
هشدار رئیس جمهوری نسبت به عواقب ساده انگاری 
درباره کرونا و سویه های جدید آن

مرزها را کنترل کنید
سویه جدیدی از ویروس کرونا در آفریقا کشف شده که بسرعت در حال گسترش 
است. کشورهای اروپایی چون بریتانیا محدودیت هایی برای ورود مسافرانی 
وضع کرده که از شش کشور آفریقایی به این کشور می آیند. ایران نیز مقامات 
مربوطه دیروز اعالم کردند که سفر مستقیمی میان تهران و کشورهای اروپایی 

چون آفریقای جنوبی برقرار نیست.

لوله های انتقال آب زاینده رود به یزد، برای 
 چندمین بار در سال های اخیر تخریب
 و باعث قطع آب شرب مردم یزد شد

 آبرسانی با تانکر
 در شهر قنات ها

در فهرست  ایران  قنات های  روزهایی که مجموعه  در 
شگفتی  از  سخن  شد،  ثبت  یونسکو  جهانی  میراث 
بود در مدیریت  ایرانیان  تدبیر  با  از آشنایی  جهانیان 
منابع آب در خشک ترین نقاط سرزمین. عمیق ترین و 
طوالنی ترین قنات های جهان در قلب کویر، هر کسی را 
که روایت قنات را می شنید وادار به تحسین می کرد. 

رئیس شورای شهر تهران:

 برای تدوین برنامه
  علمی و جهادی

 محیط زیست آماده ایم
باوجود بارندگی های پاییزه تهران، وضعیت هوا همچنان 
ذرات  مستمر  آلودگی  دارد.  قرار  ناسالم  محدوده  در 
کوچکتر از دو و نیم میکرون هوای پایتخت را کدر کرده 
و نفس پایتخت هنوز سر جایش نیامده است. بسیاری 
در  را  پایتخت  هوای  آلودگی  علت  کارشناسان  از 
کارشکنی های ممتد دستگاه  ها در اجرای قانون هوای 

پاک جست وجو می کنند.

 آخرین وضعیت 
 پرونده قضایی

»مهشاد« و »ریحانه«
وکیل اولیای دم خانواده »مهشاد کریمی« و »ریحانه 
اتوبوس  حادثه  در  جان باخته  خبرنگار  دو  یاسینی« 
خبرنگاران محیط زیست، گفت: هنوز هیچ گونه ابالغیه 
رسمی از سوی بازپرسی دادسرای نقده درباره پذیرش 
اعتراض ما به نظریه کارشناسی دریافت نکرده ایم. به 
گزارش ایسنا وکالی اولیای دم در پی دریافت نظریه 
هیات سه نفره کارشناسی از شعبه بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان نقده مبنی بر صددرصد مقصر 
بودن راننده در وقوع حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران ، 

در مهلت مقرر قانونی به این حکم اعتراض کردند. انتخاب  از سر ناچاری 
یک نماینده مجلس در گفت وگو با »پیام ما«: برخی اعضای هیات رئیسه مجلس برای رای آوری یوسف نوری تالش می کنند

اخبار رسیده از مجلس از احتمال باالی رای آوری وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش حکایت دارد

| مهدی زارع  |

برای مدیریت بحران 
زاینده رود چه می توان کرد؟

400 کیلومتر  در طول  زاینده رود  رودخانه 
نفر  میلیون   4 از  بیش  زندگی  بر 
اثر  می کنند  زندگی  آن  حوضه  در  که 
عمیق  خاک های  وجود  دارد.  مستقیم 
و  سیلت ها  از  متشکل  حاصلخیز،  و 
برای کشاورزی  زمینه ای  رسی،  لوم های 
فشرده در کنار رودخانه فراهم کرده استو 
مصرف کننده  بزرگترین  به  را  کشاورزی 
آب در حوضه تبدیل کرده است. با میزان 
شرقی  و  مرکزی  نواحی  در  بارندگی کم 
به  محصول  کشت  برای  آبیاری  حوضه، 
زمان  در  آب  کمبود  جبران  برای  ویژه 
از  90 درصد  خشکسالی ضروری است و 
کل آب مصرفی را مصرف می کند. حدود 
260 هزار هکتار در این حوضه بیشتر زیر 
سیب  سیلو،  گیاهان  جو،  گندم،  کشت 

است.  پنبه  و  زمینی 
 تقاضا برای روکش چرم خودروهای لوکس به تخریب جنگل های آمازون می انجامد 

ردپای صنعت چرم در نابودی جنگل هاردپای صنعت چرم در نابودی جنگل ها
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2ادامه در صفحۀ

           آگهی شناسایی پیمانکار
شرکت فوالد سیرجان ایرانیان جهت شناسایی پیمانکاران واجد شرایط برای انجام 

پروژه اجرای زیرسازی و آسفالت مسیر ورودی و خروجی درب خروج محصول مجتمع 
سیرجان از پیمانکاران راهسازی با حداقل گرید 5 راه دعوت بعمل می آورد.

برآورد مبلغ کل ایه بدون ضریب: 40 میلیارد تومان
با  تماس  به  نسبت  ارزیابی  اسناد  دریافت  جهت  است  الزم  متقاضی  های  شرکت 
در   sisco.midhco.com سایت  به  مراجعه  یا  و   034-31245707 تلفن  شماره 
ایمیل   به  را  ارزیابی  اسناد  آن  از  و پس  نموده  اقدام  سازمانی شرکت  واحدهای  بخش 

h.khoshnood@sisco.midhco.com ارسال نمایند. 
امور بازرگانیـ  بخش برنامه ریزی خرید

انالله و اناالیه راجعون

هو الباقی

ی اثنیه اهی دنیای افنی، جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد هک رد سکونی، آغازی بی پایان را می سراید«  »و ره از گاه رد گذر زمان، رد گذر بی صدا
سرکار خانم مرجان شاکری

سرکار خانم مرجان شاکری

مدیرکل محترم سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمان

 مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان کرمان

درگذشت مادر مهربان و بزرگوارتان را که از شاعران فرهیخته استان کرمان بودند را به شما و خانواده محترمتان 
تسلیت عرض نموده و برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت و آمرزش الهی و هم نشینی با حضرت فاطمه زهرا 

)س( و همچنین برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

خبر درگذشت والده ی مکرمه باعث تاسف و تالم اینجانب و همکاران شرکت و منطقه 
گل گهر گردید.

این غم بزرگ را خدمت شما، خانواده محترم و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده و 
از باریتعالی برایتان صبر و شکیبایی و برای آن مرحومه رحمت و غفران الهی خواستارم.

هیئت مدیره، مديرعامل و کارکنان شرکت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر

ایمان عتیقی-  مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

آب را 
َهدرندهیم

 آگهی مناقصه 
)نوبت اول / دوم(

مناقصه عمومی یک مرحله ای به روش معمولی 
) صرفا تولید کنندگان داخلی مجاز به شرکت در مناقصه می باشند(  

نوبت دوم

صفحه 8     اداره تدارکات خارجی کاال
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 2

پیشنهادی  وزیر  اولین  باغگلی  حسین 
ابراهیم رئیسی برای تکیه بر  دولت سید 
این  بود.  آموزش و پرورش  کرسی وزارت 
وزارتخانه به لحاظ نیروی انسانی بزرگترین 
وزارتخانه ایران محسوب می شود و با اتکا 
و  حوزه  این  صنفی  فعاالن  اظهارات  به 
نامش  می توان  مجلس،  نمایندگان  البته 
وزارتخانه های  پرمعضل ترین  شمار  در  را 
مدیریت  سابقه  باغگلی  داد.  قرار  ایران 
کالن حتی در حد مدیرکلی در آموزش و 
پرورش نداشت. برنامه او هم چنگی به دل 
نمی زد و چون کارنامه اش حامیان خاصی 
نداشت. از این رو فعاالن صنفی به یکی از 
بزرگترین مخالفانش تبدیل شدند، مجلس 
وزارت  تا  نشد  او  به  اعتماد  به  هم حاضر 
آموزش و پرورش تنها وزارتخانه ای باشد که 
گزینه پیشنهادی دولت موفق به ورود به آن 
نشده است. مسعود فیاضی دومین فردی 
بود که به عنوان گزینه پیشنهادی دولت به 
مجلس معرفی شد. او هم از دید نمایندگان 
کارنامه و برنامه قابل دفاعی نداشت ولی 
با  خویشاوندی  داشت.  قوت  نقطه  یک 
علیرضا زاکانی. زاکانی شهردار فعلی تهران 
است ولی کمتر کسی است که نفوذ او در 
جبهه  نماینده   100 حدود  ویژه  به  پارلمان 
با  اما  قوت  نقطه  این  نداند.  را  پایداری 
انتقادات تند و تیز رسانه های اجتماعی از 
گسترش انتصاب فامیل ها در دولت سید 
ابراهیم رئیسی به نقطه ضعف تبدیل شد 
نتوانست  هم  پایداری ها  رای   100 حتی  و 
بهارستان  گردنه  از  سالمت  به  را  فیاضی 
عبور دهد. مجلس با او هم مخالفت کرد 

معلمان  که  است  کسی  سوم  گزینه  اما 
فیاضی را از او قویتر می دانند. این مساله 
از سوی تشکل های فرهنگی مطرح شده 
با  نوری  یوسف  مرتبط  سابقه  تنها  است. 
ریاست  به   پرورش  و  آموزش  مدیریت 
مرکز آمار و فناوری اطالعات و ارتباطات این 
وزارتخانه در دولت احمدی نژاد بر می گردد 
اما او خوش اقبال تر از 2 گزینه پیش است. 
هیات رئیسه قوه مقننه تصمیم گرفته که 
تکلیف وزارت آموزش و پرورش را مشخص 
کند. تصمیمی که روی کمیسیون آموزش 
هم تاثیرگذار بوده و این کمیسیون نیز نوری 

را دیروز تایید کرد.

 تصمیم سخت
یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس 
به خبرنگار روزنامه »پیام ما« گفت که »در 
جریان جلسه سران قوا، رئیسی از قالیباف 
خواسته تا مجلس تکلیف وزارت آموزش و 
پرورش را روشن کند.« این نماینده مجلس 
که نخواست نامش اعالم شود، تاکید کرد 
که »همین صحبت های رد و بدل شده میان 
باعث شده  روسای قوای مقننه و مجریه 
از اعضای هیات رئیسه مجلس  تا برخی 
موافق یوسف نوری باشند و شانس او برای 
تصدی مسئولیت وزارت آموزش و پرورش 
افزایش پیدا کند.« این اظهارات پیش از آن 
صورت گرفت که کمیسیون آموزش اقدام به 
رئیسی  بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی 
کند اما از قرار معلوم توصیه های قالیباف 
و هیات رئیسه مجلس جواب داده چرا که 
این کمیسیون دیروز باالخره اقدام به تایید 

صالحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش 
رضا حاجی پور، سخنگوی کمیسیون  کرد. 
با  جلسه کمیسیون که  »در  است:  گفته 
حضور یوسف نوری وزیر پیشنهادی وزارت 
آموزش و پرورش برگزار شد به جمع بندی 
ابتدای  در  پرداختیم،  او  بررسی صالحیت 
این نشست نمایندگان به دغدغه های خود 
و مطالبات فرهنگیان اشاره کردند و در ادامه 
داد  پاسخ  شده   مطرح  مطالب  به  نوری 
این  در  را تشریح کرد.  برنامه های خود  و 
نشست همچنین نمایندگان مباحثی چون 
کشور،  در  آموزشی  سرانه  و  فضا  ارتقای 
بهبود محتوای آن و  توزیع کتب درسی و 
ساماندهی در برگزاری کالس های حضوری 
صندوق  وضعیت  اصالح  غیرحضوری،  و 
ذخیره فرهنگیان، ساماندهی نیروی انسانی 
بندی  در آموزش و پرورش و اجرای رتبه 
فرهنگیان را مورد تاکید و اشاره قرار دادند. 
در پایان بررسی ها میزان رضایت اعضای 
کمیسیون از برنامه ها، سوابق و صالحیت 
و   شد  گذاشته  رای  به  پیشنهادی  وزیر 
اکثریت اعضای کمیسیون به صالحیت وزیر 

پیشنهادی رای مثبت دادند.«
آن  از  برخی شنیده ها حاکی  این حال  با 
است که توصیه های هیات رئیسه مجلس 
در جلب موافقت اعضای کمیسیون آموزش 
نماینده  رئیسی،  بوده است. حسین  موثر 
در  آموزش  کمیسیون  عضو  و  هرمزگان 
به  حاضر  »پیام ما«  خبرنگار  با  گفت وگو 
تکذیب یا تایید این مساله نشد ولی تاکید 
کرد: »در مجلس فضای مثبتی درباره آقای 
نوری وجود دارد. کمیسیون هم به هرحال 

را درک می کند و شرایط  برخی مناسبات 
فعلی را هم می بیند. ما که روی هوا تصمیم 
آقای  دادیم  ترجیح  بنابراین  نمی گیریم 
نوری را تایید کنیم تا تکلیف وزارت آموزش 
نمایندگان گاهی  شود.  روشن  پرورش  و 
مجبورند با توجه به شرایط کشور تصمیمات 
سختی بگیرند.« پیش از این نیز حمیدرضا 
حاجی بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان 
به  تا  بود  خواسته  نمایندگان  از  مجلس 
پایداری ها  دهند.  مثبت  رای  نوری  وزارت 
و مستقلین هم تا امروز مخالفت خاصی 
با گزینه پیشنهادی نداشته اند. همه این ها 
یعنی مثلث قدرت پارلمان شامل فراکسیون 
در  و  پایداری  جبهه  اعضای  و  مستقلین 
راس آن ها، هیات رئیسه، 2 ضلع نوری را 
تایید کرده اند و یک ضلع دیگر نیز حاضر به 

مخالفت نشده است.

 برای اثبات دوستی
درخواست رئیسی از قالیباف و مواقت 
اما  نوری  با  پایداری ها  و  رئیسه  هیات 
وزیر  به  اطمینان  برای  پارلمان  دلیل  تنها 
پیشنهادی آموزش و پرورش نیست. پس 
از آنکه مجلس با دومین گزینه پیشنهادی 
رسانه   های  اکثر  کرد،  مخالفت  رئیسی 
اصالح طلب و مستقل از بروز اختالل میان 
پاستور و بهارستان نوشتند. مساله ای دولت 
را به واکنش واداشت. از شخص رئیسی 
جمهوری گرفته تا معاون پارلمانی او دست 
از همراهی و  اظهارنظر جداگانه  کم در 3 
دوستی با مجلس سخن به میان آوردند. 
نمایندگان مجلس هم در اظهاراتی جداگانه 
نیک بین،  جواد  گفته اند.  موضوع  این  از 
عضو کمیسیون فرهنگی دیروز در اظهاراتی 
اعالم کرد که رابطه دولت و مجلس حسنه 
 2 به  پارلمان  نکردن  اطمینان  و  است 
به معنی  رئیسی  پیشنهادی گذشته  وزیر 
بهارستان  و  پاستور  رابطه  در  تنش  وجود 
نیست. با این حال دست دوستی مجلس 
وزیر  سومین  که  می شود  تکمیل  زمانی 
پیشنهادی دولت موفق به تکیه بر کرسی 
مساله ای  پرورش شود.  و  آموزش  وزارت 
جریان  در  دولت  پارلمانی  معاونان  که 
نمایندگان  به  خود  مختلف  رایزنی های 
نماینده   4 را  مساله  این  گوشزد کرده اند. 
با  خود  گفت وگوی  جریان  در  مجلس 

تایید کرده اند. »پیام ما«  خبرنگار 

اعتراضات صنفی
را  پارلمان  تصمیم  دیگری که  مساله 
تحت الشعاع قرار داده و آنان را تا حدودی 
پیشنهادی  وزیر  به  اعتماد  رای  به  راضی 
الیحه  مساله  کرده،  پرورش  و  آموزش 
رتبه بندی معلمان و اعتراضات صنفی آنان 
است. وزارتخانه بی وزیر نمی تواند آنچنان 
که باید و شاید در مساله الیحه رتبه بندی 
آفرین  نقش  معلمان  نیازهای  و  معلمان 
باشد. الیحه ای که معلمان مصرانه خواستار 
اجرای آن هستند ولی اختالفات بودجه ای 
را  آن  امروز  تا  بهارستان  و  پاستور  میان 
وحیدی،  محمد  است.  بالتکلیف گذاشته 
عضو کمیسیون آموزش با تایید این مساله 
به خبرنگار پیام ما گفت: »الیحه رتبه بندی 
تکلیف  تعیین  آینده  یکماه  تا  معلمان 
می شود. تا امروز وزیری وجود نداشت که 
رایزنی ها با او صورت بگیرد. سرپرست هم 
هرچند که سرپرست  ندارد  اختیار  آنچنان 
پیگیر  خیلی  پرورش  و  آموزش  وزارت 
مساله الیحه رتبه بندی بود ولی این الیحه 
برای اجرای هرچه بهتر به وزیر احتیاج دارد 
از این رو به نظر من نمایندگان احتماال با 

می کنند.« موافقت  نوری  یوسف 

اخبار رسیده از مجلس از احتمال باالی رای آوری وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش حکایت دارد

انتخاب از سرناچاری
یک نماینده مجلس: برخی اعضای هیات رئیسه مجلس برای رای آوری یوسف نوری تالش می کنند

 برای مدیریت 
 بحران زاینده رود 
چه می توان کرد؟

در  آب  منابع  توسعه   1330 سال  تا 
انحرافی  سازه های  به  محدود  حوضه 
را  آبیاری  بود که آب سامانه های  کوچک 
چشمه ها،  از  آبیاری  آب  می کرد.  تامین 
ذوب  و  )قنات(  زیرزمینی  کانال های 
سامانه های  تعداد  حداقل  با  برف ها 
سازه  می آید.  دست  به  کامل  آبیاری 
زاینده رود  سد  هیدرولیکی،  عمده 
به   1350 سال  در  که  است  اصفهان، 
مخزن  کل  ظرفیت  رسید.  بهره برداری 
5 میلیارد مترمکعب است. محور   .1 سد 
سد در حدود 10 کیلومتری شرق چادگان 
آب  تامین  سد  این  اولیه  هدف  است. 
 88 در  است که  اصفهان  به  آب رسانی  و 
دارد.  قرار  سد  محور  شرق  کیلومتری 
نیز  زاینده رود  سد  برق آبی  نیروگاه 

دارد.  مگاواتی   55 ظرفیت 
در  حوضه ای  بین  آب  انحراف  تونل  سه 
سال 1364، 1383 و 1386 که به عنوان 
حجم  شد،  ساخته  انحراف  تونل های 
ساالنه  را  آب  مترمکعب  میلیون   150
پایین  در  آبی  تنش  دارای  شهرهای  به 
می کنند.  منتقل  زاینده رود  حوضه  دست 
بازه  یک  در  داده ها  تحلیل  و  تجزیه 
است.  مهم  دلیل  چند  به  طوالنی  زمانی 
ساله  شصت  جریان  و  بارش  داده های 
خشکسالی های  بر  نظارت  به  اخیر 
مقیاس  در  هیدرولوژیکی  و  هواشناختی 
بر  عالوه  می کند.  کمک  مدت تر  طوالنی 
این، هرگونه تغییر در تواتر و تکرار وقوع 
هیدرولوژیکی  و  هواشناسی  خشکسالی 
را در دهه های اخیر می توان از این طریق 
شمسی  شصت  دهه  در  کرد.  بررسی 
طور  به  زاینده رود  حوزه  در  آبی  کشت 
دسترس  در  یافت.  گسترش  گسترده 
بودن داده های مربوط به آب های سطحی 
و زیرزمینی از سال 1364 -زمان احداث 
به  امروز،  تا  آب-  انتقال  تونل  اولین 
نظارت بر رابطه بین گسترش مناطق آبی 

می کند.  کمک  آب  منابع  کاهش  و 
منابع آبی زاینده رود به دلیل بهره برداری 
بی رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی 
زمین های  گسترش  دلیل  به  عمدتًا 
تکرار  است.  یافته  کاهش  کشاورزی 
هیدرولوژیکی  خشکسالی های  مداوم 
ارتباط  حوضه  در  انسانی  فعالیت های  با 
و  شصت  دهه  از  پس  دارد.  مستقیم 
آبی،  کشت  مناطق  گسترش  دلیل  به 
شد.  بیشتر  هیدرولوژیکی  خشکسالی 
از  اخیر  بیشتر سال های  به طوری  حتی 
نظر حجم بارندگی نرمال تلقی می شوند. 
هیدرولوژیکی  خشکسالی  وقوع  فراوانی 
زاینده رود  رودخانه  در  درصد   75 به 
به  جریانی  هیچ  تقریبًا  و  یافته  افزایش 
به  است.  نداشته  وجود  تاالب گاوخونی 
آب  نیاز  بیشترین  که  تابستان  در  ویژه 
آب های  کاهش  است.  کشاورزی  برای 
از  بیش  بهره برداری  دلیل  به  زیرزمینی 
حد، تعامل آب های زیرزمینی و سطحی 
تغذیه  نتیجه  در  و  کرده  محدود  را 
کاهش  با  می دهد.  کاهش  را  تاالب 
از  ساالنه سطح آب زیرزمینی، در برخی 
آب  سطح  کاهش  زیرزمینی  سفره های 
می توان  رسید.  متر   50 به  زیرزمینی 
زاینده رود  در  آب  توده  کاهش  گفت 
مرتبط  اقلیمی  تغییرات  با  آنکه  از  بیش 
ارتباط  انسانی  فعالیت های  با  باشد 
مستقیم دارد. بررسی سطح حوضه برای 
عمق، کیفیت  چاه ها،  تعداد کل  دانستن 
است.  نیاز  مورد  آنها  حفاری  تاریخ  و 
از  استفاده  بهینه  ترکیب  به  داده ها  این 
وضعیت  و  زیرزمینی  و  سطحی  آب های 
می کند.  کمک  زیرزمینی  آب های  دقیق 
رسیده اند  هشدار  سطح  به  چاه هایی که 
در  خصوص  به   - شوند  بسته  باید 
باید  اطالعات  خشکسالی-  سال های 
کشت،  ابزارهای  مورد  در  کشاورزان  به 
مختلف  در شرایط  آب  مدیریت  و  زمین 
به  که  کشاورزانی  ویژه  به  شود،  داده 
این  دارند.  دسترسی  کیفیت  کم  آب 
عملکرد  میزان  کاهش  باعث  موضوع 
از  افزایش شوری خاک می شود.  آنها و 
باالترین  فروردین ماه  در  آب  آنجایی که 
ساالنه  تقویم  دارد،  را  جریان  میزان 
در  بارندگی  میزان  به  بسته  باید  آب 
تعرق  و  تبخیر  میزان  و  قبل  ماه های 
در  شود.  تنظیم  تابستان  در  انتظار  مورد 
فقط  باید  آبیاری  خشکسالی،  سال های 
خشکسالی  مستقیم  آثار  بر  غلبه  برای 
موسسات  شود.  انجام  محصوالت  بر 
زمان  در  را  آبی  اولویت های  باید  آب 
مختلف  بخش های  بین  خشکسالی 
اقتصادی طبقه بندی کنند. در حوضه های 
آب  منابع  تمام  از  زاینده رود  مانند  بسته 
می شود،  استفاده  راحتی  به  تجدیدپذیر 

شود. متوقف  باید  روند  این  که 

تالش وزیر امور خارجه ایران برای جلب 
نظر ایرانی های دوتابعیتی

با اطمینان به تهران سفر کنید

معضالت  از  یکی  به  تابعیتی ها  دو  مساله 
سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. انتشار 
آنان  بازداشت  از  گاه و بی گاه اخباری که نشان 
اطالعاتی  و  امنیتی  نهادهای  توسط  ایران  در 
و  اروپایی  کشورهای  تا  شده  سبب  دارد، 
دهند  هشدار  تابعیتی  دو  ایرانیان  به  آمریکایی 
خودداری  تهران  به  سفر  از  امکان  حد  تا  که 
به  سفر  از  نیز  را  خود  اتباع  بعضا  آنان  کنند. 
از  تنها  نه  که  مساله ای  می دارند.  برحذر  ایران 
شده  ساز  هزینه  ایران  برای  دیپلماتیک  بعد 
آسیب  نیز  ایران  گردشگری  صنعت  به  بلکه 
سید  دولت  خارجه  امور  وزارت  است.  رسانده 
دارد  تالش  معلوم  قرار  از  رئیسی  ابراهیم 
کند.  اقدام  مساله  این  فصل  و  حل  به  نسبت 
در  اظهاراتی  جریان  در  دیروز  امیرعبداللهیان 
ما  چارچوب  همین  »در  گفت:  زمینه  همین 
وزارت خارجه  در سایت جدید  تالش کردیم که 
مقیم  ایرانیان  مستقیم  ارتباط  برای  را  بخشی 
با  کشور  داخل  در  هموطنان  و  کشور  از  خارج 
به  شما  اگر  و  دهیم  اختصاص  خارجه  وزیر 
این  کنید  مراجعه  خارجه  وزارت  جدید  سایت 
دسترسی را مشاهده می کنید. در روزهای آینده 
نگرانی  رفع  برای  باالتری  دسترسی  یک  نیز 
این  در  کشور  از  خارج  مقیم  ایرانیان  از  بخشی 

می شود.« فراهم  سایت 
البی  دشمنان،  »متأسفانه  کرد:  تصریح  او 
می کنند  تالش  معاند  رسانه های  صهیونیستی، 
نسل  در  ویژه  به  را  هراسی  ایران  نوعی  که 
ما  کنند.  ایجاد  کشور  از  خارج  ایرانیان  جدید 
آینده  روزهای  طی  خارجه  وزارت  سایت  در 
را فعال خواهیم کرد که هموطنان خارج  بخشی 
به  ورود  برای  ما  بپرسند که  می توانند  کشور  از 
یا هر موضوع  نظام وظیفه  نظر  از  ایران مشکلی 
وزیر  عنوان  به  من  خیر.  یا  داریم  دیگری 
می کنم  عرض  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه 
به  توانند  می  خاطر  آرامش  با  عزیز  ایرانیان  که 
هر  در  می توانند  آرامش  با  و  کنند  سفر  کشور 
می دهند  انجام  ریزی که  برنامه  براساس  زمانی 
او  برگردند.«  خودشان  اقامت  محل  کشور  به 
خطاب به ایرانیان خارج از کشور افزود: »ما در 
داد که شما  پاسخ خواهیم  به شما  این سامانه 
بدون مشکل می توانید به ایران سفر کنید و به 
دیپلماسی  دستگاه  و  خارجه  امور  وزارت  عنوان 
پاسخی  شما  به  وقتی  می شود  تضمین  کشور 
ادامه  او  می شود«  اجرایی  همان  می شود  داده 
تعداد  کنم  تأکید  جا  همین  در  »مایلم  داد: 
افرادی که دو تابعیتی هستند و به دلیل ارتکاب 
آن ها  جرم  و  اند  شده  محاکمه  ایران  در  جرم 
اثبات شده است کمتر از عدد انگشتان دو دست 
کس  هر  اگر  که  می گویم  صراحت  به  است. 
جرم  آن  نیز  خارجه  وزیر  شخص  حتی  دیگری 
را مرتکب می شد امروز با همان وضعیت روبه رو 
می شد ضمن اینکه بسیاری از آن ها مورد رأفت 

گرفته اند.« قرار  ایران  اسالمی  جمهوری 

کمیسیون آموزش و تحقیقات 
یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی پس از آنکه هیات 
رئیسه مجلس موافقت شفاهی 
خود با تکیه یوسف نوری بر 
وزارت آموزش و پرورش را اعالم 
کرد، صالحیت وزیر پیشنهادی 
سید ابراهیم رئیسی را تایید کرد 
تا شانس نوری برای پوشیدن 
جامه وزارت بیش از پیش شود.

وزارت آموزش و پرورش در نوع خود اولین مناقشه جدی یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و سیزدهمین دولت 
جمهوری اسالمی بود. نمایندگان 2 بار با پیشنهادهای ابراهیم رئیسی برای تصدی مسئولیت این وزارتخانه مخالفت کردند 
به این امید که احتماال گزینه مطلوب تری برای تصدی مسئولیت عریض و طویل ترین وزارتخانه ایران به لحاظ نیروی 
انسانی به مجلس معرفی شود ولی به گواه فعاالن صنفی این اتفاق رخ نداد. این اتفاقات سبب شده تا نمایندگان مجلس 
در کنار هیات رئیسه پارلمان تصمیم بگیرند با گزینه سوم پیشنهادی رئیسی موافقت کنند هرچند که چاره ای غیر از این هم 

ندارند و شرایط فعلی این وزارتخانه اجازه تعلل بیشتر در معرفی وزیرش را نمی دهد.

روی  در  رو  است  قرار  فردا  از  آمریکا  و  ایران 
تنش  قالب  در  نه  اینبار  اما  بگیرند  قرار  هم 
نظامی در خلیج فارس یا جدال لفظی از پشت 
تریبون بلکه از پشت میز مذاکره. مذاکره اما 
همچنان به شکل غیرمستقیم برگزار می شود. 
در  برجام  از  آمریکا  متحده  ایاالت  خروج  با 
دولت ترامپ و اعمال شدیدترین تحریم های 
اقتصادی تاریخ جهان علیه جمهوری اسالمی 
ایران، آمریکا عمال از مذاکرات وین حذف شد 
و هنوز هم توافقی برای برگشت مستقیمش 
صورت نگرفته است. ایران در حقیقت با آلمان، 
بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین مذاکره می کند 
به  ایران  دیپلماتیک  تیم  آمریکا.   با  آنان  و 
سیاسی حسین  معاون  باقری،  علی  ریاست 
جمهوری  خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان، 
الزم  مقدمات  تا  رفت  وین  به  دیروز  اسالمی 
کند.  فراهم  را  گفت وگوها  گیری  شکل  برای 
از  البته در این مسیر تنها نیست و تیمی  او 
آن ها  ترکیب  هنوز  که  ایرانی  دیپلمات های 
همراهی اش  نشده،  اعالم  رسمی  صورت  به 
غیررسمی  اخبار  براساس  تیمی که  می کنند. 
منتشر شده از سوی رسانه های غربی کم تعداد 
هم نیست و متشکل از حدود 40 نفر است. 
برخی خبرنگاران حوزه دیپلماسی داخل ایران 

هم در توئیتر خود این مساله را تایید کرده اند. 
تیم آمریکایی نیز به سرپرستی رابرت مالی در 

می شود. حاضر  وین 
در  برجام  احیای  مذاکرات  دور  اولین  این 
ایران  است.  رئیسی  ابراهیم  سید  دولت 
هدف از این مذاکرات را لغو تمامی تحریم ها 
اعالم کرده است. جمهوری اسالمی همچنین 
بر  مبنی  بایدن  جو  دولت  تضمین  خواستار 
از  دوباره  از خروج  آمریکا  آینده  دولت  پرهیز 
برجام شده است. موضوعی که احتماال یکی از 
سدهای مذاکرات وین محسوب می شود. وزیر 
امور خارجه ایران اما گفته که همه چیز برای 
دستیابی به تفاهم آماده است. او گفته است: 

خوب  توافق  یک  به  رسیدن  مقدمات  »همه 
میدان،  دیگر  سوی  است«  فراهم  سریع  و 
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
اما تاکید کرده که رسیدن به تفاهم سریع با 
و  تهران  میان  دوجانبه  و  مستقیم  مذاکرات 
»ران  است:  او گفته  است.  ممکن  واشنگتن 
سِر  ما  با  است،  سریع تر  نتیجه  خواهان  اگر 
میز مذاکره بنشیند.« ایران پیشتر و در دولت 
را  آمریکا  با  مستقیم  مذاکره  روحانی  حسن 
لغو  و  برجام  به  این کشور  بازگشت  به  منوط 
رئیسی  دولت  در  بود.  تحریم ها کرده  تمامی 
برای  ایران  سوی  از  شرطی  امروز  تا  حداقل 

است. نشده  اعالم  آمریکا  با  مذاکره 

مذاکرات بازگشت به توافق هسته ای پس از چند ماه توقف از فردا با حضور تیم 40 نفره 
ایران در وین سر گرفته می شود

عملیات احیای برجام

دیپلماسی

رئیسی با تاکید بر جدیت 
و دقت در کنترل مرزهای 
زمینی، هوایی و دریایی: 
»کنترل تردد از مرزها 
به ویژه مرزهای شرقی کشور 
ضروری است و باید در کنار 
قرنطینه با دقت و حساسیت 
انجام شود.«

سویه جدیدی از ویروس کرونا در آفریقا 
کشف شده که به سرعت در حال گسترش 
بریتانیا  چون  اروپایی  کشورهای  است. 
محدودیت هایی برای ورود مسافرانی وضع 
این  به  آفریقایی  از شش کشور  کرده که 
نیز مقامات مربوطه  ایران  کشور می آیند. 
مستقیمی  سفر  که  کردند  اعالم  دیروز 
چون  اروپایی  کشورهای  و  تهران  میان 
آفریقای جنوبی برقرار نیست. این سویه را 
دانشمندان آفریقای  جنوبی برای اولین بار 
شناسایی کردند و می گویند این ویروس 
باالی جهشهای آن ممکن است  با تعداد 
نباشد.  حساس  فعلی  واکسن های  به 
دانشمندان درباره این سویه جدید نگران 
بیشتر  تحقیق  به  نیاز  و گفته اند  هستند 
روی این نوع از ویروس کرونا وجود دارد. 
این اتفاق همزمان شده با خروج شهرها 
قرمز  موقعیت  از  ایران  شهرستان های  و 
اعالمی  رنگ بندی های  براساس  کرونا. 
اکثر  امروز  بهداشت،  وزارت  سوی  از 
آبی  و  زرد  موقعیت  در  ایرانی  شهرهای 
قرار دارند. تسریع در روند واکسیناسیون 
تعداد  است.  مساله  این  عوامل  جمله  از 
روز  دومین  برای  نیز  جان باختگان کرونا 

بود. رقمی  دو  دیروز  متوالی 
در  انگاری  ساده  احتمال  اما  این ها  همه 

زمینه کرونا را افزایش داده است. مساله ای 
که سید ابراهیم رئیسی در جریان جلسه 
آن  به  نسبت  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد 
شدن  »خارج  است:  او گفته  داد.  هشدار 
در  کرونایی  قرمز  وضعیت  از  شهرها  همه 
این مقطع، از آثار تزریق 84 درصدی دوز 
اول و حدود 70 درصدی دوز دوم واکسن 
به  رسیدن  تا  باید  این کار  و  است  کرونا 
ادامه  بخش  اطمینان  و  مطلوب  شرایط 
اصول  رعایت  بر  تاکید  با  رئیسی  یابد.« 
»بر  گفت:  بهداشتی،  نامه های  شیوه  و 
متخصصان؛  و  دانشمندان  توصیه  اساس 
مراعات دستورالعمل های بهداشتی و پرهیز 
همچنان  انگاری  عادی  و  دورهمی ها  از 
ضروری است، لذا نباید از آن غفلت شود.« 
رئیس جمهوری با ابراز خرسندی از فراهم 
مدارس،  حضوری  بازگشایی  زمینه  شدن 
تصریح کرد: »بر اساس گزارش های رسیده 
تهویه  و  تجهیزات  از  مدارس  از  تعدادی 
مناسب برخوردار نیستند که باید به سرعت 
پیگیری و برطرف شود.« رئیسی با تاکید 
بر جدیت و دقت در کنترل مرزهای زمینی، 
از  تردد  »کنترل  دریایی، گفت:  و  هوایی 
مرزها به ویژه مرزهای شرقی کشور ضروری 
و  دقت  با  قرنطینه  کنار  در  باید  و  است 

شود.« انجام  حساسیت 

هشدار  رئیس جمهوری نسبت به عواقب ساده انگاری در زمینه کرونا و سویه های جدید آن

مرزها را کنترل کنید
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تجارت چرم نشان می دهد که چگونه الگوهای 
فرسایش  به  توسعه یافته  جهان  در  مصرفی 
توسعه  درحال  کشورهای  در  زیست  محیط 
با  زیستی  تنوع  وجود  با  است.  خورده  گره 
ارزش و اجماع نظر دانشمندان که حفاظت از 
اقلیمی  تغییرات  سرعت  آمازون،  جنگل های 
را کاهش می دهد، تقاضا برای چرم، کمک به 
بودجه نابودی جنگل های آمازون است. در این 
ردیابی  برای  نیویورک تایمز  خبرنگاران  گزارش 
تجارت جهانی چرم از مزارع دامداری غیرقانونی 
در جنگل های آمازون در برزیل تا صندلی های 
تاجران،  دامداران،  با  آمریکایی،  ماشین های 
برزیل گفت وگو  در  قانون گزاران  و  دادستان ها 
کردند و با بازدید از چرم سازی ها، دامدارای ها و 
دیگر مراکز مربوطه به حقایقی دست پیدا کردند. 
این ردگیری، آنها را از مزارع غیرقانونی در آمازون 
به کشتارگاه هایی رساند که تحت نظر سه شرکت 
بزرگ JBS، Marfrig و Minerva قرار دارند. 
کارخانه های  به  حیوانات  این  پوست  سپس 
چرم سازی انتقال پیدا می کنند. جی بی اس خود 
را بزرگترین تولیدکننده چرم توصیف می کند.
کمی بعد از فروش روز 14 جوالی، فلیپه خیلی 
بی رودربایستی درباره تجارتی که او را ثروتمند 
درخت های  بریدن  از  او  می کند.  صبحت  کرد 
می گوید که  و  می کند  تعریف  آمازون  تنومند 
برای زمین خود پولی نداده است. او همچنین 
می گوید که طراحی شکل گیری این معامله به 
گونه ای بوده است که دام خود را به یک واسطه 
دام  اصلی  زیستگاه  اینکه  برای  و  بفروشد 
پنهان بماند، کاغذ هایی را ارائه می داد تا نشان 
دهد مزرعه اش قانونی است. او می گوید بقیه 

مزرعه دارها هم این کار را می کنند.

 از مرزعه تا کشتارگاه
تحقیق  برای  نیویورک تایمز  روزنامه نگاران 
درباره این موضوع به برزیل سفر کردند تا درباره 
صنعت در حال توسعه کشتارگاه در این کشور 
دنیا  تمام  به  تنها  نه  تجارتی که  تحقیق کنند؛ 
گوشت می فروشد بلکه ساالنه چندین تن چرم 
را به کمپانی های بزرگ آمریکایی و دیگر نقاط 
جهان صادر می کند. این تحقیقات نشان می دهد 
که در سیستم نظارت حفره هایی وجود دارد که 
اجازه می دهد پوست دامی که در مزارع غیرقانونی 
به  می شوند  داشته  نگه  آمازون  در  دامداری 
کارخانه های چرم سازی راه پیدا کنند و در نهایت 
به دست مشتری برسند. شیوه ای که فلیپه دام 
خود را می فروشد، پایه و اساس تجارت پیچیده 
جهانی است که نشان می دهد عطش روز افزون 
به صندلی های چرم  آمریکایی  مصرف کنندگان 
لوکس خودروها چگونه به تخریب جنگل ها در 
و  وانت  مانند  خودروهایی  دارد.  ارتباط  آمازون 
ماشین های شاسی بلند تولیدشده در بزرگترین 
کارخانجات خودروسازی دنیا مانند جنرال موتورز، 
فورد و فولکس واگن.یک ماشین لوکس ممکن 
است به 12 پوست دام یا بیشتر از آن نیاز داشته 
باشد. عرضه کنندگان چرم در آمریکا آن را از برزیل 
وارد می کنند. در حالی که منطقه آمازون یکی 
دنیاست،  در  تولیدکنندگان گوشت  بزرگترین  از 
عطش جهانی برای استفاده از چرم مقرون به 
صرفه بدان معنی است که پوست میلیون ها دام، 
بازار چرم بین المللی پرسودی را تامین می کند که 
ارزش آن به صدها میلیارد دالر در سال می رسد.
بازنشسته  دادستان  موزر،  ماریا  آیدی  به گفته 
را  زندگی اش  از  دهه  دو  روندونیا که  ایالت  در 

برای مبارزه با دامداری های غیرقانونی در منطقه 
کرده،  صرف   Jaci-Paraná محافظت شده 
دامداران برای آنکه مکان پرورش دام خود را پنهان 
کنند آنها را به تاجران واسطه می فروشند. موزر 
می گوید: »در واقع می خواهند پوششی قانونی بر 
تن دام خود کنند، تا کشتارگاه ها بتوانند غیرقانونی 
به  تنها  کنند.« مشکل  انکار  را  بودن هر چیزی 
روندونیا محدود نمی شود. ماه گذشته، بررسی های 
ایالت پارا-دومین منطقه پرورش  دادستانی در 
دام در آمازون- نشان داد که کمپانی جی بی اس 
301هزار راس دام را خریداری کرده که 32درصد از 
کل خریدهای این شرکت در این ایالت را تشکیل 
می دهد. این خریدها بین ژانویه 2018 تا ژوئن 
2019 از مزارعی انجام شده اند که از تعهدات خود 
برای جلوگیری از قطع غیرقانونی درختان تخطی 
کرده اند. داده های تجارت جهانی نشان می دهد 
کمپانی هایی که تولیدی چرم دارند ، محصوالت 
صادر  مکزیک  در  کارخانه  چندین  به  را  خود 
می کنند که به وسیله کمپانی لیر اداره می شوند. 
تولید چرم صندلی های  لیر عمده ترین کمپانی 
خودرو در سراسر آمریکاست. این کمپانی سال 
2018 اعالم کرد که 70درصد از پوست خام خود 
به کشورهای  برزیل  تامین می کند.  برزیل  از  را 
دیگری نیز چرم صادر می کند؛ کشورهایی مانند 
ایتالیا، ویتنام و چین که برای استفاده در صنایع 

خودروسازی، مد و مبلمان استفاده می کنند.

 آمده ام شما را بکشم
دسامبر سال گذشته بود که دو مرد ناشناس 
زیر باران شدید، پشت در خانه لورنسو دورائس 
روندونیا  ایالت  در   Jaci-Paraná رودخانه کنار 
در برزیل ایستاده بودند. شغل دورائس 71 ساله 

است.  کائوچویی  درخت های  از  التکس  تهیه 
دورائس آنها را برای نوشیدن قهوه به خانه دعوت 
کرد. بعد از کمی گپ و گفت، یکی از مهمان ها 
رفت سر اصل مطلب: »نمی خواهم گول تان بزنم. 
من آمده ام شما را بکشم«. آنها می خواستند از 
برای  شر دورائس خالص شوند چون زمینش 
بود.  ارزشمند  بسیار  دام  پرورش  مزرعه داران 
وجود  به   1996 سال    Jaci-Paraná منطقه 
آمد تا افرادی که از درختان کائوچو التکس تهیه 
می کنند بتوانند زندگی اجتماعی متناسبی داشته 
باشند. جنگل زدایی، اجتماع آنان را از این منطقه 
بیرون رانده است. دورائس نیز یکی از آخرین 
بازماندگان این محل است. او فکر می کند سن 
باالیش باعث شد آن روز جان سالم به در ببرد. 
بین  می دهد که  نشان  دولتی  داده های  آنالیز 
ژانویه 2018 تا ژوئن 2021، مزارع پرورش دام در 
زمین هایی که درختان آنها به صورت غیرقانونی 
در این منطقه قطع شده اند، دست کم 17هزار 
فروخته اند.  واسطه  مزارع  به  را  دام  هفتصد  و 
خریداران نیز عرضه کنندگان به سه کمپانی بزرگ 

بوده اند.     Minerva و JBS، Marfrig

 از برزیل تا پارکینگ های آمریکا 
یکی  توصیف  متحرک«  لوکس  »هتل 
ایالت  در  ماشین  نمایشگاه  فروشنده های  از 
واشنگتن است از صندلی های چرمی به کار رفته 
این  اسکلید.  شاسی بلند  ماشین کادیالک  در 
صندلی ها، قیمت باالترین مدل ماشین جنرال 

می رسانند. دالر  100هزار  از  بیش  به  را  موتورز 
در  نیست که  ماشینی  تنها  اسکلید  کادیالک 
آمریکا از صندلی های چرمی و تزئینات کمپانی 
لیر استفاده می کند؛ کمپانی که یک پنجم بازار 

نه کمپانی  دارد.  بر  در  را  خودرو  صندلی  تولید 
صندلی های  برای  که  جنرال موتورز  نه  و  لیر 
نمی گویند  می کنند،  استفاده  چرم  از  خودروها 
آن را از کجا تهیه می کنند. کمپانی لیر در یک 
دهه گذشته چرم وارداتی خود را که از کمپانی 
جی بی اس تهیه می کند به دلیل افزایش قیمت 
در مبدا مجبور به افزایش قیمت محصوالت خود 
ماشین های شاسی بلند  و  وانت ها  است.  شده 
غول پیکر، عوامل روزافزون پشت پرده تقاضا برای 
تزئینات چرم در صنایع خودروسازی است. »درو 
تحقیقاتی  ارشد یک شرکت  تحلیل گر  وینتر« 
خودروسازی در این باره می گوید که برای بسیاری 
از خریدارها، چرم »لوکس بودن را فریاد می زند و 
ارزش آن هنگام فروش به طور قابل توجهی باالتر 
می رود«.کمپانی لیر در بیانیه ای در سال 2018 
اعالم کرد که در برزیل 100درصد عرضه کنندگان از 
»ژئوفنسینگ« استفاده می کنند )تکنولوژی که 
در آن از جی پی اس استفاده می شود تا حصار 
را  دام  مطمئن شوند  تا  ایجاد کند(  را  مجازی 
مشارکت  جنگل زدایی  در  نخرند که  مزارعی  از 
داشته اند. اما با این حال یافته های روزنامه تایمز 
در برزیل نشان می دهد که عرضه کنندگان قدرت 
ردیابی تمام دام های خریداری شده را ندارند.

به گفته لیر تمام عرضه کنندگان باید قانون عدم 
جنگل زدایی را رعایت کنند. بر اساس این قانون 
استفاده از هر گونه اجناسی که منشا آن از مناطقی 
باشد که زمین هایش از قطع غیرقانونی درختان و 
نابودی جنگل ها به دست آمده اند یا از افراد بومی 
شده  تامین  حفاظت  تحت  زمین های  دیگر  و 
باشند، ممنوع است. فورد، دایملر، فولکس واگن 
از همکاری فیات  و استالنتیس )خودرویی که 
کرایسلر و تولید کننده فرانسوی ماشین های پژو 
و سیتروئن به  وجود آمد(، از بزرگترین مشتریان 
داده های  اساس  بر  هستند.  لیر  چرم کمپانی 
شرکت پنجیوا، محموله ای که از جی بی اس به لیر 
در آمریکا صادر می شود از سائو پائولو می گذرد و 
به هیوستون می رسد. از آنجا عمده محصوالت با 
کامیون به مرز مکزیک می روند تا به دو کارخانه 
تولید چرم صندلی ماشین متعلق به کمپانی لیر 
در مکزیک برسند. در آنجا پوست حیوان کنده 
می شود به الیه صندلی دوخته می شود. این چرم 
دوباره به آن سوی مرز فرستاده می شود. بر اساس 
داده های مجله تحقیقاتی متریال، از ژانویه 2019 
تا ژوئن 2021، کمپانی لیر دست کم هزار و 800 
تن چرم را وارد آمریکا کرده است. تمام چرم های 
تولید شده در کمپانی لیر به سراسر آمریکا ارسال 
می شوند. کارخانه های لیر معموال در نزدیک ترین 
طرف  خودروهای  نهایی  مونتاژ  خط  با  فاصله 
قرارداد بنا شده اند تا انتخاب رنگ صندلی و چرم 
به کار رفته و دیگر تغییرات در مدل های جدیدی 
دارند، راحت تر هماهنگ  که در خط مونتاژ قرار 
شوند. در سال های اخیر، جنگل زدایی در آمازون 
روند سریع تری داشته است. مزرعه های پرورش 
دام برای تامین تقاضای روزافزون برای گوشت، 
به ویژه از طرف چین رقابت می کنند. نمایندگان 
صنعت چرم ثابت می کنند تا زمانی که تقاضا برای 
گوشت وجود داشته باشد، از پوست آنها به جای 
اینکه دور انداخته شوند، استفاده می شود. رائونی 
تامین  زنجیره  رشته  در  دانشگاه  در  راهایو، که 
آنجایی که  از  آمازون درس می خواند، می گوید 
صنعت چرم،  پرورش دام را به صنعتی سودآور 
جنگل زدایی  نوع  هر  مسئولیت  می کند،  تبدیل 
نیز بر عهده متولیان آن است.  نابودی جنگل ها،  
به  توانایی آمازون برای جذب دی اکسید کردن 
وسیله درختان را نابود می کند. دی اکسیدکربن که 
از سوزاندن سوخت های فسیلی به دست می آید 
و گرمایش  اقلیمی  تغییرات  مهم ترین محرک 
است  از 100 کشوری  یکی  برزیل  است.  جهانی 
که در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل در 
گالسکو وعده داد تا جنگل زدایی را تا سال 2030 

خاتمه دهد.     

تقاضا برای روکش چرم خودروهای لوکس به تخریب جنگل های آمازون کمک می کند

ردپای صنعت چرم در نابودی جنگل ها
 تجارت چرم نشان می دهد که چگونه الگوهای مصرفی در جهان توسعه یافته به فرسایش محیط زیست

 در کشورهای درحال توسعه گره خورده است

 آخرین وضعیت
  پرونده قضایی 

»مهشاد« و »ریحانه«
اولیای دم خانواده »مهشاد کریمی« و  وکیل 
»ریحانه یاسینی« دو خبرنگار جان باخته در 
حادثه اتوبوس خبرنگاران محیط زیست، گفت: 
هنوز هیچ گونه ابالغیه رسمی از سوی بازپرسی 
دادسرای نقده درباره پذیرش اعتراض ما به 
نظریه کارشناسی دریافت نکرده ایم. به گزارش 
ایسنا وکالی اولیای دم در پی دریافت نظریه 
بازپرسی  از شعبه  نفره کارشناسی  هیات سه 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نقده مبنی 
بر صددرصد مقصر بودن راننده در وقوع حادثه 
مقرر  مهلت  در   ، خبرنگاران  اتوبوس  واژگونی 

قانونی به این حکم اعتراض کردند.
پرتو برهان پور درباره واکنش نهادهای مسئول به 
این اعتراض به ایسنا توضیح داد: هنوز ابالغیه 
رسمی از سوی بازپرسی دادسرای نقده درباره 
پذیرش اعتراض ما به نظریه کارشناسی ابالغ 
نشده است. در پیگیری های انجام شده مطلع 
هستیم پرونده نیابت به تازگی به نقده ارسال 
شده است. شاید منتظر ارسال پرونده نیابت 
هیات  به  را  ما  اعتراض  بعد  و  بودند  نقده  به 
پنج نفره جهت رسیدگی ارجاع دهند.اوبا بیان 
اینکه پرونده به شعبه 3 دادسرای عمومی و 
انقالب ناحیه 33 تهران فرستاده شده بود که 
ویژه نیابت قضایی است تا اولیای دم محترم 
به  و خبرنگاران مصدوم  بتوانند شکایت کنند 
از   پزشکی قانونی معرفی شوند، گفت: برخی 
خبرنگاران  طول درمان داشتند و به پزشکی 
قانونی تهران برای این موضوع ارجاع داده شده 
بودند و این کار زمان بر بود. با اتمام این مرحله 
و انجام نیابت، پرونده از شعبه نیابت به تازگی 
به دادستانی  نقده ارسال شده است.برهانپور در 
پایان ابراز امیدواری کرد که با توجه به نگرانی 
اولیای دم و جریحه دار شدن افکار عمومی در پی 
واژگونی اتوبوس خبرنگاران هر چه زودتر روند 
رسیدگی به این پرونده طی، مجرمان شناسایی 

شوند و به سزای اعمالشان برسند.

محیط زیست استان تهران:

 دستگاه های متولی
برای توقف پسماندسوزی 

اقدام کنند 
تهران  استان  انسانی  زیست  محیط  معاون 
بر  نظارت کافی  امر  متولیان  اینکه  بیان  با 
در  گفت:  ندارند،  پسماندسوزی  ممنوعیت 
همواره  بخش ها  محدوده  و  شهرها  حریم 
شاهد تخلیه پسماند هستیم و در شب ها و 
به دالیل مختلف مثل گرما و یا استفاده از 
پسماندسوزی  به  اقدام  داخل کابل ها  سیم 
بر  توجهی  قابل  تاثیر  امر  این  می کنند که 
آلودگی هوا دارد. زهره عبادتی به ایسنا گفت: 
مدیر  پسماند،  مدیریت  قانون  ماده 7  طبق 
اجرایی پسماند در شهرها برعهده شهرداری ها، 
در بخش ها  و  عهده دهیاری ها  بر  روستا  در 
برعهده بخشداری ها است و این نهادها باید 
بر حوزه استحفاظی خود نظارت کامل داشته 
پسماندسوزی  و  تخلیه  هرگونه  از  تا  باشند 
جلوگیری شود عالوه بر آن در ماده 20 قانون 
شده  جرم انگاری  زمینه  این  در  پاک  هوای 
افزود: پسماندسوزی مشکلی است  است.او 
که در شهرستان های جنوبی، جنوب غربی و 

می افتد.  اتفاق  تهران  شرقی  جنوب 

نه کمپانی لیر و نه جنرال 
موتورز که برای صندلی های 

خودروها از چرم استفاده 
می کنند، نمی گویند آن را از کجا 

تهیه می کنند. کمپانی لیر در 
یک دهه گذشته چرم وارداتی 

خود را که از کمپانی جی بی اس 
تهیه می کند به دلیل افزایش 

قیمت در مبدا مجبور به 
افزایش قیمت محصوالت خود 

شده است

یکی از صبح های تابستان امسال، تودیلون کائتانو فلیپه، مزرعه داری که دام خود را در زمین های جنگل های آمازون پرورش می دهند با 
تاجری آشنا شد و 72 راس از دام خود را فروخت. این زمین ها به طور غیرقانونی با تخریب جنگل ها شکل گرفته اند. فلیپه در این معامله 

با یک امضا گناهان خود را پاک کرد : با فروش دام، رد پای نقش خود در نابودی بزرگترین جنگل های جهان را پنهان کرد. 

تحقیقات نشان می دهد که 
در سیستم نظارت حفره هایی 
وجود دارد که اجازه می دهد 

پوست دامی که در مزارع 
غیرقانونی دامداری در آمازون 

نگه داشته می شوند به 
کارخانه های چرم سازی راه 

پیدا کنند و در نهایت به دست 
مشتری برسند
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استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
و  مستمر  پیگیری های  با  گفت:  اردبیل 
همکاری شرکت آب منطقه ای اردبیل حقابه 
شد. تامین  مغان  میل  سد  تاالب  دایمی 
با  افزود:  شهند  سعید  ایرنا،  گزارش  به 
به  مغان  میل  تاالب  بر  آب  احداث کانال 
طول یک هزار و 650 متر و با دبی 200 تا 
500 لیتر در ثانیه حقابه محدوده زیستگاهی 
تاالب میل مغان به صورت دایمی و مستمر 

تامین شد. از رودخانه ارس 
او با بیان اینکه تاالب سد میل مغان یکی 
از بهترین تاالب های استان اردبیل و کشور 
است، اظهار کرد: به دلیل واقع شدن این 
جمهوری  و  ایران  2 کشور  مرز  در  تاالب 
و  صلح  تاالب  را  آن  می توان  آذربایجان 

نام گذاری کرد. دوستی 
شهند با اشاره به اینکه همه ساله با شروع 
فصل سرما در روسیه و شمال اروپا، تاالب 
هزاران  میزبان  ماه  مدت 6  به  مغان  میل 
قطعه پرنده در 72 گونه مختلف است، گفت: 
تاکنون 73 گونه پرنده بومی و مهاجر، 11 
آبی، سه  گونه خزنده، 13 گونه ماهی گرم 
گونه دوزیست و 11 گونه پستاندار خشک زی 
در  نوتریا  بنام  آبزی  پستاندار  یک گونه  و 
تاالب سد میل مغان شناسایی شده است.

استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
صید  و  شکار  هرگونه  اضافه کرد:  اردبیل 
بوده  ممنوع  استان  در  مهاجر  پرندگان 
و  غیرمجاز  شکارچیان  با  محیط بانان  و 

می کنند. قانونی  برخورد  متخلف 
دریاچه  ثبت جهانی  برای  از تالش  شهند 
بین المللی  کنوانسیون  در  مغان  میل  سد 
تاالب ها خبر داد و گفت: دریاچه سد میل 
شماری  انگشت  تاالب های  جزو  مغان 
است که هم اکنون شرایط مناسبی دارد و 

پیشنهاد شده تا به عنوان سایت تاالبی در 
شود. ثبت  رامسر  جهانی  کنوانسیون 

تاالب  جهانی  ثبت  از  پس  داد:  ادامه  او 
تاالب  این  حفاظتی  سطح  مغان،  میل 
اعتبارات  از  می توان  و  می یابد  افزایش 
جهانی نیز در این زمینه و همچنین تنوع 

کرد. استفاده  منطقه  زیستی 
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  به گفته 
استان اردبیل هم اکنون 46 تاالب طبیعی 

و مصنوعی در این استان وجود دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل:

حقابه دایمی تاالب میل مغان تامین شد

محیط زیست

اقلیم

| روزنامه نگار |

| یاسمن طاهریان |

اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان

آگهي 
مزایده عمومی

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 1118 
مورخ 99/12/27 شورای محترم اسالمي شهر، نسبت به فروش 
10 دستگاه اتوبوس فرسوده از طريق برگزاري مزایده عمومی اقدام 
نمايد. لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیت و اشخاص حقیقی 
که توانايي الزم جهت شرکت در مزایده را دارند، دعوت بعمل  مي 
آيد نسبت به دریافت اسناد و اطالع از شرايط شركت در مزایده به 
دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، 
خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه 
اداري روز چهارشنبه مورخ  پايان وقت  تا  را  و پيشنهادات خود 

1400/09/24 به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند.

ضمانت نامه شرکت در مناقصه به ازاء هر دستگاه اتوبوس مبلغ 
دویست میلیون ریال )200/000/000 لاير( می باشد. 

) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا 
هریک از پیشنهادات مختار است.(

مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد، سایر جزئیات مربوطه در 
اسناد مزایده درج شده است.

تلفن های تماس : 34258701-5 -034 

 

پردل رئيسی - شهردار رمشک
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ت ا

آگهی فراخوان مناقصه عمومینوب
 )دو مرحله ای(

دستگاه مناقصه گذار : شهرداری رمشک 
شماره مناقصه 45 مورخ 1400/9/4

عنوان پروژه: توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری 
شماره طرح : 173 ر1502004 

شماره موافقت نامه : 348027 مورخ 1400/07/25 معاونت محترم برنامه ریزی استانداری کرمان 
منابع تامین اعتبار : مبلغ 14.000.000.000  ریال ) چهارده میلیارد ریال ( 

شرح مختصر پروژه : آسفالت گرم - رفع نقاط حادثه خیز و مرمت 
1-اجرای آسفالت گرم به ضخامت 5 سانتی متر پس از کوبیدگی به میزان حداقل 50 کیلوگرم قیر در هر تن آسفالت گرم

2-اجرای مرمت و رفع نقاط حادثه خیز در سطح شهر

شرکت کنندگان باید مبلغ 700.000.000 ریال بعنوان ضمانت 
سپرده شرکت در مناقصه بصورت وجه نقد واریز به حساب 
شماره 0112932077001  بنام شهرداری رمشک و یا بصورت 
ضمانت نامه بانکی و یا اسناد خزانه اوراق شرکت بی نام 
موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 به 
همراه سایر اسناد تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند 
، بنابراین از کلیه پیمانکاران تایید صالحیت شده که دارای 

رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته مربوط 
متقاضی شرکت در مناقصه هستند دعوت میشود جهت 
خرید اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادات از تاریخ چاپ 
آگهی به مدت 7 روز و آخرین مهلت تحویل پیشنهادات 7 

روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم می باشد.
 زمان گشایش پاگات و پیشنهادات اولین روز اداری بعد از 

اتمام 7 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم میباشد .

قرارداد  انعقاد  به  حاضر  مناقصه  برندگان  صورتیکه  1-در 
نشوند تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد. 
2-شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .

3-به پیشنهاد مخدوش و فاقد مدارک الزم ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
4-هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد

5-پیشنهاد دهندگان جهت اطالعات بیشتر در خصوص 
سایر مشخصات فنی پروژه و همچنین آنالیز قیمت به دفتر 

فنی شهرداری مراجعه نمایند.

سایر شرایط :

مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پیکان 1600i سفید روغنی 
و   11283149399 موتور  شماره  با  مدل 1383 
شماره شاسی 83499169 و به شماره پالک 128 
اللهی کدملی  عین  وحید  نام  به  ایران 91  ق 69 
درجه  از  و  است  گردیده  مفقود   1660337402

اعتبار ساقط می باشد.
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قدمت باغ شوکت آباد به دوران قاجار می رسد. 
امیر  حکمرانی  دوران  در  بنا  این  ساخت 
اسماعیل خان به اتمام رسید و بعد با حاکم 
شدن امیرمحمد ابراهیم خان مشهور به شوکت 
الملک، او در سال 1320 هجری چهار سهم از 
مجموعه را وقف عام کرد. مجموعه عمارت و 
باغ شوکت آباد در تاریخ 23 مرداد ماه 1378 با 
شماره ثبت 2363 به ثبت ملی رسید و روزهای 
رونق نزدیک شد. عملیات مرمت بنا و سپردن 
باغ به بخش خصوصی گامی برای نجات این 
مجموعه بود اما با شیوع ویروس کرونا، درهای 

باغ به روی رهگذران بسته شد.

هشدار درباره باغ
حسن رمضانی، مدیر کل میراث فرهنگی، 
خراسان  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
جنوبی در جلسه شورای اسالمی شهر بیرجند 
وضعیت  درباره  و  گفت  سخن  باغ  این  از 
نگهداری اش هشدار داد. او موروثی و کوچک 

بودن بناهای محله »ته ده« را یکی از مشکالت 
بافت تاریخی اعالم و اظهار کرد: »همه روستای 
شوکت آباد وقف است و زمانی که این مسئولیت 
را بر عهده گرفتم با حکم دادگاه و مکاتبه با وزیر 
دو  در  و  باز کردیم  را  باغ  در  دادگستری  وقت 
سال گذشته با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
بخشی از باغ مرمت شد و استادسرا هم برای 

تبدیل به اقامتگاه در حال مرمت است.«
»اما  داد:  ادامه  موضوع  این  گفتن  با  او 
و  شده  شوکت آباد کم کاری  نگهداری  برای 
ایجاد سکو و… حدود  برای  اینکه  با وجود 
اکنون  کرده ایم  هزینه  تومان  میلیون   200

ندارد.« مناسبی  وضعیت 
پیش از این محمدعلی جنتی فر، مدیر پایگاه 
میراث جهانی باغ اکبریه به ایسنا گفته بود: »در 
خراسان جنوبی 119 باغ تاریخی وجود دارد که 
65 باغ در فهرست میراث آثار ملی ثبت شده 
است . از این تعداد 63 باغ در بیرجند واقع شده 

است که نشان دهنده توجه نیاکان ما به کاشت 
درختان در فضای معماری بوده است .«

از مهم ترین باغ های شهر بیرجند می توان به باغ 
اکبریه، رحیم آباد، بهلگرد، شوکت آباد، باغ امیرآباد، 
بهلگرد، معصومیه، بهارستان و منظریه اشاره کرد 
که به لحاظ معماری و طبیعی بسیار چشم نواز 
هستند. به گفته او باغ های بیرجند نمونه های 
منحصر به فردی هستند که مربوط به دوره های 
تاریخی متعددی هستند و حتی در برخی از 
باغ ها نشانه هایی از دوره صفویه نیز پیدا شده 
متعددی  کاربری های  بیرجند  باغ های  است . 
تفریحی،  مسکونی،  کاربری های  جمله  از 
کشاورزی، اقتصادی و حکومتی داشته اند که در 
نقاط مختلف بیرجند قدیم استقرار پیدا کرده اند.

بی توجهی به هویت فرهنگی 
در ساخت وسازهای اداری

از  بیرجند  شهر  شورای  چهارشنبه  جلسه  در 

دیگر آثار شوکت آباد هم صحبت شد. مدیرکل 
گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث 
خراسان جنوبی درباره مدرسه شوکتیه هم که 
گفت:  است،  بیرجند  فرهنگی  ارزش های  از 
»کاربری آن تربیت حفاظ قرآن است و برای 
او  شود.«  مکاتبه  اوقاف  با  باید  آن  از  بازدید 
اضافه کرد: »در سال های گذشته با پیگیری های 
انجام شده قرار شد ارگ کاله فرنگی بیرجند در 
اختیار میراث فرهنگی قرار گیرد اما بعد که برای 
اقدام  مردم  راحت تر  بازدید  برای  آن  تفکیک 

کردیم با انجام این کار مخالفت شد.«
به گفته او همچنین همچنین در ارگ بهارستان 
با خریداری  استان  منطقه ای  آب  نیز شرکت 
ارگ از یک سال قبل بازسازی آن را با هدف 

ایجاد موزه آب آغاز کرده است.
این  بیان  با  رمضانی  دیگر  سوی  از 
در  فرهنگی  هویت  به  بی توجهی  از  موارد 
ساخت وسازهای اداری انتقاد کرد و گفت: »در 
بیانگر  بنا که  بناهای سال های اخیر هم یک 
هویت فرهنگی و معماری گذشته باشد، نداریم 
بیت المال  پول  با  اداری  ساختمان های  در  و 
و  انجام شده  بی هویتی  ساخت وسازهای 
معماری بی هویت سبب به وجود آمدن افراد 

می شود.« بی هویتی 
اداره کل  روابط عمومی  که  اینطور 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
استان خراسان جنوبی گزارش داده، رمضانی 
هکتار   60 برای  اینکه  به  اشاره  با  همچنین 
بافت تاریخی بیرجند طرح تفصیلی ویژه ای 
با دارا  تهیه  شده است، بیان کرد: »بیرجند 
ارزشمند  تاریخی  بافت  هکتار   60 بودن 
این  در  کشور  شهرهای  دیگر  از  چیزی 
اقدامات  همه  نباید  اما  نداریم  کم  زمینه 
با  میراث فرهنگی  سوی  از  آن  احیای  برای 
منابع اندک باشد. با تعامل همه دستگاه ها 
اتفاقات خوبی در این حوزه می تواند بیفتد 
مهم  محورهای  از  یکی  در  همان طوری که 

شد.« اجرایی  کار  این  بیرجند 
طرح  قالب  در  سال  »هر  کرد:  اضافه  او 
که  می یابد  اختصاص  اعتباراتی  بازآفرینی 
برای  و  می شود  هزینه  معابر  یا  و  بناها  در 
گسترش بهسازی ها نیاز به همکاری شورا و 

داریم.« شهرداری 
مدیرکل میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی 
با اعالم اینکه طرح های خوبی با سرمایه گذاری 
تاریخی  بافت  در  اجرا  برای  بخش خصوصی 
تهیه شده است، تصریح کرد: »از 100 اقامتگاه 
آن ها  درصد   95 از  بیش  استان  بوم گردی 
آن ها  اغلب  و  ایجادشده  تاریخی  بناهای  در 
اشتغال زایی  سبب  که  هستند  روستاها  در 

شده اند.«
رمضانی بیان داشت: »ایجاد بوتیک هتل در 
بناهای تاریخی یکی از طرح های سرمایه گذاری 
است که در باغ و عمارت معصومیه با پیشرفت 
90 درصدی این کار در حال انجام است و تا 

پایان سال به بهره برداری می رسد.«
به گفته او در خانه شریف بیرجند هم با الحاق 
چند بنا به آن ایجاد بوتیک هتل در حال انجام 
است تا قدمی مهم برای حفظ ذخایر ارزشمند 

تاریخی برداشته شود.

ساخت و ساز در حریم باغ رحیم آباد
در جلسه شورای شهر بیرجند از باغ های 
دیگری هم سخن به میان آمد، از جمله باغ 
رحیم آباد، که در حریم آن ساخت و ساز شده 
است. عباس سروری از اعضای شورای شهر 
بیرجند نگرانی های مردم را درباره بافت تاریخی 
روستاهای اکبریه، رحیم آباد و شوکت آباد، بافت 
تاریخی اطراف قلعه بیرجند و ضرورت بازسازی 

بناهای موردنظر را بیان کرد.
شهر  شورای  عضو  دیگر  صفت،  حسنی  رضا 
از  ما  استفاده  اینکه  بر  تأکید  با  هم  بیرجند 
است،  کمتر  هم  حداقل  از  میراث فرهنگی 
عنوان کرد: »به دلیل اینکه بخش هایی از آن 
دست اوقاف و بنیاد مستضعفان است مردم 
نمی توانند از آن ها استفاده کنند لذا با همکاری 
و رسانه ها  دیگر دستگاه ها  و  شورا، شهرداری 
باید نهضتی در این زمینه ایجاد شود تا از درآمد 
حاصل از محالت در آن ها سرمایه گذاری شود.«
شورا  عضو  دیگر  یزدان شناس  مرتضی 
به  حاکمیت  سوی  از  اینکه  بر  تأکید  با  هم 
میراث فرهنگی جفای زیادی شده است، اضافه 
کرد: »احداث ساختمان استانداری در حریم باغ 
رحیم آباد سبب خارج شدن آن از لیست ثبت 
سازهای  و  ساخت  به  او  اشاره  شد.«  جهانی 

پیشین و ادامه این روند در سال های گذشته 
درختان  تاریخچه  تنها  که  رحیم آباد  باغ  بود. 
سرو آن سبب شده در فهرست میراث ملی جا 
گیرد، در نیمه دهه 90 به دلیل بی مهری هایی 
که به آن شد با واگذار شدن بخش مهمی از 
باغ به رستوران از فهرست جهانی شدن بازماند 
و ساختمان استانداری هم در حریم این باغ بنا 
شد. یزدان شناس همچنین عنوان کرد: »با توجه 
به مطالبه مردم فرمانداری باید ارگ کاله فرنگی 
را تخلیه کند تا مردم بتوانند از آن به راحتی بازدید 
و در آن بخش خصوصی سرمایه گذاری کند.« در 
این جلسه در نهایت علیرضا محمودی راد، رئیس 
شورای شهر بیرجند اعالم آمادگی کرد تا برای 
احیای بافت تاریخی بیرجند در حد مقدورات 
قانونی موجود و بودجه شهرداری اقداماتی را با 
همکاری میراث فرهنگی و دیگر دستگاه های 

مربوط انجام شود.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی درباره وضعیت یکی از باغ های تاریخی بیرجند هشدار داد

باغ قاجاری شوکت آباد، آباد نیست
حسن رمضانی: در نگهداری از این باغ کم کاری شده است

کمبود بودجه 
کاوش شهر سوخته 

را محدود کرد
همزمان با آغاز نوزدهمین فصل کاوش در شهر 
سوخته، سرپرست هیأت باستان شناسی این 
اعتبار،  به دلیل محدودیت در  محوطه گفت: 
کاوش های این فصل به منطقه مسکونی شهر 

سوخته متمرکز می شود.
پژوهشگاه  روابط عمومی  گزارش  به 
منصور  گردشگری،  و  میراث فرهنگی 
سیدسجادی با بیان این که کاوش های فصل 
افزود:  دارد،  ادامه  ماه  دو  مدت  به  نوزدهم 
فعالیت های باستان شناسی این فصل در سه 
کارگاه انجام می شود، کارگاه نخست در منطقه 
فعالیت های  شده که  واقع  شرقی  مسکونی 
به  دستیابی  هدف  با  آن  در  باستان شناسی 
الیه های قدیمی تر صورت می گیرد. در کارگاه 
ادامه  است،  کارگاه  دومین  که   33 شماره 
فعالیت های سه فصل گذشته دنبال می شود. 
کارگاه شماره 39 نیز در منطقه مسکونی واقع 
شده که فعالیت هیأت باستان شناسی در آن با 
هدف یافتن ساختمان ها و معماری جدید در 

است. انجام  حال 
گفت:  باستان شناسی  هیات  سرپرست 
کار،  اتاق های  توزیع  چگونگی  به  دستیابی 
یک  تاسیسات  سایر  و  حیاط  آشپزخانه، 
ساختمان در بخش های مربوط به دوره سوم 
استقرار در شهر سوخته در این فصل مورد نظر 

است.
اطالعات  دیجیتال سازی  آغاز  از  ادامه  در  او 
به دست آمده در فصول گذشته خبر داد و افزود: 
در نظر داریم با این اقدام اطالعات کاملی را 
تهیه کنیم و در اختیار پژوهشگران و محققان 

قرار دهیم. 
سیدسجادی گفت: در نوزدهمین فصل کاوش 
میان رشته ای  فعالیت های  سوخته  شهر  در 
باستان شناسی،  گیاه  مطالعات  نظیر 
و  جانوران  باستانی  استخوان شناسی 

می شود. دنبال  نیز  انسان شناسی 
پیش تر  سوخته  شهر  جهانی  میراث  پایگاه 
خبر داده بود: فصل نوزدهم کاوش ها از سوی 
صربستان  و  ایتالیا  ایران،  باستان شناسان 

می شود. انجام 
شهر سوخته با پنج هزار سال پیشینه تاریخی 
شهرنشینی  مناطق  مهم ترین  از  تمدنی،  و 
 60 در  که  است  ایران  فالت  در  باستانی 
کیلومتری زابل قرار دارد و سال 1393 به عنوان 
شد. جهانی  ثبت  یونسکو  در  فرهنگی  سایت 
تا کنون آثار مهمی از شهر سوخته کشف شده 
که از جمله آن ها به جمجمه جراحی شده یک 
زنی حدودا  دختر 13 ساله، چشم مصنوعی 
28 تا 32 ساله که جنس آن ترکیبی از قیر 
سیم های  و  جانوری  چربی  نوعی  و  طبیعی 
است،  چشم  مویرگ های  شبیه  طالیی  ریز 
به  آبنوس  چوب  از  ساخته شده  خط کشی 
طول 10 سانتی متر که تا دقت یک میلی متر 
چوب  از  نردی  تخته  می کند،  اندازه گیری  را 
آبنوس با 60 مهره و جامی سفالین با طراحی 
یک بز درحال حرکت که قدیمی ترین انیمیشن 

جهان لقب دارد، می توان اشاره کرد.

استرداد مجسمه های 
دزدیده شده 

از تدمر به سوریه
به  تدمر  باستانی  شهر  از  که  مجسمه  سه 
سرقت رفته بودند، سرانجام پس از نزدیک به 

11 سال به سوریه بازگردانده می شوند.
به گزارش ایرنا از روزنامه هنر چاپ لندن، این 
به قرن دوم یا سوم میالدی  مجسمه ها که 
تعلق دارند در سال 2009 یا 2010، یعنی پیش 
از آغاز جنگ سوریه، به کشور سوئیس قاچاق 
شدند. ماموران گمرک سوئیس در سال 2013 
این سه مجسمه را همراه یک اثر از لیبی و 
پنج اثر میراث تاریخی از یمن در بندر آزاد ژنو 

کشف و توقیف کردند.
تاریخی در سال 2017 در  اثر میراث  این 9 
گذاشته  نمایش  به  ژنو  تاریخ  و  هنر  موزه 
شدند تا درباره آسیبی که تجارت غیرقانونی به 
میراث تاریخی وارد می کند و ابزارهای حقوقی 
موجود برای مبارزه با آن آگاهی افزایی شود.

از  رفته  سرقت  به  مجسمه   سه  از  یکی 
که  است  کشیش  یک  از  سردیسی  تدمر، 
مجسمه  این  دارد.  سر  به  تشریفاتی  تاجی 
آسیب  قاچاقچیان  توسط  غارت  هنگام  به 
بر  عالوه  زمانی  چون  است  دیده  جدی 
نیز  دیگر  بدن هم داشت. دو مجسمه  سر، 
سنگ  جنس  از  تدفینی  سنگ برجسته های 

آهک هستند.
براساس بیانیه مشترک دولت سوریه و موزه 
هنر و تاریخ ژنو، این سه مجسمه در تاریخ 18 
نوامبر )27 آبان( به سفیر سوریه در سازمان 
نهایت  در  و  شدند  داده  تحویل  متحد  ملل 
در  تدمر  می شوند.شهر  بازگردانده  سوریه  به 
سال 1980 میالدی به فهرست میراث جهانی 
یونسکو اضافه شد و از سال 2013 در فهرست 
در معرض خطر جای گرفت؛  میراث جهانی 
خسارات   2015 سال  در  داعش  سربازان 

سنگینی به این منطقه وارد کردند.

 مجموعه عمارت و باغ 
شوکت آباد در تاریخ 23 مرداد 
ماه 1378 با شماره ثبت 2363 
به ثبت ملی رسید و روزهای 
رونق نزدیک شد. عملیات 
مرمت بنا و سپردن باغ به 
بخش خصوصی گامی برای 
نجات این مجموعه بود اما با 
شیوع ویروس کرونا، درهای باغ 
به روی رهگذران بسته شد

باغ تاریخی شوکت آباد، از آبادی افتاده. این باغ 8.5 هکتاری در 10 کیلومتری شرق بیرجند، که عمارت زیبای شوکت آباد را در خود جای 
داده، دیگر شکوه گذشته را ندارد. آنقدر که این بار مدیرکل میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی، در جلسه شورای شهر بیرجند درباره 

وضعیت این باغ هشدار داده و گفته است که در نگهداری از این باغ که نامش در فهرست آثار ملی ثبت شده، کم کاری شده است.

رمضانی: در بناهای سال های 
اخیر حتی یک بنا که بیانگر 

هویت فرهنگی و معماری 
گذشته باشد، نداریم و در 

ساختمان های اداری با پول 
بیت المال ساخت وسازهای 

بی هویتی انجام شده و معماری 
بی هویت سبب به وجود آمدن 

افراد بی هویت می شود.

|  
رنا

 ای
 |

به روز کردن تقدیرگرایی که 
ریشه فرهنگی ما را نشان 
می دهد و حتی پیش از دوران 
زرتشتیان مردم در جدال با 
سرنوشت بوده اند و هنوز هم به 
این فرهنگ و نشان دادن آن 
احتیاج داریم از جمله 
نقاط مثبت این مجموعه 
داستان است

گزارش 2

|پیام ما| در مراسم رونمایی از مجموعه داستان 
»آقای قناصه؛ خانم گرینف« بر مشخصه هایی 
چون استفاده از المان های فرهنگی ایران باستان، 
نمادسازی و ساخت جهان واره های مختلف تاکید 

شد.
این مجموعه داستان 100 صفحه ای که نخستین 
توسط  است،  روزنامه نگار  قنبرپور  سینا  کتاب 
انتشارات چارسو منتشر شده و شامل 11 داستان 
با عنوان های »خورشت سبزی«، »چشمهایت«، 
»شب چهل و چهارم«، »مرد« ، »آقای قناصه؛ 
»ساعت   ، پیروزی«  »فردای   ، خانم گرینف« 
،»پرونده«،  شاه مقصود«  ،»تسبیح  مچی« 
»دادگاه« و »من و سپیده« است و در تمامی این 
داستان ها سعی شده روایت متفاوتی ارائه شود.

با  این کتاب در کافه  »الوا« و  مراسم رونمایی 
و  نویسنده  زرنگارزاده شیرازی«  »آتوسا  حضور 

»علیرضا بهنام« شاعر و نویسنده برگزار شد.
آتوسا زرنگارزاده شیرازی درباره این کتاب گفت: 
»کار خیلی سختی است که در وضعیت کنونی 
نشر و کاغذ بتوان کتاب تالیفی و البته مجموعه 
داستان منتشر کرد زیرا مجموعه داستان عموما 

احتیاج به خواننده خاص دارد تا عام.«
نویسنده رمان »حال من قرن چندم تو است« 
قناصه؛  »آقای  داستان  مجموعه  توصیف  در 
خانم گرینف« به داستان های »مرد«، »فردای 
آن  در  که  شاه مقصود«  »تسبیح  و  پیروزی« 
در  نمادهای  عنوان  به  ایرانی  اسطوره های  از 
افزود:  و  اشاره کرد  استفاده شده  روایت سازی 
این  از  با استفاده  این داستان ها  »نویسنده در 
المان های اسطوره ای با پل هایی آن ها را ربط دادند 
به زمان معاصر ما و دنیای مدرن کنونی. این سه 
داستان با توجه به کار اول نویسنده تجربه سختی 
برای نویسنده  است زیرا در آن سعی شده از زبان 
آرکاییک که شبیه به زبان گذشته بود استفاده 

شده است.«
این  در  نمادسازی  از  همچنین  زرنگارزاده 
داستان ها به عنوان وجه ممیزه این اثر نام برد 

و گرینوف  قناصه  ماهیت  »برخالف   : افزود  و 
این  از  نویسنده  هستند  جنگی  سالح های  که 
دو به عنوان نمادهایی برای یک روایت عاشقانه 
استفاده کرده است. حتی جناسی که در عنوان 
مونث  واژه ای  »قناصه«  است؛  تأمل  قابل  دارد 
است و انتظار می رفت که شخصیت زن داستان 
باشد اما برعکس استفاده کرده شده و تفنگ 
گرینف که اسم مردانه تری است شخصیت خانم 
داستان شده است. در این داستان صرفًا با بازی 
با انگشت های دست و حرکت آن ریز به ریز حس 
و حال یک عاشق ترسیم و روایت شده است.«

علیرضا بهنام، شاعر و نویسنده نیز در این مراسم با 
اشاره به تجربه روزنامه نگاری سینا قنبرپور به ویژه 
در حوزه حوادث و جنایی توضیح داد: »قنبرپور 
روزنامه نگاری تحقیقی بوده که همیشه باید با 
کنار هم قراردادن فکت های مختلف نتیجه ای را 
برای خواننده ترسیم کرده است. اما در نویسندگی 
داستان هایش از این کار که خوب به او آموزش 
داده شده است و سالیان سال خیلی خوب در 
گزارش هایش انجامش می داد فاصله گرفته و به 

توالی زمانی در رویدادها وابسته نیست.«
بخش  در  دیگری«  »گزارش  کتاب  نویسنده 
دیگری از سخنانش در توصیف مجموعه داستان 
»آقای قناصه؛ خانم گرینف« گفت: »روزنامه نگار 
بودن قنبرپور اما در جزییات به کمکش آمده و 
پرداخت جزییات و تصویرسازی ها را به خوبی از 
آن وام گرفته تا آنجا که شما در همان داستان اول 
یعنی »خورشت سبزی« بوی قرمه سبزی فضای 

داستان را فرا گرفته است.«
این  در  روایت  تکنیک های  بررسی  در  بهنام 
آقای  من  نظر  »به  تأکید کرد:  نیز  داستان ها 
قناصه؛ خانم گرینف به عنوان یک کتاب، مجموع 
شده تجربیات نویسنده در نوع روایت است تا 
آنجا که می بینیم در داستان خورشت سبزی راوی 
اول شخص جمع جعلی است و در داستان مرد 
راوی ای که بین قرون و اعسار می رود و می آید 
یک نفر است و آن هم راوی اول شخص است. 

این تجربه های مختلف در تکنیک داستان نویسی 
این همه شکل های  نویسنده  اینکه  و جسارت 
مختلف را تجربه کند و بتواند آن را در داستان 
دربیاورد پسندیده است اما احتمااًل در کتاب های 
بعدی یا در رمان از این تنوع خبری نخواهد بود 
و به اصطالح راحت تر می توان گفت در کتاب های 
بعدی ترجیح قنبرپور چه بوده و سبکش چیست؟ 
اما از این کتاب چنین نتیجه ای نمی توان گرفت.«
این شاعر و روزنامه نگار در نقدی بر انتخاب عنوان 
کتاب هم تأکید کرد: »به نظر من قنبرپور باید 
بتواند  بهتر  و  بیشتر  بعدی اش  تجربه های  در 
استعاره ای که برای عنوان کتاب انتخاب می کند 
را پنهان کند زیرا به عکس تیتر در روزنامه نگاری، 
در کتاب و داستان نباید تیتر و عنوان لودهنده 

نمادسازی ها و ماهیت داستان باشد.«
بهنام در ادامه به اشاره به داستان »ساعت مچی« 
گفت: » از این داستان خیلی خیلی خوشم آمد. 
سابقه کاری  مثل  می کنید  تصور  حالی که  در 

روزنامه نگاری جنایی قنبرپور او دارد مو به مو یک 
قصه جنایی و روند تحقیقات آن را ترسیم می کند 
در پایان داستان ضربه نهایی را به خواننده می زند 
و کل تصور ما از این روند تحقیقات جنایی را 
فرو می ریزد. در این داستان او ارجاع های خوب 
و بسیار به جایی به سیِنما دارد و از دو فیلم که 
خود نمونه ای از ژانر خود هستند نام برده است و 
به خوبی آن را به خدمت مفهوم کلی داستان قرار 
داده است. من واقعًا از کاری که با بیست و یک 

گرم کردی خیلی لذت بردم.«
شاعر مجموعه شعر »غیاب مظنون به فرار هویت 
از  خود  توصیف  از  دیگری  بخش  در  زنانه ام« 
کتاب »آقای قناصه؛ خانم گرینف« افزود: »کار 
دیگری که قنبرپور در داستان هایش کرده استفاده 
است.  محلی نویسی  جای  به  محلی  واژگان  از 
معمواًل با محلی نویسی و با استفاده از لحجه ای 
وسط داستان غریب نمایی می کنند. این کار فقط 
زمانی انجامش منطقی است که با محلی نویسی 

خیلی کار خاصی که مجذوب کننده باشد انجام 
شده باشد. اما قنبرپور با استفاده از واژگان محلی 
از یک اصطالح برای فضاسازی بهره برده است. 
البته این کار را با المان های تاریخی و فرهنگی 

هم کرده است.«
بهنام همچنین تاکید کرد: »برای نمونه به روز 
کردن المان های فرهنگی و تاریخی در داستان 
مرد و این رفت و برگشت بین المان های فرهنگ 
نقاط  از  کهن و فرهنگ پیشا زرتشتی و زمان 
قوت مجموعه داستان قنبرپور است. به روز کردن 
تقدیرگرایی که ریشه فرهنگی ما را نشان می دهد 
و حتی پیش از دوران زرتشتیان مردم در جدال 
با سرنوشت بوده اند و هنوز هم به این فرهنگ و 
نشان دادن آن احتیاج داریم از جمله نقاط مثبت 

این مجموعه داستان است.«
خانم  قناصه؛  »آقای  از  دیگری  توصیف  در  او 
گرینف گفت: »در زمانه ای که داستان به شکل 
محدود  فانتزی های  شکل  به  عجیبی  خیلی 
آپارتمانی رفته داستان های قنبرپور عمق و تعدد 
جایگاه روایی دارد و جهان واره های متعددی برای 
ما می سازد. فکر می کنم در میان کتاب هایی که در 
این سال ها درمی آید جایگاه خوبی داشته باشد و 

جایگاه خودش را پیدا می کند.«

در مراسم رونمایی از »آقای قناصه؛ خانم گرینف« مطرح شد

بازسازی المان های فرهنگی تاریخی در ساخت روایت های جدید
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لوله های انتقال آب زاینده رود به یزد، برای چندمین بار در سال های اخیر تخریب و باعث قطع آب شرب مردم یزد شد

آب رسانی با تانکر در شهر قنات ها
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد: در سکوت مردم یزد فریاد بسیار زیادی نهفته است

تاسیسات خط انتقال آب به 
یزد که با لودر تخریب شد، بالغ 
بر 10 میلیارد تومان هزینه روی 

دست یزدی ها گذاشته است. این 
تعرضات در گذشته هم اتفاق 

افتاده بود، اما در این نوبت حجم 
خسارات گسترده بوده و عالوه بر 
صرف هزینه بسیار، مقادیر قابل 

توجهی آب هدر رفت

| سمت |

| نویسنده |

 مشکل امروز استان یزد
 آب است و مردم این 

استان در تأمین آب شرب 
خود با مشکل مواجه 

هستند و باید از سوی دولت 
توجه الزم صورت گیرد. در 

سکوت مردم یزد فریاد 
بسیار زیادی نهفته است

| رئیس مجمع نمایندگان استان یزد |

  | محمدصالح جوکار  |

| مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد |

  | محمدمهدی جوادیان زاده  |
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مرکز آمار اعالم کرد:

افزایش فاصله تورمی 
دهک ها در آبان 1400

طبق گزارش مرکز آمار، فاصله تورمی دهک ها 
افزایش  درصد  واحد   0.4 قبل  ماه  به  نسبت 
بر  ایران،  آمار  مرکز  به گزارش  است.  داشته 
اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های 
مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این 
ماه به 3، 2 درصد رسید که نسبت به ماه قبل 
)2.8 درصد( 0.4 واحد درصد افزایش داشته 
است. فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، 
قبل  ماه  به  نسبت  و دخانیات«  آشامیدنی ها 
1.1 واحد درصد کاهش و گروه عمده »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل 2.8 
واحد درصد کاهش را نشان می دهد.محدوده 
عمده  گروه  در  ماهه  دوازده  تورم  تغییرات 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین 60، 
5 درصد برای دهک های دوم و سوم تا 58.7 
درصد برای دهک دهم است. نرخ تورم کل کشور 
در آبان ماه 1400 برابر 44، 4 درصد است که در 
دهک های مختلف هزینه ای در بازه 44.0 درصد 
برای دهک های هشتم و نهم تا 47.2 درصد 
برای دهک دوم نوسان دارد. محدوده تغییرات 
در گروه عمده »خوراکی ها،  ماهه  دوازده  تورم 
درصد   60.5 بین  دخانیات«  و  آشامیدنی ها 
درصد  تا 58.7  سوم  و  دوم  دهک های  برای 
برای دهک دهم است. هم چنین اطالع مذکور 
و  غیرخوراکی  »کاالهای  عمده  مورد گروه  در 
خدمات« بین 41.2 درصد برای دهک دهم تا 

33.9 درصد برای دهک اول است.

سخنگوی صنعت برق:

سوخت 54 درصد 
مخازن نیروگاه های 

کشور تامین شده است 
 54 تاکنون  گفت:  برق  صنعت  سخنگوی 
درصد مخازن نیروگاه های کشور پر شده است 
که البته با شروع ماه های سرد پیش رو، باید 
این سوخت رسانی سرعت بیشتری بگیرد. به 
رجبی مشهدی  مصطفی  صداوسیما،  گزارش 
با اشاره به اینکه روزانه 100 میلیون مترمکعب 
تامین سوخت برای نیروگاه ها انجام می شود 
نفت  وزارت  سوی  از  رویه  این  اگر  افزود: 
ادامه دار باشد تامین برق نیروگاه ها با مشکل 
بدون  امسال  زمستان  از  و  نمی شود  مواجه 
محدودیت عبور خواهیم کرد. افزایش مصرف 
گاز در بخش خانگی تامین سوخت نیروگاه ها 
را با محدودیت مواجه می کند. تامین گاز بخش 
بنابراین  اولویت دارد  خانگی برای وزارت نفت 
هر چقدر مشترکان در مصرف گاز صرفه جویی 
کنند برای تامین برق با مشکل کمتری مواجه 
خواهیم شد. سخنگوی صنعت برق با اشاره به 
تابستان سال  در  برای همکاری صنایع  اینکه 
گذشته هزار میلیارد تومان پاداش همکاری در 
پاداش  این  داد:  ادامه  است  نظر گرفته شده 
به صنایع پرداخت می شود البته تولیدات این 
بخش در تابستان کمتر شده است که ما در 
این  برق  تامین  فعلی درحال جبران  ماه های 
بخش هستیم.رجبی مشهدی با بیان اینکه در 
تابستان تامین برق صنایع سیمان 7 درصد و 
فوالد 5 درصد در مقایسه با سال گذشته کاهش 
مصرف  در  مشترکان  اگر  افزود:  است  یافته 
انرژی صرفه جویی کنند محدودیت های اعمال 

شده جبران خواهد شد.

به ویژه  و  اصفهان  که  گذشته  هفته  در 
بود،  اخبار  توجه  مرکز  زاینده رود، 
آب  زمینه  در  مشکالتی  با  هم  یزدی ها 
تانکرهای  می کردند.  نرم  دست وپنجه 
مردم  مورد نیاز  آب  شهر  در  مستقر  سیار 
آب،  قطعی  دلیل  می کردند.  تامین  را 
آب  بود که  آبی  انتقال  لوله های  تخریب 
اتفاقی  می رساند.  یزد  به  را  زاینده رود 
ایجاد  باعث  بارها  اخیر  دهه  یک  در  که 
به رغم  و  شده  یزدی ها  برای  مشکالتی 
صورت  زمینه  این  در  که  اعتراضاتی 
در  تکرار می شود.  گرفته است، همچنان 
انتقال آب  بار خط  روزهای اخیر هم دو 
به یزد که از اصفهان عبور می کند، توسط 
و  شده  تخریب  پروژه  این  به  معترضان 
بخش گسترده ای  در  آب  قطعی  موجب 
محمدمهدی  دیروز  است.  شده  یزد  از 
آب  شرکت  مدیرعامل  جوادیان زاده 
»تاسیسات  کرد:  اعالم  یزد  منطقه ای 
خط انتقال آب به یزد که در حوضچه های 
بالغ  شد،  تخریب  لودر  با   330 و   327
دست  روی  هزینه  تومان  میلیارد   10 بر 

تعرضات  این  است.  گذاشته  یزدی ها 
در  اما  بود،  افتاده  اتفاق  هم  گذشته  در 
بوده  خسارات گسترده  حجم  نوبت  این 
مقادیر  بسیار،  هزینه  صرف  بر  عالوه  و 
منازعات  رفت«  هدر  آب  توجهی  قابل 
که  استان هایی  میان  در  استانی  بین 
زاینده رود  و  کارون  از  آنها  نیاز  مورد  آب 
چالشی  به  تبدیل  می شود،  تامین 
ساکنان  از  بزرگی  شده که گستره  جدی 
قرار  تاثیر  تحت  را  ایران  مرکزی  فالت 
اجرای  نتیجه  که  منازعاتی  است.  داده 
پروژه هایی است که بدون توجه به اقلیم 
حاال  و  شده  اجرا  منطقه  این  شرایط  و 
کشور  که  کم بارشی  سال  در  آن  تبعات 
گذشته  از  بیش  کرده،  چالش  دچار  را 
به  نیاز  منازعات  این  است.  نمایان شده 
و  دارند  کالن  سطحی  در  تصمیم گیری 
برگزاری  از  یزد  استاندار  علت  همین  به 
پی گیری  و  امنیت کشور  شورای  جلسه  
اول  معاون  سوی  از  موضوع  مستقیم 
رئیس جمهور، در پی اعتراضات اخیر در 
آب  انتقال  لوله  خط  تخریب  و  اصفهان 

فاطمی  مهران  به گفته  داد.  خبر  یزد  به 
» هر تصمیم ملی که در حوزه آب گرفته 
هر  مالحظات  و  شرایط  باید  می شود 
رود  زاینده  حوزه  با  مرتبط  استان  چهار 

شود« لحاظ  آن  در  و کارون  
معترضان به انتقال آب زاینده رود به یزد 
معتقدند این آب صرف آبیاری گلخانه ها 
اما  می شود،  یزد  استان  در  صنایع  و 
استان  این  نماینده  جوکار  محمدصالح 
»میلیاردها  اینکه  اعالم  با  مجلس،  در 
یزد  استان  به  آب  انتقال  برای  تومان 
مردم  مورد نیاز  آب شرب  تا  هزینه شده 
هنوز  حالی که  در  و  شود  تامین  استان 
عدم  به واسطه  شرب  آب  تامین  در 
اختصاص میزان مصوب شده، با مشکل 
را  شرب  آب  باید  چرا  هستیم،  مواجه 
به رغم  کنیم.«  گلخانه ها  آبیاری  صرف 
این اظهارات جوکار مردم برخی شهرهای 
شهرهای  شدن  صنعتی  به  یزد  استان 
بر  عالوه  که  صنایعی  استقرار  و  خود 
دارند،  باالیی  آالیندگی  بودن  آب بر 
مدیران کار  اینها  تمام  با  اما  معترضند. 

خود را پیش می برند و مجوزها بی توجه 
به اعتراضات و خواسته های مردم صادر 

. ند می شو
با این همه موضوعی که امروز یزدی ها با 
تامین  در  مشکالتی  هستند،  روبه رو  آن 
شهر  این  که  مشکلی  است.  شرب  آب 
همواره با آن روبرو بوده اما راهکاری که 
امروز  برای رفع آن در نظر گرفته شده، 
این  دوباره  بروز  برای  عاملی  به  تبدیل 
تخریب  است.  شده  مردم  برای  مسئله 
در  مشکل  دوباره  و  آب،  انتقال  مسیر 
مدیرعامل  مردم.  شرب  آب  تامین 
چندی  یزد  منطقه ای  آب  شرکت 
پی کاهش  »در  بود:  اعالم کرده  پیش 
آب های  مخازن  بارش ها کسری  شدید 
 250 به  خشک  سال های  در  زیرزمینی 
به طور  می رسد.   مترمکعب  میلیون 
سطح  سانتی متر   45 سال  در  متوسط 
استان  سطح  در  زیرزمینی  آب های 
بسیار  رقم  این  می کند که  پیدا  کاهش 
نگران کننده است. بحران در حوزه منابع 
به  زمین  فرونشست  و  سو  یک  از  آبی 

دنبال خشک شدن منابع آب زیرزمینی 
افت شدید سطح  حاصل  دیگر  از سوی 
به  است.«  استان  زیرزمینی  آب های 
استان  آب  مصرف  جوادیان زاده  گفته 
800 میلیون مترمکعب است  یزد ساالنه 
از  آن  مترمکعب  میلیون   50 بر  بالغ  که 
انتقال آب رسیده و آب شرب  اول  خط 
این  به  توجه  با  می کند.  تامین  را  یزد 
تخریب  از  متاثر  گستره  می توان  آمار 
محاسبه  حدودی  تا  را  آب  انتقال  خط 
تصریح  زاده  جوادیان  اینکه  ضمن  کرد 
برای  یزد  داخلی  منابع   « می کند: 
انتقالی  آب  اگر  نیست،  مناسب  شرب 
یزد  در  شرب  آب  تامین  برای  نباشد، 
شد.  خواهیم  مواجه  جدی  مشکالت  با 
عنوان  هیچ  به  استان  در  موجود  آب 
نیست  شرب  برای  بهره برداری  قابل 
چند  دارد«  پایینی  بسیار  کیفیت  زیرا 
درباره مطالعات  اخباری  است که  سالی 
مربوط به بهره برداری از آب ژرف در یزد 
به گوش می رسد و در روزهای اخیر نیز 
رسانه ها به نقل از سردار رضا پورشمسی 
که  نوشتند  یزد  الغدیر  سپاه  فرمانده 
زمینه  در  سپاه  اقدامات  به  اشاره  با  او 
آب های ژرف عنوان کرده است: »امسال 
انجام شده توسط نمایندگان  با پیگیری 
استان یزد، قرار بر این است که اعتباری 
به  ژرف  آب های  تحقیقات  شروع  برای 

دهند« اختصاص  یزد 
مقصد  شدن،  صنعتی  از  تنها  نه  یزد 
از  هم  -آن  بودن  آب  انتقال  پروژه های 
و  باالدست-  در  سرچشمه های خشکیده 
نگاه های کوتاه مدت مدیریتی در موضوع 
به  بی توجهی  از  می برد،  رنج  آب  منابع 
شریان  روزگاری  که  عظیمی  سرمایه 
روستاهایش  و  شهرها  در  را  حیات 
است.  شده  متضرر  هم  می کرد  جاری 
در  گذشتگان  تجربیات  به  بی توجهی 
رسمی  آمارهای  اساس  بر  که  شهری 
بالغ بر 2 هزار رشته قنات فعال دارد اما 
چشم  شرب  آب  تامین  برای  آن  مردم 
قنات های  دارند.  آب  انتقال  لوله های  به 
عدم  دلیل  به  دیگری  از  پس  یکی  یزد 
فاضالب  راهی کردن  و  احیا  و  رسیدگی 
آن،  مسیرهای  و  شریان ها  به  شهری 
یزد  اهالی  تعبیر  به  و  می روند  بین  از 
به  که  مدیرانی  اما  می کنند«  »فوت 
بیشتری  اعتقاد  آب  انتقال  سیاست 
دارند، ضرورتی برای حفظ و احیای این 
از  بی رویه  برداشت  نمی بینند.  قنات ها 
سفره های زیرزمینی و فرونشست زمین 
که این روزها بسیاری از شهرهای کشور 
و  تخریب  باعث  یزد  در  کرده،  مبتال  را 
می شود.  قنات ها  مسیر  شدن  مسدود 
مجلس  نماینده  جوکار  که  استانی 
یزد  استان  در  »ما  می گوید:  آن  درباره 
قنات هایی با هزار میله چاه و کانال های 
برای  کیلومتری   100 از  بیش  عرضی 
استان  امروز  مشکل  داریم.  آب  انتقال 
در  استان  این  مردم  و  است  آب  یزد، 
مواجه  مشکل  با  خود  شرب  آب  تأمین 
توجه  دولت  سوی  از  باید  و  هستند 
یزد  مردم  سکوت  در  صورت گیرد.  الزم 
شاید  است«  نهفته  زیادی  بسیار  فریاد 
پدران  تدبیر  کسانی که  از  بسیاری  برای 
در  آب  محدود  منابع  مدیریت  در  را  ما 
می کنند،  تحسین  کویری  سرزمینی 
و  شهر،  سطح  در  تانکر  با  آب رسانی 
آب  صف  در  صبورانه  که  مردمی  دیدن 
غیرقابل  و  ناملموس  اتفاق  ایستاده اند 

باشد.  هضمی 

آشنایی  از  جهانیان  شگفتی  از  سخن  شد،  ثبت  یونسکو  جهانی  میراث  فهرست  در  ایران  قنات های  مجموعه  که  روزهایی  در 
در  جهان  قنات های  طوالنی ترین  و  عمیق ترین  سرزمین.  نقاط  خشک ترین  در  آب  منابع  مدیریت  در  بود  ایرانیان  تدبیر  با 
به  کویر  قلب  در  قرن ها  که  شهرها  همان  حاال  می کرد.  تحسین  به  وادار  می شنید  را  قنات  روایت  که  را  کسی  هر  کویر،  قلب 
تقسیم  فرهنگی  و  اجتماعی  نگاهی  با  که  منطقه ای  و  حاکمیتی  و  سیاسی  رویکردی  با  نه  را  آب  و  بودند  زنده  قنات هایش 
چند  -هر  برسد  تشنه شان  تن  به  آنسوتر  کیلومترها  از  آب  انتقال  پروژه های  لوله های  از  آبی هستند که  انتظار  می کردند، چشم 
اثری  هم  ایرانیان  باستانی  دانش  از  نیست.  آب  مقوله  به  اجتماعی  و  فرهنگی  نگاه  و  تدبیر  از  خبری  نمی رسد-  هم  که گاهی 
انتقال  تونل های  و  لوله ها  به  را  خود  جای  بودند،  ایران  شهرهای  حیات بخش  شریان های  روزگاری  که  قنات هایی  نیست. 
و  تامین  قنات ها  با  را  روستاهایش  و  زمانی حیات شهرها  یزد که  میان مردمان شده اند.  و چالش  نزاع  داده اند که محل  آبی 
به مشکالت  زاینده رود قلب حوادث شده، خبرهای مربوط  بستر  این روزها که  ندارد.  این روزها حال خوشی  تضمین می کرد، 
از خوزستان و اصفهان و چهارمحال و بختیاری، در  بعد  به نظر می رسد مسئله آب  اما  آب در یزد در میان اخبار گم شده است. 

است.  پیدا کرده  جدی تر  شکلی  یزد 

در اجرای آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  
واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب90/9/20- امالک واحدثبتی تربت جام  به شرح 

ذیل آگهی می گردد.
تصرفات  شماره1400/08/18-140060306007001402  راي  1-برابر 
مالكانه بالمعارض متقاضي خانم كوثر سعيدي در  ششدانگ یک 
باب ساختمان  به مساحت 92.40 مترمربع قسمتی از  پالك 
2519 فرعي از 166 -اصلي واقع دربخش 13 مشهد حوزه ثبتی 
تربت جام خريداري از مالك رسمي آقاي غالم محمد کمال پور 

محرز گرديده است.
2-برابر راي شماره 140060306007001400-1400/08/18 تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد رضا اشتر دار چنگ آبادي 
در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 184.50 مترمربع 
قسمتی از 1111-اصلی واقع در بخش 13 مشهد حوزه ثبتی تربت 
جام خريداري از مالك رسمي آقاي حسن اسحاقی ایل بیگی 

محرز گرديده است
 1400/08/18-140060306007001395 شماره  راي  3-برابر 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم نيوشا جان محمدي 
در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 250 مترمربع پالك 
12 فرعي از 976 -اصلي واقع دربخش 13 مشهد حوزه ثبتی 
تربت جام خريداري از محل مالكیت مشاعی خودش محرز 

گرديده است
4-برابر راي شماره 140060306007001397-1400/08/18 تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي امير فتوت جامي در ششدانگ 
یک باب ساختمان  به مساحت 16.53 مترمربع قسمتی از  پالك 
2فرعي  از 1100- اصلي واقع در بخش 13 مشهد. حوزه ثبتی تربت 
جام خريداري ازعبدالحکیم ساعدی احدی از ورثه آقاي محمد 

قلی ساعدی رودی محرز گرديده است.
راي شماره140060306007001404-1400/08/18 تصرفات  5-برابر 
در  احمدي  نظام  احسان  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه 
مترمربع   19.7 مساحت  به  ساختمان   باب  یک  ششدانگ  
قسمتی از پالك یک فرعي از 1191 -اصلي واقع دربخش 13 مشهد 
حوزه ثبتی تربت جام خريداري از مالك رسمي آقاي مصطفی 

رحمانی محرز گرديده است

140060306007001407-1400/08/19تصرفات  شماره  راي  6-برابر 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سليمان حقدادي در ششدانگ 
129.35مترمربع  مساحت  به  مسکونی  ساختمان  باب  یک 
قسمتی از پالك 6 فرعي از 3 -اصلي واقع در راضی یحیی اباد 
بخش 13 مشهد حوزه ثبتی تربت جام خريداري از مالك رسمي 

همایون کریمی فرد  محرز گرديده است0
7-برابر راي شماره 140060306007001413-1400/08/19 تصرفات 
در  محرراحمدي  مسعود  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه 
به مساحت 26.13 مترمربع  باب ساختمان    ششدانگ یک 
تمامی باقیمانده پالك 18 فرعي ازیک فرعی  224 -اصلي واقع 
مالك  از  تربت جام خريداري  ثبتی  دربخش 13 مشهد حوزه 

رسمي آقاي براتعلی محرراحمدی محرز گرديده است
8-برابر راي شماره 140060306007001416-1400/08/22 تصرفات 
در  فر  قرباني  رضا  محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه 
مترمربع   65.65 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
قسمتی از پالك 3132 فرعي از 3 -اصلي  واقع دربخش 13 
مشهد حوزه ثبتی تربت جام خريداري از مالك رسمي خانم بی 

بی شاه احسانی  بارانی  محرز گرديده است
9-برابر راي شماره 140060306007001426-1400/08/22 تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد ابراهيم زماني دوست در 
ششدانگ واحد گاوداری به مساحت 1948.95 مترمربع پالك 
173-174 –اصلي اراضی سعد اباد و غصن اباد واقع دربخش 13 
مشهد حوزه ثبتی تربت جام خريداري از مالك رسمي آقاي فیض 

محمد پاک نژاد محرز گرديده است
10-برابر راي شماره 140060306007001428-1400/08/22 تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي يوسف رحيم پور ارخودي فرزند 
در ششدانک یک باب ساختمان  به مساحت 165.30 مترمربع 
قسمتی از پالک 814- اصلي  واقع دربخش 13 مشهد حوزه ثبتی 
تربت جام خريداري از  شرکت نعاونی مسکن کارکنان شهرداری 

جام  محرز گرديده است.
11-برابر راي شماره140060306007001430-1400/08/22 تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد ميرزاي اشور در ششدانگ 
یک باب ساختمان مسکونی مساحت 149.15 مترمربع قسمتی 
از پالک شماره 1821مجزی شده از4 فرعي از 3 -اصلي  واقع در 
بخش 13 مشهد حوزه ثبتی تربت جام کل سهم االرث متقاضی از 

پالک فوق طبق گواهی حصر وراثت 88/09/24- 3/913/88شعبه 
3 شورای حل اختالف تربت جام و خریداری طبق قولنامه عادی 
از  سعید میرزای اشور و محمد علی میرزای اشور همگی ورثه 

عبدالرسول میرزای اشور محرز گرديده است.
 1400/08/23-140060306007001446 شماره  راي  12-برابر 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد علي ميرزاي 
 130.80 مساحت  به  ساختمان   باب  یک  درششدانگ  اشور 
مترمربع در قسمتی از پالک 1821 فرعي از 3 اصلي واقع در بخش 
13 مشهد حوزه ثبتی تربت جام کل سهم االرث متقاضی از پالک 
فوق  برابر گواهی حصر وارثت شماره 1392/03/08-3/192/96 
شعبه 3 شورای حل اختالف و خریداری از سعید میرزای اشوری 
احدی از ورثه عبدالرسول میرزای و تقسیم نامه عادی بین وراث 

محرز گرديده است.
 1400/08/24-140060306007001449 شماره  راي  13-برابر 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميدرضا زيبائي در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 47.38 مترمربع در 
قسمتی از پالك 1 فرعي از 441 -اصلي  واقع دربخش 13 مشهد 
حوزه ثبتی تربت جام خريداري از مالك رسمي  علی اصغر زیبایی 
و ربابه زیبایی دونفر از ورثه علی اصغر زیبایی طیباتی محرز گرديده 

است
 1398/06/07-139860306007000388 شماره  راي  14-برابر 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجيد فيروزكوهي فر در 
ششدانگ يك باب مرغداری باستثناء بهای ثمن اعیان به مساحت 
7065 مترمربع قسمتی از پالك 3 فرعي از 1470 - اصلی واقع 
درخراسان رضوی بخش 13مشهد حوزه ثبتی تربت جام خريداري 

از مالکیت مشاعی متقاضی محرز گرديده است
15-برابر راي شماره 140060306007001539-1400/08/29 تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي امين قرباني مقدم در  سه دانگ  
مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 31.15 مترمربع کل 
پالك 4 فرعي از 8 -اصلي وقسمتی از پالک 6 الی 8 - اصلی 
که طبق استاندارد سازی پالک 1476 - اصلی منظور شده واقع 
مالك  از  تربت جام خريداري  ثبتی  دربخش 13 مشهد حوزه 
رسمي آقاي حسین علی قربانی مقدم نسبت به پالک 4 از 8 - 
اصلی و از مالک رسمی اقای محمد نوروزی نسبت به پالک 6 و 
8 - اصلی در استاندارد سازی پالک 1476 - اصلی منظور گردیده 

است محرز گرديده است
 1400/08/29-140060306007001538 شماره  راي  برابر   -16
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي براتعلي قرباني مقدم 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 

31.15 مترمربع کل پالك 4 فرعي از 8 -اصلي وقسمتی از پالک 
6 الی 8 - اصلی که استاندارد سازی 1476 - اصلی منظور شده  
واقع دربخش 13 مشهد حوزه ثبتی تربت جام خريداری از مالك 
رسمي آقاي حسین علی قربانی مقدم نسبت به پالک 4 از 8 - 
اصلی و ازمالک رسمی اقای محمد نوروزی نسبت به پالک 6 و 
8 - اصلی در استاندارد سازی پالک 1476 - اصلی منظور گردیده 

و محرز شده است
17- برابر راي شماره 140060306007001541-1400/08/29 تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي جعفر غالمشاهي در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 670.37 مترمربع در قسمتی از  
پالك یک فرعي از 724 -اصلي واقع دربخش 13 مشهد حوزه 
ثبتی تربت جام خريداري ازکل مالكیت مشاعی متقاضی در پالک 

فوق محرز گرديده است
18- برابر راي شماره 140060306007001540-1400/08/29 تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سلمان پندي در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 154 مترمربع قسمتی از پالك 2فرعي 
از 901 -اصلي  و قسمتی از پالک 167 -اصلي   واقع در بخش 13 
مشهد حوزه ثبتی تربت جام خريداري از مالکیت مشاعی نامبرده 
از مالک رسمی  الواسطه  نامه عادی مع  برابرمبایعه  وخریداری 

فخرالدین نخل احمدی محرز گرديده است
 1400/08/29-140060306007001535 شماره  راي  برابر   -19
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احسان عرب تيموري 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  137.95 مترمربع 
قسمتی از پالك 1880 فرعي از 3 -اصلي واقع دربخش 13 مشهد 
حوزه ثبتی تربت جام خريداري از مالك رسمي آقاي غالمحیدر 

افشاری محرز گرديده است.
 1400/08/29-140060306007001537 شماره  راي  برابر   -20
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي امرالدين نظام احمدي 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 230.80 مترمربع 
قسمتی از پالك62 فرعي از 924- اصلي  واقع دربخش 13 مشهد 
حوزه ثبتی تربت جام خريداري از مالك رسمي خانم صدیقه 

جامی االحمدی محرز گرديده است..
 1400/08/29-140060306007001532 شماره  راي  برابر   -21
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي دادخدا مددي چنگ 
به مساحت 165.35  باب ساختمان  در ششدانگ یک  آبادي 
مترمربع قسمتی از پالك 1073- اصلي  واقع دربخش 13 مشهد 
حوزه ثبتی تربت جام خريداري از مالك رسمي آقاي غالمرضا 

فیاضی حسن ابادی محرز گرديده است.
 1400/08/29-140060306007001534 شماره  راي  برابر   -22

تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي برات اله سبحان زاده در 
ششدانگ ساختمان  به مساحت 180.8 مترمربع قسمتی ازپالك 
واقع  اباد   اسماعیل  اراضی  166-اصلي  از  6855/7089فرعي 
دربخش 13 مشهد خريداري از کل مالكیت مشاعی متقاضی 

محرز گرديده است
 1396/08/23-139660306007002030 شماره  راي  برابر   -23
رمضاني  موسي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات 
شانشين سفلي در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 249 
مترمربع قسمتی از  پالك فرعي از 174-173 اصلي اراضی بخش 
ثبتی  حوزه  دربخش 13 مشهد  واقع  آباد   و سعد  آباد  غصن 
تربت جام خريداري از مالك رسمي آقاي خواجه محمود جامی 

االحمدی  محرز گرديده است
24-پیرو آگهی روزنامه قدس  و کارگارگر هردو به  تاریخهای 
مجید  وبالمعارض  مالکانه  1400تصرفات  1400/05/31و06/16/ 
حبیبیان   در  ششدانگ ساختمان مسکونی واقع در خراسان 
رضوی بخش 13 مشهد اشتباها  از پالک 1446فرعی از 1004- 
اصلی اگهی گردیده که صحیح آن از پالک 40فرعی از 1004 آگهی 

می گردد .
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موجب  .لذابه 
وماده  فاقدسندرسمی  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  
واراضی  ثبتی   وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین 
مربوطه  نامه  13ایین  وماده  فاقدسندرسمی  وساختمانهای 
روزنامه  طریق  15روزاز  فاصله  به  دونوبت  در  آگهی   این 
اشخاص  که  منتشرتادرصورتی  وکثیراالنتشاردرشهرها  محلی 
بایدازتاریخ   باشند  داشته  اعتراض  اراءاعالم شده   به  ذینفع 
انتشاراولین  آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرابه  اداره 
ومعترض  اخذنماید  ورسید  تسلیم  ملک  وقوع  محل  ثبت 
به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  ظرف  باید 
وگواهی  نماید  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست   تقدیم 
اداره ثبت محل تحویل دهدکه دراین  به  تقدیم دادخواست 
دادگاه  قطعی  حکم  ارائه  به  موکول  ثبت  اقدامات  صورت 
نگردد  واصل  قانونی  درمهلت  اعتراض  که  ودرصورتی  است 
عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  گواهی   ، معترض  یا 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت بصدورسند مالکیت می 
نماید وصدور سند مالکیت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  

نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/09/7

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/23
هادی نیکوفکر، رئیس اداره  ثبت اسناد وامالک تربت جام

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب90/9/20- امالک واحدثبتی تربت جام 

جام
ت 

ترب

مفقودی

مفقودی

خودرو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
سواری پژو 206TU5 هاچ بک سفید 
روغنی مدل 1397 با شماره موتور 
شاسی  شماره  و   172B0038259
به   NAAP13FEXJJ678209
شماره پالک 274 ل 66 ایران 65  
به نام علی قائینی شهربابک کدملی 
3140123612 مفقود گردیده است 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کمپانی  سند  و  مالکیت  سند 
ایکس  ال  خودروپژو405جی 
مدادی  8.1مدل1385نوک  آی 
شماره   به  رنگ  –متالیک  
12485080888وشماره  موتور
شاسی13234434به شماره پالک 
72ق252ایران 65متعلق به شهر بانو 
اکبری نیا بونگ فرزند کهندل مفقود 
واز درجه اعتبار ساقط گردیده است. 

منوجان 
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ابتدای  در  تهران،  شهردار  زاکانی  علیرضا 
انتقاد  با  را  خود  صحبت های  دیروز  جلسه 
بر  او  کرد.  آغاز  غربی«  »توسعه  الگوی  از 
منتشر  شهر  سایت  در  که  گزارشی  اساس 
محیط  مسائل  کلیات  درباره  است،  شده 
راهکار  و  کرد  صحبت  پایتخت  زیستی 
و  پایتخت  هوای  آلودگی  برای  مشخصی 
این  در  می تواند  شهرداری  که  کارکردی 
گزارش  به  نکرد.  ارائه  باشد،  داشته  میان 
در  امروز  تهران گفت:  شهردار  شهر  سایت 
یک رقابت نفس گیر بین پیشرفت از صنف 
هستیم.  غربی  توسعه  و  اسالمی  ایرانی 

و جهان بینی حرف می زنیم  رقابت  از  وقتی 
نسبت های  است که  نگاهی  نوع  از  صحبت 
طبیعت  جامعه،  خدا،  با  را  انسان  چهارگانه 
و خودش تعریف می کند. وقتی صحبت از 
نسبت با خدا است در نگاه پیشرفت ایرانی 
در  اما  است  الهی  خلیفه  انسان  اسالمی، 
است.   خدا  جایگزین  انسان  غربی  نگاه 
می گیرد  صورت  طبیعت  با  مواجهه  وقتی 
انسان  اسیر  طبیعت  غربی  توسعه  نگاه  در 
امانتی  طبیعت  اسالمی  نگاه  در  اما  است 
کاری  هر  نداریم  حق  و  است  ما  دست  در 

بکنیم. آن  با  را 

فضای  ظرفیت  به  اشاره  با  تهران  شهردار 
گفت:  تهران  شهر  مختلف  مناطق  در  سبز 
در سالیان گذشته تا امروز کارهای بسیاری 
ناظر به فضای سبز برای دستیابی به فضای 
اما  است  انجام شده  و شایسته  درخور  سبز 
فاصله  تهران  دل  در  تالش ها  این  همه  با 
فضای  سرانه  مثال  دارد.  وجود  معناداری 
سبز در یک منطقه  2.60 متر و در منطقه  ای 
متر   122 حدود  و  آن  برابر  ده  چند  دیگر  
نگاه  بینشی،  منظر  از  باید  بنابراین  است. 
داشته  آن  محیط  و  تهران  شهر  به  دقیق 
آن  در  دقیق  صورت بندی  یک  و  باشیم 

کنیم.  برقرار 
معنای  به  شهر  یک کالن  تهران  افزود:  او 
رهبری  نگاه  از  بلکه   نیست  متعارف 
الگوی  که  است  کشور  یک  انقالب  معظم 
نظام  قابلیت  برای  نمادی  و  شهرها  سایر 
بیشتر  ما  اثرات  بنابراین  است.  اسالمی 
تهران  و  است  شهر  کالن  یک  اداره  از 
قابلیت  و  شهرها  سایر  برای  بودن  الگو 
به  اهداف خود  در تحقق  را  نظام  توانمندی 
در  را  اهداف  باید  بنابراین  می کشد.  دوش 
و  کنیم  پیاده  تهران  مختصات  و  موقعیت 
باید مسئولیت های پرچمداری این تغییر را 

بپذیریم.  تهران  برای 
شهری  متنوع  آلودگی های  به  ادامه  در  او 
زندگی  شهری  در  کرد:  اشاره  پایتخت 
را  مختلفی  آلودگی های  که  می کنید 
در  که  دارد  وظیفه  شهرداری  و  می بینید 
این زمینه نقش آفرینی کند چرا که در این 
طرف  انسان ها  سالمت  با  مستقیما  مساله 

. هستیم
بینی گفته  با نگاه جهان  زاکانی اضافه کرد: 
متصور  ما  برای  مسئولیت  هزاران  شده، 
که  سیکلت  موتور  بحث  در  مثال   . است 
وجود  تهران  در  موتور  میلیون   4.5 حدود 
موتور  و  برابر   7 سیکلت  موتور  یک  دارد 
آلودگی  برابر   12 کاربراتوری  سیکلت های 
مندی  قاعده  با یک  باید  و  تولید می کنند 
شرایط را به سمت موتورهای برقی ببریم. 
رئیس  چمران،  مهدی  جلسه،  ادامه  در 
شورای شهر تهران نیز اشاره ای به دوره های 
معتقد  و  داشت  شهری  مدیریت  قبلی 
بدون درگیری سیاسی  دوره  آن  در  بود که 
به  است.  کرده  پیدا  ارتقا  شهری  زیست 
تهران،  شهر  شورای  عمومی  روابط  گزارش 
چمران گفت: ما در دوره های دوم تا چهارم 
و  جهادی  با کار  می توان  دادیم که  نشان 
زیست  سیاسی  مسائل  در  درگیری  بدون 
شهری را ارتقا داد، چرا که وظیفه ما آماده 
کردن محیط زیست سالم برای شهروندان 
به ساختمان های  معطوف  تنها  است. شهر 
بلند و آسمان خراش های ش نمی شود بلکه 
سالمت شهر در درجه اول اهمیت قرار دارد.
ادامه  تهران  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
تهران تحرک  12 سال گذشته  در  اگر  داد: 
خوبی را شاهد بوده و حتی می شود گفت 
بوده  برنامه خوبی  به سبب  بوده  نظیر  کم 
تدوین  توانسته  دوران گذشته  در  که شورا 
این  اساس  بر  هم  شهر  مسئوالن  و  کند 
گرانه  جهاد  کار  و  خود  تالش  با  برنامه 
را  برنامه  این  اهداف  توانستند  خودشان 
به  امروز  که   جایی  تا  برند.   پیش  به 
عنوان  به  دوران  آن  از  برسیم که   جایی 
یک دوران خوب و طالیی یاد کنیم. برنامه 
ریزی که در کمیسیون ها صورت می پذیرد 
بسیار  این  و  بود  خواهد  مبنا  شهر  کل  در 

است. مهم 
بگویند  برخی  شاید  گرچه  افزود:  چمران 

موضوع سالمت و محیط زیست و خدمات 
شهر مسئله ای است که در وزارت بهداشت 
شود  می  دنبال  زیست  محیط  سازمان  و 
آن  در  دخالتی  شهر  اسالمی  شورای  و 
زمانی  تجربه کردیم  ما  اما  داشت،  نخواهد 
که آقای خادم و دوستان دیگر نظیر آقای 
به  پیش  ماه  چند  همین  شریعتمداری که 
رحمت خدا رفتند حرکت هایی را آغاز کردند 
را شاهد  سبب شد تحول و حرکت  خوبی 
برنامه  اساس  بر همین  نیز  امروز  و  باشیم 
امیدواریم  و  است  تدوین  در حال  ریزی ها 
خواهی  نظر  ذیل  در  ریزی که  برنامه  این 
انجام  نشست  این  نظیر  متخصصین  از 

بی ا نجامد. موفقیت  به  می شود، 
برنامه ریزی  با یک  است که  چمران معتقد 
می توان مشکالت شهر را حل کرد، او تاکید 
ریزی  برنامه  یک  با  می توانیم  ما  کرد: 
حل کنیم  را  شهر  عدیده  مشکالت  صحیح 
مشکالتی که در آن مشکالت محیط زیست 
تهران مشکالت  را می زند، گرچه  اول  حرف 
ترافیک،  هوا،  آلودگی  مباحث  نظیر  فراوانی 
پارک ها  داخل شهر،  معادن  فرسوده،  بافت 
موارد  این  متاسفانه  دارد که  سبز  فضای  و 
درگیر مناقشات سیاسی شده و مباحثی که 
بر  طبیعت  از  و  بوده  زیستی  محیط  کامال 
به کشمکش های  و  سیاسی کردند  را  آمده 
به  زیادی  های  ضربه  و  کشاندند  سیاسی 

وارد کردند. شهر  ریه های 
به  اشاره ای  تهران  شهر  شورای  رئیس 
مناقشه این روزهای شهر تهران نیز داشت، 
موضوع برج باغ و تغییر قانون خانه باغ او با 
تاکید بر اینکه چه آنها که فضای سبز  شهر 
تشویق  چه کسانی که  و  می برند  بین  از  را 
نمی شوند بر فضای سبز بیافزایند، افزود: ما 
بایستی راه دوم را دنبال کنیم چرا که تهران 
آثار  همچنان که  است.  بوده  شهر  باغ  یک 
نقاشی گذشته این نشان می دهد که تهران 
با هجوم ساخت  متاسفانه  و  بوده  باغ شهر 
از  شهرنشین  جمعیت  افزایش  و  سازها  و 
این باغ شهر چیزی باقی نمانده است. همه 
می دانیم که آلودگی هوا برای انسان ها بسیار 
هوش  روی  بر  که  گونه ای  به  است  مضر 
کودکان، توان و انرژی انسان تاثیر نامطلوب 
را  روش هایی  اینکه  جای  به  ولی  می گذارد 
غنا  زیست مان  محیط  به  تا  استخراج کنیم 
موضوعات  درگیر  را  مسائل  این  ببخشیم، 

می کنند. سیاسی 
مهدی چمران در پایان صحبت های خود از 
سالم کردن  برای  شهری  مدیریت  آمادگی 
آمدیم  ما  و گفت:  داد  خبر  زیست  محیط 
برنامه  یک  تا  هستیم  آماده  بگوییم  که 
تدوین  جهادی  و  علمی   ، صحیح  ریزی 
جزم  را  خود  عزم  شهرداری  و  شورا  کنیم. 
کردند تا محیط زیست سالم شهری را برای 
مردم ایجاد کنند گرچه در فضای نامناسبی 
فرصت  بدهی ها  امروز  و  گرفته ایم  قرار 

است. گرفته  را  اندیشیدن 

رییس شورای شهر تهران در نخستین نشست هم اندیشی 
کارگروه های تخصصی کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران 

برای تدوین برنامه علمی و جهادی 
محیط زیست آماده ایم
زاکانی، شهردار تهران: در شهری زندگی می کنید که آلودگی های مختلفی را می بینید و شهرداری وظیفه دارد
 که در این زمینه نقش آفرینی کند

مدیرعامل سازمان پسماند 
شهرداری اهواز: 

زباله های مراکز 
بهداشتی اهواز 

بی خطرسازی نمی شود 
اهواز  پسماند شهرداری  سازمان  مدیرعامل 
بیمارستان ها  در  عفونی  زباله های  گفت: 
بی خطرسازی  اهواز  بهداشتی  مراکز  و 
نمی شود و بیمارستان ها تنها به عمل اتوکالو 

می کنند. بسنده 
محمود ثابت قدم به ایمنا گفت: بیمارستان ها 
بی خطرسازی  به  موظف  بهداشت  مراکز  و 
انجام  از  اما  هستند،  خود  تولیدی  زباله های 
این کار به صورت کامل سرباز می زنند. دانشگاه 
علوم پزشکی و مرکز بهداشت نیز نظارت کافی 
انجام نمی دهد. بر بی خطرسازی این زباله ها 
او با بیان اینکه اگر زباله های عفونی توسط 
تولیدکننده بی خطرسازی و امحا شود، دیگر 
تنها  افزود:  نخواهد داشت،  اقتصادی  ارزش 
بهداشت  مراکز  و  بیمارستان ها  که  اقدامی 
عمل  می دهند  انجام  بی خطرسازی  برای 
بی خطرسازی  برای  کار  این  است،  اتوکالو 
افتادن  خطر  به  موجب  و  نیست  کافی 

می شود. مردم  سالمت 
اهواز  شهرداری  پسماند  سازمان  مدیرعامل 
وظیفه  به  باید  بهداشت  وزارت  کرد:  اضافه 
قانونی خود در این خصوص عمل و بیمارستان 
و مراکز بهداشتی را به دستگاه های بی خطرساز 
زباله های عفونی تجهیز کند و بر بی خطرسازی 
نظارت  بیمارستان ها  توسط  عفونی  زباله های 

باشد. داشته 
ثابت قدم توضیح داد: سازمان پسماند برای 
تامین امنیت حمل زباله ها به سایت صفیره 
با  و  داده  درخواست  تامین  شورای  طریق  از 
برگزاری جلسه ای با نیروی انتظامی در تامین 
امنیت همکاری می کند؛ با این حال دلیل اصلی 
هجوم زباله گردها انجام نشدن بی خطرسازی 
توسط بیمارستان ها و مراکز بهداشتی است چرا 
که اگر بی خطرسازی صورت گیرد مسائل پیش 

آمده دیگر رخ نخواهد داد.

وعده حقابه فریدون شهر 
هیچ گاه محقق نشد 

شهردار فریدون شهر گفت: پیگیری هایی در امور 
منابع آب جهت تخصیص 200 لیتر آب در ثانیه 
به منظور حقابه شهر انجام دادیم، اما هنوز محقق 

نشده است.
ابراهیم باتوانی به ایمنا گفت: با اشاره به اجرای 
پروژه تونل انتقال آب چشمه لنگان به زاینده رود، 
دو  باعث خشک شدن  پروژه  این  کرد:  اظهار 
حلقه چاه واقع در پارک شهدا شد و بسیاری 

از عرصه های فضای سبز شهری از بین رفت.
او افزود: با توجه به اینکه مسئوالن وقت قول 
خسارت  جبران  و  آب  تامین  برای  مساعد 
کردند، اما با گذشت بیش از 17 سال هنوز به 
این موضوع رسیدگی نشده است؛ در این مدت 
مکاتبات فراوانی را شهرداری و شوراهای اسالمی 
شهر انجام داده ایم که فقط از دست دادن انرژی 
دریافت  درخور  پاسخی  و  بوده  وقت  اتالف  و 

نشده است.
ادامه داد: در حال حاضر  شهردار فریدون شهر 
پیگیری هایی در امور منابع آب جهت تخصیص 
200 لیتر آب در ثانیه به منظور حقابه شهر انجام 

شده، اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

رئیس شورای شهر تهران: ما 
می توانیم با یک برنامه ریزی 
صحیح مشکالت عدیده شهر 
را حل کنیم مشکالتی که در 
آن مشکالت محیط زیست 
حرف اول را می زند، مشکالتی 
که متاسفانه درگیر مناقشات 
سیاسی شده است 

پیام ما | با وجود بارندگی های پاییزه تهران، وضعیت هوا همچنان در محدوده ناسالم قرار دارد. آلودگی مستمر ذرات کوچکتر از دو و نیم میکرون هوای 
پایتخت را کدر کرده و نفس پایتخت هنوز سر جایش نیامده است.

 بسیاری از کارشناسان علت آلودگی هوای پایتخت را در کارشکنی های ممتد دستگاه  ها در اجرای قانون هوای پاک جست وجو می کنند. قانونی که در 
آن وظایفی هم برای شهرداری و وزارت کشور تعریف شده است. براساس ماده 9 قانون هوای پاک، وزارت کشور موظف است با همکاری سایر دستگاه ها 
زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری از طریق کمک بالعوض، یارانه، تسهیالت یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی-بنزینی 
)هیبریدی( و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند. همچنین در ماده 10 این قانون نیز تاکید شده که وزارت کشور بایستی از 
محل درآمدهای عمومی شهرداری ها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه )هر یک به میزان 50 درصد(، ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری را 
افزایش دهد. همچنین براساس تبصره 2 ماده 27 قانون هوای پاک )سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور( مکلف است حداقل 20 درصد از منابع 
در اختیار خود را به توسعه کمربند سبز موضوع این ماده اختصاص دهد و به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت کند. تمام وظایف قانون برای مدیریت 
شهری، در حالی مطرح می شود که به گفته متولیان امر شهر، شهرداری تاکنون نتوانسته کمکی از جانب دولت برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی 
دریافت کنند و فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی هم تمام شدنی نیست. اما راه حل اساسی مدیریت شهری برای کاهش آلودگی هوای پایتخت چه 
می تواند باشد؟ علیرضا زاکانی، شهردار تهران و اعضای شورای شهر تهران دیروز با حضور خبرنگاران نشستی برای ارائه راهکار کاهش آلودگی هوای تهران 
برگزار کردند. نشستی که البته شبیه به باقی جلسات مدیران به راهکار و ضرب االجلی ختم نشد، شهردار تهران مانند بسیاری دیگر از جلسات و سخنرانی ها 

به آمار معتادان متجاهر اشاره کرد و پایتخت را شهری دانست که غیر از آلودگی هوا در آن آلودگی های بسیاری وجود دارد. 
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آگهی مناقصه  عمومی 
همزمان با ارزیابی کیفی و فنی )فشرده(دو مرحله ای  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان  به نمایندگی از سازمان ثبت اسناد وامالک کشور در نظر داردانجام مناقصه عمومی مربوط 
به تطبیق و مستند سازی اراضی زراعی تامرحله تثبیت در نقشه کاداستر در محدوده جغرافیایی و ثبتی استان لرستان را از طریق فراخوان  
عمومی به  شرکت مشاور نقشه برداری دارای صالحیت الزم که از امکانات فنی و مالی کافی برخوردار است واگذار نماید. لذا از شرکت های 
با رتبه شرکتهای مشاور جهت شرکت در مناقصه حداقل پایه 2 در رشته نقشه برداری زمینی و پایه 3 در رشته فتوگرامتری درزمینه مربوطه 
تجربه مرتبط را دارا میباشند دعوت میشود جهت دریافت و تکمیل اسناد ومناقصه از طریق سامانه www.setadiran.irاقدام نمایند.

تاریخ اولین نوبت انتشار1400/9/7
تاریخ  دومین نوبت انتشار:1400/9/8

1-نوع مناقصه :عمومی فشرده دو مرحله ای
2-موضوع: نقشه برداری ، تطبیق و مستند سازی اراضی زراعی تا 

مرحله تثبیت در نقشه کاداستر 
3-مدت اجرای پروژه چهار ماه ا ز ابالغ انعقاد قرارداد

4-مبلغ تضمین شرکت در هر مناقصه 1.000.000.000 ریال و بصورت 
ضمانتنامه بانکی معتبر یا  واریزوجه نقد به حساب اداره کل ثبت 

اسناد وامالک استان لرستان
تاریخ   از  ستاد  سامانه  طریق  از  مناقصه  اسناد  5-دریافت 

1400 /9 /10 1400تا /9 /7 یکشنبه
6-  بارگذاری اسناد و پیشنهاد قیمت توسط مناقصه گران در سامانه 

تا 1400/9/20
7- تاریخ بازگشایی پاکتها  1400/9/22

نشانی:  به  لرستان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   -  8
خرم آباد - خیابان خیابان 60 متری خیابان شهید چمران خیابان 
شهید جهان آرا تلفن -33241362 – 066 می باشد- کد پستی 

.6817785584

نوبت اول

 شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

 شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

آگهی مزایده
مرحله اول

آگهی مزایده
مرحله اول

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در نظر دارد یک باب غرفه سوغات هتل جهانگردی کرمان 
شعبه 1 را از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط به صورت اجاره یکساله واگذار نماید. لذا متقاضیان 
می توانند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت 48 ساعت جهت رویت و دریافت فرم مزایده، به امور 

اداری هتل مراجعه نمایند.

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در نظر دارد یک باب غرفه صنایع دستی هتل جهانگردی 
کرمان شعبه 1 را از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط به صورت اجاره یکساله واگذار نماید. لذا 
متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت 48 ساعت جهت رویت و دریافت فرم مزایده، 

به امور اداری هتل مراجعه نمایند.

ضمنا تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 1400/9/30 در کمیسیون معامالت شرکت خواهد بود. 
1-تمام هزینه های مزایده و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است. 

آگهی  باشد،  تر  پایین  قیمت کارشناسی  از  مزایده  در  پیشنهادی شرکت کنندگان  مبلغ  در صورتی که حداکثر   -2
تجدید خواهد شد

 ٣- نرخ پایه اجاره بهاء طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به صورت ماهیانه مبلغ 20.000.000 ریال اعالم می گردد.

ضمنا تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 1400/9/30 در کمیسیون معامالت شرکت خواهد بود. 
1-تمام هزینه های مزایده و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است. 

2- در صورتی که حداکثر مبلغ پیشنهادی شرکت کنندگان در مزایده از قیمت کارشناسی پایین تر باشد ، آگهی تجدید 
خواهد شد

 ٣- نرخ پایه اجاره بهاء طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به صورت ماهیانه مبلغ 27.000.000 ریال اعالم می گردد.

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
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افقی
سیب   - جگر2  پاره   - مشاركت   -  1 
مازندرانی  - از اجزای وضو - نت سوم، 
نت مخمور، پیشوند فعل مضارع - جام 
معروف3 - با سور می آید، همنشین سور 
- گله گوسفندان - سرازیری4 - استادان - 
لگام بی ته - خداوند، چاشنی غذا5 - لقب 
شیطان، سنگسار شده، رانده شده، نفرین 
شده،ملعون - بنجل و نامرغوب - نوعی 
بست6 - ظرف فلزی - مشهور، بلند آوازه 

- همه، آقای آلمانی، همه را شامل شود7 
- رایگان، پسر طهماسب - یازده، دو یار هم 
قد - جدید - نت چهارم، نت قبل از سل، 
کلید آن در موسیقی معروف است8 - عطا 
دادن - از سبزی های معطر - آزاده، آزاده 
كربال، نخستین شهید كربال - دست عرب، 
هالوژن نمک طعام، از هالوژنها9 - حزب 
محمدرضا  از  فیلمی   - سیاسی کوچک  
اعالمی10 - جانب - اتحادیه ترابری هوا 
یی - برهنه، عریان، همسر اسكارلت11 - 
سلطان  غالم  نام  خنك،  باد  نسیم شب، 

آغشته،  شده،  آلوده   ، آمیخته   - محمود 
آشفته  - معادل فارسی آیفون12 - گودی، 
گودی و ژرفا، ژرفا - از غالت، اتمسفر - 
سگ بیمار، گردنبند مروارید - بانگ جغد 
13 - درخت زبان گنجشك - از آثار ویلیام 
سارویان14 - حس وارونه - سبزی نقلی، 
ریشه خوردنی - نهان نا تمام، نهان نا تمام، 
نهان نا تمام - پادگان تهران، نام قدیمی 
اصفهان، اصفهان قدیم15 - گلستان، باغ - 

چشم - نان كلفت

عمودی
بلند و واضح، صدای واضح  1 - صدای 
کردن   اسیر   - قران2  سوره   - طعم   -
كشور  عربی،  كشوری   - حشیش   -
مبارك3 - اجاره نشین، اجاره دار، مقابل 
رساندن  منفعت  دادن،  آوانس   - موجر 
زبان  اندک، در  نور  - جهت، دید چشم، 
ترکی به آب می گویند4 - محصول آب و 
صابون - قسمتی از چرخ خودرو - کشت 
با دست ماليدن -  را  نان  و زرع، خمير 
ناب و بدون ترکیب، خالص5 - از انواع 
بستنی - بزرگ - کشیدن، زدنی در بازی، 
مرکز  - گریزحیوان،  نزاع6  و  کشمکش 
ایتالیا، شهر بی دفاع، شهر فراری - بچه 
دان - دوستی7 - درخت تسبیح، سهولت 
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ریز بدن - عنوان مردانه، سید14 - حس 

 - تنفسی  اعضای  از   - بوئیدن  بویایی، 
عود - موجود نامرئی، همنشین انس15 
- خفاش، نوعی حشره ی بالدار - خنثی 

- چربی

جدول شماره 2165

اصفهان

نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه اعضای 
این شورا معضالت مربوط به آب را به صورت جدی دنبال 
می کنند، گفت: امیدواریم ظرف 20 تا 30 روز آینده در رابطه با 
آب شرب خبرهای خوبی به شهروندان دهیم. به گزارش ایمنا، 
ابوالفضل قربانی در یک برنامه زنده رادیویی گفت: در حال 
حاضر جاری شدن زاینده رود یک دغدغه بسیار بزرگ برای 
شهر، شهروندان، استان و کشور است؛ موضوع آب جنبه حیاتی 
پیدا کرده و وقت بسیاری از مسئوالن را به خود اختصاص 
داده و شورای شهر نیز طبق وظیفه خود مطالبه مردم را از 
هرچند که  افزود:  او  می کند.  دنبال  قانونی  مراجع  طریق 
محدوده وظایف شورا، شهر اصفهان است و مشکالت حوضه 
و آبریز زاینده رود خارج از حیطه وظایف شورای اسالمی شهر 
است، اما شورا برای همراه، همگام و هم صدا شدن با مردم از 
ابتدای دوره ششم، کمیسیون ویژه ای را به آب اختصاص داده 
است. نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: 

بسیاری از اعضای شورا عضو این کمیسیون هستند و جلسات 
متعددی با مسئوالن مربوطه برگزار و راهکارهایی نیز ارائه شده 
است تا دغدغه کمتری را در سطح شهر اصفهان داشته باشیم. 
او با بیان اینکه آب شرب مهم ترین مسئله ای است که اکنون 
در حال پیگیری آن هستیم، افزود: تصفیه خانه بابا شیخ علی 
که آب شرب اصفهان را تامین می کند، ظرفیت الزم را برای 
پنج میلیون نفر بهره بردار از آب شرب ندارد. قربانی با بیان 
اینکه همکاری و همراهی خوبی میان مدیریت شهری، شورای 
شهر و آب منطقه ای برقرار است تا بتوانیم ظرف یک تا دو ماه 
آینده مشکل تامین آب شرب رفع کنیم، اضافه کرد: امیدواریم 
ظرف 20 تا 30 روز آینده در رابطه با آب شرب خبرهای خوبی 
به شهروندان بدهیم. او افزود: در تابستان شاهد افت فشار 
آب در بسیاری از قسمت های شهر بودیم بنابراین نیاز است 
که با همکاری یکدیگر دیگر مشکلی در این خصوص وجود 

نداشته باشد. 

نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

مشکالت حوضه و آبریز زاینده رود خارج از حیطه وظایف 
شورای شهر است 

حبیب  سراسری  جشنواره  چهارمین  برگزیدگان 
فرمانده  جعفری  پاسدار  سرلشکر  حضور  با  حرم 
سابق سپاه پاسداران، نماینده ولی فقیه در استان 
دبیر  شدند.  تجلیل  همدان  شهر  جمعه  امام  و 
اختتامیه  آیین  در  پنجشنبه  روز  جشنواره  علمی 
همدان  سینا  ابن  سالن  محل  در  جشنواره  این 
گفت: 400 اثر از 23 استان کشور پس از فراخوان 
عمومی به دبیرخانه جشنواره سراسری حبیب حرم 
در  عنوان   38 افزود:  صیفی کار«  رسید.»محسن 
بخش ادبیات پایداری و مقاومت، 260 عنوان شعر، 
88 قطعه عکس و 25 اثر در بخش نمایش رسیده 
است که این آثار توسط 19 داور متخصص و صاحب 
نظر بر اساس فرم ها و بندهای ویژه ارزیابی و امتیاز 
داده شد.دبیر علمی جشنواره سراسری حبیب حرم 
ادامه داد: دبیران بخش ها با در نظر گرفتن رعایت 
ساختار،  انسجام  فراخوان،  گانه  هشت  موضوع 
و  محتوایی  فنی،  اصول  رعایت  فرم،  در  نوآوری 
مضمون آفرینی نو نسبت به ارزیابی آثار اقدام کردند.

صیفی کار ابراز امیدواری کرد: متولیان این برنامه 
دوساالنه بتوانند شاهد خلق آثار نو در بخش های 
مختلف باشند.فرزند سردار شهید حسین همدانی 
نیز گفت: این شهید تنها یک شخصیت نظامی نبود 
بلکه یک نگاه فرهنگی نیز داشت بنابراین از ابتدای 
هیات  تشکیل  به  اقدام  مبارزات  صحنه  به  ورود 
رزمندگان سپاه همدان با عنوان ثارهللا، تشکیل کانون 
بسیج، پیگیری برای ایجاد باغ موزه دفاع مقدس 
و ارتباط موثر با هنرمندان و فرهیختگان کرد."وهب 
مختاران" اضافه کرد: شهید همدانی به هنرمندان به 
خاطر داشتن تعهد، تخصص و توان باال توجه داشت 
همچنین این فرمانده نظامی دارای رفتار مهربانانه و 
دلی نرم بود که این از خصوصیات شهدا، سرداران 
دفاع مقدس از جمله شهید سلیمانی است.او بیان 
برای  آن  از  توان  است که می  هنر ظرفیتی  کرد: 
انتقال مفاهیم دفاع مقدس و ارزش های انقالب 
اسالمی به مردم به ویژه نسل های بعدی جامعه 
بهره گرفت.فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان 

نیکو،  اخالق  با  همدانی  شهید  گفت:  نیز  همدان 
رفتار و منش خود مردم را در جریان دفاع مقدس 
سازماندهی کرد و اجرایی کردن و بسط دادن رویکرد 
این شهید واالمقام برای آینده انقالب راهگشا است.
سردار» مظاهر مجیدی« افزود: سردار شهید حسین 
همدانی بزرگمردی است که عمر خود را برای خدمت 
به مردم و رفع مشکل آنان صرف کرد و او عالوه 
بر روحیه نظامی گری به واسطه داشتن مردم داری 
یادآوری  و مردم دوستی در قلب ها جای گرفت.او 
کرد: این شهید در ماموریت های برون مرزی نیز 
بر استفاده از توان مردمی در قالب جبهه مقاومت 
اعتقاد داشت همانگونه که در گام دوم انقالب نیز بر 
استفاده از ظرفیت های مردمی برای رفع مشکالت 
چهارمین  اختتامیه  آیین  در  است.  شده  تاکید 
جشنواره سراسری فرهنگی هنری حبیب حرم از 
برگزیدگان چهار بخش شعر، عکس، ادبیات پایداری 
و مقاومت و نمایش تجلیل و سه جلد کتاب نیز در 

این آیین رونمایی شد.

تجلیل از برگزیدگان چهارمین جشنواره سراسری حبیب حرم

مطالعات  و  مصرف  مدیریت  پایدار،  توسعه  دفتر  داخلی  فصل نامه  اولین 
سایت  در  الکترونیکی  صورت  به  مازندران  فاضالب  و  آب  شرکت  اجتماعی 

شد. بارگذاری  شرکت 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب مازندران؛ مهندس سید محسن 
جمالی مدیر دفتر توسعه پایدار ، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی شرکت  
با اشاره به این خبر اظهار داشت: اولین فصلنامه داخلی این دفتر در 12 صفحه 
با همکاری مدیرعامل، مدیر و کارشناسان دفتر به صورت الکترونیکی در سایت 
دفتر  در بخش  نشریه  این  لینک  و  مازندران منتشر  و فاضالب  شرکت آب 

توسعه پایدار، مدیریت مصرف بارگذاری شده است.
او افزود: این نشریه به صورت فصلنامه با موضوع اهداف توسعه پایدار در بهره 
وری آب است و با عناوینی در خصوص تاکید بر حفظ محیط زیست و توسعه 
پایدار، ابعاد و اهداف توسعه پایدار، وضعیت کلی منابع آب در جهان همچنین 

آب مجازی و مدیریت سبز در اختیار عالقه مندان قرار گرفت.
مهندس  جمالی ابراز امیدواری کرد این نشریه هر فصل با مضامین نو و تازه 

و اطالعات مفید منتشر و در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

ارائه  زمینه  بویراحمد  و  کهگیلویه  مخابرات  ذوالفقاری/  یاسوج، 
دفتر  یا  و  منزل  تا  فیبرنوری   بستر  بر  پرسرعت  اینترنت  سرویس 
را  فیبرنوری  زیرساخت  و  بستر  ذیل  مکان های  برای  اول  فاز  در  کار 
محمد هادی  سید  است.   FTTHفراهم کرده  تکنولوژی   عنوان  تحت 
مخابرات  گفت:  کهگیلویه و بویراحمد  منطقه  مخابرات  سرپرست  امیری 
با  فیبر  نوری  بستر  بر  پرسرعت  اینترنت  سرویس  ارائه  برای  استان 
متنوع  سرویس  ده ها  و   1.25gbاپلود سرعت  2.5gbو  دانلود  سرعت 
یا دفتر کار همشهریان  تا منزل و  بر بستر فیبر  نوری  و پیشرفته دیگر 

است. کرده  اقدام 
امیری افزود: برای تسریع در اجرای این پروژه متقاضیان عزیز می توانند در 
شهر یاسوج با مراجعه به مرکز فروش سرویس های مخابرات واقع در خیابان 
شهید قندی روبه روی در شرقی مصالی امام خمینی)ره( و در شهرستان های 
گچساران و کهگیلویه نیز به امور مشترکان تلفن ثابت آن شهرستان ها یا به 

سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس Www.tci.ir  مراجعه کنند.

سیده حبیبه مومنی : گلستان | مهندس علی محمد چوپانی رئیس اتاق بازرگانی 
صنایع معادن و کشاورزی گرگان در بیست و هفتمین جلسه هیات نمایندگان 
برنامه ریزی  یک  به  اقتصادی  وضعیت  تغییر  برای  جاری  شرایط  در  گفت: 

جدید نیاز داریم.
اعظم سپرده های هر  بانک های خصوصی، بخش  انتظار می رود  افزود:  او 

را در همان استان هزینه کنند. استان 
چوپانی در بخش دیگری از سخنانش درباره وضعیت سرمایه گذاری بخش 
خصوصی تصریح کرد: طبق قانون اقتصاد مقاومتی، راه آهن حق سرمایه گذاری 
در راه های فرعی و انبار ها را ندارد. نیاز است در این رابطه بخش خصوصی را 
بازرگانی وصنایع معادن و کشاورزی  اتاق  به گزارش روابط عمومی  بپذیرند. 
گرگان یوسفی نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی گرگان 
معیشت  به  باید  نمایندگان گفت:  هیئت  جلسه   هفتمین  و  بيست  در  هم 
کشاورزان استان گلستان توجه شود. با در تشریح وضعیت کشاورزان گفت: 
بذر سيب زمینی 4 برابر شده در صورتی که کشاورزان این محصول، در کشت 

سال جاری متضرر شده اند.

انتشار نخستین فصلنامه الکترونیکی 
دفتر توسعه پایدار آبفا مازندران

مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد خبر داد
 )FTTH(واگذاری اینترنت پرسرعت 

بر بستر فیبر نوری به متقاضیان

برگزاری بیست و هفتمین جلسه هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان

| مازندران | | کهگیلویه و بویراحمد | | گلستان |

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
شرکت ملی حفاری ایران:

 ارتقای سالمت اداری 
 در افزایش بهره  وری 

اثر گذار است
عمومی  روابط  گزارش  به  محمدابولیان/ 
و  مدیرعامل  ایران  حفاری  ملی  شرکت 
حفاری  ملی  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس 
و  پیشگیری  شناسایی،  نشست  در  ایران 
شرکت  در  فسادزا  فرایندهای  با  مقابله 
رعایت  و  اداری  نظام  کاربست  افزود:  
انجام  در  نفت  صنعت  مقررات  و  اصول 
در  می تواند  سازمانی  محوله  وظایف 
موثر  بسیار  سازمان  برنامه های  تحقق 
گفت:  گلپایگانی  حمیدرضا  شود.  واقع 
انگیزش  ایجاد  باعث  سالم  اداری  نظام 
سیستم  پایداری  و  بهره وری  سازمانی، 
اثربخشی و کارآمدی  می شود و موجبات 
می آورد.  فراهم  را   امور  در  بیشتر 
اداری  نظام  در  اینکه  بیان  با  گلپایگانی 
شناسایی  سرعت  به  متخلف  افراد  باید 
با  جاری  مقررات  و  قوانین  اساس  بر  و 
کرد:  اظهار  شود؛   قانونی  برخورد  آنان 
نهادینه  باید  سازمان  در  فسادستیزی 
این  در  اصلی  برنامه های  از  یکی  و  شود 
و  شناسایی  و  امور  شفاف سازی  زمینه 
حذف فرآیند های فساد زا است.مدیرعامل 
همین  در  ایران  حفاری  ملی  شرکت 
شناسایی  که  توضیح  این  با  و  ارتباط 
آن  از  پیشگیری  و  فساد زا  بسترهای 
وظیفه همه است،افزود:شایسته ساالری، 
و  متعهد  مسئوالن  گزینش  و  انتخاب 
و  سازمانی  فرهنگ  متخصص،تقویت 
و  پیشگیرانه  رویکرد های  کارگیری  به 
می شود. سازمان  تقویت  باعث  بازدارنده 
برنامه های  از  یکی  اینکه  بر  تاکید  با  او  
کمیته های  تشکیل  زمینه  این  در  مدنظر 
فرآیند ها  اصالح  نظارتی  تخصصی 
بازرسی،حراست،  بخش های  از  متشکل 
و  ساختار  حسابرسی،  و  انسانی  منابع 
است. مرتبط  واحدهای  سایر  و  بهره وری 

آگهی ابالغ اتهام  
هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان 

دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جیرفت 
آقای دکتر محمد مهدی مشایخی فرزند موسی شماره شناسنامه 5530 صادره 

از استان کرمان - شهرستان جیرفت تاریخ تولد  1366/06/28 پست سازمانی 
متخصص اطفال نظر به اینکه پرونده شما به اتهام در این هیأت مطرح میباشد 
و با توجه بهماده 73 آئین دادرسی مدنی بدینوسیله یک نوبت در روزنامه های 
کثیراالنتشار کشوری آگهی میشود تا ظرف مدت 10 روز از تاریخ نشر آخرین اگهی 
به نشانی جیرفت میدان سپاه جنب هتل ناجی ساختمان دانشگاه علوم پزشکی 
شهداء عشایری طبقه اول دفتر هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مراجعه و 
در مقام پاسخگویی و دفاع از خود برآئید. در غیر اینصورت هیأت در اجرای ماده 
18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7  مجلس محترم شورای 

اسالمی غیابا به اتهام شما رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

دکتر ابراهیم محمدی - رئیس هیئت بدوی تخلفات اداری
شناسه آگهی : 1231140

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

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
رسمی سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
شماره140060319014002049- برابررای  رسمی  فاقدسند 
1400/06/02هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
بالمعارض  مالکانه  ثبت ملک جیرفت  تصرفات  ثبتی حوزه 
بشماره  حسین  فرزند  خانه  بهار  کنیز  خانم  متقاضی 
باب  یک  ششدانگ  در  ازجیرفت  2639صادره  شناسنامه 
خانه  به مساحت 551متر مربع پالک -فرعی از18- اصلی 
قطعه  -اصلی  از18  -فرعی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز 

دوواقع دراراضی میانده جیرفت  بخش 45کرمان خریداری 
است. محرزگردیده  رودباری  هالکو  آقای  رسمی  مالک  از 
فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  سند مالکیت متقاضی 
را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ 
یک  مدت  رسید، ظرف  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به 
مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مالکیت  سند  ت  مقررا  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم 

الف:439 ./م  خواهدشد  صادر 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/23 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/09/07

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

شهر عنبر آباد    
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
شماره139960319091003462- برابررای  رسمی  فاقدسند 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  1399/12/13هیات 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر راستا فرزند عبداله 
بشماره شناسنامه 140صادره ازعنبرآباد درششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 544/40متر مربع پالک - فرعی از49- 
بخش  اصلی   -49 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی 
بی  بی  اباد  عنبرآباد محمد  در  واقع  45کرمان قطعه یک 
امام کوچه 24 بخش45کرمان خریداری  شهری خیابان 
به  است.لذا  محرزگردیده  کنت  محمود  رسمی  مالک  از 
منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
را  اعتراض خود  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ 
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 
مالکیت  سند  ت  مقررا  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم 

صادر خواهدشد ./م الف:2958
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/23 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/09/07

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد

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

قانون  نامه  آئین  ماده 13  و  قانون  ماده 3  موضوع  آگهی 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
مورخ   140060319005000399 شماره  رای  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1400/06/29
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
شهداد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
مسعود  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات 
شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  چهارفرسخی  ادهمی 
از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت  3 صادره 
واقع  18-اصلی  از  فرعی   47 پالک  مترمربع   347/80
محله   - چهارفرسخ  آدرس  به  کرمان   26 بخش  در 
ادهمی  عباس  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  خالصه 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  چهارفرسخی 
می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
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 1081
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/07

ابراهیم سیدی – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
واقع در حوزه ثبتی راور بخش 

18کرمان
پالک 57  خانه  باب  یک  دانگ  اینکه شش  به  نظر      
شهابی  علی  آقای  تقاضای  مورد  اصلی   1532 از  فرعی 
در  واقع  بالمناصفه  راوری  زاده  ترابی  عظیمه  خانم  پورو 
 18 بخش   11 شماره  )ع( کوچه  رضا  امام  خیابان  راور 
رای  استناد  به  مربع  متر   424.50 مساحت  به  کرمان 
-140060319004000581-  140060319004000578
تعیین  قانون  موضوع   1400.05.20 مورخ    1400.06.10
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
سند رسمی  حوزه ثبتی راور در مالکیت نامبرده قرار گرفته 
و آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
فاقد سند رسمی منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی 
قرار نگرفته است و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب 
آن  حدود  تحدید  آگهی  وسیله  بدین  مالک  درخواست 
و  منتشر  مزبور  قانون   13 ماده  ذیل  تبصره  استناد  به 
عملیات تحدید حدود از ساعت 9 صبح چهارشنبه مورخ 
1400.10.01 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدین 
مذکور  رقبه  مجاور  امالک  مالکین  یا  و  مالک  به  وسیله 
اخطار می گردد که در موعد مقرر در این آگهی در محل 
وقوع ملک حاضر گردند در صورت عدم مراجعه مجاورین 
عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام چنانچه شخص و  
یا اشخاصی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته 
باشند بر طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 
روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود 
ارسال  صالحه  دادگاه  به  تا  تسلیم  اداره  این  به  را کتبًا 
آیین  ماده 86  استناد  به  بایستی  گردد ضمنا معترض 
از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  حداکثر  ثبت  قانون  نامه 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم جهت طرح 
دعوی به مرجع قضایی تقدیم نمایند در غیر این صورت 
متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به 
ثبت  اداره  نماید  تسلیم  راور  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 

ادامه می دهد.
تاریخ انتشار روز یکشنبه مورخ: 1400.09.07

مرتضی کاربخش راوری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان راور

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

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
رسمی سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
شماره140060319014002898- برابررای  رسمی  فاقدسند 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  1400/07/17هیات 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
اباد  سیف  ساالری  علی  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
در  ازجیرفت  شناسنامه18صادره  بشماره  کوچکعلی  فرزند 
مربع  683/29متر  مساحت  به  خانه   باب  یک  ششدانگ 
پالک -فرعی از535- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
آباد  سیف  دراراضی  5واقع  قطعه  -اصلی  از535  12فرعی 

خریداری  34کرمان  بخش  جیرفت   ساردوئیه  سربیژن 
واقا  بیژن  سر  صالحی  قاسم  آقایان  رسمی  مالکان   از 
اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  مهنی  مقبلی  جان 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  دوماه  به مدت  آگهی 
تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  و پس 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول  در صورت  است  بدیهی   .
./م  خواهدشد  صادر  مالکیت  سند  ت  مقررا  طبق  اعتراض 

الف:419
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/23 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/09/07

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

پیام ما: حرفه ای  اخالق  آیین نامه 
www.payamema.ir/akhlagh

توزیع:جراری  )091۲۲131089(
چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(
چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

/  تلفن:  32487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: میالد علوی
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
 یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

 مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 
اقتصاد و گردشگری: فرزانه قبادی

 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(
 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 03  333  8494
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یکی از عکس های برگزیده در عکاسی منظره طبیعی/ مهر

عکس:  مهر
»استیون سوندهایم« آهنگ ساز و ترانه سرای آمریکایی برنده 
جایزه گرمی، اسکار، تونی و پولیتزر و از چهره های اسطوره ای 
تئاتر موزیکال در 91 سالگی درگذشت. به گزارش ایسنا، »استیون 
سوندهایم« که به عنوان یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین 
چهره های تئاتر موزیکال شناخته می شود در طول دوران فعالیت 
هنری خود ساخت موسیقی و ترانه برای بسیاری از نمایش های 
»آرایشگر شیطانی  تاد«،  از جمله »سوئینی  برادوی  موزیکال 
جورج«،  با  پارک  در  »یکشنبه  »کمپانی«،  فلیت«،  خیابان 
»داستان وست ساید« و »کولی: یک حکایت موزیکال« را بر 
عهده داشته است.  این آهنگساز و ترانه ساز متولد نیویورک در 
مجموع موفق به کسب 8 جایزه گرمی، 9 جایزه تئاتر تونی شامل 
آکادمی  تئاتر، یک جایزه  در عرصه  جایزه یک عمر دستاورد 
اسکار و یک جایزه پولیتزر شده است. او تنها آهنگ سازی است 
که توانسته هست جایزه تئاتر تونی را به خود اختصاص دهد.

 2 فیلم ساز ایرانی در بخش های مختلف جشنواره »سینمای 
کودکان« در هند به عنوان داور حضور دارند. به گزارش مهر، 
جشنواره  دومین  در  فیلمساز  شاه محمدی  محمدحسن 
بین المللی سینمای کودکان Kidz CINEMA آثار راه یافته به 
بخش انیمیشن کوتاه این جشنواره را داوری کرد. همچنین 
فیلم  »بچه ها  بخش  در  داور  عنوان  به  نیز  شکوری راد  آزاده 
می سازند« که مخصوص نوجوانان است، حضور داشت. در این 
دوره یک هزار 519 فیلم از 93 کشور به دبیرخانه این جشنواره 
ارسال شده بود. جشنواره Kidz CINEMA از تاریخ 20 نوامبر 
تا 19 دسامبر برابر با 29 آبان تا 28 آذر ماه در شهر بمبئی هند 
برگزار می شود. شاه محمدی عضو انجمن فیلم کوتاه ایران و 
انجمن بین المللی فیلم کودک و نوجوان )سیفژ( است و پیش 
از این داور پانزدهمین دوره جشنواره Short Soup سیدنی و 

یازدهمین دوره آکادمی ایسفا بوده است.

| موسیقی |

| سینما |

نوبت دوم

شماره ب/52 - 1400/27

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله چدن داکتیل 800 با واشر مربوطه را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به شماره 2000005963000100 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 . 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/09/06 می باشد. 
مبلغ برآورد: 60.009.664.600  ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 3.000.483.230 ریال بصورت ضمانت بانکی ) فرایند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضالب استان کرمان
ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه آینده نیز قابل تمدید باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 1400/09/06 لغایت 1400/09/18
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 1400/09/30

آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : بصورت حضوری ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/09/30 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 10:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/10/01 

محل تامین اعتبار : عمرانی اسناد خزانه اسالمی به سررسید 1403/05/22 با حفظ قدرت خرید
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:

 آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان- تلفن: 034-33222960 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 - 021 

دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی جذب مشمول وظیفه
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد از بین متقاضیان واجد شرایط ، نه نفر مشمول وظیفه  بومی شهرستانهای 

کهنوج، فاریاب، رودبار، منوجان، فهرج )برای هر شهرستان یک نفر(، قلعه گنج و ریگان )برای هر شهرستان دو نفر(، فارغ التحصیل 
مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی عمران و معماری با معدل حداقل 15 دانشگاههای معتبر، و یک نفر مشمول 
وظیفه متاهل و بومی شهر کرمان فارغ التحصیل  مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر  با معدل حداقل 15 
دانشگاههای معتبر)تاریخ اعزام :1400/11/01 و یا 1400/12/01( از طریق مصاحبه حضوری دعوت به همکاری نماید . متقاضیان می توانند 
از تاریخ 1400/09/06 حداکثر تا تاریخ 1400/09/25  با همراه داشتن مدارک ذیل، به آدرس کرمان انتهای خیابان خواجو ، نبش ابوذر ، 
امور اداری بنیاد مسکن استان کرمان مراجعه نمایند . ضمنا برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند با شماره های 03432528022 و 

03432517316 داخلی 270 و 230 تماس گیرند .

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

مدارک مورد نیاز : 
1-اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضی ، همسر 

و فرزندان 
2-اصل و تصویر پشت و رو از کارت ملی متقاضی

3-اصل و کپی گواهی فراغت از تحصیل 

4-اصل و کپی برگ اعزام به خدمت )اعزام 1400/12/01 و 
یا 1400/12/01(

5-8 قطعه عکس 4*3 تمام رخ جدید 
6-یک عدد پوشه 

کپی تمام مدارک فوق روی کاغذ A4 جداگانه گرفته شوند .

مبلغ برآورد )ریال/ارز(شماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

1984001411.807.200.000-شرکت ملی حفاری ایران

2993802010.100.000.000-شرکت ملی حفاری ایران

دریافت اسناد
توسط شرکت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا 10 روز پس از آن ادامه خواهد داشتتاریخ شروع دریافت

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی   www.setadiran.irکارشناس پرونده تلفن تماس 34148795 -061   محل دریافت

تحویل اسناد به
شرکت

14 روز پس از آخرین روز دریافت اسناد              آخرین مهلت

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی  www.setadiran.ir محل تحویل

روش 
ارزیابی 

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

1-داشتن تجربه و دانش در زمینه مناقصه مورد نظر و ارائه مدارک الزامی است.)داشتن  سابقه ساخت کاالی مشابه که به تایید مدیریت پژوهش , فناوری ساخت شرکت ملی حفاری ایران , شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه رسیده باشد

مبلغ تضمین
591.000.000  ریال تقاضای 9840014

505.000.000  ریال تقاضای 9938020

انواع تضامین قابل قبول
ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی --اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636  نزد بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران-)شماره شبا: 350100004001114006376636IR(- سایر تضامین درج شده در آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 50659 ت / 
123402 مورخ 94/09/22 مورد قبول و پذیرش می باشد.

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

   مشخصات مناقصه :

•روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

•نحوه دریافت اسناد مناقصه :

•تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

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

تذکر : با توجه به بخشنامه شماره 98/138665 مورخ 98/04/03 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بربکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ثبت نام کلیه متقاضیان حضوردرمناقصات ،مزایدات شرکت 
ملی حفاری ایران درپایگاه SETAD.IR  می باشد. 

شناسه آگهی: 1227524 میم الف -1

نوبت دوم
 آگهی مناقصه )نوبت اول / دوم(

مناقصه عمومی یک مرحله ای به روش معمولی ) صرفا تولید کنندگان داخلی مجاز به شرکت در مناقصه می باشند(  
موضوع مناقصه : خرید :    )قطعات الستیکی پمپ تراک سیمانکاری  9840014(  تجدید آگهی  

 )PLUG VALVE  9938020 ( تجدید آگهی

     اداره تدارکات خارجی کاال

بُحران کم آبی را جدی بگیریم 

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده     
   )نوبت دوم( شماره1400/43/ع

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد "طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سه 
عدد سیستم حفاظت کاتودیک جریان مستقیم برای مجموعه تیکنرهای بازیابی آب"مجتمع خود 
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند 
جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكیWWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از 
بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز شنبه مــورخ 
1400/9/20 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. 
ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه روز شنبه مورخ 1400/9/13 مقرر شده است. شركت 
معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران 

کمیسیون معامالت خسارت مختار می باشد.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر


