تشکر 

واکسیناسیون در سطح جهان دوم بود. 

معاون رئیس امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه:

کرمان به مثلث طالیی گردشگری کشور اضافه شد

اقدامات وزارت بهداشت برای واکسیناسیون دانش آموزان 6 تا ۱۸ سال
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3ادامه در صفحۀ

به  تابعه(  روستاهای  و  توابع  و  بم، جیرفت، کهنوج  نواحی  در  مطالبات مشترکین جزء  وصول   ( مناقصه  برگزاری  ارزیابی کیفی جهت  فراخوان  دارد  نظر  در  استان کرمان  شرکت گاز 
شماره۲۰۰۰۰93۱64۰۰۰۰6۰ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی  تا ارسال دعوتنامه جهت 
سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ۱4۰۰/۰6/۲3   می باشد. 

اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از 
طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ۱4۰۰/۰6/3۱
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: ۱4۰۰/۰7/۱4

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار ۲۲ بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه 
شماره تماس: 3۱3۲6۰۰۰-۰34 شماره فکس:۰34-33۲3966۱ 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: ۰۲۱-4۱934

دفتر ثبت نام: ۸۸969737 و ۸5۱9376۸

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )26-00( نوبت اول
 )وصول مطالبات مشترکین جزء در نواحی بم، جیرفت، کهنوج و توابع و روستاهای تابعه  (

۲۰۰۰۰93۱64۰۰۰۰6۰کد فراخوان۱4۰۰/۰6/۲3تاریخ چاپ نوبت اول73۰مدت زمان اجرا)روز(

۱/۵۵2/000/000مبلغ تضمین)ریال(۱۴00/0۶/2۴تاریخ چاپ نوبت دومیکتعداد مرحله

شناسه آگهی: ۱۱۸۹۵۳۶

نوبت اول

صفحه 6 صفحه 3
روابط عمومی صنایع شهید دوران 

 آگهی مزایده
شماره ۱400-04

صنایع شهید دوران 
روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

فراخوان 
مناقصه عمومي 

)یك مرحله اي- ارزیابی ساده(

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

)سهامی خاص(



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2105   | سه شنبه  23 شهریور 1400  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام خرب2

قتل  گاردین،  از  نقل  به  ما  پیام  به گزارش 
مدافعان محیط زیست و منابع طبیعی در 
باالترین حد خود  به  میالدی  سال گذشته 
شده  منتشر  جدید  آمارهای  است.  رسیده 
توسط موسسه دیده بان جهان نشان می دهد 
که 22۷ نفر در سال 2020 در هنگام تالش 
برای حفاظت از جنگل ها، رودخانه ها و سایر 
آنها  به  معیشتشان  که  اکوسیستم هایی 
وابسته است، کشته شدند. همه این حمالت 
آمریکای  از  خارج  در  یکی  جز  به  مرگبار 
است.  داده  رخ  اقیانوسیه  و  اروپا  شمالی، 
نویسندگان این گزارش می گویند درگیری های 
مربوط به محیط زیست، مانند بحران  آب و 
هوایی، بیشتر بر کشورهای کم درآمد تأثیر 
گذاشته اند. بیش از یک سوم این قتل ها در 
جهان، در جوامع بومی رخ داده اند. در حالی 
که جوامع بومی تنها ۵ درصد از جمعیت جهان 
را تشکیل می دهند. این گزارش می گوید: »به 
طور متوسط داده های ما نشان می دهد که از 
زمان امضای توافق نامه آب و هوایی پاریس 
مدافع  چهار  هفته  هر   20۱۶ سال  در  یعنی 
تشدید  با  می شوند.  زیست کشته  محیط 
بحران آب و هوایی، آتش سوزی جنگل ها 
در سطوح گسترده  و خشکسالی زمین های 
کشاورزی  و افزایش خسارات و کشته شدگان 
ناشی از سیل، وضعیت جوامعی که در خط 
و  هستند  و هوایی  آب  بحران های  مقدم 

همچنین مدافعان زمین بدتر می شود.«
تعداد ساالنه کشته شدگان در دو سال گذشته 
افزایش یافته و در حال حاضر دو برابر سال 
می رسد  نظر  به  حال  این  با  است.   20۱۳
این تخمین کمتر از اندازه واقعی باشد چرا 
که محاسبه و اعالم این آمار وابسته به به 
شفافیت اطالعات، آزادی مطبوعات و حقوق 
شهروندی در هر کشور است. کریس مدن  
می گوید:  گزارش  این  نویسندگان  از  یکی 

این  ما  است  افزایش  حال  در  »حمالت 
در  متعدد  داده های  مجموعه  در  را  مساله 
کنیم.«  مشاهده  می توانیم  جهان  سراسر 
همانند سال های گذشته، آمریکای جنوبی و 
مرکزی  که دارای غنی ترین تنوع زیستی و 
جنگل های دست نخورده هستند، مرگبارترین 
منطقه برای کسانی بودند که سعی در مقاومت 
در برابر استخراج معادن، قطع درختان برای 
فعالیت اقتصادی و صنعت کشاورزی داشتند. 
کلمبیا با ۶۵ کشته در صدر این فهرست قرار 
دارد. این روند کشتار از زمان توافق صلح 20۱۶ 
شدت یافته است، این توافق درگیری میان 
اما  داد  را کاهش  فارک  و شورشیان  دولت 
بخش وسیعی از کشور را به سمت صنایع 
استخراجی و تنش بیشتر بر سر منابع برد.
زیست شناس  این کشور  قربانیان  از  یکی 
برای نجات طوطی  گونزالو کاردونا است که 
می کرد  تالش  انقراض  خطر  از  زرد  گوش 
شد.  کشته  جنایتکار  گروه  یک  توسط  او 
همچنین جنگلبان یامید آلونسو سیلوا  یکی 
نزدیکی  در  قربانیان کلمبیاست که  از  دیگر 
میزان  شد.  کشته  کوکوئی  ال  ملی  پارک 
محیط  مدافعان  علیه  ارعاب  و  خشونت 
زیست در کلمبیا به حدی باالست که یک 
پسر ۱2 ساله به نام فرانسیسکو ورا به دلیل 
فعالیت محیط زیستی خود در توییتر از سوی 
است.  شده  مرگ  به  تهدید  ناشناس  یک 
محیط  فعاالن  برای  مرگبار  کشور  دومین 
مدافع  آن ۳0  در  است که  زیست مکزیک 
آنها  میان  در  دادند.  دست  از  را  خود  جان 
اسکاراریود آدامز، یک مرد بومی اهل منطقه 
از خشک شدن محصوالتش  کومیا  پس 
به  منطقه  آب  سرچشمه  هدایت  خاطر  به 
یک منطقه ثروتمندتر که یک کارخانه در آن 
است، اعتراض کرد. پس از این اعتراض او 
توسط  سرنشینان دو خودرو شیشه دودی 

شد.  تیرباران  حمله کردند  خانه اش  به  که 
کشور سوم این لیست با 2۹ کشته، فیلیپین 
است که بیشترین آمار قتل مدافعان محیط 
دهنده ترین  تکان  دارد.   را  آسیا  در  زیست 
کشتار در ۳0 دسامبر 2020 در این کشور رخ 
داد. هنگامی که ارتش و پلیس، ۹ بومی اهل 
توماندوک که در برابر پروژه احداث سد بر روی 
رودخانه جاالئور مقاومت می کردند را، کشتند. 
با 20 کشته در رتبه بعدی قرار دارد.  برزیل 
تعداد کشته شدگان برزیل در سال های اخیر 
اندکی کاهش یافته است، اگرچه درگیری ها 
در زمان ریاست جمهوری ژائیر بولسونارو به 
جای  به  است.  شده  منتقل  باالتر  سطحی 
حمالت کوچک و غیرقانونی در سطح محلی، 
حمله به مدافعان اکنون به صورت لوایح و 
قوانینی در کنگره شکل می گیرد که حفاظت 
تضعیف  را  سرزمین  و  زیست  محیط  از 
نویسندگان  از  یکی  راشل کاکس   می کند. 
اخیر  سال های  »در  می گوید:  این گزارش 
برای گسترش  سیاست هایی  ما  برزیل،  در 
حمله به فعاالن را مشاهده کردیم. برای این 
کار از مکانیسم های قانونی استفاده می شود. 
برای برخورد با مدافعان از جرم انگاری برای 
آنها و تضعیف حقوق آنها استفاده می شود.« 
نیکاراگوئه با ۱2 مورد کشتار مرگبارترین کشور 
از نظر سرانه کشتار است و باالترین سرعت 
افزایش تعداد کشته ها نسبت به سال قبل، 
این گزارش  دارد.  را  برابر  دو  از  یعنی بیش 
همچنین موارد محدودی را در عربستان هم 
ذکر کرده است. عبدالرحیم الهوویتی از قبیله 
هوویتی برای مقاومت در برابر تخلیه شهر 
برای برنامه ساخت شهر جدید نئوم کشته 

شد.
واقعیت این است که قرنطینه های کووید-۱۹  
برای مدافعان محیط زیست فرصت اندکی 
برای فعالیت ایجاد کرد  در حالی که در این 

و  زمین خواران  برای  جدیدی  قلمرو  زمان  
شکارچیان غیرمجاز باز شد.

مدن می گوید: »در برخی از کشورها اعتراضات 
تعطیل شدند در حالی که به صنایع اجازه داده 
این مساله  ما  دهند.  ادامه  را  شد کار خود 
به  تجاوز  و  فیلیپین  معدن های  مورد  در  را 

جنگل های آمازون مشاهده کردیم.«

دیده بان جهان اشاره می کند که  ۱۵۸ کشور 
به دلیل همه گیری، محدودیت های جدیدی 
برخی  در  کرده اند.  وضع  تظاهرات  برای  را 
موارد، قرنطینه حتی ممکن است شرایط را 
برای قاتالن در یافتن اهداف خود و حمله 
اینترنتی به ایجاد کننده های کارزارهای محیط 
زیستی آسان تر کرده است. این همه گیری 
برای  را  قتل  هر  شرایط  بررسی  همچنین 
دید بان جهان  و همکاران آن  دشوارتر کرده 
است. آنها دریافتند که حداقل ۳0 درصد از 
بهره برداری  به  مربوط  شده  ثبت  حمالت 
از منابع ، قطع درختان، استخراج معادن و 
سدهای برق آبی بوده است اما در بیش از ۱00 
مورد، علت حمله های ثبت شده نامشخص 
است. بیل مک کیبن، فعال باسابقه محیط 
زیست  مسئولیت این وضعیت را  بهره برداری 
از منابع توسط شرکت های کشورهای ثروتمند 
می داند. او در پیشگفتار این گزارش نوشته 
است: »شرکت ها باید بیشتر پاسخگو باشند 
و باید کاری انجام دهند. به ویژه از آنجا که 
می کنند  زندگی  مناطق  این  در  افرادی که 
سهیم  مناطق  این  تولیدی  ثروت  در  هرگز 
نیستند: استعمار هنوز قوی است، حتی اگر با 
لوگو شرکت ها پوشانده شود یا با حساب های 
بانکی خارج از کشور پنهان شده باشند. در 
همین حال، همه ما باید بدانیم که افرادی 
که هر سال در دفاع از سرزمین بومی خود 
به  ما،  مشترک  سیاره  از  می شوند،  کشته 
ویژه  آب و هوا، دفاع می کنند. « دیده بان 
جهان همچنین چندین پیروزی قابل توجه 
برای مدافعان در سال 2020 را هم  گزارش 
داد. انجمن حقوق محیط زیست زیمبابوه و 
گروه های حافظان محیط زیست، طرح دو 
شرکت چینی برای ساخت معدن زغال سنگ 
در پارک ملی هوانگ را متوقف کردند. فعاالن 
آمریکایی و کانادایی استخراج ماسه را کند 
دادند  قرار  فشار  تحت  را  بانک ها  و  کردند 
قطب شمال  در  اکتشافات  مالی  تامین  تا 
دادگاه  جنوبی  آفریقای  در  متوقف کنند.  را 
استان  در  سنگ  زغال  نیروگاه  مجوز  عالی 
لیمپوپو را لغو کرد. در برزیل  جامعه بومی 
آشانینکا به دلیل جنگل زدایی غیرقانونی در 
منطقه بومیشان توسط یک شرکت بهره بردار، 
غرامت دریافت کردند. همچنین گروه نظارتی 
پیشنهاداتی را برای دولت ها و شرکت ها برای 
کاهش خطرات خشونت در هنگام استخراج 
منابع ارائه کرده است. الیحه جدیدی توسط 
کمیسیون اتحادیه اروپا در حال تدوین است 
که فعاالن به آن امیدوارند تا شرکت ها را ملزم 
به رعایت حقوق بشر و محیط زیست کند. 
سازمان ملل متحد همچنین در حال کار بر 
روی یک معاهده الزام آور در زمینه تجارت 
و حقوق بشر است، اما هنوز راه طوالنی در 
پیش است تا چنین اقداماتی معافیت هایی 
را که اجازه می دهد اینگونه  کشتارها در برخی 

کشورها اتفاق بیفتد، کاهش دهد.

 گزارش جدید سازمان »دیده بان جهان« از خشونت علیه فعاالن محیط زیست در جهان

 هر هفته 4 مدافع محیط زیست به قتل می رسند 
کشتار مدافعان محیط زیست در سال ۲۰۲۰به باالترین حد رسید

رئیس قوه قضائیه:
»زمین« یکی از بسترهای 

مهم فسادزا است
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم حذف 
این  از  یکی  فساد  گلوگاه های  و  بسترها 
عنوان  »زمین«  را  فسادزا  مهم  بسترهای 
به  که  پرونده ها  از  بسیاری  گفت  و  کرد 
زمین  از  شده  منتهی  جدی  آسیب های 
نشات می گیرد که در اختیار دولت، وزارت 
و  دارد  قرار  طبیعی  منابع  و  مسکن  و  راه 
به بهانه های مختلف در اختیار دیگران قرار 

می گیرد.
رسانه  مرکز  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمین  قضائیه،  قوه 
مراجعان  از مشکالت   یکی  محسنی اژه ای 
به دادگستری ها را مسائل مربوط به زنانی 
عنوان کرد که برای پیگیری پرونده حقوقی 
این مراکز  به  اعضای خانواده شان  یا  خود 
مراجعه می کنند و تاکید کرد که البته رفع 
همه این مشکالت به تنهایی از دست قوه 
قضائیه بر نمی آید و نیازمند کمک مجلس 

است. دولت  و 
محسنی اژه ای افزود: یکی از مسائل زندان 
مربوط به کسانی می شود که معتاد هستند 
نگهداری  یا  فروش  و  خرید  دلیل  به  و 
که  می برند  سر  به  زندان  در  مخدر  مواد 
این شخص تا خارج از زندان بوده خانواده 
به  نوع گرفتاری داشتند و حاال که  او یک 
زندان افتاده مشکالت خانواده بیشتر شده 
و درگیر آسیب اجتماعی شده اند که یکی از 
از تحصیل است. باز ماندن فرزندان  آن ها 
افراد  این  خانواده  از  برخی  داد  ادامه  او 
مرد  که  زمانی  در  حتی  و  ندارند  درآمد 
معیشت  تامین  نبوده  زندان  در  خانواده 
آنها دشوار بوده و اکنون که شوهر در زندان 
معاش  تأمین  امکان  بدون  خانواده  است 

است. شده  آسیب  و  گرفتاری  دچار 
برای  که  مشکالتی  افزود:  محسنی اژه ای 
خانواده ها در این مسیر برای دیدن فرزند 
توسط  فرزند  با  مالقات  یا  مادر  سوی  از 
مادر  توسط  فرزند  در صورت حضانت  پدر 
دریافت  برای  دادگستری  به  مراجعه  یا  و 
توجه  نیازمند  دارد  وجود  تقسیطی  مهریه 

است. ویژه 
در  راستا  همین  در  که  کرد  تأکید  او 
اعضای  با  را  نشست هایی  گذشته  هفته 
و  اجتماعی  و  قضایی  کمیسیون های 
همچنین فراکسیون زنان مجلس داشته و 
با تبیین این مشکالت برای آنها، خواستار 
کمک نمایندگان در جهت بازنگری و اصالح 
قوانین و در صورت لزوم وضع قانون جدید 

است. شده  خصوص  این  در 
از  که  گفت  همچنین  اژه ای  محسنی 
نیز  جمهوری  ریاست  زنان  امور  معاونت 
و  زندانها  از  بازدید  ضمن  که  خواسته 
به  سرکشی  و  زندانیان  وضعیت  از  اطالع 
در  را  قضایی  دستگاه  آن ها  خانواده های 
مشکالت  رفع  و  مقررات  و  قوانین  اصالح 

دهند. یاری  حوزه  این 
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم حذف 
این  از  یکی  فساد  گلوگاه های  و  بسترها 
عنوان  »زمین«  را  زا  فساد  مهم  بسترهای 
به  که  پرونده ها  از  بسیاری  گفت  و  کرد 
زمین  از  شده  منتهی  جدی  آسیب های 
نشأت می گیرد که در اختیار دولت، وزارت 
و  دارد  قرار  طبیعی  منابع  و  مسکن  و  راه 
به بهانه های مختلف در اختیار دیگران قرار 
این  داد  ادامه  اژه ای  محسنی  می گیرد. 
پروژه های کشاورزی  اجرای  برای  زمین ها 
می گیرد،  قرار  افراد  اختیار  در  دامداری  یا 
اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون 
این  و  می شوند  کاربری  تغییر  دستخوش 
مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی 
و فقیر می شود. او در این خصوص به ذکر 
در  گرفته  صورت  تخلفات  از  نمونه هایی 
حوزه زمین پرداخت و گفت که برای نمونه 
پرونده ای در کرج وجود دارد که هزار هکتار 
تغییر  راحتی  به  زراعی  کاربری  با  زمین 
کاربری داده شده و برای احداث مسکن و 
است. بهره برداری گرفته  مورد  شهرک سازی 
برای  کرد:  خاطرنشان  عدلیه  رئیس   
از  ویژه  نماینده  پرونده  این  به  رسیدگی 
اعزام  البرز  به  قضائیه  قوه  رئیس  سوی  

است. شده 
دیگری  پرونده  که  گفت  اژه ای  محسنی 
بررسی  دست  در  تهران  اطراف  به  مربوط 
با کمک  زراعی  زمین  هکتار   ۷00 است که 
در  نفوذ  و  اعمال  و  دولتی  دستگاه های 
شهرداری ها و دور زدن قانون تغییر کاربری 
جواز  ساز  و  ساخت  برای  و  شده  داده 
دستگیر  متخلف  افراد  البته  که  گرفته اند 

شده اند.
اشاره  زمینه  این  در  دیگری  پرونده  به  او 
چندین  تهران  شرق  در  که  گفت  و  کرد 
اختیار  در  کاری  نهال  برای  زمین  هکتار 
فردی قرار گرفته که آن شخص امتیازاتی 
را هم برای این کار دریافت کرده، اما بعد 
اراضی  این  مختلف  ترفندهای  با  مدتی  از 
را تغییر کاربری داده و با احداث شهرک، 
باالیی  قیمت  به  را  خانه های ساخته شده 

می فروشد.

 غول نفتی آمریکا برای محیط 
زیست سرمایه گذاری می کند

در دو هفته گذشته غول نفت و گاز شورون ایاالت متحده 
تولید  در  سرمایه گذاری  برای  همکاری  توافق  هشت 
هیدروژن، سوخت سبز جت و گاز طبیعی تجدیدپذیر امضا 
کرده است. به گزارش انرژی امروز از بلومبرگ، با افزایش 
فشار سهامداران شورون به این شرکت برای تولید انرژی های 
پاک تر، این غول نفت و گاز به دنبال سرمایه گذاری های 
دوستدار اقلیم است و در این زمینه همکاری هایی را با یک 
سری استارت آپ و نیز غول های تکنولوژی چون کاترپیالر 
آغاز  را  گوگل   )Alphabet( آلفابت  و   )Caterpillar(
کرده است. مایک رایت، مدیر اجرایی شورون انتظار دارد 
 ESG استراتژی کم کربن این شرکت در روز سرمایه گذاری
با نام Energy Transition Spotlight معرفی شود. اندرو 
الگن، مدیر در Ceres، یک ائتالف محیط زیستی فعال در 
زمینه مدیریت ۳۷ تریلیون دالر سرمایه گذاری می گوید: 
سرمایه گذاران هنوز آنچه را که شورون در اقلیم به فروش 
گذاشته است را نمی خرند. سرمایه گذاران اگر ببینند که 
هیات مدیره شرکت ها توجهی به نگرانی های اقلیمی آنها 
ندارند از فشار بر این هیات مدیره ها ابایی ندارند. شورون 
برای اجابت درخواست سهامداران بر روی تکنولوژی های 
جدید کم کربن سرمایه گذاری هایی را آغاز کرده است. 
 Mercuria( مرکوریا  انرژی  تجارت  با شرکت  هم  اخیرا 
گاز  موتور  سوخت  فروش  برای   )  Energy Trading

طبیعی تغلیظ شده به توافق رسیده است.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:

وعده ای از ایران نگرفتم 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد که او 
موظف به رایزنی با دولت ایران است و در سفر رئیس 
با وی گفت وگو  به وین  ایران  ای  انرژی هسته  سازمان 

می کند.
به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره، رافائل گروسی، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست خبری در وین 
گفت که تاکنون هیچ وعده ای از طرف ایرانی دریافت نکرده 

است.
او گفت: ما نیازمند گفت وگوی شفاف با دولت جدید ایران 
ای  رویکردهای سرسختانه  ایران  دولت جدید  هستیم. 

درخصوص برنامه هسته ای دارد.
گروسی تاکید کرد: من به عنوان مدیرکل آژانس بین المللی 

انرژی اتمی موظف هستم که با ایران گفت وگو کنم.
او همچنین خاطرنشان کرد: در سفر رئیس سازمان انرژی 

هسته ای ایران به وین ،گفت وگو می کنیم.

لغو اجرای سند ۲۰3۰ ابالغ شد 
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: هفت مصوبه مهم 
این شورا ازجمله »لغو اجرای سند 20۳0« که مدت ها بر 
زمین مانده بود از سوی  رئیس جمهوری و  رئیس شورای 
عالی انقالب فرهنگی برای اجرا به دستگاه های مربوطه 
ابالغ شد. به گزارش ایرنا، سید سعیدرضا عاملی  اظهار کرد: 
هفت مصوبه مهم این شورا مدت ها ابالغ نشده بود که آیت 
هللا سید ابراهیم رئیسی  رئیس جمهوری و  رئیس شورای 
عالی انقالب فرهنگی برای اجرا به دستگاه های مربوطه 
ابالغ کرد. او تصریح کرد: این مصوبات شامل »لغو اجرای 
سند 20۳0«، »بنیاد ایرانشناسی«، »قانون تشکیل هیات 
امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی«، 
»تاسیس گروه برنامه ریزی مراکز و موسسه های آموزشی و 
پژوهشی خاص« و »اصالح و تکمیل آیین نامه کمیسیون 
فرهنگی تربیت بدنی و ورزش کشور« است و از جمله 
مهمترین مصوباتی است که از سوی  رئیس جمهوری به 
دستگاه های اجرایی ابالغ شد. دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی یادآور شد مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب 
فرهنگی در اختیار آیت هللا رئیسی  رئیس جدید شورای 
با گذراندن  ایشان  و  گرفت  قرار  فرهنگی،  انقالب  عالی 
فرایندهای الزم مصوبات، هفت مصوبه شورای عالی انقالب 

فرهنگی را ابالغ کرد.
در کلمبیا زیست شناس گونزالو 
کاردونا که برای نجات طوطی 
گوش زرد از خطر انقراض 
تالش می کرد توسط یک گروه 
جنایتکار کشته شد، میزان 
خشونت و ارعاب علیه مدافعان 
محیط زیست در کلمبیا به 
حدی باالست که یک پسر ۱2 
ساله به نام فرانسیسکو ورا به 
دلیل فعالیت محیط زیستی در 
توییتر تهدید به مرگ شد

باید منتظر باشیم و ببینیم 
ترکیب دولت آینده افغانستان 
چگونه است و سپس در مورد 
موضوعات دیگر تصمیم گیری 
کنیم ما براساس عملکرد و رفتار 
طالبان در خصوص درخواست 
و دعوت آن ها تصمیم گیری 
می کنیم

قتل بیش از ۲۲7 نفر از مدافعان محیط زیست در سال ۲۰۲۰ از جمله زیست شناسانی که با قاچاق حیات وحش مبارزه 
می کردند و جنگلبانان فاجعه بار است. فاجعه بارتر از آن تعداد باالی کشته شدگان مردم جوامع بومی است که برای حفاظت 
از سرزمین شان جان خود را از دست داده اند. آنها برای دفاع از زمین مشترک ما جان خود را از دست دادند و حاال موسسه 

دیده بان جهان زنگ هشدار تعداد کشته شدگان برای محیط زیست را به صدا درآورده است.

همه ما باید بدانیم که افرادی 
که هر سال در دفاع از سرزمین 

بومی خود کشته می شوند، 
از سیاره مشترک ما، به ویژه  

آب و هوا، دفاع می کنند

سیاست خارجی
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 خطیب زاده:

برای واردات فایزر و مدرنا محدودیت نداریم
مورد  در  امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
گفت:  مدرنا  و  فایزر  واکسن های  واردات 
در مورد واکسن هایی که اسم برده شد نیز 
وزارت  به  موارد  نداریم.  محدودیتی  هیچ 
تایید  وزارتخانه  این  و  منتقل  بهداشت 
کرده و اگر مسائل فنی آن نیز تایید شود 

می شود. انجام  موضوع  این 
بیان  خطیب زاده  سعید  ایسنا،  گزارش  به 
اتباع  تردد  روادید  تسهیل  مورد  در  اینکه 
نیز  اربعین  زوار  بحث  و  ایران   و  عراق 
توافق  گفت:  گرفت،  صورت  رایزنی هایی 
اولیه در مورد اعزام ۳0 هزار زائر ایرانی به 
به  الکاظمی  آقای  از سفر  بود. پیش  عراق 
تهران سهمیه ۶0 هزارتایی مطرح شد و در 
روز گذشته  در سفر  و  توافق شد  آن  مورد 
توافق شد که به هر میزانی که امکان دارد 
اهمیت  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با 
افزایش  سهمیه  این  مردم  سالمت  حفظ 

کند. پیدا 
صورت  به  زائران  تردد  اینکه  بیان  با  او 
روادید  لغو  در خصوص  بود  هوایی خواهد 
ماه  چند  از  گفت:  نیز  عراق  و  ایران  بین 
لغو  موضوع  ایران  دولت  هیأت  در  قبل 
اجرای  البته  شد.  تصویب  عراق  با  روادید 

سوی  از  موضوع  این  اجرای  به  منوط  آن 
طرف مقابل نیز بود به نحوی که دو طرف 

دهند. انجام  را  اقدام  این 
مورد  در  سوالی  پاسخ  در  خطیب زاده 
در  شرکت  برای  ایران  از  طالبان  دعوت 
گفت:  این کشور  در  دولت  تشکیل  مراسم 
کنیم.  صحبت  زمینه  این  در  است  زود 
دولت  ترکیب  ببینیم  و  باشیم  منتظر  باید 
سپس  و  است  چگونه  افغانستان  آینده 
گیری  تصمیم  دیگر  موضوعات  مورد  در 
طالبان  رفتار  و  عملکرد  براساس  ما  کنیم. 
ها  آن  دعوت  و  درخواست  خصوص  در 

می کنیم. تصمیم گیری 
در  همچنین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
که  کرده  تاکید  همواره  ایران  اینکه  مورد 
ایجاد  افغانستان  در  فراگیر  دولتی  باید 
ایران دولتی که در حال حاضر  آیا  شود و 
دولت  یک  را  است  کرده  معرفی  طالبان 
عنوان  به  که  آنچه  گفت:  می داند،  فراگیر 
معرفی  طالبان  سوی  از  امور  سرپرستی 
ایران  نظر  مورد  فراگیر  دولت  است  شده 
گفته  طالبان  نیست.  جهانی  جامعه  و 
سرپرستی  برای  امور  تدبیر  این  که 
و  باشیم  منتظر  باید  و  وزارتخانه هاست 

به  طالبان  که  پاسخگویی  نوع  که  ببینیم 
انجام  بین المللی  مطالبات  و  خواسته ها 

است. چگونه  و  چیست  می دهد 
این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه 
طی چند سال گذشته مفاهمه بین ایران و 
بوده  برقرار  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
و همچنان ادامه دارد و دو طرف براساس 
برده  جلو  را  خود  کارهای  مفاهمه  این 
بخواهند  و کسانی  طرف ها  اگر  اند، گفت: 
و  اغراض  به  آلوده  را  فنی  روابط  این  که 
نسبت  ایران  پاسخ  کنند  سیاسی  مسائل 
به این موضوع پاسخ درخوری خواهد بود.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ 
تأکید  مذاکرات  بحث  در  دیگری  به سوال 
ترک  را  برجام  و  مذاکره  میز  ایران  کرد: 
که  بوده  آمریکا  این  بلکه  است  نکرده 
برجام را ترک کرده، به تعهدات خود عمل 

است. نکرده 
اعالم  ایران  اینکه  بیان  با  زاده  خطیب 
تاریخ  در  حتما  وین  گفت وگوهای  کرده 
کرد:  اظهار  می شود،  گرفته  سر  از  نزدیکی 
دیگر  های  داریم که طرف  انتظار  قطعا  ما 
وقتی پای میز مذاکره در وین حضور پیدا 
نظر  در  و  بینانه  واقع  رویکرد  با  می کنند 

گرفتن واقعیات روی زمین به وین بیایند. 
همانطور که بارها گفته ایم ایران هیچ تعهد 
منفعت  هیچ  و  نمی پذیرد  را  فرابرجامی 
کمتر از برجام هم برای مردم ایران متصور 

. نیست
سوال  به  پاسخ  در  همچنین  زاده  خطیب 
دیگری در مورد واردات واکسن های فایزر 
سیاست  همچنین  و  کشور  به  مدرنا  و 
دولت در ارتباط با موضوع واردات واکسن 
از رهیافت های دولت  اینکه یکی  و  کرونا 
غیربرجامی  راه های  از  استفاده  جدید 
بوده  کشور  اقتصادی  منافع  تامین  برای 
آن  کرونا  واکسن  واردات  بحث  در  که 
در  ما  کرد:  تصریح  کردیم،  مشاهده  را 
کشور  به  کرونا  واکسن  واردات  خصوص 
البته  نداریم.  و  نداشته  قرمزی  خط  هیچ 
گفته ام  نیز  این  از  پیش  که  طور  همان 
تأیید  یگانه  و  قطعی  دار  صالحیت  مرجع 
از  شود  کشور  وارد  واکسن  کدام  اینکه 
بوده  بهداشت  وزارت  عهده  بر  اول  روز 
اول  روز  همان  از  خارجه  وزارت  و  است 
این  تحقق  برای  را  واردات  امکانات  تمام 
بهداشت  وزارت  است.  برده  به کار  موضوع 
این  یا  و  ندانسته  مصلحت  مقاطعی  در 
قابل  منابع  که  بوده  این  تصور  اینکه 
وارداتی  یا شرکت های  و  نیستند  اعتمادی 
دارای ویژگی های واردات نبوده اند برخی از 

آن ها تایید نشد ولی در یکی، دو ماه اخیر 
درخواست ها  تمامی  حداکثری  صورت  به 
مسیرهای  از  این ها  و  شده اند  تایید 
به  واکسن  واردات  تسریع  باعث  مختلف 
ما  داد:  ادامه  زاده  خطیب  شده اند.  کشور 
با  همکاری  مسیر  از  و  کواکس  مسیر  از 
با  وگوها  گفت  که  چین  مثل  کشورهایی 
ده  چند  واردات  برای  کشور  این  مقات 
ایم.  میلیون دوز بوده مسیر را پیش برده 
اسم  که  هایی  واکسن  مورد  در  گفت:  او 
نداریم.  محدودیتی  هیچ  نیز  شد  برده 
این  و  منتقل  بهداشت  وزارت  به  موارد 
وزارتخانه تأیید کرده و اگر مسائل فنی آن 
نیز تأیید شود این موضوع انجام می شود.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ 
گویی  اینکه  بر  مبنی  دیگری  سوال  به 
سفر  هند  به  امروز  خارجه  وزیر  بوده  قرار 
این  دلیل  و  شده  لغو  سفر  این  ولی  کند 
هند  به  سفر  کرد:  اظهار  چیست،  موضوع 
در دستور کار بود ولی به دلیل چند موضع 
مرتبط به هم از جمله  سفر رئیس جمهور 
اجالس  در  شرکت  برای  تاجیکستان  به 
جلسه  چند  همچنین  و  شانگهای  سران 
امکان  خارجی  سیاست  با  مرتبط  فوری 
جریان  در  و  نشد  فراهم  سفر  این  انجام 
جدید  زمان  نو  دهلی  مقامات  با  رایزنی 

می شود. اعالم  و  تعیین  سفر  این 
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روابط عمومی صنایع شهید دوران 

موضوع فروش : ۱- سوفاله آلومینیوم به مقدار ۱۵000 کیلوگرم معادل ۱۵تن 

 آگهی مزایده
شماره 04-۱400 صنایع شهید دوران

زمان بازدید اسناد اقالم مزایده از تاریخ چاپ آگهی بمدت ۱۰ روز کاری و آخرین تاریخ دریافت پیشنهاد ها از چاپ روزنامه ۱۰ روز کاری 
می باشد . الزم به ذکر است زمان بازگشایی پاکات ۲ روز بعد از  آخرین پیشنهاد می باشد . 

آدرس محل دریافت اسناد و ارایه پیشنهاد ها : شهر پاکدشت- بلوار پارچین –خیابان والفجر –درب چنگی انتظامات صنایع شهید دوران 
هزینه خرید اسناد مزایده : مبلغ 4۰۰۰۰۰ریال به حساب شماره ۱۱77۸۰۰555437 بانک سپه چمران به نام صنایع شهید دوران واریز یا 

با انتقال از طریق دستگاه عابر بانک سپه اقدام گردد )اسناد در قبال رسید وجه تحویل می شود ( 
تضمین شرکت در مزایده : معادل پنج درصد مبلغ پیشنهادی چک تضمین شده در وجه صنعت با شناسه ملی: ۱4۰۰36۲۰۸۰5

هزینه چاپ آگهی و کارشناسی مزایده به عهده برنده مزایده است و مزایده گذار در رد تمام و یا هر یک از پیشنهاد ها مختار می باشد . 
جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 3576۸343-۰۲۱ یا شماره موبایل ۰99۱535۸3۱۰ روز های کاری ۸ صبح الی ۱5 تماس 

حاصل فرمایید.

شناسه آگهی: ۱۱۸۹۴۳2 میم الف: 2۱2۹

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

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

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

دوم  هیات   ۱۴00/0۵/۱۷ مورخه   ۱۴00۶0۳۱۹0۷۸00۴۶۵۹ شماره  رای  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای احسان احمدی نژاد فرزند حسین بشماره شناسنامه 
باب  از کرمان در ششدانگ یک  2۹۸0۱۹2۷۳2 صادره  2۹۸0۱۹2۷۳2 کد ملی 
خانه به مساحت ۱۴۹/۷۵ مترمربع تحت پالک ۱۶۶۳۵ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی 

مفروز و مجزی شده از پالک ۱0۵0 فرعی از اصلی مذکور بخش 2 کرمان واقع 
در سرآسیاب فرسنگی خیابان شهید بختیاری اول کوچه سمت چپ خریداری 
منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  نژاد  احمدی  حسین  آقای  رسمی  مالک  از 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم 
صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

۴۹۵ الف  خواهد شد.م 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴00/0۶/0۹-تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴00/0۶/2۳

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

افزایش تورهای غیرمجاز گاوبانگی به سال های 
۹۷ و ۹۸ برمی گردد. زمانی که جنگل ها با سیل 
جمعیت مردمی روبه رو شد که تحت عنوان تور 
گردشگری به منطقه می آمدند تا مرال ها را از 
نزدیک ببینند. این شرایط باعث نگرانی فعاالن 
و واکنش آنها شد و حاال خبر آمده که سازمان 
حفاظت از محیط زیست دستورالعملی برای این 
دوره تدوین کرده است. دستورالعملی که سهیل 
اوالدزاد، فعال محیط زیست منطقه معتقد است 
باید زودتر تدوین و ابالغ می شد نه حاال که چند 
روزی از زمان گاوبانگی گذشته و تبلیغات تورها 

هم در فضای مجازی بیش از همیشه است.
این  تدوین  برای  می گوید  »پیام ما«  به  او   
دستورالعمل از فعاالن منطقه نظرخواهی نشده و 
آنها هم فقط درباره این موضوع شنیده اند: »اوج 
انواع گردشگری های  افزایش  با  تبلیغات  این 
اشتباه و تسلط فضای مجازی باال گرفت. پیش 
از این افراد متخصص و فعاالن برای کمک به 
محیط بانان در این فصل حاضر و در چادرهایی 
مستقر  بود،  معروف  گاوبانگی  چادر  به  که 
می شدند. این افراد برای حفظ امنیت مرال ها در 
مقابل شکارچیان در این فصل حاضر می شدند 
اما بعد از مدتی تعدادی از افرادی که در این 
حفاظت شرکت کرده بودند به صورت خودمختار 

مردم را برای دیدن به جنگل آوردند.«
این فعال محیط زیست می گوید مرال ها در این 
فصل به آرامش نیاز دارند. سر و صدا و حضور 
انسان بدترین عاملی است که می تواند امنیت 
و آرامش آنها را برهم بزند. به گفته او پیش از 

با  اما  را می دیدند  الزم  آموزش های  افراد  این 
آمدن تورهای گردشگری در سال های اخیر که 
بدون رعایت دستورالعمل می آمدند این منطقه 
دچار مشکل شد. »حفظ فاصله، نوع پوشش، 
صدا  و  سر  و  می شود  استفاده  چادرهایی که 
نداشتن از مهمترین مولفه های حضور در منطقه 
تورهای  آنکه  حال  است.  گاوبانگی  فصل  در 
گردشگری اصوال در رعایت چنین مواردی خوب 

عمل نمی کنند.«
و  توصیه  می گوید  دیگر  سوی  از  اوالدزاد 
پیشنهادی که در دستورالعمل باید گنجانده شود 
این است که تعداد محدودی از افراد، خارج از 
استتار  لباس های  اصلی حاضر شوند.  منطقه 
بپوشند و چادر مخصوص داشته باشند و به آنها 
گفته شود که باید در سکوت شاهد این رخداد 
باشند. او توضیح می دهد: »در سال های گذشته 
با تورهایی که در مازندران آمدند برخورد شد و 
شاهد  متاسفانه  اما  داشت  وجود  تعامل  این 
یا  را کوهنورد  افرادی که خود  بوده ایم که  این 
طبیعت گرد حرفه ای می دانند دست به چنین 
ناراحت  بسیار  نکته ای  این  زده اند که  کارهایی 
کننده است و حرف ما این است که گردشگر 
و کوهنورد از مناطق حفاظت شده  این چنینی دور 

شوند.«
او در عین حال می گوید تدوین یک دستورالعمل 
بسیار مهم است و چنین دستورالعملی حتی 
برای استفاده از نیروهای همیار محیط بان برای 

حفاظت مرال ها هم وجود ندارد.
 اوالدزاد ادامه می دهد: »اقتصاد برای حفاظت 

دالیل  از  یکی  و  باشد  نتیجه بخش  می تواند 
حضور و استفاده از بومی ها هم این است که 
ببینند در صورت حفاظت از مرال و جلوگیری از 
شکار آن می تواند برای خودشان منفعت داشته 
باشد. اما باید وضعیت مشخص باشد و همانطور 
که گفته شد تعداد نفرات مشخص باشند و برای 
دیدن گوزن ها در این فصل نروند بلکه خارج از 
محدوده و نهایتا برای شنیدن بانگ آنها می توانند 
در منطقه باشند. در سال های گذشته از سوی 
اداره کل محیط زیست سمنان مجوزهایی صادر 
شد اما از سوی استان های دیگر به نظر نمی آید 

چنین مجوزی صادر شده باشد.«

 مجوز صادر نکرده ایم
در  که  گردشگری  تورهای  تبلیغات  در 
فضای مجازی دست به دست می شود آمده: 
»این برنامه با مجوز و هماهنگی محیط بانی و 
رعایت قوانین مربوطه انجام می گیرد و در تمام 
طول برنامه محیط بانان در کنار ما قرار خواهند 
داشت.« اوالدزاد هم می گوید شنیده شده که 
برخی از این تورها با حضور برخی محیط بانان 
بوده، حال آنکه محیط بانان امکان دادن مجوز 
ندارند و این کار غیرقانونی است. مرال  یا گوزن 
قرمز که عمده جمعیت  آنها در مازندران، گلستان 
و سمنان و اردبیل پراکنده است، حاال گونه ای در 
معرض خطر به حساب می آید که شکار یکی 
از دالیل اصلی کاهش جمعیت آن به حساب 
می آید. شکاری که در فصل گاوبانگی هم به اوج 

خود می رسد.
 محیط بانان پارک ملی گلستان از دهم شهریور 

ماه با برپا کردن چادرهایی به استقبال گاوبانگی 
حال  این  با  رفته اند.  این گونه  از  حفاظت  و 
ماجرای تورهای گردشگری همچنان جدی است 
و آنها برنامه های سفر خود را با وجود مخالفت 
محیط زیست صادر کرده اند. با این حال کامیار 
زیست  محیط  عمومی  روابط  رئیس  ولی پور، 
مازندران به »پیام ما« می گوید: »مازندارن هیچ 
مجوزی برای تورهای گاوبانگی صادر نکرده و اگر 
توری در این زمان به منطقه برود غیرمجاز است 

و با آنها برخورد می شود.«
برای  فعاالن  و  بومی ها  از  استفاده  او  به گفته 
با  تنها  از مرال ها در مقابل شکار هم  حفاظت 
مجوز کتبی انجام می گیرد و صالحیت این افراد 
را هم اداره کل باید تشخیص دهد. همچنین در 
اطالعیه ای که چند ساعت قبل توسط اداره روابط 

زیست  محیط  حفاظت  رسانه  امور  و  عمومی 
مازندران صادر شد هم به صراحت آورده ایم که 
»با توجه به حساسیت فصل مستی مرال و به 
منظور جلوگیری از هرگونه اختالل زیستی در این 
ایام ، اعزام هرگونه تور گردشگری به زیستگاهها 
و محدوده های جنگلی زیست مرال، ممنوع 
است. ضمنًا افراد عالقه مند و گروههای بومی 
محلی در صورت درخواست برای مشارکت در 
حفاظت و همکاری، باید نسبت به ارائه تقاضای 
زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  به  کتبی 

مازندران اقدام نمایند.«

مردم به تورهای غیرمجاز اعتماد نکنند
از  گردشگری  مجوز  اغلب  تورها که  این 
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را دارند، باید 
برای حضور در مناطق خاص مجوزهای الزم از 
محیط زیست را هم دریافت کنند. شهاب الدین 
مدیریت  و  حفاظت  دفتر  مدیر کل  منتظمی، 
می گوید  ما«  »پیام  به  هم  وحش  حیات 
مهمتر از هرچیز داشتن چنین مجوزی است 
و اگر مجوز نباشد و این تورها نباید اجازه کار 
مهم  بسیار  دوره های  از  »گاوبانگی  پیدا کنند: 
در  نباید  است که  منطقه  برای حیات وحش 
این زمان به حیوان استرس وارد شود و فضای 
آرام زندگی اش با حضور انسان مخدوش شود. 
گوزن ها در این زمان حالت خاصی دارند و حتی 
ممکن است به افرادی که نزدیک آنها می شوند 
افراد بدون  نباید  صدمه وارد کنند و در نتیجه 
اطالع و آمادگی و صرفا با نگاه گردشگری در 
به  پاسخ  در  او  بگیرند.«  قرار  چنین شرایطی 
این پرسش که چرا دستورالعمل برای شرایط 
گاوبانگی اینقدر دیر و حاال که ده روزی از فصل 
گاوبانگی گذشته تهیه شده، می گوید: »هنوز هم 
نمی توانم درباره این دستورالعمل صحبت کنم 
چرا که باید در جلسه ای در روزهای آینده برگزار 
می شود این دستورالعمل بررسی شود و نتیجه 
تاکید  نهایت  در  شود.«منتظمی  اعالم  نهایی 
می کند که مردم نباید به تورهای غیرمجاز اعتماد 
برای  را  تورها شرایط  این  در  با حضور  و  کنند 
گاوبانگی مرال ها دشوار کنند: »ما به همراهی 
دوستداران محیط زیست نیاز داریم تا از آسیب 
گردشگری  بهانه  به  مرال ها  و  هموطنان  به 

شود. جلوگیری 
و  برنامه  با  می گویند  تورها  این  از  بسیاری   
این  اما  این مناطق حاضر می شوند  مجوز در 
درست نیست.« این در حالی است که در دیگر 
کشورها، فصل گاوبانگی از جمله فصل های مهم 
برادرانی، کارشناس  و کامبیز  به شمار می رود 
حیات وحش هم به »پیام ما« می گوید: »در 
کشورهای دیگر فقط متخصصان، فعاالن حوزه 
و مستندسازان که آموزش دیده اند اجازه حضور 
در این فصل و در جنگل را دارند و هرگز از چنین 
گردشگری  شرایط  عنوان  به  نباید  شرایطی 
در  عادی  افراد  او  گفته  به  کرد.«  استفاده 
شرایطی چون گاوبانگی از شکار هم بدتر است 
و باید هرچه زودتر برای ممانعت از حضور از 
این تورها و برخورد جدی با برگزارکنندگان آنها 

تدوین شود. برنامه ای 

 با آغاز فصل »گاوبانگی« تبلیغات غیرمجاز تورهای گردشگری برای جنگل  گردی و دیدن مرال ها افزایش یافته است

گر دشگر ان درکمین مرال ها
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش: دستورالعملی برای این دوران تدوین شده که در روزهای آینده نهایی می شود

اوالدزاد، فعال محیط زیست: تورهای گردشگری پروتکل های حضور در فصل گاوبانگی را رعایت نمی کنند

لزوم بررسی تاثیر تورهای 
گاوبانگی در حفاظت

جمعیت  پایداری  برای  فصل  این  حساسیت 
به  نر  مرال های  آسیب پذیری  و  مرال ها 
محیط بانان  پیش،  سال ها  از  است که  قدری 
زیستگاه های جنگلی با برپایی چادر در مناطق 
و  شبانه روزی  حفاظت  به  مرال ها  حضور 
گشت زنی ها و شب مانی های طوالنی می پردازند. 
اما باز هم هر سال تعدادی از شکارچیان غیرمجاز 
موفق به انجام شکار غیرمجاز مرال در این فصل 
حضور  موضوع  دهه گذشته،  یک  می شوند.در 
نیروهای داوطلب در فصل گاوبانگی در زیستگاه ها 
بارها در محافل دوستداران حیات وحش مطرح 
شده است که موافقان و مخالفان خود را دارد. 
جنگلی  عرصه های  در  بیشتر  نیروهای  حضور 
از  مناطق  این  پوشش  سطح  مرال  زیستگاه 
و  می کند  بیشتر  را  رصد  و  گشت زنی  جهت 
شانس متخلفان برای حضور مخفیانه در منطقه 
از سوی دیگر، احتمال  اما  را کاهش می دهد. 
وقوع درگیری و همچنین نبود اختیارات قانونی 
برای داوطلبان در متوقف ساختن متخلفان و 
بحث  مورد  موارد  از  داوطلبان  آموزش  موضوع 
اوایل دهه ۱۳۹0  بوده است.در  این موضوع  در 
موسسه حیات وحش میراث پارسیان برنامه ای 
ویژه را در فصل گاوبانگی به اجرا گذاشت. آنها 
موفق شدند تا با برقراری ارتباط با چند نفر از 
شکارچیان باسابقه در حاشیه پارک ملی گلستان، 
آنها را متقاعد کنند که در فصل گاوبانگی به جای 
شکار، به فعالیت راهنمای گردشگری بپردازند. از 
سوی دیگر آنها تورهای بسیار محدود و با تعداد 
نفرات کم را به منطقه دعوت کردند و از همان 
فروش  از  درآمدی که  تا  شکارچیان خواستند 
گوشت شکار دارند را از این طریق تامین کنند. به 
گواه گزارش مدیران وقت استان گلستان، نتیجه 
این تجربه بسیار مناسب بود چرا که شکار مرال 
در آن فصل بسیار کم گزارش شد. این برنامه 
بر پایه به کارگیری افرادی که به صورت بالقوه 
احتمال ارتکاب تخلف را داشتند استوار بود و 
سعی داشت برای آنها اوال درآمد جایگزینی را 
انجام  برای  آنان  ثانیا زمان موثر  تامین کند و 
تخلف را با فعالیتی زیرنظر محیط بانان منطقه 
صورت  به  هم  آن  گردشگر  حضور  کنند.  پر 
انجام شده  مالی  تامین  با هدف  تنها  محدود 
اوال اجرای  این حال پرواضح است که  با  بود. 
چنین برنامه ای نیازمند بررسی و حضور مستمر 
گروه اجرایی برای چند سال و آشنایی با جامعه 
محلی و جلب اعتماد شکارچیان محلی است و 
در ثانی امکان تعمیم آن به تمام زیستگاه های 
مرال نیست. پس از این برنامه، حضور داوطلبان 
آموزش دیده و باتجربه در کنار محیط بانان توسط 
چند گروه تخصصی محدود در دستور کار قرار 
مختلف  گروه های  رفته رفته حضور  اما  گرفت. 
فعال در حوزه گردشگری هر سال بیشتر از سال 
قبل مشاهده شد. طی بررسی برنامه بسیاری 
عنوان  آنچه تحت  در می یابیم  این گروه ها،  از 
کمک به حفاظت مرال ها در این فصل و با تیتر 
»تور گاوبانگی« در جریان است، چیزی فراتر از 
یک طبیعت گردی و شب مانی در جنگل نیست! 
برخی از گروه ها در پاسخ به انتقاد از برگزاری این 
تورها و پرسش درباره آنکه چنین فعالیتی چه 
کمکی به حفاظت مرال ها می کند موارد مختلفی 
را مطرح می کنند. از جمله آنکه عواید مالی صرف 
پاسگاه های محیط بانی می شود یا آنکه حضور 
گردشگر، محل را برای متخلفان ناامن خواهد 
کرد. هرچند گزاره های مطرح شده تا حدی قابل 
نیاز به مطالعه تاثیر تورهای  اما  قبول هستند 
گاوبانگی بر حفاظت مرال ها در فصل جفت گیری 
به شدت احساس می شود. حضور گردشگران 
و افراد آموزش ندیده و غیرمتخصصان می تواند 
تمرکز  رفتن  بین  از  برای  را  زیادی  زمینه های 
محیط بانان ایجاد کند. از محل و کیفیت اسکان 
و تغذیه و عبور و مرور گردشگران گرفته تا سوانح 
هستند که  مواردی  تماما  آنان،  برای  احتمالی 
بخشی از انرژی محیط بانان را به خود اختصاص 
تاثیر  گردشگران،  حضور  اگر  حال  می دهند. 
معناداری بر میزان تخلفات در فصل گاو بانگی 
دارد، چنین صرف انرژی قابل قبول و مطلوب 
نیست، عمال  تاثیر آن چشمگیر  اگر  اما  است 
این فعالیت به چیزی خالف هدف اعالم شده 
برای آن تبدیل خواهد شد. پاسخ به این سوال 
تنها و تنها در گرو انجام مطالعه و بررسی شواهد 
تورهای  برگزاری  از  سال های گذشته  نتایج  و 
گاوبانگی است.هنوز دستورالعمل ها مدون و ابالغ 
نشده اند، هرچند که تجربه سال های گذشته در 
ایجاد محدودیت برای تورهای گاوبانگی نشان 
می دهد که با هر ابالغ، مقاومت و جنجال زیادی 
از سوی برخی فعاالن گردشگری و محیط زیست 
به وجود می آید. شاید مدیریت حساب شده تر 
طبیعت گردی در زیستگاه های جنگلی و تسهیل 
فصول  در  گردشگران  مدیریت شده  حضور 
دیگر سال راه حلی برای پاسخ گویی به اشتیاق 
عالقه مندان باشد. در هر صورت، آنچه مسلم به 
تبلیغات  زیاد  تعداد  آن است که  نظر می رسد 
برای تورهای گاوبانگی و توان محدود سازمان 
حفاظت محیط زیست برای مدیریت عرصه ها 
دستورالعمل های  نبود  کنار  در  فصل،  این  در 
اجرایی مدون نوعی آشفتگی را در این فصل در 
زیستگاه های مرال نشان می دهد؛ موضوعی که 
می تواند ظرفیت باالیی برای آسیب در زیستگاه 

را داشته باشد. 

مرال  یا گوزن قرمز که عمده 
جمعیت  آن در مازندران، 

گلستان و سمنان و اردبیل 
پراکنده است، حاال گونه ای در 

معرض خطر به حساب می آیند 
که شکار یکی از دالیل اصلی 

کم شدن جمعیتش به حساب 
می آید. شکاری که در فصل 

گاوبانگی به اوج خود می رسد 

تا  بانگ سر داده اند  آنها  از نیمه شهریور ماه، مانند هر سال، در جنگل های مازندران و گلستان و سمنان پیچیده.  نر  بانگ مرال های 
ماده مرال را پیدا کنند و در یک ماه آینده »گاوبانگی« یا همان زمان جفت گیری عملی شود. این دوره اما از قدیم زمانی بود برای شکار 
بیشتر این گونه و شکارچیان با شنیدن بانگ مرال ها مکانشان را پیدا می کردند و شکار آسان می شد. حاال عالوه بر شکارچیان، تورهای 
مختلف گردشگری با برگزاری سفر، افراد را به جنگل می برند تا شاهد گاوبانگی باشند؛ تورهایی که سازمان حفاظت محیط زیست آنها را 

بدون مجوز می داند و با این حال تبلیغاتشان در سال های اخیر از همیشه بیشتر است.

سر و صدا و حضور انسان 
امنیت و آرامش مرال ها را در 

این فصل به هم می زند. پیش 
از این افراد آموزش های الزم را 
می دیدند اما با آمدن تورهای 
گردشگری در سال های اخیر 
که بدون رعایت دستورالعمل 

می آمدند این منطقه دچار 
مشکل شد

| فعال محیط زیست |

  | سهیل اوالدزاد |
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۱ادامه از صفحۀ

با  غیرمجاز  شکارچیان  مسلحانه  درگیری 
به مرگ  ملی گلستان  پارک  در  محیط بانان 

شد. منجر  شکارچی  یک 
رئیس پارک ملی گلستان با اعالم این خبر 
گفت: »روز دوشنبه، محیط بانان پارک ملی 
دره  منطقه  در  حین گشت زنی  در  گلستان 
از شکارچیان  با یک گروه  پودینه )آق سو( 
غیرمجاز روبه رو شده که مبادرت به شکار یک 

راس مرال کرده بودند.«
مهدی تیموری با بیان این مطلب افزود: »در 
پی درگیری مسلحانه شکارچیان غیرمجاز با 
محیط بانان یک شکارچی از ناحیه پایین تنه 
مجروح شد که بر اثر شدت جراحات وارده 

جان خود را از دست داد.«
او با اشاره به اینکه پس از وقوع این حادثه 
شدند،  متواری  منطقه  از  شکارچیان  بقیه 
سایر  شناسایی  برای  الزم  »اقدامات  گفت: 
شکارچیان در دست پیگیری اقدام است.«
در حالی که این درگیری در فصل گاوبانگی 
رخ داده و به مرگ یک شکارچی غیرمجاز 
انجامیده، چهار روز پیش نیز یک محیط بان 
به  جنگل خواران  با  درگیری  در  آستارایی 
سعید  ارتباط  این  در  شد.  مجروح  شدت 
آستارا  فرمانداری  سرپرست  میرقربانی، 
اداره  محیط بان  ضاربی،  »اسماعیل  گفت: 

محیط زیست آستارا که به همراه همکارش و 
یک سرباز برای گشت زنی و انجام ماموریت، 
این  لوندویل  وحش  حیات  پناهگاه  به 
یک  چاقوی  اصابت  با  بود،  رفته  شهرستان 
از قاچاقچیان، از ناحیه پا به شدت مجروح 
شد.« پارک ملی گلستان قدیمی ترین پارک 
ملی ثبت شده در ایران و پناهگاهی کم نظیر 
برای حیات وحش است که هزار و ۳۵0 گونه 
گیاهی و ۳02 گونه جانوری از جمله نیمی از 
را در خود جای  ایران  گونه های پستانداران 
ذخیره گاه  عنوان  به  دلیل  به همین  و  داده 
زیست کره در میراث جهانی یونسکو به ثبت 

است. رسیده 

از بهترین زیستگاه های  پارک ملی  گلستان 
خرس  پلنگ،  چون  بزرگی  پستانداران 
شوکا، گوسفند  مرال،  وشق،  قهوه ای، گرگ، 
و گراز  ایرانی  آهوی  وحشی،  بز  و  وحشی 
است و به ویژه به خاطر جمعیت فراوان قوچ 

است. معروف  اوریال  میش  و 
پارک  نخستین   ۱۳۵۴ سال  در  گلستان 
ملی ایران شد که در فهرست میراث جهانی 
ذخیره گاه   ۵0 از  یکی  عنوان  به  یونسکو 
رسید. ثبت  به  زمین  محیطی کره  زیست 
بیشتر گستره پارک در استان گلستان، حدود 
۳۴ درصد آن در استان خراسان شمالی و 
بخش اندکی نیز در استان سمنان قرار دارد.

رئیس پارک ملی گلستان خبر داد

مرگ یک شکارچی غیرمجاز در درگیری با محیط بانان

رویداد
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تاریخی  عمارت  نام  که  روزی  از 
بیرون  ملی  آثار  فهرست  از  منصوری، 
۱0 سال می گذرد. یک دهه  کشیده شد، 
سبب  ویالیی،  عمارت  این  بالتکلیفی 
هر  و  باشد  احتضار  به  رو  امروز  شده 
بدهند.  هشدار  وضعش  درباره  زمستان 
پارک  بلوار  در  است  خانه ای  از  صحبت 
سیفیه، خیابان هاشمی نژاد، در عرصه ای 
متر مربع   ۴00 با  متری  سه هزار  تقریبا 
باغ  یک  در  طبقه  دو  عمارتی  زیربنا. 
بنا  قاجار  دوره  در  آن  همکف  طبقه  که 

به  است.  پهلوی  دومش  طبقه  و  شده 
بناهای  زیباترین  از  که  منصوری  خانه 
مالیر است، در دی ماه ۱۳۸0 شماره ثبت 
را خیلی  این شماره  اما  دادند.  را   ۴۶۹۱

گرفتند. پس  عمارت  از  زود 

به  تاریخ،  این  از  پس  سال   ۱0 درست 
دنبال تعلل در تملک عمارت، با پیگیری 
خانه  اداری  عدالت  دیوان  و حکم  وراث 
از فهرست آثار ملی خارج شد و  آینده ای 
بنای تاریخی قرار  این  مبهم پیش روی 
رضایت  بدون  مدت  این  در  گرفت. 

این  و  نشده  ممکن  بنا  مرمت  مالکان، 
دلیل  به  هشدارها  و  نم زدن  و  سستی 

بی توجهی هاست. همین 

دیروز  همین  را  هشدار  آخرین 
رئیس  جلیلی،  ابراهیم  دادند. 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره 
درباره  را  جمله   این  مالیر  صنایع دستی 
تاریخی  »عمارت  گفته:   بنا  احوال 
ارزش شهر  واجد  آثار  از  یکی  منصوری، 
مالیر، این روزها حال خوشی ندارد.« به 
 ۱۳۸۷ و  در سال۱۳۸۶  بنا  این  او  گفته 

از  ریال  میلیارد  یک  بر  بالغ  اعتباری  با 
شده  بازسازی  و  مرمت  اداره کل  سوی 
از فهرست  اثر  با خروج   ۹0 از سال  ولی 
دلیل  به  بسیار،  مکاتبات  وجود  با  آثار 
»نبود اعتبار، عدم توافق و تعدد وارثان« 

است. نشده  مقدور  تملک  امکان 

»با  داده  توضیح  همچنین  جلیلی 
تنها  بنا  مرمت  و  ورود  اینکه  به  عنایت 
لذا  است  امکان پذیر  مالکان  رضایت  با 
چندین سال است، بنا مرمت و بازسازی 
تخریب  بنا  دیوارهای  از  بخشی  و  نشده 
نیاز به تعمیر دارد.«  نیز،  بنا  ناودان ها  و 
بود  هم گالیه کرده  این  از  پیش  او که 
نداده اند،  مرمت  اجازه  وکیل  و  ورثه  که 
حاال هشدار داده »عایق پشت بام قبل از 
و  شود«  ترمیم  باید  بارش  فصل  شروع 
»رسیدگی نکردن به این بنا خطر تخریب 
سال  زمستان  در  مالیر  منصوری  عمارت 

می دهد«. افزایش  را  جاری 

شد  تکرار  هم  پارسال  پاییز  هشدار  این 
میراث فرهنگی  اداره  رئیس  آذرماه  در  و 
نیازمند  خانه  این  گفت  ایسنا  به  مالیر 
ناودان ها  بام ،  و  است  اضطراری  مرمت 
و راه آب های خانه »منصوری« مالیر به 
مرمت  و  بازسازی  و  اصالح  عایق کاری، 
بنا  این  ظاهر  او  گفته  به  دارند.  نیاز 
و  است  خشت  از  آن  باطن  و  آجر  از 
عاملی  بام  پشت  و  ناودان  از  آب  نفوذ 
به  و  شوند  خیس  خشت ها  که  است 
به ویژه بخش شمال  و  بزند  بنا آسیب 

بریزد. فرو  بنا  غربی 

اثر  بنا  این  اینکه  بیان  با  جلیلی   
برود،  بین  از  نباید  و  است  شاخصی 
با همکاری  بود که  امیدواری کرده  ابراز 
و  مسکن  شهرداری،  فرمانداری، 
شود  حفظ  بنا  این  وراث  و  شهرسازی 
تملک کند  را  آن  خصوصی  بخش  یا  و 
تبدیل  اقامتگاه سنتی  یا  رستوران  به  و 

. د شو

عمارت  بود:  نوشته  ایرنا  این  از  پیش 
تاکنون  و  دارد  ورثه   ۱۵ منصوری 
وزارت  طریق  از  زیادی  پیگیری های 
و  صنایع دستی  میراث فرهنگی، 
و  راه  و  مالیر  شهرداری  گردشگری، 
تملک  برای  شهرستان  این  شهرسازی 
به  هنوز  که  گرفت  صورت  ملک  این 
حالیست  در  این  است،  نرسیده  نتیجه 
صنایع  میراث فرهنگی،  گفته  به  که 
شهرستان  این  گردشگری  و  دستی 
از  خروج  دلیل  به  منصوری  عمارت 
اختیار  حیطه  از  ملی،  آثار  فهرست 
این  تملک  توانایی  و  است  خارج  آنها 
سال های  طی  حالی که  در  ندارد،  را  بنا 

تملک  برای  زیادی  مکاتبات  گذشته 
دالیل  به  اما  شد،  انجام  منصوری  خانه 
اعتبار،  نشدن  تامین  همچون  مختلفی 
این  وراث،  تعدد  و  وراث  نکردن  توافق 
این  به خریداری  موفق  هنوز  وزارت خانه 

است. نشده  ملک 

باال گرفته  نگرانی ها  پیش که  سال  یک 
بود مدیر میراث فرهنگی مالیر با ناامیدی 
طریق  از  بسیار  پیگیری های  بود  گفته 
و  شهرداری  فرمانداری،  استان،  اداره کل 
خانه  تملک  برای  شهرسازی  و  مسکن 
امالک  جابه جایی  طریق  از  منصوری 
گرفته  صورت  مذکور  ملک  با  شهرداری 
دیگر  سوی  از  است.  نرسیده  نتیجه  به 
 ۱2 با واگذاری  بود شهرداری  گفته شده 
سعدی که  خیابان  در  واقع  زمین  قطعه 
در اختیار اداره راه و شهرسازی است، به 
وراث خانه منصوری، این خانه را تملک 
واحد  نکردن  همکاری  علت  به  اما  کند 
توافق نامه  راه و شهرسازی،  اداره  امالک 

شد. لغو 

در  مالیر  میراث فرهنگی  اعالم  طبق 
پیگیری های  وجود  با  گذشته  سال های 
میراث فرهنگی،  سوی  از  شده  انجام 
دیگر  و  مجلس  نمایندگان  شهرداری، 
برای  همچنان  مرتبط،  دستگاه های 
بین وراث اختالف نظر  این ملک  تملک 

دارد. وجود 

این  بر  همچنان  جلیلی  ابراهیم  اما 
اثر  یک  منصوری  خانه  که  دارد  تاکید 
شود.  حفظ  باید  و  است  تاریخی  مهم 
بناهای  زیباترین  از  را  منصوری  خانه  او 
دانسته  مالیر  شهرستان  در  قاجار  دوران 
مطالبات  از  آن  از  نگهداری  و  حفظ  که 
فرهنگی  میراث  دوست داران  و  مردم 
میراث  دوستداران  مسئوالن،  از  و  است 
وراث  و  شهرداری  نمایندگان،  فرهنگی، 
تقاضای  آن  نگهداری  و  حفظ  برای 

است. کرده  همکاری 

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
انتقال کتیبه  از  فارس  استان  صنایع دستی 
مکان  به  براق  تنگ  ساسانی  اول  شاپور 

داد. خبر  خود  اصلی 
و  »کتیبه  شیرازی گفت:  شه دوست  هادی 
غار تنگ براق مربوط به دوره ساسانیان است 
شرقی  جنوب  ضلع  اقلید،  شهرستان  در  و 
اثر در تاریخ 2۳ مهر  سده واقع  شده، این 
۱۳۷۶ با شماره ثبت ۱۹2۹ به عنوان یکی از 

آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.«
او ادامه داد: »با توجه به خطراتی که برای 
این کتیبه ارزشمند در طول زمان پیش آمده 
بود تصمیم بر آن شد که این کتیبه به مکان 
قرار  سابقًا  غاری که  دهانه  در  خود  اصلی 
داشت انتقال یابد. این کار توسط زبده ترین 
تخت جمشید  جهانی  پایگاه  کارشناسان 
پایان  به  به زودی  و  است  انجام  حال  در 

می رسد.«
شاپور  »کتیبه  گفت:  شیرازی  شه دوست 
تنگ براق اقلید متنی مشابه با کتیبه شاپور 
دارد که  مرودشت  حاجی آباد شهرستان  در 
موضوع شکار این پادشاه ساسانی را پس 
باالیی  اهمیت  از  و  می دهد  شرح  معرفی 

است.« برخوردار 
جهانی  میراث  پایگاه  مدیر  فدایی،  حمید 
تخت جمشید اظهار کرد: »حفاظت اولیه از 
این اثر ثبت ملی یک بار دیگر هم در سال 
۱۳۸۱ و توسط گروهی از استادکاران مرمت 

تخت جمشید و به سرپرستی استاد راه ساز 
انجام شده بود. قرار گرفتن اثر درشیب دره 
از آن باعث  و سختی دسترسی و حفاظت 
توسط  اثر  اطراف  بار  چندین  بود که  شده 
مورد  عتیقه  سوداگران  و  غیرمجاز  حفاران 

گیرد.« قرار  حفاری 
سطح  اینکه  دلیل  به  سویی  »از  افزود:  او 
امکان  بود  بارندگی  در معرض  اثر  کتیبه دار 
از  بخشی  تاریخی که  سند  این  به  آسیب 
نیز  ساسانی  دوره  در  براق  تنگ  شناسنامه 
به شمار می رود، وجود داشت که مهم ترین 
و سخت ترین بخش از عملیات حفاظت و 
انتقال  شامل  مهم،  این کتیبه  سامان دهی 

مسطح  صفه  باالی  به  دره  شیب  از  کتیبه 
مقابل غار تنگ براق است که در حال حاضر 

است.« انجام  در حال 
اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
فدایی  فارس،  استان  میراث فرهنگی 
هفت  حدود  که  کتیبه  زیاد  »وزن  گفت: 
ابزار  از  استفاده  محدودیت  و  است  تن 
همچون  دره  درشیب  حمل ونقل  ساده 
جمله  از  دستی  جرثقیل های  و  داربست 
است  کتیبه  انتقال  فرآیند  در  دشواری ها 
در محوطه مسطح  استقرار مجدد کتیبه  و 
رطوبت  و  بارندگی  از  را  آن  غار،  مقابل 

داشت.« خواهد  نگاه  محفوظ 

۱۰ سال پس از خروج یک بنای قاجاری مالیر از فهرست آثار ملی، این بنا به مرمت اضطراری نیاز دارد

احتمال ویرانی عمارت منصوری در زمستان
 رئیس اداره میراث فرهنگی مالیر: اگر عایق بام بنا قبل از شروع فصل بارش ترمیم نشود
 خطر تخریب عمارت منصوری باالست

بازگشت کتیبه شاپور اول ساسانی تنگ براق اقلید 

در جلسه شورای حریم کشور

حریم »تئاتر شهر« 
تعیین و تصویب شد

مجموعه تئاتر شهر تهران در جلسه شورای حریم 
کشور تعیین حریم شد. در جلسه شورای حریم 
اعضای  حضور  با  )دوشنبه(  دیروز  که  کشور 
شورای حریم در وزارت میراث فرهنگی برگزار شد، 
تعیین حریم مجموعه تئاتر شهر تهران واقع در 
خیابان انقالب ، چهارراه ولی عصر مورد تصویب 

قرار گرفت.
که  تاریخی وفرهنگی  مجموعه  این  حریم  در 
قلمداد  کشور  معاصر  معماری  میراث  زمره  در 
ارزش  واجد  آثار  دیگر  حریم  تعیین  می شود، 
فرهنگی  و  تاریخی پیرامون تئاتر شهر نیز مورد 

گرفت. قرار  توجه 
مقررات  و  ضوابط  ابالغ  میراث آریا  به گزارش 
حریم این دو مجموعه از سوی مقام عالی وزارت 

انجام می شود. میراث فرهنگی 

استرداد درهای یک کلیسای 
باستانی  به قبرس

درهای مسروقه یک کلیسای باستانی پس از ۵0 
سال از ژاپن به قبرس بازگردانده شدند.

نیوز، یک در دو  از مجله آرت   ایرنا  به گزارش 
لنگه متعلق به قرن هجدهم میالدی که حدود 
۵0 سال پیش از کلیسای آگیوس آناستازیوس 
در قبرس دزدیده شده بود، به دولت این کشور 

بازگردانده شد.
استرداد این در باستانی به یک دعوی حقوقی 
پایان داد که بیش از دو دهه پیش آغاز شده 
بود؛ تاسوال حاجیتوفی، کنسول افتخاری قبرس 
در هلند که به خاطر کمک به استرداد آثار تاریخی 
ربوده شده از زادگاهش شناخته می شود، در دهه 
۱۹۹0 میالدی کشف کرد این در به غارت رفته در 
حال حاضر در کالج هنر کانازاوا واقع در اوساکای 
ژاپن نگهداری می شود. به استناد کتاب اداره آثار 
باستانی قبرس با صدور یک اعالمیه از بازگشت 
این در دولنگه که به دنبال اشغال نظامی این 
کشور به دست نیروهای ترکیه به سرقت رفته 
بود، به عنوان یکی از مشهورترین و پیچیده ترین 

پرونده های استرداد در تاریخ یاد کرد.

رحمت اله رضایت، مرمتگر 
پیشکسوت درگذشت

میراث فرهنگی، گردشگری  اداره کل  سرپرست 
درگذشت  از  اصفهان  استان  صنایع دستی  و 
پیشکسوت  مرمتگران  از  رحمت اله رضایت 
داد. خبر  بیماری کرونا  به  ابتال  اثر  بر  اصفهان 
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان، علی کامیابی با اعالم این خبر 
مرمتگران  جمله  از  »رحمت اله رضایت  گفت: 
پیشکسوت و سنتی اصفهان بود که بیش از ۶0 
سال در امر مرمت آثار تاریخی اصفهان تالش 

کرد.«
او ادامه داد: »این مرمتگر سنتی ۶0 سال قبل هنر 
مرمت را در کنار پدرش استاد محمدعلی رضایت 
آموخت و در طی این مدت طوالنی موفق شد 
آثار متعددی را همچون سردر و بازارچه تاریخی 
حسن آباد در محور جنوب شرق میدان امام)ره( 
)نقش جهان( و بازار تاریخی رنگرزها را در محور 

شمال غرب میدان امام)ره( مرمت کند.«
که  رحمت اله رضایت  »مرحوم  افزود:  کامیابی 
کار مرمت سنتی را از پدرش به طریق استاد و 
شاگردی آموخته بود، این هنر را به فرزندانش 
از  او پس  انتقال داد و هم اینک 2 فرزند  نیز 
تحصیل در دانشگاه، کار پدر را ادامه می دهند.«
با  درگیری  روز  چند  از  پس  رحمت اله رضایت 
بیماری کرونا، عصر یکشنبه و در سن ۷۳ سالگی 
درگذشت. پیکر این مرمتگر برجسته، در قطعه 
سپرده  خاک  به  اصفهان  رضوان  باغ  نام آوران 

خواهد شد.

|پیام ما| عمارت قاجاری منصوری ناخوش است. این ناخوشی به چشم همه آمده و هراس ویرانی عمارت، در دیوارهای تخریب شده، 
پایه های سست و سقف نم زده هویداست. داستان این خانه که در دوره قاجار از عمارت های باشکوه مالیر بود، داستانی تکراری است؛ 
ماجرای شکایت مالکان و خروج بنا از فهرست آثار ملی و بی توجهی طوالنی و احتماال ویرانی. در حالی که درباره این بنای واجد ارزش که 
روزی شماره ای ملی داشت مدت هاست هشدار داده می شود، حاال هشدار آخر را رئیس اداره میراث فرهنگی مالیر داده و گفته در این 

ناخوشی، اگر مالک به مرمت و بازسازی عمارت منصوری رضایت ندهد، در بارش های زمستانی، باید شاهد فروریختنش باشیم.

محوطه

گردشگری خوراک از چندین 
جنبه برای توسعه صنعت 
گردشگری کشور دارای 
اهمیت است که یکی از 
مهم ترین آن ها برداشتن 
گامی دیگر به سوی 
تنوع بخشی محصوالت و 
توزیع سفر به شمار می آید 
تا طگردشگری خوراک 
به عنوان جاذبه ای جدید 
سبب هدایت گردشگران به 
سوی مقاصد متنوع و کمتر 
شناخته شده شود

معاون گردشگری با تشریح ساز و کار تبدیل 
گردشگری خوراک به یک محصول و جاذبه 
پایدار گفت: به هر مرکز پذیرایی و گردشگری 
که غذاهای بومی و محلی را در منو خود وارد 
کند، رتبه باالتری در فرایند ارزیابی داده شود.
به گزارش روابط  عمومی معاونت گردشگری 
در  تیموری  ولی  میراث فرهنگی،  وزارت 
نشست هم اندیشی گردشگری خوراک گفت: 
گردشگری خوراک از چندین جنبه برای توسعه 
صنعت گردشگری کشور دارای اهمیت است که 
یکی از مهم ترین آن ها برداشتن گامی دیگر به 
سوی تحقق هدف و سیاست کلی این حوزه، 
یعنی تنوع بخشی محصوالت و توزیع سفر به 
شمار می آید تا طبق این موضوع، گردشگری 
خوراک خود به عنوان جاذبه ای جدید سبب 
هدایت گردشگران به سوی مقاصد متنوع و 
کمتر شناخته شده شود.او افزود: طرح »شار« 
رتبه بندی  و  ارزیابی  شناسایی،  معنای  به 
جاذبه ها، محصوالت و مقاصد گردشگری در دو 
سال اخیر یکی از مهم ترین بسترهای حرکت 
و سیاست گذاری در حوزه گردشگری بوده که 
از سوی معاونت گردشگری دنبال شده است.  
طبق پیشبرد این طرح که با همکاری مرکز 
تجارت جهانی )IPC( با هدف توسعه صادرات 
اولویت های  است،  گرفته  انجام  گردشگری 
صنعت  این  تقاضای  و  عرضه  طبق  کاری 
مبنای  بر  رو  این  از  است.  شده  مشخص 

برنامه ریزی صورت گرفته موضوع گردشگری 
کشاورزی و خوراک در صدر برنامه های مربوط 
ادامه  دارد.تیموری  قرار  به محصوالت جدید 
حرکت  مسیر  و  فرآیند  روال کار،  طبق  داد: 
برای ورود رسمی گردشگری خوراک به یکی 
از جاذبه ها و محصوالت جدید قابل عرضه در 
این صنعت، ابتدا تشکیل کارگروهی متشکل 
از صاحب نظران، فعاالن و تشکل های حرفه ای 
است. سپس همزمان با شکل گیری دبیرخانه 
مربوطه، تهیه سند بخشی مربوط به توسعه 
خوراک  حوزه گردشگری  در  بازار  و  محصول 
تدوین  آن  از  بعد  و  گرفت  خواهد  انجام 
دستورالعمل اجرایی صدور مجوزهای فعالیت 
در این حوزه صورت می پذیرد.او افزود: تنوع و 
غنایی که در خوراک و غذاهای محلی و خانگی 
پذیرایی  مراکز  و  رستوران ها  در  دارد،  وجود 
این  از  است،  نشده  واقع  توجه  مورد  رسمی 
خوراک  موضوع گردشگری  به  پرداختن  رو 
می تواند این نقیصه را به صورت جدی رفع 
کند و از ظرفیت های متعدد آن در راستای 
توسعه گردشگری کشور بهره گرفته شود.او 
گفت: در حال حاضر گرایش قابل توجهی هم 
در بعد داخلی و هم بین المللی به موضوع 
غذا و جذابیت های آن در حوزه گردشگری 
وجود دارد که این دیدگاه می تواند در رشد و 
تکامل این شاخه مهم گردشگری در کشور 

واقع شود. موثر 

در نشست هم اندیشی گردشگری خوراک مطرح شد

غذای بومی شاخص امتیازدهی می شود

رئیس اداره میراث فرهنگی 
مالیر هشدار داده عایق پشت بام 

قبل از شروع فصل بارش باید 
ترمیم شود و رسیدگی نکردن 

به این بنا خطر تخریب عمارت 
منصوری مالیر در زمستان سال 

جاری را افزایش می دهد

|  
سنا

 ای
 |

ستاد ملی کرونا به تازگی گروه 
جدیدی از مشاغل را در اولویت 
واکسیناسیون قرار داده است که 
شاغالن گردشگری و موزه ها هم 
در این گروه قرار گرفته اند

موزه

واکسن کرونا به موزه ها رسید
در  اعالم رسته های شغلی جدید  دنبال  به 
موزه ها  مدیرکل  واکسیناسیون،  اولویت 
در  شاغالن  تمام  که  داد  خبر  ایران  در 
تاریخی  سایت های  و  محوطه ها  موزه ها، 
اولویت  در  خصوصی  موزه داران  و 

گرفته اند. قرار  واکسیناسیون 
ستاد ملی کرونا به تازگی گروه جدیدی از 
قرار  واکسیناسیون  اولویت  در  را  مشاغل 
داده است که شاغالن گردشگری و موزه ها 
گرفته اند. محمدرضا  قرار  این گروه  در  هم 
منقول  اموال  و  موزه ها  مدیرکل  کارگر، 

تاریخی به ایسنا گفت که ستاد ملی مبارزه 
با کرونا با واکسیناسیون کارکنان موزه های 
فرهنگی،  میراث  وزارت  زیرمجموعه 
موافقت کرده  دستی  صنایع  و  گردشگری 
این  در  شاغالن  همه  اسامی  ما  و  است 
که  را  تاریخی  محوطه های  حتی  بخش، 
و  بهداشت  وزارت  به  دارند  بازدیدکننده 

کرده ایم. اعالم  تهران  در  کرونا  ستاد 
در  این که  به  توجه  با  شد:  یادآور  او 
سنی،  رده  با  متناسب  شهرها،  از  برخی 
پیش  بیشتری  سرعت  با  واکسیناسیون 

مشاغل  از  بسیاری  است  ممکن  و  رفته 
قبال  واکسیناسیون،  اولویت  در  حتی 
مشمول رده سنی شده و واکسن را تزریق 
از  موضوع  شد  قرار  بنابراین  باشند،  کرده 
پیگیری  کرونا  استانی  ستادهای  طریق 
شود. ما اسامی کارکنان موزه و موزه دارانی 
به  نشده اند  سنی  رده  مشمول  هنوز  را که 
برنامه ریزی  و  کرده ایم  اعالم  کرونا  ستاد 
انجام  آن ها  از طریق  بعدی  اطالع رسانی  و 

می شود.
کارگران  نگهبانان،  واکسیناسیون  درباره  او 

اظهار  تاریخی  محوطه های  کارشناسان  و 
و  نامه نگاری  در  مشاغل  این  همه  کرد: 
پیگیری های ما برای واکسیناسیون مدنظر 
بوده اند. هر محوطه تاریخی که بازدیدکننده 
و  می شود  محسوب  موزه  نوعی  به  دارد 
پیگیری  نیز  را  آن ها  واکسیناسیون  ما 

کرده ایم.
بازگشایی  برای  پیگیری  از  کارگر همچنین 
حال  در  موزه ها  و گفت:  داد  خبر  موزه ها 
دارند که  قرار  در گروه دوم مشاغل  حاضر 
شهرهای  در  ملی کرونا  ستاد  مصوبه  طبق 
فعالیت  به  و  شوند  باز  می توانند  نارنجی 
خود ادامه دهند، ولی ما در حال پیگیری 
تاریخی  محوطه های  و  موزه ها  تا  هستیم 

قرار  یک«  شغلی  »گروه  در  بازدید،  مورد 
شده  انجام  نیز  آن  نامه نگاری های  گیرند، 
توسط  بعدی  بررسی های  باید  و  است 
ما  البته  شود.  انجام  کرونا  ملی  ستاد 
امیدواریم با سرعت گرفتن واکسیناسیون، 
و  قرمز  و  کرونا  گرفتن  اوج  شاهد  دیگر 
نباشیم. شهرهای کشورمان  شدن  نارنجی 
در  که  تاریخی  محوطه های  و  موزه ها 
تعطیالت نوروز ۱۴00 پس از ماه ها تعطیلی 
با اوج  از ۱۸ فروردین ماه  بودند،  باز شده 
گرفتن ویروس کرونا در کشور دوباره بسته 
شدند. هم اکنون موزه ها طبق مصوبه ستاد 
ملی کرونا در شهرهای قرمز اجازه فعالیت 

تعطیل اند. همچنان  و  ندارند 

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 
ملک منطقه دو کرمان

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

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

سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴00۶0۳۱۹0۷۸00۴۶۶۱ هیات دوم مورخه 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   ۱۴00/0۵/۱۷
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احسان احمدی 
نژاد فرزند حسین بشماره شناسنامه 2۹۸0۱۹2۷۳2 کد ملی 
2۹۸0۱۹2۷۳2 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۱۴۹/۷۵ مترمربع تحت پالک ۱۶۶۳۶ فرعی از 
۳۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱0۵0 فرعی از 
اصلی مذکور بخش 2 کرمان واقع در خیابان شهید بختیاری 
آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  چپ  سمت  اول کوچه 
حسین احمدی نژاد 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 ۴۹۳
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴00/0۶/0۹-تاریخ انتشار نوبت 

۱۴00/0۶/2۳ : دوم 
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک
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گفت وگو با هادی کیادلیری، کارشناس جنگل، درباره طرح »تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع 
تولیدات کشاورزی«

زمین خواری عریان در انتظار ایران 
کیادلیری: در این طرح خودکفایی به هر قیمتی، جایگزین بحث امنیت غذایی شده است 

| روزنامه نگار |

| لیال مرگن |

| رئیس دانشکده منابع طبیعی 
و محیط زیست واحد علوم و 

تحقیقات |

  | هادی کیادلیری |

|  
رنا

 ای
 |

رئیس کمیسیون انرژی 
اتاق بازرگانی:

تا FATF حل نشود نه 
سرمایه خارجی جذب 
می کنیم و نه تجهیزات 

با  بازرگانی  اتاق  انرژی  رئیس کمیسیون 
باشد سرمایه خارجی  قرار  اگر  اینکه  بیان 
به   FATF برجام و باید  ابتدا  جذب شود 
و  پولی  مبادالت  امکان  تا  برسد  سرانجام 
جذب سرمایه گذاری فراهم شود، گفت: ما 
درصد   ۷0 تامین  امکان  نفت  صنعت  در 
درصد   ۳0 و  داریم  داخل  از  را  تجهیزات 
باید وارد شود که کسی به ما نمی فروشد. 
درباره  ایلنا،  با  گفت وگو  در  پدیدار  رضا 
انتشار اوراق مشارکت برای سرمایه گذاری 
دلیل  به  گفت:  نفت  صنعت  حوزه  در 
برای  روشنی  آینده  اوضاع  بودن  ملتهب 
جذب منابع مالی از طریق اوراق مشارکت 
پول  ارزش  کاهش  شدت  زیرا  نمی بینم، 
به حدی باال است که کسی روی بازگشت 
آن  روی  نمی تواند  آن  سود  یا  و  پول 

کند. حساب 
پدیدار با بیان اینکه در شرایط غیر متعارفی 
برای انجام سرمایه گذاری در حوزه صنعت 
پول  که  کسانی  افزود:   هستیم،  نفت 
طرح ها  و  نمی گذارند  جلو  قدم  دارند 
متقاضی  که  هم  کسانی  پیشنهادات  و 
اقتصاد ملی  روزانه  تورمی  روند  با  هستند 
کسی  هر  یعنی  ندارد،  همخوانی  ایران 
خود  پول  است که  مردد  دارد  سرمایه ای 
که  می دهد  ترجیح  و  کند  پروژه  وارد  را 
یک  در  همه  سرمایه گذاری کند.  بانک  در 
نفت  حوزه  در  ما  می برند،  بسر  بالتکلیفی 
خود  پیشنهادات  نفت  وزیر  که  منتظریم 
در  بخش خصوصی  مشارکت  زمینه  در  را 
توسعه سرمایه گذاری در صنعت نفت ارائه 
تصمیم گرفت. یا  و  اظهارنظر  بتوان  تا  دهد 
با  بازرگانی  اتاق  انرژی  رئیس کمیسیون 
نرسد  سرانجام  به  برجام  اگر  اینکه  بیان 
نخواهیم  هم  خارجی  سرمایه گذاری 
مقدور  پول  وقتی جابجایی  داشت، گفت: 
شود؟  وارد کشور  چگونه  سرمایه  نیست، 
خارجی  سرمایه گذاری  موضوع  بنابراین 
سرمایه  باشد  قرار  اگر  است،  منتفی  کال 
برجام  باید  ابتدا  شود  جذب  خارجی 
امکان  تا  برسد  سرانجام  به   FATF و 
سرمایه گذاری  جذب  و  پولی  مبادالت 
یا  و  کشور  کنیم  فرض  شود،  فراهم 
ایران  در  که  می گیرد  تصمیم  شرکتی 
مسیری  چه  از  را  پول  سرمایه گذاری کند 
وقتی  وارد کند؟  قانون  و  بانک  با کدام  و 
شده اند،  منع  شیوه ها  و  مبادی  همه 
بزرگ  سرمایه گذار  شرکت های  هیچگاه 
امکان  چون  نیستند،  ریسک  به  حاضر 
پول سرگردان  ندارد.  وجود  پول  جابجایی 
 ۳ نقدینگی  است، گردش  زیاد  کشور  در 
رقم  یک  یعنی  تومان  میلیارد  هزار  هزار 
نیاز به تجهیزاتی داریم  اما  نجومی است، 
ما  شود،  تهیه  کشور  از  خارج  از  باید  که 
درصد   ۷0 تامین  امکان  نفت  صنعت  در 
درصد   ۳0 و  داریم  داخل  از  را  تجهیزات 
باید وارد شود که کسی به ما نمی فروشد، 
ایرانی  صددرصد  که  پروژه هایی  بنابراین 
هم  مالی  تامین  امکان  و  باشد  داخلی  و 

است. کم  بسیار  شود،  فراهم 

از نظر هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع 
طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات 
هر چند برخی از بندهای طرح »تقویت امنیت 
تولیدات کشاورزی«  موانع  رفع  و  غذایی کشور 
خوب است اما این طرح  در برخی قسمت ها 
دارای مشکالت جدی است: »طرح پشتیبانی 
و رفع موانع تولید کشاورزی تایید کننده همان 
بندهای مشکل دار »قانون رفع موانع تولید« است 

که زمین خواری در آن عریان شده است«.
او بخشی از مشکالت طرح را تشریح می کند: 
»تبصره چهار ماده ۱2 این قانون می گوید که به 
منظور رفع تداخالت ماده ۵۴ قانون رفع موانع 
تولید، باید اقداماتی انجام شود. البته خود ماده 
۵۴ جای بحث دارد. این ماده مصوب سال ۹۴ 
بود و باعث می شد که تمام اسناد مالکیت دولت 
زیر سوال برود یا متزلزل شود. در واقع این ماده 
فضایی را باز می کرد که زمین خواران دوباره شروع 
به طرح دعوا کنند. در قانون جدید مجلس، دوباره 
روی این ماده که مشکل داشت، تاکید می شود«.
قانون   ۵۴ ماده  اساس  بر  به گفته کیادلیری 
در  دعاوی مطرح شده  تمام  تولید،  موانع  رفع 
کمیسیون هفت نفره مورد بررسی قرار می گرفت. 
دو عضو این کمیسیون از منابع طبیعی و محیط 
زیست بودند و عمال در بسیاری از پرونده ها، رای 

به ضرر منابع طبیعی صادر می شد.
منابع  و  جنگل  شده  شناخته  کارشناس  این 
اشاره،  مورد  ایرادات طرح  دیگر  درباره  طبیعی، 

گفت: »اوج مسایل مرتبط با تشدید زمین خواری 
مربوط به تبصره ماده ۱۳ است. در واقع قانونگذار 
یک تبصره به بند دو ماده ۴۵ قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر اضافه می کند که بر اساس آن 
»انتقال قطعی اراضی ملی و دولتی در سایر موارد 
پس از صدور پروانه بهره برداری و استمرار فعالیت 
به مدت پنج سال با تصویب شورای برنامه ریزی 

و توسعه استان امکان پذیر است«.
رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست 
واحد علوم و تحقیقات عنوان کرد: »بر اساس 
بند 2 ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، 
واگذاری اراضی ملی و دولتی برای شهرک های 
صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و غیره از 
شمول تبصره دو ماده ۹ قانون افزایش بهره وری 
قانون   ۹ ماده  دو  تبصره  می شوند.  مستثنی 
افزایش بهره وری، انتقال قطعی اراضی را ممنوع 
می کرد، ولی با قانون جدید مجوز انتقال قطعی 
اراضی صادر می شود. یعنی اگر فرد یک زمینی را 
بگیرد و پنج سال اقداماتی روی آن انجام بدهد، 
انتقال قطعی انجام می شود و آن فرد مالک زمین 

شده است«.
کیادلیری تصریح کرد: »در واقع اینجا یک نوع 
به نظر من  اتفاق می افتد.  زمین خواری عریان 
این طرز تفکر همان طرز تفکری است که قبال 
و در قانون رفع موانع تولید پیگیری می شد. در 
گذشته هم بسیاری از اراضی که واگذار کرده اند، 
تعیین تکلیف نشده است. در بسیاری از اراضی 

ملی و دولتی که برای اشتعال زایی و تولید واگذار 
شد، نه طرحی اجرا شده است و نه بررسی شد 
که چه اتفاقی برای آن افتاده است. بسیاری از 
اراضی را زخمی کرده اند، ولی دولت نمی تواند این 
اراضی را پس بگیرد. با توجه به تجربه های قبلی 
معلوم نیست چرا چنین تبصره ای به قانون اضافه 

می کنیم«.
کیادلیری تاکید می کند که تصویب قانون جدید، 
منابع  و  زیستی  محیط  موانع  رفع  معنای  به 

است. طبیعی 

مخلوط کردن مفهوم خودکفایی و 
امنیت غذایی

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست 
واحد علوم و تحقیقات درباره بخش های دیگر 
قانون در دست تصویب مجلس گفت: »ما چند 
چیز را با هم مخلوط کرده ایم. ما خودکفایی را با 
امنیت غذایی هم معنا می دانیم. در این طرح 
خودکفایی به هر قیمتی، جایگزین بحث امنیت 
غذایی شده است. چنین رویکردی می تواند کارها 
را خراب کند. در ماده یک قانونی که در دست 
راستای  در  می گوید  قانون گذار  است،  تصویب 
اعمال قانون و تمرکز وظایف بخش کشاورزی، 
به منظور ساماندهی بازار کاالهای کشاورزی، ستاد 
تنظیم بازار کشاورزی که در قانون به اختصار ستاد 
نامیده می شود، تشکیل می شود. اما در ترکیب 
این اعضا هیچ نامی از منابع طبیعی و محیط 

زیست نیامده است«.
به گفته کیادلیری اگرچه در این ماده صحبت 
از بازار می شود اما »در تبصره یک همین ماده، 
بحثی مطرح می شود که باید روی آن مکث کرد. 
در این تبصره مقصود از کاالهای کشاورزی کلیه 
نهاده ها )به استثنای آب( و محصوالت کشاورزی 

و منابع طبیعی معرفی شده است«.
کیادلیری یادآوری می کند که »قانون گذار منظور از 
محصوالت منابع طبیعی را روشن نکرده است. اگر 
کاالهای کشاورزی شامل محصوالت کشاورزی و 
منابع طبیعی است، باید از منابع طبیعی عضوی 
می گوید  جهاد  وزارت  شاید  باشد.  کارگروه  در 
که من خودم نماینده منابع طبیعی هستم زیرا 
سازمان جنگل ها در زیرمجموعه من واقع شده 
است. البته این اشکالی بود که ما همواره در بحث 

ساختاری مطرح می کردیم«.
این کارشناس جنگل تصریح می کند وقتی واژه 
محصوالت منابع طبیعی را در قانون می آید، یعنی 
هر چیزی که از منابع طبیعی تامین می شود، 
می تواند مشمول این ماده شده و کارگروهی که 
برای آن تشکیل شده است، در رابطه با بازار و دیگر 
مسایل مرتبط با این محصول تصمیم گیری کند.

منابع طبیعی یکی از موانع اصلی تولید
کیادلیری با اشاره به مفاد ماده سه طرح 
شورای  ماده سه  »در  تصویب گفت:  دست  در 
در  تولیدات کشاورزی  موانع  رفع  و  پشتیبانی 

قانون  در  که  ترکیبی  و  وظایف  با  شهرستان 
از نظر  مشخص شده است، تشکیل می شود. 
تصمیم سازان در کشور ما یکی از موانع تولید در 
بخش کشاورزی مسایل و محدودیت های منابع 
طبیعی و محیط زیستی است و شناسایی موانع 

این حوزه ها مربوط می شود«. به  هم 
رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست 
را  دیگری  ایرادهای  تحقیقات  و  علوم  واحد 
هم تشریح کرد: »کمیته ای که برای موانع باید 
تصمیم بگیرد یک کمیته ۱۶ نفره است که در 
شهرستان ها تشکیل می شود. در این کیمته یک 
عضو از محیط زیست و یک عضو از منابع طبیعی 
این  تصمیمات  قانون،  اساس  بر  دارد.  حضور 
کمیته با رای اکثریت خواهد بود. به این ترتیب 
اگر کاری از نظر محیط زیستی و منابع طبیعی 
به  آن  با  مقابله  شانس  باشد،  داشته  اشکال 
حداقل می رسد زیرا رای منابع طبیعی و محیط 
زیست در اقلیت است. با چنین ساختاری به 
تدریج منابع طبیعی و محیط زیست پس زده 
افزایش  بحث  چهار  ماده  در  مثال  یا  می شود. 
ضریب نفوذ دانش و فن آوری در حوزه کشاورزی 
مطرح می شود که مصوبه خوبی هم هست. در 
و  علمی  ماده می گوید »معاونت  این  الف  بند 
فناوری ریاست جمهوری مکلف است در راستای 
توسعه کشاورزی دانش بنیان حداقل 20 درصد از 
اعتبارات تخصیص یافته برنامه حمایت از توسعه 
و  اقالم  تولید  زمینه  در  را  نو  فن آوری  و  علوم 
تجهیزات و ... اختصاص دهند«. در این بند درباره 
همه مسایل صحبت می کند اما هیچ صحبتی 
فعالیت های  و  دانش بنیان  درباره سیستم های 

منابع طبیعی مطرح نمی شود«.
ماده هم کمیته ملی  این  در  افزود:  کیادلیری 
نهادهای فن آورانه کشاورزی تشکیل می شود که 
باید اجرای طرح ها را تایید کند. از ۱۵ نفر عضو 
این کمیته، یک نفر هم ربطی به کشاورزی و 
منابع طبیعی ندارد. فقط رئیس نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی عضو این کمیته است 

که آن هم هیچ ربطی به کشاورزی ندارد.
او با اشاره به مفاد تبصره پنج ماده ۶ قانون در 
دست تدوین مجلس بیان کرد: بر اساس تبصره 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان   ،۶ ماده  پنج 
به تناسب جمعیت وحوش مناطق  همه ساله 
مختلف کشور خسارت محصوالت کشاورزی دام 
و کشاورزان مربوط به حمله وجوش موضوع بند 
چ ماه ۶ این قانون را نزد صندوق بیمه محصوالت 
کشاورزی بیمه می کند و صندوق مکلف است 
که کلیه خسارات ناشی از حمله وحوش را که 
است،  رسیده  زیست  محیط  سازمان  تایید  به 

پرداخت کند.
این  این ماده سئوال  افزود: »درباره  کیادلیری 
برای دام موجود در  است که شما وقتی هنوز 
برابر  ندارید، همچنین چندین  استاندارد  مراتع 
ظرفیت، دام در مراتع دارید، چطور می شود این 
یک خرس  مثال  بیمه کرد.  را  قانونی  غیر  دام 
گاو روستایی را می خورد. در حال حاضر تعداد 
گاو موجود در جنگل ها غیر قانونی است. چطور 
می توان این دام را که حضورش در جنگل غیر 

بیمه کرد؟« قانونی است، 
رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست 
نوع  این  کرد:  تاکید  تحقیقات  و  علوم  واحد 
خودکفا شدن امنیت غذایی را از بین می برد زیرا 
در آینده نزدیک مصائب و مشکالتی ایجاد می کند 
که امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار می دهد زیرا 
با چنین شیوه هایی منابع خود را از بین برده ایم.
جای  طرحی  چنین  تصویب  کیادلیری  نظر  از 
تاسف است: »آیا با این کار می توان مشکالت را 
حل کرد؟ این شیوه خودکفایی به معنای توسعه 
نیست. در مقطع زمانی کوتاه با این نسخه ها رشد  
ایجاد می شود که انبساطی است، چنین رشدی 

منجر به توسعه نمی شود«.

با  ایران  ملی گاز  دیسپچینگ شرکت  مدیر 
تولیدی کشور  اینکه ۸0 درصد گاز  به  اشاره 
در بخش خانگی مصرف می شود، گفت: اگر 
بخش  مشترکان  طرف  از  مصرف  مدیریت 
زمستان  در  نشود،  انجام  تجاری  و  خانگی 
شاهد قطع گاز و برق خواهیم بود. به گزارش 
را  راه حل ها  گفت:  جوالیی  محمدرضا  ایرنا 
نیرو  با همکاری وزارت  پیش بینی کردیم و 
انرژی  مصرف  هستیم  تالش  در  پخش  و 
کشور را به صورت مطمئن تامین کنیم. البته 
اولویت، تامین گاز بخش خانگی و تجاری 
است و با استفاده از سوخت مایع مصارف 
نیروگاه ها و صنایع را تامین می کنیم. برای 
زمستان  در  پایداری  تولید  بتوانیم  اینکه 
ایالم  پاالیشگاه   ۴ تعمیرات  باشیم  داشته 
 ۱ فاز  و  پارسیان  جنوبی،  پارس   ۱۸ و   ۱۷،

است. انجام  در حال  پارس جنوبی 
ایران  گاز  ملی  شرکت  دیسپچینگ  مدیر 
کلیه  تعمیرات  مهرماه  آخر  تا  افزود: 
پاالیشگاه ها و خطوط انتقال به پایان می رسد 
و  می گیرد  قرار  مدار  در  توان  حداکثر  با  و 
پیش بینی این است که در همین فاصله هم 
از طریق سوخت مایع انرژی کشور را تامین 

کنیم.
در  سال گذشته  اینکه  به  اشاره  با  جوالیی 

روزهایی تحویل گاز به نیروگاه ها در زمستان 
به ۶0 میلیون متر مکعب در روز رسید، گفت:  
بعد از آن با توافقی که با وزارت نیرو انجام 
شد و توانستیم سوخت مایع را تامین کنیم. 
البته متوسط گازرسانی به نیروگاه ها در سال 
گذشته به زیر ۸0 میلیون مترمکعب در روز 
نرسید. ظرفیت خالی در پاالیشگاه ها نداریم 
برابر  پاالیشگاه ها  ظرفیت  با  منابع  از  تولید 
میادین  از  تولید گاز  اگر  حال  این  با  است 
گازی کشور اضافه شود قادر خواهیم بود با 
توجه به نوع پاالیشگاه، گاز را تحویل بگیریم.
با  ایران  ملی گاز  دیسپچینگ شرکت  مدیر 
مازوت  تامین  در  مشکلی  اینکه  بر  تاکید 
مورد نیاز نیروگاه ها در زمستان وجود ندارد، 
گفت: مخازن نیروگاه ها پر است و مشکلی 
در ذخیره سازی نداریم. برای مصرف گازوئیل 
پخش  ملی  شرکت  با  نیز  نیروگاه ها  در 
روزانه  تا  کردیم  توافق  نفتی  فرآورده های 
۳۵ میلیون لیتر را تحویل دهند. در کنار آن 
وجود  نیز  نیروگاه ها  در  گازوئیل  ذخایر  نیز 
مصرف  برای  نیروگاه ها  توان  حداکثر  دارد. 
همین  البته  است  لیتر  میلیون   ۵0 مازوت 
مقدار نیز قابل استفاده نیست زیرا برخی از 
نزدیکی شهرها قرار دارند و  پاالیشگاه ها در 
بحث آلودگی هوا نیز مطرح است. در فصول 

سرد سال، حدود ۴0 میلیون لیتر مازوت در 
مایع  مابقی سوخت  و  روز مصرف می شود 
نیروگاه ها گازوئیل خواهد  در  استفاده  مورد 

بود.
جوالیی گفت: پیش بینی مصرف گاز خانگی 
بستگی به شرایط آب وهوایی کشور دارد. بنابر 
دریافت کردیم  هواشناسی  از  اطالعاتی که 
شرایط آب وهوایی مانند پارسال است به جز 
مناطق شمال و شمال شرق که ممکن است 
افت دما داشته باشد دما در ۵ ماه آخر سال 
سال گذشته  مانند  نقاط کشور  سایر  برای 
از  مصرف کمتر  تا  مردم کمک کنند  است. 
پارسال باشد، حتما باید الگوی مصرف تغییر 
کند زیرا نمی توان اعمال نظری کرد و کنترل 
زیرا  شود  انجام  باید  مردم  طریق  از  صرفا 
به معنای قطع برق  از سمت دولت  کنترل 

و گاز است.
اینکه هر چقدر مصرف  به  اشاره  با  جوالیی 
کشور  در  نیز  مصرف گاز  شود  بیشتر  برق 
بیشتر می شود، افزود: در تمام بخش ها از 
نیروگاه ها  تجاری،  و  خانگی  بخش  جمله 
پیش بینی  را  مصرف  مدیریت  صنایع  و 
جایگزینی  با  قسمت ها  برخی  در  کرده ایم. 
به  مایع کمبود گاز جبران می شود.  سوخت 
از  صنایع سیمان  استفاده  مجوز  مثال  طور 

می شود. گرفته  مایع  سوخت 
ایران  گاز  ملی  شرکت  دیسپچینگ  مدیر 
گازرسانی  در  محدودیت  اگر  معموال  گفت: 
با  مایع  سوخت  قیمت  صنایع  برای  باشد، 

و  می شود  انجام  پارسال  مصوب  قیمت 
یارانه به آن تعلق می گیرد. حداکثر مصرف 
خانگی را ۶۱0 میلیون متر مکعب لحاظ کردیم 
برنامه ریزی می کنم که تامین انرژی کشور را 

کنیم. مدیریت 
جوالیی در پایان، بهینه مصرف کردن انرژی، 
در مورد گاز و برق را که در حال حاضر، نسبت 
الزاماتی  جمله  از  دارند،  هم  با  مستقیم 
مردم  همه  همکاری  و  همیاری  دانست که 
را می طلبد و توضیح داد: تنها با کمک این 
همدلی و همیاری، می توانیم زمستانی آرام 
و بدون دغدغه را پشت سر بگذاریم؛ چرا که 
هرچقدر میزان مصرف برق افزایش یابد، به 
شدت  نیز  مصرف گاز  میزان  نسبت  همان 
می گیرد. جوالیی عرف معمول برای شروع 
اوایل  و  آبان  انتهای  از  را  سال  سرد  فصل 

آذر ماه اعالم کرد و گفت: پیش بینی ما این 
است که از آبان ماه احتمااًل افزایش مصرف 
را خواهیم داشت، برای همین فازبندی در 
باید  را  و مصرف  تولید  میزان  و  تامین گاز 
انجام دهیم و به این ترتیب، به استقبال ۵ 
ماه آخر سال برویم؛ چرا که حدود ۸0 درصد 
مصرف گاز در این بخش، صورت می گیرد و 
ما تنها از روی مصرف این بخش، می توانیم 

مصارف سایر بخش ها را تامین کنیم.
ایران  گاز  ملی  شرکت  دیسپچینگ  مدیر 
تصریح کرد: خوشبختانه روند ذخیره سازی 
در دو میدان شوریجه و سراجه، بسیار خوب 
باال و  ارزیابی می شود. در سراجه فشار گاز 
اواسط  تا  نیز  شوریجه  در  و  است  مطلوب 
آبان ماه روند تزریق گاز را ادامه می دهیم تا 

شود. کامل 

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد:

زنگ خطر قطع گاز و برق در زمستان

انرژی

مجلس طرح »تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی« این روزها در دست بررسی دارد. طرحی که با انتقادهای 
بسیاری از کارشناسان روبه رو شده است. رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات یکی از منتقدان این 
طرح است. از نظر هادی کیادلیری تصویب طرح موجب تشدید زمین خواری در ایران می شود. از نظر کیادلیری »طرح پشتیبانی و رفع 
موانع تولید کشاورزی« اقدامی در راستای رفع موانع محیط زیستی و منابع طبیعی در مقابل توسعه انبساطی بخش کشاورزی است. 
قانونی که پیگیری آن در مجلس، قوانینی که در گذشته به دالیل مختلف از چرخه تصویب خارج شده بودند را بار دیگر روی میز مجلس 

برای بررسی قرار می دهد. گفت وگوی کیا دلیری با روزنامه »پیام ما« در ادامه می آید.

ما چند چیز را با هم مخلوط 
کرده ایم. ما خودکفایی را 
با امنیت غذایی هم معنا 

می دانیم. واژه خودکفایی )به 
هر قیمتی( را جایگزین بحث 
امنیت غذایی در معنا و مفهوم 
آن می کنیم. چنین رویکردی 

می تواند کارها را خراب کند

این شیوه خودکفایی به معنای 
توسعه نیست. در مقطع زمانی 

کوتاه با این نسخه ها رشد  
ایجاد می شود که انبساطی 

است، چنین رشدی منجر به 
توسعه نمی شود

اولویت، تامین گاز بخش 
خانگی و تجاری است و 

با استفاده از سوخت مایع 
مصارف نیروگاه ها و صنایع را 

تامین می کنیم

موتور  سند  و  وکارت  شناسنامه 
 ۱3۸6 تولید  سال  کوثر  سیکلت 
قرمز رنگ به شماره  موتور ۰6۰۰۱3 
پالک   ۸6۱۲497 تنه  شماره  و 
کرامت  به  متعلق   5659۲-۸۱6
به  حسن  فرزند  مطلق  غنائمی 
شماره ملی 3۱6۰۲5349۱ مفقود 
گردیده  ساقط  اعتبار  درجه  واز 

گنج قلعه  است. 

آگهی مفقودی 

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره ۱۴00۶0۳۱۹00۸00۱۳۷۷هیات دوم  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات 
ابوالحسنی ده شیخی  مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اکرم 
فرزند مجید به شماره شناسنامه ۳0۸002۴۶۵۶ صادره از زرند 
در یک باب خانه به مساحت 220.۳۵ مترمربع از پالک 2۳۸۹ 
اصلی واقع در زرند خیابان پوریای ولی کوچه ۱0 خریداری از مالک 
رسمی  خانم طیبه ذکائی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م/الف ۱۶۸- تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴00/۶/2۳
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴00/۷/۷

حسین توحیدی نیا
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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افزایش زباله گردی در بیرجند
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل 
گفت:  خراسان جنوبی  استانداری 
برای  سازوکاری  نبود  دلیل  به  متاسفانه 
شاهد  پسماند،  آوری  جمع  و  بازیافت 

در  زباله گردی  نگران کننده  افزایش 
هستی. بیرجند 

ظهر  بهاری  عباسعلی  مهر،  گزارش  به 
دیروز در دومین جلسه شورای پیشگیری 

خراسان جنوبی  دادگستری  جرم  وقوع  از 
و  نگران کننده  موضوعی  زباله گردی  گفت: 

است. رشد  حال  در 
در  گرد  زباله   ۶0۸ اینکه  بیان  با  او 

بیان  می کنند،  فعالیت  خراسان جنوبی 
کرد: از این تعداد 2۶۳ زباله گرد در مرکز 
هستند. شهرستان ها  در  مابقی  و  استان 
در  گردی  زباله  پدیده  داد:  ادامه  بهاری 
سایه نبود ساز و کار بازیافت و جمع آوری 
شهرداری  که  می آید  وجود  به  پسماند 
بیرجند در این زمینه قول های داده است.

فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل 
یادآورشد:  جنوبی  خراسان  استانداری 
زباله گردها  200 گاری  بر  بالغ  اکنون فقط 

است. شده  گذاری  کد 
وجه  تومان  میلیون   2 ماهانه  او  به گفته 
از آنان دریافت می شود در حالی که هیچ 

نمی دهند. ارائه  آنان  به  خدماتی 

فرونشست،  دالیل  مهم ترین  و  اولین  از 
است،  زیرزمینی  آب های  کاهش 
حفرچاه های  و  کشاورزی  بسیاری 
احمد  می دانند.  آن  علل  از  را  غیرمجاز 
که  تهران  شهر  شورای  عضو  صادقی، 
بحران  مدیریت  سازمان  رئیس  پیشتر 
درباره  است،  بوده  نیز  تهران  شهرداری 

به  آن  راهکارهای  و  فرونشست  علل 
فرونشست  که  می گوید  پیام ما  روزنامه 
از دو جهت در تهران رخ می دهد. اولین 
ساخت وساز  و  عمرانی  فعالیت های  آن 
مترو  تجهیز  و  ساخت  مانند  زیرزمینی 
که  است  تهران  شهر  جنوبی  مناطق  در 
به  منجر  آن ها  در  خاک  دانگی  درشت 

مساله  »این  می شود:  پدیده  این  بروز 
کارهای  در  اما  نمی شود  مشاهده  زیاد 
عمرانی باید ضوابطی در نظر گرفته شود 
داشته  را  پایدارسازی های خاص خود  و 
باشد.« اما مسئله دیگری که باعث بروز 
آن  بهبود  او  نگاه  از  می شود  فرونشست 
نیاز به نگاه بلندمدت دارد، بحث استفاده 

است:  تهران  شهر  آبی  منابع  از  نادرست 
ادوار  در  تهران  شهر  در  آبی  منابع  »این 
داشته  وجود  خشکسالی  که  مختلف 
غیراصولی  و  بی رویه  طور  به  است، 
هم  متولی  شد.  برداشت  زیرزمین  از 
ما  که  شده  باعث  این  و  است  نداشته 
خودمان  سرمایه های  از  بسیاری  اکنون 
بدهیم.«  دست  از  باشند،  قنوات  که  را 
تهران  شهر  در  آب  است که   معتقد  او 
خروج  با  و  شود  حفظ  نحوی  به  باید 
بایستی  »آب  کرد:  مقابله  شهر  از  آن 
زیر  در  آب  و  شود  حفظ  تهران  شهر  در 
باشیم  داشتیم  آماده  تهران  شهر  سطح 
احیا  هم  قنوات  مجددا  تا  حفظ کنیم  و 
تحقق  چگونگی  درباره  صادقی  شوند.« 
جلوی  »ما  گفت:  نیز  پیشنهاد  این 
تهران  شهر  در  را  زمین  نفوذپذیری 
آب  است  آسفالت  زمین  چون  گرفتیم، 
سرازیر  جنوب  به  تهران  شمال  از  باران 
با  هم  ما خودمان  اینکه  می شود، ضمن 
احداث کانال ها آن را هدایت می کنیم و 
از تهران خارج می کنیم، درحالیکه زمین 
نفوذ پذیر شود و آب در سفره های  باید 
ذخیره  این  و  شود  ذخیره  زیرزمینی 
شدن باعث احیای قنوات و پرآب شدن 

می شود.«  ما  چاه های 

زمین پوک شده است 
رئیس  نایب  آقامیری،  محمد 
شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون 
شهر تهران در پاسخ به علل بروز پدیده 
اقدام ضرب االجلی  اولین  و  فرونشست 
مقابله  برای  تهران  شهر  در  می توان  که 
روزنامه  به  داد،  انجام  فرونشست،  با 
اول  رتبه  اکنون  »تهران  گفت:  پیام ما 
و  دارد  دنیا  در  زمین  فرونشست  در  را 

است. معضل 
ما  مرتبه  بلند  ساختمان های  زیر  اگر   
یک  واقعا  بیفتد،  اتفاق  فرونشست 
نوعی  به  باید  ما  و  می دهد  رخ  فاجعه 
در  پدیده  این  که  کنیم  شکر  را  خدا 
خسارت  هنوز  و  می دهد  رخ  خیابان ها 
برای  اما  است  نداشته  جانی  و  مالی 
شود.  اساسی  فکر  باید  مساله  این 
سطح  که  است  این  اصلی  مساله 
بد  رفته،  پایین  زیرزمینی  آب های 
عدم  همچنین  و  آب  کردن  مصرف 
تزریق آب و فاضالب به زمین ها، باعث 

است.«  شده  زمین  شدن  پوک 
تهران  شهر  ششم  شورای  عضو  این 
زمین  زیر  به  آب  نشدن  تزریق  درباره 
اکنون  ما  مصرفی  »آب های  داد:  ادامه 
فاضالب شهری  می شود،  خارج  از شهر 
کل آب مصرفی را از شهر خارج می کند، 
خانه ها  زیر  جذبی  چاه های  پیشتر 
زیر  مصرفی  آب های  می شد،  ایجاد 
این  و  می شد  زمین  جذب  خانه ای  هر 
باعث تغذیه سفره های آب در زیر سطح 
جاری  آب های  اکنون  می شد.  تهران 
به  فاضالب  آب های  و  کانال  صورت  به 

شهر  سطح  از  شهری  فاضالب  صورت 
تهران  شهر  زیر  به  یعنی  می شود،  خارج 
باعث  مساله  این  نمی شود.  تزریق  آبی 
می شود  فرونشست  و  زمین  پوک شدن 
و ممکن است فرونشست های عمیقی را 

بیاورد.« وجود  به  هم 

پیشتر  »تهران  داد:  ادامه  آقامیری 
قنات های  و  چشمه ها  وجود  سابقه 
زیادی داشته است و این سطح زمین را 
زمین  فنی  لحاظ  از  و  است  تغذیه  کرده 
به دلیل حضور آب استحکامش را حفظ 

است.  کرده 
بدهم،  عامیانه  توضیح  یک  بگذارید 
گل  شود،  مخلوط  آب  با  خاک  وقتی 
است  خاک  از  محکم تر  گل  و  می شود 
وقتی خاک از آب تخلیه شود و رطوبت 
می شود  کلوخی  مثل  بیاید،  پایین   آن 
پای  زیر  اکنون  می شود،  خرد  راحت  که 
و  می دهد  رخ  اتفاقی  چنین  تهران  شهر 
بوده  خاک ها  در  تهران  شهر  زیر  آبی که 
رطوبت  درصد  است،  شده  تخلیه  است، 
نشست  باعث  این  و  است  رفته  بین  از 

می شود.« 
نیز  ضرب االجلی  راهکارهای  درباره  او 
آب های  تزریق  فکر  به  باید  »ما  گفت: 
بعضا  حتی  و  باران  آب های  جاری، 
دسترسی  قابلیت  که  فاضالب هایی 
طریق  از  ندارند،  شهری  فاضالب  به 

باشیم.« زمین  به  جذبی  چاه های 
این  آیا  پرسش که  این  به  پاسخ  در  او 
آب های  آلودگی  به  منجر  خود  راهکار 
زیرزمینی نمی شود، تاکید کرد: »این کار 
زیرزمینی  آب های  تغذیه  باعث  اتفاقا 
می شود. در پایین دست این ها از چاه ها 

می کنیم. استفاده 
 چون آب های زیرسطحی از باالی تهران 
زیرزمینی  شیب  تهران  جنوب  سمت  به 
در  شود،  تزریق  آنجا  آب  هرچه  دارد 
در  است.  استفاده  قابل  دست  پایین 
بحث چاه های جذبی باید زیاد کار کنیم، 
زمین  سطح  در  را  جاری  آب  بتوانیم  تا 

کنیم«.  تزریق 

اعضای شورای شهر تهران درباره مقابله با معضل فرونشست در تهران چه راهکارهایی دارند؟

از کار انداختن بمب ساعتی فرونشست
صادقی: آب بایستی در زیر سطح تهران حفظ شود و قنوات هم احیا شوند
آقامیری:  ما باید به فکر تزریق آب های جاری، آب های باران و حتی بعضا فاضالب هایی که قابلیت دسترسی به فاضالب شهری 
ندارند، از طریق چاه های جذبی به زمین باشیم

آسیب زلزله به 4۲ روستای 
خراسان رضوی

از  رضوی  خراسان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
آسیب زمین لرزه دیروز به ۴2 روستا در برخی 
شهرستان های این استان خبر داد.  به گزارش 
رابطه  در  دوشنبه  ظهر  نجات  محسن  مهر، 
به  رضوی  خراسان  در  ریشتری   ۵.2 زلزله  با 
خبرنگاران گفت: زمین لرزه صبح امروز در برخی 
آسیب  باعث  رضوی  خراسان  شهرستان های 
با  او  است.  استان شده  در  روستا  دیدن ۴2 
بیان این که بیشتر خسارت ها مربوط به شکست 
دیوارها گزارش شده است، ادامه داد: از دقایق 
ابتدایی وقوع زلزله، ۱0 تیم ویژه هالل احمر به 
مناطق زلزله زده اعزام شدند که در حال رصد و 
پایش این مناطق هستند. مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری خراسان رضوی با تأکید بر 
این که زمین لرزه دیروز تاکنون خسارت جانی 
نداشته است، افزود: تیم های عملیاتی شرکت 
برق، گاز و آبفا در بازدیدهای جداگانه اعالم کردند 

که زیرساخت ها مشکلی پیدا نکرده است.

یک کارشناس اداره هواشناسی 
خبر داد:

توفان شدید شن 
شرق کرمان را در برمی گیرد 
نسبت  کرمان  هواشناسی  اداره کل  کارشناس 
توفان شدید شن در شرق کرمان در  بروز  به 
روزهای آینده هشدار داد. مریم سالجقه به مهر 
گفت: طبق نقشه های هواشناسی طی امروز در 
استان کرمان رویداد خاص هواشناسی در استان 
نخواهیم داشت اما از فردا تا پایان هفته شاهد 
استان  مختلف  مناطق  در  باد  وزش  افزایش 
هستیم. او ادامه داد: شدت تند بادها در شرق 
کرمان زیادتر از سایر مناطق است و موجب بروز 
توفان شن و در شهرستان های شرقی و کاهش 
دید می شود. سالجقه با توجه به فصل برداشت 
خرما به کشاورزان در این خصوص هشدار داد. او 
همچنین بروز پدیده ریزگردها را در سایر مناطق 

استان دور از انتظار ندانست.

یک مقام مسئول در شهرداری کرمان: 
کرونایی ها در قسمت جداگانه 
بهشت کریمان کرمان دفن 

می شوند
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری کرمان 
از قطعه جداگانه برای دفن بیماران کرونایی در 
بهشت کریمان خبر داد. به گزارش ایمنا، روح هللا 
مدافعان  آرامستان  کارکنان  گفت:  خواجویی 
خاموش جامعه در برابر کرونا هستند از این رو از 
مردم می خواهیم با رعایت پروتکل های بهداشتی 
و کاهش آمار فوتی های ناشی از بیماری کووید 
درمان،  کادر  خانواده های شان،  و  خود  به   ،۱۹
او  رسانند.  یاری  جامعه  و  آرامستان  نیروهای 
با بیان اینکه فوت شدگان ناشی از کرونا نیز در 
و  می شوند  دفن  کریمان«  »بهشت  آرامستان 
آنها وجود ندارد،  قطعه ی جداگانه ای برای دفن 
تصریح کرد: تفاوت دفن فوت شدگان ناشی از 
کرونا با بقیه فوت شدگان در رعایت پروتکل های 
بهداشتی و عمق دفن آنها است. این افراد در طبقه 
پایین قبور دفن می شوند چراکه طبق پروتکل های 
مصوب باید عمق محل دفن آنها دو متر باشد.

مدیرعامل شرکت واحد 
اتوبوسرانی تهران خبر داد

5۰۰ اتوبوس به ناوگان 
حمل و نقل عمومی 

اضافه می شود
تهران  اتوبوسرانی  واحد  شرکت  مدیرعامل 
ناوگان  به  اتوبوس  دستگاه   ۵00 ورود  از 
آغاز  با  حمل و نقل عمومی پایتخت همزمان 
سال تحصیلی خبر داد.  محمود ترفع در مورد 
تمهیدات شرکت واحد اتوبوسرانی همزمان با 
آغاز سال تحصیلی با اشاره به عدم تعیین 
ایسنا  به  مدارس  بازگشایی حضوری  نهایی 
وزارت  و  پرورش  و  آموزش  تاکنون  گفت: 
بهداشت، آغاز سال جدید تحصیلی را در آبان 
ماه اعالم کردند و به همین دلیل در تالش 
ناوگان  به  اتوبوس  دستگاه   ۵00 تا  هستیم 
حمل و نقل تهران اضافه کنیم. او با بیان اینکه 
قرارداد خرید 200 دستگاه انجام گرفته و تفاهم 
نامه آن با دو شرکت انجام شده و قرارداد آن 
به زودی منعقد می شود، گفت: همچنین ۳00 
دستگاه از اتوبوس های دو کابین و تک کابین  
در حال تعمیر و تجهیز هستند تا آماده به 
کار شوند و تا آغاز سال تحصیلی وارد چرخه 
خدمت رسانی شوند. ترفع از فعالیت مجدد 
خطوط سرویس مدرسه با بازگشایی حضوری 
مدارس خبر داد و افزود: در سنوات گذشته 
در هر منطقه یک خط سرویس مدرسه برای 
ارائه خدمات به دانش آموزان ایجاد شد اما با 
غیرحضوری شدن مدارس در پی شیوع کرونا، 
فعالیت این خطوط نیز متوقف شد اما هر 
زمانی که مدارس حضوری فعال شوند این 

خطوط نیز بالفاصله فعال می شوند.

|پیام ما|بخشی از خیابان کارگر در محدوده خیابان فرصت دیروز نشست کرد. حدود ۲۰ روز پیش هم بخشی از آسفالت خیابان 
به دلیل ترکیدگی لوله آب در محدوده خیابان کارگر و خیابان نصرت نشست کرده بود. فرونشست در تهران در محدوده مرکزی، 
تصاویر  به  استناد  با  اینتل لب  جهانی  موسسه  پیش  ماه  چنانکه  است.  شده  پیش بینی  همواره  تهران  غربی  جنوب  و  جنوبی 

پایتخت داد. پدیده در  این  ماهواره ای هشدارهایی درباره تشدید  
تهران  دشت های  در  ساالنه  فرونشست  نرخ  شد که؛  اعالم  و  شد  تشبیه  ساعتی  بمب  به  فرونشست  وضعیت  پژوهش  این  در   
حدود ۲5 سانتی متر است. وضعیت بحرانی فرونشست در روزهای اخیر از جانب چند کارشناس و پژوهشگر هم تایید شد، علی 
آینده  سال   ۲۰ در  فعلی  رویه  با  بود که  پیام ما گفته  روزنامه  به  و شهرسازی  راه  تحقیقات  موسسه  علمی  هیات  بیت اللهی، عضو 

می شوند.  تهران کویر  اطراف  دشت های 
صورت  اقدامی  فرونشست  با  مقابله  زمینه  در  که  بود  گفته  پیام ما  به  نیز  کشور  ژرف  آب های  کارگروه  عضو  مرسلی،  مسعود 
مکرر  باوجود مشاهده  اینجاست که  پرسش  اکنون  است.  پایش  انجام می دهند،  اقدامی که موسسات ذی ربط  تنها  و  نمی گیرد 
پدیده فرونشست در تهران و در میان نهادهای مسئول در این زمینه، مدیریت شهری باید چه اقدام ضرب االجلی صورت دهد؟ 

می دهند. توضیحاتی  ادامه  در  تهران  شهر  شورای  عضو  دو 

به  توامان  بر ضرورت توجه  تهران  شهردار 
کالبد و روح شهر در روند اجرای برنامه ها 
تاکید کرد.  به گزارش پیام ما و به نقل از 
روز  زاکانی  علیرضا  پایگاه خبری شهری، 
با  نمایندگان مجلس  با  دیدار  در  دوشنبه 
تاکید بر استفاده از ظرفیت های مجلس 
تهران  ساخت  جهت  در  اسالمی  شورای 
که  تهران  در  شویم  موفق  باید  افزود: 
است  اسالمی  نظام  کارآمدی  از  نمادی 
الگویی جدید بسازیم. اگر در گذشته، نقد 

عمل کنیم. باید  امروز  می کردیم، 
زاکانی اظهار داشت: هدف جدی شهرداری 
سطح  نزدیک ترین  عنوان  به  تهران 
خدمت گذاری به مردم این است که توجه 
به شعارهای انقالب داشته باشد و معنویت  
را در شهر در عمل و پیشرفت همه جانبه 
تهران گفت:  بگذارد. شهردار  نمایش  به  را 
در سیر تکاملی جمهوری اسالمی، دولت 
سازی و الگو سازی در خطه شهر تهران باید 
انجام  شود، تهرانی که به تعبیر رهبر معظم 
انقالب، یک کشور است و اگر تهران درست 
شود و شعارهای انقالب در آن به عینیت 
برسد، نمونه ای از کارآمدی نظام جمهوری 

است. اسالمی 
زاکانی با بیان اینکه در واقع تهران باید در 
این  الگو سازی و  دولت سازی در  سیر 
دوره،  کالن شهر الگوی جهان اسالم را بسازد، 

ادامه داد: توجه توامان به کالبد و روح شهر 
شهر  با کالبد  رابطه  در  است،  مهم  بسیار 
اقداماتی در سال های گذشته انجام شده 
و البته در  دوره هایی این توسعه برخالف 
موازین انقالب بوده است و به مسایل نرم 
افزاری توجه نشد بنابراین باید گام  به گام 

مسیر تحقق اهداف را تسهیل کنیم.
روز  سال  ۳۵0  در  تصریح کرد:   زاکانی 
بعد  از  داریم،  تهران  آلودگی هوا  در شهر 
ناپایداری  و  زیستی  محیط  و  ترافیکی 
بافت شهری نیز وضعیت نامساعد و در بعد 
شهروند فاصله فقر و غنا به معنای واقعی 
تهران گفت:   است. شهردار  قابل مشاهده 
خدماتی  و  خدمت گذار  نهادی  شهرداری 
است که باید به نهاد خدمت گذار اجتماعی 
تبدیل شود و هویت و ماهیت آن باید برای 
اجرای ماموریت ها و تغییر توامان کالبد و 
روح شهر تغییر کند. با احتساب نیروهای 
پرسنل  هزار   ۱00 حدود  شرکتی  و  رسمی 
داریم. شهردار تهران افزود: باید  همبستگی 
را  حکومتی  و  حاکمیتی  داستانی  هم  و 
ایجاد کنیم و تالش کنیم که همه دستگاه 
ها نسبت به پیشرفت تهران به عنوان نماد 
نظام اسالمی دغدغه پیدا کنند. همچنین 
خط سوم، به میدان آوردن مردم است و 
باید  فکر و ذهن و قابلیت های عملی و 
در نهایت اعتبار آنان را در نظر بگیرم، مردم 

نمی آیند مگر اینکه اعتماد کنند و اعتماد 
نمی کنند مگر اینکه نوکری ببینید.

اشاره کرد  قرارگاه  ایجاد ۵  به ضرورت  او 
به خدمات  ناظر  اول  قرارگاه  داد:  ادامه  و 
اجتماعی است و مردم باید  تغییرات شهر 
را در بخش پسماند و نگهداری فضای سبز 
مشاهده کنند. قرارگاه دوم ناظر به فضای 
اجتماعی است،   2۱ هزار معتاد متجاهر 
داریم و حضور کودکان کار و زباله گردان در 
شهر وهن نظام اسالمی به شمار می آید.
برای  را  شهرداری  کرد:  اعالم  زاکانی 
شهروندان می خواهیم نه برای دیوار شهر. 
در بخش فرهنگی و تبلیغی شهر نمادها باید 
تغییر ایجاد کنیم. کرونا در بحث تفریح و 
ایجاد نشاط، قبضی ایجاد کرده و شهر باید 
دوباره زنده شود و مردم به  نشاط نیاز دارند 
و قرارگاه دیگر به این بخش مربوط است. 
قرارگاه پایانی نیز درباره کرونا است واکسن 
جزیی از ماجرای بهداشت و درمان است و 
باید از همه ظرفیت ها برای بخش دیگر 
یعنی فاصله گذاری اجتماعی استفاده کرد.
بعدی  سرفصل  گفت:  تهران  شهردار 
توجه  و  اجتماعی  خدمات  قرارگاه  این 
تاکید کردیم که  لذا  است،   آسیب ها  به 
مجموعه شهرداری محور مواجهه با کرونا و 
منشا تغییر شود چرا که تمام شهرستان ها و 

هستند. آن  از  متاثر  دیگر  شهرهای 

شهردار تهران خبر داد: 

ایجاد 5 قرارگاه در شهرداری تهران 

عضو شورای شهر تهران: ما 
جلوی نفوذپذیری زمین را در 

شهر تهران گرفتیم، چون زمین 
آسفالت است آب باران از شمال 
تهران به جنوب سرازیر می شود، 

ضمن اینکه ما خودمان هم با 
احداث کانال ها آن را هدایت 

می کنیم و از تهران خارج 
می کنیم

|  
رنا

 ای
 |

روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

فراخوان مناقصه عمومي نوبت اول
)یك مرحله اي- ارزیابی ساده(

sz/00/7۱4 /موضوع :آگهی عمومی یك مرحله ای  به شماره م ع 
تحت عنوان :   ترمیم و مرمت انبار تدارکات کاال در منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد 

شركت بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی به مركزیت شیراز ، در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را مطابق با مشخصات و شرایط 
كلی زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای )یك مرحله ای- ارزیابی ساده(واگذار نماید.

۱- موضوع مناقصه : ترمیم و مرمت انبار تدارکات کاال در منطقه عملیاتی 
سروستان و سعادت آباد

sz/00 /۷۱۴/۲- شماره مناقصه  : م ع
3- نوع مناقصه : عمومی یك مرحله ای  )ارزیابی ساده(

4- مدت انجام کار :۶ ماه
۵- مناقصه مورد اشاره در سامانه اینترنتی setadiran.ir به شماره فراخوان 

20000۹۱۷0۱000۱۱۷  ثبت گردیده است.
6- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : به میزان به عدد۵۵۵ ر۴۳۳ر۷۹0  و 
به حروف) هفتصدو نود میلیون و چهارصدو سی و سه هزار و پانصدو پنجاه 
و پنج( ریال كه باید به یكی از دو صورت زیر ارائه گردد و همچنین درصورت 
برنده شدن قادر به ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان ۱0 درصد بارمالی 

سالیانه پیمان باشد.
الف(- ارائه رسید وجه صادره از سوی حسابداری كارفرما مبنی بر واریز مبلغ 

فوق الذكر
ب(- ارائه ضمانتنامه بانكی به میزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا 
برای مدت )۹0 روز( معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم كارفرما برای مدت 

)۳0 روز( دیگر قابل تمدید باشد .
7-میزان پیش پرداخت: ۱۵% ) پانزده درصد(

میلیاردو  )پانزده  ۱۱۱ر۶۷۱ر۸0۸ر۱۵  مبلغ  به  اولیه کارفرما:  برآورد   ۸-مبلغ 
هشتصدو هشت میلیون و ششصدو هفتاد و یک هزار و یکصدو یازده( ریال 

9- محل اجرا:  منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد 
۱۰- مهلت دریافت اسناد مناقصه: حداکثر  تا ۵ روز پس از بارگذاری اسناد در 

سامانه الکترونیکی ستاد دولت
۱۱- مهلت ارسال اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد مالی در سامانه ستاد ایران: 

۱۴ روز پس از پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه.  
۱۲-آدرس سایت جهت ارسال اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی در سامانه 

ستاد ایران : www.setadiran.ir  ) که در اسناد مناقصه به اختصار ))سامانه 
ستاد(( نامیده میشود(

خیام-نبش  خیابان  زند-روبروی  شیراز-خیابان کریمخان  آدرس:   -۱3
کوچه ۴2-ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی-تلفن 
تماس اداره امورحقوقی و پیمان ها:۸۴۷۳-0۷۱۳2۱۳۸۳۹۶ تلفن تماس 
کمیسیون  تماس  تلفن   0۷۱۳2۱۳۸2۸۵-۸۶۷۱ بازرگانی:  فنی  کمیته 

مناقصات:0۷۱۳2۱۳۸۴۳2
۱4- شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه:

۱۴-۱– داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارك ثبت شركت )اساسنامه، 
آگهی تأسیس روزنامه رسمی، آخرین تغییرات(

۱۴-2- ارائه گواهینامه كد اقتصادی ، شناسه ملی و کد پستی. 
۱۴-۳-گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، كار و رفاه اجتماعی 

که دارای اعتبار باشد.
۱۴-۴- داشتن رتبه بندی از سازمان مدیریت برنامه ریزی حداقل رتبه ۵در 

رشته ساختمان و ابنیه که دارای اعتبار باشد.
می آید  عمل  به  دعوت   ۱۴ بند  شرایط  واجد  حقوقی  اشخاص  کلیه  از 
اسناد  دریافت  جهت    ۱0 بند  در  شده  مقرر  مهلت  اساس  بر  حداکثر 
دولت  ستاد  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  مالی  پیشنهاد  و  مناقصه 
به  نسبت    ۱۱ بند  در  شده  تعیین  قانونی  مهلت  در  و  نمایند  مراجعه 
به  توجه  با  است  ذکر  شایان  نمایند  اقدام  اشاره  مورد  اسناد  بارگذاری 
برگزاری مناقصۀ به صورت یک مرحله ای- ارزیابی ساده، مناقصه گران 
می بایست مستندات مورد اشاره در  بند ۱۴ آگهی را در پاکت ب قرار 
داده و در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. الزم به تاکید است گشایش 
پاکت نرخ پیشنهادی مشروط به بارگذاری و تایید مدارک ومستندات 
مدنظر می باشد و بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک مربوطه بعد از 

مهلت مقرر میسر نمی باشد. 

شناسه آگهی: ۱۱۹۱۳0۳  میم الف: -۱

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

)سهامی خاص(
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افقی
 ۱ - از حروف الفبا - تاج خروس - تابلویی 
از تئودور ژریکو2 - چو وارونه - کمربند طبی، 
شهر   - صنعت  شگرد،   - طبی  بند  شکم 
ارگ، صدای كلفت۳ - برادر پدر - سوغات 
به یك  كرمانشاه - عضو، سازمان، وابسته 
و  رنج   - حرف  تکرار   - میوه۴   - حزب 
محنت  - گهواره، مدرسه خردساالن - بهره 
وام، پول نامشروع۵ - عصاره کنجد - لرزش 
و جنبش - هدف تیر، نشان هدف، تیررس 

- از لهجه ها۶ - از شهرهای پرتغال - شلوار 
جین، قدم یکپا، ژنرال جنگهای انفصال - 
شن وارونه - دهن کجی۷ - از علوم خفیه 
- کالم تنفر، حرف بیزاری - نابینا۸ - نیم 
الهه عشق و زیبایی،  صدای سگ - زهره، 
افرودیته - آداب و رسوم، آیین ها، آداب۹ 
- زندان - اسلوب - صدای بلند و واضح، 
 - جویبار  نهر،   - معبود   - واضح۱0  صدای 
نوعی بست - نت سوم، نت مخمور، پیشوند 
فعل مضارع۱۱ - چوبی که پرندگان محبوس 
در قفس روی آن می نشینند - از جنس نر 

- نخستین۱2 - طالی قالبی - طلیعه اعداد، 
عدد نخستین، عدد پیشتاز - بچه بازیگوش 
عدد   - وارونه  تار۱۳ - حس  همنشین   -
منفی، جواب سر باال - از سیارات كوتوله۱۴ 
- زندگی كن - آهو - بانک خانگی - توپ 
همنشین   - چوگان۱۵  بازی  توپ  چوگان، 
سهند، کوهی در اردبیل - شکاف - اینك۱۶ 
ماه   - ها  پنبه - همت  غوزه  دانه،  پنبه   -
بیگانه - خدای مصری ۱۷ - علم پزشکی 
- بیعانه - تیز و قاطع، برنده - نام بازیگر

عمودی
عرصه،   - سنتی  پاپوش   - شماردن   -  ۱
كش  خط   - عرب  روز   - گستردنی2 
شمارش  واحد   - خارجی  چای  مهندسی، 
حیوانات درنده - رایگان، پسر طهماسب۳ - 
بند دست، بند دست یا پا، مفصل  - ضربت، 
آلتی كوچك برای نواختن ساز - کاالی بسته 
بندی نشده، آغوز - انبار گندم۴ - بوی پشم 
سوخته - آتیه، زمان مستقبل - آزمندی - 
آلمانی،  بله  انتخاب،  حرف   - بدكارترین۵ 
نیمسال  تحصیلی،  واحد   - حرف گزینش 
تحصیلی - جام معروف - گمان۶ - فیلمی 
به كارگردانی ویلیام وایلر - گنبد - خدای 
دراویش، خدای قلندر۷ - پو وارونه - گام 
بی ته - یونی که بار منفی دارد - دشت۸ - 
برج كج فرانسه - فارسی باستان، نوعی كبك 
- پوست گاو يا شتر دباغي شده۹ - دارای 
حرارت، واحد اندازه گیری - سالخ شتر - 
چخوف  آثار  از   - تنها۱0  متعجب،  خوردنی 
- سنگینی - سفید آذری - بی تجربه ۱۱ - 
مشك خالص - سرمایه، پول به زبان کوچه 

بازاری۱2 - به خاكسپاری - مروارید چشم، 
 - گونه، گونه  زیر  بر جستگی   - دیده  آب 
حیوان حرام گوشت، خنزیر۱۳ - پول ژاپن، 
ردیف   - آسیا  قدرتمند  پول  آسیایی،  پول 
تعجب  تعجب،  حرف   - ردیف  قالیبافی، 

زنانه، گشوده - نام، بیماری تنفسی، بیماری 
تنگی نفس - ماهی۱۴ - نشستن با تمکين 
و وقار - برابر ومساوی - قبیله وحشی پرو - 
بی همتا، بی مانند، بی نظیر۱۵ - شستشوی 
سرسری - کاشف توسعه متد عکسبرداری 

از فرآیندهای هسته ای۱۶ - یوزپلنگ به لفظ 
عربی - عطا دادن - شمای بیگانه، ضمیر 
انگلیسی - ناپیدا، مفقود۱۷ - توبه کننده - 
حفر کردن، وضع بدن با حرکت رو به جلو و 

چرخش در کشتی - پیامبر

جدول شماره ۲۱۰5

کرمان

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان از ارتقا ساختار 
سازمانی این شرکت خبر داد.

استان کرمان،  عمومی شرکت گاز  روابط  به گزارش 
شرکت  گفت:  خبر  این  تشریح  در  فالح  منوچهر 
تمام  در  فزاینده  رشد  دلیل  به  کرمان  استان  گاز 
پله  یک  است  توانسته  عملکردی  شاخص های 
را کسب   D به    C پایه  از  سازمان  ساختار  ارتقای 

 . کند
افزایش  دلیل  به  ارتقا  این  افزود:  ادامه  در  او 
سه  در  هزار   ۷0۸ از  بیش  به  مشترکان  تعداد 
از  بیش  رشد  عمومی،  و  صنعتی  خانگی،  بخش 
و  صنایع  به  ظرفیت گازرسانی  تحقق  درصدی   ۱00
انتقال،  خطوط  کیلومتر  هزار   22 از  بیش  اجرای 
تغذیه و توزیع در استان کرمان بدست آمده است.
بدون  گفت:  کرمان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 

مرهون  شده  کسب  افتخارات  تمامی  شک 
تالش های همه  عزیزانی است که با تمام وجود در 
می دانم  الزم  هستند  مردم  خدمت گذار  عرصه  این 
گاز  ملی  شرکت  و  نفت  وزارت  محترم  مدیران  از 
ایران که همواره پشتیبان و همراه ما بوده اند تشکر 

کنم. قدردانی  و 
فالح با تشکر از همکاران محترم شرکت گاز استان 
کرمان بیان کرد: خداوند را شاکرم که امروز شاهد 
به ثمر رسیدن زحمات بی شائبه آنها هستیم و خبر 
به    C پایه  از  سازمان  ارتقا ساختار  بخش  مسرت 
تالشگرم  همکاران  و  اینجانب  خوشحالی  باعث   D

است. شده 
برای  سربلندی  و  سرافرازی  موفقیت،  آرزوی  با  او 
را  ارزنده  افتخار  این  خود، کسب  محترم  همکاران 
تبریک گفت.  استان کرمان  شرکت گاز  جامعه  به 

کسب افتخاری ارزنده برای شرکت گاز 
استان کرمان

وطن خواهان/ جلسه تعاملی ذوب آهن اصفهان با 
شرکت های حمل ریلی کشور و نمایندگان شرکت 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران با هدف تعامل و 
برنامه ریزی مناسب و تعیین میزان حق مالکانه 
عامل  مدیر  سالن جلسات  در محل  سال ۱۴00 
شرکت برگزار شد.  در این جلسه که نمایندگان 
ذوب آهن اصفهان  ، نمایندگان و مدیران ۸ شرکت 
بزرگ و معتبر ریلی کشور  و چند تن از مسئوالن 
حضور  ایران  اسالمی  جمهوری  آهن  راه  شرکت 
داشتند، ظرفیت ها و مسایل مرتبط با سیستم 
حمل ریلی ذوب آهن اصفهان و شرایط موجود 
شرکت های حمل ریلی ایران و تعامالت فی مابین 
این جلسه  مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در 
ذوب آهن  خرید  معاون  صالحی  جعفر  محمد 
اصفهان ضمن بیان اهمیت حمل ریلی در کشور و 

جایگاه و نیاز های حمل ریلی ذوب آهن اصفهان 
گفت : توسعه زیر ساخت های ریلی کشور مورد 
با  همراه  است که  الزم  و  گرفته  قرار  فراموشی 
توسعه زیر ساخت های جاده ای ، زیر ساخت های 
ریلی هم مورد توجه قرار گیرد. ذوب آهن اصفهان 
نیز به عنوان یکی از بهره برداران حمل ریلی ایران با 
حداکثر توان در خدمت توسعه سیستم حمل ریلی 
کشور است. وی تاکید کرد : ذوب آهن اصفهان 
ضمن این که مانند بعضی دیگر از شرکت های 
تولیدی با مشکالت مربوط به  گرانی تهیه مواد 
اولیه و انرژی مواجه است ، به کمبودها و مشکالت 
شرکت های مرتبط با حمل ریلی نیز واقف بوده و 
متناسب با شرایط کشوری  در جهت برطرف کردن 
مشکالت فی مابین تالش می کند. در این جلسه 
مدیران شرکت های حمل ریلی نیز در سخنان خود 

به ظرفیت ها و جایگاه حمل ریلی کشور اشاره کرده 
و یادآور شدند : سیستم مذکور ۱0 درصد از بار کشور 
را حمل کرده و با حرکت یک قطار باری از حرکت 
۱۵0 تریلی بی نیاز و از خسارات احتمالی آن دور 
می شویم.  نمایندگان حاضر  با بیان مشکالت 
موجود حمل ریلی از جمله مشکالت و گرانی های 
مربوط به تهیه قطعات الزم و انجام تعمیرات جاری 
و ساالنه تاکید کردند که شرکت های حمل ریلی 
طرف قرارداد ذوب آهن اصفهان، همواره خود را 
جزیی از زنجیره تولید این شرکت دانسته و فارغ 
از هرگونه کمبود و حاشیه ای به همکاری با آن 
می پردازند. در ابتدای این جلسه مسائل مربوط 
به پرتال داخلی و عملکرد نرم افزار بارگیری ریلی 
ذوب آهن اصفهان از معادن تا ایستگاه تخلیه از 

طرف شرکت مربوطه تشریح شد.

در نشست تعاملی ذوب آهن اصفهان با شرکت های حمل ریلی عنوان شد:

شرکت های حمل ریلی خود را جزیی از زنجیره تولید 
ذوب آهن اصفهان می دانند

جلسه ای به منظور هماهنگی با اداره کل 
راه و شهرسازی استان البرز با حضور جناب 
استان  نجار، سرپرست شرکت گاز  آقای 

البرز برگزار شد
جلسه ای به منظور هماهنگی با اداره کل 
راه و شهرسازی استان البرز با حضور جناب 
استان  شرکت گاز  ،سرپرست  نجار  آقای 
البرز در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴00 برگزار شد.
در این جلسه سرپرست شرکت گاز استان 
و  اینچ  انتقال ۳۶  عنوان کرد : خط  البرز 
استراتژی بویین زهرا به کرج در آینده ای 
تا ۵0 سال  آن می شود  نزدیک موجب 
آینده استان البرز با افت فشار مواجه نشود.
این خط در ۶۵ کیلو متر و در دو فاز در 
حال انجام است که تا کنون ۶0 درصد آن 

است. داشته  فیزیکی  پیشرفت 
راه  کل  اداره  از  ما  انتظار  افزود :  نجار 

و  همکاری  که  است  آن  شهرسازی  و 
هماهنگی های الزم برای تهیه زمین برای 
و تجهیزات شرکت گاز  تاسیسات  ایجاد 

آورد. بعمل  البرز  استان 
انجام  میدانی  باید کار  ما  کرد:  اظهار  او 
بدهیم و بروکراسی های اداری را به حداقل 

زمان ممکن هدایت کنیم .
در ادامه این جلسه مهندس سپهری فر، 
مدیر امور بهره برداری شرکت گاز استان 
فضاهای  وجود  عدم  داشت:  اظهار  البرز 
مناسب برای ساختمان های اداری شرکت 
گاز استان البرز و همچنین عدم همکاری 
ایجاد  برای  زمین  واگذاری  برای  مناسب 
در  شود  می  آن  موجب  ها   ایستگاه 
خدمت رسانی به مردم دچار مشکل شویم .
نورزاده،  آقای  جلسه  این  در  همچنین 
رئیس امور حقوقی و قراردادهای شرکت 

متاسفانه  نمود:  عنوان  البرز  استان  گاز 
بعضی  سوی  از  مناسب  همیاری  عدم 
مواجه کرده  مشکل  با  را  ما  ها  سازمان 
است. در ادامه مهندس خالقی، مدیرکل 
راه و شهرسازی استان البرز تشریح کرد: 
دستگاه های  پشتیبان  جانبه  همه  ما  
خدمت رسان هستیم. برای ما سه اولویت 

بالمعارض بودن، سند مالکیت و کاربری 
متناسب. او افزود: شرکت گاز استان البرز 
می تواند نیازهایش را ارسال کنید که در آن 
طرح مصوب و اعتبار ملی مصوب اشاره 
مستمر  پیگیری  همچنین  باشد  شده 
و با حوصله کارها را به سرانجام مقصود 

می رساند.

نگین کوهستانی / رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم از پیوستن 
سورتمه و تله سیژ بوستان علوی به شبکه خدمات كارت شهروندي;قم کارت; خبر داد 
و گفت: شهروندان ازاین پس می توانند با استفاده از قم کارت عالوه بر سایر کاربردها، 
از سورتمه و همچنین تله سیژ تازه تاسیس بوستان علوی نیز استفاده کنند. کوروش 
ارائه سامانه  به سمت هوشمندسازی،  اهمیت حرکت  بر  اشاره  با  محمد حسینی 
شهروندی قم کارت را تسریع در این حرکت دانست و اظهار داشت: سامانه قم یار و 
قم کارت در حال به روزرسانی بوده و به زودی بیشترین خدمات شهروندی از طریق 
سامانه قم یار و قم کارت ارائه می شود. او خدمات قم کارت را فراتر از یک پرداخت 
الکترونیکی در حمل ونقل عمومی دانست و ابراز کرد: برای قم کارت امکانات زیادی 
تعریف شده که به تدریج شرایط استفاده از آن فراهم می شود و به یک کارت هوشمند 
شهروندی تبدیل می شود. رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم 
از امکان استفاده از قم کارت در امکانات تفریحی در شهر خبر داد و تصریح کرد: باغ 
پرندگان نخستین مکانی بود که امکان استفاده از قم کارت در آن فراهم شد و در حال 
حاضر سورتمه و تله سیژ بوستان علوی نیز به شبکه قم کارت پیوستند. او  با درخواست 
از شهروندان برای استفاده از قم کارت خاطرنشان کرد: شهروندان ازاین پس می توانند با 
استفاده از قم کارت عالوه بر سایر کاربردها، از سورتمه و همچنین تله سیژ تازه تاسیس 

بوستان علوی نیز استفاده کنند.

برگزاری جلسه هماهنگی بین شرکت گاز استان البرز و اداره کل راه و شهرسازی استان البرز   افزایش خدمات کارت شهروندی »قم کارت«

| البرز  | | قم |

مدیرعامل آبفای استان اصفهان:

با همکاری خوب مشترکان 
فصل تابستان بدون تنش 

اجتماعی سپری شد
استان  مردم  خوب  همکاری  با  خواهان/  وطن 
تابستان  آب،  مصرف  مدیریت  در  اصفهان 
سپری  اجتماعی  تنش  هرگونه  بدون  امسال 

دارد. فراوان  تشکر  و  تقدیر  جای  که  شد 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
اصفهان با اشاره به شرایط سخت تامین آب در 
لیتری آب   ۴۳00 تابستان امسال گفت: کمبود 
در هر ثانیه از روزهای گرم سال جاری موجب 
فعالیت  طول  در  بار  نخستین  برای  تا  شد 
به  سیار  تانکرهای  از  استفاده  با  شرکت،  این 

شود. آب رسانی  اصفهانی  شهروندان 
ماه  خرداد  دهم  از  هرچند  امینی گفت:  هاشم 
تانکر سیار   ۵۸00 از  استفاده  با  تاکنون  امسال 
مشترکان  بین  آب  لیتر  میلیون   ۶2 به  نزدیک 
شهری و روستایی آبفای استان اصفهان توزیع 
شده است اما مردم ساکن در ۵۷ شهر و ۳۸0 
اصفهان  آبرسانی  طرح  پوشش  تحت  روستای 
آب،  بهینه  مصرف  و  متانت  و  صبر  با  بزرگ، 
اجتماعی  تنش  به  آبی  تنش  تا  ندادند  اجازه 

شود. تبدیل 
خودگردان  منطقه   ۳۸ مدیران  جمع  در  او که 
افزود:  می گفت  سخن  اصفهان  استان  آبفای 
طریق  از  موقع  به  اطالع رسانی  با  خوشبختانه 
شرایط  از  مشترکان  ساختن  آگاه  و  رسانه ها 
با  و  شده  اقناع  مردم  آبی،  تنش  سخت 
شرکت  این  یاری  به  آب  مصرف  مدیریت 
اصفهان  استان  آبفای  مدیرعامل  شتافتند. 
داد  نشان  امسال  تابستان  تجربه  انجام گفت: 
برای  مجازی  فضای  ظرفیت  از  خوبی  به  اگر 
انجام هماهنگی های  و  به مردم  اطالع رسانی 
شود،  استفاده  مختلف  بخش های  میان  الزم 
نقطه قوت یک سازمان  به  تواند  این فضا می 

شود. تبدیل 
به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  امینی 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  اخیر  موفقیت 
شهید  جشنواره  چهارمین  و  بیست  در  اصفهان 
این شرکت  انتخاب  و گفت:  اشاره کرد  رجائی 
برای دهمین بار به عنوان شرکت برتر در ادوار 
ظرفیت  بیانگر  رجائی،  شهید  جشنواره  مختلف 
بسیار خوب مدیریتی، نیروی انسانی و دانش 

است. اصفهان  استان  آبفای  تخصصی 
اضافه می شود در حال حاضر ۹۸ شهر و ۹۴۹ 
روستا در استان اصفهان از خدمات شرکت آب 

و فاضالب استان اصفهان استفاده می کنند.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-
برابر رای شماره ۱۴00۶0۳۱۹0۷۸00۴۶۱۵ مورخه ۱۴00/0۵/۱۶ 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 خانم صدیقه علیزاده 
سیرچی فرزند ماشالله بشماره شناسنامه ۱2۷ صادره از کرمان به شماره ملی 2۹۹۳۱۴۹۳2۶ و آقای علی حاج غنی به شماره شناسنامه ۶۶ 
کدملی ۶0۷۹۸۱۸۸۸۴ صادره از ماهان فرزند ابراهيم بالمناصفه در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت ۳0۳/۱ مترمربع 
تحت پالک ۱0۸ فرعی از ۳۳0۷ اصلی بخش 2 کرمان واقع در خیابان ۱۷ شهریور کوچه ۴2 نبش شرقی ۱۵ خریداری از مالک رسمی آقای 
رمضان فنایی 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 ۴۹۹
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴00/0۶/0۹-تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴00/0۶/2۳

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 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 ۱۴00۶0۳۱۹0۷۸00۵۵۱۸ هیات دوم مورخه ۱۴00/0۶/۱۳ 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 حسین عرب پور 
فرزند غالمعباس بشماره شناسنامه 2۹۸0۹۱۶۷۵۷ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب مغازه )باکاربری عرصه مسکونی( به مساحت ۳۱/۵ متر 
مربع تحت پالک ۱۶۴۸2 فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸۸۵ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی بخش 2 کرمان واقع در خیابان سرباز کوچه 
۵۸ خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد عرب پور 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 ۶۶۶
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۱۴00/0۶/2۳
تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه ۱۴00/0۷/0۶

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 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 

و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  رای شماره ۱۴00۶0۳۱۹0۷۸002۱۸۱ هیات دوم مورخه ۱۴00/0۳/02 موضوع  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد عابدینی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه ۴۳ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۸۷/2۵ متر مربع تحت پالک ۱۶۵۸۳ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک ۹۴۵۱ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی بخش 2 کرمان واقع در سراسیاب خیابان شهید مغفوری کوچه ۱۹ خریداری مع الواسطه 
از مالک رسمی آقای محمدعلی اشرف 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 ۶۷۹
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴00/0۶/2۳
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴00/0۷/0۶

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴00۶0۳۱۹0۷۸00۴۶۶2 مورخه ۱۴00/0۵/۱۷ 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای احسان احمدی نژاد فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 2۹۸0۱۹2۷۳2 صادره از کرمان در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۱۴۹/۷۵ مترمربع تحت پالک ۱۶۶۳۴ 
فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده از ۱0۵0 فرعی از 
اصلی مذکور بخش 2 کرمان واقع در سرآسیاب فرسنگی 
خیابان شهید بختیاری اول کوچه سمت چپ خریداری از 
مالک رسمی آقای حسین احمدی نژاد 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 ۴۹۷
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴00/0۶/0۹- تاریخ انتشار نوبت 

۱۴00/0۶/2۳ : دوم 
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
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 ۱۴00۶0۳۱۹0۷۸00۱0۴2 مورخه ۱۴00/02/0۴ 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 خانم فاطمه رضائی گزکی فرزند 
قربانعلی بشماره شناسنامه ۹ صادره از راین کد ملی ۴۸2۹۹0۱۵۸۶ در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 2۶۵/2 مترمربع تحت پالک ۳۵۸ 
فرعی از ۱۷۱۴ اصلی بخش 2۸ کرمان واقع در راین روستای گزک خریداری از مالک رسمی آقای حیدر رضایی گزکی 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 ۴۹۱
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴00/0۶/0۹-تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴00/0۶/2۳

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 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

اراضی و  برابر رای شماره ۱۴00۶0۳۱۹0۷۸00۵۵۱۹ هیات دوم مورخه ۱۴00/0۶/۱۳ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین عرب پور 
فرزند غالمعباس بشماره شناسنامه 2۹۸0۹۱۶۷۵۷ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب مغازه با کاربری عرصه مسکونی به مساحت 2۶/۶ متر مربع 
تحت ۱۶۴۸۳ پالک فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸۸۵ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی بخش 2 کرمان واقع در خیابان سرباز کوچه ۵۸ 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد عرب پور 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 ۶۸2
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه  ۱۴00/0۶/2۳

تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه ۱۴00/0۷/0۶
محمد مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 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 ۱۴00۶0۳۱۹0۷۸00۵۴۷2 هیات دوم مورخه ۱۴00/0۶/۱0 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 اقای مجید ادهمی 
فرزند مصطفی بشماره شناسنامه ۳۴۳۶۶ کد ملی 2۹۹0۳۴0۷۵0 صادره از کرمان و خانم فاطمه زمانی نژاد حسن آبادی به شماره شناسنامه ۴ 
کد ملی 2۹۹۳2۱2۵۵۹ صادره از کرمان فرزند عباس بالمناصفه در ششدانگ یک باب خانه مشتمل برطبقه فوقانی به مساحت 20۷ مترمربع 
تحت پالک ۸۶ فرعی از 220۳ اصلی بخش ۳ کرمان واقع در خیابان شهاب کوچه ۴۵ قطعه ششم خریداری از مالک رسمی آقای اسداله 
جوانمرد 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 ۶۷2
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۱۴00/0۶/2۳-تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه ۱۴00/0۷/0۶

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک
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دریاچه ای در دل کویر از جنس پساب تصفیه خانه فاضالب یزد/ مهر

| کاروانسرای مرنجاب |
کاروانسرای مرنجاب یکی از کاروانسراهای تاریخی 
ایران است که در سال ۱0۱2 هجری قمری به دستور 
شاه عباس اول صفوی احداث شد. این کاروانسرا 
و  ابریشم  راه  محافظ  ماموران  استقرار  منظور  به 
همچنین اطراق و اقامت کاروانیان و مسافران و 
زوار خراسان در فاصله ۵0 کیلومتری شمال آران 
و بیدگل و در مجاورت دریاچه نمک و در نقطه ای 
که مرنجاب نام داشت، ساخته شد. از آنجایی که 
یکی از انشعاب های راه تاریخی ابریشم از طریق 
– کاشان  بید گل  و  آران  از  مرکزی  – کویر  ری 
می گذشت، به اصفهان و یزد مرتبط می شد و گاهی 
نیز کاروان های تجاری و زوار مشهد مقدس در این 
مسیر مورد دستبرد راهزنان قرارمی گرفتند، تصمیم 

به ساخت کاروانسرای مرنجاب گرفته شد.
برای تامین آب مورد نیاز مترددان از این راه قناتی 
نیز در مجاورت کاروانسرا حفر شده که هنوز هم دایر 
است. این کاروانسرا سالیانی دراز مامن و اطراقگاه 
کاروان های بازرگانی و مسافران زوار حضرت امام 
به  تهران  انتخاب  از  پس  لیکن  بود.  )ع(  رضا 
پایتختی در زمان قاجار ها و احداث راه های جدیدی 

بین تهران و قم و کاشان این راه قدیمی از رونق 
نیز متروکه و توسط  افتاد. کاروانسرای مرنجاب 

افراد محلی به دام داری مبدل شد.
کاروانسرای مرنجاب در ارتفاع ۸۱0 متری از سطح 
دریای آزاد در حاشیه جنوبی دریاچه قم واقع شده 
است. مرنجاب از دهستان کویرات شهرستان آران 
و بیدگل و در ۵0 کیلومتری شمال شرق مرکز این 
شهرستان قرار دارد. اقلیم منطقه گرم و خشک 
است و میانگین دمای روزانه روی ۱۹ درجه متغیر 

و  درجه   ۳2 سال  ماه  متوسط گرم ترین  است. 
میانگین سردترین ماه سال ۵ درجه است.

کاروانسرای مرنجاب قلعه ای مربع شکل به مساحت 
۳۵00 متر مربع است که شش برج در دیوارهای آن 
تعبیه شده است. نقشه  بنا از بسیاری جهات شبیه 
به ساختمان های قصر بهرام و عین الرشید سیاه کوه 
است و پیدا است که اقامت گاهی برای قوافل بوده. 
ذکر شده  بناهای  از  مرنجاب جدیدتر  بنای  ولی 
است و پیشینه  پیشا صفوی ندارد./ سیری در ایران

در روز 2۳ام شهریور ۱۳۹۹، روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی با عنوان 
»وضعیت نامساعد آب سنگ های مرجانی خلیج فارس« منتشر کرده است 
که به تهیه و بروزرسانی نقشه پراکندگی آب سنگ های مرجانی در ایران 
برای اطالع از وضعیت آن ها اشاره دارد. همچنین خبری با تیتر »خط و 
نشان برای سایت های قمار« در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

آفت کش ها )قسمت پنجم(
بر  زیان آوری  و  مخرب  آثار  آفت کش ها،  مانند  آلی  شیمیایی  ترکیب های 
مواد  از  زیست  محیط  آلودگی  رفع  دیگر،  سوی  از  می گذارند.  بوم سازگان ها 
شیمیایی آلی به آسانی امکان پذیر نیست. از این رو، باید نکات ایمنی را در 
تولید، انباشت و جابه جایی این مواد کامال رعایت کرد. در صورتی که از آفت کش ، 
براساس ویژگی های شیمیایی شان به طور صحیح استفاده شود، در افزایش 
این  در غیر  موثر است.  انسان  زندگی  بهبود کیفیت  و  محصوالت کشاورزی 
صورت، آسیب های جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می شود. کاهش بقایای 
آفت کش ها در خاک و آب های زیرزمینی به عواملی مانند خاصیت حالل بودن 
آن ها، میزان آمادگی خاک برای جذب این مواد، آب وهوای منطقه و تجزیه  
خاک  در  آفت کش  بقایای  برای کاهش  دارد.  بستگی  آفت کش ها  زیستی 
می توان از روش هایی مانند شخم، آبیاری غرقابی و افزودن مواد شیمیایی 
استفاده کرد. همچنین با افزایش فعالیت ریزسازواره های خاک، برخی از بقایای 
آفت کش ها تجزیه می شود. البته هنگام اجرای روش هایی برای کاهش بقایای 
آفت کش ها در خاک باید به آثار جانبی شان بر محیط زیست نیز توجه شود.

فیلم های کوتاه »چپ دست« به نویسندگی و کارگردانی نسرین 
محمدپور و تهیه کنندگی فریبا عرب، »زنگ تفریح« به کارگردانی 
به  اسعدی  مشیر  ساخته  »چرخش«  و  نیکخواه آزاد  وحید 
بیست و هشتمین جشنواره جهانی »آدانا« ترکیه راه یافتند. هر ساله 
بالغ بر ۷ هزار فیلم سینمایی، کوتاه و انیمیشن به این جشنواره 
ارسال می شود و فیلمسازان در آن به رقابت می پردازند. همچنین 
در بخش فیلم های بلند سینمایی جشنواره »آدانا«، فیلم سینمایی 
»قهرمان« ساخته اصغر فرهادی و فیلم هایی از الکسی ژرمن، پل 
شریدر و … در این رویداد حضور دارند. بیست وهشتمین دوره 
جشنواره بین المللی فیلم »آدانا« از 22 تا 2۸ شهریور ماه به صورت 
حضوری برگزار می شود. فیلم کوتاه »چپ دست« در بخش رسمی 
مسابقه آثار کوتاه بین الملل این جشنواره حضور دارد و برای کسب 

جایزه حباب زرین )Golden Boll( به رقابت می پردازد./ مهر

آلبوم »شرح این هجران« با آهنگ سازی امیر شریفی و خوانندگی 
مهدی امامی در ژانر موسیقی کالسیک ایرانی روانه بازار موسیقی 
شد. امیر شریفی، نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی درباره انتشار 
این آلبوم گفت: »اولین قدم های ساخت شرح این هجران را در سال 
۱۳۹۳ برای اجرا در سلسله برنامه های شب ساز ایرانی برداشتم. یک 
سال پس از آن قطعاتی به مجموعه افزودم و در اردیبهشت ماه 
سال ۱۳۹۴ به همراه گروه، نقش این قطعات را در تاالر رودکی به 
شکلِ  سازی اجرا کردم و پس از کنسرت، قطعات در استودیو ضبط 
شد. پس از گذشت دو سال با تکمیل قطعات و ساخت و پرداخِت 
آوازهای این مجموعه، در تیرماه ۱۳۹۶ شکل کامل شده ی این اثر در 
تاالر رودکی به روی صحنه رفت. سرانجام پس از وقفه ای سه ساله 
که به دلیل تعدد فعالیت های گروه نقش اجتناب ناپذیر بود، آوازهای 
این مجموعه در فاصله  بین تابستان ۱۳۹۸ تا پاییز ۱۳۹۹ ضبط و 

سرانجام در زمستان ۱۳۹۹ کار آماده  انتشار شد.«/ ایسنا

کارزاری با نام درخواست صدور دستور آزادی تردد موتورهای 
هشتگ  با  است که  جریان  در  وب سایت کارزار  در  سنگین 
#موتورسواری_جرم_نیست پیگیری می شود. در بخشی از متن 
این کارزار خطاب به دادستان کل کشور آمده است: »با کمال 
احترام و آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی به استحضار 
می رساند حسب نامه بدون شماره و فاقد تاریخ وزارت محترم 
کشور در اوایل سال ۶0 و در پاسخ به استعالم دادگاه انقالب 
دایر بر این که با توجه به مقتضیات کشور در آن زمان تردد 
موتورهای سنگین )باالی 2۵0 سی سی( در داخل شهر ممنوع 
است و دستور مذکور از آن زمان تا به حال بدون هیچ پشتوانه 
و مصوبه قانونی در حال اجراست، در جهت اعالم غیرقانونی 
بودن رویه مذکور تا حال حاضر و در راستای اعمال مقررات مواد 
2۸۸ الی 2۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری فصل دهم آن قانون 
)اختیارات دادستان محترم کل کشور( و در جهت اعمال حقوق 
عامه که بی جهت در حال تضییع است، به دالیلی که در ادامه 
به تفصیل خواهد آمد از آن مقام محترم به عنوان مدعی العموم 
تقاضای صدور دستور مقتضی دایر بر توقف ممنوعیت تردد 
موتورسیکلت های سنگین باالی 2۵0 سی سی را که تمام ضوابط 
و الزامات قانونی از جمله پرداخت حقوق دولتی جهت واردات 
این موتورسیکلت ها، کسب آموزش های الزم جهت تردد، بیمه 

کردن آن ها و... رعایت می کنند داریم.«
امضاکنندگان این کارزار می خواهند از این راه پیگیر »استفاده 
قانونی از موتور سنگین و حجم موتور باالی 2۵0سی سی« شوند.
این کارزار از۸ مرداد ١٤٠٠ آغاز شده و تا ۸ مهر ١٤٠٠ ادامه دارد. 
همچنین این کارزار از سوی بیش از ۱0 هزار و ۵0 نفر امضا 

شده است.

بی غمت شاد مباد این دل غم پرور ما
غم  خور ای دل که به جز غم نبود در خور ما

دردمندیم و خبر می دهد از سوز درون
دهن خشک و لب تشنه و چشم تر ما
مفلسانیم که در دولت سودای غمت
حاصل هر دو جهان هیچ نی رزد بر ما
گر تو در مجمره غم دل ما سوزانی
همچنان بوی تو یابند ز خاکستر ما

می کنم شاهی از آن روز که گفتی به رقیب
کاین گدا کیست که هرگز نرود از در ما
دل ما گم شد و جز باد نیابیم کسی

که شود رنجه و آرد خبر دلبر ما
قیمت صحبت ما دان که همین دم باشد

که برد هجر تو از کوی تو دردسر ما
عذر صاحب نظرانش شود آن دم روشن

که به بیند مه روی تو مالمت گر ما
صفت روی تو تا در قلم آورد کمال

گل برد نسخه حسن از ورق دفتر ما

کمال خجندی

و  زیباترین  از  یکی  دوکل  سوله  آبشار   
ایران است که در  آبشارهای  مرتفع ترین 
منطقه مرگور ارومیه در دامنه ی سرسبز با 
چمنزارهای زیبا کوه ۳۴۸۷ متری داالمپر 
جاذبه های  بهترین  از  یکی  و  دارد  قرار 
گردشگری طبیعی استان آذربایجان غربی 
است. سوله دوکل به زبان کردهای بومی 
منطقه به معنی آبشار دود است و علت 
این نامگذاری به دلیل برخورد شدید آب 
و صخره های موجود در پیکره آبشار است. 
سرازیر شدن آب از این ارتفاع باعث ایجاد 
یک حالت دودی شده و صدای مهیبی 
به  نیز  تولید می کند. خود کوه داالمپر  را 
نام  این  پرواز عقاب هاست.  معنی محل 
به خاطر وجود عقاب در این منطقه است 
و  چون گرگ  حیواناتی  عقاب  بر  عالوه 
زندگی  منطقه  این  در  نیز  کردی  سمندر 
می کنند، که امروزه تعداد خیلی کمی از 
آن ها باقی مانده است. آبشار سوله دوکل 
با چمن زارهای سرسبزی که در اطرافش 
قرار گرفته یکی از سرچشمه های رودخانه 
باراندوزچای است. این آبشار در فاصله۶۱ 

کیلومتری جنوب غربی ارومیه قرار دارد. 
قرار  کوه  نزدیکی  در  که  روستاهای  از 
دارند می توان به روستای دیزج، گسیان، 
کوله بی، کچله و روستای سوله دوکل که 
کرد.مسیر  اشاره  است  آبشار  با  همنام 
به  دیزج  روستای  از  آبشار  به  رسیدن 
گسیان و سپس روستای کوله بی و در 
انتها روستای سوله دوکل است.  مسیر 
روستاهای دیزج و گسیان و کوله بی کامال 
به  انتها رسیدن  در  و فقط  بوده  آسفالت 
آبشار مسیر ناهموار و خاکی وجود دارد. 
در تمام مسیر به کوه آب به اندازه کافی 
با  حیث کوهنوردان  این  از  و  دارد  وجود 

نمی شوند. روبه رو  مشکلی  هیچ 
 از ویژگی های منحصر به فرد این منطقه 
و  روستاییان  خون گرمی  و  مهمان نوازی 
سوله  آبشار  منطقه  است.  منطقه  عشایر 
مرزی  منطقه ای  دارد  قرار  آن  در  دوکل 
است اما از لحاظ امنیتی بسیار کم خطر 
است و هیچ گونه مشکل امنیتی نظامی 
تهدید  را  دوکل  سوله  آبشار  گردشگران 

ایران در  / سیری  نمی کند. 

| سینما |

| موسیقی |

جربیل از نظر اندازه جثه از سایر جردها و جربیل های 
سطح  و  است. گوش ها کوچک اند  بزرگ تر  ایران 
داخلی آن ها از دور سیاه رنگ به نظر می رسد. دم 
کلفت و به نسبت به اندازه طول سر و تنه است، 
انتهایی  قسمت  در  بلند  قهوه ای  یا  سیاه  موهای 
پشت دم دیده می شود. رنگ موهای بدن در مناطق 
مختلف متفاوت است. رنگ پشت اغلب نخودی 
متمایل به خاکستری تا قهوه ای روشن متمایل به 
قرمز است که به تدریج در پهلوها روشن تر می شود و 
در پایین بدن به رنگ خاکستری روشن درمی آید. در 
این جرد سطح جلویی هر یک از دندان های پیشین 
باال دو شیار طولی دارد. در صورتی که این دندان ها در 

سایر جردها و جربیل ها دارای یک شیار است.
و  میلی متر  تا 200  تنه جربیل ها ۱2۵  و  طول سر 

درازای دمشان ۱2۵ تا ۱۶2 میلی متراست. در ایران 
از ترکمن صحرا، خراسان، جنوب شرقی بلوچستان 

تا اصفهان گزارش شده است.
 این جانور روزها فعال است. اغلب در کلنی های 
بزرگ زندگی می کند. النه در عمق یک و نیم تا 
دو و نیم متری از سطح زمین قرار داشته )جایی که 
میکروکلیما حالت ثابت دارد( النه دارای راهروهای 
بسیار طوالنی و خروجی های متعددی است، به طور 
معمول النه ها در مجاورت یکدیگر قرار دارند و ممکن 
است سطح یک تپه را به طور کامل بپوشانند. خواب 
زمستان  در فصل  فعالیتش  ولی  ندارد  زمستانی 
کاهش می یابد اما گاهی اوقات حتی بر روی برف 
مشاهده می شود. به طور معمول در جلوی النه روی 
دو پا می ایستد و به مجرد احساس خطر صدای 
سوت مانندی که شباهت به صدای سلیم طوقی 
دارد ایجاد می کند، به این وسیله یکدیگر را از خطر 

آگاه می سازند./ کویرها و بیابان های ایران

جربیل بزرگ

آبشار سوله دوکل

درخواست صدور دستور آزادی تردد 
موتورهای سنگین

آداب  با  شامل کشورهایی  عرب  جهان 
به  است.  زیاد  فرهنگ های  و  رسوم  و 
عرب  ادبیات  که  است  دلیل  همین 
اما  می شود،  دیده  جداگانه  صورت  به 
امروزه ادبیات کشورهای عربی بیشتر از 
همیشه در جهان دیده می شوند و خوانده 
می شوند. از سال 200۷ تا کنون شاخه ای 
از جایزه ی معتبر من بوکر است که در آن 
هیئت داوران متخصص در ادبیات عرب 
سال  در  شده   نوشته  رمان  بهترین  به 
جایزه  می دهند. کتاب پیش رو نوشته ی 
سعود السنعوسی است و در سال 20۱2 

است.   عربی شده  بوکر  برنده ی جایزه  
در  که  همچنان  السنعوسی،  سعود 
مصاحبه تلویزیونی در یکی از کانال های 
از  دقیق  آگاهی  برای  می گوید  امارات 
فرهنگ و آداب رسوم مردم فیلیپین و 
فضای  از  عمیق  و  واقعی  درک  ویژه  به 
زندگی قهرمان رمان، عیسی/ هوزیه، دو 
بار  و هر  فیلیپین مسافرت کرده  به  بار 
آن کشور  روستایی  مناطق  در  هفته  دو 
به  خود  امر  این  است،  گزیده  اقامت 
فضای  از  رمان  توصیف های  و  تصاویر 
است. بخشیده  خاصی  غنای  فیلیپین 
رمان  نگارش  از  نویسنده  اصلی  غرض 
دیگری  جایگاه  در  را  خود  تا  است  آن 

جامعه  او  نگاه  دریچه  از  تا  دهد  قرار 
گفته  به  بنگرد.  را  خویش  فرهنگ  و 
ناخرسندی  و  درد  احساس  السنعوسی 
جامعه  تلخ  واقعیت های  برخی  از 
بامبو  ساقه   نوشتن  در  او  اصلی  انگیزه 
سر  چنان  که  جامعه ای  است؛  بوده 
مردمانش  که  دارد  خویش  گریبان  در 
رفتار  به  انتقادی  با دیدی  قادراند  کمتر 
اندازند.  نظر  خویش  فرهنگ  و  و کردار 
هوزیه  قالب شخصیت  در  او  رو  این  از 
می کوشد تا برخی آداب و سنن و تعامل 
و رفتار مردم کویت، که السنعوسی خود 
به  دیگری  نگاه  از  را  آن هاست،  از  یکی 
تصویر بکشاند، نگاهی که گاهی توام با 
آهی است. داستان کتاب مقاله ی بامبو 
درباره ی کارگران مهاجر و مشکالت آن ها 
در کشورهای حوزه ی خلیج فارس و به 

است.   کویت  خاص  طور 

| ساقه بامبو | 
| نویسنده : سعود السنعوسی

مترجم : عظیم طهماسبی ، مریم اکبری |


