
محمدرضاعارفنسبتبهعواقبتصمیمگیری
برایدانشگاههادرخارجازدانشگاههشدارداد

عز م دانشگاه ز دایی
رئیس کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران بابت تصمیم گیری برای جامعه 
در  عارف  محمدرضا  نگرانی کرد.  اظهار  دانشگاه  از  خارج  در  دانشگاهی کشور 
به صورت  ایران که  دانشگاهی  استادان  نشست مجمع عمومی کانون صنفی 

ترکیبی )حضوری و مجازی( برگزار شد...

معاوندفترحفاظتآبوخاکسازمان
حفاظتمحیطزیستکشفمنابعقابل

استفادهآبهایژرفرادرایرانبعیددانست

 مخالفت با بودجه دهی
 به چاه های ژرف

|پیام ما| دستیابی به آب های ژرف به ویژه در شرایط 
امروز خشکسالی و کم آبی کشور هنوز محل بحث است. 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  حالی که  در 
پیش از این با استحصال این منابع مخالفت کرده بود.

نگاهیبهچالشتامینآب
برایصنایعپتروشیمیدراستانفارس

 اتالف سرمایه
 با جانمایی اشتباه صنایع 

درخواستبرادرمحیطبانمحکوم
بهاعدامازولیدم:

از خون برادرم 
بگذرید

پاسخمعاونزناندولتسیزدهم
بهحضورزناندراستادیومآزادی:
انشاءهللاشاهدحضورزنانخواهیمبود

 وعده ز نان 
در»آ زادی«

هفتم بهمن ماه ایران در چارچوب هفته هفتم مرحله 
میزبان  قطر،   ۲۰۲۲ جهانی  جام  مقدماتی  گروهی 
از پیش  بیش  بازی که می تواند  بود.  عراق خواهد 
خیال ایران را بابت صعود به عنوان صدرنشین راحت 

کند. مساله اما فقط فوتبالی نیست.  ممنوعیت ساخت و ساز در محدوده فرونشست
مدیربخشزلزلهشناسیمرکزتحقیقاتراه:موضوعمصوبه،ساختوسازیکواحدمسکونیویکساختماننیست.موضوعدرواقعبارگذاریهایجمعیتیاست

دبیرشورایعالیمعماریوشهرسازیمصوبهاینشوراراابالغکرد

|سرپرستمرکزملیهواوتغییراقلیم|

|داریوشگلعلیزاده|

سرزمینیبرایآمایش
نمانده

بارگذاری  برای  درست  جانمایی  
برای  جمعیت  و  صنعتی  فعالیت های 
ویژه  به  است.  ضرورت  یک  کشور 
بارگذاری هایی که منجر به استفاده بیش 
از حد از منابع طبیعی و ایجاد آالینده های 
هوا  و  خاک  و  آب  در  زیستی  محیط 
موضوع  به  مواردی  چنین  در  می شود. 
آمایش سرزمین اشاره می شود اما درباره 
باید  سرزمین  آمایش  سند  کارگیری  به 
این سند اجرا نشده است،  تنها  نه  گفت 
بخواهیم  نمانده که  سرزمینی  عمال  بلکه 
نتیجه  در  کنیم.  تهیه  آمایشی  آن  برای 
سمت  به  است  بهتر  فعلی  شرایط  در 
اغلب  در  برویم.  موجود  وضع  ساماندهی 
استان ها به دلیل بارگذاری های غیر متعارف 
و بیش از ظرفیت خودپاالیی منطقه غلظت 

است.  مجاز  حد  از  بیشتر  آالینده ها 

 بهشت زمین شناسی جهان بهشت زمین شناسی جهان
 طعمه زمین خواران طعمه زمین خواران
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عبا
پاک  هوای  ملی  روز  ماه  دی   ۲۹
»هوای  روز  این  امسال  و شعار  است 
اراده ملی« تعیین  پاک، حقوق عامه، 
موضوع  اهمیت  به  توجه  با  که  شده 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  هوا، 
تا  دی   ۲۵ از  را  متنوعی  برنامه های 
تدارک  کشور  سراسر  در  بهمن  اول 

است. دیده 
حفاظت  سازمان  گزارش  به 
عمومی  روابط  مدیرکل  محیط زیست، 
اشاره  با  سازمان  این  رسانه  امور  و 
اجرای  منظور  به   گفت:  شعار  این  به 
در  هماهنگ  و  منسجم  برنامه های 
محیط  زیست،  حفاظت  سازمان 
دستورالعمل  برنامه های روز ملی هوای 
پاک تدوین و برای اجرا به ادارات کل 
ابالغ   استان ها  محیط زیست  حفاظت 

است. شده 
از  رونمایی  افزود:  نقیلو  محسن 
پاک،  هوای  قانون  نظارتی  سامانه 
ایستگاه  سه  اتصال  از  رونمایی 
سنجش کیفی هوای متعلق به منطقه 
پایش کیفی  سامانه  به  عسلویه  ویژه 
 ۲۱ و   ۲۰ »ماده  موضوع  هوای کشور 

کنترل  و  کاهش  اجرایی  آیین نامه 
هوای  قانون   ۲ ماده  آلودگی ها- 
پاک«، رونمایی از اتصال سیستم های 
آالیندگی  وضعیت  لحظه ای  پایش 
سامانه  به  صنایع  پساب  و  دودکش 
 ۳ تبصره   « زیست  محیط   جامع 
رونمایی  پاک«،  هوای  قانون   ۱۱ ماده 
موتورخانه ها  فنی  معاینه  سامانه  از 
استاندارد  ملی  سازمان  همکاری  با 
انتشار  ۱۷ قانون هوای پاک«،  »ماده 
محیطی  زیست   آموزشی   بسته های 
اجتماعی،  شبکه های  در  چندرسانه ای 
رونمایی از ۹ جلد کتاب سواد محیطی 
خبری  نشست های  برگزاری  زیستی، 
محیط زیست  حفاظت  کل  ادارات  در 
رادیویی  برنامه  افتتاح  استان ها، 
مسابقه  برگزاری  طبیعت«،  »پیام 
بوستان های  در  دوچرخه سواری 
مسابقه  برگزاری  جنگلی،  و  طبیعی 
نقاشی ویژه دانش آموزان و سخنرانی 
از  نماز جمعه  مدیران کل استان ها در 
شده  گرفته  نظر  در  برنامه های  جمله 
پاک«  هوای   « ملی  روز  مناسبت  به 

است.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان 
انتقال پلنگ زخمی  با اشاره به  حفاظت محیط  زیست 
نر  پلنگ  تحویل  با  گفت:  پردیسان  پارک  به  ایالم 
پردیسان  پارک  بازپروری  و  تیمار  مرکز  به  مصدوم 
آغاز  دفتر  این  دامپزشکان  حضور  با  اولیه  اقدامات 
رادیوگرافی  برای  مرکزی  به  انتقال  برای  هماهنگی  و 

شد. انجام 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط 
قسمت  ظاهرا  افزود:  منتظمی  شهاب الدین  زیست، 
صورت  به  پلنگ  و  دیده  آسیب  حیوان  بدن  چپ 
خوابیده به پهلو است اما کامال به هوش و دارای عالئم 

است. حیاتی 
نظر دامپزشک در  و  رادیوگرافی  از  او عنوان کرد: پس 
دامپزشکی  مراکز  از  یکی  در  جراحی  به  نیاز  صورت 

شد. خواهد  انجام  درمانی  اقدامات  تهران 

معاون حمایت های اجتماعی سازمان رفاه، خدمات 
و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با تاکید 
بر اینکه در گرمخانه ها کمبود ظرفیت وجود ندارد، 
مددجو   ۱۹۰ تا   ۱۸۰ بین  امسال  ابتدای  از  گفت: 
با همکاری مددکاران به آغوش خانواده بازگشتند.
شرف دوست  سعید  ما،  پیام  روزنامه  به گزارش 
بی خانمان  افراد  برای  تمهیدات شهرداری  درباره 
گفت: در حال حاضر ۲۲ واحد گشت فوریت های 
اجتماعی در سطح مناطق و ۱۵ گشت مددکار شهر 
به صورت ۳ شیفت و منظم در سطح شهر فعال 
و  بی خانمان  افراد  انتقال  و  جذب  به  و  هستند 

اقدام می کنند. به گرمخانه ها  کارتن خواب 
رفاه،  سازمان  اجتماعی  حمایت های  معاون 
شهرداری  اجتماعی  مشارکت های  و  خدمات 
به  که  مددجویانی  اینکه  بیان  با  تهران 
هستند،  دسته   ۲ می کنند  مراجعه  گرمخانه ها 
افزود: ۶۵ درصد از مددجویان به صورت ثابت 
از  در گرمخانه ها زندگی می کنند و ۳۵ درصد 

بازه های  در  و  متناوب  طور  به  هم  مددجویان 
می کنند. مراجعه  به گرمخانه ها  زمانی کوتاه تر 
رفاه،  سازمان  اجتماعی  حمایت های  معاون 
شهرداری  اجتماعی  مشارکت های  و  خدمات 
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  ادامه  در  تهران 
پذیرش افراد زیر ۱۸ سال در گرمخانه ها گفت: 
در  ۱۸ سال  زیر  افراد  پذیرش  قانون،  براساس 
گرمخانه ها ممنوع است، اما اگر هر فردی حتی 
مراجعه  گرمخانه  به  شب  در  خردسال  کودک 
کند و مددکار مجموعه احساس کند بی سرپناه 
است، موقتا در گرمخانه نگهداری شده و پس 
اجتماعی  اورژانس  و  پلیس  با  هماهنگی  از 
فراهم  شخص  انتقال  مقدمات  بهزیستی، 

می شود.

افزایشآمارمراجعهبهگرمخانه
باایجادحسامنیت

رفاه،  سازمان  اجتماعی  حمایت های  معاون 

شهرداری  اجتماعی  مشارکت های  و  خدمات 
برای  مددجویان  اقناع  نحوه  درباره  تهران 
با  مددکار  داد:  توضیح  گرمخانه ها  در  حضور 
برای اسکان  را  باید مددجو  فنون خاص خود 
ادامه  در  دوست  کند.شرف  قانع  گرمخانه  در 
گرمخانه ها  گذشته  سال  چند  تا  کرد:  عنوان 
کمپ  در  که  می شد  مدیریت  کسانی  توسط 
رفتارهایی  دلیل  به  مددجو  و  می کردند  کار 
به  میلی  می کرد،  مشاهده  گرمخانه  در  که 
مددکار  استقرار  با  اخیرا  اما  نداشت،  مراجعه 
برای  امنی  ذهنی  شرایط  گرمخانه ها  در 
مددجویان فراهم شده و قرار نیست در فضای 
وجود  قبل  ناشایست  برخوردهای  فعلی، 
زمانی  کرد:  تاکید  همچنین  باشد.او  داشته 
گرمخانه ها ۸۰۰ مراجعه کننده هم نداشتند. در 
۲۰۰۰ نفر رسیده و به  حال حاضر این عدد به 
امنیت  و  اعتماد  حس  که  است  معنی  این  

است. شده  ایجاد 

شعارروزهوایپاکتعیینشد:

هوایپاک،حقوقعامه،ارادهملی
انتقالپلنگمصدومایالم

بهپارکپردیسان

ممنوعیتپذیرشزیر۱۸سالههادرگرمخانههایتهران
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5ادامهدرصفحۀ

شرکتهورتابانپارمیسازطریقآگهیدرجشدهدرنظرداردنسبتبهفروشملکبهشرحذیلاقدامنماید.لذاازمتقاضیاندعوتبهعملمیآیدمدارکذیلرا
کاملنمودهوحداکثرتاساعت۱4مورخ۱400/۱۱/05تحویلدبیرخانهشرکتهورتابانپارمیسدادهوشمارهثبتدریافتنمایند.

۱-خریداسنادمزایدهواخذشمارهثبتشرکتدرمزایدهبهنامشخصمتقاضیازدبیرخانه
مزایداتشرکتهورتابانپارمیس.

2-مزایدهگذاردرردویاقبولپیشنهادمختارمیباشدوشرکتدرمزایدههیچحقیبرایشرکت
کنندهایجادنمینماید.

3-ملکباوضعموجودبهفروشمیرسد.
4-آخرینمهلتتحویلپاکتپیشنهادقیمتساعت۱4مورخ۱400/۱۱/05میباشد.

5-سپردهبرندگاننفراتاولتاسوممزایدهتامرحلهعقدقراردادبابرندهبهترتیباولویتتوسط

شرکتمستردنخواهدشدودرصورتامتناعهریکازنفراتبهترتیبفوقبرایانجاممعامله،
سپردهآنانتوسطشرکتضبطخواهدشد.

6-مزایدهدرمورخ۱400/۱۱/05درساعت۱4درمحلشرکتهورتابانپارمیسانجاممیشود.
7-بازدیدازملکومطالعهمدارکوسوابقمربوطهقبلازشرکتدرمزایدهبرایتمامیشرکت

کنندهگانضروریمیباشد.
۸-محلتحویلپاکات:کرمان،بلوارجمهوریاسالمی،بعدازخیابانصادقیه،ساختمانمیالد،طبقه

پنجم،واحد5۱5

مزایده فروش زمین

شرکتهورتابانپارمیس

متراژ )متر نوع ملکآدرسردیف
مربع(

مساحت کل 
مبلغ ضمانت نامه شرکت در قیمت پایه )ریال(پروانه)مترمربع(

مزایده)ریال(

زمین رفسنجان-بلوار امام رضا)ع(-۱
۹۵۳۲.۵۲۶۱4۳.۵۳۳۲.۸4۰.۰۰۰.۰۰۰۱۶.۶4۲.۰۰۰.۰۰۰زمین خیابان آب- کوچه ششم

۱۷۹4۸ ۱۷۹4۸

نوبتدوم

فعاالناجتماعیوفرهنگیهرمزگانیبرایثبتملیجزیرههرمز
وقرارگرفتنشدرفهرستیونسکوبهرئیسجمهورنامهنوشتند
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هشدارآمیز  نامه  که  بود  آبان ماه  نوزدهم 
به  فیفا  فوتبال،  بین المللی  فدراسیون 
فدراسیون فوتبال ایران رسید: »لزوم حل 
اساسنامه،  اصالح  چون  مواردی  فوری 
دخالت  عدم  باشگاه ها،  خصوصی سازی 
دولت در فوتبال و رفع ممنوعیت ورود زنان 
به ورزشگاه ها«. فیفا در این نامه صراحتا به 
ایران اعالم کرد که »در صورت برطرف نشدن 
فوتبال  امسال،  اسفند   ۱۱ تا  مذکور  موارد 
ایران به طور کامل تعلیق و از راهیابی به جام 
جهانی محروم می شود.« این نامه پس از 
آن به ایران رسید که ایران به بهانه شیوع 
کرونا، اجازه حضور تماشاگران در استادیوم 
صادر  را  بازی  این  تماشای  برای  آزادی 
نکرد. ایران در آن بازی یا نباید اجازه حضور 
تماشاگران را صادر می کرد یا اینکه براساس 
هشدارهای قبلی فیفا، زنان هم باید همپای 
مردان و به صورت آزادانه در استادیوم آزادی 
حضور می یافتند. تصمیم ایران شد برگزاری 
مسابقه بدون حضور تماشاگر. مسئوالن  آن 
زمان برای جلوگیری از تبعات بین المللی، 
برای  عاملی  عنوان  به  را  کرونا  ویروس 
ورزشگاه  به  تماشاگران  ورود  از  جلوگیری 
ایران  بهمن ماه  بازی  در  ولی  عنوان کردند 
و عراق، با توجه به موج کاهشی کرونا در 
ایران، دیگر امکان استفاده از این بهانه وجود 
ندارد به همین دلیل هم مسئوالن مربوطه 
درصدد تهیه مقدمات الزم برای حضور زنان 
در استادیوم آزادی در این بازی برآمده اند. 
فدراسیون فوتبال از ۸ روز پیش به دنبال 
اخذ مجوزهای الزم برای فروش بلیت به 

زنان است اما حداقل تا امروز خبر دقیقی 
در این حوزه منتشر نشده است. معاون امور 
زنان رئیس جمهوری هم فقط به کلیدواژه 
»ان شاءهللا« بسنده کرده اما شنیده ها حاکی 
از صدور مجوزهای الزم برای حضور زنان در 
فیفا  حضوری که  است.  آزادی  استادیوم 
بر استمرار آن در کنار غیرگزینشی بودنش 

تاکید کرده است.

راهفرارینیست
ماجرای حضور زنان در استادیوم آزادی 
اواسط هفته گذشته و با انتشار یک کلیپ آغاز 
شد. در جریان این کلیپ، حمید سجادی، 
در  سیزدهم  دولت  جوانان  و  ورزش  وزیر 
حاشیه یکی از نشست های مسئوالن دولتی 
از بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت خواست تا 
استادیوم های  در  تماشاگران  مساله حضور 
هیچ  این گفت وگو  در  حل کند.  را  ورزشی 
اشاره ای به مساله حضور زنان در استادیوم ها 
نمی شود اما وزیر بهداشت و ورزش شفاها 
توافق می کنند که بازی ایران و عراق نقطه 
باشد.  استادیوم  در  تماشاگران  حضور  آغاز 
وزیر ورزش همچنین از وزیر بهداشت دعوت 
کرد تا به عنوان میهمان ویژه برای تماشای 
باشد.  آزادی حاضر  استادیوم  بازی در  این 
تماشاگران  طرف  از  همچنین  ورزش  وزیر 
وعده داد که همه پروتکل های بهداشتی را 
رعایت کنند. انتشار این کلیپ با بازتاب های 
بدان  اظهارات  این  شد.  همراه  بسیاری 
معناست که پروتکل های بهداشتی تنها مانع 
ایران برای بازگشایی درهای استادیوم به روی 

است.  تماشاگران 

معنایی که با گفته های ابراهیم رئیسی در 
جریان نشست روز گذشته ستاد ملی مقابله 
با کرونا هم تقویت شد. او گفت: »مسابقات 
ورزشی و برپایی نمایشگاه ها باید با رعایت 
دقیق و جدی شیوه نامه های بهداشتی و با 
حضور محدود عالقه مندان همراه باشد و در 
این زمینه وزارتخانه های مسئول موظفند با 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  همکاری 
به کار  زمینه  این  در  را  تدابیر الزم  پزشکی 

گیرند.«
واقعیت این است که پروتکل های بهداشتی 
کردن  باز  برای  ایران  مقامات  تنها مشکل 
نیست.  تماشاگران  روی  به  استادیوم  در 
فائزه هاشمی، فعال سیاسی پیش از این 
و پس از اعالم ممنوعیت ورود تماشاگران 
و  ایران  بازی  تماشای  برای  استادیوم  به 
کره جنوبی گفته بود: »امیدوارم فیفا گول 
نخورد و قضیه را دنبال کند، این  یک کلک 
هم کوتاه  ایرانی  دختران  امیدوارم  است. 
نیایند، مثل همیشه به پشت در استادیوم ها 
بروند تا حق خود را از دست ندهند. چون 
حق گرفتنی است و هر وقت آن رها کنید 
به  اخیر  سال های  در  می  رود.«  دست  از 
ویژه در دولت حسن روحانی و در روزهای 
فعالیت مجلس دهم، تالش های بسیاری 
برای حضور زنان در استادیوم صورت گرفت 
اما هیچ کدام موفقیت آمیز نبود. اینبار اما 
پای اجبار بین المللی در میان است و فیفا به 
جد به دنبال حضور زنان در استادیوم آزادی 
است. ایران و کامبوج آخرین بازی  بود که 
تماشاگران زن ایرانی توانستند آزادانه و البته 

به صورت محدود در استادیوم آزادی حاضر 
شوند. از آن بازی به بعد به واسطه شیوع 
فوتبال  مسابقات  جهان،  و  ایران  در  کرونا 
و  ایران  شد.  برگزار  تماشاگر  حضور  بدون 
عراق حاال احتماال دومین مسابقه فوتبالی 
خواهدبود که از دهه ۶۰ به بعد زنان می توانند 
به صورت آزادانه در استادیوم حاضر شوند.
این احتمال دیروز و پس از انتشار اظهارات 
معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم 
مراسم  در  خزعلی که  انسیه  شد.  تقویت 
بدرقه تیم ملی فوتبال زنان ایران حاضر شده 
بود، در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت زنان 
در بازی ایران و عراق گفت: »ان شاهللا )زنان( 
در بازی با عراق حضور پیدا می کنند.« این 
جمله کوتاه از سوی رسانه های نزدیک به 
جریان محافظه کار نظیر خبرگزاری دانشجو 
با عنوان »حضور قطعی زنان در استادیوم 
با عراق« منتشر شد تا به  آزادی در بازی 
نظر برسد اجبار فیفا کار خود را کرده و ایران 
راهی جز پرهیز از مردانه سازی استادیوم 

ندارد. آزادی 

23هزارتماشاگرزنومرد
پایان نمی رسد.  به  اما همینجا  ماجرا 
و  ایران  بازی  فروشی  بلیت  تکلیف  هنوز 
عراق مشخص نیست. پیش از این مقامات 
تبعات  از  جلوگیری  برای  بعضا  ایرانی 
بین المللی، تعداد اندکی از زنان را به صورت 
گزینشی به استادیوم آزادی آورده اند. اینبار 
فیفا بر فروش آزدانه بلیت تاکید دارد. اخبار 
منتشر شده از سوی رسانه های بین المللی 
نیز حاکی از آن است که اینفانتینو، رئیس 
فیفا در روز برگزاری بازی ایران و عراق در 
استادیوم آزادی حاضر می شود تا روند بلیت 
فروشی و حضور زنان در استادیوم را بررسی 
کند. همین اتفاق باعث شده تا پیگیری های 
فدراسیون فوتبال از ۸ روز قبل آغاز شود. ۵ 
روز پیش بود هم مقامات فدراسیون اعالم 
کردند که تالش هایشان ادامه دارد. آنان از 
زنان  به  بلیت  فروش  امکان  بودن  فراهم 
از سوی فدراسیون گفتند. تا لحظه نگارش 
این گزارش اما عدد و رقم دقیقی از تعداد 
تماشاگران بازی ایران و عراق و سهمیه زنان 
و مردان اعالم نشده است. وزارت کشور اوایل 
استانداری ها،  به  بخشنامه ای  در  دی ماه 
در  تماشاگران  درصدی   ۳۰ حضور  مجوز 
اگر  بود.  کرده  صادر  را  فوتبال  بازی های 
مقامات و مسئوالن ستاد ملی مقابله با کرونا 
بهانه ای نیاورند، احتماال همین بخشنامه در 
بازی ایران و عراق اجرا می شود. این یعنی 
در صورت فراهم بودن امکانات، از ۷۸ هزار 
صندلی استادیوم آزادی، ۲۳ هزار صندلی 
برای تماشاگران در نظر گرفته می شود. اگر 
قرار بر فروش آزادانه بلیت هم باشد، احتماال 
چیزی حدود ۱۲ هزار بلیت برای زنان در نظر 
گرفته می شود. نکته قابل توجه در این میان 
آنکه بازی ایران و عراق پایان ماجرا نخواهد 
بود. باز شدن درهای استادیوم در این بازی 
شانس حضور تماشاگران در بازی ایران و 
امارات را هم افزایش خواهد داد. ایران و 
امارات ۱۲ بهمن ماه در استادیوم آزادی به 
مصاف هم خواهند رفت و با اتکا به الزام 
فیفا، باید گفت که هر ۲ این مسابقات با 
برگزار می شود مگر  تماشاگران زن  حضور 
آنکه ایران تن به محرومیت بین المللی دهد. 
ایران حضور  به  نامه خود  فیفا در آخرین 
زنان در استادیوم را منوط به بازی های ملی 
نکرده از این رو به نظر می رسد اگر این فصل 
هم مسابقات باشگاهی فوتبال بدون حضور 
تماشاگران برگزار شود، ایران از فصل بعد 
چاره ای ندارد جز بازگشایی استادیوم به روی 

تماشاگران زن و مرد.
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آخرینواکنشکمیسیون
تلفیقبهمسالهحذف

ارز4200تومانی
 ۱4۰۱ بودجه  تلفیق  کمیسیون  رئیس 
 4۲۰۰ ارز  با حذف  موافق مجلس  شرط 
برای  راهکاری  به  رسیدن  را  تومانی 
تامین حقوق مردم اعالم کرد. حمیدرضا 
حاجی بابایی، نماینده همدان در مجلس 
یازدهم در اظهاراتی که خبرگزاری ایسنا 
آن را منتشر کرده، گفته است: » ما در 
برای  گوناگون  راهکارهای  بررسی  حال 
وقت  هر  و  هستیم  موضوع  این  اجرای 
راهکار نهایی  به  تلفیق  کمیسیون  در 
صورت گرفت  نیز  جمع بندی  و  رسیدیم 
اصلی  اولویت  می کنیم.  اعالم  را  نتیجه 
حوزه  این  در  آسیبی  که  است  این  ما 
به  زمانی که  تا  ما  نشود.  وارد  مردم  به 
حذف  با  که  نرسیم  متقنی  راهکار  یک 
نمی بیند،  آسیب  مردم  معیشت  ارز، 
اقدام  امر  این  به  نسبت  نمی توانیم 
بودجه  تلفیق  رئیس کمیسیون  کنیم.« 
راهکار  دنبال  »ما  کرد:  اظهار   ۱4۰۱
با  راهکار  هر  جزئیات  باید  و  هستیم 
به  و  گیرد  قرار  بررسی  مورد  دقت 
برسیم  برنامه ای  و  فکری  استحکام 
تصمیم گیری کنیم.  زمینه  این  در  آنگاه 
سمت و سوی مجلس در صورت توافق 
تامین  برای  ترجیحی  ارز  حذف  برای 
به  بیشتر  اساسی  کاالهای  از  برخی 
به  اینکه  تا   برگ است  ارائه کاال  سمت 
جمع  هنوز  شود.  پرداخت  یارانه  مردم 
مجلس  اما  است،  نگرفته  صورت  بندی 
مردم  به  آسیبی  است که  این  دنبال  به 
تاکید کرد:  بابایی  حاجی  نشود.«  وارد 
»اگر به این نتیجه رسیدیم که یارانه به 
یارانه ها  تجمیع  بحث  شود،  داده  مردم 
باید  و  گیرد  قرار  بررسی  مورد  باید  نیز 
چگونه  دهک هایی  چه  شود  مشخص 
مورد حمایت قرار می گیرند و چه میزان 
اما  تعلق گیرد،  دهک هایی  چه  به  یارانه 
در گام اول ما باید به یک راهکار متقن 

» برسیم.

سومینجلسهرسیدگیبهپرونده
شهرداریلواسانبرگزارشد

رونماییازرشوه
40میلیاردتومانی

سومین دادگاه رسیدگی به پرونده شهردار و اعضای 
در  بابایی  قاضی  ریاست  به  لواسان  شهر  شورای 
دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. به گزارش 
مرکز رسانه قوه قضائیه، قاضی بابایی در ابتدای این 
 ۱۹۳ مواد  پرونده  این  متهم   ۵۱ به  خطاب  دادگاه 
شد  متذکر  را  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   ۱۹4 و 
خواست  سوم  ردیف  متهم  شیرخانی،  متهم  از  و 
در  ادامه  در  شیرخانی  متهم  گیرد.  قرار  جایگاه  در 
جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات کیفرخواست 
گفت: اتهامات مطرح شده در کیفرخواست را قبول 
و  گرفت  قرار  جایگاه  در  متهم  وکیل  سپس  ندارم. 
انتقاداتی به رویه دادگاه گفت: »این که قبل  ضمن 
از  و  شود  باز  سامسونت  4 کیف  دادگاه  شروع  از 
فیلم  و  آن ها عکس  از  خواسته شود که  خبرنگاران 
به  قوانین است.« قاضی خطاب  گرفته شود خالف 
اینجانب  هماهنگی  با  اقدام  »این  وکیل گفت:  این 
صورت گرفته است.«: وکیل متهم ردیف سوم پرونده 
در ادامه گفت: »در کیفرخواست آمده است که آقای 
در  است،  بوده   ۱۰۰ ماه  عضو کمیسیون  شیرخانی، 
هیچ کمیسیونی  در  روز  یک  حتی  موکلم  حالی که 
متهم  وکیل  به  خطاب  قاضی  است.«  نبوده  عضو 
ردیف سوم گفت: تمام گزارش های ضابط بر اساس 
اقاریر متهمان است. وکیل متهم شیرخانی در پاسخ 
به صحبت های قاضی بیان کرد: »این گزارش اولیه 
نشده  متهمان گرفته  از  اقراری  هیچ  هنوز  و  است 
است. براساس همین گزارش بازپرس به فاصله چند 
روز دستور بازداشت متهمان پرونده را داده است.« 
قاضی بابایی خطاب به وکیل متهم شیرخانی با بیان 
ایراد وارده به کیفرخواست وارد نیست، گفت:  اینکه 
موکل  از  ماهوی  دفاع  قصد  هم  جلسه  این  »شما 
قبل  جلسه  می کنید،  شکلی  دفاع  و  ندارید  را  خود 
از دست  را  فرصت  و یک  داشتید  دفاع شکلی  هم 
دادید. شما به حاشیه می روید و حق دفاع نماینده 
وارد  به کیفرخواست  وارده  ایراد  به  نسبت  دادستان 

است.«
متهم  وکیل  که  بود  موضوعی  دیگر  شنود   مساله 
تلفنی،  مکالمات  »شنود  و گفت:  اشاره کرد  آن  به 
یکی از مواردی است که در کیفرخواست آمده است. 
فرمان ۸ ماده ای امام خمینی )ع( بر شنود مکالمات 
شنود  که  است  این  من  سوال  و  دارد  ممنوعیت 
با کدام اجازه قضایی صورت گرفته است.  مکالمات 
نویسی  است که شنودها خارج  این  درخواست من 
به  خطاب  بابایی  قاضی  بشنویم.«  را  آن ها  و  شود 
کیفرخواست  به  ربطی  موضوع  »این  گفت:  وکیل 
را حاشیه می برید ضابط قضایی  دادگاه  ندارد. شما 
بدون هماهنگی دادسرا اجازه هیچ کاری را ندارد و هر 
کاری صورت گرفته است با اجازه دادسرا و بازپرس 
بوده است شنود هم مصوبه شورای امنیت ملی است 
دخالت  داریم.«  هم  شنود  قاضی  کار  این  برای  و 
سپاه در پرونده نیز مورد انتقاد یکی از وکالی پرونده 
قرار گرفته است. این وکیل گفته که سپاه نمی تواند 
دادستان  نماینده  نقش کند.  ایفای  عنوان ضابط  به 
خطاب به او گفت: »دادستان کل کشور در پاسخ به 
دادستان های سراسر کشور  تلفنی  و  استعالم کتبی 
اعالم کرده است که سپاه پاسداران می تواند به عنوان 
ضابط قوه قضائیه باشد.« در این جلسه از دادگاه به 
نقد،  پول  حاوی  پرونده کیف های  مستندات  عنوان 
دالر و یورو معادل 4۰ میلیارد تومان و بیش از ۷۰۰ 
سکه طال که به عنوان رشوه توسط متهمان اخذ شده 
متهم   ۵۱ پرونده  این  شد.  نمایش گذاشته  به  بود 
شهر  اعضای شورای  لواسان،  سابق  دارد که شهردار 
پیمانکاران  و  شهرداری  کارمندان  از  برخی  لواسان، 

را در بر می گیرد.

آمادهسازی
سفارتخانههایایرانو
عربستانبرایبازگشایی

و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  یک 
شورای  مجلس  خارجی  سیاست 
کشور  دو  روابط  که  گفت  اسالمی 
احیا  حال  در  عربستان  و  ایران  مهم 
آماده  حال  در  سفارتخانه ها  و  بوده 
جلیل  است.  بازگشایی  برای  شدن 
صفحه  در  مطلبی  در  رحیمی جهان آبادی 
کشور  دو  »روابط  نوشت:  خود  توییتر 
و  احیا  حال  در  و  عربستان  ایران  مهم 
برای  شدن  آماده  حال  در   سفارتخانه ها 
در  مهمی  آثار  امر  این  است،  بازگشایی 
افزایش  و  منطقه ای  تنش های  کاهش 
نهادهای  دارد،  جهان  اسالم  انسجام 
رذالت  مراقب  رسانه ها  و  امنیتی 
افراطیون  حماقت  و   صهیونیست ها 
مجلس،  نماینده  این  از  پیش  باشند.« 
امور خارجه  امیرعبداللهیان، وزیر  حسین 
ایران نیز به الجزیره گفته بود: »ما چهار 
مقامات  با  سازنده  و  مثبت  مذاکره  دور 
ذی ربط عربستان سعودی در کشور عراق 
انتخابات  برگزاری  دلیل  به  داشتیم. 
هیئت  اینکه  و  عراق  کشور  در  پارلمانی 
همه  قوه  سه  رؤسای  و  عراق  حاکمه 
بتوانند  آینده  در  که  هستند  آن  درگیر 
نقشی  طبعًا  دهند،  را شکل  دولت جدید 
تاثیر  تحت  می کردند  ایفا  عراقی ها  که 
چه که  آن  گرفت.  قرار  انتخاباتی  فضای 
ما به عنوان موضع رسمی خودمان اعالم 
طرف  زمان که  هر  است که  این  کردیم 
به  دو کشور  روابط  باشد  مایل  سعودی 
آمادگی  ما  بازگردد،  طبیعی  حالت 
سفارتخانه ها  بازگشایی  از  و  داریم 
استقبال  هایمان  سرکنسولگری  و 
ما  دیپلمات های  هم  زودی  به  می کنیم. 
همکاری  سازمان  نزد  ایران  نمایندگی  در 
فکر  می شوند.  مستقر  جده  در  اسالمی 
ما  دیپلمات های  آینده  هفته  می کنم 
نشانه  یک  این  که  می شوند  مستقر 
مثبت و خوب است. ما در موضوع اعزام 
چنانچه  نیز  تمتع  حج  برای  خود  زائران 
حال  در  بدهد،  اجازه  کرونایی  شرایط 
صورتی که  در  باز  و  هستیم  برنامه ریزی 
شرایط اجازه بدهد حتی برای حج عمره. 
اسالمی  جمهوری  زیارت  و  حج  سازمان 
را  خود  الزم  دستورالعمل های  هم  ایران 
فکر  دارد. من شخصا  این موضوع  برای 
به  نیاز  هنوز  سعودی  طرف  که  می کنم 
بتواند  اینکه  برای  دارد  بیشتری  زمان 
ما  برسد.  تصمیم  و  جمع بندی  یک  به 
جدید  دور  برای  را  خودمان  آمادگی 
کرده ایم.« اعالم  بغداد  در  گفت و گوها 

با توجه به بخشنامه وزارت 
کشور، در صورت باز شدن 
درهای استادیوم آزادی به روی 
تماشاگران، ۳۰ درصد ظرفیت 
۷۸ هزار نفری این استادیوم 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
تاکید فیفا بر فروش آزادانه 
بلیت به زنان هم می تواند 
موجبات حضور حداقل ۱۲ 
هزار زن در استادیوم آزادی در 
جریان بازی ایران و عراق را 
فراهم آورد.

محمدرضا عارف: زخم حادثه 
دردناک هواپیمای اوکراینی 
تا مدت ها بر پیکره جامعه ما 
باقی خواهد ماند و متاسفانه 
اقدام مسئوالنه ای هم تاکنون 
برای جبران این خسارت بزرگ 
انجام نشده است و تاسف بارتر 
آنکه برخی اظهار نظر افرادی 
که در این حادثه به نحوی 
دخیل بودند، داغ دل خانواده 
جان باختگان را تازه می کند.
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محمدرضاعارفنسبتبهعواقبتصمیمگیریبرایدانشگاههادرخارجازدانشگاههشدارداد

عزمدانشگاهزدایی
رئیس کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران 
دانشگاهی  جامعه  برای  تصمیم گیری  بابت 
کشور در خارج از دانشگاه اظهار نگرانی کرد. 
عمومی  مجمع  نشست  در  عارف  محمدرضا 
ایران که  دانشگاهی  استادان  صنفی  کانون 
مجازی(  و  )حضوری  ترکیبی  صورت  به 
برگزار شد با اظهار نگرانی از مخدوش شدن 
عزت و کرامت انسانی دانشگاهیان به واسطه 
آنها، تاکید  با  نوع برخوردهای صورت گرفته 
کرد: »متاسفم که باید بگویم امروز دانشگاه 
و  عزم  و  ندارد  قرار  خود  واقعی  جایگاه  در 
دانشگاهی  ای شکل گرفته که جامعه  اراده 
امورات  تصمیم سازی  در  کشور  نخبگی  و 

شوند.  جامعه کناره گذاشته 
چالش های  و  مشکالت  با  کشور  امروز 
بسیاری رو به رو است و باور ما این است 
که این چالش ها راه حل دارد و راه حل آن 
کانون  رئیس  است.«  دانشگاه  محوریت 
طرح  با  ایران  دانشگاهی  استادان  صنفی 
با کدام  و  دانشگاه  با کدام  پرسش که  این 
استاد می توان مشکالت کشور را حل کرد؟ 
داشته  باید  جایگاهی  چه  »دانشگاه  گفت: 
باشد تا وظایف ملی، راهبردی و علمی خود 
را بتواند انجام دهد؟ و استاد دانشگاه در چه 
شرایطی و چه وضعیتی باید کار کند تا بتواند 

در خدمت این دانشگاه و در خدمت تحقق و 
اجرایی شدن برنامه های توسعه و پیشرفت 

باشد؟« کشور 
امید  فراکسیون  رئیس  ایسنا،  گزارش  به 
اسالمی  شورای  مجلس  دوره  دهمین  در 
اداره  در  که  »دانشگاهی  کرد:  خاطرنشان 
و  باشد  داشته  نقش  نتواند  خودش 
دیگران  اولیه اش  امور  برای  که  دانشگاهی 
در  را  اولیه خود  تصمیم می گیرند و حقوق 
اختیار ندارد چگونه می تواند در جایگاه حل 
بیان  با  عارف  بگیرد؟«  قرار  مشکالت کشور 
خدمت  در  تواند  می  استاد  »کدام  اینکه 
و  آفرین  نقش   ، پذیر  مسئولیت  دانشگاه 
»استادی  تصریح کرد:  باشد«،  تصمیم ساز 
ابزار  و  معیشت  اش  دغدغه  مهم ترین  که 
علمی  ارتباط  عمال  استادی که  و  است  کار 
و  مهم  و کنفرانس های  علمی  محافل  با  او 
موثر بین المللی قطع است می تواند در حل 
آفرین  نقش  چالش های کشور  و  مشکالت 
اصلی  عوامل  جز  که  کسانی  همان  باشد؟ 
با  طلبکارانه  برخورد  هستند  دانشگاه  تنزل 
حالی که  در  دارند  دانشگاهی کشور  جامعه 
باشند  پاسخگو  عمومی  افکار  برابر  در  باید 
روز  و  حال  این  به  را  دانشگاه  چرا  که 
استادان  صنفی  کانون  رئیس  انداختند.« 

این  بر  »ما  کرد:  تاکید  ایران  دانشگاهی 
ظرفیت  از  استفاده  با  می توانیم  باوریم که 
دانشگاهی  استادان  صنفی  کانون  اعضای 
دانشگاهی  واحدهای  فعال تر شدن  و  ایران 
کانون و ارتباط مستمر و تنگاتنگ با نهادهای 
مجلس  و  دولت  نظیر  تصمیم گیر  مختلف 
شورای اسالمی در این زمینه اقدامات موثر 
و مفیدی انجام دهیم. اینکه هر سال و در 
فصل بودجه شایعاتی در مجلس و نهادهای 
دولتی شنیده شود که نتیجه اش بی اعتنایی 
بحق  مطالبات  و  دانشگاه  مسائل  به  بیشتر 
استادان و کاهش حقوق غیرقابل توجیه آنها 
ما  فرهنگی  انقالب  و  شان کشور  در  است 

» نیست.
اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در  عارف 
توقع  که  کسی  از  »نمی شود  کرد:  تاکید 
راه حل  و  راهکار  ارائه  و  مشکالت  حل 
داریم،  و مشکالت  برای چالش ها  مناسب 
اولیه  مشکالت  حل  در  که  کنیم  مشاهده 
حل  توانایی  او  است.  درمانده  خودش 
مشکالت خودش را ندارد و دیگران برایش 
تصمیم گیری می کنند.« این فعال سیاسی 
در  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  در  اصالح طلب 
جامعه ای که منزلت و کرامت استاد دانشگاه 
نمی تواند  جامعه  آن  شود،  گرفته  نادیده 

صنفی  کانون  اعضای  از  برسد،  تعالی  به 
استادان دانشگاهی ایران خواست در تهیه 
توسط  علمی  های  و گزارش  محتوا  تولید 
کنند.  برخورد  فعاالنه تر  کانون  واحدهای 
دانشگاهی  استادان  صنفی  کانون  رئیس 
اسالمی  شورای  مجلس  از  همچنین  ایران 
خواست »خطای« سال گذشته خود را در 
موضوع همسان سازی حقوق اعضای هیات 
علمی دانشگاه جبران کند و از وزیر علوم نیز 
خواست به وظیفه قانونی خود در این زمینه  
و پیگیری اجرای مصوبات هیات های امنا 
هیات  اعضا  فوق العاده  افزایش  مورد  در 
علمی عمل کند. این عضو مجمع تشخیص 
دیگری  در بخش  نظام همچنین  مصلحت 
ارتحال  سالگرد  به  اشاره  با  اظهاراتش  از 

»در  گفت:  هاشمی رفسنجانی  آیت هللا 
ایشان  وجودی  خالء  حقیقتا  فعلی  مقطع 
برای جامعه احساس می شود و به نظرم 
از  بیش  کنونی  شرایط  در  کشور  و  نظام 
هاشمی  آقای  عقالیی  مشی  به  زمانی  هر 
نیازمند است.« او همچنین به مساله انهدام 
هواپیمای مسافربری اوکراینی اشاره کرد و 
گفت: »زخم این حادثه دردناک تا مدت ها 
و  ماند  خواهد  باقی  ما  جامعه  پیکره  بر 
تاکنون  هم  مسئوالنه ای  اقدام  متاسفانه 
برای جبران این خسارت بزرگ انجام نشده 
اظهارنظر  برخی  آنکه  تاسف بارتر  و  است 
دخیل  نحوی  به  حادثه  این  در  افرادی که 
بودند، داغ دل خانواده جان باختگان را تازه 

می کند.«
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برنامه های  از  تا کنون  بار  چندین  نیرو  وزیر 
ژرف  آب های  منابع  از  استفاده  برای  دولت 
ژرف  آب  استحصال  موضوع  است.  گفته 
بار  نخستین  کشور،  آب  مسئله  حل  برای 
تیرماه ۱۳۹۵ در مجلس مطرح و اجرای آن 
به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
مخالفت  وجود  با  موضوع  این  شد.  سپرده 
دنبال شد  در سکوت  آب،  کارشناسان حوزه 
و در نهایت به حفر سه چاه ژرف در منطقه 
سیستان انجامید. سازمان محیط زیست در 
این ارتباط همیشه با کارشناسان منتقد همراه 
بوده است. چه آنکه عیسی کالنتری، رئیس 
پیشین سازمان حفاظت محیط زیست اعالم 
از  بهره برداری  و  استحصال  با  بود که  کرده 
غیرتجدیدپذیر  و  تجدیدپذیر  ژرف  آب های 
و  علمی  مطالعات  هرچند  است.  مخالف 
با  را  منابع  این  از  بهره برداری  امکان سنجی 
زیستی،  محیط  پیامدهای  گرفتن  نظر  در 
اقتصادی و اجتماعی استفاده از این منابع، 
نظارت جدی سازمان حفاظت محیط  تحت 
زیست و سایر نهادهای ذی ربط بالمانع دانسته 
بود. علی سالجقه، رئیس کنونی این سازمان 
هم ۲۵ آبان در نخستین نشست خبری خود 
اظهاراتی مشابه کالنتری درباره آب های ژرف 
به گفته های مسئوالن  اشاره  با  او  بیان کرد. 

ژرف گفت:  آب های  از  استفاده  برای  دولتی 
باید  بخشی  هر  در  ظرفیت ها  همه  »برای 
آبی را در تمام سطوح احصا کنیم، ابتدا باید 
آب های جاری مدیریت شوند، بعد به سراغ 
در  پیش  مدتی  مثال  برویم.  اقدامات  دیگر 
شمال کشور بارندگی های خوبی داشتیم اما 
با این آب ها چه کار کردیم؟ یا در جنوب هم 
وضع همین گونه است، پس اول باید برای 
بعد  باشیم  داشته  برنامه  خود  داشته های 
اگر شرایط طوری بود که احساس نیاز شد، 
اما من  برویم.  ژرف  آب های  به سمت  مثال 
معتقدم باید با هزینه کمتر، داشته های خود 
را مدیریت کنیم. اگر در زمینه آب ژرف مساله 
اکتشاف و مطالعه است مشکلی نداریم اما 
با استحصال آب های ژرف مخالفیم و نباید 

شود.« انجام 
در  ژرف  آب های  از  استفاده  سرعت گرفتن 
دولت سیزدهم به نگرانی ها دامن زده است. 
حفاظت  دفتر  معاون  فتحی،  تورج  حاال 
خاک  و  آب  محیطی  زیست  مدیریت  و 
سخنان  در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
استفاده  قابل  منابع  کشف  امکان  تازه ای 
پایگاه  که  اینطور  دانسته.  بعید  را  ژرف  آب 
اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست 
خبر داده، فتحی با اشاره به انجام مطالعات 

»بحث  است:  گفته  کشور  در  ژرف  آب های 
آب های ژرف در چند سال اخیر مطرح شده 
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
هم مطالعاتی در این زمینه انجام داده است. 
محدوده  در  چاه  حلقه  چند  اساس،  این  بر 
استان سیستان و بلوچستان حفر کردند و در 
اعماق چندهزار متری زمین به آب رسیده اند 

دارد.« خاصی  شرایط  ژرف  آب های  اما 

شرایطایرانمثل
استرالیاولیبینیست

مدیریت  و  دفترحفاظت  معاون  گفته  به 
مقیاس  در  خاک،  و  آب  محیطی  زیست 
ایران  در  زمین  پوسته  زمین شناسی،  زمان 
است  حالی  در  این  است،  جوانی  پوسته 
مناطق  سایر  در  که  ژرفی  آبخوان های  که 
هم  بزرگی  آبخوان های  و  شده  دنیا کشف 
تا چندین  هستند، بسیار قدیمی اند و حتی 
جنوب  فتحی  دارند.  قدمت  سال  میلیون 
نمونه هایی  زده که  مثال  را  استرالیا  و  لیبی 
از این آبخوان ها را دارند. شهریورماه امسال 
میان  در  دیگر  بار  ژرف  آب های  موضوع  که 
مهدی زاده،  کامبیز  کرد،  گل  علمی  محافل 
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
به استرالیا اشاره کرد که »یکی از بزرگترین 

توانسته  و  دارد  خود  در  را  ژرف«  آب  منابع 
»بخش اعظم آب مورد نیاز« خود را تامین 
از  دیگر  یکی  لیبی،  درباره  مهدی زاده  کند. 
کشورهای توسعه دهنده فناوری آب های ژرف 
کم بارش ترین  از  یکی  »لیبی  بود:  هم گفته 
حتی  است.  جهان  مناطق  خشک ترین  و 
دهه  های  که  دارد  وجود  آن  در  مکان هایی 
خود  به  را  باران  قطره  یک  رنگ  متوالی 
عملیات   ۱۹۸4 سال  آگوست  در  ندیده اند. 
دنیا  آب رسانی  سیستم  بزرگترین  ساخت 
جهت انتقال آب ژرف کشف شده در بخش 
میلیارد   ۳۰ از  بیش  آغاز شد.  لیبی  مرکزی 
مشکل  که  شده  هزینه  پروژه  این  در  دالر 

حل کند.« را  لیبی  کم آبی 
با این همه معاون دفتر حفاظت و مدیریت 
زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت 
»این  اینکه  به  اشاره  با  زیست  محیط 
قدیمی  شیرین  آب  دریاچه های  آبخوان ها 
هستند که متعاقبا توسط رسوبات پر شده و 
آب آنها به فسیل تبدیل شده است« می گوید 
شرایطی که از نظر زمین شناسی برای تشکیل 
این آبخوان ها در لیبی و استرالیا وجود داشته 
شرایط  مناطق،  »این  ندارد.  وجود  ایران  در 
 passive( »زمین شناسی به صورت »پاسیو
- منفعل ( و نسبتا آرامی را در یک بازه زمانی 

بلندمدت سپری کرده اند، وقتی ما به شرایط 
می کنیم،  نگاه  منطقه  دو  این  زمین شناسی 
 ۲۰۰ تقریبا  از  شرایط  این  که  می یابیم  در 
میلیون سال پیش تاکنون تغییرات خاصی 
نداشته و همواره به صورت پایدار و متعادل 
بوده است.« این در حالی است که طی این 
ایران  پوسته  زمین شناسی  شرایط  مدت، 
تغییرات بسیار شدیدی را تجربه کرده است. 
بازه  این  در  ایران  پوسته  دیگر،  عبارت  »به 
زمانی، فعالیت های آتشفشانی، ماگماتیسم، 
جابه جایی های  و  گسل ها  شکستگی ها، 
و  کوه  زایی  و  داشته  زیادی  فوق العاده 

است. داده  رخ  آن  در  اقیانوس زایی 
زیست  مدیریت  و  حفاظت  دفتر  معاون 
محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط 
باعث  تفاوت  »این  می کند:  تاید  زیست 
آبخوان هایی  چنین  نتوانیم یک  می شود که 
که در نتیجه رسوب گذاری در دریاچه های آب 

باشیم.« داشته  آمده اند،  پدید  شیرین 

امیدبستنبهآبهایبسیارشور
و  علمی  معاونت  گزارش  از  بخشی  در 
فناوری رئیس جمهوری -که از ابتدا یکی از 
حامیان سرسخت و مجریان پروژه استخراج 
درباره  بود-  سیستان  منطقه  در  ژرف  آب 
)ابرحوضه ای(  ژرفی  آب  منابع  وضعیت 
ایران آمده است:  »مطالعاتی در استان های 
خراسان  سیستان  و بلوچستان،  فارس، 
و  یزد  استان های  از  بخش هایی  و  جنوبی 
 ۳ اجرای  نتایج  است.  شده  انجام  اصفهان 
چاه اکتشافی در استان سیستان و بلوچستان 
بسیار مثبت بوده، پاالیش آب های استخراج 
از  کم هزینه تر  بسیار  ژرف  چاه های  از  شده 
از سوی دیگر این  شیرین سازی آب دریا و 
آب ها فاقد هر نوع آالینده فلزات سنگین و 
رادیواکتیو هستند.« معاون دفتر حفاظت و 
مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان 
مواد  وجود  به  اما  زیست  محیط  حفاظت 
و گفته  اشاره کرده  منابع  این  در  رادیواکتیو 
است مطالعات مربوط به آب های ژرف که در 
نشان  شده،  انجام  که  کشور  از  بخش هایی 
می دهد »این چاه ها دبی قابل توجهی ندارند 
مواد حل شده  و  باال  دمای  اینکه  بر  و عالوه 
و  شورند  شدت  به  آب ها  این  دارند،  زیاد 
خیلی بیشتر از آب دریا به تصفیه نیاز دارند«. 
دریا  آب  می توانید  »شما  می دهد:  ادامه  او 
و  با یک دستگاه آب  شیرین کن، تصفیه  را 
با یک  اما آب ژرف سیستان  استفاده کنید 
دستگاه آب شیرین کن قابل استفاده نیست 
بنابراین  است.  رادیواکتیو  مواد  حاوی  چون 
نیاز  تصفیه این آب به هزینه خیلی زیادی 
دارد ضمن اینکه برای شرب هم قابل استفاده 
نیست.« فتحی با بیان اینکه تصویر روشنی از 
آب های ژرف در ایران به لحاظ زمین شناسی 
وجود ندارد، بار دیگر تاکید کرده است که »به 
قابل  منابع  امکان کشف  زمین شناسان،  باور 
استفاده آب ژرف در ایران بسیار بعید است«. 
زیست  مدیریت  و  حفاظت  دفتر  معاون 
محیطی آب و خاک با اشاره به نظر سازمان 
درباره ادامه مطالعات آب های ژرف در کشور 
آب های  مطالعاتی  پروژه  مورد  »در  می گوید: 
ژرف تاکنون چند بار از سازمان حفاظت محیط 
زیست استعالم و درخواست شده که ما نظر 
خود درباره ادامه این پروژه را اعالم کنیم، در 
بودجه ۱4۰۱ چند صد میلیارد تومان اعتبار برای 
ما  کرده اند.  پیش بینی  جدید  چاه های  حفر 
پس از بررسی موضوع اعالم کردیم که به هیچ 
عنوان موافق صرف هزینه بیشتر برای چنین 
زمین شناسی  شرایط  چون  نیستیم  پروژه ای 
کشور اجازه وجود منابع آب قابل استفاده در 

نمی دهد.« را  مناطق  این 

معاوندفترحفاظتآبوخاکسازمانحفاظتمحیطزیستکشفمنابعقابلاستفادهآبهایژرفرا
درایرانبعیددانست

مخالفت با بودجه دهی به چاه های ژرف
تورجفتحی:دربودجه۱40۱چندصدمیلیاردتوماناعتباربرایحفرچاههایجدیدپیشبینیکردهاند.مابههیچعنوانموافق

صرفهزینهبیشتربرایچنینپروژهاینیستیم

درخواستبرادرمحیطبان
محکومبهاعدامازولیدم:

ازخونبرادرمبگذرید
اعدام  حکم  که  کرمانشاهی  محیط بان  برادر 
او تایید شده با تاکید بر غیرعمد بودن قتل و 
از خانواده مقتول  حادثه ای که رخ داده، گفت: 

کنند. برادرم گذشت  از  می خواهیم 
حبیب هللا نجفی با اشاره به تایید حکم قصاص 
برادرش، به ایسنا گفت: این روند بسیار سریع 
طی شد و همه ما و افرادی که پیگیر کار بودند 
را شوکه کرد. او با تاکید بر اینکه این حادثه کامال 
غیر عمد بوده، عنوان کرد: برادرم و فرد مقتول 
پیش از این همدیگر را نمی شناختند که عمد 
حادثه  یک  چیز  همه  باشد.  کار  در  قصدی  یا 
بود که نتیجه شومی داشت و ما نیز عمیقا از 
آن متاثر و متاسفم. نجفی افزود: برادرم هرگز 
آدمی نبوده که در زندگی به کسی آسیب بزند و 
دلش بخواهد خراشی به کسی بیفتد. این حادثه 
ناگوار هم حین ماموریت کاری رخ داده است. 
در مالقات هایی که داشتیم، برادرم بارها گفت که 
اگر فکر می کرد چنین حادثه ای حین کار برایش 
رخ می دهد حاضر به استعفا بود و قید کارش 
را می زد، اما به این ماموریت نمی رفت. نجفی 
افزود: سنگین ترین قسم برادرم به روح پدرمان 
ایشان قسم خورده که  روح  به  بارها  است که 
این اتفاق فقط یک حادثه غیر عمد بوده است. 
فردی که شغل محیط بانی با این همه سختی 
را می پذیرد تا جان حیوانات را حفظ کند، چطور 
حاضر می شود به عمد به یک انسان آسیب بزند؟ 
برادرم  کسی نبود که دیگران را از خود برنجاند.
سخت  شرایط  از  کرمانشاه  محیط بان  برادر 
خانواده اش هم یاد کرد و ادامه داد: زمانی که این 
حادثه برای برادرم رخ داد تنها 4۰ روز از ازدواجش 
می گذشت و اکنون همسر او و همه ما در شرایط 

سختی به سر می بریم.
با بیان اینکه شرایط سخت و وضعیت  نجفی 
دردناک خانواده مقتول را درک و با آنها همدردی 
می کنیم، گفت: ما نیز از این حادثه بسیار متاثریم 
و تنها کاری که در این مدت از دستمان برآمده 
این است که برای شادی روح آن مرحوم نماز 

بخوانیم.
برادر  خون  از  خواست  مقتول  خانواده  از  او 
محیط بانش گذشت کنند و باور کنند عمدی در 
کار نبوده و یادآور شد: اگرچه این حادثه هیچطور 
جبران نمی شود، اما تالش می کنیم تا جایی که 
بشود برای کاهش آالم و ناراحتی خانواده مقتول 
هر کاری که از دستمان برمی آید انجام دهیم تا 
حداقل بخشی از ناراحتی وجدان خود ما هم آرام 

بگیرد.
نجفی با درخواست بخشش از خانواده مقتول، 
گفت: می دانیم این حادثه بسیار ناگوار است که 
یک جوان از دست رفته، اما تقاضا داریم برادرم را 
ببخشند تا جوان ۳۹ ساله دیگری از دست نرود.
۱4 مرداد ۹۹ در جریان مواجهه نیروهای اجرایی 
یگان حفاظت محیط زیست با سرنشینان یک 
دستگاه خودرو پراید، یک نفر از سرنشینان این 
خودرو به دلیل تیراندازی صورت گرفته جان خود 
این فرد جوانی ۲۳ ساله  از دست می دهد.  را 
بود و محیط بان  نام یوسف فالحی داروندی  به 
برومند نجفی نیز متهم به قتل شد و از آن زمان 

تاکنون در زندان به سر می برد.
پس از رسیدگی قضایی به این پرونده، حکم 
قصاص این محیط بان از سوی شعبه سه دادگاه 
کیفری یک استان کرمانشاه صادر و ابالغ شد و با 
وجود پیگیری های فراوان از سوی محیط زیست 
و وکالی مربوطه، حکم قصاص تایید و ابالغ شد.

سرعت گرفتن طرح استفاده از 
آب های ژرف در دولت سیزدهم 

به نگرانی ها دامن زده است. 
حاال تورج فتحی، معاون دفتر 

حفاظت و مدیریت زیست 
محیطی آب و خاک سازمان 

حفاظت محیط زیست در 
سخنان تازه ای امکان کشف 

منابع قابل استفاده آب ژرف را 
بعید دانسته است
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سازمانحفاظتمحیطزیستروبهروشدهاست.

معاون دفتر حفاظت و مدیریت 
زیست محیطی آب و خاک با 
اشاره به اینکه »این آبخوان ها 

دریاچه های آب شیرین قدیمی 
هستند که متعاقبا توسط 

رسوبات پر شده و آب آنها 
به فسیل تبدیل شده است« 
می گوید شرایطی که از نظر 

زمین شناسی برای تشکیل این 
آبخوان ها در لیبی و استرالیا 
وجود داشته در ایران وجود 

ندارد

|  
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 |

حیات  مدیریت  و  حفاظت  دفتر  مدیرکل   
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  وحش 
زینتی  و  پرورشی  پرندگان  گفت: »صادرات 
زیست  محیط  سازمان  و  ندارد  قانونی  منع 
کند.« صادر  را  آن  صادرات  مجوز  می تواند 
اخیرا مجوز صادرات ۸۵۰ قطعه پرنده زینتی 
اداره کل محیط  با امضای رئیس   به کویت 
زیست استان خوزستان صادر شده بود، در 
این مجوز صحبت از انتقال هوایی ۳۰۰ قطعه 
قناری، ۱۰۰ قطعه بلبل خرما، ۱۰۰ مرغ مینای 
پرورشی، ۱۵۰ قطعه فنچ و ۲۰۰ قطعه جوجه 

مرغ بوده است.
شهاب الدین منتظمی در این باره به ایرنا گفت 
وحشی،  گونه های  تجارت  قانونی،  نظر  »از 
زینتی  وحشی،  پرندگان  واردات  و  صادرات 
دستورالعمل های  چارچوب  در  پرورشی  و 
جاری سازمان حفاظت محیط زیست امکان 
پذیر است و از نظر »کنوانسیون سایتیس« 
و  جانوری  گونه های  بین المللی  )تجارت 

ندارد.« منعی  نیز  گیاهی( 
به  گونه ها  این  »صادرات  داشت:  اظهار  او 
خطر  معرض  در  می شود که  انجام  شرطی 
داشته  را  الزم  مجوزهای  و  نباشند  انقراض 
باشند که اساسا ۹۹ درصد صادرات پرندگان 
مربوط به پرندگان زینتی است که معموال هم 
ایران نیستند، در این میان جوجه  اندمیک 
شترمرغ، کبوتر، بلدرچین و قرقاول که همه 

دارد. نیز وجود  پرورشی هستند 
قطعه   ۸۵۰ مجوز  صدور  درباره  منتظمی 
حفاظت  سازمان  سوی  از  کویت  به  پرنده 
اداره  را  مجوزها  »این  زیست گفت:  محیط 
با  قطع  به طور  اما  کرده  صادر  استان  کل 
بوده  زیست  محیط  سازمان  دستورالعمل 
است، از سوی دیگر این پرندگان در معرض 
جزو گونه های  حتی  نیستند  انقراض  خطر 
بر  نمی شوند،  محسوب  نیز  کشور  اندمیک 
این اساس صادرات این پرندگان منع قانونی 
ندارد و سازمان محیط زیست می تواند مجوز 

کند.« صادر  را 
به گفته او پرندگان زینتی جزو حیات وحش 

هم که  آنهایی  ویژه  به  نمی شوند  محسوب 
پرورشی هستند دام تلقی می شوند، بنابراین 
به شرطی که مجوزهای قانونی را اخذ کنند 
یا  قرقاول  مثال  ندارد،  منعی  صادراتشان 
به  اما  نیستند  ایران  بومی  هلندی  عروس 
اجازه  شرطی  به  هم  پرورشی  نژاد  همان 
خروج داده می شود که از یک مرکز تکثیر و 

باشد. شده  خریداری  پرورش 
حیات  مدیریت  و  حفاظت  دفتر  مدیرکل 
در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  وحش 
نهایت تاکید کرد که صادرات همین پرندگان 
حفاظت  سازمان  شرایط  با  مطابق  باید  هم 

باشد. زیست  محیط 

صادراتپرندگانپرورشیوزینتیمنعقانونیندارد
محوطه

رئیس مرکز قنات استان 
کرمان: تهیه شناسنامه و 

ثبت ملی قنات ها نیاز فوری 
تمدن قناتی استان است 

تا از تخریب و نابودی این 
میراث بشری جلوگیری شود

رئیسمرکزقناتاستانکرمان:

حفرچاهقناتهارابهخطرانداختهاست
کرمان  استان  قنات  مرکز  رئیس  عنوان 
و  گذشته  دهه های  خشکسالی های  گفت: 
قنات  جای  به  چاه  حفر  پروژه  جایگزینی 
مهم ترین دالیلی است که حیات قنات های 
است. انداخته  مخاطره  به  را  استان کرمان 
محمد برشان به ایرنا گفت: تهیه شناسنامه 
و ثبت ملی قنات ها نیاز فوری تمدن قناتی 
این  نابودی  و  تخریب  از  تا  است  استان 

شود. جلوگیری  بشری  میراث 
بر  تاکید  با  کرمان  قنات  کارشناس  این   
قنات ها  حوزه  متولی  ساماندهی  ضرورت 
افزود: دستگاه های متعددی در امر رسیدگی 
تا  است  نیاز  و  دارند  مسئولیت  قنات ها  به 
را  امور  ساماندهی  مشخص  دستگاه  یک 
در  قنات ها  آمار  مثال  به طور  برعهده گیرد؛ 
سطح ایران و کرمان از سوی مراجع مختلف 
تفاوت دارد که باید چنین مسائلی حل شود.
قنات های  آبدهی  شرایط  آخرین  درباره  او 
استان گفت: به لحاظ اینکه آمار مورد استناد 
است،  نیرو  وزارت  قنات ها،  تعداد  برای  ما 
اینک یک هزار و ۹۳۵ قنات در استان کرمان 
داریم که بیشتر آنها به دلیل خشکسالی با 
کمبود آب مواجه هستند و به لحاظ آبدهی 
آبدهی  درثانیه  لیتر   ۱۰ حدود  به  برخی 
قنات هایی  بم  منطقه  در  البته  رسیده اند، 
داریم که تا ۱۶۰ لیتر در ثانیه آبدهی دارند.
رئیس مرکز قنات استان کرمان با اشاره به 

بخش  به  تخصیص یافته  اعتبار  بودن  کم 
قنات افزود: برای ساماندهی و حفظ قنات ها 
اعتباراتی از طریق وزارت جهاد کشاورزی و 
فرمانداری ها اختصاص داده می شود اما این 
بودجه ها برای احیا و نگهداری قنات ها بسیار 
شناسنامه دار  باید  قنات ها  حتما  است  کم 
و کارشناسی  فنی  روند  یک  طی  و  باشند 

شده بودجه آنها مشخص و تامین شود.
گفت:  زمین  فرونشست  به  اشاره  با  او 
به  زیرزمینی ضربه جدی  برداشت آب های 
منابع آبی و خاکی ما زده است، اما با احیا و 
آبادانی قنات ها به ویژه در مناطق کوهستانی 
در  مورد نیاز  آب  از  زیادی  بخش  می توان 
بخش های کشاورزی و شرب را تامین کنیم.
به  اعتبار  تخصیص  به  اشاره  با  برشان 
قنات های استان کرمان اضافه کرد: با توجه 
تعداد قنات های دایر استان هر سال سعی 
و تالش شده با توجه به اعتبارات تخصیصی 
نوسازی  و  بازسازی  امر  نحو  بهترین  به 

گیرد. قرار  مدنظر  قنات ها 
از سوی دیگر مجتبی شفیعی، معاون میراث 
فرهنگی استان کرمان نیز گفت: برای ثبت 
ملی و جهانی قنات ها ردیف اعتباری وجود 
داده  تخصیص  اولویت  براساس  که  دارد 
تمامی  بودجه کفاف  این  می شود، هر چند 
قنات  میراثی  حوزه  و  نمی دهد  را  هزینه ها 
احتیاج به اختصاص اعتبارات بیشتری دارد.

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
 پیرو آگهی شماره قبل و به موجب ماده ۱4 و 
۱۵ قانون ثبت، عملیات تحدید حدود ششدانگ 
پالک۵۰فرعی از۱ اصلی بخش ۵ قوچان ناحیه 
مورد  پیرشهید  اراضی  به  موسوم  شیروان   ۲
تقاضای ورثه فاطمه بهادران راس ساعت ۹ صبح 
روز یکشنبه ۱4۰۰/۱۲/۰۱ در محل وقوع ملک به 
صاحبان  به  وسیله  بدین  لذا  آمد  خواهد  عمل 
انتشار  با  امالک و مجاورین شماره فوق الذکر   
و ساعت  روز  در  می گردد که  اخطار  آگهی  این 
هر  و  رسانند  هم  به  حضور  محل  در  فوق  مقرر 
کسی ادعایی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی 
دارند  ابراز  و  اظهار  محدود  نماینده  به  دارند  آن 
مجاورین  و  امالک  صاحبان  از  یک  هر  چنانچه 
مقرر  موقع  در  آنها  قانونی  نماینده  یا  و  امالک 
حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک 
مجاورین  از  شده  اظهار  حدود  با  آگهی  مورد 
تحدید خواهد شد و صاحبان امالک که در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت 
و در اجرای مواد ۷4 و ۸۶ آیین نامه اصالحی 
حدود  تحدید  تاریخ  از  روز   ۳۰ ظرف  قانون 
شیروان  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض 
تسلیم و رسید دریافت نمایند و در اجرای تبصره 
۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
ظرف  بایست  می  معترضین  ثبتی  معترض 
ثبت  اداره  به  اعتراض  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
قضایی  ذیصالح  مرجع  به   را  ،دادخواست خود 
تسلیم و گواهی مربوطه را از مرجع قضایی اخذ 
اینصورت  غیر  در  نمایند  تسلیم  ثبت  اداره  به  و 
ادامه عملیات ثبتی بنا به تقاضای ذینفع به عمل 

خواهد آمد
تاریخ انتشار:۱4۰۰/۱۰/۲۶

اکبراقبالی
رئیسثبتاسنادوامالکشیروان
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هرمزگانی  فعاالن  از  نفر   ۱۰ امضای  به  نامه 
رسیده؛ کسانی که در سال های گذشته هر روز 
شاهد تخریب بخش های گسترده ای از جزیره 
خاک  فروش  شاهد  چشمشان  با  بوده اند. 
ساخت وسازهای  حاال  و  بودند  ارزشمندش 
سال های  در  هم  زمین خواری  و  بی قواره 
در  آنها  داشته.  چشمگیری  افزایش  اخیر 
بخشی از نامه شان خطاب به ابراهیم رئیسی 
این  که  است  سال  »سالیان  نوشته اند: 
پیشینه سرافراز تاریخی و طبیعی گاهی خود 
رودان،  بادافشان  قالب سنگ نوشته های  در  را 
سنگ نگارهای باستانی دهتل بستک، قلعه های 
هزاره میناب و فین و مغویه، صنعت لنج سازی 
در  و گاهی  کنگ  بندر  معماری  بافت  قشم، 
جنگل  همچون  طبیعی  بی نظیر  مناظر  قالب 
افتخار و  حرا و غارهای نمکدان قشم موجب 
عشق به مام میهن شده است. زلزله و سیل 
این  به  امسال متاسفانه ضمن آسیب فراوان 
بناهای تاریخی و مناظر طبیعی، بار دیگر نشان 
داد که کار حفاظت و مرمت و نگهداری از این 
انجام نشده و  میراث های بی همتا به درستی 
این همه  با  نیازمند توجه جدی دولت است. 

بی نظیر  جزیره  اندازه  به  هیچ کدام  شاید  اما 
جدی  توجه  نیازمند  و  خطر  معرض  در  هرمز 
دولت نیست تا هم از تخریب غیر قابل جبران 
جلوگیری شود و هم بار دیگر در چشم جهانیان 
بار  این  شود که  آن  زمینه  و  شود  شناسانده 
مهمان  عنوان گردشگر  به  جهان  مردم  تمامی 
این جزیره موزه ای و مبهوت جمال بی مانندش 
شوند و توسعه منطقه در ساحتی بسیار امروزی 

گیرد.« شکل 
زمین شناسی  »بهشت  هرمز،  می گوید  آنها 
جهان« است و این گنبد نمکی یگانه که فقط 
4۲کیلومتر مربع مساحت دارد، پر از تپه های 
رنگینی است که خوراکی بوده و در خود هفتاد 
نوع کانی با بیش از نود طیف رنگی شناسایی 
شده دارد که در کل جهان مانند ندارد اما به دلیل 
غفلت از درک عظمت و اهمیت بی مانندش در 
نمک  استحصال  مرکز  فقط  اخیر  سال های 
یعنی گوهری که  بوده  فروش خاک سرخ  و 
میلیون ها سال طول کشیده تا ذره ذره شکل 
گرفته، خروار خروار با کمترین بها صادر شده 
بی بدیل  سرخی  تماشای  که  خاکی  هم  آن 
دوست داران  میان  در  خاطرخواه  هزاران  آن 

دارد. جهان  طبیعت گردی 
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  ذاکری،  محمد 
فرهنگیان هرمزگان یکی از امضاکنندگان نامه 
بی اطالعی  می گوید  »پیام ما«  به  که  است 
و  آن  در  موجود  نوع خاک  اهمیت جزیره،  از 
طبیعی  و  زمین شناسی  منظر  از  اهمیتش 
است.  شده  جزیره  این  با  بدرفتاری  باعث 
و  ارگان ها  توسط  گسترده  »ساخت وسازهای 
اخیر شدت گرفته  در سال های  افراد مختلف 
از  جزیره  طبیعی  منظر  به  توجه  بدون  است. 
و  و کوه  کردند  به ساخت و ساز  هر سو شروع 
منطقه  این  درآمده.  تصاحب  به  ساحلش 
آن  به  نسبت  می شود  چطور  است.  ملی  اثر 
بی تفاوت بود؟«  برای او که مدت هاست دیدن 
بی اعتنایی  بود،  نگران کننده  هرمز  خرابی های 
نگرانی های  هم  جزیره  این  طبیعی  منظر  به 
درباره  گاهی  می گوید  او  داشته.  مضاعف 
کسی  اما  می شود  صحبت  پرتغالی ها  قلعه 
نگران خاک و کوه این جزیره نیست. »شاهد 
دیوارکشی و فنس کشی های بسیاری در جزیره 
است  ممکن  شود  پیگیری  اگر  که  هستیم 
مجوز قانونی هم بیاورند. اما کدام قانون اجازه 

تصاحب جزیره بکری چون هرمز را به افراد و 
داده؟« سازمان ها 

دیگر  و  خودش  درخواست  دیگر  بار  ذاکری 
امضاکنندگان نامه را تکرار می کند: »می خواهیم 
فرهنگی  و  طبیعی  منظر  نخست  گام  در  تا 
کل جزیره هرمز به ثبت ملی برسد و سپس 
میراث  فهرست  در  ثبت  برای  جزیره  پرونده 
طبیعی یونسکو به عمل آید تا هم از تخریب 
این سرمایه ملی جلوگیری شود و هم مقدمات 
فراهم  کشور  موزه  اکو  دومین  به  آن  تبدیل 

شود.«
در  گرفتن  قرار  و  ثبت  این  شاید  می گوید  او 
تخریب گران  تا  شود  عاملی  یونسکو  فهرست 
و  نگذارند  فراتر  این  از  را  پایشان  جزیره  این 
در نهایت این اثر برای آیندگان بماند. »هرچند 
تخریب در بسیاری از آثار ثبتی هم رخ می دهد 
دستاویز  و  امیدواری  تنها  این  نهایت  در  اما 
ما  است.  منطقه  این  از  پاسداری  برای  ما 
نمی گوییم پیشرفت و ساخت و ساز نباشد، بلکه 

بیفتد.« اتفاق  این  و اصول  با ضابطه 

بهشتزمینخواران
دارد.  بزرگ  یک کوه  تنها  هرمز  »جزیره 
محصول  و  ماده  چهار  آن،  جانب  چهار  در 
آن،  جانب  یک  از  می آید:  دست  به  رنگارنگ 
نمکی شبیه نمک دریا به دست آید که به رنگ 
سرخ است. اهالی جزیره، این نمک را درست 
بمانند سنگ، با کلنگ آهنی از کوه استخراج 
رطوبت  هرگونه  فاقد  نمک،  این  می کنند. 
به  سرخی  خاک  کوه،  دیگر  جانب  از  است. 
از  می آید.  دست  به  سیماب  شنگرف  رنگ 
آهکی  رنگ  سفید  خاک  کوه،  سوم  جانب 
بدان  را  دیوارها  استخراج می شود که  شکلی 
رنگ می کنند از سمت چهارم کوه، خاک زرد 
در  ماهوان  می گیرند.«  زردچوبه  رنگی شبیه 
جزیره  زیبایی  از  سفرنامه اش  جای  جای 
را  جزیره  معروف  و کوه  نوشته  مردمش  و 
دیگر  و  کوه  حاال  کرده.  توصیف  خوبی  به 
بخش های منطقه در دام زمین خواران است 
و نمونه های زمین خواری هم فراوان. شهریور 
انتظامی  فرمانده  جعفری،  غالمرضا  پارسال 
به  از کشف یک فقره زمین خواری  هرمزگان 
مبلغ 4۷۰ میلیارد ریال در استان خبر داد و 
گفت: »شرکت موصوف در سال ۱۳۸۹ زمینی 
به متراژ ۵۰ هزار متر از اداره راه و شهرسازی 
جهت ساخت مسکن مهر تحویل لیکن اقدام 
به تصرف غیرقانونی 4۷ هزار متر مازاد توافق 
با  رابطه  این  در  که  است  کرده  شده  انجام 
شرکت  مدیره  هیئت  رئیس  فضایی  دستور 
احضار از او تحقیق، که با توجه به مستندات و 
مدارک جمع آوری شده به بزه انتسابی اعتراف 
ماه،  در مهر  یعنی  آن  از  ماه پس  کرد.« یک 
بار دیگر جعفری خبر از تصرف اراضی ملی به 
و  ریال در جزیره هرمز داد  ارزش ۱۶ میلیارد 
آمد.  مشابه  خبری  دیگر  بار  هم  ماه  آبان  در 
»پس از بررسی های دقیق صورت گرفته توسط 
کارشناسان مشخص شد فردی سودجو اقدام 
به تصرف غير قانونی یک هزار و ۸۰ متر مربع از 
اراضی دولتی واقع در جزيره هرمز کرده و هیچ 
گونه اسناد و مدارکی دال بر مالکیت ارائه نکرده 
این  در  تصرف شده  زمین های  ارزش  است. 
پرونده ۱۰ میلیارد ریال است و متهم با تشکیل 
به  قانونی  مراحل  سیر  جهت  قضایی  پرونده 

است.« شده  معرفی  دادسرا 
و  ماه  چند  در  زمین خواری  نمونه  تنها  اینها 
زمین خواری  آنکه  حال  بود.  سال گذشته  در 
تکرارپذیری  رویه  به  مدت هاست  هرمز  در 
است  نمونه هایی  تنها  اینها  البته  و  شده  بدل 
که مقام قضایی جلوی آنها را گرفته. در سال 
جاری باز هم خبر تصرف بی حساب زمین ها در 
هرمز داغ بود. آنطور که صبح ساحل نوشته در 
فروردین ۱4۰۰، حسین خلیلی، رئیس پلیس 

امنیت اقتصادی استان از کشف ۳44 مترمربع 
زمین خواری به ارزش ۵ میلیارد ریال در هرمز 
آمد که  خبر  هم  اردیبهشت ماه  در  و  داد  خبر 
۸۰۰ متر مربع زمین خواری به ارزش ۷ میلیارد 
ریال در این جزیره انجام گرفته است. هرچند 
هنوز آمار دقیقی از میزان زمین خواری صورت 
اما  نیست  دسترس  در  جزیره  این  در  گرفته 
اینها مشتی است نمونه خروار؛ خروارها زمینی 
که حاال فعاالن هرمزگانی تالش برای ثبت آن 
این وضعیت و حفظشان  از  راه رهایی  تنها  را 

می دانند.

ثبتملیکلجزیرهزمانبراست
»آب و هوای هرمز شامل دو فصل سرد و 
گرم است. غنچه گل ها در بهار شکفته و برگ 
آن ها  زمستان  می ریزد.  فرو  پاییز  در  درختان 
سرد و یخبندان است، اما برف نمی بارد. میزان 
متراکم  بس  جزیره  شبنم  اما  کم  بارندگی 
است.« طبیعت جزیره هم برای ماهوان و دیگر 
چینی ها و هم برای خود مردمان هرمز خاص 
ساخته که  فضایی  هم  طبیعت  همین  بوده. 
حاال برای حفاظت از آن تالش های گسترده ای 
میراث  معاون  نوروزی،  عباس  بگیرد.  صورت 
فرهنگی هرمزگان هم که در جریان تالش برای 
در سال های  این منطقه است می گوید  حفظ 
گذشته ۱۰ اثر تاریخی در هرمز به ثبت رسیده 
اثر طبیعی  به ثبت رسیدن ۱۵  برای  و تالش 
کوه های  سرخ،  ساحل  نمکی،  غار  شامل 
تا  »امیدواریم  است  در جریان  و....  رنگارنگ 
پایان سال پرونده این آثار تکمیل شده و برای 

ارائه شوند.« ثبت ملی 
او از طرح های عمرانی گسترده و از ساخت و 
زمین خواری های  از  می گوید.  متعدد  سازهای 
بسیار و از دست بردن در آثار طبیعی جزیره و 
تاکید می کند که »ثبت ملی کل جزیره نیازمند 
زمان بر  اعتبارات خاصی است و ممکن است 
این کار را هم در  بتوانیم  امیدواریم  اما  شود. 
کنار سایر پرونده هایی که در دست داریم جلو 
پرورش  چون  پروژه هایی  از  نوروزی  ببریم«. 
»تک درخت«  منطقه  در  ساخت و ساز  و  میگو 
و  متوقف شد  دادستانی  ورود  با  می گوید که 
منطقه  »در  بوده.  آنها  امیدواری  باعث  همین 
و  بودیم  پارینه سنگی کشف کرده  آثار  درختی 
از  مجتمع گردشگری  ساخت  استعالم  وقتی 
ما گرفتند، ندادیم و گفتیم امکان ساخت و ساز 
از  جزیره  مردم  می خواهیم  ما  ندارد.  وجود 
دیگر  چیز  نه  کنند  معاش  امرار  گردشگری 
اما همین هم باید با رعایت ضوابط و قوانین 

باشد.«
فهرست  به  هرمز  جزیره  شدن  اضافه  به  او 
و  می کند  اشاره  هم  یونسکو  طبیعی  میراث 
در  آثار  ثبت  مراتب  باید  ما  »ابتدا  می گوید: 
فهرست  در  ثبت  دنبال کنیم.  را  ملی  فهرست 

می کند.« پیگیری  وزارتخانه  را  یونسکو 

فعاالناجتماعیوفرهنگیهرمزگانیبرایثبتملیجزیرههرمزوقرارگرفتنشدرفهرستیونسکوبه
رئیسجمهورنامهنوشتند

بهشت زمین شناسی جهان، طعمه زمین خواران
محمدذاکری:شاهددیوارکشیوفنسکشیهایبسیاریدرجزیرههستیمکهاگرپیگیریشودممکناستمجوزقانونی
بیاورند.اماکدامقانوناجازهتصاحبجزیرهبکریچونهرمزرابهافرادوسازمانهاداده؟
معاونمیراثفرهنگیهرمزگان:ثبتملیکلجزیرهنیازمنداعتباراتخاصیاستوممکناستزمانبرشوداماثبتملی۱5
اثرهرمزدرجریاناست

مدیرپایگاهمیراثجهانی
تختجمشید:

متنکتیبهنویافتهنقشرستم
هنوزمشخصنیست

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید با اشاره 
برای  رستم که  نقش  در  کشف کتیبه ای  خبر 
نخستین بار نام زرتشت بر آن حک شده گفت:  
هنوز محتوای این کتیبه مشخص و تایید نشده 
است. حمید فدایی افزود: پایگاه میراث جهانی 
تخت جمشید تنها گزارش یافته شدن کتیبه را 
دریافت کرده و تاکنون گزارش مکتوِب تخصصی 
درباره متن کتیبه و محتوای آن، از سوی شخص 
یابنده مبنی بر صحت محتوای کتیبه به این مرکز 
ارائه نکرده است، بنابراین محتوای مطرح شده 
درباره این کتیبه، مورد تایید این پایگاه نیست. 
همچنین یک کارشناس ارشد زبان های باستانی 
و از متخصصان واحد کتیبه شناسی پایگاه تخت 
جمشید نیز با اشاره به خبر منتشر شده به نقل 
از یابنده این کتیبه، گفت: نام زرتشت، پیامبر 
هیچ کتیبه ای  در  تاکنون  ایران  باستانی  بزرگ 
موبدان  و  شاهان  حتی  است؛  نشده  مشاهده 
ساسانی مانند کرتیر نیز از این نام در کتیبه های 
زرتشتی  به  نکرده اند؛ هرچند که  استفاده  خود 
با  افزود:  دورودی  داریم.  اطمینان  آنان  بودن 
توجه به اینکه این کتیبه توسط یابنده در مسیری 
مشاهده شده که کتیبه های تدفینی متعددی در 
آنجا مستندنگاری شده است و نیز با توجه به 
وجود تابوت های سنگی، استودان ها و دخمه های 
موجود در این منطقه، به نظر می رسد این کتیبه 
نیز در شمار کتیبه های تدفینی قرار گیرد. این 
و  درستی  داد:  ادامه  پهلوی  متون  متخصص 
ارایه  از  و پس  زودی  به  مطلب  این  نادرستی 
خوانش اولیه توسط کارشناس یابنده کتیبه و قرار 
گرفتن در بوته نقد پژوهشگران مشخص می شود 
و امیدواریم هرچه سریع تر محتوای ادعا شده در 

مورد متن کتیبه به جامعه علمی ارائه شود.

اهدایشمشالزندهیاد
جافرزلکهایبهموزهخانهکرد

ساز شمشال زنده یاد جعفر محمدی ملقب به 
جافر زلکه ای، در مراسمی از طرف خانواده این 
هنرمند به موزه مردم شناسی خانه کرد سنندج 
اهدا شد. رئیس اداره میراث  فرهنگی، گردشگری 
در  خبر  این  اعالم  با  مریوان،  صنایع   دستی  و 
مراسم گرامی داشت این هنرمند مریوانی گفت: 
زنده یاد جعفر محمدی ذلکه ای، هنرمند نامی 
شهرستان های مریوان و سروآباد و از نوازندگان 
شمشال  سنتی  ساز  صاحب نام  و  توان مند 
این حوزه  از سه دهه در  بود که بیش  استان 
فعالیت داشت. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
میراث فرهنگی کردستان، فریاد حدادیان افزود: 
در  خود  فعالیت  سال های  در  زلکه ای  مرحوم 
حوزه هنر توانست قطعه های ارزشمندی با ساز 
شمشال تولید و در دل خاص وعام جای پیدا 
خانواده مرحوم  اقدام  این  از  تقدیر  با  او  کند. 
در  همواره  مریوان  مردم  عنوان کرد:  زلکه ای، 
پاسداشت تاریخ، فرهنگ و هنر منطقه نقش 
خانواده  اقدام  این  و  داشته اند  برجسته ای 
زلکه ای، حرکتی مهم برای رشد فرهنگ و هنر 
موسیقی استان است. اداره کل میراث فرهنگی، 
از  بخشی  استان،  صنایع دستی  و  گردشگری 
موزه مردم شناسی خانه کرد سنندج را به حفظ 
استان  موسیقی  اساتید  گنجینه  حراست  و 
اختصاص داده است، تا آیندگان با دیدن آثار این 
هنرمندان با بخشی از هویت فرهنگی و هنری 

منطقه آشنا شوند

فروردین امسال ۳44 مترمربع 
زمین خواری به ارزش ۵ میلیارد 
ریال در هرمز کشف شد و 
اردیبهشت ماه هم خبر آمد که 
۸۰۰ متر مربع زمین خواری به 
ارزش ۷ میلیارد ریال در این 
جزیره انجام گرفته. هنوز آمار 
دقیقی از میزان زمین خواری در 
این جزیره در دسترس نیست 
اما اینها مشتی است نمونه 
خروار

»اگرکشتیازبندرگاهکالیکوتبهسمتشمالغربیبهراهافتدپساز25روزدریاپیماییدربادهایمالیمبهسرزمینهرمزمیرسد.
تختگاههرمزبرکرانهدریاودرسینهکوهنهادهاست.کشتیهایتجاریازهمهکشورهابههرمزمیآیند.بازرگانسرزمینهاییکهدر
انواعمالالتجارهسربههرمزمیگذارند.ازاینرو،مردم جادههایکاروانروزمینیآمدوشدمیکنند،همگیبرایخریدوفروش
سرزمینهرمزبهغایتثروتمندند.«نوشتهباالبخشیازسفرنامه»ماهوانچینی«درسال۱433میالدیاست.اینجزیرهکهروزگاری
محلگذرتجاربودومردمانثروتمندیداشتحاالطعمهزمینخوارانشدهوبیتوجهیبهآنباعثشدهتعدادیازفعاالناجتماعی،
فرهنگیوهنریاستانهرمزگاندرنامهایبهرئیسجمهورازاوبخواهندتاجلویزمینخواریگستردهدرجزیرهرابگیردوازسویی

خواستارثبتجزیرههرمزبهعنوانموزهطبیعیملیودرمرحلهبعداقدامبرایثبتبینالمللیآنشدهاند.
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ذاکری می گوید: شاید این 
ثبت و قرار گرفتن در فهرست 

یونسکو عاملی شود تا 
تخریب گران این جزیره پایشان 

را از این فراتر نگذارند و این 
اثر برای آیندگان بماند. هرچند 
تخریب در بسیاری از آثار ثبتی 

هم رخ می دهد اما در نهایت 
این تنها امیدواری و دستاویز 

ما برای پاسداری از این منطقه 
است

|روزنامهنگار|

|فروغفکری|

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

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

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

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

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي-برابر راي شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۹۲۷۹ هيات دوم مورخه ۱4۰۰/۹/۲۸ موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو 
کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد قرباني پورمحمدآبادي فرزند عباس بشماره شناسنامه 
4 صادره ازراین درششدانگ  يک باب خانه به مساحت ۱۵۳ مترمربع تحت پالک ۱۶۷۷۵ فرعي از ۳۹۶۸ 
اصلي مفروز و مجزي شده از پالک ۸۹۹ فرعي از ۳۹۶۸ اصلي بخش ۲ واقع در کرمان شهرک صنعتی کوچه 
روبروی مدرسه سمت چپ درب سوم  خريداري از مالک رسمي خانم رخشنده اهورائی محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخانتشارنوبتاول:۱400/۱0/26
تاريخانتشارنوبتدوم:۱400/۱۱/۱0
شناسهآگهی:۱25۸730

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۹۲۵۲ هيات دوم مورخه ۱4۰۰/۹/۲۸موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي گرامي محمودي فرزند اصغر بشماره شناسنامه ۳۵۳۷ صادره از رابر در ششدانگ يک باب 
خانه مشتمل بر طبقه فوقانی  به مساحت ۲4۹ مترمربع تحت پالک۳۰4۱  فرعي از ۲۹4۲ اصلي بخش۳کرمان 
واقع در کرمان خیابان گلدشت خريداري از مالک رسمي آقاي عبدالرسول هدایت  محرز گرديده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخانتشارنوبتاول:۱400/۱0/26
تاريخانتشارنوبتدوم:۱400/۱۱/۱0
شناسهآگهی:۱25۸752

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۹۲۵۳ هيات دوم مورخه ۱4۰۰/۹/۲۸موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي خانم فاطمه سيدي مرغکي فرزند مراد بشماره شناسنامه ۱۳ صادره ازبم در ششدانگ يک 
باب خانه به مساحت ۳۲۶/۵۰ مترمربع تحت پالک ۱۶۷۸۲فرعي از ۳۹۶۸ اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 
۸۹۹ فرعي از ۳۹۶۸ اصلي بخش۲کرمان واقع درکرمان بزرگراه امام بلوارشهیدان محمدی شهرک امام حسن 
عسکری)ع( خريداري از مالک رسمي آقاي فریدون عیش ابادی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.

بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخانتشارنوبتاول:۱400/۱0/26
تاريخانتشارنوبتدوم:۱400/۱۱/۱0
شناسهآگهی:۱25۸742

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۹۰۱۳ هيات دوم مورخه۱4۰۰/۹/۲۳ موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي خانم طاهره رستمي شرف آبادي فرزند اکبر بشماره شناسنامه 4۹۹ صادره از کرمان در ششدانگ 
يک باب کارگاه )باکاربری عرصه انبار( به مساحت ۳۰۰ مترمربع که موازی ۲۵ متر مربع ازششدانگ عرصه متعلق 
به وقف است تحت پالک۳۳۰ فرعي از ۲۷۸۵ اصلي بخش۳کرمان واقع در کرمان شرف اباد کوچه۲۱ بعدازدهیاری 
سمت چپ خريداري از مالک رسمي آقاي حسن ایرانمنش محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است 

در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخانتشارنوبتاول:۱400/۱0/26
تاريخانتشارنوبتدوم:۱400/۱۱/۱0
شناسهآگهی:۱25۸634

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملککهنوج

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابرآراء شماره۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۲۰۸۹و۱4۰۰۶۰۳۱۹
۰۰۲۰۰۱۹۸4و۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۹۸۳هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ۱. آقای غالمرسول کد خدائی فرزندخسروبشماره 
مساحت  به  وباغ   مزروعی  زمین  قطعه  دریک  ازالشار  4صادره  شناسنامه 
۱۳۳۹۹۲/۶۹مترمربع پالک4فرعی از۱۱۳۲- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۱۳۲- 
اصلی قطعه ۵بخش 4۶کرمان واقع در قاسم اباد منوجان  خریداری ازمالک رسمی 
خانم عفت ضرغام مالکی  ۲. اقای غالمرسول کد خدائی فرزندخسروبشماره شناسنامه 
4صادره ازالشار دریک قطعه زمین با بنای احداثی دران   به مساحت ۱۳4۹/۱۵مترمربع 

پالک۲۱۱فرعی از۸۸۰- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸۸۰- اصلی قطعه ۵بخش 
4۶کرمان واقع در منوجان دهمیرزا خریداری ازمالک رسمی عباس دور اندیش .۳- 
اقای غالمرسول کد خدائی فرزندخسروبشماره شناسنامه 4صادره ازالشار دریک قطعه 
زمین با بنای احداثی دران به مساحت ۱۳4۹مترمربع پالک۲۱۲فرعی از۸۸۰- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک ۸۸۰- اصلی قطعه ۵بخش 4۶کرمان واقع در در منوجان 
است.لذا  . محرزگردیده محرزگردیده  اندیش  دور  عباس  رسمی  ازمالک  خریداری 
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:۲۱۷
تاریخ انتشار نوبت اول :۱4۰۰/۱۰/۲۶- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۰/۱۱/۱۰

اصغرناروئی-رئیسثبتاسنادامالککهنوج

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  دوم  شماره۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۱4۰۰۱۶۹4-۱4۰۰/۰4/۲۱هیات 
مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رضا 
ازجیرفت  ۳۰۲۰۲4۹۵۷۰صادره  شناسنامه  بشماره  احمد  جان  فرزند  روزخش 
در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۲۵۰متر مربع پالک -فرعی از۵۷۹- 
واقع  دو  قطعه  ۵۷۹-اصلی  از  ۱۹فرعی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی 
آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  4۵کرمان  بخش  جیرفت   رهجرد  دراراضی 
نوبت  دردو  اطالع عموم مراتب  به منظور  امرهللا گیالنی محرزگردیده است.لذا 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  می شود  ۱۵روزآگهی  فاصله  به 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به 
مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۵۷۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۱۰/۲۶ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱4۰۰/۱۱/۱۰

جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
شماره۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۱4۰۰4۵۱۵- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  ۱4۰۰/۱۰/۲۳هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نجمه کریمی نمچ فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 
۶4صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۳۵۳.4۲متر مربع پالک 
-فرعی از۵۵۶- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲۱فرعی از ۵۵۶-اصلی قطعه ۵ 
واقع دراراضی پیرزارچ ساردوئیه جیرفت  بخش ۳4کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای محمود امیری گور محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد ./م الف:۵۷۷
جوادفاریابی
رئیسثبتاسنادامالک
تاریخانتشارنوبتاول:۱400/۱0/26–تاریخانتشارنوبتدوم:۱400/۱۱/۱0
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اعالمخطفقر4میلیون
تومانی،جریانتبلیغاتیاست
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
که  نکرده  تغییر  چیزی  کشور  در  می گوید: 
مبنای محاسبه خط فقر بخواهد تغییری کند و 
از درآمد ۷ میلیون تومانی خانوار به 4 میلیون 
از خط فقر  این تعاریف جدید  تومان برسد. 
معمولی  شهروند  بلکه  تنها کارشناسان  نه  را 
هم نمی پذیرد. به گزارش ایلنا غالمرضا مرحبا 
در  فقر  خط  محاسبات  مبنای  تغییر  درباره 
وزارت راه از درآمد ۷ میلیون تومان به کمتر 
از 4 میلیون تومان معتقد است: این تغییر 
مبنای محاسبات منطقی نیست و این اقدام 
یک جریان تبلیغاتی است تا نمایش واقعیت. 
او با بیان اینکه پیش از این هم شاهد این 
اقدامات بودیم و برخی از دولت ها برای اینکه 
نشان دهند تورم در طول دوره مدیریتی خود 
اختراع  را  نقطه  به  نقطه  تورم  یافته،  کاهش 
کردند، گفت: هیچ کارشناس بی طرفی این مبنا 

و این تقسیم بندی ها را قبول ندارد. 

سرزمینیبرایآمایش
نمانده

از مناطق صنعتی غلظت تجمعی  در بسیاری 
آالینده ها بیش از حد است و قانونی هم نداریم 
در  آالیندگی  مجاز  میزان  آن  به  استناد  با  که 
یک منطقه را تعیین کنیم.در گذشته در مورد 
آب  منابع  به  توجهی  پتروشیمی ها  جانمایی 
صورت نمی گرفت. در سال های اخیر این نگاه 
تغییر کرده و سعی بر این است که واحدهای 
صنعتی مثل پتروشیمی ها -که جزو صنایع آب 
بر محسوب می شوند- در نقاطی متمرکز شوند 
دارند  دسترسی  فراسرزمینی  آب های  به  که 
-مثل چابهار و مکران یا عسلویه و ماهشهر- 
البته در این مناطق هم باید به این نکته توجه 
داشت که بارگذاری به میزانی صورت نگیرد که 

بیش از ظرفیت خودپاالیی محیط باشد.
به  واحد  هر  صنایع،  جانمایی  زمینه  در 
واحدی  اگر  می شود،  بررسی  مستقل  طور 
بتوانند میزان مجاز مصوب محیط زیست را 
استقرار  مجوز  رعایت کند،  آالینده  تولید  در 
دریافت می کند. با این حال شرایط و قوانین 
می توانست مطلوب تر باشد. به طور مثال اگر 
بود،  عمل  مالک  آالینده ها  زمینه ای  غلظت 
برای  اقتصادی  ابزارهای  از  می توانستیم 
بارگذاری ها استفاده کنیم و با کمک تجارت 
آلودگی و بازار آلودگی تهدید محیط زیستی 
زیستی  محیط  ظرفیت  یک  به  تبدیل  را 
می کردیم. این امر می تواند ما را به سمت 
فناوری های پاک تر با بازدهی باالتر و مصرف 
انرژی کمتر سوق دهد. تجارت آلودگی یک 
انتشار  کاهش  به  که  است  اقتصادی  ابزار 
که  کشورهایی  می کند.  کمک  آالینده ها 
متعهد به کاهش گازهای گلخانه ای هستند، 
به  توجه  می کنند.با  استفاده  ابزار  این  از 
انرژی  تولید  پایه  درصد   ۹۷ حدود  اینکه 
کشور سوخت فسیلی است، حتی اگر تمام 
خودروها و سوخت در کشور استاندارد باشد، 
در شهرهایی مثل تهران وقتی وارونگی دما 
تجمع  آثار  است که  طبیعی  می افتد،  اتفاق 
در  هوا  کیفیت  باعث  شود  آلودگی ها  این 
شرایط ناسالم قرار گیرد.نکته دیگری که در 
این  می شود  مطرح  صنایع  آالیندگی  زمینه 
از صنایع کشور قدیمی و  است که بسیاری 
فرسوده هستند و در نتیجه آالیندگی باال و 
برای  دلیل  به همین  دارند.  پایینی  بازدهی 
کاهش حجم انواع آلودگی ها باید به سمت 
محیط  با  که  برویم  پاک تر  تکنولوژی های 
این  قرار است  باشند. وقتی  زیست سازگار 
مراکز  در  و  شده  کشور  وارد  تکنولوژی ها 
صنعتی نصب شود باید از نظر استانداردهای 
حوزه  در  شوند.  بررسی  زیستی  محیط 
بودیم که  شاهد  سال های گذشته  در  فوالد 
قدیمی  تاسیسات  و  تجهیزات  کارخانجات 
و مستعمل وارد کردند و در نتیجه استفاده 
آلودگی هایی  امروز  تاسیسات،   این  از 
در حالی  این  گریبان گیر کشور شده است. 
ملزم کرده  را  وزارت صنعت  قانون  است که 
برای نوسازی خطوط تولید اقدام کند.  الزم 
است که در کشور به موضوع جانمایی درست 
همچنین  و  صنعتی  شهرک های  و  صنایع 
موجود  وضعیت  ساماندهی  و  نوسازی 
منطقه ای  است  ممکن  شود.  توجه  بیشتر 
قابلیت های استقرار صنعت را نداشته باشد، 
اما بتواند امکانات خوبی در حوزه گردشگری 
در اختیار ما بگذارد یا ظرفیت مناسبی برای 
دلیل  هر  به  اما  باشد.  داشته  کشاورزی 
مناطق  برخی  در  اشتباه  جانمایی های  با 
صنعت مستقر شده است و نمی توان برای 
این مناطق کاربری دیگری تعریف کرد. در 
نتیجه باید به سمتی برویم که این شرایط 
را مدیریت و ساماندهی کنیم. صنایع را به 
سمت صنایع پاک ببریم تا میزان آلودگی را 
کاهش دهیم. این نکته را هم باید در نظر 
به  آلودگی  انفعالی  و  فعل  هر  که  بگیریم 
دنبال دارد. هدف این نیست که آلودگی به 
صفر برسد، بلکه به دنبال کاهش آثار آلودگی 

هستیم. آالینده  انتشار  و 

نقشه جغرافیایی ایران و برخی گزارش ها نشان 
می دهد حدود ۸۰ درصد صنایع مادر آب بر از قبیل 
فوالد و پتروشیمی در مناطق خشک و کم آب 
صنعت  چالش های  است.  شده  احداث  کشور 
پتروشیمی از زوایای متعددی قابل سنجش و 
ارزیابی است. پروژه های پتروشیمی با جانمایی 
کامال غلط دارای چالش های بیشتری خواهند بود 
که با کمال تاسف توسط بدنه سیاسی و به دنبال 
آن برخی مقامات کشور ریل گذاری می شوند. هر 
چند چالش های مشترکی نیز در پتروشیمی قابل 
اندازه گیری و پایش است. موضوعات اجتماعی، 
آب  تامین خوراک،  زیستی،  محیط  اقتصادی، 
برای پتروشیمی های متمرکز در جنوب  برق  و 
پتروشیمی های  از  بسیاری  و  فارس  استان 
به  چالش ها  برخی  است که  طرح  قابل  دیگر 
تفکیک در سه بخش »تامین آب« ، »محیط 
زیست« و »تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی 
از تاخیر طرح های وعده داده شده بدون پیوست 

کارشناسی« مطرح می شود.

چالشهایآبیپتروشیمیها
۱-کمبودشدیدآبدرکشور

 آب به دلیل ابعاد حیات بخش و گستره وسیع 
مصرف، ارزش بی همتایی دارد که بر هیچکس 
پوشیده نیست. نقش آب در پایداری زنجیره های 
بی بدیل  نقشی  مادر  صنایع  در  ویژه  به  تولید 
محسوب می شود که نبود آن می تواند هر نوع 
فعالیت تولیدی را با شکست روبه رو کند. با توجه 
به نقش اصلی، پیوسته و همیشگی آب در شرب، 
بهداشت و تولیدات مواد غذایی، موضوع تامین 
اولویت  آب شرب و زنجیره تامین غذا همواره 

نخست بشر بوده است.
کاهش ویرانگر منابع آب زیرزمینی در دهه های 
ناپایدار  منابع  به  شدید کشور  وابستگی  اخیر، 
و کاهش  دلیل عمر مفید سدها  سطحی -به 
آن کاهش  دنبال  به  و  نزوالت جوی-  دریافت 
کمی و کیفی آب های موجود، موضوع پایداری 
زیستی در هسته های جمعیتی نوظهور را با خطر 
روبه رو کرده است. طبق آمار جلسه شورای آب 
وزارت نیرو در آبان ماه سال جاری، ۳۶.۷ میلیون 
نفر از جمعیت کشور از منابع آب پشت سدها 
استفاده می کنند و مابقی وابستگی مستقیم به 
منابع آب های زیرزمینی دارند که این منابع نیز 
شرایط بسیار اسفباری را پشت سر می گذارند و 
حدود ۸۰۰۰ روستا با جمعیتی بالغ بر 4.۱ میلیون 
نفر جمعیت فاقد سیستم آبرسانی پایدار بوده و 
تعداد ۱۰ استان و ۱۰۱ شهر در شرایط تنش آبی 
قرار دارند که روستاها، شهرها و شهرستان های 
قرار گرفته در محدوده این پتروشیمی ها از این 
قاعده مستثنی نیستند. بنابراین موضوع توسعه 
صنایع آب بر در هسته های جمعیتی موجود و 
افزایش بارگذاری بر منابع باقی مانده کار عاقالنه ای 

نخواهد بود.

2-تامینآبوغفلتازآلودگیپساب
صنایعپتروشیمی)تولیدآبخاکستری(

ارزیابی و محاسبه دقیق ردپای آبی پتروشیمی ها 
محصوالت  آلودگی های  انواع  تاثیر  دلیل  به 
محصوالت  این  مصرف  چرخه  در  تولیدی 
-توسط مردم، صنایع پایین دستی و تولیدات 
کشاورزی- و فرایند مصرف آب در چرخه تولید 

و پساب های آلوده، بسیار پیچیده خواهد بود. 
آب خاکستری )Gray water( مفهومی است 
که می تواند آلودگی طبیعی و یا مصنوعی آب ها 
را بازگو کند. با وجود اینکه آب های خاکستری 
به لحاظ کمی و کیفی طیف وسیعی از آلودگی 
و  تصفیه  شرایط  تامین  می شوند،  شامل  را 
چرخه های  به  را  آنها  می تواند  استانداردسازی 
مصرف برگرداند. به طور عمده رفع آلودگی آب های 
خاکستری از طریق رقیق سازی عامل آلوده کننده 
به وسیله تلفیق سازی آن با آب های پاک میسر 
است. بسته به نوع و میزان آلودگی پساب ها و 
موقعیت، کمیت و کیفیت منابع آبی موجود در 
آبخوان میزبان، میزان روان آب و در نهایت نوع 
آبی  نیاز  شده،  تصفیه  آب های  مجدد  مصارف 
متنوعی برای این رقیق سازی تعریف می شود. 
به گفته مرحوم دکتر کردوانی هر لیتر آب آلوده 
-احتماال منظور فاضالب شهری است- می تواند 
4۰ لیتر آب پاک را آلوده کند. این در حالی است 
که پساب های صنعتی می توانند شرایط را برای 
مصارف آب شرب و حتی کشاورزی با خطر جدی 
روبرو کنند و رقیق سازی آنها نمی تواند خطرات آنها 

را مرتفع کند.
از  یکی  می رسد  نظر  به  رسمی،  آمارهای  طبق 
اصلی ترین چالش های جدی صنایع پتروشیمی 
در استان فارس و تاخیر ۱۵ ساله ساخت این 
تاسیسات مربوط به چالش تامین آب و خوراک 
پایدار و منابع مالی باشد. طبق برآوردهای اولیه 
تولید  چرخه  در  رسمی،  منابع  در  شده  اعالم 
مجموع 4 پتروشیمی منتخب در استان فارس، 
ساالنه مقدار ۳۳ میلیون مترمکعب آب پایدار 
مورد نیاز پیش بینی و گزارش شده که البته در 
نگاه سطحی با وجود اینکه درصد تخصیص آب 
در این صنایع بسیار پایین تر از مصارف کشاورزی 
مسئوالن  توجیه  و  توجه  مورد  همواره  است 

سیاسی استان های مرکزی قرار گرفته است.
اینجاست که ردپای  نکته قابل تامل و مغفول 
آب خاکستری این صنایع در محاسبات لحاظ 
نمی شود و تاثیر آلودگی پساب ها بر منابع آبی و 
معادل آبی مورد نیاز برای استانداردسازی پساب 
این صنایع -در صورت قبول رهاسازی این نوع 
آلودگی ها در طبیعت- شفاف نیست و در صورت 
تاثیر حجم موجود آب خاکستری این صنایع، 
به طور قطع میزان ردپای آب این صنایع به طور 

چشمگیری افزایش پیدا می کند.

3-اهمیتتامینبرقپتروشیمیهاو
افزایشردپایآباینصنایع

و  پایدار  برق  تامین  نگرش های  نبود  دلیل  به 
در  تجدیدپذیر  و  پاک  انرژی های  از  استفاده 
دایره فکر تصمیم گیران، تصمیم سازان و توجه 
نابخردانه به توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی 
در فالت مرکزی، و دیگر اقدامات صورت گرفته 
معرض  در  زیستی  مولفه های  منطقه،  این  در 
تهدید قرار دارند. جانمایی پتروشیمی های مهم 
کشور در حاشیه دریاهای آزاد و برخورداری از 
نعمت گاز و آب، تامین برق این پتروشیمی ها 
با سوخت های فسیلی را معمول و مرسوم کرده 
است اما تامین برق برای واحدهای پتروشیمی 
در مناطق کم آب فالت مرکزی، شدت بارگذاری 
مصارف آبی این صنایع را افزایش خواهد داد 

این  ردپای آب  ارزیابی  در  باید  این موضوع  و 
صنایع در نظر گرفته شود.

4-تاثیرتولیدگازهایگلخانهایبرافزایش
نسبینیازآبیگیاهان

تولید  در  ایران  سهم  که  است  تاسف  باعث 
توسعه  و  است  درصد   ۱ زیر  پاک  انرژی های 
انرژی های تجدید ناپذیر از مرز استسقاء نیز گذر 
کرده است. توسعه محصوالت پتروشیمی بین 
مردم، بی توجهی به انرژی های پاک و گسترش 
صنایع پتروشیمی و نیروگاه های برق فسیلی، 
تاثیر قابل مالحظه ای بر تولید گازهای گلخانه ای 
و گرمایش زمین دارند. گازهای دی اکسید کربن، 
متان، اکسید نیتروژن و بخار آب باالترین تاثیر 
تغییرات  آن  دنبال  به  و  زمین  گرمایش  بر  را 
در  موردی  بررسی های  داشت.  خواهد  اقلیمی 
خصوص گرم شدن هوا در برخی شهرها مانند 
اصفهان، اراک و یزد نشان می دهد، افزایش ۱ تا 
4 درجه ای دما می تواند نیاز آبی گیاهان را بین ۵ 
تا ۳۵ درصد افزایش دهد. افزایش شدت تبخیر 
تغییرات  از  ناشی  تاثیرات منفی  و  تغییرات  و 
اقلیمی شرایط پایدار و ایمن ردپای آب ساکنان 
زمین به ویژه مناطق گرم و خشک را دچار تهدید 

جدی می کند.

5-موضوعتامینآبپتروشیمیهادر
رسانهها

سید احمدرضا دستغیب نماینده مردم شیراز در 
مجلس در سال ۱۳۹4 ساخت پتروشیمی بدون 
خوراک و آب را عجیب دانسته و به خبرگزاری 
داراب می گوید: »در کتاب های درسی می خواندیم 
که کشورهای توسعه یافته صنایع مادر را به ما 
نمی دهند اما بعد دیدیم همه صنایع مادر را به 
ما داده اند و می گویند ما به خودکفایی رسیدیم. 
درحالی که ما به خودکفایی نرسیده ایم و آن ها 
زیستی  آلودگی محیط  فوالد که  و  پتروشیمی 
زیادی دارند را به ما داده اند. چه اصراری وجود 
دارد که اندک آب باقی مانده در سدهای تنگاب، 
رودبال و سد سلمان قربانی پتروشیمی ها شود؟ 
برخی از مسئوالن و نمایندگان مجلس می گویند، 
با انتقال آب خلیج فارس به استان، مشکل آب 
آب  تامین  آیا  اما  می شود،  پتروشیمی ها حل 
به  تومان،  لیتری ۵۰۰  قیمت  به  پتروشیمی ها 

صرفه است؟«
نوشته   ۱۳۹۸ آبان  در  اقتصاد  مسیر  رسانه 

است: »در شهریور ماه ۱۳۹۶، همزمان با شدت 
گرفتن موضوع تامین آب طرح های صنعتی به 
طرح  سهامداران  پتروشیمی،  پروژه های  ویژه 
پتروشیمی اتیلن فیروزآباد با انجام مطالعاتی 
رفتن  باال  برای  رسیدند که  این جمع بندی  به 
ضریب تولید و بهره برداری اقتصادی طرح، آن را 
از فیروزآباد به سواحل خلیج فارس در عسلویه 
منتقل کنند. پس از اعالم موافقت وزارت نفت 
با انتقال پتروشیمی، کمیسیون انرژی مجلس 
و نمایندگان استان فارس در جلسه ای با وزیر 
عنوان  به  خاتم االنبیا  قرارگاه  درخواست  نفت، 
به  فیروزآباد  پتروشیمی  مجری  و  سهامدار 
منظور انتقال پتروشیمی فیروزآباد به عسلویه 
مطرح شد که به رغم موافقت اولیه وزیر نفت 
با انتقال پتروشیمی، در آن جلسه وزیر نفت و 
اعضای کمیسیون نسبت به انتقال پتروشیمی 
این  انتقال  و  فیروزآباد مخالفت کردند  الفین 

پتروشیمی ها منتفی شد«
به گزارش خبرگزاری رویترز، فهرستی از صنایع 
پتروشیمی متوقف به دلیل کمبود آب می پردازد 
که پتروشیمی های خراسان، کرمانشاه، مجموعه 
پتروشیمی های استان فارس شامل فسا، داراب، 
جهرم، فیروزآباد با ۱۵ سال تاخیر، پتروشیمی 
گلستان با ۱۵ سال تاخیر، پتروشیمی کوهدشت، 
پتروشیمی های دنا، خمین، شازند و غیره مورد 

توجه این خبرگزاری قرار گرفته است.
برای  پتروشیمی  توسعه صنایع  در  بلندپروازی 
ریزی  برنامه  بدون  بهره وری،  زنجیره  تکمیل 
موجود،  واقعی  ظرفیت های  به  توجه  و  علمی 
منجر به دپوی طرح های نیمه تمام و هدر رفت 
سرمایه های ملی و توقف جریان اقتصادی پویا 
و مولد و در نهایت فرصت سوزی برای توجه به 
دیگر صنایع فراهم می شود. بسیاری از طرح های 
پتروشیمی به دلیل کمبود آب و جانمایی غلط 
غیر علمی  و  عجوالنه  تصمیمات  از  برخاسته  و 
متوقف و یا مردود و از دایره اجرا خارج شده اند.

سناریویبیتوجهیبهمسائلفنی
صنعتی سازی ناشی از چشم و همچشمی 
توان  و  حیاتی  منابع  ظرفیت  از  خارج  و 
کشور  در  است که  زشتی  عادت  اکولوژیکی، 
تکرار می شود. فرآیند تعریف برخی پروژه های 
غلط و تصویب آنها توسط منابع قدرت و زخمی 
می تواند  که  است  غمبار  شروعی  آنها  کردن 
این  موازات  در  را  دیگری  طرح های  ادامه  در 

از  فارغ  نمونه  به عنوان  پروژه ها تحمیل کند. 
وقتی  مادر،  صنایع  زیستی  محیط  تاثیرات 
تامین آب شرب در یک منطقه دارای چالش 
این  برای  پایداری  برق  انرژی  و  آب  و  است 
صنایع موجود نیست و جانمایی مناسب تری 
برای آنها در مناطق دیگری وجود دارد، سخن 
گفتن از تاسیس مراکز تولیدی آب بر خطایی 
بزرگ است. در صورت انجام این خطا، موضوع 
تحمیل تامین آب از خلیج فارس با قیمت بسیار 
متعاقب  و  جمعیتی  بارگذاری  تشدید  گران، 
خط  کشیدن  شرب،  آب  تامین  چالش  آن 
لوله خوراک و تامین برق این پتروشیمی ها، 
طرح هایی پنهان و موازی خواهند بود. غفلت 
از مجموعه بایدها و نبایدهای قابل پیش بینی 
و عدم تبیین مجموعه این مولفه های چرخه 
تامین می توانند هر اقدام تولیدی را صد درصد 
متعدد  پیچیدگی های  و  کند  غیر اقتصادی 
محیط زیستی و انسانی را برای ساکنان حوضه 

آبریز تحمیل کند.
در نهایت پیشنهاداتی که برای رفع چالش های 
است: قرار  این  از  می شود  ارائه  شده   مطرح 
صنعتی  پساب های  ۱۰۰درصد  -بازچرخانی 
پساب  آب  بازیافت کامل  موضوع    :)ZLD(
)Zero liquid discharge(  تفکیک پساب 
آب  و  بخش کریستال  دو  به  پتروشیمی ها 
یا پاالیش و  بازچرخانی مجدد آب و دفن  و 
جامد،  شده  تغلیظ  عناصر  از  مجدد  استفاده 
ناشی  تاثیر  کاهش  برای  مناسب  راهکاری 
آب  تحمیل  و  زیرزمینی  آب های  آلودگی  از 
خاکستری به آبخوان ها و یا آب های سطحی در 
محدوده رودخانه ها و سواحل دریاها مورد تلقی 
و پذیرش خواهد بود که احتماال این تکنولوژی 
است. استفاده  حال  در  ایالم  پتروشیمی   در 
-محدودیت های محیط زیستی و مولفه های 
عاقالنه  مادر:  صنایع  توسعه  برای  پایداری 
جهت  به  که  پتروشیمی  طرح های  است 
اولیه  مواد  تامین  جغرافیایی،  موقعیت 
پیش بینی  هزینه های  و  آب(  و  )خوراک 
و  نیستند  اقتصادی  توجیه  دارای  نشده 
اقتصادی  و  فنی  ابهامات  دارای  آنها  اجرای 
شوند. خارج  اجرا  و  مطالعه  مدار  از   هستند 
پاک  انرژی های  و  آب بر  صنایع کم  -توسعه 
تاثیرات منفی  برای اشتغال: کاهش  فرصتی 
تغییرات جهانی آب و هوایی بدون بهینه سازی 
به  توجه  و  فسیلی  سوخت های  مصرف 
همه  توسط  آنها  توسعه  و  پاک  انرژی های 
کشورها غیرممکن است. اراده و عزم مسئوالن 
خورشیدی  برق  تولید  مزارع  توسعه  برای 
با  که  کشاورزانی  گرفتن  خدمت  به  امکان 
 بحران بی آبی مواجه هستند موثر خواهد بود. 
-تامین آب از طریق خلیج فارس: قیمت آب 
در چرخه تولید محصوالت کشاورزی، صنعتی و 
مصارف شرب در کشور ایران با بهای واقعی آن 
فاصله بسیار زیادی دارد به گونه ای که ارزش 
این گوهر بی بدیل را بسیار ناچیز کرده است. 
طی این فرایند، مصرف آب به شکلی نابخردانه 
و مفسده انگیز به دلیل اهداف توسعه طلبانه و 
بهره وری نامطلوب و دالیل متعدد دیگر افزایش 
و منابع آبی محدود شده و یا از دسترس خارج 
شده است. این موضوع موجب شده موضوع 
توسط  مرکزی  فالت  به  دریاها  از  آب  انتقال 
برخی تقویت شود. غافل از اینکه هزینه های 
فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و بهره گیری از 
بدنه علمی و کارشناسی -استفاده از روش های 
نرم- برای حل مشکالت آبی به مراتب کمتر، 
از  آگاهانه  که  بود  خواهد  پایدارتر  و  موثرتر 
یک  توجه  است  بدیهی  می شود.  غفلت  آن 
به  بی توجهی  و  آب  تامین  چرخه  به  سویه 
پروژه  هرگونه  کننده(  )مصرف  عرضه  چرخه 
خواهدکرد. بی تاثیر  و  بیهوده  را  آب   تامین 
-از سخنوری غیر فنی و عوام فریبانه پرهیز 
شود:  باعث بسی تعجب و البته شگفتی است 
که پس از ۱۵ سال تاخیر در شروع عملیات 
با  و  فارس  استان  پتروشیمی های  اجرایی 
وجود شواهد و قرائن فراوان درباره تنش های 
شدید آبی و بضاعت منابع و چالش های جدی 
محیط زیستی در تامین آب و دفع پساب ها 
و آلودگی های هوا و خاک، برخی مسئوالن از 
تریبون و جایگاه خود برای ارائه سخنان غیر 
کارشناسی استفاده می کنند و به جای تشکیل 
کارگروه فنی و تعیین تکلیف این صنایع، به 
گونه ای سخن می گویند که گویی علت اصلی 
توقف این صنایع صرفا تامین خوراک بوده و 
موضوعات  آن،  اهمیت کلیدی  و  آب  موضوع 
محیط زیستی و آسیب های حوزه سالمت و 
هزینه های پیش بینی نشده بعدی مربوط به 
راه اندازی و فعال سازی پایدار این صنایع در 
حاشیه قرار داده می شود اما باید از این رویه 

پرهیز شود.

طرحموضوعپتروشیمیهایاستانفارسازسال۱3۸6باپیشنهاداحداث۱۱پتروشیمیدربرخیشهرستانهایجنوباستانفارس
توسطدولتهاینهمودهممطرحشد.دراظهارنظرهایمسئوالناستانیونمایندگانمجلس،عمدهتریندالیلبرایگسترشصنایع
پتروشیمیدراینشهرستانهامعطوفبهموضوعاشتغال،نزدیکیبهمنابعتامینخوراکوتوسعهورشدصنعتیاستانفارساست.
بهدنبالتاخیراتزنجیرهایوطوالنیمدتدرساختاینصنایعوپراکندگیوتعددوغیراقتصادیبودناینپروژهها،درسال۱392
موضوعدوبارهموردبررسیوارزیابیقرارگرفتوازمیان۱۱پروژهپتروشیمی،درابتدا6پتروشیمیفسا،کازرون،جهرم،فیروزآباد،
دارابوممسنیانتخابودرنهایتچهارپتروشیمیفسا،جهرم،فیروزآبادودارابموردتوجهقرارگرفت.علتکاهشتعدادپروژهها،

عدمتوجیهاقتصادیوپراکندگیآنهاومشکالتمربوطبهتامینآبعنوانشدهاست.

ردپای آب خاکستری صنایع 
پتروشیمی در محاسبات 

لحاظ نمی شود و تاثیر 
آلودگی پساب ها بر منابع 

آبی و معادل آبی مورد نیاز 
برای استانداردسازی پساب 
این صنایع شفاف نیست و 

در صورت تاثیر حجم موجود 
آب خاکستری این صنایع، 

به طور قطع میزان ردپای آب 
این صنایع به طور چشمگیری 

افزایش پیدا می کند

جانمایی پتروشیمی های مهم 
کشور در حاشیه دریاهای آزاد و 
برخورداری از گاز و آب، تامین 
برق با سوخت های فسیلی را 
معمول و مرسوم کرده است 

اما تامین برق برای واحدهای 
پتروشیمی در مناطق کم آب 

فالت مرکزی، شدت بارگذاری 
مصارف آبی این صنایع را 

افزایش خواهد داد

وقتی تامین آب شرب در یک 
منطقه دارای چالش است و 

آب و انرژی برق پایداری برای 
این صنایع موجود نیست و 

جانمایی مناسب تری برای آنها 
در مناطق دیگری وجود دارد، 

سخن گفتن از تاسیس مراکز 
تولیدی آب بر خطایی بزرگ 

است

۱ادامهازصفحۀ
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بلدیه
معاونفنیوعمرانیشهرداریتهران:

درایندورهپروژهعمرانیجدیدینخواهیمداشت
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: 
اما به  طور کلی فعاًل در دوره ششم هیچ پروژه 
کالنی که در سطح شهر همه مردم از آن منتفع 
شوند، در برنامه نداریم و پروژه های نیمه تمام 
درباره  شعبانی  عباس  می کنیم.  پیگیری  را 
پروژه های نیمه تمام و دستور کار این معاونت 
به مهر گفت: متاسفانه تعداد زیادی پروژه نیمه 
تمام در تهران وجود دارد و این پروژه ها تنها 

به دوره قبل تعلق ندارند بلکه از ۱۳ سال قبل 
پروژه نیمه تمام داریم و پروژه بزرگراه شهید 
بروجردی یکی از این موارد است. او در پاسخ 
به این سوال که آیا در این دوره در پایتخت 
پروژه عمرانی جدیدی خواهیم داشت یا خیر 
بیان کرد: در این دوره پروژه جدیدی نخواهیم 
تهران مصوب  در طرح جامع  داشت چرا که 
سال ۱۳۸۶، سایر طرح های جامع و برنامه ۵ 

ساله دوم و سوم شهرداری، پروژه های مورد 
نیاز پایتخت آمده و پروژه ها همان موارد قبلی 
است. معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران 
طراحی  زیرساخت های  که  چرا  داد:  ادامه 
تهران عمومًا تمام شده است و می دانیم که 
به  اتفاقی در تهران قرار است، رخ دهد.  چه 
نخواهیم  جدید  پروژه  فعاًل  منظور  همین 
داشت. شعبانی تصریح کرد: پروژه های جدید 

ما غالبا در شکل پروژه های توسعه محله ای 
خواهد بود که احتمال دارد به صورت کوچک 
در هر منطقه اجرا شود. این مورد نیز در حیطه 
اختیارات شهرداران مناطق و بر اساس نیاز هر 
منطقه است اما به این موارد پروژه کالن گفته 
نمی شود. او تاکید کرد: اما به طورکلی فعاًل در 
دوره ششم هیچ پروژه کالنی که در سطح شهر 
همه مردم از آن منتفع شوند، در برنامه نداریم. 
به  نیز  پروژه ها  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  او 
واسطه افتتاح ها، به صورت نیمه تمام افتتاح 
با  افزود:  ندارند،  بهره برداری  قابلیت  و  شده 
این اوصاف می توان گفت که در حال حاضر 

بیش از ۶۰ پروژه نیمه تمام در پایتخت داریم. 
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در پاسخ 
به این سوال که کدام پروژه در اولویت تکمیل 
و بهره برداری است، اظهار داشت: تمامی این 
هیچ  و  دارند  قرار  ما  دستورکار  در  پروژه   ۶۰
پروژه ای را رها نخواهیم کرد. شعبانی با تاکید 
بر اینکه تمامی این موارد را پیگیری می کنیم، 
اظهار داشت: همزمانی شروع پروژه ها مشکلی 
ندارد و همه آنها را پیش خواهیم برد اما افتتاح 
همزمان آنها امکان پذیر نیست. چراکه برخی از 
آنها ۶ ماهه افتتاح می شود و برخی نیز شاید 4 

سال طول بکشد.

و  معماری  عالی  شورای  عالی  دبیر 
تحقیقات  مرکز  با  مکاتبه  در  شهرسازی 
و  شهرسازی  و  مسکن  راه،  وزارت 
شهرسازی  و  راه  کل  مدیران  همچنین 
را  زمین  فرونشست  مصوبه  استان ها، 
متن  در  مصوبه ای که  است.  ابالغ کرده 
ناپذیر  جبران  تبعات  به  توجه  با  آن 
سطح  در  فرونشست  پدیده  رخداد 
در  است.  ارائه کرده  پیشنهاداتی  کشور، 
»مرکز  است:  آمده  پیشنهاد  اولین  متن 

شهرسازی،  و  مسکن  راه؛  تحقیقات 
هماهنگ  اقدامات  به  مربوط  پیشنهادی 
با  مرتبط  سازمان های  و  وزارتخانه ها 
 ۱ بند  اجرای  در  را  فرونشست  موضوع 
۲ قانون تاسیس شورای عالی  ذیل ماده 
انعکاس  جهت  معماری  و  شهرسازی 
هیات  به  عالی  شورای  رئیس  توسط 
در  تبعا  کند.  ارسال  و  تنظیم  وزیران 
با  مرتبط  پیشنهادهای  سایر  خصوص 
شهرسازی  و  راه  وزارت  ذیل  بخش های 

اقدام  وزارتی  بخشنامه  قالب  در 
معاونت  از  دوم  پیشنهاد  در  می شود.« 
شده  خواسته  معماری  و  شهرسازی 
معرض  در  عرصه های  نقشه   اطلس  تا 
به  و  را  کشور  سطح  در  فرونشست 
و  توسعه  طرح های  که  مراجعی  کلیه 
ابالغ  می کنند،  تصویب  و  تهیه  عمران 
نیز  چهارم  و  سوم  پیشنهاد  در  کند. 
مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز  شده:  تاکید 
معاونت  هماهنگی  با  شهرسازی  و 

 ۲ مدت  ظرف  معماری،  و  شهرسازی 
در  الزم الرعایه  اقدامات  مجموعه  ماه 
در  را  وعمران  توسعه  طرح های  تمامی 
چارچوب شرح خدمات طرح های مذکور 
عمران  و  توسعه  طرح های  اولویت  با 
ذی ربط  مراجع  به  ابالغ  جهت  شهری 
مصوبه  این  آخر  پیشنهاد  در  تنظیم کند. 
تجدیدنظر  و  »تهیه  که  شده  تاکید  نیز 
و  محدوده  به  الحاق  یا  و  جامع  طرح 
تغییر کاربری اراضی، بارگذاری جدید در 
در معرض فرونشست ممنوع  عرصه های 
کارگروه   دبیرخانه های  بنابراین  است.« 
راه  کل  )ادارات  استان  زیربنایی  امور 
فرآیند  موظفند  استان ها(  شهرسازی  و 
مذکور،  طرح های  تصویب  و  بررسی 
در  نقشه برداری  سازمان  از  مورد  حسب 
با  فرونشستی  پهنه های  تداخل  زمینه 
و  استعالم  عمران  و  توسعه  طرح های 
دهند. قرار  عمل  مالک   را  اعالم  نتایج 

ممنوعههایساختوساز
آخرین آمارها حکایت از قرار گرفتن 
در  مسکونی  واحد  میلیون   ۸ از  بیش 
دارند.  فرونشستی  زون های  معرض 
بنشیند،  فرو  زمین  اگر  که  خانه هایی 
نیست  مشخص  و  می شوند  تخریب 
سرنوشتی  چه  آن  ساکن  میلیون   ۲۸
مدیر  بیت اللهی،  علی  داشت.  خواهند 
راه،  تحقیقات  مرکز  زلزله شناسی  بخش 
روزنامه  به  پیشتر  شهرسازی  و  مسکن 
استان   ۱۸ از  بیش  در  که  گفته  پیام ما 
خطرناک  فرونشست  وضعیت  کشور 
در  بود که  اعالم کرده  پیشتر  او  است. 
مناطقی از استان تهران نظیر بخش های 
جنوبی آن مانند دشت ورامین، وضعیت 
به  استناد  است.  بحرانی  فرونشست 
آمارهای پیشین این پرسش را به ذهن 
می آورد که ساخت و ساز در کدام نواحی 
پاسخ  در  بیت اللهی  است.  ممنوعه 
می گوید:  روزنامه  به  پرسش  این  به 
و  ساخت  موضوع  مصوبه،  این  موضوع 
ساز یک واحد مسکونی و یک ساختمان 
بارگذاری های  واقع  در  موضوع  نیست. 

است. جمعیتی 
می دهد:  ادامه  مثال  یک  ذکر  با  او 
که  زون هایی  در  مصوبه  این  براساس 
فرونشست باال دارند، انبوه  سازی مسکن 
شهر  گسترش  یا  جدید  شهر  توسعه  یا 
به سمت محدوده های دارای فرونشست 
ممنوع اعالم شده است. این به این معنا 
کوچکی  ساختمان  شخصی  که  نیست 
کند،  نوسازی  را  آن  می خواهد  و  دارد 
توسعه  منظور  باشد،  داشته  ممنوعیتی 
نوع  همان  از  جمعیتی  بارگذاری  شهری، 
نوع  از  انبوه سازی های  و  جدید  شهرهای 
مسکن مهر یا جهش تولید مسکن است. 
این مصوبه در واقع ناظر به این قبیل از 

لیت هاست.  فعا

چگونهبایدعمرفرونشسترا
کوتاهکرد؟

درباره  محققان  که  هشدارهایی  عمر 
به  بنا  داده اند،  مسئوالن  به  فرونشست 
زمین  مخاطرات  دفتر  مدیرکل  گفته 
 ۲۰ زیستی  محیط  و  مهندسی  شناسی، 
تصمیمات  می رسد  نظر  به  و  است  ساله 
این چنینی تنها می تواند خطر را تاحدودی 
از شهرها و مناطق مسکونی دور نگه  دارد. 
پیام ما  روزنامه  به  پیشتر  شهبازی  رضا 
که  عاملی  مهم ترین  که  بود  کرده  اعالم 
برهم  می شود،  فرونشست  بروز  باعث 
بیالن  و  زیرزمینی  آب  تعادل  خوردن 
یعنی  تعادل  این  است:  زیرزمینی  آب 
نیست.  همخوان  خروجی  با  ورودی 
به زیرزمین تخلیه  از تغذیه  یعنی بیشتر 
خالی  فضاهای  و  می گیرد  صورت  آب 
فرونشست  و  می شوند  فشرده  هم  روی 
است  این  هم  آن  راهکار  ایجاد می شود. 
این  برقرار کنیم و  آرام  آرام  را  که تعادل 
ورودی و خروجی و تخلیه آب زیرزمینی 
برای  دیگری  راهکار  ما  کنیم.  تنظیم  را 
تغذیه  کم  کم  باید  نداریم،  فرونشست 
تعادل  به  آبخوان  تا  دهیم  افزایش  را 
که  باشیم  هم  خوش شانس  باید  برسد 
داشته  بارندگی  و  باشد  یار  ما  با  طبیعت 
موضوع  که  مدت  این  در  زیرا  باشیم، 
فرونشست پررنگ شده همزمان با دوره 
را پشت  بوده که خشکسالی  ۲۰ ساله ای 
این  به   ۷۷ سال  از  ما  گذاشتیم.  سر 
که  شدیم  خشکسالی  دوره  وارد  سمت 
ظرفیت های  با  طبیعت  از  بهره برداری مان 
به  سال ها  این  در  نبود،  تنظیم  طبیعی 
فشارمان  و  رفتیم  بیشتر  توسعه  سمت 

شد.  بیشتر  و  بیشتر  طبیعت  روی 
کنترل  برای  می توان  زیادی  راهکاری 
شهبازی  کرد.  اتخاذ  زمین  فرونشست 
سیالب  بخش  و  آبخوانداری  می گوید: 
هستند.  یک  شماره  تغذیه  بخش  در 
به  شده  تصفیه  فاضالب  پساب  تزریق 
آن  از  باشد.  راهکار  می تواند  زیر زمین 
ببندیم.«  را  غیر مجاز  چاه های  باید  طرف 
او می گوید از حدود ۹۰۰ هزار حلقه چاهی 
آن ها  از  نیمی  دارد،  وجود  کشور  در  که 
»چاه های  معموال کم عمق:  و  غیرمجازند 
سطحی  زیر  آب های  عموما  ما  غیرمجاز 
باید  اینکه  بر  عالوه  می کنند،  برداشت  را 
ببندیم،  را  غیرمجاز  چاه های  از  نیمی 
کنیم  کنترل  باید  هم  را  مجاز  چاه های 
زیرا آن ها هم دو مشکل دارند، اول اینکه 
داده شده  آن ها  به  مجوزی که  از  بیشتر 
آب برداشت می کنند و دوم اینکه اساسا 
آب  برداشت  مجوز  چاه  زیادی  تعداد  به 
داده شده است در زمانی که شرایط آبی 
پس  است.  نبوده  صورت  این  به  کشور 
و  حق  را  مجوزها  این  که  ندارد  دلیل 

بگیریم.« نظر  در  دائمی  حقوق 

شورایعالیمعماریوشهرسازیمصوبهایراابالغکرد

ممنوعیت ساخت و ساز در محدوده فرونشست
علیبیتاللهی،مدیربخشزلزلهشناسیمرکزتحقیقاتراه،مسکنوشهرسازی:موضوعاینمصوبه،ساختوسازیکواحد
مسکونیویکساختماننیست.موضوعدرواقعبارگذاریهایجمعیتیاست

مدیرکلهواشناسی
سیستانوبلوچستان:

میزانآالیندههادرهوای
زاهدان30برابرحدمجازشد

سیستان و بلوچستان  هواشناسی  مدیرکل 
بر  کیلومتر   ۹۰ سرعت  با  باد  وزش  گفت: 
ساعت میزان آالینده ها در هوای زاهدان را به 

رساند. مجاز  حد  برابر   ۳۰
محسن حیدری به مهر گفت: سرعت این باد 
که مناطق مرکزی استان را تحت تاثیر قرار 
داده، از امروز  یکشنبه، نسبت به دیروز  کمتر 
همچنان  شدید  باد  وزش  اما  شد؛  خواهد 
او  داشت.   خواهد  ادامه  شنبه  سه  روز  تا 
همچنین از ورود سامانه بارشی جدید از امروز  
یکشنبه ۲۶ دی ماه به استان خبر داد. مدیرکل 
هواشناسی استان میزان دید در زاهدان را ۸۰۰ 
متر عنوان و بیان داشت: غلظت آالینده های 
موجود در هوا ناشی از وزش باد شدید امروز، 
به 4۶۱4 میکروگرم بر مترمکعب رسیده؛ در 
حالی که میزان مجاز این ذرات در هوا ۱۵۰ 

میکروگرم بر مترمکعب است.
دید  کاهش  بر  تاکید  ضمن  ادامه  در  او 
زاهدان-کرمان  مواصالتی  محورهای  در 
و  باد  وزش  دلیل  به  زاهدان-نهبندان  و 
را  غیرضروری  سفرهای  لغو  گردوخاک، 
الزامی دانست و از هموطنان خواست تا به 
هشدارهای هواشناسی صادرشده توجه داشته 
باشند و نکات ایمنی را جهت حفظ سالمت 

کنند. رعایت  خانواده شان  اعضای  و  خود 

مدیرکلدفترستادبازآفرینیکشور:
50درصدجمعیت

شهریکردستانساکن
محلههایکمبرخوردارند

مدیرکل دفتر ستاد بازآفرینی کشور گفت: ۵۰ 
درصد جمعیت شهری در محله های کم برخوردار 
منصور  هستند.  ساکن  کردستان  استان  در 
استان  شهری  بازآفرینی  جلسه  در  استادی، 
کردستان اظهار کرد: براساس بررسی های صورت 
در ۹ شهرستان  برخوردار  گرفته ۶۲ محله کم 
استان شناسایی و ۵۰ درصد جمعیت شهری 
استان در این محله ها ساکن هستند. او عنوان 
کرد: در سال ۹۷ در ستاد بازآفرینی مصوبه ای 
صورت گرفت تحت عنوان برنامه اقدام مشترک 
که برای ۲۲ محله در ۸ شهر استان کردستان 
این برنامه مصوب شد. استادی ادامه داد: طی 
گزارشی که دریافت شد، شهرداری ها ۲۹ درصد 
و دستگاه ها زیر ۲ درصد وظایف خود را محقق 
کرده بودند که همین امر نشان می دهد که تحقق 
عدالت صورت نگرفته است. او بر تحقق عدالت 
در صورت سکونت  افزود:  و  تاکید کرد  ورزی 
 ۵۰ شهری،  ناکارآمد  محله های  در  شهروندان 
بازآفرینی  به  را  دستگاه ها  اعتبارات  از  درصد 
در  استادی  اختصاص دهیم.  این محدوده ها 
این جلسه درخواست کرد که آسیب شناسی و 
بازنگری برنامه اقدام مشترک سال ۹۷ را در 
دستور کار قرار گرفته شود و تدبیری اندیشیده 
شود که این تعهدات ارکان برنامه محقق شود. 
استادی اضافه کرد: ۷ محله را در قالب طرح 
توسعه و تحول محالت کم برخوردار در استان 
در اولویت قرار گرفته که برنامه اقدامات مشترک 
ستاد  این  در   ۱4۰۱ سال  برای  محله   ۷ این 
تصویب و نقش و سهم هر یک از دستگاه ها 

مشخص شود.

آخرین آمارها حکایت از قرار گرفتن 
بیش از ۸ میلیون واحد مسکونی 
در معرض زون های فرونشستی 
دارند. خانه هایی که اگر زمین 
فرو بنشیند، تخریب می شوند و 
مشخص نیست ۲۸ میلیون ساکن 
آن چه سرنوشتی خواهند داشت

نشود.همین بهدست درکشوردست روستایی یا درشهر زمین فرونشست یا فروریزش نیستکهخبر /هفتهای پیامما
باردیگر ۱2واحدمسکونیشد.موضوعیکه تخلیه باعث تهران استان بودکهفروریزشزمیندرنسیمشهر هفتهگذشته
در مسکونی واحد هزار 750 و میلیون ۸ از بیش یادآوریکردکه و انداخت زبانها سر را درشهرها فرونشست معضل
عالیمعماری دارند.شورای نفرسکنه میلیون 2۸ از بیش واحدهاییکهدرمجموع دارند، قرار محدودههایفرونشستی
فرونشست معرض در عرصههای در ساز و پیاپیساخت فرونشستهای و آمار این به واکنش تازهترین در وشهرسازی

است. راممنوعکرده

|  
منا

 ای
 |

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي  
شماره 32/ 1400 

مناقصهگزار:شرکتمديريتتوليدبرقکرمان
کارت عدد 2 خريد مناقصه: موضوع

لکترونیکی ا
زمانخريداسنادمناقصه:وقتاداري
ارائه با لغايت۱400/۱۱/۱3 ۱400/۱0/29

فيشواريزوجهخريداسنادومعرفينامه
3-مبلغخريداسناد:۸72،000لايرواريزبهحسابجاري۱0۱5۸05972بانکرسالتبنامشرکتمديريتتوليدبرقکرمان
4-محلخريدوتحويلاسناد:کيلومتر20اتوبانکرمان-رفسنجان-نيروگاهسيکلترکيبيشهيدسپهبدقاسمسليماني

کرمان-ادارهتدارکاتوقراردادها
5-مبلغتضمينشرکتدرمناقصه:مبلغ670،000،000لاير)بهپيشنهاداتفاقدضمانتنامهياسپرده،ضمانتنامههايبانکي

اشتباهياسپردههايمخدوش،سپردههايکمترازميزانمقرر،چکشخصيونظايرآنترتيباثردادهنخواهدشد(
6-زمانتحويلپاکاتپيشنهادي:تاپايانوقتاداريیکشنبه۱400/۱2/0۱

7-زمانگشايشپاکاتپيشنهادي:ساعت۱0صبحدوشنبهمورخ۱400/۱2/02ميباشدکهحضورپيشنهاددهندگانيا
آزادميباشد.)حداکثر2نفر( پيشنهادات آناندرجلسهگشايش نمايندگان

۸-بهپيشنهادهايفاقدامضاء،مشروط،مخدوشوپيشنهاداتيکهبعدازانقضاءمدتمقرردرفراخوانواصلميشود.
مطلقاترتيباثرنخواهدشد.

9-سايراطالعاتوجزئياتمربوطه،دراسنادمناقصهمندرجاست.جهتمشاهدهآگهيوخالصهاسنادبهسايتهاي
tender.tpp.ir,kpp.co.irوپايگاهمليمناقصاتکشوربهآدرسmporg.irمراجعهوبرايکسباطالعاتباشماره
تلفنهاي4-3252۱22۱-034داخلي2065آقاينورالدينيو207۸آقاييزدانيوهمچنيننمابر034-33372990

تماسحاصلفرماييد.

شرکتمدیریتتولیدبرقکرمان شناسهآگهی:۱25۸779

نوبتدوم

تعداد شرح کاال

۲  عدد کارت الکترونیکی

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

دو مزدا وانت خودرو سبز برگ
متالیک ای نقره B2000۱ کابین
موتور شماره با ۱3۸9 مدل
شاسی شماره و FE۱3069۸
به NAGCPX2PN۱2G09467
ایران65 شمارهپالک73۱ل۱7
بهنامیوسفمحیالدینیکدملی
3۱493۱5646مفقودگردیدهاست
میباشد. ساقط اعتبار درجه از و

پژو سواری خودرو سبز برگ
آردیآی۱600یشمیروغنی
موتور شماره با ۱3۸4 مدل
۱۱7۸4070409وشمارهشاسی
پالک شماره به ۱3473072
نام به ایران45 476ب65
کدملی محمدی حاج صفیه
گردیده مفقود 3۱796299۱6
ساقط اعتبار درجه از و است

میباشد.

آگهي فقدان 
مدرک تحصیلي 

محسن  اينجانب التحصيلي فارغ مدرک
حميديزادهفرزندمحمدبهشمارهشناسنامه
۱5۸6صادرهازقزويندرمقطعکارشناسي
رشتهعمرانصادرهازواحددانشگاهيقزوين
و است گرديده ۱960703مفقود شماره با
فاقداعتبارميباشد.ازيابندهتقاضاميشود
اصلمدرکرابهدانشگاهآزاداسالميواحد
قزوينبهنشانيقزوينبلوارنخبگان–باالتر
ازپونککدپستي۱5۱95-34۱99وصندوق

پستي:34۱۸5۱4۱6ارسالنمايد.

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکزرند

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

اگهی اصالحی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۹۷۱ هیات دوم  موضوع قانون 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
فرزند  سبلوئی  زاده  علی حسن  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه 
اکبر به شماره شناسنامه ۱ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۱۳۷۰.۸۵ مترمربع مفروز 
و مجزی شده از پالک ۱۰۱ فرعی از ۲۳۶۸ اصلی واقع در زرند خیابان شاهد خریداری از مالک 
رسمی آقای جواد ذکائی زرندی که در آگهی قبلی در زمان چاپ مساحت توسط روزنامه اشتباه 
آگهی می شود در صورتی که  نوبت    اطالع عموم مراتب در یک  به منظور  لذا  قید گردیده است. 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. انقضای مدت مذکور و عدم وصول   صورت 

تاریخ انتشار :۱4۰۰/۱۰/۲۶
حسینتوحیدینیا_رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

آگهیفقدانسندمالکیت
تسلیم  با  نیا  جعفری  ایرج  آقای 
شده  استشهادیه گواهی  چهاربرگ 
رفسنجان   ۵۳ رسمی  اسناد  دفتر 
مدعی است که سند مالکیت دوتا سه دانگ پالک 
واقع در رفسنجان  از ۱۸۱۹  اصلی   ۶۸۱ فرعی 
بخش ۹ کرمان که  بنام اقای ایرج جعفری نیا 
صادر و تسلیم  به علت جابجایی مفقود  گردیده 
لذا بنا به دستور  تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ 
آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم 
تا چنانچه شخص  نوبت در روزنامه آگهی  یک 
مدعی انجام معامله یا وجود اسناد مالکیت نزد 
خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشار آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
دارد در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت 
قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی به نام 

مالک صادر خواهد شد.
ابوالفضلتیموری_رئیسادارهثبتاسناد
وامالکشهرستانرفسنجان

اجرائیه
:حسین  علیه  محکوم  مشخصات 
نشانی  عیسی  فرزند  پودینه 
المکان مجهول  اقامت   محل 
مشخصات محکوم له: علی شریفی فرزند احمد  
شغل آزاد نشانی محل اقامت: بهرمان _خ شهدا 

کوچه ۱4
شماره۶4۸.۹۸   رای  موجب  به  محکوم به:   
تاریخ۹۸.۱۲.۲4  حوزه اول شورای حل اختالف 
است. یافته  قطعیت  که  کشکوئیه   شهرستان 
 محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 
هزینه  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰
دادرسی به مبلغ۲.۳۰۰.۰۰۰  ریال و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست)۹۸.۷.۲۲( در 

حق محکوم له
محکوم علیه محکوم است مکلف است از تاریخ 

ابالغ اجراییه:
۱- در مورد محکوم به غیر مالی ظرف ده روز 

مفاد اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد.
تا یک ماه مفاد  به مالی  ۲- در مورد محکوم 

اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد.
۳-ترتیبی برای پرداخت محکوم به یا دین خود 
بدهد و یا برای اجرای حکم قرار بگذارد که به 
صورت  هر  در  باشد  رسیده  له  محکوم  گواهی 
نسخه ای از موافقتنامه یا رونوشت مصدق آن را 

به اجرا تسلیم دارد.
و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  4-مالی 
صورتی  در  باشد  میسر  آن  از  طلب  استیفای 
که بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجرایی 
جامع  صورت  مذکور  مهلت  ظرف  باید  نداند 
منقول  غیر  و  منقول  از  اعم  را  خود  دارایی 
اگر مالی ندارد  به مسئول اجرا تسلیم کند و 

صریحًا اعالم نماید.
مسئولدفترشورایحلاختالفکشکوئیه
زارع
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افقی
 ۱ - سوگند - باالپوش بلند - نت چهارم، 
موسیقی  در  آن  سل، کلید  از  قبل  نت 
آذری، مترادف  معروف است - گوشت 
خوراکی  الفبای   - ترک۲  اسب  آشغال، 
- نیمه صورت۳ - سوپ وطنی، غذای 
ایرانی - مزه خرمالو، مزه  نذری، غذای 
دهان جمع کن - مخفف گاه - مزاح - 
روشنایی4 - دشمنی - ریزه و کم بها ۵ 
- خانه شعری، خانه، دو مصراع - پیش 

رو - گوسفند، بع بع آن معروف است - 
خاک سفالگری، خاک سرخ، خاک عهد 
 - NBA عتیق۶ - شهرت تیم آتالنتا در
حرف فاصله، خمیدگی کاغذ، لنگه بار - نه 
بی ادبانه۷ - حرف یونانی - فیلم محمد 
رضا اعالمی۸ - پدر بزرگ، جد - شهری 
نزدیک تهران، رودی بین تهران و قم - 
حالل مشکالت۹ - یارغم، هر دو - یاد 
گذشته - نیم صدای سگ۱۰ - سخت تر، 
شدیدتر - مکان، مرغ می رود، رختخواب 
انگور - چوبدستی  - گل سرخ، درخت 

استر   - پیرمردها۱۱  دستی  پیر، کمک 
آباد قدیم - دوران پس از بیماری - دف 
در  روستا  مالک  و  رئیس   - وارونه۱۲ 
قدیم - پوستین - سرود دسته جمعی، 
ناشنوا، آب شرعی۱۳ - نفس سیگاری، 
زرد  مقدس  - گیاه  زنند  می  به سیگار 
به  منسوب  معروف،  برد   - تشتیان 
لباس  شانه  سر  بالشتک   - یمن۱4 
کلمه   - زوسکیند  پاتریک  از  اثری   -
پرسشی، از کلمات استفهام۱۵ - پرنده 
قلیل،  بلدرچین -   - بلند  پاهای  با  ای 
نیست،ناچیز،انگشت شمار زیاد  اندک، 

عمودی
۱ - زر خالص، سنگ چاقو تیز کنی - 
قیمت - کشور اورست۲ - عضو پرواز، 
اندام پرواز پرنده - ظرف آب پوستی، 
خیک - قارچ نان۳ - عضو باال نشین، 
بلند،  طاق  و  صفه  اتاق،  پیشگاه   - راز 
زنگ   - شکل  هاللی  عمارت  سکو، 
کاروان، زنگ گردن چهار پا - تکرار حرف 
بیست و شش4 - فنون، فن، لم - اگر 
با دست باز نشد با دندان باز کنید، واحد 
اندازه گیری سرعت در دریا۵ - مفصل 
میان کف و ساعد - امر از زدودن - از 
 - شده۶  منهدم  معدوم،  رفته،  بین 
سطح، چهره، مایه پیشرفت بعضی ها 
- چسبناک - اسم، همه دارند۷ - نام 
دیگر قندیل، آب یخ زده سر ناودان - 
درخت کریسمس - شماردن۸ - وسنی، 
نسبت دو زن با یک شوهر - ازصور فلکی 
- میوه معروف و شیرین جنوب، خرما۹ 

- کشیدن، زدنی در بازی، کشمکش و 
است  معروف  دریاچه،  پرنده   - نزاع 
جای   - میرد  می  تنها  پرنده  این  که 
 - مکه  راه  در  منزلی  نام   - رفوزه۱۰  پا، 
سوراخی در کوه - شاعر قرن ۹هجری۱۱ 

- دوراندیشی، دقت و ژرف اندیشی - 
باالی فرنگی، باال به گویش عمو سام - 
وتر کمان، احسنت، ابریشم تابیده - من 
و تو، ضمیر جمع، آب تازی۱۲ - خداوند، 
چاشنی غذا - گوشه نشین - مکانهایی 

درد، کالم  صدای   - سوگواری۱۳  برای 
درد - جزو اعداد مقدس است، عددی 
دو رقمی - انر وارونه۱4 - زیان - بیان 
چگونگی و حالت۱۵ - فیلمی از سیدنی 
پوالک - سره سازی  - ناپیدا، مفقود

جدولشماره2205

سمیه باقرزاده/ مهدی علی مددی معاون وزیر نفت 
سفری  طی  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  در 
و  مسائل  فرصت ها،  رضوی،  خراسان  به  روزه  دو 
رسمی،  بخش های  انسانی  منابع  حوزه  مشکالت 
قراردادی و پیمانکاری شرکت گاز خراسان رضوی 
و دیگر شرکت های تابعه وزارت نفت در این استان 

را بررسی کرد.
جلسات  این  در  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل   
گزارشی از آخرین وضعیت منابع انسانی، نیروهای 
و  ظرفیت ها  و  مختلف  بخش های  در  شاغل 

کرد. ارائه  را  کارکنان  توانمندی 
حسن افتخاری با تشکر از نگاه ارزشمند و همراه با 
تکریم وزیر نفت و معاون وزیر در توسعه مدیریت 
به حوزه سرمایه های  نفت  انسانی وزارت  و منابع 
را  رضوی  خراسان  گاز  شرکت  کارکنان  انسانی، 
معرفی  ایمان  با  و  متخصص  متعهد،  نیروهایی 

افزود: در سایه همت و تالش کارکنان در  کرد و 
بخش های رسمی، قراردادی و پیمانکاری اقدامات 
در  خدمت رسانی گسترده  حوزه  در  خوبی  بسیار 

است. پذیرفته  صورت  رضوی  خراسان  استان 
در  عملکرد  بیشترین  گفت:  افتخاری  حسن 
حوزه های گازرسانی به خانوار روستایی و واحدهای 
خراسان  شرکت گاز  انتخاب  صنعتی،  و  تولیدی 
 ۱۳۹۹ سال  عمرانی  برتر  دستگاه  به عنوان  رضوی 
استان و کسب باالترین رتبه حوزه سالمت اداری 
این  از  بخشی  استانی  گاز  شرکت های  بین  در 

است. دستاوردها 
او با قدردانی از نگاه جدید حاکم بر وزارت نفت در 
حوزه منابع انسانی، سمت های بالتصدی، تسریع 
ایثارگری،  مشمول  کارکنان  وضعیت  تبدیل  در 
اضافه کردن افراد جامانده در سامانه ساپنا، تعدیل 
مدرک، همسانی رتبه کارکنان با رتبه های سازمانی 

و در نتیجه عدم امکان ارتقاء کارکنان و معیشت 
کارکنان را از موضوعاتی دانست که نیازمند توجه 

ویژه مدیریت منابع انسانی وزارت نفت است.
و سرمایه  مدیریت  توسعه  در  نفت  وزیر  معاون   
انسانی هم ضمن قدردانی از تالش های شبانه روزی 
کارکنان صنعت گاز برای گرمابخشی به منازل مردم، 
نیروی انسانی جذب شده در صنعت نفت را عاشق 
و دشواری های  و گفت: تحمل سختی ها  دانست 

صنعت نفت و گاز تنها با عشق امکان پذیر است.
دارای  و  متعهد  نیروی  از  استفاده  افزود:  او 
شاخصه های الزم قطعا در پیشرفت، ارتقاء و تعالی 
سازمان موثر خواهد بود و باید به این باور برسیم 
طریق  از  تنها  نفت  صنعت  سرمایه های  حفظ  که 

می افتد. اتفاق  شاداب  انسانی  نیروی 
و  قراردادی  رسمی،  نیروهای  کارکنان  نمایندگان 
پیمانکاری شرکت گاز خراسان رضوی نیز شامگاه 

نشست صمیمی  در   ۱4۰۰ ماه  دی   ۲۲ چهارشنبه 
سرمایه  و  مدیریت  توسعه  در  نفت  وزیر  معاون 
خانگیران  عملیاتی  منطقه  در  کارکنان  با  انسانی 
سرخس حاضر شدند و به بیان دیدگاه ها و انتقال 

پرداختند. کارکنان  نظرات 
تبدیل  در  تسریع  رسمی،  ارتقای شغلی کارکنان   
بر  نظارت  هوشمند،  پرداخت  ایثارگران،  وضعیت 
کارکنان  معیشت  ارتقای  و  پیمانکاران  عملکرد 

پیمانکاری از موضوعات مطرح شده نمایندگان در 
این نشست بود. مدیران کل حوزه ستادی معاونت 
توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت نفت، مدیر 
توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران و دیگر 
اصلی  شرکت های  انسانی  منابع  توسعه  مدیران 
دو  سفر  این  در  را  علی مددی  مهدی  نفت  وزارت 
روزه به مشهد مقدس و منطقه عملیاتی خانگیران 

همراهی کردند.

بررسیموضوعاتحوزهمنابعانسانیشرکتگازخراسانرضوی
باحضورمعاونوزیرنفت

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان بوشهر گفت: بخش 
خصوصی در سال ۱4۰۰- ۱4۰۱ به میزان 
در بخش  تومان  میلیارد  و ۸۵۰  یکهزار 
این  گردشگری  زیرساختی  تاسیسات 

می کند. استان سرمایه گذاری 
شنبه  روز  ارسطوزاده  محمد حسین 
براساس  افزود:  ایرنا  با  گفت وگو  در 
زیادی  بخش  شده  انجام  برنامه ریزی 
ایجاد  ظرفیت های  و  سرمایه گذاری  از 
شده در بخش زیرساخت های گردشگری 
استان بوشهر امسال و سال آینده مورد 

می گیرند. قرار  برداری  بهره 
او  اظهار کرد: با این میزان سرمایه گذاری 
۸۰ درصد به ظرفیت  اقامتگاهی استان 

بوشهر افزوده می شود. ارسطو زاده بیان 
پروژه ها،  این  از  بهره برداری  با  کرد: 
ظرفیت اقامتی استان بوشهر از سه هزار 
و ۷۰۰ تخت به ۶هزار و ۱۰۰ تخت افزایش 
می یابد. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان بوشهر اضافه 
کرد: با توجه به قابلیت های گردشگری 
این استان و استقبال گردشگران بویژه 
در نیمه دوم سال هنوز هم ظرفیت های 
گردشگران  نیاز  جوابگوی  شده  ایجاد 
توجه  با  کرد:  اظهار  ارسطو زاده  نیست. 
می رود  انتظار  شده  ارائه  تسهیالت  به 
استان  در  بیشتری  سرمایه گذاران 
بوشهر در بخش تقویت زیرساخت های 
به  اشاره  با  او   ورود کنند.  گردشگری 

آغاز  و  سال  پایان  به  شدن  نزدیک 
تعطیالت نوروزی گفت: هرچند برنامه 
نوروزی  سفرهای  انجام  برای  ریزی 
با  مقابله  به تصمیم ستاد ملی  منوط 
کرونا است اما با توجه به بهبود نسبی 
شرایط انتظار می رود بعد از ۲ سال نوروز 

خوبی در پیش داشته باشیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
اضافه  بوشهر  استان  گردشگری  و 
اینکه  به  با توجه  برهمین اساس  کرد: 
است  فرابخشی  امر  یک  گردشگری 
تالش می شود با استفاده از توان همه 
بخش  دولتی،  نهادهای  دستگاه ها، 
خصوصی و انجمن های مردم نهاد شرایط 
الزم برای حضور مسافران در این استان 
فراهم شود. او گفت: به طور یقین حضور 
گردشگران باعث شور و نشاط اجتماعی و 
برکات اقتصادی زیادی برای این استان 
و به ویژه بخش گردشگری که ۲ سال در 
رنج، غذاب و مضیقه قرار داشته اند، دارد.

و  برنامه ریزی  گفت:  آذرشهر  فرماندار 
اقدامات الزم برای ثبت »ممقان« به عنوان 
همکاری  با  دوزی«  »ممقان  ملی  شهر 

می شود. انجام  فرهنگی  میراث 
زاهد محمودی، روز شنبه در نشست هم 
اندیشی و برنامه ریزی برای ثبت »ممقان« 
به عنوان شهر ملی »ممقان دوزی« افزود: 
تبیین و برنامه ریزی به موقع برای ثبت آثار 
ناملموس فرهنگی این شهرستان و حفظ 
و احیای هنرهای سنتی و معرفی آن ها در 

سطح ملی و جهانی ضروری است.
جمله  از  ممقان دوزی  اینکه  بیان  با  او 
به فرد، اصیل و سنتی  هنرهای منحصر 
داشت:  اظهار  است،  شهرستان  این 
برنامه ریزی ها برای ثبت و احیای این آثار 
باید به نحوی باشد عالوه بر حفظ، توسعه 
منجر  اصیل  هنرهای  این  شناساندن  و 
به افزایش تولید، تجاری سازی و توسعه 

این  در  بانوان و مشاغل خانگی  اشتغال 
به  اشاره  با  محمودی،  شود.  شهرستان 
اهمیت ثبت آثار هنری و اصیل شهرهای 
منطقه در فهرست آثار ملی، ادامه داد: ثبت 
شهرهای ملی صنایع دستی مقدمه ای بر 
توسعه هنرهای سنتی منطقه  و  صیانت 

است. 
جانشین معاونت صنایع دستی آذربایجان 
شرقی نیز در این جلسه با تشریح مراحل 
ثبت شهر ملی ممقان دوزی، گفت: اقدام 
ورودی  میادین  از  یکی  نامگذاری  به 
نام ممقان دوزی و نصب  شهر ممقان به 
ضروری  میدان  این  در  مرتبط  نمادهای 
بوده و در ثبت ملی این شهر موثر است.
رامین اسبقی، با قدردانی از اعالم آمادگی 
بخشداری و شهرداری ممقان در راستای 
روند  اداره کل در تسهیل  این  با  همکاری 
ثبت ملی این شهر، افزود: پیشبرد اهداف 

توسعه ای هنر ممقان دوزی و ثبت این شهر 
به عنوان شهر ملی صنایع دستی نیازمند 
همکاری همه جانبه دستگاه های اجرایی 
تشکیل کارگروه  یادآوری کرد:  او  است. 
ویژه برای تسریع مراحل و عملیاتی شدن 
سوی  از  ممقان دوزی،  ملی  شهر  ثبت 
فرمانداری و انجام اقدامات الزم برای رفع 

موانع احتمالی پیش رو ضروری است.
به گزارش ایرنا، ممقان دوزی، رشته ای از 
صنایع دستی منحصر به خطه آذربایجان 
نیز،  آن  نام  اساس  بر  که  بوده  شرقی 
ممقان  شهر  اصیل،  هنر  این  خاستگاه 

است.
» ممقان دوزی« نوعی از هنر رودوزی های 

زیبا و سنتی ایران محسوب می شود.
این  هنرصنعت که  تولیدش در انحصار زنان 
و دختران خانه  دار این شهرستان بوده و 
ابریشم  نخ   فقط  آن  مورد نیاز  اولیه  مواد 
»متقال«  و   » »دبیت  پارچه   و  رنگین 

است.

مدیرکلمیراثفرهنگیبوشهر:
بخشخصوصی۱۸50میلیاردتومان

درگردشگریبوشهرسرمایهگذاریمیکند

»ممقان«شهرملی»ممقاندوزی«میشود
|بوشهر| |آذربایجانشرقی|

رئیسخدماتاجتماعیورفاهی
شرکتگازاستانخوزستان:

اجرایپویشانتقالخون
درشرکتگازخوزستان

بیش  اجتماعی،  مسئولیت های  اجرای  راستای  در 
از4٠ نفر از پرسنل گاز اهواز در پویش اهدای خون 
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز  شرکت کردند. 
استان خوزستان، سید اقبال چاوشی رئیس خدمات 
اجتماعی و رفاهی این شرکت گفت: با توجه به اینکه 
و  بیمارستان ها  است که  بیماری کرونا سبب شده 
خون  به  دیگری  زمان  هر  از  بیش  درمانی  مراکز 
استان خوزستان  باشند، شرکت گاز  داشته  احتیاج 
برگزاری  به  اقدام  خون  انتقال  سازمان  همکاری  با 
چاوشی  کردند.  نیازمندان  به  خون  اهدای  پویش 
افزود: این طرح به مدت ٢روز از هجدهم تا نوزدهم 
شد  اجرا  خوزستان  استان  گاز  شرکت  در  دی ماه 
پویش  در  این شرکت  پرسنل  از  نفر  از4٠  بیش  و 

شرکت کردند. خون  اهدای 

پیامتبریکرئیسادارهفرهنگ
وارشاداسالمیکردکوی

سیده حبیبه مومنی /  سید مهدی جلیلی در پیامی 
وارشاد  فرهنگ  کل  اداره  جدید  مدیر کل  انتصاب 

تبریک گفت . را  استان گلستان  اسالمی 
بسمه تعالی

برادر فرهیخته و ارجمندم 
جناب آقای دکتر محمد رعیت

با سالم و احترام
خبر مسرت بخش مسئولیت سنگین حضرت عالی به 
مدیریت بر عرصه فرهنگ و هنر استان گلستان کام 

ما را شیرین کرد.
گلستان یکی از قطب های فرهنگ و هنر و مهد تربیت 
هنرمندان بزرگی است و امیدوارم حضور شما در راس 
باالترین نهاد فرهنگی استان زمینه ساز ارتقا و اعتالی 

سطح فرهنگی و توسعه ی فرهنگی استان باشد.
اینجانب به نمایندگی از سوی جامعه فرهنگی،هنری، 
انتخاب  کردکوی،  شهرستان  قرآنی  و  رسانه ای 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  عنوان  به  را  جناب عالی 
اسالمی استان گلستان  تبریک گفته و از درگاه خداوند 
متعال سربلندی و توفیق روز افزون شما و همه ی 
تالشگران و خادمان عرصه خدمت و صیانت از فرهنگ 

دارم. را مسئلت  ارزش های فرهنگی  و 
سید مهدی جلیلی
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
کردکوی

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملککاشمر

هیأتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

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

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت   ۱4۰۰۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۳4۰4 شماره  رأی  برابر 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
/ خانم علیرضا حاتمی کندری فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه ۲۱ صادره 
از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۱ متر مربع از پالک 
خیابان  آدرس  به  کاشمر  بخش یک شهر  در  واقع  اصلی   ۲۱۶۶ از  فرعی   ۹
قائم 4 خریداری از مالک رسمی آقای / خانم محمد حسین تهامی محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 
از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم  ماه 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۱۰/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۱۰/۲۶
احمدجهانگیر
رئیسثبتاسنادوامالککاشمر

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملککاشمر

هیأتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

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

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت   ۱4۰۰۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۳۳۱۸ شماره  رأی  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
 / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک کاشمر  ثبت  حوزه  ثبتی 
خانم محمد لشکری فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱۲۱۹۵ صادره از کاشمر 
از پالک ۱۸4۰  به مساحت ۸۸/۶۵ مترمربع  در ششدانگ یکباب ساختمان 
اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر به آدرس خیابان فاطمیه ۱۵ خریداری 
از مالک رسمی آقای / خانم فاطمه لشکری و بتول بیابانی محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۱۰/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۱۰/۲۶
احمدجهانگیر
رئیسثبتاسنادوامالککاشمر
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ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملک

رودبارجنوب
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
اول  شماره۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۵۳۲-۱4۰۰/۰۹/۲4هیات  برابررای 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد 
سهرابی  سکینه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جنوب 
باب  یک  ازرودباردر  ۲۳۶۵صادره  شناسنامه  دادمرادبشماره  فرزند 
اصلی  از۱۸۸-  ۱۶۵۲فرعی  پالک  مربع  ۲۸۱متر  مساحت  به  خانه 
رودبار  در  واقع  سه  قطعه  ۱۸۸اصلی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز 
رسمی  مالکین  از  خریداری   ۱۳ فجر  کوچه  انقالب  –شهرک  جنوب 
بیگ  فاطمه  وخانم  مهیمی  ،مهسا  محمدمهدی   ، عبدالحسین  آقای 
مرادی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  ۱۵روزآگهی  فاصله  به 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور 
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم 
بدیهی   . نمایند  تقدیم  مراجع قضایی  به  را  اعتراض،دادخواست خود 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا 

ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۲۰۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۱۰/۱۲ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱4۰۰/۱۰/۲۶

علیرحمانیخالص-رئیسثبتاسنادامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکگلباف

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

قانون  موضوع  اول  ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۶۲۰۰۰4۳۶هيات  شماره  راي  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين 
تصرفات  گلباف  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
قاسم  فرزند  صادقی  محسن  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه 
بشماره شناسنامه ۳۷۸ صادره ازگلباف در ششدانگ يک درب باغ 
مفروز  اصلی   -۱۸۱۰ از  یکفرعی  پالک  مترمربع   ۲۰۹۹ مساحت  به 
مجزي شده از پالک ۱۸۱۰- اصلی بخش ۲۷ کرمان واقع در گلباف 
از  خریداری  حسینی  شهید  به کوچه  نرسیده  مدنی  شهید  خیابان 
گرديده  محرز  گوکی  زاده  ناظم  صادق  محمد  آقای  رسمی  مالک 
 ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتي که  در  شود  مي  آگهي  روز 
مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  رسيد، ظرف مدت يک  اخذ  از  پس 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت 

سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف ۱4۶۰
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۱۰/۲۶
تاريخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۱۱/۱۱

محمودمقصودی–رئیسثبتاسنادوامالکگلباف

آگهيفقدانسندمالکيت
سند مالکيت سه دانگ مشاع  از شش دانگ 
قطعه  شماره  به  مسکوني  آپارتمان  واحد  يک 
۲ تفکيکي و مساحت ۶۸/4۲ متر مربع تحت 
پالک 44۵۰ فرعي از ۳۹۸4 فرعي از ۵۳ – اصلي  بخش 
۵ قزوين ذيل شماره دفتر الکترونيک ۱۳۹۷۲۰۳۰۹۰۶۸۰۰۱۰۶ 
و شماره چاپي ۱۷۸۲۰۰ سري ب سال ۹۶ به نام خانم زهره 
کريمي ثبت و سند صادر و تسليم گرديده است و به موجب 
 ۷۷ دفتر   ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ مورخ   ۱۰۲۵۲ شماره  به  رهني  سند 
قزوين بنفع بانک مسکن شعبه سعدي قزوين در رهن مي 
باشد حال آقاي حسن شاطريان به موجب سند وکالت شماره 
۶۸۷۹۶ مورخ ۱4۰۰/۰۹/۰۶ دفتر ۱۹ قزوين از طرف مالک فوق 
با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود به وارده ۶۸۰۲۷۶۰۲ مورخ 
۱4۰۰/۱۰/۰۹ مدعي فقدان سند به علت سهل انگاري گرديده و 
تقاضاي صدور سند مالکيت المثني خود را نموده که مراتب 
به استناد ماده ۱۲۰ آئين نامه اصالحي قانون ثبت اعالم مي 
گردد تا هرکس به نحوي از هر انحاء نسبت به ملک مذکور 
حقي داشت و يا معامالتي به نفع او شده و يا مدعي وجود 
سند نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا مدت ده روز 
ضمن مراجعه به اين اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند 
مالکيت و سند و سند معامله تسليم نمايد و چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراض به اين اداره نرسد و يا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکيت ارائه نشود اداره ثبت المثني سند مالکيت 
اين  به متقاضي تسليم خواهد کرد  و  را طبق مقررات صادر 

آگهي در يک نوبت به شرح فوق منتشر خواهد شد 
عليشهسواري–رئيسادارهثبتاسنادوامالکمنطقه2قزوين

آگهیفقدانسندمالکیت
آقای قربان نظرزاده فرزند حسین کد  اینکه  به   نظر 
استشهادیه  برگ  دو  استناد  به   ۰۸۲۸۶۱۵۷۹۹ ملی 
جهت  کتبی  تقاضای  به  منضم  شده  امضاء  گواهی 
اداره  المثنی نوبت اول به این  دریافت سند مالكيت 
سه  مالکیت  سند  است که  مدعی  و  نموده  مراجعه 
 -  ۷۰۰ از  فرعی  پالک۳۸  از ششدانگ  مشاع  دانگ 
که  یک  ناحیه  شیروان  پنچ  بخش   ۹ قطعه  اصلی 
مفقود  نامعلومی  بعلت  باشد  می  نامبرده  به  متعلق 
شده است و با بررسی دفتر امالک معلوم گردید سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق در 
 ۱۳۹۹۲۰۳۰۷۱۱4۰۰4۸۲4 شماره  الکترونیکی  دفتر 
تسلیم گردیده  و  صادر  نظرزاده  قربان  آقای  نام  به 
ندارد  حکایتی  این  از  بیش  امالک  دفتر  و  است 
قانون  نامه  آئین   –  ۱۲۰ ماده  مفاد  استناد  به  لذا 
هر  می گردد  متذکر  و  آگهی  نوبت  یک  مراتب  ثبت 
داده  انجام  معامله  آگهی  مورد  ملک  به  نسبت  کس 
باشد  می  خود  نزد  مالكيت  سند  وجود  مدعی  یا 
آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  روز  ده  ظرف  بایستی 
مالکیت  اصل سند  پیوست  به  را  اعتراض کتبی خود 
یا سند معامله ای به این اداره تسلیم نمایند بدیهی 
یا  و  مقرر  مهلت  در  اعتراض  عدم  صورت  در  است 
سند  یا  مالکیت  سند  ارایه  بدون  اعتراض  وصول 
مقررات  وفق  سند  صدور  به  نسبت  رسمی  معامله 

. می گردد  اقدام 
آگهی:۱4۰۰/۱۰/۲۵ انتشار  تاریخ 

اکبراقبالی
رئیسادارهثبتاسنادوامالکشیروان
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
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روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
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تماس مدیرمسوول: 
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توزیع:جراری  )091۲۲131089(
چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(
چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

 وبسایت اینستاگرام
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839
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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
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کارزار آبخوان

گور دخمه سیراف )دره لیر(- عکس از افسانه جعفری/ باشگاه خبرنگاران جوان

|کاروانسرایفتحعلیشاهی
)کاروانسرایرباطکریم(|

)کاروانسرای  فتحعلی شاهی  کاروانسرای 
رباط کریم(، در کیلومتر ۳۰ جاده تهران–ساوه در 
بر  دارد.  قرار  تهران  استان  رباط کریم  شهرستان 
اساس منابع موجود، این کاروانسرا در محله بازار 
زمان  در  در سال ۱۲4۵ هجری قمری  رباط کریم 
پادشاهی فتحعلی شاه بنا شد. هم اکنون در این بنا 
کتیبه تاریخ دار وجود ندارد اما در گذشته کتیبه ای 
بر باالی درِ کاروانسرا نصب بوده که تاریخ اوایل 
قرن سیزده هجری قمری را نشان می داده است. 
بر روی کتیبه  دیگری نام »آقا کمال« که بانی این 

بوده، حک شده است.  کاروانسرا 
این کتیبه در ابتدا بر سردرِ ورودی نصب بوده اما در 
مراحل مرمت از این قسمت جدا و در داخل بنا قرار 
گرفت تا امنیت بیشتری داشته باشد. کاروانسرای 
رباط کریم که در حال حاضر سالم و  پابرجاست، 
در حدود ۳۵۰۰ متر مربع مساحت دارد که ۲4۰۰ 
مترمربع از آن زیربنا و ۱۰۰۰ مترمربع بقیه را صحن 
کاروانسرا تشکیل می دهد. پیرامون حیاط مربع 

شکل میانه بنا، ایوانچه هایی و در پشت هر یک، 
حجره ای واقع است. تمام حجره ها و ایوانچه ها، 
این  به  و  دارند  ثابت  اندازه ای  و  یکسان  شکلی 
ترتیب به این کاروانسرا صورتی منظم بخشیده اند. 
هریک از حجره ها تاقچه بندی منظمی دارد و در 
میانه ضلع انتهایی آن، بخاری دیواری تعبیه شده 
است. در میان هر یک از اضالع شمال غربی و 
جنوب شرقی حیاط، ایوانی قرار گرفته است. عرض 
این ایوان ها با ایوانچه های پیرامون حیاط تفاوتی 

ایوان جنوبی شرقی، شاه نشین  انتهای  ندارد. در 
دو طبقه ای قرار دارد. تنها تزئینات این کاروانسرا 
آجرکاری است که بر الگوی دو ایوانی بنا تأکید 
می کند. اصطبل ها که کاروانسرا را احاطه کرده اند، 
به ۵ قسمت تقسیم می شوند. راه یک قسمت از 
اصطبل ها از فضای ورودی و انتهای ایوان شمال 
غربی و راه چهار قسمت دیگر از آخرین تاق نماهای 
اضالع شمال شرقی و جنوب غربی حیاط است. 

/ سیری در ایران

آلودگیاقیانوسودریا)بخش۱2(
از دیگر عوامل اصلی تخریب بوم سازگان دریایی را می توان چنین بر شمرد: فرسایش خاک 
در نتیجه  عملکرد نامناسب مدیریت اراضی یا بارش های سیل آسا رخ می دهد. بارش های 
سیل آسا سبب افزایش رسوب رودخانه ها می شود. وارد شدن بیش از حد رسوب به دریا از 
میزان نفوذ  نور خورشید به الیه های عمیق آب می  کاهد و در نتیجه در فرآیند فتوسنتز اختالل 
ایجاد می شود. فرسایش خاک در نتیجه  عملکرد نامناسب مدیریت اراضی یا بارش های 
سیل آسا سبب افزایش رسوب رودخانه ها می شود. وارد شدن بیش از حد رسوب به دریا از 
میزان نفوذ نور خورشید به الیه های عمیق آب می کاهد و درنتیجه در فرآیند فتوسنتز اختالل 
ایجاد می شود. وارد شدن گونه های جدید و غیربومی به محیط زیست دریایی از عوامل 
تخریب بوم سازگان دریایی است. در پی ساخت آبراهه های جدید که دو محیط دریایی را 
به هم ارتباط می دهند، ممکن است گونه های جدید و غیر بومی از یک محیط آبی به محیط 
دیگر وارد شود. گاهی نیز به سبب شکستگی و جابه جایی پوسته  زمین یا تغییرات اقلیمی، 
گونه های جدید و غیر بومی از یک محیط آبی به محیط زیست دریایی یا محیط آبی دیگر وارد 

شوند./دانشنامه محیط زیست

رمان »برگزیدگان« نوشته ورونیکا راث با ترجمه هدیه منصورکیایی 
توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شد. به 
گزارش مهر، رمان »برگزیدگان« نوشته ورونیکا راث به تازگی با ترجمه 
هدیه منصورکیایی توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی 
بازار نشر شده است. ورونیکا راث نویسنده این کتاب، رمان نویس ۳۳ 
ساله آمریکایی است که سال ۱۹۸۸ متولد شده و در حوزه نگارش 
رمان  اصلی  نسخه  است.  کار  به  مشغول  علمی تخیلی  رمان های 
»برگزیدگان« او سال ۲۰۲۰ منتشر شد. در این  رمان، پنـج قهرمان که 
در نوجوانی جهان را نجات داده اند، در دهه  سوم زندگی خود قرار دارند و 
در این برهه، با فاجعه ای بزرگتر از گذشته روبه رو می شوند چون باید در 
معنای قهرمان بودن تجدیدنظر کنند. ۱۰ سال پیش از شروع داستان، 
نزدیک شیکاگو  را  اهریمن سیاهی  موفق شدند  قصه  پنج قهرمان 
شکست دهند و بر سلطه جهانی اش که همه جا را پر از وحشت و 

ویرانی کرده بود، پایان دهند.

فیلم سینمایی»روز سیب« به کارگردانی محمود غفاری و تهیه کنندگی 
الهه نوبخت، در اولین نمایش جهانی خود به بخش رقابتی» نسل ها« 
در هفتاد و دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم برلین راه یافت. به 
گزارش ایسنا، این فیلم که پروانه ساخت آن، سال گذشته صادر 
شده است، اخیرا مراحل پس از تولید خود را طی کرده و اولین 
نمایش آن در جشنواره بین المللی برلین خواهد بود. پخش بین الملل 
فیلم»روز سیب« بر عهده موسسه تصویر گستر الهه پارسی به مدیریت 
الهه نوبخت است. »روز سیب« داستان یک خانواده ایرانی است 
که با وجود همه نامالیمات، عاشقانه و سرشار از رویا در کنار هم 
می ایستند و همزمان به یکدیگر فضای رشد می دهند. همچنین پروژه 
»کیک محبوب من« از بهتاش صناعی ها و مریم مقدم هم به عنوان 
محصول مشترک ایران و فرانسه در نوزدهمین بازار تولید مشترک 
جشنواره برلین حضور خواهد داشت. هفتاد و دومین جشنواره فیلم 
برلین از ۱۰ تا ۲۰ فوریه )۲۱ بهمن تا ۱ اسفند( به صورت حضوری 

برگزار می شود.

کارزاری با نام درخواست افزایش حقوق و مزایا و رفاهیات 
کارمندان بهزیستی و احتساب آن جزو مشاغل سخت در 
وب سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #حمایت_
از_کارمندان_بهزیستی پیگیری می شود. در بخشی از متن 
این کارزار خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس 
رئیس  و  اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون 
بهزیستی  ما کارمندان   « است:  آمده  بهزیستی   سازمان 
سراسر کشور، از شما تقاضای رسیدگی به افزایش حقوق و 
مزایای این ارگان و دفاع از مظلومیت کارمندان این سازمان 
را داریم که نسبت به ارگان های دولتی دیگر از مزایای بسیار 
پایینی برخوردارند. همچنین خواستار احتساب این شغل 
به عنوان شغل سخت و زیان آور هستیم. گروه هدف کارکنان 
بهزیستی، افراد آسیب دیده هستند که به دلیل سختی های 
فراوان شغلی، فرسایش روحی و جسمی را در پی دارد.«

پیگیر  راه  این  از  می خواهند  کارزار  این  امضاکنندگان 
»افزایش حقوق کارمندان بهزیستی و احتساب به عنوان 

شوند. سخت«  مشاغل 
این کارزار از۱۸ دی ١٤٠٠ آغاز شده و تا ۱۸ بهمن ١٤۰۰ ادامه 
دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پر مخاطب بوده و از 

سوی بیش از ۳ هزار و ۶۱۰ نفر امضا شده است.

چمن از الله چو بنهاد به سر افسر سرخ

پای گل زن ز کف سبز خطان ساغر سرخ

اشک چون سیم سپیدم شد از آن خون که ز خلق

زرد رویی کشد آنکس که ندارد زر سرخ

گر چه من قاتل دل را نشناسم اما

دیده ام در کف آن چشم سیه خنجر سرخ

کی به بام تو پری روی زند بال و پری

هر کبوتر که ز سنگ تو ندارد پر سرخ

تاخت مژگان تو بر ملک دل از چشم سیاه

چون سوی شرق به فرمان قضا لشگر سرخ

خون دل خورده ام از دست تو بس، از پس مرگ

سرزند سبزه سر از تربت من با سر سرخ

شب ما روز نگردد ز مه باختری

تا چو خورشید به خاور، نزنیم اختر سرخ

پرسش خانه ما را مکن از کس که ز اشک

خانه ماست همان خانه که دارد در سرخ

فرخی روی سفید آن که بر چرخ کبود

با رخ زرد ز سیلی بودش زیور سرخ

فرخی یزدی

 E4۹۵۷۵۲ فریدون شهر  پونه زار  آبشار 
فریدون شهر  پونه زار  آبشار   N۳۲۵۷۱۵
اصفهان  استان  ناشناخته  دیدنی های  از 
است. این آبشار با دیواره هایی پوشیده از 
خزه خوش رنگ و فضایی بس طرب انگیز 
آبشار  است.  خویش  عالقمندان  پذیرای 
یکی  متر   ۷۵ تقریبی  ارتفاع  به  پونه زار 
که  است  ایران  آبشارهای  زیباترین  از 
و  کوه(  چغیورت)پشت  روستای  از  بعد 
با حدود نیم ساعت پیاده روی در نزدیکی 
روستای دربند واقع است. نام قدیم این 
باالتر  جاده  نام  و  پایین  آخوره  مسیر 

است.  بوده  باال  آخوره 
دارویی  و  وحشی  گل های  از  بسیاری 
این  کوه های  در  می توان  را  ایران 
این  آب  پر  چشمه های  یافت.  منطقه 
در  و  سرازیر شده  غرب  به سمت  منطقه 
تشکیل  را  دز  رود  سرچشمه های  نهایت، 
منطقه،  این  در  لنگان  چشمه  می دهند. 
آن،  از  و  است  برخوردار  باالیی  آبدهی  از 
جهت تامین آب شرب مردم فریدون شهر 
در  نیز  لپه  چشمه  می شود.  استفاده 
واقع  لنگان  چشمه  کیلومتری  دو  حدود 

از این چشمه به طور  است و خروج آب 
حدود  مدت  که  طوری  به  است  متواتر 
یک ربع آب از زمین خارج شده و سپس 

می شود. قطع  آب  خروج  جریان 
بین  بیشتر  منطقه  این  آبشارهای   
در  و  فریدون شهر  و  داران  شهرستان های 
فریدون شهر  واقع اند.  چشمه سارها  بین 
و  ۱۲۲۳۶کیلو متر مربع  مساحت  با 
 ۱۵۵ فاصله  در  نفر   4۵۵۹۰۸ جمعیت 
این  گرفته  قرار  اصفهان  کیلو متری 
و  لرستان  استان های  بین  ما  منطقه 
است  شده  واقع  چهار محال و بختیاری 
آن  ارتفاعات  و  کوهستانی  منطقه ای  و 
کوه  و  کلوسه  شاهون،  قله  عبارتند از 
شهرستان  منطقه  کمران، کوهستانی ترین 

است. موگوئی  پشتکوه  ناحیه 
معتدل  فریدون شهر  آب وهوای   
دارای  فریدن  منطقه  است.  کوهستانی 
از  است  زیادی  توریستی  جاذبه های 
زیبای  دره  در  پونه زار  زیبای  آبشار  جمله 
فلک  به  سر  ارتفاعات  دل  در  و  پونه زار 
 / دارد.   قرار  مرکزی  زاگرس  کشیده 

ایران بیابان های  و  کویرها 

|چاپونشر|

|سینما|

این پرنده، ۳۹ سانتی متر طول دارد و اندکی کوچک تر 
از گیالنشاه است ) به طور تقریبی هم اندازه ی گیالنشاه 
ابروسفید است.( با این تفاوت که منقار کوچک تر، 
باریک تر و به طور کامل تیره و بیش ترین انحنای آن در 
نوک منقار است. پر و بال روشن تر، رو تنه خاکستری 
سفید  دمگاه  و  قهوه ای  فراوان  لکه های  با  نخودی 
است که مثلث سفید آن از دمگاه گیالنشاه کوچک تر 
دیده می شود. زیر تنه سفید با خال های قهوه ای تیره 
در شکم و سینه، زیر شکم دو دم سفید نخودی که 
فاقد لکه است. پاها سیاه و سر فاقد رگه های تیره 
و روشن همانند گیالنشاه ابرو سفید است. همچنین 
خال های روی سینه و شکم، مجزا از یک دیگرند و 
مانند گیالنشاه و گیالنشاه ابرو سفید، رگه های طولی 
مشخصی را تشکیل نمی دهند و راه راه های دم به طور 

کامل واضح نیست. صدای این پرنده در پرواز شبیه 
شدید،  و  کوتاه  که  تفاوت  این  با  است،  گیالنشاه 
شبیه»کور- نی ی« شنیده می شود. این پرنده در 
با پوشش  دریا  باتالقی، سواحل شنی، گلی  نواحی 
علفی و ساحل دریاچه های آب شیرین به سر می برد. 
در ایران، در ساحل دریای خزر، به تعداد بسیار اندک؛ 
و زمستان ها، در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، 
به تعداد اندک دیده می شود. جمعیت این پرنده، در 
سال های اخیر، کاهش چشمگیری پیدا کرده است. به 
نحوی که در سطح جهانی در خطر انقراض قرار گرفته 
است. بنابراین، ابتدا تعیین پراکندگی  حضور آن در 
ایران، از اولویت برخوردار بوده و سپس اقدامات ویژه  
حفاظتی برای حفاظت از زیستگاه های این پرنده و نیز 

جلوگیری از هرگونه شکار آن ضرورت تام دارد.

گیالنشاهخالدار)گیالنشاهنوکباریک(

درخواستافزایشحقوقومزایاوآبشارپونهزار،فریدونشهر
رفاهیاتکارمندانبهزیستیواحتساب

آنجزومشاغلسخت

نوشته ی  تنها«  مرد  و  »مگره  کتاب 
»ژرژ سیمنون « در سال ۱۹۷۱ منتشر 
 ۱۹۶۵ سال  در  اثر  این  داستان  شد. 
مگره«  »ژول  کارآگاه  حضور  با 
در  آپارتمانش  در   Jules Maigret
ماه اوت آغاز می شود. او که روزهای 
تماسی  می گذارند  را  کسالت باری 
دریافت  آسکان  سربازرس  طرف  از 

 . می کند
سربازرس خبر از قتلی عجیب می دهد 
دفتر  به  بیشتر  بررسی  برای  را  مگره  و 
بن بست  در  کارش دعوت می کند. قتل 
افتاده  اتفاق  آله  لزال  نزدیک  کوچکی 
است. پسری جوان به نام ژان زمانی که 
قدیمی  خانه های  در  پرسه زنی  حال  در 
گذر ویو فور بوده جنازه  مردی را بر روی 

می بیند. تخت  یک 
نشان  تنش  لباس های  مرده  مرد   
ناخن های  ولی  است  دوره گرد  می داد 
کنجکاوی  و  تعجب  شده  اش  مانیکور 
دنبال  به  را  آسکان  سربازرس  و  مگره 
می کنند  تصور  ابتدا  در  آن ها  دارد. 
که  بوده  هنرپیشه ای  شده  کشته  مرد 
درست  بی خانمان ها  شکل  به  را  خود 
بیشتر  بررسی  برای  آن ها  است.  کرده 
و  می گیرند  تماس  مرکزی  دفتر  با 

قانونی  پزشکی  از  نیرو  درخواست 
کردن  پیدا  از  پس  اتفاقات  می کنند. 
این جنازه و حضور مگره، کارگاه متبحر 
و برجسته برای افشای حقایق داستان 
»ژرژ  نوشته   تنها«  مرد  و  کتاب »مگره 
کتاب  می دهد.  شکل  را  سیمنون « 
»ژرژ  نوشته ی  تنها«  مرد  و  »مگره 
سیمنون « با ترجمه  »شهريار وقفی پور« 
سال  در  هرمس  انتشارات  سوی  از 

. شد  منتشر   ۱۳۹۳
 »شهريار وقفی پور« نویسنده و مترجم 
در  او  است.   ۱۳۵۶ سال  متولد  ایرانی 
مهندسی  رشته ی  در  تحصیل  جوانی 
مکانیک را آغاز و سپس رشته  فلسفه ی 
حاضر  حال  در  او  کرد.  دنبال  را  هنر 
داستانی  ادبیات  آثار  ترجمه   درزمینه ی 
چندین  تاکنون  و  است  مشغول 

است. کرده  منتشر  شعر  مجموعه 

|مگرهومردتنها|
|نویسنده:ژرژسیمنون
مترجم:شهرياروقفیپور|


