رهبر انقالب اسالمی در دیدار مدالآوران ایران
دررقابتهای المپیک و پارالمپیک توکیو:

پیام قهرمانی شما امکان تحقق

کارهای بهظاهر نشدنی است

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز شنبه در دیدار مدالآوران بازیهای المپیک
و پارالمپیک توکیو ،با قدردانی صمیمانه از قهرمانان کشورمان گفتند :مهمترین
پیام قهرمانی ورزشکاران افتخارآفرین کشور...
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رییس اداره محیط زیست شهرستان آستانهاشرفیه

2

از کشف الشه  ۲قالده فُ ک خزری در سواحل لله
وجهسر و عسگرآباد شهرستان بندر کیاشهر خبر داد.
رضا زمانی دلیل مرگ این  ۲فک خزری را نامعلوم

به گزارش برخی رسانهها یک دفتر مسافرتی روسیه اعالم کرده تورهای ویژه برای بازدید از مناطق تحت تصرف طالبان برگزار میکند

گردشگری سیاه در افغانستان

عنوان کرد و افزود« :اهالی منطقه الشه این  ۲فک
را به فاصله یک کیلومتر از یکدیگر پیدا کردند ،ضمن
آنکه با حضور کارشناسان محیط زیست و انجام
تستهای بیومتری علت مرگ آنها در دست بررسی
قرار گرفته است».

افغانستان هنوز درگیر جنگ است و به ثبات نرسیده اما زمزمههایی از برگزاری «تور گردشگری طالبان» به مقصد این کشور شنیده میشود

قله کوه یخ چالشهای آبی

ایرانی هشتاد ساله شد

خاک باز از آتش
نهراسید!
«دل توی دلم نبود ،اگر دکتر نگهبان اسم مرا خط
میزد ،باید سی سال توی حفاظت آثار باستانی همان
میرزا بنویس باشم .دستی به سر و ریختم کشیدم و

بوهوایی سازمان ملل
به گزارش آژانس آ 

راه افتادم ».ما هم همراه نویسنده این سطور از کتاب
«نقاطامن» میشویم و با هم راه میافتیم تا در دل

انتشار گازهای گلخانهای تا سال  2030حدود  16درصد افزایش مییابد

| قائم مقام مدیر عامل گروه مهندسی

اقلیم
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اسماعیل یغمایی ،باستانشناس

5

جهان در مسیر « فاجعه»

توجه ما را نبلعد

| محمد جواد سمیعی |

الشه ُ ۲فک خزری
در سواحل بندرکیاشهر
پیدا شد

تاریخ سفر کنیم.

پیاممریاث

اجتماعی آبانگاه |

مدیریت آب کشور در دولت جدید ،در شرایطی

4

گفتوگوی «پیام ما»

کار خود را آغاز می کند که با چند واقعیت آشکار

با مجتبی موسوی ،معاون اسبق

مواجه است- :سال آبی اخیر (،)1399-1400
سال بشدت کم بارشی بوده و این خشکی،

زیباسازی شهرداری تهران

فشار مضاعفی را بر منابع آبی بویژه در بهار و

مدیران مجسمههای

تابستان  1400وارد کرده است.
پیشبینیها حاکی از آن است که الاقلدر پاییز پیش¬رو نیز بارش در حد نرمال و

شهری را نمیشناسند

برای عموم مردم در ماههای اخیر ،لمس شده

«کفشهای آهنی کرانه رود دانوب» در بوداپست،

متوسط ،نباشد.
-کمبودها و نارساییهای عرصه آب و انرژی،

«یادبود رهگذران ناشناس» در لهستان ،بودای بزرگ

و متاسفانه با ناآرامی هایی در مناطقی نظیر

در چین و تایلند .در شهرهای ایران خبری از

خوزستان همراه بوده است.
است و این راه را برای توسعه اقدامات و حتی
تداوم برخی رویه ها ،محدود و دشوار مینماید

Reuters

-بودجه کشور و از جمله در بخش آب انقباضی

هیچکدام این مجسمههای خالق ،غولپیکر یا حتی
مفهومی نیست .مجسمه برای مدیران شهری ما در

3

ادامه در صفحۀ 5

صدور مجوز تزریق واکسنهای پاستور و سینوفارم
برای زیر  ۱۸سالهها

گذاری اجتماعی ،استفاده از ماسک و ضدعفونی

واردات دریافت کردند و میتوانند وارد کنند .مشکلی

واکسنهای پاستور و سینوفارم برای سنین

کردن دست ها است که باید مردم به درستی به

برای واردات اینها وجود ندارد.

رییس سازمان غذا و دارو از صدور مجوز تزریق
نوجوانی کمتر از  ۱۸سال خبر داد و گفت :امیدواریم

آنها توجه کنند .واکسیناسیون یا کاهش مرگ و میر

او گفت :برخالف شعارهایی که داده شد و هجمه

در مهر ماه حداقل شش میلیون دز واکسن پاستور

نباید ما را از مسائل کلیدی و اصلی غافل کند.

کردند ،ما از واردات همه واکسنهایی که در دنیا

را داشته باشیم.

شانهساز اظهار کرد :ما در مهر ماه امیدواریم که

معتبر هستند ،استقبال میکنیم .منتها گاهی به

به گزارش ایسنا ،محمدرضا شانهساز از صدور مجوز

حداقل شش میلیون دز واکسن پاستور را داشته

دلیل محدودیتهای خود کمپانیها نتوانستند

تزریق واکسنهای پاستور و سینوفارم برای سنین

باشیم و واکسن پاستور در مهر ماه به صورت جدی

واکسنها را وارد کنند .وگرنه معرفینامهها صادر

نوجوانی کمتر از  ۱۸سال خبر داد و گفت :اعالم

وارد بازار میشود .در عین حال تاکنون  ۱۰میلیون

شده است .خیلی سر و صدا کردند ،اما هر کدام از

کردیم که واکسن پاستور یکی از واکسنهایی است

دز واکسن را هم برکت تحویل داده است .البته

شرکتهای خصوصی که آمدند ،معرفینامه واردات

که میتواند برای سنین نوجوانی مصرف شود.

به این معنا نیست که  ۱۰میلیون دز برای تزریق

دریافت کردند ،اما نتوانستند که وارد کنند.

همچنین واکسن سینوفارم چین هم مجوزهای الزم

آماده باشد ،بلکه دو هفته زمان میبرد تا برای

شانهساز که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می

را دریافت کرده است .مطالعات بالینی نشان داد که

تزریق آماده شوند.او افزود :سه واکسن دیگر یعنی

کرد ،با بیان اینکه در واردات واکسن در سایه همدلی

این واکسنها میتواند در سنین نوجوانی استفاده

فخرا ،رازی و اسپایکوژن سیناژن هم توانستند از

و همکاری بین دستگاههای مختلف و دستور

شود و خوشبختانه اینها در سبد واکسیناسیون

سازمان غذا و دارو مجوز مصرف اضطراری دریافت

رییس جمهور تحرک خوبی ایجاد شده است ،گفت:

ما هم وجود دارد و امیدواریم طبق برنامه و

کنند .البته همه اینها تولیداتشان زمانبر است و

در کنار مجوزهایی که شرکتهای داخلی یکی بعد

اولویتبندی وزارت بهداشت و معاونت بهداشتی،

مراحل خاص خود را دارد .درباره سایر برندها هم

از دیگری دریافت میکنند ،روند افزایشی واردات

این واکسیناسیون به موقع انجام شود تا به همان

مجوزهایی را دادیم و تعداد زیادی از شرکتهای

واکسن هم نشان میدهد که میتوانیم ظرف مدتی

ایمنیزایی و قطع زنجیره برسیم.

خصوصی که یا نمایندگی کمپانیها را داشتند ،مانند

کوتاهتر از آنچه قبال تصور میشد ،واکسیناسیون

شانه ساز تاکید کرد :اصل قضیه قطع زنجیره

ن و جانسون ،فایزر بایونتک و ...همه اینها
جانسو 

را به یک نقطه اطمینان بخش در ظرف ماههای

بیماری کرونا عالوه بر واکسیناسیون رعایت فاصله

ماههاست که از سازمان غذا و دارو معرفینامه برای

آتی برسانیم.

نوبت اول

آگهیمناقصهعمومی
یک مرحله ای
به شماره 1400/77/20

پرتره شهدا یا هنرمندان خالصه شده است.

بوم و بر

آگهیمناقصهعمومی
یک مرحله ای
به روش معمولی

با ارزیابی کیفی ( نوبت اول /دوم )

صفحه6

صفحه6

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری

تجدید " فراخوان عمومی
شناسایی و ارزیابی پیمانکار"

جهت" خرید واجرای گریتینگ والیف الین مورد نیاز کارخانه نورد بردسیر "

"شماره-00-10خ"

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به " خرید واجرای گریتینگ والیف الین موردنیاز

کارخانه نورد " خود ازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید .لذا ازپیمانکاران معتبرکه دارای توانایی مناسب و سوابق

و تجارب مورد قبول می باشند ،دعوت به عمل می آید حداکثر تا هفت روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی ،نامه

اعالم آمادگی خود را به همراه مدارک زیر به آدرس ایمیل  SJS.TENDER1400@GMAIL.COMارسال نمایند.
• اسناد و مدارک:

کاهش  ۲۰درصدی تولید لوازم
خانگی در پی قطعی برق

دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران گفت :در دو ماه نخست
فصل تابستان به دلیل قطع برق صنایع ،تولید لوازم خانگی
 ۲۰درصد کاهش یافت اما در حال حاضر روند تولید به حالت
عادی بازگشته است .به گزارش مهر سید حسین حسینی
شاهرودی اظهار داشت :تولید لوازم خانگی بعد از اعمال
ممنوعیت واردات و در دوره تحریمها با رشد قابل توجهی
مواجه شد .به گونهای که در سال  ۹۹نسبت به سال  ۹۷رشد
بیش از  ۷۰درصدی را در تولید این محصوالت شاهد بودیم.
امسال نیز روند تولید افزایشی است و در فصل بهار بیش از
 ۲۹درصد رشد تولید را نسبت به مدت مشابه پارسال ثبت
کردیم.
دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران در مورد کاهش تقاضا نیز
گفت :به طور طبیعی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و
نرخ تورم ،تقاضا در بازارهای مختلف کاهش یافته و این
موضوع فقط مختص بازار لوازم خانگی نیست؛ چه بسا که در
حال حاضر مشتری در بازار حضور دارد در حال خرید است و
لوازم خانگی دائم به بازار تزریق میشود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان:

وضعیت ذخایر آبی استان تهران
بحرانی است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت :ذخایر سدهای تامین کننده
آب شرب تهران به  ۳۵۰میلیون متر مکعب رسیده و وضعیت ذخایر آبی استان
همچنان بحرانی است؛ به گونهای که شاهد کاهش  ۱۱۰میلیون متر مکعبی ذخیره
سد ماملو نسبت به سال گذشته هستیم .به گزارش ایرنا از شرکت آب و فاضالب
استان تهران ،محمدرضا بختیاری با اشاره به میزان ذخایر آبی سدهای استان
تهران گفت :سال آبی امسال بدترین شرایط در  ۵۰سال اخیر در کشور است.
ساالنه حدود  ۲.۵درصد میزان مصرف آب در شهر تهران به دلیل رشد جمعیت
افزایش مییابد و این رشد مصرف طبیعی است ،اما امسال با وجود رشد تعداد
مشترکان ،مصرف آب در سال آبی  ۱۴۰۰-۱۳۹۹تنها یک درصد بیشتر شده و این
کاهش مصرف نشاندهنده مشارکت و همکاری باالی مردم برای گذر از بحران
آب بوده است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان تهران با اشاره به بیالن منفی  ۱۵۰میلیون
مترمکعبی آب تهران افزود :ما هر سال  ۱۵۰میلیون مترمکعب بیشتر از ورودی
ذخایر زیرزمینی ،آب برداشت میکنیم و حدود  ۸۵درصد یعنی  ۲برابر حد مجاز
از منابع آبی تجدیدپذیر استفاده میکنیم .ما برای همه شرایط پیش رو آماده
هستیم و حتی سناریوهای مختلف هم برای تنش آبی آماده کردهایم تا بتوانیم در
شرایط بحران ،از آن عبور کنیم.

-1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه( اعالم آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی

است) .

-2اساسنامه و مدارک ثبتی ( .شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و ) ...

-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه(.قرارداد و رزومه ارسالی
باید مربوط و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)

-4مدارک و مستندات توان مالی (صورتهای مالی سه سال اخیر)

-5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

-6دریافت  ،تکمیل وارسال فرم خوداظهاری تامین کنندگان ازسایت اینترنتی  SJSCO.IRقسمت خریدوفروش
• شرایط شرکت درمناقصه :

-1محل انجام پروژه :شهرستان بردسیر ،کیلومتر  2جاده بردسیر کرمان-کارخانه میلگرد جهان فوالد

-2شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

-3جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09913907953تماس حاصل نمایید.

( پاسخگویی در ساعات اداری )

-4هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان
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امنیت ،دارای صلح ،آرامش و دوستی
و پیشرفت را قبول داریم ،اظهار کرد:

رهبر انقالب اسالمی در دیدار

در منطقه حضور مخرب و تخریبکننده
رئیسجمهور با بیان اینکه همواره تالش

تحقق کارهای بهظاهر

ما این بوده است که مردم افغانستان،
خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند،

نشدنی است

تاکید کرد« :راهحل مساله افغانستان با
یک کشور و یک قوم و یک گروه نیست،

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز شنبه در

راهحل ،تشکیل دولتی فراگیر و دولتی

دیدار مدالآوران بازیهای المپیک و پارالمپیک

است که بتواند همه اقوام را در بر بگیرد.

توکیو ،با قدردانی صمیمانه از قهرمانان کشورمان

کشورهای دیگر باید کمک کنند و ما هم

گفتند :مهمترین پیام قهرمانی ورزشکاران

در جمهوری اسالمی حتم ًا این سیاست

افتخارآفرین کشور در صحنههای بینلمللی،

را دنبال میکنیم که مردم افغانستان

امکان تحقق کارهای به ظاهر نشدنی و انتقال

برنامهریزی برای سلب امید و نشاط از جامعه

ل دادن حکومتی که
بتوانند برای شک 

| ریاست جمهوری |

در حالیکه دستگاههای بسیاری مشغول

اداره افغانستان را در آینده تضمین کند،
تصمیم بگیرند».
رئیسجمهور در این نشست خبری به
نگرانی رهبر انقالب برای همه مردم منطقه

ایرانی ،پیام امید را به کل جامعه تزریق میکند

این پیامها از عمق جان است و قدر و اهمیت
حرکت شما را میدانیم .رهبر انقالب با اشاره به
قهرمانی ورزشکاران با وجود برخی محدودیتها،
گفتند :اینکه با وجود این محدودیتها پرچم
کشور باال برده و سکوهای جهانی فتح میشود،
نشان از اراده قوی و عزم راسخ است و این عزم،
اراده و قهرمانی و امیدآفرینی نه تنها در ورزش
بلکه در عرصههای علم ،فناوری ،هنر و ادبیات

رئیسی درنشست خبری مشترک با رئیس جمهورتاجیکستان

زمینه حضور جریانهای تروریستی
در افغانستان باید از بین برود
س دولت سیزدهم که به تاجیکستان سفر کرده است ،دیروز با رئیس جمهور این کشور نشست خبری مشترکی را
رئی 

نیز وجود دارد که یکی از وظایف مهم مسئوالن

برگزار کرد .دلیل این نشست خبری دیدار دوجانبه میان این دو کشور و امضای اسناد همکاریهای دوجانبه بود .توسعه

نشان دادن صادقانه این افتخارآفرینیها است.

ارتباطات تجاری و کشاورزی به عنوان بخشی از مهمترین موضوعات همکاریهای میان ایران و تاجیکستان مطرح شده

ایشان در ادامه به نمونههایی از قهرمانیها و

است .بخش مهمی از این نشست خبری همچنین به مساله افغانستان تعلق داشت .رئیس جمهور تاکید کرد که باید

مدالآوریهای ناسالم در ورزش جهان اشاره

زمینه حضور هرگونه جریان تروریستی را در افغانستان از بین برد.

کردند و افزودند :عالوه بر ناداوریها ،رشوه و زد و
بندهای سیاسی و استفاده از مواد نیروزا ،کسب
مدال بهواسطه وطنفروشی و خود فروشی نیز از
قهرمانی ناسالم است .حضرت آیتهللا
ِ
نمونههای
خامنهای تجلی ارزشهای انسانی و دینی و
معنوی در کنار قهرمانی را بسیار ارزشمند خواندند

ورزشی به نام شهیدان بویژه شهید سلیمانی،

ثابت کردند که حجاب اسالمی مانع درخشش

رئیسی :به هیچ وجه
نمیپذیریم در کنار مرز ما
جریان تروریستی و داعشی
بخواهد خانه کند و به کشور ما،
منطقه و افغانستان ضربه بزند

مسلمان دیگر کشورها همچون ورزشکار
الجزایری که اخیر ًا محروم شد ،حمایت کنند.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه ورزشکار
سربلند ایرانی نمیتواند بخاطر یک مدال با
نماینده رژیم جنایتکار دست بدهد و عم ًال او
را به رسمیت بشناسد ،افزودند :این موضوع
سابقه دارد و در گذشته هم ورزشکاران کشورها
از مسابقه با نمایندگان رژیم آپارتاید آفریقای
جنوبی امتناع میکردند و بعد از مدتی هم آن
رژیم از بین رفت و رژیم صهیونیستی نیز نابود
میشود.حضرت آیتهللا خامنهای چند توصیه
نیز به مسئوالن ورزشی داشتند« .کیفیسازی
ورزش بینالمللی و تکیه به اعزام ورزشکار در
رشتههای مدالآور»« ،برنامهریزی برای ارتقا رتبه
ایران در المپیک»« ،تجلیل از درخشش یک
نشان ایرانی پوشاک در المپیک و لزوم حمایت
از تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی در داخل»،
«توجه بیشتر به ورزشهای اصیل ایرانی
همچون چوگان و استفاده از این موقعیت برای
جذب گردشگران خارجی»« ،استفاده از مربیان
ایرانی تا جای ممکن»« ،رسیدگی جدی به
مسائل و مشکالت کاری و معیشتی قهرمانان»
و «ارتقاء عدالت ورزشی» جزو توصیههای رهبر
انقالب به مسئوالن ورزش کشور بود.

 نتایج آمارگیری نشان
میدهد اولویت مطالعه
افراد به ترتیب مطالعه
قرآن و ادعیه ،رمان
و داستانهای کوتاه
بزرگساالن ،روانشناسی و
تربیتی و موضوعات دینی
بوده است

هرچه بیشتر راههای توسعه و پیشرفت
را طی کند».رئیس جمهور در پایان
صحبتهایش دوباره بر همکاری مشترک
میان دو کشور تاکید کرد«:کوچکترین
ناامنی در تاجیکستان و منطقه ناامنی
کشور ماست و پیشرفت و تعالی در

این بخشنامه دارنده ویزا تنها از راه هوایی میتواند وارد
عراق شود .در این بخشنامه همچنین تاکید شده است که
دارنده ویزا تنها یک بار می تواند وارد عراق شود و به مدت
 ۳۰روز اقامت داشته باشد و اجازه ندارد که در این مدت با
دستمزد و یا بدون دستمزد در جایی شاغل شود.

تاجیکستان و کشورهای مسلمان منطقه
پیشرفت ما محسوب میشود و پیشرفت
همه کشورها را در منطقه ،پیشرفت

فرانسه سفرایش را از آمریکا

نام برد و با اشاره به اشتراکات فراوان
فرهنگی و دینی میان دو ملت ایران و

آمریکا ،سفیران خود را از واشنگتن و کانبرا فراخواند؛ این

تاجیکستان ،بر توسعه و تعمیق هر چه

اقدام در پی لغو قرارداد فروش زیردریاییهای فرانسوی

بیشتر روابط تاکید کرد.امامعلی رحمان

به استرالیا موسوم به "قرارداد قرن" صورت گرفت .شامگاه

اسناد همکاری امضا شده در این سفر

چهارشنبه،ایاالت متحده ،انگلیس و استرالیا از برنامه

میان ایران و تاجیکستان را موجب توسعه

ساخت زیردریاییهای هستهای برای ارتش استرالیا خبر

بیش از پیش مناسبات دو کشور خواند

دادند.جو بایدن  ،رئیسجمهور آمریکا ،بوریس جانسون،

و گسترش همکاریها با ایران در همه

نخست وزیر انگلیس و اسکات موریسون ،نخست وزیر

زمینهها اعم از سیاسی ،اقتصادی ،تجاری،

استرالیا با صدور بیانیهای مشترک از مشارکت جدید در

علمی و فرهنگی را ضروری دانست.رئیس

زمینههای دفاعی و امنیتی به نام " "AUKUSو اولین

جمهور تاجیکستان خواهان برقراری

پروژه در این زمینه خبر دادند .روابط بین فرانسه و ایاالت

پرواز مستقیم منظم بین دو کشور،

متحده از یک سو و فرانسه با استرالیا از سوی دیگر وارد

مشارکت ایران در اکتشاف نفت و گاز در

یک دوره بحران شده است ،زیرا دولت استرالیا از طریق

تاجیکستان ،گسترش همکاریهای علمی

ایجاد این مشارکت جدید ،قرارداد  ۴۰میلیارد دالری خرید

و فرهنگی و توسعه گردشگری بین دو

زیردریاییهای فرانسوی را لغو کرده و تصمیم گرفت آنها را

کشور شد .امامعلی رحمان همچنین با

با تسلیحات هستهای آمریکا جایگزین کند .پاریس این

اشاره به تحوالت اخیر در کشور افغانستان،

موضوع را "خیانت و خنجر از پشت" توصیف کرد .در همین

گفت« :خواهان استقرار صلح و ثبات کامل

راستا ،ژان ایو لودریان ،وزیر خارجه فرانسه گفت که سفرای

در افغانستان هستیم و معتقدیم آرامش

کشورش در واشنگتن و کانبرا را به دلیل اهمیت فوق العاده

در افغانستان ضامن تامین امنیت منطقه

پیمان امنیتی بین آمریکا ،انگلیس و استرالیا ،فراخوانده

است و تاسیس یک دولت فراگیر و همه

است .او افزود که این اقدام به درخواست امانوئل ماکرون،

شمول در افغانستان را عامل کلیدی برای

رئیسجمهوری فرانسه صورت گرفت .فرانسه همچنین

استقرار صلح و ثبات پایدار در این کشور

لغو پروژه "قرارداد قرن" به دنبال شراکت امنیتی جدید

میدانیم».

متحدانش را "غیرقابل قبول" دانست.

مکتوب ،اراده و تصمیم دو کشور برای
توسعه مناسبات در حوزههای مختلف
است ».به گزارش ایرنا ،او ابراز امیدواری کرد
این سفر که برای تجارت  ۵۰۰میلیون دالری
بین دو کشور هدفگذاری شده ،فصل نویی
در روابط ایران و تاجیکستان باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه

ظرفیت

رئیس جمهور در ادامه به همکاریهای
منطقهای بین ایران و تاجیکستان اشاره کرد
و از آنجا که یکی از مهمترین مسائل منطقه
وضعیت افغانستان است با بیان اینکه
نظرات دو کشور در مورد افغانستان نزدیک
است ،گفت« :هر دو کشور اعتقاد داریم
که دخالت بیگانگان در افغانستان موجب
بالهای بسیاری بر این کشور شده و باید
دست بیگانگان را از افغانستان قطع کرد».
رئیسی با تاکید بر اینکه بیگانگان به هیچ
عنوان نتوانستند برای افغانستان امنیت
بیافرینند و

امنیتساز نبودند ،گفت:

«بیگانگان نتوانستند برای ملت افغانستان
مشکلی را حل کنند و ادامه حضور و نقش
آفرینی بیگانگان را نمیپذیریم».
او تاکید کرد که مساله افغانستان باید
توسط مردم این کشور و با همکاری
کشورهای همسایه و کشورهایی که در
منطقه نسبت به افغانستان علقهای
دارند حل شود ،رئیسی گفت«:همکاری
ما با تاجیکستان و کشورهای همسایه
افغانستان میتواند زمینه را برای اینکه
افغانستانیها

سرنوشت خود را رقم

بزنند ،فراهم کند .معتقدیم مساله
افغانستان را باید خود افغانستانیها
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دنبال و از ورزشکاران کشور و حتی ورزشکاران

هم دین و هم فرهنگ تاجیکستان

منظور انجام زیارت اربعین حسینی را صادر کرد .بر اساس

خارجه فرانسه در پی تشدید تنش در روابط با استرالیا و

افغانستان قطع کرد

آخرین آمار مطالعه سرانه در کشور منتشر شد

حقوقی باید این موضوع را از راههای حقوقی

سیاست معتقدیم کشور دوست ،برادر،

در جمهوری اسالمی ایران دستور صدور روادید زیارتی به

کشور دوست و همزبان تاجیکستان

ش مهمی که در همکاری دو
عنوان بخ 

ورزش و وزارت امور خارجه و دستگاههای

باشند تأکید کرده اند و در جهت همین

کشور عراق در بخشنامهای به سفیر و سرکنسولهای عراق

میدهد .به گزارش ایسنا ،به نقل از روسیا الیوم ،وزارت

رئیسی همچنین از بخش کشاورزی به

با حضور در میدانهای بینالمللی ورزشی برای

مسلمان ،رشد ،پیشرفت و تعالی داشته

به گزارش ایسنا به نقل از ناسنیوز ،عثمان الغانمی ،وزیر

نشست خبری مشترک از ایران به عنوان

توسعه روابط بیانجامد».

نسلکُ ش و نامشروع صهیونیستی تالش دارد

اسالمی ،نسبت به اینکه باید ملتهای

این کشور برای مشارکت در مراسم اربعین را اعالم کرد.

آینده به کار خود برای حل اختالفات بین دو طرف ادامه

برای همکاری برخوردارند که میتواند به

بسیار مهم دانستند و گفتند :رژیم سفّ اک،

موضعشان به عنوان رهبر جمهوری

وزیر کشور عراق در بیانیهای شرایط ورود زائران ایرانی به

اینکه حکومت و دولتی که بخواهد در

فرهنگی و هنری نیز از زمینههای خوبی

صهیونیستی در میادین ورزشی را موضوعی

ایشان در سخنان ،دیدگاهها و اعالم

رئیسجمهور تاجیکستان هم در این

وجود دارد .دو کشور در زمینه مناسبات

موضوع به رسمیت نشناختن رژیم جنایتکار

داشته باشند اشاره کرد و افزود«:همواره

زائران ایرانی را اعالم کرد

سفرای خود از واشنگتن و کانبرا گفت کشورش در روزهای

ارتباط اقتصادی و تجاری با تاجیکستان

ورزشی حاضرمیشوند.حضرت آیتهللا خامنهای

همراه باآرامش ،رشد ،پیشرفت و تعالی

امامعلی رحمان رئیسجمهور تاجیکستان

زمینههای خوبی برای توسعه و افزایش

است بهگونهای که اکنون بانوان ورزشکار بیش

عراق شرایط ورود

باید دست بیگانگان را از

داد «:در بندر چابهار و بندر عباس ایران

از  ۱۰کشور اسالمی ،با رعایت حجاب در میادین

متقابل رژیم صهیونیستی و حامیانش برای

نمیگیرد ،مذاکرات برجامی از جمله وظایف بنده نیست.

م بگیرند».رئیس جمهور با بیان
تصمی 

و به یک مرحله قابل قبول برسد ،او ادامه

ورزشکاران زن کشورهای اسالمی نیز هموار کرده

محروم کردن ورزشکاران ،تاکید کردند :وزارت

تاکید کرد :در حاشیه این سفر مذاکرات برجامی صورت

به تاجیکستان سفر کرده است با

کرد که این ظرفیت باید توسعه پیدا کند

ثابت کردهاند .رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان

وجه منفعل شوند .ایشان با اشاره به اقدامات

اتمی انجام می شود .رئیس سازمان انرژی اتمی کشور

میان دو کشور به امضا رسیده است.

تاجیکستان است قابل قبول نیست اظهار

کردند :حجاب ورزشکاران زن ایرانی ،راه را برای

نیز به او کمک میکنند اما مسئوالن محترم

کرد :این سفر با هدف حضور در اجالس عمومی انرژی

کردن فضا برای اینکه خود افغانها

تجاری و اقتصادی که امروز بین ایران و

را در عرصههای سیاست و علم و مدیریت نیز

ورزشی و ورزشکاران نباید در این حوزه ،به هیچ

دور زده شده باشد .او با اشاره به سفر به وین بیان

آرامش افغانستان ضامن تامین

دوجانبه گفت« :مهمتر از قراردادهای

در عرصه ورزش نیست همانگونه که این موضوع

خود کسب مشروعیت کند و مستکبران جهانی

هیچ وجه اتفاقی نیفتاده است که قانون اقدام راهبردی

اجالس سران سازمان همکاری شانگهای

رئیسجمهور تاجیکستان پس از دیدار

بخصوص استفاده از چادر در پرچمداری کاروان،

معرّف هویت ملت ایران هستند .ایشان تاکید

بینالمللی انرژی هستهای مطرح میشود ،گفت :به

و اشاره کرد که در این زمینه هم قراردادی

رئیسی در نشست خبری مشترک با

مقاومت و سجده بر آن ،رعایت حجاب و پوشش

کردند :بانوان ورزشکار ایرانی در این رقابتها

محمد اسالمی با اشاره به انتقادات مبنی بر رعایت
نکردن قانون اقدام راهبردی در توافق با آژانس

شکل بگیرد البته با تسهیلگری و آماده

دوجانبه منجر شد.

خاص ،استفاده از چفیه بهعنوان نماد ایثار و

و صحنه احترام تیم والیبال پارالمپیک به مادر

برجامی از وظایف من نیست .به گزارش خانه ملت،

سید ابراهیم رئیسی که برای شرکت در

دو کشور به امضای اسناد همکاریهای

اهدای مدال از طرف چند قهرمان به شهیدان

شهید بابایی ،جلوههایی از ارزشهای اسالمی و

سفر مذاکرات برجامی صورت نمیگیرد زیرا مذاکرات

کشور باید مورد توجه قرار بگیرد نام برد

مذاکرات مشترک هیاتهای عالیرتبه

المپیک و پارالمپیک گفتند :نامگذاری کاروان

ابراز عشق و محبت به پرچم ایران ،صحنههای

عمومی انرژی اتمی انجام می شود اما در حاشیه این

حل کنند یک مذاکرات بین افغان باید

دیدار دوجانبهای داشت که این دیدار و

و با اشاره به نمونههایی از این موارد در رقابتهای

نماز خواندن ،در آغوش گرفتن حریف مغلوب

خود به وین گفت :این سفر با هدف حضور در اجالس

جای جای این منطقه بتوانند زندگی

و این موضوع بسیار ارزشمند است .ایشان با
اشاره به پیامهای کوتاه تشکر خود بعد از

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به سفر آینده

و مردم مسلمان در سراسر عالم که در

به ویژه از جوانان هستند ،قهرمانی ورزشکاران

قهرمانی ورزشکاران ،خاطر نشان کردند :بدانید

به وین انجام نمیشود

امنیت بوده است».

پیام قهرمانی شما امکان

جامعه ،آورده بسیار مهمی خواندند و افزودند:

مذاکره برجامی در سفر من

امنیتساز بوده است ولی حضور بیگانگان

المپیک و پارالمپیک توکیو:

است.حضرت آیتهللا خامنهای این پیام را برای

رئیس سازمان انرژی اتمی:

«حضور جمهوری اسالمی در منطقه

مدا لآوران ایران در رقابتهای

پیام ایستادگی و امید و نشاط به جامعه و جوانان
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سرانه مطالعه هر فرد پانزده ساله و بیشتر

کتاب غیردرسی اعم از چاپی یا الکترونیکی

باسواد کشور در روز١٦ ،دقیقه و  ٣٦ثانیه ،در

داشتهاند. ٤ ٢٢/درصد از افراد باسواد  ١٥ساله

سال  ١٣٩٩بوده است.مرکز ملی آمار اعالم کرد

و بیشتر ،در ماه قبل از آمارگیری ،روزنامه

که در سال  ١٣٩٩سرانه مطالعه افراد ١٥ساله

اعم از چاپی یا الکترونیکی مطالعه کردهاند.

و بیشتر با سواد در ماه به طور متوسط ٨

همچنین٩ ٨/درصد از افراد باسواد  ١٥ساله و

ساعت و  ١٨دقیقه برآورد شد که به عبارت

بیشتر ،در ماه قبل از آمارگیری ،نشریه (چاپی

دیگر  ١٦دقیقه و  ٣٦ثانیه در روز بوده است .از

یا الکترونیکی) مطالعه کردهاند. از  ٦ساعت

این مقدار  ٦ساعت و  ٣٢دقیقه سرانه مطالعه

و٣٢دقیقه سرانه مطالعه کتاب غیردرسی

کتاب غیردرسی ١ ،ساعت و  ٢٣دقیقه سرانه

در ماه ٢ ،ساعت و  ٣٢دقیقه سرانه مطالعه

مطالعه روزنامه و  ٢٣دقیقه سرانه مطالعه

قرآن و ادعیه و  ٤ساعت سرانه مطالعه سایر

طرح آمارگیری از فرهنگ

کتب غیردرسی بوده است .از افراد  ١٥ساله و

رفتاری خانوار از طرحهای آماری جدید مرکز

بیشتر که در سال  ١٣٩٩مطالعه کتاب غیردرسی

آمار ایران است که با هدف شناخت فعالیتها

داشتهاند٢ ، ٣٣/درصد حداقل یک عنوان کتاب

و رفتارهای فرهنگی خانوارها و استفاده از آن

٧ ، ٥٢/درصد دو تا چهار عنوان٥ ، ٧/درصد پنج

برای برنامهریزیهای فرهنگی کشور طراحی

تا هفت و ٥ ٦/درصد بیش از هفت عنوان کتاب

شده است .در این آمارگیری به  ٤٣٧٠٠خانوار

مطالعه داشتهاند .نتایج آمارگیری نشان میدهد

شهری و  ١٨٨٦٠خانوار روستایی و در کل به

اولویت مطالعه افراد به ترتیب مطالعه قرآن و

 ٦٢٥٦٠خانوار مراجعه شده و اطالعات مرتبط

ادعیه ،رمان و داستانهای کوتاه بزرگساالن،

با حوزه کتاب و نشریات ،موسیقی ،شبکههای

روانشناسی و تربیتی و موضوعات دینی (بجز

اجتماعی ،فعالیتهای ورزشی ،تغذیه ،سرمایه

ادعیه و قرآن) بوده است .استانهای یزد با

اجتماعی و  ...افراد  ١٥ساله و بیشتر گرفته شده

 ١٥ساعت و  ١٦دقیقه ،قم با  ١٥ساعت و

است .نتایج این گزارش نشان میدهد که به

 ١٢دقیقه و قزوین با ١٢ساعت و  ٥٨دقیقه

طور کلی ٩ ٦٢/درصد افراد با سواد  ١٥ساله و

در ماه بیشترین و استانهای کرمانشاه با ٣

بیشتر در سال  ١٣٩٩یک نوع مطالعه غیردرسی

ساعت و  ٤٠دقیقه ،کهگیلویه و بویر احمد با ٣

اعم از کتاب غیردرسی ،روزنامه یا نشریه

ساعت و  ٢٢دقیقه و بوشهر با  ٢ساعت و ٤٠

داشتهاند٥ . ٥٤/درصد از افراد باسواد  ١٥ساله و

دقیقه در ماه کمترین سرانه مطالعه را در سال

بیشتر ،در یک سال قبل از آمارگیری ،مطالعه

١٣٩٩داشتهاند.

نشریات است.

افغانستان برپا شود باید دولتی فراگیر
باشد ،گفت« :دولتی که فقط به یک قوم
و گروه سیاسی متعلق باشد نمیتواند
مسایل افغانستان را حل کند و دولت
این کشور باید فراگیر باشد به گونهای
که همه اقوام و گروههای سیاسی در
این دولت احساس نقش کنند و این
دولت هم بتواند از همه ملت افغانستان
نمایندگی کند ».رئیسی در ادامه با تاکید
بر اینکه حضور تروریستها در افغانستان
نه فقط برای افغانستان بلکه برای منطقه
خطرناک است ،گفت« :آمریکاییها با
تشکیل داعش و شرارتی که در منطقه
سوریه و عراق انجام دادند ،امروز به سمت
استقرار در افغانستان رفتهاند».
رئیس جمهور با بیان اینکه باید زمینه
حضور هرگونه جریان تروریستی را در
افغانستان از بین برد ،اظهار کرد که با
حضور هرگونه جریانی که بستر برای رشد
جریانهای تروریستی در افغانستان
باشد ،مخالفیم و باید با آن قاطعانه
برخورد شود« :به هیچ وجه نمیپذیریم
در کنار مرز ما جریان تروریستی و
داعشی بخواهد خانه کند و به کشور ما،
منطقه و افغانستان ضربه بزند».
رئیسی با اشاره به اینکه افغانستان با

خودمان میدانیم».

امنیت منطقه است

و استرالیا فراخواند

کاخ سفید با ابرازتاسف ازتصمیم فرانسه مبنی برفراخواندن

آموزش

شوپرورش:
سرپرست وزارت آموز 

واکسیناسیون دانشآموزان دردستورکاروزارت بهداشت

شوپرورش با اشاره به
سرپرست وزارت آموز 

است که امیدواریم زمینه آغاز مطلوبتر آموزش

همین میزان توزیع شده گفت :امید است در

رویکرد تفویض اختیاربازگشایی مدارس به شورای

از طریق فضای مجازی را در پی داشته باشد.

روزهای باقی مانده بتوانیم خالهای موجود را

مدارس و مناطق گفت :با توجه به تفاوتهای

کاظمی افزود :مهرماه را با این دو راهبرد آغاز

جبران کنیم .جای نگرانی نیست و امیدواریم با

اقلیمی و وضعیت متفاوت کرونا در استانها

خواهیم کرد .راهبرد سوم هم راهبرد آموزش

کمک اولیا ،دانشآموزان و همکاران بتوانیم سال

تصمیم را به شورای مدرسه واگذار کردهایم که به

حضوری است .در الگوی بازگشایی که طراحی

تحصیلی خوبی را آغاز کنیم.او افزود :یکی از

شوپرورش و ستاد ملی کرونا
تایید منطقه آموز 

کرده ایم زمینه حضور آرام ،تدریجی و کم دغدغه

دالیلی که باعث شد سال را به صورت مجازی آغاز

درمنطقه میرسد.بهگزارش ایسنا ،علیرضاکاظمی

را مهیا می کنیم .این کار مهم را باید با کمک همه

کنیم واکسیناسیون معلمان بود که پیش بینی

در مورد برنامهریزی برای آغاز سال تحصیلی

رسانه ها و همدلی مردم انجام دهیم .به حفظ

ما به دلیل تاخیرها یا به علت تراکمی که ایجاد

اظهار کرد :تمام برنامهریزیهای الزم را برای

سالمتی دانش آموزان توجه داریم و سالمت

شد مقداری به تاخیر افتاد ،اما اکنون با تسریع

آغاز سال تحصیلی انجام دادیم و در تالشیم تا

آنها خط قرمز فعالیتهای ماست.کاظمی با بیان

واکسیناسیون معلمان پیشبینی ما این است

سال تحصیلی را در مهرماه آغاز و زمینه بازگشایی

اینکه خوشبختانه علیرغم شرایط سخت کرونا تا

که تا پایان شهریور واکسیناسیون کامل انجام

مدارس را نیز به صورت آرام و تدریجی مهیا

کنون بیش از  ۹۶تا  ۹۷درصد ثبت نام ها در

شود .واکسیناسیون دانشآموزان هم در دستور

کنیم .در همین راستا الگوی بازگشایی مدارس

پایه اول ابتدایی را به پایان رساندیم و به طور

کار وزارت بهداشت قرار گرفته و در روزهای آینده

را آماده و طی بخشنامهای در هفته گذشته به

میانگین بیش از  ۹۳تا  ۹۴درصد ثبت نامها

خبرهای خوشی از سوی وزارت بهداشت در این

مدیران ابالغ کردیم.او افزود :ما سال تحصیلی

در همه پایهها انجام شده و کتب درسی هم به

باره اعالم میشود.

را در سه مسیر و سه راهبرد دنبال میکنیم.
راهبرد اول غیرحضوری است که از طریق مدرسه
تلویزیونی ایران دنبال می شود ،تمهید مقدمات
الزم برای آغاز به کار مدرسه تلویزیونی انجام
شده است .بخش بعد که به صورت غیرحضوری
دنبال میشود آموزش از طریق شبکه شاد است
و برنامهریزی های خوبی انجام شده است.
شوپرورش با بیان اینکه
سرپرست وزارت آموز 
در روزهای آینده از نسخه جدید شاد رونمایی و
ظرفیتهای جدید را توضیح و تبیین میکنیم
عنوان کرد :اقدامات دیگری نیز در حال انجام

پ
یامک شما را دربـاره
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ین صفحه می خوانیم
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بوهوایی سازمان ملل ،انتشارگازهای گلخانهای تا سال  2030حدود  16درصد افزایش مییابد
به گزارش آژانس آ 

که رویترز نوشته ،روابط آمریکا و چین به
عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان به پایینترین

جهان در مسیر «فاجعه»

الشه  ۲فُ ک خزری

سطح طی دهههای اخیر رسیده و پیش از

درسواحل بندرکیاشهر

این برخی کارشناسان هشدار داده بودند که
این تنشها بر همکاریهای جهانی در روند

پیدا شد

مقابله با تغییرات آبوهوایی تاثیر منفی

دبیرکل سازمان ملل میگوید بهدنبال بیعملی کشورها ،توافق پاریس هم دود میشود و به هوا میرود

میگذارد و نیاز است دو طرف حداقل در این

رئیس

موضوع تنشهایشان را کنار بگذارند.

بوهوایی آسیبی وارد کند
آنتونیو گوترش از آمریکا و چین خواست اجازه ندهند اختالفاتشان به همکاریها در مقابله با تغییرات آ 

آستانهاشرفیه از کشف الشه  ۲قالده فُ ک

گوترش گفته است« :این را درک میکنیم

خزری در سواحل هللا وجهسر و عسگرآباد

که یکسری مشکالت در روابط میان آمریکا و

شهرستان بندر کیاشهر خبر داد .رضا زمانی

چین وجود دارد اما این مشکالت تعارضی با

دلیل مرگ این  ۲فک خزری را نامعلوم عنوان

لزوم همکاری دو کشور برای حصول موفقیت

کرد و افزود« :اهالی منطقه الشه این  ۲فک

در کنفرانس آتی سازمان ملل درباره مقابله

را به فاصله یک کیلومتر از یکدیگر پیدا کردند،

با تغییرات آبوهوایی ندارد ».روسای جمهور

ضمن آنکه با حضور کارشناسان محیط زیست

آمریکا و چین نیز پنجشنبه در تماسی تلفنی
گفتوگو کردند و چالش مقابله با تغییرات
آبوهوایی یکی از مباحث مطرحشده میان
آنها بود .رئیسجمهوری چین گفته که اگر
نگرانیهای اصلی هر دو طرف در این زمینه
مورد احترام واقع شوند ،موفقیت و پیشرفت
در مسئله تغییرات اب وهوایی همچنان
امکانپذیر است.
دبیرکل سازمان ملل همچنین گفت« :ما

بررسیهای جدید نشان میدهد
با تغییر نکردن برنامهها،

اینکه هیچگونه عالیم ضرب و جرح بر روی

متوسطانتشار جهانی در سال
 2030در مقایسه با سال ،2010
به جای کاهش ،حدود  16درصد
افزایش مییابد

کیلکا به عنوان مهمترین منبع غذایی این جانور
از مهمترین عوامل موثر در کاهش فکهای

پنجمین انتشار دهنده بزرگ کربن در جهان

خزری است« .از تمامی مردم منطقه تقاضا
میشود در صورت مشاهده فکهای خزری

مهار تغییرات اقلیمی را تدوین کند و قرار

زنده و یا الشه این حیوان موارد را به اداره محیط

است تمهیدات جدید را قبل از پایان سال

زیست اطالع دهند ».به گزارش ایرنا ،فک

| | AP

جاری میالدی اعالم کند.

خزری یک گونه پستاندار دریایی کمیاب است
که تنها در دریای خزر و رودخانههای منتهی به

مذاکره کننده

آن مانند ولگا و اورال در روسیه زندگی میکند.

ارشد سازمان ملل در زمینه آبوهوا در یک

هستیم ».بر اساس این هشدار حتی اگر در راستای تحقق تمامی وعدههای کشورها برای مقابله با تغییرات اقلیمی اقدام شود ،جهان

| نویسنده |

همچنان در مسیر افزایش دما و رسیدن آن به سطح خطرناک قرار دارد .درحالی که برای جلوگیری از بروز بدترین اثرات گرمایش زمین،

| سمت |

میزان انتشار کربن در جهان باید تا سال  ۲۰۳۰به میزان  ۴۵درصد کاهش یابد ،بررسیهای تازه نشان میدهد در بیعملی کشورها،

میزان انتشار گازهای گلخانهای در این مدت  ۱۶درصد افزایش مییابد و این میتواند به افزایش  ۲.۷درجه سانتیگرادی دما نسبت به

دوره پیش از صنعتی شدن منجر شود.
آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل متحد

انتشار گازهای گلخانهای آنها در سال 2030

اقدامات اقلیمی بالفاصله انجام نشود ،این

حمایت از جایگزینی منابع انرژی پاک ،منابع

هشدار داده که اگر کشورهای ثروتمند

در مقایسه با سال  2010به میزان  12درصد

شرایط در نهایت میتواند تا پایان این قرن به

مالی و فنی الزم را دارند.

بهمقابله با انتشار گازهای گلخانهای متعهد

کاهش یابد .گزارش منتشرشده اگرچه

افزایش  ۲.۷درجه سانتیگرادی دما نسبت به

گوترش با اشاره به اجالس سرنوشتساز

نشوند ،جهان در مسیر «فاجعهبار» گرم

عنوان میکند «این یک گام مهم است» اما

دوره پیش از صنعتی شدن منجر شود.

سازمان ملل متحد در حوزه آبوهوا که قرار

شدن تا  2.7درجه تا پایان قرن قرار دارد.

تاکید میکند که «کافی نیست» .گوترش

پاتریشیا

ارشد

است شش هفته آینده در گالسکو برگزار

این اظهارات رئیس سازمان ملل متحد

هم روز جمعه در انجمن اقتصادهای کالن

سازمان ملل در زمینه آبوهوا ،این افزایش

شود ،گفت که بدون ضمانت و تعهدات مالی

پس از بهروزرسانی برنامههای اقلیمی

در زمینه انرژی و آبوهوا به همین موضوع

 ۱۶درصدی را نگرانکننده دانسته و گفته

کشورهای صنعتی برای تحقق این امر،

ملل

اشاره کرد .او تاکید کرد« :ما به کاهش 45

است« :این شرایط در تضاد شدید با

«خطر شکست  COP26باال است».

برنامه

درصدی انتشار گازهای گلخانهای تا سال

درخواستهای مطرح شده برای کاهش

کنفرانس تغییرات آبوهوایی سازمان ملل

جدید منتشر شده (که به طور رسمی

 2030نیاز داریم تا در نیمه قرن انتشار کربن

سریع ،پایدار و گسترده انتشار آالیندهها به

که قرار است در شهر گالسکو اسکاتلند

با عنوان مشارکتهای تعیینشده ملی

به میزان جدی کاهش یابد .روشن است که

منظور جلوگیری از بروز شدیدترین پیامدها

برگزار شود ،فرصتی مهم برای جلب تعهدات

یا  NDCشناخته میشود) ،توسط 191

در این مسیر همه باید مسئولیتهای خود را

در سراسر جهان است».

کشورها برای کاهش انتشار کربن تا سال

کشوری که توافقنامه را امضا کردهاند ،ارائه

ملی

آبوهوایی

آژانس

متحد()UNFCCC

عنوان

سازمان
شد.

اسپینوزا،

مذاکرهکننده

به عهده بگیرند».

رئیس سازمان ملل نیز تاکید میکند:

 ۲۰۵۰خوانده شده است.

شده است.

 70کشور از هدف حذف انتشار کربن تا

«گزارش اخیر هیئت بین دولتی تغییرات

دبیر کل سازمان ملل هشدار داد« :کشورهای

گزارش تازه سازمان ملل نشان میدهد که

اواسط قرن استقبال کردهاند .تحقق این امر

آبوهوا ( )IPCCیک کد قرمز برای بشریت

 G20در انتشار  80درصد دیاکسید کربن

گرچه بازه زمانی کاهش گازهای گلخانهای

میتواند حتی منجر به کاهش بیشتر انتشار

بود .اما این گزارش در عین حال روشن

جهان نقش دارند .راهنمایی آنها بیش از هر

روند مشخصی دارد اما ملتها برای

گازهای گلخانهای شود ،به طوری که میزان

میکند که برای رسیدن به هدف کاهش

زمان دیگری موردنیاز است .تصمیماتی که

جلوگیری از گرمایش فاجعهبار جهانی در

انتشار تا سال  2030در مقایسه با  2010حدود

 1.5درجه توافق پاریس هنوز دیر نیست .ما

آنها در حال حاضر میگیرند ،تعیینکننده

آینده باید فور ًا تالشهای خود را در زمینه

 26درصد کمتر شود.

ابزارهایی برای دستیابی به این هدف داریم.

این است که آیا وعدههای داده شده در

هرچند زمان به سرعت رو به اتمام است».

پاریس عملی میشود یا نقض خواهد شد».

آبوهوا افزایش دهند.

کد قرمز؛ اشتباه رفتهایم

این کافی نیست

چالش زغا لسنگ

با این همه اینها اما بررسیهای جدید

هشدار به چین و آمریکا

این سند بهروزرسانی برنامه اقدام 113

نشان میدهد با تغییر نکردن برنامهها،

دبیرکل سازمان ملل یک چالش خاص

دبیرکل سازمان ملل از سوی دیگر پیش

کشور است که حدود  49درصد از انتشارات

متوسط  انتشار جهانی در سال  2030در

را برجسته کرد :انرژی هنوز از زغالسنگ

از  COP26هشداری هم به آمریکا و چین

جهانی را شامل میشود .کشورهای اتحادیه

مقایسه با سال  ،2010به جای کاهش ،حدود

بهدست میآید .او خواستار ایجاد ائتالفهایی

داد و از آنها خواست اجازه ندهند اختالفات

اروپا و ایاالت متحده از این جملهاند.

 16درصد افزایش مییابد .بر اساس آخرین

میان کشورهایی شد که هنوز وابستگی زیادی

و تنشهایشان به همکاریها در مقابله با

این کشورها به طور کلی انتظار دارند که

یافتههای  ، IPCCاین بدان معناست که اگر

به زغال سنگ دارند و کشورهایی که برای

تغییرات آبوهوایی آسیبی وارد کند .اینطور

کنفرانس مطبوعاتی تصریح کرد که کشورها
میتوانند برنامههای ملی خود را «در هر
زمان» ،از جمله در آستانه  ،COP26ارائه
یا به روز کنند.
آژانس خبرهای خوبی را هم برجسته
کرده است .برنامههای جدید یا بهروزشده
در گزارش ،در اهداف کاهش و سازگاری،

ردیف

موضوع مناقصه

شده ،نشان میدهد .این برنامهها همچنین

را تعطیل کرد

کمانتشار در راستای دستیابی به حذف

معدنی که چهارشنبه هفته گذشته با انفجار

میتوانند با اهداف توسعهای بلندمدت و
کربن هماهنگ باشند؛ از جمله فرایندهای

1

 -لردگان

از روز شنبه مورخ  1400/06/27تا ساعت 13:00
روز شنبه مورخ 1400/07/03

تا ساعت  13:00روز شنبه مورخ 1400/07/17

زیست به طور موقت ،تعطیل شده است .ابراهیم

برنامه توسعه پایدار (.)SDGs

فالحی ،رئیس اداره حفاظت محیط زیست

رئیس سازمان ملل تصریح کرد که تا

سوادکوه با اعالم این خبر گفت «پس از انتشار

 ،COP26همه کشورها باید برنامههای
بلندپروازانهتری ارائه دهند که به قرار دادن
جهان در مسیر  1.5درجه کمک میکند.
او افزود« :ما همچنین به کشورهای
توسعهیافته نیاز داریم تا سرانجام تعهد
 100میلیارد دالری آمریکا را که بیش از
یک دهه پیش در حمایت از کشورهای
در حال توسعه وعده داده شده بود ،عملی
کنند .گزارش  Climate Financeکه امروز
توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
( )OECDمنتشر شد نشان میدهد که این
هدف نیز محقق نشده است».

ویدیویی از انفجار در یکی از معادن روباز سوادکوه

رئیس سازمان ملل :گزارش

که گردوغبار زیادی در منطقه ایجاد کرده بود و
واکنش دوستداران محیط زیست را به دنبال

اخیر هیئت بین دولتی
تغییرات آب و هوا ()IPCC
یک کد قرمز برای بشریت
است .اما در عین حال روشن
میکند که برای رسیدن به
هدف توافق پاریس هنوز دیر
نیست .هرچند زمان به سرعت
رو به اتمام است

شمار قابل توجهی از برنامههای ملی

داشت ،با توجه به محرز بودن ایجاد اختالل در
روند عادی منطقه به دلیل شدت انفجار نسبت
به تعطیلی موقت این معدن اقدام شد ».او
افزود :این معدن فعال به طور موقت تعطیل و
برداشت از آن متوقف شده تا مراجع قضایی
و دستگاههای مربوطه درباره آن تصمیمگیری
الزم را اتخاذ کنند و شکایتی نیز از طرف حفاظت
محیط زیست از مسئول معدن تنظیم شده که
در مراجع قضایی پیگیری میشود.فالحی با
اظهار این که محیط زیست سوادکوه قبال هم

آبوهوا در کشورهای در حال توسعه ،که

در رابطه با تمامی معادن اخطاریه صادر کرده

اهداف و اقداماتی را برای کاهش انتشار

بود ،توضیح داد« :اداره حفاظت محیط زیست

گازهای گلخانهای تعیین میکند ،شامل

به استناد ماده  ۱۱قانون حفاظت و بهسازی رأس ًا

تعهدات مشروطی است که تنها با دسترسی

میتواند برای تعطیلی یک واحد آالینده اقدام

به منابع مالی بیشتر و سایر حمایتها قابل

کند تا پیگیریهای الزم توسط مراجع مرتبط

اجراست.

و در صورت لزوم دستگاه قضایی انجام شود».

نام مناقصه گزار

شماره فراخوان سامانه ستاد

مبلغ برآورد ( ریال )

شرکت ملی حفاری ایران

2000093985000472

14/653/775/760

ارزیابی کیفی مناقصه گران :

کدپستی8817653449 :
مبلغ تضمین شرکت در
مناقصه (ریال)
2,523,789,436

رتبه  5ابنیه

زمان و بازگشایی پیشنهادها
ساعت  9:00صبح روز یک شنبه

نحوه دریافت /تحویل اسناد مناقصه :
دریافت اسناد و گشایش

تاریخ شروع و پایان

دریافت اسناد

تاریخ شروع و پایان تحویل استعالمهای ارزیابی
کیفی

آدرس مناقصه گزار جهت
دریافت اطالعات

از  1400/06/29لغایت 1400/07/07
از  1400/07/08لغایت 1400/07/22

آدرس – اهواز – بلوار پاسداران – باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران  -ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول –
پارت  - Aاداره قراردادها  -شماره تلفن کارشناس پرونده 061-34146316 :

تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):

مورخ 1400/07/18

محل دریافت اسناد مناقصه :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسhttp://www.setadiran.ir :

براساس حداقل امتیاز ( )50مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی که توسط متقاضیان
شرکت در مناقصه تکمیل می شود  ،انجام می گردد .

روش ارزیابی

حداقل پایه و رشته

(تجدید شده بار دوم)
مهلت خرید اسناد مناقصه

شده بود با ورود مستقیم اداره حفاظت محیط

سایر چارچوبهای بینالمللی مانند اهداف

پاکات پیشنهادی

مهلت تحویل پیشنهادها

غیرعادی برای برداشت شن و ماسه خبرساز

ملی قانونگذاری ،نظارت ،برنامهریزی و

تکمیل و احداث پلیس راه بروجن
 12ماه

50,475,788,713

معدن انفجاری سوادکوه

بهبود قابلتوجهی در کیفیت اطالعات ارائه

آدرس :شهرکرد -بلوار طالقانی -مجتمع ادارات -روبروی فرمانداری

مدت

محیطزیست مازندران

مشخصات مناقصه :

دستگاه مناقصه گزار  :اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان چهار محال و بختیاری

(ماه /روز)

حمایت بینالمللی است.

موضوع مناقصه  :تأمین خدمات راهبری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه صنعتی کارون

به شماره 1400/77/20

برآورد اولیه (ریال)

زیستی و کاهش شدید جمعیت نیازمند به

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

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
تلفن32244852-3:

اینگونه تنها پستاندار دریای خزر بهشمار میآید
و به دلیل صید بیرویه و به هم خوردن شرایط

نوبت اول

به یاد داشته باشیم کمربند ایمنی را پیش از حرکت ببندیم نه هنگام حرکت

نمابر32250997:

انقراض قرار دارد ».به گفته رئیس اداره محیط

گونه مهاجم شانهدار خزری و کاهش ذخایر

هستند .چین قول داده اهدافی در جهت

در آخرین ارزیابیاش پس از مطالعه برنامه آبوهوایی  191کشور جهان به این نتیجه رسیده که «ما در مسیر اشتباهی درحال حرکت

تنها پستاندار دریای کاسپین است که در خطر

تورهای ماهیگیری ،آلودگیهای محیط زیست،

آمریکا و ژاپن به ترتیب بزرگترین ،دومین و

| پیام ما | با نزدیک شدن اجالس آبوهوایی گالسکو ،هشدارها درباره اقدامات مقابله با بحران اقلیمی تندتر شده است .سازمان ملل

اظهار داشت« :فک کاسپین یا فک خزری

برخورد با قایقها ،کشتار عمدی ،شکار  ،ورود

به تغییرات آبوهوایی نیاز داریم ».چین،

پاتریشیا

الشههای این فکها مشاهده نشده است ،

زیست شهرستان آستانه اشرفیه ،گیر افتادن در

چین در روند مقابله با چالشهای مربوط

هنوز زمان داریم

و انجام تستهای بیومتری علت مرگ آنها
در دست بررسی قرار گرفته است ».او با بیان

به یک تعامل قویتر از سوی آمریکا و

اسپینوسا،

اداره

محیط

زیست

مبلغ تضمین

هفتصد و سی و سه میلیون ریال ( 000ر000ر) 733

لونقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری وسایر
محل تحویل ضمانت نامه(پاکت الف ) :دبیرخانه محرمانه ( اداره حراست ) اداره کل راهداری و حم 

انواع تضامین قابل قبول

ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره  50659 /123402هـ تاریخ 1394/09/22و اصالحات بعدی آن .اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636و شماره شبا IR 350100004001114006376636نزد بانک مرکزیجمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق انجام خواهد شد.

مدت اعتبارپیشنهاد /تضمین

90روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)

اسناد( تصویرپاکات الف .ب  .ج ) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری گردد .درضمن کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد
نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بر اساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.
لونقل جاده ای استان چهار محال و بختیاری
روابط عمومی اداره کل راهداری و حم 

شناسه آگهی 1194539 :

میم الف0 :

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان چهار محال و بختیاری

شهرستان

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

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

خوزستان

www.nidc.ir

شناسه آگهی1192964 :میم الف1- :
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آخرین روزی بود که اسماعیل یغمایی

کاوش  4محوطه

درحوضه آبگیرسد چپرآباد

هفتاد هشتاد تا پوتین را روی هم
انداخته بودند که تا درش را باز کردیم

خصوص انجام مطالعات باستانشناختی در

بوی الش و گندشان همهجا را پر کرد.

حوضه آبگیر سد چپرآباد شهرستان اشنویه

انگشت پای سربازاران توی آن گندیده و

کاوشهای باستانشناسی در چهار محوطه

فاسد شده بود».

مهم باستانی از جمله «شیخ رش  »۱آغاز

زمانه سختی بود .بسیاری از همنسالن

شد که به گفته باستانشناسان یک استثنا

یغمایی از ایران رفتند .اسماعیل اما ایران

در شمالغرب کشور به شمار میرود.

ماند و وفادارانه به خاکی که در آن ریشه

مدیر پروژه کاوشهای نجاتبخشی سد

داشت ،کلنگ زد .او و آ ن دوستانی که

چپرآباد و سرپرست کاوش محوطه «شیخ

مانده بودند ،چراغ باستا نشناسی ایران

رش  ۲۷ ،»۱شهریور  ۱۴۰۰با اعالم این خبر

باستانشناختی

فاز نخست مطالعات در سال ( ۱۳۹۹طرح
بررسی و شناسایی آثار باستانی) ،با حمایت
ریاست پژوهشگاه و رئیس پژوهشکده

افرا طگرایی انقالبی فروکش کند.

باستانشناسی ،پس از صدور مجوزهای الزم
مرحله نخست کاوشهای باستانشناسی

اسماعیل یغمایی ،باستانشناس ایرانی هشتاد ساله شد

در چهار محوطه مهم باستانی آغاز و در سه

خاک باز از آتش نهراسید!

محوطه آن به اتمام رسید که یک محوطه
دیگر نیز مراحل پایانی خود را طی میکند».
علی فرحانی با بیان اینکه کاوشهای
باستانشناسی
توسط

چهار

در

از

پژوهشگرانی

محوطه
پژوهشکده

باستانشناسی (دو تیم) و پژوهشگران

| فاطمه علیاصغر |

آزاد به انجام رسیده ،این محوطهها را
شامل «شیخ رش  »۱به سرپرستی علی
فرحانی

هیاتعلمی

عضو

باستانشناسی،

«شیخ

رش

به

سرپرستی فرشته شریفی ،کانی حوا
به سرپرستی بایرام اقاالری وگرگرو به
سرپرستی حنان بحرانیپور کارشناس
پژوهشکده اعالم کرد.
ت علمی پژوهشکده باستانشناسی
عضو هیئ 
خاطرنشان کرد« :این محوطهها دربردارنده
آثاری از دوران پیش از تاریخ هزاره  ۵و
 ۴پیش از میالد عصر مفرغ ،عصر آهن
هجریقمری) بودند».
فراوان وارده به محوطههای مورد کاوش،
نتایج بدست آمده از تمامی کاوشها را در
خور توجه خواند و تصریح کرد« :این نتایج
در بازسازی سیمای تاریخی این منطقه از
شمالغرب کشور طی ادوار مختلف تاریخی
از اهمیت ویژهای برخوردار است».

نقطه اوج زندگی یغمایی اما
سال  1373اتفاق میافتد .او
باید از آتش عبور کند .صدای
سوت قطار تهران مشهد خواب
گورستان  6هزار ساله حصار
عملیات نجات بخشی را

با حراج آثار هنری

جبران خسارت میکند

ایران .این دوران اما با پایان
دهه  50و آغاز انقالباسالمی
و باال گرفتن نگاه افراطگرایی
تخریبگرایانه به باستانشناسی
و تاریخ به آخر رسید

آغاز میکند و به یافتههای
تکاندهندهای در تاریخ میرسد.
او اسکلت مادری را پیدا میکند
که کودکی در رحمش مرده
است؛ یافتهای منحصربهفرد

موزه هنر متروپولیتن نیویورک برای
جبران خسارتهای ناشی از تعطیلیهای
دوران کرونا در حراجی کریستیز شرکت
میکند .به گزارش ایسنا و به نقل از
نشنال ،مسئوالن موزه هنر متروپولیتن
قصد دارند برای جبران خسارتهای مالی
ناشی از تعطیلی دوران همهگیری ویروس
کرونا بیش از  ۲۰۰عکس از مجموعههای

نقطه اوج زندگی یغمایی اما سال

ما مفهوم ایستادن برای هویت معنایی

 1373اتفاق میافتد .او باید از آتش

متفاوت دارد .این روزها مردم عالقمند

عبور کند .صدای سوت قطار تهران

به میرا ثفرهنگی و تاریخ هستند و

مشهد خواب گورستان  6هزار ساله

دقیقا این لحظههای پایانی سفر کوتاه

حصار را آشفته کرده است .یغمایی

ما در تاریخ است؛ به وقت شهریور .ماه

عملیات نجا تبخشی را آغاز میکند و

تولد آقای باستا نشناس .او که هنوز بر

به یافتههای تکا ندهند های در تاریخ

سر پیمان با خاک است« :آن روز که

میرسد .او اسکلت مادری را پیدا

نخستین کلنگ را بر خاک زدم ،یقین

میکند که کودکی در رحمش مرده

داشتم که هرگز آن را از دست نخواهم

است؛

یافتهای

منحصربهفرد.

داد .این کلنگی است که هنوز در این

اما قطار دارد شتابان میآید .یغمایی

سن و سال با پاهای ناتوان و چشمهای

طغیان میکند .او مخالف عبور قطار

کم سو از دست من نیفتاده و نخواهد

از محوطه تاریخی است .او برآمده از

افتاد ».و ما با او دوره میکنیم شب را،

نسلی است که هویت مفهومی واالتر از

روز را ،هنوز باستا نشناسی را.

و ما همچنان دوره میکنیم شب را

هزار کیلو وزن دارد! تکان دادن چنین

روز را ،هنوز را

توده عظیمی غیرممکن است .باالخره
نتوانستم به خشم خود مسلط شوم،

آن نخستین کلنگهای آموزشی خود

اینطور میگوید« :بچهی خیابان ژالهی

هست -خوب یا بد -میسپرم و چندان

پتکی بدست گرفتم و به جان حیوان

را زدند .اسماعیل یغمایی هم کاوش

تهران هستم .چارراه آبسردار .پدر،

منت این ناچیز باقیمانده را نمیکشم.

احمدشاملو

آموزش

حاال بعد از  27سال از آن روزها برای

سایتهای

باستانشناسی.
در خلوت خودم ،روزگار را هرگونه

«دل توی دلم نبود ،اگر دکتر نگهبان

سنگی افتادم .ضرباتی وحشیانه به او

را از آ نجا آغاز کرد .این آغاز سالیان

مادر و رگ و ریشهی آنها روستایی

هر از چندگاهی شعری میسرایم یا

اسم مرا خط میزد ،باید سی سال توی

زدم .سرستون در نتیجه ضربات پتک

دراز کاوش و حفاری در محوطههای

است .هردو از خور بیابانک که آن زمان

قصهای مینویسم .برای دل خودم.

حفاظت آثار باستانی همان میرزا بنویس

مثل میوه رسیده از هم شکافت…»

باستانی در گوشه گوشه ایران است ،در

روستایی بود محقر و کوچک با آبی شور

چندتایی چاپ شده ولی بیشتر ورق

باشم .دستی به سر و ریختم کشیدم و راه

سرانجام دست فرانسو یها کوتاه شد و

برد کسیاه ،سنگسیاه ،قالیچی ،حصار،

و چند درخت نخل .کوچیده به تهران.

پارههایی است اینسو و آنسو که خاک

افتادم ».ما هم همراه نویسنده این سطور

کمکم نسلی جدیدی از باستا نشناسان

ارجان ،قشم و....

ابتدایی و دیپلم طبیعی را از دبستان

میخورند .و آخر اینکه پس از گذشت

از کتاب «نقاطامن» میشویم و با هم راه

با حضور عزتهللا نگهبان در ایران شکل

به

1351

فیروز

و دبیرستان  ۱۵بهمن گرفتم ()۱۳۳۷

هفتادواندی سال همان کودک دو

میافتیم تا در دل تاریخ سفر کنیم.

گرفت .نسلی که قرار بود هویت ایرانیان

باقرزاده،

ایران

و فوقلیسانس باستانشناسی را از

سالهای هستم که بودم و شما میبینید.

اسماعیل

را از زیر انبوهی از خاک بیرون بکشد.

را راه میاندازند ،آغاز دوران طالیی

دانشکده باستانشناسی و هنر دانشگاه

بلوز پروانه خواهرم را پوشیدهام و پشت

یغمایی وارد مرحله مهمی از زندگی

ما عقب افتاده بودیم .از تاریخ فقط

باستا نشناسی ایران .این دوران اما با

تهران .از سال  ۱۳۴۶کارم را در همین

عکس خط پدرم است».

کار یاش شده ،او اکنون دانشآموخته

نام پادشاهان را یدک میکشیدیم و

پایان دهه  50و آغاز انقال باسالمی و باال

زمینه پی گرفتم تا امروز ولی هنوز همان

او همچنین نویسنده کتابهای بسیاری

رویای

از پادشاهان فقط ویرانههایی برایمان

گرفتن نگاه افرا طگرایی تخریبگرایانه

محصلم که بودم.

چون «گیسوان هزار ساله»« ،آن قصر

کودکیاش شده« :تا چشم کار میکرد

مانده بود .ما به پشیزی تاریخمان را

به باستا نشناسی و تاریخ به آخر رسید.

همسرم بیش از ده سال است که روی

که جمشید…»« ،کاخ بردک سیاه»،

بیابان بود و خاک .مشتی برداشتم و

باخته بودیم.

«از سیا هترین روزها ،روزی بود که دکتر

در خاک کشیده و پنج ،شش سالی

«وقتی که بچه بودم»« ،آرایههای زینتی

نگهبان پس از سا لها به ایران آمد ».این

پس از او تنها فرزندم مهرداد .این روزها

در باستانشناسی» و  .....است.

سال

1346

باستا نشناسی

را آشفته کرده است .یغمایی

موزه «متروپولیتن»

دوران طالیی باستانشناسی

بسیاری از باستا نشناسان ایران در

به

و قرون نخستین اسالمی (سده  ۳و ۴
این باستانشناس با اشاره به آسیبهای

ایران را راه میاندازند ،آغاز

اسماعیل یغمایی درباره خودش

| روزنامهنگار |

پژوهشکده
»۲

باقرزاده ،مرکز باستانشناسی

روشن نگه داشتند تا آتش برخاسته از
| سایت اسماعیل یغمایی |

در حوضه

به سال  1351میرسیم .فیروز

را به رغم سختیها و دشوار یهای بسیار

گفت« :در راستای تفاهمنامه فیمابین

آبگیر سد

جنگ شده است« .اتا قهایش بوی

مجوز را از پژوهشگاه اخراج میکنند.

خون .توی یک دستشویی کوچک

میراثفرهنگی و گردشگری و شرکت

چپرآباد شهرستان اشنویه و پس از انجام

دکتر نگهبان را میبینید .هفتتپه قربانی

اما مجوز را صادر و تنها مخالف این

خیلی بدی میداد که بهتر است نگویم

آب منطقهای استان آذربایجانغربی در

پژوهشگاه و شرکت آب منطقهای استان

نان شب دارد .پژوهشگاه میراث فرهنگی

و روی دیوارهایش ردی بود از لکههای

در راستای تفاهمنامه فیمابین پژوهشگاه

آذربایجانغربی در خصوص انجام مطالعات

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

میرسیم.

است

و

وارد

نگاه کردم .دانههای ریز خاک و ریگ

«یکی

هنوز گرم بودند .من که تا آن روز نه

کلنگزدنهایم با سرافراز و صراف دوباره

مسافرت رفته بودم و نه جایی را دیده

رفتم بیابان .چهار ماه تمام ،کرمانشاه و

بودم ،هر طرف که نگاه میکردم ،به

کردستان را که کمتر باستانشناسی آنجا

اندازهی ستارههای خدا توی این بیابان

پا گذاشته بود ،شناسایی کردیم و بعد از

تا دور دورها خاک بود و ریگ .مثل یک

آن با توزی رفتم حفاری شهر سوخته،

پرند هی از قفس رها شده میدویدم

اولین

خارجیها.

خا کهای نرم را مشت میکردم و

نخستین بار بود که سیستانوبلوچستان

میگذاشتم آرام آرام از الی انگشتهایم

را میدیدیم ،گسترده با آثار باستانی

بر یزد » .

بسیار و ناشناخته .با استخدام چند

همان زمان ،ایران داشت وارد بخش

باستانشناس جوان فکر میکردم که

مهمی از تاریخش میشد 10 .سال

دیگر با دکتر نگهبان حفاری نمیروم .اما

امتیاز انحصار باستا نشناسی

اوایل زمستان همان سال وقتی که برای

فرانسو یها در زمان رضاشاه گذشته

فوقلیسانس انتخاب واحد کرده بودم و

بود .نقطه پایانی بر سالیان دراز غارت

داشتم برمیگشتم ،دم در دانشگاه دکتر

دیوالفواها .باستا نشناس فرانسوی که

نگهبان با ماشین شورولت سفید رنگش

در کتاب خاطراتش درباره کاخ آپادانای

کنارم ایستاد و گفت :سوار شو!»

شوش نوشت« :دیروز گاو سنگی بزرگی

ما با آ نها سوار شورولت میشویم که

را که در روزهای اخیر پیدا شده است با

سرانجام ما را به محوطه باستانی هفتتپه

تاسف تماشا میکردم ،در حدود دوازده

خوزستان میرساند .یکی از مهمترین

از لغو

دو

تجربه

ماهی

پس

حفاری

با

از

اولین

سال

مرکز

میرسیم.

باستا نشناسی

این موزه را در حراجی پیش رو کریستیز
به فروش برسانند .خسارت مالی ناشی

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

از پنج ماه تعطیلی این موزه مشهور در
همهگیری کرونا حدود  ۱۵۰میلیون دالر
برآورد شده است .در مجموع  ۲۱۹اثر
در حراجی پیش رو کریستیز به مزایده
گذاشته میشود و انتظار میرود ارزش
کلی آثار فروخته شده بین  ۹۰۴,۶۰۰تا
 ۱.۴میلیون دالر برسد.
در  ۲۴سپتامبر  ۱۶۸عکس از مجموعه

برابر آراء هیاتهای موضوع قانون تعیین

ردیف  -6آقای جعفر عوض زادگان فرزند مجید بشماره

رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه دو شهرستان اردبیل

یکباب خانه به مساحت  70متر مربع پالک  34633فرعی از

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است،

لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح ذیل به

منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به

هفت مورد از آنها از کتاب «آمریکاییها»
اثر «رابرت

فرانک»

عکاس

مشهور

سوئیسی هستند نیز به مزایده گذاشته
میشوند .ارزش یکی از این عکسهای
سیاه و سفید ۲۵۰هزار دالر برآورد شده
است .سایر آثار نیز در فاصله  ۴نوامبر
تا  ۱۸نوامبر به صورت آنالین به فروش
گذاشته میشوند.
فروش آثار متروپولیتن به دنبال تغییرات
مقررات موزههای آمریکا صورت میگیرد.
در آوریل سال  ،۲۰۲۰انجمن مدیران
موزههای

هنری

جدیدی

محدودیتها

با

تصویب
درباره

به شماره شناسنامه  1278صادره اردبیل به شماره ملی
 1463719833بالسویه از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت

 36/05متر مربع پالک  9821فرعی از  1اصلی مفروز و مجزی
شده از  1اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی
سید ابراهیم اطهر نیاری.

ردیف  -2آقای رضا قلی بهروش فرزند روح اله بشماره

ششدانگ یکباب خانه مسکونی به مساحت  395/10متر
 42اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی حجت

اله اصالنی قلیچی.

ردیف  -9خانم پروانه عیوضی فرزند سواد بشماره شناسنامه

 527صادره اردبیل به شماره ملی  1463590164ششدانگ

یکباب خانه مسکونی به مساحت  372/57متر مربع پالک 70

متقاضی.

 69صادره اردبیل به شماره ملی  1466744952ششدانگ

یکباب خانه به مساحت  117/15متر مربع پالک  9823فرعی

ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت  200008متر مربع

پالک  24425فرعی از  73اصلی مفروز و مجزی شده از

 73اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی خود

متقاضی.

ردیف  -11آقای داود نور محمد مالباشی فرزند عباسعلی
 1463621787ششدانگ یکباب خانه و مغازه و محوطه به

شناسنامه  439صادره اردبیل به شماره ملی 1464055548

مفروز و مجزی از  86اصلی واقع در بخش سه اردبیل از

پالک  76فرعی از  13اصلی مفروز و مجزی شده از  13اصلی

ردیف  -12آقای رستم رنجبر پور فرزند میکائیل بشماره

مالکیت رسمی عباسقلی نورمحمدی مالباشی.

شناسنامه  1685به شماره ملی  1463624654ششدانگ

یکباب خانه به مساحت  42/75متر مربع پالک  15322فرعی

از  86اصلی مفروز و مجزی از  86اصلی واقع در بخش سه

شناسنامه  58صادره اردبیل به شماره ملی 1467687618

اردبیل از مالکیت رسمی محمدآقا(شوالن) اسدی.

 34632فرعی از  33اصلی مفروز و مجزی شده از 196

شناسنامه  420به شماره ملی  1462144667ششدانگ یکباب

شهرداری اردبیل.

فرعی از  86اصلی مفروز و مجزی از  86اصلی واقع در بخش

ششدانگ یکباب خانه به مساحت  177متر مربع پالک
فرعی از  33اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی

 1672448220ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 157

شناسنامه  115صادره اردبیل به شماره ملی 1466080329

متر مربع پالک  2371فرعی از  87اصلی مفروز و مجزی شده
از  66فرعی از  87اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت

رسمی اکبر بضاعت شعار.

ردیف  -16آقای اعتماد رسولی جمادی فرزند حسین بشماره

شناسنامه  12صادره اردبیل به شماره ملی 1466240296

ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت  363/20متر مربع

بالسویه از ششدانگ یکباب انباری و محوطه به مساحت

 1512/95متر مربع پالک  6237فرعی از  115اصلی مفروز و

مجزی شده از  115اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت
ردیف  -24آقای مهدی شهبازی فرزند عین اله بشماره

 1450088767ششدانگ یکباب خانه به مساحت  95/50متر

رسمی سلمان وقار.

شناسنامه  477صادره اردبیل به شماره ملی 1462829104

پالک  1897فرعی از  88اصلی مفروز و مجزی شده از 88
زارعگلمغانی.

واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی اللهقلی شاهی زارع.

ردیف  -17آقایان وحید جهانگیری فرزند باال بیگ بشماره

شناسنامه  140صادره اردبیل به شماره ملی  1467715379و

باالبیگ جهانگیری فرزند نریمان بشماره شناسنامه  1193صادره

اردبیل به شماره ملی  1463467346بالسویه از ششدانگ یک

قطعه زمین مزروعی به مساحت  56163متر مربع پالک 715

بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی عظیم نوحیان.

ردیف  -32آقای پیمان عزیزی کله سر فرزند اکبر بشماره

ششدانگ یکباب خانه به مساحت  201/60متر مربع پالک

اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی اسماعیل

ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت  200متر مربع پالک 5472

 6238فرعی از  115اصلی مفروز و مجزی شده از  115اصلی

ردیف  -25آقای سلیمان ایرانی فرزند قدیر بشماره شناسنامه
 119860صادره اردبیل به شماره ملی  1461196396ششدانگ

یکباب خانه به مساحت  150/48متر مربع پالک  6239فرعی

از  115اصلی مفروز و مجزی شده از  115اصلی واقع در بخش

سه اردبیل از مالکیت رسمی اللهقلی شاهی زارع.

شناسنامه  1450088767صادره اردبیل به شماره ملی
مربع پالک  5473فرعی از  127اصلی مفروز و مجزی شده از
 127اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی اسداله

احمدی سلطان آباد.

ردیف  -33آقای مسعود حیدری کله سر فرزند عوض بشماره

شناسنامه  2032صادره اردبیل به شماره ملی 1464756996

ششدانگ یکباب خانه به مساحت  154/10متر مربع پالک

 5477فرعی از  127اصلی مفروز و مجزی شده از  127اصلی

واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی محفوظ سیف
بابالنی.

ردیف  -10آقای یوسف دلخون اصل فرزند هادی بشماره

فرزند غالمعلی بشماره

ردیف  -5آقای محسن غضنفری ججین فرزند موسی بشماره

فرعی از  127اصلی مفروز و مجزی شده از  127اصلی واقع در

ششدانگ یکباب خانه به مساحت  127متر مربع پالک 6451

ردیف  -15آقای مهدی صولتی کلهوری فرزند غالمحسین

ردیف  -31آقایان خلیل باقری جدی فرزند عبداله بشماره

ردیف  -18خانم رحیمه موسوی مجنده فرزند میربابا بشماره

مساحت  1133/50متر مربع پالک  15313فرعی از  86اصلی

کوردلو.

 1461651727و بهرام داداش زاده وفائی فرزند محمد بشماره

شناسنامه  102670صادره اردبیل به شماره ملی 1461024511

ردیف  -39آقای جبرائیل اکبری مرنی فرزند محمدعلی بشماره

بشماره شناسنامه  8831صادره اردبیل به شماره ملی

بشماره شناسنامه  796صادره مشگین شهر به شماره ملی

ردیف  -13آقای یوسف شیرعلی زاده فرزند یونس بشماره

خانه مسکونی به مساحت  110/10متر مربع پالک 15323

بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی خود متقاضیان.

شناسنامه  295به شماره ملی  6019507033ششدانگ یکباب

شناسنامه  1450425038صادره اردبیل به شماره ملی

 6240فرعی از  115اصلی مفروز و مجزی شده از  115اصلی

پالک  2329فرعی از  114اصلی مفروز و مجزی شده از 114

ردیف  -27آقای عوض علی زاده قللولی فرزند اکبر بشماره

 1450425038ششدانگ یکباب خانه به مساحت  101متر مربع

اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی رقیه صدر.

ردیف  -19آقای حسن همرنگ الطران فرزند اسماعیل بشماره

شناسنامه  90به شماره ملی  1463266413ششدانگ یکباب

واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی محمد حدادی.

شناسنامه  1332به شماره ملی  1621234169ششدانگ

یکباب ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت  181/85متر

مربع پالک  6241فرعی از  115اصلی مفروز و مجزی شده از

ساختمان مسکونی به مساحت  105/80متر مربع پالک 2333

 115اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی علی

بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی هاشم زارع.

ردیف  -28آقای حسن اباذری فرزند غفار بشماره شناسنامه

فرعی از  114اصلی مفروز و مجزی شده از  114اصلی واقع در
ردیف  -20آقای وحید قربانی بنه لر فرزند خدایار بشماره

نجف زاده.

 76صادره پارس آباد به شماره ملی  5049294851ششدانگ

شناسنامه  118028صادره اردبیل به شماره ملی 1461178061

یکباب خانه مسکونی به مساحت  95/10متر مربع پالک 6242

 2334فرعی از  114اصلی مفروز و مجزی شده از  114اصلی

بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی یوسف شاهی زارع.

ششدانگ یکباب خانه به مساحت  155/80متر مربع پالک
واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی خدایار قربانی.

ردیف  -21آقای داود سلحشور قوجه بیگلو فرزند رحیمعلی

بشماره شناسنامه  6607صادره تهران به شماره ملی

 0074088165ششدانگ یکباب طویله به مساحت 164/61
متر مربع پالک  6231فرعی از  115اصلی مفروز و مجزی
شده از  115اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی
اللهقلی شاهی زارع.

ملی  1467451967ششدانگ یکباب مغازه به مساحت

 27/80متر مربع پالک  626فرعی از  133اصلی مفروز و

ردیف  -23آقایان شهرام داداش زاده وفائی فرزند محمد

ساختمان در حال احداث به مساحت  122/31متر مربع پالک

از  1اصلی مفروز و مجزی شده از  1اصلی واقع در بخش سه
ردیف  -4آقای ناصر کریم نیا

بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی محمد عبادی.

ن
ردیف  -38آقای تقی عطاپورفرزند مظفر وبت
بشماره شناسنامه  9685صادره اردبیل به شماره دوم

سه اردبیل از مالکیت رسمی عبدالحسین دستاری.

ششدانگ یکباب خانه به مساحت  293/67متر مربع پالک

بشماره شناسنامه  1399صادره اردبیل به شماره ملی

اردبیل از مالکیت رسمی مجید حاج زاهدی نیار.

ششدانگ یکباب خانه به مساحت  70/67متر مربع پالک

 6232فرعی از  115اصلی مفروز و مجزی شده از  115اصلی

 127اصلی مفروز و مجزی شده از  127اصلی واقع در بخش

فرعی از  44اصلی مفروز و مجزی از  44اصلی واقع در بخش

مربع پالک  9822فرعی از  1اصلی مفروز و مجزی شده

ردیف  -3آقای تیغعلی فاضلی فرزند زیدهللا بشماره شناسنامه

 15327فرعی از  86اصلی مفروز و مجزی از  86اصلی واقع در

واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی اللهقلی شاهی زارع.

یکباب مغازه به مساحت 182متر مربع پالک  5471فرعی از

فرعی از  111اصلی مفروز و مجزی شده از  111اصلی واقع در

شناسنامه  1282صادره اردبیل به شماره ملی 1462123066

از  1اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی خود

شناسنامه  1450265235به شماره ملی 1450265235

ششدانگ یکباب طویله به مساحت  160/63متر مربع پالک

 103964صادره اردبیل به شماره ملی  1461037506ششدانگ

ردیف  -26خانم حوریه اسدی علی بابالو فرزند اسمعلی بشماره

شناسنامه  75903صادره اردبیل به شماره ملی 1460757424

ششدانگ یکباب واحد خدماتی به مساحت  2604/52متر

ردیف  -14خانم پریسا برزگر مالباشی فرزند صفر بشماره

بشماره شناسنامه  6607به شماره ملی 0074088165

ردیف  -30آقای ولی برکول فرزند اصغر بشماره شناسنامه

ردیف  -34آقای مسعود حیدری کله سر فرزند عوض بشماره

سه اردبیل از مالکیت رسمی برات عیوضی.

مقررات

موزهها فقط اجازه داشتند سود حاصل
جدید کنند.

 1463662602و صاحبعلی حمیدزاده ایوریق فرزند اسرافیل

مربع پالک  101فرعی از  42اصلی مفروز و مجزی شده از

به شماره شناسنامه  1035صادره اردبیل به شماره ملی

نحوه

از فروش آثار هنری را صرف خرید آثار

ردیف  -8خانم خاور اصالنی قلیچی فرزند حجت اله بشماره

ردیف  -1آقایان منوچهر زارعی آراللوی بزرگ فرزند ابراهیم

واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی رحیم کریم نیا

هنری موزهها را کاهش داد .پیش از این

از  33اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی

شناسنامه  428صادره اردبیل به شماره ملی 1463492502

ششدانگ یکباب خانه و باغ به مساحت  309/29متر مربع

استفاده از عواید حاصل از فروش آثار

یکباب خانه به مساحت  180متر مربع پالک  34634فرعی

اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:.

به مزایده گذاشته میشوند .این تصاویر

محسوب میشوند.

 17196صادره اردبیل به شماره ملی  1467520799ششدانگ

شهرداری اردبیل.

عکسهای «جنگ داخلی» این موزه

در  ۶اکتبر نیز در مجموع  ۱۶عکس که

واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی ابراهیم حسینی.

ردیف  -7آقای محمد فلزی فرزند حسین بشماره شناسنامه

مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل

بخش سه اردبیل:

از جمله مهمترین مجموعههای این موزه

 33اصلی مفروز و مجزی شده از  364فرعی از  33اصلی

از  33اصلی مفروز و مجزی از ق  184بشماره  2203فرعی

تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم

که به حوالی  ۱۸۶۰میالدی تعلق دارند

شناسنامه  601صادره به شماره ملی  1462548717ششدانگ

سه اردبیل از مالکیت رسمی التفات حمزه زاده.

ردیف  -22آقای داود سلحشور قوجه بیگلو فرزند رحیمعلی

سالم خاتمی کلخوران.

هوشنگ ناهیدی.

فرعی از  115اصلی مفروز و مجزی شده از  115اصلی واقع در

شناسنامه  2032صادره اردبیل به شماره ملی 1464756996
 5478فرعی از  127اصلی مفروز و مجزی شده از  127اصلی

واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی محفوظ سیف
بابالنی.

مجزی شده از  245فرعی از  133اصلی واقع در بخش سه
اردبیل از مالکیت رسمی هوشنگ ناهیدی.

شناسنامه  2056صادره اردبیل به شماره ملی 1462977898
فرعی از  135اصلی مفروز و مجزی شده از  135اصلی واقع در

بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی میرزا مهری نیاری.

ردیف  -40آقای اعتماد رسولی جمادی فرزند حسین بشماره

شناسنامه  12صادره اردبیل به شماره ملی 1466240296

ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  3202/15متر

مربع پالک  88فرعی از  338اصلی مفروز و مجزی شده
از  338اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی

خود متقاضی.

ردیف  -41آقای بیت اله برزگران فرزند زلفعلی بشماره

شناسنامه  1344صادره اردبیل به شماره ملی 1461753430

ششدانگ یکباب خانه به مساحت  197/04متر مربع پالک
 227فرعی از  348اصلی مفروز و مجزی شده از  348اصلی

واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی علی ببری.

ردیف  -42آقای عادل طایفه کوالنکوه فرزند علی عیسی
بشماره شناسنامه  1181صادره اردبیل به شماره ملی

 1462277659ششدانگ یکباب دامداری به مساحت 1291

متر مربع پالک  373فرعی از  350اصلی مفروز و مجزی
شده از  350اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی

خود متقاضی.

ردیف  -35آقای فرشید عینی کله سر فرزند گل حسن بشماره

ردیف  -43آقای حسین حسین زاده فرزند ببر بشماره

خانه به مساحت  200/37متر مربع پالک  5479فرعی از 127

خانه و باغ به مساحت  1612متر مربع پالک  155فرعی از 392

شناسنامه  852به شماره ملی  1467041823ششدانگ یکباب

اصلی مفروز و مجزی شده از  127اصلی واقع در بخش سه

اردبیل از مالکیت رسمی محفوظ سیف بابالنی.

ردیف  -36آقای مسعود حیدری کله سر فرزند عوض بشماره

شناسنامه  2032صادره اردبیل به شماره ملی 1464756996

ششدانگ یکباب خانه به مساحت  152متر مربع پالک 5480
فرعی از  127اصلی مفروز و مجزی شده از  127اصلی واقع

در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی محفوظ سیف بابالنی.

شناسنامه  397به شماره ملی  1464521239ششدانگ یکباب

اصلی مفروز و مجزی شده از  392اصلی واقع در بخش سه

اردبیل از مالکیت رسمی خود متقاضی.
آگهی اصالحی:

بخش سه اردبیل:

ردیف  -1خانم فریبا صفوی هیر فرزند اسد بشماره شناسنامه

 5810صادره اردبیل به شماره ملی  1461267668ششدانگ

یکباب خانه و مغازه به مساحت  93/71متر مربع پالک 2118

ردیف  -29آقای شمس الدین خاتمی کلخوران فرزند سید

ردیف  -37آقایان التفات نوری آقبالغ رستمخان فرزند

فرعی از  22اصلی مفروز و مجزی شده از  22اصلی واقع در

 1460911091و خانم عالیه یعقوبی کلخوران فرزند علی بشماره

 1462459633و مظاهر زارع آقبالغ فرزند فتح اله بشماره

رای اصالحی هیات تجدید آگهی می گردد.

تقی بشماره شناسنامه  91345صادره اردبیل به شماره ملی
شناسنامه  82صادره اردبیل به شماره ملی 1466408189
بالسویه از ششدانگ یکباب خانه به مساحت  85/85متر

مربع پالک  7655فرعی از  119اصلی مفروز و مجزی شده
از  119اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی میر

جهانگیر بشماره شناسنامه  1209صادره اردبیل به شماره ملی
شناسنامه  89صادره اردبیل به شماره ملی 1467583811
بالسویه از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  27/60متر مربع

پالک  625فرعی از  133اصلی مفروز و مجزی شده از 245

فرعی از  133اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی

بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی سید اسد صفوی هیر .برابر
تاریخ انتشار نوبت اول :شنبه

تاریخ انتشارنوبت دوم  :یکشنبه

1400/06/13

1400/06/28

رحمان حسنی قابل

رئیس ثبت اسناد وامالک منطقه دو شهرستان اردبیل

0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

چارسوق
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به گزارش برخی رسانهها یک دفتر مسافرتی روسیه اعالم کرده تورهای ویژه برای بازدید

تمایزی است که میتوان برای این سفر و اشکال

5

دیگر گردشگری سیاه در نظر گرفت .تورهایی

از مناطق تحت تصرف طالبان برگزار میکند

ادامه از صفحۀ 1

که در قالب گردشگری سیاه تعریف میشوند،

گردشگری سیاه در افغانستان

عموما پس از وقوع حوادث برگزار میشوند .مزارع

قله کوه یخ چالشهای

کشتار در کامبوج ،اردوگاه کار اجباری آشویتس

آبی ،توجه ما را نبلعد

در لهستان ،چرنوبیل در اوکراین همه مقاصدی
هستند که واقعهای را از سر گذرانده و در شرایطی
آرام میزبان گردشگران میشوند .اما افغانستان

افغانستان هنوزدرگیرجنگ است و به ثبات نرسیده اما زمزمههایی ازبرگزاری «تورگردشگری طالبان» به مقصد این کشورشنیده میشود

عالوه بر این ،واقعیت هایی نیز ،البته

پس از یک دوره التهاب گسترده و شدید و جوالن
طالبان در شهرهای مختلف و آوارگی مردم ،هنوز
ملتهب و درگیر جنگ است .هر چند دولت طالبان
معرفی شده و اتفاقات دیگری در حوزه سیاسی
این کشور افتاده است ،اما این کشور هنوز از دل
حادثه بیرون نیامده است.

میراث افغانستان ازتاریخ

تا رادیکالیسم

سالها گذشته از روزی که بامیان آثار تاریخی
خود را به توحش طالبان باخت و موزه ملی
افغانستان و بسیاری آثار ارزشمند دیگر قربانی

نه چندان آشکار ،وجود دارد:

افغانستان در حال عبور از
بخش مهمی از تاریخ جهان
است .شاید همین موضوع
یکی از دالیل جذابیت شهرهای
مختلف این کشور برای بسیاری
از محققان و ماجراجویان و
کسانی باشد که به دنبال تجربه
و ثبت بخشی از تاریخ هستند

نمانده است .هر چند ماهها پیش بیانیهای

وزارت نیرو ،به هم ریخته و این به هم

| | EPA

شد که نیروهای طالبان را در حال تخریب قلعه

ریختگی ،بر لکنتها و وقفه افزوده

تاریخی «گرشک» در ایالت هلمند افغانستان

است (نمونه آن در ناهماهنگی جدی

نشان میداد .و این یعنی هنوز این دشمنی

در رابطه با طرح تعادل بخشی)
-راهکارهای غیرسازهای (از جمله در

دیگر در افغانستان نه میراث تاریخی باقی

«سفر ده روزه به شهرهای تحت تصرف طالبان
با هزینهای معادل  350هزار روبل (حدود  4هزار
یورو) و  35ساعت پرواز» اینها اطالعات مربوط به
یک تور گردشگری است که به ادعای رسانههای
ترک زبان در ترکیه و آذربایجان یکی از دفاتر
خدمات مسافرتی در شهر کراسنویارسک روسیه
به مسافران ارائه کرده است .این تور گردشگری
که عدهای آن را «عجیب» خواندهاند ،هنوز برگزار
نشده اما شاید چندان دور از ذهن نباشد که در
آینده نزدیک برگزار شوند .سفری که چندان هم
آسان و دور از مخاطره نیست .از آنجا که روسیه
پرواز مستقیم به کابل ندارد ،این تور یک پرواز به
مقصد استانبول و بعد پروازی ترانزیتی به سمت
کابل خواهد داشت که در مجموع  35ساعت به
طول خواهد انجامید .این تور هنوز برگزار نشده و

تنها در برنامهریزی یکی از دفاتر مسافرتی روسیه

حال حاضر بسیاری از عکاسان به طور مستقل به

به چرنوبیل واکنشهای بسیاری را در رسانهها

به عنوان یک بسته گردشگری ارائه شده است.

افغانستان سفر کردهاند تا مستنداتی از شرایط

و شبکههای اجتماعی به دنبال داشت .یکی از

اما با توجه به پیشینه گردشگری سیاه در دنیا

موجود این کشور تهیه کنند .هر چند نمیتوان

نکاتی که در مورد این تورهای گردشگری -که

برگزاری آن چندان بعید به نظر نمیرسد.

آنها را گردشگر دانست ،اما بسیاری از کسانی که

چند سالی است با حضور گردشگران کنجکاو

در حالی که بسیاری از اتباع افغانستانی به هر

به بستههای تور گردشگری سیاه عالقهمندند ،یا

برگزار میشود -مطرح بود ،مخاطرات مربوط به

قیمتی در حال خروج از این کشور هستند،

پژوهشگر هستند و یا مستند سازانی که با اهداف

وجود تشعشعات رادیواکتیو در این منطقه بود.

شهرهای تحت تصرف طالبان برای برخی افراد از

خاص در این تورها شرکت میکنند و تعداد کمی

هر چند برگزارکنندگان این تورها تدابیری برای

جمله خبرنگاران ،محققان ،عکاسان و گردشگرانی

از گردشگران تنها برای رفع کنجکاوی ،گردشگری

کاهش خطر سفر به این مناطق در نظر گرفتهاند

که اهداف ویژهای از سفر به کشورهای دیگر دارند،

سیاه را در این مختصات و با این حجم از مخاطره

اما محققان و پژوهشگرانی که قصد سفر به

تبدیل به یک جاذبه شده است .افغانستان در

تجربه میکنند .در نگاه نخست ،این سفرها در

چرنوبیل را دارند ،با علم به تمام این خطرها راه

حال عبور از بخش مهمی از تاریخ جهان است.

شرایطی که هنوز افغانستان به ثبات نرسیده

سفر را بر خود هموار میکنند .عالقهمندان به سفر

شاید همین موضوع یکی از دالیل جذابیت

است ،اقدامی دور از منطق و عقالنیت به نظر

افغانستان هم در روزهایی که هنوز شهرهای این

شهرهای مختلف این کشور برای بسیاری از

میرسد و خطر و ریسک باالیی دارد .اما طرفداران

کشور به آرامش و ثبات نسبی نرسیده ،به یقین

محققان و ماجراجویان و کسانی باشد که به

گردشگری سیاه با خطر غریبه نیستند .چندی

با مشکالت و چالشهای موجود در راه این سفر

دنبال تجربه و ثبت بخشی از تاریخ هستند .در

پیش اخبار مربوط به برگزاری تورهای گردشگری

آگاهند .بیثباتی و شرایط فعلی درافغانستان وجه

 ۳روستای ایران نامزد دهکده جهانی گردشگری شدند
معاون گردشگری از انتخاب و معرفی سه

از سوی  UNWTOانتخاب و معرفی

دارا بودن جاذبههای تاریخی فرهنگی،

روستای ایران به سازمان جهانی جهانگردی

شد .طرح ابتکاری دهکدههای گردشگری

جاذبههای طبیعی ،صنایع دستی ،محوریت

در راستای اجرای طرح ابتکاری دهکدههای

سازمان جهانی گردشگری در راستای

اقتصاد روستا بر پایه گردشگری ،مشارکت

گردشگری خبر داد .ولی تیموری به ایسنا

شعار سال این سازمان (گردشگری و

مردم روستا در فرایند توسعه و دارا بودن

گفت :در راستای اجرایی کردن طرح

توسعه روستایی) به کشورهای عضو ابالغ

امکانات اولیه برای ورود گردشگر است.

ابتکاری دهکدههای گردشگری سازمان

شد  .این طرح به منظور شناسایی و

معاون گردشگری گفت :با توجه به

جهانی جهانگردی ،سه روستای برندق،

معرفی روستاهای گردشگر پذیر و تشکیل

اینکه در این طرح از هر کشور فقط سه

خرانق و الرک توسط کمیته داخلی معاونت

شبکهای از روستاها در سطح جهان ارائه

روستا باید معرفی شود ،برهمین مبنا

گردشگری مطابق با معیارهای اعالمشده

شد .معیارهای موردنظر در این طرح شامل

معاونت گردشگری تشکیل

کمیتهای در

ارتقای سواد آبی نخبگان و عموم،

بماند و نه میراث ناملموس ،شاید در آینده نه

مدیریت مشارکتی بهویژه در رابطه با

چندان دور ،تندرویهای طالبان جای تمام این

آ بهای زیرزمینی و  )...کامال کم رنگ

جاذبهها و آثار ارزشمند را بگیرد .شاید در آینده،

و در حاشیه¬تر از هر زمانی هستند.

افغانستان قرار است میزبان گردشگرانی باشد

-بسیاری

که برای بازدید و مطالعه رفتار مردانی به این

میانی،

کشور سفر میکنند که ایدئولوژی و افکار خاص

طالبانی خواهد بود که یک فرهنگ و تمدن
را از ریشه زخم زد .حاال گویا روسها اولین
کسانی هستند که قرار است برای بازدید از ثمره
تفکر طالبانی راهی افغانستان شوند .قرار است
به تماشای نابودی یک فرهنگ بروند« .تور

ناظر به

اقدامات

است

و

سازوکارها ،افتها و ناکارآمد یهاست.

افق دیگری را نشان میدهد ،اما در واقعیت

-سیاه -آینده افغانستان ،میراث رادیکالیسم

گزارشهای

تعریف میکنند اما سرجمع کارها و

حرفهای دیگری میزنند و بیانیههایشان

تندیس بودا در بامیان است .جاذبه گردشگری

از

مدیران

در نتیجهگیری ،همه از دستاوردها

خود را دارند .هر چند در تریبونهای رسمی

نمادی که از خود به جا میگذارند جای خالی

در

چندان

سدسازی به عنوان راه حلی کلیدی

شتابزده ما ههای پایانی مدیریت قبلی

با تاریخ و تمدن دامنه دارد.شاید تا چند سال

هماهنگیهای الزم ازسوی این آژانس برای سفربه افغانستان را داشته ،همین درخواست بهانه تعریف یک بسته گردشگری  350هزارروبلی شده است.

-اگر

زمانی

نه

دور،

-ساختار بخش آب ،بهدنبال اقدامات

روزهای اخیر ویدیویی در فضای مجازی منتشر

 CNN TURKگزارش کرده یک دفترمسافرتی روس اعالم کرده یکی ازمسافرانش که به طورثابت ازاین دفترتورخریداری میکرد ،درخواست انجام

ا ست .

و البته با تخریبهای جدی.

یک سرزمین کهن به قوت خود باقی است .در

| سمت |

از چا هها نیز افزایش معنادار داشته

نگاه صرفا سازهای با هزینه های گزاف

مخالفند ،اما رفتار آنها در قبال این آثار ارزشمند

صدرخبرهای دنیا قرارگرفته است ،هستند کسانی که کنجکاوانه به دنبال راهی برای ورود به افغانستان درهمین روزهای التهاب و ابهام هستند .اخیرا

آبخوان دارند .شوری متوسط بسیاری

حجیم و انتقال آب و  ...مطرح است:

نشان میدهد عناد این گروه با تاریخ و هویت

| نویسنده |

حال رخ دادن است و خبر از مرگ

آ بهای ژرف ،شیرین سازی های

تاریخی را دارند و حتی با فروش اشیا تاریخی

میشوند که با انگیزههای مختلف ،مناطق عجیب که یادگارروزهایی تلخ و حوادثی دردناک هستند ،بازدید میکنند .این روزها که اخبارافغانستان در

در بسیاری از استان های کشور در

سبک و سیاق ،از جنس اکتشاف

صادر کرده و مدعی شدند قصد حفاظت از آثار

دنیا مفهوم تازهای نیست .درمیان گردشگرانی که به دنبال تماشای زیباییها و غرق شدن درسحرطبیعت درنقاط بکرکره زمین هستند ،کسانی پیدا

حال گذشتن است .فرونشست ها

سال ها ،نداهایی جدید اما از همان

تاریخی این کشور هم از گزند طالبان در امان

میشوند ،سیاهی و تلخی هم میتواند گردشگران را به نقطهای ازجهان بکشاند و روایتی را برایشان نقل کند .گردشگری سیاه ( )Dark Tourismدر

کشور از  142میلیارد مترمکعب در

برای مدیریتی آب مطرح می شد ،این

تفکرات تند این گروه شد .حاال بقایای آثار

|پیام ما | زشتی و زیبایی در دنیای گردشگری چندان فاصلهای از هم ندارند .همان اندازه که زیباییها جاذبههایی بدیع برای گردشگران محسوب

-کسری مجموع مخزن آب زیرزمینی

«تور گردشگری طالبان» امروز
ترکیبی «عجیب» در ذهن
بسیاری از ماست ،اما آینده
خواهد گفت که این تورها
در گردشگری خاورمیانه چه
جایگاهی خواهند داشت

واقعیتهای عیان (قله های کوه یخی
چالش های آبی) از جنس آنچه در
ابتدای متن آمد را نمیتوان نادیده
گرفت اما واقعیتهای کمتر آشکار ،در
معرض این کشش هستند که مرتبا
به آینده موکول شوند (که شد هاند) و
این کار را مرتب دشوارتر و گره را کورتر
میکند .چند پیشنهاد زیر شاید بتواند
برای کمتر به حاشیه راندن موضوعات

گردشگری طالبان» امروز ترکیبی «عجیب»

اساسی عرصه آب (و بلیعیدن تمام

در ذهن بسیاری از ماست ،اما آینده خواهد

ظرفیت ها توسط قلههای کوه یخی

گفت که این تورها در گردشگری خاورمیانه چه

چالش های آبی) ،مفید باشد:

جایگاهی خواهند داشت .فعال کسی نمیداند

-اقدام فوری براساس ایده ای شفاف

طالبان در مواجهه با مفهوم گردشگری چه

برای اصالح دو انحراف بزرگ اخیر در

رویکردی در پیش بگیرد.

بخش آب :به هم زدن با عجله و بدون
پشتوانه کافی ساختار بخش آب و
نیز ارایه الیحه پر اشکال قانون آب.

و بر پایه معیارهای اعالمشده و در راستای

و تبلیغ جاذبهها و مزیتهای رقابتی آن

معرفی روستاهای گردشگر پذیر و کمتر

جمعآوری و در سامانه سازمان جهانی

شناختهشده کشور ،سه روستا به نام برندق

جهانگردی وارد شد .طبق برنامه زمانبندی

(استان اردبیل) ،خرانق (استان یزد)،

اعالمشده ،قرار است آذرماه امسال اطالعات

الرک (استان هرمزگان) برای جمعآوری

ارسالی ارزیابی و نتیجه نهایی به کشورهای

همکاری

عضو اعالم شود .در صورت انتخاب و تایید

اداراتکل استانی اطالعات جامعی از

نهایی هر یک از این روستاها ،نام آنها در

روستاها،

شبکه روستاهای گردشگری قرار میگیرد

سیاستهای روستا در خصوص توسعه

و به هر یک از آنها ،لوگو و نشان سازمان

اطالعات
قبیل

انتخاب

ویژگیهای

شدند.

با

گردشگری

پایدار و مشارکت اجتماعی ،نحوه مدیریت

جهانی تعلق میگیرد و حمایتهای معنوی

گردشگری در روستا ،شیوههای بازاریابی

شامل آنها میشود.

بازنگری در تغییر ساختار ،فوریت و
ضرورت باالتری دارد.
جدیت برای ایجاد چرخش در زمینهتعادل بخشی آبهای زیرزمینی (که
متاسفانه تبدیل به یک روزمرگی و
کاری در حاشیه دارد می شود) و تعهد
به هدف گذاری های سخت اما الزامی
کاهش برداشت از آبخوان ها.
وزن دهی جدی به اقدامات غیرسازهای بویژه در بخش مدیریت تقاضا
پس از سال ها و ده ها تالش برای
ساخت و سازها که ثمره آن اندک و
هزینه های آن (نه فقط اقتصادی)
بسیار بوده

انرژی

-اجتناب از تکرار اشتباهات گذشته

استخراج غیرمجاز رمزارز

این

برقی معادل مصرف کالنشهرها را میبلعید

| پیامما | مصرف برق در صنعت ماینینگ به

در گزارشی که توانیر منتشر کرده است مصرف

دهم کل ظرفیت) به صورت مجاز فعالیت

ویژه در یک سال گذشته که نرخ رمزارز به میزان

برق در ساعات  2تا  5بامداد اردیبهشت

میکنند که از تاریخ پنجم خردادماه  1400به

قابل توجهی افزایش پیدا کرده است ،باعث بروز

سالهای  1399 ،1398و  1400را با یکدیگر

دستور رئیس جمهور وقت خاموش شده اند.

چالشهای جدی در تامین برق کشور شده

مقایسه شده است .این ساعات و ایام سال از

این میزان توان -با فرض استفاده مستمر در

است .هر چند فعالیت مراکز مجاز استخراج

آن جهت انتخاب شدند که بار پایه و مصرف برق

طول یک سال -برابر با مجموع توان متوسط

رمزارز به دستور دولت از ابتدای تابستان متوقف

در ساعات نیمه شب به کمترین میزان میرسد

مصرفی ساالنه سه کالن شهر مشهد ،اصفهان

شده ،اما همچنان ماینرها مشغول کارند و

زیرا بخشهای تجاری ،خانگی ،عمومی و

و تبریز در سال  1399است .همچنین از توان

همچنان از شبکه توزیع و با برق یارانهای در

کشاورزی تا حد زیادی از مدار خارج میشوند.

متوسط مصرفی ساالنه استانهایی مانند

نقاط مختلف کشور رمز ارز استخراج میشود.

بنابراین اثر مصرف این دسته از مشترکان در

اصفهان ،خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی،

هر چند مسئوالن حوزه انرژی ادعا دارند که با

بازه مورد بررسی به حداقل میرسد .همچنین

یزد ،کرمان ،مازندران ،گیالن ،آذربایجان غربی

استخراجکنندگان غیرمجاز برخورد میکنند ،اما

به دلیل معتدل بودن هوا در بازه مورد بررسی،

و شرقی در سال  1399بیشتر است.

به نظر میرسد برخی افراد خاص در برخی

اثر دما بر افزایش مصرف حذف میشود.

دالیل رشد شدید استخراج رمزارزها درایران

مراکز با خیالی آسوده همچنان به شبکه برق

از سوی دیگر مصرف تعداد  427مشترک

متصلاند و از برق ارزان قیمت کشور برای این

صنعتی که دارای رشد غیرمتعارف در سالهای

منظور استفاده میکنند .دیروز شرکت توانیر

اخیر بودند از محاسبات حذف شده است.

نتایج پژوهشی را در زمینه میزان مصرف برق

ضمن اینکه باید این موضوع را در نظر داشت

مزارع استخراج رمزارز منتشر کرد .گزارشی که

که در اردیبهشت ماه  1400برنامه وسیع

نشان میدهد میزان مصرف برق این مزارع

جمعآوری ،خانگی و صنعتی مشخص است

بیشتر از آن چیزی است که تا به حال اعالم

لذا هرگونه رشد غیرمتعارف مصرف در بازه فوق

شده است .این در حالی است که بسیاری از

به عامل مصرف کننده خارج از این مصارف

کسانی که در این صنعت سرمایهگذاری کرده و

متعارف مربوط میشود.

تمام مراحل قانونی برای فعالیت را طی کردهاند

مطابق این برآورد ،میزان فعالیت استخراج

بیش از سه ماه است که مزارع خود را به دستور

رمزارزها برابر با  2هزار مگاوات تخمینزده

دولت تعطیل کردهاند.

میشود .از این مقدار ،حدود  200مگاوات (یک

درچند ماه گذشته

با اعالم شرکت خودروسازی تسال در زمستان
پارسال مبنی بر سرمایهگذاری یک و نیم
میلیارد دالری در بازار بیتکوین ،ارزش این
رمزارز به یکباره روند صعودی بسیار شدیدی
گرفت و در عرض کمتر از  5ماه با  200درصد
رشد مواجه شد .همزمانی این اتفاق با ریزش
کم سابقه شاخص بورس در کشورمان و
وجود نقدینگی سرگردان خارج شده از بازار
سرمایه موجب شد تا میلیونها ایرانی -طبق
برآورد اتاق بازرگانی ایران -بخشی از سرمایه
خود را در رمزارزها سرمایهگذاری کنند .از

آنجا که برق در ایران با قیمت یارانهای در

عمال امکان سواستفاده از تفاوت قیمت این

دسترس فعاالن اقتصادی بوده و این قیمت

حاملها در داخل و خارج از کشور از افراد

در مقایسه با هزینه تمام شده آن -اعم از

گرفته شود .اما در کوتاه مدت باید با هدف

هزینه سوخت مصرفی در نیروگاه و هزینه

کاهش حجم چنین فعالیتهای مخرب

تبدیل آن به برق -عمال ناچیز است ،تعداد

و مجرمانه ،هزینهها و مجازاتهایی که

قابل توجهی از افراد نیز به جای خرید رمز

برای این قبیل سواستفادهها در نظر گرفته

ارزها به خرید دستگاههای استخراج رمزارز

میشود به حدی افزایش پیدا کند تا انگیزه

و استفاده غیرقانونی از برق برای به دست

از متخلفانی که سرمایههای ملی را به تاراج

آوردن رمزارزها زدند که اثرات بسیار زیان

میبرند گرفته شود .این جریمهها میتواند

باری بر تامین برق و گاز سایر شهروندان و

شامل جرم انگاری استخراج غیرمجاز رمزارز،

همچنین بر اقتصاد کشور دارد.

دریافت بهای برق یا گاز مصرفی به چندین

راهکارهای مقابله با استخراج غیرمجازرمزارز

برابر نرخ برق یا گاز صادراتی ،محرومیت

در بلندمدت ،مهمترین راهکار برای از بین
بردن پدیدههایی مانند استخراج غیرمجاز
رمزارز و یا قاچاق سوخت در کشور،
آزادسازی قیمت حاملهای انرژی است تا

دائمی متخلفان از برخی خدمات رفاهی و
اجتماعی مانند قطع دائم انشعاب برق و گاز
فرد خاطی و حتی اعمال مجازات حبس در
صورت تکرار جرم باشد.

بار در مسیر تعریف

آرزوهای

خیالی

در

سقف

اکتشاف

و

بهرهبرداری از آ بهای ژرف ،طر حهای
انتقال آب و...
تعهد به اقدامات اجتماعی عمیقو مدیریت مشارکتی در تصمیمات
و پروژههای آبی به ویژه در رابطه با
بخش کشاورزی علیرغم این که این
قبیل اقدامات ،روبان پاره کردن و کلنگ
زدن ندارند اما در تعیین سمت و سوی
نجات آب بسیار نقش خواهد داشت.
-در اولویت قرار دادن ارتقای دانش

در بلندمدت ،مهمترین راهکار
برای از بین بردن پدیدههایی
مانند استخراج غیرمجاز رمزارز
و یا قاچاق سوخت در کشور،
آزادسازی قیمت حاملهای
انرژی است تا عمال امکان
سوءاستفاده از تفاوت قیمت
این حاملها در داخل و خارج
از کشور از افراد گرفته شود

و آگاهی و سواد آبی در جامعه و
سرمایهگذاری برای پیاد هسازی غیر
نمایشی و سلیقه آن
جدیت و حتی اندکی خشونت بابدنه برای تمرکز بر نتیجهگرایی به
جای اقدا ممحوری از سوی آ بهای
منطقهای و گزارشهای استانی
-دیدن

همزمان

دو

روی

سکه

چالشهای آبی :سیالب و دوره های
خشک و کم آب( ،به ویژه با جد یتر
شدن وقوع سناریوهای تغییر اقلیم) و
نیفتادن در دام اقدامات روزمره برای
پاسخگویی به غافلگیر یها
تعامل مستمر (نه فقط برای عکسیادگاری گرفتن) با جامعه مدنی و
سازما نهای مردم نهاد و رسانهها در
مسیر شفا فسازی و مشارکت حقیقی
نخبگان و دلسوزان در نجات آب.

6

م وبر
بو 

سرمایهگذاران شود
رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری
شورای اسالمی شهر مشهد گفت :هدف از
روی هم نیست.

رنگآمیزی نهایی ،نصب شدند .مسائلی

تالش شود تا مشکلی برای سرمایهگذاران
به وجود نیاید.
سرمایهگذاری با شهرداری تعامل شود ،ابتدا
و منافع آنها را در نظر بگیریم ،افزود :اگر
لذا باید شرایطی فراهم کنیم تا به گفته
| ایرنا |

اقتصادی بزرگ نگاه متفاوتی به سرمایه
گذاری در مشهد داشته باشند.

«کفشهای آهنی کرانه رود دانوب» در بوداپست« ،یادبود رهگذران ناشناس» در لهستان ،بودای بزرگ در چین و تایلند .در شهرهای

مدیرعامل شرکت کنترل
کیفیت هوای تهران:

یکی ازراهکارهای موثر

برکاهش آلودگیخودروها
توجه به وضع معیشتی

ایران خبری از هیچکدام این مجسمههای خالق ،غولپیکر یا حتی مفهومی نیست .مجسمه برای مدیران شهری ما در پرتره شهدا یا

هنرمندان خالصه شده است .در سفال و سنگ و برنزی که مشخص باشد ،شمایلش به چه کسی تعلق دارد .شاید در تهران فارغ از پرتره
| سوگل دانائی|
| روزنامهنگار |

و فیگور ،دستکم المانهای مفهومی چون «هیچ» تناولی هم به چشم بیاید اما در شهرستانها خبری از هیچ نماد انتزاعی نیست.
مثل سیرجان شهری که میزبان نخستین سمپوزیوم مجسمههای سنگی گلگهر بود اما میدانهایش از مجسم ه فقیر است .مجتبی

موسوی ،معاون اسبق سازمان زیباسازی شهرداری تهران در دوره قالیباف و خالق ایدههایی چون «نگارخانهای به وسعت شهر» است.
او در سال  ۹۸از زیباسازی خداحافظی کرد و اعالم کرد که در حد مشاور در سازمان زیباسازی باقی میماند .او اخیرا مدیریت هنری
نخستین سمپوزیوم مجسمهسازی گلگهر را در سیرجان بر عهده داشت .در حاشیه این رویداد با موسوی درباره مجسمههای شهری

مردم است

گفتوگو کردیم .او به چند سوال کلیدی ما درباره عالقه مدیران به پرتره ،کیفیت پایین مجسمههای فیگور و پرتره در شهرستانها پاسخ

داد .سمپوزیوم مجسمهسازی خانه هنرمندان موضوع دیگر صحبت ما با او بود که او برای اولین بار و بعد از فاصله گرفتن از حواشی به

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

منتقدان آن توضیحاتی ارائه کرد.

با اشاره به تاثیر وضعیت معیشتی مردم
بر آلودگی هوا گفت :عالوه بر شهروندان،

از نظر شما که سابقه سا لها فعالیت در

هوا و انجام اقداماتی مانند افزایش کیفیت

شهری در مراکز استانها و حتی پایتخت

مسئوالن باتوجه مستمر به کاهش آلودگی

شهرداری تهران را دارید ،چرا مدیران

سوخت نیروگاهها در فصلهای سرد میتوانند

عالقه بیشتری به سفارش دادن پرتره و فیگور

حسین شهیدزاده با بیان اینکه سوخت آلوده

انتزاعی در سطح شهر نمیبینیم؟

به کاهش این مشکل کمک کنند.

دارند؟ در این میان هنر مدرن یا مجسمههای

نیروگاهها را به مازوت منحصر نکنیم ،به ایسنا

یک دیدگاه اشتباه که در بین عمده مدیران

گفت :سوخت پر گوگرد اصطالح مناسبتری

وجود دارد ،این است که باید مجسمههایی

است چون ممکن است در خیلی محلهای

در شهر بگذاریم که مردم آنرا بفهمند و به

اطراف تهران مازوت مصرف نکنند و گازوئیل

نظر میآید تعریف اینکه مردم مجسمه را

بسوزانند ولی این گازوئیل از نظر آالیندگی کمتر

بفهمند ،بیشتر براساس دانش خودشان

از مازوت نباشد.

است ،آنها آگاهی زیادی از مجسمه ندارند.

او اضافه کرد :نیروگاهها در حالت عادی گاز
طبیعی مصرف میکنند اما در فصل زمستان
که مصرف گاز خانگی افزایش مییابد ،ناگزیر
به نیروگاهها گازوئیل داده میشود البته
گازوئیل تخصیص یافته به صنایع با گازوئیل
اختصاص پیداکرده به خودروهایگازوئیلسوز
کالنشهرها از نظر کیفیت متفاوت است.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران
در ادامه گفت :محتوای گوگرد گازوئیلهای
توزیع شده در شهر تهران و سایر کالنشهرها در
حد استاندارد یعنی ۵۰قسمت در میلیون یا ۵۰
 ppmاست اما گازوئیل نیروگاهها دارای حدود
 ۳۰۰۰تا  ppm ۴۰۰۰سولفور است و هنگام
سوزانده شدن ذرات معلق زیادی را تولید
میکند .او بابیان اینکه یکی از راههای کاهش
مصرف سوخت پر گوگرد ،کاهش مصرف گاز
خانگی است ،تاکید کرد :وقتی از گاز کمتری
استفاده کنیم ،میتوان گاز بیشتری را در اختیار
نیروگاهها قرارداد عالوه بر آن بهتر است از
برق کمتری استفاده کنیم چون با انجام این
کار نیروگاهها مجبور به مصرف سوخت زیاد
برای تولید برق نیستند ،همچنین تردد کمتری
با خودروی شخصی و موتورسیکلت داشته
باشیم چون افزایش تردد موجب باال رفتن
غلظت آالیندهها در شهر میشود.
شهیدزاده با بیان اینکه عالوه بر مردم ،دولت و
سایرمتولیان قانون هوای پاک ،اقدامات مهمی
را میتوانند برای کاهش آلودگی هوای پایتخت
انجام دهند ،تاکید کرد :الزم است تا حدامکان
کیفیت سوخت نیروگاهها را افزایش دهند
لونقل نسبت
چراکه کیفیت سوخت حوزه حم 
به پنج سال پیش بسیار بهتر شده و درحد
استاندارد است .عالوه بر آن زیرساختهای
لونقل عمومی افزایش پیدا کند
الزم برای حم 
تا مردم نیاز به استفاده از خودروی شخصی را
حس نکنند و با خیال راحت و فاصلهگذاری
اجتماعی از این وسایل استفاده کنند.
او در پایان با اشاره به تاثیر وضعیت اقتصادی
بر توجه مردم به آلودگی هوا گفت :وقتی که
مردم درگیر تامین نیازهای ابتدایی خود باشند،
به کاهش آلودگی هوا فکر نمیکنند .در واقع
اقتصاد بسیار بر آلودگی هوا تاثیرگذار است
پس یکی از راهکارهای موثر بر کاهش آلودگی
خودروها و موتورسیکلتها توجه به وضع
معیشتی مردم است.

است.

درخصوص اتفاقاتی که در حوزههای فرهنگی

مجسمههای کمی را دیدهاند و برداشت

مجتبی موسوی :من مخالف کار
فیگوراتیو در مجسمه نیستم،
اتفاقا یک بخش عمدهای
از جریان مجسمهسازی در
طول تاریخ مجسمه فیگور
بوده (عمدتا شخصیتهای
انسانی) که اتفاقا به لحاظ
زیباییشناسی و به لحاظ
ارتقا سواد بصری و آناتومی
میتواند خیلی مؤثر باشد و
باید باشد یعنی یکی از ژانرهای
مجسمه سازی است که قابل
حذف نیست .اما این هم دلیل
نمیشود که ما آن بخش هنر
امروزی یا هنر مدرن یا هنر
انتزاعی یا هنر مفهومی را حذف
کنیم چون فیگور را میفهمیم و
هنر انتزاعی را نمیفهمیم

ظاهری را مالک فهم اثر قلمداد میکنند
به همین خاطر عمدتا سعی میکنند به
سراغ فیگور بروند که این فیگورها میتواند
انسانی باشد ،میتواند حیوانی باشد،
میتواند کاراکترهای عمومی باشد .عمدتا
گرایش مدیران به این سمت است چون
درک و برداشت آنها از مجسمه این است.
یعنی مجسمه را به عنوان یک عنصر نمادین
شهری که هم در تزیین ،هم در هویت
بخشی ،هم در نشانهگذاری شهری و حتی

در کشور ما مجسمهسازی سالها تعطیل
شد و بعد که دانشگاهها بازگشایی شدند،
آناتومی و فیگور را بهدلیل محدودیتهایی
که وجود داشت ،تدریس نکردند .ولی به
مرور زمان به دلیل نیازی که جامعه داشت
تعدادی از هنرمندان مجسمهساز ما به این

عمیقتری را در خود دارد) ،نمیشناسند و
طبیعی است که ما نباید انتظار داشتهباشیم
که چنین سفارش دهندهای رفتاری غیر از
این داشته باشد.
شما خودتان مخالف حضور

مجسمههای فیگوراتیو و پرتره در سطح

شهر هستید؟

من مخالف کار فیگوراتیو در مجسمه
نیستم ،اتفاقا یک بخش عمدهای از جریان

مجسمهسازی در طول تاریخ مجسمه
فیگور بوده (عمدتا شخصیتهای انسانی)
که اتفاقا به لحاظ زیبایی شناسی و به
لحاظ ارتقا سواد بصری و آناتومی میتواند
خیلی مؤثر باشد و باید باشد یعنی یکی
از ژانرهای مجسمه سازی است که قابل
حذف نیست .اما این هم دلیل نمیشود
که ما آن بخش هنر امروزی یا هنر مدرن
یا هنر انتزاعی یا هنر مفهومی را حذف کنیم
چون فیگور را میفهمیم و هنر انتزاعی را
نمیفهمیم .هیچکدام از اینها نباید منجر
به حذف همدیگر شوند ،هیچکدام جای
همدیگر را تنگ نمیکنند ،بلکه هر دو اینها
میبایست در فضای عمومی حضور داشته
باشند کما اینکه در دنیای پیشرفته این
اتفاقات میافتد.
اما ما در فضای شهری فیگورها و

پرترههای بسیاری میبینیم که کیفیت

پایینی دارند ،حال که مدیران بهاین سبک

مجسمهسازی اقبال نشان میدهند ،چرا کار
باکیفیت وجود ندارد؟

یک دلیل آن این است که ما در این زمینه
هنرمند مجرب و با مهارت کافی کم داریم.

این رویداد شرکت کردند از نحوه قالبگیری
آثار از سوی پیمانکار شاکی بودند و هم
مدیرانی که خود نقشی در سفارش این

پرترهها داشتند ،شما دبیر این سمپوزیم

بودید ،برای این اتفاق چه توجیهی داشتید؟

سمت گرایش پیدا کردند و خدا را شکر

این پروژه کوچکی در این دوره بود که

امروز نسبتا تعداد مجسمهسازانی که در

انجام شد .سمپوزیم را من مدیریت کردم.

درست از این کارها بود .اول از همه کار
تکنیکی نهایی که رویشان انجام شد،
کار غیرحرفهای و نامطلوبی بود .دوم
از همه نحوه نصب و چیدمان اینها در
کنار همدیگر و انتخاب فضای نصب برای
اینها و فاصله اینها از هم دیگر بسیار
اقدام ناشیانهای بود که به صورت خطی
مثل سرباز و گروهبان پشت خط ،نصب
کرده بودند و این خیلی به مجموعه کارها
لطمه زده بود .در نهایت هم اینکه در یک
سمپوزیوم یا رویداد هنری که  ۲۷هنرمند
حضور دارند و قرار است طی یک هفته
تا  ۱۰روز پرتره بسازند ما انتظار نداریم
که تمام آن پرترهها حرفهای و خوب
باشند .بنابراین زمانی که میخواهیم آنها
را نصب کنیم ،آنهایی که از نظر کیفیت
نهایی

استاندارد

نیستند

باید

حذف

شوند .این چند دلیل متاسفانه علت
حاشیهسازی برای این کار بود وگرنه
اینکه وقتی مدیران پاسخ می دهند،
پاسخهای پرتوپال میدهند ،وقتی شما
اشراف ندارید که چه اتفاقی افتاده اصال
چرا پاسخ میدهید؟ شما باید پاسخ را به
کسی واگذار کنید که آگاهی و شناخت الزم
را دارد و می داند چه اتفاقی افتاده است.
حرفهای ضد و نقیض زدن ،جامعه را بدتر
آشفته میکند و بعد اگر حتی متخصص

در دوران اصالحطلبان دیگر فعالیت نکردید.
تهران را چطور ارزیابی میکنید؟

و اجتماعی و هنری در تهران رخ داده است،
من فکر میکنم که ما مسیر طوالنی طی
کردیم تا به رشد فعلی رسیدیم .این رشدی
که میگویم را بعضی نقد نکنند که در بعضی
زمینهها ضعیفتر از گذشته عمل کردیم بله
در بعضی کارها مصداقی اگر صحبت کنیم،
ممکن است ضعیفتر از گذشته عمل کرده
باشیم ،اما در مجموع ما یک فرآیند خوب
را طی کردیم .هم میتوانم ادعا کنم هم در
مجمسهسازی و هم دیوارنگاری شهری ،ما
کمی و کیفی رشد داشتیم اما خب طبیعی
است که وقتی کمیت باال میرود ،آثار
ضعیف هم تعدادشان باال میرود و بیشتر
به چشم میآید اما نباید منکر آثار باکیفیت
و رویدادهای خوب بود .منکر رشد کمی و
کیفی هنرمندان هم نمیتوان بود .تعداد
هنرمندانی که اکنون در حوزه شهری فعالیت
میکنند ،رشد چشمگیری داشته است .این
نیروهایی که تربیت شدند و رویکردهایی در
مدیریت هنری به وجود آمده و تثبیت شده
است .بخشی از این اتفاقات هم به مطالبات
جامعه تبدیل شده است .بنابراین من نگران
این نیستم که اگر مدیریت عوض شود،
ما قرار است متوقف شویم یا روبه عقب
حرکت کنیم ،اصال جامعه رو بهجلو حرکت
میکند و مدیران ما هم برآمده از بطن
همین جامعه هستند ،ممکن است نگرش
سیاسی با مدیران قبلی متفاوت باشد اما
در زمینه فعالیتهای هنری و فعالیتهای
فرهنگی اگر حتی رویکردهای دیگری هم
در نظر بگیرند ،در ماهیت امر تغییری ایجاد
نمیکند .من نگران توقف فعالیتهای
فرهنگی هنری در شهر تهران نیستم و به
نظرم آینده روشن است.

این زمینه کار میکنند قابلتوجه است و
آنقدری هستند که بتوانند در سطح کشور
فعالیت کنند .یک نکته دیگر هم وجود
دارد که عمدتا در شهرستانها این اتفاق
میافتد ،کسانی ادعا دارند که در مجسمه
سازی فعال هستند ،آماتورند طبیعتا به
شهرداریها مراجعه میکنند ،طرحهایی را
پیشنهاد میدهند یا به دلیل اینکه محیط
کوچک است و تعداد اینها کم است،
شهرداریها در شهرهای خودشان فقط
اینها را میشناسند و به آنها سفارشهایی
داده میشود و هرکاری هم کنند کسی
متوجه ضعف و اشکاالت کارهایشان
نمیشود چون سفارشدهنده هم شناخت
و دانشی در این زمینه ندارد.
احتماال مسائل مالی هم دخیل باشد.

به عنوان هنر مفهومی یعنی بیش از آنچه
که در ظاهر دیده میشود (کاری که معانی

اتفاق جنبی آن نبود درایت در بهرهبرداری

در اصل کار ارزشمندی بود .بدتر از همه
رویداد شکایت داشتند؛ هم هنرمندانی که در

معاونان تغییر میکند و به سبب آن،

چون این برنامه خوبی است ،از این باب که

به چالش کشیده شود و حاشیهدار شود،

نبود درایت در بهرهبرداری درست ،سمپوزیوم خانه هنرمندان را بهحاشیه برد

مطلوبی از خود به جای بگذارد.

آینده فعالیتهای سازمان زیباسازی در

اتفاقات جنبی باعث شد که این سمپوزیوم

مدیران مجسمههای شهری را نمیشناسند

به گونهای بررسی کنیم که در نهایت تاثیر

بود که در آن دوره انجام شد ،من مطمئن

کار سازندگان بود.

گفتوگوی «پیام ما» با مجتبی موسوی ،معاون اسبق زیباسازی شهرداری تهران

و اگر کاری میکنیم باید همه جوانب کار را

شما خودتان مدیر دوره آقای قالیباف بودید،

بخش زیادی از آن هم متوجه کیفیت

شورای اسالمی شهر مشهد تصریح کرد:

نمیشود که ما کار بی کیفیت انجام دهیم

یا نیستند .این یکی از برنامههای هنری

به هرحال انتقادات ماجرا زیاد بود و

امروزه اگر هدف از سرمایه گذاری ،صرف ًا

در کل اعتقاد من براین است که این دلیل

سیاستها و رویکردها نیز تغییر خواهند کرد.

هم مجسمهسازی و هم تجلیل از مفاخر

سرمایه گذار نباشد اقتصاد شهر نمیچرخد

نداشتند مقداری شیطنت کرده بودند .اما

ایجاد شد و مردم و بعضی از اقشار جامعه

هستم کسی ماهیت برنامه را نفی نمیکند

باید خودمان را جای سرمایه گذاران ببینیم

آنهایی که خودشان در این کار حضور

با تغییر مدیران در شهرداری ،عموما

واکنشی داشتند که اینها شبیه هستند

او با بیان اینکه اگر قرار است در حوزه

داریم سرمایه گذاران بهویژه در مجموعههای

شاعران انجام شد و همانجا نصب کردیم.

چه کسانی؟

بد و پوشش نهایی که ما به آن پتینه یا

تا با تعریف مدلهای جدید در قراردادها،

سرمایه گذاری پاسخگو نخواهدبود.

که پرتره مفاخر بود در دوره اول در انجمن

ظریفی کرده بودند.

متاسفانه همه آنها در همانجا با چیدمان

نگاه متفاوتی که بنا است در حوزه اقتصاد

عضو شورای شهر مشهد تاکید کرد :انتظار

سمپوزیوم مجسمهسازی مفاخر تبدیل شد

در فضاهای مجازی یکسری شیطنتهای

شوند و در خانه هنرمندان نصب شود که

شهری اجرایی شود ،از شهردار میخواهیم

گذاشتن آجر و سیمان روی هم باشد،

سازمان زیباسازی مدیر هنری بودم .بعد به

بعضی از دوستان که دور از این ماجرا بودند

بود از  ۲۷کار ،زبدههای اینها قالبگیری

از شهردار جدید مشهد به ایمنا گفت :در

تبدیل شود.

که من آنرا داده بودم آنهم در زمانی که در

اهمیت نمیدهد .البته تا جایی که میدانم

برگ(عمارت عینالدوله) انجام شد و قرار

مجید دبیریان ،درخصوص مطالبات شورا

رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری

سمپوزیوم پرتره مفاخر از ابتدا ایدهای بود

هم بیاید و حرفی بزند دیگر کسی به آن

دوره دوم پرتره هنرمندان بود که در گالری

سرمایه گذاری ،صرف ًا گذاشتن آجر و سیمان

شهردار ،شهر مشهد به بهشت سرمایه گذاران

0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4

| سال شانزدهم | شماره پیاپی  | 2109یکشنبه  28شهریور | 1400

مشهد باید بهشت

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

من در مورد مسائل مالی آن اظهار نظری

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
حوزه ثبتی ناحیه دو شهرکرد بخش ده استان چهارمحال و بختیاری

نمیکنم چون خیلی اوقات سفارشهای
مجسمه آنقدر با بودجههای کم و ناچیزی
اتفاق میافتد که بحث مالی آن آنقدر قوی
نیست .عمدتا از نظر من ،ضعف آن کسی
که کار مجسمهسازی میکند ،تسلط و
مهارت کافی را ندارد ،آموزش ندیده است
و ناآگاهی و عدم شناخت مسئولی که
سفارش میدهد و آن سفارش و مجسمه
را

تحویل

میگیرد.

اینها

عمدهترین

مشکالتی است که در مجسمهسازیها
بهخصوص در شهرستانها وجود دارد.
من درمورد موضوعات دیگر از جمله عناصر
مبلمان شهری هم فکر میکنم که اگر از
کارشناسان حوزه طراحی صنعتی و یا
معمارها سوال کنید آنها هم ناراضی باشند
چون شما در یک خیابان قدم میزنید و
میبینید چندین نوع نیمکت ،چندین نوع
سطل زباله ،چندین نوع پایه چراغ کار شده
یا حتی نردهها و حفاظها چندین نوع دارند.
میخواهم بگویم در آن زمینهها هم اگر آن

به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13
آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیأت مندرج در
قانون مذکور مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو
شهرکرد مورد رسیدگی و رأی آن صادر گردیده جهت اطالع
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :

امالک واقع درقریه فرخ شهر به شماره پالک  -21اصلی

 262فرعی محمد ملکی فرزند رضا نسبت به یک ونیم
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 143/12متر مربع خریداری شده مع الواسطه از شهین

اشرفی و سیف اله ملکی
2957فرعی هادی نادریان قهفرخی فرزند فرج اله نسبت
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به
مساحت  207/66متر مربع خریداری شده مع الواسطه
ازحسین باقری
2957فرعی حسین نادریان قهفرخی فرزند فرج اله
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت  207/66متر مربع خریداری شده مع الواسطه
ازحسین باقری
3492فرعی سعید بی غم قهفرخی فرزند مرتضی
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  216/45متر مربع

مدیر دارای تخصص ،آگاهی و دانش باشد،

خریداری شده مع الواسطه ازسید کمال امامی

چون مسئله ما مجسمه است و اتفاقا در

3823فرعی پریسا باقرزاده سورشجانی فرزند سبزعلی

اجازه نمیدهد که چنین اتفاقی بیفتد اما
سطح شهرها و فضای عمومی ایرادات
مجسمهها خیلی بیشتر از ایرادات بقیه
عناصر به چشم میآید.
بگذارید همینجا که بحث کیفیت

پایین آثار و شاید اطالعات ناکافی

مدیران مطرح شد به سمپوزیومی اشاره کنم
که در خانه هنرمندان تهران برگزار شد و پرتره

هنرمندان در محدوده پارک نصب شد .به
واسطه کیفیت پایین آثار بسیاری بهاین

امالک واقع درقریه فرخ شهر به شماره پالک  -22اصلی

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  289/29متر مربع
خریداری شده مع الواسطه ازسید عزیزاله حسینی
 4108فرعی سهراب ذوالفقاری دهنوی فرزند حفیظ اله
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به
مساحت  249/25متر مربع خریداری شده مع الواسطه
ازقربانعلی نادری
 4108فرعی شهربانو ذوالفقارزاده دهنوی فرزند یوسفعلی
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به
مساحت  249/25متر مربع خریداری شده مع الواسطه
ازقربانعلی نادری
4803فرعی همایون شگفت فرزند بختیار ششدانگ یک

نوب

ت
اول

باب ساختمان به مساحت  226/66متر مربع خریداری

شماره پالک  -234اصلی

5147فرعی ملک فتاح ترابی قهفرخی فرزند نیاز علی

ششدانگ یکباب ساختمان مرغداری وزمین متصله

شده مع الواسطه ازحیدر شگفت
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  282/48متر
مربع خریداری شده مع الواسطه ازاحمد مشرف
6526فرعی کریم محسن پور قهفرخی فرزند غالمحسین
نسبت به  9سهم مشاع از 96سهم ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی به مساحت

 487992/35متر مربع

خریداری شده مع الواسطه از شعبانعلی الیاسی
7026فرعی محسن شریفیان قهفرخی فرزند عبدالعلی
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  178/60متر مربع
خریداری شده مع الواسطه ازعبداله اسدیان
7601فرعی سید امین درخشنده قهفرخی فرزندسید
فرهاد ششدانگ یک باب خانه مخروبه به مساحت
 172/17متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازسید
احمد درخشنده
7648فرعی مصطفی فیضی قهفرخی فرزند حیدر
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  160متر مربع
خریداری شده مع الواسطه ازحیدر فیضی
7689فرعی معصومه ستاری قهفرخی فرزند عبدالرسول
ششدانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی به
مساحت  84متر مربع خریداری شده مع الواسطه
ازقربانعلی نادری
7700فرعی عباس موسوی قهفرخی فرزند حسین
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  159/35متر
مربع خریداری شده مع الواسطه ازیوسف ربیعی

امالک واقع درشهرهفشجان به شماره پالک  -221اصلی

6328فرعی شرکت توزیع برق استان چهارمحال
وبختیاری به شناسه ملی  10680025017ششدانگ یک
باب ساختمان به مساحت  1541/93متر مربع خریداری
شده مع الواسطه ازابراهیم کامکار
6907فرعی مهین امانی هفشجانی فرزند علی ششدانگ
یک باب خانه به مساحت  469/08متر مربع خریداری
شده مع الواسطه ازعلی فروزنده

امالک واقع در اراضی مزروعی صحرای قریه سیرک به

فرزندحسن

308فرعی علمدار دمساز هفشجانی

مزروعی و مشجر جمعا به مساحت  29242/52متر
مربع (توضیحا میزان  8400متر مربع ان با کاربری
مرغداری ومساحت 20842/52متر مربع ان مزروعی
ومشجر می باشد ) .خریداری شده مع الواسطه ازغالم
حسین و رمضان اسدی

امالک واقع در شهرکیان به شماره پالک  -1574اصلی

4680فرعی علی رشیدی چقاخور فرزند اقامنصور
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  266/02متر مربع
خریداری شده مع الواسطه ازلطف اله سلیمی
به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی
نسبت به امالک فوق الذکر در دو نوبت به فاصله 15
روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی و در
صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء صادره اعتراضی
داشته باشند باید تا دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی
در شهرها و از تاریخ الصاق آگهی در روستاها اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد ناحیه یک شهرکرد تسلیم و
رسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به
اداره ثبت ناحیه یک شهرکرد تحویل دهد .در این
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه
است .در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل
نگردد یا معترض  ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل را ارائه نکند  ،اداره ثبت محل مبادرت به
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول  :یکشنبه1400/06/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:

دوشنبه 1400/07/12
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| سمنان |

موافقت با بودجه اصالحی جاری

آیتهللا شاهچراغی در دیدار مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان:

صرفهجویی در مصرف گاز ،کمک به حفظ این سرمایه است

شرکت گازاستان گلستان

مومنی :گلستا ن| جلسه بررسی بودجه اصالحی جاری
سال ۱۴۰۰و

پیشنهادی سال  ۱۴۰۱شرکت گاز استان

گلستان با حضور رئیس بودجه و کنترل هزینههای
شرکت ملی گاز ،مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
شرکت گاز استان گلستا ن ،روسا و کارشناسان مرتبط
استانی و ستاد شرکت ملی گاز از طریق ویدیو کنفرانس
برگزار گردید  .به گزارش روابطعمومی شرکت گاز
استان گلستا ن ،در این جلسه بودجه جاری شرکت
شامل درآمدها و هزینهها به تفصیل اقالم درآمدی و
سرفصلهای هزینهای با احتساب متغیرهای تاثیرگذار
مورد بررسی ،تحلیل و تایید قرار گرفت.

وفق بند "

د " ماده  12اساسنامه  ،تهیه برنامه عملیات و فصول
و ارقام تمامی بودجههای جاری و سرمایه ای شرکت
برای تسلیم به مجمع عمومی برای تصویب از اختیارات
هیئت مدیره شرکت است.

اطالع رساین
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7
آمادگی شرکت گاز

استان کرمان برای ورود

علیرضا اعوانی مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان به

گفت :روستاهای بسیاری در استان سمنان مشمول

استان در مجلس خبرگان رهبری ،ضمن تشکر از توجه

به فصول سرد

همراه جمعی از اعضای هیئت مدیره و شورای بسیج

این طرح و از نعمت گاز برخوردارند اما با پیگیریهای

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان به مناطق محروم و

پایگاه شهید اخالقی این شرکت با حضور در دفتر نماینده

مجدانه نماینده سمنان ،سرخه و مهدیشهر در مجلس

ارائه گزارشات مفید ایشان ،گفت :امید است با رفع موانع

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان در جلسه

مجلس خبرگان رهبری و نماینده سابق ولی فقیه در

شورای اسالمی و وزیر نفت سابق توانستیم در راستای

و تامین به موقع اعتبارات ،زمینه توسعه گازرسانی در

استان ،با حضرت آیتهللا سید محمد شاهچراغی دیدار و

مسئولیتهای اجتماعی و اجرای عملیات گازرسانی

مناطق روستایی فاقد گازرسانی فراهم شده و موجبات

گفتگو کرد.به گزارش روابط عمومی؛ در ابتدا مدیرعامل

به روستاهای سردسیر ،برای تعدادی از روستاهای

رفاه روستائیان عزیز و همچنین رونق اقتصادی خصوص ًا

شرکت گاز استان سمنان ،با تقدیر و تشکر از آیت هللا

باقیمانده مجوزهای باالتری از سقف معمول اخذ کنیم

در زیر بخش کشاورزی شود.آیتهللا شاهچراغی با تأکید

شاهچراغی ،این دیدار را توفیقی برای مجموعه شرکت

که این امتیازات ویژه در حال حاضر مربوط به منطقه

بر صرفهجویی در مصرف انرژی ،گفت :مردم نیازمند آب،

گاز دانست و ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت

سردسیر چاشم و خطیرکوه با فاصله  38کیلومتری از

برق و گاز هستند و این ها نعماتی اند که نبود هر کدام

گازرسانی و پروژه های در دست اقدام ،گفت :هم اینک

شهمیرزاد(شهرستان مهدیشهر) و روستاهای ایج ،جوین

از این سرمایه ها مشکل ساز است و باید با صرفه جویی

بالغ بر  307هزار مشترک در سطح استان با ضریب

و امامزاده عبداله در شهرستان سرخه است.مدیرعامل

و دقت در مصرف مانع از هدر روی این منابع شویم

نفوذ  100درصدی بخش شهری و  91درصدی بخش

شرکت گاز استان سمنان در ادامه کاهش مصرف گاز

و بزرگترین کمک مردم ،صرفه جویی در مصرف گاز

روستایی و در مجموع میانگین  98درصدی خانوارهای

و استفاده

بهینه از آن را از مردم شریف استان در

است و از همه قشرها باالخص ائمه جماعات ،مداحان

استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.اعوانی با اشاره به

تمامی فصول باالخص در فصل سرما خواستار شد.در

درخواست میکنم در خالل برپایی روضهها و نشستها،

سقف سرانه تعیین شده هر خانوار از سوی وزارت نفت،

ادامه این دیدار حضرت آیتهللا شاهچراغی نماینده

صرفهجویی در مصرف گاز را به مردم یادآوری کنند.

ویدیو کنفرانس "آمادگی کامل جهت ورود به
فصل سرد سال" با مهندس مشایخی مدیر
گازرسانی کشور گفت :با برنامهریزی صورت
گرفته در شرکت گاز استان کرمان ،این شرکت
جهت ورود به فصول سرد سال آماده است .به
گزارش روابطعمومی شرکت گاز استان کرمان،
منوچهر فالح ضمن تقدیر و تشکر از مدیر
گازرسانی کشور ،گفت :این شرکت با برنامهریزی
های دقیق امکانات الزم جهت آمادگی زمستانی
را به خوبی رصد کرده و انشالله فصل سرما را
بدون مشکل پشت سر خواهیم گذاشت.
خودروی پیشرومخابراتی شرکت گاز استان
کرمان امکان ایجاد ارتباط ماهواره ای از طریق
ماهواره بدر "ایران ست" را برای اولین بار در کشور
فراهم کرد .وی در این جلسه به تجهیز خودرو

لونقل استان کرمان
سهم عمده مواد معدنی و محصوالت کشاورزی درحم 
استان کرمان به عنوان بزرگترین استان کشور به

باالی معادن استان که لقب بهشت معدن کاران

 12هزار و  700دستگاه کامیون و بیش از  18هزار

دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و ظرفیتهای

را به خود اختصاص داده است.سید علی حاج

لونقل استان فعالیت
نفر راننده در بخش حم 

زیاد اقتصادی ،معدنی و گردشگری نقش مهمی

سیدعلیخانی افزود :سهم اصلی بارهای استان

دارند که جوابگوی نیازهای استان هستند .او با

لونقل بار و مسافر کشور ایفا میکند.مدیر
در حم 

به مواد معدنی  ،سیمان (با توجه به وجود سه

اشاره به این مطلب که بخش اعظم بار استان

لونقل جاده ای استان
اداره کل راهداری و حم 

کارخانه سیمان بزرگ در استان) و مواد نفتی(

کرمان مواد معدنی است که به طور عمده به

کرمان گفت :وجود بیش از  70نوع محصول

با توجه به توزیع مواد نفتی از مبدا استان کرمان

صورت خام صادر میشوند ،افزود :با توجه به

باغی  54 ،نوع محصول زراعی (در ایران رتبه اول

به استانهای همجوار) و محصوالت کشاورزی

لونقل
ارزش کم محموله های معدنی ،هزینه حم 

باغ های کشور با سهم  17درصدی) همچنین

اختصاص دارد .وی یادآور شد :در سال 98

آنها نقش مهمی در اقتصاد آنها دارد و اگر کرایه

ثبت  417جاذبه گردشگری به انضمام حجم

متوسط بار حمل شده در کشور  15میلیون تن

حمل از حد مشخصی بیشتر شود ،صادرات مواد

بوده که استان کرمان با حمل  32میلیون 600

معدنی غیر اقتصادی میشود .لذا بسیار مهم

هزار تن کاال در جایگاه سوم حمل بار کشور قرار

لونقل توجه
است که به بخش اقتصادی حم 

گرفته است.حاج سیدعلیخانی افزود :طی سال

لونقل
ویژه ای شود.مدیر اداره کل راهداری و حم 

 99در استان کرمان  34میلیون و  600هزار تن

جاده ای استان کرمان خاطرنشان کرد :هزینه

بار حمل شده که به نظر می رسد پس از انتشار

های حمل به صورت مستقیم به هزینه های

لونقل
آمارنامه رسمی سازمان راهداری و حم 

ناوگان وابسته هستند  ،لذا توجه به افزایش

جادهای ،در جایگاه دوم کشور قرار گیریم.

قیمت الستیک ،هزینه قطعات ،تعمیرات و....

لونقل جادهای
مدیر اداره کل راهداری و حم 

الزم است تعادل بین کرایه حمل و هزینه ناوگان

استان کرمان اظهار داشت :در حال حاضر حدود

برقرار شود.

پیشرو مخابراتی شرکت گاز استان کرمان اشاره

اقتصاد

کرد و گفت :این خودرو دارای آنتن ماهواره ای
است که برای اولین بار در کشور امکان ایجاد

بومیسازی تجهیزات
در منطقه ویژه خلیج فارس

ارتباط ماهواره ای از طریق ماهواره بدر ایران ست
را فراهم می کند و امکان ضبط تصاویر به صورت
زنده را دارد .مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان
در رابطه با دیگر خصوصیات این خودرو افزود:

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی

داشت .همچنین آمادگی تامین نیاز شرکتها به این

خلیج فارس اعالم کرد :این منطقه با اتکا به توانمندی

محصول را داریم.

مهندسان داخلی ،تجهیزات و قطعات موردنیاز

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس با اشاره

تولید را در دوران تحریم بومیسازی کرد .به گزارش

به دیگر اقدامات انجام شده در حوزه بومی سازی

روابطعمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس به

گفت :خودکفایی در ساخت  ۶دستگاه فیدر ویبراتوری

نقل از ایمیدرو ،حسن خلج طهرانی ضمن بیان این

با ظرفیت  ۵۰۰تن بر ساعت برای هدایت مواد معدنی

مطلب گفت :منطقه ویژه اقتصادی خلیجفارس طی

از هوپرهای روی نوار نقاله و در نتیجه صرفه اقتصادی

سال گذشته ،اقداماتی همچون جایگزینی نوارهای

حدود  400 -300میلیون تومانی و نیز ساخت

 epبه جای مشابه خارجی آن ،نوسازی مجموعه

کامل استراکچر اصلی ،ریلها و چرخدندهای دامپر

 WHEELدستگاههای آلمانی برداشت مواد ،اصالح

ایستگاههای تخلیه واگن ،از اقدامات دیگر بومیسازی

درامهای مورد استفاده در خطوط (روکشزنی و اصالح

است .خلج طهرانی اظهار داشت :باز طراحی و نوسازی

شافتهای آن) ،انجام شد.

کامل هوبرها و فیدرهای ایستگاههای تخلیه واگن در

او افزود :اقدام دیگر ،طراحی و ساخت صفحه

داخل و ساخت مجموعه کامل ترمز هیدرولیکی مورد

پرشرپلیت مربوط به اسپالیس گرم (پخت محل

استفاده در سیستم محرک  WHEELدستگاههای

اتصال) نوار نقاله با کیفیت تر از نوع آلمانی آن توسط

برداشت مواد ،از جمله اقدامات دیگر بومیسازی در

مهندسان شرکت بود که صرفه جویی ارزی به همراه

این منطقه بوده است.

 - 1خالص  -سنگ های قیمتی ،گوهر
ها  -میوه ای از نوع خربزه - 2کاشتن
نهال  -مخفف از او ،باغ وحش بیگانه،
کشیدنی بازی الک و دولک  -اشتباه
 مادر عرب ،عزیز تازی - 3صدایگوسفند  -اساس کار ،پایه و مبنا،
پایه  -بوی خوب زیر شکم آهو ،سقا
بر دوش دارد تا تشنگان را سیراب کند،
ماده سیاه رنگ و خوش بویی که در

کرمان امکان ارتباط بیسیم  VHFتا شعاع100
کیلومتر ،اتصال به شبکه تلفن مرکزی با سایر
ادارات ،ارسال تصاویر زنده و عکس آنالین
از منطقه بحران به اداره مرکزی ،ایجاد ارتباط
رادیویی بصورت شبکه های محلی به شعاع 50
کیلومتر ،امکان ارتباط اینترنتی از طریق سیم
کارت های همراه اول و ایرانسل ،ایجاد ارتباط
با سامانه  194در منطقه بحران و تقویت کننده
هوشمند موبایل در منطقه بحران را فراهم می
کند .فالح ادامه داد :پیشنهاد ما به شرکت ملی
گاز ایران و دیگر استان های معین این است که
امکان اتصال به ماهواره ی بدر و تجهیزات الزم را
برای خود فراهم آورند تا بتوانیم در همه ی این
مناطق از امکانات ماهواره ای خودروی پیشرو
مخابراتی کرمان بهره مند شویم و با ارسال
تصاویر زنده از حوادث پیش آمده در تمامی این
استان ها در کمترین زمان ممکن از حوادث
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افقی

خودرو پیشرو مخابراتی بحران شرکت گاز استان

احتمالی مطلع شویم .مدیرعامل شرکت گاز
ناف آهوی مشک تولید می شود- 4

کشت  -عضو باال نشین ،راز  -امر به

از پرندگان جنگلی  -دوستی  -خدا

پوئیدن ،پوئیدن امری  -پیامبران و

به زبان یونانی - 5مدل غربی ،الگوی

انبیا - 10زیبا ،کشیده  -ناپاک - 11گه

اروپایی  -پیشوا  -پارچه کهنه ،لنگه

برعکس ،گه برعکس ،گه برعکس -

در  -جوانمرد - 6بیماری مزمن سلسله

جامه صاف کن ،دستاویز و بهانه ،صاف

اعصاب  -به کسی که در زندان است

کننده چروک پارچه  -نوعی آش- 12

اطالق می شود ،ییالق تهران - 7همه،

پهلوان  -شهر روی اب  -گمراه کردن،

آقای آلمانی ،همه را شامل شود  -فتنه،

فریفتن  -شلوار جین ،قدم یکپا ،ژنرال

بدی ،فتنه و بدی  -الهه اتش  -پاروی

جنگهای انفصال - 13از رنگها  -بی حال

قایقرانان - 8تیره ،مات  -برادری -

 -طعام و خوراک ،خوراک ،طعام ،سه

مربی دپورتیوو الکرونیا - 9زمین آماده

وعده در روز عادی است - 14همراه خم،

استان کرمان با بیان اینکه در حال حاضر کرمان
رتبه سوم در حوزه  GISرا به خود اختصاص
داده است ،افزود :پهپادهایی که شرکت برای
 GISخریداری کرده ،میتوانند در مواقع بحران
از حوادث پیش آمده فیلمبرداری کنند و تصاویر
را به آنتن ماهوارهای ارسال نمایند که در صورت
اتصال شرکت ملی گاز ایران و استان های معین
به ماهواره بدر "ایران ست" آنها نیز میتوانند این
تصاویر را دریافت کنند.

صفحه رسمی بانک

همنشین خم  -غذای بسته بندی شده

پارسیان در اینستاگرام

 خاندان ،زائو ترسان ،سرخ کمرنگ -آب بینی - 15کمیاب  -آدم بسیاراگاه

از دسترس خارج شد

ومطلع  -موی بلند

عمودی

در حالی که امروز  26شهریور  1400بانک
پارسیان به مناسبت بیستمین سالروز تاسیس

 - 1گردآلود ،خاکی  -از مصالح

خود؛ کمپین برندینگ بانک را با جوایز ارزنده

ساختمانی ،اکسید کلسیم  -نرم - 2عر

در اینستاگرام و باشگاه مشتریان اطالع رسانی

وارونه  -شهری در هلند  -دریاچه ای

کرده بود ،این صفحه به دلیل استقبال زیاد

در روسیه - 3کشیش  -خبر گزاری

کاربران و معرفی اعضای صفحه به دوستان

اتریش  -بیخ  -چشم درد - 4گاه

خود از ساعاتی پیش از دسترس خارج

استراحت ،پایان روز  -مرتجع الستیکی،

شده است.به همین علت صفحه جدیدی

از مرتجعین  -فرمانده سامورایی ها5

به صورت موقت در اینستاگرام با آدرس

 -محل زایر  -تبر زین - 6بافندگی

https://instagram.com/parsianbank.ira

 -خاشاک ،خار  -چهره نما ،مرآت،

معرفی و تا فعال شدن صفحه قبلی به فعالیت

اختراع ماروی - 7شهرت تیم شارلوت
در  - NBAناخن ستور - 8فیلمی از
رامین محسنی  -از غالت ،اتمسفر -
کشور دو تکه ،بعضی ها از ماست می
گیرند - 9دانه خوشبو ،سیاهدانه معطر
 -برهنه ،عریان ،همسر اسکارلت -

پشت سر ،عقب  -رنگ سیاه - 10خاک

 -جعبه میز  -ضمیر اشاره ،اشاره به

و تو ،ضمیر جمع ،آب تازی  -میخ

سفالگری ،خاک سرخ ،خاک عهد عتیق

دور ،از خواهران برونته - 12لحم  -یار

 -برج کج فرانسه  -نوکری ،بندگی،

 -میوه گوشواره ای ،میوه ملین و اشتها

دستک ،از لوازم التحریر  -کار و پیشه

نوکری و بندگی - 15بدنساز تیم ملی

آور  -خوابگاه گوسفند - 11یارغم ،هر

داشتن - 13پایتخت اکراین  -نام

 -مکان ،مرغ می رود ،رختخواب  -زهر

دو  -هزار کیلو ،بدن ،ماهی کنسروی

ورزشگاهی در بروکسل بلژیک - 14من

آگین  -صدای پنچری

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  ۱۵روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش  ۱۳کرمان شهرستان زرند
 .۱خانم ساناز گلستانی حتکنی فرزند علی بشماره شناسنامه  ۳۰۸۰۱۹۸۰۳۴صادره از زرند در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 ۲۴۷مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  ۱۰فرعی از  ۵۰۶۸اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد خیابان شهدای مدافع حرم خریداری از مالک
رسمی خانم فاطمه تهامی سلیمان آبادی.
 .۲آقای سجاد مهدیزاده گزوئی فرزند ماشاءاله بشماره شناسنامه  ۳۰۸۰۱۸۴۶۶۱صادره از زرند در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به
مساحت  ۲۴۷مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  ۱۰فرعی از  ۵۰۶۸اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد خیابان شهدای مدافع حرم خریداری
از مالک رسمی خانم فاطمه تهامی سلیمان آبادی .م الف ۱۴۹
تاریخ انتشار نوبت اول -۱۴۰۰/۶/۱۳:تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۶/۲۸:
حسین توحیدی نیا  -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره
۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۳۷۵هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم هما مختاری آب پنگوئی فرزند حسین جان به شماره شناسنامه ۱۱
صادره از زرند در یکباب خانه به مساحت  ۲۹۸.۶۰مترمربع از پالک  ۷۶۷۳اصلی واقع در زرند روستای روح آباد خریداری از مالک رسمی
آقای سید احمد عمرانی 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 ۱۵۲
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۶/۱۳:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۶/۲۸ :
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره
م موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۱۴۶هیات دو 
ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رجب زاده زرندی فرزند محمد به شماره شناسنامه  ۳۷۸۵صادره از زرند در یکباب خانه به
مساحت  ۷۲۰.۱۰مترمربع از پالک  ۵۲۵۲اصلی واقع در زرند خیابان  ۱۷شهریور خریداری از مالک رسمی آقای محمد رجب زاده 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 ۱۵۰
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۶/۱۳:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۶/۲۸ :
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۳۶۰هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی فاضلی حسن آبادی فرزند محمد به شماره
شناسنامه  ۱۲۶صادره از زرند در یکباب مغازه به مساحت  ۲۶۲.۲۰مترمربع از پالک  ۷۵۶۶اصلی واقع در زرند خیابان عالمه خریداری از
مالک رسمی آقای مجتبی حکمت 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 ۱۵۱
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۶/۱۳:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۶/۲۸ :
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۳۶۲هیات
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای حسین گلستانی حتکنی فرزند عباس
به شماره شناسنامه  ۱۰صادره از زرند در یکباب خانه به
مساحت  ۲۰۷.۴۰مترمربع از پالک  ۷۵۶۱اصلی واقع
در زرند خیابان  ۲۰متری محرم کوچه شهید ضیاالدینی
خریداری از مالک رسمی خانم هایده مهرابی زاده
هنرمند 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 ۱۵۳
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۶/۱۳:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۶/۲۸ :
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان زرند

خود ادامه خواهد داد.مدیر روابط عمومی بانک
در این زمینه تاکید کرد؛ پیگیریها جهت اطالع
از دالیل از دسترس خارج شدن این صفحه و
بازگرداندن آن آغاز شده و حتما تالش میشود
راه ارتباطی با مشتریان بانک در صفحه قبلی که
دنبال کنندگان فراوانی نیز دارد ،مجدد ًا برقرار شود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه
دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر رای شماره  140060319078004797هیات دوم مورخه
 1400/05/23موضوع 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 بلقیس سنجری بنستانی فرزند
برفعلی بشماره شناسنامه  205صادره از جیرفت کدملی
 3030750442در ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 148/12مترمربع تحت پالک  3022فرعی از 2942
اصلی بخش  3کرمان واقع در خیابان گلدشت کوچه 30
خریداری از مالک رسمی آقای یحیی هدایت 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 اعترافی 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 622
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/06/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/06/28 :
محمود مهدی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک

روزنامه سیاسی – اجتماعی

ایران و جهان :یاسمن طاهریان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

میراث فرهنگی و محیط زیست:

روحهللا خدیشی

مهتاب جودکی(دبیر)

سردبیر :امین شول سیرجانی

یزاده
فروغ فکری ،مرضیه قاض 

مدیر هنری :تیوا صمدیان

شهر :سوگل دانائی

تماس مدیرمسوول:
یکشنبه  28شهریور 1400
توزیع:جراری ()09122131089
چاپ تهران :شاخه سبز ()02533444256
چاپ کرمان :مهدوی ()034-32134838

شماره پیاپی 2109

صفحهآرایی :فاطمه خواجویی

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

ندا صفاریان

اینستاگرام

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:
گروه4 :
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده
و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :

بازرگانی :فاطمه صمدیان

سرپرستی استانها 021- ۲۸۴۲۱۹۱۰ :داخلی ۱

روابط عمومی :زهره فرسنگی

09192769839

@payamema

0903 333 8494

09391999161

@payamema

www.payamema.ir

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

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

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

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

 /تلفن034-32487477 :

وبسایت

آییننامه

حرفهای

اخالق

| پیام ما دیروز |

سال شانزدهم

۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶

مـارا دنبال کنید

پیامما:

www.payamema.ir/akhlagh

| سینما |

عکس :مهر

فیلم سینمایی «کشتن خواجه» به کارگردانی عبد آبست و
تهیهکنندگی شهرزاد سیفی به عنوان تنها فیلم ایرانی در بخش
مسابقه اصلی بیستوپنجمین دوره جشنواره شبهای سیاه
تالین حضور دارد که از  ۲۱آبان تا  ۷آذر در شهر تالین کشور
استونی برگزار میشود« .کشتن خواجه» دومین فیلم آبست
بعد از «تمارض» است که پاییز  ۹۸مقابل دوربین رفت.
فیلمبرداری این فیلم توسط حمید خضوعیابیانه در بیش از
 ۵۰لوکشین در تهران پس از  ۹۰جلسه به پایان رسید .در
نهایت این اثر ،اواخر بهار  ۱۴۰۰بعد از حدود یک سال و نیم
پست پروداکشن آماده نمایش شد .هایده صفییاری تدوین
«کشتن خواجه» و کریستف رضاعی ساخت موسیقی آن را
برعهده داشت .داستان این فیلم درباره قاتل زنجیرهای است
که مقتوالن را توسط مقتوالن به قتل میرساند /.هنرآنالین

| انیمیشن |
پویانمایی «بادهای پاییزی ،بادهای بهاری و دو کبوتر»
در حالی برنده جایزه بهترین موسیقی از پنجمین
جشنواره

بینالمللی

فیلمهای کمیک

و

انیمیشن

«چانیارتون» یونان شد که پویانمایی «قدم یازدهم»
نیز به بخش مسابقه این رویداد هنری راه یافت .بهنام
معیریان آهنگسازی پویانمایی «بادهای پاییزی ،بادهای
بهاری و دو کبوتر» را برعهده داشته است .این اثر به
کارگردانی صادق جوادی بر اساس کتابی با همین نام
نوشته احمدرضا احمدی و «قدم یازدهم» ساخته مریم
کشکولینیا بر اساس کتابی با همین نام نوشته زندهیاد
سوسن طاقدیس هر  ۲از تولیدات سال  ۱۳۹۸کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند .پنجمین
جشنواره بینالمللی کمیک و انیمیشن «چانیارتون»
امسال از  ۲۲شهریور تا  ۶مهر  ۱۴۰۰در شهر چانیار کشور

هنر پیکر تراشی و مجسمهسازی با چوب /مهر

یونان در حال برگزاری است /.مهر

| عمارت ذوالفقاری زنجان |

ع|
| کلیسای جام 

عمارت ذوالفقاری زنجان در مرکز بافت
قدیمی شهر زنجان در محلهای به نام داالن

| ریموند کارور |

آلتی در ضلع شمالی سبزه میدان و مسجد

| فرزانه طاهری|

جامع واقع شده است .این بنا توسط سردار
اسعد ذوالفقاری ساخته شد و محل سکونت

ممکن است تصور کنید نویسندگانی
که

داستان

کوتاه

فرزند او محمودخان ذوالفقاری بوده است که

مینویسند،

در زمان قضیه آذربایجان و فرقه دموکرات،

بهاندازهی رمان نویسان مهارت ندارد.

به مقابله با دموکراتها پرداخت و به همین

ال
درحالیکه این ایده ،ایدهی کام ً

دلیل از محمدرضا شاه پهلوی نشان و درجه

اشتباهی است .داستان کوتاه نویسی
نیازمند تبحر خاصی است که نویسنده

مشهورترین داستان نویسان ،زمانی که
داستانهایش را مینوشت ،بخشهای
اضافه را پاک میکرد تا داستان را
حتی از آنهم کوتاهتر کند .ریموند
کارور یکی از مهمترین نویسندگان
قرن بیستم آمریکا است .خواندن
داستانهای او به خواننده دیدی جدید
میدهد و بدون شک خواننده را به
خواندن کتابها و داستان کوتاههای
بیشتر سوق میدهد .ریموند کارور را
احیاکننده مجدد داستان کوتاه در قرن
بیستم میدانند .داستان کوتاه یکی از
بخشهای جداناشدنی از ادبیات هر
ملتی است« .داستان کوتاه» ژانری
مهم در ادبیات است که کمتر به آن
پرداختهشده است .در طول تاریخ

آبشارهای تنگ براق اقلید در استان فارس
واقع است .تنگ براق ،نام دره زیبایی
در نزدیکی روستای تنگ براق در ۲۰
کیلومتری شهر سده در شهرستان اقلید،
شمال غربی شیراز است .فاصله روستای
تنگ براق تا شهر سده  ۲۰کیلومتر ،تا اقلید
 ۹۰کیلومتر و تا شیراز  ۱۹۰کیلومتر است.
روستای تنگ براق از سطح دریا ۱۹۴۰
متر ارتفاع دارد و آبوهوای آن در بهار
و تابستان معتدل و در پاییز و زمستان
سرد است .این روستا به دلیل استقرار
در ناحیه کوهستانی ،چشماندازهای بسیار
زیبایی دارد .مزارع سرسبز پیرامون روستا،
جنگلها و باغهای وسیع به ویژه در
فصلهای بهار و تابستان فضای دلنشینی
برای گردشگران پدید میآورد.تنگه براق،
نام دره زیبای شمال روستای تنگ براق
است .در این تنگه شاهد رویش گیاهان
و تشکیل پاسیوهای طبیعی در دیوارهها
و شکافها هستیم .رودخانه پرآبی که در
این دره جریان دارد به رود کر میریزد .این
رودخانه دیواره کوه را بریده و شکافی با

و سبک ساختمان از بناهای گوتیک اروپا

هسته مرکزی این بنا به سبک چهارتاقی با

ورودی بنا
ِ
تقلید شده است .در طبقه همکف،

سقف گنبدی اجرا شده و جرز و دیوارهای باربر

که یک سقف سرپوشیده با دو ستون تعبیه

سنگینی سقف را تحمل میکنند .محدثات

شده به هشتی منتهی میشود .در این طبقه

جانبی این چهارتاقی با تیرهای چوبی پوشیده

قسمت امور اداری و دفتری و حسابداری

شده است .کل مجموعه با پوشش خارجی

قرار گرفته و سمت شرقی بنا به احتمال زیاد

شیروانی است که تا زمان احداث در این شهر،

عملکردی غیراداری و یا گلخانه بوده است .در

سابقه نداشته است /.سیری در ایران

تعریفهای

مختلفی

برای

داستان

کوتاه ارائهشده است .متداولترین
تعریف آن «داستانی است ،که بتوان
آن را در زمان کوتاهی مطالعه کرد و به
پایان رساند».
مجموعهی
نوشتهی

داستان کلیسای
ریموند کارور است.

جامع
این

این مجموعه شامل ساختمانهای اندرونی و
بیرونی و قسمتهای اداری است که قبل از

داستان دیگر از سه مجموعه داستان
نوشتهشده است .در ابتدای این کتاب
همچنین مصاحبهای از ریموند کارور،
نویسنده منتشرشده است که خواندن
آن خالی از لطف نیست.

دیوارههایی عمودی به پهنای چهل متر و
در حدود صد متر بلندی در کوه به وجود
آورد ه است .در دیواره صخره سمت چپ
تنگ غاری زیبا وجود دارد که منشا آهکی
دارد و آب از سقف آن به صورت قطرات
باران به کف غار میریزد .دیواره و کف

احداث خیابان ذوالفقاری (طالقانی کنونی) با
یک شبکه ارتباطی در طبقه همکف و زیرزمین
به همدیگر مرتبط بوده است .هماکنون این
مجموعه تقسیم شده و قسمتهایی از آن

به لعل و گونه گلگون بهشت الله و سیب

از میان رفته است .از جالبترین بناهای

چو دو فرشته الهام شعر و موسیقی
روان ما شود از هر نگاهشان تهذیب
مگرفروشده ازبارگاه یزدانند

هامسترخاکستری

که بزم ما مرسادش ز اهرمن آسیب
راه خروجی و قسمتهایی برای زایمان ،انبار غذا و

صفای مجلس انس است شهریارا باش

توالت دارد .در مناطق سردسیر زمستانها به خواب

هامستر خاکستری جثه کوچک ،دم کوتاه ،چشمها به

زمستانی فرو میرود .از مواد گیاهی مانند دانه،

نسبت درشت و گوشهایی پهن و بیضیشکل دارد.

میوه ،و مواد حیوانی مانند حشرات تغذیه میکند.

رنگ موهای پشت خاکستری تیره است که به تدریج

این هامستر برای ذخیره زمستانی مقدار زیادی

در پهلوها زرد اُخرایی میشود ،پایین بدن ،دست و

مواد غذایی را به وسیله کیسه دهانی به النه حمل

پا ،و زیر دم سفید است ،حد فاصل رنگ پشت و

میکند .در کیسه دهانی هامستر خاکستری 43

زیر بدن به طور کامل مشخص است .شباهت زیادی

دانه سویا دیده شده است .در برخی از مناطق کشور

به وُ ل دارد ولی چشمهایش درشتتر و گوشهایش

هامستر خاکستری آفتی جدی برای محصوالت

بزرگتر است .طول سر و تنه این هامستر  90تا 115

کشاورزی به شمار میرود.جفتگیری در بهار ،و به

میلیمتر و درازای دم آن  22تا  28میلیمتر است.

طور احتمالی در النه ماده ،صورت میگیرد .نر به

میانگین وزن آن حدود  35گرم است .در ایران در

مدت  10روز با ماده زندگی میکند .طول آبستنی 17

اکثر مناطق به جز مناطق مجاور دریای مازندران و

تا  22روز است و بین دو تا  11بچه کور و بدون مو

خلیجفارس گزارش شده است .اکثر ًا شبگرد است.

یزاید .ماده قادر است  5تا  6بار در سال و گاهی
م

گاهی روزها نیز فعال است .به صورت انفرادی زندگی

اوقات نیز بیشتر از  10دفعه زایمان کند.

میکند .النه را در زیر زمین میسازد ،این النه چندین

 /کویرها و بیابانهای ایران

که تا حبیب به ما ننگرد به چشم رقیب

شاعر :شهریار

کارزار
درخواست بازنگری
در آییننامه  ۱۰۲بیمه مرکزی
کارزاری با نام درخواست بازنگری در آییننامه ۱۰۲
بیمه مرکزی با موضوع کارمزد نمایندگان و کارگزاران
بیمه در وبسایت کارزار در جریان است که با هشتگ
#حق_فعالین_بیمه پیگیری میشود .در بخشی از متن
این کارزار خطاب به رئیس کل بیمه مرکزی آمده است:
«احترام ًا پیرو ابالغ آییننامه  ۱۰۲بیمه مرکزی و اصالح

از تنگههای متعدد استان فارس است که
فراوان در میان الیههای آهکی ارتفاعات
اطراف است .این امر موجب نمناک
بودن اغلب بخشهای دیوارهها و سرازیر

که نبض مرده جهد چون مسیح بود طبیب

دو شاهدند بهشتی بهسوی ما نگران

غار پوشیده از خزهاست .تنگ براق یکی
به دلیل کارستی بودن منطقه دارای آب

روان دهد به سر انگشت دلنواز به ساز

ز سبزه چون خط زنگار شاهدان تذهیب

جامع بعد از انتشارش بهسرعت در

کرد .کتاب کلیسای جامع و چند

چو در والیت غربت دو همزبان غریب

به گرد آیه توحید گل صحیفه باغ

منتشر شده است .کتاب کلیسای

و نقدهای مثبت زیادی را دریافت

به هم رسیده در این خاکدان ترانه و شعر

نسیم همره بوی قرنفل آید و طیب

کتاب برای نخستین بار در سال 1983

فهرست کتابهای پرفروش قرار گرفت

چه دولتی است به زندانیان خاک نصیب

صفای باغچه قلهک است و از توچال

یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

آبخوان
آبشارهای تنگ براق

یک سردابه ساخته شده است .پالن بنا ایرانی

و سرویسهای بهداشتی قرار گرفته است.

اسفند  ۱۳۷۵با شماره ثبت  ۱۸۵۲بهعنوان

زمان صرف کند .مهارت موجزگویی
مهارتی بهغایت سخت و دشوار است.

مجموعه بیرونی است .این بنا در دو طبقه و

پذیرایی ،اتاقهای خواب ،اتاقهای نشیمن

سرهنگی دریافت کرد .این اثر در تاریخ ۲۵

باید برای به دست آوردنش مدتها

ارنست همینگوی بهعنوان یکی از

باقیمانده این مجموعه بنای تاریخی مرکز

طبقه دوم که دارای دو راهپله است ،تاالرهای
صدای سوز دل شهریار و ساز حبیب

 ۸کارمزد ،نکاتی را به استحضار رسانده و
آییننامه  ۳

آلودگی محیط زیست
(قسمت اول)

آلودگی یا آلودگی محیط زیست،

شدن آب به میان تنگهاست و محیط

فرآیند وارد شدن آالینده به

زیبا و فرحبخشی را پدید آوردهاست .این

صورت ماده (جامد ،مایع یا گاز)

تنگه در میان انبوه درختان سربه فلک

یا شکلی از انرژی مانند حرارت،

کشیده با چشمههای متعدد و رودخانهای

صدا یا پرتو رادیواکتیو به محیط

خروشان ،غارهای زیبا ،آبشارها ،آبچکها

زیست است و ایجاد تغییرات

و ستونهای آهکی معلق مناظری بدیع

مخرب در ویژگیهای فیزیکی،

و چشمنواز را به وجود آوردهاست .از

شیمیایی و زیستشناختی آن،

مهمترین جاذبههای گردشگری این

طوری که ادامهی حیات جانداران

روستا میتوان به کتیبهای به خط پهلوی

و محیط زیستشان را به خطر

در تنگ براق ،بافت قدیمی روستا ،غار

بیندازد .این تغییرات هرچند

طبیعی و دریاچه مالصدرا اشاره کرد.

بزرگ یا کوچک یا طوالنیمدت یا

موقتی ،تاثیر جهانی یا دست کم

تنها به کشورهای پیرامون محدود

که تاثیر آلودگی آب دریای شمال

منطقهای برجا میگذارند.

نمیشود و تاثیرش در سطحی

بر فکهای قطبی دیده شده

آلودگی محیط زیست یک کشور

گستردهتر دیده میشود ،طوری

است /.دانشنامه محیط زیست

معموال به مرزهای آن کشور
محدود نیست؛ بلکه با باد و آب
از مرزها میگذرد و کشورهای
همسایه رو نیز آلوده میکند ،به
طور مثال آلودگی آب دریاهایی
مانند دریای مدیترانه و خلیج
فارس بدون توجه به این موضوع
که منبع آالینده در کجا قرار
دارد ،خسارتهایی به کشورهای
پیرامون آن وارد میکند .در برخی
شرایط ،گسترش آلودگی آبوهوا

تقاضای بازنگری فوری و توقف اجرای آییننامه فوقالذکر
را داریم .در این آییننامه بدون توجه به ذیحقان واقعی
موضوع آییننامه ،یعنی کارگزاران و نمایندگان بیمه که
بیش از ۱۰۰هزار نفر را در بر میگیرد ،و بدون در نظر گرفتن
شرایط بحرانی اقتصاد کشور و افزایش بیرویه قیمتها
و هزینههای زندگی و اداری نمایندگان و کارگزاران ،در
ال عجوالنه و غیرکارشناسی حدود  ۲۵درصد از
اقدامی کام ً
درآمد این بخش از فعاالن صنعت بیمه کاهش پیدا کرده
است .این یعنی کاهش بیش از چهار هزار میلیارد تومان
کارمزد نمایندگان و کارگزاران فعال در سراسر کشور .قطع ًا
این کاهش درآمد و در برابر آن افزایش هزینههای اداری
موجب تعدیل نیرو و بیکاری بسیاری از کارمندان فعال
در دفاتر نمایندگی و کارگزاری بیمه میشود».امضاکنندگان
این کارزار میخواهند از این راه پیگیر «توقف اجرا و
بازنگری در آییننامه  ۱۰۲بیمه» شوند.

