
سخنگوی وزارت امور خارجه:

افغانستان باید برای همسایگان 
امن باشد

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری با 
ایرانی برای شرکت در مجمع عمومی  برنامه هیات  رسانه ها درمورد 
سازمان ملل صحبت کرد. او از سفر وزیر امروز خارجه در روز دوشنبه 

به نیویورک خبر داد.

کرونا و بحران اقلیمی اولویت 
مجمع عمومی سازمان ملل

افزایش تالش  بر  تمرکز  با  این هفته  رهبران جهان 
همه گیری  و  هوایی  و  آب  تغییرات  با  مقابله   برای 
کووید 19 به سازمان ملل در نیویورک باز می گردند، در 
به صورت  آنها مجبور شدند  حالی  که سال گذشته 

آنالین در مجمع سخنرانی کنند.

 نگاهی به ارتباط مبانی فقر، توزیع درآمد
و تخریب محیط زیست در پژوهش 

صورت گرفته در معاونت رفاه وزارت تعاون

اثر فقر بر بحران های 
محیط زیستی  تاریخ شوش

 زیر پایه های پل
 رئیس انجمن دوستداران میراث فرهنگی شوش: در حالی که در سال های 

قبل میراث فرهنگی با جدیت مخالف ساخت این پل در عرصه و حریم درجه 
یک بود، حاال چطور به راحتی مجوز داده اند؟

 مجوز ادامه ساخت ساخت پل »نظام مافی« 
در حریم محوطه باستانی شوش صادر شد

  با ادغام دو آتش سوزی کالیفرنیا، شعله ها به مرز پارک ملی سکویا رسیده است 
جایی که پیرترین درختان جهان را دارد

خطر در کمین جنگل باستانیخطر در کمین جنگل باستانی
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چارسوق

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهر تهران خبر داد 

 نارضایتی چشمگیر  تهرانی ها 
 از  آلودگی  صوتی

  بیشترین شکایات از آلودگی صوتی مربوط به مناطق 2، 5 ، 3 و 4 بوده است

 آلودگی صوتی ناشی از دیزل ژنراتورها و چیلرها و قطعی برق بیشترین شکایت 
 مردم را به همراه داشته است

  در صورت گزارش از محلی که آلودگی صوتی ایجاد کرده، اگر شکایت وارد باشد 
اخطاریه برای واحد آالینده صادر می شود
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4ادامه در صفحۀ

| پژوهشگر هنر معاصر، عضو هیات علمی 
دانشگاه پیام نور |

| حسین اکبری نسب |

 حیات »پارچه ای« 
 و »پساپارچه« ای 

برای طاق نصرت پاریس

بزرگ،  نسبتا  معمارانه  بنای  پاریس  نصرت  طاق 
سنگین، محکم و غیر قابل انعطافی ست با جزئیات 
فراوان که بخشی از فضای فرهنگی و زیبایی شناسانه 
تاریخ فرانسه را در خود نمادینه ساخته است. این بنا 
در تحقق طرح کریستو و ژان کلود پس از مرگ شان، 
اخیرا زیر پوششی نرم، سیال و لطیف از پارچه قرار 
گرفته است تا نمادی از تاریخ فرانسه برای مدت 1۶ 
روز ) از تاریخ 1۸ سپتامبر تا ۳ اکتبر ۲۰۲1 میالدی( از 
نظرها پنهان شده و به تعبیر پدیدارشناسان »اپوخه«   
یکپارچه  فرم  آن  روی  پارچه های  با  و  شود  پدیدار 
مینیمال و فارغ از تزئیناتی را به وجود آورد و در هیبت 
نوین خود به سان روح جدید شهر بر فراز آن و در جای 
جای آن به گردش درآید و شهروندان پاریس و سایر 

شهرهای جهان را از وجود خود آگاه و متاثر سازد.

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده     
 شماره1400/27/ع

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد " عملیات احداث ساختمان کارگاه خط چهارم تولید کنسانتره 
آهن " خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانكار واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه 
حداقل 5 در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه 
به آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین كنندگان از 
بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند . مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز شنبه مــورخ 1400/7/10 در محــل 
دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع 
مناقصه روز شنبه مورخ 1400/7/3 مقرر شده است. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات 

کمیسیون معامالت بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

فراخوان مناقصه عمومي یك مرحله اي شماره 1400/2
انجام امور خدمات نظافتي و سرویس دهي خدمات پذیرائي و تشریفات آبدارخانه

اداره کل بنیاد شهید و امور ايثارگران استان كرمان درنظر دارد مناقصه  انجام امور خدمات نظافتي و سرويس دهي خدمات پذيرائي 
و تشريفات آبدارخانه را به مدت يكسال از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره مناقصه 2099005483000006 برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

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

مورخ انتشار مناقصه در سامانه از ساعت 8 صبح زمان 1400/06/29 می باشد.
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 مورخ 1400/06/31

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: ساعت 13 مورخ 1400/07/11
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 صبح مورخ 1400/07/12 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس کرمان - بزرگراه امام )ره( - جنب 
اداره صنعت، معدن و تجارت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان مراجعه و یا با شماره تلفن   32163986- 034 تماس حاصل 

نمایند.
در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت 
اداره کل بنیاد شهید وامورایثارگران استان کرماندفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مزایده اجاره 
شماره 5000005483000001 و شماره مزایده مرجع 1400/1

بنیاد شهید و امور ايثارگران استان كرمان درنظر دارد اجاره دو دهنه مغازه  را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده  
با بهره گیری از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( www.setadiran.ir و با شماره مزایده  5000005483000001  شماره سیستمی 

500000548300001 به صورت الکترونیکی واگذار نماید .
زمان انتشار در سایت 1400/06/29 ساعت 8                   مهلت دریافت اسناد : 1400/07/01 ساعت 8

تاریخ بازدید: 1400/06/31 ساعت اداری                        آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 1400/07/12 ساعت 13
زمان بازگشایی : 1400/07/14 ساعت 10                   زمان اعالم برنده:  1400/07/15 ساعت 10

 ضمنا رعایت موارد زیر الزامی است:
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید دریافت اسناد مزایده )در صورت 

وجود هزینه مربوطه( پرداخت تضامن شرکت در مزایده )ودیعه ( ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق 
امکان پذیر می باشد.

2-کلیه اطالعات مورد اجاره شامل مشخصات شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده و بررسی و انتخاب می باشند .
3-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های نیل تماس حاصل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 02141934 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه     www.setadiran.ir پخش "ثبت نام / پروفایل مزایده گر" موجود می باشد.

اداره کل بنیاد شهید وامورایثارگران استان کرمان

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

 اصالحیه نوبت اول

آگهی مناقصه عمومي یك مرحله اي 
شركت گاز استان سمنان در نظر دارد پروژه گازرساني به خط 225 میلیمتر شهرک صنعتی قلعه نو خرقان را با مشخصات ذيل به مناقصه بگذارد.                                      

شماره 1400-19

شرحعنوان

شركت گاز استان سمنان به نشانی: سمنان-بلوار شهید اخالقی-نبش خیابان دهه فجرنام و نشانی مناقصه گزار

1- انجام عملیات لوله گذاری شبکه توزیع پلی اتین با فشار psi ۶۰ و  نصب کلیه اتصاالت ، شیرآالت و متعلقات مربوطه به طول نوع،كمیت و كیفیت كاال یا خدمات
تقریبی ۲۸5۰  متر-در مصالح مصرفی پروژه می بایست قیمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد

مبلغ 55۳.۳17.۰۰۰  ریال و شامل تضامین معتبر مندرج در آئین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار

از ساعت  9  مورخ  14۰۰/۰۶/۳۰  لغایت ساعت   1۲  مورخ 14۰۰/۰7/۰4  از طریق مراجعه به سامانه تداركات الكترونیكی زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه
www.setadiran.ir دولت )ستاد(  به نشانی

حداكثر تا ساعت  1۲  مورخ  14۰۰/۰7/1۸  در سامانه  فوق الذكر زمان و مكان تحویل اسناد مناقصه

مورخ 14۰۰/۰7/1۸  ساعت 1۳:۰۰زمان بازگشایی پاكات 

۳۳45۳۸44-۰۲۳تلفكس امور قراردادها

جهت كسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه فرمائید.

روابط عمومی شركت گاز استان سمنان

كد سامانه ستاد :  ۲۰۰۰۰۰1۰45۰۰۰۰4۶
كد پایگاه ملی مناقصات:5۳.۰9۶.1۸4

ت اول
نوب

شناسه آگهی 119۲975میم الف -1

 تاریخ شروع و پایان دریافت اسناد از 1400/06/29 لغایت  1400/07/07
 تاریخ شروع و پایان تحویل  استعالمهای ارزیابی کیفی از 1400/07/08  لغایت 1400/07/22

 آگهی مناقصه عمومی نوبت اول بدینوسیله اصالح می گردد:
 تاریخ شروع و پایان دریافت اسناد 1400/06/30 لغایت 1400/07/08

تاریخ شروع و پایان تحویل استعالمهای ارزیابی کیفی از 1400/7/10 لغایت 1400/7/27
صفحه8

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی 
یك مرحله ای 

به روش معمولی 
 با ارزیابی کیفی

 ) نوبت اول/ دوم (  
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امور  وزارت  سخنگوی  خطیب زاده،  سعید 
خارجه در نشست خبری با رسانه ها درمورد 
برنامه هیات ایرانی برای شرکت در مجمع 
عمومی سازمان ملل صحبت کرد. او از سفر 
وزیر امروز خارجه در روز دوشنبه به نیویورک 
خبر داد و گفت: »در این سفر چند روزه و 
کوتاه او حدود 45 مالقات دوجانبه با وزیران 
قاره های  از  مختلف  خارجه کشورهای  امور 
او  مختلف خواهد داشت.«بر اساس گفته 
حسین امیرعبداللهیان در این سفر با دبیرکل 
سازمان ملل و روسای برخی از سازمان های 

بین المللی هم دیدار می کند.
 خطیب زاده همچنین در در مورد اینکه رئیس 
جمهور برای شرکت در این مجمع به نیویورک 
سفر نمی کند، توضیح داد: »رئیس جمهور 
مانند روسای جمهور تعداد زیادی از کشورها 
به صورت برخط در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد سخنرانی می کند که فکر می کنم 
این سخنرانی در روز سه شنبه خواهد بود.«

او علت این مساله را شرایط ویژه کرونایی و 
پروتکل هایی که قبل و بعد از سفر باید انجام 

می شد، اعالم کرد.
به  پاسخ  در  خارجه   وزارت  سخنگوی 
سواالت خبرنگاران در مورد احتمال برگزاری 
و گروه  ایران  خارجه  امور  وزیران  نشست 
شما  به  من  گفت:»  نیویورک  در   1+4
مالقات  این  ببینیم  اگر  تاکید می کنم که 
یعنی  آنچه که گفتیم  مسیر  در  می تواند 
مذاکره، سودمند باشد در مورد این موضوع 
تصمیم می گیریم. هنوز تصمیمی در مورد 
این موضوع اتخاذ نشده است و باید دید 

چیست.« آن  دستورکار 

امیرعبداللهیان  که  کرد  تاکید  خطیب زاده  
و  جداگانه  صورت  به  نیویورک  به  سفر  در 
دیدار  خارجه 1+4  وزرای  همه  با  جانبه  دو 
و رایزنی می کند. او افزود: »اگر دستور کار 
ویژه ای بود می تواند به صورت جمعی بین 
ایران و 4+1 برگزار شود ولی همانطور که گفتم 
تا االن تصمیمی در این خصوص گرفته نشده 
پاسخ  در  خارجه  وزارت  است.«سخنگوی 
آیا در جریان سفر هیات  این سوال که  به 
مالقات  برای  برنامه ای  نیویورک  به  ایرانی 
دارد،  وجود  آمریکایی  و  ایرانی  هیات های 
گفت: »خیر، برنامه ای در این زمینه وجود 
در  این نشست  ادامه  در  ندارد.«خطیب زاده 
وضعیت آوارگان افغانستانی در مرزهای شرقی 
کشور و دادن ویزا به آنها برای سفر به ایران به 
حضور حدود چهار میلیون تبعه افغانستانی در 
چهار دهه گذشته است در ایران اشاره کرد و 
گفت که اکنون بر اساس تخمین ها حدود نیم 
میلیون افغانستانی بدون جا شده اند. او ادامه 
داد: » برخی از افغانستانی ها به صورت قانونی 
و برخی نیز به صورت غیر قانونی وارد ایران 
شده اند. شما خودتان می دانید موضوع شیوع 
کرونا موضوعی بسیار جدی است و به رغم 
ایران  اقتصاد  بر  اقتصادی که  فشارهای 
آنجایی  تا  تالش کرده ایم  ما  دارد  وجود 
که امکان دارد و بضاعت ما می رسد کمک 
کنیم ولی واقعیت آن است که پذیرفتن 
افغانستانی  از چهار میلیون مهاجر  بیش 
با توجه به واقعیت ها و شرایط اقتصادی 
کشور برای مردم و اقتصاد ایران کار سختی 
ضروری  از  کمک  بدون  هم  آن  است، 

المللی.« بین  سازمان های 

امیدواری  اظهار  با  خارجه  وزارت  سخنگوی 
افغانستانی  مهاجران  واکسیناسیون  برای 
در ایران، گفت:»از سازمان های بین المللی 
این  از  تا  ما کمک کنند  به  خواسته ایم که 
از تالش  وضعیت عبور کنیم.« خطیب زاده 
میان  تجاری  مبادالت  شدن  مرتفع  برای 
خبر  افغانستان  و  ایران  خصوصی  بخش 
داد و به صحبت های انجام شده در حاشیه 
اجالس شانگهای در مورد افغانستان اشاره 
کرد: » تاکید بر این شد که افغانستان باید 
محلی عاری از تروریسم و محیطی امن برای 
ایجاد  راستای  در  همه  و  باشد  همسایگان 
صلح و ثبات و توسعه برای مردم افغانستان 

همکاری کنند. 
خواست مردم افغانستان و اراده آنها در آینده 
این کشور محقق شود و اینکه هیچ دخالت 
خارجی توسط هیچ کشوری در افغانستان 
باید کمک کنند  همه  و  نیست  قبول  قابل 
که مردم افغانستان در مورد آینده خودشان 

تصمیم گیری کنند.«
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد 
نشست کشورهای همسایه افغانستان که 
قرار است در تهران برگزار شود و تاثیر این 
گفت:   افغانستان  بحران  حل  در  موضوع 
»آنچه امروز در افغانستان رخ می دهد راه 
حل معجزه آمیز ندارد آنچه که اتفاق می افتد 
این کشور  مردم  اراده  و  خواست  با  باید 
پیوند بخورد و کشورهای منطقه و همسایه 
به تحقق این روند کمک کنند و بپرهیزند از 
اینکه خواست و اراده ای به مردم افغانستان 
تحمیل کنند و به مسیری بروند که بجای 

ایجاد کنند.« اعتمادزدایی  اعتمادسازی، 

او در مورد تاریخ برگزاری نشست توضیح 
است  بررسی  حال  در  تاریخ  این  داد که 
و  منطقه  کشورهای  بین  رایزنی  ولی 
آمدها  و  رفت  است  جریان  در  همسایه 
و  است  انجام  حال  در  پایتخت ها  در 
نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان 

دارند. رایزنی  و  مشورت  یکدیگر  با 

 عضویت در شانگهای
AFTF و مساله 

در این نشست یکی از خبرنگاران در مورد 
اینکه ایران به عضویت دائم سازمان شانگهای 
درآمده اما برخی از کارشناسان معتقدند که 
در مسیر بهره برداری ایران از عضویت در این 
ایران  نپیوستن  جمله  از  موانعی،  سازمان 
سیاه  لیست  در  گرفتن  قرار  و   FATF به 
وجود دارد، سوال کرد. خطیب زاده درپاسخ 
عضویت  طوالنی  قانونی  فرآیند  به  او  به 
آنچه که  اشاره کرد:»  این سازمان  ایران در 
در مورد تایید نهایی سند عضویت ایران در 
سازمان شانگهای گفته شده آغاز یک پروسه 
قانونی است که ممکن است یک سال تا 
یک سال و نیم طول بکشد و در طول این 
تشریفاتی  کارهای  سری  یک  باید  مدت 
و آیین نامه ای از جمله تایید تمامی اسناد 
توسط  شانگهای  همکاری های  سازمان 
نهادهای ذی ربط در ایران از جمله مجلس 
شورای اسالمی صورت بگیرد. بنابراین این 
تایید نهایی آغاز یک پروسه آئین نامه ای و 

است.« دائم  عضویت  برای  تشریفاتی 
پاسخ  دادن  از  همچنان  ادامه  در  او 
 FATF مستقیم در مورد  اهمیت تصویب
در  عضویت  مزیت های  از  استفاده  برای 
سازمان همکاری های شانگهای خودداری 
کرد و گفت: »اجازه بدهیم در مورد موضوع 

کنیم«. نظر  اظهار  بعدا  موانع 
اظهار  طبق  اینکه  بیان  با  خطیب زاده 
این  عضو  کشورهای  از  دیگر  برخی  نظر 
روسیه  جمهور  رئیس  جمله  از  سازمان 
حضور ایران در شانگهای باعث قدرتمندتر 
کرد:  اظهار  می شود،  سازمان  این  شدن 
برای ما  این سازمان  »ساز و کار درونی 
مهم است و تالش داریم که این ساز و 
اعضا  دیگر  و کمک  همکاری  با  را  کارها 
اجرا کنیم. عضویت ایران در این سازمان 
توسط  ایران  انزوای  پروژه  عملی  پایان 
جمله  از  بین المللی  کنشگران  از  برخی 
آمریکا بود و این موضوع نشان دیگری 
اینگونه سیاست های  از شکست خوردن 

دارد.« یکجانبه 
خطیب زاده در مورد موضوع FATF و نگاه 
وزارت خارجه در دوران جدید به این موضوع 
اجازه دهیم که  دارم که  گفت: »درخواست 
این مسئله در بستر خودش جلو برود، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در یک محیط کامال 
فنی و حرفه ای در حال بررسی این موضوع 
است و تصمیم خود در این زمینه را اعالم 

می کنند.«

صدور مجوز های جدید برای 
واردات واکسن

خارجه  وزارت  سخنگوی  ایسنا،  به گزارش 
همچنین اعالم کرد که در ماه آتی هم حدود 
۶۰ میلیون دز واکسن وارد می شود، او ادامه 
داد: » در مورد اینکه چه واکسنی وارد ایران 
شود مرجع صالحیت دار وزارت بهداشت است 
و هر واکسنی که مورد تایید وزارت بهداشت 
باشد وارد می شود. برخی واکسن هایی که 
توسط آمریکای شمالی در حال تولید است 
در کشورهای دیگر خط تولید دارد و اخیرا 
شده  صادر  واکسن ها  این  واردات  مجوز 

است.«

سخنگوی وزارت امور خارجه:

افغانستان باید برای همسایگان امن باشد
 پذیرفتن بیش از چهار میلیون مهاجر افغانستانی با توجه به واقعیت ها و شرایط اقتصادی کشور 
برای مردم و اقتصاد ایران کار سختی است

رئیس قوه قضائیه:
تحول در قوه قضائیه 
بدون هوشمندسازی 

غیرممکن است
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر تسریع در روند 
هوشمندسازی نظام قضایی در راستای بهبود 
عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: 
خدمات قضایی باید با ارزانترین قیمت ممکن 
به مردم ارائه شود.به گزارش مرکز رسانه قوه 
قضائیه، حجت االسالم والمسلمین غالمحسین 
محسنی اژه ای در نهمین جلسه ستاد راهبری 
اجرای سند تحول قضایی با موضوع »بررسی 
خدمات  دفاتر  عملکرد  ارتقای  راهکارهای 
الکترونیک قضایی« و »تسهیل رسیدگی به 
دعاوی پرتکرار در حوزه انحصار وراثت و تحریر 
ترکه« افزود: تحول و تعالی در قوه قضائیه بدون 
هوشمندسازی غیر ممکن است. رئیس قوه 
قضائیه بر تسریع در اجرای طرح های فناوری 
محور در دستگاه قضا برای افزایش کارآمدی و 
بهبود عملکرد بخش های مختلف قضائیه تاکید 
کرد.محسنی اژه ای با بیان این که بی توجهی به 
دولت الکترونیک و هوشمندسازی دستگاه های 
حاکمیتی موجب کندی در روند خدمات رسانی 
به مردم و بروز نارضایتی آنها می شود، افزود: نه 
تنها در قوه قضائیه بلکه در همه ابعاد حکومت 
هرچقدر در این زمینه گام بر نداریم در آینده 
قوه  رئیس  می شویم.  مواجه  مشکالت  با 
قضائیه با تاکید بر اینکه باید متناسب با سرعت 
به روزرسانی و  پیشرفت تکنولوژی در جهت 
کارآمدسازی فرایندها گام برداریم، خاطرنشان 
کرد: با توجه به سرعت باالی تکنولوژی، شاید 
ضروری باشد نه تنها بخشنامه ها و ابالغیه های 
سال های گذشته که حتی دستورالعمل هایی 
که طی یک سال اخیر صادر و ابالغ شده اند، 
اصالح  جامعه  نیاز  و  روز  با شرایط  متناسب 
و به روز رسانی شوند. رئیس قوه قضائیه با 
ارتقای  و  اصالح  برای  ویژه  دستوراتی  صدور 
قضایی  الکترونیک  خدمات  دفاتر  عملکرد 
افزود: نگاه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 
باید خدمت محور نه تعرفه محور باشد.او با 
بیان اینکه دستگاه قضا قصد تصدی گری در 
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ندارد، در عین 
حال بر لزوم گسترش بازرسی ها و نظارت های 
هوشمند و قوی بر فعالیت این دفاتر تأکید کرد.
محسنی اژه ای شفاف و رقابتی شدن فعالیت 
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نیز مورد 
تأکید قرار داد و گفت: مطابق با نظر کارشناسی 
ارائه شده در این جلسه، زمینه ای فراهم شود 
نیز  افراد حقوقی  افراد حقیقی،  بر  که عالوه 
برخوردار شوند.  دفاتر  این  تاسیس  امکان  از 
خدمات  دفاتر  توسعه  کنار  در  اضافه کرد:  او 
الکترونیک قضایی در شهرها، باید توجه ویژه ای 
به بسترسازی برای ارائه این خدمات در مناطق 
ویژه  شود.»توجه  انجام  روستاها  و  محروم 
به ایرانیان مقیم خارج کشور در ارائه خدمات 
الکترونیک قضایی به منظور دسترسی سریع 
و آسان هموطنانمان به عدالت«، »نوآوری در 
ارائه خدمات« و »توسعه خدمات الکترونیک از 
دادگستری ها به خدمات سازمان های تابعه« از 
دیگر دستورهای ویژه رئیس دستگاه قضا برای 
بهبود خدمت رسانی دفاتر خدمات الکترونیک 
قضائی بود.رئیس دستگاه قضا گفت: اکنون 
ایرانیان خارج از کشور برای دریافت خدمات 
باید  هستند که  مواجه  مشکالتی  با  قضایی 
به  شود.محسنی اژه ای  برطرف  مسئله  این 
معاونان راهبردی و حقوقی و رئیس مرکز آمار 
و فناوری اطالعات قوه قضائیه ماموریت داد 
به سرعت بخشنامه و دستورالعمل الزم را برای 
اجرای این دستورات تدوین کنند.»چالش ها و 
راهکارهای تسهیل رسیدگی به دعاوی پرتکرار 
در حوزه انحصار وراثت و تحریر ترکه« از دیگر 
راهبری  ستاد  نشست  نهمین  دستورکارهای 
اجرای سند تحول قوه قضائیه بود که درباره 
آن بحث و تبادل نظر و به منظور صرفه جویی 
در وقت مردم و حمایت از حقوق خصوصی و 
اجرای بهتر تکالیف مدعی العموم تصمیماتی 
در این خصوص گرفته شد.دعاوی مربوط به 
پرونده های  از  ترکه  تحریر  و  وراثت  انحصار 
پرتکرار نظام قضایی است که ساالنه 45۰ هزار 
فقره پرونده برای آن تشکیل می شود و یکی 
از عوامل زمینه ساز در اطاله دادرسی ها به شمار 
می آید که کارشناسان مرکز توسعه شوراهای 
با بررسی میدانی و کسب نظر  حل اختالف 
از نخبگان در دو ماه گذشته، راهکارهایی برای 
حل این مشکل ارائه کردند.»اقدام یکی از وراث 
برای انحصار وراثت بدون اطالع دیگر وراث و 
بی اطالعی افراد ذی نفع از شروع فرایند انحصار 
وراثت و صدور گواهی برای آنها« از نخستین 
اعتقاد  به  که  است  حوزه  این  چالش های 
کارشناسان حق برخی طرفین این نوع دعاوی 
را تضییع می کند.یکی دیگر از چالش ها، لزوم 
درخواست  زمان  در  مدارک  همه  مجدد  ارائه 
تحریر ترکه است که به اعتقاد کارشناسان امر، 
این مشکل با هوشمندسازی و اتصال سامانه ها 
به یکدیگر قابل حل است. »بی اطالعی مراجع 
قضایی از فوت اصحاب دعوا« از دیگر عوامل 
اطاله دادرسی است که گاهی پرونده ای تشکیل 
می شود و مرجع قضایی بدون اطالع از فوت 
یکی از طرفین دعوا زمانی را صرف رسیدگی به 
پرونده می کند اما متوجه می شود که طرف دعوا 

در قید حیات نیست.

 موافقت رهبر انقالب
 با استعفای محسن رضایی

استعفای  درخواست  با  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
از دبیری مجمع تشخیص مصلحت  محسن رضایی 
نظام موافقت کردند.متن پی نوشت رهبر معظم انقالب 
به  رضایی  محسن  آقای  استعفای  نامه  هامش  بر 
رضایی،  محسن  دکتر  آقای  است:»جناب  این شرح 
در  متمادی  سالیان  در  شما  زحمات  و  تالش ها 
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت فراموش نشدنی 
است. ضمن پذیرش استعفای جنابعالی، موفقیتتان 
مسألت  متعال  خداوند  از  را  جدید  مسئولیت  در 

هللا.« رحمة  و  علیکم  والسالم  می کنم. 

 قالیباف قانون »جهش تولید 
مسکن« را ابالغ کرد

رئیس مجلس شورای اسالمی قانون »جهش تولید 
مسکن« که هدف گذاری آن تولید یک میلیون مسکن 
در سال است را برای اجرا ابالغ کرد. به گزارش ایسنا، 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در 
سید  والمسلمین  االسالم  حجت  به  خطاب  نامه ای 
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، »قانون جهش تولید 
مسکن« را ابالغ کرد.متن نامه رئیس مجلس شورای 
االسالم  این شرح است:»حضرت حجت  به  اسالمی 
رئیسی،  ابراهیم  سید  دکتر  آقای  جناب  والمسلمین 
رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران، در اجرای اصل 
یکصد و بیست و سوم )1۲۳(قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران، قانون جهش تولید مسکن که با عنوان 
به  مسکن"  تامین  و  تولید  جهش  دوفوریتی  "طرح 
با تصویب  بود،  مجلس شورای اسالمی تقدیم شده 
در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 17/5/14۰۰ و تایید 

شورای محترم نگهبان به پیوست ابالغ می شود.«

دو الیحه تقدیم مجلس شد
معاونت امور مجلس ریاست جمهوری از تقدیم لوایح 
مربوط به موافقتنامه بین ایران و یونسکو و همچنین 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  میان  موافقتنامه 
اسالمی  به مجلس شورای  آسیایی  مجالس  مجمع 
درباره  حسینی  محمد  ایرنا،  گزارش  داد.به  خبر 
ضرورت تقدیم الیحه موافقتنامه بین دولت جمهوری 
فرهنگی  و  علمی  آموزشی،  سازمان  و  ایران  اسالمی 
سازمان ملل متحد )یونسکو( راجع به ادامه فعالیت 
مرکز مطالعاتی منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی 
نظارت  تحت  مرکزی  و  غربی  آسیای  در  ناملموس 
ضرورت  به  توجه  با  گفت:  تهران،  در  سازمان  این 
استمرار فعالیت مرکز مطالعاتی منطقه ای پاسداری از 
میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی 
فرهنگی  میراث  از  پاسداری  ترویج کنوانسیون  برای 
هجری   1۳۸۲ با  برابر  میالدی   ۲۰۰۳( ناملموس 
عضو  دولت های  ظرفیت های  تقویت  و  شمسی( 
از میراث فرهنگی  پاسداری  برای  در منطقه  یونسکو 
ناملموس و همکاری و تبادل اطالعات در این زمینه 
موجود  مشترک  ناملموس  فرهنگی  میراث  جمله  از 
در سرزمین های دو یا چند کشور مربوط، این الیحه 
تقدیم مجلس شورای اسالمی شده است.او همچنین 
دولت  بین  موافقتنامه  الیحه  تقدیم  ضرورت  درباره 
آسیایی  مجالس  مجمع  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
مصونیت های  و  مزایا  حقوق،  با  رابطه  در   )APA(
دبیرخانه دایمی مجمع مجالس آسیایی، گفت: هدف 
این موافقتنامه تسهیل در انجام وظایف پیش بینی 
شده دبیرخانه دائمی در منشور مجمع و فراهم آوردن 
و کارایی  نیت  حسن  با  همراه  وظیفه  انجام  امکان 
برای همه مسئوالن مربوط از جمله دبیرکل، مقامات و 

است. عمومی  خدمات  کارمندان 

خطیب زاده از دادن پاسخ 
مستقیم در مورد  اهمیت 
تصویب FATF برای استفاده 
از مزیت های عضویت در 
سازمان همکاری های شانگهای 
خودداری کرد و گفت: »اجازه 
بدهیم در مورد موضوع موانع 
بعدا اظهار نظر کنیم«

قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و بی ثباتی در این کشور در ماه گذشته به مهم ترین مساله منطقه تبدیل شده است. 
ناامنی در منطقه تبدیل شود. سخنگوی وزارت  همسایگان افغانستان نگرانند که این وضعیت به گسترش تروریسم و 
امور خارجه هم اشاره کرده است که در نشست سران شانگهای یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در میان کشورهای 

همسایه افغانستان همین مساله بوده و این کشورها تاکید دارند افغانستان باید برای همسایگان امن باشد. 

پیام ما - رهبران جهان این هفته با تمرکز بر 
و  آب  تغییرات  با  مقابله  افزایش تالش  برای 
هوایی و همه گیری کووید 19 به سازمان ملل در 
نیویورک باز می گردند، در حالی  که سال گذشته 
مجمع  در  آنالین  صورت  به  شدند  مجبور  آنها 

سخنرانی کنند.
رویترز نوشت امسال هم  حدود یک سوم از 
حال  در  متحد  ملل  سازمان  عضو  19۳ کشور 
اما  هستند  ویدیویی  حضور  برای  برنامه ریزی 
باقی روسای جمهور، نخست وزیران و وزیران 

کنند. ایاالت متحده سفر  به  خارجه 
ایاالت متحده آمریکا  تالش کرد تا رهبران را از 
آمدن به نیویورک منصرف کند تا مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد به رویدادی منجر به انتشار 
موفقیت  تالش  این  نشود که  تبدیل  ویروس 
آمیز نبود اما تشریفاتی برای این نشست ایجاد 
شده که هرکس وارد سالن اجتماعات می شود 

باید اعالم کند که واکسن زده است.
اولین  که  زمانی  در  سیستم  این  البته 
رئیس جمهور بخواهد سخنرانی کند در عمل از 
بین می رود چرا که اولین سخنران رئیس جمهور 
به  از جمله کسانی است که  او  برزیل است و 
هفته  بولسونارو  ژائیر  است.  بدبین  واکسن 
گذشته اعالم کرد نیازی به تزریق واکسن ندارد 
زیرا پس از آلوده شدن به کووید -19 در حال 

دارد. مصونیت  حاضر 
البته در صورتی که نظرش تغییر کند یک ون در 
خارج از ساختمان سازمان ملل متحد برای یک 

هفته به انجام آزمایش رایگان و تزریق اولین 
دوز واکسن جانسون و جانسون می پردازد.

متحد  ملل  سازمان  دبیرکل   ، آنتونیو گوترش 
به رویترز گفت که بررسی تعداد دیپلمات های 
مسافر که واکسن زده اند و ایمن شده اند و نشان 
با واکسیناسیون  نابرابری در رابطه  می دهد که 
در کشورها  چقدر چشمگیر است. او در تالش 
است تا یک برنامه جهانی برای واکسیناسیون 
7۰ درصد از مردم جهان تا نیمه اول سال آینده 
دوز  میلیارد   5.7 از  مثال  برای  دهد.  انجام 
واکسن کرونا در سراسر جهان سهم  آفریقا فقط 
۲ درصد بوده است. بایدن روز چهارشنبه میزبان 
نشستی مجازی از واشنگتن با رهبران و سران 
خواهد بود که هدف آن افزایش توزیع واکسن 

در سطح جهان است.

اما قبل از شروع سخنرانی های ساالنه، گوترش 
دبیرکل سازمان ملل و بوریس جانسون نخست 
وزیر بریتانیا اجالس را با صحبت در مورد نشست 
آب و هوایی کوپ۲۶ که قرار است در نوامبر در 
امید  این  به  آغاز می کنند  برگزار شود  گالسکو 
که کوپ ۲۶ را از شکست نجات دهند.نماینده 
آمریکا هم گفته است که اولویت این کشور در 
به  دادن  پایان  ملل  سازمان  عمومی  اجالس 
همه گیری  و بحران های اقلیمی است.همانطور 
گرمایش  که  می دهند  هشدار  دانشمندان  که 
کنترل خارج شده  از  طور خطرناکی  به  زمین 
است ، کنفرانس سازمان ملل متحد با نام کوپ 
۲۶ قصد دارد اقدامات بزرگتر و بلندپروازانه تری 
را نسبت به آنچه تاکنون انجام شده در زمینه آب 

و هوا به عنوان هدف تعیین کند.

کرونا و بحران اقلیمی اولویت مجمع عمومی سازمان ملل
جهان

قرار است در برخی 
بخش های سازمان سنجش 
از جمله حوزه معاونت 
فنی و آماری، حوزه صدور 
مجوزهای آزمون های زبان 
بین المللی حوزه معاونت امور 
آزمون ها و به طور خاص دفتر 
آزمون سازی و روانسنجی 
تفحص صورت گیرد

عملکرد  از  تفحص  و  تحقیق  هیات  رئیس 
سازمان سنجش آموزش کشور در نامه ای به 
دادستان کل کشور خواستار ممنوع الخروج 
شدن رییس سازمان سنجش شد. به گزارش 
ایسنا، متن نامه احمد نادری نماینده تهران و 
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
شرح  به  کشور  کل  دادستان  منتظری  به 
زیر است:» نظر به تصویب قاطع نمایندگان 
مردم شریف ایران در صحن مجلس شورای 
اسالمی مبنی تحقیق و تفحص از سازمان 
سنجش آموزش کشور و با توجه به شکایات 
و مستندات و بررسی های اولیه انجام شده 
و  رئیس  تخلفات  و  به سو عملکرد  نسبت 
مدیران این سازمان، متاسفانه باخبر شدیم 
به  سازمان(  )رئیس  خدایی  ابراهیم  آقای 
بهانه فرصت مطالعاتی قصد خروج از کشور 
دارند. همچنین شائبه خروج برخی از مدیران 
و  شکایات  به  عنایت  با  نیز  سازمان  این 
تخلفات گسترده وجود دارد، لذا خواهشمند 
است دستور مقتضی جهت ممنوع الخروج 
در  خللی  تا  فرمایید  صادر  را  ایشان  شدن 
از  صیانت  و  مردم  خواهی  تظلم  فرآیند 
حقوق بیت المال رخ نداده و امکان فرار از بار 
مسئولیت و پاسخگویی برای این فرد میسر 
نشود.«همچنین نادری در مطلبی در صفحه 
توییتر خود در توضیح این موضوع نوشت: 
خروج  سناریوی  تکرار  از  جلوگیری  »برای 

محترم،  دادستان  به  ای  نامه  در  کشور،  از 
خواهان ممنوع الخروج شدن رییس سازمان 
سنجش و برخی مدیران آن شدم. یکی از 
ظلم های  علوم که  وزارت  مهره های کلیدی 
فراوانی در سال های قبل به دانشگاهیان کرد، 
به رغم مفتوح بودن پرونده اش در کمیسیون 
اصل نود، از کشور خارج شد.«تقاضای تحقیق 
و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش 
کشور از سال 1۳91 در جلسه علنی ۲۸ تیر 
رسید.  تصویب  به  اسالمی  شورای  مجلس 
سپس در جلسه 19 مرداد کمیسیون آموزش 
و تحقیقات اعضای آن مشخص شدند که در 
نهایت احمد نادری به عنوان رییس هیات 
تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش 
تعیین شد. طبق مصوبه مجلس قرار است در 
چهار محور حوزه معاونت فنی و آماری شامل 
دفتر فناوری اطالعات، دفتر ارتباطات نوین، 
مجوزهای  صدور  حوزه  آمار،  و  طرح  دفتر 
آزمونهای زبان بین المللی و همه حوزه های 
که  آزمون ها،  امور  معاونت  حوزه  مربوطه، 
و  سؤال  طراحی  آزمون،  ساخت  مسئولیت 
برگزاری میدانی آزمون ها را برعهده دارد و به 
طور خاص دفتر آزمون سازی و روان سنجی، 
منابع  مدیریت  و  پشتیبانی  معاونت  حوزه 
اداری و شرکت تعاونی  شامل امور مالی و 
خدمات آموزشی متعلق به کارکنان سازمان 

سنجش تفحص صورت گیرد.

 درخواست نایب رئیس کمیسیون آموزش از دادستان کل کشور
رئیس سازمان سنجش ممنوع الخروج شود
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آگهی 
مناقصه عمومی

فراخوان عمومی 
ثبت نام رانندگان سرویس مدارس

ریال    148.584.863  : مناقصه  در  شرکت  1-سپرده 
سپرده  حساب  به  واریز  صورت  به  بایستی  که  باشد  می 
56508652159544/01  به حساب پست بانک دهیاری و یا 

ارائه گردد.  معتبر  بانکی  به صورت ضمانتنامه 
محل  از   1400/07/4 تاریخ  تا  مناقصه  اسناد  2-دریافت 

باشد.  می  دهیاریها(  پاریز)دفترفنی  بخشداری 
 1400/07/10 اداری  وقت  پایان  تا  پاکات  تحویل  3-مهلت 

می باشد. 
4-تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 1400/07/11 ساعت 10 صبح 

می باشد. 
5-برآورد اولیه مبلغ 2/971/697/264 ریال می باشد.

تاريخ انتشار : 1400/06/29

مورخ  شنبه  روز  از  توانند  می  متقاضیان  لذا 
1400/06/28 به مدت یک هفته به واحد ساماندهی 
 12 میدان  نشانی  به  سازمان  مدارس  سرویس 
اول  طبقه  مسافربری  پایانه  اداری  ساختمان  تیر 
شماره  با  بیشتر  اطالعات  جهت کسب  و  مراجعه 

فرمایند.  حاصل  تماس    07633660478

دهیاری دهسراج 
روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل 

بار و مسافر شهرداری بندرعباس

دهیاری دهسراج در نظر دارد احداث زمین ورزشی 
واجد  پیمانکار  به  را  پاریز  روستای دهسراج  بخش 

صالحیت واگذار نماید. شرايط مناقصه:

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
آموزان  دانش  دهی  سرویس  بندرعباس،جهت 
مدارس کلیه مقاطع تحصیلی در سال جاری در شهر 
بندرعباس، از رانندگان متقاضی )آقا و خانم( جهت 

همکاری دعوت بعمل می آورد. 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
مناقصه گران جهت پروژه عملیات اجرایی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب روستاهای تحت 

پوشش مخزن هوایی مجتمع ناحیه 2 غرب ) سایت ملکسر ( از توابع شهرستان صومعه سرا

شماره    29-1400ق          شماره فراخوان سامانه ستاد :  2000005117000028

ت اول
نوب

1-نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب استان گیالن
2-شرح مختصر موضوع مناقصه : پروژه عملیات اجرایی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب روستاهای تحت پوشش مخزن هوایی مجتمع ناحیه 

۲ غرب ) سایت ملکسر ( از توابع شهرستان صومعه سرا
3-مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی از سایت ستاد  : از تاریخ   14۰۰/۰۶/۳۰  الی  14۰۰/۰7/۰4 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت  14  روز  چهارشنبه  مورخ   14۰۰/۰7/۲1   
زمان اعالم نتایج ارزیابی : ساعت  1۰ صبح  روز چهارشنبه  مورخ  14۰۰/۰۸/۰5

مکان دریافت اسناد ارزیابی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir ( می باشد.
-4-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه از مورخ  14۰۰/۰۶/۳۰   می باشد . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir ( انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 
محقق سازند . اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد ارزیابی – مهندسین مشاور پارس  
جویاب  ۳۳۶۶7۳1۲-۰1۳ و برگزاری مناقصه –۰1۳۳۳۳۲1۰54 داخلی ۲79 – اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 

۰1۳۳۳۲511۳۶ تهران 145۶
5-قیمت اسناد مناقصه 5۰۰,۰۰۰ ریال ) پانصد هزار ریال( است که به حساب شماره ۰1۰۸1۰۲۳۲۸۰۰5 بانک ملی شعبه محتشم رشت کد شعبه 
۳7۲۰ شماره شبا IR ۰۲۰17۰۰۰۰۰۰۰1۰۸1۰۲۳۲۸۰۰5  به نام شرکت آب و فاضالب استان گیالن فقط بصورت الکترونیکی از درگاه سامانه ستاد 

واریز گردد.
6-مبلغ برآورد :  171/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال مبنای برآورد اولیه : فهرست بها پایه سال 14۰۰ نوع فهرست بهاء :  خطوط انتقال آب و انتقال و توزیع 

آب روستایی
7-رشته پیمانکار : پیمانکاران دارای گواهی صالحیت رشته آب حداقل رتبه 5 

8-محل تامین اعتبار : عمرانی طرح بشماره 15۰۳۰۰۳۰۰۶ ) بودجه عمومی و ردیف متفرقه  55۰۰۰۰- ۸5  ( و پرداخت به صورت اسناد خزانه، 
اوراق مشارکت یا وجه نقد در صورت تخصیص می باشد.

9-دستگاه نظارت : مهندسین مشاور پارس جویاب  
  www.abfa-guilan.ir  : سایت شرکت آب و فاضالب استان گیالن    -         http://iets.mporg.ir : 10-سایت ملی مناقصات

11-مهلت اعتبار پیشنهاد : سه ماه ) برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد (
12-هزینه دو نوبت آگهی مندرج در روزنامه کثیراالنتشارکشوری به عهده برنده مناقصه می باشد .

نوبت اول 14۰۰/۰۶/۲9     -  نوبت دوم : 14۰۰/۰۶/۳۰

در  صاعقه  از  ناشی  آتش سوزی  دو 
حریق  و  شده  ادغام  هم  با  کالیفرنیا 
سکویاهای  جنگل  مرز  به  شکل گرفته 
کمین  در  خطر  است.  رسیده  باستانی 
ایالت  در  سکویا«  ملی  »پارک  درختان 
که  درختانی  آمریکاست،  کالیفرنیای 
بزرگترین  و  ماموت هم خوانده می شوند 
می شوند.  شناخته  زمین  درختان 
به  را  آتش نشانان  بزرگ  آتش سوزی 
طور موقت از جنگل دور کرده اما آنها در 
جهان  زنده  موجود  بزرگترین  تنه  تالشند 
را بپوشانند و با این روش از آن محافظت 

. کنند
تالش ماموران برای جلوگیری از سوختن 
پیش  روز  سه  از  سکویا  ملی  جنگل 
»کلونی«  آتش سوزی که  دو  شد.  شروع 
یک  برای  گرفته اند  نام  »پارادایس«  و 
داشتند.  جریان  منطقه  این  در  هفته 
همچنین بیش از ۳5۰ مامور آتش نشانی 
برای  آبپاش  هواپیماهای  و  بالگردها  با 
شده اند.  بسیج  حریق  دو  این  با  مقابله 
از جمله ژنرال شرمن  آنها چندین درخت 
را با کاغذ آلومینیوم پوشانده اند تا از آنها 

کنند. حفاظت 
پارک  سرویس  نوشت:  دیروز  گاردین 
در  هوا  و  آب  تغییر  اعالم کرده که  ملی 
در  آتش  شدن  شعله ور  باعث  جمعه  روز 
این  اثر  بر  شد.  نوادا  سیرا  ملی  پارک 
به  سوزان  شعله های  حاال،  آتش سوزی 

رسیده  غول پیکر  درختان  جنگل  غرب 
اینجا درست ورودی جنگلی است  است. 
دارد. خود  در  سکویا  درخت  هزار  دو  که 
درخت  تنه  پایینی  بخش  آتش نشانان 
آلومینیوم  نوعی  با  را  شرمن«  »ژنرال 
پناهگاه های  در  آتش که  برابر  در  مقاوم 
محافظت  برای  و  آتش نشانان  اضطراری 
استفاده  تاریخی  چوبی  ساختمان های  از 

پوشاندند. می شوند، 
سکویا،  ملی  پارک  اطالعات  اساس  بر 
مکعب  فوت   5۲،5۰۸ با  شرمن  ژنرال 
درخت  بزرگترین  مترمکعب(   14۸۶(
جهان شناخته می شود. ارتفاع این سکویا 
۲75 فوت )۸۳ متر( است و محیط آن 
در سطح زمین 1۰۳ فوت )۳1 متر( است.
برخی از مردم کالیفرنیا تصمیم می گیرند 
در  مقاوم  آلومینیوم  با  را  خود  خانه های 
خانه های  از  یکی  بپیچند.  آتش  برابر 
از  تاهو  دریاچه  نزدیکی  در  پیچیده 
در  به  سالم  جان  کالدور  آتش سوزی 
بدون  مجاور  خانه های  حالی که  در  برد، 

شدند. تخریب  محافظ 
را  آتش  گرمای  خاص،  بسته بندی  این 
اشتعال  قابل  مواد  احتراق  از  و  منحرف 
باعث  همچنین  می کند.  جلوگیری 
است  هوایی  توده های  ورود  از  جلوگیری 
گسترش  در  اصلی  عوامل  از  یکی  که 
روکش  می روند.  شمار  به  آتش سوزی ها 
توانایی  اکریلیک،  چسب  و  فایبرگالس 

یا  فارنهایت  درجه   1۰۲۲ تا  دارد  را  این 
کند. تحمل  را  سانتی گراد  درجه   55۰

وجود  با  جاری  آتش سوزی های 
و  شده  تغذیه  علف  و  خشک  چوب های 
از  ناشی  خشکسالی  شده اند.  گسترده تر 
آتش سوزی ها  با  مقابله  اقلیمی  تغییرات 
مدت  همین  در  است.  کرده  سخت تر  را 
در  فقط  آتش سوزی ها،  وقوع  با  کوتاه 
کالیفرنیا میلیون ها درخت از دست رفتند 
می گویند  دانشمندان  شدند.  خاکستر  و 
بر اثر تغییرات اقلیمی، در طول ۳۰ سال 
خشک تر  و  گرمتر  بسیار  غرب  گذشته 
ادامه  جایی  تا  شرایط  این  و  است  شده 
باز  پدیده های آب وهوایی  تا  پیدا می کند 
هم شدیدتر و آتش سوزی های جنگلی را 

کند. مخرب تر  و  مکرر 
حفاظت  و  جنگلداری  وزارت  گفته  به 
وقوع  با  امسال  کالیفرنیا،  آتش نشانی 
ایالت،  این  7۰۰۰ آتش سوزی در  از  بیش 
بیش از ۳۰۰۰ خانه و ساختمان های دیگر 
همچنین  و  تخریب شده  یا  دیده  آسیب 
از مراتع نیز به  ۳۰۰۰ مایل مربع  از  بیش 

است. شده  آتش کشیده 
پیکر  غول  جنگل  که  آتش سوزی هایی 
شناخته   KNP مجتمع  نام  با  که  را 
مربع  مایل   ۲۸ می کند،  تهدید  می شود 
)7۲ کیلومتر مربع( زمین جنگل را سیاه 

است. کرده 
اینطور که هوپر می گوید، بعد از ظهر جمعه 

گسترده تر  دیگر  بار  آتش  باد  وزیدن  با 
تنه  که  آتش نشانانی  زمان  این  در  شد. 
سکویاها را با فویل می پیچیدند و برگ ها 
می کردند،  جمع  را  ساقه های خشکیده  و 
شنبه  روز  اما  شدند  فرار  به  ناچار  ناگهان 
شروع  و  ادامه کار  برای  شرایط  بهبود  با 
بزرگراه  امتداد  در  دیگر  آتش سوزی  یک 
جنگل،  به  پیر  درخت  از  حفاظت  برای 

برگشتند. پیاده 
پارک  تخلیه  باعث  آتش سوزی ها  این 
شد؛  ریورز«  »تری  از  بخش هایی  و 
ورودی  از  خارج  در  نفره   ۲5۰۰ جمعیتی 
نیروهای  و  گرفتند  قرار  پارک  اصلی 
کمکی شروع به ایجاد خطی بین آتش و 

کردند. جمعیت 
مالیم  مه  و  تر  آرام  خنک تر،  هوای 
روزهای  در  را  آتش  رشد  صبحگاهی، 
ملی  سرویس  اما   ، کرد  محدود  اخیر 
ورود  با  که  اعالم کرد    )NWS(آب وهوا
بادهای شدید و رطوبت  سیستم کم فشار 
آتش سوزی  منطقه  در  یکشنبه  روز  تا 
مقامات  حال،  این  با  شد.  خواهد  دیده 
آتش نشانی انتظار نداشتند که در ماه های 
اخیر با وزش شدید باد آتش سوزی سیرا 
صدها  تبدیل کند که  هیوالهایی  به  نوادا 

ببلعند. را  خانه 
اطالعات  سخنگوی  پترسون،  ربکا 
آتش نشانی می گوید: »برای چند روز آینده 
وقایع آب وهوایی شدیدی پیش بینی نشده 

که خبر خوبی است. تغییرات زیاد باد هم 
بارندگی  حال  عین  در  و  نشده  پیش بینی 
نمی شود.«  دیده  پیش بینی ها  در  هم 
ما  اساس  همین  »بر  می کند:  اضافه  او 
آتش سوزی ها  که  می کنیم  پیش بینی 
امیدوارم  اما  باشد  داشته  ادامه  همچنان 

نشوند.« گسترده  سریع  خیلی 
سکویا  درختان  می گویند  کارشناسان 
آتش سوزی ها  برابر  در  زیادی  مقاومت 
از  که  یافته اند  تکامل  طوری  و  دارند 
این  برند.  در  به  سالم  جان  شعله ها 
سازگاری به آنها کمک کند تا با رهاسازی 
اما  دوباره رشد کنند.  ایجاد جوانه  و  دانه 
شدت آتش سوزی ها که ناشی از تغییرات 
را  درختان  می تواند  است،  آب وهوایی 

دهند. قرار  تاثیر  تحت 
سوزانده اند؛  را  بیشه  چندین  آتش سوزی 
از جمله بیشه هایی که درختانی به ارتفاع 
خود  در  ساله   ۲۰۰۰ عمر  و  فوت   ۲۰۰
اوریول  دریاچه  سوخته،  نقاط  داشته اند. 
و همینطور درختستان های  پارک ملی  در 
شمالی و جنوبی در همسایگی پارک ملی 

برمی گیرد. در  را  سکویا 
میدو«  »النگ  جنگل  به  همچنین  آتش 
بیل  جایی که  بود،  رسیده  ملی  پارک  در 
برای  اعالمیه ای  پیش  دهه  دو  کلینتون 

امضا کرد. ملی  اثر  یک  ایجاد 
تیم بوردن ، مسئول گروه نجات سکویاها 
 Save the Redwoods لیگ  مدیر  و 
»این  اریا« گفت:  »ِبی  خبری  به گروه   ،
محیط  نظر  از  چشمگیر،   درختستان 
آنها  دارد.  اهمیت  جنگل  برای  زیستی 
فقط آنقدرها شناخته شده نیستند. وقتی 

می لرزد.« قلبم   ، می کنم  فکر  آن  به 
»ویندی«  آتش سوزی  جنوب،  مسیر  در 
تقریبًا 11 مایل مربع به رودخانه »تول« و 
پارک ملی سکویا نزدیک شده و در حال 
از  پیش  که  جایی  است؛  گسترده شدن 
این درختانی غول آسا با شعله های آتش 

بودند. سوخته 
نتوانسته اند  هنوز  آتش نشانی  مقامات 
میزان خسارت وارده به جنگل هایی که در 
مناطق دور افتاده و صعب العبور هستند را 

بزنند. تخمین 
سال  ملی،  پارک  سرویس  گفته  به 
حدود  »کسل فایر«  آتش سوزی  گذشته، 
سوزاند  را  بزرگ  1۰۶۰۰ سکویای  تا   75۰۰
و کشت. این میزان جنگل از دست رفته، 
سکویاهای  کل  از  درصد   14 تا   1۰ حدود 

بود. جهان 
پارادایس و کلونی  اکنون دو آتش سوزی 
کوه های  در  هستند  صاعقه  از  ناشی  که 
مورد  دو  این  دارد.  جریان  ِنوادا  سیرا 
یک  در  آتش سوزی ها  تازه ترین  حریق 
تابستان  در  متعدد  حریق های  رشته 

هستند. کالیفرنیا  در  امسال 
ملی  پارک های  سخنگوی  پترسون،  ربکا 
این  می گوید  کنیون  کینگز  و  سکویا 
پارک های ملی ذخیره گاه های بسیار مهمی 
هستند و برای همین تالش ویژه ای برای 

می شود. انجام  آن  از  حفاظت 
چندین  تجربه  امسال  کالیفرنیا 
آتش سوزی بزرگ را داشته است؛ تاکنون 
بیش از 74۰۰ آتش سوزی طبیعی در این 
هکتار  هزار   ۸9۰ و حدود  داده  رخ  ایالت 
را سوزانده است. آتش سوزی »دیکسی« 
آتش  دومین  به  نیز  کالیفرنیا  شمال  در 
سوزی بزرگ طبیعی در تاریخ ایالت بدل 
حدود  تا  اکنون  حریق  این  است.  شده 

است. شده  مهار  زیادی 

با ادغام دو آتش سوزی کالیفرنیا، شعله ها به مرز پارک ملی سکویا رسیده است؛ جایی که پیرترین درختان جهان را دارد

خطر در کمین جنگل باستانی
عملیات نجات پیرترین درخت جهان ادامه دارد

 مرگ 2 صیاد
  در هورالعظیم 

بر اثر بیوگاز تاالب
یک فعال محیط زیستی از مرگ دلخراش دو 
صیاد محلی در تاالب هورالعظیم به دلیل کمبود 
اکسیژن و بیوگاز در این تاالب خبر داد. ناصر 
به مهر گفت »حادثه دلخراش مرگ  عبیات 
ناگهانی دو صیاد در تاالب هورالعظیم که جسد 
بی جان آنها در کنار جاده نفت در عمق هور 
پیدا شد، زنگ خطری جدی به شمار می رود. 
با کم شدن حقابه سطح و عقب نشینی آب 
در نتیجه کمبود اکسیژن و مرگ گیاهان آبزی 
و موجودات زنده و همچنین گازهای ناشی از 
فعالیت باکتری ها و تجزیه کننده های طبیعی، 
بیوگاز در تاالب تشکیل می شود.« به گفته او 
بیوگاز بر اثر واکنش های تجزیه ای بی هوازی 
تولید  در محیطی  زنده  میکروارگانیسم های 
می شود که مواد آلی در آن وجود دارد. بیوگاز 
متان،  نام های  با  ترکیب  سه  از  مخلوطی 
دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن است. 
»جدیدًا در مرداب های تشکیل شده در هور 
مرگ  حال  در  و  حال  بی  ماهی های  تجمع 
جذب  خود  به  را  صیادها  شده که  مشاهده 
می کنند غافل از اینکه منطقه بسیار خطرناکی 
که احتمال ورود زنده و خروجی نامعلوم دارد 
صیادان از ماهیگیری در حوض های شماره سه 
تا پنج اجتناب کنند.« همچنین معاون امنیتی 
هرگونه  وقوع  خوزستان  استاندار  انتظامی  و 
تکذیب  قویًا  را  هورالعظیم  تاالب  در  انفجار 
کرد. ولی هللا حیاتی اظهار کرد: »دو صیاد در 
نامعلومی فوت شده اند  العظیم به علت  هور 
اجساد  و  است  بررسی  دست  در  حادثه  که 
این دو صیاد به پزشک قانونی منتقل شده 
و فرمانداری و همه عوامل اجرایی شهرستان 
منتظر گزارش تخصصی پزشک قانونی در رابطه 

با علت مرگ آن ها هستند.«

پیش بینی 5 روز بارندگی 
در برخی نقاط کشور

سازمان  سریع  هشدار  و  مدیرکل  پیش بینی 
برخی  در  باران  بارش  پراکنده  از  هواشناسی 
داد. خبر  آینده  روز  طی  پنج  استان های کشور 
صادق ضیائیان  با اشاره به اینکه  تا  پنجشنبه 
)1 مهر( در استان های ساحلی خزر در برخی 
می شود،  بارش  پراکنده  پیش بینی  ساعات 
سیستان  جنوب  در  مدت  همین  »در  گفت: 
نقاط  برخی  کرمان،  ارتفاعات  بلوچستان،  و 
هرمزگان و جنوب فارس در ساعات بعدازظهر 
باد شدید موقت  و وزش  برق  و  رعد  و  رگبار 
مورد انتظار است.«به گفته او این شرایط جوی 
می شود  نیز  پیش بینی  شمالی  خراسان  در 
همچنین خلیج فارس طی روزهای دوشنبه تا 
چهارشنبه )۲9 تا ۳1 شهریور( مواج خواهد بود.
سازمان  سریع  هشدار  و  مدیرکل  پیش بینی 
طی  تهران  جوی  وضعیت  درباره  هواشناسی 
 ۳۰( »طی  سه شنبه  اظهارکرد:  آینده  روز  دو 
شهریور( هوای تهران صاف و گاهی همراه با 
وزش باد با حداقل دمای ۲۲ و حداکثر دمای 
می شود.«  پیش بینی  سانتی گراد  درجه   ۳5
ضیائیان در پایان گفت: طی دو روز آینده اهواز 
با باالترین دمای 4۳ و 41 درجه سانتی گراد 
گرم ترین و اردبیل با بیشینه دمای ۲4 و ۲5 
درجه سانتی گراد خنک ترین مراکز استان های 

کشور هستند.

 بعد از ظهر جمعه با وزیدن 
باد آتش بار دیگر گسترده تر 

شد. در این زمان آتش نشانانی 
که تنه سکویاها را با فویل 

می پیچیدند ناچار به فرار شدند 
اما روز شنبه با بهبود شرایط 

برای ادامه کار برگشتند

|پیام ما| آتش سوزی کالیفرنیا گسترده شده و جنگل باستانی سکویا را تهدید می کند. با ادغام دو آتش سوزی، شعله ها به مرز پارک ملی 
سکویا رسیده که پیرترین درخت جهان را در خود دارد؛ درختانی به نام سکویا یا سرخ چوب که با دو تا سه هزار سال عمر، تاریخ زنده 
طبیعت اند. برای نجات آنها، از سه روز پیش آتش نشانان به میدان آمده اند و با استفاده از نوعی آلومینیوم مقاوم در برابر آتش، امیدوارند 

که شعله ها گزندی به این بیشه تاریخی وارد نکند.

آتش سوزی ها چندین بیشه را 
سوزانده اند؛ از جمله بیشه هایی 

که درختانی به ارتفاع ۲۰۰ 
فوت و عمر ۲۰۰۰ ساله در خود 

داشته اند

|  
AP

  |

| سمت |

| نویسنده |
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ساخت پل روگذر شوش که به »نظام مافی« 
سال ها  گذر  از  بعد  و  باالخره  است  معروف 
کش وقوس و تالش شهرداری و شورای شهر 
هم  میراث فرهنگی  و  گرفت  مجوز  شوش، 
این  ساخت  اعالم کرد. کلنگ  را  موافقتش 
پل که در محوطه باستانی شوش قرار دارد، 
خورد  زمین  به  بار  اولین  برای   ۸۶ سال   در 
تاریخی کوبیده  شهر  بر  هم  آن  پایه  چند  و 
مقاومت  با  سال ها  این  تمام  در  اما  شد، 
البته  و  دوستداران شوش  و  میراث فرهنگی 
ادمه  احداث  عملیات  جهانی  ثبت  به کمک 
نیافت. با این همه پس از همه مخالفت ها، 
حاال ورق برگشته و میراث فرهنگی می گوید 
باستانی  محوطه  به  آسیبی  پل  این  ساخت 

نمی کند. وارد 
نظام  پل  ساخت  برای  مختلف  جلسات 
به  جاری  ماه  دهم شهریور  سرانجام  مافی، 
قول  به  پلی که  ساخت  حاال  رسید.  نتیجه 
»لبه  بر  استان  میراث فرهنگی  مسئوالن 
باستانی  محوطه  حریم«  »در  و  عرصه« 
دارد.  رسمی  مجوزی  است،  گذاشته  پای 
سکونت گاه های  قدیمی ترین  از  یکی  اینجا 
در  احتمااًل  که  است  جهان  شناخته شده 
پایه گذاری شده.  میالد  از  4۰۰۰ پیش  سال 
از  روزگاری  باستانی  اسناد  طبق  شوش که 
ایرانی  شهرهای  باشکوه ترین  و  مهم ترین 

شماره  با   1۳1۰ شهریور   ۲4 بوده،  جهان  و 
ایران  ملی  آثار  از  یکی  به عنوان   51 ثبت 
بوده که  چنان  آن  ظرفیت  و  رسید  ثبت  به 
آن  در  هنوز  باستان شناسی  فعالیت های 

دارد. ادامه 
حوزه  فعاالن  ویژگی هاست که  این  وجود  با 
وزارتخانه  چطور  می پرسند  میراث فرهنگی 
سال های گذشته  در  پیشین( که  )سازمان 
کرده  متوقف  را  مافی  نظام   پل  ساخت 
دادن  به  جدید  وزیر  آمدن  با  حاال  بود، 
باستانی  اثر  محوطه  در  ساخت و ساز  مجوز 
یونسکو  میراث جهانی  فهرست  در  ثبت شده 
میراث فرهنگی  پرونده  است؟  داده  رضایت 
آپادانا، دروازه  شوش که شامل کاخ شاپور، 
روستای  پانزدهم،  شهر  هدیش،  شرقی، 
هخامنشی، مسجد جامع شوش و مجموعه 
و  آکروپول  تپه های  اسالمی،  دوره  بناهای 
سال  ماه  تیر  در  است،  فرانسوی ها  قلعه 
94 و در نشست یونسکو در شهر بن آلمان 
بررسی و در نهایت هم ثبت جهانی آن تایید 
سال های  به  اما  پل  ساخت  ماجرای  شد. 
برمی گردد. منطقه  این  جهانی  ثبت  از  قبل 
این  ساخت  برای  تالش ها  اولین   ۸۶ سال 
روگذر انجام گرفت. آن زمان ساخت این پل 
را تالشی در راستای توسعه شهر و از سوی 
دیگر دسترسی آسان تر مردم به بیمارستانی 

اما  داشت.  قرار  منطقه  این  در  دانستند که 
سال ها  آن  در  میراث فرهنگی  مخالفت های 
از  گرفت.  را  پل  بیشتر  پیشروی  جلوی 
ـ  شوش  روگذر  پل  تعویض  دیگر  سوی 
از  هم  زیرگذر  به  آن  تبدیل  و  اندیمشک 
سال های  در  بود که  طرح هایی  دیگر  جمله 
به چالشی  باستانی  این محوطه  در  گذشته 
میان مدیریت شهری و میراث فرهنگی بدل 
اجازه  میراث فرهنگی  اما  نهایت  در  شد. 
برای  و  نداد  را  زیرگذر  به  روگذر  این  تبدیل 
در  هم  مافی  نظام  پل  از ساخت  جلوگیری 
از  بسیاری  تالش های   97 و   9۶ سال های 
سوی سازمان میراث فرهنگی آن زمان انجام 
این ساخت و ساز  برای  ارائه مجوز  شد. حاال 
از سوی وزارتخانه، نگرانی بسیاری از فعاالن 
این حوزه را در پی داشته و آنها می خواهند 

شود. متوقف  ساخت و ساز  این 

برخورد میراث فرهنگی   
است سلیقه ای 

و  شهرداری  بر  عالوه  گذشته  سال های  در 
هم  نمایندگان مجلس  شورای شهر شوش، 
پل  این  راه اندازی  برای  گسترده ای  تالش 
پارسال محمد کعب عمیر،  آذر ماه  داشتند. 
نماینده مردم شوش در مجلس با اشاره به 
بیمارستان  روگذر  پل  احداث  مجوز  دریافت 

نظام مافی به ایرنا گفت:  »۳۰ میلیارد ریال 
برای احداث این پل اختصاص یافته است 
دارای  بیماران  رسیدن  در  پل  این  تکمیل  و 
موثر  بسیار  بیمارستان  به  اضطراری  شرایط 
در  شوش  جهانی  ثبت  او  نگاه  از  است.« 
ولی  است  مهم  جهانی  میراث  آثار  فهرست 
»نباید مانع پیشرفت شهر شود« و »از منظر 
انسانی اگر احداث این پل باعث نجات یک 
باشد  بیمارستان  به  رسیدن  راه  در  انسان 
شوش  شریف  مردم  به  خدمت  بزرگترین 

بود«. خواهد 
صحبت هایی از این دست اما هنوز نتوانسته 
چنان  کند.  راضی  را  میراث فرهنگی  فعاالن 
که علی درویشی، رئیس انجمن دوستداران 
ما«  »پیام  به  شوش  میراث فرهنگی 
حریم  در  و  است  عرصه  در  »پل  می گوید 
درجه یک قرار دارد و ما می خواهیم بدانیم 
این چند سال تغییر  قوانین در طول  چطور 
کرده و در حالی که میراث فرهنگی با جدیت 
مخالف ساخت این پل بوده حاال به راحتی 

است؟« شده  صادر  ساخت  مجوز 
و  می داند  سلیقه ای  را  رفتارها  این  او 
به  راحتی  به  »نمی توان  می دهد:  ادامه 
باستانی  محوطه ای  در  پلی  چنین  ساخت 
است  جهانی  ثبت  منطقه  این  داد.  رضایت 
می تواند  دست  این  از  ساخت و سازهایی  و 
مشکالتی برای آن به دنبال داشته باشد.«
جهانی، ساخت  ثبت  از  بعد  و   94 سال  از 
میراث  اصلی  معضالت  از  یکی  به  پل  این 
محمدحسن  زمان  آن  شد.  بدل  شوش 
ارسطوزاده، مدیر وقت پایگاه جهانی شوش 
به مهر گفته بود: »این پل در جنوب شرقی 
به عرصه و حریم  درحال ساخت است که 
شوش تعرض می کند. اداره میراث فرهنگی 
ولی  است  پل  این  ساخت  مخالف  استان 
به  ما  می کنند.  را  خودشان  آنها کار  اکنون 
نامه ها و استعالم های اداره راه و شهرسازی 
بارها پاسخ دادیم که این کار ممنوع است. 
در  بخشی  و  عرصه  در  آن  از  بخشی  چون 
متعهد شده  ایران  دارد.  قرار  حریم شوش 
که ضوابط ثبت جهانی را رعایت کند اما اگر 
خللی در این زمینه وارد شود، پرونده ثبت 

می شود.« دچار مشکل  جهانی شوش 

پل در عرصه محوطه نیست
بیش  پل  این  ساخت  طرفداران 
که  دارند  تاکید  نکته  این  بر  چیز  هر  از 
رسیدن  راه  و  شد  شهر  توسعه  مانع  نباید 
است.  پل  همین  هم  شوش  بیمارستان  به 
نگاه  این  مقابل  سال ها  هم  میراث فرهنگی 
این  سوی  از  مجوز  صدور  حاال  اما  ایستاد 
وجود  به  را  بسیاری  پرسش های  سازمان 
بروجنی، معاون  بابک حسینی  آورده است. 
میراث فرهنگی،  کل  اداره  میراث فرهنگی 
در  خوزستان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
پاسخ به »پیام ما« می گوید: »از زمانی که 
شد،  مطرح  مافی  نظام  پل  ساخت  مسئله 
و  شهرسازی  و  راه  با  که  جلساتی  طی  ما 
نقشه  خواستیم  آنها  از  داشتیم،  شهرداری 
جاگذاری  محل  و  بدهند  ما  به  را  کارشان 
این  در  ما  تا  کنند  اعالم  را  پل  پایه های 
و  دهیم  انجام  کاوش  و  گمانه زنی  مناطق 
چنانچه به الیه های تاریخی و آثار باستانی و 
سازه معماری برنخوردیم کار را ادامه دهند، 
اما در سال های گذشته از سوی این اداره ها 
را  انجام کار  اجازه  ما هم  و  نیامد  اطالعاتی 
ندادیم.« به گفته او در نهایت این اطالعات 
و  رسید  میراث فرهنگی  دست  به  پارسال 
سوی  از  کاوش  و  گمانه زنی  آن  دنبال  به 
این گمانه زنی  میراث شروع شد. »چون در 
الیه  پل  پایه  احداث  منطقه  در  و کاوش ها 
ادامه  مجوز  نیافتیم  باستانی  اثر  و  تاریخی 

کار را صادر کردیم.« حسینی از سوی دیگر 
آثار  عرصه  منطقه  در  پل  »این  می گوید: 
باستانی قرار ندارد، در لبه عرصه و در حریم 
بر  ساخت و ساز  امکان  هم  حریم  در  است. 
اساس ضوابط وجود دارد چرا که فاصله اش 
این  بر  عالوه  است.  زیاد  تاریخی  آثار  تا 
شورای  در  پل  این  پایه های  جاگذاری 
عنوان  تحت  میراث فرهنگی  تخصصی 
بررسی طرح های عمرانی بزرگ بررسی شد 

شد.« داده  مجوز  نهایت  در  و 
زیاد  عرصه  تا  فاصله  که  دارد  تاکید  او 
شده  انجام  کاوش های  اساس  بر  و  است 
در حریم هم اثر باستانی قرار ندارد. معاون 
پاسخ  در  ادامه  در  میراث فرهنگی خوزستان 
حفاری  زمان  در  اگر  که  پرسش  این  به 
برخورد کنند  باستانی  اثر  به  پل  پایه  برای 
عرصه  »نقشه  می گوید:  هم  تکلیف چیست 
دسترس  در  یونسکو  تایید  مورد  حریم  و 
دلیل  به  نگرانی  از  بخشی  و  نیست  همه 
این است که نمی دانند بر اساس این نقشه 
بر  هم  حریم  در  و  نیست  عرصه  در  پایه ها 
اثری  باستان شناسی  هیئت  کاوش  اساس 
ناظر مقیم  ندارد. در عین حال که ما  وجود 
که  باشد  سازه ای  اگر  و  داریم  منطقه  در 
نتوان آن را جابجا کرد یا به الیه ای باستانی 
شد.« خواهد  متوقف  پروژه  کنیم  برخورد 

گمانه زنی  می گوید  همچنین  او 
زمان  در  و  این  از  پیش  میراث فرهنگی 
زیرگذر  به  اندیمشک  روگذر شوش-  تبدیل 
هم اتفاق افتاد و بر اساس گمانه زنی نتیجه 
الیه های  وجود  به  توجه  با  که  شد  این 
جابجایی  امکان  فراوان  آثار  و  باستانی 
آن  بررسی  »در  نیست.  نجات بخشی  و 
و  اشکانیان  ایالمی ها،  از دوره  آثاری  منطقه 
دوره های مختلف به دست آمد و در نهایت 
مجوز تبدیل روگذر به زیرگذر چند سال قبل 
منتفی شد.« در آن پروژه روگذر هم به دلیل 
را مخدوش  باستانی  اثر  و منظر  آنکه سیما 
قرار  نتیجه  در  و  بماند  نمی توانست  می کرد 
محوطه  با  سطح  هم  قدیمی که  جاده  شد 

شود. اصالح  است 
مسئوالن  مخالفت  وجود  با  اتفاق  »این   
زیرگذری  نه  نهایت  در  و  داد  رخ  شهری 
با  حسینی  روگذری.«  نه  و  شد  احداث 
گفتن این موارد حرف آخر را می زند: »اگر 
خالف  مافی  نظام  پل  درباره  استعالم ها 
نمی شد.«  عملی  هم  پل  ساخت  بود،  این 
آثار  نبود  درباره  او  صحبت های  وجود  با 
نظام  پل  پایه های  محدوده  در  باستانی 
نظارت  برای  ثابت  نیروی  استقرار  و  مافی 
معتقدند  میراث  حوزه  فعاالن  همچنان  اما 
از سوی  با فشار گسترده  و  توسعه  بهانه  به 
قرار  مجلس،  نمایندگان  و  شهری  مدیران 
جهانی  اثری  حریم  در  پل  پایه های  است 
ساخته شود که نه تنها می تواند آثار بسیاری 
می تواند  بلکه  سازد،  مواجه  چالش  با  از  را 
تحت  هم  را  اثر  این  جهانی  ثبت  پرونده 

دهد. قرار  تاثیر 

مجوز ادامه ساخت پل »نظام مافی« در حریم محوطه باستانی شوش صادر شد

تاریخ شوش، زیر پایه های پل
رئیس انجمن دوستداران میراث فرهنگی شوش: در حالی که در سال های قبل میراث فرهنگی با جدیت مخالف ساخت این پل در 
عرصه و حریم درجه یک بود، حاال چطور به راحتی مجوز داده اند؟
معاون میراث فرهنگی خوزستان: چون در منطقه احداث پایه پل، الیه تاریخی و اثر باستانی نیافتیم مجوز ادامه کار را صادر کردیم
اگر به سازه یا الیه ای باستانی برخورد کنیم، پروژه متوقف می شود

 حیات »پارچه ای«
  و »پساپارچه« ای 

برای طاق نصرت پاریس
معمارانه،  وجه  که  رویدادی ست  کار  حاصل 
جایگاهی و نمادین را وانهاده و از جایش کنده 
دلیل  به  نصرت  طاق  شرایطی که  در  و  شده، 
عادت زدگی دیداری و کهنگی تاریخیش برجای 
مانده، کم رمق و کم اثر شده بود، این اثِر تازه نفس، 
با ذات لرزان و لطیف پارچه ایش، بر دوش باد و 
امواج در فضاهای فیزیکی و مجازی سفر جدیدی 
را می آغازد و هستی تازه ای را تجربه می کند.  در 
از نگاه تازه  این بودن تازه معناهای تازه ناشی 
و  دور  از  تازه شان  دیدار  و  مالقات  و  مخاطبان 
نزدیک، شکل می گیرد. این معناهای تازه حاصل 
در  است که  اثر  این  هستی  برای  تازه  امکانی 
عادت زدایی پدیداری این اجرا حاصل شده است. 
عادت ها و تکرار حتی در شکل و صورت زیبای 
خود هم، کم کم وجه تحمیلی به خود می گیرند 
و مانع آزادی اند! عادت ها، دیکتاتورهای خاموش 
و نادیدنی اند و بشر را در جبر تکرار در مسیرهای 
واحد نگاه می دارند و عادت زدایی به این شیوه 
عین آزادی است؛ آزادی اثر و آزادی مخاطب! و 
آزادی تعامالت تازه و نو شونده! آزادی از قید و 
بندها حتی از قید تاریخ، از قید زیبایی، از قید 
جزئیات! طاق نصرت در این اپوخه ی پدیداری، 
رسما با تحمل پارچه پیچی برای مدت 1۶ روز 
از قید بودن تاریخی اش آزاد می شود و از آن به 
بعد نیز حیات تاریخی دیگری را آغاز خواهد کرد 
که »حیات پساپارچه ای« خواهد بود! کریستو و 
ژان کلود، زوج هنرمندی بودند که در دل گفتمان 
هنر معاصر به دنبال هنری ذاتا آزاد بودند که بتواند 
در ذات آفرینشگر خود آزادی خلق کند. آزادیی 
که در سیالیت و لغزندگی دیداری این سطح و 
حجم نرم و  پارچه ای، قابل لمس و دست یافتی 
قابل  سطح  و  حجم  رویت  با  مخاطب  است. 
توجه و یکدست از اثر به شدت متاثر از هیبت 
دست یافتنی و ملموس آن می شود و در میدان 
جاذبه قوی اما مینیمال آن قرار می گیرد. میدانی 
بصری،  جزئیات  و  نشانه ها  از  خالی  عمال  که 
شمایلی بدون تزئین را رقم زده است و چشم 
»عدم«  بر  هایدگر  مارتین  تعبیر  به  را  ذهن  و 
می گشاید! عدم و فقدانی که جوالنگاه ذهن برای 
نهایت  نسبت دادن، آفریدن، تخیل کردن و در 
از خالی! متاثر  متاثر شدن است. متاثر شدن 
شدن از عدم! متاثر شدن از تهی! متاثر شدن از 
خالء ناشی از اپوخه ی پدیداری. و این عین آزادی 
تاثیر و تاثر است که آفرینش آن فقط از عهده 
هنر برمی آید. هنری که حقیقت هنری می آفریند 
و امور را در زیبایی ذاتی و لزوما آزادشان بر ما 
پدیدار می گرداند. کریستو و ژان کلود پیش از این 
در زمان حیاتشان پروژه های چالش برانگیز بزرگی 
از جمله پارچه پیچی و بسته بندی بر روی بناهای 
بزرگ تاریخی و اماکن شهری مانند ساختمان 
در شهرهای  بزرگ  پل های  آلمان،  در  رایشتاگ 
و  خیابان ها  کنار  پیاده روهای  جهان،  مختلف 
اماکن طبیعی شامل ساحل صخره ای بزرگی در 
استرالیا، پوشاندن اطراف جزیره هایی در اقیانوس 
و کشیدن پرده در عرض دره های عظیم، نصب 
در  زیاد  بسیار  تعداد  به  پارچه ای  سایبان های 
بیابان ها و بسته بندی اشیاء روزمره مانند گوشی 
تلفن، خودروها و غیره را با پارچه انجام داده اند.  
آنها گویی برای این اماکن، فضاها و اشیاء پوشاک 
می دوزند و با پوشاندن آنها شخصیتی تازه برایشان 
می آفرینند. شخصیتی پارچه پوش که چیزهایی را 
نهان می دارد تا چیزهای دیگری را عیان سازد تا 
به تعبیر هیدگری در بازی »نهان/عیان« حقیقت 

هنری و ذات زیبای امور بر ما پدیدار شود.

ساخت پلی که بر حریم محوطه 
باستانی پای گذاشته است، 
مجوز رسمی دارد. اینجا یکی 
از قدیمی ترین سکونت گاه های 
شناخته شده جهان است که 
احتمااًل در سال 4۰۰۰ پیش از 
میالد پایه گذاری شده

ساخت پل روگذر شوش که به »نظام مافی« معروف است باالخره و بعد از گذر سال ها کش وقوس و تالش شهرداری و شورای شهر شوش، 
مجوز گرفت و میراث فرهنگی هم موافقتش را اعالم کرد. کلنگ ساخت این پل که در محوطه باستانی شوش قرار دارد، در سال  86 برای 
اولین بار به زمین خورد و چند پایه آن هم بر شهر تاریخی کوبیده شد، اما در تمام این سال ها با مقاومت میراث فرهنگی و دوستداران 
شوش و البته به کمک ثبت جهانی عملیات احداث ادامه نیافت. با این همه پس از همه مخالفت ها، حاال ورق برگشته و میراث فرهنگی 

می گوید ساخت این پل آسیبی به محوطه باستانی وارد نمی کند.

|  
یم

سن
  ت

|

سال ۸۶ اولین تالش ها برای 
ساخت این روگذر انجام گرفت. 
اما مخالفت های میراث فرهنگی 
در آن سال ها جلوی پیشروی 

بیشتر پل را گرفت

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |

1ادامه از صفحۀ

مفقـودی

مفقـودی

مفقـودی

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

رسمی و مشاعی 
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی 
براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  پرونده های  متقاضیان 
گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح 

آراء ذیل تایید نموده اند. 
پرونده کالسه  به  1- رأی شماره 14۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰71۳4 مربوط 
فرزند  ملکی  محمد  آقای/خانم    1۳991144۳۰۰۰۲۰۰۲۶۳7
شاهحسین در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده بمساحت ۶۰ مترمربع پالک شماره فرعی از 1۸۶۶ اصلی 
واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند قطعی 
 1۳97/1۰/9 1۳97/۲/۲۳و۳544۰مورخ  مورخ   ۳۳7۳7 شماره 

دفترخانه 7۰قم  . )م الف 11۲۳۰ (
به پرونده کالسه  ۲- رأی شماره 14۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰7۶۰۸ مربوط 
فرزند  صفری  محسن  آقای/خانم    1۳991144۳۰۰۰۲۰۰۲9۰9
از / ششدانگ قطعه زمین که در آن  محمد هادی در قسمتی 
از  بمساحت 1۰۳ مترمربع پالک شماره فرعی  بنا شده  احداث 
۲۳۰۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی 
 . سند قطعی شماره 4۰۸5۸ مورخ 14۰۰/1/۳1دفترخانه54قم  

الف 11۲۳1 ( )م 
۳- رأی شماره 14۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰7۶1۲ مربوط به پرونده کالسه 
فرزند  قراقیه  بیرامعلی  آقای/خانم    1۳991144۳۰۰۰۲۰۰۲799
عباس در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده بمساحت 1۲۰ مترمربع پالک شماره 55فرعی از 1۸95 
اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی و خریداری 
مع الواسطه از عزیزاله بک قراقیه صفحه5۸4دفتر۳۳  . )م الف 

)  11۲۳۲
4- رأی شماره 14۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۸15۶ مربوط به پرونده کالسه 
1۳991144۳۰۰۰۲۰۰۲17۶ آقای/خانم  فرزانه چهرقانی بز چلوئی 
فرزند محمدصفر در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده بمساحت 5۶/7۳ مترمربع پالک شماره فرعی از 
17۸7و17۸۸ اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک 17۸۸ 
اصلی تبدیل شده واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی 
و خریداری مع الواسطه از مرضیه رئیس عبداللهی از ورثه رضاقلی 

رئیس عبداللهی  . )م الف 11۲۳۳ (
5- رأی شماره 14۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۸5۲9 مربوط به پرونده کالسه 
آقای/خانم  محمدرضا عرب فرزند علی   14۰۰1144۳۰۰۰۲۰۰۰115
در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت ۸۲/5۰ مترمربع پالک شماره فرعی از۲۲۶۸ اصلی واقع 
در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 
از سید ابوالقاسم میرئی ورثه مرحوم سید محمد میرئی طی سند 

. )م  قطعی شماره 17۳97مورخ۲4//1۳۲7/۳ دفترخانه4 قم  
الف 11۲۳4(

۶- رأی شماره 14۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۸51۸ مربوط به پرونده کالسه 
14۰۰1144۳۰۰۰۲۰۰۰۳4۲ آقای/خانم  محمود طوبائی فرزند محمد 
حسین در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده بمساحت 7۲ مترمربع پالک شماره فرعی از ۲7۳1 اصلی 
واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی و خریداری مع 
الف  )م   . صفحه574دفتر۲4   زندیه  میرزاحسین  از  الواسطه 

)  11۲۳5
پرونده کالسه  به  مربوط  رأی شماره 14۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۶۰14   -7
فرزند  بهرامی  صفرعلی  آقای/خانم    1۳991144۳۰۰۰۲۰۰۰۳۲4
محرمعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده بمساحت 114 مترمربع پالک شماره فرعی از ۲145/5 
اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند 

قطعی صفحه۳۶دفتر5۶1  . )م الف 11۲۳۶ (
۸- رأی شماره 14۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۸519 مربوط به پرونده کالسه 
1۳991144۳۰۰۰۲۰۰۲44۲ آقای/خانم  اکبر مروتی فرزند عزیزاله 
در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت 4۸/۳۰ مترمربع پالک شماره فرعی از۲۲۰9 اصلی واقع 
در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از 
سیدعلیرضا تولیتی ورثه مرحوم سید مهدی و نامبرده ورثه مرحوم 

سیدعلی اکبر تولیتی صفحه114 دفتر5 قم  . )م الف 11۲۳7 (
پرونده کالسه  به  14۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۸5۰۶مربوط  شماره  رأی   -9
14۰۰1144۳۰۰۰۲۰۰۰14۳ آقای/خانم  علی اصغر دارابی چهرقانی 
فرزند غالمرضا در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده بمساحت 4۰ مترمربع پالک شماره فرعی از 1۸۶۲ 
اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی و خریداری 
مع الواسطه از عباس قربانی آقا مشهدی صفحه 4۶۶ دفتر۲54  

. )م الف 11۲۳۸ (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از 
نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد 
با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته 
باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ 
و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه 
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا 
به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر 
اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

)اقتصاد آینده -  پیام ما(
تاریخ انتشار اول: 14۰۰/۰۶/۲9
تاریخ انتشار دوم: 14۰۰/۰7/17

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

اگهی مزایده نوبت اول  
اجرای   ۰۰۰۰141 اجرائیه کالسه  موجب  به 
از  صادره  بم  دادگستری  حقوقی  احکام 
شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بم له 
 - پور  ترک  ناصر  عليه  و  پور  ترک  طيبه 
طاهره ترک پور - نیرہ ترک پور - مطهره ترک پور - زهرا 
رنجبر نسب مبنی بر فروش شش دانگ خانه باغ که توسط 
محكوم له معرفی و توسط کارشناس دادگستری به شرح 

ذیل ارزیابی و توقیف احتمالی گردیده است.
ملک مورد بازدید جهت فروش با توجه به نقطه ۶۳۰4۸9 
 4۸17 شماره  ثبتی  پالک  باقیمانده   ۳۲۲۰5۶4 و   utm
اصلی بخش 9 کرمان که چهار دانگ از شش دانگ خانه 
مشتمل بر باغچه این پالک بنام مرحوم على ترک پور و دو 
دانگ از شش دانگ خانه مشتمل بر باغچه پالک فوق نیز 
بنام خانم زهرا زنجبر نسب با حدودات اربعه شماال بطول 
44/۳۰ متر دیوار مشترک به پالک یک فرعی از 4۸17 
اصلی شرقا اول بطول ۳/1۰ متر درب و دیواریست به شارع 
بطول  و سوم  متر  بطول 14/۳۰  است  دوم که جنوبی  و 
4/۲5 متر و چهارم که جنوبی است بطول 1 متر و پنچم 
بطول ۶ متر و ششم که شماال بطول 1 متر و هفتم بطول 
۳/7۰ متر دیوار مشترک به پالک ۲ فرعی مجزی شده 
دیوار مشترک  بطول7/1۰ متر  اول  اصلی جنوبا  از 4۸17 
دیوار  متر  بطول۲۲/۶۰  دوم  و  اصلی   4۸/1۶ پالک  به 
مشترک به پالک 4۸1۳ اصلی و غربا بطول 17/۲۰ متر 
دیوار مشترک با پالک شماره 4۸1۲ اصلی بمساحت عرصه 
طبق  واحد ساختمان  یک  اعیانی  و  مربع  متر   541/9۳
پروانه ساختمانی بشماره ۸4۰۰۸۶۸۲ مورخ 1۳۸4/۰۶/۰5 
به میزان 95 متر مربع با سازه فلزی و در حال بهره برداری 
و  بهداشتی  مربع سرویس  متر  همچنین 1۲  و  میباشد 
حصارکشی کامل و دارای ۶ اصله درخت مضافتی خرمای 
استناد  به  میباشد  برق  امتیاز  دارای  و  و گازکشی  مثمر 
گواهی حصر وراثت بشماره ۸۸/75 صادره از شورای حل 
اختالف مرحوم علی ترک پور در تاریخ 1۳۸7/۰7/۲۶ وفات 
یافته و ورثه حين الفوت مرحوم عبارتند از : زهرا رنجبر 
پور فرزند علی -  ناصر ترک  نسب )همسر متوفی ( - 
طاهره ترک پور فرزند علی - طیبه ترک پور فرزند علی 
- نیره ترک پور فرزند علی - مطهره ترک پور فرزند على 
با توجه به اینکه اموال غیر منقول )ملک ( قابل تقسیم 
نمیباشد بنابراین شش دانگ عرصه )بمساحت 541/9۳( 
باقیمانده بشماره 4۸17  اعیانی پالک ثبتی  متر مربع و 
اصلی بخش ۲9 کرمان با احتساب امتیاز )برق و گاز ( و 
درختان خرما و با در نظر گرفتن جميع جهات و موقعیت 
ملک عمق دوم جمعا به مبلغ سیزده میلیارد و سیصدو 

پنجاه میلیون ریال برآورد میگردد . بنابراین ارزش دو دانگ 
از شش دانگ عرصه و اعیان باقیمانده پالک 4۸17 اصلی 
خانم زهرا رنجبر)همسر متوفی ( به مبلغ چهار میلیارد و 
از شش  دانگ  ارزش 4  و  ریال  میلیون  چهارصدوپنجاه 
دانگ عرصه و اعیان باقیمانده پالک 4۸17 اصلی مرحوم 
علی ترکپور به مبلغ هشت میلیارد و نهصد میلیون ریال 
میباشد که از سهم مرحوم على تركپور به مبلغ 1۳7/۰۰۰/۰۰۰ 
منزل  بابت گازکشی  ریال  میلیون  دو  هشتادو  ریال که 
ارائه شده  و قبض های  فاکتور  رنجبر طبق  توسط خانم 
55/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت تسویه بدهی مرحوم علی ترک پور 
توسط خانم زهرا رنجبر نسب به بانک سپه کسر میگردد و 
این مبلغ به سهم االرث خانم رنجبر اضافه می شود. لذا کل 
مبلغی که باید بین ورثه مرحوم على ترک پور تقسیم شود 
میلیون  و سه  میلیارد وهفتصدوشصت  به میزان هشت 
ریال میباشد که سهم ۸/1 خانم رنجبر )همسر متوفی ( 
از اموال غیر منقول معرفی شده به مبلغ یک میلیارد و نود 
و پنج میلیون و سیصدوهفتاد و پنج هزار ریال لذا سهم 
االرث هزینه  رنجبر دو دانگ منزل ۸/1 سهم  خانم زهرا 
های انجام شده بابت گازکشی و بدهی مرحوم به بانک 
سپه جمعا به مبلغ پنج میلیارد و ششصدو هشتاد و دو 
میلیون وسیصد وهفتادو پنج هزار ریال میباشد و سهم 
سهم  و  ریال   ۲/555/۸75/۰۰۰ مبلغ  به  )ناصر(  پسر 
مبلغ  به   ) مطهره   - نیره   - طيبه   - )طاهره  دختر  هر 
اظهارات  طبق  میگردد  برآورد  ریال   1/۲77/9۳7/5۰۰۰
شفاهی  دستور  طبق  همچنین  و  پور  ترک  طيبه  خانم 
مقام محترم قضایی مبنی بر عدم تقسیم اموال منقول 
نشده  تقسيم  ورثه  بين  منقول  اموال  پور  ترک  مرحوم 
متوفی  همسر  نسب  رنجبر  زهرا  خانم  اختیار  در  و کال 
یکشنبه  روز  در  موصوف  ملک  مقررگردید  میگیرد  قرار 
از  1۰/۳۰ صبح  الى   ۸/۳۰ از ساعت   14۰۰/۰7/11 مورخ 
طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بم 
واقع در بلوار خلیج فارس به فروش برسد قیمت پایه 
باالترین  به کسانی که  و  شروع  شدن  ارزیابی  بهای  از 
صد  در  شد1۰  خواهد  فروخته  نماید  پیشنهاد  را  قیمت 
مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده دریافت و نامبرده 
پرداخت  به  نسبت  ماه  یک  تا  حداکثر  است  مکلف 
 1۰ اینصورت  نماید در غیر  اقدام  باقیمانده ثمن معامله 
تجدید  ومزایده  بنفع صندوق دولت ضبط  اولیه  در صد 
میگردد متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز 
قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 

داده شود.م/الف۲۸ مزایده  مؤثر  از ملک  آنان 
 علیرضا شیده
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم

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

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
متقاضیان  مفروزی  مالکانه  تصرفات  قم  یک  منطقه 
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش 
کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید 

نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   14۰۰۶۰۳۳۰۰۰1۰۰4۰75 شماره  رأی  1ـ 
14۰۰1144۳۰۰۰1۰۰۰۲۸۳ آقای/خانم ابوالفضل جاللی نسب فرزند حسین 
در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 9۲/5 مترمربع پالک شماره 
1۰۳۳۰/۲۳7  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. سند مالکیت مشاعی 
4۰۸9۳مورخ  قطعی  سند  موجب  به  صفحه197   ۲77 دفتر  در  صادره 

)11۲۳9 الف  )م  4۶قم.  دفترخانه   1۳99/۰۲/۳۰
کالسه  پرونده  به  مربوط   14۰۰۶۰۳۳۰۰۰1۰۰4۳۲۳ شماره  رأی   -۲
14۰۰1144۳۰۰۰1۰۰۰۲59 آقای/خانم فاطمه رستگاری مقدم فرزند علی در 
باب ساختمان بمساحت 11۶/95 مترمربع پالک شماره  ششدانگ یک 
۲۶۳4  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری 
مع الواسطه از علی اکبر رعیت شاهزاده حمزه صادره در دفتر5صفحه5۸5. 

)11۲4۰ الف  )م 
کالسه  پرونده  به  مربوط   14۰۰۶۰۳۳۰۰۰1۰۰4۳۸۰ شماره  رأی   -۳
14۰۰1144۳۰۰۰1۰۰۰45۳ آقای/خانم مهدی صفرائی فرزند عباس در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ششدانگ 157/49 
مترمربع پالک شماره 1۰5۳۰و11195  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. 
الف  )م  ۶۰441مورخ14۰۰/۰۳/1۳دفترخانه۲9قم.  شماره  به  قطعی  سند 

)  11۲41
کالسه  پرونده  به  مربوط   14۰۰۶۰۳۳۰۰۰1۰۰4۳۸1 شماره  رأی   -4
فرزند  چوکتو  شکوری  مهری  آقای/خانم   14۰۰1144۳۰۰۰1۰۰۰454
قوچعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 
در  واقع  اصلی  مترمربع پالک شماره 1۰5۳۰و1119۸   ششدانگ157/49 
بخش یک ثبت قم. سند قطعی به شماره ۶۰441مورخ14۰۰/۰۳/1۳دفترخ

)  11۲4۲ الف  )م  انه۲9قم.. 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی 
به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه 
اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار 
آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و 
رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به 
دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به 
این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون 
مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )اقتصاد آینده –پیام ما(

تاریخ انتشار اول: 14۰۰/۰۶/۲9
تاریخ انتشار دوم: 14۰۰/۰7/17

محمدرضا ادیبانـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

سفید  یخچالدار  کامیون  دستگاه   یک  هوشمند   کارت 
روغنی  ، مدل 1389به شماره انتظامی 84ایران 249ع 32 
شماره شاسی NAG089NPRF25358- شماره موتور 
837401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط  می باشد.

تیپ   برگ سبز خودروی سواری هاچ بك سیستم دانگ فنگ 
  FA173B0029426  مدل 1396 به شماره موتور  A-TU5 H30
و شماره شاسی  NAAE4CFZ1HX042264  به شماره پالك 
79 ایران 118 ق 88 به نام خانم فرزانه طالبی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد . 

برگ سبز ، كارت ماشین ، سند كمپانی و كلیه مدارك  خودروی 
وانت سیستم پیكان  مدل 1389  به شماره موتور 11488117698 
و شماره شاسی  NAAA36AA6AG209997  به شماره پالك 
339 د 62 ایران 79 به نام آقای علی عرب زاده مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار سااقط می باشد .
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نگاهی به ارتباط مبانی فقر، توزیع درآمد و تخریب محیط زیست در گزارش پژوهشی معاونت رفاه وزارت تعاون

 اثر فقر بر بحران های محیط زیستی
 مادامی که فقر در جوامع انسانی وجود داشته باشد، بحث در خصوص حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی

 با مخالفت های جدی از سوی اقشار فقیر مواجه می شود 

در کشورهایی که دغدغه اصلی 
آنها توسعه اقتصادی بر اساس 

الگوهای سنتی است، چندان 
توجهی به توزیع درآمد و اثرات 

این نوع از توسعه بر محیط 
زیست وجود ندارد و تصمیمات 

سیاسی عمدتًا به ضرر 
بخش کشاورزی است که عمدتًا 
گروه های فقیر و آسیب پذیر را 
در بر می گیرد و پیامد آن فقر 
بیشتر و فشار بیشتر به منابع 

زیست محیطی است

| سمت |

| نویسنده |

بسیاری از کارشناسان و 
چهره های دانشگاهی در سراسر 

دنیا در مورد خطرات تخریب 
محیط زیست و راهکارهای 
حفظ آن تئوری هایی را ارائه 

می کنند، اما واقعیت این است 
که عموما پیوند میان محیط 

زیست، اقتصاد و جامعه مورد 
غفلت قرار می گیرد

|  
ک

بنا
 تا

 |

خسارات غیرقابل جبران 
 فرونشست زمین

 در دشت ها
به  اشاره  با  ایران  آب شناسی  انجمن  دبیر 
اینکه از ۶۰9 دشت کشور بیش از 4۰۰ دشت 
در حالت بحرانی قرار دارند، گفت: به مرور 
ظواهر فرونشست زمین در این دشت ها در 
خسارات  عموما  است،  شدن  نمایان  حال 
ناشی از فرونشست زمین در دشت ها قابل 
و  چهارمحال  دشت های  نیست.  جبران 
آن ها  وضعیت  و  هستند  بحرانی  بختیاری 
نسبت به میانگین کشوری بحرانی تر است. 
به گزارش ایسنا رسول میرعباسی در خصوص 
تبعات فرونشست زمین، گفت: تبعات این 
مساله به دو دسته تقسیم بندی می شود، در 
واقع فرونشست زمانی رخ می دهد که تراز 
افت  دچار  دشت ها  در  زمینی  زیر  آب های 
شود، در فرونشست زمین محل های ذخیره 
بعد  سال  چند  در  احیا  اگر  و  می شود  پر 
ترسالی رخ داد و سفره های آب زیرزمینی 
ذخیره  تغذیه شد، محل های  نحوی  هر  به 
آبی که در گذشته پر شده بودند برای تغذیه 
دشت با مشکل مواجه می شوند، این اتفاق 
در موصل عراق نیز رخ داده است. دومین 
به  مربوط  زمین  فرونشست  تبعات  دسته 
است،  دشت ها  در  شده  ایجاده  تاسیسات 
به  فرونشست شود،  دچار  زمانی که دشت 
خانه ها، ریل راه آهن، لوله های انتقال آب، گاز 
و ....، جاده ها و سایر تاسیساتی که در این 
وارد  خسارت  است،  شده  احداث  دشت ها 
فرونشست  زمانی که  به خصوص  می شود، 
از  ناشی  خسارات  عموما  نباشد.  همسان 
جبران  قابل  دشت ها  در  زمین  فرونشست 
در  شده  احداث  تاسیسات  به  اگر  نیست، 
غیرهمسان  فرونشست  زمان  در  دشت 
تاسیسات  این  باید  شود  وارد  خسارت 
تخریب و مجددا احداث شود، در بسیاری 
این تبعات مواجه هستیم. با  نقاط کشور  از 
دانشگاه  آب  منابع  تحقیقات  مرکز  رئیس 
یک  وقتی  کرد:  تاکید  شهرکرد  دانشگاه 
نظر  از  می شود  فرونشست  دچار  دشت 
می شود،  تحول  دچار  نیز  زمین شناسی 
باشد  عادی  حالت  در  دشت  اگر  مثال 
به  خسارتی  ریشتری  چهار  زلزله  یک 
اما  نمی کند،  وارد  شده  احداث  سازه های 
زلزله  باشد،  فرونشست  دچار  دشت  اگر 
سه و یا چهار ریشتری به اندازه یک زلزله 
وارد  خسارت  بیشتر  یا  و  ریشتری  شش 
یکی  متزلزل هستند.  سازه ها  زیرا  می کند 
کاهش  بحث  زمین  فرونشست  دالیل  از 
اصلی  دلیل  اما  بوده،  و خشکسالی  بارش 
بی رویه  بهره برداری  بحث  فرونشست 
از  برداشت  در  صحیح  مدیریت  نبود  و 

است. زیرزمینی  آب های 

رئیس کمیسیون کشاورزی 
مجلس مطرح کرد:

 حقابه تاالب ها باید
  بر اساس شرایط اقلیمی

و نگاه قانونی مدنظر قرار گیرد
بیان  با  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
اینکه مجلس به دنبال پیگیری پرداخت 
بانان  محیط  شغل  با  متناسب  حقوق 
قالب  در  را  تاالب ها  حقابه  است، گفت: 
دنبال  کمیسیون  در  عملیاتی  برنامه 
بر  و  قانونی  نگاه  با  تا  کرد  خواهیم 
گیرد  قرار  مدنظر  اقلیمی  شرایط  اساس 
البته برای جلوگیری از انقراض گونه های 
آنها  نسل  افزایش  و  انقراض  معرض  در 
دستور  جزو  این  و  کرد  خواهیم  ورود 
خبرگزاری  است.به گزارش  ما  اصلی  کار 
گفت:  عسکری  محمدجواد  ملت  خانه 
کمیسیون  در  مختلفی  جلسات  تاکنون 
کشاورزی مجلس برگزار شده و ایرادات، 
از  و  شده  احصا  نارسایی ها  و  کاستی ها 
کرد  خواهیم  استفاده  فن  اهل  ظرفیت 
را جلو  راهبردی مسیر  نقشه  قالب  در  تا 
ببریم و مانعی سر راه تولید کنندگان در 
سویی  از  و  نباشد  محیطی  زیست  حوزه 
نگاه  از  موجود  حوزه های  مباحث  به 
بتوانیم  امیدواریم  نرسد؛  آسیبی  زیستی 

طی کنیم. خوبی  به  را  مسیر  این 
عسکری با تاکید بر ضرورت ارائه سریع تر 
اصالحیه الیحه حمایت از محیط بانان به 
محیط  بانی  گفت:  و  کرد  تاکید  مجلس 
و  است  پرخطر  و  سخت  مشاغل  جزو 
مجلس به دنبال پیگیری پرداخت حقوق 
متناسب با شغل محیط بانان است و به 
در  را  قشر  این  افزایش حقوق  قطع  طور 

داد. قرار خواهیم  کار  دستور 
عسکری در مورد حقابه تاالب ها گفت: با 
مشکل کمبود بارش ها مواجه هستیم و 
عملیاتی  برنامه  قالب  در  در  را  مهم  این 
با  تا  کرد  خواهیم  دنبال  کمیسیون  در 
اقلیمی  شرایط  اساس  بر  و  قانونی  نگاه 

گیرد. قرار  مدنظر 

 هشدارهای جدی در خصوص وضعیت محیط 
آینده ای که  و  اقلیم  تغییر  آثار  زیست زمین، 
روی زمین در انتظار انسان هاست، همه خبر 
از شرایط ناگوار محیط زیست می دهد. اما در 
سوی دیگر، نابرابری در توزیع درآمد و در نتیجه 
تهدید کننده  از عوامل  فقر هم می تواند یکی 
محیط زیست محسوب شود. هر چند بسیاری 
از کارشناسان و چهره های دانشگاهی در سراسر 
دنیا در مورد خطرات تخریب محیط زیست و 
راهکارهای حفظ آن تئوری هایی را ارائه می کنند، 
میان  پیوند  عموما  است که  این  واقعیت  اما 
محیط زیست، اقتصاد و جامعه مورد غفلت قرار 
می گیرد. روستاییانی که برای حفظ سرمایه های 
خود نیاز به مرتع برای چرای دام هایشان دارند، 
حفظ منابع طبیعی برایشان چندان در اولویت 
نام  به  موضوعی  و همین جاست که  نیست 
»تعارض منافع« مطرح می شود. موضوعی که 
خراسان  در  تنش  بروز  موجب  پیش  چندی 
جنوبی بین دامداران و ماموران منابع طبیعی 
شکل  در  و  اقتصادی  مشکالت  بود.  شده 
به  بشر  باعث می شود  آن »فقر«  پیشرفته تر 
در دسترس ترین منابع در محیط پیرامون خود 
متوسل شود: »منابع طبیعی« و اینجا همان 
نقطه تالقی فقر و محیط زیست است. جایی 
که جامعه راهی جز بهره برداری از منابع طبیعی 

ندارد. اما آنچه در پی این بهره برداری نصیب 
این جامعه می شود، رهایی از فقر نیست. در 
یک مثال ساده، جنگل تراشی و چرای بی رویه 
دام ها در مراتع، خاک را فرسوده کرده و به مرور 
محیط را برای زندگی همین جامعه که راهی جز 
بهره برداری از طبیعت ندارد، نامناسب می کند. 
کاربری  تغییر  افزایش محصول،  برای  تالش 
زمین ها و استفاده از کودهای شیمیایی هم به 
گونه دیگری طبیعت را در معرض تخریب و 
تهدید قرار می  دهد. منابع آب هر روز محدودتر و 
آلوده تر می شوند. و همین امر می تواند زمینه ساز 

بروز مسائل و چالش هایی شود.
در پژوهش  صورت گرفته توسط معاونت رفاه 
وزارت تعاون به نقل از »لستر براون« به این 
منابع  قدر  »هر  که:  است  شده  اشاره  نکته 
محیط زیستی به ویژه آب و زمین کمیاب تر 
بر سر  رقابت  انتظار داشت  می شود، می توان 
این منابع حیاتی در درون جوامع تشدید شود. 
این رقابت به ویژه بین ثروتمندان و آنهایی که 
فقیر هستند، بیشتر می شود. معمواًل در این 
رقابت نیز بیشتر اقشار فقیر بازنده می شوند. 
بین مصارف  آب  بر سر  رقابت  در  مثال  برای 
کشاورزی، شرب و صنعتی، معمواًل کشاورزان 
بازنده هستند؛ زیرا برای تولید مواد غذایی، آب 
کشورهایی  در  می شود.  مصرف  زیادی  بسیار 

بر  اقتصادی  توسعه  آنها  اصلی  دغدغه  که 
اساس الگوهای سنتی است، چندان توجهی 
به توزیع درآمد و اثرات این نوع از توسعه بر 
محیط زیست وجود ندارد و تصمیمات سیاسی 
عمدتًا به ضرر بخش کشاورزی است که عمدتًا 
گروه های فقیر و آسیب پذیر را در بر می گیرد 
و پیامد آن فقر بیشتر و فشار بیشتر به منابع 
زیست محیطی است. به این ترتیب کاهش 
سرانه منابع محیط زیستی -مانند زمین- که 
با تحوالت جمعیتی پدید می آید، تهدیدی است 
که می تواند استانداردهای زندگی میلیون ها نفر 
را در جوامعی که با کمبود و کمیابی فزاینده منابع 
بقا  سطح  به  هستند،  مواجه  زیستی  محیط 
تنزل دهد و باعث جابه جایی و مهاجرت درون 

منطقه ای و برون منطقه ای شود.«
ایران  در  پژوهش  این  یافته های  اساس  بر 
توسعه،  درحال  کشورهای  از  بسیاری  مانند 
زیست محیطی  منابع  نشانه های محدودیت 

است.  شده  هویدا  گذشته  از  بیش 
نتیجه  در  و  بیشتر  فقر  به  منجر  این مسئله 
کمتر  مناطق  از  بسیاری  تخلیه  و  مهاجرت 
روستایی  مناطق  به ویژه  و  یافته  توسعه 
شده است. به دلیل محدودیت آب و خاک 
از  ندرت  به  كشاورزی  زمین های  کشور،  در 
امكان توسعه بیشتر برخوردارشده اند و اراضی 

حاصل خیز موجود نیز در نتیجه سو مدیریت، 
توان خود را از دست داده اند. در مراتع بیش 
از ظرفیت آنها َچرا صورت گرفته و به تدریج 
منابع  می کند.  پیدا  آنها کاهش  قابلیت های 
بهره برداری های  نتیجه  در  آبزیان  و  دریایی 
در  شدت  به  آلودگی ها  افزایش  و  بی رویه 
آب های  منابع  قرار گرفته اند.  تخریب  معرض 
سطحی و زیرزمینی در نتیجه استفاده بی رویه 
و ورود انواع آالینده ها از نظر كمی و كیفی به 
شدت تنزل کرده و به عنوان چالشی اساسی 
برنامه ریزان را با مشکالت جدی مواجه کرده 
و  و هوا  پایداری آب  در  است. جنگل ها كه 
ایفا  اساسی  نقش  آبی  جریان های  تنظیم 
انسانی  و  طبیعی  عوامل  دست  به  می کنند، 
در بسیاری از مناطق تخریب شده و وضعیت 

است. پیدا کرده  نگران كننده ای 
در این پژوهش آمده است: »اصل موضوع فقر 
و نابرابری بیشتر از آن جهت اهمیت دارد كه 
حیات اجتماعی را به مخاطره می اندازد و عماًل 
مانعی جدی در اجرای بسیاری از برنامه ها و 
از  از جمله سیاست های حفاظت  سیاست ها 

محیط زیست ایجاد می کند. 
جوامع  در  فقر  كه  مادامی  دیگر  عبارت  به 
انسانی وجود داشته باشد، بحث در خصوص 
با  طبیعی  منابع  و  زیست  از محیط  حفاظت 

مخالفت های جدی از سوی اقشار فقیر مواجه 
می شود و مادامی که نیازهای اولیه اقشار فقیر 
تامین نشود، امکان تحقق سیاست ها و برنامه 
حفاظت از محیط زیست ممکن نمی شوند.« 
شاید بتوان اصولی که در هرم مزلو در خصوص 
را  شده  ذکر  انسانی  نیازهای  سلسله مراتب 
به ارتباط بین این دو پدیده تعمیم داد. آنجا 
که معیشت و حیات در لحظه حاضر اهمیت 
پیدا می کند، اهمیت حفظ محیط زیست برای 
نسل های بعدی رنگ می بازد و گذر از نیازهای 

اکنون در مرحله باالتر اهمیت می نشیند.
صحه  نکته  این  بر  هم  اشاره  مورد  پژوهش 
گذاشته و آورده است: »زمانی که فقر در جامعه 
فراگیر شود، بهره برداری و بهره کشی از منابع 
محیط زیستی به ابتدایی ترین و ناپایدارترین 
شکل برای ادامه بقا، و به هر قیمتی توسط 
در  می رسد.  نظر  به  توجیه پذیر  جامعه  افراد 
نتیجه تخریب منابع محیط زیست و فقیرتر 
شدن جامعه، گزینه ها و دامنه انتخاب مردم 
محدودتر می شود. در نتیجه، فرایند دور باطلی 
ایجاد می شود كه فقر بیشتر این جوامع باعث 
محیط  این  و  زیست  محیط  بیشتر  تخریب 
منتهی  بیشتر  فقر  به  هم  باز  شده  تخریب 
فقیرتر  و  زیست  محیط  تخریب  می شود.« 
شدن جوامع تنها یک بعد از این منشور چند 
گیرد.  قرار  توجه  مورد  است که شاید  وجهی 
امنیت  می تواند  امر  این  وسیع تر  نگاهی  در 
جوامع را هم تحت  الشعاع قرار دهد، آنگونه که 
پژوهشگران معتقدند: »تخریب محیط زیست 
از منظر تأثیر آن بر امنیت جوامع نیز بسیار حائز 
اهمیت است. در اثر تخریب محیط زیست به 
ویژه در کشورهای در حال توسعه و کمترتوسعه 
یافته، بسیاری از نظام های حیات بخش زمین 
تحت فشار قرار گرفته اند؛ به گونه ای که هر روز 
دامنه و گستره فشارهای وارده بر منابع طبیعی 
و نظام های زیستی بیشتر شده و پیامد آن به 
مخاطره افتادن امنیت جامعه جهانی از طریق 
گسترش برخی از منازعات و درگیری هاست. 
هرچند این بحران های محیط زیستی عامل 
فوری در شکل گیری جنگ ها نیستند، فشارها 
موجب  که  می آورند  پدید  را  زمینه هایی  و 
برخوردهای  برانگیختن  و  احساسات  تشدید 
و  شورش ها  و  آشوب ها  اضطراب ها،  قومی، 
می شوند.«  درگیری ها  و  جنگ ها  سرانجام 
بسیاری از کشورها سیاست هایی برای رهایی 
از فقر در پیش گرفته اند، آنها خوب می دانند که 
این پدیده چند بعدی چطور می تواند امنیت و 

قدرت حاکمان را به خطر بیندازد.
در  تعاون  وزارت  رفاه  معاونت  را  هشدار  این 
مورد مباحث مطرح شده، عنوان کرده است: 
»در صورتی که به این موضوعات توجه نشود، 
خود  غذای  تامین  به  قادر  مردم  از  بسیاری 
نخواهند بود و به پناهندگان زیست محیطی 
تبدیل می شوند و به سمت نزدیکترین شهرها 
معضالت  تشدید  موجب  و  می آورند  هجوم 
این  در  زیستی  محیط  و  اجتماعی  اقتصاد، 
جوامع  این  بلندمدت  در  می شوند.  مناطق 
می توانند زمینه ساز بروز بی ثباتی در این مناطق 
دیگر  ملی  طوری که حکومت های  به  شوند؛ 
قادر نخواهند بود زیربنای فیزیکی و اقتصادی 
الزم را برای توسعه این مناطق فراهم کنند. به 
دست  از  را  خود  دولت ها کارایی  ترتیب  این 
می دهند و به تدریج بنیان های اقتصادی به 
صورت پیوسته ضعیف تر می شود« در نگاهی 
بلند مدت فقر جوامع و تخریب محیط زیست 
می تواند آثار جبران ناپذیر بسیاری در ساختار 
جوامع داشته باشد. آثاری که با بهره گیری از 
بلند  نگاهی  داشتن  و  کشورها  دیگر  تجارب 
مدت و برنامه ریزی برای رفع فقر می تواند قابل 

باشد.  پیشگیری 

محیط  سازمان  مسئوالن  اخیر  روزهای  در 
مبنی  بلوچستان  و  سیستان  استان  زیست 
بر اینکه به دلیل تهاجمی شدن رفتار گاندوها 
در فصل زادآوری به مردم این منطقه هشدار 
داده شده تا از نزدیک شدن به زیستگاه های 
رابطه عضو  در همین  بگیرند.  فاصله  گاندو  
در  بلوچستان  و  نمایندگان سیستان  مجمع 
از  استان  این  مردم  اینکه  بیان  با  مجلس، 
ناچار به  اما  خطر حمله گاندوها اطالع دارند 
تامین آب مورد نیاز خود از برکه ها هستند از 
تا  خواست  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
برای مراقبت از مردم به آن ها آب رسانی کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت معین الدین 
سعیدی گفت: هیچ تردیدی وجود ندارد که 
گاندوها و تمساح پوزه کوتاه در زمان زادآوری 
بسیار  بچه هایش  از  حفاظت  برای  خود 
حساس و دارای روحیه تهاجمی هستند و در 
اینجا می طلبد که سازمان حفاظت از محیط 
زیست به مردم آموزش بدهد که در این زمان 
به برکه ها مراجعه نکنند اما چطور می توان در 
شرایطی که آن ها آب ندارند درخواست کنیم 

که به برکه ها نزدیک نشوند؟
در  لوله کشی  آب  ما  وقتی  سعیدی گفت: 
نگذاشته ایم و آب  این منطقه  اختیار مردم 
تامین  آن ها  برای  محدودی  بسیار  شرب 
می کنیم طبیعی است که برای رفع نیازهای 

خود به منبع آبی در برکه ها مراجعه کنند و در 
این شرایط ممکن است با حوادثی همچون 
حمله گاندوها نیز مواجه  شوند. مشکل این 
آبیاری  شبکه های  اجرای  عدم  به  بخش 
ویژه  به  پیشین  پایین دست سد  حوزه  در 
این مجتمع که  اگر  و  برمی گردد  آب شرب 
برای آب رسانی به ۲1۳ روستا طراحی شده 
طبیعی  شود،  تکمیل  کامل  طور  به  است 
است مردم با توجه به اینکه خوب می دانند 
گاندوها چه خطراتی دارند به برکه ها نزدیک 
قرار  آن ها  اختیار  در  آب  اگر  اما  نمی شوند، 
داشت که  انتظار  آن ها  از  نمی توان  ندهیم 

برای تامین آب جهت رفع نیازهای بهداشتی 
نکنند. برکه ها مراجعه  به  خود 

عضو مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان 
محیط  از  سازمان حفاظت  است  الزم  گفت: 
زیست به این موضوع ورود پیدا کند و برای 
حفظ تنوع زیستی گاندوها به روستاهایی که 
معرض  در  و  بوده  باهو  رودخانه  به  مشرف 
خطر حمله گاندوها قرار دارند، آب رسانی کنند، 
پایین  آب رسانی  مجتمع  تکمیل  همچنین 
دست سد پیشین می تواند نیاز این بخش را 
برطرف کرده تا حداقل کودکان به این محدوده 

مراجعه نکنند و دچار این چالش نشوند.

عضو مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان در مجلس مطرح کرد:

آب رسانی، مردم را از حمله گاندوها حفظ می کند

آب و انرژی

ما الزاما نمی توانیم تمام 
فعالیت های توسعه ای را در 
کنار هم داشته باشیم و باید 

از بین آن انتخاب کنیم

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد:

آب مشهد در حال شور شدن است
عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب 
شدن  شور  گفت:  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
در پیش  است که  اتفاقی  ورودی مشهد  آب 
چشمانمان در حال رخ دادن است. باید توجه 
داشت شور شدن آب دشت ها عواقب وخیمی 
را به دنبال دارد. کامران داوری در گفت وگو با 
گفت:  کشور  آبی  شرایط  خصوص  در  ایسنا 
کمبود آب در کشور در شرایط وخیمی قرار دارد 
و وخامت آن مدام در حال افزایش است. به 
نوعی می شود گفت وضعیت آبی کشور از بحران 
علوم  گروه  علمی  هیات  است.عضو  گذشته 
دانشگاه  دانشکده کشاورزی  آب  مهندسی  و 
فردوسی مشهد با بیان اینکه سال هاست که به 
علت بی توجهی و بی دقتی از سقف ظرفیت های 
موجود عبور کرده ایم، گفت: در حوزه آب در بیش 
از چهار پنجم محدوده های مطالعاتی کشور که 
حدود ۶۰9 محدوده است، در وضعیت بحرانی 
به سر می بریم. مناطقی هم که مشکلی ندارد، 
مناطقی است که آب قابل توجهی نداشته یا آب 
آن  شور است. هنوز که هنوز است ما هیچ برنامه 
مدونی برای کنترل توسعه برداشت ها در اندازه و 
قامت ظرفیت طبیعت خود نداریم. نتیجه این 
برنامه نداشتن کاهش منابع آب، شور شدن آن، 
نشست زمین و... است. هر سال این اتفاقات 
این  به  نسبت  ما  و  است  دادن  رخ  حال  در 
مساله به نوعی بی حس و بی تفاوت شده و به 
آن عادت کرده ایم؛ در حالی که در جهان چنین 

هیات  می شود.عضو  تلقی  بحران  وضعیتی 
علمی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: در برخی 
پیدا  اولویت  توریستی  فعالیت های  از شهرها 
می کند و بخش های دیگر در سایه این اولویت 
قرار می گیرد؛ مثال در جیرفت کشاورزی زیاد 
انجام می شود. اگر در مشهد بخش توریستی 
و زیارتی قرار است توسعه پیدا کند و اولویت 
شود، به تناسب آن کشاورزی باید کوچک شود. 
ما الزاما نمی توانیم تمام فعالیت های توسعه ای 
را در کنار هم داشته باشیم و باید از بین آن 
وزارت  دست  هم  انتخاب  این  انتخاب کنیم، 
نیرو نیست و آن ها صرفا می توانند اعالم کنند 
چه میزان آب داریم و ظرفیت استفاده در چه 
حد است. این که این آب کجا و به چه صورت 
مصرف می شود، یک امر سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی است.داوری در خصوص وضعیت آب 
استان گفت: وضعیت ذخیره آب مرکز استان با 
شهرستان ها متفاوت است. از سال قبل در سد 
دوستی آب ذخیره داریم و حداقل برای امسال 
جای نگرانی برای مشهد نیست اما برخی از 
شهرها که در مناطق خشک استان قرار دارد، 
آب  و سفره های  دارد  نگران کننده ای  وضعیت 
زیرزمینی آن در حال شور شدن است؛ بنابراین 
تامین آب سکونتگاه های استان، یعنی روستا 
و شهر، در وضعیت خوبی قرار ندارد. اکثر منابع 
آب هم از نظر میزان و هم از نظر کیفیت در حال 

کاهش است.

فقر تا چه اندازه می تواند با محیط زیست و تخریب آن مرتبط باشد؟ مطالعاتی که در سال های اخیر در دنیا صورت گرفته نشان می دهد 
این دو پدیده بیش از آنچه به نظر می رسد در تقابل با یکدیگر هستند. این روزها که موضوع معیشت مردم بیش از همیشه اهمیت پیدا 
کرده، لزوم توجه به ارتباط بین این دو پدیده ضروری به نظر می رسد. خشکسالی از سویی و تورم بی سابقه از سوی دیگر مردم و به ویژه 
روستاییان را هر روز فقیرتر می کند. مقاالتی که در خصوص ارتباط بین فقر و محیط زیست منتشر شده اند این موضوع را در استفاده غیر 
اصولی از مراتع، جنگل تراشی، برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی، تغییر کاربری اراضی و روی آوردن به فعالیت های مخرب دیگر 
برای گریز از فقر ناخواسته دنبال می کنند. در سطح کالن هم می شود استفاده از صنایع آالینده در کشورهای فقیر را یکی از مصادیق ارتباط 
این دو پدیده با یکدیگر تلقی کرد. اما ایران در کجای این ماجرا ایستاده است؟ این سوالی است که تا حدودی در پژوهش منتشر شده 

توسط وزارت تعاون به آن پاسخ داده شده است.
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پسماند

یک مقام شهرداری قزوین خبر داد: 

طرح تفصیلی مدیریت پسماند قزوین تهیه می شود 
شهرداری  طراحی  خدمات  سازمان  مدیر عامل 
مدیریت  تفصیلی  طرح  تهیه  از  قزوین 
پسماند شهر قزوین خبر داد. به گزارش ایمنا، 
طرح های  کرد:  اظهار  حافظی  محمد اسماعیل 
راهنمای  پسماند،  مدیریت  تفصیلی  و  جامع 
عملیات  اجرای  مدیران، جهت  و عملی  علمی 
جمع آوری، حمل، بازیابی و دفع نهایی پسماندها 
منطبق بر اصول فنی، مهندسی و محیط زیستی 
است. این طرح ها مبتنی بر چرخه سرنوشت 
زباله بوده و حاوی دستورالعمل های الزم برای 

اجزا چرخه سرنوشت است. از  هر یک 

او تاکید کرد: تهیه طرح های جامع و تفصیلی 
همراه  به  فراوانی  مزایای  پسماند،  مدیریت 
وظایف  شرح  بودن  مشخص  جمله  از  دارد 
تمامی افرادی که وارد سازمان مدیریت پسماند 
می شوند، مشخص بودن برنامه سالیانه و حتی 
روزانه تمامی پرسنل، الزام پرسنل به پیروی از 
دستورالعمل و برنامه ای که صرف نظر از تفاوت 
سالیق مدیران و توسط گروهی از مشاوران خبره 
تهیه شده، عدم اتالف سرمایه اعم از پول، زمان و 
نیروی انسانی به دلیل وجود برنامه استراتژیک 
امکان کسب  نیز  و  مدت  بلند  و  مدت  کوتاه 

درآمد در اثر اجرای عملیات بازیافت، پردازش و 
استحصال محصوالت فرعی از پسماندها است.
مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری 
قزوین تاکید کرد: پیرو دستورالعمل های ابالغی 
وزارت محترم کشور مبنی بر لزوم تهیه طرح های 
جامع مدیریت پسماند، شهرداری قزوین نیز بر 
آن شد تا با تهیه این طرح، استراتژی کوتاه مدت 
)5 ساله( و بلند مدت )1۰ ساله( خود را در زمینه 
مدیریت پسماند، مشخص کنید و با مشخص 
امکان  نیاز،  مورد  هزینه های  و  برنامه ها  کردن 
ارزیابی برنامه های خود توسط مقامات مسئول 

را فراهم کند که نهایتًا طرح جامع پسماند استان 
قزوین در زمستان سال 1۳۸9 با بهره گیری از 
صاحب نظران و کارشناسان خبره امر مدیریت 
دانشگاه های  از  تعدادی  در  مستقر  پسماند 
سراسر کشور تهیه و تقدیم پژوهشکده مطالعات 

شهری و روستایی وزارت کشور شد.
توجه  با   1۳99 سال  در  کرد:  اضافه  حافظی 
توسعه  بر  مبنی  آمده  پیش  ضرورت های  به 
قزوین،  شهر  پسماند  مدیریت  زیرساخت های 
شهرداری قزوین بروز رسانی طرح جامع و تهیه 
طرح تفصیلی پسماند شهر قزوین را دستور کار 
خود قرارداد که به درخواست مدیریت سازمان 
به  توجه  با  طراحی  خدمات  سازمان  پسماند، 
اولویت ها و ضرورت های تعیین شده در طرح 

به  اقدام  قزوین  شهر  پسماند  مدیریت  جامع 
تهیه طرح تفصیلی پسماند کرده است. در واقع 
طرح تفصیلی کلیه مراحل مدیریت پسماند از 
مرحله تولید تا دفع نهایی و مراقبت های پس از 

دفن را در بر می گیرد.
لزوم  مورد  برنامه های  پروژه  این  در  او گفت: 
جهت آموزش و فرهنگ سازی، برنامه تفکیک 
از مبدا تولید و برنامه در خصوص جمع آوری و 

حمل و نقل زباله تدوین می شود. 
مدیریت  جهت  ریزی  برنامه  همچنین 
در  ریزی  برنامه  بیمارستانی،  پسماندهای 
خصوص جز ویژه پسماندهای عادی و برنامه 
زباله شهر  دفع  و  پردازش  در خصوص  ریزی 

دارد. قرار  مشاور  کار  دستور  در  قزوین 

از  حفاظت  اداره  رئیس  برنا،  فاطمه 
افزایش  درباره  تهران  شهر  زیست  محیط 
صوتی  آلودگی  درباره  مردمی  شکایت های 
شکایت  درصد   ۳7 است:  گفته  ایسنا  به 
واصله مربوط به آلودگی های صوتی و پس 

پساب  از  ناشی  آلودگی های  گزارش  آن  از 
میزان  بیشترین  درصد   17 با  فاضالب  و 
گزارش ها بود که به اداره محیط زیست تهران 
واصل و مورد پیگیری قرار گرفت. او مدعی 
است که تابستان امسال بیشترین شکایات 

شده  ثبت  صوتی  آلودگی  حوزه  در  مردمی 
است. برنا در این رابطه تاکید کرد: آلودگی 
چیلرها  و  ژنراتورها  دیزل  از  ناشی  صوتی 
را  مردم  شکایت  بیشترین  برق  قطعی  و 
به همراه داشته که بیشترین شکایات درباره 

آلودگی صوتی مربوط به مناطق ۲ و 5 و در 
است. بوده   4 و   ۳ مناطق  بعد  رده های 

باعث  می تواند  که  مواردی  از  دیگر  یکی 
در  صوتی  آلودگی  شکایات  میزان  افزایش 
خنک کننده  ژنراتورهای  شود،  تابستان  در 
اداره  رئیس  باشد،   ایام  این  در  چیلرها  و 
حفاظت محیط زیست شهر تهران همچنین با 
اشاره به اینکه گرمای هوا طی تابستان باعث 
افزایش میزان استفاده از وسایل سرمایشی 
و چیلرها شده است، تاکید کرد: شکایت ها 
فعالیت های دستگاه های  عمدتا درخصوص 
چیلر و دیزل ژنراتور در ساختمان ها، مراکز و 
واحدهایی از جمله بیمارستان ها، واحدهای 
صنعتی و تولیدی بوده است چراکه استفاده 
بیشتری  آن ها کاربرد  در  دستگاه ها  این  از 
هرچند  مسئول،  مقام  این  گفته  به  دارد. 
آلودگی صوتی صرفا ناشی از فعالیت چیلر 
از  باالیی  درصد  اما  نیست  ژنراتور  دیزل  و 
و کاربرد  فعالیت  به  نحوه  مربوط  شکایات 
این دستگاه ها بوده است همچنین شکایات 
برخی  از  ناشی  صوتی  آلودگی  از  متعددی 
و  صافکاری ها  مانند  شهری  مزاحم  صنوف 
آلودگی  رفع  برای  شد.  بزرگراه ها  همچنین 
صوتی بزرگراه ها در سال های اخیر دیواره های 
آزادراه نصب شده  و  بزرگراه  در چند  صوتی 
بودند که بنا به گفته اعضای شورای ششم، در 
مدت اخیر بسیاری از آن ها دزدیده شده اند 
مشخص  بزرگراه ها  در  آن ها  خالی  جای  و 

است. 

 اگر شکایت وارد باشد، اخطاریه 
می دهیم 

شهر  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
محیط  حفاظت  اداره  اقدامات  درباره  تهران 
با  رسیدگی  زمینه  در  تهران  شهر  زیست 
توضیح  صوتی  آلودگی  کاهش  و  شکایات 
محل  از  شکایت  گزارش  صورت  در  داد: 
مورد نظر بازدید و با استفاده از دستگاه های 
بررسی  را  موضوع  صوتی  آلودگی  سنجش 
می کنیم. اگر شکایت وارد باشد به طور قطع 
اخطاریه برای واحد آالینده صادر می شود و 
آن واحد ملزم به رفع آلودگی صوتی می شود. 
موارد دستگاه های  برخی  در  داد:  ادامه  برنا 
ساختمان ها  یا  واحدها  در  استفاده  مورد 
باعث ایجاد آلودگی صوتی می شود که تعمیر 
می شود،  آلودگی صوتی  رفع  باعث  دستگاه 
در غیر این صورت الزم است واحد یا مرکز 
آالینده صوتی با استفاده از دیواره های عایق 
اهالی  برای  مزاحمت  ایجاد  از  مانع  صوتی 

شود. منطقه 
شهر  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
برخی  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  تهران، 
باال  مالی  توان  به دلیل  سازمان ها  و  ادارات 
ندارند،  انرژی  بهینه  مصرف  به  توجهی 

چیلر  دستگاه های  ادارات  برخی  گفت: 
و  می دارند  نگه  روشن  شبانه روز  در  را  خود 
از  بعد  به ویژه  شبانه روز  مختلف  ساعات  در 
ایجاد  مزاحمت  منطقه  اهالی  برای  بامداد 
این موضوع همچنین  به  توجه  با  می کنند. 
قطعی های مستمر برق در تابستان که ناشی 
بوده،  انرژی   در مصرف  عدم صرفه جویی  از 
مانند  انرژی  متولی  الزم است دستگاه های 
تا  کند  ایجاد  محدودیت هایی  نیرو  وزارت 
نیز  انرژی  حوزه  در  دستگاه های  پرمصرف 
بازه های  در  مصرف،  در  صرفه جویی  عالوه بر 
ایجاد کنند. آلودگی صوتی  زمانی کوتاه تری 

به گزارش »پیام ما«، از دهه ۸۰ تاکنون حدود 
4۳ ایستگاه سنجش صوت در جای جای 
پایتخت مستقر شدند. ایستگاه های سنجش 
صوت اما به دلیل از کارافتادگی و نوسان برق 
کمتر  تعدادشان  و  می شدند  خارج  رده  از 
شهرداری  سایت  در  جست وجوها  می شد. 
نشان می داد که ایستگاه های صوتی به ۳۶ 
عدد رسیده است.  در همین راستا پدیدار، 
اداره پایش و مدیریت منابع آب و  رئیس 
شاخص های محیط زیستی اداره کل محیط 
در  تهران  پایدار شهرداری  توسعه  و  زیست 
براساس  بود:  گفته  ماه  شهریور   ۶ تاریخ 
شرکت  توسط  شده  انجام  سنجش های 
تراز  میانگین  تهران  هوای  کیفیت  کنترل 
صوتی بزرگراه های شهر تهران در روز بین 7۰ 
داده های  اساس  بر  است.   دسی بل   ۸۰ تا 
سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران، 7۰ 
درصد کاربری های مجاور بزرگراه ها مسکونی 
محیط   حفاظت  سازمان  استاندارد  و  است 
روز  در طول  برای کاربری مسکونی  زیست 
این  پدیدار  گفته  به  است.  دسی بل   55
حد  از  بزرگراه ها  صوتی  تراز  یعنی  آمارها 

است. باالتر  بسیار  استانداردش 

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهر تهران خبر داد 

نارضایتی چشمگیر تهرانی ها  از آلودگی  صوتی 
بیشترین شکایات از آلودگی صوتی مربوط به مناطق 2، 5 ، 3 و 4 پایتخت بوده است

مدیرکل حریم شهرداری تهران: 
سازمان ها و وزارت خانه ها 
خودسرانه برای ویالسازی 
در حریم شهر تهران مجوز 

می دهند
ساخت  از  تهران  شهرداری  حریم  مدیرکل 
مجوز  با  تهران  شهر  حریم  در  ویالهایی 
سازمان ها و وزارتخانه ها و بدون استعالم از 
شهرداری تهران خبر داد.  علیرضا صادقی، 
از  یکی  تهران  شهرداری  حریم  کل  مدیر 
دریافت  در  را  تهران  شهر  حریم  مشکل 
دولتی  دستگاه های  توسط  استعالم  نکردن 
از شهرداری عنوان کرد و به ایلنا گفت: برای 
شده  ساخته  تهران  حریم  در  ویالهایی که 
مختلف  وزارتخانه های  و  سازمان ها  است، 
استعالم  یک  حتی  تهران  شهرداری  از 
ساخت و ساز  آیا  بدانند  که  نمی گیرند  هم 
خودسرانه  خیر.  یا  است  قانونی  آن  در 
برای  و  می دهند  مجوز  استعالم  بدون  و 
این  تبع  به  و  ایجاد حق می کنند  اشخاص 
زیرساختی  خدمات  مطالبات  ایشان  حق، 
می کنند که با مخالفت قانونی دستگاه های 
خدمات رسان منجر می شود و آن ها نیز اقدام 
به برقراری انشعابات غیرمجاز آب، برق، گاز 
شهرداری  افزود:  صادقی  می کنند.  غیره  و 
با  برخورد  در  خود  ذاتی  وظیفه  برابر  تهران 
ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم ورود پیدا 
درخصوص  اما  می کند،  خالف  رفع  و  کرده 
تصرف غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی 
شهرداری  اختیارات  حیطه  در  موضوع  و… 
یکپارچگی  و  هماهنگی  نتیجه  در  نیست، 
از  خارج  و  شهرداری  داخل  در  مدیریتی 
رفع  مشکالت  تا  دارد  ضرورت  شهرداری 
تصرفات در اراضی حریم به طور کامل برطرف 
شود. به عنوان مثال، برخورد با تصرف اراضی 
وظیفه  تهران،  شهر  حریم  در  طبیعی  منابع 
تهران.  شهرداری  نه  است  طبیعی  منابع  اداره 

شهردار تهران: 
8 هزار کیلومتر از معابر 
تهران، پیاده رو ندارند 

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در حاشیه جلسه 
تقدیر از مدال آوران پارالمپیک از مناسب سازی 

معابر شهری خبر داد. 
ورزشکاران  دغدغه های  درباره  تهران  شهردار 
پارالمپیک گفت: دغدغه ها و خواسته های این 
موضوعات شخصی خودشان  از  فراتر  عزیزان 
بود. مناسب سازی شهر، ایجاد زمینه تالش و 
فعالیت معلوالن و جانبازان و ایجاد تسهیالت 
برای آنها و... موضوعاتی بود که توسط عزیزان 
ورزشکار مطرح شد که امیدواریم با تمام وجود 
نوکری آنها را بکنیم و آنچه در شان این بزرگواران 

هست را فراهم کنیم.
چه  سوال که  این  به  پاسخ  در  تهران  شهردار 
تردد  برای  شهر  سازی  مناسب  برای  قولی 
آسان تر معلوالن می دهید؟ گفت: 1۲هزار کیلومتر 
پیاده رو داریم که باید مناسب سازی شوند. ۸ 
هزار کیلومتر معابری در تهران داریم که پیاده رو 
ندارند. به تبع باید توجه مضاعفی نسبت به این 
موضوع جز  این  کیلومتر صورت گیرد.  ۸هزار 
کالن پروژه هایی است که در شهر دنبال می کنیم  
و ان شاهللا ثمره آن را شهروندان خواهند دید.

سرپرست شهرداری کرج:
وضعیت درآمد شهرداری 

کرج نامطلوب است 
سرپرست شهرداری کرج از وضعیت نامطلوب 
و  داد  خبر  شهر  این  در  شهرداری  درآمدی 
نمی توان  درآمدها،  کاهش  رغم  به   گفت: 
خدمت رسانی به شهروندان را تعطیل کرد و از 
کنار اجرای پروژه های مهم و کارساز به سادگی 

عبور کرد.
به گزارش ایلنا،  مصطفی سعیدی سیرائی گفت: 
با توجه به اینکه اجرای بسیاری از پروژه ها و 
طرح های پیش بینی شده منوط به تامین اعتبار 
مناطق،  سوی  از  بیشتر  درآمد  جذب  است، 
سازمان ها و سایر زیر مجموعه های شهرداری، 

اقدامی جهادی است.
سرپرست شهرداری کرج با بیان اینکه وضعیت 
درآمدی شهرداری چندان مطلوب نیست، گفت: 
به رغم کاهش درآمدها، نمی توان خدمت رسانی 
اجرای  کنار  از  و  تعطیل کرد  را  به شهروندان 

پروژه های مهم و کارساز به سادگی عبور کرد.
است  الزم  فعلی  شرایط  در  داد:  توضیح  او 
که پروژه های اولویت دار عمرانی، فرهنگی و 
... احصاء و از میان آنها مواردی که اثرگذاری 

شوند. اجرایی  دارند،  بیشتری 
سیرائی تاکید کرد: هرچند پروژه های عمرانی 
تعطیلی بردار نیستند ولی در اجرای آنها هم باید 
اولویت بندی الزم صورت بگیرد تا بر اساس 
پروژه هایی  موجود،  امکانات  و  مالی  منابع 
بیشترین  بگیرند که  قرار  تکمیل  اولویت  در 

بهره وری را برای شهر و شهروندان دارند.

|پیام ما |نقطه های سرخابی نشان دهنده آلودگی صوتی، روی نقشه تهران همچنان پرتعدادند. نقطه هایی که می گویند آلودگی صوتی 
در تهران در چند محدوده مانند: محالتی، نواب صفوی، همت، میدان صنعت و میدان خراسان از وضع نرمال خارج شده و به وضعیت 
خطرناک رسیده است. در سال های اخیر برای بهبود وضعیت آلودگی صوتی در شهرداری تهران، کارگروهی تشکیل شد. کارگروهی که در 
ماه های اخیر به واسطه شیوع بیماری کرونا،  منظم تشکیل نشد. استفاده از دیوارهای صوتی در بزرگراه ها، انتقال کارگاه های پرسروصدا 
به خارج از محدوده شهری و … از جمله راهکارهایی بودند که در سال های اخیر برای کاهش آلودگی صوتی شهر تهران، استفاده شدند اما 
آنچنان که باید موفقیت آمیز نبودند. چندی پیش غالمرضا پدیدار، رئیس اداره پایش و مدیریت منابع آب و شاخص های محیط زیستی 
اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران اعالم کرده بود که قوانین و مقرراتی برای مقابله با آلودگی صوتی تهیه و تدوین شده 
است اما آیین نامه ها همانند بسیاری دیگر از قوانین به فراموشی سپرده شدند. در تازه ترین اظهار نظر اما دیروز، رئیس اداره حفاظت از 
محیط زیست شهر تهران اعالم کرده که در تابستان امسال شکایت های مردمی در حوزه آلودگی صوتی افزایش پیدا کرده است و بیشترین 

شکایت هم مربوط به فعالیت چیلرها، دیزل ژنراتورها در مراکز خدماتی بزرگ مقیاس است. 

|  
رنا

 ای
 |

به گفته رئیس  اداره حفاظت 
محیط زیست شهر تهران، 

هرچند آلودگی صوتی صرفا 
ناشی از فعالیت چیلر و دیزل 
ژنراتور نیست اما درصد باالیی 

از شکایات مربوط به  نحوه 
فعالیت و کاربرد این دستگاه ها 

بوده است همچنین شکایات 
متعددی از آلودگی صوتی ناشی 

از برخی صنوف مزاحم شهری 
مانند صافکاری ها و همچنین 

بزرگراه ها شد

آگهی مزایـده 
مدیر تصفیه شرکت تولید شاب صنعت اسپاهان به شماره ثبت 16300 در نظر دارد پالک ثبتی 724 / 412 به مساحت 6270 متر مربع صنعتی به آدرس واقع در جاده 

اصفهان – تهران شهرک صنعتی محمود اباد خیابان 36 را باشرایط زیر از طریق مزایده به فروش برساند .

شش دانگ پالک ثبتی 724 / 412 که در دفتر  214 صفحه 
دفترچه  سند  جلد  یک  دارای   399282 ثبت  شماره  به   68
تولیدی  شرکت  بنام   689168 سری  سریال  شماره  به  ای 
مساحت  به  پالک  این  که  اسپاهان  صنعت  شاب  صنعتی 
6270 متر مربع وبا توجه به عقب نشینی صورت گرفته جهت 
برداری  نقشه  مطابق  پالک  عرصه  مساحت  برق  های  دکل 
صورت گرفته به 76 / 6149 متر مربع می باشد . که در پالک 
مربع  متر   280 مساحت  به  اداری  ساختمان  باب  یک  فوق 
کف  بلوک،  تیرچه  سقف  و  اجرا  از  دیوارهایی  مصالح  با  که 
فرش تکسرام و سرامیک ، سطوح داخلی اندود گچ و سفید 
کاری و رنگ آمیزی شده ، نمای خارج آجر 3سانتی، درب و 
پنجره پروفیل فلزی ، سیستم های گرمایش با بخاری گازی 
آبدارخانه  و  بهداشتی  سرویس  دارای  و  کولر  با  سرمایش  و 
ضلع  در  سوله  مربع  متر   300 حدود  همچنین  و   . باشد  می 
به  سوله  مربع  متر   800 حدود  همچنین  و  پالک  جنوب 
در  سوله  از  ی  بخش  فوق که  پالک  در  واقع  بکشاپ  همراه 
فاقد  فوق  پالک   . باشد  412 می   / ثبتی شماره 725  پالک 

انشعابات آب ، برق ، گاز می باشد . که طبق نظریه کارشناسی 
میزان  به  ثبتی  پالک  دانگ  شش  قیمت  دادگستری  رسمی 
یکصد  و  میلیارد  نه  و  بیست  معادل  ریال   291/000/000/000
میلیون تومان ارزیابی گردیده است . زمان مزایده : روز شنبه 
مورخ 10 /1400/7 ساعت 8 صبح الی 12 ظهر در محل شرکت 
شرکت   36 خیابان  آباد  محمود  صنعتی  منطقه  در  واقع 
معرض  در  مزایده  طریق  از  اسپاهان  صنعت  شاب  تولیدی 
فروش گذاشته می شود. شرایط مزایده : مزایده نقدی است و 
مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به خریداری که باالترین 
های  هزینه  کلیه  شود  می  فروخته  کند  پیشنهاد  را  قیمت 
مبالغ  و سایر  انتقال  و  نقل  مالیات  به جز  مزایده  به  مربوط 
. هزینه  بعهده خریدار است  بعهده فروشنده است  قانونا  که 
برنده  بعهده  مزایده  مورد  مال  به  مربوط  رسمی  اسناد  دفاتر 
مزایده می باشد . متقاضیان باید 10% بهای کارشناسی شده را 
بعنوان سپرده نقدی شرکت در مزایده طی چک بانکی در وجه 
حساب شماره 0113369813003 نزد بانک ملی بنام شرکت 

ورشکسته شاب صنعت اسپاهان به همراه مشخصات کامل 
جهت  ملی  کارت  تصویر  و  تماس  شماره  و  اقامت  محل  و 
پیشنهادی  به  تصفیه  مدیر  نماید  ارایه  مزایده  محل  به  ورود 
که مبهم ، مشروط ، فاقد سپرده بر خالف شرایط این آگهی 
 5 تا  باید حداکثر  مزایده  برنده  نخواهد کرد.  داده  اثر  ترتیب 
صنعت  شاب  شرکت  دروجه  را  مزایده  ثمن  بقیه  کاری  روز 
اسپاهان واریز نماید و پس از پرداخت کلیه مبالغ پالک ثبتی 
و اسناد مربوطه پس از اخذ مجوزهای قانونی و استعالمات 
موعد  در  مزایده  بهای  پرداخت  اگر  و   . گیرد  انجام  مربوط 
مقرر انجام نگیرد و یا برنده حاضر به اجرای تعهد خود نگردد 
نفع  به  ایشان  سپرده  درصد  صد  و  گردد  می  باطل  مزایده 
 . اسپاهان ضبط خواهد شد  ورشکسته شاب صنعت  شرکت 
متقاضیان می توانند برای دریافت اطالعات بیشتر و بازدید با 
هماهنگی مدیر تصفیه 5 روز قبل از برگزاری مزایده با شماره 
به محل  یا  و  نمایند  09132864991 تماس حاصل  موبایل 

نمایند.  مراجعه  شرکت 

حمیدرضا کرباسی مدیر تصفیه شرکت ورشکسته شاب صنعت اسپاهان
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افقی
 1 - ورزش مادر، عدد بهم زدنی - لباس 
 - متوفي  جامه  اموات،  لباس  آخرت، 
سنگریزه - موش رایانه ای۲ - وسیله ای 
برای سنجش جرم اجسام در قدیم، ترازو، 
میزان -  روکفشی  - خط پیچ در پیچ۳ 
اعتراف كردن - آخرین  - جرقه آتش - 
نازی، دستیار هیتلر، معاون هیتلر4 - ناظر 
و نگرنده ، بلند پایه، مراقب، کسی یا چیزی 
که از بلندی بر کسی یا چیزی دیگر مسلط 

باشد - باران اندک - رودی در فرانسه، از 
باشگاه های فرانسوی5 - ضمیر غائب، وی، 
ضمیر سوم شخص مفرد - نیك سرشت 
ریسمان   - بتونه۶  خیاطی، گل  صابون   -
- لگن لباسشویی - استان شمال عراق7 
- گرانمایه تر، نفیس تر، نفس ها و جانها 
- بزرگترین جزیره یونان، باغچه كوچك - 
نفس خسته۸ - پولک ماهی - از احشاء 
درون بدن، عضو گوارشی درون بدن - به 
 - یاد شده   ، ذکر شده   - زوبین9  اندازه، 
مومیایی - جمع بحر، دریاها1۰ - کهنه و 

پوسیده  - حرص و طمع، زیاده خواهی، از 
حروف اضافه - علم پزشکی - یازده، دو یار 
هم قد - پوشاك ستور11 - بی تجربه  - 
حیوانی چونده  - به معنی بگو 1۲ - اظهار 
مزه  ها،  مزه  از   - پا1۳  رد   - کرم کردن  
حرف حق - شهد شیرین - جاذبه14 - 
قلعه معروف در صدر اسالم، یكی از جنگ 
های پیامبر - كاشف میكروب سل - پلوی 
آبکش نشده، نوعی پخت برنج - مصیبت، 
آزمون الهی، از نازل شدنی ها15 - فیلمی از 

همایون اسعدیان - آشکار

عمودی
- کلمه  غنیمتی  نفس  نفس، خون،   -  1
مایه   - مشایعت  حرف  آش،  همراهی، 
حیات، مایه روشنایی، مظهر پاكی - مدل 
غربی، الگوی اروپایی - دانه گیاه، بذر۲ - 
وزیدن - میهن - ثم وارونه - كیسه وسایل 
خیاطی۳ - لطیف، مالیم - تأثیر ذهنی، 
مدرک  دارای   -  4 خطا   - کردن  رسوخ 
لیسانس، اهل خبره - مقوای نازک - فرمان 
اتومبیل، نقش هنرپیشه5 - تپق زدن - 
رستگاری - مرتجع الستیکی، از مرتجعین۶ 
- سقف دهان  - آرواره، جانوردریایی - گاز 
استخر - پارچه کشباف7 - حرف فاصله، 
بار - بیباك - کوتاه  خمیدگی كاغذ، لنگه 
شده و دم بریده ۸ - از آثار جان اشتاین 
بک - واحد شمارش قند خرد شده، یك 
آشغال،  مترادف  آذری،  گوشت   - دانه9 
اسب ترك - گریزحیوان، مرکز ایتالیا، شهر 
بی دفاع، شهر فراری - نقشه انگلیسی1۰ 
- بلند، بلند و مرتفع، مرتفع - بزرگترین 

شاعر روم باستان، اثر پیر كورنی - پنهان 
داشتن11 - موزیک نظامی - احمق و کودن 
- مأمور سفارتخانه، وابسته سفارتخانه1۲ - 
پر گویی، زدني پرچانه ها، طرف - خیلی 
بی  بله  شیرازی،  بله  جمع،  نشانه   - کم 

ادب - محاسن صورت، جراحت، زخم1۳ 
برنج   - رنگ   - ایرانی  بانک  نخستین   -
 - خشكی14  میوه،  آغوش،   - گیالنی  
درخت تسبیح، سهولت و آسانی - تیغی که 
بدان موی تراشند، موی سترده و تراشیده، 

پخته  آن  ثلث  خرمایی که  درشت،  گلیم 
بند  بند دست،  باشد - سرخ رنگ 15 - 
دست یا پا، مفصل  - زدنی آدم بهانه گیر 
- بسیار ناراحت، سرگشته - یکدندگی، کار 

بچه یک دنده - حرف ندا

جدول شماره 2110

اصفهان 

اندازه  امکان  کشور  در  بار  نخستین  وطن خواهان/ 
جاری  فاضالب  حجم  و  دما  سرعت،  سطح،  گیری 
در شبکه های فاضالب شهر اصفهان به صورت برخط 

شد. فراهم 
فاضالب  انرژی  و  کنترل  های  سیستم  دفتر  مدیر 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اعالم این خبر 
گفت: در حال حاضر تجهیزات دبی سنجی در 1۰ نقطه 
اصفهان  شهر  فاضالب  انتقال  و  آوری  جمع  شبکه  از 

نصب شده که در کشور بی نظیر است.
 1۰ شامل  سامانه  این  میرآبادی گفت:  زمان  علیرضا 
ایستگاه دبی سنجی   1۰ و  ثابت  ایستگاه دبی سنجی 
در  ها  داده  تحلیل  و  ثبت  امکان  است که  متحرک 
مورد چگونگی هدایت شبکه فاضالب شهر اصفهان را 

به کاربران  می دهد.
او افزود: تحلیل این داده ها از آن جهت مهم است 

که به ویژه هنگام بارندگی و ورود آب باران به شبکه 
جمع آوری و انتقال فاضالب، امکان گزارش به سامانه 
برنامه  جهت  حوادث  به  رسیدگی  واحدهای  و   1۲۲
از  جلوگیری  و  فاضالب  جریان  هدایت  برای  ریزی 
می  فراهم  را  منازل  داخل  به  فاضالب  زدگی  پس 

سازد.
فاضالب  انرژی  و  کنترل  سیستم های  دفتر  مدیر 
پیشگیری  لزوم  به  اشاره  با  اصفهان  استان  آبفای 
بارندگی  زمان  در  خانگی  فاضالب  پس زدگی  از   
باالزدگی  عنوان کرد: این سامانه امکان اعالم هشدار 
بروز مشکل، نسبت  تا در صورت  را می دهد  فاضالب 
انتقال  و  آوری  ترمیم شبکه جمع  و  رفع گرفتگی  به 
دبی سنجی  مزایای  دیگر  از  او  اقدام شود.  فاضالب 
منهول های شبکه فاضالب را مدیریت حجم ورودی 

کرد. اعالم  فاضالب  تصفیه خانه های 

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت

دبی سنجی آنالین منهول های شبکه فاضالب اصفهان فهیمه صدقی/ مدیر امور منابع آب شهرستان 
کالت با بیان این که شهرستان کالت به دلیل آب 
و هوای متنوع و شرایط جوی مناسب و همچنین 
تعداد سدها و وجود آب گرم های طبیعی برای 
گردشگری  صنعت  توسعه  و  سرمایه گذاری 
مستعد است، گفت: منابع آبی و تعدد اماکن 
گردشگری آب به همراه فضای طبیعی منطقه 
فرصت و غنیمتی برای توسعه گردشگری آب در 

شهرستان کالت است. 
"مصطفی فرزانه" گفت: امور آب کالت تجهیزات 
برای  سدها  حاشیه  در  رفاهی  امکانات  و 
صورت  در  و  است  کرده  آماده  بازدیدکنندگان 
سرمایه گذاری بخش خصوصی آمادگی داریم تا 

دهیم. انجام  را  الزم  همکاری  زمینه  این  در 
زمینه  در  امور آب کالت  این که  به  اشاره  با  او 
توسعه گردشگری آب و استفاده از تجهیزات آبی 
از هیچ کمکی دریغ نمی کند، خاطرنشان کرد: 

مسیرهای منتهی به سدهای چهچهه و قره تیکان 
آماده سازی و از نظر رفاهی در سطح بسیار باالیی 

قرار دارد.
"فرزانه" تاکید کرد: گردشگری ظرفیت توسعه در 
همه فصول را داراست گاهی رویت و چشم انداز 
از  پوشیده  دریاچه  یا  و  آبشار  یک  زمستانی 
یخ همانند جذابیت های آن در فصل تابستان 
می تواند گروه هایی از طبیعت گردان را به سوی 

خود جلب کند.
برای  هوایی  توسعه گردشگری  به  ادامه  در  او 
گردشگران از سد چالیدره طرقبه مشهد به کالت 
برنامه ریزی مقرر  یادآور شد: طی  اشاره کرد و 
شد که بخش خصوصی برای توسعه گردشگری 
هوایی و پروازی ورود کند که متاسفانه به دلیل 
شیوع ویروس کرونا این پروژه به حالت نیمه 
تعطیل درآمد و عملیاتی نشد که امیدواریم با 
مساعد شدن شرایط در این خصوص اقدامات 

کالت  آب  منابع  امور  مدیر  شود.  انجام  الزم 
اماکن  توسعه  و  ورزش  به  توجه  تصریح کرد: 
ورزشی یکی دیگر از برنامه های امور آب کالت 
است به همین منظور مذاکراتی با رئیس هیات 
قایقرانی استان صورت گرفته است تا سدهای 
چهچهه و قره تیکان را برا ی برنامه های تفریحی 
و تمرین تیم های قایقرانی آماده سازی و تجهیز 
کنیم که در صورت تایید و نهایی شدن مذاکرات 
گردشگران  و  ورزشکاران  جذب  برای  فرصتی 
فراهم می آورد. همچنین مسیر دوچرخه سواری 
از شهرستان مشهد به سمت سدهای کالت در 

دستور کار قرار گرفته است.
آب  گردشگری  که  این  به  اشاره  با  "فرزانه" 
مقصدهای  از  بسیاری  برای  حیاتی  منبع  یک 
آب،  گردشگری  شد:  یادآور  است  گردشگری 
کالت  شهرستان  پایدار  توسعه  برای  راهبردی 

است.

اعالم آمادگی امور منابع آب کالت
 برای توسعه صنعت گردشگری آب

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رشت گفت: به دنبال گشت 
نامحسوس نیروهای یگان حفاظت شهرستان رشت، تعداد 7 اصله درختان جنگلی 
از نوع توسکا و گردو را در به صورت دپو شده در منطقه چوکام کشف و ضبط کردند.  
 ، آبخیزداری استان گیالن  اداره کل منابع طبیعی و  به گزارش روابط عمومی   
پورمیرزایی همچنین از توقیف خودروی پیکان وانت حامل چوب آالت قاچاق 
جنگلی به میزان 5/1 متر مکعب استر هیزم در شهرک صنعتی سفیدرود خبر داد 
و افزود: فرد متخلف به منظور گمراهی مامورین، اقدام به استتار چوب آالت کرده 
بود. او اضافه کرد: چوب آالت بازداشتی از گونه توسکا بوده که برای تشکیل پرونده 
قضایی به همراه خودرو در بازداشت ماموران یگان حفاظت شهرستان هستند. 
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان رشت همچنین از کشف و ضبط، ۳9 اصله 
چوب آالت قاچاق و غیر مجاز از گونه های گردو و اوجا طی هماهنگی با مقام 
محترم قضایی و همراهی پاسگاه انتظامی در یک کارگاه چوب بری شخصی، واقع 
در منطقه زیباکنار روستای فخرآباد، شهرستان رشت خبر داد. ایشان اظهار کرد: 
کارشناسان ارزش مجموع چوب آالت کشف شده را بیش از سه میلیون تومان 

برآورد کرده اند.

سرپرست  با  دیدار  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  میاندرود  و  ساری  مردم  نماینده 
روستاهای  در  اشتراک پذیری  و  شبکه  از  بهره برداری  تسریع  مازندران،  گاز  شرکت 

داد. قرار  تاکید  و  پیگیری  مورد  را  چهاردانگه  محدوده 
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، علی بابایی کارنامی در این دیدار 
دارند که  حق  های کوهستانی  محدوده  ویژه  به  محروم  مناطق  مردم  داشت:  بیان 

برخوردار شوند. به گاز طبیعی  نعمت دسترسی  از  هرچه سریع تر 
درصد   1۰۰ اینکه  به  اشاره  با  مازندران  استان  شرکت گاز  سرپرست  بیگلریان  مقدم 
خانوار شهری  و ۳/99 درصد خانوار روستایی در شهرستان های ساری و میاندرود از 
نعمت گاز طبیعی برخوردارند، اظهار کرد: با توجه به اتمام آزمایشات مقاومت و نشتی 
روستای   11 در  تزریق گاز  به  نسبت  زودی  به   ، تغذیه  پوشش خط  تعیین کیفیت  و 
افزود:  بیگلریان  می شود.  اقدام  اشتراک پذیری  به  نسبت  متعاقبا  و  آغاز  چهاردانگه 
با سرعت  علمدارده  و  ده  نقیب  چاچکام،  روستاهای  تغذیه کار  خط  مجری  پیمانکار 
با اداره کل راهداری در خصوص تعیین  در حال انجام کار است که در صورت تفاهم 
تکلیف محدوده های رانشی، امکان گازدار کردن روستاهای مذکور نیز تا اواسط پاییز 

می شود. عملی 

به گزارش روابط عمومی شرکت معادن زغال سنگ کرمان، عفت 
شریعتی نماینده زرند و کوهبنان در مجلس به صورت سرزده از 
کارخانه زغال شویی زرند بازدید کرد و با کارگران زحمتکش این 

مجموعه سخن گفت .
و کارگران  مدیران  وظیفه  اصلی ترین  و کوهبنان  زرند  نماینده   
با  همراه  بیشتر  تولید  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  طبق  را 
کیفیت برشمرد و افزود خدا را شاکریم که روند رو به رشدی را در 

مجموعه شرکت معادن زغال سنگ کرمان شاهد هستیم .
درباره ضریب شغلی کارگران مجموعه  بازدید  این  در  شریعتی 
زغال سنگ اظهار امیدواری کرد این مشکل با همراهی مجلس و 

در چارچوب قانون رفع شود.
زغال شویی  علیزاده سرپرست کارخانه  بازدید مهندس  این  در   
زرند و جمعی از کارشناسان این مجموعه نماینده شهرستان های 

زرند و کوهبنان را همراهی کردند. 

کشف چوب آالت قاچاق 
در عملیات های مختلف در  رشت

تسریع در گازرسانی به 23 روستای  باقی مانده 
شهرستان های ساری و میاندرود

بازدید سرزده نماینده زرند
 از کارخانه زغال شویی

| گیالن | | مازندران | | کرمان |
با حضور جمعی از اهل قلم و 

پژوهشگران فرهنگ عامه؛
برگزاری آیین بزرگداشت روز ملی 

شعر و ادب فارسی در گرگان
به مناسبت روز ملی شعر و ادب فارسی؛ مراسمی با 
و  اسالمی گلستان  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  حضور 

جمعی از اهالی شعر و ادب در گرگان برگزار شد.
مومنی :گلستان | به گزارش روابط عمومی اداره کل 
بزرگداشت  گلستان،آیین  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
سالروز شعر و ادب فارسی با حضور  عادله کشمیری 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان، احمد گلچین  
و فرشته آل نبی معاون فرهنگی و رئیس  اداره فرهنگی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان و جمعی از 
فرهنگ  پژوهشگران  و  قلم  صاحبان  فرهیختگان، 
و شعر و ادب شهرستان گرگان در شامگاه روز شنبه 
۲7 شهریور ماه همزمان با روز شعر و ادب فارسی و 
بزرگداشت محمد حسین شهریار در سالن اجتماعات 

فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان برگزار شد.
در ابتدای این آیین که به صورت مجازی نیز پخش می 
شد، »کریم هللا قائمی« نویسنده، پژوهشگر، طنزپرداز، 
مترجم زبان تبری و صاحب مانیفست شعر گفتار در 
ایران، اشعاری را از کتاب تازه منتشر شده اش با عنوان 

»کتل کش« با محوریت شهر گرگان قرائت کرد.
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  کشمیری  عادله  سپس 
اسالمی گلستان ضمن گرامیداشت روز شعر و ادب 
فارسی و بزرگداشت محمد حسین شهریار، گفت: بسیار 
خرسندم در خدمت شما عزیزان با احساس هستم 
که گاه تنهایی خود را با قلم تقسیم می کنید و آمال 
و آرزوهای خود را در رشته های مختلف هنری ریخته 
و تابلوهای متنوعی از عالیق و سالیق بشری خلق می 

کنید.
او گفت: شعر و ادب فارسی ظرف حکمت، عرفان، عشق 
و نیایش است و شاعران و نویسندگان میراث داران 
فرهنگ  و فرهیختگی اند. کشمیری ضمن اشاره به 
خاطرات و فرازهایی از زندگی شهریار و نحوه مانوس 
شدن او با دنیای شعر و ادب، اظهار کرد: امروز دور 
هم جمع شدیم تا از زحمات تعدادی از پژوهشگران و 
مولفان حوزه فرهنگ فولکلور گرگان زمین تقدیر کنیم 
و امید آن را  داریم که این قدردانی های کوچک اما 
مستمر، باعث حضور جوانان و نسل های آینده در این 

عرصه بشود.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک 
حوزه ثبت ملک زرند

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

تعیین  قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
14۰۰۶۰۳19۰۰۸۰۰14۳۲هیات  شماره  رای  برابر  رسمی  سند 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت 
مهدی بهشتی مقدم فرزند غالم حسین به شماره شناسنامه 
7 صادره از زرند در قسمتی از کارگاه )جهت ادغام در پالک 
شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع   1۰1.4 مساحت  به  مجاور( 

زرند کمربندی  در  واقع  اصلی   75۶۶ از  فرعی   ۲ پالک  از 
افتخاری  محمود  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  رفسنجان 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
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 
خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

15۸ م/الف  شد.  خواهد  صادر  مالکیت 
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۶/14

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  14۰۰/۶/۲9
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
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   14۰۰۶۰۳19۰۰۸۰۰1474هیات 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدمرتضی حسینی حتکنی فرزند 
به  خانه  یکباب  در  زرند  از  صادره   ۳۰۸۰۰1۸۲14 شناسنامه  به شماره  سیدمحمود 

مساحت ۲75 مترمربع از پالک ۲۳۶۲ اصلی واقع در زرند خیابان قرنی کوچه 1۶ 
خریداری از مالک رسمی آقای ضیاء متصدی زرندی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 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 
155 م/الف  خواهد شد.  مالکیت صادر  مقررات سند  طبق  اعتراض  وصول  عدم 

تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۶/14
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  14۰۰/۶/۲9

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

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

تعیین  قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
14۰۰۶۰۳19۰۰۸۰۰1۶1۸هیات  شماره  رای  برابر  رسمی  سند 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت 
نسرین جعفری جرجافکی فرزند فتاح به شماره شناسنامه 
به مساحت 4۳4.55  از خانه  از زرند در قسمتی  ۲ صادره 
مترمربع از پالک 7۶4۶ اصلی واقع در زرند خیابان صدوقی 

عمرانی  سلطنت  خانم  رسمی  مالک  از  خریداری   14 کوچه 
در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
که  صورتی  در  شود  می  آگهی  15روز  فاصله  به  نوبت  دو 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
بدیهی  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  دادخواست خود 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
159 م/الف  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق 

تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۶/14
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حسین توحیدی نیا
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 

منطقه گلباف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۳99۶۰۳19۰۶۲۰۰۰91۳ هیات اول موضوع قانون 
فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
تصرفات  ملک گلباف  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان 
به شناسنامه شماره ملی 1۰۶۳۰۰۳۲۰5۰  در ششدانگ یک باب 
یک  پالک  مترمربع   ۳49۳/7۰ مساحت  به  نیروگاه  ساختمان 
فرعی از ۶۶5 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالکهای ۶۶1 – 

اصلی و ۶۶5 – اصلی واقع در گلباف خیابان ولیعصر نیروگاه برق 
برق منطقه  و  از مالک رسمی شرکت منطقه ای آب  خریداری 
ای کرمان و سلطان و حوا و هاشم نادری گوکی  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز 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 تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 599
تاریخ انتشار نوبت اول :  14۰۰/۰۶/14
تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/۰۶/۲9

محمود مقصودی  - رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی ابالغ اجرائیه
بدین وسیله به آقای محسن شمسی فرزند عبد 
الرحيم به ش. ملی 5۶۲9۸14۶۰5 ابالغ می گردد 
که خانم فهیمه مهاجر فرزند علی اصغر به کدملی 
۰7۰۳7۶51۳۲ به استناد سند  نکاحيه شماره 441۰ 
- 1۳۸۸/۰1/۲9 تنظیمی در دفتر ازدواج شماره 45 
به کالسه  اجرائیه  به صدور  تربت حیدریه مبادرت 
9۸۰۰۶49 و به تعداد 414 عدد سکه بهار آزادی علیه 
شما نموده است و چون برابر اعالم مامور ابالغ اداره 
پست تربت حیدریه با توجه به مراجعه در آدرس 

اعالمی شناسائی نشده و ابالغ میسر نگردیده لذا به 
استناد ماده 1۸ آئین نامه اجرا ء به شما ابالغ می 
گردد که اجرائیه از تاریخ انتشار این آگهی ابالغ شده 
محسوب و ظرف مدت 1۰ روز از انتشار این آگهی 
عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت و شما موظف 
به ثبت نام و دریافت حساب کاربری جهت ابالغات 
می باشید و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر 

نخواهد شد. شماره 1۰57
تاریخ انتشار 14۰۰/۰۶/۲9

 محمدکاظم باقرزاده رئیس ثبت اسناد و امالک 
تربت حیدریه
ت ح ج

آگهی مزایده اتومبیل
به موجب پرونده اجرائی کالسه 99۰۰۰۰۶  
یک دستگاه خودرو سواری سمند ایکس 
7 به رنگ بژ متالیک مدل 1۳۸5 دو گانه 
سوز به شماره پالک 7۶۳    ب 54 ایران ۶5 دارای بیمه 
نامه شخص ثالت تا تاریخ 14۰۰.1۰.۰4  متعلق به احمد 
به  رسمی  کارشناس  نظر  طبق  نسب که  محمدی  نور 
مبلغ 7۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )هفتصدو هشتاد میلیون ریال( 
ارزیابی شده ،مزایده آن از ساعت 9 الی 1۲ روز دو شنبه 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  محل  در   14۰۰.۰7.1۲ مورخ 
از  مصلی  بلوار شهید شریفی جنب  در  واقع  رفسنجان 
)هفتصدو  ریال  پایه7۸۰.۰۰۰.۰۰۰  مبلغ  از  مزایده  طریق 
قیمت  باالترین  به  ،و  شروع  ریال(  میلیون  هشتاد 
جلسه  در  شد.شرکت  خواهد  فروخته  نقدًا  پیشنهادی 
مزایده برای عموم آزاد است و فروش منوط به پرداخت 
1۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت 
او در جلسه مزایده  قانونی  نماینده  یا  و حضور خریدار 
مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف  مزایده  است.برنده 
فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب 
و در صورتی که ظرف مدت  نماید  تودیع  ثبت  صندوق 
مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد.در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار 
تعیین  روز  گردد.چنانچه  می  تجدید  مزایده  و  ساقط 
شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل 
جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد 
در  شرکت  جهت  توانند  می  خریداران  و  طالبین  شد. 
مزایده در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ 1۰ درصد 
فوق شرکت  نشانی  به  مزایده  در جلسه  قیمت خودرو 
نموده ضمنا بدهی های مربوطه ازجمله بدهی مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره که اعم از اینکه رقم قطعی آنها 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
برنده مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد .نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد 
حسابهای  مفاصا  ارائه  به  موکول  انتقال  سند  تنظیم  و 

دارایی و شهرداری و غیره خواهد بود.
مورخ  دوشنبه  روز  نوبت:  یک  در  آگهی  چاپ  تاریخ 

14۰۰.۰۶.۲9
علی خسرو انجم_مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

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

سند رسمی
برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی 
می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش 1۳ کرمان شهرستان زرند

آقای مصطفی سلطان زاده زرندی فرزند یداله بشماره شناسنامه 7۶۲ صادره از زرند در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ باغ مشجر پسته به مساحت ۸۰۳91.94 مترمربع مفروز 
و مجزی شده از پالک 4 فرعی از 17۸5 اصلی واقع در روستای عبدل آباد بخش 1۳ 
کرمان خریداری از مالکین رسمی آقایان خلیل و حمید گوکی زاده  حقوق ارتفاقی : حق 

عبور دکل های انتقال برق فشار قوی از داخل مورد ثبت گواهی می شود.
آقای محمد سلطانزاده زرندی فرزند یداله بشماره شناسنامه ۸۳۲5 صادره از تهران در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ باغ مشجر پسته به مساحت۸۰۳91.94 مترمربع مفروز 

و مجزی شده از پالک 4 فرعی از 17۸5 اصلی واقع در روستای عبدل آباد بخش 1۳ 
کرمان خریداری از مالکین رسمی آقایان خلیل و حمید گوکی زاده  حقوق ارتفاقی : حق 

عبور دکل های انتقال برق فشار قوی از داخل مورد ثبت گواهی می شود.
آقای محمد سلطانزاده زرندی فرزند یداله بشماره شناسنامه ۸۳۲5 صادره از تهران 
به مساحت   استخر  بر  پسته مشتمل  باغ مشجر  از ششدانگ  مشاع  دانگ  در سه 
۲5۲57۶.۳۸ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 5 فرعی از 17۸5 اصلی واقع 
در زرند روستای عبدل آباد بخش 1۳ کرمان خریداری از مالک رسمی خانم سوسن 
ارجمند کرمانی حقوق ارتفاقی : حق عبور دکل های انتقال برق فشار قوی از داخل مورد 

ثبت گواهی می شود.
آقای مصطفی سلطان زاده زرندی فرزند یداله بشماره شناسنامه 7۶۲ صادره از زرند 
به مساحت  استخر  بر  پسته مشتمل  باغ مشجر  از ششدانگ  مشاع  دانگ  در سه 
۲5۲57۶.۳۸ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 5 فرعی از 17۸5 اصلی واقع در 
زرند روستای عبدل آباد بخش 1۳کرمان خریداری از مالک رسمی خانم سوسن ارجمند 
کرمانی  حقوق ارتفاقی : حق عبور دکل های انتقال برق فشار قوی از داخل مورد ثبت 

گواهی می شود.  م الف 157
 تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۶/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:14۰۰/۶/۲9
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صحبت  پستان   سرطان  مورد  در  زمانی که 
جسمانی  عوارض  عالئم،  اغلب  می شود، 
قرار  بررسی  مورد  آن  هزینه های  احتماال  و 

. می گیرد
سرطان  درمان  و  تشخیص  حالی که  در   
پستان مجموعه ای  از مشکالت روانشناختی 
خود  با  را  اضطراب  و  افسردگی  با  مرتبط 

دارد.  همراه 
معموال اولین واکنش در مواجهه با تشخیص 
سرطان پستان شوک و عدم پذیرش است. 
در این مرحله سواالتی مانند »چرا من؟ چه 
می دهم؟«  تقاص  دارم  بودم؟  گناهی کرده 
شوک  واکنش  می شود.  تکرار  بیمار  برای 

بکشد.  تا یک هفته طول  است  ممکن 
بیماران  از  گروهی  شوک  از  بعد  مرحله  در 
تشخیص  و   می کنند  انکار  را  بیماری  وجود 
انکار  اشتباه می دانند. گاهی  را  آزمایش ها  و 
می شود که  بیماری  پیگیری  عدم  به  منجر 
می تواند عواقب جبران ناپذیری به بار آورد. در 

این هنگام حضور یک همراه نزدیک و دلسوز 
ادامه  برای  بیمار  حمایت  و  تشویق  برای 
بسیار  می تواند  درمانی  برنامه  و  آزمایش ها 
بیماری   پذیرش  از  پس  باشد.  کمک کننده 
خشم،  اندوه،  و  غم  دچار  است  ممکن  فرد 
شود.  ترس  و  تمرکز   کاهش  بی خوابی،  
بپرسد  که  از خودش  را  این سواالت  مرتب 
»اگر  درمان موثر نباشد ؟«  »اگر بمیرم؟« 
بیماران  از  تعدادی  برای   عود کند؟«   »اگر 
این احساسات منفی گاهی هفته ها به طول 
می انجامد به نحوی که بر عملکرد روزانه آن ها 

می گذارد. تاثیر 
 گاه احساس ناامیدی چنان شدت می گیرد 
که فرد انگیزه خود را برای فعالیت روزمره از 

دست می دهد. 
از تغییرات احساس خستگی     یکی  دیگر 
است.  آن  درمان  و  بیماری  دنبال  به  مفرط 
احساسات منفی  همراه با احساس خستگی  
می تواند باعث شود زنان از انجام کارهایی که 
به بهبود بیماری کمک می کند، دست بکشند 
آنها مضر  برای  انجام دهند که  را  و کارهایی 

است و باعث پیشرفت بیماری می شود.
بی لذتی   و  ناامیدی   ، اندوه  و  غم  عالئم  اگر 
طول  به  دوهفته  از  بیش  و  گرفت  شدت 
انجامید بهتر است که با یک مشاور  صحبت 
افسردگی  به  شما  است  ممکن  زیرا  کنید 

باشید. شده  مبتال 

شدن  افسرده  بدانید  که  است  خوب   
نیست  بیماری  برابر  در  شما  نشانه ی ضعف 
و در بسیاری از موارد ناشی از بروز تغییرات 
بیماری  خود  نتیجه ی  در  بدن  در  شیمیایی 
است. بنابراین از صحبت درباره ی آن خجالت 

 . نکشید
افسردگی به اشکال مختلف می تواند در روند 
کند.  ایجاد  اختالل  شما  بهبودی  و  درمان 
غذایی  رژیم  فرد  می شود  سبب  افسردگی 
خانواده  با  ارتباط  نکند،  رعایت  را  مناسب 
از  شود،  تحرک  قطع کند، کم  را  دوستان  و 
انجام ورزش و کارهایی که قبال از آن ها لذت 
می برده خودداری کند و حتی برنامه درمانی 
به  افسردگی  نکند.  دنبال  درستی  به  را  خود 
بر  می تواند  غیرمستقیم  و  مستقیم  شکل 

گذارد.  تاثیر  فرد  درمان  روند 
به طور خالصه مسائل روانشناختی در دوران 
فرد  و  است  شایع  بسیار  پستان   سرطان 
روان درمانی  و  مشاور  نظر  تحت  است  بهتر 
حمایت  شرایط  این  در  همچنین  گیرد.  قرار 
دوستان و خانواده بسیار کمک کننده است. 
خدمات  از  استفاده  پیشنهاد  بیمار  فرد  به 
مشاوره و روان درمانی را دهید و در عین حال  
به او کمک کنید که با شرایط موجود سازگار 
به  و  تقویت کنید  او  در  را  امیدواری  شود.  
با  او اطمینان دهید که می تواند یک زندگی 

باشد. داشته  کیفیت 

 یادداشت

 گردو چینی در مازندران/ مهر

نمایش »عصر طویلگی« به نویسندگی علیرضا غفاری که 
با کارگردانی  است  نمایشی سولو  هنرهای  آکادمی  تولید 
خانه  انتظامی  تماشاخانه  در  اجرا  برای  سالکی  عماد 
هنرمندان ایران، تمرین های نهایی خود را انجام می دهد.
صحنه  روی   ٩٩ و   ٩٨ سال  بود  قرار  که  نمایش  این   
به  اخیر  سال   ۲ طی  در  بار  چندین  آن  اجرای  و  برود 
در  پیوستگی  با  افتاد  تعویق  به  کرونایی  شرایط  دلیل 
برای  سرانجام  گروه،  مستمر  پیگیری های  و  تمرین ها 
عموم  اجرای  به  انتظامی  تماشاخانه  در  مهر  دوم  نیمه 

آمد.  خواهد  در 
نادیا  و  آهنین جان  امیرکاوه  نمایشی  اثر  این  تولید  در 
دراماتورژ  پارساخو  آرش  و  کارگردان  مشاوران  حسام 

هنرآنالین  / است.  نمایش 

پررنگ  حضور  با  ساله  هر  که  اتریش  »لینز«  جشنواره 
فیلم سازان ایرانی در اتریش برگزار می شود، امسال در مجموع 
هشتادوهفت فیلم کوتاه بین المللی را در بخش مسابقه خود 
پذیرفته است که در آن میان هشت فیلم از ایران است. در 
انتخاب شده اند که  فیلم هایی  »لینز«  از جشنواره  دوره  این 
داشته اند.  جهانی  جشنواره های  در  بین المللی  موفقیت های 
این فیلم »پرستیژ« ساخته زهرا آهویی، »تهاتر« ساخته زیبا 
کرمعلی و عماد آراد، »حلق آویز« ساخته رقیه توکلی، »دختر 
محمدرضا  ساخته  »دوآل پا«  کرمی،  راحله  ساخته  خوب« 
مرادی، »سرمه ای« ساخته قصیده گلمکانی، »سفیدپوش« 
ساخته  نمی شود«  قرنطینه  »عشق  و  فهیمی  رضا  ساخته 
ژینوس پدرام هستند. دومین جشنواره بین المللی فیلم »لینز« 
بیستم تا بیست وپنجم سپتامبر ۲۰۲1 برابر با ۲9 شهریور ماه تا 

۳ مهرماه در شهر لینز اتریش برگزار می شود./ مهر

|  تئاتر |

| سینما |

 آگاهی از ابتال به سرطان پستان و پیامدهای روانشناختی آن 
) قسمت سوم(

|  مریم خوشبویی |

|  دکتری تخصصی مشاوره و راهنمایی |

محمدمسعود سمیعی نژاد عملکرد دوساله گروه سرمایه گذاری پارسیان را تشریح کرد:

صرفه جویی ارزی 45میلیون یورویی 
و اشتغالزایی 4800 نفری طی دو سال گذشته

 شرکت سرمایه گذاری پارسیان از سرآمدان 
شرکت های فوالدی در حوزه بومی سازی

مدیرعامل شرکت سرمایه 
گذاری پارسیان از صرفه 

جویی ارزی بالغ بر 45میلیون 
یورویی، اشتغالزایی 4800 
نفری و جذب بیش از 150 

شرکت و 12 مرکز رشد 
دانشگاهی برای همکاری 
توسط این شرکت طی دو 

سال اخیر خبر داد.

آب را َهدر ندهیم

یژه
ش و

زار
گ

مدیرعامل  نژاد،  سمیعی  محمدمسعود 
پارسیان؛  گذاری  سرمایه  شرکت 
ردیف   1۶۰۰ سازی  بومی  و  شناسایی 
کاال شامل افزون بر 1۲۰۰۰قطعه، کاهش 
نسبت درخواست های خرید خارجی به 
های  فناوری  از  استفاده  درصد،   5 زیر 
و  معدن  صنعت  در  دنیا  روز  به  و  نوین 
زنجیره تولید فوالد و کاهش مصرف آب 
و برق کارخانجات به میزان 15درصد را از 
دیگر دستاوردهای این شرکت ذکر کرد.
چگونگی  تشریح  در  نژاد  سمیعی 
دستیابی به موفقیت های گروه تصریح 
برای  ترین گلوگاه ها  اصلی  از  یکی  کرد: 
های  کارخانه  در  مستمر  و  پایا  تولید 
تولیدی، تعمیر و نگهداری به موقع و نیز 
تجهیزات  و  یدکی  از قطعات  بهره گیری 
و  هستند  خارج  تولید  اکثرا  که  است 

امکان  هم  ها،  تحریم  وجود  دلیل  به 
گذشته  از  تر  سخت  آنها  به  دسترسی 
برای  آنها  شده  تمام  هزینه  و  بوده 

است. باال  ها  شرکت 
کاهش  راستای  در  کرد:  اظهار  وی 
کردن  اجرایی  و  خارج  به  وابستگی 
همچنین  رهبری،  معظم  مقام  منویات 
در  داخلی،  های  شرکت  توانمندسازی 
سازی  بومی  نهضت  گذشته  سال  دو 
شرکت  در  تولید  فرآیندهای  قطعات، 
هدف  با  پارسیان  گذاری  سرمایه 
هزینه  و کاهش  ارز  خروج  از  جلوگیری 
بهره  افزایش  آن  تبع  به  و  تولید  های 

شد. شروع  وری 
سمیعی نژاد بیان کرد: در گام اول تیمی 
متشکل از نیروهای جوان شرکت در کنار 
افراد با تجربه تشکیل و هدف گذاری های 

الزم و نیز مسیرهای نیل به این اهداف 
شد.  تعیین  اجرایی  مسیر  و  مشخص 
این  از  ۲سال  گذشت  از  پس  اکنون 
توان  می  را  آن  دستاوردهای  اقدام، 
بهینه سازی فرآیند های تصمیم گیری، 
انگیزه  و  خودباوری  افزایش  و  ایجاد 
داخلی  تولیدکنندگان  نیز  و  مجموعه  در 
و  توانایی ها  شناسایی  مهمتر  همه  از  و 
دانست که  کشور  در  موجود  قابلیت های 

شوند. نمی  دیده  وجود،  رغم  علی 
گذاری  سرمایه  شرکت  مدیرعامل 
پارسیان در پایان عنوان داشت: در حال 
فوالدی  های  از سرآمدان شرکت  حاضر 
امید  و  هستیم  سازی  بومی  حوزه  در 
جانبه،  همه  تالش  و  همت  با  است که 
باعث رشد و تعالی کشور و نیز مجموعه 

باشیم. پارسیان  بانک 

مبلغ برآورد ) ریال (شماره فراخوان سامانه ستادنام مناقصه گزار

۲۰۰۰۰9۳9۸5۰۰۰47۲14/۶5۳/775/7۶۰شرکت ملی حفاری ایران

دریافت اسناد و گشایش 
پاکات پیشنهادی

۳۰ /14۰۰/۶ لغایت 14۰۰/٧/۸تاریخ شروع و پایان     دریافت اسناد

14۰۰/7/1۰ لغایت 14۰۰/7/۲7تاریخ شروع و پایان تحویل  استعالمهای ارزیابی کیفی

آدرس مناقصه گزار 
جهت دریافت اطالعات

آدرس – اهواز – بلوار پاسداران – باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول – پارت A  - اداره قراردادها -  شماره تلفن 
کارشناس پرونده  :  ۰۶1-۳414۶۳1۶

براساس حداقل امتیاز )5۰( مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود ، انجام می گردد .روش ارزیابی 

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 .

هفتصد و سی و سه میلیون ریال ) ۰۰۰ر۰۰۰ر7۳۳ (مبلغ تضمین

-ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 1۲۳4۰۲/ 5۰۶59  هـ تاریخ 1۳94/۰9/۲۲و اصالحات بعدی آن . -اصل فیش واریز وجه نقد به حساب انواع تضامین قابل قبول
شماره4۰۰1114۰۰۶۳7۶۶۳۶ و شماره شبا IR ۳5۰1۰۰۰۰4۰۰1114۰۰۶۳7۶۶۳۶نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران 

9۰روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

   مشخصات مناقصه :

ارزیابی کیفی مناقصه گران : 

نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه : 

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

www.nidc.ir            http://sapp.ir/nidc_pr   شناسه آگهی: 1192964میم الف: -1•کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران

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